آینده قطب بندی جهان
 -1نابرابری در رشد جامعه های بشری ،سراسر تاریخ شناخته شده از فرازترین روزگار قدیم را نشان
می دهد .ا ّما تنها در دوران جدیدد اسدک ده قبدد بنددی نتیجده پایددار توسدعه جهدانی سیسدتمی اسدک ده بدرای
نخستین بار در تاریخ مجموع خلد هدای سدیاره را در ید منبد اقتددادی ،منبد سدرمایه داری یهپار ده
رده اسک.
قبد بندی جدیدد سسدرمایه داریش شدها هدای پیداپی ای را در ارتبداب بدا ت دوا شدیوه تولیدد سدرمایه داری
آشهار می ند.
سالفش :شها مر انتیلیستی س1500-1800ش پیش از انقالد ددنعتی بدر هومدونی مسدلب سدرمایه تجداری
مر زی های آتالنتی و ساخک پیرامونی های عدر س شورهای قاره آمریهاش بر سدد پیدروی امدا شدان
از منب انباشک سرمایه تجاری فرمانروا بود.
سدش :گونگی ای ه می تواند « السی » را تودیف ند بر پایه انقالد دنعتی سدامان مدی یابدد ده
از این پس شها های مر زی سرمایه داری را مشد خص مدی ندد .در ددورتی ده پیرامدونی هدا سبده تددری
همه آسیا -به جز واپدن -و آفریقدا ده بده آمریهدای تدین امدافه مدی شدودش روسدتایی ،نده ددنعتی و بندابراین
واقعیک از دیدگاه مشار ک شان در تقسیم ار بدین المللدی سدرمایه دارانده در تولیددهای شداورزی و معددنی،
دوم نه م اهمیک سیستم همراه اسک :تبلور
ویوه ار باقی می مانند .این مشخده مهم قبد بندی با مشخده ّ
سیسددتم هددای دددنعتی مر ددزی بدده عنددوان سیسددتم هددای ملددی خددود متمر ددز بدده مددوازاک سدداختمان دولددک ملددی
بورووایی بنا شده اسک .در مجموع ایدن دو مشخدده بدعددهای فرمدانروای ایددیولووی رهدایی ملدی را ده در
پاسخ به مداف قبد بندی شها گرفته ،در نظر می گیرد.
س1ش -اشتیاق به دنعتی شدن ،مترادف پیشرفک رهدایی و وسدیله «رسدیدن» [بده شدورهای پیشدرفته .م س2ش
اشتیاق به ساختمان دولک ملی مانند مددا هدای مر دزی .ایددیولووی مددرنیزه شددن بندابراین ممدمون اساسدی
مفهوم مدرنیته مشخص می شود .شها های السی قبد بندی سیستم جهدانی انقدالد ددنعتی ساز 1800ش
دوم جهانی را دمعین می نند.
تا پس از جنگ ّ
سجش :دوره پس از جنگ س1945-1990ش دوره فرسایش تدریجی دو خدلک دمعدین بدا اسدک .در واقد
این دوره دوره دنعتی شدن پیرامدونی هدا  -البتده ندابرابر ا ّمدا عامدا فرمدانروا در آسدیا و در آمریهدای تدین
اسک ه جنبش رهایی ملی برای شتاد دادن آن در ار ود دولک های پیرامونی ه به تقرید همه استقالا
سیاسی شان را پس گرفته بودند ،بهار می برد .ایدن دوره همزمدان دوره ویراندی تددریجی سیسدتم هدای تولیدد
ملّی خود متمر ز مر زی و تر ید دوباره شدان بده عندوان عنددرهای تشدهیا دهندده سیسدتم تولیددی جهدانی
یهپار ه اسک .این فرسایش دوگانه بازنمود جدید ورفش جهانی شدن اسک.
سدش :انباشک این دگرگونی ها راه فروپاشی تعادا هدای مشخدده سیسدتم جهدانی پدس از جندگ را همدوار
می سازد .ایدن انباشدک در نفدس خدود بده نظدم جدیدد جهدانی ده بده ویدوه بندا بدر شدها هدای جدیدد قبدد بنددی
تودیف شده نمی انجامد ،با ه به «بی نظمی جهانی» می انجامد ،هرج و مرجی ه ل ظه ما را نشان می
دهد از سه نا امی سیستم ناشی می شود:
 -2یهی این ه شها های جدید سازمان دهی سیاسی و اجتماعی فرارفک از دولدک ملّدی ،خواسدک جدیدد
جهانی شدن سیستم تولید را گسترش نداده اسک.
 -2دو دیگر این ه سیستم های راببه های اقتدادی و سیاسی مناسد ه وشش ددنعتی شددن رقدابتی
پیرامونی های جدید آسیا و آمریهای تین در بازار جهانی و جسدتجوی ید رشدد لدی را سدازش مدی دهدد،
مشخص نهرده اسک.
 -3سه دیگر ایدن ده راببده هدا بدا پیرامدونی هدای آفریقدا را مشدخص نهدرده اسدک ده در ددنعتی شددن
رقابتی ،جز راببه های برد ،وارد نشده اند.
