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توضیح برای انتشار این دفتر

پیشروی ششششتابان سشششرمایهداری در الگشششوی تهشششاجمی نولیشششبرالی پشششس از فروپاششششی اتحشششاد جمشششاهیر
ششوروی و بلشوک شششرق ،ایششن بشاور عمشومی را القششاء میکشرد/میکنشد کشه چهششرهی جهششان بهکلشی تغییشر
یافته اسشت و اندیششههای قشدیم مناسشبتی بشا فهشم واقعیته ای جهشان نشو ندارنششد .در همیشن راسشتا،
ایدئولوژیهای مسلط نهفقط هر نوع بدیل غیرسرمایهدارانه و باورهای انقلبی را تشوهم سیاسشی
قلمداد میکنند ،بلکه بهمنزلهی پیکریابی صدای پیروزمند سششرمایه ،بششدیهیترین واقعیتهششا را نیششز
تحریششف میکننششد یششا وارونششه جلششوه میدهنشد .ششاید یکشی از ششاخصترین واقعیتهشایی کشه وارونشه
جلشششوه داده میششششود ،مشششاهیت دخالتهشششای نظشششامی »بشردوسشششتانه« باششششد کشششه منشششافع اقتصشششادی و
ژئوپولتیکی فاتحان نظامی این مداخل ت را اینبار بهمیانجی شعارهای مبتنی بششر »حقششوق بشششر«
و »دموکراسی« تأمین میکنند.
با این همه ،پس از تهاجم ایال ت متحد و متحدانش به افغانستان در سششال  ،۲۰۰۱و سششپس در سششال
 ۲۰۰۳به عشراق ،و برپشایی دگربشارهی آتشش جنگهشای متشوالی در خاورمیشانه ،و نیشز بشا آششکارتر ش دن
پیامششدهای هجششوم همهجششانبهی نهادهششای اقتصششادی سششرمایهداری نولیششبرال بششه کشششورهای در حششال
توسششعه ،تحششت نششام جهانیسششازی ،بششار دیگششر تششوجه بششه یششک مفهششوم سیاسششی »قششدیمی« در بخشششی از
فضاهای رسانهای و گفتمانی سیاسی برانگیخته شده است» :امپریالیسم«.1

 1مثالی دیگر از این دست ،ششاید مفه وم طردشدهی »انقلب« باششد کشه در پشی خیزشهشای موس وم به به ار عرب ی ،درسشت در
میانهی تسلط ایدئولوژیهای سرمایهداری ،بهناچار از انحصار آرشیوسازیهای تاریخی بیرون کشیده شد.
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باید خاطرنشان کرد که اگرچه امروز مفهوم امپریالیسم تنهششا در آشششکارترین نمودهششای بیششرونیاش
بار دیگر  -تا حدی -در برخی فضاهای سیاسی و آکادمیک جدی گرفته میشود ،امششا ایششن مفهششوم بششر
یک واقعیت ساختاری بنیادی و مستمر در مناسبا ت جهانی دللت دارد.
در وضشششعیت حاضشششر ،کمشششتر روزی اسشششت کشششه از اسشششتثمار خردکننشششدهی کشششارگران »ارزان« در آسشششیای
جنوب شرقی ،از وضعیت جنگزدهی خاورمیانه ،مالی ،نیجریه و لیبی و خیل میلیونی آوارگان و
پناهجویانشان ،تا تبعا ت بحششران اقتصششادی در پرتغششال و یونشان و ایتالیشا و  ...در اخبشار رسششانههای
جریششششان اصششششلی گفتششششه نشششششود .همهی اینهششششا در کنششششار سششششایر دردنشششششانهایی ماننششششد :رشششششد خطششششرا ت
جهانشمول زیستمحیطی ،جنگهششای ویرانگششر ،سششرکوبهای اسششتبدادی حمایتشششده ،تروریسششم و
»ضد -تروریسم« بینالمللی و...داغ ننگ امپریالیسم را بر چهرهی جهان امروز ترسیم میکنند.
در همین راستا ،به باور ما ،فهم وضعیت امروزی جامعهی ایران نیز تا حد زیادی بششا فهششم وضششعیت
تحشششول ت کلن خاورمیشششانه درهمآمیختشششه اسشششت و فهشششم ایشششن یشششک نیشششز بشششدون درکشششی از مناسشششبا ت و
سازوکارهای امششروزی امپریالیسشم نشاممکن اسششت .ضششمن آنکشه ،بششه همیشن نسشبت سرنوششت مبششارزا ت
رهاییبخش مردم خاورمیانه نیز با یکدیگر درهمتنیده است.
امیششدواریم ذکششر ایششن نکششا ت فشششرده مششا را از توضششیح دلیششل کلششی انتشششار ایششن دفششترچه بینیششاز کششرده

باشد .این دفتر دربردارندهی ترجمهی دو مقاله از دو نویسششندهی مارکسیسششت سششمیر امیششن و جششان
بلمی فاستر 2است که برای انتشار در پراکسیس برای ما ارسال شدهاند .ایششن دو مقششاله بخشششی از
شصشششتوهفتمین ششششماره )ژوئیشششه-او ت  (۲۰۱۵از نششششریهی مشششانتلی ریویشششو 3اسشششت کشششه دربردارنشششدهی
مقالتی دربارهی امپریالیسم ،نو-امپریالیسم و جهانیسازی است.
توضیح دو نکتهی زیر را دربارهی مقال ت منتشرشده در این دفتر ضروری میدانیم:

 2در طششی بششازبینی تششرجمهی مقششالهی جششان بلمیفاسششتر ،شششاهد انتشششار تششرجمهی دیگششری از آن بهکوشششش احمششد سششیف در وبسششایت »نقششد
اقتصاد سیاسی« بودیم .اما از آنجایی که ترجمهی کامل ایشن مقشاله پیشتشر بشه پایشان رسشیده بشود ،انتششار آن را در قشالب ایشن دف تر ،در

همراهی با مقالهی سمیر امین ،مفید دانستیم و تصمیم به انتشار آن گرفتیم.
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یک( طرح دیدگاههای نظری مختلف دربارهی فهم امپریالیسم پیشینهای به قششدمت بیششش
ی نظریهه ای
از یک قرن دارد .با این همه ،در دهههای اخیر بنا به تغییشر زمینهه ای تشاریخ ی
اجتمششاعی پویاییهششای قششابلتوجهی داشششتهاند ،نظیششر تلشهششای متنششوع بششرای بششازخوانی
مششششارکس و مارکسیسششششم در پششششی یششششک دوره رویگردانششششی عمششششومی از مششششارکس در پهنههششششای
سیاسی ،روشنفکری و آکادمیک .از این رو ،بیگمان نظریهی امپریالیسم هم غنیتششر شششده
اسششت و همیششن امششر آشششنایی بششا صششور تبندیهای امششروزی ایششن نظریششه را ضششروری میسششازد.
بنابراین انگیزهی ما در انتشار این مطالب دریافتی در قالب این دفترچه ،از جمله معرفی
آرای متششاخر در ایششن زمینششه اسششت .گفتنششی اسششت کششه در سششالهای اخیششر در زمینهی مقششولهي
4

امپریالیسششم ،مطششالب ارزشششمندی از سششوی جمعهششا و رفقششای دیگششر بششه زبششان فارسششی انتشششار
یافته است.
دو( انتشار ترجمههای درجشده در این دفترچه ،نه به این معناسششت کششه ایششن آرا از دیششد مششا
حامششل سششرآمد دیششدگاههای کنششونی موجششود دربششارهی امپریالیسششم هسششتند ،و نششه اینکششه در
اندیشششهها و داوریهششای گردآمششده بهتمششامی بششا مولفششان همنظریششم .در واقششع ،رویکششرد سششمیر
امیششن بششه مقششولهی امپریالیسششم چششه بهلحششاظ تحلیششل نظششریاش و چششه بهلحششاظ دللتهششای
سیاسی آن ،بششا دیششد مششا تفششاو ت بسششیار دارد؛ تششا جششاییکه انگیزهمنششدی مششا نسششبت بششه نقششد ایششن
مقششاله )و تحلیلهششایی نظیششر آن( بیشششتر از گزینششش آن بششرای ترجمششه و معرفششی آن بهعنششوان
نظششریهای متششاخر و قششابلقبول دربششارهی امپریالیسششم اسششت .بششرای مثششال ،بخشششی از مقششالهی
سششمیر امیششن کششه مشخصششاا بششه دیششدگاههای وی در مششورد چیششن و روسششیه اشششاره دارد ،آشششکارا
مغششایر بششا دیششدگاههای ماسششت .بششه نظششر میرسششد نششزد امیششن ،کاربسششت مقششولهی امپریالیسششم
کمابیش در چارچوب خاستگاه تاریخی غربی آن متوقف مانده است )بهاسششتثنای ژاپششن(،
و از ایشششن نظشششر ،چیشششن و روسشششیه صشششرفاا قشششدر تهای نوظهشششوری در دنیشششای ششششرق هسشششتند کشششه
 4از جمله میتوان به مصاحبههای گروه »نقد پروسه« با سیروس بینا دربارهی امپریالیسم و مقال ت ترجمهشده توسشط ایششن
رفقا در اینباره اشاره کرد.
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میکوشششند بهرغششم فشششارهای تحمیلشششده از سششوی قششدر تهای غربششی ،مسششیر رشششد اقتصششاد
ملی خود را طی کنند .با چنین درکی ،امین برای مثال درهمآمیختگی بنیششادین سششرمایهی
غربششی بششا سششاختارهای اقتصششاد ملششی چیششن ،نقششش امپریالیسششتی چیششن در مناسششبا ت امششروزی
جهان ،از جمله در آسیای جنوب شرقی ،آفریقششا و خاورمیششانه ،همسششازیهای بنیششادین چیششن
و روسیه با رقبای غربیشان و مسائلی از این دست را نادیده میگیرد .در حششالیکه شششاید
منطقیتششر آن باشششد کششه تجلی قششدر تهای امپریالیسششتی را در کانونهششای جهششانی سششرمایه
جسشششتجو کنیشششم .درک یادششششده ،کشششه از قضشششا در میشششان طیفهشششایی از مارکسیسشششتها رواج
نسششبی دارد ،شششاید بخشششاا ناشششی از امیششد سیاسششی بششه چیششن و روسششیه بششه منششزلهی امکانششا ت
»واقعی« بازدارنده در برابر تهاجما ت افسارگسیختهی ایال ت متح د و متح دانش باش د.
در هششر حششال ،پیامششدهای چنیششن درکششی بششرای مثششال در نحششوهی موضششعگیری دربششارهی بحششران
امروزی سوریه و یا مششاهیت روابشط اسششترتژیک کششورهایی نظیششر ایششران بشا چیشن و روسشیه
تجلی مییابد.
در پایششان از رفقششای گرامششی هششومن کاسششبی و معصششومه فراهششانی کششه مقششال ت ایششن دفششتر بششه ابتکششار و
کوشش آنها ترجمه شده و برای انتشار به پراکسیس سپرده شد ،صمیمانه سپاسگزاریم.

پراکسیس
آبان ۱۳۹۴
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ترجمه :هومن کاسبی

در حال حاضر ،یک باور کلی در جناح چپ این است که دنیا وارد مرحلهی امپریالیسششتی جدیششدی
شده است .البته ،از یک دیدگاه ماتریالیستی اینکه امپریالیسم بایششد تطشور یابششد و اشششکال بششدیعی
بششه خششود گیششرد ،امششر تعجبآوری نیسششت .صششفت مشخصششهی امپریالیسششم ،ماننششد خششود سششرمایهداری،
یک فرایند دائم تحول و گذار از اعصاریست که کموبیش بهطور انضمامی تعریف شششدهاند .قبلا
در دههی  ،۱۸۹۰وقتی مباحثهای شدید در انگلستان دربارهی امپریالیسم در جریان بششود ،عمومششاا بششا
عنوان »نو-امپریالیسم« به واقعیت تاریخی معاصر ارجاع داده میشد ،تا آنرا از فاز اسششتعماری
امپراطوری بریتانیا متمایز کند .تلش برای تشششریح ایششن نششو-امپریالیسششمم سششالهای  ۱۹۱۴ -۱۸۷۵بششود
کشششه بشششه ادای سشششهمی از جنشششاح مارکسیسشششتی در خصشششوص نظشششریهی امپریالیسشششم در آثشششار و.ا .لنیشششن،
1

نیکششششولی بوخششششارین ،و روزا لوکزامبششششورگ )و نششششاموفقتر از آنهششششا ،رودولششششف هیلفردینششششگ و کششششارل

Rudolf Hilferding
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کائوتسکی( الهام بخشید] ،کسانی[ کششه رشششته قضششایایی را معرفششی کردنششد کششه بعششدها توسششط سششنت
وابستگی )ناحیه تحت نفوذ( اصلح گردید.
در مرحلهی کنونی سرمایهداری-امپریالیسم ،روشن است کششه ایششن نظریششا ت کلسششیک دیگششر بهطشور
ی امپریالیسششمم تصویرشششده در ایششن
مسششتقیم قششابلاطلق نیسششتند .بششا ایششن وجششود ،ایششن ریختشناسشش م
شششروح پیشششگام اولیششیه کلیششدی ضششروری بششرای ]فهششم[ اشششکال تکششاملی امششروزی آن فراهششم میسششازد.
3

2

همششانگونه کششه آتیلیششو بششورون در سششال  ۲۰۰۵در کتششاب »امششپراطوری و امپریالیسششم « مطششرح کششرد،
حتی با اینکه »پدیدارشناسششی« امپریالیسششم تغییششر کششرده اسششت ،پارامترهششای بنیششادی امپریالیسششم،
ترسیمشده در آثار کلسیک ،همچنان ]هستهی[ مرکزی باقی میمانند.
چالش نظریا ت مارکسیستی ]در باب[ نظام جهانی امپریالیستی در دوران ما تصاحب تمششام عمششق
و وسششعت شششروح کلسششیک اسششت ،در حششالی کششه همچنیششن بششه منحصششربهفرد بششودن تششاریخی اقتصششاد
جهانی کنشونی میپششردازد .در ایششن مقششدمه )بششا در نظششر گرفتششن اقتصششاد جهششانی کنششونی بهعنششوان یششک
کششل( در ایشششن مششورد بحشششث خواهششد شششد کششه آنچشششه در قشششرن بیسشششتویکم بهنحشششو وسشششیعی بهعنششوان
جهانیسشششازی نولیشششبرال مشششورد ارجشششاع قشششرار میگیشششرد ،در واقشششع یشششک محصشششول تشششاریخی انتقشششال بشششه
4

سشششششرمایهی مشششششالی-انحصشششششاری یشششششا آنچشششششه سشششششمیر امیشششششن امپریالیسشششششم »سشششششرمایهداری انحصشششششاری
5

تعمیمیشششافته« مینامشششد اسشششت .بنشششابراین ،امپریالیسشششم در قشششرن بیسشششتویکم یشششک مشششرحلهی نشششوین
ی تولیششد و امششور مشالی اتخششاذ میکنششد .بشه علوه ،همگشی اینهشا
توسعهیافتهتر مرتبط با جهانیسشاز م
در زمینهی آنچششه استراتژیسششتهای برتششر سیاسششت خششارجی ایششال ت متحششد یششک »جنششگ سششی سششالهی
جدید« مینامند رخ میدهند ،جنگششی کششه توسششط واشششنگتن بششرای کنششترل اسششتراتژیک خاورمیششانه و
مناطق پیرامونی به راه افتاده است :یک امپریالیسم عریان نوین.

Atilio Boron
Empire and Imperialism
Samir Amin
Generalized-monopoly capitalism
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تحلیلهای مارکسیستی کلسیک از امپریالیسم و وابستگی
مطرحکششششردن مسششششئلهی نظششششام جهششششانی امپریالیسششششتی امششششروزی مسششششتلزم ایششششن اسششششت کششششه میششششراث
نظریهپششششردازان مارکسیسششششتی همچششششون لنیششششن ،بوخششششارین و لوکزامبششششورگ ،بههمششششراه سششششنت متششششاخر
6

وابسشششتگی/نظشششام جهشششانی  ،در ایشششن حشششوزه را مختصشششراا بررسشششی کنیشششم .تحلیلهشششای کلسشششیک »نشششو-
امپریالیسشششششم« در سشششششالهای  ۱۸۷۵تشششششا  ،۱۹۱۴بشششششا درنظرگرفتشششششمن آنچشششششه آنهشششششا ویژگیهشششششای متمشششششایز
سرمایهداری در ربع آخر قششرن نششوزدهم و سشالهای آغششازین قششرن بیسشتم میدیدنششد ،همگششی خصششلتی
عمیقششاا تششاریخی داشششتند .پیچیششدگی دیششالکتیکی تفسششیرهای امپریالیسششم طرحشششده توسششط لنیششن،
بوخارین و لوکزامبورگ را میتوان با نگاهی به مجموعهی مقولتی که به کار گرفتهاند درک کششرد
)البته با لحاظکردمن تنوعی قابلتوجه میان این متفکرین( .مقششولتی از جملششه قبیششل (۱ :سشرمایهی
انحصاری /سرمایهی مششالی؛  (۲سشود مششازاد انحصششاری؛  (۳تقسششیم کششار بینالمللششی و بینالمللیسشازی
سرمایه؛  (۴تقسیم دنیا میان قدر تهای بزرگ؛  (۵دولت-ملتهششا بهعنششوان مروجیششن منششافع جهششانی
ششششششرکتهای انحصاریششششششان؛  (۶رقشششششابت میشششششان سشششششرمایهدارها؛  (۷جنگهشششششای ارزی و تجشششششاری؛ (۸
مسشششتعمرا ت ،نشششو-مسشششتعمرا ت و وابسشششتگیها؛  (۹بحشششران اقتصشششادی و توسشششعهی امپریالیسشششتی؛ (۱۰
صدور سرمایه؛  (۱۱جسششتوجوی بازارهششای جدیششد؛  (۱۲نششزاع بششرای کنششترل مششواد اولیهی کلیششدی؛ (۱۳
ادغام مناطق غیر-سششرمایهداری؛  (۱۴نششابرابری دسششتمزد بینالمللششی؛  (۱۵اشششرافیت کششارگری در مرکششز
امپریالیستی؛  (۱۶نظامیگری و جنگ ،و  (۱۷هژمونی بینالمللی.
نظریهپردازان کلسیک طبیعتاا بهطور قابلتوجهی بششر مقششول ت متفششاوتی تأکیششد داشششتند .نظششریهی
7

امپریالیسشششم عرضهششششده در کتشششاب »انباششششت سشششرمایه « اثشششر لوکزامبشششورگ ،بشششه ششششکلی متمشششایز از
8

ی« لنیشششن و »امپریالیسشششم و اقتصشششاد جهشششانی « اثشششر
»امپریالیسشششم ،بشششالترین مشششرحلهی سشششرمایهدار م
بوخششارین ،مبتنششی بششر یششک نظششریهی مشششخص بحششران اقتصششادی بششود .بنششابراین ،مشششکل تحقششق ارزش

Dependency/world-system tradition
The Accumulation of Capital
Imperialism and the World Economy
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اضششافی و رابطهاش بششا الحششاق منششاطق غیششر-سششرمایهداری ،کششه سششریعاا در حششال ناپدیدشششدن بودنششد،
هسته مرکزی تحلیل لوکزامبورگ بود؛ اما برای لنین و بوخارین اینطور نبود .لنین و بوخششارین بششا

