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 امپریالیسم از نگاه مارکسیسم
 یدر باب اقتصاد سیاس یپژوهش

 نصر یمترجم: مهد

 

 1917ایده ضدامپریالیسم مارکسیستی، در سطح جهانی، عمالً با انقالب بلشویکی 

متولد شد، پرولتاریای روسی در کشوری امپریالیستی قدرت را به دست گرفت و 

ها نه تنها  های امپریالیستی درگیر شد. بنابراین بلشویک درنگ با ارتش قدرت بی

کردند، بلکه بیشتر  انقالب خود را به مثابه اولین شکاف در دژ امپریالیسم ترسیم می

داری اعالن کردند و بر  شر از چنگال سرمایهآنها عزم راسخ خود را برای رهایی ب

گسستی کامل با سیاست سبعانه تمدن بورژوازی که بر رفاه استثمارکنندگانی که تنها 

هایی برگزیده بودند و بر بنیان به بردگی کشیدن صدها میلیون مردم  متعلق به ملت

، اصرار ها و در کشورهای کوچک بنا شده بود زحمتکش در آسیا، در کلیه مستعمره

(. این نظرگاه نیروی محرک 1911ژانویه  11ورزیدند. )اعالمیه حقوق مردم زحمتکش، 

ای  های ضدامپریالیستی در سطح جهان بخشید و بنابراین ضربه زیادی به جنبش

ها در جنگ داخلی  بزرگ به امپریالیسم وارد کرد. از سوی دیگر، پیروزی بلشویک

http://www.asrejadid.org/2011/12/26/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%85/
http://www.asrejadid.org/2011/12/26/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%d9%8a%d8%a7%d9%84%d9%8a%d8%b3%d9%85-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%da%af%d8%a7%d9%87-%d9%85%d8%a7%d8%b1%da%a9%d8%b3%d9%8a%d8%b3%d9%85/
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های امپریالیستی را شکست دهد. تنها  اند ارتشتو نشان داد که یک ملت ستمدیده می

( و 1919می در چین ) 4توان در جنبش  دو نمونه از انعکاس انقالب بلشویکی را می

( مشاهده کرد. از نظر لنین، امپریالیسم نقشی دوگانه در 1991در عراق )” ثور“

ردازان پ چنانچه برخی نظریه – ها و کشورهای مستقل داشته، اما این نقش مستعمره

 توسعه شروع و قبلی اجتماعی بنیان بردن بین از –گفتند  مرحله خطی می

فی غارت و چپاول این کشورها بود و از منظر طر از بلکه نبود عیار تمام داری سرمایه

الملل. بنابراین شتاب بیشتر برای کسب  دیگر، کشاندن آنها به عرصه سیاست بین

ای آنها در مبارزه برای سرنگونی امپریالیسم ه استقالل در حقیقت همان فعالیت ملت

عنوان  ، لنین رویکرد انقالب جهانی را به1919شد. در سال  الملل محسوب می بین

ها و  رویکردی که در آن جنگ مدنی مردم زحمتکش علیه امپریالیست

های ملی علیه  استثمارکنندگان در تمام کشورهای پیشرفته در حال ترکیب با جنگ

های  المللی است، توصیف کرد. او خاطرنشان کرد که وظیفه کمونیست بین امپریالیسم

تر از کشورهای  تر و جدید ستم امپریالیسم هستند همچنان مهم کشورهایی که تحت

فروغ بورژوازی در این کشورها را که توجیهی  بلشویکی است. آنها باید ناسیونالیسم کم

دهند، تئوری امپریالیسم باید با همراهی  المللی پیوند تاریخی دارند، به انقالب بین

 کرد های ضدامپریالیستی به شدت توسعه پیدا می تنگاتنگ با تالش

. 

  کمینترن  نظرگاه

( شروع شد که انقالب 1919الملل سوم با ابتکارعمل لنین، زمانی ) هرچند بین

رح بود، پرولتاریایی در اروپا به جای انقالب ضدامپریالیستی در مستعمرات بسیار مط

با ممانعت از ” کمینترن“های ضدامپریالیستی داده شد.  اما اولویت آنی به تالش
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تکمیل وظایف انقالبی بورژوازی، توسعه اجتماعی متوقف شده آن امپریالیسم را حفظ 

که مردم کشورهای   کرد )یعنی اجازه نداد تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

فئودال خواستار آن بودند، پیروز شود(. این دقیقاً داری طی سرنگونی حکومت  سرمایه

های مختلف کمینترن، احزاب کمونیست کشورهای  علت این امر بود که کنگره

ای را به تالش برای تکمیل آن وظایف فراخواندند. ضمناً،  مستعمره ای و نیمه مستعمره

زی به ناگزیر کمینترن به صراحت این فرضیه را که وظایف انقالبی دموکراتیک بورژوا

پیوندد، رد کرد. در واقع کمینترن بعداً از این  تحت رهبری بورژوازی به تحقق می

نظریه دفاع کرد که فقط با تضعیف باندهای امپریالیستی است که حتی رشد محدود 

پیوندد. اسناد کنگره کمینترن مکرراً بر این  وقوع می نیروهای تولید در مستعمرات به

پیمان  د که امپریالیسم هم به دالیل سیاسی و هم اقتصادی، همکردن امر تأکید می

های خارجی در همه  ها و عناصر مرتجع است. امپریالیست ها، فئودال ترین مانده عقب

فئودال و نیمه  مانده، طبقات باالی فئودال )و تا حدودی همچنین نیمه کشورهای عقب

کنند. امپریالیسم که  تبدیل میبورژوازی( جامعه بومی را به کارگزاران حکومت خود 

ها با کمترین هزینه سرمایه  نفع در محافظت کردن از بیشترین بهره به شدت ذی

های  مانده صورت کند که در کشورهای عقب تواند تالش می است، تا آنجا که می

 .رباخوارانه فئودالی استثمار نیروی کار را حفظ کند

 

 ورژوایییک بورژوازی ناتوان از رهبری انقالب ب

سلطه  پردازان قرن بیستم در کشوری تحت عنوان یکی از نظریه ، به”مائو تسه دونگ“

شده توسط  امپریالیسم ناگزیر به مواجهه و گالویز شدن با فرماسیون اجتماعی ساخته
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طور که جامعه فئودالی چین،  امپریالیسم در چین بود. او خاطرنشان کرد: همان

های  شیده بود و بنابراین در درون خود حامل دانهاقتصادی کاالیی را توسعه بخ

داری حتی  ای سرمایه داری بود، چین از درون خودش به آهستگی به جامعه سرمایه

داری خارجی توسعه پیدا کرده است. بدون شک رخنه امپریالیسم  بدون تأثیر سرمایه

ینی به فروپاشی اقتصاد سیاسی چین کمک بسیاری کرد و باعث افزایش شرایط ع

داری در چین شد؛ اما این فقط یک جنبه  معین و امکاناتی برای توسعه تولید سرمایه

از تغییراتی بود که ساخته و پرداخته شد. جنبه دیگر آن این بود که امپریالیسم با 

داری چینی را متوقف کند. مائو مرحله  نیروهای فئودال تبانی کرد تا توسعه سرمایه

داری توصیف و اصطالح  مایز از فئودالیسم و سرمایهتوسعه اجتماعی چین را مت

، مائو در تحلیلی 1991را برای آن جعل کرد. در سال ” استعماری فئودالی، نیمه نیمه“

ای را  شناسی متمایز طبقات در چنین جامعه راجع به طبقات در جامعه چین، گونه

ر، ضمیمه دار و طبقه کمپرادو بیان کرد. طبقات حاکم چین، یعنی طبقه زمین

الملل بودند؛ آنها مانع پیشرفت نیروهای تولیدی بودند. نکته مشخصاً  بورژوازی بین

بندی او از بورژوازی چینی به دو بخش، کمپرادور و ملی بود که طبق  مهم تقسیم

بود. طبقه ” بورژوازی متوسط“و ” بورژوازی بزرگ“های او تقریباً مطابق با  گفته

داران کشورهای امپریالیستی  مستقیماً در خدمت سرمایهای است که  کمپرادور طبقه

شماری آن را با نیروهای فئودال  کند. پیوندهای بی است و توسط آنها پرورش پیدا می

کند. از طرف دیگر، بورژوازی ملی، هرچند  در نواحی روستایی از نزدیک متصل می

با امپریالیسم  شود، ضعیف و سست است و بین مبارزه توسط امپریالیسم سرکوب می

کند. شاید برخی انتظار داشته باشند که رهبری انقالب  دل می و مبارزه با انقالب دل

دموکراتیک بورژوایی را بورژواها در دست گیرند. حال آنکه در چین، قدرتمندترین 
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های  بخش بورژوازی در حقیقت علیه انقالب دموکراتیک بورژوایی بود و یکی از آماج

شد و بخش دیگر آن ناتوان از رهبری بود. از اواخر دهه  سوب میاصلی انقالب مح

وقوع پیوست: بخش اصلی  ، در درون بورژوازی کمپرادور چین توسعه بیشتری به1991

بورژوازی به صورتی عجیب و غریب از سرمایه انحصاری رسید که پیوند مستحکمی 

داری بود(.  ای ماقبل سرمایهه ای که یادآور سرمایه گونه های دولتی داشتند )به با اهرم

داری انحصاری دولتی شده بود.  سرمایه انحصاری در ترکیب با قدرت دولتی، سرمایه

دار   داری انحصاری که پیوند تنگاتنگی با امپریالیسم خارجی، طبقه زمین این سرمایه

داری کمپرادور، فئودال و   داخلی و دهقانان ثروتمند قدیمی داشتند به سرمایه

عنوان طبقه بوروکراتیک  دار که به ری دولتی تبدیل شدند. این طبقه سرمایهانحصا

ترین بورژوازی چین بود. توصیف پل باران از طبقاتی  شد، بزرگ دار شناخته می سرمایه

کند،  نیافته اعمال کنترل می که از طریق آنها سرمایه خارجی بر کشورهای توسعه

 :نویسد می” اقتصاد سیاسی رشد“. باران در نقاط مشترک بسیاری با نظرات مائو دارد

اول: گروهی از بازرگانان که در حال گسترش و شکوفایی در درون حیطه اختیارات 

 حفظ به وابسته کامالً که …ملی صنعتی انحصارگران ثانیاً …سرمایه خارجی هستند

 یدار سرمایه ظهور با شان انحصارطلبانه موقعیت و هستند اقتصادی موجود ساختار

منافع صاحب زمینان  با موازی کامالً گروه دو این منافع. رفت خواهد بین از صنعتی

مانده دارای موقعیت  فئودالی است که به صورت قدرتمند در جوامعی در مناطق عقب

باشند. نتیجه چیزی جز ائتالفی سیاسی و اقتصادی از کمپرودورهای  مستحکمی می

داران بزرگی نیست که خود را وقف دفاع از نظم ثروتمند، انحصارگران قدرتمند و زمین

گونه امیدی به ظهور  این ائتالف هیچ …اند لیستی موجود کردهمرکانتی –فئودالی 

های نعمت و قدرت محروم خواهد کرد،  داری صنعتی که آن را از موقعیت سرمایه
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ین دموکراتیک، رهبری پرولتاریایی مسیر انقالب در چن – ندارد. وظایف بورژوایی

داری متفاوت باشد. آنچه مورد نیاز است،  جوامعی باید با این مسیر در جوامع سرمایه

تحلیل درباره روح حقیقی نظرات مارکس است. تحلیلی که هم قوانین توسعه تاریخی 

ها و نه مائو  را دربرگیرد و هم پیشامدهای تاریخی را کامالً بپذیرد. بنابراین نه بلشویک

د که انقالب بورژوایی با رهبری بورژوازی ضروری است. بلکه بر این عقیده نبودن

کمینترن زمینه را مهیا کرد و مائو بر ضرورت انقالب دموکراتیک بورژوایی 

گوید: سئوال اصلی این است، آیا این نظر  رهبری پرولتاریا اصرار ورزید. لنین می تحت

مانده که  ای عقبه داری توسعه اقتصادی برای ملت صحیح است که مرحله سرمایه

اکنون در راه رهایی هستند و در بین ایشان بعد از جنگ پیشرفتی قابل مالحظه به 

ای ضروری است؟ نظر ما منفی است. اگر  شود، مرحله سمت ترقی مشاهده می

هایی  مند به راه اندازند و حکومت پرولتاریای انقالبی پیروز در بین آنها تبلیغاتی نظام

م وسایل در دسترس در آن رخداد به کمک آنها بشتابند، اشتباه مانند شوروی با تما

مانده ضرورتاً باید از میان مرحله توسعه  های عقب است اگر گمان بریم که همه ملت

،  داری به طور کامل عبور کنند. با کمک پرولتاریای کشورهای پیشرفته سرمایه

طریق مراحل مشخص شوند و از  مانده به سیستم شورایی وارد می کشورهای عقب

داری عبور کنند، به کمونیسم  توسعه، بدون آنکه مجبور باشند از مرحله سرمایه

عنوان انقالب جدید دموکراتیک، سخن  رسند. به این ترتیب مائو از این جمالت به می

مستعمره که علیه  آورد. در این دوران، هر انقالبی در یک مستعمره یا نیمه به میان می

الملل باشد، دیگر  داری بین  الملل یا سرمایه اشد، یعنی علیه بورژوازی بینامپریالیسم ب

 بلکه گرفت، نخواهد قرار دموکراتیک –درون مقوله قدیمی انقالب جهانی بورژوا 

 مسیر پاکسازی اش عینی مأموریت هرچند …باشد داشته وجود باید جدید ای مقوله
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 تأسیس هدفش که نیست قدیمی نوع زا انقالبی دیگر است؛ داری سرمایه توسعه برای

تحت رهبری دیکتاتوری بورژوا باشد. این انقالب  دولتی و داری سرمایه ای جامعه

متعلق است به گونه جدید انقالب تحت رهبری پرولتاریا با هدفی که در مرحله اول 

تأسیس جامعه دموکراتیک جدید و دولتی تحت دیکتاتوری مشترک طبقات انقالبی 

تر  بنابراین این انقالب در حقیقت در خدمت هدف پاکسازی مسیری عریضباشد.  می

برای توسعه سوسیالیسم است. وظیفه اصلی بورژوا دموکراتیک، محور کلی انقالب، 

گوید:  طبق نظرات کمینترن و مائو، انقالب کشاورزی است. البته باران در این باره می

این حکومت به خاطر فشارهای زیاد رغم موانعی از جانب  اگر اصالحات کشاورزی به

وقوع بپیوندد، پیشرفتی قابل مالحظه به دست خواهد آمد. به این ترتیب  دهقانان به

کند. اما زمینه تاریخی  پل باران در اثر خود نظرات کمینترن و مائو را با هم تلفیق می

ستعمار نو او با آنها متفاوت است. بعد از جنگ دوم جهانی، استعمار جای خود را به ا

شود. در شرایط  دهد و این تغییر با عنوان استقالل در جهان سوم جشن گرفته می می

، باران نشان داد که تنها استقاللی صوری، در غیاب راهی بدیل 1991انضمامی دهه 

برای توسعه، تبعیت این کشورها از امپریالیسم را جاودانه ساخته است. مهم است که 

ای در کشورها بستگی  بدیل به وابستگی متقابل نیروهای طبقه بدانیم اقتباس این راه

  .دارد

 1917ایده ضدامپریالیسم مارکسیستی، در سطح جهانی، عمالً با انقالب بلشویکی  

متولد شد، پرولتاریای روسی در کشوری امپریالیستی قدرت را به دست گرفت و 

ها نه تنها  راین بلشویکهای امپریالیستی درگیر شد. بناب درنگ با ارتش قدرت بی

کردند، بلکه بیشتر  انقالب خود را به مثابه اولین شکاف در دژ امپریالیسم ترسیم می

داری اعالن کردند و بر  آنها عزم راسخ خود را برای رهایی بشر از چنگال سرمایه
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گسستی کامل با سیاست سبعانه تمدن بورژوازی که بر رفاه استثمارکنندگانی که تنها 

هایی برگزیده بودند و بر بنیان به بردگی کشیدن صدها میلیون مردم  به ملت متعلق

ها و در کشورهای کوچک بنا شده بود، اصرار  زحمتکش در آسیا، در کلیه مستعمره

(. این نظرگاه نیروی محرک 1911ژانویه  11ورزیدند. )اعالمیه حقوق مردم زحمتکش، 

ای  جهان بخشید و بنابراین ضربههای ضدامپریالیستی در سطح  زیادی به جنبش

ها در جنگ داخلی  بزرگ به امپریالیسم وارد کرد. از سوی دیگر، پیروزی بلشویک

های امپریالیستی را شکست دهد. تنها  تواند ارتش نشان داد که یک ملت ستمدیده می

( و 1919می در چین ) 4توان در جنبش  دو نمونه از انعکاس انقالب بلشویکی را می

( مشاهده کرد. از نظر لنین، امپریالیسم نقشی دوگانه در 1991در عراق ) ”ثور“

 پردازان نظریه برخی چنانچه –ها و کشورهای مستقل داشته، اما این نقش  مستعمره

 توسعه شروع و قبلی اجتماعی بنیان بردن بین از – گفتند می خطی مرحله

ول این کشورها بود و از منظر طرفی غارت و چپا از بلکه نبود عیار تمام داری سرمایه

الملل. بنابراین شتاب بیشتر برای کسب  دیگر، کشاندن آنها به عرصه سیاست بین

های آنها در مبارزه برای سرنگونی امپریالیسم  استقالل در حقیقت همان فعالیت ملت

عنوان  ، لنین رویکرد انقالب جهانی را به1919شد. در سال  الملل محسوب می بین

ها و  که در آن جنگ مدنی مردم زحمتکش علیه امپریالیست رویکردی

های ملی علیه  استثمارکنندگان در تمام کشورهای پیشرفته در حال ترکیب با جنگ

های  المللی است، توصیف کرد. او خاطرنشان کرد که وظیفه کمونیست امپریالیسم بین

تر از کشورهای  تر و جدید ستم امپریالیسم هستند همچنان مهم کشورهایی که تحت

فروغ بورژوازی در این کشورها را که توجیهی  بلشویکی است. آنها باید ناسیونالیسم کم

المللی پیوند دهند، تئوری امپریالیسم باید با همراهی  تاریخی دارند، به انقالب بین
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کمینترن  نظرگاه .کرد های ضدامپریالیستی به شدت توسعه پیدا می تنگاتنگ با تالش

( شروع شد که انقالب 1919الملل سوم با ابتکارعمل لنین، زمانی ) نهرچند بی

پرولتاریایی در اروپا به جای انقالب ضدامپریالیستی در مستعمرات بسیار مطرح بود، 

با ممانعت از ” کمینترن“های ضدامپریالیستی داده شد.  اما اولویت آنی به تالش

متوقف شده آن امپریالیسم را حفظ تکمیل وظایف انقالبی بورژوازی، توسعه اجتماعی 

که مردم کشورهای   کرد )یعنی اجازه نداد تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی

داری طی سرنگونی حکومت فئودال خواستار آن بودند، پیروز شود(. این دقیقاً  سرمایه

های مختلف کمینترن، احزاب کمونیست کشورهای  علت این امر بود که کنگره

ای را به تالش برای تکمیل آن وظایف فراخواندند. ضمناً،  مستعمره و نیمهای  مستعمره

کمینترن به صراحت این فرضیه را که وظایف انقالبی دموکراتیک بورژوازی به ناگزیر 

پیوندد، رد کرد. در واقع کمینترن بعداً از این  تحت رهبری بورژوازی به تحقق می

ی امپریالیستی است که حتی رشد محدود نظریه دفاع کرد که فقط با تضعیف باندها

پیوندد. اسناد کنگره کمینترن مکرراً بر این  وقوع می نیروهای تولید در مستعمرات به

پیمان  کردند که امپریالیسم هم به دالیل سیاسی و هم اقتصادی، هم امر تأکید می

در همه  های خارجی ها و عناصر مرتجع است. امپریالیست ها، فئودال ترین مانده عقب

فئودال و نیمه  مانده، طبقات باالی فئودال )و تا حدودی همچنین نیمه کشورهای عقب

امپریالیسم که  .کنند بورژوازی( جامعه بومی را به کارگزاران حکومت خود تبدیل می

ها با کمترین هزینه سرمایه  نفع در محافظت کردن از بیشترین بهره به شدت ذی

های  مانده صورت کند که در کشورهای عقب تالش میتواند  است، تا آنجا که می

رباخوارانه فئودالی استثمار نیروی کار را حفظ کند. یک بورژوازی ناتوان از رهبری 

پردازان قرن بیستم در  عنوان یکی از نظریه ، به”مائو تسه دونگ“انقالب بورژوایی 
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فرماسیون  سلطه امپریالیسم ناگزیر به مواجهه و گالویز شدن با کشوری تحت

طور که  او خاطرنشان کرد: همان .شده توسط امپریالیسم در چین بود اجتماعی ساخته

جامعه فئودالی چین، اقتصادی کاالیی را توسعه بخشیده بود و بنابراین در درون خود 

ای  داری بود، چین از درون خودش به آهستگی به جامعه های سرمایه حامل دانه

داری خارجی توسعه پیدا کرده است. بدون شک  یر سرمایهداری حتی بدون تأث سرمایه

رخنه امپریالیسم به فروپاشی اقتصاد سیاسی چین کمک بسیاری کرد و باعث افزایش 

داری در چین شد؛ اما این  شرایط عینی معین و امکاناتی برای توسعه تولید سرمایه

گر آن این بود که فقط یک جنبه از تغییراتی بود که ساخته و پرداخته شد. جنبه دی

داری چینی را متوقف کند.  امپریالیسم با نیروهای فئودال تبانی کرد تا توسعه سرمایه

داری توصیف و  مائو مرحله توسعه اجتماعی چین را متمایز از فئودالیسم و سرمایه

، مائو در 1991را برای آن جعل کرد. در سال ” استعماری فئودالی، نیمه نیمه“اصطالح 

شناسی متمایز طبقات در چنین  اجع به طبقات در جامعه چین، گونهتحلیلی ر

دار و طبقه کمپرادور،  ای را بیان کرد. طبقات حاکم چین، یعنی طبقه زمین جامعه

الملل بودند؛ آنها مانع پیشرفت نیروهای تولیدی بودند. نکته  ضمیمه بورژوازی بین

بخش، کمپرادور و ملی بود که  بندی او از بورژوازی چینی به دو مشخصاً مهم تقسیم

بود. طبقه ” بورژوازی متوسط“و ” بورژوازی بزرگ“های او تقریباً مطابق با  طبق گفته

داران کشورهای امپریالیستی  ای است که مستقیماً در خدمت سرمایه کمپرادور طبقه

 شماری آن را با نیروهای فئودال پیوندهای بی .کند است و توسط آنها پرورش پیدا می

کند. از طرف دیگر، بورژوازی ملی، هرچند  در نواحی روستایی از نزدیک متصل می

شود، ضعیف و سست است و بین مبارزه با امپریالیسم  توسط امپریالیسم سرکوب می

کند. شاید برخی انتظار داشته باشند که رهبری انقالب  دل می و مبارزه با انقالب دل
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دست گیرند. حال آنکه در چین، قدرتمندترین  دموکراتیک بورژوایی را بورژواها در

