در برابر مصاف جهانی شدن
نا پيوستگی اجتناب ناپذير است
از نيمه دوم دهه  80در پی شکست سيستم های شرق موسوم به سوسياليسم ،و آرزوی کشوورهای ننووب بوه کسوب
استقالل ملّی ،و پايوا يوانت «عصور بانودون » ( ،)1975-1995دوره نديود تواريآ آزواز شوده اسوتت اصولت اساسوی
دوره نديد عبارت است از کوشش برای بازسازی همانند نها با اتکاء و بر پايه «بازار» (سرمايه داری)ت
در برابر اي نهانی شد عميق از ديدگاه تئوريک سه گزينش ممک بايد در نظر گرنته شود:
 -1پذيرنت مصاف نهانی شد سرمايه داری ،آ طور که هست و کوشش برای بهبود موقعيت ملی اود ،ضوم
حضور در بازی مسابقه بي المللیت
 -2اقدام برای دگرگو کرد سيستم نهانی ،در راستای موانق توسعه نهانی شد «بهتر» (و حتی «عادالنه»)ت
 -3ناصله گرنت از سيستم نهانی مورد بحث («ناپيوستگی»)ت
به عقيده م دو گزينش ناست مبتنی بر توهم هايی است (که موضوع سه تز ناسوت موت را تشوکيل موی دهود)ت در
اي صورت ،ناپيوستگی (تز چهارم)استراتژی انتناب ناپذير می ماندت


 -1-1با قطعيت می گويم :ماترياليسم تاريای به يک مسئله به درستی پاسآ داده ولی دو مسئله را معلوق رهوا کورده
استت مارکس بر ويژگی شيوه توليد سرمايه داری روشنايی انودااتت بوا ايو هموه ،ماترياليسوم تواريای دو مسوئله را بواز
گذاشتت مسئله ناست که مربوط بوه شويوه هوای توليود پيشوي اسوت ،در ايو نوا موضووع بحوث موا نيسوتت مسوئله دوم بوه
سرمايه داری به عنوا سيستم نهانی مربوط می گرددت م درباره اي موضوع ها چند پيشنهاد کرده ام:
پيشنهاد نخست :شيوه توليد سورمايه داری ،نودايی بوا سيسوتم هوای پويش از اوود را نموايش موی دهودت در ايو م هووم
مشاص است که قانو ارزش ،اي نا نه تنها بر «زندگی اقتصادی» ،بلکه بر تمام سيستم انتماعی دنيوای نديود ،يعنوی
بر مضمو ايدئولوژی ويژه اي سيستم نديد («اکونوميسم») يا بهتور بگووئيم «از اوود بيگوانگی اکونوميسوتی») نرموا
می راندت هما طور که بور رابطوه هوای ويوژه و نديود ميوا پايوه اقتصوادی سيسوتم و روبنوای سياسوی و ايودئولوژيک آ
نرما می راند («سلطه اقتصاد ،سياست مربوط به اقتصاد در حال تراکم است») و يا «ثروت بر قدرت نرمانرواست،
حال آنکه تا آ زما قدرت بر ثروت نرما روا بود»)ت اي سيستم در ننبه های ُمعي نه تنها از حيوث امکوا داد بوه
رشد بی سابقه نيروهای مولّد ،بلکه از ننبه های ديگر چو عمل کورد در زمينوه هوای سياسوی و ايودئولوژيک (م هووم
مدر دموکراسی) برتری داردت اي رشد استثنايی که مشاصه آ است ،سراسر اي سيستم انتماعی را به طور قطعوی
و ناگزير تابع انباشت سرمايه می سازدت اي انباشوت سورطا وار مونوب مورگ نواگزير آ موی شوودت درو يوابی نبوو
مارکس به دقت بيانگر اي واقعيت است که سرمايه داری به دليل های پيش گ توه بايودپايا يابود و نوايش را بوه سيسوتمی
بسپارد که رشد نيروهای مولد را نه تابع محض منطق مکانيکی اقتصاد از اود بيگانه شوده ،بلکوه توابع منطوق انتمواعی
به نرما درآمده می سازدت بنابراي  ،اي سيستم همچو سيستم های پيش از اود ناويد نيستت
پيشنهاد دوم :سيستم سرمايه داری نهانی استت بدي معنوا کوه هموه باوش هوای يکپارچوه شوده آ در ايو سيسوتم از
راه شرکت شا در تقسيم نهانی کار است که به نوبه اود مبتنی بر محصول های اساسی برای مصورف انبووه يوا توليود
آ موازی با درنه تناری شد (کااليی شد ) توليد ،بدو مقياس مشوتر بوا درنوه تنواری شود (کوااليی شود ) دوره
های پيشي استت در اي زمينه ،اي سيستم اود را به مثابه يک سيستم اقتصاد نهانی می نمايانود کوه بنوا بور آ چوه مو
آ را «قانو ارزش نهانی شده» می نامم ،اداره می شودت
پيشنهاد سوم :قانو ارزش نهانی شده ،همچو پايه سيستم ،مبنای قطوب بنودی نهوانی (ااوتالف مرکوز -پيراموو )
را تشکيل می دهدت سرمايه داری به عنوا سيسوتم نهوانی ،بوه شويوه توليود سورمايه داری تقليول پوذير نيسوت ،زيورا شويوه
توليد سرمايه داری مستلزم بازار يکپارچه شده سه بعدی (بازار کاالها ،سرمايه و کار) است که پايه و اساس طرز کوار
آ را مشاص می کندت بنابراي  ،اي يکپارچگی که به واقع در چارچوب تاريآ شکل بندی دولت -ملت های بوورژوايی
مرکزها شکل گرنته ،هرگز در سرمايه داری نهانی تعميم نيانته استت بازار نهوانی در نريوا گسوترش اوود در واقوع
دو بعدی بوده است که به تدريج مبادله های محصول ها و چراش سرمايه را  -به استثنای کار که بازار آ منزا بواقی
می ماند  -يکپارچه کردت
اي واقعيت در ن س اود برای بونود آورد قطب بندی ناگزير ،که موی تووا بودو دشوواری مکانيسوم انباشوتی آ
را ،چه بوه وسويله ابوزار مارکسيسوتی (کوه در ايو صوورت صوحبت از قوانو ارزش نهوانی شوده سورمايه داری بور پايوه
تکميل تحليل اساسی قانو ارزش سورمايه داری اسوت) ،چوه بوه وسويله ابوزار اقتصواد قوراردادی نوکالسويک ،نشوا داد،
کانی استت
اي پيشنهاد در سطح بااليی از انتزاع نه بيشتر و نوه کمتور از سوطحی قورار دارد کوه ،پيشونهادهای مربووط بوه قوانو
ارزش به طور کلی ،بازار در هر يک از ُبعدهای آ  ،و بواالاره طبقوه هوای اساسوی انتمواعی را در انطبواق بوا منطوق
تز نخست :توسعه سرمايه داری بنا بر سرشت خود قطب بندی کننده در مقياس جهانی است.
