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برگردان: امین حصوری

 بسسا ویراسسستاری برتسسل۲۰۰۸» که به سسسال 1: مت حاض ترجمه ی مقاله ای ست از مجموعه ی «دیالکتیک برای قرن جدیدیادداشتمتجم
 مارکسیسسست (یسساراولن و تونی اسمیت انتشار یافته است. این کتاب با گردآوری بیست مقاله از اندیشسسمندان و پژوهش گسسران معاصسس

مارکسی) می کوشد از منظر نظریه ی مارکسیستی پرتو تازه ای به مفهسسوم دیالکتیسسک و روش شناسسسی دیسسالکتیکی بیانسسدازد و نیسسز برخسسی
ر اولسن و اسسمیت، از میسان نویسسندگان ایسن مجمسسوعه می تسوان از آرتسور، کاربست های نظری و تحلیلی آن را برجسته سازد. علوه ب

تسسرجمه ی فارسسسی مقسساله ای ازش از ایسسن سکین، مزاروش، جیمسون، هارتسوک، هاروی، لووی و بلمی فاست نام برد. از این مجموعه پی
 (بسسه همسست فسسروغ اسسسدپور) در وبسسسایت پراکسسسیس منتسسش آرتور  ریستوفرک همت آیدین ترکمه) و نیز مقاله ای از (به  توماس سکین

شده اند، و مت پیش رو، سومین ترجمه از این رشته مقالتا است (دیگر مقالتا این کتاب نیز در فواصل زمانی منظم منتش خواهند
شد).  

تسسونی اسسسمیت، دانش آمسسوخته ی علسسوم سیاسسسی و از پژوهش گسسران برجسسسته ی نظسسریه ي مارکسیسسستی در زمینه ی خوانش هسسای جدیسسد
دیالکتیکی از اقتصاد سیاسی مارکسی است. حوزه ی پژوهشی اصلی اسسسمیت، رابطه ی مسسارکس و هگسسل بسسر مبنسسای منطسسق دیسسالکتیکی

ی مارکس است. اسمیت دانش فلسفی عمیقی در مورد نظام اندیشه ی هگسسل داردسمایه  هگل بر علم منطقهگل، و به ویژه تأثیراتا 
مایه یرو یکی از مفسان صاحب نام منطق هگل از منظری مارکسی به شمر می رود. در این زمینه می توان بسسه کتاب هسسای «منطسسق سسس

دان آن۲مارکس ی از پژوهش گسران و3» و «نظریه ی اجتمعی دیالکتیکی و منتق ه طیف ق ب ا، اسسمیت متعل اره کسرد. در یسک معن » اش
ان متأخر مارکسیست  است که تلویحا در چارچوب «دیالکتیک جدید» جای می گیرند، کسانی که به تعسسبیر آرتسسور، بسه بسسازخوانیرمفس

هگلی نظریاتا مارکس با محوریت دیالکتیک گرایش دارند؛ اما به طور مشخص تر، اسمیت به نحله ي دیالکتسین های نظام منسسد تعلسسق
دارد، که خوانشی منطقی (و نه تاریخی یا منطقسسی-تسساریخی) از آثسسار اقتصسسادی مسسارکس عرضسسه می کننسسد. اینسسان می کوشسسند بسسر مبنسسای
یی بسازخوانی و ی و دارای پسویش دیسالکتیک ه مثسابه ي نظسامی از مقسولتا منطق ل، سمایه ي مسارکس را ب رهیافت  های علم منطق هگ
ده مندان نحله ی یادش بازسازی کنند، روندی که حاصل آن -به بیان هگلی- بازسازی منطق سمایه در ساحت اندیشه است. اما اندیش

. به عنسسوان4با وجود این اشتاکاتا کلی، برای تحقق چنین وظیفه ی دشسسواری رویکردهسسا و رهیافت هسسای متفسساوتی در پیسسش می گیرنسسد

1. B. Ollman and T. Smith (eds.), 2008: Dialectics for the New Century.
2.Tony Smith, 199o: The Logic of Marx|s Capital; Replies to Hegelian Criticisms.

این کتاب توسط فروغ اسدپور به فارسی ترجمه شده و در دست انتشار است. 
3. Tony Smith, 1993: Dialectical Social Theory and Its Critics; From Hegel to Analytical Marxism and Postmodernism.

. تفاوتا آرای دیالکتسین های نظام مند در خصوص چگونگی بازخوانی مارکس را برای نونه می توان بخشا در بسیاری از مقالتا این مجموعه، که زیر نظسسر4
فرد موزلی و تونی اسمیت منتش شده است ردیابی کرد: 

http://praxies.org/?p=5379
http://praxies.org/?p=5379
http://praxies.org/?p=5264


شحر مفصلی بر مبانی نظری گرایش دیالکتیک نظام مند کتاب یادشده از  اسسسمیت («نظسسریه ی اجتمسسعی دیسسالکتیکی و منتقسسدان آن»؛
، معرفی مفید و ارزشمندی است. مقاله ی آرتور در همین مجموعه) مدخل بسیار مناسبی است، و یا به عنوان شحی کوتاه تر، 1۹۹۰

یی جهانی سازی از منظر مارکسیستی است. سهم  ویسسژ ه ی اسسسمیت در ایسسن علقه ی پژوهشی اسمیت همچنین معطوف به اقتصاد سیاس
ه زمینه از یک سو پرورش یک رویکرد دیالکتیکی نظام مند به مقوله ی جهانی سازی است؛ و از سوی دیگسر، ارائه ی رهیسافت ویسژه  ای ب

مایه داری متأخر و کارکردهای آن در بازتولید سازوکارهای اقتصاد جهانی. پژوهش هسسایرنقش نوآوری های فناورانه در نظام انباشت س
اا در دو کتاب مهم زیر عرضه شده اند: «فناوری و سمایه در عص تولید لغار » و «جهانی سازی:1اسمیت در این حوزه ی مشخص عمدت

یی نظام مند  حاض جمع بندی فشده ای است از بن مایه ی نظری کتاب دوم در قالب یک مقاله.ن». مت۲یک رویکرد مارکس

یی جمعسسی حسسول مضسسامین—امید آن که ترجمه  و انتشار چنین متونی در حوزه ی اندیشه ی مارکسیستی بتواند  بر بست گفتگوی انتقسساد
 سهم اندکی در گستش دانش رهایی بخش ادا کند.—نظری نو

13۹۵اردیبهشت 
* * *

ین جنبه هسسای متعسسددی از موضسسوع «جهانی سسسازی» را از چشسسم اندازهای بسسسیار متنسسوعی مسسورد بحسث قسسرار شمر زیادی از نظریه پردازا
» هستند، که به طسسور مسسوجهی می تسسوان گفسست4. دیدگاه های طرحر شده در این مباحث به قدری حامل «شباهت های خانوادگی3داده اند

هر دسته از آن ها بیانگر موضع گیری  مشتکی هستند که با الگوی معینی از جهانی سازی تعریسسف می شسسوند. هسسر یسسک از ایسسن الگوهسسا
 را از منظر خویش توصیف کرده و مجموعه ای از داعیه های هم بسته با آن، به ویژه داعیه هسسایرویژگی های اصلی نظم جهانی معاص

هنجاری، را مطرحر می سازند.

در این جا [نیز] ، مانند هر جای دیگر، همواره این امکان  وجود دارد که یک دیدگاه را از منظسسری بیرونسسی مسسورد نقسد قسسرار دهیسسم. امسسا
یی به طور ضمنی شسسامل عناصسس ی اسسست کسه داعیه هسسای اصسسلی طرحر شسسده از سسسویربیایید فرض کنیم که یک الگوی خاص از جهانی ساز

هواداران آن را نقض می کنند. پی گیری چنین فرضی مستلزم طرحر ریزی نقدی از این چسسارچوب اسسست کسسه در درون خسسود آن چسسارچوب
. همچنین فرض کنیم که یک موضع دیگر به طسسور صسسیح بسسه ایسسن تضسسادهای درون ماننسسده۵جای بگیرد، یعنی نقدی درون ماننده

 از یکی بسسه6ارجاع داده است. در این صورتا رابطه ای نظام مند میان این دو چارچوب وجود خواهد داشت، که نوعی پیشوی نظام مند
دیگری را توجیه می کند. اگر این موضع دوم نیز به نوبه ی خود به طور ضمنی دچار برخی تضادهای درون ماننده  ای باشد که

وی نظام  مند می تواند ادامه بیابد. چنین نظمی را می تسوانریح بدان ها اشاره می  شود، این پیشردر یک چارچوب نظری سوم به طور ص
یی دیالکتیکی بنا می شود؛ تا این جای کار، از آنجسسا7«دیالکتیکی» نامید، چرا که به وسیله ی «نفی متعین »، یعنی اصل محوری روش شناس

Fred Moseley & Tony Smith (eds.), 2014: Marx’s Capital and Hegel’s Logic; A Reexamination.
1. Tony Smith, 2000: Technology and Capital in the Age of Lean Production: A Marxian Critique of the "New Economy"
2. Tony Smith, 2006: Globalisation A Systematic Marxian Account.
این کتاب به همت فروغ اسدپور به فارسی برگردانده شده است، که مشخصاتا آن بدین قرار است:  تونی اسمیت: «جهانی سازی: چهار الگو و یسسک رویکسسرد

 .13۹1انتقادی»؛ فروغ اسدپور، نش پژواک، 
) در معنایی وسیع و خنثی استفاده می کنسسم، کسه در آن بسسرای مثسال، «امپریالیسسم» به عنسسوان شسکلی خساصglobalization من از اصطلحر «جهانی سازی» (3

).Petras and Veltmeyer, 2001برشمرده می شود. البته کاربردهای دیگری از این اصطلحر هم امکان پذیر است (نگاه کنید به: 
4. family resemblances
5. immanent critique
6. systematic progression

) مواجهیم که در پس چنین ترتیبی، موضعی که از تضادهای درون ماندگار رنج می برد پشت س نهاده می شسسود.negation.  در این جا از این رو با «نفی»  (7
۲
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وی تاریخی را بازسازی نی کند، بیسسان گر یسسک دیالکتیسسک تسساریخی نیسسست، بلکسسه مثسسالی از یسسکر) یک پیشorderingکه این گونه نظم (
]، می کوشسسم طرحسسی از یسسک دیالکتیسسک نظام منسسد را دربسساره  یر» اسسست. در فصسسل پیسسش رو [مقسساله ی حاضسس1«دیالکتیسسک نظام منسسد

. ۲موضع گیری های مربوط به مبحث جهانی سازی ترسیم کنم

در هر دیالکتیک نظام مند، نخستین موضع  مورد بررسی باید ساده ترین موضع با حداقل پیچیدگی باشد. در بافتار (کانتکسسست) مسسورد
عی م3بررسی ما، «الگوی جهانی سازی [مبتنی بر] دولت اجتم رآورده می کنسد و بدین سسان آغاازگساه مناسسبی را فراه » ایسن معیسار را ب

می آورد. ویژگی های اساسی این الگو عبارتند از: 
اقتصادهای ملی، به ویژه اقتصادهای ملی سمایه دارانه؛•
دولت های اجتمعی؛•
تجارتا و سمایه گذاری خارجی در میان اقتصادهای ملی؛ و •
ه نسوعی از «قسانون4یک نظام بین دولتی• کل می گیسرد و در قسالب پیمن نامه هسایی ک ان دولت هسا ش باتا می  که توسط مناس

 » را برقرار می  کنند، مدون می گردد.۵ملت ها

مایه داری در اصل می تواننسسد حامسسل میزانسسی از کسسارایی و آزادی (رمدافعان این الگو این داعیه ی هنجاری را می پذیرند که بازارهای س
libertyباشند که فراتر از هر بدیل ممکنی پیش می رود. اما آن هسسا تنهسسا در صسسورتی می تواننسسد چنیسسن عمل کسسردی داشسسته باشسسند کسسه (

اا بسه ایجساد سسطح قسابل توجهی از بی کساریرش ورت ه حسال خسود ض ایط بافتاری مناسبی برقرار باشد. برای مثال، بازارهای رهسا-شسده ب
، میزان بالیی از فقر، و نیز نابرابری شدیدی گرایش دارند، که همه ی این ها دستسی به منابع مادی و فرهنگسسی مسسورد نیسساز6ناخواسته 