این هرج و مرج در همه منبقه های جهان آشهار می گردد و در همه بدعدهای نمود سیاسدی ،اجتمداعی و
ایدیولووی ب ران آن ها گسترده می شود .این سرآغاز دشواری های اروپاسک ه ناگاه بنظدر مدی رسدد از
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دنباا ردن درآمیختگی بازارهای اش و توسدعه مدوازی شدها هدای سیاسدی تهمیلدی در مقیداس اروپدا نداتوان
اسک؛ این سرآغاز تشن هایی اسک ه به همه پیرامونی های اروپای شرقی ،جهان سوم پیشین نیمه دنعتی،
هارم دنیدای جدیدد اشدیه ای مدربه مدی زندد .دور از پشدتیبانی از جهدانی شددن ،هدرج و مدرج ندونی
ی
نهایک آسید پذیری آن را آشهار می ند.
سهـ ش :الک بی نظمی فرمدانروای خداص زمدان مدا نبایدد مدان شدود ده بده ت دوا هدای گونداگون ممهندی
بیندیشیم ه به ی «نظم جدید جهانی» می انجامد ،به دقک ،تی اگر این ت وا های ند شهلی ،گونه هدای
مختلف نظم های ممهن جهانی آینده باشند .هدف اندیشه ورزی مدن ایدن جدا از دعدوک بده گفتگدو دربداره ایدن
مسیله ها ه توسب گفتمان جهانی شدن زدوده شده ،از این رو ،ناگزیر اسک ه غلبه گرایی اش را در همدان
زمان ه همه رویدادها ناپایداری اش را تومیح می دهند ،اعالم دارد.
بدون ش خوانندده خواهدد دیدد ده روش پیشدنهادی ایدن ت لیدا تداریخ سدرمایه داری جهدانی روی مسدیله
«هومونی ها» متمر ز نشدده اسدک .مدن از روشدی پیدروی نمدی دنم ده قرایدک ایدن تداریخ را وندان قرایدک
هومونی های پیاپی مبرح می ند .به عقیده من ،مفهوم هومونی ه همواره به شها مبهم تعریف شدده و از
این رو ،اندک علمی و اغلد بی هوده اسک ،بنظر مدن نبایدد دانون ب د را تشدهیا دهدد .بدرعهس ،مدن ایدن
اندیشدده را تومددیح داده ام دده هومددونی بددی آن دده قاعددده باشددد ،اسددتیناس در تدداریخ واقعددی اسددک دده بدده شددیوه
فرمانروا بنا بدر تعدارش شدریهانی نشدان داده شدده ده هومدونی را در نفدس خدود بدا نا دامی روبدر مدی ندد.
هومونی ایا ک مت د ،ه بنظر می رسد در زمان مدا  -شداید تنهدا بده علدک نبدود بددیا در بدی نظمدی خدود را
ت میا می ند  -بنابراین ونان جهانی شدن در شها هایی ه بر پایه آن ها عما می ند ،شهننده و ناپایدار
باقی می ماند.
باید بنا بر گفتگوی ورف درباره آن ه ه یز نو در سیستم جهانی وجود دارد
 -2به عقیده من ،ب
و بنا بر فرسایش سیستم پیشین به وجود آمده ،گشوده شود.
در این زمینه تهرار می نم ه عندرهای جدید در ذهن من دو مورد اند.
سالفش :فرسایش دولک ملی خود متمر ز و زوالی ه موجدد همزمدانی میدان فمدای بداز تولیدد انباشدک و
فمای مدیریک سیاسی و اجتماعی اش می شود ه تا ایدن جدا بده دقدک بندا بدر مرزهدای ایدن دولدک ملّدی خدود
متمر ز مشخص شده اسک.
سد ش :فرسایش اخدتالف مر زهدا م منبقده هدای ددنعتی ا پیرامدونی م منبقده هدای ناددنعتی و پیددایش
بدعدهای جدید قبد بندی.
شور در هرم جهانی بنا بر سدبح تواندایی رقدابتی تولیددهای اش در بدازار جهدانی مشدخص
موقعیک ی
مددی شددود .بازشددناخک ایددن قیقددک مسددلم بدده هددیک وجدده ایجدداد نمددی نددد دده ایددن دیدددگاه پددیش پددا افتدداده روایددک
بورووایی اقتداد را بپذیریم ه این موقعیک م دوا اربدرد سیاسک های اقتدادی «عقالندی» بدسدک آمدده
اسک ه عقالنیک آن به بور مشخص با سنجه پیدروی از «قدانون هدای عیندی [فرمدی بدازار» سدنجیده مدی
به لی
شود .برخالف این یاوه ها ه ونان امری بدیهی پذیرفته شده ،من مدعی ام ه «رقابک» مورد ب
نتیجه بغرن مجموعی از شرایب اسک ه در گسدتره مجمدوع واقعیدک :اقتددادی ،سیاسدی و اجتمداعی -عمدا
می ند و در این مبارزه نابرابر ،مر زها آن ه را ه من آن را «پن ان دار» می نامم ،بهدار مدی برندد.
این پن ان دار ه ارایی دنش های شان پیوند می دهند ،بدین ترتیدد تیدوری اجتمداعی را در لیّدک آن بده
پرسش می شند ه به عقیده من عبارتند از:
سالف ش :ان دارهایی ه مر زهای معادر در قلمرو تهنولووی از آن سود مدی برندد ،ان ددارهایی ده
نیازمند هزینه های بسیار زیادند ه تنها دولک  -دولک بزرگ و یروتمند  -می تواند از پس این هزینه ها بدر
آید و از آن ها پشتیبانی ند .بدون این پشتیب انی ،به ویوه پشتیبانی از هزینده هدای نظدامی ده گفتمدان لیبرالدی
همواره آن را به سهوک برگزار می ند ،اغلد این ان دارها می توانند پابرجا باقی بمانند.