های  بخش بورژوازی در حقیقت علیه انقالب دموکراتیک بورژوایی بود و یکی از آماج

شد و بخش دیگر آن ناتوان از رهبری بود. از اواخر دهه  اصلی انقالب محسوب می

اصلی وقوع پیوست: بخش  ، در درون بورژوازی کمپرادور چین توسعه بیشتری به1991

بورژوازی به صورتی عجیب و غریب از سرمایه انحصاری رسید که پیوند مستحکمی 

داری بود(.  های ماقبل سرمایه ای که یادآور سرمایه گونه های دولتی داشتند )به با اهرم

داری انحصاری دولتی شده بود.  سرمایه انحصاری در ترکیب با قدرت دولتی، سرمایه

دار   ه پیوند تنگاتنگی با امپریالیسم خارجی، طبقه زمینداری انحصاری ک این سرمایه

داری کمپرادور، فئودال و   داخلی و دهقانان ثروتمند قدیمی داشتند به سرمایه

عنوان طبقه بوروکراتیک  دار که به انحصاری دولتی تبدیل شدند. این طبقه سرمایه

ف پل باران از طبقاتی ترین بورژوازی چین بود. توصی شد، بزرگ دار شناخته می سرمایه

کند،  نیافته اعمال کنترل می که از طریق آنها سرمایه خارجی بر کشورهای توسعه

نویسد:  می” اقتصاد سیاسی رشد“باران در  .نقاط مشترک بسیاری با نظرات مائو دارد

اول: گروهی از بازرگانان که در حال گسترش و شکوفایی در درون حیطه اختیارات 

 حفظ به وابسته کامالً که …ملی صنعتی انحصارگران ثانیاً …ستندسرمایه خارجی ه

 داری سرمایه ظهور با شان انحصارطلبانه موقعیت و هستند اقتصادی موجود ساختار

منافع این دو گروه کامالً موازی با منافع صاحب زمینان  .رفت خواهد بین از صنعتی

مانده دارای موقعیت  ق عقبفئودالی است که به صورت قدرتمند در جوامعی در مناط

نتیجه چیزی جز ائتالفی سیاسی و اقتصادی از کمپرودورهای  .باشند مستحکمی می

ثروتمند، انحصارگران قدرتمند و زمینداران بزرگی نیست که خود را وقف دفاع از نظم 

ظهور  به امیدی گونه هیچ ائتالف این …اند کرده موجود مرکانتیلیستی –فئودالی 
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های نعمت و قدرت محروم خواهد کرد،  ی صنعتی که آن را از موقعیتدار سرمایه

 .ندارد

 

  پرولتاریایی رهبری دموکراتیک، –وظایف بورژوایی 

داری متفاوت باشد.  مسیر انقالب در چنین جوامعی باید با این مسیر در جوامع سرمایه

یلی که هم آنچه مورد نیاز است، تحلیل درباره روح حقیقی نظرات مارکس است. تحل

قوانین توسعه تاریخی را دربرگیرد و هم پیشامدهای تاریخی را کامالً بپذیرد. بنابراین 

ها و نه مائو بر این عقیده نبودند که انقالب بورژوایی با رهبری بورژوازی  نه بلشویک

ضروری است. بلکه کمینترن زمینه را مهیا کرد و مائو بر ضرورت انقالب دموکراتیک 

گوید: سئوال اصلی این است،  لنین می .رهبری پرولتاریا اصرار ورزید حتبورژوایی ت

های  داری توسعه اقتصادی برای ملت آیا این نظر صحیح است که مرحله سرمایه

مانده که اکنون در راه رهایی هستند و در بین ایشان بعد از جنگ پیشرفتی قابل  عقب

روری است؟ نظر ما منفی است. ای ض شود، مرحله مالحظه به سمت ترقی مشاهده می

مند به راه اندازند و  اگر پرولتاریای انقالبی پیروز در بین آنها تبلیغاتی نظام

هایی مانند شوروی با تمام وسایل در دسترس در آن رخداد به کمک آنها  حکومت

مانده ضرورتاً باید از میان  های عقب بشتابند، اشتباه است اگر گمان بریم که همه ملت

داری به طور کامل عبور کنند. با کمک پرولتاریای کشورهای  له توسعه سرمایهمرح

شوند و از طریق مراحل  مانده به سیستم شورایی وارد می ، کشورهای عقب پیشرفته

داری عبور کنند، به  مشخص توسعه، بدون آنکه مجبور باشند از مرحله سرمایه

عنوان انقالب جدید  الت بهرسند. به این ترتیب مائو از این جم کمونیسم می

آورد. در این دوران، هر انقالبی در یک مستعمره یا  دموکراتیک، سخن به میان می
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الملل یا  مستعمره که علیه امپریالیسم باشد، یعنی علیه بورژوازی بین نیمه

 – الملل باشد، دیگر درون مقوله قدیمی انقالب جهانی بورژوا داری بین  سرمایه

هرچند  …ای جدید باید وجود داشته باشد نخواهد گرفت، بلکه مقوله دموکراتیک قرار

داری است؛ دیگر انقالبی از نوع  اش پاکسازی مسیر برای توسعه سرمایه مأموریت عینی

داری و دولتی تحت رهبری  ای سرمایه قدیمی نیست که هدفش تأسیس جامعه

ید انقالب تحت رهبری دیکتاتوری بورژوا باشد. این انقالب متعلق است به گونه جد

پرولتاریا با هدفی که در مرحله اول تأسیس جامعه دموکراتیک جدید و دولتی تحت 

باشد. بنابراین این انقالب در حقیقت در  دیکتاتوری مشترک طبقات انقالبی می

تر برای توسعه سوسیالیسم است. وظیفه اصلی  خدمت هدف پاکسازی مسیری عریض

لی انقالب، طبق نظرات کمینترن و مائو، انقالب کشاورزی بورژوا دموکراتیک، محور ک

رغم موانعی از جانب  گوید: اگر اصالحات کشاورزی به است. البته باران در این باره می

وقوع بپیوندد، پیشرفتی قابل مالحظه  این حکومت به خاطر فشارهای زیاد دهقانان به

ود نظرات کمینترن و مائو را با به دست خواهد آمد. به این ترتیب پل باران در اثر خ

کند. اما زمینه تاریخی او با آنها متفاوت است. بعد از جنگ دوم جهانی،  هم تلفیق می

دهد و این تغییر با عنوان استقالل در جهان  استعمار جای خود را به استعمار نو می

ا ، باران نشان داد که تنه1991شود. در شرایط انضمامی دهه  سوم جشن گرفته می

استقاللی صوری، در غیاب راهی بدیل برای توسعه، تبعیت این کشورها از امپریالیسم 

را جاودانه ساخته است. مهم است که بدانیم اقتباس این راه بدیل به وابستگی متقابل 

 .ای در کشورها بستگی دارد نیروهای طبقه

 :ماخذ

 Monthly review December 2007 
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 و امپریالیسم یامپراتور

 یساز یدر عصر جهان
 مترجم : محمود سلیمی

 

حمله نظامی امریکا و به دنبال آن انگلیس به عراق به خوبی روشن ساخت که ایاالت 

متحده درصدد تاسیس یک امپراتوری استعماری در گستره جهانی است و در این راه 

، از نویسندگان نشریه المی فاسترشود. جان ب می انگلستان تنها یار و یاور او محسوب

و « نگری»و « هارت»اثر « امپراتوری»مانتلی ریویو، کوشیده است با نگاه به کتاب 

دو دیدگاه مخالف در باب وضعیت جهانی را بررسی « سوسیالیسم و بربریسم»کتاب 

هانی و کتاب دوم مخالف این های امریکا در عرصه ج ع سیاستکند. کتاب اول مداف

گر  های کتاب نخست تنها توجیه سازد که دیدگاه نویسنده روشن می .استه سیاست

تری به مسائل  کا خواهد بود و نویسنده کتاب دوم، نگاه واقعیمداخالت نظامی امری

، «امپراتوری»جهانی دارد. مایکل هارت و آنتونیونگری در کتاب جدیدی تحت عنوان 
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 9111کشند. این کتاب که در سال  سازی را به تصویر می رشد ضدجهانینهضت رو به 

، از طرف روزنامه نیویورک تایمز، مجله تشارات دانشگاه هاروارد منتشر شدتوسط ان

. نظریه اصلی این کتاب این رور مورد تقدیر فراوان قرار گرفتتایمز و مجله الندن آبز

که  ، بی آندنیا، تحت تاثیر انقالب اطالعات، در حال جهانی شدن است بود که بازار

ها را یارای مواجهه با آن باشد. حاکمیت دولت ملتها رو به زوال است و  دولت ملت

ی در شرف ظهور، جایگزین آن  تازه« امپراتوری»اکمیت جهانی یا درعوض یک ح

بنابراین تنها به شود. در اینجا مجال آن نیست تا به تمامی ابعاد بحث بپردازیم  می

شده در این نظریه خواهیم  ناپدید فرض ، یعنی امپریالیسمتفسیر یک موضوع

 ،«پیرامون»در تحلیل هارت و نگری، به سلطه امپریالیستی « امپراتوری. »پرداخت

شود، بلکه امپراتوری یک موجودیت جهانشمول است که  اطالق نمی« مرکز»توسط 

 امپریالیسم،»اسد. اینها مدعی اند شن مرز محدودی را فراتر از خود، نمیهیچ قلمرو و 

، درواقع عبارت بود از بسط حاکمیت دولت ملتهای اروپایی در اوج دوره شکوفایی خود

یسم یا استعمارگرایی بر این و توضیح می دهند که امپریال« به آنسوی مرزهایشان

از مرگ استعمارگرایی  ، اما هارت و نگری خبرمعنی، هم اکنون رخت بربسته است

که بازار جهانی تمام اشکال امپریالیسم را، تا  کنند دهند؛ آنها تاکید می نوین هم می

کند بنابراین امپراتوری هم  ون سازش را محدود کنند، نابود میآنجا که نیروی همگ

، همچون  امپریالیسم»گویند:  ها می آن«. پسااستعماری است و هم پساامپریالیستی»

ای  به حوزهدهی، کدگذاری و  یک ماشین خط بندی جهانی، جریانات سرمایه را جهت

ی را مسدود و سایرین را سهولت کند، یعنی جریانات خاص خاص محدود می

کند که در آن از جریانات  زار جهانی فضایی هموار را طلب می، بادر مقابل« بخشد. می

ای بود که  نباشد... امپریالیسم مرگ سرمایهکدگذاری شده و محلی شده خبری 
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بازار جهانی بالضروره پایان امپریالیسم گذاشت چیره شود... پس تحقق کامل  نمی

، «پیرامون»و « مرکز»هارت و نگری بر این اعتقادند که امروزه مفاهیمی چون «. است

یی از تولید و ادغام بازار جهانی، تقسیمات و تمرکز زدا»تقریبا کاربردی ندارند. 

دیگر المللی کار و سرمایه را چنان شکسته و تکثیر کرده است که  جریانات بین

مون یا شمال و مرزبندی مناطق جغرافیایی بزرگ دنیا تحت عناوین مرکز و پیرا

، بریتانیا و بین ایاالت متحده و برزیل «هیچ تفاوت ماهوی»؛ «جنوب ناممکن است.

« امپراتوری »در باور نویسندگان کتاب «. ها در رتبه جز تفاوت آن»هند وجود ندارد، 

، قدرت مرکزی دنیای امروز هم دیگر وجود ندارد. دهمفهوم امپریالیسم گ ایاالت متح

است و نه عمال  نه ایاالت متحده محور یک پروژه امپریالیستی»ها می نویسند:  آن

 . دیگر هیچده استتواند چنین باشد؛ دوره امپریالیسم سپری ش هیچ دولت ملتی می

توان  تنام را میجنگ وی«. »نخواهد بود ، لیدر دنیادولتی به سیاق دول مدرن اروپایی

این گذار به یک رژیم جدید مشروطه، دم واپسین گرایش امپریالیستی و بنابر

انی را با جنگ خلیج فارس نشان ها گذار به یک رژیم جدید جه آن «.پنداشت

المللی  قدرتی بود که از پس گ عدالت بین یگانه»، متحده دهند که طی آن ایاالت می

 ... های ملی خود ، بل به نام یک حق جهانی از انگیزهمد، آن هم نه به پیروی آ بر می

نافع ، بلکه برای مریکا، نه برای منافع امپریالیستی، امها پلیس جهانی از دیدگاه آن

چنانچه جورج  ،، جنگ خلیج فارسشود. به این معنی امپریال )عالی( وارد عمل می

، امپراتوری« م کرد.جهانی را اعال ، عمال تولد یک نظم نوینبوش پدر داعیه داشت

زعه ای است میان اقتدار اند، محصول منا ها بر این نظم نوین جهانی نهاده نامی که آن

، آن هم در عصری که یک جفرسونیسم جدید خواهی در سطح جهان و مشروطه

. هارت و ه به عرصه جهانی امکان یافته استجهانی یعنی بسط قالب امریکایی مشروط



 ر.آلبریتون، ل. پانیچ، س. گیندین...

 22 

تابند، زیرا معتقدند اکنون مبارزه تنها بر  ه امپراتوری را برنمیات محلی علینگری مبارز

توده »ها کوشش  . استدالل آنکه جهانی شدن به خود خواهد گرفت سر قالبی است

یعنی مبارزه توده مردم برای تبدیل شدن به »را تایید کرده « مردم علیه امپراتوری

ند که همین مقصود نیز، تنها آور ها استدالل می یک فاعل سیاسی خودمختار لیکن آن

تا بدین « یابد. راهم شده توسط امپراتوری تحقق میشرایط بود شناختی ف»در ظرف 

نون مایلم به جا بحث ما در باب دیدگاه های متداول در امریکای امروز بود؛ اما من اک

های هارت و  ا غیر متداول در امریکا روی آورم. برخالف دیدگاههایی قطع سمت دیدگاه

هی متفاوت را به دیدگا« سوسیالیسم و بربریسم»در کتاب  شاروزنگری، استفان م

، داری دعوی رایج که روند جهانی سرمایه می گوید: این شاروزم. تصویر کشیده است

دهد،  ک یونیورسالیسم جدید را به ما می، بالقوه نوید یبگیرد چنانچه قالب درستی

داری، درست عکس  تحت سیطره سرمایهکند که نظام  نادرست است و استدالل می

نظام به طرز عالج ناپذیر، غیرعادالنه سرمایه، به رغم »کند:  این قضیه را تضمین می

گرایی(  یا عام)، از حیث ساختاری با یونیورسالیتی اش جهانی شدن تحمیل شده

، ابدا یونیورسالیتی وجود دنیای اجتماعی فاقد برابری واقعیناسازگار است ... در 

آورد، با دست می  هب« آزادسازی افقی»داری از  ، هر آنچه سرمایهشارومزبرای « ندارد.

ای به این معنی است که  شود. چنین تضاد برجسته خنثی می« نظم عمودی»یک 

 :وار از تناقضات است که عبارتند از ای جنگل ه، شبکهنظام سرمای»

 

 .تولید و کنترل آن (1)      

 .تولید و مصرف (2) 

 .رقابت و انحصار  (3) 
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 .(توسعه و توسعه نیافتگی )مرکز / پیرامون  (4) 

 .گسترش اقتصادی جهان و رقابت اینترکاپیتالیستی  (5) 

 .انباشت و بحران  (6) 

 .تولید و تخریب  (7) 

 .سلطه کار و وابستگی به کار  (8) 

 .اشتغال و بیکاری  (9) 

 .محیط زیستافزایش تولید به هر قیمت و تخریب   (10) 

 

داری به سر آمده و  ، اکنون دوره سلطه تاریخی سرمایهشاروزمطابق تحلیل م

، اما این تنها جزایر سرمایه اند که در ی در همه جای دنیا بسط یافته استدار سرمایه

، برای جهان توسعه اند. دیگر هیچ مایه امیدی، در کل ان، شکل گرفتهبخش اعظم جه

داری  تصادی به کشورهای پیشرفته سرمایهد را از حیث اقنیافته وجود ندارد تا خو

برساند و حتی امیدی برای پیشرفت اقتصادی و اجتماعی پایدار در قسمت اعظم 

: ما هم شنهاد نهفته است کهاین پی شاروزمون وجود ندارد. در دل استدالل مپیرا

امپریالیسم را  :گوید بریم. او می بسر می« ارترین مرحله امپریالیسمدر مرگب»اکنون 

 : بندی کرد توان به سه مرحله تاریخی دسته می

 

 .استعمارگرایی مدرن اولیه  (1)

 .مرحله کالسیک امپریالیسم  (2) 

 .طلب جهانی که ایاالت متحده در راس آن است امپریالیسم سلطه  (3) 



 ر.آلبریتون، ل. پانیچ، س. گیندین...

 24 

با آغاز « رسما»، ولی ری پس از جنگ دوم جهانی تثبیت شددا مرحله سوم سرمایه

 از بسیاری رغم به مزاروش. «شود می اعالم 1971 ران ساختاری سرمایه در دهه بح

؛ پایان نیافت 1971، در دهه قیده است که هژمونی ایاالت متحدهگران بر این ع تحلیل

و در  1991، نسبت به دهه اقتصاد ایاالت متحده در این دهه هر چند وضعیت نسبی

، 1971دهه  :گوید ی، دچار افت شده بود. او میدار قایسه با سایر دول پیشتاز سرمایهم

، ت ایاالت متحده تا برتری اقتصادیآغازگر تالشی است بس جدی از سوی دول

جهانی را در سیاسی و نظامی خود را در دنیا تثبیت کند و یک حکومت جایگزین 

کند که نظام سرمایه، در مرحله کنونی بسط  تاکید می شاروزدنیا بنیان گذارد. م

ختاری و تناقض بنیادین مواجه ، با یک ضعف ساناپذیر طرزی اجتناب نی خود، بهجها

اتوانی از تاسیس دولتی تحت عنوان، دولت نظام ، ناست. ضعف ساختاری سرمایه

ایاالت متحده سخت بر آن شده تا، به معنای » . پس همین جاست کهسرمایه است

، تمام ه و با استفاده از هر وسیلها کرد، نقش این دولت نظام سرمایه را ایفدقیق کلمه

هر چند، ایاالت متحده در آن برهه « های رقیب را زیر چتر خویش گیرد. قدرت

داری ترمیم دهد،  شتاز سرمایهتوانست وضعیت اقتصاد خود را نسبت به سایر دول پی

اما اکنون به خودی خود قادر نیست تا برتری اقتصادی کافی را برای هدایت نظم 

آورد. بنابراین ایاالت متحده  دست هدر هر حال نظمی است کنترل ناپذیر ب جهانی که

ش را با توسل به توان عظیم نظامی، تثبیت کند. کوشد تا برتری جهانی خوی می

ر آمیز، کنترل بخش خاصی از این سیاره قطع نظ موضوع مخاطره»ویسد: ن می شاروزم

یک ابرقدرت نظامی و است که  ، بلکه مساله ایناز این که چقدر بزرگ باشد نیست

های  ترین شیوه ترین و خطرناک بخواهد با توسل به اقتدارطلبانه طلب اقتصادی سلطه

داری  نمایی نظام سرمایه مان عقالنیتنظامی تمام سیاره را در اختیار خود گیرد. این ه
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ناپذیرش را به دست گیرد.  کوشد عنان مخالفان سازش جهانی است؛ عقالنیتی که می

بی عقالنیتی از نوع  ؛نهایت بی عقالنیتی در تاریخ است اما این عقالنیت در آن واحد

، حکومت مستقیم بر این دعوی که چون امروزه« ه جهانیها از سلط دریافت نازی

یالیسم و در راس آن قلمروهای خارجی چندان مشهود نیست و این از اهمیت امپر

  ، عاجز استرک مسائلی که فراروی ماستلی از دکاهد، به ک ایاالت متحده، فرو می

، در عمل تنها بخش ناچیزی از قلمرو اشاره کرد، استعمار اروپایی شاروزچنانچه م

شیوه های امپریالیسم تغییر یافته، رسد که  نظر میپیرامون را اشغال کرد. اگرچه به 

، ایاالت طور معمول به .تری یافته است ، حتی وسعت بیشاما دامنه جهانی امپریالیسم

هایی  کند، پایگاه قالب پایگاه های نظامی اشغال می متحده سرزمین های خارجی را در

، ونی است. گذشته از اینکشور دنیا تاسیس کرده است و تعدادشان رو به فز 19که در 

های تحمیل فرامین  لیحات نظامی امروز تا حدودی قالبافزایش توان تخریبی تس

ها پیروی کند، تغییر داده یعنی چندان نیازی  کشوری از آنامپریالیستی را که بناست 

اند. با  از این راه نیز کامال منصرف نشدههرچند  .پیاده نظام و اشغال مستقیم نیست به

ای بر تن  اشی اتحاد شوروی و پایان جنگ سرد، امپریالیسم، الجرم باید لباس تازهفروپ

یادآور شده  شاروزعملی نیست. مسرد، دیگر برای مداخله کند. توجیه کهنه جنگ 

فراهم کرد و در روند این مداخله،  که مساله صدام توجیهی جدید را برای مداخله

یک اتفاق جهانی به جانبداری از حق »ساالری خود را در لباس  ایاالت متحده، جنگ

هم نمایش داد؛ اتفاقی که در آن خود، هم نقش قاضی را بر عهده داشت و « جهانی

، ها اشاره کرده بدان شاروزای که استفان م کننده را. رویدادهای نگران نقش جالد

عمدتا عبارتند از: آمار قابل مالحظه تلفات غیرنظامی در عراق طی جنگ امریکا علیه 

های اعمال شده پس از  از نیم میلیون کودک در اثر تحریماین کشور و مرگ بیش 



 ر.آلبریتون، ل. پانیچ، س. گیندین...