شششد ت بششر رشششد سششرمایهداری انحصششاری تأکیششد میکردنششد ،کششه تششا حششد زیششادی در شششرح لوکزامبششورگ
مفقشششود بشششود .رویکشششرد بوخشششارین بهواسشششطهی تمرکشششزش بشششر آنچشششه او »تقسشششیم بینالمللشششی کشششار« و
»بینالمللیسازی سرمایه« مینامید متمایز میشد .این بوخارین بود که بششا بازگشششت بششه مششارکس،
سودهای مازاد شرکتهای سششرمایهداری انحصششاری بهدسششتآمده از نشرخ بسشیار بشالتر اسشتثمار کشار
ارزان در کشورهای حاشیهای را پررنگ کرد.
بشششانفوذترین نظشششریهی کلسشششیک امپریالیسشششم از آمن لنیشششن بشششود ،کشششه ادعشششا میکشششرد »امپریالیسشششم ،در
خلصششهترین تعریششف ممکناش ،مششرحلهی انحصششاری سششرمایهداری اسششت« ،کششه بششه مششوجب آن فششاز
جدیششد امپریالیسششم در دوران خششویش را بششه تغییششرا ت در فراینششد انباشششت ربششط می داد .بششا از پیششش
نشاندادن بسیاری از دغششدغه های دوران خششود مششا ،لنیششن در مقششدمهاش بششر »امپریالیسششم و اقتصششاد
جهانی« بوخارین اظهار داشت:
”در مششرحلهای کششه در پایششان قششرن نششوزدهم و آغششاز قششرن بیسششتم تقریبششاا بششدان رسششیدیم،
مبشششادلهی کشششالیی  ...بینالمللیسشششازی سشششرمایه را ،ملزم بشششا افزایششششی وسشششیع در تولیشششد
کلن ،در چنشششان ابعشششادی پدیشششد آورده اسشششت کشششه رقشششابت آزاد بهتدریشششج توسشششط انحصشششار
جشششایگزین ششششد .گونههشششای غشششالب دیگشششر نشششه ششششرکتهایی کشششه درون کششششور و از طریشششق
دادوسششششتد میششششان کشششششورها آزادانششششه رقششششابت میکردنششششد ،بلکششششه پیمانهششششای انحصششششاری
کارآفرینان ،یعنی تراستها ،بودند .سرمایهی مالی حاکم نوعی جهان شد ،قدرتی که
بهطور ویششژهای سششیال و قابلانعطششاف اسششت ،بهطشور منحصششربهفردی در سششطح ملششی و
بینالمللی را درهمپیچیده است ،بهطور منحصربهفردی عاری از فردیت و جششدا-شششده
از فراینششششدهای بیواسششششطهی تولیششششد اسششششت ،بهطششششور منحصششششربهفردی بهآسششششانی قابششششل
متمرکزشدن است؛ قشدرتی کششه تشا کنشون بهطشور منحصششربهفردی گامهشای بلنششدی در راه
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تمرکز برداشته است ،بهطوری که به معنای واقعی کلمششه چندصشد میلیششاردر و میلیششونر
تقدیر کل دنیا را در دست دارند“.
این تحلیلهای کلسیک امپریالیسم واکنشی به یک دوره بیثبششاتی بینالمللششی بششود ،دورهای کششه بششا
سقوط بریتانیا بهعنوان قدر ت هژمونیک در اقتصاد دنیا و ظهور ملل رقیب ،به خصوص آلمان و
ایال ت متحد ،که منجر به ستیزهای متعاقب جنگهای جهانی اول و دوم شد ،مشخص میشششود.
نظششریهی لنیششن بششه خصششوص در بششاب فرضششیهی توسششعهی نششاموزون سششرمایهی انحصششاری و رقششابت
قدر تهای جهانی گوناگون برای »هژمونی ژئوپولیتیک }مطرح شد{ ،یعنی برای فتح }یا سلطه
بر{ قلمرو ،که بیش از اینکه مستقیماا به نفع خودشان باشششد ،بششرای تضششعیف دشششمن و سسششتکردن
9

هژمششونیاش بششود )آلمششان بششه بلژیششک عمششدتاا بهعنششوان پایگششاهی بششرای عملیششا ت علیششه انگلسششتان لزم
دارد؛ همینطور انگلستان به بغداد بهعنوان پایگاهی برای عملیا ت علیه آلمششان؛ و غیششره(« .در ایششن
دیدگاه ،کشورهای منفرد ،در حالی که مسشتقل بشاقی میماننششد ،بهعنششوان عشاملن میششانجیگر درون
امپراطوریهششای بزرگتششر عمششل میکننششد ،و بششدینترتیب در نسششبت بششا قششدر تهای بزرگتششر در مقششام
کشورهایی فرودست دیده میشدند.
نزد لنین ،مبارزه برای کسب هژمونی بر بخشهایی از اقتصاد جهششانی محصششولی تششاریخی بششود کششه
حاصششل سششتیز میششان دولششت-ملتهششا بششر سششر سششهمبندی سیاسششی ،و حششتی مهمتششر از آن ،سششهمبندی
اقتصادی دنیا بود؛ ستیزی که توسط ابر-شرکتهای انحصاری این دولت-ملتها برانگیخته شده
بششششود .بنششششابراین ،او تششششز کائوتسششششکی مبنششششی بششششر آنچششششه او »فششششاز بعششششدی« امپریالیسششششم یششششا »مششششاوراء-
10

امپریالیسششم« مینامیششد را در زمینههششای تششاریخی رد کششرد] ،تششزی[ کششه بششه رشششد یششک کارتششل جهششانی
کلی ،و بنابراین یک همگرایی قدر تهای صنعتی بشزرگ بششرای اسششتثمار مشششترک بخشششهای زراعششتی
دنیششششا اشششششاره داشششششت] .در نهششششایت[ آنگششششونه کششششه کائوتسششششکی مطششششرح میکششششرد ،شششششکل »ترجمششششان
11

کارتلیزاسیون به سیاست خارجی :یک مرحله از ماوراء-امپریالیسششم« را بششه خششود گرفششت .لنیششن
Imperialism, the Highest Stage of Capitalism, 91–92.
Ultra-imperialism
Kautsky, “Ultra-imperialism,” 46.
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در پاسخ پرسید» :آیا کسی میتواند ...انکار کند کششه در انششتزا ی
ع مششرحلهی جدیششدی از سششرمایهداری
12

که در پی امپریالیسم میآید ،یعنی مرحلهای از ماوراء-امپریالیسششم ’قابششل تفکششر‛ اسششت؟ خیششر« .
بششا ایششن حششال ،پایهگششذاری نظریششه و عمششل سوسیالیسششتی بششر چنیششن چشششمانداز دوردسششت و مجششردی،
وقتی دنیا بشا »تناقضشا ت ،سشتیزها ،و تششنجاتی نهفقشط اقتصشادی ،بلکشه همچنیشن سیاس ی ،ملشی و
ی« سوسیال-رفرمیستی بود.
غیره« احاطه شده بود ،برای لنین اوج »فرصتطلب م
در اینجششا شششایان ذکششر اسششت کششه ایششن فششاکت صششرف کششه اثششر لنیششن بششا عنششوان »امپریالیسششم ،بششالترین
مرحلهی سرمایهداری« به ما رسیده است ،سبب شده است تا چند نسل از منتقدین ادعا کنند که
امپریالیسششم در مفهششومپردازی لنیششن (۱) ،بششه تمششام مراحششل سششرمایهداری تعمیششم نیششافت و ) (۲نقطهی
پایانی توسعهی سرمایهداری بود .با این وجود ،هر دوی این تفاسیر معمول ،که پیششش از هششر چیششز
بر عنوان اثر او مبتنی بودند ،دچار گمراهی هستند .لنیششن انکششار نکششرد کششه امپریالیسششم میتوانسششت
منطقاا به یک مرحلهی جدید ،همچون »ماوراء-امپریالیسم« کائوتسکی ،تکامل یابد .با این حشال،
واقعیشششت تششاریخی روز بشششه یشششک سششرمایهداری در حشششال احتضششار ،در معشششرض بحرانهششای اقتصششادی،
جنگهای جهانی ،و انقلبهای سیاسی اشاره داشت] ،انقلبهایی[ که به بششاور وی میتوانسششتند
بشه پیشروزی سوسیالیسششم منجشر ششوند ،کششه مششاهیت معشادلهی جهششانی را تغییششر میداد .ایشن ارزیششابی
یک پیشا-آگاهی فوقالعاده در مفهومپردازیاش از بحران بزرگ سششرمایهداری در نیمهی اول قششرن
بیسشششتم ،ملزم بشششا سشششقوط هژمشششونی بریتانیشششا ،را ثشششابت کشششرد و دو جنشششگ جهشششانی ،رکشششود بشششزرگ ،و
انقلبهای روسیه و چین بششر آن صششحه گذاشششتند .همچنیششن ،لنیششن وجششود اشششکال پیشششین مشششابه بششا
آنچششه او مششرحلهی امپریالیسششتی مینامیششد را انکششار نکششرد .قصششد او از تأکیششدکردن بششر امپریالیسششم
بهمثابهی یک مرحله ،زیر سؤال بردن حضور استعمار/امپریالیسم در سراسششر تاریششخ سشرمایهداری
13

نبود ،بلکه بیشتر مخششالفت بششا کسششانی ،ماننشد جششان هابسششون ضششد-امپریالیسششت بریتانیشایی و دیگششر
منتقششدین لیششبرال بششود کششه امپریالیسششم را »بهعنششوان یششک خششط مشششی سیاسششت عمششومی کششه تعمششداا

Lenin, “Introduction,” in Bukharin, Imperialism and the World Economy, 13–14.
John Hobson
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انتخاب شششده بششود« میدیدنششد ،خششط مشششیای کششه در لحظهای میتوانسششت اتخششاذ شششود و در لحظششه
دیگشششری دور انشششداخته ششششود .در رابطشششه بشششا نشششو-امپریالیسشششم سشششالهای  ۱۸۷۵تشششا  ۱۹۱۴کشششه »بشششالترین
مرحله«ی سرمایهداری را تشکیل میداد ،باید یادآوری شود که عنوان اصلی جزوهی لنیششن وقششتی
در  ۱۹۱۷منتشر شد» ،امپریالیسم ،جدیدترین مرحلهی سرمایهداری« بود.
سنت گستردهی وابستگی -ملزم با قضایایی همچون توسعهنایافتگی ،استخراج مازاد اقتصادی
از ]کشششورهای[ پیرامششون ،و نیششاز بششه انقلب و )از برخششی لحششاظ( پیونششدزدایی از اقتصششاد جهششانی
سشششرمایهداری -کمشششی بعشششد از جنشششگ جهشششانی اول بهواسشششطهی چشششارچوب وسشششیع فراهمششششده توسشششط
نظریهی امپریالیسم لنین پدیدار شد .در سال  ،۱۹۱۹لنین در »خطاب به کنگرهی سراسری روسششیه
از سششازمانهای کمونیسشششتی ]خلشششق[ شششرق« بشششه نششزاع جهششانی میشششان »تمشششام کشششورهای وابسششته« و
»امپریالیسششم بینالمللششی« اشششاره کششرد .امششا بنیانهششای واقعششی دیششدگاه وابسششتگی گسششترده اولینبششار
درکنگرهی دوم کمینترن در سششال  ۱۹۲۰معرفششی شششد ،کششه شششامل نماینششدگانی از کشششورهای پیرامششونی
)بهخصششوص آسششیا( میشششد .در ایششن فرصششت بششود کششه لنیششن »تزهششای پیشنششویس خششویش در بششاب
مسائل ملی و استعمار« را عرضه نمود ،که کمینترن »تزهای تکمیلی« خود در باب امپریالیسششم و
توسعهنیافتگان را بدان الحاق کرد .بنا بر »تزهای تکمیلی«:
”سششود فوقالعششادهی بهدسششتآمده در مسششتعمرا ت تکیهگششاه اصششلی سششرمایهداری مششدرن
است ...امپریالیسم خارجی ،تحمیلشده بر ملتهای شرقی ،از توسششعهی اجتمششاعی و
اقتصششادی آنهششا پابهپششای همتایانشششان در اروپششا و امریکششا ممششانعت بششه عمششل آورد .بششه
واسطهی سیاست امپریالیستی ممانعت از توسعهی صنعتی در مستعمرا ت ،در اینجششا
}در کشششورهای پیرامششونی و شششبه-پیرامششونی{ یششک طبقششه پرولتاریششا ،بششه معنششای دقیششق
کلمششه ،تششا همیششن اواخششر نمیتوانسششت پششا بششه منصششه هسششتی گششذارد .صششنایع دسششتی بششومی
نابود شدند تا برای محصول ت صنایع متمرکز در کشورهای امپریالیستی جا باز شود؛
در نتیجه اکثریت جمعیت به ]کار روی[ زمین رانده شدند تا دانههششای غششذایی و مششواد
خام برای صادرا ت به سرزمینهای خششارجی تولیششد کننششد ...سششلطهی خششارجی رشششد آزاد
11
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نیروهای اجتماعی را مسدود کرده است ،در نتیجه سرنگونی آن اولیششن گششام در جهششت
یک انقلب در مستعمرا ت است“.
این دیدگاه نظششری بعششداا توسششط مششائو تسششهدونگ در چیششن در سششال  ۱۹۲۶بسششط یششافت ،و در شششمین
کنگره کمینترن در سال - ۱۹۲۸آنگونه که توسط »واحد تحقیق اقتصاد سیاسی« خلصه گشششته-
اعلم شششد کششه »اشششکال اسششتعماری اسششتثمار سششرمایهداری ارزش اضششافی را بششه کشششورهای متروپششل
منتقل میکنند و مانع از رشد نیروهای تولیدی میگردند«.14
15

دیششدگاههای جهششان سششومی مشششابهی بعششد از جنششگ جهششانی دوم در کنفرانششس معششروف بانششدونگ در
16

سال  ،۱۹۵۵در »اقتصاد سیاسی رشد« اثر پل بششاران  ،و در پایاننششامهی سششمیر امیششن -کششه آنموقششع
یشششک محقشششق جشششوان مصشششری بشششود و در فرانسشششه تحصشششیل میکشششرد -در سشششال ) ۱۹۵۷کشششه بعشششداا بشششه نشششام
»انباشششت در یششک مقیششاس جهششانی« منتشششر شششد( پششرورش داده شششد .نظششریهی وابسششتگی تقریبششاا بششا
17

چششپ امریکششای لتیششن در دهههششای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰شششناخته شششد ،جششاییکه از پیششش در آن تششاریخچهای
18

طشششولنی از چنیشششن تحلیلهشششایی )بهویشششژه اثشششر خشششوزه کشششارلوس ماریشششاتگی در دههی  (۱۹۲۰وجشششود
داشششت ،و جششاییکه بهشششد ت از انقلب کوبششا و ایششدههای چششه گششوارا ،و همچنیششن از »سششرمایهداری و
19

توسشششعهنایافتگی در آمریکشششای لتیشششن« ) (۱۹۶۷اثشششر انشششدره گونشششدر فرانشششک  ،متشششأثر بشششود .از ایشششن رو،
میتوان دید که دیدگاه وابستگی در هر سه قارهی جهششامن جنششوب ،بششر مبنششای مفششاهیم اولیهی لنیششن،
در حششال بسششطیافتن بششود .دیششدگاه وابسششتگی محصششول تششاریخی پیچیششدهای از نظششریهی کلسششیک
مارکسی در مورد امپریالیسم ،کمینترن اولیه ،راهاندازی جنبش جهان سوم در باندونگ ،و انقلب
چین و کوبا بود.

Research Unity for Political Economy, “On the History of Imperialism Theory,” 45–47; Jane Degras, ed., The

14

Communist International: Documents, 1919–1943 (Oxford: Oxford University Press, 1965), vol. 2, 534–46.
Bandung Conference
Paul Baran’s The Political Economy of Growth
Accumulation on a World Scale
José Carlos Mariátegui
Andre Gunder Frank’s Capitalism and Underdevelopment in Latin America
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نظششریهی امپریالیسششم در اواخششر قششرن بیسششتم ،عمششدتاا همششراه بششا دیششدگاه وابسششتگی ،همششانطور کششه
چهگوارا مطرح میکرد ،به نیاز برای انقلب اجتماعی و گسست از »قششانون ارزش« امپریالیسششتی
تحمیلشششده توسششط »سششرمایهی انحصششاری« همششراه بششا نظششام »مبششادلهی نششابرابر« آن اشششاره داشششت.
تمششام ایشن تحلیششل بششا امششواج پیدرپشی انقلب در کششورهای پیرامشونی ارتبشاطی ارگانیششک داشششت .بششا
وجششود اینکششه دیششدگاه وابسششتگی گششاهی اوقششا ت در شششکلی بیششش از حششد سششادهانگارانه ،مکششانیکی و
تقلیلگشششرا ارائشششه میششششد ،واقعیشششت تشششاریخی توسشششعهی وابسشششته در کششششورهای پیرامشششونی فشششاکتی
انکارناپششذیر بششود .آنطششور کششه امیششن بششر آن تأکیششد میکششرد ،در اقتصششادهای جهششان سششوم ،کششه توسششط
قرنها دخالت امپریالیستی تکهتکه شششده بششود ،موانششع عظیمششی بششرای توسششعهی اقتصشادی متکشی بششر
خود یا خود-مرکز برخاسته اسششت .در نششتیجه ،کشششورهای جنششوبی جهششان عمومششا گرفتششار یششک حششالت
20

مستمر توسعهنایافتگی میشدند .بسیاری از این قضایا بعداا توسط امانوئل والرشششتاین و دیگششر
21

نظریهپردازان نظام جهانی متقدم اخذ شد ،همانطور که نظششریهی وابسششتگی در اواخشر دهههشای
ل که بیشتر در جهان ادغام شده است تکامل یافت.
 ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰به یک چارچوب تحلی م

تحلیششل امپریالیسششم در ایششن دوره ،همششانطور کششه در »سششرمایهی انحصششاری« اثششر پششل بششاران و پششل
22

سشششوییزی در سشششال  ۱۹۶۶توضشششیح داده ششششده اسشششت ،تشششا حشششد زیشششادی بشششر ظهشششور ابشششر-ششششرکتهای
چندملیتی غولآسا تمرکز داشت .باران و سوییزی ،با بررسی دادههششا در مششورد سششرمایهگذاریهای
خارجی توسط بنگاههای ایال ت متحشد در دورهی سشالهای  ۱۹۵۰تشا  ،۱۹۶۳نششان دادنششد کششه جرییان
خروجییی خییالص سششرمایهگذاری مسششتقیم خششارجی از ایششال ت متحششد بهواسششطهی جریییان ورودی
سشششرمایهگذاری مسشششتقیم )بهاسشششتثنای هزینههشششای مشششدیریت ،حشششق امتیازهشششا ،و انشششواع دیگشششر وجشششوه
ارسالی پنهان( بششالغ بششر  ۱۲میلیششارد دلر بششود .بهطشور همزمششان ،ابششر-شششرکتهای بینالمللشی موجششودی
خارجیشششان را )از طریششق سششرمایهگذاری مجششدد ،اسششتقراض از بانکهششای خششارجی و غیششره( تششا ۲۹
میلیششارد دلر افزایششش دادنششد .بخششش عمششدهای از ایششن جریششامن بازگشششت سششود ،در بازگششش م
ت سششودهای
Immanuel Wallerstein
World-system theorists
Paul Baran and Paul Sweezy’s Monopoly Capital
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عالیتر بهدستآمده در کشورهای پیرامونی سرچشمه داشت؛ چرا که سودهای انحصاری اضافی
میتوانست در این کشورها بشه دسشت آیشد ،گرچشه عمشدهی سشرمایهگذاری مسشتقیم خشارجی ایشال ت

متحششد در درجهی اول در کشششورهای توسششعهیافته قششرار داشششت .همششانطور کششه بششاران و سششوییزی
متوجه ششدند» :تنهشا نشتیجهگیری میتوانششد ایشن باششد کششه سششرمایهگذاری خشارجی ،نشه یشک مجشرای
خروج برای مازاد تولیدشششده در داخششل ،بلکششه کارآمششدترین وسشیله بشرای انتقشال مششازاد تولیدششده در
23

خشششارج از کششششور بشششه کششششور سشششرمایهگذار اسشششت«  .ایشششن نتایشششج تجربشششی در سشششال  ،۱۹۶۹در »عصشششر
24

25

امپریالیسم« اثر پیشگام هری مگداف  ،بیشتر بسشط داده ششدند ،کششه نشششان میداد جریشان سشود
سششششرمایهگذاریهای مسششششتقیم خششششارجی ایششششال ت متحششششد در کشششششورهای پیرامششششونی سششششه برابششششر مبلششششغ
سرمایهگذاری خارجی بود.
باران و سشوییزی توضشیح دادنششد کششه نقشش هژمونیشک ایششال ت متحشد بهعنششوان یشک قششدر ت نظشامی و
امپریالیستی ،در  ۲۵۷پایگاه نظامی کلن آن در  ۳۱کشور ،مشتمل بششر  ۱۴۰۰پایگششاه نظششامی خششارجی
در تمام آنها ،تحت اداره و اجرای تقریباا یششک میلیششون نیششرو ،آشششکار بششود .ایششن پایگاههششا در خششدمت
دو هدف بودنشد (۱ :تصویرسشازی از قششدر ت ایششال ت متحشد و گسششترش امششپراطوری آن ،از جملششه ابششر-
شششرکتها و متحششدین اصششلیاش ،و  (۲ایجششاد بیثبششاتی در کشششورهایی کششه بششا شششوروی و چیششن در
پیوند بودهاند .آنها همچنین یک سکوی پرتاب بششرای جریششان بیپایششانی از مششداخل ت نظششامی )هششم
آششششکار و هشششم پنهشششان( در سرتاسشششر جهشششان جنشششوب و در بخششششهایی از اروپشششا ،از جملشششه جنگهشششای
منطقهای اصلی مانند کره و ویتنام ،فراهم میکردند.
26

مگداف پس از آن قادر بود که در کتابش به نام »امپریالیسم :از عصششر اسششتعماری تششا بششه امششروز«

در سششال  ۱۹۷۸در وحد تبخشششیدن بششه رشششتههای گونششاگون نظششریهی امپریالیسششم کلسششیک نقشششی
Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1966), 107–8; Paul M.

