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صراط

جهاني شدن، اسم خيلي قشنگي است و هر كشوري 
فكر مي كند بازارهاي جهاني به رويش باز مي شود. اما 
جهاني شدن به معناي تبديل شدن به يك پيچ و مهره اي 
در ماشين سرمايه داري غرب، نبايد مورد قبول هيچ ملت 
مستقلي باش��د... امروز»جهاني ش��دن« يا به تعبير دقيق تر 
»جهاني سازي« يكي از مسائل مهم و مورد بحث در دنيا است؛ 

هرچند تئوريسين هاي وابسته به قدرت هاي سلطه گِر جهاني 
تالش مي كنند جهاني ش��دن را به عنوان پديده اي جذاب به 
بشريت و به خصوص ملت ها و دولت هاي مستقل معرفي كنند: 
»امروز تئوريس��ين ها و تبليغاتچي هاي غربي درصددند خط 
ارتجاع به غرب - خط برگشت به همان تحميل پذيري غربي- را 
دوباره برگردانند... تحت عنوان يك تئوري شبه روشنفكرانه؛ 

به عنوان يك حرف نو؛ تئوري جهاني شدن. اما حقيقت اين است 
كه جهاني شدن، گفتمان واقع بيني، گفتمان پيوستن به نظم 
نوين جهاني؛ يعني سياهي لشكر امريكا شدن! اين جهاني شدن، 

اسمش جهاني شدن است، اما باطنش امريكايي شدن است. 
بخشي از بيانات رهبر معظم انقالب در تاريخ هاي 
79/1۲/9 و 88/۲/۲7

جهاني شدن در باطن، امريكايي شدن است!

   مفهوم خالفت و ارتباط آن با واليت
واژه خالفت از ريش��ه »خلف« گرفته شده و جمع آن 
خلفا به معناي جانشين)جانشينان( است. اين عبارت 
در قرآن ني��ز در همين معني به كار رفته اس��ت و در 
عبارت »اخلفني في قومي« حضرت موسي از برادرش 
مي خواهد جانش��يني او را در ميان امت بپذيرد. اين 
معني در فقه سياسي اهل سنت نيز با همين مضمون 
متجلي مي شود و انديشمندان اهل سنت، خالفت را 
در وصف جانشيني نبي اكرم )ص( به كار مي برند. ابن 
خلدون معتقد است: »خالفت در حقيقت جانشيني از 
صاحب شريعت به منظور نگهباني دين و سياست امور 
دنيوي وابسته به دين است.« ابن عربي نيز در تعريف 
مختصري، خالف��ت را »الحك��م هلل« يعني حكومت 

كردن براي خدا تعريف نموده است. 
لذا مش��خص مي ش��ود در تعريف عموم اهل س��نت 
خليفه، ب��ه اين دليل با اين لفظ خوانده مي ش��ود كه 
جانشين رسول خدا در امت اوست. از اين بابت مي توان 
اين واژه را در امر سياسي، مترادف واژه »ولي« تلقي 
كرد؛ چراكه گرچه واليت تعريفي بسيط است كه ابعاد 
معنوي و روحاني آن بسيار فراتر از حكمراني سياسي 
است و از منظر ش��يعه، تمام اتفاقات عالم به واسطه 
ولي اهلل محقق مي ش��ود، لكن حداق��ل در همين بعد 
سياسي، مي توان به اشتراكات غيرقابل انكاري بين اين 
دو واژه رسيد. شايد بتوان آنچه علماي عامه در معناي 
خالفت پذيرفته اند را، همان بعد سياسي و حكومتي 
واليتي دانست كه شيعيان قائل هستند. در اين صورت 
ارتباط بين اين دو واژه رابطه »عموم و خصوص« است. 
شايد به همين دليل اميرالمؤمنين)ع( در نهج البالغه 
در جايي اين دو واژه را مترادف يكديگر به كار مي برند: 
»وهلل ماكانت لي في الخالفه رغبه و ال في الواليه اربه 

