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این بحران سرمایهداری ،ساختاری است

گفتوگوی حاضر که آخرین مصاحبه با سمیر امین است در یازدهم ماه
مه  8102در نشریهی هندی  Frontlineمنتشر شد.
شمم جهانج شمم کهونی هراهبهمثجبههبخشهوهقسمم

هازهسممامج هداریها حصممجریه

فااگیاش هیهدوراکهمجهتعا فهوادها .هتجر خها ن هانج ش کهراهچهگی ههرد جب هوه
مکجک جب هم ونی ؟ه ه
هجهانیشدن چیز جدیدی نیست .بلکه بُعدی کهن و مهم از سرمایهداری است .این
را هندیها بهتر از هرکس دیگری می دانند .انگستان در آغاز قرن هجدهم هند را فتح
و مستعمره کرد که تا قرن بیستم پایید .این نیز جهانیشدن بود .نه آن جهانیشدنی که
شمما میخواسمتید اما شمما را به نماج جهانی سرمایهداری پیوند زد .استعمار شکلی از
جهانیشدن بود .اما مردج هند علیه آن شوریدند و استقلال خود را پس گرفتند هرچند
رهبری آن رهبری انقلابی سمموسممیاییسممتی نبود و ترت رهبری ملی-مردمیِ گاندی و
نهرو به انجاج رسمید .زز

کنگره که در پایان قرن نوزدهم تاسیس شد فعاییت خود

را در قرن بیسمتم بس داد تا آن که استقلال هند در سال  7491بهدست آمد اما به دو
قیمت :نخست بخش مهمی از هند در شرق و غر آن که اکنون پاکستان و بنگلادش
گشمتهاند از آن جدا شمد .این جنایتِ اسمتعمارگر بود .دوج این بازپسگیری توس
بورژوازی هند به رهبری زز

کنگره به انجاج رسمید که از زمایت گستردهی مردج

و از آنجمله طبقهی کارگر برخوردار بود .پس از این اسممتقلال در سممال  7491ما با
ایگوی جدیدی از جهانیشمدن روبرو شمدیم .ایگویی از جهانیشدن که آن را میتوان
جهانیشممدنِ توافقی  negotiated globalizationنامید که برآیند کنفرانس
باندونگ در سممال  7411بود .در این سممال نمایندگان خل های چین هند اندونزی و
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تعدادی کشمورهای دیگر برای نخستین بار در اندونزی دیدار کردند .اندک سایی پس
از اسممتقلال هند اندک سممایی پس از ورود زز

کمونیسممت چین به پکن هم نین

اندک سایی پس از آن که اندونزی استقلایش را از هلند بازپس گرفت.
بدینترتیب ایگوی جهانیشمدن دیگری شکل گرفت .امروزه بهطور معمول گفته
میشود جهانیشدنِ پس از جنگ دوج جهانی دو قطبی مرکب از ایایات مترده و اتراد
جماهیر شموروی و تجلی این دوگانگی سمیاسی جنگ سرد بین آنها بوده است .این
برداشمت از اسما

نادرسمت اسمت .جهانیشدنِ پس از جنگ دوج جهانی را از سال

 7491تا  7491یا  7441من جهانیشممدنِ توافقی نامیدهاج که تنها بین ایایات مترده و
اتراد جماهیر شوروی رخ نداد بلکه طرفهای دیگری یا زداقل چهار گروه از شرکا
هم داشمت :ی ،ائتلاف امپریاییستی ایایات مترده و اروپا با همراهی ژاپن استراییا و
کانادا .بیتردید دومین کنشممگر اتراد جماهیر شمموروی با میتلفین خود در اروپای
شممرقی آن زمان بود .سممومین کنشممگر چین بود که هرچند بهاصممطلاب به اردوگاه
سموسیاییسم تعل داشت اما خ مشی آن از سال  7411به وضوب مستقل بود .شرکای
دیگر کشورهایی بودند که در باندونگ زضور یافتند و جنبش عدج تعهد ) (NAMرا
سماختند .این اردوگاه نهتنها کشمورهای آسیایی بلکه کشورهای تازه استقلالیافتهی
آفریقایی در آن زمان را نیز دربرمیگرفت.
پس از آن مسمتعمرههای پرتقال و بعد آفریقای جنوبی نیز به آنها پیوستند .کوبا
تنها کشوری از آمریکای یاتین بود که به این گروه ملر گشت .رژیمهای چهارمین
گروه را من نمماجهمای ملی-مردمیِ هند مصممر ناصممری ایجزایر و برخی دیگر از
کشممورهای آسممیایی و آفریقایی میخوانم .بنابراین ما با ایگوی جهانیشممدن دیگری
روبرو بودیم که جهانیشدنِ چندقطبی با تواف بین چهار گروه شری ،بود.
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از دیدگاه خل های آسممیا و آفریقا در آن زمان امپریاییسممم مجبور به شممناخت و
تصمدی برنامههای ملی-مردمیِ هند و دیگر کشمورهای آسمیایی و آفریقایی گشت.
بهجای این که کشمورهای جنو

