جهانی شدن جدید سرمایه داری
می گویند ما روی یک سیاره زندگی می کنیم و همگی در سرنوشت آن سهیم هستییم روشتن تستت
که جهانی شدن در  40سال تخیر با یشدید مبادالت و تریباطات در تبعتاد مخیفتو و نیتز بنتا بتر تهمیتت
عمومی وسایل یخریب به مرحفه یتازه تی رستیده تستت آیتا بایتد تز تیتن نرریته ینتین نییجته گرهتت کته
برنامه های یمامی جوتمع ،بنابر وتبسیگی میقابل باید بر پایه یتک معیتار تز عقینیتت حتاکم بتر یوستعه
جهانی سرمایه دتری ،یبعیت کنند؟
تین عقیده که تمروز روتج یاهیه تست ،نه ینها به شدت نادرست ،بفکه به غایت خطرناک تست
 -1به تخیصار یاد آور می شوم که به عقیده من سرمایه دتری هموتره سیسیمی جهتانی بتوده تستت
در تین صورت ،روند تنباشت سرمایه که پویایی بتر آن هرمانروتستت و بتر پایته نتانون ترز
جهانی شده پا گرهیه و در بازتر نانص جهانی (یعنی با محدود بودن به کاال ،سرمایه و تخترتج
نیروی کار) عمل می کند ،ناگزیر موجب نطب بندی جهتانی (تختییو مرتکتز و پیرتمتون هتا)
می گتردد تز تیتن رو ،نطتب بنتدی در سترمایه دتری دتیمتی تستت و نمتی یوتنتد بنتا بتر عوتمتل
مخیفو دتخفی یا خارجی شکل بندی های میفاوت تجیماعی -که تین سیسیم جهانی مرکب تز آن
ها تست -یوضیح دتده شود شناخت تین جنبه تساسی سرمایه دتری وتنعا ً موجود ،یه در زمینه
یحفیل یئوریک سیسیم و یته در زمینته یعریتو کتن میرنتی سیاستی ،آشتکارت بته نییجته گیتری
های منطقی می تنجامد زیرت همه ییز یابع منطق نطب بنتدی جهتانی تستتع تعتم تز مبتارزتت
تجیمتتاعی کتته در عرصتته هتتای محفتتی جریتتان متتی یابنتتد (تیتتن کفیتتد ،تمکتتان درک عقییتتی بتتودن
تسیرتیژی سوسیال  -دمکرتت در یک نطب و معقولیت تستیرتیژی آزتدی مفیتی در نطتب دیگتر
رت بتته متتا متتی دهتتد) ،یتتا کشتتمک هتتا میتتان دولتتت هتتای مرکتتزی و کیفیتتت هتتای الیتته بنتتدی در
کشورهای پیرتمونی و غیره
تیتتن خصتتفت دتیمتتی ستترمایه دتری منکتتر یالییتتر و یحتتوالیی کتته در آن رخ دتده و مرتحتتل آن رت بتته
نمای می گذترد ،نیست مثیً مرحفته طتوالنی «برییانیتایی» ( )1914 -1815کته مبینتی بتر گشتای
بازتر جهانی (مخصوصا ً در هاصفه  1848و  )1896بود ،تخییو میان مرتکز صنعیی شده (که خود
پیرتمونی غیرصنعیی
به طور یاریخی بر پایه دولت های مفیی بورژوتیی شکل گرهیه تند) و کشورهای
ِ
(مسیعمره و نیمه مسیعمره) رت بته وجتود آورد گشتای کته مبینتی بتر هژمتونی برییانیتا بتود ،در پایتان
دوره با یوجه به یشدید رنابت آلمان و تیاالت میحد وترد بحرتن شد سیستیم بتا آغتاز عقتب نشتینی هتای
تمپرتیوری های ندریمند پیشتین (برییانیتای کبیتر و هرتنسته) و زیتر ستئوتل نرترگترهین یقستیم جهتان بتا
ورود نورسیدگانی (یون آلمان) که به جنگ تنجامید ،به یدریج مسدود شد
تیجاد سیسیمی که بتا تنقتیب ( )1917روستیه آغتاز گردیتد و تنقتیب ( )1949یتین بته یقویتت آن
پردتخت ،باعث بروز دو سیسیم گردید که یکی مدعی سوسیالیسم بود ،حتال آن کته در وتنتع مستئفه ت
ختتروج تز جرگتته کشتتورهای پیرتمتتونی بتتود تیتتن مرحفتته طتتوالنی ( )1980 -1917ختتود بتته دو دوره
یقستتیم متتی شتتودع تز  1914یتتا  1945کتته ممفتتو تز درگیتتری هتتای خشتتن میتتان مرتکتتز بتتود تز 1945
جو دو نطبی شدن نرامی و تیدئولوژیک جهان و جنگ
بازتر جهانی در سایه هژمونی تیاالت میحد در ی
سرد بازسازی می شود در یمامی تین مرحفته ،یضتاد شتر و غترب بته عنتوتن کشتمک سوسیالیستم-
کاپییالیسم رخ می نماید؛ حال آن که مسئفه در وتنع شکفی (ت یما شکل بستیار رتدیکتال) تز درگیتری بتین
کشتتورهای پیرتمتتونی و مرتکتتز تستتت تیتتن حالتتت ختتاص سیستتیم جهتتانی و مبتتارزتت آزتدی بخ ت در
مجمتتو  ،پیرتمتتون هتتا رت برتنگیختتت ،در صتتوریی کتته کشتتورهای پیرتمتتونی بتتا یوجتته بتته جهتتت گیتتری
بورژوتیی و بنا بر آرزوهای خود (در عصر باندونگ) سرمایه دتری بانی ماندند ،هر ینتد یضتادهای
شمال -جنوب در تبعاد گسیرده تی در منطق دو نطبی شدن شر و غرب جای می گیرند
پس تز جنگ ( ،)1970 - 1945در جریان پیشرهت کشورها ضترورت هتای جهتانی شتدن در دو
شکل مکمل بروز نمود در کشورهای پیشرهیه می پندتشیند که یئوری مدتخفته گرتیتی کینتز نتادر تستت
رشد نامیناهی به سود همته رت یتیمین کنتد ،نوستان هتای بحترتن رت کتاه دهتد و بیکتاری رت بته حتدتنل
برساند به نرر می رسید که تین عمل با گشتودن مرزهتا همترته تستت و بالمتیل حیتی ختاطره درگیتری
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هتتای میتتان سیاستتت هتتای مفیتتی و حرکتتت جهتتانی شتتدن رت بتته هرتموشتتی خوتهتتد ستتپرد؛ در حتتالی کتته در
سوم ،تیدئولوژی «عصر باندونگ» ( )1975 - 1955بر تین ییکید دتشتت کته رشتد
کشورهای جهان ی
و یوسعه بر پایته منتاهع میقابتل مفیتی ،تمکتان پتذیر تستت بترخیو تیتن دو ،کشتورهای سوسیالیستیی بته
سوم ،یعنی مخالفت با هر نو تریباط حیی وتبسیگی میقابل پناه بردند
شکل ی
بحرتن سرمایه دتری تز  1970به خیتالپردتزی هتای کینتزی و یوهمتات تیتدئولوژی رشتد پایتان دتد؛
مضاها ً به تین که بحرتن «سوسیالیسم» نیز پاسخی برتی مسایل ختود نیاهیته بتود تلبیته ،خییتی کته تیتن
بحرتن به وجود آورد ،یعرض محاهره کارتنه نئولیبرتلیسم رت که به کاربرد یک دتروی عمومی -یعنی
«بازتر» محدود می گردد ،در کام خود هرو برده تست با تین همه تدتمه لجوجانه سیاست های مفهم تز
تین دگما ییک ،هقط می یوتند به نیتایج مصتیبت بتاری کته بترخیو هتدو تولیته تستت بیانجامتد یعنتی بته
تنحطاط سیسیم جهانی و برخوردهای خشن و ناگوتر میان ناسیونالیسم های سرک منیهی گردد
 -2جهانی شدن که تز  1945بازسازی شد و تکنون وترد مرحفه جدیدی شده ،خصتفت هتای ویتژه
