نگاهي به وضعيت تاريخي -مشخص جهان كنوني
همايون ايواني

ارديبهشت 1398

تندبادهاي حادثه سالهاست كه عليه آرمانها و جنبشهاي پيشرو و رهاييخواه ميوزد .جنبشهايي كه با ياري
كارگران ،زحمتشكان و نيروهاي پيشروي تاريخي براي سرنگوني يا  -به مفهوم اصﻼحطلبانه سوسياليستي -
"فروپاشي" سرمايهداري ميبايستي بشر را از پرتگاه نابودكنندهي اين نظام به سوي جامعه آينده رهنمون
ميشدند .به نظر ميآيد كه اين جنبشها از نفس افتادهاند و موجهايشان ديوارههاي سخت سرمايه را در هم
نميشكند .آيا چنين تصويري از دوره تاريخياي كه در آن به سر ميبريم واقعي است؟ آيا عصري  -كه به تعابير
مختلف  -عصر امپرياليسم و انقﻼبات پرولتري ،عصر زوال سرمايهداري و اوجگيري سوسياليسم و يا عصر انقﻼبات
رهاييبخش خوانده ميشد؛ به سر رسيده است؟ در وضعيت تاريخي-مشخص جهان كنوني آيا جنبشهاي
رهاييبخش در نبرد با سرمايهداري جهاني و امپرياليسم شانسي براي پيروزي دارند؟
آيا مارش پيروزي جامعهاي سوسياليستي ،آزاد و آيندهگرا به پايان رسيده و پيشروي فاشيسمِ نو ،نژادپرستي،
سكسيسم ،نظاميگرايي ،اسﻼمگرايي و ارتجاع مذهبي روندهاي تكرارشونده دوره تاريخي كنوني را رقم ميزنند؟
كدام روندهاي تكرار شوندهاي سمت غالبِ رخدادهاي سياسي و انقﻼبي عصر و گاه -دوره كنوني را تعيين
ميكنند؟ چه تضادهاي سياسي و اقتصادي معيني اين عصر و گاه -دوره معين را تحت الشعاع خود قرار ميدهند؟
اگر جهان كليتي يكپارچه است ،آنگاه فهم دقيقِ روندهاي محلي و منطقهاي ممكن نيست مگر آن كه اين كلِ به
هم پيوسته و روندهاي تكرارشونده و نمونهوارِ آن براي تحليلگر شناخته شده باشد.
دو رويكرد و توافقاتي درباره نام گذاري و واژهها
در اين نوشته به دو رويكرد همسويه در نگاه به روندهاي تاريخي پرداخته ميشود .نخست رويكردي كه با الهام از
دورههاي زمينشناسي ،تﻼش ميكند دورههاي تاريخ بشري را نيز با در نظر گرفتن تفاوتهاي علوم دقيقه و علوم
انساني ،به دورانها ،عصرها و دورهها تقسيم كند و براساس آن ،مختصات يك "برِشِ زماني" را كه ميتواند از
چند ده سال تا چند سده باشد ،توضيح دهد .رويكرد دوم ،بر پايه تفسير و گسترشي از نظريه ماركس درباره
بحرانهاي ادواري سرمايه كه چرخههاي هفت تا ده سالهاي را در برميگيرد ،شكل گرفته است .اين نظريه كه به
عنوان موجهاي بلند سرمايهداري شناخته ميشود؛ نخستين بار توسط اقتصاددانان ماركسيست چون پارووس )هلپ
هند( و ون گلدرن در آغاز سدهي بيستم بيان شد .پس از انقﻼب اكتبر ،نيكﻼي كندراتيف موجهاي پنجاه سالهاي
را در حيات سرمايهداري توضيح داد كه از دو مرحله حدوداً بيست و پنج سالهي گسترش و سپس ركود تشكيل
ميشوند .براي تدقيق بحث و جلوگيري از تفاوتهاي احتمالي در تعاريف مورد استفاده ،در اين نوشته نخست به
توضيح و تعريف اين دو رويكرد پرداخته ميشود.
دوران ،عصر ،دوره
در سده نوزدهم و اوايل سده بيستم با الهام از بحثها و واژگانهاي زمينشناسي تﻼش شد كه تاريخ جوامع
انساني در درازناي قدمت چندين هزارسالهاش ،طبقهبندي مشخصتري يابد .زمانِ زمين شناسي 1و يا مقياسِ
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زماني زمين شناسي 2فاصلهي بزرگ زماني است كه يك بخش از تاريخ زمين شناسي به خود اختصاص داده
است 3.اين بخشهاي زماني شامل ابردوران ،4دوران ،5دوره ،6دور 7و عصر 8ميشوند .توجه به اين امر ضروري
است كه در طول چند صد سالي كه اين واژهها به كار برده شده ،بارها برخي واژهها هم معني و برخي ديگر در
سلسله مراتبي متفاوت به كار برده شده است .با اين حال ،اگر از بررسي پيشينه تاريخي تغيير و تبديل واژهها صرف
نظر كنيم ،ميتوان واژههاي كليدي را به صورت چكيده چنين تعريف كرد :ابردوران باﻻترين رتبه در واحدهاي
تاريخ زمين است .ابردورانها به دورانها تقسيم ميشوند كه آنها هم به نوبه خود به دورهها ،دورها و عصرها.
كوچكترين برش از اين مجموعه ،گاه 9است .گاه در اين جا ،بخشي از زمان تعريف شده كه با يك رويداد
مشخص آغاز شده است و با رويدادي ديگر پايان ميپذيرد 10.گاه زير مجموعه عصر به شمار ميرود و يك عصر از
چندين گاه تشكيل شده است.
با مقايسهاي بين واژههاي بكار برده شده در علم زمين شناسي و علم تاريخ ،تشابهات و تفاوتهايي ميان آنها
آشكار ميشود .در اين نوشته از واژههاي گاه ،عصر و دوران با تعاريفي متفاوت از تعاريف زمينشناسي استفاده شده
است .عﻼوه براين ،همان گونه كه در زمينشناسي شناخت و تدقيق واژهها ،نامگذاري و تعاريف آن بخشاً تغيير
يافته و تكميل شده ،در سياست و علم تاريخ نيز ،اين واژهها الزاماً در همه دورهها و در همه ادبيات مورد استفاده با
دركي يگانه و يك دست به كار گرفته نشده است .براي بحث كنوني واژه "گاه -دوره" به جاي "گاه" – مصوب
فرهنگستان ايران  -به كار برده خواهد شد.
گاه -دوره ،11آن لحظهاي از تاريخ بشريت است كه با رويدادي بزرگ در ابعاد تاريخي-جهاني آغاز و با رويدادي در
همين تراز به پايان ميرسد .در اين بحث ،گاه -دوره به عنوان كوچكترين "واحد "تاريخي-جهاني تعريف شده
است كه در بزنگاهي تاريخي به عنوان نقطه عطفي حساس ،آغاز شده و با رويدادي ديگر به پايان ميرسد .گستره
زماني يك گاه -دوره تاريخي جهاني ميتواند چند دهه را شامل شود .تعيين و انتخابِ رخدادي سياسي مهم در
سطح جهاني يا منطقهاي بسيار قراردادي است و بيشتر اهميت نمادين براي نشان دادن ويژگيهاي سياسي و
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] [in: Chronostratigraphyﭼيﻨه ابردوران Eon [in: Geochronology]; Eonothem
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][in: Chronostratigraphyﭼيﻨه دوران Era [in: Geochronology]; Erathem
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روندهاي مبارزه طبقاتي و اجتماعي در يك گاه -دورهي معين را دارد .چنين روندهايي نه يك روزه آغاز مي شوند
و نه يك شبه از صفحه گيتي محو ميشوند .در يك گاه -دوره ،ما با وضعيتي روبرو هستيم كه ويژگيهاي
منشنما 12و روندهاي نمونهوارش ،13آن را از دوره پيشين و يا پسين كامﻼ متمايز ميكند .گاه -دورهها نمايانگر
كيفيت آشكاري از سطح رشد مبارزه طبقاتي و يا بنيانهاي اقتصادي بينالمللي هستند.
عصر ،گسترهي زماني فراتري از گاه -دوره دارد كه ميتواند شامل يك يا چند گاه -دوره باشد .براي تعيين يك
عصر ،عﻼوه بر توجه به رخدادها و بزنگاههاي سياسي و طبقاتي ،ويژگيهاي سياسي به روندهاي مبارزه طبقاتي و
اجتماعي در گسترهاي تاريخي جهاني توجه ويژهاي معطوف ميشود .در تعيين مختصات يك عصر عوامل
گوناگوني مورد توجه قرار ميگيرند.
بر اساس شناخت از تضادهاي طبقاتي و اجتماعي در سطح جهان ،روندهاي تكرارشونده در مبارزه طبقاتي شناسايي
شده و از آن طريق ،ماهيت دگرگونيهاي آتي ،نقش طبقات و اقشار اجتماعي در اين تحوﻻت ،ويژگي آفندي يا
پدافندي مبارزه در عصر معين ،توازن قواي طبقاتي در سطح ملي و بين المللي و در نهايت صفبندي نيروهاي
انقﻼب و ضدانقﻼب در سطح جهاني معين ميشوند .شناخت دقيق از عصر تاريخي-جهانياي كه بشر در آن قرار
دارد ،كمك مهمي است براي تشخيص ماهيت تحوﻻت طبقاتي و اجتماعي ،تعيين استراتژي انقﻼبي در سطح
جهان و پيش بيني راههاي حمله ضدانقﻼب جهاني به اردوي انقﻼب .عﻼوه بر اين ،با تشخيص و شناخت دقيق از
توازن قواي جهاني و محلي در لحظه معين ،نيروهاي انقﻼب ميتوانند تاكتيكها و دستور كار مبارزاتي خود را
واقعبينانهتر تعيين كنند.
دوران ،براي محدودهي تاريخياي بزرگتر از يك شكلبندي اقتصادي-اجتماعي به كار برده شده است .در اين
نوشته مفهوم دوران با شكلبندي غالب اقتصادي-اجتماعي در سطح جهان يا دورهي زماني طوﻻنيتر از آن،
قرابت بيشتري دارد .از همين رو ،دوران ميتواند گستره زماني چند صد سالهاي را شامل شود ،دوران بردهداري،
دوران فئودالي و يا دوران سرمايهداري نمونههايي از اين دست هستند .براي دوره زماني طوﻻنيتر از يك شكل
بندي اقتصادي-اجتماعي ،ماركس و انگلس در ايدئولوژي آلماني به "دوران ماقبل تاريخ" 14اشاره ميكنند كه در
نقد نظر فوئرباخ و فلسفه آلماني است .هر دوره ميتواند شامل چندين عصر باشد .براي مثال در دوران
سرمايهداري ،از عصر انقﻼبات بورژوايي )از انقﻼب فرانسه  1789تا كمون پاريس  ،(1870عصر شكست كمون و
دوره رشد سرمايهداري ) 1870تا  1905يا  1914يا  ،(1917عصر امپرياليسم و انقﻼبات پرولتري ) 1914يا 1917
تا به امروز( ميتوان نام برد .نمودار يك سلسله مراتب دوران ،دوره ،دور ،عصر و گاه -دوره را با توجه به گستره
زماني آنها و تفاوتهاي تقريبي كاربرد واژهها در تاريخ و زمينشناسي نشان ميدهد.
ماركس و انگلس در نوشتههاي شان براي گاه -دوره ،يا دوره واژه  Periodرا به كار ميگيرند و تا آن جا كه
نگارنده ميداند آنها در نوشتههايشان واژه  Chronرا به كار نبردهاند .براي عصر ،در فصل سي و يك كاپيتال،
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„prehistoric era”: The German Ideology, Transcription: Tim Delaney, Bob Schwartz, Marx/Engels Internet Archive
https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/Marx_The_German_Ideology.pdf
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مواردي نظير قرون وسطي ، 15و در ايدئولوژي آلماني )ترجمه انگليسي( عصر فئودالي 16يا در آلماني 17در موارد
متفاوتي از سوي ماركس به كار برده ميشوند.
عﻼوه بر تفاوتهاي كاربرد واژههاي كليدي در دانش زمين شناسي و تاريخ؛ و نيز نوسان كاربرد آنها در
نوشتههاي كﻼسيك سوسياليستي ،بايد به تفاوتهاي ميان تقسيمبندي تاريخي و اقتصادي-اجتماعي نيز توجه
داشت.

نمودار  -1سلسله مراتب دوران ،دوره ،دور ،عصر ،گاه -دوره :در تاريخ )راست( و زمينشناسي )چپ(
همان گونه كه در نمودار  1ديده ميشود اين طبقهبندي در عين همسويي با شكلبنديهاي اقتصادي-اجتماعي،
اما تفاوتهاي مهمي نسبت به آن هم دارد :طبقهبندي تاريخي ،عمدتاً بر برش جهاني و ويژگيهاي تاريخي،
اجتماعي و سياسي تكيه داشت .در حالي كه همسويي وضعيت اقتصادي هم در نگرشِ تاريخي و هم فرماسيون
اقتصادي مﻼحظه ميشود ولي فرماسيون تمركزش برشناخت و توضيح وضع توليد ،توزيع و مناسبات حاكم برآنها
است .نگرش تاريخي ،در برش معيني از زمان ،مبارزه و آگاهي طبقاتي برخاسته از چنين مناسبات اقتصادياي را
در چارچوبي جهاني مورد توجه قرار ميدهد .براي ماركس و انگلس روشن بود كه چنين تجريدي ميان بحث
فرماسيون اقتصادي و طبقهبندي تاريخي-جهاني ،فقط براي توضيح مشخصتر وجوه مختلف پديدهاي يگانه بود.
سرمايهداري هنوز در ابعاد سده بيست و يكمياش جهان را در درون مناسبات خود چنين ژرف و همه جانبه ادغام
نكرده بود ،اما سمت و سوي اقتصادي و تاريخي وقايع براي انديشمندان پيشرو سوسياليست قابل رويت بود .اين
وضع چند دهه بعد براي لنين ،با رشد سريع سرمايهداري و شكلگيري انحصارات ،حادشدن تضادهاي سرمايهداري
و سرانجام جنگ اول جهاني و گسست از انترناسيونال دوم ،بيش از پيش برجسته شد.
نظريه موجهاي بلند
نگرشي ديگر ،دورههاي تاريخي را با نظريه موجهاي بلند 18توضيح ميدهد .نظريهي موجهاي بلندمدت توسعهي
اقتصادي ،كه دورهاي متعدد را در بر ميگيرد ،براي اولين بار توسط اقتصاددانان ماركسيست چون پارووس )هلپ
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هند( و ون گلدرن در آغاز سدهي بيستم بيان شد .ولي اين نظريه عمدتا با نامهاي كندراتيف ،شومپيتر و مندل
پيوند دارد.
كندراتيف ،معاون نخست وزير در حكومت كرنسكي پس از انقﻼب فوريه  1917روسيه بود .او پس از انقﻼب اكتبر
"موسسهي پژوهشهاي بحران اقتصادي جهاني "19را بنياد گذاشت .پژوهشهاي تجربياش او را به سرعت
متقاعد كرد كه در تاريخ سرمايهداري از آغاز سدهي نوزدهم به بعد ميتوان موجهاي اقتصادي با طول مدت حدوداً
21
پنجاه سال را تشخيص داد؛ در پي بيست و پنج سال جهش] 20گسترش ،رونق[ ،بيست و پنج سال كاهش
]ركود[ ميآيد .ابزار اساسي براي تعيين اين دورهاي درازمدت حركت قيمتها است ،با پي آمدهايي در زمينههاي
بازدهي و درآمد .به طور كلي نيكﻼي كندراتيف سه موج بلند از اين دست را تميز داد :اولي در فاصله جنگهاي
22
ناپلئوني و سال 1848؛ دومي ميان  1848و پايان سدهي نوزدهم؛ و سومي كه از آن زمان آغاز شده بود.
كندراتيف در جريان تصفيههاي خونين استالين در سال  1938محاكمه و در همان روز محاكمه در  46سالگي
اعدام ميشود .ادامه كار برروي اين نظريه را جوزف شومپيتر ،اقتصاددان اتريشي برعهده گرفت و در سال 1939
كتابي تحت عنوان "دورههاي اقتصادي" 23منتشر ساخت .نظريهي شومپيتر بر سرمايهگذاري نوآورانه در كل ،و بر
سرمايهگذاري صنعتي تاكيد دارد .از اين جهت تا حدودي در حكم بسط و گسترش نظريه ماركس درباره دورهاي
تجاري  7تا  10ساله است ،كه در آن رونق منوط به تجديد سرمايهگذاري ثابت است و از اين رو ،نوآوري فنآورانه
ﻻزم ميشود .جنبه ضعيف نظريهي شومپتر ،تكيه مفرط او بر پيدايش شخصيتهاي نوآور )كارفرمايان( در حكم
نيروي آغازگر افزايش يا رونق ناگهاني "موجكندراتيف" است.
در سالهاي دهه  1970ميﻼدي ،دو كتاب ارنست مندل با عنوان "سرمايهداري پسين" ) 24(1972و "موجهاي
بلندمدت توسعهي سرمايهداري" ) 25(1979به پرداختي ژرفتر درباره موجهاي بلند دست مييابد .پل ماتيك ،يك
سال پس از انتشار كتاب "سرمايهداري پسين" نقدي بر آن نوشت كه رويكردي متفاوت از رويكرد مندل را در
26
تحليل بحرانهاي سرمايهداري برجسته ميكند.
مندل در كتاب "سرمايهداري پسين" ،فصلي را به "امواج بلند در تاريخ سرمايهداري" اختصاص داده است .به نظر
مندل ،رقابت مشروط در توليد سرمايهداري موجب توالي سيكل گسترش و كاهش توليد كاﻻ و همچنين توليد
ارزش اضافه ميشود .چنين حركت چرخهاي همچنين با حركت چرخهاي از گسترش و كاهشِ تحقق ارزش اضافه
Weltkontjunktur

19

گﺴترش Expansion

20

رﮐﻮد Stagnation

21

 22به نقﻞ از فرهﻨگﻨاﻣه انديﺸه ﻣارﮐﺴيﺴتﯽ ،ﻣقاله ارنﺴﺖ ﻣﻨدل در ايﻦ باره ،ص ٧٠٨
)Business Cycles, Schumpeter, Joseph Alois .(deutsch: Konjunkturzyklen. 1961

23

Ernest Mandel, Der Spätkapitalismus. Versuch einer marxistischen Erklärung. Edition surkamp, Erste Auflage 1972, S. 101-137

24

Ernest Mandel, Die langen Wellen im Kapitalismus, isp-Verlag GmbH, 2. Auflage März 1987.

25

Paul Mattick, Ernest Mandels „Spätkapitalismus“, 1973 (Paul Mattick, Kritik der Neomarxisten, Frankfurt a.M., 1974, S. 132-188):

26

https://www.marxists.org/deutsch/archiv/mattick/1973/xx/mandel.htm
https://www.marxists.org/archive/mattick-paul/1972/mandel.htm
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و انباشت سرمايه هم سو است .اما تحقق ارزش اضافه و انباشت سرمايه نه از لحاظ زماني و نه از لحاظ مقدار و
تناسبشان با يكديگر به طور كامل منطبق نيستند .اين دو ،همچنين با خود توليد ارزش اضافه نيز يكسان و
منطبق نيستند .از انحراف آخري از اولي )يعني :توليد ارزش اضافه از تحقق ارزش اضافه( و اولي از دومي )يعني:
تحقق ارزش اضافه از انباشت سرمايه( ،بحران اضافه توليد سرمايهداري توضيح داده ميشود.
در دوره گسترش ،هم حجم و هم نرخ سود باﻻ ميروند و هم چنين آهنگ و حجم انباشت سرمايه نيز روندي
صعودي دارند .برعكس ،در بحرانها و پيامد دورههاي ركود ،هم حجم و هم نرخ سود كاهش يافته و هم چنين
آهنگ و حجم انباشت سرمايه نيز روندي نزولي طي ميكنند .چرخه توليد سرمايهداري از اين طريق به عنوان
توالياي از انباشت شتابان يا كندي را نمايش ميدهد .مندل با بررسي تئوري بحران ادواري سرمايهداري كه با
چرخه توليد صنعتي بين  7تا  10سال بروز مييابد ،به ويژگي برخي از اين چرخهها ميپردازد كه تجديد سازمان و
نوآوري كامل و وسيع صنعتي و تكنولوژيك به دليل سقوط شديد نرخ سود ،اجتناب ناپذير ميشوند .اين سيكلها،
همان مراحل  25سالهاي است كه كندراتيف بدان پرداخته بود .مراحلي از بحران كه در اثر استهﻼك سرمايه ثابت
چه به صورت مادي و چه به صورت معنوي ،توليد سرمايهداري قادر به حفظ ميانگين اجتماعي نرخ سود نيست .او
به فاكتورهايي در دورههاي بحران اشاره ميكند كه عﻼوه بر بيارزش كردن سرمايه )به عبارت ديگر "نابودي
سرمايه" ،همين نكته در مانيفست حزب كمونيست تحت عنوان "نابودي نيروهاي توليدي" ياد ميشود( براي
خروج سرمايهداري از بحران به يارياش ميشتابند .اين فاكتورها عبارتند از:
 -1كاهش ناگهاني تركيب ارگانيك سرمايه :براي مثال انتقال انبوه سرمايه به فضاها و كشورهاي تازه )براي
نمونه سقوط رژيمهاي اروپاي شرقي و شوروي سابق و هجوم سرمايهها به آن مناطق(
 -2افزايش ناگهاني نرخ ارزش اضافه :براي مثال از طريق باﻻ رفتن شدت كار يا پيامد شكست و عقب نشيني
طبقه كارگر در حفظ قيمت واقعي نيروي كار در بازار سرمايهداري )نمونه سركوبهاي كارگري و كاهش
سيستماتيك بهاي واقعي نيروي كار در كشورهاي مختلف .ژاپن و كره جنوبي نمونههاي آشكار و مستندي از
اين وضع ارائه ميدهند(
 -3ارزاني ناگهاني عناصر سرمايه ثابت :همچون كاهش قيمت مواد خام )براي نمونه به آمار ارائه شده در
سرفصل پيششرطهاي جهاني سازي در همين مطلب مراجعه كنيد ،دسترسي به انرژي ارزان(
 -4افزايش سرعت گردش سرمايه :براي نمونه حمل و نقل سريعتر و ارزانتر )ن .ك .حمل و نقل و ارتباطات
پيشرفته( ،سرمايه "ديجيتالي" و...
در تحليل مندل از موجهاي بلند سرمايهداري ،دورههاي زماني با تقسيم بندي نهايي كه در اين نوشته استفاده
خواهد شد ،كمي تفاوت دارد )مقايسه شود با طبقه بندي اندره كوروتايف و سيري سرگي در ادامه همين سرفصل(.
در جدول  -1تقسيم بندي امواج كندراتيف براساس نظر ارنست مندل در كتاب سرمايه داري پسين ،1972 ،هشت
موج كندراتيف تا زمان نوشته شدن كتاب تشخيص داده ميشود .مندل ،اين موجها را با ويژگيهايي نظير سطح
صنعتي و تكنولوژيك ،وضعيت بازار ،تركيب ارگانيك سرمايه ،نرخ سود ،نرخ بهره در دورههاي مختلف توضيح
ميدهد .او دورههاي گسترش و يا كاهش را در ارتباط با افزايش و يا كاهش نرخ سود در يك موج معين و پيامد