سدش :ان دارهایی ه در قلمرو نظارک بر جریان سرمایه گذاری هدا در مقیداس جهدانی عمدا مدی نندد.
آزادسازی ایجاد نهادها ی مهم مالی ه در بازار جهانی ارایی بی سابقه به ایدن ان ددارها داده اسدک ،هندوز
مدک زیادی نمی گذرد ه بخش مهمی از این پس انداز در ی ملک فقدب مدی توانسدک در فمدای  -بده بدور
لی ملّی -زیر فرمانروایی نهادهای مالی اش انجام گیرد .امروز وم به گونه دیگر اسک .این پس انداز بنا
بر دخالک های نهادهای مالی ه گستره ار ردن آن از این پس سراسر جهان اسک ،متمر ز شده اسک .این
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پس اندازها دارایی مالی بخش بسیار گسترده سرمایه مالی را تشهیا می دهند .با این همده ،ایدن قیقدک دارد
ه این امتیاز استوار بر ی منب سیاسی اسک ه جهانی شدن سرمایه گذاری را می قبو ند .این منب ه
به قلمرو نقا و انتقاا های مالی م دود شده اسک ،توانسک بنا بر ید تددمیم سیاسدی دربداره ناپیوسدتگی بده
پرسش شیده شود .وانگهی ،باید دانسک ،ر ک های آزاد سرمایه مالی جهانی شده در ار ود هایی عما
می نند ه توسب سیستم پولی جهان ه به عقیده من از این پس هنده اسدک ،مشدخص مدی شدود .ایدن سیسدتم
استوار بر جزم ارزش یابی آزاد ارزش ارزهدا بده وسدیله بدازار سبندا بدر تیدوری ای ده ببد آن پدوا دا یی
ون ا های دیگر خواهد بودش و نیز استوار بر مرج د ر به عنوان پوا عمومی دوفا تو اسدک .در بخدش
دوم فقب به علک نبود بدیا عما می ند .ی پوا ملی
نخسک این شرایبی بدون پایه علمی اسک و در بخش ّ
در دورتی می تواند وظیفه های ی پوا بین المللی را به بور رمایک بخش انجام دهد ه شدرایب رقابدک
بین المللی ی مازاد ساختاری از دادراک شوری بوجود آورند ه پوا آن این وظیفه را انجام مدی دهدد و
سرمایه گذاری تعدیا ساختاری دیگران را توسب این شور تأمین می ند .بریتانیای بیر در قرن  19نین
ومعی داشک .وم ایا ک مت د امروز نین نیسک؛ زیرا این شدور بدرعهس ،سدری خدود را از راه وام
هایی ه به دیگران ت میا می ند ،تأمین مالی می ندد .ومد رقیبدان ایدا ک مت دد ندین نیسدک .مازادهدای
واپن سمازادهای آلمان ه پس از یهی شدن ناپدید شدش بدون مقیاس مشترک با نیازهای مالی اسدک ده تعددیا
سدداختاری دیگددران بدده آن هددا نیدداز دارد .در ایددن شددرایب جهددانی شدددن مددالی ،دور از ت میددا شدددن «بدده بددور
ببیعی» ،برعهس ،به ناپایدداری بسدیار زیداد مربدوب اسدک .در وتداه مددک ایدن جهدانی شددن ید ناپایدداری
دایمی بوجود می آورد و در نتیجه یباک زم را پدیدار نمی سازد تا روندهای تعدیا بتوانندد بدا دارایی عمدا
نند.
سج ش :ان دددارها بددرای دسترسددی بدده منب د هددای مددادی سددیاره فعالیددک مددی ننددد .خبرهددایی دده از بهددره
برداری نامعقوا این منبد هدا سر شدمه مدی گیرندد ،از ایدن پدس سراسدر سدیاره را فدرا مدی گیرندد و سدرمایه
داری  -ه استوار بر عقالنیک اجتماعی در وتاه مدک اسک ،نه بیشتر -نمی تواند بر این خبرها غلبده ندد.
قدرک ان دار شورهایی ه پیش از این توسعه یافته اند ،تقویک می گردد .آن ها خود را وقف این ار می
نند تا غارک شان به روی دیگر ان دارها گشوده شود.
سد ش :ان دارهایی ه در عردده هدای ارتبداب هدا و رسدانه هدا عمدا مدی نندد نده فقدب از پدایین فرهندگ
جهانی را ه انتقاا می دهند ی شها می نند ،بدا ده راه هدای جدیددی را بده روی دسدتهاری سیاسدی مدی
گشایند .توسعه بازار رسانه های مدرن ا ندون یهدی از عنددرهای تشدهیا دهندده فرسدایش مفهدوم و پراتید
دمو راسی در خود غرد اسک.
