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  )اتكای متقابل"  (بستگی بهم" و  "وابستگی"  
  افغانستانۀوابستنظام  ۀ داآتر سپنتا، وزير خارجۀقابل توج

 
سپنتا در مورد تيوری وابستگی .   آگست سپنتا  را با خبرنگار  بی بی سی خواندم٢٩خی  تاريۀبا تعجب  متن مصاحب

پنتا مرا به حيرت س ۀاين  صحبت غير مسئوالن.  " جهان وابستگی هاستآيندهجهان "صحبت نمود و اظهار داشت آه 
به سه  سپنتا ۀدر مصاحبما .   اش موقف ضد ملیۀ فقدان دانش و معلومات وی است يا نتيجۀانداخت آه آيا چنين بيان زاد

 صيرا تشخ  )اتكای متقابل( "بستگی بهم"  و "وابستگی"اول اينكه سپنتا قادر نيست آه فرق بين :   اصل برميخوريم
  دوم اينكه يك وزير خارجه يك آشور نبايد تا اين سطح پائين شود ولو آه . اصطالحات را بداندنيدهد و موارد بكاربرد ا

سوم اينكه يك تحصيل يافته برای .   استقالل  بوده و در بدترين  شرايط سياسی خود هم قرار داشته باشدآشورش فاقد 
اگر احيانًا عبداهللا عبداهللا چنين حرف ها را ميزد و .   عبوديت را تبارز دهدۀحفظ مقام و چوآی نبايد اينقدر از خود درج

اما ندانستم آه روشنفكران مضحك تر از عبداهللا هم پيدا ميشوند آه .  سر به آستان استعمار ميسائيد، از وی گله نداشتم
  .  آبروريزی ميكنند و برای بقای چند روز بيشتر خود در مقام های ساخت استعمار تن به هر گونه بی عزتی  ميدهند

  
 .  سپنتا را با خبر نگار بی بی سی نقل ميكنمۀدرين جا يك قسمت از مصاحب

دورانی که دولت های . جهان آينده جهان وابستگی هاست. که ما آرزو کنيماين يک ايدئولوژی است 
ملی، حتی کشورهای بزرگی چون امريکا، چين و مجموعه اتحاديه اروپا نمی توانند بدون وابستگی 

اينها مقوالت قرن نوزدهم يا اوايل قرن بيستم هستند که کشورها به عنوان دولت های ملی . زندگی کنند
 .  بازيگر سياست های بين المللی باشندمی توانستند

امروزه وابستگی های متقابل از لحاظ سياسی واقتصادی، در جهان گلوباليزه شده، رشد کرده که 
در چنين . کشورها ناگزير، قسمتی از ارزشهای استقاللی شان را بصورت داوطلبانه از دست می دهند

سياسی، منافع ملی و مشارکت در روند جهانی اوضاعی، کشور ضعيفی مثل افغانستان بايد استقالل 
تلفيق اين سه مولقه با يکديگر، از طريق همکاريهای منطقه يی و همچنين . شدن را باهم تلفيق کند

  . ائتالفهای بزرگتر جهانی امکان پذير است

به ارتباط   استوار است و منطق نظری خود را "وابستگی"متوجه ميشويم آه تمرآز صحبت سپنتا بر روی تيوری 
و  (Dependency) ذهن سپنتا به ارتباط تيوری های وابستگی.  سياست خارجی افغانستان بر مبنای آن بنا آرده است

بايست به هموطنان خاطر نشان سازم .   آامًال مغشوش شده است (Interdependence)  بهم بستگی  و يا اتكای متقابل
هر سياست مدار و .   روابط بين المللی و اقتصاد سياسی بين المللی است  از تيوری های"بهم بستگی" و "وابستگی"آه 

آاش سپنتا توانائی .   خطاآاری  نيافتدورطۀهر ديپلمات بايد به معنی و عمق اين تيوری ها پی ببرد تا مانند سپنتا در
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ك حالت  طبيعی جهانی وابستگی ي.  خود را بر باد نميداد كياآادمحفظ ظاهر را ميداشت و آبروی چند سال تحصيل 
اين حالت در .   استعماری  است  آه از جانب آشور های حاآم بر آشور های محكوم تحميل ميشودۀ نيست، بلكه يك پديد

روابط  آشور های پيشرفته ميان هم وجود ندارد،  بلكه صرف بين آشور های امپرياليستی و ملل تحت انقياد خلق ميشود 
 جاست ملل محكوم برای رهائی  از زنجير بردگی و انقياد عليه آشور های استعماری دست از همين.  و تداوم می يابد

در روابط آشور های پيشرفته ميان يكديگر، ما . به مبارزه ميزنند آه بعضًا هم شكل مقاومت مسلحانه را بخود ميگيرد
روابط حاآم و محكوم ميان آشور . ميخوريم بر هم ناميده ميشود،" تكای متقابلا"که   "بهم بستگی" ديگری بنام ۀبه پديد