23

Sweezy, “Obstacles to Economic Development,” in C.H. Feinstein, Socialism, Capitalism, and Economic Growth
(Cambridge: Cambridge University Press, 1967), 194–95.
The Age of Imperialism
Harry Magdof
Imperialism: From the Colonial Age to the Present
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کلیشششدی ایفشششا کنشششد؛ کشششه ششششامل گشششردهمآوری مششششارکتهای مارکسشششی اولیشششه ،تحلیشششل وابسشششتگی ،نقشششد
هژمونی و نظششامیگری ایششال ت متحششد ،و بررسششی ابششر-شششرکتهای چنششدملیتی در یششک نظشام تشاریخی
واحد بود.
با وجود این که رقابت درون-سرمایهدارانه میان اقتصادهای غربی پیشرو تا حد قششابلتوجهی در
دورهی پساجنگ جهانی دوم نهان شد ،بیشتر نظریهپردازامن کلسی م
ک مارکسی امپریالیسششم چنیششن
استدلل میکردند که شرایط تاریخی سرمایهداری جهانی با شششکافهای جدیششدی کششه ،درنششتیجهی
رشششد نششاموزون ،بهطششور مششداوم ظششاهر میشششوند ،در معششرض تغییششر بششود .در سششال  ،۱۹۹۲مگششداف در
27

»جهانی سازی :به چه هدف؟«  ،هشدار داد که:
”نیروهشششای گریشششز از مرکشششز و مرکزگشششرا همیششششه در خشششود هسشششتهی فراینشششد سشششرمایهداری
همزیستی داشتهاند ،در حالی که گاهی یکی و گششاهی دیگششری غششالب اسششت .در نششتیجه،
دورههشششای صشششلح و همشششاهنگی بشششا دورههشششای اختلف و خششششونت جشششایگزین میششششوند.
عموماا سشازوکار ایششن تنششاوب هشم ششامل اششکال نظشامی و هشم اششکال اقتصششادی مبششارزه
میشششود ،در حششالی کششه قششویترین نیششرو پیروزمنششدانه ظششاهر میشششود و رضششایت را بششر
بازندگان تحمیل میکند .اما توسعهی ناموزون بهزودی تسلط مییابششد ،و یششک دورهی
مبارزه تجدیدیافته برای هژمونی پدیدار میشود“.

چپ و لباس تازهی امپراطور
موفقیتهششای چشششمگیر نظششریهی مارکسششی امپریالیسششم در قششرن بیسششتم را میتششوان در توانششایی آن
بششرای درک و سششنتز پدیششدههایی نظیشششر مششوارد زیششر دیشششد (۱ :نقششش سشششرمایهی انحصششاری؛  (۲رقششابت
درون-سرمایهدارانه کششه بششه دو جنششگ جهششانی منجششر شششد؛  (۳هژمششونی بینالمللشی بهعنششوان نیرویششی
موجب ثبا ت/بیثباتی؛  (۴ممانعت از رشد اقتصادی در بسیاری از کشششورهای جنششوب؛  (۵تصششاحب
?Globalization: To What End
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مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامششونی؛  (۶مششداخل ت نظششامی مکششرر؛  (۷یششک اشششرافیت کششارگری در
مرکز نظام؛  (۸ظهور عناصر کمپرادور متحششد بششا سششرمایهی خششارجی در کشششورهای توسششعهنیافته؛ و
 (۹امواج انقلبی جهانی در کشورهای پیرامونی.
بششا ایششن حششال ،در چنششد دههی اخیششر بسششیاری از ایششن پدیششدهها بهظششاهر فروکششش کششرده و یششا شششکلهای
جدیششدی بششه خششود گرفتهانششد .رقششابت درون-سششرمایهدارانه در واقعیششت »فراملششی« و جهششانی جدیششد
اغلب چیزی متعلق به گذشته به نظر میرسد .تعداد انگشتشماری از اقتصادهای در حشال ظهشور
نششششان میدهنشششد کشششه درون کششششورهای جنشششوب توسشششعهی اقتصشششادی سشششریع ،حشششتی تشششا حدوانشششدازهی
کشورهای شمال ،حداقل برای مدتی ممکن است؛ گرچه بهندر ت شکل توسعهی حقیقتششاا متکششی بششر
خود یا خودمرکز مبتنی بر بازارهای داخلی را به خود میگیرند .مداخل ت نظامی توسششط ایششال ت
متحشششد و متحشششدانش ،بشششا نقشششاب یشششک اجتمشششاع ملشششل ،اغلشششب اکنشششون )بشششه اششششتباه( بهعنشششوان مظشششاهر
جهانیشدن ،ضدتروریسم و بشردوستی دیده میشوند .پس از نابودی جوامعی از نششوع شششوروی
و ادغام مجدد چین در بازار جهششانی ،انقلبهششایی بششه هششدف گسسششت از نظشام جهششانی امپریالیسششت
دیگر میسر به نظر نمیآینششد .غششول ایششال ت متحشد بهواسشطهی پیشگامشششدن در قششالبزدمن یششک نظشم
جدیششد نولیششبرال ،دوبششاره خششود را از نظششر سیاسششی ،اقتصششادی و نظششامی در سششطح جهششانی تثششبیت
ی در مششورد زوال هژمششونی ایششال ت متحششد را زیششر سشؤال میبششرد .نششتیجهی
میکند؛ امری که پیشبینشش م
ی امپریالیسششم
همهی اینهششا زیششر شششک بششردمن چششارچوب بششه ارث رسششیدهی نظششریهی کلسششیک مارکسشش م
است .این امر در سالهای اخیر بششاعث ظهششور یششک رشششتهی کامششل از جایگزینهششای قششابلتوجه بششرای
ایششن نظششریهی کلسششیک شششده اسششت ،نظریههششای جششایگزینی همچششون امششپراطوری پسششا-مششدرن ،ابششر-
29

28

امپریالیسم  ،سرمایهداری فراملی ،و »نو-امپریالیسم« نولیبرال علیه »امپریالیسم نیو-دیل «.

Super-imperialism
New Deal imperialism
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30

»امشششپراطوری« اثشششر مایکشششل هشششار ت و آنتونیشششو نگشششری ایشششن تشششز پسشششا-مشششدرن را پیشششش میبشششرد کشششه
امپریالیسششم بششا یششک موجششودیت جدیششد بیشششکل ،ملقششب بششه امششپراطوری ،جششایگزین شششده اسششت .در
واژگان آنها» ،نه ایال ت متحد ،و نه بهراستی هیچ دولت-ملششتی ،امششروزه نمیتوانششد بششه مرکششز یششک
پششروژهی امپریالیسششتی شششکل بدهششد .امپریالیسششم بششه پایششان رسششیده اسششت .هیششچ ملششتی آنگششونه کششه
ملتهششای اروپششایی مششدرن بودنششد ،رهششبر دنیششا نخواهششد بششود« .ایششن دیششدگاه مششانع از اشششارهی آنهششا بششه
ادامهیافتمن اهمیت نقش واشنگتن نشد ،چرا که گفته میشود ایال ت متحد تنها قدرتی اسششت کششه
قادر است عشدالت بینالمللشی را مششدیریت کنششد .امشا آنطشور کششه بششه مششا گفتششه میششود ،ایشال ت متحششد
»نشششه بهعنشششوان عملکشششردی از انگیزههشششای ملشششی خشششود ،بلکشششه بشششه نشششام حشششق جهشششانی« چنیشششن میکنشششد.
امشششپراتوری بهعنشششوان یشششک دریشششای امپریالیسشششتی بشششدون مرزهشششای مششششخص تصشششویر میششششود ،یشششک
حششاکمیت بیدولششت کششه توسششط جهانیسششازی نولیششبرال و مشششروطهگرایی ایششال ت متحششد در ابعششادی
بششزرگ بششه پیششش رانششده میششود .ایششن امششپراتوری عششاری از تمرکششز اسششت و یششک »نششا-مکششان« را اششغال
میکند ،در حالی که هنوز به معنایی بر یک منطق سرمایهدارانه منطبق است.
هار ت و نگری جسورانه ادعا کردند که »امپریالیسم مششرگ سششرمایه میبششود ،اگششر کششه سششرمایه بششر آن
غششالب نمیآمششد .تحقششق کامششل بششازار جهششانی ضششرورتاا پایششان امپریالیسششم اسششت« .در نششتیجه ،دنیششا بششر
اسشششاس تصشششویر ایشششال ت متحشششد دوبشششاره ششششکل گرفشششت .بنشششابراین ،تحلیشششل هشششار ت و نگشششری بیششششکلی
مشخصاا پسا-مدرنی به خود میگیرد ،کششه در آن حششتی دولششت-ملششت ایششال ت متحششد تششابع فراینششدهای
»قلمروزداییشده«ی جهانیسازی ،بسط قانون اساسی ایال ت متحد »در حششوزهای نامحشدود« ،و
ی بیشششک ی
ل انبششوه
بازارهششای آزاد بیقیدوبنششد اسششت .همتششای دیششالکتیکی پسششا-مششدرن ایششن امششپراطور م
خلقششی بههمانانششدازه بیشششکل اسششت کششه در جسششتجویی نششامطمئن بششرای یششک اتحششادیهی کشششورهای
31

مشترکالمنافع ناروشن درگیر است.

Michael Hardt and Antonio Negri’s Empire
Commonwealth
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32

»ابششر-امپریالیسششم« بششرای اولینبششار توسششط ارنسششت منششدل ،در »سششرمایهداری متششاخر« در دههی
ی امششر سیاسشی در سشطح
 ،۱۹۷۰بهعنششوان یشک سشناریو ترسشیم شششد؛ سشناریویی کشه امکشان خشودگردان م
جهانی را مطرح میکرد ،کششه بششه یششک امششپراطوری بششزرگ اجششازه میدهششد تشا بششر دیگششران کسششب سشلطه

کنشششد .لیکشششن ،نظشششریهی ابشششر-امپریالیسشششم اهمیشششت فعلیاش را بشششه کشششار متفکرینشششی همچشششون مایکشششل
34

33

36

35

هادسن  ،پیتر گوان  ،لئو پانیچ  ،و سام گیندین مدیون اسششت .در اینجششا تأکیششد بششر امششپراطوری
ایششال ت متحششد از نششوع قششادر مطلششق اسششت ،کششه در آن ایششال ت متحششد رقبششای اصششلیاش در اروپششا و نیششز
ژاپن را »بهواسطهی مجموعهای گوناگون از ابزارهای سیاسی ،نظامی ،و بهخصوص مششالی درون
امپراطوری ایال ت متحد« ،جذب میکند .در کتششاب »درک سششرمایهداری جهششانی :اقتصششاد سیاسششی
37

امپراطوری ایال ت متحد« اثر پانیچ و گیندین در سششال  ۲۰۱۳کششانون تشوجه بششر »مششوفقیت ایششال ت
متحششد در آفریششدن دنیششایی از روی صششور ت خششودش تششا آغششاز قششرن بیسششتویکم« اسششت .بششا اینحششال،
برخلف هار ت و نگری ،این متفکرین »سرمایهداری جهشانی« را ریششهدار در »امشپراطوری ایششال ت
متحد« میبینند ،نه در امپراطوری بیدولت.
38

39

ویلیام رابینسششون و لسششلی اسششکلر در ارائهی دیششدگاه مششاوراء-امپریالیسششم پششرچمدار بودهانششد ،کششه
]طبشششق آن[ دنیشششا اکنشششون تحشششت تسشششلط سشششرمایهی فراملشششی ،از جملشششه یشششک »دولشششت فراملشششی« و یشششک
»طبقهی سرمایهدار فراملی« است .این جا به نظر میرسد اهمیت دولت-ملششت و بششورژوازی ملششی
حتی درمورد ایال ت متحد -در نتیجهی جهانیسازی اقتصشادی از بهسشرعت رو بششه کشاهش اسشت.امپریالیسم به معنای کلسیکاش دیگر مقولهای بامعنا نیست ،و با فراملیسازی سششرمایهداری در
تمشششام سشششطوح جشششایگزین میششششود .رابینسشششون مینویسشششد »جهانیسشششازی ششششامل رفشششع دولشششت-ملشششت

Late Capitalism
Michael Hudson
Peter Gowan
Leo Panitch
Sam Gindin
The Making of Global Capitalism: The Political Economy of American Empire
William Robinson
Leslie Sklair
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بهعنشششوان اصشششل سشششازماندهنده زنشششدگی اجتمشششاعی تحشششت سشششیاد ت سشششرمایهداری میشششود« .بنشششا بشششه
41

40

مشاهدهی ارنستو اسکرپنتی در »امپریالیسم جهانی و بحران بزرگ« همین رویکرد سرمایهی
فراملی است که امروزه تقریباا تکرار چشمانداز ماوراء-امپریالیسم کائوتسکی است.
42

نششو-امپریالیسششم اثششر هششاروی اقتصششاد-سیاسششی جهششانی امششروز را بهمثششابهی عرضششهی یششک سیاسششت
انتخششاب میششان »نششو-امپریالیسششم« نولیششبرال امششروز و یششک »امپریالیسششم نیششو-دیششل« بسششیار مرجحتششر
میبیند؛ از این نظر ،درک وی با تمام دیدگاههای ذکر شده تفاو ت دارد .هستهی اسششتدلل او علیششه
جهانیسازی نولیبرال جهت گرفته است؛ و جهانیسازی نولیبرال را بهعنوان نیرویی میبینششد کششه
اقتصشششاد جهشششانی و وجشششود اجتمشششاعی را بهمثشششابهی یشششک کشششل بازسشششازی میکنشششد تشششا درخشششور غایشششا ت
خصوصیشده و کالیی شدهی سرمایهی بینظم شود .او )در حالی که اصطلحا ت خشششویش را از
بششاران و سششوییزی قششرض میگیششرد( ادعششا میکنششد کششه امششروزه تنششاقض مرکششزی انباششش ی
ت گرایشششی بششه
بحششران »اضششافه انباشششت« همششراه بششا »فقششدان فرصششت بششرای سششرمایهگذاری سششودآور« یششا »مشششکل
جذب سود مازاد« است .او به یک روش نششو-لوکزامبششورگی اسششتدلل میکنششد کششه پاسششخ خلقششانهی
سرمایه به چنین اضافه انباشتی ،کشف یک خارج جدید و جهانیتر ،یعنی مجموعهی وسششیعی از
بخششششهای هنشششوز کشششالیی نششششده کشششه میتوانشششد در معشششرض سشششلب مشششالکیت قشششرار بگیشششرد ،اسشششت )کشششه
جشایگزین منشاطق غیششر-سشرمایهداری لوکزامبشورگ میششود( :فراینشدی کشه او برچسششب »انباششت از
ی اصششیل مششارکس از انباشششت اولیششه ،کششه بششرای
طریششق سششلب مششالکیت« بششدان میزنششد .اینجششا بازنمششای م
توضششیح رشششد اولیهی سششرمایهداری در اروپششای غربششی طراحششی شششده بششود ،بششه تمششام اشششکال سششلب
مششالکیت ،درون هششر شششکل مکششانی-زمششانی ،تعمیششم داده میشششود ،کششه شششامل »نیششرو ،نیرنششگ ،غششار ت و
تاراج دارایی« است.
با این وجود ،انباشت از طریق سلب مالکیت ،که بهعنوان منطق خلششع یششد از تمششام واقعیششت بشه نفشع
انباشت سرمایه درک میشود ،طبق تعریف خود هاروی ،از چنان ویژگی انتزاعی برخوردار است
Ernesto Screpanti
Global Imperialism and the Great Crisis
Harvey’s New Imperialism
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کششششه میتوانششششد همانقششششدر خششششوب بششششه پدیششششدارهایی بهیکانششششدازه متمششششایز همچششششون غششششار ت حقششششوق
بازنشسشششتگی دولشششتی ،خصوصیسشششازی مشششدارس ،کمکهشششای مشششالی سشششرمایهی مشششالی ،زمینخشششواری
جهانی ،کالییسازی رسانههای اجتمششاعی ،یششا تخریششب و بازاریسشازی منششابع عمششومی جششوی اطلق
شششود .بنششابراین]،نظششریهی نششو-امپریالیسششمم هششاروی[ بهسششادگی از بسششیاری از دغششدغههای تششاریخی و
انضششمامی نظششریهی امپریالیسششم نظیششر مششواردی کششه برشششمردیم جششدا میشششود ،و حششتی از نظریششا ت
سنتی مارکسی ]دربارهی[ استثمار فاصله میگیرد.
بنششابراین ،مسششئلهی »نششو-امپریالیسششم« بششه ایششن معنششا  ،بششه مسششئلهی نششو-لیبرالیسششم ،یششا یششک پیکریششابی
خصوصا بدخیم و شروری از سرمایهداری تقلیل مییابششد کششه بششه اششکال جدیششدی از سشلب مششالکیت
توسششل میجویششد .بنششا بششه گفتهی هششاروی ،آلترنششاتیو تششاریخی بششرای انباشششت امپریالیسششم نولیششبرال از
طریق سلب مالکیت درون مرزهای سرمایهداری] ،همانا[ »بازگشت به یک امپریالیسم ’نیششو-دیششل‛
نیکخواهانهتر است ،که ترجیحاا از خلل نوعی ائتلف قششدر تهای سششرمایهدار کششه کائوتسششکی آن
را مد تها قبل پیشبینی کرد میباشد .وی در اینجا اعلم میکند:
”سششاختن یششک ’نیششو-دیششل‛ جدیششد کششه هششم در سششطح داخلششی و هششم در سششطح بینالمللششی
توسششط ایششال ت متحششد و اروپششا ،رهششبری میشششود ،...قطعششاا بششرای مبششارزه در ایششن مقطششع
تاریخی کافی است ...و این فکر که ]نیو-دیل جدید[ ممکن است ،با پیگیری کافی بششا
یک ثبا ت مکشانی-زمششانی درازمششد ت ،مشششکل ت اضشافه انباشششت را در واقششع بششرای حششداقل
چنششد سششال تخفیششف بدهششد و نیششاز بششه انباشششت از طریششق سششلب مششالکیت را کششاهش دهششد،
امکان دارد نیروهای دموکراتیک ،پیشرو و انسانی را تشویق کند تا پشت آن به صششف
شوند و آنرا به نوعی واقعیت عملی تبدیل کنند .به نظر میرسششد ایششن درک یششک خششط
سشششششیر امپریالیسشششششتی بهمراتشششششب کمتشششششر خششششششونتآمیز و بهمراتشششششب خیرخواهشششششانهتر از
امپریالیسم خام نظامی ،که در حششال حاضششر توسششط جنبششش نششو-محافظهکششار در ایششال ت
متحد ارائه میشود ،پیشنهاد میکند“.
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امششا اسششتدلل های لزم بششرای اثبششا ت ایششن درک کششه چششرا یششک »امپریالیسششم جمعششی« جدیششد بششه رهششبری
ایال ت متحد زیر پرچم یک »نیو-دیل« جدید ،بهخصوص از منظر کشششورهای جنششوب ،در مقایسششه
بششا امپریالیسششم نولیششبرال امششروزی واشششنگتن »خششط سششیر امپریالیسششتی خیرخواهششانه«تششری اسششت،
ناگفته مانده است .این ]مدعا[ که یک سیاسششت خشاص امپریالیسششتی چیششزی اسششت کشه »بایشد بششرای
آن جنگید« ،مسلماا از منظر سوسیالیستی پرسشبرانگیز است.

