سرمایه داری و سیستم – جهان
 - Iویژگی دنیای سرمایه داری مدرن
درباره این موضوع من سه گزاره تکمیلی ارائه داده ام:
گزاره نخست :شیوه تولید سرمایه داری نمایشگر گسستی کیفی با سیستم های مقدم بر آن در این مفهووم دییوا اسوت:
یانون ارزش این جا نه فقط بر ز ندگی ایتصادی ،بل که بوه کلوی بور تموام سیسوتم اجتمواای دنیوای مودرن دسورمایه داری
فرمانرواست .این شیوه تولید بر مضومون ایودئولو ی ویو ه خوا ایون سیسوتم جدیود د«ایتصوادباوری» یوا بهتور بگووییم:
«از خود بیگانگی ایتصادگرایانه» فرمانرواست ،همان طور که بر رابطه های جدید وی ه بین پایوه ایتصوادی سیسوتم و
روبنای سیاسی و ایدئولو یک آن فرمانرواست د«فرمانروایی ایتصاد» ،سیاست به «ایتصاد متوراکم» مربووط اسوت ،یوا
این که «ثروت بر یدرت فرمانرواست» .در صورتی که تا آن زمان «یدرت بر ثروت فرمانروا بود»  .ایون سیسوتم نوه
فقط بنا بر توسعه شگرف نیروهای تو لیدی که آن را ممکن گردانیده ،بل که بنا بر جنبه های دیگرش کوه در سوطه هوای
سیاسووی و ایوودئولو یک دمفهوووم موودرن دموکراسووی اموول مووی کننوود ،برتووری دارد .هووم زمووان رشوود تصوواادی وی و ه آن
محصول ناگزیر و سرنوشت آفرین فرموانروایی هور سیسوتم اجتمواای بنوا بور یوانون سرسوخت انباشوت اسوت .البتوه هموان
طور که والرشتین آن را بررسی کرد ،این رشد سرطانی است و محکوم به مرگ است .شم هوشمندانه مارکس بوه دیوت
دریافت این نکته است که سرمایه داری به این دلیل باید پایان یابود و سیسوتمی بوه طوور کیفوی جدیود جانشوین آن شوود کوه
توسعه نیروهای تولیدی را تابع منطا اجتماای تسلط یافته نه تابع مکانیکی منطا ایتصاد از خودبیگانه شده ،می سازد.
دوم :سیستم مدرن -سرمایه داری  -جهانی است و نخستین سیسوتم موجوود اسوت .هموه بخوش هوای درآمیختوه
گزاره ّ
در این سیستم بنا بر شورکت شوان در تقسویم کوار جهوانی متعلوا بوه آننود .ایون تقسویم کوار بور فورآورده هوای اساسوی بورای
مصرف انبوه یا بر تولید آن موازی با درجه تجواری شودن دکوا یی شودن تولیود بودون مقیواس مشوتر بوا درجوه تجواری
شدن دوره های پیشین تکیه دارد .در این سطه این سیستم خود را چونان سیستم ایتصاد جهانی بنا بر آن چوه کوه مون آن
را یانون ارزش جهانی شده می نامم ،نمایش می دهد.
سوم  :یانون ارزش جهانی شده ناگزیر یطب بندی ،نمود فقر امومی در پیوند با انباشت در مقیاس جهوانی را
گزاره ّ
به وجود می آورد که پدیده ای تازه ،بدون پیشینه در تاریخ گذشته است .این یطب بندی بر همه کشمکش های مهمی کوه
جلوی صحنه را پر می کنند ،فرمانرواسوت :کشومکش هوایی کوه شوورش خلوا هوای پیراموونی را بوه وجوود موی آورنود و
کشمکش هایی که مرکزها را در ریابت برای فرمانروایی این سیستم جهانی رویواروی هوم یورار موی دهنود ،هموان طوور
که بر کارایی استرات ی هایی فرمانروایند که به احتمال فرارفت از سیستم را پیشنهاد می کنند.
نقد سوسیالیستی سرمایه داری در اساس برای نقد شیوه بهره کشی از کار توسط سرمایه و نقد نتیجه هوای اجتمواای
انباشت سرمایه که بر سیستم فرمان می راند ،بوجود آمده است داز خود بیگانگی تجاری به ارزش االی تبدیل می شوود
و غیره  .این نقد به تدریج سطه نفی اخالیی [سرمایه داری] را تا سطه در المی تر سوازوکارهای آن و یوانون هوای
سیسووتم ،تضووادهای آن و بنووابراین وسوویله هووای فرارفووت از آن کووه بیووان مارکسیسووتی نقوود سوسیالیسووتی آن را بووه او مووی
رساند ،با می برد .بوه اقیوده مون ،مسوئله ایون جوا ابوارت از نقودی اساسوی ،بنیوادی و پرهیزناپوذیر اسوت .بنوابراین ،نقود
سوسیالیستی -از جمله مارکسیسم تاریخی -که به نسبت شرح اندکی درباره بُعد دیگر سرمایه داری ،یعنی گسترش آن به
جهانی استوار بر یطب بندی ارائه داده ،بایی مانده است.
انوان سیستم
ِ
تحلیل های مطرح شده درباره سرمایه داری در چشم انداز جهان گرایانه به اصالح کردن نارسایی های سوسیالیسم
تاریخی به دیت با انگشت نهادن روی خصلت جهانی سیستم سرمایه داری و نتیجوه یطوب بنودی کننوده آن در ایون مقیواس
کمک کورده انود .در ایون مفهووم آن هوا جانشوین ناپذیرنود .البتوه ،سیسوتم سورمایه داری درتوسوعه بوی میوانجی خوود چونوان
«ایتصاد -جهان» که در چارچوب سیاسی سیستم سازمان یافته دولت های فرموانروا امول موی کنود ،بنیور موی رسود .بوا
این همه باید گفت که رویارویی «ایتصاد -جهان» « /امپراتوری جهان» ناگزیر به رویارویی کیفی شیوه تولیود سورمایه
داری دکه در آن ایتصاد نه فقط به طور یطع بر رابطه های اجتماای فرمان می راند ،بول کوه چونوان دسوتگاه فرموانروا
امل می کند ،تحول های سیاست و ایدئولو ی چونان ضدهای منطبا شدن با نیازهای مستقل انباشت سرمایه بنیور موی
رسند  /شیوه های تولید پیشین باز می گردد دکه در آن ها یانون های ایتصاد نه چونان نمودهای مستقل ضورورت ،بول
که بر اکس چونان نمودهای نیم سیاسی و ایدئولو یک نمودار می شوند .این خصلت که همه شکل های سازمان دهوی
اجتماای پیشین در آن سهیم اند ،به اقیده من مفید است صفت مشترکی -یعنی صفت شیوه خراجوی -بوه آن هوا داده شوود
که رویارویی کیفی با شیوه سرمایه داری آن را تصریه می کند  .مرکزهای سرمایه داری فرمانروا برای توسعه یدرت
سیاسی شان بر پایه پیروزی امپراتوری تالش نمی کنند؛ زیرا آن ها در وایع می توانند فرمانروایی شان را از راه های
ایتصادی بکار بندند .دولت های دوره های پیشین از ضمانت سودهای وابستگی ایتصادی پیراموونی هوای احتموالی شوان
تا زمانی که این پیرامونی ها خار از میدان فرمانروایی سیاسی شان بایی می ماننود ،برخووردار نیسوتند .مون روی ایون
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سرمایه داری چونان سیسوتم جهوانی توصویفی و پدیوداری بوایی موی مانود ،اصورار

تحلیل اختالف کیفی که بدون آن در
می ورزم.
طرح ریزی های تئوریک و ایدئولو یک که به انووان پاسوخ هوا بوه مصواف نقود سوسیالیسوتی سیسوتم و بوه ویو ه بوه
انوان «پاسخ ها به مارکس» شکل گرفته اند ،اختالف کیفی ای را که این جا بوه بیوان در آموده مسوکوت موی گذارنود و
بنابراین وایعیت برای طرح های ممکن بی شمار در بی میانجی مشخصه های وی ه مدرنیته موی کوشوند .مواکس وبور
نمونه چشمگیر این کوشش است .وبر دنیای یدیم« ،موروثی» را در برابر سیستم مدرنیته «اینی ،یانون بواور و دیووان
سا ر یرار می دهد .این اختالف فرضی بدون پایه المی است :شیوه خراجی در شکل هوای توسوعه یافتوه اش ،بوه دیوت
«یانون باور و دیوان سا ر» است ،آن گونه که «دیوان سا ری آسمانی» آن را توضیه می دهد و از این رو ،تنهوا بوه
یاهر در شکل های حاشیه ای و پیرامونی اش دمانند اروپای فرازین سده میانه» موروثی است .شیوه سرمایه داری در
مضمون اش بور وا دموکراتیوک اسوت و تنهوا در شوکل یواهرش دیووان سوا ر اسوت ،حتوی اگور شوکل بور مضومون در
شکل های ناچیز توسعه سرمایه داری برتری داشته باشد دهمان طور که آلمان دوره بیسمار توانسته اسوت در مقایسوه
با تحول های بنیادی انگلستان و فرانسه چنوان باشود  .بنوابراین ،تئووری وبور بوه اقیوده مون یوک نتیجوه گیوری افراطوی از
وی گی رمنی است .نه کم تر سطحی دیگر گزاره ها مربوط به اختالف «سنت»« /مدرنیتوه» انود .در مثول تکیوه روی
اختالف «خصوصی /امومی» نمونه شایسته نمایش دریافت ایدئولو یک سرمایه داری است که با این کیفیوت نگریسوته
می شود دیعنی پیروزی خصوصی بر «دولت»  .تکیه روی دموکراسی به انوان مفهووم مودرن ،درسوت و نادرسوت را
به همان ترتیب در می آمیزد .زیرا -بنا بر ساخت تئوریک من -اگور ایون درسوت اسوت کوه مفهووم مودرن دموکراسوی در
وایع نتیجه ناگزیر وارونگی فرمانروایی ایدئولو ی /سیاست به سود ایتصاد است .معادله برگشت پذیر سرمایه داری =
دموکراسی را از آن نتیجه گیری کردن به دو الت نادرست است .زیرا از یک سو ،دموکراسی مورد بحث از مودیریت
ایتصوواد کووه زیوور فرمووانروایی یووانون هووای بووه یوواهر «طبیعووی» یوورار دارد ،جوودا مووی مانوود و از سوووی دیگوور ،از حیووث
جغرافیایی بنا بر امل یطب بندی در مرکزهای سیستم جهانی محبوس می ماند .هر بار که تاروپود یوک شوکل پدیوداری
که در منطا شیوه سرمایه داری ریشه دارد ،بریده می شود ،ایون شوکل موضووع سوو تفواهم پرهیزناپوذیر موی شوود -از
یک سو ،برای تعمیم دادن در سرمایه داری به راسوتی موجوود دشووار اسوت ،از سووی دیگور ،بورای نتیجوه گیوری پسوین
آسوان اسووت .تحلیول پدیووداری ،تواریخ را پایمووال موی کنوود و بحوث را در سووطه انتوزاع بسوویار بوا نگاهمیوودارد و بنوا بووراین
وایعیت گزاره هایی را که می توان از آن ها نتیجه گرفت ،مبتذل می کند و آن ها به نوبوه خوود هموواره جزیوی درسوت،
جزیی نادرست می شوند.
سونت مارکسیسوتی -فور کوردم ،سورمایه داری نخسوت بنوا بور شویوه تولیود
اگر همان طور که من آن را  -با وجوود ُ
وی ه اش تعریف می شود ،می بایست انقالب صنعتی ،یعنی فرموانروایی «صونعت بوزرگ» را کوه اسوتوار بور مزدبوری
کارگر است ،انتیوار کشوید توا بتووان از شویوه سورمایه داری در شوکل کامول آن سوخن گفوت .بنوابراین ،سوه یورن کامیوابی
«مرکانتیلیسم» اروپا داز دوره نوزایی تا  ، 1800یرن های گذار به سرمایه داری است که در این کیفیوت بوه صوورت
پس آزمونی نمودار می گردد .در این صورت بازشناخت پس آزمونی گسست ها است که توصیف دوره گذار وایعی را
ممکن می سازد :وارونگی دل مشغولی متافیزیکی خا ایدئولو ی خراجی ،تقویوت پادشواهی مطلوا اسوتوار بور تعوادل
نیروهای اجتماای فئودالی پیشین و بور وازی ،نمود دموکراتیک انقالب های انگلیس و فرانسه و غیره.
بدین ترتیب« ،منطقوه» هوای تشوکیل دهنوده دنیوای خراجوی دوره هوای پیشوین دامپراتووری هوای وسویع یوا یلمروهوای
ناگسووترده اربووابی بووه ضوورورت از یکوودیگر مجووزا نیسووتند .بووراکس ،هوور پ و وهش توواریخی شوودت -اغلووب تصووورناپذیر-
رابطه های آن ها را نشان می دهد .با این همه ،طبیعت این رابطه ها متفاوت از طبیعتی است که پیوسوتگی هوای درون
سیستم سرمایه داری جهانی را توصیف می کند .البته ،در همه موردها مسوئله ابوارت از رابطوه هوای تجواری« ،مبادلوه
ها» است .البته ،نقد مارکسیستی تمایز ناگزیر میان «بازار» از یک سو و «بازار سرمایه داری» دکوه ایجواب موی کنود
مبادله استوار بر تولید سرمایه داری باشد از سووی دیگور ،ایون جوا هموه درسوتی اش را حفوی موی کنود .اهمیوت بوازار و
شدت مبادله ها ،این جا چشمگیر و آن جا در خالل زمان ها و مکان ها مترادف سرمایه داری نیست .آن ها گواه بر این
اند که فرارفت از سیستم خراجی -یعنی گذار به سرمایه داری -در کل این جا و آن جا ،از مودت هوای دراز ،در دسوتور
روز بوده اند و بنابراین ،گذار مرکانتیلیستی اروپا محصول یانون وی ه تحولی نیست که خا اروپا باشد ،بل کوه نموود
یانون امومی تحول همه جامعه های بشری است.
