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  اينرسی سيستميک

رو ھستيم که بايد روی آن تأکيد کنيم، با آگاھی به اين امر ه با طرح موضوع اينرسی سيستميک با مفھومی اساسی روب

  .زيک ماده قابل بررسی می باشدای از شناخت يعنی در زمينۀ فکه بررسی جوامع انسانی به زمينه 

م که ساخت و ساز آن به شکلی تکوين ئيدر  مورد موضوع مرکزی ما در اينجا، يعنی اينرسی نظام جھانی، بايد بگو

ارج از وقوع يک مصيبت عظيم و فراگير، ھيچ موردی وجود ندارد که جھت گيری و طبيعت ساز و کار يافته که خ

به اين معنا که سير تحولی آن بر اساس منطق اينرسی خاصی . ر دھديي تغ-تحول يابندۀ آن را زير عالمت سؤال ببرد 

جز اين ه در چنين وضعيتی، افراد ب. استصورت می گيرد که رويکرد و جھت گيری آن خدشه ناپذير و اجتناب ناپذير 

که قايق خود را در امواج پر تالطم به سوی ساحلی ناشناخته و يا بدتر از ھمه به سوی ساحل خيلی شناخته شده ای 

منطقی که از آن در اينجا ياد می کنيم تقريبا به شکل اجتناب . ھدايت کنند، انتخاب ديگری نمی توانند داشته باشند

 سوی روياروئی جديدی بين شرق و غرب حرکت می کند، ولی اين بار به شکل روياروئی مستقيم، و نه غير ناپذيری به

 دو جبھۀ جغرافيای سياسی در -  ١٩٩١ تا ١٩۴٧ از -مستقيم، و نه به شکلی که طی چھل و چھار سال جنگ سرد 

  ... وال، افغانستانصحنۀ نبرد در کشورھای جھان سّوم با يکديگر مصاف دادند، مثل ويتنام، آنگ

بر اين اساس و در تداوم اين نظريات، در وھلۀ نخست بايد دانست که  نظام اقتصاد جھانی جزء جدائی ناپذير انرژی 

است، و چنين پيوندی يکی از سه يا چھار عنصر مقدماتی مھم در رابطه با )  اورانيوم و توريوم- ی ئفسيلی يا ھسته (

  . جھانی می باشد که ما در اين جا مورد بررسی قرار می دھيم منطق نظام سازمان دھندۀ روند 
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بر اين اساس است که ھيچ تصميم انسانی ) ٢٢(ناميديم » منطق اينرسی«که ما آن را ) نظامند( اين منطق سيستميک 

اقتصادی نخست : در اين چشم انداز، سيستم دارای سه زير مجموعه است . نمی تواند مانع حرکت و نتايج نھائی آن شود

که به شکل فوق العاده ای رقابتی بوده و روبنای ايدئولوژيک آن نيز به عرصۀ معرفت شناختی الگوی سرمايه داری 

کالن محدود می شود، دومين زير مجموعه جغرافيای انرژی، روبنای موتور اقتصادی، و سرانجام سومين زير 

اين سه زير . پيدايش اقطاب قدرتھای نوين، به ويژه آسيائیجانبه تا  مجموعه، قدرت طلبی، روبنای حکومت يا تسلط يک

 تا کنون انسجام  ساخت و ساز مناسبات بين المللی را تضمين کرده است، با - خارج از انتقادات و نفی -مجموعه که 

يک مفھوم مشخص را تشکيل می دھد، واقعيتی يگانه که با سه شيوۀ » وحلۀ تاريخی«ترکيب اين سه زير مجموعه 

  .مختلف تظاھر می کند

جغرافيای اقتصادی، :   در اينجا خصوصيات و ايدئولوژی مرتبط به اين سه زير مجموعه را يادآور می شويم مختصراً 

آن خواھی نخواھی در جغرافيای انرژی و قدرت طلبی به عنوان ساخت و سامان نظام جھانی به شکلی که می شناسيم و 

  .زندگی می کنيم

  

  ناھای اقتصاد تا پايان تاريخاز روب: ھمسوئی 

 - دال بر چرخشی در تاريخ سرمايه داری بود که با تحول در سرمايه داری مالی آغاز شد که به تدريج ٧٠سال ھای 

.  طی چھار دھۀ بعدی خود را از ھر گونه الزام قانونی آزاد کرد-ولی با شتاب، به ھمين علت بايد آن را تحول بدانيم 

