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  ژئوپليتيک جهانی شدن
  

  سميرامين: از
  کيوان. ب: برگردان

  
و گاه مترادف انگليسی آن  (Mondialisation     گفتمان مسلط از ده سال پيش کاربرد اصطالح جهانی شدن 

Globalisation ( را بطور کلی برای نشان دادن پديده های متقابالً وابستة جامعه های معاصر در مقياس جهانی به همه
اصطالح هرگز در ارتباط با منطق های توسعة سرمايه داری و هنوز کمتر در ارتباط با بعدهای توسعة . ميل کرده استتح

اين نبود دقت به اين دريافت ميدان می دهد که مسئله مستقل از طبيعت سيستم های . امپرياليستی آن بکار برده نشده است
 شدن به همة کشورها صرفنظر از گزينش اصلی شان سرمايه داری يا جهانی. اجتماعی عبارت از يک اجبار ناگزير است
  .و بنابراين بعنوان قانون طبيعی ناشی از فشردگی فضای سياره عمل می کند. سوسياليستی به يک ترتيب تحميل می شود

ت توجيه      قصد من اين جا نشان دادن اين نکته است که مسئله عبارت از گفتمانی ايدئولوژيک است که در خدم
توانند   های سرماية مسلط امپرياليستی در مرحلة کنونی قرار دارد و بنابراين، همان اجبارهای عينی جهانی شدن می  استراتژی

در چشم انداز سياست های متفاوت از سياست هايی که آن را بعنوان يک چيز بی بديل قابل قبول معرفی می  کنند، بررسی 
پس شکل جهانی شدن بطور مسلم مانند بقيه . أثيرهای اجتماعی آن چيز ديگر خواهد بوددر اين صورت، مضمون و ت. شوند

  .شکل ها وابسته به مبارزة طبقات است
  

  جهانی شدن زمان های قديم
دست کم از ده هزار . بدون شک، تأثير متقابل جامعه ها باندازة تاريخ بشريت قدمت دارد.      جهانی شدن پديدة تازه ای نيست

نه فقط کاالها را انتقال داده اند، بلکه در انتقال اطالعات علمی و فنی و باورهای مذهبی نقش » جاده های ابريشم«پيش سال 
با اين . مهمی ايفاء کرده اند و به نوبه خود باعث تحول همة منطقه های دنيای قديم اعم از آسيايی، آفريقايی و اروپايی شده اند

های متقابل و اهميت شان با ساز و کارهای زمان های مدرن، زمان های سرمايه داری بسيار همه، ساز و کارهای اين تأثير
سيستم های اجتماعی پيش از . جهانی شدن از منطق سيستم ها که توسعه در کانون آن قرار دارد، جدا نيست. متفاوت اند

زندگی اقتصادی از الزام های باز توليد نظم سرمايه داری که من آن را خراجی توصيف کرده ام، مبتنی بر منطق های تبعيت 
در سيستم های پيشين قدرت منبع ثروت بود، اما در . سرمايه داری اين رابطه ها را واژگون می کند. سياسی ايدئولوژيک است

م اين اختالف نمايان ميان سيستم های اجتماعی پيشين و جديد موجب اختالف مه. سرمايه داری ثروت قدرت را می آفريند
  .ميان ساز و کارها و تأثيرهای جهانی شدن عصرهای پيشين دوره های خاص سرمايه داری می گردد

. های رسيدن به ديگران را فراهم می آورد» فرصت«     جهانی شدن زمان های پيشين برای منطقه های کمتر پيشرفته واقعاً 
البته، اين امر منحصراً وابسته به . ايی از آن غافل ماندنداين فرصت ها در موردهايی مورد استفاده قرار گرفتند و در مورده

های درونی خاص جامعه های مورد بحث، مخصوصاً واکنش های سيستم های سياسی، ايدئولوژيک و فرهنگی در برابر  تعّين
جستة اين گروه را نمونة بسيار گويا از کاميابی های بر. مصاف هايي بود که منطقه های بسيار پيشرفته به نمايش می گذاشتند

منطقه ای پيرامونی ) چين، هند و دنيای اسالمی(اروپا در مقايسه با مرکزهای سيستم های خراجی . تاريخ اروپا بدست می دهد
بر عقب ) ۱۲۰۰ -۱۵۰۰(اروپا در فاصلة بسيار کوتاه . و عقب مانده بود که تا ديروقت در قرون وسطا در همين حال باقی ماند

