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)متروپليزاسيون(   ک%نشھری شدن   منطقه ،   ملت ،  ،ليزاسيون  گلوبا:    جمع اضداد  

------------------------------------------------------------------------------- ----------  

 

 ، روندی استکه   :استنباط ميگردد ) گلوباليزاسيون( انچه از جھانی شدن  :بريم سر اصل مطلب         

   خودرا بصورت حاصل ھمه ی –د.ر امريکا ئی  -در قالب ارز برتر ، ولپ –سرمايه  ، طی ان

   .مينامد »  ليزاسيون سرمايه ايموند« ، انرا   )1( بدين سبب ، شسنايس  .لی در اورد اقتصادھای  م

        

  اتفاوتب از انجا که در اين نوشته از دو واژه  گلوباليزاسيون و مونديا ليزاسيون (                  

از   برای اين دو مفھوم مفھومی  استفاده ميشود  ، دراين متن سعی خواھد شد                     

)   م. حفظ شود .تين  استفاده شود تا تفاوت مفھومی ان حتی المقدور  ھای واژه                     

  

 است يال ، يا اقتصادھائیموند سوب رويت ترين حاصل اقتصادھای ، وضعيت قابل روشن استکه اين 

، اشکال مختلف تقسيم  لذا ، اکنون ، ھمه اين ھا  .تحت عنوان  پيرامونی  مطرح ميگرديدند "  که سابقا

بسط " سعی در حفظ واحتما. ، در حاليکه  فضاھائی ھمچون اتحاديه اروپا.  فضائی سرمايه اند 

پول  ه مبارزه طلبيدن ان برای کسب پايگاه و حتی در شرايطی ب واستق%ل عمل در رابطه با پول برتر

اپن ، چين ويا ھند ولی چنين وضعيتی  برای  ژ ؛ ارند ، د ويا نقش برابر با ان را )مونديال(  جھانی

ژاپن مازاد ارزی خود را در بازار سھام امريکای   :مينمايد    پارا دکس بنظر.   مطرح نبوده است

 .د.ر در واقع حاصل اقتصاد  ژاپن نيز ھست   :انکه ميتوان گفت چن.   ذاری مينمايد شمالی سرمايه گ

ن نمودن  تقسيم جھانی بزرگانی  که تحو.ت وسيعشان  در حال دگرگو  ويادررابطه با چين وھند 

برای  امکانات بازار جھانیھردو از  "فع%.  نميتوان  چنين فرضی را مطرح نمود " فع% ، کاراست 

 ، شان د.ر برای بر اينبنا  .بھره ميجويند  ين رشد فوق العاده شان عرضه سرمايه  جھت تضم



  

" انچه فع%  . مطرح ميباشد ، خدماتی ھندو  توليدی چين .ی  بصورت حاصل صادرات وسيع کا

ئی از باقی مانده ودر جھت رھا کنونی صورتپول  اندو در اينده ب –سرمايه   :که استنميتوان گفت اين 

پول پول آ ندو  نيز بصورت  رھائی از د.ر ، در اينصورت وبا فرض   ؟خواھد   شد د.ر سوق داده ن

) مونديال ( تجارت نه تنھا موجب تبديل پول ملی به پول جھانی   . نمودعمل خواھد  ، )مونديال(جھانی 

نقشی که در تعاريف   . انرا بسوی ايفای نقش ذخيره  ارزش جھانی سوق خواھد داد ميشود ؛  بلکه

.قديمی  لنينيستی  پول امپريا ليستی  ناميده ميشد   

ھرچند با توجه به سابقه و قد .  از جمله بزرگان در حال ظھور بحساب اورد  روسيه را نميتوان     

مايد  ؛ ھنوز چنين نقشی را ايفا ن بتواند  اقتصاد روس در موقعيتی نيست که.  وقواره اش چنين  بنظر آيد 

صرفنظر از  .نشده است  ) موندياليزاسيون(داری در دور جديد  ه بسط سرماياقتصاد روسيه وارد 

 میھوا فضا که از تشکي%ت نظا عصادرات کم زحمتی چون  نفت وگاز وکوشش محدودی در برخی صناي

از وضعيتی که  تبديل  اقتصاد  - دوران  شوروی بجای مانده  ، روسيه در گرداب يک انباشت ابتدائی   