بنابراین ،تضاد تحلیل درباب شیوه تولید و تحلیل در باب سیستم جهانی درسوت نیسوت ،بوراکس ،ایون دو سوو تحلیول
تکمیلی اند .با این همه ،نبود فرمول بندی بی ابهام ،تحلیل در باب سیستم جهانی ناگزیر به لغوزش وایعوی کوه ابوارت از
یک استباط در پس نتیجه گیری های تحلیلی که استوار بر سرمایه داری جهانی است ،می انجامد.
بدفهمی بر بحث های مربوط به سرشت و تعریف مفهومی سیستم جهانی مدرن دسرمایه داری و  -اگر این معنوایی
داشته باشد -سیستم جهانی دوره های پیشین فرمانروا است .دلیل نهایی بدفهمی ناشی از این است که سورمایه داری نموی
تواند بنا بر گردآیی سه دسته از پدیدارها :مالکیت خصوصی ،کوارمزدبری و توسوعه مبادلوه هوای تجواری تعریوف شوود.
ایوون روش آزمووونی نکتووه ای اساسووی را پنهووان مووی کنوود ،یعنووی سوورمایه داری تنهووا هنگووامی وجووود دارد کووه سووطه توسووعه
نیروهای تولیدی مستلزم کارخانه ای مدرن است که وسیله های مکوانیکی سونگین و نوه وسویله هوای پیشوه وری را بکوار
می گیرد .ترکیب مالکیت خصوصوی  -کوارمزدبری -تولیود تجواری در وایوع مقودم بور سورمایه داری نوه فقوط در اروپوای
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مرکانتیلیستی و حتی فئودالی ،بل که در خالل سراسر دنیا و طی یرن ها ،گاه هزاره ها اسوت .ایون ترکیوب ،پویش تواریخ
بسیار دراز سرمایه داری را تشکیل می دهد.
این تنها با سرمایه داری در شکل کامل آن اسوت کوه دو مشخصوه اساسوی دنیوای مودرن نموودار موی گوردد .مشخصوه
نخست ،گستردگی شهری د Urbanisationپُرحجم است که به دگرگونی کیفی می انجامد .زیرا این مشخصه مسوتلزم
انقالب کشاورزی داستفاده از ماشین و شیمی  ،شرایط بهره وری است که از آن چه در خوالل هوزاره هوای پیشوین بوود،
چند برابر می شود و بدون صنعت که توانا به فراهم کوردن در ونودادهای اش د inputsبورای خوود باشود ،تصوویرپذیر
دوم خصولت از ایون پوس تصواادی رشود تولیود اسوت کوه نوه فقوط ایجواب موی کنود کوه جسوتجوی سوود بوه
نیست .مشخصه ّ
محر تصمیم گیری ایتصادی تبدیل شود ،بل که هم چنوین ایجواب موی کنود کوه ایون جسوتجوی سوود بور پایوه وسویله هوای
مادی ای امل کند که از سطه ابزارها و وسیله های پیشداوری فراتر رفته باشد.
سیستم جهانی مدرن یک سیسوتم جهوانی سورمایه داری اسوت ،زیورا هموان طوور کوه مون پیشوتر آن را تعریوف کوردم،
استوار بر سرمایه داری گسترده است .در این صورت می توان هر یک از مشخصه های پدیداری مدرنیتوه را در نیور
گرفت و بر این اساس یک معنی روشن و دییا به آن ها داد .بدون ایون معنوی پدیودارهای موورد بحوث موضووع بودفهمی
تکراری بایی می ماند .انباشت «بی تأخیر» و رشد استثنایی که والرشتین به انوان مثال به آن رجوع می کند ،به طور
ادرا ناپذیر در خار از مرجع یانون ارزش دیعنی نه در توسعه رابطه های تجاری  -اصطالح شناسوی بسویار موبهم-
بل که در توسعه رابطه ها بر اساس تولید سرمایه داری در معنی ای که در با ارائوه شود بوایی موی مانود و در حقیقوت
امر ،یانون ارزش سور مایه داری نوه تنهوا بور زنودگی ایتصوادی فرموان موی رانود ،بول کوه در وایعیوت هموه بُعودهای دیگور
زندگی اجتماای را پیرو یانون سرسخت انباشت سرمایه می سازد .هم چنین توسعه و تعمیم بازار کوه از ایون پوس تولیود
اساسی ثروت ها و خدمت ها ،کار و زمین را در بر می گیرد ،معنی مدرن شان را کسب نمی کننود -یعنوی آن هوا را در
خدمت انباشت سرمایه یرار می دهد -در صورتی که طرز کارشان را در چارچوب تولید سرمایه داری در می کنیم؛
زیرا بازار تولیدها ،کار و زمین مانند چین در پویش از سورمایه داری وجوود داشوتند ،ا ّموا بوه انووان وسویله هوای انباشوت
سنت مارکسیستی به کلی توجیه شده ،ثروت در صورتی سرمایه است که بوه منیوور تولیود
سرمایه امل نمی کردند .در ُ
وسیع دوباره سرمایه گذاری شود .از این رو انباشت ثروت و انباشت سرمایه مترادف نیستند.
اگر ،سرمایه داری یک سیستم جهانی است ،به خاطر این است که ایتصاد جهانی که مبنای آن را تشوکیل موی دهود،
در کلیووت خووود زیوور موودیریت ایوون سیسووتم تولیوود سوورمایه داری اسووت .در برابوور والرشووتین و چووازدون موون اقیووده دارم کووه
ایتصاد سرمایه داری از این رو جهانی است که تقسیم کاری کوه بور پایوه آن تولیودهای اساسوی سوازمان یافتوه انود ،تقسویم
کار جهانی است .در دوره های پیشین مبادله «دوردست» اغلب استوار بر ثروت هوای معتبور بوود کوه البتوه انصورهای
مهمووی بوورای در بازتولیوود جامعووه هووای مووورد بحووث انوود ،ا ّمووا بووه همووان ترتیووب در ایوون جامعووه هووا کووه بازتولیدشووان زیوور
فرمانروایی منطا های مختلف یرار دارند ،امل نمی کنند .این مبادله های پیش از سرمایه داری مدرن حتی موی تواننود
در شرایط معینی مربوط به ثروت های اساسی دمانند مواد و مصاله ساختمان ،فلزها ،پارچه هوای پُرمصورف و غیوره
بوده باشند .ا ّما آن ها استوار بر فرآورده هایی نیستند که از صونعت هوای بوزرگ بوه مفهووم دییوا اصوطالح کوه در بوا
اشاره شد ،سرچشمه می گیرند و این یک اختالف اییم را تشکیل می دهد.
نتیجه گیری واپسین  -پیش از  - 1800از مفهوم سیستم سرمایه داری جهانی همواره بور امتنواع از شوناخت اهمیوت
جهش کیفی د لت دارد که گذار به صنعت سرمایه داری مدرن را نشوان موی دهود ،امتنواای کوه تواریخ وایعوی را پایموال
می کند .این امتناع توضیه اش را در واکنش تحلیل هایی در باب سیستم جهانی در برابر انسداد تحلیل هایی می یابد که
فقط روی تئووری منطوا هوای درونبوود شویوه هوای مختلوف تولیود ثابوت مانوده انود .زیورا درسوت اسوت کوه در تفسویری از
مارکسیسم کتابی ،جزم گرایی ای شکل گرفته بود که مدت ها مودای بوود کوه وی گوی هور یوک از شویوه هوای تولیود تموام
وایعیت را تشکیل می دهد .در این جزم اندیشی هر جامعه به اجبار به طور جداگانوه بررسوی موی شوود و اندیشوه وجوود
ممکن یک سیستم بسیار وسیع رد شده است .به وی ه درباره دنیای مدرن سرمایه داری ،این جهان به بُعدهای هم کناری
د Juxtapositionجامعه های سرمایه داری محلی دملّی کاهش داده شد که فقط بنا بر ساختار بندی اجتماای درونی
شان تعریف می شوند .از این رو ،خود مفهوم یطب بنودی درون ایون سیسوتم جهوانی پیشواپیش از ارصوه بررسوی حوذف
شده است .بنابراین ،تحلیل در باب سیستم جهانی به دیت از کوشش در پاسخ به این مسوئله ازیموت موی کنود .چورا یطوب
بندی جهانی؟
البتّه ،هیچگاه آب لگن را با نووزاد بیورون پرتواب نموی کننود؛ یعنوی بورای فقوط دیودن سیسوتم جهوانی ددر ایون صوورت
مدرن و سرمایه داری از ارزش مفهوم شیوه تولید دبه ویو ه سورمایه داری بکواهیم ،بوراکس ،زم اسوت تحلیول شویوه
مدرن را در ارتباط با وی گی شیوه تولید سرمایه داری تقویت کنویم و آن را بوا تحلیول بُعود سیسوتم جهوانی آن کامول کنویم.
گاهی تعریف های پیشنهاد شده برای سیستم ایتصاد جهان سرمایه داری از این پویش داوری مخوالف بوا شویوه تولیود رنوج
می برد .در این صورت ،آن ها ناگزیر بسیار مبهم اند .و این مورد در هنگامی است که ایتصاد جهان مورد بحث را به
انوان پیوستگی یک سیستم سیاسی بین دولت ها و ایتصادی تعریف کنیم که از دولوت هوا فراتور موی رود دالبتوه در ایون
صورت مسئله ابارت از کودام «ایتصواد» اسوت؟  .آونوب بسویار دور موی رود .راه بورای نتیجوه گیوری واپسوین تئووری
سیستم جهانی گشوده شده است .آن چه که زمان آن به کلی فرا رسیده است.
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 -2قطب بندی در سیستم سرمایه داری جهانی
من درباره یطب بندی در سیستم جهانی مدرن تزهای زیر را پیشنهاد کرده ام:
نخست :یطب بندی یک یانون درونبود و پایدار توسعه جهانی سرمایه داری اسوت .سورمایه داری در وایوع موجوود،
پدیدار جهانی ،کاهش پذیر به شیوه تولید سرمایه داری نیست و حتوی بوه صویرورت آن گورایش نودارد .زیورا شویوه تولیود
سرمایه داری مستلزم یک بازار یکپارچه سه بُعدی دبازار کا ها ،سرمایه و کار است که پایوه کوارکرد آن را مشوخ
می کند .با این همه ،ایون یکپوارچگی کوه در وایوع در چوارچوب تواریخ شوکل بنودی دولوت هوای ملّوی بوور وایی مرکزهوا
داروپای غربی و مرکزی ،ایا ت متحد و کانادا ،اپن ،استرالیا بوجود آموده بوود ،هرگوز بوه سورمایه داری جهوانی فورا
نروییده است .بازار جهانی به وی ه در توسعه خود دو بُعدی است که به تدریج مبادله های فرآورده ها و گردش سرمایه
را به استثنای کار که بازار آن جدا از هم می ماند ،یکپارچه می کند.
من تأکید کرده ام که این وایعیت در نفس خود کافی برای بوجود آوردن یک یطب بندی پرهیزناپوذیر اسوت کوه موی
توان بدون دشواری مکانیسم متراکم آن را چه به وسیله ابزار مارکسیستی دکه در این صورت صحبت از یوانون ارزش
سرمایه داری جهانی شده در تکمیل تحلیل اساسی یانون ارزش سرمایه داری است و چه حتی بوه وسویله ابوزار ایتصواد
یراردادی کالسیک نو ،نشان داد .این گزاره در سطه با ی انتوزاع ،نوه کوم تور ،نوه بیشوتر از سوطحی یورار دارد کوه بوه
طور کلی گزاره های مربوط بوه یوانون ارزش ،بوازار در هور یوک از بُعودهای آن و طبقوه هوای اجتمواای اساسوی ای را
توصیف موی کنود کوه بوا منطوا شویوه تولیود و غیوره منطبوا انود .پیشونهاد مون بوه طوور انتزااوی سورمایه داری جهوانی را
تعریف می کند ،درست مانند پیشنهاد های مربوط به یانون ارزش که شیوه تولید سرمایه داری را تعریف می کننود .هور
چند انتزاع این جا از سوی دیگر چیزی جز نفی مشخ نیسوت ،ا ّموا بوراکس ،نموود گونواگونی مشوخ اسوت .شورایط
تواریخی کوه شوکل بنودی دولوت ملوی بوور وایی را در یووک یطوب و نبوود آن را در یطوب دیگور بیوان موی کننود گونوواگونی
مشخ را توضیه می دهند ،در وایع آن ها چیزی را توصیف می کنند که من آن را پیرامونی هوا  -هموواره در جموع-
در تقابل با مرکز نامیده ام که می توان آن را هنگامی به جمع پیوند داد که به بازسوازی تواریخ تشوکیل اش موی پوردازد،
یا هنگامی به مفرد پیوند داد که روی گرایش به همگون سازی جامعه هوای ملّوی کوه آن را  -ایون جوا وایعوی ترکیوب موی
کنند یا روی سرشت رابطه های اش با پیرامونی ها تکیه می کنند.
دوم :تعریف مضمون اساسی دو مفهوم مرکز و پیرامون ها از سرشت ایتصادی است .مسئله ابارت از نه گوزینش
ّ
خودسرانه ،بل که بازنمود فرمانروایی ایتصادی در شیوه سرمایه داری و پیروی مستقیم از امور سیاسوی و ایودئولو یک
در اجبارهای انباشت سرمایه است .بنابراین وایعیت رابطه های مرکز  /پیرامون ها نخست از سرشت ایتصادی اسوت.
در برابر این که در دوره های پیشین پدیدارهای یطب بنودی ،بوه معنوی رایوج اصوطالح ،یابول ردیوابی انود ،ایون پدیودارها
سرشت و پویایی متفاوتی دارند؛ زیرا در چارچوب جامعه های غیرسرمایه داری امل می کنند.
سووم  :یطوب بنودی در شوکل مودرن آن بوا تقسویم جهوان بوه کشوورهای صونعتی شوده در برابور کشوورهای گوام ننهواده بوه
ّ
صنعتی شدن نمودار می گردد .بنابراین ،این یطب بندی پدیده ای به نسوبت توازه اسوت کوه در یورن  19شوکل گرفوت .بوا
این همه ،اختالف صنعتی بودن /ناصنعتی بودن شکل ابدی و یطعی یطب بندی سرمایه داری نیست .این اختالف که از
دوم جهوانی بوا صونعتی شودن پیراموون هوا از بوین موی رود ،ا ّموا
 1800تا  1945فرمانروا بود ،به تدریج پس از جنوب ّ
سنجه یطب بندی به زمینه های جدید منتقل می گردد.