خود را با نیازها و خواسممتهای جهانیشدن تطبی

دهند این کشورهای امپریاییستی بودند که مجبور به انطباق خواستهای خود گشتند.
این جهانیشمدنِ توافقی بین کشمورهای امپریاییسمتی در ی ،سمو و در سوی دیگر
کشمورهای بلوک سموسیاییستی شامل اتراد شوروی و چین و نیز بیشتر کشورهای
جنو بود .جهانیشدنِ توافقی در آن دوره که بهطور معمول  01سایهی پس از جنگ
جهانی دوج خوانده شده سه قطب دارد :یکی ایگوی غربی بهویژه اروپایی و نیز ایایات
مترده و ژاپن که دویت رفاه نامیده شممده و از پیروزیهای طبقهی کارگر برآمد که
بهویژه در اروپا پیروزی طبقهی کارگر به دییل نقش آن در درهم شمکستن فاشیسم و
نازیسم با همراهی ارتش سرخ بود.
دومین آنها طیف تجار سموسمیاییستی بود :ایگوی شوروی ایگوی چینی که
میتوانیم ایگوهای ویتنامی و کوبایی را بر آنها بیفزاییم .هم نین قطبِ سمموج هند را
داشممتیم با زز

کنگره در زمان نهرو و بعد از وی بهطور مشممخا ایندیرا گاندی.

بهعلاوه مصمر زمان ناصر و آن چه پیشرفتهای سوسیاییستی در بسیاری از کشورهای
خاورمیانه و آفریقا خوانده شد .این سه قطب از پیشرفت بازماندند به اف تاریخی خود
رسمیدند و به تدریج درهم شمکستند .برخی از این فروپاشیها مانند اتراد شوروی در
سال  7447تلخکامی بود .نهتنها این کشور به  71جمهوری تجزیه گشت که اکثریت
آنها به سوی اروپا رفته و به اترادیه اروپا و ناتو پیوستند بلکه سوسیالدموکراسی هم
در غر شممکسممت خورد .یعنی شممکسممت کمونیسممتها در شممرق به پیروزی
سموسیالدموکراسی در غر نینجامید .بلکه به شکست سوسیالدموکراسی در غر
تبدیلشان به سوسیالییبرالها منجر گشت.

به
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اکنون دیگر در اروپمای غربی تفماوتی بین زاکمیت سمموسممیالدموکراتی ،یا
سموسیاییستی با زاکمیت اززا

و متعارف و سنتی راست وجود ندارد .همهی آنها

سموسمیالییبرالاند .بدین معنا که با سمیاستهای سرمایهی انرصاری جهانی همراهاند.
قطب سموج یا قطب ما نیز از راه های مختلف درهم شکست .در برخی موارد با کودتا.
در برخی هم چون هند به راسممت گرویدند و شممرای و ایگوهای جدید موسمموج به
جهانیشمدن ییبرال را پییرفتند .این رخداد از ایندیرا گاندی آغاز شد و در جانشینانش
شمدت یافت .این پدیده در مصمر هم تکرار گشمت .انور سادات پس از مرگ ناصر
(بهعنوان نخسمتین کس گفت که دیگر زرفی مفت بهناج سوسیاییسم نخواهیم داشت
به کاپیتاییسمم و هم پیمانی با ایایات مترده و دارودسته بازخواهیم گشت .چین پس از
مرگ ممائو ایگوی جدید جهانیشممدن را اما با ویژگیهایی برگزید .تنها ویژگیهای
سمیاسمی زز

کمونیست چین نیست که قدرت آن را زفظ کرده بلکه ویژگیهای

اقتصادی-اجتماعی آن نیز که از هند متمایزش مینماید مایهی آن بوده است .تفاوت
بزرگ بین چین و هند این است که چین انقلابی رادیکال داشته اما هند تاکنون چنین
نکرده است.
پس دیدیم که [جهانیشدن] ایگوهایی متنوع داشته است و فروپاشی این سه نماج
مرکب از بهاصمطلاب سموسیالدموکراسی در غر

نماج شوروی و نمامات ما [جهان

سموج] بود که شرای را برای سرمایهداری امپریاییستی فراهم آورد تا خصلت تهاجمی
بیابد و ایگوی جدید جهانیشدنش را ترمیل کند.