قرار  –مبتنی بر گانگستريزم   مينامد به اقتصاد سرمايه داری » سوسياليزم پادگانی « انرا   ،) 2(کورز

، فروپاشی ی امپراتوری    تثبيت  حال  ،در بيشتر ر واقع ، که د یوضع سياسی غير مصمم  . دارد

خاصی حتی تجربيات برجسته اش در صنايع فضائی ، جای   . تا امور ديگر استشوروی  -سابق  تزاری

تقاضای جھانی چندانی » تجربيات فضائی « ليزاسيون ، نداده است ؛ گوئی  به ان در اين روند مونديا

اما در مقابل خروخ  سرمايه از روسيه ابعاد باور  . ندارد که روسيه را به صادر کننده ان تبديل نمايد

.نکردنی  بخود گرفته است   

مالی ، يا انباشتی تحت سلطه  سرمايه مالی  -بری ی  سرمايهانباشتی به رھ، که  ستب ا بدين ترتي      

تحقق توليد    حوزهدر ، ، بطور کامل افزايش ارزش سرمايه اش قول ، شسنايز ، انباشتی که ھرگزويا  ب

 ، یتوليد -سرمايه  )فرم(قالب  ،جای در،  مالی) فرم(قالب   :به بيانی ديگر .   نمی يابد ، مسجل ميگردد

درامده  درنتيجه استقرار   ،  پول –سرمايه  ، ، تقسيم جھانی کار تحت فرماندھی وسلطه قرار گرفته

.را تعيين  مينمايد  ، یتوليد – سرمايه ،ی  فضائی  

توليد » نتيجه ی « ، »  گمان ميرفت« ھمانطورکه  ) ھژمونيک(پول برتر  –دراينصورت، سرمايه       

تا اندازه ای مبين ای خارجی اقتصادھای   سوب مونديا ل اقتصادھای  سوب مونديا ل است ؟  بدھيھ

  پيرامونی ھای سابق ،  ھمچون امريکای .تينی ھا  وبرزيل نمونه ھای بارزی :  واقعيت اين فرض اند  

 از اين وضعيت  اند ، که در انھا بدھی ھای خارجی بصورت پيش پرداختی برای توليد اينده وتامين

---------------------- -----------------------------------------------------------------------------  

  Francois   Chesnais -1 زاسيون  سرمايه ندياليدر  مو   

بازگشت پوتمکين        Robert  kurz -2 

 



  

نباشت ع%وه بران روند ا .چون پول ملی کيفيت دخيره ارزش را ندارد  ؛ بحساب ميايند اعتبار .زم 

توان .زمه را  جھت  ملی ، ، پول –سرمايه  ، متکی به  -ھمچون باز توليد  گسترده  –توليدی –سرمايه 

تقسيم  )نوليزاسي مونديا(شدن  یجھان ، ، ضرورت کار برد انرا  ايکه » روند فن اوری « خريدار بودن 

         )3( .بينی. ندارد  ، کار پيش مياورد 

بصورت بند نافی که اين اقتصادھا   ، بدھی خارجیی اقتصادی ھمچون چين وھند وضعيت ھا در      

عمل نکرده وبھيمن سبب بصورت اقتصادھای سوب مونديال  دھد ،د ميرا به روند  جھانی شدن پيون

وعظيم والجثه بودنشان چنان تاثيری در افواه عمومی دارد که موقع  ؛ گوئی بزرگی  بحساب نمی ايند*

اين امر بدين سبب     .جلوه ميدھد  پول ،  طور ديگری  –ا ، در تقسيم فضائی  سرمايه واقعيشان ر

مشترک  فعاليت ھای  استکه ، در حال داخلی نمودن  سرمايه ھای جھانی خود  ، بصور مختلف ، شامل 

ای امريک درحاليکه. توليدی  وصل ميشوند  -به سرمايه" بوده ، بدين ترتيب مستقيما) جوينت ونچر( 

 ع%وه بر ان در . را با قرض خارجی انجام ميدادند  روند ين تحقق ا سابق ،  پيرامونی ی .تينی ھا 

در   ؛ نحوه  داخلی نمودن سرمايه  موندياليزه اعمال ميگرددکنترل حکومتی شديدی بر   ھند و چين 