البته ،پیدایش مفهوم یطب بندی سرمایه داری جهانی تاریخ خا خود را دارد ،همان طوور کوه طبیعوی اسوت ،بحوث
از نگوورش هووای مشووخ و ویو ه کووه د لووت بوور دوره دارد ،آغوواز مووی گووردد .بنووابراین ،برخووی از ایوون نگوورش هووا روی
اختالف صنعت /نبود صنعت تکیوه دارد ،زیورا یطوب بنودی در وایوع در خوالل آن در بیوان موی آیود .صونعتی شودن از آن
زمان وسویله بورای «توسوعه» ای موی شوود کوه هودف تواریخی آن زدودن یطوب بنودی د«کوم توسوعه یوافتگی» اسوت .در
ارتباط مستقیم با این اختالف ،تحلیل روی ارصه های بین المللی و تقسیم بین المللی کار تکیه کورده اسوت .گوزاره هوای
پیشرفته در بحث پیرامون مبادله نوابرابر ضومن بوه ذهون سوپردن ایون رابطوه نزدیوک بوا وایعیوت مشوخ شوکل تواریخی
یطب بندی مورد بحث تفسیر شود.
ابهام های مورد بحث از ناگفته برخی ها و سایرین یا از بیان نشده در اصطالح های مفهومی انتزاای سرچشمه می
پس پشت پیشنهادهای ارائه شده یک شکاف کم یا بد بیان شوده پنهوان اسوت .بورای برخوی هوا سورمایه
گیرد .در وایع در ِ
داری در نفس خود یطب بندی کننده است .ا ّما برای بیان کردن آن زم است تا با ترین سطه انتزاع معین پیش بورویم.
خصلت دُم بریده بازار جهانی نسبت بوه یکپوارچگی سوه بُعودی خوا مفهووم شویوه سورمایه داری از آن جوا اسوت .بورای
سایرین ،برهوان آوری در اصوطالح هوای تواریخی مشوخ ایون گوزاره اموومی کوه سورمایه داری جهوانی نواگزیر یطوب
بنوودی کننووده اسووت ،در بیووان نیامووده بووود .از ایوون رو ،ایوون یطووب بنوودی چونووان چیووز پدیووداری و نااساسووی کووه بنووا بوور توواریخ
مشوخ و نوه یوانون هوای انباشوت سورمایه بوجوود آموده در نشوده اسوت .در ایون شورایط یکپوارچگی تحلیول هوای ویو ه
ایتصادی ،نگرش های مربوط به شکل بندی بور وازی یا کاستی هایی که توسط این بور وازی انگیخته شده یا نگورش
های فرهنگی دآمادگی های بالقوه ایدئولو یک که ناشی از «فرهنب های گوناگون» است نمی توانند راه حل خوود را
بیابند.
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 .آریگی در مقدمه ای که بر یک اثر جمعی بنام «آشفتگی بزرگ» نوشته ،تز تئوریک مهمی را پیشنهاد می کند.
او یادآور می شود که به اقیده مارکس انباشوت سورمایه دو نتیجوه تکمیلوی  /متضواد ببوار موی آورد :از یوک سوو ،تقویوت
یدرت اجتماای ارتش فعال دطبقه کارگر سازمان یافتوه  ،از سووی دیگور ،فقور اموومی ارتوش ذخیوره نافعوال دبیکواران،
حاشیه نشینان ،زحمتکشان بخش های تولید با روش پیش سرمایه داری ،با بهره وری ناچیز و غیره  .ایون نگورش دییوا
به نیر من نه فقط درست به مفهومی است که مارکس آن را بیان کرده ،بل که همان طور که  .آریگوی آن را تصودیا
کرد مورد تأیید تاریخ نیز یرار گرفته است .البته مارکسیسوم تواریخی چوون اهمیوت یطوب بنودی جهوانی دیعنوی منطقوه ای
شدن ارتش فعال و ارتش ذخیره را در این دو مکان جغرافیای سیاسی جدا از هم  -مرکز و پیرامون -را در نیافته بوود
فر می کرد که آمد و شد پیوسته همان افوراد پرولتور بوین دو ارتوش موورد بحوث یگوانگی جبهوه پویش سورمایه داری و
بنابراین پیروزی شتابان کنش جهانی آن را تأمین موی کنود .یطوب بنودی نشوان موی دهود کوه بوراکس ایون یگوانگی در هوم
شکسته ،دو استرات ی ضد سرمایه داری از اختالف تدریجی سر بر آورده است :استرات ی سوسیال دموکرات در طبقه
های کارگر مرکزها ،استرات ی انقالب لنینیستی دبعد مائوئیستی نزد خلا های پیرامونی دیعنی ارتش نافعال در مقیواس
جهانی .
با این همه ،صنعتی شدن تدریجی تازه پیرامونی هوا ،ولوو نوابرابر ،بایود موا را بوه بازاندیشوی یطوب بنودی بوه منیوور
بررسی بیان تاریخی گذشته آن وادارد .البته ،یطب بندی بنا بر نایکپارچگی سه بُعدی بازار سورمایه داری اداموه خواهود
یافت .از این رو ،بازار سرمایه داری در نفس خود نمی توانود در اصوطالح هوای یوراردادی «ریابوت» تحلیول شوود .بوه
اقیده من «باران ،سوئیزی و مگدوف» نشان داده اند که یوانون هوای بوازار دمون دییوا تور خوواهم گفوت دو بوازار ،ملّوی
یکپارچه شده سه بُعدی از یک سو ،و جهانی ،د ُم بریده از سوی دیگر سرمایه داری انحصارها به طوور کیفوی متفواوت
با یانون هایی هستند که بر بوازار سورمایه داری یورن  19فرموانروا بودنود .در برابور ،ایون تحلیول کوه توسوط بسویاری از
تئوری پردازان که خود را در شمار مارکسیسم ااالم می دارنود ،رد شوده ،بنیور مون بسویار اساسوی اسوت .زیورا پویوایی
مازاد را غیر از پویایی سودها تعریف می کنود .مون فقوط بوه ایون موی اندیشوم کوه اموروز بایود در گوزاره هوای مربووط بوه
انباشت در مقیاس جهانی که در جهان امل می کند که گرایش به صنعتی شدن فراگیر دارد ،دورتر رفت.
در این باره  .آریگی یادآور موی شوود کوه مبادلوه نوابرابر فقوط نوو کووه یوخ را نشوان موی دهود .مبادلوه اسوتوار بور
فرآورده هایی است که در آن ها کارهایی تبلور یافتوه انود کوه مزدشوان نوابرابرتر از اخوتالف بهوره وری هوایی اسوت کوه
نمایش می دهند .آریگی مشخصه سه ساز و کار یطب بندی را که در خار از هر مبادله امل می کنند ،نشان می دهد.
دالووف  -فوورار سوورمایه هووای پیرامووونی هووا بووه سوووی مرکزهووا .دب  -مهوواجرت گزینشووی کووارگران در همووان راسووتا ددر
صورتی که این مهاجرت ،بنا بر همان تعریف گزینشی بودن اش ،شکل بندی بازار جهانی کوار را نفوی موی کنود  :د -
مکان های انحصار در تقسیم جهانی کار توسط جامعوه هوای مرکوز تصورف شوده اسوت .مون کنتورل دسوت یوافتن بوه منبوع
های طبیعی سراسر زمین به وسیله مرکزها را اضافه می کنم.
من برای درآمیختن دو مکانیسم نخستین در مفهوم سازی انتزاای و کلی ام دربواره یطوب بنودی دشوواری نودارم .آن
ها نمودهای آشکار آن هستند .از این بابت ،چهارمین انصری که آن را یادآور شده ام ،همان وضع را دارد .در مقابول
مفهوم انحصار که این جا به آن بازگشت داده شده ،به اقیده مون موبهم و بود تعریوف شوده بوایی موی مانود .آریگوی در ایون
بوواره بووا توجووه بووه پیشوونهادی کووه توسووط هووارود انوووان شوود« ،ثووروت اولیگارشووی» اسووتوار بوور طوورد را از «ثووروت
دموکراتیک» که گشایش آن در اصل «برای همه» آشکار است ،متمایز می کند .حال ببینیم که مکانیسم های دییا طرد
کدامند؟ تحلیل مشخ وضعیت های مدرن دو راستا را نشان می دهد که در آن ها می توان این طرد را پ وهش کورد:
انحصار تکنولو ی ها و انحصار سرمایه های مالی بین المللی شده؛ صنعتی شدن پیرامونی می تواند در ایون چوارچوب
به نوای سیستم مدرن تولید خانگی که توسط مرکزهای مالی و فنی کنترل می شود ،تبدیل شود .با این همه ،حقیقت ایون
است که این انصرهای ساخت کلی یکی را با دیگری پیوند می دهد .خود مفهوم انحصار بینشی بایی می ماند و پویایی
سیستم برای گشودن راه ناهموار است.
مفهوم یطب بندی در این معنی دییا اساسی است و دریافت مرکزها را بدون بازگشت بوه وضوعیت شوان در سیسوتم
جهانی مانع می گردد .من گزاره های زیر را از آن جدا می سازم :دالف  -بهره کشی از کار در پیرامونی هوا بوه طوور
کلی خیلی شدیدتر ازمرکزها است دتفاوت مزدهای کار -مزدبر و سایرین -بی فاصله مندتر از فاصوله منودی بهوره وری
هوا اسووت  .فورآورده ایوون فرابهوره کشووی بووه سوود سوورمایه کوه بوور مجموووع سیسوتم فرمانراواسووت ،بخشوی از راه مبادلووه بووه
مرکزها منتقل شده و به وسیله مهواجرت سورمایه هوا و کوار تقویوت موی شوود .گفتموان فرموانروا کوه بورای انکوارکردن یوا
ناچیز جلوه دادن نتیجه های این انتقال تالش می ورزد ،چیزی جوز توجیوه ایودئولو یک نیسوت کوه در خودمت سوتایش از
پیوندهای پایدار میان سورمایه داری و یطوب بنودی یورار دارد .دب  -انتقوال ارزش بوه زیوان پیراموونی هوا بورای آن یوک
یدرت مناسب برای بازتولید و رفش یطب بندی بر پایه یدرت منفی اییمی است که در برابر پیراموونی هوا بوه نموایش
در می آید؛ در صورتی کوه بوه طوور آمواری ،گواه ممکون اسوت نسوبت بوه موازادی کوه در خوود مرکزهوا تولیود موی شوود،
ویرانگر باشد .دپ  -امتیازهایی که جامعوه هوای مرکوز از آن سوود موی برنود ،فورآورده هوای انحصواری ،حتوی بوه طوور
اساسی بنا بر سازمان دهی کاراتر کارشان دبهره وری های کار بسویار بوا تر نیسوتند .آن هوا بوه هموان انودازه فورآورده
هایی توسط انحصارها هستند که مرکزها در تقسیم جهانی کار بکار می گیرند.
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تحول های تازه باید با مراجعه به چارچوبی که در بوا اشواره شود ،تحلیول شووند .بوه انووان مثوال «صونعت زدایوی»
دنسووبی مرکزهووا بووه موووازات صوونعتی شوودن پیرامووونی هووا تنهووا بووا مراجعووه بووه انتقووال انحصووار مرکزهووای فعالیووت خووا
صنعتی برای کنترل تکنولو ی ها ،سرمایه گذاری های مالی و دسترسی به منبع های طبیعی -معنی پیدا می کند.
اگر پیرامونی ها همواره با جمع پیوند می یابند ،این بنا بر آن چیزی است که من پیشونهاد کورده ام ،زیورا آن هوا فقوط
تعریف منفی را می پذیرند .منطقه های سیستم جهانی توسط مرکزها شکل گرفتوه انود .بنوابراین ،گونواگونی وییفوه هوایی
که آن ها در سیستم جهانی انجام می دهند ،یااده مند است.
بنووابراین وایعیووت ،ایوون گونوواگونی ،طبقووه بنوودی پیرامووونی هووا ،کوشووش همووواره بسوویار بووزرگ بوووده اسووت .از ایوون رو،
وا گان «جهان چهارم» به تازگی تنها برای متمایز کردن آن از جهان سوم در حال صنعتی شدن ابوداع شوده اسوت .ایون
کاربُرد در ذهن کسانی که آن را پیشنهاد می کنند بی معار نیسوت .ایون د لوت بور ایون دارد کوه جهوان سووم بوا کوانون
های جدید صنعتی در حال «رسیدن» [به مرکز] است ،دیا می تواند برسد  ،در حالی که جهان چهارم مویعیت «نگران
کننده» دارد .این یک فراموشی است که صنعتی شدن دیگر پایه یطب بندی نیست .بنابراین ،من تورجیه موی دهوم بگوویم
که مرکز پیرامون فردا در حال شکل گیری -متشوکل از کشوورهایی اسوت کوه وییفوه اساسوی تهیوه کوردن فورآورده هوای
صنعتی را انجام خواهند داد و «جهان چهارم» خصلت ویرانگر توسعه سرمایه داری را به نمایش می گذارد .ایون چیوز
تازه ای نیست ،بل که همواره با تواریخ وایعوی سورمایه داری دمسواز بووده اسوت .در موورد طبقوه بنودی فقوط کموی -طبقوه
بندی هرم تولید ناخال داخلی سرانه بانک جهانی -باید گفت که این کار از همه سطحی تر است .این القا می کنود کوه
یک امارت نفتی می تواند جلوتر از سوئد یرار گی رد .از این راه این طبقه بندی در صدد اسوت تقسویم بوین المللوی کوار و
امتیازهای ییاسی را توجیه کند.
