
 

 1

 سايت کارگری افق روشن
 www.ofros.com 

  اقتصادى سوسيال دمکراسى-ى سياسى  ى گلوباليسم و پروژه نقدى بر تاريخچه
ماه هشتاد و شش اسفند م هدياز                                                             یدوني فرديفرش

 
  

را به عنوان ” اقتصاد بازار آزاد با ابعاد اجتماعى“بورژوازى جهانى ” سوسياليستى“هاى  پاشى کشور بعد از فرو

ها را  ها و کمونيست ى تبليغاتى بر عليه سوسياليست ضرورتى براى تحقق دمکراسى جلوه داد و يک تعرض گسترده

ها و بخصوص  ى نزديک تمام کشور اين تبليغات موجب توهم افکار عمومى شد، که در آينده. دهى کرد زمانسا

هاى  هاى اروپاى شرقى با استفاده از اين سياست اقتصادى موفق به کسب يک ساختار اجتماعى شبيه کشور کشور

اى کمر به کشتار  ها اعالم گشت و عده وژىدر اين تبليغات پايان دوران ايدئول. دارى خواهند شد ى سرمايه پيشرفته

  .خواهى بستند گونه داد هر

برخى از محققين حتا در . محافل ايرانى خارج از کشور نيز از قافله عقب نماندند و به ترويج اين تبليغات پراختند

. )١(کشف کردند را ” اقتصاد بازار آزاد با ابعاد اجتماعى“ى خاص از  يک نمونه” سياست اقتصادى اسالمى“تئورى 

ى جناح ليبرال  دهاالسالم هاشمى رفسنجانى، به عنوان نماين برخى ديگر از رئيس جمهور وقت نظام اسالمى، حجت

اين افراد، برخى از. )٢(ايران شدند  رفرم و خواهان انتخابات آزاد درمبلغرا گورباچوف ايران ناميدند ودفاع کردند، او

  .)٣(رستوران ميکونوس برلين شدند ، قربانى تروريسم دولت اسالمى درخود”ىهاى سياس تحليل“ى صحت  شيفته

آورى قواى خود  فعالين چپ به جمع” سوسياليستى“هاى  پاشى کشور بعد از سپرى شدن بيش از يک دهه از فرو

هاى  ديل توهمدليل تغيير فضاى سياسى تب. اند پرداخته و پيگير يک فرم مناسب سياسى براى طرح مسائل اجتماعى شده

اين واقعيت همان جهانيت . بخشد بينى است، که روند آگاهى مبحثى به آگاهى عملى را سنديت مى تبليغاتى به يک واقع

جهانى . کند ى کارگر به صورت يک کابوس ايفا مى ى گلوباليسم است، که نقش خود را براى طبقه دارى يا پديده سرمايه

اين پديده را مارکس و . )٤(باشد  کند، در ذات سرمايه مى وى قانع کننده طرح مىگونه که هلو دارى همان شدن سرمايه

  .اند بينى کرده  سال قبل پيش١٥٠انگلس در مانيفست کمونيسم بيش از 

. ى وسائل ارتباط است حد و اندازه هاى توليدى و تسهيل بى ى ابزار موجوديت بورژوازى وابسته به تکميل مداوم کليه“

هاى مرغوب و ارزان بورژوازى شبيه  کشاندـ کاال ترين ملل را به سوى تمدن مى ورژوازى حتا وحشىبدين وسيله ب

. کند وادار به تسليم مى ترين وحشيان را کوبد و حتا لجوج هم مىهاى چين را در ست که با آن ديوارى سنگينى ا توپخانه

 و آنچه به اصطالح تمدن ى توليد بورژوازى را بپذيرند کند که اگر نخواهند نابود شوند شيوه ها را ناگزير مى وى ملت

  .)٥(”.آفريند خود مىتصويربورژوازى يک جهان از. ورژوآ شوندبها نيزبدين معنى که آن ـ داج دهنرونزد خودنام دارد

 روند ى يک گويند، با صلح و صفا ايجاد نشده است، بلکه نتيجه اما اين جهانى که مارکس و انگلس از آن سخن مى

مسبب اصلى اين تجربيات ناگوار شخصيت مخرب اقتصاد بازار آزاد . تاريخى و دردناک براى بشريت بوده است

نگار و کارشناس معتبر اقتصاد کارل پوالنى  گونه که تاريخ همان. باشد، که خود را به دو گونه نمايان مى کند مى

که هستى انسان، گوهر طبيعت و ساختار  ق شوند، بدون آنتوانند دراز مدت متحق کند، قوانين بازار نمى بررسى مى
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دارى است، که براى سود بيشتر نيروى کار را  مسبب اين روند ماهيت و منطق نظام سرمايه. اجتماعى را نابود کنند

در مقابل . شود کند و به اين ترتيب موجب نابودى ساختار اجتماعى در کل مى استثمار و محيط زيست را تخريب مى

اند، که براى حفظ جامعه و با کمک قوانين اين  هاى اجتماعى تشکيل شده ى مخرب انباشت، هميشه جنبش ين شيوها

ى صنعت و شکوفايى اقتصاد شده و در نتيجه  اما محدوديت بازار خود مانعى براى توسعه. اند روند را مهار کرده

دارى با  گيرد، که تناقض منطق سرمايه ىپوالنى نتيجه م. جامعه را به صورت ديگرى ناموزون ساخته است