برای کاربست های مؤثر آزادی را سد می کنند. این مسئولیت متوجه دولت اجتمسسعی اسسست تسسا از طریسسق برپسسایی برنامه هسسای نیرومنسسد
یی اسسستخدام کامسسل را حفسظ کنسسد، فقسسر را تخفیسسف بدهسد و نسسابرابری را در محسسدوده هایی نگسه دارد کسسه بسسا ارزش تنظیم  گر و بازتوزیع

یی فرصت ها7) آزادی های سیاسیfair valueمنصفانه ی ( .۹ سازگار باشد۸ و برابری اساس

ه سساده ترین ه در آن نظسم جهسانی ب ید جهانی سسازی فراهسم می آورد ک یب نقطه ی آغااز مناسبی برای یک دیالکتیک نظام منس این چارچو
ف اقتصسادها و دولت هسسای ملسسی شیوه ی ممکن مفهوم پردازی می شود. به موجب این مفهوم پردازی، نظم جهانی به سسان مجمسسوع ص
مجزایی تصویر می شود که از طریق مناسباتا بیرونی (پیمن نامه های تجاری) به یک دیگر مقید شده اند. بنسسابراین، ایسسن یسسک روایسست (

اا به کمبودهسسای تلسسویحی مسسرحله ی قبلسسی ارجسساع یی آن می آید، توسط ضورتی تعیین می گردد که صیح این نفی از آن جا «متعین» است که موضعی که در پ
می دهد.

systematic برای بحث بیشت درباره ی تایز میان «دیالکتیک نظام منسسد» (1  dialectics) «و «دیالکتیسسک تسساریخی (historical  dialectics:نگسساه کنیسسد بسسه (
Smith,  1990,  2003aای د از نظریه ه یار مفی امع و بس روری ج د]. م رن جدی رای ق ک ب وعه [دیالکتی  و نیز به مقاله  ی کریستوفر آرتور در همین مجم

) بیابید. باید تأکید کنم که دیالکتیک نظام مند تنها می تواند مکملی برای پژوهش های تاریخیOllman, 1993دیالکتیکی را می توانید در کتاب برتل اولن (
باشد، نه جایگزینی برای آن، که هرگز چنین نیست.

Smith دیدگاه ارائه شده در این مقاله تا حد بسیار زیادی فشده است. برای مطالعه ی شحر کاملی از این دیدگاه نگاه کنید به: ۲  2005bت  [این کتاب تح
عنوان «جهانی سازی: چهار الگو و یک رویکرد انتقادی» با ترجمه ی فروغ اسدپور از سوی انتشاراتا پژواک منتش شده است. /م.]

3. the social state model of globalization
4. interstate system
5. law of peoples
6. involuntary unemployment
7. the fair value of political liberties
8. substantive equality of opportunity

یی مبتنی بر دولت اجتمعی (۹ ) بیش از همه با نام جان راولز پیوندsocial state model of globalization در فلسفه  ی سیاسی معاص، الگوی جهانی ساز
.John Rawls 1971; 1999یافته است. نگاه کنید به: 

3



account1) کمینه ای (مینی مالیستی) از نظم جهانی است.

اا گرایسسش بسسدان دارد کسسه بسسه ویژه سسسازی/تخصصی سسسازی (ردو تضاد اساسی درون ماننده در این الگو وجود دارد: تجارتا خارجی ض ورت
specializationیی بیشسستی رخ دهسسد، درک اقتصسساد جهسسانی به سسسان ) در قلمرو اقتصادهای ملی منجر گسسردد. امسسا هرچسسه تخصصی سسساز

ف اقتصادهای مجزا ناممکن تر می شود و بدین ترتیب این ضورتا فزونی می گیرد که نظم جهانی می بایست به عنوان یسسکرمجموع ص
 مفهوم پردازی گردد. این نتیجه گیری هنگامی تقویت می شود کسسه۲تامیت مجزا («بازار جهانی») با ویژگی های نوپدید مرتبه ی بالتری

یی به کاهش هزینه های همبسته با جریان های بینا-مرزی تجارتا و سسس مایه گذاری گرایسسشردر نظر بگیریم پویایی فناورانه ی سمایه دار
یش محرک آن می شوند که این جریاناتا به فراسوی نقطه ای که در آن «کمیت به کیفیسست بسسدل می شسسود»3دارد . هزینه های رو به کاه

) درون یسک کلیسست بزرگ تسسر، یعنسی بساراز جهسسانیmomentsافزایش بیابند، و [به موجب آن] اقتصادهای ملی باید به سان گام هسسایی (
یی [مبتنسی بسر] دولسست اجتمس عی، بسا شسیوه ای کسه اقتصسادادسته بندی شوند. بنابراین، گرایش های ساختاری نهفته در الگوی جهانی ساز

جهانی در این الگو مفهوم پردازی می شود همخوانی ندارند. 

دشواری دوم [در رابطه با الگوی مورد بحث] از محدودیت هایی ناشی می شود که بازار جهانی بسسر ظرفیت هسسای دولسست ملسسی تحمیسسل
 بازارنمی کند. در جهانی با جریاناتا بینا-مرزی گستده ی کالها، سیاست های طراحی شده برای ایجاد اشتغال کامل از طریق برانگیخت

تنها می توانند به افزایش وارداتا منجر شوند، بی آن که بر سطوحر اشتغال محلی تأثیری بر جای بگذارند.

یر علوه بر این، هسسر زمسسانی کسسه برنامه هسسای تنظیم گسسر و بسسازتوزیعی دولسست اجتمسسعی از آن حسسدی کسسه بسسا منسسافع  خصوصسسی مسسورد نظسس
یج اعطسسا-شسسده از سسسوی حقسسوقرس مایه گذران و شکت های بزرگ فراتر برود، اینان بدان سمت متمیل می شسسوند کسسه گزینه هسسای خسسرو

یت س یاعمل نایندرمالکی Joh. برنامه های گستده ی تنظیم گر و بازتوزیعی ای که مورد تأکید و ترویج جان  راولسسز (4مایه دارانه را انتخاب/
n  Rawlsاا به فراسوی محدوده ی سسازگار بسسا منسسافع خصوصسی  سمایه گذاران و ) و سایر هواداران سوسیال دموکراسی بوده اند، ضورت

یی بیشت از اقتصاد ملی بگریزند، دولت اجتمعی درآمدهای مالیاتی کمسستی بسسرای شکت  ها گرایش دارند. هر چقدر این عاملن اقتصاد
مواجهه با وظایف اساسی خود خواهد داشت. به بیان دیگر، هر چقدر دولت اجتمعی وظایفی را که از سسسوی مسسدافعان برجسسسته اش
مطرحر می شود بهت و بسنده تر انجام دهد، زودتر به مرحله ای می رسد که از انجام چنین وظایفی ناتوان خواهد بسود. ایسن یسک تضساد

درون ماننده است. 

ید زمانی موجه است که معلوم گردد موضع فعلسسی (موجسسود) در چارچوب روش شناسانه ی  دیالکتیک نظام  مند، گذار به یک موضع جدی
یی [مبتنی بر] دولت اجتمعی مجسسوزی بسسرای به طور ضمنی حامل تضادها و تناقض های درون ماننده است. تضادهای الگوی جهانی ساز
حرکت به سوی الگوی نولیبالی جهانی سازی فراهم می کند. این الگو به طور صیح دربردارنسسده ی دو ویسسژگی  اساسسسی  از نظسسم جهسسانی
یی منفرد است، که در الگوی دولت اجتمعی پوشیده و تلویحی اند. نخست آن که، اقتصادهای ملی به عنوان گام هایی از یک بازار جهان
مفهوم پردازی می شوند، به جای این که به عنوان واحد ها یا هستی های مجزایسی تلقسسی گردنسسد کسسه از بیسسرون بسه هسسم پیونسد دارنسسد. دوم

ی1 یی میسان دولت هسا و اقتصسادهای مل یل جهانی سسازی را به مثسابه ی مجمسسوعه ای از مناسسباتا بیرونس  همچنین، «واقع گرایسان» در نظریه  هسای روابسط بین اللس
مفهوم پردازی می کنند. اما اگر «واقع گرایی» به عنوان نقطه ی عزیمت انتخاب می شد، مسیر بعدی دیالکتیک باید بی تأثیر (علی السویه) می بود. این امسسر نیسسز

تابع نخستین تضاد درون ماننده ای است که در ادامه ی مطلب مورد بحث قرار گرفته است.
2. higher-order emergent properties
3. cross-border flows of trade and investment

یرGuttmann, 1994 توضیحی کلسیک از این پویایی است (نگاه کنید به: 1۹6۰) در دهه ی eurodollar عروج بازار «دلر اروپایی» (4 ). یک نونه ی متأخرت
 هیچ گونه مالیسساتا بسسر درآمسسدی بسسه دولسست۲۰۰۰ تا 1۹۹6 درصد از شکت  های آمریکایی طی سال های رکود 61طبق یک گزارش دولتی، ”آن عبارتا است از: 

The (“فدرال نپرداخته اند. بسیاری از این  موارد نه مربوط به کسب وکار واقعی، بلکسسه ناشسسی از سسسودهای جابه جسسا-شسسده بسسه بهشسست های مالیسساتی بسسود … .
Economist, 2007, 10.(
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یی س یی دولت اجتمسسعی به طسسور صسسیحی مسسورد تصسسدیقراین که، ناسازگاری بازار جهان یی تنظیم گر و باز-توزیع مایه دارانه با برنامه ی قو
دیق «مسرگ دولست ان1قرار می گیرد. این امر البته با تص یت خواه ر دولس ه ه د ک »  هم ارز نیسست. امسا، نولیبال هسا چنیسن ادعسا می کنن
مایه گذاریریت کند، جریان آزاد تجارتا و سسساکت های بزرگ حمرمایه گذاران و شرشکوفایی در عص جهانی سازی بایستی از حقوق س

یی سسسخاوتا مندانه [در حمسسیت از را رواج و پرورش دهد، مقرراتا مزاحم و دست وپاگیر را به حداقل برساند، و از برنامه هسسای اجتمسسع
].Wolf 2004فرودستان اجتمعی] پرهیز کند [

از دید نولیبال ها محدودیت های تحمیل شده بر دولت ها از سوی بازار جهانی به پیشبد اصول هنجاری آزادی و کارایی کمک می کند.
آن دسته از توافقاتا بازار که آزادانه  پذیرفته  می شوند، منافع متقابل را تسسأمین می کننسسد، در غایسسر این صسسورتا به طسسور آزادانسسه پسسذیرفته
یی میسسان- ککنش هسسای اقتصسساد نی شدند. این نکته نه فقط در مورد فعالیت های اقتصادی درون مرزها، بلکه به  همن میزان در مسسورد ترا
یی کالها و سمایه گذاری باید بسسه سسسطحی مرزی [بینا-مرزی] هم صادق است. از این رو، محدودیت های دولتی بر جریاناتا میان-مرز

اا کسسوچکی) کسسه از چنیسسن رویه ای حاصسسل شسسود، بهسسایی اسسست کسسه بایسسد بسسرای آزادی واحداقلی برسد. هرگونه هزینه ی اجتم عی (نسسسبت
].Hayek, 1976شکوفایی تعمیم یافته/گستده پرداخت گردد [ 

یررشاید مهم ترین استدلل هنجاری برای نولیبالیسم، به مسأله ی موسوم به «جهان در حال توسعه» مربوط باشد. در ساس  تاریخ، فقسس
یر خسسود-مختاری شسسان یی اساسی شان یا به کاربست مؤث یی بنیادی شان، برآوردن نیازهای انسان بیشت مردم را از توسعه ی ظرفیت های انسان
یک تاریخ جهان مغلسسوب می گسسردد. علی الصسسول، کبعد تراژی یی نولیبال سانجام این  بازداشته است. [چنین ادعا می شود که] با جهانی ساز