تی تز خود نشان می دهد که آن رت تز جهانی شدن مرحفه های پیشین میمایز می کند
جهتتانی شتتدن جدیتتد کتته بتته یعبیتتری ستته نطبتتی بتتودن بتتی ستتابقه (میتتان تیتتاالت میحتتد ،ژتپتتن و جامعتته
تنیصادی تروپا) یوصیو شده ،نه ینها باعث یشدید مبادالت یجاری بین مرتکز شده ،بفکه به ویژه نفتوذ
میقابل سرمایه ها رت به نمای می گذترد سرمایه که یا آن زمان هموتره مفیی بود ،گرتی به تز دست
دتدن تیتتن کیفیتتت رت تز ختتود نشتتان متتی دهتتد و بتته جتتای آن ستترمایه حتتاکم بتتر جهتتان ،تز بخت متتالی آن
سربرآورده کته بتا شتیابی بتاورنکردنی در رته جهتانی شتدن پتی متی رود بتا تیتن همته ،بته نرتر متن،
رتبطه بین تین دگرگونی ها با یکامل تشکال تنقیب هنی بسیار کم بررسی شده تست
هر یک تز مرحفه های پیاپی یاریخ سرمایه دتری ،همزمان به وسیفه شکل های ویژه یسفط سترمایه
بر کار و شکل های تبرتز وجود بورژوتزی مربوط بته آن یعریتو متی شتود تز تیتن رو ،بتدوت ً مرحفته
مانوهتتتاکیور (دستتتیکارگاه) مرکتتتانیی لیستتتم -تز  1600یتتتا  1800و ستتتپس مرحفتتته «صتتتنعت بتتتزر »
( -)1920 -1800کتته هتتر دو رت متتارکس یحفیتتل کتترد -میمتتایز متتی گتتردد ستتپس مرحفتته ییفوریستتم-
هوردیسم ( )1980 -1920تست که هاری برتورمن  Harry Bravermanآن رت یحفیل کرده تست
مرحفه جدید که تنفورماییزه کردن یوصیو شده هنوز یحفیل گر خود رت تنیرار می کشد ت یما تکنون می
یوتن گفت که در سه مرحفه پیشین ،شکل های سازماندهی یولید مادی تساس یوسعه سرمایه های متالی
رت یشکیل می دتدند رنابت تین سرمایه ها بود کته سیستیم جهتانی رت بته وجتود آورد و تز تیتن رو ،هتم
یون تنیصاد بین تلمففی (تلبیه بین مفتت هتای مرتکتز) جفتوه متی کنتد تیتن جتا بتا یکیته بتر یتز میشتل بتد
 Michel Beaudمی گویم که مرحفته جدیتد شتاهد رهتور تنیصتاد جهتانی تستت نیتایج تیتن دگرگتونی
کیفی ،بسیار مهم تستع تنباشت در یاریوب دولت های مرکز به وسیفة مبتارزتت سیاستی و تجیمتاعی
که تیحادهای هژمونیک مفیی رت سا زمان می دهند ،ینریم شتده تنتد بنتابرتین در مقیتاس جهتانی ،و حیتی
در حیطه سته نطتب تیتاالت میحتد ،ژتپتن و جامعته تنیصتادی تروپتا ،مکانیستم هتای سیاستی و تجیمتاعی
مشتتابهی وجتتود نتتدترد یتتا نتتادر باشتتد تیحادهتتای هژمونیتتک نتتدرت هتتای تجرتیتتی رت بتترتی عمفتتی کتتردن
یصتتمیمات تنیصتتادی ستتازمان دهتتد گف یگوهتتای سیاستتت شناستتان کتته شتتکاو هزتینتتده میتتان کتتاه نق ت
یصمیمات مفیی و نیایج دینامیک تنیصاد جهانی و خودکار شده رت نشان متی دهتد ،نشتانه آگتاهی بته تیتن
وتنعیت جدید تست تلبیه رته حفی برتی مسئفه وجود ندترد ،زیرت ساخیمان یک دولت هو مفیی ،ختارج
تز تهق دید تست و همین تمر باعث تیجاد هرج و مرجی تست که جهانی شتدن جدیتد نتاگزیر بته آن متی
تنجامد
عیوه بر تین ،نفوذ میقابل سه نطب -آن طتور کته بحتث عجوالنته و ستطحی تنیصتاددتنان بتاب روز
مدعی آن تست -باعث نمی شود که کشورهای پیرتمونی «هرعی» تنگاشیه شتوند رجتال سیاستی وتنتع
گرت خود رت مورو به یکذیب روزمره تین نییجه گیری می دتنندع جنگ خفیج (هارس) به وضتو تیتن
مسئفه رت یایید می کند کشورهای پیرتمونی کته یتاکنون در نطتب بنتدی بتوده -و بنتا بته تعیترتو رجتال
سیاسی موصوو یهار پنجم جمعیت ،ذخیره های تساسی تریت کتار ،منتابع معتدنی و طبیعتی «الزم»
رت در بر می گیرد -ب اید برتی سیسیم سرمایه دتری محفتور بماننتد و یتابع منطتق یوستعه سترمایه دتری
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گردند به عقیده من دومتین منبتع مهتم هترج و مترج در دهته هتای آینتده در کشتورهای پیرتمتونی نترتر
دترد
جیووتنی آریگی  Giovanni Arrighiدر یحفیل درخشانی درباره نیایج جهانی شدن ،نیایج میضاد
تنباشت سرمایه دتری رت موتزی هم نرتر می دهدع یعنتی در یتک نطتب یقویتت نتدرت تجیمتاعی تریت
هعتتال کتتار و در نطتتب دیگتتر ،هقتتر هزتینتتده در صتتفوو تریت ذخیتتره گتترتی نخستتت ،تستتیرتیژی هتتای
دوم خروج تنقیبی تز نو لنینتی رت مشتروعیت متی بخشتد در تیتن جتا
سوسیال دمکرتت ها و گرتی
ی
نصد ندترم بح ث درباره تین یز رت که تندیشه تساستی آن رت نبتول دترم بستط دهتم هقتط خاطرنشتان متی
کنم که آریگی در نییجه گیری های درباره جهانی شدن جدید ،بسیار «خوشبین» تست ،زیرت به عقیده
تو ،جهانی شدن سرتنجام تری هعال و تری ذخیره رت در مجمو منطقه های سیسیم ،یعنی در مرتکز
بسیار پیشرهیه و نیز پیرتمون ها و مخصوصا ً نیمه پیرتمون ها که کمیرند ،به هم نزدیک خوتهد کترد
من به تین مسئفه تعیقاد ندترم برعکس ،به نرر من محیمل یر آن تست که جدتیی جالرتهیایی هتم ینتان
به هرمانروتیی خود بر صحنه تدتمه خوتهد دتد و تری تساسی ذخیره در پیرتمتون و نیتز غیرپیرتمتون
میمرکز بانی خوتهد ماند بنابرتین ،دوگونگی سوسیال دمکرتسی ،مبنی بر تشتییا هتایی بترتی ختروج
تنقیبی ،در پیرتمون ،به تین زودی تز صتحنه یتاریخ زدوده نخوتهتد شتد؛ حیتی تگتر رتاهرت ً شتکل هتای
ناپیوسیگی ضروریا ً نوسازی شوند و نیوتنند مدل لنینی رت دوباره تیجتاد کننتد وتنگهتی در تیتن شترتیط،
سوسیال دمکرتسی جبرت ً تز حیث ررهیت در زمینه تیجاد جهت کیفتی در نتدرت تجیمتاعی زحمیکشتان
کته بتته آن هتتا مجتتال دهتتد هژمتتونی محتتیط متتزدوری رت -کتته بتته وستتیفه نیتتروی کتتارگر یعتتدیل متتی شتتود-
جانشتتین هژمتتونی ستترمایه کنتتد ،محتتدود خوتهتتد مانتتد (در جتتای دیگتتر دوبتتاره بتته تیتتن مستتئفه بتتازخوتهیم
گشت)
به عقیده من ،نطب بندی خصفت تساستی همیشتگی سترمایه دتری بته عنتوتن سیستیم جهتانی ،یعنتی
