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  ارسالی مجلۀ ھفته

  ٢٠١٩ مارچ ١٣

  بيستمۀاقتصاد سياسی سد

  
  

و اصل  دۀقصد ايجاد يک جھان تک قطبی دارند که بر شالود) امريکازير رھبری اياالت متحد (» سه گانه«قدرت ھای 

در برابر …امريکا ۀسروری مطلق کنسرن ھای فراملی و برتری نظامی ترديدناپذير اياالت متحد: اساسی بنا شده است

 دستيابی ۀ يک جھانی شدن چندقطبی را قرار داد، که به منطقه ھای متفاوت جھان اجازد سروری مطلق می بايۀاين داعي

راتيزه ساختن واقعی پشتيبانی می کند و تشنج بين المللی را کاھش به پيشرفت اجتماعی می دھد و ازينرو از يک دمک

 اش امروزه دشمن اصلی پيشرفت اجتماعی، ئی و متحدين ناتوامريکا ۀ اياالت متحدۀ برتری طلبانتراتيژیس. می دھد

  .دمکراسی و صلح است

*****  

  سرمايه» عصر زرين«

» عصر زرين«باز، گونه ای .  شبيه آغاز آن است بيستم به گونه ای شگفت انگيز در بسياری جھاتۀفضای پايان سد

 ۀ اروپا، اياالت متحدۀيعنی اتحادي(» سه گانه«سرمايه داران در مرکز کشورھای . ويژه برای سرمايهه وجود دارد؛ ب

 کارگر در مرکزھای سيستم جھانی اقتصاد، ديگر آن خطری که ۀطبق. ند ادر پيروزی خود غوطه ور) جاپان و امريکا

 برای سيستم به شمار می آمد، محسوب نمی شود و برای باقی جھان نيز تنھا اين باقی می ماند که در سده نوزدھم

  .غرب را بپذيرد» رسالت تمدن گستر«
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ِبر تارک دورانی از دگرگونی ھای راديکال نھاده شد، که در جريان نخستين انقالب صنعتی، دولت » عصر زرين«ِتاج 

 که پيشتر ئیمنطقه ھا.  را تسخير کردندجاپانی شمالی و امريکارب اروپا و نيز ، شمال غئی بورژواۀملی مدرن و طبق

» انقالب مضاعف« از اين -لندای التين، ھند بريتانيا و ھامريکامانند - دوران مرکانتيليستی قرار داشتند ۀتنھا در حاشي

 به  از آن زمان به اين سو)  ايرانمانند چين، امپراتوری عثمانی و (ئیمحروم مانده، در حالی که قلمروھای کھن آسيا

ھا و سرمايه )متروپل(سرانجام پيروزی مادرشھر . عنوان حاشيه ھای جديد، در روند دوام دار جھانی شدن درگير شدند

ای که از آن مکان ھا خود را جھانی ساخته بود، در انفجار جمعيتی تبلور يافت که سھم اروپا در جمعيت جھان را از 

محدود ماندن انقالب صنعتی به اقتصادھای سه . رساند) ١٩٠٠در سال ( درصد ٣٦به ) ١٨٠٠ل در سا( درصد ٢٣

 انقالب صنعتی ۀدر آستان. گانه، به قطب بندی ثروت در سطح جھانی به ميزانی که تا آن زمان ناشناخته بود، منجر شد

ان را دربرمی گرفتند، بيش از دو به تفاوت ميان بازدھی توليد در ميان گروھی از کشورھا، که سه چھارم جمعيت جھ

  . نوزدھم اين تناسب به بيست به يک رسيدۀدر سد. يک نبود

 دوم آن سده با ۀجشن گرفته شد، در نيم» پايان تاريخ«عنوان ه  ب١٩٠٠موج جديدی از جھانی شدن، که حدود سال 

) ١٨٨٥از (فريقا او تقسيم ) ١٨٥٧( در ھندوستان ]١[، با شکست سيپوی)١٨٤٠(چين و امپراتوری عثمانی » گشايش«

 تا ١٨٧٣بلکه بيشتر به بحران ساختاری از . وجه شتاب نبخشيد اما اين موج، روند انباشت سرمايه را به ھيچ. پديد آمد

اين . به ھمان صورت صد سال بعد تکرار شد که به گونه ای قابل توجه، به تقريب درست ئی منجر شد؛ سناريو١٨٩٦

 توليدی از نيروی برق، نفت، اختراع خودرو و ۀاستفاد( جديد از انقالب صنعتی ۀنخستين بحران جھانی شدن با مرحل

ھمراه شد، که شرايط زندگی بشر را به گونه ای بنيادين دگرگون ساخت؛ اين نيز باز به گونه ای چشمگير شبيه ) ھواپيما

 موازی را در رابطه با نخستين اليگوپل ئیشباھت ھا. اضر است، که از الکترونيک چنين انتظاری می روددوران ح

. آن عصر تاريخی نبودند) نقش آفرينان عام(» global player«ھای صنعتی و مالی می توان يافت که چيزی جز 

استرلينگ نمايان ساخت و ھمچنين گشايش -مناسبات جھانی شدن به ويژه در بخش مالی خود را به شکل استاندارد طال

در رمانی که بديھی (سرانجام ژول ورن . بورس ھای جديد مالی مانند امروز يک ھيستری سوداگرانه به راه انداخت

 جھانی يک ۀبرای او دھکد. ش را ھشتاد روز دور دنيا چرخاندقھرمان داستان) ی نوشته شده بوداست به زبان انگليس

  .واقعيت بود

 ۀ چھره ھای کالسيک بزرگی مانند آدام اسميث، ديويد ريکاردو و نقدگر برجستۀ نوزدھم زير سلطۀتصاد سياسی سداق

پيروزی جھانی شدن در پايان سده، نسل نوينی از نظريه پردازان را پديد آورد که پيش از . آنان يعنی کارل مارکس بود

ِاست، چرا که بيان حرف آخر يک عقالنيت عام جاودانی » اپذيرچيرگی ن«ھر چيز کوشيدند اثبات کنند که سرمايه داری  ِ ِِ ِ

 اصلی اين نسل برکشانده شد و تصادفی نيست که دوباره توسط اقتصاددانان امروزی ۀلئون والراس به مھر. است

ھا  موفق نشد اثبات کند که بازار- با وجود زحمت فراوان- ولی ھمانگونه که والراس در زمان خود . می شود» کشف«

ند، نوکالسيک ھای عصر جديد نيز در انجام اين وظيفه به گونه ای رقت انگيز  انمايشگر يک سيستم خودتنظيم گر