امپریالیسمم سرمایهی انحصاری-مالی
یک رویکرد دقیقتر و واقعبینانهتر مارکسی به مسئلهی امپریالیسم در عصر ما ،که در همان حال
که شرایط تاریخی متغیر را در نظر میآورد از پارامترهای بنیششادی نظشریهی امپریالیسششم کلسشیک
بهره میبرد ،نیاز دارد بر انباشت سرمایه تمرکز یابد .این جا ،واقعیششت بسششیار مهششم انتقششال صششنعت
تولیدی در دهههای اخیر از جهامن شمال بششه جهششامن جنشوب اسششت .در سشال  ۱۹۸۰سششهم کششورهای در
حال توسعه از اشتغال صنعتی دنیا تا  ۵۲درصد افزایش یافته بود؛ تا سششال  ۲۰۱۲ایششن سششهم بششه ۸۳
ی
درصشششد افزایشششش یشششافت .در سشششال  ۶۱ ،۲۰۱۳درصشششد از جریشششان کششل سشششرمایهگذاری مسشششتقیم خشششارج م
جهانی به اقتصادهای در حال توسعه و در حال گذار وارد شششد ،کششه ایششن میششزان  ۳۳درصششد در سشال
 ۲۰۰۶و  ۵۱درصد در سال  ۲۰۱۰بود.
43

امششا آنچششه نیششاز بششه توضششیح دارد ایششن اسششت کششه علیرغششم ایششن انتقششال قششارهای صششنعت بششه پیرامششون،
ششششرایط اساسشششی مرکشششز و پیرامشششون در بیششششتر مشششوارد حفشششظ میششششود .ایشششن در نشششاتوانی ظشششاهری
کشورهای جهامن جنوب ،بهمثابهی یششک کشل -به اسششتثنای چیشن بششزرگ )از جملشه هنگکنشگ ،ماکششائو و
استان تایوان( ،برای اینکه از نظر اقتصادی به پای ملتهای مرکششز نظشام برسششند مشششهود اسششت .از
 ۱۹۷۰تا  ،۱۹۸۹میانگیمن تولید ناخالص داخلی سرانهی کشورهای در حال توسعه ،به استثنای چیششن

بششزرگ ،صششرفاا  ۶درصششد از تولیششد ناخششالص داخلششی سششرانهی کشششورهای جششی) ۷-ایششال ت متحششد ،ژاپششن،
Tectonic
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آلمان ،فرانسه ،بریتانیا ،ایتالیا و کانششادا( بشود .بششرای دورهی  ۱۹۹۰تشا  ،۲۰۱۳ایششن میششزان بشه  ۵.۶درصشد
سششقوط کششرد .در همیششن حیششن ،بششرای  ۴۸کشششور بششا کمششترین توسششعه ،متوسششط تولیششد ناخششالص داخلششی
سششرانه بهعنششوان سششهمی از تولیششد ناخششالص داخلششی سششالنهی جششی ۷-در طششی همششان دورههششا از ۱.۵
درصد به  ۱.۱درصد سقوط کرد )چیششن ،اقتصشاد درحششال ظهشور پیشششرو ،مهم ترین اسششتثنا بششرای ایششن
گرایش کلی است .اگر چین بزرگ میان کششورهای درحششال توسشعه گنجانششده ششود ،متوسششط درآمششد
سرانهی سالنهی کشورهای در حال توسعه بهعنوان درصدی از درآمد سششرانهی سششالنه کشششورهای
جششششی ۷-از  ۴.۷درصشششششد در دورهی  ۱۹۷۰تششششا  ۱۹۸۹بشششششه  ۵.۵درصشششششد در دورهی  ۱۹۹۰تششششا  ۲۰۱۳افزایششششش
مییابد.
مجله اکونومیسششت در سشال  ۲۰۱۴اعلم کشرد کشه نششانههایی کشه در دههی آغششازین ایشن قششرن خششبر از
رسیدن اقتصادهای در حال ظهششور ،بششه اسششتثنای چیششن ،بششه کشششورهای ثروتمنششد دنیششای سششرمایهداری
میدادند» ،یک انحششراف« از آب در آمدهانشد .مجلهی اکونومیسششت بشا ارجششاع بشه بیشانیهای در سشال
44

 ۱۹۹۷از طششرف لنششت پریچششت  ،اقتصششاددان ارشششد بانششک جهششانی ،کششه گفتششه بششود کششه اظهششار میداشششت
شکاف درآمششدی رو بششه گسششترش میششان ملشل غنشی و فقیششر »ویژگششی مسششلط تاریشخ اقتصشادی مشدرن«
است ،اعلم کرد که این روند در حال حاضر مجدداا خود را تأیید میکند .اکونومیست تأکید کرد
که با نرخ رشد کنونی در جهان در حال توسششعه ،بیشششتر از یششک قششرن -و حششتی احتمششال تششا سششه قششرن-
زمان خواهد برد تا کشششورهای در حششال ظهششور/در حششال رشششد ،بهعنششوان یششک گششروه )بهجششز چیششن( ،بششه
سطوح درآمدی کشورهای ثروتمند مرکز برسند.
دلیل ایششن برگشششتمن ظششاهری بخششت از اقتصششادهای در حششال توسششعه/در حششال ظهششور ،کششه بهمششد ت یششک
دهششه بهطششور وسششیعی تصششور میشششد دسششتاوردهای بزرگششی دارنششد ،را میتششوان )جششدا از اثششرا ت خششود
بحششران مششالی بششزرگ( تششا تششأثیرا ت متنششاقض بیرونسششپاری در حششال رشششد تولیششد صششنعتی توسششط ابششر-
45

شرکتهای چندملیتی -به هدف بهرهبرداری از نابرابریها در اقتصاد جهانی ،بهویژه در رابط بششا
Lant Pritchett
Corporations
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نیششروی کششار -ردگیششری کششرد .ایششن امششر در اشششکال گونششاگون در محافششل مششالی ابششر-شششرکتها بهعنششوان
46

ی« هزینههای نیروی کار» ،آربیتراژ نیروی کار جهانی«» ،آربیتراژ معامله نیروی کار
»برونسپار م
47

کمهزینششه« ،یششا صششرفا بهعنششوان اسششتراتژی کشششور کمهزینششه شششناخته میشششود .لول برایششان  ،مششدیر
48

دفتر نیویورک نشریهی سرمایهگذاری فصلنامهی مککینزی  ،در سال  ۲۰۱۰نوشت که:
”هر کمپانی که عملیا ت تولیدی یششا خششدماتی خششویش را بششه یششک کششور بشا بشازار در حشال
ظهششور و دسششتمزد کمتششر میسششپارد ...میتوانششد در هزینههششای نیششروی کششار صششرفهجویی
بسیاری کند ...حتی امروز ،هششزینهی کششار در چیششن یششا هنششد هنشوز کسششری )اغلششب کمتششر از
یک سوم( از کار همارز در دنیای توسعهیافته است .با این حال ،بهششرهوری نیششروی کششار
چینشششی و هنشششدی بهسشششرعت بشششال میرود ،و در حوزههشششای تخصصشششی )همچشششون مونتشششاژ
ی پیشرفته در چین یا توسعهی نرمافزار در هنششد( ،ممکششن اسششت برابششر یششا بیشششتر
فنآور م
از بهرهوری کارگران در ملل ثروتمند باشد“.
این امر بدین معناست که نهفقط هزینههای واحد کار بهطور کلی بهمراتب پایینتر هستند ،بلکه
همچنیشششن میتشششوان انتظشششار داششششت کشششه در حوزههشششایی کشششه بهشششرهوری در حشششال افزایشششش اسشششت ،ایشششن
هزینهها حتی بیشتر سقوط کنند .مککینزی به مشتریان سرمایهگذاری خویش گفت ،چنین کششار
ارزان و با بهرهوری بالیی در کششورهای در حشال توسشعه /در حششال ظهششور در صششدها میلیششون ،حشتی
میلیارد نفر در دسترس است؛ در حالی که تمام نیروی کار ایال ت متحد  ۱۵۰میلیون نفر است.
پشت چنین دسششتمزدهای کششثیفی در کشششورهای پیرامششونی تمششام تاریششخ امپریالیسششم نهفتششه اسششت ،و
نیز این واقعیت که در سال  ۲۰۱۱ارتش ذخیششرهی جهششانی کششار )بششه اضششافهی بیکششاران ،کششارگران فاقششد
امنیت ششغلی ،و جمعیشت غیرفعششال از نظششر اقتصشادی( ،در مقایسششه بشا یشک ارتششش کششار فعششال جهششانی
فقط  ۱.۴میلیاردنفری ،بالغ بر  ۲.۴میلیارد نفر بود .همین ارتش ذخیششره جهششانی -عمششدتا در جنششوب،
 :Arbitrage 46در علششم اقتصششاد و مششالیه بششه معنششای بهششره گرفتششن از تفششاو ت قیمششت بیششن دو یششا چنششد بششازار بششرای کسششب سششود اسششت
)ویکیپدیا(
Lowell Bryan

McKinsey Quarterly
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امششا همچنیششن در حشششال افزایشششش در شششمال -اسششت کشششه درآمشششد نیشششروی کششار را هششم در مرکشششز و هششم در
پیرامون پایین نگاه میدارد ،درحالی که دستمزدها را در پیرامون بششه خششوبی زیششر ارزش متوسششط
نیروی کار جهانی حفظ میکند.
49

تحلیشششل پانکشششاج قمشششاوا ت  ،استراتژیسشششت مشششدیریت ،در کتشششابش بشششا عنشششوان بیییاز-تعرییییف اسیییتراتژی
50

جهیییانی کشششه در سشششال  ۲۰۰۷منتششششر کشششرد ،نششششان میدهشششد کشششه صشششرفهجویی والمشششار ت در پرداخشششت
دستمزد از طریق آربیتراژ کار در چین ممکن است بیششش از  ۱۵درصششد بششوده و حششدود  ۴۵-۳۰درصششد
از سود عملیاتی کل والمار ت )که همچنین بهعنوان درآمد عملیاتی شناخته میشود؛ یعنی درآمششد
خالص ]منهای[ هزینهی عملیاتی پیش از پرداخت بهره و مالیششا ت( در سششال  ۲۰۰۶باشششد .اسششتراتژی
کشششور کمهزینششه بهخصششوص بششرای مششرحلهی مونتششاژ کالهششای تولیدشششده در کارخششانه دارای اهمیششت
است ،که مرحلهای بیشترین شد ت کار از مراحل تولید جهانی است .اغلب تولیششد ابششر-شششرکتهای
چندملیتی در چین برای صادرا ی
 ت کار مونتاژ اسششت ،کششه در کارخانههششای چینششی انجششام میشششود کششه
شدیداا بر کار مهاجر ارزان از نشواحی دور-افتششاده )»مششردم ششناور«( بششرای مونتششاژ محصشول ت اتکششا
دارند؛ ]محصولتی[ که اجزای فنششاورانهی اصلیشششان جششای دیگششر سششاخته میشششوند و سششپس بششرای
مونتششاژ نهششایی بششه چیششن وارد میگردنششد .در نهششایت ،محصششول ت مونتاژشششده عمششدتاا بششه کشششورهای
ی در حششال توسششعه بششرای چنیششن
سششرمایهداری مرکششز صششادر میشششوند )گرچششه چیششن یششک بششازار داخلشش م
کالهایی دارد(.
ششششرکتهای چینشششی هشششم سشششهمی از ایشششن صشششادرا ت میبرنشششد ،امشششا برنشششدگان واقعشششی ابشششر-ششششرکتهای
چنششدملیتی هسششتند .بششرای مثششال ،اپششل تولیششد قطعششا ت و اجششزای آیفونهششای خششود را به شششرکتهای
مقاطعهکار در تعدادی کشور سپرده و مونتاژ نهایی را به شرکت فاکسکان در چین واگششذار کششرده
اسششت .تششا حششد زیششادی در نششتیجهی دسششتمزدهای ارزانتششمر پرداختشششده بششرای عملیششا ت مونتششاژ تحششت
ی فششروش رسششید .در
شد ت کار بال ،سود اپل برای آیفششون  ۴در سشال  ،۲۰۱۰بشه  ۵۹درصشد قیمششت نهششای م
Pankaj Ghemawat
Redefning Global Strategy
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ی فروش که سهم نیروی کار در خود سرزمین اصششلی چیششن میشششود،
واقع ،آن بخش از قیمت نهای م
یعنی جایی که مونتاژ تولید روی می دهد ،فقط کسر ناچیزی از کل است .در سشال  ،۲۰۱۰بششرای هششر
آیفششون  ۴واردشششده از چیششن بششه ایششال ت متحششد ،بششا قیمششت خردهفروشششی  ۵۴۹دلر ،حششدود  ۱۰دلر بششه
هزینههای کار برای تولیشد قطعشا ت و مونتششاژ در چیششن تعلششق گرفششت ،کششه معششادل  ۱.۸درصشد از قیمششت
فروش نهایی است.
بهعنشششوان یشششک تجلشششی از ایشششن رونشششد کلشششی ،مقاطعهکشششاری )کشششه همچنیشششن در محافشششل مشششالی بهعنشششوان
51

شششیوههای غیرسششهامی تولیششد بینالمللششی شششناخته میشششود( بهطششور فزاینششدهای میششان شششرکتهای
چنششدملیتی در حوزههششایی از تولیششد از قبیششل اسششباببازی و کالهششای ورزشششی ،وسششایل الکششترونیکی
مصرفی ،قطعا ت خودرو ،کفشش و لبششاس متششداول میششود .چنیششن مقاطعهکاریهشایی بششا شششرایط و
ضوابط تعیینشده از طرف شرکتهای چندملیتی در مورد خششدما ت نیششز بششه کششار میرود .آندسششته
از مراکز تلفن که در سال  ۲۰۰۲تصمیم گرفتند تا از ایرلنششد بششه هنششد نقلمکشان کننششد ،طبششق گزارشششا ت
در موقعیتی قرار گرفتند که نرخ دستمزد پرداختشده به کارگران را تا  ۹۰درصد کاهش دهند.
در صشششنعت پوششششاک بینالمللشششی ،کشششه تولیشششد در آن تقریبشششا بهطشششور انحصشششاری در جهشششامن جنشششوب روی
52

میدهد ،طبق گفتهی زاهد حسین  ،اقتصاددان ارشششد بانشک جهششانی ،هششزینهی نیششروی کشار مسشتقیم
برای هر لباس بهطور معمول حدود یک تا سه درصد قیمت نهایی خردهفروشی است .هزینههای
دستمزد برای یک گرمکن آرمدوزیشده که در جمهوری دومینیکن تولید شده اسششت ،تششا حششدود ۱.۳
درصشششد قیمشششت نهشششایی خردهفروششششی در ایشششال ت متحشششد میرسشششد؛ و هشششزینهی نیشششروی کشششار )از جملشششه
دستمزد ناظرین طبقه( برای تولید یک پیراهششن کششبافت در فیلیششپین  ۱.۶درصششد اسشت .هزینههشای
کار در کشورهایی همچون چین ،هند ،اندونزی ،ویتنششام ،کششامبوج ،و بنگلدش بهطششور قششابلتوجهی
پششایینتر از مششوارد بالسششت .بششدینترتیب ،ارزش اضششافی بهدسششتآمده از چنیششن کششارگرانی عظیششم
است ،در حالی که این موضوع بهواسطهی این فاکت نهان میگردد کششه سششهم عمششدهی بهاصششطلح
Non-Equity
Zahid Hussain
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»ارزش افششزوده« صششرف فعالیتهششایی )بازاریششابی ،توزیششع ،دسششتمزدها در ابششر-شششرکتها( در کشششور
واردکنندهی ثروتمند میشود ،کششه از هزینههشای تولیشد مسشتقیم حششذف ششدهاند .در سشال  ،۲۰۱۰یششک
53

شرکت خردهفششروش سششوئدی بهنششام هنششس و موریششتز از شششرکتهای مقاطعهکششار در بنگلدش تششی-
شر ت میخرید ،در حالی که به کارگران حدود  ۲تا  ۵سنت )یششورو( بششرای هششر تشی-شششر ت تولیدشششده
میپرداخت.
نایششک ،یششک پیشششگام در شششیوههای غیرسششهامی تولیششد بینالمللششی ،تمششام تولیششدش را بششه شششرکتهای
مقاطعهکششار در کشششورهایی همچششون کششره جنششوبی ،چیششن ،انششدونزی ،تایلنششد ،و ویتنششام برونسششپاری
میکند .در سال  ،۱۹۹۶یک لنگه کفش نایک متشکل از  ۵۲قطعه توسط شرکتهای مقاطعهکشششار در
پنج کشور مختلف ساخته میشد .تمام هزینهي نیروی کار مستقیم بششرای تولیششد یششک جفششت کفششش
بسشششکتبال نایشششک بشششا قیمشششت خردهفروششششی  ۱۴۹.۵دلر در ایشششال ت متحشششد در اواخشششر دههی  ۱۹۹۰یشششک
درصد از این رقم ،معادل  ۱.۵دلر بود.
امپریالیسششششم همچنیششششن شششششامل مسششششابقه بششششرای ]بهدسششششتآوردن[ منششششابع ،بهخصششششوص منششششابع انششششرژی
اسششتراتژیک ،همچششون هیششدروکربن میشششود ،کششه البتششه ایششن رویکششرد بششه تمششام مششواد معششدنی کلیششدی،
54

همچون منابع حیاتی ژنتیکی )نظیر بذرها(  ،غششذا ،جنگشل ،زمیششن و حششتی آب بسششط مییابششد .بششرای
ی مرکششز مسششئلهی محششدودیتهای زیسششتمحیطی نیششاز بششه کنششترل منششابع در
کشششورهای سششرمایهدار م
جهششامن جنششوب را نشششان داده اسششت -اگششر اصششل نشششانهای وجششود داشششته اسششت .افراطیتریششن مششورد
55

امپریالیسششم زیسششتمحیطی چیششزی کششه ریچششارد هششاس )رئیششس شششورای روابششط خششارجی در دوازده

سال اخیر ،و پیششش از آن مششدیر برنششامهریزی سیاسششت در وزار ت امششور خششارجه تحششت هششدایت کششالین
56

پاول در طی حمله  ۲۰۰۳به عراق( آن را جنششگ سشی سشالهی جدیششد در خاورمیشانه مینامششد ،کنششترل
بخش قابلتوجهی از ذخایر نفتی جهان را هدف قرار داده است .به علوه ،این جنگ سی سالهی
Hennes & Mauritz
Vital germplasm
Richard Haass
Colin Powel
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جدید تنها بخشی از استراتژی بزرگ اتحاد ناتو به رهبری ایال ت متحد بششرای واردکششردمن کششل هلل
ژئوپولیتیک گسترده از اروپای شرقی و بالکان به خاورمیششانه و از آفریقششای بششه آسششیای مرکششزی ،کششه
اکنششون بهعنششوان »هلل بیثبششاتی« شششناخته میشششود ،بششه حششوزهی سششهگانهی تحششت نفششوذش اسششت.
ی اتحششاد ششوروی از صششحنهی تاریششخ در اوایششل دههی
چرا که بههمهی ایششن نششواحی ،در پششی فروپاششش م
 ۱۹۹۰بهعنوان مناطقی آماده برای تصاحب نظاره میکرد .ایششن پیشششروی امپریالیسششتی در کمتششر از
یک ربع قرن از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی آنقششدر تهششاجمی بششوده اسششت کششه
آنچه اکنون یک »جنگ سرد دوم« با روسششیه نامیششده میشششود ،بششه نظششر میرسششد کششه در حششال رشششد
باشد.
مسابقهی رو به رشد برای منابع پس پشت مبارزهی ژئوپولیششتیکی کنششونی بششه یششک اسششتخراجگرایی
دامششن میزنششد ،کششه بششه هششر گوشششه از جهششان گسششترش مییابششد ،و بهطششور فزاینششدهای بششه قطششب شششمال؛
جایی که یخ در حال ذوب دریا از تغییرا ت آب و هوایی ،قلمروهایی جدیدی بششرای اکتشششاف نفششت
57

میگشاید .بنا به گفتهی تحلیلگر انرژی مایکل کلر  ،این تلش برای منششابع جهششانی میتوانششد تنهششا
به یک جهت اشاره داشته باشد:
انباشت منازعا ت و غضبها میان »قدر تهای بزرگ« ناشی از جستجوی رقششابتی انششرژی هنششوز بششه
نقطهای نرسششیده اسششت کششه یششک برخششورد خشششونتبار میششان هششر جفششت یششا گروهششی از آنهششا را بتششوان
ی ظهششششور ناسیونالیسششششم انششششرژی و
محتمششششل فششششرض کششششرد ....بششششا ایششششن وجششششود ،تلفیششششق دو رونششششد کلیششششد م
انباشتهشدمن سوءنیت میان بلوکهای از پیش موجومد چین-روسیه و ایال ت متحششد-ژاپششن را بایششد
بهعنوان یک نشانهی خطرناک برای آینده فرض کرد .هر یک از این پدیششدهها ممکششن اسششت ریشششهی
خششود را داشششته باشششد ،امششا شششیوهای کششه اینهششا شششروع بششه درهمآمیختششن در مبششارزا ت رقششابتی بششر سششر
نششواحی اصششلی تولیدکننششدهی انششرژی در حششوزهی دریششای خششزر ،خلیششج فششارس ،و دریششای چیششن شششرقی
کردهاند شوم است ...اگر رهبران ملی از باختن یک ناحیهی اصلی به یک دولششت رقیششب بترسششند و