ستترمایه دتری وتنع تا ً موجتتود بتتانی متتی مانتتد بتترخیو عقیتتده آریگتتی ،نطتتب بنتتدی ،پدی تده تی دوره تی
نیستتت در حقیقتتتت ،دورتن هتتتای پیتتاپی ( 1896 -1848جهتتتانی شتتتدن)( 1948 - 1896 ،پدیتتتدتری
سیسیم جهانی) 1948 ،یا زمان ما (بازسازی سیسیم جهانی) آن رت به تثبات می رساند بنا به بررسی
من ،مقدم یرین تین دوره ها کاه تخییو مرتکز -پیرتمون ها رت در پی ندتشت ،بفکه برعکس نمای
گر پیدتی شکل جدید پیرتمون بود که به مسیعمره و نیمه مسیعمره یبتدیل شتدند تیتن تختییو ختود بته
گسسیی که پیامد آن تست ،منیهی می شود
امپراتوری هرج و مرج
 -1سیسیم جهانی در بحرتن تست مسئفه عبارت تز بحرتن عمومی مدل تنباشت تست ،بدین معنا که
تغفب شکل بندی های تجیماعی شر («سوسیالیسیی» سابق) و جنوب (جهتان ستوم و یهتارم)
نادر به ییمین بازیولید وسیع و گاه حیی بازیولید ساده (مانند متورد «جهتان یهتارم» در آهریقتا)
نیسیند؛ به طوری که در بخ تنیصتادی نمتود آن بتا کستری سترمایه جفتوه متی کنتد در مرتکتز
پیشتترهیه ،بحتترتن تنباشتتت ،شتتکل یکمیفتتی و معکتتوس پیتتدت متتی کنتتد کتته در تصتتطی تنیصتتادی
کیسیک ،به معنای پدید آمدن مازتد عرضه پس تنتدتز نستبت بته یقاضتای سترمایه گتذتری مولتد
تست آن گاه تین مازتد در زمینه سودتگری مالی ،سرمایه گذتری می شود و وضعیت بی سابقه
تی تیجاد می کند
تز تین رو بحرتن آشکار می کنتد کته نطتب بنتدی جهتانی ،محتدودیت یتاریخی سترمایه دتری رت بته
نمای می گذترد به کار تهیادن جدی دوباره تنباشت مسیفزم یوزیع دوباره سترمایه هتای موجتود تستت
که خودبخود به وسیفه مکانیسم های بازتر یعنی به وسیفه نانون سود بی وتسطه – در کویاه مدت – که
بر بازتر حاکم تست ،به دستت نمتی آیتد رته حتل ستاده بتازتر همیشته در جفتوگیری تز پیتدتی تختییو
های تجیماعی و سیاسی دتخفی و بین تلمففی که نهاییا ً یحمل ناپذیر می شود ،نایوتن تست یوجیته بحتث
تیدئولوژیک نئولیبرتلیسم ترز عفمی ندترد ،زیرت منکر تین وتنعیت تست که بازتر در نفتس ختود تیتن
عفمی هوتید وتنعتی بتازتر ینهتا
تخییو ها رت بازیولید و عمیق می کند ،و نیز منکر تین تست که یحفیل
ِ
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در صوریی با معناست که آن ها رت به یعیین کننده های سیسیم تجیماعی یعنیع سطح های رشد ،جایگاه
یاریخی در یقسیم جهانی کار و تیحادهایی که تو آن رت تیجاد کرده و به بازسازی آن می پتردتزد ،ربتط
دهیم یفکر تنیقادی عینمند به دتنسین تین مطفب تست که یه تیحادهتای جانشتینی متی یوتنتد مستیعد در
هم شکسین دور باطفی که بازتر یحمیل می کند ،باشد تز تین دیدگاه ،تخییو های نابل میحرته میتان
منطقه های مخیفو جهان جبرت ً مسیفزم سیاست های ویژه تی تست که نمی یوتند ینها تز معقولیت بازتر
حاصل گردد به تین دالیتل عینتی ،تخییهتات هرهنگتی و گتزین هتای تیتدئولوژیک و سیاستی یتاریخی
مردم تهزوده می گردد تز تین رو ،تلزتمات وتنعی عصر ما عبارت تز بازسازی سیسیم جهانی بر پایه
یند مرکزی تست تلبیه در برتبر یقفیتل تیتن دریاهتت بته بعتد سیاستی تیتدئولوژیک (پتنج نتدرت بتزر ع
تیاالت میحد ،تروپا ،روسیه ،یین و ژتپن) که جانشتین نطتب بنتدی دوگانته نرتامی دو تبرنتدرت پیشتین
سوم می دهد ،تهمیتت حیتایی
شده ،نرتر دتدن کیفییی که جای آن ها رت به کشورها و منطقه های جهان ی
دترد تین کشورها و منطقه های بزر که مسیعد هماهنگ کردن بین های ختود هستیند ،بایتد روتبتط
میقابل خود رت یابع ضروریات یوسعة درونی خود سازند و نه تین که یوسعه درونی خود رت با یوستعه
سرمایه دتری تنطبا دهند تین یعریفی تست که من تز مفهوم ناپیوسیگی به دست می دهم و ینتان کته
میحره می شتود هتیر ربطتی بته ختروج یحمیتل شتده یتا بازگشتت بته سیستیم تنیصتادی بستیه (خودکفتا)
ندترد
بدون شک ،تین محد ودیت تساسی یاریخی سرمایه دتری با دیگتر محتدودیت هتا کته نمودهتای آن تز
تین پس نیز مشهودند ،در می آمیزد تولین محدودیت ،محدودییی تست که زحمیکشتان  -و شتهروندتن-
به تمینا تز سر هرود آوردن کامل به نیازهای جنون تنیصاد گرتیانه بر می تنگیزد تین تمینتا کته در
شتور هتتای  ،1968مخصوصتا ً در غتترب طنتین تنتتدتز شتد ،نهتتان مانتده و ختتود رت در برختی تشتتکال
«جدید» تعیرتض تجیماعی نمایان می ستازد و گتاه یتا مترز زیتر ستئوتل نترتر دتدن مشتروعیت سیستیم
تیتتدئولوژیک و سیاستتی جامعتته هتتای صتتنعیی پتتی متتی رود محتتدودیت دوم محتتدودییی تستتت کتته بتته
صورت غارت منابع طبیعی کره زمین ،غارت منطبق بر نانون بازتر که در یاریوب منطق سترمایه
دتری تمری پرهیزناپذیر تست ،به نمای در می آید
پاسخ به بحرتن مسیفزم دگرگونی های عریم سیاسی یه در زمینه سیستیم هتای درونتی هتر یتک تز
بخ های جهان (غرب ،شتر و جنتوب) و یته در زمینته ستازماندهی روتبتط در میتان تیتن بخت هتا
(سیسیم بین دولت ها) تست ت یما تین دگرگونی ها در دسیور روز نرتر ندترند هاجعه عصر ما دنیقا ً در
نقص آگاهی های تجیماعی و در وضعیت کنونی ،نایوتنی در به کرسی نشاندن جایگزین های مثبتت و
نایوتنی در برنرتری هماهنگی هتای پیشترو یکمیفتی تستت نقتص آگتاهی تجیمتاعی ،تز یتک ستو دولتت
های (مفیی یا غیر آن) رت که نمود ندرت هتای مستیقرند و تز ستوی دیگتر جنتب هتای تجیمتاعی رت کته
ییزی جز وتکن های تجیماعی خودبخودی در برتبر تین مسایل نیستیند ،در برتبتر یکتدیگر نترتر متی
دهد تین نمودها که تغفب ناشی تز کارتیی محدودند و هموتره در معرض ناکامی نرتر دترند ،بته نوبته
خود باعث بازگشت به گذشیه (بازگشت به آیین های سنیی ،نوم گرتیی و غیره) می شوند
پتتس بتته طتتور تساستتی بحتترتن در بعتتد دوگانتته ژئوپولیییتتک و هرهنگتتی ،یعنتتی تز یتتک ستتو در نالتتب
