جهانیشدن
چند نکته در باره برنامه حزب چپ

نوشته :رضا جاسکی
تعداد کلمات۲۱۵۲ : :
در سند پیشنهادی »راستاهای عمومی« در بخش »جهانی شدن« از جمله آمده است:
»ما معتقدیم جهانی شدن ،مشخصه اصلی دوران ماست و در همه ابعاد حیات بشری جریان دارد«
برخی از دوستان ضمن انتقاد به بخش جهانی شدن برنامه ،آن را «متن11اقض« ارزی11ابی کردهان11د .نویس11نده ای11ن
سطور »تناقضات« سند را قبل از هر چیز ناشی از پدیده جه1انی ش1دن و ن1ه مت1ن س1ند میدان1د .ام1ا از نظ1ر م1ن
مشکل بزرگ1تری در آن مت1ن وج1ود دارد .در س1ند پیش1نهادی میبایس1تی قب1ل از ه1ر چی1ز بح1ران س1رمایهداری،
موقعیت سرمایه جهانی و بحران کنونی لیبرال دموکراسی مورد بحث ق1رار میگرف1ت .س1پس برن1امه میبایس1ت
روایت خود از جامعه ایدهال سوسیالیستی را به شکل مختصر بیان مینمود .درواقع سند میبایستی ب11ا تأکی11د ب11ر
بحران سرمایهداری و لزوم گذار از سرمایهداری ،راهحل دموکراسی سوسیالیستی را به عنوان هدف نهایی ،و نه
نزدیک خود ،ارائه میکرد.

جهانیسازی
در سال  ۱۹۹۹پیر بوردیو جهانیسازی را یک » کلمه شعارگونه« ) ، (buzzwordکلمهای که مد روز میگ11ردد و
سپس فراموش خواهد شد ،عنوان نمود .این اصطلح اگرچه درسالهای  ۱۹۳۰سکه زده ش11د ام11ا در ده11ه  ۹۰و
اوایل قرن حاضر بر زبان هر کسی اعم از خاص و عام جاری گشت  .امروز اما با گ1ذر چن1د ده1ه از عم1ر ان ،از
محبوبیتش بتدریج کاسته شده است .ه1م در آن زم1ان و ه1م ام1روز ،از آنج1ا ک1ه از ای1ن اص1طلح در رش1تههای
مختل1ف علم1ی  -مانن1د مطالع1ات فرهنگ1ی ،جامعهشناس1ی ،اقتص1اد ،رواب1ط بینالملل1ی -..اس1تفاده میش1ود،
تعاریف مختلفی از آن نیز ارائه میگردد .مردم ع1ادی معم1ول جهانیش1دن را ب1ا مف1اهیمی چ1ون س1رمایهداری،
پول ،مع1املت ب1زرگ ،توس1عه ش1رکتهای چن1د ملی1تی ،س1رعت جابج1ایی س1رمایه ،خ1دمات و ک1ال ،و تح1ولت
تکنیکی جدید چون اینترنت و امثالهم توضیح میدهند .اما در میان پژوهشگران ،با توجه به آنکه این اصطلح از
دهه  ۱۹۷۰در مباحثات به چشم میخورد ،هنوز تعریف دقیقی از آن وجود ندارد.کافیست ک11ه گفت11ه ش11ود کت11اب
»مف11اهیم کلی11دی جهانیس11ازی« )نوش11ته م11ونی و ای11وانز( ک11ه تم11ام مف11اهیم و اص11طلحات رای11ج در ارتب11اط ب11ا

جهانیسازی را توضیح میدهد ،هیچ تعریفی برای جهانیسازی ندارد.
اگر جهانی شدن  ،فرایندی اقتصادی ،فرهنگی و سیاسی در نظر گرفته شود که کشورهای دنیا را به ه11م مرتب11ط
میکند  ،آنگاه به راحتی میتوان در تاریخ جهان دورههای متفاوت دیگری را به جز امروز یافت .در آن دورانه11ا
ارتباطات سرزمینهای مختلف دنیا با یکدیگر گسترده شد .برخی از پژوهشگران از ش11ش م1وج جهانیش11دن و
عدهای دیگر از سه موج یاد میکنند .شش موج برای کل تاریخ شناخته شده بشریت و یا سه دوره در عرض ۵۰۰
سال اخیر ،از نخستین روزهای سرمایهداری تاکنون.