یی س مایه گذاری مسسستقیم خسسارجی را جسسذبرمایه داری پذیرفته شود و سسسرهر منطقه بر روی سیاره قادر خواهد بود در بازارهای جهان
کند، و به این ترتیب به سمایه گذاری ها و منابع مالی لزم برای صادراتا و رشد دستسی پیدا کند. رشد اقتصادی از طریسسق مشسسارکت
در بازارهای جهانی تنها راه مؤثر برای ارتقای استانداردهای زندگی است، چنان که داستان های موفقیت جهانی سازی نشسسان می دهنسسد.
ام چنین است، آنسسان به همین منوال، نولیبال ها نتیجه می گیرند که اگر عدالت جهانی مستلزم غالبه بر محرومیت مادی است، که مسل
ین شایسته ترین طیفی هستند که می  توانند بسسه نسسام عسسدالت جهسسانی سسسخن بگوینسسد، نسسه رقیبسسان و [نولیبال ها] به واسطه ی دیدگاه هاشا

.۲مخالفان آن ها

یی مسسوفقیت نولیبال ها نی توانند این استدلل آخر را بدون دچارشدن به تضادهای درون ماننسسده پسسی بگیرنسسد، چسسون داسسستان  های فرضسس
اقتصاد جهانی که بدان متوسل می شسسوند، بسسر پسسایه ی شسسکلی از دولسست اسسست کسسه نولیبالیسسسم [از قضسسا] بسسرای از میسسان بسسردن «دولسست

].۸ در صفحه ی 3» آن را طراحی و الگوپردازی کرده است [رجوع کنید به پانوشت 3توسعه مدار

ه سسوی ایجساد شسکوفایی مسادی مسورد ادعسسای یی تجارتا و سمایه گذاری در  واقسع ب علوه بر این، مقرراتا زدایی از جریاناتا میان -مرز
)، نظریه پسسردازان نولیسسبال بسسهconclusionهواداران الگسسوی جهانی سسسازی نولیسسبالی گرایسسش نسدارد. بسسرای اجتنسساب از چنیسسن فرجسسامی (

یت ازا در حمسس4مفروضاتا مختلفی متوسل می شوند که حتی از منظر خود آن ها نیز ناموجه/ناروا اسست. بسسرای مثسسال، الگوهسسای تعسسادل

1. the death of the state
یی” توماس فریدمن: ۲ مایه دار مایه داری جهسسانی بسسرای یسسک جسسامعه بسسه همسسراه می آورد، گسسستش س به واقع، به دلیل همه ی تکانه ها و دگرگونی هسسایی کسسه س

مایه داری همچنیسسن بخسسش یی گذشسسته ارتقسسا داده اسسست. س استانداردهای زیستی را برای بخش وسیع تری از مردم به سطحی بالتر و پویاتر از اعصسسار تساریخ
بزرگ تری از مردم فقیر را با سعت هر چه بیشتی، در مقایسه با هر زمانی در تاریخ بش، به طبقاتا میسسانی وارد کسسرده اسسست … . بسسر اسساس گسسزارش سسال

فت کشسسورهای در1۹۹7 عت پیش  مرکز توسعه ی انسانی سازمان ملل متحد، میزان افول فقر در پنجاه سال اخیر بیش از پانصد سال گذشته بوده اسسست. س
 به دلیل دستسی به آب آشامیدنی سسسال، نسسرخ1۹6۰حال توسعه طی سی سال گذشته به اندازه ی پیشفت دنیای صنعتی در قرن گذشته بوده است. از سال

,Wolf, 2004, 141، همچنین نگاه کنید به: Friedman, 2000, 350 (“مرگ و میر نوزادان، سوءتغذیه و بی سوادی به طور قابل ملحظه ای کاهش یافته است.
160.(

3. Developmental state
4. Equilibrium models
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یتا از کسسسب و کسسار یی واردا ین مزدی که در اثر تحرکاتا آنسس تجارتا آزاد این پیش فرض را اختیار می کنند که تولیدکنندگان کوچک و کارگرا
خود برکنار شده اند، به بخش های روبه رشد اقتصاد ملی کسسوچ می کننسسد [و در آن هسسا جسسذب می شسسوند]. بسسر پسسایه ی چنیسسن پیش فرضسسی،
ین نشان دادن مزیت های تجارتا آزاد دشوار نیست. اما تعین های اساسی الگوی نولیبالی این فرض را موجه نی دارند که همه ی کسسارگرا
ین بی درنگ جذب بخش های رو به رشد [اقتصاد] بشوند. بر مبنای آن تعیناتا [نولیبالی]، در چنین موقعیسستی بسسسیار رانده شده از کارشا
ین ه در پسی آ محتمل تر است که با بی کساری تسسوده ای و جابه جسایی شسالوده های مسادی همه ی کمونته هسا/اجتمعسساتا مسواجه گردیسم، ک
مهاجرتا هایی گستده به منسساطقی رخ می دهسسد کسسه [از قضسسا] نی تواننسسد کسسارگران بیکسسار-شسده را در مشسساغال جدیسسدی جسذب کننسد [

Weisbrot and Baker, 2002.[

مایه را بسسه مسسوثرترین شسسیوه ی عقلنسسی تخصسسیص یی س به طور مشابه، نظریه پردازان نولیبال به سادگی فرض می کنند که بازارهسسای مسسال
یی مایه دشسسوار نیسسست. امسسا بسسار دیگسسر، منطسسق درونسس می دهند. بر پایه ی چنین فرضی، ثابت کردن مزیت های [برآمده از] آزادسازی س
رویکرد نولیبالی این فرض اساسی را موجه نی دارد. از این منطق تنها چنین برمی آید که سمایه گذاری های مالی به سسسوی بخش هسسای

اا یک دارایی  سمایه ای ( ید پیش بینی پذیر جاری خواهند شد. اگر من فرض ) را به قیمتی خریداری کنمcapital assetدارای بالترین سو
یت باز هسسم گران تسسری از مسسنرکه می دانم ابلهانه است، اما باور داشته باشم که ابله بزرگ تری پا پیش می گذارد تا این س مایه را به قیم

یی گم یی مشارکت در این حباب ساز ن ورزانه  و پرمخسساطره را به طسسور چشسسم گیری «عقلنسسی» قلمسسداد می کننسسد [ابخرد، معیارهای نولیبال
۲۰۰۰, Shillerبنابراین، آزادسازی سمایه منجر به هجوم همگانی و یک باره ی جریان های ورودی و خروجی سمایه ، تأمین مالی و .[ 

مایه ای، و [در نتیجه] ناپایداری بازارهسسای ارز می گسسردد، کسسه همه یراشتیاق به سمت حباب های سوداگرانه در بازارهای دارایی های س
مایه گذاری هایراین ها موجب بازدارندگی و تضعیف س یی درازمسسدتا می شسسود. علوه بسسر ایسسن، دولت هسسا به منظسسور جسسذب س مایه گذار

ین هر سیاستی که «تایل بازار» آن را با تورم پیوند می دهد حذر خواهند کسسرد، از جملسسه سیاسسست های معطسسوف بسسه خارجی از پی نهاد
یی نولیبالی را تشدید خواهد کرد1کاهش بی کاری و افزایش دستمزدها. این امر گرایش رکودی ]. Eatwell, 1996 [۲ در نظم جهان

یی فناورانه  سلحی حیسساتی در3رقابت در بازار جهانی، به عنوان ویژگی دیگری از الگوی نولیبال، در خور توجه جداگانه ای است. نوآور
اا برای پروژه های تحقیقاتی و توسعه ای با کاربردهسسای تجسساری قسسابل پیش بینی در این رقابت است. منابع سمایه گذاریی  خصوصی عموم
یی خصوصسسی بسسرای کوتاه مدتا و میان مدتا در دستس خواهند بود. بسیاری از نولیبال ها با اعتاف به این کسسه میسسزان حمیت هسسای مسسال

یتا پایه ای ض اا بهینه ی آن است، نیاز به دولت برای حمیت از تحقیقاتا پسسایه ای رارتحقیقا اا به طور چشمگیری کمت از میزان اجتمع ورت
ین حمیت دولت از «تحقیقاتا و توسعه » در حوزه هسسایی4تصدیق می کنند. اما حتی نولیبال های میانه رو نیز خواهان به -حداقل-رسید

») وجسسود دارد.۵هستند که میان تحقیقاتا پایه ای و توسعه ی تجاری کوتاه مدتا و میان مدتا فاصله ی  زیادی (موسوم بسسه «دره ی مسسرگ
یی بیشسستی بسسرای تحقیقسساتا و توسسسعهربه عنوان پیامد، واحدهای س یی مستقر در مناطقی که در آن هسسا حمیت هسسای فراگیسسر دولسست مایه ا

یض متسسداول تر و مهیاست، به کسب ظرفیت های بزرگ تری برای نوآوری گرایش دارند. هر قدر که دولت نولیبال در یک منطقه ی مفرو

1. Depressionary bias
ت. بیسن سسال های ۲ ۲۰۰۰ تسا 1۹۸۰ شواهد تجربی این تز (برنهاد) را تأیید می کنند که یک گرایش رکودی در الگوی نولیبالی جهانی سازی وجسسود داشسته اس

۲۰(دوره ای که مشخصه ی آن ادغاام جهانی بیشت در امتداد خطوط نولیبالی بود) نرخ های رشد در همه ی دسته   بندی های مختلف کشسسورها در مقایسسسه بسسا 
یر۰.۵ درصد به 1۹سال گذشته کاهش یافت. این کاهش نرخ رشد، برای فقیرترین کشورها (بر مبنای درآمد سآنه) از   درصد بود. نرخ رشد در کشورهای فقیسس

اهش بسسرای کشسورهای واقسع در۰.7۵ درصسد بسه ۲واقع در دهک های هفتم و هشتم [از سلسله مراتب اقتصادی کشسورها] از  ن ک  درصسد کساهش یسافت؛ ای
انجام بسسرایر درصد کاهش یافت، و سسس1.1 درصد به 3.4 درصد بود. نرخ رشد برای دهک های سوم و چهارم از ۰.۹ درصد به 3.4دهک های پنجم و ششم از 

).Weisbrot et al., 2002 درصد کاهش یافت. (1.7۵ درصد به ۲.۵دو دهک فوقانی [ثروتندترین کشورها] نرخ رشد از 
3. Technological innovation
4. R & D: Research and Development
5. valley of death
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) باشد، خطر این که واحدهای سمایه  در این منطقه در رقابت بین الللی آسیب  ببینند [و ناکام بانند]،institutionalizedنهادینه تر (
یل متداول تر و نهادینه تر باشد، این احتمل فزونی می یابد که واحدهایWessner, 2001بیشت است [ ]. یعنی هر قدر که دولت نولیبا

مایه در قلمرو چنین دولتی، برای جایگزینی این دولت با شکلی از دولت که همخوانی بیشسستی بسسا علیسسق/منسسافعراصلی و پیشگام  س
اساسی آن ها داشته باشد، به طور مؤثری سازمان بیابند. به  این ترتیب، هر قدر که دولت نولیبال به طور فراگیرتری متسسداول  و نهسسادینه
شده باشد، زمان نابودی آن زودتر از راه خواهد رسید؛ و این نشانه ی قاطعی اسسست از این کسسه [الگسسوی] نولیبالیسسسم دچسسار تضسسادهای

درون ماننده است. 