آن در سرعت انباشت سرمايه توضيح ميدهد .مندل در جدول زير سرمايه ثابت C 27را به سرمايه استوار cf 28و
سرمايه در گردش )انباشتي( cz 29تقسيم ميكند.
مراحلِ

دوره

روند

زماني

غالب

1

 1793تا
1825

گسترش
نرخ سود
صعودي

2

 1826تا
1847

كاهش
نرخ سود
نزولي

3

 1848تا
1873

گسترش
نرخ سود
صعودي

موج
بلند

دﻻيل و توضيحات
توليد كارگاهي و كشاورزي از
توليد صنعتي عقب مي افتد،
افزايش قيمت مواد خام ،كاهش
دستمزدهاي واقعي ،بيكاري انبوه
و گسترش شديد بازار جهاني
از بين رفتنِ سود-اضافه از طريق
توليد ماقبل صنعتي در انگليس و
اروپاي غربي
افزايش ارزش سرمايه ثابت،
افزايش نرخ ارزش اضافه را
خنثي مي كند
سرعت گسترش بازار جهاني
كاهش مي يابد
گذار به توليد ماشيني ارزش
سرمايه استوار  cfرا كاهش مي
دهد
سرمايه درگردش  czافزايش مي
يابد ولي اين افزايش ،كاهش
سرمايه استوار  cfرا جبران نمي
كند
گسترش غول آساي بازار جهاني
از طريق انقﻼب  1848و افزايش
توليدات صنعتي و گسترش
كاربرد خطوط راه آهن در تمام
اروپا و شمال آمريكا

)Capital constant (fr), Konstantes Kapital (de), constant capital (en

27

)Capital fixe (fr), Fixes Kapital (de), fixed capital (en

28

)Capital circulant (fr), Zirkulirendes Kapital (de), Circulating capital (en

29
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4

 1874تا
1893

نخست
نرخ سود
نزولي
است،
سپس
ركود و به
آرامي نرخ
سود
صعودي
ميشود

5

 1894تا
1913

صعودنرخ
سود ،
سپس
ركود

6

 1913تا
1939

قهقرا در
نرخ سود،
نزول
شديد

توليد ماشيني ماشين آﻻت
)بخش يك توليد( گسترش مي
يابد؛ كاﻻها موجب سود اضافي
نمي شوند
افزايش تركيب ارگانيك سرمايه
موجب كاهش نرخ متوسط سود
مي شود
دستمزدهاي واقعي در اروپا
افزايش مي يابند
نتايج افزايش صدور سرمايه و
كاهش قيمت مواد خام بتدريج
اجازه افزايش انباشت سرمايه را
مي دهند/ركود نسبي بازار جهان
سرمايه گذاري در مستعمرات،
ظهور امپرياليسم ،گسترش
انحصارات
افزايش آرام مواد خام كه با سود
جستن از انقﻼب صنعتي دوم،
شدت كار بارآور را افزايش داد و
موجب افزايش شديد نرخ ارزش
اضافه شد.
افزايش نرخ سود ،رشد سريع
سرمايه
انباشت
گسترش بازار جهاني در آسيا،
افريقا و اقيانوسيه
آغاز جنگ ،سقوط بازار جهاني،
به قهقرا رفتن توليدات به دليل
افزايش سرعت استهﻼك
سرمايه ،پيروزي انقﻼب اكتبر و
ركود بازار جهاني

تضعيف طبقه كارگر از طريق
جنگ دوم جهاني و فاشيسم به
سرمايه داري مجال داد نرخ
ارزش اضافه را افزايش دهد.
افزايش مشروط نرخ سود موجب
گسترش ،تسهيل ،انباشت سرمايه مي شود.
نرخ سود اين امر در توليد اسلحه و سپس
نخست سومين انقﻼب صنعتي موثر بود.
 1940تا صعودي و انقﻼب صنعتي سوم ،ارزاني
7
سپس تعيين كننده سرمايه ثابت را به
1966
شروع به همراه آورد و نرخ سود را ذ در
سقوط دراز مدت تضمين كرد.
محدود شدن بازار جهاني در اثر
كرد
خودكفايي حاصل از جنگ و
خارج شدن كشورهايي از بازار
جهاني سرمايه :اروپاي شرقي،
چين ،ويتنام شمالي ،كره شمالي،
كوبا
مكيدن تدريجي "ارتش ذخيره
صنعتي" كشورهاي امپرياليستي
مانع از آن مي شود كه علي رغم
 1967تا
اتوماتيزه وسيع ،نرخ ارزش
1972
اضافي افزايش يابد .مبارزه
نرخ نزولي
مندل در
8
طبقاتي به نرخ سود حمله ور مي
سود
 1972كتاب
شود .تشديد رقابت هاي بين
را نوشت
المللي و بحران پولهاي جهاني
به همين صورت بر نرخ سود اثر
مي كنند .گسترش تجارت
جهاني كند مي شود.
جدول  -1تقسيم بندي امواج كندراتيف براساس نظر ارنست مندل در كتاب سرمايه داري پسين1972 ،
به طور كلي ،بنابر نظريه موجهاي كندراتيفي ،مرحله گسترش نيروهايي را آزاد مي سازد كه به مرحله ركود منتهي
ميشود و در عين حال ،اين مرحله ركود نيز موجبي براي ابتكار عمل و پيدا كردن راه حلهايي توسط سرمايهداري
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)نوآوري صنعتي و تكنولوژيك ،مناطق و حوزههاي جديد براي بازار و مصرف و (...است كه منجر به آغاز موج
جديدي شده و مرحله گسترش بيست و پنج ساله ديگري را آغاز ميكند .در اين نظريه ،گذر از مرحله گسترش به
مرحله ركود را حركت ذاتي و ماهوي سرمايه مفروض دانسته ،اما گذار از مرحله ركود به مرحله گسترش را ويژگي
دروني اين سيستم نميبيند .از اين رو براي خروج از ركود و بحران ،به شوكهاي سيستمي از بيرون همچون
تحول در نرخ سود و ارزش اضافيه نياز دارد .اين دگرگوني الزاماً نه در عرصه اقتصادي بلكه از طريق محركهاي
سياسي نظير جنگ و ضدانقﻼب نيز ميتواند صورت بپذيرد .راه كارهاي ديگر نظير گسترش بازارها ،ايجاد بازارهاي
كاذب و سياست گذاريهاي درازمدت مالي و اقتصادي توسط انحصارات و يا دولتهاي امپرياليستي نيز بخشي
ديگر از اين شوكهاي بيروني براي خروج از ركود و آغاز دوره جديد گسترش و رونق به شمار ميروند .انقﻼب
30
فني و تكنولوژيك ،راه حل ديگري است كه خروج از مرحله ركود را ممكن ميسازد.
همان گونه كه گفته شد ،در مورد امواج كندراتيف و مراحل دروني آن ،تقسيم بنديهاي متفاوتي وجود دارد.
امروزه ،حتي اقتصاددانان سرمايهداري نيز از نظريه امواج بلند كندراتيف براي برنامهريزي اقتصاد سرمايهداري ،بهره
ميجويند .لئو آ .نفيدوف يكي از چهرههاي شناخته شده در زمينه استفاده از نظريه امواج بلند كندراتيف است كه از
چشمانداز سرمايهداري به مسئله ميپردازد .نفيدوف ،عﻼج ركود موج كنوني كندراتيف را سرمايهگذاري در حوزه
آموزش و سﻼمتي ميبيند 31.او تقسيم بندي امواج بلند را بر پايه مراحل زير در نظر ميگيرد:
موج بلند
كندراتيف
1
2
3
4

دوره زماني

كاﻻها و

تحوﻻت در ابزار

ويژگي

توليد و

بازار

زيرساختها
ماشين بخار
صنايع نساجي
خطوط راه آهن
صنايع پوﻻد
الكتروتكنيك
شيمي
اتومبيل سازي
پتروشيمي

 1780تا 1830 -50

پوشاك

1830 -50تا
1870-90
 90-1870تا
1920-35
 1920-35تا
1950-80

حمل و نقل
انبوه

5

 1980تا 2000-05

6

 2000-05به بعد

مصرف انبوه

حمل و نقل
شخصي
اطﻼعات
تكنولوژي اطﻼعاتي
ارتباطات
بيوتكنولوژي
مجموع
سﻼمت رواني و
سﻼمتي
اجتماعي
)صنعت

 30به نقﻞ از فرهﻨگﻨاﻣه انديﺸه ﻣارﮐﺴيﺴتﯽ ،ﻣقاله ارنﺴﺖ ﻣﻨدل در ايﻦ باره ،ص ٧٠٨
Leo A. Nefiodow, Der sechste Kondratieff/The sixth Kondratieff: https://www.kondratieff.net/

31

سﻼمتي(
جدول  -2زمانبندي امواج كندراتيف براساس نظر لئو آ .نفيدوف

32

جدول  -2زمانبندي امواج كندراتيف براساس نظر لئو آ .نفيدوف را ارائه ميدهد .در اين جدول دورههاي زماني
براساس تحوﻻت كليدي در بازار )كاﻻها و ويژگي بازار( و پشتوانه فني و تكنولوژيك )تحوﻻت در ابزار توليد و
زيرساختها( توضيح داده ميشوند .نكته مهم ،تغييراتي است كه در ستون آخر به عنوان شاخص هر موج بيان
ميشود :اين تغييرات عمدتاً بخش صنايع مادر يا بخش يك توليد ،يعني بخش توليد ابزارِ توليد را بيان ميكنند.
يكي از نكات مهم ،انتقالِ صنايع مادر از ماشين بخار و صنعت نساجي به زيرساختهاي حمل و نقل و صنايع پوﻻد
)در عين حال ماشين سازي و ريختهگري( و از آن به مرحلهي صنايع الكتروتكنيك و شيميايي است .جهش به
نيمه دوم سده بيستم ،توليد صنعتي را به تكنولوژي اطﻼعاتي متكي ساخت .ارزيابي نفيدوف در سال  1999براي
دور ديگري از تجديد حيات سرمايهداري اين است كه "صنعت سﻼمتي" بازارهاي جديدي را براي رونق سيستم
به وجود ميآورند و به همين دليل ،بيوتكنولوژي نقش كليدي توليد

نمودار  -2موج هاي بلند توسعه اقتصادي ،منبع

صنعتي و نوآوري تكنولوژيك را ايفا خواند كرد.
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در نوشتههاي متاخر ،ميتوان به نوشته آندره كوروتايف و سيري سرگي تحت عنوان "تجزيه و تحليل طيفي از
پويش جهاني توليد ناخالص داخلي:
موج بلند

مرحله

شروع

پايان

32نمﻮدار  -٢ﻣﻮج های بلﻨ ِد تﻮسعه اﻗتﺼادی ،ﻣﻨبﻊ ٣٣
33هدف غايﯽ نفيدوف ،تئﻮريﺴيﻦ سرﻣايهداری را ﭼﻨيﻦ ﻣﯽ خﻮانيم" :ﻣﻦ سﺨﺖ ﻣعتقدم ﮐه جهتگيری نﻮآوری آتﯽ ﻋمدتا بهيﻨه ﮐردن ﮐاربرد نرم افزار خﻮاهد بﻮد.
ﻣﻨظﻮرم تﻮانايﯽ ﻣﻮاجهه با انﺴانها ،خﻼﻗيﺖ ،انگيزه ،ﻣﺴئﻮليﺖپذيری و پيش از همه آﻣادگﯽ يک فرد برای وﻗﺖ گذاﺷتﻦ و ﻋﻼﻗه داﺷتﻦ اش درباره ﻣﻮضﻮع ﻣد
نظر".
به بيان ساده ،نيروی ﮐاری نه فقط ازطريق پيﺸرفﺖ تکﻨﻮلﻮژيک و سﺨﺖافزاری ،بلکه از طريق سيطره فکری و ايدئﻮلﻮژيک )"نرم ابزاری"( تربيﺖ ﺷﻮد تا با
"خﻼﻗيﺖ ،انگيزه ،ﻣﺴئﻮليﺖپذيری" به تﻮليد ارزش اضافه بپردازد و "پيش از همه آﻣادگﯽ" داﺷته باﺷد ﮐه "خﻮدش را وﻗﻒ يک ﻣﻮضﻮع" ﮐﻨد .يعﻨﯽ در در
زندگﯽ واﻗعﯽ و در ﻋمﻞ ،ﮐار را بر زندگﯽ اولﻮيﺖ دهد.
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موج
بلند

1
2
3
4
5

پايان دهه  1780يا
گسترش
آغاز دهه 1790
1851-1844
1817-1810
كاهش
1875-1870
1851-1844
گسترش
1896-1890
1875-1870
كاهش
1920-1914
1896-1890
گسترش
1950-1939
1920-1914
كاهش
1974-1968
1950-1939
گسترش
1991-1984
1974-1968
كاهش
2010-2008
1991-1984
گسترش
؟
2010-2008
كاهش
جدول  -3تقسيم بندي تطبيقي امواج كندراتيف
1817-1810

امواج كندراتيف ،چرخههاي كيچن و جاگﻼر در توسعه اقتصاد جهاني" 34اشاره كرد كه موجهاي بلند و مراحل آن
را چنين زمانبندي ميكنند )ن .ك .جدول (3
نكته درخور توجه در اين دورهبندي ،تﻼش كورتايف و سرگي در ارائه زمانبندي تطبيقياي است كه براساس
نظرات ارنست مندل  ،1980ديكسن  ،1983فان دويخن  ،1983والرشتاين  ،1984گلداشتاين  ،1988مدلسكي و
تامپسون  ،1996بوبروف-نيكوف  ،2004پانتين و ﻻپكين  ،2006آيرس  ،2006لينستون  2006ارائه شده است.
مرحله آخر )موج پنجم ،مرحله كاهش( پيشنهاد كورتايف و سرگي ميباشد .در مجموع ،دورهبندي ارائه شده در
جدول  -3تقسيم بندي تطبيقي امواج كندراتيف ،از دقت باﻻتري برخوردار است .چرا كه به توضيح كﻼسيك
نظريه كندراتيف وفادار مانده و در عين حال از طريق شواهد و دادههاي عيني در زمينه اقتصادي و سياسي تاييد
ميشود .از آن جايي اين دورهبندي موج پنجم )شامل مراحل نهم – گسترش -و دهم – كاهش  -كندراتيف( از
 1990تاكنون را هم در برميگيرد در اين نوشته از اين دورهبندي استفاده خواهد شد.
بحث درباره سنجش دقيقِ صحت مدل اقتصادي كندراتيفي ،بسيار گستردهتر از آن است كه در نوشته كنوني بتوان
بر روي آن متمركز شد .نكته جالب توجه همانا هم سويي و تقارن )تقريبي( اين امواج با مقوله بندي عصر و گاه-
دورهها مي باشد .تفارن نظريه موجهاي كندراتيف با نقاط عطف تاريخي مهم  -كه با بحث پيشين تحت عنوان
گاه -دوره تعريف شد  -توجه برانگيز است .در نمودار  -3تقارن نظريه كندراتيف با عصر و گاه -دوره ها كه ملهم
از دورهبندي تطبيقي كوروتايف و سرگي است ،تقارن موجها با نقاط عطف تاريخي و سياسي نشان داده شده است.
A Spectral Analysis of World GDP Dynamics: Kondratieff Waves, Kuznets Swings, Juglar and Kitchin Cycles in Global Economic
Development, and the 2008–2009 Economic Crisis, https://escholarship.org/uc/item/9jv108xp
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اگر انقﻼب فرانسه را به عنوان نقطه آغاز موج نخست در نظر بگيريم ،پايان جنگهاي ناپلئوني و كنگره وين،
مرحله نخست موج نخست است .پايان موج نخست و شروع مرحله گسترش موج دوم به لحاظ نقطه عطف
سياسي ،با انقﻼبات  1848همراه است .در انتهاي مرحله گسترش ،با شكست كمون پاريس وارد مرحله ركود موج
دوم ميشويم.

نمودار  -3تقارن نظريه كندراتيف با عصر و گاه -دوره ها

چند دهه بالنسبه آرام و با ثبات سياسي ،با فضاي سياسي و اجتماعي مناسب براي رشد سرمايهداري ،گسترش
سياست استعماري و شكلگيري سرمايه انحصاري و مالي همراه است.
موج سوم 35از دوره رشد انحصارات و سرمايه مالي آغاز و با جنگ دوم جهاني به پايان ميرسد .مرحله گسترش تا
جنگ اول جهاني و انقﻼب اكتبر ادامه مييابد و مرحله ركود تا انتهاي جنگ دوم جهاني و شكست فاشيسم.
موج چهارم با پايان جنگ دوم جهاني آغاز و تا سال  1990كه مصادف با فروپاشي شوروي و بلوك شرق است،
ادامه پيدا ميكند .در مرحله گسترش اين موج روندهاي نمونهواري همچون جنبشهاي رهايي بخش ملي و
مبارزات ضداستعماري در آسيا ،امريكاي ﻻتين و افريقا چشم گير است .عﻼوه بر آن ،سالهاي پاياني مرحله
گسترش در موج سوم ،با جنبشهاي اعتراضي دهه  1960ميﻼدي و به ويژه جنبش هاي سال  1968همراه است.
در مرحله ركود اين موج ،افزايش شدت كار و بهره كشي از طريق تكنولوژي اطﻼعاتي ،نشانگرهاي مهمي هستند
از تغيير پاراديم سرمايهداري .بدين معنا كه سرمايهداري در انتهاي سده بيستم با توجه به شكستها و عقب
نشينيهايي كه در سطح بينالمللي در دهههاي پيشتر متحمل شده بود راه نئوليبراليسم را در پيش ميگيرد .در
عرصه سياسي ،تدارك ضدحمله نو-محافظهكاري و نئوليبراليسم در سطح جهاني و فروپاشي كامل سيستمهاي
اقتصادي اروپاي شرقي و شوروي در انتهاي دهه  1980ميﻼدي و اوايل سالهاي دهه  1990ميﻼدي ،بزنگاه
تاريخي اين دوره را رقم ميزنند.
هدف نوشته كنوني بازكردن بحثي ،با الهام از نظرات امواج كندراتيفي ،درباره موج پنجم سرمايهداري است .دورهاي
كه از سال  1990با "پايان جنگ سرد" و تﻼش امپرياليسم امريكا براي برقراري "نظم نوين جهاني" آغاز شده و

 35با "ﻣﻮج سﻮم" در بحثهای الﻮيﻦ تافلر يکﯽ گرفته نﺸﻮد .تافلر گذار جاﻣعه صﻨعتﯽ به جاﻣعه اطﻼﻋاتﯽ را تحﺖ ﻋﻨﻮان ﻋﺼر اطﻼﻋات و ﻣﻮج
سﻮم تﻮضيح ﻣﯽ دهد.
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اينك در ميانه آن قرار داريم .اگر مفروضات امواج كندراتيفي را مﻼك قرار دهيم ،مرحله ركود اين موج تا حدود
سال  2040يعني تا دو دهه ديگر به درازا خواهد كشيد.
مدل ،نظريه و قانون علمي
در دو بخش نخست اين نوشته به تقسيمبنديهاي زمينشناسي و هم سوييهاي آن در زمينه علم تاريخ در كاربرد
واژههايي همچون دوران ،عصر ،گاه -دوره و نيز نظريه موجهاي كندراتيف اشاره شد .شايد در نگاه اول ،اين
توضيحات در نوشته كنوني غيرضروري به نظر آيد ،ولي رويكردهاي خشك انديش و جبرگرا ،تفسيري از تاريخ را
ارائه ميدهند كه معموﻻ با عدم تفكيك علوم طبيعي از علوم اجتماعي و نيز مخدوش كردن مرز ميان مدل ،نظريه
و قانون علمي در عرصه دانش اجتماعي و تاريخ آغاز ميشود .درباره تعاريف مدل ،نظريه و قانون علمي ،نظر
واحدي در همه پهنههاي علمي وجود ندارد ،ولي تا آنجا كه به بحث كنوني برميگردد ،در اين جا توضيحات
اجمالي براي روشنتر شدن مرز چند واژه كليدي ارائه ميشود.
به لحاظ متديك ،بحث عصر و دوران ،صرفاً يك تعريف ،يك توافق و يك تجريد براي فهم بهتر روندهاي
جهاني و محلي است .تاكيد بر اين همسويي نبايد موجب همانند پنداري مفاهيم در پهنه علم زمين شناسي و تاريخ
شود .در پهنه تاريخ ،اين مفاهيم تعريف شدهاند تا مدلي از توضيح ،تفسير و شناخت تاريخ را ايجاد كنند كه براساس
شناخت به دست آمده از آن ،پيشبيني محتملترين روندهاي آتي در زمينهاي معين – در اين جا عمدتاً روندهاي
مبارزه طبقاتي در جامعه جهاني – را ممكن سازند .باريكبيني معنايي و دقت نظر در اين زمينه ضرورت تمايز بين
"قانون علمي" و تئوري و يا نظريه را ميطلبد .نظريه علم ،مفهوم "قانون علمي" را به عنوان يك فرضيه عمومي
)جهانشمول( تعريف ميكند كه به طور سيستماتيك با ساير فرضيهها در همين زمينه پيوند دارد و در عين حال به
خوبي با دادههاي تجربي قابل اثبات است .يك "قانون" شمول تام دارد ،چون هميشه ،همه جا و براي تمام
موضوعات پهنهي كارش ،معتبر است .نظريههايي كه برمبناي چنين قوانين علمياي تدوين ميشوند ،تا زماني
معتبرند كه گزارهها يا قوانيني كه بر آن اتكا دارند ،اعتبار و درستي خود را حفظ كرده باشند .سادهسازي و تجريد
بيش از حد نظريه توسط مدلهايي صورت ميگيرد كه نگاره ساده و چكيدهاي از واقعيت پيچيده است .آنها براي
پرهيز از غرق شدن در گستردگي و پيچيدگي مجموع پديده ،به وجود آورده ميشوند .بنابراين ،يك مدل ،هيچگاه
ادعاي بازتاب تمام واقعيت را ندارد .روند مدلسازي از يك نظريه شامل كنار گذاردن موضوعات نامرتبط
)مرزبندي ،(36عدم ذكر جزئيات )سادهسازي ،(37جداسازي عناصر از يكديگر)تجزيه ،(38پيوند عناصر با يكديگر
)ادغام (39و تجريد 40ميشود 41.با توجه به تفاوت درك از اين مفاهيم ،تفسير از علم تاريخ نيز مسيرهاي متفاوتي
مييابد.
)Demarcation (en), Abgrenzung (de