دیوید هاروی  ،سه دهه قبل جهانی شدن را »فشردگی زمان-مکان« تعریف نمود .در طی شش موج گذشته این
فشردگی  ،هر چند نه به شدت امروز اما متناسب با زمان وقوع آن ،حتی در دوران پیشامدرن نیز احساس ش11ده
است .یوران تربورن از شش موج جهانی شدن که بر سیاست ،اقتصاد و فرهنگ تمدنهای دیروز و امروز ت11أثیر
گذاشتهاند چنین یاد میکند.
 .1اولین موج باعث گسترش برقاسای دینهایی چون مسیحیت ،اسلم ،بودیسم و هندویسم ش11د ک11ه
امروز »ادیان جهانی« خوانده میشوند .اسلم سریعتر از ادیان دیگر رشد نمود و فاصله بین مراکش
تا اوزبکستان که اسلم پخش شده بود ۷۰۰۰ ،کیلومتر بود .در ایران این موج به خوبی احساس شد
زیرا به جز سربازان اولیه اسلم که دین اسلم را در کشور رواج دادند ،ایران در مقابل سردار ب11زرگ
اولین موج جهانی سازی یعنی چنگیزخان با دادن قربانیان بیشماری تسلیم گشت.
 .2در قرن شانزده و هفده اروپ1ا ق1اره آمریک11ا را تس1خیر نم1ود و در ن1تیجه زبانه11ا و م1ذاهب اروپ11ایی در
مناطق بزرگی از آمریکا رایج شدند.
 .3جنگ جهانی »صفر« بین انگلیس و فرانسه که تا سال  ۱۸۱۵طول کش1ید .انگلی11س و فرانس1ه من1اطق
نفوذ خود را در آسیا  ،آمریکا و آفریقا گسترش دادند.
 .4دوره چهارم از  ۱۸۳۰آغاز و به جنگ اول جه11انی خت11م ش11د .در ای11ن دوران انگلی11س تری11اک را در هن11د
تولید مینمود و آن را به چین میفروخت .این دوره با جنگ امپریالیستی جهانی اول پایان یافت.
 .5در دوره بع11د از  ۱۹۱۸م11ا ش11اهد جه11انیزدایی اقتص11ادی هس11تیم ام11ا از س11وی دیگ11ر م11وج جدی11دی از
سیاست جهانیشده آغاز گشت .در این دوران کمینترن آغاز به کار نمود و معاهده ضدکمینترن بی11ن
المان ،ژاپن و ایتالیا بسته شد .پس از جنگ دوم جهانی شاهد گس11ترش جن1گ س11رد بی11ن طرف11داران
آمریکا و اتحاد شوروی هستیم .در همین دوران سازمان ملل  ،یونسکو ،سازمان بهداش11ت جه11انی...
زاده میشوند.
 .6موج کنونی جهانی شدن با به قدرت رسیدن نئولیبراله11ا )ت11اچر و ریگ11ان( آغ11از میش11ود .ت11اچر خ11ط
مش111ی »تین111ا« ) (there is no alternativeرا اعلم میکن111د .ع111دهای ویژگ111ی دوره را
مکدونالدسازی )باز شدن فروشگاههای مکدونال در اقص11ی نق11اط جه11ان از جمل11ه روس11یه و چی11ن(
عنوان کردهاند .اما ویژگ1ی ای11ن م1وج  ،دینامیس11م جدی11د س11رمایهداری اس1ت ک1ه ب11ا ص11نعتزدایی در
کش11ورهای پیش11رفته ،م11الیگرایی و انقلب الک11ترونیکی هم11راه میش11ود .م11وج شش11م خصوص11یات

مشترک زیادی با امواج جهانیسازی قبل11ی دارد ه11ر چن11د ک11ه بایس11تی تفاوته11ای مه11م آن ب11ا ام11واج
گذشته را نیز به خاطر داشت.