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شيوه توليد و زيره ،مشاص می کندت پيشنهاد م سرمايه داری نهانی را به طور انتزاعی متمايز می کند ،درست مانند
پيشنهادهای مربوط به قانو ارزش که شيوه توليد سرمايه داری را مشاص می کنندت
قطب بنودی در شوکل نديود آ در قور  19بوا تقسويم نهوا بوه کشوورهای صونعتی و کشوورهايی کوه هنووز صونعتی
نبودند ،پديدار گرديدت از اي رو ،اي ااتالف ،شکل ناويد و قطعی قطب بنودی سورمايه داری نيسوتت ايو وضوعيت کوه
دوم نهانی به تدريج با صنعتی شد کشوورهای پيراموونی کوم رنو شود
از  1800تا  1945مسلط بود ،پس از نن
ّ
از آ زما مال قطب بندی به زمينه های نديد منتقل می گرددت
 -1-2نقد سوسياليستی از سرمايه داری به طور اساسی به عنوا نقد شکل بهره بورداری از کوار بوه وسويله سورمايه
شکل گرنته استت
به عقيده م مسئله عبارت از يک نقد عمده ،اساسوی و پرهيزناپوذير اسوتت بوا ونوود ايو  ،نقود سوسياليسوتی  -و نيوز
مارکسيسم تاريای  -در آ چه که به ُبعد ديگر سرمايه داری ،يعنی گسترش آ بوه مثابوه سيسوتم نهوانی مربووط اسوت،
کمتر طراحی شده استت بر پايه اي واقعيت ،به قطب بندی در مقياس نهانی که مستلزم گسترش سرمايه است ،به طور
موونظم ،در زمينوه نتينووه هووای واقعووی آ  ،در سووطح آگوواهی و تعريووف هوودف هووای نيروهووای ضدسيسووتم ،کووه در چووارچوب
سرمايه داری واقعا ً مونود عمل می کنند ،کم بها داده شده استت
به عقيده مارکس انباشت سرمايه به دو نتينه تکميلی می اننامد :يکی به تحکيم قدرت انتمواعی ارتوش نعوال (طبقوه
کارگر صنعتی سازما يانته) و ديگری به نقير شد ارتش ذايوره نانعوال (بيکواری حاشويه نشوينا شوهرها ،زحمتکشوا
باش های توليد با روش پيش از سرمايه داری با بهره وری ناچيز و زيره)ت ا ّما چو مارکسيسم تاريای ،اهميوت قطوب
بندی نهانی (يعنی منطقه ای شد ارتش نعال و ارتش نانعال در مکا های نغرانيايی منوزا از حيوث سياسوی  -مرکوز
و پيرامو ) را در نيانته بود پنداشته است که تردد دايمی هما انراد پرولتاريزه شده ميا دو ارتش مورد نظر ،يگانگی
نبهه ضدسرمايه داری و بنابراي کاميابی شتابا اقدام کلی آ را تأمي اواهد کرد ا ّما بر عکس ،قطوب بنودی توضويح
می دهد که اي يگانگی از هم پاشيده و بور اثور آ دو اسوتراتژی ماتلوف پديودار گرديوده اسوت :يکوی اسوتراتژی سوسويال
دمکرات در ميا طبقه کارگر مرکزها ،و ديگری استراتژی انقالب لنينی (سپس مائويی) نزد مردم کشوورهای پيراموو
(يعنی ارتش نانعال در مقياس نهانی)ت
 -1-3پيدايش م هوم قطب بندی سرمايه داری نهانی تاريآ ااص اود را داردت
به طور بسيار قطعی ،تحليل در آزاز روی ااتالف صنعت و نبود صنعت درن داشته استت چو قطوب بنودی در
واقع اود را در االل آ نشا می دهدت در آ وقت صنعتی شود بوه وسويله «توسوعه» تبوديل شود و هودف تواريای آ ،
زدود قطب بندی («توسعه نيانتگی») انگاشته شده بودت در ارتباط مستقيم با ايو ااوتالف اسوت کوه تحليول روی مبادلوه
نابرابر تکيه کرده استت ا ّما در واقع ،مبادله نابرابر که روی محصول هايی تکيه می کند که در آ ها کارهوايی متبلوور
شده که مزد نابرابرتر از ااتالف بهره وری هوايی اسوت کوه آ را القواء موی کنود تنهوا نوو کووه يوآ را نشوا موی دهودت
چهار مکانيسم قطب بندی در اارج از هر مبادله عمل می کنند:
الف) نرار سرمايه های کشورهای پيرامو به سوی مرکزهات ب) مهانرت انتاابی زحمتکشا در هما راستا (در
صورتی که اي مهانرت بنا بر اود تعريف انتاابی بود آ تشکيل بازار کار نهانی را ن ی می کند)ت ج) کنترل
دست يانت به ثروت های طبيعی سراسر نها توسط مرکزهات د) و موضع های ماتلف انحصاری که شرکت های
مرکزها در تقسيم نهانی کار به دست آورده اندت
صنعتی شد کشورهای پيرامو به قطب بندی سرمايه داری نقطه پايا نمی نهد ،بلکه مرکوز ثقول را بوه نيروهوايی
منتقل می کنود کوه آ را در زمينوه هوای کنتورل تکنولووژی هوا و سورمايه هوای موالی بوي المللوی اينواد موی کننودت در ايو
اصوووص نبايوود وضووعيت رسووانه هووا (وسوويله کنتوورل سياسووی) ،تسووليحات (انحصووار وسوويله هووای کشووتار نمعووی) يوا گ تگووو
درباره محيط زيست را از يواد بوردت صونعتی شود پيراموو موی توانود در ايو چوارچوب بوه نووعی سيسوتم توليود اوانگی
( )Putting out Systemکه زير کنترل مرکزهای مالی و تکنولوژی قرار دارد ،تبوديل شوودت کشوورهای نوصونعتی
ننوب (و شرق؟) هم اکنو کانو پيرامو نردا را ترسيم می کنندت
سوم چه به عنوا تهيه کننده مواد اوليه و چه به عنوا بازار بورای صوادرات مرکزهوا
با اي همه ،می گوئيم نها
ّ
و به کارانداات سرمايه های شا بيش از پيش حاشيه ای استت بدو شوک تحوول تکنولووژی هوا از يوک سوو و اهميوت
سووم را
منبع های معدنی قاره های آمريکای شمالی و استراليا از سوی ديگور ،بوه طوور موقوت اهميوت سوهم هوای نهوا
ّ
کوواهش داده انوودت بااا وجااود اياانت نماای تااوان نتيجااه رواات کااه جهااان سا یاوم از اياان پااس نيااز اشاايه ای خوا ااد بااود .اي و
انديشوه ُموود روز بووه واقووع نادرسووت اسووتت زيوورا بووا ونووود کوواهش نسووبی سووهم آ  ،کووه بيشووتر مربوووط بووه وضووعيت روحووی
نرمانروا از  1970است ،بايد بنا بر نرضيه توسعه نديد پايدار و طوالنی نای قطعی اود را پيدا کندت و اگر بوه ويوژه
به موهبت ذايره های مهم مواد اوليه اسوتراتژيک در ايواالت متحود اطور کمبوود نودی در صوورت منازعوه هوای محلّوی
ونود ندارد ،گ ته نشده است که ح ظ اي وضعيت در هنگامی که توسعه شتابا نديد آزاز گردد ،ممک اواهد بودت در
اي صورت بيشتر محتمل است که مسابقه برای مواد اوليه ،تمامی حدّت اود را بازيابدت چو نه تنها زارت نمونوه وار
مصرف زرب ،بلکه همچني گسترش صنعتی شد نوي کشورهای پيرامو  ،اطری ندّی برای رقيوق شود ايو منوابع
استت ب نابراي  ،کشمکش ها برای دسترسی بوه ايو منوابع هنووز دليول هوای ويوژه اوود را ح وظ کورده اسوتت ننو الويج
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(نارس) ثابت کرد که کنترل منابع طبيعی تمام ساياره هوم چنوا بوه عنووا مشوغله نکوری دولوت هوای زربوی بواقی مانوده
استت
اگر پيرامونی ها همواره به نمع ملحق می شوند ،بنا بر آنچه م پيشنهاد کرده ام به ااطر اي است کوه آ هوا نقوط
تعريف سلبی را می پذيرند :منطقه های سيستم نهانی که در مرکزها تشکيل نشده اند ،در اي صورت نوع کارهايی که
آ ها در سيستم نهانی اننام می دهند ،قاعده است ،نه اسوتثناءت م هووم قطوب بنودی بوه ايو معنوا اسوت کوه مرکزهوا ،ايو
سيستم را در منمووع آ بوا بنوا کورد مدرنيتوه توابع پيراموونی هوا موی سوازند ،چوو ايو توسوعه نهوانی تنهوا متورادف بوا
توسعه سلسله مراتب مدرنيته نيست ،بلکه هم زموا رونود تاريوب باوش هوايی اسوت کوه بنوا بور منطوق کلوی آ تبوديل بوه
کارکرد نامناسب می شودت اي پيرامونی شد و تخريب به موازات هم پيش موی رونود و اليوه بنودی دايموی پيراموونی هوا
را که در شکل های پيوسته در حال تحول بازتوليد می شوند ،تحقق می باشندت
تحليل مقايسه ای تاريای «توسعه» ،ثبات نوق العواده سلسوله مرتبوه هوا را نشوا موی دهود ،و ايو بودا معناسوت کوه
