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چكيده
فروپاشي شوروي موجب اين تصور غلط شد كه ناتو بهپايان خط رسيده است .از اينروي علماي سياسي متعددي
از جمله هنري كسينجر ،رونالد استيل ،هوگو ده سانتيز و كنث والتس ساختارگرا از پايان ناتو صحبت نمودند.
داليل متعددي چون توسعه بنيادگرايي مذهبي ،تروريسم بينالمللي ،الزامات نظم دموكراتيك جهاني نوين ،امنيت
نظم اقتصاد جهاني ،باعث توسعه مباحث در زمينه احيا و توسعه ناتو گرديد .اين مقاله از ميان عوامل متعدد
مؤثر بر توسعه ناتو در مناطق آسياي ميانه و قفقاز بهدنبال تبيين و كالبد شكافي يكي از علل اساسي توسعه و
جابجايي جغرافيايي ناتو يعني بر عوامل اقتصادي آن متمركز شده است .از ديد نگارندگان اين مقاله ،تشكيل
اتحاد شوروي مهمترين ضد روند در برابر توسعه سرمايهداري و جهاني شدن سرمايهداري بوده است .پيامد اين
موضوع بهتعويق افتادن مسئل جهاني شدن سرمايهداري از سال  1917تا  1990بوده است .بعد از فروپاشي
اتحاد شوروي و تغيير جهتگيري اقتصادي در چين ،فرصت مناسبي ايجاد شد كه سرمايهداري ضمن بازسازي
عموماً توسط ايمانوئل والرشتاین نظريهپرداز نظام جهاني مطرح شده ،سرمايهداري مجبور بهجابجايي جغرافيايي
و الحاق مناطق جديد بهحوزه فعاليتهاي خود بوده است .از ديد والرشتاين بقاي سرمايهداري بهاين جابجاييهاي
جغرافيايي و الحاق مناطق بستگي دارد .والرشتاين معتقد است ،بهبود حمل و نقل ،ارتباطات و جنگافزارها موجب
()1

پايين آمدن مداوم هزينههاي ادغام مناطق جديد در مناطق مركزي ميگردد .از سوي ديگر والرشتاين معتقد
است ،گسترشهاي پي در پي ،فرايندي آگاهانهاند كه از انواع فشارهاي نظامي ـ سياسي و اقتصادي استفاده

()2
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خود بتواند خود را بهنظام اقتصادي مسلط جهاني تبديل و نظم نوين جديد را بازسازي نمايد .بهداليل زيادي كه

كرده و البته بر مقاومتهاي سياسي در منطقه كه اين گسترش جغرافيايي بهوقوع پيوسته است ،فائق آمدهاند.
* استادیار گروه علوم اجتماعی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد گرمسار.
** استادیار گروه علوم سیاسی ،دانشگاه آزاد اسالمی واحد اندیمشک.
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نگارندگان اين مقاله گسترش ناتو را پيشنياز توسعه سرمايهداري مي دانند .برقراري مناسبات سرمايهداري و
فعاليت بهينه اين نظام بستگي شديدي با تأمين امنيت دارد .منطقه آسياي ميانه بهداليل زيادي منطقهای بكر و دست
نخورده در اقتصاد جهاني فرض ميگردد .از سوي ديگر اين مناطق بهدليل ساخت و تركيب قومي و دموگرافيك خود
با چالشهاي قومي و مذهبي متعددي مواجه است و از همه مهمتر ،همجوار مناطق بحران خيز خاورميانه میباشد
و احتمال تأثيرپذيري از بحرانهاي منطقهاي را دارد .از اينروي؛ گسترش ناتو بهمنظور ايجاد چتر امنيتي الزم براي
ايجاد ثبات براي حضور سرمايههاي خارجي براي بهرهگيري از پتانسيلهاي موجود و پايين آوردن هزينه الحاق اين
مناطق است .فرضيه اين مقاله آن است كه ،توسعه ناتو در منطقه آسياي ميانه و قفقاز ،ضمن تحكيم ثبات امنيتي
منطقه موجب پايين آمدن هزينه الحاق مناطق جديد بهاقتصاد جهاني شده که در راستاي جهاني شدن سرمايهداري
است.

کلید واژهها
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ناتو ،سرمايهداري ،جابجايي ناتو ،امنيت ،ضد روند.
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مقدمه

با فروپاشي اتحاد شوروي ،معادالت بينالمللي در بسياري از زمينهها بههم خورد .عدهاي از شروع عصر
يكجانبهگرايي ،بینالمللگرایی ،احياي مجدد قرن امريكايي و يك ـ چندجانبهگرايي صحبت نمودند .مهمترين
موضوع در اين زمينه ،مسئله بازبيني بسياري از سازمانها و پيمانهاي بينالمللي دوره جنگ سرد بود .در ميان
سازمانها و پيمانهاي بينالمللي دوره جنگ سرد ،ناتو ،ورشو ،سيتو ،سنتو بهدليل ضرورتهاي جنگ سرد و بر
اساس استراتژي بازدارندگي سازمان يافته بودند ،مطرح شدند .عدهاي از انديشمندان چون فرانسيس فوكوياما از
پايان تاريخ و عدهاي ديگر مانند هنري كسينجر در سال  1990از پايان ناتو صحبت نمودند .در پاسخ بهتحوالت
انجام شده در زمينه ناتو ،رونالد استيل 1در سال  1989كتاب مأموريت نهايي ناتو 2را تدوين نمود .در سال 1991
كتاب  NATO The Grayingتوسط هوگو ده سانتز 3تدوين گردید .كنث والتس ساختارگرا نيز از فروپاشي
()3
پيمانهاي نظامي چون ناتو صحبت نمود.
در مقابل ديدگاههاي مذكور ،گروه ديگری با توجه بهتوسعه راديكاليسم مذهبي ،تروريسم بينالمللي (بهويژه
پس از حادثه يازده سپتامبر) از ضرورت بقا و حتي توسعه و بازسازي ناتو صحبت نمودند.
بهداليل متعددي كه بررسي قسمت اعظم اين داليل بهتحقيق حاضر ارتباطي ندارد ،بسياري از پيمانهاي
بينالمللي پا برجا ماندند و بهتوسعه و بازسازي خود در عصر پساكمونيسم ادامه دادند .يكي از اين پيمانهاي عصر
جنگ سرد ،پيمان آتالنتيك شمالي ناتو بوده است .اين تحقيق بر آن است كه با ديدگاهی اقتصادی ـ سياسي و
ژئوپلتيك بهتوضيح علل بازسازي اين پيمانها در عصر جديد و دوره پسا ـ جنگ سرد بپردازد .از ديدگاه اين تحقيق
موضوع تداوم فعاليتهاي اين سازمانها با متغیر اقتصادي و كارگزاران آن يعني دولت در ارتباط تنگاتنگ است.
از اينروي؛ تا زماني كه مسئله اقتصاد ،محور اساسي جهتگيريهاي كشورها و نظامها و در كانون نظامهاست،
مسئله تداوم حضور پيمانهای امنيتي دارای توجيه خواهد بود .بدينترتيب در ابتدا ماهيت نظام اقتصادي مورد
تمركز اين پروژه توضيح داده شده و سپس مسئله ناتو و ضرورتهاي توسعه آن بهكشورهايي آسياي ميانه و قفقاز
شرح داده خواهد شد.