در این زمینه آریگی سیستم جهانی را به انوان ترکیب پایداری از مجمواه دمرکزها ،نیمه پیراموونی هوا ،پیراموونی
ها تحلیل می کند و با این تحلیل موجودیت آن را با بیرون کشیدن میانگین هر گروه مربووط متشوکل از کشوورهایی کوه
تولید ناخال داخلی سرانه شان در بخش های با  ،میانه و پایین طبقه بنودی هورم یورار دارد ،آشوکار موی کنود .مون بوی
درنب یادآور می شوم که ترکیب دساخت در این مفهووم بوا تعریوف پویش آزموونی د À prioriفقوط دو گوروه دمرکزهوا
وپیر امونی ها یا در مثل چهار گروه یک چیز ساختگی است .در این صورت ما دو یا چهار میانگین بدسوت موی آوریوم
که تحول مقایسه ای آن نتیجه های مشابه ارائه می دهد .بنابراین ،این ترفند دشواری تعریوف کیفوی هور یوک ازگوروه هوا
را از سر باز نمی کند .زیرا «نیمه پیرامونی» آن چه را که نام اش نشان می دهد ،در نیمه راه بوین نخسوتین و سوومین
گروه ،در ارتباط با تولید ناخال داخلی سرانه ،سطه صنعتی شدن یا به تقریب هور سونجه دیگور کمیوت پوذیر بوایی موی
ماند .وانگهی ،پیرامونی ها دبنا بر تعریف آریگی خود را به صورت مشابه در سطه توصیفی ،یعنی چونوان آمیختگوی
خصلت های نمونه وار مرکز و دیگر خصلت ها نشان می دهند .وجود گروه های حتی ناچیز در رابطه های کیفی تنهوا
گواهی می دهند که همه جامعه های موردنیر به کلی در سیستم جهانی آمیخته شده و بوه هویو وجوه طورد نشوده انود .ایون
خصلت ها -وجود کمینه مؤسسه های مدرن ،مزدبران و کارفرمایان سرمایه دار ،رابطه های تجاری گسوترده ،نهادهوای
مالی دبانکی مانند جاهای دیگر ،با یک دولت به یاهر مدرن که به وسویله یوک بودجوه ،شومار معینوی از خودمات ماننود
جاهای دیگر اداره می شود ،امل می کند -همواره از مرکزهای بسیار پیشرفته تا پیرامونی هوای بسویار یودیمی حضوور
دارند.
وانگهی فایده کارآزمایی استوار بر آشکار گردانیودن ثبوات شوگفتی انگیوز درازمودت هور یوک از گوروه هوا و فاصوله
نسبی است که آن ها را جدا می کند .البته باز طبقه بندی به دو یا چهار گروه همان ثبوات را آشوکار موی کنود کوه در ایون
صورت معنی آن این است که یطب بندی هرگز رفع نمی شود .زیرا در آن چوه کوه از چیوز بسویار اساسوی دارد ،متعلوا
به سیستم است.
در او با گزینش راه متمایز کردن نیمه پیرامونی ها از پیرامونی هوا ،آریگوی مقوداری اراده گرایوی بوی فایوده را
بکووار مووی گیوورد و ایوون طبقووه بنوودی را در ارتبوواط بووا تولیوود ناخووال داخلووی سوورانه کووه پایووه آن را تشووکیل مووی دهوود،
اجتناب ناپذیر می سازد .برای من احساس این نگرش به وجود نمی آید که غنا مانند ایتالیوا و اپون جوز نیموه پیراموونی
است ،زیرا غنا مویعیت خود را رو به تنزل می بیند ،ا ّما در او ایتالیوا و اپون خوود را در ردیوف شوریکان مرکوزی
رو به با احساس می کند .با پذیرش سنجه اجتماای -سیاسی کوه مون پیشونهاد موی کونم -تبلوور دولوت ملّوی بوور وایی یوا
تبلور آن -در می کنیم که غنا همواره به پیرامون تعلا داشته است و بر حسوب اامول هوای بیرونوی بهبوود موی یابود یوا
رو به ویرانی می رود ،در صورتی که فضای موجوود در مویعیوت ایتالیوا و اپون ،بوه بهبوود وضوعیت آن هوا در سلسوله
مراتب بوین المللوی امکوان داده اسوت .ایون فضوا کوه اامول هوای درونوی در آن امول کورده انود -در ارتبواط بوا اامول هوای
بیرونی -این تنها در صورتی وجود دارد که شکل بندی محلی بور وایی ملی باشد.
وانگهی ،نگرانی به وجود آمده از طبقه بنودی سوه بخشوی کوه از جانوب آریگوی احسواس شوده بوود ،او را واداشوت کوه
تغییرهای جزیی اضافی به منیور در نیور گورفتن وضوعیت هوای ویو ه آن چوه کوه او آن را «پیراموون هوای مرکوز» و
«پیرامون های پیرامونی» نامید ،وارد کند و بدین ترتیب خود را به ساختار هرمی پیوسته نزدیک می یابد .با این همه،
من امتیازهای وی ه ای در تقسیم سه بخشی پیشنهادی آریگی نمی بینم .من تحلیل سیستم جهانی را در اصطالح مشوتر
یطووب بنوودی در مووی کوونم .معنووی آن ایوون اسووت کووه مرکزهووا ایوون سیسووتم را در مجموووع آن در جریووان سوواختن مدرنیتووه
فرودست پیرامونی ها بوجود می آورند .البته این توسعه جهانی تنها مترادف توسعه سلسله مراتبوی شوده مدرنیتوه نیسوت،
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بل که هم زمان روند ویرانی بخش هوایی اسوت کوه در منطوا کلوی آن ناکوارکردی یوا بودون کوارکرد موی شوود .بنوابراین،
پیرامونی شدن و ویرانی همزادند و گوناگونی دایمی پیرامونی ها را کوه در شوکل هوای درحوال تحوول ،پیوسوته بازتولیود
می شوند ،بیان می کنند .پیوستگی با این تئوری پردازی کلی سرمایه داری جهانی ،تحلیل های مشخ هر وضوعیت و
نه گروه های ساختگی پایه ای را فراهم می آورد که با ازیمت از آن تئوری انتزاای و امومی ساخته می شود.
تحلیل پیشنهادی  .آریگی در وایع ثبات شگفتی انگیز سلسله مراتبی را آشکار موی کنود کوه معنوی آن ایون اسوت کوه
هدف «رسیدن» [به مرکز] توهم انگیز است .آریگی حتی نشان داده است که ایون یوانون بوه هموان انودازه در نیوام هوای
موسوم به سوسیالیسم و نیام های پیرامون سرمایه داری امل می کند .من آن را یبول دارم و فقط یوادآور موی شووم کوه
کشووورهای موسوووم بووه سوسیالیسووتی بووا ابهووام زیوواد هووم زمووان موضوووع «رسوویدن» و چیووز دیگوور سوواختن د«سوواختمان
سوسیالیسم» را مطرح کردند .در وایع آن ها به وسعت در مفهومی که من در این باره ارائه داده ام ناپیوسته بوده انود،
یعنی رابطه های خارجی شان را تابع منطا توسعه داخلی شان کرده بودند .جنبه های مثبت دستاورد آن ها دبدون شک
دولت گرایی پدرسا رانه ،ا ّما با وجود این اجتماای که تأمین شغل و حدایل خدمات اجتماای را در اخوتالف بوا سورمایه
داری وحشوی پیرامووونی هووای سوورمایه داری تضومین مووی نمووود از منشووا آن هوا دانقووالب توووده ای ضدسوورمایه داری و
ناپیوستگی شوان سرچشومه موی گرفوت؛ در صوورتی کوه بون بسوت هوای شوان تووهم «رسویدن» را بیوان موی کننود ،کوه بوه
وسعت د لت بر پذیرش سنجه دمعیار های سرمایه داری دارد .این اختالف بوه آن چوه کوه مون بوا تر دربواره محودودیت
های مارکسیسم تاریخی بیان کرده ام ،باز می گردد که ریشه های اش را باید در کم بهادادن به خصلت یطب بندی کننده
سرمایه داری جهانی پی کاوی کرد .از آن این نتیجه بدست می آید که اگر کشورهای شور دوبواره بوه هوم بوه پیوندنود و
دوباره به سرمایه داری بازگردند ،در کوشش برای رسیدن پرشتاب تر پیشرفت نمی کننود ،بول کوه بوراکس ،ماننود هموه
پیرامونی ها در معر تندباد نتیجه های پس رفوت سورمایه داری وحشوی خواهنود بوود .نتیجوه گیوری دیگور آریگوی -کوه
هیو پیرامونی به «رسیدن» در چارچوب سرمایه داری نایل نیامده ،به روشنی به نتیجه گیری من می پیوندد.
 -3مسئله دوره های بلند در توسعه سرمایه داری
هیو پدیده اجتماای و شاید حتی طبیعی به طور منیم ،پیوسته و بی پایوان گسوترش نموی یابود .توسوعه سورمایه داری
که مرحله های رشد شتابان آن به اجبار همان وضع را دارند ،به ضرورت از مرحله های دشوار تعدیل دوبواره پیوروی
می کند که تأثیر تحول بنا بر مو های بلند را به خواننده رشته های تاریخی ارائوه موی دارد .پوذیرفتن ایون وایعیوت ،بوی
درنب دو رشته از مسئله ها را مطرح می کند.
الف -مرحله های پیاپی ای که با هم در پیوندند و یکی توسط دیگری توجیوه موی شوود .تضوادهای انباشوته در مرحلوه
تریی در بحرانی فوران می کنند که تعدیل های دوباره را ناگزیر کرده و تریی جدیدی را ممکن می سازند.
ب -توسعه سورمایه داری نبایود بوه بُعودی کواهش داده شوود کوه بوه طوور یوراردادی توسوط کمیوت ایتصوادی دتولیودها،
ییمت ها ،درآمدها ،سوودها ،تجوارت خوارجی و غیوره ترسویم موی شوود .تعوار هوای اجتمواای ،جنوب هوا ،موو هوای
نوسازی بُعدهای سیستم نه اند درونی را تشکیل می دهند .دشواری های وایعی که به آن ها هنگامی برخورد می کنیم
که خود را ویف هدف بلندپروازانه یکپارچه گردانی مجموع این بُعدها در یک تئوری می کنیم ،نباید بوه چشوم پوشوی از
آن ها بیانجامد و ماتریالیسم تاریخی هم نباید به ایتصاد سیاسی کاهش داده شود.
بنابراین ،شناخت توا لی مرحلوه هوا آن طوور کوه مون توازه آن را تعریوف کوردم نواگزیر تئووری سویکل ددوره را موی
پذیرد .زیرا اگر وا گان یک مفهوم دارند ،باید از سیکل در صورتی صحبت کرد که مکانیسم های معوین گورایش آن را
به طور یکنواخت بازتولید کنند .به اوالوه ،زم اسوت کوه پیوسوتگی بُعودهای گونواگون وایعیوت دنوسوان هوای ایتصوادی،
نوسازی های فنی ،تعار های اجتماای و سیاسی و غیره بوه طوور هماننود از یوک سویکل توا سویکل دیگور امول کنود.
پذیرش اصلی که طبا آن سرمایه داری باید به انوان سیستم جهانی تحلیل شود به هیو وجه د لوت بور ایون اصول نودارد
که توسعه سرمایه داری پیرو یانون توسعه سیکلی خواهد بود.
تحلیل بُعد ایتصادی خا در تحول اجتماای امومی توجیه وی ه اش را در سرمایه داری می یابد که رویهوم رفتوه
این نتیجه به دست می آید که این سیستم به طور مشخ در مجمووع خوود مسوتقیم زیور فرموانروایی یوانون هوای توسوعه
ایتصادی اش یرار دارد که در این صورت اهمیت دارد با دیت طبیعت مکانیسوم هوای آن ،زموان دکوتواه یوا بلنود توسوعه
شان را مشخ کنیم .بنابراین ،ما نسبی بودن استقالل ایتصادی ،یعنی محودودیت هوایی را کوه آن بوه توأثیر متقابول میوان
گستردگی یانون های اش تحمیل می کند ،از یوک سوو و واکونش هوایی را کوه آن هوا در محویط اجتمواای کوه در آن امول
می کنند ،بر می انگیزند ،از سوی دیگر ،بهتر در می کنیم.
من در این چارچوب دو تز را پیشنهاد کرده ام:
دالف  -بدون دشواری زیاد می توان یک مدل ایتصادی خود مدیر از سویکل یکنواخوت بوه دسوت داد و در ضومن از دو
مکانیسم ُمعین افزایشگر ددرآمد اضافی تقسیم شده که یک رشته درآمدهای پیاپی تولید می کند و شوتاب دهنوده
دتقاضایی که از آن درآمد تقسیم شده پدید آمده سرمایه گذاری بیشتر نسبی را بوجود می آورد استفاده کرد.
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می توان مدل را با پیوند زدن آن با سیکلی از واکنش های ااتبار و تنوع های مربووط بوه موزد وایعوی و سوود
بهبود بخشید .می توان این مدل را در چارچوب ایتصاد ملّی بسته یا بواز یوا در چوارچوب ایتصواد جهوانی بیوان
کرد .می توان این مدل را چه در اصطالح های فقط آزمونی ایتصاد یراردادی ،چه در اصطالح هوای یوانون
ارزش در معنووی مارکسیسووتی مفهوووم فرمووول بنوودی کوورد .هموه ایوون کارآزمووایی هووای ایتصووادی یووا ایتصووادی در
چارچوب انتزاای بسیار دییا شیوه تولید سرمایه داری ،شرط ناگزیر و کافی ااتبارمندی شان در شده انود.
این یادآوری جالب توجه اسوت کوه نتیجوه هوای بدسوت آموده از ایون راه بوه تموامی اسوتخوان بنودی وایعوی سویکل
کوتاه د 7سال به طور متوسط را شرح می دهند که در وایوع شواخ یورن بلنود  1815 -1945هسوتند .پوس
دوم جهانی به نیر می رسود کوه یوک مرحلوه از فرانروایوی بسویار آشوکار مویعیوت هوا بنوا بور دخالوت
از جنب ّ
بسیار فعال دولت ،کنترل ااتبار ،تقسیم درآمد ،هزینه امومی و غیره تحمیل می شود .به موازات آن می توان
بدون دشواری زیاد مدل هوایی بوا نوسوان هوای بسویار کوتواه ،متمرکوز روی گوردش موجوودی هوا سواخت کوه بوا
جریان های وایعی زندگی ایتصادی سرمایه داری صنعتی مدرن مطابقت دارند.