که توسط مکتب شيکاگو  )  سرمايه داری–آنارشی (»  سرمايه داری-آنارکو«ر بستن نظريات چنين امری با به کا

آيا در . توسعه يافت و  پدر خواندۀ اين نظريات نيز نوبل ميلتون فريدمن است که در باال به اين موضوع اشاراتی داشتيم

 سازی قوانين و نتايج آن بپردازيم، زيرا در اد بازار، آزاد سازی قيمت ھا، آزاينجا نيازی ھست که به تفسير آزاد سازی

  .رسانه ھای تخصصی يا عمومی به شکل گسترده به اين موضوعات پرداخته اند» جھان مالی«متن بحران عمومی 

اين نظريه، و کارآيندی که از آن به عنوان روبنای ايدئولوژيک و رويکرد عينی بازارھای بورسی حاصل می آيد از ھر 

يعنی . لزام اخالقی رھا بوده و بر اين اساس است که ثروت اندوزی به ھدف غائی و مستقل تبديل می شودگونه بند و ا

وضعيتی که موجب بروز مجموعه ای از نتايج و تأثيرات انحرافی گرديد که بی گمان در نيّت تصميم گيرنده ھای 

اقتصادی  که تنھا خواھان به کار اندازی ماشين -ر ين، بوش، بل کارتر، ريگان، تاچر، کلينت- سياسی پيشبينی نشده بود 

اتی در بر داشت، و متارکۀ معرفت شناختی بنيادی به استقالل سرمايه داری مالی و متارکه با ولی در عمل تأثير. بودند

مانده  يا آنچه از آن در آداب و سنن و حقوق  ھنوز باقی - سرمايه داری که متأثر از اخالق پروتستانتيسم بود  انجاميد 

زيرا روشن است که جريان ). ٢۵(بود و ماکس وبر نيز در عصر خود آن را تحت اشکال نظريه پرداختی مطرح کرد

به تدريج نفوذ خود » اخالق پروتستانی«بر اين اساس . ليبراليزاسيون مالی دورادور در آغاز قرن نوزھم گسترش يافت

  . سياست به شکل قطعی صورت گرفت در جھان٧٠که متارکه در سال ھای  را از دست تا اين

در اينجا، می توانيم به بررسی مناسبات بين وھلۀ جغرافيای سياسی و  وھلۀ تسلط بپردازيم که نظام اولتراليبرال در 

  .کليت عرصۀ اقتصادی در درون و در حاشيۀ مناطق تحت نفوذ گسترش می دھد

تاد دانشگاه کاتوليک در سائوپائولو، در رساله اش تحت ، اس)٢٨(جامعه شناس و الھی شناس مکتب آزادی، ميشل شويان

ھمذات و ھمجنس » خشونت ساختاری« منتشر شد می نويسد ١٩٩١که به سال » انحراف توتاليتر در ليبراليسم«عنوان 

کتاب  ليبراليست به ويژه در -چنين تمايلی را در نظريات ميلتون فريدمن . و جزء جدائی ناپذير  ليبراليسم اقتصادی است

به روشنی می بينيم که طی آن تحت پوشش مؤثر سازی خردگرائی در ) ١٩۶٢(» سرمايه داری و آزادی«مشھور او 
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آزادی سياسی به نفع آزادی اقتصادی، فريدمن به شکل اساسی در پی قانونيت بخشيدن به آزادی تمام و کمال دواير 

  . تجاری است

رج از ھر گونه پيش داوری و پيش شرط ايدئولوژيک ترسيم کند، به سوی که داده ھای واقعيت کلی را خا جای اينه و ب

حذف آزادی ھای بنيادی نيل می کند، زيرا برای آن که جھان سوداگران از آزادی بھره مند شوند، می بايستی مردم را 

ر مکان سرمايه يي، تغبازسازی.  کشانده  و بی ثباتی را به عنوان جزء جدائی ناپذير نظام به آنھا تحميل کندهتحت سلط

  .ھا، حذف صنايع، بيکاری، جنگ برای گسترش نفوذ و تسخير مناطق

  .به ھمين علت ايران بايد تخريب شود

 زيرا تنھا نيروی موتور پيش برنده، جھان - وقتی اقتصاد جانشين سياست می شود، پيامد آن فروپاشی دولت خواھد بود 