سهـ ش :سرانجام ان دارهایی وجود دارند ه در قلمدرو سدالح هدای ویرانگدر جمعدی عمدا مدی نندد .ایدن
ان دارها ه بنا بر دو قببی بودن پس از جنگ م دود شدند ،در خدمک سالح جدیدد منبد قدرار دارندد ده
دیپلماسی آمریها اربدرد آن را مانند  1945در دسک خود نگهمیدارد .تهییر ایدن سدالح خبرهدای لغدزش را
در بر دارد .به علک نبود نظارک جهانی دمو راتی بر خل سالح واقعی جهانی راه دیگری وجود ندارد ه
بنا بر آن این ان دارهای ناپذیرفتنی مهار شوند.
رویهم رفته ،پن ان دار یداد شدده دار وبی را مشدخص مدی نندد ده در آن قدانون ارزش جهدانی شدده
رونما می شود .دور از بیان عقالنیک اقتدادی «ناد» ه می توان آن را از دار ود اجتمداعی و سیاسدی
اش جدا رد ،قانون ارزش نمود مترا م مجموع این یفیک ها اسک .من این جا تأ ید می دنم ده ایدن یفیدک
ها اهمیک دنعتی شدن پیرامونی هدا را بدی ایدر مدی سدازند و دار تولیددگر مجسدم در ایدن تولیددها را ارزش
زدایی می نند ،در دورتی ه آن هدا ارزش افدزوده فرمدی وابسدته بده فعالیدک هدایی را ده بدر پایده آن هدا
ان دارهای جدیدد بده نفد مر زهدا عمدا مدی نندد ،افدزایش مدی دهندد .بندابراین ،آن هدا ندابرابرتر از همیشده
سلسددله مراتددد جدیدددی در توزی د درآمدددها در مقیدداس جهددانی بوجددود مددی آورنددد ،دددنعک هددای پیرامددونی را
دوم قدرار مدی دهندد .قبدد بنددی ایدن جدا پایده
فرودسک می سازند و آن ها را در ومعیک پیمان اری دسک ّ
جدیدش را ه به فرمانروایی شها های آینده اش فراخوانده شده ،پیدا می ند.
 -3هم زمان و مستقا از گفتمان ایدیولووی فرمانروا تأ ید می دنم ده «جهدانی شددن بدر پایده بدازار»
ی اوتوپی ارتجاعی اسک ه در برابر آن باید از ی تیوری و پراتی بدیا برح انسانی جهانی شددن را
توسعه داد ه در شم انداز سوسیالیستی جا دارد.
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به یمر رسیدن نین بر ی مستلزم ساختمان ی سیستم سیاسی جهدانی ،نده «در خددمک» بدازار جهدانی
اسک ه ار ود فعالیک بازار را مشخص می سازد ،همان بور ه دولک ملّی به بور تاریخی نه عردده
گسترش بازار ملی ،با ه ار ود اجتماعی این گسترش را نمایش داده اسک .بنابراین ،ی سیستم سیاسی
اجتماعی مسیولیک های مهمی در هر ی از هار قلمرو زیر دارد:
الف  :سازمان دهی خل سالح عمومی در سبح های مناسد ه بشریک را از خبر شتار عمومی هسته
ای و غیره برهاند.
د :سازمان دهی دسترسی متعادا م تر نابرابر در زمینه داربدرد منبد هدای سدیاره و برقدراری سیسدتم
های جهانی تدمیم گیری در این زمینه ده ندرب بنددی منبد هدایی را در آن مدی گنجاندد ده داهش غدارک و
توزید ارزش و درآمددد اختددداص داده شددده بدده ایددن منبد هددا را ت میددا نددد و از ایددن راه عندددرهای سیسددتم
مالیاتی جهانی شده را اعالم می دارد.
ج :مذا ره درباره راببه های اقتدادی باز و انعباف پذیر ا ّما نظارک شده بین منبقه های بزرگ جهان
ه به بور نابرابر توسعه یافته ،به تدری ان دارهای تهنولووی و مالی مر زها را اهش می دهد .البته،
این امر مستلزم ان الا نهادهای مأمور نونی مدیریک بازار جهانی سبان جهانی ،دندوق بین المللی پدوا،
سازمان جهانی تجارک و غیرهش و آفرینش سیستم های دیگر مدیریک اقتداد جهانی اسک.
د :سازماندهی مذا ره های ی ه مدیریک درسک تعارش دیال تی جهانیامدالی در زمینده هدای ارتبداب
ها ،فرهنگ و سیاسک را ممهن سدازد .ایدن مددیریک مسدتلزم آفدرینش نهادهدای سیاسدی ای اسدک ده بدازنمود
مناف اجتماعی را ممهن می سازد ه در قیقک ،در مقیداس جهدانی بدرای آفدرینش «پارلمدان جهدانی» عمدا
می ند ه از مفهوم نهادهای تا امروز متداوا در بین دولک ها فراتر می رود.