ولكنكم دعوتموني اليها و حملتموني عليها.«
همانطور كه اشاره شد واژه »ولي« خود صاحب معناي 
موسعي است و عالوه بر گستره كاربرد در واليت، در 
معاني فرع��ي همچون »عبوديت« و »دوس��تي« نيز 
صاحب كاربرد اس��ت. در تعريف كلي، آن كس��ي كه 
امر شخص ديگر را به عهده گيرد، »ولي« او به حساب 
مي آيد. در امر سياس��ي نيز، آن كس��ي ك��ه از جانب 
خداوند و معصومين، به عنوان »نايب« ايش��ان زمام 
امور خلق را به دست مي گيرد، به عنوان »ولي جامعه« 

شناخته مي شود. 
  توافق اهل سنت و شيعه بر وجوب حاكم

همه فرق اس��المي بر اصل اين موض��وع كه امامت و 
رياست جامعه واجب است، اتفاق دارند و به جز گروهي 
از خوارج و ش��اخه اي از معتزله كه امت اسالم را پس 
از پيامبر بي نياز از وجود امام و پيش��وا مي دانس��تند، 
فرقي از مس��لمين در وجوب اين مس��ئله تش��كيك 
نكرده اس��ت. برخي تش��كيك كنندگان در ضرورت 
جانش��يني پيامبر، ضمن ادعاي مفس��ده انگيز بودن 
سلطنت، گاه به آيه 38 سوره شوري كه در آن حكم به 
مشورت مسلمانان با يكديگر در امور داده شده است، 
استناد مي كنند و مي گويند حسب اين آيه، مسلمانان 
امور جامعه را به صورت مش��ورتي به پيش مي برند و 
لذا نيازي به وجود فرمانروا و حاكم در جامعه نيست. 
ابن خلدون از دانشمندان مسلمان به اين ادعا پاسخ 
داده و گفته است: »ش��رع حكومت را بالنفسه مورد 
مذمت قرار نداده و عهده داري آن را منع ننموده، بلكه 
مفسده هايي كه از س��لطنت ناشي مي شود )همچون 
ستمگري، شهوت راني و ثروت اندوزي( را مذمت نموده 
اس��ت.« ماوردي از علماي اهل س��نت نيز مي گويد: 
»امامت براي جانشيني پيامبر به منظور حفظ دين، 
تدبير امور دنيوي و برپايي آن براي كس��ي كه بتواند 
آن را در امت برپا كند وضع شده است.« ابن خلدون 
همچنين وجوب حكوم��ت را از منظر فق��ه اينگونه 
خالصه مي كن��د: »نصب امام بر جامعه واجب اس��ت 
و وجوب آن در ش��رع به اجماع صحابه و تابعان ثابت 
شده است.« بهترين استدالل عقلي براي شيعيان نيز 
در روايتي از امامش��ان اميرالمؤمنين)ع( در ضرورت 
وجود حاكم بيان شده است: »چاره اي جز وجود حاكم 

نيست؛ خواه صالح باشد يا فاسد.«
اما عالوه بر ضرورت عقاليي، هم ش��يعيان و هم اهل 
س��نت، به ادله روايي و قرآني براي ضرورت پيروي از 
حاكمان مورد تأييد خداون��د براي زعامت امر، تأكيد 
مي نمايند. عمده استدالل اهل سنت به اين چند آيه 

مورد اشاره است: 
1.  اي كساني كه ايمان آورديد خدا و پيامبر را اطاعت 

كنيد و »اولي االمر« را. )نساء/59(
2. به پروردگارت سوگند كه آنان مؤمن نخواهند بود 
مگر اينكه در اختالفات خود، ت��و را به داوري بطلبند 
و پس از داوري، در دلشان احساس ناراحتي نكنند و 

كاماًل تسليم باشند. )نساء/65(
3.  اي داوود ما تو را خليفه و نماين��ده خود در زمين 
قرار داديم، پس در ميان مردم بح��ق داوري كن و از 
هواي نفس پيروي مكن كه ت��و را از راه خدا منحرف 