درگیری دولت ها و تز سوی دیگر برخورد یمدن ها بروز می کند ت یمتا در عتوض ،رته حتل هتایی کته
درخیل تین کشمک های کنیرل نشده رته باز می کنند در شکفوتره تنباشت در مقیاس جهانی تثتر متی
گذترند در سطرهای آینده شر مفصفی در تین باره ترتئه می گردد
 -2پتتس ،هتترج و متترج تز هقتتدتن ستتازگاری میتتان جالرتهیتتای نتتدرت هتتا و جالرتهیتتای نیتتایج گستتیر
سرمایه جهانی شده ناشی می شود یحفیل های جهانی شدن که من باالیر ترتئه کرده تم ،هتر دو
عرصه -روتبط بین مرتکز و روتبط مرتکز ،پیرتمون ها  -رت که ناسازگاری سیاسی و تنیصادی
در آن ها میبفور تست ،مشخص می سازد با تین همه ،به عقیتده متن ،شتدت کشتمک هتایی کته
در هر یک تز تین عرصته هتا بتر وز متی کنتد ،در یتک ستطح نترتر ندترنتد کشتمک هتای بتین
مرتکز یه میان تیاالت میحد و رنیبان تنیصادی مسیقیم آن (ژتپن و آلمان) ،یه میان ندرت های
غربی (پیمان آیینییک) و رنیب نرامی شتان کته هنتوز (دستیکم بترتی متدیی) روستیه تستت ،یتا
کشمک ها میان دولت های تروپایی (تعضای جامعه تنیصادی تروپا ،تروپای شرنی و روسیه)
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برتی رهبری تحیمالی یا تیجاد یعتادل جدیتد در تروپتا درون یتاب بتانی خوتهتد مانتد تیتن یصتور
بتترتی متتن دشتتوتر تستتت کتته تیتتن کشتتمک هتتا همیتتون ستتال  1914و  1933بتته درگیتتری هتتای
مسفحانه بیانجامد تلبیه تین کشمک ها به عفت ناسازگاری میان هضای تنیصتادی جهتانی شتدن
سه جانبه و هضتای یصتمیم گیتری سیاستی و تجیمتاعی بته هتیر وجته رته حتل آرتم نمتی یابتد نته
گروه هفت گانه (تیاالت میحد ،برییانیا ،هرتنسه ،ژتپن ،آلمان ،تییالیا و کانادت) و نه حیی رهبری
وتنعی سه گانه (تیاالت میحد ،ژتپن و آلمان) ،عفتی رغتم زیرستاخیار همکتاری موجودشتان (در
جای نخست پیمان تیینییک) ،ترگانیسم های کارآ و نابل نبولی رت برتی کنیرل نیایج تجیماعی و
سیاسی جهانی شدن تنیصادی که تز جانتب همته شترکای بتی یتون و یترت پذیرهیته شتود ،یشتکیل
نمی دهند با تین همه ،به عقیده من یون مسایل غرب پیشرهیه درتماییک نیستیند ،تیتن درگیتری
ها به طبقه بندی دوباره تحیمالی در سفسفه مرتیب منیهی می شود ،بی آن که نرم درونی متورد
ستئوتل نترتر گیترد (همتان طتتور کته تیتن وضتع بتین دو جنتتگ در نبتال توج گیتری هاشیستم بتتوده
تست)
ً
تز تین رو ،تین کشمک ها می یوتنند جزئا به عرصه روتبط شمال -جنوب منیقل گردند در تین
صورت ،آن ها با کشمک های مهم -مشخصه دتیمی سرمایه دتری وتنعا ً موجود کته متردم کشتورهای
پیرتمون و منطق گسیر سترمایه دتری جهتانی رت مقابتل هتم نترتر متی دهتد -پیونتد متی یابنتد در تیتن
دورنما کدتم نیروها غفبه خوتهند یاهت؟ نیروهایی که می کوشند همبسیگی شمال عفیه جنوب رت پیروز
گردتنند (ینان که در جنگ خفیج «هارس» به طور نمایان مشتاهده شتد) یتا نیروهتایی کته بته ستاخیمان
جهان یندمرکزی (مفهومی که من به تیتن تصتطی دتده تم) -کته یتاریگر یوستعه بته ستود متردم جهتان
سوم تست و تز کمک به پیروزی همبستیگی آیینییکتی روی بتر متی یابتد -متی پردتزنتد؟ بته عقیتده متن
ی
درگیری های عصر متا در گترو همتین مستئفه تستت آینتده بشتریت بستیگی بته پاستخ هتایی دترد کته بته
وتنعیت تمر خوتهند دتدع یا تنیخاب نرمی وحشی یر تز همیشه که بربریت سترمایه دتری رت شتدت متی
دهد یا گزین نرمی که با کاه تخییو یحمل ناپذیر مرتکتز پیرتمتون هتا ،دورنمتایی بشتری رت بتر
روی نسل های آینده می گشاید و تین دورنما یرت سوسیالیسم جهانی نباشد
تلبیه ،کمیرین ییزی که در حال حاضر می یوتن گفت تین تست که ما وترد ینین رته مناسبی نشتده
تیم جهانی شدن «لیبرتلی» نطب بندی رت با ژره بیشیری بازآهرینی خوتهد کرد و بنابرتین وتنعیت،
مردم پیرتمون رت به جنب های نفی کمپرتدوری شدن یحمیفی هرت خوتهند خوتند؛ جنبشی که جنبه یوده
تی و نهرآمیز دترد با وجود تین ،هکر سیاسی غترب ینهتا میوجته تیتن مستئفه تستت کته یگونته بتا عتدم
بردباری جنتوب مقابفته کنتد؟ درتیتن یتاریوب ،نرتم تنیصتادی (در حقیقتت بتی نرمتی بتزر ) بتر پایته
بازتری جهانی شده ،باید با نرم نرامی که سرکوب مؤثر شور های جنوب رت ییمین می کند ،یکمیل
گردد گفیگوی ندرت ها در زمینه تصی نرم بین تلمففی که جنگ خفیج (هارس) موجبات تبرتز آن رت
تهزتی دتد ،بر پایته تیتن وتنعیتت ،بحثتی کتامیً سالوستانه بتانی متی مانتد؛ زیترت در تیتن بحتث هتا بترتی
الپوشانی دها تز مناهع خودخوتهانه مکیوم ،دالیل شعارگونه تی یون «تخی » (!)« ،حقو » (!) ،یا
«عدتلت» (!!) دسیاویز نرتر می گیرد
تسیرتیژی نایو با هدو های نرم موجود جهانی مطابقت دترد تیتن تستیرتیژی مبینتی بتر تنتدتم متنرم
دوگانه تستع تز ی ک سو ،توضا  ،منطقه هتایی رت کته بترتی نرتم تمپریالیستیی یهدیتد کننتده نیستیند ،بته
یباهی می کشاند و تز سوی دیگر ،ینان که در جنتگ خفتیج (هتارس) دیتده شتد ،نتدرت هتایی رت کته در
جهان سوم به هر دلیفی تین نرم رت به خطر تندتزند ،با نهر بسیار شدید در هم می شکند
مستتئفه کشتتمک هتتا در جهتتان ستتوم بایتتد در تیتتن یتتاریوب بررستتی شتتود؛ زیتترت تیتتن درگیتتری هتتا
مجموعه همگونی رت یشکیل نمی دهند کشمک هایی هسیند که در نفس ختود هتم زمتان محصتول بتن
بست های عینی یی تست که جامعه های جهان سوم بنا بتر جهتانی شتدن در آن محبتوس مانتده تنتد و یتا
مولود نقص آگاهی تجیماعی ه سیند که نادر به دتدن پاسخ سازنده به مبتارزه جتویی نیستیند لالزیتدن بته
کشمک ها میان تنوتم و دولت ها به تین نو کشمک ها مربوط می گتردد ،عمفکردهتای ینتگ بینانته
سیاسی طبقات هرمانروتی محفی ،تین لالز ها رت یالذیه می کننتد و تیتن مخصوصتا ً هنگتامی تستت کته