  .شکست خورده اند

عنوان مجموعه ای از افراد تفسير کرده و از اين ه ايدئولوژی ليبرالی که امروز حاکم بر ھمه چيز است جامعه را ب

دل ايجاد شده توسط بازارھا تضمين گر ميزان حداکثری از عدالت اجتماعی و موضع تقليل گرايانه ادعا می کند که تعا

از ھيچ تالشی برای جايگزين ساختن تجزيه و تحليل تضادھای واقعی سرمايه داری توسط . نيز ثبات و دمکراسی است

صادی، کتاب ھای  اقتۀِ نظری عوامانۀ حرکت اين سازۀنقط.  يک سرمايه داری ايده آل شده، فروگذار نمی شودۀنظري

وعده ھای . اقتصاددانان جھانی شدن به شمار می آمد» انجيل« آلفرد مارشال بود که در آن زمان ۀِدرسی چکيده از خام
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عصر « به نظر می آمد که به واقعيت بدل می شوند؛ در يک -دستکم برای مدتی-يک ليبراليسم جھانی شده در آنھا 

  .»زرين

 رشدی اقتصادی شروع شد، اليگوپل ھا پديد آمدند و بازارھای مالی ۀی بر شالود دومين انقالب صنعت١٨٩٦پس از 

در آن زمان نه تنھا نظريه پردازان باورمند به سرمايه داری را به شوق آورد، » خروج از بحران«. جھانی رونق يافتند

ه ً و در مداری صرفا ببلکه سبب شد که حزب ھای سياسی گوناگون، از نظريه ھای خود در نقد سيستم دست کشيده

اين تحول در خيلی جھات شبيه آن چيزی است که امروزه سوسيال دمکرات ھا زير . عنوان ايجادگر سيستم چرخ بزنند

ِ و خبرگان مدرن گرا در پيرامونی رھبری تونی بلر و گرھارد شرودر، يک سده پسان تر، دوباره به نمايش می گذارند

  .خارج از منطق تحول سرمايه داری تصور کنندھا نيز نمی توانند چيز ديگری را 

که آن موقع ھنوز بسيار (برخی ديناسورھا از نوع لنين . پس از بيست سال دوباره پايان يافت» عصر زرين«البته اين 

 بی حد و مرز ۀبا ليبراليسم، که به معنای سلط.  نيافتندئیاين نکته را پيش بينی کرده بودند، اما گوش شنوا) جوان بود

فزاينده جنبش  ۀگونه بنابراين ب. قابل لمس کاھش يابد ۀگونه سرمايه است، حتی يکی از تناقض ھای سيستم ھم نتوانست ب

متوھم و طرفدار سرمايه داری،  ۀھای نوينی از ميان صفوف حزب ھا و سنديکاھای کارگری چندپارچه و به گون

  .برآمدند

نظامی گری مناسبات ميان قدرت ھای امپرياليستی که در :  نتيجه ختم شودجھانی شدن ليبرالی سرانجام توانست به يک

. به درازا کشيد) ١٩٤٥ تا ١٩١٤از (ش حدود سی سال گی انجاميد که در نوع سرد و گرمطور مستقيم به جنه نيتجه، ب

درگيری ھای ، مدت ھای زيادی خارج از اروپا نيز تنش ھای اجتماعی رشد يافته، »عصر زرين«پشت آرامش ظاھری 

ِدر چين يکی از نخستين نسل ھای منتقدان مدرن سازی از نوع سرمايه داری به قدرت . ملی و بين المللی سربرآوردند ِ ِ

ی امريکاثيرات خود را در ھند، در دنيای عثمانی و عربی و نيز أنقد بنيادين آنان از سرمايه داری تا به امروز ت. رسيد

 روشنفکری اين منطقه ھا بيش از سه ۀنقدگری اين سه منطقه را تسخير کرده و بر صحناين . التين، برجای گذاشته است

  .چھارم سده بيستم چيره بود

 ما، مھر و نشان پروژه ھای کمابيش راديکال برای دگرسازی منطقه ھای از لحاظ اقتصادی ۀبيش از ھفت دھه از سد

ِ جھانی شدن توھم آلود ليبرالی  از راه پس زدنء که ابتدائیی داشته است؛ پروژه ھائحاشيه  ِ امکانپذير » عصر زرين«ِ

ِ رو به پايان به اين دليل سده درگيری ھای شديد ميان طرفداران يک سرمايه داری اليگوپل جھانی شده حاکم ۀسد. بودند ِ

اد را  ملت ھا و طبقه ھای اجتماعی بود که اين گونه ديکتاتوری اقتص ، و)سسه ھا و چه دولت ھاؤچه صاحبان م(

  .برنمی تابند

  

  )١٩٤٥-١٩١٤(جنگ مدرن سی ساله 

 المانبر سر ميراث سرکردگی بريتانيا، که بين » جنگ سی ساله« از يکسو مھر و نشان ١٩٤٥ تا ١٩١٤سال ھای ميان 

 ايجاد ۀ، يعنی به وسيل»جبران توسعه با وسايلی ديگر« درگرفته بود و از سوی ديگر تالش برای هو اياالت متحد

  .يسم در اتحاد شوروی را بر خود داشتسوسيال

رغم  علی- ١٩١٨ تا ١٩١٤ِدر کشورھای اصلی سرمايه، ھم پيروزمندان و ھم شکست خوردگان جنگ بين سال ھای 

ازينرو بازگشت به استاندارد طال .  می کوشيدند که توھم يک ليبراليسم جھانی شده را از نو زنده کنند- مصيبت ھاۀھم

برانگيخته از . ليبراليسم اقتصادی به زور پيش برده شد. تعمراتی به زور پابرجا نگه داشته شدندقلمروھای مس. آغاز شد

و توليد بزرگ ) مونتاژ خط ( نقاله ۀثر از به کارگيری تسمأ، که پيش از ھر چيز متامريکا ۀ اقتصادی اياالت متحدئیپويا
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اما روشن شد که اين آرامش متزلزل . ش می رودانبوه بود، مدت کوتاھی چنين به نظر می آمد که ھمه چيز خوب پي

 پيش آمد، تمامی اقتصاد جھانی به واقع دچار سقوط و ١٩٢٩است و ھنگامی که رکود بزرگ اقتصادی در سال 

 بيستم با ۀمھم ترين قدرت ھای اقتصادی مانند سال ھای ھشتاد و نود سد.  پس از آن يک کابوس بودۀدھ. فروپاشی شد

ژی ھای ضدتورمی، واکنش نشان دادند که تنھا بر شدت بحران افزود و يک حرکت مارپيچ نزولی ياتستردر پيش گيری 