 26 

ها؛  کشورهای بالکان و اشغال آن ؛ یورش نظامی بهو پیش از جنگ اخیر 1991جنگ 

؛ سیاست جدید ایاالت متحده مبنی بر استفاده از ناتو به عنوان گسترش ناتو به شرق

های ایاالت  یک نیروی نظامی تهاجمی که بتواند جایگزین سازمان ملل شود؛ تالش

گذاری در  گرفتن از سازمان ملل و تضعیف آن؛ بمب تر پیشی متحده برای هر چه بیش

متحده ژاپن که هدفش  رت چین در بلگراد و گسترش پیمان نامه امنیتی ایاالتسفا

را کند که جهانی شدن تحقق یک دولت جهانی  استدالل می شاروزچین باشد. م

فرآیند متابولیک اجتماعی سرمایه، که  ، لیکن خصلت ذاتیضرورت بخشیده است

ترین  مهلک»بنابراین  .ازدس کند، این امر را ناممکن می ها را طلب می تکثر سرمایه

ط دامنه تخریب و بربریسمی است که، چنین شرایطی ، بالقوه بس«مرحله امپریالیسم

/ امپریالیسم اولی دیدگاهی هر های جهانی شدن اه، ایجاد کنند. امروزه دیدگبناست

«( وریامپرات»تر متداول که بر ظهور یک حاکمیت جهانی )تحت عنوان  چه بیش

ترین مرحله  به مهلک»به طور قطع نامتداول که ، می دیدگاهیتاکید دارد و دو

سپتامبر و آغاز جنگ جهانی علیه 11اشاره دارد به دنبال حوادث « امپریالیسم

کنند؛ شاید بتوان استدالل کرد که  ر افغانستان ، چطور نمود پیدا میتروریسم د

سپتامبر 11ان یابد و آن این که در جری از یک حیث صحت می« امپراتوری»یل تحل

المللی خارج از امپراتوری  های بین ک دولت ملت افغانستان که تروریستاین نه ی

توان  تهدید کردند. از این منظر می بودند که نظام در شرف ظهور حاکمیت جهانی را

دهد؛  را در افغانستان انجام می« جهانیپلیس »پنداشت که ایاالت متحده کار یک 

به نام یک حق جهانی وارد عمل  ، بلکههای ملی خودش زهپلیسی که نه برای انگی»

گونه که هارت و نگری اقدامات ایاالت متحده را در خلیج فارس  یعنی آن« شود می

ن در توصیف و تایید این مساله کم و بیش همان شیوه واشنگت .توصیف کردند
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ن را به کسره متفاوت از ای، تفسیری یشاروز، ماقداماتش است. اما چنانچه پیداست

سم )ایاالت متحده( محور وحشت است. از این در این تفسیر، امپریالی :دهد دست می

هایی که به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون حمله کردند، نه  دیدگاه، تروریست

حاکمیت و تمدن جهانی را و نه دمکراسی و آزادی مورد ادعای ایاالت متحده را، که 

سان قدرت جهانی امریکا  الی ایاالت متحده و بدینظامی و مآگاهانه نمادهای قدرت ن

، باید پذیر باشند بیری این اقدامات تروریستی توجیهرا هدف قرار داده بودند. با هر تع

ی دارتر امپریالیسم ایاالت متحده و تالش این کشور برا ها به تاریخ دامنه گفت آن

امریکا در خاورمیانه؛  ریخ مداخالتشوند خاصه تا استقرار هژمونی جهانی مربوط می

رف یک فرآیند سیطره ، واکنش ایاالت متحده به این حمالت نه در ظافزون بر این

. ارتش امریکا در افغانستان قالب یک اقدام پلیسی محض گیرد و نه در جهانی جای می

ها  ، خود در ایجاد آنهایی است که زمانی در عراق به دنبال نابودی تروریستو اینک 

المللی پایبند  به اصول مشروطه خویش در عرصه بین. امریکا، هرگز است نقش داشته

های  ، هر زمان که به کار اجرای طرحهای تروریستی هاست از گروه نبوده و مدت

د زن تی خودش دست به تروریسم دولتی می؛ حکند امپریالیستی او بیایند، حمایت می

اش علیه  ازهعالم کرده است که نبرد ترساند. واشنگتن ا و افراد غیرنظامی را به قتل می

یگری نیز باشد کشورهایی تروریسم مستلزم دخالت ارتش امریکا در کشورهای بسیار د

تاکید  شاروزچون عراق، سوریه، سودان، لیبی، اندونزی، مالزی، فیلیپین و... . م

، لیکن در داری ناممکن است چون حکومت جهانی تحت لوای سرمایهکند که  می

تر بر حکومت شدیدا  جهانی شده امروز، ضرورت دارد؛ این نظام هر چه بیش واقعیت

آلفرد نورث  .کند مپریالیست بر تمام دنیا، تکیه میجابرانه یک کشور سلطه طلب ا

واره این ایده من هم» :، زمانی گفته بودترین اندیشمندان سده پیش وایتهد، از برجسته
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ای خاص ترقی کند اما بعد  کن است به مرتبهکه نژاد بشری مم ام را در سر پرورانده

یابد. بسیاری از اشکال دیگر حیات، چنین عمل افول کرده و دیگر خودش را باز ن

البته این بدان «. تواند ترقی کند چنان که می تواند افول کند، هم اند. تکامل می کرده

مفهوم است که الوقوع است بلکه به این  ناپذیر، حتمی معنا نیست که آن افول جبران

، این امکان را در بر نیم قرن گذشته در پیش گرفته است مسیری که اوضاع و احوال

. ایاالت کلی این تحلیل را تصدیق کرده استدارد. حوادث ده سال گذشته اعتبار 

ترین کشور روی زمین است.  ونه معیار عینی که در نظر بگیریم، مخربمتحده با هر گ

کشتار و ترور  ، دست بهز هر کشور دیگری، بیش اهانیامریکا پس از جنگ دوم ج

قدرت تخریب امریکا، ظاهرا بی پایان است زیرا به هر سالح  .مردم دنیا زده است

، عمال حد کا، که ناظر به هژمونی جهانی استمنافع امپریال امری .ممکنی مجهز است

ا نشانه ها ر آن، جز این که چگونه باید به این تحوالت بنگریمو مرزی ندارد. ما 

ایط چه . در این شرو تروریسم در شرایط کنونی بدانیم، بربریسم گسترش امپریالیسم

 .ماند امیدی برای بشریت باقی می
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چرا پیشرفت در کشورهای جهان سوم یا خیلی آهسته بوده و 

 یا بکلی وجود نداشته است؟

 

 

 

 1نظام جهانی امپریالیستی

 طبرگردان: مرتضی محی

 

 داری یک حلقه معیوب در فرآیند ظهور سرمایه

کشی شدید  مفهوم نظام جهانی امپیریالیستی با درک غالب امروزی آن یعنی بهره

اقتصادی از کشورهای محیطی توسط کشورهای مرکزی که موجب ایجاد شکاف 

تر و فزاینده میان کشورهای ثروتمند و فقیر شده است، در نقد کالسیک  هرچه وسیع

داری عموماً وجود نداشت. آغاز پیدایش این دیدگاه درواقع  سیستی از سرمایهمارک

اقتصاد سیاسی »سال پیش با انتشار کتاب  91بویژه به  1991ی  گردد به دهه برمی

(. این اثر به برانگیختن تدوین نظریه مارکسیستی نظام 1نوشته پُل باران )« رشد

                                                 
نوشته پل باران(« اقتصاد سیاسی رشد»)به مناسبت پنجاهمین سال انتشار کتاب  1
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لی پُل باران در این راه، کمک به جهانی و وابستگی کمک فراوان کرد. خدمت اص

نشان دادن راه جدیدی برای دیدن پدیده امپریالیسم بود. حال پس از گذشت نیم 

قرن از انتشار این کتاب، مهم این است که از خود بپرسیم: این رویکرد جدید چه بود 

های قبلی داشت؟ و چه تغییرات دیگری در درک ما از  و چه تفاوتی با برداشت

 یسم الزم است.امپریال

 

 داری در سطح جهانی برخورد کالسیک مارکسیستی درباره گسترش سرمایه

ای ناپخته به شکل مسیری موزون و یک خطی توصیف شده  صورت نظریه هاغلب ب 

گردد به جمله معروف او در  است. منشاء چنین تعبیری از دیدگاه مارکس اغلب برمی

ارکس کوشش دارد به خوانندگان که در آن م« کاپیتال»پیشگفتار چاپ اول 

اش توضیح دهد که تحلیل او گرچه پایه در شرایط انگلیس، یعنی  آلمانی

کند.  داری دارد اما در نهایت در مورد آلمان هم صدق می ترین کشور سرمایه پیشرفته

داستان درباره تو هم صدق »نویسد:  می هوراسمارکس با نقل قولی از شاعر رومی 

تر پیشرفته  تر فقط تصویر آینده کشور کم از نظر صنعتی پیشرفته کند. یک کشور می

الملل دوم و سوم این جمله را به عنوان  های بین ( مارکسیست9« )دهد را نشان می

 قانونی جهانشمول در مورد تمام شرایط تاریخی تعبیر کردند.

کند.  اشاره میهای توسعه متفاوتی  های تاریخی دیگر به راه امّا خودِ مارکس در زمینه 

المللیِ  داری صنعتی[ تقسیم کار بین زیر سیطره سرمایه»]نویسد:  می« کاپیتال»او در 

آید که در آن یک بخش از جهان به تولیدکننده محصوالت  ای بوجود می تازه

«. شود ، تبدیل میماند ان که عمدتاً صنعتی باقی میکشاورزی برای بخش دیگر جه

خود درباره تحمیل آنچه امروزه آنرا شرایط  1111های دهه  مارکس در نوشته
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کند. در پیشگفتار سال  خوانیم، به کشورهائی چون ایرلند و هند بحث می وابستگی می

او، آغاز انقالب جهانی را از روسیه یعنی کشوری « مانیفست»به چاپ روسی  1119

ن دیدگاه را بیند. در نامه معروف خود به ورا زاسولیچ، مارکس ای عمدتاً محیطی می

های کشاورزی روسیه ممکن است از مرحله  کند که انقالب در کمون طرح می

ویژه  هپردازان مارکسیست بعدی ب وار صورت پذیرد. نظریه صورتی جهشداری ب سرمایه

های خود در مورد امپریالیسم وجود وابستگی و توسعه  لنین و لوگزامبورگ در تحلیل

طور مثال لنین به امریکای التین به  هاند. ب داده ناموزون )غیر یک خطی( را توضیح

ای که از نظر سیاسی مستقل امّا درواقع از نظر مالی و  کشورهای وابسته»عنوان 

برد. امّا پیروان اولیه مارکس اغلب  نام می« دیپلماتیک در تار و پود وابستگی گرفتارند

ماندند. ]بعد از جنگ باقی « کند داستان درباره تو هم صدق می»در همان چارچوب 

دوم جهانی[ وقتی که زنجیرهای استعمار پاره شد تصور بر این بود که مستعمرات 

 (3قبلی در موقعیتی خواهند بود که بتوانند راه پیشرفت در پیش گیرند.)

  

 نظریه ُپل باران درباره توسعه نیافتگی

ی  وسعهت»چه امروز تر دارد ـ یا آن تشخیص اینکه مسئله توسعه مشکلی بسیار بنیانی 

خوانیم ـ حتی در میان متفکرین سوسیالیست نیز به کندی  می« نیافتگی توسعه

صورت گرفت. واقعیت این است که کشورهای اروپائی بخش عظیمی از جهان را در 

داری زیر استعمار خود کشاندند. امّا اختالف پیگیر و  قرون اولیه عصر سرمایه

کشورهای پیشرفته و مستعمره، مانند آنچه بعداً  سیستماتیک توسعه اقتصادی میان

ـ یعنی در دوران جوانی مارکس،  1131ظاهر شد هنوز آشکار نبود. در سال 

درصد از  9/11خوانیم توانائی تولید  می« جهان سوم»کشورهائی که اکنون 
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ای که مارکس  ـ دهه 1111های صنعتی جهان را در دست داشتند. در سال  فرآورده

درصد کاهش یافته بود. به  7/31بود ـ این توانِ تولیدی به « کاپیتال»شتن مشغول نو

را « اقتصاد سیاسی رشد»رسیم ـ نزدیک به زمانی که پُل باران کتاب  که می 1993

درصد تقلیل یافت. سهم چین از تولیدات صنعتی  9/1نوشت ـ این قدرت تولیدی به 

درصد، و در سال  3/1به  1911 درصد بود، در سال 3/33، 1111جهان که در سال 

اشاره  (D. Christian)درصد رسید. همانطور که دیوید کریستین  3/9به  1993

توانست قابل تصور  هیچ نمی 1791وضع قرن بیستم جهان سوم در سال »کند:  می

% از تولیدات صنعتی 79باشد ]چرا که[ در آن موقع کشورهای جهان سوم تقریبا 

% تولید 19رسیم کمتر از  د. به پایان قرن بیستم که میجهان را در دست داشتن

 (4«. )جهانی را در دست دارند

پس از جنگ جهانی دوم در نتیجه فروپاشی سیستم استعماری، کشورهای جدیدی  

داری اصلی، زیر فشار جنگ  های سرمایه به سرعت پا به عرصه وجود گذاشتند. دولت

زاد شده وعده پیشرفت دهند. پیروزی انقالب سرد الزم دیدند به این کشورهای تازه آ

، نظام امپریالیستی را با چالش بزرگی مواجه کرد. ]از این رو[ 1949چین در سال 

های اقتصادی توسعه و مدرنیزاسیون  ی تمام و کمال جدیدی در مورد تئوری مشغله

 های گذشته درباره جنبه تمدن بخش سیاسی ـ اجتماعی بوجود آمد تا جانشین بحث

 استعمار شود.

ترین کتاب رایج در زمینه توسعه که در سالهای اول بعد از جنگ به چاپ  معروف 

بود  (W.W. Rastow)نوشته دبلیو. دبلیو. راستو « مراحل رشد اقتصادی»رسید، کتاب 

در «. یک مانیفست غیرکمونیستی»که عنوان فرعی آن بطور چشمگیری چنین بود: 

که تمام کشورهای جهان ناچارند از پنج مرحله بگذرند: داد  این کتاب راستو شرح می
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(ـ حرکت 4(ـ مرحله جهش، )3(ـ مرحله آمادگی برای جهش، )9(ـ جامعه سنتی، )1)

(ـ دوران مصرف در مقیاس وسیع. بدیهی است که در چنین روندی، 9بسوی بلوغ، و )

بنیادهای  ای که در آن مرحله تعیین کننده، شرایط آمادگی برای جهش است، مرحله

شود، و نیز خودِ مرحله جهش که  گذاری می فرهنگی و تکنولوژیک انقالب صنعتی پایه

درصد به  9اندازها )انباشت( از  طبق نظریه راستو در درجه اول با افزایش ناگهانی پس

( نتیجه نهائی از نظر او مورد تردید نبود. امّا سؤال واقعی 9شد.) درصد مشخص می 11

کنند. راستو این طور  کشورها چه موقع از مراحل ذکر شده گذر می این بود که این

کرد که برای سرعت بخشیدن به مرحله آمادگی برای جهش باید فرهنگ  استدالل می

های غرب به آنها تزریق شود تا بر سکون فرهنگی ـ  غرب، مهارتهای غرب و سرمایه

 اقتصادی گذشته خود فائق آیند.

نوشته پُل باران این نظریات غالب را به چالش گرفت. « اقتصاد سیاسی رشد»کتاب  

استدالل او این بود که شیوه رخنه امپریالیسم در کشورهای توسعه نیافته چنان بوده 

است که بافت اجتماعی پیشین این کشورها را نابود و توسعه بعدی آنها را دچار 

رایط پایدار انحراف و مسخ شدگی کرده است. نتیجه این پدیده بوجود آمدن ش

وابستگی بوده است. بنا به این استدالل کشورهای توسعه نیافته از جهت تقسیم کار 

اند. بدیهی است  ای زیر تابعیت کشورهای پیشرفته قرار گرفته جهانی بطور حساب شده

هائی از این  داد. نشانه که پُل باران نخستین کسی نبود که چنین استداللی را ارائه می

   شود. خوزه کارلوس ماریاتگوئی های مارکس و لنین نیز دیده می شتهدیدگاه در نو

(J. C, Mariategui)، برای توضیح  1991های دهه  مارکسیست اهل پرو نیز در سال

داری مسخ شده کشور پرو که از دوران صدور گوانو )مدفوع پرندگان( در اوائل  سرمایه
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ه داده است و از لزوم انقالبی ملی و شد، نظریاتی در این راستا ارائ آغاز می 19قرن 

 بومی ]برای تصحیح این مسخ شدگی[ نام برده است.

ی وابستگی در مورد امریکای  طرح یک تئوری تقریباٌ سیستماتیک و همه جانبه 

و  (R. Prebisch)های اقتصاددان آرژانتینی رائول پربیش  گردد به نوشته التین برمی

و اوائل  1941ی  ای امریکای التین در اواخر دههکمیسیون اقتصادی سازمان ملل بر

. پِرِبیش به وابستگی کشورهای محیطی به کشورهای مرکزی اقتصاد 1991ی  دهه

جهانی و عدم توازن سیستماتیک و حساب شده تجاریِ ایجاد شده میان این دو بخش 

سته کند. بنظر او کشورهای توسعه نیافته چنان به تقسیم کار جهانی واب اشاره می

اش صدور کاالهای اولیه با ارزش ]افزوده[ کم و وارد کردن کاالهای  اند که نتیجه شده

صنعتی با ارزش ]افزوده[ باال و در نتیجه قرار گرفتن آنها در موقعیتی نامساعد بطور 

ساختاری است. این نوع توسعه نیافتگی به هیچ رو شبیه توسعه نیافتگی )عقب 

 1999ی نبود پیشرفت و توسعه نیست. کنفرانس سال ماندگی( اولیه و پیشین یعن

گذاری کرد. این، سرآغاز ظهور  باندونگ در اندونزی، جنبش غیر متعهدها را پایه

 دیدگاه مشخص کشورهای جهان سوم درباره امپریالیسم و توسعه نیافتگی بود.

ابر ی این نظرات را بصورت نقد منظم مارکسیستی در آورد و در بر پُل باران همه 

های قبلی دوران  ایدئولوژی توسعه اقتصادی بورژوائی قرار داد و پیش پنداشت

شود این  ای که بیدرنگ مطرح می مسئله»گوید:  مارکسیسم را نیز کنار گذاشت. او می

داری، هیچ پیشرفتی در راستای نوع  ی سرمایه است که چرا در کشورهای عقب مانده

داری روی  اریخ کشورهای پیشرفته سرمایهداری در ت شناخته شده توسعه سرمایه

یا خیلی آهسته بوده و یا بکلی « جهان سوم»دهد؟ و چرا پیشرفت در کشورهای  نمی

]در حالیکه[ در آستانه عصر مدرن چه در آسیا و چه اروپا « وجود نداشته است؟
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سمت و »بود ]و[ « پوسیدگی و متالشی شدن»داری در حال  های پیش سرمایه نظام

پُل باران در ادامه و «. مومی حرکت ]بسوی توسعه[ در همه جا یکسان بودسوی ع

کند که اگر بخاطر اثرات مسخ کننده امپریالیسم  راستای بحث مارکس استدالل می

تر است تصویر آینده کشور  کشوری که از نظر صنعتی پیشرفته»نبود در آن صورت 

ی عقب مانده امروزی نیز انقالب ]یا بعبارتی کشورها« داد کمتر پیشرفته را نشان می

 گذاشتند[. صنعتی خود را پشت سر می

با این همه، واقعیت خیره کننده اینست که مردم کشورهای محیطی در راستای راه  

پاسخ پُل باران به پرسش باال این بود که داری پیش نرفتند.  توسعه مستقل سرمایه

های اروپای غربی... و اثرات ماهیت نوع توسعه در خودِ کشور»این پدیده نتیجه 

این رخنه در همه جا «. داری اروپای غربی در دیگر کشورها بود ی سرمایه رخنه

(ـ استقرار مناطق مسکونی در اروپا و امریکای 1یکسان نبود و دو شکل بخود گرفت: )

(ـ در کشورهای 9ی مستقل آنها گردید، و ) شمالی و استرالیا که منجر به توسعه

تر، جمعیتی بیشتر  تین، افریقا و آسیا یعنی جاهائی که دارای مناطق وسیعامریکای ال

تری بودند. کشورهای اروپای غربی در بخش دوم  و فرهنگ بومی غالباٌ پیشرفته

دست به غارت عریان و نیمه عریان تجاری زده و ثروت عظیمی از کشورهای قربانی »

العاده عظیمی از  منابع و ثروتهای فوقو این کار منجر به انتقال « خود را چپاول کردند

« دهنده»آنجا گردید و ضربات کاری به این کشورها وارد کرد. اقتصاد این کشورهای 

موجبات تغذیه و وقوع انقالب صنعتی اروپا را فراهم کرد در حالیکه خود این کشورها 

نَفسِ ماهیت گسترش بطور سیستماتیک عقب نگهداشته شدند. بدین ترتیب 

داری در کشورهای محیطی موانع سهمگینی بر سر راه توسعه این کشورها  هسرمای
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بوجود آورد و موجب ظهور نظام جهانی امپریالیستی گردید که از این طریق خود را 

 (1)بخشید. تداوم می

طرح شده از سوی او نهفته بود. او با  مازاد اقتصادیقدرت تحلیل پُل باران در مفهوم  

واست با این ایدئولوژی غالب و تکراری مقابله کند که گویا خ طرح این مفهوم می

تواند عملکرد  عواملی چون کمبود سرمایه و مهارت فنی و یا زیادی جمعیت می

اقتصادی نارسا و ضعیف کشورهای توسعه نیافته را توضیح دهد. تعریف پُل باران از 

اقتصاد کشوری معین  مازاد اقتصادی عبارت از تفاوت میان بازده )تولید( و مصرف در

)بالفعل(،  واقعیبود. او سه نوع مشخص مازاد اقتصادی مطرح کرد: مازاد اقتصادی 

. مازاد اقتصادی واقعی عبارت است از با برنامهو مازاد اقتصادی  بالقوهمازاد اقتصادی 

اندازی  این همان مازاد یا پس«. تفاوت میان بازده جاری جامعه و مصرف جاری آن»

شود. مازاد واقعی و تحقق یافته با  های اقتصادی از آن نام برده می ر تئوریاست که د

این مفهوم در کشورهای توسعه نیافته کامالً ناچیز است و در نتیجه منجر به این 

شود که مشکل این کشورها کمبود سرمایه یا نبودِ مزمن مازاد )یا  برداشت می

 گذاری است. انداز( برای سرمایه پس

تفاوت میان بازده اقتصادی »شود:  سه، مازاد بالقوه اقتصادی چنین تعریف میدر مقای 

تواند با کمک منابع تولیدی قابل  در شرایط طبیعی و تکنولوژیک معین که می

تفاوت میان مازاد « شود. در نظر گرفته می مصارف اساسیاستفاده بدست آید و آنچه 

(ـ مصرف بیش از 1توان دریافت: ) زیر میهای آماری  واقعی و مازاد بالقوه را با داده

(ـ اتالف بازده در اثر 3(ـ اتالف بازده در اثر وجود کارگران غیرمولد، )9اندازه جامعه، )

(ـ اتالف بازده 4، )«سازماندهی غیرعقالنی و هدر دهنده دستگاههای تولیدی موجود»

کشورهای توسعه  در اثر وجود بیکاری آشکار و پنهان. نکته در اینجاست که گرچه در
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تواند از طریق  که می ای مازاد اقتصادی بالقوهنیافته مازاد واقعی معموالٌ ناچیز است اما 

 فرایند دگرگونی بنیانی در سازماندهی اجتماعی بسیج شود، معموالً بسیار زیاد است.