سرمايهداري هميشه در مسير توسعه و تكوين خود با مشكالت و موانع زيادي مواجه بوده و تالشهای زیادی را
بهمنظور بازتولید خود بهعمل آورده است .انديشمنداني چون كارل كرش راز تداوم سرمايهداري و بازتوليد مداوم
آن را در نسبتي كه ميان فلسفه ايدهاليستي هگل ،ايدئولوژي بورژوازي و ايدئولوژي سرمايهداري برقرار گرديده،
()4
ميدانند.
حال آنکه برخی توضيح كرش در تداوم سرمايهداري را غيرقانعكننده ميدانند .از این منظر ،اصالتبخشي
1. Ronal steel
2. NATO final mission
3. Hogh de santis
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بحرانهاي سرمايهداري و علل تداوم آن
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مجدد بهزيربنا در انديشه گرامشي در فهمپذير ساختن تداوم سرمايهداري كمك بيشتري میكند .از آنجا كه در
انديشه گرامشي ،دترمینيسم و اكونوميسم تقليلگرايانه كمتر جايي دارند ،ماركسيسم وي بهنحوي مناسبتر قادر
بهتوضيح استقالل روبناي نظام سرمايهداري است .در پرتو اين مستقلپنداري ميتوان بهنحوي مناسبتر تداوم
حيات سرمايهداري را تعيين نمود)5(.
دولت رفاهي و دخالت گسترده دولتها در نظام اقتصادي داخلي و جهاني نيز ،بخشي از ادامه حيات سرمايهداري
است .در چنين منظري دولت سرمايهداري در تنگناهاي ناشي از تعارضات و روابط طبقاتي و مشكالت روند انباشت
()6
سرمايه گرفتار شده است.
بنابراين اعطاي بخشي از (انباشت) سرمايه بهطبقات متعارض جامعه در واقع شگردي است كه سرمايهداري
را قادر بهبازتوليد خود در صورتهاي جديدي چون دولت رفاهي مينمايد .اگر آنگونه كه گرامشي ادعا ميكند،
روبناهايي چون دولت ،ايدئولوژي ،احزاب و  ...با ساختي متكثر و البته مستقل از زيربناي اكونوميستي بهنحوي
مستقل قادر بهبازتوليد باشند ،در هر دوره تاريخي ميتوان شاهد ظهور صورتبنديهاي جديدي از سرمايهداري
بود .از اين منظر كالوس اوفه بهتبيين هوشمندانهاي از قابليت ساخت دولت سرمايهداري در ايجاد صورتبندي
جديد سرمايهداري دست يافته است .از ديد اوفه ،دولت در جوامع سرمايهداري در واكنش بهبحرانهاي دورهای
ناشي از تضاد اساسي سرمايهداري يعني تضاد در ميان فرايند اجتماعي شدن توليد و مالكيت خصوصي وسائل
استثمار از طریق طبقه سرمايهداري تحول مييابد .براساس اين بحرانها ،هم نظام اقتصادي بازاري دچار تحول
ميشود و بهايجاد انحصارات تمايل مييابد و هم نقش دولت در تنظيم و هدايت اقتصاد افزايش مييابد .دولت
نهادی برای حل بحران سرمايهداري است و اين اساس فهم پيدايش صورتبنديهاي جديد در حيات و بازتوليد
()7
سرمايهداري است.
بدينسان دولت سرمايهداري قدرت خود را بهشيوهاي بهكار ميبرد كه شرايط كلي الزم براي تداوم انباشت