و نسبت به پيشينيان خود بالقوه . به عنوان مرکز نمونة جديد تثبيت شد) رنسانس(آمد و با آغاز عصر نوزايی ماندگی اش فايق 
من اين امتياز را به انعطاف پذيری بسيار زياد سيستم فئودالی . نيرومندتر و در برخورداری از نيروی تحول جديد مستعدتر بود

  . شکل پيرامونی شيوة خراجی بوداروپا مربوط می دانم؛ زيرا دقيقاً اين سيستم
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  جهانی شدن دوران جديد
مفهوم آن .       بر عکس، جهانی شدن دوران جديد که با سرمايه داری در پيوند است در سرشت خود قطب بندی کننده است

ن شکل جهانی يعنی اي. اينست که منطق توسعة جهانی سرمايه داری نابرابری فزاينده ای ميان شريکان سيستم ايجاد می کند
رسيدن به کشورهای پيشرفته را ايجاد نمی کند که بر حسب شرايط خاص درونی شريکان مورد بحث مورد » امکان«شدن 

  .استفاده قرار گيرد و يا از آن استفاده نشود
 توسعة      جبران عقب ماندگی ها همواره مستلزم کاربرد سياست های اراده گرايانه ای است که با منطق های يک جانبة

سرمايه داری در تضاد است، سياست هايي که بنا بر اين واقعيت شايسته است، سياست های ضد سيستمی ناپيوسته ناميده 
ناپيوسته . نيست» خروج از تاريخ«اين اصطالح که من آن را پيشنهاد کرده ام، مترادف با خودبينی و کوشش بيهوده در . شود

بنابراين، اين مفهوم . ی خود با خارج را تابع نيازهای مقدم توسعة خاص درونی خود سازيمبودن عبارت از اين است که رابطه ها
زيرا اين انطباق يک جانبه برای . با گرايش های مسلط جهانی است، در تناقض است» تطبيق دادن خود«با مفهومی که ناظر بر 

ب، ناپيوسته بودن عامل مؤثری است که جهانی بدين ترتي. ضعيف تران به قيمت تشديد پيرامونی شدن شان تمام می شود
  .شدن را به تطبيق با نيازهای توسعة درونی کشور ناپيوسته وا می دارد

     برهان اين تز مبتنی بر تمايزی است که من پيشنهاد می کنم ميان ساز و کار عمومی ای انجام می گيرد که بر پاية آن 
در سرمايه داری اقتصاد از تبعيت . هانی شدة اين قانون در بيان می آيدسلطه قانون ارزش خاص سرمايه داری و شکل ج

بنابراين واقعيت، . سياست رها می شود و به سازوارة مستقيماً مسلط که بر بازتوليد و تحول جامعه فرمانرواست، تبديل می شود
جهانی و تبعيت سازواره های منطق جهانی شدن سرمايه داری نخست منطق گسترش اين بعد اقتصادی دقيقاً در مقياس 

پس قانون ارزش جهانی شده که بر اين روند فرمانرواست، نمی تواند به قانون ارزشی . سياسی و ايدئولوژيک از نيازهای آن است
. تقليل داده شود که در عرضه جهانی عمل می کند، همانطور که در سطح مجرد مفهوم شيوة توليد سرمايه داری عمل می کند

زشی که در اين سطح درک می گردد، مستلزم يکپارچگی بازارها در مقياس جهانی تنها در دو ُ بعد نخست آن در بيان قانون ار
  .ُ بعد بازارهای فرآورده ها و سرمايه به جهانی شدن گرايش دارند، اما ُ بعد بازارهای کار قطعه قطعه باقی می مانند: آيد می

 در مرکز و - اين تضادها هم با مقاومت خلق ها . دن کنونی بسيار عظيم است     بنابراين، تضادهای سيستم جهانی ش
بديهی است که توسعة اين مقاومت .  و هم با افزايش اختالف ها ميان بلوک مسلط امپرياليستی شدت می يابد-ها  پيرامون

  .موجب تضعيف سياست های مسلط می گردد
  

  دو نيمه جديد سيستم جهانی 
در واقع، مالحظه . ها  اختالف نمايانی است که دو نيمة جديد سيستم جهانی را برابر هم قرار می دهد     اساس اين تضاد

کنيم که سراسر قارة آمريکا، اروپای غربی و ضميمه آفريقايی آن، کشورهای اروپاي شرقی و اتحاد جماهير شوروی  می
دارند که از کار برد طرح نوليبرالی جهانی شده سرچشمه سوسياليستی سابق، خاور نزديک، ژاپن، همه زير کوبش بحرانی قرار 