36

)Reduction (en), Reduktion (de

37

)Decompositon (en), Dekomposition (de

38

)Aggregation (en, de

39

)Abstraction (en), Abstraktion (de

40

https://de.wikipedia.org/wiki/Modell
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توسط يك قانون علمي ،رخداد معيني در آينده ناگزير است .با يك نظريه  -يا در سطحي انتزاعيتر يك مدل –
رويدادي را به عنوان رخداد محتمل ميتوان پيشبيني كرد .اما اگر قانون علمي در زمينه اجتماعي به يك آيه الهي
و دگم تبديل شود ،آنگاه رخدادها امري مقَدر هستند كه از آن گريزي نيست .اين تفسير سوم ،همان سرنوشتي
است كه يك تفسير خشك انديش و قَدرگرا به آن دچار ميشود .در اين نوشته ،به مدل يا مدلهايي از درك تاريخ
پرداخته خواهد شد كه توسط آنها ،در بهترين حالت محتملترين روندهاي مبارزه طبقاتي در عرصه بينالمللي،
منطقهاي و ملي را ميتوان فهميد يا پيشبيني كرد .در بدترين حالت نيز اين مدلها نارسا هستند و بايستي با
روشها ،رويكردها و نظريههاي ديگري به مسئله روندهاي تاريخي دوره معاصر پرداخت .اين تعاريف و مدلها،
تﻼشي براي تجريد و سادهسازي جهانِ بسيار پيچيدهاي هستند كه روندهاي متفاوتي در تركيبي پيچيده  -و نه
تك خطي  ،-از جهان كهنه و نو در تقابل و تضاد با يكديگر ،لحظات تاريخي كنوني را رقم ميزنند.
عصر و دوران :پيشينه بحث
نحوه برخورد به مسئله عصر و دوران ،در نيمه دوم دهه پنجاه و نيمه نخست دهه  1960ميﻼدي ،يكي از مواردي
بود كه انشعابات بزرگي در اردوگاه استالينستها را موجب شد :در ابتدا ميان اتحاد شوروي سابق به رهبري
خروشچف و جمهوري خلق چين به رهبري مائو و كمي بعد بين چين و آلباني به رهبري انور خوجه .در دهه
شصت ميﻼدي ،با قدرتگيري طيف متنوعِ جنبش چپ انقﻼبي در امريكاي ﻻتين ،خاورميانه و افريقا ،توضيح و
درك از وظايف انترناسيوناليستي و نيز نوع رويكرد به مسئله عصر و دوران ،گرايش پويايي را تقويت كرد كه با
چهرههايي هم چون ارنستو چه گوارا ،فيدل كاسترو ،ژنرال جياپ و هوشي مين شناخته ميشد .تاكيد بر "طيف
متنوع چپ انقﻼبي" از آن روست كه درون اين جنبشها از "چپ نو" ،گرايشات تروتسكيستي و نيز مائوئيستي تا
آنارشيست و چپ مستقل ديده ميشوند .اين طيف رنگارنگ ،عليرغم تفاوتهاي مهمشان ،نقاط مشترك هم
داشتند كه در بررسي روندهاي تاريخي -جهاني و تعيين تكليف با مسئله عصر و گاه -دوره ،از لحاظ روششناسانه
قابل توجهاند:
مبارزه طبقاتي به عنوان نيروي محركه تاريخ
اگر مبارزه طبقاتي به عنوان نيروي پيش برنده تاريخ در نظر گرفته شود ،آنگاه تحليل روندها و استخراج
اولويتهاي مبارزه از سطح مبارزه طبقاتي ،و نه از سطح رشد نيروهاي مولده يا ابزار توليد ،آغاز ميشود .بدين
طريق ،به مفهوم كليتر ،انسانها نقطه آغاز تعيين اولويتهاي مبارزه ملي و بينالمللي خواهند بود .سيستمهاي
اقتصادي-اجتماعي و يا "رشد نيروهاي مولده" ،شرايط و چارچوب عمومي و عيني شرايط مبارزه طبقاتي را به
وجود ميآوردند ولي در لحظه معين تاريخي ،اين عنصر ذهني - ،با عواملي همچون آگاهي و دانش طبقاتي ،سطح
سازماندهي و نيز توازن قواي طبقاتي  -است كه جانِ زمانه را تَعين ميبخشد .اين رويكرد ،در عين ديدن
واقعيتهاي عيني جامعه طبقاتي ،انسانها را در مركز تحوﻻت تاريخي قرار ميدهد و از ريشههاي سوسياليسم
انسانگرا نميگسلد.
به بيان ماركس و انگلس در مانيفست حزب كمونيست "تاريخ تمامي جامعههاي تاكنوني موجود ،تاريخ مبارزه
طبقاتي است" .با اين حال توضيح و تفسير اين تضاد و مبارزه طبقاتي خود موضوعي بس بغرنج است ،به ويژه در
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گاه -دوره كنوني و رشد تضادهاي ملي ،قومي ،مذهبي و جنبشهاي اجتماعي نوين كه اقشار و طبقات متفاوت را
در برميگيرند .تفسير درست از تضادها و مسير مبارزه طبقاتي يكي از عوامل پيشبرد پيروزمند مبارزه انقﻼبي به
شمار ميرود .جنبشهاي اجتماعي نوين ،با خصيصه جنبشهاي دمكراتيك تودهاي كﻼسيك ،نظير جنبش زنان،
زيست محيطي ،ضدجنگ و ضد نيروگاههاي هستهاي و ،...جوﻻنگاه جدالي است كه در آن طبقات و اقشار مختلف
اجتماعي درگيرند .اما پرسش اصلي اين است چه چيزي ميزان محدوديتها مرزبنديها و برنامه خاص اقشار و
بخشهاي مختلف در همكاري حول اهداف مشترك را تعيين مي كند.
نيروهاي پيشروي تاريخي -طبقاتي
پاسخ به پرسش باﻻ يعني پاسخ به مسئله وضعيت بينالمللي ،شرايط تاريخي-جهاني يا مسئله عصر و دوران ،همانا
شناسايي آن نيروهاي اجتماعي پيشرويي است كه قادرند اين دگرگونيها را در عرصه ملي و بينالمللي پيگيري
كنند و به پيش ببرند .لنين در بحبوحه جنگ اول جهاني  ،روش ماركس را چنين فرموله كرد:

»روش ماركس قبل از هر چيز محتوي عيني پروسهي تاريخ در يك لحظه مشخص ،در شرايط
مشخص و واقعي را ملحوظ ميدارد .به اين خاطر كه در هر شرايط مشخصي در درون يك جنبش
42
قبل از هر جيز ديگري بتوان تعيين كرد كه كدام طبقه اجتماعي حامل اصلي پيشرفت است« .

به همين دليل در راس تحوﻻت يك عصر يا دوران ،يك نيروي طبقاتي و نه يك نظام اجتماعي قرار دارد .اين
يكي از مواردي است كه مصوبات دوران خروشچفي حزب كمونيست شوروي را رد ميكند .براي نمونه ،در كنگره
بيستم حزب كمونيست اتحاد جماهير شوروي در سال  ،1956مصوبه احزاب برادر در دوره خروشچف 43عصر گذار
از سرمايهداري به سوسياليسم را چنين تعريف ميكنند:

»دورهاي از تاريخِ بشر كه محتواي اصلياش جايگزيني فرماسيونِ اجتماعي سرمايهداري توسط
]فرماسيونِ اجتماعي[ سوسياليستي در مقياس جهاني است .اين دوران همزمان "دورانِ نبرد هر دو
نظم مخالف اجتماعي ،دوران انقﻼب سوسياليستي و انقﻼبات رهاييبخش ملي ،دوران فروپاشي
امپرياليسم و انحﻼل نظام استعماري ،دوران گذار هر دم فزونتر خلقهاي جديد در راه سوسياليسم،
دورانِ پيروزي سوسياليسم و كمونيسم در مقياس جهاني است) .بيانيه مشورتي نمايندگان احزاب
44
كمونيستي و كارگري ،نوامبر «.(1960

از اين طريق "محتواي اصلي" عصر را "جايگزيني فرماسيونِ اجتماعي سرمايهداري توسط ]فرماسيونِ اجتماعي[
سوسياليستي در مقياس جهاني" تعريف ميكند و در گام بعدي ،براي در تناقض نيافتادن صوري با منطق ماركسي
و لنيني ،نظام جهاني سوسياليستي را به نيابت طبقه كارگر معرفي مي كند:

» نيروي اصلي اجتماعي دوران جديد طبقه كارگر است .دستاورد تاريخياش ،نظام جهاني
سوسياليستي ،هر دم بيشتر فاكتور تعيينكننده در پيشرفت بشريت ميشود .از طريق ساختارِ
" 42به زير پرﭼمﯽ دروغيﻦ" ،لﻨيﻦ ،نﻮﺷته ﺷده پﺲ از فﻮريه ،١٩١۵
Kleines Wörterbuch der marxistisch-leninistischen Philosophie, Manfred Buhr, Alfred Kosing, Dietz Verlag, Berlin, 1966, S. 47.
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اقتصادي و فرهنگياش ،نظام جهاني سوسياليستي تاثيري رشديابنده برتمام جنبشهاي انقﻼبي و
45
آگاهي كارورزان در جهان سرمايهداري اعمال ميكند«.

بنابراين ،ريشههاي سياست نيابتي را در درون "احزاب برادر" تئوريزه ميكند .اتحاد شوروي به عنوان رهبر "نظام
جهاني سوسياليستي" نه فقط خواستار برتري هژموني خود در كشورهاي اقمار بود ،بلكه تمام احزاب ديگر نيز به
عنوان نماينده "نيروي اصلي اجتماعي" سياستگذاري و اولويتهاي حزب بزرگتر را ميپذيرفتند .اين دقيقاً همان
نقطهاي بود كه جنبش چپ انقﻼبي به رسميت نميشناخت و آن را نقد ميكرد .طبقه كارگر به مثابه نيروي اصلي
دگرگونيهاي تاريخي عصر كنوني ،نقش مستقل خود را در كشورهاي مختلف جهان بايستي برعهده ميگرفت.
گرچه ،امروزه با فروپاشي شوروي و بلوك شرق ،فضاي سياسي دهههاي پيشين كمتر قابل لمس است ،ولي
سياست حزب كمونيست شوروي و اقمارش در كشورهاي مختلف ،از جمله ايران ،فشار شديد بر پذيرش نقش
"نيابت" و قيموميت "حزب برادر" كه در شوروي بر اريكه دستگاه دولتي مستقر بود ،نقش تخريبي گستردهاي در
ارتقاي آگاهي و مبارزه طبقاتي در سراسر جهان داشت .شوروي سابق كه خود را قطب اصلي در جنبش كمونيستي
و سوسياليستي ميدانست ،به جاي آن كه مشخص كند كدام طبقه در راس دگرگوني تاريخي قرار دارد و نيروي
تعيين كننده عصر كنوني ميباشد ،كشور و حزب خود را به عنوان "نماينده پرولتارياي جهاني" اعﻼم ميكرد .چپ
انقﻼبي ،چنين نيابتي را نميپذيرفت و با چنين موضعگيرياي ،ديگر نيازي به "نمايندگي و نيابت" آنان توسط
"نظام جهاني سوسياليستي" به رهبري اتحاد شوروي ،يا چين و يا آلباني نبود و اين منجر به يك ويژگي ديگر
چپ انقﻼبي در عرصه بينالمللي گشت و آن "رد قطبگرايي جهاني" بود كه در سرفصل بعدي به آن پرداخته
ميشود.
رد قطب گرايي جهاني
رد قطبگرايي جهاني كه يك نيروي كمونيستي ،بايستي "ملزومات و الويتهاي" كشور سوسياليستي را به عنوان
اولويتهاي مبارزه طبقاتي در كشور خودش و در سطح جهاني بپذيرد .براي نمونه گرايشات نزديك به شوروي
مانند حزب توده كه سياستهاي خود را تابعي از سياستهاي شوروي كرده بودند و همين روال نيز براي جريانات
پرو-چيني و پرو-آلباني وجود داشت .جنبش انقﻼبي چپ ،با در نظر گرفتن تمام ويژگيهايشان ،در تعيين خط و
مشي و تاكتيكهاي ملي و بينالمللي خود ،مستقل از قطبهاي مطرح در نيمه دوم سده بيستم عمل ميكردند و
نقطه آغاز تحليلهايشان نگاه به مواضع احزاب حاكم در شوروي ،چين يا آلباني نبود .در عين حال ،با "عينك"
يك قطب در برابر قطب ديگر نگاه نميكردند .شاخص دوري و يا نزديكي در سطح جهاني با نيروهاي ديگر،
ميزان پشتيباني از رشد مبارزه آگاهي و طبقاتي در كشور خودي يا در سطح جهاني بود .تاكيد بر تحليل مشخص از
شرايط مشخص ،در زمينه بينالمللي نيز شاخص نوع تفكر و رويكر طيف چپ انقﻼبي بوده است.

Ibid, S. 47.
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گاه -دوره هاي سده بيستم
همان گونه كه در باﻻ اشاره شد ،گاه -دوره داراي مجموعهاي از ويژگيهاي منشنما و روندهاي نمونهوار هست
كه كيفيت معيني را در لحظه تاريخي مشخص بيان ميكنند و امكان تمايز اين گاه -دوره با گاه -دوره پيشين يا
آتي را به وجود ميآورند .گاه -دوره به عنوان كوچكترين واحد تاريخي-جهاني با رخدادي تاريخي به عنوان نقطه
عطف آغاز شده و با رويدادي ديگر به پايان ميرسد .نمودار  -3تقارن نظريه كندراتيف با عصر و گاه -دوره ها،
ارتباط فراز و نشيب مبارزه طبقاتي و مراحل مختلف در موجهاي كندراتيف را نمايش مي دهد.

نمودار  -4هم سويي مبارزه طبقاتي
46
)منحني نقطه چين( با رشد اقتصادي )منحني ممتد(
47
در سال  1978ارنست مندل در درسها و سخنرانيهايش در دانشگاه كمبريج  ،ارتباط مبارزه طبقاتي و رشد
اقتصادي را از  1870تا  1974نشان داد .در نمودار  4هم سويي مبارزه طبقاتي با رشد اقتصادي ،نشان داده
ميشود .مندل در عين ديدن استقﻼل نسبي ضربآهنگ مبارزه طبقاتي و از تﻼطمات اقتصادي به واسطه تفاوت
وضعيت عنصر ذهني ،همسويي اين دو فاكتور را در چشماندازي بلند مدت نشان ميدهد .سرمايهداري در تاريخ
چند صدساله خود ،مراحل مختلفي را پشت سر گذاشته است .اما آمار نمونهوار باﻻ و نيز نمودار  ،6همخواني قابل
توجهي با دورهاي كندراتيفي و گاه -دورههاي عصر كنوني دارند.
گاه -دورههايي كه از زمان كمون پاريس تا فروپاشي بلوك شرق طي شده است را ميتوان به ترتيب زير
دستهبندي كرد:
از شكست كمون تا جنگ اول جهاني و پيروزي انقﻼب اكتبر) ١٨٧٠تا  :(١٩١٧نخست دوره
سركوب پس از شكست كمون ،دورهاي كه انحصارات صنعتي و مالي گسترش يافتند .سپس رشد آرام طبقه كارگر،
احزاب سوسيال دمكرات و بينالملل دوم آغاز شد كه با دوران انقﻼبي  1905تا  1907در روسيه اولين تكانه بزرگ
سياسي-انقﻼبي را به وجود آورد .روسيه پس از اين دوران انقﻼبي كانون اصلي مبارزه طبقاتي در اروپا مي شود.
عﻼوه براين ،در پرتو تجربه دوران انقﻼبي  1905تا  ،1907آشكار شد كه براي پيروزي كامل يك انقﻼب ،رهبري
آن توسط طبقه كارگر به ضرورتي تاريخي تبديل شده و عصر انقﻼبات بورژوا -دمكراتيك كه طبقه سرمايهدار
Ibid, März 1987.
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Die langen Wellen im Kapitalismus, Ernset Mandel, isp-Verlag, 2. Auflage, März 1987.
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نقشي مترقي در روند مبارزه با فئوداليسم ايفا كرده بود به پايان رسيده است .رشد مبارزه طبقه كارگر و اوجگيري
تضادهاي كشورهاي امپرياليستي سالهاي پاياني اين گاه -دوره را رقم ميزند .تﻼش براي تحقق انقﻼب در
كشورهاي سرمايهداري اروپا و امريكاي شمالي و مخالفت با جنگهاي امپرياليستي ويژگي منشنماي اين دوره به
شمار ميرود .با آغاز جنگ اول جهاني و وقوع انقﻼب اكتبر در مخالفت و مقابله با اين جنگ خانمانسوز ،اين گاه-
دوره به پايان خود ميرسد و گاه -دورهاي ديگر آغاز ميشود كه كارگران ،دهقانان و زحمتكشان يك ششم كره
زمين را از حيطه نظام سرمايهداري و امپرياليستي خارج كردند.
از انقﻼب اكتبر تا پايان جنگ دوم جهاني ) ١٩١٧تا  :(١٩٤٥به همراه پاي گرفتن اولين كشور
شوراها ،موجي از انقﻼبات كشورهاي جهان و به ويژه اروپاي جنگ زده را به اميد رهايي از يوغ سرمايهداري فرا
ميگيرد .ايتاليا از  1917تا  1922دوران انقﻼبياي را از سرگذراند كه در اثر ناتواني بديل سوسياليستي ،فاشيستها
به رهبري موسوليني به قدرت رسيدند .در آلمان قيامهاي مكرر در اياﻻت مختلف با سركوب نظامي روبرو شدند تا
اين كه سرانجام ،پس از  15سال كشاكش در  1932با به قدرت رسيدن نازيسم )ناسيونال -سوسياليسم( بر جنبش
انقﻼبي ،كارگري و كمونيستي جهاني ضربه تاريخي بزرگي وارد شد .فروپاشي امپراتوري اتريش -مجارستان،
انقﻼب مجارستان در  ،1919استقﻼل چكسلواكي در اروپا ،و در آسيا جنبشهاي رهاييبخش در چين ،هند و ايران
اميدهاي پس از به قدرت رسيدن شوراها در  1917بودند كه همگي به شكست انجاميدند .شعلههاي اميد به رهايي
كه دوران انقﻼبي پس از  1917تمام جهان را روشن كرده بود ،به تدريج فرونشست و تهاجم ضدانقﻼب جهاني با
فاشيسم ،نظاميگري و جنگ آغاز شد .شكست جمهوري جوان اسپانيا و روي كار آمدن فاﻻنژها به رهبري فرانكو،
يكي از مهمترين نشانگرهاي روند عقبنشيني جنبشهاي انقﻼبي در اروپا بود.
مبارزات انقﻼبي ،با همه شكستهايش ،چنان موجب تضعيف كشورهاي سرمايهداري امپرياليستي شد كه از
برافكندن حكومت شوروي نوپا ،با همه ضعفهايش ،ناتوان شدند .اتخاذ سياست سركوب فاشيستي يكي از
ويژگيهاي منشنماي اين گاه -دوره بود .عﻼوه برآن ،به قيمت بهرهكشي و غارت وحشيانه مستعمرات و
كشورهاي ضعيفتر در آسيا ،افريقا و امريكاي ﻻتين ،سرمايهداري انحصاري قادر شد كه برخي از خواستهاي
طبقه كارگر در كشورهاي مركز را پاسخ دهد و قشري از كارگران يقه سفيد )اشرافيت كارگري( ،پايگاه خوبي براي
گرايشات رفرميستي ،سوسيال -دمكراتيك را درون نظام سرمايهداري ميشود .بدين ترتيب مبارزه با رفرميسم و
نحلههاي فكري ضدسوسياليستي و ضدكمونيستي ،بخشي دائم از چالشهاي سياسي و نظري اين گاه -دوره را
رقم ميزند .شكست فاشيسم در جنگ دوم جهاني ،موجب شكست طرح نابودي شوروي در جنگ جهاني نيز شد.
چنين شكستي براي سرمايهداري ،منجر به آن شد كه به روايت يك تاريخ نويس آمريكايي" ،كمونيسم با سرعت
 45كيلومتر در ساعت" )اشاره به در هم شكستن ارتش فاشيستي آلمان توسط ارتش سرخ و بازپس گيري مناطق
اشغالي توسط نيروي زرهي و تانكهاي ارتش سرخ در اروپاي شرقي( در اروپا پيشروي كند!
از پايان جنگ دوم جهاني تا فروپاشي شوروي و بلوك شرق ) ١٩٤٥تا  :(١٩٩٠در اين گاه-
دوره ،جهان شاهد ويژگيهاي مهمي همچون شكلگيري جهان دوقطبي ،شكلگيري اردوگاه شرق در خارج از
دنياي سرمايهداري امپرياليستي به سركردگي امپرياليسم امريكا ،تشكيل دو بلوك نظامي ورشو و ناتو و نهايتاً دو
جامعه اقتصادي موازي )با توانهاي متفاوت اقتصادي( جامعهي اروپا و كومكون ميباشد .در فضاي جهان دو
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قطبي و ترس از جنگ اتمي ،امكان حركت بيشتر و مستقلتري براي جنبشهاي رهايي بخش و مبارزات
ضداستعماري پديد آمد .از انتهاي دهه  1940تا اوايل دهه  1980ميﻼدي ،جنبشهاي رهايي بخش به مركز ثقل
مبارزه طبقاتي جهاني تبديل ميشوند .مبارزات ضداستعماري در هند ،كشورهاي خاورميانه ،افريقا يكي پس از
ديگري موجب به عقب راندن استعمار شدند .انقﻼبات چين ،كره ،ويتنام ،كوبا الهام بخش كارگران ،زحمتكشان،
روشنفكران و همه ستمكشان جهان شدند .ايرلند ،پرتقال و اسپانيا در اين دوره "كودكان ناآرام" اروپا به شمار
ميآمدند .مبارزات ارتش رهايي بخش ايرلند ،مرگ فرانكو و عقب نشيني فاﻻنژها در اسپانيا ،انقﻼب پرتقال در
 1974و سقوط ديكتاتوري نظامي ساﻻزار از جمله رخدادهاي مهم اين گاه -دوره در اروپا بودند .در پي انقﻼب
پرتقال كه پايانِ سياست استعماري پرتقال يكي از اهدافش بود ،انقﻼبات رهايي بخش در آنگوﻻ و موزامبيك
توانستند به پيروزي برسند.
يكي ديگر از ويژگيهاي منشنماي اين گاه -دوره ،شكلگيري جنبش دولتهاي غيرمتعهد يا "جنبش عدم
تعهد" بود كه در سال  1961توسط مارشال تيتو )يوگسﻼوي( ،جواهر لعل نهرو )هند( ،جمال عبدالناصر )مصر( و
احمد سوكارنو )اندونزي( بنيان گذاشته شد و نمايانگر بلوكي بودند كه رسما نميخواستند به هيچ يك از دو قطب
نظامي جهان ،تعلق داشته باشند .پس از فروپاشي بلوك شرق و نيز ناهمگوني سياسي در طيف تشكيل دهنده اين
بلوك ،عمﻼً از تاثيرگذاري آنان روز به روز كاسته شد تا اين كه سرانجام كامﻼ از صحنه خارج شد.
همزمان با رشد و پيشروي جنبشهاي رهايي بخش ،روندهاي نمونهوار ديگري هم در جريان بود :سركردگي
امپرياليسم امريكا در ميان قدرتهاي امپرياليستي ،و تضعيف نقش امپرياليسم انگليس .عﻼوه بر آن ،اين
امپرياليسم امريكا بود كه براي كشورهاي شكست خورده در جنگ دوم جهاني ،به ويژه ژاپن ،آلمان و ايتاليا ،خط
مشي كلي سياسي ،نظامي و اقتصادي تعيين ميكرد .اين نقش كماكان بيش از هفتاد سال در اين كشورها با
هزاران ابزار آشكار و پنهان حفظ شده است .در لحظات بحراني ،ميتوان شاهد قدرت تعيينكننده و بيمنازعه
امپرياليسم امريكا در اين كشورها بود .نقش امپرياليسم امريكا در صندوق بينالمللي پول و بانك جهاني ،تحميل
سياست تجاري از طريق سازمان تجارت جهاني از آن جملهاند .جنبشهاي ضدجنگ در اروپا ،مبارزات جنبش
كارگري و جنگ بين دو اردوگاه جهاني از تضادهاي مهم جهاني اين گاه -دوره بودند.
يك دگرگوني ديگر در دهه پاياني اين گاه -دوره ،عبارت است از تحول سرمايهداري از سرمايهداري انحصاري
دولتي و يا سرمايهداري سازمان يافته به سرمايهداري نئوليبرال .اين تحول همراه بود با تشديد روند
خصوصيسازي ،حذف قوانين حمايتي و نيز تضعيف بيش از پيش اتحاديههاي كارگري ،كه برنامهها و قوانين
دولت رفاه را به شدت به عقب راند .نئوليبراليسم از آن طريق موفق شد بر نرخ سود بيافزايد و از بحران انتهاي
دهه هفتاد ميﻼدي خارج شود .اين تجديد سازمان سرمايهداري نخست در شيلي پس از كودتاي پينوشه آزموده
شد ،سپس در دهه هشتاد ميﻼدي از امريكا به دولتهاي اروپايي و از آن جا به تمام جهان ديكته شد .نئوليبراليسم
موجب يك دهه تنفس براي نظام شد .با فروپاشي بلوك شرق و گشايشِ بازارهاي اين كشورها ،نئوليبراليسم
امكانِ انباشت وسيعتر و مجال ده ساله دوبارهاي يافت .در دو دهه نخست سده بيست و يكم ،نئوليبراليسم به لحاظ
اقتصادي و سياسي به پايان خود رسيده و تاكنون راه برون رفتي از بحران مزمن و ساختاري سال  2008را نيافته