  ).٦(شود  هاى اجتماعى مى هاى اجتماعى مسبب تحوالت و حتا نابودى نهاد جنبش

اين پديده را لنين . کند طلبى آن جلوه مى گرايى و گسترش ماهيت مخرب اقتصاد بازار آزاد از طرف ديگر توسط تمرکز

ها، تمرکز سيستم بانکى، ادغام توليدات منوپول با   ايجاد منوپولتمرکز توليدات و. در پنج نکته بررسى کرده است

طبق تحليل لنين . هاى بزرگ سيستم بانکى و ايجاد سرمايه مالى، صدور سرمايه و تقسيم جهان تحت نظر قدرت

امپرياليسم يعنى ايجاد و کنترل مستعمرات، گسترش مرز ملى به عنوان مرز اقتصادى و ايجاد شرايط کلى براى 

  ).٧(ى ملى  کوفايى اقتصادى و انباشت سرمايهش

وقتى دو کشور مقتدر سياست امپرياليستى . هاى امپرياليستى دو نتيجه متفاوت داشت گشايى کشور اعمال سياست جهان

اى  اين همان نتيجه. شود ها مسبب جنگ مى رسند، اهداف متضاد آن کنند و براى تقسيم جهان به توافق نمى را دنبال مى

دارى در دوران امپرياليسم گرفتند و وقوع جنگ اول و   که لنين و بخارين از تمرکز سرمايه و تحوالت سرمايهبود،

  .ها صحه گذاشت دوم جهانى نيز به بررسى آن

اين پديده اوج . هاى مستعمره بود در کشور” مبارزات ضد امپرياليستى براى کسب استقالل ملى“ى بعدى تشکيل  نتيجه

برخى از مستعمرات بعد از کسب .  پايان جنگ جهانى دوم در آمريکاى جنوبى، آفريقا و آسيا نشان دادخود را بعد از

از بازار ” سوسياليستى“هاى  ها شبيه کشور شدند و چندى از آن” هاى غير متعهد مجمع کشور“استقالل ملى، عضو 

دى خود کفايى نبود، بلکه فقط به رشد اقتصادى ى اعمال سياست اقتصا البته اين تصميم با انگيزه. جهانى کناره گرفتند

يعنى . شد المللى اولويت داده مى جهانى و تداوم روابط سياسى بين ى ملى، نسبت به شرکت در بازار و شکوفايى سرمايه

  .ى صنعتى و مدرنيزه کردن روابط اجتماعى را به عهده گرفته بود دولت فعال سياست توسعه

. شدند هاى متفاوت سياسى نمايندگى مى شمول چپ توسط احزاب و نهاد ى جهان وژهدر دوران امپرياليسم سه پر

سوسياليسم يعنى تشکيل “لنين اين پروژه را تحت آرمان . شد ناميده مى” سوسياليسم واقعًا موجود“ى اول  پروژه

ها در مقابل  اکند، زمانى که شور گونه که رودولف بارو بررسى مى خالصه کرد و همان” رسانى شوراها و برق

در . )٨(ى صنعتى ايجاد کردند، منحل شدند  هاى اقتصادى حزب کمونيست قرار گرفتند و موانعى براى توسعه طرح

دارى پيشرفته شد، که هدفش پيشروى  مبدل به رقابت با سرمايه” سوسياليسم“ى  دوران بعد از استالين پروژه

هاى  اى تحقق اين هدف مالکيت دولتى، اقتصاد با برنامه، تکنوکراته ابزار. ها بود تکنولوژى و اقتصادى از اين کشور

  .حزبى و سيستم سياسى تک حزبى بودند

ى  آورى ضرورى است، که متفکرين شناخته شده اما اين ياد. بررسى اين نظام اجتماعى مورد اصلى اين نوشته نيست

مارکس و انگس در . سياليسم نداشتندى سو کمونيست چون مارکس، انگلس و گرامشى چنين درکى را از پروژه

. دانند را طرح کرده و آزادى فردى را ضرورت آزادى اجتماعى مى” ى کارگران همکارى آزادانه“مانيفست کمونيسم 
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گرامشى خصوصيت سوسياليسم . شود انگلس مدعى است، که در نظام سوسياليستى دولت به مرور زمان پژمرده مى

هاى  دهى اجتماعى کشور اما سازمان. شود نياز مى  به مرور زمان از حزب کمونيست بىداند، که جامعه را در اين مى

ها را به  اين پروژه نه تنها بخش بزرگى از چپ. هايى در تناقض بوده است با چنين ايده” سوسياليستى واقعًا موجود“

  .ساخت  را به خود معطوف مىدارى قانع کرده بود، بلکه با موجوديتش اکثر مباحث چپ عنوان آلترناتيو سرمايه

تحقق ” هاى غير متعهد کشور“ ناسيوناليستى بود، که توسط برخى از -ى دوم چپ سياست اقتصادى پوپوليستى  پروژه

ى صنعتى و حفظ بازار آزاد  ها شامل اقتصاد با برنامه، شرکت فعال دولت براى توسعه ى آن سياست توسعه. پيدا کرد

بين بورژوازى ملى و   توسط کمينترن فرموله شد، که ما١٩٢٢ سياست اقتصادى در سال ى تئوريک اين پشتوانه. بود

ى ضد امپرياليستى و راه رشد غير  ى عملى اين تئورى، مبارزه نتيجه. گذاشت تفاوت مى) کمپرادور(وابسته 

” سوسياليستى“ها و مساعدت کشور  ى کمونيست کش، شرکت فعال و عمده هاى زحمت دارى با همکارى توده سرمايه