ِمين اجتماعی دولتی وجود أِدر آن زمان که سيستم ھای ت. را ايجاد کرد که پيش از ھر چيز بر ميزان بيکاری انبوه افزود ِ

 امپرياليستی ھمچنان بر سر قلمروھای استعماری و قدرت ھای. نداشتند، اين وضعيت برای قربانيان بسيار ناھنجار بود

تناب ناپذير به جنگ جھانی دوم  به گونه ای اجًمنطقه ھای زير نفوذ با ھم رقابت می کردند که می بايست سرانجام تقريبا

  .ی انجاميدم

برخی از . دادند بيست از خود نشان ۀ اقتصادی در پايان دھۀجامعه ھای غربی واکنشی بسيار متفاوت نسبت به اين فاجع

 را در مناسبات قدرت بين المللی ئیدگرگونی ھا)  و ايتالياجاپان، المانمانند (آنھا در فاشيسم درغلتيدند، تا به اين ترتيب 

 مردمی در ۀ روزولتی و جبھ نوينۀمعاملبا .  و فرانسه استثناء بودندامريکا ۀاياالت متحد. به سود خويش تحميل کنند

صورت )  کارگرۀبا پشتيبانی طبق( يک سياست فعال اقتصادی دولتی ۀوج از بحران به وسيلفرانسه تالشی برای خر

  . به تمامی تکامل پيدا کرد ١٩٤٥البته اين مدل نخست پس از سال . گرفت

در برخی از کشورھای . در پيرامونی ھا راديکال شدن نبرد ضدامپرياليستی را به راه انداخت» عصر زرين«فروپاشی 

 عوام ئی که از استقالل دولتی خود بھره مند بودند، شکل ھای گوناگونی از يک ملی گرائیتين، به ويژه آنھای الامريکا

 تجديد حيات يافت، در ١٩٢٠ تا ١٩١٠ سنت ھای انقالب دھقانی از يکوسدر مک- رشد يافتند ) پوپوليستی(گرايانه 

 تجلی يافت، در ئیدر آتاتورک گرا روند در شرق ھمتای اين .  پيش رفتئی چھل پرون گراۀ در سال ھای دھرجنتاينا

در منطقه ھای ديگر رژيم .  جنگ داخلی ميان کومينتاگ و کمونيست ھا درگرفت١٩١١حالی که در چين پس از انقالب 

  .خير انداختندأ ناسيوناليستی را چندين دھه به ت–ھای موجود استعماری برآمد جنبش ھای مشابه ملی 

 بيست ۀدر حالی که در آنجا در سال ھای دھ.  نوينی را در پيش بگيردۀاد شوروی کوشيد راه توسعجدا از باقی دنيا اتح

 ۀ تالش ھا متوجه برنامه ھای پنج سالۀھنوز اميد به پشتيبانی انقالب جھانی در سر پرورانده می شد، سرانجام ھم

عنوان ه  سوسياليسم بۀشعار لنينی دربار. ن کنندستالينی شد، که به وسيله آن ھا می خواستند زمان از دست رفته را جبرا

جھت گيری به سوی يک انقالب صنعتی نوين بود که در آن قرار بود برق و »  برقی ساختنۀعالوه  بئیقدرت شورا«

چسبيدن به . الکترونيک، ذغال سنگ و فوالد را از ميدان به در کنند، اما در واقعيت عملی نبودن اين نکته ثابت شد

سرانجام در برابر شوراھا دست باال پيدا کرد، که مضمون اصلی آنھا ) به ذغال سنگ و فوالد( سنتی ۀعالگوھای توس

  .عنوان يک پوسته به موجوديت خود ادامه می دادنده ربوده شده و تنھا ب

ک انباشت عوام گرايانه اش، تنھا ي- به اين ترتيب دولتی با ھسته ای خودکامه پديد آمد که بدون توجه به سياست اجتماعی

 يا مدرن سازی المانالبته ھيچ جای شگفتی نيست، چرا که وحدت دو - مرکزی را تجويز می کرد ۀبرنامه ريزی شد

له بر أ خود را نشان داد که مسئی کارآئیسيستم شوروی تنھا تا آن جا.  اول کار افراد دمکرات نبودۀ نيز در وھلجاپان

 بود، که -که حتی کشورھای اصلی سرمايه داری را آچمز می کرد- ی  توان نظامئیسر شتاب بخشی به انباشت و برپا

م و با به دست آوردن برابری و ھيتلری و پسان تر با درھم شکستن انحصار بمب اتالمان از طريق پيروزی بر ءابتدا

  .ی قاره پيما به آزمون گذاشته شدئ ھای ھسته اکتر ۀ در زمينتراتيژيکس
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  )١٩٧٠-١٩٤٥(از رکود رشد تا بحران 

ِرشد باالی زمان پس از جنگ، مبتنی بر تالقی سه پروژه . با دومين جنگ جھانی، دوران جديد سيستم جھانی شروع شد ِ

-مبنی بر برآمد سيستم ھای ملی» باندونگ«پروژه ايجاد دولت ھای رفاه ملی در غرب، پروژه - بزرگ اجتماعی بود 

؛ که البته اين »سرمايه داری بدون سرمايه داران«ی مبنی بر عوام گرايانه در پيرامونی ھا و پروژه سوسياليستی شورو

ِآخری در انزوای نسبی نسبت به باقی سيستم جھانی پيش برده شد يعنی درھم شکستن فاشيسم و _ِپيروزی دوگانه . ِ

باشت ل بر روند انوويژه برای طبقه کارگر ايجاد کرد تا به ميزان معينی از کنتره  در عمل، شرايط مساعدی ب- استعمار

  .سرمايه دست يابد و ھم زمان مرحله رشد شتاب گرفته ای را بيآغازد

آغاز شد بيشتر شبيه به يک فرسايش خزنده بود تا فروپاشی سيستم، آنگونه ) ١٩٧٥ و ١٩٦٨بين سال ھای (بحرانی که 

برخالف آنچه که غالبا -ه، ازينرو اين دوره که تا به امروز به درازا کشيد. که در پايان سال ھای دھه بيست رخ داده بود

طرح . ِ، بلکه با به آشوب کشی گسترش يابنده مناسبات ھمراه شده است»نظم نوين جھانی« نه با ايجاد يک - اعالم شده

ھای سياسی به کاربرده شده در اين شرايط، به ھيچوجه برای آغاز يک دوران جديد رفاه سرمايه داری مناسب نيستند، 

و چيزی بيش از اين ھم نمی توانند باشند؛ تا زمانی که تشنج ھای . ی مديريت بحران اندآنھا صرفا محدود به نوع