 -4بسیار بدیهی اسک ه گرایش های جهان نونی در سمتی ه در با نشدان داده شدد پدیش نمدی رود و
هدف های برح بشردوستانه ،داوهای تعارش های جاری را تشهیا نمی دهدد .مدن تعجدد نهدرده ام و تدی
غافلگیر نشدم ه آن به شها دیگر باشد .فرسایش سیستم پیشین جهانی شدن در نفس خود فرارفک خاص اش
را فراهم نمی آورد؛ با ه در ل ظه فقب توانسک راه را به روی هدرج و مدرج بگشداید .نیروهدای فرامدانروا
دنش خود را در این هرج و مرج می گنجانند و فقب برای بدسک آوردن پوشش برای سودشان در وتاه مدّک
تالش می نند و تی از این راه هرج و مرج را شدّک می دهند .وشش آن ها در توجیده انتخداد دردن بدر
پایه ایدیولووی مبتذا بازار «خود تنظیم گر» یا بنا بر دوآگداهی بدی دون و درا راه دا مسدیله نیسدک .ا ّمدا
جزس مسیله برای ا ردن اسک .پاسخ های بی میانجی خل ها به ویرانی شرایب شدان نداگزیر خیلدی میبدک
نیسک .در آشفتگی پاسخ های واهی ،گرایش های بنیادگرایانده یدا مدیهن پرسدتی افرابدی مدی توانندد نیروهدای
مهمی را بسی نند .بنظدر مدی رسدد ،در د  -هددف تداریخی -هماندا سداختن شدرایب پاسدخ بشردوسدتانه بده
مددداف در تیددوری و پراتی د اسددک .در مقابددا و تددا زمددانی دده نددین باشددد ،پددس رفددک هددای تدددریجی  -و
بزههارانه  -بسی م تما در دستور روز باقی می ماند.
دشواری ه ایی ه برح اروپایی امروز بدا آن هدا روبروسدک ،تومدیح مبلدود دربداره بدن بسدک جهدانی
شدن بر پایه بازار را تشهیا می دهد .بنابراین ،این دشواری ها ه در شور و هیجدانی ده بدرح برانگیختده
بود ،تدور نشده بود ،به لی پیش بینی پذیر بوده اند و مدک دراز توسب آن هایی پیش بینی نشده بود ه میا
من هرگز گمان نمی ردند ه بدازار مشدترک توسدب خدود اروپدا ایجداد مدی شدود .بدا ایدن همده مدی گدوییم ده
اروپا ابراز شود ه توانا به گنجاندن ساختمان
بر ی بلندپروازانه ون برح یادشده می توانسک توسب
بازار در ی برح اجتماعی و فرهنگدی ترقیخواهانده باشدد ،بدی آن ده شدهننده و تدی برگشدک پدذیر در دم
های اروپا این را بقبو نند ه هر مر له از یهپار گی
ترین رویداد جدی باقی بماند .پس زم اسک ه
بازارها همراه با دو رشته از تدبیرها اسک .از ی سو ،تأمین سود فعالیتی ه به ز متهشان باز می گردد و
از این راه قدرک اجتماعی و یگا نگی شان را تقویک می ند و از سوی دیگر ،سداختمان ید سیسدتم سیاسدی
را می آغازد ه از دولک های ملّی ه شها سیاسی زم برای مدیریک ارای بازار وسی اسک ،فراتدر مدی
رود .نین یزی ا نون وجود ندارد .زیرا برح اروپایی راسک به بدعد سودجویانه اش ،اهش مدی یابدد؛ در
ها دیر یا زود بر سد مدورد ،مددا پیشدنهاد شدده را بددون قبو نددن شدرایب شدان گدرد مدی
دورتی ه
آورند .نتیجه آن جا در برابر دیدگان ما :دگرگونی شرایب جهدانی اسدک ده شدریهان اروپدایی را در موقعیدک
مخالفانی قرار داده اسک ه نمی توانند تدور نند دشدواری هدای خداص شدان سبده ویدوه بیهداریش را ده بده
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زیان عده ای نسبک به عده دیگر اسک ،اهش دهند بی آن ه ابزارهای ارا یی برای توانایی انجام این دار
را در اختیار داشته باشند .بی بهره از وسدیله هدای شایسدته در دار ود قدرار دادن منبد هدای بدی میدانجی
بازار ،آن ها بیش از پیش در راه گرایش های پس روانه وشیده اندد .خواسدک اعدالم شدده رو برتدافتن از آن
ها ه تی می تواند از جاندد مدردان مهدم سیاسدی در ندزد دو شدری آلمدانی و فرانسدوی در د و راسدک
بسیار دادقانه باشد ،در این شرایب به روش س رآمیز مربوب اسک.
با این همه ،دشواری های «اروپای و » سجامعه اقتدادی اروپاش در همان زمان ه اروپای بزرگ
بدعدهای جدیدی بده مدداف مدی دهدد ،آشدهار مدی شدود و فرددک بازاندیشدیدن بدرح اروپدایی در مجمدوع آن
بددرای د فددراهم آمددده اسددک و سدداختمان اروپددای اقتدددادی و سیاسددی س« نفدددراا»ش را دده در د بددر پایده
بازسازی یگانگی نیروهای ار در این مقیاس ریشه دارد ،آغاز رده اسک .ا ّمدا ،بدرعهس ،نیروهدای راسدک
پس از فروپاشی سیستم شوروی برای سد سود با شتاد به جانشین ردن سیسدتم سدرمایه داری و شدی بده
جای سیستم شوروی پرداختند .آشهار اسک ده ایدن بدرح «آمریهدای تیندی دردن» اروپدای شدرقی موجدد
معیف شددن فرددک هدای تر یدد دوبداره بدرح اروپدایی ریشده دار در د مدی شدود و تعدادا هدای درون
[ات ادیه اروپا را به سود شورهای توانمند ون آلمان بر هم می زند.