سازد. )ص/26(
علماي اهل سنت، از مجموع اين آيات و آيات مشابه 

چنين استدالل مي كنند كه نبوت تنها شأن از شئون 
پيامبر نيست، بلكه تشكيل حكومت و اداره و داوري 
ميان مردم نيز جزو وظايفي است كه خداوند به انبيا 
واگذار نموده اس��ت؛ و البته پس از پيامبر اين ش��أن 
نيز همانند ساير ش��ئون )به جز نبوت( به جانشينان 
منتقل مي ش��ود. وجوب خالفت از نظر اهل س��نت، 
همانند وج��وب امامت نزد ش��يعيان اس��ت. در بين 
ش��يعيان، هم به ادله عقلي و هم نقلي براي ضرورت 
استمرار واليت پس از پيامبر و ائمه، استناد مي شود كه 
»مقبوله عمربن حنظله« و » حديث امام زمان)عج( 
در توصيف نواب خ��ود« جزو ادله نقل��ي مورد تأييد 
شيعيان اس��ت و در حيطه عقلي نيز، وجوب استمرار 
واليت، جزو مبرهنات دانس��ته مي ش��ود؛ كما اينكه 
امام خميني)ره( در رس��اله »االجتهاد و التقليد« به 
اين مسئله اينطور اشاره مي كنند: »ما به طور بديهي 
مي دانيم پيامبر)ص( آخرين پيامب��ر امت، و نبوت و 
ش��ريعت او، كامل ترين آيين و شريعت است؛ چراكه 
آنچه بش��ر به آن ني��از دارد حت��ي آداب خوابيدن و 
خوردن؛ بنابر اين چطور ممكن اس��ت شارع مقدس 
از چنين مسئله اي كه از مهم ترين نيازهاي بشر است 
غفلت كرده باشد؟ اگر پناه بر خدا، از چنين امر مهمي 
يعني سياست غفلت كرده باشد، شريعت ناقص است و 
اين مخالف سخن و خطبه ايشان در حجه الوداع است و 
اينكه تكليف در زمان غيبت معين نشده باشد، عيب و 
نقصي آشكار در عرصه تشريع و قانون گذاري است كه 

اين نيز مطابق احكام شريعت كامل اسالم نيست.«
  وجلوب پذيلرش امر حاكلم اسلالمي در ۲ 

ديدگاه
وجه مش��ترك ديگر ميان فقه اهل سنت و شيعيان، 
عالوه ب��ر پذيرش اصل ض��رورت وج��ود حاكم كه با 
عبارت »خليفه« يا به تعبير ش��يعيان »ولي جامعه« 
خوانده مي ش��ود، ضرورت اطاعت از اين فرد اس��ت. 
هر دو نگاه اوامر ناش��ي از ناحيه حاكم اس��المي را به 
مثابه اوامر الهي قلمداد نموده و اطاعت از آن را فرض 

مي دانند. 
بخاري در صحيح خود اين رواي��ت را از پيامبر)ص( 
نقل كرده است كه »هركس مرا اطاعت كند، خداوند 
را اطاعت كرده است و هركس ولي من را اطاعت كند، 
مرا اطاعت كرده اس��ت و هركس از ولي من نافرماني 
كند، مرا نافرماني ك��رده اس��ت.« همچنين بخاري 
روايت ديگري به نقل از انس بن مالك در صحيح خود 
آورده اس��ت به اين عبارت كه »گوش كنيد و اطاعت 
كنيد، اگرچه در اين واليت، عبد حبشي را كه بر سر او 
مويي نروييده و همچون دانه كشمش يا يك دانه انجير 

خشك شده، بگمارند.«
مقام حكومت جانشين پيامبر در جامعه اسالمي نزد 
اهل سنت و طبق روايات و بينش ايش��ان بسيار باال 
توصيف شده و روايت مورد قبول اهل سنت )السطان 

ظل اهلل( نشانگر اين اهميت دادن است. 
اهل سنت حتي در مسئله پذيرش رأي حاكم، فراتر 
از وجوب اطاعت از حاكم صالح رأي داده اس��ت و در 
كتب متعدد روايي اهل سنت، حتي اطاعت از حاكم 
مس��تبد را نيز فرض مي دانند. ترمذي، طبري، بزاز و 
شمار ديگري از علماي مقبول اهل سنت مشابه اين 
روايت را نقل كرده اند: »سلطان سايه خداوند رحمان 
در زمين است. هر س��تمديده اي از بندگان خدا به او 
پناه مي برد، پس اگر عدالت پيشه ورزد، پاداش دارد و 
بر مردم شكر واجب است و اگر آن فرمانروا ستم پيشه 
گيرد و خيانت ورزد و ظلم كند، وبال كارش براي خود 

