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رشد

سرآغاز
نیمی از تحقیقی که حاصل آن ،اینک ،در اختیار خوانندگان قرار میگیرد،
حدود  21سال پیش به انجام رسید .آن زمان انتشار نیافت و تحقیق ادامه
یافت تا نظرهائی را که ،در دو دهه اخیر ،از  4979تا دیماه  ،4939بعمل

آمدهاند ،در بر بگیرد .بدینقرار ،مطالعه ،هم تاریخ سیر تحول کلمه رشد

 développementرا و هم تاریخ سیر تحول نظریههای در باب رشد و هم

تبدیل شدن رشد به اسطوره را ،از یونان دوران ارسطو تا پایان دیماه 4939

در بر میگیرد .محل این سیر و صیر ،غرب بوده اما دیگر نقاط جهان را نیز
محل خویش گرداندهاست .بدینقرار:
فصل اول کتاب به سیر تحول معانی ای که کلمه رشد بخود گرفته و سیر
تحول نظریه ها از دوران ارسطو تا سالهای اول بعد از جنگ جهانی دوم می
پردازد .در این فصل ،تاریخ باوری که در اسطورۀ رشد از خود بیگانه شد و

چرائی و چگونگی از خود بیگانه شدن رشد انسان و رشد جامعه در رشد قدرت

که سرمایه شکلی از اشکال آناست ،به زبان وصف و تحلیل ،بازگفته میشود.
به تدریج که اروپا موقعیت و وضعیت مسلط را مییابد و خویشتن را

محور میکند ،رشد صفت پایان ناپذیر میجوید و راه رشد ،یکی و آن نیز،
راهی است که غرب درآن است :منابع روی زمین پایان ناپذیر هستند و به یمن

دانش و فن شناسی ،میتوان به دوران وفور رسید .چون قانون تحول اجتماعی
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یکی است  ،پس همه جامعههای جهان ،از این قانون جهان شمول پیروی
خواهند کرد و به فرهنگی در میآیند که باز جهان شمول و از آن غرب است.

برای اینکه جامعههای غیراروپائی تحول پذیر شوند و جریان تحول آن

جامعهها شتاب بگیرد ،اروپا مسئولیت و مأموریت دارد که آنها را استعمارکند.
از راستگرا ترین مرامها تا چپگراترینها ،از جمله مارکس ،جانبدار استعمار
شدند .اال اینکه استعمار ،مدار بسته مسلط – زیر سلطه را پدیدآورد با پویائی
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

سنگین که جنگها بخشی از آن بودند .پویائی نابرابری و پویائی خشونت،
عنان به عنان ،نابرابری بر نابرابری و خشونت بر خشونت افزودند .تولید

فرآوردههای ویرانگر ،در شتاب ،از تولید فرآوردههای برآورندۀ نیازهای انسان
پیشی گرفت و جامعهها آغاز کردند به پیشخور کردن و از پیش آینده را متعین

کردن .جنگ جهانی دوم ،جنگ بر سر «فضای حیاتی» و منابعی بود که تبلیغ

میشد پایانناپذیر هستند .اینبار ،نظریه هگل در میان راستگرایان رواج
گرفت .بنابرآن ،غیر اروپائی الیق رشد نیست و غرب نه تنها نباید غم واپس

ماندن آنها را بخورد ،بلکه حق دارد با آنها رفتاری را بکند که الیقش هستند.

منابع موجود در کشورهای غیر اروپائی از آنِ برترها است و غرب حق دارد از

آنها بهرهبرداری کند .گرچه رشد رکنی از ارکان دموکراسی است و هدف
دموکراسی سازماندهی رشد است ،اما غیر اروپائیها توانا به استقرار دموکراسی

نیستند.

با پایانپذیرفتن جنگ جهانی دوم ،به دنبال تصویب منشور سازمان ملل

متحد ،رشد نقش محور روابط بینالمللی را پیدا کرد .دو ارودگاه ،هریک
مدعی شدند که راه رشد هماناست که او درپیش گرفتهاست .یک چند بنیاد

بینالمللی نیز پدیدآمدند که رشد کشورهای رشد نیافته موضوع کارشان شد.
در غرب ،غیر از مارکسیسم ،که برآن ،لنینیسم و استالینیسم نیز افزوده شدهبود،

دیگر نظریههای رشد ،ساخته و ارائه شدند:

● نظریه  1مرحلهای رشد که روستو ارائه کرد.

● نظریه سلطه و پویائیهای آن که فرانسوا پرو پیشنهاد کرد،
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● نظریه غیرقابل بکاربردن الگوی اقتصای غرب توسط بقیه جهان،
● نظریه نئومارکسیسم،

● نظریه وابستگیگریزی که روشنفکران امریکای التین اندیشیدند،
● نظریه خودگرادنی اجتماعی یا رشد خود محور،
● نظریه بازگشت به خود و تکیه به خود و

● نظریه باید از تأمین نیازهای واقعی شروع کند.
اما ،در عمل ،این نظریهها راه به جائی نبردند .این شد که دهه 4311

میالدی ،دهه سرگردانی گشت .باوجود این ،در این دهه ،نظریههای:

● سیاست تعدیل اقتصادی،
● نظریه رشد پایدار،

● سیاست تعدیل اقتصادی با چهره انسانی،
● اعالن شکست مدرنیته از سوی ارائه کنندگان نظریه پسا مدرنیته و
● پسا رشد

ارائه شدند .اینبار ،رشد بمثابه مجازی که زبان فریب به مردم جهان واقعیت

مینماید و رابطه رشد با قدرت و نیز رابطه علم با خشونت و جای استقالل و
آزادی در رشد پایدار مورد توجه قرار گرفتند:

در فصل دوم ،تغییرها در نظریههای رشد ،در واپسین سالهای قرن بیستم

مسیحی ،مطالعه میشوند« :دموکراسی و رشد»« ،نوگردانی یا رشد»،

«اقتدارگرائی و رشد» و «خردگرائی اقتصادی» ،موضوعهای نظریههای
جدید هستند .شکست «دیکتاتوری برای رشد» ،هم دیکتاتوری از نوع

مارکسیستی – لنینیستی و هم از نوع سرمایهداری لیبرال ،در این و آن قاره،
انتقاد اندیشههای راهنمای «دیکتاتوری برای رشد» را اجتنابناپذیر کردند.
این انتقاد همراه شد با پیشنهاد نظرهای جدید:

● رشد درونگرا که نیاز به استقرار دموکراسی و دمسازی دین با دموکراسی و
رشد دارد،

● رشد از دیدگاه پسالیبرال،
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● انقالب ،هم در جامعهها و هم در نظریه رشد بقصد سازگارکردن نظام
اجتماعی و طرز فکرها با رشدی غیر از رشد واقعاً موجود،

● نظریه رشدِ رهآورد نقد لیبرالیسم جهانی و نئوهابسی،

● سه جریان ،یکی ،پسامارکسیسم و دیگری ،پسا بنبست و سومی،

پسامدرنیته،

● پسا امپریالیسم،
● نظریه جنسی رشد و

● نظریه رشد قابل پشتیبانی.

رشدپایدار و رشد زدائی و رشد سبز و...در این دوره ،پرورانده شدند .ویژگی

این دوره ،شکست ایدئولوژیهای چپ و یکهتازی لیبرالیسم است .از اینرو،

جهانی کردن و شدن ،بمثابه «تنها راه رشد » تبلیغ میشود .دو مؤسسه ،یکی
بانک جهانی و دیگری صندوق بین المللی پول مربی رشد کشورها میشوند و

برنامه رشد را ،برابر اصول راهنمای لیبرالیسم و برپایه «ضرورت جهانی کردن

و شدن» ،تدوین و کشورهای مختلف ،نزدیک به همۀ کشورهای زیرسلطه ،را
به اجرای آن ناگزیر میکنند .این برنامه جز شکست ببار نیمی (نمی) آورد .هم

زمان ،سازمان ملل متحد ،برای رشد ،معیارهای جدید مقرر میکند .رشد واقعاً
موجود نقد میشود و نظریه رشد پایدار با سیمای انسانی تدوین میشود.

در فصل سوم ،نظریههای جدید درباره رشد  ،از سال  4331تا 2141

مطالعه میشوند .انتشار کتاب پیکتی ،زیر عنوان «سرمایه در قرن بیست و
یکم» ،که غرب را از نابرابریهای فزاینده و هرچه تهدید کنندهتر آ گاه میکند
و کارهای دیگری که در این فصل مطالعه میشوند ،حاصل آگاه شدن از این

واقعیت است که جهانی کردن و شدن به تصرف ماوراءملیها درآوردن اقتصاد

جهان شدهاست .اینبار ،استقالل و آزادی و دموکراسی براین دو اصل،
ضرورت رشد پایدار میشود .بر اصول استقالل و آزادی ،همان سیاست جهانی
پذیرفته و مطرح میشود که بنیصدر ،از دوران انقالب ایران بدینسو ،مرتب
از آن سخن میگوید و درباره آن مینویسد :مدیریت جهانی بر پایه استقالل و
آزادی هر جامعه ملی برای تصدی حقوقی که به جهانیان تعلق دارند و جریان
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دادن نیروهای محرکه به رشد در سراسر جهان و جانشین کردن آلودن طبیعت
با عمران طبیعت .این نظر ،در نظرهای رشد جدید لحاظ میشود:

● مدرنیته جدید بمعنای رشد پایدار بر پایه استقالل و آزادی ،با ویژه گیهایی
که مانع از آن میشوند رشد واقعاً موجود در پوشش رشد پایدار ادامه پیدا کند،
● رشد زدائی  ،یا رشدی از نوع دیگر با این ویژه گی که به رشد واقعاً موجود
پایان قطعی بدهد و انسان ها آزادی خویش و محیط زیست سالمت خود را

بازیابند،

● تغییر سازماندهی سرمایه داری و رابطه سرمایه با کار ،
● اقتصاد سبز و

● میثاق اکولوژیک،

این نظریهها تنها نظریههای ارائه شده در این دوره نیستند و نخست نظریه

هائی پرشمارترند که رشد واقعاً موجود را نفی میکنند .سپس نظریههای رشدی

پرشمارتر میشوند که همه بنا را بر پایان بخشیدن به رشدی میگذارند که مرام

سرمایهساالری لیبرال به جهانیان تحمیل کردهاست .از اینرو ،رشد پایداری
که سرمایهساالران نیز موافقش هستند ،از دید مخالفان رشد واقعاً موجود،
فریفتاری و کشندهترین فریفتاریها توصیف میشود.

باوجوداین ،رشد وقعاً (واقعا )موجود به راه خود ادامه میدهد .در رابطه

سلطهگر – زیر سلطه ،نابرابریها و خشونتها بر هم میافزایند .از اینرو ،ابعاد
ویرانگریها بزرگ و بزرگتر میشوند :آلودگی محیط زیست ،ته کشیدن
منابع موجود در کره زمین ،بزرگترشدن نسبت فرآوردهها و خدمتهای ویرانگر

به فرآوردهها و خدمتهای برآورنده نیازهای واقعی انسان.

در همانحال ،نسلهای جوان در کشورهای مختلف ،بیآرمان میشوند.

صاحبنظران نگران سرنوشت طبیعت و انسان و دیگر جانداران چاره را آرمان
مند گشتن جوانان میبینند .اما آرمان مند شدن ،نیاز به بیان استقالل و آزادی،

بمثابه اندیشه راهنما دارد .بدین بیان است که مدار اندیشه و عمل باز میشود

و جوان صاحب آرمان و نقشی میشود که او را است :باز و تحولپذیرکردن
نظام اجتماعی از راه بیرون رفتن از روابط مسلط – زیرسلطه.
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این امر که از راه قیاس صوری رشد جامعه با رشد انسان ،رشد از واقعیت
به اسطوره بدل گشتهاست ،خود میگوید که رشد واقعیت دارد .واقعیت دارد
زیرا انسان استعدادها و فضلهایی دارد و حیات او حقوقمند است .بنابراین،

رشدپذیر است .هرگاه بنابراین نباشد که رابطهها ،رابطه های قوا باشند و
بنابراین باشد که رابطههای حق با حق باشند ،جامعه نیز رشد میکند و رشد

آن قابل مقایسه با رشد انسان میگردد .بنابراین ،اگر رشد اسطوره گشته است،
بدینخاطر است که انسانها از استعدادها و فضلها و حقوق ذاتی حیات خود
غافل و رابطهها با یکدیگر و با محیط زیست را رابطههای قوا کردهاند .تنظیم

رابطه با حق جای خویش را به تنظیم رابطه با قدرت سپردهاست و قدرت
رابطه قوا ،بنابراین ،فرآورده ویرانگری است و ویرانگری بر ویرانگری می

افزاید .جامعهها نیروهای محرکه تولید کردهاند و میکنند و ،بطور روزافزون،
بخش بزرگتری از آنها ،در ویرانگری بکار رفتهاست و میرود.

بدینخاطر ،جهان امروز نیازمند نظریه جامعی درباب رشد است .این نظر

را ،یک بار زیر عنوان «اقتصاد توحیدی» پیشنهاد کردهام .باردوم ،نظریه
رشد انسان و عمران طبیعت را پیشنهادکردهام .به مطالعه ادامه دادهام و حاصل

آنرا ،در جلد دوم کتاب رشد ،ارائه میکنم.
ابوالحسن بنیصدر
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فصل اول
در از خود بیگانه شدن نظریه رشد در اسطوره رشد

تاریخ باوری که اسطوره شد:
در غرب امروز ،رشددد یک اسددطوره اسددت .برای بسددیاری از جامعههای
روی زمین ،باور عمومی به رشد ،پدید نیامد .از غرب بسان اسطوره اخذ شد.

تاریخ این باور را در غرب که جریان بدل شدددددن یک واقعیت به یک باور و

یک باور به یک اسدطوره اسددت ،مبنی میکنم برای یک مطالعه تطبیقی میان

«عهد قدیم و عهد جدید» با قرآن به قصدد یافتن پاسدخ یک پرسش :چرا با
آنکه قرآن راه رشد در استقالل و آزادی است ،جامعههای مسلمان از این راه
بددر رفتندد؟ و وقتی نیز بده «اخدذ تمددن فرنگی» روی آوردندد ،بجای آنکه

غرب را الگو کنند ،اسدطوره کردند و اسدطوره رشدد در جامعههای اسالمی و
نیز عموم جامعههای زیر سلطه ،خود از موانع بزرگ رشد ،گشت؟

چرا در غرب ،کلمددههددای «تمدددن» ( )Civilisationو «غربی کردن»

( )Occidentalisationو نوگرائی ( )Modernisationو «آزاد شددددددن»

( ،)Libérationو  ...بیانگر جریانی که رشد خوانده میشود ،نشدند؟ چرا به
باوری که عمومیشدددد ،رشدددد ( )Développementگفتند و این کلمه رایج

گشدت؟ زیرا کلمه « »Développementامتیاز چندگانهای داشت :به زبان
علمی تعلق داشدت و به این اعتبار ،ازرشمند بود و احترام بر میانگیخت .در

واقع ،کلمده از فلسددددفه به دین و از آن به دو علم ،علم طبیعت و علم اجتماع
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راهی دراز طیکردهاسددددت و معندائی را دارد کده پندداری ،در همده تاریخ ،در
فلسددددفده و دین و علم ،همان را حفظ کرده و بنابراین در حقانیت آن ،تردید
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

دادن و باالندن « »Développementبیانگر سُنت اندیشه ورزی است.

ن سخت
افزون بر این ،در علم اجتماعی ،بیانگر تغییرهای گوناگو ِ

دشووار استففاعل مشخ

نیست  .تشخی

تغییرها و تییین هویت

آنها ،بتدریج که در وجود میآیند با زهم مشکلتر است از این رو ،از
قانون تشوابه سوود میجویند و ،از راه مقایسه ،ناشناخته با شناخته ،آن

را میشووناسووند روا قیار ،در زبان عامه پسووند وعامه فریب ،به قصددد
فریب ،بسدددیار بکار میرود .بکار بردن «قانون تشدددابه» ،به شدددرط آنکه ،در
قیاس صوری ناچیز نشود و جای شناخت موضوع تحقیق را نگیرد و بکار آن

آید که تجربه را آسددان بگرداند ،میتواند بیفایده نباشددد .اما اگر تشددابه برای
این باشد که دلیل در خارج حُکم قرار بگیرد ،فریب است.

برای مثال ،رشدد کلمهای است که با نمو یک کودک ،با شکفتن و بسط

اسددددتعددادهدای او ،مشددددابهدت دارد .بندابراین ،هر چند گزارش دقیق تمامی

تغییرهای اجتماعی که رهآورد نوگرائی جامعه هسددتند ،مشددکل اسددت ،اما هر
کس میداند رشد یک کودک چیست؟ با تشبیه رشد جامعه به رشد کودک،

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

اسدتفاده از اسدطوره است .زیرا بر پایه رشد کودک ،زبان فریب از رشد یک

اسدطوره میسدازد و بنام اسدطوره رشدد ،قدرت اسدت که در اشکال گوناگون،
بزرگ میشددود .این قیاس بود که رشددد را که روش بود ،سددرانجام به اسددطوره
بدل سداخت .پیش از آنکه تاریخ اسدطوره شدن رشد را پی بگیریم ،بجاست
خاطرنشددان کنیم که هر بار که مقایسدده صددوری انجام میگیرد ،قصددد گریز از

آزمایش اسدددت .زیرا حاصدددل مقایسددده تجربهپذیر نمیشدددود و شدددناختهای که
ناشدناخته را از راه مقایسده با آن ،میخواهیم بشدناسیم ،اسطوره شده و نقش

اسددطوره را پیدا کردهاسددت .برای مثال ،رشددد غرب ،برای جامعههای دیگر،
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اسددطوره شددد وقتی که ،تشددبه جوئی با غرب ،رشددد معنی پیداکرد .و در خود
غرب ،رشد وقتی اسطوره شد که با رشد کودک تشبیه شد و رشد کودک پی

آمد نمو اعضددای بدن گمان رفت .بنابراین ،رشددد ،به تدریج ،در بزرگ شدددن

ابعاد تولید ملی ،خالصدده شددد .دورتر ،در بحث از الگو و اسددطوره ،از نو ،به
قانون تشددابه باز میگردم .چراکه ،با غفلتی ،رشددد اسددطوره میشددود و جامعۀ
گرفتار پرسددتش این اسددطوره ،از راه رشددد ،در بیراهه ویران سددازی میافتد.

پیش از آن به سدرا دانشدمندان غرب برویم و از آنها بپرسدیم خاصههائی که
موجب تمیز رشد از غیر آن ،میشوند ،کدام ها هستند؟ ()4

الف -جهت و هدف داری:

نمو ،یدک جهدت و یدک هدف و مراحل مشددددخصددددی دارد .حتی وقتی

تغییرهای پرشددمار و بزرگ هسددتند ،مرحله نهائی از آغاز معلوم اسددت :برای

مثال ،دانه گندم را که میکاری ،از آغاز میدانی که خوشدده گندم خواهد شددد.
حال اگر رشددد را مشددابه نمو بشددماریم ،صددفت کمال را عالوه دارد .نمو در

کمال خویش رشدد خوانده میشود .با آنکه «کمال» به نمو ارزش میدهد و
بیانگر آناسدت که رشددد را ارزشددمند میدانیم ،اما رشدد را کمال نمو خواندن،

زبان فریب را جانشدددین زبان تجربه میکند .زیرا نمو بیانگر به کمال رسدددیدن
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؟
ب -استمرار:

طبیعت جهش نمیکند .آهسدته و پیوسدته تحول میکند .حتی وقتی جوانه

میشدددکفد و یا هنگامی که کرم پروانه میشدددود ،تغییر طبیعت نمیدهند ،بلکه
تغییر شددکل و اندام میدهند .اسددتمرار تغییر یکی از شددرایط زندگی اسددت و

پایان نمیپذیرد مگر با مرگ.

ج -برخودافزائی و دامن گستری و شکوفائی مداوم استیدادها:
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هر مرحله جدید بسدتگی دارد به مرحله پیشدین ،بدانسان که مرحله جدید
مرحلههای پیشدین را در بر دارد و نسبت به آنها ،تکاملی به حساب است که
دانه ،جوانه و درخت میشدود .درخت گل میدهد و گل میوه میدهد .از یک

دانه ،هر سددددال دانههای بیشددددمار پدید میآیند .یا جنین کودک ،نوجوان و

سدددپس جوان میشدددود .قوای عقالنی او در جوانی فعلیت پیدا میکنند و ...
بدینسان ،جریان رشد ،جریان تکامل کمی و کیفی است.

د -برگشت ناپذیری:

وقتی مرحله ای طی شد دیگر بازگشت به عقب ،میسر نیست .برای مثال،

بالغ را نمیتوان کودک گرداند و کودک را نمیتوان جنین کرد ...

اما با این چهار خاصه نمیتوان جریان زندگی را از جریان مرگ و ساختن

را از ویران کردن جدا کرد .زیرا مرگ و ویران سدددازی نیز همین خاصدددهها را

میتوانند داشته باشند .بر فرض که جهت و هدف را رسیدن به کمال زندگی و

یا سداختن بشدماریم ،هنوز رشد را از نمو نمیتوان تمیز داد .چراکه هر نموی

در مرحلهای به پایان میرسدد و جریان مرگ از نقطه پایان نمو نیست که آغاز

میشود .در حقیقت ،دو جریان نمو و مرگ همراه هستند .وقتی جریان نمو به
جائی میرسد که فزونی ساختن بر ویران کردن ،روی به کاهش مینهد ،جریان
مرگ قوت روزافزون میگیرد .حال آنکه در جریان رشد ،به تدریج ،از میزان
تخریب برای سداختن کاسته میشود .در حقیقت رشد زمانی از نمو قابل تمیز

میشدود که میزان تخریب به صدفر میرسد .رشد جریان مداوم بر خود افزون،
دامن گسدتردن و نو به نو شددن و اسدتعدادها در صیر به کمال ،میگردد .رشد

خودجوش اسددت و دو خاصدده از خاصددههای از یاد رفته آن ،مسددتقل و آزاد و
بنابراین خودانگیخته است .تاریخ رشد در غرب را پیبگیریم و ببینیم آیا این

غفلتها اسطوره کردن رشد را در پیآوردهاند یا خیر؟
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دید ارسطویی و یونان باستان:
در یونان قدیم ،معرفت دو سددرچشددمه داشددت :یکی اسددطورهها و دیگری

نظرها که فیلسدددوفان میسددداختند .از جمله امرها و مهمترینشدددان ،تغییر بود.
پرسددشددی که به میان میآمد ،این بود :چگونه میتوان جور اینهمانی پایدار را
با ظهور نو ،جور کرد؟

بنابر اسددطوره پرسددتی ،عمرها تغییرشددکلهای جهان را که از پی یکدیگر

روی میدهند ،توضددیح میدهند .فلزها تجسددم عمرها هسددتند و هر فلز مظهر
یک عمر است .بدینسان ،بر جریان تکامل ،میتوان از کمال یک فلز (نقره،
روی ،آهن و  )...نسددددبت به فلز دیگر ،معرفت جسددددت .هر عمر یک دوره،
مرکب از نمو از آغاز تا اوج و از اوج به سراشیبی انحطاط است .انسان و هر

گیاهی همین مراحل را طی میکند .بدینقرار ،اسددددطورهها به تجربه مسددددتند
ب ودند اما تجربه را نه روش رشد که روش توجیه احکام کلی تجربه ناپذیر می

سدددداختندد که بعنوان علم یقینی بر عقول حاکم میشدددددند .برای مثال ،بنابر

اسدطورهپرستی ،دمتر  ،Déméterالهه زمین ،از ربوده شدن دخترش پرسفون

 Perséphoneتوسط هادس  ،Hadésخدای جهنم ،ناراضی شد .پس مانع
روییدن گیاهان گشدددت و گفت :تا وقتی دخترم در بند خدای جهنمها ،در زیر

زمینها اسدت ،هی گیاهی نخواهد رویید .زندگی بر انسدانها ناممکن گشت.
به زئوس  Zeusشدکایت بردند و زئوس دمتر را با هادس صلح داد .قرار شد
مدتی از سددال را با عاشددق خویش بگذراند و باقی سددال را در دنیای انسددانها
بزید .بنابراین ،دانه گندم ،بسدددان پرسدددفون ،به زیر زمین میرود ،میروید و از

زمین بیرون میآید تا دانه شددود و دوباره به زمین بازگردد .دوری که دانۀ گندم
طی میکند تا از زمین بیرون آید( ،در شکل جوانه و ساقه و خوشه شدن) و از
آن تا به زمین بازگشدددتن (بذر) ،را روابط قوا میان اسدددطورها ،توجیه میکند!

()2

ارسددطو کوشددید برای پرسددش ،پاسددخی علمی بجوید :نخسددت اموری که

قابل تشددخیص هسددتند را از اموری که به تشددخیص در نمیآیند جدا کرد .از

اینجا ،حسداب علم را که میکوشدد سدلسدله علتها را بیابد و مشخصکند،
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یعنی چند و چون ضدرورت و تعین را بجوید ،از حساب تاریخ که هنر شمرده
میشد ،هنری که موضوع آن ممکن و تصادف است ،جدا کرد.

قلمرو دانش ،از دید ارسطو ،طبیعت و ماوراء طبیعت شد .طبیعت معنائی

داشددددت انددکی متفاوت با معنائی که امروز دارد .در واقع ،طبیعت در یونانی

( )Physis/φύσιςاز فعدل (  )Phuo /φυωبده معنای نمو کردن ،رشددددد

کردن میآید .بنابراین ،طبیعت که برای اندیشدده عادی ،چیزی اسددت که تغییر
نمیکند ،از دید ارسدطو ،در معنای اول ،تولید مثل چیزهائی اسدت که «رشدد

میکنند».

سددخن او را ،ایناسددت که طبیعت هر چیز ،جوهر آن چیز اسددت .جوهری

که آن چیز نمو و رشدددد خود را از آن میگیرد .در اشدددیاء متحرک و متحول،

حرکت سدبب میشدود ،استعدادهای هر شیءاز قوه به فعل آیند .حرکت همین
فعلیت ،پذیرفتن قوه است ( )9و طبیعت همین فراگرد و جریان تولید مثل و
نمو اسددددت .زیرا حرکت نمو از این طبیعت اسددددت .بنابراین ،علم را میتوان

«طبیعت شددناسددی» ،یعنی علم رشددد تعریف کرد .پس مطالعه اشددیاء به شددیو

علمی ،یعنی «شددناختن طبیعت و یا رشددد هر شددیء .بنابراین ،دانشددمند کسددی
نیسددددت که با مراجعه به تاریخ اسدددداطیر و روابط آنها ،برای نمو دانه گندم،

چونی و چرائی میسازد ،بلکه کسی است که میکوشد از خالل رشد «طبیعی»
دانه ،طبیعت آن را دریابد.

از دیده او ،طبیعت غیر از ماده اسددت .ماده ،شددیوه وجودی اسددت ره آورد

تصدادف که از اصل و قاعدهای پیروی نمیکند .حال آنکه طبیعت نظم دارد
و از قانون پیروی میکند)1( .

بددینقرار ،هر موجودی طبیعدت خویش را دارد .به سددددخن دیگر نمو و

رشددد خاص خود را دارد .وقتی همه آنچه در قوه اسددت به فعل درآمد ،جریان

رشد موجود پایان میپذیرد .بنابراین ،آنچه ،در غایت ،از قوه به فعل میآید،
مقددم بر همدۀ فعلیت یافتههای پیش از خویش اسددددت .برای مثال ،درخت،
بالقوه در دانه وجود دارد .مراحل پیشدین حرکت از قوه به فعل ،به ضرورت،

انجدام میگیرندد تا درخت فعلیت بپذیرد .دولت نیز بر هر یک از اعضددددای
جدامعده ،بر واحدد خدانواده ،واحددهدای دیگر بر جدامعده تقددم دارد و غدایت
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حرکتی اسدددت که حرکتهای پیشدددین ،به ضدددرورت به آن میانجامند .بگمان
ارسدطو ،اگر انسان «حیوان سیاسی» نبود ،یعنی اگر خودتکافو بود و یا نمی

توانسددددت در جدامعده بزید ،به سددددخن دیگر ،اگر خدا و یا غول بود ،جریان

حرکت انسانها به دولت نمیانجامید)1( .

از «معلم اول» بپرسددددیم :آیا هر جامعه ،دولت خاص خویش را پیدا می

کند که طبیعی او اسدت و حاصدل ضرورت و جبر حرکت از قوه به فعل است
و یا انسانها یک جامعه میشوند و یک دولت پیدا میکنند و پس از آن نیز،
حرکت ادامه دارد؟ اگر این حرکت جبری اسددت ،پس باید بتوان هم دولتها

 -بر فرض که هر جامعه دولت خاص خویش را مییابد  -و دولت جهانی را

 بر فرض که انسانها یک جامعه میشوند و یک دولت مییابند  -پیشاپیششناخت .آیا او آن را شناخته است؟

از او ،در اینجا ،پاسددخ نخواهیم .از تاریخ بپرسددیم چگونه نظر او به دین

های یهودی و مسیحی و اسالم راه برد؟

در دید او ،رشدددد پایانپذیر اسدددت .بدیهی اسدددت حرکت هر موجود یک

هدف غائی دارد که در آن حالت نهایی ،شددکل کامل خویش را پیدا میکند.

حرکت رشد بیپایان نیست .زیرا از دید ارسطو هر آنچه پایان ندارد ،ناتمام و
ناقص اسددت .افزون بر این ،هر موجودی تولید میشددود و رشددد میکند و می

میرد .بنابراین ،رشدد یک دور دارد .بدینسدان است که طبیعت همواره همان

کده هسددددت میماند .تغییر دائمی اسددددت و هر پدیدهای ،با هر دوری ،از راه
تکثیر مثل همان میشود که بود .دانه دانه میشود ،انسان انسان میزاید و ...

نظر ارسطو نظر حاکم شد .اما چرا مسیحیت مغلوب این نظر گشت و در

پی آن شد که به این نظر لباس دین بپوشاند و ،بدان ،از خود بیگانه شود؟
پاسخ را در تحقیق دیگری ،یافتهام :کلیسا داشت جانشین امپراطوری رُمِ در

حال متالشی شدن میگشت .قدرت محور میشد و استبدادفراگیر برقرار می

کرد .پس میباید هدف غائی میگشت و تجسم خدا )6( .پاسخی را که
ارسطو باید میداد ،کلیسا داد :کلیسا «دولت جهانی» گشت )7( .و چگونه
نظر ارسطو ،کالم دین شد؟ اینسان:
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سدن اگوسدتن کوشید فلسفه ارسطو را با آموزش دین سازگار کند .راست
بخواهی ،کوشدددید نظر ارسدددطو را جانشدددین کند به ترتیبی که تغییر جا و موقع

کلیسا را از «جامعه مؤمنان» ،به «تجسم خدا» میسر بگرداند .او میباید سه
اشکال را رفع میکرد:

 -4نقش خدا در تاریخ :نقش خدا در تاریخ ،دردو کتاب تورات و انجیل،
با نظر ارسطو درباره حرکتِ رشد ،ناسازگار بود .دخالت خدا در ایجاد این یا

آن حادثه« ،تصادفها» بشمارند .لحظههای تاریخی در تورات (ماجراهای

ابراهیم و نوح و طوفانش و موسی و ده فرمانش  )...و تجسم خداوند در

عیسی  ،بر فرض وقوع ،از دید ارسطو ،حادثه هستند .کار علم یافتن و بیان
ضرورت «طبیعی» است .بنابراین ،مسیحیت ،اتفاقها و تصادفها از دید
ارسطو را عالمتهای مشیّت خداوندی میگرداند.

 -2اختالف دوم جبر گذار از قوه به فعل .دید ارسطو با نظر کلیسا مخالف
بود :کلیسا از سوئی بر «طبیعت»« ،فوق طبیعت» را میافزاید و از سوی
دیگر ،اصل خود جوش بودن رشد را با قدرت مطلق خدا جانشین میکند.

بدین بیان که نه تنها خداوند فوق طبیعت عمل میکند و عمل او از جبر حرکت

طبیعی اطاعت نمیکند ،بلکه خالق هستی است و همه روز آن را نگاه دار و

هادی است.

 -9اختالف سوم در این بود که بنا بر نظر ارسطو ،تغییر و بازگشت همان که

بود ،همزمانند .اما برای مسیحیت «بازگشت دائمی» قابل تصور نیست .چرا

که تاریخ همه ملتهای روی زمین آغاز و پایانی دارد .در این تاریخ ،عیسی
مسیح ،تجسم خدا و تنها نجات دهندهاست .اراده خدائی یکیاست و یکبار
برای همیشه تحقق پذیرفتهاست.

اگوسدددتن نظر ارسدددطو را به تمامت تاریخ جهان هسدددتی بسدددط داد .سددده

اختالف را بدینسددددان از میان برداشددددت که :تمامی پدیدههای «طبیعی» و

رویددادهدای اجتمداعی – تاریخی ،بیان نقشدددده عمومی خدا برای انسددددانیت
هستند .او دورههای فراوان و متوالی را در یک دور خالصه کرد :دور عمومی
تولد و رشد و مرگ .این دور بازگشت دارد :بازگشت به بهشت که آدم و حوا

از آن رانده شدند)1( .

23

کار سن اگوستن سه تأثیر بر تاریخ رشد گذاشت:
. 4فلسفه تاریخ  -که آگوستن آن را تاریخ رستگاری خواند – به تمامی بنی
نوع بشر راجع است .بخالف تاریخها که تا آن زمان ،تاریخهای محلی یا ملی
یا امپراطوری بودند ،اگوستن تاریخ بشریت را یکی دانست .زیرا همۀ انسان

ها تحت مشیّت الهی هستند .از دید ارسطو ،هر قومی رشد طبیعی و بنابراین

تاریخ خاص خود را مییابد .از این رو دولتها یکسان نمیشوند )3( .اما از
دیدگاه اگوستن حرکت عمومی تاریخ یکی و همان تاریخ رستگاری است.

 .2رویدادهای تاریخی خاص ،اهمیت نمیجویند مگر در رابطه با نقشه خدا.

بدینسان او ،همانند ارسطو ،از رویدادهای مشخص و تاریخهاشان ،غفلت

نمیکند .بلکه به آنها در برخورد میان دولت آدمیان و دولت خدائی ،جا و

معنی میدهد .به سخن دیگر ،تاریخ جای مهمی پیدا میکند اما در رابطه با
فلسفۀ تاریخ ،اهمیتش درجه دوم میشود.

 .9برخالف ظواهر پیچاپیچیها ،تاریخ از ضرورت اطاعت میکند .سلسله
رویدادها را از آفرینش تا پایان زمانها ،اراده انسانها و اتفاقها و حادثهها،

نمیتوانند از جهت عمومی خویش منحرف کنند.

بدینسدان ،آگوستن ازنظر ارسطو ،دور (رشد  انحطاط) و ضرورت را

سددتاند و با آن ،یک تاریخ جهان شددمول سدداخت که «بازگشددت همان» از آن
بیرون اسدددت .اگوسدددتن بر ایناسدددت که رویدادها را آدمیان از آنرو به اتفاق
نسددددبدت میدهندد که علت وقوع آنها را اندر نمییابند .بنابراین ،اتفاقها و
تاریخ را که ارسدطو از علم بیرون می نهاد ،با اسدتفاده از نظر ارسطو ،در علم

جای داد .اینسدان ،کلیسددا صداحب نظریهای شددد که راهش را بسددوی قدرت
جهانی و فراگیر شدن ،باز میکرد.

رشد پایان ناپذیر است:

دانش در یونان باسدددتان به کمال خود رسدددیدهاسدددت و از آنجا که جریان

تداریخ از کمال به انحطاط اسددددت ،همواره« ،قول فیلسددددوفان یونان حجت

اسددت» ،بر عقول حاکم بود .هر چند ابنخلدون نظر دور تولد  مرگ را از
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ارسددددطو اخدذکرده و پذیرفته بود ،اما نپذیرفته بود که علم نیز دوره رشددددد و
انحطاط دارد )41( .در قلمرو اسالمی ،رشد علم پایان ناپذیر باور میشد اما

این باور نیز گرفتار نظریۀ دور شد -4 :هر ملتی دورِ رشد و انحطاط فرهنگی

خود را دارد و  -2پیدایش و مرگ قدرتهای استبدادی ،بتدریج همان باور
را که پیشینیان علم را در کمال خویش درک کردهاند و به بیان آوردهاند حاکم

کرد( )44و  -9تغییر فسدددداد و انحطاط میآورد که همان نظر افالطون بود.
()42

در غرب ،تدا دکارت ،باور عمومی براین بود که حق با ارسددددطو و سددددن

اگوسدددتن اسدددت وقتی میگویند جهان روی به انحطاط دارد .بنابراین ،مرجع
علم و دین ،همان الگوی قدیمی هسدددتند .رنسدددانس نیز ،در آغاز ،حرکتی به
گذشدددته ،برای یافتن الگوئی بود که علم را در کمال خویش ،درک کرده و به

نوشته در آوردهاند)49( .

دکارت بود که در درسدددتی باور شدددک پدید آورد )41( :قدیمیترها ،ما

هسددتیم .زیرا از عهد یونان باسددتان بدینسددو ،جهان پیرتر میشددود .بنابراین،
تجربه و دانشها بیشدتر شددهاند .بدینسان ،نزاع طرفداران قدیم و جانبداران

جدید پدیدآمد و شدت گرفت .سرانجام ،پیروزی با متجددان شد ،یعنی آنها
که رشدد علمی را با دوام میدانسدتند و تاریخ بشریت را با تاریخ زندگی یک
انسددان ،همسددان نمیدانسددتند« )41( :معرفت معاصددران همواره بر معارف

پیشینیان افزوده میشود .معرفت انحطاط نمیپذیرد».

این نظر ،با نظر ارسطوئی که پایان ناپذیری را نقص میدانست و دیدِ سن

اگوسددتن که پایان دنیا را اجتناب ناپذیر میدانسددت ،مخالف بود .متجددانی
چون فونتوندل  Fontenelleو شددددارل پرولدت  Charles Perraultنیک
یافتند و یافته خویش را گفتند و نوشتند :تنها چیزهائی که میتوانند مانع رشد

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

بدینسدان ،در پایان قرن هفدهم و آغاز «قرن زوشنائی» ،آنچه تا آن زمان

نبایسددتی به فکر راه داده میشددد ،سددخن حق شددد و مقبول افتاد .از این زمان
اسددت که ایدئولوژی ترقی بر عقول حاکم شددد .تا آن زمان ،نمو و رشددد امور
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طبیعی شددمرده میشدددند که وقتی به حد مطلوب رسددیدند ،پایان میپذیرند و
دور رشددددد جدای خود را به دور انحطاط میسددددپرد .وقتی این باور از اعتبار

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

« میتوان از راه تردید و ناباوری پرسید :کو رشد؟ بینظمی که مشاهده می
شود معرفت را نیز واپس میبرد .اما این ظاهری بیش نیست .نه تنها همه چیز،

به نظم ،در پیشرفت هستند ،بلکه روحهای خردمند ما نیز بتدریج که ترقی می

کنند ،دائمی بودن رشد را اندر مییابند».

بدیهی اسددددت ،اغراقآمیز اسددددت این ادعا که در قرن  ،41همه پذیرفته

بودند که رشددد علم جریانی پایانناپذیر اسددت .مخالفتهای قابل مالحظه با

این فکر بعمدل میآمدند .برای مثال ،روسددددو در اقتراح آکادمی شددددهردیژون

شددرکت کرد و در پاسددخ این پرسددش که« :آیا پیشددرفت علوم و هنرها عُرف و

عادتها را پاالیش دادهاسدددت و یا بعکس به فسددداد آلودهتر کردهاسدددت؟»
نوشت)41( :

«بیرحمانهتر آنکه تمامی ترقیهای نوع انسددان ،او را بر دوام از حالت اولیه

اش ،دورتر میکنندد .هر اندازه ما بیشددددتر معلومات جدید بر هم میافزائیم و

وسدائل جدید ایجاد میکنیم برای آناست که آنچه را که از همه مهمتر است
از خود بسددتانیم .از زیادت مطالعه ،انسددانی که ما هسددتیم بجائی میرسددیم که

دیگر خویشتن خویش را نمیشناسیم».

فرگوسدددن  Fergusonهمین بدبینی را اظهار کردهاند.
ُ
داوید هوم و آدام

فرگوسددددن در کتاب خود فصددددلی را به «انحطاط ملتها» اختصدددداص داد.
ُ

( )43اما در اروپا ،خوش بینها پیش افتادند.

اما خوش بینها ،نظری را اظهار کردند که با سلطۀ اروپا بر جهان سازگار

بود :برای مثال بوفون Buffon ،کتابی با عنوان «تاریخ طبیعی» نوشت و در

آن ،نوع انسان را یک نوع شمرد ،اما مدعی شد که در محیط زیست معتدل

اسدددت که انسدددان کمال خویش را بدسدددت میآورد« .سدددفید ،رنگ ابتدائی
طبیعت اسددددت .بنابراین ،اروپائیان کاملترند و بانی تمدن شدددددهاند» .دنیای
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سیاهان ،دنیای توحش است .بنابراین ،متمدنها مسئول دنیای در صیرورتند.
()21

کنددورسدددده ،در «گروه تدابلو تاریخی ترقیهای روح خردمند انسددددان»،

مراحل رشددد نوع انسددان را ده مرحله دانسددت و برآن شددد که در مرحله دهم،

«نابرابری میان ملتها از میان میرود و در هر ملت برابری برقرار میشدددود و
انسددان کمال رشددد خود را مییابد .او پیش بینی کرد اروپا ،روزی ،اسددتقالل

مسددتعمرههای خود را محترم خواهد شددمرد .در عصددر روشددنائیها« ،تعاون و

رشد» از اصول اندیشه راهنما بشمار بودند)24( .

بدینسدان«،این فکر که یک تاریخ طبیعی انسانیت وجود دارد ،به سخن

دیگر« ،رشدددددد جددامعددههددا ،معددارف و ثروتهدداشدددددان ،خود پویددا (Auto-

) Dynamiqueاسدت» ،وجود داشت )22( .اینسان شد که «تحولگرائی
اجتماعی» ( )evolutionisme socialپیروزی بدستآورد.

ظفرمندی تحولگرائی اجتماعی:
در قرن نوزدهم ،سددیر اندیشدده پیرامون رشددد به تحولگرائی اجتماعی راه

بُرد و در کَلده اروپدائیدان ،تفوق غرب را بر بقیت جهان ،بمثابه یک حقیقت

مسدددلم کاشدددت .اگر بر سدددر مراحلی که جامعهها ،باید طیکنند ،اختالف نظر
وجود داشددت ،در اندیشدده محوری میان اندیشددمندان اتفاق نظر بود :تاریخ

گزارش جریان رشددد اسددت .رشددد را نمیتوان از تاریخ جداکرد و تمامی ملت

ها جریان رشدد را طی میکنند .اال اینکه همه آنها ،با آهنگی که غربیان رشد
کردهاند ،رشد نمیکنند.

ژان باتیسددت سددی  Jean-Baptiste Sayبر این نظر شددد که بشددریت

جریان رشددد را از وحشددی گری آغاز کردهاسددت .در دورۀ توحش ،از حقوق

مالکیت و غیر آن آگاه نیسددددت و جز به برآوردن نیازهای اولیه خویش ،توانا
نیست .آنگاه به مرحلۀ تمدنهای مادون میرسند ،مثل هند و مصر و سرانجام

به دورۀ تمدن عالی وارد میشدوند .مشدخصه آن تولید صنعتی است که امکان
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میدهد ،انواع نیازها برآورده شوند .جامعههائی که در حاشیه جریان رشد قرار
گرفتهاند« ،یا متمدن میشوند و یا از میان میروند» (.)29

اگوست کنت ،به شرحی که در کتاب عدالت دیدیم ،بر آن بود که جامعه،

از مرحلده دینهدای ابتدائی به دینهائی که به ماوراءالطبیعه قائلند و از آن ،به

«حالت مثبت» میرسدد .در این مرحله ،معارف غیر علمی ،که منفی هستند،
جای خود را به معرفت علمی میسدددپارند .در این مرحله ،هر معرفتی ،رهآورد

تجربه اسدددت .بدینخاطر اسدددت که این نظر را ،فلسدددفه تحققی و تحصدددلی

( )Positivismeخواندهاند.

کارل مارکس  ،Karl Marxتاریخ را جریانی تابع قانون و محکوم به طی

مراحل میدانسدددت .از جامعه کمونیسدددتی اولیه ،طی مراحل میکند و به نظام
فئودالی میرسد .از آن نیز به نظام سرمایهداری گذر میکند .از این نظام نیز به

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

لوئیس مورگدان  Lewis Morganکده یکی از بدانیان مردم شددددناسددددی

( )anthropologieامریکائی اسدت ،مدعی شد که بر یک توضیح علمی از
تاریخ دست یافتهاست« :همه جامعهها از مرحله توحش ،به مرحله بربریت و
از آن به مرحله تمدن گذر میکنند» (.)21

میگویند تحولگرائی اجتماعی را نباید با تحولگرائی زیسددت شددناسددانهء

داروین ،یکی دانسدت ،چراکه او از «انتخاب طبیعی» سخن میگوید و نه از

«تحول» و هنوز او نظر خویش را تددوین نکرده بود که هربرت اسددددپنسددددر

« Herbert Spencerقانون پیچیدگی روزافزون» را پیشددددنهاد کرده بود.
( )26بندابراین قدانون ،هراندامواره زنده ،همانند انداموارههای اجتماعی ،از
حالت همگونی یا حالت ) (indefinitionبه حالت ناهمگونی ،از مادونی به
مافوقی و از سادگی به پیچیدگی و بغرنجی گذر میکند.

از آنجا که نظر اسپنسر ،فلسفهای از تاریخ است که بر فرضی تجربهناپذیر

بنا شدهاست و نظر داروین ،بر بررسیهای متعدد بنا شدهاست ،داروینیسم،

«تضمین علمی» تحولگرائی اجتماعی شد .با بهره جوئی از داروینیسم ،تحول
گرائی اجتماعی به پرسش پاسخ میگفت:
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 .4در زمینه نظری ،گوناگونی جامعهها و پس و پیشی آنها در تحول ،با یگانه
بودن نوع انسان ،آشتی میجست .بدیهی است ،اما نمیپذیرفت که فرهنگها

گوناگون هستند .بلکه میپذیرفت که جامعهها در مراحل پس یا پیش تحول
هستند .بقول مارکس :همه جامعهها فرهنگ غرب را خواهند یافت« .جامعه
ای که بیشترین رشد صنعتی را میکند ،به دیگران آیندهای را مینمایاند که

روزی خواهند یافت» (.)27

 .2از لحاظ سیاسی ،تحولگرائی اجتماعی ،استعمار را توجیه و مشروع می
گرداند .غرب مدعی بود پیشگام تاریخی است که تاریخ همه بنی نوع انسان

است .بنابراین ،استعمارکمال بخشندگی است .زیرا بدان ،استعمارگر جامعه
های عقب مانده را به تمدن ،راه میبرد! مارکس نیز بر این باور شده بود که

جامعههای عقب مانده نیازمند استعمار هستند تا تحول پذیر بگردند)21( .

حال اگر بپرسددیم آیا فلسددفه غرب ،از عصددر ارسددطو تا قرن بیسددتم و ،در

طول قرن بیستم ،یک نظر را درباره رشد اظهار کرده است یا خیر؟ پاسخ این

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

باور دوران اسداطیری لباس یک باور علمیپوشاندن ،یک نظر را اظهار کرده

اسدت .اال اینکه ،متجددها رشدد را پیوسته میدانند و به مرحله انحطاط قائل
نیسدتند .بنابراین ،نظری که حرکت رشدد را دوری میشمرد از تولد تا مرگ ،

جای خود را به نظری میسپرد که تاریخ را یک خط مداوم رشد میشناخت.

و بدینخاطر که اروپا ،خویشددتن را مرکز جهان میشددمرد و تاریخ خویش

را در گذشددددته و آینده ،تاریخ عمومی بشددددریت گمان میبرد ،به خویشددددتن،

مأموریت پیامبری رشددد را میبخشددید .همان امر اسددت که سددلطه آتن بر دیگر
یوندانیدان را پدید آورده بود .متفکران آتنی نیز جامعه آتنی را متمدن و جامعه

های دیگر را نیمه متمدن (بربر) و یا وحشی میخواندند .سلطهگری به نظری
نیاز داشدت که آنرا توجیه کند .از زمانی رشد یک اسطوره شد که غرب آنرا
یدک جریدان جبری خواندد و به خود مأموریت داد جامعههای دیگر را که در

نیمه راه مانده بودند ،در این جریان ،به پیش براند و به«جهانشمولی خاص»
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قائل شد که بنابرآن ،یک جامعه ارزشهای خود را ،که در جریان تاریخ پدید
آمدهاند ،به جامعههای دیگر القاء میکند (صدور ارزشها!))23( .

و چون رشددددد اسددددطوره شددددد و غرب مأموریت خویش را آن خواند که

دیگران را به راه رشد آورد ،به تناقضهای بسیار ،بیاعتناء ماند .از جمله این

دو تناقض  -4اگر رشددددد یک جریان طبیعی و جبری اسددددت چه حاجت به

پیامبری غرب اسدت  -2رشدد چیست که پایان ناپذیر است؟ «رشد» غرب،
از آغاز تا پایانی که ناپیدا اسددت ،سدداختن اسددت و یا سدداختن با ویرانکردن

همراه اسددت؟ اگر سدداختن با ویرانکردن همراه اسددت ،برای هر سدداختن ،چه

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

آنکه میدانیم ،هم امروز ،ممکن نیست تمامی بشریت همآنسان مصرف کنند
که  21درصددددد آن مصددددرف میکنند .زیرا منابع طبیعت کفایت نمیکنند و
آلودگی محیط زیسدددت بدانحد افزایش پیدا میکند که زندگی غیرممکن می

شود.

و مهمتر از همه ،واقعیتی است که از نظرها مخفی میکنند :میزان تخریب

از میزان تولید پیشی میگیرد .از زمانی که میزان تخریب از میزان تولید بیشتر

میشدود ،ادامه یافتن جریان رشد تخریب و انحطاط را جانشین رشد میکند.
آیا این بدان معنی اسدت که جریان رشد ،یک دور از تولد تا مرگ است؟ نه،

بمعنای آناسددت که وقتی به جای انسددان ،قدرت (سددرمایه) رشددد میکند ،در
مرحله انبسداط ،سدرانجام به جائی میرسد که پیشخور کردن و از پیش متعین

کردن فعالیتها و ،در عرصددده زمان ،سدددیطره سدددرمایهسددداالری بر قلمرو آینده،

ناگزیر میشددددود .و نابرابریهای روزافزون و فزونی تخریب بر سدددداختن ،نیز،
ناگزیر میشدوند .توضدیح اینکه ،در جریان رشدد ،براثر بزرگ شدن نیروهای

محرکه ،تغییر نظام اجتماعی و باز شدددن مدار اندیشدده و عمل انسددان ،ناگزیر

میشود .باز و تحولپذیر شدن نظام اجتماعی ،موازنه وجودی (روابط قوا) را
با موازنه عدمی (روابط بدون قوا) جانشدددین میکند .بنابراین ،رشدددد انسدددان
جانشدین رشدد قدرت (سدرمایه ساالری) میگردد .از این رو ،قدرت مداران،

چداره را در خنثی کردن نیروهدای محرکدده و تخریدب آنهدا میبینندد .از اینرو
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است که ،نه تنها در نظام تولید در خدمت قدرت ،مصرف بر تولید فزونی می
گیرد ،بلکده قددرت خود نیز به تخریب نیروهای محرکه میپردازد .در نتیجه،

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

زبان فریب انسدددانها را متقاعد میکند که حاصدددل رشدددد در آینده تحقق

پیددا میکنددد .بنددابراین ،میتوان در انتظدار آینددهای کدده هنوز نیدامددهاسددددت،
وضددعیت موجود را قابل تحمل گرداند و حتی دلپذیر سدداخت! اما اگر رشددد،

رشد انسان باشد ،حاصل کار هر روز را ،همان روز ،میدهد .زمان رشد ،زمان
پیوسددته و زمان ببار آمدن میوههای رشددد میشددود .اما وقتی ،به جای انسددان،
قدرت رشددد میکند ،زبان فریب آینده از پیش متعین و پیشددخور شددده را ،به

درو  ،آینددهای میبداوراندد کده در آن ،وعددهها تحقق پیدا میکنند .با وجود
این ،پرسددیدنی اسددت :با آنکه در آیندهها که آمده و گذشددته شدددهاند ،کمبودها
فزونی جسددتهاند ،نابرابریها بیشددتر شدددهاند و تولید و مصددرف قهر ،زمان به

زمان زیادت یافتهاسددت .چرا انسددانها ،همچنان فریب وعدهها را میخورند؟
پاسخ این پرسش را به تدریج که با تاریخ پیش میآییم ،مییابیم.

باری ،تناقض میان طبیعی و جبری خواندن رشدد و پس و پیشی جامعهها

را در رشدددد و پیامبری غرب ،یادآور شددددیم .در واقع ،اگر رشدددد یک جریان
طبیعی و جبری اسددت و همه جامعهها رشددد میکنند ،پس پسددی و پیشددیها از
چه رو هستند؟ بخصوص ،چرا از زمانی که اروپا نقش پیامبری را بخود داده

است ،فاصله میان رشد کردهها و «در حال رشدها» و «رشد نکردهها» زمان
به زمان بیشددتر شدددهاسددت؟ بیشددر از آن ،وقتی نمو (به مثابه بنیاد رشددد) رشددد

یافتهها را ،جامعههائی رشددد نیافته نمیتوانند بیابند ،جبری که در کار میآید،
جبر بزرگتر شدن فاصلهها میشود و نه بعکس .در واقع نیز چنین شدهاست:
در سدددالهای  ،4711فاصدددله پیشرفته از پیشنرفته 2 ،به  4بودهاسدددت .در

پایان قرن  1 ،43به  4شددددهاسدددت .در سدددال  41 ،4361به  4و در سدددال
 11 ،4311به  4گشددددتهاسددددت )91( .و در  61 ،4313به  4و در سددددال
 12 ،4333به  4شددهاسدت« )94(.دهههای رشد» مقرر شدند و گفتند با

سرمایهگذاریهای وسیع در کشورهای رشد نیافته ،فاصله پر میشود .اما دهه
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ها سدپری شددند و فاصله نیز بیشتر گشت .گفتهاند :اگر نمو اقتصادی موتور
رشدد است ،موتور نمو اقتصادی نیز باوراست .این باور را همه ،تا حد یقین،
باید پیدا کنند تا جریان رشددد ،جریانی همگانی شددود )92( .اما حقیقت این

اسدددت که نه تنها باید رشدددد انسدددان جانشدددین رشدددد قدرت بگردد ،بلکه مدار
اندیشه و عمل انسان ،باید مدار باز مادی  معنوی بگردد.

و از آنجا که رشدد اسدطوره گشدتهاست ،وقتی برداشتها از رشد که مرام

های مختلف ارائه میدهند حاصل موعود را ببار نمیآورند ،صاحبان مرامها،
غلط را نه در برداشدت خود از رشددد که در برنامهگذاری آن ،وانمود میکنند.

دوران «سدوسدیالیسدم واقعی» در شکست به سر آمد ،اما ناکامیها را زیر سر
برندامدهگدذاران و معدایدب موجود در برنامهها مینمایانند .دیکتاتوریهائی که
بنام رشدد بر جامعهها حاکم شددند (دیکتاتوریهای امریکای وابسته امریکای

التین و دیکتاتوری پهلویها و دیکتاتوریهای افریقائی) ،شدکسدت خوردند
و ملتها برضد آنها قیام کردند .اما کدام قدرت پرست است که بپذیرد رشد با
دیکتاتوری ناسدازگار اسدت ،و عصیان مردم ،به تحریک «عناصر اخاللگر»

و یا «عوامل بیگانه» نیست؟

بهررو ،اندیشددده راهنمایِ رشدددد ،غرب را در راهی به پیش بردهاسدددت که

اینک ،رشددِ مشکلگشا ،خود مشکل شدهاست .با وجود این ،خدمتگزاران
اسدطوره رشد ،همانند کیمیاگران دیروز شدهاند که بیهوده میکوشیدند ،مس
را طال کنند .کیمیاگران از میان رفتند زیرا انسدانها دانستند که ثروت واقعی

را انسددانها با تولید و تجارت ،ایجاد میکنند .چه وقت انسددانها پیخواهند
برد که نمو اقتصادیِ بازهم بیشتر ،خوشبختی نمیآورد؟

این پرسش را اروپا در اوائل قرن نوزده باید از خود میکرد .اما آن زمان،

باوراندند که منابع طبیعت پایان ناپذیر هستند و استعمار اسباب بهره برداری

از آن منابع و در همانحال ،رشد جامعههای دیگر را فراهم میآورد.
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جهانی شدن و استیمار:
برای آنکه یک کشور بتواند نیروهای محرکه خویش را به قوه قهریه بدل

کندد و در بیرون از مرزهای خویش بکار اندازد ،باید موقعیت مسددددلط یافته
باشد .یک کشور وقتی موقعیت مسلط پیدا میکند که بتواند نیروهای محرکه
خویش را در نظدام اجتماعی تحول پذیر بکار اندازد .اما اگر در جریان بکار
افتادن نیروهای محرکه و تحول نظام اجتماعی ،رشددد قدرت از رشدددِ انسددان
پیشدی گرفت و رشدد قدرت مدار شد ،سازماندهی بکاربردن نیروهای محرکه،

بیشتر تابع توقعات قدرت میشود.

در جامعهای که شرایط مسلط شدن را در خود ندارد ،توقع قدرت ایناست

که بخشی از نیروهای محرکه به زور بدل شود و در حفظ نظام اجتماعی

بکارافتد و بخش دیگری صادر شود .بدینسان ،همواره اندازه نیروهای
محرکه از میزان استفادۀ نظام اجتماعی از این نیروها بیشتر است .چند
و چون بکار بردن این نیروها است که جهان کنونی را پدید آوردهاست .اگر در

همه جامعهها  ،نظامهای اجتماعی همزمان و همآهنگ با بکار افتادن نیروهای
محرکه ،تحول میکردند ،میزان رشد به حداکثر و میزان تخریب ،به حداقل،
به صفر ،میل میکرد .رشد دائمی میسر میگشت .اما اگر ،سرعت رشد
نیروهای محرکه از سرعت تحول نظامهای اجتماعی بیشتر شود ،مازاد

نیروهای محرکه را قدرت در عرصه مکان و زمان بکار میاندازد .چراکه
بخش روزافزونی از این نیروها را صرف خود ،یعنی تخریب میکند .و از آنجا

که قدرت در مدار بسته مادی  مادی پدید میآید ،زمان به زمان ،میزان

تخریب بزرگتر میشود .اینک ببینیم ،اندیشمندان و سیاستمداران غرب با
این واقعیت چگونه برخورد کردهاند.

 .4ابداع یک طرز فکر توجیه کنندۀ مداخله در جامعههای دیگر:
آیین لیبرالیسم در آغاز ،با استعمار مخالف بود .میگفت :حمایت دولت

های استعمارگر نابجا و هزینههای جنگها و اداره سرزمینهای استعمار شده
سنگین هستند اما وقتی نیروهای محرکه از جامعههای استعمارشده به
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کشورهای استعمارگر ،سرازیر شدند ،لیبرالیسم و کلیسا و همه ایدئولوژیهای
دیگر با آن موافق شدند و هر یک توجیهی برای آن ساختند:

کلیسا ،بنام مخالفت با بردهداری و موافقت با انسان دوستی ،جانبدار استعمار
شد ،چراکه استعمار آن امکان را فراهم میآورد تا انسانهائی که چون کاال

خرید و فروش میشدند ،نیروی کار بگردند و به خدمت عمران درآیند.

ژول فری ،لیبرال و فراماسون که بانی تعلیم و تربیت الئیک شد ،در توجیه

استعمار ،آن را انسان دوستانه و عامل بسط تمدن در جهان و ارتقاء
استعمارزده به مقام متمدن و همانند و همشأن شدن با استعمارگران خواند و
در  21ژوئیه  ،4111آئین استعمار را به مجلس نمایندگان تقدیم کرد .او
برنامه متمدن کردن مستعمرهها را بر سه اصل ،بنا نهاده بود)99( :

توسعه قلمروهای مستعمره ،یک هدف اقتصادی را پی میگیرد« :سیاست

استعماری ،فرزند سیاست صنعتی است» .نمو مداوم تولید و انباشت سرمایه،

نیاز به بازارهای جدید پیدا میکند .رقابت بینالمللی این نیاز را بیشتر و

ضرورت را قطعیتر میگرداند .پس هر قدرت صنعتی باید فضای اقتصادی
خود را توسعه دهد.

«نسلهای مافوق» نسبت به «نسلهای مادون» هم حقوق و هم تکالیف

دارند و باید رهآوردهای دانش و ترقی را با آنها تسهیم کنند .بعالوه ،مدیریت
استعماری «روشنائی بیشتر ،نظم افزونتر و تقوای فراوانتر در قلمروهای
خصوصی و عمومی پدید میآورد ».و بخصوص« ،تجارت شوم انسان را

ممنوع میکند»!

استعمار فرانسه را ضرور است .زیرا به فرانسه امکان میدهد در جمع ملل،

موقعیت خویش را حفظ کند و در سراشیب انحطاط نیفتد .بعالوه ،اگر فرانسه

از استعمارکردن باز ایستد ،کشورهای دیگر ،بجای او ،استعمار خواهند کرد

اما بنام ارزشهای نه آنقدر عالی و نه با همان نبو !

لیبرالیسم در موافقت با استعمار باز هم جلوتر رفت :پُل لوروا بولیو Paul

 Leroy Beoulieuدر  ،4171کتابی با عنوان « la colonistion chez

( »les peuples modernsاستعمار نزد مردمان متجدد) نوشت :کتاب با

استقبال روبرو شد .بدانحد که تا  ،4311شش بار تجدید چاپ شد .او در
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این کتاب ،توضیح میدهد که گرچه هزینه استعمار زیاد است ،اما در
درازمدت ،سودآور است و بهرحال ،استعمار یک وظیفه است« :استعمار،

یکی از عالیترین وظایف جامعههائی است که به مراحل پیشرفته تمدن رسیده
اند  ...یک جامعه وقتی استعمار میکند که خود به مرحله عالی پختگی و

نیرومندی رسیده باشد .در این مرحله ،تولید مثل میکند ،از آن حمایت می

کند ،آن را در صراط مستقیم رشد قرار میدهد ،به بلوغش میرساند و بدین
سان جامعه جدید را پدید میآورد .شایستگی جامعهای که استعمار میکند در

ایناست که برای جامعه جوانی که میزاید و بزرگ میکند ،بهترین شرائط
رشد را فراهم آورد تا که جامعه جوان ،استعدادهای طبیعی خویش را بپرورد.

بدون آنکه به قوه ابتکار او صدمه بزند ،راه را برایش هموار کند و ابزار و

وسائل الزم را در اختیارش بگذارد».

بدینسدان ،لیبرالیسم در طبیعی جلوه دادن استعمار ،تا یکی خواندنش با

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

امتیازهائی را که ،به مشدددیّت الهی یافتهاند ،در صدددالح عمومی بشدددریت بکار
اندازند .باید اسددتعمارکرد زیرا اسددتعمار از آن وظایفی اسددت که بر عهده ملت

های بزرگ اسددددت و آنها بدون آنکه تن به تدنی اخالقی بدهند ،نمیتوانند،
از این وظیفه ،تن بزنند)91( ».

از این زمدان به بعد« ،بدگویی» از اسددددتعمار کار شددددهروند منحط و یا

خودپرسدتی تلقی شدد که نسدبت به سدرنوشت بشریت القید است .تا جائی که
نویسدندهای چون ویکتور هوگو مینوشدت« :سرنوشت انسانها در شمال رقم

زده میشدود  ...زمان آن رسیده است که به اروپا خاطرنشان شود که آفریقا در

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

آفریقای جدید ،آفریقای پیر را قابل پذیرش تمدن کردن ،ایناست مسئله زمان
ما و اروپا این مسئله را حل خواهد کرد».

بروید! ملتها! این زمین را تصدرف کنید! آن را بگیرید! از چه کسی؟ از

هیچکس .این زمین را از خدا بگیرید! خدا زمین را به انسانها میدهد .خدا
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آفریقا را به اروپا اهدا میکند .آن را بگیرید! به سرزمینی که شاهان جنگ می
بردند ،شدددما امداد ببرید! به جای توپ ،گاوآهن ،به جای شدددمشدددیر ،تجارت

ببرید .به جای جنگ ،صدنعت ببرید .بجای فتح و سلطهگری ،برادری ببرید!
...
 .2چون وظیفه اخالقی بود ،اروپا در قارههای دیگر مستعمره بر مستعمره
افزود .و پس از آنکه مستعمرهها بوجود آمدند ،مسئولیت اداره آنها بر وظیفه

اخالقی تصرف آنها ،افزوده شد :چون به عقب بازگشتن دیگر ممکن نیست،
پس باید به مسئولیت خویش در اداره مستعمرهها ،عملکرد .و بدیهی است

که باید گرفتن و نگاهداشتن مستعمرهها را ،در سود بشریت باوراند .زمان می

گذشت و ،فرجام ،پدید آوردن بهشت موعود باز هم دورتر و دورتر میشد .از
اینجا به بعد ،باید برای استعمارگر و استعمارزده توجیه جدیدی یافت:

استیمار و مارکس:
مارکس این توجیه را یافت که استعمار موجب میشود در جامعههای

زیرسلطه ،مالکیت خصوصی پیدا شود .و بدان ،جامعههای دارای نظام ایستا،

به جامعههای دارای نظام پویا بدل و تحول پذیر گردند )91( 1

این واقعیت که طرز فکرهای متضداد ستایشگر استعمار شدند ،نه تنها می

گوید که رشدد اسدطوره شده بود ،بلکه با وجود آن که استعمار همان «سلطه
قدیمی» و با همان روشهای پیشددددین بود ،حتی نظرسددددازان نیز بر این گمان
شددند که سدیاسدتها نو هستند و به قصد متمدن کردن جامعههای غیرمتمدن

بکار میروند.

بدیهی اسددت که «رشددد دهندگان» زبان فریب بکار میبردند و سددیاسددت

خویش را تدابیر نو میباوراندند .اما در عصری که «تجربه تنها روش علمی»

میگشدت ،جانبداران «اندیشده علمی» ،چرا سیاستهای تجربه ناپذیر را می
پذیرفتند؟  -4سدیاست سرمایهگذاری و  -2سیاست اداری و تعلیم و تربیت
کادرهای اداری و  -9سدددیاسدددت آموزش و  -1سدددیاسدددت بهداشدددتی و -1
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سدیاسدت فرهنگی و  -6سدیاسدت دینی استعمارگران ،همه برای سلطه قدرت
اسدددتعماری بر جامعههای زیرسدددلطه و جهت دادن به نیروهای محرکه بودند.

پیش از عصدر اسدتعمار« ،بنام رشدد» نیز ،سلطهگران همین هدف را تعقیب
میکردندد .پس فریدب خوردن عموم  -و اندیشددددمندان نیز -از چه رو بود؟
فریب از اینرو بود که باور عمومی رشدددد را یک جریان جبری میشددددمرد که

زود یا دیر همه جامعهها در این جریان میشددوند .بسددیاری گمان میبردند که
بحکم جبر رشدد است که سلطهگر زیر سلطه را استعمار میکند و با رشدپذیر
کردن زیر سلطه ،در واقع سلطهگری و موقعیت سلطهگر است ک به خطر می

افتد .سدرانجام ،سدلطهگر ،بدسدت خود ،عامل برچیده شدددن نظام سلطهگری

میشدددود )96(.اما دلیل عمومی ،همان فریب آدم ،یعنی خوردن میوه ممنوعه
بود :ممکن جلوه دادن «رفدداه هم اکنون و همین جددا» و در واقع برآوردن

نیازهای سرمایهداری با حفظ نظام اجتماعی.

و همان کار که سلطهگران پیشین ،در جنگهایی که با یکدیگر میکردند

و از پا در میآمدند ،اروپائیان نیز با یکدیگر کردند .اروپا گرفتار یک رشدددته
جنگ در قاره خود و دیگر نقاط جهان شددددد و بر اثر این جنگها ،دو مرکز
جدید قدرت جهانی پدیدار شددددند :روسدددیه و آمریکا )97(.وقتی جنگ اول

جهانی پایان پذیرفت ،دولتهای اروپائی بر آن شددند با تشکیل «جامعه ملل

متفق» موقعیت خویش را بمثابه مرکز قدرت جهانی ،حفظ کنند .جامعههای
زیرسدددلطه ،به تجربه ،دریافتند که هدف اسدددتعمار ،اسدددتثمار آنها اسدددت .با

وجود این ،در همانحال که با اسدددتعمار مخالف میشددددند ،الگوی غرب را،
بمثابه تنها الگوی رشددد ،میپذیرفتند .اندیشددمندانی که هشدددار میدادند «از
قاره خود ،از کشور خود ،اروپای دیگری نسازیم»( )91کم شمار بودند.

بدینسدددان بود که اسدددتعمارگران ،با اسدددتفاده از «جامعه ملل متفق» ،به

استعمار شکل قانونی بخشیدند و ،بدان ،مشروعیت بینالمللی دادند .آنان در

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

کمیسدددیون متنی را بر اسددداس «درجه رشدددد» آماده کرد .میزان مقایسددده،

«ملتهای رشددیافته» بودند .از آنجا که بحکم قانون تحول ،ملتهای دیگر
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نیز روزی رشددد یافته خواهند شددد ،پس آنها که «در شددرایط سددخت دنیای
جدید هنوز نمیتوانند خود را اداره کنند» تا زمانی که رشددددد کنند و به بلو

برسددند ،تحت قیمومت ملتهای رشددد یافته قرار میگیرند .نیک که بنگری،

قدیمیترین نظر را همچنان فکر راهنمای قدرتهای اسددتعماری مییابی :هر
جامعه مسدددلطی ،جامعههای زیرسدددلطه را از توانائی اداره خویش ،بیبهره می

خواند و برای خود ،مسددددئولیت و وظیفه اداره ناتوانها را قائل میشددددد .این
فکر راهنمای قدرت مسدددلط ،هم اکنون نیز فکر راهنما اسدددت :برژنف ،دبیر

اول حزب کمونیسددت اتحاد جماهیر شددوروی سددابق ،ملتهای تحت سددلطه

«ابرقددرت» را کده «اتحاد جماهیر شددددوروی» بود ،از حق حاکمیت کامل
برخوردار نمیدانسدددت .دو ابرقدرت روس و آمریکا ،از «مسدددئولیت جهانی»

خویش فراوان گفتند .با آنکه امپراطوری روسدددیه از پا در آمد و معلوم شدددد،

نابالغ آن «ابرقدرت» بودهاست ،همچنان از«مسئولیت جهانی تنها ابرقدرت»

یعنی ایاالت متحده آمریکا ،سددخن به میان اسددت .اگر وقتی ابرقدرت آمریکا
نیز در انحطاط شددتاب میگیرد ،نظام سددلطهگر -زیرسددلطه ،برجا بماند ،این

نظر همچنان اندیشده راهنمای مسلطها باقی خواهد ماند .با آنکه قرآن سلطه

گری را نفی میکند و قیمومت ملتی بر ملت دیگر را موجب انحطاط مسددلط
و زیرسددددلطه میداند )11( ،در دورانی که جامعههای اسددددالمی مرکز قدرت

جهانی و سلطهگر بودند ،قیمومت سلطهگر بر زیر سلطه ،به قصد درآوردن زیر
سدلطه از ظلمت کففر به نور اسدالم ،نزد دو مذهب بزرگ شیعه و سنّی پذیرفته

شدددد )14( .پس از آنکه ملتهای مسدددلمان به زیر سدددلطه در آمدند ،نظریه
قیمومت نه تنها از اعتبار نیفتاد که شددامل جامعههای مسددلمان نیز شددد .این

ملتها در حکم صغیر شدند و دولتها قیم آنها گشتند! ()12

بهررو ،در متن« ،مأموریت مقدسددددی که تمدن بر عهدۀ متمدن مینهد»،

«ارزشهای جهان شددددمول که باید جامعههای در راه تمدن ،بپذیرند» «رفاه

مددادی و معنوی» و «ترقی اجتمدداعی» ،مجوزهددای قیمومددت مسددددلط ،بر

زیرسددلطهها ،گشددتند .بنابراین مجوزها« ،متمدنها» «وظیفه» پیدا میکردند
در زنددگی جدامعههای دیگر ،مداخله کنند .بدینسددددان« ،مداخله بنام حقوق
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بشددر» که امروز ،در غرب ،شددعار شدددهاسددت ،همان مداخله بنام «ارزشهای
جهان شمول» و  ...دیروز است.

اما وقتی از قیمها میپرسددیدند :بهره برداری از منابع طبیعی مسددتعمرهها و

به مزدوری در آوردن مردم آنها از چهرو هسددتند؟ پاسددخ می شددنیدند :کارگر

شدددن مردم مسددتعمره شددرط رشددد کردن آن جامعهها اسددت و بهره برداری از
منابعی که جامعههای مسددتعمره بدان توانا نیسددتند ،کاری اسددت بسددود تمامی
بشدریت ،اگر سلطه سرمایهگذاریهای جامعههای رشد یافته نبود ،جامعههای

مسدددتعمره از آنها بهره نمیبردند .افزون براین ،به یُمن آن جامعهها اسدددت که

این جامعهها سرانجام صاحب سرمایه و صنعت میشوند و در عداد رشد یافته
ها در میآیند)19( .

قرار بود جدامعده ملدل بر قیمومدت قیم هدا نظدارت کندد .اما غیر از اینکه

نظارت کنندگان همان قیمها بودند ،جامعه ملل از جنگ اسددددتعماری ژاپن با

چین از حمله ایتالیا به حبشدده و تجاوزهای قدرتهای سددلطهگر ،به جامعههای
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.

برداشتها از رشد از جنگ دوم بدینسو:

وقتی جندگ دوم بده پایان رسددددید و مردم دنیا از چندی و چونی جنایاتی

آ گاهی یافتند که بنام «برتری نژادی» انجام گرفته بودند ،نژادپرستی ،بظاهر،

در جامعههای سلطهگر ،ضد ارزش شد و اعالمیة جهانی حقوق بشر تدوین و
تصدویب و انتشار یافت )11(.دو اسطوره ،یکی برتری نژادی و دیگر برتری
و تقدم ملت ،جای به دو اسددطوره جدید سددپردند :رشددد و مبارزه طبقاتی ،این

دو اسددطوره ،چه در کشددورهای «شددمال» و خواه در کشددورهای «جنوب»،

همراه و یکی در برابر دیگری بکار میرفتند .توضیح اینکه ،بنام جلوگیری از
بسدط مرام کمونیسدم دراروپای غربی ،امریکا برنامه مارشال را تهیه و به اجرا
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گذاشددت .رژیم اسددتالین کشددورهای اروپای شددرقی را یکی پس از دیگری به
رژیمهائی از نوع خود میسددپرد و «جنگ سددرد» به منتهای شدددت میرسددید.
اتحادیه ناتو بر برنامه مارشال افزوده میشد تا «کمونیسم را سد کند».

اما «خطر کمونیسم» تنها اروپا را تهدید نمیکرد .در کشورهای از رشد

مانده «خطر» شددددیدتر بود .این شدددد که آمریکا کمک به رشدددد کشدددورهای

«جنوب» را نیز بر عهده گرفت .در حقیقت ،سددددرمایه بمثابه قدرت ،نیاز به
بسددط دامنه سددلطه خویش بر مکان و زمان میداشددت .در برنامههای رشددد که

بنگری ،میبینی اندازه کمکها و تقدم و تأخر آنها نسدددبت مسدددتقیم دارد با

نیازهای نظام سلطهگر در مرحله جدید خویش.

اصدل چهارمی بر سده اصدل راهنمای سیاست آمریکا افزوده شد :سه اصل

عبارت بودند از -4 :ایجاد و حمایت از سازمان ملل متحد و  -2کمک به
بازسددددازی اروپا و  -9اتحادیه ناتو .اصددددل چهارمی که بر آن افزوده شددددد،
پیشنهاد یک کارمند آمریکائی بود که پذیرفته شد .او پیشنهاد کرد کمک فنی

به کشدورهای از رشد مانده داده شود .ترومن ،رئیس جمهوری آمریکا در 21

ژانویه  ،4313اصل چهار را اعالن کرد :بنابراین اصل ،بر ما است که برنامه
جدید گسدتاخانههائی را طرح و به اجرا بگذاریم تا که پیشرفت علمی و ترقی
صدنعتی ما در خدمت رشددکشدورهائی که رشد نکردهاند ،قرار بگیرد .نیمی از

مردم روی زمین در فقر سیاه بسر میبرند و ما باید آنها را از فقر نجات دهیم

و )11( ...

بدینسدددان ،اصدددطالح «رشدددد نیافته» ،برای نخسدددتین بار ،در یک متن

رسدددمیآمد و اصدددطالحهای رشدددد یافتهها و رشدددد نیافتهها ،ترجمان ثنویت
جدیدی شددند که بیانگر اسدطوره رشد و یک و یکدانه بودن راه رشد ،راهی
شد که غرب رفته بود .رقابتی که اردوگاه کمونیسم میکرد ،از راه مخالفت با
الگوی رشدددد غرب بود و نه مخالفت با ثنویت بیانگر رابطه رشدددد یافتهها با

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

همین شددیوه رشددد بنا نهاده بودند ،بلکه وقتی رشددد را «حال گردان» و عامل

تحول از مرحله به مرحله دیگر تاریخی گرداندند ،از سدددازندگان این اسدددطوره
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شددند .چنانکه ،بخصدوص در قلمرو اقتصاد ،تمامی اهل نظر ،طرز فکرشان
هر چه بود ،کارشددان پرداختن به «مسددئله رشددد» و «مسددئله از رشددد ماندگی»

گشت.

در دسددامبر  ،4311سددازمان مللمتحد ،دو قطعنامه با عنوانهای «رشددد

اقتصدددادی کشدددورهائی که بقدر کافی رشدددد نکردهاند» و «امداد فنی بقصدددد

کمک به رشددد اقتصددادی» تصددویب کرد ( .)211 III ، 431-IIIجبری که
اسدطوره رشد بدون آن ساخته نمیشد ،از سوی صاحب نظران که مارکسیست
نبودند ،نیز ،پذیرفته شد .چراکه رشد را امری جبری میباوراند که خود پدید

میآیدد بددون اینکده بتوان چندد و چون و جهدت آن را تغییر داد .بدین قرار،
اگر اقتصاددانهای لیبرال این جبر را پذیرفتند و زبان فریب همگانی شد ،از

آنرو بود که راه رشدد سدرمایهداری راه رشدی پذیرفته میشد که همه جهانیان
باید طیکنند و فرهنگ غرب ،فرهنگ رشدد باور میشد و همه میباید به آن،

در آیند.

با وجود این ،تناقضدی پدید میآمد :اگر رشد خود شدنی است ،چرا رشد

نیافتهها رشد نمیکنند؟ و رشد یافتهها چگونه میتوانند ،از بیرون ،رشد نیافته

را رشددد بدهند؟ پاسددخهائی که برای پرسددش اول یافتهاند ،متفاوتند اما خواه

مارکس و چه صدددداحب نظران لیبرال تناقض را این طور حل میکردند :چون
راه رشددد یکی اسددت )16( ،پس رشدددیافته میتواند به رشدددنیافته کمک کند

مانعها را از سددرراه بردارد و تحولپذیر شددود و به راه رشددد افتد« .ایدئولوژی

رشددد» ( )17اینسددان سدداخته شددد و «دیکتاتوریهای مدرنیسددت» از این
ایددئولوژیهدا مشددددروعیدت سددددتاندند .ثنویت تک محوری اسددددتعمارگر -

اسدتعمارزده جای خود را به ثنویت تک محوری رشددیافته – رشدنیافته داد.
رشد نیافته باید کارپذیرانه میگذاشت رشد یافته او را رشد دهد!

بدینقرار ،غرب سدلطه میجست .در قرن  ،46به هر جا در میآمد ،اقوام

بومی را ،به کشتار ،از میان بر میداشت .بعد بهره کشی و بردهگردانی را روش
می کرد .در قرن  ،43اسددتعمارگر شددد و به خود مأموریت داد جهان را آبادان
بگرداند و به تمدن غرب در آوَرَد .و از نیمه دوم قرن بیستم بدینسو ،از رشد
برخوردار کردنِ دیگران را مأموریت خویش گرداند)11( .
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 4پیدایش ابرقدرتها و سلطهطلبی بنام رشد:
یدک رشددددد بدا دو راه و روش ،مبندای رقدابدت در مقیاس جهان میان دو

اردوگاه شددد .با آنکه اردوگاه سددرمایهداری خود را «جهان آزاد» میخواند،
اما در همه جا ،رشددددد مقیاس مادی پیدا کرد .در واقع ،ثنویت جدید رشددددد

یافته ،رشدددد نیافته ،و «جهان آزاد» و «کشدددورهای پشدددت پرده آهنین» و یا

«اردوگاه سددوسددیالیسددم» و «دنیای س درمایهداری» با توقعات دو مرکز جدید
قدرت سدازگاری کامل داشدت .هر دو یک سدخن را میگفتند :رشد یکی اما

شددیوه تولید و راه رشددد دو تا اسددت .در حقیقت لنینیسددم به عامل اراده نقش
بخشدیده بود .بنابراین ،ضدرور نبود همان راه طی شود که غرب طی کرده بود.

( )13پس از آنکه ،بدون طی مراحل غرب ،رشددی به شدیوهای دیگر ،میسر
گمان رفت« ،اردوگاه سدوسدیالیسدم» دیگر نه تنها نیاز نداشدت به کشورهای

«رشددد نیافته» بگوید از راه رشددد سددرمایهداری به این اردوگاه ملحق شددوید،
بلکه ،با قاطعیت تمام به آنها میگفت :شددیوه تولید و راه رشددد «غیرسددرمایه

داری» را در پیش بگیرید)11( .

هر دو کانون قدرت جهانی ،بنام رشد ،نظام استعماری را نظامی ضد رشد

 برغم آنکه مارکس استعمار را عامل پویا شدن نظام اجتماعی مستعمره میدانسدت -میخواندند .از اینرو ،اسدتعمارگر پیر ،اروپا ،توانِ حفظ مستعمره

ها را از دست میداد .دو قدرت جدید حامی مستعمرهها در برابر استعمارگرها
میشدددند .یکی «بنام رشددد» و دیگر «بنام سددوسددیالیسددم (رشددد در عدالت
اجتمداعی)» به خود حق دخالت میدادند و دخالت نیز میکردند .چراکه در
برابر فقر سیاه و نظام استعماری ظالمانه ،نباید دست روی دست میگذاشتند

و نظارهگر میشدند.

از توقعات اصددددلی قدرت برای جهانی شدددددن ،یکی وحدت در اندیشدددده

فلسددددفی راهنمددا بود :توضددددیح اینکدده« ،اردوگدداه کمونیسددددم» مددادیگرا

(ماتریالیسددت) ،اما «اردوگاه سدددرمایهداری» نیز ،در قلمرو رشدددد ،مادیگرا

شدددد .جز این نیز راهی برای آنکه بنام اسدددطوره رشدددد ،سدددلطه جوید وجود
نداشت .در حقیقت ،اگر رشد ،در رشد اقتصادی و رشد اقتصادی در بزرگ
11

تر شددن ارقام تولید ملی خالصده نمیشددند ،دخالت بنام رشددد و نسددخه رشد
نوشددددتن برای ملتهای از رشددددد مانده ،مجوزی پیدا نمیکرد .این شددددد که
آمریکائیان گفتند :آنچه موجب خوشددبختی یک ملت میشددود ،بحثهای بی

حاصددل دربارۀ سددازمان اجتماعی ،مالکیت وسددائل تولید و  ...نیسددت ،بلکه
رشدد اقتصادی است .برای اینکه در دام بحث در پیشی این تمدن و پسی آن
تمدن نیفتیم و به دوران اسدتعمار باز نگردیم ،الزم است مقیاسی پیداکنیم که

محل بحث نباشددد و رشددد را اندازه پذیر بگرداند .این مقیاس تولید ناخالص

ملی است .اما این مقیاس ،غیر از اینکه ،به ظاهر ،قابل تجربه است ،در واقع
زبان فریب اسددت و اندازهگیری رشددد یک ملت ،حتی رشددد اقتصددادی آن را
غیرممکن میگرداند .چنانکه ،رشدد از رشددماندگی اقتصاد ایران را در دوره
شداه ،دو دسددته ،اقتصدداددانهای لیبرال و مارکسددیسددت ،رشددد دیدند و مطالعه
دیگری بود کده توانسددددت زبدان فریدب را لو دهدد )14( .از بدداقبالی ،روش

پیشددنهادی را هر دو اردوگاه پذیرفتند و آن را تنها مقیاس اندازه گیری ممکن

نیز باوراندند.

یک باور ،در دو بیان ،یکی مارکسدددیسدددم و دیگری لیبرالیسدددم اظهار می

شددند .لیبرالیسم با مسیحیت آشتی میکرد و متکی بدان اظهار میشد .هر دو
بیان بر عصددر خوشددبختی بنا میشدددند که مذاهب و نیز مارکسددیسددم وعده می

دادند )12( .با اسددتفاده از باور به آیندهای همه وفور و خوشددبختی« ،نظریه

های علمی» سدداخته شدددند و رسددیدن به این آینده را نه تنها ممکن که مسددلّم
جلوه دادند .با اسدددتفاده از این آینده که یا جبر تاریخ آن جامعهها را بدان راه

میبرد و یا جبر پیشددرفت علمی و فنی ،جهانیان را به پرسددتش اسددطورۀ رشددد
پایبند کردند .چنانکه بحث دربارۀ رشدددد ،غیرعاقالنه و غیرممکن گشدددت و

تنهدا ممکن بود دربدارۀ روش ،آنهم روش انطبداق جسددددتن ،بدا این یا آن راه

رشددد ،بحث کرد .همانطور که میدانیم در اسددتبدادهای وابسددته ،همین بحث
نیز ممکن نبود.

«عصددر رشددد»ی که در آن ،دو ابرقدرت مدعی رهبری شدددند ،بدینسددان

آغاز شد .بدیهی است در زبان فریبی که بکار میبردند ،واقعیت را ،آنچه بود،

تغییر نمیدادند بلکه به آن لباس درو میپوشدداندند تا مگر آیندهای آرمانی را
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رؤیایی دسددددت یافتنی بگردانند .بشددددرط آنکه جامعهها همان راه را در پیش
بگیرندد که رشددددد یافتهها یا پیش آهنگها ،پیش پای آنها میگذارند .زبان

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

ضددرورت تندادن به مصددلحت یعنی راه رشددد پیشددنهادی میکرد .بهر رو ،تا

زمانی که راههای رشدددد به بنبسدددت بیانجامند ،فرصدددت طوالنی در اختیار دو
ابرقدرت قرارداشدددت و ،در آن« ،رشدددد» برنامهای باور شدددد که ،بهیمن اجرا
شددنش ،تمامی انسدانیت به دوران وفور و صلح  ...میرسیدند .تا بدانجا ،که

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

دنیای اسددتعمار ،یک فضددای سددیاسددی تلقی میشددد که باید دائم گسددترش می

یافت .اینک دنیای رشدددد ،فضدددای اقتصدددادی تبلیغ میشدددد که میباید دائم
وسدعت بیابد .بنا بر اقتصدادگرائی( ،مارکسیست و غیر آن) ندرت نه یک امر

اجتماعی که یک امر طبیعی تلقی میگشدددت ()11که میباید با آن مبارزه می
شد .رشد اقتصادی تنها شیوه مبارزه گمان میرفت ،با وجود این ،تناقض راه

حل نمییافت :اگر ندرت امر طبیعی اسددت و نیازهای انسددان دائم در افزایش
هسدددتند ،رشدددد اقتصدددادی چگونه میتواند ندرت را از میان بردارد؟ سدددلطۀ

اسدددطوره رشدددد بر عقول ،اجازه به ذهن راه دادن این پرسدددش را نیز نمیداد.
صدددددای آنها که به این تناقض پی برده و آن را با افکار عمومی در میان می
گذاشتند ،شنیده نیز نمیشد!

 2آئینهای رشد و سازمانهای بینالمللی که یافتند!
رویدادهای سددالهای اول بعد از جنگ دوم جهانی ،مسددلم کردن (مسددلم

کرد) «کمک به رشد» دو ابرقدرت جهانی ،بخشی از جنگ سرد میان آنها
اسدت .جنگها از سوئی و کوششهای ملتهای زیرسلطه برای رها شدن از

سددددلطه -در منطقه خاورمیانه ،جنگی که با ایجاد آن اسددددرائیل پدید آمد و تا
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پدایدان قرن ادامده یدافدت و ملیکردنهدای صددددنعت نفت و کانال سددددوئز ،از
گویاترین نمونه هاهسدتند -بر جهانیان مسلم کرد دو ابرقدرت از اوامر قدرت

توسعهطلب و زیادتخواه پیروی میکنند وگرنه نگران رشد ملتها نیستند.

چهار نوع جنگ (جنگ سدددرد ،جنگ گرم ،جنگهای چریکی و جنگ

ایدئولوژیک) از جمله سددده حاصدددل ببار آوردند -4 :ایجاد «دنیای سدددوم».

( )11جنگها به این دنیا منتقل شدند و قدرتها و ابرقدرتها ،نقشی مغایر
نقشددی را پیدا کردند که گویا در روند رشددد جهانیان باید ایفاء میکردند -2

تولید و مصددرف فرآوردههای قهرآمیز ابعادی چنان بزرگ یافتند که بشددریت
هرگز بخود ندددیددده بود .بتدددریج تولیددد فرآوردههددای مخرب بر فرآوردههددای
ضدددرور برای زندگی و رشدددد ،فزونی گرفت .قدرت سدددرمایه اینک در مقیاس

زمددان توسددددعدده مییددافددت :پیشخور کردن و از پیش متعینکردن -9از نظر
سیاست جهانی ،سازمان ملل متحد را وسیله کار دو ابرقدرت کرد .این دو ،با

داشتن حق وتو در شورای امنیت ،آن را وسیله مقاصد خویش گرداندند و روز
به روز از اعتبارش کاسددددتند و از عمل به وظایف خویش ،بازش داشددددتند .از

آنجا که کشدورهای نو ایجاد میشددند و به عضویت سازمان ملل متحد در می

آمدند ،قلمروئی که در آن اجماع ممکن میشددد ،قلمرو رشددد بود .این شددد که

سددازمان ملل متحد در این قلمرو ،تصددمیمهایی میگرفت و دهههای رشددد را
اعالم میکرد:

 9کنفرانس باندونگ  Bandoengف 41تا  21آوریل .4311
کنگره باکو را لنین در سددال  4321بپا کرد تا خلقهای تحت اسددتعمار،
مبددارزه ضدددددد اسددددتعمدداری کننددد .در پیآن ،دو کنگره برای ترقی خلقهددای

مسددتعضددف در همان سددال ،در پاریس ،و درسددال  4329در لندن تشددکیل

شددند« .جامعه ضدد امپریالیسم» نخستین کنگره خلقهای تحت ستم را ،در
سدال  ،4321در مسکو و سپس ،درسال  ،4327در بروکسل ،تشکیل داد و
سوکارنو و نهرو در آن شرکت کردند .کنفرانس روابط آسیائی که  21کشور در
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آن شدددرکت کردند ،چند ماه پیش از اسدددتقالل هند ،از  29مارس تا  2آوریل
 ،4317در دهلی تشکیل شد.

بر مبنای این س دابقهها ،به قصددد اتخاذ سددیاسددت مشددترکی مسدداعد رشددد

کشورهای آسیائی – افریقائی ،کشورهای بیرمانی و سیالن و هند و آندونزی و

پاکسددتان ،دعوت به تشددکیل کنفرانس بین المللی در باندونگ ،در آندونزی،
کردند .جنبش «عدم تعهد» بدینسدان پدید آمد .با وجود نامش ،کشورهائی
که به این یا آن اردوگاه تعلق داشددتند نیز ،در آن ،عضددویت یافتند .کنفرانس،

اسددتعمار از جمله اسددتعمار روسددیه شددوروی را سدددخت انتقاد کرد .خواهان
اسددتقالل مسددتعمرههای هنوز آزادنشددده شددد .چین کمونیسددت به عضددویت

سازمان ملل متحد پذیرفته نمیشد ،کنفرانس میخواست که چین به عضویت
آن پذیرفته شددددود .و بخصددددوص ،میخواسددددت موقعیت دنیای سددددوم را در
قلمروهای سددددیاسددددی و اقتصددددادی مشددددخص گرداند و اعالم کرد :در قلمرو

سدیاسی ،خواستار استقالل همه ملتها است و در قلمرو اقتصادی ،حق ملت

ها را به رشدد طلب میکند .در تصدمیمهای سدازمان ملل متحد ،این خواست
ها ،بتدریج پذیرفته میشدند.

● خواستهای سیاسی در  41اصل اظهار شدند:
 -4احترام به حقوق بشددددر -2 ،احترام به حق حاکمیت ملتها و تمامیت
ارضددددی کشددددورهدا -9 ،برابری ملدتها و نژادها -1 ،عدم مداخله در امور

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

آمیز اختالفهدا -1 ،رعایت عدالت و تعهدات بینالمللی -3 ،خودداری از
شددددرکدت دردسددددته بندی های نظامی که در خدمت منافع قدرتهای بزرگ

هسددتند و  -41همکاری بینالمللی مبتنی بر منافع مشدددترک به قصدددد جهانی
کردن رشد.
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● خواست رشد در  42اصل بیان شدهاست:
 -4ضرورت و فوریت رشد کشورهای آسیائی و افریقائی .این رشد باید بر
پایه استقالل کشورها و منافع مشترک آنها ،سیاست گذاری شود.

 -2امداد فنی به یکدیگر و استمداد فنی از یکدیگر.

 -9تشکیل صندوق سازمان ملل متحد برای رشد .تخصیص بخش بزرگی از

منابع مالی بانک جهانی عمران و توسعه به برنامههای رشد کشورهای آسیائی
و افریقائی .ایجاد سریع یک بنیاد مالی بینالمللی برای سرمایهگذاری .تشویق
تهیه و اجرای طرحهای مشترک از سوی کشورهای آسیائی و افریقائی بر وفق

منافع مشترک آنها.

 1و  -1تثبیت نسبت مبادله در بازرگانی فرآوردهها با آسیا و افریقا و توسعه
بازرگانی میان این کشورها

 -6متنوع کردن صادرات کشورهای آسیائی و افریقائی از راه ایجاد صنایع

برای تبدیل مواد خام به کاالها و صادر کردن آنها

 -7تثبیت هزینه حمل و نقل کاالها ،بخصوص از راه دریا ،چراکه شرکت
های کشتی رانی ،فراوان نرخهای خود را به زیان کشورهای آسیا و افریقا ،باال

میبرند.

 -1تشویق ایجاد بانکهای ملی و منطقهای و شرکتهای بیمه

 -3مبادله اطالعات ،بخصوص در قلمرو نفت به قصد اتخاذ یک سیاست
مشترک.

 -41استفاده صلحآمیز اتمی در تولید برق .ایجاد هر چه سریعتر آژانس بین
المللی انرژی اتمی

 -44مبادله اطالعات در قلمروهای منافع مشترک

 -42حمایت از منافع اقتصادی کشورهای عضو و اقدام به مشورتهای بین
المللی به قصد مؤثرگرداندن این حمایت.
اینسان« ،رشد» ضرور و جهانی شد و اقتصاد را چشم انداز قرار داد که
جهانی است و از ادغام اقتصادهای ملی پدید خواهدآمد .و نیز پذیرفته شد که
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رشد اساساً ،رشد اقتصادی است که از راه تولید کاال و خدمات و انباشت
سرمایه ،تحقق پیدا میکند .از این زمینه سازی در افکار عمومی ملتها ،نه

این ملتها که ماوراءملیها ،در قبضه کردن اقتصاد جهان ،سود جستند.

برخی بنیادها بر وفق اصددول باال ،تشددکیل شدددند« :برنامه سددازمان ملل

متحد برای رشد» که در پی ایجاد صندوق مخصوص سازمان ملل در 4311

و ادغام «برنامه کمک فنی» (که در  4313بوجود آمده بود) در آن ،بوجود

آمد .بانک جهانی ،بطور روزافزون ،منابع خویش را وقف دنیای سددوم کرد و

«شدرکت مالی بینالمللی برای مسداعدت به سرمایهگذاریهای خصوصی» را

در  4316ایجاد کرد .آژانس بینالمللی انرژی اتمی در سددددال  4317ایجاد

شددددد .بانکهای منطقهای رشددددد ،برای افریقا ،در  4361و برای آسددددیا در
 4366تشدددکیل شددددند .خواسدددت تثبیت قیمتها ،به مذاکرات بازرگانی و

توافق گات سر باز کرد.

همکاری جنوب با جنوب به قصدد رها شددن از سلطۀ اقتصادی بهجائی

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

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

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

هر چند در قلمرو فرهنگ ،از «سددرکوب فرهنگی» سددخن بمیان آمد و با

اسددتعمار بشدددت مخالفت شددد ،اما بلحاظ عدم توجه به جدائی ناپذیر بودن
بُعدهای سددددیاسددددی و اقتصددددادی و اجتماعی و فرهنگی از یکدیگر و جدائی

ناپذیری این چهار بُعد از رابطه انسان با طبیعت ،درک درستی از رشد نبود و

اظهار نشد.

بهر رو ،کشدورهای غیرمتعهد ،بیشتر شدند و کنفرانس بلگراد که در سال

 4364تشدددکیل شدددد و تحت نفوذ نهرو و ناصددددر و تیتو بود« ،عدم تعهد»

تعریف شددد و در کنفرانس اقتصددادی قاهره ،در سددال « ،4362گروه »77
پدید آمد .کنفرانس آسدیائی – افریقائی ،بخصدوص در پی پیروزی جنبشی که
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فیدل کاسددترو رهبری میکرد ،در کوبا ،کنفرانس سدده قاره شددد .اما بتدریج از
اهمیت افتاد.

در دهۀ  ،11پایان دادن به اسددتعمار و متقاعدکردن افکار عمومی جهانی

به اینکه رشددد نیازمند همکاری جهانیان و «کوشددشددی جهانی» اسددت که هر
کشددور باید بسددهم خود در آن شددرکت کند ،ممکن نشددد .چراکه این دو کار،

ابزار جنگ سرد و بسط قلمرو سلطهگری دو ابرقدرت شدند .در این دهه ،سه
حق ،حقوق بشدر و حق استقالل و حق رشد ،موضوع کار روزانه سازمان ملل
متحد شدند.

در  ،4362اوتانت که با مرگ داگ هامر شلد Dag Hammerskjöld

 ،دبیر کل سددددازمان ملل متحد ،در کنگو ،از این مقام کفالت میکرد« ،دهه

سددازمان ملل متحد برای رشددد» را اعالم کرد .سددازمان ملل متحد با صدددور
قطعنامهای (قطعنامه  )4741 / X741دهه رشد را تصویب کرد.

در مقدمهای که اوتانت تهیه کرده ،اصدولی پیشدنهاد شدند که مهمترین آن

ها ،از این قرارند)17( :

الف -رشدد در رشد اقتصادی خالصه نمیشود هر چند «هسته سخت» رشد
را رشددد اقتصددادی تشددکیل میدهد 91 .سددال پس از آن ،در «برنامه سددازمان

ملل برای رشددد» خاطرنشددان میشددود« )11( :همانطور که رشددد اقتصددادی
برای رشدد انسدان ضدرور اسدت ،رشدد انسدان نیز برای رشدد اقتصددادی ضرور

است».

ب -از ده سددددال به این طرف ،ما نه تنها فراگرد رشددددد و توقعات آن را بهتر
درک میکنیم ،بلکه به نتایج مهمی نیز دسددت یافتهایم .از جمله به این نتیجه
که نباید دلسددرد شددد واز کوشددشها باز ایسددتاد .با آنکه فاصددله سددطح درآمد

میان مردم کشورهای رشدیافته و در حال رشد بیشتر شدهاست ،اما نباید امید

را از دسدددت داد« .برنامه سدددازمان ملل برای رشدددد» تأکید میکند) 13( :

«نخسدتین گزارش جهانی درباره رشدد اصدرار میورزد که رشدد انسان ،ممکن
است .همانطور که ترقیهای حاصل طی سه دهه گذشته ،ثابت میکنند».

بدداوجود ابراز امیدددواری اوتددانددت ،از آن پس تددا پددایددان سدددددال ، 2141

نابرابریها همچنان بیشتر میشوند.
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ج -اصل متناقضی که تناقض موجود در آن بنحو صحیح رفع نشد ،این اصل
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

المللی سدازگار با پایبندی به منافع ملی شدود .اما وقتی نه حقوق ملی که منافع

ملی مالک میشددوند ،چگونه ممکن اسددت ابراز همبسددتگی خالی از مالحظه
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

بیسددتم و آغازهزاره سددوم« ،بحران تمدن» پدیدآمد .اگر تناقض اینطور حل
میشددد که رشددد تعریفی میطلبد که فعالیتهای مخرب را از آن بیرون گذارد
و رشددد مسددتقل کشددورهای جهان ،بسددود همگان اسددت ،ابراز همبسددتگی بی

غرضددانه با حقوق ملی سددازگار میشددد .زیرا تحقق رابطه ملتها بر وفق حقوق

ملی هر کشدور ،میسدر میگشدت و رشد هرکشور ایجاب میکرد که کشورهای
دیگر نیز رشد کنند.

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

خواسددددتدار آزادی بدازرگانی میان ملتها بودند .اما خود ،با مقررات گمرکی
مانع از ورود فرآوردههای کشدددورهای در راه رشدددد میشددددند )61( .با وجود
این ،همچنان تبلیغ میشود که بازرگانی نیروی محرکۀ رشد است .بدون آنکه

میان وضعیتهای گوناگون ،تمیز قائل شوند.

در مقدمه بر اهمیت «عامل انسددانی» تأکید شددده و از کشددورهای جهان

دعوت شددهاست خلع سالح شوند و سرمایههای عظیمی را که بدینسان آزاد
میشدوند ،در رشد عمومی انسانیت بکار اندازند .قرار شد کشورهای ثروتمند
 4درصددد از تولید ناخالص ملی خود را به کمک به رشددد کشددورهای در راه
رشددد ،اختصدداص دهند .اما در عمل 1/7 ،درصددد به این کمک اختصدداص

یافت و آنرا هم بسیاری ازکشورها نمیپرداختند و نمیپردازند.
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 1نظریهها به استناد جریان تاریخ و آینده سنجی:
 .4نظریه روسددددتو :در دوران بعد از جنگ ،نظر والت روسددددتو امریکائی ،در

مورد رشددددد ،همدان نقش را یدافدت که نظر لوروا بولیو Leroy Beaulieu

درباره اسددتعمار یافتهبود .هر دو اقتصدداددان بودند .یکی در آغاز اسددتعمار و
یکی در پایان آن ،نظریههای خود را در کتابی انتشدددار دادهاند .هر دو پاسدددخ

های روشددنی برای پرسددشها یافته بودهاند که به سددیاسددت گزاران امکان می

دادند ،تدابیر سددددیاسددددی را اتخاذ کنند .بدیهی اسددددت بحث نه از درسددددتی یا

نادرستی نظر آنها ،که از نفوذشان است.

روسدتو نخسدت کتاب جریان رشدد اقتصدادی و سپس کتاب مراحل رشد

اقتصدددادی را تألیف کرد )64( .در این کتاب او میخواسدددت نظریهای برای

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

میجسددت :راه و روش رشددد اقتصددادی روزافزون و دموکراتیک کدام اسددت؟
بنابراین ،دو مسدددئله را باید حل میکرد :از سدددوئی ،برای کشدددورهائی – بطور
عمده به اسدتناد تاریخ اقتصدادی اروپا -بتازگی از اسدتعمار رهائی جستهاند،

راهکاری میجسددددت برای آنکه موتور اقتصدددداد خویش را بکار اندازند و از
رهگذر رشدد اقتصدادی ،به رشد همه جانبه دست یابند .و از سوی دیگر باید

میگفت چرا کمونیسددم نمیتواند وسددائل رسددیدن به این مقصددود را در اختیار
اینکشددددورها بگذارد؟ و چرا نه تنها بدین کارتوانا نیسددددت ،بلکه خود نوعی
بیماری اسدددت که ممکن اسدددت دامنگیر کشدددورها ،در مرحله انتقالی رشدددد،

بگردد؟ و آنگاه ،راهکاری را پیشددنهاد میگرد تا که این کشددورها بتوانند بنحو
مؤثری عواملی را سدازمان بدهند که میباید در نوسازی اقتصاد بکار گرفت.

«منشور غیرکمونیست رشد اقتصادی» او راهحل این دو مسئله است.
وی نظریه خود را اینسان خالصه میکند)62( :

« با مالحظه میزان رشد اقتصادی ،میتوان معینکرد جامعهها در کدامیک

از  1مرحله رشد هستند .4 :جامعه سنتی .2 ،جامعهای که پیش شرطهای
خیزش اقتصادی را فراهم آوردهاست .9 .جامعهای که در مرحله خیز برداشتن
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است .1 .جامعهای که به پختگی اقتصادی راه یافتهاست .1 .جامعهای که به
عصر مصرف انبوه رسیدهاست».

بهگمان او ،رشد اقتصادی شباهت بسیاری با رشد بیولوژیک دارد! گرچه

اسدتفاده او از «مشدابهتها» و از اصدطالحها (بخصوص خیزبرداشتن که در

هواپیمائی بکار میرود) از اسددباب رواج نظریه او شددد ،اما در واقع مشددابهت
دوره سدددازی او با دورهسدددازی تاریخ نزد مارکسدددیسدددتها ،دو اردوگاه را ،از
لحاظ مراحل رشددد نیز ،با یکدیگر ،همسددان میگرداند .مرحله خیز برداشددتن

که در آن یک جامعه کارمایه عظیمی را بکار میگیرد و از بند سُنتهای مانع

رشدد میرهد و ،در مرحله پس از آن ،در فضدای بدون مانع رشد رها میشود،
با مرحله اسددددتقرار دیکتاتوری پرولتاریا و مراحل پس از آن ،قابل مقایسدددده

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

روسدتو ،با ساختن نظریه مراحل رشد ،این سالح را در اختیار امریکا و غرب
گذاشت.

او در توضدیح رشدد اقتصدادی ،از نرخ بهره مرکب اسدتفاده میکرد :رشد

اقتصادی همانسان افزایش و شتاب میگیرد که بهره مرکب .این موتور است

که سدبب میشدود رشدد اقتصادی جهان را فرا بگیرد و همه جهانیان به عصر
مصرف انبوه برسند)69( .

وی تحولهای جامعههای صددنعتی اروپا و امریکای شددمالی و هند و چین

و ژاپن را با یکدیگر مقایسدددده میکند .گذرا ،به تحولهای امریکای التین و
استرالیا نیز میپردازد (: )61

الف -جامعه سدنتی ،میزان رشدد صفر را دارد .این حالت« ،حالت طبیعی از
رشددددماندگی اسدددت» .این جامعه ،از آنجا که فنون جدید را نمیشدددناسدددند،
باروری ناچیزی دارد .از این رو ،میزان ترقی از نسددلی به نسددل دیگر ،بسددیار
ناچیز است .با آنکه جامعههای «ابتدائی» را دارای نظام ایستا نمیداند ،اما

آنها در بندِ مبارزه بر ضدددد قدرت هسدددتند .از این رو ،باید فنون جدید را در
اختیار این جامعهها قرارداد تا بتوانند بیشتر تولید کنند .نباید پنداشت جامعه

هائی که تولیدشدان ناچیز اسدت ،میل شدید به افزایش تولید دارند .مطالعات
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مردم شددناسددی معلوم میکنند بسددیاری از جامعهها بخاطر کمی میزان باروری
نیست که کم تولید میکنند ،بلکه بخاطر امتناع از انباشت سرمایه است که کم

تولید میکنند )61( .رسددتو با پذیرفتن این نظر ،حکم پیشددین خویش را که
رشد به «بهره مرکب» میماند نقض میکند .زیرا اگر عمل بر خود افزا است
که هسدت ،رشدد یک جریان خودجوش اسدت و «امتناع از انباشت سرمایه»

علت یا علتها میخواهد .و اگر در بسددیاری از جامعهها ،امتناع از انباشددت
سددرمایه مانع از رشددد اقتصددادی و موجب ماندن در مرحلۀ ابتدائی میشددود،

مراحل تاریخی رشددد چگونه تصددور کردنی میشددوند ،چه رسددد به روی دادن؟

حتی با وجود در اختیار گذاشتن فنون جدید ،چگونه میتوان این جامعهها را
در مسدیر رشدد اقتصدادی انداخت؟ نظر رستو را پی بگیریم و بنگریم آیا این

تناقض را حل میکند یا خیر؟

ب -در مرحلهای که «پیش شددرطهای خیز برداشددتن» تدارک میشددوند ،این
فکر رواج میگیرد که رشددددد اقتصددددادی نه تنها ممکن اسددددت ،بلکه یکی از

شدرائط ضدرور رسدیدن به مقاصد مطلوب دیگر است :جامعههای پیشرفته که
الگوی وقار ملی ،منافع خصددوصددی ،مصددالح عمومی ،تدارک بهترین شددرائط

سددددنتی اثر می
زندگی برای نسددددل آینده هسددددتند ،بمثابه الگو ،بر جامعههای ُ

سددنتی آنرا متالشددی میکنند و جامعههائی با نظام اجتماعی نو
گذارند ،نظام ُ
را جانشدین میکنند .کار اسداسی گذار از سُنت به تجدّد است .هر چند جامعه
نو رشدتههای پیوند خویش را با تمدن پیشین نگه میدارد .بنابراین ،روستو بر
این نظر است که در جامعههای معاصر ،عامل این تغییر ،داخلی نیست ،بلکه
اوضداع و احوال خارجی اسدباب تغییر میشدوند .بدینسدان او نیز استعمار را

توجیه میکند« :مسدددتعمرهها را بوجود میآورند ،نه برای آنکه به یک هدف
سددیاسددت داخلی دسددت یابند و نه بخاطر آنکه یک قدرت اقتصددادی را طرد

کنند ،بلکه برای پُر کردن یک خالء ،به سخن دیگر ،برای سازمان دادن رشد
س دنتی که یا ناتوان از این سددازماندهی اسددت و یا از آن امتناع می
یک جامعه ُ

ورزد ()66

بدینقرار ،روسددتو ،تناقضها را حل نمیکند .رشددد نیازمند دخالت عامل

س دنتی را در
خارجی اسددت ،تنها به این پرسددش که چگونه میتوان جامعههای ُ
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راه رشد انداخت پاسخ میدهد .با وجود این معلوم نیست عامل تحول ،الگو
(جامعه پیشرفته) یا زور (استعمار) است؟
نظر او را پی بگیریم:

ج -مرحلده خیزگرفتن ،مرحلدهای اسددددت که در آن ،جامعه موانعو سدددددهای
پیشداروی رشد منظم را از میان برداشته است .نمو کفنش طبیعت اقتصاد شده

است .بهره مرکب در عادات و حتی ساخت بنیادهای جامعه جا افتاده است.
روسددتو ،در واقع رشددد اقتصددادی را به شددکسددتن تخم و بیرون آمدن جوجه و
دیگر پدیدههای طبیعی از این نوع ،همانند میکند.

بهر رو ،به نظر او ،در این مرحله ،سُنت جدید جانشین سُنت قدیم میشود

کده بدا یدک تغییر همگانی همراه و رهآورد این تغییر اسددددت .در این مرحله،

میزان سدددرمایهگذاری از  1به  41درصدددد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا
میکند .تولید کشاورزی به بازار راه پیدا میکند .صنایع جدید مجهز به فنون
نو پدید میآیند و زمینه سددداز اختراع فنون جدیدتر میشدددوند .در این مرحله،
طبقه جدیدی بر جامعه مسلط میشود که خواستار نوسازی بمثابه برنهاد (آنتی

تز) سُنت است.

د -بعد ،حرکت بسدوی پختگی شدروع میشود .حدود  61سال بعد از مرحله
خیزش ،بهره وری جامعه به حداکثر میرسدد .اینک دیگر روستو نظر داروین

را دربداره تواندائی انطبداق موجود زندده ،بکار میگیرد .زیر و رو شدددددنهای

سددداخت اجتماعی حاصدددل تغییر اجتماعی اسدددت و امکان «غلبه» بر جامعه

سددددنتی ،ارزشهدا و بنیدادهدایش را بده مدد فنون جدید و روحیه کارفرمائی و
ُ
سرمایهگذاریهای مهم ،فراهم میکند .در این مرحله ،میزان سرمایهگذاریها

از  41به  21درصد تولید ناخالص داخلی افزایش پیدا میکند.

هددددد -دوران پنجم ،دوران مصرف انبوه است .در اینجا ،روستو همان نظر را
بکار میبرد که به ( )Fordismeفوردیسدددم شدددهرت یافت .در واقع بنابراین
نظر ،باید حاصدددل باروری را میان کارگران و کارکنان توزیع کرد تا مصدددرف

افزایش پیدا کند .بدیهی است نیاز به «دولت صاحب مشیّت» پیدا میشود تا

همگان را «از دست آوردههای غیرقابل ایراد» رشد برخوردار کند.
سه اشکال بر نظر روستو وارد دانستهاند:
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الف -روسددددتو بر مبنای یک دوران که خود آن را متجدد (مدرن) میخواند،
در گذشددته نظر میکند و ارزشها یا رفتارهائی را شددناسددایی میکند که پیش

شددرطهای نوسددازی هسددتند .بدینسددان علت و نتیجه را با یکدیگر خلط می

کند .برای مثال ،فردگرائی مقدم بر جسددددتجوی حداکثر سددددود اسددددت و یا

ضدرورت انباشدت سدرمایه است که رفتارهای خودخواهانه را در پی میآورد؟
روحیه کارفرمائی مقدم بر صدددنعتی کردن اسدددت و یا امکان سدددود بردن از راه

صنعت است که کارفرمایان را پدید میآورد؟ از آنجا که علت و نتیجه سخت
بهم بسدتهاند ،تشخیص آنها از یکدیگر ،بعنوان علت و نتیجه ،به قرعه کشی

میماند!

ب -نوسازی را چندگونه شدنِ انتخابهائی خواندن که به یک جامعه عرضه
میشدوند ،این خطر را در بردارد که جز آنچه را امروز ارزشدمند است ،به نظر
نیاوری و آنچه در فراگرد گم شددهاسدت را فراموش کنی .مسلم است که فنون

جدید تولید ،عرضدده فرآوردهها و خدمتها را بیشددتر میکند .اما مهارتهای
پیشدین را نیز به دسدت فراموشدی میسدپارد .از رهگذر انباشت سرمایه ،ثروت

ملی افزایش پیدا میکند اما نابرابریها نیز بیشتر میشوند .صنعتیکردن شغل

های جدید ایجاد میکند اما امکان کار کردن به شیوهای اخالقمند و تحصیل
هویت اجتماعی را نیز از میان میبرد .مصدددرف کننده «آزاد» اسدددت از انواع
خودروهدا ،یکی را انتخداب کند ،اما آلودگی محیط زیسددددت نیز او را از راه

رفتن در کوچه ،بیزار میکند و  ...و در یک کالم« ،دسدددت آوردهای ترقی»

قربانیان و ویرانیهایی نیز پدید میآورند .بیش از اندازه ساده کردن کار است

وقتی آنها که از میان میروند را به حساب نیاوری.

ج -روسددتو نیز ،مثل همه «تحولگرایان» ناگزیر شدددهاسددت «مرحله نهائی»
را مشددخص و توصددیف کند .اما اگر رشددد پایان ناپذیر اسددت ،چگونه بتوان
مرحله نهائی آن را مشددددخص و توصددددیف کرد؟ او ،خود ،از «ماوراء عصددددر

مصددددرف انبوه» میپرسددددد و احتمال میدهد عصددددر مصددددرف انبوه« ،رکود
معنوی» در پیآورد همانطور که در زمان او ،در آمریکا ،این رکود پدیدآمده
بود .و یا در دوران ماورای عصر مصرف انبوه ،زاد و ولد فزونی گیرد و سبب

جریان جدید رشدد بگردد .او نمیگوید جریان رشدد چه سمت را در پیش می
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گیرد .تنها به دادن این و آن احتمال بسدددنده میکند .بنا بر شدددهادت زمان ،نه
مراحل رشددد او با دخالت از خارج طی شدددند و نه از احتمالها یی که میداد
یکی تحقق پیددا کرد .تنها یک احتمال او ،آنهم وارونه ،تحقق پیدا کرد .او

گفته بود با رسدیدن روسدیه به عصدر مصدرف انبوه ،کمونیسم از میان میرود.
روسیه به عصر مصرف انبوده نرسید و سامانه کمونیست از میان رفت.

انتقاد عمومی وارد بر نظر او ایناسددت :چرا طی قرنهای اخیر ،با وجود

آن کده اسددددتعمدار نیز ،از بیرون ،دخدالدتکرد ،جدامعهها همان مراحل را طی
نکردند؟ چرا باید وضددعیت موجود را مبنا قرار داد و بر اسدداس آن ،گذشددته و

آینده را ساخت؟

و انتقادکنندگان انتقادی را که مهمتر انتقادها اسددددت ،از قلم انداختهاند:

روستو مشاور نیکسون رئیس جمهوری آمریکا ،در دوره سازی که میکرد ،از
یاد برده بود رشد را تعریف کند و آنگاه بنگرد تاریخ جامعهها چسان جریان

یافته اسددددت .جهتهائی که جامعهها در پیش گرفتهاند ،چرا پیدا شدددددهاند؟

میزان رشددد و میزان ویرانگری هر جامعه چه بودهاند؟ از نیروهای محرکه چه
اندازه در رشددددد بکار افتادهاند و چه میزان در تخریب؟ سددددلطه ،جامعههای

مسلط و جامعههای زیر سلطه را در چه رابطهای قرار میدهد و در این رابطه،
نیروهای محرکه کدام سدمت را پیدا میکنند؟ در یک کالم ،او دوره سازیها

را بر اصدل ثنویت ،ثنویت تک محوری ،بعمل آوردهاست و در اصل راهنما،
با مارکسیسم ،یکی است:

 1ضد کمونیسم یا مارکسیسم بدون مارکس:
روستو نیمه دوم کتاب خویش را به مطالعه جریان تحول در روسیه تحت

رژیم کمونیسددت اختصدداص دادهاسددت .اقتصدداد روسددیه را در قالب از پیش
سدداخته خویش ،ریخته و حکم کردهاسددت اقتصدداد روسددیه به مرحله پختگی

رسیدهاست .بنابراین باید به دوران مصرف انبوه گذر کند .اما از آنجا که رژیم
میخواهد کمونیسدم را تحمیل کند ،ناگزیر  21درصددد تولید ناخالص داخلی
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روسدیه را در تسلیحات سرمایهگذاری میکند .یک دولت پلیسی ایجاد کرده
اسددت و مردم روسددیه را به ریاضددت مجبور گرداندهاسددت .همان دسددتگاه فقیر

سدازی شدها ست که مارکس برای جامعههای سرمایهداری میپنداشت .عامل
بنای روسدددیه جدید ،ناسدددیونالیسدددم متجاوز اسدددت .بنابراین« ،کمونیسدددمش

مارکسددیسددم نیسددت» )67( .دولتهای غرب میباید راه را بر کمونیسددم می

بسددددتندد .نده تنهدا بدا تهددیدد به جنگ اتمی ،بلکه با قانعکردن این قدرت به

منصدرف شددن از سدلطهطلبی و سود خود را در همداستان شدن با کشورهای
شددمال ،که به مرحله پختگی اقتصددادی رسددیدهاند ،دیدن .و باز ،همداسددتان

شدن در رساندن کشورهای جنوب و چین به دوران پختگی اقتصادی .ما باید
بدانیم رشد این کشورها موجب ویرانی دنیا نمیشود .تا وقتی دولت روسیه بر
سدر عقل آید ،کشورهای شمال باید همچنان بکوشند سطح زندگی مردم خود

و مردم کشورهائی را باال ببرند که «بقدرکافی رشد نکردهاند».

امروز ،رژیمهای کمونیسددددت در روسددددیه و کشددددورهای اروپائی از میان

برخاسدتهاند اما نه به ترتیبی که روسدتو تصور میکرد .روستو خود همان دوره
سددازی را بکار میبرد که کمونیسددتها بکار میبردند و غافل بود همان قالب
سدازی کمونیسدتها را او نیز میکند و تاریخ را در قالبهای خود ساختهاش

میریزد.

نخسدت اینکه« ،ضدد مارکسدیسدم » روسدتو بر این اعتقاد بنا میشود که

«نیروها و انگیزههای اقتصددادی ،تنها عناصددری نیسددتند که جریان تاریخ را
پددیدد میآورندد» )61( .چندد نوبدت تکرار میکندد که عواملی که در آدمیان
انگیزه پدید میآورند ،فراوان و رابطهشان پیچیدهاند .غافل از اینکه ،بخالف
جانشددددینانش ،مارکس بر این نبود که «در آخرین مرحله ،زندگی اجتماعی را

اقتصدداد متعین میکند» .با وجود این ،روسددتو خود میپذیرفت شددباهتهائی
میدان نظریده او و نظریده مدارکس وجود دارند چراکه هر دو نظریه به تغییرات

اجتماعی ای پرداختهاند که بستگی به تغییرات اقتصادی داشتهاند .بنابراین،
هر دو نظریده ،محور فعال یا متغیر را «تغییرهای اقتصددددادی» و محور فعل

پدذیر یدا تدابع را تغییرهدای اجتمدداعی قرار دادهاندد .هر دو نیز این تغییرهدا را

هدفدار گمان بردهاند و سرانجام را «دوران وفور» دانستهاند .او مارکس را
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انتقاد میکند که چرا سددیر تحول اقتصدداد و جامعه انگلیسددی را مسددیر تحول
همه جامعههای روی زمین تصددور میکند و بر این گمان اسددت که جامعههای
دیگر نیز همین جریان را با همین سدددمتیابی طی خواهند کرد و سدددرانجام،

همه جامعهها به دوران کمونیسددددم خواهند رسددددید .در همانحال ،خود دوره
سدددازی ای که برای جامعههای شدددمال سددداختهاسدددت و جهتی را که از آنها

تشدخیص دادهاسدت ،پیشداپیش ،جهت و مسیر کشورهای جنوب میگرداند!
او نیز ،همانند مارکس ،قائل به «پایان تاریخ» میشود .او نیز به دورانی قائل

میشدددود که ،درآن ،انسدددان از بند ندرت آزاد میشدددود . )63( .او نیز بههمان
جبری قدائدل اسددددت کده مدارکس قدائل بود« :این دورهها بهحکم یک منطق

دورنی ،بطور مدداوم درپی یکددیگر میآیندد .تحلیدل نظام مند دورهها ،بهمدد

نظریه پویائی تولید میسر میشود)71( .

بدین قرار ،نظریه تجدد و نوگرائی که روستو پیشنهاد میکند« ،مارکسیسم

بدون مارکس» از آب در میآید .این نظر نیز بر همان دید تحولگرا از تاریخ

شدددالوده میجوید و بر محور همان اسدددطوره رشدددد غرب بنا میشدددود .هر دو،
قانون تحول را یکی میدانند .هر دو نیز وقتی با مسددئله جامعههایی روبرو می

شوند که تحول مورد نظر آنها را نجستهاند ،دخالت عامل خارجی (استعمار)

را الزم میبینند .بدون اینکه بخود زحمت حل تناقضددی را بدهند که این راه

حدل بدا «قدانون عمومی» و سددددیر جبری آنها پیدا میکند .تجدد و نوگرائی
سددرانجام غربی شدددن ،میشددود .بقول کلود لوی اشددتراوس « )74( :روسددتو

کشورهای صنعتی را سرزنش نمیکند که چرا این کشورها را غربی کردهاند و
میکنندد ،بلکده سددددرزنش میکندد کده چرا ابزار الزم را زود در اختیارشددددان
نگذاشددتهاند تاکه ،در اولین فرصددت ،غربی بگردند» واقعیت ایناسددت که

جامعههای سدنتی ،زیر فشار عظیم الگوی غرب هستند و زیر این فشار تحول

میکنند .و این تحول ،در محدوده روابط مسلط  -زیرسلطه ،و از راه تخریب
بخش مهمی از نیروهای محرکه بعمل میآید.