90

سرمايه خصوصي را تأمين كند و در عين حال خود را بهعنوان دولتي (كلي غيرطبقاتي) قلمداد نمايد .در واقع يكي از
داليل پيچيدهتر شدن دولت سرمايهداري همين استقالل ساختاري روبناي دولت از زيربناي نيروها و روابط توليدي
است .در سرمايهداري قديم ،بازار نقش دوگانه داشت ،زيرا هم مكانيسم اصلي هدايت كل فرماسيون اجتماعي
بود و هم مبناي روابط قدرت و آمريت سياسي بهشمار ميرفت .در نتيجه ،حوزه توليد فارغ از دخالت و سلطه
سياسي بود .اما در سرمايهداري پيشرفته دولت آشكارا نقش زيربنايي سامان بخش را پيدا كرده و از اينروي اقتصاد
سرمايهداري سياسي شده است .متعاقب ًا خواهيم گفت كه چگونه اين سياسي شدن اقتصاد در منطق سرمايهداري،
نظام سرمايهداري را براي عبور و گذار از بحرانهای كنوني متوسل بهابزار نظامي نموده است.
آنچه اوفه در تبيين ظهور اشكال جديد صورتبنديهاي متنوع سرمايهداري بيان كرده ،آشكارا در حوزه
دولتهاي ملي و با توجه بهكاركرد مستقل دولتهاي سرمايهداري مناسب بهنظر ميآيد .اما آیا همين سازوكار در
فضایي جهاني شده نيز قادر بهبازتوليد سرمايهداري هست؟ آيا شبيه آنچه كه براي نقش دولت سرمايهداري در
قلمرو حل بحرانهاي داخلي يك دولت ملت گفته شد ،ميتواند در توضيح سرمايهداري جهاني مؤثر افتد؟ از ديدگاه
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اين مقاله دست و كم با دو فرض ،يكي روش شناختي و ديگري نظري ميتوان همين سازوكار را بهعرصههاي
جهاني گسترش داد که در زیر به آنها اشاره میشود.
1ـ نظام بينالملل بهمثابه يك ساخت اجتماعي
روششناسي كه الكساندر ونت در بررسي نظام جهاني و روابط بينالمللي ارائه ميدهد راهگشاي تعميمي است كه
ما در پي آن هستيم .بهباور ونت عليرغم آنكه سياست بينالمللي در نظامي چندان «اجتماعي» بهبرقراري مناسبات
نميپردازد ،اما با اين حال وجود نوعي سازهانگاري ميانه روانه ميتواند ماهيت يكساني را براي فهم پديدههاي
اجتماعي در حوزه يك دولت ملت با پديدههاي موجود بينالمللي فرض نمايد)8(.
نظام بينالملل بهمثابه امري برساخته ،هويت مشابهي با نظامهاي اجتماعي دارد .از نقطهنظر نظريه اجتماعي،
تلقي نظام بينالملل بهمثابه سازه اجتماعي ،در بنيان نظريههاي كالسيك بينالملل مانند گروسيوس ،هگل و كانت
نيز وجود داشته است .حتي در مدتي كوتاه در فاصله دو جنگ جهاني نيز تصور غالب در حوزه روابط بينالملل
()9
همین بوده است.
اين ايده ميتواند تصور اندامواره (ارگانيستي) اجتماعي را با همان مناسبات ساختار و اندامواره نظام بينالمللي
منطبق سازد و با اين انطباق ،فرايندها را بهنحوي مشابه در هر دو ،بررسي و تبيين نمايد .بنابراين ميتوان با
مالحظاتي روششناسانه ادعا نمود كه تكوين صورتبنديهاي متنوع در حيات سرمايهداري و نقش سرمايهداري
در ايجاد و تداوم اين بازتوليد در حوزه دولتهاي ملي كمابيش با منطقي مشابه ،سرمايهداري در مقياسي جهاني را
متحول ميسازد و بهآن براي بازتوليدهاي پياپي مدد ميرساند.
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2ـ پويش ذاتاً جهاني سرمايهداري
نكته فاخرتر اينكه اساس ًا پويش سرمايهداري پويشي ذات ًا جهاني است .بنابراين صرفنظر از آنكه نيازي بهتعميم
دولتهاي اجتماعي بهمدلهاي بينالمللي باشد يا خیر ،همواره ميتوان فرايند تحول در سرمايهداري را ذات ًا و منطق ًا
جهاني فرض نمود .نه تنها این ،بلكه جهاني بودن در هيچ عرصهاي بهاندازه عرصه سرمايهداري ظهور نداشته
و ذات سرمايهداري ذاتي جهاني است .لنين در كتاب امپرياليسم ،آخرين مرحله سرمايهداري در صدد تبيين اين
خصلت است ،اما او تنها آغازكننده مسيري است كه در آن سرمايهداري را در ذات خود واجد بازتوليدي جهاني
فرض مينمايد .به اعتقاد او ،تنها يك نوع سرمايهداري وجود دارد و آن هم نظام جهاني است .ساختار نظام جهاني
با سه منطقه عمده يعني پيرامونها ،نيمه پيرامونها و مراكز مشخص ميشود .همه نظامهاي تاريخي مبتني بر
تقسيم كارند ،اما هيچيك از نظامهاي قبلي بهاندازه اقتصاد جهاني سرمايهداري ،پيچيده ،گسترده ،پر شاخ و برگ
()10
و مبهم نبودهاند .اين نظام در سطح بينالمللي داراي تقسيم كار اجتماعي بسيار گستردهاي است كه هيچ يك از
نظامهاي بينالمللي ديگر چنين نبودهاند و يكي از خصوصیات آن تقسيم كار «مبادله نابرابر» مي باشد كه منجر
بهقطبي شدن هر چه بيشتر و مركزيت بعضي مناطق میشود .از اينرو؛ اساس ًا سرمايهداري پيش از دولتهاي ملي
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وجود داشته است .حتي شايد بتوان ادعا نمود كه اين منطق جهاني سرمايه بوده است كه در تكوين دولتهاي
بورژوازي بيش از ساير عوامل تاريخي ديگر نقش داشته است .بنابراين اگر در دوران تاريخي خود از كارگزار بودن