شد، که بورژوازى ملى  مى” انقالبى“هاى  روبناى سياسى اين طرح شامل نظام خلقى به رهبرى نيرو. بود) شوروى(

 اين تئورى بعد از پايان جنگ جهانى دوم در تئورى وابستگى ).٩(گرفت   مذهبى را نيز در بر مى-هاى سنتى  و جريان

  ).١٠(هاى مستعمره ايجاد کرد  را در کشور” يالستىهاى ضد امپر جنبش“ادغام شد و ايدئولوژى 

خمينى هللا ا مستدل به اين تئورى آيت. ى انقالب اسالمى تجربه کردند ى سياسى چنين تحليلى را ايرانيان در فاجعه نتيجه

در که نظام سلطنتى  ى بورژوازى ملى و رهبر مبارزات دمکراتيک و ضد امپرياليستى مردم ايران شد در حالى نماينده

  ).١١(دار بود  ايران نقش بورژوازى وابسته را عهده

دارى  ى سرمايه هاى پيشرفته  طبقاتى ميان کار و سرمايه در کشور-شمول چپ توافق تاريخى  ى جهان سومين پروژه

دولت “ها به خاطر اعمال سياست اقتصادى کينزى به  دول اين کشور. باشد است، که نقد آن مورد اصلى اين نوشته مى

  .شود ها با عنوان سياست سوسيال دمکراسى نمايندگى مى اين پروژه توسط برخى از چپ. معروف هستند” فاهر

 قرن بيستم آمريکا با جنبش راديکال ٣٠ و ٢٠ى  در دهه.  در آمريکا آغاز شد١٩٣٣از سال ” دولت رفاه“تاريخ 

 فرمى ١٩٢٨ و ١٩٢١هاى  دى در سالها و بحران اقتصا اين مبارزات بعد از سقوط بورس. کارگرى روبرو بود

 براى مهار جنبش کارگرى و محدود ساختن بحران ١٩٣٣رئيس جمهور روزولت در سال . انقالبى به خود گرفتند

در . طرح کرد” توافق جديد“اى را با عنوان  داران و شوراى عالى قضائى، برنامه اقتصادى، با وجود مخالفت سرمايه

ها به عنوان نمايندگان صنفى  سنديکا.  ساعت در روز محدود شد٨عيين و مدت کار به مزد ت اين برنامه حداقل کار

داران قانون  دولت خود را موظف کرد که با همکارى نمايندگان کارگران و سرمايه. کارگران به رسميت شناخته شدند

ز موظف شد، که دولت ني. را به تصويب مجلس سنا و شوراى عالى قضائى بگذارد کار را طراحى کند و آن

  .هاى کار را براى تمامى کارگران معتبر بداند و نقض قانون کار را توسط دادگاه کار پيگيرى کند داد قرار

ايجاد شده بود، که توسط سيستم توليدى تيلوريسم مقابل توليدات انبوه،دردولت آمريکا موفق شد،”ق جديدتواف “ۀبا برنام

  .مهار نمايدطرف ديگرجنبش کارگرى را ازيک طرف وازبحران اقتصادى را کند ورا نيز ايجاد شرايط مصرف انبوه

اين دوران، عصر اختراعات وسائل . براى تحقق اين برنامه در اوايل قرن قبل شرايط کامًال مناسبى مهيا بود

لب اجتماعى مشکالتى چون محدوديت منابع انرژى و ضرورت حفظ محيط زيست گفتمان غا. الکتريکى خانگى بود

توانست بارآورى کار را به صورت انقالبى  تقسيم کار تيلوريستى و استفاده از باند توليدى مى. دادند را تشکيل نمى
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  .افزايش دهد

گسترش و تعميم فرهنگ . يک انقالب صنعتى و تحوالت شگرف اجتماعى در آمريکا بود” توافق جديد“نتايج 

هاى تلوزيونى تقويت  مايى هاليود، موسيقى جاز، موزيکال برادوى و برنامههاى سين بخصوص غربى توسط تئاتر، فيلم

ى يک فرم   فرهنگى شالوده-و گسترش وسائل ارتباطى ” توافق جديد“ى  شکوفايى اقتصادى، موفقيت برنامه. شد مى

ک  تبليغات وسيع ي).١٢(مشهور گشت ” ى زندگى آمريکاى شيوه“بخصوص و جذاب زندگى شدند، که به نام 

ى اتوموبيل سازى بود، باعث شد، که اين  دار آمريکايى به نام هنرى فورد، که در ديترويت صاحب کارخانه سرمايه

  ).١٣(تحوالت اقتصادى و اجتماعى در اروپا به نام او معروف شوند 

ى  هجذابيت فورديسم حتا موجب شد، که روشنفکران چپ، چون توخولسکى و برشت نيز از آن به عنوان يک نمون

ى فورديسم يا آمريکانيسم را  بينانه و انتقادى پديده توليدى براى اروپا تبليغ کنندـ گرامشى اما تيز مناسب توليدى و باز

ى حاکم است، در  طراح و عامل تحول، دولت يا طبقه. کند بررسى مى” تحول“يا ” انقالب منفعل” تحت عبارات 

” اى براى خود طبقه“ى آگاه و مستقل يعنى بصورت   يک طبقهى کارگر هنوز خود را به عنوان که طبقه حالى

ريزى و تحقق منطقى روند توليدى، رشد  گرامشى خصوصيت فورديسم را در برنامه. دهى نکرده است سازمان