با شکست سوسیالیسم واقعا موجود ،ایده نئولیبرالیسم که از نظر سیاسی با تاچریسم گس11ترش ی11افت ،تنه11ا راه
مدرنیزاس11یون معرف11ی ش11د و چش11ماندازهای ره11اییبخش ضدکاپیتالیس11تی ب11ه فراموش11ی س11پرده ش11دند.
جهانیسازی دارای بعدی فضایی گشت و دیوارهای مکانی و فاصلهها از بین رفتند.
هدف جهانیسازی گسترش ارتباطات ،توسعه بازارها ،ازادی انتقال س11رمایه  ،تج11ارت و خ11دمات ،و همچنی11ن
رقابت جهانی مهمترین اصل جهانیسازی معرفی ش11د .ام11ا آنچ11ه ک11ه درواق11ع اتف11اق افت11اد جابج11ایی س11اختاری
سوداوری از صنعت و خدمات به بخش مالی و همچنین توسعه ارتباطات از طریق اینترنت بود .همزمان ،پدیده
دیگری در طی این موج به وقوع پیوست و ان جابجایی مرکز ثقل ب11ود .گس11ترش جه11انی ن11ه ب11ه ش11کل گس11ترش
سرمایهداری آمریکایی بلکه ظهور قطبهای جدیدی چون چین و هند منجر شد .ب11ه عب11ارتی دیگ11ر در ای11ن م11وج
مرکز تحولت جهان بتدریج دوباره راه خود را از اتلنتیک شمالی به مراکز پیشامدرن آسیایی بازمییابد .در این
موج  ،بشریت توجه خود را به سوی مسائل مشترکی چون حقوق بشر ،محیط زیست و سرمایه جهانی نیز نموده
است.
اکثر تئوریسینها بر این موضوع توافق دارند که در جهانی شدن بعد مکانی و زمانی زندگی اجتماعی دچ11ار تغیی11ر
گشته است .بنا به نظر دیوید هاروی در اثر پیشرفتهای تکنیکی در عرصه ارتباطات و حمل و نقل ،موان11ع زم11انی
و مکانی اهمیت گذشته خود را از دست دادهاند .از نظ11ر او س1رعت زن1دگی نی11ز افزای11ش ی1افته اس1ت .ح1وادث،
معاملت و مسافرت با سرعت بیشتری انجام میشوند .از ای11ن رو ،ه11اروی جه11انی س11ازی را »فش11ردگی زم11ان-
مکان« مینامد .در عین حال ما شاهد تغییر در بازارهای تولیدی و مص11رف هس11تیم .ب11ه خ11اطر فش11ردگی مک11انی و
زمانی و امکان ارتباط با هرکسی در هر زم11ان و ج11ایی ،ش11هرهای بزرگ11ی چ11ون نیوی11ورک ،لن11دن و هنگکن11گ ب11ه
»شهرهای جهانی« بدل گشتهاند.
باید همچنین اضافه کرد که هاروی بیش از هر چیز تمرکز خود را نه بر جهانیسازی بلکه »سرمایه جه11انی« ق11رار
میدهد .از نظر او جهانی سازی بخشی از جاهطلبیهای سرمایهداری است .سرمایهداری خواهان کوت11اه ک11ردن
چرخه تولید  ،مبادله و سود است .در دنیایی که زمان-مکان برای فعالیته11ای اقتص11ادی فش11رده گش11ته اس11ت،
این خواسته به خوبی برآورده میشود .از این رو نیروی محرک جهانیسازی کوتاه ک11ردن ه11ر چ11ه بیش11تر فاص11له
زمانی تولید-مبادله-سود است.