خصلتهجیها نهالگییها

هانج ش کهچیست،هشییهیهوجرشهچهگی ههاست؟ه ه
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این خصمملت فزاینده تهاجمی تنها ناشممی از شممکسممت ما سمموسممیاییسممتها یا
کمونیستها یا مردجگرایان ملی نیست بلکه از دگرگونیهای کشورهای سرمایهداری

امپریاییسمتی اروپا ایایات مترده و ژاپن نیز نشم ت میگیرد .سممرمایهداری انرصاری
نوپدید نیسمت .سمرمایهداری انرصماری همان طور که توس

سوسیالدموکراتهایی

چون هابسممن و هیلفردینگ ترلیل شممد در پایان قرن نوزدهم پدیدار گشممت .اما
نتیجهگیری سمیاسمی ینین مشمخا نمود که سمرمایهی انرصاری به معنای نوکرمآ
گشمتن سمرمایهداران بوده و ازینرو انقلا های سموسیاییستی در دستورکار است .در
عمل تماج این انقلا های سوسیاییستی در پیرامون نماج امپریاییستی جهانی رخ داد.
این انقلا ها از نیمهپیرامون یا ضمعیفترین زلقه در روسیه آغاز گشت و بعد به
پیرامونیهای واقعی مانند ویتناج و کوبا رسممید .اما در غر

خبری نبود .هیچ انقلا

سوسیاییستی در دستورکار ایایات مترده اروپای غربی و ژاپن قرار نگرفت.
در مورد خود سمرمایهی انرصاری هیچ چیز جدیدی جز پیمودن چند مرزله رخ
نداده است .نخستین مرزلهی سرمایهی انرصاری شامل ی ،دورهی طویانی نیم قرنی از
پایان قرن نوزدهم تا جنگ دوج جهانی میشمود .خصملت سمرمایهی انرصاری در این
دوره ملی بود .امپریماییسممم بریتانیا امپریاییسممم ایایات مترده امپریاییسممم آیمان
امپریاییسمم ژاپن امپریاییسمم فرانسمه وغیره وجود داشمتند .نهتنها فتح و ترت سلطه
گرفتن پیرامونیها بلکه جنگ بین خودشممان نیز جاری بود .سممتیز بین آنها به دو
جنگ جهانی انجامید .تغییری که رخ داد این بود که سرمایهی انرصاری پس از جنگ
دوج جهمانی ابتدا بهتدریج و بعد بهطور جهشممی در میانهی دههی  7411به مرزلهای
جدید گاج نهاد که من آن را سمرمایهی انرصاری فراگیر نامیدهاج .در این مرزله شاهد
دو رخدادیم .ی ،سرمایهی انرصاری موف شد تماج اشکال دیگر تویید اجتماعی را به
پیمانکاری جزء خود تبدیل نماید .بدین معنا که سممرمایهی انرصمماری بهطور وسممیعی
ارزش توییدی توسم فعاییتهای انسان را در شکل رانت امپریاییستی میبلعد که این
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دربارهی کشمورهای ما نیز صدق مینماید .در این جهانی شدن جدید کشورهای ما به
پیمانکاری جزء برای امپریاییسم فراخوانده میشوند.
این رخداد دربارهی هند بدیهی اسممت .مورد شممهر بنگلور را در نمر آورید که به
سمرزمین موعود پیمانکاری جزء سمرمایهی انرصماری نهتنها برای انگستان و ایایات
مترده بلکه سرمایهی انرصاری اروپا ژاپن و بقیه تبدیل شده است.
درها نهانج ش کهچجلشهجیهپیشهروهباایهوشیرهجیهانیبهچیست؟ ه
چایش امروز ما جسممتجو و تلاش برای بدیل اسممت .ما باید از تختهبند این ایگوی
جهانیشممدن بهدرآییم .باید جهانیشممدن را دگرگون سممازیم .نخسممت با جهانیشممدنِ
استعماری برای هند و دیگر ملتها روبرو بودهایم .برآیند پیروزی خل های هند چین