خودجوش سرمايه در يک سيستم منسجم تنظيم گری اجتماعی پيوند نيافته باشند؛ تا زمانی که اين توھم وجود دارد که 

ه مدت به کارگيری سرمايه پنھان و در پس آن تنھا تسلط منافع کوتا(ناميده می شود » بازار«جھان توسط چيزی که 

  .، می تواند به گونه ای سودمند ھدايت شود)شده

ًدر حال حاضر پايان يک دوره ھنگامی است که در آن رژيم ھای انباشت و توليد نسبتا پايدار سرمايه داری جای 

 با زمان پس از جنگ اين امر بگونه ای چشمگير. آشوبندگی مناسبات در دستور روز قرار دارد. يکديگر را بگيرند

. تباين دارد، که در آن يکنواختی نسبی رشد سرمايه داری مبتنی بر پايدارسازی شرايط رشد درونی و نيز بيرونی بود

مانند طبقه ھای (در چنين مقطع ھای زمانی سوژه ھای تاريخی را می توان به سادگی و به دقت مرزبندی کرد 

. رفتار آنان تابع قاعده ھای ثابت و در نتيجه قابل محاسبه است).  اجتماعیاجتماعی، دولت ھا، حزب ھا، سازمان ھای

البته نوسانات رونقی می توانند پديدار شوند، اما ساختار اساسی . ايدئولوژی ھای حاکم به ميزان زيادی چالش ناپذيرند

تنھا وضعيت ھنگامی خطرناک .  ھا نه تنھا ممکن به نظر می رسند، بلکه ساده اندئیپيشگو. اجتماعی باثبات می ماند

 ھا به آينده ای دور دست گسترش داده می شود و در واقع چنين پنداشته می شود که ئیمی شود که محدوده زمانی پيشگو

 که ثبات ساختارھا ئیتجزيه و تحليل چنين تناقض ھا. فرارسيده است» پايان تاريخ «ئیگو-گويا تا ابد چنان خواھد ماند 

ناميده می شوند، جايگزين می » داستان ھای بزرگ«توالی تحليل می برند، توسط چيزی که به درستی را به گونه ای م

سوژه ھای حقيقی . تا به ازل کش داده می شود» قانون انکارناپذير تاريخ«در اين داستان ھا لحظه حاضر به نام . شود

  .ی می گيردتاريخ گم می شوند و جای آنان را يک منطق رشد باصطالح عينی ساختار

اما با اين ھمه، تناقض ھای نامبرده کار خود را در کمال سکوت پيش می برند تا آن که يک روز باصطالح ساختارھای 

اما اين . تفسير می شود» دوره گذار«سپس تاريخ وارد دوره ای می شود که پسان تر، به عنوان . باثبات فرومی پاشند

چرخشی به سوی ناشناخته ھا حس و تجربه می شود و بعنوان مرحله شکل  بعنوان -در حالی که جريان دارد- دوره 

تجربه » آزمون و خطا«اين نيروھا و جنبش ھا در ابتدا، در حالی که به زحمت از راه . گيری نيروھای نوين اجتماعی

رانجام مشروعيت آنان از اين راه که گفتمان ھای جديدی را برمی انگيزند، س. گرد می آورند، به آرامی رشد می کنند

سپس آنگاه که روند دگرگونی ھای اجتماعی به شکل گيری ساختارھای اجتماعی جديدی می انجامد، . اجتماعی می يابند

  .سخن گفت) post transistorically(» ئیناپايا-پسا«می توان از ايجاد يک سيستم 
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- ی، سياسی و اجتماعی را ممکن ساخت روند رشد طوالنی پس از جنگ در ھمه جای جھان دگرگونی ھای مھم اقتصاد

ودند که بوسيله طبقه ھا و قشرھای زحمتکش، در برابر سرمايه به پيش برده که پيش از ھر چيز فرآورده مقرراتی ب

اين که گفته می شود که اينھا حاصل گسترش بدون محدوديت سرمايه داری بوده اند، اسطوره ای بيش نيست، که . شدند

ل مالحظه بودند که تا اين تحوالت بويژه چنان قاب. بگونه ای خستگی ناپذير توسط ايدئولوژی ھای سرمايه پخش می شود

زمان حاضر نيز تاثير خود را حفظ کرده و امروز تبلور چنان شرايطی ھستند که تحت آنھا بشريت از درگاه ورود به 

  .سده بيست و يک می گذرد

) با توجه به اتحاد شوروی(که با انقالب صنعتی ابتدای سده نوزده شروع شده و تا سال ھای سی -طی مدتی طوالنی 

 درگيری ميان مرکز و –) پيش از ھر چيز با توجه به جھان سوم(ی يابد، و سپس تا سال ھای پنجاه سده بيست تدوام م

بی تفاوت به -خيزش ھا در پيرامون . پيرامون اش، در اساس يک تضاد ميان کشورھای صنعتی شده و غيرصنعتی بود

 می کوشيدند، به - بخش ملی بودندئیيا جنبش ھای رھاو ) مانند روسيه يا چين(اينکه آيا آنھا انقالب ھای سوسياليستی 

غلبه کنند، بدون آنکه آن محوری را درھم » کھن«وسيله به راه انداختن يک روند مدرن سازی، بر اين قطب بندی 

ھسته اصلی تعريف . شکنند که سيستم جھانی سرمايه داری از طريق آن مدت ھای مديدی خود را بازتوليد کرده است

کنترل بر پيشرفت فنآورانه، تسلط بر : تشکيل می دھند» پنج انحصار«را کماکان » سه گانه« دولت ھای عام قدرت

، در اختيار داشتن منابع طبيعی )از طريق بانک ھا، بيمه ھا و صندوق ھای بازنشستگی(جريان ھای مالی جھانی 

  .نی از جنگ افزارھای کشتار جمعیسياره، تسلط در گستره رسانه ای و شبکه ارتباطی و نيز زرادخانه پرتوا

 می کنند که در آن قانون ارزش در سطح جھانی عمل تعيينروی ھم رفته اين پنج انحصار مانند ھميشه چارچوبی را 

بلکه بيش از . ، ورای عامل ھای اجتماعی و سياسی نيست»اقتصاد ناب«اين قانون ارزش به ھيچوجه تنھا بيان . می کند

ماميت ھمه اوضاعی است که درجه صنعتی شدن پيرامون را محدود می کنند، ارزش کاالھای ھر چيز بيان فشرده ت

به سود (توليد شده در آنجا را کاھش می دھند، در حالی که به سھم ارزش ھای آفريده شده در موسسه ھای فراملی 