دقيقاً بدين خاطر که دولت هايی که در . چين، کره، تايوان، جنوب شرقی آسيا وسيعاً رهاست: برعکس آسيای شرقی. می گيرد
. نمی کننداين کشورها حکومت می کنند، از دستورهای جهانی شدن افسارگسيخته که از جای ديگر تحميل می شود، تبعيت 

اين گزينش آسيايي که بحث دربارة ريشه های تاريخی آن باعث خارج . جديد قرار دارد» شرق«و » غرب«هند در نيمه راه 
شدن ما از موضوع اين گفتار می گردد، مربوط به منشاء کاميابی منطقه است که رشد اقتصادی آن در لحظه ای که اين رشد 

استراتژی اياالت متحد متوجه در هم شکستن استقاللی است که آسيای . بان بوده استدر بقية جهان راکد بود، بسيار شتا
تصويری از آن . بحران مالی کنونی که به اين منطقه زيان می رساند. شرقی در رابطه هايش با سيستم جهانی بدست آورده است

ج پيرامون آن مجموعة منطقة آسيای شرقی پس هدف از اين بحران آفرينی ويران کردن چين است تا بتدري. به شمار می رود
واشنگتن اين جا روی ژاپن حساب می کند و به پشتيبانی اين کشور نه فقط برای رويارويی با چين، بلکه با کره و . شکل نگيرد

ای بجای منطقه ) اپک( اقيانوس آرام -حتی جنوب شرقی آسيا نياز دارد و به اين منظور در عمل جانشين کردن منطقة آسيا 
  .کردن غير صوری آسيای شرقی را پيشنهاد می کند

در واقع، آيندة طرح اتحاد اروپا از خودسری .      اروپا دومين منطقه ای است که با هرج و مرج های قابل پيش بينی روبروست
ج در شرق نيز هرج و مر. نوليبرالی طبقه های رهبری آن و اعتراض فزايندة قابل پيش بينی توده های مردم تهديد می شود
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اروپای شرقی و » آمريکای التينی کردن«زيرا منطق کوتاه مدت ليبراليسم نو موجب گزينش . خطر ديگری برای اين طرح است
بنابراين، اين پيرامونی شدن به احتمال زياد بيشتر به نفع آلمان که در راستای . کشورهای اتحاد شوروی سابق گرديده است

در ميان مدت اين گزينش به حفظ هژمونی آمريکا در . عمل می کند، تمام خواهد شد» لمانیاروپای نوع آ«تحول عمومی 
اما در درازمدت . آلمان اينجا مانند ژاپن که در پی ردپای واشنگتن گام برمی دارد، باقی می ماند. مقياس جهانی ياری می رساند

  .بشدت با خطر بيدار شدن رقابت های بين اروپايی روبروست
 نه به تصادف با ALÉNAدر آمريکای التين اجرای طرح آلنا . نطقه های ديگر جهان، بازی ها از پيش تدارک نشده است     م

به مجموع قاره ارائه ) موافقت نامة مبادلة آزاد شمال آمريکا(طرح توسعة مدنی که آلنا . شورش چياپاس در مکزيک روبرو گرديد
هر چند .  خاطر جهانی شدن افسارگسيخته با انتقاد افکار عمومی روبرو شده استکرد، اکنون در پايتخت های جنوب قاره به

در اصل با ديد نوليبرالی درک شده، )  اروگوئه که به روی شيلی، پاراگوئه و بوليوی باز است- آرژانتين -برزيل (طرح مرکوزور 
  .حول يابداما به صراحت نگفته است که او نمی تواند در جهت مستقل شدن نسبی منطقه ت

حداقل «.      با اينهمه، تاکنون مديريت بحران های جهانی شدن فرصت جديدی برای حفظ هژمونی آمريکا فراهم آورده است
به معنی حداقل دولت در همه جا جز در اياالت متحد است که با انحصار دوگانه دالر و قدرت دخالت نظامی که از » دولت

وم ايفاء می کنند، حمايت می شود، اکنون موضع هژمونيک آن در مقياس جهانی روياروی جانب آلمان و ژاپن که نقش درجة د
  .آسيای شرقی است که واشنگتن می کوشد آن را از اتحادهای ممکن با اروپا و روسيه محروم سازد