دب  -اندیشه ورزی دربواره گورایش هوای بسویار امیوا سیسوتم ایتصوادی سورمایه داری بیشوتر موضووع بحوث هوا و
گفتگوها است .تئوری های مربوط به «سیکل های بلند» دموسوم به کوندراتیف در ایون طورح یورار دارد .بوا
این همه ،من این جا با برخی دیگر دباران ،سوئیزی ،مگدوف در تزی که آگاهم به کلی در ایلیت اسوت ،سوهیم
هستم .این تز توسط هر ایتصاد یراردادی ،تحلیل های سیستم -جهان دکوه بوه نیور مون هموه «سویکل بلنود» را
می پذیرند و جریان های فرمانروای مارکسیسوم موردود ااوالم شوده و یوا بورای آن هوا دناشوناخته مانوده اسوت.
تزی که من از آن دفاع می کنم استوار بر این اندیشه است که شیوه تولید سرمایه داری در تضاد اجتماای کوه
برای آن درونبودی است ،در بیان می آید و به نوبه خود موجب گرایش دایمی سیسوتم بوه «تولیودی بویش از آن
که می توان مصرف کرد» بر می گردد .فشار روی مزد به تولید حجمی از سوودها کوه ویوف سورمایه گوذاری
بنا بر ریابت می شود و همواره به طور نسبی در ارتباط با سرمایه گذاری های زم بورای مقابلوه بوا تقاضوای
نهایی بسیار زیاد گرایش دارد .خطر رکود نسوبی در ایون چشوم انوداز بیمواری موزمن سورمایه داری اسوت .ایون
بحران نیست که باید بنا بر دلیل های وی ه بیان شود ،بل که براکس این توسعه است که فرآورده شرایط وی ه
در هر یک از مرحله های آن است.
من بورآنم کوه ایون تضواد در شویوه تولیود سورمایه داری در مفهووم کامول اصوطالح ،یعنوی یوک بوار در خوالل صونعت
مدرن وایعیت یافته است .به یقین من پیشنهاد نمی کنم که این یانون وی ه را به اقب ،البته ،به دوره های پیشوین و حتوی
بووه گووذار سوورمایه داری مرکانتیلیسووتی د 1500 – 1800برگووردانیم .هوویو گرایشووی بووه اضووافه تولیوود جامع وه پیشووین از
سرمایه داری صنعتی مدرن وجود ندارد .من هم چنین تز باران ،سوئیزی و مگدوف را نمی پذیرم که در سرمایه داری
انحصارها این گرایش ورود مفهوم وی ه مازاد و شکل هوای جوذب آن را تحمیول موی کنود دبخوش  IIIمودل ایتصوادی ،در
ساختی است که در آن بخش  Iنایر بر تولید وسیله هوای تولیود و بخوش  IIنوایر بور تولیود ثوروت هوای مصورفی اسوت .
اضافه می کنم که این تضاد شایسوته بررسوی در مقیواس سیسوتم سورمایه داری جهوانی شوده اسوت .توزیوع جهوانی نوابرابر
درآمد ددر مفهومی که مزدهوای کوار نوابرابرتر از بهوره وری هوای توزیوع شوده انود یوک موازاد دایموی بوالقوه از سوودها
فراهم می آورد که باید به این یا آن شیوه غارت شوود .بهوره کشوی از کوار دو فورا بهوره کشوی آن در پیراموون بوه طوور
یطع مانع اساسی در توسعه دیگر نیروهای تولیدی است.
در چارچوب این تئوری اساسی شیوه تولید سرمایه داری بحث درباره سیکل های آشکار روشی به کلوی متفواوت بوا
روشی در پیش می گیرد که توسط آفرینندگان مدرسه سیستم -جهان آفریده شده است.
در وایع ،در زمینه دییقی که بر پایه ایتصاد یراردادی دتولید ،سرمایه گذاری ها ،ییمت ها ،درآمودها تعریوف شوده،
می توان «مو های بلند» را ردیابی کرد .در حقیقوت شواخ هوای ییموت از  1815توا  1850گورایش بوه کواهش ،از
 1850تا  1865گرایش به افزایش ،از  1865تا  1900گرایش به کاهش و از  1900تا  1914گورایش بوه افوزایش
را نشان می دهند .بنابراین ،در این زمینه توضیحی را پیشنهاد می کنم که با خود مفهوم سیکل هیو رابطه ندارد .تواریخ
های پر پیو و خم  1850و  1900در حقیقت با بهره برداری از موواد معودنی زرخیوز جدیود غنوی در آمریکوای شومالی
سپس در آفریقای جنوبی مطابقت دارد .از این رو ،من بورآنم کوه در سیسوتم پوولی اسوتوار بور یابلیوت تبودیل بوه طوال دکوه
وضعیت  1815تا  1914چنین بوود تحوول ییموت هوای مطلوا زیور فرموانروایی گورایش دراز بوه تنوزل ،بهبوود ،بهوره
وری کار بوده است .این گرایش با بهبود احتمالی بهره وری کار در تولید طال در تقابل بوده است؛ البته ،آن چوه کوه بوه
شدت در  1850و  1900به بهره برداری از مواد معدنی جدید استثنایی ،تأثیر تنزل منطقوی ییموت هوا کوه در طوی 15
سال از نفس افتاد آشکار شد و آنگاه گرایش دراز به تنزل را به بازیافت جایگاه فرمانروایی اش واگذاشت.
بررسی سیکل های دراز که روی نرخ های رشد تولید که در آن حرکت سرمایه گذاری ها بوه ناچوار بوه هوم پیوسوته
است ،اثر می گوذارد ،بویش از ایون بوه پوذیرش تئووری پویش پوا افتواده «سویکل» نیواز نودارد .ایون جوا بنوا بور ترکیوب هوای
اثرهای پیشنهادی یاشوا گلداشتین چهار مو نیم یرنی هر یک را که در زیر نام برده شد ،ردیابی می کنیم:
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بحران
بحران
بحران

پیشرفت
... 1814 - 1848
... 1872 - 1893
بحران
پیشرفت
... 1914 - 1945
پیشرفت
... 1968............

11790 - 1814
پیشرفت 2- 1848- 1872
31893 - 1914
41945 - 1968

این جا چگونه بی درنب خاطرنشان نسازیم که هر یک از مرحله های پیاپی پیشرفت خیلی دییا هم زموان بوا بکوار
گرفتن سیستمی از نوسازی های مهم و تحول های سیاسی طبیعت برای گسترش بازارهوا مطابقوت دارنود؟ از ایون یورار:
دالف  -نخستین انقالب صونعتی ،جنوب هوای انقوالب و امپراتووری دب  -راه آهون ،یگوانگی آلموان و ایتالیوا .دپ  -بور ،
امپریالیسم استعماری د  -بازسازی و مدرن سازی اروپا و اپن ،تمدن اتومبیل.
به این دلیل ،من خود را کنار تروتسکی در جدال یلمی الیه کوندراتیف یرار نمی دهم .تروتسکی با این نگورش کوه
نوسازی ،بهره برداری از منبع های جدید ،جنب ها و توسعه خارجی و حتی نتیجه های مبارزه هوای طبقواتی از یلمورو
الیت تئوری سیکل ایتصادی خار اند ،به طور ساختگی ایتصاد سیاسوی را از میودان بسویار وسویع ماتریالیسوم تواریخی
جدا می کند .به اقیده من کوندراتیف درون یافتی نیرومند داشت که می بایست در مفهوم ماتریالیسم تاریخی ،پدیدارهای
ایتصادی به مفهوم دییا اصطالح و تحول هایی را که در دیگر میدان های وایعیت اجتماای در بیان می آینود ،بوه طوور
بسیار تنگاتنب به هم پیوند دهد.
بنابراین ،همراه با کوندراتیف مدای ام که این جنبه های وایعیت به این دلیل نمودهای انباشت سرمایه اند .بنابراین،
ارتباط آن ها به هیو تئوری سیکل الهام نمی دهد.
دلیل آن ایون اسوت کوه بنوا بور ترکیوب هوای پیشونهادی گلداشوتین در حوالی کوه هوم پوایی تحوول هوای کمیوت هوای دییوا
ایتصادی به کلی بریرار شده ،جنبه های دیگر وایعیوت اجتمواای مشومول هموان نورمش ناپوذیری نمایوان نشوده انود .گوروه
بندی نوسازی ها در مرحله های  Aیا  Bسیکل مبهم است .گرایش های مربوط به مزدهای وایعی و غیوره دارای هموان
وضع است .پویایی تجارت جهانی که در آن به وی ه توسعه بیرونی مرکزهای رییب نمودار می شوود ،از یااوده نورمش
ناپذیر بیشتر پیروی نمی کند.
به یقین نوسازی از حیث اجتمواای خنثوی نیسوت؛ زیورا کواربرد آن پیورو منطوا مثبوت اسوت .مانودگاری آن نوه کوم تور
وایعی است ؛ زیرا از ریابت سرمایه های دیطعه یطعه شده سرچشمه می گیرد که در نفوس خوود یوانون سیسوتم سورمایه
داری است .پدیدار شدن نوسازی های مهم می تواند راه را روی رونود پیشورفت بلنود ،ا ّموا «نوه نواگزیر» را بگشواید .در
مثل هنگامی که راه آهن یا شهرسازی پیرامون اتومبیل سازمان داده می شد به سرمایه گذاری هوای پُورحجم نیواز داشوت
و در پی آن جغرافیوای صونعتی را بوجوود آورد .گفتوه نشوده اسوت کوه موو کنوونی نوسوازی متمرکوز روی انفورماتیوک
نتیجه مشابه داشته باشد .این جا نیز من با سوئیزی و مگدوف در این اقیده همداستانم که به طوور معموول پذیرفتوه نشوده
است که انقالب فنی معاصر راه حلّ ی برای موازاد اضوافی کوه گریوز آن بوه سووداگری موالی ایون شویوه را بیوان موی کنود،
همراه نیاورده است .در دوره های بحران نوسازی بنا بر ریابت شدت یافته که کاهش ارزش هوا آن را تحمیول موی کنود،
ادامه می یابد .از این رو ،مرحله های  Bسیکل نمایان نیز بنا بر نرخ رشد مثبت توصیف شده اند؛ در صورتی کوه ایون
نرخ پایین تر از سیکلی است که در جریان مرحله های  Aوایعیت یافته است.
نایقینی نتیجه های مبارزه های اجتماای نه فقط در پاسخ به شرایط مرحله های سیکل ،بل که هم چنین به تعوین هوای
بنیادی تر دمبارزه های دایموی مزدبرهوا بورای بهتورین سوهم از فورآورده اجتمواای ،اتحادهوای تواریخی گونواگون سورمایه
فرمووانروا ،در مثوول بووا دهقانووان ،در پاسووخ بووه مصوواف سوسیالیسووتی و غیووره  ،تئوووری سوویکل را کووه بنووا بوور مکانیسووم
پرهیزناپوذیرش ،ماتریالیسوم توواریخی را در بُعودهای ایتصوادگرایی نخسووتین مخودوش موی کنوود ،تووهم آمیوز مووی سوازد .ا ّمووا
درباره نتیجه های وایعیت مرکزها در ریابت و کامیابی ها و ناکامی های آن ها در توسعه خوارجی شوان ،آن هوا افوزون
بر این کاهش پذیر به یک ماشینواره دمکانیک نیستند.
بوه انووان نتیجوه گیوری موی افوزایم کوه واپوس رانودن تئووری سویکل بوه اقوب -پویش از  1800و بوه مراتوب پوویش از
 1500د لت برآمیزه های باز هم فاجعه بارتر و کاهش اامیانه مفهوم رابطه ها بین پایه ایتصادی و روبنای سیاسوی و
ایدئولو یک دارد.
 -4رقابت قدرت ها در توسعه سرمایه داری و مسئله هژمونی های جهانی
کم ترین چیزی که می توان گفت ریابت شکل های سیاسی -دولتی با مضمون ملّی یا امپراتوری ،یومی یا یبیله ای
و غیره وایعیتی به همان اندازه دایمی در تاریخ و تعار های اجتماای در درون این شکل بندی ها اسوت؛ بوه طووری
که در اختالف با تصدیا مارکس که بنا بر آن تاریخ پویش از هور چیوز تواریخ مبوارزه طبقوه هوا اسوت ،برخوی هوا ااوالم
کرده اند که تاریخ پیش از هر چیز تاریخ مبارزه خلا ها و ملت ها بوده است .آیا می توان پُلوی بوین ایون دو تصودیا بوه
یاهر جمع نیامدنی بریرار کرد؟
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به اقیده نویسندگان گوناگون دبستان سیسوتم جهوانی ،تواریخ سورمایه داری -بوه یوول برخوی هوا از  1500و بوه یوول
برخووی دیگوور شوواید از  -1350بایوود بووه انوووان توواریخ توووالی ه مووونی هووایی بووازخوانی شووود کووه توسووط یوودرت وی و ه در
ایتصاد -جهان سرمایه داری بکار بسته شد.
این جا نیز با ترکیب اثرهای پیشنهادی در این مفهوم ،گلداشتاین نتیجه موی گیورد کوه «سویکل سیاسوی ه موونی هوا»
 150سال ددر برابر  50سال برای سیکل ایتصادی بلند کوندراتیف خواهد بود .سرمایه داری کامول دصونعتی کوه بوه
زحمت سنی فراتر از یک یرن و نیم دارد؛ گفتگو درباره مسئله هایی که بنا بر یودرت یودرت هوا مطورح شوده ،موا را بوه
ناچار به وضعیت دوره بلند ،دست کم پنج یرن سرمایه داری تاریخی داز  1500سو می دهد.
چهار سیکل ه مونی پیشنهادی در این چارچوب تئوریک از این یرارند:
 -1از  1350تا  1648ه مونی ونیز که مورد ااترا هابسبورگ بود و در جنب سی ساله د 1618 -1648به
او رسید ،با یرارداد وستفالی د 1648که به تحکیم مرکزهای اصلی اروپا و توسعه آمریکایی آن ها اختصا
داشت ،به پایان رسید.
 -2از  1648تا  1815ه مونی هلند که مورد ااترا فرانسه بود و در جنب های انقالب و امپراتوری د-1815
 1793بووه او رسووید ،بووا کنگووره ویوون د 1815کووه بووه تعووادل اروپووا و فرمووانروایی بریتانیووای کبیوور بوور دریاهووا
اختصا داشت ،خاتمه یافت.
 -3از  1815تا  1945ه مونی بریتانیا که مورد ااترا آلمان بود و در دو جنب جهانی  1914 -1945به او
رسید با موافقت نامه های یالتا د 1945که به دو یطبی بودن ایا ت متحود -اتحواد جمواهیر شووروی سوسیالیسوتی
خدمت کرد ،به پایان رسید.