اوست و بر مردم وظيفه است كه صبر پيشه كنند.«
قابل ذكر است كه ش��يعه اما هرچند در فقه خود نظر 
ولي فقيه را به عنوان نايب االم��ام، در حكم رأي امام 
مي داند اما اين شيوه پذيرش بي قيد و شرط حكومت 
كه اهل س��نت بر آن تأكيد دارن��د را مطلقاً نپذيرفته 
است. اوالً شيعيان تن دادن به حكومت هر سلطاني را 
طبق روايات و سيره اهل بيت، نمي پذيرند و رواياتي 
كه به صبر و بي عملي مقابل ظلم حاكم ظالم توصيه 
دارد را ضعيف السند و مجعول مي دانند. بلكه در سيره 
امامان شيعه، پذيرش منكرات صادره از سوي حكومت 
طاغوت نه تنها حرام اس��ت بلك��ه در صورت حصول 
شرايط، بايد براي نابودي طواغيت دست به قيام زد. 
حتي قيد و شرط ش��يعه بر پذيرش اماِم فقيِه حاكم 
بر جامعه اس��المي، عدم نفي اوليات اسالمي توسط 
وي و حالل نمودن حرام خداون��د و حرمت دادن به 
حالل هاي خداوند است. به نظر غالب فقها، به مجرد 
آن كه جانش��ين ولي، در حكوم��ت مرتكب معاصي 
كبيره يا ستم پيشگي گردد، خود به خود از شرايطي 
كه امام زمان)عج( در توصيف نواب عام، برش��مرده، 

خارج شده و مقام »واليت« از او سلب مي شود. 

از اين منظر فقه ش��يعه به مراتب انعطاف پذير تر بوده 
و اقتضائات را به منظور پرهيز دادن جامعه از پذيرش 

ستمگاران، به خوبي در نظر گرفته است. 
  شروط امامت در نگاه اهل سنت و شيعه

علماي شيعه به منظور احراز جانشيني پيامبر)ص( و 
واليت، صفاتي را نيازمند احراز در حاكم مي دانند كه 
در صورت وجود اين ش��رايط، مي توان او را به عنوان 
نايب االمام مورد پذي��رش و اطاعت ق��رار داد. از اين 
منظر، رهبر جامعه اسالمي طبق روايات بايد از شرايط 
عمومي چون »بلوغ«، »عاق��ل بودن«، »مرد بودن«، 
»ش��يعه بودن«، »حالل زاده بودن«، »ت��وان عقلي 
داش��تن« برخوردار باش��د. عالوه بر اينها »اجتهاد«، 
»عدال��ت«، »مراقب��ت از هواي نفس«، »پاس��داري 
دين«، »آگاهي از احوال روز« كه اكثر اين شرايط در 
حديث از جانب امام زمان)عج( نيز آمده است، شرايط 
اختصاصي فقيهي اس��ت كه مي تواند به عنوان »ولي 
جامعه« اختي��ارات امامان معص��وم را براي حكومت 

امت اسالمي در دست بگيرد. 
اما در احراز ش��رايط اماِم بحق، عالمان اهل سنت نيز 
شرايطي طبق روايات و اسناد خودشان ذكر كرده اند 
كه تقريباً مشابه شرايط فوق است. از جمله شرايط عام 
عبارت است از »مرد بودن«، »برده نبودن«، »مسلمان 
نبودن« و »بلوغ« از اين جمله اس��ت. ساير شرايطي 
كه براي حقانيت خليفه پيامبر در منابع اهل س��نت 
ذكر شده است عبارتند از: »علم در حد خبر نسبت به 
موضوعات و مباني احكام اسالمي«، »سالمت حواس 
مانند گوش و چش��م و س��اير اعضاي بدن كه نقصان 
آن موجب اختالل در پيش��برد امور جامعه اس��ت«، 
»بينش و نظر صائب براي تشخيص مصلحت جامعه«، 
»ش��جاعت و غيرت براي صدور فرمان جهاد در زمان 