روسدتو ،برهمان اصل راهنما و با همان روش که مارکس بکار بردهاست،

نظر خویش را سدداختهاسددت و این نظر امروز دیگر اعتبار ندارد .باوجود این،

بکار رژیم چین آمدهاسدت .در واقع قطعنامه مورخ  21سپتامبر  4316کمیته
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مرکزی حزب کمونیسددت چین ترجمان نظریه روسددتو اسددت .در این قطعنامه
آمدهاسددت که« ،برای بنای تمدن معنوی سددوسددیالیسددت» ،از چهار نوگردانی
چاره نیست:

 . 4از حاال تا پایان قرن ،اقتصاد را باید چنان نوکرد که چینیها به رفاه نسبی
و در نیمه اول قرن آینده به سطح کشورهای رشد یافته برسند.

(اال اینکه در سدال  ،2141اقتصداد چین اقتصاد اول جهان گشتهاست اما

قطعنامه کمیته مرکزی واقعیت نجسددددتهاسددددت .زیرا مردم چین به رفاه منتظر

نرسیدهاند) .و

 . 2در دنیای کنونی ،دانش یک نیروی انقالبی اسدددت که به پیشدددرفت تاریخ
مدد میرساند و ضابطهای مهم برای سنجش درجه تمدن یک ملت است .و

 .9حفظ مارکسدددیسدددم ،لنینیسدددم و اندیشددده مائو تسددده تونگ ،بمثابه سدددامانه
ایدئولوژیک ،هم بلحاظ کار سددوسددیالیسددتی نوگردانی و هم بخاطر بنای تمدن

معنوی سدوسدیالیسدت ،اسداسدی اسدت...کوشوشهای ما برای ارتقای سط

ایدئولوژیک و تصوحی رسووم و سونن و رشد فرهنگ و نهادینه کردن

دموکراسوی و قانونمداری ،به نتیجه نمیرسند هرگاه مارکسیسم آنها را
هودایوت ندنود و از یواری دسوووتآوردهوای نظری فرآورده تحقیقهای

مارکسیستی برخوردار نگردند

 .1در وضددعیت جدید ،به انجام رسدداندن بنای تمدن ،هم از جنبه مادی و هم
از جنبده معنوی ،تمامی حزب را با مسددددئله جدیدی روبرو میکند .از اینرو،

سددددازمدانهدای حزب ،از ریس ،کمیتده مرکزی ،تدا قاعده ،میباید بر رهبری و
مددیریت بنای تمدن معنوی ،بیش از پیش ،اهتمام بورزند .قوانین درونی آن
را بجویند و سدیاستی که باید درپیش گرفت را مطالعه کنند و در تمامی بخش

ها همگان را بسدیج کنند و کوشدشها را همآهنگ سازند ،تا مگر با پرهیز از

صورتسازی و ظاهرآرائی ،اینکار را نیک انجام دهند (.)72

بددینقرار« ،بندای تمددن معنوی» جدای «بندای جامعه بیطبقه» را می

گیرد .هرچند مارکسدیسدم دانش اسدت و مدیریت رشدد علمی با او است ،اما

خود نیز میباید از نوگشتن معاف نباشد.
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بهررو ،بنابر برآورد روسدددتو ،هربار 61 ،سدددال باید صدددبر کرد .به سدددخن
دیگر ،گذشدددت عمر سددده نسدددل باید تا که طرزفکرها تغییر کنند .برخی می

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

که نظریه او بر اصل ثنویت تک محوری ساخته شدهاست و بکار سلطهگر در

سدلطهگری میآید و نه رشدد زیر سلطه .زمان روشن شهادت میدهد که نظریه
«مارکسدیسم بدون مارکس» بکار تنظیم رابطه سلطهگر -زیرسلطه و برداشتن
مانع از سرِ راه ماوراء ملیها ،در جهانگیر گشتن آمدهاست.

 6نظریه پویائی رابطه سلطهگر – زیر سلطه:
فرانسوا پرو ،استاد کلژ دو فرانس و بانی مؤسسه «علوم اقتصادی عملی»

فراوان به تدوین نظریه رشداقتصادی پرداخته است .در «اقتصاد قرن بیستم»
( )79و کارهای دیگر خود ،نظریهای پیرامون سدلطه سداختهاست که ،آنرا،
درکددارهددای دیگر انتقدداد کردهام )71(.پرو اقتصدددددادهددای کالسددددیددک و
نئوکالسدددیک را انتقاد میکند چراکه مکانیسدددت هسدددتند و نابرابری عامالن

اقتصدادی را در نظر نمیگیرند .او در شدناخت رشد ،عوامل «غیراقتصادی»

را دخالت میدهد و به این تعریف میرسد)71(.

« 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

گرداند و این تولید برخود افزا میشود».

بدینقرار او جانبدار آن سددیاسددت رشددد اقتصددادی اسددت که تمامی منابع

مادی و انسدانی ،موجود و بالقوه را بکار گیرد .البته بشرط آنکه از بند سلطه
رها باشددد و بطور همآهنگ «رشددد تمامی انسددانها را در هر انسددان» میسددر
بگرداندد .چندان جامعهای پدید آورد که در آن ،شددددهروند ،در اسددددتعدادهای

خویش ،تمام و کمال بشکفد.

ابتکار او ایناسدددت که بجای اعتماد به الگوهای ذهنی و قالبهای پیش

سداخته ،و سدنجیدن واقعیت با آن و یا ریختن واقعیت در آن ،مطالعه اقتصاد
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واقعی را مبنای پیشنهاد نظریه خویش میگرداند .از اینرو است که به مطالعه
«اثرات سلطه» یا نقش انحصارها و سلطه ملتهای قوی بر ضعیف ،راه می
جوید .به وجود «استعمار نو» یا ادامه مناسبات استعماری میان استعمارگر و

اسدددتعمارزده ،بعد از اسدددتقالل ،پی میبرد و آن را بشددددت محکوم میکند:

()76

« از اوایل پیدایش صددنعت جدید ،جامعههای غربی سدداختهایی را که

پیدا کردهاند که سدداخت سددلطهگر هسددتند .تا توانسددتهاند مجال اعتراض را به

کارگران و خلقهای اسدتعمارزده ندادهاند .جامعههای سلطهگر ،نقش «طبقه

های خطرناک» و جامعههای زیرسدددلطه ،نقش «خلقهای کودک» را بازی

میکنند .هر بار هم که اولیها به آخریها اجازه سددددخن دادهاند ،برای گفتگو
از همه چیز ،جز از آن چیز که اسداسدی اسدت ،بودهاست .مجالسی که به خلق

های استعمارزده اعطا شدهاند ،نه برای جستن تدابیر برای رها شدن از سلطه،
که برای قانونی کردن رابطۀ سدلطهگر – زیر سلطه و حفظ سلطهها و نابرابری

ها بودهاست».

او بهاستناد امرهای اقتصادی و با توجه به تاریخ ،اقتصادهای «ملتهای

جوان» را دارای این خاصدهها مییابد« )77( :بند از بند گسسته ،زیر سلطه
و ناتوان از تأمین «هزینههای انسدان» .بدتر ،فضاهای اقتصادی بسیار وسیع

تر از فضداهای سیاسی است .چنانکه در اقتصادهای زیرسلطه ،این نه جامعه
از اسددتعمار آزاد شددده که اقتصدداد مسددلط اسددت که صدداحب اختیار اسددت.
بنابراین ،او با مفهوم «ملت» که نظریه راهنمای اقتصدددادی مسدددلط اسدددت،

موافق نیست .چراکه ملت بمثابه مجموعه همساز و همآهنگ ،وجود ندارد و

رابطه «ملتها» رابطه مجموعههائی از اینگونه نیسددددت .پس ،بجای قالب
سددداختن و الگو پرداختن ،باید مشدددکل را شدددناسددداییکرد و برای آن راهحل

جست:
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 7الگوی اقتصاد سلطهگر را نمیتوان بکار برد:
دادلی سدددیرس  Dudly Seersکه رئیس مؤسدددسددده مطالعات رشدددد در

سددداسدددکس  Sussexبود ،مقالهای نوشدددت و نظری را ابراز کرد که گرفتار
سانسور سکوت شد و هنوز نیز گرفتار آناست :در  ،4369مقالهای با عنوان

«محدودیتهای مورد خاص» منتشر کرد و ،در آن ،علم اقتصاد و بخصوص
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

شکست دانست)71( :

«اقتصاد مسلط که در دانشگاهها تدریس میشود ،با امرهائی ساخته شده

اند که در کشدددورهائی مطالعه شددددهاند که امروزه« ،رشددددیافته» خوانده می

شدددوند .حال آنکه این کشدددورها «مورد خاص» هسدددتند و نمیتوان قواعد و
روشدهای کارآ در آنها را در مورد عام که کشدورهای «از رشدد مانده» هستند،

به اجرا گذاشت».

سددیرس این روش را بر نمیتابد که بر پایه امرهای تاریخی و تجربی یک

مورد خاص بتوان قواعد و روشهای جهان شدمول سداخت ،همانطور که نمی

توان بر پایه مطالعه زمین ،علم سدتاره شدناسدی ساخت ،با مطالعه اقتصادهای

«رشدددد یافته» نیز نمیتوان علم اقتصدددادی سددداخت که روشها و قاعدهها و
الگوها و قالبهایش جهان شمول باشند.

سددددیرس تفاوتهای بنیادی را بر میشددددمرد که کشددددورهای صددددنعتی را

ازکشورهای دیگر جدا میکنند :عوامل تولید ،ساخت اقتصاد ،مالیه عمومی،
نقش بازرگانی خارجی ،هزینههای خانوارها ،ساخت پس انداز و ظرفیتهای

سددرمایهگذاری ،رشددد جمعیت ،همه و همه ،این گروه از کشددورها را ازگروه

های دیگر جدا میکنند .بنابراین ،باید علم اقتصددداد را بازسددداخت .آنهم بر
این اسدداس که اقتصدداد بیشددتر مطالعه اقتصددادها اسددت تا سدداختن الگوهای

اقتصادی.

سددیرس پیشددنهاد میکند رشددتهای با نام «اقتصدداد رشددد» بوجود آید اما

کارش مطالعه اقتصددادهای غیرصددنعتی یا زیرسددلطه باشددد .این رشددته باید با
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مردم شددناسددی اقتصددادی پیوندهای گوناگون داشددته باشددد .نه برای آنکه این
کشددورها در فقر بمانند بلکه برای اینکه مسددائل خاص آنها را مطالعه کند و

راهحلها را از مسددئلهها بجوید .اگر چنین شددود ،راهحلها ،روشها و قاعده

های دیگری میشدوند .سنگینی ایجابات نظریِ این پیشنهاد ،بیشتر از تحمل

شددانههای اقتصدداددانها بود .با توقعات قدرت سددرمایه نیز سددازگار نمیشددد.
قدرتی که میخواهد به اقتصدادهای جهان ساختی را بدهد که با زیادت طلبی

اش سددازگار اسددت .در واقع ،بنا براین نظر ،اقتصدداد رشددتهای میشددد خاص
مطدالعات «محلی» و نه علمی با ادعای یافتن روشها ،قاعدهها و الگوهای

جهان شمول.

و از آنجا که انتقاد سددیرس بسددیار چیزها را به زیر عالمت سددئوال میبرد،

صدددنف اقتصددداددانان برای حفظ اعتبار خویش ،بر آن شدددد که نظر او را در
گورسدددتان سدددکوت دفنکنند .همانسدددان که بسدددیاری از مطالعهها پیرامون
اسددتقالل اقتصددادی یا از راه خریدن و بالانتشددار کردن و یا از راه دفن کردن

آن در گورسدتان سدکوت ،هرگز انتشار نیافتهاند و بسیاراندیشهها یی که بکار
آن میآیند که انسددانها خودانگیختگی خویش را بازیابند و هرگز جریان نیافته

اند .با وجود این ،اینک که قرن بیسدتم و دومین هزاره تولد مسیح و دهه دوم

هزاره سدددوم دارد به نیمه میرسدددد و برنامههای رشدددد ،یکی پس از دیگری،
شددکسددت خوردهاند و درسددتی راهی که غرب رفتهاسددت نیز مورد تردید جدی
قرار گرفتهاسدت )73(،این از اندیشدههای سدپرده به گورسدتان سکوت است

که صدداها بلند میشدوند و این اقتصداددانها ،جامعه شناسها ،فیلسوفها و
روحانیان و  ...که نقش سدداحران را بازی میکردند ،هسددتند که از صدددا می

افتند:

 1رابطه سلطهگر  -زیر سلطه و رشد؟:
در قرن بیسدددتم ،در غرب ،نوگرائی و نوسدددازی موضدددوع این نظریه شدددد:

جامعه های شمال ،در راهی هستند که باید بود و باید به راه خود ادامه دهند.
به نمو داخلی باید ادامه بدهند و به کشددددورهای هنوز رشدددددنیافته باید کمک
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کنند تا در این راه شدددوند و به کام کمونیسدددم نیفتند .کشدددورهای جنوب باید
سرنوشت خویش را بدست طبقه جدیدی بسپرند که در جریان ثروتمند شدن،

جامعههای خویش را به راه غرب میکشانند و غربی میگردانند.

دو دسدته نظریه سدازان که نظریه باال را انتقاد کردند ،یکی مارکسیستها

و نئومارکسیستهای آمریکایی و دیگری روشنفکران امریکای التین ،بودند.

اینان ،در همانحال که راه رشددددد را همان راه تصددددور میکردند که غرب در
پیش گرفتهاسدددت ،هشددددار میدادند که طرز کار نظام جهانی نه تنها موجبات

رشدد کشدورهای جنوب را فراهم نمیآورد ،بلکه آنها را گرفتار اثرات سلطه

میگرداند و در بند وابستگی نگاه میدارد.

پیش از پرداختن به استداللها ،این نظریهها را بشناسیم)11( :
الف « -نحله وابسددتگی» را کسددانی بنا نهادند که یک مشددرب نداشددتند .در

آمریکا ،پل باران و پل سدددویزی  Sweezyو ،در شدددیلی ،بانیان «کمیسدددیون
اقتصدادی برای آمریکای التین» ،رائل پربیش  Prebischو سوالدو سانکل

 ،Sunkelدر برزیدل ،فرندانددو کاردوسددددو  Cardosoو انزو فالتوه Enzo

 ،Falettoسددلسددو فورتادو  Selso Furtadoو ،در کلمبیا ،اورالندو فالس
بدوردا  Orlando Falsbordaو ،در مکزیددک ،رودلفو اسددددتدداونهدداگن

 .Rodolfo Stavenhagenدر قاره های دیگر نیز ،این نظر جانبداران پیدا

کرد :سددددمیرامین در آفریقدا و آنددره –گونددر فرانددک André - Guder

 Frankو پیر ژاله  Pièrre Jaléو دیتر سدددنگاوس  Dieter Senghausو

خوآن گالتونگ  ،Johan Galtungدر اروپا.

ب -در همانحال که نظریه روسدددتو ،نظریه نظام حاکم در امریکا و توجیهگر
نظام جهانی بود ،نظریه وابسدتگی ،نظریه عمومی جنبش مخالفت با سددیاست

آمریکا و جانبداری از «جهان سدددوم» میگشدددت .بنابراین ،جنبشهائی که بر

ضدد سلطه آمریکا روی میدادند (انقالب کوبا به رهبری کاسترو و چگوارا و

جنبش کمونیسدددتی ویتنام و جنبش شدددیلی به رهبری سدددالوادور آلنده و ،)...

ستایش میشدند.
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ج -نظریه وابسدتگی خط به خط ،ضدد نظریه روسدتو اسددت .نظریه روستو بر
فلسفه تاریخ بنا میشود و نظریه وابستگی بر مطالعه تاریخ .تاریخی که ساخته

انسدددانها ،در اوضددداع و احوال اجتماعیع معینی(؟؟؟) اسدددت .اولی دولت را
مجموعه بالنسدبه مسدتقل میپندارد ،حال آنکه دومی آن را حاصل روابط بین

المللی میشددمارد .اولی اسددتعمار را مسدداعد رشددد گمان میبرد و دومی آن را
تخریب نظام یافته استعمار زده میشمارد .از دید روستو ،نابرابریهای داخلی

نقش مثبتی بازی میکنند چراکه نخست موجب برانگیختن فعاالن اقتصادی
به رقابت میشدوند و سپس ،بر اثر همین رقابت ،تعدیل میپذیرند .اما از نظر

«نحله وابسدددتگی» ،نابرابریهای درونی ریشددده مشدددکلها هسدددتند و دخالت
دولت بایستهاست تا این ریشه برکنده شود .به پندار اولی ،رشد در گر ِو جذب

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

ژیلبر ریسدددت از دو واقعیت غفلت کردهاسدددت :الف .هر دو نظریه بر اصدددل

ثنویت تک محوری بنا شدددهاند ،بنابراین تنها نیمی از واقعیت را توانسددتهاند
ببیند و ب .نه تنها راه رشدددد را یکی دانسدددتهاند ،بلکه راه و روش رشددددی را

پیشنهاد کردهاند که ترجمان ثنویت تک محوری است.
 3نئومارکسیسم در ایاالت متحده آمریکا:

مارکس بر این بود که اسدتعمار ،نظامهای ایستا را پویا میگرداند و سبب

میشدود مالکیت خصدوصی باب شود و نظامهای اجتماعی مستعمرهها تحول

پددذیر بگردنددد .پس از او ،نظریددههددای لنین و روزا لوکزامبورگ پیرامون
امپریدالیسددددم  ،مبندای کدار مارکسددددیسددددتهای جدید قرار گرفتند .پیدایش

انحصددددارهدا کده امروز ماوراء ملیتها خوانده میشددددوند ،موضددددوع مطالعه
مارکسیستهای جدید شدند.

از مهمترین کارها ،یکی کار پل سویزی و پل باران است که در  4366با

عنوان «سدرمایهداری انحصدارگر» منتشر شد .در این کتاب ،تحول اقتصادی
آمریکا از  4311تا  4361مطالعه شددددهاسدددت .به نظر این دو همکار ،قرن
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بیسدتم قرن سدلطه اقتصداد آمریکا اسدت که به تدریج جانشین امپراطوریهای
اس دتعماری اروپائی گشددتهاسددت :در سددایه قدرت آمریکا ،سددرمایهداری رقابتی
جدای خویش را بده سددددرمدایدهداری انحصددددارطلدب داد و بده ترتیبی که لنین

پیشدگوئیکرده بود ،شرکتهای بزرگ سرمایه صنعتی را با سرمایه مالی جمع

کردندد .از رهگدذر تمرکزهدا ،این شددددرکتها بازار و در نتیجه قیمتها را به
مهار خود آوردهاند .نتیجه آناست که برغم باال رفتن میزان باروری ،قیمتها

پایین نمیآیند و مازاد عظیمی عاید این شدرکتها میشدود .بدین قرار ،مسئله
اصدلی ،این مازاد است .زیرا سرمایهداری انحصارگر از ایجاد تقاضای واقعی
وکافی که بتواند اشددتغال کامل کار و سددرمایه را تأمین کند ،ناتوان اسددت چون

رقابت نیسددددت .این نظام سددددرمایهداری در رکود ،بگونهای تولید میکند که

همواره پر هزینهتر و پرسدودتر است .از آنجا که نه مصرف و نه سرمایهگذاری
برای برانگیختن تقاضددددا کفایت نمیکنند ،باید وسددددائل دیگری بکار برد تا
مصدرف کنندگان به مصدرف بیشدتر روی آورند .این وسائل ،تبلیغات و یارانه

دولت به مصدرف کاالها و ایجاد تسدهیالت برای مصرف بیشتر (برای مثال،

پرداخت قسمتی از بهای خودرو توسط دولت و ساختن بزرگ راهها)هستند.
اما این وسدائل هنوز کافی برای برانگیختن میلع به مصدرف بیشدتر نیسددتند .از

اینرو ،نظام را تناقضهای خاص خود ،از پای در میآورند .از این رو ،برای
به تأخیر انداختن مرگ نظام ،دولتها عامل توسددعه بخش نظامی – صددنعتی

میشدوند .در واقع ،میان بیکاری وسیع و یأس که خاصه بحران بزرگی هستند
و امنیت نسبی شغل و رفاه نسبی ،دولتها دومی را بر میگزینند و بودجههای
عظیم نظامی را تصددددویب و اجرا میکنند .هزینههای نظامی که وجود جنگ

سرد آن را موجه میگرداند ،در همان حال که به نظام سرمایهداری امکان رشد
میدهند ،مبارزه بر ضد همه آنها که میخواهند سوسیالیسم برقرار شود را نیز
میسدددر میگردانند .اما دولتها نمیدانند که در درازمدت ،این نظام محکوم به
مرگ است« :در حقیقت ،آنچه امپراطوری [آمریکا] را تهدید میکند ،جنبش

های انقالبی هستند .میل شدید به استقالل ملی و نیازِ بیش از پیش فوری به
رشدد اقتصدادی که تا  -انقالب ملی ،انقالب سدوسیالیستی نیز نباشد ،تحقق

پیدا نمیکند -ملتها را به جنبش در میآورد».
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بدینقرار ،دو محقق همکار تحقیق خویش را به این امید میرسدددانند که
«انقالب جهانی ،حماسده عصدر ما» نظام سدرمایهداری انحصاری را از میان
بر میدارد .عالیترین روش ،جنگ انقالبی بقصددد بیرون بردن کشددور از نظام

سرمایهداری انحصارگر و بنای اقتصاد بر پایه سوسیالیسم است)14( .
 41نظریه وابستگی که روشنفدران آمریکای التین و غیر آنها ساختند:
آغازگر ،کمیسددددیون اقتصددددادی برای آمریکای التین بود .مطالعات این
کمیسددیون ،فاصددلهای را اندازه گرفت که برخالف آنچه نظریه مبادله آزاد می
باوراند ،روزافزون اسدددت .در این مبادله ،بجای آنکه فاصدددله پیشدددرفتهها از

عقدب ماندهها کاهش پذیرد ،دائم در افزایش اسددددت .چراکه مبادله نابرابر و
بسدود کشدورهای صدنعتی اسدت .علت این نابرابری روزافزون نیز ایناست که

سدددداختهای اقتصددددادهای صددددنعتی و غیرصددددنعتی یکی نیسددددتند .در واقع،
کشدورهای غیرصدنعتی تنها در صادر کردن مواد اولیه تخصص پیدا میکنند.

برای آنکه این ساخت تغییر کند ،باید صنایعی تشویق شوند که تولید داخلی

را جانشدددین واردات میکنند .باید مجموعههای اقتصدددادی پدید آورند .باید
دولت از راه تغییر سداخت و پایان بخشدیدن به صدور مواد اولیه و واردکردن

فرآوردههای صنعتی از نابرابریها بکاهد .باید اصالحات ارضی بعمل آیند و

سددرمایهگذاریها چنان بعمل آیند که اقتصدداد هر کشددور یک مجموعه رشددد
یابی بگردد.

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

گفت :این نظر اقتصداد را سدیاسی میکند زیرا به دولت در اقتصاد نقش اول
را میدهد و مبادله آزاد را نفی میکند .بنابراین سدوسدیالیسدم نقابداری است!
تمایل چپ انتقاد میکرد که چرا به انباشددت سددرمایه نظر دارد و نه به شددرائط
آن که عبارتند از روابط طبقاتی.

«ایدئولوژی رشدددد» بدسدددت بخش پیشدددرفته و سدددازمان یافته جامعهها،

ارتش )12( ،میتوانسددددت با بکار بردن زبان فریب ،اصددددالحات ارضددددی و

صدنعتی شددن شدتابگیر را مایه مشدروعیت خویش بگرداند .بر اصل ثنویت
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تک محوری ،نیمی از واقعیت دیده میشد و گمان میرفت بخش نو اقتصاد
پویا میشدود و بتدریج بخش سنتی را در خود جذب میکند .در عمل ،بخش
نو اقتصاد پیشروی اقتصاد مسلط در اقتصاد زیر سلطه شد و اقتصاد زیرسلطه
را متالشی کرد .این واقعیت از نظر برخی از صاحبنظران مخفی نماند)19( .
 44دست آوردهای نظریهها:
از دسددتآوردهای مهم نظریههای مارکسددیسددتهای جدید و مرکز -قمر،
یکی این شددددد کده نظریده تجددد و نوگرائی از اعتبار افتاد .با آنکه در یگانه

بودن راه رشدد تردید جدی نشدد اما اسدطوره شدکست .در اندیشه مارکس که

ملدتهدا واحددهدای چیده در کنار هم شددددمرده میشدددددند که هر یک بنا بر
دینامیک درونی خویش تحول میکنند ،تجدید نظر شد و رشد از رشدماندگی

در سدددداخت جهانی ،مالحظه و مطالعه شددددد .چراکه دیدند فراگرد انباشددددت

سددرمایه در جامعههای صددنعتی ،در جامعههای وابسددته پدید نمیآید .هر چند

روسدتو میگفت این کشورها میتوانند صنعتی بگردند و مواد اولیه را پیش از
صددور ،به مواد سدداخته بدل کنند ،اما تجربه معلوم کرد که حاصدل به اقتصدداد

مرکز میرود .این شدد که جانبداران نظریه وابستگی ،اقتصاد را دیگر نه یک
متغیر مسددتقل که بلکه جزئی از نظم اجتماعی – سددیاسددی بحسدداب آوردند و

این دست آورد دوم آنها بود.

با وجود این ،انتقادهای زیر بر این نظریهها وارد شدهاند:

الف -استفاده به افراط از کلمه وابستگی سبب سادهاندیشی شد .چراکه گمان

بر این شد که رشد مرکز نیز به «از رشد ماندگی» قمر وابسته است .چنانکه

پنداری خون از قمر خارج و در مرکز وارد میشود .در واقع ،رابطه سلطهگر-

زیرسلطه ،جریان رشد جامعههای در رابطه را منحرف میکند .بدون این رابطه،
هر جامعهای رشد میکند .با این رابطه ،در جامعهها ،بجای انسان ،قدرت رشد

میکند و میزان تخریب را افزایش میدهد.
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ب -کشورهای مسلط نیز وابسته هستند .وابستگیها یک جانبه نیستند .بر
اصل ثنویت تک محوری ،یک نوبت مرکز خون حیات اقتصادی قمرها را

میمکد و یک نوبت قمر انقالب میکند و جهان را دیگر میسازد .در واقع،
مسلطها و زیرسلطهها ،زیر سلطۀ قدرتی میشوند که بزرگ میشود و انسان را
برده خویش میسازد.

ج -سازندگان نظریه وابستگی ،مسئله را طرح میکنند اما به قول کاردوزو راه
حل آن را پیشنهاد نمیکنند .منتظر «انقالب منتظر» هستند که جهان را دیگر

کند.

د-همان نوع رشد را بسود قمرها پیشنهاد میکنند که غرب کردهاست .به نظر
جانبداران این نظرها ،از رشد کشورهای قمر جلوگیری شدهاست .عامل

بازدارنده را که از کار بیاندازی ،همان راه رشد را در پیش میگیرند که غرب
رفته است.

علت را نیز این دانستهاند که پایبندی به آراء مارکس مانع از آن میشد که

بتوانند غلط را در رشددد ببینند مارکس درون نظام غرب را انتقاد میکرد
اما خودِ نظام غرب را انتقاد نمیکرد و راهِ رشووود را یکی و منحصووور به

راهی گمان میبرد که غرب رفته است

بددینقرار ،راه رشدددددی اسددددت که غرب در پیش گرفته ،بیراهه اسددددت.

«انقالب جهانی» برای آنکه جهانیان در این راه شددوند و شددیوۀ زندگی غرب
را بیابند ،محال است .زیرا نه منابع طبیعت این امکان را میدهند و نه طبیعت

میتواند آلودگیهای ناشددی از آن را تحمل کند و نه انسددان میتواند خود را به
جریان رشددی بسپارد که رشد قدرت است و انسان را میفرساید .مارکسیست

های قدیم ،بر اصدل ثنویت تک محوری ،از دیدن واقعیت غافل شدند :رشد
قدرت در غرب ،رشدد انسان نیست .همین غفلت ،غفلتهای دیگر را از پی

آورد:

گرچه مارکسددیسددتهای جدید قدمی پیش نهادند و به کشددورهای وابسددته،

نقش دادند ،اما همانند لنین ،بر اصددل ثنویت تک محوری ،از امور بسددیاری

غافل شدند)11( :
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● وابستهها را تابع فعلپذیری گمان بردند و از این امر غافل شدند که نظام
های زیرسلطه ،به صادرکردن نیروهای محرکه به نظام سلطهگر ،بیشتر از این

نظامها به جذب آنها ،اصرار دارند.

● پویائی ،بنا بر موقع ،درونی یا بیرونی میشود و در نتیجه از واقعیت غفلت

میشود :در این نظریهها ،در دوران رقابت ،تضاد شرکتها با یکدیگر موجب
بزرگ شدن آنها نمیشود .اما در دوران انحصارگری ،چون رقابت نیست،

سرمایهداری انحصارگر گرفتار رکود میشود .حال آنکه هر موجود زندهای
فعال و بنابراین در رشد است .انحصارگری رقابت را از میان بر میدارد که به

نمو شرکتها جهت میدهد .با از میان برخاستن آن ،نیروهای محرکه بر جا
هستند و سرمایهداری انحصارگر را بزرگ می گردانند .به سخن دیگر ،رقابت
و انحصار به نیروهای محرکه این یا آن جهت را میدهند اما جانشین این

نیروها نمیشوند.

● واقعیت سومی که از آن غفلت شدهاست این واقعیت است که سرمایهداری
انحصارگر ،بمثابه قدرت ،بخالف تصور لنین )11( ،تا وقتی جریان نیروهای

محرکه بسوی این سرمایهداری ادامه دارند و تا وقتی میتواند مازاد نیروهای
محرکه را مهار کند ،بر جا میماند .چنانکه با پیشروی در قلمرو آینده (پیشخور
کردن و از پیش متعین کردن) و با انتقال بخش عظیمی از سرمایه به انواع

سوداگریها (در بورس ها) این سرمایهداری توانسته است به حیات خویش
ادامه دهد .مهمتر،

● ماوراء ملیها از رهگذر جریان نیروهای محرکه در سطح جهان و در قلمرو
زمان ،بوجود آمدهاند .بخشی از این نیروهای محرکه (مواد اولیه ،انرژی) پایان
پذیر هستند و چگونگی بکار بردن آنها برای بزرگ کردن سرمایه به مثابه
قدرت ،موجب آلودگی محیط زیست از سوئی و فقر انسان و طبیعت از سوی

دیگر گشتهاست.

● نابرابری مبادله میان اقتصاد مسلط (مرکز) و اقتصادهای وابسته (قمرها،
در نابرابری سطح مزدها در مرکز و قمر خالصه نمیشود .قمر باید همواره گران

تر بخرد زیرا در مرکز ،مزدها مرتب افزایش مییابند – هرچند در طول زمان،
سهم کار از تولید از  11درصد به  99درصد و کمتر کاهش یافتهاست –
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ومواد اولیه را ارزانتر بفروشد .زیرا سطح مزدها ،بالنسبه ،ثابت میماند .چراکه
میزان باروری ،از رهگذر فن جدید ،اافزایش مییابد اما حاصل آن عاید مرکز

میشود)16( .

اما از چند واقعیت ،از جمله این دو واقعیت غفلت میشود :الف،

اقتصادهای قمر با انتقال نیروهای محرکه خود ،عرصههای کار را از دست می
دهند .و ب ،این نیروها ،در مرکز ،عرصههای جدید کار ایجاد میکنند .اقتصاد
قمر ،با از دست دادن نیروهای محرکه خود ،گرفتار پویائی تالشی میشود و،

در عوض ،اقتصاد مرکز پویائی جذب و ادغام پیدا میکند .پویائیهای نابرابری

و قهر ،پیآمدهای این دو پویائی میشوند.

● تا وقتی که سرمایهداری به دوران انحصار میرسد ،پویائی درونی آن عامل
است .اما وقتی به این مرحله میرسد ،بعلت نبودِ رقابت ،در رکود میافتد و

اینبار ،در نظام جهانی ،ملتهای وابسته ،مأموریت پیدا میکنند ،انقالب
جهانی برپا کنند .پس تضادهای خاص سرمایهداری انحصارگر ،چه میکنند؟

تجربه ،راست را از غلط باز میشناساند :این تضادها درونی نیستند .درونی –
بیرونی هستند .زیرا فرآورده رابطهها هستند .لذا ،جامعههای زیرسلطه باید
ابتکار عمل را در دست بگیرند چراکه نیروهای محرکه از این جامعهها به

مراکز مسلط جریان مییابند .اما بیرون رفتن از نظام سلطهگر -زیرسلطه ،در
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

تخریب بکار افتند .بلکه در رشد انسان بکار افتند .بدینقرار ،نیاز است به

شناسائی نظام سلطهگر -زیرسلطه آنسان که هست .به این امور باز خواهم

گشت.

همانطور که یکی از برجسددتهترین این دسددته از صدداحب نظران میگوید،

نظریههای وابستگی ،در پی بحران نظام سرمایهداری ،اعتبار خود را از دست
دادند« )17( :ضددعف این نظریهها ،بطور ضددمنی یا به تصددریح ،بیانگر این
فکر بودند که برای دنیای سددوم ،راهحل مسددتقلی وجود دارد .حال آنکه این

راهحل هرگز وجود نداشدت .بنا بر تجربه ،این راهحل نمیتوانست نه یک راه

رشدددد غیرسدددرمایهداری باشدددد و نشدددد و نه میتوانسدددت پیآمد انقالبهای
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سددوسددیالیسددتی باشددد و نه شددد .بحران جدید سددرمایهداری که اینک گرفتارش
هسددتیم ،نظریههای وابسددتگی را بعمل در نیاوردنی و بیاعتبار میکنند .چرا

که این نظریهها یا وابسددتگی یک جانبه را افشددا میکنند و یا رشددد جزئی را
پیشنهاد میکنند».

حاصددل اینکه ،در دو دهۀ پایان قرن بیسددتم ،هم نوگرائی و هم نظریههای

وابستگی ،همانند دیگر نظریهها که ترجمان اصل ثنویت تک محوری بودند،
از اعتبار افتادند .تحولها را آنطور که روی دادند ،ندیدند و زمان بر نادرستی

این نظریهها شددددهادت داد .بنگریم آن هسددددته عقالنی که بن مایه نظریههای
بعدی شد ،کدام است؟:

خودگردانی اجتماعی :گذشته مشترک الگوی بنای آینده:
اندیشه استقالل و آزادی که راهنمای رشد در استقالل وآزادی ،و ترجمان

موازنه عدمی است ،به دیرپائی اندیشه توحیدی است .در دوران معاصر ،پس
از آنکه «اسدتقالل» مسدتعمرهها موجب رشدد کشدورهای استعمارزده نشد و
افریقائیان شددروع کردند به پرسددیدن که «اسددتقالل چه وقت میرود؟!»()11

بعضی از رهبران افریقا ،اندیشه «رشد خود مرکز یا خودمحور» را پیگرفتند.

رئیس جمهوری تانزانیا ،جولیوس نیرر  Julius Nyerereبر آن شد که

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

 ،4367از سدوی تانگانیا افریکن ناسدیونال یونیون Tanganiya African

 National Unionپذیرفته شددد .از این زمان «رشددد خودمحور یا خومرکز»
وارد ادبیات علم اجتماعی و اقتصادی شد.

سدرچشدمه این اندیشه را در دوران معاصر ،غنا و کوبا دانستهاند .اما همه

میدانند این دو کشددور به حمایت اقتصددادی روسددیه «شددوروی» سددابق متکی
بودند.
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نظر مطمئنتری سدرچشمه اندیشه را در آرای گاندی سرا میکند)13( .
گاندی خودتکافوئی روسددتائی بر دو اصددل راهنما ،یکی ( Swadeshiدرون

گرائی) و دیگری ( Sarvodayaبهبود شددددرائط اجتمدداعی همگددان) را راه
رشدددد میشدددمرد .اندیشددده او بر «اقتصددداد اخالقمند» بنا میگرفت .در این
اقتصداد ،هرکس برای خیر عموم کار میکند و نه برای تحصیل مال بیشتر از
اندازۀ بایسته .از فرد تا ملت ،در سطحهای فرد ،خانواده ،روستا ،شهر ،منطقه
و کشور ،هر واحد باید بکوشد ،به خودگرائی ،آنچه را ضرور او است ،تولید

کندد .تنهدا برای تولیدد آنچده را خود نمیتواندد تولیدد کندد ،میتواند با واحد

بزرگتر همبداز گردد .صددددنعدت بده انددازهای کده بیکداری پدید نیاورد و در
مالکیت عمومی باشد ،حق وجود دارد .دیوانساالری باید به حداقل برسد .و
بدازرگدانی بینالمللی نبدایدد بخداطر گردآوردن ثروت کده برای مبادله هر آنچه

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

هستند کسانی که سرچشمه «اقتصاد خود محور یا مرکز» را آراء مائوتسه

تونگ میدانند .او در  ،4311اصطالح  Tzuli Keng Shangرا بکار برد
که بمعنای «نوزائی (رنسانس) با توانهای خاص خویش» است .مائو بر آن
شددددد که هر ملتی ،به یُمن خالقیت فرهنگی و اجتماعی خویش راه تاریخ را

میگشداید )31( .اما اگر نویسندگان تاریخ «اندیشه رشد» به آرای مدرس و

مصدددق و اصددل موازنه عدمی و منفی مراجعه میکردند ،فضددل تقدم را از آنِ
این دو میدانسددددتند )34( .با این تفاوت ،اصددددل راهنمائی که موازنه عدمی
اسددت ،در واقع اصددل راهنمای رشددد بدون تخریب اسددت .به این مهم باز می

گردیم.

همانطور که محققان منصددف انصدداف دادهاند ،خودتکافوئی قدیمیترین

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
سود شد.

به مواد بیانیه آروشا و تجربههای کشورهای نو استقالل بازگردیم:

 .4حقوق بنیادی باید برای همه تأمین شوند .با وجود این ،دولت باید مراقبت

کند آزادیهای فردی به افزایش نابرابری و استثمار راه نبرد.

منزلت فرد بااید به استقالل کشور راه برد .استقالل کشور باید به آزادی و

وحدت افریقا راه برد چنان که کشورها و افریقا ،دایرههای هم مرکزی بگردند.

افریقا نیز ،بنوبه خود ،در چهارچوب سازمان ملل متحد ،باید به امنیت و صلح

جهانی خدمت کند.

 .2سوسیالیسم ایجاب میکند که «دولتی داشته باشیم که ،در آن ،همه کار

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

 .9کشورتانزانیا به جنگ بر ضد فقر برخاستهاست .اما سالحی که تا این زمان

بکار بردهایم ،پول بودهاست که بکار این جنگ نمیآید .برای بیرون رفتن از

ضعفهای اقتصادی ،قویترین اسلحه اقتصادی را بکار میبریم .توجه کنیم
که پول برای خرید سالح اقتصادی را نیز نداریم .برای بدست آوردن آن باید

مالیات وضع کنیم که نمیتوانیم .چون مردم ما فقیر هستند.

 .1یک منبع دیگر پول برای سرمایهگذاری ،کمک خارجی است .اما ابلهانه
است اگر گمان کنیم ،با کمک خارجی که دربارهاش فراوان سر و صدا می

شود ،میتوانیم بر فقر پیروز شویم .البته کشورهائی هستند که میتوانند و می
خواهند به ما کمک کنند اما هی کشوری را نمیتوان یافت که حاضر باشد

رایگان به ما پول و یا قرض بدهد ،برای ما صنعت بسازد چنانکه ما به همه

هدفهای خود برسیم .باید بر توانهای خود تکیه کنیم.

 .1کمک خارجی استقالل کشور را به خطر میاندازد .حتی اگر ممکن بود از

خارج به قدر کفایت پول بدستآوریم ،آیا این آن چیزی است که میخواستیم؟
مستقل بودن یعنی برخود و توانِ خود تکیهکردن .پس آن کمکهائی مفید
هستند که سبب بهره ور شدن استعدادهای ما بشوند .کمکهائی که جانشین

استعدا دهای ما شوند ،زیانبخش هستند .بنابراین مخالفت با سرمایهگذاری
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های خارجی نیست که اگر میآیند ،خوش میآیند .بنا بر تن ندادن به از دست
دادن استقالل است.

 .6در این شرائط ،نباید اهمیت بیش از اندازهای به صنعتی کردن کشور داد.
این کار ،دست کم در آغاز فراگرد رشد ،نیاز به منابع مالی و فنی و انسانی دارد

که تانزانیا ندارد.

 . 7منابع مالی دولت ،خواه از مالیات و چه از خارج بدست آمده باشند ،باید
صرف روستاها و نه شهرها بگردند .بخصوص که قرضهها مأخوذ از خارج،

باید با صدور فرآوردههای کشاورزی ،پرداخت شوند .بنابراین ،عادالنه نیست
که روستاها بهای رشد شهرها را بپردازند و روستاها توسط شهر استثمار شوند.

 .1بدون آنکه درآمد حاصل از کشت برای صادر کردن را از یاد ببریم ،تقدم

را باید به تولید فرآوردههائی بدهیم که نیاز غذائی و غیرغذائی جامعه را بر می
آورند .زیرا هدف رسیدن به خودتکافوئی است.

« .3شوق کار ریشه رشد است» .بنابراین ،در حالی که در روستاها ،تنها زنان

سخت کار میکنند ،بجا نیست که کارکنان ،برسم کشورهای ثروتمند11 ،
ساعت در هفته کار کنند .نیروی کار میلیونها مرد و هزاران زن در شهرها ،در

وراجی ،رقص و شفرب خمر بهدر میرود .بیشتر از همه امکاناتی که ما می

توانیم از کشورهای غنی بگیریم ،میتواند بکارِ رشدِ کشور آید.

 .41شوق کار آمیخته با هوش ،به دهقانان امکان دادهاست طرحهای متعدد
رشد را اجرا کنند .این راه است که باید ادامه داد .بهتر است وقت خود را
صرف آموختن شیوۀ رشد کردن به مردم روستاها کنیم تا سفرهای طوالنی و

پرخرج از این کشور به آن کشور ،که آیا پولی برای سرمایهگذاری بدست آید یا

نه.

 . 44بخاطر حفظ استقالل خود و آزادی مردم خود ،ما باید به خود تکیه

کنیم و تا میتوانیم از وابسته شدن به کشورهای دیگر پرهیز کنیم .اگر هر کس
به خود متکی شود ،واحد پایه ،خانواده ،متکی به خود میشود .اگر خانواده

متکی به خود شد ،محله متکی به خود میشود .محلههای متکی به خود ،بخش

ها را و بخشها روستاها و شهرها را متکی به خود میکنند.
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بیدانیده برای مردم قابل فهم بود .با وجود این ،مارکس شددددناسددددان بر آن
انتقادی را وارد دانستند:

«سدوسدیالیسدم آفریقایی» که نیرر میکوشدد به کفرسدی قبول بنشاند ،مبهم

اسدت .اصطالح ( Ujannaارزشهای خانوادگی ،احساس خانوادگی ،دارائی
خانوادگی) مبهم اسدت .سوسیالیسم مالکیت جمعی بر وسائل تولید هست اما

صددنعتی کردن و متمرکز کردن مهار اقتصدداد و تحلیل طبقاتی نیز هسددت .می

توان گفت که این سدوسدیالیسم ،نوعی «سوسیالیسم انسانگرا» است .چراکه
در سدوسدیالیسدم ،انسدان هدف هر فعالیت اجتماعی اسدت .این سدوسدیالیسددم

اصددددالت فرد غرب را رد میکند و اخالق اجتماعی خاص خانواده آفریقائی
سدددنتی را به جای آن مینهد .زیرا بنظر نیرر ،آفریقائیها از سدددرمایه دار واقعی
شدن ،ناتوانند.

دقت را که بیشتر کنی ،میبینی ،نویسندگان بیانیه مفهومی از آزادی را در

سدر داشدتهاند که لیبرالیسدم بدسدت دادهاست .بیشتر از رابطۀ انسان با وسائل
تولید (مالکیت) به انسدان و مالکیت تصمیم تکیه شدهاست .مراحل تاریخی

مدارکس و انگلس را نپدذیرفتده و روش اسددددتالین در تحمیل هزینه رشددددد به

روسدتاها ( )32را وانهاده اند .درک روشدنی از (رشدد چیست؟) را نداشته و
از خودانگیخته بودنِ رشدددِ انسددان غافل ماندهاند .نتیجه آن شدددهاسددت که به

رغم آنکه تحول مهمی در «اندیشدده رشددد» بشددمار بوده ،نتایج منتظر را ببار
نیاوردهاسددت .تأمل در اصددول راهنمای بیانیه ،قوتها و ضددعفهای بیانیه را
بهتر بر ما معلوم میکند:

 . 4اصل استقالل در معنای تکیه بر نیروهای خاص خویش :بنابر این اصل،

رشد ادغام شدن در نظام سرمایهداری جهانی نیست ،در بیرون رفتن از آناست.
در تحریر این اصل ،از نظر باران و اسویزی و بخصوص سمیرامین پیروی شده
است .بدیهی است که از جدائی ناپذیری استقالل از آزادی ،بنابراین ،از

خودانگیختگی انسان غفلت شدهاست.

 .2استقالل خود محصور گرداندن نیست .کمک گرفتن و سرمایهگذاری

خصوصی مردود نیستند .اما باید که انسانها را بکار برانگیزند و نه تنبلشان

بگردانند.
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 .9ستیزکردن با دشمنی بسیار قویتر ،با همان سالح که او را است ،بخردانه
نیست .همانسان که گاندی ،بجای جنگ مسلحانه با انگلستانی که قویترین
اسلحه را داشت ،با عدم خشونت ،امپراطوری را به ترک هند ناگزیر کرد.
بنابراین ،پول بمثابه وسیله اساسی رشد اقتصادی ،پذیرفته نیست .استقالل

پیش از هر چیز یافتن اعتماد به نفس است .تغییر طرز فکری است که رابطه

انسان را با اقتصاد دیگر میکند.

 .1بنابراین ،بجای آنکه بر پول تکیه کنیم ،بهتر است بر انسانها و کارشان
تکیه کنیم .تا مگر جامعه را بسوی رشد انسان و نه ثروت مادی هدایت کنیم.

به سخن روشنتر ،از استثمار بخشی از جامعه توسط بخشی دیگر (سرمایه دار
 /کارگر و شهرنشین /روستانشین) پیشگیریم و برابری نسبی شرائط را فراهم

آوریم.

 .1به عمل درآوردن سوسیالیسم آفریقائی در گرو آناست که از الگوهای
خارجی ،خواه الگوی سرمایهداری و چه الگوی سوسیالیستی ،در قلمرو

اقتصادی و در قلمرو سیاسی پیروی نکنیم .اگر گمان بریم مسائل تانزانیا را

دیگران شناخته و راهحلهای آنها را یافتهاند و ما تنها باید آنها را به اجرا
بگذاریم ،سخت به خطا رفتهایم.

«بدون اجازه غرب» اندیشیدن شجاعت میخواست و نیرر این شجاعت

را داشددت اما ،در اصددل راهنما ،نتوانسددت خود را از سددلطه الگوهای دوگانه

(سددرمایهداری و سددوسددیالیسددم روسددی) برَهَد .اندیشدده او بر اصددل ثنویت تک

محوری اسددت :انسددانها در رهبری شددرکت نمیکنند ،رهبری میشدددوند .اما
رابطۀ رهبری کنندگان با رهبری شوندگان رابطۀ قدرت است و ،در این رابطه،

آنها که باید جامعه را بسدوی «رشد انسان و نه ثروت مادی هدایت کنند» با

قدرت این همانی میجویند و بدیهی اسددت به سددهم بیشددتر بردن از ثروتهای
بدادآورده ،اقبدال میکنند )39( .تجربه دیروز آفریقا ،در ایران بعد از انقالب

بهمن  4917تکرار شد.

با توجه به وابسدتگیها که تانزانیا داشت و با توجه به این امر که بانکها

و بددازرگددانی خددارجی در دسددددت انگلیسددددیهدا بودنددد ،نیرر ،برای گردآوردن

روسددتائیان که پراکنده از یکدیگر میزیسددتند ،در روسددتائی که به روسددتائیان
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امکان می داد ،با یکدیگر ،از زیربناهائی اسدتفاده کنند که در اختیارشان قرار
سددنتی تکیه کرد -4 :احترام به دیگری  -2مالکیت
میگرفت ،به سدده ارزش ُ

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

در سال  ،4367تنها  21روستا به رسم  ،Ujamaaوجود پیدا کردند .در

سال  ،4379دو میلیون نفر در این روستاها زندگی میکردند .اما نیرر آهنگ
را کفند یافت و گردآمدن روسدتائیان را در این روسدتاها ،اجباری کرد .در سال

 3 ،4371میلیون تن در این روسدددتاها زندگی میکردند .و در سدددال ،4377

حدود  7611روسدتا با جمعیت  49میلیون تن بوجود آمدند .نیرر نخست به
خود بالید که ظرف  9سدددال این نتیجه ببار آمد .از نظر بهداشدددت و تعلیم و
تربیت و برابرتر شددن شرائط ،کارش تا حدودی ،موفقیت آمیز شد .اما همان

طور که خود او شددرافتمندانه اعتراف کرد ،در قلمرو تولید کشدداورزی ،کارش

قرین شدکسدت شد .دهقانان شوقی به استفاده از فنون جدید نشان نمیدادند:

زور نتیجهای وارونه دلخواه نیرر ببار آورد .او میخواسددت «انسددان طراز نو»

را به زور بسازد ،زور نه این انسان که انسان دربند زور را ساخت .ده سال بعد

از صدور بیانیه آروشا و اجرایش ،تانزانیا نه سوسیالیست شد و نه خودتکافو.

اسدتثمار تغییر شکل داد اما برجا ماند .وابستگیها برجا ماندند و نیرر ناگزیر

شد اعتراف کند« :به هدف خود نرسیدیم ،هدف در دیدرس نیز نیست».

آن ایام ،آنها که حرفه خود را سددداختن نظریه و الگو و برنامه رشدددد کرده

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

 ،4377سدرمایه  61درصدد برنامه رشد تانزانیا از محل کمک تأمین شد .در
نتیجه ،اصلی که میگفت تکیه را نباید بر کمک گذاشت ،نقض شد و تانزانیا
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:
الف -صفات سلبیه استقالل در مینای بازگشت به خود و

خودتدافوئی:

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

 .2بازگشت و تکیه بر خود را نمیتوان با صدور امری از باال ،مقرر کرد.

 .9بازگشت به و تکیه بر خود تغییرشکل دادن به مواد اولیه در محل تولید
آن ،از راه تأسیس صنعت ،نیست .این کار را میتوان شرط بازگشت به و تکیه
بر خود دانست اما با توسعه بازار سرمایهداری نیز سازگار است.

 .1بازگشت به و تکیه بر خود در این خالصه نمیشود که نخست فرآوردههای
الزم برای محرومترها تولید شوند .زیرا در محدوده مدیریت دیوان ساالری
نیز ،این سیاست میتواند به اجرا درآید.

 .1بازگشت به و تکیه بر خود ،نه با خودتکافوئی ،و نه با بینیازی از بیگانه
یکی است .هر چند دست یافتن به خودتکافوئی در قلمرو تولید مواد غذائی،

از هدفهای آناست.

ب -صفات ثبوتیه بازگشت به و تدیه بر خود:
 .4بازگشت به و تکیه بر خود ،واقعیت پیدا میکند وقتی ،رجحانهای
اقتصادی از نو تعریف و مشخص شوند بدانسان که بجای تکیه بر بازرگانی

بینالمللی و وارد کردن فرآوردههای مورد نیاز همگان ،این فرآوردهها را خود

تولیدکنیم.

 . 2مهار جمعیت و تولیدکردن از شرائط بنیادی تحقق بازگشت به و تکیه بر

خود است.
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 .9بازگشت به و تکیه بر خود ایجاب میکند که نخست عوامل تولیدی را
بکار گیریم که خود داریم و عواملی را که خود نداریم ،بسازیم ،نه آنکه بجای

تحقیق و یافتن ،این عوامل را وارد کنیم.

 . 1بازگشت به و تکیه برخود ،برانگیختن خالقیت و اعتماد به ارزشهای

خاص خود است.

بازگشت به و تکیه بر خود ،شیوه زندگی را با محیط زیست دمساز کردن و

بدین کار ،محیط زیست را سالم گرداندن است.

 .1بازگشت به و تکیه بر خود« ،رشد»های گوناگونی را پدید میآورد و این
به یُمن ،امتناع از الگوهای رشد تحمیلی است.

 . 6بازگشت به و تکیه بر خود ،سبب کاهش آن از خودبیگانگی میشود که
فرآورده در اختیار انسان نبودن فعالیتهای اقتصادی است و وسیله شدن او

است .این بازگشت و تکیه سبب همبستگیهای افقی اعضای جامعه میشود.

بجای وابستگیهای عمومی (از پایین به باال) که گروه بندیهای قدرت مدار

را بوجود میآورند.

 . 7بازگشت به و تکیه بر خود ،سبب برقرار شدن بهترین تعادلهای محیط

زیستی میشود .زیرا مانع از آن میشود که یک گروه ،از منابع متعلق به دیگری

بهره برداری کند .و یا ضایعات آلوده کنندۀ محیط زیست یک کشور به کشور

دیگر صادر شوند.

 . 1بازگشت به و تکیه بر خود ،ابداع را جانشین تقلید از دیگران میکند و
آموزش و پرورش را دائمی میگرداند.

 .3بازگشت به و تکیه بر خود ،خواه در سطح یک کشور و چه در سطح جهان،
همبستگی با کسانی را بر میانگیزد که با ما همسطح نیستند.

 .41بازگشت به و تکیه بر خود ،سبب مقاومت در برابر وابستگی میشود که

تجارت بینالمللی ببار میآورد .بدین مقصود ،میشود در تولید منابع
استراتژیک ،بخصوص فرآوردههای غذائی ،به خودتکافوئی رسید.

 .44بازگشت به و تکیه بر خود ،ظرفیت دفاعی یک کشور را افزایش میدهد

زیرا به کشور امکان میدهد در برابر فشارهای خارجی ،مقاومت کند .اقتصاد

را غیرمتمرکز میگرداند و دیگر اقتصاد کشور بستگی به تأسیساتی متمرکز در
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منطقهای را پیدا نمیکند که دشمن بتواند با از کار انداختن آن ،کشور را از
اقتصاد محروم کند.

 . 42بازگشت به و تکیه بر خود ،به ثنویت مرکز  /قمر پایان می بخشد .زیرا
قمرهای تابع مراکز مسلط ،به مراکز مستقلی بدل میشوند که به هی کجا

وابسته نیستند.

ج -اثرات زیانبار بازگشت به و تدیه بر خود:
 .4بازگشت به و تکیه بر خود ،نابرابریهائی را که از مبادله ناشی میشوند،

کاهش می دهند .اما ،در برابر ،نابرابری کشورها از لحاظ داشتن منابع ،برجا
میماند .برخی کشورها منابع عظیم دارند و برخی دیگر منابع قابل توجهی
ندارند.

 .2بازگشت به و تکیه بر خود ،میتواند استثمار را در سطح یک محل یا یک
منطقه ،بیشتر کند .اگر نظام مردمساالر خوب عمل نکند و اقلیتی مهار اقتصاد

را بدست آورد.

 .9بازگشت به و تکیه بر خود ،تقسیم جهان را به مرکز «رشد یافته» و حاشیه

«از رشد مانده» قطعیتر میکند .مگر اینکه پس از بریدن از بازار بینالمللی،
مشارکتهائی را بر پایه برابری ،پی بریزد.

 .1بازگشت به و تکیه بر خود ،میتواند از جابجا شدن از این واحد به آن
واحد ،بکاهد .بنا نیست انسانها را به زمینی که در آن به دنیا آمدهاند،

بچسبانیم ،بلکه باید به جابجا شدن و مبادله میان کسانی کمک کنیم که

موقعیتهای مشابهی در محلهای مختلف دارند.

 .1بازگشت و تکیه بر خود ،میتواند میان آنها که میتوانند اجرایش کنند و

آنها که نمیتوانند ،جدائی پدید آورد .سزا ایناست که از سوئی میان کشورهای
بزرگ (از نظر بازرگانی مستقل) مجموعهای پدید آوریم که بر خود متکی
باشند .و از سوی دیگر ،کشورهای کوچک با همسایههای خود شریک شوند

و منطقهای متکی بر خود پدید بیاورند.
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حاصل کار:
بندا بر واقعیدت ،هر چندد مبدادالت افزایش مییدابند و سددددازمان جهانی

بازرگانی جدید بر آناسدت که بر آنها همچنان بیفزاید ،اما مناطق بسیاری از
حوزه بازرگانی جهانی بیرون گذاشدددته شدددده و مناطقی که از مدار بیرون نهاده

شددهاند ،دائم بیشدتر گشدتهاند .کشورهائی که اینسان از مدار بازرگانی بیرون
نهاده شددهاند ،ناگزیر گرفتار ن وعی بازگشت به و تکیه بر خود قالبی شدهاند
که هی جز فرو رفتن در کام فقر نیسددت .راسددتی ایناسددت که این بازرگانی

دسدددتگاه مکنده ثروت زیرسدددلطهها اسدددت .هر جا را مکید ،از مدار خود به
بیرون میاندازد.

بنا بر واقعیت ،رشدد فراگیر نشدد .در همانحال که سلطهگر میگفت تنها

یک الگوی رشد وجود دارد و میکوشید آن را تحمیل کند ،در عمل «رشد»

های گوناگون پدید آمدند .بجای مراحل نوسددددازی و تجدد که الگوی رشددددد

سددلطهگر پیش بینی میکرد ،رویههای گوناگونی پدید آمدند .اما نه این برنامه

های رشددد راه به موفقیت بردند و نه الگوی رشدد «یگانه» سددلطهگر ،قابلیت

جهان شمولی را دارد.

واقعیت ایناسددت که برنامههای رشددددی که در اروپای شددرقی و آسدددیا و

آفریقا و آمریکا التین آزمایش شدددددند ،آزمایشهای نیمه تمامیگشددددتند زیرا
قالبهای تنگ ایدئولوژی (مارکسددیسددم روسددی و چینی ،لیبرالیسددم ،الگوی

روسددتو و الگوهای دیگر ،سددوسددیالیسددم آفریقائی و  )...این برنامهها ،امکان
تصدحیح مداوم تجربه و به موفقیت رساندن آنها را نمیدادند .افزون بر این،

این برنامههای رشد را یا دیکتاتوریهائی اجرا میکردند که حزبهای واحد

بده جدامعهها تحمیل میکردند و یا دیکتاتوریهای نظامی بعمل در میآوردند
که به قدرت مسلط وابسته بودند .غافل بودند که خود ضد رشد هستند.

واقعیت ایناسددت که در پی شددکسددتها ،این پرسددش مطرح شدددهاسددت:

وقتی در جهان ،نظام اقتصدددادی بر تقسدددیم بین المللی کار بنا شددددهاسدددت و

مبادالت دائم بر هم افزوده میشددوند ،اقبال پیروزی خود مختاری اقتصددادی
چه اندازه اسددت؟ آیا براسددتی ممکن اسددت از نظام جهانی بدرآمد و در تنهائی
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برنامه رشد را به اجرا گذاشت و به موفقیت رساند؟ به این پرسش ،پاسخ داده
اندد؟ احتمداالن نده .بدیهی اسددددت اگر بازگشددددت به و تکیه بر خود همانقدر

همگانی میگشدت که بازرگانی در جهان پیداکردهاسدت ،وضدع دیگر میشددد.
یعنی اگر خودگردانی اجتماعی تنها خاص کشدددورهای جنوب نمیشدددد ،بلکه

نظامی جهانی میگشددت ،که در آن ،هر کشددور میکوشددید ،در درون خود ،از

ندابرابریهدای اجتمداعی بکداهدد و منابع خویش را در بهترکردن زندگی بکار

برد ،بازگشددددت به و تکیه بر خود میتوانسددددت موفق بگردد .بنابراین فرض،

بجای گسترش بازرگانی جهانی ،از آن کاسته میشد ،بجای آنکه سرمایهها در

انواع سددددوداگریها و بورس بازیها بُرد و باخت شددددوند ،در بهره برداری از
منابع کشدور ،بکار میرفتند و بجای آنکه محیط زیسدت قربانیع رسداندن سود
به حداکثر گردد ،عمران میجست.

واقعیت ایناسدت که همه مرامهائی که وعده مدینه فاضله (آرمان شهر) را

در این جهان دادهاند ،از فلسددددفه افالطون تا جامعه بیطبقه مارکس ،توتالیتر

بودهاند .آزادی از هر استبدادی ،به ایناست که جامعه آرمانی را از این جهان
به آن جهان ببریم  .مسیحیت زمانی توتالیتر شد که معاد را از آن جهان به این
جهدان آورد و ایجاد جامعه جهانی مسددددیحی را هدف گرداند .بدینقرار ،این
قدرت (= زور) اسددت که باید بعنوان روش رها کرد و کوشددش انسددان اسددت

وقتی بده حقوق خویش عمل میکند وآرمانها را از پی هم متحقق و بر میزان

عدل ،رشد و زیست در واپسین جامعه آرمانی را تدارک میکند ()31

واقعیت ایناسدددت که بازگشدددت به و تکیه بر خود به مرزهای جغرافیائی

محدود میشددد حال آنکه اقتصدداد جهانی میگشددت .با اقبال به خودگردانی،
رشدد اقتصددادی ناچیز میگشدت .و همچنان از این واقعیت غفلت میشددد که

جهانی شدن اقتصاد ناشی از بازرگانی جهانی نیست ،بلکه این بازرگانی خود
نیز از رابطدۀ نیروهدای محرکده بدا نظدامهدای اجتماعی مایه گرفتهاسددددت .این

خودداری نظامهای اجتماعی از تن دادن به تحول متناسددددب با فعال شدددددن
نیروهای محرکه در جریان رشددددد و صددددادر کردن یا تخریب نیروهای محرکه
اسددت که جریان جهانی نیروهای محرکه را پدید آوردهاسددت .از آنجا که یک
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سیاست جهانی قادر به هدایت نیروهای محرکه در مقیاس جهان وجود ندارد،
ماوراء ملیها پدید آمدهاند .به این مهم باز میگردم.

بهر رو ،این واقعیتها سبب شدند که «دنیای سوم» به حرکت آید:

سالهای امید برای «دنیای سوم» و نظریههائیکه در این سال
ها پیشنهاد شدند:

سدالهای  ،4371سدالهای امید شددند .در این سدالها« ،دنیای سوم»،
هیجانی و امیدی یافت و با قوت وارد عرصه سیاست جهانی شد و در روابط

بینالمللی صدداحب نقش گشددت .هر چند کشددورهای جنوب به رشددد نرسددیده
بودند ،اما گمان میرفت با توزیع ثروت و قدرت در سدددطح جهان ،رشدددد در

دسدترس آنها اسدت .گمان میبردند کشورهای صنعتی ،از نظر سیاسی باید با
نظر آنها عمل کنند و از نظر اقتصادی ،ثروتها را با آنها توزیع نمایند.

عالمتها یی که این امید برآنها بنا میشد ،مثل انقالب فرهنگی چین و

جنبش ماه مه  61در فرانسه و دیگر کشورهای غرب در اعتراض به «جامعه

مصددددرف انبوه» ،اندیشددددههای اجتماعی که نگرش جدیدی در احوال جهان
بودند ،سراب بودند .نه «انقالب فرهنگی چین» الگوی جدید از رشد بود و

نه جنبشهای اعتراضی در غرب ،جنبشهای همگانی با هدف روشن بودند.
و نه اندیشدههای اجتماعی توانسته بودند از پایبندی به ثنویت برَهَند و راهحل
روشنی به کشورهای شمال و جنوب پیشنهاد کنند.

با وجود این ،بیدار شددددن و برخاسدددتن مردم جنوب و جنبش اعتراضدددی

نسدددل جوان کشدددورهای شدددمال ،به یک رشدددته فعالیتها و این فعالیتها به
اتخاذ تدابیری انجامیدند:

● سازمان ملل متحد در  1تا  46ژوئن  ،4372کنفرانس بزرگی در استکهلم
برپا کرد .در این کنفرانس «محیط زیست انسان» مطالعه شد .این اول بار بود
که سازمان جهانیان را از خطر آلودگی محیط زیست ،از به پایان رسیدن منابع

طبیعت ،از تبدیل شدن زمین مزروعی و جنگلها به بیابان و  ...آگاه میکرد.
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در همین سال ،گروهی از محققان  MITبرای باشگاه رُم گزارشی تهیهکردند و
در آن «محدودیتهای رشد اقتصادی» را بر مردم غرب آشکار گرداندند.

( )31در این گزارش نشان داده میشد که چسان منابع طبیعی ،از راه اسراف
و تبذیر ،ته میکشند .در این سالها ،جنبش هواداری از سالمت محیط زیست،
در غرب ،همراه شد با بدر آمدن غربیان از یک وهم .وهم رسیدن به اقتصاد

وفور .برغم ثروتی که زیادت میگرفت ،فاصله مصرف از نیاز بیشتر میشد و
عالمتهای بحران سخت که در دهه  ،11نقاب از قیافه مهیب خویش
برگرفت ،یکی پس از دیگری ،بروز میکردند .در سالهای اول دهه  ،71پس

از آنکه اروپائیان صاحب ذخایر عظیم دالر شدند (ارو دالر) ،جدا کردن دالر
از پشتوانه طال و شناور شدنش در  41اوت  ،4374ارزان شدن دالر و وارد
شدن ضربه نفتی ،سبب شدند که ارودالر ،تبدیل به پترودالر شود و کشاکش

بر سر دستیابی به دالرهای کشورهای نفتخیز ،اروپا و آمریکا را رویارو کند

و توفیق با آمریکا گردد)36( .

همزمدان ،مداوراء ملیهدا زنجیرۀ جهدانی تولید و توزیع را پدید آوردند :با

اسدتفاده از کار ارزان در کشدورهای زیرسلطه ،قسمتهایی از تولید را به این
کشددورها بردند .رشددد فنی شددتابگیر در کشددورهای شددمال و انتقال بخشددی از

مراحل تولید به کشددددورهای جنوب ،موجب پیدا شدددددن مسددددئله بیکاری در
کشددورهای شددمال شددد .بدینسددان بود که در غرب ،اطمینان جای خود را به
شک سپرد .شک دربارۀ چندی و چونی رشد و سرانجامِ آن.

جنگ خاورمیانه ،در اکتبر  ،4379در این شرائط روی داد .این جنگ،

ضربه نفتی را در پیآورد .ظرف دو ماه ،اوپک بهای نفت را چهار برابر کرد.
آن زمان ،بیشدترین وابستگی را به نفت کشورهای عضو اوپک ،اروپا داشت.

پس ارودالرها بابت بهای نفت پرداخت شددددند .اروپا نتوانسدددت بخش قابل

توجهی از پترو دالر را بخود منتقدل کندد .این شددددد که موقعیت دالر ،بمثابه

پول مسلط ،مستحکم گشت) 37( .

این زمان ،جنبشهای مسددددلحانه ،در سدددده قاره ،جریان داشددددتند .روش

مسلحانه ،روش غالب بود .شکست پرتقال در گینه ،انقالب در پرتقال را در

پیآورد .نظددامیددان بدده رهبری ژنرال اسددددپینوال  Spinolaرژیم اسددددتبددداد را
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برانددداختنددد .این براندددازی« ،انقالب گددل میخددک» نددام گرفددت .در آوریددل
 ،4371قوای ویتنام شدمالی وارد سدایگون شدند .شکست آمریکا در ویتنام،
شکست اسلحه از فرهنگ نام جست و روحیه شرمساری از سلطهگری و میل

به انزوا را جانشدین روحیه سدلطهگری کرد .بدینسددان ،جنوب تغییر میکرد و

با تغییر خود ،شمال را نیز تغییر میداد.

● نظم اقتصادی جهانی جدید :در  4364بود که جنبش عدم تعهد ،در بلگراد،
بوجود آمد .کنفرانس کشورهای غیرمتعهد در  4361زاده شد .در ،4367

کنفرانس ،در الجزیره« ،میثاق الجزیره» را تصویب کرد .در این میثاق،

شکایتهای کشورهای جنوب از کشورهای صنعتی برشمرده شدهاند .در پی
آن ،در  21اکتبر  ،4371مجمع عمومی سازمان ملل متحد ،دومین دهه رشد

را اعالم کرد .این بار با «استراتژی» نیز همراه شد .بدین معنی که رشد باید
همه جانبه و همگانی باشد .در همین سال ،کشورهای غیرمتعهد ،در کنفرانس

لوزاکا  ،Lusakaاصل بازگشت به و تکیه بر خویش دستجمعی را تصویب
کرد .و باالخره در کنفرانس الجزیره ،در سپتامبر  4379بود که رؤسای دولت

های غیرمتعهد ،از طریق بومدین ،رئیس جمهوری الجزایر ،از دبیر کل سازمان
ملل خواستند اجالس فوق العاده این سازمان را برای مطالعه «مسائل مربوط

به مواد اولیه و رشد» فرا بخواند .این اجالس از  3آوریل تا  2مه 4371
تشکیل بود و بیانیه «نظم جدید اقتصادی جهانی» و روش ایجاد آن را

تصویب کرد .در  42دسامبر  ،4371با تصویب «میثاق حقوق و وظایف

اقتصادی دولتها» مصوبه پیشین را کاملکرد .دربارۀ میثاق این ارزیابی
بعمل آمدهاست:

الف -میثاق ،پیامی مسیحائی جلوه میکند که برای اولین بار ،جهان را به
نظم جدید میخواند :گذشته را ،نابرابریهای رو به افزایش و بزرگ شدن
فاصله میان دنیای صنعتی و جهان از رشد مانده و دنیای آینده را ،به یُمن

اجرای مواد میثاق ،دنیای صلح ،عدالت و نصفت میخواند .و:

ب -و راست نیست که این میثاق نخستین اقدام است .نخستین اقدام سازمان
ملل نیز نیست اگر کارهای پیشین سازمان نبودند ،میثاق بوجود نیز نمیآمد.
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ج -در کنار هم قرار دادن اصلها ،تناقضهای میثاق را میپوشاند .برای مثال،
اقتضای رعایت نصفت ایناست که برابری دولتها نادیده گرفته شود .اما این

انتقاد در خور انتقاد است .چراکه اگر اصل راهنما ،موازنه عدمی بگردد،
نصفت و برابری تعارض پیدا نمیکنند .اشکال وارد بر میثاق ایناست که اصل

را بر موازنه عدمی نمیگذارد .در نتیجه ،میثاق در عمل ،نتایجی را ببار آورد

که با هدفهای آن ،نمیخوانند.

د -در میثاق ،از وابستگیهای متقابل و منافع مشترک و تعاون سخن رفته
است .اما واقعیت این بود که دولتها «جامعه جهانی» را تشکیل نمیدادند

و در پی «سود مشترک» نیز نبودند .در واقع ،این اقتصاد بود که جهانی می
شد و این ماوراء ملیها بودند که بر آن مسلط میشدند.

هد  -به استناد حق حاکمیت دولتها از بحث در نظامهای اقتصادی ،صرف
نظر میشد.حال آنکه جهانیان گرفتار پیآمدهای فعالیتهای اقتصادی در این
نظامها ،میشوند بیآنکه بدانند عیب از نظامهای اقتصادی است .اثر نظم

جهانی بر شرائط اقتصادی داخلی هر کشور نیز از توجه میگریزد.

و -فرض میشود برابرانگاری دولتها در حق حاکمیت ،با کاهش نابرابری

ها و «بیعدالتیهای کنونی» سازگار است .حال آنکه ،بر اصل ثنویت ،ممکن
نیست بتوان میان برابری صوری دولتها در حاکمیت با عدالت در سطح جهان،

سازگاری پدید آورد.

ز -بنا بر همان اصل راهنما ،میثاق قرار را بر این میگذارد که سیرها به گرسنه
ها برسند ( )31بیآنکه بپرسد اینسان ثروت اندوزی چه بر انسانیت و طبیعت

میآورد؟ آیا تمام بشریت میتوانند «شیوه زندگی آمریکائی» را پیدا کنند؟

ح« -نظم اقتصادی کنونی» انتقاد میشود .اما دوعلت برای آن جسته میشود:
الف .کشورهای مستقل ،مستعمره بودند و ب .کوشش برای تغییر مسیر تحول
جهان به عمل نیامده بود .گمان میرفت میثاق سیر تحول را تغییر میدهد

غافل از اینکه ،در سطح جهان ،رابطهها ،روابط قوا هستند و مسیر را این
روابط معین میکنند نه میثاقی که سازمان ملل متحد انشاء میکند.

ط -در میثاق« ،جامعه جهانی» ،پیش فرضی است که ،به استناد آن ،وابستگی

های متقابل چنان تعریف میشوند که گوئی رشد کشورهای رشد نکرده ،در
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گرو بازرگانی بینالمللی است .درست به عکس نظریهای که وابستگی جنوب
به شمال و بازرگانی در محدودۀ روابط مسلط -زیرسلطه را عامل رشد از رشد

ماندگی میشناخت .امروز که بعد از تجربه هستیم ،میدانیم «جامعه جهانی»
پدید نیامدهاست و کشورهای ثروتمند ،ثروتمندتر و کشورهای فقیر ،فقیرتر

شدهاند.

ی« -روحیه تعاون مبتنی بر برابری دولتها در حاکمیت» ،سخن متناقض
است .زیرا بنا بر حق حاکمیت ،هر کشوری در اندیشه منافع خویش است که

مغایر با تعاون است.

بدیهی اسدددت که بر اصدددل ثنویت تک محوری ،راهحل پیشدددنهادکردن،

خالی از این تناقضها نمیشدددود .اگر بر اصدددل موازنه عدمی ،میثاق تحریر و

تصویب میشد ،راهحلها دیگر میشدند.

● گزارش داگ هامر شیلد ،دبیر کل وقت سازمان ملل متحد در :4371

ابهام ،نارسائیها و تناقضهای موجود در میثاق ،سبب شدند که دبیر کل
گزارش جدیدی تهیه کند .این گزارش بر این فکر بنا میشود که با تغییر

محدودها بنیادی ( )intitutionelleراهحلها ،راهحلهای نو و انجام دادنی،

میتوان یافت.

تفاوت اول و اسددداسدددی این گزارش در ایناسدددت که «رشدددد» را دیگر نه

اقتصددددادی تنهدا کده همه جانبه و همگانی (جنوب و شددددمال) تلقی میکند.

بنابراین هر جامعه ،از درون و با مشددارکت اعضدددای آناسدددت که میتواند راه

رشدد را در پیش بگیرد .رشدد یک حرکت فرهنگی و زاده فرهنگ است و نه
تقلید میمونوار از کشددورهای رشددد یافته .بنابراین ،دسددتور (فرمول) جهان
شمول «رشد» وجود ندارد.

تفاوت دومش در ایناسدت که هدف رشد بر آوردن نیازهای اساسی مردم

فقیر میشددود .و برای رسددیدن به این هدف ،این مردم نخسددت باید به توانائی
های خاص خود تکیه کنند.

تفاوت سددوم گزارش با میثاق در ایناسددت که باز میشددناسددد که وضددعیت

کنونی ساخته روابطی است که شمال سلطهگر با جنوب زیر سلطه برقرار کرده
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است و جنوب را استثمار میکند .با وجود این ،طبقههای حاکمه در جنوب،
«همدست و رقیب» سلطهگر است.

تفداوت چهارم گزارش در ایناسددددت که به محدودیتهایی که سددددالمت

محیط زیسددت ایجاب میکند ،توجه بیشددتری میکند .به سددخن دیگر بر این

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
برگردانند که با اسدتقرار عدالت در سطح جهان سازگاری و با سالمت محیط

زیست خوانایی پیدا کند.

و نیز گزارش به این امر توجه میکند که با توجه به تحولی که ،در جهان،

بعد از جنگ بین المللی دوم ،بوجود آمدهاسددت ،نظام سددازمان ملل متحد نیز
باید تغییرهای اسدداسددی کند .طرز کارش باید سدداده و غیرمتمرکز بگردد تا از
بیشترین همکاری جامعههای عضو ،سود جوید.
ستاره دنباله دار:
کشورهای جنوب برآن شدند تا به استناد «سازمان جدید اقتصاد جهانی»،

خواستار تغییرهای بایسته در قلمروهای مختلف بگردند .برای مثال ،بیانیه

لیما « ،»Limaخواست که سهم کشورهای جنوب در تولید صنعتی جهان ،تا
سال  2111به  21درصد برسد .بدون آنکه مشخصکند چه نوع صنعتی را

میخواهد و بدون آنکه توجهکند صنعت وابسته ،بر فرضکه تولیدش 21
درصد تولید صنعتی جهان بگردد ،از آن اقتصادهای مسلط است .یا خواستند

که از طریق یونسکو «نظم جهانی جدید اطالعات» پدیدآید .قصد کشورهای
جنوب این بود که از سلطه فرهنگی غرب رها شوند .اما بجای آنکه خواستار

جریان آزاد اطالعات بگردند ،خواهان به مهار در آمدن آنها شدند .توضیح

اینکه شوروی سابق و آمریکا ،به تنهائی 21 ،درصد از مجموع امواج کوتاه

رادیوئی موجود و سهم بزرگتری از امواج پیشرفتهتر را در اختیار داشتند.
طبیعی است که این امواج باید به همگان تعلق داشته باشند و نباید در انحصار
معدودی از کشورها باشند .کشورهای جنوب خواستار تقسیم عادالنه این

امواج شدند .با آنکه تجهیزات الکترونیک الزم را برای استفاده از امواج در
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اختیار نداشتند ،حق داشتند صاحب سهم خود بشوند ( .)33باوجود این ،اگر
این امواج مدیریتی پیدا میکردند که جریان آزاد اندیشهها و اطالعات را میسر

میگرداند ،به رشد جمهور انسانها کمک میرساندند.

کشورهای شمال که نگران اثر ضربههای نفتی بر اقتصادهای خود بودند،

برآن شدند ،در بیرون از محدوده سازمان ملل متحد که به مهار کشورهای

جنوب در آمده بود ،با کشورهای جنوب به گفتگو بنشینند .ژیسکاردستن،
رئیس جمهوری وقت فرانسه ،در فوریه  ،4376تا ژوئن  ،4377کنفرانس

برای همکاری اقتصادی جهانی را تشکیل داد .این کنفرانس «گفتگوی شمال

– جنوب» نام گرفت و دو اصطالح شمال و جنوب اینسان پدید آمدند

( . )411کشورهای کمونیست به این کنفرانس دعوت نشدند 1 .کشور صنعتی

و  41کشور از کشورهای جنوب در چهار مورد گفتگو کردند -4 :انرژی
 -2مواد اولیه و بازرگانی  -9رشد  -1مسائل پولی و مالی .بعد از  41ماه
گفتگو ،تنها با ایجاد صندوقی برای کمک به رشد نیافتهترین کشورها ،موافقت
شد .اما کشورهای صنعتی نه در بابِ نفت و نه دربارۀ تأمین و تضمین سرمایه

گذاریهاشان ،امتیازی بدست نیاوردند.

دو گزارش تنظیم شدند .این دو گزارش کوشیدند به «نظم جهانی جدید»

مایهای سوسیال دمکرات ببخشند:

● گزارش اول ،به گزارش ریو ()Reshaping the International Order
معروف شد .این گزارش ( )414توسط جان تینبرگن Jan Thinbergen

تهیه شد .بنای این گزارش بر ایناست که راه و روش همان راه و روش اقتصاد
مسلط بماند .االاینکه جریان سرمایه و مبادالت آزاد شوند با این قید که توجه
کافی به کشورهای فقیر بگردد چنانکه فاصله درآمد از  49به  ،4به  9به 4
 ،در پایان قرن ،کاهش پیدا کند .گزارش «نیازهای بنیادی» را اساس کار قرار

داده بود .با وجود آنکه میپذیرفت وابستگیها اثرات سلطه را بر اقتصادهای

مسلط و زیرسلطه بر جا میگذارند ،اما بریدن از اقتصاد مسلط را راهحل نمی
دانست .بر اصل ثنویت ،راهحل کشورهای فقیر را در این میدید که بر نیروهای

خود تکیه کنند و بگذارند ثروتمندترها بر وفق منطق سلطه ،اقتصاد خود را نو
به نو کنند.
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چشددم انداز «جهان نگر» و «آرمانخواه» گزارش ،در عین حال ،قوت و
ضدعف این گزارش هستند .قوت گزارش هستند زیرا ،بنا بر سُنت باشگاه رُم،

بر مسدائلی مثل مسئله محیط زیست و مسئله جمعیت ،پردۀ اغفال نمیکشند.
اما از دید برخی اهل نظر ،ضدعف گزارش نیز هستند زیرا گزارش پیشنهاد می

کند از ماوراء ملیها مالیات اخذ شددددود و یا «حاکمیت جهانی غیرمتمرکز»

پددیددآیدد کده تحدت نظر سددددازمدان ملدل متحدد و بدا کمدک کدارفرمدائیها و
سندیکاها ،اقتصاد جهان را برنامهگذاری کند و آنرا بسود فقیرترها تعدیل و
منصددفانه بگرداند .ایجاد یک بانک مرکزی جهانی و یک «سددازمان جهانی

تغذیه» را پیشدنهاد میکند .صداحب نظران این پیشنهادها را ساده لوحانه می

شددمارند زیرا با وجود روابط قوای کنونی ،ایجاد این دیوان سدداالری ،سددلطه

مسلطها را فزونتر و مهار آنها را بیشتر نیز میگرداند.

● گزارش دوم که در پایان دهه رشد ،ارائه شد ،توسط یک «کمیسیون

مستقل» سازمان ملل ،تهیه شد .رئیس کمیسیون ،ویلی برانت Willy Brandt
بود .و عنوان آن« ،شمال -جنوب :برنامهای برای ادامه حیات» ( )412بود.

او صدراعظم آلمان و رئیس انترناسیونال سوسیالیست شد .تهیه و انتشار این

گزارش همزمان شد با شکست «ایدئولوژی»های رشد ،بخصوص آن نوع
ایدئولوژی رشد که امریکائیها برای «دیکتاتوریهای نوگرا» ( )419و نیز
نوعی که روسها در کشورهای زیرسلطۀ خویش به اجرا گذاشته بودند .انقالب

ایران و مقاومت افغانستان آغاز پایان نظام جهانی بر دو محور ،یکی به رهبری
آمریکا و دیگری به رهبری روسیه بودند .سالها پیش از آن ،که به تحقیق

پیرامون روابط سلطهگر -زیر سلطه مشغول بودم ،این واقعیت را مدلل می

ساختم که دو «ابرقدرت» دوران انقباض خویش را آغاز کردهاند و نخست

امپراطوری روسیه و سپس امپراطوری آمریکا منقرض خواهند شد)411(.

گزارشها ،از جمله گزارش کمیسیون ویلی برانت ،بدون توجه به این واقعیت،

کوشیدهاند برای مسئله رشد راهحل پیدا کنند :گزارش کوشیدهاست از موفقیت
ها و شکستهای راهحلهای پیشین ،آنچه بکار آمدنی است ،سوا کند .با قبول
نارسائی نظام اقتصادی جهان و با توجه به افزایش بیکاری در شمال و فقر در

جنوب و سوء استفاده اقلیتهای حاکم از قدرت و فقدان اراده تغییر وضعیت
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در کشورهای شمال و جنوب ،پیشنهاد میکند نظر کینز ،اقتصاددان انگلیسی،
در مقیاس جهان ،به اجرا گذاشته شود .توضیح اینکه یک جریان قوی سرمایه

و فن ،بسوی کشورهائی که فاقد این دو هستند ،سرازیر شود و رشد اقتصادی
را ببار آورد .چراکه سود جهانیان در ایناست« .تغییر اجتناب ناپذیر است»
و تغییر باید بر پایه همبستگی و حقوق بشر ،انجام پذیرد ،سخن ترجمان جبر
و بیانی بیانگر اختیار ،هم هشدار که حیات بشریت در خطر است و تکلیف

اخالقی بشر ایجاب میکند که حیات خویش را نجات بدهد و هم اندرز به

ثروتمندان که «بدون رشد فقیرها ،رشد نمیکنند» و هم هدف معین کردن «تا
پایان قرن باید بساط گرسنگی و سوء تغذیه را با از میان بردن فقر مطلق،

برچیده شود و اینهمه را از توسعه بازرگانی جهانی انتظار بردن ،ایناست

محتوای گزارش.

گزارش پیشددددنهداد میکندد هزیندههدای نظدامی کداهش بپدذیرند و همچون

گزارش ریو ،خواهان سددددتاندن مالیات از ماوراء ملیها و تجارت اسددددلحه و
تسدددلیحات میشدددود .بر هویت فرهنگی تأکید مینهد و بر ضدددرورت برآوردن
نیازهای بنیادی ،اصددرار میورزد .به تقلید از اصددل چهار ترومن ،قید میکند

که «کوشدش ما بر ایناسدت که بشدریت را از وابستگی و فشار اختناق و فقر
برهیم».

بر این گزارش ،انتقادهائی را وارد دانستهاند:

● به کشورهای شمال سخت میگیرد که چرا برکمک خویش به رشد
کشورهای از رشد مانده نمیافزایند .اما از یاد میبرد که کشورهای فقیر ،اغلب

به دلیل وجود عوامل ضد رشد ،در فقر ماندهاند .بنابراین ،رشد «خودمحور»

را مورد اعتنا و بایسته قرار نمیدهد و گمان میبرد کمک خارجی کفایت می

کند.

و حق ایناسدددت که انتقاد کنندگان ،در انتقاد ،دورتر نمیروند و به رابطه

سدلطهگر – زیرسدلطه توجه نمیکنند که ،بنا برآن ،دسدتگاههای حاکم بر زیر
سددلطهها ،بدون صددادر کردن نیروهای محرکه به نظامهای سددلطهگر برجا نمی
مانند.
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● مطالعه بایستهای از انواع الگوهای رشد که در اردوگاه سرمایهداری و
کمونیست در  1قاره جهان به اجرا گذاشته شدهاند را بعمل نمیآورد و در

نتیجه پرسش رشد چیست؟ و پرسش چرا برنامههای رشد به شکست انجامیده

اند؟ بیپاسخ می مانند.

و گزارش در زمانی انتشدار مییابد که انقالب ایران ،اعالن شکست رشد

در محدوده روابط سلطهگر -زیرسلطه میشود .علتهایی که دانش اجتماعی
غرب برای رشدد نکردنِ رشد نیافتهها یافته بود و از میان بردن آنها را شرط

رشد گردانده بود ،در عمل ،برداشتن موانع بسط سلطه شدند .از رشد ماندگی
بر جاماند و اندازههای نابرابریها بزرگ شددددند و غرب به «امداد انسدددانی»

تمایل پیدا کرد.

باید از «تأمین نیازهای واقیی» شروع کرد:
در دهه هفتاد ،این سخن که چهار پنجم بشریت نان برای خوردن ندارد و
کمتر از یک پنجم آن ،به انسددانهای یک بُعدی بدل شدددهاند که کارشددان در

مصرف انبوه خالصه میشود ،ورد زبانها شد.

رُبرت مدک ندامارا  ،Robert Mc Namaraمقام وزیر دفاع آمریکا را

رها کرده و رئیس بانک جهانی شددددده بود .او در  ،4372در اجتماع مدیران
این بانک ،خطابهای خواند و در آن ،بنا را بر این گذاشدت که رشد اقتصادی
را با عدالت اجتماعی سدازگار کند .در این خطابه ،وی از این واقعیت سخن

به میان آورد که بخش مهمی از بشدددریت از برآوردن «اسددداسدددی ترین نیازها»

ناتوان است»)411( .

پس از ایراد این خطدابه ،این پرسددددش بمیان آمد که چرا به این واقعیت

سدددداده ،پیش از این توجه نشدددددهاسددددت .چرا تا آن زمان این واقعیت که 11

درصدد مردم کشدورهای جنوب «در فقر مطلق» بسدر میبرند ،مبنای پیشدنهاد
راهحل نشدهاست؟ حق ایناست که این واقعیت بارها خاطرنشان شده بود اما
اقتصداد مسلط ،در انبساط خویش ،هنوز نیاز به ادغام اقتصادهای کشورهای
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جنوب پیددا نکرده بود .این زمدان« ،نیدازهدای بنیدادی» جدامعههای فقیر با
«نیاز بنیادی» اقتصددداد مسدددلط برای ادغام اقتصدددادها در اقتصددداد جهانی
خویش ،تالقی میکرد .این شدددد که بانک جهانی برآوردن نیازهای بنیادی را
مبنای سیاست خویش گرداند.

در آن سالها ،نظریه سلطه را به قلم آورده بودم .وقتی فصل اقتصاد نفت و

قهر ( )416به فرانسددده در آمد و پُل وییی ،جامعه شدددناس فرانسدددوی ،که در
مؤسدددسددده مطالعات و تحقیقات اجتماعی ،با هم ،همکار شدددده بودیم ،آن را

خواند ،در شدگفت شدد .باورش نمیآمد که آنچه رشد اقتصادی عنوان گرفته

است ،در واقع پیشخور کردن منابع ثروت و از پیش متعین کردن آینده است.

نوشته را به نظر اقتصاددانها رساند و با یکی از آنها نیز بحثی را ترتیب داد.
او که متن را خوانده بود ،به هیجان آمده و تکرار میکرد چه غفلتی! قصدش

غفلتی بود که دو طرز فکر حاکم ،مارکسدیسدم – لنینیسدم – که بیشتر لنینیسم

بود -و لیبرالیسددم جامعه شددناسددی و اقتصدداد را از دیدن واقعیت آنسددان که
هست ،باز میدارند .بدیهی است زیر عنوان «رشد از رشدماندگی» ،مطالعات
بسددیاری انتشددار پیدا میکردند .اما بر اصددل ثنویت تک محوری ،بهرهکشددی

تنها را مطالعه میکردند و وارونه واقعیت را میدیدند.

بانک جهانی ،با اسدددتفاده از جوم عمومی ،نیازهای بنیادی را دسدددت مایه

میکرد و در همانحال ،در کشدددورهای جنوب ،تب «نظم اقتصدددادی جهانی
جدید» شددددت داشدددت .این تب هم مانع از دیدنِ واقعیت و هم مانع از فهمِ
سددیاسددت بانک جهانی میشددد .جز در یک مورد :جانبداران نظم اقتصددادی
جهانی جدید با مداخله در اقتصدددداد داخلی کشددددورها مخالف بودند و بانک
جهانی موافق .در واقع نیز بدون این دخالت ،ممکن نبود این اقتصادها را در
اقتصدداد جهانی ادغام کرد .بنام برآوردن نیازهای بنیادی فقیرترینها ،مداخله

در اقتصددادهای کشددورهای جنوب ،مشددروعیت بدسددت میآورد .به تدریج که

شکست «راه رشد سوسیالیستی» نمایانتر میشد ،بانک جهانی مداخله جوتر
و جانشدین دولتهای سدلطهگر ،در تهیه سدیاسدت اقتصادی برای زیرسلطهها

میگشت.
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بیانیه حاوی اصددددول راهنمای «نظم اقتصددددادی جهانی جدید» و برنامه
عمل آن با مخالفت شدددید آمریکا و برخیکشددورهای غرب ،روبرو شددد .این

بدار ،آنهدا جدانبددار برآوردن نیدازهدای بنیدادی فقیرترها شددددده بودند! و اگر
سدیاسدت بانک جهانی پیش برد ،غیر از شکست «راه رشد سوسیالیستی» دو
علت دیگر نیز میداشت:

الف .هر دو طرز فکر مارکسیسم و لیبرالیسم رشد کشورهای جنوب را موکول

به حضدور و عمل خارجی میدانسدتند .از یاد نبریم که مارکسددیسم استعمار را

عدامل پویا شدددددن نظامهای اجتماعی جامعههای عقب مانده میدانسددددت و
لیبرالیسم بر آن بود که «یا رشد و وابستگی و یا فقر و استقالل» و

ب .از میان برداشددتن فقر ،در نظریههای روشددنفکران مخالف سددلطهگران نیز

تقدم پیدا میکرد .در سددددالهای  ،71سددددازمان بین المللی کار و «ففروم دنیای
سددددوم» -کده اعضددددای آن در تهیه بیانیه کوکویوک  Cocoyocدر 4371

شرکت کردند ( )417با بانک جهانی همصدا شدند و این همصدائی برآوردنِ
نیازهای بنیادی را مبنای سدیاسدت گذاری میگرداند .همگرائی اضددداد سبب
شددد که بانک جهانی علمدار رشددد بگردد و رشددد اقتصددادی از راه برآوردن

نیازهای بنیادی را «تنها راه رشد» تبلیغ کند.

این واقعیت که باید خورد تا زیست ،کلمه حق بود .اما مراد از آن ،باطل.

در حقیقت ،نیازهای بنیادی بر اصدددل ثنویت تک محوری معین میگشدددتند.

وگرنه ،نیازها مجموعهای را تشدکیل میدهند که اگر رشد سبب برآوردن همه

آنهدا نگردد« ،نیدازهدای بنیادی» نیز نابرآوردنی میشددددوند .جون گالتونگ

 ، John Galtungطبقده بندی از نیازها را ترتیب داد .بنظر او ،نیازها چهار
نوعند -4 :نیاز به امنیت و  -2نیاز به رفاه و  -9نیاز به آزادی و  -1نیاز به
هویت .جامعه شددناسددان و روانشددناسددان دیگری هرم نیازها را ترتیب دادند و

اسدتدالل کردند که برآوردن نیازهای کمتر اسداسی در گروِ رفع نیازهای بیشتر
اسددداسدددی اسدددت .بدینسدددان ،نه تنها نیازهای واقعی را مقدم گرداندند بلکه
برآوردن نیدازهدای دیگر را در گرو برآوردن نیدازهای واقعی سدددداختند .همان

شددعار قدیمی «نخسددت باید اسددباب زیسددتن یافت و سددپس فیلسددوف شددد»،
توجیه علمی جدید جسدددت .مالینوسدددکی  Malinowskiمدعی شدددد ()411
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فرهنگ بر «طبیعت انسددان» بنا میشددود .یعنی هر انسددانی باید بخورد ،نفس
بکشدد ،بخوابد ،تجدید نسدل کند ،فضوالت خود را دفع کند ،هر جا باشد و

تمددن او هر چده باشددددد ،این نیازها را باید برآورد» .کار بجائی رسددددید که
سدازمان بین المللی کار «انسان مرجع» را مشخصکرد .این انسان  21تا 23

سددال سدددن و  61کیلو وزن دارد .در سددالمت اسدددت و بدنی توانا بکار دارد.

روزانه  1سداعت کار میکند و  1سداعت میخوابد 1 .تا  6ساعت در حالت
نشسته است و دو ساعت در روز را در تفریح یا انجام دادن کارهای خانه می

گذراند .این انسددان ،بمثابه نمونه نوعی ،باید روزانه  9111کالری و  47گرم

پروتئین مصرف کند.

بر این نظر این انتقادها وارد شدهاند:

الف -اقتصاد را علم اختصاص منابع محدود به نیازهای نامحدود تعریف
کردهاند .فرض کردهاند انسان موجودی است که بطور طبیعی ،منابع را چنان
اختصاص میدهد که نیازهایش ،بر وفق میزان اهمیت برآورده شوند .اما

واقعیت ایناست که انسان بیرون از جامعه به دنیا نمیآید و تنها نمیزید .در

یک محیط اجتماعی زاده و پرورده میشود و محیط زندگانی او« ،نیازها» را

به او تحمیل میکند .بنابراین ،نمیتوان یک نمونه نوعی برای تمامی انسانها
معین کرد .به قول دورکهایم« )413( ،نیاز» یکی از «امور مسلّم» قالبی
عامه پسند و عامه فریب است.

ب -این ادعا که نخست باید نیازهای بنیادی را برآورد که اهم هستند و بعد
به برآوردن نیازهای مهم و سرانجام به تأمین نیازهای عادی پرداخت ،با

مطالعات مردم شناسی نمیخواند .این مطالعات نشان میدهند که «حداقل

حیاتی» وجود ندارد .در تمامی جامعهها ،از تولید سهمی را بر می دارند .سهم
خدا  ،نذورات ،مخارج تفاخر و تفنن ،سود ،میزان این سهم است که سطح

مصرف برای ادامه حیات را معین میکند و نه بعکس .جامعه در یُسر و جامعه
در عُسر ،وجود ندارد .زیرا منافع واقعی یک جامعه هر چه باشند ،نخست

هزینههایش معین و برداشت میشوند و هر چه میماند ،به برآوردن نیازها
اختصاص مییابد .جامعه نخست هزینههای خود را بر میدارد .هی گاه هزینه

های حیاتی افراد معین نمیشوند تا اگر مازادی داشت به هزینههای جامعه
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اختصاص بیابد .ایناستکه برداشت جامعه« ،اضافه محصول» دائمی است
زیرا تولید هر چه باشد ،آن را بر میدارد و کسر تولید نیز دائمی است زیرا

همواره جامعه فرآوردهها و خدمات الزم ،برای تأمین همه نیازهای خود را
ندارد .غیر از اینکه قدرت اداره کننده جامعه ،بحکم قدرتی که دارد ،نخست

سهم خود را بر میدارد ،بقای جامعه نیازی در شمار نیاز به غذا نیست .درواقع،
جامعه محیط زیست اجتماعی هر انسان است .غفلت از این واقعیت سبب

شد که آدمیان محیطهای اجتماعی و طبیعی زیست خویش را ویران بسازند.

ج -نیازهای بنیادی را در جامعههای زنده ،نمیتوان مبنا قرار داد .این نظر را

میتوان روش برای «بدون جامعه»ها کرد .برای مثال ،بکار مدیران زندانها
و یا شبانه روزیها و ناخدایان کشتیها در سفرهای بسیار طوالنی و فرماندهان

نظامی در جنگ ،و اردوگاههای پناهندگان میآید .زیرا به آنها ،امکان میدهد
جیره هر کس را معین کنند.

د -بدیهی است انسان نیز مثل موجودهای زنده دیگر ،در طبیعت میزید .اما
نیازهای بنیادی او در نیازهای طبیعی او خالصه نمیشوند .جامعه را نمیتوان
به حد یک گلّه ،پایین آورد و گمان برد که نیاز به فضا و آزادی ،ثانوی هستند.

بر فرض این نیازها برآورده شوند ،رفع کردنشان ،برای زیست انسان در جامعه،

کافی نیست .انسانها محیط فرهنگی نیز دارند.

هد -نظریه «نیازهای بنیادی» با هدفهای اقتصاد مسلط خوانائی کامل دارد.

اقتصاد مسلط و این نظریه ،هر دو بر این فکر بنا گرفتهاند که تاریخ بشر را

مبارزه با ندرت جهت بخشیده است .همواره انسانها بر این کوشش بودهاند
که نیازهای برنیامده را برآورند .و به این نتیجه رسیدهاند که نمو اقتصادی

پایان ناپذیر ،آنها را به وفور میرساند و به ارضای تمامی نیازهاشان ،توانا می
کند .اما این مسابقه میان افزایش تولید و افزایش ندرت و بیشتر شدن نیازهای

برنیامده ،نیز پایان ناپذیر شدهاند و افزایش ندرت و نیازهای برنیامده فاصله

خود را بیشتر نیز میکنند .آنچه «نیاز» خوانده میشود ،اغلب جز میل به
متمایز شدن بر مبنای ایدئولوژی فردگرا و برابری طلب نیست .از این روست

که در غرب ،ندرت بر جامعهها همواره ،مسلط است.

بر این انتقادها بیفزاییم دو انتقاد مهمتر و از یادرفتهای را:
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الف .اگر ،در عمل ،سددیاسددت بانک جهانی «نیازهای بنیادی» را بر نیاورد،
غیر از آنکه حاصددل برداشددت نابجا از آزادی و محیط زیسددت و خودجوش
بودن فعالیت حیاتی اسددددت ،نتیجه ندیدن رابطه میان اصددددل راهنما و هدف

واقعی (ادغام اقتصدادها در اقتصداد جهانخوار مسدلط) نیز هست .زیرا وقتی

اصل راهنما ثنویت تک محوری است که ،بنابرآن ،اقتصاد مسلط محور فعال

و اقتصاد زیر سلطه محور فعلپذیر است ،هدف واقعی جانشین هدف ادعائی
(برآوردن نیدازهدای بنیادی) میشددددود و شددددد .بدینقرار ،برآوردن «نیازهای

بنیادی» وقتی وسدیله ادغام اقتصدادهای کشدورهای جنوب در اقتصاد مسلط

میشددددوندد ،بحکم آنکده نیازها در چند و چون خود تابع فعالیتهای حیاتی
هسدددتند ،برآورده نمیشدددوند .زیرا فعالیتهای حیاتی تمام و کمال بعمل نمی

آیند .لذا ،جامعه رشددددد نمیکند و توانا به برآوردن همان نیازها که «نیازهای

بنیادی» تصور شدهاند نیز نمیشود.

ب .اسدداس سددلطه ،بنابراین ،اسدداس سددامانه سددرمایهسدداالری بر نابرابری میان

تولید و مصرف است .این نابرابری را اگر نابرابری مادر بخوانیم ،نابرابریهای
دیگر زاده اویند .از اینرواسدت که هم این نابرابری و هم نابرابریهائی که زاده

آنند ،مدام بزرگ میشوند .از جمله ،نابرابری درآمد الزم برای برآوردن نیازها

و درآمد واقعی.

بددینقرار« ،نظر نیدازهدای بنیدادی» ترجمدان ثنویدت تک محوری بود.

رابطدۀ فعدالیدت حیداتی خودجوش بدا نیدازهدای بنیدادی را وارونده میگرداند.

پنداری نیازهای بنیادی مسدددتقل از فعالیتهای حیاتی موجودزنده هسدددتند و
این فعدالیدتهدا تدابع آن نیازهایند .حال آنکه نیازها زاده فعالیتهای حیاتی
هسددتند و این فعالیتها رشددد مییابند و چند و چون نیازها را معین میکنند.
بنابراین ،کار بایسته ،ایجاد محیط اجتماعی و طبیعی بود و هست که ،در آن،

انسددانها فعالیتهای حیاتی خودجوش (مسددتقل و آزاد) خویش را بازیابند.
این امر که نظریههای سددداخته شدددده در غرب ،آزادی را نیاز شدددمردهاند ،از

تعریف نادرسددت از آزادی ناشددی میشددود .به ترتیبی که در این مطالعه معلوم
شددددد ،آزادی ذاتی حیات اسددددت .بنابراین وقتی دایره اکراه تنگ میشددددود،

«الاکراه» نیداز میگردد .از اینرو آدمی کده از آزادی خویش غفلت میکند،
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هراندددازه خوب بخورد و بخوابددد ،بخدداطر از دسدددددت دادن خودانگیختگی،
موجود زندهای اسدددت که بیشدددتر فعالیتهایش تخریبی میشدددوند .از اینرو،
میزان ندرت افزایش پیدا میکند.

اسددطوره ندرت نیز ،سدداخته همان نگرش بر اصددل ثنویت تک محوری و

ندرت بر ندرت افزودن حاصدل افزایش روزافزون فعالیتهای تخریبی است.

بر اصددل ثنویت ،نمیتوان واقعیت را آنسددان که هسددت دید :در طبیعت از هر
چیز بده اندازه وجود دارد .این فعالیتهای ویرانگر موجود زنده هسددددتند که

نددرت پددیدد میآورندد .وارونه کردن رابطۀ نیاز با فعالیت حیاتی .از توجه به
ندرت بمثابه یک نابسدامانی اجتماعی ،جلو گرفتهاست .به سرا نظرهائی که
در دو دهده پدایدانی قرن بیسددددتم پدید آمدهاند میرویم تا ببینیم در این بارهها

چون نگریستهاند:

دهه  ،11دوران سرگردانی:
تحقق در باب سلطه ،از جمله به این دو واقعیت راه برد:

 .4پایان دوران انبساط دو ابرقدرت و ورود آنها به دوران انقباض .و

 .2نیاز اقتصاد مسلط به درآمدهای نفتی برای ادغام اقتصادها در «اقتصاد
جهانی» .این مطالعه که با عنوان «حرکتهای انتقالی درآمدهای نفت» به
زبان فرانسه و فارسی (نفت و سلطه) منتشر شد ،وضعیتی را پیشاپیش توصیف
و تحلیل میکرد که در واپسین ربع قرن واقعیت پیدا کرد .امیدم این بود که
انقالب ایران فرصتی را ایجاد میکند برای تغییر جهت دادن به نقش نفت و
درآمدهای آن و بنای اقتصادی مستقل در جامعه و در رشد خودجوش ،جهتی

که به تحول سیاسی و اقتصادی ایران داده شد ،ایران را نیز گرفتار همان
وضعیت کرد که کشورهای جنوب یافتند:
 4سیاست تیدیل ساخت اقتصاد:
در آغاز دهه  ،11تنها در ایران نبود که «انقالب سدددفید» شدددکسدددت می

خورد .دو راه رشدد ،یکی سدرمایهداری و دیگری سوسیالیستی ،در کشورهای
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«جنوب» با شدکسدت روبرو میشددند .در نتیجه ،سدیاست «شمال» در قبال
جنوب ،فشدار برای به اجرا در آمدن «تعدیل در سداخت اقتصدادی» شد .در

حقیقدت ،این اقتصدددداد مسددددلط بود که توقعات خویش را به اقتصددددادهای
زیرسددلطه تحمیل میکرد .بنابر «سددیاسددت تعدیل» ،نخسددت میباید سدداخت
یک اقتصددداد تعدیل بگردد و آنگاه توان رشدددد کردن بجوید« .برنامه تعدیل

ساخت اقتصادی» سه هدف را تعقیب میکرد:

 .4.4برقرار کردن تعادلهای الزم در حسابها که به زعم صندوق بینالمللی

پول ایجاد هماهنگی در نظام اقتصادی جهانی به آنها نیاز دارد .عدم توازن
ها چگونه و چرا پیدا شدهاند؟ عدم تعادل میان درآمدها و هزینههای دولت از

اینجا بوجود آمدهاست که دولت بجای آنکه سازمانی اداری بسازد در خور
خدماتی که باید از عهده انجامشان برآید ،دستگاه اداری را وسیله راضیکردن

مشتریهای سیاسی و اقتصادی خود کردهاست .مؤسسات اقتصادی دولت،
بخاطر بیکفایتی در اداره آنها و فساد ،بهرهوری اندک دارند .دولت برای
جلوگیری از بروز نارضائی ،یارانه میدهد .تقلبهای مالیاتی و نیز سالم نبودن

نظام مالیاتی و  ...اسباب عدم تعادلها در حسابها شدهاند.

 .4.2حسابهای خارجی نیز ،نامتعادل هستند :سرمایهگذاریهای داخلی و
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.

در دهۀ  ،4371-11در پی ضربه نفتی ،ارودالر به پترودالر بدل شد .دو

تحقیق ،یکی پیش و یکی پس از «ضربه نفتی» سالهای  4374-79منتشر
کردم .اولی مطدالعهای بود که پیش بینی میکرد باال رفتن قیمتهای نفت را

برای آن کده فشددددار اروپدا را بر آمریکدا از میدان ببرد و آمریکدا را در موقعیت
متفوق قرار دهد .این تحقیق را روزنامه لوموند منتشددر نکرد .علت را «پیش

بینی بسدددیار جسدددورانه» ذکر کرد .و این پیش بینی تحقق پیدا کرد .دومی را
مجله فرانسدوی ،ارگان تئوریک جناح چپ حزب سدوسیالیست فرانسه منتشر

کرد )441( .مطالعه دوم درباره بازگرداندن بهای نفت به اقتصاد مسلط بود.
توضددیح می داد چگونه و چرا پول پرداختی بابت نفت ،به اقتصدداد مسددلط باز
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میگردد و سددبب تغییر رابطه امریکا و اروپا میشددود .در عمل ،بعد از ضددربه
نفتی  ،4379ارودالرهددا بدده پترودالرهددا بدددل شدددددنددد و بددانددکهددای غرب،
بخصددددوص بانکهای آمریکائی در چنگ انداختن بر پترودالرها و این پول
ها را وسیله بردن کشورهای جنوب به زیر قرض ،شتاب ورزیدند .در اینکار،
فار از هرگونه حس مسدددئولیت شدددناسدددی نسدددبت به کشدددورهای جنوب و در

اطاعت از توقعات ماوراء ملیها ،بیحساب ،اعتبار دادند .کشورهای صنعتی
از راه تورم دو کار میکردند:

الف .قیمت نفت را کمتر میپرداختند و

ب .نرخ بهره را باال میبردند و این دو کاررا انجام میدادند  :قیمتهای
فرآوردههای وارده از غرب را باال میبردند و بهره قرضههای خارجی کشورهای

جنوب را سنگین میکردند .چنانکه بسیاری از کشورهای جنوب توانائی
پرداخت تعهدهای خود را از دست دادند .بحران  ،4312اینسان پدید آمد.
در شدت آن ،همین بس که کشوری مثل مکزیک که نفت خیز نیز هست ،از

پرداخت تعهدات مالی خویش ،ناتوان شد و یکچند از بانکهای آمریکائی به
مخاطره افتادند .در پی این بحران بود ،که «برنامه تعدیل ساخت اقتصاد»

پیدا و از راه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی به کشورهای گرفتار بحران
قرضه و اقتصاد ،تحمیل شد.

بدیهیاسدت کسدی از عامالن «بینظمی پولی» نپرسدید به چه حساب و با

چه میزان فساد ،به کشورهای جنوب اعتبار دادهاند .اغلب گفته میشد و هنوز

گفته میشدود که میزان قرضده هر یک از کشورهای جنوب از میزان پولهائی
که زمامداران این کشورها به بانکهای غرب سپردهاند ،کمتر است .با وجود
این ،بهای اعطای قرضدهها به دولتهای فاسد جنوب را مردم جنوب باید از

راه «تعدیل اقتصدادی» میپرداختند و هنوز باید بپردازند .طرفه اینکه قرضه

های سدنگین کشورهای جنوب و نیز مبالغ عظیم دالر که در دست کشورهای

جهان قرار گرفتهاند ،کسری عظیم حسابهای آمریکا را تشکیل میدهند .اما
این دو مؤسددسدده از آمریکا نخواسددتند سددیاسددت تعدیل اقتصددادی را به اجرا
بگذارد! بدیهی اسدددت وقتی بخشدددی بزرگ از معاملهها به فسددداد آلودهاند ،در

حسابها وارد نمیشوند .نتیجه آناست که هنوز عمق بحران دانسته نیست.
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 .4.9برقرار کردن تعادلها ،از راه «آزاد» کردن قیمتها و قطع کردن یارانه
ها و نیز امدادهای اجتماعی و تعدیل بودجه از راه کاستن از شمار کارمندان
و برقرارکردن موازنه بازرگانی با خارج .با کاستن از واردات و «آزاد» کردن

بهای ارزها و محدودکردن اعتبارهای بانکی ،فشار طاقت شکنی به قشرهای

وسیعی ازمردم کشورهای جنوب وارد میکرد و هنوز وارد میکند .عصیان

هایی که «تعدیل» برانگیخت ،موجب شدند که برنامه «تعدیل ساخت
اقتصادی با چهره انسانی» ساخته شد .این زبان فریب را از آنرو ساختند که

بباورانند تدابیری که تحمیل میکنند دیگر فشار وارد نمیکنند .اما ،در عمل،

فاجعهها ببار آورد.

بدینقرار ،ظرف چند سال ،کشورهای جنوب به زیر قرضههای سنگینی

فرو رفتند و بدان استقالل خود را از دست دادند .حتی کشورهای نفتخیز
نیز ،ذخائر ارزی عظیم را از دست دادند .برخی از آنها( ،ایران و آندونزی)

سیاست تعدیل را پذیرفتند .ایران آن را ناقص به اجرا گذاشت .نتیجه ،فقر
سیاه و قرضه سنگین خارجی شد! بدینسان بودکه لیبرالیسم نه تنها تدابیری را

از میان برد ،که برای منصفانهتر کردن مبادلهها ،اتخاذ شده بودند ،بلکه به
نهضت یاری به «دنیای سوم» نیز پایان بخشید .غرب ستایان طلبکار نیز

شدند:

در سال  ،4319کتابی منتشر شد با عنوان «هق هق انسان سفید»)444( .

صاحب این کتاب جانبداران دنیای سوم را شماتت میکند از اینکه همه

بدبختیهای دنیای سوم را زیر سر غرب میدانند .بر این واقعیت چشم می
بندند که در این کشورها ،بنام مبارزه با امپریالیسم ،بجای آنکه کشور خویش

را به راه رشد برند ،به بیراهه فقر میبرند .بنام مبارزه با سرمایهداری مانع رشد
از راه رقابت در بازار میشوند .انقالب میکنند اما بجای آنکه موانع را از سر

راه رشد بردارند ،آزادیهای کسانی را میستانند که برایشان انقالب کردهاند.
نویسنده کسانی را دست میاندازد که وجدان معذّب کسانی را دارند که نگران

«مرگ نیمی دیگر از دنیا» هستند و میپرسد ( :)442چرا با دیکتاتورهای
ضد غرب هم صدا میشوید؟
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اما پیش از این زمان ،افزون بر یک دهه زودتر و از آن روز تا امروز ،در
نظریه سددلطه و کارهای دیگر ،به اسددتمرار ،این واقعیت را تشددریح کردهام که
فشددار زیرسددلطه برای صددادر کردن نیروهای محرکه از حرص سددلطهگر برای

واردکردن آنها بیشددتر اسددت .با اینحال مسددئله این نیسددت که تقصددیر تنها با

سدلطهگر اسدت و یا تنها با زیر سلطه .وضعیت موجود فرآورده ساخت روابط

سلطهگر  -زیرسلطه و ساخت روابط قدرت در جامعههای مسلط و زیر سلطه
و ،بیشتر از ساختها ،انسانهای سازنده ساختها است که این ساختها را

میسددازند و خود را زندانی آنها میکنند« .شددمال سددتائی» ،همانند «جنوب
سدتائی» و «شدمال» را مقصدر خواندن همچون «جنوب» را مقصر شمردن،
زبان فریب بکار بردن و مانع شدن از ایناست که انسانیت ،به از خودبیگانگی
از راه باور و اندیشدددده و عمل را ترجمان قدرت کردن و زندان روابط سددددلطه

گر -زیرسلطه شدن ،پیببرد.

طرز فکر دومی که «دنیای سدوم» گرائی را به زیر سدئوال بردهاسدت ،طرز

فکر اعضدای سدازمان «آزادی بدون مرز» اسدت که سدازمان «پزشددکان بدون
مرز» را در ژانویه  4311ایجاد کرد .اینسدددازمان برای ان اسدددت که به جای
باور به قربانی بودن جهان سددددوم درپی غارت غرب ،به نظرهایی از نوع نظم
نوین جهانی اقتصدداد و نظم جهانی اطالعات و چشددم پوشددیدن از قرضددههای

دنیای سدددوم و رشدددد خودمحور ،یعنی مسدددتقل از مبادالت بین المللی و وارد

کردن تکنولوژی پیشددرفته به کشددورهای جنوب ،راه برد .اما در عمل ،این از

«راه رشد ماندگی» بود که در جنوب رشد کرد .پس چاره دیگر است .از این
پس ،باید گفت بر پایه حقوق بشر و مردمساالری رشد میتواند واقعیت پیدا
کند .زیرا کشدورهائی که توانسدتند خیز بردارند و در فضدای باز رشد ،شتابان

پیش روند ،آنهائی بودند که به روشهای پیشدددنهادی دنیای سدددوم سدددتایان،
اعتناء نکردند و این اندیشدده را رها کردند که بدبختیهاشددان زیر سددر شددمال

خودخواه است .آزادی بدون مرز بر این نظر است که اصطالح «دنیای سوم»

واجد هی مفهوم روشدنی نیسدت .چراکه «روشهای رشد» گوناگون هستند.
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
پیدا کردهاند.

نظری از این نوع ،آنهم از سوی «آزادی بدون مرز» ،شگفتی ببار آورده

اسدت .چراکه کشدوری مثل کرۀ جنوبی دولتی اسدتبدادی میداشت .امروز که
بحران اقتصدادی حاد کشدورهای دارای توسعه اقتصادی «شتاب گیر» شرق
دور را فراگرفته و فسداد دور از اندازه حاکم بر اقتصداد این کشددورها رو شده

اند ،خطای نظرِ «آزادی بدون مرز» آشددکار شدددهاس دت .با وجود این ،تجربه
این کشدورها نیز نقش آزادی را در رشد آشکار میکند .در حقیقت ،وقتی در

روابط سددلطهگر -زیرسددلطه ،کشددورهائی در موقعیتی قرار میگیرند که آزادی
بکدار گرفتن نیروهدای محرکده خویش و جدذب کردن نیروهای محرکه جامعه

های دیگر را پیدا میکنند ،توسددعه اقتصددادی «شددتاب گیر» میشددود .اندازه
فسداد نسبت مستقیم با طبیعت رژیم دارد .اگر «آزادی بدون مرز» که آزادی

و رعایت حقوق بشددر را مایه و انگیزه و قلمرو رشددد میدانسددت و جانبداران
دنیای سدوم را سدرزنش میکرد که چرا ندانسدتند اسدتبدادها ضد رشد هستند،
خود چون آنان از دیدن واقعیت ناتوان شددددد ،یکی به دلیل نشددددناختن روابط

سددلطهگر -زیرسددلطه و جریان نیروهای محرکه در سددطح جهان بودهاسددت و
دیگری به خاطر رشدد را در بزرگ شدن آمار اقتصادی خالصهکردن .بهررو،

وقتی اینان نیز ،همچون آنها که به مدت  91سدال به «مطالعه رشد» مشغول
بودند ،به این نتایج رسدددیدند ،شدددکسدددت طرزفکرهای «چپ» و پیروزی آن

اقتصداد نمایان شدد که «قوانین» بازار را جهانشدمول میخوانند .شکستی که
چند سدال بعد ،با فروریختن دیوار برلن و فقیر شددن کشورهائی که «راه رشد

غیرسددرمایهداری» را در پیش گرفته بودند ،به پیروزی لیبرالیسددم تعبیر شددد .و
فوکویاما پایان تاریخ را نیز اعالم کرد )449( .اسدددطوره مانع از آن شدددد که
این پرسددددش طرح شددددود و پاسددددخ علمی بجوید :وضددددعیت کنونی را مگر نه
لیبرالیسددم اقتصددادی ببار آوردهاسددت؟ پس چرا شددکسددت یک روش رشددد،
پیروزی روش دیگری است که انسان و طبیعت را به خدمت قدرت سرمایه در

میآورد و کار طبیعت را به جائی میرسدددداند که باشددددگاه رُم آن را در مرحله
«واپسین امروز و فردا»ی حیات خود میداند.
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« 2رشد پایدار» یا توسیه جاودانی؟
وقتی در سالهای  ،11رشد ،این اسطوره غرب شکست ،کوششها بکار

رفتند که آن را باز بسدازند و بر اندیشددهها حاکم بگردانند :در  ،4319مجمع

عمومی سددازمان ملل متحد ،از دبیرکل خود خواسددت کمیسددیونی جهانی بنام
کمیسدیون محیط زیسددت و رشدد ،تشددکیل دهند .دبیرکل نخسدت وزیر سددابق
نروژ ،خانم گرو هالرم برانت لند  ،Gro Harlem Brundtlandکه پزشدددک
نیز هسدت ،را رئیس این کمیسدیون کرد .در این کمیسدیون ،شخصیتهائی از

کشددورهای مختلف عضددویت یافتند .افزون بر آنها 41 ،تن از کارشددناسددان
محیط زیسدددت نیز عضدددو کمیسدددیون شددددند .از جمله ،موریس اسدددترانگ

 Maurice Strongکه دبیر کل نخسدددتین کنفرانس پیرامون محیط زیسدددت
بود .کنفرانسددددی که در  4372در اسددددتکهلم برپا شددددد و موجبات تشددددکیل

کنفرانس ریو را فراهم آورد .و جیم مک نیل  Jim Mac Neillمدیر محیط
زیست در  OCDEدبیر این کمیسیون شد.

این کمیسددیون که بر خالف کمیسددیون برانت ،اعضددایش از کارشددناسددان

بودند و در نقاط مختلف جهان ،با مدافعان محیط زیسددت ،به بحث نشددسددته
بودندد ،مطدالعده را در مدارس  4317بده پایان برد و گزارش خود را با عنوان

«آینده مشددترک همه» منتشددر کرد )441( .در گزارش ،فهرسددتی نزدیک به
کامل از مسددائلی ترتیب داده شدددهاسددت که تعادل محیط زیسددتی کرۀ زمین را

تهدید میکنند :ازمیان رفتن جنگلها ،فرسایش خاک ،اثرگلخانه ای ،بزرگ
شددن سوراخ اوزن ،افزایش جمعیت ،جغرافیای گرسنگی ،کمبود آب ،کمبود
انرژی ،شدددهرنشدددینی و شدددهرسدددازی ،از میان رفتن انواع نباتها و جانوران،

تسدددلیحات افزون از اندازه ،آلودگی آبهای اقیانوسها و فضدددا و  ...با وجود

این ،مسئلهای که مسائل محیط زیست و مسائل دیگر را پدید میآورد ،از دید
کمیسیون ،گریخته است :جریان نیروهای محرکه در جهان در روابط مسلط-

زیرسددلطه که جهتیابی بکار افتادنشددان دو مسددئله را پدید میآورد :پیشددخور
کردن و از پیش متعین کردن آینده .مسددددائلی که فهرسددددت شدددددهاند ،صددددور

گوناگون این دو مسئله هستند.
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بهررو ،با انتشددددار این گزارش ،دولتها دیگر نمیتوانند خطرهای فراوان
ناشدددی از آلودن محیط زیسدددت را نادیده بگیرند .این خطرها را میتوان یا از

میان بُرد و یا از شدت آن بسیار کاست.

اگر کنفرانس اسددددتکهلم تنها به «محیط زیسددددت انسددددان» پرداخت،

کمیسدددیون برانت لند ،همزمان ،به محیط زیسدددت و رشدددد پرداخت .تفاوت
عظیم اسدت ،زیرا این کمیسدیون نقش دو دسته کشورهای ثروتمند و فقیر را،

در آلودن محیط زیست ،مشخص میکند .و در عین حال میکوشد دو مفهوم
ناسددازگار را آشددتی دهد :از سددوئی این فعالیتهای انسددانی ،بخصددوص شددیوه

تولید صنعتی است که عامل اصلی آلودن محیط زیست است و از سوی دیگر
نمیتوان شددتابان به رشددد جامعههائی نپرداخت که هنوز سددطح زندگی مطلوب

را نیدافتدهاندد .چگونده بتوان رعدایت حال طبیعت را با رعایت عدالت همراه
کرد.

برای ممکن کردن همراهی پاالیش طبیعت با رعایت عدالت ،کمیسدددیون

«رشد پایدار» را پیشنهاد و آن را اینسان تعریف کرد)441( :

«بنیآدم کامالً توانا به تأمین اسباب یک رشد پایدار است .رشدی که نیازهای
امروز را برآورد ،بدون اینکه امکانات نسلهای آینده را به خطر اندازد .بدیهی
است رشد پایدار بدون رعایت حدود میسر نمیشود .مقصود حدود مطلق
نیستند بلکه حدودی هستند که فنون کنونی و سازمان اجتماعی و نیز ظرفیت

زمین و فضا برای تحمل اثرات فعالیت انسان ،تحمیل میکنند .بدیهیاست ما

میتوانیم فنون خویش را کاملتر بگردانیم و سازمان اجتماعی خویش را
اصالح کنیم بدانسان که راه بروی عصر جدید توسعه اقتصادی ،باز شود.

کمیسیون بر این نظر است که فقر همگانی گشته تقدیری الیزال نیست .فقر را
باید دردی تلقی کرد که درمان آن رشد پایدار است .رشد پایدار یعنی فراهم

آوردن اسباب برآوردن نیازهای اولیه همه و نیز فراهم آوردن شرائط و عواملی

که به هر کس امکان میدهند ،برای خویش ،زندگی بهتری را بسازد .دنیائی

که میگذارد درد فقر ،مزمن بگردد ،دائم در معرض فاجعههای محیط زیستی
و غیر آناست».
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بر این گزارش این انتقاد را وارد دانستهاند که کلمه کلیدی ،یعنی رشد
را تعریف نکردهاسددددت .بدایدد این کلمده تعریف میشددددد تدا اتخاذ و اجرای

سدیاستهای روشن ،میسر میگشت .تعریف نشدن رشد با درآمیختن تصدیق
های بالتصور و خالف حقیقتها همراه شدهاند:

« .4رشد پایدار» وجود «بنی آدم» را بمثابه مجموعهای اندیشمند و صاحب
اراده ،ایجاب میکند .این مجموعه واقعیت نجسته است .بنا براین ،رشد
بستگی به همه جهانیان پیدا میکند ،یعنی به هیچکس! بکار بردن ضمیر «ما»

(«فنون ما»« ،سازمان اجتماعی ما»« ،ما میتوانیم») این احساس که این
رشد مجری ندارد را تقویت میکند.