«رسيد » (به «مرکزها»ت م) هدنی واهی استت در ظاهر اي قانو در رژيم های موسوم به سوسياليست و نظام هوای
پيرامو سرمايه داری به يک اندازه عمل می کندت با اي همه ،يادآور می شوم که کشورهای موسوم بوه سوسياليسوت بوا
ناروشوونی زيووادی مسووئله «رسوويد » و اننووام کووار ديگوور («سووااتما سوسياليسووم») را همزمووا مطوور مووی کردنوود و بووه
راستی که آ ها به معنايی که م به اي م هوم داده ام يعنی پيروی رابطه اارنی شا از منطق توسعه درو زا – به
وسووعت ناپيوسووته بوووده انوودت البتووه ،ننبووه هووای مثبووت کارهووای شووا (بوودو شووک ،يووک دولووت گرايووی پدرسوواالرانه ،ولووی
انتماعی ،امنيت شغل و حداقل ادمات انتماعی را در قياس با سرمايه داری وحشی کشورهای پيراموو سورمايه داری
تضمي می کرد) ناشی از منشاء آ ها (انقالب مردمی ضد سرمايه داری) و ناپيوستگی شا بود حال آ که بو بسوت
هووای آ هووا ،تو ّووهم «رسوويد » (بووه مرکزهووات م) را کووه مسووتلزم پووذيرنت وسوويع معيارهووای سوورمايه داری اسووت ،آشووکار
گردانيدت اي ااتالف – به آنچه که م در بواال پيراموو محودود بوود مارکسيسوم تواريای گ توه ام ،مربووط موی گوردد –
ريشه در کم بها داد به اصلت قطب بنودی نهوانی سورمايه داری داردت نتينوه آ کوه اگور کشوورهای شورق بوه سورمايه
داری روآورند و به آ ملحق گردند ،در تالش برای «رسيد » پرشتاب تر ،نوه تنهوا بوه نوايی ناواهنود رسويد ،بلکوه بور
عکس مثل همه پيرامونی ها گرنتار نتينه های پس گرايانه سرمايه داری وحشی اواهند شدت
م هوم قطب بندی در اي معنای مشاص که از در برتری مرکزهوا ،بودو بازگشوت بوه وضوعيت شوا در سيسوتم
نهانی نلوگيری می کند ،ننبه اساسی داردت دست کم م اي قضيه ها را از آ نتينه گيری می کنم:
 الف  -به طور کلّی استثمار کار در کشورهای پيرامو بسيار شديدتر از مرکزها اسوتت (ت واوت مزدهوای کوار
 مزدبر و ديگرا  -بسی ناصله دارتر از ت اوت بهره وری هاست)ت نرآورده اي اضانه استثمار از راه مبادله بوه ن وعسرمايه مسلط بر منموع سيستم به مرکزها ها منتقل می شود و به وسيله مهانرت های سرمايه ها و کار و رانت های
تمام طبيعوت کوه مرکوز آ هوا را تصواحب موی کنود ،تقويوت ،موی شوودت بحوث مسولطی کوه توالش موی ورزد نتينوه هوا و
اثرهای اي انتقال را انکار کرده و يا کوچک گرداند ،کوشش ايدئولوژيک تونيه گرانه ای بورای پنهوا سواات رابطوه
های دايمی سرمايه داری و قطب بندی استت
 ب  -انتقال ارزشی که به زيا پيرامونی ها تمام می شود ،اوود بوه تنهوايی نيوروی قوابلی بورای بازتوليود اسوتت
اي ارزش بنا بر اهميت بسيار زيادی که برای پيرامونی ها دارد ،قطب بندی را تعميق می کند و ايو گواه ممکو اسوت
در رابطه های کمی نسبت به مازاد توليد شده در اود مرکزها کمتر به چشم آيدت
 ج  -امتيازهايی که عايد شرکت های مرکز می گردد ،تنها بر پايه سازماندهی بسيار مؤثر کار در آ ها (بهره
وری های کار بسيار پيشرنته شا ) به دست نمی آيود ،بلکوه از سوازماندهی نهوانی کوار توسوط انحصوارهای وابسوته بوه
مرکز نيز حاصل می گرددت
 -1-4قطووب بنوودی کووه شوورايط انتموواعی ،سياسووی و نرهنگووی تحموول ناپووذير بوورای اکثريووت وسوويع مووردم کشووورهای
پيرامو به ونود می آورد ،در برنسته تري نمودهای آ عبارتند از :نقر نزاينوده اکثريوت ،محروميوت هوا ،احساسوات
سرکوب شده ملّی و ديکتاتورهای اونريز که بنا بر منطق انباشت نابرابر تحميل شده اندت
از اي رو ،کوشش هايی کوه بارهوا در تواريآ سورمايه داری بورای اينواد يگوانگی نهوانی بوه عمول آموده هموواره يوک
ايالبانی ارتناعی باقی مانده و در واقع نز در دورا بسيار کوتاه هرگز نتوانسته است ،صورت واقعی پيدا کنود زيورا
اي نوع يگانگی به نبر باعث انزايش عصيا توده های وسيع مردموی موی گوردد کوه قربوانی آ هسوتندت بوه طوور کلّوی،
همکاری و هماوايی با تمايل مرکز اصلی برای تحميل هژمونی اود ،ايال بواطلی اسوت کوه بنوا بور حودّت موضووع هوا،
حتی مونب انزايش کشمکش ها ميا مرکزها می گرددت
در واقع ،همسا سازی نها به وسيله سرمايه داری پديده تازه ای استت در اي چارچوب ،هژمونی بريتانيوا بسوی
ديرتوور ،يعنووی تنهووا پووس از اي و کووه چووي و امپراتوووری عثمووانی (از « )1840شووکاف» برداشووت و شووورش سوويپای هووا
( )Cipayesدر هنوود سوورکوب شوود ،تووأمي گرديوودت بووا ايو همووه ،پيشوورنت صوونعتی و انحصووار مووالی بريتانيووای کبيوور ،بووه
عنوا يک واقعيت آ دورا به هژموونی واقعوی اش نيانناميودت ايو هژموونی موسووم بوه نهوانی ،ناچوار موی بايسوت در
هموواهنگی بووا اروپووا اننووام گيوورد کووه انگلسووتا بوور آ نرمووانروايی نداشووتت در اي و مرحلووه ( )1850-1860هژمووونی
بريتانيای کبير که به زحموت شوکل گرنتوه بوود ،بوا سور بورآورد رقيبوا آ  ،آلموا و ايواالت متحود از  1880در قلمورو
صنعتی و نظامی ،رنته رنته زير عالمت سئوال قرار گرنتت با ونود اي  ،لند مدّت درازی برتری اود را در قلمورو
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مووالی ح ووظ کووردت بووازار نهووانی سوورمايه داری پووس از بيسووت سووی سووال ( )1850-1880يکپووارچگی نسووبی ،يووک دوره
شصت ساله ( )1880-1945وارد چنا رقابت اش بي امپرياليستی گرديد که دو نن نهانی و از  1917به مودّت
 70سووال ناپيوسووتگی قطعووی اتحوواد شوووروی و سووپس چووي را در پووی داشووت – همسووا سووازی نهووا بووه وسوويله بووازار و
هژمونی که با قاعده مندی در تواريآ توسوعه سورمايه داری نهوانی ناصوله دارد ،اموری اسوتثنايی ،کوتواه مودّت و شوکننده
استت قانو سيستم سرمايه داری نهانی ،همانا رقابت پايدار و ناپيوستگی استت
آيا از آ زما موضوع ها تغيير کرده اند و يا در واقع در معرض تغيير قرار دارند؟ در براوی ننبوه هوا هژموونی
اياالت متحد از  1945به طور قطع اصلت نديدی پيدا کرده استت ايواالت متحود بورای ناسوتي بوار در تواريآ بشوريت
وسيله های نظامی مدااله (مارب و کشتار نمعی) در بعد سياره را در ااتيار داردت اياالت متحد از  1945توا 1990
که با اتحاد شوروی يکی از دو قطب نظامی نها را تشکيل می داد ،شايد به پديده ای تبديل شده و يا می شود که پويش
از آ هيچ کشوری به آ نايل نيامده بود ،نز هيتلر که اود را در ايال ،نرمانروای (نظامی) نها تصور می کرد تتت
ا ّما برای چه مدّت؟
امروزه گ تگو درباره چگونگی کسب هژمونی رواج داردت می گويند هژمونی بنا بر احترام به «قاعده های بازی»
که تحميل می کند ،مونب ثبات می گورددت در واقوع ،ايو برداشوت مبتنوی بور يوک تونيوه ايودئولوژيک اسوتت مو «نظوم
نهانی» را به ترتيب ديگری زير از آنچه بی درن پس از گسياتگی اتحاد شووروی اعوالم شود ،تحليول موی کونمت و آ
را در ارتباط با امپراتوری نديد بی نظمی و حداکثر بی ثباتی که گذار به تضادهای اشونت آميز نام گرنته ،تحليول موی
کنمت «نظم نهانی» به معنای تنديد رقابت ميا مرکزها و ان نارها در ننوب پيرامونی و شرق نرداستت


دوم :موازنه جديد بين المللیت قطب بندی را شدت می د د و از دامنه آن نمی کا د.
