هنگامیکه از «والرشتاین» پرسیده شد که
آیا نسبت به آینده خوشبین است یا بدبین،
او جوابی «استاندارد» داد« .۵۰-۵۰ :این
پاسخ من است ...پنجاه پنجاه و این به ما
بستگی دارد»
بود ،اما در هر صورت ارتباطی با چیزهایی که مینوشتم ،نداشت.
گ.و :بهخاطر موضعی بود که شــما در پیش گرفته
بودید؟

ای.و :دپارتمان جامعهشناسی دچار شکاف شده بود .دانشجویان
تحصیالت تکمیلی جامعهشناسی دانشــگاه کلمبیا بیشترین
درصد ساختمانها را اشغالکنندکرده بودند .تنها جنگ بزرگ
زندگی «رابرت مرتون» و «الزارسفلد» سر سال  ۱۹۶۸بود .موضع
«مرتون اولترا» محافظهکار بود و من جــز (Ad Hoc Faculty
 )Groupبودم و باقی مسائل .آن زمان همه اینها فشار بود.
گ.و :آیا رابطه مستقیمی بین حضورتان آنجا در سال
 ۱۹۶۸و شکلگیری نظریه نظامهای جهانی وجود دارد؟

ای.و :خب ،قطعا حضورم منجر به شــکلگیری نظراتم درباره
مجموعهای از پرسشها شد ،بنابراین بیشک فکر میکنم این
موضوع رخداد مهمی در زندگی و بیوگرافی من بود ،اما میدانید،
این رخداد در بیوگرافی جمعی جهان هم ،اهمیت داشت و حتی
از نظر من ،اینجا که من مرتد بهحساب میآیم ،بزرگترین رخداد
تاریخی قرن بیستم بود .کاری کرد که انقالب روسیه ،کوچک به
نظر بیاید و حتی از نظر اثری که بر نظم جهانی داشت ،اهمیت
بیشتری دارد .اما این روزها مردم دوست دارند کوچک جلوهاش
دهند.
گ.و :خب ،به این خاطر که فکــر میکنند به اندازه
رویدادهای دیگر مهم نیست.

ای.و :بله ،دالیل مختلفی وجود دارد .به این بستگی دارد که چه
کسی دارد کماهمیت جلوهاش میدهد .منظورم این است که در
ن را بهعنوان لحظهای از جنــون میبینند ،یا چیزی که
اصل ،آ 
مهم نبود ،چون زود خاموش و با چیزهای دیگر جایگزین شد.
امروز میبینیم که سال  ،۱۹۶۸نهتنها
لحظهای از جنون نبــود ،بلکه زنده
پسگفتار
مانده اســت .معترضان در ســال
 ،۱۹۸۹نســبت به دالالن قدرت در
نظام جهانی مدرن نیز ابراز خشــم
کردند و جنبشهای اخیر جهانی نظیــر بهار عربی ،جنبش
اشغال ،شورشهای برزیل ،بلغارستان ،شیلی ،یونان و اسپانیا
هم ایــن نارضایتی را حفــظ کردهاند .برای والرشــتاین ،این
جنبشها نتایج قابلانتظار یک سیســتم در آستانه فروپاشی
ش یافتن و تسخیر
هستند .اقتصاد جهانی سرمایهداری با گستر 
تمام جهان ،از گذشــتگان خود پیشی گرفته اســت .از نظر

«والرشــتاین» یکی از ویژگیهای بیهمتای این نظام ،حفظ
نابرابریهای بسیار بهنام ایجاد برابری است .البته نظام جهانی
مــدرن هــم ماننــد همــه نظامهــای تاریخی ،به شــکل
اجتنابناپذیری به پایان خواهد رسید.
برای  ۵۰۰سال ،توســعه ،نیروی حیاتی این سیستم بوده .در
زمان تحوالت اجتماعی ،امتیازات ناچیز را میتوان با گسترش
به مناطقی که قبلتر خارجی به حساب میآمدند ،جبران کرد.
اما امروز سرمایهداری بهسادگی جا کم آورده است .کاهش فشار
جنبشهای اجتماعی دیگر بدون در خطر انداختن ضروریات
ن طور که «والرشتاین»
اساسی افزایش سود ممکن نیست .هما 
اشــاره میکند کارخانهها دیگر نمیتوانند وقتی سود کاهش
مییابد ،فرار کنند.
برای «والرشتاین» ،این جنبشها ،باعث ایجاد پرسش درباره
نظام دانش ما هم میشــوند .علوم اجتماعــی قرن نوزدهم
به ســمت آنچه مردانه ،اروپایی و بورژوازی دانســته میشد،
سوگیری داشــت .پژوهشها نیز اینطور فرض میکردند که
توسعه اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی باید در راستای شبیهشدن
به اروپا و آمریکا باشــد .بهکارگیری مفهوم مراحل توسعه در
راستای پنهانکردن ماهیت رابطهای رفاه بود :آسودگی و تجمل
برای عدهای کم بهمعنای بدبختی عدهای بســیار بود .شرایط
اجتماعی و سیاسی بهشدت متفاوت را اینطور توجیه (یا حتی
محکوم) میکردند که این افراد نیاز به تعامل بیشتر به ممتازین
و فرداستان دارند ،نه کمتر .در دوران توسعه این توضیح ممکن
است برای بسیاری پذیرفتنی باشد ،اما وقتی سیستم زیر وزن
خود درهممیشکند ،ایده مراحل اعتبارش را از دست میدهد.
مسائل مطرح شده در ســال  ،۱۹۶۸درباره توسعه و انباشت
دانش ،نهتنها با چیزهای دیگر جایگزین نشده که هنوز هم حل
نشدهاند .با زوال سرمایهداری ،ممکن است نظام جهانی بعدی
مساواتخواهانه باشد .چنین سیستمی هرگز در گذشته وجود
نداشته ،اما قدرت ایجاد آن در دست مردم معمولی است.
«والرشــتاین» اعتقاد دارد ،مــا بهلحاظ تاریخــی در دورانی
غیرعادی قرار داریم .در دورههــای ثبات ،فرصت اندکی برای
افراد وجود دارد تا شرایطشــان را تغییر دهند ،اما وقتی یک
نظام جهانی دچار آشفتگی میشود ،افراد میتوانند جایگزین
آن را بسازند.
انقالب جهانی سال  ،۱۹۶۸نشان داد که ما در دورهای از عدم
ثبات قرار داریم .این موضوع میتواند اندکی امیدبخش باشد،
اما هرگز پیروزی کمتر بهرهمندان را تضمین نمیکند .وقتی از
«والرشتاین» پرسیده شد که نسبت به آینده خوشبین است
یا بدبین ،او جوابی «استاندارد» داد« .۵۰-۵۰ :این پاسخ من
است ...پنجاه پنجاه و به ما بستگی دارد».
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