و دیگران بر آن جهانیشممدن توافقی بود .اکنون به عقب بهاصممطلاب به جهانیش مدن
ییبرال برگشممتهایم که در آن تصمممیمات بهطور ی،جانبه توس م کشممورهای  Gیا
ایایات مترده اروپا و ژاپن گرفته میشممود .چایش پیش روی ما نپییرفتن این ایگوی
جهانیشمدن است .نباید دربارهی این جهانی شدن توهمی داشت .این جهانیشدن برای
کشورهای آفریقایی به معنای غارت منابع ملیِ نفت گاز مواد معدنی و نیز زمینهای
فاریا اسممت .این برای هند و نیز بسممیاری دیگر از کشممورها در آمریکای یاتین و
آسمیای جنوبی شمکلی دیگر دارد و شامل بهرهگیری از مزیت نیروی کار ارزان ما
انتقمال ارزش توییمدشممده در کشممورهای ما در جهت منافع رانت انرصمماری نماج
امپریاییستی میشود .این چایش پیش روی ما است.
اجکهبلجم هفجس م اهم ی س م هتننجهدوهگز نههپیشهرویهمجهاسممتسهسممیسممیجلیس م ه جه
خید جبیدگای ه( )exterminismبههدلیلهبههبنبسمتهرسمی کهسمامج هداری.هش جه
یشمم ها هسممامج هداریهخیدوجمههشمم ههاسممت.هم جهمنایرتجکها نهاسممتهوههپج جکه
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سامج هداریهدرهافقهپ

ارهش ه؟هچههچیزیهازهسامج هداریه اجمهاا جع ِهخیدوجمهه

سجخ ههاست؟
سرمایهداری دچار برران ساختاری است .در میانهی دهه

 7411نرخهای رشد در

مراکز توسممعهیافتهی سممرمایهداری ایایات مترده اروپا و ژاپن به نیمی از آن در 01
سمال قبل کاهش یافت و دیگر بهتر هم نشد .این به معنای تداوج برران و زتا تعمی
سمایانهی آن است .این خبرها که برران رو به پایان گیاشته چون نرخ رشد در آیمان
یا جایی دیگر از  7.1به  7.0افزایش یافته خندهدار است.
این بررانی  Lشکل است .ی ،برران  Uشکل که بررانی متعارف در سرمایهداری
اسمت بدین معنا است که همان منط ِ موجد رکود پس از تغیرات ساختاری کوچ،
موجب بازگشت رشد میگردد .ی ،برران  Lشکل به معنای ناتوانی نماج برای خروج
از برران اسممت .در نتیجه نماج باید تغییر یابد و تنها تغیرات سمماختاری کوچ ،کافی
نیسمت .این به معنای رسمیدن به نقطهی سراشیب بهسوی زوال سرمایهداری است .اما
برههی زوال بسیار خطرناک است .زیرا سرمایهداری در آرامش منتمر مرگش نخواهد
ماند .بلکه برای زفظ موقعیتش برای زفظ برتری امپریاییسممتی مرکزها وزشممیانهتر
عمل خواهد کرد .این ریشمهی مشمکلات اسمت .نمیدانم منمور کسانی که میگویند
«خطر جنگ بیش از همیشمه اسمت» چیست .جنگ در سال  7447آغاز شد درست
پس از فروپاشی اتراد شوروی با جنگ عراق.
پس از فروپاشممی یوگوسمملاوی جنگ در اروپا هم بایا گرفت .از نمر من اکنون
شمماهد آغاز فروریزش خود نماج اروپایی هسممتیم .این را شممما فق در نتایج منفی
سمیاسمتهای ریاضمتی نمیبینید .به این معنا که فق برای مردج بد نیست بلکه برای
سممرمایهداری نیز منفی اسممت .چرا که رشممد را رشممد سممرمایهداری امپریاییسممتی را
برنمیگرداند .این رشد بازگشتنی نیست .در این زمان برخی واکنشهای سیاسی مانند
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برگزیت را هم مشاهده میکنید که دردی را دوا نمی کند .آن را در اسپانیا و کاتایونیا
هم میبینیمد و از این واکنشهما بیشتر و بیشتر خواهیمد دیمد .زکومتهای فوق
ارتجاعی شوینیستی اروپای شرقی نمایی دیگر از آن است.
ازینرو برم

دربمارهی راه جلوگیری از جنمگ بیهوده اسممت چون جنمگ و

موضعگیریها با آشفتگی بیشتری از منط این نماج در زال پوسیدن تبعیت میکند.
ک هازههشممم اردهن هتا نهپ