 .2کمیسیون آنچه را که باید ثابت کند ،بر جای واقعیت نشاندهاست و ترتیب
طرح مسئله چنان است که آن را اثبات ناکردنی میکند :مدعی میشود «زمان

حاضر» نیازهائی دارد که باید برآورد بدون آنکه مانع از آن شود که آیندگان
بتوانند نیازهای خود را برآورند .اما این «نیازها» کدامها هستند و چگونه
باید در پرتو شناخت و تعریف آیند؟ چه کسی تصمیم میگیرد و این فرآورده

و آن فرآورده و خدمت ،نباید در زمره «نیازهای» اساسی قرار گیرند؟ وقتی

محال است بتوان نیازهای بنی نوع انسان امروز را معین کرد ،چگونه بتوان

نیازهای نسلهای آینده را مشخص کرد؟

 .9از سوئی تأکید میکند رشد در بند محدودیتها است و از سوی دیگر،

وعدۀ رفع محدودیتها را میدهد .صاحب نقشها «فنون ما» و «سازمان

اجتماعی ما» و «توان تحمل محیط زیست» ،هستند .اما اگر قصد از
«فعالیت انسان» زیست بر روی زمین باشد ،اثرات آن ،در مقایسه با اثرات

فعالیت صنعتی ناچیز هستند .به نقش این فعالیت اشاره نیز نشدهاست حال آن

که بخش مهمی از گزارش حاکی است که مسئله اصلی را فعالیت صنعتی پدید

آوردهاست.

 .1بندا بر نظر کمیسیون« ،راه را بر عصر جدید توسعه اقتصادی» میتوان

گشود« .عصر جدید» به همان چشم اندازها میماند که استراتژیهای «رشد»
ترسیم میکنند .بنابراین بیم آن میرود که به سرنوشت تصویرهای دیگر گرفتار
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آید .چراکه آینده را آینده رشد اقتصادی میانگارد .به سخن دیگر این باور را
القاء میکند که همه چیز تغییر میکند تا همه چیز همان که هستند ،بمانند.

 .1کمیسیون میگوید« :فقر یک تقدیر الیزال نیست» .اما بجای آنکه فقر
را بمثابه یک «تقدیر الیزال» نفی کند ،باید به تشریح ساز وکارهای بنای
اجتماعی فقر عمومی در دهههای اخیر میپرداخت .هر مسئله که پدید میآید،

باید آنرا و عوامل پدیدآورندهاش را شناسائی کرد تا راهحل در خور را جُست.
وگرنه ،با تصدیق مسئله و با حکم کردن (که خود نیز تقدیر است) ،مسئله حل

نمیشود .اگر به شناسائی این سازوکار میپرداخت ،پی میبرد که شیوه کنونی

توسعه اقتصادی ،با بیرون نهادن سرزمین ها و جمعیت های بزرگ از مدار

توسعه ،این سازوکارها را بکار انداختهاست.

 .6کمیسیون تصدیق میکند که «فقر و تیره بختی بنفسه بد است» .این سخن
ترجمان ثنویت بمثابه اصل راهنما است و متضمن این معنی است که «رشد»
اقتصادی ،بنفسه خوب است .حال آنکه مطالعه دیگری مثل مطالعه نیکوال

جرجسکو روگن  Nicholas Georgescu Roegenبه عکس این تصدیق
میرسد« :از لحاظ محیط زیست ،رشد اقتصادی پایدار ،بنفسه بد است».

رسوائی در ایناست که فقیران را دلداری میدهد که میتوانند به زندگی بهتر
امید بندند( .که معنای آن این نیست که بدست میآورند) .بدبینها میگویند:
این دلداری ،ایجاد دنیائی ذهنی و مجازی است تا فقیران زندگی واقعی در

فقر سیاه را تحمل کنند .وگرنه ،وقتی میدانیم ثروت  919نفر برابر  16درصد

مردم دنیا یعنی  2/6میلیارد نفر است )446( ،چرا گزارش نویسان به فکرشان
نرسیدهاست «نظام تولیدی که اجازه میدهد اقلیتی ثروتی عظیم گردآورد و
جهان دائم در معرض فاجعههای محیط زیستی و غیر آن باشد» ،آنها چگونه

میتوانند راهحل بجویند؟ چه سود از تصدیق این واقعیت که اثر اقتصاد و
محیط زیست بر یکدیگر ،میتواند ویرانگر و حتی فاجعه آور باشد؟ اگر قصد

تنها تکرار این معنی باشد که «امروز ،آنچه ما بدان نیاز داریم ،یک عصر

جدید رشد اقتصادی ،رشدی از لحاظ اجتماعی و محیط زیست ،پایدار است،

در این تکرار چه سود؟» البته میگویند این رشد غیر از رشد اقتصادی معمول
است .کمتر انرژی مصرف میکند ،کمتر محیط زیست را آلوده میکند و ...
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اما نمیگویند چگونه میتوان این رشد را یافت؟ اکتفا میکنند به آرزو .آرزو
میکنند آنچه ضرور است ،میسر شود .برای مثال ،درباره مسئله مهم روز ،یعنی
انرژی ،می نویسند« :در حالحاضر ،اغلب منابع انرژی با مشکل روبرو هستند.

اما با نوسازی آنها ،میتوان انتظار داشت همان اندازه انرژی در اختیار دنیا

بگذارند که مصرف میکند» اما نمیگویند چگونه؟ یا مینویسند« :تدابیر
فوری باید اتخاذ کرد که افزایش جمعیت را متوقف گردانند ،تدابیری که امروز

باید اتخاذ کرد ،جمعیت جهان را در  6میلیارد نفر ،در قرن آینده ،تثبیت

خواهد کرد ».باز همچنان معلوم نیست به چه ترتیب؟ و باالخره ،مینویسند:

«با توجه به میزان افزایش جمعیت ،تولید صنعتی باید  1تا  6برابر بگردد تا
که کشورهای در راه رشد بتوانند سطح مصرف کشورهای رشد یافته را ،بگاه

تثبیت جمعیت جهان ،پیدا کنند» .گرچه گزارش بر ایناست که آرزو کردنی
نیست که آن کشورها همان شیوه مصرف این کشورها را پیدا کنند ،پرسش این
است که چگونه میتوان سطح مصرف جهانیان را برابر کرد؟ ()447

نتیجده آن میشددددود کده بدا توجه به محدودیت منابع طبیعی ،کشددددورهای

صددنعتی ،به اسددتناد «رشددد پایدار» ،همچنان به مصددرف منابع موجود ادامه
بدهند .از سدددوئی محیط زیسدددت را بطور عالج ناپذیری آلوده بگردانند و از
سدددوی دیگر منابعی بر جا نگذارند که کشدددورهای در راه رشدددد بتوانند بکار
برند .به سددخن دیگر ،گزارش از نظامی که کشددورهای جهان را به سددلطهگر و

زیرسدلطه تقسدیم کرده ،یکسدره غفلت کردهاست ،بدیهی است با مدار بسته و
مدار باز انسددان -که در هر یک نیازها و شددیوه برآوردن آنها ،فرق میکنند-
آشنا نیز نشدهاست.

علت ،ناتوانی علمی و نظری نبودهاسددت .علت نبود اسددتقاللی اسدددت که

کمیسدددیون مدعی بود از آن برخوردار اسدددت .فقدان اسدددتقالل الزم ،ناگزیر،

وجود اختالف نظرها  -که در گزارش ،وجود خود را از البالی سطور نشان
میدهند -نگذاشدت گزارش رشدد اقتصادی را بنفسه بد بداند .زیرا یا میباید
نابرابریهای غیر قابل قبول را محکوم میکرد و به رشد معنائی جز آن میداد

که اقتصدداد مسددلط میدهد و یا باید آن را در پوشددش حفظ محیط زیسددت و
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وعده «رشدددد پایدار» ،پنهان میسددداخت .واقعیت آناسدددت که شدددیوه زندگی
ثروتمندان در شددمال و جنوب ،قابل همگانی شدددن نیسددت و در مدار بسددته

مدادی  مادی ،همواره چند و چون نیازها بر کم و کیف تولید فرآوردهها و
خدمتها ،در وسدددعت و آهنگ تغییر ،پیشدددی میگیرند .گزارش کشدددورهای
صنعتی را به تغییر دادن روش مصرف خویش نمیخواند .برای آنها نیز رشد

سداالنه  9تا  1درصد را در نظر میگیرد و آن را برای توسعه اقتصاد جهان و
تضددمین «رشددد» کشددورهای در راه رشددد ،ضددرور میشددمارد .یعنی به همان
نظریده قدیمی اسددددتناد میکند که بنا بر آن بازرگانی جهانی «موتور توسددددعه

اقتصدادی» اسدت و بنابراین رشدد اقتصادی  9تا  1درصد در شمال ،موجب
افزایش خرید آنها از کشدورهای در راه رشد و جریان سرمایه به این کشورها
و در نتیجه رشدا قتصادی این کشورها میشود.

و اینسددان نگرش در رشددد اقتصددادی تناقضددی دیگر اسددت .در حقیقت،

سددیاسددت رشددد اقتصددادی که توصددیه میکند تا از میزان فقر بکاهد و محیط

زیسددت از خطر برهد ،همان نظریه اقتصددادی اسددت که در طول افزون بر دو
قرن بده اجرا درآمدده و اقلیدت ثروتمند و اکثریت بزرگ گرفتار فقر را بوجود
آورده و محیط زیسددددت را آلوده و دارد آن را به محیط مرگ بدل میکند .در

گزارش ،واقعیتهای زیر ،توجه بایسته را بخود جلب نکردهاند:

 .4امروز همه از «( »Globalisationجهانی شدن) سخن میگویند و گمان

میرود اینسان نگرش در lروابط جهانی موجب توجه به اهمیت حفاظت از
محیط زیست میشود .حال آنکه « »Globalisationکه اقتصاد تجارت
ببارشآوردهاست ،وجدان به محیط زیست را ناممکن میسازد .در واقع ،وقتی

مصرف منابع ،در محل و توسط مردمی بعمل میآید که صاحبان آن منابع و
محیط زیست خود هستند ،نسبت به آلودگی محیط زیست خویش حساسیت

پیدا میکنند و در حفظ محیط زیست خود میکوشند .اما وقتی یک ماوراء
ملی منابع را بهره برداری میکند و آنرا از این کشور استخراج و در کشور

دیگر مصرف میکند و فضوالت را نیز به جائی دیگر میبرد ،نتیجه این می

شود که کره زمین و فضای آن آلوده میشود بدون آنکه ،بموقع ،بر آن آگاهی

حاصل شود .چه کسی نمیداند توسعه بازرگانی جهانی ،یعنی تولید کردن در
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یک جا و مصرف کردن آن در جای دیگر و این امر با ایجاد فضوالت مرئی
و نامرئی همراه است؟ وقتی مصرف کنندهای که با مصرف خویش محیط

زیست را آلوده میکند ،ارتباطها را که در سطح جهان پدید آمدهاند ،نمیبیند،
چگونه میتواند از انباشت فضوالت آگاهی پیدا کند؟ این نظر که آلوده کننده
باید هزینه آن را بپردازد ،مانع آلوده کردن محیط زیست نمیشود .تنها آن را

خاص ثروتمندها میکند!

 .2و جانبداران محیط زیست از حق نسلهای آینده بر منابع طبیعت و بنابراین
ضرورت اندازه نگاهداشتن در مصرف آنها سخن میگویند .حال آنکه ،بازار،

نسبت به تقاضای قابل جذب ،یعنی تقاضا در زمان حاضر واکنش نشان می

دهد .بنابراین نمیتواند کمتر اعتنائی نه به حق نسلهای آینده و نه به حفظ

محیط زیست کند .بنابراین تنها دولتها هستند که زیر فشار افکار عمومی می
توانند مقررات وضع کنند و به اجرا بگذارند تا دو حق ،حق نسلهای آینده و

حق محیط زیست حفظ شوند .از بداقبالی ،دولتها ،هر زمان بیشتر از زمان

پیش ،از مهار خویش بر بازارها میکاهند.

 .9اقتصاد بازار از تمیز منابع تجدیدپذیر و منابع تجدیدناپذیر (منابع کانی)
ناتوان است .این بازار رقابت میان اقتصادهای ملی را تشدید میکند و به

ماوراء ملیها امکان میدهد مقاصد خویش را در پوشش این رقابت ،به انجام
برند .در نتیجه ،همکاری میان کشورهای تولید کننده برای مثال (مواد اولیه)

و کشورهای مصرف کننده ،حتی برای تجدید منابع تجدیدپذیر ،غیرممکن می
شود .وقتی بر این رقابت ،رقابت اقتصادی – نظامی برای دست یابی بر منابع

را میافزائیم ،رها کردن مهار بر بازار و به مهار بازار درآوردنِ فعالیت
اقتصادی ،انسان را عامل تخریب بزرگ منابع و محیط زیست مییابیم.

کمیسیون برانت لند مأموریت یافته بود روابط دیگری میان «رشد» با

محیط زیست و یک «برنامه عمومی تغییر» پیشنهاد کند .اما وقتی میتوانست

این مأموریت را به کمال انجام دهد ،که پیشاپیش ،دست کم ،سه کار را می

کرد:
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 .4باید میکوشید روابط انسانها و جامعهها را با محیط زیستشان ،از راه
تحقیق در مبادالتشان با یکدیگر ،در حیطه شناخت بیاورد.

 .2باید الگوهای سادهنگر که ایدئولوژی مسلط بمثابه تنها ابزار اندریافت
پدیدههای اقتصادی پیشنهاد میکند را به زیر سئوال میبرد.

 .9باید مفهوم رشد را هم در قلمرو فرهنگ و هم در قلمرو تاریخ مطالعه می

کرد و تعریف روشنی از رشد بدست میداد)441( .

بر این سددده نادیده ،باید روابط سدددلطهگر -زیرسدددلطه و جریان نیروهای

محرکده در سددددطح جهدان و انددازۀ تخریدب این نیروها در نظام سددددلطهگر-

زیرسدددلطه را افزود که عیان اسدددت اما ،در غرب ،به چشدددم انتقادکنندگان نیز

نمیآید.
 9کنفرانس سران درباره زمین:
گزارش برانت لند پیشدددنهاد میکرد سدددازمان ملل «کنفرانسدددی بین المللی

تشددکیل دهد و در آن پیشددرفتهای حاصددل بررسددی شددوند و راهحلهایی که
ضددرور هسددتند جسددته آیند تا رشددد انسددان با توقعات محیط زیسددت همسدداز

شددود» .تنها به این قسددمت ازگزارش ،نیک توجه شددد .زیرا بیشددتر از 411

رئیس دولت و چند هزار اعضدددای هیأتهای نمایندگی و  4111سدددازمان و

 1111روزندامده نگار ،در جمع 91111 ،تن ،از  9تا  41ژوئن  ،4332در

ریو دوژانیرو ،برای شددددرکت در کنفرانس سددددران دربارۀ زمین گرد آمدند .دو
کنفرانس ،یکی رسمی و دیگری غیررسمی با شرکت  21هزار تن برپا شدند.

کنفرانس رسمی به تدوین  1سند توفیق یافت:

الف -بیانیه ریو که «میثاق زمین» نام گرفت شامل  27اصل است .از جمله،
حق هر دولت بر بهره برداری از منابع طبیعی خویش ،بنا بر سیاست خود و

حق همگان بر «رشد» و ضرورت کاستن از مصرفهای ناسازگار با «رشد

پایدار» ،تدوین و اجرای سیاست جمعیتی برای مهار افزایش جمعیت،

ضرورت پیشگیری از آلودگی محیط زیست و ضرورت پرداخت هزینه پاالیش
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توسط کسانیکه محیط زیست را آلوده میکنند .برغم اشکالتراشی آمریکا،
همگان به میثاق ریی دادند.

ب -پیمان درباره تغییر درجه دما که بطور اساسی ،مربوط میشود به اثر گلخانه
ای .این پیمان در  ،4311نخست توسط نمایندگان دولتها و دانشمندان و

سپس توسط کمیتهای از نمایندگان دولتها ،تهیه شده بود .آمریکا زیر بار
گنجاندن این قید که باید تا سال  ،2111متصاعد کردن دی اکسید کربُن به

سطح  4331کاهش بیابد ،نمیرفت .تاریخ را حذف کردند .نتیجه آنکه
پیروزی جنوب ،بیمحتوی شد .سند در  3مه آماده شد و در ریو ،توسط 419

دولت امضاء شد .در آن پیش بینی شدهاست به کشورهای جنوب کمک شود

تا آنها بتوانند تدابیر الزم را به اجرا بگذارند.

ج -پیمان درباره گوناگونیهای زیستی و زیست محیطی :بنا بر این پیمان،
بشیوه معقول (یا پایدار) ،چندگانگیهای زیستی باید حفظ شوند و منافع
حاصل از بهره برداری از سرمایه ژنتیک منصفانه تسهیم گردد .این پیمان را

نیز  419کشور امضاء کردند.

د -بیانیه پیرامون جنگل .این بیانیه  47اصل را در بر دارد که اجرایشان
اجباری نیست .اگر به اجرا گذاشته شوند ،جنگلهای زمین حفظ میشوند.

هد« -دستور کار  »24یا برنامه عمل برای قرن بیست و یکم که در 111
صفحه برنامه رشد پایدار را ،ماده به ماده ،معینکردهاست.

عمل به این توصددیههای گوناگون ،اجباری نیسددت .هر یک از کشددورها

متعهد میشددود ،یک جانبه ،برخی از آنها را به اجرا بگذارد .هر یک از 11

فصدل سند شامل هدفهای دارای تقدم است .مقررات دولتی و موانع اداری
و غیر آن را کده باید از سددددر راه برداشددددت معین و نیز هزینه اجرای آنها را

ارزیابیکردها ند 611 :میلیارد دالر در سال که از آن ،کشورهای صنعتی باید
 421میلیارد دالر هزینه کنند .دسددتور روز  24پیش بینی میکند در سددازمان

ملل ،کمیسدیون رشدد پایدار تشدکیل شدود و اندازه پیشرفت در اجرای توصیه

های «دستور روز  »24را ارزیابی و گزارش آن را به  ECOSOCبدهد .اما
این اختیار که به سازمان ملل داده شدهاست ،مبهم است و دورهای که در آن،

دولتها باید کارهایی را گزارش کنند که انجام دادهاند ،نامعین است.
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کنفرانس نیمه رسمی نیز چند پیمان و بیانیه به تصویب رساند:
الف -میثاق زمین شامل  14اصل .و
ب -پیمان همکاری سازمانهای غیردولتی پیرامون تکنولوژی و تسهیم منابع

مالی میان این سازمانها ،وسائل ارتباط جمعی و پیمان درباره ملتهای

آمریکا .و

ج -مطالعه جمعی پیرامون «اقتصاد جانشین» .یعنی اقتصادی جانشینع
اقتصاد در مهار ماوراء ملیها ،بخصوص بازرگانی ،قرضه ،مصرف و شیوه

زندگی .و

د -پیرامون مسائل محیط زیست که پیمانها درباره دما ،جنگلها ،چندگانگی

های زیستی  Biodiversitéو فنشناسی زیست  Biotechnologieو انرژی
و اقیانوسها و فضوالت سمی و اتمی را به بار آورد .و

و -همیاری درباره تولید مواد غذائی ،عامل قراردادها پیرامون مواد غذائی

«بادوام» و امنیت غذائی و آب آشامیدنی و صید ماهی .و

ز -همیاری درباره مبارزه با نژادپرستی ،با نظامیکردن ،برای حقوق زنان،

برای مهار جمعیت جهان ،بخاطر رشدجوانان ،برای تعلیم روشهای حفظ

محیط زیست  ،برای سازگار کردن شهرسازی با به زیستی شهرنشینان و برای
برخورداری خلقهای بومی از حقوق و کرامت و منزلت (. )443

سدازمانهای غیردولتی تصدمیم گرفتند «شورای کره زمین» مرکب از 21

دانشددددمند معروف ،تحت ریاسددددت موریس اسددددترونگ ،را تشددددکیل دهند.

اقامتگاه این شورا کاستاریکا است.
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این کنفرانس ،کنفرانسهای دیگر در پیآورد:
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:

 .4کنفرانس جهانی توسعه پایدار کشورهای جزیرهای کوچک در حال توسعه
در بدداربددادوس در سدددددال  .)4979(4331نتیجدده :اعالمیدده و برنددامدده عمددل

باربادوس؛

 .2اجالس سددران جهان در خصددوص توسددعه اجتماعی در دانمارک در سددال
 .)4971(4331نتیجه :اعالمیه و برنامه عمل کپنهاگ؛

 .9چهددارمین کنفرانس جهددانی در خصددددوص زنددان در چین در سددددددال
 .)4971(4331نتیجه :اعالمیه و برنامه عمل پکن؛

 .1دومین کنفرانس اسددددکددان بشددددری ملددل متحددد در ترکیدده در سددددددال
 .)4971(4336نتیجه :اعالمیه استانبول و دستورکار هیأت؛

 .1اجالس هزاره سددران در نیویورک در سددال  .)4973(2111نتیجه :سددند

اجالس سران؛

 .6سددومین کنفرانس ملل متحد در خصددوص کشددورهای کمتر رشددد یافته در

بلژیک در سال  .)4911(2114نتیجه :برنامه اجرایی بروکسل؛

 .7اجالس سددران رشددد پایدار در آفریقای جنوبی در سددال .)4914(2112
نتیجه :اعالمیه سیاسی و برنامه اجرایی ژوهانسبورگ؛

 .1کنفرانس بینالمللی کشورهای درحال رشد محصور در خشکی و ترانزیت
در قزاقستان در سال  .)4912(2119نتیجه :اعالمیه و برنامه عمل آلماتی؛

 .3چهارمین کنفرانس ملل متحد در خصوص کشورهای کمتر توسعه یافته در

ترکیه در سددددال  .)4931(2144نتیجه :اعالمیه سددددیاسددددی و برنامه اجرایی
استانبول؛

گردهماییهای مهم یاد شددده در سددطح سددران یا وزرا تشددکیل گشددته و در

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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و جهانی دعوت نمودند .همچنین در این مدت شددددش ابزار حقوقی زیسددددت
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:

● «کنوانسیون تنوع زیستی» در سال )4972(4339؛

● «کنوانسیون تغییر آبوهوا» در سال )4979(4331؛

● «کنوانسیون مقابله با بیابانزایی» در سال )4971(4336؛
● «پروتکل ایمنی زیستی» در سال )4914( 2119؛
● «پروتکل کیوتو» در سال )4919( 2111؛

● «ابزار حقوقی غیرالزامآور در خصددددوص انواع جنگددلهددا» در سددددددال
.)4911(2117

 .41با گذشدت بیسدت سال از برگزاری کنفرانس محیط زیست و توسعه ملل
مدتدحددد مدوسددددوم بدده «اجدالس سددددران زمدیدن» یددا «اجدالس ریو» در

سددددال )4974(4332در شددددهر ریودوژانیرو ،طبق تصددددمیم مجمع عمومی
سدازمان ملل متحد ،کنفرانس توسدعه پایدار ملل متحد موسوم به «ریو بعالوه
 ،»21در تدداریخ  21تددا  22ژوئن  94(2142خردادمدداه تددا دوم تیرمدداه
 )4934با شددرکت حدود  11نفر از سددران و سددایر مقامات عالیرتبه از 431

کشددور ،نمایندگان سددازمانهای بین المللی ،و تعداد قابل توجهی از تشددکلهای
مردم نهاد و جوامع دانشدددگاهی در شدددهر ریودوژانیرو تشدددکیل گردید .تعداد
افراد شددددرکت کننده در این کنفرانس حدود پنجاه هزار نفر بود که بنوبه خود

یکی از بزرگترین گردهمایی ها در تاریخ بشددر محسددوب می شددود .در پایان
این کنفرانس ،یک سددند رسددمی با عنوان «آینده ای که ما می خواهیم» مورد

تصویب قرار گرفت.

 .44قرار بر اجالس سران دیگری در  2141در پاریس است.

 1آمیختن واقیی بینی با احساسات نیک:
سدالهای  ، 4331سدالهای امید شدند :دیوار برلن فرو ریخت .در اروپای

شددددرقی  ،اسددددتبدادهائی که بنام کمونیسددددم مسددددتقر بودند ،منحل شدددددند .در
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کشددددورهددای جنوب ،نظددامیددان آرژانتینی و برزیلی کندداره گرفتنددد ( 4319و
 .)4311پینوشدده جای خود را به رئیس جمهور منتخب سددپرد ( )4311در
افریقا ،بسددددیاری از دولتهای اسددددتبدادی از میان رفتند .این تنها در دنیای
اسددددالمی بود که مسددددتبدها درس زمان را نیاموختند .دسددددت از اسددددتبداد بر
نداشتند .وجود نفت نیز کمک کرد .این شد که در کام فقر و قهر فرو رفتند.
در این وضدعیت ،کمیسدیون جنوب تشدکیل شدد .تا این زمان ،نظریههای

رشدد ،همه را ،یا شدخصیتهای سیاسی و یا متفکران شمال (ترومن ،روستو،

پرو و  )...ساخته بودند و یا در محدودۀ سازمان ملل متحد و بانک جهانی و

صندوق بین المللی پول ،تدوین شده بودند .در جنوب دو نظریه بیشتر نبودند:
الف .یا استقالل و فقر و یا وابستگی و رشد» و نیز ب« .رشد خودمحور (یا

خودمرکز)» کدده تددانزانیددا کوشددددیددد طرح کنددد و بدده اجرا بگددذارد .در دیگر
کشدورهای جنوب نیز مخالفان اسدتبدادهای وابسته ،جانبدار این رشد بودند.
مسئولیت شکست هر دو نظریه ،نخست بر عهده کشورهای جنوب و سپس به

پای کشدورهای شدمال اسدت .در حقیقت وابستگی جز این معنی نمیدهد که
نیروهدای محرکه از جامعه زیر سددددلطه به جامعه سددددلطهگر انتقال پیدا کنند.
بنابراین ،وابستگی ضد رشد است .اما اقتصاد خود مرکز یا خودمحور نیاز به

بیرون رفتن از روابط سددددلطهگر -زیر سددددلطه دارد .این بیرون رفتن با تغییر
سداخت های اجتماعی و اقتصدادی و سیاسی و فرهنگی و رابطه با طبیعت در
جهت گسترش پهنای خودانگیختگی و یا استقالل و آزادی انسانها ،واقعیت

پیدا میکند .اسددتبداد محصددول وابسددتگی اسددت .هی اسددتبدادی نمیتواند
برنامه رشددددد خود محور را اجرا کند و هرگز نیز نکردهاسددددت .غفلت از این
واقعیت که بر اصدددل موازنه عدمی و با هدف کردن اسدددتقالل و آزادی ،رشدددد

تعریفی دیگر پیدا میکند ،جهانیان را از جانشدین کردن «رشد» سرمایهداری

با رشدد انسدان ،ناتوان کردهاسد ت .پیروی از راه رشد اقتصادی غرب ،نیاز به

اصل راهنما کردن ثنویت و هدف کردن قدرت دارد .تنها کشورهائی میتوانند
این رشددددد را بکنندد که در روابط سددددلطهگر  -زیر سددددلطه ،از مراکز جلب

نیروهای محرکه بگردند.
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بهررو ،کمیسددیون جنوب در  4317تشددکیل و گزارش کارش در ،4331
منتشر شد )421( .در گزارش حقایقی از این نوع آمدهاند)424( :

● «رشد جریانی است که ،در آن ،کشورها و ملتها ،بر خود تکیه میکنند و
خود درباره هدفی که باید بسویش رفت ،تصمیم میگیرند» .و

● «در ورای بزرگ شدن ارقام تولید ناخالص داخلی ،دولتها هستند که باید
از خود بپرسند چه چیز را باید تولیدکرد ،با چه وسائلی و با چه هزینه اجتماعی

و محیط زیستی» .و

● «کشورهای جنوب گوناگونند و نمیتوانند برای رسیدن به رشد که هدف

مشترک آنها است ،از یک راه بروند» .و

● «عمیقاً از حدود استراتژیهای رشد که در گذشته اتخاذ شدهاند ،آگاهیم.
و بیش از پیش متقاعد هستیم که با بازگشت به آن استراتژیها ،از بحران

کنونی ،رها نمی شویم» .و

● «تجدید و نوسازی نباید بر ضد فرهنگ یک ملت انجام بگیرد» و «رشد
یک جریان ،جریان تغییر عمیق ساختها است .نمیتوان به وارد کردن بسنده

کرد»« .رشد با تقلید سازگار نیست و با تقلید از غرب نمیتوان رشد کرد».

اما با برشددددمردن این حقایق ،طرح جدید رشددددد سدددداخته نمیشددددود .این

کمیسددیون نیز از همان قاعده پیرویکردهاسددت که کمیسددیونهای پیشددین .به
سدخن دیگر ،از توسدعه و نمو ،جمعیت و میزان رشد آن ،صنعتیکردن و کار،

بدازرگدانی بین المللی ،کمک بین المللی ،تعاون جنوب با جنوب ،تکنولوژی،

نقشهای دولت و بازار ،جهانیکردن و شدددددن ،نیازهای اسدددداسددددی ،محیط
زیست ،مردمساالری و مشارکت مردم ،نقش زنان و فرهنگ و  ...بحث کرده
است .اما به هر یک از آنها ،در بیانی خالی از تناقض ،جای درخور را نداده

اسددت .چنانکه از این سددو تأکید میکند باید به نیروی خود متکی شددد و در
محدوده فرهنگ خویش رشددد کرد و ،از آن سددو ،اصددرار میورزد که ()422

«نیازهای جنوب به نمو اقتصادی بدانحد هستند که چاره جز این نیست که
آهنگ اخذ و انطباق و بکار بردن معارف فنی – که شدمال بدست آوردهاست

– را پرشددتاب کنیم» .و یا خواسددتار آن شددد که «جریان کمک و منابع مالی
غرب به جنوب باید دوبرابر شود و شرائط آنها آسان گردند».
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کمیسیون به تدوین طرحی برای رشد توانا نشدهاست .در عوض ،احکامی
چند صادر کردهاست« :نمو اقتصادی پرشتاب و پایدار ضرور است» و «نمو

اقتصدددادی به میزان صدددفر» با بهبود شدددرائط زندگی مردم جنوب ناسدددازگار

اسددددت» و  ...و در همان حالی که از تعاون جنوب با جنوب داد سددددخن می

دهد ،دسددت نیاز به جانب شددمال دراز میکند و «برنامه عمل برای جهانیان،

در  6ماده» پیشنهاد میکند:

 -4تهدیدی که قرضدده خارجی شدددهاسددت ،از بین برود و  -2محیط زیسددت

حفظ شدود و رشدد پایدار تضمین بگردد و  -9انتقال منابع مالی از شمال به
جنوب ،دوبرابر شود و  -1نیازهای کشورهای در راه رشد و ضوابط و جهت

یابهای کوشددشهای رشددد آنها معین شددوند و  -1برای فروش فرآوردههای
جنوب در شدددمال ،تسدددهیالت مقرر شدددوند و  -6کشدددورهای جنوب در برابر
عواقب تغییرهای ناگهانی و شدید نرخ مبادالت و نرخ بهره ،حمایت شوند.

در این برنامه ،نکته جدیدی نیست .به سرا تعریف کمیسیون از رشد می

رویم تدا ببینیم ربط تعریف بدا احکدامیکده صددددادر کرده و برندامده  6مادهای
چیست؟)429( :

«رشد جریانی است که ،در آن ،انسانها شخصیت خود را رشد می

دهند ،اعتماد به نفس پیدا میکنند و یک زندگی با مناعت و شکوفا می
جویند رشووود فراگردی اسوووت که در آن ،مردم هم از بیم نیاز و هم از

اسوتممار رها میشووند و هم از اختنا سویاسوی و اقتصادی و اجتماعی

می آسوایند این در جریان رشد است که استقالل سیاسی مینای واقیی
خود را بدسوووت میآورد حرکتی ،فراگرد رشووود اسوووت که از جامیهای
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،

برای مردم رشد واقیی آناست که محور آن انسانها باشند »

این تعریف با روشها و راهحلهائی که کمیسیون پیشنهاد میکند ،سازگار

نیسددت .چرا؟ زیرا با دقت در تعریفی که از رشددد بدسددت میدهد ،میتوان پی

برد که رشدد تعریف پیدا نمیکند .جریانی تلقی میشدود که در آن «شخصیت
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انسدان رشدد میکند» و  ...اما وقتی رشدد مجهول است ،چگونه بتوان فهمید
«رشدد شدخصدیت» و  ...چیست؟ تأمل را که بیشتر میکنیم ،در مییابیم که
همچنان رشدد انسان را تابع رشد اقتصادی میکند .هرگاه تعریف از استقالل

و آزادی ،همان باشد که لیبرالیسم میکند ،در واقع ،رشد رشد قدرت میشود

و نظام روابط سددلطهگر -زیر سددلطه برجا میماند .درنتیجه ،بیان زیبا پوشددش
محتوای زشدت میشدود .از اینرو است که روشها و راهحلهائی پیشنهاد می

کند که بیانگر «رشدد قالبی» هستند که پیش از آن پیشنهاد شدهاند و بارها.
همان بیان مبهم را بکار میبرد که در گزارشهای پیش از آن بکار رفته بود و
الگوی رشددد آن ،همان الگوی رشددد غرب اسددت که باید با کمکهای غرب

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

هایی ماندهاست که بدون اطالع آنها و اغلب در شمال گرفته میشوند .بجای
آنکه سدرمایه از شدمال به جنوب ،جریان پیدا کند ،از جنوب به شمال جریان
دارد .بجای تبدیل وابسدتگی به همبستگی متقابل ،وابستگی تشدید میشود و

...

 1برنامه سازمان ملل متحد برای رشد و «رشد انسانی»:
وقتی «سدددیاسدددت تعدیل اقتصدددادی با چهره انسدددانی» اثرات نکبت بار

خویش را ببار آورد و سددالهای دراز صددرف تعریفهای رشدددد و تهیه برنامه

های رشدد شددند ،و از رشدد خبری نشدد PNUD ،قدم پیش گذاشت .رئیس

آن ،ویلیام دراپر ،William H. Drawper III ،از شدددخصدددیتی پاکسدددتانی،

محبوبالحق ،خواسدت برنامه رشدی را فراهم آورد .او در بیشتر کمیسیونها
و تحقیقها شددرکت کرده بود (در بانک جهانی کار و در همانحال سددیاسددت
بانک را انتقاد میکرد .در اجالسها برای بحث پیرامون مسددائل مشددترک و

راهکاریابیع دنیای سددوم عضددو بود .در تهیه «چه باید کرد؟» مؤسددسدده داگ
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هامرشددلد و گزارش برانت شددرکت کرده و عضددو کمیسددیون جنوب نیز بود).
همکاران او پل اسدتریتن ( Paul Streetenکه مشاور بانک جهانی و مدت
کوتاهی رئیس مؤسسه مطالعات رشد ساسکس  Sussexو فرانس استوارت

 ( Frances Stewartکه کوشدددیده بود به تعدیل چهره انسدددانی ببخشدددد) و

مقناد دزه ( Meghnad Desaiکه عضددددو کمیسددددیون جنوب بود) و ...
بودند .این جمع ،مفهوم «رشد انسانی» را موضوع تحقیق قرار داد)421( :
گزارش این هیأت ،تبدیل به سالنامه شد.

«رشددد به چه کار میآید اگر انسددان مرکز آن نباشددد» .اما آیا تا این زمان،

رشددد ضددد انسددانی بود؟ پنداری صددفت «انسددانی» را از آنرو افزودهاند که
اسطورۀ شکسته رشد را باز بسازند و معبود بگردانند .و از آنجا که دیگر دادن

صددفت «سددوسددیالیسددت» به طرح رشددد کاربُرد ندارد ،آن را با صددفتهائی،
فردگرایانهتر و انسانگرایانهتر (در معنای حقوق بشر) جانشین کردهاند.

نوآوری که در این گزارش بعمل آمدهاسدت ،نخسدت رها کردن رشد است

از اسددتبداد مطلقه ضددابطۀ تولید ناخالص داخلی .بجای آن «شدداخص رشددد
انسددانی» ( )IDHرا نهادهاند :برای اندازه گرفتن رشددد هر کشددور ،تألیفی از

چند شدداخص پیشددنهاد میکند -4 :امید زندگی و  -2میزان درآمد سددرانه و
 -9سددطح معلومات (با سددطح آموزش و پرورش) .در گزارش سددال ،4334

شداخص چهارمی افزوده شددهاست :آزادی انسانی .هدف این بودهاست که از
مدار اقتصادگرائی بیرون روند و دست آوردهای کشورهای جنوب را در رشد،
با شدداخصددی دیگر ،اندازه بگیرند .کار این جمع قدمی بزرگ به پیش اسددت.

برای اولین بار ،یک سددازمان بین المللی جریت آن را یافت تصدددریح کند که:

()421

«یک سددطح زندگی سدداده میتواند با زندگی دارای کیفیت خوب ،همراه

بداشددددد و بده عکس سددددطح زنددگی مادی میتواند باال اما کیفیت زندگی بد

باشددد» .برای اولین بار ،کاری انجام گرفت که تقریباً انقالبی اسدددت .چراکه
هیأت به فیلسدوفانی چون کانت ،کسدنی  ،Quesnayآدام اسمیت ،ریکاردو،

مالتوس ،مارکس ،جان اسدددتوارت میل و حتی ارسدددطو ،رجوع کرد تا «رشدددد
انسانی» را تعریف کند .از ارسطو ،این قول را نقل کردهاست« :بدیهی است،
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ثروت ،دارائی نیسددددت کده مدا در پیآنیم .زیرا ثروت برای چیز دیگری مفید
اسددت» .به اسددتناد این قول ،گزارش تصددریح میکند که افزایش درآمد ،خود
هدف نیسدت بلکه وسیله است .بنابراین ،نمو اقتصادی تنها شاخص «زندگی

خوب» بشدددمار نمیرود .تصدددحیح مهم دیگری که در گزارش بعمل میآید،
توجه به توزیع درآمد اسددت .بنابراین ،درآمد سددرانه را جانشددین درآمد ملی می

کند .با وجود این ،متغیرها (چهار شددداخص) موضددددوع بحث هسددددتند .زیرا
ممکن بود متغیرهای دیگری را بکار برد .برای مثال ،میزان مصدددرف سدددرانه

انرژی بدا معینکردن ارزشهدای (= بهدا) حدداقدل و حداکثر .بکار بردن این

متغیر ،کشددورهای صددنعتی را خوش نمیآمد .از این نظر ،گزارش  ،PNUDاز
محدوده مقرر بیرون نمیرود و به ارزشهای سنتی غرب پایبند میماند .چنان

که در برآورد  ،IDHمتغیر درآمد سددرانه بکار میرود اما همین درآمد از تولید
نداخدالص داخلی ،اخذ میشددددود .و میدانیم که در محاسددددبه تولید ناخالص

داخلی ،ارزشها (= بها) بدون توجه به مخرب بودن و مخرب نبودنِ تولیدها

و خددمدتهدا ،بکدار برده میشددددوندد .برای مثدال ،هزیندههای آلودگی محیط
زیسدت ،تخریب فضداهای سدبز برای جاده کشدی و تصادفها و استهالک و
 ...که خودروها ببار میآورند ،بر تولید ناخالص ملی ،افزوده میشوند! ...

با وجود این ،طبقه بندی که بر مبنای شددداخصدددی که از تألیف چند متغیر

بدست میآید با طبقه بندی کشورها بر اساس درآمد سرانه تفاوت میکند ،هر

چند هنوز  21کشدددور عضدددو  ،OCDEهمچنان در ردیفهای اول باقی می
مانند.

نوآوری دوم ،در سدالنامه  ،4334مندرج و مربوط میشددود به اختصاص

قسددمتی از بودجه دولت و منابع مالی دیگر به اجرای برنامه رشددد .بدین بیان
کده بدازرسددددی میکند اینگونه فعالیتها را تا معلوم کند آیا براسددددتی بودجه
عمرانی صددرف اجرای هدفهای مقدم شدددهاند یا نه؟ این تدبیر دو هدف را

تعقیب میکند :الف .به رویه دولتهایی پایان بدهد که از راه فریب ،قسمتی
از بودجه را به برنامه رشدددد اختصددداص میدهند و نیز ،بنام رشدددد ،قرض می

سددتانند و یا کمک دریافت میکنند و صددرف هزینه نظامی و اداری میکنند و

یا به کام فاسدان میریزند .و ب .بجای تشخیص و تبیین «نیازهای اساسی»
221

و ارزیابی امکانات و تعیین هزینههای برآوردن این نیازها ،یک رشددته «تقدم
های اجتماعی» (تعلیم و تربیت اولیه ،بهداشت ،آب) معین میشوند و سپس
درجه اهمیت هر یک به ترتیب زیر اندازه گرفته میشود:

نخسدددت میزان هزینههای دولت نسدددبت به تولید ناخالص داخلی ،اندازه

گرفته میشددود .سددپس بخشددی از هزینههای دولتی معین میشددود که صددرف
آموزش و پرورش ،بهداشت ،حمایت اجتماعی ،لوله کشی آب و  ...میشود و
آنگداه ،سددددهمی از این هزیندههدا کده در رجحدانهای اجتماعی ،بکار میرود،

محاسبه میشود .حاصل ضرب این  9میزان (درصد)« ،میزان هزینههای رشد
انسانی» را بدست میدهد که در بهترین حالت  1تا  41درصد بودجه دولت
اسدت .اگر کمتر از  9درصد باشد ،باید ترکیب بودجه دولت را تغییر داد .از
بودجه نظامی کاسدددت و بر بودجه «رشدددد انسدددانی» افزود .همین روش را با

«کمدک» بین المللی بکدار میبرندد تا که کشددددورهای کمک دهنده ،بتوانند
بهترین محدلهدای خرج کمکهای خویش را بیابند :سدددده میزان در یکدیگر

ضددرب میشددوند :درصددد «کمک به رشددد» نسددبت به تولید ناخالص داخلی
ضددددرب در میزان کمک به بخش اجتماعی ضددددرب در میزان کمک به امور
اجتمداعی کده از تقددم برخوردارندد .این محداسددددبده معلوم میکند که هلند و

دانمارک و سدددوئد بخش مهمی از کمک خود را به بخش مرجع اختصددداص
میدهند .بخالف آمریکا و ایتالیا.

و هنوز پرسدشهایی میمانند که باید پاسدخ آنها را جست ،از جمله این

پرسددش :پولهائی که خرج امور اجتماعی میشددوند ،موجب رشددد انسددانی چه
قشددرهائی از جامعه میشددوند؟ این پرسددش و پرسددشهای دیگر را مطالعاتی

پیش کشدیدهاند که دربارۀ«رشدد انسانی» بعمل آمدهاند و کوشیدهاند به آنها
پاسخ بدهند .با وجود این ،مشکل رشد دیگر است .به این دلیل مسلم که این

نوع طرحها نیز ،مشدکل رشدد را حل نکردهاند .بخصوص که ،از این سالنامه
به آن سدالنامه ،پاسدخهای پرسدش« ،رشدد انسانی چیست؟» با یکدیگر فرق

میکنند .از جمله،گزارش سدال « 4334رشد انسانی» را اینطور تعریف می
کند)426( :
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«رشد انسانی جریانی است که به توسعه امکاناتی میانجامد که هر انسان
از آنها برخوردار میشدددود .بنابراصدددل ،این امکانات نامحدود هسدددتند و ،با

زمان ،متحول میشدوند .اما سطح رشد هر چه باشد ،این امکانات ایجاب می

کنند که  9شددرط اسدداسددی تحقق بجویند .4 :عمر طوالنی در سددالمت و .2

تحصدیل یک معرفت و  . 9دسترسی به منابع ضرور برای برخورداری از یک
سدطح زندگی درخور .اگر این  9شرط تحقق پیدا نکنند ،دسترسی به بسیاری

از امکانها ،ناممکن میشود.

اما رشددد انسددانی در برخورداری از امکانات خالصددده نمیشددود .شدددامل

اسدتقالل و آزادی سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ،خالقیت ،باروری ،احترام
به نفس و تضمین رعایت حقوق انسان و حقوق شهروندی ،بنابراین ،کرامت

انسان ،نیز میشود.

بنابراین برداشدت از رشدد انسدانی ،باال رفتن سطح درآمد ،با همه اهمیتی

که دارد ،تنها یکی از توقعها اسدددت  ...رشدددد باید چیزی بیشدددتر از انباشدددت
درآمد و ثروت باشد .انسان باید محور و مرکز آن باشد».

این تعریف را نیز کافی نیافتهاند :این تعریف ،توصدیف خواستها و نیز

تعیین ضدددوابطی اسدددت که از دور دل میبرند اما از نزدیک ،به چشدددم خرَد،

نارسددا میآیند .برای مثال« :بسددط امکانات که به هرکس عرضدده میشددوند»،

گویائی ندارد .تکرار همان سدخن اقتصداد کالسدیک اسدت« :اقتصداد و هنر

گزینش ،از وسددددائل و امکانات و منابع نادر ،برای پاسددددخ گفتن به نیازهای
نامحدود» .تنها پیشنها میکند از مدت بکاهد تا مگر بر وسعت انتخابهای
ممکن بیفزاید .و نیز این نظر «تحولگرا» اسدددت زیرا بر فرض وجود مراحل

بنا شددهاسدت .و باالخره ،با آنکه تصددیق میکند انسان را نمیتوان در یک

بُعد ،انسدان مقتصدد  Homo economicusخالصهکرد ،اما هدفهائی که

پیشدنهاد میکند ،همانقدر فردگرا است .چنانکه میآورد« :باید عمر دراز و

سددالمکرد تا توانسددت در آزادی تولید کرد» .پس تکلیف رابطه با دیگری و
دیگرنوازی چه میشود.
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با این حال ،گزارشهای ساالنه ،امکان پدیدار شدن یک چند از امرهای
واقع در عرصدددده مطدالعده را فراهم آوردهاندد که ،تا این زمان ،از روی قرار و

قاعده ،در عرصه مطالعه قرار نمیگرفتند.

از پایان سدالهای  4371بدینسدو« ،انسدانگرائی جدیدی» ،در اندیشده

ها ،شدکل گرفتهاست .این انسانگرائی فردگرائی را با سخاوت و غم دیگری

خوردن و  ...آشتی میدهد.

بر انتقادی که خواندید ،از جمله این انتقادهای اساسی را باید افزود:

 -4بندا را بر ندرت میگذارد .ندرت را امر طبیعی میانگارد و  -2آزادی را
در بیرون آدمی گمان میبرد و حقوق بشر را نیز جدا از او تصور میکند .و

 -9انسان را مجموعهای از استعدادها نمیشمارد.

این مطالعهها ،پاسدخ مطلوب را نجستند .نوبت به فرا تجدد Poste-

 modernitéو جهانی کردن و شددن در جهانی رسدید که ،در آن ،سازمان

های ماوراء ملی تنها «مؤسسات بینالمللی» دارای قدرت گرفتن تصمیم و
به اجرا گذاشتن آنرا دارند:

پایان رشد بمینای مدرنیته و آغاز «پُست مدرنیته»!؟:
اینک در سدددالهای پایانی قرن بیسدددتم هسدددتیم .نظریههای رشدددد ،همه به

شدکسدت راه بردهاند .بسیاری بر این نظر هستند که رشد بمثابه یک اسطوره
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

گذاشته میشدند و چون به هدف نمیرسیدند ،جای خود را به احکامی دیگر

میسپردند .ب ه سخن دیگر ،باور به اسطوره رشد از راه جانشین کردن احکام،
پابرجا میماند .تا جائی که آیندههایی که نوید داده میشدددند ،سددر رسددیدند و
انسدانها بجای آنکه بهشدتیان روی زمین شدوند ،دوزخیان روی زمین شدند.
زمین نیز دوزخ شددددد .ایندک کده دیگر نمیتوان بدا جانشددددین کردن احکام،

اسطوره را در مقام خدائی حفظکرد ،چاره را در این دیدهاند که «وَهم پُست
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مدرن» را جانشددددین رشددددد بمثابه «مُدرنیسددددم» ( - )427که همان معنای
مدرنیته را ندارد  -بگردانند.

پرسدش ایناسدت :آیا اندیشدههائی که بخود عنوان «پُست مدرن» را داده

اند ،راهی به بیرون از بنبسدددت هسدددتند و یا کفهای امواجی هسدددتند که بر

سداحل ننشسته ،محو میشوند؟ آیا نظریه سازیها در سراشیب پایان هستند و

یا اندیشددهها موفق میشددوند راهی نو بگشددایند؟ حال که نظریههای بزرگ که
وعده خوشددبختی ،یا دوران رفاه و اسددتقرار عدل و پایان قهر را میدادند ،بی

اعتبار شدهاند ،بسیارند که از خود می پرسند آیا راهحل شکستن اسطوره رشد
و خالص شدن از خدائی آن نیست؟

طی یدک قرن ،نظرها در مجموعههای احکام به اجرا گذاشددددته شدددددند.

سدددرانجام دو راه رشدددد ،یکی سدددرمایهداری لیبرال و دیگری کمونیسدددتی برجا
ماندند .در پایان دهه  4311و آغاز واپسین دهه قرن بیستم ،دو راه نیز به بن
بست انجامیدند ،راهحل کدام است؟

قدرتهای اقتصدادی حکم جدیدی را به اجرا گذاشتهاند« :جهانی کردن

اقتصدددداد بدون بنیادهای جهانی» .در جریان انقالب ایران ،و پس از آن ،از
ضددرورت سددیاسددت جهانی یا ایجاد تأسددیسددات جهانی بر اصددل موازنه عدمی،

فراوان گفته و نوشددتهام .اگر سددیاسددت جهانی نباشددد که نیسددت ،جهانی کردن
اقتصدداد ،جز این معنی نمیدهد که ادارۀ اقتصدداد جهانی در عهدۀ ماوراء ملی

ها گذاشته شود و گذاشته شدهاست.

اما جهانیان چگونه پذیرفتهاند ماوراء ملیها صدداحب اختیارشددوند و خود

آنها را «نیروی انسددددانی» بگردانند و طبیعت را در منابع طبیعی و زباله دان
فضدوالت ،خالصده کنند؟ سداحران جدید ،سدازندگان سدحر «پُسدت مدرن»،

بدین سدحر جامعه جهانی را کارپذیر سداختهاند :انسانها باید مجاز را بجای

واقعیت بپذیرند ،دسدتگاههای تبلیغاتی مأموریت دارند به سیرها بباورانند که

زندگی آرمانی دارند و به گرسنهها بباورانند ،در حال عبور از زیر خط فقر و به
زِبَر این خط هسددتند .در حقیقت ،پُسددت مدرن از راه خلط ،مجاز را واقعیت

مینمایاند .رشددد همچون خدا ،روی پنهان میکند و به آیات و نشددانه ها باید
به وجودش پیبرد .شدددبه واقعیت به جای واقعیت مینشدددیند و با اسدددتفاده از
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آمادگی ذهنی انسانها ،پُست مدرن «دنیای خیالی» را میسازد و آدمیان را به
آن دنیا میبرد .به آنها نوع جدیدی از زندگی کردن را میآموزد« :انسددددانها
باید باور کنند که زندگی آنها ،نه زندگی اسددت که در واقعیت میکنند  ،بلکه

زندگی اسددددت که در مجاز میکنند» .بدین قرار ،ایرانیان ،که در نظام والیت
مطلقه فقیه ،گرفتار اسدتبداد و فسداد و قهر و فقرگسدتر هستند ،باید باورکنند

که مردم دنیا «حسدددرت یک لحظه زندگی در فضددددای آزاد ایران را دارند».
( )421اقتصددادشددان خارجی گشددته و خود گرفتار فقر سددیاه شدددهاند اما باید
باور کنند که به یُمن «دوران سازندگی» ،رشد کردهاند و ...

برداشدتها از رشد بدانحد فراوان و متناقض شدهاند که هر بار بحث آن

بمیان میآید ،ابر ابهام سدایه می افکند .ابر این ابهام را سودی که هر برداشت

برای طرفداران آن دارد ،سددددنگینتر میکند .ابر را« ،آنچه باید باشددددد» و یا

«آنچه در عالم خیال باید باور کنیم هست» ،باز هم سنگینتر میگرداند .این
ابر سنگین شدهاست بخاطر:

 .4رشد فطری است .چراکه انسان مجموعهای از استعدادها و فعال است و
عمل او بر خود میافزاید .این رشد فطری وقتی در رشد قدرت از خود بیگانه
شد ،اسطوره رشد جای رشد را در طرز فکرها میگیرد .در واقع بر طرز فکرها

مسلط میشود .این اسطوره ،بر طرز فکر غربیان حاکم گشته چنان که نزدیک
به تمام سیاستمداران ،اقتصاد دانان و سازمانهای بینالمللی عمومی و

خصوصی و بخش بزرگ از مردم جنوب به این «خدا» گرویدهاند .این

اسطوره باور به این درو استکه رشد تکنولوژی و تولید کاالها و خدمات،
«زندگی خوب» را برای همه تأمین میکند .بدینقرار ،این «رشد» وعده وفور
در همه جا و برای همه است .این رشد واقعی و طبیعی و شدنی باورانده می

شود.

این باور درو است .زیرا در مدار بسته مادی  مادی،

 .4.4همواره نیازها بر تولیدها ،در فراوانی ،پیشی میگیرند .و
 .4.2قدرت زادۀ ندرت است و تا بر ندرت نیفزاید ،بزرگ نمیشود .بنابراین
 .4.9طبیعت و بخش بزرگی از نیروهای محرکه را ویران میسازد.
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دو ایدئولوژی که این اسددطوره را سدداختهاند نخسددت قدرت را جانشددین
آزادی و توانائی کرده و خدائیگرداندهاند که به برداشددددتن مانعها از سددددر راه

رشدد توانا اسدت و خدائی که قدرت است جامعهها را در راه رشد میاندازد و
خددائی که رشددددد اسددددت آنها را به وفور میرسدددداند .اما «رشددددد نیروهای

تولیدکننده» بجای آنکه وفور بیاورد ،طبیعت را ویران سدداخت و بر ندرتها
افزود .نابرابری را بیشتر کرد و جهان و جهانیان را کاال گرداند (سرمایهداری

انسددان را «نیروی کار» قابل خرید و فروش کرد و دیکتاتوری پرولتاریا نظام

مزدوری را کاملگرداند)

 .2رشد وقتی رشد انسان است  -و نه بزرگ شدن قدرت -سرانجام خود را
دارد .چراکه هر عمل که آدمی میکند برای رسیدن به هدفی است .بدون هدف،
عمل وجود ندارد .بنابراین ،مهدویت با رشد همراه است و در هر موجود زندۀ
فعالی ،از رشدش ،جدائی ناپذیر است .وقتی آدمی خود رشد میکند ،کار او

تجربه است .تجربه نقدپذیر و اصالحپذیر است .بنابراین ،مهدویت یک
رهبری تجربی است که بدان هدف و وسیله و عمل تصحیح میشود .همین

طور ،اگر حرکت اجتماعی ،یک تجربه باشد ،در جریان تجربه ،رهبری درخور

با هدف را پیدا میکند .اما وقتی رشد در بیرون انسان ،بزرگ شدن نمودهای
قدرت میشود ،رابطه مهدویت با انسان نیز ،رابطهای بیرونی میشود .این به

عمل انسان نیست که رهبری در خور هدف پیدا میشود ،بلکه مستقل از او،
به وعده پرفریب قدرت استکه رهبری سازگار با قدرت پیدا میشود .بدین
قرار ،وقتی اسطورۀ رشد جای رشد را در طرزفکرها میگیرد ،مهدویت یا

حاصل حرکت جبری میشود (ایدئولوژی های جبرگرا) و یا میعادی در آینده
ای نامعلوم ،که بکار توجیه وضعیت موجود و قابل تحملگرداندن آن میآید.

چنانکه ایرانیان میگویند :امام زمان میآید درست میکند! و یا مایه دست
فریب کاران برای ادعا کردن که مهدی موعود هستند و آمدهاند دین را از

ناپاکیها پاک کنند و عدالت را در جهان بگسترانند )423(.چراکه انسانها

این فریبها را میخورند ،زیرا به اصالت قدرت باور دارند .سخنهاشان بر سر

خوب و بد آناست.
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بعد از جنگ جهانی دوم ،در غرب ،دو دسدته مرام مدعی شددند مهدویت
را ،برای همگدان بدا راهبریشددددان به جامعه و فرد ،ملموس میگردانند :مرام

چپ ،در رژیمهای کمونیسدددت و سدددوسدددیال دموکراسدددی و مرام راسدددت در
لیبرالیسدم ،هر دو مرام گفتند و به تکرار که مشدکل دنیای سدوم را راه رشدی

از میان بر میدارد که پیش پایش میگذارند .هر دو دسددته ،اقتصدداد را معجزه

گری خواندند ()491که اگر این یا آنطور اداره شدود ،جامعه آرمانی سداخته

میشود .برنامههای رشدی که طی چهار دهه ،ساخته و پیشنهاد شدند ،اشکال
جدید مهدویت و اغلب التقاطی از مارکسددددیسددددم و نئولیبرالیسددددم بودند .و

«مهدی»های عصدددر جدید نیز به سدددرنوشدددت مهدیهای پیش از آن گرفتار
آمدند :شکست ،بدینسان اسطوره رشد شکست و اینک عصر بحران است:

● لیبرالیسم در غرب نیز وفور پدید نیاورد .دنیای زیرسلطه را به زیر بار سنگین
قرضهها برد و به آنها «سیاست تعدیل اقتصادی» را تحمیل کرد.

● «سوسیالیسم علمی» که جامعه آزاد از تضادها و انسان جامع و اقتصاد

وفور را در این جهان وعده میداد ،با سقوط امپراطوری شوروی ،معلوم کرد
فریبِ زبان فریب را خورده است و قدرت را که ضد رشد است ،مهدی تصور

کرده و ایجاد جامعه کمونیستی را بدو سپرده است .بجای آن جامعههائی را
ساخته است که در آن ،استعدادها و ثروتهای بزرگ ویران گشتهاند و جامعه

ها واپس رفتهاند.

● در جامعهها تحت اداره سوسیال دموکراسی ،دولتها گرفتار کسر بودجه

های بزرگ شدند .رشد فنی ،بر بیکاریها افزود و تجدید ماشینها و تجهیزات
و بناها نیاز به سرمایههای بزرگ پیدا کردند .این پرسش پیشآمد :رشدی که

نمیتواند سرمایه الزم برای نو شدنها را فراهم کند و بیکاری پدید میآورد،
چگونه میتواند انسان را از بندِ ندرتها برهد؟ و اگر نمیتواند از این بند

برهد ،چگونه میتواند نابرابریها را از میان بردارد و حتی مانع از بزرگ شدن
فاصله بگردد؟

● تاچریسم در انگلستان و ریگانیسم در آمریکا ،با انکار مهدیها ،پیدا شدند
و بر آن شدند که لیبرالیسم وحشی (به معنای رها از هر قیدی) راه عالج است.

باید از دخالت دولت کاست و ابتکار را به فرد سپرد و گذاشت بازار رقابت
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فعالیتهای اقتصادی را تنظیم کند .وضعیتی که تاچر در انگلستان و ریگان
و بوش در آمریکا برجا گذاشتند ،نمایشگاه شکست مهدیهای منکر مهدویت

گشت.

در پایان قرن بیستم ،دو مسئله برجا ماند:

 .4با اینهمه تأسیسات که بنام رشد پدید آمدهاند ،چه بایدکرد؟

 .2جهانیکردن اقتصدداد بدون جهانیکردن اداره جهان ،این مهدی جدید ،آیا
به ویرانگری قدرت اقتصادی (سرمایهداری) شدت و شتاب نمیبخشد؟

در پاسدخ به پرسش اول ،گفتهاند :با آنکه امید به وفور ،واهی از کار در

آمدهاسددت و مردم جهان نمیتوانند در وفور بزیند ،سدددازمانهائی که بخاطرش
بوجود آمددهاندد ،از امروز بده فردا ،منحدل نمیشددددوند .هم بدین جهت که هر

سددازمانی میکوشددد به حیات خویش ادامه دهد و اگر نتوانسددت امید مرده را
زنده کند ،با جانشین کردن امید دیگری ،ادامه حیات خود را موجه میکند و

هم بدین خاطر که «رشددددد» همانند سددددیاحت ،انفرماتیک و  ...خود یک
فعالیت اقتصددددادی گشددددتهاسددددت و پای منافع بسددددیاری در میان اسددددت که

صددداحبانشدددان آسدددان از آن نمیگذرند .برای مثال ،کارمندان بانک جهانی و

مؤسدددسددداتی که سدددازمان ملل متحد ایجاد کردهاسدددت ،و همه کسدددانی که در

کشددددورهدای مختلف جهان ،طرحهای رشددددد را تهیه یا اجرا میکنند و همه
کدارمندان سددددازمانهای برنامه و وزارت خانههای تعاون که در کشددددورهای
شددمال و جنوب بکارند ،از کدام محلهای دیگر باید حقوق بگیرند؟ غیر از
مؤسدددسدددات دولتی ،سدددازمانها و دفترهای مطالعات و شدددرکتهای مشددداور،

شددرکتهای مجری طرحها و  ...در سددرتاسددر جهان وجود دارندکه از شددمار
بیرون هستند و کارمندان آنها هنوز پرشمارتر هستند.

و بسددیاری از دولتها به کمکهائی برجایند که بنام رشددد میسددتانند .یا

دسددددتکم این کمکها به آنها امکان میدهد ،درآمدهای بودجه را صددددرف

هزینههای اداری و نظامیکنند .و سرمایهگذاریهای خصوصی در کشورهای
جنوب -که اینک کشدددورهائی به آنها افزوده میشدددوند که عضدددو «اردوگاه
سدددوسدددیالیسدددم» بودهاند -همه و همه ،بنام رشدددد مشدددروعیت پیدا میکنند.
گسددترش فعالیتهای سددرمایههای خصددوصددی ،بانک جهانی و صددندوق بین
232

المللی پول خود را با وضددعیت جدید تطبیق میدهند و در خدمت «بازار» تا
آنجدا رفتدهاندد کده میگویند زیربناها (راه ها و فرودگاهها و بندرها و  )...نیز
باید خصددددوصددددی شددددوند .حال آنکه تا این زمان ،اجماع اقتصدددداددانان و
سدددیاسدددتمداران لیبرال بر این بود که سددداختن و ادارۀ زیربناها باید در اختیار

دولتها باشددند .سددازمانهای دیگری دارند به سددازمانهای «امداد انسددانی»

بدل میشددوند .با وجود این ،سددازمانها و کارمندان بسددیار بر جا می مانند که
هزیندههدای سددددنگینی دارندد اما خدمتی انجام نمیدهند .این امر نیز یک امر
واقع اجتماعی در جامعههائی اسددت که رابطهها ،رابطههای قوا هسددتند .برای

مثال ،دیوان سدددداالریها برای انجام خدمتی بوجود میآیند ،اما بتدریج خود
هدف خویش میشددددوند تا بدانجا که بودجه دولتها کفاف هزینههای اداری

را نیز نمیدهند .برای مثال ،در ایران پیش از انقالب ،دیوان سدداالری بزرگی
پدیدآمد .در دوران مرجع انقالب ،بنا بر انقالب اداری شد .هدف آن بود که
انبوه کارمندان زائد در مؤسسات آموزشی ،تعلیم ببینند و در پی سرمایهگذاری

ها ،به خدمت تولید در آیند .اما با کودتا و با ایجاد سه مدار بسته قهر ،دیوان

ساالری بزرگ و بزرگتر شد .سه برابر و نیم دیوان ساالری پیش از انقالب

شد و همچنان دارد بزرگ میشود.

بهررو ،پرسش اول پاسخ بایسته را نیافت .در واقع ،بانک جهانی و دیگر

مؤسسات ،چون حاال دیگر خود علت وجودی خویش هستند ،نقش جدیدی

سددداخته و به خود دادهاند .مجموع جهانیان باید هزینههای بزرگ را بپردازند
و افزون برآن ،اداره اقتصدددادهای خویش را نیز در اختیار اینگونه سدددازمانها

بگذارند از جمله« ،جهانی کردن اقتصداد» سدیاسدتی اسدت که این مؤسدسات
خود را در خدمت آن قرار دادهاند:

مهدیها اینک مدعی هسددتند که اگر انواع طرحهای رشددد به شددکسددت

انجامیدند ،از آن رو اسدت که دولتها آنها را به اجرا گذاشتهاند .روش بجا،

«مهندسدددی اجتماعی» اسدددت و این مهندسدددی را بازار میتواند راهبری کند.
بنابراین آنچه تا دیروز واجب شددمرده میشددد ،اینک حرام و خطرناک گشددته

است .بیش از همه برنامهگذاری و سازمان برنامه .اما بازار باید از هر دخل و
تصدرفی رها باشد .وقتی بازارهای ملی آزاد باشند ،بازار جهانی آزاد را بوجود
233

میآورندد و این بدازار جهدانی ،فعالیتهای اقتصددددادی را در مقیاس جهان به
سدددامان میآورد و اقتصددداد جهانی میشدددود و جهانیان رشدددد میکنند! پنداری
سازمانهائی که طراحان و مجریان برنامههای رشد بودهاند ،به این قانع نیستند
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

اند که برای تنظیم فعالیت مؤسدددسدددات اقتصدددادی ،بخصدددوص نظام بانکی،
بورسها وضع شدهاند.

در عمل ،جهانیکردن اقتصددداد به ماوراء ملیها امکان دادهاسدددت نه تنها

خود را از مهدار دولدتهدا بددر آورندد ،بلکده دولتها را به خدمت خویش در
آورند :سرمایههای آنها در نقاطی از جهان بکار میافتند که بیشترین بازده را
دارنددد .از آنجددا کدده در این نقدداط ،مقررات حمددایددت و محدددود کننددده وجود

ندارند ،دولتهای دیگر ناگزیر میشدددوند اینگونه مقررات را لغو کنند این
هموان خطر اسوووت کوه مردمسووواالریهوا نیز از آن مصوووون نیسوووتند:

حاکمیت ماوراء ملیها بر فیالیتهای اقتصووادی ،دولتهای منتخب
را ناگزیر میکند احکام استبدادی آنها را به اجرا بگذارند

مدار بسددددتهای که میان ماوراء ملیها و دولتها پدید میآید و دولتها را

نداگزیر میکندد در این مدار عمل کنند ،در محدوده دولت – ملت ،نیز دولت
ها را ناگزیر میکند:

 . 4اختیار خویش را بر سیاست پولی بسود مؤسسات بانکی از دست بدهند.
هدایت اقتصاد ملی را از دست فرو بگذارند .و از آنجا که عموم دولتها کسر

بودجههای بزرگ دارند و اوراق قرضههای دولتی در دست بیگانگان هستند
و این اوراق در بازارهای بینالمللی خرید و فروش میشوند ،در بودجه خویش
نیز ،نسبت به جامعه ملی ،خارجی میشوند .و

 .2مؤسسات بانکی شبه پولی ایجاد میکنند که چندین و چند برابر دارائیهای

آنها است و با ایجاد این پول ،از مهار دولتها بدر میروند .سهل است دولت
ها را ناگزیر میکنند خود را با سیاست پولی این مؤسسات سازگار کنند.

حاصددل مدار بسددته اول و دو مدار بسددتهای که در محدوده دولت – ملت

پدید میآورد ،ایناسدت که سرمایهها ،از مدار فعالیتهای مهارپذیر بیرون می
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روندد و در قمارخانههائی که بازارهای سددددرمایه شدددددهاند ،بکار میافتند .آن
بخش از سددرمایهها نیز که به تولید راه میبرند ،در تولید فرآوردهها و خدماتی

بکار میافتند که سود حداکثر ببار میآورند .طبیعت ،بخصوص در کشورهای
زیرسدلطه ،صریحترین و روشنترین گزارش پیآمد جهانیکردن اقتصاد است:
درکشورهای زیرسلطه ،سرزمینهای وسیع رها میشوند و جمعیتهای بزرگی

در چندد شددددهر مصددددرف کنندده گرد میآیندد .عمران طبیعت جای خود را به
تخریب طبیعت سپردهاست و میسپارد.

اما ،از میان رفتن سدددیاسدددتهائی که بخاطر اسدددتقرار عدالت اجتماعی به

اجرا گذاشته شده اند و بیشتر شدن فاصله میان کشورهای غنی و فقیر و در هر
یک از این کشدددورها ،میان اقلیت صددداحب امتیاز و اکثریت فقیر ،گزارشدددی

روشددن و صددریح دیگری اسددت از پیآمدهای جهانیکردن اقتصدداد .در واقع
آنچه واقعیت دارد روابط سدددلطهگر -زیر سدددلطه اسدددت و جهانیکردن مجاز
اسدت .پرده فریبی است که واقعیت را میپوشاند .چشمها را از دیدن واقعیتی

بزرگ نیز میپوشاند :در روابط مسلط -زیرسلطه ،قدرتهای اقتصادی پدید
میآیند که در همه جا هسدددتند و در هی جا نیسدددتند! و آینده را نیز بر قلمرو

جهان میافزایند و بدسددت انسددانها ،آینده نسددل امروز و نسددل آینده را نیز از
پیش متعین میکنند و ،با پیشددخورکردن ،طبیعت را خالی و در آینده ،دسددت

های انسدانها را نیز خالی میگردانند .حاصلهای والیت مطلقه بازار ،اینها
و بازماندن انسددانها از رشددد و تبدیل شدددن شددان به نیروی مخرب هسددتند.

()494

زبان فریب به فقیرها میگوید :ثروت در دسترس تو است .کافیست خود

را از قید هر قرار و قاعدهای ،جز قواعد بازار رقابت و آزادی مبادله رها کند.
بدیهی اسدت که هنوز فقیرها وجود دارند .اما دیگر الزم نیست به آنها انفاق

کرد .آنها برای آنکه از فقر رها شوند ،کافیست از قانون عمومی پیروی کنند
که داد و سددددتدکنندگان بکار میبرند .دیگر الزم نیسددددت «رشددددد دهندهها»

کشددورهاشددان را رشددد بدهند تا آنها از فقر بدرآیند .دیگر رشددد پیش شددرط

شددرکت آنها در بازار جهانی نیسددت ،بلکه رشددد حاصددل این شددرکت اسددت.
()492
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اما واقعیت غیر از این دنیای مجازی اسددت :پنداری این مجاز را سدداخته
اند تا وارونه آنرا که واقعیت اسددت ،بپوشددانند .اما چسددان ملتها زبان فریب

را پذیرفتهاند؟ چرا وقتی خود نمیتوانند روش پیشددنهادی را بیازمایند ،بجای
آنکه زبان فریبی بشددمارند و نپذیرند ،وحی منزل میپندارند و از جمله به این
دلیل که «مهندسددددی اجتماعی» ( )499وقتی بر اصددددل ثنویت تک محوری

(محور فعال جهانیکردن اقتصاد) بعمل میآید ،یک رشته احکام میشود که
آدمیدان دائم بدایدد بدا آن انطبداق بجویندد و سددددپس به این دلیل که نظامهای

مؤسددسددات اقتصددادی همچنان نظامهای اسددتبدادی هسددتند .و باالخره به این

دلیل که انسوانها همچنان در این فریب ماندهاند که رشود اقتصادی و
مهودی در بیرون از آنهووا قرار دارنوود و برای آنهووا زنوودگی در رفواه را

تدارک میکنند مجاز بدینسووان جانشووین واقییت میگردد و عرصووه
زندگی آدمی میشود:
 4باور به واقییت مجازی:
هی جامعهای نمیتواند از باور به حقیقتی اطمینان خاطر بخش چشددددم

بپوشدد .از این رو امید به «رشد» هنوز کاربُرد دارد .چراکه جهانیکردن نمی

تواند این نقش را از عهده برآید .جهانیکردن به قهر به زیرسددددلطهها ،تحمیل

شدددهاسددت و از آنها میخواهد خویشددتن را تطبیق دهند با رویدادی که آنها
در ایجادش نقش ندارند .انطباق جسددتن کارپذیری اسددت و کارپذیری رشددد

نیسدت .وسدائل ارتباط جمعی ،روز و شب «جهانی شدن» اقتصاد را به مثابه
راهحلی میباورانند که «جز آن ،وجود ندارد» )491( .با وجود این ،جهانی

کردن را به ضددددرب تبلیغات نمیتوان به خورد چند میلیارد انسددددان داد .این
تبلیغات بر بسدتر باور به رشدد انجام میگیرند .به قول دورکیم ،جامعه شناس

فرانسددوی ،هیچ جامیهای بدون وجود باوری مشووترک ،پدید نمیآید و

دوام نمیآورد ف .491غیر ممکن است بتوان از این باور عمومی چشم
پوشووید زیرا جامیه برجا نمیماند این واقعیت را مدرس نیز بر زبان آورده

اسدددت ( )496و چرائی آن را ،در مطالعه ایرانیت ،یافتهام )497( :نخسدددت
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باید دانسدت باوری عمومی میشدود که با حیات مسدتقل وآزاد و رشد تمامی
اعضددای یک جامعه سددازگار افتد .این باور حاصددل تجربه و بنابراین دسددت

آورد رشدد انسدانهای عضدو یک جامعه میشدود .اما بسیار میشود که قدرت
مجاز را جانشدددین واقعیت میکند .بهاین عنوان که «چاره دیگری نیسدددت»،

اصل راهنمای زندگی در استقالل و آزادی و رشد راکه موازنه عدمی است ،با
اصددل راهنمای قدرت که ثنویت اسددت ،همراه و بتدریج برآن حاکم میکند.

هرگاه این اصددل بطور کامل جانشددین آن اصددل بگردد ،مرگ جامعه قطعی می

شددددود .نابسددددامانیهای اجتماعی بدینسددددان پدید میآیند .هر اندازه کاربُرد
ثنویت ،بیشددتر ،نابسددامانیها بیشددتر میشددوند و جامعه آسددانتر ،مجاز را بدون

آزمودن میپذیرد.

در جریان تاریخ ،اسدطورهها پیدا میشدوند و با تغییر شرائط ،تغییر شکل

میدهند و میمانند .آن بت عیار که شددداعر را به فغان آورد ،اسدددطوره اسدددت.
بنگرید که اسدطوره رشدد از دوران ارسدطو تا امروز ،چه بسدیار شکلها بخود

گرفتدهاسددددت .تکرارکنیم که اگر رشددددد ذاتی زندگی یک موجود فعال نبود،
ممکن نبود از آن اسطوره بسازند و آدمی را بدان بفریبند .چنانکه اگر تشنگی

نباشددد ،آدمی فریب سددراب را نمیخورد .اسددطوره رشددد را با تبدیل مدار باز

مادی  معنوی به مدار بسته مادی  مادی و القای باور به قدرت (= زور)
از راه جانشددین کردن قدرت (= توانائی) با قدرت (= زور) ،میسددازند .بدین

قرار ،کدارآترین زبانهای فریب ،زبانی اسددددت که واقعیت و حقیقت را منکر

نمیشدددود ،واقعیت و حقیقت دیگری که وجودشدددان عارضدددی اسدددت ،با آن،
همراه میکند .همانسددددان که قرآن میگوید )491( :به حقیقت لباس درو

میپوشدداند .مجاز را ،جز در فضددای ابهام ،نمیتوان پوشددش واقعیت مطلوب
کرد .اما چرا انسددانها به ابهام راضددی میشددوند و فضددای ذهنهاشددان فضددای

ابهام میشدود؟ این آن پرسش اساسی است که اگر انسانها از خود میکردند،
استقالل و آزادی خویش را از یاد نمیبردند و به قدرت (= زور) اصالت نمی

دادند .در حقیقت ،اصالت دادن به زور ،همراه است با پر کردن فضای ذهن

از ابهام .در ابهام ،زبان فریب آسددان میتواند ،مجاز را حقیقت جلوه دهد .از

این رو اسددددت کده آدمیدان بده مجاز ،یا نه حق و نه باطل ،نه خوب و نه بد ،یا
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راسدت بخواهی ،حق در پوشش باطل و خوب در پوشش بد ،رغبت میکنند.
هر ذهن ،جهددانی مجددازی میسدددددازد و قدددرتمددداران ،واقعیددت مطلوب را در
پوشش مجاز چنان میپوشانند که واقعیت را همان ببیند و باور کند که مجاز
در نظرش جلوه میدهدد .در تبلیغات تجارتی که وسددددائل ارتباط جمعی بدان

میپردازند ،جز از این فن که در فضای ابهام ،لباس مجاز را بر قامت واقعیت
پوشداندن اسدت ،استفاده نمیکنند .اما در سیاست و در اقتصاد نیز همین فن

را بکدار میبرند )493( .برای مثال ،میدانیم روزانه  4211میلیارد دالر در
بازار مالی برد و باخت میشود (در پایان قرن ،در  2149رقم بسیار بزرگتر

اسددددت :اینگونه «معاملهها» 41برابر تولید ناخالص جهان بودهاند) .و این
امر یکی از گویاترین پیآمدهای جهانیکردن اسدت .این سرمایه که از جریان

تولید خارج میشدددود ،نیروی محرکهای اسدددتکه قدرت ویرانگر عظیمی می
گردد 61 ،برابر ارزش مبادالت بازرگانی و سددرمایهگذاریهای مسددتقیم بین

المللی اسدددت و سدددودی بزرگ عاید سدددوداگران میکند .این سدددوداگری بر
واقعیت لباس مجاز میپوشدددداند و ،بدان ،قمار را معامله میباوراند .با بیرون
بردن این نیرو از اقتصاد ،دیگر سود تابع فعالیت اقتصادی نیست .آنسان که

در دوران صددددنعدت بود .بنا بر فرمول مارکس ،AMÁ ،سددددود یا ارزش
اضدافی تابع تولید و اسدتثمار نیروی کار بود .در دنیای جدید اقتصاد مجازی

جهانی شدددده ،دیگر نیازی نیسدددت که ( Áارزش  +ارزش اضدددافی) از جریان
مبادله کاال با پول حاصددل شددود ،میتواند بطور مسددتقیم ،از ( Aپول) بدسددت
آید .در گذشددددته ،بورس باز ،در خرید و فروش سددددهام ،بنای کار خود را بر

کیفیت ادارۀ یک شدددرکت و کمیت سدددود آن میگذاشدددت .امروز دیگر چنین
نیسددددت .در بورس بدازی ،پولها ،نرخهای بهره و «محصددددوالت مجازی»

بحسدداب میآیند .از اینرو ،تمیز واقعیت از مجاز ،پول مجازی از پول واقعی

و دارائی واقعی از «محصول مشتق» بسیار مشکل شدهاست.

و چون آدمیان میان حیقیت و مجاز سرگردانند ،کافیست بپذیرند «راست

مینماید»! برای مثال ،بپذیرند رشد اقتصادی بیکاری را جذب میکند .و یا
از بند هر قاعده و قرار رهاکردن بازارها به همه سددود میرسدداند و یا دولتها

حاکمیت دارند و یا به وعدههای انتخاباتی وفا خواهند کرد .و ...
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و از آنجا که نسدددبت به واقعیت و حقیقت رشدددد ابهام پدید آمدهاسدددت،
«رشدد» هنوز میتواند خیالها را خوش کند .بدینسان اسطوره میتواند خدا

بماند .شددک سددبب س دلب باور از آن نمیشددود .همه چنان رفتار میکنند مثل

اینکه رشددد همگانی شدددهاسددت .مثل اینکه قرضددههای خارجی قابل پرداخت

میشددوند ،مثل اینکه کشددورهای فقیر میتوانند به کشددورهای ثروتمند برسددند،
مثل اینکه رشددد اقتصددادی بمعنای افزودن بر قیمت تولید بیحد میتواند دیر

بپاید .مثل اینکه دنیای خیالی واقعیت پیدا خواهدکرد.

و از آنجا که مجاز ،بخشددددی از واقعیت روزمره شدددددهاسددددت ،خطر از پی

آمدهای ویرانگر «راسددت نمودن» و «راسددت پنداشددتن» مجاز جدی گشددته
است .پیش از این ،باید در مردم باوری بوجود میآوردند تا انجام کاری را از

آنها بخواهند .حاال ،کاری میکنند (هر کار که شددددد) و به مردم میباورانند
که بدان باور دارند! جنگ  1ساله با عراق ،جنگی بود که مالتاریا میکرد تا
مردم باور کنند که کمربند شیعه ایجاد میشود که راه قدس باز میشود که فتنه

در جهان رفع میشددود .در  ،2141هنوز همان زبان فریب بکار میرود :ایران

بر چهار پایتخت حاکم اسددددت! نیک که بنگری ،یک زبان فریب جای یک

زبان فریب دیگر را گرفتهاسدت :پیش از این ،نخست باور را ایجاد میکردند

(باور به الگوی رشددد) اما مردم بجای شددرکت در یک تجربه ،آلت فعل یک
سدیاست میشدند .و اینک کاری را میکنند و میکوشند به مردم بباورانند که
آن کار در مصدددلحت آنها اسدددت .این بار نیز مردم تجربه نمیکنند ،آلت می

شددددوندد .بددین قرار ،چون میگدذارند دیگران بجای آنها تصددددمیم بگیرند،
تصمیم گیرندگان مجاز را بجای واقعیت به آنها میقبوالنند.

بهررو ،رشدد که پیش از این اسدطوره سازمان دهنده و مشروعیت بخشنده

به سددیاسددتها و رفتارها بود ،اینک مجاز را جانشددین میکند .بیشددتر از آن،
واقعیت را با مجاز میپوشاند .روزی گفتند« :ای آزادی چه جنایتها که بنام

تو نکردند» ،امروز میگویند «ای رشدددد چه جنایت ها و ویران سدددازیها که
بنام تو نکردند».
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 2در ورای رشد:
بظاهر ،جهان هی گاه این اندازه ثروتمند نبودهاسدت .هم در شمال و هم

در جنوب ،تولید افزایش پیدا میکند .مبادالت بازرگانی به یمن آزاد ساختن

بدازرگدانی از قیدد مقررات و حمدایدتهدا ،چند برابر میشددددوند ،هزینه تولید،
بخداطر بکارگرفتن فنون جدید و بیکار کردن کارگران ،کاهش میپذیرد .این
ظاهر ،باطن یا واقعیتهای بسدددیار را میپوشددداند :منابع طبیعت پیشدددخور می

شوند .محیط زیست آلوده میشود .نیروهای محرکه بسیار بزرگی ،در تخریب
بکار میروند .در یک کالم ،آینده پیشددددخور و در همانحال ،از پیش متعین

می شددددود :خطر آن وجود دارد که نابرابری رو به افزایش کنونی در ثروت ،به
برابری طبیعت و موجودهای زنده در فقر ،بیانجامد.

و انسدددانیت فریب این دو وعده را خوردهاسدددت و میخورد :یکی علم و

فن سرانجام راهحلی برای «ویران سازیهای رشد» مییابد و دیگری،
مانا ترقی علم و فن نمیتوان شد

اقتصدددداددانها از یافتن راهحل ناتوان شدددددهاند .سددددازمان ملل متحد از

«سرمایه اجتماعی» دم میزند .این سرمایه را مجموع روابطی میشمارد که به
یمن رعایت ضددوابط مردمسدداالری و حقوق انسددان ،جامعه را به راه رشددد می

اندازد )411( .و بانک جهانی نیز وانمود میکند که به اهمیت این سددرمایه،

پی بردهاسدددت .بنا بر قول صددداحبان این نظر ،این سدددرمایه اجتماعی فرهنگی
مدنی است که به جامعه امکان میدهد راه رشد را در پیش بگیرد .به یمن این

فرهنگ ،میتوان رفتار اعضای جامعه را ،از پیش ،حدس زد و بهاتکای آن،
برنامه رشدد را تنظیم و بهاجرا گذاشددت .این سددرمایه ،به اندازۀ سددرمایه مالی و
کدار و مندابع طبیعی اهمیدت دارد .وانمود میکنندد که دانسددددتهاند روشهای

زورمدارانه که به زور ،جامعهها را به راه تجدد کشاندن بودند ،از رشد ماندگی

را رشددد دادهاند .پس ،بنا بر ایناسددت که «رشددد انسددانی با دوام» جایگزین
شدود .در این رشد ،توجه به بهبود وضعیت فقیران ،طبیعت ،زنان و کودکان،

در درازمدت اسددت« :زمان آن شدددهاسددت که نظریه و روشهای رشددد ،بطور
کامل ،از نو اندیشیده شوند».
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اما در عمل ،کاری جز این انجام نمیگیرد که «سددددرمایه اجتماعی» نیز
بحسدابآید که کاری مفید اسدت .اما نظیر بهحسداب گذاشتن «شاخص رشد
انسان» است .آن شاخص امکان میداد ،تولید ناخالص داخلی ،تنها شاخص
نباشد و ارزیابی قدری به واقعیت نزدیک شود .اما به حساب آوردن «سرمایه

اجتماعی» را نمیتوان از نو اندیشددیدن کامل درباره نظریه و روشهای رشددد

خواند.

اگر قرار بر از نو اندیشدددیدن بود ،باید پذیرفته میشدددد که نظریه رشدددد از

علم ،جز صفت «علمی» را ندارند .نظریهها بر اصل راهنمائی ساخته شدهاند
که بیانگر قدرت مداری است و به جای انسان ،قدرت (= زور) را مینشانند.

شدددداخصهدا را نیز وارونده بکدار میبرند :در تولید ملی ،تخریبها را نیز به
حسدددداب تولیدد و درآمد ملی میگذراند )414( .اما حق ایناسددددت که آنرا

وارونه بکار میبرند:

نسبت رشد به قدرت و باور و علم و خشونت:
هرگاه میان انسان و باور او ،قدرت (= زور) قرار بگیرد ،تجربه غیر ممکن

میشود .زیرا قدرت کاربرد پیدا میکند و بکار میرود .و نیز اگر جای قدرت
را به نظر علمی بدهیم و قصد ما از تجربه این باشد که از آن تصدیق صحت

«نظر علمی» را بستانیم ،جز این نکردهایم که نظر علمی را به خدمت قدرت

درآورهایم .کارما نه تجربه که توجیه نظری است که اسطوره کرده ایم .دقت را

که بیشترکنیم میبینیم برای گرفتن این تصدیق ،عقل را از چهارسو سانسور

کردهایم تا اطالعات و دادههای ناقض صحت آن نظر به عقل راه نیابند.
عالمت عمومی که عقل زندانی قدرت و نظر و باور اسطوره شده از خود

بروزمی دهد  ،کدام است؟
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های استقالل و آزادی و خشونت:

عقلی که خالق و تجربهگر نیست ،از قلمرو خود که بیکران الاِکراه است،
محروم است .به سخن رساتر ،زندانی اکراه است .عقلی که زندانی است ،بیشتر

از مرغی که در قفس است ،بال و پر میزند .دائم در پی آن است که راهی

بجوید و به فضای باز الاِکراه درآید .پس کسی که قدرت (= زور) را بر اندیشه

و عمل خویش حاکم میکند  ،نخست ،با خود زور بکار میبرد .و چون عقل
را زندانی و او را از روش طبیعی که تجربهگری است ،باز می دارد ،برای او

جز یک روش باقی نمیماند :خشونتگری

دو خشونت ،یکی با خود و یکی با محیطهای اجتماعی و طبیعی زیست،

عالمت عمومی هستند که هر قدرت پرستی ،در پندار و گفتار و کردار خویش،
روزمره ،از خود بروز میدهد  .حتی اظهار ادب و محبت او ترجمان این دو

خشونت میشوند.

در حقیقت ،محبت فطرت هستی است .بنابراین ،بطور خودجوش و بدون

واسطه ابراز میشود .اما خشونت بدون وجود یک علت یا بیشتر و با واسطه

پیدا و اظهار نمیشود .حال اگر کسی برای ابراز محبت نیاز به پیدا شدن علتی
داشت و بیواسطه نتوانست آن را اظهار کند ،بطور کامل به تسخیر قهر در

آمدهاست .نمیبینیم مستبدها تنها وقتی از مردم می خواهند از آنها اطاعت
کنند ،به یاد ابراز مرحمت به مردم میافتند!

کمیسیونهای بسیاری برای یافتن دالیل شکستهای برنامههای رشد و

پیشنهادکردن تعریفهای جدید از رشد و پیشنهاد تدابیری برای بیرون بردن
جامعه جهانی از بنبست ،تشکیل شدهاند .کمیسیون جنوب که در اوائل دهه
 ،4331گزارش خویش را انتشار دادهاست ،جای تولید ناخالص ملی را ،به
عنوان یکی از معیارها ،به درآمد سرانه دادهاست .در انتقاد از اینکار ،گفته
اند :این معیار بهتر از تولید ناخالص ملی است .اما تفاوت چندانی با آن ندارد.

زیرا درآمد سرانه را از تولید ناخالص به دست میآورند و تولید ناخالص ملی

راستگو نیست .چراکه چه بسیار تولیدها و خدمات ویرانساز که زیان ملی
هستند ،به حساب تولید ملی گذاشته میشوند .سادهترین مثال ،مثال خودروها
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است :آلودگی محیط زیست که ایجاد میکنند ،تصادفها که ببار میآورند،
هزینهها که به پای نیروهای انتظامی و مؤسسات درمانی میگذارند ،استهالک،

فرسودگی عصبی که برای رانندگان ببار میآورند ،تولید به حساب میآیند و در

تولید ناخالص ملی محاسبه میشوند .یا در نظامهای استبدادی ،هزینههای

سنگین مهار نارضایتیها و اتالف نیروهای محرکه جامعه و  ،...تولید

محسوب و در تولید ناخالص ملی محاسبه میشوند.

اگر اهل دانش در انتقاد دورتر میرفتند ،به واقعیتی میرسیدند که طی سه

دهه ،به استمرار ،خاطر نشان میکنم:

زبان فریب ،تولید ناخالص ملی را وارونه بکار میبرد .اگر از این تولید

خواسته شود حقیقت را بگوید ،خواهد گفت :حاصل جمع:

 .4میزان مصرف فرآوردهها و خدمات مخرب نسبت بهکل تولید ،اندازه
محرومیت اعضای آن جامعه را از استقالل و آزادی خویش و میزان خشونتی

را بدست میدهدکه در جامعه بکار میرود .و

 .2نسبت صادرات فرآوردهها ( و نه ثروتهای طبیعی و استعدادهای انسانی
که صدورشان تخریب نیروهای محرکه است) و خدمات به واردات فرآوردهها
و کاالها ،جای جامعه را در روابط مسلط -زیر سلطه معلوم میکند و شدت

خشونتی را آشکار میگرداند که بر روابط خارجی آن جامعه حاکم است .این
قهر را جامعه زیر سلطه به خود منتقل و در تخریب نیروهای محرکه خویش

بکار میبرد.

برای مثال ،جمعیت جوان هر جامعه ،نیروی محرکه آن جامعه است .برای

اینکه بدانیم این نیروی محرکه چه اندازه از خودانگیختگی یا استقالل و
آزادی خویش محروم است و شدت قهری که در ویرانی او به مثابه نیروی
محرکه بکار میرود ،چه میزان است ،میتوانیم محاسبه زیر را انجام بدهیم:

 .2.4محروم کردن نسل جوان از نیروهای محرکه که با صدورشان ،این نسل

از خود آنها و کارها که میتوانند ایجاد کنند ،محروم میشود .در مورد ایران،
بارزترین مثال ،صدور نفت و گاز و مواد کانی و گیاهی و فرار استعدادها و

سرمایه است .و
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 .2.2میزان بیکاری واقعی نسل جوان (بیکاری +کارهای کاذب +کارهائی که
وجودشان گزارشگر عقب ماندگی فنی و علمی هستند) .و

 .2.9میزان کار در قوای قهریه (در مثال ایران ،آن بخش از نیروهای مسلح که
ستون فقرات رژیم هستند ،سپاه و بسیج و انصار حزبالله) .و

 .2.1میزان جوانانی که در تولید یا خدمات ویرانگر مشغول به کارهستند .و
 .2.1میزان مهاجرت .و

 .2.6اختالف سطح علمی و فنی این نسل از سطح علمی و فنی که بشر به آن

رسیده است .و

 .2.7میزان نارضائی (یا قهری که به جوانان وارد میشود) .بنابراین،
 .2.1میزان کاهش سرمایه اجتماعی

جمع این اندازهها ،شاخصی را به دست میدهد که ،بدان ،میتوان اندازۀ

تخریب نسل جوان را ،به مثابه نیروی محرکه ،تا حدودی بدست آورد .این

اندازهگیری را میتوان دقیقتر کرد:

در مطالعههای دیگر توضیح دادهام که فراخنای الاِکراه قلمرو استقالل و

آزادی انسان است .آدمی وقتی به این فراخنا در میآید ،خود را مستقل و آزاد

مییابد .اما تنها بگاه خلق یک اندیشه ،یک هنر ،یک اثر است که آدمی خود
را رها از هر حدی و مرزی حس میکند  .پس ،برای اینکه بدانیم یک نسل
چه اندازه مستقل و آزاد است ،میزان ابتکار و ابداع و خلق آن نسل ،و همراه

با آن ،میزان وسعت قلمرو الاِکراه او را باید اندازه بگیریم .بدینقرار ،هر جوان

میتواند در فعالیت روزانه خود ،تأمل کند :کار طبیعی انسان ،خلق است.
نیرویی که او دارد ،اگر نسازد ،بیکار نمیماند ،ویران میکند  .پس ،اگر آدمی
نیرو را در ابتکار و ابداع و آفریدن بکار نبرد ،در ویرانگری بکار میبرد.

بنابراین ،نسبت فعالیتهای سازنده به فعالیتهای ویرانگر ،وسعت فضای
فرهنگ استقالل و آزادی او را به دست میدهد .میزان فعالیت خالقه میزان

وجدان او را به استقالل وآزادی خویش و بهره جستنش را از استقالل و آزادی،
معلوم میکند .در مقابل ،میزان فعالیتهای ویرانگر ،خواه مرئی و چه نامرئی

(همگانیترین آن وقت کشی) گزارشگر خشونتی است که جوان در خود بکار

میبرد بعالوه قهری که نظامی اجتماعی در او بکار میبرد .حال اگر بخواهیم،
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شاخص اقتصادی و شاخص فرهنگی (فعالیتهای سازنده) را با شاخصهای
دیگر ترکیب کنیم ،هنوز باید آن شاخصها را شناسائی کنیم:

میشل سر  ،Michel Serresفیلسوف عضو آ کادمی فرانسه ،بر آناست

که خشونت در طبیعت انسان وجود دارد .و از آنجا که اگر این خشونت مهار
نمیشد انسانها یکدیگر را از میان برده بودند و دیگر نبودیم تا از ذاتی یا
عارضی بودن قهر بحث کنیم ،سه عامل
 .4دین و حقوق و علم و
 .2نیروهای مسلح و
 .9اقتصاد،

که سه خدا ،ژوپیتر و مارس و کیرینوس  Quirinusمظاهرشان بودند ،وظیفه

مهار قهر را یافته اند .به نظر او ،هر یک از آن سه عامل نباشد ،قهر زنجیر پاره
و هستی انسانها را بر باد می داد (: )412

● نقش اول را دین بر عهده دارد حقوق و علم نیز از دین پیدا شدهاند .اگر

دین نباشد ،علم میتواند به استخدام نیروی مسلح در آید و انسانها تا انهدام

با یکدیگر ،بجنگند .از اینرو ،دین ،علیاالصل ،قهر را حرام میگرداند مگر
در مقام خنثی کردن قهر مهاجم.

● اما اگر هر جامعه قهر سازمان یافته (ارتش +نیروهای انتظامی) را نداشته
باشد ،به قهری که دیگران بر او وارد میکنند و به قهری که اعضای آن برضد

یکدیگر بکار میبرند ،از پا در میآید .دارا شدن علم و ثروت نه تنها جامعه را
از قهر حفظ نمیکند ،بلکه بیشتر در خطر آتش قهر جامعه های دیگر قرارش

میدهد.

● اما اگر اقتصاد نباشد و جامعه گرفتار فقر مادی و علمی و معنوی= فقر سیاه
بگردد ،فقر سیاه قهر سیاه را بر آن جامعه حاکم میکند .

اما چه میشود وقتی دین قهر را مجاز و بیشتر از آن ،مقدس میکند و با

مسلط کردن بنیاد دینی بر قوای مسلح و اقتصاد ،به قهر،کاربرد عمومی می
دهد؟ این پرسشی است که تجربۀ جامعۀ امروز ایران و جامعههای خاورمیانه

و بخشی از افریقا بشکلی و غرب گرفتار خشونت مصرف انبوه بشکلی دیگر،

پیشاروی نسلهای امروز سراسر جهان مینهد .از آنجا که نقش جوان ،در
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جامیه ،بازتر و تحولپذیرتر کردن نظام اجتماعیاست ،بیشتر نیاز
دارد که دین و حقو و علم در قهرزدائی کاربرد پیداکنند پس پیش از
دیگران ،بر او است که سه پرسش را موضوع روز خود کند و بکوشد برای آن،

راهحل پیداکند.

 2سه پرسش و پاسخ هایشان:
سه پرسش ما عبارت بودند از:

 .4خشونت را چگونه میتوان زدود و
 .2آیا زدودن خشونت با روش کردن عدم خشونت مطلق میسر است و یا بنا
بر ضرورت ،برای خشونتزدائی ،میتوان قهر بکار برد؟ و

 .9رابطۀ خشونتزدائی با هدف که ایجاد جامعۀ مردم ساالر است ،چیست؟
میشل سر بر این است که ( :)419

«پرسش اولی که طرح میشود ،ایناست :آیا قهری که انسانها برضد یکدیگر
بکار می برند ،خود وجود دارد یا علتی باید تا در وجود آید؟ اگر علتی آن را
بوجود میآورد ،پس پیدایش قهر ،یکسره ،پیآمد و تابع آن علت میشود .اما

تجربه معلوم میکندکه قهر نه پدر دارد و نه مادر و نه او را نیاکانی است .خود

خویشتن را بطور نامحدودی تولید میکند .منطق نیز حاصل تجربه را تصدیق

میکند  .چرا که جنگیدن بر ضد جنگ ،ره به جنگ میبرد :برنهاد (آنتی تز)
نفی قهر ،قهر است .وقتی علتهای دیگر برای آن میجوئیم ،توجیه و پوزش

هائی از کار در میآیند که از قهر میآیند .قهر خود علت خویش است».

در پیآن ،به شرحی که آمد ،میشل سر استدالل میکند که اگر سه عامل

بازدارنده نبودند ،انسانها ،به قهر ،یکدیگر را نابود میکردند .اما چرا فیلسوف

تناقضهائی را که نظرش در بر دارد ،ندیدهاست؟ بخصوص سه تناقض نظرگیر

زیر را:
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 .4او از منشاء «قهری که میان انسانها بکار میرود» میپرسد .بدین پرسش،
تصدیق میکند برای آنکه قهر بکار رود ،نیاز به دوگانگی (من و دیگری)
است .اما این دوگانگی باید خصمانه بگردد تا به قول فیلسوف ،قهر زنجیر

بگسلد .اما اگر خصومت را قهر بدانیم ،هرگز خصومت از «خصومت اولیه»

نمیآید .زیرا اگر از آغاز جز خصومت نبود ،به قول فیلسوف ،قهر نسل بشر را
از روی زمین بر میداشت .بر فرض که دوگانگی را بتوان خصمانه ،بنابراین

قهرآمیز خواند ،علت و یا عللی الزم است و یا هستند تا که خصومت را

برانگیزد و یا برانگیزند .برای مثال ،دو دوست میتوانند خصم یکدیگر شوند

وقتی هر دو عاشق یک نفر میشوند .بدینسان ،امر مسلم ایناست که «دوستی
بدون علت شاید اما دشمنی بدون علت نشاید» .به سخن دیگر ،قهر با واسطه

است و بدون پا درمیانی علت یا علتها ،در وجود نمیآید .حال آنکه محبت
بدون واسطهاست و وجودش و اظهارش به هی

علتی نیاز ندارد :از

استعدادهای انسانها ،یکی استعداد انس و دوست داشتناست.

 .2اگر قهر خود علت خویش است و اگر سه عامل مهار کننده قهر نبودند،
انسانها یکدیگر را نابود میکردند ،پس انسانی که خشونت در سرشت او

است ،چگونه توانستهاست عوامل مهارکننده خشونت را بوجود آورد؟ سه
عاملی که بکار میبرد ،هنوز تناقض موجود در نظر او را آشکارتر میکنند :از

سه عامل ،عامل دوم ،نیروهای مسلح ،نقش بازدارنده را بازی میکنند .اما دو

عامل دین و حقوق و علم و اقتصاد چطور؟ آیا ممکناست فطرت انسان
توحید نباشد و انسان در بند جز قهر باشد و دین و علم پدید آیند و بتوانند قهر

را در وجود انسان به زنجیر کشند؟ اگر فیلسوف این پرسش را از خود می

کرد ،متوجه میشد که اگر «قهر خود علت خویش بود» خدا بود ف ذات
خدا دلیل است بر ذات او .و اگر خشونت ،این خدا ،در انسان بود،

هیچیک از سه عامل بازدارنده خشونت پدید نمیآمدند

 .9و باالخره ،علت قهر دوئیت است و دوئیت میان انسانها (و جانداران نیز)

پدید میآید .اما اگر بدون وجود مهار کنندهها ،قهر نسل انسان را از روی زمین
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بر میداشت ،پس در هستی قهر نیست .چرا که بنا بر استدالل میشل سر ،وجود
قهر در هستی ،نافی هستی است .پدیدههای هستی ،محدود هستند و دوئیتها

از محدودیت پدیدهها مایه میگیرند .در اینجا ،اگر درنگ کنیم و خود تجربه
ای را انجام دهیم ،میتوانیم دریابیم چرا دوئیت پدید میآید :اگر میان خود و
پندار و گفتار و کردار خویش ،خدا (= آزادی مطلق) را قرار دهیم ،دوگانگی

از میان بر میخیزد و به محض اینکه از خدا غفلت میکنیم ،خود را در بند
دوئیتها مییابیم .این تجربه ما را از واقعیت زیر آ گاه میکند:

منشاء دوئیتها ،غفلت انسان از آزادی خویش است و دوئیتها

منشاء قهر میشوند حتی اگر غفلت از استقالل وآزادی خویش را عملی
قهرآمیز بدانیم ،این عمل عارضی است و ذاتی نیست

اینک که دانستیم اگر اصل راهنما را موازنه عدمی بگردانیم ،قهر در وجود

نمیآید و اگر ثنویت کنیم ،قهر بوجود میآید ،میتوانیم تجربه کنیم برای این
که بدانیم در انتخاب اصل راهنما آزاد هستیم یا نیستیم:

 .1میشل سر مینویسد« :تجربه نشان میدهد که قهر خود علت خویش
است» .اما هم او میگوید علم مهار کننده قهر است .پس تجربه باید در
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

در آغاز دیدیم اگر میان انسان و تجربه ،نظری قرار بگیرد که آنرا بر اندیشۀ

خویش مسلط کردهاست( ،نظر= بیان قدرت) تجربه جای خود را به توجیه آن
نظر می دهد  .آدمی به جای تجربه ،این تصدیق است که برای صحت نظر

تدارک میکند  .اینک این تجربه را انجام دهیم :بتدریج ،میزان عصبانیت را

در خود باال ببریم .خواهیم دید وقتی عصبانیت به جائی میرسد که شدت

عصبانیت .ما را کور و کر میکند ،عقل ما خودانگیختگی خویش را از دست

میدهد و آلت قهر عنان گسیخته میشود .حال اگر کار را وارونه کنیم و بتدریج
از شدت عصبانیت بکاهیم ،می بینیم عقل ما خودانگیختگی خویش را باز

میی ابد .اگر تجربه را ادامه دهیم تا رها کردن خویش از دوئیتها ،خواهیم
دید خود را مستقل و آزاد حس میکنیم و عقل ما خودانگیختگی طبیعی خود

را باز مییابد.
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دقت را که بیشتر کنیم ،متوجه امر مهمتری میشویم :عقل با موضوع مورد
شناسائی ،رابطۀ مستقیم پیدا میکند .بدین تجربه ،بر ما معلوم میشود که

 4اصل راهنما انتخاب کردنی است و انسان خود آن را بر میگزیند و
 2هر زمان عقل با موضوع مورد شناسایی رابطه مستقیم برقرارمی

کند ،عالمت ایناست که انسان مستقل وآزاد است و

 9هرگاه رابطه عقل با موضوع مورد شناسائی غیر مستقیم میشود،
شناسائی از راه تجربه ناشدنی میشود ،بنابراین ،ممکن نمیشود انسان

نیز در بند ثنویت و گرفتار قهر است

این قاعده ،روش همگانی قهرزدائی را به دست میدهد  :راه رشد از بیراۀ

زور و قهر جدا است برای آنکه آدمی بتواند به راه رشد برود ،باید عقل او

خودانگیختگی خویش را از دست ندهد و تجربهگر بشود .برای آنکه تجربه

گر بشود ،باید بتواند با واقعیتها رابطه مستقیم و بیواسطه برقرارکند .به

سخن دیگر ،باید از ثنویت به مثابه اصل راهنما رها شود .اگر جریان رشد را

تا باز یافتن استقالل وآزادی خویش ادامه بدهد« ،رسد به جائی که به جز خدا
نبیند ».این تجربه به او میآموزد صیر به خدا باز یافتن استقالل و آزادی
خویش است .اگر این تجربه را تمرینکند ،بتدریج ،موازنه عدمی اصل

راهنمای عقل او خواهد شد .جهاد اکبر همین است .حاصل انجام این تجربه،
دو کتاب کیش شخصیت و موازنهها شدند.

بدینقرار« ،جهاداکبر» قهرزدائی در خویشتن و از میان بردن علت وجود

آن ،ثنویت ،و باز یافتن استقالل و آزادی خویش است .به این جهاد ،به این

کوشش پیگیر و تمرین مداوم ،آدمی پی میبرد که اگر استقالل و آزادی ذاتی
هستی انسان نبود ،تجربه و علم نیز نبودند .بدین عرفان ،میزان سنجشی به

دست میآورد:

کمی و بیشی رشد هر جامیه را کمی و بیشی تولید و مصرف قهر به

دست میدهد هر اندازه میزان تولید و مصرف قهر بیشتر ،جامیه عقب
ماندهتر در چنین جامیهای ،همواره میزان مصرف بر تولید فزونی می
جوید
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این قاعده ما را از قاعده عمومی دیگری آگاه میکند که ملتها ،در
صعود و سقوط ،از آن پیروی میکنند :در دوران صعود ،میزان تولید و مصرف
قهر در درون جامعه ناچیز است .اما بتدریج که در روابط سلطه گر -زیر سلطه،

قرار میگیرند ،وضعیتی را پیدا میکنند که ،پیش از این ،امپراطوریهای ایران

و روم و عرب و ،در زمان ما ،امپراطوری های انگلیس و روس پیدا کرده اند
و امریکا پیدا خواهدکرد.

بدینقرار ،آدمی وقتی ،در خود ،قهرزدائی میکند ،اصل راهنمای عقل

خویش را نیز موازنه عدمی میکند و میتواند ببیند .ببیند آتش خشونت را که
به جان انسان و حیوان و محیط زیست افکندهاست .و بسا آماده میشود

جامعهها را به رها شدن از قهر بخواند .به روشی بخواند که مردم ایران در
انقالب بزرگ خویش بکار بردند .جنبش همگانی خشونت زدا بخواند.

بدین قرار ،بنای جامعۀ مستقل و آزاد ،بنابر این ،رشد یاب ،به انجام

کارهای زیر میسر میشود:

 .4جریان قهرزدائی در جامعه ،همان جریان پایان دادن به تولید و مصرف

خشونت ،بنابراین ،جانشین قدرتمداری کردن حقمداری است .پس ،اگر
نقش دین و علم این باشد که جامیه را از قهر حفظ کند ،یگانگی دین

و علم با قدرت ف=زور .نه تنها این نقش را از دین و علم میستاند ،بلکه
این دو را ابزار قدرت میگرداند و خشونت را فراگیر میکند

بدینقرار ،بزرگترین جنایتها و خیانتها در حق انسانها و فراگیرترین

فسادها ،دین و علم را وسیله مشروعیت بخشیدن به قدرت ،بنابراین ،قهر را
روش عمومیکردن است .در قرون وسطی ،این جنایت و خیانت و فساد را

پاپها کردند و روزگار اروپا را سیاه گرداندند .در قرن بیستم ،نخست،
ایدئولوژیها قهر را مقدس ساختند و بدان کاربرد عمومی دادند و سپس ،در
دنیای مسلمان ،قدرتمدارهائی که دین را وسیله مشروعیت بخشیدن به

قدرتمداری و خشونت گستری ،خشونت را تقدیس کردهاند.

بنابراین ،نه تنها جدائی دین و علم از قدرت (= زور) شرط سالمت دین

و علم راهبر رشد انسان در استقالل و آزادی است ،بلکه این دو روشهائی
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هستند در اختیار انسانها ،برای آنکه نخست آنها را از افتادن در بیراۀ قهر
باز بدارند و آنگاه آنها را به مهار دولت توانا کنند :افضلالجهاد همیناست.

بدینقرار ،جهاد افضل که اظهار حق در حضور سلطان جائر است ،جایگاه

حق را به آدمی میآموزد و او را از غفلت خویش از توجه به جایگاه حق،

شرمسار میکند :حق بیطرف نیست ،چون هست زور نیست و بدون غفلت از

حق ،نیرو را نمیتوان در زور از خود بیگانه کرد .بدینسان ،توانائی جامعه
مدنی به استقالل و آزادی او و استقالل دین و حق و علم از دولت است.
آزادی باور و آزادی جریان اندیشه و آزادی فعالیت علمی و برخورداری انسان

از حقوق خویش ،رابطه او با دولت را واژگونه میکند :جامعه جمهوری
شهروندان میگردد و دولت سازمانی میشود که جامعه بخشی از والیت خویش
را ،از راه آن ،انجام میدهد  .هر اندازه والیتی که جامعه اعمال میکند ،مستقیم
تر ،میزان قهر کمتر و جامعه مدنی از توانائی خویش برخوردارتر.

بدین قرار ،استقرار دولت استبدادی ،خود گزارشگر سنگینی جوم قهر در

جامعه است .بنابراین ،مبارزه با استبداد تنها از راه سبککردن جوم قهر میسر
میشود .هی دولت استبدادی نمیتواند مانع سبککردن جوم قهر شود .اگر

تولید قهر کاهش پذیرد و مجاری که از آنها قهر در دولت متمرکز و از طریق
دولت در جامعه بکار میرود ،بسته شوند ،دولت استبدادی چون برف آب می
شود .آیا هرگز نیاز به بکار بردن قهر برضد دولت استبدادی پیدا نمیشود؟ اگر

قهرزدائی تمام و کمال انجام پذیرد ،نه .با اینحال ،این پرسش محل پیدا می
کند  :آیا خودداری مطلق از بکار بردن قهر ،موجب فزونی قدرت دولت (=

زور) میشود یا بعکس ،آن را کم زورتر میکند؟ اگر جوم قهر سبک نشود و
مجاری جریان قهر به دولت قطع نگردد ،بکار نبردن خشونت بر ضد دولت

جبار ،سبب قدرت بیشتر این دولت میشود .از اینرو ،نخست باید از ترس
بدرآمد .سپس دانست که این زورپرست است که همواره در بکار بردن قهر
پیشقدم است .لذا ،روش عمومی ،ناتوان کردن دولت جبار از بکار بردن زور

است .بهسخن دیگر ،روش عمومی ،استقامت از راه عمل به حق و دفاع از
حق است .ایستادگی بر حق ،دولت جبار را ناگزیر از عریان شدن میکند.

وقتی عریان شد ،حق در برابر باطل قرار میگیرد .بسا میشود که دولت جبار،
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تمامی راهها را میبندد .کربال ،جائی است که در آن حق با باطل روبرو شدند.
دولت جبار ،تمامی راهها را بر روی حقمداران بست .جز برای قهر ،محل باقی
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

اند .روشی که حسین (ع) میآموزد ،این است :جانبدار حق ،حتی وقتی قهر
چون آتش او را در میان گرفته است ،روش ابراهیم را باید بکار برد :خاموش

کردن آتش قهر و قهرزدائی .اما چگونه میتواند قهر را در قهرزدائی بکار برد؟

این آن پرسش اساسی است که برغم کربالهای فراوان ،و با وجود پاسخی که

حسین در کربال دادهاست ،جامعههای اسالمی در زندان نظام استبدادی ماندند
و این پاسخ روشن را نشنیدند:

 .4.4اگر تمام حق با تمام باطل رویارو شود چنان که جا برای هی ابهام نماند

و

 .4.2اگر صاحب حق در دفاع از حق ،سر سوزنی سستی از خود نشان ندهد
و با باطل فصل مشترک پیدا نکند .و

 .4.9اگر فریب دوگانگی حق و مصلحت را نخورد و بداند مصلحت را قدرت

می سنجد تا جانشین حق دارندگان آن کند و مصلحت بیرون از حق ،مفسدت
است ،بنابراین ،به عذر رعایت مصلحت ،از حق غافل نشود .و

 .4.1اگر به ترتیبی عمل کند که بدون کمترین ابهام ،بر همگان روشن شود

که استفاده از قهر ،در مقام دفاع است .و

 .4.1اگر از آغاز تا پایان ،استقالل و آزادی خویش را از دست ندهد ،چنانکه

قهر بر او چیره نشود ،بخصوص در دو شکل کینه و ترس و همچنان زورپرست
زورگو را به عمل به حقوق ذاتیش بخواند و بکوشد او را نیز از اسارت قهر

برهاند .و

 . 4.6هرگاه در رویاروئی ،دایره خشونت را به رهبران و دستیاران آنها
محدودکند و صلح را حقی از حقوق انسان بشناسد و قهر را با قاعده ،یعنی
مردم ،و حتی فرودستان در خدمت ریس قدرتمدار و جبار ،بکار نبرد .و
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 .4.7اگر در مقام دفاع ،آن روش را بکار ببرد که قهر زورپرست و استقامت
جانبدار حق ،به روشنی تمام آشکار شوند ،به سخن روشن ،اگر در همانحال

که خشونت بزرگتر بر نیروی ایستادگان بر حق ،غلبه میکند( ،بر فرض که
بکند) شکست زورپرست ،در برابر استقامت کامل صاحب حق و آشتیناپذیری

او با سلطان جایر ،نمایان شود ،لحظه غلبه زورپرست ،لحظه شکست او می

شود .زیرا از شکست قهر در برابر حق ،نوری چنان قوی پدید میآید که سرتاسر
تاریخ را روشن میکند  .بدینقرار ،حتی وقتی آدمی در محاصرۀ آتش قهر
است ،بکار بردن قهر ،اگر اصالت دادن به قهر باشد ،سبب میشود که صاحب

حق ،هم جان را از دست بدهد و هم حق را گم کند هم زبون و بیمقدار

بگردد .اما اگردر دعوت از قاتالن خویش به استقالل و آزادی بماند و محبت
در برابر کین بشود و میدان جنگ را نیز عرصه خشونتزدائی بگرداند

( ،)411آنسان که حسین (ع) ماند و شد و گرداند ،همانکار را میکند که

او کرد :آنها که میتوانند حر میشوند و آنها که بطور کامل به تسخیر زور در

آمدهاند ،به قهر خویش از پا در میآیند .این روا حتی اگر یک تن آنرا
در برابر بزرگترین قدرتها بکار برد ،او را بر آن قدرت پیروز می

گرداند باتوجه به این قاعده بود که گاندی ،در سایتاگراها ،این درس بزرگ
را وارد کرد :حسین به همه انسانها آموخت وقتی گروهی کوچک برحق می

ایستند ،برآنها که قدرت بزرگ را دراختیار خود گمان میبرند ،پیروز میشود.

()411

اما از آنجا که دولت جبار ،سرانجام ،در جامعه تکیهگاهی جز اقلیت 1

درصدی نمییابد ،در صورتی که اکثریت  31درصد این روش را بکار برد،

استبداد حاکم چون برف آب میشود« .جامعه مدینه» جامعهای نبود که در
آن پیامبر حاکم مطلق و بقیه مطیع مطلق باشند .جامعهای برخوردار از مردم

ساالری شورائی بود .با اینحال ،آن جامعه این روش را روش همیشگی خویش
نگرداند و گرنه ،هرگز استبدادهای اموی و عباسی پیدا نمی شدند.

 .2اگر کار اقتصاد نیز ایناست که جامعه را از فقری برهاند که مزرعه قهر
است ،پس اقتصاد سالم آن اقتصادی است که در دست قدرت (= زور) قرار
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نگیرد .چراکه اگر در دست قدرت قرار گرفت ،در آغاز و در پایان فعالیت
اقتصادی ،قدرت قرار میگیرد .و از آنجا که جریان بزرگ شدن قدرت ،همان
جریان فقیر شدن انسان و طبیعت است ،پس سرمایهداری ،خواه خصوصی و

چه دولتی ،همانسان که دیدهاند و میبینیم ،عامل تخریبی چنان بزرگ میشود
که تاریخ را دارد به پایان نزدیک میکند :پایان حیات انسان و طبیعت.

بدینقرار ،قهرزدائی به داشتن اقتصادی انجام میگیرد که نیروهای محرکه

جامعه را در رشد بکار گیرد .فرآوردهها و خدمات الزم برای برآوردن نیازهای
مادی اعضای جامعه را در اختیارشان بگذارد .بنابراین ،آن اقتصادی قهرزدائی

میکند که مایه کار هی قدرتی (= زور) نشود .از اینرو ،این سخن که تا وقتی
ملتی در معیشت خویش ،وابسته به دولت و دولت وابسته به درآمد حاصل از

فروش ثروتهای طبیعی و قرضههای خارجی است ،جامعه مدنی توانمند نمی
شود ،سخنی بجا است .در اینجا ،این پرسش محل پیدامیکند :پس آیا مدار
بسته است و راه خالصی وجود ندارد؟ چرا راه وجود دارد:

به سرا تجربه برویم :در دوران مرجع انقالب ،با وجود فعالیت شبانه روزی

مثلث زورپرست ،به اتفاق همکاران خود ،برنامه مستقلکردن اقتصاد را از
قدرت (=زور) ،به اجرا گذاشتیم .در آن مدت کوتاه ،درآمد سرانه از هزینه

سرانه بیشتر شد .بر آن شدیم رابطه انسان و فعالیت اقتصادی را رابطهای بدون
دخالت قدرت بگردانیم .کار را از خوزستان شروع کردیم .قرار شد هر ماه را
در یک استان بگذرانیم .در خوزستان ،احیای شبکه آبیاری و فعالیتهای

دیگر در دستور کار قرار گرفتند .آن زمان ،بهتکرار ،خاطر نشان میکردم:
جراحیهای بزرگ ضرور هستند و دستکم یک ربع قرن کوشش پیگیر در
مسیر رشد بایستهاست تا ایرانیان صاحب اقتصادی در خدمت انسان بگردند.

آنها که در آن سالها جوان بودند ،میتوانند شهادت بدهند که ،تا تجاوز
عراق ،با وسعتگرفتن دامنه فعالیتها و درجریان جداکردن اقتصاد از
قدرت ،اعتصابهای روزمره پایان جستند و امواج خشونت فرو خوابیدند.

مستقلکردن اقتصاد از قدرت و تغییر رابطۀ انسان با اقتصاد ،از انسان در

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،
● مستقیم کردن رابطه کارگران و کارکنان واحدهای صنعتی با اداره تولید،

● 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،

● تغییر ساخت بودجه دولت و پایاندادن به نقش دولت (= قدرت) در تبدیل
کردن استعدادها به نیروی ویرانگر از راه بزرگ کردن دیوانساالری .قابل

یادآوریاست که آن زمان ،شمار کارکنان دولت  4/4تا  4/2میلیون تن بود.
برابر مطالعه برای مردم ساالرکردن دستگاه اداری 211 ،هزار تن برای انجام

خدمات کافی بودند .بقیه میتوانستند در دستگاه آموزش کشور ،آموزش ببینند
و به خدمت رشد اقتصادی در آیند.

● جذب نفت در مجموعه بهم پیوسته اقتصاد مستقل،

● تغییر سیاست پولی چنانکه جریان کنونی پول← واردات← نیاز بیشتر به

فروش ثروتهای کشور و قرضه ،به جریان پول← تولید← سرمایه گذاری بدل

شود و در مداری که بدینسان پدید میآید ،نظام بانکی نقش قلب را پیدا کند.

● آزاد کردن نظام آموزش و پرورش از قهر ،قهری که در تحمیل پرستش
اسطورۀ فرهنگ غرب بکار میرفت و امروز بیشتر از دوران شاه بکار میرود
و تبدیل این نظام به فراخنای تجربه و ابداع و ابتکار و خالقیت)416( .

در حقیقت ،اگر اسالم توجیهگر قدرت مداری مالتاریا نمیشد و دین

محبت و الاِکراه میگشت ،جامعه عرصه الاِکراه و بزرگترین محیط آموزش و
پرورش انسان آزاد و رشد یاب میشد.
 .9آزاد کردن دستگاه قضائی از قدرت و سازمان بخشیدن بدان ،بر وفق اصول

بیستگانهای (درکتاب انسان ،حق و حقوق انسان درقرآن ،این بیست اصل
را شرح کردهام) که این دستگاه را عامل بازدارندۀ انعقاد نطفه زور و دستگاه
قهرزدائی بگرداند .دستگاهی از این نوع ،هم اقتصاد را در خدمت انسان نگاه

میدارد و هم نیروهای مسلح را در خدمت قهرزدائی در مرزها و در درون
جامعه میگرداند.
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 -1اما قوای مسلح یعنی ارتش و نیروهای انتظامی در صورتی که بخواهند
مانع از انتقال خشونت از انیران به ایران شوند و ،در کشور ،هر بار کس یا
کسانی زور در کار آوردند ،در مقام ضابط دستگاه قضائی ،خشونت او یا آن

ها را خنثی کن ند ،نباید ستون فقرات قدرت بگردند .پس ،نخست ،خود باید
سازمان مردم ساالر پیدا کنند.

به هنگام ریاست جمهوری ،دست بهکار تجدید سازمان نیروهای مسلح

شدم:

● مردم ساالرکردن سازمانهای نیروهای مسلح از راه همراهکردن مسئولیت
با اختیار و برداشتن تکیه از اسلحه و گذاشتن آن بر انسان :تبدیل هر یک از

نیروهای مسلح به دانشگاهی دائمی.

● جلوگیری از تجدید سازمان امنیت و ابزار قدرت شدن نیروهای مسلح و
سازمان امنیت .اما در فردای کودتای خرداد « ،4961سازمان امنیت 96

میلیونی» تشکیل شد!

بدین تدبیر بود که ارتش توانست دو بار تجدید سازمان کند :یکبار پس

از متالشی شدن سازمانش توسط مالتاریا در ماههای اول بعد از پیروزی
انقالب ،و یکبار زیر ضربات مالتاریا و قوای دشمن .تذکار این مهم ضرورت

دارد که ،پیش از حمله عراق ،گزارشی از تدارک این حمله و نزدیک بودنش
تهیه شد .رئیس ستاد و رئیس اطالعات ارتش آن را نزد آقای خمینی بردند.
آقای خمینی به من گفت :این گزارش درو است ،هیچکس به ایران حمله

نمیکند .گزارش برای آناست که روحانیان بر ارتش اشراف نداشته باشند .در

هفتههای پیش از حمله عراق دو ضربه مرگبار بر نیروی هوائی و زمینی وارد
آمدند .آقای خمینی به اغوای آقایان بهشتی و رفسنجانی و خامنهای و اینان به

دستیاری کسانی چون محسن رضائی ،به بهانه کشف توطئه ،به پایگاه های
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

عراق ،نزدیک به  711افسر نیروی هوائی و تمامی افسران و بخشی از درجه

داران لشگر خوزستان ،در زندان زیر شکنجه بودند .این دو ضربه مسلم می
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کنند که مثلث زورپرست حمله عراق به ایران را زمینه سازیکردهاند .بازسازی
سازمان ارتش ممکن گشت و از آن جا که نگرش در دشمن و جنگ ،به یمن

بکاربردن قواعد خشونتزدائی ،تغییری بنیادی کرد ،در نهمین ماه جنگ،
عراق به پذیرفتن پیشنهاد چهار کشور غیر متعهد تنداد که پیروزی کاملی برای
ایران بود .این شد که کودتا کردند تا آنطور که به آقای خمینی گفته بودند،

بنی صدر ،پیروز ،سوار بر تانک هایش ،به تهران باز نگردد و دولت را از
تصرف آنها خارج نکند.
 . 1اگر بنیادهای اجتماعی ،بخصوص بنیاد خانواده ،کانون تمرین مردم
ساالری شورائی بگردد ،به سخن دیگر ،اگر خانواده که در نظام اجتماعی

استبداد ،دستگاه اصلی تولید زور و قهر است ،به کانون محبت و دستگاه
قهرزدائی بدل شود ،جامعه ،نظامی اجتماعی باز و تحولپذیرجسته و فراخنای

الاِکراه گشته است.