ى جديد توليدى با روابط نوين اجتماعى و ايجاد يک توازن ميان توليدات انبوه  هاى مولد، ادغام اين شيوه شگرف نيرو

 به درستى روى اين گرامشى. شوند توليد نوين اجتماعى مى اين تحوالت باعث باز. دهد مصرف انبوه توضيح مىبا 

  .)١٤(يابد يکه همواره گسترش مباشد،يمپرولتاريابخصوصى ازکه تحقق مصرف انبوه فقط براى قشر کند،ينکته تأکيد م

 اقتصادى -روپاى غربى است که و در آموزشگاه علوم سياسى هاى ا اهميت فورديسم در تقليد و تعميم آن توسط کشور

اين پروژه بعد از پايان جنگ جهانى دوم تحت . بررسى شده است” فورديسم ترانس آتالنتيک“پاريس تحت عنوان 

کند، آمريکا صنايع توليدى و منابع علمى  گونه که پال کندى به درستى مطرح مى همان. هژمونى آمريکا متحقق شد

هاى ديگر در اختيار تجهيزات جنگى گذاشت و شرايط شرکت خود را در جنگ  تر از کشور ا به مراتب سازندهخود ر

نقش . شرکت کرد و پيروز شد) دور اروپا و خاور(زمان در دو جنگ  به همين دليل آمريکا هم. جهانى دوم مهيا کرد

پايان جنگ وابسته به همين خصوصيت است دارى بعد از چراى جهان سرمايهآمريکا به عنوان هژمونى بى چون و

  .)١٦(سازد   گرامشى نقش هژمونى را با اعمال زور از يک طرف و ايجاد توافق از طرف ديگر مفهوم مى).١٥(

دارى در يک هيراشى نظامى، سياسى و اقتصادى زير  هاى سرمايه دهى کشور آمريکا هژمونى خود را با سازمان

هاى تحت نفوذ از امکانات  که، کشور اول اين. متفاوت داشت  در اين رابطه دو جنبهاعمال زور. نفوذش تحقق بخشيد

 بود، حتا برخى از که، آمريکا به اين ترتيب قادر دوم اين. بردند تر از آمريکا بهره مى شکوفايى اقتصادى به مراتب کم

  .امکانات توسعه و شکوفايى اقتصادى محروم سازدها را از کشور

. شد دادهاى اقتصادى و نظامى نمى هاى سياسى، قرار مريکا براى ايجاد توافق فقط شامل ائتالفنقش هژمونى آ

اندازى براى يک  دهد، نقش هژمونى وابسته به صالحيت رهبرى و ايجاد چشم گونه که گرامشى توضيح مى همان

 آلترناتيو عملى و مناسبى براى ”ى زندگى آمريکايى شيوه“از يک سو . )١٧(باشد ى زندگى مرفه و جذاب نيز مى شيوه

کردگى  از سوى ديگر آمريکا به عنوان رهبرى صالح سر. دهى جديد زندگى شهرى در اروپاى غربى بود سازمان

  .را در چهار اصل اساسى نهادينه کرد به عهده گرفت و آن” اردوگاه سوسياليسم“دارى را در مقابل  جهان سرمايه
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اصل دوم . ى بغداد، سنتو، ائتالف همجوار و غيره تضمين شد نامه  چون ناتو، عهدهايى داد امنيت نظامى توسط قرار

حمايت آمريکا از ايران در دوران نزاع با شوروى در .  نظامى براى استفاده از منابع نفت جهان بود-تضمين سياسى 

نفتى پنجاه درصدى ميان هاى  داد  مرداد، حمايت سياسى از قرار٢٨رابطه با قرارداد نفت شمال، طراحى کودتاى 

اصل سوم کمک هاى مالى . باشند هايى از نقش هژمونى آمريکا مى هاى جهانى، نمونه هاى نفت خيز و کنسرن کشور

دهى جديد نظام بانکى در  ى صنايع سنگين و سازمان هاى دراز مدت براى تعميرات، توسعه مستقيم و پرداخت وام

اصل چهارم اين طرح تضمين سياسى يک پول . ى مارشال تحقق يافت مهاروپاى غربى بود، که در چهار چوب برنا

  .مقتدر و ثابت جهانى بود

در ديگر ها تدارک داده شدـ شوروى بعد کشور٤٤هايى با شرکت ريکا سلسله کنفرانسآمبرتون ودذشهردر١٩٤٤سالدر

  .هاى ديگر و بخصوص اروپا بود  کشورآمريکا خواهان تضمين نفوذ اقتصادى خود دراين اجالس شرکت نکرد، زيرا

دار   به کار گرفته شد و بانک جهانى و صندوق پول جهانى تثبيت آن را عهده١٩٤٥سيستم ارزى برتون ودذ در سال 

تبديل . هاى ديگر و طال به عهده گرفت پايى اين سيستم، تضمين سياسى نرخ ثابت دوالر را با ارز آمريکا با بر. شدند

المللى چون بانک جهانى و صندوق  هاى اقتصادى بين تبر جهانى مسبب تثبيت هژمونى آمريکا در نهاددالر به پول مع

اى و ارز  اى، ارز ذخيره دوالر به عنوان پول جهانى وظايف متفاوت و متناقضى را چون ارز مقايسه. پول جهانى شد

  ).١٨(دار شد  براى مقابله با بحران اقتصادى را عهده

ساسى تعميم و توفيق فورديسم در اروپاى غربى ايجاد سيستم برتون ودذ بود، زيرا تبديل دوالر به يکى از عوامل ا