دولتها براي نظام جهاني سرمايه سخن ميگوييم ،ظاهراً از پديدهاي جديد و نوظهور خبر ندادهايم ،زيرا بر اساس
برخي از روايتها در پيدايش دولتهاي مطلقه كه در واقع مقدمه ظهور دولتهاي سرمايهداري در اروپا بودهاند،
نظام جهاني سرمايهداري از قرن شانزده ميالدي بهبعد در صدد تاسيس كارگزاري براي خود بوده و در نهايت نيز
()11
نقش اين كارگزار را بهدولتهاي ملي و بورژوازي ميسپرد.
البته در این زمینه بایستی بهاین تذکر اساسی توجه نمود که سرمایهداری در قالب دولت ـ ملت سازمان نیافته
است ،بلکه بر عکس ،مستلزم تحصیل حداکثر ارزش افزوده است و بهدنبال مکانهای جدید استثمار و بهرهکشی
است .بهعبارتی دیگر ،سرمایهداری بهتالش بیپایان برای دستمزدهای پایین ،منابع ارزان و خلق بازارهای جدید
برای کاالهای تولیدیاش متکی است .بر مبنای چنین درکی ،نظام سرمایهداری گرایشهای ذاتی در جهت توسعه
()12
بهفراسوی جوامعی که ابتدا در آنها پدید آمدهاند را از خود نشان میدهد.
اكنون ميتوان با اختصار گفت كه:
1ـ سرمايهداري واجد ديناميزمي است كه موجب بازتوليدهاي مكرر آن ميشود و آن را در شرايط بحراني
قادر بهاحيا ميسازد.
2ـ دولتها حل بحرانهاي سرمايهدارياند و كليد فهم اين موضوع درك استقالل نسبي دولتها در كارگزاري
سرمايهداري است.
3ـ اين فرايند بازتوليد ،منطقي جهاني دارد .در اين صورت ،سرمايهداري جهاني نيز براي ادامه حيات بهكارگزاري
شبيه دولتها نيازمند است.
مطالب فوق مؤید این نکته بود که سرمایهداری نیازمند بازتولید خود در شرایط متعدد بوده است اما در رابطه
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با توسعهگرایی سرمایهداری بایستی گفت مارکس و انگلس اولین اندیشمندانی بودند که متوجه شدند سرمایهداری
یک نظام پویاست و معمو ًال گسترش جغرافیایی آن بهیک منبع ثروت اضافی است .با یک محصول جدید بازارهای
جدید و کارگران جدید میتوان بهساختار اقتصادی جهان در حال ظهور آورده شوند .بر اساس مانیفست 1848
کمونیست ،بورژوازی بهدالیل زیادی از جمله نیاز بهگسترش دایمی بازار برای محصوالتش در جستجوی تمام
سطح کره زمین است .بورژوازی باید در هر جایی آشیانه گزیند ،اقامت کند و ارتباط برقرار نماید .بورژوازی از
طریق استثمار بازارهای جهانی بههر کشوری یک ویژگی جهان شهری 1در مورد تولید و مصرف بخشیده است.
در مقابل تقاضای قدیمی که بهوسیله محصوالت کشور ارضا میشوند خواستههای جدیدی مییابیم که برای
ارضای تمنایش بهمحصول سرزمینها و اقلیمهای دور دست نیاز دارند .در مقابل انزوای محلی و ملی قدیمی ،ما
()13
با ملتهای دارای ارتباط بینالمللی و جهانی مواجهایم.
مارکس و انگلس در مانیفست کمونیسم نشان دادند که در جریان انباشت سرمایه ،تخریب موانع فضایی
تجارت و بازارها در مقیاس جهانی بههدف اصلی تبدیل میشود و این موضوع در سراسر سنت و فلسفه مارکسیسم
1. cosmopolitan
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کالسیک تداوم یافته است .در گروندریسه آمده است که سرمایه در روند گسترش بازار از یکسو برای رفع همه
موانع فضایی بهمنظور بسط مراودات و مبادالت تجاری و فتح تمامی کره زمین میکوشد و از سوی دیگر تالش
میکند تا بعد فضایی را از طریق فشردگی زمین از بین ببرد .با توسعه بیشتر سرمایه ،بهطور همزمان و بهوسیله
کاهش طول زمان ،هم برای گسترش بیشتر بازار و هم برای نابودی بیشتر فضا میکوشد .هاروی در اینباره معتقد
است که گسترش جغرافیا و تمرکز جغرافیایی هر دو عنوان ،محصول کوشش همانند برای خلق فرصتهای جدید
برای انباشت سرمایه است .بهطور کلی آشکار شده است که ضرورت انباشت ،تمرکز تولید و سرمایه را هم زمان
()14
بهوجود میآورد که خود گسترش بازار را ایجاد میکند.
جیمز اوکانر نیز در مقالهای تحت عنوان بحران مالی دولت معتقد است دولت سرمایهداری در گیر دو وظیفه
اصلی و اغلب متقاب ً
ال متعارض و متناقض است .نخست ،دولت باید تضمین کند که سرمایهگذاری خالص ،تشکیل
سرمایه ،یا بهاصطالح مارکسیستی انباشت سرمایه بهدست سرمایهداران رخ میدهد .این همان وظیفه انباشتی
دولت است و دیگر ،باید نگران حفظ مشروعیت خود باشد آن هم از طریق تمهید استانداردهای مناسب مصرفی،
()15
بهداشتی و آموزشی برای مردم .این همان وظیفه مشروعیت بخشی دولت است.
در میان اندیشمندان مارکسیستی ،والرشتاین بهدالیل متعددی و از جمله پارادایم نظام جهانیاش جایگاه
باالیی را در این اندیشهها داشته است .شايد بتوانيم والرشتاين را مهمترين نظريهپرداز سرمايهداري بدانيم .شهرت
او بيشتر بهپارادايم نظام جهاني او برمیگردد .از ديد او سرمايهداري نظام اجتماعي تاريخي است .سرمايه عنصر