الزم« و »عدالت« با التزامات آن. 
»قريشي« بودن خالفت نيز از جمله صفاتي است كه 
در روايات صادره از جانب علماي اهل س��نت، بر آن 
تأكيد شده اس��ت. به عنوان مثال احمدبن حنبل در 
مس��ند خود به تأكيد پيامبر بر »قريشي بودن« اماِم 
جامعه تأكيد دارد و »ابن حزم« در توضيح اين روايت 
چنين توضيح مي دهد كه »اگر كسي قريشي نباشد، 
نمي تواند ولي باشد گرچه ادعاي واليت كند. اين خبر 
منع مي كند كه ولي امر، غير قريش��ي باشد.« به نظر 
مي رسد اين اشتباه معمول در برخي برداشت ها نسبت 
به ضرورت قريشي بودن حاكمان جانشين پيامبر، از 
آن ناحيه اس��ت كه حضرت رس��ول)ص( در روايات 
متعددي با اش��اره به 12 امام معصوم پس از خود كه 
همگي از قريش و نسل اويند، حق خالفت و امامت را 
پس از وفات پيامبر منحصر در اين گروه مي داند، اما با 
توجه به اختالف اهل سنت با شيعيان اثني عشري در 
محق دانس��تن ائمه اطهار نسبت به خالفت و امامت، 
اين دست تعابير به اشتباه تفس��ير و تعبير شده و به 

افراد ديگري نسبت داده شده اند. 
  فرجام سخن

مقايسه ميان نظرات فقهي علماي اهل سنت و تشيع 
نشان مي دهد كه هر دو دسته علما بر ضرورت حفظ 
حكومت اسالم و برقرار كردن احكام اسالمي در جامعه 
به دس��ت حاكم تأكيد دارند و به جز گ��روه اندكي از 
مطرودين فرق اسالمي، همه بر وجود حاكم به عنوان 
جانشين پيامبر تأكيد مي ورزند. اطاعت از اوامر اماِم 
جامعه يا به تعبير اهل س��نت »خليفه« نيز در هر دو 

گروه نظريات، مورد تأكيد است. 
اما آنچه تفاوت را بي��ن اين نظرات ش��كل مي دهد، 
شرايط حاكم اس��ت كه طبق نظر ش��يعه، حكومت 
حاكم منوط به تأييد امام )ولي اهلل االعظم( و با احراز 
شرايطي است كه از ناحيه مقدسه امام)عج( به عنوان 
شرايط حاكم ذكر شده است اما اهل سنت در پذيرش 
حاكم به برخي صفات ديگ��ر كه در متن فوق ذكر آن 

رفت بسنده مي نمايد.  

مقايسله ميان نظرات فقهي علماي اهل 
سلنت و تشيع نشلان مي دهد كه هر دو 
دسلته علما بر ضرورت حفلظ حكومت 
اسلالم و برقرار كلردن احكام اسلالمي 
در جامعه به دسلت حاكم تأكيلد دارند 
و به جز گلروه اندكلي از مطرودين فرق 
اسلالمي، همه بر وجود حاكلم به عنوان 
جانشين پيامبر تأكيد مي ورزند. اطاعت 
از اوامر اماِم جامعه يا به تعبير اهل سنت 
»خليفه« نيز در هر دو گروه نظريات، مورد 
تأكيد اسلت. اما آنچه تفاوت را بين اين 
نظرات شكل مي دهد، شرايط حاكم است

علماي شليعه به منظور احراز جانشليني 
پيامبلر)ص( و واليت، صفاتلي را نيازمند 
احلراز در حاكلم مي دانند كله در صورت 
وجود اين شلرايط، مي توان او را به عنوان 
نايب االمام ملورد پذيلرش و اطاعت قرار 
داد. از اين منظر، رهبر جامعه اسالمي طبق 
روايات بايد از شرايط عمومي چون »بلوغ«، 
»عاقل بودن«، »مرد بودن«، »شيعه بودن«، 
»حالل زاده بودن« و »توان عقلي داشتن« 
برخوردار باشلد. عالوه بر اينها »اجتهاد«، 
»عداللت«، »مراقبلت از هلواي نفلس«، 
»پاسلداري دين« و»آگاهي از احوال روز« 
كه اكثر اين شرايط در حديث از جانب امام 
زمان)عج( نيز آمده است، شرايط اختصاصي 
فقيهي اسلت كه مي تواند به عنوان »ولي 
جامعه« اختيارات اماملان معصوم را براي 
حكوملت امت اسلالمي در دسلت بگيرد