شأت می گيرد که بيش از  در سطح جھانی نئیاز اين وضع، توزيع درآمدھا. بيش از حد افزوده می شود) انحصارات

بر . ِھر زمانی نابرابرانه است و جامعه ھای پيرامونی را در موقعيت اقتصادھای استخراجی زيردست، بازتوليد می کند

  . در آينده نيز ادامه خواھد داشت-شايد به شکلی دگرشده-اين اساس، قطب بندی 

 تالش ھای مستقل توسعه، که ھمپای آن شروع شده قرار بود که دولت ھای جھان سوم با» دوره باندونگ«در جريان 

اين مساله، ھم سيستم ھای مقررات تنظيم . »پشت سر بگذارند«بود، اين قطب بندی را کاھش دھند يا به قولی آن را 

پيش از ھر (را به منظور ايجاد سيستم ھای مديريت بين المللی ) جنوب-شمال(کننده ملی و ھم مذاکرات دايمی و جمعی 

ِافزون بر اين، کاھش تدريجی فعاليت ھای اندک توليدی و جايگزين ساختن . می طلبيد) UNCTADدر چارچوب چيز  ِ

مدرن و فزون تر، نيز با اين مساله پيوند می خورد، حتی آنگاه که نمی شد با شکل ) productivity(ِآن توسط بارآوری 

  .ھای مدرن اشتغال در بازار جھانی رقابت کرد

سخن از شکست نمی توان راند، حتی اگر ھمه جا چنين رواج ( و بگونه ای نابرابر تقسيم شده اين سياست موفقيت ناچيز

  .جھان سومی از خود به جای گذاشت که اکنون در ميانه راه انقالب صنعتی است) داده می شود

 بخش ملی به راه ئیاِاين صنعتی شدن نابرابر، با جھت گيری سرمايه داری و از سوی نخبگانی از صفوف جنبش رھ

 که موفق ئیيعنی آنھا» پيرامونی ھای در حال توسعه«انداخته شده، موجب پيدايش تمايزی در پيرامونی ھا گرديد؛ يکی 

پيرامونی « رقابت در سرمايه داری جھانی شده را دارند و ديگری ئی را بسازند که بالقوه توانائیشده اند، صنعت ھا

 که بر اساس آنھا می توان بين ئیخصوصيت ھا.  که نتوانستند به اين امر دست يابندئیايعنی آنھ» ھای حاشيه ای شده
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نمی شود، بلکه ھمچنين ] م. در اقتصاد[اين دو گروه تمايز قايل شد، به ھيچوجه تنھا مربوط به موقعيت رقابت آنان 

  .مربوط به گستره سياست است

بدون آن که (و ھمراه آنان تمامی جامعه -ه توسعه ای پويا دارند آن دسته از کشورھای پيرامونی ک رھبران سياسی در 

اين .  يک پروژه و يک راھبرد را برای اجرای آن پروژه پی می گيرند-)تضادھای درون اجتماعی کنار نھاده شوند

نکته به روشنی شامل چين، کره و نيز با برخی مالحظه ھا، شامل کشورھای جنوب شرقی آسيا، ھند و بعضی 

. اين پروژه ھا در ضديت شديد با تالش ھای امپرياليستی متروپل ھا قرار دارند. ی التين می شودامريکارھای کشو

کشورھای به حاشيه رانده شده، نه . حاصل اين درگيری ھا به گونه ای اساسی مشخصه ھای جھان فردا را می نمايانند

در اين . و نه راھبردی مستقل) اسی، خالف آن ادعا می شودِھر چند در لفاظی، بويژه از آن اسالم سي(پروژه ای دارند 

برای (طرح می کنند » پروژه«و برای اين منطقه ھا » می انديشند«موردھا محافل امپرياليستی برای نخبگان بومی 

 و امريکاد ل و اياالت متحئي که با اتحاديه اروپا پيوند يافته، يا نمونه پروژه خاورميانه ای اسراAKPنمونه می توان از 

ھيچيک از اين پروژه ھای منطقه ). يا نمونه راھبرد اتحاديه اروپا در برابر کشورھای حاشيه جنوبی مديترانه ياد کرد

کشورھای در حال توسعه ای که در آن شرکت جسته اند، شرکت کنندگان . ای فرصتی برای مستقل بودن ارائه نمی کند

  .منفعل جھانی شدن اند

اه به اقتصاد سياسی دگرگونی ھای ژرف سيستم جھانی سرمايه داری در سده بيستم، بدون نگاھی به اين نگاه کلی کوت

در نتيجه ی . انقالب باورنکردنی جمعيتی، که در اين زمان در کشورھای پيرامونی رخ داد، بسيار ناکامل خواھد بود

ی امريکا، آفريقا و نيز )جاپانی سابق و بدون درنظر داشت اتحاد جماھير شوروی سوسياليست(اين انقالب سھم آسيا 

  . درصد در حال حاضر رسيده است٨١ به ١٩٠٠ درصد در سال ٦٨ب در جمعيت جھانی از ئيالتين و منطقه کارا

را دربرمی » در واقع سوسياليستی«سومين گروه کشورھا در سيستم جھانی، که در دوران پس از جنگ، دولت ھای 

در ھمين رابطه وجود سيستم شوروی، پيروزھای اش در صنعتی سازی و .  استگرفت، صحنه جھانی را ترک گفته

ی که در قالب مدل »خطر«بدون .  و تحوالت عظيم سده بيستم بودتغييرحضور نظامی اش، نيروی محرک توانمند 

 رقيب کمونيستی وجود داشت، سوسيال دمکراسی غربی ھيچگاه نمی توانست به چنان دستاوردھای دولت اجتماعی

افزون بر آن موجوديت اتحاد شوروی و فشاری که در پيوند با آن بر اياالت متحد وارد می شد، محدوده . دست بيابد

  .عمل بورژوازی کشورھای جنوب را گسترش داد

. علت شکست سيستم شوروی سرانجام آن بود که چيره شدن بر مرحله جديدی از انباشت فشرده، برای اش ناممکن بود

دليل ھای چنين شکستی سرشت . در پايان سده بيستم ناتوان بود» رايانه انگيخته«شبرد انقالب صنعتی ازينرو در پي

اين رژيم در . پيچيده ای دارند، که بدون شک خصلت ضد دمکراتيک رژيم در اين رابطه اھميت اساسی داشته است

اتيک را برداردکه بسيار فراتر از آن موقعيتی نبود که گام ھای ضروری بنيادين در راستای يک جامعه واقعا دمکر

سوسياليسم دمکراتيک است و غير از آن اصال . چيزی باشد که تحت شرايط مناسبات سرمايه داری ممکن است

ِاين مھم ترين آموزش نخستين آزمون گسست از سرمايه داری است. سوسياليسم نيست ِ.  