اصلي سرمايهداري میباشد و عبارت از ثروت انباشته شده است .از ديد والرشتاين هدف اساسي سرمايهداري،
سرمايهگذاري از سرمايه خود براي بسط و توسعه خود بوده است)16(.
از نظر والرشتاين در هر برهه از زمان ،انباشت سرمايه همواره در نقطهاي با مانع مواجه شده است .از ديد او
توسعه سرمايهداري بهاجبار بهكاال كردن همه چيز سوق داده ميشود .اقتصاد سرمايهداري تحت سلطه گرايش
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منطقي بهافزايش انباشت سرمايه قرار دارد .از ديد او منشأ پيدايش اين نظام تاريخي در اروپاي سده پانزده قرار دارد
كه در طول زمان گسترش پيدا كرده و از اواخر قرن  19تا به امروز تقريب ًا كل جهان را پوشانده است.
از ديد او در مورد اينكه سرمايه چگونه كار ميكند ،معتقد است كه هدف توليدكننده ،جمعآوري سرمايه است.
بدينمعنا كه او ميكوشد از محصول خود هر چه بيشتر توليد كرده و آن را در بازار با باالترين تفاوت سود بهفروش
رساند .او اين كار را در درون مجموعهاي از محدوديتهاي اقتصادي موجود در بازار انجام خواهد داد .توليد كلي
او ناگزير محدود بهدسترسي نسبت ًا بالفصل او بهچيزيهاي نظير مواداوليه ،نيروي كار ،خريدار و پول نقد براي
()17
گسترش سرمايهداري است.
از ديد او جابجايي جغرافيايي بهمعني حركت بهمناطق نيروي كار ارزان قيمت است .اين جابجايي از همان
آغاز از ويژگي هر سرمايهداري تاريخي است .اين جابجايي و نقل و انتقال پيامدهای مهم زيادي را داشته است.
از ديد او نظام سرمايهداري بهطور مرتب از نظر جغرافيايي خود را بازسازي ميكند .اين ارتباطات جغرافيايي و
جابجايي محصوالت ،واقعا دورهاي است .از ديد او روندهاي خاص توليدي با ورود توليدات جديد در اين سلسله
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مراتب بهپايين نزول كردهاند و مناطق خاص جغرافيايي ،همواره جايگاه در حال تغيير سطوح سلسله مراتبي اين
روندها بودهاند)18(.
از ديد والرشتاين ،وضعيت جغرافيايي سرمايهداري در طول زمان بهطور مرتب گسترش پيدا نموده است.
ادغام مناطق جديد در تقسيم اجتماعي كار در سرمايهداري تاريخي همگي در يك آن بهوقوع نپيوسته ،بلكه در
جهشهاي دورهای رخ داده است ،هر چند گسترش متوالي هركدام ظاهرا محدود بهنظر مي رسد .از ديد او بيشك
بخشي از اين تبيين در توسعه تكنولوژي خود سرمايهداري تاريخي قرار دارد .بهبود حمل و نقل ،ارتباطات و
()19
جنگافزارها موجب پايين آمدن مداوم هزينههاي ادغام مناطق جديد در مناطق مركزي گرديده است.
از ديد ايمانوئل والرشتاين مناطق خارجي سرمايهداري تاريخي در مجموع نسبت ًا بهخريد محصوالت آن بيميل
بودهاند ،نخست اينكه بهسبب نظام اقتصادي خود نيازي بهآنها نداشتند .دوم اينكه فاقد استطاعت الزم براي خريد
آن بودهاند .اما در مجموع اين دنياي سرمايهداري بود كه در جستوجوي محصوالت مناطق خارجي بوده و نه
بر عكس .هر موقع كه جايي بهوسيله ارتش فتح ميشد ،كارآفرينان سرمايهداري مرتب از فقدان بازارهاي واقعي
شكايت ميكردند و بهوسيله دولتهاي استعمارگر در صدد ايجاد بازار بهسليقه خود بر آمدهاند .از ديد والرشتاين
از نظر تاريخي اين نظر صحيح ميآيد كه ادغام هر منطقه جديدي در اقتصاد جهان ،سطوح واقعي دستمزد و
پاداشهایي را برقرار ميسازد كه در پايينترين سطوح نظام جهاني سلسله مراتب دستمزدها قرار دارد)20( .
از ديد والرشتاين ،اقتصاد جهاني سرمايهداري مدام لزوم گسترش مرزهاي جغرافيايي نظام خود را در كل
احساس نموده و از اينرو مكانهاي جديد تولید را براي مشاركت در تقسيم كار محوري خود ايجاد كرده است.
طي چهار صد سال اين گسترشهاي پي در پي اقتصاد جهاني سرمايهداري را از نظامي كه از ابتدا در اروپا وجود
داشته بهنظامي تبديل كرده است كه سراسر گيتي را در بر ميگيرد .از ديد وی ،گسترشهاي پي در پي فرايندهایي
آگاهانهاند كه از انواع فشارهاي نظامي ،سياسي و اقتصادي استفاده كرده و البته بر مقاومتهاي سياسي در منطقي
()21
كه اين گسترش جغرافيايي بهوقوع پيوسته است فائق آمدهاند .او اين فرايند را الحاق مينامد.
اين فرايند ،فرايند پيچيدهاي است كه ايمانوئل والرشتاين و ترنس كي هاپكينز در كتاب كاپيتاليسم و الحاق
مناطق جديد در اقتصاد جهاني بهتوضيح آن پرداختهاند)22(.
والرشتاين در كتاب سياست و فرهنگ در نظام متحول جهاني ،ژئوپلتيك و ژئوكالچر ،از جمله كساني است
()23
كه پيشبيني مينماید كه با پايان جنگ سرد عمر ناتو بهپايان نزديك ميگردد و بايستي در انتظار ركود بيشتر بود.
از ديد دكتر عبدالعلي قوام نيز ماهيت سرمايهداري برونگرايي بوده ،بهگونهاي كه بقاي آن شديداً بهتسخير
()24
بازارهاي صدور كاالها و سرمايه ،تهيه و ادغام و نيروي كار ارزان و رقابت بستگي داشته است.