Michael Klare
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متقاعد شده باشند که عرضهی انرژی جهششانی ممکششن اسششت در یششک عصششر »نفششت-دشششوار « ناکششافی
باشششد ،در ایششن صششور ت امکششان دارد کششه آنهششا غیرعقلنششی عمششل کننششد و یششک نمششایش عضششلنی زور را
ترتیب بدهند؛ بهطوری که زنجیرهای از رخدادها را به راه بیاندازنششد کششه هیچکششس قششادر بششه کنششترل
مسیر نهاییاش نخواهد بود.
بحششران موشششکی کوبششا در سششال  ،۱۹۶۲و دیگششر رخششدادهای تششازهتر ،بششه رهششبران محلششی تجششربهای در
مدیریت چنین برخوردهای ذاتاا خطرناکی دادهاند .اما هیچکشس در دوران اخیششر مجبششور نبشوده بشا
عالمم قدر تهای تهاجمی متعددی که برای منابع ارزشششمند و بهطششور فزاینششدهای کمیششاب در سششطحی
جهششانی -و اغلشششب در منششاطقی کششه ذاتششاا ناپایششدار و از پیششش بششر لبهی کشششاکش قشششرار دارنشششد -رقششابت
میکننششششد ،مقششششابله کنششششد .جلششششوگیری از نششششزاع چنششششدجانبهای از ایششششن نششششوع ،کششششه بششششه صششششور ت کشششششتار
غیرقابلتصششوری فششوران کنششد ،به افششرادی نیششاز دارد کششه خونسششردترین در دوران باشششند؛ پیشششهکردمن
چنیشششن رویکشششردی در زمشششانی کشششه ششششرایط ششششروع بشششه خرابششششدن میکنشششد ،ممکشششن اسشششت حشششتی از
قابلیتهای سالمترین و فاضلترین رهبران فراتر رود.
ظهور منابع غیرمتعارف گونششاگون سشوختهای فسششیلی در سشالهای اخیششر بخشششی از جسششتوجوی
تبآلود برای منابع هیششدروکربن در سراسششر دنیاسششت ،و در حششالی کششه موقتششاا نگرانیهششای مربششوط بششه
عرضششششه را کششششاهش میدهششششد )بهویششششژه در نششششتیجهی بهرهگیششششری از فنششششاوری ایجششششاد شکسششششتگیهای
هیدرولیکی( ،از نظر مششادی تلش جهششانی لجامگسششیخته بششرای سشوختهای فسششیلی را تغییششر نششداده
است.
جنبش روبهبیششرون سششرمایهداری تعمیمیششافته-انحصششاری ،از نظششر اقتصششادی در درجهی اول توسششط
نزاع رقابتی برای بهدستاوردمن موقعیتهای کمهزینه بهواسطهی برونسپاری منابع نیششروی کششار
و مششواد خششامی کششه بهطششور فزاینششدهای کمیششاب اسششت ،و رانتهششای انحصششاری کششه تمششام اینهششا تولیششد
میکنند به جلو رانده میشود .نتیجهی این روند ،همانطور که دیدهایم ،صرفهجوییهای عظیم

'Tough oil' era
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در هششششششزینهی تولیششششششد بششششششرای شششششششرکتهای انحصششششششارگرای منفششششششرد اسششششششت کششششششه حاشششششششیههای سششششششود
گسشترشیابندهای ایجششاد میکنششد ،کشه همششراه بشا اششکال سشنتیتر بشاجوخراج ،بشه یشک جریشان مششداوم
رانشششت امپریالیسشششتی بشششه سشششمت مرکشششز نظشششام منجشششر میششششود .مقشششدار کامشششل مشششازاد استخراجششششده
بهواسطهی پیچیششدگی عظیششم زنجیرههشای ارزش جهششانی ،نسششبتهای مبششادله ،حسششابهای پنهششان ،و
بالتر از همه توسط مشاهیت خششود محاسشبهی سشرمایهدارانهی تولیششد ناخششالص داخلششی نهششان داشششته
میششششود .بخششششی از رانشششت امپریالیسشششتی در کششششور پیرامشششونی بشششاقی میمانشششد و بشششه مرکشششز منتقشششل
نمیششششود ،در عشششوض ،ایشششن بخشششیش پرداخشششتی بشششه طبقشششا ت حشششاکم محلشششی بشششرای نقشششششان در بشششازی
جهانیسازی را تشکیل میدهد .در این ضششمن ،حششدود  ۲۱تریلیششون دلر از ایششن بششاج جهششانی در حششال
حاضششر در »پناهگششاه مسششتحکم داراییهششای بششزرگ« ،یعنششی در جزایششر عششاری از مالیششا ت در خششارج از
کشور قرار دارد.
در مرکز اقتصاد سرمایهداری گرایش بششه رکششود اقتصششادی بهطششور فزاینششدهای خششودش را از میششانهی
ب تلشهششای مکششرری در راسششتای تحریششک نظششام
دههی  ۱۹۷۰نمایششان کششرده اسششت .ایششن گرایششش مسششب م
برای هزینهکردن در حوزهی نظامی شده است ،امری که ایال ت متحششد موتششور محششرکهی آن اسششت.
با این حال ،این استراتژی محدودیت خششود را نشششان داده اسششت ،چششرا کششه ایجشاد تکشانهای روبهجلششو
برای اقتصاد سرمایهداری که به قدر کششافی بششزرگ باشششد ،بششا وسشایل موجششود در محیششط امششروز ،لزم
است تا ابعاد یک جنگ جهانی را تقبل کند.
تحت چنین شرایطی ،زمانیکه ابششر-شششرکتها در دهههششای  ۱۹۷۰و  ۱۹۸۰بهرغششم کششاهش فرصششتهای
سششرمایهگذاری در پششی حفششظ و حششتی گسششترش مششازاد اقتصششادی روبهرشششد خششود بودنششد ،مازادهششای
عظیمشششان را درون سششاختار مششالی ریختنششد ،تششا از طریششق تبششدیل تمششام جریانهششای درآمششد احتمششالا
م
تحققپذیر در آینده به اوراقبهادار سودهای سریعی را بیابند و بششه دسششت آورنششد .در نششتیجهی ایششن
اقداما ی
 ت تمرکز فزاینده )»ترکیب و ادغام«( و بدهی جدید ملزم با آن؛ عرضهی اوراقبهششادار کششه
نمایانگر جریان درآمد از وامها و بدهیهای از پیش موجود برای مسششکن و خریششد لششوازم مصششرفی
که قروض جدیششد را بششر روی قششدیمیها میانباشششت بششود؛ و مسششائل جدیششد بششدهی و حقششوق صششاحبان
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سهام که درآمد انحصششاری بشالقوهی آتشی ثبشت اخششتراع ،کششپیرایت و دیگشر حقشوق مششالکیت فکششری را
بدل بشه سشرمایه سشاخت ،همگششی در پشی یک دیگر آمدنشد .بخشش مششالی هشر نشوع ابشزار مششالی کشه ششاید
میتوانسشششت از طشششرف یشششک جریشششان درآمشششد فرضشششی از جملشششه از معشششامل ت در خشششود ابزارهشششای مشششالی
حمششایت شششود را فراهششم کششرد .نششتیجه ،آنگششونه کششه مگششداف و سششوییزی از پیششش در مراحششل اولیهی
فراینششد در اواخششر دههی  ۱۹۷۰تششا دههی  ۱۹۹۰مسششتند سششاختند ،یششک افزایششش گسششترده در ابرسششاختار
مالی اقتصاد سرمایهداری بود.
ی
ی فضششا-زمششان م
ایششن مالیسششازی اقتصششاد سششه تششأثیر عمششده داشششت .اول ،اینکششه در خششدمت جداسششاز م
هرچهبیشششتمر مطالبششا ت مششالی اندوختهشششوندهی ثششرو ت )یششا »انباشششت دارایششی«( از سششرمایهگذاری
ی کامل ایندو غیرممکن است .این بدان معنا
بالفعل )یعنی انباشت سرمایه( بود؛ هرچند جداساز م
ی کششه از رشششد اقتصششاد زیربنششایی پیشششی گرفتششه بششود بششه
بششود کششه اندوختهشششدمن بلندمششد ت ثششرو ت مششال م
مشخصششهي اقتصششادهای پیشششرو سششرمایهداری بششدل شششد )پدیششدهای کششه بهتششازگی در یششک روش نششو-
کلسشششیک توسشششط تومشششاس پیکشششتی بشششر آن تأکیشششد ششششده اسشششت(] .رونشششدی[ کشششه نظشششم سشششرمایهداری
بیثبا تشدهتری را در مرکز میآفرینششد ،نظمی کششه در افزایششش چشششمگیر بششدهی بهعنششوان سششهمی از
تولیششد ناخششالص داخلششی آشششکار شششد .دوم ،فراینششد مالیسششازی بششه بنیششان اصششلی )بششه همششراه انقلب در
ارتباطشا ت و فنششاوری دیجیتششالی( عمقبخششی و گسشترش کالییسشازی در سراسشر دنیشا بشدل شششد ،و
اقتصششادهای مرکششز دیگششر بششه همششان میششزان قبشش ی
ل مراکششز جهششانی تولیششد صششنعتی و انباشششت سششرمایه را
تشکیل نمیدادند ،بلکه در عوض هرچه بیشتر بر نقششان بهعنوان مراکز کنترل مالی و انباشت
دارایی تکیه میکردند .این امر به جششذب جریانهشای درآمششد کشال در سراسششر اقتصشاد دنیششا ،از جملشه
به کالییسازی فزایندهی دیگششر بخشهششا -خششدما ت پششایهای همچششون ارتباطششا ت ،آمششوزش و خششدما ت
بهداشششتی کششه سششابقاا تنهششا تششا حششدی کششال بودنششد -وابسششته بششود .سششوم ،همششانگونه کششه سششوییزی گفششت،
ی فراینششششد انباشششششت سششششرمایه« ،بششششه افزایششششش عظیششششم شششششکنندگی تمششششام اقتصششششاد جهششششان
»مالیسششششاز م
سرمایهداری منجر شد] ،اقتصششادی[ کشه بششه رشششد روبنشای مششالی بیشش از پشایهی تولیششدیاش وابسششته
گردیششد ،کششه در نششتیجهی آن نظشام بهطشور فزاینششدهای مسششتعد ابتل بششه حبابهشای دارایششی شششد کششه بششه
30
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صور ت دورهای میترکند و ثبششا ت سششرمایهداری جهششانی بهعنششوان یششک کلیششت را تهدیششد میکننششد؛ کششه
متاخرترین آن در بحران مالی بزرگ از سال  ۲۰۰۷تششا  ۲۰۰۹بششود .ایششال ت متحششد بششا تششوجه بششه سششلطهی
مشششالیاش بهنحشششو منحصشششربهفردی قشششادر اسشششت بحرانهشششای اقتصشششادیاش را بشششر دیگشششر اقتصشششادها،
59

بهخصشششوص اقتصشششادهای جهشششامن جنشششوب ،فرافکنشششی کنشششد .همشششانطور کشششه یشششانیس واروفشششاکیس در
60

مینوتششور جهششانی ذکششر میکنششد» ،تششا بششه امششروز ،هششر وقششت بحرانششی بششال میگیششرد ،سششرمایه بششه دلر
میگریششزد .دقیقششاا بششه همیششن دلیششل اسششت کششه بحشششران سششال  ۲۰۰۸بششه یششک جریششان ورودی سششرمایهی
ی انبوه به دلر منجر شد ،حال آنکه بحران از وال استریت آغاز شده بود«.
خارج م
مشششرحلهی سشششرمایهی مشششالی-انحصشششاری جهشششانی ،کشششه بشششا جهانیسشششازی تولیشششد و نظاممنشششدکردن رانشششت
امپریالیستی گره خورده است ،یک الیگارشی مششالی و یششک بازگشششت بششه ثششرو ت دودمششانی را ،عمششدتاا
در ملل مرکز ،پدید آورده است که در تقابل با طبقهی کارگری قششرار دارد کششه بهطششور فزاینششدهای در
سراسر دنیا تعمیم مییابد )اما شدیداا چندپاره هششم هسششت( .بخششش پیشششرو طبقهی سششرمایهدار در
کشششورهای سشششرمایهداری مرکشششز اکنششون متششششکل از چیشششزی اسشششت کشششه میتشششوان آنرا رانتخوارهششای
جهانی نامید که به رشد سرمایهی مالی-انحصاری جهششانی ،و تمرکششز و مرکزیتیششابی فزاینششدهی آن
وابسششتهاند .بازتولیششد ایششن نظششام امپریالیسششتی جدیششد ،آنطششور کششه امیششن در »سششرمایهداری در عصششر
جهانیسازی« توضششیح میدهششد ،بششر تششداوم پنششج انحصششار اتکششا دارد (۱ :انحصششار فنآوری؛  (۲کنششترل
مشششالی بازارهشششای جهشششانی؛  (۳دسترسشششی انحصشششاری بشششه منشششابع طشششبیعی زمیشششن؛  (۴انحصشششار رسشششانه و
ارتباطششششا ت؛ و  (۵انحصششششارا ت بششششر سششششلحهای کشششششتارجمعی .پشششششت همگششششی اینهششششا خششششود بنگاههششششای
انحصاری غولآسا قرار گرفتهاند ،با ]در نظر گرفتن این امر که[ درآمد  ۵۰۰بنگششاه خصوصششی برتششر
جهششانی کششه در حششال حاضششر برابششر بششا حششدود  ۳۰درصششد درآمششد جهششان اسششت ،عمششدتاا در مراکششز نظششام
سششرمایهداری و بازارهششای مششالی مرکششز تجمیششع شششدهاند .همششانطور کششه بششورون در رابطششه بششا  ۲۰۰ابششر-
شرکت چندملیتی بزرگ دنیا خاطرنشان میکند ۹۶» ،درصد ]آنها[  ...تنهششا در هشششت کشششور دفششاتر

Yanis Varoufakis
The Global Minotaur
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مرکششزی دارنششد ،از نظششر قششانونی بهعنششوان ابششر-شششرکتهای یکپششارچهی هشششت کشششور ثبششت شششدهاند ،و
ل سششرمایه حضششور دارنششد .کمششتر از دو درصششد اعضششای
هیئت مدیرههای آنهششا در هشششت کششومر متروپش م
هیئششت مششدیرههای آنهششا از اتبششاع ایششن کشششورها هسششتند ...دامنهی آنهششا جهششانی اسششت ،امششا امششوال و
صاحبانشان یک پایگاه ملی روشن دارند«.
ی تولید تحت رژیم ابششر-شششرکتهای چنششدملیتی غولآسششا از الگشویی پیششروی
بنابراین ،بینالمللیساز م
61

میکند که اولینبار توسط استفن هایمر تشریح شششد ،و اخیششرا ارنسششتو اسششکرپاتینی بششر آن صششحه
گذاشت؛ او مینویسد »کمپانیهای چندملیتی بزرگ« با »تولیششد غیرمتمرکششز امششا کنششترل متمرکششز«
ی یششک
مشششخص میشششوند» ،کششه در نششتیجهی آن فراینششد گسششترش سششرمایهگذاری مسششتقیم خششارج ی
جریششان دائمششی از سششودها را از جنششوب بششه شششمال دربرمیگیششرد ،یعنششی از پیرامششون بششه مرکششز قششدر ت
امپریالیستی سرمایهی چندملیتی«.
امروزه تهدید انفجار این نظام در همهجا آشکار است .هژمونی ایال ت متحششد در عرصششهی نظششامی
عرصششهای کششه قششدر ت بششه راه انششداختمن تخریششب بیحدوحصششر را حفششظ میکنششد ،امششا قششدر م ت آن بششرای
کنششششترل رخششششدادهای ژئوپولیششششتیکی روبهزوال اسششششت -همششششراه بششششا هژمششششونی اقتصششششادیاش در حششششال
عقبنشششششینی اسششششت .امششششروزه حلقههششششای سیاسششششت خششششارجی ایششششال ت متحششششد آنچششششه کششششه برخششششی از
تیزهششوشترین متفکریششن وضششع مسششتقر تأکیششد میکننششد را کششاملا دریافتهانششد ،اینکششه برتششری جهششانی
ایال ت متحد در حال بدلشدن به یک امپراطوری مبتنی بر نیروی ترکیششبی )نظششامی ،اقتصششادی و
سیاسی( سهگانهی ایال ت متحد/کانادا ،اروپای غربی و ژاپن میباشد .ایششال ت متحششد گرچششه هنششوز
برتششری جهششانیاش را حفششظ میکنششد] ،امششا[ تنهششا هنگششامی قششادر اسششت بششه نحششو فزاینششدهای قششدرتش را
بهعنشوان یششک »کلنششتر« اعمششال کنشد کشه از طشرف »دارودسششتهی کلنششتر« حمشایت ششود )کششه اروپششای
62

غربی و ژاپن نمود آن هستند(؛ همانطور که در کلنتر بیمیل اثشر مشششهور هشاس و آثشار متعششاقب
آن بهخوبی بیان شده است .بنابراین ،این سهگانه به رهبری ایال ت متحششد ،بهواسششطهی نهادهششایی
Stephen Hymer
The Reluctant Sherif
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همچششون جیشش  ۷و نششاتو ،و نششه مسششتقیماا توسششط خششود واشششنگتن ،بهطششور فزاینششدهای در پششی اسششتقرار
خششود بهعنششوان نیششروی حششاکم جدیششد اسششت .هششدف ایششن اسششت کششه منششافع قششدر تهای امپریالیسششتی
ی سشششرمایهداری مرکشششز را از طریشششق ابشششزار سیاسشششی ،اقتصشششادی و نظشششامی گسشششترش دهنشششد ،و
قشششدیم م
همزمشششان تهدیشششدهایی کشششه از جشششانب چیشششن در حشششال ظهشششور ،روسشششیهی در حشششال بهبشششود ،اقتصشششادهای
درحششالظهور بهطششورکلی ،و شششورش جهششانی علیششه نششو-لیبرالیسششم مسششتقر در جنبششش سوسیالیسششتی
امریکای لتین را مهار کنند.
63

هاس وضعیت دنیای جاری را »از هم پاشششیدگی« توصششیف میکنششد .او بهعنششوان شششاهد بششه نقششش
ایال ت متحد در بیثبا تساختن خاورمیانه و افریقای شمالی ،ظهور دولششت اسششلمی عششراق و شششام
)داعش( ،ستیزهای روبهرشد ایال ت متحد با چین بشر سششر دریششای چیششن جنشوبی و افریقشا ،بازگشششت
روسیه بهعنوان یک قششدر ت جهششانی )کششه در منازعششا ت بششر سششر کریمششه و اوکرایششن خششود را نشششان داد(،
ی )بهبیششان هششاس( دولتهششایی همچششون »برزیششل ،شششیلی ،کوبششا ،و ونششزوئل« ،همچنیششن یششک
گمراهشش م
مجموعهی کامل از تغییر رژیمهای ناموفق به ابتکار واشنگتن ،اشاره میکند .او نتیجه میگیرد:
»پرسش این نیست که آیا دنیا به از هم پاشششیدگی ادامششه میدهششد یشا نشه ،بلکشه ]پرسشش ایششن اسشت
که[ این ]از همپاشیدگی[ با چه سرعت و تا چه حد ادامه خواهد یافت«.
64

همشششانطور کشششه ایسشششتوان مششزاروش بششه مششا میگویشششد ،تمششام ایشششن نکششا ت برجسششته» ،بهطششور بششالقوه
مرگبششارترین مششرحلهی امپریالیسششم« را برجسششته میسششازند .شششاید ایششن یششادآور جششدیبودن وضششعیت
جهشششانی امشششروز اسشششت کشششه متخصصشششین هواشناسشششی ششششوروی و ایشششال ت متحشششد در دههی  ۱۹۸۰ایشششن
واقعیت را به دنیا هشدار دادند که یک جنگ اتمی تمامعیار یشک زمسشتان هسششتهای ایجششاد خواهششد
کششرد ،کششه بششه کششاهش دمششای تمششام قارههششا تششا چنششدین درجششه و احتمششال دههششا درجششه ،و نششابودی بخششش
بسششیاری از خششود زیسششتکره و بههمششراه آن نششابودی بشششریت خواهششد انجامیششد .ای.پششی.تامپسششون در
65

»یادداشتهایی در باب انهدامگرایی ،مرحلهی آخر تمدن« چنیششن سشناریویی را در ذهششن داشششت.
The Unraveling
István Mészáros
”“Notes on Exterminism, the Last Stage of Civilization.
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در حشال حاضششر بشه نظشر نمیآیششد کشه یشک جنششگ میشان قششدر تهای بششزرگ خطشری قریبالوقششوع باششد.
ی مششافوق اسششتثمارگر و توسششعهطلب
هرچند بیثبششاتی ایجادشششده توسششط نظششام جهششانی امپریالیسششت م
معاصششر بششه رهششبری ایششال ت متحششد ،کششه اکنششون از طریششق مششداخل ت نظششامی و جنگهششای هواپیماهششای
بدونسرنشین در نیم دوجین کشور بهطور همزمششان دخششالتگری میکنششد )و برنششامهاش ایششن اسششت
کششه در دههی بعششدی  ۲۰۰میلیششارد دلر بششرای مششدرنیزهکردن زرادخششانهی هسششتهای عظیششم خششود صششرف
کند( ،بیانگر راههای بیشماریست که در آن یک رویارویی مرگبششار میتوانششد تکشوین یابششد .انتظششار
میرود که تنها تغییر آبوهوایی ،در کنار ادامهی کسبوکار به روالششی کششه در جریششان اسششت ،تمششدن
را بیثبششا ت سششازد و خطششر یششک جنششگ جهششانی کششه بهسششرعت بششه تخریششبی در سششطح سششیاره خواهششد
انجامید را تشدید کند.
مسئولیت چپ تحشت ایششن ششرایط ،بشه بیشان لنیشن ،رویششارویی بشا »تناقضشا ت سشتیزها و تششنجهایی
است -نهفقط اقتصادی ،بلکه همچنین سیاسی ،ملششی و غیششره« -کششه بهطششور فزاینششدهای توصششیفگر
دوران ما هستند .این به معنای پرورش یک جنبش جهانی »بیپروا«تر از پایین است کششه چششالش
کلیدی آن منحلکردن امپریالیسم باشد ،که بهعنوان تمام اساس سییرمایهداری در زمییان مییا درک
66

میشششششود ،و هششششدفش خلششششق یششششک نظششششم اجتمششششاعی-سوختوسششششازانهی افقیتششششر ،مسششششاوا تطلبانه،
صلحآمیز و پایا تحت کنترل تولیدکنندگان همبسته باشد.