تز ی

 -2-1سرمايه داری مرکز طوی قور هوا روی پايوه هوای ملّوی شوکل گرنوت و بنوا بور شوکل بنودی هوايی اينواد شود کوه
اتحادها و ت اوت های انتماعی را در هر وضعيت به طور ااص ترکيب می نمودت بازارهای ملّوی اوارج از ايو شوکل
بندی نبودندت آ ها بنا بر عقالنيت صرنا ً اقتصادی عمول موی کردنود و بيوانگر رابطوه هوای انتمواعی بودنود کوه هژموونی
دوم ،اي سااتارها بر پايه زيرمحلّی و نوامتمرکز شود
بورژوازی مبتنی بر آ بودت با تعميق نهانی شد پس از نن
ّ
ّ
باش هايی از روند توليد به سود نرارنت از سيستم های توليد ملی تحول يانتت اي سااتارها بتدريج به اقتصواد نهوانی
نراروئيد که نتينه آ پيوند سيستم های توليد ملّی بوا اقتصواد واقعوی نهوا بوه عنووا مظهور سيسوتم توليود نهوانی و زيور
سئوال قرار گرنت کارايی سياست ملّی در اود مرکزها بودت الزم بود که پيکربندی های انتماعی محلوی بوه يکبواره در
منطق اتحادها و تضادهای انتماعی نهانی گننانده شودت اي ناممک بود ،چو نهوانی شود سورمايه در محيطوی عمول
می کند که بنا بر رابطه های سيستم بي دولوت هوا اداره موی شوود و حتوی نط وه و نرثوموه يوک حکوموت نهوانی کوه بوه
سطح آگاهی های سياسی مربوط می گردد ،ونود نداردت
در اي شرايط ،سااتارهای آينده نهانی شد  ،داده هايی را (که به نوبه اود بنا بر الوزام هوای تکنولوژيوک و نموود
اقتصادی شا تعيي می گردد) به دست نمی دهند کوه چوارچوبی را معلووم دارنود کوه در آ رقابوت ميوا ايواالت متحود،
ژاپ و اروپا نريا می يابدت بر عکس تحول اي رقابت است که سااتارهای نهانی شد يا ن وی نزيوی احتموالی آ را
بنا بر سااتما منموع منطقه ها و يا بنا بر ناپيوستگی منطقه های پيرامو معي می کندت
در اي صورت مسئله های مربوط به چگونگی های نهانی شد مطر موی گوردد کوه از بحوث مسولط  -کوه مودعی
است نراملّی شد انتناب ناپذير است و بايد هما طور که هست پذيرنته شود -دوری می نويدت طبق اي ادعا نقط موی
توا اود را با آ تطبيق داد و نقط انطباق نعال کشوورهای موسووم بوه «در حوال توسوعه» بوا ايو شورايط ،امکوا پوذير
اواهد بودت می گويند کاميابی های کره و برای کشورهای ديگر بر اي امر گوواهی موی دهودت بنوا بوراي  ،هموه چيوز بوه
سوم بستگی داردت
عامل های درونی ااص کشورهای ماتلف نها
ّ
در واقع گزي های بديل از اي قرارند :آيا می توا برای نيازهای نراملّی شد (ا ّما کداميک) و ح ظ  -يا سااتما
 استقالل ملّی را با هم سازش داد؟ آيا چنا تضواد مطلقوی ميوا دو اصوطال ونوود دارد کوه بايود حول واقعيوت ملّوی درنهانی شد را پذيرنت؟ آيا بايد تحليل رنت يکپارچگی ملّی سااتاری شده (هنگامی که به عنوا ميوراث تواريای شوکل
گرنته ونود دارد) و چشم پوشی از سااتما آ را به سوود اقتصواد نهوانی ،پوذيرنت؟ بوه عبوارت ديگور آيوا بايود (و موی
توا ) برای نيازهای نراملّی شد و هدف های سااتما «ملّی» را سازش داد؟ م موی گوويم دو پاسوآ ونوود دارد کوه
دارای مضمو های انتماعی ماتلف واقعی حتی متنازع استت
 -2-2در مسابقه ميا سه قطب مرکزی سرمايه داری نهانی ،موقعيت ها متقار نيسوتندت ايواالت متحود و ژاپو تنهوا
منقطه های نغرانيايی اقتصاد نهانی در حال سااتما را تشکيل نمی دهندت آ هوا اقتصوادی ملّوی باقيمانوده انود و بواقی
اواهند ماندت دولت که دقيقا ً در اي نا برای ح ظ سااتار سوازی هوای ملّوی بوه کوار موی رود ،در عوي حوال بوه عنووا
يکی از شريکا نيرومند از سااتما اقتصاد نهانی سود می بردت سمانت های ليبراليسم ،نبرد پسواهن را بوه نموايش
می گذاردت شايد نبرد پساهن را در چشم انداز دو قر آينده و نبرد پيشاهن را در سااتما بيسوت سوال آينوده ببينويمت
چه کسی می تواند اهميت قاطع گزينش های ملّی در سطح سرمايه گذاری برای پژوهش – توسعه (مودنی و نظوامی) و
سيسووتم هووای شووکل بنوودی مناسووب در سووطح سياسووت حمايتگران وه از کشوواورزی و نيووز در سووطح منووابع معوودنی و ن تووی
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(سياستهای ذايره استراتژيک) ،و حتی هم سطح صنايع دستی ،مديريت سيستم مالی و زيره را انکوار کنودت بوه عوالوه،
اياالت متحد در اي زمينه برگ برنده ای چو دالر که نقش نهانی را بازی می کند در ااتيار دارد که نظور بوه نقودا
راه حلی برای نانشي در کوتاه و ميا مدّت ،نمی تواند زير عالمت سئوال قرار گيوردت ننو الويج (نوارس) بوه نوبوه
اود کاربرد قدرت نظامی انحصاری آ را نيز به اثبات رساندت
اروپا به هيچ ونه در وضعيت مشابه قرار ندارد و گ ته شده است که ايناد نامعه اقتصادی اروپا به آ می اننامدت
بدوا ً اروپا از گذشته اود يعنی از پيوستگی اقتصادهای ملّی آ طور که به طوور تواريای شوکل گرنوت ،بهوره موی بوردت
نامعه اقتصادی اروپا يک دولوت نووق ملّوی نيسوت و سياسوت هوای مشوتر شوا حتوی پوس از گشوايش تموام بازارهوا از
 1993باالتر از نيازهای سااتما درونی شا ناواهد بودت وانگهی سياست های مشترکی – نز در قلمرو کمک هوای
پولی به کشاورزی (آنهم چنانکه اواهيم ديد مانند اياالت متحد آسيب پذير است) ونود نوداردت عنصورهای سياسوت پوولی
مشتر («مارپيچ») ( )1بنا بر گوناگونی سياست های اقتصادی شکننده اندت و اي در حوالی اسوت کوه هويچ طرحوی در
زمينوه سياسووت انتمواعی مشووتر ونووود نوداردت بووازار مشووتر چنوا کووه از نووام آ پيداسوت تووا بووه اموروز و بوورای آينووده
ملموس به هما صورت باقی مانده و چيزی بيش از يک بازار ناواهد بودت بنا بر اي  ،يکپوارچگی از راه بوازار ،پويش
از حل تضادها بر دامنه آ ها می انزايد و با تقويت برای ها و تضعيف براوی ديگور و اينواد سوااتما دورگوه ای کوه
در آ ح ظ سااتارسازی های ملّی قوی ترا (در نای ناست آلموا ) هموراه بوا سوايش سوااتارهای ملّوی ضوعي ت تورا
اسوت ،درسووت در شوورايطی کوه در نهووت اينوواد سااتارسوازی هووای بووديل بورای اروپووای يکپارچووه و نراگيور ،هوويچ گووامی
برداشته نمی شود ،اطر شکنندگی اروپا در قالب کنونی آ سات تهديد کننده استت
اي چشم انداز کم اوشبينانه ،واقعيت دوام کارکردهای ماتلف ملّی و حتی کشمکش آميز در بطو نامعوه اقتصوادی
اروپا را محتمل تر می سازدت بريتانيا نهانی شد و سايش قدرت ملّی را البته نه به سود سااتما اروپا می پذيردت ايو
کشور ،از يک سو ن وذ بی حد و مرز در نها را هدف قرار داده و در ايو زمينوه روی برتوری تووا مرکوز موالی بوه
ارث رسويده اووود حسوواب موی کنوود و از سوووی ديگور ،همووواره بوور چشووم انوداز احتمووالی نووذب در ايواالت متحوود ،کووه بووا آ
اشترا زبا و نرهن دارد ،مهر تأييد گذاشته استت
آلما از اي پس اود را در موقعيت کامالً نديدی احساس می کندت آلما متحد بی گ تگو امکا يکه تازی را بدست
آورده است بی آنکه به ظاهر نامعه اقتصادی اروپا را زير عالمت سئوال قرار دهدت آلما به يکپارچگی اروپوا نراتور
از سااتار نيرومند ملّی عالقه نداردت برای اي کشور کامالً اي امکا ونوود دارد کوه شوريک نيرومنودی در ايو بوازار
باشد و مقررات آ را با ح ظ سااتار نيرومند ملّی اود بپذيردت و اي در حالی است که سااتار ملّی شريکا آ رو بوه
سايش استت آلما در عي حال می تواند سااتار ملّی اود را با گسترش نعاليت اود در اروپای شرقی که در وضعيت
دنباله روی قرار دارد ،تقويت کندت بي دو گزينش بريتانيا و آلما هيچ نايی برای سياست ديگر ونود نداردت نرانسوه و
ايتاليا و ديگرا می توانند برای نبرا ناتوانی های اقتصادی اود بوه نعوال کورد سوااتار سياسوی اروپوا بور پايوه ثبوات
سياسی اود اميدوار باشندت بريتانيا اواستار آ نيست و آلما هم هيچ عالقه ای به آ نداردت پس اي گ تگوو چوه چيوزی
بيش از يک آرزوی ايراواهانه می تواند باشد؟