حذف روبناھای دولتی به نفع . مطرح می گردد» پايان تاريخ«ان نظريۀ  و چنين تحولی است که به عنو-اقتصاد است 

تصميم گيرنده ھای اقتصادی و مالی که از سوی ديگر ھمسوئی جالب توجھی با نتايج نظريۀ مارکسيستی را نشان می 

ليبراليسم، برای اولترا. دھد که به شکل مشابھی، در چشم انداز ھگلی به پايان تاريخ و  به مرگ دولت می انجامد

فروپاشی دولت و حتی از بين رفتن آن يک شرط اجتناب ناپذير است، به ھمان شکلی که در ماترياليسم تاريخی مطرح 

شده، انحالل دولت ھدف و نتيجه ای است که به شکل ھمگون و بر اساس منطقی ساختاری انعطاف ناپذير مطرح می 

  ).٢٩(باشد

دن اين دو نظريه که در دو قطب مخالف يکديگر واقع شده است اغراق آميز و سرانجام، ممکن است در کنار ھم قراردا

ايدئولوژی ھای سوسياليسم انقالبی و ليبراليسم، در بينش يکسانی از ! ولی با اين وجود...نظر رسده يا تحريک آميز ب

انسان گرگ «يعنی : سطوئی  ضد سياسی و متضاد در رابطه با انسان شناسی ارانسان و جامعه ريشه دارد، بينشی کامالً 

  .  را نفی می کند-  اجتماعی - » حيوان سياسی«نزد توماس ھابز  به عنوان شاگرد افالطون که » انسان است

بر اساس نظريۀ جنگ دائمی ھمه عليه ھمه است که سه قرن بعد ماترياليسم ديالکتيک نظريۀ مبارزۀ طبقاتی را به 

به ھمين گونه، در فردای جنگ جھانی دوم با آغاز شکست ايدئولوژيک عنوان موتور تاريخ مطرح می کند، سپس، 

سوسياليسم اصل موضوعه ای مطرح شد که بر اساس آن تشديد رقابت آزاد و اتحاد بازار به ارتقاء و تعالی دموکراسی 

بايد آزادی از قيوميت جھان سياست را ممکن چنين امری يک بار برای ھميشه . تحقق خواھد بخشيد» پايان تاريخ«و 

فروشندگان محدود در بازار با خريداران بسيار مانند بازار اتوموبيل يا (»اوليگوپوليستيک«سازد، يعنی مرحله ای که 

  . به آن دست خواھد يافت١٩٧۴در جھان مالی اندک اندک پس از ) کامپيوتر

ر واقعيت اجتناب ناپذير فرآيند توليدی از يکسو و نيروی بازار از سوی برای اين دو ايدئولوژی، آزادی انسان تحت تأثي

سوسياليسم انقالبی و سرمايه داری ليبرالی دو نظام مختلف را تشکيل می دھند که توده ھا به شکل مشابھی . ديگر است

 برای کمونيسم و سھام سرمايه داری انحصاری دولت. تابع اليگارشی بوده که قدرت مالی و سياسی را در اختيار دارند

  .داران بی وطن برای کھکشان اولترا ليبرال

را به ما اعالم کرده اند، به عالوه، يک امتياز ديگر، يعنی پايان استثمار انسان از » پايان تاريخ«در ھر دو مورد، 

  .است» دست نامرئی«انسان، يا ارتقاء دموکراسی جھانی که نتيجه و حاصل بازار آزاد خود گردان توسط 

ديديم چگونه رؤيای سوسياليست حفظ شد و سپس به شبھه جزيرۀ گولگ انجاميد و چگونه انحراف فکری که به آزادی 

کامل عامالن مالی انجاميده ، يعنی از طريق فروپاشی بی سابقۀ اقتصادھای به ھم پيوسته و جھانی شده که پيامدھای 

  .کشيم بايد در آينده انتظار بمصيبتبار آن را احتماالً 

ئی، به موازات امريکا و انھدام حباب رؤيای ٢٠٠٨با اين وجود پيش از فروپاشی نھادھای مالی منھتن در سپتامبر 

خوبی در ھمزيستی به سر ه يکديگر قرار دادن دو الگو چندان روشن نبود، که البته از سوی ديگر، در چين کمونيست ب
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ر متضاد ھستند، يکی نمايندۀ گزينش متمرکز  ي ولی در واقع دو متغنظر می رسند،ه می برد، در نگاه اّول در تضاد ب