  
  پنج انحصار امپرياليسم معاصر

ناسب نيرو و منطق های فرمانروا بر ثبات احتمالی در      بنابراين، آيندة سيستم جهانی به عنوان شکل های جهانی شدن که ت
اين بی اطمينانی به کسی که آن را می طلبد اجازه می دهد به بازی . آنها منعکس می گردد، وسيعاً نامعلوم باقی می ماند

 پيشنهاد در عوض نتيجه گيری از تحليل جهانی شدن را. چون همه چيز می تواند تصور شود. تن دهد» سناريو ها«رايگان 
کنم که اينجا از يک سو، بنا بر بررسی گرايش های تحول مرتبط با منطق درونی خاص سرمايه داری و از سوی ديگر بنا بر  می

هدف های استراتژيک ضد سيستم مطرح شده که مبارزه های توده ای می توانند در شرايط دنيای معاصر خود را وقف آن 
  .کنند

سازندة » پنج انحصار«رايش های تحول سرمايه داری معاصر پيرامون تحکيم آنچه که من آن را      وانگهی، من معتقدم که گ
 انحصار - ۱: اين پنج انحصار عبارتند از. جهانی شدن قطب بندی کنندة امپرياليسم معاصر ناميده ام، فصل بندی می شود

 انحصار کنترل دسترسی به منبع های طبيعی -۳.  انحصار کنترل جريان های مالی در مقياس جهان- ۲. تکنولوژی های جديد
کارکرد اين پنج انحصار با .  انحصار سالح های ويرانگر عمومی- ۵.  انحصار کنترل و سيله های ارتباطی و رسانه ها- ۴. سياره

که (فعاليت پيوسته، تکميلی، اما گاه کشمکش آميز سرماية بزرگ چند مليتی های صنعتی و مالی، دولت های در خدمت شان 
مجموع اين انحصارها که شکل های جديد . نمودار می گردد) اهميت انحصارهای با طبيعت غير اقتصادی يادشده از آنجاست

قانون ارزش جهانی شده را نمايش می دهند، تمرکز سودها و سودهای اضافی ناشی از استثمار زحمتکشان، بهره کشی اليه 
بنابراين، مرحلة جديد گسترش قانون . ر به سود سرماية بزرگ را ممکن می سازدبندی شدة مبتنی بر قطعه قطعه شدن بازار کا

پيرامونی ها به کشورهای پيشرفته را از راه صنعتی شدن ممکن نمی سازند، بلکه موجب تقسيم » فرارويی«ارزش جهانی شده 
جنبة منطقه ای و تابع پيدا می کند و در بين المللی نابرابر جديد کار می شوند که در آن فعاليت های توليدی در پيرامونیها 

  .نامند   سرمايه داری ابتدايی میputting outحقيقت بعنوان پيمان کاران سرماية فرمانروا عمل می کنند؛ سيستمی که آن را 
برتری مرکز های فرمانروای سنتی .      تصوير تابلوی جهانی شدن آينده در پيوند با سلطه اين شکل قانون ارزش دشوار نيست

از راه موضع های مسلط خود (اياالت متحد برتری جهانی را . خود را از راه باز توليد سلسله مراتب آشکار کنونی حفظ می کنند
 توسعه، -ژاپن بعنوان کمک به پژوهش (همراه با دستياران )  توسعه، انحصار دالر و انحصار رهبری نظامی سيستم- در پژوهش 

پيرامونی های فعال آسيای شرقی، اروپای شرقی و . حفظ می کند) ، آلمان بعنوان کنترل اروپابريتانيا بعنوان شريک مالی
و اين در حالی است که آفريقا و دنيای عرب و اسالمی . روسيه، هند، آمريکای التين منطقه های پيرامونی عمدة سيستم هستند

در مرکزها که تکيه . نمی رسانند، واگذاشته شده اندبه حاشيه رانده شده به ورطة تشنج ها که جز خودشان به کسی آسيب 
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به حاشيه راندن : است» دو شتاب«روی فعاليت های پنج انحصار قرار دارد، مديريت جامعه چنان که اکنون می گويند مستلزم 
  .شغل های کوچک و بيکاری بخش های مهمی از جمعيت بر اثر فقر

گزينش های جاری نشان می دهد و ليبراليسم می کوشد با معرفی آن به      اين جهانی شدن که نيم رخ خود را در پس 
پايداری . برعکس، شکنندگی مدل واضح و آشکار است. توجيد کند، به يقين مقدر نيست» گذار به خوشبختی همگانی«عنوان 