بنووابراي  ،اگوور بووه وضووع اروپووا پوويش از يگووانگی آلمووا نظوور انکنوويم ،مووی بينوويم ک وه اروپووای زربووی «کوتولوه سياسووی
نمعی» بيش نبوده استت اروپا که زير چتر اتمی آمريکا قورار داشوت (کوه پوس از «پايوا سويکل بازدارنودگی» بوه هويچ
ونه مورد است اده قرار نگرنت) با ونود نوسا های گوناگونی که در سياست اارنی دولت های تشکيل دهنده آ ديده
می شود ،تا امروز نرئت نک رده است نز در تئوری با اياالت متحد زاويه پيدا کنودت اروپوا بوا التيوام ضوعف اواص اوود
در قلمورو حوول احتمووالی کشومکش هووای مهووم شومال  -ننوووب (چووو موضوووع نلسوطي ) همووواره بووه طوور دنبالووه روانووه بووا
تصميم های واشنگت براورد کرده است (رنتار دنباله روانه در نن اليج نارس از نمله آ هاست)ت
برای اي که اروپا به سومي قطب واقعی تبوديل شوود الزم اسوت نعاليوت اوود را در چشوم انودازی کوه ژنارال دو ال
ترسوويم کوورده بووود ،تنظوويم کنوودت اي و چشووم انووداز شووامل سوورزمي هووايی از «آتالنتيووک تووا اورال» و « در واقووع تووا والدی
وستک» است که روسيه نزء آ قرار داردت ارباچف هوم ايو چشوم انوداز را زيور نوام «اانوه مشوتر اروپوا» مطور
کرد که طر با انعطانی از نمونه «کن دراسيو » است که برای مقابله با شرايط عينی ماتلف به طوور موؤثری نراملوی
شد و استقالل ملّی را با هم سازش می دهدت
 -2-3هدف اساسی استراتژيک سياست اياالت متحد به دقت نلوگيری از شکل گيری اي سااتار «اروپوا – آسويا»
استت اياالت متحود از  1945م هووم اسوتراتژی نهوانی ،اقتصوادی ،سياسوی و نظوامی اوود را گسوترش داده اسوتت ايو
کشووور يگانووه قوودرتی اسووت کووه نرمووانروايی نظووامی اش را در مقيوواس تمووام س ويّاره (بوورای محاصووره شوووروی – چووي )
سازما دادت اتحاد شوروی ناه طلبی مشابهی نداشت ،ا ّما به گسترش سال های تعرضی اود سرگرم بودت
بنابراي  ،طی تمام دورا نن سرد ( )1948-1985استراتژی سياسی (نظامی) اياالت متحد مبتنی بر نلووگيری
از تصوورف احتمووالی اروپووای زربووی توسووط ارتووش شوووروی بوووده اسووتت وانگهووی ،بوواور بووه ايو مطلووب دشوووار اسوت کووه
نيروهای مستقر در آمريکای شمالی و اروپای زربی واقعا ً از تناوز شوروی بيمنا بوده اندت
کاميابی نوسازی اقتصادی و انتماعی اروپا که آ را دوباره به رقيب واقعوی در بوازار نهوانی تبوديل کورده بوود در
دهووه هووای  1960و  1970بووه نزديکووی معينووی ميووا اروپووای زربووی و اروپووای شوورقی و نيووز اتحوواد شوووروی انناميوودت
نزديکی که به آ اشاره شد نشا داد که اي کشورها در حقيقت از «توسوعه طلبوی» کمونيسوتی کوه بوه عنووا اطور در
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رسانه های زربی تبليغ می شد ،هراس داشتندت البته ،اي نزديکی توأم با ترديد و احتياط آميز بودت به نظر موی رسود کوه
در ايو زمينوه تنهوا دوگوول بوود کوه توانسوت نراتوور بورودت نروپاشوی سيسوتم اقتصووادی و انتمواعی اروپوای شورقی و اتحوواد
شوووروی از  1989بووه لحوواظ تئوريووک آاووري مووانع هووا را بوورای اينوواد يووک «بلووو اروپووايی» از آتالنتيووک ،تووا والدی
وستک برداشته استت به يقي تشکيل احتمالی ايو بلوو بوه هور شوکلی صوورت گيورد ،پيودايش يوک منموعوه صونعتی،
مالی و نظامی را با براورداری از منبع های طبيعی نراوا بوه نموايش موی گوذارد کوه در ايو صوورت اداموه هژموونی
اياالت متحد را تصور ناپذير می سازدت اي کابوس ذه همه را در واشنگت به اود مشغول داشته استت
تصوميم بوه ننو در الوويج (نوارس) کوه مصوممانه از نانووب واشونگت اتاواذ شود بووه عنووا يکوی از وسويله هووای دام
گستری برای نلوگيری از ايناد اي «بلو اروپايی» بود :زيرا اروپوا از ايو پوس بوه علوت کنتورل يوک نانبوه ن وت از
طرف اياالت متحد تضعيف می گرددت شوکنندگی سوااتار سياسوی اروپوا بوا ااوتالف ديودگاههای شوا عريوا موی شوود و
سراننام اي که «خطر جنوب» نانشي «خطر کمونيسم» می گرددت
در کوتاه مدّت ،تعرض آمريکا به چنا نتينه هايی رسيد کوه واشونگت در انتظوار آ بوود :يعنوی اطور اينواد بلوو
اروپا  -شوروی بر طرف شد و ااتالف های درونی اروپا بيش از هر وقت آشکار گرديدت
 -2-4بررسی همزما تحول های مربوط به مبادله های بي قطب ها (اياالت متحد ،ژاپ  ،نامعه اقتصادی اروپا) و
سوم امکا می دهد که ببينيم چگونه در چارچوب نراملوی شود عميوق ،شوکل
مبادله های قطب ها – منطقه های نها
ّ
گيووری هووای منطقووه ای پيرامووو هوور يووک از سووه قطووب مهووم صووورت مووی گيووردت در عووي حووال بايوود در نظوور داشووت کووه
پيرامونی های اي قطب ها ،امکا های بسيار مت اوت دارندت موثالً منطقوه بوزرگ آمريکوايی ونوود دارد کوه زيور نگوي
آمريکای شمالی است و نيز منطقه بزرگ آسيای شرقی و ننوب شرقی زير سلطه ژاپ ونود دارد که ننوب شورقی
آسيای نيمه صنعتی را در بر می گيردت با اي همه مرزهای آ ها ناروشو مانوده اسوتت زيورا گ توه نشوده اسوت کوه موی
توا کره را شامل اي منموعه تلقی کردت با اي که چي در برای ننبه ها همگوونی هوايی دارد بواز کمتور از کوره در
اي منموعه می گنندت هند با ونود همه ناتوانی های اش در برابر قطب ژاپ مستقل می ماندت ا ّما درباره منطقه شکل
گرنته پيرامو نامعه اقتصادی اروپوا کوه راسوار ويوژه اوود را دارد و بوا منموعوه  - ACP-CEEنامعوه اقتصوادی
اروپووا و کشووورهای در راه توسووعه (آنريقووا ،حوووزه کارائيووب و اقيووانوس آرام) -نمووايش داده مووی شووود ،بايوود گ ووت کووه ايو
منطقه به طور نزيی به وسيله چارچوب سات منطقه نرانوک تقويوت موی گورددت البتوه ،پيراموونی هوای آنريقوايی موورد
بحث ،دقيقا ً در گوروه کشوورهای بسويار نقيور قورار دارنود کوه امکوا آ هوا  -در چوارچوب سيسوتم موورد عمول  -نواچيز
استت
پس گ تگو درباره منطقه ای شد در درو سااتار نراملّی کمی زود استت بوه طوور کلّوی ،کشوورهای پيراموو در
زمينه رقابت قطب ها در مسابقه برای بازار آ ها (نه تنها تناری بلکه مالی) به وسعت باز می ماندت به عالوه ،امکوا
ها برای مسابقه ميا اي قطب ها در زمينه گونه های ماتلف توليد به طور نابرابر تقسيم شده استت
در هر مورد ،نهانی شد با يا بدو منطقه ای شد  ،برای مردم کشوورهای پيراموونی ناپوذيرنتنی اسوتت زيورا اگور
در کشورهای مرکزی تنها چگونگی های گزينش نراملّی ،موضوع عقيوده هوای ماتلوف ،بوه م هوومی کوه پيشوتر توضويح
سوم و در کشورهای شرق در وضوعيت بسويار مت واوت مطور موی گورددت دليول آ
داديم ،روش است ،مسئله در نها
ّ
اي است که اي نا نتينه های گزينش ها در اي قلمروها نانعه بار است ،حال آ که اي نتينوه هوا در زورب بوه هموا
اندازه نانعه بار نيستت پس يکی شد نها به وسيله بازار ،ناگزير حامول ان نارهوای اشوونت بوار اسوت ،يعنوی جهاان
سووم
سوم منطقه تووان ا باقی می ماندت وضعيت عينی کشورهای شرق از اي حيث شباهت زيادی با وضوعيت نهوا
ی
ّ
داردت
دستگاه سياسی آمريکا اي نکته را کامالً دريانته است که در هر حال اروپا و ژاپ در کشمکش شومال – ننووب از
متحوودي اساسووی وی بوووده انوودت گووزينش اسووتراتژيک آمريکووا کووه بووراالف نوشووته هووای موود روز روزنامووه نگارانووه ،روی
سوم تکيه کرده است ،نشانه اي آگواهی
نو سياسی مساعد برای مؤسسه آزاد» در منموع نها
ّ
ماهيت ح ظ و تقويت « ّ
ساوم باه اير ترتيبای اشايه ای نيسات .از ايو راه ايواالت متحود مونوق بوه انثوی کورد نسوبی
تيزبينانه است که جهان ی
ارابی اقتصادی اود برای مدت زمانی می گردد که می تواند بسوی طووالنی تور از آ باشود کوه ازلوب در اروپوا اووش
ندارند آ را باور کنندت


سوم :ايدئولوژی ورمانروات امکان نمی د د که مسئله توسعه به درستی مطرح ردد.