 .6تولدی دوباره بخشیدن به بنیادهای  6گانه جامعه (دینی و سیاسی و

اقتصادی و اجتماعی و تربیتی و فرهنگی) ،بهترتیبی که ،در آنها ،موازنه عدمی

(= آزادی) به جای ثنویت تک محوری (استبداد مطلقه) اصل راهنما بگردد
و مراقبت دائمی در جلوگیری از مدار شدن قدرت (= زور) در بنیادهای

ششگانه جامعه به عمل آید.

بدین شش کار و با بکاربردن قواعد خشونت زدائی ،نه تنها خشونت

زدائی میشود ،بلکه جامعه مردمساالری پدید میآید که الگوی خشونتزدائی
در جهان و امام عصر جدید ،عصر استقالل و آزادی انسان و رشد او ،میشود.

در آن ،هر عضو جامعه مسئول است و قلمرو مشارکت هر شهروند در اداره

امور کشور ،زمان به زمان ،گستردهتر میشود.

امداچون دین و علم و نیروهدای مسددددلح و نیز نیروهای محرکه به خدمت

بزرگ و متمرکز شدن سرمایه بمثابه قدرت درآمدند ،صفت «علمی» اقتصاد

به زیر عالمت سئوال رفتهاست .پیشنهادهای «علم» اقتصاد ،پیشنهادهائی از
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دیدگاه اقتصدداد مسددلط و مسددلطها بر اقتصدداد هسددتند و بکار دنیا نمیآیند.
وضعیت کنونی جهان ،حاصل غم انگیز راه و روشهایی است که این «علم»

سدداخته و مسددلطها بر اقتصدداد مسددلط در سددرتاسددر جهان بکار بردهاند .امروز
همگان میدانند که نه رشددد نوع غربی جهانی تواند شددد و نه این رشددد پایدار
تواند گشت.

مسدائل اقتصدادی که انسانیت امروز با آنها دست بگریبان است و راهحل

میطلبند ،عبارتند از:

● نیروهای محرکه و کاربردهای آنها و مالکیت تصمیم درباره آنها

● رابطۀ کار با شغل :جای مزد در جامعه و انسجام اجتماعی و استقالل و

جهانی شدن

● رابطه دولت با بازار

● استفاده از منابع طبیعی و سه مشکلی که ببار میآورد :الف .آلودگی محیط

زیست ب .پیش خور کردن و ج .از پیش متعینکردن آینده و ندرت روزافزون
● مهار تغییر اجتماعی ،بمثابه فراگرد سیاسی و اجتماعی نه از دید یک تاجر
● نابرابریهای روزافزون

● اداره نیروهای محرکه در مقیاس جهان

● فقدان نظریه اقتصادی بلحاظ ناکارآمد از کار در آمدن ایدئولوژیها
● ریشه فساد :روابط مسلط – زیرسلطه
خیدال بدافیها را باید به کنار نهاد :خیال بافی که به خود «فرامدرن» نام
نهدادهاسددددت ،قدرت بهمعنای زور را جایگزین آزادی و توانائیکردن و از آن
توقع رشد دادن داشتن ،فریب بزرگ است و باید از آن رها شد .خیال باوری

اسدت که همگان آن را واقعیتی مسدلم میشدمارند .در پوشش رشد ،این مجاز
است که بدان ،رفتارها ارزش میجویند :تخریب را ضرورت رشد گمان بردن
و بدان مشدددغول ماندن ،از اسدددتقالل وآزادی ،توانائی غافل ماندنی اسدددت که

فعال کردن انسدان را بمثابه مجموعه اسدتعدادها ،میسر میکنند .و ویرانگری

را بایسددته رشددد انگاشددتن ،به اسددتراتژیهایی همچنان باورکردن اسددت که جز
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بکار بردن قدرت در بزرگ و متمرکز شدن ،نیستند .درحقیقت ،نادانسته آلت
بزرگ شدن ابعاد ویرانگریها گشتن است.

و آنها که اصددددالح این اسددددتراتژیها را ممکن میپندارند ،به مجاز دل

سدددپردهاند و بدان ،از بزرگ شددددن ابعاد ویرانگریها غفلت کردهاند .تنها با
شدددجاعت نگرش در واقعیت اسدددت که میتوان راه را از بیراهه بازشدددناخت:
قدرت (= زور) ضد رشد و ویرانگر است .بنابراین نظریههای رشد که با مایه

قدرت و بر پایه آن سددداخته شددددهاند ،قدرت را بزرگ و ویرانیها را بزرگتر

میکنند .رشود ،فیالیت مسوتقل و آزاد اسوتیدادها اسوت بنابراین اصل

راهنما و روا رشود ،آن اصل و روشی است که بکار فرا کردن فاای
فیالیت استیدادهای انسانها میآیند

در تاریخ ،پیش آمدهاسدت که انسانها این شجاعت را پیدا کرده و مسیر

تاریخ را تغییر دادهاند .اگر این شددددجاعت را انسددددانها بازیابند و اندیشدددده
راهنمدای درخوری بیدابنددد کدده بتواننددد تجربدهاش کنندد و ،در جریدان تجربدده

کردنش و به یمن آن ،رشددکنند ،آیندگانی میشدوند که دربارۀ «عصددر رشد»

داوری خواهندکرد .اگر نه ،زمان شدددهادت و هم حکم بر محکومیت آنان می

دهد.

پیشنهادها و نظریههای رشد در واپسین سالهای قرن بیستم:
ژیلبر ایسددت کتاب «رشددد ،تاریخ یک باور غربی» را با سدده پیشددنهاد به
پایان میبرد .مطالعه پیشنهادها و نظرها را با این سه پیشنهاد ،آغاز میکنم:
سه پیشنهاد:
● پیشنهاد اول را کریستیان کوملیو دادهاست )417( :او بعد از شرح ریشه

زدن «رشد» در ارزشهای غربی و توضیح این امر که چرا تعمیم الگوی رشد
مسلطها «واجب و محال» است ،یک رشته تدابیر پیشنهاد میکند که
مهمترینشان در سادهترین بیان عبارتند از:
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 .4نمو اقتصادی هدفی مشروع است زیرا بهترکردن شرائط زندگی کشورهای
فقیر ضرور است .البته به تولید فرآوردههائی که نیاز عموم مردم را بر میآورند،

باید تقدم بخشید.

 .2میتوان گرفتن قرضه را تجویز کرد اما به شرط آنکه اعتبارهائی که داده

میشوند توان اقتصادی الزم برای بازپس دادن آنها را ایجاد کنند.

 .9ادغام اقتصادهای کشورهای جنوب در نظام اقتصادی جهانی ،باید

گزینشی بعملآید .توضیح اینکه بجای انطباق بیقید و بند با بازار ،باید
امتیازهائی لحاظ شوند که هر یک میتوانند بدست آورند.

 .1موافقتهای بینالمللی بر سر مواد اولیه باید شامل تثبیت قیمتها بسود
همگان باشد .صندوقی پدید آید و کاهشهای قیمتها را جبران کند.

 .1شرکتهای چند ملیتی ،باید بپذیرند تکنولوژی خود را به کشورهای جنوب
منتقل کنند .بدون اینکه مانع از آن شوند که آنان خود تکنولوژی در خور را

بیابند.

این پیشددددنهاد جالب اسددددت زیرا بر انتقاد اقتصدددداد مسددددلط تولیدگرا و

بازرگانی ،بنا میگیرد .بر انتقاد اقتصددادی بنا میشددود که خود را اکسددیر می

خواند و حال آنکه جز به توسعه پایان ناپذیر خود نمیاندیشد و تمامی جامعه

هائی را که نمیتوانند در آن شرکت کنند ،از مدار خود بیرون میگذارد .افزون
بر این ،تأملی جدی در ارزشها و در مفهومی جز مفهوم رایج از همبسددددتگی
اسدت .بنابراین مفهوم ،عقب افتادگی وضددعیتی اسدت که همه اعضددای جامعه

انسانی برای بیرون آمدن از آن ،باید بکوشند .پذیرفتن و بکار بردن این مفهوم
اثرات مشددخص در قلمروهای نابرابری بین المللی و صددلح و حقوق انسددان و

محیط زیست ببار میآورد.

با وجود این ،پیشددنهاد ،انجام اصددالحات در نظام اسددت .با این توجیه که

تدابیر عملی و فوری وجود دارند که میتوان به اجرا گذاشدددت بیآنکه منتظر
تغییر نظام جهانی شد .اما پیشنهاد دربر دارد غفلت از این واقعیت را که اگر

این تدابیر به اجرا گذاشدته نشدهاند ،از آنرو نیست که بفکر کسی نرسیدهاند،

از آنرو اسددت که درنظام سددلطهگری ،اصددالحی که به آن نظام سددود رسدداند،
افسداد اسدت و اصدالحی که زیان رسداند ،به عمل درآوردنی نیست .نظام زیر
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سلطه هم اگر ویرانگر نیروهای محرکه نبود ،کجا نیازمند میشد ،از جمله نیاز
به قرضه پیدا قرضه پیدا میکرد؟ در نظام ویرانگر ،میزان تخریب را باال می

رود و  ...و آن مجریان توانائی که نظام به آنها امکان بدهد تدابیری اصالحی
را بر ضددددش محورش به اجرا گذارند ،کیانند؟ اگر وجود دارند ،چرا نظام را

تغییر نددهندد؟ چرا بداید از یاد برد که بخصددددوص از جنگ دوم بدینسددددو،

کارشناسان در خدمت سلطهگران بهترین تدبیرها را پیشنهاد کردند و ،با زبان
فریب ،این تدبیرها را پوشدش هدفهائیکردند که نظام سلطهگری تعیین می

کرد و میکند؟ در حقیقت ،از فریبهای بزرگ که زبان فریب بکار میبرد و
بجای رشدد ،فقر همه جانبه را توسدعه میدهد ،ایجاد ابهام نسبت به جای هر
یک از اصدالح و انقالب و نیز مصلحت و حقیقت است .در جای خود این

ابهام را رفع کردهایم)411( .

● پیشنهاد دوم :از جنبشهای اجتماعی در کشورهای جنوب مایه میگیرد

که انگیزه آنها فرآورده امید بریدن از قدرتهای ثروتمند و سازمانهای بین
المللی و آگاهی از این واقعیت است که از سلطهگر نمیتوان انتظار داشت از

سلطهگری دست بشوید :پس خود گرد میآیند و سازمان میجویند و روشهای
درخور برای زیست خود را مییابند )413( .هر چند روشها بسیار گوناگون

هستند ،اما همه آنها ،بر تصدیق این واقعیت بنا شدهاند که :در جریان چند
دۀ اخیر ،تمامی تدابیری که بنام «رشد» اتخاذ شدهاند ،جامعهها را از منابع و
فرهنگ خویش محروم کردهاند .شکست چنان قطعی است که ماندن در آن

راه و ادامه دادنش ،شتابان بسوی فاجعههای بزرگ فقر انسان و طبیعت رفتن
است .بنابراین ،کوشش اصلی باید بازیافتن استقالل سیاسی و اقتصادی و

اجتماعی جامعههائی باشد که به حاشیه رانده شدهاند .از این پس ،نه چشم
امید باید به مبادالت بینالمللی دوخت و نه چشم به راه برنامههای رشد دولت
ماند .دولت اگر ابتکارهای خود مردم را تباه نگرداند ،هنر کردهاست .تنها

کار آناست که هر جامعه حق سازماندادن به زندگی خویش را در بیرون از
دولت پیدا کند این سازماندادن با محدود کردن جا و موقعیت اقتصادی و با
چشم پوشیدن از انباشت اموال و ایجاد مجال برای بروز خالقیتها انجام
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میگیرد .با این مراقبت که تصمیمها توسط کسانی اتخاد شوند که سازمان
دادن ،به آنها مربوط میشود.

در مجموع ،این پیشددنهاد قرارگرفتن میان تجدد و س دنفت اسددت :از تجدد

میتوان امکانهای جدید را بدستآورد و از سُنت میتوان الهام گرفت .بدین
بیان که در گذشته نمیتوان زیست اما میتوان گذشته را سرمایه کرد)411( .

بدیهیاسددت این جنبشها در اقلیت هسددتند .اما بدون اهمیت نیسددتند .از

آنها ،صاحب کتاب سه نمونه را میآورد:

● جنبش سوادهیایا  Sawadhyayaدر هند .در یک اجتماع خود 911

هزار نفر را گرد آورد .در روستاهائی که این جنبش نفوذ دارد ،اسلوب زندگی
از بن تغییر کردهاست.

● در مکزیک 111 ،انجمن حدود  111هزار نفر را گردآوردهاند که بر آن
شدهاند محیط زیست محلی خویش را باز بسازند.

● در آفریقای غربی جنبشهائی وجود دارند که میکوشند تجربههای موفق را
در اختیار روستاها بگذارند)414( .

همه این جنبشها حاصل یک تغییر نگرش در خویش و در جهان است.

امانوئل ندیون  Ndioneاین ضدددربالمثل آفریقائی را گویای این انقالب در

خویش یافته اسددت« :تو فقیری زیرا تو به آنها که نداری مینگری .بنگر که
کیسددددتی .از ثروتمندی خویش در شددددگفت میشددددوی» .با تغییر دید ،این

جماعتها از نظام سددلطهگر -زیر سددلطه بدر آمدهاند .دیگر آن را الگوئی که
بداید به عمل در آورد و دوای دردهای خویش کرد ،نمیدانند .بدینسددددان از

حرمان ناتوانی از به عمل در آوردن «شددبه آرمان» و از خود بیگانهسددازی که
فلجشددان کرده بود ،رها میشددوند .کارمایههائی که صددرف تخریب میشدددند

اینک صددرف سدداختن زندگی میشددوند .در واقع ،بنابر رهاکردن نقش آلت و
پذیرفتن نقش تجربهگر است.

نفس خارج شدددن از نظام و روش تجربه را در پیشگرفتن کاری بایسددته

اسدددت اما کوشدددش برای تغییر دادن نظام نیسدددت .با وجود این ،از همینجا
اسددت که باید شددروع کرد .اما بنابر تجربه ،بسددیاری از گروهها از نظام خارج

میشددوند و راه و رسددم جدید را تجربه میکنند ،اما سددرانجام ،جذب نظام می
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شددددوندد .چراکه اصددددل راهنما را تغییر نمیدهند .برای مثال ،در همان مثال
آفریقدائی که نیک بنگری ،بر دو اصددددل ،دو معنای مختلف پیدا میکنند :بر

اصدددل ثنویت تک محوری ،آفریقائی که خود را کارپذیر و سدددلطهگر را فعال
بداور میکرد ،اینک میخواهد خود نقش فعال را بر عهده بگیرد .بنابراین در
نظام فکری سدددلطهگری میماند .بر اصدددل موازنه عدمی ،انقالب در اصدددل و

اندیشه راهنما روی میدهد و زیر سلطه ،با ترک موقعیت زیر سلطه ،درپی آن
نمیشددود که موقع مسددلط پیدا کند .او اسددتقالل و آزادی خویشددتن را باز می

یابد .استعدادها و نیروهای محرکه را از بیراۀ تخریب به راه رشد باز میآورد.
مدار اندیشددده و عمل خویش را مدار باز مادی  معنوی میگرداند .انسدددانی

میشود که فطرت آزاد و رشد یاب خویش را باز یافته است.
● پیشنهاد سوم را کسانی میکنند که چاره را در بزیر عالمت سئوال بردن

مفهوم «رشد» و مفاهیمی میبینند که با این مفهوم ،همراه هستند .بخصوص
پیش فرضها – که مفهوم رشد بر پایه آنها ساخته شدهاست – هستند که باید
به زیر عالمت سئوالشان برد.

مشدکل اینجا است که مذهب بر محور اسطورۀ رشد ساخته شده را ،نمی

توان از میان برد .میتوان اصدول راهنمای آنرا تغییر داد .برای مثال ،ساز و
کارهای خود مصدون داشدتن را که ،بر پایهاش ،اقتصاد مسلط برهان خویش

را برای قدانع کردن انسددددانها ،میسددددازد ،چگونه بتوان از کار انداخت؟ آیا

اسطوره بیش از آن قوی نیست که بتوان به فکر شکستنش افتاد؟

حتی مؤلفانی که موافق بزیر عالمت سدددئوال بردن مفاهیم و مبانی و پیش

فرضها نیسددددتند ،ناگزیر میپذیرند که« )412( :پس از رشددددد ،به احتمال
نزدیک به یقین ،مهمترین کوشدش در قلمرو نظریه سدازی است که باید بعمل

آید .بدینسدددان همزمان با به زیر سدددئوال رفتنع رشدددد در جنوب ،رشددددی که
نخسددت در غرب و سددپس در همه جای جهان ،اسددطوره شددد ،در شددمال نیز

پذیرفته شددهاسدت که دوران رشدد و نظریههائی که برایش ساخته شدهاند ،سر

آمدهاست .با وجود این ،لزوم پرداختن به کار نظری آسان پذیرفته میشود ،اما
وقتی بنا بر تعیین محدودۀ کار میشدود ،توافق مشددکل میگردد .در واقع ،اگر
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بخواهی با اکثریت اقتصدداددانان همصدددا بگردی باید بگوئی حاصددل تحقیق
بددایددد محددک الگوهددائی را بخورد کدده «دانش بهنجددار» (دارای معیددارهددای

مقبول) بدسددددت میدهند .اما اگر چنین کنی ،خود را از کشددددف تازه محروم
ساختهای .و یا اگر بگوئی قاعدهها و ضابطههای این علم وحی منزل نیستند،
در این صورت متهم میشوی که حاصل تحقیقات ،از نظر علمی ،سبک وزن
اسددددت .بدا وجود این باید روش دوم را برگزید .چراکه قاعدهها و اندازهها و

ضددابطههای این علم ،اغلب اندازه و ضددابطه و قاعدههای قطعی نیسددتند .چه
بسددا اندازه و ضددابطه و قاعده نیسددتند .به این دلیل روشددن که اگر بودند ،چرا

حاصددل رشددد ،وضددعیت کنونی انسددان و طبیعت میشددد .افزون بر این ،علم
حقیقت نیسددت و نباید گذاشددت کسددانی که آن را در ترور فکری نواندیشددان

بکار می برند ،در کار خود موفق شددددوند .در مقایسدددده با باوری دیگر ،علم نه
بیشدتر حقیقت دارد و نه پو تر اسدت .علم یک محصول اجتماعی است که

با زمان تحول میپذیرد و حق مطلق نیست.

فصل دوم
نظریههای رشد در واپسین دهه قرن بیستم
این دهده ،دۀ اعتراف به شددددکسددددت و انتقاد نظریهها ،دهه «فرا»ها (فرا

لیبرالیسدم ،فرا مدرنیسدم ،فرا مارکسدیسدم و  )...و انتقاد این «فرا»ها است.

نظریههائی که توانسدته باشدند به پرسدشش رشدد چیست؟ ش پاسخ گفته باشند و
این پاسخ از نقضهای موجود در پاسخهای پیشین مبرا و صراط مستقیمی را
پیش پا نهاده باشدند ،ارائه نشددهاند .نظرهایی که اظهار شدهاند و انتقادهایی

که از آنها بعملآمدهاند و پیشددنهادها و انتقاد پیشددنهادها ،رشددد را در رابطه با
قدرت ،موضوع خودکردهاند:
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مردمساالری و رشد)419( :

آلن تورن ،جامعه شدناس فرانسدوی ،در فصل اول از قسمت چهارم کتاب
«مردمسدداالری چیسددت» ،به نقد نظرها و پیشددنهاد نظر خویش میپردازد .در
فصل اول ،به این پرسش پاسخ میدهد:

 4نوگردانی یا رشد؟:
در نظرها ،اقتصداد بازار و مردمسداالری سدیاسدی ،دو روی یک سدکه می

نمدایندد .آیدا هر دو ،دولدت بمثابه قدرت مطلق را محدود نمیکنند؟ امر واقع

ایناسدددت که قرن ما ،اقتصدددادها تحت اراده قدرت دولتهای خودکامه قرار
داشت .وقتی این دولتها از پا در آمدند ،اقتصاد بازار باز آمد و مردمساالری

جانشدین آنگونه دولتها شد .در اردوگاه سوسیالیسم و در آمریکای التین و

بسیاری از کشورهای جهان ،بنام رشد ،دولتهای خودکامه حکم میراندند.

وقتی از دولت اختیار مهار اقتصدداد را میسددتانی ،قدرت سددیاسددی را از قدرت

اقتصدادی جدا میکنی و این جداکردن ،فضدای سدیاسدی را میگشاید و مردم
ساالری سیاسی دامن میگسترد.

این اسددددتدالل جزئی از حقیقت را در خود دارد .باید پذیرفت که هر جا

دولت اقتصاد را مهار میکند ،مردمساالری در خطری بزرگ میافتد .اقتصاد
بازار شدددرط الزم مردمسددداالری اسدددت زیرا قدرت دولت را محدود میکند.
تصددیق این امر تکذیب آن ایدئولوژی است که مردمساالری را با اراده مردم

یکی گمدان میکندد و یدک دولدت و یدا یدک حزب بیانگر آن میشددددود و در
صورت لزوم ،به قهر عمودی ،به سلطۀ یک طبقه یا نخبههای حاکم پایان می
بخشددددد .این ایدددئولوژی مردود اسددددت زیرا هی دلیلی ثددابددت نمیکنددد کدده

برانداختن سدلطهای اجتماعی ،مردمساالری سیاسی در پی میآورد .چه بسیار

انقالبها که با هدف بسددددط آزادیهای مردمسدددداالرانه بپا شدددددند اما ،بنام
ضدرورت تغییر جامعه ،دولتهای جبار بازسدازی شددند و خود را دموکراسی
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خواندند .ضعف استدالل لیبرال در ایناست که مدعی است آزادی اقتصاد از
دولت – که شدرط مردمسداالری اسدت -شرط کافی و حتی عامل تعیین کنندۀ

مردمسدداالری اسددت .حق ایناسددت که بدون اقتصدداد بازار ،مردمسدداالری برپا
نمیشود .اما بسیارند کشورهائی که در آنها اقتصاد بازار وجود دارد اما مردم

سدداالری برپا نیسددت .پس اقتصدداد بازار شددرط ضددرور اسددتقرار مردمسدداالری
هسددددت اما شددددرط کافی آن نیسددددت .آیا نمی بینیم در بسددددیاری موارد ،یک

دیکتاتوری ،به زور ،اقتصداد بازار ایجاد میکند؟ دیکتاتورهائی که بنام رشد

از راه نوگرداندن اقتصاد ،پدیدآمدند ،از این نوع «مردمساالری»ها بودند.

بدازار ،برای آنکده ثمرههدای خود را ببار آورد ،به یک دولت کارآمد ،به

سدیاسدت های اقتصادی منطبق بر واقعیت ،به وسائل ارتباط جمعی خوب ،به
تعلیم و تربیت برای همۀ افراد جامعه ،در سددطح باال ،نیاز دارد .اما نیازش به

مردمسداالری از چهرو اسدت؟ از اینرو است که اقتصاد لیبرال از آن بیم دارد
که قدرت سدیاسدی مهار اقتصاد را در دست بگیرد .اما یک قدرت غیر مردم

سدداالر ممکن اسددت به خدمت انباشددت سددرمایه در آید ،حال آنکه یک رژیم
مردمساالر میتواند نیازهای اقتصاد را از یاد ببرد و بیشترین توجه را معطوف
حفظ دسدددتآوردهای اجتماعی و یا برآوردن خواسدددتهای سدددیاسدددی کند و
اعتنائی به فعالکردن عاملهای اقتصدادی و یا همسدازی سدیاسددت اقتصادی

نکند.

بنابراین ،استدالل متداول را باید وارونه کرد .بجای آنکه مردمساالری را

زوج رشدد اقتصدا دی بشدماریم ،باید بپرسیم در چه شرایطی ،اقتصاد بازار راه
به رشدددد میبرد و ،در آن ،نقش مردمسددداالری کدام اسدددت؟ دقیقتر بخواهی،
رشددد متکی به خود ،یعنی رشدددی که درون جامعه و از جامعه مایه بگیرد ،به

تحقق سه شرط حاصل میشود:

 .4فراوانی سرمایهگذاری و انتخاب نیک سرمایهگذاریها و
 .2توزیع حاصلهای نمو اقتصادی در تمامی جامعه و

 . 9به نظم و قاعدۀ سیاسی و اداری آوردن تغییرات اقتصادی و اجتماعی در

سطح یک جامعه و یا منطقهای که میخواهد رشد کند.
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روشددن و مشددخص سددخن اینکه سددازگار شدددن اقتصدداد بازار با رشدددد
اقتصددددادی ،در گروِ وجود دولتی تواندا بده تحلیدل و تصددددمیم وکارفرماها و
نیروهایی اسددت که حاصددلها را نیک توزیع کنند .این سدده عامل رشددد روابط

تنگاتنگ با سه مؤلفه مردمساالری دارند:

 .4بدون مردمسدداالری ،رشددد نیسددت؛ بدون والیت جمهور مردم ،یعنی بدون
وجدان به تعلق داشدددتن به جامعهای قانون مدار و شدددریک حاکمیت بودن با
اعضای دیگر جامعه ،رشد نیست .از تحلیل رشد ،این واقعیت بدست میآید

که والیت جمهور مردم ایجاب میکند دولتی باشددد که هدف اصددلی خویش
را تقویدت جدامعه ملی هم از راه نوگردانی اقتصدددداد و هم از طریق انسددددجام
اجتماعی بداند و

 .2گرچده گوناگونی منافع ،معرفهای پرشددددمار پیدا میکنند و این معرفها
یکی از مؤلفههای مردمساالری هستند ،اما عاملهای رشد نیز هستند .زیرا با
نقشددی که در توزیع عاملهای رشددد ایفا میکنند ،عامل انسددجام اجتماعی می

شوند و

 .9سدرمایهگذاری به رشدد و صدنعتی شددن راه میبرد زیرا ،به سود آزادیها،
سدددداز و کداری اجتمداعی سدددداخدتهدای کهنده را می شددددکند و نو میکند و

حرکت مداری را جانشین نظم مداری میکند.

آیدا به متحقق یافتن روابط آن  9عامل و این سدددده مؤلفه میتوانیم نتیجه

بگیریم که رشددد کردن و مردمسدداالر شدددن این همانی دارند؟ در این فصددل،

کوشدش ما بر ایناسدت که چونی و چرائی این همانی رشدد با مردمساالری را
مدلل کنیم .اگر رشدد را از مردمساالری نمیتوان جدا کرد ،به این دلیل است

که رشد نیز همانند مردمساالری ،فراگردی دائم نامتوازن ،باز ،سرشار از عدم
تقارنهای زمانی ،کشدددماکشها تا بریدن این سددده مؤلفه از یکدیگر اسدددت.
انباشددت منابع ممکن اسددت امتیاز بیش از اندازهای به سددرمایهگذاری به زیان

توزیع حاصدلها بدهد و سدوداگری یا به قمار گذاشتن سرمایهها را ببار آورد.
حال آنکه ،ضددددد حملهای بسددددود توزیع عادالنهتر درآمدها ،میتواند موجب
تضعیف سرمایهگذاری بگردد .حتی در وضعیتهائی مثل وضعیتهای نیک
مهار شدددۀ اروپای غربی ،عدم توازنهای مهم میان این دو جنبه مکمل رشددد
224

و ،در همانحال ،شدت بحرانهای شهروندی را دیدهایم .مردمساالری ،نظام
اداره سددیاسدددی ،تغییر اجتماعی و رشدددد مجموعه روابط اجتماعی و در همان
حال یک سدیاسیت اقتصادی است .انسجام عاملهای اجتماعی و اقتصادی

رشدددددد ،خودجوش بعمددل نمیآیددد .حتی منطق خدداص هر یددک از آنهددا این
انسددددجدام را تهدید میکند و این خطر را پیش میآورد که به نزاع با یکدیگر
برخیزند و جامعه را بند از بند بگسلند .به یُمن مردمساالری است که انسجام

اجتمداعی بر جا میماند و عاملها نقش خویش را در رشددددد ،بازی میکنند.

توضدیح اینکه ،مردمساالری به نظام سیاسی نقش واسطهگری ،میان عامالن
اجتماعی و میان آنها و دولت را می بخشدد و اینان را به خدمت رشد در می

آورد .رشد علت مردمساالری نیست ،نتیجه منطقی مردمساالری است

 2اقتدارگرائی دولت یا خردگرائی اقتصادی؟:
بر این اسددددتددالل ،میتوان این اشددددکدال را وارد کرد :روابط میان مردم
سداالری و رشد که در کشورهائی مالحظه میشود که به رشد درونزا نزدیک

هستند .این روابط در کشورهای در حال رشد ،وجود ندارند .به سخن دیگر،
اینان توانا به برانگیختن رشدددد درونزا نیسدددتند .در این کشدددورها ،تنها یک
دولت ،و گاه سرمایه خارجی ،میتواند نظام اجتماعی ایستا را با شکستن ساز

وکدارهدا ،به حرکت در آورد .آیا باید نتیجهگرفت که نوگردانی دشددددمن مردم

سدداالری اسددت؟ بسددیاری میپندارند در مرحله خیز برداشددتن ،اسددتبداد خواه
دیکتداتوری بورژوازی سددددرمایهدار ،یا دولت سددددوسددددیالیسددددت و یا دولت
ناسددیونالیسددت ،ضددرور اسددت .تنها وقتی پرندۀ رشددد در فضددا شددد و سددرعت

گرفت ،مهار سیاسی تغییر اجتماعی میتواند کاهش بپذیرد و مردمساالری پا

بگیرد و شرط رشد درونزا بگردد.

بداور اسددددتبددادهدای «روشددددن بین» قرن هژدهم و نیز باور ملیگراهای

خودکامه نوگردان قرن بیسددددتم ،کمالآتاتورک در ترکیه و ناصددددر در مصددددر

( )411و تیتو در یوگسددالوی و  ...چنین بود .گمان میرفت جانبداران مردم
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سدداالری در خدمت منافع الیگارشددی تابع سددلطهگران هسددتند .مردمسدداالری
مطرود انقالبهائی بود که میخواسدددتند ملت خود را از امتیازهائی آزاد کنند
که احزاب وابسدته به الیگارشدی وابسدته به سلطهگران در خدمت آنها بودند.

احزاب کشورهای آمریکای التین از این نوع بودند و وضع بدین منوال بود تا

آنکه انقالب مکزیک زندگی سیاسی قاره را دگرگون کرد.

امدا وقتی تجربه انجام گرفت ،چشددددمها باز شدددددند :این دولتها که می

خواسددددتندد به اراده قدرت ،جامعههای خود را در راه رشددددد اندازند ،ناتوان

شدند .دقیقتر بخواهی ،دولتهائی که توانستند نقش نوگردان ایفا کنند ،آنها
بودند که میان عاملهای سددیاسددی و اقتصددادی و اجتماعی پیوسددتگی بوجود

آورندد و این عدامدلهدا در رابطده با یکدیگر ،فعال شدددددند .دولتها ،اغلب،
سدرمایهگذار اصدلی بودند و عامل پیدایش یک وجدان شدند .با فساد مبارزه
کردند و قانون را اجرا و بهیمن اجرا ،آنرا مدار کردند .یک دیوان سددداالری
نو پدید آوردند .در این تدابیر که بنگری می بینی ،موانع استقرار مردمساالری

را از پیش پا برداشتهاند

اما آیا کافی اسدت دولتی بنام برداشدتن موانع مردمسداالری بر سرکار آید و

بسدداط اسددتبداد بگسددترد؟ حاصددل اسددتبدادها ،بنام آزادی ،بنام رشددد ،بنام

ایدئولوژی و دین را دیدهایم .آیا اینک نوبت به اسدددتبداد بنام مردمسددداالری
رسیدهاست؟ صاحب کتاب پاسخ میدهد :خیر ،فرق است میان دولت مستبد
با دولت بسیجکننده .دولتی که بسیج میکند ،عاملهای تربیت کننده صاحب

نقشها برای اقتصاد و برای سازمانهای اجتماعی و اداری را بسیج میکند.
پس ،میتواند نقشددددی تعیین کننده در رشددددد ایفاء کند .در واقع با خلعید از
الیگارشی ،جامعه را از متالشی شدن رها میکند.

راسددتی ایناسددت که بریدن با جامعه سددنتی ،جراحی ای اسددت که اغلب با

اعمال اقتدار دولت انجام میگیرد .اما فرق بسدیار است میان دولت زورمدار

و دولتی که با از پیشپا بر داشدتن الیگارشی و آزاد کردن جامعه از سلطه آن،
جامعه را برای رشددد بسددیج میکند .در این صددورت ،دولت اقتدارگرا ،خود،
مرحله گذار به جامعه مردمسددداالر با رشدددد درونزا میشدددود .اما اگر دولتیکه

بسدیج میکند ،گرفتار حفظ خویش از راه مقام بخشدیدن به عناصدری شد که
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ستون فقرات دولت مقتدر هستند و در بند فساد افتاد ،ضد مردمی و ضد رشد
و ضدد مردمسداالری میشود .رشد از راه دولت جریان پیدا میکند .بشرط آن

که مسددددیر آن یک رفت و آمد از جامعه بسددددوی دولت و از دولت به جانب

جامعه باشددددد .رشددددد محال میشددددود اگر دولت ثروت را تنها برای خویش،
بجویدد .همدان رویدهای که در برخی کشددددورهای نفت خیز ،دولتیان در پیش

گرفتهاند .این دولتها بجای آنکه جامعه را رشد دهند ،آن را مهار میکنند.

اگر دولدت ،هددفش افزودن بر قدرت خویش و تحکیم مهارش بر جامعه

شد ،راه رشد ،از استقامت جامعه بر ضد دولت اقتدارگرا میگذرد .همانسان

که انفجار نازیسدددم و فاشدددیسدددم در آلمان و ایتالیا و دولت نظامی در ژاپن و

آرژانتین و  ...و فروپاشی نظام شوروی ،راه را بر رشد گشودند .با آنکه آلمان
و ژاپن ،در فن ،به حداکثر رشدددد رسدددیده بودند ،اما تنها بر اثر شدددکسدددت در

جنگ ،مردمساالری و رشد یافتند.

از پیآمدهای اصددددلی مردمسدددداالری ،یکی توزیع تولید ملی اسددددت .و با

محدودکردن قدرت دولت ،مردمساالری دولت را به عامل رشد بدل میکند.
مردمساالری وحدت ملی را تقویت میکند .و این ،از راه شرکت دادن هر چه
بیشتر آحاد مردم در والیت بر خود و بر جامعه خویش.

مردمسددداالری و رشدددد نمیتوانند بزیند مگر در اتحاد با یکدیگر .رشدددد

استبداد فرموده ،خفه میشود و بحرانهای اجتماعی هر چه وخیمتر را بر می

انگیزد .آن مردمسداالری که در یک بازار سدیاسدی باز خالصده شود و خود را
مدیریت تغییرهای تاریخی نخواند ،در بند حزب ساالری و گروههای فشار و

فسداد ،گرفتار میشددود .این برداشدت با آن نظر که نوگردانی را شددرط اسددتقرار

مردمسددداالری میداند ،نمیخواند .راسدددت بخواهی ضدددد آن نظر اسدددت .اگر
نوگردانی و تجودد را متنوع کردن روزافزون زیر نظامها بدانیم که هر

یک بر وفق عقالنیت خاص تنظیم جسوتهاند ،مردم ساالری فقدان هر
قدرت فراگیر و بنابراین محصوووول نهائی تحولی اسوووت که ،در جریان

آن ،عقالنیت ابزاری و اصوالت فرد بر کرسی پیروزی مینشیند اگر به
عدس ،رشوود را اداره سوویاسووی تنشهای اجتماعی میان سوورمایهگذاری
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اقتصادی و مشارکت اجتماعی بدانیم ،مردمساالری شرط رشد میشود
و نه نتیجه آن

بعددد از جنددگ جهددانی دوم و از میددان رفتن دولددتهددای فدداشددددیسددددت و

امپراطوریهای اسدتعمارگر  ،تجدد و نوگردانی اندیشه غالب شد .اندیشه رشد
با برداشدت لیبرال از نوگردانی و تجدد ،مقابل شدد .اگر آلفرد سوی Alfred

 Swayدنیای سددوم را کشددورهای در راه رشددد خواند و آنها را دارای همان
موقعیت شمرد که  ،Tiers-Étatدر فرانسه سال  ،4713داشت ،بدین خاطر
بود که رشدد مبارزه بخاطر آزاد شدن و ترقی کردن و استقالل جستن و برابری

یافتن و برخورداری از مواهب دانش و فن است .مردمساالری و رشد ،بمثابه
نیروهای محرکه آزاد شدن از فقر  ،از جهل و از وابستگی ،زوجی بشمارند که
از یکدیگر جدائی ناپذیر هستند و از یکدیگر نیرو میگیرند.

با وجود این ،راه را گذاشتند و از بیراههای رفتند که لیبرالیسم پیش پا می

گذاشددت :تجدد و نوگردانی تقدم مطلق جسددت .و در همه جا ،شددکسددت در
ویرانی ،ببارآورد .غافل از اینکه رشددد و مردمسدداالری از یکدیگرند :هر یک
از آن دو ،دربرگیرندۀ عناصدر اقتصدادی ،اجتماعی و سیاسی هستند .این نظر
هم با نظر لیبرالیسم که بر ضرورت از میان برداشتن موانع طرزکار آزاد بازارها

اصرار میورزد و هم با آن نظر انقالبی که میانگارد بسیج سیاسی و اجتماعی،
رشددد اقتصددادی را ببار میآورد ،مخالف اسددت .زوج مردمسدداالری و رشددد نه
عینگرائی لیبرالیسدددم و نه ذهنگرائی انقالبی اسدددت ،میان این دو اسدددت .به
ایجداد یک نظام سددددیاسددددی مسددددتقل و توانا به اداره روابط میان تغییرهای

اقتصدادی با سدازمانهای اجتماعی یا فرهنگی ،تقدم می بخشد .بشرط آنکه
تعریف دقیقی از مردمسدددداالری بعمل آوریم و هر رژیم غیر مسددددتبد را مردم

ساالر نخوانیم .اگر قرار باشد نبود قدرت خودکامه را مردمساالری بخوانیم،
هر محل مبادله کاالها و یا مبادله نظر میان اشخاص و هر پل و ایستگاه قطار

را باید محلی برخوردار از مردمسددداالری بخوانیم .عدم حضدددور قدرت فعال
مایشدددداء را مردمسدددداالری خواندن ،خالصدددده کردن مردمسدددداالری در وظیفه
اقتصادی است.
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 9رشد درونگرا:
مردمسداالری پیوند مسدتقیم با رشد درونگرا دارد .این پیوند از آن نتیجه

نمیشددددود که جامعهای که اینک متجدد گشددددتهاسددددت توانائی آن را دارد که
تغییرهای جدید ایجاد کند بدون اینکه اعضددای خود را تحت فشددار سددخت

قرار دهد ،بلکه از این مایه میگیرد که خاصدده درونگرائی نوگردانی و تجدد،

نظامی برای اداره مردمسدداالر روابط اجتماعی را ایجاب میکند .کشددورهائی

که نوگردانی و تجدد آنها برونگرا اسدددت ،تحت سدددلطۀ یک عامل خارجی
قدرقدرت هسدتند .این قدرت ،یا دولت مسدتبد ،یا قدرت خارجی ،یا سرمایه

داری خارجی ،یا حتی کمک بین المللی است که نمیگذارد یک نظام سیاسی

کثرتگرا پدیدآید و دیر پاید .مانع رشد و مردمساالری ،هر دو ،میشود.

آنچده ما از تجربه یک قرن ،قرنی میآموزیم که درحال پایان اسددددت ،این

اسدت که تجدد و نوگردانی به زور ،استقالل به زور ،به شکست میانجامد .به
از رشددد ماندگی و وابسددتگی هر چه بیشددتر میانجامد .چگونه میتوان سددقوط
امپراطوری و جامعه شددوروی را دید و قانع نشددد که سدداختمان یک جامعه و

یک انسدان طراز نو  ،بر پایه زیربنای فنی و اقتصدادی نو ،به رشد راه نمیبرد.
دولتهای نظامی که ،بنام رشدددد ،به جامعهها تحمیل شددددند ،بدون اسدددتثناء،
کارشددان به شددکسددت انجامید .با وجود این ،گفته میشددود :هم اکنون ،دولت

های کمونیسددت چین و ویتنام و کوبا ،دولتهای مسددتبدی هسددتند که قدرت
دولت را با اقتصداد باز جورکردهاند .اما حق ایناسدت که این رژیمها سدازش

طلبیهای ناپایدار دولت مستبد و ناسازگار با رشد است .در درازمدت ،بدون
همراه شدن رشد با مردمساالری ،دولت به فساد میگراید و مانع رشد میشود
و یا تغییر میکند و دولت حقوقمدار میگردد.

و نیز میگوینددد :اروپددا ،بدده مدددت چنددد قرن در تجدددد بود و همزمددان،

پادشداهی خودکامه در کشوری و دولت حقوق مدار در کشور دیگری و ترقی

بازرگانی و صدنعت وجود میداشتند .و در حالحاضر هم ،چگونه بتوان رشد

سددددرمدایهداری را مردمسدددداالر خواند حال آنکه نه تنها بر قدرت کارفرمایان
بمثابه تنها عامالن رشددد بنا میشددود ،بلکه رفتار شددخصددی آنها را به انگیزه
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سودطلبی ،یا پیدا کردن دارائی و یا آنطور که ماکس وبر میاندیشد ،به داشتن
استعداد کارفرمائی ،مستند میکنند .اگر نوگردانی اقتصادی را نوعی از رفتار

نخبه رهبریکننده بشماریم ،دیگر نمیتوانیم آن را مردمساالر بخوانیم.

در واقع ،تجربه خاص اروپا ،معلوم میکند که مدتهای طوالنی ،حرکت

های اجتماعی بسددیار کفند بود .ژان فورسددتیه نشددان دادهاسددت که تنها از آخر
قرن نوزدهم اسددددت کده سددددطح زندگی مزدبگیران ،بطور مداوم ،بعد از یک

دوران طوالنی تجدد اقتصادی و اداری ،باال رفتهاست .عدم تحرک اجتماعی

در شددرق اروپا بسددیار بیشددتر از غرب اروپا بودهاسددت .چنانکه در روسددیه و
پروس ،اقتصاد بازار با روابط تولیدی ماقبل سرمایهداری همراه بودهاست.

در این دوران طوالنی ،روشوونفدران ،نمایندگان و جانشووینان «ملت»

های در بند نظام سوویاسووی و محروم از بیان سوویاسووی ،آزاد شوودند این
است آن نقش مهم که روشنفدران ایفا کردند مردمساالری یک نظریه
بود و نوه یوک رژیم ،یوک فراخوان به ملتی از صوووحنه غایب و نه عمل

ملتی حاضور در صوحنه بود در دنیای معاصر ،کشورهائی که در آنها ملت

ها در سکوت و روشنفکران مردمساالر جانشین آنها در مبارزه برای استقرار

مردمساالری هستند ،کم شمار شدهاند .دنیای اسالمی و قاره آمریکای التین،

جنبشهای مردمی که اشکال ملیگرا ،قومی یا مذهبی را پیداکردهاند ،فراوان
بخود دیدهاند .االّاینکه این جنبشها عرصده را بر روشنفکران مردمساالر که
آن نقش مهمی در جامعههای اروپائی داشددتند ،تنگ و اسددتقرار مردمسدداالری

نخبهگرا را نیز ناممکن ساختهاند.

انتقاد ما از نظریه لیبرالیسم رشد ،بمعنای آن نیست که راهحل دیگری که

میماند ،عنان رشددد را به دسددت دولت قدرقدرت سددپردن اسددت .بدین معنی
است که هر دو نظر نادرست هستند:
 1بحران و باور به قدرت تقدیرساز:
مسدداعدترین وضددعیت با مردمسدداالری ،وضددعیتی اسددت که در آن ،حرکت

های اجتماعی بر سددر اداره منابع فرهنگی اصددلی جامعه ،در مبارزه میشددوند.
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چراکه در این وضددعیت نظامی پدید میآید که همه صدداحب نقش میشددوند و
عمل هر یک نقش تاریخی پیدا میکند .مردمسدداالری حاصددل دو جهتیابیع
بازیگران تاریخ سدداز و جنبشهای اجتماعی اسددت :اینان ،در همان حال ،که

بدا یکددیگر مقدابلده میکنندد ،همدان ارزشهای فرهنگی را دارند .بدینخاطر

اسدددت که گفتهام قویترین مردمسددداالریها ،آنها هسدددتند که در جامعههای
صددددنعتی ،برگرد منازعه طبقاتِ خاص جامعه صددددنعتی ،که سدددداختی هر چه

مشددددخصتر یدافتدهاند ،شددددکل گرفتهاند .در فرانسدددده ،برعکس ،مبارزههای
اجتمداعی همواره تدابع مبدارزههدای عمومیتر بر سددددر تصددددرف دولت ،میان

جمهوری خواهها و سددددلطنت طلبها یا میان طرفداران و مخالفان حاکمیت
روحانیان بودهاند .این امر سددبب شددد که نزاعهای اجتماعی بار ایدئولوژیک
اضدددافی پیدا کنند .چنانکه هر طرف میپنداشدددت به مبارزهای بنیادیتر میان
گذشدته و آینده ،یا عقل و فرهنگ سدرگرم اسدت که در آن محلی برای سازش

نیست.

در بحرانهددا ،روابط اجتمدداعی میگسددددلنددد و منددازعددات و جنبشهددای

اجتماعی جای به دفاع از منافع بتمامه خصوصی و رابطۀ همگان با دولت می

دهد .در این وضدعیت ،یا همه چیز از دولت خواسته میشود و یا دولت بطور

کامل نفی میشدود .اما اگر بحران شددید باشد و جامعه محکم نباشد ،جامعه
اعتماد خود را به سدددازمانهای سدددیاسدددی و دولتمردان از دسدددت میدهد و به

رهبری روی میآورد که او را از بحران بدر برد .این رهبر میتواند مردمسدداالر
باشد ،همانسان که دوگُل بود و یا مستبد باشد .رهبران ،در کشورهای دنیای

سوم ،اغلب از نوع دوم از کار در آمدند.

بدینقرار ،همان پیوند که رشدد با مردمساالری دارد ،بحران نیز با قدرت

(= زور)هم گرائی دارد .این مردمساالری نیست که بحران پدید میآورد
و از بحران یک رژیم مسوتبد سر بر میآورد آن نظام سیاسی که میدان

کشوووماکش گروهها بر سووور منافا و حزبها بر سووور قدرت و همه غر

فسواد باشوند ،بهیچ رو ،یک نظام مردمسواالر نیست بیدس ،بحران از
ناتوانی نظام سویاسوی از اداره تغییرهای مشکل و یا ناتوانی از حکمیت

میوان خواسوووتهوای اجتمواعی رقیب پدید میآید بنابر تجربه ،رژیم
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های اسوتبدادی بسیار آسان تر از رژیمهای مردمساالر ،در بحران فرو
میروند

یدک رژیم مسددددتبدد و یدک انقالب  -کده اغلب القاء میکنند این دو با

یکدیگر اینهمانی دارند -میتوانند زمینه ساز مردمساالری بگردند .چنانکه
آرژانتین را رژیم پرون  Péronبه سوی مردمساالری برد .بدان شرط که موانع
مشدارکت مردم را در اداره سدیاسدی جامعه خود ،از سر راه بردارد .رژیم پرون

چون میخواست آرژانتین را از سلطه آمریکا بدربرد ،ناگزیر ،در درون ،عامل
گسدترش فضدای باز و مشدارکت مردم در اداره زندگی سیاسی خود شد .وقتی

رقیبددان دیگر نمیتوانن دد بر زمین مسددددتحکمی بددا یکدددیگر مقددابلدده کننددد و
بخصدددوص وقتی نمیتوانند بر سدددر تسدددهیم دسدددت آوردها ،کشدددماکش کنند،
نیروهای اجتماعی متالشدی میشدوند .حزبها یا سندیکاها ضعیف میشوند.
بخشی از شهروندان در بند حفظ منافع «هماکنون و همینجا» ی خویش می

شددددوند و بخشددددی دیگر به رهبری اعتماد میکنند که به قول فروید رابطهای

شدخصدی و مسدتقیم با هر عضدو جامعه ساختگسیخته برقرار میکند .اقلیت
هائی نیز عصیان میورزند و یا سیاست را کنار میگذارند.

نظریدههای انقالبی اغلب تصدددددیق مؤکد میکنند که در وضددددعیتهای

بحرانی بغدایدت حداد اسددددت کده مبدارزات طبقداتی در میگیرند که بازیهای
سدیاسدی بیاعتبار میشدوند و طبقه سدازنده تاریخ وارد صدحنه میشددود و یک
انقالب را ایجاد میکند و پیروز میگرداند .اشتباههای این نظر را تجربههای
بس غمبار قرن حاضر ،آشکار کردهاند .در واقع ،بخاطر آنکه روسیه ،4347

در وضعیت بحرانی بود و نه در وضعیت انقالبی که یک پیشآهنگ ،قدرت

را تصاحب کرد و هرگز هم به مردم نداد .این در فردای بحران سخت 4323

بود که ملت آلمان ،کارپذیرانه ،سددرنوشددت خود را به هیتلر و حزب ناسددیونال

سددوسددیالیسددت سددپرد و  ...اگر بحران محدود و جامعه محکم باشددد ،از هم
پاشددیدگی سددیاسددی میتواند حامل روحیه مردمسدداالری بگردد .مثل ایتالیای

 4332-39که انقالب ضدد فساد موجب از صحنه بیرون رفتن قشری وسیع
از رهبران سدیاسدی شد .اما جامعه در پی ساختن یک جامعه سیاسی ،از میان
برداشدتن مافیاها و پاک کردن نظام سیاسی از فساد گشت .نمونه نافی صفت
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مردمساالر رژیمهائی هستند که در آنها ،انتخابات انجام میگیرند اما ،در آن
ها ،تنها به دو جناح الیگارشدددی و یا نامزدهای گروه بندیهای حاکم ،امکان

رقابت دارند.

برای یک کشدور ،انواع روشها وجود دارد برای آنکه صدفت مردمسدداالر

را از خود سددلب کند :حزبسدداالری ایتالیا یا فسدداد که در گذشددته ،بر بیشددتر

شددهرهای آمریکا ،بخصددوص بر تامانی هال  Tammany Hallو نیویورک،
حاکم بود و یا نیات مردمسددداالر لنین و رژیم ضدددد مردمسددداالری که بنا کرد.

تعریف جامع و مانع مردمسدددداالری این فایده را دارد که زبان عامه پسددددند و
عامه فریب بیتأثیر میشددددود .به یُمن این تیریف ،میتوان دریافت رژیم

های مسوتبدی که برخی از حقو سویاسوی را میپذیرند ،بیشتر در خور

انتقوادنود توا رژیمهوایی کوه برخی ابیاد سوووازنده مردمسووواالری را می

پذیرند مردم ساالری بدون احترام به حقو بنیادی ،بدون نمایندگی

از منوافا اکمریوت و بودون شوووهروندی وجود ندارد فراوان و گوناگون

رژیمها وجود دارند که یکی از ابعاد مردمساالری را میپذیرند اما ابعاد دیگر
را ویران میسازند .هی یک از این رژیمها را نمیتوان مردمساالر خواند .این

رژیمها و آن رژیمهائی که انتخابات نسبتاً باز برپا میکنند و یا بطور مرتب به
مردم رجوع میکنندد (تا بیایند برای حمایت از او!) و یا حقوق طبیعی را در
حق مالکیت خالصه میکنند ،مردمساالر نیستند.
 1رابطه نو با کهنه:
عاملهای گذار به رشد درونگرا و مردمساالری کدامها هستند؟ سه پاسخ

به این پرسش داده شدهاند:

 .4پاسخ اول نزدیک به طرز فکر سرمایهداری کالسیک است :بازار را آزاد
کردن و میدان را برای فعالیت دارندگان روحیه کارفرمائی باز گذاشتن.

 .2پاسخ دوم را باورمندان به دولت خدا صولت میدهند :رشد حاصل یک
اراده و بسیج همگانی ،تحت رهبری دولت است.
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 .9پاسخ سوم به پرسش ایناست :بسته را باید باز کرد .باز کردن نظام سیاسی
به ایناست که از جدائی افتادن میان رهبران و رهبری شوندگان پیشگیری شود،
که نیازهای اساسی جمع بر منافع خصوصی تقدم یابند .چراکه تقدم منافع

خصوصی بحرانها و باز شدنهای پیوندهای اجتماعی را در پی میآورد .اگر

پاسخ سوم را برنگزینیم ،مردمساالری ،بخش مهمی از محتوای خود را از

دست میدهد .تجربه کشورهائی که مراکز اصلی رشد اقتصادی بودهاند،
همچون هلند و انگلستان و آمریکا ،پاسخ سوم را تصدیق میکند .بیشتر از
آنچه طرز فکر پروتستان – آنطور که ماکس وبر میپنداشت – موجب تحول

شده باشد ،این باز کردن نظامهای سیاسی با حذف سلطنت مطلقه است که
توفیق این کشورها را توضیح میدهد .حال آنکه سلطنتهای استبدادی که

روحیه ضد اصالح کلیسای کاتولیک آنرا تقویت میکرد ،مانع رشد کشورهای
کاتولیک مذهب میشدند.

این توجه ،اندیشددده را با این پرسدددش روبرو میکند :آیا دید مرسووووم از

نوگردانی و تجدد صحی است یا نا صحی ؟ اگر پیروزیهای خرد در
ویران کردن سوودهائی را نوگردانی بدانیم که وییگیگرائیها ،امتیازها

و قهر خصوووصووی بر سوور راه انسووانها ایجاد کردهاند ، ،دید مرسوووم
نادرسوت اسوت در حقیقت ،فرهنگ مردمساالر دگرگون کردن کهنه
در نو است تن ندادن به استبداد مصل است .بسدیجکردن افراد و جمع

ها اسدددت ،همانسدددان که هسدددتند ،باخواسدددتها و حافظه تاریخی که دارند.

زنددگی اجتمداعی بده درختی میمداندد کده برگهدایش از داد و سددددتد با محیط
زیست ،میزید و ریشههایش منابع زمین را جذب میکنند .ما با این فدر که
سونت را در مقایسووه با نوگرائی ،بیحرکتی در برابر حرکت می شوومارد،
نیز ،مخوالفیم در مخوالفت با این دید اسوووت که باید رشووود را نه تنها

اجتماع مردمسوواالری و نمو که همسووری میراف فرهنگی با طر های
آینده تیریف کرد .چگونه میتوان از مردمسدداالری سددخن گفت وقتی شددرط
اسددتقرار آن ،چشددم پوشددی بخش بزرگی از جهان از فرهنگ و هویت خویش

برای پیوستن به راه رشدی گمان رود که گویا بیهمتا است؟ آیا بدترین انکار

آزادی مردمساالر جز محکوم کردن اکثریت بزرگ از بینقش شدن در تاریخ
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خاص خویش اسددت؟ اگر بنا باشددد نوگرائی برای آنها به ارمغان برده و یا به
آنها تحمیل شددود ،اگر بنا باشددد نوگرائی از راه بازار باز وارد شددود و میرا

فرهنگی آنها را برباد دهد ،بهتر ایناسدت شرافتمندانه بگوییم ملتهای فقیر
برای برخوردار شدن از مردمساالری ،پختگی نیافتهاند فرهنگ مردمساالر
در تیریف رفتوارهوا و روابط انسوووانهوا در درون یوک جوامیه متجدد،

خالصووه نمیشووود فرهنگ تیریف خود را نقم میکند اگر اسووتمرار
گذشته در آینده نباشد و اگر امکان بسیج دستآوردهای گذشته برای

بنای آینده نباشود تصمیم به بریدن حال از گذشته ،بعد از انقالب از پیش
از انقالب ،بنفسده ،بیانگر پندار و کردار زورمدارانه اسددت .اگر مردمساالری

هم زیسددددت کردن ،در یک ملت ،افراد و گروههای مختلف (و حتی مخالف

با یکدیگر) و جور و سدازگارکردن وحدت با کثرت است ،باید بخش بزرگی
از گذشته را نیز نجات داد تا بتواند آیندهای را ابداع کند که ،در عین حال که
فرید و ویژه باشدد و بر محور اصول جهان شمول بنا شود ،عقالنیت و احترام

به آزادی و برابری انسددددانها در حقوق را نیز فراهم آورد .ما نباید میان عقل
(فرهنگ) جهان شمول و جانبداری از گوناگونی فرهنگیها یکی را انتخاب

کنیم .بلکه باید میان در کنار و خصدددم یکدیگر بودن گرایشهای فرهنگی یا

سازگارکردن آن ها با یکدیگر ،یکی را انتخاب کنیم .فرهنگ جهان شمول و
جانبداری از گوناگونی فرهنگها ،دو نیمه جدا شده از یک فرهنگ متالشی

هستند .حتی دو سطح یک جامعه دو پاره شدهاند .یک پاره منطق عینگرائی

که منطق حاکم بر بازارها ،بر نظامهای فنی ،بر استراتژیهای سیاسی ،نظامی
یا اقتصددادی و بر وسددایل ارتباط جمعی اسددت و پاره دیگر منطق ذهنگرائی

اسدت که منطق هویت است .این منطق ،بیش از پیش ،از نقشها در تولید و
اشدکال مشارکت در نوگردانی ،جدا میشود .از سوئی در بازی بزرگ اقتصاد

جهانی شدددرکت میکنیم که در آن بازی ،هم بازیگر و هم بازیچه هسدددتیم و از
سددوی دیگر ما شددخصددیت خویش را میسدداز یم .نه دیگر تنها بر اسدداس نقش

های اجتماعی بلکه بر پایه فردیت خویش میسددددازیم که از رفتار جنسددددی و

فراوان پددیدههای فرهنگی وابسددددته بدان ( ) sexualitéو رؤیا ،خاطرهها و

ضابطههای انتقال یافته ( ، )Normes Transmisesباورها و اضطرابها
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سدددداخته شدددددهاند .آن انقطاع که در انتقاد از نوگرائی ،مبنای تعریف نوگرائی
دانستهام ،این انقطاع است.
 6حافظه تاریخی و طر :
امروز ،در جامعههائی از نوع جامعه ما ،وضددعیت بسددیار بغرنجتر اسددت.

دیگر منافع و طبقات اجتماعی ،سدرمایه و کار نیستند که مقابل میشوند .این
ذهنیت و عینیت اسددت که از یکدیگر دور میشددوند و به انحطاط میگرایند.

اولی در جدامعدهای از تودهها و دومی در جسددددتجوی هویتی بریده از جامعه.
پنداری ،دنیای اقتصداد و دنیای شدخصدیت با جدا شدن از یکدیگر خالء را

ایجداد کردهاندد .این خالء را در آنجدا ایجدادکردهاند که ،پیش از این ،محل

اشتراک مسیحیان ،مدنیت پیشینیان و همبستگی جامعه صنعتی بود .آنها که
در ریس جامعه جهانی قرارگرفتهاند ،ثروتها و اطالعات را بر هم میانبازند.

در موزههاشدددان ،قطعههائی از همه فرهنگها را قرار میدهند .به آزادی بازار
و نبود مهدار آمرانده بر فرهندگهدا بداور دارند .بعکس ،آنها که در قاعده این

جامعه قرار دارند و بخصوص آنها که از آن طرد شدهاند یا به حاشیهها رانده

شدددهاند ،با ویژگیگرائی خویش به مخالفت با جهانگرائی ریس بر میخیزند.
در واقع ،زیر سلطهها تجزیه میشوند به آنها که میکوشند از حاشیه به متن و

از آن به ریس صدددعود کنند و آنها که برای حفظ تمام و کمال فرهنگی مبارزه

میکنند که به نابودی تهدید میشود ...

از دو راهحلی که پیشددددنهاد میشددددوند ،یکی برای آنها که باید در جامعه

ادغام بگردند ،هی اسددتقاللی قائل نمیشددود .اینان باید بطورکامل هم بوم و

هم شددددکل جامعه بگردند .دومی هرگونه رابطهای را قطع میکند .خود را در
هویتی زندانی میکند که اغلب بطور مصنوعی ساخته شدهاست .مردمساالری
نه با راهحل اولی میخواند و نه با روش دوم جور میشود .و نیز حذف گذشته
برای ورود به آینده همان اندازه فاجعهآمیز اسددت که ترک فنون جدید به بهانه
پاکسازی فرهنگی که در واقع ،زمینه سازی است برای استقرار قدرت مطلقه.

مردمسووواالری تنهوا محلی برای گفتگو میان منافا متاووواد ،یک بازار
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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

جور میشووود اگر همه نپذیرند که مردمسوواالری شوورط بنیادی بنای
آزادی انسوان اسوت ،حداکمر ،در اداره محتاطانه تصوومیمهای سیاسی

خالصه میشود

امروز ،فاصدددله میان آنها که خود را حامل یک پیام الهی یا یک سدددنت

ملی گمان میبرند و آنها که قدر هر صددداحب نقش را به عقل جهان شدددمول

میسددنجد ،بزرگ و بزرگتر میشددود .دومیها به اولیها که گمان میبرند بنام
دین راسددددتین سددددخن میگویندد ،میگویندد :یک قانون برای همه .این نزاع
فرهنگی را نزاع اجتماعی مضدداعف میکند و این دو جنبشهای اجتماعی را

تجزیه میکنند .زیرا این جنبشها شددرکتکنندگان را ،با خصددوصددیت ها که
دارند ،بسوی هدفهای همگانی ،مانند آزادی و عدالت ،سوق میدادند .آیا
ما میان مواضددع ضددد و نقیض ،پاره پاره نشدددهایم؟ من بیچون و چرا از حق

سدلمان رشدی در انتشار کتابهایش حمایت میکنم و به صدور حکم اعدام
او ،توسدددط آیتالله خمینی و جانشدددینانش ،اعتراض میکنم .به موازات ،در

همدانحدال کده از الئیسددددیتده آموزش و پرورش دفداع میکنم ،برآنم که عقاید
مذهبی در مدارس دولتی تعلیم داده شدوند .آیا سخن متناقض است؟ نه .باید

دولدت امتگرا ،ملتگرا ،یا دینی را محکوم کرد .زیرا جدا نشدددددن دولت و

کلیسدا از یکدیگر ،دولت و فرهنگ که بنیاد مردمسداالری جدید هستند را ،
از میان میبرد .اما ،در سدطح اشدخاص و تجربه زندگیشان ،نمیتوان آنها را
مجبور کرد میان اصدددالت فرد خردگرا و وجدان تعلق داشدددتن به یک امت و

یک حافظه جمعی ،انتخاب کنند .قومیت وقتی بیانگر تعلق به یک جماعت

است که یک قدرت سیاسی دارد و یا تنها یک قلمرو دارد ،حاصل تهدیدها

برای مردمسداالری اسدت .اما بعکس وقتی عنصدری از هویت شخصی است،
از عناصر متشکل شخصیت او میشود و برای مردمساالری بیزیان میگردد.

آرمدان مدا نمیتواندد این بداشددددد کده از هر ویژگی برهنده بگردیم تدا جهانروا
بگردیم .آرمان ایناسددت که ،در همانحال و تا جائیکه میسددر اسددت ،جهان

رواتر و خصوصیتر بگردیم.
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 7دین و مردمساالری:
امروز ،بحثها برگرد معنایی دور میزنند که با بازگشدت دینها به صحنه

بدایدد داد .اگر دین را متعلق بده دنیدای سددددندت و وجدان جمعی یک امت و
نوگرائی و مردمساالری را ،به تمامه ،از آن دنیای تغییر ،بدانیم و اگر آنچه را

رالف لینتون  ،Ralph Lintonمنزلتهای انتقال یافته و منزلتهای تحصیل
شدده یا آنچه انسدانها هستند و آنچه میکنند را ضد یکدیگر بشماریم ،بدون
تردید باید بگوییم مردمسدداالری و دین به دو دنیای ضددد تعلق دارند .اما دین
سدنت توسدط روحانیت نیست .دین ،جدائی
تنها وجدان اسدت و انتقال یک ُ

معنوی از مادی نیز هسددددت که معنویت شددددکل یک اخالق راهنمای پندار و
کردار و پداکی و یدا رجوع به خدای یگانه متعال نیز هسددددت .ما میدانیم که

نوگرائی و تجدددد تنهددا عقالنیکردن و دنیددائیکردن نیسددددت ،بلکدده قدددرت و
دستگاه مهار اجتماعی نیز هست .پس ،روابط میان دین و نوگردانی در تضاد

مسدتقیم خالصه نمیشود .چراکه روابط دین و نوگردانی چهار شکل ساده اما
مبنائی را پیدا میکنند:

 .4سنت مذهبی ،در جامعههای سکوالر نو ،به یک اخالق اجتماعی تبدیل

شدهاست که جامعه شناسان ،از تکویل  Tocquevilleتا روبرت باله Robert
 Bellahبر نقش مهمش در جامعه آمریکائی تأکید کردهاند .این سنت در

فرانسه شکل جمهوری خواهی پیدا کردهاست .ارزشهای مذهبی و ضوابط
اجتماعی ،حتی در جامعههائی مثل آمریکا که کلیسا از دولت جدا است ،با

یکدیگر منطبق گشتهاند.

 .2در جامعهای که نوگردانی درونزا نیست و برنامهای است که یک دولت به

اجرا میگذارد ،دین ،که دیگر نمیتواند سنتگرا باشد ،میتواند یک نیروی
بسیج سیاسی بگردد .امری که در ایران تحقق پیدا کرد .دراینصورت ،نزاع
میان دین و مردمساالری ،مستقیمترین نزاع است .میتوان شککردکه دین
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مدنی همواره با مردمساالری سازگاریکند و نگرانی بابت همنوائیگرائی
( )conformismeجامعههائی که ارزشهای اخالقی و دینی سیمان آنها
هستند ،وجود دارد .بعکس ،رجوع به معنویتی که مشیت خدا است میتواند

روابط مثبت با مردمساالری داشته باشد .خواه ،در جامعههای در حال تجدد

و نوگردانی درونزا ،که فردگرائی دینی ،حتی اگر به قوت گرفتن فرقهها

بیانجامد – مدافع حقوق قربانیانِ ناهنجاری در جامعههای در تغییر سریع ،می

شود ،خواه ،در جامعههای وابسته ،وقتی یک عمل امتگرای جدید توان آزاد
کننده بزرگی به جنبشهائی میبخشد که بر ضد یک دولت مستبد مبارزه می

کنند .چرا تنها یک جنبه ،منفیترین جنبه روابط دین و مردمساالری را ببینیم؟
چرا نیروی آزادساز که وجه عمومی و غالب (در دین بودائی ،در یهودیت و

بخصوص در اسالم) دین است را نبینیم؟

راسددت اسددت که جنبشهائی که انتگریسددت خوانده شدددهاند با سددکوالر

کردن مخالفت میکنند و میکوشددددند ،از نو ،قدرت دینی و قدرت دنیائی را

یکیکنند و دین را با سددیاسددت مشددتبه سددازند .راسددت اسددت که این جنبشها
بیشدتر به چشدم میآیند و در دنیای اسالمی و اسرائیل ،اثرات سیاسی مهمتری

ببدار میآورندد .امدا نقش آنهدا را نه طبیعت دین که مبارزههای ملی و ملیگرا

توضیح می دهند که در این کشورها جریان دارند .نباید ایجابات سیاسی یک
باور دینی را با اسددددتفاده از یک سددددنت دینی توسددددط یک دولت ملیگرای

مستبد ،خلط کرد.

 .9اما در این باره این حکم -اغلب تکرار میشدددود -که دینها یا برخی از
آنها ،بخصددوص اسددالم ،اصددل جدائی قدرت دنیائی را از قدرت دینی رد می

کندد ،باید بگوئیم که این حکم بر برداشددددتی غیرقابل قبول از جریان تاریخ،

صدادر شددهاسدت .بنا براین برداشت ،پنداری تاریخ جز به اجرا گذاشتن طرح

های فرهنگی ،سدیاسدی یا اجتماعی نیسدت که جوهرشان ماوراء طبیعی است.

احتیاط ایجاب میکند در تاریخ تحقیق کنیم تا بدانیم در چه شرائط تاریخی
مقدسگرداندن نظم اجتماعی ،یا بعکس ،اسددددتقالل نسددددبی دنیائی از دینی،
اهمیت بیشتر یا کمتر یافتهاست.
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در مورد مسیحیت ،باید گفت کلیساهای مسیحی سخت در یکیگرداندن
قدرت دینی و قدرت دنیائی کوشدیدهاند .این کلیسداها مدافع سرسخت سلسله

مراتب اجتماعی و مهارهای اجتماعی جامعههای سددددنتی بودهاند .و بگونهای

وارونده ،این نزاع پداپ بدا امپراطور بود کده جدائی دو قدرت دینی و دولتی را

در پیآورد و راه را بر مردمسدددددداالری بدداز کرد .میتوان افزود کدده اگر
پروتسدتانتیسدم مسداعد فردگرائی مردمساالر شد ،دین اجتماعی را نیز تقویت

کرد .حال آنکه کاتولیسیسم مدتهای دراز حامی سلطنتهای استبدای بوده

اسددددت .بدا وجود این بخداطر پشددددتیبدانی از زنددگی عدارفانه و بریدن با نظم

اجتماعی ،راه را بر مبارزات آزادیبخش گشود.

 .1افراطیترین مدافعان فلسفه روشنائی فکر میکنند که تنها اندیشه علمی و
واقع بینانه میتواند مردمساالری را تقویت کند و یک جامعه مردمساالر باید

شفاف و طبیعی باشد .حال آنکه مراجعه به مردم ،به فرهنگ و یا تاریخ ،بار

ملیگرائی دارد و مساعد دولت استبدادی است .تجربه تاریخ اخیر این نظر را
تکذیب میکند ،بخصوص تجربه آمریکای التین که در آن ،جنبشهای مردم

شهری با الهام از دین ،مؤثرترین مبارزهها را بر ضد استبدادهای نظامی بعمل

آوردهاند .حال آنکه طبقههای میانه ،تعلیم و تربیت نویافته ،اغلب فریفتهء
اقبالها و فرصتهای ثروت اندوزی شدهاند که رژیمهای استبدادی با ایجاد

بازار آزاد ،برای آنها ایجادکردهاند .ما از خطر بزرگ همه امتگرائیها بطور
کامل آگاهیم و باید با صدای بلند اعالم کرد که مغایر مردمساالری هستند.

اما نمیتوان سیاستهای امتگرا را با دالیل دینی و یا فرهنگی مقاومت در
برابر قدرت سرکوبگر ،خلط کرد .اندیشمندان لیبرال نیز این مقاومت را از

حقوق بنیادی دانستهاند .اگر همه تجلیات زندگی مذهبی را محکوم کنیم ،این

خطر بوجود میآید که در خردگرائی افراطی زندانی شویم و نقش بازیگران
اجتماعی و جهتیابیهای فرهنگی و نیز نزاعهای اجتماعیشان را در ایجاد

مردمساالری منکر شویم.
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 1انقالبیها و مردمساالرها:
درام جنبشهای انقالبی ایناست که بسیاری از مردمساالرها ،با شرکت در

آنها ،یا در رهبران مستبد از خودبیگانه شدهاند و یا فعاالنه در ایجاد رژیم
مستبد شرکت کردهاند .همان اندازه نادرست است که شرکت کننده در این

جنبشها را مردمساالر خواندن که محکوم کردن همه آنها بمثابه دشمنان مردم

ساالری .حقیقت ایناست که جداکردن روحیه مردمساالر و عمل انقالبی از
یکدیگر ،همواره مشکل است .زیرا هر جنبش اجتماعی ،در خود ،حامل یک

ضد جنبش اجتماعی است .آنچه راه را بر مردمساالری می بندد ،انکار بازیگر
اجتماعی و عمل جمعی را بیانگر تضادهای موجود در نظام سلطهگری

شمردن است .بعکس ،هر جا هدف ،عمل افزودن بر ظرفیت عمل جمعی،
طبقه یا بخصوص ملت است ،روحیه مردمساالر حاضر است .جنبش اجتماعی

و مردمساالری با یکدیگر عجین هستند و بر ضد جمع پیشآهنگ و انقالب
هستند .حتی در آنجا که یک طبقه یا یک (دولت سیاسی) قدرت خودکامه

ای را اعمال و آزادی سیاسی را ممنوع یا محدود میکند ،تا وقتی امید به رشد

درونزا وجود دارد و میتوان نقش بازیگران جامعه مدنی را بیشتر کرد ،روحیه

مردمساالر وجود دارد .بنابراین ،وقتی مبارزهها برای رشد ،بند در بندِ نزاعهای
درونی یک جامعه دارند ،وقتی تنها از نسل قربانی شده یا از خودبیگانگی

سخن بمیان نیست ،بلکه از وجدان کارگران یا شهروندان نیز صحبت میشود،
مردمساالری میتواند هدف یک عمل جمعی بگردد.
امروز ،دیگر هی کس جریت نمیکنددد میددان مردمسددددداالری و انقالب و

رژیم «تودهای» همسانی قائل شود و ما آموختهایم که به آن برداشت از تاریخ
اعتمداد نکنیم کده آدمی را بدازیچده جبر آن میبداوراندد .اما نباید از افراط رها
نشدددده خود را گرفتار تفریط کنیم و هر جا مبارزه و قهر دیدیم حکم کنیم در

آنجا روحیه مردمسدداالری نیسددت .روحیه مردمسدداالر اغلب در مبارزهها برای
اسددددتقالل ملی و نیز در مبدارزههدای ا جتمداعی و بخصددددوص در مبارزههای
کارگری وجود دارد .اما وقتی این طبقه ضعیف بوده و به قوانین رشد تاریخی
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و نه به عمل خویش ،باور میکردهاسددددت ،مردمسدددداالری را تهدید کرده و یا
مانع تولدش گشتهاست .زیرا بازیگران نقش آلتهای یک ضرورت ،ضرورت
تداریخی را پیددا کردهاندد .بعکس ،وقتی یدک مبدارزه اجتماعی ،یک جنبش
اجتماعی تعریف شددده ،به سدددخن دیگر وقتی مقابله مخاصدددمان بر سدددر مهار

منابع و الگوهای فرهنگی یک جامعه گشدددتهاسدددت ،عمل اجتماعی حلقه در

حلقه مردمسداالری دارد .همانطور که سددندیکالیسددم کارگری با مردمسدداالری
صددددنعتی پیوند داشددددت .نه تنها در اروپا بلکه در نقاطی دیگر از دنیا .آنچه

بیشدتر از همه برای مردمسداالری خطرناک اسدت ،جامعه را نظام سلطهگر –

زیرسدلطه دیدن اسدت که در آن ،سلطهگر ،دیگر به بهرهکشی از زیرسلطه قانع
نیسددت بلکه میکوشددد زیرسددلطه را از وجدان محروم کند و یا وجدان او را از
درو پر بسازد .در این نظامها صاحب نقش وجود ندارد .قربانی وجود دارد

و عامل سددلطه  ...اگر مردمسدداالری در این سددالهای پایانی قرن بیسددتم این

جاذبه را یافت و دید و رفتار انقالبی از اعتبار افتاد ،از آنرو است که جنبش

هددای آزادیبخش تودهای و ملی ،اغلددب در دیکتدداتوریهددایی از خودبیگدداندده

گشتند که دستگاههای سرکوب و موانع رشد شدند.

رشد از دید پسالیبرال ف)411( :.Poste-Libérale

در فصدددل عدالت ،نظر جانبداران پسدددالیبرال را آوردهام .رشدددد و عدالت
همواره موضددوع بحث قرار گرفتهاند .در رشددد ،کوشددشکردهاسددت دو نظر،
لیبرالیسددم و مارکسددیسددم را تلفیق کند .بدین روش که از هر یک پذیرفتنی را
پذیرفته و پذیرفتهها را با یکدیگر تلفیق کردهاند:

 4آینده :مردمساالری پسالیبرال:
سددددرمدایدهداری لیبرال زنجیرهدای بردگی و انقیداد را پدارهکرد ،ادعاهای

دولت را که گویا والیت مطلق دارد ،نفی و دولت را محدودکرد .اما نتوانست
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راه را بر آزادی بگشددددایدد .بدا وجود این ،وعدۀ یک آزادی که بر پایه امنیت
مادی و اسددتقالل فردی بنا شدددهاسددت ،بکلی خالی از معنی نیسددت .االاینکه
وعده برآورده نشد .دورۀ لیبرال ،نه دورۀ آزادی شد و نه در این دوره ،پایه آن

اسددددتوار گشددددت .میتوان آنرا ،به قول تکویل  Tocquevilleمرحله ای از

آموزش شمرد)416( .

«هی بارآوری ،چون هنر آزاد بودن بارآور شگفتیها نیست .اما هی کار

نیز مشکلتر از آموختن آزادی نیست  ...آزادی میان رگبارها زاده میشود ،به

زحمت میان موافقت و مخالفتهای مدنی قوام میجوید .و این تنها وقتی

پیراست که میتوان برکات وجودش را درککرد».

چشددددم انداز لیبرال ،یعنی جامعهای که ،در آن ،انسددددان صدددداحب اختیار

زندگی خویش میشدددود ،وعدهای توخالی نیسدددت که بعلت طبیعت انسدددان و
تکنولوژی جدید ،تحقق نپذیرفتهاسددت .اشددتباه لیبرالیسددم در این نیسددت که
امکانات انسددددانها را از رهگذر آزادی ،بیش از اندازه برآورد کردهاسددددت،
شکستش بخاطر نشناختن سرچشمههای سلطه و پیشنهاد برداشتی از استقالل
فرد اسدت که مفهوم جامعه ،که پایه قدرتی براسدتی مردمساالر است ،را ویران

میکند.

نتیجوه ایناسوووت کوه نظریوه لیبرال نظمی اجتماعی را توجیهکرده

اسوت که با ارزاترین دست آوردهایش  -بهبود سط

عمومی زندگی

مادی و قدری آزادی در قلمرو زندگی خصوووصووی -به قیمت انباشووت
قدرتی در دولت و در قلمرو اقتصووواد تمام شووودهاند که در تاریخ مانند

نداشته است

دولت لیبرال و اقتصداد سدرمایهدار ،هر دو ،به بهای ویرانی منابع استقالل

شخص و جمع ،بدست آمدهاند .حق حمل اسلحه  -که ماکیاول و بسیاری از

متفکران اخیر آنهمه برای والیت جمهور مردم ،اسدداسددیش میپنداشددتند -با
حق دادن ریی ،معاوضدده شدددهاسددت .مالکیت و مهار زمین و ابزار و شددرائط

دیگر زندگی  -که بنیادهای اسدددتقالل شدددخصدددی در نظر جیمس هارینتون و

بعدها توماس جفرسدون ،بشمار بودند  -با مزد معاوضه شدند .و لیبرالیسم به
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ایجابات اقتصدداد سددرمایهداری تن داد و با همدسددتیشددان ،همه سددازمانهای
فاصل میان دولت و مزد را ،جز کارفرمائی سرمایهداری ،از میان برد.

نوید مردمسدداالری پسددالیبرال تغییر جهت دادن به این حرکت اسددت .در

حقیقت ،پسدالیبرال بر ایناستکه ،آن مردمساالری در خور است که ،در آن،

حقوق انسددان بسددط یابد و بکار بردنِ حقوق مالکیت با مسددئولیت شددناسددی

همراهشدود .قدرت دولت نیز با مسئولیت همراه شود و بطور مردمساالر بکار
رود .پسددالیبرالیسددم ،بر اعتبار اشددکال سددنتی ،نمایندگی مردمسدداالر از مردم و

آزادی فردی تأکید مینهد و اشدکال جدید قدرت اجتماعی ،مستقل از دولت

را پیشددنهاد میکند که عبارتند از آزادیهای تضددمین شددده که در جامعههای
مختلف (خانواده ،کشددور  )...بطور مردمسدداالر با مسددئولیت همراه باشددند.

عناصدر مردمسداالری اقتصدادی که شدامل مهار مردمساالر سرمایهگذاریها و
تولید می شدوند ،تنها بلحاظ نفس خود نیسدت که خواستنی هستند .بخاطر آن

که بیش از پیش شددرط ضددرور اعتبار مهار مردمسدداالر حکومت هسددتند نیز،

خواستنی هستند.

مردمسددداالری به ضدددرورت رابطهای اسدددت میان انسدددانهای آزاد .پس،

وابسدتگی اقتصدادی همانند انقیاد انسان ضد آزادی است .مدافعان حکومتی
که نماینده حاکمیت مردم باشد ،در قرن  ،47بحق میگفتند« :خدمتکاران»

حق ندارند در دادن ریی شدرکتکنند .زیرا آنها استقالل خود را فروختهاند.

جفرسون ،راهحل را در این دید که حق مالکیت را جهان شمول بخواند و راه
دسدت یابی تدریجی همگان را به آن ،و در نتیجه ،همگانی شدددن حق ریی را

پیشنهاد کند .بدینسان مالکیت و مردمساالری سازگار شد .اما دید جفرسون

با سددرمایهداری مغایر بود زیرا بنا بر آن دید ،انسددان مالکیت پیدا میکرد .اما
از میان رفتن مالکیتهای کوچک و تبدیل شدددددن مالکان به مزدبگیران ،راه

حل او را از اثر انداخت .بنوبه خود ،برداشت مارکسیسم از سوسیالیسم بمثابه

مالکیت جمعی و مهار دسددتجمعی وسددائل تولید ،سددرنوشددت مشددابهی را پیدا
کرد :همانطور که جفرسدون فراگرد انباشدت سرمایهداری را در از میان بردن
مبانی اقتصددادی اسددتقالل انسددان و اسددتحاله سددرمایهداری کم بها داده بود،

مارکسددددیسددددتها نیز نتوانسددددتند توانائی عظیم دیوان سدددداالری دولت را در
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خودکامه کردن دولت و در جلو گرفتن از برخورداری انسددانها از مسددئولیت
مردمسدداالر ،به حسدداب آورند .از اینرو ،میتوان مردمسدداالری پسددالیبرال را

تألیفی از دو دید ،یکی دید جفرسدون و دیگری دید مارکسیست دانست .این

مردمسدددداالری همانند جفرسددددون برآناسددددت که باید مهار دسددددتگاه تولید،
غیرمتمرکز بگردد و همچون مارکسدیسم بر ایناست که تولید ،اجتماعی است
و غیرمتمرکز کردن نمیتواند بشدکل مالکیت شدخصی انجامگیرد .مهار مردم

سدداالری که پسددالیبرالیسددم پیشددنهاد میکند به دو قرن بحث میان لیبرالها و

سددوسددیالیسددتها درباره طبیعت مالکیت پایان میبخشددد .نه میتوان مالکیت

فردی انسددددان را کده جفرسددددون میگویدد همگدانیکرد و نده اجتماعیکردن

مالکیت خصوصی ،به ترتیبی که مارکسیستها میگویند ،کاربرد دارد .این به

تغییر محل حقوق مالکیت تحت فشدار حقوق مردمسداالر انسان است که ما
نیاز داریم.

ما برداشتی از مردمساالری پسالیبرال داریم که بیشتر از یک تجدید سادۀ

قواعد بازی اسدت .این برداشدت در برگیرنده مجموعهای از هدفهای انسان
است که بر دید واسعی از رشد انسان بمثابه اصل راهنما بنا میشود .اگر عالی

ترین فعالیت انسددان ،برای لیبرالیسددم انتخاب اسددت  ،برای مارکسددیسددم کار

اسدددت .نظریه مردمسددداالری پسدددالیبرال ،انسدددان را «آموزندهای» میداند که
انتخاب و کار وسدائل تأمین کنندۀ رشدد او هسدتند .از اینرو ،ما پسالیبرالها

مخالف قول ژان استوارت میل هستیم آنجا که میگوید)417( :

«اصل راهنمای بزرگی که بازگشت هر یک از استداللها به آناست،

اهمیت مطلق و اساسی رشد انسان در گوناگونی پرغنای خویش است»
بمحض اینکه مردمساالری شکلی از جامعه لحاظ میشود و نه

سازوکارهای برای انتخاب حکومتها و اعتباردادن به آنها ،اصل برابری،

که ذاتی مردمساالری است ،ایجاب میکند که نه تنها «یک انسان یک

ریی» داشته باشد ،بلکه ایجاب نیز میکند که هر انسان به زندگی ،حق واقعاً
برابر ،حقی برابر به کاملترین زندگی ،داشته باشد» (.)411

دین ما به مک فرسدون بخاطر این نظر ،بسددیار بزرگ اسددت .باوجوداین،

میان ما و او اختالف نظر نیز وجود دارد .آنجا که او لیبرالیسم را ایدئولوژی
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میخواند که بهرهکشی سرمایهداری را توجیه میکند .اما ما نظر او را متناقض
مییابیم که دسدتآویزی کارآ در اختیار جنبشهای رادیکال ضد سرمایهداری
مینهد .بر خالف مک فرسددددون بر وجه حقوق در بیان لیبرالیسددددم تأکید می
نهیم .و نیز ،ما با این نظر مک فرسددددون که اصددددول بازار و ندرت در نظریه

لیبرالیسم مانع از آنند که جامعه بسوی مردمساالری کامل تحولکند مخالفیم

(.)413

در مخالفت با لیبرالیسدددم سدددنتی که جانبدار جامعهایاسدددت که در آن ،هر

دسدددتآوردی بر پایه مبادله اوراق مالکیت حاصدددل میشدددود ،مردمسددداالری
پسددددالیبرال جامعهای را پیشددددنهاد میکند که بر آموزش از راه تجربه بنا و با
اجرای حقوق انسددان ،حکومت میشددود .این پیشددنهاد تغییر کامل ضددابطهها
اسددت .وارونهکردن رابطه میان رشددد انسددان و سددازمان اقتصددادی اسددت .این
پیشددنهاد به ما امکان میدهد فعالیت اقتصددادی را دیگر نه بمثابه یک هدف
که بمثابه یک وسدیله برای دسدتیابی به رشددی بشدماریم که بطور مردمسدداالر

تبیین میشود .مشروعیت این الگو  -همانطور جهت تاریخی که پیشنهاد می

کند -از آموختن و نه از انباشدت ،از افزایش دائمی استعدادها و چیزهائی که
در جریان رشد فردی و جمعی و در سود هر آنچه رشد انسانی است ،بکار می
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

جدیدی از مردمساالری است.

برداشددت از مردمسدداالری پسددالیبرال بدون تردید ،محصددول آمال دوران

لیبرال است .با وجود این بر سر دو نکته با سنت لیبرال میبرد:

الف .این برداشت فرد را موجودی ذاتاً اجتماعی میداند که بطور مستمر
استعدادها و رفتارها و دلبستگیهای خویش را دیگرسان میکند و نیز

استعدادها ،رفتارها و عالئق دیگران را تغییر میدهد.

ب .مهار افراد بر وسائل تولید را نردهای تلقی نمیکند که دولت را محدود

میکند ،بلکه وسیلهای میشمارد برای کاستن از وابستگی اقتصادی فرد که
مانعی بر سر راه واقعیت یافتن والیت جمهور مردم است.
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با وجود این دو بریدن با لیبرالیسددم ،بر آن نیسددتیم که جامعه سددرمایهداری
مردمسداالرِ لیبرال خط سدیر خود را رها کند و نظم جدیدی مستقر بگردد .ما
بر آنیم که این جامعه خود نظریه مردمساالری پسالیبرال را زائیده است:

● این نظریه یک رشد سیاسی را تشکیل میدهد که عبارت باشد ازتغییر بیان
ها پیرامون حقوق .متضمن توسعه حقوق شخص است .بنابراین ،به اجرا
گذاشتن این نظر ،تغییر اساسی در پویائی اجتماعی بوجود نمیآورد.

● با اصرار ورزیدن بر لزوم اعطای اختیارات به گروههایی که میان دولت و
فرد قرار میگیرند تا که از توسعهطلبی قدرت دولت جلوگیری شود ،نظریه مردم

ساالری پسالیبرال از افتادن در یکی از بن بستهای بزرگ اجتناب میکند
که بسط حقوق فردی را تهدید میکنند .در همانحال ،یکی از ضعفهای

بزرگ جامعه مردمساالر را از میانمیبرد .با تأکید نهادن بر این امر که توسعه

مردمساالری بمعنای توسعه قدرت دولت نیست ،مردمساالری پسالیبرال

اعتقاد خویش -که نه دولتی که اختیار و قدرت را در خود متمرکز میکند و
نه کارفرمائی سرمایهداری ،بردار آزادی انسان نیستند -را ابراز میکند.

● یک منطق اقتصادی وجود دارد که ایجاب میکند عناصر نظریۀ مردم

ساالری پسالیبرال به عمل در آیند :همانطور که محیط فنی و اقتصادی اوائل
عصر جدید در اروپا موجب توسعه تجارت و پایان بخشیدن به سلطه فئودال

ها گشت ،محیط فنی جدید و سازماندهی اقتصاد ایجاب میکنند که اداره

اقتصاد ،مردمساالر بگردد .افزایش مستمر تولید و گذار از تولید فرآوردهها به

تولید و پرداخت اطالعات و فرهنگ و خدمات دیگر ،به مبارزهطلبی سلسله

مراتب آمریت از سوی مردمساالری ،اهمیتدادن بیش از پیش به معرفت
بمثابه شرط ضرور دینامیسم اقتصادی و باالخره هزینههای دائم در افزایش

بهرهبرداری از منابع طبیعی ،با یکدیگر جور شده و بیش از پیش جور خواهند
شد برای آنکه حفظ نظام و نظم سرمایهداری را پرخرج و پرخرجتر کنند.
استدالل ما ایناست که این انبساطها میتوانند نیروی محرکه اشکال مردم

ساالرانهتر و برابرتر بگردند .بدون آنکه در بند خیال پردازی افتیم و وعده

وفور بدهیم ،میتوانیم وسائل عملی را برای حل مشکل ندرت بجوییم .نیک

میدانیم که این مشکل از امروز به فردا حل نمیشود.
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با وجود این ،اگر ادعا کنیم مردمساالری پسالیبرال ،تنها و حتی بهترین
خروجی برای بدررفتن از راههای خروجی نامعلوم کنونی سدددرمایهداری لیبرال
است ،فریبکاریم .نظریههای دیگر نیز اظهار شدهاند.

در اینجا ،صددداحبان کتاب ،دو نظر ،یکی لیبرالیسدددم همگانی و دیگری

لیبرالیسددم نئو هابسددی را طرح و نقد میکنند .بحثشددان را در فصددل عدالت

آوردهایم .از راه فایده یادآوری ،نقدشان را از این دو نظر میآوریم:
 2نقد لیبرالیسم جهانی و نئوهابسی از منظر رشد:

در پاسدددخ هابس که انسدددانها را شدددرور و نیازمند آمریت دولت میداند،
روسو نوشت)461( :

« انسانها ناگزیر نیستند از آزادی یا حکومت شدن ،یکی را انتخاب

کنند .میتوانند هم آزاد باشند و هم حکومت شوند».

روسو نیز مانند بسیاری متفکران جامعه بدون دولت را غیرقابل تصور می

داندد امدا مبندا را حداکمیدت و والیدت جمهور مردم قرار میدهد .سدددده نظریه
لیبرالیسدم جهانی و لیبرالیسم نئوهابسی و مردمساالری پسالیبرال ،در برداشت

هاشددان از بازار و نقش آن ،سددلسددله مراتب اجتماعی و والیت جمهور مردم،

موافقت و مخالفتهاشان را با یکدیگر آشکار میکنند:

هی یدک از دو لیبرالیسددددم دیددگاهی را در اختیار نمیگذارند که در آن،

تحقق والیت جمهور مردم را بتوان دید و یا حتی روشددددنتر یافت .هیچیک
نمیتوانند برای ما توضدیح بدهند چگونه باید استقرار والیت جمهور مردم را
با آزادی سازگار کرد.

قصددد ما از آزادی همان «آزادی منفی» اسددت که اسددحق برلین موضددوع

بحث قرار داده و تعریف کردهاست (:)464

« آزاد بودن از اکراه دیگران در امور شددددخص خویش» و برداشددددت ما از

«والیددت جدمدهور مردم» همددان برداشددددددت آدام پرزورسددددکی Adam
 Przeworoskiاست)462( :
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«افراد که بر پایه رجحانهای معمولی عمل میکنند ،بطور دستجمعی
والیت دارند اگر راهحلهائی که به آنها پیشنهاد میشوند با تضییقهایی جز
شرائطی که از اراده افراد بیرون هستند ،همراه نباشد .بطور باز و روشنتر ،افراد

والیت دارند زیرا میتوانند بنیادهای موجود ،از جمله دولت و مالکیت را

تغییر دهند و ه ر یک از منابع در دسترس را به این یا آن مقصد برآوردنی
اختصاص دهند .به سخن دیگر والیت افراد وقتی تحقق پیدا میکند که جامعه

توانائی هر تفسیر را که مطلوب یافت ،پیدا میکند».

میتوانیم نظر پرزورسددکی را اصددالح و کامل کنیم با افزون این تبصددره که

والیت توانائی تفسدددیر شدددرائطی را نیز در بر میگیرد که ،در آنها ،افراد یک
جدامعده رجحدانهدای خود را بر میگزینندد .والیدت جمهور مردم وقتی وجود
دارد کده در اتخاذ تصددددمیمها و اجرای آنها ،رجحانهای اشددددخاص لحاظ

شدوند .بخالف تعریفهای معمول در مردمساالری لیبرال که والیت مردم را
در طرز کار نظام و قواعدی خالصددده میکنند (انتخابات ،حکومت اکثریت،

آزادیهای مدنی) که در اتخاذ تصمیم باید رعایتکرد ،برداشت پسالیبرال از
مردمسدداالری حواس خود را جمع نتایج (و نه فراگردهای) تصددمیمگیری می

کند و توجه خویش را معطوف مجموعه خاصدددی از بنیادها نمیکند ،بلکه بر

یک آرمان سدیاسددی متمرکز میکند :آزادی و مسدئولیت مردمسدداالر در اجرای
قدرت اجتماعی .انتقاد ما به اقتصدداد سددرمایهداری این بود که از روی قرار و
قداعدده ،اشددددخاص را از حاکمیت و والیت مردمی خویش محروم میکند و

شرائط یک وابستگی را پدید میآورد که دشمن آزادی است.

برداشدت ما از والیت مردم ،به این یا آن شکل از اعمال والیت ،رجحان

نمیدهد .برای مثال ،اعمال والیت از راه شددددرکت مسددددتقیم را حق و اعمال
والیت از راه نمایندگان برگزیده را باطل نمیخواند .اشددکال اعمال والیت را

وسائلی می داند برای رسیدن به دو هدف یکی مسئول کردن و دیگری آزادی.
برداشدت ما بدین معنی نیسدت که عمل سدیاسدی باید از «مردم» ناشدی شود و

افراد یا گروهها حق اقدام به عمل سددددیاسددددی را ندارند .بسددددا افراد و گروهها

نوآوریها میکنند که با آرمان والیت مردم سددددازگار هسددددتند .با وجود این،
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اعمال والیت و به عمل در آوردن ،نوآوریها ،پیشاپیش ،باید به بحثی واقعی
گذاشته شوند و مسئولیتها مشخص شوند.

بدینسددددان ،از نظر روسددددو که والیت مردم باید مسددددتقیم و از راه اراده

همگانی اظهار شددود ،رهامی شددویم .آزاد شدددن از آن و از نظریه مارکسددیسددتی
عمل اجتماعی ،راه را برای استقرار والیت جمهور مردم و آزادی و مسئولیت

فرد باز میکند .چرا لیبرالیسدددم معاصدددر نتوانسدددت بدین توفیق رسدددد؟ زیرا
لیبرالیسم گرفتار دو ضعف است:

الف -بر درک غیر قابل تحملی از رابطهها میان رشدددد و منافع انسدددانها و

سیاست بنا میشود و

ب -اشدکال سدلطه را که حامی بنیادهای مطلوبش هسدتند بخصدوص شکل

طبقاتی سلطه و پدرساالری (درکارفرمائی و خانواده و دیوان ساالری  )...را
با پردۀ فریب ،میپوشددداند .نتیجه ایناسدددت که مردم نه آزادی و نه والیت

پیدا میکنند

به این دالیل ،ما برآنیم که امروزه ،یک نظریه سیاسی رضایت بخش باید

پسدالیبرال باشدد .یعنی از آن دو ضدعف لیبرالیسم رها باشد .و نیز یک نظریه
سیاسی رضایت بخش باید پسامارکسیست باشد .یعنی توجه شدید به سلطه را
حفظ کند اما نه تنها یک نوع که انواع اشدددکال سدددلطه و قلمروهای مختلف

منازعات اجتماعی را ببیند.

نقصددانهای سددیاسددی نظریه سددیاسددی مارکس از توجه انحصدداری او به

اسددتثمار طبقاتی ناشددی میشددوند .در نتیجه از اسددتبداد دولت و اشددکال دیگر
سددلطه که طبقاتی نیسددتند ،غافل میشددود .این نقصددانها را نمیتوان با وارد

کردن برداشدتی ناهمگون از سدلطه رفعکرد .کاری که مارکسیستهای غرب،
با الهام از سداختگرائی کردهاند ،رسدا به مقصدود نیست .زیرا بنا بر برداشتی

سدداختگرا ،هر عمل ترجمان منطق یک سدداخت اسددت .با این برداشددت دو
مشکل ،یکی آزادی و دیگری انگیزۀ کار ،راهحل پیدا نمیکنند.

ویلیام کونفلی  ،William Connollyبه حق ،نظر مارکسیستهای ساخت

گرا را انتقاد کردهاسددددت «)469( :ایراد نخسددددت اینکه با تابع سدددداخت

گرداندنِ توانِ عمل و با نادیدهگرفتن عاملع عمل و طرح او ،بنابراین ،پاسدددخ
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این پرسددددش را از یداد میبرد :گونوه میتوان آزادی فرد را در یوک نظام
سووووسووویالیسوووت ،تأمین کرد؟ اگر عامالنی وجود ندارند که بتوانند آزادانه

عملکنند ،دیگر چه حاصل از ارزیابی یک نظم از لحاظ بنا شدن آن بر اصل
آزادی؟ ایراد دوم اینکه رفتار صددداحبان نقشها را در نظم اجتماعی حتی در

نظم سوسیالیست ،ساخت آن نظم معین میکند .پس چگونه میتوان انسانها
را بر ضدددد آن نظم برانگیخت؟ نظریه سددداز دیگر چرا باید در پی یافتن راه و

روش برانگیختن صدددداحدب نقشها ،به عهده گرفتن نقشهای جدید ،برآید.

مگر او نمیداند تا وقتی شددیوۀ تولید برجا اسددت ،عمل آدمی تابع سدداخت آن

اسددت؟ مگر خود نمیگوید تا وقتی سدداختی برجااسددت ،صدداحب نقشها ،به

عمل خویش« ،پایه های» آن ساخت هستند؟»

در اینجا ،صددداحبان کتاب ،روش خویش را در انتقاد نظرها و پیشدددنهاد

نظر خود ،بیان میکنند و رشته سخن را به پویائی مردمساالری میرسانند:
 9پویایی مردمساالری:
حتی آنها که نظریه پسالیبرال را جاذب مییابند ،میتوانند از خود بپرسند

چگونه میتوان آن را به عمل در آورد؟ ما فکر میکنیم که هر دو اصددل ،یکی
والیت جمهور مردم و دیگری آزادی ،به عمل در آوردنی میشدددوند .نه از راه
پدذیرفتن این دو و ترک گفتن آنچه ما بدان خو کردهایم ،بلکه از راه تغییر آن

چیزهدا کده وجود دارندد و با بسددددط سدددداختها و مفاهیمی که در جامعه ما،

هسددتند .از گاندی پرسددیدند نظر شددما دربارۀ تمدن غرب چیسددت؟ او پاسددخ
داد« :چیز خوبی است» .شاید پاسخ او از روی کمال سخاوت بود .اما بکار

آن میآید که توجهها را به اندازه کارآئی بیان لیبرال معاصر جلب کند:

برای درک آینده مردمسدداالری ،باید وسددیلهای را جسددت که قواعد مردم

سداالری و رفتارها و ظرفیتهای مردمساالرانه را ،همعنان ،تغییر دهد .چنان

که تغییرکردن و تغییر دادن نه چون عمل به احکام دینی که بمثابه تغییردادن
قداعددههدا و بدان تغییرکردن ،بگردد :بازیگران اجتماعی قاعدهها را بیش از

پیش مردمسددداالر میکنند و این قواعد بازیگران را به هر آنچه مشدددارکت در
221

گرفتن تصدمیم مردمسداالرانه اسدت دلبستهتر و در بکار بردن قاعدهها ماهرتر
میگردانند .این جریان را ما پویائی مردمساالری میخوانیم.

جامعهای ،عکس جامعه در حال رشدد در جریان مردمساالری ،جامعهای

اسدت که در آن ،سداخت قاعدهها یک نظام سدیاسدی پدید میآورد که ،در آن،

رفتارها قاعده را تغییر نمیدهند و قاعدهها نیز با تغییر خود ،رفتارها را تغییر

نمیدهندد .رفتدارهدا قاعده را و قاعده رفتارها را بیتغییر نگاه می دارند .این
جامعه ،جامعهایسددددتا و در بند تعادل بنیادی () equilibre institutional

است .توضیح اینکه در وضعیتی است که ،در آن ،صاحبان قدرت نمیخواهند

قواعدد را تغییر بددهندد و آنها که میخواهند قواعد را تغییر بدهند ،توان این
کار را ندارند.

برای آنکده هم بده تداریخ (گدذشددددته) و هم به آینده عنایت پیداکنیم ،به

سددددخن دیگر ،برای آنکده جدامعدهای بدا تعدادل بنیدادی مردمسدددداالر و پویددا
پیداکنیم ،باید الگوئی از پویائی عمل و عمل متقابل قاعدهها و فرهنگ پیدا

کنیم .برای آنکده کدار را سددددادهکنیم ،مجموعده بغرنج قواعد اجتماعی را به
یکی از ابعاد آن ،میشدناسدانیم :سطح کم و بیش باالی مردمساالری .مقصود
ما از فرهنگ مردمسدددداالر ،ظرفیتها و توانائیهایی هسددددتند که افراد برای

شرکتکردن و سهم یافتن در گرفتن تصمیمها دارند و نیز تعهد آنها است به
راه و رسددم مردمسدداالری و شددکل پیوندهائی که آنها با یکدیگر و با سددازمان
سیاسی دارند.

قواعد و فرهنگ چگونه با یکدیگر پیوند میجویند؟ همزمان یکدیگر را

متعین میکنند .به سخن دیگر ،علت و معلول یکدیگر هستند .فرض کنیم در
مزرعده جدامعههائی که از نظر تاریخی آمادگی مردمسدددداالری را پیدا کردهاند،
قواعد مردمساالر فرهنگی مردمساالر را ببار میآورند .آزادی و مسئول شدن و
گرداندن اعضددای جامعه ،از راه شددرکت در ادارۀ مردمسدداالر جامعه خویش،

کردارها و ظرفیتها و توانائیهای مردمساالر را تقویت میکنند .بنوبه خود،
فرهنگ مردمسدداالر قواعد مردمسدداالری را تقویت میکنند .از جمله ،به این
دلیل که ،در جامعه مردمساالر ،بکار بردن قواعد غیر مردمساالر ،بسیار گران

تر از بکار بردن قواعد مردمسدددداالری تمام میشددددود .هر اندازه یک فرهنگ
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مردمسدداالرتر ،اقبالها برای آنکه قواعد مردمسدداالری وضددع و اجرا شددوند،
بیشتر میشوند.

از آنجا که بازیگران هسدددتند که قاعدهها را وضدددع میکنند و بنوبه خود،

قاعدهها هستند که بازیگران را میسازند ،تنها انواع تلفیقهای فرهنگ مردم

سداالر و اصول راهنما و قواعدی که بر وفق آنها بنا میشوند ،پایدار هستند.

چراکه یک فرهنگ در حد باال مردمساالر هرگز نمیتواند برای مدتی دراز با
قواعدی سدازگاری کند که بغایت ضدد مردمساالری هستند .در عوض ،وقتی

قواعد از فرهنگی پشددددتیبانی میکنند که بنوبه خود با دوام قاعدهها سددددازگار

اسدت .میتوان گفت تعادل بنیادی برقرار گشدتهاست .وقتی قواعد و فرهنگ
در یک نظام تجدید تولید مشددددترک ،عمل نمیکنند ،به سددددخن دیگر وقتی

تعادل بنیادی ( ) institutionelوجود ندارد ،فراگردهای واکنشهای قاعده
ها در برابر فرهنگ و فرهنگ در برابر قاعدهها ،اهمیتی بزرگ پیدا میکنند:
دو امکان پدید میآیند:

الف .پویائی مردمسدداالری که در آن ،مجموع قواعد فرهنگ مردمسدداالری را
ایجداد میکنندد و این فرهندگ بنوبده خود بدازیگران را به سددددازگارتر کردن

قداعددهها با مردمسدددداالری بر می انگیزد و این واکنشهای متقابل به تعادل

بنیادی میانجامد و

ب .پویائی ضددد مردمسدداالری که ،در آن ،قاعدهها فرهنگ نامسدداعد با مردم

سداالری را القاء میکنند .این فرهنگ نیز ،بنوبه خود ،قواعد مردمساالری را

مضددمحل میکند .این فراگرد یا جریان ،به تعادل بنیادی غیردموکراتیک می

انجامد .نباید پنداشت که احتمال دوم تنها از رهگذر مشق روشنفکری ساخته

شددهاسدت .چراکه این احتمال قطعی است هرگاه یکی از دو الگو ،لیبرالیسم

جهانی یا لیبرالیسم نئوهابسی به اجرا در آیند .پویائی ضد مردمساالری همانند
پویدائی مردمسدددداالری ،در فراگرد خویش ،نیروهدا را متراکم میکندد اما در
ویرانگری بکار میاندازد.

در اینجا ،صدداحبان کتاب دو الگو را مطالعه میکنند .این دو الگو را در

کتاب عدالت اجتماعی آورده و نقدکردهایم .پس ،تنها پیشنهادهای پسالیبرال

ها را باز میآوریم:
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 1پیشنهادهای پسالیبرال:
 .4اقتصاد سرمایهداری – همینطور بدلهائی که پیشنهاد میشوند  -یک

قلمرو عمومی است که ساختهای آن طرحهای توزیع ،مالکیت ،سیاست،
فرهنگ و طرحهای دیگر بازیگران اجتماعی مختلف را معین میکنند .هی

درک همآهنگی از مردمساالری نمیتواند به این نتیجه نرسد که قدرتهائی
که به بازیگران ،خواه فرد و چه جمع ،در اقتصاد داده میشوند ،باید با

مسئولیتی مردمساالرانه همراه باشند .مسئول گرداندن ،همراهکردن قدرت با
مسئولیت است.

 .2فقدان امنیت بخاطر نداشتن اسباب معیشت ،نوعی از وابستگی است .این
وابستگی به آنها که این اسباب را در مهار خود دارند ،نسبت به وابستهها،

بسط ید میبخشد .وابستگی اقتصادی ،بهجبر ،انتخابهای افراد را محدود

میکند .این وابستگی وسائلی را از کار میاندازد که به افراد امکان میدهد به
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

مسئولیت میشوند .از اینرو ،وابستگی اقتصادی ضد آزادی و ضد حاکمیت
جمهور مردم است.

 .9مالحظه میشود که اقتصاد و دولت و خانواده اشخاص را می سازند .رشد
استعدادها ،بسط رجحان ها و ارتقاء کردارها و هویت افراد حاصل کنش و

واکنش توان ژنتیک آنها و کردارهای اجتماعی ساخت یافتهاست .اثر ساخت

اجتماعی بر رشد انسان را رابطه میان تقسیم جنسی کار و آن چیز محسوس می
گرداند که نانسی شودورو « Nancy Chodorowشخصیت زنانه» می

خواند)461(.

این اثر را همچنین ،رابطهای که میان سلسله مراتبی که در کار وجود دارد

و ارزشددددی کده پددران و مدادران به مطیع بودن فرزندان خود مینهند و نیز اثر

انحطداط روابط همسددددایگی بر جهدتیابیهای زندگی مدنی ،محسددددوس می

گردانند .از آنجا که قوت و اثربخشدی بنیادهای مردمسداالر بستگی به قوت و

توانائیهای مردمسدددداالر دارد ،رفتن به راه مردمسدددداالری مسددددتلزم دفاع از
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بنیادهائی اسدت که موجب رشدد یک فرهنگ مردمسداالر میشدوند .بیشدتر از
این ،آموختن و همگانیتر از آن ،رشددد کردن ،یک فعالیت اجتماعی اسدداسددی
تمامی عمر اسددت .بنابراین ،هی دلیلی وجود ندارد بنیادهائی که به آموزش و

پرورش میپردازند ،مدرسده ،خانواده ،همسایگی و محل کار ،در سازمان یابی
و فعالیت تابع ضابطه مسئول شدن و کردن و برخورداری از آزادی ،نشوند.

 .1قدرتیکه مقامات دارند ،مقاماتیکه به هی کس حساب پس نمیدهند و
محدود شدن انتخاب های افراد در جامعههای سرمایهداری مردمساالر لیبرال

از جمله ،بخاطر آناست که هویت شخصی ما بستگی تمام به جامعههایی دارد

که ،در آنها ،قدرت با مسئولیت همراه نیست .در این جامعهها خواه دولت –

ملت ،چه خانواده پدرساالر یا کارفرمائی جدید ،صاحبان قدرت به کسی

حساب پس نمیدهند .مهار نزدیک بهکاملی که بنیادها بر احساسی دارند که
ما نسبت به هویت اجتماعی خود پیدا میکنیم ،رقیبانی جز در میان تشخص

های زشت و ضد مردمساالر طبقاتی ،نژادی و جنسی ندارند .راهحل ،آن نیست

که فرد مستقل ،تک و تنها ،در پنجه دولت رها شود .آزادی و نیز والیت

جمهور مردم بهتر حفظ میشوند و بیشتر کاربرد پیدا میکنند ،وقتی میان دولت
و فرد ،جمعیتهای مردساالر حایل میشوند.

بدین قرار ،آنچه در آن اشتباه نیست ،مردمساالرکردن اقتصاد ،کاستن از

ندابرابریهدای اقتصددددادی ،مردمسدددداالر کردن روشهای آموزش و پرورش و

وسدددعت بخشدددیدن به فضدددائی اسدددت که هانا آرنت  Hana Arendtآن را

«فضدددداهدای همگانی جدید آزادی» میخواند )461( .این هدفها مکمل
یکددیگر هسددددتندد .بدا وجود این ،هر یدک تنداقضها و محظورهای خود را

دارند.

د ر خطوط عمومی ،ایجابات اقتصددداد روشدددن هسدددتند :اسدددتقرار مردم

ساالری در محیط کار ،برنامهگذاری اقتصادی مردمساالر ،دسترسی جمعی به

سددرمایه .با اینهمه ،این هدفها روابطی بغرنج و بسددا متناقض دارند :منطق
مردمسدداالری در محیط کار ایجاب میکند که تصددمیم گرفتن مردمسدداالرانه
جانشدین سدلسله مراتب کنونی در کارفرمائیها بگردد .سلسله مراتبی که مقام

های آن به هی کس حسدداب پس نمیدهند ،باید جای خود را به مشددارکت و
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تعهد مردمسداالر بسدپارد .میتوان امید داشت که برقرارکردن این نظام تولید،
از هزیندههدا میکداهدد و محیط را مسدددداعد آموزش میکند و کارفرمائی را به

جامعههای مردمساالر مستقل بدل میگرداند.

قصدد ما از برنامهگذاری مردمسداالر اقتصداد ایناست که خطوط عمومی

سداخت اقتصدادی و تحول آن ،به ترتیبی مردمساالر مشخصگردد و اعضای
جامعه در تعیین این خطوط و اجرای آن بعنوان مسئول شرکت کنند .به سخن

دیگر ،مردم در تصددمیمها و مهار سددرمایهها شددرکت دسددتجمعی نمایند .زیرا،

همدانطور کده دیددیم ،این فراگردهدای انبداشددددت که چند تن بدان جهت می

بخشددند هسددتند که حال و آینده فنون و فضدداها و محیط زیسددت و جنبههای

دیگر تحول اقتصادی را از دسترس والیت مردم بیرون مینهد.

با آنکه موضددع کلیدی ما درباره مهار مردمسدداالر سددرمایهگذاری روشددن

اسدت ،نمیتوان گفت کدام ابزار امکان تحقق بهتر آنرا میدهد .بحث بر سددر
برنامهگذاری متمرکز و اختصداص مستقیم منابع به این و آن سرمایهگذاری یا
بازارها ،بحثی اسددت که جز با محاسددبه هزینههای هر یک از روشها ،در هر

یک از سددددرمایهگذاریها ،به نتیجه نمیرسددددد .تحلیل ما جانب هی کدام را

نمیگیرد بلکه میکوشددددد ضددددوابط جدید برای ارزیابی آنها بدسددددت دهد:
ارزیابی بنیادهای اقتصددادی ،مثل بازار یا نظامهای برنامهگذاری اقتصددادی،

باید بر پایۀ ضابطههای مردمساالری و رشد انسان بعملآیند .دربارۀ مالکیت

خصددوصددی یا عمومی وسددائل تولید نیز باید بر ضددوابط آزادی و مسددئولکردن
مردمساالری ،تصمیم گرفت.

جدامعه ای که اقلیتی بیش از اندازه دارند و اکثریت بزرگی کمتر از اندازه

دارند ،جامعهای نیست که ،در آن ،والیت جمهور مردم مستقر باشد .بنابراین،
جامعه مردمسددداالر ،حق داشدددتن یک زندگی مادی درخور را باید برسدددمیت
بشدددناسدددد و اعضدددای خود را ،از آن ،برخوردار کند .فقر با آزادی و والیت

تناقض دارد .جامعهای که در آن ،اغنیاء ،غم فقیران را نمیخورند ،اینان را با
خود بیگانه و حتی دشددمن میسددازند .بنابراین ،شددرط تضددمین زندگی درخور
برای همه ،خویشتن را عضو جامعهای دانستن است .جامعههای سرمایهداری

برای آنکه افراد را به کار برانگیزند ،تکیه را بر ناامنی اقتصددددادی و ترس می
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گدذارند .با آنکه سددددلسددددله مراتب کنونی تولید بجای آنکه مردمان را بکار
برانگیزد ،آنهددا را از کددار بیزار میکنددد ،نمیتوان گفددت جددامعدده میتوانددد از

وسدددائلی بینیاز شدددود که برای برانگیختن افراد بکار ،ضدددرور هسدددتند .اگر
پسددالیبرال نظم اجتماعی جدید پیشددنهاد میکند که در آن ،امنیت اقتصددادی

تضددددمین میشددددود ،همزمان باید معنای کار را نیز تغییر دهد چنانکه کار ،به
نظر اغلب اشخاص ،تحمیلی از بیرون نباشد.

بنابراین ،موضدع گرفتن بسود حقع داشتن اسباب معیشت درخور ،بمعنای

آن نیسدددت که به کار خوب نباید پاداش داد و کسدددی را که تن بکار نمیدهد،
نباید تنبیه کرد .بلکه بدین معنی است که سطح پاداش را باید پایینتر آورد و،

در تنبیه ،نباید تا محروم کردن از اسباب معیشت پیش رفت .شرکت کردن در
گرفتن تصددمیم و مسددئولیت در اجرای آن و تسددهیم منصددفانه درآمد خالص

واحد تولید همه را بکار و بکارِ خوبکردن بر می انگیزد .بدینسان احساس
غرور از شرکت در کار و احساس شرم از کار نیک نکردن ،جانشین احساس

ناامنی و ترس میشدوند و چون شوق بکار را بر میانگیزند ،کارآئی را بیشتر و
هزینه را کمتر میکنند.

کاسدتن از نابرابری اقتصدادی و مردمساالرکردن اقتصاد ،پیشرفت بزرگی

بسددوی جامعهای مردمسدداالرتر اسددت و بطور مؤثر به فراگرد رشددد انسددان و
صددحیحتر بخواهی ،به رعایت ضددوابط مسددئول و آزادگردان ،در مؤسددسددات
آموزشدددی ،مدد میرسددداند .ایجابات اقتصدددادی یکی از مضدددیقههای بزرگ
آموزش در تمام عمر اسدددت .اگر زندگی مادی درخور تأمین شدددود ،با از بین

رفتن ترس از پیآمدهای یک انتخاب ،انتخابهای آموزشددددی بسددددیار را در
دسدددترس هرکس قرار میدهد .مسدددلم اسدددت که مردمسددداالر کردن اقتصددداد،
پیشددرفت بزرگی بسددوی مسددئول شدددن و آزادی در محیطی اسددت که ،در آن،

آموختن مقام رفیعی پیدا میکند.

آمی گوتمن  Amy Gutmanتناقض اساسی را شناسائی کردهاست که در

اندیشدههای متعلق به لیبرالیسم نو ،در فلسفههای آموزش و پرورش آن ،وجود

دارد)466(:
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«فایده گرایان و  ...نظریه سازان حقوق  ....دربارۀ تعلیم و تربیت کودکان،
در یک نکته موافق هستند :تعلیم و تربیت نسبت به برداشتها از یک زندگی

خوب ،باید بیطرف باشند».

ما با این بیطرفی لیبرال موافق نیسدتیم .در واقع قصد از این «بیطرفی»

آناست که کودکان را لیبرال بار آورند .چراکه لیبرالها در فعالیتهای روزانه
خود ،در مقام پدر و مادر ،در مقام مربی ،در مقام دوسددددت و شددددهروند ،آن

زندگی را که خوب میدانند ،میآموزند.

آنچه ما پیشدنهاد میکنیم ،هم روش و هم هدف است و میدانیم که هنوز

تا فلسددفه آموزش و پرورش همآهنگ فاصددله داریم :افراد باید هر آنچه را می
خواهندد بیدداموزنددد .در محیط اجتمدداعی آزاد کدده،درآن ،والیدت جمهور مردم

مسددتقر اسددت ،هر کس باید بتواند هر آموزشددی را میخواهد ،بیابد .در حال
حاضددر ،بسددیاری و حتی میتوان گفت اغلب انتخابها چنین نیسددتند .اما با
توجه به این امر که برخی از انتخابها در شدرایط مسئول شدن تقریبی بعمل

آمدهاند ،پدید آمدن پویائی مردمساالر آموزش و پرورش ،نارسائیهای آموزش
و پرورش را برای آنکه والیت جمهور مردم اسددددتقرار جوید و سددددپهرآزادی
وسعت پیدا کند ،نمایان میکند.

هدفهای چهارگانه پسدالیبرال ،الف .برنامهگذاری مردمساالر که در آن،

عموم در انتخاب و اجرا ،مسئولیت میپذیرند و ب .توزیع منابع و ج .سازمان

دهی مردمسددداالر محیطهای کار و د .کاسدددتن از نابرابریها ،هدفهای همه

جنبشهای سدوسدیالیست مردمساالر در طول یک قرن بودهاند .اگر ما عنوان
مردمسدداالری پسددالیبرال را برای راهحلی بر پایۀ تاریخ و آینده نگری ،برگزیده
ایم ،بخاطر آناسددت که ،بزعم ما ،سددوسددیالیسددتها این تدابیر را هدف نمی

شددمارند بلکه وسددیلهای میدانند برای رسددیدن به برداشددتی واسددع از آزادی و
والیت جمهور مردم .درک ما از سدوسدیالیسدم (همانطور که حذف بهرهکشی

طبقاتی) بمثابه وسددیله تحقق بخشددیدن به مردمسدداالری به هی رو از تعهد ما

نسدبت به هدفها نمیکاهد .گرچه نمیپذیریم مردمساالری را وسیلهای برای

رسیدن به جامعه بدون طبقه تلقیکنیم.
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صددداحبان کتاب ،پس از آنکه توجیه انتخاب اصدددطالح «مردمسددداالری
پسددددالیبرال را ،بده انجدام میرسددددانندد ،کتداب را با بحثی زیر عنوان« ،مردم
ساالری ،توانائیع عمل و تاریخ» به پایان میبرند:

 1مردمساالری ،توانائی عمل و تاریخ:
در میان تسلیها که زندگی جدید ،به ما میبخشد ،این باور است که تاریخ
روی به جانب آزادی پیش میرود .منش رام نشددنی روح انسان ،رشد خرد و

تمدن که دانش و فن در پی میآوردند ریشدددده این فکر را که زمان در گردش
اسدت تا آزادی و برابری در جهان بگسدترند ،در فرهنگ معاصر استوار کرده

اسددت .نوگرائی و تجدد ،در مفهوم لیبرالی خود ،تحول بسددوی رفاه ،بردباری
در برابر باورهای دیگران ،کثرتگرائی سددددیاسددددی اسددددت .کمونیسددددم از دید

مارکسددیسددم تجدید جامعه کمونیسددتی اولیه ،این بار در کمال خویش اسددت.
جریان رشدددد ،جریانی جدلی (دیالکتیک) اسدددت که با اسدددتقرار دیکتاتوری

پرولتاریا ،جریانی خطی میشددددود .توضددددیح اینکه این دیکتاتوری ،از طبقه
بورژوا خلع یدد میکندد و از آن پس ،چون تضدددداد اجتمداعی برجدا نمیماند،

جریان تحول ،به خط مستقیم ،پیش میرود و به جامعه کمونیستی میانجامد.
در این جامعه ،آزادی هر عضدو کامل است .به اعتقاد متین ما ،مبرهن است

که نازیسددم سددرنوشددتی جز شددکسددت نداشددت و سددوسددیالیسددم متکی بر دولت

اسددتبدادی ،راه اقتصددادی بی فرجامی اسددت و محال اسددت توقیف گاههای

بزرگ و بمبارانها با ناپالم ،شکنجههای دستجمعی ،ترور و کشتار و جنایت
های دیگر که در فهرسددت اسددباب سددرکوب وجود دارند و آنها را آمریکا در

اینجا و آنجای جهان بکار بردهاسددددت ،در خود آمریکا بر ضددددد «دشددددمن
داخلی» سرمایهداری بکار برد.

خواننده شدددگفتزده نخواهد شدددد اگر ما به او بگوییم این باور اطمینان

بخش نیسدددت .عقل ارباب بیرحمی اسدددت و دانش اگر وسدددائل بسدددیار در
اختیار ما برای منقاد کردن طبیعت گذاشددته ا سددت ،همین وسددائل را برای به

انقیاد درآوردن انسدانها نیز در اختیار نهادهاست .این حرکت اجتناب ناپذیر
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بسدوی آزادی نیست بلکه این وجود آزادی است که در روح انسانی ،وجودی
واقعی دارد.

تروتسدکی میگوید ،تاریخ گزینش طبیعی حادثهها است .مردمساالری می

تواند بیشددتر از یک حادثه تاریخ نباشددد .پرسددشددی که مردمسدداالری باید به آن

پاسخگوید ،ایناست :چه شرائطی با ادامه حیات مردمساالری سازگار هستند
و چه اندازه شناسائی که ما از این شرائط بعمل میآوریم ،به ما امکان میدهد

مردمسدددداالری را بسددددط دهیم و به فرهنگ و بنیادهای مردمسدددداالری عمق
ببخشیم؟

پاسددخ ما به این پرسددش ایناسددت :برای آنکه مردمسدداالری ادامه حیات

دهد ،باید حقوق رعایت گردند و مجموعهای از قواعد استقرار دولتی معرف

والیت جمهور مردم را میسر بسازند و آزادی فرد را تضمین کنند .در نخستین
نظر ،این پاسخ به یک استراتژی دفاعی میماند که میخواهد ،با جلوگیری از

نوگرائیهای اجتماعی ،بنیادهای مردمسدداالری لیبرال را حفظ کند .و این ،با

وجود آنکه ما خود به تحقیق رسدددداندیم که قواعد بازی ،هم عامل توسددددعه
حقوق شدخصدی و هم سدبب وسعتگرفتن حقوق مالکیت هستند ،در نتیجه،
علت تزاحم دائمی حقوق هسددددتند .هر توسددددعه جدید روابط سددددرمایهدارانه

مالکیت به زیان بنیادهای مردمسددداالر انجام میگیرد .و چون ،بطور عمومی،
این سددرمایهداری اسددت که به افراد کار میدهد و کار روزانهشددان را تأمین می

کند ،در هر مقابلهای ،این مردمساالری است که باید عقب نشینیکند .درسی

که اعتصاب سرمایه (در هر کشور شرائط را با خودکامگی خویش و حداکثر
سود سازگار نیافت ،حاضر نمیشود بکار افتد) در محدوده اقتصاد جهانی به

ما میدهد ،ایناسدت که وقتی تدابیر مردمسداالر ،کم رو و کم مایه هستند ،بی

تأثیرند .بنابراین ،در درازمدت ،اتخاذ یک استراتژی دفاعی برای حمایت از

مردمسدداالری ،ناممکن اسددت .پس مردمسدداالری نمیتواند ادامه حیات بدهد

مگر آنکده قلمروهدائی از زندگی اجتماعی را که اینک در مالکیت سددددرمایه
داری هستند ،فرا بگیرد.
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اما چگونه یک اقتصداد مردمسداالر میتواند برای بنیادهای سُنتّی سرمایه
داری ،بدیل خردپذیر تدارک کند؟ مدتها پیش ،تکویل پاسخ این پرسش را
دادهاست:

«مردمساالری  ...در تن جامعه یک نیروی فراوان ،یککارمایه ایجاد می

کند که بدون مردمساالری هرگز در وجود نمیآید .به یُمن این نیرو ،حتی اگر
اوضاع و احوال چندان مساعد نیز نباشند ،شگفتی میتواند بزاید».

