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فرهنگ

شکاف میشود و مردم باید میان راهحلهای جایگزین
برای حل بحران دســت به انتخاب بزنند .درباره این
راهحلهای جایگزین و ظهور گروههای مخالف که از
خود و زیرشاخههای خود دفاع میکنند کمی بیشتر
توضیح دهید.

منابع

کندراتیــف ا ندی ( )۱۹۷۹
«امواجــی بلنــد در زندگــی
اقتصــادی» ،ویرایــش :)۴( ۲
۵۱۹-۵۶۲
پرز سی (« )۲۰۰۳انقالبهای
تکنولوژیکی و ســرمایه مالی:
پویاییهــای حبابهــا و قرون
طالیی» ،چلتنهام :ادوارد الگار.
والرشتاین ا (« )۱۹۷۹اقتصاد-
جهانی سرمایهداری» :مقاالت،
کمبریج :انتشــارات دانشــگاه
کمبریج.
والرشــتاین ای (« )۱۹۸۳سه
نمونــه از هژمونــی در تاریــخ
اقتصاد-جهانی سرمایهداری».
نشریه بینالمللی جامعهشناسی
تطبیقی ۱۰۸-۱۰۰ :)۲-۱( ۲۴
والرشــتاین ا (« )۲۰۰۴تحلیل
نظامهای جهانی» :پیشدرآمد،
دورهــام ،انســی :انتشــارات
دانشگاه دوک.
والرشتاین ای ()]۱۹۷۴[ ۲۰۱۱
«نظامجهانی مدرن  :Ιکشاورزی
ســرمایهداری و خاستگاههای
اقتصادجهانــی اروپایی در قرن
شــانزدهم» ،برکلــی ،ســیآ:
انتشارات دانشگاه کالیفرنیا.
والرشتاین ای (:)]۱۹80[ ۲۰۱۱
«نظــامجهانــی مــدرن :ΙΙ
مرکانتیلیســم و یکپارچگــی
اقتصــاد جهانــی اروپایــی،
 »۱۷۵۰-۱۶۰۰برکلی ،ســیآ:
انتشارات دانشگاه کالیفرنیا.
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ا و :افراد زیادی هنــوز نمیدانند که نظام جهانــی با بحرانی
ساختاری مواجه است و طوری عمل میکند که گویی چنین
نیســت با این وجود واقعیت این اســت که در هر سو افرادی
از وجود این بحران آگاه هســتند .من ایــن دو گروه را چنین
نامگذاری میکنم :یکسو آنهایی که «روح داووس» و سوی
دیگر کسانی که «روح پورتو الگره» را بازنمایی میکنند .این
نامها را پس از برگزاری «مجمع جهانی اقتصاد» در داووس و
«مجمع اجتماعی جهانی» که اولینبار در پورتو الگره برگزار
شد انتخاب کردم.
هدف مجمع جهانی اقتصاد این بود که مکانیسمی ارائه دهد
برای تصمیمگیری مشــترک از طرف مردمی که طرفدار یک
نظام نابرابرگرا هســتند .آنها بیش از  ۴۰سال است که سالی
یکبار گردهم جمع میشوند؛ این مجمع جایی مهم برای بحث
میان نخبگان دنیا است .این نخبگان شامل نهتنها کارآفرینان
سرمایهدار قدرقدرت بلکه چهرههای شاخص سیاسی ،رسانهای
و حتی روشنفکران مستقل برجسته و مانند اینها نیز هستند.
تمام این افراد به این رخداد ســودآور دعوت میشوند .مجمع
اجتماعی جهانی با هدف مخالفت با دیــدگاه مجمع جهانی
اقتصاد تشکیل شد .این مجمع از ســال  ،۲۰۰۱ابتدا ساالنه
و سپس بهصورت دوساالنه برگزار شده اســت .اما اینها تنها
«ساختارها» هستند.
من از «روح» داووس و پورتو الگره حرف میزنم تا تاکید کنم
که اگر جایگزینی برای این سازمانها وجود داشته باشد خیلی
راحت از بین خواهند رفت.
اکنون این ساختارها ،مواضع هر طرف هستند و هر کدام از آنها