تز ی

 -3-1قطب بندی دايمی در سرمايه داری نهانی کوه ايودئولوژی ليبورال بوه عمود آ را بوه نراموشوی موی سوپارد،
تمام م هوم اود را از پيشونهادهای ايو ايودئولوژي بيورو موی کشودت دااول شود در سيسوتم نهوانی در چوارچوب منطوق
گسترش سرمايه ،تضادی چيره ناشدنی به ونوود موی آورد و هور کوشوش پيراموونی هوا را – کوه موردم آ دسوت کوم سوه
چهارم بشريت را تشکيل می دهند ،برای «رسيد » به «مرکز هوا» ،يعنوی توأمي سوطح زنودگی موردم آ در مقايسوه بوا
سطح زندگی اقليت ممتاز مرکزها ،امری واهی می سازدت
ايدئولوژی ليبرال تنها در صورتی معنا دارد که نرئت کند لغو تمام مرزها را اعالم دارد ،يعنی هما طور کوه
گشود مرزها را برای مبادله ها و نريا سرمايه هوا موی طلبود ايو مرزهوا را نيوز بوه روی مهوانرت زحمتکشوا بواز
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گذاردت پس در واقع برای اود اي ايدئولوژی منطقی اواهد بود که بر پايه منطق سرمايه داری ،همگو سازی شورايط
انتماعی در مقياس نهانی را پيشنهاد کندت اي گشايش مرزها تنها به ااطر اي که واقعيت ملّی چشم انداز آ را ممکو
نمی سازد ،در دستور روز قرار نداردت مسئله اي نيسوت کوه دليول هوای اسوتنادی در ايو بواب  -در سوطح هوای سياسوی،
ايدئولوژيک و نرهنگی  -پذيرنتنی باشد يا نهت واقعيت آ نا استت با ونود اي  ،مدانعا ايدئولوژی ليبرال اواهند گ ت
که گشايش مرزها برای نريا يانت مبادله ها و سرمايه ها «اوليتر» استت اي برداشت بی معناست ،چو گشوايش در
اي شرايط انگيزه قطب بندی است که نمی تواند پذيرنتنی باشد و ايو در مثول ماننود آ اسوت کوه بگووييم مورگ پوس از
سالمتی «اوليتر» است! بنابراي ايدئولوژی ليبرال نيرن صاف و ساده ای بيش نيستت زيرا «اوليتر» واقعوی بايود بور
اساس مال ظرنيت اود ،کاهش قطب بندی تعريف شودت در اي م هوم ،بنا به منطق ،چنانچه ضرورت اقتضا کنود کوه
نريا يانت مهانرت ها کنترل شود ،به موازات آ گشايش مرزهوا نيوز بايود در زمينوه مبادلوه هوا و نريوا سورمايه هوا
زير نظارت قرار گيردت از اي رو ،ناپيوستگی نه تنها انتناب ناپذير اسوت ،بلکوه در عوي حوال يکوی از شورايط اساسوی
برای آزاز نرارنت از سرمايه داری و کاهش تدرينی قطب بندی تعريف می شودت
تزی که طبق آ هيچ نامعه ای نمی تواند گريبا اود را از مبارزه طلبی نهانی شود (سورمايه داری) وارهانود و
توسوعه چيووزی نووز توسووعه در انوودرو ايو سيسووتم نهوانی نيسووت و توسووعه مسووتقل ممکو در اووارج از آ ونووود نوودارد،
وابسته به واقعيت رويدادها است  -يعنی تنها توسوعه سورمايه داری مناسوب اسوت-ت ايو طورز تلقوی روی ايو انديشوه کوه
«دگرگو کرد نها » امکا پذير است ،قلم نسآ می کشدت
چو متمايز کرد اي دو طر ضورورت دارد ،مو پيشونهاد کورده ام کوه دو م هووم توسوعه سورمايه داری و توسوعه
مالوط نگردد ،حتی اگر در کاربرد ناری ااتالط زياد باشدت توسعه سرمايه داری بنا بر سرشت اود قطب بندی کننوده
استت توسعه بر حسب تعريوف بايود دارای گونوه ای از سرشوت مت واوت باشود کوه بور ايو قطوب بنودی زلبوه کنودت مفهاوم
توسعه بنا بر و ر خودت يک مفهوم انتقادی از سرمايه داری است.
دوم نهانی نرمانروا شد ،اي ونه تمايز را روش نکرده استت برای
ايدئولوژی توسعه که بر صحنه پس از نن
ّ
براووی هووا  -يعنووی بوورای بووورژوازی ملووی نهووا سو ّووم در عصوور بانوودون  -1955/1975هوودف توسووعه «رسوويد » بووه
«مرکزها» ضم باقيماند در سيستم نهانی با اتکاء به سياست های مناسب دولت ها (ملی کرد ها ،صنعتی کرد ها
و زيره) بودت برای برای ديگر  -يعنوی بورای دولوت هوای موسووم بوه سوسياليسوت  -ايو هودف («رسويد » کوه مسوتلزم
هماننديهای آشکار بود) با پاره های هدف متضاد سااتما نامعه ديگر در آمياته بودت
وانگهی ،توسعه استثنايی کنترل ناپذير که بنا بر منطق شيوه توليد سرمايه داری صورت می گيورد ،هموا طوور کوه
محيط زيست شناسا دوباره آ را کشف کرده اند ،يک اودکشی استت بنابراي  ،سرمايه داری به عنوا شويوه توليود و
سيستم نهانی ،همزما اودکشی و ننايوت اسوت کوه محوتمالً کشوتارهای تووده ای در کشوورهای پيراموو را کوه سور بوه
شورش بر می دارند ،به همراه داردت
 - 3-2در سه دهه پوس از ننو ( )1945-1975سيسوتم نهوانی سورمايه داری بوا يوک رشود نمايوا روبورو بووده
استت اي دوره دستاوش تغيير شوده اسوت شکسوت ايو نحووه رشود و نواتوانی آ در کواهش ناصوله مونوب بحورا در
ايدئولوژی توسعه شده استت به نای آ يک رشته ابتکارهای تازه پديدار شده که با نايگزي کرد پاسآ های سياسی،
بر دموکراتيزه کرد قدرت تکيه دارد که تاکنو به سود تصور بيهوده توسعه شتابا قربوانی شوده بوودت دموکراسای در
اين مفهوم به عنوان شرط توسعهت نه م صول ديررس آنت پيشنهاد شده است.