نظریهای که از اقتصددداد سدددرمایهداری دفاع میکند ،نقض منطقی نمایانی

در بر دارد .این نظریدده میتوانددد اهمیددت بددازار را از نظر کدداسددددتن از هزیندده
تحصدیل اطالعات ضرور برای توزیع منابع توجیه کند .میتواند ارزش رقابت

را در برانگیختن انسدانها به نوآوریها و کاهش هزینههای تولید ،خاطرنشان

کند .اما نمیتواند مسدددئله توان و ظرفیت عمل را حل کند .حتی نمیتواند در
حل این مسئله بکوشد.

برای آنکه اقتصدداد سددرمایهداری خوب عمل کند ،باید به این یا آنگونه،

کارگران را قانع کند که در ازاء مزدهائی که تا جائی که ممکن اسددددت ،پایین
هسدددتند ،سدددخت کار کنند تا که کارفرمایان سدددود جالبی ،در شدددکل ارزش
اضددددافی ،بدسددددت آورند .کارفرمایان نیز ،بنوبه خود ،به این یا آن نحو ،باید

متقاعد شوند که این ارزش اضافی را باید سرمایهگذاری کنند تا چرخ اقتصاد
بهتر بچرخد .معذلک ،مدافعان سرمایهداری نمیتوانند به ما توضیح بدهند به

کدام دالیل کارگران ایثارگرانه باید کارکنند تا کافرمائی موفقیت بدست آورد
و چرا آنها که سددودها را میبرند ،باید آنها را سددرمایهگذاری کنند به ترتیبی
که سدددطح زندگی در کشدددورشدددان باال برود؟ در اقتصدددادی که بیش از پیش

جهانی میشود ،این مسائل الینحلتر میشوند.

با توجه به مسددئله سددازی سددرمایهداری اسددت که امتیازهای مردمسدداالری

نمایان میشدوند :مردمسداالری با پیشدنهادکردن الگوی جانشددین برای سلسله
مراتب آمریت که در آن مقام تصمیم گیرنده درباره سرمایهگذاری و تولید ،در

برابر هی کس پاسخگو نیست ،یک اقتصاد مردمساالر را پیشنهاد میکند که

میتواندد برانگیزندده کدارکندان به صددددداقت و ایثار بگردد .چراکه کارگران و
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کارکنان و نیز آنها را که سدرمایهها را در اختیار دارند ،در مسددئولیت شرکت
میدهد و به همگان مسئولیت و ،در حدود مسئولیت ،اختیار می بخشد.

نخستین کامیابیهای مردمساالری این طبیعت را داشتهاند .انسانها بره

را ملوس مییابند .اما ،در واقع ،این شیر است که آنها را تحت تأثیر قرار می

دهد .آزادی ،برابری ،برادری هیچگاه برای مسددتبدهای اروپا معنی نداشددتند.

تا روزی که در انقالب فرانسه ،فریادها بهم پیوستند ،پابرهنهها ارتشی را پدید

آوردند با صددداقت و وفای به عهد ناب و مسدددتبدها را تسدددلیم مردمسددداالری

گرداندند.

سرمایهداری میتواند مردمساالر شدن کارفرمائی را وسیله سود بردن بیشتر

کند :کارفرمائی را به اداره اکارکنان وا میگذارد و خود ،در بورس ،سددددرمایه

هایش را بکار میاندازد .بدیهیاسددددت اگر قدرت سددددرمایه تن به مسددددئولیت
نسددپارد ،اقتصدداد مردمسدداالر گره ازمشددکلها نمیگشددایند .بسددا مشددکلها را

پیچیدهتر نیز میکند.

این پرسددش بعملآمدهاسددت که چرا کارکنان واحد تولیدی که اختیار اداره

آن را بدسدددت آوردهاند ،اختیار سدددرمایهگذاری را بدسدددت نمیآورند؟ چرا با

بسط حقوق مردمساالر ،سرمایهها در اختیار اداره کنندگان واحدهای تولیدی
قرار نگیرند؟ تاریخ فئودالیته به ما میآموزد اگر سدددرمایه نقشدددی جز دریافت
اجاره عایدی خود (رانت) نداشدته باشدد ،بر سرمایهداران همان میرود که بر

فئودالها رفت .فئودالها آن زمان از میان رفتند که از شرکت در تولید دست
شستند و به دریافت عایدی از رعایا قناعت کردند .شومپتر در سالهای ،11

همان اعتماد را که ما به مردمسددداالری در ایجاد انقالب در اقتصددداد داریم،
نداشددت .اما ایجابات سددیاسددی تبدیل شدددن طبقه سددرمایهدار را به یک گروه

متقاضی درآمد ،نیک دریافتهبود)467( :

«فراگردهای سرمایهداری ،وقتی کارفرمای صاحب سرمایه ،سهامدار میشود،

حیات از مالکیت سرمایه میستاند .کارفرما تسلطی را از دست میدهد که
پیش از آن بسیار سخت بود  ...صاحب سهم اراده مبارزهکردن را ،از نظر

اقتصادی و نیز سیاسی و جسمی ،از دست میدهد .زیراکارفرمائی و تسلطی که

برآن داشت را از دست میدهد .دیگر حاضر نیست بخاطر حفظ آن ،بر پله
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هایش جان بسپارد .از میان رفتن آنچه ما میتوانستیم جوهر مادی مالکیت
بنامیم ... ،نه تنها رفتار صاحبان سهام را تغییر میدهد بلکه رفتارکارگران و

جمهور مردم را نیز تغییر میدهد  ...سرانجام ،دیگر هی کس نمیماند که
براستی نگران دفاع از کارفرمائیهای بزرگ باشد».

پیروزی مردمسدداالری اقتصددادی بر سددلطه ایدئولوژیک سددرمایه ،بمقیاس

وسددیع در گرو تحقق امکاناتی اسددت که مردمسدداالرها نخسددت باید آنها را
اندربیابند و آنگاه حقوق انسددان را به عمل درآورند و طرح تاریخی توسددعه و

تعمیق حقوق مردمسدداالر انسددان را برای مقابله با ادعاها و توسددعه طلبیهای
مالکیت ،به اجرا بگذارند.

سه جریان:
در دهه  ،11سه جریان شکل گرفتند:

 .4جریان پسا مارکسیست

 .2پسا بنبست که قرار میگیرد میان دو جریان اول و سوم
 .9جریان پسا مدرنیته

 -4جریان پسا مارکسیست:
دادلی سددددیرس  Dudley Seersدر  )461( 4372اسددددتداللکرد که

هرگونه بحث در باب رشددد ،نمیتواند از قضدداوتهای ارزشددی پرهیز کند .از
دید سدیرس ،رشددد را باید عبارت از تدارک شدرائط الزم برای هدفی دانسددت

که پذیرش همگانی داشدته باشدد ،یعنی «تحقق بخشیدن به ظرفیت و قابلیت
شخصیت انسانی» )463( .بنابراین ،وقتی میخواهیم از رشد یک کشور سر
درآوریم ،باید بپرسیم :فقر ،نابرابری ،از رشدماندگی برجا هستند یا خیر؟ اگر
این سدده کمتر شدددهاند ،آن کشددور یک دوره رشددد به خود دیدهاسددت .و اگر،
بعکس ،یک یا دو مشدکل از سه مشکل وخیمتر شده اند و بخصوص اگر هر

سه مشکل محوری وخیمتر گشتهاند ،آن کشور واپس رفتهاست.
272

سدددیرس ،در درسدددتی اصدددطالح «دنیای اول» تردید دارد زیرا در میان
کشدورهای ثروتمند بزحمت میتوان کشدوری را الگو دانسدت .سطح مصرف

آنها آرزوکردنی اسدت اما همراه اسدت با نابسدامانیهای اجتماعی .فشارهای
خصومتآمیز و آلودگی محیط زیست و تنشهای مزمن (ص . )22

سیرس با مراجعه بهگزارش بانک جهانی و سازمان ملل متحد ،خاطرنشان

میکند که در دهه هشتاد بسیاری از کشورهای فقیر ،فقیرتر شدهاند .نابرابری
بیشددتر شدددهاسددت و این از رشدددماندگی اسددت که رشددد کردهاسددت .در نتیجه،
پرداختن به بُعد اجتماعی در سیاست رشد ،محل پیداکردهاست.

غیر از او ،آنتونی گیدددنس  ،)4376( Anthony Giddensبددا نظریدده

ساختمندی ( )structurationو ارنستو الکلو  Ernesto Laclauو شانتال

موف  )4311( Chantal Mouffeبا نظریه دموکراس دی رادیکال ،شددارحان
پسا مارکسیسم هستند .نظریههای پسا مارکسیست نیز ،همانند نظریههای پسا
مدرن ،ناهمگونند .با وجود این ،چند مبنای مشترک دارند:

● جریان مرکزی رادیکال شدن نوگردانی ( radicalisation of
 )modernisationجهانی شدن بنیادهای ( )institutionآناست .این

بنیادها سرمایهداری و صنعتگرائی و دستگاه دیوان ساالری و قدرتهای
نظامی هستند .هژمونی هر یک از این بنیادها با چند شکل از جنبشهای

اجتماعی رویارو است .گیدنس ،تحلیلی را رد میکند که طبقه محور آن است.

او شیوه تولید سرمایهداری را نیز رد میکند.

● الکلو و موف نیز محور ساختاری طبقه را به زیر عالمت سئوال میبرند.
بنظر این دو ،شعور و فرهنگ و سیاستها از موقعیتهایی که انسانها در

ساخت اجتماعی دارند ،ناشی نمیشوند (تابعیت روبنا را از زیربنا ،غلط می
دانند) .در پی یک فرابیان ( )metadiscourseشدن ،کار را به ابهام نظریه

و جزمگرائی سیاسی میکشاند .آنها بر استقالل بیانهای جنبشهای اجتماعی
از یکدیگر ،به شیوه زیر ،استدالل میکنند:

 در جامعهها ،انواع نزاعهای اجتماعی وجود دارند .بنابر تعریف ،یکی ازآنها مهمتر از دیگری نیست.
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 گروههایی که در جنبشهای اجتماعی دست اندرکارند ،به ضرورت ،یکهدف ندارند و باز به ضرورت ،دشمن آنها واحد نیست.

 سرانجام منازعات را عوامل ساختاری از پیش متعین نمیکنند .بلکه عملو عمل متقابل دینامیک های درونی جنبشهای اجتماعی از سوئی و واکنش

عوامل خارجی از سوی دیگر معین میکنند.

نتیجه مهمی که گیدنس و الکلو و موف به آن میرسددند ایناست که شک

میکنند در امکان یک سیاست سوسیالیستی همساز ،بر پایه طبقه و یا جنبش
اجتماعی (جدید) .الکلو و موف مفهوم سددددوسددددیالیسددددم را با مفهوم مبهمتر

دموکراسی رادیکال جانشین میکنند .این دو نظریه خود را بر این تصدیق بنا
مینهند که بیانهای نهادینه گشته ( )discours institunalisésسلطه خود
را از دسددت دادهاند و میدهند .با توجه به مفهوم مبهم دموکراسددی رادیکال و
اصدددرارشدددان بر اسدددتقالل بیانها ،الکلو و موف سدددخت به نهیلیسدددم پسدددت

مدرنیسدددت نزدیک شددددهاند .تا آنجا که اسدددکات ( )4331( )Scottنظریه

الکلو و موف را ،ضدد تئوری خواندهاسدت .الکلو و موف وقتی استدالل می

کنند که بیانهای راهنمای جنبشهای اجتماعی ،ناهمگون هسددتند ،برحقند.
اما این به معنای آن نیست که الف .برخی هدفهای آزادی طلبانه مثل حقوق
شهروندی و مشارکت ،مشترک همه جنبشهای اجتماعی نباشند و ب .جنبش

هدای اجتمداعی نتوانندد بر پدایدههائی ارتباط بجویند تا دموکراسددددی رادیکال

تحقق پذیر گردد.

الکلو و موف را پسدامارکسدیسدت خواندهاند اما روشن نیست که این دو،

برکدام عناصر از نظریۀ مارکسیستی ،نظریه دموکراسی رادیکال را بنا کردهاند!
گیدددنس را ،بدده اسددددتندداد چهددار محور بنیددادی ( یددا نهددادی) ( axes

 )intstitutionalتجدد (مدرنیته) ،میتوان پسا مارکسیست دانست.

از دید برخی از متفکران ،ضدروراسدت که سدیاسدت رشدد ،بر مردمساالری

پدایده جوید .برای مثال ،لومی ( )Lummisمیگوید :ایدئولوژی رشددددد یک
رشددته تغییرها ببار میآورد که نمیتوان گفت مثبت هسددتند :دهقانان روسددتاها

را رها میکنند و جنگلها را از میان میبرند و تبدیل به کشددددتزارهایی بزرگ

میکنند .کشدتها را تغییر میدهند و کشتهائی را جانشین میکنند که بازار
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آنها را میطلبد .بازار جهانی حاکم میشدود( )471و  ...بنابراین ،رشد نوعی
استعمار آ گاهانه و سخت ضد دموکراتیک میشود.

بدین قرار ،در انتقاد از تجدد ،پسووا مارکسوویسووت به پسووامدرنیسووم می

پیونودد کوه بوا مالحظوه ویرانی که ایدئولوژی رشووود ببار آوردهاسوووت،

حاصل کار را «پایان مدرنیته» میخواند)474(.
نئومارکسیسم :ف.472

و برای اینکه نئومارکسیسم را از یاد نبریم ،تفاوتهای آن را با مارکسیسم

در آنچه به رشد مربوط میشود ،به ترتیب زیر ،فهرست میکنیم:

 .4مارکسیسم اروپا را محور میکند .امپریالیسم را از دیدگاه مرکز یا کشورهای

سرمایهداری مطالعه میکند .به دالیل وجود امپریالیسم میپردازد (جستجوی
بازارها ،ارزانی مواد خام و مزد کار برای آنکه سطح سود را باال نگاه دارد).
در نتیجه ،به نقش امپریالیسم در رشد اقتصادی کشورهای مرکز میپردازد.

نئومارکسیسم ،بعکس ،در امپریالیسم از دیدگاه کشورهای قمر مینگرد و

نتایج نفوذ امپریالیسدم را در کشدورهای قمر مطالعه میکند .شناخته شدهترین

نظریههای رشددد نئومارکسددیسددت نظریههای وابسددتگی و نظریههای شددیوههای

تولید و نظریههای سامانه جهانی هستند.

ی مترقی سرمایهداری تأکید میگذارد .مارکس و
 .2مارکسیسم بر نقش تاریخ ع

لنین ،در اوائل بسط سرمایهداری را در مشرق ،در استبدادهای شرقی ،از لحاظ
تاریخی ،مترقی توصیف میکردند .به نظر آنان ،توسعه اقتصادی مالکان
صاحب زمین را برآن میداشت کارفرمایان سرمایهدار ،بگردند .همزمان

دهقانان از بار نظام فئودالی شانه میآسودند و به طبقه کارگر (کاری که در
نظام فئودالی شدنی نبود) بدل میگشتند و این کارگران انقالب سوسیالیستی

را بانجام میرساندند.

لنین ،در کدارهدای بعددی خود ( )4347به خطرهای انتقال منافع عظیم

از کشدورهای قمر به کشدورهای مرکز پیبرد و آنها را خاطرنشان کرد .این امر

توان رشددد سددرمایهداری را از آنها میسددتاند .بعدها او روابط میان بورژوازی
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کشدورهای قمر و بورژوازی مرکز را عامل بازدارنده پیدایش بورژوازی مترقی
دانسددت .بر ثنویت تک محوری ،جریان رشددد را تصددور میکرد :جامعهها از
فئودالیسددم به سددرمایهداری و سددرانجام به سددوسددیالیسددم تحول میکنند :محور

فعددال فئودالیتدده جددای خود را بدده محور فعددال بورژوازی و این محور جددای
خویش را به محور فعال واپسین ،پرولتاریا ،میدهد .این محور نظام طبقاتی
را منحل و ،بدان ،دولت پرولتاریا نیز از میان بر می خیزد.

نئومارکسددیسددتها با نقشع از لحاظ تاریخی مترقی امپریالیسددم و سددرمایه

داری موافق نیسدتند .برآنند که کشدورهای قمر را رشد نمی دهند بلکه از رشد

بداز میدارند .و نیز تنها کارگران نیسددددتند که ظرفیت انقالبکردن را دارند.
دیگران ،از جمله دهقانان نیز این ظرفیت را دارند .در سال  ،4311این نظر

سددددبب جلب توجه به صدددداحب نقشهای دیگر شددددد و نظریه «جنبشهای
اجتماعی جدید» را پدید آورد.

 .9مارکسیستها همچنان در خوش باوری قرن نوزدهم ماندهاند و نسبت به
رشد خوشبین هستند .برای مثال ،مفهوم ندرت را اختراع بورژوازی برای

توجیه نابرابری اقتصادی میدانند.

نئومارکسیستها ،بتدریج ،به اهمیت محیط زیست توجه کردند و این

عامل را وارد نظریه کردند.

 .1در بحث از مالک شدن مازاد ( )surflusاقتصادی ،نئومارکسیستها نه
تنها روابط طبقاتی را در نظر میگیرند (وقتی یک طبقه از کار طبقه دیگر،

بهرهکشی میکند) بلکه به بهرهکشی ملتی از ملت دیگر نیز توجه می
کنند اینان کارهای آخر لنین را پیگرفتهاند
نظریه وابستگی :ف.479

در باب وابستگی نظریههای متفاوتی وجود دارند .با وجود این بر سر

نکات زیر توافق وجود دارد:

 .4از رشدماندگی یک جریان تاریخی است و بهی رو شرط الزم و ذاتی دنیای

سوم نیست؛
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 .2سلطهگران و وابستگان ،باتفاق ،یک نظام سرمایهداری را بوجود میآورند
(این همان نکته است که سازندگان نظریه نظامهای جهانی دستمایه کردند)؛

 .9از رشدماندگی نتیجه ذاتی طرز کار سیستم جهانی است :کشورهای قمر از

مازاد خود محروم میشوند و انتقال این مازاد سبب رشد مرکز و از رشدماندگی

کشورهای قمر میگردد.

درباره نقش ماوراء ملی نیز این توافقها وجود دارند:

 .1ماوراء ملیها الگوی مصرف را ،بدون توجه به نیازهای محلی ،تحمیل می

کنند؛

 .1در مناطقیکه نیروی کار فراوان وجود دارند ،فنون پیشرفته را بکار میبرند
که جانشین نیروی کار میشوند؛

 .6موجب بیرون رفتن سرمایههای ملی از کشورهای قمر میشوند و یا سرمایه
های این کشور را در رشته هائی که می خواهند ،بکار میگیرند.

 .7روشهای متفاوتی برای انتقال سرمایه بکار میبرند (از جمله ،سامانههای

قیمتهای خیالی)

 . 1در سیاست و اقتصاد کشورهای وابسته ،با استفاده از رابطه خود با
بورژوازی محلی ،دخالت میکنند.

کوتاه سددددخن اینکه از راه نظام بانکی و سددددرمایه صددددنعتی و ایدئولوژی

مصرف ،کشورهای وابسته را از خود بیگانه و تابع مرکز میکنند .ایناست که
وابستهها هر روز بیشتر به حاشیه رانده میشوند و نمیتوانند ظرفیتهای رشد
خود را بکار بگیرند.

در آغاز ،نحله نوگردانی ( )école de modernisationانتقاد چندانی

از این نظر نمیکرد .امددا در اواخر دهددۀ  61و سددددددالهددای اول دهددۀ ،71

مارکسددیسددتها انتقادی سددخت از این نظر نئومارکسددیسددت بعمل آوردند .اما
بیشددددترین انتقادها از سددددوی گوندر فرانک (Gunder ( )4363 ،4367

 ) Frankبعملآمدهاسددددت .از جمله این انتقادها ،انتقادی اسددددت که نظریه
شیوههای تولید را در پیآورد که فارق میان مارکسیسم و نئومارکسیسم است:

فرانک بر این نظر بود که کشدددورهای آمریکای التین را باید دارای نظام

سددرمایهداری ،بخصددوص از آغاز دوران اسددتقرار دانسددت .او با نظریه جامعه
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هددای دارای دو ندظددام سددددنتی و مدددرن کدده نظریدده سددددددازان نوگردانی
( ) modernisationسدددداختدهاندد ،مخدالف بود .چراکده تولیدد برای بازار
جهانی اسدددت و رابطه رابطهای اسدددت که ،بدان ،مرکز مازاد را از آن خود می
کند .اقتصدداددانان مارکسددیسددت آمریکای التین ،بخصددوص ارنسددتو الکلو

 )4374( Ernesto Laclauاو را انتقاد کردند :او تعریف سرمایهداری را

از یاد برده اسدت .سدرمایهداری شدیوه تولید است و نه شیوه مبادله .او حواس

خود را جمع روابط کارکردهاسددت و از آنچه بر سددر مازاد میآید ،غافل شددده

است .اگر در ردیف سرمایهداری ،بجای شیوه تولید ،باید تولید برای بازار و
تصدددداحب مازاد را مبنی قرار دهیم ،از زمان یونان قدیم سددددرمایهداری وجود

داشتهاست .این نوع تعریف ،سرمایهداری را مفهومی بیمعنی میکند.
نظریه شیوه های تولید :ف.471

الکلو ،در انتقاد ،از فرانک ،دورتر میرود .میکوشد فکری را بسط دهد

که قلمرو آن ،نه جریان کاال و مالک شددن مازاد ،بلکه تولید است .در نظریه
الکلو ،شددیوه تولید شددکل روشددنتری پیدا کردهاسددت .بخصددوص با کارهای
مردم شدناسان ،پیر فیلیپ ری ()4374 ،4379( )Piere Philippe Rey

و کلود میالسو ( .)4374 ،4372 ،4314( )Claude Meillasauxمردم
شددددناسددددان فرصددددتی یافتند تا آنچه را نیاز نظریههای وابسددددتگی میدیدند

خاطرنشان کنند :فقدان توجه به آنچه محل و مردم محل است.

فکر پایه نظریه شیوههای تولید ایناست که چند شیوه تولید ،در جامعه ،با

یکددیگر همزیسددددتی میکنندد و بدا یکدیگر در رابطهاند( .مبادله نیرویکار،
فرآوردهها ،سددددرمایه و  )...و بند در بند یکدیگر دارند .بعدها ،این فکر پیدا
شدد که رابطۀ میان شدیوه تولید سدرمایهداری و شدیوه تولید غیر سددرمایهداری،

برای شدددیوه تولید سدددرمایهداری مسددداعد اسدددت .تبعیض نژادی ،مثال قدیمی

مفصددل بندی میان شددیوههای تولید سددرمایهداری و غیر سددرمایهداری اسددت.
کدارگران در جامعه سددددنتی خود زندگی میکنند و از زمین ،تولید کافی برای
گذراندن زندگی بدسددددت نمیآورند ،در نتیجه ،نیرویکار خود را به صددددنعت
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آفریقای جنوبی میبرند .سددددطح مزدها پائین می مانند .زیرا کارگران از زمین
های خود نیز درآمدی بدست میآوردند.

این مثال نشددان میدهد که شددیوه تولید سددرمایهداری نه تنها بر شددیوههای

غیر سددرمایهداری تولید متکی اسددت ،بلکه میتواند از این نوع شددیوهها ایجاد
نیز بکند .حاصدل سدخن ایناسددت که در بسدیاری از کشدورهای سددرمایهداری

رشددد نیافته ،شددیوه تولید سددرمایهداری بند در بند شددیوههای تولید غیرسددرمایه
داری دارد و رشد این کشورها را به تأخیر میاندازد.

مارکسددیسددتها میگویند تفسددیر شددیوههای تولید ناصددحیح اسددت .از دید

مارکس ،شددیوه تولید مفهومی اسددت که در سددطح ملی باید بکار برد و ،در هر
زمان ،تنها یک شیوه تولید وجود دارد .در باب مفصل بندی (articulation

) شددددیوههای تولید نیز ،میان طرفداران نظریه اختالف وجود دارد .برخی بر
آنند که شددیوههای غیر سددرمایهداری را سددرمایهداری زنده نگاه میدارد و نیز

سرمایهداری این شیوهها را ایجاد میکند.

در سالهای  ،4311اعتبار این نظریه روی به کاهش گذاشت.

نظریه سامانههای جهانی :ف.471

از میان سددددازندگان این نظریه ،والرشددددتاین ( ،) Walersteinمهمترین

اسددددت .کار او ،از اواسددددط دهه  ،4371بر پایه عقاید آندره گاندر فرانک و

دیگر سازندگان نظریه وابستگی بنا گرفت .مبادله نابرابر ،بهرهکشی قمر توسط
مرکز و وجود بازار جهانی ،مفاهیمی هسدددتند که از نظریههای وابسدددتگی اخذ

شدهاند.

همانند فرانک ،والرشددتاین اسددتدالل میکند که اقتصدداد جهانی سددرمایه

داری از قرن شانزدهم وجود داشته است ،یعنی از آغاز استعمار .او شیوههای

تولید غیر سدددرمایهداری را بخشدددی از سدددرمایهداری میداند .بطور روزافزون
کشورهائی که در انزوا و خودکفائی میزیستند ،وارد اقتصاد جهانی میشوند.
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حاصل کار ایجاد مرکز و اقمار است که میان این دو دسته کشورها ،کشورهای
وسط قرار میگیرند.

مرکز ،کشدددورهای صدددنعتی هسدددتند و قمرها کشدددورهای کشددداورزیاند که

صدادراتشدان فرآوردههای کشاورزی است و کشورهای نیمه قمر (مثل برزیل)
با پیدا کردن صدنعت و تولید صدنعتی از کشدورهای کشاورز ،متمایز میشوند.
این کشددددورها از مرکز فرآوردههای دارای فنون پیچیده و آماده سددددوارشدددددن

دریافت میکنند و به این کشدورها ،نیمه ساختههای صنعتی خود را صادر می

کنند و از کشددورهای کشدداورز مواد خام وارد و به این کشددورها فرآوردههای

صنعتی صادر میکنند.

دیگر از سازندگان این نظریه ،سمیرامین است .برخالف والرشتاین ،او بر

این نظر نیسدددت که از قرن شدددانزدهم سدددرمایهداری در آمریکای التین وجود
داشدتهاسدت .او بر این نظر اسدت که شدیوه تولید غیر سرمایهداری وجود دارد
که مرکز مازادش را ،از راه مبادله نابرابر ،تصدداحب میکند .این مبادله نابرابر

موجب رکود بازار ملی و بند از بندگسددسددتگی سددامانه اقتصدداد ملی میشددود.
( )476او نیز بر این نظر است که کشورهای وسط باز وجود دارند.

بطور عمومی ،انتقادهایی که از نظریه سددامانههای جهانی شدددهاند ،همانند

انتقادها یی هستند که از نظریههای وابستگی بعمل آمده بودند :نادیدهگرفتن
تحلیدل طبقاتی ،نادیدهگرفتن گوناگونیهای جامعههای دنیای سددددوم و پیش
فرض غیر عملی همانند اعتماد به نفس ( )Selfrelianceو حکومت جهانی

سددوسددیالیسددت .بطور عمومی ،با یافتههای این نظریه ،نمیتوان واقعیتهای
مشخص کشورهای دنیای سوم را اندر یافت.

انتقاد عمومی که بر مارکسویسوتها و نئومارکسیستها و نظریههای

وابسووتگی و نظام جهانی واردات وارد اسووت ،غلط بودن نظریه سوولطه

آنهاست آنها بر ثنویت تک محوری ،تابا و متغیر ترتیب میدهند،

حووال آنکووه میبووایوود دیوود چرا یووک جووامیووه نظووامی پیوودا میکنوود کووه
نیروهای محرکه نمیتوانند در آن فیال شوووند؟ اگر به این پرسووش می

پرداختنود ،کواری که ،در جای خود خواهم کرد ،متوجه میشووودند از

زمانی که یک نظام اجتماعی نیازمند صودور نیروهای محرکه میشوود،
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بوا نظوامی اجتمواعی رابطوه برقرار میکنود کوه بوا وارد کردن نیروهای
محرکه میتواند تغییر ندند

2

بنبست ،علل آن و پسا بنبست :ف.477

انتقاد نظریههای مارکسدیسم و نئومارکسیسم پیرامون رشد و نیز نظریههای
نوگردانی (پیدا شدددن بخش نو در اقتصدداد و رشددد جریان جذب شدددن بخش
سددنتی در بخش نو) موجب خالء نظریه در سددالهای  4311شددد .این دهه،

دهه شدکست طرحهای رشد و سالهای بحران در بسیاری از کشورهای جهان
سوم بود.

در  91سددال گذشددته (دورۀ رونق بازار نظریههای رشددد) ،کشددورهای رشددد

یدافتده در بداال بردن میزان امیدد زندگی و کاهش میزان مرگ و میر کودکان و
باال بردن میزان باسددوادی ،موفقیتهای مسددلم بدسددت آوردند .با وجود این،

این میزانها میانگینها هسدتند و برای گروههای اجتماعی  -اقتصادی پایین

جامعهها ،اعتباری کمتر دارند .بسیاری از کشورهای پیشرفته تا گلو در قرضه
فرو رفتهاند .مسدائلی چون ،بیکاری ،مسدکن ،حقوق بشر ،فقر و بیزمینی در

میزانهایی افزایش مییابند که اعالم خطرند .یونیسددددف ( )Unicefبر آورد
میکند که در فاصددله سددالهای  41 ، 4319-4317تا  41درصددد از درآمد
فقیران در دنیای سدوم کاسدته شددهاسدت .در سدال  ،4371دنیای سوم1/6 ،

درصددد از درآمد دنیا را داشددت .در سددال  ،4311این درآمد به  1/1درصددد

کاهش یافت 211 .سدددال پیش ،نسدددبت درآمد کشددددورهای غنی به درآمدن
کشورهای فقیر  4/1به  4بودهاست .در سال  21 ،4361به  4و در ،4311

 16به  4و در سال  61 4313به  4شدهاند( .بانک جهانی 4313 ،4334

.)Trainer
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در اواسددط سددالهای  ،4311خالء در نظریههای رشددد در افزایش شددمار
انتشددداراتی بیان میشدددد که موضدددوع آنها بحرانها بودند .دالیل بن بسدددت

عبارتند از:

 .4دره میان فقر کشورهای فقیر و ثروت کشورهای غنی همچنان بزرگتر می

شود و کشورهای غنی ،حتی اگر هدف خویش را جلوگیری از بزرگ شدن

این دره کنند ،توانا نمیشوند،

 .2کشورهای رشد یافته ،در سالهای  ،4311به سیاستهای کوتاه مدت روی
آوردند تا مگر سر خود را از مرداب قرضه باال نگاهدارند .در سیاستهای

خود ،هدفهای میان و درازمدت را در نظر نگرفتند .و هی معلوم نیست در
آینده به اینکار توانا باشند.

 .9مشکل شدن رشد اقتصادی و اثر فاجعهآمیز آن بر محیط زیست :اینطور
محاسبهکردهاند که اگر کشورهای رشد یافته ،میزان کنونی رشد اقتصادی خود
را حفظ کنند ،در سال  ،2111اینها نیاز به تولیدی ( 1 ) Outputبرابر تولید
امروز پیدا خواهندکرد .این تولید محیط زیست را غیر قابل زیست میگرداند.

مدافعان رشد مداوم استدالل میکنند که نمو ( )croissanceرا مساوی رشد
تصور کردن نه تنها در دنیای سوم کاربرد ندارد ،بلکه در کشورهای رشد یافته
نیز بکار نمیآید .چرا باید صبر کرد تا در محیط زیست ،فاجعه عظیم روی

دهد؟

«رشدد صدفر درصدد» بر سر زبانها افتاده است اما در هیچیک از نظریه

های اعتبار باخته رشد ،پایه نشدهاست.

 . 1از مشروعیت افتادن سوسیالیسم بمثابۀ وسیله سیاسی حل مسئله از رشد

ماندگی .نظریههای مارکسیستی و نئومارکسیستی نتوانستند سیاستهای
جانشین معتبری را پیشنهادکنند .نظریههای ملهم از سوسیالیسم ،یکسره از

نظرها افتادهاند.

 .1این اعتقاد پیدا شدهاست که بازار جهانی چنان حاکمیتی بهم رساندهاست
که دیگر نظریههای رشد ،در سطح ملی ،بکاری نمیآیند .دولت -ملتها
منفرد ،روز به روز ،نقش کمتری پیدا میکنند .حال آنکه نظریههای رشد،

222

همچنان بر مبنای «دولت  -ملت» تدبیرها برای رشدکردن را پیشنهاد می
کنند.

 .6شناسائی روزافزون تفاوت میان کشورهای دنیای سوم به ترتیبی که دیگر

نظریههای رشد که بر مبنای همگون انگاری کشورهای دنیای سوم با یکدیگر
و همگونی شماری کشورهای دنیای اول با همدیگر ،ساخته شدهاند ،اعتبار

ندارند .در سالهای  ،4311بهمنی از کتابها فرودآمد که موضوع آنها این بود
که آیا دنیای سوم ،بمثابه یک واحد وجود دارد یا خیر؟

 .7سر برآوردن پسامدرنیسم از میان دانشهای اجتماعی ،گرایش به زیر سئوال
بردن بیانهای بزرگ (سرمایهداری ،سوسیالیسم ،کمونیسم و  )...را تقویت
کرد .با این ادعا که واقعیت مشترک ،بمعنای واقعیتی غیر از واقعیت فردی

وجود ندارد .بدیلهای سیاسی که به وجود حداقل اندریافت مشترک ،نیاز
داشتند ،از منظر بیرون رفتند .بنا بر نظر پسامدرنیستها ،نظریههای رشد متکی

بر فرابیانها یا بیانهای مادر )metadiscourses( ،دیگر حق حیات
نداشتند .در غرب ،در پایانه دهه  ،11تنها نظری که گرفتار بحران نشد،

نئولیبرالیسم پیرو ایدئولوژی بازار باز بود .این دیدگاه کینز (که به ریگانیسم

نیز شهره است) از دهه  71بدینسو ،از بحران سود جست .این گرایش را در

جای خود ،مطالعه کردهایم.

بن بسدت وقتی کامل شد که نئومارکسیستها خود به انتقاد از مارکسیسم

و نئومارکسددیسددم نشددسددتند .در سددال  ،4311داوید بو

()David Booth

مقالهای منتشدر کرد و در آن ،نظریههای نئومارکسدیسدم و مارکسدیسم پیرامون
رشددد را انتقاد کرد .این مقاله یک مرجع مهم برای اثبات بنبسددت نظری در

جامعه شناسی رشد گشتهاست.

اسدددتوارت کوربریج ( ،)Stuart Corbridgeدر ،4313در انتقاد بو

( ،)Boothاز نظریه رشددد نئومارکسددیسددت ،سدده بُعد تشددخیص میدهد :ذات

گرائی ( ،)essentialismو اقتصادگرائی و معرفت شناسی (:)471
● در باب بُعد اول ،بو

بر ایناستکه نئومارکسیستها بنا بر نظریه عمومی

خود ،میکوشند ضرورت رشد اقتصادی را ثابت کنند .حال آنکه باید

دینامیکهایی را توضیح بدهند که بر آنها تأکید میگذارند .ولی هم طرفداران
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نظریه نظام جهانی (مبادله نابرابر و  )...و هم جانبداران نظریه تولید (شیوه
تولید) را انتقاد میکند .همسانی این دو طرز فکر در ایناست که سرمایهداری
را تحت قوانینی تعریف میکنند که حاکمیت جبری دارند و سرانجام محتوم

را (انقالب سوسیالیستی) ببار میآورند .نظریههائی از این نوع را ساخته بر پایه

هدفِ از پیش برگزیده میخوانند.

● انتقاد بو

( )Boothاز بُعد اقتصادگرائی نظریههای مارکسیستی ایناست

که اقتصاد متغیر و مجموعه عوامل سیاسی و اجتماعی و فرهنگی ،در

کشورهای رشد یافته ،حاصل و تابع آن متغیر به حساب آمدهاند .این تابعیت

یک سویه حکمی غیر قابل اثبات و بیمعنی است.

● بنا بر انتقاد بو  ،از جهت معرفت شناسی ،مارکسیستها بر تاریخ واقعی

تحول چشم میبندند .نزد آنها ،واقعیتها با قالب نظری باید سازگاریکنند.

برای مثال ،آنها ادبیات بیانگر جریانهای صنعتی شدن را در کشورهای رشد
نیافته ،کشورهائی که ،در آنها ،دولت نقش بنیانگذار را دارد ،نادیده میگیرند.

و یا نظریه مبادله نابرابر و بهرهکشی ،بندرت بر دادههای تجربی و قابل محاسبه،
استناد میکند .این نظریهها به قلمرو شبه علم تعلق دارند.

پیش از او ،برنشدددتاین ( )Bernsteinبر این شدددد که نظریههای شدددیوه

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

ای ،کار آنها است که میخواهند از آن ایدئولوژی بسازند.
ادامه بحث بر سر بن بست:

مقالهای که لسلی اسکلر ( )Leslie Sklairدر  4311منتشرکرد ،بر وزن

اسدددتدالل بو

( )Boothافزود :باید توجه را از نظریههای رشدددد برگرفت و

معطوف به فرا نظریه (مادر  )metatheoryکرد .به نظر او ،تنها راه به بیرون
از بن بسددت ،تلفیق نظریههایی اسددت که از فرا نظریه (یا مادر) پدید میآیند

به شرط تحقیق و تجربه ) 473( .به نظر اسکلر ،بن بست ناشی از ابهام میان
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نظریه مادر و نظریه رشدددد ناشدددی از آناسدددت که اغلب میکوشدددند فرانظریه
(مادر) را آزمایش کنند که ،بنا بر تعریف ،آزمون ناپذیر اسددت .مشددکل وقتی

پیچیده میشدددود که نظریههای گوناگون و بسدددا ناهمسددداز از یک نظریه مادر
هسدتند .اسکلر فرا نظریه (مادر) ماتریالیست تاریخی را مثال میآورد .از این

فرانظریه  ،نظریههای «از رشدد ماندگی وابسدته» و «رشد وابسته» (کاردوزو

 Cardosoو فددالدتدو  )4371 Falettoو وابسددددتدگی برگشددددددت پددذی ِر

( )dependcy reversealوارن( )4311 Warrenمدایدهگرفتهاند .نظریه
هدای دیگر نیز از این نظریده مدادر ،پددیددآمددهاندد .چندانکده زنگرائی لیبرال

( )liberal feminismeو زنگرائی سدددوسدددیالیسدددت و زنگرائی رادیکال از
نظریه ماتریالیسددت تاریخی مایه گرفتهاند .او بر ایناسددت که نظریههائی که از

یک نظریه مادر زاده میشدوند  -برای مثال میان نظریه «رشدد وابسته» و زن

گرائی  -را میتوان بایکدیگر تلفیق باروری کرد .بشددددرط آنکه از راه تجربه
آزمون شدود .در مثال (رشدد وابسته و زنگرائی) مطالعه نقش زنان در جهانی

شدن تولید بایسته است.

دو مشکل بر سر راهی هستند که اسکلر میجوید:

الف .پسا مدرنها فرا نظریهها را رد میکنند و

ب .اگر یدک نظریه تجربه پذیر نباشددددد و یا ،در تجربهکردن آن ،تقلب بکار

رود ،آیا چنین نظریهای ،فرا نظریه میشدددود و نظریه سددداخته از آن بکاربردنی

میشدود؟ این کار بجای آنکه مسئله را حل کند ،جای آن را تغییر میدهد .از
دید من« ،مانور ناشدددناخته» ،روشدددی اسدددت که نظریههای نظامجهانی ،بدان،
مسددئله وابسددتگی را حلکردهاند :تشددخیص عاملهای داخلی و خارجی که در
از رشددددد مداندگی نقش بازی میکنند .نظریههای نظامجهانی از راه باال بردن
سدددطح تحلیل از ملی به جهانی ،مشدددکل را حل میکنند .در واقع ،در سدددطح
جهان ،تفاوت میان عوامل داخلی و خارجی از میان بر میخیزد.

بدیهیاسدددت که سدددازندگان این نظریهها از این واقعیت غفلتکردهاند که

قدرت ،مرزبندیها و بنابراین درون و بیرونها بوجود میآورد .مجاری طبیعی

و آزاد نیروهدای محرکده را بدا مجداری جانشددددین میکند که همان رابطههای

مسلطها با زیر سلطهها هستند و ،در آنها ،نیروهای محرکه بکار میافتند.
222

واندر گست ( )Vandergastو باتل ( ،)Buttelدر  ،4311انتقاد بو
را از پیشفرضهای فرانظریه مارکسیسم پی میگیرند .دیرتر به این نتیجه می

رسند که نئومارکسیسم بر ضد برداشت پارسون ( )Parsonsاز نظریه ماکس

وبر استدالل میکند که نظر نوگردانی بدان می پیوندد .به نظر او ،این برداشت
از نظریه ماکس وِبر حق نیست.

واندر گست و باتل بر آنند که ماکس وبر مارکسیستها را متهم میکرد که

الگوی خود را نمونده نوعی آرمدان گمدان بردهاندد و کوشددددیدهاند واقعیت را
همانند الگوی خود بشدمارند .همزمان ،وبِر این نظر را پیش کشید که تحلیل

های اجتماعی  -سدیاسدی باید بر بیان خاصدهء تاریخی بیشدتر اصددرار بورزند.
این برداشددددت ضددددد نظری اسددددت که پارسددددونز و دیگر نظریههای نوگردانی

( )modernisationبه وبر نسددددبت میدهند .نئووبرینها مفهوم نمونه نوعی
آرمان ( )idealtypeحاصل جبری و تبیین کننده تحول واقعیت نمیشمارند.
نئووبرینها بر این باورند که برداشدت از رشدد را مالک تشخیص موانع رشد

(همانسدددان که مارکسدددیسدددم و نظریههای نوگردانی میکنند) کردن ،بیمعنی
است .زیرا اینسان تعریف کردن ،در پیش گرفتن مسیری است که به وضعیت
نهائی بمثابه «رشد» میانجامد .بدینسان ،در نظریه نوگردانی ،فرهنگ ایستا
در دنیای سدوم ،مانع رشد خوانده میشود .در تحلیل مارکسیست ،فرهنگ را
اقتصددداد متعین میکند .نئووبرینها فرهنگ را یک فرآیند خالق میدانند که
باید موضوع تحقیقهای محلی بگردد.

نظریههای رشد پسا بن بست:
انتقادهای بو

( )Boothبه نظریههائی سر باز کرد که به نظریههای رشد

پسا بن بست معروف شدهاند:

 -4نحله تنظیم (:)regulation

نحله فرانسدددوی تنظیم که لیپیتز  Lipietzو آگلیتا  Agliettaدر سدددالهای

اول  4311ساختهاند ،بر ایناست که معرفت بر نظم و قاعدهمندی مسیرهای
رشددد از راه مطالعات تاریخی تطبیقی میسددر اسددت ( .)411لیپیتز ،در مقاله
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خود در  ،4311نوشدت که نظم و قاعدهمندیهای مسدیرهای رشد را میتوان
در دو مفهوم دسته بندی کرد :الف .رژیم انباشت وب .شیوه تنظیم.

رژیم انباشدددت مسدددیری اسدددت که ،در آن ،تولید اقتصدددادی به مصدددرف و

انباشدت سدرمایه تخصدیص مییابد .در اصدطالح مارکسیستی ،همان گرده باز
تولید با این رژیم همسدددر میشدددود .شدددیوۀ خاص تنظیم یعنی تنظیم معیارها،
ثبات و نظم اقتصاد ،قانونها و ارزشهای حاکم بر انباشت و رژیم انباشت.

ثبت و نظم نظام جهانیع اقتصاد حاصلع عمل «دست نامرئی» سرمایهداری

نیسددددت .بلکده فرآورده تعدامل میان رژیمهای ملی بطور نسددددبی خود مختار

انباشددت سددرمایه اسددت .بدین سددان ،عملکرد ماوراء ملیها سددبب تقسددیم بین
المللی کار میشود.

بدین قرار ،سداز و کارهای انباشت سرمایه و شیوه تنظیم که زوج آناست،

مسدیرهائی را که هر یک ازجامعهها در پیش گرفتهاند ،قابل مقایسه میکند و

مطالعههای تطبیقی امکان میدهند تفاوتها را اندریابیم و از شددبیه سددازیها
و دسته بندیهای بیپایه ،پرهیزکنیم.
نظریه بازیگر جهت یافته:
برخالف نظر لیپیتز و آلگیتا که بر سدددطح ملت  -دولت و جهانی شددددن
متمرکز اسدددت ،جامعه شدددناس ،نرمان لُنگ ( ،)Norman Longدر،4331

توجده خود را معطوف به روابط میان سددددطح باال (micro Meso level

موقعیت واسعی که ،در آن ،دسترسی به منابع قدرت نقش ساز است) و سطح

پایین

( )levelکرد ( .)414نظریه «بازیگر جهت یافته» بر

ایناسددددت که رفتار بازیگرها ناشددددی از موقعیت آنها در سدددداخت اجتماعی
نیسددت .لُنگ اسددتدالل میکند که هم نظریه نوگردانی ( )moderniationو

هم نظریه نئومارکسدیسدت ،هر دو ،جبری هسدتند .دید آنها از مسیرهای رشد
نیز خطی اسددددت و بر این گمدانندد که تغییر اجتماعی ناشددددی از محرکهای

خارجی (همانند سدیاسدت دولت و یا دینامیک در نظام بازار) است .حال آن

که کنش و واکنش و شعور انسان ،نقش محوری را بازی میکند.
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در پی تحقیقدات خود در پرو و مکزیکو ،لُندگ به این نتیجه رسددددید که
حتی اگر در جائی شددرائط سدداختی و انواع محرکهای خارجی بطور نسددبی
ثابت باشند ،رفتار بازیگرها میتواند اشکال مختلفی را پیدا کند .او ،از روی

قصددد ،رفتار فردی بازیگرها را در انگیزهها و منافع فردی خالصدده نمیکند.

زیرا این کددار بدده ارادهگرائی ( )volontarismeمیددان تهی راه میبرد .در
عوض ،لُنگ ،به فضددای مشددترک میان سددطح کالن و سددطح بازیگر فردی که

در آن ارتباط و تعامل انجام میشددود ،عالقمند اسددت .بنظر او ،سددطح بازیگر

فردی وسدددیعتر از آناسدددت که همگان گمان میبرند .این عملها میتوانند بر

کالن سدطح اثرگذارند .نظر او مخالف آن دیدگاه است که محرکهای کالن
سطح را تعیین کننده رفتار فردی بازیگرها می شمارد.

به اسددددتناد قول هیندس  ،)4316( Hindesلُنگ میگوید :بازیگرها به

انواع بیانها دسترسی دارند و هر یک را بخواهند مبنای اعمال خود میکنند.
لُنددگ ندده تنهددا فردهددا را بددازیگر (یددا عددامددل) میدانددد بلکدده صددددنفهددا

( ) corporationو کلیسددا و دیوان سدداالری دولت را نیز بازیگر و صدداحب
نقش میشمارد .به سخن دیگر ،او جنس یا طبقه را بازیگر نمیداند.
پسا امپریالیسم:

سومین پیشنهاد برای بیرون رفتن از بن بست ،نظریه پسا امپریالیسم است

که مهمترین شددارحان آن ،داوید بکر ( )David Beckerو ریچارد اسددکالر

( )4317( )Richard Sklarهستند (.)412

پسددا امپریالیسددم یک نظریه رشددد نیسددت بلکه بیشددتر مجموعهای از آراء

پیرامون سدازمان سیاسی و اجتماعی سرمایهداری جهانی است .بکر و اسکالر
با انتقاد نظریههای نئوامپریالیست کار خود را شروع کردند .اولین نظریههای
نئوامپریالیست راه سرمایهداری را راه جهنم میشناسند (مازاد بهره کشی شده،
فن شناسی نامناسب ،بورژوازی ضد دموکراتیک همدست سرمایه بینالمللی و

 )...دومین نظریههای نئوامپریالیسددددت میگویند کشددددورهای از رشددددد مانده

صدنعتی میشوند اما از نظر ساختاری ناقص میمانند .کشورهای رشد یافته از
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راه اقتصاد جهانی تحت سلطۀ ماوراء ملیها ،در موقع مسلط قرار میگیرند و
قدرت تصمیم گیرنده میشوند.

بکر و اسددکالر میگویند که نئوامپریالیسددم ،عموماً ،بر این فرض غلط بنا

شددددهاسدددت که توسددددعه سدددرمایهداری جهانی ،بنا بر طبیعتش ،به ضددددرورت
امپریالیسدتی اسدت .در نظر آنها ،شدرکتهای ماوراء ملی به کشورهای دنیای

سددوم ،امکان میدهند به سددرمایه و بازار و فنون دسددترسددی بیابند .میان منافع
کشدورهای مستقل ،برغم اختالفها بلحاظ مرحله رشد اقتصادی ،سازگاری
وجود دارد .بنابراین ،مسدددئلهای بنام مسدددئله سدددلطه بین المللی رو به افزایش
مطرح نیسددت .در همه جای دنیای سددوم ،نخبهها میخواهند روابط پایدار با

ماوراء ملیها برقرار کنند .بدینسددان ،یک بورژوازی «مدیر» وجود دارد که
بدا دو بدال ،یکی «بال همکاری» و دیگری «بال محلی» پرواز میکند .این
دو ،منافع مشدددترک دارند .تنها خطر برای این ائتالف وقتی بوجود میآید که

«بدال محلی» را ملیگرائی بشددددکندد .ماوراء ملیها تمایل دارند که همچون
«شدهروند همکار خوب» عمل کنند .بکر و اسکالر این انطباق جوئی با آب
و هوای سیاست محلی را« ،دکترین منزل» میخوانند.

بکر و اسدکالر بر این باورند که اعضای بورژوازی بین المللی تحت تأثیر

ارزشهای رشدد در کشدور میزبان قرار میگیرند و این ارتباط یک سویه میان
بورژوازی بین المللی و بورژوازی ملی نیسددددت .از رهگدذر سددددرمدایدهگذاری
خدارجی و همکداری در مددیریدت ،بورژوازی محلی جددیدد ،در بسددددیاری از

کشددورهای دنیای سددوم به گرفتن قدرت از الیگارشددی نخبگان قدیمی ،توانا
شددددهاند .بورژوازی محلی جدید دیگر نیاز به دسدددتگاه اداری مسدددتبد برای
اعمددال سددددلطدده طبقدداتی ندددارد .بکر و اسددددکالر بر این نظرنددد کدده نظریدده

پساامپریالیسم آنها منطبق است با شروع دوران پسا ملیگرائی.

بدیهی اسدددت این نظر انتقاد شددددهاسدددت .از جمله فریدن () Frieden

( )4317پسدا امپریالیستها را بخاطر جمعکردن حواس خود بر عملگرائی
سدازگار دنیای سدوم با سددرمایهگذاری خارجی ،انتقاد میکند .فریدن میگوید
این نظرها هنوز به سدطح نظریه رشد نرسیدهاند و تحلیلهای بسیاری را هنوز

بدایدد انجدامداد .شددددکدل بنددی طبقاتی و دیالکتیک مبارزات طبقاتی ،نقش
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محوری در پسددا امپریالیسددم دارند .اما فریدن هشدددار میدهد نه تنها بر ضددد
جبرگرائی سدیاسدی بلکه بر ضد کم بها دادن به اهرمهای اقتصادی باید شدکه
قادر باشند ورود سرمایه های خارجی را به برخی از کشورها میسر کنند.

نظریههای جنسی :ف.419

مطالعات جنسیتی(جنس زن و مرد و نه سکس) بیانگر رابطه دیالکتیکی

نظریههای رشددد هسددتند .از سددوئی مطالعات جنسددیتی از عوامل بنبسددتی که
نظریههای رشددددد بدان گرفتارند ،عامل «نامرئی بودن زنان» ،در این نظریهها

میدانند .از سدوی دیگر ،نظریههای جنسیتی نظریههای مادر را بکار میبرند.
با این نظریهها در انتقاد نظریههای رشدددد اشدددتراک دارند .به سدددخن دیگر،
مطالعات جنسددددیتی هدف مادی را بر میگزینند (برای مثال ،موقعیت زنان،

روابط جنسددددی) همدان هددف را بر میگزینندد کده منبع الهام (نظریه عمومی
مارکسددیسددم) بسددیاری از نظریههای رشددد اسددت .مطالعات جنسددیتی نیز با بن

بسدددت روبرویند .به قول کومتر ( ،)4334( )Komterنظریههای زنگرا ،در

گذشدته ،در بند سداختگرائی بودند و وقتی هدف مادی فضای بازتری برای
مطالعه کثرتگرائی و گوناگونی میان زنان پدید آورد ،گرفتار بحران شدددددند.
ارتباط این مطالعات با مارکسدددیسدددم و روانکاوی و پسدددامدرنیسدددم مطالعات

جنسیتی را متالشی کرد.

کومتر به مطالعات جنسدیتی در کشورهای صنعتی غرب بسنده میکند اما

مددداریدددندددا الزرگ ( )Marina Lazregدورتدددر مدددیرود .او زنگدددرائدددی
( )feminismeغرب را بدده اروپددا مرکزی متهم میکنددد .این نظریدده از دی ددِ
موقعیت اروپا در زنان دنیای سدددوم ،بخصدددوص در زنان دنیای اسدددالمی می

نگرد .بنظر الزرگ ،زنان در دنیای سوم قربانیان بدون حامی نظامهای تحت

سددیطره سددنت ،مردسدداالری و مذهب هسددتند )411( .مطالعات پسددا مدرن
غربی ،بر نظریههای فوکو و دریدا بنا شدهاند و تمایل به نادیده گرفتن واقعیت
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روز یعنی موقعیت زنان در دنیای سدوم دارند .مطالعات جنسیتی پیش میرود
اما هنوز کار باید کرد تا به مطالعات پسا بنبست سر باز کنند.
نظریه رشد قابل پشتیبانی:

این نظریه اسدددتراتژی ارضددداکردن نیازهای نسدددل حاضدددر ،بدون اعتنا به

نیازهای نسدلهای آیندهاسدت .تعریف این رشد و راهی که در عمل ،در پیش
میگیرد ،بیانگر ناهمگونی اسددت .این نظریه از سددبز روشددن تا سددبز تیره ،از
محافظهکاری رمانتیک تا سددوسددیالیسددم اتوپیک ،از رشددد با میزان صددفر تا
حفظ میزان رشدددددد کنونی ،نظرهددای جوراجور را در بر میگیرد .در نتیجدده،

مفهوم «سدبز» رشدد قابل پشتیبانی ،هم با الگوی رشد «آبی» (نئو لیبرال) و
هم با الگوی رشدد «سدرخ» سدوسیالیست (این ایام ،سوسیال دموکراسی) می

خواند .در یکچند از موارد ،بسدختی میتوان از الگوی رشددد جانشین سخن

گفت.

برخی از طرفداران این نظریه ،در مخالفت با نظریه حفظ محیط زیسدت،

از زنگرائی و آزادی زن اسددددتفدداده میکننددد :نظریدده حفظ محیط زیسدددددت

مردسدداالرانه اسددت همانند دیگر نظریههائی از این نوع که به زن نقش تابع را

میدهند ،به طبیعت نقش تابع را میدهد ...

روشهای مختلف که کشدورهای صدنعتی از سوئی و کشورهای رشد نیافته

از سددوی دیگر در اثبات راهبردهای قابل پشددتیبانی رشددد بکار میبرند ،بیانگر

خودمحوری کشورهای جانبدار این نظریهها است.

با وجود این ،بیل آدامس ( )Bill Adamsجانبدار آن نظریه از این نظریه

ها اسددت که هم کالن و هم خفرد را در بر میگیرد :اگر ماوراء ملیها رشددد می
کنند ،دهقانان نیز رشدددد کنند .اگر موجودهای زنده رشدددد میکنند ،زمین نیز
عمران می جوید .لزوم بهسازی محیط زیست هم در کشورهای پیشرفته و هم
در کشورهای عقب مانده بیانگر نیاز به رشد پشتیبانیکردنی است)411( .
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پساتجدد ف .post modernitéف.416

فرامدرن واكنش نسبت به متفكران عصر روشنايى نظير گاليله و نيوتون

بود كه گمان مىبردند رشد علمى انسان را قادر مىكند محيط اجتماعى و
طبيعى خويش را تحت مهار آورد.

خدايى بخشيدن به علم ،اين ديد را پديد مىآورد كه جامعه «ساختنى»

است .بنابر تفكر عصر روشنايى ،بنى نوع انسان آزاد مىشود :آزادى از فقر،

بردگى و نادانى ،از انقالب فرانسه بدينسو ،برابرى و برادرى ارزشهاى تجدد

شدند.

پستمدرنها برضد بيانِتجدد برخاستهاند .لیوتار Lyotard

(

 )4311،4311براين باور است كه هیتلر و استالين واپسين كسان بودند كه،

در تنور علم ،نان مدرنيته را پختند .علم براى آزاد كردن انسانيت بکار نرفت

بلکه بخدمت سرمايه درآمد و بکار باالبردن كارآيى آن آمد تا جستجوى
حقيقت ،بجاى يك حقيقت ،حقيقتى كه فلسفه تجدد غايت علم را رسيدن به

آن مىخواند ،چشم اندازهاىگوناگونى پديدار شدند ،هر يك با زبان خود ،با
قواعد و اسطورههاى خود.

پساساختگرایان فرانسه ،نظيردریدا  (4379 ،437-)،Derridaو دلوز

 Deleuzseوگاتاری  (4319, 4317 ( Guattariاين نظر را بسط

مىدادند كه زبان مبتنى است بر عالئمی كه برای بکاربرنده معانی دلخواه او
را دارند و شناخت واقعيت را ،آنسان که هست ،ميسر نمىكند .بنابراين وجود

يك واقعيت ،آنسان که هست ،محل ترديد است .نمادها از پيامى كه بايد

مىرساندند ،مهمتر مىشوند .ديگر تميز ميان حقيقت و درو  ،خردمندی و
خردمندنمائی ،ميان باطن و ظاهر ،ذات و عرض و علم و ايدئولوژى وجود
ندارد .يك واقعيت ظاهرى از راه جريان دادن عالمتها توسط وسايل ارتباط

جمعى ،ايجاد شدهاست .در جامعه ،ديگر توليد نيست كه مصرف مىشود.
مصرف نمادها جاى آن را گرفته است .ارزشهاى جهان شمول وجود ندارند و

نظريههاى مدعى اعتبار در همه جا و همه وقت (هم ماركسيسم و هم

نظريههاى تجدد يا نوگردانى) هستند و جامعه را «قابل ساختن» مىشمارند،
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محل ترديد شدهاند .اينها بکار ايجاد ظاهرى از واقعيت مىآيند .آرمان عصر
روشنايى كه آزادى بشريت بود ،نه واقعيت پيداكرد و نه واقعيت پيدا خواهد
كرد)417( .

سه جريان پسامدرن:

سه جريان وجود دارند كه به آنها پسامدرن اطالق مىشود كه آبشخور آنها،

به ترتيب  .4هنر و  .2ادبيات و زبان فلسفى (پسا ساختگردائی) و  .9علوم
اجتماعى هستند (ماوراء صنعتى).

قديمىترين نظرى كه خود را پسامدرن ناميد ،نظرى هنرى بود كه به آبستره

 Abstractدر نقاشى و به اسلوب جهانى در معمارى ،اعتراض كرد.

اما مهم ،فلسفه پسامدرن است .پايه نظر ايناست كه كشورهاى غرب وارد

دوران ماوراء صنعتى مىشوند .در اين دوران ،تمركز دانش فنى جانشين تمركز

توليد مىشود ( Touranie 4371و ( .) Bell 4379جامعه ماوراء صنعتى
يك جامعه «علمى» است كه ،در آن ،بخش عمده نيروىِكار ،صرف توليد
معرفت فنى مىشود .استدالل براين پايه است كه در سالهاى  ،4371فورديسم
به بحرانى رسيد كه به فورديسم متأخر سرباز كرد با اين خاصهها:

● توسعه بينالمللى شدن سرمایه ،بخصوص از رهگذر فعاليتهاى جمعى؛
●كاهش اهميت دولتها و كاهش مطلق و نسبى نقش طبقه سنتى كارگر؛

● افزايش قابل مالحظه طبقه کارمند از رهگذر افزايش نقش مديريت ،تحقيق
و معامالت مالى

● افزايش بيكارى و بيشتر شدن تميز ميان نيروى ماهر و نيروى غيرماهر كار
● افزايش تفاوت ميان الگوهاى مصرف

● نقش وسيع وسايل ارتباط جمعى در روند اجتماعىكردن

بنا بر جانبداران نظريه ماوراءصنعتى ،فورديسم متأخر ،در سالهاى ،4311

خطوط سيمايى از خود ترسيمكرد كه بجاست آن را دوره پسافورديسم بخوانيم.
در اين دوره ،رشد ميکرو  -الکترونيكها  ،micro-electronicsبخش

صنعت را داراى سازماندهى انعطافپذيرىكرد .در اين سازماندهى ،هستهاى

سخت از كاركنان با مزد خوب پديدآمدند كه در بخش تحقيق و رشد و
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مديريت ،كار مىكنند .نقش دولت در حفظ و بیشتر کردن امکانها ،برای
دست باال را پیدا کردن در رقابت بينالمللى ،خالصه شد ( .)23در جامعه،

تفرد بيشتر شد (فردگرائی) .مصرفگرائی ،بوسيله اصرار مداوم بر نوكردن
فرآوردههايىكه عرضه مىشوند ،وسیله تشخص فرد گشت .اين پيروى مصرف

از فلسفه لذت به «اسلوبهاى زندگى آماده» راه برد )411( .زيبايىشناسی

وظيفهمند فورديسم كه با توليد انبوه () Tayburismeخوانايىداشت ،به
گذشته تعلق مىگرفت.
پساتجدد را فرانسويها ابداعكردند :ف.413
بحث مختصر پيرامون عصر ماوراى صنعتى ،امکان مىدهد نحله پسا

تجدد را نيك فهمكنيم .كالی نيکوس  ،Callinicosاستدالل مىكند كه اتفاقى
نيست اگر نحله پساتجدد ،بويژه از سوى فيلسوفها و جامعه شناسان فرانسوى

بنا شدهاست .رويدادهايى در اروپا ،در پايان دهه  61و آغاز دهه ،4371
شناب بخش مبارزه طبقاتى تلقى شدند .عصيانهاى سال  4361در فرانسه و

 4363در ايتاليا ،انقالب پرتقال در  4371-71و پايانگرفتن رژيم فرانكو

در اسپانيا در  ، 4371-76در پايان دهه  ،71پايانهاى تلخى پيداكردند.
كالي نيکوس براين نظر استكه محدوده تنگى كه مارکسیسم دست پخت

آلتوسر بود ،نتوانست مفرى جز پساتجدد ،براى انديشه سبب جوى ،بگذارد.
پساتجدد نظرهاى ناسازگار از کار درآمدند .غلط ازكاردرآمدن انديشه

عصر روشنايى  ،در باب رشد و آزادى ،نحله پساتجدد را به مثابه واكنش ،به
سه شعبه تقسيمكرد:

 -4جماعتگرائی جديد  :Communitarianismفقدان سازمان و قاعده

و قرار اجتماعى بايد با بازگشت به سنت و تاريخ جبران شود كه نمونه نوعى

از نئورومانتيك فلسفى است.

 -2جماعتگرائی مترقى :ماركسيسم بمثابه انقالب اجتماعى بايد به دست

فراموشى سپرده شود .تنها مىتوان از نوع جديد سوسياليسم سخن گفت .بجاى
يك روش ،بايد از روشهای بیشتر که از منابع محلى مقاومت در برابر قدرت

حاكم و نظام آموزشى ،اخذ میشوند ،سود جست .بايد به جنبشهاى اجتماعى
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جديد انديشيد .ميشل فوكو نيز بر ايناست كه بيماران بيمارستانها و زندانيان
و كوليها ،كوتاه سخن ،گروههاى خانوادگى را بايد بر ضد قدرت حاكم بسيج

كرد.

 .9هی انگاری ( :)nihilismeحقيقت و خرد ،اعتبار باختهاند .ژان

بودريارد Baudrillard

مشهورترين بيانگر اين فلسفه است ( .)431تنها

اميدى كه اين فلسفه تبليغ مىكند ،ايناست كه تودهها آنقدر توسط وسائل

ارتباط جمعى بمباران مىشوند كه ديگر قابل رنگكردن نمىشوند .و اين
بعلت حماقت مقاومت ناپذيرشان است)434( .
انتقاد پساتجدد و پساماركسيسم:

اگر كار را ،در مدرنيته ،و ارتباط را در پست مدرنيته اصل بشماريم ،پست

مدرنيسم گذار از کار به ارتباط ،بمثابه قدرت اصلى ساخت و شکلبخشی
اجتماعى است .ماركس مرد .كارگران طبقهاى نيستند كه خود وديگران را آزاد

كنند .ديالکتيك روشنايى (سير جدايى رشد) غلط از كار در آمد .اين مسير
بزرگ راه بجايى نبرد .اما مخالفان نبايد به وجد آيند زيرا انديشههاى كوچك

دارند جوانه مىزنند)432( .

پست مدرنيسم از همان مدرنيسم مايه مىگيرد بىآنكه هيچگاه اعتبار يك

طرز فكر را پيدا كند ()439

نظر من (صاحب كتاب) ايناست که پست مدرن و پست صنعتى ممکن

است خاصه كشورهاى شمال باشد .اما گرايش به پست مدرنيسم در جنوب،
سبب از تحرك افتادن و تسليم محافظهكارى شدن و رشد نكردن است

( :)431با وجود اين ،پست مدرنيسم براى مطالعات مربوط به رشد ،مىتواند
مفيد باشد بدون آنكه ناگزير باشيم همه نظرهاى آن را بپذيريم.

يکى از مهمترين مفاهيم در پست مدرنيسم ،تخريب است .اين مفهوم سه

تبيين دارد:

 .4معناى تخريب از مشروعيت انداختن بيان عصر روشنايى است (ليبراليسم

و سوسياليسم) كه راه به آزادى بنىنوع انسان نبردند .و
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 .2معناى تخريب ايناست كه بايد ساختها را متالشىكرد تا بازيگران درون
اين ساختها را شناخت .ساختها مفاهيمى تلقى مىشوند كه ارزش ظاهرى
دارند (مثل نظام جهانى) .تخريب در اين معنى ،احتماالن به فرد بمثابه صاحب

نقش مىانجامد كه تنها واحد معتبر براى تحليل است .و

 .9تخريب تحقيق براى يافتن استعارههای پنهان در برخى از مفاهيم انديشه

روشنايى .يك مثالى را درویدا  Deroidaبا تمایل یک بیان به محورکردن
منطق زبان خویش و آنرا الگو و مرجع رجوع گرداندن ()Logocentrism

بدست مىدهد)431( .

نمونه ديگر را لومیس  Lummisبدست مىدهد :او مفهوم «رشد» را كه

مفهوم بيان روشنايى است ،ويران مىسازد .به اين معنى كه رشد در بردارنده

يکچند استعاره است كه به تحول راه مىبرند .استعاره اول پنهان را آشکار
كردن است .چنانکه تصوير منفى ،بگاه چاپ ،مثبت مىشود .بنابراين ،مثبت
در شکل رشد اقتصادىكه جامعههای صنعتى پذيرفتهاند وجود دارد .در

ساختكشورهاى رشد يافته ،اين سيما (شکل) حضور پنهان دارد( همچون
منفى) تنها از راه يك رشته عملها ظاهر مىشود (سياست رشد).

جاذبه نظر لوميس در ايناست كه او مفهوم رشد را به شيوه پست مدرن

تخريب مىكند بدون آنكه گرفتار نيهيليسم سياسى بگردد .او بدیل سياسى
پيشنهاد مىكند.

از تخريبهاى سه گانه باال ،نخستين آنها ،نيهيليسم سياسى را ايجاب

مىكند .اما دومين و سومين تمايل در خور بسط دادن هستند .گفته مىشود
عمل به روش پسامدرن ،بکار جنبشهاى اجتماعى جدیدآمدهاست :بايد در

برابر تجدد مقاومتكرد( .)436اما آیا جنبشهای جدید پسامدرن هستند؟
نه .همين ادعا درباره جامعههاى صنعتى نيز شدهاست.

اين اشاره به نوع استفاده از پسامدرنيسم در جنبشهاى اجتماعى به خط

افتراقى راه مىبرد كه ميان پسامدرنيسم و پساماركسيسم وجود دارد .آنتونى
گيدن  )4376( Anthony Giddensبا نظريه ساختگرائيش
( )structuralismو ارنستو الكلو  Ernesto Laclauو شانتال موف

 ، Chantal Mauffeبا نظريه مردم ساالرى راديکالشان ،شارحان
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پساماركسيسم شناخته شدهاند( .)437همانند مطالعات پسامدرنيسم،
مطالعات پساماركسيسم نيز با يکديگر خوانايى ندارند .با وجود اين ،نكات

مشتركى دارند:
بنابر

قول

گيدنس،

جريان

مركزى

ريشهاىكردن

نوگردانى

( )modernisationو همگانى كردن آن و نوکردن بنيادهاى گوناگون است.
اين بنياد (نهاد)ها سرمايه دارى و صنعتگرايى و قدرتهاى ادارى و نظامى

هستند .توفق آمرانه (هژمونى) هر يك از اين بنيادها (نهاد)ها موضوع نزاع

چند نوع از جنبشهاى اجتماعى است .گيدنس با طبقه و شيوه توليد سرمايه
دارى را محور تحليلكردن مخالف است.

الكلو و موف مركزيت ساختگرایانه طبقه را زير سئوال مىبرند .اينان نيز

ديگر نمىپذيرند كه وجدان و فرهنگ و سياستها از ساخت جامعه مايه
مىگيرند .در پى فرابيان شدن راه به سردرگمى نظرى و جزمگرايى سياسى برده
است .اللکو و موف ،در نظريه بيان( ) discourse theoryخود بر استقالل
بيانهاى موجود اصرار مىورزند و اينطور استدالل مىكنند)431( :

● جامعهها با گوناگون نزاعهاى اجتماعى ،منش مىيابند و ،از آنها ،يکى مهمتر
از ديگری نيست .و

●گروههايى ذيمدخل (درجنبشهاى اجتماعى) به ضرورت يك هدف واحد
ندارند و يك مخالف نيز ندارند .و

● سرانجام نزاعها را عاملهاى ساختارى از پيش متعين نمىكنند ،بلکه عمل

و عمل متقابل ديناميكهاى درونى جنبشهاى اجتماعى از سويى و واكنش
بازيگران خارجى از سوى ديگر ،متعين مىكنند.

در اينجا ،يك حاصل سخن مهم ايناست كه گيدنس و اللکو و موف شك

دارند يك سياست سوسياليستى همآهنگ متكى بر طبقه يا بر جنبشهاى

اجتماعى (جدید) ،ممکن باشد .بر سر اين نكته ،اللکو و موف مفهوم

سوسياليسم را با اصطالح مبهمتر راديکال دموكراسى جانشين مىكنند .بناى

اين دو بر ايناست كه از تفوق آمرانه بيان صنعتى بکاهند .مفهوم مردم ساالرى
راديکال مبهم و اصرارشان بر استقالل بيانها ،اللکو و موف را با نيهيليسم
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سياسى پسامدرنيسم بسيار نزديك كردهاست .از اينرو ،اسکات ()Scott
نظريه اين دو را ضد نظريه مىخواند.

الكلو و موف حق دارند که بر ناهمگنى بيانها با جنبشهاى اجتماعى،

استدالل مىكنند .اما اين مانع از آن نمىشود كه برخى از هدفهاى آزادى
طلبانه ،مثل شهروندى و مشاركت ،پايه همه جنبشهاى اجتماعى هستند .روابط

مهم ميان جنبشهاى اجتماعى ،دارای پايههاى مشترک هستند.

با آنکه الكلو و بوف پساماركسيست شناخته شدهاند ،معلوم نيست با

نظريه مردم ساالرى راديکال ،كدام مفهوم از مفاهيم ماركسيسم را مىخواهند،

نجات دهند .گيدنس ،با چهار محور بنيادى (نهادى) تجدد ()modernité
بطور روشنترى ،پساماركسيستتر از الكلو و بوف است.

با اين مقدمه ،به نزاع پسامدرنيسم ( ) post modernisationو

پساماركسيسم و نظريه پسا بن بست ( )Post impasseرشد مىرويم:
تجدد ،پساتجدد و جنبشهاى اجتماعى جديد:
عصر روشنايى مولودى بدنيا آورد كه تجدد است .باورى به طرحهاى

سياسى  -اقتصادى عقالنى كه اجراکردنشان به آزادى انسان در سرتاسر جهان
مىانجامند .سوسياليسم و سرمايهدارى طرحهاى اصلى تجدد شدند.

انديشه «ساختنى بودن» جامعه كه از علوم اجتماعى مايه گرفته بود ،به

رابطه جدلى روزافزون با واقعيت راه برد .نظريه و واقعيت ،هر يك،
ديناميكهاى درونى خود را بسط دادند .حاصل آن شدكه ،حركت نظريه شتابى
بيشتر از حركت واقعيت يافت .در ميان علماى علوم اجتماعى اين فكر قوت

گرفت كه اگر نظريه با واقعيت سازگار نباشد ،اين واقعيت است كه معیوب

است.

اين ايام ،طرحهای فرآورده نظریههای تجدد زير آتش توپخانه پسامدرنها

هستند .آتش اين توپخانه تنها متوجه جهان شمولى تجدد نيست .بلکه

اجراپذيرى آنرا نيز هدف گرفتهاست .به قول ليوتار ( ،)Lyotardبا وجود

هیتلر و استالين ديگر اعتبارى براى تجدد نمىماند)433( .
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در دهه  ،4311نظريههاى رشد ،چه ماركسيسم ،خواه نئوماركسيسم و يا
طرحهاى نوگردانى ،همه از سوى پسامدرنها زير آتش توپخانه انتقاد قرار

گرفتهاند.

حمله به نظريههای نوگردانى ( ،)modernisationاز نيمه دوم سالهاى

 ،4361توسط چپ راديکال بعملآمد .چرا كه موجب شتابگرفتن وابستگى

مىشد .اين نظريهها از نظريههاى شيوه توليد و نظام جهانى مايه مىگرفتند.
بحثهاى دا  ،هر روز بيشتر از روز پيش ،نارسائی خردگرايى و بنبست

فلسفه عقل – که هابرماس نیز بدان معترف است و میکوشد آن را بگشاید –

و نيز غلط بودن انكار واقعيتهاى متفاوت در كشورهاى در راه رشد را،

آشکار مىكردند .اين امر ،موجب شد محافظهكاران جديد ضدانقالبى از

اواسط دهه  ،4371قوت بجويند .با توجه به اعتبار باختن سوسياليسم بين
الملل ،اين گرايش در مؤسسههای بينالمللى مهم ،موقعيت نزديك به مسلط

پيداكرد.

تنها انتقاد پسامدرن نبود كه نظريههاى رشد راديکال بايد تحمل مىكردند.

گاه ويرانگرترين انتقادها در محدوده خود این نظريهها ،بعمل مىآمدند.
هدفگرايى و جبر اقتصادىِ نظريههاى نئوماركسيست ،مخصوصاً ،انتقاد
شدند .برنشتين

Bernstein

و بو

 )211( ،Boothو موزليس

 Mouzelisو كوربريج  )214( Corbridgeبعد عمومىتری به اين انتقادها

دادند.

تنها اين آگاهى كه در كشورهاى رشد يافته ،واقعيت ،منشى چنان كثرت

گرا بخود گرفته است كه ديگر نمىتوان در قالبهاى نظرى بطوركامل

توضيحشان داد ،از اینگونه نظریهها اعتبار میستاند .بخصوص وهم از كار
درآمدن قالبها (داستانى با آغاز و فرجام از پیش تعیین شده

 )metanarrativesاز اسباب مهم پيدايش پسامدرنيسم شد .داستان آزاد

شدن انسان ،كه از آرمانهاى عصر روشنايى بود ،برابرى و برادرى از راه اعتماد

به حقيقت ،عقل و اخالق ،نه با نظريههاى نوگردانى ( )modernisationو

نه با سوسياليسم ،حاصل نشدند.

233

با اينهمه ،واكنش پسامدرنيسم یعنی وهم انگاشتن نظريهها ،همگن نيست.
برخى چون بودريارد  Baudtrillardموضع نيهيليستى افراطى اتخاذ كردهاند و

منكر هرگونه طرح آزاد شدن جمعى هستند .كوششهايى از اين نوع را محکوم

به شکست مىدانند و نيز كوشش براى ساختن هويت جمعى را خود گرفتار

خيالكردن تصور مىكنند .زيرا آن حقيقت غائى كه هدف عمل
دستجمیى بگردد ،وجود ندارد اینان ساختن بيانى كه حقيقت و

بيانگر واقیيت باشد را ممکن نمىدانند

باوجوداين ،همه پسامدرنها بر اين نظر نيستند .متفكرانى چون فوكو و

دلوز ( )Deleuzeنظريههاى تجدد را خيال بافى يافتهاند اما موضعى كمتر
افراطى اتخاذ كردهاند .به بيانهاى گوناگون توجهكردهاند كه میتوانند
پارسنگ ايدئولوژى غالب بگردند.

از این وهم بدرآمدن كه پرولتاريا نقش مترقى دارد و ناپديد شدن بالقوه

سوسياليسم بمثابه طرح سياسى ،دانشمندان اجتماعى راديکال را به مواضع

پسامدرن و پساماركسيست كشاند .بطور روزافزون ،توجهها جلب جنبش
اجتماعى (جنبش زنان ،جنبش اكولوژيستها و )...در شمال و جنوب ،به

قصد ايجاد جامعه مدنى با هويتهاى جديد بعمل مىآيند .جنبشهايى كه

مىخواهند به تقالهاى سلطه جويانه ايدئولژى بر فضاهاى زندگى درونى ،پايان
بخشند .اين جنبشها به جنبشهاى اجتماعى «واقعى» (عامالن تاريخى

حقيقى تعريف شدهاند) و جنبشهاى اعتراضى جمعى ،تقسيم شدهاند .دورتر،

در  ،4311برداشتها به دو دليل مبهمتر شدند.

نخست اينكه ،جنبشها خود روند ناهمگن شدن با يکديگر را هم از لحاظ

ايدئولوژى و هم از جنبه استراتژى ،در پيش گرفتند .جدايى كه در جنبش
اكولوژيستها در آلمان افتاد ،سرمشق ديگران شد .دليل دوم اينكه انتقادهاى

پسامدرنها از اعتماد عمومى به طرحهائىكاست كه نويد مىدهند با تغييرها
در جامعه ،به اين و آن هدف مىتوان رسيد .آ .تورن  )212( Touraineو

كاستل .)219( Castells

مطالعهها پيرامون جنبشهاى اجتماعى دركشورهاى درحالرشد ،نشان

مىدهد كه از پسامدرنيسم الهام گرفتهاند(.رازتو Razeto
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و فريدمن

 )211( )Friedmanبا وجود اين ،جنبشهاى اجتماعى از پسامدرنها،
نيهيليسم را ،كه منكر هويت همگانی و ...بود ،نگرفتند و «بىتفاوتی در برابر

تفاوت» را بناى كار قرار ندادند .ديرتر ،يك پسامدرنيسم عملى و واقعبين،
وسيله تحليل قوى در اختيار نهاد :نه تنها طرحهاى داستان مانند تغييرات

همگانی اجتماعى به قصد رسيدن به اين يا آن هدف ،بلکه بيانهاى مبتنى بر

برقرار كردن نظم قانونى را نيز بايد ويرانكرد .ويرانكردن هويتها و بيانهای
راهنما ما را آگاه مىكنند كه جنبشهاى اجتماعى از نيهيليسم افراطى پيروى
نمىكنند.

برغم ارزش ويرانگرى پسامدرنِ نظريههاىتجددگرا ،برداشتهای

پسامدرنها از جنبشهاى اجتماعى ،نه در شمال و نه در جنوب ،راست
نيستند .در اين مورد نيز حركت نظريه از حركت واقعيت سريعتر است و اين

برداشتها خود گوياى هدف دارى جنبشها هستند.

وقتى بر اصل ثنويت تك محورى ،پسامدرنيسم منفىنگر مىشود ،از ياد

مى برد كه بدون هدف ،عمل ،خواه عمل انديشه و چه عمل دست ،وجود ندارد
و نمىتواند نيز در وجودآيد .هدف را نمىتوان حذفكرد ،از اينرو ،نوع هدف
است كه معين مىكند ،انديشه راهنما ،بيان استقالل و آزادى است و يا بيان

قدرت .وقتى قدرت محور مىشود ،انسان نيز وسيله مىشود و هدف قدرت

جانشين هدفى مىشود كه انسان آزاد ،با روش تجربى به آن مىرسد .بسا در
یک جنبش همگانی ،گروههای شرکت کننده در آنها ،هدفهای نایکسان
دارند .اما همین هدفها هستند که امکان میدهند اندیشههای راهنمای آنها را
بشناسیم و جنبش همگانی را از گزند حاکمیت جستن گروههای قدرتمدار

حفظ کنیم .کاری که در مورد انقالب ایران ،بسیار دیر انجام گرفت .به كتاب
باز مىگرديم و انتقاد صاحب آن را پى مىگيريم.

پیام محوری پسا تجدد ایناست :بحران ناشی از ایناست که ،در ذهن

انسانها ،تعریفها گویای حقیقت و یا واقعیت هستند اما درواقع ،بیانگر
حقیقت و یا واقعیت نیستند (براى مثال ،تجدد که تعريف آن يك چيز است

و واقعيت خارجى بسا ضد آناست) .انتقاد تفسيرهای پسامدرنها از طبيعت
جنبشهاى اجتماعى ،کاریاست كه پسامدرنيته درپي آناست .در همانحال،
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پسامدرنها نظریه خویش را در باره جنبشها دارند .تنها راهحل اين نوع
تناقض (آنچه را كه بخاظرش نظريههای ديگر را باطل مىكند ،خود قائل می

شود) به زير عالمت سئوال بردن مفروضها است.

بويين  Boyneو راتانى  Rattaniميان تجدد ( )modernitéو

تجددگرايى ( )modernismeفرق قائل مىشوند .با رجوعدادن به برنمن
 Bernmanاين دو تجدد (مدرنيته) را جريان سيل آسايى تعريف مىكنند كه

نويدهاى كاميابى ور شد ،تغيير دادن خود و جهان بود .اما خطر ويرانكردن

سنتهاى عزيز و امنيتها را نيز در برداشت .تجدد با عبور از بازكردن
مرزهاى طبقاتى ،منطقهاى و مرامى (ايدئولوژى) متحد مىكند .در همانحال
از راه تغيير مداومی دربند تناقض و ابهام ،متالشى مىكند )211( .اينان «هر

دو جنبه تجدد» را خاطرنشان مىكنند .اتخاذ روزافزون هدفهاى علمى و
عقالنيت سياسى  -اقتصادى (.)216

تجددگرايى ،بهعكس ،بر وسائل بيانگری تحول دیدگاههای همگانی و

نمایندگیها و نمودارها ،به دیگر ،به مجموعه معرفها تأکید مینهد .بر قطع
جریان تاریخ و بر گرفتار تناقض گشتن و قطعه قطعه شدن ذهنيت و هويت...

تأكيد مىکند .بنابر تعريف بويین  Boyneو راتانى  Rattaniاز نوگرايى،
نوگرايى همواره انتقادى از تجدد از راه امتناع از پذيرفتن اين باور

سادهانديشانه است كه علم و فن ترقى میآورند ...اين طرز فكر ناصواب را
فلسفه تحققی ( )positivismeالقاء مىكند.

با اين تعريف ،تميز ميان نوگرايى ( )modernismeو پسامدرنيسم

(بمعنای خود را هواخواه ناهمگنى ،در قطعهها پراكنده شدن و اختالف نظر

خواندن) مبهم مىشود .اين بدان معنى است كه انتقاد پسامدرن از بحران
مجموعه معرفهاى جامعه بر انتقاد نوگرايى از تجدد بنا مىشود .اگر اين

داورى من (نویسنده کتاب) معتبر باشد ،امکان مىيابيم تفسير مدرن از

جنبشهاى اجتماعى را از ديدگاه نوگرايى انتقاد كنيم.

دالئلىكه من مىخواهم ارائه كنم ،يك چند از قطع رابطهها ميان بيانها

است .نخست ،قطع رابطه ميان برداشتهاى پسامدرن ،با الهام از تفسيرهاى

علمى از جنبشهاى اجتماعى ،از سويى ،و بيانهاى راهنمای خود اين جنبشها
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از سوى ديگر است .دليل دوم نبود رابطه ميان بيانهاى راهنمای احزاب سياسى
امريکاى التين و بيانهاى راهنمای جنبشهاى اجتماعى و سرانجام ،مىخواهم
بر ناهمگنى بيانهاى راهنمای جنبشهاى اجتماعى جديد ،تاكيد كنم.

دليل عمده من ايناست كه جنبشهاى اجتماعى جديد ،در جنوب ،هي

گونه معناى پسامدرن ندارند .راههاى جديد ارتباط و شیوههاى جديد عمل
اجتماعى هستند كه پسامدرنها تکذیبشان میکنند .پسامدرن منكر تاريخ

جنبشها مىشود و بيان راهنمای آنها را غلط تفسير مىكند .بهررو ،اگر بتوان
خاصه جامعههاى شمال را فراصنعتى و فرامدرن دانست ،جامعههاى جنوب

اين منش را ندارند .گفتن اين سخن كه جامعههاى رشد نيافته ،فراصنعتى

هستند ،ادعايى خالف اجماع است.

بعكس ،آنچه خاصه اين جامعهها است پيگيرى طرح تجدد (مدرنيته)

است كه بر آرمانهاى عصر روشنايى ،آزادى ،برابرى و برادرى ،بنا مىشود.

تاكيد بر اين آرمانها ،بسيار بيشتر از آناست كه در كشورهاى شمال بعمل

مىآيد .اگر بگوييم نبود طرح تجدد در جنوب ،پذيرفتن پساتجدد است سخنی

نابارور و از نظر سياسى محافظهكارانه گفتهایم .من با نظر يورگن هابرماس

( )217موافقم آنجا كه مىگويد طرح تجدد در شمال هنوز به انجام نرسيده
است .بهمين نظر ،او با پسامدرنها مخالفت مىكند .من مفهوم تجدد پايان
نيافته را در مورد كشورهاى رشد نيافته بکار مىبرم .از نظر سياسى ،ساده

لوحانه است اگر بگوييم جنبشهاى اجتماعى در جنوب ،تنها بدان قصد انجام

مىگيرند كه هويت جديد پسامدرن پيدا كنند.

تاريخ بسيارى از اين جنبشها از دهه هفتاد آغاز مىشود .وقتى كه بسيارى

از كشورهاى امريکاى التين از حاكميت نظامى ،بلحاظ سياسى و اقتصادى،
رنج مىبردند.

سرکوب سياسى و اقتصادى و فرهنگى طبقههای پايين ،بدانحد بود كه

سازمانهاى مردمى بيرون راندگان ،براى دفاع از حيات مادى خویش و ديگر

حقوق اوليهشان بوجود آمدند .در كشورهاى مختلف( ،در بعضی بيشتر از
بعضى ديگر) اين جنبشها نقش مهمى در پايان بخشيدن به رژيمهاى نظامى
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ايفاكردند .با اينهمه ،تاثير جنبشهاى اجتماعى بر نظام سياسى ،بعد از سقوط
رژيمهاى نظامى ،كمتر شد.
در سالهای پایانی قرن بیستم مسیحی و  41سالی که از قرن بیست و یک

میگذرد ،نظریهها اغلب در باره «رشد زدائی» هستند .زیرا کجراهه رشد
زیندگان روی زمین و محیط زیست آنها را به بنبست مرگ رساندهاست .اما
بنابراین که انسان فعال است و رشد میکند ،نظریههای جدید رشد را یافته و

ارائه کردهاست .لذا ،در فصلی که به اندیشههای جدید در باب رشد اختصاص

میدهم ،بنابر روشی که درتألیف این کتاب ،برگزیدهام ،نظری را میآورم و نقد
میکنم و هرجا که نظرهای دیگر ،در نقد نظر متن و یا کاملکردن آن سودمند

بود ،آنها را میآورم .از آنجا که استفان مدول ، Stéphane Madaule
صاحب نظر فرانسوی که در مؤسسه فرانسوی رشد کار میکند و به همه
نظرهای جدید درباره رشد اشراف دارد ،تالیف او را نظریه متن میگردانم:
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فصل سوم
در رشد بر پایه استقالل و آزادی
نظریه تسهیم و مشارکت برپایه استقالل
نام کتاب اسددددتفان مدول « Stéphqne Madauleدادخواسددددت برای
تجدد جدید ،نظریه تسددهیم و مشددارکت بر پایه اسددتقالل» ( )211اسددت .در

قسدمت اول اصدول راهنما و یا پایهها را میشدناساند و در قسمت دوم آنها را

توضیح میدهد و در قسمت سوم ،دستآوردهای منتظر را بر میشمرد:

 4اصول راهنما و یا پایهها:
 4.4نظریه تسهیم و مشارکت از دیدگاه رشد پایدار:

اگر درگدذشددددته منابع پایانناپذیر گمان میرفتند ،امروز میدانیم که پایان

پذیر و محدود هستند .دیگر ،هربار که با مشکل روبرو میشویم ،نمیتوانیم،

با جا و بیجا ،به تکنولوژی و رشددددد آن چنگ آویزیم .در وضددددعیت کنونی
دانش و فن ،چداره جز این نیسددددت که جامعه بر محور رقابت را با جامعه بر

محور تسدهیم داشدتهها و همیاری و مشارکت در برخورداری از دستآوردها،

جانشین کنیم.

نیاز به الگوی جدید رشدددد داریم .نیاز به الگوئی داریم که بنایش بر پایان

ناپذیر ب ودن برخی منابع نباشدد و بر این نیز نباشدد که ترقی فنی همه مشکلها،
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خاصددده کمبود منابع ،را حل میکند .هماکنون ،از منابع ،بیش از اندازه بهره
برداری میشود و یکچند از فرآوردهها ویرانگر هستند و شیوه تولیدشان نیز

محیط زیست را مسموم میکنند.

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

اول ،اصل تسهیم و به مشارکت گذاشتن میشود.

و از آنجا که ،در اقتصددداد کنونی ،انگیزه فعالیت اقتصدددادی سدددود و به

حداکثر رسدداندن آناسددت ،این اقتصدداد باید جای به اقتصددادی بسددپارد که،
درآن ،اصل بر تسهیم کار و درآمد میان اعضای هر یک از جامعهها و عمران

طبیعت ،متناسب به داشتههای سرزمینهای هر جامعه ،باشد.

و از آنجا که روش رشددد غرب ،در خود غرب ،ادامه دادنی نیسددت ،پس

هر جامعهای باید بتواند شدیوه رشدد خویش را برگزیند .بدیهیاست منابعی که
به تمامی انسددددانها متعلق هسددددتند ،همه مردم دنیا باید در برخورداری از آنها

سهیم باشند.

 4.2یک نظریه هم برای کشوری غنی و هم برایکشورهای در حال
رشد:

شددددیوه رشددددد غرب را نمیتوان به تمامی جهان تعمیم داد .کشددددورهای

پرجمعیتی که دارند به سطح رشدیافتگی میرسند ،مثل چین و هند و برزیل و
همان روش غرب را درپیش گرفتهاند ،هماکنون با کمبودها و کاستیها روبرو

شدهاند :آلودگی روزافزون محیط زیست و شدت و شتابگرفتن نابرابریها ،به

تهکشدیدن منابع .اما ،کشورهائی که کمتر پیشرفتهاند ،از سامانه مصرف انبوه،

اخراج شدهاند .منابعشان را بخورها میبرند و میخورند و آنها را محروم برجا

میگذارند (مثال نفت کشورهای نفت خیز و اورانیوم نیجریه) .اداره کنندگان
این کشدورها نمیتوانند مردم خود را از حداقلها (غذا و پوشدداک و مسکن)
برخوردارکنند.
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نظریه جدید رشد پایدار بنایش براین است که راه دیگری را پیش پا بنهد.
راهی که هم جامعههای ثروتمند که بر مبادلهها مسددددلطند و به بیراهه (گرفتار
اسددراف و تبذیر در مصددرف کردن و افزودن بر نابرابریها و بیکاری و آلودگی

محیط زیسدت و مسدابقه بیپایان در باروری و رقابت هسددتند) میروند و هم
کشورهای فقیری که همچنان در انتظار نتایج مثبت لیبرالیسم اقتصادی مانده

اند ،بتوانند درآن شوند.

این تغییر نظر بس مهم براین واقعیت شدددالوده میجوید که دیگر نمیتوان

شددیوه تولید و رشددد غرب را هدفی شددمرد که همگان باید بدان برسددند .هدف

نظریه جدید ایناسدت که شیوه تولید و رشد غرب با شیوه تولید و رشد پایدار

جانشین بگردد .به ترتتیبی که همه کشورهای جهان در رشد شرکت بجویند و

حاصل رشد میان آنها تسهیم بگردد.

ضدروراسدت که هم کشدورهای شمال (کشورهای مسلط و ثروتمند) و هم

کشورهای جنوب (کشورهای زیر سلطه و فقیر) راه جدید را درپیش بگیرند.
هر جدامعده راهکار رشدددددی را ابداع کند که بر بلند مدت پایه بجوید ،پایدار
باشدد و سدالمت محیط زیست را لحاظ کند .از اسراف و تبذیر بپرهیزد و در

مصرف منابع طبیعی موجود در سرزمین خود ،اندازه نگاهدارد و به مصرف به
اندازه آن بسنده کند.

کشددورهائی که هنوز گرفتار جریان رشددد شددتابگیر و اسددراف در مصددرف

نشدهاند و گرفتار فقر نیز هستند ،باید امکان یابند که خود شیوه رشد خویش
را برگزینند .شدیوهای را برگزینند که از خطاهای الگوی رشدد غرب که کار را
به اسدراف در مصدرف کشداندهاسدت ،عاری باشدد .و رونوشدت همان شیوهها
نباشدددد که سدددازمانهای بینالمللی (بانک جهانی و صدددندوق بینالمللی پول)
سدداختند و چون نسددخه برای کشددورهای فقیر تجویز کردند و جز ناکامی ببار

نیاوردند.

بدینقرار ،شددیوه رشددد پایدار ضددرور اسددت هم برای دنیای به اصددطالح

«رشدیافته» و هم برای دنیای «سر میان سرهای رشد یافتهها درآورده» و هم
برای کشورهای «درحال رشد».
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این راه رشددد باید جمعیت جهان را نیز لحاظ کند .بنابراین ،دیگر ،عامل
جمعیت را نمیتوان عنصدری بیگانه از سدامانه اقتصدادی خود بشماریم .زیرا
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

سددددیاسددددتهای جمعیتی که به حقوق فرد احترام گذارد ،نیاز اسددددت .مفهوم
سدیاست جمعیتی سبز ،سالمت محیط زیست و محدود بودن محیط زیست و

حقوق انسان را در نظر میگیرد.
4 9یک نظریه که امکان میدهد هر کشور بگونهای دموکراتیک
الگوی رشد پایدار ،بنابراین ،مسیر خویش را برگزیند:

بنابر اینکه محیط زیسددت را باید سددالم کرد و سددالم نگاهداشددت و منابع

موجود در زمین محدود و پایانپذیر هسدتند و انسدان اسدت که باید رشدکند،
نظریه جدید رشددد باید به اندازه کافی ،نرم باشددد تا که هر کشددور و هر مردم و

هر ملدت و هر فردی ،بتواندد ،در رابطده با وضددددعیت و بنابر پایه کار و بنابر

موقعیت ویژه سدرزمین خود و بنابر هدفها که میتوانند نایکسددان باشند ،مسیر
خویش را برگزیندد .و برندامده رشددددد همگانی هر جامعه را دولت برگزیده آن

جامعه به اجراگذارد.

روشددددن اسددددت که انتخاب الگوی رشووود و مسووویر و هدف ،نیازمند

برخورداری از استقالل است :پایه و اصل راهنمای استقالل استقالل

در تولید فرآوردههای برآوردنده نیازهای اسوواسووی و اسووتقالل مالی در
برابر بازارها و اسووتقالل سوویاسووی و فرهنگی .ضددرورت تمام دارد که هر

دولت اسدددتقالل کافی در انتخابها و در اجرای سدددیاسدددتی که اتخاذ میکند
داشته باشد .منشور ملل متحد ،مصوب  26ژوئن  ،4311چنین مقرر میکند

(ماده « :)2.4سددازمان ملل بنا میگیرد بر اصددل برابری تمامی اعضددای خود
در حاکمیت» .و (ماده « :)2.7هی یک از مواد این منشددور به سددازمان ملل

متحد اجازه نمیدهد در اموری مداخله کند که در قلمرو صددالحیت ملی یک
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دولت اسدت .و اعضاء را مجبور نمیکند که امور تحت صالحیت خویش را
از دست فروگذارند».

در حقیقت ،این در سددطح ملی اسددت که انتخابها میباید انجام بگیرند.

سدپهرهای منطقهای همانند سدپهرهای محلی ،با مشکل بزرگ روبرو میشوند
هرگاه الگوهای رشددد به آنها تحمیل شددوند .افزون براین ،اسددتقرار دموکراسددی
در سددددطح منطقهای و جهانی ،مشددددکل اسددددت .سددددپهری که ،درآن ،اقلیت

حکومت اکثریت را میپذیرد ،منحصددر اسددت به سددپهر ملی .از اینرو ،در این

سدپهر اسدت که اسدتقرار دموکراسی شدنی و گردش کارش میسر است .میتوان
گفت که بسدددط دموکراسدددی پیآمد بنای ملتها بودهاسدددت .در محدوده ملت
اسددت که هر شددهروند میتواند خویشددتن را اظهارکند .وانگهی ،وقتی انسددجام

ملی بهاندازهبایسدته قوت ندارد و همبسدتگی ملی کافی نیسدت (بخاطر مسدائل
قومی و وجود زبانهای مختلف) استقرار دموکراسی بسیار مشکل میشود.

حق با نویسنده است در حقیقت ،استقرار دموکراسی در این گونه

جامیهها مشووکل اسووت باوجوداین ،در هند دموکراسووی نسووبی برقرار
اسووت درر تجربه هند میآموزد که اسووتقالل از روابط مسوولط – زیر

سووولطووه وقتی ،در درون ،بووا تبییم و خشوووونووت زدائی همراه شوووود،

چنانکه شوهروندان از حقو انسوان و حقو شهروندی و حقو ملی
برخوردار بگردند و رابطه اقوام بر وفق سوووه حق ،یکی حق اختالف و
دیگری حق اشووتراک و سووومی حق زیسووتن در صوول و دوسووتی ،رابطه

حق با حق بگردد ،مشووکل آسووان میشووود بسووا میتوان دموکراسووی
پیشرفتهتری را برقرارکرد

گزینش الگوی رشددددد خداص خود ،بمعنای تن ندادن به جهانی شدددددن

نیسدددت .بلکه تنها بمعنای نپذیرفتن عناصدددر یکنواخت سددداز و فقیرکننده و

تغییر آنها اسدت .بمعنای به اندازه کافی فاصلهگرفتن از آن برای اینکه تحت
امر و نهیش قرار نگیریم .این از رهگذر مسددددیرهائی که هر کشددددور به رشددددد

خویش میدهد و انطباق پیدرپی جهانی شددددن با آناسدددت که جهانی شددددن
مطلوب ،جانشدین جهانی شددن کنونی میشود .این فاصلهگرفتن ضرور است

چراکه دسددتآوردهای اقتصددادی و اجتماعی و محیط زیسددتی هر کشددور را،
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هرگاه با میزان باروری ،اندازه بگیریم ،سددخت نایکسددانند .بنابراین ،رقابت،
اغلب بس نابرابر و کشدنده ،وجود دارد و وجود خواهد داشت .زیرا غالب و

مغلوب وجود دارند و با ادامه رقابت بهر قیمت ،وجود خواهند داشت.

انتخاب الگوی رشددد خود ،خویشددتن را به یمن اسددتقالل ،از بند فوریت

رهاندن و زمان الزم را برای بنای سیاستهای آینده ،بدستآوردن است.

در نظام کنونی ،هر کشوری رقابت را میپذیرد و برای رقابت با بقیه دنیا،

زمینه نیز میسددددازد .توانائی فنی و اقتصددددادی هر کشددددور هرچه باشددددد ،بنام
سودمندیهایِ قانون امتیازهایِ قابل مقایسه ،تن به رقابت میدهد.

بر وفق نظریه پیشددددنهادی در این کتاب ،به یمن حمایت خویش در برابر

اثرهدای بدازارهای خارجی و تنظیم اثرهای جهانی شدددددن اقتصدددداد و بهیمن

برگزیدن الگوی رشددددد خویش ،با لحاظ کردن موقعیت ملی خود و بدسددددت
آوردن خودمختاری مالی ،هر کشدددور میتواند آزادی تبیین راه و روش زندگی
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
شدددده با خارج ،به ترتیبی بیابد که توانا به تعیین هدفها ،بنابراین ،سدددمت و

مسدیر و خویش ،بگردد .بدینسان ،هر کشور فراخنائی اقتصادی و اجتماعی

و محیط زیستی بسیار خودمختارتر مییابد و ،درآن ،رقابت و اقتصاد بازار به
ایفای نقش خویش ادامه میدهند اما بر وفق مقرراتی که بنابر حسدداسددیت هر

کشدور ،وضددع و به اجرا گذاشدته میشددوند .در خارج از کشددور ،بازارهای بین

المللی البته همواره حاضرند و میتوانند موجهای واردکردنها و صادرکردنها

و جریانهای مالی را برانگیزند و سددددطح وامها را باال برند .اما آنچه بیش از
همه ،برای هرکشدددور مهم اسدددت ،تبیین دموکراتیک و آزادانه جهت و مسدددیر
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
منابع در درازمدت ،در سددطح محلی و ملی و جهانی ،تسددهیم و مشددارکت ،در

محدوده ملی ،بهنگام انتخابهای سیاسی ،در اولویت قرار میگیرند.
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سدخن بر سر بازگشت به عقب نیست .بلکه جهان ما،جهانی که اطالعها
سددراسددر آنرا به یکدیگر مرتبط کرده اسددت ،از لحاظ محیط زیسددت ،به آخر

خط رسدیدهاسدت .بازتعریف جای هر ملت ،هر دموکراسی ،هر انسان ،ضرور
گشتهاست .هریک باید بتوانند راه خود را انتخاب کنند .و نباید از خارج راه
پیش پای آنها گذاشددته شددود همانطور که ،از سددالهای  ،4311این از خارج
است که راه رشد به کشورها و انسانها تحمیل میشود.

 4.1نظریهای متمرکز بر قابلیت فامکانی که خود داریم .همگان بر
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

تعلیم و تربیددت ببینددد و از حمددایددت اجتمدداعی ،در عین احترام بدده فرهنگش،
برخوردار شدود .این هدف ،هدفی از آن همگان اسددت که به ما امکان میدهد
از نظامی بناشددده بر پایه رقابت ،که یکی را برنده و دیگری را بازنده میکند،

به نظام تسددهیم و مشددارکت گذر کنیم .آموزش و پرورش برای همه ،یعنی این

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
کسانی که باید حکومت کنند ،برپایه شناخت واقعی ،را نیز ،بیابد.

پایه آموزش و پرورش همگانی را البته جامعه ملی اسددددت که از راه توزیع

ثروتهدا و امکانها در سددددطح خود ،بنا مینهد .توانائی تغذیه خویش ،توانائی

همگان در تأمین غذا و پوشددداک و مسدددکن ،آن توانائی اسدددت که هر عضدددو

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

محیط زیست و عمران تمامی مناطق کشور باید لحاظ شود.

پایه حمایت اجتماعی ،آن نوع سددازماندهی اسددت که به جامعه امکان می

دهد ،در هر وضدعیتی ،انسوجام اجتماعی فسورمایه نامحسوور = سرمایه
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اجتماعی  +سازگار بودن بنیادهای جامیه با رشد  +دولت حقوقمدار.
خویش را حفظ کند بدینسددان،انسددجام میان افراد یک ملت یعنی این که
هر یک ،به تناسددب وسددایل و امکانهای دراختیارش ،از دسددتیاریها برخوردار

میشود.

این اسددتقالل اقتصددادی ملی  -در بخشددی  -از بازارهای خارجی ،امکان

زنددگی و پیشددددرفت کردن را به یمن نظامهای تولید مختلف میدهد که بنابر
سدددطح فنی که جامعه اختیار کردهاسدددت ،کم و بیش مولد هسدددتند .ضدددعف

باروری کشدداورزی یک کشدداورز کامبوجی که یک هکتار زمین دارد ،نباید
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

بکوشدددد کارآئی خویش را بیشدددتر کند و اگر میخواهد و ضدددرور میبیند ،با
دیگران ،در باال بردن باروری خویش ،همداستان بگردد.

در حقیقت ،هرجامعه باید ،فرآوردههائی که نیازهای اسدداسددیش را بر می

آورند ،خود تولید کند و برای خرید به بازارهای خارجی مراجعه نکند.

بناگذاشتن بر رشد ،رشد ِمحل به محل ،در عین احترام به محیط زیست،

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
به عمران طبیعت ،در آغاز ،هزینه بردار اسدددت .و وقتی بنابر پیشدددیگرفتن در

رقابتها اسدت ،مشکل میتوان به آن تن داد .اما تن ندادن به پرداخت هزینه
عمران طبیعت و سددالم نگاهداشددتن محیط زیسددت ،در دراز مدت ،آن آلودگی

را ببار میآورد که با پرداخت هزینههای هرچه سددنگینتر نیز نتوان پاالیشددش

کرد.

هر ملتی باید ،با تقدم قائل شدددن برای تضددمین کار برای همه اعضددای

خود ،کداری کده به هرکس امکان بدهد کرامتمندانه بزید ،سددددطح باروری را
تعیین کند .و نباید در مسدابقه بر سر باروری برای پیشی گرفتن در رقابت بین

المللی ،شدرکت کند و سدرنشدین خودروئی بگردد که شتاب گرفتهاست و ترمز

نیز ندارد .در هر کشور نیز ،هر منطقه از آن ،باید بتواند فرآوردههای برآورنده
نیازهای اساسی مردم آن منطقه را تأمین کند.
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 4.1نظریهای که برای حمایت اجتماعی کارکرد ایجاد میکند:
در بعد اجتماعی ،همبسددددتگی میباید نقش ایفا کند .دولت که مالیات و

عوارض و حقوق گمرکی میسدتاند ،باید توانائی برخوردار کردن هر شهروند
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.

برخورداری از این حقوق را یدا دولت خود باید تصدددددی کند و یا باید بیمه

(بیمدههای بیماری و بازنشددددسددددتگی و بیکاری و کمک خرج به خانواده )
تصددی کند .بدیهی است که این وظیفه را دولت ،به تناسب امکانها (ثروت،
جمعیت و وسددعت سددرزمین و پایه مالیاتی ممکن) و توزیع درآمدها در سددطح
ملت ،برعهده دارد .در حقیقت ،سدددود حمایت اجتماعی در این اسدددت که به

دولت ،توان مالیش هرچه باشددد ،امکان میدهد به یمن حمایت اجتماعی که

همگان از آن برخوردار میشددددوند ،میزان همبسددددتگی ملی را افزایش دهد و
بدان ،سرمایه نامحسوس را به حد مطلوب برساند.

و باز ،این نه از راه بناگذاشتن بر رقابت که از راه بناگذاشتن بر اشتراک

و تسدددهیم اسدددت که پایه حمایت اجتماعی اسدددتوار میشدددود و این حمایت،

همبسددددتگی ملی را روزافزون میگرداند .لذا ،خودداری از رقابت مسددددتقیم،
یعنی این کدده هر تولیددد کننددده ضددددعیف ندداگزیر از رهددا کردن تولیدد نگردد و

محیط زیسددددت آسددددیدبپدذیر ،آسددددیب نپذیرد و از رهگذر توزیع امکانها و
درآمدها ،همگان ،برخوردار از حقوق خویش ،توانائی رشد ،بنابراین ،افزودن

بر کارآئی و باروری کار خود را بیابد.
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 4.6نظریهای که ،در عین رعایت سالمت محیط زیست ،میان

ساکنان هریک از مناطق کشور با یکدیگر و با ساکنان مناطق دیگر

رابطه برقرار میکند:

بنابر این نظریه ،دیگر بنابر بهرهبرداری شدتاب زده و هرچه بیشتر از منابع

طبیعی ،به قصددد بردن حداکثر منفعت نیسددت .بهرهبرداری از منابع باید چنان
باشدد که منابع پایان نپذیرند .هرگاه بخواهیم نظر صاحب کتاب را کاملتر و

دقیق تر کنیم ،بدایددمدان گفدت :بداید بنا را براین گذاشددددت که در طبیعت ،از
هرچیز ،بدده اندددازه وجود دارد .پس هرگدداه ،تولیدد فرآوردههددای ویرانگر رهددا

شدود و هدف از تولید برآوردن نیازهای واقعی انسدان باشد و نه بیشترین سود
و از راه جعدل نیازهائی که برآوردنشددددان ویرانی ببار میآورد ،اقتصدددداد تولید

محوری میتوان جست در خدمت انسانی که رشد میکند.

سددرمایه محسددوس (سددرمایه مادی همچون زیربناها و سددرمایه طبیعی چون

سدامانه آب و هوائی و منابع معدنی) و سددرمایه نامحسدوس (سددرمایه انسددانی و

سددددرمایه اجتماعی چون کیفیت مدیریت جامعه و یا انسددددجام و همبسددددتگی
اجتماعی) باید ،همزمان تحول کنند و تحولی مثبت کنند .از سوئی فعال شدن

این سدرمایهها و از سوی دیگر،مبادلهها میان مردم هر منطقه با منطقه خویش
و با مناطق دیگر کشددور و میان مردم هر منطقه با اقتصدداد خود و میان مردم

کشور با اقتصاد خود ،رابطه اکمال متقابل را برقرار میکنند.

بداروری سددددرمدایده طبیعی و قابلیت به بهترین وجه بکاربردنش ،باید در

محاسبه اقتصادی منظور شود .هر کشور باید فهرست جامعی از منابع خویش
داشدته باشد .کمیت و کیفیت این منابع را از تجدیدپذیر و تجدید ناپذیر باید
معلوم کندد .و بده یمن رشددددد فنی ،بداید بهترین روش بهرهبرداری ،از آنها را،

متناسب با تقاضای جامعه و میزان جمعیت و موقعیت محلی ،بجوید.

برای برخی از کشورها ،تنها ثروت طبیعی ،زمین است .برای بعضی دیگر

که محروم از منابع طبیعی هسددتند ،ارزشددمندکردن سددرمایه انسددانی و سددرمایه
اجتماعی ،ثروت اسدت و به یمن این سدرمایه راه رشد خویش را بر میگزیند.
بنابراین ،هر نسدل نباید این طرزفکر را داشدته باشدد که هرچه هست بکار می
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گیرم و در مصددرف نیز اندازه نگه نمیدارم .بلکه باید این طرز فکر را داشددته
باشدددد که برای نسدددلهای آینده مجموعهای از ثروتها برجا میگذارم .عمران

منطقهای یعنی این که میان جمعیت سددداکن آن منطقه و تولید و مصدددرف و
محیط زیستش رابطه برقرار کند .به ترتیبی که رشد ساکنان با عمران طبیعت

خوانائی پیداکند و نیروهای محرکه در اختیار نسل آینده قرار گیرند.

برای اداره بهینه منابع طبیعی که نه تنها در سطح کشور که در سطح جهان

کداربرد دارندد ،نیداز بده حدداکمیدت جمع کشددددورهددا در بهرهبرداری ،بر میزان
عدالت ،هم در سدطح نسل کنونی و هم در سطح نسلهای آینده ،است .عمده

اداره بهینه آب و هوا و جنگلها و سامانههای آب و هوائی (écosystèmes

)منظور نظر اسدت .اینگونه منابع هستند که مدیریت در دو سطح را ایجاب

میکنند.

درآنچده بده متصدددداعدد کردن گاز کربنیک مربوط میشددددود ،بنابراین که

تکنولوژی درخور را داریم ،شددددیوه تولید و مصددددرف انرژی سددددالم را همه
کشددددورهدا بدایدد بپدذیرند و عملیکنند .تولید خارج از اندازه گاز کربنیک و
ویران کردن گوناگونی زیست () biodiversitéو آلودن آب دریاها میباید

ممنوع گردند.

 4.7نظریه تسهیم و مشارکت درطول زمان و نه رقابت فوری ،به
وییه ،در بکاربردن دستآوردهای باروری در اشتغال:

مسدابقه در افزودن بر باروری ،موتور اصدلی اقتصاد جدید است .حال آن
که افزودن بر باروری برای رقابت در بازارها ،نیاز انسدددانها به اشدددتغال را به

حساب نمیآورد .بخطا ،همواره تصور میشود که افزایش باروری ،سرانجام،
ایجاد اشدددتغال میکند .و حاال دیگر افزایش باروری کار ایجاد نمیکند .از
رهگددذر ترقی فنی ،عرضدددده کدداالهددا و خدددمتهددا از اندددازه بیرون شددددده و در
کشدورهای ثروتمند کار را به اسراف در مصرف کشاندهاست .در همانحال،
در کشدورهای فقیر ،تقاضداهای برآورده ناشده ،برجایند .میزان باروری بدان

حد باال اسدددت که وقتی هم میزان نمو اقتصدددادی باال اسدددت ،کار ایجاد نمی
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شددود .در کشددورهای جنوب نیز ،ایجاد تأسددیسددات صددنعتی بزرگ مجهز به
حداکثر باروری ،به جای کار ،بیکاری ایجاد میکنند .و اینک ،مشددکل بی

کاری دامنگیر کشورهای ثروتمند و فقیر ،هر دو ،شدهاست.

این یادآوری جا دارد که با انتقال نیروهای محرکه به کشددددورهای دارای

اقتصدداد مسددلط ،کشددورهای زیر سددلطه ،هم کار و هم زمینه و امکان کار و هم
نیروهای محرکه را از دسددت میدهند .در حقیقت ،واحدهای صددنعتی بزرگ
بدا حدداکثر بداروری ،اغلدب بکدار انتقدال نیروهای محرکه به خارج میآیند و

کشور را شورهزار کار میکنند.

نظریده جددیدد هددف را تغییر نظدام تولید و تنظیم کردن اندازه باروری با

کار میداند و نه بهعکس .هدف آن ایناست که باروری را با نیازهای محلی
به شدددغلها ،متناسدددب با موقعیت خاص هر کشدددور ،منطبق سدددازد .اشدددتغال

همگدان میبداید هدف اصددددلی و نه اینکه تابع متغیر رقابت دربازارها برپایه
مسابقه در باروری ،بگردد.

اگر باروری سدخت افزایش یافت و از کار انسددان کاست ،از ساعتهای

کار اسدددت که باید کاسدددت و کار را باید تسدددهیم کرد .بنا را برکار گذاشدددتن

ایجاب میکند که کار تسددددهیم شددددود نه اینکه در بدسددددتآوردن کار رقابت
درگیرد و میان رشته و در هر رشته ،رقابت برسر باروری عنان بگلسد.

و باالخره ،مدیریت زمان سددخت تغییر یافتهاسددت .در جامعهای که بنابر

فوریت اسددددت و فعالیتها به یکدیگر وابسددددتهاند ،مرتب باید با وضددددعیت و

موقعیت درتغییر ،انطباق جسدت ،به ترتیبی که انتخابهای انجام گرفته بگاه
یک انتخابات آزاد ،بخاطر اوضددداع و احوالی که اختیار از انسدددان ربوده ،به

زودی ،کهنه و بدرد نخور میشوند .از این نوع جامعه باید به جامعهای عبور
کرد که ،درآن ،زمان فعالیتها دراز اسددت و اسددتقالل بازیافته ،امکان میدهد

انسددان سددربلند کند و به انتخابی رویآورد که تحققش به زمان دراز نیازدارد.

مسدابقه بر سر باروری و مسابقه در رقابت و مسابقه در انطباقجوئی  ،عمده،
کار جامعههای وابسددددته به یکدیگری هسددددتند که زندانی فوریت شدددددهاند.
ضددرورترکارها رها شدددن از این مسددابقهها و دسددت برداشددتن از ناچیز کردن
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زمدان در «هماکنون» اسددددت .از نو ،بدایدد بده زمان ،زمان داد تا بتوان آینده
مشترک خویش را ،با فکر همه جانبهنگر ساخت.
 4.1نظریهای که روی به تحقیق درباره کاالها و خدمتهای با کیفیت
دارد و نه به رقابت بزرگ برسر قیمت:

کیفیدت فرآوردههدا و خددمتهدا بدایدد ،از نو ،بروفق معیارهای جدید تبیین

شدددود .بدیهی اسدددت که یک کاالی باکیفیت باید با سدددلیقه مصدددرف کننده
خوانائی داشددته باشددد .اما باید چندین توقع را نیز برآورد :در شددیوه تولید و

توزیعش با سددالمت محیط زیسددت (رعایت سددرمایه طبیعی و دوام) بخواند.

در شددیوه تولید و توزیعش با شددرائط اشددتغال (آیا بنابر موقعیتها ،کار ایجاد

میکند یاخیر) و با نیازهای مصددددرف کنندگان (بخالف نیازهائی که مبادله و
یا برآوردن نیازهای جعلی و بیهوده) سددددازگار باشددددد .با منابع پایانپذیر ،از

رهگذر طول مدت قابل مصددددرف بودن کاالها و خدمتها (بعکس کاالها و

خدمتها چنان سداخته میشدوند که طول عمر کوتاه داشددته باشددند و مصرف
انبوه و اسراف و تبذیر را ناگزیر کنند) ،دمساز باشد.

بدینقرار ،مفهوم کیفیت کاالها و خدمتها ،واسدعتر از مفهومی است که

در حال ح اضر دارد .کاال و طول عمر آن و انطباقش با بازار ،با تقاضا ،و نیز
شیوه تولیدش از منظر اجتماعی و محیط زیستی یا ارزش واقعی تولید کاالها

و خدمتها ،بلحاظ مصرف ،را دربر میگیرد .یک اقتصاد مدارش بر کمیت
و قیمت هرچه پائینتر اسدددت .این اقتصددداد که فرآوردهها و خدمتهای کم
دوام تولید میکند ،جای به اقتصددددادی میسددددپرد که کیفیت مدار اسددددت و

فرآوردههدا و خدمتهائی تولید میکند که ،به بهترین وجه ،نیازهای واقعی را

بر میآورند .در این اقتصدداد ،بنای کار بر طوالنی بودن زمان تولید و مصددرف
انتخابی است.

اقتصداد بد کردار لزوماً اقتصادی نیست که فرآوردهها و خدمتهائی که

تولید میکند ،همه بد کیفیت و ارزان هسددتند .این اقتصدداد کاالها و خدمت
های با کیفیت و ارزان نیز تولید میکند .اما شددددرائط تولید و نیز مصددددرف،
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بلحاظ اجتماعی و نیز محیط زیسدتی ،دیرپا نیستند .یک اقتصاد نیک کردار
هم فرآوردهها و خدمتهای با کیفیت تولید میکند و هم شددددیوههای تولید و

مصدددرف آن ،طوالنی مدت هسدددتند .این اقتصددداد فنونی را رها میکند که در

سددداختن فرآوردههائی بکار میروند که مندرس شددددن زودهنگامشدددان برنامه

گذاری میشددوند .بدیهی اسددت فرآوردهها و خدمتهای با کیفیت میباید با
قدرت خرید مصرف کنندگان نیز بخوانند.

بدینقرار ،وقتی درپی تحصدیل بیشترین میزان باروری شدن سبب کاهش

اشدتغال انسدانها میشدود ،نباید درپی آن شدد .نباید بنا رابر باکاسددتن از شمار

کارکنان و بهرهبرداری از داشددددته و ثروت ملی و تن ندادن به حداقل حمایت
اجتماعی گذاشددددت .بعکس ،باید بنا را بر بهرهبرداری بهینه از منابع طبیعی و

تولید کاالها و فرآوردههای بادوام گذاشت.

 4.3نظریه تسهیم و مشارکت و نه رقابت در بکاربردن پیشرفتهای فنی
و فنشناسی:

در بخش خصددوصددی و نیز در آن قسددمت از بخش دولتی که کارش تولید
کاال و خدمت اسددت ،اغلب ،ترقی فنی را بکار میبرند تا تفوق یک شددرکت

را بر شرکتهای رقیب ،حفظکنند .پیشرفت فنی و فنشناسی و خصوصی کردن
و حمایتش ،به یمن امتیازنامهها ،امکان تفوق بر رقیب را میدهند و محدوده

انحصددددار پدید میآورد .اما این بازی سددددبب میشددددود که منافع تحقیق نیز

خصدوصی بگردد .این امر سبب میشود که در بخشهای اقتصاد و رشتههائی
که هریک از بخشها در بر میگیرند ،هم سدود حاصدل از دستآوردهای فن

شددناسددی خصددوصددی بگردند و هم بهجای اسددتقالل انسددان (غذا و پوشدداک و
مسدکن) ،افزایش سود شرکتها هدف بگردد .در حقیقت ،بودجههائی که به

تحقیق اختصاص مییابند ،در تحقیقهائی خرج میشوند که بازده اقتصادی
داشدته باشند .این بودجهها صرف تحقیقهائی که برای انسان سودمند هستند

اما بازار ندارند ،نمیشوند.

232

از اینرو ،رشدددد فنی باید به اشدددتراک همگان درآید و به نیازهای مرجح
مردمان پاسدخ گوید .فن نباید خصدوصدی شدود و به کسدانی اجازه داده شود ،

برای مدتی ،از آن ،به انحصددار ،اسددتفادهکنند .نظام سددرمایهداری امتیازنامهها
را حمایت میکند تا که پول صرف شده توسط شرکتهای سرمایهگذاری کننده
در فنشددناسددی برگردد .تغییر این سددامانه ضددرور اسددت .ضددروراسددت که از

خصوصی شدن دستآورد ترقی فنی ،برای درازمدت ،وقتی فن در بخشهائی
کاربرد دارد که از لحاظ پایه اسددتقالل (غذا و پوشدداک و مسددکن)  ،مرجح

هستند ،صرف نظر شود.

ترقی فنی سددودمند برای همه آناسددت که بکار برآوردن نیازهای اسدداسددی

بیداید .این ترقی را بگونهای دیگر باید مدیریت کرد :تسددددهیم یا برخورداری

همگان از آن.

دولت باید در اختیار همگان قراردادن فنون را تصددددی کند .نه تنها در

قلمرو ملی ،بلکه در عرصه بینالمللی نیز ،باید همگان از دستآوردهای ترقی

فنی سدود جویند .این دسدتآوردها ،داشدتهای چون داشدتههای دیگر نیستند.
این یک دارائی اسدت که همگان در آن سهیمند .بنابراین ،در هر آنچه به پایه

استقالل مربوط میشود (غذا و پوشاک و مسکن) ،همگان بر آنها حق دارند
و باید بتوانند بکارشان برند.

در هر آنچه به بخشهای مذکور مربوط میشددددود ،سددددرمایهگذاری بخش

خصوصی در تحقیق ،میباید به ترتیبی انجام گیرد که بالندگی و پویندگی خود
را از دسدت ندهد .برای آنکه دسدترسدی به دستآوردهای ترقی فنی متعادل
گردد ،مدأموریدت دولدت بدایدد این بداشددددد که کشددددفهای جدید در بخش

خصددوصددی را به سددرعت پخش کند .البته بهترتیبی که بخش خصددوصددی از
سددرمایهگذاری در تحقیق ،دلسددرد نشددود و برای کوشددشهای خود پاداشددی
درخور دریافت کند.

در بخشهای دیگری که کاری به کار پایه استقالل ندارند ،سامانه کنونی

میتواند برجا بماند.