ب ران برح اروپا یهی از مداف های مهم اسک ه ساختمان جدید جهانی شدن با آن روبروسک .البتده،
اروپا به یقین ،مهان ان داری نمودهای پس رفک ،پاسخ های نامناسد و شهننده در مداف ساختمان سیستم
سوم پیشین ،به ویوه در منبقه های آن ه بنا بر فروپاشی جهدانی
جدید جهانی نیسک .از میان سراسر جهان ّ
شدن قدیم سدر قلمروهای اسالمی ،عرد و آفریقاش به اشدیه راندده شدده اندد و هدم ندین در جهدان سدوم جدیدد
شرق سهمان بور ه آن را در شوروی ساب و یوگسالوی ساب می بینیمش ،پس رفک هدای خدود تخریدد از
دیرباز بر جاذبه  -تا امروز ناواقعی -پاسخ ها به اوج مداف غلبه دارند.
 -5بنددابراین ت لیلددی دده مدددعی اسددک بددرای واقد گددرا بددودن مددی وشددد ،از دوره پیهربندددی هددای نددونی
نیروهای در اا دنش ،سناریوهای مختلف ممهن را مجسم می ند .من برخی از آن ها را برای ایبداک ایدن
نهته بررسی می نم ه همه این سدناریوها در ایدن سدوی خواسدک هدای سداختمان ید نظدم جهدانی پایددار و
پذیرفتنی باقی می ماند و بنابراین مجاا به خارج شدن از بی نظمی را نمی دهد.
مسیله اروپایی در مر ز پنداربافی مربوب به آینده جهانی شدن قرار دارد .برح اروپایی در اا ر ود و
در خبر تالشی نیروهایی ه به اندیشه اروپایی وابسدته اندد ،مدی تواندد بدرای بداز گشدک شدان بده آن ده ده
دوم  ،یعنی در اروپای آلمان باشد مفید و ممهن پنداشدته شدود .ایدن بدرح
بنظر می رسد بهترین ار در جای ّ
سدنک بیسدمارک تدا
استوار بر توسعه آلمان در اروپای شرقی آمریهای تینی شده س ده بندا بدر ایدن مدی تواندد د
هیتلر را دنباا ندش ،پیوستگی فرانسه ،ایتالیا و اسپانیا را در مقیاسی ت ّما می ند ه مان دنش آلمان نشود.
این اندیشیدن در همه جا به میان می آید ه در این فرش ،سفینه بریتانیدای بیدر ده در سدا ا هدای گسدترده
آمریها شتی رانی می ند ،از اروپای قاره ای فادله می گیرد .ما به لی روی این ریا ها گام نهاده ایدم و
تی ا نون توجیهی برای این گزینش بنا بر امتیازی یافته ایم ه می پنداریم باید در مددا سداختمان اروپدا آن
را به «مدیریک پوا بی برف» بددهیم سید مفهدوم تهنو راتید اسدتوار بدر بدی ابالعدی از مفهدوم سیاسدی
مدیریک پواش ه آشهارا به بوندسبان سدپرده شدده اسدکن مدن گمدان نددارم ده ایدن اریهداتور بدرح اددلی
اروپا بتواند به واق پایدار باشد؛ زیرا در درازمدک نه روسیه و نه فرانسه فرسایش موقعیک شان را نخواهند
پذیرفک.
وانگهی ،سناریو ه از آلمان ه یهه سواری می ند ،ه از اروپای آلمدان ،ار ردهدای ممتداز و برتدر
ایا ک مت د را به پرسش نمی شد؛ زیرا این نهته بسی آشهار اسک ه در هدیک ید از قلمروهدایی ده پدن
ان دار مشخص رده اند و من نقش قبعی آن ها را نشان داده ام ،این برح برای مقابله با موقعیک آمریهدا
تجهیز نشده اسک .از این رو ،اروپای آلمان این جا نا ار اسک در همان خب سیر آمریها باقی بماند.
دوم هومدونی آمریهدا
دوم ،خدلک بخش ّ
از آن جا ،به علک نبود بدیا ،به تدری به خدلک های سناریوی ّ
می رسیم .این سناریو در نفس خود گونه های بسیاری را می پذیرد ه م تمدا تدرین آن هدا درجده معیندی از
«تقسیم بار سنگین» را ه به منبقه ای شدن امپریالیستی جدید مربوب اسک ،در بر می گیرد ه بدین ترتید
آمریهای تین را به ارابده آمریهدا ،آفریقدا را بده ارابده ورمندی  -اروپدایی مدی بنددد و باقیماندده هدا متعلد بده
فرانسه اسک .البته ،به جز این ،منبقه خلی نفتی سفارسش و «بازار مشترک خاورمیانه» قلمرو ایا ک مت دد
5

باقی می ماند؛ زیرا این شدور بده بدور مسدتقیم بدا اشدغاا نظدامی خلدی سفدارسش و نامسدتقیم بده وسدیله مت دد
اسراییلی خود در این منبقده مدور دارد .هدم زمدان مدی تدوان گفدک ده جندود آسدیا بده توسدعه بلبدی واپدن
واگذاشته شده اسک .البته ،این تقسیم برابری بین سه مر ز مورد نظر را ایجاد نمی ند .ایا ک مت د در این
ار ود در موقعیک ممتاز باقی می ماند .این جا نیز من گمان ندارم ه عقیده های امپریالیستی جدید از این
نوع ،یباک سیستم را تممین می ند .آن ها این جدا و آن جدا بندا بدر سر شدی آمریهدای تدین ،آسدیا و آفریقدا
مورد پرسش قرار گرفته اند.