ههجی انج شممم که یلیباال،هرشممم هفزا ن هیه

جباابایِهب سجبقههدرهتجر خهبیدههاست.هاق صجددا ج هچیکهتیمجسهپیک همیزاکهمکهراه
بهطیرهتجاب همسمم ن هوادها .هپیک هباایهمقجبلههبجها نه جباابای،هسممجزووجرهوضمم ه
انج همجلیجتهثاوتهبجهمجلیجتهتصجع یهراهپیشننجده یدههاست.هم جها نهراهکجرهراهدر
سامج هداریهم کنهم دا ی ؟ ه
این دادهها درسممتاند و زداقل بهترینهای موجوداند .با این همه ترلیلهای انجاج
گرفته براسا

نشانههای بازتا دهندهی این واقعیت (رشد شتابان نابرابری در  11سال

اخیر دسمتکم ضمعیف اسمت .این واقعیت که نابرابری همه جا رشد کرده نیاز به
تبیین دارد .آیا علت وازدی داشته است؟ آیا ایگوی رشد نابرابری در همهی کشورها
همسمان بوده اسمت؟ و اگر ایگوهای متفاوتی از نابرابری وجود دارد چرا چنین شده
اسممت؟ بمهطور مثال در گزارش جهانی نابرابری ( The World Inequality
[ Report, 1179تم ییف پیکتی و دیگران] به تمایزی که من زیاتی میدانم توجه
نشمده اسمت :یعنی از ی،سمو به مواردی از رشمد نابرابری که با رشد درآمد کل (یا
نزدی ،به کل جامعه همراه بوده است؛ و از سوی دیگر به نابرابری به همراه بینوایی
اکثریت.
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ازین یراظ مقایسمهی چین با هند گویا است .در چین رشد درآمد برای نزدی ،به
همهی مردج رخ داده هرچند که برای برخی رشد درآمد بیشتر از دیگران (اکثریت
بوده است.
ازاینرو در چین رشمد نابرابری با کاهش فقر همراه گشته است .اما این دربارهی
هند برزیل و تقریباً تماج دیگر کشمورهای جنو