سداماندهی ضدرور دیگر ،سداماندهی اثرات ترقی فنی بر آیندهاست :دیگر

نباید بنابر این باشدددد که مسدددائلی که راهحل نجسدددتهاند و هم اکنون ما با آنها
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دسددت بهگریبان هسددتیم (زباله اتمی و برچیدن نیروگاههای اتمی ،گرم شدددن
آب و هوا  ،کمیدابی یکچند از مواد اولیه ،تغذیه جمعیت جهان که همچنان
افزایش مییابد ،در محیط زیسدددت سدددالم) ،بدان امید که ،به یمن ترقی فنی،

راهحل خواهند جسدت بنا را بر این گذاشتن که فنونی که درآینده یافت
خواهنود شووود مسوووائول پیشرو را حل خواهند کرد ،روا صوووحیحی
نیسوووت این روا ما را نسوووبت به مسوووئولیتهای خود القید میکند و

آینوده ،زموانهوای زنودگی نسووولهوای بیودی ،را بوه خطر میانودازد از
انطبا شوویوه زندگی ما با سووالمت محیط زیسووت و اسووتقالل و آزادی

انسانها ،نباید غفلت کنیم

 4.41نظریهای قرارگرفته بر پایه آزادیهای فردی:
رعایت آزادی های فردی اجتناب ناپذیر و پایه سیاسی این نظریه است .به
سخن دیگر ،هر کس ،با رعایت آزادیهای فردی دیگران ،باید بتواند چنانکه

میخواهد بزید ،بکاری که میخواهد بپردازد ،شیوه زندگی خویش را برگزیند.
بروفق اعالمیه جهانی حقوق بشددر سددال  ،4311همگان از حقوق و آزادیها

برخوردارندد و ،بدهیمن برخورداری از حقوق و مشددددارکتها درحاکمیت که
ریی دادن آگاهانه و آزادانه وسددددیله اظهار آن ،بهنگام انتخابات اسددددت ،باید
بتوانند ،در تعادل ،همزیسدددتی کنند .بدینخاطر اسدددت که هرفرد باید آموزش
کافی بیابد تاکه بتواند صدای خود را بشنواند ،از نظر خویش دفاع کند ،نظر

خویش را اظهارکند و صدداحب نقش اصددلی بر سددرنوشددت خویش باشددد و نه
تماشاگری با توانائی ناچیز.

بدین قرار ،برقراری دموکراسدی در کشدور ،قلب سدیاسی این راهکار جدید

رشد است .این راهکار ،در مقام اجرا ،نیاز به توان حیاتی و نیرومندی جامعه
مدنی دارد .چرخش همآهنگ چرخهای دموکراسی بدان نیاز دارد که انسجام

یدک جامعه بدانحد باشددددد که اقلیت بتواند حکومت اکثریت را بپذیرد .به
سخن دیگر ،انسجام و احساس تعلق به جامعه ملی ،باید ،به اندازه ای قوی و

ریشه جسته در وجدانها باشد که حکومت مرکزی بتواند نظرهای اکثریت را
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قانون بگرداند و به اجرا گذارد ،بیآنکه حکومت به قضداوت ارزشی بنشیند
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

محدوده برقرار کردن این دموکراسددددی برای همه اسددددت .این آن محدودهای
است که ،در آن ،جامعه مدنی تمام جا و موقعیت و نقش خویش را مییابد.

بدینسددان ،جهت یابی سددیاسددی این نظریه جدید ،بطور شددفاف ،تعیین و

تصددیق می شود .در این مقام ،ما به سیاست اقتصادی نزدیک هستیم و نه به
علم اقتصادی که بسا انسان را نیز ،به سان سرمایه مالی ،به قالب میریزد.

 4.44نظریهای که بنا میگیرد بر احصائیه منابا انسانی و منابا
طبییی خواه قابل تجدید و خواه نه:

بنابر گذار از گزینهها ،از جمله ،تولید ناخالص داخلی و «نمو» اقتصادی،

به گزینههائی از نوع به حد مطلوب رساندن مدیریت داشتهها ،با تعیین هدف
و مسدیری اسدت که امکان دهد داشدتههای دراختیار یک ملت  ،در محدوده
سدرزمین خود ،حفظ و بسا (سرمایه ملموس که در بر میگیرد سرمایه مادی

و سدددرمایه طبیعی را و سدددرمایه ناملموس که در بر میگیرد سدددرمایه انسدددانی و

سرمایه اجتماعی را) افزایش یابند.

بنابراین ،کار با صددورت برداری از تمامی منابعی شددروع میشددود که یک

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

(تاریخ ،دینها ،شیوههای زندگی ،سازمانهای اجتماعی ،سنن و عرف عادت

ها و رسوم) ملت.

بدینسددددان ،جنبه یگانه و ویژه هر وضددددعیت که ،با لحاظ کردن آن ،راه

کارهای رشدد پایدار به عمل درمیآیند ،نیک شدناسائی میشود .این صورت
برداری وضددعیت را در زمانی مشددخص میکند که برنامه رشددد پایدار به اجرا

گذاشددته میشددود تا بتوان آنرا با وضددعیت بعد از هر مرحله از اجرای برنامه
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رشد ،مقایسه واقعی کرد و ،به یمن کمیتها ،اندازه فزونی و یا کاستی سرمایه
ها ی ملموس و نا ملموس را معلوم کرد .در حقیقت ،هرکشددددور باید هدف،
بنابراین ،جهت و مسددیر رشددد پایداری را برگزیند که هم امکان دسددتیابی به
اسددددتقالل پایه را ایجاد کند و هم منابع مورد نیاز نسددددلهای آینده را از پیش

مصددرف نکند .انتخابهای اصوولی ،آنها هسووتند که هدفشووان نخسووت
یافتن استقالل است استقالل درغذا و پوشاک و مسکن و تعلیم و تربیت
و برخورداری از حمایت اجتماعی برای همه .

بدسدددتآوردن باروری بیشدددتر خوب اسدددت بشدددرط اینکه ویرانگر دارائی

طبیعی نباشددددد و میزان اشددددتغال را بشدددددت کاهش ندهد .طوری که همگان
نتوانند صاحب کار شوند.

در مورد تولید فرآوردهها و خدمتهای برآورنده نیازهای اسدداسددی ،رقابت

عمده در درون کشور میان عامالن اقتصادی بخش خصوصی و بخش عمومی

بعمل میآید .بنابراین نیسددت تولیدکنندگان کشددور را گرفتار رقابت بینالمللی

کرد چراکه توان آنرا ندارند.

درمرحله دوم ،سدددزاور ایناسدددت که اداره بهینه دارائیهای مشدددترک که

ارزش بکاربردن را دارند ،سدددازمان و سدددامان بیابد .توضدددیح اینکه مجموع

دارائیهدا و خددمدتهدائی که ،در طول زمان ،بکار رفاه همگان میآیند ،برای
اینکده در اختیدار جمهور مردم قرارگیرندد نیداز بده پدادرمیدانی دولدت دارند.
تأمین آب (آب آشامیدنی برای همه) و انرژی (گذار از انرژی کنونی به انرژی

سدبز) و پاسدداری از محیط زیست و سالمت آن و عمران کشور و منطقههای
مختلف آن ،همه ،کارهائی هسددددتند که در مرحله دوم باید انجام بگیرند .در
این مرحله ،نقش دولت ،بمثابه تنظیم کننده ،بسدی مهم است .دولت حتی می

تواند منابع کمیاب (آب ،انرژی) را خود تولید و میان همگان توزیع کند .در
این سددددطح ،رقابت داخلی مجاز و رجوع به خارج نیز ممکن و روا اسددددت.

فعالیتها مرحله دوم محدودهای را پدید میآورند برای یک اقتصاد مختلط،
آمیختهای از دولتی و خصوصی.

آب و نیرو ( )energieدو منبعی هسدددتند که باید ،در همانحال که زمان

تولید و مصددددرف درازمدت درنظر گرفته میشددددود ،عادالنه میان همه توزیع
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شدوند .رویآوردن به نیروی قابل تجدید ،وقتی کشور نفت وگاز ندارد ،باید
رویه بگردد .نباید بنا را بر ایجاد نیروگاههای برق که ذغال سددددنگ بکار می

برند گذاشددت بدین عذر که ،در کوتاه مدت ،تولید برق ارزان تمام میشددود.

در این موارد نیز ،همانند تعادلها در بکاربردن داشددتهها (بخصددوص سددرمایه

طبیعی) ،زمان عمل باید درازمدت باشد.

پاسدداری از محیط زیسدت و سدالمت و عمران منطقهای و سرزمینی نیز

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.

اقتصدادی که به میزان سددود و زیان در بازار نظر دارد ،به این گونه فعالیتها که

نیازبه صدددرف بودجه درکوتاه مدت برای سدددودمندیهای منتظر ،در درازمدت
دارد ،نمیپردازد.

مرحله سدوم اختصاص دارد به فرآوردهها و خدمتهائی که ارزش مبادله

دارندد و تولید و مبادلهشددددان قلمرو اقتصدددداد بازار را تشددددکیل میدهند .در

پرداختن به تولید اینگونه فرآوردهها و خدمتها ،چه در سددددطح ملی و خواه
در سطح بینالمللی ،میباید مراقب بود که داشته و ثروت کشور از میان نرود.

در جمع ،هرکشددور ،به تناسددب ویژگیها که دارد ،باید الگوی خاص خود

را بسازد .این الگو را بطور نسبی ،مستقل از کشورهای همجوار باید ساخت
ولو بهره گرفتن از تجربههای دیگران روا است .بسا بعضی از کشورها باید به

این مسددددابقه جنونآمیز باروری پایان دهند تا که اعضددددای جامعه زمان آزاد
داشته باشند و بخصوص کار تسهیم بگردد.

این امر که بعضی کشورهای اروپائی گرفتار بحران ،هنوز در پی باالبردن

میزان باروری هسدددتند ،درحالی که میزان بیکاری در سدددال  ،2149از اندازه
بیرون شددهاست ،را چگونه بتوان توضیح داد ،آنهم با وجود اینکه در شمار
کشورهائی هستند که میزان باروری آنها در باالترین سطح است؟
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 2اصول راهنما و مفاهیم نظریه تسهیم بر پایه استتقالل:
 2.4موقییت و متن :بنبست جهانی شدن کنونی اقتصاد:
از نظر سیاسی و نیز اقتصادی ،نظریه مسلط لیبرالیسم است :دموکراسی به
معنای برخورداری از آزادیهای عمومی و اقتصدداد بازار که تحت سدددازوکار
عرضدده و تقاضددا و رقابت رها از هرگونه قرار و قاعده ،یک فضددای عمومی

ایجاد میکنند و قانون امتیازهایِ مقایسددهکردنی تخصددص در تولید و عرضدده
فرآوردهها ،بنابراین ،مبادله را ناگزیر میکند.

از سال  4311بدین سو ،عمومیت یافتن روزافزون به عمل درآوردن این

نظریه راه به جهانی شددن اقتصداد بردهاست .یعنی به یک رویاروئی همگانی
عرضددده و تقاضدددای بخشدددی بیش از بیش وسدددیع از کاالها و خدمتها ،در

مقیاس جهان ،انجامیدهاست .تا بدانجا که آن نوع از فعالیتهای اقتصادی که،
پیش از این ،فرآوردههاشان در بازار ،موضوع عرضه و تقاضا نبودند (اقتصاد
خانگی) را هم در برگرفتهاست و در بر میگیرد.

امروز ،این بازار جهانی اسددددت که چند و چون فعالیت بازارهای منطقه و

این بدازارهدا چندد و چون فعدالیدت بازارهای ملی را تعیین میکنند .هر تولید

کننددده ای ندداگزیر اسدددددت خود را بددا تحول بددازار جهددانی تطبیق دهددد و بدده
عالمتهایی که این بازار ،درباره تعادل میان عرضده و تقاضا ،میفرستد ،توجه

کند .تولید وقتی ارزشددددمند اسددددت که با ضددددوابط بازار بینالمللی بخواند.
هرکشددوری که نتواند در این جهان رقابت کند ،از او خواسددته میشددود خود را
اصددددالح کند و جور خود را با ضددددوابط این بازار جور کند و به سددددطحی از

باروری برسد که امکان بازگشت به بازار جهانی  ،و یا ماندن در این بازار ،را
بده او میدهدد .بددینسددددان ،برخالف ادعدا ،جهدانی بدا درب باز بروی همه
نیسدددت .بلکه جهان رقابت ،رقابتی بیتمیز و تمایزی اسدددت که ما را مجبور

میکندد ،بطور مدداوم ،خود را بدا الگوی یگداندهای نسددددبتدا بسددددتده ،منطبق
بگردانیم.
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اجرای روشدمند این سدیاسدت که از نظریه لیبرال ،نشأت میگیرد ،سبب
شددددتابگرفتن بیسددددابقه مبادلههای بینالمللی و واپس نشددددینی از حمایت،

حمدایت از تولیدها و خدمتهای داخلی و کاهش مداخله دولت در اقتصدددداد،
گشدتهاسدت .بدون اینکه برخی سددودهای این فراگرد را انکار کنیم ،از جمله
خارج شددن میلیونها انسدان از فقر ،در کشورهائی که از رهگذر متکثر شدن
مبددادلددههددای بینالمللی ،سددددر بر میآورنددد (چین و هنددد و برزیددل) ،گرفتددار
محدویت به حدود این جهانی گشتن ،هر روز بیشتر از روز پیش ،نمایانتر می

شود:

● انطباق جوئی با قیمت بازار جهانی سدبب شددهاست که مکانهای تولید از

مکانهای زیسددت مردم جدا افتند و در شددمار شددرائط تولید ،شددرط سددالمت
محیط زیست و عمران طبیعت ،چندان به حساب نیاید .و

● برخالف انتظاری که از پهنا گرفتن جهانی شدن میرفت ،در بازار جهانی،
قیمتها بس مواج و بسیار بیقرارند .بنابراین ،انطباق جوئی با این قیمتها بس

دشدوار است .تنها کارفرمائیهائی که بیشترین توان رقابت را دارند ،ضربهها
را میتوانند تحمل و تغییرهای بیوقفه را مدیریت کنند .و

● دستگاه مالی جهانی برسر قیمتها و مقادیر عرضه و تقاضا ،سوداگری می
کند .و این امر ،بنوبه خود ،عامل بیقراری قیمتها میشود .و

● دسددددتگاه مالی جهانی برسددددر کسددددری بودجههای بیش از اندازه برخی از

کشددورها که سددبب از دسددت رفتن اسددتقالل در انتخاب سددیاسددتها و اجرای

آنها میشود ،نیز  ،سوداگری میکند .و

● از آنجا که رقابت برسدددر قیمت تعیین کنندهاسدددت ،بخشدددی از دسدددتآورد
باروری حاصددل نادیده گرفتن سددالمت محیط زیسددت و نادیده گرفتن شددرائط
اجتماعی زندگی انسددانها اسددت .اسددتثمار کارگران و کارکنان در کشددورهای
شدمال (مثال آنها که برگه اقامت ندارند و در سداختمان سازی بکار گرفته می

شوند) و در کشورهای جنوب ( مثال کارگران کارگاههای پارچه بافی و لباس
دوزی بس آلوده و ندداایمن در بنگالدش کدده بدا مزد بخور و نمیر کددار و برای

کشددورهای شددمال تولید میکنند) دلیل قرار داده میشددود برای دسددت باال را
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پیداکردن در رقابت .بدینسان ،شیوه تولید کاالها و خدمتها از شیوه تولید
فرآوردهها و خدمتهای بادوام دور میشود .و

● رقدابت بر سددددر قیمتهای فرآوردهها و خدمتها که تولید میشددددوند ،با
امکان به حسدددداب آوردن سددددالمت طبیعت ،خوانائی ندارد .بهای تولید برق

توسددط نیروگاهی که با ذغال سددنگ کار میکند همان نیسددت که قیمت تولید
برق با نیروگاهی که با خورشددددید و یا باد کار میکند .منطق رقابت برسددددر

قیمت درآنچه به تولیدهای اسدداسددی ،چون برق ،مربوط میشددود ،با اقتصدداد

سددبز ناسددازگار و بسددا سدددکننده راه برآناسددت .به سددخن دیگر ،همواره ،تولید
پداکیزه از تولید کثیف گرانتر تمام میشددددود .و بهای تولید کثیف را مردمی

میپردازند که در محیط زیست آلوده باید زندگیکنند .و

● مسددددابقده بر سددددر بداروری  ،الگوی یگدانده را تحمیل میکند .حال آنکه

موقعیت های کشورها نایکسانند و باید که چندین الگوی تولید ،برخوردار از
باروری منطبق با محیط زندگی خود ،بایکدیگر همزیستی کنند .و

● رقابت برسر باروری ،بیشتر از اشتغالی که ایجاد میکند ،اشتغال از بین می
برد .بیکاری انبوه هم اکنون دامنگیر همه کشددورها اسددت .در شددمال ،زمان

کار طوالنیتر میشددود حال آنکه بیکاری مزمن میشددود و در جنوب ،تولید
کمیت بیشدتر برای ارزانتر تمام شددن هر واحد کاال ،درحالی ،رویه است که
اشتغال ناقص دیر میپاید .و

● مسدابقه بر سدر باروری کار را به استثمار انسان از انسان ،همراه با انحطاط
شددرائط اجتماعی کار ،میکشدداند و بیش از پیش ،سددبب بهرهکشددی از محیط

زیسددت میشددود .زیرا راهحلهائی که بگونهای پایدار ،محیط زیسددت را سددالم
نگاه میدارند ،برای تولید کننندگان اغلب گران تمام میشوند .و

● مسددابقه برسددر انطباق جوئی با توقعهای بازار بینالمللی ،یکچند از پایه

های دموکراسددددی را ویران میکند .زیرا کشددددورها را از گزینش مردمسدددداالر

سدیاسدتهای اقتصدادی باز میدارد .زیرا اوضاع و احوال مهار ناکردنی بازار
جهان ،درجا ،گزینهها را ناکارآمد میکند .و
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● تولیدی با خروجیهای منفی (حمل و نقل با مسددافت دور و بیرون افتادن
بسدددیاری از منطقهها از مدار تولید) ،نه تنها کاهش نپذیرفته ،بلکه ،روندهای
تولید با کمیت بسیار و قیمت ارزانتر ،آنرا افزایش نیز دادهاند .و

● اندازه وابستگی به بازارها چنان زیاد است (بازارهای کاالها و خدمتها و
نیز بازارهای مالی درکشدددورهائی که قرضدددههای عمومی از اندازه بیرونند)که

دولتها نه تنها از پس آن بر نمیآیند ،بلکه این ناتوانی بیشدددتر نیز میشدددود و
دموکراسددددی از محتوای خویش خددالی میگردد .حتی میتوان گفددت کدده
حاکمیت دولت که منشدددور سدددازمان ملل متحد مصدددوب  26ژوئن ،4311

برسددمیت شددناختهاسددت ،جهانی شدددن اقتصدداد که وابسددتگی متقابل پدید می
آورد ،در عمل ،ناچیزش کردهاست .و

● نابرابریها  ،در کشددورهای شددمال و نیز جنوب ،میان مردمانی که از جهانی
شدن سود میبرند و آنها که از آن زیان میبینند ،بطور مداوم افزایش مییابند.

و

● مسدابقه برسدر تحصدیل باروری بیشتر و پیشی گرفتن در رقابت ،مشکل بی

کاری را ،هم در کشورهای شمال و هم در کشورهای جنوب ،وخیمتر نیز می
کند .و

● تولید بیش از اندازه در شدددمال و بزودی در کشدددورهائی که به تازگی سدددر
برآوردهاند ،همعنان است با کمی مصرف در کشورهای جنوب .و

● عرضددده فرآوردهها با کمی تقاضدددا ناشدددی از فقدان قدرت خرید و این امر
تولیدکنندگان را برآن میدارد که هرجا قدرت خرید باال است ،مصرف بیرون
از اندازه را القاء کند (تبلیغات بازرگانی این وظیفه را دارند) .و

● تولید دیگر نه تابع ارزش مصرف که تابع ارزش مبادله است .و
● بازارهای جهانی به کسی حساب پس نمیدهند .اعتنائی به منابع موجود در
کره زمین ،بخصوص دارائیهای متعلق به جمهور مردم جهان ،ندارند .و

● ترقی فنی که میباید به مشدارکت گذاشدته شدود و همگان بتوانند از آن سود
جویند ،مایه رقابت شدهاست.
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 2.2نظریههای مسلط و انیطافهای اخیر:
هر نظریهمیکوشد روا خویش را برای مشاهده واقییت القاء کند

تا که ساستمداران و تصمیم گیرندگان و شهروندان تحول جامیههای
ما را آنسووان ببینند که نظریه میخواهد گذشووته و حال و حتی آینده
را چنوان کوه نظریوه میخواهود مشووواهوده کننود گاه جهتیابیهای

بیای از تحولها و اثرهای تصمیمها ،در سط سیاستهای عمومی،
براسوتی و تا عمق ،درک نمیشووند توضی و تفسیرها همواره ناقصند

و رضایت بخش نیستند ما نیاز به نظریهای داریم که به ما امکان بدهد
واقییت را بطور کامل شووناسووائی کنیم بنابر این نیسووت که ابزار کنونی

را بدور اندازیم بنابراین است که آنها را کامل کنیم و اندیشه راهنمای
جدیدی را بیابیم که امکان شوناسائی واقییت را آنسان که هست به ما

بدهد

از این دیدگاه که بنگریم ،نظریه تسددددهیم و مشددددارکت بر پایه اسددددتقالل

بنایش بر این نیسددت که دسددتآوردهای نظریههای مسددلط کنونی ،لیبرالیسددم که
میدلتون فریدمن نماد آناست و سوسیال دموکراسی جانبدار مداخله دولت در

سدددامان بخشدددیدن به فعالیتهای اقتصدددادی و بازار ،بدون برهم زدن قواعد
حاکم بربازار ،که میرا کینز ،اقتصدداد دان انگلیسددی اسددت ،از دسددت فرو

گذارد.

امروز ،جانبداران سددوسددیال دموکراسددی ،در اکثریت بزرگ خود ،جانبدار

الگوی رقدابدت بددون توجده بده تفاوتهای کشددددورها و ،در هر کشددددور ،به
ویژگیهای مردمان آن ،گشدتهاند .اال اینکه از نظم و نسق بخشیدن به جهانی

شدددن که در حال رها کردن خویش از هر قرار و قاعدهایاسددت ،نیز ،سددخن
میگویندد .بددینقرار ،میتوان از خود پرسددددیدد آیا این تنها یک نظام ،نظام
رقابت القید نسبت به تفاوتها (کاال و خدمت یکسان برای همگان بیاعتناء

به تفاوتها) ،همان نظام مبادله آزاد ،نیسددت که برجهان مسددلط اسددت؟ راه و
روش کمونیسددم یا اقتصدداد دولتی (اقتصدداد تحت نظم اداری) ،بطور وسددیع،
پهنه اقتصاد و سیاست را ترک گفتهاست .راه و روش حمایت از تولید داخلی
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را نیز سازمانهای بزرگ جهانی (سازمان جهانی بازرگانی ،صندوق بینالمللی
پول و بانک جهانی و اتحادیه اروپا) ملغی کردهاند .

اما چندین اقتصداددان معاصدر ،تیم جکسون در کتاب پیشرفت بدون نمو

اقتصدددادی ( )213و ادوارد و روبرت اسدددکایدلسدددکی در کتاب چه اندازه

کافی اسدت؟ ( )241و روبرت کسدتانزا در کتاب سددال  2111سدر میرسددد
( )244و یا کارهای ژوزف اسددتیگلیتز در باره ناخوانی اطالعها با یکدیگر
و نیز حرص عظیم دنیددای مددا ( ،)242نمو اقتصددددددادی ( croissance

 ،) economiqueبمثابه موتور رشد ،آینده ما انسانها را زیر سئوال بردهاند.

تیم جکسدون اصرار میورزد که نمو اقتصادی با منابع محدود کره زمین،

خوانائی ندارد .بنابراین ،بطور قطع ،باید رشد اقتصادی را با بکاربردن منابع

طبیعی محدود سازگار کرد.

ادوارد و روبرت اسدکایدلسدکی میکوشدند دارائیهای اسداسی را که بکار

«نیک زیسدتی» میآیند ،شناسائی کنند .در شمار دارائیهای اساسی ،سالمت
و امنیت و احترام به شخصیت و همآهنگی با طبیعت دوستی و استراحت قرار
دارند .این دو آرزو میکنند حالت ایستائی بوجود آید تا که جامعههای ما از

بند بیثباتی برهند .و این بیثباتی ثمره فایدهگرائی همگانی شددهای اسدت که
ما را برآن داشتهکه ارزش مصرف را بسود ارزش مبادله از دست فروگذاریم.

روبرت کسدددتانزا توصدددیه میکند نمو تولید ناخالص داخلی  ،بمثابه یک

هددف جهدانشددددمول ،رهدا گردد و جدای آن بده خودمختداری مادی و توزیع
منصفانه رفاه انسانی سپرده شود.

ژوزف اسدتیگلیتز نقائص بازار را آشکار و خاطر نشان میکند که تنظیم

و قاعدهمند کردنش ضددرور اسددت .تولید ناخالص داخلی سددرانه دیگر واحد
اندازهگیری درخور برای اندازه گرفتن رشد ما انسانها نیست .باید شاخصهای
دیگر جست .شاخصهایی بکار گرفته شوند که جهت یاب به زیستی باشند
و بکار اندازه گیری رشددد انسددان آیند که آمارتیا سددن آنرا تببین کردهاسددت

( )249و سازمان ملل در تهیه برنامه رشد بکارش میبرد.

و نیز ،سدددوسدددیال دموکراتها براین باورند که نظریه عمومی جون مینارد

کینز ،در زمان خود ،روش نمو اقتصددددادی را وسددددیله مداخله دولت با هدف
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رسدددیدن به اشدددتغال کامل شدددناخت و آنرا پیش پای اقتصدددادهای صدددنعتی
گدذاشددددت .حدال آنکه در سددددال  ،2149هزینههای بخش عمومی به حدی
رسدیدند که در گذشته ،هرگز به این حد نرسیده بودند .وامهای دولت و دیگر
بنیادهای عمومی ،از اندازه بیرون شددددند .باوجود این ،بیکاری برجا اسدددت.

بدینسدددان ،نمو اقتصدددادی از راه هزینههای بخش عمومی راهی که بتوان در
پیش گرفت ،نیست.

از زمان ارسددددطو بدینسددددو ،ارزش مصددددرف مترادف بودهاسددددت با «به

زیسدددتی»  .آدام اسدددمیت و داوید ریکاردو و کارل مارکس ،همچنان به این
مفهوم رجوع میکردند .اما هم در پایان قرن نوزدهم ،کار بدانجا کشددددید که
چداره جز عبور از این مفهوم نمداندد .بندابر قول ژیدل کامپاینولو«ارزش ذاتی

دارائیها نیسددت .ویژگی آن نیز نیسددت و به خودی خود ،وجود ندارد .ارزش
داوری انسدددانهائی عالقمند به اقتصددداد ،یعنی اهمیتی اسدددت که آنها به دارائی

های در اختیار مینهند» (.)241

بدینقرار ،بسددا بجا اسددت که از به کنار گذاشددتن ارزش مصددرف ،دسددت

برداریم و به رشد خویش معنی و جهت ببخشیم.

آیا این بدان معنی اسددددت که دو نظریه باال به گذشددددته تعلق دارند و باید

تغییرشدان داد؟ نه .زیرا باید ب ه تحول مهم اقتصاددانان معاصر در رابطه نمو
اقتصادی برای همه و تا بینهایت ،توجه کنیم.

نظریهای که ،در این کتاب ،پیشدددنهاد میشدددود ،کوشدددش در به پیش بردن

اندیشدهای اسدت که برخی از اقتصاددانان معاصر بدان پرداختهاند .این نظریه
میکوشدد بهترین اسدلوب تبیین سدیاستهای دولت را ،با درنظر داشت مضیقه

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

که اسراف و تبذیر را روش کردهاست و یک قمر اغلب وابستهای که استثمار

میشود.

این نظرید ه بیش از بده قالب ریختن واقعیت و بیش از الگوئی اسددددت که

حاصددل به قالب ریختن پیش بینیهای عقالنی و غیر عقالنی انسددان اسددت.

هدف این نظریه ایناسدت که با ایجاد جهت و مسدیری دیگر و با به حساب
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آوردن تحولهای واقعی جامعههای ما و لحاظ کردن مضددددیقههائی که اینک
آشددکار میشددوند و گاه عالج ناپذیر بنظر میرسددند ،به انسددانها امید بازدهد.
در همه جا ،نیاز به تغییر نظریه راهنما ابراز میشوووود در واقا ،تمامی

اطالعها و همه شوناختها بسوا اینک در اختیار هسوتند برای ساختن
نظریه جدید

زمان آناست که برداشتهای جدید ارائه گردند.

 2.9چرخش بزرگ بطرف پیشنهاد مدرنیته جدید:
برای خارج شددن از حکم جبارانی که بازارهای جهانی هستند و رها شدن

از الگوی یگانه تولید و مصددددرف ،نظریه جدید تسددددهیم و مشددددارکت بر پایه

استقالل ،چرخش برای بیرون رفتن از بیراهه و در آمدن به بزرگ راه بشمار
اسددت .هرگاه نظم عاملها وارونه بگردد ،بگونهای که «محلی» بتواند «ملی»

را بسازد و با فاصله گرفتن از بازار جهانی تا بدانجاکه دیگر این بازار بر او
مسلط نباشد و قید کوتاه مدت و بسا فوریت آزاد بگردد ،این چرخش انجام

گرفتهاسدت .به سدخن دیگر ،هرگاه ،در سطح هر کشور ،عمل تولید کردن و
عمل مصدددرف کردن محلی بگردند و با طبیعت و محیط زیسدددت سدددازگاری
بجویند ،به ترتیبی که دیگر تنها یک مرکز نباشددد که تمامی نقاط کشددور خود

را با آن دمساز کنند ،بلکه چندین مرکز وجود داشته باشند که در آنها تولید و
مصدددرف ،با رعایت موقعیت هریک ،سدددازمان بجویند ،چرخش بزرگ آغاز

میگیرد.

در جهان ما که زیر سددلطه رقابت اسددت ،تمایل به ایناسددت که از اقتصدداد

پیشددرفته ،در بطن مدرنیته ،سددخن رود .الگوهای دیگر به این الگو سددنجیده

شوند و صفت عقب مانده و نابارور پیدا کنند .هدف را رسیدن به «اقتصاد

پیشددرفته» غرب میکنند و به این اقتصددادها عنوان «در راه رشددد» میدهند.
بسدیاری از نظریه سدازان رشدد چنین کردهاند .چنانکه روسدتو الگوی رشددی

پیشنهاد کرد که ،بنابر آن ،رشد مرحله به مرحله انجام میگیرد و این مرحلهها

همانها هسددددتند که اقتصددددادهای پیشرفته طی کردهاند .و یا الگوی لویس
( )241که بنایش بر چرخش از بخشدهای کم بارور (کشاورزی) به بخشهای
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بیش بارور (صددنعت) اسددت .و یا الگوی رشددد که سددولو طراحی کردهاسددت
( : )246بندابر این نظریده کده آن را نظریده برونگرا میخوانندد ،عوامل تولید

توضدیح میدهند چرا نمو اقتصادی ایجاب کند ترقی فنی مداوم در بیرون از
کارفرمائی ،رویدهد .و یا الگوی رومر ( )247که نظریه نمو اقتصادی درون

گرا اسددت (نمو اقتصددادی در گرو بهبود آموزش و پرورش و باال رفتن سددطح

معرفت همگان ،بنابراین ،بیشدتر شدن سرمایه انسانی است) .و یا الگوی نمو
اقتصددادی هارود و دومار ( )241که میزان پس انداز و سددرمایهگذاری کردن

آنرا مایه نمو میدانند .این نظریهها کشورهائی را که اقتصادی چون اقتصاد
غرب را نیافتهاند ،رشدد نیافته میخوانند و رشدد یافتن را رسیدن به غرب می

انگارند .راهحل را هم این میدانند دولت رشدددد را بمعنای رسدددیدن به غرب

تصدی کند.

بیش از  61سددال اسددت که اینگونه نظریهها غالبند .کسددانی که حرفه خود

را رشد دادن کردهاند ،از دادن این پند به کشورهای در حال رشد باز نایستاده

اند :اگر میخواهید رشدددد کنید از همان راه بروید که غرب رفتهاسدددت .زیرا
این تنهدا راه بیرون رفتن از فقر اسددددت .بندابر این الگو ،بازکردن دروازهها و

شددرکت کردن در رقابتها که دسددت نامرئی و خطا ناپذیر بازار  ،در همه جا،

آنرا تنظیم و ،به همگان ،تحمیل میکند ،اجتناب ناپذیر است.

و امروز ،این تنها راه رسدیدن به تجدد غرب ،بیراهه ازکار درآمدهاست .نه

تنها کشددورهای رشدددیافته ،بطور افزون ،مشدداهده میکنند کج راهه را تا بدین

جا آمده اند و رشددشدان پایدار نیست و رهبری خود به خودی بازارها ،بحران
درپی بحران میسدددددازد و در میددان مردمددان غرب نیز فقر و بدددبختی ،بطور

روزافزون ،دامنگیر انسددانها میشددوند ،بلکه حاال دیگر به یقین رسددیدهاند که
جهان شمول گرداندن این رشد واقع بینانه نیست ،برای کره زمین ،و صیرورت
نسدددلهای آینده آرزوکردنی نیسدددت .مدرنیته غربی ما دیگر یک رشدددد موفق
بشمار نیست که بخواهیم همگان را از آن برخوردار کنیم.

مدرنیته غربی ما زهوار دررفته شوودهاسووت و موتور اصوولی فیالیت،

برپایه بهرهبرداری و تغییر شوووکل دادن به منابا طبییی ،با دسوووتیاری
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نفت و گاز و ذغال سنگ ارزان ،حاال خود گرفتار از کارافتادگی برنامه
گذاری شده گشتهاست

بدینسدان ،ما شداهد تغییر عصر هستیم :عصر ناپدید شدن یک الگوی

رشود برای همه ،ناپدید شدن مبانی یک سیاست اقتصادی برای همه،

ناپدید شدن این اصل که رشد را دولت تصدی میکند ما شاهد پایان

مدرنیته و پایان اعتبار جهانی شوودن اقتصوواد شووادی و رفاه بخش و بی
اعتبار شووودن الگوی اقتصوووادی لیبرال که آنرا راهبری و همراهی می

کنود ،هسوووتیم .حال در دنیائی که عالمتهای جهت یاب را از دسددددت داده
است ،چه بایدمان کرد؟

ترک دنیای پیشدددین که ،البته ،بمعنای بریدن از عادتهایش ،اسدددت ،به ما

این امکان را میدهد که مفری را ببینیم ،بلکه مفرها از بحرانهای پیاپی خود
ببینیم و با خوشبینی بیشتری آیندهای را به نظر آوریم .دنیای رابطه قوای ما،
دنیای رقابت ما ،دنیای باروری بازهم بیشدتر ما که ثمربخشی اجتماعی بازهم

کمتر و اسراف و تبذیر منابع طبیعی را بازهم بیشتر میکند ،کار را به کوبیدن
سر به دیوار کشانده است .لذا ،بایدش تغییر داد .هرگاه چنین کنیم ،امید زاده

میشود.

امروز ،ما باید خود را انسددانهائی احسدداس کنیم که از صددوری رها شدددهاند

که گذشته تحمیل کردهاست .اندیشیدن درباره الگوی خاص خود ،رها از بند
قواعد و تابوهائی که دنیای تغییر دادنی تحمیل میکند ،باید ،از نو ،ممکن و

بایسته بگردد .مسئله مسئله اراده است .باید تصمیم بگیریم .دیگر الگوئی که
بده همده تحمیدل شددددود ،وجود ندارد .چه اقبالی! هنوز میتوان اندیشددددید و

بازاندیشددید ،میتوان انتخاب کرد ،میتوان انسددان را بر جائی قرارداد که هی

گاه نباید آن را ترک میگفت .سدخن کوتاه ،زمان آناست که ،با هم ،مدرنیته
جدیدی را بسازیم.
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 2.1اصول راهنمای نظریه جدید:
نظریه جدید بر اصول راهنمای زیر بنا شدهاست:

● اصددل راهنمای اول :قلب اقتصددادی و اجتماعی فعالیت انسددان سددرزمین
مدادری ،وطن او ،بدا در نظر گرفتن قدابلیدتهدا و نیز محددودیتهای محیط
زیسدتی ،باید باشدد .بنابراین ،بنابر تسهیم و مشارکت و نه رقابت عمومی باید

باشدد .بنابراین ،بنابر یک اقتصاد کیفیت مدار که شیوههای تولید و مصرف

پایدار را لحاظ میکند ،باید باشد .بنابر بهزیستی فرد و اجتماع ،نیک زیستی
طبیعت و سددالمت محیط زیسددت باید باشددد و نه بدزیسددتی مبتنی بر منحصددر
کردن دایره دید به قابل رقابت بودن قیمت.

● اصل راهنمای دوم :در قلب فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی که سرزمین
اسدت ،باید پایه ملی استقالل گذاشته و استوار گردد .به سخن دیگر ،بر اصل

اسدتقالل ملی ،حقوق بنیادی برای بهزیستی پایدار تحصیل شوند :همگان از
این حقوق ،غذا و پوشاک و مسکن و آموزش و پرورش و شغل و برخورداری

از حمایت اجتماعی و احترام به فرهنگ هریک ،برخوردار شوند.

● اصددل راهنمای سددوم :پایه اسددتقالل مسدداعد اسددتقرار دموکراسددی و طرح و
اجرای الگوهای اقتصددادی و اجتماعی و محیط زیسددتی گوناگون ،برخوردار
از باروریهای مختلف ،سددازگار با هر موقعیت ویژه اسددت .بدینسددان ،بهیمن

پایه اسدتقالل و دموکراسدی که یکدیگر را ایجاب میکنند ،سداختن شیوههای
تولید و مصرف پایدار ممکن میشود.

● 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

اسدت .مساعد تکاثر مبادله(خواه فرآوردههایی که میان مناطق مبادله میشوند

و خواه توزیع سدداخت فرآوردهها به ترتیبی که هر محل تولید قسددمتی از آن را
تصدی کند) و کاهش فاصله میان قلمرو تولید با قلمرو مصرف است.

● اصددل راهنمای پنجم :برقرار کردن جریان آزاد دانشها و ترقیهای فنی و

سدددهیم شددددن همگان در برخورداری از آنها اسدددت .آن ترقی فنی که ما را به
طبیعت نزدیک میکند (ژرفانگر ،عامل سددددالمت محیط زیسددددت و کارآ در
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شددددیوه تولید و مصددددرف پایدار) و نه آن ترقی فنی که ما را از آن دور کند .به
سدخن دیگر ،برقرارکردن تعادل در فراگرد جهانی شدن :قانونمندکردن جهانی

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.

● اصدل راهنمای شدشم :انتقال کارمایه ( ) energieبهتدریج ،باید استقالل
در تولید و مصرف نیرو را ،در عین رعایت محیط زیستی که کره زمین است،
ببارآورد .حتی اگر راهحلها بسددیار پر هزینه باشددند و در کوتاه مدت ،قیمت
نیروئی کده کشددددور خود تولیدد میکندد توان رقدابت با قیمت نیروی وارده را

نیابد .درآنچه به محیط زیسدت مربوط میشود حاکمیت میتواند جهانی باشد

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

اجتمداعی و محیط زیسددددتی را ،بدا هم و بیآنکده یکی را بر دیگری رجحان
دهد ،لحاظ کند.

پایه اسووتقالل امکان ایجاد و تحکیم این تیادلهای جدید را فراهم

میکند به یمن این پایه ،تنگنای انطبا مداوم که شوودنی نیسووت ،باز
میشود زمان فیالیت را طوالنی و پایدارکردن ممکن میشود

 2.1توضی اصول راهنمای نظریه جدید تسهیم و مشارکت بر
پایه استقالل:
 2.1.4رشدی که همگان از آن برخوردار و همگان در آن شرکت
یابند ،تسهیم و مشارکت را ایجاب میکند زیرا منابا طبییی موجود در
زمین پایان پذیر هستند:

تا اواسدط قرن بیستم ما میتوانستیم باور کنیم که منابع طبیعی پایان ناپذیر

هسددددتندد .از اینرو ،روشددددن کردن موتور رقابت در بهرهبرداری از این منابع
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روشددن شددد .منطق تصددرف منابع بهر قیمت و بهره برداری حد ناپذیر از آنها
بکاربردنی شدند.

امروز ،ما میدانیم که منابع طبیعی پایانپذیر هسددتند .بدیهی اسددت ما حق

داریم این انتظار را داشدددته باشدددیم که رشدددد فنی ،عمر یکچند از این منابع را

طوالنیتر کند و منابع جدید قابل بهرهبرداری گردند .اما ما ناگزیر از تصدیق
این واقعیت هسدتیم که بسیاری از منابع طبیعی ضرور ،دارند به پایان میرسند

(فسدفات که برای کشاورزی ضرور است) و کیفیت هوا و آب و زمین خراب

میشود.

بنابراین ،برما اسددددت که برقرارکردن تعادل جدید میان انسددددان و محیط

زیسددددت او را بیاموزیم .داشددددته مشددددترک محدودیت خود را دارد .از اینرو
تسهیم برخورداری از آن ضرور است و بلکه باید اجباری بگردد.

تا اینجا ،بر صواحب کتاب میلوم نیست که در طبییت ،از هر چیز

بووه انوودازه وجود دارد کمیوواب و پووایووانپووذیرکردن آنچووه در طبییووت

موجود اسوووت ،امری اجتمواعی و قودرت فرمودهاسوووت حتی افزایش
جمییت نه یک امر طبییی که امری اجتماعی و حاصل روابط قوا گشته

است ازاینرو ،هم به دلیل تولید فرآوردههای تخریبی و هم به دلیل
زیاده روی در تولید و مصووورف انبوه و هم به دلیل بکاربردن نبایسوووته
مواد فاسوتفاده از نفت و گاز در سوخت و اورانیوم در تولید بر و .

هرگاه هر ماده در تولید فرآورده یا فرآوردههائی بکار گرفته شوووود که

نیوازیا نیازهای واقیی انسوووان را بر میآورند و از بازگردانی آن به حال
طبییی ،بید از مصوورف ،نیز ،غفلت نشووود ،مشووکل ندرت میتواند حل

شود

 2.1.2پایه استقالل ،ترازوی تسهیم و مشارکت متیادل است:
برای اینکه تسدددهیم و مشدددارکت به بهترین وجه انجام پذیرد ،این نظریه،

پذیریش پایه اسددتقالل را توصددیه میکند .بدین بیان که تعادل نخسددتین میان
جمعیت و منابع ،در سطح هر کشور ،به شرط آنکه برآوردن نیازهای اساسی،
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هدف باشددد ،باید برقرار گردد (در داخل هر کشددور ،میان قلمروهای تولید و
قلمروهای زندگی مردم هر منطقه اسددددت که این تعادل باید ایجاد شددددود) .به

ترتیبی که در مدار کوتاه ،در سددددرزمین ،میان جغرافیای کشددددور و جغرافیای
انسانی ،تعادل برقرار گردد .هدف ایناست که ،در سطح هر کشور ،تعادلهای
ویژه بریکدیگر افزوده شددددوند تا بتوان بسددددوی یک تعادل عمومی میان بهره

برداری از مندابع طبیعی کره زمین و ارضددددای نیدازهدای بنیدادی جمعیت دنیا

رسید.

فایده بازگشت به پایه استقالل ایناست که محدودیتها را بهتر شناسائی

کنیم و به هرکشددددور امکان بدهیم از منابع خود  ،بیشددددتر از آنچه میزان منابع
اجازه میدهد ،بهرهبرداری نکند .بدینسددان هدف ،بنابراین ،جهت و مسددیری
را برای رشددد خود انتخاب کند که پایدار و خاص کشددور باشددد .محدودیت

های منابع هر محل ،بنابراین ،هر کشددور که دانسددته شددد ،آن کشددور میتواند

الگوی رشد خود را پدیدآورد.

بدینسان ،از چهار مانع و خطر پرهیز میکنیم:

 .4تصددددی اقتصددداد از باال ،ایجاد یک دولت جهانی برای تصددددی جهانی

شددن ،بسدیار مشدکل اسدت .بخصوص در آنچه به مدیریت اقتصاد مربوط می
شود .و

 .2نظاممندکردن مبادله با خارج که سبب نادیدهگرفتن محدودیتها میگردد
و موجب رقابت و بهرهبرداری بیش از اندازه یکچند از منابع میشود .و

 .9بداور بده ترقی فنی پدایانناپذیر توانا به حل تمامی مسددددائلی که ما داریم و
ایجاد میکنیم .و

 .1ناتوانی بازار از لحاظ کردن بلند مدت و ناتوانیش از مطلع شددددن و مطلع

کردن صدحیح از ته کشدیدن و یا تباه شدن بعضی از منابع (داشته جهانیان که
هوا و آب و مواد اولیهای هستند که قیمتهاشان رو بکاهش است حال آنکه
درحال به پایان رسیدند .چون نفت).

بداوجود این ،برخی از کشددددورها ذخایری از منابع طبیعی گوناگون دارند.

میان کشددورها ،در داشددتن منابع ،برابری سددرانه کامل وجود ندارد .این نظریه

این نابرابری را که قابل رفع نیسددددت ،به ترتیبی که دورتر توضددددیح میدهد،
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لحاظ میکند  .باوجود این ،هرکشور باید بتواند نیازهای بنیادی ساکنان خود
را برآورد.

استدالل را که کوتاه کنیم چنین میشود:

 .4درگذشددته ،اینطور باور میشددد که منابع موجود در طبیعت ،پایان ناپذیر
هسددددتند .لذا ،منطقی که در بهره برداری از منابع بکار میرفت ،منطق رقابت
عنان گسددددیخته بود .و این رقابت کار را به تصدددداحب منابع به هر قیمت می

کشاند.

 .2امروز و در آیندده ،منابع طبیعی موجود در زمین ،پایانپذیر هسددددتند .پس
تسهیم این منابع ضرور است.

 .9امروز و در آیندده ،بجدای آنکه منتظر یک دولت جهانی که برقرارکردنش
بسددی سددخت اسددت ،بجای حد نشددناختن درمبادله نظامیافته با خارج ،بجای

نشدددسدددتن به انتظار ترقی فنی برای حل مشدددکلها ،باید که اسدددتقالل را پایه

بگردانیم تا هر کشور بتواند شرائط تکاثر تعادلهای ویژه و تسهیم و مشارکت
را ،با برخورداری از تعادل ،ایجاد کند.

 .1از جمع تعادلهای ویژه ،در سددطح جهان ،یک تعادل عمومی زاده میشددود
که هدف ،بنابراین جهت و مسددیر رشددد پایدار را برای جهانیان مشددخص می

گرداند.

بدیهیاسدددت که صددداحب نظریه ،رابطه کشدددورها بر اصدددل موازنه عدمی،

بندابراین رابطده حق بداحق را که مهار ماوراء ملیها و سددددمت دادن نیروهای

محرکه به رشددددد همآهنگ را ممکن میکند ،نشددددناخته و نیز جدائی ناپذیری
اسددتقالل و آزادی و مدار باز مادی ↔ معنوی را که امکان میدهد انسددان از
خدمت قدرت سدددرمایه رها و اقتصددداد درخدمت انسدددان قرارگیرد و تولید و

مصرف فرآوردهها و خدمتهای ویرانگر به صفر میل کند ،در نظریه خویش
لحاظ نکردهاست اما به آن نزدیک شدهاست.
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 2.1.9رشدی بر محور بهزیستی بیشترین ساکنان یک قلمرو محدود
نه برمحور به حداکمر رساندن مصرف که اندازه تولید ناخال

داخلی نماد آناست:

برخورداری شمار بزرگی از ساکنان یک کشور از بهزیستی و رفاه را دیگر

با میزان مصددرف هر فرد نباید سددنجید .بلکه باید به زنان و مردان سدداکن کره

زمین توان انتخاب فعالیتها و فرهنگها را داد .به ترتیبی که هریک بتوانند
از فعالیت خویش کامیاب شدوند .سزا است که توانمندیهای هرکس افزایش
بجویدد .بده قول آرمداتیدا سددددن ،مبتکر مفهوم ،بدایدد امکان واقعی هر فرد در
انتخدداب آینددده خویش افزایش یددابددد .بددا بهرهجوئی پیشددددداپیش ،از حقوق

اجتماعی ،بنابراین ،حق برخورداری از آموزش و پرورش ،به سددخن دیگر ،با

بهرهمندی از آزادی مثبت ،این امکان افزایش مییابد .و نیز ،نیازهای بنیادی
هرکس (غذا و پوشدداک و مسددکن) ،در عین رعایت سددرمایه طبیعی کره زمین

ما ،باید برآورده گردد .بهزیسدددتی و رفاه که مفهومی اسددداسددداً کیفی و نه کمی
اسددددت ،همچنین به کیفیت روابط اجتماعی (انسددددجام اجتماعی) و به میزان

نصدفت (کمی نابرابریها) جامعه و به میزان آزادیهای همگانی و دموکراسی،
بسددددتگی دارد .بددین قرار ،واحد اندازهگیری بهزیسددددتی را که اینک تولید

ناخالص داخلی اسددت با واحد اندازهگیری ای جانشددین میکنیم که اسدداسدداً
کیفی اسددددت .و این واحد اندازه گیری راهبر ما به تسددددهیم و مشددددارکت در
جهانی اسددددت که منابع پایانپذیر دارد .بدینسددددان ،شدددداخصهای جدید را

دردسددترس خود مییابیم :چون شدداخص رشددد انسددان که آرماتیا سددن تعریفش
کردهو در برنامه رشددی بکار رفتهاست که سازمان ملل متحد تهیه کردهاست.
این شدداخص دیگر تنها به تحول تولید ناخالص داخلی بسددنده نمیکند ،بلکه

سطح آموزش و پرورش و بهداشت و امید زندگی را نیز منظور میکند .دانش
اقتصدداد دیگر در خدمت مصددرف شددمار بزرگ مردمان و مصددرف انبوه ،بی

اعتناء به مضدددیقههای اجتماعی و محیط زیسدددت ،نمیماند ،بلکه به اقتصددداد
اکولوژیک و سددیاسددی ،در خدمت انسددان ،تحول میکند .سدداختن شددیوههای

تولید و مصددرف پایدار ،با کنار گذاشددتن رقابت سددخت تنگاتنگ ،در کوتاه
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مدت ،که سددبب افزایش تخریبداشددتهها میشددود (مصددرف بدون پرداخت
بهای دارائیهای متعلق به همگان) ،ممکن میشود.
 2.1.1رشد بر محور همسازی سرزمینها ،پایدارتر و مردم ساالرانه
تر است تا انطبا دائمی با یک مرکز جهانی که براستی کسی برآن

مهار ندارد و خوره دموکراسی است:

رشددد پایدار نخسددت در سددطح محلی ،در بطن یک کشددور و یک ملت،
سداخته میشدود .و این با برهم افزوده شدن مسیرهای پایدار  ،هریک منطبق
بر موقعیت محلی اسدت که رشدد پایدار همگان بنا میشدود .و این رشدد است

که نسلهای آینده را از قابلیتهای کره زمین برخوردار میکند .با توجه به این
واقعیت که توافق بینالمللی بر سددر رشددد پایدار بس مشددکل اسددت ،رشددد از
پائین و تعادل پایدار مناطق یک کشور ،میتواند زمینهساز رشد از باال بگردد.
بدینقرار ،نخست ،اطمینان حاصل میشود که سرزمین ملی که جمعیتی با

منشهای ویژهاش ،در آن ،سددداکنند ،این قابلیت را دارد که رفاه و بهزیسدددتی
پایدار این جمعیت را تأمین کند بیآنکه دست بدامان بیگانه شود .بشرط آن

که بهیمن معرفت بر محدودیتها ،بنا بر تسدهیم و مشارکت گذاشته شود .از
تعادل دیرپا میان مناطق کشور ،میتوانیم به تعادل در سطح جهان برسیم.

بدینسان ،از پی و گردنههای بزرگ میان مناطق تولید و مناطق مصرف

میرهیم که اغلب سددددبب بهرهبرداری بیش از اندازه از منابعی چند میشددددود.
دیگر بنابر بهرهبرداری از منابع واقع در یک کشددور ،آنهم بدون نگرانی بابت
طول عمر منابع ،گذاشددددته نمیشددددود .اقتصدددداد کنونی که ،در راهکار تمرکز

ثروت ،از راه مبادله نابرابر  ،ناچیز میشدود و دیگر نه مرزهای کشورها را می

شناسد و نه در تخریب محیط زیست اندازه نگه میدارد ،با اقتصادی جانشین

میشود که در سطح کشور نیز ،رشد را پایبند موقعیت هر محل میکند.

بدیهی اسدددت که مبادلهها با خارج ،بخصدددوص در بازار جهانی ،همیشددده

ممکن اسددت .اما دیگر محور اسدداسددی فعالیت محلی نیسددت .محور اینیکی
بهرهبرداری پایدار در هر منطقه است .دیگر بازار جهانی مرجعی نیست که هر
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تولید کننده ،در تولید ،باید از تکلیفهائی پیروی کند که آن بازار برایش معین
میکند .مرجع ،محلی میشود .بنابراین مراجع ،متعدد میگردند .زیرا فرآورده
تعریف یک تعادل خوب میان جمعیت هسددددتند ،جمعیتی برخوردار از منش
های ویژه خویش و سهیم در اداره پایدار محل زندگی خود.
 2.1.1هزینههای همه کشورها برای انطبا با یک مرکز جهانی بسیار

سنگینتر از هزینههای آنها بابت انطبا با مراکز منطقهای هستند:

فاصدلهها میان باروریها ،در سدطح جهان ،از فاصلهها میان باروریها در

سدطح یک کشددور ،بسدیار بیشددترهسددتند .از اینرو ،هزینههای انطباق با معیار

جهانی ،گاه بسدیار سدنگین و کمر شکن هستند .از عهده این هزینهها برآمدن،
برای شماری از تولید کنندگان ،ناممکن نیز هست.

بدینسان ،در سطح جهان ،در مورد فعالیتهائی چند ،فاصله باروری ،از 4

تا  4111اسدت .از جمله و بیشدتر در بخش کشاورزی چنین است .بنابراین،
احتمددال ندداچیزی وجود دارد کدده در دنیددای رقددابددت آزاد ولو تقلددب آمیز نیز
نباشد ،تولیدکنندهای ،با میزان باروری پائین بتواند ،با شرائط رقابتی که بازار

جهانی ،وضدددع میکند ،انطباق بجوید .هرگاه بطور مسدددتقیم وصدددل این بازار
بگردد ،خطر آن وجود دارد کدده کددار خود را از دسدددددت بدددهددد بیآنکدده این
ضدمانت وجود داشته باشد که او کاردیگری را پیدا خواهد کرد .وقتی بنابر

یک نواخت کردن تولید و مصددرف ،یعنی بنابر تولید کاالی یک سددان برای
مصدرف کنندگان نایکسان است و کمیت تولید بحساب میآید ،ضربه رقابتی

که وارد میشدود بر تولید کنندگانی که میزان باروریشان ،بلحاظ کمی ،بسیار
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

کشددورهائی که سددطح باروری پائین اسددت .در این کشددورها نیز ،درمناطقی که

سددطح باروری بازهم پائینتر (کشدداورزی در مناطق کم آب و کوهسددتانی و یا
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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.

در عوض ،در سدطح یک کشور ،رقابت میان تولیدکنندگان مختلف برای

باال بردن میزان باروری ،وقتی مایه دستها قابل مقایسهاند ،ضرور و از منظر
انسدددانی ،قابل فهم اسدددت .بنابراین ،میتوان پذیرفت که سدددامانههای تولیدی
نسددبتاً نزدیک به یکدیگر که چهارچوب گردش کارشددان یکی اسددت ،رقابت

کنند و این رقابت را سدددازمان داد .این سدددامانههای تولید ،بلحاظ باروری و

عرضددده شدددغل ،با موقعیتهای محلی منطبق هسدددتند و باید سدددالمت محیط

زیسدددت را رعایت کنند (اقتصددداد کیفیت و نه اقتصددداد کمیت) .در عوض،
رقابت میان بسیار قویترها و بسیار ضعیفترها مردود است.

در سدددامانه رشدددد پایداری که با محیط خود انطباق جسدددته و تحت نفوذ

مرکزی دائمالحضدددور باشدددد  ،گوناگونی انتخابهای الگوهای اقتصدددادی و
اجتماعی ،بر وفق منشهای انسددانی و طبیعی ویژه هر منطقه از کشددور ،از نو

ممکن میشود.

 2.1.6مبادلهای که به همگان سود برساند ،وقتی بنابر تسهیم و

مشارکت بگردد ،شدنی است شدنی است اگر کاالها و خدمتها

بنابر ارزشهای مصرفی که دارند مبادله شوند و نه بنابر ارزا مبادله

تولیدی که در محل مصرف ندارد و صادرکردنش وابستگیهای

زیانمند به خارج ایجاد میکند ،روا نیست:

بندابر ایناسددددت کده بده تولیدکاالها و خدمتهائی بازبگردیم که نیازهای

واقعی را بر میآورند و فرآوردهها ،دیگر فرآوردههایی نباشند که ارزش مبادله

ای سبب تولیدشان شدهباشد .به سخن دیگر ،بنابر خارج شدن است .خارج

شدددن هم از سددپهر سددوداگری و مصددرف برای مصددرف و تولید و مصددرف
فرآوردههائی که کم دوامیشدددان برنامهگذاری شددددهاسدددت و تولید و مصدددرف
فرآوردههائی که نیازهای مجازی و القائی را گویا بر میآورند و هم از سددددپهر
آن بهرهبرداری که هدف اصددلیش بدسددت آوردن بیشددترین سددود مالی اسددت.
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اقتصد اد مالی باید باز وصدل شدود به اقتصاد واقعی و بخصوص درب به روی
خارجی شدددن اقتصدداد (صدددور منابع تنها برای بدسددت آوردن درآمد ارزی و

وارد کردن فرآوردهها و خدمتها و تابع فعالیت اقتصاد خارجی شدن اقتصاد

داخلی) ببنددد .چنانکه به تمامی زیانها ،از جمله ،زیان آلوده شدددددن محیط

زیسددددت (آلودگی هوا و آب و گرم شدددددن زمین و از بین رفتن زیسددددتمندان
گوناگون و فرسدایش خاک) ،از رهگذر به حسداب نگذاشدتن هزینههای غیر

مستقیم شیوههای تولید ویرانگر و کمیابتر شدن منابع طبیعی مورد مصرف،
بدون درقیدطول عمر آنها بودن ،پایان داده شود.

بکار بردن این نظریه ،عمر دراز منابع طبیعی تجدید ناپذیر یک سددددرزمین

را که کشددور دیگری ،در تولیدهای خود ،بکارشددان میبرد ،تضددمین میکند.

چنین کشدوری منابع خود را تنها بخاطر تأمین اسدباب رشد باید صادر کند و،

در همدانحدال ،بیاموزد که بطور پایدار از آنها بهره برداری کند و خود نیز در

تولید ،بکارشاا برد کووری که در زیر زمین خود ثروتهای طبیعی قابل بهره

برداری و عرضاه به بازار ههانی را دارد ،بخصوص اگر تجدید پذیر نیستند،
در برنامه گذاری رشد ،بنا را باید بر بلند مدت بگذارد.

نباید درپی رقابت برسددددر قیمت شددددد ،بلکه باید اقتصدددداد کیفیتمندی

سددداخت که ،درآن ،هر کاال و هر خدمتی با محیط منطبق باشدددد (ایجاد کار،
سدالمت محیط زیسدت ،دیرپائی ،ارزش مصدرف ،شدیوههای تولید و مصرف

پایدار) .سددده دسدددتآورد را همزمان و با هم و بدون رجحان یکی بر دیگری،
باید تحصدیل کرد  :دسدتآورد اقتصادی و دستآورد اجتماعی و دستآورد
محیط زیسدتی  .به سخن دیگر ،نباید بر رویهای شد که امروزه اغلب درپیش

گرفتهان د :تولید کردن به بیشترین مقدار ،بدون اعتناء به تباهی محیط زیست
و پیآمدهای اجتماعی آن (از دست رفتن شغلها و بدتر شدن شرائط کار) و
برای مصرف در کوتاه مدت.
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 2.1.7آری گفتن به ایجاد امکان برای مشارکت همگان در رشد

علمی و ترقی فنی و برخورداری همگان از رشد علمی و ترقی فنی و نه
گفتن به رقابت و خصوصی سازی که به انحصار خود درآوردن

پیشرفت علمی و ترقی فنی میانجامد:
بنابر مشدارکت بخشدیدن در رشد علمی و ترقی فنی و تسهیم برخورداری

از آن رشدد و این ترقی ،برای اسدتقرار پایه اسدتقالل ،ضدرور است ،بیآنکه
وسیله رقابت اقتصادی بگردد .به سخن دیگر ،هدف از به اشتراک گذاشتن

ترقی فنی ایناسددددت که به شددددمار بزرگی از مردم امکان برخورداری از غذا و
پوشان و مسکن و حمایت اجتماعی ،در عین رعایت سالمت محیط زیست،

داده شددود .با ورود به سددپهر اسددتقالل ،از جامعهای دور میشددویم که ،درآن،
بنابر رقابت است و به جامعهای نزدیک میشویم که ،درآن ،بنابر مشارکت در

برخورداریها و تسدددهیم داشدددتهها و امکانها اسدددت .وسدددائل ارتباط جمعی

جدید اطالعها را آسان در اختیار مینهند .بنابراین نظریه ،دیگر بیشی جستن

نباید محرک اصدلی تحقیق خصدوصی یا دولتی باشد .انگیزه تحقیق خوانائی

تولید ،تولیدی که بسددود همگان باشددد ،با نیازهای اولیه اسددت .در مدار اول،

در مدار اسددتقالل ،ترقی فنی ،به اشددتراک گذاشددته میشددود .در صددورت نیاز،

یک سدددازمان جهانی تحقیق میتواند ،به اشدددتراک گذاشدددتن ،از راه انتشدددار
کشفهای بنیادی که امکان تحقق استقالل را میدهند ،مدد رساند.

در مدارهای دوم و سددددوم ،ترقی فنی میتواند ،بشددددیوه امروزه (سددددامانه

امتیدازندامدههدا) ،انتشددددار بیدابدد .تنهدا باید از بکار بردن نوآوریهای فنی در
تخریب سدرمایه طبیعی ،پیشگیری کرد .شدیوه تمویل تحقیق (خصوصی و یا
دولتی) همان میماند که هم اکنون هست.
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 2.1.1همکاری در سط جهان بکار میآید هرگاه امکان به مشارکت
گذاشتن دانش و فن فراهم آورد و حدود فیالیتهای اقتصادی

هرکشور را از لحاظ اثر آنها بر آلودگی محیط زیست تییینکند اما
نباید یک الگوی رشد اقتصادی و اجتماعی را به کشورهای دنیا

تحمیل کند:

همانطور که زدودن آلودگیها از محیط زیست کاری است که جهانیان ،به
اشدتراک ،باید بهآن بپردازند ،دانش و فنی که بکار متحقق کردن استقالل می

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.

بدینسدددان ،این نظریه ،با جهانی شددددن ،نمیبرد .به آن ،طرز کاری را می

بخشدددد که بکار جهانیان در تأمین سدددالمت محیط زیسدددت و برخورداری از
دانش و فن برای تحقق بخشددددیددن بده اسددددتقالل ،میآید .در حقیقت ،نوع

دیگری از جهانی شددن است که پیشنهاد میکند  .به جای جهانی شدن کنونی

که در قلمرو اقتصددادی و اجتماعی ،از همگان میخواهد خود را بطور مداوم
با معیاری منطبق کنند که بازارها تعیین میکنند ،جهانی شدنی را پیشنهاد می

کند که تضدمین میکند همکاری جهانیان را در سالم کردن محیط زیست و
تسهیم دستآوردهای پیشرفت علمی و فنی .به سخن دیگر ،پیشنهاد میکند
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

میشود ،کشورهای جهان برآنها حاکمیت دستجمعی بیابند.

در آنچه به بعدهای اقتصددادی و اجتماعی مربوط میشددود ،وابسددتگی به

بدازارها ،با گردش کار معمولی دموکراسددددی خوانائی ندارد .زیرا انتخابهای

بزرگ ،از خارج ،به جامعه ملی تحمیل میشددددوند .افزون براین ،نابرابری در
توان رقدابدت و ندابرابری در بداروری میدان تولیدد کنندگان به اندازهای بزرگ

است که مشکل بتوان یک نظام همآهنگ پدید آورد ،یک نوع عمران منطقه
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ای در مقیاس جهان را به عمل درآورد که امکان همزیسدددتی حوزههای تولید
با قلمروهای سدددکنای جمعیت ،را پدید آورد به ترتیبی که واحدهای تولیدی

به اندازه کافی پخش شددوند ،تا که هرکس جای خود را در تولید و اشددتغال و
شیوه زندگی بیابد که آزادانه انتخاب میکند.
 2.1.6بهرهبرداری درازمدت از منابا طبییی فکارمایه ،گوناگونی

های زیستی ،مواد اولیه تجدید ناپذیر .کشور به کشور ،رجحان دارد بر

بهرهبرادری کوتاه مدت ،درتابییت از نیازهای بازار و بر بهرهبرداری

از منابا کشورها ،در روابط مسلط – زیرسلطه ،با پوشش جهانی شدن:
امروز بیشددددتر از دیروز میدانیم که منابع موجود در کره زمین ،پایان پذیر
هسدتند .ولو هنوز ،درباره برخی از آنها مشدکل میتوان زمان ته کشدیدنشان را

تعیین کرد .آهنگ بهرهبرداری از آنها ،با پیروی از رشد سریع جمعیت شتاب
میگیرد .بنا نه بر قناعت شیوه کردن در این بهرهبرداری که اسراف درآناست.
البتده ترقی فنی گداه این امکدان را میدهدد کده مادهای فراوانتر و هنوز مورد

بهرهبرداری قرار نگرفته ،جانشدددین مادهای بگردد که در حال کمیاب شددددن
است.

باوجود این ،در آنچه به مواد اولیهای مربوط میشدددود که مشدددکل تجدید

پذیر هسدتند و آسدان بدسدت نمیآیند ،زمان به ته کشدیده شددنشان ،نزدیک و
نزدیددکتر میشددددود .آهن و روی و مس و نیکددل و خدداکهددای کمیدداب و
آلومینیوم و اورانیوم و نفت و ذغال و گاز و شدن و فسفات در شمار این گونه
مواد هسددتند .بسددیاری از مواد اولیه تجدید ناپذیر ،گرفتار روند کمیاب شدددن

هستند .امری که در گذشته ،مشاهده و باور نمیشد .بدینسان ،باور به این که

نبو انسددان همواره میتواند برای مواد پایانپذیر جانشددین بجوید ،خود را به
بخت و اقبال سددددپردن اسددددت .زمان کمیاب شدددددن منابع موجود در این کره

خاکی ،کوتاه و کوتاهتر میشود.

آهنگ بهره برداری از منابع تجدید ناپذیر ،امروز نیز ،همچنان تابع تقاضددا

در بدازارهای بینالمللی اسددددت .این آهنگ با مدیریت بهرهبرداری درازمدت
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منابع ،بقصدددد پرهیز از کمیاب شددددن آنها ،ناسدددازگار اسدددت .وانگهی ،وقتی
قیمتها باال میروند ،بهرهبرداری شدددت و شددتاب میگیرد تاکه تولید کننده به

بزرگترین سدددود دسدددت بیابد .حالآنکه رعایت سدددالمت محیط زیسدددت و

برخورداری دیرپدا از مندابع ،ایجداب میکندد میزان بهرهبرداری کاهش پذیرد.
برای ارضای تقاضا ،منابع بهرهبرداری میشوند بیآنکه تولیدکنندگان ،بخاطر
پایان پذیرفتن آنها و آلوده شدددددن محیط زیسددددت ،دغدغه خاطری پیدا کنند.

اینان ،بعمد ،زمان بهرهبرداری را کوتاه میکنند زیرا میخواهند بیشترین سود

را ببرند .از چه رو ،برای هرچه بیشدتر تولید کردن منابع،مهندسان تاحد مرگ

کار میکنند ،حال آنکه میدانند وقتی منابع پایان یافتند ،شددرکتها آنها را از
کار معاف خواهند کرد؟ در دنیائی که منابع محدود هسددددتند ،تولید فرآورده

های کم دوام ،دیگر قابل درک نیست .امروزه ،کم دوامی برنامهگذاری شده
دارد شامل تولید همه فرآوردههای مصرفی میشود.

بنابراین ،برعهده و در مسدئولیت هر کشور است که در بهرهبراداری منابع

طبیعی غیرقابل تجدید خود ،دل به جاذبه طعمه سود نسپارد و از عقل دور و
همه سو نگر پیروی کند .در بهرهبرداری ،نیازهای جمعیت امروز و فرداهای
خود را لحاظ کند .این بهرهبرداری عقالنی و رعایت کننده سددددالمت محیط

زیسددددت  ،بداید با مدیریت جهانی محیط زیسددددت که هر کشددددور را در برابر
مسدددئولیتش قرار میدهد ،همآهنگ بگردد .بدینخاطر اسدددت که ،در آنچه به
مسدددائل محیط زیسدددت مربوط میشدددود ،از اشدددتراک کشدددورهای جهان در

حاکمیت جهانی سخن میگوئیم.

باوجود این ،نیازهای اولیه جمعیت هرکشددور ،با تولید کاالها و خدمتها

در خود کشور و با کار مردم کشور و نه از راه بهرهبرداری شتابان منابع طبیعی
پایانپذیر ،باید برآورده شوند .بدینقرار ،اداره بهرهبرداری از منابع طبیعی می

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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 2.1.41برپایه استقالل از ترقی فنی در تولیدی که بیشترین رعایت

سالمت محیط زیست را میکند و در بکاربردن منابا طبییی ،بیشترین

قناعت را رویه میکند ،باید سود جوید:

همه نوآوریهای فنشناسی را نباید بکار برد .بخصوص فنون جدیدی که

به بهرهبرداری از منابع طبیعی تجدیدناپذیر ،شتاب میبخشند و یا عامل خطر

پذیرفتنهای مهارنکردنی میشدوند .بدینخاطر است که در اینجا ،ما از ترقی
فنی و نه از نوآوریهای فنشناسی ،سخن میگوئیم .از ترقی فنی ای سخن می
گوئیم که برای انسددان مفید اسددت و سددالمت محیط زیسددت را نیز لحاظ می

کندد .از ترقی فنی ای سددددخن میگوئیم که با موقعیت طبیعی (نوآوریهائی که
سبب بیشترکردن قناعت در بهرهبرداری از منابع و یا موجب استقالل آدمی در

تولیدد برای برآوردن نیدازهدای واقعی میگردندد) سددددازگدار و بدا ایجداد پایه
استقالل خوانائی دارند.

در بخش کشاورزی و صنایع غذائی ،بکاربردن فنون جدید که باروری را

افزایش میدهند ،کاری بس بجا اسددت .زیرا بکاربردن کودهای سددبز و آماده
کشدددت کردن زمین و بهبود محیط زیسدددت (حفظ جنگلها و باروری زمین و

حفظ آب و همراه کردن کشدداورزی با دامداری) را ممکن و بکار کشدداورزی
از نوع خانوادگی ،میآیند .مفهوم کشدددداورزی اکولوژیک ژرفانگر را میتوان
چنین تبیین کرد :نده تنهدا بداید از منابع طبیعی ،از رهگذر پایدار کردنشددددان،

بهترین اسدتفاده را کرد ،بلکه باید بیشتر سرمایه انسانی و کمتر سرمایه طبیعی

و یا مالی را بکارگرفت  .و این با کشاورزی خانوادگی خوانائی دارد .چرا که

این نوع کشددداورزی کارکنان بیشدددتری را به خدمت میگیرد (در کشدددورهای

ثروتمند برای بیکاران کار ایجاد میکند .و در کشورهای فقیر که  11درصد
جمعیدت فعدال در خددمت کشدددداورزی هسددددتند باروری کار را باال میبرد).
درکشداورزی ،رشتههای حفظ تولید از فاسد شدن و کشاورزی – اکولوژی و

اکوکشاورزی (ص ( )61نوآوریهائی که قناعت در مصرف مواد را ممکن می

کنند) ،راه و روشددهای جدیدی هسددتند که باید تجربهشددان کرد چرا که بکار

حال و آینده میآیند .آینده کشاورزی ژرفانگر کنونی را این مضیقهها تهدید
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میکنند .4 :افزایش قیمت نفت که شخم کردن را بیش از پیش گران میکند.
و  .2افزایش قیمت کودهای شددددیمیائی ،بخصددددوص کودهای ازت دار که از
گاز طبیعی سدداخته میشددوند  .و  .9مخالفت بیش از پیش مصددممانه جامعه
مدنی با آلودگیهائی که سموم نباتی پدید میآورند و برای سالمت زیانمندند.

در قلمرو تغدذیده ،نباید تهیه غذاهای جدید از مواد اولیه موجود در محل

را از یاد برد .با بکاربردن فنون پیشرفته میتوان غذاهای با کیفیت برای همه
جمعیت ،بخصدوص در کشدورهای فقیر ،تولید کرد .باید دانش و مهارت در

ارزشدددمندکردن مواد اولیه محلی ،بخصدددوص آنها بکار روند که در دسدددترس

هسددتند و بخاطر ناتوانی از حفظشددان از فسدداد ،از دسددت میروند .و از شددیوه
های تهیه غذا با حشرهها هم نباید غافل شد.

نمیگوئیم کدده ،در دراز مدددت ،ژرفددانگری اکولوژیددک در تولیددد ،نتددایج

بهتری از ژرفانگری سدددرمایهمدارانه ببار میآورد .اما برای اینکه کشددداورزی

جدید که کار بیشدددتر ایجاد میکند بتواند عمومیت پیدا کند ،باید سدددیاسدددت

کشداور زی مساعد با تولید در محل ،حد و حدودش را تعیین کند .کشاورزی
که خانوادهها آن را تصدی کنند ،هم در کشورهای شمال و هم در کشورهای

جنوب ،کارآترین حد و حدود اسدت .ضدروراسدت که ترقی فنی بسود این نوع

کشددداورزی ،بکارگرفته شدددود .باید دانسدددت که در حال حاضدددر ،کشددداورزی

بیولوژیک  91درصدد کمتر از کشداورزی متعارف است (  .)243و این امر
با این واقعیت که در سددال  2111جمعیت دنیا  3میلیارد میشددود و در سددال

 ،2411سر به  44میلیارد نفر میزند )221( ،خوانائی ندارد .بنابراین ،باید
وسددددائلی را یدافدت کده به ما امکان بدهند ،در عین رعایت سددددالمت محیط
زیست ،غذای الزم را تولید کنیم .بنابراین ،باید کشاورزی – اکولوژی را در
کشورهای جنوب بسط داد.

و درآنچه به دامداری مربوط میشود ،روش پیشنهادکردنی ،تویم کردن آن

با کشداورزی اسدت .سامانههای کشاورزی بزرگ که ،درآن ،کار خاک کم می
شدود و سدامانههای کشداورزی برخوردار از حمایت ،سدامانههای کشاورزی –
جنگلداری ( )224نیز تجربه کردنی هستند.
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روشن است که کشاورزی بر یک قطعه زمین سبب میشود که با از دست
دادن موادی که ترکیب محصددددول را میسددددازند ،فقیر گردد (از جمله ازت و
فسفات) .این مواد را باید به زمین بازپس داد وگرنه باروری خود را از دست

میدهد .بدینخاطر به زمن کود میدهند تا که سدددال بعد نیز محصدددول بدهد.
سدخن بر سدر ایناسدت که کود بای د اکولوژیک باشد ،یعنی بنابر افزایش وزن
محصول بهر قیمت نباشد.

در بخش مسدکن ،بنابر همان اصدل راهنما ،سدزاوار ایناسدت که مصالح

ساختمانی در محل موجود باشند یعنی خانهها از مواد موجود در محل ساخته
گردند .برای مثال ،برای عایق کردن ،میتوان از پشدددم طبیعی اسددددتفاده کرد.

اسدددتفاده از خشدددت که در  1قاره روی زمین مورد اسدددتفاده بود و اینک در
نقاطی از جهان بدسددت فراموشددی سددپرده شدددهاسددت و بتون جای آن را گرفته

است ،بلحاظ اکولوژیک بسیار سالمتر و بلحاظ داوم ،در درازمدت ،بادوامتر

اسددت .پس میتواند ،از نو ،در سدداختن بنا بکار رود .و نیز خانههای فردی و
جمعی را چنان باید سدداخت که تا ممکن اسددت کارمایه کم مصدددرف کند .و

خانهها را نزدیک به محل کار باید ساخت.

دربخش پوشدددداک ،بداید آن را از مواد اولیه موجود در محل تولید کرد.

بدیهی اسدت که دسدتآوردهای فنی را باید در اختیار پیشهوران گذاشت تا که
تولید پوشاک کار نیز ایجاد کند.

به عکس رویه کنونی که پوشدددداک طوری تولید میشددددود که زود کهنه و

مندرس بگردد ،قاعده باید این باشدد که پوشاک بادوام تولید شود .در تولید
پوشددداک ،تا ممکن اسدددت نباید از مد پیروی کرد .برای پرهیز از اسدددراف و

تبذیر ،پوشداک باید قابل رفو و مرمت باشد .تولید پوشاک ،نزدیک به محل

سدکنای مصرف کنندگان و با استفاده از مواد و کارمایه موجود در محل ،می

باید رویه گردد .بدینسان ،به مفهوم اقتصاد مدارمند نزدیک میشویم :هدف

از تولید کاالها و خدمتها ،در عین پرهیز از اسدراف در مصرف مواد اولیه،
از نو واردکردن کاالهای مندرس درچرخه تولید است .کیفیت یک کاال و یا
یک خدمت دیگر تنها با معیار رضدایت مصدرف کننده ،سنجیده نمیشود ،با

معیار پایدار بودن شیوه تولید نیز سنجیده میشود.
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کارفرمائیهای خصددوصددی بیش از پیش به فرآوردههای جدید و روشددهای
جدید تولید و طرزکارهای جدید عالقمند میشوند .میکوشند ،در کشورهای

فقیر ،روندهای تولید و عرضده به بازار منطبق با محیط محل (تولید و عرضه

فرآوردههدا بده بدازار با قیمت پائین به ترتیبی که دارندگان قدرت خرید اندک
نیز بتوانند آنها را بخرند) .مفهوم «قاعده هرم» یعنی این که باید هزینه تولید
و عرضه به بازار را کاهش داد تا که جمعیت فقیر نیز بتوانند کاالهای عرضه

شدددده را بخرند .این رویه را میتوان درپیش گرفت بدین شددددرط که به محیط

زیسدت آسیب نرساند .این بدان معنی نیست که پیشنهاد میکنیم به عهد حجر
بازگردیم .کامالً بهعکس ،پیشدنهاد میکنیم از فنون جدید استفاده کنیم برای

تولیدد فرآوردههدائی که جمعیت دارای قدرت خرید ناچیز نیز بتواند مایحتاج
خود را بخرد ،بیآنکه محیط زیست زیان ببیند.

و نیز مفهوم کارفرمائی اجتماعی این معنی را میدهد :فعالیت اقتصدددادی

که هدف اول آن ارضدددای نیازهای اجتماعی فقیرترینها و محیط زیسدددت به
سالم ماندن است (اشتغال و رعایت سالمت محیط زیست ،برآوردن نیازهای
اسداسدی) .اکثریت بزرگ سدزا اسدت که جانبدار چنین کارفرمائی باشد (مثال

چراغی که از سدال  2111بدینسدو ،در هند میسازند و بیشتر از یک میلیون
از آن در اختیار فقیرانی قرار گرفتهاسددت که نمیتوانند از شددبکه برق اسددتفاده

کنندو یا سدازمانی که آب آشدامیدنی را میان 611هزار ساکن مناطق روستائی

هند توزیع میکند .و یا برپایه صددنعت –کشدداورزی ،که در  44کشددور فقیر
پایه خود اتکائی غذائی همگانی ایجاد میشود).

باالخره ،حمایت از سددداختن ماشدددینهای تولید برای کشدددورهای در حال

رشددد ،کاری مهم اسددت .زیرا به این کشددورهای امکان میدهد مواد غذائی و
مصالح ساختمانی ،با مواد موجود در محل ،تولید کنند و...
 2.1.44پایه استقالل امکان میدهد به زمان ،زمان بدهیم و
درازمدت را به حساب آوریم:
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در دنیای وابسددددتگی های متقابل ،به گردانندگی دسددددت نامرئی بازار که نه
میتوان آنرا دیدد ونده مهدارش کرد ،بلند کردن زمان فعالیت های اقتصددددادی
ناممکن اسددت .بنابراین کوتاه مدت اسددت .زیرا مدام باید خود را با توقعات

بددازارمددالی (بحران قرضدددددههددای بخش عمومی و بحران قرضدددددههددای بخش

خصدوصی) تطبیق داده و خواستهایش را برآورد .حال آنکه رشد پایدار نیاز
دارد به ایجاد مسددیرها ،برای مدتی هرچه درازتر .پایه گرداندن اسددتقالل ،این

امکان را می دهد که زمان فعالیتهای اقتصددادی بلند مدت بگردد .امکان می

دهد انتخابها آزادانه و نه تحت جبر بحرانها که مرتب جانشدین یکدیگر می

شدددوند ،بعمل آیند .بحرانها چارههای شدددتابآلود را میطلبند و این چارهها

مسکنها بیش نیستند و بسا خود در بروز بحرانهای بعدی نقش پیدا میکنند.
اسددتقالل را اصددل راهنما و بلند مدت را زمان فعالیت کردن برای دموکراسددی
نیز سدودمند اسدت .زیرا ،انتخابات بر اساس برنامههای اقتصادی و اجتماعی

درازمدتی انجام میگیرند که اقبال اجرا شدددددن را دارند .بخالف وضددددعیت
فعلی که منتخبان ،بمحض انتخاب ،برنامه اجرا نکردنی را بدسددت فراموشددی

میسپارند.

برندامدهگذاری که فعالیتها در زمانهای کوتاه و میان مدت را هدفی معین

میسدازد که در دراز مدت تحقق پیدا میکند ،بامعنی و شدنی میگردد .آرمان
شهر دیگر نه خیالی که واقعی را میتوان اندیشید.

 2.6مفاهیم اصلی که در این نظریه بکارگرفته شدهاند :تسهیم و
مشارکت ،پایه استقالل ،حاکمیت اشتراکی ،ترقی فنی به
اشتراک گذاشته شده ،جمییت شناسی سبز ،باروری سرمایه
طبییی ،اقتصاد بهینه فشیوههای تولید و مصرف پایدار ،.اقتصاد
محلی فمدار کوتاه کشوری و در هر کشور ،منطقهای .و قابلیت
ها:
 2.6.4تسهیم و مشارکت:
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مفهوم تسدددهیم و مشدددارکت ،مرکز نظریه جدید اسدددت .پایانپذیری منابع
طبیعی کره زمین را لحداظ میکند و شددددهروندان جهان را فرا میخواند که از

منطق رقابت و سددددبقت گرفتن از یکدیگر در تولید و مصددددرف این منابع ،به
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
باید ،در سطح اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی ،سامانهای از ارزشهای

جدید را ایجاد کنیم که دسدددترسدددی همگان را به این منابع تضدددمین کند .این

مفهوم بیشتر از همه در مورد محیط زیست کاربرد دارد زیرا محیط زیست از
آن تمامی جهانیان ،نسددل امروز و نسددلهای آینده اسددت .برعهده ما اسددت که

محیط زیسددددت سددددالمی را در اختیار نسددددل آینده قرار دهیم و نسددددلها از پی
یکددیگر نیز بدایدد چنین کنندد .بددینخداطر و بده خداطر زندگی سددددالم ،باید

پیشرفت علمی و ترقی فنی را به اشتراک بگذاریم .درآنچه به اقتصاد مربوط

میشدود ،اصل تسهیم و مشارکت از لیبرالیسم بعمنای بزرگ کردن شاخصها
(شدداخص تولید ناخالص داخلی) ،میبرد .و روشددی را پیشددنهاد میکند برای
مدیریت بهینه داشتهها .زمین را داشته و دارائی متعلق به زیندگان بر روی آن،

نسددددل بعد از نسددددل میداند که همگان ،برای زندگی بهینه ،در آن ،سددددهیم و

شریک هستند.

 2.6.2پایه استقالل:
نظریهای که پیشونهاد میشود ،از یک میماری برخوردار است که،در
آن ،یووک رشوووتووه دایرههووا ،دایره مرکزی را در میووان میگیرنوود دایره

مرکزی پوایه اسوووتقالل اسوووت بنابراین پایه ،در هر جامعه ،هر فرد ،بدون
وابسددتگی به خارج ،دقیق بخواهی ،بدون وابسددتگی به بازارهای جهانی ،باید
غذا و پوشداک و مسدکن و شغل داشته باشد و از آموزش و پرورش و بیمه و

حمدایدت اجتمداعی و فرهندگ برخوردار بگردد .محیط زیسددددت نیز بداید از
سدالمت برخوردار باشدد .اسدتقالل یعنی بریدن از گردش کار شیوه وابستگی

هد ای متقدابدل مدا و قواعدد آن .بر پایه اسددددتقالل ،هرکشددددور ،بدینخاطر که
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خویشددددتن را از خارج حفظ میکند ،عرصدددده گسددددتردهای پیدا میکند برای
تشخیص و تعیین سیاستهائی که باید به اجرا بگذارد .از ناتوانی کنونی ناشی
از اجبار به انطباق دائمی با توقعات بازارهای جهانی ،رها میشود .استقالل
اصووول راهنموائی اسوووت کوه هم بکوار کشوووورهوای ثروتمند و هم بکار

کشوورهای فقیر میآید اسوتقالل به دموکراسووی امکان میدهد گردا

کار بهینه را بیابد زیرا مسدئولیت اجرای سدیاستهای متخذ برعهده منتخبان

میشددود و دیگر ،چون امروز ،جباری که خارج اسددت آنها را تعیین و تحمیل
نمیکند.

دایره اول یا پایه استقالل:
داشدتن این پایه برای هر کشور ضرور است .چراکه امکان میدهد شرائط
زنددگی سددددالم و کار برای همه ،فراهم آید .بنابراین پایه ،شددددرائط خاص هر

کشددور ،بخصددوص درآنچه به داشددتن منابع طبیعی مربوط میشددود ،لحاظ می

شدود .سدیاسدتهای اقتصادی و اجتماعی که مردم ساالرانه برگزیده میشوند،
باید ترجمان اسددتقالل باشددند .در محدوده جغرافیائی هرکشددور ،رقابت میان

تولیددکننددگدان باید روا باشددددد .باوجود این ،تولید و مصددددرف فرآوردههای
برآورنده نیازهای ضدددرور ،نباید عرصددده رقابت اقتصددداد بیگانه بگردند .این

بخش هدا بدایدد از حمدایت برخوردار گردند و رابطه با اقتصددددادهای بیگانه،
تحت مقررات درآید .این بخشها ،بلحاظ اقتصادی و مالی ،باید از استقالل
کافی برخوردار باشند و کار در اختیار همگان بگذارند .در مقام توزیع مجدد

درآمدها ،به یمن اخذ مالیات و یا عوارض و اختصاص آن به برخوردارکردن
همگان از حمایت اجتماعی ،اسددتقرار سددامانه حمایت اجتماعی و برخوردار

شدن شهروندان از حقوق اجتماعی ،بخصوص حق درمان ،میسر میشود.

آموزش و پرورش و فرآوردهها و خدمتهای فرهنگی را نیز میباید متعلق

به پایه اسدتقالل شمرد .هدف آموزش و پرورش برای همه باید این باشد که
بده هرکس امکدان بددهدد شددددیوه زنددگی خویش را خود انتخداب کند .و نیز،

فرهنگ و شدیوههای زندگی بطور عام ،به قلمرو آزادی تعلق مییابند که برای
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شکوفائی هر ملتی (توانائی انتخاب هویت خویش را داشتن و الگوی رشد و
شددیوه زندگی خود را برگزیدن) ضددرور اسددت .از این نظر ،فرهنگ فرآورده و
خدمتی چون فرآوردهها و خدمتهای دیگر نیسدددت .زیرا فرهنگ پیرو منطق
بازار نیست .از اینرو ،استثنای فرهنگی معنای خود را دارد.

در این سطح ،بنا باید بر به اشتراک گذاشتن ترقی فنی باشد.

دایره دوم یا دایره دارائیهای مشترک دارای ارزا استیمال:
این دارائیها شددامل تمامی فرآوردهها و خدمتهائی میشددوند که در طول

زمان ارزش اسددددتعمال دارند و بکار برخورداری همگان از رفاه میآیند و در
اختیدار قرارگرفتنشددددان نیداز بده پا درمیانی دولت دارد .بخشهای آب (آب
آشامیدنی برای همه) و نیرو یا کارمایه (عبور از تولید برق توسط نیروگاههای

اتمی و نفتی و گازی و ذغال سددددنگی به تولید برق «سددددبز») و حمایت از

محیط زیسددت و بهداری و بهداشددت و عمران منطقهای ،به دایره دوم متعلق
هستند .نقش د ولت ،بمثابه نظم و نسق دهنده ،در برخورداری جامعه و افراد
از این نوع فرآورده ها و خدمت ها بس مهم است .دولت قواعدی را مقرر می

کند که به همه امکان میدهند از این دارائیهای گرانبها استفاده کنند .در این
دایره ،رقابت جایز اسددددت اما مراجعه به خارج توصددددیه کردنی نیسددددت .هر

کشدددوری باید آب و نیرو و بهداشدددت و حمایت از محیط زیسدددت و عمران

مناطق مختلف خویش را خود تصدی کند.

دایره سوم یا دایره دارائیهای برخوردار از ارزا مبادله:
در این دایرها ،رقابت بدون قید و بند ،هم در سددددطح کشددددوری و هم در
سدطح جهانی ،روا اسدت .رقابت بدون تبعیض و تمایز باید باشد و فرآوردهها

و یدا خدمتها که مبادله میشددددوند ،تنها نباید آلوده کننده محیط زیسددددت و

بلحاظ اجتماعی ،زیانمند باشند .تاکه سالمت محیط زیست در جهان پایدار

بماند و معیارهای اجتماعی رعایت گردند.
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 2.6.9تسهیم حاکمیت و اشتراک درآن:
تسدهیم حاکمیت و به اشدتراک گذاشتن آن در قلمرو مسائلی پیشنهاد می

شدود که حلآنها نیازمند مشارکت شهروندان جهان ،در جستن و بکاربردن راه
حل اسدت .در سدطح ملی ،شهروندان در حاکمیت سهیمند .مسائلی که تمامی

جهانیان در حلشدان باید شدرکت کنند ،مسائلی هستند که هم در سطح ملی و
هم در سددطح جهانی باید به حل آنها پرداخت .پس شددهروندان هر کشددور ،در

سددطح جهان نیز ،درآنچه به کره زمین و امکان زیسددتن به آن مربوط میشددود،
شدددهروندان جهان بشدددمارند و در این قلمرو ،در حاکمیت شدددریک هسدددتند.

بنابراین ،نباید در سدطح ملی ،سدیاستهائی را اتخاذ و اجرا کرد و از اثرهای
ویرانگرش بر بقیت جهان ،باک نداشت .بدینقرار ،در این قلمرو ،حاکمیت
ملی ،ولو منشدور سدازمان ملل متحد آن را پذیرفتهاست ،باید سازگاری بجوید
با حاکمیت شدددهروندان جهان ،درآنچه به سدددالمت محیط زیسدددت و صدددلح

پدایددار و دارائیهدای متعلق بده همه مردم جهان (آب ،هوا ،اقیانوس) مربوط

میشدود .هدفهای ملی یک رشدد پایدار ،باید سدازگار باشددند با مدیریت منابع
در مقیاس جهان.
 2.6.1اشتراک در ترقی فنی و کاربرد فنون جدید:
فنونی که همگان را بکار میآیند و برای برخورداری از اسدددتقالل ضدددرور
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

گاه ،کشورها دستآوردهای فنی خویش را بایکدیگر مبادلهکنند .جریان آزاد
دانشهدا و فنها ،تویم با برخوردار کردن بدون تبعیض و تمایز تولیدکنندگان
همه کشددورها از آنها ،شددهروندان جهان را در سددطح برابر قرار میدهد .بدیهی

اسددت سددخن از دانشها و فنونی بمیان اسددت که بکار رشددد پایدار ،در عین

رعایت سالمت محیط زیست و دیرپائی منابع موجود در کره زمین ،میآیند.
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بدا این چهدارچوب نظری جددید ،ما از قلمرو والیت مطلقه بازار خارج
میشدویم .از بند قانون امتیازهای قابل مقایسده که بر تمامی تولیدها و خدمت

ها فرمانروا اسدت ،رها و وارد سدامانه تسدهیم و مشارکت میشویم .باز ،بنابر
بازگشدت به عقب نیست .بلکه ،بنابر بسامان آوردن شیوه زندگی خویش در

جامعه ،با در نظر گرفتن عاملهای جدیدی است که ترقی فنی پدیدشان آورده

است و نباید نادیدهشان گرفت.

هدف پیروزی در جنگ رقابت اقتصادی ،با پرداختن به رقابتی بهرقیمت،

نیسدت .پس نباید دستآوردهای ترقی فنی به انحصار این و آن درآیند و باید

در اختیار همگان قرار گیرند.

به اشدددتراک گذاشدددتن ترقی فنی و دسدددتآوردهایش و جامعه تسدددهیم و

مشددارکت ،یکدیگر را ایجاب میکنند .باوجود این ،با تمویل تحقیق توسددط
بخش خصددددوصددددی که نباید متوقف شددددود و باید بسددددط پیدا کند ،نیز ،باید

خوانائی داشته باشد.

درآنچده بده دایره دوم و دایره سددددوم مربوط میشددددود ،ترقی فنی از همان

معیارهائی پیروی میکند که در حال حاضر پیروی میکند :تحقیق هم دولتی
و هم خصوصی و حمایت از امتیازنامهها و آزادی در انتخاب نوع تحقیق.

 2.6.1جمییت شناسی سبز:
مفهوم جمعیت شناسی سبز با لحاظ کردن دو واقعیت ساخته میشود:

 . 4ناممکن بودن بسدط الگوی رشدد غرب به سدراسر جهان (کشورهای رشد
نیافته و درحال رشددددد) هم بخاطر کمیابی منابع و هم بلحاظ آلودگی محیط

زیسدددددت و هم بدده جهددت اتالف دارائیهددای متعلق بدده جهددانیددان (هوا ،آب،
اقیانوسها) نسل بعد از نسل.

 .2افزایش جمعیت کشددورهای درحال رشددد که یکچند از آنها نتوانسددتهاند

آنرا مهار کنند ،زمان تثبیت جمعیت جهان را دور و دورتر میبرد.
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جمعیت شددناسددی سددبز ،با در نظر گرفتن این دو واقعیت ،بنابراین ،متغیر
جمعیت و محیط زیسددت و دارائیها ،الگوهای رشددد پایدار را پیشددنهاد می

کند.

 2.6.6باروری سرمایه طبییی:
باتوجه به این واقعیت که منابع موجود در طبیعت پایانپذیر هسددتند ،باید

آنها را صرفهجویانه بکار برد تا دیر پایند .هرگاه بخواهیم چنین کنیم ،باروری

سددددرمدایده طبیعی ،دائم بدایدد افزایش پیددا کند تا که هم به تولید کنندگان و

مصرف کنندگان خدمت شود و هم منابع ،بخصوص منابع کمیاب ،کوتاه عمر
نگردند .در اینجا ،منطق نمو اقتصادی برپایه اسراف و تبذیر در بهرهبرداری
از منابع طبیعی را رها میکنیم و منطق سددددازگار کردن تحول اقتصددددادی با

منابع پایانپذیر را ،میپذیریم .تیم جکسددون ،اقتصدداددان ،یکی از بانیان این
منطق جدید است (.)222
 2.6.7اقتصادی که در آن ،بنابر تولید با کیفیت است :شیوههای

تولید و مصرف و پخش پایدار:

بعکس اقتصادی که ،در آن ،بنابر تولید بیکیفیت و ارزان با پیآمدهای

زیانبار ( آلودگی محیط زیسددت ،دانه پاشددیدنهای اجتماعی و مالیاتی و پولی
به قصددد سددلطه جسددتن) ،اسددت ،اقتصددادی که ،درآن ،بنابر بهترکردن کیفیت
تولید اسدت ،با شدیوههای تولید و مصدرف و پخشی دمساز است که از ویژگی
دیرپدائی برخوردارندد .این شددددیوههدا در قیمت تمام شددددده ،هزینه جبران پی

آمددهدای ویرانگر را لحاظ میکنند .و البته ،تا ممکن اسددددت ،از پیآمدهای

ویرانگر میکاهند .بدینقرار ،تبیین شدیوههای جدید تولید و مصرف و توزیع

کاالها و خدمتها قلب این تحقیق نظری هسدددتند .بنابر منابع موجود در هر
سرزمین و بنابر جمعیتی که در حوزههای تولید زندگی میکنند و بنابر انتخاب

هائی که شددهروندان ،آزادانه و مردمسدداالرانه ،برگزیدهاند ،الگوی خاص تولید
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و مصرف پایدار پذیرفته میشود .بدینسان ،عمران منطقهای کامل ،میسر می
شود.
 2.6.1اقتصاد محلی :مدارهای کوتاه و لحاظ کردن منطقههای یک

کشور:

در اقتصداد محلی ،اصل بر ایناست که میان فعالیتهای اقتصادی و منطقه

ای که ،در آن ،این فعالیتها انجام میگیرند ،از رهگذر هدف و جهت و مسیر
پایدار ،تعادلهای جدید ایجاد شدوند .بدینسدان ،منطقه محل جستجوی این

تعادل میشددود .از اینرو ،مدارهای کوتاه مرجح هسددتند زیرا به منطقه امکان
میدهند فعالیتها را دیرپا و تعادل را درازمدت بگرداند .مدارهای کوتاه میان
محلهای تولید و محلهای سدکنای مصرف کنندگان همجواری پدید میآورند.

منطقهها و سدددرزمینی که کشدددور اسدددت ،واحدهای جغرافیائی میشدددوند ،که
هریدک ،در خود و همده آنهدا بدایکددیگر ،میان جمعیت و محیطهای زندگی

شددان ،تعادل برقرار میکنند .در سددطح هر ملت ،اصددل اسددتقالل باید راهنما
بداشددددد تدا کده نیدازهای اولیه او ،به یمن بهرهبرداری پایدار از منابع خود ،در

محل ،برآورده شددددوند .لذا حوزههای تولید باید در جوار حوزههای سددددکنای
مردم منطقه باشند.

 2.6.3توانمندیها:
سددخن از توانمندیها را ،نخسددتینبار ،آمارتیا سددن ،اقتصدداددان ،به میان

آورد .مقصدددود توانائیهائی هسدددتند که یک انسدددان دارد برای انتخاب آینده
خود .به سددخن دیگر ،آن آزادی واقعی در نظر اسددت که به هرکس امکان می

دهدد ،انتخدابهدای زنددگی خویش را بعمدلآورد .این توانمنددیهدا ،به یمن

حقوق اجتمداعی (سددددالمدت و آموزش و پرورش) ،امکدانهدای متعدد را در
اختیدار هرکس میگدذارندد و این امکانها به او اجازه میدهند سددددرنوشددددت
خویش را برگزیند .بدینسددددان ،دیگر در مسددددئله فقیران ،از زاویه ارضددددای
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نیازهای اجتماعی آنها نگریسته نمیشود .بلکه ،از منظرعدالتی اجتماعی نگاه
میشددود که ،بنابرآن ،از رهگذر سددیاسددت توزیع امکانها ،همانسددان که جون
روالز ،در کتاب نظریه عدالت ،تشریح میکند ،آنان از امکانها برخوردار می

شددددوندد .بندابر ایناسددددت که با برخوردار کردن از آموزش و پرورش و تأمین
بهداشت و اسباب سالمت ،آنها بتوانند انتخابهای خود را به عمل بیاورند.

توانائی تعیین هدف و جهت و مسیر خود ،بنابراین ،توانائی ساختن الگوهای
شخصی رشد خویش را بجویند .بدینقرار ،دادن حقوق به هرکس جایگزین
برآوردن نیازهای آنها را میگیرد .هرشددهروند در زندگی شددخصددی و در زندگی
جامعه خویش ،دیگر نه تماشداچی نشدسته به انتظار تا که همبستگی همگانی

نیازهایش را برآورد که صاحب نقش میشود.

درکتداب عددالدت اجتمداعی ،تمامی نظرها در باب عدالت ،از جمله نظر

راولز را آورده و نقدکردهام .هنوز بر نویسنده کتاب و آرماتیا سن ،انسان بمثابه

مجموعای از اسددددتعدادها و فضددددلها ،برخوردار از حقوق ذاتی و نیز حقوق
سددیاسددی و اقتص د ادی و اجتماعی و فرهنگی سددلب ناکردنی ،دانسددته نیسددت.
حقوق دادنی هسددددتندد .اما چه کس و یا مقامی این حقوق را میدهد؟ هرگاه
جمهور مردم تصددیق نکنند که یکایک آنها حقوقمند هستند و بمثابه جامعه

نیز حقوقمند هستند و این حقوق را بکارنبرند ،رابطهها رابطههای قدرت می

مانند و همانطور که انتقادکنندگان رشدددد پایدار گفتهاند ( ،)229باوجود این

رابطهها ،به فقیرها ،در واقع به اکثریت بزرگ زیر سددددلطه ،اقلیت صدددداحب
امتیاز حقوق اعطا نخواهد کرد .افزون براین ،هرگاه انسان بمثابه مجموعهای

از استعدادها و فضلها پذیرفته نگردد ،عدالت بمثابه میزان تمیز حق از ناحق،

نمیتواندد بکدارگرفته شددددود و داشددددتهها و امکانها ،بر این میزان ،در اختیار
یکایک شهروندان ،یک کشور و نیز جهان ،قرارگیرند.

این کتدداب جلددد دومی دارد کدده ،درآن ،بدده تبیین رشدددددد انسدددددان بر وفق

ویژگیهدائی کده چنین رشدددددی میدارد ،از جملده ،بر میزان عددالدت اجتماعی
است ،بازخواهم پرداخت
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 9رهآوردهای مورد انتظار نظریه جدید رشد:
 9.4ترجی بخشیدن به اقتصاد سیاسی ،تقدم ازآن انسان است:
دانش اقتصددادی ،همواره ،آرزو شدددهاسددت که دانشددی دقیق بگردد و گاه

نیز ،بمثابه دانش دقیق ،ارائه شدددددهاسددددت .در واقع ،این علم ،با رقمها ،با
آمار ،ور میرود برای اینکه این و آن الگو را بسازد ،این و آن نظریه کارشده

ای را پدید آورد که کم و بیش به واقعیت نزدیک باشد و بتواند آینده را پیش

بینی کند .این نظریهها و این الگوها اغلب بکار میرون د برای توجیه سیاست
هائی با طبیعت اقتصادی و اجتماعی ،بسا محیط زیستی که گزیده میشوند.

دینع عدد و رقم در همه جا پیروی میشدود و علم اقتصاد تابخواهی از آن

در سداختن اعتبار برای خود ،در زمینه سدیاسدی ،سددود میجوید .بدون رقمها،
نظری که ارائه میشددود ،عقالنی و دقیق تلقی نمیشددود .بدون رقمها ،سددود و

زیانهائی که تشددددخیص میشددددوند ،مقبول نمیافتند .بدون رقمها غیر ممکن
اسددت بتوان مسددئلهای را به وسددائل ارتباط جمعی سددپرد تا به اطالع همگان
برسدانند و یا طرحی را پیشدنهاد کرد و انتظار داشدت سرمایه برای اجرای آن،

تأمین شدددود ( تفاوت میان بررسدددی تغییرهای آب و هوائی که کامالً با رقم و
عدد در میآیند با بررسی از میان رفتن زیستمندهای گوناگون (biodiversité

) کده سددددخت میتوان ،به زبان رقم و عدد ،ارائه کرد :از جمله،هزینههای بی
عملی که مرتب افزایش پیدا میکنند ،بنابراین ،فایده اقدام به تحصیل بودجه

برای دفاع از حیاتمندها و یا تدارک سدددرمایه برای مبارزه با فقر که دیگر نه

تنها یک وظیفه اخالقی که وسددیلهای برای تأمین منافع خویش اسددت .آمار و
الگوسددازیهای عالمانه که پیشبینیهای عقالنی و حتی غیر عقالنی «انسددان

مقتصددد» ( )homo economicusرا نیز در بر میگیرند ،را چنان هالهای

از حقیقت و واقعیت و عقالنیت در برگرفتهاسددت که وسددیله ضددرور تصددمیم

گیریهای بزرگ در زمینههای اقتصدادی ،اجتماعی و زیسدت محیطی ،گشته
اند .ارتباط فکر با فکر ،بر محور رقمها بسدی آسدانتر اسدت .بخصوص وقتی
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رقمها به ما ثابت میکنند که بلحاظ مادی و نیز اخالقی ،سود ما در ایناست
این کار را بکنیم و آن کار را نکنیم.

برای اینکه در پهنای جهانی ،مسدئله محیط زیست به حساب آید ،ضرور

آن شدددددهاسددددت که آن را به زبان اقتصددددادی ،یعنی به ارقام بیان کنیم .دلیل
موفقیت گزارش سال  2116استرن ( ) Sternو طنین سیاسی پیداکردنش ،
این بود که او کوشددید هزینه بیعملی در باره تغییرهای آب و هوائی را به رقم
درآورد .آنهدا هم کده از حیداتمندهای گوناگونِ در معرض نیسددددتی دفاع می

کنندد ،میکوشددددندد دفاع خود را با زبان رقمها موجه بگردانند .اال اینکه تا
امروز ،موفقیت چندانی بدست نیاوردهاند.

اما آیا علم اقتصدداد با الگوهای پرشددمارش به ارائه رقمهای صددحیح توانا

اسددت؟ آیا براسددتی یک علم دقیق اسددت؟ چندین نظریه بر پایه فرضددیههای
مختلف ،توسددط مشدداوران اقتصددادی که به این و آن مشددرب اقتصددادی تعلق
دارند ،بمدد گرفته شدددهاند برای اینکه به حکومت توضددیح بدهند ،دراین یا
آن وضددددعیت اقتصددددادی یا اجتماعی و یا محیط زیسددددتی ،چه بایدش کرد.

وانگهی ،اقتصداددانان به ندرت برسدر نسخه خوب توافق میکنند .آنچه برای

این دانش آزاردهندهتر است ایناست که گاه خود را توانا به شناخت واقعیت

آنسان که هست ،میانگارد.

برای مثال ،نظریه لیبرال که بر مبادله آزاد متکی اسدددت و خواسدددتار هرچه

ناچیزتر شدددددن مداخله دولت در قلمرو اقتصدددداد اسددددت ،با نظریه کینز که از

سدوسددیال دموکراسدی الهام گرفته و جانبدار مداخله در قلمروهای اقتصددادی و
اجتماعی و محیط زیستی است ،مخالفت میکند.

امر واقع دیگری که مشددکل میتوان نادیدهاش گرفت اینکه علم اقتصدداد

که مرتب الگو میسدازد ،در پیش بینی آینده ،بس ناتوان است .اقتصاد علمی
است که با قطعیت نمیتواند اوضاع و احوال در ماه آینده را پیش بینیع کند.
در تهیه الگو برای درازمدت نیز با مشددکل بزرگ روبرو اسدددت .تا بدانجا که

اغلب ،اقتصاددانان ،به استناد درسهای تجربههای گذشته ،آینده را پیش بینی

میکنند .در این کار نیز قیاس صددوری بکار میبرند .بنابراین ،تغییرهای روی
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داده را به حساب نمیآورند (بحران اخیر اروپا که از سال  2111آغاز گرفته
است ،مرتب با بحران سالهای  4391مقایسه میشود).

میان اقتصاددانها اجماع بکنار ،اکثریت آراء برسر الگوهای نظری که باید

بکاربرد نیز حاصدددل نیسدددت .برسدددر اثرهای قابل مشددداهده یک سدددیاسدددت

اقتص دادی ،در سدده یا شددش ماه پس از اجرا ،نیز نمیتوانند توافق کنند .بدین

خاطر است که علم اقتصاد اعتبار از دست میدهد .علم اقتصاد در بند رقمها

گرفتار آمدهاسددت و باوجوداین ،تردید نمیکند از سددخن گفتن درباره سددرمایه
انسدانی که میتواند جانشدین سدرمایه مالی و یا سرمایه جسمی ( )physique

بگردد .چنانکه پنداری این سددددرمایهها اجزائی هسددددتند که در ترکیب یک

شیرینی بکار میروند و تا بخواهی میتوان این را با آن جانشین کرد.

اما آیا بخاطر این واقعیتها ،از هرگونه محاسدددبه و حسددداب و کتاب باید

چشددددم پوشددددید تا این علم اعتبار بجوید؟ بهی رو .محاسددددبه اقتصددددادی،

الگوسازی اقتصادی ،نظریههای اقتصادی گوناگون مبتنی بر اقتصاد ریاضی،
ابزاری مفیدد هسددددتندد .امدا ابزاری در شددددمدار ابزارهای دیگر .در کنار علم

اقتصاد ،اقتصاد سیاسی وجود داردکه دستآورهایش را نباید نادیده گرفت.

و نیز ،اقتصداد یک علم انسدانی است .غنا و جاذبهاش بدینخاطر است.

از اینرو ،از وجه فنی و مقداری و سددددازوکاری آن ،نباید غفلت کرد .اال این

که باید آنرا نسددبی کرد تا که وسددیلهای در شددمار وسددیلهای دیگر بگردد و در
گرفتن تصدددمیمهای سدددیاسدددی بکارآید .در گزینشهائی بکارآید که ،بنام این
علم ،توسط اکثریت ،بگونهای دموکراتیک ،بعمل میآیند.

انسدان ،نقش اقتصدادی او و شیوه واکنشش در رابطه با روانشناسی ویژه

اش ،باید مدار انتخابهای اقتصدادی و اجتماعی و محیط زیسدتی ما باشند.
علم اقتصدداد ،همه وقت ،بخصددوص وقتی این بازارهای بینالمللی هسددتند که

حداکمندد و مرتدب قانونها و مقررات را از میان بر میدارند و حکم میکنند
که انسددانها خود را بطور مسددتمر با اسددتانداردهایش منطبق سددازند ،کارسدداز

نیست.

هر جدامعدهای ،بدایدد ازنو ،تواندائی انتخداب راه و روش زندگی خویش را

برگزیند .اما نه در اسددتقالل کامل از دنیائی که درآن زندگی میکند .بازگشددت
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به گذشته میسر نیست اما میتوان ،با شناخت امروز ،با بکار بردن فنون نو که
به مشددارکت گذاشددته شدددهاند و با رعایت حدود شددناخته شددده گره زمین ،در
استقالل ،راه و روش زندگی را برگزید .هر مردمی باید سرنوشت خویش را در
دسددت بگیرند اما با این روش :هم باید بنا را بر تسددهیم و مشددارکت میان هم

عصددران خود گذاشددت و هم از شددرکت دادن و سددهیم کردن نسددلهای آینده و

حق آنها بر زندگی شایسته غافل نشد.

از این دیدگاه و با به حسدداب آوردن مضددیقههای محیط زیسددتی زمان ما،

بدیهی اسدت که راهحلهای ارزانتر  ،اغلب ،درخور نیستند .زیرا بهرهکشی از
انسدان و منابع ارزانتر که بیشتر آلودهکننده (بکاربردن ذغال و مواد نفتی در

نیروگاههای برق) نیز هستند را ایجاب میکنند.

در دنیای محدود ما ،بدینسان ارزان تمام کردن تولید ،انتخاب عاقالنهای

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

مشدددارکت گذاشدددتن و هزینه حفظ سدددالمت محیط زیسدددت و هزینه تولید و
مصددرف پایدار را منظور میکند .این انتخاب اسددت که آزادیهای انسددانی و
آزادیهای نسددلهای آینده را ،برابر اعالمیه جهانی حقوق بشددر ،تضددمین می

کند.

 9.2زیر سئوال بردن قانون امتیازهای قابل مقایسه و تقدم بازار
جهانی و مبادله نابرابر:

● تن ندادن به قانون امتیازهای قابل مقایسه:
از پدایان جنگ حهانی دوم در  4311بدینسددددو ،قانون امتیازهای قابل

مقایسددده ،بکار توجیه آزادی ،میان مبادالت ،بدون فرقگذاشدددتن میان مبادله

شددوندهها و مبادلهها ،آمدهاسددت .اصددل موضددوعه آن ایناسددت که هر تولید
کنندهای ،اگرهم از بیشترین توان رقابت برخوردار نیست و در تولید خود ،از
امتیاز مطلق برخوردار نیسددددت ،خدمتها و فرآوردههایش ،بنابر امتیاز قابل
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مقایسددهای که دارند ،جای خود را در بازار پیدا میکنند (روند تخصددص که،
در آن ،هرکس برگ برنددهای را پیددا میکندد حتی اگر برگ برنده او بهترین
نباشددد) .بنابراین ،هر تولیدکنندهای باید در تولید کاال و یا خدمتی تخصددص
پیداکند که ،در آن ،بیشدددترین توان تولید را دارد و تولید فرآوردهها و خدمت

های دیگر را واگذارد .بروفقع بازی عرضده و تقاضا ،به یمن گردش ساز وکار

بازار باز بروی فرآوردهها و خدمتهائی که در بیرون مرزهای کشور تولید می

شددددوندد ،هر تولیدد کننددهای کداال و یدا خددمتی را تولیدد میکند که ،درآن،
تخصص دارد .این تخصص ،بنابر قاعده کنش و واکنش ،جریان مبادلهها را

میان تولید کنندگان و مصرف کنندگان ،تا دورترین نقاط جهان ،بشرط ارزان
بودن هزینه حمل و نقل ،برقرار میکند.

اجرای این قانون که سدبب جهش بازرگانی بینالمللی گشتهاست ،یکی از

پایههای نظریه لیبرال است که از سال  ،4311بر دنیای اقتصادی و اجتماعی
ما حاکم اسدت .تمامی مؤسسههای بزرگ بینالمللی (صندوق بینالمللی پول

و بانک جهانی و سدددازمان بینالمللی بازرگانی و سدددازمان همکاری و رشدددد
اقتصددادی) از سددیاسددتهائی حمایت میکنند که ترجمان لیبرالیسددم و این پایه
آنند .کشدورهائی که سدری میان سرهای کشورهای صنعتی درآوردهاند ،به یمن

جا و موقعیت پیداکردن در بازرگانی جهانی ،سربرآوردهاند.

امدا بعدد از گذشددددت  61سددددال از آزادی مبادالت که همچنان دامن می

گسددترد ،حاصددلی که ما آنرا پیشرو داریم کدام اسددت؟ حاصددل ایناسددت:
نابرابری میان تولیدکنندگان ،همواره ،رو به افزایش اسددددت .کشددددورهائی که،

بلحاظ فنی و یا سازماندهی ،هی امتیاز مقایسهکردنی ندارند به حاشیه رانده

شدددهاند .تنها امتیازهای آنها عبارتند از  .4سددطح پائین مزدها که امکان داده

اسدت یک چند از کارخانهها به این کشدورها منتقل شدوند (صدنایع نساجی به

بنگالدش) و  .2کمدکبینالمللی به نیازمند ترینها و  .9واپسماندگیها که
برهم افزوده میشدددوند همراه با انزوا که به آنها امکان میدهد در برخی از فن

شدناسیها جهش کنند (انقالب  numeriqueدر افریقا بخصوص در قسمت
ارتباطهای تلفنی – انترنتی در رشته بانک و بیمه).
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افزون براین ،ترقی فنی و اقتصاد تولیدِ زیاد با قیمت ارزان ،همراه با هزینه
حمدل و نقدل ارزان ،سددددبدب میشددددودکده ،اغلدب تولیدکنندگان برخوردار از
امتیدازهدای مطلق ،بر تولیدکنندگان برخوردار از امتیازهای مقایسددددهکردنی،

بس پیشددی بجویند .به سددخن دیگر ،در طول مدت ،یک تولیدکننده ،میتواند
تنها منشدددداء یک تولید در جهان و نزدیک به انحصددددارگر بگردد (صددددنایع

هواپیمائی – فضددددائی که دو تولید کننده جهانی دارند) .بدینقرار ،بازرگانی
بینالمللی ،بیش از پیش ،تحت سددلطه چند شددرکت ماوراءملی اسددت که تولید
را به زیان تولیدکنندگان بالقوهای در جهان به انحصددددار خود درآوردهاند که،
بدلیل ناتوانی از رقابت ،از تولید را رهاکردهاند.

درآنچه به بهرهبرداری از منابع طبیعی مربوط میشددود ،این درکشددورهای

ثروتمند اسددت که ،در فرآیند بکاررفتنع در تولید کاالها و عرضدده به بازار ،آن
منابع ارزش افزوده پیدا میکنند .نه در کشددورهای فقیر دارنده این منابع .این
مبادله نابرابر است و سبب تصاحب منابع طبیعی به قیمت ناچیز میشود.

نتایجی که چنین سددددامانهای ببار میآورد ،بس سددددنگین هسددددتند :تنها

برخوردارتر از بیشدددترین باروریها برجا میمانند و دیگر تولیدکنندگان ناپدید

میشدددوند .و این امر سدددبب از دسدددت رفتن کار در اغلب کشدددورهای دنیا می

گردد .میان ناحیههای تولید و ناحیههای مصددرف ،فاصددلهها و بغرنجیهای

رابطهها را بیشدتر میکند که ،بنوبه خود ،سبب برهم افزوده شدن حمل و نقل

هدا و وابسددددتگی مصددددرف کنندده میگردد .منداطقی کده درآنها ،منابع طبیعی

اسددتخراج میشددوند ،گاه فقیر میمانند حال آنکه ارزش افزوده درجای دیگر
ایجاد میشدود (اورانیوم در نیجریه) .بر قول نویسدنده باید افزود که با صدور
منابع طبیعی از کشددوری ،زمینه و امکانهای کار نیز ،از آن کشددور ،به کشددور

واردکننده ،صددادر میشددوند .درازای درآمد حاصددل از این صدددور ،کاالها و

خدمتها وارد میشددوند و جانشددین تولید داخلی میگردند .حاصددل مبادلهها،
نابرابریها و بیکاری و فقر و قهری اسددت که از دینامیکهای رابطه مسددلط –

زیر سدددلطه هسدددتند و به جان مردمی میافتند که اقتصدددادشدددان در موقعیت
زیرسلطه است.
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مسدددابقه در باروری شدددغلها را در کشدددورهائی (کشدددورهای اروپائی)که
عرصده این رقابت هستند،نیز ،از میان میبرد .رقابت در قیمت ،یعنی رقابت

در ارزانتر تمدام کردن تولیدد ،گداه دمپیندگ اجتمداعی (سددددلب حمایتهای
اجتماعی) و دمپینگ محیط زیستی (آلودگی محیط زیست) را ببار میآورند.
در حقیقدت ،در رقدابدت عنان گسددددیخته ،هرچه ارزانتر تمام کردن تولید ،به
ندددرت ممکن اسدددددت بددا کدداهش اندددازه برخورداری از بیمددههدا و امددداهددای
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

این بود ،نیروی برق قابل تجدید جایگزین نیروی برق حاصدددل از بکاربردن
نفت و گاز و ذغال سدنگ و اتم شدده بود .اقتصاد سبز هی گاه اقتصاد ارزان

تمام کردن تولید نیسدت .بدینخاطر است که نیروی برق سالم جانشین نیروی
برق آلودهکننده نمیشود.

سددامانه رقابت که همگانی شدددهاسددت ،از رهگذر کنش و واکنش ،سددبب

برهم افزوده شدددن پیآمدهای منفی میشددود (هزینههای غیر مسددتقیم تولید و
حمل و نقل و هزینههای عرضدددده فرآوردهها و کاالها به بازار که تولید کننده
برعهده نمیگیرد) که تمامی جامعه و محیط زیسددددت باید تحملشددددان کنند.
بورس بددازیهددا بددازارهددای بینالمللی را فرا میگیرنددد بددا این تفدداوت کدده

سدددوداگریها از قاعده بنیادی که رویاروئی واقعی عرضددده با تقاضدددای جهانی
اسدددت ،پیروی نمیکنند .اغلب ،بهرهبرداری از منابع طبیعی ،نه از ایجابات
بلند مدت که از ایجابات کوتاه مدت پیروی میکند.

● گذار از تولید ارزان و کیفیت گریز به تولید کیفیتگرا:
از سددامانه تولیدی که بنایشبر رقابت در هرچه ارزانتر تمام کردن اسددت

باید به سدددامانهای گذرکرد که بنایشبر هرچه با کیفیتتر تولید کردن اسدددت.

یعنی سددددامدانهای که بنایش بر حمایت اجتماعی از هر کارگر و از سددددالمت
محیط زیست و از بهرهبرداری پایدار منابع طبیعی و عمران تمامی منطقهها به
ترتیبی اسددت که ،در هر کشددور ،حوزههای تولید در جوار محلهای اسددکان

372

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

در رقابت ،رقابت در ارزان تمام کردن تولید که شدداخص خوبی در درازمدت
نباشدد ،نمیتوان تبیین کرد .رشدد متعادل با سیمای انسانی ایجاب میکند که
افق رشدد نخسدت ملی باشدد و سدپس بر برآوردن نیازهای ملت متمرکز باشد،

بی آنکده بده رقابت بینالمللی تقدم بخشدددددکه اغلب ،هدف پایدار را قربانی

سود زودرس میکند .دستآوردهای باروری ،وقتی تحصیل آنها ضرور باشد،
باید در سدطح ملی ،سنجیده و انتخاب گردند چنانکه نیازهای اولیه جمعیت
کشدددور برآورده شدددوند و در محدوده قلمرو مورد نظر ،بیشدددترین میزان کار را
ایجداد کنندد .بندابراین ،این نده رقدابدت برسددددر هزینده واقعی تولید و یا هزینه
سددداختگی آن که حق تولیدکردن برای زیسدددتن اسدددت که باید ایجاد کرد ،که
مقایسدده میان شددرائط تولید قابل مقایسدده اسددت که امکان میدهد نیازها ،در

استقالل ،برآورده شوند.

هدف از حذف ارادی و برنامهگذاری شددده تمامی موانع گمرکی ،شددرکت

در مبادله آزاد  -که بهترین سدامانه رشد برای همه تبلیغ شدهاست و میشود-

اسددددت .لذا ،باید تقدم قائل شددددد برای بازارهای جهانی در تعیین قیمتها و

حجم مبدادلهها و رعایت معیارهای فنی ،در گسددددتره اقتصددددادی که همواره

گسدتردهتر از پهنای اقتصاد واقعی است (تبدیل بخشهائی که ،در آنها ،هنوز
هدف از تولید برای عرضده به بازار نیست به بخشهائی که ،درآنها ،هدف از
تولید عرضدددده به بازار اسددددت) .در نظریه تعادل والراس ،وقتی ارتباطها میان

بخشهای اقتصدداد با یکدیگر و رشددتههای هر بخش با یکدیگر و با رشددته

هدای بخشددددهدای دیگر همگدانی میگردند ،مبادلهها باید به ایجاد یک بازار
گسددددترده بداز بروی همه ،بیانجامند که ،در آن ،قیمتهای برای دراز مدت،

ثابت میمانند.

بدداوجود این ،برخالف آنچدده این نظریدده پیش بینی کرده بود ،گردشکددار

اغلب بازارهای جهانی چنین نیسددددت .بر خالف نظریه لیبرال ،به نسددددبتی که

رابطهها همگانی میشوند ،قیمتها بس مواج و بیش از پیش ناثابت میگردند.
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زیرا غیر ممکن است که تولیدکنندگان جهان بتوانند الگوی تولید خود را ،در
رابطه با بازارجهانی ثابت بسدددازند که عالئم خوب میدهد .عالمتهای قیمت

و کمیت و کیفیت هی گاه شدداخصهای ثابت و بادوام نیسددتند .زیرا بیش از
اندازه مواج و اغلب توسددط سددوداگری جهانی دسددت کاری میشددوند (نمونه

مواد اولیه کشاورزی).

این عالمتها تولید کنندگان را بایکدیگر مقابل میکنند که شدددرائط تولید

همسددان را ندارند .بنابراین ،نمیتوانند در رقابتی منصدددفانه شدددرکت کنند .در
یک ردیف نیسددددتند (تولید کننده کوچک برزیلی یا آرژانتینی که در زمینی به

وسددعت یک هکتار تولید میکند چگونه بتواند با تولید کننده صدداحب چند
هزار هکتدار رقابت کند؟) .این عالمتها تولیدکنندگان ناتوان را بر آن میدارد

کده از کدارگران بهرهکشددددی کنند (کار کودکان ،کار کارگران مهاجر که برگه
اقدامت ندارند ،مزد بخور و نمیر) و به قیمت تخریب محیط زیسددددت و بهره

برداری بهرقیمددت از مندابع طبیعی ،تولیددد کننددد  .و بدداالخره ،بیثبداتی بددازار

جهدانی پیدام روشددددنی میدهدد ،درآنچه به پایان گرفتن برخی از منابع و هزینه
محیط زیستی بهرهبرداری از آنها ،مربوط میشود :بنابر شیوه کنونی رقابت در
بدازار جهددانی ،عمر این منددابع کوتدداه و بهرهبرداری آنهددا بددا تخریددب روزافزون

محیط زیست همراه است.