بنابراین ،توجه ما به وسعک باید دور از شمهش اروپا  -آمریها معبوف به آسیا باشد .اغلدد مدا بده ایدن
بررسی جلد شده ایم ه در ب ران جهانگیر ندونی ،آسدیا تددویری اسدتینایی بدسدک داده اسدک ده بده همدان
اندازه در واپن و ین مونیسدک ،در دره جندوبی و در درجده ای دم تدر در ندد شدور جندود شدرقی آسدیا
سسنگاپور ،تایلند و مالزیش و تی در هند ،امیابی های تمان ناپذیری در ارتباب با رشد و دارایی س ده بندا
بر رقابک در بازار جهانی سنجیده شدهش به یبک رسیده اسک .از آن نتیجه می گیریم ه هومونی آینده به آسدیا
باز می گردد .تنها ی گام وجود دارد ه خیلی زودتر عبور نند .آسیا در این مفهدوم فراگیدر بدیش از نیمدی
از جمعیددک جهددان را تشددهیا مددی دهدددن ایددن جمعیددک بدده ملددک هددای متمددایز تقسددیم شددده اسددک .در مفهددوم مددبهم
هومونی می توان مفهوم آسدیا را ده بده منبقده اددلی انباشدک سدرمایه داری تبددیا مدی شدود ،جانشدین درد.
هنوز باید مشخص رد ه برز ار این انباشک گونه اسک و گونه ملک های مختلف منبقده را میدان آن
ها و بقیه جهان پیوند می دهد .این جا تغییر شها ها به لی معندی خدود را دارد .راید تدرین ددورک بدرای
تدور ردن  -فرمانروایی امپریالیسم واپن بر منبقه به عقیده من م تر پذیرفتنی اسک .آسدید پدذیری واپدن
اغلد از جاند ستایشگران امیابی های تازه اش خیلدی دم تدر از واقعیدک ارزش یدابی شدده اسدک .تهیده گداه
واپن در این خالده می شود ه در خب سیر ایا ک مت دد بداقی مدی ماندد .ایدن امهدان ده دین و تدی دره
فرودستی واپن را بپذیرندد ،بددون بددن مایده جددی اسدک .در ایدن شدرایب مددیریک تعدادا درون آسدیایی دخالدک
قدرک های دیگر خارجی را برای منبقه می بلبد و این جا نیز تنها ایدا ک مت دد اسدک ده بده عندوان ندامزد
این نقش به برتری اش در د نه جهانی ادامه می دهد.
نمی توان انهار رد ه در همه الک ها ،استواری موم های شورهای آسیا در سیسدتم جهدانی  -در
جای نخسک ین  -از ا تماا با ی ی سود می برد .ایا ک مت د گونه در برابر این ت وا وا نش نشان مدی
دهد؟ به عقیده من ،هر استراتوی ات ادهای جهانی برخی ها و سایرین پیرامون این مسیله دور می زند .زیرا
به تقرید روشن اسک ه توسعه ین به لی همه تعادا های جهانی را به پرسش می شدد .از ایدن رو ،ایدن
توسعه در نهایک در ایا ک مت د به عنوان «خبر» تلقی می شود .بر این اساس ،به عقیده من شمهش های
آینده آمریهایی ها و ینی ها را رو در روی هم قدرار خ واهدد داد .رفتدار اروپدا در ایدن شدمهش ده خواهدد
بود؟ امروز اظهار نظر در این باره دشوار اسک.
 -6سناریوهای مختلف ممهن ت وا های جاری ه می توانند آن ها را به تدویر شند ،همه یز را در
شم اندازهایی قرار می دهند ه قبد بنددی «شدماا  -جندود» را بده نقدد نمدی شدد .منبقدی ده بدر سیسدتم
سرمایه داری فرمانرواسک ،قبد بندی مر زها  -پیرامونی ها را ممن نوسدازی شدیوه هدای فعالیدک اش بده
استوار شدن روی پن ان دار در آینده فراخوانده اسک .من برهانم را پیرامون آن ها سامان داده ام.
دیده می شود ه هیک یز تازه ای در این شم انداز وجود ندارد .قبد بندی به تقرید جزس نظم ببیعی
یزها اسک .من با تهیه بر این نظر نتیجه گیری نمی نم .ون به دقک آن ه در جریدان پدن قدرن واپسدین
دگرگدون شدده بده بدور مشدخص از ایدن قدرار اسدک .خلد هدایی ده در جریدان توسدعه سدرمایه داری جهددانی
پیرامونی شدند و بنظر می رسد سرنوشک شان را تا دراز مدک این گونه پذیرفتند  ،از دود پنجداه سداا قبدا
آن را نپذیرفتند ،رفته رفته در آینده آن را می پذیرند .جنبه میبک جهانگیر شدن ه سرمایه داری بازگشوده و
در روایک دم بریده ای آن را می آفریند ،مستعد فرارفتن نیسک  -رم درون میوه اسک .آن ه با انقالد های
روسیه و ین آغاز شد ،برح گام نهادن بده فراسدوی سیسدتم سدرمایه داری بدر پایده شدورش هدای خلد هدای
پیرامونی  -در شها های جدید ادامه یافک .دلیا نهایی ناپایداری «سیستم های جهانی» در اا ساختمان این
جا انگیزه اساسی اش را پیدا می ند .البته ،این تعارش ها ه در آینده جلوی د نه را اشغاا می ند ،مانند
گذشته با ارزش های نابرابر هره نمایی می ند .درون یابی ام مرا به آشهار ردن شمهش هایی رهنمون
می شود ه خل های آسیا را در برابر سیستمی قرار می دهد ه فرمانروا بر جایگاه تعیین ننده در جریدان
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تاریخ آینده اسک .این امر شر ک دیگر ان را در شورش های تعمیم یافتده علیده قبدد بنددی را نفدی نمدی ندد.