به نوبه خود بحثهای داخلی بسیاری پیرامون استراتژی دارند.
در سمت داووس کسانی هستند که فکر میکنند شیوهای که
باید بهکار گیرند این است که مردم را سخت تحت فشار بگذارند
و نظام جدیدی را بــه آنها تحمیل کنند که بیشــتر از نظام
سرمایهداری منافع ایشان را تامین کند .گروه دیگر در مقابل
ادعا میکنند که این استراتژی خودبراندازانه است .آنها فکر
میکنند که باید تغییر را به مردم پیشنهاد داد و به این طریق
آنها را با خود همــراه کرد به این ترتیب که آنها پیشــنهاد
میدهند انواع امتیازاتی که واقعی نیستند به مردم اعطا شوند.
در ضمن در ســمت پورتو الگره گروهی معتقد هســتند که
چپ قدیم موفق بود زیرا پیرو نظریه عمودی (ورتیکالیســت)
بود .این گروه مدعی اســت چــپ قدیم دارای یک ســاختار
باال به پایین بود و تاکید داشــت در هر کشــور باید تنها یک
جنبش بر بقیه مقدم باشد و سایر جنبشها باید از آن تبعیت
کنند .گروهی دیگر به انقالب ســال  ۱۹۶۸واکنش نشان داد
و معتقد بود راه چاره دست کشــیدن از نظریه عمودی به نفع
نظریه افقی (هوریزنتالیسم) است .در این نظری ه چندین جنبش
با یکدیگر گفتوگو و همدیگر را تحلیل میکنند و تا جایی که
ممکن است با یکدیگر کار میکنند اما نه رهبری وجود دارد و
نه محدودیتهای فرقهای برای این ساختار مشارکتی .این در
واقع بحثی قدیمی و مربوط به اواخر قرن نوزدهم اســت که تا
حاال نیز ادامه دارد .گروه پیرو نظریــه عمودی به گروه موافق
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نظریه افقی میگوید همه چیز نظریه آنها خوب اســت اما با
اینکه آنها اصرار و پافشــاری میکنند پیروز نخواهند شد در
حالیکه پیروان نظریه افقی بــه گروه مقابل میگویند که اگر
آنها نظرشان را دنبال کنند همان مشکلی را خواهند داشت
که در سال  ۱۹۶۸داشــتند ،قدرت را به دســت میآورند اما
دگرگونی را نه.
به نظر میرسد ما در دنیایی زندگی میکنیم که برای حرکت
رو به جلو چهار جهت وجود دارد نــه دو جهت و این وضعیت
گیجکنندهای اســت .وقتی مردم گیج میشــوند اعمالشان
غیرقابل پیشبینی میشــود و این قاعده همان اندازه که در
مورد تولیدکنندگان اقتصادی صــدق میکند درباره افرادی
نیز صادق است که برای برابری بیشتر و جهانی دموکراتیکتر
مبارزه میکنند .ما االن در برهه زمانی بســیار گیجکنندهای
زندگی میکنیم؛ برههای که بســیاری از مــردم آن را «هرج
و مرج و آشــوب» مینامند .وضعیت از منظر علم ریاضی هم
آشفته است؛ وضعیتی که نوســانات منحنی بسیار زیاد است.
نوسانها همواره وجود دارند اما هنگامیکه نظامی طی چند
صد سال نسبتا باثبات باشد نوســانات آن نظام را به وضعیت
تعادل بازمیگرداندند.
این نوسانها کوچک بودند و مهم نبود نظام چقدر فشار وارد
میکند؛ چراکه باالخره به توازن میرســند .اما در یک بحران
ساختاری وضعیت کامل برعکس است :یک تغییر یا فشار جزیی