قدرت های زربی با به کار گرنت وسيله هوای نيرومنود رسوانه هوا و امکوا مداالوه هوای اقتصوادی ،موالی ،سياسوی و
حتی نظامی به سود اود ،اويشت را پيشاهن اي ننبش قرار داده اندت هم زموا ايو انديشوه مطور شوده اسوت کوه از
اي پس وابستگی متقابل در همه زمينه ها (و از نمله محيط زيست) به مثابه يگانه «توسعه نهانی» تلقوی موی گوردد و
اي توسعه که مبتنی بر دموکراسی سياسی و بازار است ،موی توانود «چيوز ديگور» ( و يوا بهتور) از توسوعه ای باشود کوه
تاکنو در تاريآ رشد سرمايه داری شنااته ايومت بوه عبوارت ديگور ،سوسويال دموکراسوی ،هموا طوور کوه راه حو ّل ملّوت
های زربی بود ،می توانود بوه راه حول مسوئله هوا در مقيواس نهوانی بودل گورددت اموا آيوا ايو تزهوا معتبرنود و چيوزی زيور
ايالبانی های نديد ارائه می دارند؟
احتورام بوه حقوووق انسوا  ،دمووکراتيزه کوورد سياسوت و نامعوه ،تضوومي حقووق نمعوی همبودهووای ماتلوف (مووذهبی،
زبانی ،نرهنگی و زيره) درن س اود نيازهای مثبتی هستند که پيشرنت آ ها در آگاهی ها همواره پيشرنت بی چوو و
چرايی را تشکيل می دهندت با اي همه ،اي يک حقيقت است که ايو پيشورنت نموی توانود «از خاارج وارد شاود»ت بلکوه
بايد توسط مردم سودبرنده کسب گرددت م حتی می گويم که مردم کشورهای پيرامو بورای کسوب دموکراسوی بوا هودف
های قدرت هايی براورد می کنند که به ويوژه بوه ح وظ وضوعيتی کوه از آ سوود موی برنود موی انديشوندت ايو انگواره کوه
همانستی سرمايه داری – دموکراسی و برعکس را تأييد می کند و درو مايه نغمه ساز کرد برای مدااله های شومال
در ننوب را تشکيل می دهد ،نريب و ادعه باقی می ماندت
برعکس  -چنا که به ويژه به روشنی در هموه کشوورهای پيراموو موی بينويم – پيشورنت دموکراسوی نيازمنود اقودام
های انتماعی است که با منطق توسعه سرمايه داری در تضاد استت اي تضاد به طوور مونظم در «کارزارهوای هودايت
شده» برای دموکراسی ،پنها نگاهداشته می شودت
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مدااله های زرب هميشه تابع مال انتااب پنها استت اي مدااله ها هرگز نبايد گشوايش عرصوه توسوعه سورمايه
را زير عالمت سئوال قرار دهندت دموکراسی که پلوراليسم انتااباتی دستکاری پذير ،نه بيش از آ تعريف می شود ،بوه
دقت بايد «سياسی» باقی بماند به عالوه ،در همي چارچوب ،حمايت زرب از «نيروهای دموکراتيک» هنگامی کسب
می گردد که نظام های سرنگو شده يا سرنگو شونده «ملّی گورا» (ضود امپرياليسوت) باشوندت بور ايو اسواس اسوت کوه
حکومت های مستبد طرندار زورب از حمايوت آ هوا براوردارنودت دمووکرات هوای پايبنود بوه اصول اصوصوی کورد و
بازار منازند به مستبدا نديد تبديل شوندت اود م هوم «حقوق بشر»ی که عنووا موی شوود سور و دم بريوده اسوتت ايو
«حقوق بشر» در زمينه حقوق شهروندی در برابر دولت ها ،لب نروبسته است (زيرا در حالی که نای نای برای حق
مهانرت کارزار گرمی براه می اندازند ،از بحث پيرامو حق پناهندگی رو بر می تابند)ت مسئله بوه طوور کلوی عبوارت
از حقوق سياسی به استثنای حقووق انتمواعی (در زمينوه کوار ،آموزشوی ،بهداشوت و زيوره تتت) اسوتت حقووق قووم هوا (و
«اقليت ها») تابع معياری دوگانه است :حقوق مردم ُکرد ،لتونی ،استونی و ليتوانی در صورتی شونااته شوده انود کوه آ
ها بتوانند به هدف های توسعه طلبانه زرب ادمت کنندت ا ّما چو حقوق مردم نلسطي به اي هدف ادمت نموی کنود ،آ
را انکار می کنند ،بحث درباره محيط نيز همي هدف را دنبال می کندت همه توالش هوا معطووف بوه ايو اسوت کوه انکوار
سوم متقاعد سازندت
ساده زرب را به منع «رشد اطرنا » در نها
ّ
می توا تا بی نهايت مثال هايی را برشمرد کوه ثابوت موی کننود بحوث نديود «بشردوسوتانه و نهوا گرايانوه» قودرت
های زربی ،معتبر نيستت بی ترديد طی پنج قر  ،هيچ يک از داالت هوای زورب در آسويا ،آنريقوا و آمريکوای التوي بوا
منانع مردم اي منطقه ها سازگار نبوده استت هيچ چيز نشا نموی دهود کوه ايو منطوق سيسوتم در حوال تغييور باشودت يوک
«توسعه نهانی» واقعی از ديدگاه مردم کشورهای پيرامو تنها زمانی ممک است که اود زرب بوه شويوه ای راديکوال
تر ،که تاکنو بهتري نظام های سوسيال دموکرات آ را ممک نسااته اند ،تحول يابدت بوا چنوي تحوولی ،يگانوه مداالوه
ساوم اسات .ايو مسوئله قبول از هور چيوز بوه
مثبت و ترقياواهانه از نانب زرب ،خودداری از دخالت در کار ای جهان ی
نيروهای دموکراتيک زورب در رسويد بوه ايو آگواهی و تمرکوز مبوارزه آ هوا در ايو زمينوه بسوتگی داردت کوشوش هوا
برای اصال نظوم بوي المللوی توا بوه اموروز هويچ بازتواب مسواعدی نوزد قودرت هوای مسولط در مرکزهوای سورمايه داری
سووم در
نهانی پيدا نکرده استت مسئله عبارت است از «نظم نو اقتصواد نهوانی» پيشونهادی گوروه هوای رهبوری نهوا
ّ
( 1975که م آ را دوره ای گ ته ام که مبتنی بر کوشش  -ايالی  -برای تعيي قاعده هوای توسوعه متقابول زيور قطوب
بندی کننده است) ،يا گ تما های ناب سانوری (مثل گ تما گزارش برانت 1982ت


تز چهارم :استراتژی ناپيوستگی که مستلزم مفهوم جهان چند قطبی استت امری اجتناب ناپذير است.

 -4-1از ديدگاه منانع توده های مردم ،يگانگی سيستم نهوانی بور پايوه بوازار مطلووب نيسوتت ايو يگوانگی کوه از
تحوالت سودمند نها نتينه نمی شود ،تضادهای حادّی را بر می انگيوزدت يگانوه اسوتراتژی کوه بورای نيروهوای مترقوی
در مقيواس نهوانی معنوا و م هووم اساسووی دارد و بور اسواس آ انترناسيوناليسوم موردم سووه منطقوه (زورب ،شورق ،ننوووب)
دمای تازه ای می يابد ،بايود در چشوم انوداز جهاان چناد مرکازی گننانوده شوود توا بتووا بور پايوه آ  ،منطقوه هوای ماتلوف
تشکيل دهنده آ را با نرمش به هم پيوند داد و انورای سياسوت هوای ويوژه ای را کوه بور حسوب گونواگونی شورايط عينوی
اتاواذ مووی گووردد ،امکوا پووذير سووااتت بايوود «همبسوتگی عمووومی» و انديشوه درسوت «اسووتقالل» را سووازش داد و منطووق
انطباق مشوتر و متقابول را نانشوي منطوق انطبواق يوک نانبوه ضوعيف تورا در پيوروی از توسوعه بوه سوود انحصواری
قويترا  ،کردت به دقت تعريف م از م هوم ناپيوستگی از اي قرار است :پيروی رابطه ای خارجی از نياز اای درون
زا .بنابراي دقيقا ً اي م هوم ،آنتی تز م هوم انطباق يوک نانبوه ای اسوت کوه در تئووری و پراتيوک پويش رو قورار گرنتوه
استت
 - 4-2گزينش ناپيوستگی در نها همبسته چندمرکزی ،مستلزم تحول های مهم در تمام منطقه های نها استت
به عقيده م زرب پيشرنته نيز از اي تحول ها برکنار نيست چو که در سوااتارها و رنتارهوای اش مننمود بواقی
مانده استت سرمايه داری در زرب ناچار شده است اود را با دستاوردهای طبقه کارگر ،که سوسيال دموکراسوی حامول
نعال آ بود ،تطبيق دهدت با اي همه ،حقيقت اي است که «سازش تاريای» که بر اساس آ ايو پيوروزی هوا بوه دسوت
آمده در دو زمينه محدود مانده است:
الف -سازش تاريای ،سازش ميا کار و سرمايه بوده اسوت و موی باشود بوا ايو ت واوت کوه سورمايه تصوميم گيرنوده
قطعی اقتصادی استت
ب  -سازش تاريای بر پايه همپيونودی برتور  -مرکوز امپرياليسوتی  -در سيسوتم نهوانی عمول موی کنودت شورکت نعوال
زوورب در سيسووتم چنوود مرکووزی همبسووته ،مسووتلزم از ميووا رنووت ايو موضووع هووای برتوور امپرياليسووتی اسووتت از اي و رو،
سااتما اي نها نه با آ  ،بلکه عليه آ اننام می گيردت همزما مسئله ای که گشوده می مانود ايو اسوت کوه آيوا طبقوه