است .توسل به جنگ در افغانستان و عراق توسط دولت بوش پسر ،ظهور شديدتر بحران را تنها براي چند سالي به
تعويق انداخت ،وليكن در سالهاي اخير شكافهاي سرمايهداري ژرفتر و گستردهتر از قبل ظاهر شدهاند.
روندها و تضادهاي گاه -دوره كنوني :از زمان فروپاشي بلوك شرق
فروپاشي جهان دو قطبي را ميتوان رخداد و نقطه عطف مهمي در نظر گرفت كه سرآغاز گاه -دورهي كنوني در
عصر امپرياليسم و انقﻼبات پرولتري است .اين نقطه عطف ،هم هنگام است با آغاز موج بلند پنجم كندراتيف در
سال  .1990با توجه به مقدمات پيشين ،بايد به اين پرسش پاسخ داد كه با در نظر گرفتن تحوﻻت وسيع سياسي و
تاريخي از سال  1990به بعد ،چه تضادهايي در اين لحظه تاريخي در گستره جهاني موضوعيت بيشتري داشته و
گرانيگاه مبارزه طبقاتي در ابعاد بينالمللي را به وجود ميآورند؟ آيا پاسخ مستقيم و بﻼواسطه به تضاد اصلي "كار و
سرمايه" ،يك پاسخ ممكن ميتواند باشد؟ يا اين كه پيروزي بر اردوي سرمايه از طريق پيروزي در حلقههاي ديگر
نبرد طبقاتي به پيش ميرود؟ يعني كه تضاد كار و سرمايه در اشكال ديگري از نبردهاي طبقاتياي خود را پديدار
ميسازد .اگر چنين است ،در لحظه تاريخي كنوني اين تضادهاي ديگر كدامند؟
در بررسي تضادهاي گاه -دوره كنوني نبايد ميان آنها يك ديوار چين كشيد .گاه ،بحران يا تضاد از جايي
سربرميآورد و با بررسي ژرفتر دﻻيل آن به ريشهها و تضادهاي ديگري برميخوريم .اين طبقهبندي فقط تﻼشي
است جهت بررسي منظم انبوه رويدادها و آشكارسازي زنجيره ضرورتها .عليرغم همه تحوﻻتي كه از دهه نود
ميﻼدي تاكنون رخ داده ،بررسي تجربي رويدادهاي نقاط مختلف جهان نشان ميدهد كه تضاد كار و سرمايه ،تضاد
اصلي جهان كنوني است .عصر امپرياليسم و انقﻼبات پرولتري نه فقط به پايان نرسيده بلكه بيش از پيش روندهاي
نمونهوار آن قابل رويتاند.
امروزه ،در مقابله با تهاجم افسار گسيخته سرمايهداري در طي ربع سده اخير ،ضرورتي بيش از پيش وجود دارد كه
رهبري نيروي كار ،طبقه كارگر جامعه جهاني نقش خود را در گاه -دوره كنوني از نو تعريف كند و نقش هژمونيك
را در عمل باز ستاند .گذار از سرمايهداري به جامعهاي با ساختاري سياسي ،اجتماعي و اقتصادياي عاليتر و
انسانيتر  -سوسياليسم  -ماهيت اصلي اين عصر است .در صورت ستروني اين تﻼش براي دسترسي به جامعهاي
نوين ،بربريت و نابودي بشريت توسط سرمايهداري كور ،كه هيچ مقاومت جدي طبقاتي را در برابر خود نميبيند،
سرانجامِ تاريخ بشر خواهد بود .پايان جهان دو قطبي ،جارچيان سرمايه را خشنود ساخت كه بدون خطر انقﻼب و
مقاومت اجتماعي ميتوانند حقوق اجتماعي كارگران و كارورزان جامعه را بيش از پيش زيرپا بگذارند ،با قواي
نظامي كشورهاي كوچك را نابود كرده و سپس براي بازسازي آن ويرانهها ،انحصار قراردادهاي غارتگرانه خود را
به كشورها و دولتهاي شكست خورده تحميل كنند .براي جلوگيري از رشد بديل چپ و سوسياليستي ،حقوق و
آزاديهاي اجتماعي را به بهانه مبارزه با ترور ،در همه جوامع محدود كردند .براي سركوب موج جديد مبارزه
طبقاتي نخست جنگ و مبارزه با تروريسم را مستمسك ساختند و سپس مارش نژادپرستان ،راست افراطي و
فاشيستها را در سراسر امريكا ،اروپا ،امريكاي ﻻتين و خاورميانه سازمان دادند .هرآينه سرمايهداري جهاني نتواند
از بحران ساختاري نظام سرمايهداري كه از سال  2008در آن دست و پا ميزند ،خارج شود مسلماً فاشيزم آخرين
سﻼح سرمايهداري در سركوب جنبش ضدسرمايه خواهد بود .سرمايههاي بزرگ با ايجاد ساختارهاي پيچيده
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سياسي و اجتماعي ،سلسله مراتب نظم نوين جهاني موجود را تداوم ميبخشند .در همان حال ،اختﻼفات قطبهاي
بزرگ سرمايهداري ،آتش جنگهاي نيابتي را در كشورهاي كوچك و به ويژه در خاورميانه شعلهور كردهاند .به طور
خﻼصه ،چنين به نظر ميرسد كه در كشمكشهاي مختلف طبقاتي و اجتماعي در گوشه و كنار جهان ما شاهد
تضادها و چالشهاي زير بودهايم:
 -1جهانيسازي سرمايهدارانه :پس از فروپاشي بلوك شرق و اعﻼم "نظم نوين جهاني" توسط جرج بوش
پدر ،بحرانها و تضادهاي جهانيسازي سرمايهدارانه خود را به اشكال مختلف در سراسر جهان بروز داده اند؛
 -2تضاد كار و سرمايه :تضادهاي طبقاتي و مشخصاً تضاد ميان طبقه كارگر ،زحمتكشان و اقشار پاييني
اجتماع با سرمايهداران و حاكميتهاي محلي؛
 -3تضادها و رقابتها بين دول بزرگ امپرياليستي :اوج گيري دور جديدي از تضادها و رقابتها بين دول
بزرگ امپرياليستي كه در قطبهاي مختلف سرمايهداري گرد آمدهاند :امپرياليسم امريكا و انگليس تحت
عنوان سرمايه انگلوساكسون ،آلمان -فرانسه تحت عنوان جامعه اروپا ،ژاپن ،چين و نيز روسيه تحت عنوان
اورآسيا در سراسر جهان هر يك براي افزايش دامنه نفوذ خود و تغيير توازن قدرتهاي ارتجاعياشان در
جدالي آشكار و نهان با يك ديگر درگيرند؛
 -4تضاد خلقهاي تحت ستم با تجاوزات نو-استعماري و سياست قايقهاي توپدار دولتهاي بزرگ
سرمايهداري؛
 -5تشديد مشكﻼت حاصل از جهانيسازي سرمايهدارانه و پيشروي افسار گسيخته سرمايهداري كه نياز به
تمركز و راه كارهاي فوري دارند كه عمدتاً عبارتند از:
آ .رشد مجدد نژادپرستي و فاشيسم ،مسئله مهاجرت و پناهندگان و سركوب مهاجرين؛
ب .افزايش نظاميگري و باﻻ گرفتن خطر جنگهاي بزرگ و منطقهاي در ابعادي بزرگتر از لحظه
كنوني؛
ج .فجايع زيست محيطي و اتمي؛
د .زنده شدن دوباره فرهنگ پدرساﻻر ،مشروعيت بخشي دوباره به سكسيسم ،بنيادگرايي و
محافظهكاري مذهبي و سركوبهاي جنسيتي.
از بين رفتن جهان دوقطبي موجبي براي تشديد گسترده حملهي نومحافظهكاران به دستاوردهاي جنبش چپ و
كمونيستي در زمينه سياسي و ايدئولوژيك شد .در اوج پايكوبي راست افراطي ،فوكوياما "پايان تاريخ" را در سال
 1991اعﻼم كرد .وقايع بعدي نشان داد كه چيزي پايان نيافته ،بلكه دور جديدي از جنگها و تجاوزات
امپرياليستي براي تقسيم مجدد جهان و براي شكل دادن به "نظم نوين جهاني" آغاز شده و سرمايهداري تعرض
خود را به حقوق كارگران ،زحمتكشان و تمام شهروندان جامعه به صورت لجام گسيخته آغاز كرده است .فروپاشي
جهان دو قطبي ،هم زمان با مرحله نخست موج پنجم كندراتيف ) 1990تا  ،(2015فضاي مناسبتري براي
تحكيم هژموني امپرياليسم امريكا و متحدانش بر سراسر جهان پديد آورد.
در عين حال ،در مرحلهي دومِ موجِ پنجمِ كندراتيف ) 2015تا  (2040شاهد روندي مخالف با مرحلهي نخست
هستيم .نقش سركردگي و هژموني امپرياليسم امريكا ،دچار بحراني جدي همراه با پيامدهاي خطرناك شده است.

پرويز صداقت در توضيح نظريه والرشتاين به يكي از ويژگيهاي منشنماي گاه -دوره كنوني اشاره ميكند .او
براين نظر است كه امريكا با تهاجمهاي پرهزينه نظامي ،به روند زوال هژموني خود شتاب بخشيده است .از
نمودهاي افول هژموني امريكا و چيرگي شرايط آشفتگي عوامل زير ذكر ميشوند:48
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كاهش شديد توان نظامي امريكا؛
چشم انداز حركت به نظام چند ارزي؛
ظهور قدرتهاي ژئوپلتيك جهاني )امريكا ،روسيه ،فرانسه ،بريتانيا ،چين ،برزيل (…،و بروز ائتﻼفهاي
شكننده ميان اين قدرتها.

صرف نظر از دقت و درستي دﻻيلي كه والرشتاين برميشمرد ،رخدادهاي پس از روي كار آمدن ترامپ در نوامبر
 2016تاييدي بر بحران هژموني امپرياليسم امريكا بودهاند .اتخاذ سياست گمركي حمايتي از انحصارات امريكايي،
خروج يا فاصلهگيري از سازمانهاي بينالمللي كه امريكا در گاه -دوره پيشين براي تثبيت سركردگي سياسي و
اقتصادياش از آنها استفاده ميكرد و بسياري از عوامل و شواهد ديگر نشان ميدهند كه امپرياليسم امريكا براي
حفظ هژمونياش راه حل اقتصادي ندارد .تنها يك راه حل برايش باقي مانده است :جنگ و نظاميگري .اين تنها
پهنهاي است كه امپرياليسم امريكا تا اين لحظه برتري كامل و قدرت نابودكننده خود برتمامي كره زمين را حفظ
كرده است) .برخﻼف نظر والرشتاين(
يكي ديگر از ويژگيهاي گاه -دوره كنوني ،تشديد رابطه استعماري يا نو -استعماري با كشورهاي در حال توسعه
است .در عرصه اقتصادي ،شكاف ميان كشورهاي مركز امپرياليستي و كشورهاي پيراموني بيش از پيش تشديد
ميشود .توليدات صنعتي و تكنولوژيك استراتژيك و صنايع مادر انحصاراً در كشورهاي مركز توليد شده و به
كشورهاي پيراموني آن دسته از صنايع انتقال مييابند كه براي مركز امپرياليستي اهميت استراتژيكشان را از
دست دادهاند يا حتي موجب نابودي محيط زيست كشور توليد كننده ميشوند .از آن جمله ميتوان انتقال توليداتي
با پسابهاي شيميايي خطرناك در امريكاي ﻻتين يا آسياي جنوب شرقي ،نظير باطريها يا لوازم جانبي كامپيوتر
را ذكر كرد .پيامد صنايع ناكارا و بازارهاي محدود در كشورهاي پيرامون موجب اتكاي بيش از پيش به صادرات
مواد خام به مركز ميشود .اين مواد اوليه خام و انرژي به دﻻيل شرايط و مناسبات نابرابر در اقتصاد جهاني و
موقعيت انحصاري كشورهاي مركز ،به قيمت ارزان خريده ميشوند و به عبارت دقيق تر به تاراج ميروند.
انقﻼب علمي و فني :راهي براي خروج از مرحله ركود
عليرغم تفاوت رويكرد نظريهپردازانِ سرمايهداري و سوسياليست ،در توضيح و طبقه بندي امواج كندراتيف ،معهذا
آنها در برخي پارامترها مشتركاند .در مركز اين تحليلها ،مسئله نوآوري و انقﻼب فني و تكنولوژيك قرار دارد.
سياست "بازگشت به گذشته" و گريز از روند انقﻼب علمي و فني ،راه حلي واقعي ،پيشرو و آينده گرا براي مبارزه
" 48اﻣانﻮئﻞ والرﺷتايﻦ و پايان سرﻣايهداری" ،پرويز صداﻗﺖ /https://pecritique.com/2014/02/28
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با سرمايهداري نيست .بسياري از اين پيشرفتها ،در خدمت انسانها و كمكي براي زندگي بشر هستند .پرسش
كليدي اين است كه جامعه بشري چگونه ميتواند چنين توانايي و قدرت تكنولوژيكياي را در خدمت انسانها و
طبيعت مورد بهرهبرداري واقع دهد .پيشرفت تكنولوژيك چاقوي دو دمي است كه اگر در دست نيروهاي
سرمايهداري قرار داشته باشد ،از اين تواناييهابراي بهرهكشي شديدتر ،بيكارسازي انبوه ،كنترل پليسي و امنيتي
جامعه ،افكار و رسانههاي عمومي و نابودي طبيعت استفاده خواهند كرد .جامعه بشري بايد براي كنترل ،نظارت و
بازبيني دائم تكنولوژيهاي مدرن راه حلي درازمدت داشته باشد .اهميت آگاهي طبقاتي ،معيارهاي اخﻼقي و انسان
دوستانه ،دمكراسي وسيع و مستقيم در جامعه امروز و فردا و نيز مسئله الگوي اداره جامعه و تمركز زدائي قدرت
)سياسي ،اقتصادي و تكنولوژيك و (...بيش از هميشه به چشم مي خورد.
با توجه به تواناييهاي بزرگ بشر در زمينه علم و تكنولوژي در سده بيست و يكم واضح است كه چشم انداز
انقﻼب اجتماعي ،به يك نظام سياسي-اجتماعي پيچيدهتري به نسبت الگوهاي سياسي اواخر سده نوزدهم و سده
بيستم ،نياز دارد .مارتين شواب از نظريهپردازانِ سرمايهداري و بنيانگذار فروم اقتصاد جهاني ،در "انقﻼب صنعتي
چهارم" درباره انقﻼب فني معاصر چنين ميگويد:

»...ما هماكنون در آغاز انقﻼبي هستيم كه شيوهي زندگي ،كار و آنچه را كه به اين دو بستگي دارد
به صورت بنيادين تغيير ميدهد ...هنوز مانده است كه ما سرعت و گستردگي اين انقﻼب نوين را
دريابيم ...مرزشكنيهاي فناوريهاي نوپديد را تصور كنيد كه گسترهاي را از هوش مصنوعي،
ربوتيك و اينترنت اشياء ،خودروهاي بدون سرنشين ،چاپ سه بعدي ،نانوفنآوري ،زيست فنآوري،
علوم مواد ،ذخيرهسازي انرژي و محاسبهگري كوانتومي را پوشش ميدهد و تازه اين موارد فقط
بخشي انگشت شمار از اين فنآوريها ميباشند ...ما هم اكنون شاهد جابهجاييهاي ژرف در
گسترهي همهي صنايع هستيم كه ويژگي همهي آنها دگرگوني كامل حوزه هاي كسب و كار،
مرزشكني در مشاغل و شكلدهي مجدد توليد ،مصرف ،حمل و نقل و سامانههاي رسانش .در
جبههي اجتماعي ،يك جابه جايي پارادايمي در راه است كه ماهيت كار ،ارتباطات و نيز چگونگي
بيان ،اطﻼع رساني و تفريحات ما را در بر ميگيرد .همسان اين روند ،حكومتها و نهادها،
سامانههاي آموزشي ،ارائه خدمات بهداشتي و درماني ،حمل و نقل و بسياري از گسترههاي ديگر هم
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دستخوش بازشكلدهي كاملي هستند«.

آن چه را كه مارتين شواب "بازشكلدهي" مينامد ،در واقع تﻼش نظام سرمايهداري ،براي پيدا كردن مدلي براي
خروج از سرمايهداري نئوليبرالي و حفظ كل نظام سرمايهداري است كه در باﻻ به عنوان "تجديد سازمان
سرمايهداري" معاصر به آن اشاره شد .او روندهاي سرمايه جهاني را كه در امريكاي شمالي و اروپاي غربي در
جريان است به عنوان آينده توليد ،توزيع و جامعه آتي معرفي مي كند ،در عين حال ،برايش روشن است كه اين
تغييرات در همه جهان يكدست نيست:
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"انقﻼب صﻨعتﯽ ﭼهارم" ،نﻮيﺴﻨده ﮐﻼوس ﺷﻮاب ،ترجمه دﮐتر ايرج نبﯽ پﻮر ،بﻮﺷهر :دانﺸگاه ﻋلﻮم پزﺷکﯽ بﻮﺷهر١٣٩۶ ،

»هنوز  17درصد از مردم جهان از مزاياي انقﻼب صنعتي دوم بهره نگرفته اند و تقريباً  3/1ميليارد نفر
هنوز دسترسي به الكتريسيته ندارند .اين نكته براي انقﻼب صنعتي سوم نيز مصداق دارد زيرا بيش از
نيمي از جمعيت جهان ) 4ميليارد نفر( كه اكثر آنها در كشورهاي در حال توسعه زيست ميكنند ،هنوز
به اينترنت دسترسي ندارند .دوك نخ ريسي )نماد برجستهي انقﻼب صنعتي اول( تقريباً  120سال
طول كشيد تا به خارج از اروپا گسترش يابد .برعكس ،اينترنت ،در كمتر از يك دهه در گستره جهان
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نفوذ كرد«.