نتدرت هتتای متییوس ،همتته یتوتن و نیتتروی ختود رت در ستتمت تیتن نتتو کشتمک هتتا بته حرکتتت در متتی
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آورند تز آن جا که تین درگیری ها نرم سرمایه دتری وحشی جهانی رت یهدید نمی کنند ،تز تین رو ،با
وناحیی آشکار تز یئوری «کشمک ها با شدت نازل» که به یخریب و یبتاه کتردن توضتا کشتورهای
جهان سوم تخیصاص دترد ،تسیقبال می شود ت یما دیگر کشمک ها -تعم تز تین که تز جانب نیروهتای
وتنعی مردم یا به تین یا آن دلیل تز جانب ندرت های دولیی تبرتز شود -بی درنگ کشورهای جنوب و
سیسیم من اهع تمپریالیسیی رت در مقابل هم نرتر می دهد همان طور که جنگ خفیج (هارس) ثابت کرد،
نیروهای موسوم به تندتم سریع نایو تز پس تین توضا بر نمتی آیند بته همتین جهتت ،دورنمتای روشتن
مورد نبول تسیرتیژی های وتشنگین عبارت تز کاربرد خشونت در مقیاس کشیار عمومی تست
کار تیی مدتخفه شمال برتی به کار تندتخین منرم تین تسیرتیژی هتا نیازمنتد حفتر -و حیتی یقویتت-
همبستتیگی آیینییکتتی تستتت تلبیتته تز آن جتتا کتته عرصتته بتترتی مستتابقه تنیصتتادی بتتاز تستتت ،لتتذت پتتذیر
هژمونی آمریکا دنیقا ً به بعد نرامی ت محتدود متی گتردد موتهقتت ضتمنی ژتپتن و آلمتان و در پتی آن
ها ،سایر ندرت های تروپائی که با بی حرکیی روسیه و یین یقویت می شود ،برتی نبتول و ییییتد تیتن
هژمونی کفایت می کند تز تین رو ،کامیً درک می شود کته یترت کشتمک شتمال -جنتوب بته عنتوتن
یبفور یضاد مهم سرمایه دتری وتنعا ً موجود به جفو صحنه باز می گتردد زیترت یتن زدتیتی و پیوستین
روسیه به یزهای غرب ،هرصت ینریم کشمک های منطقه تی رت آن طور که یبفیالات یی های نتایو
آن رت تعیم می دترند ،نمی دهد وتنگهی ،کشمک شمال -جنوب هرگز محصول مصنوعی کشتمک
شر و غرب و بازیاب خارج تز تروپای آن نبتوده تستت؛ تگتر یته پشتییبانی شتوروی ستابق تز برختی
سوم یوتنسیه بتود در آن هتا یتوهم برتنگیتزد و یتا سترحد تحاطته کتردن تیتن
نیروهای مفیی گرت در جهان ی
نیروها پی برود کشمک شمال -جنوب تساسی و سابقه دیرین دترد تز پنج نرن پی سرمایه دتری
به عنوتن سیسیم جهانی نطب بندی کننده و تز تین رو غیرنابل نبول برتی تکثریت مردم جهان ،خود رت
به نمای گذتشیه تست
روی تین تصل ،من درباره تین موضو  ،ناطعانه نییجه گیری متی کتنم کته مدتخفته شتمال در تمتور
جنوب ،در همه موترد و موتنع ،صرو نرر تز تین که شکل آن هر یه بوده باشد( ،با یوجه به تین که
بدوت ً مسئفه عبارت تز مدتخفه نرامی و سیاسی بود) منفی تست هرگتز تریت هتای غربتی بترتی متردم
آسیا ،آهریقا و آمریکای الیین صفح ،یرنی و دمکرتستی بته ترمالتان نیاوردنتد و در آینتده نیتز یتون پتنج
نرن گذشیه جز بردگی ،بهره کشی تز کار و ثروت و تنکار حقو تین مردم ترمالان دیگری برتی آنان
ندترند تینک بر نیروهای یرنی خوته غرب تست که تین مسئفه رت درک کنند
برخی مسایل ویژه در مناطق مختلف جهان
 -1کشورهای شر  -شوروی سابق و یین -در تصیحایی گام نهاده تند کته یقینتا ً بتازتر و گشتودن
دروتزه به خارج ،جای بسیار مهمی نسبت به گذشیه دترد با تیتن همته ،مستایل آن هتا نتاگزیر
دو وجه به هم پیوسیه دترد ع یکی دمکرتییزه کتردن ضترور جامعته و دیگتری یستفط برگشتودن
دروتزه به خارج دالیل زیادی برتی تیتن تعیقتاد وجتود دترد کته رته حتل تیتن دو مستئفه بته رته
حتل هتای نئتولیبرتلی ،یقفیتل پتتذیر نیستت حقیقتت تیتن تستت کتته در شترتیط بتی نرمتی حتاکم بتتر
توضا کنونی ،شناخت رته حفی که به طور نطع و یقین رتهنما و رتهگشا باشد ،دشوتر تست
عدم تطمینان ،هم در زمینه مضمون تجیماعی سیسیم ،هنگتامی کته سیستیم در جستیجوی یعتادل
خود (بازگشت به سرمایه دتری یا پیشترهت مفیتی -مردمتی؟) تستت وجتود دترد و هتم در زمینته
جایگتتاه تیتتن کشتتورها در سفستتفه مرتیتتب نتتدرت هتتای جهتتانی دیتتده متتی شتتود تلبیتته رتبطتته تی
ینگاینگ میان تین دو دسیه مسایل وجود دترد؛ ت یما یا زمانی که مسئفه ندرت (کتی غفبته خوتهتد
یاهتت؟) پاستخ ختود رت نیابتد روشتن نمتتودن آن،دشتوتر تستتع آیتا تنیقتاد تز «تسیالینیستم» یوستتط
نیروهای رتست ،که بازگشت بته سترمایه دتری رت متی ستیاید (همتان طتور کته برختورد عینتی
گاربایو و دنگ شیائوپینگ خیفی زیاد ما رت به تندیشیدن دربتاره آن یرغیتب متی کترد) تدتمته
خوتهد یاهت ،یا تنیقاد یپ که مائو در زمان خود در رته آن کوشیده تست ،جانشین خوتهد شد؟
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در مورد بازگشت به سرمایه دتری ،آیا پیرتمونی شدن -و یخریب وضع بتین تلمففتی کته متیزم آن
تست -تمری تجیناب ناپذیر تست؟ در تین صورت مردم شوروی سابق و یین یه وتکنشی در برتبر آن
نشان خوتهند دتد؟ در مورد پیشرهت یرنی خوتهانه مفیی -مردمی ،تین مسئفه که «کشمک هتای درون
مردم» یگونه هدتیت خوتهد شد و تین مدیریت با یوجه به نوتنین عینی تنیصادی خارج یگونته یبتارز
خوتهد یاهت ،هنوز بی پاسخ تست
 -2جامعه های غربی پیشرهیه نیز با مسایل جدی مشیرک روبرو هسیند (هر یند می یوتن تذعتان
کرد که آن ها تبعاد هاجعه بار مسایل شتر و جنتوب رت ندترنتد) متن پیشتنهاد متی کتنم کته تیتن
مسایل در تریباط با بحرتن دمکرتسی غربی یحفیل گردد در یاریوب دمکرتییتک ،دسیرستی
نیروهای مردمی به ندرت یگونه یتیمین متی گتردد؟ تیتن مستئفه تساستی یتا تمتروز پاستخی پیتدت
نکرده تست تلبیه ،همان طور که سوسیال دمکرتسی یا به تمتروز عمتل کترده ،بته زحمیکشتان
تمکان دتده تست که به کسب حقو تجیماعی مهمی نایل آیند حقونی که سترمایه بترتی بتازپس
گرهین آن ها با سرسخیی به یعترض ختود تدتمته متی دهتد بتا تیتن همته ،سوستیال دمکرتستی بتا