در تئوری نظامهای جهانی ایمانوئل والرشتاین بایس11تی ب11ه پدی11ده جهانیس11ازی در ی11ک پرس11پکتیو ط1ولنی نگ11اه
کرد.نظام جهانی کنونی در قرن شانزدهم بوجود آمد و هماکنون کشورهای جهان از طری1ق تقس11یم ک11ار ب11ه ه11م
پیوند داده شدهاند .در این جهان به ه11م پیوس1ته کش1ورهای مرک1ز )ی11ا هس1ته( ک11ار و م11ود اولی11ه را از کش11ورهای
حاشیهای استخراج میکنند .کشورهای نیمهحاشیهای نیز ضمن آنکه منطقه حاش11یه را اس11تثمار میکنن11د ،خ11ود
مورد استثمار کشورهای مرکز که بر اقتصاد جهانی سلطه دارند قرار میگیرند .سرمایه در شرایط کنونی از طریق
یک شبکه همیشه در حال گسترش راههای تجاری ،حقوق م11الکیت وتوافق11ات ش11غلی ،جه11ان را ب11ه ه11م متص11ل

مینماید و در عین حال موجب نابرابری در سطح جهان میشود .در دنیای کنونی کشورها باید خود را در سیستم
»بینادولتی« ادغام کنند و در خدمت استراتژیهای متفاوت نظام سیاسی باشند.
بس11یاری از ش11یفتگان جهانیس11ازی ،از هم11ان ابت11دا آن را پدی11دهای در خ11دمت هم11ه بش11ریت اعلم نمودن11د،
پدیدهای که در آن همه برنده هستند .برخی آن را حتی رهاییبخش ،در معنای چپگرایانه ان ،قلمداد کردن11د .در
حالی که هدف جهانیسازی گسترش در هرسویی بدون جهتگیری خاص1ی ،مثل پیش1رفت دمکراس11ی ،ب11ود .در
آن هم برنده و هم بازنده وجود داشته و دارد .یکی از بازندگان آن کار است .سرمایه توانست قدرت تحرک بسیار
بالیی بیابد و با سرعت زیاد از مکانی به مکان دیگر منتقل شود .اما برخلف س11رمایه ،ک11ار ق11درت تح11رک زی11ادی
ندارد و همچنان محلی باقیمانده است .این درست است که نیروی کار ماهر با استفاده از تکنی11ک جدی11د امک11ان
تحرک بیشتری ی1افته اس1ت ام11ا اگ11ر مثل کارخانهه11ای ص1نعتی در چی1ن ی11ا بنگلدش ورشکس1ت ش1وند ،امک11ان
جابجایی نیروی کار غیرماهر بسیار کم است و کارگران مجبور هستند در شهر خ1ود ب11ه دنب11ال کاره11ای مش11ابه ی11ا
بدتر بگردند.
در میان کش1ورهای در ح1ال توس1عه ،قطع11ا کش11ورهای بزرگ1ی چ1ون چی1ن و هن1د توانس1تند ب1ه خ1وبی از مزای11ای
جهانیسازی استفاده کنند .اما بسیاری از کشورهای دیگر بازنده جهانیسازی کنونی گشتند .کافیست به لیست
کشورهایی که تحت فشار بانک جهانی  ،س1ازمان تج11ارت جه11انی و س11ازمانهای مش11ابه دیگ11ر هس1تند ،نظ1ری
افکنده شود .در عین حال باید در نظر داشت که در همه کشورها از جمله کشورهای پیروز پدی11ده جهانیس11ازی ،
این سرمایهداران بودند که بیشترین سود را کسب کردند.
یکی دیگر از مشکلت اصطلح جهانیس11ازی ،و ی11ا دقیقت11ر درک11ی ک11ه از آن وج11ود دارد ،غل11و ک11ردن در می11زان
ارتباطات گسترده جهانی است .بنا به گفته پانکاج قماوات پروفسور دانشگاه نیویورک ،آمار مکالمات بینالملل11ی
تلفنی در سطح جهان در حدود سه درصد است و با احتساب اسکایپ این رقم ب11ه کم11تر از پن11ج درص11د میرس11د.
)امار سال ،( ۲۰۱۶اگر به آمار سرمایهگذاری مستقیم خارجی در سطح جهان نگاه شود باز ارق11ام مرب11وطه بس11یار
پایینتر از سطح انتظار است :کمتر از  ۱۰درصد .حتی ارقام رسانههای جمعی نیز بهتر از آن نیس1ت .کس1انی ک1ه
در فیسبوک حساب دارند فقط  ۱۰درصد از دوسنانشان در کشورهای خارجی زندگی میکنند.