اا به این تضادهای درون ماننده ارجاع دهد می طلبد. الگوی دولسست1اصل نفی متعین  بار دیگر گذاری به یک موضع جدید را که صیح
. هواداران این الگو می پذیرند که برنامه های نیرومند تنظیم گسسر3 [یا شتاب  دهنده]  از جهانی سازی این حکم را برآورده می کند۲ککنش یار

.  اما آن ها همچنین اصار می ورزند که مشارکت موفق در اقتصاد4و بازتوزیعی از سوی دولت اجتمعی با جهانی سازی ناسازگار است
جهانی نیازمند آن است که دولت اقداماتا جامع  بیشتی، در مقایسه با آنچه نولیبال ها تصسسدیق می کننسسد، بسسر عهسسده گیسسرد. اقسسداماتا

مورد نظر آنان شامل بناکردن موارد زیر است: 

 که پیاده سازی آن به شکت های بسسومی/محلسسی کمسسک می کنسسد بتواننسسد به طسسور مسسوفقی در بازارهسسای۵یک نظام ملی نوآوری•
جهانی رقابت کنند. این نظام نوآوری شسسامل هزینه هسسای جسسامع دولسستی در حوزه هسسای تحقیقسساتا و توسسسعه، زیرسسساخت ها و

آموزش نیروی کار است؛ 

یی•  گستده که به طور موثری به اختللتا تحمیل شسسده بسسر افسسراد و اجتمعسساتا (کمونته هسسا) در اثسسر6شبکه های ایمنی اجتمع
تغییراتا سیع بازار رسیدگی کنند؛ و 

 و تاخت وتاز جریاناتا ورودی و خروجی سمایه.7تنظیم های بخش مالی برای کمینه سازی خطراتا حباب های سوداگرانه•

نولیبالیسم در اصل همه ی این اقدام ها را کنار نی گذارد. اما، بار دیگر، در نقطه ی معینسسی: «کمیسست بسسه کیفیسست بسسدل می شسسود». در
ککنش یار این گونه سیاست ها با یک همسازی، رویسسارویی و چشسسم اندازی فراتسسر از قیسسدهای دولسست نولیسسبال پسسی گرفتسسه [الگوی] دولت 
ککنش یار ادعا می کنند که [تحقق] این الگو موجب می شود که کارآیی در اقتصاد جهانی در می شود. هواداران برجسته ی الگوی دولت 
سطحی بزرگ تر از هر بدیل ممکن دیگر پیشفت کند؛ در همن حال که این الگو هم زمسسان پسسرورش و توسسسعه ی ظرفیت هسسای اساسسسی

یزترین ویژگی موضع آنسسان تاکیسسدی اسسستاانسانی، ارضای نیازهای بنیادی انسانی و ترین و تحقق خودمختاری را نیز در بر دارد. متم
یت هواداران الگوهای دولسست اجتمسسعی وcommunitarianبر ارزش های اشتاکی ( یی اکثی )، که در تقابل با خصلت فردگرایانه ی لیبال

,Millerنولیبالیسم [ ] قرار دارد. در این چارچوب ادعا می شود که وظایف [دولت] نسبت به شسسهروندان [یسسک کشسسور معیسسن]2000 
گستده تر از وظایفی است که [دولت] نسبت به مردمان واحد های [جغرافیایی-] سیاسی دیگر بر عهده دارد (و به طور کلی اولسسویت
ید سیاسی-جغرافیایی] نسبت به یک دیگر باید به شیوه ای برآورده بیشتی دارد). اما اجبارها و تعهداتا متقابل شهروندان [در یک واح

شوند که به واحدهای سیاسی و جوامع دیگر آسیبی وارد نشود.  

1. Principle of determinant negation
2. Catalytic state model of globalization

.Weiss, 1998 این اصطلحر برگرفته از مت زیر است: 3
).Gray, 1998, 80 (“سوسیال دموکراسی متعلق به جهانی است که دیگر قابل احیا نیست.” به بیان یکی از مدافعان برجسته ی این الگو: 4

5. National innovation system
6. Social safety nets
7. Speculative bubbles
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آیا اصول هنجاری نظریه پردازان دولتی  کنش یار به واقع در الگوی جهانی سازی ای که از آن جسسانب داری می کننسسد نهسسادینه شسسده اسسست؟
یک مشکل اولیه، که در این جا آن را مورد بحث قرار نی دهم، آن است که بسیار بعید است که اقدام اصسسلی  پیشسسنهاد-شسسده از سسسوی

. پیسسش از1نظریه پردازان دولت  کنش یار برای حفاظت در برابر ویران گری های بازارهای سمایه داری جهانی به اهداف خود دست یابسسد
 را مسسورد بررسسسی۲اشاره به دومین مشکل، لزم است که یک گرایش نظام مند در سطح بازار جهانی، یعنی گرایش به توسعه ی ناموزون

قرار دهیم. 

شمری از عوامل، شالوده ی توسعه ی ناموزون را می سازند. در بافتار [وضعیت] کنونی، من فقط بر آن عواملی ترکز خواهم کسسرد کسسه
به مستقیم ترین نحو با دینامیزم تغییر فناورانه ارتباط دارند، مقوله ای که دغادغاه  ای حیاتی برای هسسواداران دولسست کنش یسسار محسسسوب

یگ3می شود. تغییر فناورانه، نخست نیازمند سمایه گذاری سمایه ی ثابت  در کارخانه ها، زیرساخت ها و غایره است. هنگامی که سازوبر
(آپاراتوس) فناورانه ی وسیعی در دستس باشد، مزیت های قابل توجهی وجود دارد که عناص فرسسسوده یسسا منسسسوخ را جسسایگزین کنیسسم،

مایه گذاری در اشکال نسسوین مصسسنوعاتاربه جای این که مجتمع تولیدی دیگری را از ابتدا برپا کنیم. همچنین، محرک نیرومندی برای س
یت  از پیش موجود را تکمیل کنند. به این دلیل و دلیل دیگر، بخش اعظم شکل بندی 4فناورانه ای وجود دارد که بتوانند دارایی های ثاب

 درصسسد از همه ی۹۰حسسدود ” درون مرزهای ملی باقی  می مانند. [از همین روست کسسه] حسستی در عصسس جهانی سسسازی، ۵سمایه ی ثابت
یت ملی  است، به جای این که مربوط به فراسوی مرزها باشد. ]. بدین سان، مناطقیMoody, 1998, 57 [“شکل بندی های سمایه ی ثاب

اا قادرنسسد کسسه مزیت های شسسان را در طسسول که به هر دلیلی در حال حاض از سطح بالتری از توسعه ی سمایه دارنه برخوردارنسسد، عمومسس
ین بازتولید کنند .  6زما

مایه گذاری ها در وسسایل تولیسدی7سمایه گذاری مستقیم خارجی  بسه سسسوی۸ همچنین توسعه ی ناموزون را تقویت می کنند. جریسان س
یی بزرگ تسسری دارنسسد، از پیشسس ف فته ترین مهارتا هسسای کسساری و مسسدیریتی برخوردارنسسد، دارایرمنسساطقی گرایسسش دارد کسسه بازارهسسای مص

زیرساخت های لزم برای کمینه سازی هزینه های حمل ونقل و ارتباطاتا و دیگر جابجایی ها [تراکنش ها] هستند، پژوهش و توسسسعه  در
فته در آن ها انجام می گیرد و غایره. مناطق ثروتند [جهان] گرایش بسسدان دارنسسد کسسه از ایسسن مزیت هسسا در بسسالترین سسسطحرسطحی پیش

یی سوداگر (1 یتا سمایه  ی اعتبار یی کوتاه مد ) یعنیshort-term speculative inflows of portfolio capital در اینجا به مالیاتا بندی بر جریان های ورود
Tobin«مالیاتا توبین» (  taxنظر دارم، که بر اساس نام جیمز توبین، اقتصاددانی که نخسسستین بسسار آن را طسسرحر کسسرد، نام گسسذاری شسسده اسست. ایسسن مالیسساتا (

). مالیاتاGray 1998, 200) و سایر هوادران دولت کنش یار برای کمینه سازی خطراتا بی ثباتی مالی است (John Grayمهم ترین طرحر اساسی جان گری (
ککنشسی ( transactionتوبین یک مالیاتا ترا  taxه سسودهای ککنش هسای مسالی حستی زمسانی کسه ایسن مالیساتا وضسع گسردد، تسا جسایی ک ت و مبسادلتا/ترا ) اس

پیش بینی شده به قدر کافی بال باشند، ادامه خواهند یافت. عایدی های احتملی حاصل از مشارکت در حباب های سوداگرانه در دارایی های مالی چنان بسسال
اا در مواردی که از بالترین اهمیت برخوردارنسسد، عملسسی بی فایسسده خواهسسد هستند که وضع یک مالیاتا تبادلتی در سطوحر مورد بحث توبین و سایرین، دقیق

).Davidson 2002, 207بود. (
2. uneven developmen
3. fixed capital investment
4. fixed assets
5. fixed capital formation

 البته گرایش های مخالفی نیز در کارند. هنگامی که نرخ های سود در یک منطقه ی معین نزول می کنند، سمایه داران به جسسستجوی یسسک «ثبسساتا فضسسایی» (6
spatial  fix) برمی آیند، و سمایه گذاری های خود را به جای دیگری انتقال می دهند (Harvey, ین1999  ). شکت  ها و مناطق مسسسلط (هژمونیسسک) در «جهسسا

مرکز» ممکن است جایگاه مقدم و برجسته ی خود را طی زمان از دست بدهند، و تحت شایطی معین، مناطق ویژه ای از «جهان پیرامونی» ممکن است به
نرخ های رشد بالیی دست پیدا کنند و برای دوره هایی طولنی درآمد سانه ی صعودی را تجربه کنند. اما سیالیت درونی الگوی توسعه ی ناموزون به معنای
ید سانه ی مردم در پنج کشور ثروتندتر جهان و پنج کشور فقیرتسسر جهسسان را [طسسی آن نیست که این الگو دوام نی یابد. کافی است تغییراتا نسبت های درآم

: سی به یک؛  در سال1۹6۰: یازده به یک؛ در سال1۹13: هفت به یک؛ در سال1۸7۰: سه به یک؛ در سال1۸۲۰دوره ای طولنی] در نظر بگیریم: در سال
).UNDP, 1999: هفتاد و چهار به یک (به نقل از: 1۹۹7: شصت به یک؛  در سال1۹۹۰

7. FDI: foreign direct investment
8. productive facilities

۸



موجود برخوردار باشند. و بدین  ترتیب، جریان های سمایه گذاری مستقیم خارجی گرایش به بازتولید مزیت های این منسساطق در طسسول
یی به سوی مناطق ثروتند اقتصسساد جهسسانی، جسسایی کسسه تنهسسا زمان دارد. در دهه های اخیر بیش از دو-سوم سمایه گذاری مستقیم خارج

].   UNDP, 1999یک پنجم جمعیت جهان سکونت دارد، سازیر شده است [

Mandel, 1975, Chapter مربوط است [۲ها از طریق نوآوری های تولیدی یا فرآیندی1ملحظه ی سوم به رانه ی تصاحب اضافه -سود
3;  Smith, ]. واحدهای سمایه ای که به پژوهش و توسعه ی پیشفته (با پشتوانه ی مالی دولتی یا خصوصسسی) دستسسسی داشسسته2002 

یی ناشی از نوآوری هسسا برخوردارنسسد. ایسسن واحسسدها دارای بهسستین جایگسساه بسسرای باشند، از بهتین موقعیت برای کسب انحصارهای موقت
کیمن/صسسعودی » هسسستند؛ بسسدین طریسسق کسسه اضسسافه -سسسودهای تصاحب شسسده، کسسه به عنسسوان نسستیجه  ای از3پی ریزی یک «چسسرخه ی خسسوش 

یی پژوهش و توسعه را برای شان امکان پذیر می سازد، یتا یاد شده عاید آن ها می گردد، سطح بالیی از تأمین مالی فرآیندهای آت انحصارا
که این به  نوبه ی خود دستسی به نسل بعدی نوآوری های فناورانه را به ارمغان می آورد. در مقابل، واحدهای سمایه ی فاقد دستسی

» گرفتسسار شسسوند. نسساتوانی آن هسسا در واردکسسردن و4به پژوهش و توسعه ی پیشفته گرایش بدان دارند که در یک «چرخه ی شسسوم/نزولسسی
ین آنان از اضافه -سودها می گردد؛ در نتیجه،  گرایش بسسر آن اسسست کسسه قسسابلیت آنسسان بسسرای یی نوآوری های مهم مانع از سهم برد به کارگیر
یی پیش رو محدود[تر] گسسردد، کسسه ایسسن بسسه نسسوبه ی خسسود دستسسسی آن هسسا بسسه مشارکت در پژوهش و توسعه ی پیشفته در دوره ی زمان

نوآوری های آینده و فرصت های سودآور آینده را محدود می سازد.  