Matabolic
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سمیر امین
ترجمه :معصومه فراهانی

دربارهی نویسنده :سمیر امین متولد  ۳سپتامبر  ۱۹۳۱در قاهره ،اقتصششاددان مصششری و
از نظریهپردازان مشهور توسعه بهویژه در حوزهی آفریقا اسششت کششه در داکششار پششایتخت
سنگال زندگی میکند .کتابهای او توسط نشر مانتلی ریویششو منتشششر شششده اسششت کششه
شششامل »ویششروس لیششبرال ،جهششانی کششه مششا امیششدواریم بششبینیم«» ،قششانون جهششانی ارزش«،
»انفجششششار سششششرمایهداری مهششششاجر« ،و »سششششه مقششششاله دربششششارهی نظششششریهی ارزش مششششارکس«
میشوند.
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درسهایی از قرن بیستم
لنین ،بوخارین ،استالین و تروتسکی در روسیه ،و همچنین مائو ،چوئن لی ،و دنگژیائوپینششگ در
1

چین ،تاریخ دو انقلب بزرگ قرن بیستم را شکل دادند  .آنها بهعنوان رهبران احزاب کمونیسششت
انقلبشششی و سشششپس بهعنشششوان رهشششبران کششششورهای انقلبشششی ،بشششا مششششکلتی بشششرای رسشششیدن بشششه انقلب
پیروزمندانه در کششورهای سشرمایهداری پیرامشونی مشواجه شششدند و مجبشور بششه »تجدیشدنظر« )مششن
تعمداا از این اصطلح اسششتفاده میکنششم ،کششه توسششط بسششیاری تشوهین محسششوب میگششردد( در تزهششای
بهارثرسشششیده از مارکسیسشششم تشششاریخی انترناسشششیونال دوم ششششدند .لنیشششن و بوخشششارین در تحلیلهششای
2

3

خود از سششرمایهداری انحصششاری و امپریالیسششم ،از هابسششون و هیلفردینششگ بسششیار پیشتششر رفتنششد و
ایشششن نشششتیجهگیری مهشششم سیاسشششی را مطشششرح کردنشششد :جنشششگ امپریالیسشششتی در سشششالهای  ۱۹۱۴تشششا ،۱۹۱۸
انقلبی به رهبری پرولتاریا را لزم و ممکن سشاخت )لنیشن و بوخشارین در میششان انشدک -اگششر نه تنهشا-
کسانی بودند که جنگ را پیشبینی کردند(.
من در اینجا محشدودیتهای تحلیلششان را -بهواسشطهی برخششورداری از پسششینیبودن ایشن تحلیششل-
نششششان خشششواهم داد .لنیشششن و بوخشششارین امپریالیسشششم را بهعنشششوان یشششک مشششرحلهی جدیشششد )»بشششالترین
مرحله«( از سرمایهداری در نظر میگرفتند که با توسعهی انحصارا ت همبسششته اسششت .مششن ایششن تششز
را زیششر سششؤال میبششرم و ادعششا میکنششم کششه سششرمایهداری تششاریخی همششواره امپریالیسششتی بششوده اسششت،
بدینمعنی که از زمان پیدایشاش )قششرن ششانزدهم( بشه یششک قطبیسشازی میششان مراکششز و کششورهای
ی مؤخمر خود تشدید شده است.
پیرامونی منجر شده است ،که تنها در طی مسیر توسعهی جهان م
نظششام پیشششا-انحصششاری قششرن نششوزدهم کمششتر امپریالیسششتی نبششود .بریتانیششای کششبیر هژمششونی خششویش را
دقیقششاا بششه واسششطهی سششلطهی اسششتعماری بششر هنششد حفششظ کششرد .لنیششن و بوخششارین فکششر میکردنششد کششه
انقلب ،کششه در روسششیه آغششاز شششد )»حلقهی ضششعیف«( ،در مراکششز ادامششه خواهششد یششافت )بهویششژه در
 1در این مقاله ،نویسنده تجارب روسیه و چین را بررسشی میکند و قصشد نادیدهگرفتن دیگر انقلبه ای سوسیالیس تی قرن
بیستم )کره شمالی ،ویتنام ،کوبا( را ندارد.
Hobson
Hilferding
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آلمان( .امید آنها بر پایهی نششاچیز پنداشششتن تششاثیرا ت قطبیسشازی امپریالیسششتی بششود ،تشاثیراتی کششه
دورنماهای انقلبی را در مراکز نابود کرد.
با این وجود ،لنین و بیشتر از او بوخارین ،درس تاریخی ضروری را بهسششرعت آموختنششد .انقلبششی،
که به نام سوسیالیسم )و کمونیسم( صور ت گرفششت ،در واقششع چیششز دیگششری بششود :عمششدتاا یششک انقلب
دهقششانی .پششس چششه بایششد کششرد؟ چگششونه دهقانششان را میتششوان بششا سششاخت سوسیالیسششم پیونششد داد؟ بششا
امتیششاز دادن بششه بششازار و بششا احترامگذاشششتن بششه مششالکیت تازهکسبشششدهی دهقانششان؛ و از ایششن رو ،بششا
پیشرفت آهسته به سوی سوسیالیسم؟ »طرح اقتصادی جدید )نپ(« این استراتژی را اجرا کرد.
بله ،اما ...لنین ،بوخارین ،و استالین نیز درک کردند که قدر تهای امپریالیستی هیچگاه انقلب یا
حتی نپ را قبول نمیکنند .بعد از جنگهای داغ مداخلهجویانه ،مقدر بششود کششه جنششگ سششرد از سششال
4

 ۱۹۲۰تا  ۱۹۹۰دائمی شود  .روسیهی شوروی ،گرچه از توانایی بنانهادن سوسیالیسم بسیار فاصششله
داشت ،اما توانست خودش را از بازدارندههایی رها کنششد کششه امپریالیسششم همیشششه در تکششاپو بششود تششا
بر تمام کشورهای پیرامونی نظام جهانی که بر آنهششا مسششلط بششود تحمیششل کنششد .در نششتیجه ،شششوروی
پیونشششد گسسشششت .حشششال چشششه میبایسشششت کشششرد؟ آیشششا بایشششد از طریشششق امتیشششاز دادن در صشششور ت لشششزوم و
خششششودداری از مششششداخلهی بیششششش از حششششد فعششششال در سششششطح بینالمللششششی ،بششششرای پیشبششششرد همزیسششششتی
مسالمتآمیز تلش میشد؟ اما در همان زمان ،لزم بود تا برای حمل ت جدید و غیر-قابلاجتنششاب
مسلح شد .و این بششه معنششی صنعتیشششدن سششریع بششود ،کششه بهنششوبهی خششویش ،بششا منششافع دهقانششان وارد
ستیز شد و در نتیجه اتحاد دهقان-کارگر ،اساس دولت انقلبی را تهدید به شکست کرد.
پس ایششن امکششان وجشود دارد کششه ابهامششا ت لنیششن ،بوخششارین ،و اسششتالین را درک کنیششم .بششه بیششان نظششری،
دوربرگردانهایی از یک نهایت به نهایت دیگششر وجشود داشششت .گششاهی اوقششا ت یششک نگششرش جششبرگرا بششا
الهششام از رویکششرد مششرحلهای بهارثرسششیده از مارکسیسششم اولیششه )ابتششدا انقلب بششورژوا دموکراتیششک،
 4قبل از جنگ جهانی دوم ،استالین اتح اد ناامیشدانه و ن اموفقی ب ا دموکراس یهای غرب ی بشر ضد نازیسشم داشت .پ س از جن گ،

واشششنگتن تصششمیم بششه اتخششاذ جنششگ سششرد گرفششت ،در حششالی کششه اسششتالین ،دوبششاره بششدون هیششچ موفقیششتی بششه دنبششال گسششترش روابششط

دوستانه با قدر تهای غربی بود.
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سپس انقلب سوسیالیستی( و گاهی اوقا ت یک رویکشرد ارادهگشرا )اقششدام سیاسشی ،جهشش از روی
مراحششل را ممکششن میسششازد( غششالب میشششد .سششرانجام ،از سششال  ،۱۹۳۳-۱۹۳۰اسششتالین صنعتیشششدن
سششریع و تجهیششز تسششلیحاتی را انتخششاب کششرد )و ایششن انتخششاب بیارتبششاط بششا ظهششور فاشیسششم نبششود(.
اشتراکیسازی بهای آن انتخاب بود .در اینجا دوباره ما باید از قضششاو ت شششتابزده اجتنششاب کنیششم:
همهی سوسیالیسششتهای آن دوره )و بیشششتر از آنهششا سششرمایهداران( بششا تحلیششل کائوتسششکی در ایششن
5

نکته مشترک بودند و متقاعد شششده بودنششد کششه آینششده بششه کشششاورزی در مقیششاس کلن تعلششق دارد  .در
ی اتحششاد کششارگر-دهقششان ،کششه
پششس تنزدن از دموکراسششی انقلبششی و چرخششش بششه سششوی اسششتبداید تلششش م
بهواسطهی این انتخاب ایجاد شده بود ،قرار داشت.
به نظر من ،تروتسکی قطعاا بهتر عمل نمیکرد .نگرش او نسبت بششه شششورش ملوانششان کرونشششتا ت و
مبهمگوییهششای بعششدیاش نشششان میدهششد کششه وی هیششچ تفششاوتی بششا دیگششر رهششبران بلشششویک در دولششت
نداشت .اما ،بعد از سال  ،۱۹۲۷با زندگی در تبعید و نداشتن مسئولیت مدیریت دولت شششوروی ،او
میتوانسششت بششا تکششرار بیپایششان اصششول مقششدس سوسیالیسششم دلخششوش باشششد .او هماننششد بسششیاری از
مارکسیستهای آکادمیک شد که از این موهبت برخوردارند تا تعلق خود به اصول را اظهار کنند،
6

بیآن که مجبور باشند دغدغهي اثربخشی در دگرگونسازی واقعیت را داشته باشند .
کمونیستهای چینی بعدتر در مرحلهی انقلبی ظششاهر شششدند .مششائو میتوانسششت از مبهمگوییهششای
بلشویکی درس بگیرد .چین با همان مشکل ت روسیهی شوروی مواجه ششد :انقلب در یشک کششور
عقبمانده ،ضرور ت شمول دهقانان در تحششول انقلبششی ،و خصششومت قششدر تهای امپریالیسششتی .امششا
مشششائو قشششادر بشششود خیلشششی واضشششحتر از لنیشششن ،بوخشششارین ،و اسشششتالین ببینشششد .بلشششه ،انقلب چیشششن ضشششد-
امپریالیسششتی و ]همچنیششن[ دهقششانی )ضششد-فئششودالی( بششود؛ امششا دموکراتیششک مبششورژوایی نبششود؛ ]بلکششه[
ب مسششتلزم حفششظ اتحششاد کششارگر-دهقششان در
دموکراتیک خلقی بود .تفاو ت مهم است :نوع دوم انقل ی
 5در اینجا به تز کائوتسکی دربارهی مسئلهی اراضی اشاره میکنم ،جلد ) ۲لندن :چاپ پلوتو ،۱۹۸۸ ،ویراست اول.(۱۸۹۹،

 6استثناهای دلپذیری در میان روشنفکران مارکسیست وجود دارد که با اینکه در رهبری احزاب انقلبی ،یا حتی کمتر از آن ،در

دولتهای انقلبی ،مسئولیتی نداشتند ،اما متوجه چالشهای م واجهه ب ا سوسیالیسشمهای دول تی ماندنشد )در اینج ا برای مث ال
کسانی نظیر پل باران ،پل سوئیزی ،اریک هابسبام و دیگران را مد نظر دارم(.
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یششک دورهی طششولنی اسششت .بنششابراین ،چیششن قششادر بششود کششه از خطششای مهلششک اشتراکیسششازی اجبششاری
دوری کنشششد و راه دیگشششری ابشششداع نمایشششد :همهی زمینهشششای کششششاورزی را امشششوال دولشششتی سشششاخت ،بشششه
دهقانان دسترسی برابر برای استفاده از این زمین داد ،و کشاورزی خانوادگی را بازسازی کرد.
دو انقلب در دستیابی به ثبا ت مشکل داشتند ،زیرا آنها مجبور شدند میان حمایت از یک آتیهی
سوسیالیستی و اعطای امتیازا ت به سششرمایهداری آشششتی برقششرار کننششد .کششدامیک از ایششن دو گرایششش
7

]باید[ غالب شود؟ به بیان تروتسشکی ،ایشن انقلبهشا فقششط بعشد از »ترمیشدور« خودشششان بششه ثبششا ت
دست یافتند .اما ترمیدور در روسیه چه موقششع بششود؟ چنششانکه تروتسشکی میگفششت ،در سششال ۱۹۳۰؟
یششا در دههی  ۱۹۲۰بششا »طششرح اقتصششادی جدیششد )نششپ(«؟ یششا عصششر یخبنششدان دورهی برژنششف بششود؟ و در
چیششن ،آیششا مششائو آغششاز ترمیششدور را در سششال  ۱۹۵۰برگزیششد؟ یششا آیششا مششا بایششد تششا دنگ ژیائوپینششگ منتظششر
بمانیم تا از ترمیدور  ۱۹۸۰صحبت کنیم؟
ایششن کششه بششه درسهششای انقلب فرانسششه ارجششاع داده میشششود ،تصششادفی نیسششت .سششه انقلب بششزرگ
دوران مدرن )فرانسه ،روسیه و چین( دقیقاا به این دلیل کششه بششه فراسشوی نیازهشای عاجششل آن زمشان
نگریسششتند ،بششزرگ هسششتند .بششا ظهششور »مششونتن« بششه رهششبری روبسششپیر ،در کنوانسششیون ملششی ،انقلب
فرانسه هم بهعنششوان ]انقلب[ خلقششی و هششم بهعنششوان ]انقلب[ بششورژوایی تحکیششم یششافت ،و درسششت
مانند انقلبهای چین و روسیه -که تقل کردند تمام راه به سمت کمونیسم را بروند ،حتی اگر بنششا
ی بیشششتر را دیرتششر ابقششا
بر ضششرور ت دفششع شکسششت ایششن مسششئله در دسششتور کششار نبششود -دورنمششای پیشششرو م
کرد .ترمیدور استقرار مجدد نیست .استقرار مجدد در فرانسه نه با ناپلئون ،بلکه فقط با آغششاز آن
در سشششال  ۱۸۱۵رخ داد .البتشششه بایشششد یادمشششان باششششد کشششه اسشششتقرار مجشششدد نمیتوانسشششت کشششاملا جشششدا از
دگرگونی اجتمششاعی غولآسششای ناشششی از انقلب انجششام ششود .اسششتقرار مجششدد در روسششیه ،در تاریششخ
انقلبیاش دیرتششر از اینهششا بششا گوربششاچف و یلتسششین رخ داد .لزم بششه ذکششر اسششت کششه ایششن اسششتقرار

مجششدد شششکننده بششاقی مانششد ،همششانطور کششه میتششوان ]ایششن شششکنندگی را[ در چالشهششایی کششه پششوتین
 7ایشن کلمشه بشه یشازدهمین مشاه تقشویم جمهشوری فرانسشه ،یعنشی دومیشن مشاه تابسشتان اششاره دارد .ظشاهراا نویسشنده از ایشن کلمشه بشه
منظور بیان حرار ت و جنبش و جوش استفاده میکند.
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هنوز باید با آنها مواجه شود مشاهده کرد .در چین ،استقرار مجددی وجود نداششته اسششت )یشا تشا
به حال نبوده است!(.

مرحلهی جدید سرمایهی انحصاری
جهان معاصر هنوز با همان چالشهایی دست بهگریبان است کششه انقلبهششای قششرن بیسششتم بششا آنهششا
مششششواجه شششششدند .عمیقتششششر شششششدن ادامهدار تقابششششل مرکششششز/پیرامششششون ،صششششفت مشخصششششهی گسششششترش
سشششرمایهداری جهشششانی ،هنشششوز بشششه همشششان پیامشششد مهشششم سیاسشششی منجشششر میششششود :دگرگشششونی جهشششان بشششا
انقلبهای ضششد-امپریالیسششتی ،ملششی ،خلقششی -و بهطششور بششالقوه ضدسششرمایهداری -آغششاز میگششردد ،کششه
تنها چیزهایی هستند که برای آیندهای قابل پیشبینی در دستور کار هسششتند .امششا ایششن تحششول تنهششا
هنگامی قادر به فراتر رفتن از گامهای اول و سشپس پیشروی در مسشیر سوسیالیسششم خواهششد بششود
که مردم مراکز ،به نوبهی خود ،مبارزه برای کمونیسم -که بهعنوان مرحلهای بالتر از تمدن بشششری
نگریسته میشود -را آغاز کنند .بحران نظاممنششد سششرمایهداری در مراکششز بششرای ایششن امکششان ،شانسششی
به وجود میآورد تا ]این امر[ به واقعیت تبدیل شود.
در این میان ،یک چالش دو قسمتی در رویارویی بشا مشردم ،و بششا دولتهشای جنشوب وجشود دارد(۱) :
گسترش محرومین] ،امری[ که سششرمایهداری معاصششر بششر همهی کشششورهای پیرامششونی نظششام تحمیششل
میکند ،هیچ چیزی برای ارائه به سهچهارم بشریت ندارد؛ ]بلکه[ به طور اخششص بششه نششابودی سششریع
جوامع دهقانی در آسیا و آفریقا منجر میششود .بششه همیشن خشاطر پاسشخهای دادهششده بشه مسشئلهی
8

دهقانان تا حد زیادی تغییرا ت آینششده را هششدایت خواهششد کششرد  (۲) .لشکرکشششی تهششاجمی قششدر تهای
امپریالیستی ،که با هرگونه تلش از طرف مردم و دولتهای پیرامشونی بشرای خشروج از ایششن وضشع

 8دربارهی تخریب زندگی دهقانی در آسیا و آفریقا که در حال حاضر در جریان است .نگاه کنید به:
Samir Amin:“Contemporary Imperialism and the Agrarian Question,” Agrarian South: Journal of Political Economy 1,
no. 1 (April 2012): 11–26, http://ags.sagepub.com.
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دشوار و بغرنج مخالفت میکنند ،دغدغهی از بین رفتن کنششترل نظششامی ایششال ت متحششد و متحششدان
فرودس م
ت اروپایی و ژاپنیاش بر جهان را به این مردمان تحمیل میکند.
اولین بحران نظاممند طولنی سرمایهداری در سال  ۱۸۷۰آغاز شد .در شششرحی کششه مششن از توسششعهی
سرمایهداری تاریخی در مقیاسی طولنیمد ت مطرح کششردهام ،یششک تششوالی سششه دورهای نشششان داده
9

شده است :ده قرن دورهی کمون از سال  ۱۰۰۰در چین تا انقلبهای قششرن هجشدهم در انگلسشتان و
فرانسششه؛ یششک قششرن دورهی کوتششاه شششکوفایی پیروزمنششدانه )قشششرن نششوزدهم(؛ و احتمششالا یششک دورهی
سششقوط طششولنی کششه در خششودش اولیششن بحششران طششولنی ) (۱۹۴۵-۱۸۷۵و سششپس بحششران دوم را در بششر
دارد )که از  ۱۹۷۵شروع شد و هنوز ادامه دارد( .در هششر یششک از ایششن دو بحششران طششولنی ،سششرمایه بششا
ی
همان فرمول سهگانه به چالش پاسخ میدهد :تمرکز کنترل سرمایه ،عمیقتششر کششردن جهانیسششاز م
10

ناموزون ،مالیسازی مدیریت نظام  .دو متفکششر بششزرگ )هابسششون و هیلفردینششگ( بلفاصششله اهمیششت
زیاد تحول سرمایهداری به سرمایهداری انحصاری را درک کردند .اما لنین و بوخارین بودند که از
این تغییر نتیجهای سیاسی گرفتند؛ تحولی که افول سرمایهداری را آغاز کرد و در نششتیجه انقلب
سوسیالیستی را در دستور کار قرار داد.
بنابراین شکلگیری اولیهی سرمایهداری انحصاری به پایان قرن نوزدهم برمیگردد .اما در ایال ت
متحد ،تنهشا از دههی  ۱۹۲۰اسششت کشه توانسششت خششودش را بهعنششوان یشک نظشام مسشتقر کنشد و در قشدم
بعدی اروپای غربی و ژاپن را در »سی سال باشکوه« پشس از جنششگ جهششانی دوم فتششح کنششد .مفهششوم
11

مشششازاد  ،مطرحششششده توسشششط بشششاران و سشششوئیزی در دههی  ۱۹۵۰تشششا  ۱۹۶۰فهشششم آنچشششه کشششه در تحشششول
سششرمایهداری اساسششی اسششت را میسششر میسششازد .مششن فرمولبنششدی مجششدد آنرا در سششالهای  ۱۹۷۰کششه
این کار لزم بود ،در اثری که در زمان انتشارش متقاعد شده بودم که در خدمت غنیسششاختمن نقششد
مارکسیستی از سرمایهداری است ،به عهششده گرفتششم،کشه بششه بششاور مششن ،ایششن کشار مسشتلزم ایششن بشود کششه
Incubation

9

 10در اینجا تنه ا در م ورد برخ ی از پیامشدهای عمدهی حرکشت بشه س وی انحص ارا ت تعمیمیشافته )مالیسشازی ،اف ول دموکراسشی(
بحث میکنم .در مورد پیامدهای زیست محیطی آن ،به آثار قابلتوجه جان بلمی فاستر ارجاع میدهم.

