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 مقدمه 

 ۲۰۲۱مر اسپت ۳۰ –وپرتال 

 رسول رحيمداکتر 

 

شدن   جهانی  فرگشت   » تحقيقی    –کتاب  اثر  سياسی»،  اقتصاد  پرتو  در  شدن  جهانی 

روشنفکر دانشمند و نامدار کشور داکتر سيد موسی صميمی از جمله آن اثار علمی در زمينه  

جهانی   مقوله  باشد.  می  فرامرزی  و  المللی  بين  اهميت  دارای  که  است  شدن»  جهانی   »

سو در برخی آثار تحقيقی کم وبيش به کار گرفته می  قرن گذشته بدین    ۶۰شدن که از دهه  

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

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

آن، یعنی جهانی شدن سرمایه داری    اند، عمدتا مختص به جنبه های تفسيری مرحله متاخر

جهانی   مانند  شدن  جهانی  خاص  وجوه  ها  کتاب  این  از  برخی  در  باشند.  می  نولبراليستی 

بينی   پيش    و  آمار  باشند.  نظر می  مورد  آن  امثال  و  اخالق جهانی شدن  مدرن،  پيشا  شدن 
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ه  در دست  می باشند. در مقابل کتابی ک  ۲۰۱۷های این کتاب های مشهورنيز بيشتر تا سال  

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

 است، بل ارقام، مباحث و اسناد آن از بسا جهات کامال تازه و به روزشده  است. 

اثر حاضر نام  از  که  کتاب جهانی    -طوری  این  در  معلوم می شود،   « «فرگشت جهانی شدن 

پر  یک  مثابه  به  تمدن  شدن  دم  سپيده  از  که  است  شده  گرفته  مدنظر  تاریخی  پویای  وسه 

ادامه داشته و تا امروز  داد و گرفت کاالها،    «روابط انسان ها، تاثيرپذیری  فرهنگ ها،   بشری 

انتقال نيروی کار و سرمایه، آميزه ای از کنش های ساختاری و فرامرزی و فرا قاره یی» را در بر  

ی با تکامل تدریجی در بررسی همه پدیده ها و پروسه ها در این  می گيرد. چنين نگرش تاریخ

کتاب محسوس است که در موارد خاص آن، مولف تفاوت های ماهوی هر مرحله را با مرحله  

 قبلی به روشنی کامل توضيح می نماید. 

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

سته اند، این در حالی است که کتاب حاضر در ادامه عنوان اصلی اش، «جهانی شدن در  نگری

 پرتو اقتصادی سياسی» را هدف مطالعه قرار داده است. 

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

ی را تشکيل می دهد. در تجزیه  و  این درحالی است که در اقتصاد سياسی توزیع مرحله اصل

تحليلی که بنياد آن اقتصاد سياسی است، تعامل پروسه سياسی و اقتصادی چه در سطح 

یک جامعه و چه در سطح جهانی در نظر گرفته می شود. توزیع قدرت و ثروت چه بين افراد و  

پر و  کشورها،  اتحادیه  یا  و  کشورها  در سطح  چه  و  واحد،  کشور  یک  در  ها  وسه های  گروه 

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

بحث می باشند. در یک بررسی مبتنی بر اقتصاد سياسی عالوه بر افراد، گروه ها، دولت ها و  

ارزیابی     ور می شوند،  بهره  و سياسی  اقتصادی  منافع  از  فراملی که مستقيما  قدرت های 

و جایگاه ایده ها و ایدیولوژی ها نيز نهایت مهم اند، زیرا درتدوین سياست های اقتصادی  نقش  

مباحث   از  یکی  جهانی  در سطح  چه  و  ملی  در سطح  چه  نهادها  مطالعه  باشند.  می  موثر 

کرده،   تعيين  را  بازی  قوانين  که  استند  ها  نهاد  همين  چون  است،  سياسی  اقتصاد  اصلی 

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

بر   و عالوه  بينا رشته یی است  علم  یک  آن،  مطالعه  مورد  دامنه گسترده  دليل  به  سياسی 

اختصاصی   واژه های  از  و مشحون  دارد  اجتماعی  و  انسانی  علوم  با  تنگاتنگی  رابطه  اقتصاد، 

 و پدیده های مربوط بدان نياز است. خودش می باشد که برای تبيين و توضيح پروسه 

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

نيست، بل یک تحقيق علمی است    سرهم بندی معلومات قبلی دیگران و سپس تحليل آن ها 

خست  که هدف آن توليد و توسعه دانش خوانندگان در زمينه جهانی شدن می باشد. مولف ن
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کوشيده است تا مسایل مربوط به جهانی شدن  را از لحاظ اقتصاد سياسی در نظر آورد و از  

آزمون  به  مدلل  بصورت  را  ها  آن  مورد  در  فرضيات  و  برگزیده  را  شان  ترین  مهم  ها  آن  ميان 

بکشاند. بيشترین اسناد و مقاوالت که در این اثر مورد بحث و مهاجه قرار گرفته اند به استناد  

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

تحقيقی کمی،   اسلوب های  از  آن  در  که    باشد  مناسب می  مند و  نظام  متودولوژی  یک  به 