با تضمين . کرد گذارى را ايفا مى کارى براى بهبود روابط تجارى و سرمايه پول معتبر و ثابت جهانى نقش روغن

رت با يک کشور، در مقابل کمبود درآمد توانست، اضافه درآمد خود را در تجا ها هر دولتى مى سياسى نرخ ثابت ارز

تر از اين، ديگر طراحى سياست اقتصادى ملى بر خالف زمان قبل از جنگ زير نفوذ  مهم. با کشور سوم حساب بکند

هاى خود  هاى جهانى، نرخ ارز دارى براى موفقيت در بازار هاى سرمايه زيرا قبل از جنگ کشور. بازار جهانى نبود

  ).١٩ (هاى ديگر منتقل سازند آوردند، تا به اين روال بحران بيکارى خود را به کشور پول پائين مىرا با افزايش حجم 

ها بهبود يافت، بلکه رقابت در سطح جهان  دهى سيستم برتون ودذ نه تنها روابط تجارى کشور به اين ترتيب با سازمان

ى  هاى پيشرفته ى کينزى را در کشوراين دو عامل اساسى شرايط تحقق و توفيق سياست اقتصاد. محدود شد

او بر خالف . ى اقتصادى را تغيير داد کينز با دو تز اساسى خود پارادايم سياست توسعه. دارى ميسر کرد سرمايه

فرض انباشت  پنداشت، مدعى شد، که پيش گذارى مى انداز و سرمايه فرض انباشت را پس پارادايم کالسيک، که پيش

توانستند با مقروضيت به  ى جديد، نه تنها کارفرمايان مى با اين معادله. باشد گذارى مى مقروضيت و سپس سرمايه

ى صنعتى و  توانست با مقروضيت دولتى فعاالنه در توسعه گذارى بپردازند، بلکه دولت نيز مى ها به سرمايه بانک

  .گسترش بخش خدماتى کوشا باشد

که مسبب (او مدعى شد، که دولت با افزايش حجم پول . اقتصادى بودى فعال دولت با رکود  تز دوم کينز شامل مقابله

تواند خود خريدار کاالها شود و از يک سو جلوى رکود اقتصادى را بگيرد و از سوى ديگر فعاالنه  مى) شود تورم مى

دند، تحت دارى موفق ش ى سرمايه هاى پيشرفته بعد از پايان جنگ جهانى دوم کشور. با بحران بيکارى مبارزه کند

اين پديده خود را در . هژمونى آمريکا با اعمال اين سياست در سطح ملى يک تعادل نسبى اقتصادى ايجاد کنند
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مجموع تراز تجارى و (هاى نرخ باالى در آمد سرانه، محدوديت تورم، اشتغال همگانى و تراز مثبت توانى  شاخص

 با يک دوران ٧٠ى  دارى تا اوايل دهه ى سرمايه هاى پيشرفته  تحت اين شرايط کشور).٢٠(کرد  نمايان مى) تراز مالى

ى توافق  و پروژه” دارى عصر طاليى سرمايه“مواجه بودند، که به عنوان ” شکوفايى دراز مدت اقتصادى“استثنائى 

 جنبش کارگرى به عنوان آنتاگونيسم در اين دوران، نه تنها. )٢١(طبقاتى سوسيال دمکراسى در تاريخ ثبت شد 

ى  بناى مساعد، مسبب گسترش جامعه اى شد، بلکه اين زير ى اروپاى غربى حاشيه هاى پيشرفته دارى در کشور سرمايه

  .ها گشت مدنى و تثبيت دمکراسى در اين کشور

که  اول اين.  رسيد به دليل نقاط ضعف سيستم برتون ودذ به پايان٧٠ى  در اوايل دهه” عصر طاليى“اما اين 

در . دانستند، که با وجود تراز توانى مثبت نامحدود انباشت کنند دارى خود را مجاز مى ى سرمايه هاى پيشرفته کشور

هايى را  اين طرح کشور. ى اقتصادى مردود شد کنفرانس اول برتون ودذ پيشنهاد کينز براى ايجاد يک صندوق توسعه

ى صنعت و  ى خود را براى توسعه کرد، که بخشى از درآمد ساليانه ، موظف مىکه داراى تراز توانى مثبت بودند

ى بعدى، تناقض نقش دوالر به عنوان پول جهانى با پول ملى   نکته).٢٢(بگيرند نظرحال رشد درهاى در تصاد کشوراق

هاى ديگر يک   طال و ارزکه، تضمين نرخ ثابت دوالر با اول اين. داد آمريکا بود، که خود را به دو صورت نشان مى

هاى متفاوت نرخ رشد در آمد  در کشور. شد هاى متفاوت نمى تصميم سياسى بود و مربوط به رشد واقعى اقتصاد کشور

توانست، دراز مدت نسبت به  مزد متفاوت بود و در نتيجه نرخ ثابت دوالر نمى سرانه، نرخ تورم و نرخ افزايش کار

ى کافى موجود  که، دوالر به عنوان پول جهانى از يک سو بايد به اندازه دوم اين. )٢٣(د ها و بى اهميت بمان اين نوسان

اما از سوى ديگر . ها و تحرک سرمايه را تضمين کند بود، که بتواند به عنوان مولد دورانى و پرداختى تجارت کاال

ى   تعويض دوالر با مقدار تعيين شدهشد، که آمريکا بتواند تضمين سياسى خود را براى مقدار دوالر بايد محدود مى