ضرورت حكومت، وجه مشترك فقه شيعه و اهل سنت
بررسي تطبيقي ابعاد نظريه »واليت« و »خالفت اسالمي«

محمد جمالي
   تحليل

متن حاضر، بخشلي از ترجمه يلك مقاله 
نوشته شده توسط نيكال ساوال است، كه 
پايگاه »ترجمان علوم انساني« آن را ترجمه 
و منتشر ساخته است. در اين مقاله، به بحث 
درباره اقتصادداناني مي پردازد كه روزگاري 
حاميان پرشور جهاني سازي بوده اند، و امروز 
در زمرۀ برجسته ترين منتقدانش شده اند. 
تقريب��اً هم��ۀ اقتصاددان��ان و پژوهش��گران 
جهاني س��ازي مايلند به اين حقيقت اش��اره 
كنند كه اقتصاد در اوايل قرن بيستم بالنسبه 
»جهاني ش��ده« ب��ود. كش��ورهاي اروپايي با 
استعمار آسيا و مناطق جنوِب صحراي آفريقا، 
مستعمره هاي خود را به تأمين كنندگان مواد 
خام براي توليدكنندگان اروپايي و همچنين 
بازار كاالهاي اروپايي تبديل كردند. در همين 
حال، اقتصادهاي استعمارگران براي يكديگر 
به مناطق تجارت آزاد تبديل مي ش��د. جفري 
فريدن، استاد حكومت داري دانشگاه هاروارد، 
در كتاب خود سرمايه داري جهاني: زوال و اوج 
آن در قرن بيستم مي نويسد: »شبيه ترين چيز 
به بازار آزاِد جهان گستر براي كاال و سرمايه و 
نيروي كار كه دنيا به خود ديده است، سال هاي 
آغازين قرن بيس��تم بود... يكصد س��ال طول 
كش��يد تا دنيا به آن س��طح از جهاني س��ازي 

بازگردد.«
ام��ا سلس��له ركوده��اي رخ داده در جري��ان 
دهه هاي 193۰ و 19۴۰، س��بب ش��د برخي 
ليبرال ها )كس��اني مانند ج��ان مينارد كينز( 
كه عمدتاً انحراف از تج��ارت آزاد را »خرفتي 
و بي حرمتي« مي دانستند، تغيير آيين دادند. 
خود كينز در 1933 نوش��ت: »س��رمايه داري 
منح��ط بين الملل��ي ام��ا فردگرا، ك��ه پس از 
جنگ خود را در چنگال آن يافته ايم، به منزلۀ 
موفقيت نيست... اين سرمايه داري نه هوشمند 
اس��ت، نه زيبا، ن��ه منصفانه، ن��ه بافضيلت؛ و 
محصولي ]را كه وعده داده[ ب��ه بار نمي آورد. 
خالصه آنكه، آن را دوس��ت نداريم، و داريم از 
آن متنفر مي شويم. او مدعي همدلي با كساني 
شد كه »درهم تنيدگي اقتصادي ميان ملت ها 
را نه بيشينه، كه كمينه مي كنند« و استدالل 
كرد كاالها »بايد هرجا امكان عقالني و سهل 

آن وجود دارد، وطني باشند.«
چهره ه��اي متنّبه��ي مانن��د كينز ب��ه خلق 
نظام هاي��ي بين المللي )ب��ه وي��ژه توافقنامۀ 