 -4از  1945ه مونی آمریکا رو به گسترش نهاد.
تحیل سیکل های ایتصادی نمایان که برادل بوه روشون کوردن آن هوا پرداخوت بوه دوره بنودی بودون رابطوه بوا گذشوته
می انجامد .در وایع ،این سیکل ها به طور نمایان بسیار کوتاه و همواره از نمونه  50سواله انود و بوه ترتیوب زیور تقسویم
شده اند.
پیشرفت 1 - 1509 – 1529
... 1529 – 1539
افول
پیشرفت 2 - 1539 – 1559
... 1559 – 1575
افول
پیشرفت 3 - 1575 – 1595
... 1595 – 1621
افول
پیشرفت 4 - 1621 – 1650
... 1650 – 1689
افول
پیشرفت 5 - 1689 – 1720
... 1720 – 1747
افول
پیشرفت 6 - 1747 – 1762
... 1762 – 1790
افول
به اقیده برادل مسئله به روشنی ابارت از یک دوره بندی استوار بر نرخ های رشد تولید ددر دوره به طور امده
کشاورزی است .این دوره بنودی بوه احتموال چوه معنوی موی توانود داشوته باشود؟ ااتوراف موی کونم از ایون دوره بنودی کوه
شرایط دوره :رویدادهای اجتماای ،مبارزه های اجتماای محلی ،جنب هوا و غیوره را در نیور موی گیورد ،متقااود نشوده
ام .همه این ها هیو ربطی با مکانیسم انباشت سرمایه ندارند.
با این همه ،برخی تئوری های پیوند یافته با این دوره بندی ها بدون برخورداری از جاذبه آشکار نیستند .بین آن ها
مووون تئووووری پیشووونهادی آلبووورت برگسووون را یوووادآور موووی شووووم کوووه دوره هوووای ه موووونی هوووا د 1820 - 1870را بوووا
استعمارزدایی داز  1945و دوره هوای ریابوت د 1500 – 1815را بوا توسوعه هوای اسوتعماری د1870 - 1945
پیوند می دهد.
با وجود این ،باید بگویم که هیو یک از این پیشنهادهای مهم فلسفه تاریخ ،حتی محدود به دوره مدرن آن ،به مراتب
در هنگامی که به اقب برگردان ده شود ،یقینی در من بر نمی انگیزد .چنان که بعد نشان خواهم داد ،آن ها هویو چیوز بوه
آن چه که تحلیل مشوخ  ،اسوتوار بور مفهووم هوای ماتریالیسوم تواریخی بوه موا ارایوه موی کنود ،اضوافه نموی کننود .در مثول
اثرهای مهم برادل و والرشتین رویدادهای اساسی را به کلی مطابا با سلیقه من گزارش می کنند :مانند جوا بوه جوا شودن
مرکز ثقل سرمایه داری بالنده مدیترانه بوه اتالنتیوک ،کشومکش یواره ای اروپوا دفرانسوه -هابسوبورگ  ،کشومکش دریوایی
فرانسه -انگلیس ،پیشرفت مرکزهای جدید دپروس -روسیه و افول دیگران داتریش -اسپانیا .
به طور کلی تز سیستم جهانی لنگر را زیادتر در سمتی چرخانوده کوه در آن گوزینش اصولی اش از ایون یورار اسوت:
تعیین جز ها ددولت ها توسط ک ّل دایتصاد -جهان  .من موافا با زنتس تکیه روی دیالک تیک تضواد درونوی دملوی /
بیرونی دسیستم جهانی را ترجیه می دهم.
این رفتار بی درنب به بیان تفاوت های بسیار باریک پاسخ های پیشنهادی به مسئله ه موونی هوایی موی انجامود کوه
جانشین یکدیگر می شوند ،ا ّما شبیه یکدیگر نیستند .البته ،در جای نخست ،ه مونی مفرو در ایتصاد -جهان سورمایه
داری ه مونی جهانی نیست .جهان از یرن  16تا یرن  19به اروپا و زائده آمریکایی اش محودود نموی شوود .ایون گفتوه
کووه ونیووز یووا هلنوود «ه مونیووک» هسووتند ،معنووی زیووادی در مقیوواس وایعووی دوره نوودارد .گفتوه شووتاب آلووود بووه طووور طبیعووی
لغزشی را بر می انگیزد که گفته شود :دمشا ،بغداد ،یاهره و دیگر پایتخت های تجاری شر هند و چین یوا حتوی پویش
از این مصر ،بین النهرین ،فینیقی ،یونان در زمان خود «ه مونیک» بوده اند .اصطالح دیگر معنی دییا ندارد.
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ا ّمووا حتووی ،در مقیوواس ایتصوواد -جهووان سوورمایه داری اروپووا کووه موون خصوولت آن را در شووکل بنوودی سووه یوورن گووذار
مرکانتیلیستی تعریف کردم ،در نمی کنم که چگونه می توان ونیز یا هلند را «ه مونیک» توصیف کرد .البته ،آن هوا
مرکزهای تجاری و مالی مهم بودند .ا ّما ،در خالل کشمکش حکومت های مهم پادشاهی ،ملزم به در نیور گورفتن دنیوای
روستایی فئودالی که آن ها را از هر سو در احاطه داشت و در نیر گرفتن تعادل های سیاسی بودند که آن ها را ایجاب
می کرد .یرارداد وستفالی در  ،1648نه به ه مونی هلند ،بل که به تعادل اروپا که آن را لغو کرد ،اختصا داشت.
موون حتووی ایوون نکتووه را رد مووی کوونم کووه مووی توووان از ه مووونی بریتانیووا در یوورن  18صووحبت کوورد .آنگوواه انگلوویس
مویعیت های ممتازی در دریاها به زیان رییب فرانسوی اش به دست می آورد .ا ّما هنوز شایسته تثبیت یودرت ویو ه ای
در کارهای یاره اروپا و حتی فرمانروایی وایعی بر پیرامونی های ممکن آن سوی دریاها نبود .ه مونی آن خیلی دیور،
پس از « گشوده شدن» چین و امپراتوری اثمانی داز  1840و مغلوب شدن شورش هوای سوپاهی هوای دCipaves
هند د 1857به دست آمد .پیشرفت صنعتی و انحصار مالی بریتانیوای کبیور ،بوه مثابوه وایعیوت اصور موجوب ه موونی
وایعی نگردید .زیرا این ه مونی موسوم به جهانی بر بنیاد موازنه اروپایی ناگزیر رو به برپایی بود کوه انگلویس بور آن
فرمانروایی ندارد .در این مرحله که ه مونی بریتانیای کبیر داز  1850 -60به دشواری شکل گرفته بوود ،بوا صوعود
رییبان اش ،آلمان و ایا ت متحد در سطه های صنعتی و نیوامی از  1880زیور سوئوال یورار گرفوت؛ در صوورتی کوه
لندن مدت درازی مویعیت مالی ممتازی را حفی کرد.
من از این یادآوری نتیجه می گیرم که ه موونی ،دور از شوکل گیوری یااوده در تواریخ توسوعه سورمایه داری جهوانی
بیشتر استثنایی کوتاه مدت و انعطاف ناپذیر است .یانون سیستم بیشتر ریابت پایدار است.
آیا از آن زمان موضوع هوا تغییور یافتوه انود؟ یوا در وایوع آن هوا در حوال تغییرانود .در حقیقوت بنوا بور برخوی جنبوه هوا
ه مونی ایا ت متحد پس از  1945به طور یطع مشخصه ای جدید را نمایش می دهد .ایا ت متحد ،برای نخستین بوار
درتاریخ بشریت با تکیه بر وسیله های نیامی دخالت دبسیار ویرانگر و با بعد کشتار جمعوی گسوتره ای سویاره ای پیودا
می کند .محدودیت ها از  1945توا  1990بور پایوه دو یطبوی بوودن نیوامی گوری بوا مشوارکت اتحواد جمواهیر شووروی،
ایا ت متحد را شاید به جز هیتلر که در سو دای آن بود ،به آن چه که بوه هویو وجوه در چنوین وضوعیتی نبوود ،بوه اربواب
دنیامی جهان تبدیل می کند و یا در حال تبدیل شدن بود  ...ا ّما تا چه زمان؟
گفتگو درباره ه مونی ها ،آن گونه که می بایست انتیار آن را داشت ،امروز ،مد روز است .به اقیده روبورت کوه
اوهان لیبرال آمریکایی ه مونی ثبات را بنا بر راایت «یااده های بوازی» کوه تحمیول موی کنود ،فوراهم موی آورد .مون
طرح «نیم جدید جهوانی» را کوه جنوب خلویج دفوارس بوی درنوب در فوردای شوروع تجزیوه شووروی رویوداد -و نوه بوه
تصادف -آن را ااالم داشت ،به نحو دیگر تحلیل می کنم .من آن را در اصطالح های امپراتووری جدیود بوی نیموی ،بوی
ثباتی بیشینه تحلیل می کنم که تضادهای خشونت آمیز به شکل بازگشت ریابت بوین مرکزهوا و شوورش هوا در پیراموونی
های جنوب و فردا شر رونما می شود.
 -5قطب بندی ،سیکل ها و هژمونی ها در سیستم های پیشاسرمایه داری
من ضمن محدود کردنم به سیستم های پیش از  1500درباره مسئله هایی بحث خواهم کرد که در انوان این بخش
برشمرده ام .بحث درباره وی گی های گذار به سورمایه داری مرکانتیلیسوتی د 1500 - 1800را بوه بخوش بعود وا موی
گذارم:
برخی ابهام های بیان شده در اندیشوه ایتصواد -جهوان در ارتبواط بوا تعریوف دییوا سورمایه داری نواگزیر بنوا بور جبور
چیزها در راستای فرافکنی به اقب مشخصه های دنیای مدرن لغزش بوجود می آورد .افراطی ترین آن ها دمثل آ .گ.
فرانک تا این فرضیدن پیش می روند که خود اندیشه وی گی خا در شیوه های مختلف تولید بی اسواس اسوت و هویو
تفاوت میان سرمایه داری و سیستم های فرضی پیشین وجود ندارد ددر همه سیستم ها انصرهای سرمایه داری و دیگر
سیستم ها به همان ترتیب در می آمیزند و جامعه های سیاره همواره در یک سیستم جهانی تا آن اندازه که بتوان آن هوا
را ردیابی کرد ،ترکیب شده اند .آنان از این راه به سنت دیرپای فلسفه های تاریخ بور وایی موی پیوندنود و بورای اثبوات
جاودانگی سیستم و بیهودگی کوشش ها برای دگرگون کردن آن تالش می ورزند.
بدون شک ،یرار گرفتن در سطه با یی از انتزاع همواره می توان نشانه های کم یا بویش نمایوانی را ردیوابی کورد.
زیرا رویهم رفته ،مسئله ابارت از تاریخ بشریت است که بنا بر برخی جنبه های اساسوی انسوان شوناختی در نفوس خوود
در خالل زمان های تاریخی همانند بایی می ماند .کاربرد وا گان زبان مشتر بر پایه اندیشه اجتماای به تقویت تووهم
این نشانه های همانند گرایش دارد .من از اصطالح هوای مرکزهوا و پیراموونی هوا در تحلیول هوایی کوه بورای دوره هوای
پیش از سرمایه داری پیشنهاد کردم ،استفاده کرده ام .از این رو ،دییا کردن مضومون متفواوت ایون مفهووم هوای بوه کوار
رفته در خود سیسوتم هوای اجتمواای گونواگون را ضوروری موی دانوم .بنوابراین تأکیود موی کونم کوه آمیوزه اصورها از فقور
مفهوم ها سرچشمه می گیرد :سرمایه داری با رابطه های تجاری که به آن محدود گشته ،اشتباه گرفته شده است .رابطه
های زیربنوای ایتصوادی ،روبنوای سیاسوی و ایودئولو یک در اصوطالح هوای ایتصوادگرایانه یوک جانبوه دگرگوون پوذیر و
غیره تفسیر شده اند .برخالف ماتریالیسم تاریخی که به ناروا متهم به آن شده است!
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کشمکشی که هوادارا ن تئوری استوار بر نوآوری شویوه هوای متفواوت تولیود و هوواداران تئووری اسوتوار بور ترکیوب
دایمی ساختارهای سوداگرانه و ساختارهای اجتماای را که برتر از شیوه های تولید است ،رویاروی هم یرار می دهود،
به اقیده من ،از مسئله نابجا طرح شده ،ناشی می شود ،زیرا اصطالح های آن نابجا تعریف شده است.
ماتریالیسم تاریخی آن طور که من آن را در می کنم -به طور یطع می گویم -به یک مسئله به درسوتی پاسوخ داده
است و سه مسئله را معلا گذاشته است .به اقیده من ،مارکس روی وی گی شیوه تولید سرمایه داری پرتوو افکنوده اسوت
که پس از او دیگور نموی تووان آن ر ا بوه ترکیوب مالکیوت خصوصوی ،مزدبوری و رابطوه هوای تجواری کواهش داد .البتوه،
ماتریالیسووم توواریخی سووه رشووته مسووئله نووه انوود مهووم را بوواز گذاشووته اسووت .نخسووتین مسووئله مربوووط بووه «شوویوه هووای تولیوود
پیشین» است .من از تفسیر فرمانروا که رشته شیوه های پیشین را افزایش می دهد ،انتقاد کرده ام و هم زمان یک شیوه
را که خراجی توصیف شده پیشنهاد کرده ام؛ زیرا تکیوه را روی هماننودی رابطوه یودرت -بیورون کشویدن موازاد در هموه
شکل های پیشین رویارو با اختالفی یورار موی دهود کوه در سورمایه داری بوه طوور صووری یودرت را از بیورون کشویدن
مازادی که تابع یانون ارزش است ،جدا می کند .دومین مسئله مربوط به سرمایه داری به انوان سیستم جهانی است کوه
من پیشتر گفته ام که در وایع از جانب مارکسیسم تاریخی مطرح نشده اسوت .سوومین مسوئله آشوکار مربووط بوه درجوه و
شکل های وابستگی متقابل منطقه ای -حتی جهانی در دوره های پیشین است.