ید اقتصاد جهانی گسسستش یافته انسسد؛ در حسسالی کسسه واحدهای سمایه ی دارای دستسی به پژوهش و توسعه ی پیشفته، در نواحی ثروتن
واحدهای فاقد این دستسی، در نواحی فقیرتر توزیع شده اند. بنابراین، دسسته ی نخسست در وضسسعیت بسسیار بهسستی بسرای پی ریسسزی و
ین» یاد شده هستند، در حالی کسه دسسته ی دوم بسسا گرفتسساری عظیمسی بسرای خلصسسی از شسس «چسسرخه ی شسسوم» کیم حفظ «چرخه ی خوش 

ادی بسا۵مواجه اند یی درگیسر تراکنش هسای اقتص ان یر اقتصساد جه اطق محروم ت . به عنوان یک پیامد، هنگامی که واحدهای سمایه در من
اا مستعد آن اسسسترواحدهای س مایه ی برخوردار از انحصارهای موقتی (به واسطه ی نوآوری های شان) می گردند، دسته ی نخست ضورت

یب بیشسستی از ارزش6که از شایط تجاری  نامساعد رنسج بسبد، در حسسالی کسه دسسته ی دوم گرایسش بسدان دارد کسسه سسهم نامتناسسس
ایط کسساری، سسسطوحر دسسستمزد و تولیدشده در این زنجیره های تولید و توزیع را تصسساحب کنسسد. ایسسن امسسر فشسسار بی امسسانی بسسر ش

ین کارگر و اجتمعاتا شان در مناطق موسوم به اا به مردان و زنا اجتمعاتا کارگری در نواحی فقیرتر ایجاد می کند، فشاری که نهایت
یی فناورانه، به عنوان خصسسلتی اساسسسی از مناسسسباتا شمل نیز منتقل می شود. بدین سان، رانه ی تصاحب اضافه-سودها از طریق نوآور

.  7مالکیت سمایه دارانه، در طی زمان به طور نظام مند گرایش به بازتولید توسعه ی ناموزون در بازار جهانی دارد

1. surplus profits
2. product or process innovations
3. virtuous circle
4. vicious circle

 درصسسد همه ی مسسوارد امسسروزی ثبسست۹7 درصد [فرآیند های] «پژوهش و توسعه» در مناطق موسوم به «جهان اول» متمرکز شده است و ۹۵ در حال حاض ۵
,Friedmanاختاعاتا و اکتشافاتا [و حق کاربری انحصاری آنها] مربوط به واحسسدهای پژوهشسسی  مسسستقر در جهسسان اول اسسست (  2000, ). فشسسار بسسرای319 

) و تحمیل آن، که عنصی مرکزی در سیاست خارجی ایالتا متحد (تحتintellectual property rightsگستش دامنه ی تعریف «حقوق مالکیت فکری» (
کیمن و چرخه های شوم در اقتصاد هدایت هر دو جناحر جمهوری خواهان و  دموکراتا ها) است، این هدف را دنبال می کند که درهم تنیدگیی  چرخه های خوش 

جهانی را تقویت کند.
6. terms of trade: ToT

یع در استانداردهای زنسسدگی نیسسستند. موفقیت هسسای «دولت هسسایریع و بهبودهایی سر این به معنای آن نیست که مناطق فقیر قادر به دستیابی به رشد س7
) در آسیای شقی، که نونه هایی از دولت کنش یار محسوب می شوند، نشان می دهد که گرایش به توسعه ی ناموزونdevelopmental stateتوسعه مدار» (

اا پایدار باقی نی مانند. برای مثال، یی ژئوپولتیک تکیه دارند، که عموم می تواند واجد حدی از درجاتا آزادی باشد. این موفقیت ها اما بر پاره ای عوامل تصادف
ید ایالتا متحد را بدین سمت سوق داد که سطوحر بالیی از صادراتا از سوی کشورهای آسیای شقی را بپذیرد، به رغام ایسسن واقعیسست کسسه خسسود ایسسن جنگ س
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اا گرایش هایی به توسعه ی ناموزون ایجاد می کنند، کسسه ایسسن امسسر داعیه ی یت کنش یار از جهانی سازی ضورت تعین های اساسی الگوی دول
مرکزی هواداران الگوی یاد شده را سست می کند. [چنان که گفته شد] بسر مبنسای ایسن داعیسه، الگسسوی دولسست کنش یسسار به طسسور مسسوثری
توسعه ی اساسی ظرفیت های انسانی، تأمین نیازهای اساسی انسانی و به کاربست خودمختاری درون جسسامعه ی سیاسسسی موجسسود را بسسه

اا گرایش بدان دارند کسسه «دولت هسسای ضسسعیف »1همراه می آورد. در مناطقی که از چرخه ی شوم یاد شده رنج می برند، دولت ها ضورت
باشند، یعنی دولت هایی که قسسادر نیسسستند به طسسور مسسوثری از شهروندان شسسان در برابسسر گسسسیختگی های عمیق  اجتمسسعی و آسسسیب های

 انتظسسار می رود دولسست کنش یسسار آن هسسا را از میسسان بسسردارد.—بنسسا بسسه فسسرض—اجتمعی محفاظت کنند، گسیختگی ها و آسیب هایی که 
ین» نوآوری و سودها توزیع شسسده اند، البتسسه منسسابع بیشسستی در اختیسسار۲«دولت های قوی کیم »، که در مناطق بازتولید «چرخه های خوش 

ایط کسسار، سسسطوحر دسسستمزد، و اجتمعسساتا ین رقسسابتی را بسسه ش دارند. در عین حال، توسعه ی ناموزون همچنین فشارهای شدید و بی اما
یی مناطق ثروتندتر انتقال می دهد. بدین سان، این وضعیت می تواند به طور مدوام ایجاد و تکرار گردد که [هر بار] سسسهم انسسدک کارگر
بیشتی از بودجه ی دولتی به تدارک پیش شط های رقابت موفق در اقتصاد جهانی تخصیص یابد و سسسهم انسسدک کمسستی از بسسودجه  بسه

. دولت کنش یار بنا به فرض می باید هم زمان یک دولت رقابتی و یک دولت جمع گرا باشسسد،3نهادینه سازی ارزش های جمعی و اشتاکی
ین نسسوآوری کیم اما گرایش غاالب چنین است که کارکرد نخست به زیان کسسارکرد دوم رشسسد می کنسسد. در نهسسایت، حفسسظ چرخه هسسای خسسوش 
فناورانه و اضافه-سودها [در مناطق ثروتند]، به طور هم زمان بازتولید چرخه های شوم در سایر مناطق را نیسز تحقسق می بخشسد. ایسن
یق کنش یار به طور نظام مند، و دانسته یا نادانسته، به جوامع سیاسی دیگر آسیب می رسانند. امر دللت بر این دارد که دولت های موف

یی دولت کنش یار موجب نهادینه شدن ارزش های جمع گرایانه در ساس  نظم جهانیرو این مسأله نیز با این داعیه که الگوی جهانی ساز
می گردد ناسازگار است. 

ین» مسسستلزم گسسذاری بسسه یسسک موضسسع جدیسسد اسسست، موضسسعی کسسه صسس یی «نفی متعی اا بسسه تضسسادهایربار دیگر، روش شناسی دیالکتیک یح
درون ماننده ی نهفته در چارچوب قبلی ارجاع دهد. ریشه ی این تضادهای الگوی جهانی سازی دولت کنش یسسار در ایسسن واقعیسست جسسای
یی کارا و به طسسور یی برقراری یک نظم جهان دارد که دولت ها، حتی دولت های کنش یار، قادر نیستند در مت تعین های اساسی بازار جهان
یی جذاب را تضمین کنند. مسائلی که در سطح بازار جهانی رخ می دهند، سانجام می باید در همین سسسطح مسسورد حسسل و فصسسل هنجار
یی جهسسانی قرار گیرند. برای دستیابی به آنچه که دولت های کنش یار به تنهایی قادر به دستیابی به آن ها نیسسستند،  یسسک نظسسام حکم رانسس
مورد نیاز است؛ نظمی جهانی که در آن افراد و اجتمعاتا به پیش شط های مورد نیسساز بسسرای توسسسعه ی ظرفیت هسسای حیسساتی انسسسانی،
یی شکوفا (رو به رشد) دستسی داشته باشسسند. الگسسوی یی انسانی، به کاربست خودمختاری، و حفظ اجتمعاتا انسان تأمین نیازهای اساس

یی دموکراتیک یی «جهان -شهر گرای اا برای تحقق همین هدف تدوین شده است. ر» ص4جهانی ساز یح

 از دل گسته ای از دیدگاه هایی برآمده است که شباهت های خانوادگی نیرومندی بسسا هسسم—همنند سه الگوی پیشین—الگوی چهارم 
کال «اصسل برابسری اخلقسی ااش »، یعنسی پسایه ای ترین اصسل هنجساری نظریه پسسردازان۵دارند. همه ی این روایت ها دربردارنده ی برخی از 

اا محسسدود سسساخته زمین های خسسود] را وسسسیع کشورها هم وارداتا محصولتا آمریکایی و هم سمایه گذاری  سمایه های اعتباری از سوی ایسسالتا متحسسد [در س
بودند. پس از پایان جنگ  سد، سیاست مداران و نخبگان آمریکایی از پذیرش این قاعده س باز زدند. موضسسوع مهسسم دیگسسر بسسه یسسک مغسسالطه ی هم نهشسستی (

fallacy  of  composition[قیاس نادرست از راه کنار هم نهادن] مربوط می شود: از این واقعیسست کسسه پسساره ای از منسساطق قادرنسسد بسسه جایگسساه  بسسالتری در (
سلسله مراتب بازار جهانی دست پیدا کنند، چنین نتیجه نی شود که پس همه ی مناظق قادر به چنیسسن کسساری هسسستند. بسسرای یسسک بررسسسی انتقسسادی جسسامع از

.Burkett and Hart-Landsberg, 2000قی» رجوع کنید به: ربه اصطلحر «معجزه ی آسیای ش
1. weak states
2. Strong states
3. communitarian values
4. The democratic cosmopolitan model of globalization
5. moral equality principle
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یی دموکراتیک هستند: عدالت نیازمند ارج نهادن به کرامت ذاتی ) ازnotion همه ی افراد است. ایسسن برداشسست/انگسساره (1جهان -شهر گرای
یع پایه ای آن ها مربوط است، برابرند یت انسانی حامل این ایده است که همه ی افراد، تا جایی که به اهمیت علیق/مناف Bucha [۲کرام

nan, 2004, 42یی «اصل برابری اخلقی» مستلزم آن است که محرومیت مادی وخیم ]. و همه  ی این روایت ها بر آنند که نهادینه ساز
یی سمایه دارانه، در گسته ای جهانی مورد حل و فصل قسسرار گیسسرد. نونه هسسایی از طرحر هسسای پیش نهسسادی و نابرابری شدید در نظم جهان

مشخص آنان عبارتند از: 

] یی پیشفته  ی درآمدهای مالیاتی به نفع فقیرترین کشورها در اقتصاد جهانی ]؛Barry, 1998بازتوزیع جهان

یی دارایی مشتک همه ی انسان ها هستند؛ بر ایسسن اسسساس کسسه3نوعی «سهام منابع جهانی » بر پایه  ی این ایده که منابع طبیع
]؛ وBeitz, 1979; Pogge, 2002کسانی که از این منابع استفاده می کنند، سهمی را به دیگر افراد جهان بدهکارند [

یک نهاد بین الللی جدید با مسئولیت تضمین سطوحر بالی درآمد پایه و اشسستغال کامسسل در اقتصسساد جهسسانی، و نیسسز تضسسمین
ر بودجه هسای سس4حقوق دستسی به قسدرتا تصمیم سسازی یی اجتمسر در بخش هسای صسنعتی و مسالی، نظسارتا ب ییامایه گذار ع

مایه و غایسسره [ یی جریانسساتا ورودی و خروجسسی س ,Heldتخصیص یافته به فقیرترین نواحی اقتصاد جهانی، سامان دهی جهسسان
1995.[

یی دموکراتیک شمری از تضادهای درون ماننده در این چارچوب را آشسسکار می  سسسازد. نخسسستین بررسی دقیق تر طرحر های جهان -شهر گرای
نهادی مربسوط اسست کسه بسه توسسعه ی نساموزون ارجسساع می دهنسد. بسازتوزیع جهسسانی تضاد درون ماندگار به آن دسته از طرحر های پیش