برتون وودز و توافقنامۀ كل��ي تعرفه و تجارت 
موس��وم به گات( كمك كردند كه موج جديد 
جهاني س��ازي قرار بود بنا به قواعد آنها شكل 
بگيرد. اما »جهاني سازي« در آينده چه شكل 
و ش��مايلي خواهد داش��ت؟ آن اقتصاددانان 
و مؤلفان��ي ك��ه تجديدنظر در تعه��د خود به 
يكپارچه سازي بيشتر را آغاز كرده اند، پاسخي 
متف��اوت از آغاز ده��ۀ 2۰۰۰ در نظ��ر دارند: 
نه تنها گفتم��ان ماجرا عوض ش��ده، كه خود 
جهاني سازي هم تغيير كرده است و به نظامي 
تبديل ش��ده اس��ت كه از آنچ��ه اقتصاددانان 
پيش بيني مي كردند، آش��وب زده تر و نابرابرتر 
است. مزاياي جهاني س��ازي عمدتاً در دست 
چند كشور متمركز ش��ده است و حتي در اين 
كشورها هم شايد مدت زيادي از دوران خوب 

باقي نمانده باشد. 
بنا به آمارهاي كت��اب نابرابري جهاني، كتابي 
كه برانك��و ميالنوي��ِچ اقتص��اددان در 2۰16 
منتشر كرد، به صورت نسبي، بيشترين مزاياي 
جهاني سازي نصيب »طبقۀ متوسط نوپديدي« 
شده اس��ت كه رو به اوج دارند و غالباً در چين 
مس��تقرند. ولي معايبي نيز دارد: بيش��ترين 
بهره ها، به طور مطلق، به جي��ب آنهايي رفته 
است كه معموالً »يك درصد« ناميده مي شوند، 
و نيمي از آنها ساكن امريكاهس��تند. ريچارد 
بالدوي��ن، اقتص��اددان، در كت��اب اخي��رش 
»همگرايي عظيم« نشان داده است كه تقريباً 
همۀ بهره هاي جهاني س��ازي در شش كشور 

متمركز شده اند. 
اگر فاجعه اي سياس��ي در كار نبود، فاجعه اي 
كه در آن پوپوليسم راستگرا پيشروي كرده و 
جهاني سازي را به ساده ترين مسألۀ ما تبديل 
نمي كرد، شتاب جهاني سازي همواره كاهش 
مي ياف��ت؛ و در حقيقت اين روند آغاز ش��ده 

است. 
يك دليل ماجرا اين اس��ت كه »بخش بسيار 
بس��يار بزرگي از ثمره هاي جهاني س��ازي )اما 
مطمئناً نه همۀ آنها( چيده شده اند.« مارتين 
ُولف، ستون نويس فايننشال تايمز و اقتصاددان 
سابق بانك جهاني، در كتاب خود با عنوان »چرا 
جهاني سازي كاراست« با استناد به »همگرايي 

عظيم« خاطرنشان كرد كه زنجيره هاي تأمين 
گس��ترده ش��ده اند، و تحوالت آت��ي )از قبيل 
اتوماسيون و كاربرد روبات ها( البد وعدۀ رشد 
نيروي كار صنعتي را بي اعتبار مي كنند. امروزه، 
اولويت هاي سياسي كمتر به تجارت و بيشتر 
به »چالش بازآموزي كارگران« مربوطند چون 
فناوري، ش��غل هاي قديمي را منسوخ كرده و 

دنياي كار را دگرگون مي سازد. 
رادري��ك اقتص��اددان معاص��ر و نويس��نده 
»پارادوكس جهاني س��ازي« نيز معتقد است 
كه جهاني سازي، خواه كمتر ش��ود يا بيشتر، 
بعيد اس��ت آن اثرات اقتصادي را داشته باشد 
كه روزگاري داش��ت. اين كاهش ش��تاب، به 
نظر او، تا حدي مربوط به پديده اي است كه او 
»صنعتي ُزدايي زودهنگام« مي نامد. در گذشته، 
ساده ترين الگوي جهاني س��ازي مي گفت كه 
كش��ورهاي ثروتمن��د تدريج��اً »اقتصادهاي 
خدماتي« مي شوند، در حالي كه اقتصادهاي 
نوظهور ب��ار صنعت��ي را ب��ه دوش مي گيرند. 
ولي آمارهاي جديد نش��ان مي دهند كه دنيا 
در كل به س��مت صنعتي زدايي پيش مي رود. 
كشورهايي كه انتظار مي رود پتانسيل صنعتي 
بيشتري داشته باش��ند، گام هاي اتوماسيون 
را س��ريع تر از آني مي پيمايند كه كشورهاي 
سابقاً توسعه يافته پيموده اند، و بدين ترتيب در 
پرورش آن نيروي كارِ صنعتي گسترده اي ناكام 
مي مانند كه كليد رونق مشترك و جهاني اند. 