Surplus
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دگرگشششونی سشششرمایهداری انحصشششاری »اول« ) (۱۹۷۰-۱۹۲۰بشششه سشششرمایهداری تعمیمیشششافته-انحصشششاری
بهعنوان مرحلهی کیفیتاا جدیدی از نظام تحلیل شود.
در اشکال قبلی رقابت میان بنگاههایی که ارزش مصششرفی یکسششان -از نظششر کمششی بسششیار ،و مسششتقل
از یک دیگر -تولیششد میکردنششد ،تصششمیمگیریها توسششط صششاحبان سششرمایهدامر ایششن بنگاههششا بششر اسششاس
قیمششش م
ت بهرسشششمیت شناختهششششدهی بشششازار اتخشششاذ میششششد ،قیمشششتی کشششه خشششود را بهعنشششوان یشششک دادهی
خششارجی تحمیششل میکششرد .بششاران و سششوئیزی مشششاهده کردنششد کششه انحصششارا ت جدیششد متفششاو ت عمششل
میکننششد :آنهششا قیمتهایشششان را بهطششور همزمششان بششا مششاهیت و حجششم تولیدشششان تنظیششم میکننششد.
بنششابراین ،ایششن پایششانی بششر »رقششابت آزاد و عششادالنه« اسششت ،کششه کششاملا متنششاقض در قششالب لفاظیهششای
اقتصادی متعارف باقی میماند! لغششو رقششابت -دگرگششونی رادیکششال معنششا ،عملکششرد ،و نتایششج آن واژه-
نظام قیمت را از پایه و اساساش ،یعنی از نظششام ارزشششها ،جششدا میکنششد و بششه همششان شششیوه از دیششد
چارچوب قابلارجاعی مخفی میماند که سابقاا عقلنیت سرمایهداری را تعریف میکرد .اگششر چششه
ارزشهای مصرفی سابقاا تا حد زیادی واقعیتهای مستقلی را تشکیل میدادنششد ،در سششرمایهداری
انحصشششاری ،آنهشششا بشششدل بشششه ابشششژهی سشششاختهای بشششالفعلی میگردنشششد کشششه بهطشششور نظاممنشششد از خلل
اسششتراتژیهای تهششاجمی و مشخصشششدهی فششروش )تبلیغششا ت ،علمتهششای تجششاری ،و غیششره( تولیششد
میشوند .در سرمایهداری انحصاری یک بازتولید منسششجم از نظشام تولیشدی ،دیگشر صشرفاا بشا تنظیششم
متقابل دو حوزهی بحثشده در جلد دوم »سرمایه« امکانپذیر نیست :از آن پشس ضششروری اسششت
که حوزهی سومی را ،که توسط بششاران و سششوئیزی در نظششر گرفتششه شششده اسششت ،بششه حسششاب بیششاوریم.
ایششن رویکششرد اجششازه میدهششد کششه مششازاد افششزوده بهواسشطهی پشششتیبانی دولششت جششذب ششود -فراسششوی
حشششوزهی یکشششم )سشششرمایهگذاری خصوصشششی( و فراسشششوی سشششهم حشششوزهی دوم )مصشششرف خصوصشششی(
اختصاصیافته به مصششرف سششرمایهداری .یششک مثشال کلسششیک بشرای هشزینهی حشوزهی سشویم مخششارج
ی حششوزهی سششوم را میتشوان بسششط داد تششا مجمشوعهی وسششیعی از
نظششامی اسششت .بششا اینحششال ،بازنمششای م
هزینههای اجتمششاعی غیربازتولیششدی پشتیبانیشششده توسششط سششرمایهداری تعمیمیششافته-انحصششاری را
پوشش دهد.
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رشد ناهنجار حوزهی سوم ،به نوبهی خود ،در واقع به پاکشدن تمششایز ایجادشششده توسششط مششارکس
میشششان کشششار مولشششد )ارزش اضشششافی( و کشششار غیرمولشششد کمشششک مشششی کنشششد .تمشششام اششششکال کشششار دسشششتمزدی
میتواند منابعی از سودهای ممکن شود و میشود .یششک آرایشگششر خششدما ت خششود را بششه مشششتریای
میفروشد کششه از درآمششدش بششه او میپشردازد .امشا اگشر آن آرایشگشر کارمنششد یشک سشالن زیبشایی ششود،
کسبوکار باید برای صاحبش سودآور باشد .اگر کشور ده میلیون کارگر مزدبگیششر را در حوزههششای
یکم ،دوم و سوم به کار بگمارد ،که معادل دوازده میلیششون سشال کششار مجششرد فراهششم میسشازد ،و اگششر
دستمزدهای دریافت شده توسط این کارگران به آنهششا اجششازه دهششد تششا کالهشا و خششدماتی کششه صششرفا
ششش میلیشون سشال کششار مجشرد لزم دارنششد بخرنششد ،نشرخ اسشتثمار بشرای تمششام آنهشا ،مولشد و غیرمولششد
روی هم ،همان  ۱۰۰درصد است .اما شش میلیون سال کار مجرد کششه کششارگران دریششافت نمیکننششد را
نمیتشششوان همگششششی در خریششششد کالهششششای مولششششد انتخابشششششده بششششرای گسششششترش حوزههششششای یکششششم و دوم
سرمایهگذاری کرد؛ بخشی از آنها در جهت گسترش حوزهی سوم تخصیص خواهند یافت.

سرمایهداری تعمیمیافته-انحصاری )از سال (۱۹۷۵
گذار از سرمایهداری انحصاری اولیه به ششکل کنشونیاش )سششرمایهداری توسشعهیافتهی انحصششاری(
در یششک مششد تزمان کوتششاه )بیششن سششالهای  ۱۹۷۵و  (۲۰۰۰در واکنششش بششه دومیششن بحششران طولنیمششد ت
سرمایهداری رو به افول انجام گرفت .طی پانزده سال ،تمرکز قدر ت انحصار و ظششرفیتاش بششرای
کنترل بر تمام نظام تولیدی ،بششه نقششاط اوجششی رسششید ،کششه بششا آنچششه کششه تشا آن هنگششام بششوده اسششت قابششل
مقایسه نیست.
اولیششششن فرمولبنششششدی مششششن از سششششرمایهداری توسششششعهیافتهی انحصششششاری بششششه سششششال  ۱۹۷۸بششششازمیگردد،
زمانیکه من یک تفسیر از واکنشهای سششرمایه بششه چششالش بحششران نظاممنششد طولنیمششد تاش ارائششه
کردم ،که از دورهی سالهای  ۱۹۷۱تا  ۱۹۷۵شروع شد .در آن تفسیر ،من بر سششه جنبششه از ایششن پاسششخ
مورد انتظار ،که در آنوقت در آستانهی وقوع بودند ،تأکید کردم :تمرکز تقویت شششدهی کنششترل بششر
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سراسششر اقتصششاد توسششط انحصششارا ت ،عمیقترسششازی جهانیشششدن )و برونسششپاری صششنعت تولیششد بششه
12

کشورهای پیرامونی( و مالیسازی .اثری که من و آندره گوندر فرانک با هم در سال  ۱۹۷۸منتشر
کردیم ،هیچ توجهی جلب نکرد؛ شاید چون تزهای مششا جلششوتر از زمانشششان بودنششد .امششا امششروزه سششه
ویژگی مورد بحث به واقعیتهایی بسیار بدیهی برای همگان بدل شدهاند.
13

بششه ایششن مششرحلهی جدیششد سششرمایهداری انحصششاری بایششد نششامی داده میشششد .صششفت »تعمیمیششافته «
آنچششه کششه جدیششد اسششت را مشششخص میکنششد :انحصششارا ت از آن پششس در وضششعیتی هسششتند کششه بششه آنهششا
قابلیت فروکاستن کاهش همهی )یا تقریباا همهی( فعالیتهای اقتصششادی بششه وضششعیت پیمانکششاری

14

را میدهششد .نمششونهی مششزرعهداری خششانوادگی در مراکششز سششرمایهداری بهششترین مثششال از ایششن مسششئله را
15

فراهم میکند .این کشاورزان در بالدست توسششط انحصششارا ت کنششترل میشششوند کششه مششواد اولیششه و
16

نیازهشششای مشششالی آنشششان را تشششأمین میکننشششد ،و در پاییندسشششت  ،توسشششط فروششششگاههای زنجیشششرهای ،تشششا
نقطهای کشششه سشششاختارهای قیشششت تحمیلششششده بشششر آنهشششا درآمشششد حاصشششل از کارششششان را محشششو میکنشششد.
17

کشاورزان تنها به لطف یارانههای عمومی  ،که مالیا تدهندگان پرداخت میکنند ،زنده میماننششد.
بدینترتیب ،این عصارهکشی ]بهواقششع[ خاسششتگاه سشود انحصششارا ت اسششت! همشانگونه کششه در مششورد
ورشکستگی بانکها نیز مشاهده شده است ،اصل جدید مدیریت اقتصادی در یک عبار ت خلصه
میشششود :خصوصیسششازی سششودهای انحصششارا ت ،و اجتمششاعیکردن زیانهایشششان! ادامهی صششحبت
از »رقابت آزاد و عادلنه« و »حقیقت قیمتهای آشکارشده توسط بازارها« اینک بشه یشک نمششایش
مسخره تعلق دارد.

André Gunder Frank
Generalized
Subcontractor status
Upstream
Downstream
Public subsides
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18

ی -خانوادههشای بششورژوازی مالششک راه را
قششدر ت اقتصششادی چنششدپارهی -و بششه ایششن واسششطه انضششمام م
بشششششرای یشششششک قشششششدر ت متمرکشششششز اعمالششششششده توسشششششط مشششششدیران انحصشششششارا ت و گشششششروه خشششششدمتگزاران
حقوقبگیرشان باز میکند .چون سششرمایهداری توسششعهیافتهی انحصششاری نششه شششامل تمرکششز دارایششی،
کششه برعکشیس پراکنششدهتر از همیشششه اسشت ،بلکششه مبتنششی بششر قشدر ت مشدیریت آن اسشت .بشه همیشن دلیشل
است که الحاق صفت »موروثی« به سرمایهداری معاصر امری فریبنده است .تنها در ظاهر است
که »سهامداران« حکومت میکنند .پادشاهان مطلق] ،یعنششی[ مششدیران ارشششد انحصششارا ت ،در مشورد
همهچیز به نام خودشان تصمیم میگیرند .علوه بر این ،جهانیسازی درحال تعمیق نظام ،منطق
کلنگرانه )یعنی بهطور همزمان اقتصشادی ،سیاسشی و اجتمششاعی( نظامهشای ملششی را بششدون گششذاردن
هیچ منطق جهانی بهجای آن محو میکنشد .ایششن »امشپراطوری هرجومشرج« اسششت  -عنشوان یکشی از
آثار انتشاریافتهی من ،در سال  ۱۹۹۱که متعاقباا توسط دیگران اخذ شده اسششت :در واقششع خشششونت
20

سیاسی بینالمللی جای رقابت اقتصادی را میگیرد .

مالیسازی انباشت
مالیسششازی جدیششد زنششدگی اقتصششادی ایششن دگرگششونی در قششدر ت سششرمایه را بششه حششد کمششال میرسششاند.
بهجای استراتژیهای تنظیمشده توسط مالکان حقیقی سرمایهی چندپاره ،با تنظیم اسششتراتژی از
سششوی مششدیرانی مششواجهیم کششه دارای عنششاوین مششالکیت بششر سششرمایه هسششتند .آنچششه بششه نحششو مبتششذلی
21

سششششرمایهی موهششششوم )ارزش تخمینششششی سششششند مششششالکیت( نامیششششده میشششششود ،چیششششزی جششششز بیششششان ایششششن
تغییرمکان] ،یعنی[ قطع ارتباط میان دنیاهای مجازی و حقیقی نیست.
انباشت سرمایهداری بنا به مششاهیت خششود همیشششه مششترادف بششا بینظمششی بششوده اسششت ،در معنششایی کششه
مارکس به آن اصطلح داد :نظششامی در حششال حرکششت )راندهشششده توسششط نبردهششای طبقششاتی و سششتیز
Fragmented
Proprietary bourgeois families

 20سمیر امین» :امپراتوری هرج و مرج«؛ نیویورک :انتشارا ت مانتلی ریویو .۱۹۹۲،
Fictitious capital
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میان قدر تها( از ]یک[ عدمتعادل به عدمتعادل ]دیگر[ ،بدون هیچ گرایشی به سششوی تعششادل .امششا
این بینظمی ناشی از رقابت میان سرمایههای چندپاره ،از طریق مدیریت نظام اعتبار ،که تحششت
کنششترل دولششت ملششی انجششام میگرفششت ،درون مرزهششای معقششولی نگششاه داشششته میشششد .بششا سششرمایهداری
مالیشششششده و جهانیشششششدهی معاصششششر آن مرزهششششا ناپدیششششد میشششششوند :خشششششونت حرکتهششششا از ]یششششک[
ی هرجومرج است.
عدمتعادل به عدمتعادل ]دیگر[ تقویت میشود .پیامد بینظم ی
سششلطهی سششرمایهی انحصششارا ت تعمیمیششافته از خلل ادغششام جهششانی بششازار مششالی و پششولی در مقیششاس
جهانی اعمال میشود ،که از این پس بششر قششانون نرخهششای مبششادلهی انعطافپششذیر مبتنششی اسششت ،و از
کنترل ملی بر جریان سرمایه دست برمیدارد .با این وجود ،این سلطه تا درجا ت متغیری توسششط
سیاسششتهای دولششتی کشششورهای در حششال ظهششور بششه چششالش گرفتششه میشششود .مطششابق ایششن واقعیششت،
22

کشمکش میان این سیاستهای اخیر و اهششداف اسششتراتژیک امپریالیسششم جمعششی سششهگانه بششه یکشی
از محورهششای اصششلی بششرای بهمحاکمهکشششاندن دوبششارهی سششرمایهداری انحصششاری تعمیمیششافته بششدل
میگردد.

افول دموکراسی
23

در مراکز نظام ،سرمایهداری انحصاری تعمیمیافته همراه با خودش عمومیسازی شکل دسششتمزد

را بششه ارمغششان آورده اسششت .از آن پششس ،مششدیران عششالیرتبه مسششتخدمینی هسششتند کششه در شششکلگیری
ارزش اضافی شرکت نمیکنند] ،ارزشی[ که آنها به مصرفکنندگان آن تبششدیل شششدهاند .در قطششب
اجتمششاعی دیگششر ،پرولتریزهشششدن تعمیمیششافته کششه شششکل دسششتمزد پیششش مینهششد ،بششا تکششثر در اشششکال
تقسیمبندی نیروی کار همراه شده است .به عبار ت دیگر» ،پرولتاریا« )در اشکال خود آنگونه که
در گذشته شناخته میشششد( درسششت در همششان لحظهای ناپدیششد میشششود کششه پرولتاریزهشششدن تعمیششم
مییابششد .در کشششورهای پیرامششونی ،تششاثیرا ت سششلطه توسششط سششرمایهی انحصششاری تعمیمیششافته هیششچ
 22سهگانهی ایال ت متحد ،اتحادیه اروپا و ژاپن.
Wage-form
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کم تر ]از کشششورهای مرکششزی[ نیسششت و بششه همششان میششزان قششابلرویت اسششت .در بششالی یششک سششاختار
اجتمششاعی از پیششش متنششوع و برسششاخته از طبقششا ت حششاکم محلششی و طبقششا ت و اقشششار فرودسششت ،یششک
24

ابرطبقهی مسلط قرار میگیشرد کششه بششه دنبششال جهانیسشازی پدیششد آمشده اسششت .ایششن ابرطبقشه گششاهی
25

اوقششا ت از آن »خودیهششای نششو-کمششپرادور « اسششت ،گششاهی اوقششا ت طبقهی سیاسششی حششاکم )یششا طبقششه-
حزب-دولت( ،و یا ترکیبی از هر دو.
»بازار« و »دموکراسی« نهتنها مترادف نیستند ،بلکشه بشالعکس ،متضششاد هشم هسشتند .در کششورهای
مرکز یک فرهنگ-اجماع سیاسی جدید )شاید تنها ظشاهری ،امشا بششا ایششن حشال فعشال( کشه مشترادف بششا
سیاستزدایی است ،جای فرهنگ سیاسی پیشین مبتنی بر تقابل راست-چپ را گرفتششه اسششت ،کششه
سابقاا به دموکراسی بورژوایی و نقش متناقض نبردهای طبقاتی درون چارچوب آن معنششا میداد.
در کشورهای پیرامونی نیز ،انحصار قدر ت تسخیرشده توسط ابشرطبقهی محلششی مسششلط بشه همیششن
صور ت متضمن نفی دموکراسی است .ظهور اسلم سیاسی مثالی از چنیششن سشیر قهقرایشی فراهشم
میکند.