 مشارکتی در امور عمومی قدرت اليگارشی، و ديگری تمرکز گريز، پراکنده، خودگردان در اشکال کلی مديريت ظاھراً 

ده، خود يعنی تمرکز بی بديل ثروت و قدرت بين مشتی تصميم گيرن: ولی سرانجام، با ھمان نتايج . و شرکت تجاری

  .کراسی، ميانجی گران و سوداگران - سر

  

  پی نوشت

يک حرکت، يک انتخاب که موجب آغاز فرآيند خاصی می شود به خودی خود بر حسب حرکت اوليه گسترش می ) ٢٢

يک حادثۀ کوچک . يعنی اصلی که در سفرھای بين سياره ای می شناسيم: يابد و سپس بر اساس اينرسی پيش می رود 

واکنش زنجيره «ر عين حال طی آبشاری از تأثيرات وارد آمده ابعاد گسترده ای بيابد، يعنی موردی که آن را می تواند د

به سال ) ٢۴(توسط رياضيدان ادوارد لورنز) ٢٣(»ھرج و مرج«می نامند، پديده ای که در نظريۀ معروف به » ای

ه به عنوان منبع، ارتعاشاتی را منتشر کرده و تا در اينجا ما از عمل يا رويدادی حرف می زنيم ک.  مطرح گرديد١٩٧٢

 تمايل جبری را مطرح می موضوع مشخصاً . زمانی که به مانع و حدی برخورد نکند به حرکت خود ادامه می دھد

جو و بھره برداری از  و سرمايه گذاری ھای عظيم دراز مدت در جست. سازد، ولی محدود است به زمان و مکان

، ساخت و سامان )صخره و قير شن، نفوذ در کف آبھای عميق(ن ھای بيش از پيش مشکل انرژی فسيلی در مکا

زيربنائی برای عملکرد جوامع صنعتی بر اساس نوع انرژی و در نتيجه وابستگی مطلق آنھا به منابع انرژی موجب 

که نمودن با آن در کوتاه اينرسی فوق العاده در نظامی می گردد که محصور و زندانی انتخاب نوع انرژی بوده و متار

سياست دولت ھا که از ھر سو مشروط به چنين ضرورتی می باشد، امروز با مصيبت مواجه . مدت ناممکن خواھد بود

   .البته پارامتر انرژی تنھا پارامتری نيست که برای درک سير تحولی نظام جھانی ضروری می باشد. شده است

Chaos ٢٣(  

Edward Lorenz٢۴  ( 

نشان می دھد که مشخصا کليساھا و ) ١٩٠۵-١٩٠۴(» اخالق پروتستانی و روح سرمايه داری«س وبر در ماک) ٢۵

، بيش از ھمه برای )که در اصل به دليل ايمانشان بايد از مال جھان دوری جويند(گروه ھای مذھبی پروتستان پاکدين 

الس وگاس ياد کنيم که سنگ بنای تمام بلھوسی به عنوان مثال، می توانيم از بنياد . ثروت اندوزی بی صبری می کنند

ماکس وبر می نويسد که چنين . ھای مرتبط به بازی و قمار است و سر منشأ ايجاد گروه مذھبی مورمون می باشد

از ھر گونه تمايل لذت گرايانه به دور بوده، اگر چه ھدف کسب ھر چه بيشتر  پول است ولی چنين امری «رفتاری 

درآمد و کسب پول و ثروت به عنوان «و اضافه می کند . »با خودداری از لذت ھای زندگی می باشدھمواره در پيوند 

و بر اين اساس کسب ثروت با قطع » ھدف غائی برای فرد آدمی مطرح می باشد و برای پاسخگوئی به نيازھا نيست

 منطق پروتستان، موفقيت مادی نشان در واقع، در . نظر از پاسخگوئی به نيازھای مادی به ھدفی مستقل تبديل می شود

در اين . مرحمت الھی بوده، و به گزينش الھی نسبت داده می شود که شاخص ھای آن برای فرد آدمی قابل درک نيست

تقدير يا سرنوشت مفھومی الھی شناختی است : مترجم (رو می شويم ه نزد ژان کلوين روب» تقدير الھی«جا ما با مفھوم 

نظريۀ تقدير الھی به شکل . ن کردهييئی خداوند برای ابد و به شکل سّری برای برخی زندگی ابدی تعکه بر اساس آن گو