وجود نبول آن یته متن آن رت وهتا دوگانته - ،کته جامعته غربتی مبینتی بتر آن تستت -یوصتیو
کرده تم (یعنی مدیریت زندگی سیاسی بر پایه تنیختاب پفورتلیستیی و متدیریت سیستیم تنیصتادی
بتر پایتته مالکیتتت خصوصتتی ستترمایه دتری و بتازتر) ،هرگتتز هژمتتونی ستترمایه رت زیتتر ستتئوتل
نتترتر نتتدتده ،بفکتته بتترعکس آن رت بتتا تیکتتای بتته نتتدرت تجیمتتاعی معتتین زحمیکشتتان یعتتدیل کتترده
تست تز تین رو ،من با خو بینی «آریگی» -که به نرر من به وسعت و تهمیتت تیتن نتدرت
تجیماعی پربها دتده تست -موتهق نسییم
دمکرتسی غربی به طور جدی تز تین پس بیمار تست؛ و به رتسیی کته طبقتات زحمتیک بتی تز
پی با نطعیت ،عقیده پیدت می کنند که آن یه سیاست شناستان بعتد تز تیتن «طبقته سیاستی» متی نامنتد،
عاری تز هر مضمون وتنعی پفورتلیسم و کثرت گرتیتی تعتین شتده تستت کنیترل متنرم رستانه هتا کته
برتی بقای هریه بیشیر تین وها دوگانه-که یکپاریگی گرتیی جامعه غربی مبینی بر آن تست -به کار
گرهیه می شود ،جامعه غربی رت به سوی نوعی هاشیسم «مییم» که تمیتد بته یحتول یرنتی خوتهانته رت
خنثی می سازد ،سو می دهد
تین یحول یرنی خوتهانه که به طور عینی الزم تستت ،هژمتونی وتنعتی محتیط مزدبتری رت بترتی
جانشینی ساز یاریخی کنونی هرت می خوتند تین تمر ضروریا ً مسیفزم زیر سئوتل نترتر دتدن سیستیم
هتتتای مالکیتتتت بتتتر وستتتایل بتتتزر یولیتتتد ،یصتتتمیم گیتتتری تنیصتتتادی در مؤسستتتات ،و در زمینتتته هتتتای
تیدئولوژیک و هرهنگی ،مسیفزم زیر سئوتل نرتر دتدن بین هتن ستاالرتنه متدیریت تجیمتاعی بته گونته
تی تست که مکیب هرتنکفورت نیم نرن پی به دعوت آن پردتخت
 -3در بطن دنیای غرب ،تروپا با مبارزه جویی هایی روبروست که ویژه تین منطقه تست
ساخیمان تروپا با جامعته تنیصتادی تروپتا  C.E.Eیتا تمتروز بته بازگشتایی یتدریجی بتازتر محتدود
مانتتده تستتت ت یمتتا تگتتر در مرحفتته پیشتترهت دهتته هتتای پنجتتاه و شصتتت ،تنطبتتا هتتای تجیمتتاعی بتتا تیتتن
بازگشایی می یوتنست آسان صورت گیرد ،کامیً بدیهی تست که تز تین پس منطقته هتا و یمتامی بخت
ها نادر به خود دگرگونی و تنطبا سازی در برتبر مبارزه رنابیی حدت یاهیه نیسیند تیتن یضتادها کته
ت ز حیث تجیماعی و سیاسی غیرنابل یحمل شده تند ،خطر هروپاشی طر جامعه تنیصادی تروپا رت در
پی دترند یاره تین تست که دسیکم بازتر با سیاست تجیماعی مشتیرک کته بیوتنتد یحتوالت رت ستازمان
دهد ،پذیرهیه شود یک ینین تبیکتاری تز جانتب یتپ تروپتا کته بتا جتدیت و روشتن بینتی متی یوتنتد تز
دگماییک لیبرتلی جدید هاصفه گیرد ،خوتهتد یوتنستت تز پشتییبانی وستیع برختوردتر شتود و ختود رت بته
عنوتن نیرویی حاکم بر تین ناره یثبیت کند و رتست ها رت که هقط سرگرم کستب ستود هتوری تز بتازتر
وسیع هسیند کنار زده و به تروپای رو به ورشکسیگی ،رسالت هرهنگی جهان شمولی بدهد ولی ینین
یحولی در هرتدست نیست
ستاخیمان تروپتا در تبیتدتی رته بترتی جفتوگیری تز خطتر «کمونیستم» یقویتت شتد و بته مثابته بخت
مکمتتل تستتیرتیژی تنیصتتادی ،سیاستتی ،نرتتامی و تیتتدئولوژیک هرمتتانروتیی تیتتاالت میحتتد یفقتتی متتی شتتد
یکپاریگی تنیصادی تروپا به عنوتن یک زیر مجموعه در مجموعه تی جهانی شده به حساب می آمتد
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تز آن زمان دروتزه تروپا به روی آیینییستم نرتامی و نفتوذ هرتمفیتی هتای آمریکتایی (و ژتپنتی) گشتوده
ماند تین وضع به همین یرییب تدتمه می یابتد نخستت بته ختاطر تیتن کته تروپتا بته مانتدن در پنتاه ییتر
نرامی تیاالت میحد تدتمه می دهد و یتاکنون جرئتت نکترده تستت بتا آیینییستم نطتع رتبطته کنتد تز تیتن
دیدگاه ،نیت های تسیقیل که بتا همته وضتو جاذبته هتایی تز شتخص دوگتل دتشتت ،هرگتز تز مرحفته
تندتم های بفهوسانه هرتیر نرهیه تست و باالخره ،تروپا به خاطر پاسخ به مبارزه جویی های بحرتن ،با
سوم میحد شده و بر
تیاالت میحد ،در یعرض مشیرک غرب برتی «دوباره کمپرتدوری کردن» جهان ی
تین تساس ،نایو به تبزتری یبدیل شده که به آیینییسم زندگی یازه می بخشد
بنابرتین ،یگانه شرتیط آلیرناییو وتنعی تز تین نرتر تستع یا حرکت به سوی ساخیمان خانه مشیرک
یا یفرنه بیشیر تروپا در تین صورت آلمتا ن رته ختود رت بتا جامعته تنیصتادی تروپتا یتا بتدون آن ،تدتمته
دوم گام نهاده تست
خوتهد دتد من عقیده دترم که تروپا وتنعا ً در رته ی
 -4مستتایل جهتتان ست یتوم بستتیار مهتتم تنتتد تلبیتته ،جهتتانی شتتدن جدیتتد ماننتتد همیشتته الیتته بنتتدی هتتا در
کشورهای پیرتمونی رت باز هم شدت خوتهد دتد
آیتتا متتد ل یوستتعه برختتی کشتتورهای پیرتمتتونی نیمتته صتتنعیی ،متتی یوتنتتد دنبتتال شتتود؟ تلبیتته ،در تیتتن
پیرتمون ها ،مدل یوسعه دنبال شده ،تمروز با تنیخاب نطعی روبروست تین یوسعه که مبینی بر یوزیع
درونی درآمد بی تز پی نابرتبر تست ،با یماییت سربرآورده دمکرتییک برخورد می کنتدع یعنتی یتا
تین کشورها در رته پاسخ یرنی خوتهانه به مسایل تجیماعی شان گام خوتهند نهاد و بدیهی تست که در
تین صورت با منطق ساده جهانی شدن بر پایه بتازتر روبترو خوتهنتد شتد یتا بتا روگتردتن شتدن تز تیتن
رته ،بریری رت به نیازهای «تنطبا سازی» خوتهند دتد در تین صورت پی تز آن که دمکرتستی در
جامعه ریشه دتر شود ،نابود می گردد به عبارت دیگر ،هدو دمکرتسی «پایدتر» غترب کته بتا تدتمته
رشد سرمایه دتری همرته تستت ،بته نرتر متن مالفطته آمیتز جفتوه متی کنتد وتنگهتی ،آیتا تیتن دمکرتستی
هدو وتنعی تسیرتیژی ندرت های غربی تست یا هقط یک بحث یاکییکی بر حسب شترتیط تستت کته بتا
سهل تنگاری ینین نامگذتری شده تست؟
 4-1هنگامی که جنوب آهریقا رت بررسی می کنیم یشم تندتزها هنوز یاریکیرند در نرن  19مییدی،