کند و  مفهوم مازاد اقتصادی بابرنامه در شرایط کامالً متفاوت سوسیالیستی صدق می 

جامعه در شرایط  (optimum) "بهینه"تفاوت میان بازده »شود:  ن طور تعریف میای

و با برنامه  "بهینه"تاریخی معین از جهت طبیعی و تکنولوژیک در شرایط کاربرد 

مازاد .« "بهینه"همه نیروهای مولد قابل دسترس و شکل معینی از سطح مصرف 

ری کمتر باشد چرا که بازده بهینه تواند از مازاد بالقوه بطور چشمگی بابرنامه می

بیشتر باشد. مازاد « مصارف اساسی»تواند از بازده بالقوه کمتر، و مصرف بهینه از  می

یک سیاست علمی و عقالنی در »شود که از  بابرنامه با این احتساب در نظر گرفته می

 استفاده شود.« جهت حفظ منابع انسانی و طبیعی

رگ شرایط میان کشورهای توسعه نیافته آگاه بود. امّا های بز پُل باران به تفاوت 

کرد که شرایط مشترکی میان آنها وجود دارد که طرح مسئله این  چنین استدالل می

های مشترک  کند. ویژگی کشورها بطور جمعی را در سطح باالئی از تجرید توجیه می

(ـ 9ی در آنها، )(ـ تاریخ رخنه کشورهای امپریالیست1این کشورها بقرار زیر است: )

(ـ موانع مشابه داخلی و خارجی بر سر 3درآمد سرانه پائین و سطح پائین توسعه، و )

راه توسعه آنها در اثر تاریخ استعمار و امپریالیسم. از آنجا که تمام این کشورها بسیار 

اند، هدف رسیدن سریع به سطح  داری پیشرفته تر از کشورهای سرمایه مانده عقب

 11تا  1یر فقط مستلزم جهش صنعتی نیست بلکه به رشد اقتصادی کشورهای اخ

درصد در سال مثل  3درصد در سال به مدت طوالنی ـ در مقایسه با رشد متوسط 

گذشته ـ نیاز دارند. چنین نرخ رشدی قبالً اتفاق افتاده است. ایاالت متحده در نیمه 

 1از رشد  1191هه درصد داشت، روسیه در د 1/1رشد ساالنه  1111ی  دوم دهه
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درصد داشت. اتحاد  1/1رشد  1113تا  1117درصد برخوردار بود و ژاپن میان سالهای 

پس درصد داشت.  11ای بیش از  رشد ساالنه 1141تا  1197های  شوروی میان سال

طور عقالنی بکار  هتوان ب مسئله اصلی این است که مازاد اقتصادی را چگونه می

داری به  تر نسبت به کشورهای پیشرفته سرمایه دگی بیشانداخت تا بجای عقب مان

 .ها دست یافت هدفِ رسیدن به آن

چنین چارچوب نظری پُل باران را بر آن داشت تا وضعیت طبقاتی و نفوذ  

امپریالیستی در کشورهای توسعه نیافته را که موجب استفاده یا سوء استفاده از مازاد 

ریخت »د توجه قرار دهد. این، چیزی است که او شود، مور اقتصادی بالقوه جامعه می

خواند. در این زمینه او توجه خود را بر چهار منبع اصلی  می« ماندگی شناسی عقب

خونریزی )اتالف( مازاد بالقوه اقتصادی مربوط به ساخت طبقاتی حاکم در کشورهای 

ه مالکین (ـ طبق1توسعه نیافته متمرکز کرده و بر نقش عوامل زیر انگشت گذاشت: )

(ـ قشر کوچک بورژوازی 3(ـ منافع گسترده تجار و انواع رباخواری، )9نیمه فئودال، )

(ـ 4صنعتی و انحصاری با گرایش به وابستگی شدید به مؤسسات خارجی، )

ای که در این  (ـ دولت. کل ساخت طبقاتی و مسخ شده9های خارجی، و ) سرمایه

ها گرایش دارد: از مصارف تجملی  دن ثروتآید، به اتالف و هدر دا کشورها بوجود می

توسط ثروتمندان گرفته تا هدر دادن تولیدات و مصرف نادرست مازاد اقتصادی در اثر 

گر و بیکاری یا کم کاری مزمن. در اثر این تحوالت،  سازماندهی غیرعقالنی و اتالف

انگلی  گیرد، که این خود بازتاب روابط طبقاتی دستگاه دولتی شکل زشتی بخود می

نتیجه این وضع عبارت از ائتالف سیاسی ـ اجتماعی »قول پُل باران:  هموجود است. ب

داران وابسته )کمپرادور( ثروتمند، انحصارگران قدرتمند و زمینداران  میان سرمایه

اعضای «. بزرگ است که هدف آنها دفاع از نظام نیمه فئودالی ـ تجاری موجود است
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نیافته گرایش دارند بخش وسیعی از مازاد اقتصادی را  هیئت حاکمه کشورهای توسعه

گذاری کنند، تا پول خود را از کاهش ارزش پول  که در اختیار دارند، در خارج سرمایه

ای برای فرار آینده خود در اثر طغیانهای  محلی محافظت کنند و یا منبع ذخیره

هر طرف که نگاه  بدین ترتیب به«. اجتماعی ـ سیاسی احتمالی کشور داشته باشند

گذاری موانعی وجود  کنیم بر سر راهِ بکار انداختن مازاد اقتصادی در راه سرمایه می

شود که خود  دارد که منجر به عملکرد بسیار عقب افتاده اقتصادی و گسترش فقر می

گذاری موجب  همانگونه که سرمایه»نویسد:  گردد. او می موجب نوعی حلقه معیوب می

 (.1) «گردد گذاری نیز به عکس موجب تداوم رکود و فقر می نبودِ سرمایه گردد، تحرّک می

داری محیطی، ماهیت از هم  عنصر بسیار پراهمیت در اقتصاد کشورهای سرمایه 

گیری آن بسوی خارج است. وابستگی اقتصاد این کشورها به  گسیخته و سمت

نه رفع نیازهای داخلی  داری، و های خارجی و بازار کشورهای پیشرفته سرمایه سرمایه

گیرد. از  کند. این وابستگی اشکال مختلف بخود می آور می کشور چنین چیزی را الزام

گذاری  گذاران خارجی و سرمایه جمله: پرداخت بخشی از مازاد اقتصادی به سرمایه

گرچه میان »بخش دیگری توسط انحصارات فراملّی در این کشورها. بقول پُل باران: 

امّا از جهت مقادیر سودی که های بزرگی وجود دارد  سعه نیافته تفاوتکشورهای تو

گذاران خارجی  گردد و یا توسط سرمایه گذاری در اقتصاد خودسان می صرف سرمایه

شود، در مجموع بخش بزرگی از مازاد اقتصادیِ جهان توسعه نیافته  بیرون برده می

. امّا بدترین جنبه انتقال یافته استدائماً به حساب بهره یا سود به کشورهای پیشرفته 

این پدیده این است که مشکل است بتوان گفت که آنچه به توسعه اقتصاد کشورهای 

کند آیا بیرون کشیده شدن مازاد اقتصادی توسط  توسعه نیافته ضربه اصلی را وارد می

 «گذاری مجدد آن توسط انحصارات خارجی. های خارجی است یا سرمایه سرمایه
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های مجدد معموالً به طرف اقتصاد صادراتی است  گذاری و سوی این سرمایهسمت  

های نیمه ساخته کشاورزی، مواد معدنی  که معموالً یا برای صدور مواد خام یا فرآورده

و یا مواد اولیه دیگر است. و این نوع صادرات بجای آنکه پیوندهای توسعه داخلی را 

« گذاری اثر مفید و انباشتی سرمایه»یده تقویت کند، آنرا تضعیف کرده و از پد

(Snowball effect) کند. جلوگیری می 

نرخ استثمار در بخشهای وسیعی از اقتصاد جهان سوم بدلیل سطح مزد پائین بطور  

وحشتناکی باالست، که این خود در اثر وجود بیکاری و کم کاری وسیع است. نتیجه 

بنابرین کشورهای توسعه نیافته معموالً است. آنکه بازار داخلی نیز عمالً بسیار ضعیف 

این مسئله از تخصیص عقالنی «. شود داری غرب می ای از بازار داخلی سرمایه زائده»

کند. عالوه بر آن  منابع و حتی حفظ مازاد اقتصادی بدست آمده جلوگیری می

ی غنائم دیرپا»امپریالیسم چپاولگر در جستجوی انباشت سرمایه و نادیده گرفتن 

شرایط بازتولید زمین را نیز در چنان ابعادی به یغما برده است که حتی از « طبیعت

اند فراتر  داری به محیط زیست وارد کرده ضرباتی که کشورهای پیشرفته سرمایه

 رود. می

رابطه دیالکتیکی امپریالیسم و توسعه نیافتگی از همه جا بیشتر در مورد آن  

اند. پُل  است که صادرکننده مواد اولیه و اصلی بوده کشورهای عمده جهان آشکار بوده

دهد و  ـ را به دقت مورد مطالعه قرار می 1941باران مورد ونزوئالـ از جمله کودتای 

دهد چگونه در سالهای قبل از این کودتا مازاد اقتصادی بدست آمده از  نشان می

شد. او  ن کشور میای صرف توسعه اقتصادی و اجتماعی ای درآمد نفت بطور فزاینده

ی دیکتاتوریِ مورد حمایت انحصارات نفتی، آنچه صرف توسعه  زیر سلطه»نویسد:  می

[ در اختیار دارد و  شود بسیار کمتر از آن چیزی است که ]این حکومت اقتصادی می
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های  هدف این مخارج نیز نه در جهت بهترین منافع مردم ونزوئال بلکه نیازهای سرمایه

 (.9« )خارجی است

خواستند با تقویت دستگاه دولتیِ مخالفِ این  آن کشورهای جهان سومی که می 

ها )چه از راه دموکراتیک و چه اقتدارگرا( برای بسیج مازاد اقتصادی در جهت  سیاست

توسعه اقتصادی اقدام کرده و خود را از این دام رها کنند، با دخالت رویارو و مستقیم 

بدین ترتیب داری روبرو شدند.  دیگر کشورهای سرمایه و غیرمستقیم ایاالت متحده و

دولت امریکا برای حفظ منافع بلوک امپریالیستی بطور مکرّر در این کشورها دخالت 

. نظامی کرد )چه بصورت عریان و چه پنهان( تا از توسعه این کشورها جلوگیری کند

کرد این چالش از سوی  کند که برای امریکا فرق نمی عالوه بر آن پُل باران اشاره می

های دموکراتیک )مانند ونزئوال، گواتماال و گویانِ انگلیس(، یا  ها و جنبش دولت

های  پین و هندوچین( و یا دولت های محلی و بومی )مانند کنیا، فیلی مبارزات توده

به « عملیات کُشنده»بدین سان ملی و اقتدارگرا )مانند ایران، مصر و آرژانتین( باشد. 

. آمد تا کشورهای توسعه نیافته را سر جای خود بنشانند« آویز عملیات حلق»کمک 

اتالف منابع برای خرید وسائل نظامی در کشورهای توسعه نیافته بخشی از سیستم 

های وابسته برای سرکوب نیروهای  کنترل توسط امپریالیسم با هدف کمک به رژیم

نویسد: چنین وضعیتی  پُل باران میداخل بود و نه دفاع از کشور در برابر خارجیان. 

در اردوگاههای نابودگر هیتلری گیرد.  ابعاد یک تراژدی یونان قدیم را بخود می

گران نازی قتل عام شوند،  کردند قبل از آنکه توسط شکنجه قربانیان را مجبور می

مردم را « جهان آزاد»ی  . در کشورهای توسعه نیافتهگورهای خود را حفر کنند

تواند صرف رهائی آنها از فقر و بیماری شود  رند بخش وسیعی از آنچه را که میدا وامی

به مصرف استخدام مزدورانی برسانند که گوشت دَمِ توپ اربابان امپریالیست خود 
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شان تداوم همین شرایط فقر و بیماری  هائی حمایت کنند که وظیفه بوده و از رژیم

 «است.

ها بتوانند در راستای سیاستهای  که برخی دولت بیند پُل باران امکان این را می 

در ژاپن )که بنظر او دولت  (Meiji)اقتدارگراـ دولتی طرح شده از سوی دولت میجی 

ای ممکن بود( یا در راستای خط مشی  مصر در زمان جمال عبدالناصر نمونه

 کند( حرکت دموکراتیک ـ سوسیالیستی )که به نمونه هند در زمان نهرو اشاره می

کرده و در راه توسعه قدم بردارند. امّا شانس هر یک از این دو خط مشی برای 

رسید،  آمیز در آینده نزدیک بعید بنظر می دستیابی به رشد اقتصادی سریع و موفقیت

هدف اصلی »نویسد:  کرد. او می چرا که کل نظام علیه چنین امکاناتی عمل می

یری و در غیر آن صورت کند کردن و امپریالیسم در دوران کنونی عبارت از جلوگ

این کند کردن و کنترل به «. کنترل توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته است

داری و قرار دادن آنها در معرض  معنای نگهداشتن این کشورها در چارچوب سرمایه

استثمار و سلطه امپریالیستی تا حد ممکن است. از این رو پُل باران به لزوم مبرم 

 نویسد: ش انقالبی بیشتر از سوی کشورهای توسعه نیافته تأکید دارد. او میواکن

تواند باشد بسیار  در کشورهای توسعه نیافته، شکاف میان آنچه هست و آنچه می» 

چشمگیر است. تفاوت میان.... فالکت وحشتناک و زندگی شایسته و انسانی؛ میان 

از سوی دیگر، میان زندگی و  بدبختی و ناامیدی از یکسو و شور و شوق پیشرفت

.... برقراری اقتصاد با برنامه سوسیالیستی شرط اجتناب مرگ صدها میلیون انسان

ناپذیر و اساسی برای دستیابی کشورهای توسعه نیافته به پیشرفت اقتصادی ـ 

 «اجتماعی است.
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ها ر« داری جهانی چنبره نظام سرمایه»آورد که از  از این جهت او مثال چین را می 

بخش و امیدبخشی برای تمام کشورهای وابسته و مستعمره گردیده  شده و منبع الهام

 (11است. )

تأثیر عظیمی از خود بجای گذاشت و موجب گردید « اقتصاد سیاسی رشد»کتاب 

های رادیکال و مارکسیستی درباره تحلیل وابستگی در امریکای التین  انبوهی از نوشته

کوبا نقش الهام بخشِ از آن مهمتری در این پدیده داشت.  1999انتشار یابد. انقالب 

به کوبا رفت و با چه گوارا  1911پُل باران به همراه لئوهوبرمن و پال سوئیزی در سال 

که در آن موقع مسئول بانک مرکزی کوبا بود مالقات کرد. چه گوارا خود را با دیدگاه 

( شماری از 11دید. ) نزدیک میو تحلیل پُل باران درباره توسعه نیافتگی بسیار 

گران تئوری وابستگی در امریکای التین و کشورهای کارائیب عبارت بودند از:  تحلیل

، فرناندو هنریک کاردوزو، پابلو (Theotonio Dos Santos)تئوتونیو دوس سانتوس

ره گنزالز کازانوا، روی مورو مارینی، والتر رودنی، کالیو توماس و ادواردو گالیانو. آند

داری و توسعه نیافتگی در  سرمایه»گوندر فرانک که در امریکا بود با انتشار کتاب خود 

سال پیش،  41در « ی توسعه نیافتگی توسعه»و برجسته کردن مقوله « امریکای التین

)همان سالی که  1997اثر بزرگی از خود بجای گذاشت. سمیر امین در افریقا در سال 

های معمول درباره  فت( در تز دکترای خود نقدی از تحلیلکتاب پُل باران انتشار یا

( او 19انتشار داد.)« انباشت در مقیاس جهانی»توسعه ارائه داد و بعداً آنرا زیر عنوان 

بعدها سهم بزرگی در تحلیل وابستگی و نظام جهانی ادا کرد. در هند شرکت 

کومار باگچی. بخش  کنندگان در این دیدگاه عبارت بودند از: آشوک میترا و آمیا

وسیعی از تئوری مارکسیستی وابستگی بعدها با تحلیل سیستم جهانی ادغام گردید ـ 

 پیشقراول این کار اُلیور کاکس و اِمانوئل والرستین بودند.



 ر.آلبریتون، ل. پانیچ، س. گیندین...

 44 

تئوری وابستگی گرچه اغلب به بحثی کم ارزش تقلیل داده شد و توسط نظریه 

انتقاد قرار گرفت و مرگ آن نیز  های سنتی سخت مورد پردازان نظام و مارکسیست

از امپریالیسم که پُل باران و دیگران « جهان سومی»ترِ  بارها اعالم شد، امّا نقد عمیق

 گذاری کردند هنوز پابرجا مانده است. پایه

معجزه »اش بر  تکیه 1971های دهه  نقد اصلی و اولیه نظریه وابستگی در سال

بود. در بحثی با تفاوت ظریف و جزئی که  برزیل، مکزیک و آسیای شرقی« اقتصادی

ارائه داد، تئوری وابستگی « توسعه پیوسته به وابستگی»کاردوزو در برزیل زیر عنوان 

« نوعی بازتولید توسعه نیافتگی»مطرح شده از سوی پُل باران و گوندر فرانک بعنوان 

رخنه و »گیری کرد که  شد. کاردوزو در مقابل این تئوری چنین موضع توصیف می

گیری تولید ارزش اضافی نسبی گردیده،  نفوذ سرمایه صنعتی ـ مالی باعث شتاب

داری در کشورهای  بخشد.... و تأثیراتی شبیه سرمایه نیروهای مولده را تشدید می

آورد، جائی که بیکاری و ایجاد کار، بدبختی و ثروت با هم  پیشرفته بوجود می

وزیر  ،1993-94است گرایش پیدا کرد. در سال )کاردوزو بعداً به ر« همزیستی دارند

های نئولیبرالی  رئیس جمهور برزیل شد و سیاست ،1991-9111های  دارائی و در سال

 (13را در آن کشور پیاده کرد(. )

رسید که نگرش وابستگی  ها تا مدتی بنظر می از نظر بعضی 1971ی  در سالهای دهه

پس هنگامی که صنعتی شدن از نوع اعتبار خود را بکلی از دست داده است. س

 1911ی  جایگزینی واردات، مُلهِم از نظریه پردازان لیبرال تئوری وابستگی در دهه

شکست خورده اعالم شد چنین بنظر میرسید که تئوری وابستگی از این جهت نیز با 

شکست روبرو شده است. بطور همزمان بسیاری انقالبات شکست خوردند و از اینرو 

گران رادیکال تئوری  رسید که رهائی از چنبره نظام که توسط تحلیل بنظر می
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شد در این زمان عمالً غیرممکن است. با ظهور مجدد سکون  وابستگی پیشنهاد می

ی  گیری مالی شدن اقتصاد از دهه اقتصادی در کل سیستم اقتصادی جهان و شدت

دیدگاههای رادیکال را از به بعد ایدئولوژی نئولیبرال سیطره کامل پیدا کرد و  1971

 میدان بدر کرد.