کيفی و ترکيبی استفاده شده است. او برعالوه، به این اکتفا نکرده از متود ها و دستاورد های  

قالب نقل قول های مفصل و متعدد، دیاگرام ها و حتی فرمول های    سایر دانشمندان نيز در 

ریاضی به  قدر کافی یاد آوری نموده است، اما فرمول بندی نتيجه گيری ها در بسياری موارد 

ملکيت علمی خود مولف است. اسلوب نگارش این کتاب در بافت یک نثر کارآمد، قابل فهم و  

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

از اسلوب ذو   از تجربه غنی معلمی،  با استفاده  نقه یی  زمفصل را می نماید، مولف ارجمند 

بهره برده است. یعنی نخست عنوان را با چند جمله مرتبط به اصل موضوع برگزیده و بعدا در  

باز نمود بر موضوع  اوج آن دنبال می  یک متن مختصر مدخلی  تا نقطه  را  ه و به تدریج مباحث 

کند. سپس به تدریج مباحث و نتيجه گيری ها را کوتاه تر و فشرده تر ساخته و باالخره به چند  

 جمله استنتاجی نهایی می رسد.  

داکتر صميمی یک شخصيت با صالحيت علمی و متخصص  اقتصاد سياسی است و از نزدیک   

به نيم قرن پيش با کوه های مسایل نهایت پيجيده و ناسفته اقتصادی دست و پنجه نرم می  

دهه   اول  نيمه  در  صميمی  است.  مالی    ۷۰کرده  بحران  لحظات  ترین  دشوار  از  یکی  در 

آن از  ناشی  فشار  و  غرب  را    کشورهای  اش  دکترا  رساله  موضوع  پيرامونی،  کشورهای  بر 

به اتکا شخصيت منضبط علمی و    «نقش کشورهای پيرامونی در نظام پولی جهانی» برگزید.

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

چه  هنگامی که همکار «انستيتوت دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل،    در سال های تدریس در

تيوری های انکشاف و سياست انکشاف اقتصادی» دانشگاه بوخوم و ریيس «بنياد پژوهشی  

افغانستان» در جمهوری فدرالی آلمان بود و یا یک ربع قرنی که مسووليت و آمریت برنامه های  

ر رشته اصلی اش  دری و پشتو دویچه وله رادیو را بر دوش داشت، یک آن از کار پژوهشی  د

و   انگليسی  های  زبان  به  زمينه  این  در  که  متعددی  مقاالت  پهلوی  در  او  نکرد.  فروگذاشت 

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

چاپ:   افغانستان"،  بحران  ("گفتمان  افغانستان  معاصر  سياسی  اقتصاد    ۴۵۹،  ۲۰۱۴زمينه 

سال   چاپ  افغانستان"،  بحران  شکافی  "کالبد  و   ،   تاليف    ۴۰۰،  ۱۳۹۶صفحه  را  صفحه) 

نمود.داکتر صميمی نه تنها در تحقيق موضوعات پيچيده و نا مکشوف اقتصادی ید طوال دارد، بل 

در عرصه انتزاع برداشت های تحقيقی و نظریه پردازی های اقتصاد سياسی جهانی شدن نيز  

و مطمي مهم  این  گام های  پيشگفتار  در  به حق  به جلو گذاشته است. چنان که خودش  نی 
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نویسد: می  مالی    اثرش  معتبر  های  نهاد  در  مسلط  و  شمول  عام  فکری  جریان  «برخالف 

پایه   بر  را  خودش  نوع  بندی  تقسيم    نویسنده  سياسی،  مهم  های  اندبيشکده  و  جهانی 

این تقسيم بندی نویسنده  شاخص های معين اقتصاد سياسی سنجش و ارایه ميدارد. برای  

 این شاخص ها را در نظر گرفته است: 

  ،سطح توليد ناخالص داخلی 

  ،شاخص جهانی شدن 

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

 ادغام شبه انباشت بدوی در انباشت سرمایه.  

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

 قطبی شدن قرار دارند، به این شش  بخش تقسيم ميکند.  

 ود مدار کالسيک،)کشور های خ۱

 )کشور های خود مدار نوظهور،۲

 )کشور های پيرامونی در آستانه خودمداری شدن،۳

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

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

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

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

تصریح  جهان  شدن  قطبی  چند  نظام  سيمای    دیگر،  سوی  از  چين  خلق  جمهوری  و  امریکا 

     .ميگردد»

امپراتوری   فرود  و  قطبی  چند  جهان  یک  نشانه های    که  تحقيقاتش  نتيجه  اثبات  برای  مولف 

تحد امریکا را در چشمرس می بيند، عالوه بر اشارات قبلی اش دایر برتوضيح استثناات  ایاالت م 

ایاالت متحد ابر    هتاریخی و ساختارهای ویژه ای که  از جنگ جهانی دوم به یک  را بعد  امریکا 

صفحه دیگر را    ۱۵۰قدرت  و در دهه نود به یک قدرت هژمون و یکه تاز تبدیل نموده بود، بيش از  

ت هژمونی واشنگتن، ایده های قوام بخش این هژمونی، همایش های بين المللی  به شناخ

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

 داده است.