حکومت ھا  انھا فوذ داشتن وزير ن مقابل در امريکای .تين پيرامونی غارت  نئو ليبرال  با صغير نمودن

فضائی شدن   درعمل ، ليزاسيون مونديا ، بنا بر اين   .اند  گرفتار نموده را در بند سلطه خارجی 

  . است  ، مالی –سرمايه   فرمانروائی گی وده توليدی  با تعيين کنن –سرمايه 

 

 ی خارجی وصادرات  کا.بدھی ھا اگر  .يک جاده دو طرفه است )  موندياليزاسيون ( جھانی شدن   

ازطرف    . يکطرف اين جاده است   .که از پيرامونی ھای سابق و بزرگان نو  بمرکز ميرود  وخدمات

پول به اقتصادھای  سوب مونديال   را  –سرمايه ورود   جريان  بدھی ھای خارجی امريکا  ،  ديگر

بدھی خارجی وھمچنان   ،  جايگزين شدهغير قابل  جھانی شدن برای اقتصاد امريکا    .فعال ميگرداند 

  بدھی چون  ؛ شده  وارونه جلوه داده  صدور سرمايه نبوده وھمواره در واقع سرمايه اش ، کهصدور

 ه جريانات رقابتی اقتصادھای جھاننظيم کنندت نرخ سوداقتصاد امريکا  بصورت ، معھذا ،  .   است

  درقالب سوپر وايت     در جريان بحران مالی کنونی سبب ، پيرامونی ھای سابق به ھمين عمل نموده ،

به اين وضعيت ، با نرخ ) م.چين وھند ( در حالی که  بزرگان جديد . اوليه ، خودرا غارت  شده ميبينند  

 رشد استثنا ئی شان ، پاسخ ميدھند  ؛  که  ،  در ضمن  پوششی است بر بھره کشی با. از نيروی

جھانی .  شدن از توزيع نرخ سودی که جھانی شدن خودشان به ان نياز دارد کار،  انھم در جھت منتفع 

در مواردی بصورت  محدود کننده رشد عمل نموده ، در مواردی ھم موجب  ) موندياليزاسيون( شدن   

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

صار و روند تکنيکیانح .  Sylos  Labini-3  

 



  

بدون ان  :  افزايش نرخ بھره وری نيروی کار شرطی استکه   .محدوديت ھای شديد سياسی شده است  

  درواقع خود که اين - ھستند، علمی –فنی  ، برای ھمه ی انھائی که در پی روند تشديد ودستچين شده

بھره برده  چين وھند از حجم عظيم نيروی کارشان.  ھد شد ميسر نخوا  -شکل فنی انباشت سرمايه است  

تحت شرايط ترکيب روند تکنيکی  در حقيقت  که ، سراب  ارزنده افزايش بازدھی نيروی کارشان را 

بقسمی که مابقی  پيرامونی ھا . ، تحقق بخشيده اند  هوسطح دستمزدھای حقيرانه و گاه شرم  اورشان بود

اندک حقوق   شدن  موجب از دست رفتن و پايمال اين دنباله روی. ن شده اند ھم بدنبال اين سراب روا

.تين امريکائی ، در حقيقت در اثراقدامات  یکه با مشقت ھای بسياری در جوامع پيرامونی  ، کاری

ونظاميان حاکم در  50و  40ھمچون  وارگاس  در دھه ) مدرنيزه کننده(برخی ديکتاتورھای تجدد خواه 

اين عقب گرد  امروزه ، حتی   .، شده است  بدست امده بود  1986تا  1964ن سالھای برزيل بي

بصورت افت ارزش واقعی  ھم )ولفر(ام الجوامع رفاه  در  ،  حقوق کاررا در اروپای غربی وپايمالی

 بنظر ميرسد  رابطه ای بين انباشت زير سلطه  سرمايه مالی ونرخ رشد بھره وری  .شاھديم   دستمزد ،

   .نيروی کار بر قرار باشد که ھنوز جوانب نظری ان قابل در ک نيست 

 

       

   ملت پيرامونی وموندياليزاسيون      

        

مطرح  ) 4( سپال  تشکي%ت و   ، ، پره بيش   ، که توسط) پريفريا ( مفھوم ، پيرامون  –عنوان      