لشکرکشی تهاجمی امپریالیسم معاصر
امپریالیسم جمعی سهگانه؛ دولت در سرمایهداری معاصر
در دههی  ،۱۹۷۰پششل سششوئیزی ،هششری مگششداف ،و مششن تششزی را پیششش بششرده بششودیم کششه پششس از آن توسششط
آندره گوندر فرانک و من در اثری که در سال  ۱۹۷۸منتشر گردید صور تبندی شد .ما چنین گفتیم
که سرمایهداری انحصاری وارد یک عصر جدید میشششود ،کششه مشخصششهی آن منحلکششردن تششدریجی
امشششا سشششریع -نظامهشششای تولیشششد ملشششی اسشششت .تولیشششد تعشششداد فزاینشششدهای از محصشششول ت بشششازار را دیگشششرنمیتوان با برچسب »ساختهشده در فرانسه« )یا اتحاد جماهیر شوروی یا ایال ت متحد( تعریف
Superclass

24

 25مششدیر بششومی بنگاههششای اروپششایی در اسششیای شششرقی و جنششوب شششرقی ،و بهواسششطهی تعمیششم ،گروههششای اجتمششاعی کششه نقشهششای
مشابهی در دیگر بخشهای دنیا ایفا میکنند.
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کرد ،بلکه بدل به »ساختهشده در جهان« میشود ،زیرا ]فرآیند[ تولیششد ایششن محصششول ت اکنشون بششه
بخشهایی تقسیم شده که اینجا و آنجا در سراسر کل جهان قرار گرفتهاند.
شششناخت ایششن واقعیششت ،کششه اکنششون امششری پیشپششا-افتششاده اسششت ،بششه ایششن معنششی نیسششت کششه تنهششا یششک
توضیح برای علت اصلی تحول در مسئله وجود دارد .من شخصشاا آن را توسششط جهششش رو بشه جلشو
در درجهی تمرکز در کنترل سرمایه از سوی انحصارا ت توضیح میدهم ،که بهمثششابهی جابهجششایی
ی تعمیمیششششافته توصششششیف کششششردهام .انقلب
از سششششرمایهداری انحصششششارا ت بششششه سششششرمایهداری انحصششششار م
اطلعا ت ،در میان عوامل دیگر ،وسایلی را فراهم میکند که مششدیریت ایششن نظشام تولیششد پراکنششدهی
جهششانی را ممکششن میسششازد .امششا از دیششد مششن ،ایششن وسششایل تنهششا در پاسششخ بششه یششک نیششاز عینششی جدیششد
پدیدآمده توسط جهش رو به جلو در کنترل متمرکز سرمایه به کار گرفته میشوند.
ظهششور ایششن نظششام تولیششد جهششانی ،سیاسششتهای منسششجم »توسششعهی ملششی« )متغیششر و بهطششور نششابرابر
مششؤثر( را نششابود میکنششد ،امششا انسششجام جدیششدی را ،کششه متعلششق بششه نظششام جهششانی باشششد ،جششایگزین آن
نمیسشازد .دلیشل آن غیشاب یششک بشورژوازی جهششانی و دولشت جهششانی اسشت ،کشه مشن بعششداا آنرا بررسشی
خواهم کرد .در نتیجه ،نظام تولید جهانی بنا به ماهیت خود نامنسجم است.
یکی دیگر از نتایج مهم این تحول کیفی سرمایهداری معاصششر ،ظهششور امپریالیسششم جمعششی سششهگانه
است ،که جای امپریالیسمهای ملی تاریخی )ایال ت متحد آمریکششا ،بریتانیششا ،ژاپششن ،آلمششان ،فرانسششه،
و چند مششورد دیگششر( را میگیششرد .امپریالیسشم جمعشی دلیشل وجشودی خشود را در هوششیاری ]طبقشا ت[
بورژوازی در این مناطق سهگانه نسبت بششه ضششرور ت مشدیریت مشترکششان بشر جهششان ،و بهویششژه بشر
جوامع تحت انقیاد پیرامونی ،و جوامعی که هنوز باید تحت کنترل درآیند ،مییابد.
برخی ]از مفسران[ دو قرینه از تز ظهور نظام تولید جهانی بیرون میکشند :ظهور یک بورژوازی
جهانی و ظهور یک دولت جهانی ،که هر دوی اینها بنیششاد عینیشششان را در ایششن نظششام تولیششد جدیششد
پیدا خواهند کرد .تفسیر من از تغییرا ت و بحرانهای جاری مرا به رد این قراین سوق میدهد.
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هیچ بورژوازی جهانی )یا طبقهی مسلطی( در فرایند شکلگیری نیست ،خششواه در مقیششاس جهششانی
خششواه در کشششورهای سششهگانهی امپریالیسششتی .مششن بششه تأکیششد بششه ایششن واقعیششت رهنمششون میشششوم کششه
تمرکز کنترل بر سرمایهی انحصارا ت درون دولت-ملتهای سهگانه )ایال ت متحد آمریکا ،اعضششای
اتحادیه اروپا ،ژاپن( بسیار بیشتر از روابط میان شرکای سهگانه ،یششا حششتی میششان اعضششای اتحششادیه
اروپشششا روی میدهشششد .بشششورژوازی یشششا گروههشششای انحصشششاری] ،بهطشششور توامشششان[ در حشششال رقشششابت درون
ملتها )رقابتی که تا حدی از سوی دولت ملششی مششدیریت میشششود( ،و میششان ملتهاسششت .بنششابراین،
فروشندگان انحصاری آلمششانی )و دولششت آلمششان( رهششبری امششور اروپششا را ،نششه بهخششاطر سشود برابششر همششه،
بلکششه پیششش از هششر چیششز بششرای ]تششامین[ منششافع شخصششی خودشششان به عهششده گرفتنششد .در سششطح این
سششهگانه]ی امپریالیسششتی[ ،بششورژوازی ایششالت متحششد ،بششار دیگششر آشششکارا بششا یششک توزیششع نششابرابر منششافع،
اتحاد یادشده را رهبری میکند .این ایده که علت عینی مساله -یعنششی ظهششور نظشام تولیششد جهششانی-
فینفسه مستلزم ظهور یک طبقهی مسششلط جهششانی اسششت] ،خششود[ بششر ایششن فرضششیهی اساسششی متکششی
است کششه نظشام بایششد منسششجم باشششد .درحششالیکه در واقعیششت ،نظشام ممکششن اسششت منسششجم نباشششد .در
سششطح واقعیششت کنشونی هشم نظشام حاضششر منسششجم نیسششت و از این رو ایششن نظشامم پرهرجومششرج دوام
نمیآورد.
جهانیسازی نظام تولید در کشورهای پیرامششونی ،در پیوسششتگی بشا جشایگزینی بلوکهشای هژمونیششک
دورههای پیشین با یک بلوک هژمونیک جدید تحت سششلطهی بششورژوازی نششو-کمششپرادور رخ میدهششد،
کششه نششه عناصششر تشششکیلدهندهی یششک بششورژوازی جهششانی ،بلکششه فقششط متحششدان فرودسششت بششورژوازی
سشششهگانهی مسشششلط هسشششتند .درسشششت همشششانگونه کشششه هیشششچ بشششورژوازی جهشششانی در فراینشششد ششششکلگیری
نیست ،همچنین هیچ دولت جهانیای در افق وجود ندارد .دلیل اصلی این است که نظششام جهششانی
فعلی ،ستیز )در حال حاضر قابلمشاهده یا بشالقوه( میششان جوامشع سشهگانه و بشاقی جهششان را تقلیششل
نمیدهششد ،بلکششه در واقششع آنرا برجسششته میسششازد .در واقششع ،منظششورم تضششاد بیششن جوامششع و در نششتیجه
بهطششور بششالقوه تضششاد بیششن دولتهاسششت .مزیششت بهدسششتآمده از مششوقعیت مسششلط سششهگانه )رانششت
امپریالیسشششتی( اجشششازه میدهشششد تشششا بلشششوک هژمونیشششک ششششکلگرفته حشششول انحصشششارا م
 ت تعمیمیشششافته از
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مشروعیتی برخوردار گردد که ،بهنوبهی خود با همگرایی همهی احزاب مهششم انتخابششاتی ،راسششت و
چپ ،و تعهد برابرشان به سیاستهای اقتصادی نولیبرالی و مششداخلهی مسششتمر در امششور پیرامششونی
ابشششراز میششششود .از سشششوی دیگشششر ،بورژوازیهشششای نشششو-کمشششپرادور کششششورهای پیرامشششونی از نگشششاه مشششردم
خودشان نششه مشششروعاند ،نششه معتششبر )چششون سیاسششتهایی کششه بششدانها خششدمت میکننششد »رسششیدن بششه
27

26

سشششطح بشششاقی کششششورها « را نشششاممکن میسشششازد ،و اغلشششب بشششه بنبسشششت گسشششترش محرومیشششن منجشششر
میشود( .بنابراین ،بر چنین بستری ،بیثباتی حکومتهای فعلی ]خود[ یک قاعده است.
درست همانطور که هیچ بورژوازی جهانی حتی در سطح سهگانه و یا ]حتی در سطح[ اتحادیه
اروپششا وجششود نششدارد ،همچنیششن هیششچ دولششت جهششانی در ایششن سششطوح وجششود نششدارد .در عششوض ،تنهششا
اتحششادی از دولتهششا وجششود دارد .ایششن دولتهششا ،بهنششوبهی خششود ،بششا میششل و رغبششت سلسششهمراتبی را
میپذیرند که به این اتحاد اجازهی عمل میدهد :رهبری عمومی را واشنگتن به عهده میگیرد ،و
رهبری در اروپا را برلین .دولت ملی در جای خود باقی میماند ،تا به جهانیسازی همششانگونه کششه
هست ،خدمت کند.
در میششان نحلههشای پسششا-مدرنیسششت ایششن ایششده در حششال گششردش اسششت کششه سششرمایهداری معاصششر دیگششر
برای مدیریت اقتصاد جهانی نیازی بششه دولتهششا نششدارد و بنششابراین نظششام دولششتی در فراینششد زوال بششه
نفع ظهور جامعهی مدنی است .من به استدللهایی باز نخواهم گشت که در جای دیگر علیه این
تششمز خششام ،کششه همچنیششن از سششوی حکومتهششای مسششلط و مریششدان رسششانهای تحششت خششدمت آنهششا تبلیششغ
میششششود ،بسشششط دادهام .هیشششچ ]نظشششام[ سشششرمایهداریای بشششدون دولشششت وجشششود نشششدارد .جهانیسشششازی
سششرمایهداری را نمیتششوان بششدون دخششالت نیروهششای مسششلح ایششال ت متحششد و مششدیریت دلر پیگیششری
کرد .نیروهای مسلح و پول آشکارا ابزارهای دولت هستند ،نه بازار.
اما از آنجایی که هیچ دولت جهششانی وجششود نششدارد ،ایششال ت متحششد قصششد دارد ایششن کششارکرد را انجششام
دهد .جوامع سهگانه چنین کارکردی را مشروع در نظر میگیرند؛ جوامع دیگر نه .اما چه اهمیششتی
Catch up
Lumpen-development

50

26
27

نو-امپریالیسم و امپریالیسم معاصر

امپریالیسم معاصر

دارد؟ »جامعهی بینالملل« خودخوانده ،یعنی »جی «۷-بهاضافهی عربستان سعودی ،که مطمئنششاا
بششه یششک جمهششوری دموکراتیششک بششدل شششده اسششت ،مشششروعیت نظششر  ۸۵درصششد جمعیششت جهششان را بششه
رسمیت نمیشناسد!
بنابراین ،یک عدمتقارن بین عملکردهای دولت در مراکز امپریالیسششتی مسششلط و عملکردهششای دولت
در کشورهای پیرامونی تشابع ،یششا آنهششایی کششه هنشوز بایششد بششه تشابعیت در آینششد ،وجشود دارد .دولششت در
جوامع کمپرادور-شدهی پیرامونی ذاتاا بیثبا ت اسشت ،و در نشتیجه ،یششک دشششمن بششالقوه اسششت ،اگششر
28

هنوز به دشمن بالفعل بدل نشده باشد.
دشمنانی وجود دارند که قدر تهای امپریالیستی مسلط ،حداقل تا کنون ،مجبور به همزیستی بششا
آنها شدهاند .این امر در مورد چین صدق میکند ،زیرا چین آن گزینهی نو-کمپرادور را ) تا حال(
رد کششرده اسششت و پششروژهی مقتششدرانهی خششود در جهششت توسششعهی ملششی یکپششارچه و منسششجم را دنبششال
میکند .به محض اینکه پوتین بهلحاظ سیاسی از همکاری با سهگانه]ی امپریالیسششتی[ سششرباز زد
و خواست جلوی جاهطلبیهای توسعهطلبانهی آن در اوکراین را بگیرد ،روسیه ]هم[ بششدل بششه یششک
دشمن شد ،حتی اگر پوتین ترککردن مسیر لیبرالیسم اقتصادی را در نظر نداشته باشد )یششا هنششوز
نششه؟( .اکششثریت بزرگششی از دولتهششای کمششپرادور در کشششورهای جنششوب )یعنششی ،دولتهششایی در خششدمت
بورژوازی کمپرادور خویش( متحد این سهگانه هستند ،نششه دششمن آن؛ ]البتششه[ تشا زمششانیکه هشر یشک
از این دولتهای کمپرادور بتواند نشان دهد که در مسند قشدر ت کششور خشویش اسشت .امشا رهشبران
در واشنگتن ،لندن ،برلین و پاریس میدانند که این دولتها شکننده هستند .به محض اینکششه یششک
جنبش مردمی شورشگر -خواه با یک استراتژی جششایگزین بششادوام ،و خششواه بشدون آن -یکشی از ایشن
دولتهششا را تهدیششد کنششد ،سششهگانه]ی امپریالیسششتی[ بششه خششودش حششق مششداخله میدهششد .ایششن مششداخله
حششتی میتوانششد منجششر بششه تأمششل دربششارهي نششابودی ایششن دولتهششا ،و فراتششر از آنهششا ،جوامششع مربششوطه،
بیانجامد .این استراتژی در حال حاضر در عراق ،سوریه و جاهای دیگر دستاندرکار اسششت .علششت
وجششودی اسششتراتژی بششرای کنششترل نظششامی جهششان توسششط سششهگانه بششه رهششبری واشششنگتن تمامششاا در ایششن
Compradorized

51

28

نو-امپریالیسم و امپریالیسم معاصر

امپریالیسم معاصر

چششششمانداز »واقعبینشششانه« قشششرار گرفتشششه اسشششت ،واقعیشششتی کشششه مسشششتقیماا در نقطهی مقابشششل دیشششدگاه
سادهلوحانهای قرار دارد که از فرآیند شکلگیری یک دولت جهانی دم میزند.

واکنشهای مردم و دولتهای جنوب
حملهی مداوم امپریالیسم جمعی ایال ت متحد-اروپا-ژاپن علیه همهی مردم جنوب بششر روی دو پششا
راه میرود :یکی پای اقتصادی-نولیبرالیسم جهانی تحمیلشده بهعنوان یگانه سیاست اقتصادی
ممکن؛ و دیگری پای سیاسی-مشداخلتی مسشتمر ،از جملشه جنگهشای پیشگیرانششه علیششه کششورهایی
که دخالتهای امپریالیستی را رد میکنند .در پاسخ ،برخی کشورهای جنوب ،همچششون کشششورهای
29

عضششششو بریکششششس  ،در بهششششترین حششششالت تنهششششا روی یششششک پششششا راه میرونششششد :آنهششششا جغرافیششششای سیاسششششی
امپریالیسم را رد میکنند ،اما نولیبرالیسم اقتصادی را میپذیرند .آنها به همان دلیل آسیبپذیر
30

میمانند ،همانطور که مورد فعلی روسیه نشان میدهششد بلششه آنهششا بایششد درک کننششد کششه »تجششار ت،
31

جنگ است« ،همانگونه که یاش تاندون نوشته است.
همهی کشورهای جهان خارج از سهگانه ،یا دشمن یا بهطششور بششالقوه دشششمن هسششتند ،بهجششز آنهششایی
که تبعیت کامل از استراتژی اقتصادی و سیاسیاش را میپذیرند .در آن چارچوب ،روسششیه »یششک
دشمن« اسششت .ارزیششابی مششا از آنچششه اتحششاد ششوروی بششود ،هرچششه کششه باشششد ،سشهگانهی امپریالیسششتی
صرفاا به این دلیل با آن مقابله کرد که ]تجربهي شششوروری[ تلشششی بششود بششرای توسششعهای مسششتقل از
امپریالیسم/سرمایهداری مسلط .پس از فروپاشی نظام شوروی ،برخششی مششردم )در روسششیه بهطششور
خشششاص( فکشششر کردنشششد کشششه »غشششرب« دششششمن یشششک »روسشششیهی سشششرمایهداری« نخواهشششد بشششود؛ درسشششت

The BRICS

29

 30انتخششاب گسسششت اجتنابناپششذیر اسششت .تمرکششز شششدید مششازاد در سششطح جهششانی در قششالب رانششت امپریالیسششتی بششرای انحصششارا ت
قششدر تهای امپریالیسششتی توسششط تمششام جوامششع پیرامششونی غیرقابششل پشششتیبانی اسششت .شکسششتن سششاختار ایششن نظششام بششا چشششمانداز
بازسششازی آن بعشد اا در ششکل دیگششری از جهانیسشازی سششازگار بشا کمونیسشم کششه بهعنشوان یشک مشرحلهی پیششرفتهتر از تمششدن جهششانی
درک مششی شششود ضروریسششت .در ایششن زمینششه ،مششن یششک مقایسششه بششا ویرانششی ضششروری تمرکششز امششپراطوری روم ،کششه راه را بششرای عششدم
تمرکز فئودالی باز کرد نشان دادهام.
)Yash Tandon, Trade is War (New York: OR Books, forthcoming
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همانگونه که آلمان و ژاپن »در جنگ شکست خوردند ،اما صلح را ببردنششد« .آنهشا فرامششوش کردنششد
که قدر تهای غربی دقیقاا بدینخاطر از بازسازی کشورهای فاشیست پیشین حمایت کردند که بششا
چالش سیاستهای مستقل اتحاد شوروی مقابله کنند .حال که این چالش ]تاریخی[ ناپدید شششده
است ،هدف سهگانه تسلیم کامل است ،و اینکه ظرفیت روسیه برای مقاومت را نابود کنششد .رشششد
جاری تراژدی اوکراین واقعیت هدف استراتژیک سهگانه را نشششان میدهششد .سششهگانه در کییششف آن
چیزی را سازمان داد که باید »توطئهی یورو-نششازی« نامیششده شششود .شششعارهای رسششانههای غربششی ،بششا
این ادعا که هدف سیاستهای سهگانه ترویج دموکراسششی اسششت ،صییرفاا یییک دروغ اسششت .جوامششع
اروپششای شششرقی در اتحششادیهی اروپششا نششه بهعنششوان شششرکای برابششر ،بلکششه بهعنششوان »نیمششه-مسششتعمرا ت«
قششدر تهای امپریالیسششتی/سششرمایهداری اروپششای مرکششزی و غربششی عمششده »ادغششام« شششدهاند .رابطهی
بین شرق و غششرب در نظشام اروپششایی تشا حشدی مششابه بششا آن چیششزی اسشت کششه بششر روابشط میششان ایشال ت
متحد و امریکای لتین حاکم است!
بنابراین ،از سیاست روسیه برای مقشاومت در برابشر پششروژهی اسشتعمار اوکرایشن بایششد حمشایت ششود.
اما این »سیاست بینالمللی« مثبت روسششیه ،اگششر توسششط مششردم روسششیه حمششایت نشششود ،محکششوم بششه
شکست است؛ و این حمایت را نمیتوان منحصراا بر اساس انحصار »ملیگرایی« بششه دسششت آورد.
این پشتیبانی فقط درصورتی که سیاست اجتماعی و اقتصادی داخلی دنبالشده منششافع اکششثریت
مششردم کششارگر را ترفیششع دهششد ،میتوانششد حاصششل شششود .بنششابراین ،یششک سیاسششت مردممششدار بششه معنششی
دورشششدن تششا جششای ممکششن از دسششتورالعمل »لیششبرالی« و لبششاس مبششدل انتخابششاتی ملزم آن اسششت ،کششه
]بهواقششع[ داعیههششایی بششرای مشششروعیتدادن بششه سیاسششتهای اجتمششاعی واپسگششرا هسششتند .بهجششای
آن ،من راهاندازی گونهی جدیدی از سرمایهداری دولتی با یک بعد اجتماعی )میگششویم اجتمششاعی،
نه سوسیالیسششتی( را پیشششنهاد میکنششم .چنیششن نظششامی راه را بششرای پیشششرویهای احتمششالی در جهششت
اجتمششششاعیکردن مششششدیریت اقتصششششاد ،و در نششششتیجه پیشششششرویهای درسششششت جدیششششد در جهششششت ابششششداع
دموکراسیای که پاسخگوی چالشهای یک اقتصاد مدرن باشد خواهد گشود.
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در حششالیکه قششدر ت دولششتی روسششیه در محششدودیتهای سششفت و سششخت دسششتورالعمل نولیششبرال بششاقی
میماند ،شانس موفقیت یک سیاست خارجی مستقل ،و شانس بدلشششدن روسشیه بششه کششوری کشه
واقعاا بهعنوان یک بازیگر بینالمللی مهم ظششاهر میشششود را نششابود میسششازد .نولیبرالیسششم میتوانششد
برای روسیه تنها یک پسرفت اقتصادی و سیاسشی تراژیششک ،یششک الگشوی »گسششترش محرومیششن« ،و
مششوقعیت یششک کشششور تششابع ]امششا[ در حششال رشششد در ]بطششن[ نظششم امپریالیسششتی جهششانی را ایجششاد کنششد.
روسیه نفت ،گاز ،و برخی از منابع طششبیعی دیگششر را در اختیششار سششهگانه خواهششد گذاشششت؛ صششنایع آن
به وضعیت پیمانکاری به نفششع انحصشارا ت مشالی غربشی تقلیشل خواهنشد یشافت .در چنیششن موقعیشتی،
که از روسیهی امروز در نظام جهششانی بسششیار دور نیسششت ،تلش بششرای فعششالیت مسششتقل در عرصششهی
بینالمللشششی ششششدیداا ششششکننده بشششاقی خواهشششد مانشششد ،در معشششرض تهدیشششد »تحریمهشششا« کشششه صشششفبندی
فاجعهبششار الیگارشششی اقتصششادی حششاکم در برابششر خواسششتههای انحصششارا ت مسششلط سششهگانه را تقششویت
خواهنششد کششرد .جریششان خششروج فعلششی »سششرمایهی روسششی« همششراه بششا بحششران اوکرایششن خطششر را نشششان
میدهد .برقراری مجدد کنترل دولت بر حرکت سرمایه تنها پاسخ موثر به این خطر است.
در خارج از چیشن ،کشه یشک پششروژهی ملشی توسشعهی صشنعتی مشدرن در ارتبشاط بششا بازسششازی کشششاورزی
خانوادگی را اجرا میکند ،دیگر کشورهای بهاصطلح نوظهور جنشوب )بریکشس( هنشوز هشم تنهششا بشر
روی یک پا راه میروند :آنها با تششاراج جهانیسششازی نظامیشششده مخششالف هسششتند ،امششا محبششوس در
قیدوبندهای نولیبرالیسم باقی میمانند.
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