همان بور ه پیشرفک ها و دگرگونی ها بر اساس مر زهای سیستم را نفی نمی ند .وانگهدی مدن نظدرم را
درباره این جنبه مسیله آفرین سپروبلماتی ش دگرگونی سوسیالیسدتی جهدان ابدراز درده ام و ا ندون بده آن بداز
نمی گردم  .همان بور ه این امر نا امی های فاجعه بار خل هایی را ه در انهار شم انداز جهان گرایانه
زندانی مانده اند ،نفی نمی ند .من آن را در جای دیگر بیان رده ام.
برح پاسخ بشردوستانه به مداف جهانی شدن ،بر پایه توسعه سرمایه پیشدنهاد شدده اسدک .ایدن بدرح بده
غایک «ایده آلیستی» آن بور ه خواننده این متن تدور رده «رؤیدایی» نیسدک .بدرعهس تنهدا بدرح واقد
گرایانه ممهن در سمک و سویی اسک ه ت وا آن را آغاز می نهد .برای پیشرفک در این سمک بایدد شدتابان
نیروهای توانمند اجتماعی را در همه منبقه های جهان ه شایسته ت میا منب آن هستند ،به هم پیوند داد.
پیشرفک در این سمک و سدو ،از نظدر مدن ،بیدانگر نوسدازی شدم اندداز سوسیالیسدم جهدانی اسدک .بدرای
فراهم ردن شرایب آن ،نخسک باید به بداز تر یدد نیروهدای ایددیولووی و شایسدته مبدارزه بدا پدن ان ددار
پرداخک ه بر پایه آن ها قبد بندی سرمایه داری بازتولید می شود و بر پایه ایدن مبدارزه «تعددیا متقابدا»
به جای تعدیا ی جانبه ه موردستایش منب سرمایه داری اسک ،نشانده می شود.
در جبهه ایدیولووی و فرهنگی ایدن مبدارزه ایجداد مدی ندد ده ب د هدایی بده میدان آیدد ده بنظدر مدن
اساسددی انددد ،س1ش -دیال د تی د عددام و خدداص س2ش  -رابب ده دمو راسددی سیاسددی و پیشددرفک اجتمدداعی س3ش -
ارایی موسوم به اقتدادی ،سوسیله هایی ه در خالا آن ها می تواند در بیان آید« :بدازار»ش و
دیال تی
ارزش های برابری و برادری :س4ش  -تعریف هدف سوسیالیستی جهانی در پرتو اندیشه ورزی های پیشین.
در جبهه سیاسی جهانی ایجاد می ند ه شها های سازمان دهی سیستم جهانی به واق دمو راتی تر
را پیشرفک دهیم و از این راه به توانایی سازماندهی دوباره راببه های اقتدادی روی پایه های هدر ده دم
تر نابرابر دسک یابیم .در ایدن دار ود سدازماندهی دوبداره سیسدتم جهدانگیر بدر اسداس تشدهیا منبقده هدای
بزرگ ه قبع ه های پرا نده پیرامونی های نونی را گرد می آورد ،بنظر من باید از برتری فرازتری سود
جوید .تشهیا منبقه های آمریهای تینی ،عربی ،آفریقایی ،جنود شدرقی آسدیا در ندار دین و هندد سیگانده
شورهای قاره ای سیاره ماش این جا جایگاه خود را پیددا مدی ندد .مدن پیشدنهاد مدی دنم ده ایدن هددف دددر
دستور جلسه بازسازی شده «جنبش نامتعهدها» را تشهیا دهد .این منبقه ای شدن های دوباره مانندد منبقده
ای شدن اروپا یا ات اد شوروی سداب آن هدا را از سدایرین جددا نمدی ندد .دلیدا ایدن نیداز سداده اسدک :بدا پدن
در ت لیا ما تنها درهمان مقیاس مدی تدوان مبدارزه درد .بدر پایده آن تشدهیا ید سیسدتم
ان دار مورد ب
اقتدادی و مالی در واق جهانی ه مرتبه های خاص سملدی ،منبقده ای جهدانیش اش را در بدر مدی گیدرد بده
نوبه خود ممهن می شود.
البته دگرگونی جهان همواره از توسعه مبارزه ها در پایه آن آغاز می گردد .بدون آغاز دگرگونی سیستم
هددای ایدددیولووی  ،سیاسددی و اجتمدداعی در پایدده هددای ملددی شددان ،گفتگددو دربدداره جهددانی شدددن و قبددد بندددی
گفتگوی ت لیا گرایانه ای باقی می ماند ه پسامدرنی عما می نند.
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