برییانیا و هرتنسته عمتیً دنیتای عترب و آهریقتا رت یقستیم کردنتد آن هتا هتیر یصتور نمتی کردنتد کته در
دوم جهانی ناگزیر خوتهند بود وتنعیت تسیعمارزدتیی رت بپذیرنتد وتنگهتی ،ستاخت تروپتا
هردتی جنگ ی
هیر طرحی در تین باره ندتشت پس تز تین که هرتنسه تمییازهتای ویتژه ت رت بتر پایته مکانیستم هتای
منطقه هرتنک ،زبان هرتنسه ،و موتهقت های دهاعی گذشیه ت با دولت های مشیری حفر کرد ،ساخت
تروپا خود رت به تین محدود کرد که تمپرتیوری تسیعماری پیشین هرتنسه در آهریقای سیاه رت در تخییار
سرمایه جامعه ششگانه نرتر دهد و تسیعمار نو ،جمعی رت جانشین تمپرتیوری تسیعماری پیشین سازد
بین تروپا درباره جهان غترب و مخصوصتا ً آهریقتای شتمالی ینتدتن دور نمتی رود ،مگتر تیتن کته
ناگزیر شتده باشتد مقاومتت بستیار نمایتان طبقتات رهبتری محفتی رت در نرتر بگیترد بیتن تستیرتیژیک
مطفق تروپا ،شرکای عترب رت بیشتیر در بتن بستت سترمایه دتری پیرتمتون کته آویخیته بته رشتد مرکتز
تروپاست ،هرو برد هر یند یولیدکنندگان نفت (در تلجزتیر ،لیبی ،عرت و خفیج) پندتشیه بودند که می
یوتنند منابع مالی خود رت برتی شیاب دتدن صنعیی شدن شان به حرکت در آورند ،ت یما طبقتات رهبتری
آن هتتا نیوتنستتیند درک کننتتد کتته تیتتن نتتو صتتنعیی شتتدن بتتازتر جدیتتدی بتترتی صتتادرتت ستترمایه دتری
پیشرهیه -تروپایی و هم ینین آمریکایی و ژتپنی تست تیتن تنتدتم هقتط یوتنستت گترتی جهتانی شتدن رت
یقویت کند بحرتن پی آمده ،همان طور که وتم خارجی گوته بتر آن تستت ،هاجعته عمیقتی تستت کته بتا
رویدتد رکود و ضد حمفه آمریکا حدت بی سابقه تی یاهیه تست در ینین شترتیطی ،عربستیان ستعودی
مشیری سنیی وتشنگین ،همان طور که تنیرار می رهت رته حمایت بتی نیتد و شترط تز سیستیم متالی و
پول ی رت که تبزتر جهانی شدن و ضد حمفه برتی ییمین هژمونی آمریکا می باشد ،تنیختاب کترده تستت
تگر کوششی هم برتی یوسعه درون زت وجود دتشت ،تین یی بنابر سرشت طبقات رهبری کشورهای
پیشرو نفیی یون تلجزتیر و عرت  ،و غیرنفیی یتون مصتر و ستوریه ،نتاپیگیر و محتدود بتوده تستت
بنا برتین آن یه تین جا برتی بررسی ضرورت دترد ،تین تستت کته تیتن یتی هتا کته در ونتت ختود تز
جانب شوروی حمایت می شد ،یوسط تروپا و در مجمو غرب در هم نوردیده شد
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تین تمینا تروپا تز برنرتری مناسبایی دیگر با عرب ها و آهریقایی هتا رت بته یته ییتز جتز روتبتط
تمپریالیستتیی جد یتتد متتی یتتوتن یعبیتتر کتترد؟ بررستتی وضتتع ستتاخیاری و تنیصتتادی تروپتتا در رنابتتت بتتین
تلمففی ،تین سئوتل رت روشن می کند و برتی یحقق جهانی شدن بته حفتر نتابرتبری در نفمترو وتبستیگی
های ویژه ت نیاز دترد تروپا بازتر تصفی برتی رشد خود رت در مدرنیزه کردن پیرتمتون هتای ویتژه
خود (مشخصا ً تروپای جنوبی) و مدرنیزه کردن خاص درون خود یاهیه تست برخیو تیاالت میحد و
ژتپن که سرمایه های خود رت (مخصوصا ً به آمریکای الیین و جنوب شترنی آستیا) صتادر متی کننتد یتا
ستوم حفتر
در روند غیر محفی شدن صنعیی که تین صادرتت یحمیل می کنند ،یسفط خود رت بتر جهتان ی
سوم ،باز گذتشیه تست
کنند ،تروپا بازتر خود رت بر روی صادرتت مهم جهان ی
ستوم تعیبتار دتده
همه تین ها به هیر وجه موجبی برتی تین نیست کته بته بحتث تروپتا دربتاره جهتان ی
شود در حقیقت ،تروپای جامعه تنیصادی تروپا مسئولیت بسیار سنگینی در «ربع جهانی شدن» آهریقا
دترد زیرت روتبط نوسازی شده نابرتبر در یاریوب مجمع  C.E.E-ACPبه هتیر وجته پیشترهت در
سمت آزتدی آهریقا و رشد مردم آن رت ییمین نمی کنتد ،بفکته بترعکس آن هتا رت در ویتژه کتاری هتا در
زمینه معدن و کشاورزی به شیوه منسوخ نگاه می دترد تز تین رو ،تروپا مستئولیت مهمتی در رهتور
ندرت طبقات جدید هرمانروتی محفی و میالً در مصائب تنیصادی ،تجیماعی و سیاسی ناره دترد
مسئولیت تروپا در «بن بست عرب ها» کمیر نیست تین جا نیز تروپا هرگز تز تسیرتیژی تیاالت
میحد و تبزتر وهادتر تسرتئیل یشم نپوشیده تست جنگ خفیج (هارس) به طور هاجعه بار تین تنیخاب
تروپا ر ت نشان می دهد هدو بسیار ساده تین تنیخاب عبارت تز نگاهدتشتین جهتان عترب در وضتعییی
شکننده و آسیب رسانیدن به تندیشه ساخیمان وحدت عربتی کته هتم یتون بخیکتی بترتی غترب تستت ،و
باالخره حفر حیات نرام های کهنه خفیج (هتارس) و یتیمین بریتری مطفتق نرتامی بترتی تسترتئیل و رد
حتتق موجودی ت ت هفستتطینی هتتا تستتت یتتون تیتتن تنیختتاب بتتی نیتتد و شتترط بتته نفتتع یزهتتای آیینییکتتی و
صهیونیسیی و میالً به سود تیاالت میحد تست و به وتشتنگین تمکتان متی دهتد تز رته کنیترل تنحصتاری
نفت به مناهع تروپا مسیقیما ً ضربه بزند ،تین تمتر تروپتا رت برتنگیخیته تستت کته بترتی ختروج تز دتیتره
ینگ د ریاهت خود تز جهتان عترب بته یتاره تندیشتی بنشتیند تز تیتن رو ،جامعته تنیصتادی تروپتا متدیی
تندیشتته «ختترد کتتردن» جهتتان عتترب رت بتتا یتتی بتترتی کشتتاندن متترتک بتته حیطتته ختتود در ستتر متتی
پرورتنید ت یما وتکن خودجو مردم مرتک در دورتن جنگ خفیج (هارس) به تین طر غیتر وتنعتی
پایان دتد
وتنعیت تین تست که در لحره کنتونی ضتعو آگتاهی سیاستی و تجیمتاعی کته گریبتانگیر عترب هتا و
دیگر مفت هاست ،به نوبه ختود موجتب دتدن پاستخ هتای ناکتاهی بته ستفطه جتویی غترب گردیتده تستت
گریز به آئین های گذشیه گرت ،ضتعو نیروهتای دمکرتییتک و مقاومتت نرتامی گترتن تز نیتایج ناکتامی
طر آلیرناییو دوگانه در تروپا و جهان عرب تست زیرت در دورنمای مورد تشاره که ضرورت عینی
دترد ،ساخیمان خانه مشیرک تروپا مکمل طبیعی خود رت در ساخیمان متوتزی وحتدت عترب و وحتدت