 

 شکاف جدید امپریالیستی

با این وجود، برغم رویگردانی ایدئولوژیک از نگرش وابستگی، نقد عمومی نظام  

جهانی امپریالیستی از جهت استثمار سیستماتیک و پیگیر کشورهای زیر سلطه که 

اریخی محک صحت خورد. توسط پُل باران و دیگران مطرح شد توسط خودِ فرایند ت

ی  اگر در دوران شکوفائی سالهای بعد از جنگ جهانی دوم به مدتی کوتاه همه

به بعد  1971ی  کشورها رو به رشد رفتند، آشکار است که این مسئله از سالهای دهه

داری  ، با آغاز بحران در کشورهای سرمایه1911ی  دیگر صادق نبود. در سالهای دهه

ها در کشورهای جهان  شدید نرخ بهره در ایاالت متحده، بحران وامپیشرفته و افزایش 

باری برای کشورهای مقروض  سوم با شدت هرچه تمامتر ظاهر شد و اثرات فاجعه

سالهای »برای امریکای التین از جهت توسعه،  1911جنوب بوجود آورد. سالهای دهه 

 ستند کمر راست کنند.بود. کشورهای افریقائی سقوط کردند و نتوان« از دست رفته

توسعه سریع در بخشهائی از آسیای شرقی بویژه هفت کشور و دولت ـ شهر )چین،  

تایوان، کره جنوبی، هنگ کنگ، سنگاپور، مالزی و تایلند( ادامه یافت و این کشورها 

درصد داشتند. در حالیکه  9رشدی معادل  1999و  1973در مجموع میان سالهای 

سکون داشت رشد اقتصادی این کشورها رو به سرعت داشت. اقتصاد جهانی رو به 

ی این مناطق با رشد سریع توانسته بودند مازاد اقتصادی بالقوه خود را بحرکت  همه
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های وسیع زنند. امّا اینها کشورهائی بودند که  گذاری و دست به سرمایه« در آورند

ردانده و الگوهای توسعه داری نوع بازار روی گ اغلب بطور چشمگیری از توسعه سرمایه

نوع دولتی برقرار کرده بودند ـ اقتصاد چین نتیجه یک انقالب بود، در مورد کره 

جنوبی و تایوان تا حد زیادی بدلیل موقعیت ویژه آنها بعنوان کشورهای صف مقدم 

ژئوپلیتیک برای بازدارندگی چین و نقش حیاتی آنها برای سیطره امپریالیستی ایاالت 

 کشورهای ساحلی اقیانوس آرام بود.متحده بر 

تایوان و کره جنوبی هر دو کشورهائی بودند که حین جنگ سرد از بدنه کشور  

شان جدا شده بودند )اولی از چین و دومی از کره شمالی( و از این رو نقش  اصلی

جغرافیائی ـ سیاسی منحصر به فردی پیدا کردند. سفارشات جنگی امریکا حین جنگ 

هر دوی این کشورها تحرک زیادی به اقتصاد آنها داد. کره جنوبی الگوی ویتنام به 

اقتصادی شبیه ژاپن ـ که قبالً آنرا مستعمره کرده بود ـ از طریق رابطه نزدیک دولت 

های انحصاری اتخاذ کرد. هنگ کنگ و سنگاپور هر دو، دولت شهرهائی با  و مجتمع

انبارهای ترانزیت کاالهای تجاری استفاده  موقعیت استراتژیک بودند و از آنها به عنوان

 شد. می

بدین ترتیب در آسیا قطب جدید رشد اقتصادی ظاهر شد که خود را از شرایط  

کشورهای محیطی در اقتصاد جهانی ـ گرچه نه بطور کامل ـ رها ساخت. حریف 

به رشد  1991اقتصادی جدیدتر، کشور هند است که برای اولین بار در سالهای دهه 

درصد دست یافت امّا هنوز دست به گریبان شرایط مزمن توسعه  3االنه بیش از س

 (14نیافتگی است. )

با باز شدن فزاینده اقتصادهای آسیای شرقی به روی سیستم مالی امپریالیستی  

اینان نیز  9110و  9190های  داری در دهه متمرکز در کشورهای پیشرفته سرمایه
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مان بالی وابستگی مالی گرفتار آیند ـ چنانکه شاهد توانند به ه دریافتند که می

بودیم و دیدیم چه ضربات سختی به مالزی و بویژه به کشور  9115-11بحران مالی 

 (19. )تایلند وارد شد

اقتصاد سیاسی »سال پس از انتشار کتاب دوران ساز  91حقیقت تلخ این است که  

اقتصاد جهانی نه تنها کمتر ، شکاف فراگیر میان بخش مرکزی و محیطی در «رشد

تر گردیده است. همانگونه که برانکو میالنویچ اقتصاددان بانک جهانی  نشده بلکه وسیع

سلسله مراتب مناطق جهانی تقریباً در همان سطح زمان آدام »دهد:  توضیح می

از «. اسمیت باقی مانده است. امّا تفاوت درآمد میان آنها بسیار شدیدتر شده است

توانستند از »داری  کنیم، کشورهای ثروتمند سرمایه قرن گذشته که نگاه می منظر دو

همه جلو بیفتند و فقط در مواردی استثنائی کشورهای غیرغربی توانستند به آنها 

شکاف میان ثروتمندترین و فقیرترین کشورها از جهت تولید  1191در سال « برسند.

که  1999( بود. به سال 1به  9بِیروچ  )طبق تخمین پال 1به  3سرانه داخلی، حداکثر 

 رسد. می 1به  79رسیم این شکاف به  می

ترین واقعیت جهانی در ربع قرن گذشته و تحکیم مجدد  بقول میالنویچ مهم 

بوده است. در حالیکه در همین فاصله « موقعیت غرب به عنوان باشگاه ثروتمندان»

تنها کشورهائی «. بر باد رفته استامید کشورهای غیرغربی در رسیدن به غرب عمالً »

تا پایان قرن، بر پایه معیار درآمد سرانه، از حالت  1911های  که توانستند میان سال

ماندگی بیرون آمده به موقعیت کشورهای ثروتمند یا تقریباً ثروتمند برسند، کره  عقب

دوران »اند. اگر در  جنوبی و تایوان و دو دولت ـ شهر هنگ کنگ و سنگاپور بوده

داری انحصاری شکاف در درآمد سرانه میان ثروتمندترین و فقیرترین  سرمایه« طالئیِ

رسیم این  کاهش یافت، به پایان قرن که می 1به  13به  1به  19مناطق جهان از 
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« تصفیه»تاکنون شاهد  1911رسد. دوران میان سال  می 1به  19شکاف دوباره به 

مریکای شمالی و ثروتمند آسیائی از مقام اغلب کشورهای غیر اروپای غربی، ا

یعنی در این سالها شاهد کشورهائی بوده است که کوشش داشتند ثروتمند شوند، 

جهان ». این پدیده همراه با گسترش فزاینده ایم بوده« جهانی با حرکت بسوی قهقرا»

یعنی کشورهائی بوده است که تحت شرایط موجود هیچ امیدی به توسعه « چهارم

 (11ند. )ندار

تر شدن شکاف میان بخش مرکزی و محیطی  توان داشت که وسیع تردیدی نمی 

محصول ساز و کارهای کلی حاکم بر کل نظام جهانی امپریالیستی بوده است. سمیر 

ـ که حتی در متن جهانی سازی « پنج نوع انحصار»ها از  امین در توضیح این مکانیسم

(ـ انحصار 1برد: ) مانده است نام میمحدود ـ در دست کشورهای مرکزی باقی 

(ـ انحصار دسترسی به منابع 3(ـ انحصار کنترل بازارهای مالی جهان، )9تکنولوژیک، )

(ـ 9های ارتباط جمعی و ارتباطات راه دور، و ) (ـ انحصار دستگاه4طبیعی جهان، )

به های کشتار جمعی، نابودی جمعی و دیگر وسائل پیشرفته نابودگر ـ  انحصار سالح

هائی چون صندوق  این انحصارات باید قدرت کشورهای پیشرفته را که توسط اهرم

المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی بطور مستقیم و غیرمستقیم بر  بین

داری امکان  شود اضافه کرد. عالوه بر آن جهانی سازی سرمایه دیگران اِعمال می

جب وابستگی بیشتر کشورهای توسعه نیافته توسعه مستقل و ملی را کاهش داده و مو

به بازار جهانی و از آن بیشتر به بازار مالی جهانی که زیر سیطره کشورهای 

ثروتمنداند گردیده است. اقتصاد اکثر کشورهای جهان سوم مانند زمان پُل باران 

ادراتِ شدیداً وابسته به صدور کاالهای اولیه است. در امریکای التین مواد اولیه اکثر ص
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دهد. بدین ترتیب از هم گسیختگی اقتصاد  تقریباً همه کشورها را تشکیل می

 (17کشورهای محیطی تا به امروز ادامه یافته است. )

داری در درجه اول از بخش مرکزی این نظام سرچشمه  قوانین حرکت سرمایه 

شد هم نرخ ر 1971ی  کنند. در سالهای دهه گیرد و اقمار، از آن تبعیت می می

« عصر مس»کشورهای پیشرفته و هم اقتصاد جهانی در مجموع رو به سکون رفت و 

( همانگونه که پُل باران و پال سوئیزی در 11پیشین را گرفت. )« عصر طالئی»جای 

اند، گرایش اقتصاد کشورهای پیشرفته  مطرح کرده« سرمایه انحصاری»کتاب 

ج نظامی، تالش در فروش کاالها داری بسوی رکود است و فقط از طریق مخار سرمایه

و گسترش بخش مالی )همراه با شرایط تاریخی استثنائی مانند وجود نقدینگی عظیم 

مردم بعد از جنگ برای خرید کاالهای مصرفی و نیاز به بازسازی زیرساخت اقتصادی 

اروپا و ژاپن و موج دوم اتوموبیلی کردن امریکا( بطور موقت جلو آن گرفته شد. به 

کنند و نرخ رشد  رسیم عوامل محرکه باال فروکش می که می 1971ی  ل دههاوائ

 1991-73درصد در سالهای  7/3داری از  ی سرانه در کشورهای پیشرفته سرمایه ساالنه

کند. ظهور سکون مجدد اقتصادی  سقوط می 1973-91درصد در سالهای  9یکباره به 

های بزرگ و سودآور است،  گذاری ی آن، نبودِ مفرهای الزم برای سرمایه که نشانه

گذاری صنعتی( در کشورهای پیشرفته  موجب پولی ـ مالی کردن اقتصاد )و نه سرمایه

، «واقعی»گذاری در اقتصاد  و جهان شد. به دلیل نبودِ موقعیت برای سرمایه

 (19بازی و مالی افتادند. ) های پولی در جستجوی مفرهای سفته سرمایه

بازی در  داری بسوی انباشت ثروتهای مالی و سفته رمایهجابجائی مرکز ثقل س 

پدیده محوری رشد جهانی سازیِ نولیبرالی گردید و این،  1991و  1911های  دهه

ی خود توسعه کشورهای  کشی جهانی بود که بنوبه نیازمند تشدید باز هم بیشتر بهره
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مجبور کردند  جهان سوم را دچار مشکالت عظیمی ساخت. کشورهای توسعه نیافته را

اقتصاد خود را بسوی نابرابری بیشتر تجدید ساختار کنند. امّا این کار موجب رشد 

بیشتری که وعده داده بودند نشد. بزودی آشکار شد که هدف رژیم نولیبرال نه توسعه 

بود که موجب « اقتصاد بازارهای نوظهور»بیشتر کشورهای توسعه نیافته بلکه ایجاد 

ثروتها در مراکز مالی جهانی گردید. نتیجه این کار سرازیر شدن  انباشت هرچه بیشتر

هر چه بیشتر مازاد اقتصادی از کشورهای فقیر به کشورهای ثروتمند بوده است. در 

 9111بنا به گزارش سازمان ملل در سال »خوانیم:  می 9117مارس  99نیویورک تایمز 

میلیارد دالر  714 رهای ثروتمندمیزان خالص انتقال سرمایه از کشورهای فقیر به کشو

حتی از فقیرترین کشورها .... 9119میلیارد دالر در سال  999بوده است ـ در مقایسه با 

مانند کشورهای افریقائی پائین صحرا اکنون پول به کشورهای ثروتمند سرازیر 

 (91« )شود. می

اه بود چرا که این آغاز این دوره رکود با افول سلطه )هژمونی( ایاالت متحده نیز همر 

کشور بخشی از برتری تولیدی قبلی خود را از دست داده بود و دیگر در موقعیتی 

نبود که بر تولید صنعتی جهان مسلط باشد. در واکنش به این چالش و سوء استفاده 

از خالء ژئوپلیتیک بوجود آمده در اثر فروپاشی شوروی، دولت امریکا با دخالت 

ر کشورهای جهان سوم و کشورهائی که قبالً در حوزه نفوذ تهاجمی هر چه بیشتر د

شوروی بودند در صدد بازیابی و گسترش قدرت خود با وسائل نظامی بوده است. 

در کتاب خود  9111گرچه آقایان مایکل هارت و انتونیو نگری همین اواخر در سال 

اند  تی نام بردهاز جنگ ویتنام بعنوان آخرین جنگ امپریالیس« امپراتوری»زیر عنوان 

ولی امروزه با مشاهده ماشین جنگی امریکا در افغانستان و عراق و گسترش این 

رود. انگیزه  ماشین جنگی در هر سه قاره کشورهای محیطی این ادعا آشکارا بر باد می
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کلیدی و استراتژی بزرگ تهاجم کنونی ایاالت متحده دستیابی به کنترل منابع 

 (91ژه نفت( در عصر کمیابی فزاینده منابع است. )استراتژیک و حیاتی )بوی

  

 

 کند داستان در مورد تو صدق نمی

ماحصل تمام این رویدادها طغیان مجدد در جهان سوم بوده است. تالش ماشین  

جنگی امپریالیستی برای کنترل عراق، موجب مقاومت شدید از سوی نیروهای ملی و 

های جدی برای  تین اکنون جایگاه کوششمذهبی در این کشور شده است. امریکای ال

های سوسیالیستی الترناتیو بویژه در ونزئوال و بولیوی و خیزش جدید در  تعیین راه

کوبا شده است. افریقای جنوبی شاهد موج جدید مقاومت در برابر آنچه تبعیض 

شود شده است. انقالب دهقانی  اقتصادی ـ محیط زیستی )اگر نه نژادی( خوانده می

نپال با هدف دموکراتیزه کردن نظام و کنترل مردمی، امیدهای نوینی به کشوری  در

کند که در شرایط سلطه اقتصادی ـ سیاسی و سیطره نظامی نیمه فئودال ـ  عرضه می

امپریالیستی گرفتار آمده است. جنبش عدالت جهانی )ضد جهانی سازی( در سطح 

ئولیبرال در همه جا زیر حمله داری ن جهانی در حال گسترش است. رژیم سرمایه

 های مردم است. توده

داری را  پُل باران تأکید دارد که جواب به امپریالیسم و فراتر از آن جواب به سرمایه 

توان صرفاً در دستیابی به مازاد بالقوه و بسیج آن جستجو کرد. درواقع موضوع  نمی

برای رسیدن  بازده بالقوهو  مصرف اساسیگیری از تفاوت میان  آنقدرها مربوط به بهره

به کشورهای پیشرفته نیست. بلکه هدف بنیادی پایان دادن به تولید، صرفاً بخاطر 

ترین نوع  تولید )یا مازاد، محض خاطر مازاد( و سازمان دادن جامعه در راستای مناسب
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ای که در آن مازاد  مصرف و متناسب با نیازهای واقعی و اصیل انسان است: جامعه

ریزی شود. پیام اصلی پُل باران که در  دی و مصرف آن بطور دموکراتیک برنامهاقتصا

ای  نظریه مازاد بابرنامه او گنجانده شده است عبارت بود از: امکان برقراری جامعه

خِردگرا، عدالت خواه و دوام پذیر که هدف آن تأمین نیازهای اصیل و واقعی انسان به 

امّا نکته »ز این نوع اشتباهاتی روی خواهد داد. بهترین وجه باشد. در هر تالشی ا

تعیین کننده در این جاست که در این صورت از این پس نابخردی، دیگر سرشتی 

پُل باران مانند «. داری است ساختار جامعه نخواهد بود. ـ آنچنان که در سرمایه

داستان در  داری بر این نکته تأکید دارد که: اش از سرمایه مارکس در پایان نقد کلی

قلمرو آزادی عمل و امکانِ از سر گرفتن مجدد مبارزه برای کند.  مورد تو صدق نمی

 (99. )آزادی انسان همیشه وجود داشته و دارد

 9117برگرفته از: مجله مانتلی ریویو، ماه مه 
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 «:جنگ علیه تروریسم»

 های نظامی و امپراتوری پایگاه و
 

 جان بالمی فوستر، هاری ماگدوف و ربر. و. مک چسنی
 برگردان: ب. کیوان

  
و پنتاگون، واشنگتن « مرکز جهانی تجارت»سپتامبر علیه  11در پی سوء قصدهای 

راه  را« جنگ علیه تروریسم»باحمایت پرشور و تقریباً متفق تمامی طبقة سیاسی 

ایاالت متحد به جنگ صلیبی جدید در « جنگ علیه تروریسم»انداخت. چند ماه بعد، 

توسعه »گرداگرد سیاره تبدیل شد و همة مرزهای ملی را درنوردید. واشنگتن از خطر 

برای توجیه گسترانیدن گروه های خود نه فقط در افغانستان، بلکه « جهانی تروریسم

و یمن و نیز برای ادامه تشدید عملیات ضد همچنین در فیلی پین، گرجستان 

شورشی خود در شمال آمریکا جنوبی سود جسته است. این خطر اجازه داد طرح 

هجوم ایاالت متحد به عراق که رهبران سیاسی آن رؤیای اجرای آن را از پایان جنگ 

 در سر می پرورانیدند، توجیه شود. 1991خلیج )فارس( در 
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رای طبقة رهبری ایاالت متحد، آنچه را که از دیرباز در سپتامبر ب 11سوء قصدهای 

« سند روم ویتنام»جستجوی آن بود، پایه ای فراهم آورد که به اعتبار آن توانست بر 

)احساس های ضد مداخله گرایانه در مردم ایاالت متحد( فایق آید و امریکایی ها را به 

ایاالت متحد درگیر جنگ  منظور توسعه امپراتوری سرمایه داری و توسعه هژمونی

سپتامبر  11صلیبی جدید جهانی کند. به عنوان سخنی مجازی، قویترین صدای دوم 

سیا در النگ لی، در  QGهای شامپانی در  واشنگتن، صدای باز کردن در بطری در

دپارتمان دولتی و دفترهای اداری دست نخورده باقی ماندة پنتاگون بود. سوء 

فرصت بادآورده ]![ )عالمت تعجب از مترجم است( برای سپتامبر یک  11قصدهای 

صنعتی ایاالت متحد بود. هدایت مردم به پشتیبانی از حفظ و توسعة  -مجتمع نظامی

یک امپراتوری، بویژه در هنگامی که این امپراتوری برای خدمت به نیازهای سرمایه 

سپتامبر  11دهای که با سوء قص« امنیت ملی»بنا می گردد، کار آسانی نیست. دلیل 

 فراهم آمد، بدرستی دلیل آیده آلی برای رسیدن به این هدف است.

سپتامبر به امپراتوری ایاالت متحد اجازه داد به خروش  11با اینهمه، حمله های 

درآید و از سوی دیگر، فوریت شرح سرشت منطق این امپراتوری را برای مبارزان 

تضادها را تکمیل کرده و « شیطان ها»ه تقویت کنند. جنگ جدید دایمی جهانی علی

ناگزیر یک فاجعه تقریباً از منظر همة دیدگاه ها خواهد بود. در ایاالت متحد این 

مهمترین مجال برای مطرح کردن مسئله امپریالیسم و رابطه آن با سرمایه داری در 

ین فرصت نسل جدید خواهد بود. پس به احتمال این بحران تا اندازه ای از دیرباز بهتر

 را برای یک پیشرفت ترقیخواهان فراهم می آورد. 