ضد روندهای توسعه سرمایهداری

بهدالیل متعددی سرمایهداری قادر بهتوسعه جهانی خود نبوده و در توسعه خود با ضدروند و بهعبارتی با موانع
متعددی مواجه بوده است .از ديد قوام ،سرمايهداري پس از آنكه بسياري از موانع مذهبي ،سياسي و حقوقي را براي
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رشد و گسترش خود را از ميان برداشت ،بهصورت يك نيروي بالمنازع در قرن  19ظاهر شد .اما ناگهان در نيمه
دوم قرن نوزده و بهويژه پس از سال  1889بهطور خيلي جدي از سوي اينترناسيونال دوم بهچالش كشانده شد .از
ديد قوام ،جهاني شدن و پايان جنگ سرد فرصتهایي را براي قدرتهاي صنعتي ايجاد كرد كه از آن جمله ميتوان
بهظهور بازارهاي جديد در وراي پرده آهنين اشاره نمود .زيرا مرزهاي متصلب ايدئولوژيكي دوران جنگ سرد مانع
()25
از ورود بهعرصههاي ممنوعه ميشد.
ماکس وبر را میتوان یکی از مهمترین نظریهپردازان سرمایهداری دانست .و بر تفاوتهای جامعه سرمایهداری
و پیش از سرمایهداری را توضیح داده است .از دید او در جوامع پیش از سرمایهداری حاکمیت سنتی و استبدادی
بهشدت تحت تأثیر موانع قانونی بوده است .هنجارهای اجتماعی از تفاوت های سلسله مراتبی حمایت کردهاند .در
این جوامع بازارهای عمدهای وجود نداشت و بازارهای اندکی هم که وجود داشت بهدلیل موانع اجتماعی و سیاسی
محدود بودند .این در حالی است که در جوامع سرمایهداری حکومت تحت قانون قرار میگیرد ،تحرک اجتماعی باال
()26
و مبادالت اقتصادی از طریق نهادهای بازار مدار میگردد.
جفری ساکس در مقاله خود تحت عنوان نظامهای اقتصادی و رشد اقتصادی بهذکر الگوهایی برای رشد
سرمایهداری مبادرت نموده است .از دید او و در پاسخ بهعوامل توسعه سرمایهداری ،در سطح داخلی موانع توسعه
نهادهای سرمایهداری در کشورها عبارتند از:
1ـ مقاومت نخبگان جوامع غیرکاپیتالیستی در برابر نهادهای سرمایهداری؛
2ـ نخبگان سیاسی در جوامع که مشروعیت کمی دارند قوی ًا از اصالحات سرمایهدارانه ممانعت مینمایند؛
3ـ حاکمیت قدرتهای استعماری و ممانعت از اصالحات داخلی و سرمایهدارانه در مناطق تحت استعمار؛
4ـ فروپاشی داخلی در نتیجه تهدیدات داخلی و خارجی.
وی در ادامه بهبعضی از موانع جغرافیایی ـ محیطی ممانعتکننده از توسعه سرمایهداری نیز اشاره دارد .از
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جمله آنکه:
1ـ کشورهای ساحلی در برابر کشورهای دور از دریا و کشورهای نزدیک بهجوامع کاپیتالیستی ،کشورهای واقع
در مسیر عمده تجارت بینالمللی ،مناطق دارای کشاورزی پر رونق که بهتمدن آنها کمک میکرد شانس بیشتری
()27
برای تطبیق نهادهای کاپیتالیستی داشتهاند.
نهادهای سرمایهداری در جوامعی پرطرفدار هستند که از طریق ارتباطات فرهنگی (مانند یک مذهب و داشتن
اقلیتهایی که با دیگر کشورها ارتباط دارند) با بازارهای جهانی ارتباط مییابند.
او در تشریح نظریه خود معتقد است بهدالیل زیادی سرمایهداری تنها بخش کوچکی از جهان را شامل و
بخش اعظم جهان در دوران نوین تحت اداره نهادهای غیرسرمایهدارانه بودهاند .او در این رابطه ،نقشهای از توزیع
نهادهای سرمایهدارانه و غیرسرمایهدارانه جهان تا سالهای  1965ارائه مینماید که بهشرح ذیل است:
1ـ جهان سرمایهداری شامل اروپای مرکزی ،شاخه غربی (امریکا) ژاپن ،کره جنوبی ،تایوان ،هنگکنگ و
سنگاپور ( 21در صد جمعیت جهان)

95

دانشنامه حقوق و سیاست
شماره  ،11بهار و تابستان 1388

جابجایی ژئوپلتیک سرمایهداری ناتو کارگزار سرمایهداری مسلح

96

2ـ جهان سوسیالیسم شامل اتحاد شوروی ،اروپای شرقی ،کره شمالی ،کوبا ،چین ( 32درصد جمعیت جهان)
3ـ کشورهایی که بسیار دولتگرا هستند و بعض ًا سوسیالیست (احتما ًال سیستم مرکب) مانند آرژانتین ،شیلی،
مصر ،هند ،اندونزی ،ایران ،مکزیک و ترکیه ( 23در صد جمعیت جهان)
4ـ جوامعی که دارای ترکیبی از سرمایهداری و غیرسرمایهداری هستند و نابرابری شدیدی در آنها بهچشم
میخورد .کشورهای مناطق حاره امریکا ،افریقای جنوبی ،رودزیا ( 6درصد جمعیت جهان)
5ـ دیگر کشورهای همچنان مستعمره و سنتی و غیره ( 18درصد جمعیت جهان)
()28
از دید او تا سال  1965تنها یکپنجم کشورهای جهان بر مبنای نهادهای اجتماعی سرمایهداری عمل کردهاند.
اکنون میتوان در مورد کشورهای آسیای میانه و قفقاز این سؤل را طرح نمود که اگر جوامع فوق شرایط
فرهنگی و جغرافیایی الزم برای توسعه سرمایهداری را کسب کردهاند ،دیگر چه نیازی بهتوسعه ناتو با ابزارهای
امنیتی وجود دارد؟ قبل از شروع پاسخ بهاین سؤال اساسی الزم است بهتغییرات رخ داده و شرایط جدید ایجاد شده
برای توسعه سرمایهداری در این کشورها اشاره نماییم:
1ـ بدون شک فروپاشی شوروی زمینهساز اساسی رفع مهمترین موانع سیاسی و سیستمی الحاق این مناطق را
در نظام جهانی فراهم آورده است .فروپاشی شوروی ضمن تضعیف شدید ایدههای سوسیالیستی از نظام
اقتصادی و تمرکزگرایی ،زمینه بسیار مناسبی را برای توسعه سرمایهداری فراهم آورد و بهاستعمار این مناطق
پایان داده شد .فروپاشی شوروی باعث گردید که غرب دیگر هراسی از دست دادن جهان سوم نداشته و از
سوی دیگر سقوط شوروی ثابت نمود که دولتهای غیردموکراتیک توانایی الزم برای ایجاد رشد اقتصادی
را ندارند .بعضی از تئوریسینها در این زمینه استدالل نمودهاند که گرایش و عالقمندی بهتوسعه لیبرالیسم
سیاسی ـ اقتصادی ،قسمتی از مهمترین مرحله در گسترش کاپیتالیسم در سطح جهانی است ،مرحلهای که
()29
با سیاستهای نظام دو قطبی بهتعلیق آمده بود.
2ـ اگر شخصیت بیشتر این رهبران جدید را مونوگرافی نماییم و بیوگرافی نخستین رؤسای جمهور نهادها و
نظامهای سیاسی جدید پس از شوروی در کشورهای قفقاز و آسیای میانه را مطالعه نماییم ،بیشتر آنها را نسل
جدیدی از نخبگان تشکیل دادهاند که اگرچه دموکراتیک نبودهاند ،اما بهاصالحات اقتصادی و لزوم گذار
از سیستم بسته و متمرکز اقتصادی ایمان داشتهاند .این افراد شامل نسلی از رهبران آخرین دورههای
راهبری در پولیت بور و تیم آندرپوف هستند که بعدها در روسیه ،آذربايجان ،گرجستان ،ترکمنستان ،ازبکستان
و دیگر کشورهای این منطقه ،کارگزار راهبری اقتصادی این کشورها شدهاند که شامل رهبرانی چون شوارد
نادزه ،حیدر علی اف ،بوریس يلتسين ،میخائیل گورباچف و نور سلطان نظر بایف و  .....غیره هستند( .بی شر
یان ،تاریخ تحوالت سیاسی و اجتماعی اتحاد جماهیر شوروی ،انتشارات انقالب اسالمی) .از اینروی رهبران
جدید ،مانع اساسی برای گذار این کشورها را با اصالحات جدید نهادها و تطبیق اقتصاد این کشورها با
کاپیتالیسم آغاز نمودند .بدینترتیب با فروپاشی شوروی ،مانع ایجاد شده از طرف نخبگان سیاسی و قدرت
برای الحاق این نظامها بهسرمایهداری در این کشورها از بین رفت.