 برابر ارزش طاليى بود، که بانک مرکزى آمريکا ٦ مقدار دوالر موجود در مجموع ١٩٧١در سال . طال عملى کند

هاى متفاوت دوالر را  به بيان ديگر دولت. اى بود دليل اين پديده شخصيت دوالر به عنوان ارز ذخيره. در اختيار داشت

  ).٢٤(ى ارز ملى خود قرار داده بودند  نهبه جاى طال پشتوا

هاى سياسى  آورى نه تنها خود را از مهار ى ضعف بعدى سيستم برتون ودذ منطق سرمايه است، که براى سود نقطه

رکود نسبى اقتصادى و تراز . نمايد هايى را که خود بسته است، فسخ مى داد دادها و حتا قرار کند، بلکه تمام قرار رها مى

اشباع بازار اتومبيل و وسايل الکتريکى خانگى در . گر اين واقعيت بود  نمايان٥٠ى  منفى آمريکا در اواخر دههتوانى 

هاى اروپايى و ژاپن بعد از جنگ و تسخير موقعيت سابقشان در  آمريکا از يک سو و پايان دوران سازندگى کشور

ى اين تحوالت صدور سرمايه از آمريکا  نتيجه. ودندبازار جهانى از سوى ديگر، عوامل رکود اقتصادى در آمريکا ب

هاى در حال رشد بود، که به صورت صنايع مونتاژ در بخش توليدات اتومبيل و وسايل الکتريکى خانگى  به کشور

، ”بحران فورديسم“ اقتصادى پاريس تحت عناوينى چون -اين پديده در آموزشگاه علوم سياسى . صورت گرفت

 به بعد در بحران ٥٠ى  آمريکا از اواسط دهه. )٢٥(بررسى شده است ” جوار فورديسم هم“و ” فورديسم جهانى“

اين عبارت به . دهد توضيح مى” گستردگى زياد از حد امپرياليسم“برد و پال کندى آنرا با عبارت  هژمونى به سر مى

باشد و معيار اين پديده  آمد آن مى دارى جهانى به مراتب بيشتر از در ى حفظ نظام سرمايه اين معنى است، که هزينه

  .)٢٦(تراز توانى کشور مربوط است 
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ى نيکسون مجبور به لغو سيستم   کابينه١٩٧١در سال . دارى جهانى يک دوران بغرنج بود  براى سرمايه٧٠ى  دهه

تورم . ذاشته شدى گلوباليسم نيز گ با ايجاد بازار آزاد ارز نطفه. برتون ودذ شد، که تورم دوالر را به دنبال داشت

 مسبب بحران انرژى شد، زيرا دول اوپک در يک شرايط سياسى بخصوص، ١٩٧٤ و ١٩٧٣هاى  دوالر در سال

ميانه از سوى ديگر، موفق به ائتالف   نظامى در خاور-يعنى بحران هژمونى آمريکا از يک سو و بحران سياسى 

دارى بعد از پايان جنگ جهانى  يب اولين بحران سرمايهبراى افزايش چهار برابرى قيمت نفت خام شدند و به اين ترت

  ).٢٧(دوم را ايجاد کردند 

 توسط مارگرت تاچر در انگلستان و رونالد ريگان در آمريکا ٨٠ى  ليبراليسم در اوايل دهه ترفند سياست اقتصادى نو

پاشى  ليبراليسم، نه با فرو  نوى گلوباليسم و اعمال سياست اقتصادى به بيان ديگر پديده. پاسخى به اين بحران بود

دارى و جهانى  باشد، بلکه ناشى از بحران سرمايه ى جديد مى مرتبط است و نه يک پديده” سوسياليستى“هاى  کشور

. ترى گرفته است فقط ابعاد گسترده” سوسياليستى“هاى  پاشى کشور گلوباليسم با فرو. هاى ارز است شدن بازار

ى ملى و  مقابل امپرياليسم اين است، که دول امپرياليستى براى انباشت سرمايهخصوصيت دوران گلوباليسم در 

که در دوران گلوباليسم  دادند، در حالى هاى ملى را به عنوان مرز اقتصادى گسترش مى شکوفايى اقتصادى، مرز

مهم به اين معنى اين نکته . شوند ها برداشته مى هاى اقتصادى براى سرمايه و کاال هاى ملى به عنوان مرز مرز

ى سوم چپ، يعنى سوسيال دمکراسى نيز ناشى  دارى فرم نوينى کسب کرده است و بحران پروژه باشد، که سرمايه مى

  .باشد از همين تحوالت مى

ى سياسى شهروندانى را در بر  حوزه. ى سياسى است ى اقتصادى از حوزه تفکيک حوزه” دولت رفاه“مشکل اساسى 

ى اقتصادى شامل بازار جهانى  حوزه. کنند قتصادى دولت را با اکثريت آراء تأييد يا تکذيب مىگيرد، که سياست ا مى

ى اقتصادى مناسب پيگير در تالش باشد،  در چنين وضعيتى دولت بايد با يک برنامه. ى انباشت است شود و حوزه مى

با اين ترفند .  سياسى خود جذب کندى ى جهانى را روى حوزه ترى از ارزش اضافى انباشته شده که مدام بخش بزرگ

ى سياسى  دولت موفق خواهد شد، که با تقسيم ثروت ميان طبقات آنتاگونيستى جنبش کارگرى را مهار کرده و تأييده

تحقق اين سياست در دوران گلوباليسم باعث تغيير پارادايم سياسى . خود را به صورت جلب اکثريت آراء تضمين کند