در رویارویی میان «گوهرگرایان» دکه به اقیده آن ها رابطه هوای تجواری در سواختارهای اجتمواای گنجیوده انود و
«شکل گرایان» دکه به اقیده آن هوا بوازار ،منطوا تغییرناپوذیر انسوان ایتصوادی  Home économicusرا بیوان موی
کند  ،بررسی هایی که من در با انجام داده ام ،محو شده اند .به یقین کوارل پوو نی بوانی آن نیسوت؛ زیورا او بوه رابطوه
های تجاری دوره های پیشین رجوع می کند کوه دآن هوا را بوا یوانون ارزش سورمایه داری در هوم نموی آمیوزد در وایوع
توابع منطوا هووای یودرت فراایتصوادی اسووت .موردم شناسووان «بودوی گورا» و «موودرن گورا» کوه کشوومکش موورد بحووث را
برانگیخته اند ،همواره شناخت امیقی از فرهنب مارکسیستی ،چون پو نی نداشته اند.
ابهام میان رابطه های سرمایه داری و رابطوه هوای تجواری و حتوی کواهش آن هوا بوه ایون هوا ،بوه اقیوده مون مسوئول
لغزش و فرافکنی به اقب بررسی های انجام یافته درباره دنیای مدرن است.
من به تحلیلی باز می گردم که در ارتباط با سیستم های پیشین پیشنهاد کرده ام و از زمان انقالب هایی که آن ها را
د 500تووا  300پوویش از موویالد بنووا نهوواده انوود ،خراجووی توصوویف کوورده ام زیوورا آن هووا بوور شووالوده یلمروهووای بووزرگ
ایدئولو ی های خراجی -یونانی ،هندویی ،کنفوسیوسی -تعریف شوده انود و فرموانروایی ایودئولو یک را در سیسوتم هوای
پیش سرمایه داری خاطرنشان می کنند .االوه بر این ،من این جا از سه منطقه و نه چهار منطقه آن طور که این ها آن
را مطرح می کنند ،صحبت کرده ام که خاور نزدیک داربی شده را از آسیای مرکزی دتا حمله های تر ها متموایز
می کنند؛ زیرا تاریخ با بازگشت به زمان خوانوده موی شوود :متأسوفانه پیودایش سورمایه داری ،البتوه ،یوک منطقوه اسوالمی
وجود داشت که دنیاهوای اربوی ،ایرانوی و تور را در بور موی گیورد .ایون دنیوا بنوا بور موو هوای پیواپی از زموان یونوان
گرایی شکل گرفته و من تأیید کرده ام که اسالم به انوان واپسین شکل ایدئولو ی خراجی برای این منطقه پدید آمود .از
این رو ،من اروپا -ی مسیحی -را به انووان یوک پیراموونی از هموین منطقوه ،هموان ایودئولو ی خراجوی دایون جوا مسویه
گرایی که بنا بر بنیاد پراکندگی د«فئودالی» یدرت امول موی کنود ،موی نگورم .البتوه ،بوه طوور یطوع ،پویش از اسوکندر،
منطقه «خاور نزدیک -آسیای مرکزی» وجود نداشت ،بل که بیشتر یطب هوای خراجوی متموایز دمصور ،بوین النهورین و
ایووران هخامنشووی وجووود داشووت .اسووکندر دسووت بووه یگانووه سووازی منطقووه زد .ا ّمووا در ایوون کووار کامیوواب نشوود و ُرم ،ایووران
ساسانی دو توسعه آن در آسیای مرکزی را که خار از کشورگشوایی اش بازمانوده بوود ،بوه اقوب رانود .اسوالم سوومین
روایتی است که در وایع منطقه را وحدت بخشیده است .اگر با روش اام تر به زمان بیشتر بازگردیم شومار یطوب هوای
خراجی آغازین فزونی می یابد.
این تز می تواند در برخی جنبه ها به تز دیوید ویل کینسوون نزدیوک شوود کوه کوار کشورگشوایان و وحودت دهنودگان
«تمدن های مرکز» را که بنا بر آمیختگوی امول موی کنود ،پویش رو موی نهود دمصور -بوین النهورین ،بعود خواور نزدیوک-
یونان ،سپس میراث های امپراتوری اسکندر -رم -اروپوا و غیوره  .بجوز ایون پیوروزی فرهنگوی سراسور سویاره فقوط موی
تواند کار سرمایه داری مدرن باشد ،این پیروزی همواره ناتمام بایی می ماند و بی ویفه نوزایی نایکسانی ها را بور موی
انگیزد دزیرا سرمایه داری با مقاومت یربانیان توسعه یطب بندی کنندگان اش -که فرهنگی بود -برخورد موی کنود  .توز
این امتیاز را دارد که روی این تضاد وی ه که نموودار کلیوت گرایوی اسوت ،انگشوت موی گوذارد کوه توسوط سورمایه داری
اروپا د ُم بریده شده است .من این تضاد را در «اروپا مرکزانگاری» تحلیل کرده ام.
تشکیل منطقه های بزرگ خراجی یگانگی آن ها را در یک سیستم دولتی یگانوه ایجواب نموی کورد؛ بوراکس ،هموان
طور که میشل مان خاطرنشان ساخت ،یلمروهایی که بنا بر شبکه های سازماندهی یدرت های سیاسی و نیامی ،مبادلوه
هووای ایتصووادی ،پراکنوودگی هووای ایوودئولو یک و مووذهبی مطابقووت ندارنوود ،ترکیووب کووم یووا بوویش مناسووب آن هووا جامعووه هووای
گوناگون را مشخ می سازد .برخی ها شایسته دوام یافتن و شکوفا شدن و حتی گشوده شدن و جلب و جوذب کوردن و
برخی دیگر در بن بست های مرگبار زندانی اند .با وجود این ،در این چارچوب ،مفهوم های «مرکزهوا»« ،پیراموون»
ها و مفهوم ه مونی می توانند به شرط محدود نکردن شان در ارتباط با بهره کشی ایتصادی -از راه همسویی در تقابول
جدید -خود را بارور نشان دهند .در این چارچوب در نیر گرفتن شبکه های مبادله ها و کنش های متقابل بسویار وسویع
تر که اغلب نمی توان آن را تصور کرد ،می تواند به سخن گفتن از «سیستم های منطقوه ای» مجوال دهود ،بوه شورط آن

12

که نتیجه های به سختی برگزیده این مبادله ها را با نتیجوه هوای بوی نهایوت ساختارسواز سیسوتم جهوانی مودرن کوه بوه ایون
دلیل فقط در خور این وجه کیفی است ،در نیامیزد .یرائت تاریخ ،براکس ،تصدیا هوای افوراط گرایوان سیسوتم جهوانی،
ماندگاری بسیار زیاد تعادل یطب های دنیای یدیم را نشان می دهد.
ماندگاری مترادف و ضوعیف ایسوتا نیسوت .هموه سیسوتم هوای پیشوین بوراکس زیور انگیوزش تضواد پایوه هماننودی در
جنووبش پایدارنوود کووه ویو ه و مشخصوه آن هووا اسووت .ایوون تضوواد ،منطووا فرمووانروای یوودرت خراجووی را در برابوور نیازهووای
توسعه نیروهای تولیدی یرار می دهد که در گرایش به مستقل شدن رابطه های تجاری نمودار می شوند.
اثرهای برجسته انه آبوو لوگوو . ،ن .چوودری ،جوان فیتوز پاتریوک ،بوه ویو ه گ .گوودس ایون تضواد را در شور
اسالمی در هند و در چین ،در همه نقطه های هماننود آن در یورن هوای میانوه اروپوا و طوی یورن هوای مرکانتیلیسوم گوذار
سرمایه داری امل می کرد ،روشن ساختند :نقوش شوهرهای تجواری دریوایی و یواره ای «جواده هوای ابریشوم» ،فرانسوه،
آلمان ،ایتالیا ،شر اسالمی آسیای مرکزی ،ما کا ،صحرا ،ساحل شریی آفریقا ،دریاهای چین و اپون ،هموه جوا هماننود
است .آن جا همه دالبته در چارچوب کارگاه ها یا نیام تولید خوانگی بورای صودور فورآورده هوایی تولیود موی کردنود کوه
همواره تنها «معتبر» نبودند ،بل که گاه کاربرد اادی دارند ،حتی اگر به طبقه های مرفوه اختصوا داشوتند .بنوابراین،
این جا می توان از سرمایه داری تجاری صحبت کورد .وانگهوی ،موارکس هوم هموین برداشوت را داشوت .کشومکش میوان
سرمایه داری تجاری ،تمایل های اش به مستقل شودن در برابور یودرت خراجوی ،توسوعه هوای دریوانوردی کوه برانگیختوه
بود ،وی ه تاریخ اروپا نیستند .آن ها را در چین باز می یابیم که در آن انتقال مرکز ثقل ایتصاد کشور شمال «فئودالی»
بوه جنوووب «دریووانوردی» در حوال پدیوودار سوواختن امپراتوووری کنفوسیوسوی در مجمواووه ای از دولووت هوا بووود کووه برخووی
ساختار نمونه وار سووداگرانه آن توانسوته بوود در دریوا و اییوانوس آرام آن چوه را کوه مرکانتیلیسوم دیرتور در مدیترانوه و
آتالنتیک وایعیت بخشید ،بوجود آورد .ضربه تویف توسط مینب ها زده شد ،چنان که بر پایه همین وایعیت ،حمله هوای
تُر و مغول به خاور نزدیک توانستند چونان رویدادهای تاریخی رخ بنمایند که مجال آن برای اروپوا فوراهم آموده بوود.
از این رو ،سرمایه داری توانست این جا بوجود آید .برخالف آن چه ایدئولو ی اروپا مرکز انگاری تلقین می کند ،ایون
فرآورده استثنا اروپایی بر یااده نبود ،بل که براکس ،نتیجه طبیعی تضاد اساسی همه سیستم های خراجی بود.
با این همه ،شناختن این وایعیت به هیو وجه نه به این معنا است که سرمایه داری پویش از ایون آن جوا موجوود بوود،
نه به این معنا که سرمایه داری به دلیلی که به طور مشخ دراین منطقه پیرامونی جهان خراجوی -اروپوا -پدیودار شود،
تحلیل وی ه این وایعیت را ایجاب نمی کند ،نه به این معنا که با این همه ،دوره مرکانتیلیستی اروپا هیو چیز تازه ای که
پیش از این و جاهای دیگر دیده ایم ،ببار نیاورد .به همین ترتیوب ،شودت رابطوه هوا بوین شوهرهای تجواری شوبکه جهوانی
دوره های خراجی مجال صحبت دربواره سیسوتم جهوانی یکپارچوه ،آن گونوه کوه توسوط سورمایه داری مودرن سواخته شود،
نمی دهد .فراموشی این نکته که ایون شوهرها کارخانوه ای و تجواری و ناصونعتی انود و در دنیوای روسوتایی فرموانروا جوا
دارند و طعمه آسان یدرت های خراجی اند ،به منزله پایمال کردن تاریخ است.
اکنون می توانیم مسئله های مربوط به نابرابری های توسعه ،یطب بندی هوا و ه موونی هوایی را کوه بوه آن هوا و بوه
سیکل های احتمالی دوره های پیشین در چارچوب اصول مشخ وابسته اند ،مرور کنیم.
در یک تحلیل برجسته بنا بر بسیاری از جنبه های اش ،کاجسا آخولم نتیجه گیری های زیر را پیشنهاد می کند:
دالووف  -حتووی در بووا ترین دوره روزگووار یوودیم دمثوول بووین النهوورین مووی توووان دولووت هووای اسووتوار بوور کنتوورل تولیوود
کشاورزی را از دولت هایی که بر پایه فرمانروایی شبکه های بسیار وسیع بازارها تشکیل شده اند ،متموایز کورد .دب -
مازاد کشاورزی دغله ها نمی تواند به برونز ،پارچه ها ،جواهرها و سالح ها تبدیل شوود ،اگور یودرت محلوی دسترسوی
بووه موواده هووای اولی وه زم بوورای ایوون تولیوودها نداشووته باشوود ،در ایوون صووورت مووی توانوود در جسووتجوی آن هووا در فراسوووی
مرزهای سیاسی اش برآید دپ  -مبادله ها دراین وضعیت نمی تواند آن گونه که استوار بر «ثروت های معتبر» اسوت،
نگریسوته شووود ،بوول کووه بایوود بووه کلوی اسووتوار بوور ثووروت هووای اساسووی باشود .کاجسووا اخووولم از آن جووا طبقووه هووای رهبووری
مرکزها را که در گروه بندی هوای معوار داشورافیت هوای ارضوی ،دیووان سوا ری ،تواجران تجلوی موی کننود و بهوره
کشی از طبقه های مردمی به شکل های گوناگون دخراجی ،بردگی ،کارمزدبری می پردازند ،از طبقه هوای پیراموونی
ها که به زبده مباشران «فئودالی» میانجی در صدور مواد اولیه شوان محودود موی گوردد و واردات را کنتورل موی کننود،
متمایز می کند .من چیزی برای نکوهیدن همه این پیشنهادها ندارم ،مگر این که مسوئله ابوارت از سورمایه داری اکنوون
موجود در درون جامعوه هوای پیشاسورمایه داری نباشود .وانگهوی ،کاجسوا اخوولم آسویب پوذیری ایون رابطوه هوای مرکوز-
پیرامون ها را که همواره تابع رویدادهای تحول یدرت های سیاسی و نیامی است ،می پذیرد.