به نظر رادريك و ُولف، در واكنش سياس��ي به 
جهاني سازي ممكن است اتفاقاتي بيفتند كه 
عدم اطمينان در عمق آنها جاري است. ُولف به 
من گفت: »واقعاً برايم س��خت است كه بگويم 
آيا آنچه هم اكنون از سر مي گذرانيم يك وقفۀ 
موقت است، يا دگرگوني بنيادين و اساسي دنيا، 
يعني دگرگوني اي مث��ل آن تحولي كه جنگ 
جهاني اول و انقالب روس��يه را به بار آورد.« او 
گفت با اقتصادداناني مثل سامرز موافق است 
كه عبور از اصرارهاي پيشين بر جهاني سازي، 
اكنون به اولويتي سياس��ي تبديل شده است؛ 
و پيگيري آزادسازي بيش��تر اقتصاد دنيا مثل 
نشان دادن »يك پارچۀ قرمز به گاو نر« است، 
يعني از جهت باليي كه مي تواند به س��ر ثبات 

سياسي مخاطره آميز دنياي غرب بياورد. 
رادريك ب��ه تأكي��د ديرهنگام، هم از س��وي 
چهره هاي سياسي و هم از سوي اقتصاددانان، 

بر اين ضرورت اش��اره كرد كه بايد مش��كالت 
كس��اني كه به واس��طۀ جهاني س��ازي دچار 
مخمصه شده اند، از طريق بازآموزي و استوارتر 
كردن دولت هاي رفاه جبران ش��وند، ولي در 
كارنامۀ هواداران تجارت آزاد مي توان ديد كه 
تيشه به ريشۀ چنين جبران هايي زده اند: بيل 
كلينتون نفتا را تصويب كرد، اما تورهاي ايمني 
و حمايتي را گس��ترده تر نكرد. رادريك گفت: 
»مسئله اين اس��ت كه مردم، بحق، بي اعتماد 
به مركزگراياني هستند كه اكنون وعدۀ جبران 
مي دهن��د. يك دليل آنكه هي��الري كلينتون 
اصاًل كشش��ي براي اين افراد نداشت آن است 
كه او اعتباري در اين زمينه نداشت.« رادريك 
احساس مي كرد كه تحليل گران اقتصادي هم 
وخامت اوضاع را نفهميده ان��د: اينكه مجاري 
رشد جهاني روزبه روز كمتر مي شوند و بخش 
عمدۀ خسارت ناش��ي از جهاني س��ازي )چه 
اقتصادي و چه سياسي( ترميم ناپذير است. او 
گفت: »اين حس وجود دارد كه در يك نقطۀ 
عطف قرار داريم. حاال خيلي زيادتر به اين فكر 
افتاده ايم ك��ه چه مي توان ك��رد؟ دوباره دارد 
روي جبران تأكيد مي شود، كه خودتان خوب 

مي دانيد، به نظرم خيلي ديرهنگام است.« 

ايده »جهاني سازي« در سراشيبي سقوط
درنگ

بنا بله آمارهلاي كتلاب نابرابري 
جهاني، كتابي كه برانكو ميالنويِچ 
اقتصاددان در ۲01۶ منتشر كرد، 
به صورت نسبي، بيشترين مزاياي 
جهاني سلازي نصيلب »طبقلۀ 
متوسط نوپديدي« شده است كه 
رو بله اوج دارند و غالبلًا در چين 
مسلتقرند. ولي معايبي نيز دارد: 
بيشترين بهره ها، به طور مطلق، به 
جيب آنهايي رفته است كه معموالً 
»يك درصد« ناميده مي شلوند، و 
نيمي از آنها ساكن امريكا هستند