نيز مفھوم ديگری است » تقدير مضاعف«. تنگاتنگ در پيوند با بحث فلسفی مرتبط به جبر و ضرورت مطرح می باشد

موفقيت مادی ). شد که برای ابد محکوم ھستندکه معرف نظريۀ کلوينيسم به ويژه در مورد تقدير الھی برای آنھائی می با

برای کاتوليسيسم رحمت الھی در عمل، در امور خيريه [در اينجا اجازه می دھد که نشان رحمت الھی بازشناسی گردد 

برای ماکس وبر سرمايه داری به مفھوم واقعی کلمه ]. به عنوان مثال، ممکن می گردد عمل يعنی تجلی فعل و کالم الھی
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 ھجدھم به وجود آمد، يعنی وقتی که سنت اخالقی پاکدينی پروتستان قوانين خدشه ناپذير و روزه داری را در در قرن

امور اقتصادی و مالی برقرار ساخت که موتور ايدئولوژی گسترش صنعتی را تشکيل می داد، که امروز با تھی شدن از 

است که ثروت اندوزی ھدف غائی را تشکيل می دھد ولی اين بعد ايدئولوژيک، سرمايه داری به تشکل نظامی انجاميده 

با حذف خدا و الزامات الھی، وارد جھان ذھنی و واقعيت .  و لذت فوری می باشدءبا اھداف ديگری که حاکی از ارضا

ديگری شديم که با محيط زيست انسانی موجود در دوران شکوفائی جوامع صنعتی ھيچ رابطه ای نداشت و به تدريج از 

بر اين اساس نظام جھانی به بازار مکاره ای تبديل شد که .  فاصله گرفت،ن کرده بودييوده ھائی که قوانين مذھبی تعمحد

آن ) ٢۶(قرارمی گيرد که رياضی دان فرانسوی رنه توم » فاجعه« به نحوی خاص روی محور نظريۀ رياضی ظاھراً 

 .مراجعه کنيد) ٢٧(کريستوفر زيمندر اين مورد به بررسی ھای اريک . را پايه ريزی کرده است

René Thom٢۶ (  

Erik Christopher Zeeman٢٧ (  

Michel Schooyans٢٨ (  

 با امضای کارل مارکس و به امضای فردريش ء منتشر شد، ابتدا١٨۴٨مانيفست حزب کمونيست که به تاريخ )٢٩

لمانی ااين نظريه از تفکر فيلسوف . ف باشدانگلس، پايان تاريخ را اعالم می کند که می بايستی با انحالل دولت مصاد

در اين جا استفاده از مفھوم وضعيت حقوقی (ھگل الھام می گيرد که او غايت تاريخ را در وضعيت  حقوقی می دانست 

، با اين وجود تحقق چنين امری تنھا پس از يک دورۀ استبدادی )نظر می رسده فراتاريخی است، ولی ميانبر مفيدی ب

اين نظريۀ را مارکس و انگلس به شکل ديکتاتوری پرولتاريا که پيش از انحالل دولت بايد تشکيل .  شدممکن خواھد

 پايان تاريخ را با تحقق ١٩٨٩در سال ) ئیامريکا(بر اساس نظريۀ مشابھی، فرانسيس فوکوياما . گردد مطرح می کنند

طرح قرن نوين «ھشی نئو محافظه کاران در نام فوکو شيما، عضو گروه پژو. اوج دموکراسی جھانشمول اعالم کرد

 در پيوند با نام ميکائيل لدين مطرح می گردد که نظريه پرداز دموکراسی ليبرال و به قدرت رسيدن آن از ، غالباً »امريکا

است، در اين صورت آنارشی ھمذات استبداد ھگلی و ديکتاتوری پرولتاريا نزد کارل » ھرج و مرج سازنده«طريق 

يعنی ھمان ھرج و مرجی که شاھد تکوين آن در خاورميانه و به ھمين گونه در جوامع خود مان ھستيم که . مارکس است

که به دليل سرمايه داری دولتی در نظام اشتراکی دموکراسی مردمی باشد يا بر . در کام جھانی سازی گرفتار آمده اند

از بين رفتن تدريجی طبقۀ متوسط و : ه يکی است اساس منطق تمرکز ھيپرسرمايه داری در سطح جھانی، نتيجه ھميش

  .تحول چشم گير به سوی فقر عمومی در سطح توده ھای عظيم
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