 "اتكای  متقابل"های ثروتمند آه در تقابل با آشور های فقير حامی يكديگرند، وجود ندارد، بلكه روابط  شان بر مبنای 
  .قرار دارد  آه در روياروئی با آشور های محكوم بيشتر تثبيت ميگردد

 
 د؟کنن  چه معانی را افاده می )تكای متقابلا(  "بهم بستگی"  و  "وابستگی"پس ببينيم آه  
 

.   تحت هدايت آمر آميسيون اقتصادی ملل متحد برای امريكای التين انكشاف نمود١٩۵٠ ۀتيوری وابستگی در اواخر ده
 صنعتی ضرورتًا به ۀ به اين حقيقت پی بردند آه رشد اقتصادی در آشور های پيشرفت"وابستگی"تيوريسن های تيوری 

بلكه فعاليت های اقتصادی آشور های ثروتمند مشكالت جدی را .  آشور های عقب مانده منجر نميشود ادیاقتصرشد 
 .در آشور های فقير خلق ميكند آه در تيوری های آالسيك قابل پيش بينی نبود

  
 آشور های  انكشافپائين  به يك دسته از فرضيه هائی اطالق ميشود آه با قاطعيت اظهار ميدارد آه سطح"وابستگی"

 وابستگی اين آشور ها به آشور های پيشرفته نتيجۀ  روابط حاآم و محكوم و به عبارت ساده تر ۀغير انكشاف يافته زاد
با در نظر داشت حالت حاآم و محكوم، سطح انكشاف آشور های آمتر انكشاف يافته هميش محكوم به پائين بودن .  است

روابط وابستگی در .  ر های پيشرفته به غارت برده  ميشودوميكنند، ذريعه آشاست زيرا مازاديكه اين آشور ها توليد 
در روابط بين المللی و اقتصاد سياسی بين المللی نارضايتی  .  حكم و محكوم در سطح  جهانی استۀ حقيقت يك رابط

 آشور های ۀ و يا منازع شمال و جنوبۀ  آشور های ثروتمند صنعتی  بنام مناقشبهآشور های فقير را از وابستگی شان 
  .صنعتی و غير صنعتی هم يا د ميكنند

 
تيوری وابستگی بر مبنای اين انديشه استوار است آه يك مرآز آشور های ثروتمند  وجود دارد آه در محيط آن آشور 

 حيات آشور ۀمنابع و مواد خام از محيط بسوی مرآز جاری ميشود تا ثروت و سوي.  های فقير و نادار دست و پا ميزنند
  های ل آشورو دخۀ مرآزی اينست آه فقر و بدبختی آشور های نادار نتيجۀعقيد.  های ثروتمند را طبق دلخواه نگهدارد

آشور های نادار مواد خام و متاع ابتدائی را .   مرآز  اداره ميگرددۀفقير در اقتصاد سرمايه داری جهانی است آه بوسيل
مايند آه در آنجا محصوالت جديدی را از متاع اصلی ساخته و دوباره به آشور های به آشور های ثروتمند صادر می ن

ارزش آه به محصوالت ساخته شده عالوه ميشود خواهی نخواهی از قيمت متاع اوليه  .  فقير با قيمت بلند صادر ميكنند
در نتيجه، .  تا برای واردات بپردازندبنابرين آشور های نادار هر گز نميتوانند آه عايد آافی بدست آورده.  بلند تر است
 شان تداوم یو عقب ماندگ  آشور های  ثروتمند خواهند شدۀبرای هميش مديون و وابست و عقب مانده  ري فقیآشور ها

  .افتيخواهد 
 

 :  بر سه اصل استوار است"وابستگی"قياس منطقی تيوری 
 

 است آه بدون آن آشور های پيشرفته نميتوانند سطح  آشور های  ثروتمندۀملل نادار حايگاه تكنولوژی آهن  ١. 
 . بلند نگهدارندۀزندگی خود را طبق آرزوی شان بسوي

اقتصادی، سياسی، :   استعماری چند جانبه استۀاين شيو.  جهان ثروتمند عمدًا حالت وابستگی را خلق ميكند ٢.  
 .بانكی، مالی و فرهنگی

ه اين نوع بيعدالتی منجر به تعزيرات اقتصادی و يا تجاوز نظامی و اشغال آشور های نادار در مقاومت علي سعی ٣.  
  .از جانب آشور های پيشرفته ميگردد

  
 تحول اقتصاد سياسی بين المللی به يك سيستم زادۀخالصه اينكه تيوری وابستگی حالی ميدارد آه فقر آشور های نادار 

 .مند و به ضرر ملل نادار تمام ميشودسخت و جامد تقسيم آار است آه به نفع آشور های ثروت
 

 منوط به روابط "وابستگی"حال اگر سپنتا طرز ديد و  نظر خود را بر اصل باال قرار ميداد و تحليل اش را به ارتباط 
اما  خود آرده .   آشور های فقير با ثروتمند ميساخت، شايد  از محكوميت  تاريخی گفتار خود تا اندازه ای مبرا ميگشت