مجمواه بررسی هایی که توسط میشل رو ن انتشار یافت ،گشودن بحث دربواره مفهووم هوای مرکوز و پیراموون در
دنیای باستان را پیشنهاد می کند .من این جا بررسی های بوه کلوی اساسوی توسوط فیول کهول را یوادآور موی شووم :دالوف -
بازرگوانی آسویای مرکوزی فون هوای اساسوی دکارهوای فلوزی ،پورورش
اغلب منطقه های بسیار پیشورفته دمثول شوهرهای
ِ
اسب ها را کنترل نمی کردند ،که در رابطه مرکز -پیرامون خصولت بهوره کشوی آن را زایول کنود .دب  -بوه طوور کلوی
جوو انحصواری
این فن ها بر خوالف تکنولوو ی مودرن بسویار سواده بوود و هنووز نموی توانسوت توسوط مرکزهوای برتوری ّ
شود .و هم چنین بررسی لی ِورانی را یادآور می شووم کوه روی جنبوه هوای مشوتر سیسوتم ایودئولو یک درنوب دارد کوه
مرکزهووا و پیرامووونی هووای همووان منطقووه را بووه هووم پیونوود مووی دهوود و بووه ایوون ترتیووب بووه نگوورش موون دربوواره فرمووانروایی
ایدئولو یک در سیستم های خراجی می پیونودد .سورانجام یوادآور موی شووم کوه سویکل هوای توسوعه و بحوران سیاسوی کوه
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توسط مارفوئه ،موری و رسن در مصر ،بین النهرین و در همه خاورنزدیک بررسی شده اند ،از تضادها میان منطا
خراجی و کوشش های مستقل شدن انصرهای تجاری جامعوه ،یعنوی بوه طوور مشوخ از تضواد اساسوی شویوه خراجوی
بوجود آمده اند .در حقیقت ،تنها یک نمونه از توسعه ایتصادی «خارجی» چشمگیر در جهان باستان وجوود دارد کوه در
این مجمواه بررسی شده است :مجمواه ُرم دکه توسط دافنه ناش مطورح شود  ،اولیگارشوی سوناتوری و مالیوات سوتانان
سهیم آن ایالت هوا را از راه خورا و رابطوه هوای تجواری انحصواری شوده غوارت موی کننود .البتوه ،امپراتووری ُرم ماننود
امپراتوری اثمانی یک دولت غارتگر است که به این دلیل او آن بور اثور افوول درازمودّت بسویار کوتواه بووده اسوت .از
ایوون رو ،دیووده ایووم کووه رابط وه مرکووز -پیرامووون ایوون جووا وارونووه شووده اسووت :ایالووت هووای غووارت شووده از حیووث ایتصووادی
تر هستند.
مرکزهای فرهنب فرمانروا دیونانی در ُرم ،اربی و ایرانی در امپراتوری ُ
 -6شکل بندی تاریخی سرمایه داری
همه سیستم هاي خراجی پیشرفته دشر اسالمی ،هند ،چوین در سوپیده دم فوته آمریکوا توسوط اروپوا از هموان تضواد
اساسی که تنها به ابتکار سرمایه داری می توانست رفع شود ،به تکاپو در آمدند .با این هموه ،نموی تووان انکوار کورد کوه
پیدایش این واکنش در اروپا باید به نوبه خود به طور مشخ بررسی و بیان شود؛ چنان که بایود دلیول هوایی بورای ایون
مسئله باشند که توسعه سرمایه داری در اروپا تحول ممکن در همین راستا را در دیگر منطقه های جهان متویف کرد و
حتی آن ها را با مشکل های پس روی روبرو ساخت.
مسئله آن جا برای من مسئله جدیدی نیست؛ زیرا آن هوا موضووع اساسوی مشوغله هوا و نوشوته هوای مورا از 1957
تشووکیل مووی دهنوود .وانگهووی ،پاسووخ هووای موون بیکبوواره در ارتبوواط بووا زمینووه ای اسووت کووه زمینووه رویکوورد بووه دبسووتان
سرمایه داری -سیستم جهانی است .از این رو ،به یادآوری کوتاه نتیجه گیری هایم بسنده می کنم:
دالف  -گذار مرکانتیلیستی اروپا در مقایسه با وضعیتی که جاهای دیگر و پیش از آن دیده شده خود وی ه است .این
وی گی استوار بر این وایعیت است که دولت مطلا گرای دوره مرکانتیلیستی اروپا ادامه یدرت خراجی فئودالی پراکنده
دوره پیشین دکه به این دلیل شکل پیرامونی دولت خراجی اسوت نیسوت؛ بول کوه نفوی آن اسوت ،در صوورتی کوه جاهوای
دیگر و پیش از آن ددر شر اسالمی ،در هند ،در چین دولت خراجی شکل کاملی را دکه من آن را مرکوزی توصویف
کرده ام نشان می دهد و آن را حفی می کند.
دب  -در طی مرحله  1150 - 1300فئودالیسم اروپا بر پایه آباد کردن زمین های جدید با توسعه ای روبرو است
که تابع منطا خا یدرت آن است .این توسعه در جریان مرحلوه بعودی د 1300 - 1450کوه نمایشوگر کواهش بوازده
ها است ،به تحلیل می رود ،ا ّما سیستم یدرت ناکامل دفئودالی بایی می ماند .بنابراین ،این دو مرحله به سرشتی به کلی
متفاوت با سرشت های مرحله های بعدی توسعه و بحران سرمایه داری مربوط انود .سواز و کوار خوا واپسوین مرحلوه
ها که پیشتر از نیر گذشت این جا وجود ندارد؛ این در صورتی است که خصولت پیراموونی شوکل بنودی خراجوی اروپوا
نمایشگر انعطاف پذیری است که می توان آن را در برابر انعطاف ناپذیری نسبی شوکل هوای خراجوی مرکوزی پیشورفته
یوورار دارد .بحووران سیسووتم فئووودالی بووا پیوودایش دولووت مطلووا گرایووی رفووع مووی شووود کووه بووا فووته آمریکووا ،ایتصوواد جهووان
مرکانتیلیستی را که برای خدمت به آن جانشین می شود ،بوجود می آورد.
دپ  -مفهومی که طبا آن دولت مطلا گرا از حیث سرشت فئودالی خواهود بوود ،چوون کوه دولوت سورمایه داری از
حیث گوهر باید لیبرالی باشد ،انحرافی است که توسط ایدئولو ی بور وایی بوجود آمده است .به االوه ،این ایدئولو ی
آن را از دیگر چیزهوای نوه انود ف ریبنوده بوجوود موی آورد .هموان طوور کوه امتیواز انگلویس نسوبت بوه رییوب اصولی اش
فرانسه مربوط به سیستم سیاسی دجاذبه لیبرالیسوم یورن  18یوا ایودئولو ی اش دپروتستانیسوم یوا برتوری فنوی اسوت .در
وایع ،این امتیاز ناشی از وضع ممتاز انگلیس در سیستم بهره کشی از پیرامونی های آمریکایی است.
دت  -بریراری یوک سیسسوتم جدیود از رابطوه هوای مرکزهوا -پیراموونی هوا بوین اروپوای اتالنتیوک و آمریکوا تکورار
رابطه های -نابرابر یا نه نابرابر -استوار بر توسعه جغرافیایی مبادله های تجواری در دوره هوای پیشوین نیسوت .آمریکوا
بووا اروپووا « تجووارت نمووی کنوود» بوول کووه بووه انوووان پیرامووونی بوورای یکپووارچگی بهووره کشووی ایتصووادی توسووط اروپووای
مرکانتیلیستی ساخته شده است .از میان نویسندگان دبسوتان سیسوتم جهوان  .م .بلوو بوه درسوتی روی اهمیوت بسویار زیواد
این بهره کشی که به طرز خاصی نموودار اسوت ،تکیوه موی کنود -1 :بوا جریوان چشومگیر طوال و نقوره ،موضوع اجتمواای
سرمایه داران جدید تجاری در جامعه اروپایی تقویت می شود و بورای آن هوا امتیواز موؤثری نسوبت بوه هموه رییوب هوای
شان فراهم می آورد دآن ها می توانند همه جا در جهان بهترین ییمت ها را پیشنهاد کنند  -2بنا بر حجم اییم سودهای
به دست آمده از کشت و کارهای آمریکا :در 1600صادرات شکر از برزیل دوبرابر صادرات کل انگلیس و غیره می
شود.
دث  -دو سوووویکل توسووووعه د 1450 - 1600بعوووود تعوووودیل سوووواختاری دوبوووواره د 1600 - 1750ایتصوووواد جهووووان
مرکانتیلیستی بنابراین وایعیت ،از حیث گوهر سرشت خا و متفاوت شان را با سرشت های سیکل های آینوده سورمایه
داری کامل دارند.
د  -بنابراین ،در پیدایش سرمایه داری اروپا ،دو اامل دانعطاف پذیری شیوه خراجی پیرامونی فئودالی ،ساختمان
یک ایتصاد جهان مرکانتیلیستی و ساختن پیرامون آمریکایی در این چارچوب به طور نواگزیر بوه هوم مربووط و جودایی
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ناپذیرند .من این تحلیل را کوه توسوعه نوابرابر توصویف کورده ام دجهوش کیفوی بوه پویش کوه بور پایوه پیراموون هوای سیسوتم
پیشین بوجود می آید  -در برابر برهان های فرهنب گرایانه «معجزه اروپوا» یورار موی دهوم کوه از طریوا تغییور شوکل
اروپا مرکزی ایدئولو ی غربوی کوه آن را نقود کورده ام ،فرموان موی رانود :توسول بوه پیشوینیان یونوانی اسوتوره ای ،مسویه
دوستی ،ن ادپرستی.
دچ  -خصلت سرمایه دارانه مرکانتیلیستی در گسست ایدئولو یکی همراه بوا شوکل بنودی دولوت مطلوا گورای :تور
ه مونی متافیزیک است ،در بیان می آید.
 -7آینده سرمایه داری
یطوووب بنووودی دایموووی در سووورمایه داری جهوووانی ،مصوووممانه فوووار از ایووودئولو ی لیبرالوووی ،هموووه معنوووای شوووان را در
پیشنهادهای آن زایل می سازد .سیستم جهانی بنا بر وایعیت خود تضادی حل ناشدنی در چارچوب منطا توسعه سرمایه
بوجود می آورد .زیرا هر کوشش پیرامونی ها -کوه خلوا هوای شوان دسوت کوم سوه چهوارم بشوریت را تشوکیل موی دهنود-
برای «رسیدن» ،یعنی تأمین سطه های زندگی مقایسه پذیر با خلا های ایلیت ممتاز مرکزها را واهی می سازد.
ایدئولو ی لیبرالی در صورتی معنا داشت که جرئت کند لغو کامل مرزها را ااالم دارد ،یعنی این مرزها را برای
مهاجرت های زحمتکشان بگشاید ،همان طور که گشودن مرزها را برای مبادله ها و جریان های سرمایه می طلبود .در
وایع ،این ایدئولو ی در صورتی با خودش منطقی خواهد بود که همگون سازی شورایط اجتمواای در مقیواس جهوانی را
از راه سرمای داری پیشنهاد کند .این گشایش در دستور روز یرار ندارد ،به خاطر این کوه وایعیوت ملوی موانع از تحقوا
ایون چشوم انووداز اسوت .مسووئله ایون نیسوت کووه دلیول هووای موورد اسوتفاده -در سووطه هوای سیاسووی ،ایودئولو یک و فرهنگووی
پذیرفتنی باشند یا نه .وایعیت آن جا است .مدافعان ایدئولو ی لیبرالوی در ایون صوورت خواهنود گفوت کوه گشوایش جریوان
مبادله ها و سرمایه ها بهترین لحیه است .این امور زیواد معنوی نودارد :زیورا گشوایش در ایون شورایط محودود دلیول یطوب
بندی است که به هیو وجه پذیرفتنی نیسوت .ایون بوه آن موی مانود کوه بگووییم :مورگ پوس از زنودگی بهتورین لحیوه اسوت!
بنابراین ،ایدئولو ی لیبرالی صاف و ساده نیرنب اسوت؛ زیورا بهتورین لحیوه حقیقوی بایود بور پایوه سونجه توانوایی کواهش
یطب بندی تعریف شود .در ایون مفهووم منطوا موی طلبود کوه اگور زم اسوت ،جریوان مهواجرت هوا کنتورل شوود .گشوایش
مبادله ها و جریان سرمایه ها هم باید مانند آن کنترل شود .از این رو «ناپیوستگی» پرهیزناپذیر است و هم زموان یکوی
از شرایط اساسی فرارفت از سرمایه داری و کاهش تدریجی یطب بندی را معین می کند.
تزی که طبا آن هیو جامعه نمی تواند از مصاف دایمی جهانی شدن دسرمایه داری رها باشد و «توسوعه» چیوزی
جز توسعه در درون ایون سیسوتم نیسوت و «توسوعه مسوتقل» ممکون در خوار از آن وجوود نودارد ،بوه یگانوه امور وایعوی
مربوط است؛ یعنی توسعه سرمایه داری از این رو خوب است ،ا ّموا بیکبواره از ایون ایوده کوه «دگرگوونی جهوان» ممکون
است ،روی می گرداند.
چون متمایز کردن ایون دو سوطه زم اسوت ،مون در نیوامیختن دو مفهووم توسوعه سورمایه داری و توسوعه را پیشونهاد
کرده ام ،حتی اگر افسوس در کاربرد جاری ابهام زیواد اسوت .توسوعه سورمایه داری از حیوث سرشوت یطوب بنودی کننوده
است .توسعه باید بنا بر تعریف از سرشتی متفواوت بوا شویوه غلبوه کوردن بور ایون یطوب بنودی باشود .بوه اقیوده مون مفهووم
توسعه از حیث گوهر ،مفهومی نقدی از سرمایه داری است.
دوم جهوانی فرموانروا بووده اسوت ،ایون تموایز را روشون نکورده اسوت.
ایدئولو ی توسعه که بر صحنه پوس از جنوب ّ
بوورای برخووی هووا -بووور وازی هووای ملّووی جهووان سو ّووم اصوور بانوودونب د - 1955 - 1975هوودف «توسووعه» ابووارت از
«رسیدن» [به کشورهای پیشرفته] ضمن بایی مانودن در سیسوتم جهوانی از راه سیاسوت هوای مناسوب دولوت دملوی شودن،
صونعتی شوودن و غیووره بوووده اسوت .بوورای سووایرین -دولووت هوای موسوووم بووه سوسیالیسووت هموین هوودف د«رسوویدن» را کووه
مستلزم همانندی آشکار است با پاره های هدف متضاد ساختن «جامعه دیگر» در آمیخته بود.
وانگهی ،رشد تصاادی کنترل ناپذیر که از منطا شیوه تولید سرمایه داری ناشی می شوود ،هموان طوور کوه زیسوت
بوم شناسان آن را کشف کردند ،خودکشی است .بنابراین ،سرمایه داری به انوان شیوه تولید و سیستم جهوانی هوم زموان
خودکشی و جنایتکارانه است که به احتمال د لت بر کشتارهای جمعی در پیرامون های به شورش برخاسته دارد.
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