موضوع متنی که پی می آید همانا بررسی یک قطعة مهم، و در مقیاس بزرگ 

 19ناشناخته، از چیستان امپراتورانه ایاالت متحد است. این حضور نظامی جهانی از 

به عنوان قدرت  سپتامبر برقرار نگردید، بلکه طی قرن بیستم، زمانی که ایاالت متحد
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هژمونیک سرمایه داری سربرآورد، توسعه یافته است. پایگاه های نظامی بطور 

تنگاتنگ با نیازهای امپراتورانة ایاالت متحد، همزمان برای حمایت از اقتصاد درونی و 

تقویت فرمانروایی جهانی اش در پیونداند. به عقیدة ما وجود این سیستم از پایگاه 

 هر چیز بطور مشخص امپراتوری ایاالت متحد را بنیان می نهد.  های نظامی بیش از

  
 های امپراتوری پایگاه

های  شان روی پایگاه ها برای تحمیل فرمانروایی در خالل تاریخ بشریت، امپراتوری

               اند. در هر حال از این دیدگاه صلح آمریکایی نظامی درخارج تکیه کرده

(Pax Americanaمتفاو ) ت از ُصلح رومی یا  ُصلح بریتانیایی نیست. تاریخ دان آرنولد

لی که بنا بر روش اص»( می نویسد: 1919« )آمریکا و انقالب جهان»توین بی در اثرش 

مبتنی بر حمایت از همسایگان اش را در دنیای خود برقرار کرد،  آن ُرم برتری سیاسی

رابطة  ُرم  نیرومندترش است.ها در کنار خودش و همسایگان  ترش و حفظ آن ضعیف

ضعیت ها و اش مبتنی بر قراردادها بوده است. از نظر حقوقی آن شدگان با حمایت

ها  کردند. حداکثر چیزی که  ُرم از آن شان را حفظ می آغازین خودساالری فرمانروای

در ارتباط با قلمروها انتظار داشت، واگذاری یک قطعه زمین در اینجا و آنجا برای 

 «.ن یک دژ رومی برای تأمین امنیت مشترک متحدانش و خودش بودساخت

شود. البته، در آن زمان،  وست که ]امپراتوری[  ُرم آغاز میر کم از این دست

های نظامی  ه در آغاز توسط این سیستم پایگاهک« های وسیع متحدان قدیم سرزمین»

که د، به همان عنوان به بخشی از امپراتوری  ُرم تبدیل شدن»شدند،  ُرم حفاظت می

طور ارادی و آشکار توسط آن ضمیمه  ههای کم وسعت دشمنان قدیم  ُرم، ب سرزمین

 (119 - 111)صص «. شده بودند
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داری بر امپراتوری  به عنوان قدرت اساسی سرمایه 19انگلستان در اوج خود در قرن 

شد،  ت میهای نظامی حفاظ به وسیلة یک سیستم جهانی پایگاه وسیع استعماری که

قدرت عظیم رقابت به »اش  طور که روبرهارکاوی در اثر مهم کرد. همان حکومت می

های  ها در امتداد داالن ( توضیح داده، این پایگاه1919« )های خارجی خاطر پایگاه

 -1«: دریایی زیر مدیریت قدرت دریایی بریتانیا در چهارچوب شبکه توزیع شده بودند

 -3آسیای جنوبی، خاور دور و اقیانوس آرام  -2ز راه سوئز از مدیترانه تا هند را ا

آفریقای غربی و آتالنتیک جنوبی. این پایگاه های  -4آمریکای شمالی و کارائیب 

های متمایز مستقر  کشور/ مستعمره 39نظامی در اوج امپراتوری بریتانیا در بیش از 

ت زوال یافت، آما به سرع 91بودند. با اینکه هژمونی بریتانیا در آغاز قرن 

اش طی جنگ  های راتوری باقی ماند و سیستم پایگاهها پس از امپ اش مدت های یگاهپا

درنگ پس از جنگ، امپراتوری بریتانیا  همه، بی دوم جهانی اندکی توسعه یافت. با این

 هایش ناگزیر برچیده شد. پاشید و اکثریت عظیمی از پایگاه کلی از هم هب

ی بریتانیا با صعود امپراتوری دیگر همراه بود. ایاالت متحد به سقوط امپراتور     

داری جانشین بریتانیا شد. ایاالت متحد  درت هژمونیک اقتصاد جهانی سرمایهعنوان ق

های نظامی بسیار وسیع که تا آن زمان سابقه  ز جنگ دوم جهانی با سیستم پایگاها

ستیار س بالکر مشاور عمده سردنداشت، وارد عرصة کامالً جدیدی شد. به عقیدة جیم

های خارجی همزمان در  ارتش زمینی به این سیستم پایگاه های ستاد مشترک سالح

هزار نقطه  9های پراکنده در  هزار تأسیس 31پایان جنگ دوم جهانی با بیش از 

ا مدار جنوبی گسترده بود. کشور و منطقه از مدار شمالی ت 111مستقر در تقریباً 

گرفت.  ها را در بر می های بین قاره ها و جزیره ارهظامی ایاالت متحد همة قهای ن پایگاه

طور جهانی  های ایاالت متحد نمادی ب در کنار انحصار هسته»نویسد:  بالکر  می
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ها در خارج در تائید وضعیت ابرقدرتی ملت ما وجود  تر از این سیستم پایگاه شناخته

 (.1« )نداشت

ها این بود که آنها به هر  یگاهالت متحد در مورد این پاپس از جنگ، موضع رسمی ایا

ها افزوده گردد. رئیس  های جدیدی بر آن که ممکن است، حفظ شوند و پایگاه ترتیب

هر چند »اعالم داشت:  1949اوت  7جمهور هاری ترومن در کنفرانس پتسدام در 

کوشد،  نگ نمیدن امتیاز خودخواهانه از جایاالت متحد برای کسب سود و بدست آور

منافع ما و  ُصلح در های نظامی الزم را برای حمایت کامل از  ما پایگاههمه  با این

برای حمایت از ما  ها را هایی که کارشناسان نظامی ما آن کنیم. پایگاه جهان حفظ می

ها مطابق  ها را بنا بر موافقت ، تصاحب خواهد شد. ما این پایگاهکنند اساسی تلقی می

 (9) .«آوریم دست می هسازمان ملل متحد ب ا منشورب

نی تا جنگ کرده کاهش شمار همه، گرایش فرمانروا از پایان جنگ دوم جها با این

ها از زمان جنگ  نیمی از پایگاه»به عقیدة بالکر  های ایاالت متحد در خارج بود. پایگاه

ه بودند در حفظ شد 1947ها که تا  ر پی شکست ژاپن و نیمی از پایگاهطی دو سال د

ها در خارج در  همه، این کاهش شمار پایگاه (. با این39)ص « برچیده شدند 1949

ها، سپس، طی جنگ ویتنام افزایش  با جنگ کره قطع شد و شمار پایگاهپس از جنگ 

های ایاالت متحد در خارج دوباره کاهش یافت.  ت. پس از جنگ ویتنام شمار پایگاهیاف

تر از شمار آنها در پایان جنگ کره بود، اما مدل  اندکی پایین ها ، شمار پایگاه1911در 

جهانی بسیار متفاوت از مدل آغاز دورة پس از جنگ دوم جهانی را با کاهش ناگهانی 

 (.1داد: )بنگرید به جدول شماره  آفریقا بازتاب می -و خاورمیانه  در جنوب آسیا
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 9195– 9199 منطقه از خارج در –دریا  ایاالت متحد در فراسوی های . پایگاه1جدول 

 

 

 

 

 
 

 

1988 1975 1967 1957 1953 1949 1947   

627 633 673 566 466 258 506 Europe, 
Canada 
et 
Atlantiqu
e du 
Nord 

121 183 271 256 291 235 343 Pacifique 
et Asie 
du Sud - 
Ouest 

39 40 55 46 61 59 113 Amériqu
e Latine 
et 
Caraibes 

7 9 15 15 17 28 74 Moyen 
Orient et 
Afrique 

0 0 0 0 0 2 103 Asie du 
Sud 

794 865 1,014 883 815 582 1,139 Total 
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اند. مثالً، پایگاه دریایی  دست آمده هها ب ها اغلب طی جنگ از حیث تاریخی، پایگاه

رف شد، هر چند آمریکا تص-ایاالت متحد در گوانتانامو در کوبا در پی جنگ اسپانیا 

، اما این اجاره دایمی است. طبق قرارداد، «اجاره شده»فنی این پایگاه از حیث 

ابل کوبا و ایاالت متحد منتفی حاکمیت ایاالت متحد بر پایگاه تنها با موافقت متق

لیانه )که به دولت ایاالت های ناچیز سا البته، مدت مدیدی است که پرداخت گردد. می

دهد، بدون در نظر گرفتن  را میرداری از این قسمت از خاک کوبا ب بهره« حق»متحد 

های صادر  ت. از انقالب کوبا به این سو، چکرأی دولت و مردم کوبا واریز شده اس

یاالت متحد برای پرداخت اجارة پایگاه تنها یک بار وصول شدند اشده از جانب 

های بعدی توسط  چکپس از انقالب پرداخت شد(. همه ها  )نخستین فقره این چک

تار است که این پایگاه از اند، بی آنکه دریافت شوند. زیرا کوبا خواس هکوبا نگهداری شد

 اش برچیده شود.  سرزمین

دست آمده است:  ههای زیر ب های کنونی ایاالت متحد در پی جنگ بسیاری از پایگاه

 ارس( و جنگ درجنگ دوم جهانی، جنگ کره، جنگ ویتنام، جنگ خلیج )ف

طور رسمی به ژاپن تعلق دارد،  در اوکیناوا که بههای نظامی آمریکا  افغانستان. پایگاه

 میراث اشغال ژاپن توسط ایاالت متحد طی جنگ دوم جهانی است.

شخص زیر های م ت متحد برای ترک برخی از پایگاهها، ایاال مانند همة امپراتوری    

اند و  دست آمده هکه طی جنگ بهایی  کند. پایگاه تصرف خود سکوت اختیار می

اند، اغلب بر  ی جنگ معین در آینده نگریسته شدههمچون موقعیت پیش آمده برا

گزارش کمیتة فرعی  کلی جدید داللت دارند. طبق هآمادگی در برابر یک دشمن ب

های خارجی  ها در خارج و گزارش کمیتة رابطه های امنیت و درگیری دربارة موافقت

ارج به محض این که پایگاه آمریکا در خ: »1971دسامبر  91حد از سنای ایاالت مت

توانند  های آغازین می اش را توسعه داد. مأموریت تأسیس شد، دینامیک خاص مستقل



 ر.آلبریتون، ل. پانیچ، س. گیندین...

 62 

های جدید نه فقط با حذف حفظ موجودیت خود، بلکه در  کهنه شوند. اما مأموریت

 -خیلی نزدیک به دولت های  اند. درون اداره واقع اغلب برای خارج توسعه یافته

کاهش یا حذف  شان ایم که هدف ابتکارهای بسیار کمی یافته -فاع دپارتمان دولت و د

، 1911و  1991های  (. در سال19-91ها در خارج باشد )صص  بی اهمیت این تأسیس

توسعه داد که بر حسب آن  را« منع دسترسی استراتژیک»ایاالت متحد دکترین ویژة 

تواند بالقوه در فرجام کار توسط  تواند در هر پایگاه که می مینشینی ن هیچ عقب

های ایاالت متحد به عنوان  تر پایگاه شوروی استفاده شود، انجام گیرد. بیش

اند. با وجود این، از زمان فروپاشی  کمونیسم توجیه شده« سدبندی»و « محاصره»

ها را حفظ کند و  د کوشیده است تمامی سیستم پایگاهاتحاد شوروی، ایاالت متح

ها را همچون امر ضروری برای فراافکنی جهانی قدرت خود و حمایت از منافع خود  آن

 در خارج توجیه کند.

  
 پس از جنگ سرد

که فروپاشی  1911شفافیت و نوسازی )گالسنوست و پرستروییکا( در پایان دهة 

تحاد شوروی در و سقوط ا 1919های زیر فرمانروایی شوروی در اروپای شرقی در  نظام

های ایاالت  را در برچیدن سریع سیستم پایگاه را در پی داشت، امید زیادی 1991

ی باور کرده بودند های رسم کسانی برانگیخت که طبق بیان نامهمتحد، به ویژه نزد 

ها هیچ هدفی جز جلوگیری از خطر شوروی ندارند. با اینهمه، وزارت  که این پایگاه

اافکنی فر»کند که  ( تصریح می411)ص  1919دفاع خود در دفاع در گزارش وزیر 

 ضروری است.« های آینده گسترش»ایاالت متحد برای « قدرت

نشان داد که هر چند سیستم هایی  ، رئیس جمهور بوش طی گفته1991اوت  9

ت متحد در زمینة امنیت ها در خارج باید در جدول حفظ شوند، نیازهای ایاال پایگاه
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تأمین گردد.  1991% نیروی 99تر از  یینبنا بر نیروی فعالی پا 1999ند از توا جهانی می

های نظامی ایاالت متحد به  ویت تجاوز کرد. ورود چشمگیر گروههمان روز عراق به ک

رت نظامی ایاالت متحد به خاورمیانه طی جنگ خلیج )فارس( بر مبنای هژمونی و قد

به عنایت »وقت بوش اعالم داشت: ید. در آن منتهی گرد« نظم نوجهانی»اعالم 

( از این روست 3« )ایم شه از سندروم ویتنام رهایی یافتهپروردگار، ما یک بار برای همی

های جدید نظامی یکی پس از دیگری در خاورمیانه، بویژه در عربستان  که پایگاه

 ردد.گ مریکایی در آن مستقرند، بر پا میسعودی که از بیش از یک دهه هزاران سرباز آ

هر چند دستگاه اداری کلینتون بیش از دستگاه اداری بوش پدر روی ضرورت کاهش 

درگیری نظامی ایاالت متحد در خارج اصرار ورزید، اما هیچ کوششی برای کاهش 

اش گواه آن  های نظامی بسیار دوردست ایاالت متحد که پایگاه« ر گستردهحضو»

گزارش داد:  9113س تایمز )در ژانویه طور که لوس آنجل عمل نیاورد. همان هاست، ب

های مستقر در  تر نمایشگر کاهش شمار گروه طور پایدار بیش هدگرگونی اساسی ب

دفتر »و های بسیار کوتاه بود ها در دوره به سود گسترش بسیار متداول گروه خارج

Army war college » طور  هها در خارج ب افشاء کرد که حضور دایمی گروه 1999در

اند  طور تصاعدی افزایش یافته ههای کاربردی ب گیر افزایش یافته است، گستردگیشمچ

]...[ پیش از این، جریان عادی عبارت از این بود که عضوهای نیروهای مسلح به طور 

معمول برای اقامت های چندین ساله و اغلب همراه با خانواده های شان در خارج 

، بی اند امعین و تقریباً همیشه مستقر شدهی نها ستقر باشند. امروز آنها برای مدتم

ها همزمان متعدد و  ها باشند. بنابراین، استقرار آن شان همراه آن های آنکه خانواده

سپتامبر پیاپی و پیوسته بیش از  11طوالنی هستند. به عقیدة وزارت دفاع، پیش از 

هدایت  امی در یک کشور معین راهای نظ ها و تمرین نظامی، فعالیت 11111

های وزارت دفاع نشان  اند، داده اروپا کاهش یافته های نظامی کردند. با آنکه تأسیس می
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روز  139دهند که شیوة جدید کاربرد پرسنل نظامی بنحوی است که ارتش زمینی  می

روز در سال به خارج  171روز در سال و نیروی هوایی  171در سال، نیروی دریایی 

ه برای هفت 14طور متوسط  هزمینی، اکنون هر سرباز ب گردند. در ارتش اعزام می

 «. گردد مأموریت به خارج اعزام می

ث برای از پیش های مورد بح ای نیروها، از پایگاه های متعدد دوره عالوه بر گسترش

شود. مثالً  به منظور گسترش سریع استفاده می ها وسیله ها و تعیین کردن دستگاه

جهیزهای بریگاد سنگین را برای استفاده در کویت و ها و ت ایاالت متحد وسیله

های گـردان تانـک بـرای  اد سنگین فرعی را همراه با وسیلههمچنین تجهیزهای بریگ

 ( .13 -14صص  1991مقابله با خطر از پیش معین کـرده بـود )گـزارش وزیر دفاع، 

های  حد از فعالیتتبا دخالت نظامی در بالکان و افزایش پشتیبانی ایاالت م 1991دهة 

به پایان رسید. در پی « برنامه کلمبیا»ضد شورشی در آمریکای جنوبی در چارچوب 

و براه « ز تجارت جهانیمرک»علیه  9111سپتامبر  11سوء قصدهای تروریستی 

های نظامی ایاالت  یسم، افزایش سریع شمارگان پایگاهجنگ علیه ترور»انداختن 

 تداول شده است.متحد و توسعة جغرافیایی آن م

یاالت متحد از این پس مالک وزارت دفاع، ا 9111بر مبنای ساختار گزارش 

های نظامی  ر و سرزمین مشخص است. اگر پایگاهکشو 31های نظامی در  تأسیس

ایالت و ناحیة کلمبیا  91های زیر اقتدار ایاالت متحد در خارج از  ها و مالکیت سرزمین

شمارگان خیلی کم همه، این  رسد. با این می 44ها به  گاهیرا بر آن بیفزاییم، شمار پا

ها را در بر  پیشرفته از جمله برخی از پایگاه های مهم استراتژیک است، چون پایگاه

الً در عربستان سعودی، اش را مث االت متحد شمار زیادی از سربازانگیرد که ای نمی

های تازه احداث شده  پایگاه ها جا داده است. البته، برخی از سنی در آنوبکوزوو و 

طور اساسی علیه  هکه ب -ایاالت متحد جزو این شمارگان نیست. طبق برنامه کلمبیا 
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م مخالف با ای عظی ولت نافرمان ونزوئال و جنبش تودهنیروهای چریکی کلمبیا، علیه د

 ر ساخته پرداخته شده، ایاالت متحد از این پس در روند توسعةدلیبرالیسم نو در اکوا

های آمریکای التین و کارائیب گام نهاده است. در این میان  ضور نظامی در منطقهح

پورتوریکو به عنوان صفحة گردان منطقه جانشین پاناما شده است. در همان حال، 

ر و همچنین در آرویا،  کوراسائو دوایگاه نظامی جدید در مانتا، اکواایاالت متحد چهار پ

« های جدید کاربردی موضع»است که همه به عنوان  ردهو کوماالیا، سالوادر برپا ک

سپتامبر ایاالت متحد در پاکستان، قرقیزستان، ازبکستان و  11اند. از  توصیف شده

های نظامی دایر  ، قطر، ترکیه و بلغارستان پایگاهچنین در کویت تاجیکستان و هم

در دیه گوگارسیا  سرباز است. پایگاه مهم دریایی ایاالت متحد 11111کرده که شامل 

در اقیانوس هند در این فعالیت جنبة تعیین کننده دارد. در مجموع، ایاالت متحد 

       (4کشور و سرزمین مشخص پایگاه نظامی دارد. ) 11اکنون در خارج در نزدیک 

 نمودار                                        

 

  

 

 

 

 

 

 

واهی ناچیز طور  هتواند آنگونه که هست، ب می بنا بر دیدگاه معینی، این تعداد حتی

های مستقر در  درسی و آمریت در رابطه با پایگاههای دا تلقی گردد. همة مسئله
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ها بررسی شده است. طی  های قدرت نامه ای خارج در اساسنامه موافقتکشوره

ها در حال  طور عادی سندهای عمومی بودند. آن ههای جنگ سرد، این سندها ب سال

اند؛ مثل سندهایی که به کویت،  بندی شده به عنوان سندهای سری طبقهضر اغلب حا

 های معین به عربستان سعودی مربوط  اند. رات متحد عربی، عمان و در موقعیتاما

های پیشین  خارج از کشورهای بالکان و جمهوریامپریالیسم از خالء وحشت دارد.در 

جزو خود قلمرو و نفوذ شوروی یا آسیای مرکزی شوروی که در گذشته در داخل 

هایی  اند در منطقه دست آمده های که اکنون ب های پیشرفته اتحاد شوروی بود، پایگاه

هایش را انجام داده بود. در  های بنیادی شمار پایگاه هستند که ایاالت متحد کاهش

، پیش از جنگ خلیج )فارس(، ایاالت متحد هیچ پایگاه در آسیای جنوبی 1991

در  1947آفریقا در  -هایی بود که در منطقه خاورمیانه  % شمار پایگاه11ت و تنها نداش

های ایاالت متحد در فاصله  کای التین و کارائیب شمار پایگاهاختیار داشت در آمری

امر برای یک  ل یافت. از دیدگاه ژئوپلیتیک اینتقریباً به دو سوم تنز 1991و  1947

ی ایاالت متحد، حتی در دوره ی همچون هژمونهژمونی اقتصادی و نظامی جهان

آید پس پیدایش  برد دور یک شکل واقعی به حساب میهای رزمناوها با  موشک

های جدید در خاورمیانه، در آسیای جنوبی، در آمریکای التین و در کارائیب از  پایگاه

یا به که به عنوان نتیجه جنگ خلیج )فارس(، جنگ در افغانستان و برنامه کلمب 1991

ی و امپریال ایاالت متحد در تواند به مثابه تأیید دوبارة قدرت نظام یش درآمد مینما

 هایی باشد که این قدرت با فرسایش معینی روبرو بوده است. مکان

می در خارج فراتر از کند که اهمیت استراتژیک پایگاه نظا دکترین نظامی تصریح می

های بالقوه  ریزی مأموریت هد و برنامرود که طی آن تصاحب شده بو جنگی پیش می

کنند باید تقریباً بی درنگ روبراه گردد. این دلیلی  ها استفاده می دیگر که از این تملک

ها در افغانستان، پاکستان و در سه جمهوری  خاطر آن ساخت پایگاه هاست که ب
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ی قدیمی شوروی در آسیای مرکزی ناگزیر از جانب روسیه و چین به عنوان خطرها

اش را در برابر  ه است. روسیه پیش از این نارضاییشان تلقی شد ای امنیتاضافی بر

های دائمی نظامی ایاالت متحد در آسیای مرکزی ابراز کرده بود. در  چشم انداز پایگاه

نوشت پایگاه مانا در  9119ژانویه  11طور که گاردین لندن در  مورد چین، همان

هزار کیلومتری  991در »آیند  ر آن فرود میکا روزانه دقرقیزستان که هواپیماهای امری

های ایاالت متحد در شرق ژاپن، جنوب کرة جنوبی  ز غربی چین قرار دارد. با پایگاهمر

 «.ندک ، چین خود را در محاصره احساس میو حمایت نظامی واشنگتن در تایوان

های  گاهتأسیس پایهای جدید بر پایة  قدرت نظامی ایاالت متحد در منطقهفراافکنی 

های مستقیم نظامی اندیشیده شود.  طور قطعی فقط در ارتباط با هدف هنظامی نباید ب

داری  های سیاسی و اقتصادی سرمایه منظور ارتقاء هدف هها همیشه ب از این پایگاه

ها و دولت ایاالت متحد از دیرباز تصمیم  شود. در مثل شرکت ایاالت متحد استفاده می

های نفت و گاز طبیعی زیر کنترل  ئن برای عبور لولهساختن راه مطمخود را در 

از  ایاالت متحد که از دریای خزر و آسیای مرکزی تا دریای عمان پیش می رود

جنگ در افغانستان و ساختن کند، اعالم داشتند.  افغانستان و پاکستان عبور می

تحقق یک فرصت برای های نظامی ایاالت متحد در آسیای مرکزی به مثابه  پایگاه

ها بود. طرفدار اصلی این سیاست شرکت یونیکال بود )زیرا  بخشیدن چنین خط لوله

شهادت نمایندة این شرکت در برابر کمیسیون رابطه های بین المللی مجلس 

جاده جدید ابریشم: طرح خط لوله در »زیر عنوان  1991نمایندگان در فوریه 

دسامبر  31(. 9دهد( ) گواهی می به آن 9111بر ویو دسامیدر مونتلی ر« افغانستان

رئیس جمهور بوش، زالمه خلیل زاد افغانی اصل و عضو شورای امنیت ملی را  9111

به عنوان فرستاده ویژه در افغانستان انتخاب کرد. خلیل زاد مشاور پیشین یونیکال، 

ت ایاالت متحد کرد، نزد دول له از راه افغانستان را دنبال میکه طرح ساختمان خط لو
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کرد. او پس از موشک  نه نسبت به رژیم طالبان وساطت مینفع سیاست خیرخواها هب

از جانب  1991ها در افغانستان )برای از پا درآوردن اوسامه بن الدن( در  باران هدف

 دولت کلینتون تغییر سیاست داد.