دکتر مهدی خلفخانی ،دکتر مهدی عابدی

3ـ تغییرات ژئوپلتیک در اروپای شرقی و پذیرش الگوهای سرمایهداری توسط بیشتر کشورهای اروپای بهعنوان
شرط الحاق این کشورها بهاتحادیه اروپا این کشورها را بهپذیرندگان اقتصاد سرمایهداری تبدیل نمود .در
نتیجه این موضوع ،شاهد تغییرات فضایی و مکانی سرمایهداری شدیم و سرحدات جدید سرمایهداری بهدرون
کشورهای سابق اتحاد شوروی کشیده شد .این موضوع از لحاظ جغرافیایی کشورهای آسیای میانه و قفقاز
را تبدیل بههمسایگان جدید سرمایهداری نمود.
حال با شرایط جدید در رابطه با سؤال اساسی مطرح شده و تغییرات ایجاد شده در این کشورها توسعه
سرمایهداری چه نیازی بهتوسعه ناتو در اين مناطق دارد.

ناتو و توسعه آن در قفقاز

در مورد گسترش ناتو بهآسياي ميانه و قفقاز ،ديدگاههاي متعارضي مطرح شده است .از ديد افرادي چون زبگينيو
برژينسكي ،توسعه ناتو داراي اهميت جهاني براي نظام امنيت بينالمللي است كه در آن سازمان ناتو اهميت مهمي
را براي تضمین صلح و دموكراسي بر عهده ميگيرد .از ديد برژينسكي ،توسعه ناتو در آسياي ميانه و سرزمينهاي
سابق شوروي بهدموكراتيزه شده اين مناطق كمك خواهد نمود .از ديد او ناتو و گسترش آن تهديدي بهروسيه
()30
نميباشد و حتي ميتواند بيعدالتيهاي گذشته بهاين مردم را رفع نمايد.
از ديد اين گروه ،توسعه ناتو در شرق و بهويژه كشورهاي آسياي ميانه نتايج زيادي براي اين كشورها داشته
است ،از جمله:
• آمادهسازي زيرساختهاي الزم براي اين كشورها جهت ورود بهاقتصاد آزاد و همگرايي آنها در اين اقتصاد.
• تسريع روند دموكراتيزه شدن در اين كشورها و الحاق آنها بهنظام دموكراتيك جهاني.
• الحاق سريع آنها بهنظام سرمايهداري جهاني.