که مبتنی بر عدم تقارن  بين  ،  ميشد ؛ در واقع ، تبيين وتعريف شکلی از  تقسيم بين المللی کار گرديد 

قابليت نظری محدود »  پيرامونی « بھر صورت  تعريف . توليد کا.ی ساخته شده وتوليد مواد اوليه  بود 

ياست خودگردانی  مبتنی ميتوانست امکان تحقق س اين وضعيت با اين ھمه  ومعھذا .  وشکننده ای داشت 

تا  ، المللی در صحنه بين ، پولی شان را در مقابل پولھای تعيين کننده سرمايه توليدی بر تثبيت وضعيت 

تا حدی اين تثبيت را مبتنی بر نظام معروف   دور ه ط%ئی ،  برتون وود ، .   اندازھای تامين نمايد 

ل مينمود ، با شناور شدن ارزھا  حول يک محور که بصورت يک قاعده تنظيم کننده عم ط% ، -د.ر

سيستمی که بھر حال .    تاميين ميکرد را  ،)  5 ( در امريکا د.ر -ط%  بر اساس رابطه ثابت اصلی 

  .  فراھم مينمود  موجب امکان پيش بينی  ميان مدت  را 

 

:   در خانه بکار گرفت  را   بين المللی اش در صحنه  پيرامونی کم ارزشی  ارزی ی .تين امريکائی   

، جايگاه   بدين ترتيب که ، بيش از ھمه از طريق اعمال سياست ھای ما لياتی  وساير اجبار ھای دولتی 

اقتصاد را  ، به کمک دولت  ، تخاذ سياست ھای  ضد سيکليکبا ا  ،  کرد برای دولت ايجاد جديدی را 

  برای توسعه نسبی فراھم را ، زمينهرھانيده  سی   بر جای مانده از بحران دھه ،  از فشارھای جدی

.  نمود  



  

 در شرايط کنونی ديگر ظرفيت توجيه وتبيين   موندياليزاسيون  را    »پيرامون « مفھوم  -اصط%ح

جھان  ويا بگفته  –از ان ميتوان برای معرفی تصويری ايده ال از اقتصاد " نداشته ، اکنون منحصرا

؛  چون  وامثا لھم استفاده نمود  حول يک مرکزھای اقماری   ) 6 (اوتاويو ايانی   امانوئل والر اشتين  و

رزيل ، روسيه ،  اندونزی ، مکزيک اين تبيين در رابطه با بزرگھای در حال ظھوری چون چين ، ھند، ب

 . ھدبصورت اقتصادھای سوب مونديال بوده ، توجيه ای ارائه نميد ھمکه از جھاتی ھنوزريقای جنوبی فاو

شده ای  که ، تقسيم  ،جھانی  -سرمايه  ، مکان ھای اينده دار برای بصورت اقتصادھائيکه که اکثرشان  

مايکروسافت  در کاستا   "فرضا. کار جھانی را به سوی يک کاسه شدن سوق ميدھد، بحساب می ايند 

امريکای مرکزی   خوب ، کشور کوچک: خود در خارج از امريکا   ديعنی در تنھا واح ريکا است  ،

 را پيرامون قرار گرفته ؟   برای چه انجاکز که در ريک پيرامونی  داخل مرکز است ويا بخشی از م

در  پيرامون باشد؟    » ھدف مورد نظر « مقری برای يک " انتخاب کردند ؟   برای اينکه  فرضا

يمی ی تقسيم  ھات ونظريات  قدھمانطور که م%حظه ميشود ھيچ دليلی وجود ندارد که بتوان براساس توجي

تئوريھای  مکان يابی ، مخارج نسبی ، نزديکی به مواد اوليه ، وغيرو  ، استقرار   نظير بين المللی کار 

 وانتخاب مکان پيش گفته را 

انتخابی مبتنی برخواست شرکت مايکرو سافت است  برای استفاده ازکشورمذکور" صرفا. توجيه نمود   

کشور جديد .تين امريکائی سکوی مالی وکشور ھای  ديگر بعنوان سکوی :  مالی  -هبعنوان  مقر سرماي

.    صادرات  تغير نقش خواھند داد    

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

      Raul  Prebisch ,   Octauio Rodriguez – 4 

يسيون اقتصادی برای امريکالی .تين کم  :  CEPAL 

                      Roberto Solomo   Fernando J . Cardim de Carvalho-  5  

:   تاثير ونفوذ بانک جھانی در انتخاب سياست ھای ک%ن اقتصادی در يک اقتصاد درحال ظھور «   