های  هدف یاالت متحد طبق معمول دربارةهای ا در هنگام جنگ افغانستان، رسانه

همه، یک مقاله منتشر شده  کشور خود در زمینة نفت در منطقه سکوت کردند. با این

بخش دولتی »( یادآور شد که 9111دسامبر  19در صفحه بازرگانی نیویورک تایمز)

های انرژی  سقوط رژیم طالبان راه به روی طرحهایی را بررسی کرد که پس از  امکان

% 49های نفت ثابت شده جهانی و تقریباً  خیره% ذ1در این منطقه که بیش از 

شورای »ریچارد باتلر عضو «. شود از را در اختیار دارند، گشوده میهای گ ذخیره

( انتشار 9119ژانویه  11در یک سخنرانی که در نیویورک تایمز )« های خارجی رابطه

الل جنگ افغانستان از حیث سیاسی ساختن خط لوله در خ»یافت، اعتراف کرد که 

افغانستان و پاکستان را برای نخستین بار از زمان نبرد بین یونیکال و کمپانی 

به « ممکن ساخته است 1991آرژانتینی بریداس در مورد امتیاز افغان در میانه دهه 

ها به عنوان  متحد در منطقه و استقرار پایگاه یقین بدون حضور قوی نظامی ایاالت

 ساختن چنین خط لوله ناممکن خواهد بود. نتیجه جنگ تقریباً مسلم است که

  
 شوک بازگشت

توضیح  های نظامی در خارج همچون شمشیر دو لبه  اند. آموزد که پایگاه تاریخ می

توان  کنونی است. به راستی، نمی« وریسمجنگ علیه تر»بسیار روشن در تصدیق آن 

همزمان رهبری تر  دربارة این واقعیت شک کرد که سوء قصدهای آخرین دهه یا بیش

ها در داخل خود ایاالت متحد در  روهای ایاالت متحد در خارج و هدفشده علیه نی

عنوان قدرت نظامی خارجی ها به  بخش بزرگی یک واکنش در برابر نقش فزایندة آن
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های  در آن ایاالت متحد تنها وارد کنشهایی چون خاورمیانه است که  در منطقه

ز مستقر هزاران سربا 1991رگ نشده است، بلکه از نظامی و حتی جنگ در مقیاس بز

های ایاالت متحد در  ها معتقدند که استقرار پایگاه کرده است. برخی از سعودی

بایست بهر  کشور بسیار مقدس اسالم است که میعربستان سعودی در واقع اشغال 

 قیمت دفع شود.

یت ملی کشورهای مثابه تجاوز به حاکم های نظامی ایاالت متحد به درک پایگاه

طور  هها ب ل رواج یافته که وجود این پایگاهها تنها به این دلی آن« پذیرنده »

زارش کمیسیون طور که گ های داخلی است. همان ناپذیر مداخله در سیاست اجتناب

های پنهانی امنیت و تعهدها در خارج به کمیسیون امور خارجی  فرعی دربارة موافقت

یروهای هایی از ن ا در خارج، وجود بخشه پایگاه»می کند: خاطرنشان  1971سنا در 

های  های هماهنگ و پیوسته، یا برنامه های مشترک، تمرین مسلح ایاالت متحد، برنامه

داخلی دولت پذیرنده را  کمک نظامی افراطی ... تقریباً درگیری ایاالت متحد در امور

ت در امپراتوری ایاال(. چنین کشورهایی بیش از پیش 91)ص « کنند تضمین می

 گیرند. متحد جای می

در خارج بیش از پیش موجب  های نظامی ایاالت متحد بدین ترتیب پایگاه

نشینی  گردد. حتی با عقب مهم اجتماعی در کشورهای مربوط میهای  اعتراض

ها در فیلی پین به مثابه میراث استعماری  ، این پایگاه1999نیروهای ایاالت متحد در 

های نظامی ایاالت  می شود. تقریباً مثل همه پایگاه تحد در این کشور ارزیابیایاالت م

اند. چنانکه شهر  های اجتماعی را آفریده ای از مسئله ها مجموعه متحد در خارج، آن

olongapo  در جوار پایگاه ایاالت متحد درSubic Bay  استراحت و »به تمامی به

هزار روسپی را پناه داده  91یافته و بیش از سربازان ایاالت متحد اختصاص « سرگرمی

 است.
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ر فیلی پین به مرکز سیستم ها د وا  که در پی از دست دادن پایگاههای اوکینا پایگاه

آمیزی را با مردم  اند، رابطة تناقض متحد در اقیانوس آرام تبدیل شده های ایاالت پایگاه

سی در توی پژوهش های سیاانستی ». به نوشتة چالمرز جانسون رئیس کنند حفظ می

طور  هجزیرة اوکیناوا، این ایالت ژاپنی، ب blowback  (2000)اش:  در کتاب« ژاپن

گاه عظیم است که در آن کاله سبزهای  ک مستعمره نظامی پنتاگون یک پناهاساسی ی

حبت از نیروی هوایی و (، بی صDefence intelligence Agency) DIAبره ای و 

ها را در ایاالت متحد  د کارهایی انجام دهند که جرئت ایجاد آنتوانن دریایی، می

ندارند. این مستعمره برای روبراه کردن قدرت آمریکا در آسیا که در خدمت استراتژی 

بزرگ دوفاکتو است، دایمی کردن و افزایش قدرت هژمونیک آمریکا در این منطقه 

 (14)ص « حساس و حیاتی را هدف خود قرار داده است

ها  ای یافت. این اعتراض های اوکیناوا اوج بی سابقه پایگاه ها علیه ، اعتراض1999در 

ساله ژاپنی توسط سه نظامی ایاالت  19واکنش در برابر تجاوز به یک دختر بچه 

متحد بود که اتومبیلی را برای حمل او به یک نقطه دورافتاده اجاره کردند و پس از 

ز واکنش در برابر تأیید عاری از کمترین ظرافت تجاوز او را به قتل رساندند و نی

 دریاساالر ریچارد س. ماکه فرمانده مجموع نیروهای ایاالت متحد در اقیانوس آرام بود

کلی احمقانه  هکنم که ]این تجاوز[ ب من فکر می »که خطاب به مطبوعات گفته بود: 

روسپی در اختیار داشته ها )سربازان( در برابر اجارة اتومبیل مجاز بودند یک  است. آن

وکیناوا علیه خشونت زنان ا»سیع زیر رهبری سازمان موسوم به های و اعتراض«. اشندب

بود. به نوشته یک تنها واکنش در برابر چنین تجاوز تبهکارانه ن« کنند نظامی عمل می

 1999و  1979در فاصله «: نیون کای زه شیمبون»کار ژاپنی به نام  روزنامه محافظه

شود.  ره جرم شدند که هر روز یک جرم میفق 4711ان ایاالت متحد مرتکب نظامی

های اتازونی  مدیریت پایگاه اوکیناوا به مقام موافقت بین ژاپن و ایاالت متحد برای
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ند. از های ژاپنی را برای تسلیم نظامیان مظنون رد کن دهد درخواست مقام اجازه می

 دهند. ی به خود راه نمیشان اندک بیم این رو، سربازان برای جرم

، های ایاالت متحد به خاک های عظیم توده ای، تعقیب بمباران رغم اعتراض علی

Porto Rico  Vieques هایی چون  های آینده در نقطه که به عنوان تمرین بمباران

داشتن موقعیت  دهد که پورتوریکو به درستی نشان می هخلیج فارس انجام گرفته، ب

، پنتاگون آنچه را زیر نام Viequesدهد. در کنار موقعیت بمباران  یاستعماری ادامه م

«outer range » ًهای نزدیک پورتوریکو در اختیار  میل مربع در آب 911111با تقریبا

دارد، یک ایستگاه مراقبت زیر دریایی و یک منطقه تمرین برای جنگ الکترونیک را 

ی مختلف ها شکنندگان ارت یایی و تهیهورد استفاده نیروی درگیرد. اینها م در بر می

 (1ها است. ) های سالح برای پابرجا ماندن سیستم

استفاده کنونی از پایگاه دریایی گوانتانامور در کوبا برای زندانی کردن و بازجویی از 

رغم مخالفت کوبا و نیز در شرایطی که  گ ایاالت متحد در افغانستان، علیزندانیان جن

ایاالت  رانگیخته، شکل خشن دیگری در تأیید قدرت امپراتورانهاعتراض جهانی را ب

 ها است. متحد بر پایة این پایگاه

  
 جهانی شدن قدرت

های نظامی و هوایی پیرامون  ای از پایگاه ایم، ایاالت متحد زنجیره طور که دیده همان

 سیاره به عنوان وسیله گسترش سریع نیروهای هوایی و دریایی برای حفظ هژمونی

ها آنگونه که مورد انگلستان در  گاهیسیاسی و اقتصادی خود مستقر کرده است. این پا

بود، تنها جزو مکمل امپراتوری استعماری نیستند، بلکه آنها  91و آغاز قرن  19قرن 

(. ایاالت متحد که برای حفظ 7اهمیت بسیار زیادی دارند )« در نبود کلونیالیسم»

های  سرزمین ملت ن کنترل سیاسی صوری حاکمیتسیستم اقتصادی امپراتوری بدو
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هایی استفاده شده که  ها برای اِعمال فشار بر ملت گر تالش کرده است، از این پایگاهدی

اند با سیستم امپراتورانه گسست کنند یا راه مستقلی را دنبال کنند. ایاالت  کوشیده

گسترش جهانی  متحد این کشورها را تهدیدی برای منافع خود تلقی کنند. بدون

بدون آمادگی ایاالت متحد در ها و  ی ایاالت متحد در این پایگاهنیروهای نظام

د جلوگیری از گسست و خروج های نظامی خو ها برای دخالت گیری از این پایگاه بهره

 های متعدد پیرامونی بسیار وابستة اقتصادی ناممکن خواهد بود. سرزمین

ای  د کاربرد دورهو مالی ایاالت متحد نیازمنبدین ترتیب قدرت سیاسی، اقتصادی 

داری متصل به این سیستم نیز  ست. دیگر کشورهای پیشرفته سرمایهقدرت نظامی ا

بنابراین، به لحاظ اند.  های بازی به ایاالت متحد وابسته به عنوان ضامن اصلی قاعده

نظامی، بلکه به »های نظامی ایاالت متحد باید نه به عنوان پدیدة سادة  وضعیت، پایگاه

( حوزة امپراتورانة زیر فرمانروایی ایاالت متحد و Cartographieعنوان نقشه نگاری )

رار نوک پیکان آن در پیرامون نگریسته شود. آنچه از این پس روشن است و باید تک

آمده که ایاالت هایی بدست  هایی اکنون در سرزمین شود، این است که چنین پایگاه

اش را از دست داده بود: مثل آسیای جنوبی، «حضور پیشرفته» متحد بسیاری از

های  هایی که پایگاه کای التین و کارائیب یا در منطقهآفریقا، آمری -منطقه خاورمیانه 

آسیای مرکزی. پس در این ایاالت متحد پیش از این وجود نداشت، مثل بالکان و 

حال حاضر در مسیر توسعه  توان تردید کرد که آخرین ابرقدرت موجود در مورد نمی

ه اش و جنگ کنونی علی دف ارتقاء منافع سیاسی و اقتصادیامپراتورانه در پی ه

ها محصول نامستقیم فرافکنی قدرت ایاالت متحد  تروریسم است که در بسیاری جنبه

د این قدرت مورد استفاده قرار است و یا هم اکنونم به منظور توجیه فرافکنی جدی

 گیرد. می
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کنند، نباید توهم داشته  ت چیزها را انتخاب مییی که مخالفت با این وضعیها آن

داری جهانی  امی از جانب دولت هژمونیک سرمایهباشند. توسعة جهانی قدرت نظ

در عین  گرایی نظامی ن اقتصادی است. در این شکل توسعهبخش مکمل جهانی شد

 داری است. ن خود سرمایهمپریالیسم و بنابرایداری و ا حال رد جهانی شدن سرمایه

  
نتلی ریویو. انویسندگان: جان بالمی فوستر، هاری ماگدوف و روبر دبلیو ماک چسنی، ناشران مشترک م

 ترجمه از انگلیسی به فرانسه کریستین ویویه.

  

 جان بالمی فوستر
ک اقتصاددان و جامعه شناس محیط زیست، استاد جامعه شناسی در دانشگاه اورگون و مدیر مشتر

(، 9000داری ) و عبارتند از: اکولوژی ضد سرمایههای ا . نوشته9000مونتلی ریویو )نیویورک( از سال 

داری  (، سرمایه9000ف و فردریک باتل اهمکاری فرد ماگد با« )ولع سود»(؛ 9000اکولوژی مارکس )

 ( و غیره9119وود  زو عصر انفورماسیون )با روبر دبلیو ماک چسنی و الن مایکسین

 فاری ماگده
. او دستیار ویژة وزیر تجارت 9170در نیودال روزولت در دهة  WPAوری برای  های بهره رهبر بررسی

مدیر مشترک  9171های اقتصادی امپریالیسم شهرت دارد. او از  خاطر تحلیل ههانری واالسن  بود. او ب

زمان عصر استعمار  تا زمان (، امپریالیسم از 9117جهانی شدن با چه فرجامی؟ )»مونتلی ریویو است. 

 ( و بسیاری دیگر از اثرهای اوست.9171( و عصر امپریالیسم )9155حاضر )

  

 روبر دبلیو ماک چسنی
انستیتوی بررسی ارتباط دانشگاه ایلی »های  المللی و مدیر پژوهش های مشهور بین رسانه گر تحلیل

(، 9009ها ) های آن انههای ما نه رس انهرس»است.  9000و مدیر مشترک مونتلی ریویو  از سال « نویز

 و بسیاری دیگر از اثرهای اوست.« های اشرافی، دموکراسی بی روح رسانه»

  
 .9007ها، پاریس، ژانویه  نشر دانشگاهی فرانسه بخش مجله« هنظم جدید امپراتوران»منبع: مجموعة 
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 نوشت:  پی
 . 9و  37، صص 1991نیویورک، پره گر،  های خارجی ایاالت متحد، جیمس ا. بالکر، پایگاه -1

، آکسفورد، دانشگاه آکسفورد، ای ی خارجی آمریکا، امپراتوری اجارهها س. ت. ساندرز، پادگان -9

 .9، ص 9111مطبوعات، 

-3 Cité dans Thoms J. McCormick, America’s Half Century (Baltimore, 

Johns Hopkins University  

    Press, 1995), p. 249. 

طور مستقیم با  هتوانند ب یاالت متحد در آن قرار دارند نمیهای ا مار کشورها که پایگاه. این سنجش ش4

هایی را در بر  ها فقط پایگاه بالکر مقایسه شود. زیرا این رقم های فراهم شده در بررسی پیش گفته رقم

کرده،  گذاری( معرفی رزش سرمایهاش )بر پایه ا های ه وزارت دفاع در فهرست های تأسیسگیرد ک می

اساسی  های ذکر نشده در پایین ساخت گزارش پنتاگون که شمار پایگاه -1جا  در صورتی که ما در این

های  رکردی پیشرفته را که تازه در محلهای کا موقعیت -9دهد و  سربازان آمریکا را جای می

دست  هوبی و آمریکای التین و کارائیب( بطور عمده در خاورمیانه، آسیای مرکزی و جن هاستراتژیک )ب

ای پیش از این ه ارائه شده، هر چند به دقت با رقمهایی که اینجا  همه، رقم ایم. با این آمده، گنجانده

های ایاالت متحد  کند که انتشار جغرافیایی پایگاه ذیر نیست، اما این را یادآوری میپ فراهم آمده مقایسه

قین نه از پایان جنگ ویتنام( که اکنون وارد مرحله جدید توسعه شده از پایان جنگ کره )و به ی

 کاهش نیافته است. 

داستان پروژه خط لوله که توسط یونیکال در آسیای مرکزی طرح شد به تفصیل در اثر احمد  -9

 رشید، طالبان مورد بحث قرار گرفته است. 

 (191 -111 صص)

  New  Haven, Yale University Press, 2000 

1- John Lindsay-Poland, "U.S. Military Bases in Latin America and the 

Carribean", Foreign  

    Policy in Focus 6, october 2001, http://foreignpolicyin focus.org. 

7- Harry Magdoff, Imperdialism: From the Colonial Age to the Present, 

New York, Monthly  

    Review Press, 1978, p. 205. 
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 امپریالیسم جدید 
سیف ترجمه احمد  

 

ی جدید  هاست که جهان وارد یک مرحله این اکنون باوری فراگیر درمیان چپ

( از نظرگاه ماتریالیسم تاریخی اصالً عجیب نیست که 1امپریالیستی شده است.)

داری با  تری بگیرد. امپریالیسم همانند سرمایه های تازه امپریالیسم تکامل یابد و شکل

رد. گذ شده می وبیش تعریف هایی کم شود که از دوران ند دایمی تغییر مشخص میفرای

ی امپریالیسم در  های داغی درباره بحث 1890 ی تا به همین جا وقتی در دهه

 "امپریالیسم جدید"انگلستان در جریان بود از واقعیت تاریخی موجود تحت عنوان 

ن امپراتوری بریتانیا متمایز کرده ی استعماری پیشی نام بردند تا آن را از مرحله

بود که  1914تا  1179ی  ( این کوشش برای بررسی امپریالیسم جدید دوره9باشند.)

، رزا های اولیه از جمله لنین، بوخارین های نوشتاری مارکسیست بخش فعالیت الهام

تر رودولف هیلفردینگ و کارل کائوتسکی( در تکامل  لوکزامبورگ )و با توفیق کم

هایی هم افزوده شده که اندکی بعد در مکتب  ی امپریالیسم شد. البته گزاره یهنظر

 .وابستگی تعدیل شدند
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های کالسیک  داری ـ امپریالیسم روشن است که نظریه ی کنونی سرمایه در مرحله

های  شناسی امپریالیسم دراین نوشته دیگر به طور مستقیم کاربرد ندارند. اما ریخت

طور که آتیلیو  کند. همان کنونی را روشن می و راز اشکال تکاملی آغازین است که رمز

 "پارامترهای اساسی امپریالیسم"گوید  می امپراتوری و امپریالیسمدر  9119بورون در 

چند  هر ،اند  چنان اساسی  کارهای کالسیک توصیف شده است هم که در

 (3) ."امپریالیسم تغییر کرده است "پدیدارشناسی"

های مارکسی از سیستم جهانی امپریالیستی در زمان ما  در برابر نظریهچالشی که 

وجود دارد این است که در ارزیابی خود از ویژگی تاریخی اقتصاد جهانی کنونی 

های کالسیک را دریابد. در این مقدمه )همان طور که در کل  ی ابعاد این دیدگاه همه

سازی نولیبرالی در قرن  هانیچه ج ی نشریه( بحث خواهیم کرد که آن این شماره

ی مالی ـ  درواقع محصول تاریخی دگرسانی به سرمایه ،شود ویکم نامیده می بیست

داری انحصاری  سرمایه"انحصاری جهانی یا چیزی است که سمیر امین امپریالیسم 

ی تازه  ویکم امپریالیسم به یک مرحله بنابراین، در قرن بیست .( نامید4) "یافته تعمیم

سازی تولید و مالیه رسیده است. این همه در چارچوبی  تر پیوسته با جهانی رفتهو پیش

ی  ساله های سی جنگ"های ارشد سیاست خارجی امریکا  است که استراتژیست

اند که واشنگتن برای کنترل استراتژیک بر خاورمیانه و مناطق همجوار  نامیده "جدید

 (9ن.)در پیش گرفته است: یک امپریالیسم جدید عریا

  

 تحلیل کالسیک مارکسی از امپریالیسم و وابستگی

سازد که ما میراث  پیش کشیدن پرسش سیستم جهانی امپریالیستی ضروری می

پردازان مارکسی از جمله لنین، بوخارین، لوکزامبورک را در کنار سنت  نظری نظریه

لیسم امپریا"های کالسیک از  بررسی (1وابستگی و سیستم جهانی بررسی کنیم.)
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ها  ماهیت خود تاریخی بودند، که در آن همه در 1914تا  1179ی  در فاصله "جدید

داری در بیست و پنج سال پایانی قرن  ی سرمایه توجه عمده بر روی وجوه برجسته

های آغارین قرن بیستم بود. وجهی از پیچیدگی دیالکتیکی تفسیرهایی  نوزدهم و سال

توان از گروه  اند می کار گرفته ین و لوکزامبورگ بهاز امپریالیسم را که لنین، بوخار

شان مشاهده کرد )البته بین این متفکران تنوع بسیاری بود(.  های مورد استفاده مقوله

( تقسیم 7( سود انحصاری مازاد، 9ی مالی،  ی انحصاری/سرمایه ( سرمایه9از جمله: 