جانب به ا به تسلط دني بخشتي غرض مشروع"یوابستگ" آردن ناقص زهيوريت با.  ه درد است و نه درمانرا ن
  .، سپنتا محكوميت خود را در همكاری با يك نظام مستعمراتی و وابسته دو چند افزايش داد افغانستان،
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 )اتكای متقابل( " بهم بستگی"حال ميپردازيم به توضيح تيوری  
 

  اقتصادی است آه صرف ميان آشور های دارای رشد و سطح اقتصادی "بهم بستگی"های جهانی شدن، يكی از نمود 
.  بهم بستگی يا اتكای متقابل بر مبنای اطمينان و اعتماد دو جانبه استوار است.  مشابه  شكل ميگيرد و تكامل می يابد

های مختلف طور ارادی نه تحميلی در حالت  اين است آه  آشور ) اتكای متقابل(  "بهم بستگی"يكی از خصوصيات 
 آنها در ماورای سرحدات اقدام ۀ قرار گرفته و طبق منافع اقتصادی خود در توليد اشيا و خدمات و تبادل"بهم بستگی"

 "وابستگی"اين حالت .   خود يك بازار منطقوی را بر مبنای منافع همه  بوجود مياورندۀنموده و در مجموع در حوز
پنتا ادعا دارد،  بلكه تشريك مساعی در ايجاد يك بازار رقابتی است آه آشور های عضو از آن مستفيد نيست آه س

اين گزينش  ايجاب ميكند آه  اقتصاد آشور های عضو از رشد نسبتًا مشابه برخوردار باشد تا بتوانند در .  ميگردند
بهم بستگی و اتكای متقابل آشور های جنوب و .  نشيب و فراز بحرانات احتمالی اقتصادی تحمل ضرر را داشته باشند

 را پشت سر ٩٠ ۀباوجوديكه اين آشور ها بحران اقتصادی ده.  شرق آسيا بشمول چين ميتواند بهترين مثال باشد
 در سطح منطقوی " بهم بستگی"  مشابه  برخوردار بوده و در توازن رشد اقتصادیيک    ازگذاشتند، اما آم و بيش 

   ما در آينده پيرامون اقتصاد سياسی بين المللی  و سه طرز ديد ليبراليستی، ناسيوناليستی و مارآسيستی .ارنددقرار 
 .درين خصوص بيشتر صحبت خواهيم آرد

      
 برای چپاول "بهم بستگی"روابط اقتصادی بين امريكا و اروپای غربی بر مبنای وابستگی استوار نيست، بلكه بر اصل 

آشور های ثروتمند سعی ميكنند تا .   اآثر آشور های جهان شده استپولیيورو و دالر زيربنای .  اردجهان سوم قرار د
قابل تذآار است  اگر تضاد منافع ميان آشور های . منافع يكديگر را در تقابل با آشور های فقير جهان سوم حفظ آنند
روابط امريكا .  دوشمی اليستی و جنگ های بين المللی ثروتمند به نحو حاد تبارز ميكند، باالخره منجر به آشمكش امپري

با آشور های امريكای التين عين خصوصيت روابط امريكا و اروپای غربی را ندارد زيرا آشور های امريكای  التين 
 خود  امريكا استادگی آنند و بدفاع از منافعۀاز رشد اقتصادی الزم برخوردار نيستند تا بتوانند در مقابل يورش سرماي

بهم " حاآم و محكوم بر ميخوريم، نه "وابستگی"لذا در روابط امريكا با آشور های امريكای التين به حالت .  برخيزند
 وابستگی را ميشكند، ۀاگر آشوری مانند وينزيويال برای حفظ منافع خود بپا بر ميخيزد و حلق.   )اتكای متقابل(  "بستگی

جانب  امريكا تهديد ميشود  و شايد در آينده هم مانند عراق و افغانستان مورد در آن صورت به بهانه های مختلف از 
در واقعيت به سهولت ميتوانيم خصوصيات جنگ طبقاتی را در سطح منطقوی در روابط امريكا و .  تجاوز قراد گيرد

  است آه هو نيمه بهم بسته  اوپك با  آشور های صنعتی غرب نيمه وابستۀرابط.  آشور های امريكای التين مشاهده آنيم
   .ايجاب يك بحث طوالنی را می نمايد

 
اينرا ميدانيم آه آشور های جهان امروز نميتوانند در انزوا بروند و دور از دادستد اقتصادی با ساير آشور ها قرار 

هد، ميتواند از  اما يك آشوريكه از آزادی برخوردار باشد و يك نظام متكی بر اراده مردم خود را تشكيل د.  گيرند
جهانی نيست و طبيعی و  "وابستگی".   و  آنرا مشروع هم ميپندارد،  خارج گردد وابستگی آه سپنتا پيشنهاد نموده

  . آه افغانستان جز آن استبوده، خاص آشور های محكوم تحميلی و عموميت هم ندارد بلكه 
     

 
   
 

    