همچنی11ن ب11ه خ11اطر درک غل11وامیز از می11زان پدی11ده جهانیس11ازی ،پدی11ده مه11م دیگ11ری ک11ه در س11الهای اوج
جهانیشدن ب1ه م1وازات ان رش1د ک1رده اس1ت ک11امل ب1ه فراموش1ی س1پرده ش1ده اس1ت :منطقهای ش1دن .اک1ثر
سرمایههای خارجی در کشورهای مجاور سرمایهگذاری میشوند و نه کش11ورهای دوردس11ت .اک11ثر همکاریه11ای
مهم مشترک ،نه همکاریهای جهانی یلکه منطقهای هستند .کافیس11ت ب11ه پیمانه11ای همک11اری در اس11یا ،اروپ11ا،
آفریقا و آمریکا نظر افکنده ش11ود .اتح11ادیه اروپ11ا یک11ی از نمونهه11ای ب11ارز آن اس11ت .اگ11ر ب11ه پدی11ده مه11اجرت در
سالهای اخیر توجه شود ،باز این موضوع به خوبی آشکار میگردد .اک11ثریت عم11ده مه11اجرین س11وریهای ن11ه ب11ه
آمریکا بلکه اروپا ،مهاجرین افغانی به هند ،پاکستان و ایران مهاجرت میکنند .مهاجرین مکزیکی ی11ا کوب11ایی ن11ه
به اروپا بلکه ایالت متحده پناهنده میشوند.
بنابراین میتوان نتیجه گرفت که:

 .1جهانیسازی کنونی دارای ویژگیهای خاصی است که آن را از پدیدههای مشابه خود مج11زا میکن11د.
اما این پدیده تازهای نیست و قبل در طول تاریخ در اشکال متفاوت دیگری ظهور کرده است.
 .2جهانیسازی مفهومی مورد تنازع در میان متخصصین حتی در میان چپگرایان متخصص است.
 .3جهانیسازی کنونی بخشی از مفهوم بزرگتری به نام »سرمایهداری جهانی« است
 .4در میزان و اهمیت جهانیسازی گاه بسیار غلو شده است.
 .5جهانیسازی در شکل کنونی ان ،مزایای بسیار کمی برای مردم ع1ادی  ،در مقایس11ه طبق11ات ثروتمن11د
داشته است .طبعا این به معنی رد جهانیسازی نیست .جهانی سازی حتی در شکل کنونی آن ب11اعث
بهبود اقتصادی بخش قابل توجهی از مردم در چین و هند گشته است.
 .6در جهانیسازی کنونی سازمانهای بزرگ11ی چ11ون ص11ندوق بینالملل11ی پ11ول ،بان11ک جه11انی ،س11ازمان
تج11ارت جه11انی و امث11الهم ب11ه رون11د دموکراس11ی در جه11ان ض11ربه زدهان11د .چنی11ن س11ازمانهای
غیردموکراتیکی با تهدید و ارعاب نه فقط به دنب11ال من11افع اقتص11ادی خ1ویش ،ک1ه ک11امل قاب11ل قب1ول
است ،بلکه اهداف سیاسی خاصی را دنبال میکنند .مثل نگاه کنید به نمونه یونان.
 .7همه اینها به معن11ی کتم11ان جهانیس11ازی و ی11ا خواس11ته عقبکش11یدن س11اعت نیس11ت .جهانیس11ازی
پدیدهایست واقعی و غیرقابل کتمان.
و نتیجه نهایی اینکه به جای بخش جهانیسازی ،بایس11تی قس11متی از برن11امه را ب11ه موض11وعی بزرگت11ر و مهم11تر
یعن11ی س11رمایهداری و بحرانه11ای کن11ونی آن ،از جمل11ه بح11ران دموکراس11ی ،بح11ران محیطزیس11ت ،ن11ابرابری و
امثالهم اختصاص داد.