ام بسسا حسسذف بسسسیاری از۵مالیاتا ، سهام منابع جهانی، یا صندوق ذخیره  برای بودجه های سمایه گذاری اجتمعی در مناطق فقیسسر مسسسل
یل محرومیت مادی در اقتصاد جهانی، برخی مسائل حاشیه ای را  به طور قابل ملحظه ای بهبود می بخشسسند. امسسا آن هسسا در ااشکا بدترین 
واقع به سازوکارهایی در اقتصاد جهانی کسسه فقسسر شسسدید و نسسابرابریی  حسساد ایجسساد می کننسسد، در مقسسام عوامسسل اصسسلی [برسسسازنده]  ارجسساع
ججسسح] در اقتصسساد جهسسانی قادرنسسد کمر یق ممتسساز [ کیمنی که به میسسانجی آن عسساملن و منسساط نی دهند. آن ها بدین ترتیب، به چرخه ی خوش 
امتیازها و برتری های شان را برای تام دوره های تاریخی حفظ نایند اشاره نی کنند؛ همن چرخه ای که پویایی آن از طریق شسسکل بندی

یی ناشی از نوآوری عمل می کنسسد. همچنیسسن، چسسرخه ی شسسومی6سمایه ی ثابت یی مستقیم خارجی و تصاحب سودهای اضاف ، سمایه گذار
که کاستی ها و معایب فقیرترین عاملن و مناطق اقتصاد جهانی را بازتولید می کند، ناگفته و طرحر ناشده باقی می ماند. بر این اسسساس،
ناممکن است که در چنین دنیایی بتوان استدلل کرد که «همه ی افسسراد تاجسسایی کسسه بسسه اهمیسست منسسافع/علیسسق پسسایه ای آنسسان مربسسوط
یف امسسور نباشسسد، بسسا داعیه هسسای بنیسسادی یل متعسسار یی چنیسسن وضسسعی از روا می شود، برابرند». بنسسابراین، الگسسویی کسسه قسسادر بسسه واژگون سسساز
یی پسسذیرفتنی، در تضساد اسست یی به لحاظ هنجسار یی دموکراتیک، در راستای تأمین ملزوماتا یک نظم جهان ین جهان -شهر گرای .7نظریه پردازا

1. inherent dignity
اظهاراتا مشابهی هم در منابع زیر مطرحر شده است: ۲  Held, 1995, 147, Pogge, 2002, 92, and Habermas, 2001, 94, 103،ادامه ی مطلب . در 

) از این اصل ارائه خواهد شد.Martha Nussbaumروایت مارتا نوس باوم (
3. global resources dividend
4. decision-making power
5. global redistribution tax
6. fixed capital formation

Thomas کمت فیلسوف سیاسی معاصی بیش از توماس پوگ (7  Poggeنسبت به محرومیت مادی در اقتصاد جهانی دغادغاه مندی نشان داده اسسست. امسسا (
نزد پوگ مشسسکلتا اقتصسساد جهسسانی از ترکیسسبی از پیامسسدهای دوران اسسستعمر و تصسسادفاتا جهسسان معاصسس (از اعطسسای یارانه  هسسای کشسساورزی در جهسسان اول تسسا
رسمیت بخشی بین الللی به نخبگان سیاسی فاسد) ناشی می شوند. او در این مسیر تا آن جا پیش می رود که می نویسد: «نابرابری حاد کنونی نشسسان دهنده ی

یی گریز از مرکز در نظام بازار جهانی است» ( ,Poggeقدرتا آمیزش بلندمدتا گرایش های قو  2002, ). برای مطالعه ی شحر کاملی از میزان قسسدرتا ایسسن205 
.Shaikh 2007گرایش های قدرتند رجوع کنید به: 
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ه یک بسه سسوی طرحر هسسایی فراخسوان می دهنسد ک یی دموکراتی نوع دیگری از تضاد هنگامی رخ می دهد که نظریه پردازان جهان - شهرگرای
خود از طریق مناسباتا اجتمعی معرف الگوی مورد دفاع آن هسسا به طسسور اساسسی نفسی می شسسوند. راهکارهسسای پیشسنهادی بسرای تسسامین

یی اا بسسا1سطوحر بالی درآمد پایه ای و «مسیرهای دستس » موثر به تصمیم سسسازی های صسسنعتی و مسسالی در ساسسس اقتصسساد جهسسانی، نهایتسس
Smithرابطه ی سمایه-کار مزدی، که خصلتی اساسی از الگوی جهان -شهرگرایی دموکراتیک باقی می ماند، ناسازگار  هسسستند [  2003b,

2005,  Chapter مایه هسسستند4  ]. بازتولید این رابطه [یعنی رابطه ی سمایه] مستلزم آن است که کسانی کسسه فاقسسد دستسسسی بسسه س
همچنان قراردادهای مزدی را به عنوان بهتین گزینه ی در دستسی  خود ببینند. این امر حاکی از آن است که حمیت اجتمعی [دولتی]
ال محدود باند، چون اگر جایگزین های قابل قبولی در دستس باشند، تنها عده ی کمی حاض خواهنسسد بسسود نیسسروی کارشسسان را باید کام
در قبال دستمزدهای پایینی که اکثیت کارگران اقتصاد جهانی با آن روبرو هستند، بفروشسسند. بعیسسد اسسست کسسه سسسطح محسسدود درآمسسد
یی همساز با مناسباتا مالکیت سمایه دارانه بتواند شایط مادی [لزم] برای کاربست های مسسؤثر خودمختسساری نسسسبت بسسه امسسور را پایه ا
یی بسه سسمت حسدود مسسورد نیسساز در آموزه هسسای نظسریه ی جهسسان - شسسهرگرایی فراهم سازد، به گونه ای کسه ایسسن کاربسست های خودمختسسار

دموکراتیک میل کنند. 

به طور مشابه، طرحر پیشنهادی معطوف به کاربست های قسسدرتا اقتصسسادی از طریسسق «مسسسیرهای دستسسسی»، در مسسواجهه بسسا واقعیسست
یی زمین گیر می شود؛ چرا که این رابطه بر مبنای حقوق مالکیتی تعریف می شود کسسه بسسه مالکسسان و گریزناپذیر رابطه ی سمایه-کار مزد

ین س  از3» فاقسسد آن هسسستند. صسسورتا بندی مارتسسا نوسسسباوم۲مایه قدرتا اقتصادی ای اعطا می کند که همه ی دیگر «بسسازیگرانراداره کنندگا
«اصل برابری اخلقی» را در نظر بگیریم: 

ین شایسته ی توجه و احتام هستند … بنابراین می باید نتیجه بگیریسسم کسسه سیاسسست ها (” )policiesاگر بپذیریم که همه ی شهروندا
) یا حامیان سایر مردم هسسستند، یعنسسیagentsنباید با مردم به گونه ای برخورد کنند که [گویا] دسته ای از مردم عاملن/کارپردازان (

یی ( planسیاست ها نباید با انسان ها همچون کسانی رفتار کنند که [گویا] رسالت آنان در این دنیا اجرای طرحر های زنسسدگ  of  life(
یق خود برخسسوردendsسایر افراد است. بلکه سیاست ها باید با هر یک از انسان ها همچون غاایت ( ) و منابع عاملیت و ارج در حقو

کنند؛ یعنی به منزله ی افرادی که طرحر هایی از آن خود برای متحقق سازی، و زندگی هایی از آن خود برای زیست دارنسسد، و بنسسابراین
]. Nussbaum 2001, ۵۸ [“لیق هرگونه حمیت اند تا بتوانند در چنین عاملیت هایی از فرصت های برابر برخوردار گردند

یی زندگی بزرگسالی شسسان یت زمان بیدار 4اما تا زمانی که رابطه ی سمایه-کار مزدی در مرکز زندگی اجتمعی جای دارد، اکثیت مردم بیش

یی دیگر افراد» در محیط هسسای کسسار می گذراننسسد [ ,Smithرا به «اجرای طرحر های زندگ  2000a,  Chapter ایطی،ر]. تحسست چنیسسن شسس3 
سخن گفت از «فرصت های برابر» برای اجرای «طرحر های زندگی افراد» در یک دنیای [حامل] توسعه ی ناموزون چه معنایی می دهسسد؟

 درصد از کل دارایی های جهان را تصاحب کسسرده اسسست؛4۰دنیایی که در آن ثروتندترین لیه، یعنی یک درصد از کل افراد بزرگ سال، 
 درصسسد از مسسردم جهسسان]، تنهسسا یسسک۵۰ درصد از دارایی های جهان، و نیمه ی تحتانی مسسردم جهسسان [۸۵ده درصد از ثروتندترین مردم، 

,UNU-WIDERدرصد از ثروتا جهانی را در اختیار دارند [ ]. روشن است که [در چنین دنیسسایی] سسسخن گفت از «فرصسست های2007 
اا هیچ معنایی نی دهد.  برابر» ابد

«اصل برابری اخلقی» همچنین به طور اساسی با گرایش مسلط دیگری در سسسطح بسسازار جهسسانی ناسسسازگار اسسست، یعنسسی بسسا گرایسسش بسسه

1. access avenues
2. stakeholders
3. Martha Nussbaum
4. adult waking life
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اضافه -انباشت [1بحران های   Brenner, 1998, 2002; Reuten, 1991; Smith, 2000bبه اا  اضافی ضورت رانه ی تصاحب سودهای   .[
ایجاد کارخانه ها و شکت های هرچه کسسارآتر در یسسک حسسوزه ی معیسسن گرایسسش دارد. امسسا بسسا تحقسسق چنیسسن رویه ای، همه ی کارخانه هسسا و
مایه ی ثسسابت آن هسسا تسسا ایسسن شکت های از پیش موجود [در آن حوزه] به طور خودبه خود کناره گیری نی کنند. هزینه های مربوط به س
مایه ی درگسسردش خسسود خرسسسند خواهنسسد بسسود. آن هسسا هنگام «جبان» شده است، و از این رو آن ها به دریافت نرخ میانگین سود از س
همچنین ممکن است روابطی با تامین کنندگان و مشتیان برقرار کرده باشند که تجدید ایسسن روابسسط در جاهسسای دیگسسر در یسسک بسسازه ی
زمانی مناسب ناممکن (یا به طور بازدارنده ای گران) باشد. همچنین، نیسسروی مسسدیریتی و نیسسروی کسسار آن هسسا ممکسسن اسسست مهارتا  هسسای
رای آمسسوزش، تسأمین زیرسساخت ها، یسسا «پژوهسش و ویژه ی صنعتی داشته باشند. و نیز دولت ها ممکن است یارانه ها (سوبسیدها)یی ب
توسعه » فراهم کنند، طوری که اگر این کارخانه ها/شکت ها بخواهند قلمرو تولیدی/اقتصسسادی خسسود را جابجسسا کننسسد، مزیت هسسای فسسوق
دیگر برای آن ها قابل دستسی نخواهند بود. اگر پس از ورود رقیبان کارآمسسدتر بسسه یسسک حسسوزه ی معیسسن، شسسمری کسسافی از شکت ها و

۲مایه [در آن حوزه] خواهد بود، که در قالب ظرفیسست مسسازادرکارخانه ها از آن حوزه کناره گیری نکنند، حاصل کار یک اضافه انباشت س

مایه] انکشسساف و نرخ های نزولی سود بروز می یابد. هنگامی که این پویایی به طور هم زمان در حوزه  های اصلی و مهم [واحدهای س
یافته و آشکار گردد، سقوط فراگیر نرخ های سود در ساس پهنه ی اقتصاد به یک دوره ی تاریخی وسیع تر بسط و گستش می یابد. 