م دولت اجتماعی با جھت گيری ملی در غرب، و ھم مدل ھای اجتماعی و نظريه ھای حاکم اقتصادی و سياسی که ھ

در جنوب به آنھا تکيه می زنند، تا به کمک آنھا يک ) پوپوليسم (ئیسيستم شوروی در شرق و به ھمان اندازه عوام گرا

نوع جھانی شدن قراردادی و کنترل شده را تحقق ببخشند، به ويژه به مارکس و کينز بازمی گردند؛ که البته کينز نقد 

. خود به بازار را پيش از ھر چيز در سال ھای دھه سی مطرح کرد که آن زمان به ھيچوجه مورد توجه واقع نشد

 را گشود که در آنھا، ئینخست شرايط نوين اجتماعی پس از جنگ، از راه پس زدن مواضع ليبرالی بود که فضاھا
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، زير سلطه انديشه »واقعا موجود«وسياليسم برخالف آن، دنيای س. سرانجام پيشبرد دولت اجتماعی امکانپذير شد

ولی ايده ھای اين دو چھره مسلط بر سده بيستم، به ميزانی که برای توجيه قدرت دولتی سوءاستفاده . مارکسی باقی ماند

  .در ھر دو مورد گرايشی به ساده سازی و جزميت بخشی دست باال پيدا کرد. شدند، نفوذ خود را از دست دادند

 در حاشيه سيستم منزلگاه -برای مدت معينی در سال ھای دھه شصت و ھفتاد- گر اجتماعی آنگاه پس از آن انديشه نقد

بود، » ئیشوروی گرا«عوام گرايانه که در ھسته خود روايتی رقت انگيز از - در اينجا مدل ملی گرايانه. نوينی پيدا کرد

در مرکز اين نقد پيش از ھر چيز درک نوينی . ديد آوردرا پ» سوسياليسم واقعا موجود«آتشباری واقعی از نقد پرجوش 

 قرار - که بيش از يک و نيم سده ناديده گرفته شده و ھمزاد رشد جھانی سرمايه داری بود-از گرايش قطب بندی شدن 

ين دو  که ائیو با آن نظريه ھا» واقعا موجود«ِتوسط اين رونق در برخورد نقدگرانه با امپرياليسم و سوسياليسم . داشت

و . ، برای نخستين بار پا به دايره طرح اجتماعی مدرن گذاشت]سيستم[بوسيله آنھا مشروعيت پيدا کرده بودند، پيرامون 

تنگ نظرانه ای بود که پسان تر اين مکتب انديشگی به آن فروکاسته شد، » نظريه وابستگی«اين کاملن چيزی بيش از 

گذار به آن، و نيز درباره مارکسيسم و ماترياليسم تاريخی و محدوديت ھای چون اين انديشه، بحث درباره سوسياليسم و 

حتی اگر اين مکتب انديشگی بطور قطع برای مدت معينی تحت تاثير شديد مائوئيسم . محورانه آن را از نو گشود-اروپا

و ھمچنين موج جديد » ئیشوروی گرا« ھم برای يک نقد بنيادين از ئیقرار داشت، با اين حال در مجموع سنگ بناھا

  .جھانی شدن که در حال طلوع بود، ايجاد کرد

  

   ھزارهتغييربحران ھنگام 

حدود پايان سال ھای دھه شصت فروپاشی سه مدل انباشت تنظيم شده . ِزمان پس از جنگ، ديگر به تاريخ پيوسته است

ا يادآور بحران در پايان سده در زمان پس از جنگ، منجر به يک بحران ساختاری سيستم شد که از بسياری جھت ھ

نرخ رشد و سرمايه گذاری به نصف کاھش يافته، بيکاری به ميزان ھر چه باالتری رسيده و فقر و نکبت . نوزدھم است

از (نابرابری درآمدھا در دنيای سرمايه داری به ميزان زيادی شدت يافته است . بگونه ای چشمگير افزايش داشته است

 و امروزه به نسبت يک به شصت ١٩٤٥-١٩٤٨، به نسبت يک به سی در سال ھای ١٩٠٠ال نسبت يک به بيست در س

ثروتمندترين بخش از جمعيت دنيا که بيست درصد را تشکيل می دھند در دو دھه گذشته سھم شان از ). رسيده است

رای شمار اندکی سودمند جھانی شدن آشکارا تنھا ب.  درصد افزايش يافته است٨٠ درصد به ٦٠توليد اجتماعی جھانی از 

بويژه برای انسان ھای ساکن جنوب، که از - برای اکثريت بسيار بزرگی، جھانی شدن يک فاجعه بوده است . بوده است

ُخارج سياست تبطيق ساختاری ويران کننده ای به آنان تحميل شده؛ و برای انسان ھای ساکن شرق، که از رمبيدن  ِ ِ

)implosion (سيب ديده انديک سيستم اجتماعی آ.  

بحران حاضر، شبيه بحران ساختاری پيشين، با يک انقالب فنآورانه در پيوند است که ھمه شکل ھای سازمان کار را 

جنبش ھای . دگرگون می سازد و در نتيجه شکل ھای جديدی از مبارزه کارگران و اصوال ھمه شھروندان را می طلبد

ولی تا کنون برخی پيش روی . نع کننده برای چالش ھای نوين نيافته اندِجديد اجتماعی پارچه پارچه، ھنوز پاسخی قا

ھای مھم و اميدبخش وجود دارند؛ اوجگيری پرقدرت جنبش زنان و پيش از ھمه مقاومت روبه رشد بر ضد ويرانگری 

  . کل خود تھديد می کند محيط زيست که برای نخستين بار ھستی بشريت را در

ِبه صورت نظم بخشی نوين خشن مناسبات به سود سرمايه صورت گرفته، به نسخه پيچی مديريت بحران که تا کنون  ِ ِ

مارکس و کينز از راھبردھای اجتماعی حاکم رانده شده، و نظريه پردازان . ھای ليبرالی دوباره مشروعيت بخشيده است

ولی اين . يای واقعی کرده انددر تجزيه و تحليل ھای خود، يک سرمايه داری ايده آل را جايگزين دن» اقتصاد ناب«
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ِموفقيت موقت مدل ھای انديشگی بسيار ارتجاعی و توھم آلود، چيزی جز نشانه شکست نيست ِ خرافات، جايگزين . ِ

ھمه چيز به لحاظ عينی حکايت از آن دارد که وقت غلبه کردن بر اين سرمايه داری . تجزيه و تحليل نقادانه شده است