در توضيحات مندل درباره موجهاي كندراتيف ديديم كه باﻻ رفتن نرخ بهرهكشي و توليد ارزش اضافه ،الزاماً به
افزايش نرخ سود منتهي نميشود .چون نرخ استثمار تنها به سرمايه متغير وابسته است در حالي كه نرخ سود به
مجموع سرمايه ثابت و متغير .ميتوان با باﻻ بردن كارايي سرمايه ثابت )از طريق نوآوري يا به عبارتي ارزش اضافه
نسبي( بدون دست زدن به ميزان سرمايهي متغير ،حجم توليد ارزش اضافه )نه مقدار( در كل حجم باﻻ برد و
سرمايه ر افزايش داد .يعني نرخ ارزش اضافه در واحد سرمايه متغير باﻻ رفته است .از طريق افزايش بارآوري با
ماشينهاي جديد ،با تعداد ثابت كارگر ،ميزان كاﻻي بيشتري در واحد زمان توليد ميكنند .اما از آن جايي كه
سرمايه ثابت افزايش يافته ،نرخ سود كاهش مييابد.
از سوي ديگر ،نوآوري در زمينه هاي تكنولوژي ديجيتالي ،هوش مصنوعي ،خودروهاي بدون راننده ،بيوتكنولوژي،
به كارگيري روبوتها در توليد ،توزيع و خدمات بهداشتي و اجتماعي به جاي نيروي كار انساني و ...اميدهاي
سرمايهداري معاصرند براي خروج از مرحله ركود بزرگي است كه با بحران  2008به اشكال مختلف در سطح جهان
خود را نشان ميدهد .در مركز همهي نوآوريهاي دههي كنوني و دههي آتي "توان نافذ ديجيتالي شدن و
فنآوري اطﻼعات" 52قرار دارد .كﻼوس شواب در همسويي با فروم اقتصادي جهاني و شوراهاي برنامه ريزي
جهاني فروم ،نوآوريهاي استراتژيك سرمايهداري را چنين طبقه بندي ميكند:53
نوآوريهاي فيزيكي
وسايل رسانگر خودران :عﻼوه بر خودروهاي بدون راننده ،رسانگرهاي ديگر بسياري چون پهپادها ،باربرها،
قايقها و هواپيماها نيز هماكنون وجود دارند .با پيشرفت فنآوريهايي همچون حسگرها ،هوش مصنوعي و
قابليتهاي ماشينهاي خودران نيز با شتاب بهبود مييابند.
چاپ سه بعدي :توليد يك شيئي فيزيكي از طريق چاپ ﻻيه بر ﻻيه از يك طرح سه بعدي ديجيتالي .اين
تكنولوژي جديد منطق تاكنوني ابزارسازي ،ريختهگري و توليد قطعات را برهم خواهد ريخت و انقﻼبي در زمينه
ساخت قطعات و ماشين آﻻت به وجود خواهد آورد.
روبوتيك پيشرفته :نقش فزاينده روبوتيك در حيطه كار ،از كشاورزي گرفته تا پرستاري ،روند نمونهوار
دهههاي آتي خواهد بود.
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همان ﻣﻨبﻊ ۵٠

 52همان ﻣﻨبﻊ  ،۵٠ص ٣۵
 53همان ﻣﻨبﻊ  ،۵٠فﺼﻞ دوم پيش رانها١٣٩۶ ،
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مواد جديد :اختراع رده جديدي از مواد كه سبكتر ،محكمتر و سازگارتر هستند .براي نمونه موادي كه توانايي
خودترميمي و خودپاك كنندگي دارند .اين مواد پتانسيل بازارهاي توليد و مصرف جديد دهههاي آتي خواهند بود.
نوآوريهاي ديجيتالي
اينترنت اشياء :اينترنت اشياء را مي توان ،ارتباط ميان اشياء )محصوﻻت ،خدمات ،مكانها و غيره( و افراد
توصيف كرد كه از طريق فنآوريهاي اتصالي و پﻼتفرمهاي متنوع ،امكانپذير ميشود .شيوهاي كه مديريت
انبارداري كاﻻهاي مصرفي و سرمايهاي را دگرگون كرده ،سرمايهداري را توانمند ميسازد تا داراييها و فعاليتهاي
بازاريابي و خدماتش را به خوبي بهينه نماييد .اين فرايند ،اثر دگرگون كنندهاي بر تمام صنايع ،از توليد گرفته تا
زيرساخت و صنعت سﻼمتي ،خواهد داشت.
پول ديجيتالي :بيت كوين 54از شناخته شدهترين پولهاي ديجيتالي در اين سالهاست كه به عنوان واحد مبادله
جهاني خود را روز به روز بيشتر تثبيت ميكند .پيامدهاي غلبه "پول جهاني ديجيتالي" بر نظام ارزي كشورهاي
جهان ،يكي از ويژگيهاي حركت سرمايه در جهان است كه نتايجش هنوز به تمامي آشكار نشده اند.
بازار كار و خدمات "سفارشي" 55و "مشاركتي" : 56الگويي از بازاركار موسوم به"سفارش و خدمات
اينترنتي" كه جانشين الگوهاي تاكنوني و رايح كار و قراردادهاي كاري شده و دور جديدي از خود-استثمارگري
خردبورژوازي پاييني و مياني را موجب مي شود .براي نمونه ،سفارش تاكسي از طريق تلفن همراه و
اپليكيشنهايي نظير  ،Uberفيس بوك ،علي بابا ،سفارش مواد غذايي آن-ﻻين ،براي خريد روزانه و يا سفارش
غذاي آماده ،ارائه خدمات فردي از نظافت خانه تا تن فروشي و ...را ميتوان ذكر كرد .تغيير الگوي كار ،از شكل
رايج به شكل ديجيتال ،يك جنبه كليدي از مناسبات خرده بورژوايي درون جامعه سرمايهداري مدرن را آشكارتر و
عنان گسيخته تر نشان ميدهد .در اين نوع از بازار كار و خدمات ،خريدار و فروشنده هر دو بازندههايي هستند كه
در سلسله مراتب تقسيم كار جامعه ،تابعي از خواستهاي انحصاراتي خواهند بود كه اپليكيشن و پﻼتفرم ديجيتالي
را در اختيار دارد .خريدار و فروشنده ،مستقيم يا غيرمستقيم ،با هر خريد و فروش آن-ﻻين ،درصد معيني از حجم
"معامله" را "با يك كليك" به صندوق مالكين اپليكيشين و پﻼتفرم ديجيتالي پرداخت ميكنند .براي مثال
قمارخانه را در نظر بگيريد كه كارمند قمارخانه )ارائه خدمات( و قمارباز )مصرف كننده( با هر بازي ،درصد معيني از
داو بازي را به صندوق كازينو )به زبان قديمي :شيتيلي قمارخانه!( ميپردازند .صاحب كازينو برنده دائمي چنين
قماري است!

Bitcoin
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On-demand

55

Sharing economy
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بيوتكنولوژي
بنابه نظر نفيدوف ،مهمترين عامل رونق اقتصاد سرمايهداري در طي موج كنوني كندراتيف ،بيوتكنولوژي و صنعت
سﻼمتي است .سرمايهگذاري براي رونق آتي از هم اكنون آغاز شده است» .دو برنامهي تحقيقاتي در جهان كه
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طي چند سال گذشته بيشترين سرمايهگذاري روي آنها انجام شده است ،در گسترهي علوم مغز بودهاند«.
پزشكي و صنعت سﻼمتي :استفاده از تواناييهاي به دست آمده از تركيب دانش ژنتيك و تكنولوژي
اطﻼعاتي ،چشماندازهاي گستردهاي در زمينه هاي شبيهسازي زنجيرههاي ژنتيك دي ان اي ،58رد يابي
زنجيرهاي ژنتيك مولد بيماريهاي خطرناك ،و يا دستكاريهاي ژنتيكي )بيولوژي سنتتيك( را فراهم آورده است.
مهندسي ژنتيك در پهنه دامداري و كشاورزي :علي رغم تمام ناروشنيهاي زيست محيطي و اخﻼقي در
زمينه مهندسي ژنتيك معهذا اين رشته به سرعت ،با دقت و كارآمدي زياد در حال پيشرفت است .از دستكاري
ژنتيكي حيوانات براي توليد بيشتر گوشت يا تخم مرغ گرفته تا تغيير دانههاي گياهي براي افزايش بارآوري،
موضوعاتي هستند كه در دستور كار مراكز پژوهشي و نيز توليدي انحصارات مواد غذايي قرار دارند .همچنين
پژوهشها در زمينه ژنوم انساني )زنجيره ژن دي .ان .آ  (DNAو شناسايي و رمزگشايي كدهاي زنجيرهي
ژنتيكي در جريان است .اين پژوهشها ميتوانند براي پيشرفت پزشكي مورد استفاده قرار بگيرند )براي نمونه
مبارزه با سلولهاي سرطانزا( و هم در دست "سرمايهداري ناباب!" و يا نژادپرست براي تغييرات ژنتيكي نوزادان
در زمينهي رنگ پوست و چشم ،توانايي فكري و ميزان هوش براي "طبقات" اجتماعي مختلف مورد سوءاستفاده
قرار گيرند .با همين چند نمونهساده ،به روشني اهميت كنترل سياسي كل جامعه انساني برروي چنين پژوهشهاي
علمي بيش از پيش آشكار ميشود.
چاپ زيستي :59تركيب ساخت و ساز سه بعدي با ويرايش ژن ،زمينه پژوهش و توليد ميان -رشتهاي جديدي را
به وجود آورده است كه بافتهاي زنده را با هدف ترميم و بازآفريني بافت و اعضا بدن انسان توليد ميكنند .چاپ
زيستي ،هم اكنون ،براي توليد پوست ،استخوان ،قلب و بافت عروقي به كار رفته است.
پيشبينيهاي تا سال 2025
در بحثهاي باﻻ به برخي نقاط تحول سياسي ،تاريخي و اقتصادي اشاره شد .در زمينهي نوآوريهاي تكنولوژيك
تا سال  2025نظرسنجي در خور توجهي وجود دارد كه در صورت تحققِ حتي  30درصد از اين پيش بينيها تا چند
سال آتي ،تركيب نيروي كار ،سازماندهي توليد و توزيع دستخوش دگرگونيهاي جدياي خواهند شد.

»در گزارش فروم اقتصادي جهاني در سپتامبر  2015تعداد  21نقطه تحول  60شناسايي شدند .نقاط
تحول ،زمانهايي هستند كه در جابهجاييهاي فنآورانهي خاص بر پيكرهي اصلي جامعه ،ضربهي
 57همان ﻣﻨبﻊ  ،۵٠ص .۵٠
DNA: Deoxyribonucleic Acid
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Bioprinting

59

Tipping Point

60
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كاري خود را فرود ميآورند .اين  21نقطه تحول شناسايي شده توسط فروم ،آيندهي ديجيتالي و
جهان فوق العاده به هم پيوسته را شكل خواهند داد .پيشبيني ميشود كه طي ده سال آينده همهي
نقاط تحول متحقق خواهند شد و به روشني جابه جاييهاي ژرف برخاسته از انقﻼب صنعتي چهارم
را پوشش خواهند داد .در يك پژوهش پيمايشي توسط شوراي برنامهريزي جهاني فروم اقتصادي
جهان بر روي " آيندهي نرمافزار و جامعه" ،با شركت بيش از  800مدير و خبرهي بخش فنآوري
اطﻼعات و ارتباطات ،اين نقاط تحول شناسايي شدند .جدول زير درصد پاسخ دهندگاني كه
61
پيشبيني ميكنند اين نقاط تحول تا سال  2025روي خواهند داد را نشان ميدهد«.
)ن .ك .به منبع جدول چهار(62

رديف

نقطه تحول /پرسش

درصد
پاسخ

١
٢
3
4
5
6
7

مثبت
 10%از مردم لباسهايي ميپوشند كه به 91/2%
اينترنت اتصال دارد.
 90%از مردم داراي توان ذخيره سازي مجاني 91/0%
)مورد حمايت تبليغات( و بي حد و مرز هستند
تعداد يك تريليون حسگر به اينترنت اتصال 89/2%
دارند.
اولين داروشناس روبوتيك در اياﻻت متحدهي 86/5%
امريكا
 10%از عينكهاي مطالعه به اينترنت اتصال 84/5%
دارند.
 80%از مردم حضور ديجيتالي در اينترنت دارند84/4% .
اولين اتومات چاپ شده به صورت سه بعدي در 84/1%

 61همان ﻣﻨبﻊ  ،۵٠ص .۵٣
Deep Shift - Technology Tipping Points and Societal Impact, Global Agenda Council on the Future of Software and Society, World
Economic Forum, September .
62

خط توليد
 8اولين دولت كه به جاي سرشماري از با منابع 82/9%
دادههاي بزرگ  big-dataاستفاده مي كند
 9اولين تلفن همراه قابل نصب در بدن به صورت 81/7%
تجاري وارد بازار ميشود
 5% 10چاپ سه بعدي محصوﻻت مشتريان
81/1%
 90% 11از جمعيت دنيا از گوشيهاي هوشمند 80/7%
استفاده ميكنند
 90% 12از جمعيت دنيا دسترسي به اينترنت دارند 78/8%
 10 13درصد كل خودروهاي آمريكا خودروهاي 78/2%
بيراننده ميشوند
 14اولين پيوند كبد چاپ شدهي سه بعدي
76/4%
 30% 15از حسابرسيهاي شركتي توسط هوش 75/4%
مصنوعي انجام ميشود
 16براي اولين بار ،ماليات توسط دولت ،از طريق 73/1%
فنآوري زنجيرهي بلوكي )(blockchain
انجام ميشود
 17بيش از  50درصد بار ترافيكي اينترنت خانگي 69/9%
براي ادوات و اسباب است
 18ببيشتر سفرها توسط خودروهاي مشاركتي 67/2%
انجام ميشوند تا خودروهاي شخصي
 19اولين شهر با بيش از  50هزار سكنه و بدون 63/7%
چراغهاي ترافيكي
 10% 20از توليد ناخالص داخلي در سطح جهان در 57/9%
فنآوري زنجيره بلوكي ذخيره شده است.
 21اولين ماشين با هوش مصنوعي در هئيت 45/2%
مديرهي شركت حضور مييابد.
جدول  -4نقاط تحولي كه انتظار ميرود تا سال  2025روي دهند
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جهاني سازي سرمايه دارانه
تكيه بر ويژگي سرمايهدارانه روند كنوني جهانيسازي از آن جهت است كه جهانيسازي و ايجاد جامعه مشترك
جهاني ،امري نيست كه في نفسه مثبت يا منفي باشد .پاسخ به اين پرسش كه جامعه مشترك جهاني چگونه و
تحت كنترل چه كساني شكل گرفته و يا خواهد گرفت ،مهم است.
پيشرفت و ادغام تكنولوژي در شاخههاي مختلف صنعت همچون تكنولوژي اطﻼعاتي ،فضايي ،ژنتيك و ...با
يكپارچهكردن بيش از پيش نقاط مختلف جهان در نظام جهاني سرمايهداري همراه شده است .دانش بشر و رشد
نيروهاي توليدي به وضعيتي رسيده است كه جامعه بشري از لحاظ فني و تكنولوژيك ،امكان گذار به نظام
اقتصادي-اجتماعي عاليتري را دارد .گويي توضيح لنين در اين مورد زندهتر از قبل ،به شرايط امروز برميگردد .او
نوشت:

»امپرياليسم به طور كلي در نتيجهي تكامل سرمايهداري و ادامهي مستقيم ويژگيهاي اساسي آن به
وجود آمده است .سرمايهداري در مرحلهي معيني از تكامل خود و آن هم در مدارج بسيار عالي تكامل خود
به امپرياليسم سرمايهداري مبدل شد و اين هنگامي است كه بعضي ويژگي هاي اساسي سرمايهداري به
نقيض خود بدل ميشوند و در تمام جهات عﻼئمي موجود و مشهودند كه مختص دوران انتقال از
63
سرمايهداري به نظام اجتماعي-اقتصادي عاليتري است«.

از مختصات گاه -دوره كنوني ،موج پنجم كندراتيفي ،بحران مزمن اقتصادي است .سرمايهداري تاكنون از طريق
جنگ ،سركوب طبقاتي ،نابودي نيروهاي مولده و عقب راندن نيروي كار ،به همراه نوآوري ،اصﻼحات اقتصادي و
تجديد سازمانِ سرمايهداري توانسته از بحران اقتصادي خارج شود ،اما در گاه -دوره كنوني ،بحران از منطقهاي به
منطقهاي ديگر ،از كشوري به كشور ديگر منتقل ميشود و جان سختتر از بحرانهاي پيشين به نظر ميآيد.
افزايش كارايي و شدت كار ،افزايش سرعت چرخه سرمايه از طريق ديجيتاليكردن سرمايه ،مرزهاي هر دم
تازهتري مييابد و چنين به نظر ميرسد كه با چنين تدابيري گرايش سقوط نرخ سود را با عطش سرمايه جهاني
سازگار سازد.
در گاه -دوره كنوني ،بحران مزمن اقتصادي و سقوط منظم نرخ سود ،بن بست راهحلهاي نئوليبراليستي
سالهاي انتهايي گاه -دوره پيشين ،كه تحت عنوان خصوصيسازي و رياضت اقتصادي به تمام كشورهاي جهان
ديكته ميشد ،آشكار شده است .جهانيسازي سرمايهدارانهاي كه حاصل چنين سياست نئوليبراليستي بوده است،
ديگر در اين جهان جايي براي انباشت بيشتر و دسترسي به نرخ سود باﻻتر را ندارد:

»وضعيت حاصل از چنين شرايطي آميزهاي از سركوب ،رياضت و مداخلهگري در اقتصاد بوده است.
پيآمد سياسي آن نيز آميزهاي از سردرگمي ،خشم و هراس در سطح جهاني بوده است .در ايالت
متحده امريكا از يك سو جنبش محافظهكارانهي تيپارتي و از سوي ديگر جنبش ترقيخواهانهي
تسخير والاستريت .از يك سو ارتجاع سلفيگري و از سوي ديگر ترقيخواهي نهفته در جنبش بهار
" 63اﻣپرياليﺴم به ﻣثابه باﻻتريﻦ ﻣرحله سرﻣايهداری" ،نﻮﺷته لﻨيﻦ ،١٩١۶ ،ترجمه ﷴ پﻮرهرﻣزان ،ﻣجمﻮﻋه آثار ص ۴٢۴

عربي .در همه جا از يك سو حركتهاي پوپوليستي و از سوي ديگر جنبشهاي افقي شهري براي
64
تسخير ميدانها و خيابانها«.

در تكميل اين تصوير والرشتاين ميتوان اضافه كرد  :از يك طرف در انتظار كسب قدرت توسط راست افراطي-
شبه فاشيستي در فرانسه و از سوي ديگر جنبش "جليقه زردها" .پيآمد جهانيسازي سرمايهدارانه و نئوليبراليسم،
گسترش نابرابري و شكاف طبقاتي ،افزايش نقش سرمايه مالي در اقتصاد جهاني ،كاهش ماليات مستقيم
ثروتمندان و افزايش ماليات هاي غيرمستقيم براي توده هاي زحمت كش بوده است.
پيششرطهاي جهاني سازي
پيششرطهاي جهاني سازي كه بخش بزرگي از آن در كشورهاي پيشرفته صنعتي تحقق يافته وليكن براي ادغام
ساير مناطق كره زمين در مدار توليد و بازتوليد سرمايه جهاني اجتناب ناپذيرند ،عبارتند از:
حمل و نقل و ارتباطات پيشرفته
از قرونِ پيش پيشرفت در زمينه حمل و نقل و ارتباطات همواره نشانگر كليدي پيشرفت سرمايهداري صنعتي و
كاﻻيي بوده است .از  1930سال تاكنون كاهش هزينههاي ارتباطات در سه حيطه اصلي حمل و نقل دريايي،
هوايي و ارتباطات راه دور )مخابرات( ،امكان توليد و توزيع كاﻻ و جابجايي سريع نيروي كار در عرصه جهاني را
ميسر ساخته است .توليد سرمايهدارانه ،ديگر همچون گذشته اسير يك موقعيت جغرافيايي محدود براي توليد و
توزيع خود نيست .جدول و نمودار زير تصوير فشردهاي از اين روند ارائه ميكند.

نمودار  -5سيرنزولي هزينه ارتباطات هوايي ،دريايي و ارتباطات راه دور از  1920تا 2016

65

نمودار  5تغييرات قيمت را در سه بخش حمل و نقل دريايي ،هوايي و ارتباطات راه دور براي هر دهه نشان
ميدهد .قيمتها بر اساس شاخص )سال  (100 = 1930و براساسِ قيمت ثابت دﻻر امريكا در سال  1990محاسبه
 64همان ﻣﻨبﻊ ۴٨
https://pecritique.com/2014/02/28
Quelle: Busse, Matthias: HWWA Discussion Paper Nr. 116; Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI): AußenwirtschaftsReport 04/2002
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شدهاند.نمودار  -5سيرنزولي هزينه ارتباطات هوايي ،دريايي و ارتباطات راه دور از  1920تا  2016سيرنزولي داشته
است و در عين حال هزينه حمل و نقل دريايي از  158/3واحد به  35واحد كاهش يافته است .براي نمونه يك
تن بار كه در سال  1920با  95دﻻر حمل ميشد ،در سال  2000با  21دﻻر جابجا ميشود .در باربري هوايي
شاخص  100در  1930به  11/8در سال  2000كاهش يافته است .هزينه حمل هوايي يك تن بار در سال 1930
با  68سنت بوده كه در سال  2000به  8سنت كاهش يافته است .در بخش ارتباطات راه دور ،ميزان كاهش
قيمتها ،بسيار شديدتر از باربري دريايي و هوايي است .قيمتهاي شاخص  100واحد در سال  1930به  0/4در
سال  2000و  0/2در سال  2016كاهش يافتهاند  .در هر سه بخش ،و به ويژه ارتباطات راه دور ،سالهاي 1950
)بعد از جنگ دوم جهاني( و ) 1980يكي از نقاط عطف رشد ميكروالكترونيك و (...كاهش قيمتها به صورت
جهشي ديده ميشود .چنين تغييري در هزينه باربري و ارتباطات ،توليد و توزيع كاﻻ را در ابعادي جهاني تقويت
ميكنند و توليد كننده محلي ،با توجه به قدرت توليد محدودش و نيز از دست دادن مزيت صرفهجويي هزينه
باربري و ارتباطاتي ،بيش از پيش در برابر توليدكنندگان انبوه جهاني به حاشيه رانده ميشود و شانس ادامه حيات
توليد محلي كاهش مييابد.
حمل و نقل و ارتباطات راه دور
شاخص )سال  (100 = 1930و ارقام مطلق با قيمت ثابت دﻻر امريكا در سال هاي ،1920
 1990تا 2016
حمل و نقل هوايي
Lufttransport
1

حمل و نقل
دريايي
1
Seefracht

شاخص

دﻻر

شاخص

)= ١٩٣٠

امري

)١٩٣٠

(١٠٠

كا

= (١٠٠

–
0/68

دﻻر
امريكا

ارتباطات مخابراتي از راه
دور
Telekommunikation
1

شاخص
دﻻر امريكا

)= ١٩٣٠
(١٠٠
١٩٢٠

–
100/0

95

158/3

60

100/0

–
244/65

–
100/0

١٩٣٠

0/46

67/7

63

105/0

188/51

77/1

١٩٤٠

0/30

44/1

34

56/7

53/20

21/7

١٩٥٠

0/24

35/3

27

45/0

45/86

18/7

١٩٦٠

0/16

23/5

27

45/0

31/58

12/9

١٩٧٠

0/10

14/7

24

40/0

4/80

2/0

١٩٨٠

0/11

16/2

29

48/3

3/32

1/4

١٩٩٠

٢٠٠٠
0/08
–

11/8

21

35/0

0/86

2

0/4

~ 0/2
~ 0/5
–
–
–
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جدول  -5حمل و نقل و ارتباطات راه دور  1920تا 0162

٢٠١٦

 1ـ هزينه يك تماس مخابراتي  3دقيقه اي ميان نيويورك و لندن /متوسط هزينه حمل دريايي
و اجاره بندر براي واردات و صادرات درياي براي "تن كوتاه" ) 907/17كيلوگرم(  /درآمد
متوسط حمل هوايي براي مسافر و مسافت به مايل
 2ـ باربري دريايي و حمل و نقل هوايي  1998در سال
دسترسي به انرژي ارزان
دسترسي به نفت ارزان ،تاثير كليدي براي پايين نگه داشتن )غيرواقعي و انحصاري( هزينههاي حمل و نقل،
واردات و صادرات كاﻻ و نيز توليد آنها دارد .اين موضوع نه فقط در حوزه اقتصادي بلكه در سرنوشت سياسي
بسياري از كشورهاي نفتخيز و به ويژه خاورميانه يكي از عوامل تعيين كننده بوده است" .جنگ نفت" و به
انحصار درآوردن منابع انرژي ارزان ،به صورت ادواري جنگها و تﻼطمات جهاني ،منطقهاي و ملي را از آغاز سده
بيستم تاكنون رقم زده است.