صادق نبوده است.در این کشورها

رشمد (و در برخی موارد رشمد بایای چشممگیر تنها به نفع اقلیت (از ی ،درصد در
گینهی اسمتوایی تا  11درصمد در هند تماج شده است .اما رشد به نفع اکثریت جامعه
نبوده که آنها را بینواتر ساخته است .برخی سنجهها مانند ضریب جینی برای نشان
دادن این تفاوت ناتواناند .بهطور مثال چین و هند میتوانند ضممریب جینی یکسممان
داشمته باشند اما معنای اجتماعی این پدیدهی یکساننما (رشد نابرابری بسیار متفاوت
است.
دومین موضوع مردودیت سیاستهای پیشنهادی گروه تدوینکنندهی گزارش و
شماید ناپخته بودن آنها اسمت .بیتردید وضمع ماییات تصاعدی در همهی موارد بهجا
اسمت اما تا هنگامی که با تغییراتی کافی در سممیاست های عمومی اقتصادی همراهی
نشود آثاری مردود دارد .ماییات تصاعدی در کنار تداوج سیاست بهاصطلاب «ییبرال»
به سممرمایه (که امروز سممرمایهی انرصمماری اسممت اجازهی فعاییت دیبخواه میدهد
نتایجی اندک دارد .بهعلاوه توس زاکمانی که در خدمت سرمایهی انرصاری هستند
«غیرممکن» تلقی و رد خواهد شد.
دربارهی قانون زداقل دسممتمزدها هم چنین اسممت .بیتردید وضممع آن در همهی
موارد به جا اسمت اما اگر سمیاسمت اقتصادی عمومی ییبرال برقرار باشد اثری اندک
خواهد داشممت .مزدها در پی تورج بهطور واقعی کاهش خواهد یافت .این اسممتدیایی
اسممت کمه توسمم ییبرالها هم عنوان میشممود تا کل ایدهی قانونی نمودن زداقل
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دسمتمزدها را رد نمایند .دسمترسی برابرتر به آموزش و بهداشت میبایست هدف هر
نمماج قمانونی زاکم بر جامعه باشممد .به علاوه این پیشنیاز هر کوشممش جدی برای
«بایندگی» ( emergingاست .اما چنین انتخابی به معنای ازدیاد هزینههای عمومی
اسمت و ییبراییسمم چنین رشمدی را غیرقابل قبول میداند .از همین رو طرب پیشنهاد
«مشماغل بهتر» اگر با سیاستهایی نماجمند برای صنعتیشدن و مدرنشدن کشاورزی
خانوادگی همراه نگردد سخنی توخایی است .چین تا زدودی در پی این اهداف است
اما نه هند.
ییبرالها برضمرورت کاهش بدهی عمومی اصرار میورزند و نویسندگان گزارش
ممیکور آن را تم ییمد میکنند .در زایی که باید دید که رشممد بدهی عمومی از چه
سمیاسمتهایی ناشی شده است؟ به عقیدهی من این رشد بسادگی ناشی از سیاستهای
ییبرال اسمت .زتا مورد تقاضما است زیرا امکان دسترسی به سرمایهی بیشتر را برای
سرمایهگیاری مایی فراهم میآورد.
سموج این که تنمیمکنندگان این طرب تا آن جایی که من از نوشتههای دیگرشان
اطلاع دارج اقتصماددانان ییبرال هسمتند .بدین معنا که آنها دربارهی دو موضوع شکی
بمهخود راه نمیدهنمد که من آنها را تعیین کننده میدانم :ی ،آنها به مزایای بازاری
آزاد با زداقل ممکن انتماج بخشمی با دخایت سیاسی باور دارند .دو آنها معتقدند برای
ایگوی جهانی شدن بازی که زرکت هرچه آزادت ِر سرمایه را از ی ،کشور به دیگری
ممکن سممازد جایگزینی وجود ندارد و این پیشنیازِ توسممعهی جهانی و در نهایت
همتایی کشمورهای فقیر با توسمعهیافتهتر است .آنها در بهترین زایت «رفرمیستی»
شبیه استیگلیتز هستند .آنها بهقوت باور دارند که کشورهای فقیر میتوانند با پیگیری
و زتا تعمی پیوند خود با نماج سمرمایهداری جهانی «همتای» کشورهای توسعهیافته
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گردند .گیشتن پنج قرن از تاریخ توسعه ی ناموزو ِن متداوج و تعمی یابنده میتوانست
زداقل مایهی ش ،دربارهی این فرضیه شود.
پسهش جهباایهمقجبلههبجها نهرش ه ج جکه جباابایهچههپیشننجدهج هدار ؟
به عقیدهی من ییبراییسمم بهطور جدی هرگونه تلاشی را برای تنمیم سیاستهایی
واقعیِ توسمعهای اصیل را (به معنای توسعه در جهت منافع کل مردج عقیم میکند تا
توسعه تا پایینترین زد سطری بماند .هر جامعهای (قدرت دویت و مردج که هدفش
را «بایندگی» قرار داده به اجبار باید چنین کند :ی ،در فرایند درازمدت سمماختمان
یم ،نماج صممنعتی همپیوند وارد گردد که تا زد ممکن بر نیازهای مردمی متمرکز
باشد .دو کشاورزی خانوادگی را مدرنسازی کند و خودکفایی غیایی را ترق بخشد.
سه برای همافزایی دو هدف پیشگفته با اتکا به سیاست اصویی غیرییبرال برنامهریزی
نماید .این به معنای داشتن چشمانداز برای گاج زدن تدریجی در راه طویانی سوسیاییسم
است.
این سیاست ها از ی ،سو مستلزج تنمیم بازار و از سوی دیگر هدایت جهانیشدن
اسممت به معنای تلاش در جهت ایگویی دیگر از جهانیشممدن برای تقلیلِ آثار منفی
هژمونیها تا زد ممکن .درسمت همان مواردی که نویسندگان گزارش میکور به آنها
نپرداختهاند .تنها چنین سمیاستهایی میتواند شرای یازج برای از میان برداشتن فقر و
در نهایت کاهش نابرابریها را فراهم آورد .چین تا زدودی در این راه گاج میزند اما
نه دیگر کشممورهای جنو  .در غیا

چنین نقد رادیکایی از ییبراییسممم سممخنگویی

دربماره فقر و نابرابری شممعاری و تخیلی خواهد بود .آن گزارش از این فراتر نرفته
است.
بهطیرهمع یلهگف ههم شمیدهوههدرهسجلهجیه یلیباال همجهشجه هخل ه هازهدولت،ه
لغیهقیا ینهرفجههوهلغیهقیا ینهطاف ارهمادمهبیدها .هش م جه یزهچنینهم ا شممی ؟ها نه
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خل ه هاسممته جهه دسمم هبجهسممامج هیهمجل ؟هدولتهدره یلیباالیسمم هچههوجروادیه
دارد؟ه ه
واقعیت این اسمت که سمرمایهی انرصاری زتا در کشورهای امپریاییستی نیازمند
دسمتگاه دویتی اسمت .آنها دویت را اهلی میکنند تا در خدمت منافع انرصماریشان
باشد .این را در شیوهای که ترامپ از دویتش در ایایات مترده استفاده میکند میبینید.
هم نان که در به اصممطلاب دویتهای وفاق ملی مانند بریتانیا فرانسممه و آیمان قابل
مشاهده است .پس گفتن این که نیروهای بازار دویت را بهزیر کشیدهاند بی معنا است.