● بکوارنبردن مییواری کوه بوازارهوای جهانی وضوووا کردهاند ،بقصووود
بازیافتن استقالل:

عالمتهائی که بازار جهانی میدهد ،گرچه در اوضددداع و احوالی چند مفید

هسددتند ،برای تولیدکنندگان جهان اطالعاتی بشددمار نیسددتند که براسدداس آنها،
اینان بتوانند ،بدون ترس ،شرائط تولید را تنظیم کنند و سامان آورند.

بدینسدان ،هدف از بریدن از الگوی کنونی مسلط ،ایناست که بازارهای

داخلی موقعیت از دسدت رفته را بازیابند تا که ویژگیهای تولید و مصرف هر
سدددرزمین ،با برآوردن نیازهای اسددداسدددی مردم آن سدددرزمین انطباق بجویند و

بیشددترین اشددتغال را پدیدآورند .تاریخ اخیر نشددان میدهد که بسددط بازارها

اثرهای مثبت بر ثبات قیمتها نداشتهاست.
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بریدن از طرزکار کنونی اقتصداد باید روشن و بیچند و چون باشد .تقدم
بدا فعدالیدت اقتصددددادی هر ملدت اسددددت و در این فعالیت ،تقدم با برآوردن

نیازهای اولیه سددداکنان آن ،توسدددط خود آنها اسدددت .تقدم با تولید داخلی در
عین رعایت امکانهای پایدار و عمران منطقهای است .بدینسان ،درآنچه به
برآوردن نیازهای اولیه مربوط میشددود ،این اصددل اسددتقالل اسددت که پایه می
شود و باید رعایت گردد.

درآنچده بده فرآوردههدا و خددمدتهدای برآورنده نیازهای اولیه مربوط می

شددود ،مبادله بینالمللی بعد از آن محل پیدا میکند که نیازهای اولیه ارضدداء
شوند .بازارهای بینالمللی تنها باید محلهای عرضه مازاد تولید باشند .تولید

کاالها و خدمتهائی «تغییر محل یافته» (صدددنعتها که به کشدددورهای فقیر
منتقل شدددهاند) ،برای کشددورهائی که هنوز اسددتقالل خویش را باز نیافتهاند،
دام هستند.

مبادله بینالمللی کاالها و خدمتهای دیگر (آنها که به پایه اسددددتقالل ربط

نمیجویند) کامال آزادند بشدرط آنکه عمل تولید با عمل مصرف درآمیخته و
در تعادل با محیط زندگی باشددند .به سددخن دیگر ،تولید و مصددرف این نوع

فرآوردهها و خدمتها باید از یک منطق پیروی کنند و آن سددددازگاری با این
تعادل اسدددت .به ترتیبی که تولید آنها سدددبب ویرانی محیطی که ،در آن ،تولید

میشوند ،نگردد .درآنچه به مصرف آنها مربوط میشود ،نیز ،محیطی را ویران
نکنند که در آن مصرف میشوند .در این سطح است که مهار بینالمللی تولید

و مصددرف اینگونه فرآوردهها و خدمتها توسددط یک مقام جهانی مسددتقل،
کارساز میشود.
 9.9برقرارکردن حق تولید برای زیستن و حق کار به یمن

برقرارکردن پایه حاکمیت اقتصادی و اجتماعی برای همه:
هرگاه به تاریخ دورانی طوالنی رجوع کنیم ،مشاهده میکنیم که حاکمیت

اقتصادی و اجتماعی سرزمینها ،در قرن شانزدهم وجود نداشت .امپراطوری

های بزرگ تشددکیل و سددرزمینها را تابع خود کرده بودند .بعد ،ملتها سددر
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برآوردند (در قرن نوزدهم در اروپا و در قرن بیسدتم ،به یمن استعمارزدائی در
بقیه جهان) و این امر همراه شدددد با آزاد شددددن تدریجی مبادلههای بازرگانی

بینالمللی .در مرحله نخسددت ،ملتهای اروپائی سددلطهگر (سددیاسددی ،نظامی،
اقتصددددادی ،فرهنگی) و اسددددتعمارگر بودند .در مرحله بعد ،نوبت به پیدایش

قدرتهای بزرگ رسددید که هریک بر بخشددی از جهان سددلطه اقتصددادی و

سیاسی یافتند.

مرحلده کنونی ،مرحلده غلبه جهانی شدددددن اقتصددددادی و حاکمیت قانون

امتیازهای قابل مقایسدهاست که بههر اقتصاد ملی و شرکتهای ماوراءملی امر

میکند ،از راه بهترین شدددن ،در بازار جهانی ،جا و موقع پیداکنند .به سددخن
دیگر ،در شددددمدار تولیددکننددهترین ،رقیبترینها بگردند تا بتوانند به حیات

اقتصادی ادامه دهند.

با برقرارکردن پایه حاکمیت اقتصدددادی و اجتماعی ،در هر سدددرزمین ،از

سددددیطره این رقابت همگانی شددددده بیرون میرویم که ،درآن ،بهترینها یعنی

آنهدائی میتوانندد زندده بمانند که بطور مصددددنوعی ،تولید خود را ارزانتر ،به
بازار عرضدده میکنند .اینها نه تنها زنده میمانند ،بلکه با حذف کردن رقیبان،

پیشدددرفت هم میکنند .با برقرار شددددن این حاکمیت ،هرکشدددوری میتواند ،
مسدددتقل از عامل فشدددار بیرونی که آنرا ناگزیر از انطباق با خود کند ،الگوی

رشد پایدار خود را انتخاب کند.

بدینسدان ،گزینش عاملهای مرجح وارونه میشود .دیگر بازار جهانی که،

از راه منطبق کردن مداوم اقتصددادها با معیارهای خود ،الگوهای اقتصددادی،
اجتماعی و محیط زیسدتی را همسان میکند ،بر فعالیتهای اقتصادی کشورها

فرمان نمیراند .این وضعیت و موقعیت هر کشور و گزینش مردمساالر مردم
هرکشور هستند که چند و چون الگوی رشد را تعیین میکنند .بدینسان ،هر
ملتی ،برای سددداختن آینده خود و نسدددلهای آینده ،الگوی رشدددد خویش را می

سدازد .برخالف فکری که القاء شددهاست ،این محدوده نظری بسیار بازتر از
محدوده بس بسددددته و سددددختگیر بازار جهانی اسددددت که انطباق اجباری با

معیداری را نداگزیر میکندد کده خود تعیین میکند .در حقیقت ،بازار جهانی،
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محدوده بسدددتهای برمحور یک الگوی یگانه اسدددت که چندگونگی را از میان
برمیدارد.

هرگوواه ،ملتی ،بووه این و یووا آن دلیوول ،سووویوواسوووووت نمو زدائی ف

 . décroissanceو یا نمو صفر و یا نمو شتابگیر و یا استقالل کامل
و یا

را برگزیند ،نمیتواند آنرا به اجرا بگذارد اگر اهرمها دراختیار

آن نباشووند زیرا اگر اهرمها مال او نباشووند ،او بیش از اندازه به خارج

وابسته است بازیافتن حاکمیت ،بمعنای آناست که هر ملت و هر کشوری

شددرائط انتخاب واقعی در طول زمان را بدسددت آوردهاسددت .آنها که منشددور
سازمان ملل متحد را در  26ژوئن  4311تصویب کردند ،خواسشان این بود
که ملتها از حاکمیت ملی برخوردار گردند.

این حاکمیت اقتصادی و اجتماعی که به استقالل فرهنگی سرباز میکند

را قبول وابسددتگی متقابلع ضددرور و واقعبینانه ،در آنچه به محیط زیسددت و به

مشارکت گذاشتن دانشها و ترقی فنیمان مربوط میشود ،تعدیل میکند.
● استقرار حق تولید برای زیستن و حق به کار:

غذا و مسکن و پوشاک و تعلیم و تربیت شدن و توانائی انتخاب فرهنگ

خود را یافتن ،حقوق بنیادی هر شدددهروند این جهان هسدددتند  ،کشدددور او هر
کشدوری باشدد .همان طور که پیش از این خاطر نشدان شددد ،ارضای نیازها به
یمن کار خویش در اقتصددددادی محلی ،چنانکه محل تولید به محل سددددکنی
نزدیک باشدد ،باید الهام بخش سدیاستهائی باشند که بر میگزینیم .ملتی که
نتواندد خود نیدازهدای بنیادی خویش را برآورد ،اسددددتقالل و آزادی انتخاب

سددرنوشددت خود را نیز ندارد و نمیتواند ،در اسددتقالل ،شددهروندان خود را در
کار و حاصددددل کار سددددهیم کند .هی اهمیت ندارد که در بازارهای خارجی
مقادیر کافی پوشداک و بسدا با بهائی ارزانتر وجود داشدته باشند ،پوشاک را

ولو گرانتر ،در کشدور باید تولید کرد .ملتی (افراد تشکیل دهندهاش نیز) که
اسدتقالل خود را از دسدت میدهد ،در برآوردن نیازهای اساسیش ،وابسته می

گردد .حتی همبسدددتگی ملی خود را نیز از دسدددت میدهد .نه در سووط هر
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ملت که در سووط هر فرد نیز ،تحصوویل اسووتقالل تحصوویل آزادی نیز
هست

در محدودهای بر مدار استقالل ،اختالف میزان باروری ،این کشور به آن

کشددور ،باز ممکن میشددود .تولیدکنندگان داخلی ،بایکدیگر ،رقابت میکنند
اما اینان به یک کشدددور تعلق دارند و بدینخاطر که کمی و بیشدددی باروریها
اندک است ،همه میتوانند تولید کنند.

افزون براین ،باروری آنها ،تضمین کننده کار در محل است .هرگاه هدف

رسدددیدن به اشدددتغال کامل باشدددد ،بکارگرفتن این یا آن میزان باروری امکان

دارد .بدینسدددان ،تولید محلی نیازهای اسددداسدددی را بر میآورند .چراکه دیگر
آهنگ افزایش میزان باروری ،از خارج ،تحمیل نمیشود .سیاستهائی که از
رهگذر شور و با توجه به موقعیت و وضعیت محل ،برگزیده میشوند ،آهنگ

افزودن بر میزان باروری را تعیین میکنند .بدینسان ،مصرف کنندگان همان

ها میشوند که کار جستهاند و تولیدمیکنند .تعادل میان باروری و اشتغال در
شددمار ممیزهای تنظیم اقتصدداد کالن اسددت .مقامات دولتی باید توانائی این

تنظیم را داشته باشند تا که همبستگی و انسجام اجتماعی برجا بماند.

برای مثال ،در کشوری که مردمش از بیکاری رنج میبرند ،چه سودی در

بکار بردن آن باروری (کشددتزارهای بزرگ مکانیزه) اسددت که شدداغالن یعنی
مردمی را بیکدار میکندد کده واحددهدای کشدددداورزی کوچک را ،خانوادگی،

تصدددی میکنند؟ بهتر این نیسددت که به دنبال آن ترقی فنی باشددیم که باروری
خانوادههای تولید کننده را افزایش دهد تا که تولید و شددغل پایدار بگردند و
هم محیط زیست آلوده نگردد؟
 9.1پذیرفتن گوناگونی الگوهای رشد پایدار ،بنابر موقییتها و

وضییتهای مخصوص هر کشور:

الگوی رشدد پایدار هرکشدور باید موقعیتها و وضعیتهای جغرافیائی و
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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باید ،خواستهائی را منظور کند که شهروندانش ،برخوردار از نظام دموکراسی،
آزادانه ابراز میکنند.

بنابر نظریهای که پیشدنهاد میشدود ،شرائط برخورداری از استقالل فراهم

میشوند و پایه استقالل استوار میگردد .یک کشور و ملتش توانائی انتخاب

کردن را پیدا میکنند .مقابله اقتصادی و اجتماعی و محیط زیستی با خارج،

هم چندان برجدا اسددددت امدا بده یمن وجود مرزها و معیارها ،نظم و انتظام می

جویدد .بددینسددددان ،بیآن کده بطور دائم مجبور بده انطبداق تولیدد خویش بدا

شداخصهائی باشدد که از خارج تحمیل میشدوند ،هرکشدوری ،برای ساختن
الگوی خاص خود ،پهنای عمل پیدا میکند  .و بایسته ایناست که این الگو

بر وفق ویژگیهدا و گزینههای کشددددورسدددداختهگردد که با ویژگیها و گزینههای

کشورهای دیگر بس متفاوت هستند.

بعنوان مثال ،کشوری که منابع طبیعی فراوان و جمعیت کم دارد ،به یقین،

همدان هددفها را ندارد که کشددددوری با منابع طبیعی کم و جمعیت زیاد و نیاز

بسدددیار به کار .و نیز ،بلحاظ رشدددد اقتصدددادی و اجتماعی ،هدف این کشدددور
همان نیسددت که هدف کشددوری دیگر .کشددوری میتواند درپی سددطح زندگی

باال ،و در همانحال ،بسیار پرتوقع باشد درآنچه به کار و کارآئی فرد در طول

زندگیش مربوط میشود .ملتهای دیگری میتوانند خواهان سطح زندگی پائین

تری باشدند اما بخواهند شدهروندانشدان وقت آزاد بیشتر و زندگی اجتماعی پر

مایهای داشته باشند.

دیگر بهزیسددتی را ،همچون امروز ،با فعالیت تولید در طول سددال ،اندازه

نخواهنددگرفدت .بلکده ،بدا انتخداب مردمسدددداالرانده الگوی جامعهای اندازه
خواهند گرفت که ،درآن ،اصدل بر اسدتقالل است .چنانکه هر شهروند نیز از
اسددددتقالل برخوردار بگردد .با اندازه سددددالمت محیط زیسددددت به ترتیبی که
نسددلهای آینده نیز از آن برخوردار شدددوند ،اندازه خواهند گرفت .از اطاعتِ

فرمان یک الگوی رشددد منحصددر به فرد خارج خواهند شددد که کشددورهای
غربی مطیع آنند و کشددورهای نو رشدددیافته نیز از آنها پیروی میکنند و برآنند

که پیشی نیز بگیرند.
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گزیدن الگوی رشددددد که باید بدان تحقق بخشددددید ،دیگر گروگان بازار
جهانی نیسددددت که تنها یک راه را پیش رو میگذارد .هر کشددددور و هر ملتی

اسدددتقالل کافی بدسدددت میآورد برای آنکه ،مردمسددداالرانه ،هدف خویش را
معین کند .از جمله این الزامها را همگان باید رعایت کنند:

 . 4اداره درازمدت منابع طبیعی خود ،اعم از تجدید پذیر و یا تجدید ناپذیر.
به سددخن دیگر ،لحاظ کردن حق نسددلهای آینده ،بدون تشددبث به کشددفهای

علمی که گویا امکان میدهند آن نسلها نیز منابع طبیعی در اختیار بجویند.

 .2در آنچه به محیط زیسدت مربوط میشود ،هم در سطح ملی و هم در سطح
جهانی ،دو مؤسسه باید مراقب سمتیابی بهبودش باشند.

 . 9غذا و مسدکن و پوشداک هر یک از ساکنان کشور تأمین باشد .هر ساکن

کشددور شددغل درخور داشددته باشددد .بر وفق اصددل اسددتقالل و به یمن بازتوزیع
درآمددهدا و امکدانهدا ،هر شددددهروندد تعلیم بجویدد و تربیدت بیابد تا که ارکان

دموکراسی استحکام بیابند.

 .1در عین رعایت اصددل کثرت در توحید ،فرهنگ و رسددوم هر محل بتوانند
دیر بزیند.
در عوض ،درآنچه به الگوی اقتصدادی و اجتماعی و هدفهای اقتصادی و
اجتمداعی مربوط میشددددود کده بداید برگزید ،انتخابها ،همه ،باید در اختیار
باشدددند .نموزدائی برای یکی و نمو صدددفر درصدددد برای دیگری ،نمو سدددبز و

تحکیم کننده همبستگی ،نمو اقتصاد سبز و نموزدائی همزمان اقتصاد سنتی و
نمو همه جانبه ،الگوی هریک از اینها باشدددد ،باید در رابطه میزان ضدددرور

افزایش باروری در ایجاد شغل ،برگزیده شود.

هرکشددددور وقتی میتواند هدف و مسددددیر خود را تعیین کند که بتواند آمار

منابع انسدانی و طبیعی خود را بگیرد و حساب و کتاب نیازهای اولیه ساکنان

خود را ترتیب و ایجابات محیط زیست خویش را شناسائی کند .و ،با کاستن
وامهای خارجی خود ،استقالل عمل و آزادی انتخاب خود را بدست آورد.

دیگر اندازه رشد را تنها رقمهای گویای فعالیت ،بنابراین ،مصرف یک

کشور ،یعنی مصرف افراد و مصرف دولت و مؤسسههای عمومی،ظرف یک
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سددال ،بدسددت نمیدهند .سددطح بهزیسددتی اسددت که کیفیت ترقی را ،بیآن که
سدعی در به کمیت درآوردن آن شدود ،بدسدت میدهد .بیشی داشتههای قابل

تجدید و تجدید ناپذیر که در اختیار نسدلهای آینده گذاشدته میشدود است که

اندازه بهزیستی را بدست میدهد .این تحول مثبت سرمایه ملموس (سرمایهای

که مجموعه زیربناها و تأسیسات و تجهیزات هستند بعالوه سرمایه طبیعی )

و سدرمایه غیر ملموس (سرمایه انسانی و سرمایه اجتماعی) است که میگویند
آیا رشد پایدار مسیر صحیح را در پیش گرفتهاست یا نه .اندازه سرمایه انسانی
را سددددطح تعلیم و تربیت معین میکند .اندازه سددددرمایه اجتماعی را کیفیت
بنیادهای اجتماعی و انسجام اجتماعی بدست میدهند.

برای این که اجرای برنامه رشددددد قرین موفقیت بگردد ،چهار سددددرمایه،

یعنی سددرمایه جسددمی (زیربناها و مجموع تأسددیسددات و تجهیزاتی که در تولید
بکار گرفته میشددوند) و سددرمایه طبیعی و سددرمایه انسددانی و سددرمایه اجتماعی

باید تحولی مثبت بجویند .هرکشددوری  ،در همانحال که بهزیسددتی بیشددترین

شددمار از سدداکنان خود را تأمین میکند ،باید توانائی کاسددتن از آالیندههای
محیط زیسدت را داشدته باشد .دیگر کشورها خود را با یکدیگر مقایسه نمی

کنند ،دیگر در رقابت بایکدیگر نیسدتند .اینک کشورها هریک افق باز خود

را دارند و میتوانند الگوی رشد خود را بسازند.

نظریه سددهیم کردن و به اشددتراک گذاشددتن بر اصددل اسددتقالل به هر ملت

امکان میدهد باروری و رقابت را در سددددطح کشددددور خود ،به شددددیوه مردم

سدداالرانه ،مدیریت کند .امروز ،کشددورها درگیر مسددابقه بیامان در تحصددیل
حداکثر باروری هسدتند .چراکه وسدیله اصلی در رقابت بینالمللی برای سلطه
جوئی بر دیگران اسدددت .چرا دنیای دیگری را در نظر نیاوریم که ،درآن ،هر

جامعهای ،بنابر موقعیت و انتخابهای مردمسددداالرانهاش ،تصدددمیم بگیرد به
شدیوه دیگری تحول باروری خویش را مدیریت کند؟ نخست ،بهی رو ،مسلم
نیست که همه کشورها در درگیری مسابقه برسر تحصیل بازهم بیشتر باروری

سود داشته باشند .درکشورهائی که کار کم و بیکاری زیاد است ،مسلم نیست

که درپی تحصددیل باروری بیشددتر شدددن بهترین راهحل برای جذب بیکاری

باشددد .تسددهیم کار گاه بر تحصددیل باروری بیشددتر ،آنهم بهر قیمت ،رحجان
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دارد .برای مثال ،چرا کشوری مثل فرانسه ،با داشتن  1میلیون بیکار ،باید در
مسابقه برسر تحصیل حداکثر باروری شرکت کند؟

سه مثال برای اینکه نقش تعیین کننده پایه استقالل را دریابیم :در قلمرو

کشدددداورزی ،درکشددددورهائی که بهرهبرداریها کوچک اندازهاند ،اسددددتفاده از
بیشترین باروری ایجاب میکند که اصالح ارضی به ترتیبی بعملآید که زمین

های کوچک به زمینهای بزرگ کشددداورزی بدل شدددوند .اما راهکار بهتر این
اسدددت که باروری واحدهای تولیدی کوچک را افزایش دهیم تا که بیشدددترین

کسان کار پیدا کنند .در قلمرو پوشاک نیز ،آیا ترجیح با ایناست که کارخانه
های بس بزرگ ایجاد کرد که برای تمامی دنیا تولید کنند و یا باروری پیشه

وران محلی را بیشددددتر کرد کده نیدازهای محلی را بر میآورند و در محل کار

ایجاد میکنند؟ و باز ،در قلمرو مسدددکن ،آیا سدددداختن بناها را باید بر عهده
شرکتهای ساختمانی بیگانه با بیشترین باروری گذاشت و یا برای ساختن آنها

باید به شدرکتهای ساختمانی محلی ،رویآورد که البته توان رقابت با اولیها

را ندارند اما برای محلیها کار ایجاد میکنند؟

به شدرکت گذاشدتن افزایش باروری بقصدد نکاستن از شمار شاغالن در

عوض ،بیشددددتر کردن زمدان فراغدت آنها ،راهکار دیگری برای جامعههای ما

اسدددت که در جسدددتجوی الگوئی برای آینده خویش هسدددتند .اما چرا به این
مسدابقه بیپایان ،که باوجود ضعف تقاضا،عرضه فرآوردهها و خدمتها را از
اندازه بدربرده اسدت ،پایان ندهیم؟ چرا به این مسدابقه که اختیار از دست ما
انسدانها در بهره برداری بیش از بیش منابع طبیعی در حال ته کشیدن ،بدربرده

اسدددت ،پایان ندهیم؟ چرا به این مسدددابقه که ناگزیرمان میکند بیش از بیش

کارکنیم حال آنکه پیشدرفت فنی باید در خدمت انسان ،در تغییر کم و کیف
کدار و طوالنی کردن مددت کارآئی او ،باشددددد ،پایان ندهیم؟ چرا باید به این

مسددابقه ادامه بدهیم که کار روزانه انسددان را طوالنیتر  ،بنابراین ،فرسددایندهتر

میکند؟

هرگاه هرکشددور ،اصددل اسددتقالل را راهنمای خویش کند ،اسددتقالل به او

اجازه میدهد راه خاص خود را برگزیند که بسدددا شدددرکت در مسدددابقه برسدددر
باروری نمیشدود .چرا نباید تصدور کنیم که در بعضدی محیطهای آسیبپذیر،
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میان قلمرو تولید و قلمرو اسکان جمعیت باید تعادلی را جست که ،با سرمایه
طبیعی ثابت ،برای همه کار ایجاد میکند ،میان عرضددده و تقاضدددای کاالها و

خدمتها ،در محل ،همخوانی پدید میآورد؟ چرا نباید بتوانیم تصورکنیم که
کشدورهائی باید بتوانند ،بهیمن برخورداری جمهور مردم خود از بیشددتر شدن

میزان باروری ،زمان آزاد سداکنان خود را بیشتر و بدان بهزیستی آنها را کامل
تر کنیم؟ چرا نبدایدد بتوانیم تصددددور کنیم که ،در آنچه به باروری مربوط می

شددود ،در مواردی که به تخریب منابع طبیعی شددتاب میبخشددد ،بازگشددت به

عقب ،بایسدتهاست؟ چرا نباید بتوانیم تصور کنیم کشورها میتوانند همزیستی

کنندد درحدالی کده ،در زمینده رقدابت ،انتخابهای مردمسدددداالرانه آنها ،یکی

نیسدددتند؟ چرا نباید بتوانیم تصدددور کنیم که «مصدددرف همواره بیشدددتر» دیگر
واحد اندازه گیری رشدددد ما نیسدددت و باید جای به مصدددرف بازهم بهتر ،بهتر

بلحاظ کیفیت فرآورده و یا خدمت و بهتر از نظر کرامت انسددددان و مدیریت

منابع طبیعی جهان ،بسددددپارد؟ چرا نباید بتوانیم تصددددور کنیم که در باالبردن

میزان بداروری ،انددازه نگه نداشددددتهایم و باوجود فراوانتر شدددددن بیکاران،
دسدتگاههای تولید را خودکارکردهایم؟ چرا نباید بتوانیم تصور کنیم که جای
یک کشدددور را در میان کشدددورها ،شدددمار خودروهائی که در بازارهای جهانی

بفروش میرسند ،معین نمیکند؟ چرا نباید تصور کنیم که این باروری سرمایه
طبیعی ،بدا پیروی از منطق هرچدده طوالنیتر کردن عمر آنهدا اسددددت کده بدایددد

بکداربرد و نده بداروری کده بهرهبرداری در مقیاس بزرگ را ممکن و عمر این

منابع را کوتاه میکند؟ چرا نباید تصددددور کنیم که باید رابطه خود را با زمان
تغییر بدهیم ،رابطهبا زمانی را باید تغییر دهیم که ،امروزه ،هم اکنون اسددددت

حال اینکه بیش از هرزمان دیکر زمان تأمل و اندیشددیدن و باز اندیشددیدن را
باید دراز کرد؟
٭ گزینش الگوهای جدید مصرف منطبق با داشتههای بالفیل و بالقوه
هر سرزمین:

تا این زمان ،الگوی مصددرف حاکم ،الگوی مصددرف درکشددورهائی بوده

اسددت که بیشددترین تولید ناخالص داخلی را داشددتهاند ،یعنی غرب و در ریس
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آنها ،امریکا .باوجود هشدددددارهای باشددددگاه رم به کشددددورهای غرب درباره
ناممکن بودن ادامه دادن به این شدددیوه زندگی ،این الگو ،معیار گشدددتهاسدددت

برای دیگر کشددددورهای جهان .در واقا ،هرگاه حجم و کیفیت مصووورف
تمامی بشوووریت همان شوووود که مصووورف سووواکنان امریکا ،برابر برآورد

کارشوووناسوووان ،هم بلحاظ منابا طبییی ضووورور و هم بخاطر آلودگی

محیط زیسووت که ببار میآورد ،نیاز به  1کره زمین دیگر میشووود بنابر
برآورد کارشووناسووان ،ظرفیت زیسووتی که کره زمین دارد 44.1 ،میلیارد

هکتوار زمین برای  7میلیارد سووواکنان روی زمین ،یینی سووورانه 4.69

هکتار اسوت هرگاه الگوی مصورف امریکائی همگانی شود ،نیاز به 17
میلیارد هکتار زمین ،یینی  1کره زمین است

الگوی مصدددرفی که بیشدددترین مردم دنیا میخواهند پیداکنند ،بخصدددوص

آنهائی در آرزویش هسدتند که سالها از توانائی مصرف درحد ارضای در خور

نیاز به غذا و پوشاک و مسکن را نداشتهاند ،نمیتواند الگوی همه انسانهای

روی زمین بگردد .از اینرو ،بازار ،الگوی مصددددرفی سدددداخته ،یا به سدددداخته
شددنش کمک رسانده و یا حتی اجازه دادهاست ساخته شود که از رده خارج

شدددهاسددت زیرا نمیتواند همگانی بگردد .لذا ،تغییر این الگو ضددرور اسددت،
بهتر بگوئیم ،باید بههر کشدددور امکان داد ،بروفق داشدددتههای بالفعل وبالقوه
خود ،الگوی خاص خود را برگزیند .الگوئی را برگزیند که تحقق بخشددددیدن

بدان ،محیط زیسددددت را بدان حد آلوده نکند که نتواند سددددالمت خویش را
بازیابد .به سخن دیگر ،در مصرف ،قناعت باید پیشه کرد.

هرگاه بنا رابر داشتههای بالفعل و بالقوه بگذاریم ،رجحان با این میشود

که الگوهای مصددددرف کشددددورها متفاوت باشددددند .باوجود این ،یک الگوی
مصددرف پایه وجود داشددته باشددد که مصددرف هی انسددانی نباید کمتر از آن

باشددد .این الگوی جهان شددمول به همه انسددانها امکان میدهد تغذیه کنند و
لباس بپوشددددند و مسددددکن پیداکنند و از تعلیم و تربیت و شددددغل و بیمهها و

حمایتهای اجتماعی ،در عین محترم شدددمرده شددددن فرهنگشدددان ،برخوردار
گردند.
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بر وفق الگوی مصدرفی با این ویژگیها ،انسدانهای روی زمین شهروندان
میگردند و شددماری از کشددورهای جهان میتوانند ،در مصددرف قناعت پیشدده
کنند و فرآوردههائی که سداخته میشوند برای این که زود از رده خارج شوند
را بدا فرآوردههدای بدا کیفیت و بادوام جانشددددین کنند .و شددددماری دیگر از
کشدورها الگوی مصدرف بیشدتر را بر میگزینند اما مراقبت میکنند ،مصرف
را از اندازه بیرون نبرند و از زرق و برق فرآوردهها بکاهند .شدددمار دیگری از

کشدددورها به نمو بخشدددهائی رجحان میدهند که با سدددالمت محیط زیسدددت

سددددازگارند و بخشهائی را گرفتار نمو زدائی میکنند که محیط زیسددددت را
آلوده میکننددد .بنددابراین کدده هر سددددرزمین منددابع طبیعی متفدداوتی دارد و هر
سددرزمینی جمعیت خویش را دارد و میزان رشددد را متناسددب با این داشددتهها

تنظیم میکند ،الگوهای مصدددرف پایدار ،ناگزیر ،متفاوت و تابع داشدددتههای
بالفعل و بالقوه هرکشدور و رشد فنی (تعادلی که باید جست میان شیوه زندگی

و تأثیر ترقی فنی) خواهند شدد .واقع بین باشیم .در این سطح ،به برابری نمی

توان دست یافت.

● مساعدکردن شرائط برای رشد اقتصادی  -اجتماعی و
همبستگی افزا:

شدیوه سدازماندهی اقتصداد اجتماعی که بر همبسدتگی میافزاید و تحصدیل

سدود را تنها ضابطه فعالیت نمیگرداند ،بایسته این زمان است .در واقع ،این
شدیوه سدازماندهی است که امکان میدهد عاملهای اجتماعی و محیط زیستی
بکارگرفته شدوند که وقتی شدیوه سازماندهی لیبرال  -که بنایش بر ارزان تمام

کردن تولید اسددت با نوشددتن هزینهها به پای محیط زیسددت و منابع طبیعی و

مردم زحمتکش  -اسددت ،بکارگرفتنی نیسددتند .بنابراین شددیوه سددازماندهی،

کشور میتواند محرومترین مناطق خود را قابل زندگی درخور کند ،میتواند به
بیکاران کار دهد ،میتواند خدمتهائی را (تصدددددی زبالهها و ضددددایعات و
فضدددداهدای طبیعی و تدأمین آب و امددادگری و )...برعهدده بگیرد که بخش

خصدوصدی ،بخاطر ناچیز بودن میزان سود ،بدانها روی نمیآورد اما جامعه به
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آنها نیاز دارد .این شددیوه سددازماندهی (بیمهها ،سددندیکاها ،تعاونیها ،انجمن
های غیر انتفاعی ،بنیادها) که در پی سددود ،به هر قیمت ،نیسددت ،با هدفهای

اجتماعی و محیط زیسدتی که یک جامعه میتواند برگزیند ،بخصوص با رشد
پایدار ،خوانائی دارد .درپی سده دسدتآورد شددن ،یکی اقتصددادی و دیگری
اجتماعی و سددومی محیط زیسددتی ،رشددد اقتصددادی -اجتماعی و همبسددتگی

افزااست.

 9.1لحاظ کردن پایانپذیری منابا طبییی ،بخصوص آنها که تجدید
ناپذیرند:

اسف منظور کیسوووت در اینجووا؟  .بدده این واقعیددت کدده کشددددورهددای نو

رشددیافته نیز الگوی مصدرف حدناپذیر را جستهاند که بهی رو ،با حفظ این
منابع سداگار نیست ،نیز ،اهمیتی نمیدهد .به اثرهای تویمان افزایش جمعیت

و الگوی رشددددد تاریخ مصددددرف گذشددددته ما و بر زیادت گرفتن نیازهائی که

برآورده نمیشددددوند ،توجهی نمیشددددود .دولتهای کشددددورها همچون بخش
خصدوصی به جستجوی نمو اقتصادی ،نمو بازهم بیشتر و به هر قیمت ،ادامه

میدهند بیآنکه نگران آلودگی محیط زیست و زمین خالی از منابع باشند که
برای نسددددلهدای آیندده میرا

میگدذارندد .باورهائی چند این گریز به پیش را

توضیح میدهند:

 .4باوراول ،باور به نبو انسان و به توانائی او در اندیشیدن راهها برای بیرون

رفتن از بنبسددتهائی اسددت که ما انسددانها درآنها هسددتیم .اما چرا ،همانند
برخی از ما ،همگان براین باور نمیشوند که ،انسانی که در مرکز جهان قرارش

دادهاند ،با بکاربردن هوش و عقل خویش ،نمیتواند معجزه کند .برای مثال،
نمیتواندد بجدای مندابع طبیعی که پایان میپذیرند ،از منابع جدید بهرهبرداری
کند .برای تقاضددای جمعیت روزافزون جهان ،مواد غذائی ،شددیوههای جدید

تغدذیده پیدداکنددد .نمیتوانددد خطرنداکترین فنهددا را مهددار کندد و در محیط
زیسددتی که آلوده و آلودهتر میشددود ،وسددیلهها برای زندگی بسددازد؟ چرا نباید
باورکرد ،انسان پیشاروی خالء ،راهحلها برای خنثی کردن اثرهای گرم شدن
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آب و هوا ،نخواهد یافت؟ چرا نباید باور کرد که انسددددان نمیتواند بر محیط
زیست مسلط شود و ویژگیهایش را با ویژگیهای دلخواه خود جانشین کند؟

 . 2باور دوم ،باور به بازار است ،باور به بازاری داریم که با عالمتهائی که می

دهد میتواند ،لحظه به لحظه ،پیش پای ما را روشدن کند  .این دست نامرئی
به تمامی انسددددانیت خیر میرسدددداند .حال آنکه فقر و غنیرا ایجاد میکند و

حتی در قلمرو پیشدرفتهترین اقتصادهای جهان ،چون اروپا ،انبوه بیکاران را،
پدید می آورد .عالمتهای بازار کم سددددوتر از آن هسددددتند که جلوی پای ما و
راهی که باید درپیش گرفت را  ،روشن کنند.

 .9باور سددوم ،باور به پایان ناپذیری منابع موجود در کره زمین و داشددتههای
بالقوه آناسدددت .اکثریت بزرگ انسدددانها هنوز این باور را دارند .حال آنکه
ضددددروراسددددت هرچده زودتر از این بداور رهدا بگردیم و واقعیدتهای زیرا را

بپذیریم:

● نبو انسان نمیتواند تمامی مسائل را حل کند .هرچند در مواردی میتواند
برخی از سررسیدها را به تأخیر بیاندازد .مثل کمیاب شدن نفت و گاز و ذغال

سنگ را .انسان قادر مطلق نیست .و

● این واقعیت را صددداحب نظریه از قلم انداختهاسدددت :سدددامانهای (سدددرمایه

داری) که مسددئله میسددازد و مسددئلهها را فحهبر هم میافزاید ،خود نمیتواند
مسددئله حل کند .این سددامانه اسددت که باید تغییر داد و پیش از آنکه ،مسددئله

های برف انبار شده ،غیر قابل حل بگردند.

● بازار اغلب نزدیک بین اسدددت .اگر کمیابی عرضددده و تقاضدددا را در زمان
معین گزارش میکند ،نمیتواند ته کشددیدن برنامهگذاری شددده بعضددی منابع و

زیانهائی که از رهگذر شددیوه تولید ژرفا نگر به محیط زیسددت وارد میشددوند
را گزارش کند .پیآمدهای منفی و یا خسدددرانهای وارده به محیط زیسدددت را

که ما تمامی اثرهایش را تحمل میکنیم ،اثرهائی که در محاسدددبه اقتصدددادی

منظور نمیشوند را گزارش نمیکند.

● پایان پذیری شددددماری از منابع که جانشددددین نمییابند ،که ،به ضددددرورت،
جانشدددین نخواهند شدددد ،واقعیتی پیش روی ما اسدددت .میتوان چند نمونه را
خاطرنشان کرد :پایان پذیرفتن برنامه گذاری شده نفت و گاز و ذغال سنگ،
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پدایان پذیرفتن برنامهگذاری شددددده منابعی که تجدید ناپذیرند همچون آهن و
مس و نیکدل و اورانیوم و شددددن و خداکهدای کمیاب ،پایان پذیرفتن برنامه
گذاری شدده بعضدی انواع که روزهای واپسین بقای خود بر روی زمین را می

گذرانند  ...کمبود برنامهگذاری شدددده منابع ،درآینده ،چون آب و زمین بارور

و کودهدا برای آنکدده بتوان نیدداز جمعیددت در حدال افزایش جهدان بده غدذا را

برآورد.

● مهار سدددرمایه طبیعی ایجاب میکند که دو مقام تصدددمیمگیرنده ،مدیریت
تمدامی مندابع موجود در کره زمین را تصدددددی کنند .این دو مقام ،یکی مقام

تصددمیمگیرنده در سددطح ملی اسددت و دیگری مقام تصددمیمگیرنده در سددطح
جهان است.

مقام اول باید توانائی اندازهگیری سددرمایه طبیعی ،شددامل منابع تجدیدپذیر

و هم منابع تجدیدناپذیر  ،را داشدددته باشدددد .باید بتواند تحول این سدددرمایه را

مهار کند .بنابراین ،باید بتواند ،به تناسددب داشددتههای بالفعل و بالقوه خود،
الگوی رشد را  ،بر اساس استفاده درازمدت از منابع ،تهیه کند.

مقام بینالمللی با تصددویب تدابیر متخذ در سددطح ملی و با جانشددین مقام

اول شدددن در بعضددی موارد ،در مواردی که مقام اول نمیتواند تصدددی کند،

تصددددی مقام اول را کامل میکند .بدینقرار ،با تعیین مسدددیر برای منابع ملی
که موضوع برداشت شدید و مبادله با خارج هستند ،میزان بهرهبرداری درحد

مطلوب از آنهدا را به ترتیبی معین میکند که برداشددددت از آنها در طول زمان

میسر باشد.

● در سدطح محلی ،سیاستی که به اجرا گذاشته میشود باید بنایش بر افزایش
باروری سدرمایه طبیعی به قصد طوالنی کردن مدت تولید فرآوردهها و خدمت
هائی باشددد که این سددرمایه را بکار میبرند .به ترتیبی که فرآوردهها و خدمت

ها هرچه با دوامتر بگردند .بازسددددازی سددددرمایه طبیعی نیز میتواند منبع مهم

سرمایهگذاری باشد .از این دیدگاه که بنگریم ،اقتصادی مدارمند که در مدار
خود ،ضددایعات و تفالهها و زبالهها را به مواد اولیه باز میگرداند ،اقتصددادی
است که باید بکارش برد.
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● اما کاری که همگان میباید بدان بپردازند ،پرهیز از اسدراف و تبذیر است.
کار بایسته خودداری از تولید فرآوردههای زود مصرف و رویآوردن به تولید

فرآوردههای بادوام اسددت .پرهیز از تولید فرآوردههائی اسددت که از رده خارج
شددنشدان ،در زمانی کوتاه ،برنامهگذاری میشدود .باید ارزش مصرف کردن و
زود به دورانداختن را ضدد ارزش شناخت و مصرف فرآوردهها و خدمتهای

بادوام قابل تعمیر را ارزش گرداند.

لذا میباید ضدمانت نامههای کاالها یی که فروشندگان ،بهنگام فروش ،به

خریدار می دهند ،درازمدت باشدند و با معیار قناعت و صدمه نزدن به سالمت
محیط زیست بخوانند.

 9.6جهانی شدنی دیگر :به اشتراک گذاشتن حاکمیت درآنچه به
محیط زیست مربوط میشود:

هرگداه بخواهیم مرز دقت را بیشددددتر کنیم ،باید بگوئیم که درباره جهانی
شدددن فریب خوردهایم .نبایداز آن گریخت باید جهت و مسددیر و هدف آن را

تغییر داد .میباید برپایه تسهیم و نه رقابت ،پدید میآمد .باید برپایه همکاری
در قلمروهای محیط زیسدت و فن و نه بر اساس وابستگی متقابل اقتصادی و
اجتماعی ،ساخته میشد.

آن تغییر بزرگ کدده در قرن بیسددددتم بدده انجددام رسددددیددد این بود کدده مددا بر

محدویتهای محیط زیسددددتی کره زمین ،وجدان یافتیم .نه تنها منابع طبیعت
پدایدان نداپدذیر نیسددددتندد ،بلکه پایانپذیر هسددددتند .بنابراین ،باید بیاموزیم به
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،

بطورعمده اقتصددادی ،بر محیط زیسددت محلی اثر میگذارد ،بلکه این اثرها،

در سددطح جهان ،برهم افزوده میشددوند .در سددطح محیط زیسددت ،وابسددتگی
متقابل ناگزیر اسددددت ولو ،گاه پدیدههای محیط زیسددددتی محلی (آلودگیهای

محلی) بوجود میآیند.
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باری ،منشدددور سدددازمان ملل متحد مصدددوب سدددال  ،4311بدانخاطر به
تصوی ب رسید که هر ملتی بر قلمرو کشور خویش ،حاکمیت کامل بجوید .تا
که روند اسدتعمارزدائی شدتاب بگیرد و ملتها استقالل بیابند .به سخن دیگر،

هر ملتی آزاد اسددت در تصددددی محیط زیسدددت خویش .باوجود این ،عواقب
محیط زیسددددتی اعمال هر سددددیاسددددتی ،در سددددطح ملی ،اغلب دامنگیر تمام

جهان(آب ،هوا ،کاهش سطح جنگلها) میشوند .بدینسان ،آنچه یک کشور
نسبت به محیط زیست خود روا میبیند ،شیوه زندگی و آینده کشورهای دیگر

را گرفتدار عواقبش میکند .لذا ،باید در سددددطح بینالمللی عمل شددددود تا که
مراقبت از سالمت محیط زیست نه تنها تحت مسئولیت کشورهای برخوردار

از حق حداکمیدت قرارگیرد ،بلکده تحدت حداکمیت بینالمللی نیز درآید وقتی

آنچه یک کشددور با محیط زیسددت خود میکند اثرات منفی بر محیط زیسددت
جهان میگذارد.

در دنیائی که منابع تمام شدددنی هسددتند و فشددار انسددانی هی گاه اینسددان

شدید نبودهاست ،به اشتراک گذاشتن ضرور و بمعنای مدیریت همساز منابع
طبیعی کشدور است همراه با شرکت در مدیریت منابع کشورهای دیگر .گرچه،

در تاریخ اقتصدددادی و اجتماعی اخیر  ،جهانی شددددن وابسدددتگیهای متقابل

همگانی شددهای را ببار آوردهاسدت ،اما زمان آناست که این جهانی شدن را،
از نظر محیط زیسددت و اسددتقالل هر کشددور ،زیر عالمت سددئوال قراردهیم.
باوجود پایانپذیری منابع و آلودگی محیط زیسددت ،وابسددتگی متقابل در این
دو امر ،اجتناب ناپذیر شدهاست.

تا اینجا ،صواحب کتاب ،از سوه امر بس مهم غافل ماندهاست :امر

اول این که در وابسوووتگی متقابل ،کشوووورها دارای موقییت یکسوووان
نیسووتند کم شووماری در موقییت مسوولط و پر شووماری در موقییت زیر

سولطه هسوتند استقالل ،پیش از همه ،رها شدن این دو دسته کشورها
از موقییتهای مسلط و زیر سلطه است امر دوم دینامیکهای رابطه

مسولط – زیر سوولطه هسووتند که با وجود آنها ،جریان نیروهای محرکه

در مقایسووه جهان و مهار آنها از سوووی ماوراءملی ها سوواختن و اجرای

الگوی رشوود پایدار را ناممکن میکند و امر سوووم اینکه حق با آنهائی
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اسوووت که میگویند ،در سوووامانه جهانی کنونی ،رشووود پایدار ،در عمل،
همان خواهد شووود که ماوراملیها میخواهند بدینخاطر با آن موافقند

( .)221از میان برخاستن نظام سلطهگر – زیر سلطه و مدیریت جهانیع مردم

سدددداالر ماوراء ملیها به ترتیبی که هرکشددددور  ،در اسددددتقالل و آزادی ،بتواند
نیروهای محرکه خویش را در رشدد ،همآهنگ با رشد کشورهای دیگر جهان

و سدازگار با سدالمت محیط زیست ،بکار برد ،میتواند رشد پایدار را ممکن
کند .به کتاب باز گردیم:

بدینخاطر اسددددت که ایجاد آژانس جهانی محیط زیسددددت ،برخوردار از

اختیارهای واقعی و توانا به عمل ،به یمن اعمال «حق سخت» (یعنی بلحاظ
حقوقی نداگزیر کنندده خداطی از تصددددحیح خطدا) و نه «حق نرم» ،همان که

امروز هست و بدان عمل نمیشود ،ضرور است .این بدان معنی نیست که هر
دولت ،اختیار محیط زیسدددت کشدددور خویش را از دسدددت میدهد ،بلکه بدان

معنی است که بشیوه یک پدر باید مراقب سالمت آن باشد .حقوق کشورهای
دیگر بر محیط زیست و حقوق نسلهای آینده به محیط زیست را رعایت کند

و فعالیتهای ویرانگر محیط زیست را روا نبیند.

در مورد محیط زیست ،میتوان اعالمیه حقوق بشر سال  4713را بکار

برد و گفت :هر شددهروندی از حقوق انسددان برخوردار اسددت .اما در فضددای
خاص خود به ترتیبی که دیگری را از این فضددددا محروم نکند .کار دولت نیز

ایناست که مراقبت کند کسی به فضای دیگری تجاوز نکند.

نظر نویسووونوده برخطوا اسوووت زیرا هرگاه هرکس به حقو خویش

عمول کنود ،درجا ،حقو دیگری را نیز رعایت کردهاسوووت تنها وقتی

حق به قدرت تیریف میشود ،عمل به حق بکاربردن قدرت میشود و
بکاربردن قدرت ،ویرانی ببار میآورد چگونه ممکن اسوووت در فاوووای
یوک فرد و یوا یوک کشوووور ،ویرانی روی دهود اما به دیگران زیان وارد

ندند؟

بعد جهانی که یک چند از منابع را دارند ،برای اینکه دیر بپایند (دریاها

و آب و هوا و گوناگونی زیستی) ،فضای کشوری را بس تنگ میکند .از این

رو ،بعضددددی از دارائیهدائی کده به جهانیان تعلق دارند ،باید تحت حاکمیت
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مشدترک قرارگیرند .بدینتریب که در مقیاس هر کشدور ،دولت مسئول چند و
چون اسدددتعمال این دارائی باشدددد و در مقیاس جهان ،ادارهای مراقبت کند از

اینکه دولتها ،در بکاربردن این دارائیها ،مقررات را یکسان رعایت کنند.

نمیتوان از کشددددورهددائی خواسددددت ،در قلمروهددای اجتمدداعی و محیط

زیستی ،قرارها و ضابطهها را رعایت کنند ،حال آنکه کشورهای دیگر از این

کار معاف باشند .یک مقیاس جهانی برای اندازهگیری و مهار مدیریت منابع
بزرگ زمین ،ضدرور اسدت .مشکل اینجا است که اصل حاکمیت هر دولت

بر قلمرو کشور ،بنابراین ،بر منابع موجود در کشور خویش ،در منشور سازمان

ملل متحد که در  26ژوئن  ،4311در سدانفرانسیسکو به امضاء رسیده ،قید
شددهاست .و بنابر  27اصل رشد پایدار که ،در کنفرانس ریو ،در  ،4332به
تصویب رسیدهاست ،اصل حاکمیت ملی باز تصدیق شدهاست .بدینسان:

«بر طبق منشور سازمان ملل متحد و بنابر اصول حقوق بینالمللی ،دولتها

حق حاکمیت بر منابع کشددور خویش و بهرهبرداری از آنها را ،بنابر سددیاسددت
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

زیسدددت کشدددورهای دیگر و یا مناطقی نگردد که تحت حاکمیت دولتهای
دیگر هستند».

بلحداظ حقوقی ،این وضددددعیت ،پیآمدی مهم دارد :در امر قانونگذاری

بینالمللی درباره محیط زیسددت ،این «حقوق نرم» اسددت ،که مرئی اسددت .به
سخن دیگر ،قواعد جهت نما که اگر به اجرا گذاشته نشوند ،از لحاظ حقوقی

یا مالی عواقب ویژه ببار نمیآید .تنبیه بروفق «حقوق سددددخت» که محکوم
مجبور بده تحمدل آن بداشددددد ،ممکن نیسددددت .زیرا نده مهارها و نه مجازاتها

درکارند.

مشکل دیگری که باید حل کرد ،ایناست که این نوع منابع طبیعی بسته به

یک سددددرزمین نیسددددتند .چنانکه آب و هوا مرز ندارد ،بنابراین ،باید تحت
مدیریت جهانی باشند.
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و واپسددین مشددکل اینکه مصددرف منابع طبیعی برای تولیدکنندهای که از
آنها اسددددتفاده میکند ،هزینهای ندارد .برای جامعه جهانی اسددددت که هزینه،
بشکل عواقب ویرانگر ،دارد.

باتوجه به ویژگیهای دارائیهای عمومی متعلق به جهانیان ،سددزا اسددت که

روش مدیریتی جستهآید که اداره آنها در درازمدت را تضمین کند .منابعی که
هم در سطح ملی و هم در سطح جهان ،مفید فایدهاند ( آب و هوا و جنگل و

مناطق در بردارنده زیستهای گوناگون ( biodiversitéارزنده) ) نمیتوانند

تحت دو مدیریت ملی و بینالمللی قرار نگیرند.

بدینسددددان ،ایجاد یک سددددازمان جهانی محیط زیسددددت ،بخاطر تعیین

محدوده بهرهبرداری پایدار از منابع طبیعی مشددترک زمین ،با شددور کشددورهای
ذیربط ،یک ضدددرورت اسدددت .در سدددطح بینالمللی ،مدیریت پایدار محیط

زیسددددت ،نمیتواندد این دو وجده ،یکی مددیریدت ملی و دیگری مدیریت بین
المللی را ،در برنگیرد.

دارائیهدای عمومی جهانی دارائیهائی هسددددتند که برای تمامی بشددددریت

مفیدند (آب و هوا و جنگلها و زیسددددتهای گوناگون و ترقی فنی) ،بنابراین

مشددکل میتوان پذیرفت که بخش خصددوصددی برآنها چنگ اندازد .نمیتوان
پدذیرفت که دولتها آنها را ،به این بهانه که در قلمرو حاکمیتشددددان هسددددتند،

خصددوصددی کنند .سددامانه بنیادی دو مدیریتی ،ملی و جهانی ،که پیشددنهاد می

شدددود ،مورد ترقی فنی را نیز در بر میگیرد .یک بنیاد ( )institutionجهانی
باید بتواند کشددددورهائی را که مدیریت منابع طبیعی آنها با سددددود مشددددترک

جهانیان سازگار نیست ،مهار و حتی مجازات کند.

در قلمرو دارائیهدای عمومی جهدانی ،تنهدا یک بنیاد بینالمللی میتواند

حافظ منافع مشدترک باشد .این بنیاد است که میتواند مانع از تصرف و بهره

برداری هرچه شتابانتر آنها بگردد.

 9.7متمرکز کردن و به اشتراک گذاشتن منافا حاصل از ترقی فنی،
بر وفق اصل استقالل:

322

از ترقی فنی ،بخصددددوص بخدداطر امکددان دسدددددتکدداریهددا (تغییردادن
ارگانهای ژنتیک ،القای مصدددنوعی ،برق خورشدددیدی) ،دور شددددن از قوانین

طبیعت ،برداشدت میشدود .دسدتآوردهای فنی چون در دست انسان قرار می

گیرندد ،در او این احسدددداس را پدید میآورند که از دانائی و توانائی کامل و

شدددامل برخوردار اسدددت .پس میتواند از تنگناها عبور و بسدددا آنهارا از میان
بردارد .بدینسدددان ،انسدددانها میپندارند میتوانند قواعد حاکم بر طبیعت را

تغییر دهند تا که بیشددتر از آن بهرهبرداری کنند .بدینخاطر اسددت که فراوان از
ترقی فنی کده مدا را از طبیعدت دور میکند ،سددددخن میگویند .حال آنکه این
فراگرد خطرها دربردارد و میتواند طبیعت را ویران بسازد.

آنچه ما در نظریه خود پیشنهاد میکنیم ایناست که ترقی فنی  ،در عین به

خطر نیانداختن سالمت محیط زیست ،بر ارضای نیازهای اولیه جمعیتهای
ساکن کشورهای روی زمین ،متمرکز شود .ترقی فنی نباید وسیله ویرانکردن

طبیعت بگردد .بلکه باید متفق طبیعت ،در کامیابی بازهم بیشددتر و پایدار از

آن ،بشود  .ترقی فنی نباید به طبیعت نقص وارد کند و به قابلیتهای بالفعل
و بدالقوهاش لطمده وارد کندد .بددینقرار ،ما به اتحاد جدید میان ترقی فنی و
طبیعت اسدت که فرا میخوانیم .همانسدان که در قلمرو پژوهشهای پزشکی،
کمیته اخالق در کار حمایت از انسان در برابر دستکاریهای بیش از اندازه

بیباکانهای اسددت که کمال و آزادیهای انسددان را بخطر میاندازند ،در مورد
طبیعدت نیز ،بنددابر حمددایدت از طبیعدت دربرابر ویرانگریهددا ،بدده یمن ایجدداد

معیار اخالقی ،اسددت تا که ترقی فنی بکار پایدار کردن سددالمت طبیعت آید،
متحد طبیعت و نه دشمن آن باشد.

در نظدام سددددرمایهداری که بر دنیای کنونی حاکم اسددددت ،ترقی فنی ،در

بخش بزرگش ،در مالکیت بخش خصدوصدی است .جز در موارد نادر ،برای

مثال ،مورد سددالمتی ،فنونی که بکار درمان ،در کشددورهای فقیر ،میآیند ،در

بقیه موارد ،امتیازنامههای کشدددفها از آن شدددرکتهای دولتی و یا خصدددوصدددی
هسددتند و پاداش کوشددشهای آنها شددمرده میشددوند .در رشددته داروسددازی،
واردکردن یدک دارو بده بازار  ،داروئی که ملکول جدیدی را دربردارد ،برای

مدتی که جبران زحمت و هزینه را بکند ،درانحصدددار سدددازنده میماند .بدین
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سددان ،شددرکتها میتوانند ،بابت کوشددش و هزینهای که کردهاند ،برای مدتی
طوالنی ،از امتیازنامههای خود بهره جویند .بابت بازداشدتن رقیبان از ساختن

و عرضه کاال ،بیآن که کوشش و هزینه کرده باشند ،نیز ،سود میبرند.

در نظام سرمایهداری ،نوگردانی که پارهای از شرکتها بدان دست مییازند،

یک نوع ایجاد امتیاز مقایسددهکردنی و یا مطلق ،ایجاد آشددیانهای اسددت که،
دیگری را بدان راهی نباشد و انحصار بکاربردن یک فن ،موقعیت شرکت را

در رقابت با شددرکتی که آن فن را ندارد ،بهتر کند .بدینترتیب ،شددرکتها ،با

نوگردانی ،از رقابت مسددتقیم آسددوده و سددود خویش را افزایش میدهند .وقتی

هم یک شدددرکت دولتی صددداحب امتیازنامه اسدددت ،روشکارش تقریبا همین
روش اسددت .امتیازنامه داده میشددود بخاطر پاسددداری از کشددفها .اگر یک
شدرکت دولتی و یا خصدوصدی بخواهد از کشفی بهره جوید ،باید حق استفاده

از امتیازنامه را بدست آورد و ،گاه به انحصار ،بکارش برد.

چنین گردش کاری سدبب خصدوصدی کردن سامانهمند ترقی فنی میشود و

برخورداری شدددمار بزرگ تولید کنندگان را ،از آن ،کند میکند .اما در نظریه
تسدهیم بر پایه اسدتقالل ،این تغییر روزافزون جهان است که پیشنهاد میشود.

گذر از دنیائی برپایه روابط قوا که ،درآن ،رقابت حکمروا اسددت ،به دنیائی
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

میگیرد که به پایه اسددتقالل ربط میجویند .به سددخن دیگر ،ترقی فنی در این
موارد به اشدددتراک گذاشدددته میشدددوند :تولیدهای مواد غذائی و پوشددداک و
مسددکن  .ترقی فنی دیگر تنها در ید مالکانه و برای بردن سددود هرچه بیشددتر

نمیماند .بنابراین اسدددت که دیگر درسدددامانهای نمانیم که ،درآن ،بنابر دسدددت
درازی و ازآن خود کردن و به تصرف انحصاری خویش درآوردن ترقی فنی و

منابع طبیعی و ...اسددت .بلکه ،بنابر ایناسددت که در نظامی باز بروی دیگران
بزییم که ،در آن ،بنابر به اشتراک گذاشتن هر دستآورد علمی و فنی است که
سدبب برخورداری واقعی از اسدتقالل (ارضای نیازهای اولیه ) بگردد و بکار

همگان ،در همه جای جهان ،آید.
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بدینقرار ،ترقی فنی باید دارائی عمومی جهانی بگردد .خصددوصددی نگردد
و ،همگان ،بر پایه اسددتقالل ،در برخورداری از آن ،سددهیم شددوند .در عصددر

رایدانده ( )internetو ابزارهدای نیرومند پخش اطالعات ،در مالکیت اندک
شدماری نگاه داشدتن دستآوردهای ترقی فنی ،آنهم ،تنها بخاطر سود بردن،
بیش از بیش کهنهگرائی ،بیش از بیش مشکل و بیش از بیش پنداری بیمایه

است.

در بیرون از حیطه استقالل ،ترقی فنی میتواند از همان منطق پیروی کند

که امروز پیروی میکند :رقابت میان تحقیقات دولتی و تحقیقات خصوصی
و حمایت از امتیازنامهها برجا میماند.

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
باید در شددرکتهای خصددوصددی انگیزه پرداختن به تحقیق بقصددد یافتن فنون
جدید را پدید آورد؟ چگونه باید از نظام بسدددته کنونی به نظامی باز عبور کرد

که این نظریه پیشنهاد میکند؟

٭ ایجداد یدک آژانس بینالمللی تمویدل و پخش ترقی فنی در حددی کده پدایه

استقالل ایجاب میکند:

همانند مورد محیط زیسدت ،پیشدنهاد میشود یک آژانس بینالمللی برای

سمت و سو دادن به تحقیقات علمی و فنی و تمویل آنها و در اختیار همگان

قراردادن فنون جدید پدید آید .این سددازمان ضددرور اسددت هم برای آنکه ،در
حیطه استقالل ،همه کشورها از ترقی فنی سود جویند و هم دو بخش عمومی
و خصوصی انگیزه ضرور برای تحقیق و یافتن فنون جدید را از دست ندهند

و هم ترقی فنی با طبیعت ،در بهبود محیط زیسددددت ،همکار بگردد .میتوان

سددامانهای را تصددور کرد که بودجه آناز مالیات و یا عوارض بینالمللی تأمین
شود و تحقیقات بخش عمومی و بخشی از تحقیقات بخش خصوصی را ،در

چهار گوشدده جهان ،برعهده بگیرد و دسددتآوردها را به اشددتراک بگذارد به

ترتیبی که در همه کشددورها ،جمعیتهای سدداکن آنها ،در تولید مواد غذائی و

پوشاک و مسکن ،استقالل بجویند.
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هرگاه یک عامل خصددوصددی بخواهد تحقیق کند ،خصددوص اگر حاصددل
تحقیق بکدار همگدان آیدد ،باید بتواند از آن سددددازمان بینالمللی کمک مالی
دریافت کند.

اگر یک کارفرمائی خصددوصددی خواسددت تحقیقی را تمویل کند که بکار

همگان میآید ،تا که با بکاربردن دسدتآورد آن بر سود خود بیفزاید ،میتوان
سازوکار پخش فن جدید را ،در زمانی کوتاهتر ،موضوع بررسی کرد .به سخن
دیگر ،از مدت برخورداری از امتیاز کاسدت و در ازای آن ،به صدداحب امتیاز

غرامت پرداخت.

این آژانس بینالمللی نقشدددی عالی در هدایت تحقیق در قلمرو ترقی فنی

پیدا میکند .هرگاه بنابر به اشددتراک گذاشددتن ترقی فنی ،بنابراین ،پایدارکردن

رشدد باشدد ،ایجاد آن یک ضرورت است .بدینسان ،ترقی فنی سپهر رقابت،
خصدوصدی گردانی ،سدلطه و بهرهکشدی را ترک میکند و به سپهر استقالل در

میآید.

بعکس ،تحقیقهای فنی که در دایرههای دوم و سوم اقتصاد جای دارند،

کامالً آزاد میمانند و وضعیت کنونی خود را نگه میدارند

 9.1به اشتراک گذاشتن دسترسی به اطالعات و دانشها و ترقیهای
فنی:

ی در جا و در دم،
فنون جدید پخش اطالعات و ارتباطات امکان دسترس ع
بده اطالعدات و دانشهدا و ترقیهدای فنی را ،با هزینه اندک ،فراهم کردهاند.

این نوآوری اسددتثنائی اسددت که امکانهای فوقالعادهای را ایجاد کردهاسددت.
این بدان معنی اسددت که برخالف گذشددته ،اطالعات در همه جا در دسددترس

هسددتند .بنابراین ،همگان میتوانند در دسددترسددی به آنها ،سددهیم شددوند .دیگر
مانع فنی برای انتشدددار اطالعات و ترقیهای فنی و دسدددتآوردهای علمی ،با

حجم بزرگ ،وجود نددارد .بلحداظ تعلیم و تربیت و انتشددددار ترقیهای فنی،
پخش اطالعات توسط رایانه میتواند اثرهای بس سودمند ببارآورد.
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هرگداه یارانه خوب بکار رود ،به همه امکان میدهد نیک اطالع بجویند
و به وظیفه شهروندی دنیا عمل کنند .با به اشتراک گذاشتن منابع اطالعات و

دانشها ،وسددددائل رشددددد پایدار را ،بر وفق گزینههای خاص خود و با وجود
اطالع از انتخدابهای یکدیگر و نتایج بدسددددت آمده ،در اختیار همه ملتها

قرار میدهددد .از رهگددذر جریددان آزاد اطالعددات و دانشهددا و فنهددا ،یددک

وجددان جهدانی پددیدد میآیدد .هر انسددددان ،برخوردار از این وجدان ،خود را
شهروند جهان و برابر با همه دیگر شهروندان جهان میداند و مییابد.

بدین انقالب ،دنیائی پدید میآید که ،درآن ،همگان در حقوق و وظایف

همانند و سدهیم میشدوند بیآن که ،وسدیله اطالعات دسددت کاری شده توسط
بخش مسددلط بر اقتصدداد جهان ،آلت فعل بگردند .آزادی جریان اطالعات و

دانشها و فنون ادامه دادن بکار دیدرو و داالمبر میشددددود که دائر المعارف
بزرگ را نوشتند تا که تمامی دانشهای زمان خود را در اختیار جمهور انسان

هدا قرار دهند .باوجود این ،آن دائر المعارف تنها در دایره کوچک بورژوازی
روشددن بین و اشددرافیت اروپا ،انتشددار یافت .زیرا در قرن هژدهم در فرانسدده

منتشدددر شدددد و ،در آن زمان ،مشدددکل میتوانسدددت دایره پخش خود را فراخ

گرداند.

امروز ،وضددعیت بسددیار تغییر کردهاسددت .دانشهای بسددیاری ،در یارانه،

بطور مسدتقیم ،در دسترس هستند .این دانشها ،کمتر از کم ،در قید حمایت

از حقوق مؤلف و یا امتیازنامه هسددتند .لذا ،دسددترسددی به دانشددها بس آسددان

گشددتهاسددت .رایانه یک وسددیله فوقالعاده پخش اطالعات و دانشددها و فنها
است .سزا است که بیش از بیش همگانی بگردد.

بنابر نظریه ما ،در هر کشددددور ،حق بر تعلیم و تربیت جسددددتن ،در حیطه

اسددددتقالل قرار میگیرد و برخورداری از آن و رعدایت آن تکلیفی اسددددت که
انجامش اجتناب ناپذیر است .و نیز ،ترقی فنی باید به اشتراک گذاشته شود.

ه رگدداه این نظریدده بدده عمددل درآیددد ،اثرات بددالقوه بکدداربردن فنون جدددیددد بر
برخوردار کردن همگان از اشددتغال ،چندین و چند برابر میشددود .چرا که سدده

مانع مهم از پیش پا برداشته میشوند :مانعی که به مالکیت درآوردن فنون پایه
و حمدایت از این مالکیت اسددددت ،و مانعی که فقدان آموزش و پرورش برای
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همه اسدددت و بخشدددی از جمعیت هرکشدددور را از سدددود بردن از جریان آزاد
اطالعات و دانشها و فنون ،محروم میکند و مانعی که در دسددددترس همگان
قرارنگرفتن اطالعات و دانشها و فنون است.

 9.3مساعدکردن مبادله اندیشهها ،سازمان دادن سفر انسانها ،اما
محدودکردن نقل و انتقال کاالها به فاصلههای دور:

نظریه جدید ما بر مبادله اطالعات و بسط گستره انتشار اندیشهها به یمن

وجود رایانه ،بنا شدددهاسددت .وقتی امکان وصددل شدددن به رایانه وجود دارد،

شددهروند امروز جهان ،فاصددلهاش از مخاطب خود هراندازه باشددد ،میتواند با
او ارتبداط برقرارکندد و با او اطالع و نظر مبادله کند .وسددددعت بخشددددیدن به

جریان اندیشددده ممکن میشدددود با الف :ممکن کردن اتصدددال هرچه بیشدددتر
شدهروندان جهان به رایانه و ب :با از میان برداشدتن مانعها یی که دسترسی به

دانشها (پخش ترقیهای فنی و پخش اطالعها و پخش معرفتها و پخش
فرهنگها) و اندیشهها را نامیسر میکنند.

سددازمان دادن به تحرک انسددان به ایناسددت که به هرکس امکان رفتن از

این به آن محل و کارکردن و سددددازمان دادن به اوقات فراغت خود و کشددددف

سرزمینهای دیگر داده شود .باوجود این ،این تحرک نباید به قیمت تخریب
محیط زیسددت تمام شددود .در عین رعایت آزادی هر شددهروند ،در مواردی،
برای از اینجا به آنجا رفتنها ،جانشینها یی میتوان پیشنهاد کرد که بلحاظ

محیط زیسدددت سدددالمتر باشدددند (برای مثال ،در محدوده شدددغلی ،ریی زنی با
اسددتفاده از وسددائل ارتباط جدید بجای سددفرها به دوردسددت برای شددرکت در

اجتماع شدددغلی) .و زمانی هم که سدددفرکردن ناگزیر میشدددود ،باید آنرا سدددالم
گرداند.

به همین ترتیب ،در اسدددلوبهای شدددهرسدددازی شدددهرها ،فاصدددله در حال

افزایش میان محل زندگی و محل شددغل باید کوتاه شددود .شددهر جدید شددهری
نیسدت که ،در آن ،محل زندگی از محل کار  411کیلومتر فاصله داشته باشد.
حتی اگر برای طی این مسدافت ،وسدائط نقلیه جمعی وجود داشتهباشند .شهر
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جدید شدهری اسدت که ،درآن ،محل زندگی به محل کار بسددیار نزدیک باشد.
شدهری اسدت که ،در آن ،این دو محل ،ترکیبی همآهنگ بیابند .شددهری است

کده نزدیکی محل زندگی به محل کار ،زمان رفت و آمد و اندازه اسددددتفاده از
وسائط نقلیه را کم کند.

باید وسددائط نقلیه پاک ،خودروهائی را بیشددترکرد که گازکربنیک کمتری

را متصدداعد میکنند .دیگر نباید رفت و آمد افراد و یا کاالها ،فعالیتی بگردد
کده در محاسددددبه تولید ناخالص داخلی ،به قلم نمیآید .آنسددددان که در حال

حاضر مرسوم است.

تداکنون ،در برخی بخشهدا ،بر سددددر تولیدد دانشهدا و حمدایدت از آنها،

رقابت اسدت .حمایت هم بخاطر جبران هزینه تحقیق و هم بخاطر دست باال

را پیدداکردن در رقدابت اسددددت .هزینه همچنان باید جبران بگردد .زیرا این
جبران برای آنکه ترقی فنی ادامه بیابد ،ضدددرور اسدددت .گرچه ترقی فنی نباید
آهنگی را بجویدد کده مدا را همواره در تنگی زمدان و فوریدت نگداه بدارد ،اما

بدایدد انجدام بگیرد .بجدا آوردن شددددرط احتیداط ایجداب میکندد که بنا را بر
اسدتفاده از راهحلهای فنی که هنوز در اختی ار نیستند ،نگذاریم و در استفاده
از دانش فنی ،تن به خطرها یی که توان مهارشان را نداریم ،نسپاریم.

اما در آنچه به حمایت مربوط میشود ،کاال کردن تحقیق کاری است که

باید ترک گوئیم .زیرا سدبب شددهاست که ضعیفترها به دستآوردهای ترقی

فنی دسددترسددی پیدانکنند و نتوانند بروفق و در سددطح اسددتقالل ،از این دسددت

آوردها در تولید سددود جویند .این امر که تحقیق کاال میشددود و بکار سددلطه

بربازار ،توسدددط یکچند از کارفرمائیهای میآید ،سدددبب میشدددود که تحقیق
جهتی را درپیش نگیرد که بیشددتر مفید اسددت ،بلکه جهتی را پیدا کند و کرده

است که بیشتر سود عاید بکاربرندگان (برای مثال ،پولی که شرکتهای داروئی

صرف تحقیق در باره داروهای آسایش بخش میکنند ،به رو قابل مقایسه با
پولی که خرج تحقیق درباره داروهائی می کنند که بکار جمعیتهای در خطر

بیماری و سدددوء تغذیه میآیند ،نیسدددت) دسدددتآوردهایش میکند .کاالکردن
تحقیق و ترقی فنی که از آن حاصدل میشدود ،سبب میشود ،تحقیق در فنونی
که بیشترین فایده را برای بزرگترین جمعیت دنیا دارد ،انجام نگیرد.
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نظریه جدید ما ،تغییر هدف ،بنابراین ،جهت تحقیق اسدددت که پیشدددنهاد
میکند .دیگر حاصدددل تحقیق نباید کاال تلقی شدددود .نباید کاالئی بگردد که
وسدیله سدلطه اینان بر آنان بشود .ترقی فنی باید دارائی همه جهانیان بگردد و
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

دسدتآوردهای آن دسدترسدی داشدته باشند .جهان تغییر میکند .از جامعه در
بند رقابت برپایه روابط قوا ،به جامعه تسدهیم و به اشتراک گذاشتن تغییر می

کند .در جامعه نو ،سدودمندترین کشفها به اشتراک گذاشته میشوند .رابطه

با زمان تغییر میکند .دیگر بنابر هرچه سددریعتر یافتن ،برای مسددلط شدددن بر
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.

از نظر سددددازمدداندهی ،ایجدداد آژانس بینالمللی تمویددل و پخش دسدددددت

آوردهای ترقی فنی که بکار برخورداری از استقالل در برآوردن نیازهای اولیه
بیایند ،یک ضدرورت است .خرج این بنیاد جهانی را میتوان با وضع مالیات
بر معامالت مالی در سطح جهان ،تأمین کرد .ضرورت تمام دارد که فنونی از

محدوده کاال ،خارج شوند که برای بهزیستی همه شهروندان جهان مفیدند.
 9.41تأمین آزادیهای همگانی و آزادیهای شخصی ،در سط هر

ملت:

نظام سددیاسددی که بکاربردن این نظریه ایجابش میکند ،نظام دموکراسددی

اسدت .هر شهروند باید توانائی شرکت در انتخابهای مشترک ،انتخابهای
سددیاسددی عمده را داشددته باشددد .گرچه این اکثریت انتخاب کنندگان اسددت که

محدوده مشدترک سیاستها ،بنابراین ،محدوده زندگی ،بخصوص در آنچه به
سددالمت محیط زیسددت مربوط میشددود ،را تعیین میکند ،اما برخورداری از
آزادیهای فردی باید تشددویق شددود .اکثریت نباید محدودهای را تعیین کند که

آزادیهای فردی و همگانی نسلهای آینده را محدود کند .آزادیهای فنی فضای
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بیکران ندارند .کران و حدود دارند .حد اول قدیم است (فلسفه روشنائی) و
آن سدازمان دادن به آزادی هرکس به ترتیبی اسدت که صدمه به آزادی دیگری

وارد نکند (اعالمیه حقوق بشدددر صدددادره  .)4713از اینرو ،نقش دولت در
رعایت شدددن حقوق و تکالیف هر فرد ،در جامعه مردمسدداالر مسددئول ،مهم
است .حد دوم جدیدتر است :تعیین حدود برای هر فرد در بهرهبرداری و گاه

زیان رساندن به منابع طبیعی کره زمین .با رعایت این دو حد ،نظام دموکراسی
بداید بتواند عمل کند .برای آنکه نظام دموکراسددددی عمل کند ،محدوده ملی،

مطلوبترین محدوده اسددددت .تا این زمان ،محدوده دیگری ،غیر از محدوده
ملت ،که ،درآن ،دموکراسی عمل کرده باشد ،مشاهده نشدهاست.

بنابر نظریه ما ،یعنی نظریه به اشدتراک گذاشدتن بر پایه اسدتقالل ،اسداسی

ترین کارها ایناسددت که آحاد جمعیت هر کشددور تعلیم و تربیت بجویند تاکه
انتخابات معنی پیدا کند .تعلیم و تربیتی در شددمار هدفهای اول اسددت که به
هرکس این توانائی را بدهد تا که بیشددددترین انتخابها را پیدا کند و همگان

شهروندان واقعی بگردند.

بنابر انتخابهای مردمسددداالرانه هر ملت ،نقشاقتصدددادی و اجتماعی و

محیط زیستی دولت و نقش آن ،در رابطه با جامعه مدنی ،این یا آن میشود.
در کنار حقوق  -آزادیهای مصدددرح در اعالمیه حقوق بشدددر سدددال -4713
دولت باید این توانائی را داشدته باشد که آزادیهای مشخص در برگیرنده بیمه

هددا و حمددایددت اجتمدداعی و کددار در ازای مزد درخور و برخورداری از حق

استراحتِ همه شهروندان را تضمین کند.

البته سددددطح آزادیهای واقعی همه جا یکی نیسددددت .بنابر گزینههای مردم

سدداالرانه و امکانهای واقعی کشددورهای مختلف ،این سددطح با آن سددطح فرق
میکند .باوجود این ،یک پایه مشددددترک برای همه جهانیان وجود دارد و آن
برخورداری از غددذا و پوشددددداک و مسددددکن و تعلیم و تربیددت و حق گزینش
فرهنگ اسدت .نقش دولت ایناسدت که ،در استقالل از خارج ،میان حقوق

 آزادیها و حقوق  -مطالبات بهترین تعادل را ،هم در سددطح افراد و هم درسطح جامعه ،برقرار کند.
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احترام به فرهنگ هرکس به ایناسددت که از سددپهر تجارت خارج بگردیم
و فرهندگ را موضددددوع انتخداب آزاد هرجدامعده بددانیم .امروزه ،در آنچه به

فرهنگ مربوط میشود ،همشکل و هم ریخت سازی ،قاعدهای گشتهاست که
قویترها ضددعیفترها را ،با تحمیل شددیوه زندگی خود ،به عمل به آن ،مجبور

میکنندد .گونداگونی فرهنگها را یکسددددانی کاالها و خدمتها تهدید میکند.
زبانی که بکار میرود (انگلیسدی در سدینما) و چگونگی لباس پوشیدن و غذا
خوردن و گدذران اوقدات فراغدت جمعی (بدا هدای عمومی و بداشددددگداههای

مخصدوص گذران اوقات فراغت) ،همه شدیوه مصرف یک شکل را القاء می

کنند و تبلیغات بازرگانی این شکل را بهزیستی میباورانند.

حددال آنکدده هر ملتی و هر منطقددهای و هر جمدداعتی بددایددد بتوانددد الگوی

فرهنگی خویش را انتخداب کندد و بیآنکده از بیرون تحت سددددلطه قرارگیرد،
همانسددان که میخواهد آنرا متحول بگرداند .همین سددخن را در باره تمرین
کردن دموکراسی نیز باید گفت .درباره گوناگونی مردمان و احترام به عرف و
عادتهای آنها هم این سدخن را باید گفت .رشد برخوردار از سیمای انسانی

رشدددی اسددت که گوناگونیها را محترم میشددمارد ،که زمان را به زمان وا می

گدذارد ،کده انتخداب تمددن هر ملدت و هر کس را محترم میشددددمارد ،که به
هویدت هر فرد وقع مینهد .برخورد تمدنها که ،در آن ،یکی برنده و دیگری
بازنده باشددد ،چشددمانداز آینده نیسددت .چندگانگی تمدنها را باید توانائی کره

زمین مددا بر حفظ تمددامی گوندداگونیهدا ،بخصددددوص گوندداگونیهددای فرهنگی
دانسدددت .توانائی این کره را ،به دادن امکان اظهار به این فرهنگها و تحول
آنها به راه و روش خاص خود ،باید شمرد .توانائی این کره را احترام نهادن به

انتخاب مردمساالرانه اکثریت در هریک از جامعهها باید انگاشت.

البتده ،نفوذهدا وجوددارندد و مبدادلدهها نیز .اما این نفوذها و یا مبادلهها،

نباید از راه سدددلطه یکی بر دیگری اعمال شدددوند ،بلکه باید رهآورد گفتگوی
آزاد و با رضایت بگردند.

 9.44مساعد کردن زمینه و شرائط برای استقرار دموکراسی در

مطلوبترین محدوده که محدوده ملت است:
332

عملکرد مطلوب دموکراسددددی ،تحقق پیش زمینه و پیش شددددرطهائی را
ایجاب میکند .بدینخاطر اسدددت که صددددور دموکراسدددی به سدددرزمینهائی که
آماده آن نشدهاند ،نتیجه درخوری ببار نمیآورد:

● شددرط اول که باید متحقق گردد ،ایناسددت که اسددباب تعلیم و تربیت الزم،
برای جمهور مردم ،فراهم شددددوندد تا که هرکس بتواند ،با شددددناخت حقوق

شهروندی خود و موضوع انتخابات ،در آنها شرکت کند .مردمی که به اندازه
کافی آموزش و پرورش ندیده باشددند ،بسددا فریب میخورند و آلت دسددت می

شوند .زیرا نمیتوانند از نیات نامزدها سردرآورند ،برنامههای آنها را بشناسند

و بسدا نمیتوانند ریی خود را بنویسددند و در صددندوق بیاندازند .ناگزیر دسددت

آموز شددهروندان آموزش و پرورش دیده ،با مقاصددد ناشددناخته ،میشددوند .در
دموکراسدددی ،دانائی و آمادگی عمل آزادانه به تکلیف خود ،بمثابه شدددهروند،

ضرورتی است که نباید از آن ،تن زد .برای ریی دادن به شخصی و برنامهای،

باید توانائی خواندن نام و برنامه را داشدددت و از نتایجی که اجرای آن ببار می

آورد ،آگاه شد.

در سالهای  ،4171در فرانسه ،به شمار بیشتری از مردها  -تنها مردها

حق ریی دادن داشدتند  -حق ریی داده شد و حکومتهای جمهوری سوم،
یکی پس از دیگری ،به آموزش و پرورش تقدم اول بخشدددیدند زیرا عملکرد
مطلوب دموکراسی و عمل به تکالیف شهروندی ،آنرا ایجاب میکرد.

● شددرط دوم گردش کار مطلوب دموکراسددی ایناسددت که تعبیضهائی از میان
برخیزند که سدددبب میشدددوند انتخابات به انحصدددار اقلیتی از جامعه درآیند.
برقراری حق دادن ریی برای جمهور مردم ،در حقیقت ،حق مشووارکت در

حاکمیت که رأی دادن وسویله اعمال آناسوت ،ضووروراست این حق
بوایود از آن جمهور مردم ،بودون تمیز و تموایز ،بگردد زیرا گردا کار

مطلوب دموکراسووی بدان نیازدارد از این دیدگاه که بنگریم ،دموکراسدددی

فرانسددده شدددکل رضدددایت بخش خویش را بدسدددت نیاورد مگر در  24آوریل
 4311که زنان فرانسدددده نیز حق شددددرکت در حاکمیت و اجازه دادن ریی را
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
مردم از آن محرومند.

● شدرط سومی که باید واقعیت بجوید ایناست که انتخاب کنندگان همگونی
و انسددددجدام الزم را ،برای اینکه اقلیت انتخاب اکثریت را بپذیرد ،داشددددته
باشدند .به سخن دیگر  ،اقلیت بپذیرد که اکثریت ،توسط منتخبان خود ،بر او

حکومدت کند و برنامه خود را به اجرا بگذارد .و نیز ،اکثریت نیز در عین آن

کده بدایدد بتواند برنامه خود را به اجرا بگذارد ،باید اقلیت و حقوقش را هم

محترم بشمارد وگرنه کشور از هم میپاشد.

درکشددورهائی که ملتهاشددان از چندین قوم تشددکیل شدددهاند و  ،در آنها،

چندین زبان بکار میروند و چندین دین و در هر دین ،مذاهب پیرو دارند و،
بنابر رسددددم ،رییها که داده میشددددوند ،رنگ قومی دارند ،عمل کردن به این
قاعده که اکثریت حکومت و اقلیت نظارت و نقد میکند ،بسدددیار مشدددکلتر

اسدت .از این رو ،انسجام جامعه و احساس تعلق به ملت و کشور هرچه بیشتر
باشدددد ،به ترتیبی تا اقلیت حکومت اکثریت را بپذیرد ،برای گردش کار بهینه

دموکراسدی ضدرور است .در اینصورت است که حکومت ،بنابر ریی اکثریت
و تغییر آن ،این و یا آن سمت و سو را در پیش میگیرد.

در عمل ،پیش شددددرطهای الزم برای چرخش مطلوب چرخ دموکراسددددی،

اغلب ،در محدوده یک ملت تحقق مییابند .از جمله به دلیل احسدداس تعلق
به کشددددور و ملت .مردمی که در منطقهای پراکنده باشددددند ،کجا میتوانند ،از
رهگدذر ریی دادن ،اکثریدت و اقلیت تشددددکیل دهند و اقلیت با آن اکثریت

مخالف نشود و آن را فلج نکند؟

بدینخاطر اسددت که مجموعههای منطقهای مشددکل میتوانند دموکراسددی

برقرار کنند و دموکراسدی عمل کند .تنها نظامهای فدرال ،در کشورهائی مثل

آلمان و امریکا که بر مبانی فرهنگی و زبانی و تاریخی بنا دارند که احسدددداس
تعلق به کشور و ملت را تقویت میکنند ،با دموکراسی خوانائی دارند.

و نیز ،بدینخاطر اسددت که در جامعهای با انسددجام اجتماعی اندک که از

چندین قوم تشددکیل شددده و  ،درآن ،چندین زبان بکار میروند و چندین دین

و مذهب و فرهنگ رواج دارند ،برقرارکردن دموکراسدی بس مشددکل است .و
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باز اسدددتقرار دموکراسدددی مشدددکل اسدددت وقتی مرز ،مردمی را به دو نیم و از
یکدیگر جدا کرده باشد.

بده این دالیدل ،چهارچوب ملی ،وقتی انسددددجام اجتماعی کامل اسددددت،

بهترین چهارچوب برای برقرارکردن دموکراسددی و عملکرد مطلوب آناسددت.
در تاریخ ،ایجاد ملتها ،اغلب ،همراه بودهاسدت با استقرار دموکراسی .هی

دموکراسی که پیش از ایجاد ملت تأسیس شدهباشد ،دیده نشدهاست.

و برای آنده چر دموکراسووی نیک بچرخد ،باید که اسووتقالل پایه

حواکمیوت ملی بگردد .زیرا بده یمن اسددددتقالل ،ملت میتواند چهارچوب
زیسددددت خویش را در طول زمدان بس دراز ،تعیین کند .به ترتیبی که ،رها از

سدلطه بیگانه ،انتخابهای میان و کوتاه مدت ،بیانگر هدفی باشددد که زندگی
پایدار تویم با رشدددد اسدددت .بنابر نظریه ما ،پایه اسدددتقالل بکار آن میآید که

اساسهای ضرور برای گردش کار مطلوبِ دموکراسی پایدار گذاشته آیند.
 9.42به دموکراسی سبز رویباید آورد:
در دنیدائی ،با منابع پایان ناپذیر ،وزنهای که جمعیت جهان و رشددددد آن و

شدیوه مصدرف آن ،وسدطح رشدد آناست ،سرنوشت نسلهای آینده را از پیش
تعیین نمیکنددد .در چنین دنیددائی ،منطق بهرهبرداری از منددابع ،کم و بیش،
عقالنی اسددددت .زیرا مندابع پدایدان ناپذیرند و بیمی از افزایش جمعیت وجود

ندارد .جمعیت رو به افزایش سددبب افزایش تولید و افزایش مصددرف سددرانه

میشدددود .هم بخاطر افزایش جمعیت و هم بلحاظ توقع زندگی بهتر که رشدددد
تولید در پی میآورد .به اشددتراک گذاشددتن پیشددرفت نیز ممکن میشددود .زیرا

میتوان تأخیر عقب ماندگان را جبران و زندگی انسدددانهای روی زمین را هم
سطح کرد.

اال اینکه ،امروز ،ما آگاه شدددددهایم که منابع موجود در زمین ،پایانپذیر

هستند .البته برخی از آنها تجدیدپذیر هستند و بعضی دیگر ته میکشند .پس
باید بیاموزیم چگونه میتوانیم بدون آنها تولید و مصددددرف کنیم .در موقعیت
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جدید ،رشدد جمعیت جهان و سدطح مصرف آن ،برای آینده بشریت ،اهمیتی
بتمام دارد.

باوجود این ،دو عامل سدبب شددهاند که وجدان بر وضعیت موجود ،بس

ضدعیف باشدد .عامل اول ناشدی از این باور قطعی است که افزایش جمعیت

جهان بزودی متوقف خواهد شد ،به یمن جهان شمول شدن رشد (بنابر نظریه
کاسدته شدن از آهنگ رشد جمعیت بخاطر رشد باالی اقتصادی اجتماعی)،

این رشددد متوقف خواهد شدددد .بنابر این باور ،به یمن رشدددد جهانیان ،رشدددد

جمعیددت ( 3تددا  3.1میلیددارد نفر در سدددددال  ،)2111نزدیددک ،همین فردا،
متوقف و این مسئله خود به خود حل میشود!

عامل دوم ایناسدددت که اثر راهبردی افزایش جمعیت دنیا بر زمین ،ناچیز

باورانده میشدود .با این اسدتدالل که ترقی فنی مشکل را حل میکند .این امر
که منابع زمین ،دیر یا زود ،ته میکشند ،مشکل الینحلی نیست .زیرا ،به یمن
نبو انسان ،ترقی فنی آنرا حل میکند .چنانکه از انقالب صنعتی بدینسو،
ترقی فنی ،مشدکل مواد نادر ،مشدکل مواد گران و مشدکل مواد ضرور را حل

کردهاسددددت .بده یمن ترقی فنی ،مندابع جددید بکر (همچون نفت و گاز) ،در
آیندده نزدیدک قدابدل بهرهبرداری میشددددوندد .اال اینکه منابع بکر موجود نه

چندانند که گمان میرود .بعضدی از منابع در واپسین دور بهرهبرداری هستند
و برخی دیگر ،هنوز بهرهبرداری نشدددددددهانددد ،میتواننددد مورد بهرهبرداری
قرارگیرند و شدددبح ته کشدددیدن منابع را دور کنند .چرا نباید باور کنیم که نبو

انسددددان ،روزی گرایش را وارونده خواهدد کرد؟ بده مرگ و میر زیسددددتمندان
گوناگون پایان خواهد بخشید ،آلودگی محیط زیست ،هوا و دریا ،را خواهد
زدود؟ چرا نباید تصددددور کنیم ،در دراز مدت ،کیهان منابع الزم را در اختیار

انسدان خواهد گذاشدت و بدانها ،انسان نیازهای خود را برخواهدآورد؟ بدین

سددان ،پیشدداپیش ،درمقام پیشبینی ،برای ترقی فنی توانائی به تأخیر انداختن
ندرت و بسا تبدیل کمبود به بیش بود و آلودگی زدائی ،قائل میشویم.

این عوامدل ،کم و بیش واقع بیندانده ،کده بکدار نداچیز انگاری اثر افزایش

جمعیدت گرفتده میشددددوندد ،گرچه امید میدهند اما دربرابر تحلیل ،تاب نمی
آورند :نخسدت ،بهی رو مسدلم نیست در سال  2111که جمعیت جهان 3.1
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میلیارد نفر میشددددود ،تعادل بجوید .پیش بینی جمعیت جهان در  91تا 11
سدال آینده ،موضدوع تجدید نظرهای جدی هستند .چنانکه در طول  11سال

گذشددته نیز پیشبینی جمعیت موضددوع تجدید نظر میشددد .در آخرین برآورد
جمعیت (توسددط سددازمان ملل در  ،)2149دیگر از تثبیت جمعیت در سددال

 ،2111در  3.1میلیارد نفر سددخن بمیان نیسددت .صددحبت از  44.1میلیارد
نفر جمعیت کره زمین در سال  2411است.

افزون بر این ،تثبیدت جمعیدت دنیدا شدددداخص خوبی برای آینددهای قابل

تحمل نیست« .جمعیت دنیا» باید جورش را با مصرف متوسط جورکند.

بدینقرار ،آنچه برای آینده ما نگران کنندهاسددت ،چندان افزایش جمعیت

در کشدورهای فقیر نیست .بلکه ،شیوه مصرف دربند اسراف و تبذیر اکثریت

انسدانها اسدت .رفاه و خوشدبختی برای همه ،یعنی به اشتراک گذاشتن رفاه و
خوشددبختی ،با جهان شددمول کردن شددیوه مصددرف کشددورهای غربی ،میسددر

نیست.

و در آنچه به ترقی فنی مربوط میشددود ،مسددلم اسددت که نباید کشددفها و

روشدددهای جدیدی را منتفی دانسدددت که امکان بهرهبرداری از منابع موجود را

چندین برابر میکنند .اما آیا براستی حق داریم بکاری که میکنیم ادامه دهیم
یعنی بخود ببداورانیم کده هی خطری آیندده را تهددیدد نمیکند؟ نباید ،از هم

اکنون ،درباره بکار بردن ،دانش فنی که هنوز دراختیار نداریم باز اندیشدددیم؟

نباید تمامی پیآمدها (انرژی اتمی با زبالههایش ،زمین را الشددده الشددده کردن
برای بدست آوردن نفت و گاز شیست ،فرآوردههائی که ژنهاشان را تغییر می

دهیم ،حشرهکشها) را ،پیش از وقوع ،مد نظر قراردهیم؟ آیا هنوز میتوانیم

بگوئیم که ترقی فنی جریانی به ضرورت مداوم است و شدت جریان رشد فنی

و پیآمدهای بکاربردن فنون جدید را ،در زمین و فضددا ،ما انسددانها همواره

میتوانیم مهار کنیم؟

بدیهیاست که نه .ما نمیتوانیم ،با دادن قدرت به دستآوردهای دانش و

فن و مکلف کردنشددان به یافتن راهحلها برای مسددائل ما ،از مسددئولیتهای
حدال و آینده خود تن بزنیم .به جای خود سددددپردن به این گونه خیالآبادها،

باید خویشدددتن را مسدددئول بدانیم و به عمل برخیزیم .سدددرنوشدددت خویش را،
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درحد دانش امروز  ،در دست بگیریم .ترقی فنی منش غیر قطعی دارد .آنچه
را میجوئیم ،همواره نمییابیم .برپایه تداوم جریان ترقی فنی ،هی گونه برنامه
گذاری نمیتوان کرد .پس ،انطباق شیوههای زندگی خود با پایانپذیری منابع
طبیعت ،کاری است که باید انجام دهیم.

بلحاظ جمعیت و افزایش آن ،نتیجه استداللی که شد ،ایناست که ما باید

هم میزان رشدددد جمعیت جهان را مهار کنیم و هم شدددیوه مصدددرف متوسدددط
جمعیت روی زمین را بیابیم و جانشددین شددیوه مصددرف کنونی کنیم :جمعیت

سبز و شیوه مصرف سبز.

نظریه تسددهیم بر پایه اسددتقالل ،بر ایناسددت که متغیر جمعیت ،متغیری

بیرون از نظام تولید و مصرف نیست بلکه درونی آناست و دو کار باید کرد:
یکی کوشش برای مهار رشد جمعیت ،در عین احترام به گزینههای هر فرد ،و
دیگری ،تغییر الگوی مصددرف کنونی به الگوی مصدددرفی برای همه جهانیان

(کشورهای رشد یافته و کشورهای در راه رشد) .بنارا بر حداکثر صرفهجوئی
در مصددددرف منابع کره زمین باید گذاشددددت و درهمانحال ،همگان را از به

زیستی متعادلی ،بلکه بهتری ،برخوردار کرد.

در دنیائی با منابع پایان ناپدیر که ،در آن ،نبو انسان امکان بهرهبرداری

از منابع جدید را میدهد ،تنگنای افزایش جمعیت وجود ندارد .اما امروز ،ما
میدانیم کده محددودیددتهدا وجود دارندد .پس بدایددد کدده تنگندائی کده افزایش
جمعیت است را در سامانه رشد پایدار خود وارد کنیم .به سخن دیگر ،تعادل
جددیددی میدان تولید و مصددددرف هر کس و امکانهائی که محیط زندگی در

اختیدار میگدذارد ،برقرار کنیم .پس ،تنگندائی که افزایش جمعیت اسددددت،
دیگر ،نه بیرونی که درونی سدامانه رشدد است .رشد جمعیت جهان و به سطح

کشورهای صنعتی رسیدنِ کشورهای پرجمعیت (صاحب  91درصد جمعیت
جهان) و درپیش گرفتن شدیوه تولید و مصرف غربی ،زندگی بر روی زمین را

به مرگ تهدید میکند .نیاز جدی به مهار رشدددد جمعیت اسدددت .برای پرهیز
ازدویدن بسوی فاجعه ،چندین تحول ضرور هستند:

331

 . 4درکشدورهای درحال رشدد ،اتخاذ سیاست جمعیتی و به اجرا گذاشتن آن،
ضرور است تا مگر میان نرخ زاد و ولد و نرخ مرگ و میر تعادل بر قرار شود.

و

 .2در کشددددورهدای رشددددد یافته که هم اکنون تعادل میان این دو نرخ برقرار
اسدت ،تغییری بس بزرگ در مصدرف فرآوردهها و خدمتها ،ضددروراست تا

که آلودگی محیط زیست کمتر شود (اتخاذ شیوه تولید و مصرف پایدار) .و

 .9در هر سرزمین ملی ،شاخص مصرف سرانه مطلوب ،متناسب با تنگناهای
محیط زیسددتی ،از رهگذر تالقی سددطح مصددرف و رشددد جمعیت ،باید تهیه

شود.

بدیهی اسدددت که این سدددیاسدددتهای جمعیتی که هر کشدددور ،متناسدددب با

موقعیت خویش ،تهیه و اجرا میکند ،باید آزادیهای فردی را محترم بشمارند.
باوجود این ،هر کس باید مسددئولیتهای خویش را برعهده گیرد .بخصددوص
نباید به شددانه خالی کردن از زیر بارآن ،همچنان ادامه دهد .بدینقرار ،ضددرور
است که به هر زن و مرد در سن زاد و ولد کردن ،اجازه داد وسائل مهار زاد و

ولد خویش را در اختیار بگیرد .و باز ،ضددرور اسددت که سددطح تعلیم و تربیت

زنان (دختران جوان و بالغ) باال برده شود .زیرا بهترین وسیله مهار بارداری و

زاد و ولد ،در عین بکاربردن آزادی خویش ،است.

تثبیدت جمعیدت جهدان هی گداه قطعی نیسددددت .بندابراین ،نباید افزایش

جمعیت جهان را عاملی بیرون از معادله بهزیسددتی پایدار ما انسددانها شددمرد.
باید به عمل برخاسددت :سددیاسددتهای جمعیتی که ،درآنها ،آزادیهای فردی
لحاظ شدده باشند ،را باید اتخاذ کرد و به اجرا گذاشت .سطح تعلیم و تربیت

دختران را همچنددان بدداال برد .این تحول یکی از عدداملهددای درونی معددادلددهای

اسددت که نباید از باز پرداختن بدان گریخت .همیشدده جمعیت بیشددتر بر روی

زمین ،همیشه خوشبختتر زیستن معنی نمیدهد.

 9.49تیاون بینالمللی را فرصتی برای به اشتراک گذاشتن بدانیم و

نه وسیلهای برای تحمیل نظر و الگو و نفوذ خویش:

332

فکر راهنمای تعاون بینالمللی که شددکل کمک دولتی به رشددد و یا بطور
وسدیعتر ،کمک به رشدد توسدط دولت و بخش خصدوصی را دارد ،اغلب این
اسددت که الگو یکی و هماناسددت که غرب اسددت و هدف از دادن کمک این
اسددددت که کاسددددتیهای کشددددورهای فقیر رفع شددددوند تا که آنها نیز همانند

کشورهای غنی بگردند .اما همانطور که پیش از این دیدیم ،همانند شدن با
غرب در شددیوه تولید و مصددرف ،جهانیان را با بنبسددت محیط زیسددتی روبرو

میکند .الگوی رشد اقتصادی ما قابل پیروی از سوی دیگر جامعههای جهان
نیسددددت بنابراین ،آنچه به اسوووتناد الگوی تولید و مصووورف غرب ،این

الگوئی از زده خارج شوده ،خالءگمان میرود که باید پر شود ،وهم و
دروغ اسوووت خالئی وجود ندارند ،آنچه وجود دارد و باید از شووورا
آسود ،الگوی مسلط و خطرناک غرب ،برای همه انسانهای روی زمین

و نسلهای آیندهاست

تعاون بینالمللی شددمال با جنوب و نیز تعاون کشددورهائی که دارند سددر بر

می آورندد بداکشددددورهدای جنوب (تعاون جنوب با جنوب) ،باید از نو ،ابداع
گردند .رشددد پایدار از نو ابداع کردن این تعاونها را ایجاب میکند .از سددال
 2141ببعد ،مجموع کشدورهای ثروتمند و یا کشددورهائی که در حال رسددیدن
به کشورهای ثروتمند هستند و کشورهای فقیر ،نیازمند رشد پایدار ،بنابراین،
تعاونی از نوع دیگرند .منطق گذار از رشددی برای همه به رشدی پایدار برای

همه ایجاب میکند که ،تعاون شدددمال با جنوب و جنوب با جنوب ،بیآن که
تقدم مبارزه با فقر از نظر دور بماند ،تحولی محسددوس کند .تبیین طرحها یا

برنامههای رشدد پایدار باید دقیق باشد :طرحها یا برنامههای رشد پایدار باید
سدده بعد چنین رشدددی را در بر بگیرند :بعد اقتصددادی و بعد اجتماعی و بعد

محیط زیسددتی .تمویل این نوع طرحها یا برنامهها باید مدام بیشددتر و بیشددتر
شود تا که هدف ،رشد پایدار ،سبب جهشی کیفی در تعاون بینالمللی بگردد.
به سخن دیگر ،از تعاون کنونی برای رشد به تعاون برای رشد پایدار با ابعادی

کده دارد ،گذر باید کرد .تا که تمویل طرحهای کنونی در پوشددددش طرحهای

رشد پایدار ،ادامه نیابند.
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بدینسان ،راه جدیدی پیش پای همه کشورهای دنیا باز میشود .باوجود
این ،هرکشددور در گزینش راه و روش خویش ،در اصددالح شددیوههای تولید و

مصرف برای اینکه هرچه پایدارتر بگردند ،مختار است .بلحاظ روشنفکری،
این راهکار بسی پرتوقعتر است .زیرا ،ایجاب میکند که هم کشورهای شمال

و هم کشورهای جنوب درپی یافتن و پذیرفتن الگوهای اقتصادی و اجتماعی
مختلف ،الگوهای رعایت کننده سالمت محیط زیست ،باشند.

البتده ،شددددمدال میتواندد بده دادن پنددهای خود به جنوب ادامه دهد و به

فقیرترین کشورها همچنان کمک مالی کند .در عوض ،دیگر نمیتواند الگوی

خود را بده کشددددورهدای جنوب تحمیدل کندد .جنوب نیز بدایدد نظرگاه خاص
خویش را بیابد و بخواهد شددمال به آن وقع نهد .مبادله در سدداحت تعاون می

باید دو سویه باشد (شمال ↔ جنوب و نیز جنوب ↔ شمال).

در آنچده به تعاون میان جنوب با جنوب مربوط میشددددود ،همچنان نباید

تحمیل الگو یکی به دیگری را دربرداشدته باشد .تمویل طرحهای رشد ،نباید
پوشش بهرهبرداری از منابع کشوری توسط کشور دیگر ،بگردد.

تعداون بینالمللی باید برپایههای جدید بناگیرد .باید ترجمان تعادل بیش

تر ،نسدددخه نویسدددی کمتر باشدددد .چنانکه هر کشدددور اسدددتقالل واقعی در تهیه
الگوی رشدددد پایدار خویش را بجوید .بدینخاطر اسدددت که تعاون بینالمللی
باید حاکمیت ملی کشددورهایِ در رابطه را رعایت کند .به ترتیبی که کشددوری

الگوی رشد خود را به دیگری تحمیل نکند و کشورها ،در استقالل ،الگوئی

را که باید ساخت ،بسازند.

تعاون بینالمللی باید از منطق به اشدددتراک گذاشدددتن پیروی کند تا که هر

ملتی مسددئول سددرنوشددت خویش بگردد و بتواند زندگی در نظام دموکراسددی را
تمرین کند .به اشدتراگ گذاشتن یعنی اینکه برخوردارکردن نیازمندترینها از

فنون و سددددرمایهگذاریهای هرچه منطبقتر با الگوهائی که اینان بر میگزینند
(انتقدال فنون جدید ،حمایتهای مالی ضددددرور) .هدف باید این باشددددد که

اینان ،با رعایت سدالمت محیط زیسدت ،خود نیازهای اقتصادی و اجتماعی
اولیه (غذا و پوشدددداک و مسددددکن و آموزش و پرورش و بیمهها و امدادهای

اجتماعی) خویش را برآورند.
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به اشدتراک گذاشتن ،نیز ،به این معنی است که ،در جنوب ،هرآنچه برای
بناکردن شدددیوههای تولید و مصدددرف پایدار ،بکار میآید ،یافته و بکار گرفته

شددود و به کشددورهای شددمال و کشددورهائی که دارند به سددطح اینها میرسددند،
صدرفه جوئی هرچه بیشدتر (برای مثال ،فنون ساخت خانههای خشتی) را در

تولید و مصرف بیاموزد.

بازتوزیع ثروت میان کشدورهای شدمال و جنوب بقصد استقرار امنیت در

جهان ،دیگر منطقی نیسدددت که باید بکار برد .این منطق را باید با آن منطق

جدایگزین کرد کده میگویدد :هرکشددددور باید الگوی اقتصددددادی و اجتماعی
سدازگار با موقعیت خویش را بسازد .بردار استقالل ،بردار برآوردن نیازهای

اولیه با تولید مردم هر کشددددور ،به یمن شددددیوههای تولید و مصددددرف پایدار،

برد ارهائی هسدتند که سدمت و سدوی اندیشه و عمل را به مردم هرکشور نشان
میدهند.

تعاون بینالمللی ،این اهرم مهم تحول ،در این جهان جدید ،معنای واقعی

خویش را بداز مییدابد .اگر حق حاکمیت هر کشددددور رعایت نشددددود و اگر
الگوهای رشدد از بیرون تحمیل شوند ،همان کار که بانک جهانی و صندوق

بینالمللی پول با کشدددورهای فقیر میکنند ،در این کشدددورها،دیگر  ،محلی از
اعراب برای دموکراسی نمیماند.

و بر نظر صدددداحب کتاب باید افزود که کشوووورهای مسووولط الگوهای

خویش را بدانخاطر تحمیل نمیکنند که کشوورهای زیر سلطه ،چون
آنوان بگردنود برای آن تحمیل میکنند که بند از بند اقتصووواد داخلی
آنها بگسلند و جریان یک طرفه انتقال ثروتهای طبییی و استیدادها

و دیگر نیروهای محرکه را از آن کشووورها به کشووورهای خود را دائمی
بگردانند رابطه سوولطهگر-زیر سوولطه ،دینامیکهای خود را دارد تا
این رابطه نگسولد ،جبر دینامیکها آتش هسوتی سووز اسوت و هستی را

میسوزاند.
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حاصل سخن
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تا پایان سدال  2141مسیحی ،درباره رشد ،صاحب نظران غرب دو نظر
اظهار کردهاند :آنها که کوشیدهاند برای رشد تعریف جدیدی بجویند و صفتی
بدان بدهند و آنها که چارهای جز رشدددد زدائی نمیبینند .میان این دو دسدددته،
کسدانی نیز هسدتند که با تقدم و تفوقی که برای بعد اقتصادی قائل میشوند،

از رشدد صدفر درصد و بسا رشد منفی سخن میگویند .آیا نظرهای دسته دوم

همانها هسددتند که اسددتفان مادول ،در کتاب خود ،تبیین کردهاسددت؟ موارد
اختالف نظر و موارد اتحاد نظر کدامها هستند؟:

 4رشد چیست؟ از دید مخالفان رشد واقیاً موجود:
سدددرژ التوش ،در کتاب خود )221( ،میکوشدددد به این پرسدددش پاسدددخ

بددهدد :آیا رشددددد زندگی را به پایان میبرد و یا میتوان برآن فائق آمد و زنده
ماند؟ بنظر او ،صددفتهایی که به رشددد دادهاند ،با رشددد ،آنسددان که واقع شددده

اسدت ،متناقض هسدتند و هدف از دادن این صفتها ،ادامه دادن به رشد واقعاً

موجوداست:

صددفتهایی که به رشددد دادهاند ،جز بخشددیدن پنج شددکل به یک واقعیت

نیسدتند.شدکلها عبارتند از رشد اجتماعی و رشد انسانی و رشد محلی و رشد
پایدار و رشد بدیل:
 .4.4رشد اجتماعی :باتوجه به این واقعیت که رشد کنونی ،انسان یک بعدی
( )226پدید آورد و اقلیت کوچکی را صدداحب ثروتهای نجومی و اکثریت
بزرگی را گرفتار فقر کرد و هم محیط زیسددددت طبیعی و هم محیط زیسددددت
اجتماعی را بس آلوده (غربی کردن ،متحدالشکل کردن ،بیفرهنگ کردن ،از
متن جامعه به حاشددددیه راندن روزافزون بیکاران و فقیران) کرد ،گروهی بر آن

شدند که برای رشد بعد اجتماعی قائل شوند .اینان« ،دیپلماسی زبانی» بکار
بردهاند تا مگر رشددددد همان که هسددددت بماند و ادامه بیابد .وگرنه میدانند با

وجود «مبادله آزاد» ،بعد اجتماعی رشدد جز همین آلودگیها نمیشود .رشد
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موجود جز بر بیعدالتی نمیافزاید .بدینخاطر که انسددان رشددد نمیکند .این
قدرت (در شکل سرمایه) است که بزرگ میشود.

طرفه اینکه ،کارشدناسدان رشدد واقعاً موجود را تنها الگو دانستند و برای

«دنیای سددوم» رشددد  41درصدددی قائل شدددند 2 :تا  9درصددد برای اینکه
اقتصدددادهاشدددان در رکود نماند و با افزایش جمعیت ،میزان درآمدِ در اختیار

کاهش نپذیرد .و  1درصد برای باال بردن سطح زندگی و  9درصد هم برای
جذب بیکاران به کار و رسیدن به اشتغال کامل.

بندابر بیانیه کنفرانس کپنهاگ در سددددال  ،4331رشددددد اجتماعی  -که

اینک در رشددد پایدار ادغام شدددهاسددت -عادالنه بنیاد پیشددرفت اقتصددادی
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
کند وقتی بازار پویا و رقابت مدار را میپذیرد و کمک به حضددددور فقیرترین
ها در این بازار را ضدددرور میبیند .آیا تمرکز ثروت نزد اقلیت و گسدددترش فقر
نزد اکثریت و بیراههای که رشد در آناست ،فرآورده همین بازار نیست؟

در این سدند ،نه انتقادی از سداز و کار بازارها بعمل آمدهاست و نه نامی

از ماوراءملیها برده شددهاست .هفت سال بعد ،در کنفرانس ژوهانسبورگ،

همانند همین بیانیه به تصددویب رسددید .بیکاسددت و افزود .با آنکه ،واقعیت
عریان ،زیر چشم بود و هست :در  ،4361در جهان21 ،درصد ثروتمندترین

ها درآمدی  91برابر  21درصدد فقیرترینها را داشتند .در سال 21 ،4337
درصد اولیها درآمدی  71برابر درآمد آخریها داشتند.

بدین قرار ،رشد آن سان که هست ،با دادن صفت اجتماعی به آن و

«رشووود اجتمواعی » و عودالوت اجتماعی را هدف آن گرداندن ،رشووود
اجتماعی نمیشوووود زیرا میان رشووودی که هسوووت و صوووفت اجتماعی،
تناقم وجود دارد هرگاه رشود برجا بماند ،این «اجتماعی» است که

تحقق نمیجوید .پس ،این نظام تولید کننده فقر انسددان و را اسددت که می
باید تغییر داد (.)227
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 . 4.2رشددددد انسددددانی :بهترکردن کیفیدت زندگی به ترتیبی که همگان بتوانند
نیددازهددای اولیدده خویش را برآورنددد و از آموزش و پرورش پددایدده نیز برخوردار
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

کنندده نداچیز میکندد ،بلکده بده این دلیول نیز کوه میزان ویرانی بر میزان
سوووازندگی را فزونی میبخشووود :منابا موجود در طبییت که تبدیل به

کاال میکند بیالوه فرسووایش انسووان بیالوه ضوواییات تولید و آالیندهها
که به طبییت باز میگرداند باز ،حل تناقض ،یا به برداشتن صفت انسانی

اسددت و یا به تغییر نظام ویرانگر .به سددخن دیگر ،چون نظام تغییر نمیکند،
دادن صدفت انسانی به رشد ،هدفی جز اعتبار بخشیدن به رشد اعتبار باخته و

ادامده دادن بده آن ،نددارد .هددفی جز تحمیدل شددددیوه زندگی غربی ،بنابراین،
چنگ انداختن بر منابع متعلق به کشورهای فقیر ندارد (.)221
 .4.9رشدد محلی :محلی کردن راهحلی اسدت که از دید سرژ التوش میتواند
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

المللی برجایند و سددددازوکارهایشددددان را دارند ،بیابان گرداندن بخشددددهائی از
هرکشدددور ،جبری اسدددت .حاکمیت ماوراءملیها بر نیروهای محرکه و جریان
این نیروهدا در سددددطح جهان و نیز توزیع بس نابرابر درآمدها در سددددطح هر

کشدور و در سدطح جهان و جریان کاالها و خدمتها در سدطح کشورها و در
سطح جهان ،مناطقی را که در مسیر قرار نمیگیرند ،واپس میبرد .ساکنانش

را نداگزیر میکند آن مناطق را رها کنند و آن مناطق به بیابان بدل میشددددوند.
راستی این است که باوجود نظام اقتصادی کنونی ،صفت محلی دادن به رشد،
معنانی جز به تصدددرف ماوراءملیها درآوردن اقتصددداد محلی پیدا نمیکند .در
عمل نیز پیدا نکردهاسدددت .نویسدددنده ،مثال میآورد بانکهای محلی را که از

رهگذر «رشدددد محلی» ،توسدددط بانکهای بزرگ بلعیده شددددند و دهقانان

گرفتار قرضددههای بزرگ شدددند و سددرانجام ،واحدهای تولیدی خانوادگی به
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واحدهای بزرگ سدرمایهسداالر بدل شدند .هم در کشورهای شمال و هم در
کشورهای جنوب ،این منطقههای رها شده هستند که بزرگ میشوند.

تناقض رشددد و صددفت محلی ،دالیل دیگر نیز دارد :بخصددوص در دنیای

کنونی ،رشدد حاصدل فراگردی است که نه محلی و نه حتی کشوری که جهانی
است .نه تنها روز به روز غیر محلی و غیر کشوری میشود که فضا را نیز فرا

میگیرد .و بداز ،در دنیای امروز ،رشددددد کنونی که بنایش بر پیشخور کردن
اسدت ،در سدطح کره زمین و در سدطح فضدا اسدت که سامان مییابد و دو اثر

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

شدددن رشددد اسددت و دورتر به آن میپردازیم .به شددرط آنکه ،رشددد تعریفی و

سامانهای دیگر بجوید (.)223

 .4.1رشددد پایدار که سددمیترین نوع از انواع رشددد صددفت دار و با تناقضددی

هرچه آشددکارتراسددت :در حقیقت ،رشددد موجود ،چون به ضددرورت پایانپذیر
است و در کره زمینی بس آلوده و محیط اجتماعی از آنهم آلودهتر ،پایان می

پذیرد ،به آن این صددفت را دادهاند تا رشددد ویرانگر ،در پوشددش رشددد پایدار

ادامه یابد .وگرنه میدانند که بدون تغییر نظام ،در واقع ،بدون رشددددد زدائی،
«رشد پایدار» میسر نمیشود.

دانسدتنی است که رشد پایدار  97تعریف و مفهوم پیدا کردهاست ()291

و نظریهها عمده در این باب را میتوان به دو دسته تقسیم کرد :یکی زیست
محور و دیگری انسان محور (.)294

● رشددد پایدار زیسددت محور بنارا بر حفظ زیسددت همه زیندگان روی زمین و
محیط زیست آنها میگذارد .و

● رشد پایدار انسان محور بنا را بر بهزیستی انسان میگذارد.

مشدکل هر دو نوع ایناسدت که بنایشدان بر پایدار کردن رشد و نه تغیر آن

اسددت .اولی رشدددی را پایدار میداند که سددالمت محیط زیسددت را لحاظ می

کند ،لذا ،تکیه را بر حفظ سدامانههای زیست زیندگان مینهد .بنابراین ،رشد

را بدهزیسددددتی رضددددایت بخش زیندگان معنی میکند و در باره خوانائی دو
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هددف ،یکی رشددددد و دیگری محیط زیسددددت ،چنددان پرس و جو نمیکند.
سازمانهای غیر دولتی و روشنفکران جانبدار اصالت انسان از این مفهوم رشد

جانبداری میکنند .غافل از این که به حساب آوردن تعادلهای بزرگ زیست
محیطی نیازمند تغییر دادن برخی جنبههای الگویهای نمو اقتصدددادی ،بسدددا
شددیوه زندگی ما اسددت .بسددا نیاز به نظریه رشددد دیگری را ضددرور میگرداند

(بازهم نظریه رشدد اما کدام؟) نویسدنده پاسدخ میدهد :نمیدانیم! اما  1سال
بعد ،استفان مادول ،نظریه جدید را پیشنهاد میکند.

و برای دومی ،مهم ایناست که رشد همچنان ادامه بیابد .صاحبان صنایع

و بانکداران و اغلب سددیاسددتمداران و نزدیک به تمام اقتصدداددانان جانبدار
رشددپایدار انسان محور هستند .چنانکه رئیس صندوق سپردهها و امانات که
رئیس شدورای بینالمللی درخدمت رشدد پایدار نیز هست ،در فوریه ،2112

رشد پایدار را اینسان تعریف کردهاست« :بسط مبادلهها از هر نوع در سطح

جهان» .این نظر بس شددبیه اسددت با نظر جانبداران مبادله آزاد و با لیبرالیسددم
تفاوت چندانی ندارد.

رشددد پایدار جهنمی اسددت که زمین آن را با نیتهای خوب سددنگ فرش

کرده باشدند .بدیهی اسدت رعایت سدالمت محیط زیست ،بنفسه ،نیکو است

اما با منافع فردی و جمعی صداحبان منافع نیز ناسدازگار نیسدت .وگرنه ،کسی

چون ژان ماری وان انجلشدددون ،مدیر شدددرکت نفتی شدددل نمیگفت« :دنیای

صددددنعدت  ،هرگاه بخواهد در آینده نیز به ایجاد ثروت ادامه دهد ،باید بتواند
سددالمت محیط زیسددت را رعایت کند» .همانندهای او نیز ،نظیر این نظر را

اظهار میکنند .در  ،4332شددورای مشدداغل جانبدار رشددد پایدار که رؤسددای
 11کارفرمائی بزرگ اعضددای آنند ،میثاقی را به کنفرانس ریودوژانیرو ،ارائه
کرد .موضوع آن ،آشتی دادن اقتصاد و کارفرمائیها با سالمت محیط زیست

اسدت « :ما جانبدار رشد پایدار به معنای تولید برای برآوردن نیازهای امروز
بشددددر بیآنکده امکدانهدا و اقبدالهای نسددددلهای آینده را به مخاطره اندازد،

هسدتیم» ( .)292سدخن راسدت و سدر راست را سرمایهدار امریکائی میزند:
«ما میخواهیم هم پوشدددش اوزن و هم صدددنعت امریکا حیاتی مداوم داشدددته
باشند».
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تعریف رشددددد پایدار آنسددددان که در گزارش برانتلند  Brundtlandآمده
اسدددت ،جز قابلیت ادامه رشدددد را در برندارد .در واقع ،بنابر تعریف« ،رشدددد

پایدار یک تغییر اسدددت که ،در جریان آن ،بهرهبرداری از منابع و سدددمتیابی
سددددرمایهگذاریها و تغییرهای فنی و بنیادی ( )institutionnelهمآهنگ می

شددوند و ،بدین همآهنگ شدددن،توان برآوردن نیازهای حال و آینده انسددانها

بیشتر میگردد» .بدینسان ،نه محیط زیست که رشد است که باید حفظ شود
و ادامه بیابد .مشدددکل در صدددفت پایدار و یا صدددفت قابل حمایت نیسدددت،

مشدکل در اصطالح «رشد پایدار» است که سمی است .در حقیقت ،پایدار،
بنفسددده ،یعنی این که میزان آلودگی حاصدددل از فعالیتهای انسدددانها نباید از
توان خنثی کردن طبیعت بیشدتر باشد .حال اینکه رشد ،در واقعیتی که جسته

است ،آلودگیای را ببار میآورد که طبیعت نمیتواند خنثی کند.

اغلب اقتصداددانان ،خواه جانبدار لیبرالیسددم و چه طرفدار مارکسدیسددم ،

جانبدار مفهومی هسددتند که امکان میدهد رشددد اقتصددادی ادامه بیابد .برای

نئوکالسدددیکها ،رشدددد اقتصدددادی ،آنسدددان که اینان تبیین میکنند ،رشددددی
نزدیک به رشدددد پایدار اسدددت .اینان خود را واضدددعان مفهوم رشدددد پایدار و

طرفددداران واقعی آن میدانن دد .زیرا پرداخددت هزیندده بکددار بردن «حق آلودن

میحط زیسددددت » مقرر و کاالکردن محیط زیسددددت را ابداع کردهاند .جون
ریچارد هیکس ،اقتصددداددان ،با ارائه مفهوم درآمد بدون آسدددیب رسددداندن به

سددرمایه (از جمله سددرمایه طبیعی) ،بیآن که خود بداند ،نخسددتین نظریه سدداز

رشد پایدار است.

اما امرهای واقع سدددرسدددخت هسدددتند و از بیان واقعیت باز نمیایسدددتند:

کاهش شددددت بهرهبرداری از منابع طبیعت انکار ناکردنی اسدددت اما افزایش
تولید ،اثر آن را از بین بردهاسددددت و میبرد .از اینرو ،آلودهتر شدددددن محیط

زیسدت و کاسدته شددن از منابع زمین ادامه مییابد .گزارش سازمان ملل متحد

این واقعیت را تصدددیق میکند« :چند سددالی اسددت که ،در همه جای جهان،
درروند تولید ،برق کمتری مصدددرف میشدددود .باوجود این ،از آنجا که حجم

تولید افزایش یافتهاسدت ،این صددرفه جوئی کافی برای کاسددتن از تصددعید گاز

کربنیک نیست» ()299
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در واقع ،ویژگیهای پایدار و یا قابلیت برپا ماندن نه به رشددددد آنسددددان که
هسددددت کده به بازتولید راجع هسددددتند .تا قرن هژدهم بر کره زمین ،بازتولید

پایدار رویه بودهاست .هنوز نیز میتواند در کشورهای دنیای سوم ،کارشناسانی
را یدافدت کده بازتولید پایدار را آموزش میدهند .دهقانانی که شددددیوه تولید و

مصرف و پس انداز را ،نسل به نسل ،به ار

بردهاند ،در همآهنگی با طبیعت

زندگی میکنند .بدینسددان ،این بازتولید اسددت که میتواند پایدار بماند ،و نه
رشددددد بمعنای مدام افزودن بر میزان تولید ،همراه با افزودن بر میزان آلودگی
کره زمین.

و باالخره ،این واقعیت که بر سدددر رشدددد پایدار ،اجماع وجود دارد ،هم

فقیر و هم غنی جانبدار آنند ،خود میگوید سدداخته زبان فریب اسددت .وگرنه،

رشدد آنسدان که هست با صفت پایدار در تناقض است .رفع تناقض ،یکی به
پوشددش کردن پایدار بقصددد ادامه دادن به رشددد واقعاً موجود اسددت و دیگری

اندیشددددیدن برای یافتن راهکاری برای رها شدددددن از رشددددد و نجات زندگی

زیندگان و محیط زیسددت و تبیین پسددا تجددی قابل قبول اسددت .رشددد پایدار
هرگوندده چشددددماندددازی را محو میکنددد و رشدددددد را دائمی میگردانددد .بس
خوشبختانه که رشد پایدار نیست.