  .اقتصادى شده است

ى تحت نفوذ خود را  هايى را منعقد کند، که حوزه داد هاى همسايه قرار بايد با کشور مى” دولت رفاه“ نظر سياسى از

ى  نتيجه. ى مالى جهانى کامًال از دست ندهد المللى و سرمايه هاى بين گسترش داده و ابتکار عمل را در مقابل کنسرن

بازار (، افتا )بازار مشترک آمريکاى شمالى(قتصادى چون نفتا هاى متفاوت ا دادها تشکيل بلوک انعقاد اين قرار

توانند در بازار مشترک  هايى مى البته فقط کشور. باشند مى) بازار مشترک اروپا(ى اروپا  و اتحاديه) مشترک آسيايى

  ).٢٨(اند  بين خود منتفى کرده شرکت کنند که امکان جنگ را ما

کندـ با تحقق اين سياست، از يک سو  ب نشينى را در امور اقتصادى تشديد مىروند عق” دولت رفاه“از نظر اقتصادى 

ها  پردازد، سوبسيد شوند، دولت به کاهش مقروضيت خود مى آور دولتى خصوصى مى هاى سود ها و مؤسسه کارخانه

به سياست اقدام ” دولت رفاه“از سوى ديگر . شوند  اجتماعى حذف مى-يابند يا حتا در امور فرهنگى  کاهش مى

توازن “هدف اين ترفند ايجاد . ى جهانى به ارز ملى است ى آن جلب اعتماد سرمايه کند، که انگيزه مى) پولى(منوتارى 
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باشد، زيرا اعتبار ارز در دوران گلوباليسم وابسته به تورم و نوسان نرخ آن با  از نظر زمان و مکان مى” ارزى

” توازن ارزى“از دولت ” مستقل“ى بانک مرکزى است، که  ت به عهدهاعمال اين سياس. هاى معتبر ديگر است ارز

دولت “ اقتصادى نيز فرم -با تغيير پارادايم سياسى . )٢٩(کند  ى سرمايه طراحى و عملى مى را توسط حجم پول و بهره

که با ها تحرک نا محدود سرمايه است،  مشکل اساسى اين نوع دولت. شود متحول مى” دولت رقابتى“به ” رفاه

ى  هاى ايجاد بازار مشترک، عقب نشينى دولت در امور اقتصادى، ايجاد پول معتبر و افزايش جذابيت حوزه ترفند

ى  تحرک نامحدود سرمايه به سه دليل پروژه. )٣٠(پردازند  به مقابله با آن مى) توسط ايجاد شرايط کلى توليد(توليدى 

که، در دوران امپرياليسم، يعنى زمانى که تحرک سرمايه در  اول اين.  سوسيال دمکراسى را مختل کرده است

مزد وابسته به مقدار انباشت ثروت از  گرفت، مقدار کار هاى ملى به عنوان مرز اقتصادى صورت مى چوب مرز چهار

به عبارت ديگر تقسيم ثروت وابسته به توازن قوا . دهى جنبش کارگرى از طرف ديگر بود يک طرف و توان سازمان

، و دولت )سرمايه سود(، سرمايه داران )رانت(، مالکين )مزد کار(ى غالب اجتماعى، يعنى کارگران  ان سه طبقهمي

هاى ملى به عنوان مرز اقتصادى محدود  در دوران گلوباليسم تحرک سرمايه به مرز. گرفت صورت مى) ماليات(

گذارى آن حداقل سود   اين ترتيب معيار سرمايهبه. اند هاى وام و ارز نيز جهانى شده شود و در نتيجه بازار نمى

داران يک تعرض دوگانه را  تحت چنين شرايطى، سرمايه. شود اى است، که در بازار جهانى وام پرداخت مى سرمايه

مزد  دارن کاهش کار ى سرمايه انگيزه. اند ها کمر بسته ها از يک طرف به تضعيف سنديکا آن. اند دهى کرده سازمان

کارى، افزايش شدت کار،  مزد براى اضافه ، کاهش کار)حقوق بازنشستگى و بيمه(مزد غير مستقيم  اهش کارمستقيم، ک

  .باشد هاى کار همگانى مى داد هاى روند توليد و حدود تقاضاى بازار و لغو قرار تطبيق ساعات کار با ضرورت

ى توليدى خواهان تقسيم   با تحديد به ترک حوزهها آن. اند دارن از طرف ديگر، دولت را مورد تعرض قرار داده سرمايه

يا غير مستقيم ) هاى اجتماعى کمک(هايى که دولت به صورت مستقيم  يعنى همان بودجه. مجدد ماليات هستند

داران  گرفت، بايد به صورت صرف نظر از ماليات به سرمايه براى شهروندان در نظر مى) هاى فرهنگى سوبسيد(

دهى شرايط انباشت تغيير يافته، بلکه شيوه تقسيم انباشت نيز   در عصر گلوباليسم نه تنها سازماندر نتيجه. واگذار شود

  .دارى است تر گلوباليسم فرم نوينى از نظم سرمايه به بيان مفهوم. تجديد شده است

با افزايش ” رفاهدولت “در دوران امپرياليسم . باشد براى مقابله با بحران اقتصادى مى” دولت رقابتى“دوم محدوديت 

در عصر . که دوران روکود اقتصادى سپرى شود کرد، تا اين ها در بازار شرکت مى حجم پول به عنوان خريدار کاال

گلوباليسم اين سياست اقتصادى ديگر عملى نيست، زيرا افزايش حجم پول مسبب تورم، نوسان نرخ ارز ملى با 