»     نمونه برزيل    

        

»رمايه  پسا  برتون وودز سمت گيری س« در  .    Francisco de Oliveia     

جھان - در  درک مشکل  مدرنيته   

 Immanuel  Waallerstein ,  Octavio  Ianni -  6 

     

 

 

 

  



  

  

. ملت ،  پيرامونی را دگر گون نموده است  –سرزمين زدائی ناشی از موندياليزاسيون  ، دولت        

انچه مقاومت نموده  و باقی ميماند ، نيروی غا لب   . ناپديد ميشود " قريبادولت ميماند ولی مفھوم ملت ت

  

.نه ھای مشخص ان ھمين بزرگان نو ظھور اند نمو:  ان دولت  مطابق شکل و اصط%حات سابق  

در حقيقت  انرا اشاعه داده ،  نئوليبرالدکترين   که  رويای پرسروصدای ، دولت حداقل ،       

دولت حدااکثر ؛  که از يکطرف بصورت کنترل کننده  وکاھش دھنده حقوق نيروی سرپوشی است بر 

، عمل ميکند ؛ واز  کشی  برای با. بردن نرخ بھره دادن و فراھم نمودن شرايط و صورت قانونیکار

   قالبی از   تشويق ھای ديگر ، بصورت  از طريق وضع انواع حمايت ھا ، يارانه ھا  وطرف ديگر 

 -بدھی داخلی در واقع  ھمين سرمايه     .در ميايد  ، برای سرمايه مونديا ليزه شده ، مالی –سرمايه ، 

عدم اعتدال ونوسانات مداوم پولی و ارتقاء ان توسط دولت  در مقابل ريسک  اسراف ، ،استکه  ما لی  

از   .ن مينمايد تامي را   ،   رزی شناور استذاتی وضعيتی استکه مبادله ا انھم ، که  مبادله ارزی 

    . سياست  جاری محدود کننده مالياتی ، توسعه مستقل خود گردان را محدود ميکند  ،  ست که اينجا

فراتر از  يعنی چيزی . اقتصاد است  ی سياست زدائی و سياست  ی مليت زدائی ، زدائی سرزمين     

 ، تبادل ارزی ، یی اقتصادی، پوليھای سياس بند شکل ، اولين حاصلش انتقال. يک مبادله کم اھميت 

لکيت عمومی وخصوصی  به عرصه  ی نھادھای مالی وضعيت ما ،   نه کمتر ماليات و بويژه ، و

بانک  معروف شده اند ، صندوق جھانی پول ،»  جھانی  حاکمان « نھادھائی که به   . جھانی است 

ته به  خود ، شرايط وميزان ، از طريق نھادھای خصوصی وابس سازمان جھانی تجارت  جھانی و

اين نھادھا  با نظارت دقيق ، به داوری .  ريسک اقتصادھای سوب مونديا ل را برآورد  ميکنند  

  . وارزيابی شرايط رقابت  ، بين اشکال مختلف سرمايه جھانی  توليدی ويا مالی  ،  ميپردازند 

چون جدال داخلی ميان طبقات  ، نتيجه سرزمين زدائی است" تقريبا اقتصادی  سياست زدائی    

که شان تابع شرايطی است» ملی«اجتماعی وبخشھای اقتصادی وھمچنين روابط انھا با دولت ھای قلمرو 

به بيانی ديگر ، چنين شرايطی ، فضا  وجريانات مربوط به  حقوق طبقات .  در خارج تعيين ميگردد 

زه  نمودن تحرکات نرخ سود ،  مبنی کاھش ويا پارامتري. ومنافع فعا.ن داخلی را محدود ، مينمايد 

بيخود نيست ھرگونه نوسان در نرخ بھره . پول جھانی  ، تعيين ميگردد  -، توسط  سرمايه  افزايش ان 

به  سوداگر که توسط صندوق فدرال امريکا تعيين ميگردد ؛  ميتواند  خرو ج ويا دخول سرمايه ھای

 ؛  برای بزرگان نوظھور که ويا حتی متوقف نمايد   تضعيف  ،ترغيب   را مونديال –اقتصادھای سوب 