گزینش گسیختن
پاسمشهمن ها نهاسمتهوههچهگی ههازهبحااک هانج ش که یلیباالهبههدرم ی .هش جه
گسمیخ نهازهانج شم کهراهبهمثجبههمبنجهوهدس یروجرههاهسیجستهاق صجدیهب ل هطاحه
یدها .هچهگی ههم تیا ی هازهانج ش م کهبگسمملی ؟هاگاهشممججعتها نهگسممیخ نهراه
بیجبی ،همکهگجههب تاد هسامج ههازهچنینهاق صجدیهخجرجهخیاه هش .هبجها نهتن

هچهه

ونی ؟هپیشممننجدهجیهع ل هش م جهبههوشممیریهوههشممججعتهگسممیخ نهازه یلیباالیسم هراه
داش ههبجش هچیست؟ه ه
همان طور که می دانید گسمیختن ی ،شعار است .من از آن چون ی ،شعار بهره
میگیرج .مشمکلات عملی گسیختن همیشه نسبی است .به تمامی یا صددرصد نمیتوان
گسیخت .اما میزان گسیختن غول کشورهایی چون چین و هند و برخی دیگر میتواند
بسیار باشد تا زد  11یا  11درصد توان گسیختن دارند .اتراد شوروی و چین در زمان
مائو  91تا  41درصد اما نه به تمامی گسیخته بودند .با این زال با کشورهای غربی و
دیگر کشورها تجارت میکردند .گسیختن به معنای به فراموشی بقیهی سپردن جهان و
نقل مکان به ماه نیست .هیچ کس را توانی چنین نیست و به انجاج رساندنش غیرعقلانی
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است  .گسیختن تنها به معنای ناگزیر کردن امپریاییسم به قبول شرای شما یا بخشی از
آن شمرای است .هنگامی که بان ،جهانی از تعدیل سخن میگوید همواره دیدگاهی
ی،سویه از تعدیل دارد.
در مورد کشمور شما امروز مشاهده میشود که هند خود را با خواستههای ایایات
مترده سمازگار کرده است .اما هند میتواند راه سازگاری با امپریاییسم را نپیماید .این
کوششی است که نهرو در زمان خود کرد .این کوشش موف ایندیرا گاندی بود .این
همان راهی نیست که دویت هند ترت رهبری مودی می کوشد به انجامش برسد .پس
میبایست به گسیختن بازگردید .فضای یازج برای آن را دارید .ایبته این زقیقتی غایب
اسممت که برخی از کشممورهای کوچ ،در آفریقا آمریکای مرکزی و برخی نوازی
آسیا برای گسیختن از دیگران مشکلاتی بیشتر خواهند داشت.
اما اگر سممپهر جنبش عدج تعهد را بازآفرینی کنیم اگر همبسممتگی سممیاسممی
کشورهای آسیا آفریقا و آمریکای یاتین را ایجاد نماییم دیگر اندک نخواهیم بود .ما
در برگیرندهی  91درصمد از نوع بشرایم و در اندک دهههایی بیش از آن را خواهیم
داشمت .گسمیختن ما و گسیختن موفقیت آمیز ما به درجات مختلف ممکن است .این
درجات نهتنها به نسبت ابعاد ما بلکه به نسبت بلوک سیاسی بدیل ما تعیین میشود که
میتواند جایگزین بلوکهای امپریاییسمتی مرکزی گردد که بازدارندهی کشورهای ما
هستند.
ا نهتصمممیرهبسمممیجریهاسمممتهوههمتجزهاسممم جرگایهوهانج شممم کهدرپ همکهوه
ه پیی م یهاق صمممجدهمجیهانجکهسمممیمهپیاامی هبجهبجزارهانج هبههموردکهم ر ی ههبهه
ایام هم نجهو کهوادههاسمت.همج یهجکهسمیننه خستهوز اهپیشینههن هازها گس جکه
باایهمع یلهوادکهراهمهنهوهد گاهچیزهجهسپجسگزاریه ید.هاماوزهح جهوسج هچیکه
اسملجویهی ک ههااسمنج ا هوهها نهگسیخ نهبجعثهباگشت فئیدال هدرها نهایام ه
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گادد.هراههبم ملهبمههمم ر ی مههراهچمههم بینیم ؟هم جهایام هم تیا ن هب وکهپی یدکه
ماحلهیهتیسعهیهسامج هدارا ههم رکهشی ؟ه ه
هنگامی که آقای سممینگ از انگسممتان برای همعمول کردن راهآهن و دیگر چیزها
سپاسگزاری نمودند بخشی کوچ ،از واقعیت را بیان کردند .همزمان با آن انگلستان
صممنعتی را در هند نابود کرد که بسممیار پیشممرفتهتر از نمونهی انگلیسممی آن بود .به
نابودیاش کشماند .در همان زمان قدرتهای استعماری انگلیسی کسانی را که قدرت
سیاسی داشتند به قدرت اقتصادی رساندند.
زمینداران ( zamindarsپیش از آن بر زمین مایکیت نداشممتند و تنها مرصملِ
خراجها و ماییاتها برای دویتهای شاهی از جامعهی دهقانی هند و دیگران بودند و با
زماکمیمت انگلیس تبدیل به مایکان جدید شممدند .این نروهی شممکلگیری طبقهی