• ايجاد زيرساختهاي مناسب امنيتي براي اجراي برنامههاي توسعهاي و تسريع در رشد اين كشورها.
البته این دیدگاه مخالفینی هم دارد .از جمله جيمز پيتراس 1افزايش اعضاي جديد و اصالحات بازار آزاد را
تسريع خواهد نمود و فرصتهاي مناسبي را براي شركتهاي چندمليتي غربي فراهم ميآورد .از ديد او هزينههاي
گسترش ناتو در سيزده سال حدود  125ميليارد دالر است كه اروپاي شرقي و غربي  85درصد آن يعني  106ميليارد
دالر آن را متحمل و و فقط  19ميليارد آن توسط امريكا تأمين ميگردد .با توجه بهحجم گسترده بيكاري و كاهش
بودجه اجتماعي در اروپاي غربي و شرقي اين اعتبارات ميتواند منجر بهناآراميهاي اجتماعي گردد .از ديد پيتراس،
كارخانجات امريكا بزرگترين حاميان توسعه ناتو و مهمترين سود برندگان هستند .از ديد وی خود كشورهاي هدف
(كشورهایي كه ناتو در آنها توسعه مييابد) مجبور بهتأمين هزينههاي توسعه ناتو خواهند شد.
از ديد باري آكسفورد ،پايان يافتن سوسياليسم دولتي جهان دوم را بهعنوان بديل جهاني در مقابل سرمايهداري
بازار و در مورد اتحاد شوروي بهعنوان يكي از دو ركن نظام قطبي استراتژيك حذف كرد .در اين مورد كه تا چه
2
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حد اقتصادي سوسياليستي سابق بهعنوان بازيگران پيراموني و شبهپيراموني اقتصاد جهاني جذب تقسيم كار جهاني
شده بودند .بحثهاي زيادي در چهارچوب نظريه نظام جهاني صورت گرفته است .اكنون تفسيرهای بيشتري
جاذبه دارند كه فروپاشيدن اقتصادهاي دستوري را مقدمه جذب كامل اجتنابناپذير ،اما بلندمدت آنها در اقتصاد
بازار ميدانند .اما پيشبيني سرعت و شيوه جذب و همچنين آثار آن در جوامع مدني و رژيمهاي كام ً
ال متفاوت
هنوز دشوار است .از ديد باري آكسفورد چند تحول را ميتوان متصور شد كه برخي از آنها كم و بيش رخ دادهاند.
اين تحوالت دامنه وسيعي دارند از كمك و سرمايهگذاري در انتقال فنآوري و آموزش حرفهاي از غرب (مانند
برنامه فير 1كه اتحاديه اروپا بودجه آن را تأمين ميكند يا صندوق دانش فني وزارت امورخارجه بريتانيا) تا انتقال
كارخانههاي مونتاژ غربي كه سرمايهگذاري مستقيم آن را تغذيه ميكند و برنامههاي استخراج منابع از سرزمينهاي
()31
غني اتحاد شوروي سابق را شامل میشود.
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بهدالیل زیادی توسعه ناتو در راستای توسعه سرمایهداری و خروج سرمایهداری از بحرانهای دورهای ارزیابی شده
است .بهنظر میرسد که با فروپاشی شوروی و رفع موانع ،فضای ایجاد شده از طریق بلوکبندیهای دوره جنگ
سرد ،فرصتهای مناسبی را برای ادغام این کشورها در اقتصاد جهانی فراهم کرده است .برای نمونه گفتگوهای
پوتین و بوش در اجالس گروه هشت در ارتباط با استفاده از پایگاه ضدموشکی قبله در جمهوری آذربایجان نیز در
این راستا ارزیابی شده است .بهعبارتی دیگر ،بهنظر میرسد که روسیه مناسبات سرمایهداری را پذیرفته و از اینروی
امکان جدیدی برای سهیم شدن این کشورها در تقسيم جدید کار جهانی فراهم شده است .از اینروی گسترش
ناتو در این مناطق میتواند ضمن رفع موانع فیزیکی و فضایی توسعه سرمایهداری ،امکانات و فرصتهای مناسبی
را برای الحاق کشورهای این منطقه در این نظامها و بهعبارتی دیگر سهیم شدن در تقسیم کار بینالمللی مدنظر
غرب را فراهم آورد( .بهکتاب مارتین خور جهاني شدن و جنوب ترجمه دكتر احمد ساعي نگاه نماييد)
از سوي ديگر توسعه سرمايهداري هميشه با توسعه و حضور نظامي همراه بوده و عمدت ًا با كمك نيروهاي
نظامي توسعه يافته است .اين بدینمعناست كه بقای سرمايهداري بهحضور و استقرار نظامي بستگي دارد .اين
موضوع در طول تاريخ سرمايهداري كام ً
ال مشهود است.
در مورد کارگزاری ناتو برای صورتبندی سرمایهداری بايستي گفت پيمان آتالنتيك شمالي ،ائتالفي از
قدرتهاي بزرگ و بهويژه قدرتهاي اروپايي و اياالتمتحده امريكا بوده است .ائتالفي كه ضمن اينكه پيمان
نظامي براي اهداف خاص بوده است ،كشورهایي را تشكيل ميدهد كه نظام سرمايهداري در آنها شكل و سازمان
يافته است .بهعبارتي رابطه تاريخي بين سازمان ناتو و سرمايهداري وجود دارد.
از ديد نويسندگان ،عليرغم ديدگاههاي موجود كه مدعياند نقش امنيت در مناسبات بينالمللي و داخلي كاهش
يافته است ،از ديد نگارندگان اين مقاله امور نظامي و امنيتي جزو جداييناپذير مناسبات سرمايهداري هستند .از
1. Phare
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سوي ديگر نويسندگان معتقدند که فروپاشي نهادها ،سازمانها و ساختار اتحاد جماهيري شوروي سابق و تأسيس
جمهوريهاي جديد در آسياي ميانه و قفقاز شرايط و فرصت مناسبي را براي توسعه نظام سرمايهداري فراهم آورده
است .سرمايهداري از ابتداي ايجاد خود توسعهطلب بوده و توسعهطلبي در ذات سرمايهداري است و بقای سرمايه
بهتوسعه و جهاني شدن آن سرمايه بستگي دارد.
بهداليلي چندي توسعه سرمايهداري در هر يك از برهههاي تاريخي با چالشها و موانع زيادي مواجه گرديده
است .تشكيل اتحاد شوروري و بلوكبنديهاي جنگ سرد مهمترين ضدروند توسعه سرمايهداري بوده است .اين
دوره را ميتوان بزرگترين ضدروند براي توسعه سرمايهداري دانست.
با فروپاشي شوروي مانع اساسي براي توسعه سرمايهداري از میان برداشته شد .از ديد نويسندگان اين مقاله،

گسترش ناتو بهآسياي ميانه و قفقاز ضرورتي غيرقابل اجتناب سرمايهداري است .سرمايهداري بهمنظور پايان دادن

بهبحرانهاي تاريخي خود مجبور است كه خود را بهعنوان مناسبات جهاني در آورد و از اينروي گسترش ناتو
بهشرق را قسمتي از استراتژي توسعه براي خروج از بحران سرمايهداري تشكيل ميدهد .در اين مقاله نويسندگان
با استفاده از ديدگاه و نظريه نظام جهاني ايمانوئل والرشتاين بهتحليل گسترش ناتو بهشرق و آسياي ميانه و قفقاز

پرداختهاند .فرض اساسي مقاله اين است كه بين توسعه سرمايهداري بهعنوان مناسبات اقتصادي و توسعه ناتو
بهشرق ارتباط وجود دارد ،يعني تداوم نظام سرمايهداري بهحضور نظامي و گسترش نظامي آن بستگي دارد.
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