آهریقا که عناصر تساسی تجیناب ناپذیر ساخیمان جهان یند مرکزی تنتد ،متی جویتد حتال کته در میتان
مدت با آن هاصفه دتریم ،بنابرتین هرج و مرج هم ینان دوتم می یابد
خروج از بن بست ها
در شر و بسط های پیشین کوشیده تم نشان دهم که در یمام منطقه هتای جهتان مستایفی جتدی ،گتاه
حتتاد و یتتا حیتتی هاجعتته بتتار بتتوده تنتتد و هرتیتتر تز آن ،ضتتعو هتتایی کتته شتتاخص ختتود آگتتاهی سیاستتی و
تجیماعی در یمام تین منطقه ها هسیند ،ینان تند کته بترتی مبتارزه جتویی هتا پاستخ درختوری ندترنتد و
بنابرتین وتنعیت ،هقط می یوتنند هرج و مرج و بربریت رت یشدید کنند تین ضعو ها عمق بحرتن یپ
در مقیاس جهانی رت نشان می دهد
دو کفمه رتست یپ در کشورهای پیشرهیه سترمایه دتری بته دو میترتث یتاریخی بتاز متی گترددع
یعنی به روشنگرتن هیر یک تز عناصر تین میرتث به طور نطعی در جوتمع پیرتمون سترمایه دتری
(که در آن گسست رتست یتپ بته وتستطه یبتاین نبتول یتا نفتی «سترمایه دتری وتنعتا ً موجتود» -یعنتی
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ستوم رت پیرتمتونی متی کنتد -هرمانروتستت) ،وجتود
جهانی شدن نطب بندی کننده که جامعه های جهتان ی
ندترد بنابرتین ،وتنعیت جنب آزتدی مفیی با یمام عناصتر ستازنده یتاریخی آن -بتورژوتیی ،یتوده تی و
ستوم ،نیتروی تجیمتاعی
سوسیالیسیی -در صفحه شطرنج جهانی نیتروی یتپ و در جامعته هتای جهتان ی
بسیار هعالی رت یشکیل می دهد خصم تین جنب همانا طبقات رهبری هرمتانبردتر و کمپترتدور هستیند
که صفات «همکارتن» شانع «خیانت پیشگی»« ،نوکری تستیعمار یتا نوتستیعمار» آئینتی رتیتج تستت
وهانی مشابه با وهانی که جوتمع غربی رت مشخص می کند ،وجود ندترد بر حسب پیشامدها و لحرات
یاریخ معاصر ،ندرت محفی در دست نیروهای وتپس گرتستع خوته به نرر می رسد که آن ها (تغفتب
تونات با دیکیایوری خونریز) کامیً تسیقرتر یاهیه تند ،خوته میزلزل بوده باشند یا تین که یک دگرگونی
وتنعی ندرت به نفع نیروهایی که خود رت جنب مفیی می نامند ،صورت گرهیه باشد در صورت تخیر
غرب خود رت مورو به مبارزه با تین ندرت متی دتنتد تز تیتن رو ،بته یرییتب معینتی بایتد یکپتاریگی
وتنعی ندرت غرب -که در پشت دمو کرتسی و پفورتلیسم پنهان شده -رت نقطته مقابتل پفورتلیستم وتنعتی
تهکار در جوتمع پیرتمونی (جنوب و شر ) نرتر دتد
ی
برخیو پیشتدتوری ینتد و ستخت ،تیتدئولوژی هتای جنتب آزتدی مفتی مستئولیت توضتا رت بتدون
یوجه به عوتمل درونی بته عوتمتل «بیرونتی» نستبت نمتی دهنتد ،بفکته بترعکس ،عمومتا ً روی مبتارزه
عفیه نیروها و تندیشه های بومی و محفی که تز موتنع پیشرهت تند ،یکیه می کنند ت یما به یقتین -دستیکم
تز نرر تهکار عمومی یمامی جنب آزتدی مفیی در همه گونه های مولود زمان و مکان -هر تندتم یرنی
خوتهانه با نید و شرط هایی که تز خارج یحمیل می شود ،در کشمک تست بنابرتین ،سیسیم سترمایه
دتری جهانی هم یون عامفی خنثی یا مبهم و به ویژه ،مثبت نگریسیه نمی شود سترمایه دتری جهتانی
یک مانع به شمار می رود نام (تمپریالیستم) آن -کته تغفتب در غترب بته عنتوتن یتک تصتطی «غیتر
عتام یتک وتنعیتت آشتکار و مفمتوس تستت
عفمی» رد شده -تین جا یک نام گذتری میدتول ،معمتولی و ِ
یضادها و کشمک هایی که جنب آزتدی بخ مفیتی رت شتعفه ور متی ستازد بته ماهیتت مشتخص تیتن
تمپریالیسم درهر یک تز مرحفه های رشد سرمایه دتری ،کیفیت های بروز نتوتنین حرکتت آن ،وستایل
دخالت آن ،تیحادهای تجیماعی که به وجود می آورد و نطب بندی رت بتازآهرینی متی کنتد ،مربتوط متی
گردد مجموعه تین ها جای یردیدی برتی موجودیت تمپریالیسم بانی نمی گذترد
ستوم یقتدر مشتکل
می دتنیم که برنرتری گفیگوی سازنده میان یپ های غرب و یتپ هتای جهتان ی
بوده و هست عفی رغم تین وتنعیت ییسو بار ،بخ هایی تز یتپ کته بته ماهیتت کفتی مبتارزه جتویی
هایی که بشریت با آن روبروست ،آگاهی هزونیری دترند و عینمند به دورنمایی مبینی بر ترز های
جهانشمول تند ،هموتره تین گفیگوها رت عمفی کرده تند
پاسخ تنسانی و یرنی خوتهانه به مسایل دنیای معاصر مسیفزم ساخیمان تنیرناسیونالیسم خفق هاست
یتتا بیوتنتتد بتتا تیجتتاد سیستتیمی تز ترز هتتای وتنعتتا ً جهتتان گرتیانتته ،کتتار نایمتتام روشتتنگرتن و جنتتب
سوسیالیستتیی رت بتته کمتتال برستتاند تیتتن یگانتته رته بتترتی یشتتکیل جبهتته تی متتؤثر عفیتته تنیرناسیونالیستتم
سرمایه و جهان گرتیی سر و دم بریده و سیسیم ترز های وتژگونه تی تست کته بته وجتود متی آورد
ینان که نئولیبرتلیسم ،تیوپیای وتنعی وتپس گرتیانه عصر ما رت یشکیل می دهد که تلهام بخ سیاستت
هایی تست که هقط می یوتنند موجب هرج و مرج و بربریت شوند
پی نوشت
 -1هر ساله  2300میفیارد دالر سرمایه در جهان بوجود می آید که تز آن ینها  300میفیارد دالر
در یولید سرمایه گذتری می شود تین کاه سرمایه گذتری تز یک سو ،نیروی محرکه رت که
تنسان تست بی تز پی بیکار می کند و تز سوی دیگتر ،نیتروی محرکته ماحصتل کتار تنستان
یعنی سرمایه رت تز جریان یولید خارج می کند و در بخ های گوناگون هعالیت های ویرتنگر
به کار می تندتزد
 -2برتی آگاهی جامع به وضعیت منابع موتد معدنی در جهان و غارت های تمپریالیسیی بته مقالته
سیاست کشورهای پیشترهیه سترمایه دتری در نفمترو متوتد تولیته ،منتدرج در شتمار 51 - 52
تطیعات سیاسی -تنیصادی و مقالة موتد تولیه کشورهای رو به یوسعه و دگرگتونی ستاخیاری
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در تنیصاد بین تلمففی به یاپ رسیده در شماره  63 -64همان ماهنامه به یرجمه و ینریم تیتن
جانب با نام وحید کیوتن رجو شود
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