نمودار  -6بهاي نفت خام از  1960تا 2015
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Quelle: Busse, Matthias: HWWA Discussion Paper Nr. 116; Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI): AußenwirtschaftsReport 04/2002? Lizenz: Creative Commons by-nc-nd/3.0/de; Bundeszentrale für politische Bildung 2017 | www.bpb.de
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Quelle: Hamburgisches WeltWirtschaftsInstitut (HWWI): Rohstoffpreisindex
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Lizenz: cc by-nc-nd/3.0/de/
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مقايسه آماري بهاي نفت از  1960تا  2015نشان ميدهد كه علي رغم شكلگيري اوپك )سازمان كشورهاي
صادر كننده نفت( ،كاهش ذخاير انرژي در روي كره زمين و پيامدهاي منفي استخراج و استفادهي جنون آساي
منابع انرژي براي انسانها ،محيط زيست و آينده جهان ،بهاي نفت همچنان در سطح قيمت چهل سال پيش
نوسان دارد .نمودار  -6بهاي نفت خام از  1960تا  2015را نمايش ميدهد .ثبات نسبي قيمت انرژي و نفت،
مكمل حلقه ديگر حمل و نقل ارزان براي چرخش سرمايه و كاﻻ در ابعادي جهاني است.
كاهش گمركات و سياست نوليبرالِ اقتصادي
فروپاشي جهان دو قطبي را ميتوان رخداد و نقطه عطف مهمي در عصر امپرياليسم و انقﻼبات پرولتري در نظر
گرفت كه گاه -دورهي كنوني با آن آغاز ميشود .اين نقطه عطف ،هم هنگام با مرحلهي نخست موج پنجم
كندراتيف ) 1990تا  (2015است .در اين دوره ،سرمايهي جهاني به سركردگي "سرمايه امريكايي" ،به مدد
فروريختن سيستم اقتصادي شوروي و كشورهاي اروپاي مركزي و شرقي ،مرحله گسترش  25سالهاي را طي كرد.
يكي از عوامل ياري رسان براي اين گسترش ،حذف سياست حمايت گمركي كشورهاي عقب افتادهتر اقتصادي و
صنعتي ،به بهانه سياست درهاي باز اقتصادي و كاهش گمركات در جهان بوده است .سرمايه جهاني حذف حمايت
گمركي را ﻻزم داشت و دارد تا سياستهاي گمركي و حمايتي دولتهاي ضعيفتر درحمايت از سرمايههاي
"محلي" و "بومي" را از بين ببرد .در اين كه سرمايههاي "محلي" و "بومي" نيز در توليد و بازتوليد جهاني ادغام
شدهاند ،ترديدي نيست ولي به خاطر وزنه كمتر اقتصادي آنها به نسبت سرمايه انحصاري جهاني ،امكان در
افتادن با آن را ندارند .با حذف سياستهاي حفاظتي گمركي در سطح جهان ،دولتهاي كشورهاي پيرامون در
مواجهه با فشارها ،تنبيهات و تهديدات مختلف اقتصادي ،سياسي و حتي نظامي ،مجبور به تخريب برج و باروي
حفاظت گمركي خود ميشوند و از اين طـريق سـرمايه انـحصاري جهاني تحت لـواي جــهانيسازي،

نمودار  -7سطح گمرك تجاري از  1990تا 2015
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كشورهاي پيرامون را يكي پس از ديگر در نظام خود ادغام كرده و اين مناطق را به سوي ورشكستگي ،فقرو
استثمار بيرحمانه سوق ميدهند .سودهاي نجومي ،انباشت سرمايه هيوﻻوشي را بازگستري ميكند و مردمان
كشورهاي هر چه بيشتري را با اكسير مرگآور سرمايه به ورطه نيستي و تباهي بازهم ژرفتري ميكشاند .سياست
قدرتهاي بزرگ سرمايهداري در گاه -دورهي كنوني اين بوده است كه شورش مردم و جوانان اين مناطق را به
عنوان اعمال تروريستي و مخالفت با روند مدرنيزاسيون و جهانيسازي تبليغ كنند .پاسخ قدرتهاي نظامي و به
ويژه امپرياليسم امريكا و ناتو اين بوده است كه با سياست قايقهاي توپدار ،چنين جنبشهايي را به خاك و خون
بكشند.
نمودار  -7سطح گمرك تجاري از  1990تا  2015را نشان ميدهد .بايد ديد كه با روي كارآمدن دونالد ترامپ در
آمريكا در سال  2017و اعﻼم سياستهاي گمركي حفاظتي براي صنايع و توليدات امريكايي ،جنگ جديد گمركي
ميان قدرتهاي بزرگ امپرياليستي چه تاثيرات واقعي بر اين روند جهانيسازي خواهد داشت.
شبكههاي حاصل از جهانيسازي
پيامدهاي جهانيسازي در زمينه توريسم ،نابودي تنوع فرهنگي و ادغام در زبان و فرهنگ واحد )زبان انگليسي به
عنوان زبان بينالمللي و هاليوود به عنوان كارخانه فرهنگسازي جهاني( ،گسترش زيربناي ارتباطات نظير تلفن،
موبايل و اينترنت ،ان جي اوها و بنگاههاي خيريه در خدمت نظم نوين جهاني ،نقش نفت و گاز و زيرساختهاي
خط لوله نفت و گاز براي توليد و توزيع ارزان و بدون وقفه انرژي از آن جملهاند.
جهانيسازي :سيطره افسارگسيخته سرمايه مالي بينالمللي و سازماندهي مبارزه عليه آن
از مهمترين ويژگيهاي دوره كنوني ،سيطره كامل سرمايه مالي ،بانكها و نهادهاي مالي بينالمللي بر اركان و
نهادهاي تصميمگيرنده در همه كشورها است .نقش دولتهاي ملي ،در مقابل سرمايههاي غولآسا كه با سرعت
برق قارهها را درمينوردد )سرمايه ديجيتالي( ،به طور چشمگيري كاهش يافته است .حتي دولتهاي بزرگ
سرمايهداري هم قادر به چانهزني موضعي با "شبح" سرمايه مالي جهاني نيستند .آنها يك دولت جهاني سرمايهاي
به وجود آوردهاند كه ميزان قدرت مالي و اقتصاديشان هزاران بار بزرگتر از توان مالي دولتهاي ملي است.

»باري ،امپرياليسم عبارت است از تجمع عظيم سرمايهي پولي در معدودي از كشورها ...اين جاست
سرچشمه رشد طبقه ،يا به عبارت صحيحتر ،قشر تنزيل بگيران يعني كساني كه از طريق "سفته بازي"
زندگي ميكنند و كمترين فعاليتي در هيچ بنگاهي ندارند و حرفهي آنان مفت خوري و تن آسائي است.
صدور سرمايه كه يكي از مهمترين اركان اقتصادي امپرياليستي است ،بيش از پيش موجب خارج از
عرصه توليد بودن كامل اين قشر تنزيل بگير شده و برتمام پيكره آن كشوري كه با استثمار از كار چند
69
كشور ماوراء اقيانوس و مستعمرات گذران ميكنند ،مهر و نشان طفيليگري ميزند«.

در گاه -دوره كنوني مبارزه با سيطره سرمايه مالي ،بانكها و نهادهاي مالي بينالمللي ،اشكال جديدي كه مناسب
شرايط جهاني در دو دهه نخست سده بيست و يكم است به خود گرفته است .جنبش اشغال وال استريت در
 69همان ﻣﻨبﻊ  ،۶٣ص ۴٢٨

نگاهﯽ به وضعيﺖ تاريﺨﯽ -ﻣﺸﺨﺺ جهان ﮐﻨﻮنﯽ \ 37

سپتامبر  2011كه از شهرهاي نيويورك ،فيﻼدلفيا ،داﻻس ،لس آنجلس ،واشنگتن ،سان فرانسيسكو و دهها شهر
ديگر ايالت متحده امريكا شروع شد و به كشورهاي ديگر جهان نيز سرايت كرد ،يكي از بارزترين نمونههاي در
سالهاي اخير بوده است" .جنبش وال استريت را اشغال كنيد" در وبسايتاش خود را چنين معرفي ميكند:

»ما  99درصدي هستيم كه از خانههاي خود بيرون رانده شدهايم .ما از خدمات درماني مطلوب
محروميم .ما از آلودگي محيط زيست رنج ميبريم .ما ساعات طوﻻني را براي دستمزد ناچيزي آن
هم بدون بهرهمندي از حقوق قانوني خود سخت كار ميكنيم ،البته اگر بتوانيم كاري پيدا كنيم .در
حالي كه يك درصد ديگر از همه چيز برخوردار است ،ما از هيچ چيز برخوردار نيستيم .ما  99درصد
جامعه هستيم« ...روزنامه " گاردين" در اوج بحران اقتصادي غرب نوشت؛ »اگر كارل ماركس زنده
بود از آشوبهاي امروز در نظام سرمايهداري به شوق ميآمد ،زيرا در بحراني كه سراسر نظام مالي
70
جهان را فرا گرفته ،برخي از نظريات خود را محقق ميديد«.

اين جنبش با بازداشت و سركوب معترضان مهار شد .بيرحمي و سركوب سيستماتيك دولتهاي امپرياليستي،
فقط به سركوب ظاهري و اوليه آن ختم نميشود .براي نمونه دولت امپرياليستي آلمان ،امروزه پس از گذشت هفت
تا هشت سال ،برخي از فعالين اين جنبش در آلمان را كه تحت عنوان "اشغال آلمان" در چند شهر بزرگ و به
ويژه در شهر فرانكفورت اعتراضاتي را سازمان داده بودند ،كماكان تحت تعقيب و پيگرد پليسي ،محاكمه طوﻻني
در دادگاههاي فرمايشي ،محروميت از شغلهاي دولتي و دانشگاهي قرار ميدهد .تاكتيك آرامسازي توسط پليس و
دولت در همه كشورهاي امپرياليستي كامﻼ شناخته شدهاند .در روزهاي اوج اعتراضات كه تعداد فعالين و معترضين
در خيابان زياد بودند ،كمي عقب نشستند ،بعد از گذشت دو ماه كه از شدت اعتراضات نسبت به روزهاي نخست
كاسته شد ،سركوب و دستگيري وسيع مبارزين ضدسرمايهداري آغاز شد .اين اعتراضات نشان داد كه اگر چه
سرمايه حضور جهاني خود را با افتخار تحت عنوان مدرنيزاسيون و جهانيسازي جار ميزند ،اما جنبشهاي
ضدسرمايهداري معاصر و ضدجهانيسازي سرمايهدارانه نيز در ابعادي جهاني و انترناسيوناليستي خود را سازمان
ميدهند .جنبش اشغال وال استريت به اشكال و ابعاد متفاوت ،جنبشهاي همبستهاي را در اسپانيا ،آلمان ،فرانسه و
كشورهاي ديگر به وجود آوردند .پيوند اين جنبشها با آنچه در چند ماه قبل از آن ،تحت عنوان "بهار عربي" در
كشورهاي خاورميانه و شمال افريقا آغاز شده بود ،نيز از ويژگي بينالمللي و سيالِ بودن جنبشهاي معاصر
ضدجهانيسازي هستند.
هم چون هميشه ،مبارزه طبقاتي قطب متضادش را نيز در درون خود ميپروراند .تجربهي جنبش اشغال وال
استريت نه اولين نمونه سازماندهي اعتراضات در گاه -دوره كنوني بود و نه آخرين مورد آن .اين مبارزات يك
قطب مهمي در مبارزات بينالمللي كنوني را تحت عنوان "مبارزه ضدجهانيسازي" يا "مبارزه برضدجهانيسازي
سرمايهدارانه" شكل دادهاند .مبارزه برضدجهانيسازي سرمايهدارانه ،نماد مبارزات وسيع و چندگونه دوره كنوني
جوامع بشري است .اين مبارزات كه اغلب به شكل "شبكه"اي افقي و سيال سازمان مييابند ،ويژگي بارز شكلِ
سازماندهي در گاه -دوره كنوني است و متمايز از روشهاي كﻼسيك مبارزه جبههاي يا سازماني در گاه-
" 70جﻨبش اﺷغال وال استريﺖ ﭼه بﻮد؟"
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دورههاي پيشين .شبكه آلترناتيو جنبشهاي نوين اجتماعي و ضدسرمايهداري ،با همه نقاط قوت و ضعفشان ،نظم
نوين سرمايهدارانه را به چالشهاي جدي كشيده است .نقطهي گرهي تفاوت شبكههاي سرمايهداري از شبكههاي
آلترناتيو ماهوي وكيفي است كه الزاماً مرزبندي كاملي را ترسيم نميكند.
اگر به پيشينهي شكلگيري سازماندهي شبكهاي توجه شود ،ديده ميشود كه در پرتو گسترش مبارزات
ضدجهانيسازي ،شبكه همكاري نيروها در سطح بينالمللي به سرعت گسترش يافت .براي نمونه نوع سازماندهي
اَتَك ) (ATTACو جنبشهاي شبيه به آن را ميتوان نام برد .جنبشهاي مردمي و يا اعتراضي گاه -دوره
كنوني ،بازسازي جنبشهاي اعتراضي دهههاي هفتاد و هشتاد ميﻼدي تحت شرايط نوين جهاني و توازن قواي
جهاني پس از فروپاشي جهان دو قطبي اوايل دهه نود ميﻼدي ،بودند .اين جنبشها در درجه اول ويژگي جنبش-
هاي مقاومت را دارند .جنبشهايي كه در مقابل تعرض ارتجاع و سرمايهداري جهاني ،از دستاوردهاي نيروهاي
اجتماعي تحت ستم در گروهبنديهاي مختلف طبقاتي ،اجتماعي ،جنسيتي و ...دفاع ميكنند .تدافعي بودن اين
جنبشها ،به ويژه در دوره تهاجم نئوليبراليسم و برآمد راست افراطي جديد در سطح جهان ويژگي اصلي آنان
است .مبارزات گسترده عليه سياستهاي جنگطلبانه امپرياليسم ،عليه سياستهاي اقتصادي بانك جهاني ،صندوق
بينالمللي پول و كشورهاي امپرياليستي ،نمونههاي بارز مبارزات جنبشهاي مقاومت در چند دهه اخير است .با اين
وجود ،اشتباه خواهد بود اگر كاركرد اين جنبشها را صرفاً به ويژگي مقاومتي و تدافعي آنان محدود كنيم .اين
جنبشها با طرح خواستههاي مدني و صنفي در مقابل قدرتهاي حاكم در موارد معيني به دستاوردهاي مهمي در
مبارزات اجتماعي و طبقاتي داخلي و يا بينالمللي نائل آمدهاند.
يك ويژگي ديگر اين جنبشها ،سياليت آنها است كه از نيازهاي واقعي نيروهاي اجتماعي و متاثر از منافع عيني
مشخص آنان برخاسته است .اين ويژگي ،پيوند پويش و دوام اين جنبشها را با سطح واقعي رشد مبارزه طبقاتي و
اجتماعي نشان ميدهد و به همين دليل شادابي و سرزندگي اين جنبشها منشاء ابتكارات بسياري در جنبش توده-
اي سالهاي اخير بوده است .عﻼوه براين روشي است براي كسب حقانيت و اعﻼم حضور جنبشهاي شبكهاي در
ميان مردم .برخﻼف ان .جي .او.ها و نيز سازمانها و احزاب سنتي كه اعتبار خود را از طريق پيشبرد فعاليتها با
ذكر نام خود و نيز جذب فعالين به برنامه ها و طرحهاي خودشان به پيش ميبرند:

»...جنبشهاي سياسي و اجتماعي نوين حقانيت خود را از طريق طرح و به سطح كشيدن مسائل و
مشكﻼت فوري جامعه طلب ميكنند .اين جريانها حضور خود را نه با نام و تشكيﻼتشان ،بلكه
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بيشتر با عملكرد و فعاليتهايشان نشان ميدهند«.

برخﻼف تشكلهاي سنتي ،افراد و نيروهاي همكار در جنبشهاي شبكهاي به صورت يك جمع بسته و مشخص
ديده نميشوند ،بلكه جمعي باز است كه از فعالين مستقل تشكيل شده و افراد در تصميمگيريها بيشتر از طريق
دمكراسي مستقيم حضور دارند .اين ويژگي يكي از نقاط ضعف روشهاي شبكهاي را نيز نمودار ميسازد .بسياري
از شبكهها ،براي يك فعاليت معين در يك دوره زماني معين شكل ميگيرند و پس از آن غيرفعال ميشوند و يا
منحل مي شوند.
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»اين جنبشها تشكيﻼت و يا رهبري معين و ثابتي ندارند .فرد و يا افرادي با ابتكار و درك شخصي
مسئله معيني را مطرح كرده و فعاليت ويژهاي را در رابطه و درخور مسئله پيشنهاد ميكند .بقيه نيز
پذيرفته و به آن ميپيوندند .يك رهبري موقتي براي هدايت فعاليتهاي مورد نظر شكل ميگيرد .در
فعاليتهاي شبكهاي اعضاء و فعالين هيچگونه قيد و بند و محدوديت حزبي و سازماني معمول در
جريانهاي سياسي سنتي موجود ،در ابراز عقايدشان احساس نميكنند .هيچكس و هيچ مقامي جنبش را
نمايندگي نميكند .و فقدان نمايندگي در حركتها كامﻼً ديده ميشود ...چهكسي حق اتخاذ تصميم،
براي كي و براي چه را دارد؟ موفقيت جنبشهاي اجتماعي نوين مرهون اتخاذ تصميمات جمعي فعالين
عضو بوده كه اين به نوبه خود شكل ويژهاي از جلسات بحث و گفتگو را طلب ميكند .معمولترين
شكل گفتمان در اين نوع از جنبشها بحثهاي بهاصطﻼح "دورهاي" است .بههمه اين فعالين اين
امكان داده ميشود تا نظرات خود را بدون كوچكترين محدوديت و انقطاع بيان كنند .بههمه فرصت
داده ميشود تا در بحث شركت كنند .جلسات معموﻻً با تبادل نظر يا اصطﻼحاً "پيشدرآمد" آغاز
ميگردد .بدينترتيب كه افراد دريافتهاي شخصي خود را به جمع ارائه ميدهند .اين گزارشها شامل
تجارب و واكنشهاي فردي بوده و قبل از پرداختن به موضوع معين سياسي صورت ميگيرند .اين
روش كه معموﻻً در پيشدرآمد جلسات به كار گرفته ميشود موجب تسهيل طرح دستور جلسه ،تفكيك
مسائل و بررسي امكان كنش و موفقيت عمل مشخص شده و شرايط را براي اتخاذ تصميمي كه مورد
توافق همه باشد فراهم مي كد .هدف رسيدن به توافقي است كه مورد قبول جمع باشد .مهمترين
مشكلي كه در اين رابطه وجود دارد عدم دسترسي همه اعضا و فعالين به اينترنت است .بهاين لحاظ
72
بخشي از فعالين خود را در حاشيه بحثها احساس ميكنند«.

يك ويژگي ديگر جنبشهاي نوين رابطه بين اهداف و خواستهها از سويي و اشكال اعتراضي از سوي ديگر مي
باشد:

»تنوع در اعتراض يكي از مشخصههاي برجسته جنبشهاي اجتماعي نوين است .درحالي كه پارهاي
از اين حركتها از روشهائي بهسبك مذاكرات بين فيل و فنجاناند ،برخي ديگر كارناوالهاي
اعتراضي گسترده و دراماتيكي را سامان ميدهند )وينتهاگن .(2002 ،اعتراضات در سياتل ،پراگ،
گوتنبرگ و ژنو داراي دو ويژگي معين بودند" :حداقل پيام و خواسته" و "حداكثر تنوع در سبك و
روش" .به عبارت ديگر ميتوان عمدهترين ويژگي جنبشهاي اجتماعي نوين را در دو مشخصه
خﻼصه كرد .توافق روي حداقل پﻼتفرم و خواسته و تنوع كﻼن در به كارگيري اشكال اعتراضي با
73
هدف جلب توجه هرچه بيشتر و تحميل گفتمان جدي براي ايجاد تغيير«.

شناخت ظرفيتهاي جنبشهاي اجتماعي نوين و به ويژه مبارزه عليه جهانيسازي سرمايهدارانه ،يكي از عوامل
مهمي است كه افتراق و مجادله نيروهاي مختلف را سياسي شكل ميدهد .نديدن ويژگي جنبشهاي مقاومت و
يكي دانستن آن با جنبشهاي آيندهگرا ،براي نمونه جنبشهاي سوسياليستي ،موجب درهم آميزي خواستهها و
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توهمات نسبت به اين جنبشهاست .برخي از پژوهشگران ،همچون آبراهامسون ،اين جنبشها را چارچوب نظم
موجود ميدانند كه »هرگز سوداي تسخير قدرت سياسي را در سر ندارند «.او مينويسد:

»اين جنبشهاي اجتماعي ،گرچه مسير و هدفي كلي براي دگرگوني اجتماعي را دنبال ميكنند ولي
هرگز سوداي تسخير قدرت سياسي را در سر ندارند .هدف اصلي آنها عمدتاً تأثيرگذاري بر
74
تصميمات و راهكارهاي سياسي و اقتصادي ناظر بر جامعه است«.

چنين دركي از جنبشهاي اجتماعي نوين ،از يك سو بخشي از واقعيت را بازتاب ميدهد و از سوي ديگر انتقادات
نابهجايي از آنان را موجب ميشود .خوانش محافظهكار اين جنبشها را به اعتراضاتي كنترل شده در چارچوب نظم
موجود فرا ميخواند و در رهبري اين حركات تمايل به سازش با احزاب حاكم كامﻼ مشهود است .خوانش ديگر،
اما ،با اين ايراد كه اين جنبشها چشم انداز سوسياليستي و يا انقﻼبي ندارند ،از آنان قطع اميد كرده و به نظارهگر
منفعل آنان )البته با حفظ نظر انتقادي خودشان( تبديل ميشوند .در هر دوي اين نگرش ايراد اساسياي نهفته
است چرا كه ديالكتيك تبديل اين جنبشها در روند مبارزه واقعي طبقاتي و اجتماعي را نميبينند .اين جنبشها،
همچون اغلب اشكال مبارزات صنفي ،اجتماعي و طبقاتي در چند سده اخير" ،در چارچوب نظم موجود" آغاز مي-
شوند .پاسخ به اين پرسش كه آيا اين جنبشها در چارچوب اين مناسبات در جا خواهند زد ،در "ذات" اين جنبش-
ها نيست بلكه به روند مبارزه طبقاتي و ميزان اثرگذاري نيروهاي پيشرو و پيشاهنگ بر آنها برميگردد .تﻼشي كه
پژوهشگراني همچون ابراهامسون در محدود كردن كرانههاي اين جنبشها دارند ،آنان را ناچار به برخورد گزينشي
و تحميل خواستههاي خود به اين جنبشها ميكند .دگرديسي اين جنبشها ،حضور طيفهاي مختلف جنبشهاي
اعتراضي در چنين پژوهشهايي به سايه رانده ميشوند و عمدتاً بر ويژگيهايي تاكيد ميشود كه بيشتر نمايانگر
خواستههاي جناح معيني در اين جنبشهاست .جناحي كه اين جنبشها را "غيرسياسي" ميخواهد ،با "چپ
راديكال" و "راست افراطي" فاصله دارد و صرفاً خواستار اصﻼحاتي در جارچوب نظم موجود است:

»به سختي بتوان جنبش و مقاومت موجود ضد گلوباليزاسيون را تعريف كرده و مختصات و سمت و
سوي سياسي آن را نشان داد .چهارچوبها و تعريفهاي گذشته چپ و راست افراطي هر روز معناي
خود را بيشتر از دست ميدهند .جنبش بينالمللي عدالتخواهانه كه گلوباليزاسيون تحت سلطهي
بازار را مورد سئوال قرار ميدهد ،خواهان دستيابي به نظام جهاني با عيار بيشتري از برابري ،ثبات،
دمكراسي )گلوباليزاسيوني از گلوباليزاسيون( ميباشد .اين جنبش حاميان خود را در همبستگي و
75
جنبشهاي چپ و بخشهاي وسيعي از طبقات متوسط جستجو ميكند«.