  .فرا رسيده است

ق بودن مديريت بحران نيز به تدريج آغاز شده است، چرا که جديدترين بحران ھا در جنوب شرقی آسيا و کره حتی ناموف

از وضعيت بحران زده اقتصاد جھانی در ) و چين(در سال ھای دھه ھشتاد اين کشورھا . کاملن قابل پيش بينی بودند

 به گونه ای –مزدھا ] نئيپا[ردار از امتياز ھزينه برخو-مجموع، پيش از ھر چيز، از اين راه سود بردند که خود را 

پرتوان در تجارت جھانی ادغام کردند و از اين طريق به گونه ای فزاينده سرمايه ھای خارجی را جذب کرده، در حالی 

-رد  کتغييراين نکته در سال ھای دھه نود بگونه ای اساسی . که از جھانی شدن بازارھای مالی به ھيچوجه متاثر نشدند

افزون بر اين . کره و ديگر کشورھای جنوب شرقی آسيا درھای خود را به روی جھانی شدن بازارھای مالی گشودند

  .چين و ھندوستان نيز در ھمان جھت حرکت کردند

به اين ترتيب سرمايه ھای سوداگری تقويت شدند که توسط نرخ رشد باالی اين منطقه جلب شده و ھرگز با سرمايه 

. قتصاد واقعی پيوند نداشته، بلکه تنھا رشد تورم زا در بازارھای بورس و زمين را ايجاد می کردندگذاری در ا

واکنش ھای سياسی پيامد آن، از برخی وجوه با . ھمانگونه که قابل پيش بينی بود، سرانجام اين حباب سوداگرانه ترکيد

و در پی - امريکااياالت متحد .  تفاوت داشت)١٩٩٥-١٩٩٤سال ھای (واکنش ھا در جريان بحران تکيال در مکزيک 

ِبا اين حکم که اليگوپل ھای زير کنترل دولت مسئول اين بحران اند( از فرصت به دست آمده استفاده کرده و -جاپانآن  ِ (

ِکوشيدند که اقتصادھای ملی اين کشورھا را دوباره تابع سرکردگی اليگوپل ھای  ِ ای اما کشورھ. ی کنندجاپان و ئیامريکاِ

مزبور، پيش از ھر چيز از راه اشاره به اين که آنھا قربانی حمله ھای سوداگرانه در پی جھانی شدن بازارھای مالی اند، 

و ) نمونه مالزی( سرمايه ئیازينرو پاسخ آنان عبارت بود از برقراری دوباره کنترل جابجا. به دفاع از خود برخاستند

  ).پيش از ھر چيز در چين و ھند (در مجموع عقب نشينی از روند جھانی شدن

را به گونه ای پايدار به لرزه درآورد و آنان ) G7(اين نکته، پايه چشم اندازھای اقتصادی ليبرالی کشورھای گروه ھفت 

که تا آن زمان در عمل ممنوع بود، به داروی ھمه دردھا » تنظيم گری«ناگھان واژه .  مسير ساختتغييررا ناگزير به 

س بخش اقتصادی بانک ئيو ر» حرکت ھای بين المللی سرمايه کنترل شود«ون ھمه جا خواسته می شد که اکن. بدل شد

  .سخن گفت» واشنگتنی- وفاق پسا«جھانی، اشتيگليس، حتی از يک 

  

  خواھد بود؟» ئیامريکاسده ای « بيست و يک ۀآيا سد

 را در دست گرفته، تا سرکردگی جھانی  بار ديگر ابتکار عملامريکا ۀدر چنين وضعيت آشوب زده ای اياالت متحد

 ۀ در سدامريکا ۀازينرو پرسش درباره آينده سرکردگی اياالت متحد. اقتصادی، سياسی و نظامی خود را تضمين کند

  .بيست و يکم مطرح می شود

از تجاری  مانند توليد ناخالص اجتماعی سرانه يا رشد ترئیاگر قرار باشد که به اين پرسش تنھا با توجه به شاخص ھا

 در جاپان با تقويت دوباره اروپا و ١٩٤٥ از سال امريکا ۀپرداخته شود، آنگاه آشکار است که سرکردگی اياالت متحد

ان غربی به خودی خود اتحاديه اروپا را ئياروپا. به صورت دايمی پس رفته است] م. ميالدی[دھه ھای شصت و ھفتاد 

با . اما اين نکته کمی شتابزده به نظر می آيد. ر سطح جھانی می بينندمدتی طوالنی است که يک قدرت برتر اقتصادی د

 امکان موفقيت دارد، تا به امروز يک ً يک موفقيت بود و نيز ارز مشترک کامالئیاينکه ايجاد بازار مشترک اروپا

تا به امروز . دارد وجود نئی واقعيت است، در سطح اروپاامريکا ۀاتحاديه اقتصادی واقعی، آن گونه که در اياالت متحد
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وجه  درھم بافتگی سرمايه درون اروپا، به ھيچ. ی استالمان، فرانسوی يا ئینيست، فقط بريتانيا» ئیاروپا«ھيچ کنسرنی 

و اگر امروز به اين نتيجه بايد برسيم که روند .  نيستجاپان يا امريکاشديدتر از درھم بافتگی ميان اروپا و اياالت متحد 

 عمل می کند، به معنای آن است که تا کنون ئیل بخشی به يک سيستم اقتصادی تمام اروپاجھانی شدن، بر ضد شک

  . وجود نداردئی اروپائینيروی انگيزاننده ای که بر اجبارھای جھانی شدن چيره باشد، برای ھمگرا

يه ظرفيت نظامی که بر پايه ستون دومی نيز قرار دارد؛ بر پا) در کنار ستون اقتصادی (امريکا ۀسرکردگی اياالت متحد

پيش از .  امروز به ھمه منطقه ھای جھان گسترش يافته است ايجاد شده و) سيستماتيک( به گونه ای نظام مند ١٩٤٥از 

اين، موجوديت اتحاد جماھير شوروی سوسياليستی به گونه ای معين مقابله ای با اين ادعای سرکردگی بود، اما اين 

 اکنون در کار آن است که روند جھانی شدن را امريکا ۀاياالت متحد.  کرده استتغييروضعيت امروزه به طور اساسی 

ی چنين جمله بندی کرده نری کيسينجر با تفرعن قابل توجھاين نکته را ھ. ل خود درآوردوبه تمام و کمال زير کنتر

 پنج هنی اياالت متحد کنوتراتيژیس. »امريکا ۀجھانی شدن تنھا واژه ديگری است برای سرکردگی اياالت متحد«: است

  :ھدف دارد

  سه گانه«خنثی سازی و مطيع سازی تالش ھای ديگر قدرت ھای جزو«  

 ی التينی کردن بلوک شرق سابقامريکا ناتو و ھم زمان ۀل نظامی به وسيلوکنتر  

 سرکردگی نامحدود بر منابع نفت پيش از ھر جا در خاور نزديک  

  ی ئتا امکان سربرآوردن بلوک ھای منطقه ) ند و برزيلمانند ھ(تابع سازی چين و ديگر کشورھای بزرگ

  .توانمند در مذاکرات تضعيف شود

  برخوردار نيستندتراتيژيکسی کردن منطقه ھای ديگری از جنوب که از اھميت ئو سرانجام حاشيه .  