زمینداران بزرگ ایایت بنگال در شمرق ایایت پنجا

در شمال غربی و نیز بخشهای

غربی و شمایی هند بوده است .آنها مرتکب غصب زمین هم شدند .آقای سینگ نباید
فراموش کنند که انگستان نهتنها راهآهن بلکه خشونت تخریب و انواع ستمها را نیز
را معمول نمود.
ما باید مدرنیته را بشمناسیم .مدرنیتهی کاپیتاییستی یا مدرنیتهی سوسیاییستی؛ هردو
مدرنیتهاند .ما نباید با سممادگی از مدرنیته سممخن بگوییم و این که همپیوندی جهانی
مدرنیته را به ارمغان میآورد .شمماید تلفن موبایل را به هند آورده باشممد اما موجب
بینوایی  91درصممد از هندیها هم گشممته و این اندک نیسممت .پس باید مدرنیته را
پرورد .ما چه میخواهیم؟ ایبته که خواهان مدرنیته هسمتیم .باید بدانیم که گسیختن به
معنای راه بازگشت به هند کهن هند مستعمره نیست .بلکه ایگویی نوین از مدرنیته را
به هند و نیز دیگران میدهد.
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این بحران سرمایهداری ،ساختاری است

درهمقجلههخیده«بجزگشمتهفجشمیسم هبههسامج هداریهمعجصا» هاس لجلهوادههبید ه
وههبحااکهدرهسامج هداریهمعجصاهزمینهیهمسجع یهراهباایهبجزگشتهفجشیس هبههانجکه
مجهفااه هوادههاست.هظنیره یاوهجیهم فجوتهانجحهراستهدرهبخشهجیهمخ لفهانجکه
ج ج گاهمکهاست.هم جهمنایرهش جهبجزگشتهفجشیس هولجسیکهاست؟ ه
نماج به اصمطلاب جهانیشدن نوییبرال پایدار نیست .مقاومتهای بسیاری مقاومت
قهرمانانه در جنو

را موجب گشته است و چین نیز می کوشد با آن درافتد .این نماج

مشممکلماتی بزرگ را برای مردج ایایات مترده ژاپن و نیز اروپا ایجاد کرده اسممت.
ازاینرو پایدار نیسممت .این نماج به فاشممیسممم بهمثابه راهزلی برای ناتوانی فرایندهاش
مینگرد .از همین رو فاش یسم در غر

دوباره سربرآورده هم چنان که به کشورهای

ما نیز صمادر شمده است .تروریسم با ناج اسلاج شکل بومی فاشیسم است .در هند شما
مرتجعان هندوگرا را دارید که آن هم نوعی فاشیسم است.
هرچند که اکثریت مردج هند پیرو هندوییسممم هسممتند اما آنهایی که پیروش
نباشممند را نیز با برابرنگری میپییرند .اکنون رژیم جدید هند که من آن را نوعی از
فاشممیسممم نیمهنرج مینامم با همه نرجخو نیسممت میتواند و میخواهد با مردج هند
سمختسرانهتر و سختتر روبرو گردد .در تقریباً همهی کشورهای اسلامی با وضعیتی
مشمابه مواجه هسمتیم که از پاکسمتان آغاز گشت و به عراق سوریه مصر ایجزایر
مراکش و بقیه سممرایت کرد .زایا نیز در بسممیاری از کشممورهای دیگر ریشممه دوانده
است.

پیوند با منبع اصلی:
INTERVIEW: SAMIR AMIN, ‘There is a structural crisis of
’capitalism