اين جناح به اصطﻼح "غيرسياسي" كه به طور واقعي نيز در اين جنبشها حضور دارد ،با چنين روشي از طرح
مسئله ،خواستار تحميل هژموني خود به تمامي جنبش و مهاركردن "چپ راديكال" در درون آنهاست .اين دقيقاً
نكتهاي است كه همكاري جناح رفرميست با دولتها و دستگاه امنيتي را توجيه ميكند و رسانههاي حاكم براي
آنان ميدان تبليغاتي گستردهاي فراهم ميكنند تا "افراطيون" را توسط نيروهاي فعال در درون جنبشهاي
اعتراضي مهار كنند .رفتار رهبران اتك ) (ATTACدر اعتراضات كليدي نظير اعتراضات ضدجنگ و كنفرانس-
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هاي سران هشت كشور ،نمونههاي بارزي از نزديكي و مغازله آنان با دولتها بوده است .آنان همواره سعي
داشتهاند تا خود را به عنوان "طرف مذاكره با باﻻييها" در اين جنبشها تحميل كنند .برخوردهايي كه ناقض
ويژگي چندگونه اين جنبشهاست .با اين حال ،در طي سال هاي دهه  1990ميﻼدي ،روند رشد اين اعتراضات رو
به افزايش نهاد:

»در شهر بنگلور در هندوستان نيم ميليون نفر انسان در سال  1994در اعتراض به تأثيرات نامطلـوب
محلي جهاني شدن و گسترش نفوذ شركتهاي فراملي از طريق پيمان تجارت آزاد گات و سازمان
تجارت جهاني ،به خيابانها ريختند .در همان سال ما شاهد شورش بوميان چياپاس در جنوب
مكزيك بوديم .اين اعتراضات عليه قرارداد تجارت آزاد با آمريكاي شمالي )نفتا( بود كه با اعمال و
تقويت اقتصاد نئوليبرالي در اين منطقه استقﻼل بوميان در تصميمگيري ها را به شدت محدود كرد.
دامنه اين اعتراضات در سال  1998به بيرمنگام ،سال بعد به كلن و در ارتباط با نشست سران
كشورهاي معروف به گروه  ،8و شش ماه پس از آن همزمان با اجﻼس سازمان تجارت جهاني به
سياتل كشيده شدند .اين اعتراضات به اين چند مورد خﻼصه نشدند و در اجﻼسهاي مؤسسات مالي
محصول كنفرانس برتون وودز ،يعني بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول ،ابتدا در واشنگتن در
بهار سال  2000ميﻼدي و سپس در پائيز همان سال در پراگ چشمگير بودند .در تابستان 2001
درگيريهاي خشونتآميزي بين نيروهاي پليس و تظاهركنندگان ابتدا در شهر گوتنبرگ سوئد در
جريان اجﻼس سران اتحاديه اروپا و يك ماه بعد حدود  300000نفر در طي اجﻼس گروه  8در ژنو
و در اعتراض به تصميمات غير دمكراتيك آنها به خيابان ريختند .اين اعتراضات در طول سال
 2002شدت بيشتري يافت و در جريان تداركات و تبليغات جنگي آمريكا عليه عراق در فوريهي سال
 2003به اوج خود رسيد ،بيش از  15ميليون نفر در سراسر جهان به خيابانها ريختند و عليه جنگي
76
كه هنوز آغاز نشده بود ،اعتراض كردند«.

جنگ افروزي ،نظامي و پليسي كردن جامعه ،تعقيب فعالين و سازمانگران اين جنبشها ،سانسور و يا بازتاب
محدود و منفي اعتراضات در رسانههاي بخشي از تﻼش دولتهاي سرمايهداري براي مهار اين اعتراضات بوده
است .در جريان تظاهرات بزرگ ضدجهانيسازي سرمايهدارانه هنگام اجﻼس سران جي  20در هامبورگ )(2017
نه تنها موجي از دستگيريهاي وسيع در سطح اروپا را در پي داشت بلكه شناسايي و سركوب سازماندهندگان
تظاهرات را قانوني جلوه دادند .اجﻼس اخير جي  20در بوئنس آيرس ) (2018تحت كنترل نظامي شديد و به بيان
رسانههاي رسمي آلمان در "نوعي از وضعيت اضطراري" 77برگزار شد .دولت آرژانتين ،خيابانهاي بوئنس آيرس را
تبديل به دژ نظامي كرد تا كنترل تظاهرات و اعتراضات از دست دولت و نظاميان خارج نشود.
اَشكال همكاري شبكهاي ،طيفي از اتحادهاي مقطعي برسر منافع و موضوعات مشترك را شامل ميشود كه
نيروهاي شركت كننده در آن با حقوق برابر و همسطح با هم به همكاري ميپردازند .برخي از پژوهشگران جنبش
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شبكهاي ،از جمله ابراهامسون ،چنين سطحي از همكاري را كافي ندانسته و خواستار تﻼش براي »فرموله كردن
استراتژهاي مشخص براي ايجاد رابطـه بين جنبشهاي مردمي و قدرتمندان سياسي و اقتصادي موجود« ميباشد.
او در اين مورد مينويسد:

»...تﻼش در جهت ايجاد اتحادهاي مقطعي ،تعريف و شناخت منافع مشترك و تقويت همكاري بين
طرفهاي همسطح در سطوح موازي كافي نبوده بلكه ضروري است چنين تﻼشهائي در راستاي
تقويت هويت جنبش اعتراضي و شناخت امكانات مانورهاي سياسي و فرموله كردن استراتژهاي
مشخص براي ايجاد رابطـه بين جنبشهاي توده اي و قدرتمندان سياسي و اقتصادي موجود
78
گسترش يابد«.

او در ادامه درباره اهداف و روشهاي تصميمگيري جنبشهاي شبكهاي مينويسد:

»اهداف و خواستههاي جنبشهاي عدالتخواهي بينالمللي بسيار متنوع اند .حركتهاي اعتراضي
موجود هنوز با هماهنگي و يكپارچگي كامل فاصله زيادي دارند .وجه مشترك همه آنها در خصلت
سياسي بودن آنها است .در گذشته جنبشهاي فرا -پارلماني از طريق اهداف حداقل خود كه به
"پﻼتفرم حداقل" معروف بود ،در پيوند و يگانگي با يكديگر قرار ميگرفتند و جنبش عموماً يك پيام
را مطرح ميكرد و با تكيه برآن به سازماندهي نيروهاي خود اقدام ميكرد .فردگرائي سياسي
دهههاي اخير باعث دگرگوني در چنين همنوائي سياسي شده است) .تورن(2002 ،
»محدود شدن زمينههاي مادي جنبشهائي كه بر بستر منافع صرف طبقاتي شكل و سامان
مييافتند ،شرايط را براي ايجاد ائتﻼفهاي گسترده و پر تعداد آسانتر كرد .بهاين دليل است كه در
شبكهها و اتحادهاي رنگينكماني كنوني دمكراسي ديگر به گونه گذشته عمل نميكند .در جنبش
عدالتخواهي بينالمللي امروزي ديگر نه اصل رأي گيري براي تعيين پﻼتفرم معنايي دارد  ،و نه شعار
و يا موضع سياسي واحد به سياق گذشته .در جنبش نوين و نيز اجزاء و سازمانهاي تشكيل دهنده
آن ،عمدتا كثرتگرائي در سياست ،در شعار و در پرچ نماد دمكراسي محسوب ميگردند .اين درك از
دمكراسي خود بازتابي از فردگرائي در سياست ميباشد .اين ويژگي همراه با ساختار تشكيﻼت افقي
و غيرسلسله مراتبي اين سازمانها باعث شده تا جايگاه و مقام سياسي اين جنبش كمتر ديده شود.
چنين گزينهاي از دمكراسي و تشكل يابي براي فراهم كردن فضائي كه همه افراد با گرايشات متنوع
سياسي با حفظ مواضع بتوانند در ظرف آن بگنجند ،بسيار مهم وتا حدودي تعيين كننده بود ،كه به
كار گرفته شد .ما به ازاي اين تحول فراهم شدن فضاي مناسبتر براي جنبشهائي بود كه تا ديروز
تنها روي يك شعار و يك موضوع مشخص فعاليت ميكردند .در حال حاضر اين جنبشها به لحاظ
سياسي بسيار وسيعتر و متنوعتر عمل ميكنند .به اين اعتبار زمينههاي بسيار مناسبي براي شبكهها
و جنبشهاي درگير در كارزار سياسي فراهم ميشود تا با تكيه بر شعارهاي مشابه در فعاليت هايشان
به همگرائي برسند .به عبارت ديگر آن چه كه در گذشته به عنوان شعار و پﻼتفرم حداقل و مشترك
جريانهاي سياسي فعال معنا ميشد ،كاملتر شده و در مواقعي جاي خود را به پديده نويني از شكل
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فعاليت سياسي داده كه ميتوان آن را متد ماكزيماليسم )وسعت در متد( ،معنا كرد) .وينتهاگن،
79
«(2000

تجربيات چند دهه اخير نشان دادهاند كه جنبشهاي نوين اجتماعي و ضدجهانيسازي سرمايهدارانه ،نكات ضعف و
قوت خويش را هم هنگام دارند .اعتراضاتي كه گاه از يك هسته بالنسبه كوچك آغاز ميشود ولي در طي مدت
كوتاهي به ديگر كشورها و قارهها سرايت ميكنند .نمونههاي اعتراض  15ميليوني عليه تجاوز نظامي دولت
امريكا به عراق و نيز جنبش اشغال وال استريت نمونههايي از اين دست هستند .عروج مجدد جنبش
ضدجهانيسازي ،آن هم در وضعيتي كه دولتها قوانين پليسي و امنيتي را به بهانه مبارزه با تروريسم تشديد
كردهاند .با اعتراضات جي  20در هامبورگ در سال  2017و نيز مبارزه جاري "جليقه زردها" در فرانسه ،موارد
اميدبخشي هستند .عدم تداوم ،عدم گسترش و تعميق ناپذيري اين جنبشها و اعتراضات به دليل ساختار
ناپايدارشان ،عمده ترين نقطه ضعف اين جنبشها است.
جنبشي اعتراضي اخير "جليقه زردها" در فرانسه جنبشي اعتراضي بسيار ناهمگوني است كه طيفي گسترده از
فعالين ،از چپ راديكال گرفته تا گرايشات راست و خطرناك را در برمي گيرد .با اين حال ،وظيفه نيروهاي
كمونيست ،چپ و انقﻼبي ،دفاع از تك جوشهاي انقﻼبي ،جنبشهاي خودانگيخته و خواستههاي كارگران و
تودههاي معترض است و نبايد به بهانه حضور فرصتطلبانه نيروهاي سياسي دست راستي ،از حضور فعال و دخالت
در آن استنكاف ورزند .چنين بيعملي ،واگذار كردن هژموني مبارزات به نيروهاي دست راستي و فاشيستي است.
اين اعتراضات فراحزبي و شبكهاي گستردهترين خيزش اجتماعي در فرانسه از ماه مه  1968تاكنون است .بررسي
دقيق اين جنبش را به مقاله ديگري واگذار ميكنيم.
از بين رفتن هويتهاي محلي و پيراموني و جنبشهاي رهايي بخش
يكي ديگر از پيامد ديگر جهانيسازي سرمايهدارانه از بين رفتن هويتهاي محلي و پيراموني است .در غياب يك
آلترناتيو پيشرو و سوسياليستي واكنش به آن "بازگشت به عقب" ،دفاع از فرهنگ مذهبي ،بنيادگرايي مذهبي،
شووينيسم ،سربرآوردن قومگرايي و ناسيوناليسم محلي بوده است .در فضاي سياسي -فرهنگياي كه همبستگي
اجتماعي ،طبقاتي و انساني ،اقبال چنداني در برابر رويكرد نوليبرال و جهانيسازي ندارد ،مذهب ،قوميت و
شووينيسم راه حلهاي ارتجاعي و زهرآگين مقابله با روند تهاجم سرمايه در سرتاسر جهان ميشوند .اين
واكنشهاي ارتجاعي ،برخﻼف دشمني ظاهريشان با جهانيسازي ،بخشي جداناپذير از اين روند جهانيسازي
محسوب ميشوند .متﻼشي كردن دولتهاي ملي در كشورهاي پيرامون ،بخشي از سياست سرمايه جهاني در
كشورهاي مركز است تا از آن طريق ،امكان مناسبتري براي جذب و ادغام اين "دولت -چه"هاي تازه پديد آمده
از دولت متﻼشي شده ،در نظام خود فراهم آورند .نمونه فروپاشي شوروي سابق ،حمله ناتو و تجزيه كشور
يوگسﻼوي سابق به كشور-چههاي كوچك و نيز تﻼش براي تغيير نقشه خاورميانه و تجزيه كشورهاي اين
منطقه بخشي از اين روند به شمار ميآيند.
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تجزيه يوگسﻼوي سابق به بوسني-هرزگووين ،اسلووني ،كرواسي ،مقدونيه ،مونته-نگرو و صربستان ،نمونه گويايي
است از اين سياست امپرياليستي قدرتهاي بزرگ .جمعيت اين كشور-چههاي نوظهور حتي از جمعيت يك شهر
80
متوسط هم كمتر و قدرت توليد ناخالص داخلياين كشورها از يك شركت متوسط سرمايهداري نيز كمتر است
)ن .ك .جدول (6
در گاه -دوره كنوني دنيا شاهد تجزيه يك كشور به كشورهاي كوچكتر بوده و احتمال تكرار چنين روندي در
خاورميانه و افريقا در آينده چندان بعيد نخواهد بود .در عين حال ،يك خط و مشي انقﻼبي و كارگري ،مساله
هويتهاي محلي و حق ملل در تعيين سرنوشتشان را نميتواند به صرف سياستهاي امپرياليستي در گاه -دوره
فعلي ،از نظر دور بدارد .رهايي از ستم ملي ،شكل دهي به همبستگي خلقها ،مليتها و قوميتهاي متنوع ،پاسخي
پيشرو به توطئههاي امپرياليستي است كه بدون درافتادن در دام سياستهاي شووينيستي و ناسيوناليستي ،ميتواند
به مقابله به روند جهاني سازي سرمايهدارانه بپردازد.

وسعت

توليد ناخالص

كيلو متر مربع

ملي

جمعيت

سال تاسيس

كشور

ميليارد دﻻر
662359
13450
مونته نگرو
2006
4/77
2075301
25713
مقدونيه
1991
11/34
87661
كرواسي
1991
4105493
54/85
2066880
20273
اسلووني
1991
48/77
51197
بوسني و هرزگوين
1992
3502550
18/17
7001444
87460
صربستان
2006
41/43
جدول  -6كشورهاي به وجود آمده از تجزيه يوگسﻼوي سابق آمار  ،2018توليد ناخالص داخلي ،بانك
جهاني 2017

نژادپرستي ،مهاجرت و پناهندگي
پيشداوري و تبعيض مبتني بر نژاد ،فرهنگ و قوميت ،ابزار مهمي براي تضمين سلطه و امتيازات نه فقط
گروههاي نژادي حاكم بر ساير اقوام و مليتها بلكه سﻼحي است در دست سرمايهداري جهاني و قدرتهاي
امپرياليستي .اشكال بروز آن بسيار متنوع و در همه جوانب زندگي آشكارا و نهان مشهودند .نكته مهم اين است كه

Eurostat: https//ec.europa.eu & World Bank: http:s//data.worldbank.org
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در دوره كنوني پيشروي گرايشات راست افراطي جديد ،فاشيسم ،نژادپردستي و جنسيت گرايي پيوندي ناگسستني با
هم دارند .تضعيف يكي بدون تضعيف ديگران امكان رشد مجدد آنها را براي كل جامعه بشري باقي ميگذارد.
سرمايهداري با نابود كردن اقتصادهاي محلي و راه انداختن جنگهاي منطقهاي موجهاي بزرگ مهاجرت در گاه-
دوره كنوني را موجب شده است .در سالهاي اخير شاهد موج مهاجرت و پناهندگي چه در داخل يك كشور و چه
از كشوري به كشور ديگر بودهايم .تنها در سال  2017بيش هفتاد و يك ميليون انسان مهاجر ،فراري از مناطق
جنگي و پناهنده بوده ،بيش از  39ميليون نفر در داخل كشور خودشان مجبور به جابجايي و يا فرار شدهاند ،و تنها
در سه كشور كلمبيا ،سوريه و جمهوري دمكراتيك كنگو بخش اصلي اين مهاجرتها و فرارهاي داخلي بوده اند .در
هر سه كشور مذكور سالهاست كه جنگ داخلي آشكار و پنهان در جريان است ،جنگهايي كه نظم نوين سرمايه
در شرايط توازن قواي جهاني كنوني براي تاييد و تثبيت خودش ،شديداً بدانها نياز دارد .عﻼوه براين ،سه ميليون و
صدهزار نفر پناهجو به كشورهاي همسايه و يا اروپا و امريكا گريختهاند .در اين ميان ،پناهندگان سوري با 6/3
ميليون نفر ،افغاني با  6/2ميليون نفر و جنوب سوداني با  4/2ميليون نفر ،بيشترين تعداد پناهجويان را در سال
 2017تشكيل ميدادند .81اين پناهندگان ،كه پيامد نظم نوين جهاني و جنگهاي تحميل شده به كشورهايشان
هستند ،اولين اهداف حمﻼت نژادپرستانه در مناطق يا كشورهاي به اصطﻼح "ميزبان" ميباشند.
در مجموع ،در همين سال ،رقم "مهاجران" در دنيا بالغ بر  7/257ميليون نفر بود .82گرچه فﻼكت مهاجرين به
شدت نابساماني پناهندگان نيست ،ولي آن ها از بسياري از حقوق ابتدايي اجتماعي و سياسي در كشورهاي
"ميزبان" محرومند .مهاجرين هدف خوبي براي غارت ،دستمزدهاي پايين ،و سركوب سياسي ،اجتماعي و
اقتصادي هستند .در عين حال ،سرمايهداري با به كار گرفتن ارزانتر آنها ،از آنها به عنوان اهرمي براي شكستن
دستمزدهاي كارگران بومي استفاده ميكند .عدم حضور وسيع جنبش كارگري ،كمونيستي و چپ در مبارزه براي
احقاق حقوق سياسي ،اقتصادي و اجتماعي پناهندگان و مهاجرين ،هم چنين عدم بسيج كارگران "بومي" براي
پشتيباني از حقوق آنان به عنوان افراد هم طبقه خود ،موجبي براي تبليغات گروههاي دست راستي و ضدخارجي در
ميان توده كارگران و زحمتكشان به وجود ميآورد.
مبارزه با فاشيسم و نژادپرستي ،خصيصهاي دمكراتيك و تودهاي دارد .جنبش انقﻼبي و كمونيستي در ميان طيف
گستردهتري از مخالفين نژادپرستي ،اعم از نيروهاي انسانگرا ،ليبرالها و مدافعين حقوق شهروندي ،فعالين
فرهنگي ،ضدفاشيستها ،ضدامپرياليستها و آتونومها بايستي سازماندهي عليه نژادپرستي و دفاع از حقوق
پناهندگان و مهاجرين را هماهنگ سازند.
جنسيت گرايي
تبعيض برپايه جنسيت و سلسله مراتب جنسيتي يكي از نمودهاي پيشبرد سركوب طبقاتي و تثبيت سلسله مراتب
قدرت در سيستمهاي موجود است .استفاده از كليشههاي جنسيتي كه رفتار انسانها را بر آن اساس طبقهبندي
ميكند ،براي مردان امتيازات ويژه قائل ميشود و زنان را موضوع استفاده جنسي قرار ميدهند .سكسيسم ،ريشهها
http://www.bpb.de/nachschlagen/zahlen-und-fakten/globalisierung/271425/themengrafik-flucht-und-vertreibung
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و تشابهات بسياري با نژادپرستي دارد ،و هر دو در خدمت حفظ سلسله مراتب نظم موجود قرار ميگيرند .امروزه
جنسيتگرايي از روشهاي شناخته شده در دهههاي پيشين كمتر بهره ميگيرد و دشمنياش با برابري جنسيتي را
در قالب اعتراض به "دولت"ها و رسانهها براي تاكيد "اجحاف" بر حقوق زنان و ديگرباش ها نشان ميدهد .اين
روش يكي از كانونهاي گردآوري "نيروي مردانه" براي احزاب فوق محافظه كار ،دست راستي و فاشيستي است،
گرچه هستند زنان فاشيستي كه خود در اين امر نقشدارند.
اسﻼمگرايان ،يهويان و مسيحيان بنيادگرا هم روش خاص خود براي اعمال تبعيضهاي جنسيتي را دارند .آنان
مدعي هستند كه ميخواهند زنان را از خطرات جنس ديگر محافظت كنند و "حقوق واقعي" آنان را درون جامعه و
سلسله مراتب پدرساﻻرانه آن حفظ كنند .اين روش نيز شكل ديگري از سركوبجنسيتي است كه در قالب و بيان
مثبت فرموله شده وليكن در عمل با خشونت تمام بر زنان ،دختران خردسال و دگرباشان جنسي اعمال ميشود.
جنسيتگرايي و سركوب جنسيتي چنان عميق در كﻼم و زبان ريشه دوانده كه در زندگي روزمره به راحتي در قالب
اظهارات دشمنانه نسبت به زنان و ارزش گذاري منفي بر آنان خود را نشان ميدهد.83
درهم تنيدگي ستم هاي جنسيتي ،نژادي و طبقاتي گرچه از سالها پيش در نظريه اينترسكشناليتي 84مطرح شده،
اما با موج جديد پيشروي راست افراطي ،فاشيسم و بنيادگرايي مذهبي در گاه -دوره كنوني ،موضوعيتي بيش از
پيش يافته است.
مشكﻼت زيست محيطي
تخريب جنونآساي محيط زيست و منابع طبيعي كره زمين در روند رقابت در نظام سرمايه داري براي دسترسي به
سود آسان و هر چه بيشتر جزئي تفكيكناپذير از روند جهانيسازي سرمايهدارانهي گاه -دوره كنوني است .سرعت
نابودي منابع طبيعي ،آلودهسازي انبوه هوا ،زمين و دريا به حدي رسيده است كه بشر امكان ادامه حيات نسلهاي
آتي را به صورت تصاعدي محدود ميكند .تخريب محيط زيست به تغييرات آب و هوايي وسيعي منجر شده است
كه جهان در سالهاي آتي بيش از پيش شاهد فجايع طبيعي ،خشكسالي و كمبود آب خواهد بود .چنين فجايعي،
فقط به "فجايع طبيعي" منحصر نمي شوند ،چرا كه پيامد خشكسالي در آفريقاي مركزي ،شمال افريقا و
خاورميانه ،امواج جديد گرسنگي ،آوارگي و مهاجرت هاي ميليوني به سرزمينهاي سالم باقي مانده براي زيست
خواهد بود.
جنبش طبقه كارگر
عقب نشيني نيروي كار در گاه -دوره كنوني ،نه فقط عﻼجي براي بحران سرمايهداري نبوده ،بلكه روند
سيستماتيك بيكارسازي عمومي روز به روز گسترش بيشتري يافته است .پژوهشهاي سالهاي اخير در مورد
نيروي كار دو روند مختلف را نشان ميدهند:

https://gender-glossar.de/glossar/item/13-sexismus
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 از سويي كاهش نياز به مشاغل با دانش متوسط و دفتري؛
 از سويي ديگر ،افزايشِ نياز در دو سطح از نيروي كار و نياز بيشتر در آينده؛
 oافزايش نياز به نيروي كار ساده كه مهارتي را نميطلبد )كارهاي ساختماني ،جمعآوري زباله،
كار در كشتارگاهها و خط توليد ،خدمات و(...
 oو نيز افزايش نياز به نيروي كار با تخصص باﻻ كه كار مرده متراكمي را با چگالي بسيار باﻻ
بايد به چرخش درآورد .متخصصان رشتههاي پزشكي و ژنتيك ،فن آوري فضايي ،تكنولوژي
اطﻼعاتي ،نيروي كار در بخش پژوهش و توسعه و ...حرفههايي كه نيازمند خودگرداني،
خﻼقيت ،قابليت كار در تيمهاي مختلف ،آمادگي و انعطافپذيري براي جابهجايي مورد نياز
سرمايه .در عين حال اين نيروي كار بايد قابليت كسب و جذب نوآوريهاي علمي و تكنيكي
در حرفه تخصصي خود براي انطباق دائمي با نيازهاي همواره در حال دگرگوني سرمايه را
داشته باشند.
نمودار  8چكيده ارزيابي مؤسسه گارتنر ،يكي از موسسات مشاوره استراتژيك سرمايهداري ،درباره آينده بازار كار و
تغيير مشاغل در اثر كاربرد هوش مصنوعي و روبوتها تا سال  2025را ارائه ميدهد) .ن .ك .نمودار (8
اين ارزيابي كه بسيار خوشبينانه تنظيم شده است حكايت از تغيير بافت نيروي كار در ده سال آتي دارد .از سال
 2019تا  ،2025به خاطر استفاده از روبوتها  5/3ميليون تا  5/5ميليون نفر مشاغل خود را از دست خواهند داد .در
اين نمودار ،خوشبيني ايجاد مشاغل جديد نيز وجود دارد ،امري كه الزاماً تضميني براي تحقق اش وجود ندارد.
نكته مهم اين است كه در اين مشاغل جديد ،جايي براي نيروهاي كار سابق وجود ندارد ،چرا كه براي مشاغل
جديد آموزش و كيفيت ديگري ﻻزم است و سرمايهداري "هزينه" بازآموزي طبقه كارگر سابق براي مشاغل جديد
را برعهده نميگيرد .بيكارسازي انبوه نيروي كار سابق و قديمي ،و استخدام كم هزينهي نسل جديدي از نيروي
كار ،كه

نمودار  -8ارزيابي موسسهي گارتنر از بازار كار و تغييراتي كه در اثر استفاده بيشتر از هوش مصنوعي و
85
روبوتيك در توليد ايجاد مي شود
پيش از اين هزينه آموزشهايش از ذخاير و منابع اجتماعي ديگر )پسانداز خانواده ،مالياتها كه دولتهاي رفاه
براي "بازآموزي" و يا آموزش نيروي كار هزينه ميكنند و (...تأمين شده است .به زبان ساده ،نيروي كار قديم
اخراج شده و جاي آن را نيروي كار جديد ،ارزانتر و بيتجربهتر در مبارزه اجتماعي و طبقاتي ميگيرد.
در گزارش سال  2015سازمان جهاني كار پيآمد اين سياست كﻼن چنين توصيف شده است :شمال افريقا و
كشورهاي عربي بيشترين درصد بيكاران را در جهان و به ويژه نزد جوانان دارند .در اين كشورها تقريباً از هر سه
جوان يكي بيكار است .پيوند اين ارقام را با دهها سال بيعملي دولتهاي دستيار امپرياليسم در اين كشورها،
آماده نساختن زيرساختهاي اقتصادي نظير آموزش ،آب و برق ،جادهسازي ،گسترش ارتباطات راه دور و ...به
همراه اتخاذ سياستهاي نئوليبرالي و پذيرفتن بيچون چراي شرايط بانك جهاني و صندوق بينالمللي پول را به
خوبي ميتوان ديد .عﻼوه براين ،گزارش فوق رابطه مستقيم اين آمار با موج پناهندگان از اين كشورها به اروپاي
غربي را نشان ميدهند .اين امر سواي جنگهاي بزرگ در منطقه در عراق ،سوريه ،يمن ،ليبي و ...توسط
قدرتهاي امپرياليستي و دولتهاي ارتجاعي منطقه است كه موجب آوارگي و پناهندگي ميليونها نفر شده است.
نئوليبراليسم و كﻼً سرمايهداري بيرحمانه كوشيده است تشكلهاي مدافع حقوق سياسي و صنفي كارگران و
كارورزان در همه كشورها را نابود يا حداقل تضعيف سازد .مبارزه براي بهبود شرايط كار و بازپس گيري حقوقي كه
با تهاجم چند دهه اخير از كارگران و تمام كارورزان جهان ربوده شده ،بخشي ﻻينفك از مبارزه روزمره طبقاتي
است .خواستهاي كوتاه مدت و روزمره نظير افزايش دستمزدها ،كاهش ساعات كار ،جلوگيري از افزايش
بيمارگونه سرعت كار و اتخاذ سياستهاي بازآموزي نيروي كار براي حضور در بازار كار آينده ،نه فقط منافاتي با
استراتژي انقﻼبي سرنگوني سرمايهداري ندارند ،بلكه بخشي از تمرين و مبارزه روزانهاي هستند كه طبقه كارگر را
از چنگال سيطره يك جانبه سرمايه نجات ميدهند.

Source: “Predicts 2018: AI and the Future of Work”: https://www.gartner.com/doc/3833572
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نمودار  9بازار كار جهاني در سال
86
 2015بيكاران :درصد عمومي و سهم جوانان به تفكيك منطقه جغرافيايي
توازن قوا در عرصه بين المللي
از آن جايي كه برخي از چپ هاي )شبه"(-ضد امپرياليست" ،استالينيستهاي سابق و پيروان سابق احزاب برادر،
هنوز فرق رژيم روسيه كنوني و اتحاد جماهير شوروي سابق را نميخواهند بفهمند ،در اين بخش به طور مختصر
بر روي توازن قوا بين امريكا ،روسيه كنوني و چين متمركز ميشويم و شناخت دقيقتر روندهاي مالي ،صنعتي و
نظامي جهان و توازن قواي جهاني را به نوشته ديگري در آينده حواله ميدهيم .چه در بحثهاي پيش از فروپاشي
شوروي با طرفداران استالينيزم و چه با شيفتگان امروزي پوتين ،تحليلهاي آنان مبتني بر فرضيات خودساختهاي
است كه گويا بزرگي جغرافيايي روسيه ،وزن اقتصادي ،نظامي و سياسي آن كشور در جهان را نيز تعيين ميكند.
نمودار  10و جدول  -7توليد ناخالص ملي آمريكا ،چين و روسيه در سال  2016نشان مـيدهند كه روسيه اساساً
نقش تـعـيين كنندهاي در
توليد ناخالص ملي در
٢٠١٦

كشور

)بيليون دﻻر امريكا(
71/18

اياﻻت متحده
امريكا
جمهوري خلق
22/11
چين
فدراسيون روسيه
28/1
87
جدول  -7توليد ناخالص ملي آمريكا ،چين و روسيه در سال 2016

Quelle: Copyright © International Labour, Organization (ILO): Key Indicators of the Labour Market (KILM) 2015
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توليد ناخالص جهاني نداشته و پس از كره جنوبي مقام دوازدهم را دارد .بررسي اين روند از ) 1990سال انتشار آمار
اقتصاد روسيه توسط صندوق بين المللي پول( تاكنون نشان ميدهد كه اقتصاد روسيه در ركود بسر ميبرد .قدرت
توليد ناخالص داخلياش در سال  2016كمتر از يك هيجدهم امريكا و يك يازدهم چين بود .امريكا هنوز هم
مهمترين دولت سرمايهداري جهان و با باﻻترين توليد ناخالص ملي است .اين موقعيت توسط چين در مقام دومين
قدرت اقتصادي جهان ،تهديد ميشود.

نمودار -10مقايسه توليد ناخالص
88
داخلي سه كشور امريكا ،چين و روسيه در دوره زماني  1980تا 2020
چين خود را در گاه -دوره كنوني از يك قدرت اقتصادي همتراز روسيه به دومين قدرت توليدي جهان ارتقاء داده
است .با توجه به اين روند است كه سخنان اوباما در مورد انتقال "مركز ثقل توجه امريكا" به سوي آسياي جنوب
شرقي و اقيانوس آرام قابل درك ميشود .همچنين سياستهاي حفاظت گمركي ترامپ در دوره كنوني تﻼشي
است براي ترمز چين )و ساير رقبا( و حفظ موقعيت هژمونيك امريكا در توليد جهاني .نمودار  -11سهم  15كشور
با باﻻترين بودجه نظامي جهان در سال  2016و مقايسه با ساير كشورهاي جهان را به نمايش ميگذارد.

https://www.imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/USA/CHN/RUS
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نمودار  -11سهم  15كشور با باﻻترين بودجه نظامي جهان در سال  2016و مقايسه با ساير كشورهاي
89
جهان
اياﻻت متحده به تنهايي تقريباً نيمي از بودجه نظامي جهان را به خود اختصاص ميدهد .دومين كشور با فاصله
زياد چين است و روسيه در رده سوم قرار دارد كه در سال  2017اين رده توسط عربستان سعودي اشغال ميشود.
بايد بر اين نكته تاكيد كرد كه در رابطه با توان مخرب نظامي صرفاً كميات )بودجه ،نفرات و (...تنها معيار نيستند و
كيفيات وزن بسيار مهمتري دارند .قدرت اتمي امريكا ،اروپاي غربي ،چين و روسيه آنچنان است كه قادرند دهها
بار كره زمين را با سﻼحهايشان به صورت كامل نابود كنند .نكته ديگر اين كه كشورهاي امپرياليستي كه عمدتاً
انحصار كاﻻهاي مرگ آفرين را دارند ،عليرغم تحميل بودجه نظامي سنگين به شهروندانشان و مردم جهان ،اما
منافعشان ايجاب ميكند كه جنگهاي سودآور خانه خراب كن را به كشورهاي پيراموني منتقل كرده و از اين
طريق با يك تير دو هدف را نشانه ميگيرند :هم ثروتهاي باد آورده كشورهاي پيراموني ثروتمند )عربستان ،شيخ
نشينهاي خليج فارس (...را از طريق فروش اسلحه به حكومتهاي دست نشانده و فاسد ،به كشورهاي
امپرياليستي منتقل ميكنند؛ و هم با به راه انداختن جنگهاي منطقه و محلي ،بازار و آزمايشگاهي براي آخرين
اختراعات مخرب خود به وجود ميآورند.
صلح و نظاميگري
افزايش نظاميگري ،افزايش جنگهاي داخلي و منطقهاي و خطر فزاينده جنگهاي وسيعتر آتي مهمترين
ويژگيگاه -دوره كنوني بوده است .جنگ و نظاميگري بيش از پيش عاملي بنيادي در ادامه حيات سرمايهداري
شده و بيترديد امپرياليسم امريكا بزرگترين خطر براي صلح جهان است .انحصارات حاكم بر امريكا باﻻترين
ميزان سرمايهگذاري را در صنايع نظامي جهان دارند .پرداخت هزينههاي كمرشكن اقتصادي نظامي و سودهاي
نجومي انحصارات نظامي ،نه فقط از كيسه طبقه كارگر و كارورزان امريكايي ،بلكه بطور مستقيم و يا غيرمستقيم
توسط مردم تمام كره زمين پرداخت ميشود .هزينه نظامي براي به نابودي كشاندن اقتصادهاي رقيب و نيز
استفاده از بخش صنايع نظامي براي دسترسي به سودهاي انحصاري از طريق جنگها ،قراردادها و پيمانهاي
دوجانبه و يا چندجانبه نظامي امريكا با "متحدينش" دوباره به صندوق انحصارات نظامي سرازير ميشود.
جنگ و صنايع تسليحاتي عﻼج دردهاي بحران مزمن و ساختاري سرمايهداري است .با برافروختن چند جنگ
بزرگ و كوچك "بحران اضافه توليد" صنايع نظامي آرام ميگيرد .رقابت دائم تسليحاتي مشوق "نوآوري" است.
با فروش سﻼح به كشورهاي درگير رقابت تسليحاتي به قيمتهاي انحصاري ،سودهاي انحصاري عايد انحصارات
نظامي ميشوند .در عوض تودههاي مردم در كشورهاي پيرامون ،كه حكومتهايشان چنين سراسيمه ذخاير
ارزيشان را براي خريد سﻼح به باد ميدهند ،براي نجات از فقر ،گرسنگي و بحران چارهديگري جز به خيابانها
ريختن ندارند .نمونهي بهار عربي پاسخ تودههاست در قبال سياستهاي اقتصادي -نظاميگري كشورهاي مرتجع
منطقه خاورميانه.
The Military Balance 2017: https://archive.org/details/THEMILITARYBALANCE/page/n17
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مزاياي جنگ براي امپرياليستها صرفا به منافع اقتصادي محدود نميشود ،چرا كه توسل به جنگ به واقع حربه
مناسبي براي سركوب مبارزه طبقاتي در داخل كشورها و نابودي مخالفين حكومت .چه در جنگ ايران و عراق كه
"نعمت الهي" براي جمهوري اسﻼمي بود و چه در حمله امريكا به افغانستان ،اين اپوزيسيون حكومت بود كه
بيشترين فشار پليسي و امنيتي را متحمل شد .جنبش ضدجهانيسازي سرمايهدارانه كه با اعتراضات و كارزارهاي
جهاني سرمايهداري را به چالش كشيده بود ،پس از يازده سپتامبر و آغاز دور جديدي از جنگهاي تجاوزكارانه
امپرياليستي تحت لواي مبارزه با تروريسم ،سركوب شد و در عوض موجب پيشروي فاشيسم و نژادپرستي در اروپا
و امريكا و نيز رشد اسﻼمگرايي در خاورميانه شد .بيچون و چرا جنگ نقشي بنيادي در حفظ اقتصادي و سياسي
نظم موجود دارد.
در گاه -دوره كنوني مبارزه با سياست نظاميگري ،چه از طريق شركت و دامن زدن به جنبشهاي ضدجنگ و
ضدنظاميگري ،چه از طريق سرنگوني بنيادي دولتهايي كه به اين جنگ و نظاميگري چه در داخل كشورشان و
چه در گستره منطقهاي و جهاني دامن ميزنند ،يكي از با اهميتترين و كليديترين كانونهاي مبارزه طبقاتي و
اجتماعي به شمار ميرود .مبارزه عليه جنگ و نظاميگري تﻼشي براي حفظ صلح در جهاني است كه در سيطره
سرمايهداري است ،با اين حال ،نبايد به بهانه اين كه مبارزات پاسيفيستي در چارچوب نظم موجود باقي ميمانند ،از
حضور فعال در آنها خودداري كرد .در عين حال ،فعاليت انقﻼبي براي نابودي نظام سرمايهداري كه نظاميگري
جزء دروني و ضروري آن است ،بخشي از فعاليت براي دسترسي به صلح پايدار ميان خلقهاي مختلف جهان
ميباشد .طبقه كارگر و بشريت اگر نتوانند فاجعه سرمايهداري را به صورت كامل دفع كنند ،دستكم بايد مانع از آن
شود كه سرمايهداري بشريت و طبيعت را به بربريت و از آن بدتر به نابودي كامل بكشاند!
جمع بندي
اين نوشته تﻼشي اوليه و اجمالي براي ترسيم چهرهي گاه -دوره كنوني جهاني از سال  1990تا به امروز است.
ضرورت طرح نكات و موضوعات اين نوشته از آن رو بود كه دستكم فهرستي از موضوعات و مسايل گوناگون
مرتبط با وضعيت كلي جهان ارائه شود .به اين اميد كه در فرصتهاي بعدي ،به هر موضوع ژرفتر و دقيقتر
پرداخته شود.
اين نوشته با توافقاتي بر روي تعاريف و ترمينولوژي آغاز شد و با اشاره به پيشينه بحث در مورد عصر ،دوران و
گاه -دوره ،به مقايسه همسويي و نزديكي اين رويكرد با موجهاي بلند سرمايهداري )كندراتيف( پرداخت .دادههاي
تجربي نشان ميدهند كه فضاي سياسي گاه -دوره كنوني از سال  1990با دو مرحله موج پنجم كندراتيف
همخواني و همپوشاني دارند .بديهي است كه اين امر يك به يك و تك خطي نيست ولي استفاده از توازي اين
دو رويكرد ،پيش بيني با دقت بيشتر برخي از بحرانها ،مناقشات طبقاتي-سياسي و جنبشهاي آتي را ممكن
ميسازند.
بخش اصلي نوشته به روندها و تضادهاي گاه -دوره كنوني از زمان فروپاشي بلوك شرق در سال  1990تاكنون
ميپردازد .در محورهاي اصلي اين بخش ،به انقﻼب علمي و فني ،به عنوان يكي از راههاي سرمايهداري براي گذر
از بحران اقتصادي مزمن كنوني اشاره شد .ميزان پيشرفت بشر در زمينه علمي و فني و مكانيسمهاي كنترلي
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حاصل از آن چنان است كه در عرصه سياسي و اجتماعي -و مستقل از ماهيت دولت ،خواه سرمايهداري باشد و
خواه سوسياليستي -جامعه انساني بايد به دقت فزاينده بر ايجاد روندهاي كنترلي و بازبيني اجتماعي و سياسي كل
اجتماع برعلم و فن آوري تاكيد نهد تا از تمركز مخرب قدرت و كنترل توسط جمعي محدود جلوگيري شود.
در ادامه مطلب به جهانيسازي سرمايهدارانه و پيششرطهايش هم چون حمل و نقل و ارتباطات پيشرفته،
دسترسي به انرژي ارزان ،كاهش گمركات و تحميل سياست و اقتصاد نئوليبرال به كشورهاي ضعيفتر اشاره شد.
در پي آن ،ويژگي مبارزه و سازماندهي شبكهاي عليه جهانيسازي سرمايهدارانه با ويژگيها ،نقاط قوت و ضعفش
مورد بررسي قرار گرفت .عﻼوه براين ،تضادها و ويژگيهاي گاه دوره پيشين كه در دوره كنوني نيز موضوعيت
دارند ،موضوعاتي نظير از بين رفتن هويتهاي محلي ،نژادپرستي ،جنسيتگرايي ،مشكﻼت زيست محيطي و
مهمتر از همه جنبش طبقه كارگر ،جداگانه مورد بحث قرار گرفتند.
در پايان بخش سوم به دو ويژگي مهم گاه -دوره كنوني يعني توازن قواي جهاني و مسئله نظاميگري روزافزون در
سطح جهان پرداخته شد .اشاره شد كه گرايش به نظاميگري فزاينده ،تـنها مسئلهاي سياسي و پيآمد رقابت
قدرتهاي بزرگ سرمايهداري نبوده بلكه يكي از راههاي ذاتي سرمايهداري براي خروج از بحران مالي شديد و
ركود اقتصادي مزمني است كه از سال  2008با آن دست به گريبان بوده است .بحران ساختاري كنوني ،نياز به
تجديد ساختار كلي نظام سرمايهداري دارد و جنگ امكان نابودي نيروهاي توليد ،از بين بردن يا بيارزش كردن
سرمايه سرگردان و مازاد و سركوب طبقاتي را فراهم ميآورد .نظاميگري فضايي براي دور جديدي از انباشت
سرمايه و نرخ سود باﻻ در فاصله دو بحران به وجود مي آورد.
وليكن خوشبختانه بديل ديگري نيز وجود دارد :انقﻼب سوسياليستي عليه سرمايهداري .اما ،نيروهاي پيشرو چگونه
بايد پيش بروند تا مبارزه از مضمون اصلي تهي نگردد و به اهداف اصلي خود برسند؟ همگرايي و پيوند روندهاي
مبارزاتي كه در باﻻ به آن اشاره شد تنها راه غلبه بر توازن قواي يك طرفه و خطرناكي است كه اردوي ضدانقﻼب
جهاني در آن برتري نظامي ،تسليحاتي ،مالي و صنعتي دارد .تشديد تضادهاي امپرياليستي دنيا را با خطر جدي
برافروخته شدن جنگهاي بزرگ و خانمان سوز مواجهه كرده است .در عين حال ،اين تضادها نشان ميدهند كه
فروپاشي جهان دوقطبي پيشين به نظم نوين دلخواه امپرياليسم امريكا منجر نشده است .جهان چند قطبي نقشي
بيش از دهه  1990ميﻼدي سده بيستم و دو دهه آغازين سده بيست و يكم خواهد يافت .اين جهان چند قطبي
امكان رشد مجدد جنبشهاي رهايي بخش در كشورهاي پيراموني را با مضموني پيشرو و انقﻼبي فراهم ميكند.
در كشورهاي اروپايي ،به ويژه در يونان ،اسپانيا ،ايتاليا و ايرلند ،يك قطب بندي ميان بديل سوسياليستي و مقابله
فاشيستي ديده ميشود.
مارش پيشروي فاشيسم در كشورهاي اروپاي مركزي ،اروپاي غربي ،برزيل ،آسياي جنوب شرقي را شاهديم ،اما
آرمان سرخ رهايي هنوز در افق پديدار نيست! درست است كه تاريخ سالهاي آتي را از قبل نميتوان نوشت اما
نبايد فراموش كرد كه »انسانها خود سرنوشت خويش را تعيين مي كنند ،منتها در چارچوب معين تاريخي-
اجتماعي«.
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