های زحمتکش مرکزهای پيشرنته مايلند برای نايگزي کرد «هژموونی دنيوای مزدبوری» از سوازش تواريای سوسويال
دمو کراسی پا نراتور نهنودت ايو امور بوه دقوت مسوتلزم پايوه هوای ديگوری زيور از تصوميم اقتصوادی بوه عنووا قاعوده سوود
سرمايه استت پيشنهادهای ارائه شده در اي زمينه (مثل انزايش نسبت ارزش انزوده /سورمايه سورمايه گوذاری شوده) کوه
در حقي قوووت بوووه کنتووورل توسوووعه اواهووود پردااوووت ،در وضوووعيت واقعيوووت هوووای کنوووونی نووواممک اسوووتت متأسووو انه تعريوووف

8

ايدئولوژيکی که هدف آ احيای قدرت مطلق ارزش های واپس گرايانه است موا را از ايو گوزينش ،دسوت کوم در کوتواه
مدّت دور می سازدت
آ چه به کشورهای شرق که در سابق موسوم به سوسياليسوت بودنود ،مربووط موی گوردد ،از هوم اکنوو پيداسوت کوه
برقراری دوباره سرمايه داری و ابهام در ادامه آ  ،تنها بوه پيراموونی شود آ هوا و پوس مانود شوديد از توسوعه اواهود
انناميدت در مقابل ،آيا پيشرنت و سازش ملّی توده ای و دموکراتيوک کوه مو کوشويده ام اوط هوای ناسوتي آ را ترسويم
کنم و شکلی متناسوب هژموونی نامعوه مزدبوری را تشوکيل دهود ،امکوا پوذير اسوت؟ بنوا بور بحوث مسولط ،ايو امکوا بوه
واسطه «ناکامی تاريای سوسياليسم» محکوم تلقی شده استت اي بحث يک نانبه پيرامو مشوروعيت باشويد سورمايه
داری به وضو وظي ه های ايدئولوژيک از نملوه وظي وه در پورده نگاهداشوت پيراموونی کورد را کوه ايو گوزينش بايود
همه نامعه های مورد بحث را به دايره آ بکشاند ،اننام می دهد و مانع انتقواد چوا از تنربوه هوای حاصوله موی گورددت
ناپيوستگی در اي چوارچوب بوه شکسوت انناميوده و اوود رژيوم هوا در ايو کشوورها بوه آ اعتوراف دارنودت چوو مسوئله
طبيعت انتماعی که اي رژيم ها ترسيم می کنند ،از ميا برااسته استت
به همي ترتيب ،بررسی انتقادی آ چه که تنربه های مورد بحث بود و اي که در کنا به اطا رنته انود (آيوا آ هوا
برای «ساات چيز ديگر» « -سوااتما سوسياليسوم»  -ناپيوسوته بووده انود ،يوا زنودانی هودف «رسويد » (بوه «مرکوز»)
بوده اند مضمو انتماعی ماالف با هدف های سوسياليسم به آ ها باشيده است) ،ممنووع موی باشودت تنهوا انتقواد راسوت
از به اصطال «سوسياليسم» مناز استت
م در باال گ ته ام که هژمونی آمريکا در صورتی پشت سر گذاشته می شود که اروپوا مونوق بوه سوااتما اوود در
پيوند با اتحاد شوروی (روسيه) گرددت ا ّما تا زموانی کوه قودرت هوا در زورب و شورق زنودانی منطوق يوک نانبوه سورمايه
داری هستند ،اي سااتما بر پا ناواهد شدت در اي م هوم ،اروپای زربی بر پايه منطق نامعه اقتصوادی اروپوا محودود
اواهد ماند و شرق ناگزير در هرج و مرج زوطوه ور اواهود بوودت ايو انديشوه کوه در چنوي وضوعيتی اروپوای زربوی،
آمريکای التي اود را در شرق اواهد داشت و بر اي اساس با مونقيت با اياالت متحد رقابوت اواهود کورد (انديشوه ای
که به طور پنها در مح ل های رهبری نامعوه اقتصوادی اروپوا ونوود دارد) اموری زيرواقوع بينانوه اسوتت وانگهوی ايو
تصور نيز که هژمونی می تواند ميا اياالت متحود ،نامعوه اقتصوادی اروپوا و ژاپو تقسويم گوردد و بور ايو اسواس ه وت
دولت به عنوا نماينده اي تقسيم با داشت مسئوليت در برابر پيرامونی های ننوب و شرق به هيأت مديره نهانی تبوديل
مووی شوووند ،بووه مراتووب کمتوور از انديشووه پوويش گ تووه واقعووی اسووتت بنوابراي  ،ايو گووزينش نقووط مووی توانوود بووه طوووالنی شوود
هژمونی اياالت متحد بياننامد که اي بار بر پايوه اتحواد نديود بوا ژاپو و آلموا و بوه زيوا سوااتما اروپوا نوسوازی موی
گرددت (در اي صورت تنها اي سه دولت رهبری واقعی را در دست اواهند داشتت) اروپا برای دگرگونی انتمواعی و
مت رقی (در راستای تأمي هژمونی دنيوای مزدبوری) در زورب و شورق منبوور اسوت ايلوی بوه نلوو گوام بورداردت وگرنوه
دچار انحطاط اواهد شدت
ُ
سوم از حيث آزادی گوزينش بوه مراتوب محدودترنودت يوا آ هوا کمپورادوری شود را آ
منطقه ها و کشورهای نها
ّ
طور که هست می پذيرند ،يا اي که استراتژی ناپيوستگی و همراهی ضرور با توسعه مبتنی بر اتحاد انتمواعی درونوی
ملی و توده ای را که م کوشيده ام اطاهای اوليه آ را ترسيم کنم ،در می کنندت البته اي نا تأمل و بررسی را بايود
از نق ود چووا از تنرب وه توواريای رهووايی ملووی و شووکل هووای پوپوليسووتی بيووا راديکووال آ آزوواز کووردت وانگهووی ،پيشوورنت
ناپيوستگی نوسازی شده بر اساس اي پايه ها نشاری واقعی بور زورب اسوت و دسوت کوم آ را توا انودازه ای بوه پوذيرنت
«انطباق های متقابل» وا اواهد داشتت
 -4-3گزينش ناپيوستگی در نها همبسته چند مرکزی ،بار تعريف هدف سوسياليسم را ممک می سازدت
سرماي ه داری تنها زمانی پشت سرنهاده اواهد شد که سيستمی نانشي آ گردد کوه همزموا هوم بور رشود نيروهوای
مولد نظارت کند و هم ميراث قطب بندی نهانی را بزدايدت اي بدا معناست که سوسياليسم نقط می تواند نهانی باشد و
انديشه سااتما آ در «قطعه های کوچک» ،در کشوورهايی کوه بوه نوبوت اوود را از قودرت سورمايه رهوا موی سوازند،
همچو نمونه های عصر ما نانعه بار اواهد بودت البتوه دورنموای سوسياليسوم نهوانی ،بنوا بوه نبور واقعيوت هوا بسوی در
دور دست قرار داردت با تونه به اي واقعيت ،داشت در بسيار روش و درست از «گذار» بسويار طووالنی کوه موا را
از آ ندا می سازد و درس آمووزی از بو بسوت هوای «سوسياليسوم واقعوا ً مونوود» و حود و حصور آزادی ملوی ،اموری
حيواتی اسوتت پيشونهادهايی کووه مو در زمينوه ناپيوسووتگی در نهوا همبسوته چنود مرکووزی و هژموونی دنيوای مزدبووری در
منطقه های بسويار پيشورنته -بورای پوی انکنود اتحواد انتمواعی ملّوی تووده ای در کشوورهای پيراموو  ،دمکراتيوزه کورد
سياسی و انتماعی – ارائه کرده ام در اي اشتغال نکری نا می گيرندت
سوسياليسم ( )1به سوسيال دموکراسی ُکه گ ته می شود که توسط ننبش کارگری اروپا و مارکسيسم قور  19بوه
ونود آمد و در  1914از ميا رنتت لني در اي باره حق داشت بگويد :پيوند اي سوسيال دموکراسی با امپرياليسم بوه
سووم گ توه موی شوود کوه از
ظرنيت و استعداد راديکال و همگانی آ پايا دادت سوسياليسم ( )2به کمونيسم انترناسويونال ّ
آگاهی به شکست قبلی به ونوود آمودت ايو سوسياليسوم در  1989بور اثور درنيوانت سرشوت طووالنی گوذار و تو داد بوه
بر قراری دوباره سودنويی بوورژوايی ،هموا طوور کوه انتقواد مائوئيسوتی در زموا اوود کوشويد آ را توضويح دهود ،از
سومی) طبقه رهبری شوروی را نشوا موی دهودت البتوه
ميا رنتت اي مرگ روحيه هواداری از امپرياليسم (ضد نها
ّ
نه به تصادف بلکه بنا بر اي واقعيت ،اي مرگ در نسد سلف آ که همواره در لن زار پيوند بوا در سورمايه داری
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از نها  -که ناگزير قطب بندی کننده و بنا بر اي امپرياليستی به م هوم حقيقی اصوطال اسوت ،-زوطوه ور بوود ،نوا
تازه اواهد دميدت پس نتينه می گيريم :بايد سوسياليسم ( )3بر پايه در سياره ای و نهانشومول کوه توانوايی ُگسسوت از
نريب کاری های ايدئولوژی سرمايه داری را داشته باشد ،ايناد شودت
منبعContradictions :ت شماره 1992 – 69/70ت بروکسل
پی نوشت:
« -1مارپيچ» در اصطال به سيستم پولی که در  1972ميالدی برقرار شد ،اطالق می شود که طبوق آ نوسوا پوولی
محدود بود و بروز آ شکل مارپيچ را تداعی می کندت (مترنم)
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