ش هايشان پراکنده و مجزا آن ايجاب می کند که مردم بطور نامحدود شرايط غيرانسانی را که بر آنها تحميل شده بپذيرند شور
البته، مديريت . از يکديگر باقی بمانند و پيوسته از توهم های قومی و مذهبی و غيره تغذيه شوند و در بن بست ها قرا گيرند

سياسی سيستم که مجهز به رسانه ها و وسيله های نظامی است، به دايمی کردن چنين وضعيتی که بر صحنه جهانی فرمانروا 
  .کند  یاست، خدمت م

  
  به سوی دنيای چند مرکزی

     بنابراين، استراتژی های پاسخ مؤثر به مصاف جهانی شدن کنونی امپرياليستی بايد هدف خود را تقليل قدرت پنج انحصار 
بدون وارد شدن در بحث مفصل . مورد بحث قرار دهد و گزينش های ناپيوستگی در اين چشم انداز بازسازی و مشخص شود

ن اتسراتژی ها که تنها می تواند مشخص و مبتنی بر بسيج مؤثر نيروهای سياسی و اجتماعی توده ای و دموکراتيک پيرامون اي
باشد و در شرايط خاص هر کشور عمل کند، بايد اصول مهمی را برشمرد که جبهة مبارزه های توده ای ضد سيستم پيرامون 

  .آنها سازمان می يابد
ضد مصرف (کيل جبهه های مردمی و دموکراتيک ضد انحصارها، ضدامپرياليستی، ضد کمپرادوری      نياز نخستين، نياز به تش

برگرداندن تناسب نيرو به نفع طبقه های زحمتکش و توده ای شرط . است که بدون آن هيچ دگرگونی ممکن نيست) گرايی
اقتصادی و اجتماعی مرحله های واقع اين جبهه بايد نه تنها هدف های . مقدم ناکامی استراتژی های سرماية مسلط است

گرايانه و راه های نيل به آنها را معين کند، بلکه بايد ضرورت های به پرسش کشيدن سلسله مراتب ها در سيستم جهانی را 
فارغ از هر نوع فرمول بندی های تاريک انديشانة . بدين معنا که به اهميت بعدهای ملی آنها نبايد کم بها داد. مشخص کند

می، مذهبی بنيادگرايانه و خاک پرستی که جلوی صحنه نمودار می گردد و استراتژی های سرمايه مشوق آن است، مسئله قو
اين ناسيوناليسم همکاری منطقه ای را نفی نمی کند؛ از . اينجا عبارت از تکيه بر مفهوم ترقيخواهانة ملت و ناسيوناليسم است

. دست يازيد که شرط الزم برای مبارزه جدی و مؤثر عليه پنج انحصار ياد شده استاين رو، بايد به تشکيل منطقه های بزرگ 
البته، اينجا مسئله عبارت از مدل های منطقه ای کردن کامالً متفاوت با منطقه ای کردن مورد ستايش قدرت های فرمانرواست 

مقياس آمريکای التين، آفريقا، دنيای يکپارچگی در . که همچون تسمه های گذار جهانی شدن امپرياليستی عمل می کنند
بر پاية ) از آتالنتيک تا والدی وستک( و نيز در کنار اروپا ) چين، هند(عرب، جنوب شرقی آسيا در کنار کشورهای قاره 

اتحادهای اجتماعی توده ای و دموکراتيک می تواند به سرمايه تحميل کند که خود را با نيازهای اين کشورها تطبيق دهد و 
در اين چارچوب . را که در حقيقت نوعی ديگر از جهانی شدن است، بوجود آورد) از ديدگاه من(ح دنيای چند مرگزی واقعی طر

های » بازار«سازماندهی وابستگی متقابل فرامنطقه ای و درون منطقه ای را چه در ارتباط با » فنی«می توان حالتمندی های 
و چه در ارتباط با ) تن آنها برای سرمايه گذاری در توسعة سيستم های توليدی استکه هدف آن عبارت از برانگيخ(سرمايه ها 

مجموع اين برنامه ها به بلندپروازی های دموکراتيزه کردن چه در . سيستم های پولی يا موافقت های تجاری تحقق بخشيد
ليل من آن را در چشم انداز دراز مدت به اين د. سطح جامعه های ملی و چه در سطح سازماندهی جهانی توان زيادی می بخشد

  .گذار سرمايه داری جهانی به سوسياليسم جهانی بمثابه يک مرحله از اين گذار قرار می دهم