مایه ی ثسسابت بایسسد ارزش زدایسسی (3هنگامی که ناگهان بحران های اضافه انباشت )devalue پدیدار گردند، سمایه گذاری های قبلی در س
شوند. در این مرحله، تامی سیستم دچار تشنج هایی می شود که ناشی از تلش های مختلف برای انتقال هزینه هسسای ایسسن ارزش زدایسسی
بکه و منطقه  می کوشسد تسا هزینه هسسای ایسن ارزش زدایسی را بسه واحسدها، به مکان ها و حوزه های دیگر است. سمایه در هسر واحسد، ش
شبکه ها و مناطق دیگر انتقال دهد. و کسانی که سمایه  را کنتل می کنند سلحر های گستده ی اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک خسسود
ین مزدی انتقال دهند که این امر از طریق بی کسساری را بسیج می کنند تا بتوانند هزینه های ارزش زدایی را تا جای ممکن به سمت کارگرا

مایه،4فزاینده، دستمزدهای پایین تر و شایط کاری بدتر تحقق می یابد. در مسیر توسعه ی سمایه داری و به موازاتا تراکم و ترکسسز  س
اا بدین سو گرایش می یابند که در مقیاس هر چه وسیع تری رخ بدهنسسد. در کزدایی، ضورت هم اضافه انباشت و هم نیاز پیامد آن به ارزش 

یی متعارف بدل می شوند.  یی تعمیم یافته به طور فزآینده ای به وضعیت های اقتصاد نتیجه، آشفتگی جهانی و ناامنی اقتصاد

، حسسق۵به  بیان دقیق کلمه، [اگرچه] در چنین شایطی به لحاظ منطقسسی نسساممکن نیسسست کسسه تضسسمین سسسطح  بسسالیی از درآمسسد پسسایه ای
استخدام، دستسی دموکراتیک به [فرایندهای] تصمیم  سازی و سایر ملزوماتا جهان -شهر گرایی، در پهنه ی اقتصاد جهانی برقسسرار گسسردد،

اا گرایشی بسیار قدرتند به سمت عدم تحقق این امور وجود دارد یی دموکراتیسسک مناسسسباتا مسسالکیت6اما مطمئن . الگوی جهان -شهر گرای
وری گرایسسش بسسه ایجسساد بحران هسسایرسسس مایه دارانه را همچنسسان در هسسسته ی اصسسلی خسسود حفسسظ می کنسسد، و ایسسن مناسسسباتا به طسسور ض

یم اقتصسساد جهسسانی دارنسسد. هیسسچ نظسسم ین هم اینسسک محسسرو اضافه انباشت و تلش های معطوف به انتقال بارهای این بحران ها به کنش گسسرا
یی دموکراتیک را ترویسسج و نهسسادینه سسسازد. و بسسدین ترتیسسب، جهانی با چنین مشخصاتی نی تواند به قدر کافی ارزش های جهان -شهر گرای
1. overaccumulation crises
2. excess capacity
3. overaccumulation
4. concentration and centralization
5. basic income guarantees

 گرایش نظام مند به بحران های اضافه انباشت، دلیل دیگری به دست می دهد برای رد ایسسن داعیه  کسسه الگسسوی جهانی سسسازی دولسست کنش یسسار قسسادر بسسه تحقسسق6
مایه ی ثسسابت [ماشسسین آلتا فنسسی و تجهیسسراتا تولیسسدی] را درراهدافش است. بحران های اضافه انباشت با ظهور خود به ناچار سمایه گذاری های پیشین در سسس

کزدایی می کنند؛ در چنین بستی، نا-امنی تعمیم یافته ی اقتصادی و گسیختگی های عام اجتمعی، گرایش هایی هم بسته با پویش اقتصسساد مقیاس وسیعی ارزش 
اا تشدید می شوند و رو به وخامت می نهند. تا جایی  که گرایش نظام مند به بحران هسسای اضافه انباشسست برقسسرار جهانی خواهند بود که در بهتین شایط وسیع
باند، دولت های کنش یار قادر نخواهند بود جمعت ها را از سطوحی از گسیختگی ها و بیمری های اجتمعی ناسازگار با ارزش های جمعتی آنسسان محسافظت

کنند. در همین زمینه می توان استدلل های مشابهی علیه الگوهای جهانی سازی دولت اجتمعی و [دولت] نولیبال اقامه کرد.
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یی طسسرحر شسسده از سسسوی حامیسسان برجسسسته ی ایسسن الگسسو را نفسسی یک داعیه های هنجسسار یی دموکراتی تعین های اساسی الگوی جهان -شهر گرای
می کنند.       

اگر یک الگوی جهانی سازی به طور ضوری به سمت شیوه ای از عملکرد گرایش داشته باشد که با بنیادی ترین اصول هنجاری حامیسسان
آن ناسازگار باشد، موضع تعریف شده بر مبنای آن الگو از یک تضاد درون ماننده ی رفع ناپذیر رنج می برد. اصل نفی متعین مستلزم آن
ید پشت س بگذاریم. یعنی در این جا باید به موضعی گذار کنیم که به طور صیح است که چنین موضعی را در یک دیالکتیک نظام من
تضادهای مواضع پیشین را تصدیق کند؛ این که چگونه مناسباتا مالکیت سمایه دارانه، داعیه های کارایی و جذابیتی  هنجاری را که بسسه
ککنش یار، و جهان -شهرگرایی نسبت داده می شسود، سسست و بی پسایه یی متکی بر دولت رفاه، دولت نولیبال، دولت  الگوهای جهانی ساز
وری و یی سمایه بخشی ض یی جهانی سازی اتخاذ شود، چون مفهوم مارکس می سازند. چنین موضع بدیلی باید توسط یک الگوی مارکس

کبعد [اساسی] این مفهوم به اختصار طرحر کلی زیر را ترسیم کرد:  یی چنین موضعی است. می توان از سه  گریزناپذیر از مفصل بند

اا به منزله ی ابزار تعمیم یافته  ای درک می شسسود کسسه بسسه افسسراد و گروه هسسا الف) در همه ی الگوهایی که تاکنون بررسی کردیم، پول اساس
امکان می دهد اهداف خصوصی خود را تعقیب کنند. نزد نولیبال هایی نظیر هایک پول به طور «طبیعی» گرایسسش بسسدان دارد کسسه بسسه

,Hayekچنین شیوه ای عمل کند [  1976, ]. نزد هواداران سه الگوی دیگسسر، تضسسمین این کسسه پسسول بتوانسسد نقسسش مناسسسب خسسود را9–8 
یف شکوفایی و خودمختاری انسانی ایفا کند، مستلزم سامان دهی مقرراتا و تنظیمتا به عنوان وسیله ی تعمیم یافته ای در خدمت اهدا
یی سیاسی در سطح ملی و/یا جهانی است. اما از یک منظر مارکسیستی هیچ یسسک از ایسسن دیسسدگاه ها درکسسی از وارونگسسی هستی شسسناخت
عجیب و لگام گسیخته ی هم بسته با سمایه  ندارند. هنگامی که مناسباتا مالکیت و تولید سمایه برقرار گردند، «سمایه» به عنوان یک

ید متناسب با هسسستی اش۲ ظاهر می گردد، شبه سوژه ی غاریبی1نیروی تامیت بخش » شسسکل های3 که با هدف دستیابی به «شکلی از وجو
).C´ (4)، سمایه ی موجسسودی انبسسارP)، سمایه  ی در تولید (C)، سمایه ی کالیی (Mمتنوعی به خود می گیرد: سمایه ی سمایه گذاری (

یی خودبسنده در قالب سمایه ی تحقق یافته ( < ´M)  نودار می گردد (M´این هست  Mانی در ). بنابراین فعالیت های عامل های انس
مایه به عنوان هسسدفی «در-خسسود» اسسست، کسسه می تسسوان آن را «خسسود-رذیل یک الزام غایرانسانی گنجانده می شوند، که همن انباشت س

یی ارزش » نامید. برآورده سازی خواسته ها و نیازهای انسانی و توسعه ی ظرفیت های انسانی تنها تا جایی رخ می دهند که بسسا۵ارزش افزای
یی سازگار باشند: «پول باید پسسول پس  بیانسسدازد!» [ ,Marxالزام این ارزش افزای  1976, ].  تاجسسایی کسسه ایسسن وضسسعیت برقسسرار باشسسد،255 

ید تابع شکوفایی و خودمختاری سمایه  هستند.  شکوفایی انسانی و خودمختاری انسانی به طور نظام من

یم مارکسی سمایه هنگامی ظاهر می شود که در نظر داشته باشیم کسسه هسسر گسسام از چسسرخه ی  کبعد مفهو M—C—C´—M´ب) دومین 
یی سمایه گذاری ( ه منسابع مسسال کبعدی از رابطه ی سمایه-کار مزدی را بیسان می کنسد، به ویسژه رابطه ی میسان طبقه ای ک ) را درMچگونه 

) به همراه سسسایر کالهسسای ورودیCاختیار داشته و کنتل می کند و طبقه ای که فاقد آن است؛ طبقه ای که نیروی کار را به عنوان کال (
یی تغییسسراتا خریداری می کند، و طبقه ای که مجبور است ظرفیت ها و توانایی های خود را بفروشد؛ طبقه ای کسسه دارای قسسدرتا واردسسساز

ین فرآیند تولید ( یی به درو یر آن [خسسود] یسک ابسسژه  ی کنستل اسست؛ و سسسPفناورانه و سازمان ده انجامر) اسست، و طبقه ای کسه فرآینسد کسسا
یی سمایه گذاری (C´طبقه ای که پس از فروش کالهای تازه-تولید شده ( ) حفسسظ [و بازیسسابی] می کنسسد، وM´) انحصارش را بر منابع مال

ف کسسرده طبقه ای که بار دیگر مجبور به فروش توان کار کردن خویش است، و دستمزدهایش را برای دستیابی به وسایل معیشسست ص

1. totalizing force
2. bizarre pseudo-subject
3. a form of existence adequate to its essence
4. Inventory capital
5. the self-valorization of value
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یی دموکراتیسک ککنش یسار، و جهسان -شسهرگرای یی مبتنی بر دولت رفساه، بسازار جهسانی نولیسسبال، دولت   است. طرفداران الگوهای جهانی ساز
مایه دارانه به طور یکسانی حامل منسسافع/علیسسق همگسسان  هسسستند، خسسواه «به طسسوررهمگی بر این پیش فرض تکیه دارند که بازارهای س

یی مناسب. اما در یسسک نظم  سسس مایه دارانه، ارزش اضسسافه، یعنسسی تفسساوتا میسسانرطبیعی» (نولیبالیسم)، و خواه با [وضع] مقرراتا سیاس
یز سمایه گذاری کرده است ( ین یک چرخه ی سمایه متحقق می شود (Mپولی که سمایه در آغاا )، کارکردی استM´) و پولی که در پایا

از تفاوتا میان زمان صف شده توسط کارگران برای تولید ارزشی معادل دستمزدی که دریافت می کنند، و زمانی که آن ها درگیر تولید
ین صف انجام کار اضافه ای ( یتا زما ) می گردد که ارزشی ورای آنچه کارگران [در قالب دستمزد]surplus laborارزش هستند؛ این تفاو

یی استثمری به طور نظام مند بازتولید گسسردد، در دریافت می کنند را تولید می کند. هر اقتصاد جهانی که در آن این گونه مناسباتا طبقات
یک نظام مند جهانی سازی بیان شده اند.      ین دیالکتی تعارضی بنیادی با داعیه های هنجاری ای قرار دارد که در مراحل پیشی

یتا میسسان-سسس یی مناسسسبا یی سمایه همچنین نشسسان می دهسسد کسسه چگسسونه السسزام ارزش افزایسس  را1مایه ایرج) و سانجام این که، مفهوم مارکس
یت میسسان- یر مسسزدی را تعریسسف می کنسسد. ایسسن السسزام به طسسور مشسسخص دربردارنسسده ی رقسساب یتا سمایه-کا تعریف می کند، همچنان که مناسبا

مایه ای است، که در قالب محرکی به سمت تصاحب سودهای اضافه از طریق نوآوری بیان می شود. همن گونه کسسه دیسسده ایم، ایسسنرس
محرک از یک سو هسته ی اصلی گرایشی نظام مند به توسعه ی ناموزون در جهان سمایه داری است، و از سسسوی دیگسسر هسسسته ی اصسسلی