پنداشته   فراز  جمهوری خلق چين به مثابه جانب دیگر زوج مدعی قدرت جهانی که در حالت 

با توجه به   متحد امریکا با تفصيل در خوری مورد ارزیابی قرار می گيرد.می شود، مانند ایاالت  
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سابقه فرهنگ سياسی بيش از دو هزار ساله در چين که جای دولت شهرهای متعدد را یک  

اقتدار مرکزی می گيرد، اشاراتی به نقش عمده دولت در چين می شود که به نحوی تا امروز  

، سلطه  استعمار و خيزش ها برای گسستن زنجير حقارت،  ۱۹چين در قرن  ادامه دارد. تضعيف

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

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

 صفحه اختصاص یافته است.  ۲۰۰به   را تکميل می نماید. در این ارتباط نزدیک

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

جهانی را تعامل همين دو قدرت رقيب ایاالت امریکا و چين تعيين می کند، نا گفته پيداست که  

روابط  به  نسبت  هردو  دیدگاه های  و  ذهنی  و  عينی  های  پوتانسيل  از  المللی    شناخت  بين 

 ایجاب می نمود تا با چنين شرح و بسطی در مورد آن ها پرداخته می شد. 

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

غول   تبانی  و  «تباین  عنوان  با  کتاب  پایانی  فصل  مطالعه  افغانستان  رهایی  و  صلح  طریق 

ضرورت و حتی ابرام توام باشد. این بدان جهت است که اغلب مسایل  پيکرهای اقتصادی» با  

مردم، استفاده  مورد  های  رسانه  در  افغانستان  آینده  درمورد  مایه،   مطروحه  بی  نهایت 

سطحی، گمراه کننده و غير مسووالنه اند. در همين فصل پایانی کتاب است که ما با محتوای  

واستراتژیک و جيو ایکونوميک آشنا می شویم، در  اصلی بسياری مقوله های جيو پولتيک، جي

همين جاست که دورنمای استراتژی های امنيتی دو قدرت رقيب را حدس زده می توانيم که  

ذیل همين عنوان است که به تفاوت های    قراراست مسير سرنوشت جهان را تعيين نمایند. در

ا و  پيشين  شوروی  اتحاد  و  امریکا  متحد  ایاالت  بين  سرد  و  جنگ  بيجنگ  کنونی  ختالفات 

 واشنگتن پی می بریم.

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

و   انسانی  متعالی  آرمان  یک  مبنای  بر  نه  و  استيصال  روی  از    فقط  ها  ترین  و شجاع    شده 

دوران   گفته  کنند،  می  قيام  به  دعوت  سياسی،  شده  سنجيده  در  برنامه  کوری  ماری  ساز 

نواخانه جان به صدا در می آید که «از هيچ چيز در زندگی نباید ترسيد، فقط باید فهميد. اکنون  

زمان درک بيشتر است، بنابراین شاید کمتر بترسيم!» فهم و درک معضالت دشوار روزگار و به  

دانند. این کار را  ویژه کشور بال کشيده ما افغانستان را روشنفکران متعهد ما آسان تر می گر

داکتر صميمی انجام داده است. او با تکميل این اثر تحقيقی گران سنگ اش که از شيره جان  

از کابوس   را  ما  را وقف آن نموده است، می کوشد  آزگار  برآن مایه گذاشته و سه سال  خود 

د آبادی که روان ها را افسرده ساخته است به سوی یک آرمان شهر قابل تحقق رهنمون شو 

ما در تسریع رسيدن به آن نقش اساسی    که بدون تردید کوشش های جمعی آگاهانه و پيگير

 خواهد داشت.
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داکتر سيد موسی صميمی در یک مفهوم بسيار به روز شده واژه، یک روشنفکر است، یعنی  

این که، او یک شخصيت اکادميک است که در ارتباط با رشته تخصصی اش آثار تحقيقی مهم و   

عتنایی به وجود آورده است. او انسان آرمان گرایی است که به گفته خودش معتقد به  قابل ا

فلسفه و نگرش انتقادی بوده و آرمان هایش پایه در واقعيت های تاریخی دارند. در عين زمان 

او انسان متعهد به بهروزی فرودستان، آزادی و کرامت همه انسان ها، صلح در افغانستان و  

اشد. این ویژگی های کاری و شخصيتی داکتر صميمی در همه آثار و کنش  صلح جهانی می ب

هایی از آن منصرف نشده  بهای اجتماعی و سياسی او مشهود بوده است و هرگز و به هيج  

این کتاب آمده   را که در « چکيده»  قابل دسترسی داکتر صميمی  آرمان شهر  است. فشرده 

 است، در سه جمله خالصه نموده می توانيم: 

  تامين رفاه همگانی به مثابه پاد زهر اندیشه نولبراليزم 

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

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

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

بزرگوارم داکتر سيد موسی صميمی سعادت بزرگی بود و افتخار دارم که مالحظات فشرده ام  

 در مورد برخی ویژگی های آن اقبال نشر می یابد. 

 

 