بدینسووان ،در نظریه اسووتفان مادول و در نظریه سوورژ التوا ،به

نظام اجتماعی باز و تحولپذیر – ولو بر سور اسووتقرار دموکراسی میان
این دو و دیگر صووواحوب نظران اجمواع وجود دارد – و بوه ربط میان
نظوام اجتماعی قدرت محور با پیشوووخور کردن و از پیش متیین کردن

آینده و نه درباره تولیدهای ویرانگر که دو سوووم تولید را تشووکیل می

دهند و ربط این سووه به مدار بسووته مادی ↔ مادی و ربط این چهار به
سووولطه ماوراءملیها بر نیروهای محرکه ،در مقیار جهان ،بنابراین،

به پویائیهای روابط مسولط – زیر سولطه ،روشون پرداخته نشدهاست

وگرنه ،رشددد و صددفت پایدار ،شددفافیت کامل میجسددت و نمیتوانسددت مورد

سوءاستفاده اقلیت ثروتمند و حاکم بر اقتصاد جهان قرار بگیرد.
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 .4.1رشدد بدیل :هستندکسانی که تحلیلهای ما (سرژ التوش) را پذیرفتهاند
و انتقادهای ما را به رشددد واقعاً موجود وارد دانسددتهاند ،باوجود این ،صددفت

دیگری برای رشدد جسدتهاند ( .)291راست است که بنام رشد «بدیل» ،گاه
طرحهای اصدیل ضد تولیدگرائی و ضد سرمایهداری بس گوناگون ،ارائه شده

اندد .هدف طرحها درمان کردن زخم رشددددد ،یا سددددادهتر بخواهی ،رهاکردن

انسددانیت از عواقب فاجعهبار جهانی کردن شددیوههای تولید و مصددرف اسددت.
این طرحها برای سداختن جامعهای هستند که ،در آن ،بنابر همآهنگ زیستن،

همآهنگ با یکدیگر و همآهنگ با طبیعت زیسددتن اسددت و با رشدددد بمعنای
بازسدددازی«،عصدددر وفور در جامعههای ابتدائی» و یا باز آفرینی موفقیتهای
انسدانی در برخی جامعههای ماقبل صنعتی که هی از رشد نمیدانستند ،ربطی

ندارند (.)291

فرض کنیم بنا داریم اسدددطوره رشدددد راجدی بگیریم و برآنیم که صدددفت

«بدیل» را متحقق کنیم .یعنی به شددکوفائی «همه و همه انسددانها» واقعیت
ببخشددددیم .برای اینکار ،مفهوم کنونی رشددددد را باید چنان تغییر دهیم که در

مفهوم جدید هی از آن نماند .در واقع ،بهضرورت ،فنشناسی دیگری بایسته
اسددددت جز فنشددددناسددددی کنونی که جامعه فن زده را از بند فنگرائی برهد .به

ضدددرورت ،اقتصددداد دیگری الزم اسدددت که نه در خدمت قدرت و از دید آن
عقالنی که درخدمت انسدان و از منظر رشدد انسان عقالنی باشد .بهضرورت،

دانش و معرفتی مورد نیاز اسددت که نه بکار سددلطه انسددان بر طبیعت که بکار
همسدازکردن زندگی انسان با عمران طبیعت بیاید .بهضرروت ،مفهوم دیگری
از ترقی و زندگی (بنابراین از مرگ) و از غنی و فقر درخور است تا که انسان

بتواندد زنددگی مسددددتقدل و آزاد را بازیابد .اینهمه مفهوم دیگری از زمان را
ایجداب می کنند که خطی ،برهم افزا ،مداوم و ...نباشددددد .چرا نه ،به مفهوم
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
دیگر  ،بررسی و تصحیح شده ،نباشد.
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اینک نخسدت راهکاری را نقل میکنیم که سرژ التوش پیشنهاد میکند و
طرز فکرهدای همدانند او با آن موافقند و به خواننده این کتاب امکان میدهد

یکسانی و نا یکسانیهای این راهکار را با راهکار استفان مادول ،مشاهده کند
و سپس ،مواردی را میآوریم که صاحب نظران برسرشان اتفاق نظر دارند:

 2دو کار که باید کرد :نمو زدائی و محلگرائی:
 2.4نموزدائی بیمن همبستگی و روابط دوستانه:

برخالف نظر یکچند از طرفداران سالمت محیط زیست (ecologiste

) اصدددالح طلب ،حالت ایسدددتا و رشدددد صدددفر درصدددد ،ممکن و آرزوکردنی

نیستند:

● ممکن نیسدددتند زیرا ما میتوانیم پول فلزی کهنه را به حال اول درآوریم اما
آن مقدار ازمس که سددائیده شدددهاسددت را نمیتوانیم بحال اول برگردانیم .نمی

توانیم ذرات اتم منتشدره در فضا را گردآوریم و مترکم کنیم و فلز را بازیابیم.

بنابراین ،اگر تنها بخشدددی که هدر میرود ،همان باشدددد که قابل اسدددتحصدددال

نیسدددت ،باز نمو بینهایت تولید و مصدددرف ناممکن اسدددت .افزون بر این ،ما
نمیتوانیم ،خودرو و هواپیما بهتر تولید کنیم بدون تولید فضوالت و آالینده

های بیشدددتر .بنابراین ،دو کار باهم انجام میگیرد :کم شددددن منابع و بیشدددتر

شدن فضوالت و آالیندهها .هم اکنون ،فضوالت و آالیندههای ناشی از تولید
بیش از اندددازه مددا ،توان کره زمین را بر پدداالیش و خنثی کردن اثرهددای

فضوالت ،به پایان بردهاند.

● آرزو کردنی نیسدددت .زیرا حالت ایسدددتا و نمو اقتصدددادی صدددفر درصدددد،
پیشددنهادهای سددازش میان حفظ محیط زیسددت از مرگ با «دسددتآوردهای»

سددلطه اقتصددادی هسددتند .بنابراین ،از شددیوه تولید و از شددیوه مصددرف و نه از

اسلوب زندگی که حاصل این دو شیوه است ،چشم پوشیده نمیشود .ناگزیر،

332

ما را به عدم تحرک محافظهکارانهای فرا میخوانند بیآنکه ارزشددددها و منطق
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

این دو کدار کره زمین محکوم بدده مرگ و جددامعددههددا محکوم بدده انفجددار می

شدوند .بدینسدان ،ادامه حیات انسان و جامعهها به ادامه حیات زمین ،بمثابه
محیط زیست ،وابستهاست.

در حال حاضدددر ،زمین قابل کشدددت و زندگی هر انسدددان روی زمین4.1 ،

هکتار اسدددت .اما به هر شدددهروند امریکائی  3.6هکتار زمین و هر شدددهروند
اروپائی  1.1هکتار زمین میرسدد .بدینقرار ،از برابری در سطح جهان بسیار
دوریم .رشددد پایدار شددیوه تمدنی ،برپایه سددرانه  4.1هکتار زمین ،را ایجاب

میکند .تازه ،با این فرض که جمعیت جهان ثابت بماند.

رشد زدائی کاستن از بهزیستی معنی نمیدهد .بیشتر خردمندان بر این نظر

هسددددتند که برآوردن لذت بخش نیازهای محدود ،خوشددددبختی و بهزیسددددتی
حاصددددل میکند .رشددددد زدائی انطباق طبیعت با نمو عنان گسددددیخته تولید و

مصدرف را با سددازگار کردن تولید و مصدرف با سددالمت طبیعت جانشددین می

کند و قناعت پیشدددهکردن در بهرهبرداری از منابع طبیعت را روش میگرداند.
خوشددبختی را با هزینه کمتری میتوان بدسددت آورد .با بازیافتن ثروت واقعی
که شدکوفا کردن روابط اجتماعی بمعنای باهم و دوسدتانه زیسددتن ،در محیط

زیسدددتی سدددالم ،را از رهگذر اندازه نگهداشدددتن و قناعت پیشدددهکردن و بسدددا
خودداری از برخی مصرفهای مادی است ،میتوان دارا و خوشبخت شد .به
قول گاندی و تولسدددتوی ،گزیدن «سددداده زیسدددتی ارادی» غنی و خوشدددبختی

ببارمیآورد.

برای درک جامیه برخوردار از نمو زدائی ،بنابراین ،بهزیستی و بنای

چنین جامیهای ،باید بطور کامل از اقتصاد خارج شد این بدان مینی
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

خود را باید تغییر دهیم باید از مالکیت خصوصی وسائل تولید و انباشت
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بیحد سدددرمایه ،عبور کرد .عبور کردن از مالکیت خصدددوصدددی بمعنای دولتی
کردن آن ،که تجربه فاجعهبارش در روسدیه انجام گرفت ،نیسدت .خارج شدن

از اقتصدداد همچنین باید به رها شدددن از اسددطورههای بانی رشددد بیانجامد.
بخصدددوص باید از باور به ترقی رها شدددد .بدین کارها ،اقتصددداد ،بمثابه بعد

مسددلط ،گرفتار نموزدائی و انحالل میشددود .جامعهای عادالنهتر  ،جامعهای

خواهد شددد که ،در آن ،شددهروندان بایکدیگر و دوسددتانه میزیند .شددهروندان

مصددددرفی بلحدداظ کمی ،کمتر و بلحدداظ کیفی ،بدداکیفیددتتر مییددابنددد .نقددل و
انتقالهای بس پرشددددمار انسددددانها و فرآوردهها بر روی زمین ،کممیشددددوند و

محیط زیسدددت را بسدددیار کمتر آلوده میکنند .تبلیغات بازرگانی بس زیانمند
بیمحل میشدددوند و تولید فرآوردههای بیدوام که توجیهی جز چرخیدن چرخ
ماشین غول وش تولید ندارد ،جای به تولید کاالهای بادوام میدهد .در سال

 ،4333هزینههای تبلیغاتی در فرانسدده ،سددر به  11میلیارد دالر زد که معادل

تمامی کمک کشدددورهای «رشدددد یافته» به کشدددورهای جنوب بود .حواد

رانندگی هزینه مسدتقیمی برابر  21میلیارد یورو و سدده برابر آن ،هزینههای غیر
مسدتقیم ،ببارآوردند .اثرات آلودگی محیط زیسدت بر سدالمت فرانسویان 27

میلیارد یورو برآورد شد.

بنابر برآورد سددددازمانهای غیر دولتی ،تا سددددال  ،2141ارزش آالیندهها

سداالنه  1درصدد افزایش مییابند .بنابراین ،خسدرانهای نمو اقتصددادی سر به

 611میلیارد دالر میزند بدون لحاظ کردن خسران ناشی از اسراف و اتالف

آب که  111میلیارد دالر میشدددود .هنوز ،براین رقمها باید هزینههای نظامی
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
تولید و مصرف را نیک اندریافت.

به قول هروه رونه مارتن (« )296یک انسدان شاد داروی ضد کزکردگی

مصدرف نمیکند ،نیاز به روان پزشدک پیدا نمیکند ،در صدد خودکشی نمی

شود ،شیشههای مغازهها را نمیشکند ،طول روز را صرف خرید اشیاءگران و
بیمصرف نمیکند ،در فعالیت اقتصادی جامعه شرکتی اندک میکند».
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بدینقرار ،رشدد برای رشدد و یا رشددزدائی برای رشدزدائی و ستایش آن
یا این ،کاری نیسدددت که بایدکرد .میدانیم که تنها آهسدددته شددددن آهنگ نمو
اقتصدددداد جدامعده را  ،بدامخاطره بیکاری بیشددددتر ،روبرو میکند .برنامههای
اجتمداعی و فرهنگی و محیط زیسددددتی که حداقل کیفیت زندگی را تأمین می

کنند ،در نابسدددامانی فرو میبرد .میتوان تصدددور کرد چه فاجعهای ببار میآید
هرگاه میزان نمو اقتصدددادی منفی شدددود .بخصدددوص که بدتر از جامعهای با

کارگران بدون کار هی نیسددددت .هی بدتر از جامعه برخوردار از نمو ،بدون

نمو نیسددددت .پس ،نموزدائی ،نه نمو صددددفر درصددددد اسددددت و نه نمو منفی.

نموزدائی جز در «جددامعددهای کدده نموزدائی را روش میکنددد» بدده نظر آوردنی
نیسددت چه رسددد به اجرا کردن .نموزدائی نیازمند سددازمان دیگری اسددت که،

درآن ،نقش محوری کدار ،در جامعههای ما ،زیر عالمت سددددئوال قرار گیرد،
که ،درآن ،روابط اجتماعی مقدم و حاکم باشدددد بر تولید و مصدددرف فرآورده

هدای بددوراندداختنی و بیهوده و بسددددا زیدانمندد ،کده ،در آن ،زندگی معنوی و
فعالیت عاری از غرض مادی و عالقمندانه جای خود را بدسددت میآورد ،که

درآن ،سدداخت کار سددخت تغییر میکند :زمان کار اجرائی ،بس کوتاه شددود تا
کده هر شددددهروند زمان الزم برای پرداختن به کارهای دیگر را پیدا کند .می

توان به میثاق «مصرف و اسلوب زندگی» پیوست که اسوالدو پیرونی پیشنهاد
میکند ( : )297این میثاق که به کنفرانس سددازمانهای غیر دولتی در ریو دو
ژانیرو پیشنهاد شد ،اینهمه را در  6اصل باز میگوید که بهم پیوسته و دایره

بهزیستی را تشکیل میدهند و رشدزدائی قابل پشتیبانی و در خورهمزیستی در
دوستی را ممکن میکنند:

 .4تجدید ارزشدددهائی که بدانها به زندگی خود سدددازمان میدهیم و تغییر دادن
ارزشهائی که باید تغییر بیایند .و

 .2تجدید سددداخت بمعنای سدددازگار کردن دسدددتگاه تولید و روابط اجتماعی
بروفق تغییر ارزشها .و

 .9تجدید توزیع بمعنای تسهیم ثروتها و دسترسی به دارائی طبیعی .و

 .1کاستن بمعنی کم کردن اثر شیوههای تولید و مصرف ما بر محیط زیست .

و
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 .1دوباره و چند باره مصرف کردن فرآوردهها بجای بدورانداختن .و
 .6از نو به چرخه تولید باز سپردن فرآوردههای مستعمل.

بدینسدددان ،نموزدائی را میتوانیم نمو دیگری بخوانیم .نموی بخوانیم که

سدود همگان ،نسدل امروز و نسدلهای آینده و ،نیز ،محیط زیسدت درآن است.

اال اینکه کلمه آنقدر در معنای نمو اقتصدددادی بیپایان و ویرانگر بکار رفته
است ،که بکاربردنش همان معنی را به ذهنها متبادر میکند.

زیباکردن شهرها و منظرهها و پاالیش بستر های آب و زالل کردن

آب رودخانهها و سوووالم کردن اقیانورها و پاالیش هوائی که تنفسوووش

میکنیم و بهترکردن مزه غذاها که میخوریم و مبارزه با سوورو صوودائی
که تمامی پهنه زندگی ما را فراگرفته است و بیشتر کردن فااهای سبز

و حفظ دارائی طبییی و فرهنگی بشوریت و البته پیشورفت هرچه بیشتر
در قولمرو دموکراسوووی ،را میتوانیم نموزدائی بخوانیم مرام ترقی

همیناسوووت و تحقق آن نیوازمنود پیشووورفتوهترین فنون و ابداع فنون

دیگری اسوت که هنوز ابداع نشودهاند سرزنش کردن جدانبدارن پسارشد
و آنها که از فنون و کاربردهای کنونیشدددان میترسدددند و ضدددد ترقیها ،تنها به

جرم قدائل شدددددن به حق مطالبه «ترازنامه سددددود و زیان» رشددددد و ترقی و
بکاربردن فن در نمو تولید و مصرف ،کاری به سزا نیست.

و در باره کشووورهای جنوب که پیآمدهای نمو اقتصووادی شوومال،

توازیوانوههوا میشوووونود و بیوقفوه برآنها وارد میشووووند ،سوووخن نه از
نموزدائی فیا نمو .نیسوت ،بلکه بهم گره زدن رشووته تاریخ آنها است که

اسوتیمار و امپریالیسوم و نئو امپریالیسوم نظامی و سیاسی و اقتصادی و

فرهنگی ،به قصوود تصوواحب هویتشووان ،پارهکردهاسووت .شددرطی که باید

متحقق بگردد تا که این کشورها بتوانند برای مسائل خود راهحلهای درخور
بجویند ،همین شدددرط اسدددت .برای آنها سدددودی شدددیرین دارد هرگاه از تولید

فرآوردههدای کشدددداورزی ،فرآوردههدای غدذائی و یا طرفهای بکاهند که بدرد
صدددادر کردن میخورند (قهوه و کاکائو و بادام زمینی و پنبه و گل و میوههائی

که کشدددورهای ثروتمند در زمسدددتان ندارند و )...و بجای آنها فرآوردهائی را
تولید کنند که زندگیشدان را بهتر میکنند .بدیهی اسددت اصددالح ارضددی و وقع
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نهادن به پیشددهوری کارهای شدددنی هسددتند .اما مردم این کشددورها هسددتند که
باید روش ساختن زندگی بعد از رشد را برگزینند.

بهی رو ،عبور از رشددد واقعا موجود نباید دسددتآویز غرب برای توجیه

رفتار پدرسدداالرانه غرب و شددیوه جدیدش برای اسددتعمار کشددورهای جنوب

بگردد .این خطر تا بخواهی شدددددید اسددددت چرا که اسددددتعمارزده ارزشددددهای

اسدددتعمارگر را از آن خود کردهاسدددت .خیالی که رشدددد اسدددت ،درکشدددورهای
جنوب ،بسدددیار بیشدددتر از کشدددورهای شدددمال ،واقعیت گمان میرود .قربانیان

رشد ،برای بدبختی خود عالجی جز این نمیبینند که میزان آنرا بیشتر کنند.

میاندیشدند که اقتصاد تنها وسیله حل مشکل فقر آنها است .حال اینکه این
اقتصاد است که فقر آنها را پدیدآوردهاست .رشد و اقتصاد مشکل هستند راه

حل نیسدتند .آنرا راهحل انگاشتن و دست به دامنش ماندن ،مشکل دیگری
است.

بدین قرار ،برای ادامه حیات ،هرچه زودتر باید به سددددازمان دادن زندگی

بعد از رشدددد پرداخت .وقتی راه را عوضدددی میرویم ،آهسدددتهتر رفتن و بسدددا
متوقف شددن راهحل نیسدت ،بیراهه را بازگشددتن و راهی را در پیشگرفتن که
به مقصد میرود ،راهحل است.

معنای سددخن نویسددنده ایناسددت که راه رشدددی که غرب درپیش گرفته و

اینک او را به لبه لجهای عمق ناپیدا رسداندهاست ،نه روشی تجربی که روشی

دسددتوری بودهاسددت .چراکه اگر روش تجربی بود ،اصددالح میپذیرفت و نیاز
به بازآمدن از بیراهه به راه پیدا نمیشد.

 2.2محلگرائی:

یافتن بدیلهای محلی برای رشد ،راهکار دوم و تکمیل کننده راهکار اول

است .بخصوص برای خارج شدن از رشد و اقتصاد و مبارزه با جهانی کردن،

بدیلهای محلی ضدرور هسدتند .کار بایسته ایناست که «جهانی» محلگرائی

را دسدددتآویز بیابان کردن جامعههای محلی از راه گسدددسدددتن تار و پود آنها،
نگرداند.
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آنچه دارد بر سور بشر میآید ،بند از بند گسستگی اجتماعی ،هم در
کشوورهای شومال و هم در کشورهای جنوب است از اینرو ،ضرورتر
کوارهوا ،اسوووتیموارزدائیک طرزفدرهوا اسوووت هرگاه بخواهیم سوووخن

نویسوونده را دقیق کنیم ،قدرتزدائی از اندیشووههای راهنما ،ایناسووت
کاری که ضرورت و فوریت دارد

در واقع ،دو روش برای سدددداختن جامعهای که ،درآن ،زندگی نوع دیگری

کده خواهیم یدافدت ،وجود دارند :یک روش میتواند انتخاب بگردد و روش
دیگر روشدی است که تحمیل میشود .به سخن دیگر ،یا محکوم میشویم که،
برخالف خواسددددت و کم یا بیش ناآ گاهانه ،آنرا بسددددازیم و یا آگاهانه و به

خواست خود آنرا میسازیم .اولی بدیل تاریخی و دومی بدیل ارادی است.

اقتصدددداد جهدانی ،بدادسددددتیداری بنیادهائی که قرار و مدار برتون وودس

 Bretton Woodsپدیدشدان آورد ،میلیونها و میلیونها انسان را از روستاها
اخراج و حاشددیه نشددین شددهرهای دنیای سددوم کرد .زاغه نشددینی اینسددان پدید

آمد .زاغه نشدینها «قربانیان رشدد» هستند .این قربانیان که منطق سلطهگری
محکوم به از بین رفتنشددددان کردهاسددددت ،برای ادامه حیات ،چارهای ،جز با
منطق و روشددددی دیگری بده زنددگی خود سددددازمدان دادن ،ندارند .باید نظام

دیگری ،زنددگی دیگری ،ابداع کنند .برخی نیز آنرا ابداع کردهاند .این بدیل
هماناسددت که آن را اقتصدداد بیشددکل و غیر رسددمی میخوانند .باوجود این،
بیشددکل و غیر رسددمی (اقتصددادی که از مقررات دولت میگریزد) مورد نظر
ما ،نه یک اقتصدداد دیگر ،یک جامعه دیگر اسددت .این نه اقتصدداد اسددت که

خودمختار میشود ،این جامعه است که خودمختار میگردد .بدینخاطر است
که آنرا «جامعه هموالیتیها» میخوانیم .زیرا از اقتصدددداد بیشددددکل و غیر
رسمی به مقصود ما رساتر است .سخن برسر چگونه تولید و بازتولید زندگی،

بیرون از قلمرو رسددمی که ،درآن ،راهبردهای عقالنی کاربردها دارند ،توسددط

«قربانیان رشد» است .در قلمرو غیر رسمی ،افراد ،در فعالیتهای اقتصادی
خود ،اندک شماری تک حرفهای و پرشماری چند حرفهای هستند.

بددینقرار ،جدامعده هموالیتیهدا بر پایهچندگانگی حرفه و ناحرفهگرائی و

رابطه اجتماعی ،بنا میشدود .اینان که از سپهر تجدد و از قلمرو شهروندی در
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نظام دولت  -ملت و از گسددددتره بازار ملی و بازار بینالمللی رانده شدددددهاند،
پیونددهدای اجتماعی را بازیافتند و به یمن بازیافتنشددددان ،به انجام معجزهای

موفق شدند که ادامه حیات است.

بدون زحمت ،میتوانیم طرز کار اقتصددداد هموالیتیها را که سدددوای طرز

کار اقتصداد برپایه داد و سدتد است ،دریابیم .در این اقتصاد رابطه اجتماعی

نیز  ،بر مددار مبدادله ،برقرار میشددددود .اما مبادله با و یا بدون پول .مبادله بر
تعامل بنا میگیرد و نه بر بازار .همانطور که مارسددل موس توضددیح میدهد،

سدده وظیفه مبادله را تنظیم میکنند :دادن و دریافت کردن و پس دادن آنچه
در منطق این دهش محور اسووت ،ایناسووت که رابطه جانشووین دارائی

میشوود ( .)291آنچه به روشدنی قابل مشاهدهاست ،ایناست که در جامعه
هم والیتیها ،بعد اقتصدادی در بعد اجتماعی جذب میشود و چرخ اقتصاد
بر وفق منطق دهش میچرخددد .و این نوع عبور از رشدددددد اجبدداری اسدددددت.
نموزدائی شددددمال شددددرط الزم برای آناسددددت برای اینکه جامعههای جدید
جنوب از قحطی برهنددد ،از جهنمهددائی کدده در آنهددا میسددددوزنددد ،برهنددد ،از

استبدادها برهند و از جنگهای داخلی که تهدیدشان میکند ،برهند.

در شددمال ،واپس رفتن ملی و قیمومت سددبب شدددهاسددت «منطقهای» و

«محلی» از قیدد و بنددهدای ملی رها بگردند و فعال شددددوند .فرهنگ محلی
قوت گرفته و این امکان را پدیدآوردهاسددددت که توحید اجتماعی و سددددازگار
کردن اقتصاد با آن ،میسر بگردد .گذران اوقات فراغت و تندرستی و آموزش

و پرورش و سالمت محیط زیست و مسکن و خدمتها به یکدیگر ،در سطح
محل سدددامان مییابند .در اروپا و نیز در امریکا و کانادا و اسدددترالیا ،شددداهد
پدیدآمدن پدیدههای نو هستیم :پیدایش نوکشاورزان  ،نو دهقانان ،پیشهوران
جدید .شاهد فراوان شدن انجمنهای غیر انتفاعی ( و یا نه منحصراً انتفاعی)
هسدتیم .شداهد ایجاد کارفرمائیهای تعاونی خودگردان و تشکیل جماعتها
توسددط نودهقانان هسددتیم .شدداهد پیدایش بانکهای زمان ،زمان انتخابی و

مهد کودکها که خانوادهها ادارهشان میکنند و بانکهای امداد متقابل و...

هستیم.
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موفقیت جامعه محلی درگرو ایناسددددت که در قید دولت و بازار سددددرمایه
دارانده نمداندد و بتددریج ،دولدت و بدازار را هم بخددمت خویش درآورد .باز،

درگرو جان و توان بخشددیدن به دموکراسددی محلی اسددت ( .)293وقتی این
نوآوریها در سداختن جامعهای دیگر بکار گرفته شددند ،دیگر نه «رشد خفرد»

که «ضددد رشددد» و یا «پسددا رشددد» اسددت که به انجام میرسددد .زیرا اینک
کوشددشها برای ابداع منطق اجتماعی جدیدی اسددت بر پایه بازارزش شدددن
جنبههای غیر اقتصدددادی زندگی ،برپایه «دهش» ،بمثابه سددده وظیفه و برپایه
روابط اجتماعی جدید .تمامی این تجربهها که اشکال گوناگون خود سازمان

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

میکندد .خطر اغلبِ بدیلهای انتخابی ایناسددددت که در بطن جامعه در بند
رشد واقعاً موجود ،واحههائی در بیابان بگردند برای متولد شدن و رشدکردن
و نه سدداختن آشددیانه در معنای محیط زیسددت شددناسددی کلمه .به سددخن دیگر،

مجموعهای از نوآوریها که بدیل باشددند و همآهنگی جامعی را میسددر کنند.
راهبرد آشیانه ،درسی است که از جامعه هموالیتی ها آموختهایم که افریقائیان
تشکیل میدهند .این درس بکار همه آنها که میخواهند بدیلی ابداع کنند ،می

آید .بدیل باید عملکرد آشدددیانه و نه پناهگاه را پیدا کند .پناهگاه یک مفهوم
نظدامی اسددددت کده در تجداوز و فتح کداربرد پیددا میکندد و بیانگر خردمندی

اقتصدداد مسددلط اسددت .اما آنچه بکار زندگی دیرپای کارفرمائی بدیل میآید،
آشدیانه اسدت .آشیانه مفهومی بوم و محیط زیست شناسانه و بسیار نزدیک به

احتیدداط مردم بدداسددددتددان و بیددانگر مفهوم اثرمندددی اجتمدداعی ،و ندده کددارآئی

اقتصدددادی ،اسدددت .کارفرمائی بدیل در محیطی میتواند بزید و ادامه حیات
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

نبردکردن برای حفظ پنداهگداه خود در بطن بازار جهانی ،بهتر ایناسددددت که
برای وسددعت و تعمیق بخشددیدن به آشددیانه ،در حاشددیه اقتصدداد جهانی ،تالش
کنیم .وسدعت و تعمیق بخشددیدن به آشدیانه سددر پیروزی اسددت و باید کار اول

کارفرمائیهای بدیل باشددددد .همانطور که تورینو پرنا ( )211مینویسددددد،
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مبارزه برای اسدتقرار داد و ستد منصفانه این نیست که فرآوردههای جنوب را
وارد مدار مُد کنیم و بدین کار ،دارائی فرهنگی او را ویران بسازیم ،بلکه این

اسدددت که گزینه زیبائی مصدددرف کننده را ،با «نیاز» واقعی او جانشدددین کنیم.
این بددان معنی اسددددت کده بیشددددتر به نوآوری اجتماعی بها دهیم تا نوآوری

اقتصددادی .این راهکار را میتوان در باره سددازمان بخشددیدن به زندگی محلی
بکار برد :به جای درپی انطباق با قوانین ادعائی بازار سدددرمایهسددداالر و برده

هوسبازی هایش شددن ،میتوان با تغییر طرز فکرها در باره نیازها و مصرف
و زیبائی و نیز با رهاندن انسددان از فردگرائی که مقاومت او را در برابر قدرت

سدرمایه ناچیز میکند ،توحید اجتماعی را بازیافت که تولید و مصرف را تابع
نیازهای واقعی میگرداند .بدینقرار ،راهبرد آشدیانه ،ایجاد یک واحه سدبز در
یک بیابانی که بازار جهانی اسددت ،نیسددت ،بلکه بتدریج اندام سددالم را بسددط

دادن است تا که بیابان سبزهزار زندگی بگردد (.)214

 9مشترکات (:)212
 .4خواه رشدددد پایدار و خواه رشدددد زدائی و حتی رشدددد واقعا موجود ،هرگاه
قرار بر رشددد همه جامعه ها باشددد ،نیازمند دموکراسددی و برخورداری جمهور

مردم یک کشور از حقوق شهروندی است .اما بخصوص وقتی بنابر این باشد
که رشدد قدرت را با رشدد انسدان جانشدین کنیم ،نیازمند دموکراسی میشویم.

دموکراسی بر اصول استقالل و آزادی و عدالت اجتماعی بمثابه میزان .نه تنها

به این دلیل که ،اینبار ،رشدددد را انسدددان میکند و رشدددد او همراه میشدددود با
عمران طبیعدت ،بلکه به این دلیل نیز که از بیراهه رشددددد واقعا موجود به راه
رشددد پایدار و یا رشددد زدائی آمدن ،نیازمند حقوق شددناسددی و عمل به حقوق،
نیازمندفرهنگ دموکراسی و نیازمند خودانگیختگی انسان در پندار و گفتار و

کردار اسددت .کم نیسددتند صدداحب نظرانی که دموکراسددی بر اصددل انتخاب را

مربوط به گذشددته میدانند و دموکراسددی بر اصددل مشددارکت را ،بمثابه مدیریت
جامعه ،اگر نه ،در سطح بنیادها و در سطح جامعه مدنی ،پیشنهاد میکنند .و
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 .2رشدددد واقعا موجود ،در سدددطح هر کشدددور و در سدددطح جهان ،نابرابری بر
نابرابری میافزاید .هم در سدددطح شدددهروندان و هم در سدددطح مناطق مختلف
یک کشدور و میان کشدورهای جهان و هم درسطح حال و آینده بخاطر آنکه

زمین خالی و محیط زیست آلوده را برای نسلهای آینده به ار

میگذارد .و

 .9جهانیان تقسدیم شدهاند به کشورهای مرکز و کشورهای قمر .دومیها تابع

اولیهدا هسددددتندد و بطور روزافزون بده حداشددددیه رانده و قاق میشددددوند .بر
اقتصادهای هر دو دسته کشورها ،ماوراءملیها حکومت میکنند .و

 .1جهانی شدددن که جز تدبیری برای سددلطه برجهان نیسددت ،هدفی جز ادغام
اقتصدادها در اقتصداد تحت مدیریت ماوراء ملیها ندارد .این برپایه استقالل
است که هرکشور باید هدف و مسیر رشد خود را تعیین کند ( .)219و

 . 1یکسدان سازی بمعنای همسان غربیان کردن جهانیان به شکست انجامیده

اسدت .یکسدان سدازی تولید و مصرف ،ناممکن است .زیرا هرگاه بقیه جهان
بخواهند چون امریکائیان امروز زندگی کنند ،نیاز به  1کره زمین است .و

 . 6باور به پایان ناپذیری منابع موجود در کره زمین ،باوری نادرسددددت بود و

اینک همه میدانیم که منابع پایانپذیر هستند .و

 .7آلودگی محیط زیسددددت نده تنها دیگر یک امر واقع در معرض مشدددداهده
جهانیان است ،بلکه خطر آن وجود دارد که تأخیر در پرداختن به بازگرداندن

سالمت به محیط زیست ،این آلودگی را عالج ناپذیر کند .و

 .1جریان نیروهای محرکه (سرمایه و استعدادها و کارمایه و مواد اولیه و)...
یک سویه ،از کشورهای زیر سلطه به کشورهای مسلط است .و
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 .3در محدوده روابط مسدلط – زیر سلطه رشد ممکن نیست .برپایه استقالل
و با برخورداری شدهروندان از آزادیها و حقوق شدهروندی رشدد انسان ممکن

میشود .و

 . 41رقابت عنان گسیخته به کنار ،رقابت معمولی در تولید و مصرف ،روز به

روز ،ویرانگر میشددود و چاره جز این نیسددت که سددهیم کردن و به اشددتراک
گذاشتن جانشین آن شود .و
 .44بنابراین ،رقابت برسددددر باروری و بکارگرفتن دسددددتآوردهای ترقی فنی
برای پیروزی در رقابت ،با هدف بیشددترین سددود را از آن خود کردن ،دائمی

کردن بحرانهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و محیط زیستی است و مانع
از جهان شددمول شدددن فرهنگ همکاری و تعاون و به اشددتراک گذاشددتن می

شود .و

 .42اسددددتبداد بازار جهانی یگانه اسددددتبداد بس ویرانگر اسددددت .بازارهای
کشددددوری را ویران و بخش قدابدل جدذب آنهدا را در خود ادغدام میکند .در

نتیجه ،مانع از آن میشددود که هر کشددور ،الگوی رشددد خویش را بر گزیند و،
بدان ،به اقتصاد خود سامان ببخشد .و
 .49جمعیت جهان رو به افزایش اسددددت و بنابر برآوردها ،تا سددددال 2411
همچنان افزایش مییابد .پس نباید بنا را بر این گذاشددت که رشددد اقتصددادی
سددددبب تثبیت جمعیت جهان میشددددود .تازه ،از جمعیت کنونی جهان ،یک

میلیارد تن نمیتوانند نیاز خود به غذا را نیز برآورند .فراگرد کنونی رشد سبب

میشدددود که نسدددلهای آینده ،بطور چاره ناپذیری به سدددرنوشدددت یک میلیارد
انسان ناتوان امروز دچار شوند .و

 .41بدینقرار ،جهان با دو بحران مزمن روبرو اسدددت و با ادامه روند کنونی،
این دو بحران در آیندده تشدددددید نیز خواهند شددددد :یکی بحران توزیع نابرابر
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درآمد در سددطح جهان که موجب توسددعه فقر و آلودگی محیط زیسددت و فرو
رفتن بیش از پیش جهدان در خشددددونت و انفجارهای اجتماعی میشددددود و

دیگری بحران نمو اقتصددددادی و پیآمدهای آن .از جمله ،تالشددددی اجتماعی
بمعنای بند از بند پیوندهای اجتماعی گسددسددتن و بند از بند بخشها و رشددته

های اقتصددادی گسددسددتن و پایان پذیرفتن منابع و درمان ناپذیر شدددن محیط
زیسدددت .باوجود این ،دانشدددمندان براین نظر هسدددتند که آلودگیهای محیط

زیست ،عالجپذیر هستند :
 .41هانری اوژیه  Hanry Augierاین واقعیت را خاطر نشددددان میکند که
هی کشدددوری نباید منتظر بنشدددیند تا که بقیه کشدددورهای جهان دسدددت بکار
پاالیش محیط زیست بگردند .درجا ،باید رشد انسان همراه با عمران طبیعت

را رویه کند .و نیز ،همگان باید بدانند که اغلب آلودگیهای محیط زیسددددت

قابل پاالیش هستند (.)211

 .46حد گذاشددتن برای رشددد ناممکن اسددت .از جمله ،رشددد صددفر درصددد
ناممکن اسدددت .زیرا ،با افزایش جمعیت ،از جمله سدددبب کمبود فرآوردههای

مورد نیاز اولیه میشدددود .افزون براین ،نیازمند توزیع برابر ثروتها در مقیاس
جهان است.

هرگاه به فکر این صدددداحب نظران میرسددددید که در طبیعت ،از هرچه به

انددازه وجود دارد و کمبود و نددرت امری اجتمداعی اسددددت و انسددددانها ،از
رهگذر روابط قوا ،پدیدش میآورند ،بسددا دنبال راهحلی میشدددند که مشددکل
دارد :ترک گفتن تولید و مصدددرف فرآوردههای مخرب ،تغییر سددداخت کار و

تغییر سددداخت تولید و مصدددرف ،همراه کردن رشدددد انسدددان ،از رهگذر بکار
انداختن اسدتعدادها و فضلها و عمل به حقوق ،با عمران طبیعت ،بنابراین،

بینقش کردن قدرت در اقتصدداد و پایان بخشددیدن به سددلطه بعد اقتصدداد بر
بعدهای سددددیاسددددی و اجتماعی و فرهنگی :اقتصدددداد تولید محور در فرهنگ

اسددددتقالل و آزادی ،بندابراین ،جامعهای با نظام اجتماعی باز و تحول پذیر و
اعضائی با مدار باز ،در رابطه حق با حق با یکدیگر .و
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 .47ضدددرورت تحول رشدددد از کمی به کیفی .از جمله ،به یمن تولید فرآورده
های با کیفیت و با دوام بجای تولید کاالهای بیکیفیت و بیدوام .و

 .41شدداخص دیگر ،نه تولید ناخالص ملی که رشددد انسددان و سددالمت محیط

است .)211( .و

 .43رشد پایدار نه یک نظریه که یک هدف ،بنابراین ،روش باید بگردد بی

آنکه صفت پایدار پوششی بشود برای ادامه رشد واقعاً موجود .بنابراین،

 . 21شددددیوه تولیدد سددددرمدایه داری باید پایان بپذیرد .نه تنها به این دلیل که
بداوجود پدایانپذیری منابع و آلودگی محیط زیسددددت و نابرابریها که برهم می

افزایدد ،قدابدل ادامده نیسددددت ،بلکده بخاطر تخریب خارج از اندازه نیروهای

محرکه که ابعادش همچنان بزرگتر میشوند ،نباید ادامه پیدا کند ( .)216و

توماس پیکتی  ، Thomas Pikettyدر «سددددرمایه در قرن بیسددددت و

یکم» ،کتدابی در  311صددددفحه ،با بکارگرفتن دادههای اقتصددددادی از قرن
هژدهم تا امروز ،علت اقتصادی بنبست را یافتهاست:

تناقض مرکزی سددرمایهداری ،ایناسددت که نرخ بازده سددرمایه خصددوصددی ،

بسددیار و بطورمداوم باالتر اسددت از نرخ افزایش درآمد و نمو تولید .بزرگتر

بودن نرخ بازده سدرمایه بر نرخ افزایش درآمد و نرخ نمو تولید سبب میشود
که داشدددتههائی که فرآورده گذشدددتهاند ،با آهنگی سدددریعتر از افزایش تولید و
مزدها ،به سددددرمایه بدل گردند این نابرابری ،تناقاوووی بنیادی را ببار می

آورد که موجب میشوود کارفرما به جای سرمایهگذاری ،روی به رانت

خواری آورد و بیش از پیش بر آنها که جز کار خویش را ندارند ،مسلط
بگردد سوورمایه بمحم اینکه تشووکیل شوود ،خویشووتن را بازتولید می

کند سووریاتر از آن که تولید افزایش پیدا میکند بدینسووان ،گذشووته
آینده را میبلید
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بلعیده شدددددن آینده توسددددط گذشددددته بلحاظ دینامیک توزیع ثروت در
درازمدت ،بخصددوص ،اگر براین نابرابری بیفزائیم نابرابری بازده سددرمایه را

بنابر اندازه اولیه آن و فراگرد نابرابریها در داشددددتهها را در مقیاس جهان ،پی
آمدهای بس وحشتناک ببار میآورد.

راهحل آسدان نیسدت .بدیهی اسدت میتوان نمو اقتصدادی را ،با بهترکردن

تعلیم دانش فنی و یافتن فنون جدید که آالیندهها را خنثی میکنند ،تشدددویق
کرد .اما اینهمه سددبب نمیشددود که نمو اقتصددادی  1یا  1درصددد در سددال
بگردد .تجربه تاریخ میگوید تنها کشورهائی که عقب ماندهاند و میتوانند به

پیش افتادهها برسدند ،مثل چین و دیگر کشدورهائی که دارند سر بر میآورند،
میتوانندد نرخ رشدددددی بداالتر پیدداکنند .امروز ،برای کشددددورهائی که درمرز
تکنولوژی جهانی قراردارند و فردا ،برای همه کشورهای جهان ،سیاستهائی
که در پیش میگیرند هرچه باشد ،دیگر نرخ نمو اقتصادی نمیتواند بیشتر از
 4تا  4.1درصد باشد.

البته میتوان بر بازده سددددرمایه مالیات وضددددع کرد تا که کمتر از نرخ نمو

اقتصادی بگردد .اما اگر این کار بشکل وسیع و همشکل انجام بگیرد ،خطر

آن وجود دارد که موتور انباشت سرمایه از کار بیفتد و به نسبت بیشتری نرخ

نمو اقتصادی را کاهش دهد .در این صورت ،کارفرمایان دیگر فرصت آنرا
هم پیدا نمیکنند که به رانتخوار بدل شوند .زیرا دیگر رانتی نخواهد بود.

راهحل خوب ،وضددع مالیات سدداالنه تصدداعدی بر سددرمایه اسددت .تجربه

تاریخی میگوید که نابرابری بیرون از اندازه به سددددرمایهگذاری سددددودی نمی

رسداند و جورش با کارفرمائی جور نیست .اما مشکل این راهحل ایناست که

نیاز به بیشترین همکاری بینالمللی و انسجام سیاسی منطقهای دارد.

برای مهار سرمایهداری چارهای جز بسط دموکراسی ،بخصوص در مقیاس

اروپائی ،نیسدت .پیکتی نیز بر این نظر اسدت که اسدتقالل به کشورها امکان

میدهد سددددیاسددددتهای اجتماعی و مالیاتی خویش را نو بگردانند .اشددددکال
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

منطقهای و نیز جهانی ،میتوان سرمایهداری را مهار کرد و به نظم آورد.
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پیکتی نیز ،با سدددلطه بعد اقتصدددادی بر بعدهای سدددیاسدددی و اجتماعی و
فرهنگی مخالف اسدت و برایناسدت که نه دانش اقتصادی که اقتصاد سیاسی

بکدار میآیدد .چراکه به دولت امکان میدهد نقش خویش را بیابد و ایفا کند
(. )217

اما مهار سددرمایهداری تنها با انسددجام دولتهای اروپائی و حتی همکاری

بینالمللی ،وقتی رابطه رابطه سددلطهگر – زیر سددلطه اسددت ،تحقق نمیپذیرد.
زیرا نیازمند از میان برخاسدددتن نظام سدددلطهگر – زیر سدددلطه و بدان ،از میان
رفتن دیندامیکهدای فرآورده این نظدام ،از جمله ،دینامیک تمرکز و انباشددددت

سدددرمایه خصدددوصدددی و پایانپذیرفتن تخریب نیروهای محرکه اسدددت .افزون
براین ،نیداز بده باز و تحول پذیر شدددددن نظامهای اجتماعی ،در هر چهار بعد
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و بازیافت خودانگیختگی ،به یمن

بیان اسددتقالل و آزادی بمثابه اندیشدده راهنما و فرهنگ و اخالق اسددتقالل و
آزادی است .اگرنه ،سرمایهساالری میمیراند و میمیرد.

 .24رشددددد پایدار و یا رشددددد زدائی با تعریفهای صدددداحبان این دو نظر از

هریک ،ایجاب میکند که اقتصددداد در خدمت زندگی همه انسدددانها و محیط

زیست باشد :اقتصاد برای زندگی .و

 .22پاسده  Passetسده اصل را پیشنهاد میکند که صاحب نظران دیگر نیز
با آنها موافقند (  :)211هدف رشددددد پایدار ایجاد همآهنگی میان دو نیروی

ویرانگر خالق ،یکی تحول طبیعت و دیگری رشددد اقتصددادی اسددت .رشددد
اقتصددادی نباید به سدددازوکارهای تنظیم کننده تحول طبیعت لطمه وارد کند.

بنابراین ،سه اصل را باید رعایت کرد:

● اصدل اول :وظیفهها و کارکردها ( )fonctionرا باید حفظ کرد و نه اشیاء
را .این با تغییر دادن اشدددیاء اسدددت که دیرپائی کارکردها را میتوان تضدددمین

کرد .تنها آنچه تغییر میکند میتواند خویشتن را نگاهدارد و تنها آنچه
حداقلی از تغییرناکردنیها دارد ،میتواند تغییر کند هویت اشووویاء را
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تغییر نبواید تهدید کند اگر تهدید کند دیگر نه از تغییر که از تخریب
سخن بمیان است .و

● اصل دوم :مسئولیت عمودی ،یا مسئولیت هر نسل در برابر نسلهای آینده
اسدت .بدینسدان ،اصدل مسدئولیت جانشین اصل تشابه وظایف نسل امروز با

نسدددلهای آینده میشدددود .پاسددده نظر هانس ژوناس را میپذیرد .بنابر این نظر

( ،)213وقع نهادن به زندگی نسل امروز و نسل فردا ،در وجود زندگی مضمر
است .و

● اصدل سوم :تغییر نظم ارزشها  .به عمل درآمدن دو اصل پیشین ،این تغییر

را ناگزیرمیکند .ارزشدددهائی که در یک جامعه رعایت میشدددوند ،دیگر نمی

توانند تنها در سپهر اقتصاد ،بخصوص در ساحت مالی ،تعیین شوند .تقدم و

تدأخرهدا بدایدد وارونده بگردندد :اقتصدددداد بداید وسددددیله بگردد ،یعنی اینکه
معیارهای اقتصددددادی و مالی دیگر نباید معیارهای حاکم باشددددند و باید از

پذیرفتن آنها ،بمثابه ارزشها ،خودداری بعملآید.

هرگاه این سه اصل رعایت شوند ،در نظریه جدید رشد ،که بخش وسیعی

از آن ،هنوز ،باید تبیین بگردد ،رشد پایدار نقش محوری پیدا میکند .و
 .29برآوردن نیازهای بینهایت با وجود بانهایت بودن منابع موجود در کره
زمین ،ناممکن اسدددت .پس علم اقتصددداد بر خطا پذیرفتهاسدددت که نیازها بی

نهایت هسددتند .توانائی محیط زیسددت برای جذب وخنثی کردن ضددایعات و

پاالیش آلودگیها نیز محدود اسددت .بنابر شددیوه کنونی تولید ،برداشددت مواد
اولیه بعالوه کارمایه از کره زمین بعالوه بازگرداندن ضددایعات و آلودهکنندهها

به محیط زیسددت بعالوه تخریبی که مصددرف اسددت و آلودگیهایی که ببار می

آورد ،میزان تخریب را از میزان سداختن بیشتر کردهاست .بنابراین ،یک رشد
انسددددانی پایدار با یک نمو اقتصددددادی بیپایان ،خوانائی ندارد .پس باید به

برآوردن نیازهای اسداسی بسندهکرد ( .)211بدینسان ،تسهیم و مشارکت در
برخورداری از منددابع و نیز کددار و توزیع امکددانهددا و کیفیددت زندددگی انسددددان،

شاخصهای نظریه جدید رشد پایدار میگردند.
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اما وقتی مدار ،مدار بسته مادی ↔ مادی میشود ،نیازهای معنوی ،جز با
فرآوردههای مادی برآوردنی نمیشددددوند .نیازهای مادی نیز فرصددددتهائی می

شددددوند برای تولید یک نوع کاال با شددددکلها و کیفیتهای گوناگون و نیز برای

تولید و مصدرف بیشمار فرآوردهها .پس ،هرگاه قرار بر ایجاد کمیابی نباشد
و قرار بر رعایت اندازهها باشد ،مدار پندار و گفتار و کردار آدمیان باید مدار

باز مادی ↔ معنوی بگردد .آیا پسددا الئیسددیته و پسددا سددکوالریسددم و پسددا
متدافیزیدک ( )214را میتوان توجده فلسددددفده مدانده در بن بسددددت این مهم
دانست؟ و

 .21کافی نیسددت بگوئیم دارائیهای متعلق به همگان وقتی منبع دموکراسددی

میشوند که به همگان تعلق داشته باشند .بلکه ضرور است که همگان بتوانند

بده آنهدا ،بطور برابر ،و در حددی کده برآوردن نیازهای واقعی ایجاب میکند،

دسدترسدی داشدته باشند .سن  Senبر ایناست که مسئوالن سیاسی باید بدانند

که داوری در باره تصددمیمهای «انجام گرفتهها و پیآمدهای آنها» هسددتند و
این داوری باید عینی و نه ذهنی باشد .بدینخاطر است که او میکوشد سامانه

ای حسددابرس برای مقایسدده افراد ،از رهگذر اندازه گیری فاصددله امکانات
واقعی هر گروه از افراد در داشددتن شددرائط اسددتفاده از دارائیهای ارزشددمند،

بسددددازد .او یدک چندد شدددداخص تعریف میکند که کمیت یابند و میتوانند

وضددددعیتهای خاص را مقایسدددده کنند و رعایت شدددددن عدالت را با رعایت
شددرائط زندگی عادی انسددانها و امکانهای واقعی هریک در برآوردن نیازها،

اندازه بگیرند .از دید سددن ،فهرسددت شدداخصها دربردارد :مرگ ،طول عمر،
سوءتغذیه ،اندازه تندرستی ،آموزش ،سالمت مسکن  .از دید او ،شاخصها،

با رشددد جامعه ،بسددا بیشددتر میشددوند .از اینرو ،او فهرسددت دومی ترتیب می

دهد :داشدددتن دوسدددتان و نزدیک بودن به کسدددانی که آدمی دوسدددت میدارد و

شددرکت در اداره جامعه ،زندگی کردن بدون خجالت کشددیدن از نوع پوشدداک
خود و به تعطیالت رفتن و سددددفر کردن و ...و این همه نیاز دارد که آزادی
واقعی جانشددددین آزادی صددددوری بگردد و دولت نقش برابرکردن شددددرائط را

برعهده بگیرد (.)212
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 .21بزرگی فزونی میزان تخریب بر میزان تولید را تنها زیادت داده ویرانگر
بر سددددتانده معین نمیکند .بلکه تخریب نیروهای محرکه و فسددددادها و بورس

بازیها که سبب میشوند ،معاملههای بازار فرآوردههای مشتق دهبرابر و بیشتر
از مجموع تولیددهدای ناخالص ملی کشددددورهای جهان بگردند ( ،)219نیز،

تخریبی هسدتند که زمان به زمان ،بزرگتر میشوند .پس،بستن بازار فرآورده
های مشتق نیز ضرور است .و

 .26رشددد پایدار به جامعه عادل نیازمند اسددت .جامعه عادل جامعهای اسددت
که بر این اصل سازمان بجوید :تمامی انسانها همان حق را دارند بر زیستن و

بر عملی کردن آنچده میخواهندد .زیرا همگی آنهدا از یدک و همان توانائی و
خردمندی برخوردارند .به سدددخن دیگر ،محترم شدددمردن کرامت افراد به این

اسدت که هریک از آنها ،خود هدف خویش و ،نه یکی وسیله هدف دیگری،

باشدند (  .)211ناسددبوم  Nussbaumمیگوید :یک جامعه نمیتواند عادل
باشدد مگر اینکه برای تمامی اعضدای خود ،بکاربردن تمامی توانائیهایشان

را ،بدون قید و شدددرط ،تضدددمین کند .و او ده قابلیت و توانائی برای انسدددان

قائل میشددود و برایناسددت که این ده توانائی باید حقوق تباهی ناپذیر انسددان
تلقی شوند:

 .4زندگی کردن و  .2برخورداری از سدددالمت تن و  .9برخورداری کامل

از تمامی اعضدددای تن .و  .1بسدددط دادن کاربرد حواس و تصدددورات و توان
تعقدل خویش و  . 1برخورداری از عواطف و حفظ روابط عاطفی که خود بر

میگزیندد و  .6تواندائی بکاربردن عقل عملی خویش که در بر میگیرد آزادی
عقیده را و  .7اختیار عضویت در جمعیتی که خود انتخاب میکند که در بر

میگیرد آزادی بیان و آزادی اجتماع و آزادی فعالیت سیاسی را و  .1رعایت
حال حیوانها و گیاهان و طبیعت و  .3داشتن امکان تفریح و بازی و خندیدن

و  41مهار محیط سدددیاسدددی (شدددرکت در فراگرد دموکراتیک) و مادی (حق

مالکیت).
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این ده توانائی گویای آنند که صاحب نظریه ،انسان را بمثابه مجموعهای
از اسددتعدادها و فضددلها و برخوردار از حقوق ذاتی نمیبیند .و او عدالت را
نیز نه میزان که هدف میانگارد و بر این گمان است که عدالت با برخورداری

انسددانها از این قابلیتها ،برقرار میشددود .راسددتی ایناسددت که هرگاه قرار بر
رشدد انسدان باشدد ،باید او بعنوان انسدانِ جامع اسدتعدادها و فضلها و حقوق

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
بتوانند با بکارانداختن فضدددلها و اسدددتعدادها و عمل به حقوق خویش – که

میزان عدالت اندازه بکار افتادن اسددتعدادها و فضدددلها و عمل به حقوق را،
زمان به زمان ،تعیین میکند – رشد کنند .و
 .27با آنکه دموکراسدی شدرط رشد پایدار است ،اما دموکراسیهای کنونی که
جورشدان را با رشدد واقعاً موجود سازگار کردهاند ،نیز ،با رشد پایدار سازگار

نیستند .نیاز به دموکراسی واقعی است .اگر دموکراسی بر اصل مشارکت ،قرنی

پیش و بسا نیم قرنی پیش ،اجرا ناکردنی مینمود ،امروز برقرار کردنی است.

ناسبوم پیش شرطهای استقرار دموکراسی واقعی را بر میشمرد بیآنکه بگوید
چگونه باید تحقق بجویند .بنظر او دموکراسدی واقعی وقتی برقرار میشود که

هر شددددهروندد از قابلیتهای دهگانه باال برخوردار باشددددد و بتواند بنام خود
سدخن بگوید .با وجود کدام شرائط اعضای یک جامعه مردمساالر میتوانند
هریددک بنددام خود سددددخن بگوینددد؟ بدده سددددخن دیگر ،بددا وجود کدددام

شدرائط،عقالنیت عملی را میتوان به شدیوهای اصیل و بارور ،بروفق انتخاب

های فرد و نه بر طبق تعریف کرامت که دیگری برای او کرده باشد ،بکاربرد؟
روشدن است که چنین دموکراسی نیاز به آموزش و پرورش دارد تا که هر

شدهروند دانش الزم را برای اینکه بنام خود سخن بگوید و در مدیریت مردم
ساالر جامعه شرکت ،بجوید ،تحصیل کند .نخست شهروندان نیاز به آموختن
و بکار بردن بیان استقالل و آزادی دارند .و نیازدارند به آموختن دانش و فن
و نیداز دارندد بده آموختن روش دفداع از کرامدت خویش و زندگی را عمل به

حقوق کردن و بکاربردن استعدادها و فضلها در رشد ( .)211و
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 .21بدینقرار ،رشد پایدار ،بنابراین ،دموکراسی واقعی نیازمند آزادی جریان

های اندیشدددهها و دانشها و فنها و هنرها و اطالعها اسدددت .چرا که به یمن
این آزادی است که شهروندان میتوانند در تصمیمگیریها به خطا نروند .و
 .23ضرورت باز و تحول پذیر شدن نظامهای اجتماعی در سطح جامعهها و
درسدطح جامعه جهانی تا که الف .اسدتقالل و آزادی اصددول راهنما بگردند و
دموکراسدی بر اصدل مشارکت در هریک از بنیادهای جامعه برقرار شود و ب.

نیروهای محرکه ،در حد مطلوب ایجاد و در اقتصداد تولید محوری که وسیله
انسددان برای برآوردن نیازهای واقعی اسددت ،بکار افتند .و ج .رشددد انسددان با

عمران طبیعت همراه بگردد .د .جهانی شدددن دیگری ،سددازگار با دموکراسددی
واقعی و رشد پایدار با تعریفی سازگار با این مشترکات ،تحقق بجوید.
 .91بدین قرار ،هر شهروند نیازمند اندیشه راهنما است اما این اندیشه راهنما
را خود باید برگزیند و هرجامعه وقتی نظام اجتماعی باز و تحول پذیر دارد که

خود بددیدل خود میشددددود در جهت رشددددد دادن توانائیهای خود و عمل به

حقوق شهروندی خویش (.)216

 .94اما تحقق مشددترکات باال ،از جمله ،نیازمند رها کردن خویش از سدداخته

های ذهنی ،اسطورهها و بتها ،خرافهها ،سنتها و عرف و عادتها و رسوم
ناسازگار با حقوق انسان و رشد او است ( .)217و

 . 92انسددددان باید از بندگی قدرت برهد و تنظیم رابطه با قدرت ،رابطه قوا،
جدای بده تنظیم رابطده بدا حقوق بددهدد و رابطدهها ،رابطههای حقوقمندها با
یکدیگر بگردند .این رهائی نیاز دارد به رها شدددددن از باور به قدرت ،بمثابه

جوهری مادی اسددت که در تن انسددان اسددت .افریقائیان بر این باور بودند که
این جوهر در تن انسدان است ( .)211اما این باور تنها باور افریقائیان نبوده

اسدت .فلسدفهای که میگوید نخبهها برای رهبری کردن خلق شدهاند نیز قائل
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به وجود «قابلیت بکاربردن قدرت» در نخبهها اسددت .همه بیانهای قدرت،
نخبهگرا هسدددتند و همه آنها برای قدرت اصدددالت قائلند و به این و آن تنظیم
رابطه انسان با قدرت میپردازند .رشدی هم که بیانهای قدرتِ راست و بیان

هدای قددرتِ چدپ تعریف میکنند ،جز رشدددددی که بعمل درآمدهو ویرانی بر

ویرانی افزودهاست و میافزاید ،نیست.

 9اما طر رشد پایدار و یا طر رشد زدائی و یا طر اقتصاد سبز و یا

میمووا

اکولوژیووک را چووه کسوووووانی بووایوود اجرا کننوود؟ آیووا مجریووان

وجوددارند؟ اگرنه ،چه باید کرد که وجود پیداکنند؟:

 .4هانری اوژیه ( ،)213در آنچه به پاالیش محیط زیسددت مربوط میشددود،
آلودگی زدائی را ممکن و تنها راهحل میداند .کار را کارشدددناسدددان درخور و
سددیاسددتمداران صددادق و بسددا مردم از طریق انجمنهائی که تشددکیل میدهند،
باید تصددددی کنند .از دید او ،امید وقتی پدیدآمد که گروه کارشدددناسدددان بین

المللی تحول محیط زیست تشکیل شد .او فهرستی از  21سازمان بینالمللی،
یکچند وابسدته به سدازمان ملل متحد و بقیه تشدکیل شده توسط کارشناسان
مصمم به نجات محیط زیست ،ترتیب دادهاست.

از دیدد او ،راهحدل ریی دادن برای بر گزیدن نمایندگان برای مجلس و یا

انتخاب رئیس جمهور نیسدت .زیرا سیاستمداران در خدمت وضعیت موجود

هستند .راهحل تشکیل انجمنها در سطح ملی و در سطح جهان است .او ،از
جملده ،سددددازمدانی غیر دولتی را معرفی میکندد بندام «آواز»  AVAAZکه از

طریق یارانه ،شبکهای جهانی پدید آوردهاست .براین پایه که افکار و ارزشهای

ملتها بر تصددددمیمگیرییهای دولتها اثر میگذارند .کسددددانی از همه ملتها و
نژادها ،دارای انواع طرزفکرها ،در این سددازمان عضددو و همه مصددمم هسددتند

جهان را متحول کنند تا که انسدانها نسبت به یکدیگر بردبارتر بگردند .آواز

در سددطح تصددمیمهای بنیادی که راجع میشددوند به دفاع از محیط زیسددت،
دفاع از حقوق ملتها ،مالیه جهان ،دموکراسی ،تسلیحات و ...مداخله و عمل

میکند .شمار اعضای این سازمان در سال  ،2142از مرز  41میلیون گذشت
( واکنون که ابتدای سال  2141هستیم ،شمار اعضاء به بیش از  11میلیون
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رسدیده است) .و این برگ برندهای مهم است برای بر سر عقل آوردن رهبران
سیاسی جهان .نشانی آواز ایناست:
http://www.avaaz.org/fr/index.php

اوژیه به نسدل جوان نیز امیدوار است امیدا ایناست که این نسل را

آرمان های دسوت نخورده ،برانگیزد و این نسول ،زیستنی برخوردار از

حقو و در محیط زیستی سالم را مطالبه کند

در مقام نقد نظر اوژیه ،باید گفت :از جمله ،نیاز به جانشین کردن اصلی

با اصلی است :رشد واقعاً موجود فرآورده این اصل است :انسان خود به تغییر
خویش توانا نیست ،بلکه قدرت به تغییر او توانا است و این یا آن نوع قدرت

او را این و یا آنسدددان تغییر میدهند .اسدددطوره سدددازمان قدرت محور توانا به
تغییر (از جمله کارفرمائی سرمایهساالر و حزب با هدف دستیابی به قدرت)،

جز اسددطوره «قدرت خوب» نیسددت .مرامهای راسددت و چپ که هم فرآورده
رشد واقعاً موجود و هم ستایشگر آن هستند ،در واقع ،قدرت را تغییر دهنده

می دانندد .غفلدت آنها از این واقعیت که قدرت از ویرانی پدید میآید و ویران
میکند ،وضددعیت کنونی را به ببارآوردهاسددت .چاره کار جانشووین کردن آن
اصل است با اصلک منک انسان تغییر میکنم و تغییر میدهم بدون ایجاد

رابطه قوا ،بنابراین ،بینیاز از قدرت.

بدینقرار ،هرگاه انسانها بدانند که اگرخود خویشتن را ،بینیاز از زور،

تغییر ندهند ،خالء را قدرت پر میکند و قدرتی که جز رابطه قوا نیسدددت آنها
را ویران میکندد ،بددیل خویش میشددددوند و بنیادهای جامعه را حق محور و
نظدام اجتمداعی را بداز و تحولپذیر میگردانند و رشددددد میکنند بدون ویران

کردن.

 .2دو اسدددتاد دانشدددگاه ،عبدالملکی و موندلر ( ،)261چاره را پدید آوردن

وجدان همگانی ،درهریک از کشدددورها ،بر غیر قابل ادامه بودن رشدددد واقعاً
موجود و ضرورت نجات محیط زیست از مرگ ،پیش از آن که دیر شود ،می

دانند .این دو  91پرسددش تهیه کردهاند و برآنند که هرگاه پاسددخهای اکثریت
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مردم هر کشدور به این پرسشها صحیح باشند ،وجدان همگانی ،در سطح ملی
و در سددطح جهانی پدید آمده و آن توانائی را جسددته اسددت که دسددتور تغییر را

صدادر کند :رشدد کنونی جانشین شود با رشد پایدار ،با ویژگیهائی که دارد و
مانع از آن میشوند که رشد پایدار پوشش رشد واقعاً موجود بگردد.
 .9ژیل روتیون  Gilles Rotillonکه اسدددتاد دانشدددگاه در اقتصددداد محیط
زیسدددت اسدددت ،نخسدددت چهار راهکار پیشدددنهاد میکند و حامیان هریک را
شناسائی میکند و به این نتیجه میرسد که هی یک توانا به اجرا گذاشتن راه
کارهای پیشنهادی خود نیستند (:)264

 .9.4رشد زدائی که تنها روشنفکران منزوی و انجمنهای قاق جانبدار آنند و
نیروی اجتماعی برای به اجرا گذاشتنش وجود ندارد .تا آینده قابل پیش بینی

نیز این طرح بخاطر نبود حامی بزرگ و مجری بالاجرا میماند .و

 .9.2اقتصاد سبز که بیشتر از رشدزدائی طرفدار دارد اما تنها حزبهای سبز
طرفدار آنند و این حزبها در اقلیتند و نمیتوانند برنامه خود را اجرا کنند .و

 .9.9میثاق اکولوژیک شامل  41ماده:

 .4رشد پایدار،

 .2کارمایه :سازمان دادن کاهش مصرف آن،
 .9کشاورزی :تولید بدون آلوده کردن،

 .1عمران منطقهای :جلوگیری از توسدددعه شدددهرها و بازمحلیابی فعالیتهای
انسانی،

 .1حمل و نقل :کاستن از وسائط نقلیه آالینده و حمل و نقل بار،

 .6مالیات :تعیین هزینه واقعی آلودگی محیط زیست و دریافت آن و خرجش
در پاالیش محیط زیست،

 .7زیسددددتمنددهای گوناگون :لحاظ کردن طبیعت در طرحهای عمران منطقه

ای،

 .1تندرستی و بهداشت :پیشگیری پیش از درمان،

 .3تحقیق :محیط زیست را موتور نوآوری کردن و
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 .41سیاست بینالمللی :بدست آوردن ابتکار عمل در پاالیش محیط زیست
و برانگیختن کشددورهای دیگر و پدیدآوردن همکاری بینالمللی برای آلودگی

زدائی.

هرگاه مواد این میثاق به اجرا درآیند ،تغییرهای ژرف در شیوههای تولید

و مصدددرف ما ببار میآورند .اما مجریان آن کیانند؟ پاسدددخ پیشدددنهاد کنندگان
میثاق ایناست:

 .4محیط زیسددددت در قلب دولت قرارداده شددددود و یک مقام ارشددددد دولت

متصدی آن بگردد،

 . 2بر تولید گازکربن ،مالیات وضدع شدود تا زمانی که میزان تولید و متصاعد

کردن آن به یک چهارم کاهش یابد،

 .9ایجداد بدازار برای فرآوردههدای کشدددداورزی با کیفیت ،از راه کاسددددتن از

مساعدهها به تولید آالینده و افزودن بر مساعدهها به تولید پاک،
 .1مرتب به بحث آزاد گذاشتن جهتیابیهای رشد پایدار و

 .1یک سدیاست بزرگ آموزش و پرورش را تهیه و به اجراگذاشتن که ایجاد
حسدداسددیت هرچه بیشددتر به محیط زیسددت و خطرهایی که تهدیدش میکنند و

ضرورت رشد پایدار بخشی از آن باشد.

اما این  1کار یک مجری دارد و آن نیز دولت است و در دموکراسیهای

براصددددل انتخداب ،ادارهکننددگدان دولت را مردم انتخاب میکنند و اکثریت
بزرگ منتخبان حاضدر نیسدتند مجری این میثاق باشند و ،هم از آغاز ،این 1

تدبیر را به اجرا بگذارند.

 .9.1رشدد پایدار :روشددن اسددت که شددیوه کنونی تولید و مصددرف ما انسددانها
قابل ادامه نیسددددت .اما مجموعه تدبیرهایی که طرح رشددددد پایدار در بردارد،

هنوز فاقد مجری اسددددت .چراکه اینک همه میدانند که باید به تغییر بنیادی
تن در داد .اما هر قشددری میپرسددد :مبادا هزینه این تغییر به او تحمیل شددود.

اکثریدت بزرگ میداندد بده رشددددد واقعداً موجود معتداد اسددددت و بداید ترک
اعتیدادکندد امدا از بیم سددددنگینی بهدائی کده باید پرداخت و از بیم نتایجی که

ممکن است غیر آنها باشند که پیشنهادکنندگان رشد پایدار پیشبینی میکنند،
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به ماندن در اعتیاد ادامه میدهد .چاره چیست؟ صاحب کتاب به پرسش این
پاسخ را میدهد:

● بدون شووک ،بهترین راهحل ایناسووت که به اندازه کافی مسووئوالن
سویاسوی آگاه بر مسائل ،در به اندازه کافی کشورها ،برای تغییر سازمان

هووای بینالمللی در یووک حکومووت جهووانی واقیی توانووا بووه در اختیووار
تمووامی جهووان گووذاشوووتن دارائیهووا ،کووه اینهمووه بوودان نیووازداریم از

بووداقبووالی ،همچنووان ،نیروهووای اجتموواعی الزم کووه از چنین تحولی
حموایوت کننود ،وجود نودارد .سددددندیکاها دیگر رمق ندارند و حزبهای
سدیاسی بر محور کشور سازمان جستهاند .تنها جنبشهای مخالف جهانی کردن

هسدتند که ،هرگاه همبستگی بجویند ،جنبشی جهانی بشمارند که جانبدار این

تحول هسددتند .اال اینکه در حال حاضددر ،به اندازهای نا همخوان هسددتند که
بجای آنکه نیروی اجتماعی الزم برای ممکن کردن این تحول باشددددند ،تنها
بیانگر نیاز به این تحول هستند.

● همدانطور کده موریس گودولیده ( )262توضددددیح میدهد انسددددان حیوان
اجتماعی اسددددت نه تنها به این معنی که در جامعه زندگی میکند ،بلکه به این

معنی نیز کده برخالف دیگر حیوانهدا ،میتواندد رابطدههای اجتماعی خود را
تغییر دهد .رابطه خود با طبیعت را تغییر دهد .در فراوان فرصددددتها ،شددددیوه

زیسددددت مادی و اجتماعی خود  ،میرا

سدددددهها ویا هزارهها ،را تغییر داده

است اما این تغییر نیاز به همکاری سیاست و دین دارد

نویسوونده کتاب بر ایناسووت که چون تصوودی با سوویاسووت اسووت ،ولو

دین است که وجدان همگانی به ضرورت تحول را پدید میآورد ،نقش
اول را اهل سیاست باید برعهده بگیرند

● ژارد دیماموند ،تحقیق کردهاست تا بداند چرا جامعهها از میان میروند .او
 1عامل را یافتهاست که سبب انحالل جامعهها میشدهاند:

 4صدمههای وارده بر محیط زیست که جامیه نتواند ترمیمشان کند،
 2تغییر آب و هوا به ترتیبی که زندگی نزدیک به محال بگردد،
 9همسایگان دشمن،

 1روابط وابستگی با طرفهای بازرگانی مسلط و
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 1وقتی راهحلهائی که جامیه برای مسائل باال میجوید ،راهحلهای
درخور نیسوووتند و یا جامیه وقتی به فدر یافتن و بکاربردن راهحل می

افتد که کار از کار گذشته باشد

گدذرا خداطر نشددددان کنیم کده بارها این عاملها حیات جامعه ایرانی را به

خطر اندداختدهاندد ،امدا به یمن موازنه عدمی ،با آنکه ،ایرانیان ،اغلب ،انجام
کار را تا واپسدین لحظه به تأخیر انداختهاند ،توانستهاند حیات ملی را نجات
دهند .بر همین اصددل ،قرآن همه عوامل از میان رفتن جامعهها را برشددمرده و
به جامعه ،نسبت به عوامل انحطاط و انحالل،را اینگونه هشدار دادهاست:

 . 4سرباززدن از عمل به حق و حتی شنیدن صدای حق و نپذیرفتن اندیشه

راهنما (  )269و

 .2عامل تغییر آب و هوا (  )261در سوره هود ،عوامل دیگر به انسانها

شناسانده میشوند:

 . 9همگانی شدن ضد ارزشها ،درو و نفاق و خرافه را جانشین دانش کردن
و ترس از بیان حقیقت و جلوگیری از بیان حقیقت و شهوت پیشگی و ستم

پیشگی و به زور نقش اول دادن ،راهحل پیشنهادی را به تجربه نگذاشتن و

دستوری زندگی کردن و تحقیر آنها که به جامعه نسبت به خطرها هشدار و انذار

میدهند و ...و گم کردن گوهر دوستی و محبت و کینه در دل پروریدن و دشمنی
رویه کردن و بدین همه ،تضاد اجتماعی جانشین توحید اجتماعی گشتن .و

 .1وقتی اکمریت بزرگ سرنوشت خویش را به جبر جبار فطاغوت و
مستدبر .میسپارد و اصل تغییر میکنم تا تغییر بیابم و تغییر بدهم را
از دست فرو میگذارد ف.261

 1حق صل

را رعایت ندردن ،تجاوزگری پیشه کردن و یا بیگانگان

را به دشمنی با خود برانگیختن و یا به بیگانه سلطهگر رویآوردن

ف)266

 .6سلطه بیگانه را برخود پذیرفتن و یا بر دیگران سلطه جستن (انحالل
فرعونیت و جامعه مصر بمثابه مسلط و جامعههای ایران و روم باز بمثابه

مسلط ،موضوع سوره روم ،و دیگر امپراطوریها)
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 . 7پیش از قرارگرفتن درآستانه مرگ ،تن به تدبیر برای رفع خطر نکردن
(کاری که قوم نوح کردند و وقتی هم سیل برخاست ،همچنان بیعمل ماندند)

 .1نبودن اقلیتی که برحق بایستند و جمهور مردم را به حق بخوانند و یا وجود
داشتن این اقلیت و برنخاستن اکثریت به عمل ()267

 .3جانشین شدن کثرت در توحید به جای توحید درکثرت و از میان رفتن
انسجام جامعه () 261

 . 41فسادگستری در روی زمین که آلودن بر و بحر جزئی از آن است و بجا
نیاوردن حق طبیعت که عمران است ()263

 .44اسراف و تبذیر و مدار باز مادی – معنوی را با مدار بسته مادی – مادی
جانشین کردن ()271

 .42فقدان میزان عدل و همگانی شدن ستمگری چراکه باوجود ظلم ملک
برجا نمیماند ()274
روتیون بر این نظر اسددددت که همین عوامل ،جامعه جهانی ما را به مرگ
تهدید میکنند :آلودگی محیط زیسددت دارد از اندازه بیشددتر میشددود و جهانی

کردن و شدن ،رابطه وابستگی زیر سلطهها به مسلطها گشتهاست و بس ویران

گر  .ارزشدهای معتبر درجهان همانها هسدتند که سداخته آنها هستند که سهم
شیر را از ثروتها و درآمد میبرند .در میان آنها ،ارزش همبستگی و ارزشهای
دیگری که قوام حیات اجتماعی به رعایت آنها اسدددت ،وجود ندارد .و آب و

هوای جهدان در تغییر اسددددت ،تغییری کده بدا زنددگی زینددگان ناسددددازگار و
ناسددازگارتر میشددود .میماند عامل پنجم :آیا جهان ما همسددایههای دشددمن

دارد؟

واقعیت اجتماعی که ما با آن روبرو هسدتیم ایناست که ،در غرب ،طبقه

های متوسددط در حال انحطاط هسددتند .عامل این انحطاط نیز جهانی کردن و

شددن اسدت .توضدیح اینکه رقابت میان دو دسته کشورها ،یکی آنها که نظام
اجتماعیشددددان بر طبقه متوسددددط بزرگ متکی اسددددت و دیگری آنها که نظام

اجتماعیشدان بر این طبقه متکی نیسدت (چین) ،به زیان اولیها تمام میشود.

از راهکارهای ارائه شددده ،یکی ایناسددت که دموکراسددی بر اصددل انتخاب رها
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شود .زیرا این دموکراسی بیانگر وجود و توانگری طبقه متوسط بودهاست .با
انحطاط و توان از دسددت هشددتن این طبقه ،چنین دموکراسددی نیز کارآئی خود

را از دسدت میدهد .زیرا همسدازی و منافع عمومی و همعنانی که سبب ثبات
نظام اجتماعی و دولت متکی به آن میشددوند ،دیگر وجود ندارند .این امر که

در دموکراسیهای غرب درصد کسانی که در دادن ریی شرکت نمیکنند و قوه

مقننه ضعیف میشود و «بحران سیاسی» بمعنای گردش کار نظری و روشی و
عملی یک جامعه ،بدون تردید ،عالمتهای نخستین چنین تحولی هستند.

راهکار دیگر بازگشدددت به اسدددتقالل اسدددت .اال اینکه سددداختمان جامعه

اروپدائی بدا این راهکار در تناقض اسددددت .در تناقض اسددددت به این دلیل که
کشددورهائی چون فرانسدده و آلمان بر ضددرورت اتحادیه اروپا اصددرار میورزند،
اما اروپا را برای منافع ملی خود میخواهند و از آن ،بسددود خود اسددتفاده می

کنند .فقدان سددددیاسددددت اجتماعی مشددددترک ،دفاع مشددددترک و حتی رقابت

بایکدیگر حتی بر سددددر برگذاری بازیهای المپیک ،گویای این واقعیتند که

جامعه اروپائی هنوز وجود ندارد و بسا هی گاه وجود پیدانکند.

و فیلیپ دسددکوال ،اسددتاد کلوژ دو فرانس )272( ،براین نظر اسددت که

اقتصدددداد چین ،بدا ویژگیها که دارد (جمعیت بس بزرگ ،نیروی کار ارزان،
دارای بزرگترین ذخایر ذغال سددنگ که چون مصددرف شددوند چین را بزرگ
ترین آلوده کننده محیط زیسددت میگردانند) ،خطری نیسدددت که بتوان نادیده

اش گرفت .و نیز ،زمان دیگر ،آن زمان که انسدددان اروپائی خود را مسدددلط بر

طبیعت میانگاشددت و برآن بود که به یمن رشددد علمی و فنی سددلطه خویش را
بر طبیعت کامل میکند ،بسدددرآمدهاسدددت .آن باوررا ،همچنان ،راهنمای عمل

کردن ،بخصدوص در سپهر جهانی کردن و شدن طبیعت ،بنابراین جانداران را
نامزد مرگ دستجمعی و زودرس کردناست.

بدینقرار ،جهانی کردن و شدددن بهمعنای متحدالشددکل کردن و شدددن ،نه

تنها تولید و مصدرف انسدانها ،بلکه برای محیط زیست ،هم برای انسانها و
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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بدینقرار ،جهانی کردن و شدن و اتحاد شکلی که ببار میآورد ،هم
همسایه دشمنی است که ما انسانها خود ایجاد کردهایم و هم راهحل
نادرستی است که نه تنها عوامل چهارگانه را از میان بر نمیدارد ،بلکه

آنها را تهدیدآمیزتر نیز میکند.

راهکار ایناسددت که با گفتن و بازگفتن واقعیتها ،در سددطح هر کشددور

وجدددان ملی و در سددددطح جهددان وجدددان جهددانی پدددیدددآیددد و ،بدددان ،نیروی
اجتماعی الزم ،برای بکار بردن راهحل بایسته ،هم برای رشد پایدار با ویژگی

ها که دارد و هم برای محیط زیست ،وجود پیداکند.

بدینقرار ،بدینخاطر که اصددل راهنما ثنویت بوده و بر این اصددل جز بیان
قدرت نمیتوان سداخت ،نظریهها جز راهکارها در مدار بسته مادی ↔ مادی
از کار درنیامدهاند .باوجود تحولی بس نوید بخش ،هنوز نه کارآئی بایسددته را
دارند و نه مقبولیت همگانی را جسددددتهاند .حکومت جهانی توانا به تصدددددی

حقوق جهانیان ،نیاز به موازنه عدمی بمثابه اصددددل راهنما دارد .مقایسدددده راه
کارهائی که امروز پیشنهاد میشوند ،با اقتصاد توحیدی و برنامه عمل که 11

سدال پیش ،پیشنهاد شدند و ،درپی انقالب ایران ،میتوانستند به اجرا درآیند

و ایران را الگوی رشددددد انسددددان بر میزان عددالت اجتماعی همراه با عمران
طبیعت بگردانند ،به نسددل انقالب و نسددلهای بعد ازآن ،میگوید چه فرصددت

بیبدیلی ،سددوزانده شدددهاسددت .هرگاه ایرانیان برآن شددوند که تا هنوز فرصددت
هسددددت برای بالاثر کردن عوامدل انحطداط و انحالل جامعه خویش ،راهحل
درخور بجویند ،آن تجربه ،همراه با تعریف دیگری از رشددد ،تعریف رشددد به

ویژگیهدای حق و راهکدارهدائی کده ترجمدان چنین تعریفی هسددددتند ،میتواند
بکارشان آید.
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:مأخذها و توضی ها
Gilbert Rist, Développement, Histoire d´une croyance .4

occidentale, presses de sciences P.O., Paris, Sep. 4336,

PP. 11-14.

Joel  وFelix Guirand  نوشتهMythes et Mythologie  در کتاب.2
 منتشره در پاریس بسالLarousse – Bordas  انتشارات،Schmidt

 اسطوره. گردآوری شدهاند، اسطورهها در کشورهای مختلف و قارهها4336
 بایکدیگر همانندی،ها مربوط به زمین و آب و گیاه کشورهای مختلف

.دارند

Aristote, metaphysique, Livre 1-9 [4141b et 4141 a] .9
Clément Rosset, L´anti-nature. Element pour une .1
philosophie tragique, PUF, Paris, 4316

Aristote, philosophique, Livre I, 49 [4219 a] .1

Jacques Pinglé, L'inquisition ou la  فصل اول و دوم.6
dictature de la foi

Paul Petit, Histoire 236  تا211  و211  تا211  صفحههای.7
general de l'Empire romain;

 سیر اندیشه دینی در غرب نوشته ابوالحسن بنیصدر-

Saint Augustin, Cité de Dieu, Livre 9  و2  و4  فصلهای.1
XII,

Aristote, philosophique  کتاب دوم.3

،)111  عبد الرحمن بن خلدون (م، بخش دهم مقدمه ابن خلدون.41
 انتشارات علمى و فرهنگ، تهران،ترجمه محمد پروين گنابادى
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 .44در مورد فلسفه ،نگاه کنید به مقاله Gerhard Ernst: „Fortschritt
in der Philosophie?“ in: Information Philosophie, 2149/4
 S. 1-41ترجمه سیاوش مسلمی

 در باره فقه نیز همین نظر نزد فقیهان وجود دارد .بدینخاطر که آنها را بهمنبع علم که امامان (ع) هستند ،نزدیک تر میدانند.

 در علم Digression sur les anciens et les modernesنوشته Bernard Le Bovier de Fontenelle

 در باره علم فیزیک ،بازگشت به نظر ارسطودر باب قوه و فعل گرچه نمیتوان این بازگشت را مصداق «علم نزد پیشینیان است» دانست .این

بازگشت میگوید نفی و طرد و حذف نظر ناممکن و ماندن درآن خسرانآور
و نقد آن سودمند است.

 .42بخصوص فصل چهارم در باب تغییر و سکون ،جامعه باز و دشمنانش،
نوشته کارل .ر .پوپر ،ترجمه علیاصغر مهاجر ،انتشارات شرکت انتشار،

تهران 4961

 .49نگاه کنید به جنبش اصالت انسان ،دوره رنسانس در کتاب
توتالیتاریسم نوشته ابوالحسن بنی صدر

 .41صفحههای  79تا  73کتاب توتالیتاریسم.
 .41صفحه Développement, Histoire d´une croyance 61
occidentale

 .46اثرها که در آنها ،شارل پرولت بیشتر به نزاع کهنه و نو پرداخته است
اینها هستند:

– 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
 .47صفحه Développement, Histoire d´une croyance 66
occidentale

Jean Jacques Rousseau, discours sur les sciences .41

et les arts

313

Adam Ferguson, Essay on the History of  بخش پنجم.43
 بارها، منتشر شده و پس ازآن4767  کتاب باراول درCivilSociety

.تجدید چاپ شدهاست

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

 در، 4731  کتاب درCondorcet, progrès de l'esprit humain

.بحبوحه انقالب منتشر شد

Serge Latuche, Faut-il refuser de 246  صفحه.22
developpement, Paris, PUF, 4316,

Jean, Baptiste Say, 71  صفحه، فصل سیزدهم، قسمت اول.29

Caurs complet d´economie politique pratique, Bruxelles,

Société typographique Belge, 4119

Karl Marx, œuvre, Paris,  جلد اول111  و113  صفحههای.21
Gallimard

Lewis H. Morgan, La sosiété archaïque, ، پیش مقدمه.21
Paris, 4374, Anthropos

 مقالهایHerbert Spencer, Progress, its law and causer .26

. انتشار دادهاست4117  در آوریلWestminster Review که در مجله
Karl Marx, œvres, 4  جلد113  صفحه.27

Un débat sur Marx et le colonialisme  از جمله نگاه کنید به.21
Vincent Presumey توسط2117  نوامبر6 منتشره 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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 .91صفحه Gilbert Rist, Majid Rahnema et Gustavo 11
Esteva, Le Nord perdu, Repères pour l´après-

developpement, Lausanne, Edition d´En Bas, 4332
 .94لوموند دیپلماتیک ،دسامبر 4333

 .92صفحه Développement, Histoire d´une croyance 73
occidentale

 .99صفحه Almanach Hachette, petit encyclopédie 1
populaire de la vie pratique, 4394

و نیز سخنرانی  21ژوئیه  4111او که منقول است در صفحه  917ببعد
G. Guenin, L´epopeé cloniale de la France par nos

contemparains, Paris, Larose, 4394

Charles Gide, "Conférence sur la devoir colonial, .91
.4137", cite dans Pièrre Aubry

 .91از جمله نگاه کنید به مقاله  Marx et le colonialismeنوشته
 Abdellali Hajjatمنتشره در تاریخ  41مارس 2111که مستند کردهاست

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

 .96اقتصاددانانی اینطور میاندیشدند که بخاطر سرمایهگذاریها اقتصادهای
پیشرفته در اقتصادهای عقب مانده ،این اقتصادها سرانجام با اقتصادهای

پیشرفته همسطح میشوند .نگاه کنید به کتاب مکانیسمهای از رشدماندگی

نوشته آلبرتینی ،منتشره در  4363درپاریس ،ترجمه ابوالحسن بنیصدر ،از
انتشارات دانشگاه تهران .و نیز

 نظریه امپریالیسم لنین و نظریههای دیگر مستند بر نظر مارکس -دوزخیان روی زمین نوشته فرانتس فانون ،ترجمه ابوالحسن بنیصدر و

 صفحههای  411تا  441کتاب توتالیتاریسم در باره دینامیکهای بیانگررابطه مسلط – زیر سلطه
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 .97سیر تحول تاریخ سیاسی ایران که بخشی از رساله دکتری بود و در
کتاب موقعیت ایران و نقش مدرس ،نوشته ابوالحسن بنیصدر درج است.

 .91از کشورهای خود اروپای دیگری نسازیم ،از مبانی کتاب دوزخیان
روی زمین نوشته فانون ،ترجمه ابوالحسن بنیصدر است.

 .93صفحه Raymond Leslie Buell, "Backward peoples 939
under the Mandate Systeme", Current history, 21 Juin,
4321

 .11این واقعیت در قرآن بازگفته میشود که شاهان وقتی وارد شهری می

شوند آنرا فاسد میکند ،باعزتها را ذلیل میکنند .قرآن ،سوره نمل ،آیه 91
و درآیه  31سوره نساء رابطه مسلط – زیر سلطه را میان مسلمان و غیر
مسلمانی که با مسلمانان جنگ نمیکنند ،ملغی میکند و در معرفی

فرعونیت ،آنرا گسترش فساد در زمین میشناسدو فرعون را کسی معرفی می

کند که برجهانیان برتری میجوید :قرآن ،سورههای عنکبوت ،آیه  93و

قصص ،آیه  1و ...و طاغوت را سلطهگرانی میداند که انسانها را از

روشنائی به تاریکی میبرند :قرآن ،سوره بقره ،آیه  216و...و نیز نگاه کنید
به ستون پایههای توتالیتاریسم در کتاب توتالیتاریسم.و باز نگاه کنید به

کتاب کیش شخصیت ،بخصوص فصل اول آن.

 .14از جمله نگاه کنید به تحقیق نصرالله نجات بخش درباره جنگ
ابتدائی زیر عنوان:

Etude sur les « Ahkâm al-arba’a », les « quatre cas
juridictionnels » du droit chiite.

 Le jihadو جنگ و جهاد در قرآن نوشته مصباح یزدی که مدعی است سنی
و شیعه بر جواز جنگ ابتدائی اجماع دارند.

 .12نظریه والیت فقیه اثر روحالله خمینی که اینک والیت مطلقه گشتهاست
و بنابر آن ،مردم در حکم صغیر و تحت قیمومت «ولیامر» هستند .اما

نظریه «دیکتاتوریهای نظامی» مسئول و مأمور رشد که در امریکای التین
و نیز کشورهای آسیا و افریقا به اجرا درآمد و رژیمهای بعثی نیز مأموریت
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 ولو به:خویش را بنای جامعه آرمانی خویش دانستند و شاه سابق نیز گفت
! ایران را به دروازه تمدن بزرگ میرسانم،زور

 بخش سرمایهگذاریهای خارجی و مبادالت میان اقتصادهای پیشرفته و.19
 و.درحال رشد در کتاب مکانیسمهای از رشدماندگی

Fredrick Lugard, The Dual Mandate in British colonial  وAfrica (4322) cité dans Claude Hqrnut

Fredrick Lugard et la pensée coloniale 19  صفحه-

britanique de son temps, Centre d'Etudes d'Afrique noire,
Institut d' Etudes polituques de Bordeau 4367

 به تصویب مجمع4311  دسامبر41  اعالمیه جهانی حقوق بشر در.11

 دین9  این اعالمیه با شرکت نمایندگان.عمومی سازمان ملل متحد رسید

 تهیه شده بود، در طول دو سال،اسالم و مسیحیت و دین یهود

Public papers of the President

441  و441  صفحههای.11

of United States, Harry S. Truman, Year 4313, 1, United
States Government printing office, 4361

 وK. Marx, Capital, section II, Chap. IV, TI, 711  صفحه.16

 قانون ترقی در همه:ملکم خان باور عمومی را تکرار می کرد وقتی می نوشت
Fin de l’Idéologie du

.جا یکی است

 فصل اول.17

Développement,Editions Presses Universitaires France
 در پاریس بسالQue sais- je  در سریSylvie Brunel  نوشتهde

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

314

 .11کتاب عصر چهارم ،راه رشد غیر سرمایه داری ،سوسیالیسم تخیلی یا
ضد انقالب بورژوازی ،نوشته داریوش کائدپور .نویسنده رجوع دادهاست از

جمله به این کتاب:

 ستانیسالو اولیانفسکی :پیشگفتار بر «راه رشد غیر سرمایهداری» نوشتهآندریف ،منتشره در  ،4377ترجمه فارسی

 .14دو تحقیق در دو کتاب منتشر شدند :نفت و سلطه نوشته ابوالحسن بنی
صدر و  Petrol et Violenceنوشته ابوالحسن بنیصدر و صادق قطب

زاده و پل وییی.

 .12صفحه های  437ببعد

Marie-Dominique Perrot, Gilbert

Rist, et Fabrizio Sabelli: La mythologie programrie.

L´économie des cryances dans la société moderne,
PUF, 4332, Paris

 .19نگاه کنید به رابطه مصلحت با حقیقت نوشته ابوالحسن بنیصدر در

شمارههای  177تا  111و  117نشریه انقالب اسالمی در هجرت.

 .11فصل دوازدهم ،صفحههای  234تا  949اقتصاد توحیدی نوشته
ابوالحسن بنیصدر

 .11اصطالح را آلفرد سوی  Alfred Sauvyباب کرد .در مقاله ای با
عنوان « » Tiers mondeدر مجله L´Observateur (août 4312

 .)41وی در این مقاله ،کشورهای مستعمره یا سابقاً مستعمره را به

« »Tiers Etatدر نظام فئودالی تشبیه می کند.

 .16حرکت انتقالی درآمدهای نفتی در کتاب نفت و سلطه

Decenie des Nations Unis pour le d´évéloppement, .17
measures proposes, Rapport du secrétaire génèal, New

) York (Doc. E/96/9/62.//B.2و نیز فکر اولی از کندی است در
برنامه ای که تقدم کنگره امریکا کرد.

 .11صفحه PMUP, Rapport mondial sur le 2
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

Walt. W. Rostow, Les étapes de la Croissance .64
economique, Paris 4369, ed. Social

Les étapes de la Croissance economique 49  صفحه.62
Les étapes de la Croissance 214  و299  صفحههای.69
economique

Les  مرحله رشد اقتصادی1  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 226  و411  صفحههای.61
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

4316  سپتامبر21  قطعنامه کمیته مرکزی حزب کمونیست چین مورخ.72

Résolution relative aux : با این عنوان4316  اکتبر6 منتشره در
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principes directeurs régissant l'édification de Sa
civilisation spirituelle socialiste

François Perroux, L´économie aux xxe siècle, Paris, .79
PUF, 4361

 دینامیکهای رابطه سلطه گر – زیر سلطه و سیر اندیشه در سه قاره نوشته.71
ابوالحسن بنیصدر و توتالیتاریسم قسمت دینامیکهای رابطه مسلط – زیر

سلطه

L´économie aux xxe siècle 277  و461  و411  صفحههای.71
Dialectiques et Socialisation  مقاله.76

L´économie aux xxe siècle  به بعد416  صفحات.77

Dudlley Seers, "The Limitations of 31  تا77  صفحههای.71
the sepecial case", Bulletin of Oxford Institute of

Economies and Statistics, 21 mai, 4369
 از جمله نگاه کنید به گزارشهای باشگاه رم.73

Développement, Histoire d´une 414  تا471  صفحههای.11
croyance occidentale

Paul A. Baran. Paul M. Sweezy. Le Capitalisme .14
christus ترجمهmonopoliste, Edi, Maspero, Paris 4361
Jlassadéos

Banisadr, Quelle Revolution pour 413  تا414  صفحههای.12
Iran, Editions Fayolle, Paris 4311

F. H. Cardoso, Les idées à leur 477  تا471  صفحههای.19
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développement international, sous la présidence de Willy

Brandt, Paris, Gallimard, 4311

Quelle Revolution 244  تا14  بخش دوم کتاب از صفحه.419
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 .417بیانیه در پی مجلس بحثی تهیه شد که از  1تا  42اکتبر  4371در

مکزیک تشکیل شد
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au Sud

Defis au Sud ، 277  و276  و264  و42  و1  صفحههای.422
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 ورد زبان بانک جهانی اینست «بدیل دیگر نیست» نگاه کنید به.499
:12 صفحه

Susan George et Fabrizio Sabelli, Gredits sans frontiers,

la religion séculière de la Banque mondiale, Paris, le
Découvere, 4331

Abécédaire partiel et partial de la mondialisation .491
 وRamón Chao نوشته
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les États dans le système international

: origines et perspectives, Centre québécois des relations
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س
سانفرانسیسکو 924
سایگون 11

122

ع
عراق 416 ,411 ,493
غنا 237 ,71
ف
فرانسه ,221 ,226 ,211 ,414 ,471 ,474 ,411 ,412 ,414 ,36 ,32 ,16 ,96
117 ,116 ,939 ,911 ,911 ,999 ,927 ,944
ق
قدس 493
ک
کانال سوئز 17
کرۀ جنوبی 416
کلمبیا 66
کوبا 472 ,71 ,66 ,14
گ
گینه17 ،
ل
لندن 17
م
مسکو 17
مصر 937 ,971 ,461 ,23
مکزیک 939 ,463 ,462 ,419 ,66
مکزیکو 222
ن
نیجریه 911 ,211

122

و
ویتنام 472 ,11
ویتنام شمالی 11
ه
هلند 477 ,421
هند 211 ,213 ,219 ,211 ,462 ,73 ,11 ,11 ,23
ی
یوگسالوی 461
یونان باستان 27 ,26 ,22

فهرست اعالم
«انسان مقتصد» (231 )homo economicus
غربی کردن (41 )Occidentalisation

آب و هوا 971 ,977 ,922 ,924 ,921 ,946 ,276 ,211 ,213
ابرقدرت 939 ,414 ,39 ,14 ,17 ,16 ,11 ,11
آبستره 227

اتحادیه ناتو 12

اثرگلخانه ای 417

احکام کلی تجربه ناپذیر 22
اخذ تمدن فرنگی 41
آدم و حوا 21

123

اردوگاه سرمایهداری 31 ,11
اردوگاه سوسیالیسم 461 ,492 ,11 ,11
اردوگاه کمونیسم 11 ,12

ارکان دموکراسی 936 ,913 ,49
آرمان216 ,227 ,221 ,432 ,411 ,462 ,11 ,46 ) idealtype
اروپای شرقی 441 ,11 ,12
اروپای غربی 467

اروپائیان 17 ,93 ,23 ,21

از رشدماندگی ,244 ,241 ,217 ,216 ,36 ,71 ,71 ,11 ,16 ,11
917 ,911 ,241

آزاد شدن» (41 )Libération
آزادى بشريت 227

آزادی بدون مرز 416 ,411

آزادی مثبت 279
استالینیسم 49

استبداد ,463 ,461 ,417 ,419 ,414 ,423 ,429 ,443 ,17 ,27
969 ,439 ,477 ,471

استبدادفراگیر 21

استبدادهای اموی و عباسی 419
استثمار انسان 261

استعدادهای انسانی 419

استعمار ,11 ,17 ,16 ,11 ,11 ,93 ,91 ,97 ,96 ,91 ,91 ,94 ,49
,916 ,249 ,213 ,37 ,67 ,69 ,61 ,11 ,16 ,11 ,19 ,14 ,11

917

استعمارزده 917 ,71 ,69 ,19 ,91 ,96
استعمارگر 917 ,911 ,474 ,69 ,11 ,19 ,91 ,91 ,94

استقالل ملی 261 ,411 ,61

121

استقالل و آزادی ,412 ,497 ,426 ,422 ,443 ,71 ,41 ,46 ,41 ,41
,293 ,469 ,417 ,419 ,412 ,414 ,411 ,413 ,411 ,419
972 ,974 ,967 ,961 ,964 ,921 ,916 ,272 ,211

اصل راهنما ,413 ,411 ,443 ,441 ,411 ,13 ,73 ,71 ,61 ,11
914 ,216 ,211 ,411 ,469 ,413 ,417

اصالح ارضی 916 ,944
اصالحات ارضی 63

اصول راهنمای لیبرالیسم 41

اطاعت 911 ,419 ,26 ,21

اعتصاب سرمایه 219

اعتماد به نفس 241 ,424 ,73

اعالمیه جهانی 917 ,231 ,211

افزایش جمعیت ,996 ,991 ,941 ,234 ,271 ,441 ,444 ,417
961 ,911 ,993 ,991 ,997

اقتدارگرائی و رشد 41

اقتصاد اخالقمند 71

اقتصاد توحیدی 931 ,939 ,911 ,914 ,47
اقتصاد سبز 971 ,979 ,913 ,914 ,261 ,46
اقتصاد کالسیک 426

اقتصاد مسلط ,444 ,412 ,414 ,411 ,33 ,31 ,32 ,72 ,71 ,61 ,69
961 ,211 ,469 ,461 ,411

اقتصاد ملی 911 ,241 ,491
اقتصاد نفت 36

اقتصاد وفور 494 ,17

اقتصادهای صنعتی 261 ,63

آ کادمی شهردیژون 21

اکوکشاورزی 212

اکولوژی 219 ,212
123

الگو ,261 ,217 ,291 ,217 ,436 ,413 ,11 ,69 ,16 ,11 ,43 ,41
116 ,911 ,914 ,911 ,993 ,949 ,911 ,236 ,231 ,266

الگوهای رشد تحمیلی 12

الگوی اقتصاد سلطه گر 61
الهه زمین 22

آلودن آب دریاها 213
الیگارشی 229 ,476 ,463

امپراطوری رُمِ 21

امپراطوری شوروی 494
آموزش دین 21

آموزش و پرورش ,211 ,214 ,211 ,431 ,411 ,411 ,421 ,429 ,12
,916 ,914 ,999 ,927 ,239 ,211 ,217 ,279 ,261 ,266
976 ,974 ,913

انباشت سرمایه 967 ,966 ,224 ,466 ,71 ,63 ,17 ,11 ,11 ,96
انترناسیونال سوسیالیست 39

انتقال نیروهای محرکه 211

انتگریست 412
آنتی تز

16

انجیل 21

انحطاط فرهنگی 27

اندیشه راهنمایِ رشد 91
اندیشه علمی 419 ,91

انرژی اتمی 997 ,11 ,13
انرژی سبز 216

انسان طراز نو 472 ,11
انسان مرجع 31

انقالب اداری 499

انقالب ایران 914 ,291 ,421 ,414 ,31 ,39 ,11 ,41
122

انقالب در پرتقال 17
انقالب سفید 414

انقالب گل میخک 11
انقالب های سوسیالیستی 71

انیران 416

اوپک 17 ,11
اورانیوم 947 ,911 ,211 ,271 ,211

ایدئولوژی رشد 213 ,211 ,39 ,63 ,19
ایدئولوژیهای چپ 41
باران 993 ,71

باروری ,211 ,217 ,216 ,211 ,214 ,243 ,426 ,79 ,61 ,16 ,11
,267 ,264 ,261 ,213 ,211 ,217 ,216 ,212 ,211 ,213
,917 ,912 ,914 ,232 ,216 ,211 ,212 ,273 ,276 ,271
969 ,947 ,944 ,941 ,913
بازار پویا 911

بازار جهانی آزاد 499

بازارهای ملی 211 ,499

بازیهای المپیک 911

باشگاه رُم 416 ,39 ,17

بانک جهانی ,422 ,443 ,419 ,411 ,37 ,36 ,31 ,11 ,13 ,41
931 ,939 ,912 ,233 ,269 ,214 ,241 ,217 ,411 ,499 ,492

بانک مرکزی جهانی 39
بربریت 91

برتری نژادی 14

برنامه تعدیل ساخت اقتصاد 419
بسیج 414 ,471 ,476 ,474 ,463 ,411 ,64

بنی نوع انسان 413 ,94

بهای نفت 932 ,412 ,17
124

بهره مرکب 16 ,11 ,11
بهرهکشی ,919 ,231 ,261 ,241 ,249 ,241 ,214 ,413 ,411 ,36
926

بهشت 91 ,21

بورس بازی 491

بوش 492

بیانیه آروشا 934 ,11 ,76 ,71
بیانیه لیما 34

بیکاری ,211 ,217 ,214 ,241 ,411 ,491 ,494 ,39 ,17 ,71 ,61
911 ,941 ,917 ,911 ,261 ,264 ,261 ,217

بیل آدامس 221
پارچه بافی 213

پایان تاریخ 416 ,61
پترودالر 412 ,17
پدرساالری 439
پروتستان 477

پروتستانتیسم 419
پرولتاريا 291

پزشکان بدون مرز 411

پسا امپریالیسم 221 ,222 ,41
پسا رشد 961 ,41

پسا مارکسیست 213 ,211 ,217 ,216
پسا مدرنیته 41

پسافورديسم 227

پسالیبرال ,431 ,439 ,432 ,434 ,431 ,413 ,411 ,417 ,411 ,41
212 ,214 ,211 ,437

پساماركسيسم 292 ,291 ,223

پسامارکسیست 211 ,439

121

پسامارکسیسم 41
پسامدرن 297 ,296 ,291 ,291 ,299 ,292 ,291 ,227
پُست مدرنیته 427

پست مدرنيسم 223
پشتوانه طال 17

پیامبری 99 ,92 ,94
تاچریسم 494

تاریخ اساطیر 29

تانگانیا افریکن ناسیونال یونیون 71 Tanganiya

تثبیت جمعیت 969 ,993 ,997 ,234 ,444

تجارت شوم انسان 96

تجددگرايى (296 )modernisme

تجسم خدا21 .

تحول گرایان 17

ترقی فنی ,272 ,274 ,261 ,266 ,264 ,219 ,212 ,213 ,293
,911 ,234 ,231 ,213 ,217 ,216 ,219 ,212 ,211 ,271
,991 ,923 ,927 ,926 ,921 ,921 ,929 ,922 ,941 ,917
969 ,991 ,997 ,996

ترور 212 ,461
تشبه جوئی 21

تعدیل در ساخت 412

تعلیم و تربیت الئیک 96
تغذیه جمعیت جهان 211
تقلب های مالیاتی 412

تکنولوژی 966 ,213 ,293 ,416 ,461 ,423 ,421 ,446 ,411
تمدن ,64 ,11 ,12 ,11 ,19 ,11 ,97 ,96 ,94 ,91 ,23 ,21 ,41
917 ,992 ,212 ,431 ,31

تمرکز ثروت 911 ,271

122

تنظیم رابطه با حق 47
تنظیم رابطه با قدرت 972 ,47
توافق گات 11

توحید 973 ,971 ,964 ,913 ,913 ,417
تورات 21

توسعه جاودانی؟ 417

توليد انبوه 221

تولید پاکیزه 261

تولید صنعتی 241 ,444 ,411 ,34 ,23
تولید کثیف 261

تولید کشاورزی 11 ,16
تولید ملی 471 ,412 ,414 ,11 ,21
تولید ناخالص جهان 491

تولید ناخالص داخلی ,211 ,414 ,421 ,421 ,429 ,421 ,11 ,16
923 ,942 ,217 ,279 ,269

تولید ناخالص ملی 961 ,419 ,412 ,421 ,12 ,11
تولیدگرا 461

ثروت طبیعی 211

ثنویت تک محوری ,37 ,36 ,31 ,73 ,71 ,74 ,71 ,67 ,62 ,11 ,19
241 ,241 ,469 ,417 ,496 ,414 ,411

جامعه آتنی 94

جامعه آرمانی 917 ,494 ,11
جامعه جهانی مسیحی 11

جامعه ضد امپریالیسم 17

جامعه کمونیستی 212 ,494 ,91
جامعه کمونیستی اولیه212 ,91 ،
جامعه کمونیستی متعالی 91
جامعه مدینه 419

137

جامعه ملل 14 ,93
جامعه ملل متفق 93

جامعه ملی 273 ,211 ,211 ,467 ,491 ,41
جامعه مؤمنان 21

جبر 971 ,912 ,216 ,299 ,411 ,31 ,11 ,19 ,93 ,99 ,21 ,21
جبرگرائی 221

جماعت گرائی جدید 221

جماعت گرائی مترقی 221
جمهوری خواهی 414

جنبش «عدم تعهد» 11

جنبش اكولوژيستها 291
جنبش زنان 291

جنبش سوادهیایا 462
جنبش شیلی 66

جنبش عدم تعهد 11

جنبش کمونیستی ویتنام 66

جنبش های انقالبی 411 ,61
جنگ ,61 ,13 ,11 ,19 ,14 ,17 ,16 ,14 ,93 ,91 ,27 ,49 ,42
,464 ,417 ,419 ,416 ,493 ,494 ,33 ,34 ,17 ,73 ,76 ,63

916 ,231 ,234 ,474 ,471
جنگ اول جهانی 93

جنگ ایدئولوژیک 17
جنگ سرد 61 ,11 ,14 ,17 ,16 ,12
جنگ گرم 17

جهاد اکبر 413
جهان آزاد 11 ,11

جهان شمول ,226 ,417 ,411 ,471 ,31 ,61 ,61 ,11 ,26 ,49
969 ,997 ,996 ,949 ,266

132

جهانی شدن ,219 ,224 ,243 ,217 ,411 ,496 ,442 ,11 ,11 ,91
,211 ,273 ,274 ,263 ,267 ,262 ,264 ,213 ,211 ,211
972 ,962 ,943 ,941 ,911

جهانی کردن ,973 ,977 ,917 ,914 ,499 ,421 ,427 ,11 ,41
914 ,911

حاصل کار 916 ,241 ,213 ,11 ,99
حاکمیت جهانی غیرمتمرکز 39
حرکت جبری 491 ,21

حزب کمونیست چین 64
حزب ناسیونال سوسیالیست 471

حق مشارکت در حاکمیت 999
حق وتو 17

حقوق ,411 ,31 ,11 ,11 ,76 ,12 ,14 ,11 ,14 ,11 ,96 ,23 ,47
,417 ,416 ,411 ,411 ,492 ,427 ,426 ,429 ,446 ,416
,417 ,419 ,412 ,471 ,476 ,472 ,461 ,411 ,412 ,414
,297 ,241 ,211 ,216 ,211 ,219 ,214 ,431 ,413 ,411
,231 ,231 ,239 ,211 ,279 ,261 ,211 ,217 ,219 ,212
,971 ,961 ,969 ,964 ,999 ,994 ,927 ,924 ,921 ,916
917 ,914 ,971 ,979 ,972 ,974

حقوق انسان ,212 ,216 ,413 ,417 ,461 ,411 ,412 ,411 ,426
972 ,921 ,219

حقوق بشر ,211 ,241 ,427 ,429 ,416 ,411 ,31 ,14 ,11 ,14
917 ,994 ,921 ,231

حقوق مالکیت 219 ,411 ,417 ,23

حکومت جهانی سوسیالیست 241

حمل و نقل 971 ,914 ,911 ,233 ,264 ,13

حمله عراق 416

خارجی شدن اقتصاد 277
132

خاورمیانه 411 ,17 ,16
خدا ,411 ,417 ,411 ,493 ,423 ,421 ,31 ,97 ,26 ,21 ,21
412 ,476 ,413

خرافات 27

داروینیسم91 ،

درآمد ارزی 277
درآمد سرانه 411 ,412 ,421 ,429
درآمدهای نفت 932 ,414

درجه داران لشگر خوزستان 416
دکترین منزل 229

دمپینگ محیط زیستی 914
دنیای سوم ,494 ,422 ,416 ,411 ,411 ,37 ,16 ,79 ,11 ,11 ,17
,221 ,229 ,221 ,247 ,246 ,241 ,241 ,241 ,471 ,474
939 ,911 ,911 ,911
دنیای سیاهان 23

دهقانان 934 ,913 ,916 ,221 ,241 ,213 ,211 ,11 ,77 ,76

دهلی 11

دوران سازندگی 423

دوران مرجع انقالب 411 ,499
دولت جبار 419 ,414

دولت جهانی 272 ,274 ,21
دولت سوسیالیست 461

دولت ناسیونالیست 461

ديالکتيك روشنايى 223
دید ارسطویی 22

دیکتاتورهای ضد غرب 411
دیکتاتوری بورژوازی 461

دیکتاتوری پرولتاریا 212 ,491 ,11
133

دین ,417 ,411 ,414 ,411 ,417 ,411 ,491 ,27 ,21 ,41 ,41
917 ,977 ,991 ,231 ,411 ,419 ,412 ,414 ,411 ,463

دین بودائی 412

دیوان ساالری دولت 222 ,417
ذاتگرائی 247

رانت خواری 113 ,961
رژیم پرون 471 Péron
رژيم فرانكو 221

رشد 42 développement
رشد پایان ناپذیر 17 ,26

رشد پایدار ,441 ,441 ,442 ,444 ,413 ,411 ,417 ,46 ,41 ,41
,216 ,271 ,272 ,211 ,212 ,214 ,293 ,411 ,424 ,447
,927 ,924 ,943 ,941 ,941 ,917 ,911 ,231 ,232 ,231
,919 ,911 ,913 ,911 ,917 ,911 ,911 ,914 ,911 ,991
,976 ,971 ,979 ,972 ,974 ,971 ,961 ,967 ,961 ,964
111 ,914

رشد خود مرکز 71
رشد خودجوش 414 ,24

رشد زدائی 971 ,979 ,967 ,964 ,919 ,917 ,911 ,291 ,46 ,41
رشد سبز 41

رشد کودک43 ،

رشد ماندگی 243 ,246 ,472 ,411 ,411 ,31 ,31 ,71 ,19
رشد همگانی 212 ,493

رشدپایدار 911 ,41

رفاه ,267 ,269 ,216 ,212 ,496 ,421 ,37 ,61 ,64 ,11 ,93
997 ,213 ,271 ,279

رقابت مدار 911

رکود بازار ملی 241
131

رمانتیک 221
رنسانس 919 ,71 ,27

روابط تولیدی 479

روابط مسلط – زیرسلطه 211 ,411 ,46

روحانیت 931 ,414
روزنامه لوموند 412

روشنفکران امریکای التین 63 ,66 ,41
ریگانیسم 247 ,494
زباله اتمی 211

زبان تجربه 21

زبان فریب ,411 ,411 ,63 ,16 ,11 ,19 ,91 ,99 ,21 ,43 ,41
911 ,464 ,419 ,493 ,497 ,496 ,491 ,494

زندگی غربی 916

زنگرائی رادیکال 243
زنگرائی سوسیالیست 243
زنگرائی لیبرال 243

زیر سلطه ,39 ,31 ,71 ,71 ,61 ,69 ,62 ,11 ,11 ,93 ,41 ,46 ,49
,469 ,462 ,464 ,411 ,419 ,491 ,422 ,443 ,411 ,411
,962 ,911 ,912 ,943 ,911 ,231 ,261 ,211 ,219 ,214
113 ,939 ,931 ,916 ,911 ,967 ,969
ساخت گرائی 221 ,439

سازمان امنیت  96میلیونی 416
سازمان برنامه 499

سازمان جدید اقتصاد جهانی 34
سازمان جهانی تغذیه 39

سازمان ملل متحد ,13 ,11 ,16 ,76 ,14 ,11 ,13 ,11 ,17 ,12 ,41
,212 ,217 ,411 ,492 ,422 ,443 ,441 ,417 ,39 ,32 ,34 ,31

116 ,917 ,979 ,913 ,279

133

سازماندهی رشد 49
سپاه 411

سرکوب فرهنگی 11
سرمایه اجتماعی 941 ,211 ,211 ,216 ,411 ,414 ,411
سرمایه انسانی 941 ,237 ,212 ,266 ,211 ,211
سرمایه جسمی ( 237 )physique

سرمایه داری ,71 ,79 ,72 ,63 ,61 ,67 ,13 ,11 ,19 ,93 ,91 ,41
,472 ,411 ,492 ,491 ,421 ,443 ,411 ,414 ,14 ,73 ,71

,431 ,437 ,432 ,434 ,431 ,413 ,417 ,411 ,476 ,479
,242 ,244 ,241 ,213 ,217 ,211 ,211 ,219 ,212 ,433
,929 ,946 ,219 ,229 ,222 ,224 ,241 ,247 ,241 ,249
113 ,911 ,967 ,966 ,961 ,921,914

سرمایه طبیعی کره زمین 279
سرمایه محسوس 211

سرمایه ملموس 941 ,211
سرمایه ناملموس 211

سکوالر نو 414

سموم نباتی 219

سُنت 936 ,414 ,462 ,39 ,16 ,11 ,43
سنت مذهبی 414

سندیکالیسم کارگری 411

سوداگری 919 ,276 ,213 ,467 ,491

سوراخ اوزن 417

سوسیالیسم اتوپیک 221
سوسیالیسم آفریقایی 71
سوسیالیسم روسی 73

سوسیالیسم واقعی 91

سیاست استعماری 96
132

سیاست تعدیل 494 ,422 ,411 ,419 ,412 ,414 ,41
سیاست تعدیل اقتصادی 494 ,422 ,419 ,41
سیاست صنعتی 96

سیاست نمو زدائی ( 916 ) décroissance
سیالن 11

شرکت نفتی شل 911

شهروند جهان 927
شورای امنیت 17

شیوه های تولید

,216 ,277 ,279 ,261 ,212 ,249 ,242 ,213

976 ,911 ,914 ,912 ,914 ,232

صدراعظم آلمان 39
صدور ارزشها 92

صفات ثبوتیه 14

صندوق بین المللی پول 499 ,443 ,419 ,412
صنعت ,242 ,472 ,491 ,34 ,14 ,76 ,71 ,69 ,17 ,17 ,14 ,91
911 ,211 ,266 ,227 ,241

عصر رایانه (921 )internet

عصر روشنايى 297 ,299 ,292 ,223 ,221 ,227 ,226

عمران طبیعت ,964 ,914 ,213 ,213 ,216 ,211 ,491 ,47 ,46
914 ,972 ,961

غربی کردن 911 ,41
فراماسون 96

فرامدرن 297 ,226 ,411

فرهنگ غرب 411 ,19 ,94
فروریختن دیوار برلن 416

فقر ,441 ,411 ,411 ,37 ,31 ,31 ,39 ,11 ,76 ,72 ,61 ,11 ,12
,216 ,433 ,474 ,464 ,411 ,411 ,491 ,421 ,443 ,442

134

,911 ,946 ,911 ,231 ,266 ,213 ,214 ,226 ,246 ,241
961 ,917 ,914 ,911 ,911

فلسفه ارسطو 21

فلسفه تحققی و تحصلی 91

فنشناسی زیست 446 Biotechnologie
فوردیسم 227 . 16

فیلسوفان یونان 26

فئودالیته 241 ,211

قانون پیچیدگی روزافزون 91
قانون تشابه 21 ,43

قدرت مطلق خدا 21

قرن زوشنائی 27

قرون وسطی 411 ,27
قطع کردن یارانه 411

قهر ,411 ,419 ,412 ,496 ,499 ,423 ,421 ,443 ,36 ,79 ,99
,417 ,411 ,419 ,412 ,414 ,411 ,413 ,411 ,417 ,416
411 ,477 ,461

قهرزدائی 417 ,411 ,411 ,414 ,411 ,413 ,416

قوای قهریه 411

قیمت نفت 219 ,419 ,11
کاتولیسیسم 419

کارکنان 212 ,213 ,212 ,211 ,211 ,411 ,77 ,16

کارگران ,242 ,241 ,213 ,211 ,411 ,411 ,411 ,76 ,69 ,16
911 ,919 ,213

کشاورزی ,211 ,219 ,212 ,271 ,271 ,261 ,216 ,241 ,411 ,77
116 ,976 ,971 ,916 ,944 ,917 ,919 ,211

کشاورزی بیولوژیک 219
کشاورزی خانوادگی 212

131

کشورهای جنوب ,36 ,31 ,32 ,34 ,11 ,17 ,16 ,11 ,66 ,61 ,13
,429 ,424 ,421 ,443 ,441 ,411 ,411 ,419 ,414 ,411 ,37

,917 ,914 ,219 ,264 ,213 ,211 ,214 ,464 ,461 ,492
911 ,917 ,916 ,911

کشورهای زیرسلطه 491 ,17 ,41
کشورهای نفت خیز 211 ,471

کلیسا 222 ,414 ,411 ,96 ,26 ,21 ,21
کلیسای کاتولیک 477
کمربند شیعه 493

کمیته مرکزی 913 ,64

کمیسیون برانت 449 ,411 ,417
کندورسه23 ،

کنفرانس اقتصادی قاهره 11
کنفرانس باندونگ 17
کنفرانس بلگراد 11

کنفرانس ریو 924 ,417

کنفرانس ریودوژانیرو 911
کنفرانس ژوهانسبورگ 911

کنفرانس کشورهای غیرمتعهد 11
کنفرانس لوزاکا 11
کنگره باکو 17

کنگو 14

کودهای شیمیائی 219

کیش شخصیت 916 ,413
گروه 11 77

گزارش برانتلند 913 Brundtland
گزارش ریو 31 ,32

گفتگوی شمال – جنوب 32
132

الاکراه 417 ,411 ,411 ,412 ,411
لباس دوزی 213

لنینیسم 36 ,64 ,11 ,49
لیبرالیسم ,422 ,416 ,411 ,37 ,36 ,11 ,71 ,11 ,97 ,96 ,91 ,41
,434 ,431 ,413 ,411 ,416 ,411 ,479 ,474 ,461 ,494
913 ,911 ,233 ,217 ,262 ,211 ,214 ,211 ,436 ,439
لیبرالیسم جهانی 436 ,434 ,41
لیبرالیسم نئو هابسی 434

ماده 971 ,271 ,212 ,424 ,441 ,29
مادیگرا 11

مارکسیسم روسی 11

مالکیت خصوصی 919 ,433 ,411 ,67 ,91
مالکیت وسائل تولید 11
ماوراء ملی ها

,446 ,449 ,419 ,31 ,39 ,13 ,17 ,16 ,72 ,62

962 ,921 ,272 ,221 ,229 ,224 ,244 ,491 ,421

ماوراءالطبیعه 91

ماوراءملیها 962 ,911 ,916 ,911 ,11 ,41
مبارزات آزادیبخش 419

مجلس نمایندگان 96

محیط زیست ,39 ,34 ,16 ,11 ,12 ,72 ,17 ,99 ,92 ,21 ,47 ,46
,446 ,441 ,449 ,442 ,444 ,441 ,413 ,411 ,417 ,411 ,33

,462 ,461 ,411 ,411 ,419 ,411 ,421 ,424 ,421 ,441
,212 ,214 ,211 ,291 ,221 ,246 ,241 ,217 ,433 ,477
,261 ,213 ,217 ,216 ,211 ,214 ,211 ,217 ,216 ,211
,273 ,271 ,277 ,276 ,271 ,279 ,271 ,263 ,261 ,261
,236 ,232 ,234 ,231 ,213 ,217 ,211 ,219 ,212 ,214
,941 ,949 ,941 ,913 ,911 ,917 ,916 ,919 ,914 ,231
,921 ,921 ,929 ,922 ,924 ,921 ,943 ,941 ,946 ,941
117

,912 ,911 ,913 ,911 ,917 ,911 ,914 ,993 ,996 ,991
,967 ,961 ,961 ,962 ,961 ,913 ,916 ,911 ,911 ,919
914 ,911 ,973 ,977 ,976 ,971 ,971 ,979 ,961
مداخله بنام حقوق بشر 14

مدرنیته ,267 ,266 ,261 ,213 ,211 ,216 ,421 ,427 ,46 ,41
111

مدرنيسم 223

مُدرنیسم 421

مدیریت استعماری 96
مدیریت زمان 211
مدینه فاضله 11

مذهب 991 ,221 ,477 ,469 ,11

مردم ساالری 937 ,419

مردم شناسی 31 ,61 ,11 ,91
مستعضف 17

مستعمره 911 ,13 ,11 ,14 ,91 ,96

مسیحیان 473

مسیحیت 917 ,419 ,11 ,11 ,21 ,21
مسئله رشد 39 ,19

مشیّت الهی 97 ,26
مشیّت خداوندی 21

مصرف ,441 ,31 ,31 ,17 ,16 ,61 ,11 ,17 ,16 ,11 ,17 ,99 ,92
,411 ,413 ,411 ,419 ,491 ,421 ,446 ,449 ,442 ,444
,213 ,214 ,211 ,221 ,227 ,226 ,224 ,244 ,217 ,411
,272 ,271 ,263 ,261 ,261 ,261 ,269 ,264 ,216 ,214
,211 ,217 ,216 ,211 ,212 ,277 ,276 ,271 ,271 ,279
,942 ,913 ,917 ,911 ,919 ,911 ,233 ,231 ,239 ,232
,993 ,991 ,997 ,991 ,992 ,922 ,941 ,941 ,941 ,949
112

,911 ,919 ,912 ,914 ,911 ,913 ,916 ,912 ,914 ,911
,976 ,971 ,963 ,961 ,961 ,969 ,962 ,964 ,916 ,911
113 ,911

مصرف انبوه 279 ,271 ,214 ,211 ,411 ,31 ,16 ,11 ,17 ,16 ,11
معارف غیر علمی 91

معرفت ,266 ,227 ,221 ,241 ,247 ,431 ,426 ,91 ,21 ,27 ,22
271

معلم اول 21

معنویت 414
ملت آلمان 471

منابع پایان پذیر 962 ,232 ,279 ,214
منابع تجدید پذیر 947 ,449

منابع تجدید ناپذیر 947 ,449
منابع طبیعی تجدید ناپذیر 277
منابع کمیاب 232 ,216

منشور سازمان ملل متحد 924 ,943 ,916 ,231 ,264 ,49
منطق ذهنگرائی 471
منطق عینگرائی 471
منطق هویت 471

مهدویت 492 ,494 ,491
مهدی موعود 491

مهندسی اجتماعی 496 ,499
موازنه عدمی ,413 ,411 ,497 ,421 ,443 ,31 ,13 ,71 ,71 ,92
914 ,971 ,272 ,469 ,417 ,411

موازنه وجودی 92

مؤسسه داگ هامرشلد 429

مؤسسه مطالعات رشد ساسکس 429

میثاق اکولوژیک 971 ,979 ,46

112

میثاق الجزیره 11
میوه ممنوعه 93

نابرابری میان تولید و مصرف 411
ناسیونالیسم متجاوز 13

نحله تنظیم 221

نحله نوگردانی 244
نحله وابستگی 67 ,66

نرخ افزایش درآمد 961
نرخ بازده سرمایه 961

نظام تولید 911 ,991 ,211 ,433 ,99

نظام سلطه گر 967 ,921 ,411 ,462 ,441 ,79 ,72 ,12 ,11
نظام فئودالی 911 ,213 ,91
نظام مزدوری 491

نظام های فدرال 991
نظام والیت مطلقه فقیه 423

نظريه بيان(294 ) discourse theory
نظریه تعادل والراس 912
نظریه جنسی رشد 41

نظریه حفظ محیط زیست 221

نظریه دموکراسی رادیکال 211 ,217
نظریه راهنما 261

نظریه رشد پایدار41 ،
نظریه روستو 67 ,66 ,64 ,19

نظريه ساختگرائيش (291 )structuralism
نظریه ساختمندی 217

نظریه سلطه 241 ,411 ,36 ,49

نظریه سهیم کردن و به اشتراک گذاشتن بر اصل استقالل 941
نظریه شیوههای تولید 242 ,244

113

نظریه قیمومت 11
نظریه مبادله آزاد 63

نظریه های زن گرا 221
نظریه وابستگی 933 ,249 ,241 ,74 ,71 ,63 ,67 ,66
نظریههای نوگردانی 221 ,241

نظم جدید اقتصادی جهانی 11

نظم جهانی جدید اطالعات 34

نقش خدا 21

نقش خدا در تاریخ 21
نهیلیسم 211

نوآوری های فنی 271
نوگرائی (,414 ,477 ,71 ,71 ,61 ,61 ,43 ,41 )Modernisation
212

نوگردانى (299 ,294 )modernisation
نوگردانی یا رشد 461 ,41

نیازهای واقعی ,964 ,212 ,276 ,271 ,214 ,211 ,37 ,31 ,46 ,41
972 ,963

نیروهای محرکه ,11 ,79 ,72 ,61 ,11 ,11 ,93 ,91 ,92 ,47 ,46
,417 ,411 ,419 ,411 ,423 ,443 ,441 ,417 ,416 ,411 ,31

,943 ,272 ,211 ,213 ,243 ,241 ,474 ,469 ,464 ,411
972 ,971 ,967 ,961 ,962 ,911 ,916 ,912

نیروهای مسلح 417 ,416 ,411 ,417 ,411 ,411
نیروی هوائی 416

نیک زیستی 261 ,269
نیمه متمدن 94

نئورومانتيك فلسفى 221

نئولیبرالیسم 247 ,494

نئومارکسیست 224 ,247 ,244 ,213
111

نئومارکسیسم 931 ,221 ,247 ,241 ,244 ,213 ,67 ,41
هزینه سرانه 411
هژمونى 294

هويت همگانی 291

هی انگاری (223 )nihilisme
وابستگی برگشت پذیرِ 243

واحدهای تولیدی خانوادگی 916

وجدان جهانی 914 ,927

والیت جمهور مردم ,431 ,431 ,439 ,432 ,434 ,413 ,416 ,467
219 ,214 ,433

والیت مطلقه بازار 234 ,491
یارانه 979 ,927 ,412 ,61
یهودیت 412

یونیسف 241

113

112