یی سمایه داری است.  گرایش نظام مند به بحران های اضافه انباشت در بازار جهان

ین هسسدفی «در-خسسود» در سسسطح جسسامعه (به  مایه به عنسسوا یف سمایه داری برقرار باشسسند، انباشسست س یی معر تا جایی که مناسباتا اجتمع
یی به عنسسوان بازتولیسسد اسسستثمر طبقسساتی بسساقی می مانسسد؛ و رانه ی منزله ی یک کل) باقی خواهد ماند؛ بازتولید رابطه ی سمایه -کسسار مسسزد
جنون آمیز به  سمت سودهای اضافی، به ایجاد گرایش های اش در جهت توسعه ی ناموزون و بحران هسسای اضافه انباشسست ادامسسه خواهسسد

یی۲داد ککنش یسسار و جهسسان -شسسهر گرای یی مبتنسسی بسسر دولسست اجتمسسعی، دولسست نولیسسبال، دولسست  . تاجایی که طرفداران الگوهای جهانی سسساز
یک نظام سمایه داری جهانی را در دل نظریاتا خود جای می دهند (به جای رد و نفی آن)، میان داعیه هسسای هنجسساری آنسسان و دموکراتی

ید دفاع شان تضادهای عمیق درون ماننده وجود خواهد داشت . 3الگوهای جهانی سازیی  مور

یی در خصوص نظم جهانی یی جهانی ساز برخلف مواضع یاد شده در دیالکتیک نظام مند جهانی سازی، مدافعان برجسته ی الگوی مارکس
سمایه دارانه داعیه های هنجاری ای مطرحر نی کنند که با تعین ها و گرایش های اساسی الگوی مورد نظر آنان ناسازگار باشد. بسسا وجسسود
ین دیدگاه های مارکسی، این رویکرد به جهانی سازی دچار آن نوع تضادهای درون ماننده ی الگوهای دیگسسر یی ممک ایراداتا و نارسایی ها

] دست یافته است.  closureنیست. از این منظر، می توانیم بگوییم که دیالکتیک نظام مند جهانی سازی [در این مرحله] به بستاری [

یی به لحاظ هنجسساری هسسم جسسذاب با این حال، پرسش های بنیادی به قوتا خود باقی اند: یک الگوی بدیل جهانی سازی که در عین کارای
نخ هایی بسسه دسسست باشد، باید چگونه باشد؟ آیا توسعه ی درون ماننده ی دیالکتیکی که تا این جا ردیابی شد، می تواند در این زمینه س

بدهد؟  

1. inter-capital relations
ت محیطی در۲ یخردگریزی ها و ستیزه خویی های سمایه داری به هیچ وجسه در اینجسا بسه پایسان نی رسسد. گرایش هسای نظام منسد بسه بحران هسای زیس  فهرست 
یی شدیدترین و وسیع ترین نظام تبلیغاتی در تاریخ بش (تبلیغاتا شکتی) کسسه متکسسی بسسر دسسستاوردهای علمی سسست،رس مایه داری و نیز تاثیراتا اجتمعی-روان

تنها دو نونه از دیگر موضوعاتا متعددی است که در یک بررسی جامع تر از سمایه داری باید مورد ملحظه قرار گیرند (در خصوص دو مورد یسساد شسسده بسسه
).Burkett, 1999; Klein, 2000ترتیب رجوع کنید به: 

 این نتیجه گیری به معنای آن نیست که جنبش های اجتمعی ای که برای ایجاد اصلحاتی در اقتصاد جهانی مبسسارزه می کننسسد، شایسسسته ی پشسستیبانی نیسسستند.3
حتی اصلحاتی که تنها برخی مشکلتا و مسائل حاشیه ای را بهبود می بخشند، می توانند تا حد زیادی از دامنه ی رنج انسسسانی بکاهنسسد. وانگهسسی، تلش بسسرای
یی آگاهی سیاسی  داشته باشد، که به موجب آن به تدریج (و شاید نه خیلی تدریجی) این فهسسم ایجسساد گسسردد تحقق اصلحاتا می تواند سهمی در دگرگون ساز

یل در نهایت نیازمند گسست عمیق با مناسباتا مالکیت سمایه دارانه است. که حد رضایت بخشی از نهادینه شدن ارزش های هنجاری معقو
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من بر این باورم که بازسازی نظام مند بحث های مربوط به جهانی سازی که در این نوشتار پی گرفته شسسد، دللسست بسسر آن دارد کسسه یسسک
یی کارا و به لحاظ هنجاری پذیرفتنی بایستی واجد پنج ویژگی اساسی زیر باشد:  الگوی جهانی ساز

الف) تصمیم گیری های مربوط به میزان سمایه گذاری جدید در پهنه ی اقتصاد جهانی باید دموکراتیزه شود؛ ب) همچنین اولویت های
انه ی انسسسانی سمایه گذاری جدید باید موضوع بحث های دموکراتیک باشد؛ پ) منابع مالی سمایه گذاری جدید بایستی بر پسسایه ی س
[تعداد جمعیت]، به مناطق مختلف اقتصاد جهانی تخصیص یابد. حداقل تا جایی که دلیل الزام آوری بسسرای عمسسل بسسه گسسونه ای دیگسسر
یی رایگسسان و جهسسانی در نظسسر وجود ندارد، این رویه باید پیش فرض گرفته شود؛ تا) دانش علمی و فناورانه باید به عنوان دارایی عمسسوم

یی کار مزدی سازمان بیابد. [نگسساه1گرفته شود [و در دستس همگان باشد]؛ و ث) کار اجتمعا لزم  نباید به طور عمده در شکل اجتمع
] Schweickart, 1993, 2002; Smith 2000a, Chapter 7, 2005, Chapter 8کنید به: 

دو ویژگی نخست برای شکست سلطه ی سمایه بر زندگی اجتمعی ضوری اند. این راهکارهای پیشنهادی ناظر بسسر لغسسو فسسوری همه ی
مایه را برپسسا می دارد، بلکسسه عامسسل اساسسسی، ف بازارهسسا نیسسست کسسه به خسسودی  خسسود قسسدرتا بیگانه سسساز س بازارها نیسسستند. حضسسور ص
یر یی آن اسسست. ایسسن دو راهکسسا نهادینه سازی رانه ی انباشت ارزش اضافی در بیشتین حسسد ممکسسن، و به رغاسسم همه ی هزینه  هسسای اجتمسسع
نخست همچنین به برنامه ریزی متمرکز بوروکراتیک در سطح جهانی معطوف نیستند. می تسسوانیم واحسسدهای تصسسمیم  گیری  پاسسسخگو و

] وHeldدموکراتیکی را در نظر آوریم که در سطوحر جهانی، ملی و محلی عمل می کنند و در امتداد خطوط ترسیم شده توسط هلد [
مایه ی خصوصسسی را اا بازارهسسای س ف سایر نظریه پردازان جهان شهر گرایی دموکراتیک حرکت می کنند، اما این واحدها به جای این که ص
مایه گذاری جدیسسد و اولویت هسسای اجتمسسعی، تکمیل کنند، جایگزین آن ها می شوند. پس از اتخاذ تصمیمتا در زمینه ی میزان کلسسی س

 انجسسام گیسسرد؛ بانک هسسایی کسسه هیاتا هسسای۲تخصیص واقعی منابع مالی سمایه گذاری به شکت ها می تواند توسسسط بانک هسسای جمسسعتی
گرداننده ی آن ها نایندگان طیف وسیعی از گروه های اجتمعی هستند که از تصمیمتا این بانک ها تأثیر می پذیرند. 

هنگامی که تصمیم گیری های مربوط به نرخ و جهت سمایه گذاری های جدید، موضوع مباحثه  و تصمیم گیری دموکراتیک واقع شوند،
ید که سایر اهداف اجتمعی را لگدمال می کند، مهار می گردد.  دموکراتیزه کردن ایسسن رانه ی معطوف به انباشت، به عنوان هدفی در خو
مایه گذاری ها فراهسسم سسسازد، کسسه ایسسن امسسر گرایسسش نظام منسسد بسسه سسسوی تصمیمتا همچنین می تواند امکانی برای همهنسسگ کسسردن س

بحران های اضافه انباشت را از میان می برد.

یی حاض طرحر می شوند. اگر اصل راهکارهای سوم و چهارم به منظور غالبه بر گرایش نظام مند به سوی توسعه ی ناموزون در نظم جهان
یی برابر افراد یر3ارزش اخلق  به قدر کافی نهادینه شود، بایستی به همه ی افراد حقی برابر نسبت به پیش شط های مادی تجسسربه ی مسسؤث

ال تصسسدیق می کننسسد و بسسر لسسزوم دستسسسی خودمختاری اعطا گردد. اندیشمندان جهان -شهر گرایی دموکراتیک قوتا این اسسستدلل را کسسام
ط های یک اقتصاد شکوفا تأکید می ورزند. اما آنان از بازشناسی و تصدیق این امسسر بسساز می ماننسسد کسسه چنیسسنرهمه ی مناطق به پیش ش

مایه گذاری جدیسسد اسسست، چیسسزی کسسه امکانی مسسستلزم حسسق برابسسر همه ی منسساطق در دستسسسی بسسه سسسهمی عسسادلنه از منسسابع مسسالی س
سمایه داری هیچ گاه آن را تأمین نخواهد کرد. این امکان همچنین نیازمند آن است که دانش علمی و فناورانه، دیگر همچون سسسلحی

. 4برای نبد اقتصادی، و در انحصار قدرتا های اقتصادی نباشد

با راهکار پنجم، رابطه ی طبقاتی ای که قانون ارزش بر پایه ی آن بنا شده است، یعنی رابطه ی سمایه-کسسار مسسزدی، ملغسسی و برانسسداخته

1. socially necessary labor
2. community banks
3. principle of the equal moral worth of all individuals

.Perelman, 1998 رجوع کنید به: 4
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 را تصور کنیم که به عنوان نوعی از تعاونی های کارگری سسسازمان دهی می شسسوند1می شود. ما می توانیم بنگاه های متعلق به جمعت ها
یر از سوی کسانی انجام می شود که به طور دموکراتیک از سوی آنهایی که اقتدار بر آن هسسا اعمسسل یاعمل اقتدار در محل کا که در آن ها 
یی مکفسسی و حسسق اسسستخدام ایطی، تضسسمین دسسستمزد پسسایه ا می شود انتخاب می گردند و نسبت به آن ها پاسخ گو هسسستند. در چنیسسن ش
یی رابطه ی سمایه-کار مزدی سازگار نیستند. هر درآمدی بیشت می تواند برقرار گردد، در حالی که این دو تغییر بنیادی با بازتولید جهان
یی وابسته به میزان سهمی [از کار] خواهد بود که افراد به مثابه ی اعضای تعاونی های شان [در پیشسسبد کسسار و فراسوی این تضمین پایه ا

جمعی] بر عهده می گیرند.  

اا چنیسسن باشسسد، دو نسستیجه  گیری۲ممکن است راهکارهای پیشنهادی فوق نیازمند بازنگری و تغییراتا چشم گیر باشسسند . حسستی اگسسر واقعسس
اساسی طرحر شده در این نوشتار به قوتا خود باقی خواهند ماند: نخست این که، الگوهای جهانی سازی مبتنسسی بسسر دولسست اجتمسسعی،
یی دموکراتیک، و رویکرد مارکسی به لحاظ درونی با یک دیگر پیوند دارنسسد، کسسه خطسسوط ککنش یار، جهان -شهر گرای دولت نولیبال، دولت 
یتا ور این پیوند می تواند از طریق یک دیالکتیک نظام مند جهانی سسسازی تصسسیح گسسردد؛ دوم این کسسه، ایسسن دیالکتیسسک نظام منسسد بسسه ض
یی جهانی ارجاع می دهسسد. در ایسسن مرحلسسه،  نظسسریه ی دیسسالکتیکی نظام منسسد راه را بسسرای گسستی رادیکال از اشکال اجتمعی سمایه دار

) می گشاید.practiceدیالکتیک بسیار مهم تر [میان] نظریه و پراتیک (

: مت فوق ترجمه ای است از: منبع

Tony Smith, 2008: Towards a Systematic Dialectic of Globalization; in B. Ollman & T. Smith (edt.): Dialectics for
the New Century.

: کلمتا و عبارتا  های درون کروشه [] افزوده های متجم است.توضیح
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