، جذابيت  بسياری برای  سرمايه توليدی جھانی ، فراھم اورده ، وضع به  نا شيرشد غير معمول نرخ

ھمين منوال است  ؛ بھمين سبب چين،  برای کسب بخت بيشتری برای مباد.ت تجاری وممانعت از 

در واقع چين شکل خاص  . شد  به سازمان تجارت جھانیر به پيوستن مجبو  کاھش رشد اقتصادی اش ،



  

 بسيار با.ئی برای انباشت سرمايهبا عملکرد    ، )7( –کشور  ،  بشدت متمرکز ويا نوعی  ازکشوری 

   .است 

با  موافقت اجباری نوعی ھمجون فضائی برای  رقابت  ، به  ، شکل گيری ملت ، بصورت معمول     

در عرصه مبارزه ای .  تغيير يافته است   که بدون ان از توسعه خبری نخواھد بود ،  ، شرايط جديد

بيش از  لشانونحوه اعما ھاسياست اين   ،  )8(يمر ھورکھاادورنو   ، به قول   ھژمونی از بيش  ھستيم

مداوم تجديد وافزايش مداوم انواع کنترلھا ، طرح   .است  یبلکه در حد يک ديکتاتور يک  ھژمونی 

شاخص ھا ، جداول ،  اعمال سياست ھای اجتماعی ھدف دار  ، که ھمگی بطور مداوم ، کار ائی 

 ؛ را بتصوير ميکشند ما ،» دگی  عريان زن« سياست ھای جاری، نحوه باز توليد نيروی کار ، ب%خره  

ت امتاثر از مناسبديگر انچنان  تا حدی که   .که در چنين شرايطی اعمال ميشوند  ھستند سياست ھائی 

طبقاتی  نيستند،  بلکه شرايطشان را بيش از ھر چيز نرخ سود مونديال ، که خارج از کنترل  دولت 

. ھاست ، تعيين ميکند   

معمول پيش گفته  باجرا درمی ايد ،  در چنين شرايطی ،   ھر طرح ملی ،  ھنگامی که  بروالی    

پارا دکس   وجود بدين صورت ،  با  .قابل تحقق است  در رويا وخيال فقط نتيجه اش  که طبيعی است

،  تابع سياست ھای دولت ه فقط سياست ھائی قابل اجرا وعملی اند ک ، نئو ليبراليسم  و موندياليزاسيون  

فريبنده ای دارند  ، ولی  ھمواره ، ھدف اول » ملی« اين سياست ھا ھر چند اغلب  پوشش  . باشند 

در باز توليد سرمايه داخلی ،   واقعيت وجسميت دادن به دولت ھمچون عامل ، چندمشانو ودوم وسوم

. است  شده ليزه سرمايه مونديا راستا  ودر امتداد  

المللی است ؛ بلکه بعکس ،   -ھمگونی بين با ھمه اينھا ، نميتوان گفت مونداليزاسيون  اروپا  نوعی    

    ی شمالی ھمچونکه در ان امريکا » گردباد «نظير يک  سخن از نظامی است بشدت سلسله مراتبی 

واروپا با بيست وپنج تا يش  ھمچون چشم  –که بنظر ميرسد در ان ارامش حاکم است » چشم گردباد « 

 »چشم« محرکه نيروی  وبابا.  تعوبا سر ه بقيه بحران زده ، نا ارامحاليکدر ؛  ھستند  - ھای  فرعی

در اين  گردش ممکن است ھمواره فاجعه ھائی بوقوع بپيوندد ؛     .اند  ال گردشحانباشت سرمايه در    

، که  )م.رئيس جمھور پيشين ولبنانی تبار ارژانتين ( منعم -ھمچون وضعيت ارژانتين در دوران   بعداز  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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.به بازگشت پوتمکين  نوشته  روبرت کورز . شود   
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قتصادی جھان در اغاز ن  ويا يکی از پنج قدرت ادر ان يکی از  بزرگترين کشورھای امريکای .تي 

که در سالھای بحرانی ی دھه سی  ، قرن بيستم ، بيکاری ، افت توليد ناخالص داخلی ای را  تجربه کرد

.ھم با ان مواجه نشده بود   

ادامه دارد                                                                