اه مديريت ھمه نمايندگان معتبر دستگ. ازينرو مھم ترين ابزار برای حفظ سرکردگی اياالت متحد، قدرت نظامی است

اين نکته شامل آن می شود که متحدين، داعيه رھبری . اياالت متحد به گونه ای وقفه ناپذير بر اين نکته تاکيد می کنند

تا کنون بريتانيای . به رسميت بشناسند» سه گانه« را بعنوان تضمين کننده نقش خود بعنوان قدرتی امريکااياالت متحد 

نکته مخالفتی نکرده اند؛ که از جمله به اين معنی است که موعظه ھای سياستمداران  عليه اين جاپان يا المانکبير، 

از آنجا که طرفداران اتحاديه اروپا تنھا در سمت و .  درباره اھميت سياسی اتحاديه اروپا ھيچ وزن واقعی نداردئیاروپا

وژه سياسی مستقلی را پی نمی گيرد، در اقتصادی پافشاری می کنند و از آنجا که اتحاديه اروپا پر- سوی مرکانتيليستی

  .و واشنگتن اين نکته را به خوبی می داند.  بازنده است-پيش از آن که درست و حسابی شروع شده باشد- اين مسابقه 

امروزه . ُبه ھمين دليل روشن است که چرا ناتو، با اينکه ھستی اش با رمبيدن بلوک شرق باطل شده، باقی مانده است

سخن بگويد و در عين حال ھمه آن اصول » جامعه جھانی«که به نام  انه و گستاخانه به خود اجازه می دھد خودسر ناتو 

ناتو امروزه . دمکراتيکی را که جامعه جھانی در چارچوب سازمان ملل متحد خود را بدان پايبند می داند، زيرپا گذارد

  .تا دست اندازی به کوزووتنھا در خدمت ھدف ھای واشنگتن است؛ از جنگ در خليج فارس 

قصد ايجاد يک جھان تک قطبی دارند که بر شالوده دو اصل ) امريکازير رھبری اياالت متحد (» سه گانه«قدرت ھای 

در کنار اين، . امريکاسروری مطلق کنسرن ھای فراملی و برتری نظامی ترديدناپذير اياالت متحد : اساسی بنا شده است

 و نه خودگردانی نسبی کشوری ئیی تحمل نمی شود؛ نه يک سازمان نظامی مستقل اروپاھيچ پروژه آلترناتيو ديگر

  .مانند چين، که در شرايط اضطراری با کاربرد زور می بايست درھم شکسته شود

در برابر اين داعيه سروری مطلق می بايست يک جھانی شدن چندقطبی را قرار داد، که به منطقه ھای متفاوت جھان 

ابی به پيشرفت اجتماعی می دھد و ازينرو از يک دمکراتيزه ساختن واقعی پشتيبانی می کند و تشنج بين اجازه دستي
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 اش امروزه دشمن اصلی پيشرفت ئی و متحدين ناتوامريکاراھبرد برتری طلبانه اياالت متحد . المللی را کاھش می دھد

  .اجتماعی، دمکراسی و صلح است

 خواھد بود يا اينکه مھر و نشان اوجگيری درگيری ھای ميان ئیامريکام، سده ای آيا به ھمين دليل قرن بيست و يک

  دولت ھا و نبردھای اجتماعی را بر پيشانی خواھد داشت؟

بحران، تضادھا ميان گروھبندی ھای طبقه فرمانروا را تشديد خواھد کرد، که بی ترديد درگيری ھای بين المللی را به 

 ئی و متحد ترسوی استرالياجاپان، امريکا ميان اياالت متحد ئی از يک روياروئینشانه ھاھم اينک . دنبال خواھد داشت

تجديد حيات درگيری ميان اياالت .  از سوی ديگر به چشم می خوردئیشان از يک سو و چين و ديگر کشورھای آسيا

وند که خود را از تبعيت دوگانه  موفق شئیافزون بر اين، اگر چپ ھای اروپا.  و روسيه نيز نامحتمل نيستامريکامتحد 

، که به راھبرد روسيه، چين، ھندوستان و اصوال جھان ئیسرمايه و واشنگتن رھا کنند، آنگاه يک استراتژی نوين اروپا

اگر اين موفقيت .  به سوی يک جھان چندقطبی را می گشايدئیسوم نزديک است، ممکن به نظر می رسد و چشم اندازھا

  . به خودی خود محکوم به شکست خواھد بودئی پروژه اروپابه دست نيايد، آنگاه

در ) تفاوت ميان اين دو مھم است(ازينرو يکی از مھم ترين پرسش ھا اين است که درگيری ھا و مبارزه ھای اجتماعی 

ه آينده چگونه صورت خواھند گرفت؟ آيا اين برخوردھا زير سايه درگيری ھای ميان دولت ھا قرار خواھند گرفت و ب

اين وسيله فرمانروايان به آنھا جھت داده و از آنھا به سود خود استفاده ابزاری خواھند کرد؟ يا اينکه مبارزه ھای 

  اجتماعی فرمانروايان را چنان زير فشار قرار خواھند داد که ناچار به امتيازدھی خواھند شد؟

جامعه ھای امروزی در ھمه . خ تکرار نمی شودتاري. بطور قطع سده بيست و يکم تکرار ساده سده بيستم نخواھد بود

اما درست به ھمين دليل که تضادھای ماندگار سرمايه داری در پايان . سطح ھا در برابر چالش ھای نوينی قرار دارند

سده، شديدتر از آغاز آن اند و از آنجا که نيروھای ويرانگر امروزه به مراتب توانمندتر از گذشته اند، آلترناتيو 

  .بيش از ھر زمان ديگری برای سده بيست و يکم مطرح است» ياليسم يا بربريتسوس«

  

، ارتش نيروی زمينی پاکستان ،ارتش ھند امروزه در. شد عنوانی بود که به سربازان ھندی اطالق می سيپوی .١

  .شود استفاده می سربازان وظيفه بهنپال، و ارتش بنگالدش ازين عبارات برای اشاره 
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