ى مالى به  صادى تبديل سرمايهى تحقق اين سياست اقت نتيجه. شود آن مىداران به  هاى معتبر و سلب اعتماد سرمايه ارز

  .افزايش بيکارى استرکود اقتصادى وايجادگذارى و ملى، محدوديت سرمايهديگر، گريز سرمايه، سقوط نرخ ارزارز

داران پس از پايان  مايه طبقاتى را ميان کارگران و سر-، که توافق تاريخى ”دولت رفاه“ها و  تر سنديکا به بيان مفهوم

  .توانند ايفا کنند ى خود را به صورت کامل نمى کرد گذشته جنگ جهانى دوم ممکن کرده بودند، ديگر عمل

اندازى پذيرا براى شهروندان در نظام  ى سوم فقدان هژمونى غالب جهانى است، که از يک طرف چشم نکته

گرى را در  تنظيم کرده و سودا” هاى رقابتى دولت“دى را ميان دارى ايجاد کند و از طرف ديگر روابط اقتصا سرمايه

  .دوران گلوباليسم را محدود کند
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دارى در اين اماکن يک فرم کازينويى  گرى دارند و سرمايه ى سودا ها جنبه دار در آکسيون ٪ معامالت اوراق بها٩٥

دوالر بود، اما در همين سال تقريبى  ميليارد ٧٠٠٠ى کشور آمريکا در مجموع   بودجه١٩٩٨در سال . يافته است

تر  ها به مراتب شگرف گرى در بازار جهانى ارز سودا. دار معامله شده است  ميليارد دوالر فقط اوراق بها٤٠٠٠٠

گرى با  قابل توجه است، که سودا.  ميليارد دوالر ارز خريد و فروش شده است١٥٠٠باشدـ در همين سال روزى  مى

ى بادکنکى  ها جنبه به اين ترتيب آکسيون. دهد عادل اقتصادى و نه در عصر بحران رخ مىچنين حجمى در دوران ت

 نرخ رشد اقتصادى آلمان ٢٠٠٠براى نمونه در سال . اند، زيرا اقتصاد پولى از اقتصاد واقعى مجزا شده است گرفته

ها  گرى ى اين سودا نتيجه. شد  زده مى٪ تخمين١٠دار به بيش از  گين نرخ رشد اوراق بها که ميان ٪ بود، در حالى٢فقط 

  .دهد ها نشان مى ها است، که خود را در سقوط ناگهانى و راديکال بورس تزلزل بيشتر و بحران پذيرتر بودن آکسيون

 ميليارد دوالرى از ٤ها در انگلستان دولت موفق شد، با يک وام   بعد از سقوط بورس١٩٧٦براى نمونه در سال 

 ميليارد دوالر ٧،٦٤ دولت مکزيک به ١٩٩٣ و ١٩٩٢هاى  در سال. ين بحران را سپرى کندصندوق پول جهانى ا

 و ١٩٩٧هاى  در سال) ى جنوبى و اندونزى تايلند، کره(که بحران آسيا  در حالى. براى مقابله با بحران نيازمند بود

ارقام فقط براى تفهيم روند تشديدى  البته بديهى است، که طرح اين ).٣١( ميليارد دوالر بود ١٠٠ نيازمند به ١٩٩٨

را حق مسلم خود  برند، آن داران سود مى باشد، که تا زمانى سرمايه به همين اندازه مهم مى. ها است تزلزل آکسيون

دار  ها را دولت توسط ماليات و يا جامعه در کل عهده ى آن ريزى ناشيانه گرى و برنامه ى سودا دانند، اما هزينه مى

دارى نيز  ى سرمايه هاى پيشرفته ى کارگر در کشور دارى در عصر گلوباليسم براى طبقه يان ديگر سرمايهشودـبه ب مى

ى  هاى تاريخى طبقه ها، لغو دست آورد دارى، تضعيف سنديکا گلوباليسم يعنى تشديد بحران سرمايه. يک کابوس است

هاى  ى ثروت، تشديد تضاد طبقاتى، منزوى کردن نهاد تر، تقسيم غير عادالنه مزد کمتر، کار بيشتر و شديد کارگر، کار

کنند، تضعيف عوامل  سياسى و اجتماعى، که به صورت سازنده و فعال در رقابت جهانى و گلوباليسم شرکت نمى

  .دارى و دمکراسى  توافق اجتماعى و در نتيجه تشديد تزلزل سرمايه

شمول چپ مانند  هاى جهان که، پروژه اول اين. باشد يز مىها به دو دليل يک شانس ن اما گلوباليسم براى سوسياليست

اند و سوسيال  عمًال به پايان رسيده” ضد امپرياليستى براى کسب استقالل ملى“و مبارزات ” سوسياليسم واقعًا موجود“

ز بستر هاى ارز و وام، بورژوازى ا که، با جهانى شدن بازار دوم اين. برد دمکراسى در يک بحران اساسى به سر مى

. ى تحليلى خود را از دست داده است اجتماعى خود مجزا شده و در نتيجه تفاوت ميان بورژوازى ملى و وابسته جنبه

ى مساعدى براى يک اتحاد گسترده و  ها به مراتب کمتر شده و زمينه بين چپ هاى تحليلى ما به اين ترتيب استکاک

  .ها ايجاد شده است تهاى ملى و مذهبى ميان سوسياليس مستقل از جريان

  fferidony@gmx.de -یدونير فديفرش

  مجله هفته -١٣٨۶ شهريور ٢١
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