( 5های بزرگ،  ن بین قدرت( تقسیم جها9کردن سرمایه،  المللی المللی کار و بین بین

ابت قر (6های انحصاری خودشان،  دولت ـ ملت به عنوان مشوّق منافع جهانی بنگاه

ها و  ها، نومستعمره ( مستعمره9( جنگ تجاری و ارزی، 5داران،  درونی سرمایه

( 99( صدور سرمایه، 90( بحران اقتصادی و گسترش امپریالیستی، 1ها،  وابسته

( 97ی اساسی،  ( مبارزه برای کنترل مواد اولیه99های جدید، وجو برای بازار جست

( اشرافیت کار در 95المللی مزدها،  ( نابرابری بین99داری،  ادغام مناطق غیر سرمایه

 المللی هژمونی بین (95گری و جنگ، و  ( نظامی97مراکز امپریالیستی، 

ای تأکید بورزند  هپردازان کالسیک بر این که بر چه نکت طبیعی است که بین نظریه

لوکزامبورگ و  انباشت سرمایهی امپریالیسم در کتاب  اختالف وجود داشت. نظریه

امپریالیسم و اقتصاد لنین و یا در کتاب  داری ی سرمایه امپریالیسم، باالترین مرحله

ی بحران اقتصادی بود.  ی مشخصی درباره بوخارین هرکدام براساس نظریه جهانی

داری در  ی آن با ادغام سریع مناطق غیر سرمایه افی و رابطهمشکل تحقق ارزش اض

لنین و  .گونه نبود تحلیل لوکزامبورک نقش مهمی دارد که برای لنین و بوخارین این

اند که در بررسی لوکزامبورک  داری انحصاری تأکید کرده بوخارین بر رشد سرمایه

چیزی است که  ر روی آنی دیدگاه بوخارین، تمرکزش ب عمدتاً حضور ندارد. مشخصه

نامد. این بوخارین بود که  می "المللی شدن سرمایه بین"و  "المللی کار تقسیم بین"او 
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های  با بازگشت به مارکس براین نکته تأکید ورزید که سود مازاد انحصاری بنگاه

کشی از کار ارزان در کشورهای پیرامونی به دست  داری از نرخ باالتر بهره سرمایه

 (7)آید. می

ی امپریالیسم لنین بود که به  های کالسیک امپریالیسم نظریه بانفوذترین نظریه

توان از آن به دست داد یعنی  ترین تعریفی که می امپریالیسم در کوتاه"ی او  عقیده

ی جدید از امپریالیسم  و به این ترتیب این مرحله "داری ی انحصاری سرمایه مرحله

نگری بسیاری از  رایند انباشت گره زد. با پیشزمان خود را به تغییرات در ف

امپریالیسم و اقتصاد "ای که بر  های ذهنی ما درشرایط کنونی لنین در مقدمه درگیری

 :بوخارین نوشت یادآور شد "جهان

ی  ای که در اواخر قرن نوزدهم و آغاز قرن بیستم به آن رسیدیم مبادله در مرحله"

گیری در تولید  یه شد و در کنارش افزایش چشمشدن سرما المللی کاالیی باعث بین

انبوه پیش آمد و درنتیجه انحصار جایگزین رقابت آزاد شد. اشکال حاکم دیگر این 

کردند  نبود که واحد تجاری در داخل یک کشور یا بین کشورها به آزادی رقابت می

وار  حاکم نمونهی مالی   ها بود. سرمایه ها، تراست چه نمودار شد ائتالف بنگاه بلکه آن

ی  انعطاف است و بین داخل و در حیطه جهان بود که هم بسیار تحرک دارد و هم قابل

ای فردیت ندارد و از فرایندهای آنی تولید هم  طور ویژه اند. به هم پیوسته المللی به بین

ای تمایل به تمرکز دارد. قدرتی که تا به همین جا به  طور ویژه مجزا شده است، به

ی سرنوشت  ی متمرکز شده است یعنی چند صد میلیاردر و میلیونر همهطور جد

 (1)"اند. جهان را در دست گرفته

ثباتی  ای از بی یالیسم درواقع پاسخی بود به دورههای کالسیک از امپر بررسی

های رقیب،  عنوان قدرت مسلط جهان و صعود کشور المللی که با نزول بریتانیا به بین

ای که به جنگ جهانی  یاالت متحده امریکا که در پی آن به مبارزهخصوص آلمان و ا به



 گذار به سوسیالسم

 79 

ی ناموزون  ی توسعه گزاره ی لنین با پیش اول و دوم منجر شد رسیدیم. نظریه

 "هژمونی"های گوناگون جهانی برای  داری انحصاری و رقابت بین قدرت سرمایه

طور ه ا ـ نه عمدتاً به ژئوپلیتیک ـ یعنی برای سلطه )یا دست باالداشتن در( سرزمین

مستقیم برای خود بلکه برای تضعیف رقیب و کاستن از هژمونی رقیب بود. )بلژیک 

عنوان یک پایگاه ضروری بود و انگلستان هم به بغداد  ی آلمان با بریتانیا به برای مبارزه

د ( از این دیدگاه کشورهای منفر9اش با آلمان نیاز داشت(.) عنوان پایگاهی درمبارزه به

های بزرگ بودند و به صورت  ی قدرت در حالی که مستقل مانده بودند تحت سلطه

 .کردند تر ایفای نقش می های بزرگ بازیگران میانی در میان امپراتوری

ی تاریخی  های مختلف اقتصاد جهانی نتیجه در نزد لنین مبارزه برای هژمونی بر بخش

تر اقتصادی جهان بود که  از آن مهم ها برسر تقسیم سیاسی و مبارزه بین دولت ـ ملت

شدند. به همین دلیل بود که لنین  شان به آن ترغیب می های انحصاری از سوی بنگاه

 "ی بعدی مرحله"چه او  بر اساس بررسی تاریخی خود تز مجرد کاتوئسکی راجع به آن

ی کارتل  این موجب توسعه"خوانده بود را رد کرد. به نظر لنین  "اولترا امپریالیسم"یا 

کشی مشترک از  های بزرگ صنعتی برای بهره عمومی جهانی شد و درنتیجه قدرت

گونه که کائوتسکی بیان  های کشاورزی جهان با هم ائتالف کرده بودند. همان بخش

شان بدل  سازی به سیاست خارجی که کارتل"کرد این تحوالت به این شکل درآمد 

آیا کسی "(. لنین در واکنش خود سؤال کرد 11) "ی اولترا امپریالیسم شد: یک مرحله

داری پس از  ی جدید سرمایه تواند انکار کند که به صورت انتزاعی یک مرحله می

ی اولترا امپریالیسم، آیا چنین چیزی قابل تصور  امپریالیسم بیاید، یعنی مرحله

ز . پاسخ لنین منفی است. با این وصف، به نظر لنین وقتی که جهان سرشار ا"است؟

 "تناقض، منازعه و درگیری و غیره نه فقط اقتصادی که سیاسی و ملی هم هست"

 (11.)"اجتماعی ـ رفرمیستی است "طلبی فرصت"اوج "این تئوری 
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امپریالیسم باالترین باید توجه داشت این فاکت ساده که کتاب لنین تحت عنوان 

از منتقدان نتیجه های متعددی  به ما رسید باعث شد تا نسل داری ی سرمایه مرحله

 :بگیرندکه مفهوم امپریالیسم لنین

 شود داری نمی ی مراحل سرمایه شامل همه. 

 داری بود ی پایانی توسعه سرمایه این نقطه. 

اند.  اند نادرست ی لنین تمرکز داشته اما هر دوی این تفاسیر که عمدتاً بر عنوان جزوه

ای دگرسان شود، همانند  ه مراحل تازهتواند منطقاً ب لنین انکار نکرد که امپریالیسم می

توانی که  داری کم کائوتسکی. واقعیت تاریخی زمان البته از سرمایه "اولترا امپریالیسم"

داد و  های سیاسی بود خبر می های جهانی، و انقالب موضوع بحران اقتصادی، جنگ

م همین باعث شد او باور داشته باشد که ممکن است حاصل آن پیروزی سوسیالیس

ای  العاده طور خارق این ارزیابی به ی جهانی را تغییر خواهد داد. باشد که ماهیت معادله

داری در نیمه اول قرن  درست درآمد اگر توجه داشته باشیم به بحران بزرگ سرمایه

بیستم، که با افول هژمونی بریتانیا همراه بود و همین طور شاهد دو جنگ جهانی، 

روسیه و چین هم بودیم. از سوی دیگر لنین وجود مراحل های  رکود بزرگ و انقالب

ی لنین با تأکید  انگیزه .ی امپریالیستی نامید انکار نکرد چه را که او مرحله ی آن اولیه

عنوان یک مرحله این نبود که حضور استعمار/امپریالیسم را در  بر روی امپریالیسم به

با کسانی که مخالف امپریالیسم  خواست بلکه می ،داری به پرسش بگیرد طول سرمایه

امپریالیسم را به صورت خطی "هابسون و دیگر منتقدان لیبرال که  بودند مانند جان 

ای با خطوط دیگر  توانست در لحظه دیدند که می می "انتخابی در سیاست عمومی

که شامل  1914تا  1179ی امپریالیسم جدید  عوض شود مخالفت کند. اما درباره

شد بد نیست توجه کنیم که عنوان اصلی  داری می ی سرمایه"مرحلهباالترین "
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 "داری ی سرمایه ترین مرحله امپریالیسم تازه"منتشر شد  1917ی لنین وقتی در  جزوه

 (19بود.)

نیافتگی، بیرون کشیدن  ی توسعه هایی چون توسعه ی وابستگی با گزاره سنت گسترده

یاز به انقالب و گسست )تا حدودی( از مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامونی، و ن

داری جهانی بالفاصله پس از جنگ جهانی اول در یک چارچوب کلی  اقتصاد سرمایه

لنین  1919ی امپریالیسم لنین ایجاد شده بود ظهور یافت. در  که با نظریه

به  "های کمونیستی شرق ی سراسری روسیه سازمان کنگره"اش در  رانی درسخن

اشاره  "المللی امپریالیسم بین"و  "ی کشورهای وابسته همه"بین ی جهانی  مبارزه

ی کمینترن در  کرد. ولی اساس واقعی نگرش کلی وابستگی ابتدا در دومین کنگره

ارایه شد که نمایندگانی از کشورهای پیرامونی )عمدتاً آسیا( در آن شرکت  1991

ی مسایل ملی و  نویس تزهایی درباره پیش"جا بود که لنین  داشتند. در این

ی امپریالیسم و  خود درباره "تزهای تکمیلی"را ارائه داد که کمینترن  "استعماری

 :"تزهای تکمیلی"( براساس 13ماندگی را به آن اضافه کرد.) عقب

داری  ترین حامی سرمایه آید عمده ها به دست می زادی که در مستعمرهسود ما "

تحمیل شده است باعث شد  شرقی مردم بر که خارجی امپریالیسم …مدرن است

نوعان خویش در اروپا و امریکا از نظر اجتماعی و اقتصادی توسعه  نتوانند همانند هم

ی صنعتی در  پیدا کنند. نظر به این سیاست امپریالیستی جلوگیری از توسعه

ی پرولتاریا ـ به معنای دقیق کلمه ـ دراین کشورها  ها، تا این اواخر طبقه مستعمره

پیرامونی(. صنایع دستی  وجود بیاید )در کشورهای پیرامونی و نیمه توانست به نمی

داخلی نابود شدند تا برای تولیدات صنایع متمرکز کشورهای امپریالیستی فضا باز 

ی  شود و جمعیت مجبور شدند به زمین بازگردند برای تولید مواد غذایی و مواد اولیه

ی آزاد نیروهای  ی خارجی مانع توسعه سلطه دیگر برای صادرات به کشورهای خارجی.
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اجتماعی شد و درنتیجه سرنگونی این سلطه نخستین گام به سوی انقالب در 

 (14)"ست.ا ها مستعمره

و در  1991این دیدگاه نظری مدتی بعد با کارهای مائوتسه تونگ در چین در 

ی واحد گونه که از سو گسترش پیدا کرد ـ آن 1991ی ششم کمینترن در  کنگره

داری  کشی سرمایه شکل استعماری بهره"پژوهشی اقتصاد سیاسی خالصه شد ـ که 

ی نیروهای تولیدی را  کند و جلوی توسعه مازاد را به مراکز متروپل منتقل می

 (19. )"گیرد می

ی مشابهی پس از جنگ جهانی دوم در کنفرانس معروف  گرایانه سوم دیدگاه جهان

( و در تز سمیر 1997پل باران ) اقتصاد سیاسی رشدب و در کتا 1999باندونگ در 

( ـ که در آن موقع محقق جوانی بود از مصر که در فرانسه تحصیل 1997امین )

توسعه پیدا کرد. در  انباشت درمقیاس جهانیکرد ـ که مدتی بعد به صورت کتاب  می

کای التین گرایان امری طور عمده با چپ وابستگی بهی  نظریه 1971و  1911های  سال

ها داشتند )عمدتاً کارهای حوزه  یافت که تاریخ درازی دراین نوع تحلیل هویت می

های چه گوارا و  ( که از انقالب کوبا و از ایده1991ی  ی در دههگتاکارلوس ماری

 (1967) نایافتگی درامریکای التین داری و توسعه سرمایهچنین آندره گوندر فرانک،  هم

توان گفت که نگرش وابستگی در سه قاره از  ه این ترتیب میتأثیر زیادی گرفت. ب

توسعه یافت. این یک محصول  ی لنین جهان جنوبی و براساس مفاهیم اولیه

ی امپریالیسم،  ی کالسیک مارکسیستی درباره ی تاریخی بود از نظریه پیچیده

کمینترن در اوایل و بعد پاگیری جنبش جهان سومی در باندونگ و باالخره 

 (11های چین و کوبا.) قالبان

طور عمده با دیدگاه  های پایانی قرن بیستم ـ که به ی امپریالیسم در سال نظریه

گفت از  می چهوابستگی پیوسته شده بود از ضرورت انقالب اجتماعی و همان طور که 
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کرد و بر  تحمیل می "ی انحصاری سرمایه"امپریالیستی که  "قانون ارزش"گسست از 

طور ارگانیکی با امواج  کل تحلیل به (17گفت.) استوار بود سخن می "نابرابری  مبادله"

( اگرچه دیدگاه وابستگی گاه 11متعدد انقالب در کشورهای پیرامونی مرتبط بود.)

شد ولی واقعیت  گرایانه ارایه می شده، مکانیکی، و در شکلی تقلیل بیش از حد ساده

گونه که امین  مونی انکارناشدنی بود. همانی وابسته در کشورهای پیرا تاریخی توسعه

ی امپریالیستی  ها مداخله کند در اقتصادهای جهان سوم که درنتیجه قرن تأکید می

ی اقتصادی خودگردان و متکی به  اند موانع خیلی جدی برسرراه توسعه نامنظم شده

ی  ی ادامه ( درنتیجه کشورهای بخش جنوبی جهان در تله19خود ایجاد شده است.)

اند. بسیاری از  نایافتگی خواند گرفتار آمده ی توسعه توان آن را توسعه موقعیتی که می

ی سیستم جهانی مورد  پردازان اولیه ها را بعدها امانوئل والرشتاین و نظریه این گزاره

دست و  تر قرار دادند و وابستگی به صورت یک چارچوب تحلیلی یک بررسی بیش

 .(91درآمد ) 1911ی  و دهه 1971ی  هتر جهانی در اواخر ده بیش

پیکر چندملیتی ـ  های غول تر روی ظهور بنگاه بررسی امپریالیسم در این دوره بیش 

 -وارسیدند ی انحصاری سرمایهپل باران و پل سوییزی در  1911همان طور که در 

یی های امریکا گذاری خارجی بنگاه متمرکز شد. باران و سوییزی با بررسی آمار سرمایه

گذاری مستقیم خارجی از  یادآور شدند که خالص خروجی سرمایه 1913تا  1991از 

تر بود  میلیارد دالر کم 19گذاری  ایاالت متحده از ورودی درآمد مستقیم سرمایه

وانتقاالت پنهان دیگر(. در طول  امتیار، و نقل ی مدیریت، حق ی هزینه )بدون محاسبه

ان دارایی خارجی خود را ـ به مدد های چندملیتی میز همین مدت شرکت

میلیارد دالر افزایش  99های خارجی و غیره ـ  ستانی از بانک گذاری مجدد، وام سرمایه

ای از این مازادها از سود باالتر در کشورهای پیرامونی که مازاد  دادند. بخش عمده

ای  ها بود به دست آمد با وجود این که بخش عمده سود انحصاری در دسترس شرکت
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طور که  یافته انجام گرفت. همان گذاری مستقیم امریکا در کشورهای توسعه از سرمایه

گذاری خارجی  توان نتیجه گرفت که سرمایه تنها می"کنند  باران و سوییزی بیان می

ی  کارگیری مازاد تولیدشده در داخل باشد شیوه پیش از آن که امکانی برای به

دشده درخارج به داخل کشوری است که به کارآمدی برای انتقال مازاد تولی

درکتاب بسیار  1919( این نتایج کاربردی در 91)"گذاری مبادرت کرده است. سرمایه

گذاری  ـ که درآن نشان داده شد نرخ بازده سرمایه عصر امپریالیسمهری مگداف،  مهم 

گذاری بود  برابر میزان سرمایه مستقیم خارجی امریکا در کشورهای پیرامونی تقریباً سه

 (99تری یافت.) ی بیش ـ توسعه

امپراتوری ـ همان طور که باران و  مثابه یک قدرت نظامی و نقش هژمونیک امریکا به

کشور که در کل  31ی نظامی عمده در  مجموعه 979سوییزی توضیح دادند ـ از 

 ها سکونت دارند پایگاه که تقریباً یک میلیون سرباز امریکایی در آن 1411شامل 

( دورنگری قدرت امریکا و 9اند: ) ها با دو هدف ایجاد شده شود. این پایگاه مشخص می

ثبات کردن کشورهایی که به  ( بی9ها و متحدان امریکا و ) گسترش امپراتوری و بنگاه

های نظامی  ها سکوی پرتاب مداخله عالوه این پایگاه شوروی و چین وابسته بودند. به

طور نهانی و پوشیده( درسرتاسر بخش جنوبی  و چه به چه علنی)شماری بودند  بی

ای مثل جنگ کره و  های منطقه جهان و بخشی از اروپا ـ ازجمله مشارکت در جنگ

 (93ویتنام .)

منتشر شد نقش  1971که در  امپریالیسم از عصر استعمار تاکنونمگداف با کتاب 

ی امپریالیسم و ایجاد  های کالسیک مختلف درباره ای در وحدت نظریه کننده تعیین

ی مارکسیستی، بررسی وابستگی، انتقاد از  یک نظام تاریخی واحد از نظریات اولیه

های چندملیتی ایفا  چنین بررسی شرکت گری آن و هم هژمونی آمریکا و نظامی

 (94کرد.)
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های پس از جنگ جهانی دوم خیلی  داری در سال اگرچه رقابت بین کشورهای سرمایه

پردازان مارکسی کالسیک امپریالیسم معتقد بودند که  اغلب نظریه تر شد ولی کم

ی ناموزون  ی توسعه داری جهانی تغییر خواهد کرد و در نتیجه شرایط تاریخی سرمایه

 سازی با کدام پایان؟ جهانیدر کتاب  1999های تازه پدید خواهد آمد. در سال  شکاف

همیشه نیروهای گریز از مرکز و  داری در مرکز فرایند سرمایه"مگداف هشدار داد: 

اند و هربار یک نیرو دست باال را داشته است.  مرکزگرا با هم همزیستی داشته

خوانی و خشونت همراه بوده  های ناهم های صلح و مسالمت با فرصت درنتیجه، فرصت

ی اقتصادی و نظامی بوده  طور کلی، سازوکار این تغییرات شامل اشکال مبارزه به .است

تر را به همراهی وادار  های ضعیف های برتر به پیروزی رسیده و قدرت که قدرتاست 

ی تازه مبارزه بر  شود و یک دوره زودی حاکم می ی ناموزون به کردند. ولی توسعه می

 (99)"سر هژمونی آغاز خواهدشد.

  

 چپ و لباس جدید امپراتور

توان در  تم را میی مارکسیستی امپریالیسم در قرن بیس پیروزی چشمگیر نظریه

ی انحصاری،  ( نقش سرمایه9هایی از این قبیل توضیح داد:  اش در وارسی پدیده قدرت

المللی  ( هژمونی بین7داری که به دو جنگ جهانی منجر شد،  ( رقابت درون سرمایه9

ای از  ( بستن راه توسعه برای بخش عمده9آفرین و ثبات زدا،  به عنوان نیرویی ثبات

( 7( بیرون کشیدن مازاد اقتصادی از کشورهای پیرامونی، 9ب، کشورهای جنو

( ظهور عناصر 9( ظهور اشرافیت کارگری در مرکز این نظام، 5ی نظامی مکرر،  مداخله

( امواج انقالبی در 1و  ،ی خارجی نیافته در اتحاد با سرمایه وابسته در کشورهای توسعه

 .کشورهای پیرامونی

ها کاهش یافته و یا  رسد شماری از این پدیده به نظر می ی اخیر ولی در این چند دهه

ی نو رقابت  شده جهانی "فراملیتی"اند. گویا در این واقعیت  به اشکال دیگری درآمده
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رسد. شمار اندکی  ای مربوط به گذشته به نظر می داری به صورت مقوله درون سرمایه

ی سریع  د توسعهدهند که حتی درشرایط موجو از کشورهای نوظهور نشان می

توان به کشورهای شمال رسید ـ حداقل در  پذیر است و حتی می اقتصادی امکان

ای متکی به خود و خودگردان  افتد که این توسعه مدت ـ اگرچه کم اتفاق می کوتاه

پیمانانش ـ که در قالب  ی نظامی امریکا و هم براساس بازارهای داخلی باشد. مداخله

شدن،  عنوان بازتاب جهانی اشتباه( به شود ـ اغلب و )به هان میها پن اجتماعی از دولت

الب برای بریدن از نظام جهانی قشود. ان دوستی تعبیر می مبارزه با تروریسم و انسان

خصوص پس از فروپاشی شوروی و ادغام  رسد، به امپریالیسم به نظر ناممکن می

ی جهانی چه از  را در صحنهی امریکا خود  ی چین در بازارهای جهانی. سلطه دوباره

نظر سیاسی، اقتصادی و نظامی بازتثبیت کرده است و در تحمیل یک نظام نولیبرالی 

ی افول هژمونی امریکا  های پیشین درباره جهانی نقش رهبری دارد به حدی که بحث

ی این تحوالت این بوده است که چارچوب  ی همه را به پرسش گرفته است. نتیجه

ارکسیستی کالسیک امپریالیسم مورد تردید قرار گرفته است. در ی م ذاتی نظریه

ی کالسیک خود  های متعدد برای نظریه های اخیر این وضعیت به ظهور جایگزین سال

داری  هایی چون امپراتوری پسامدرن، سوپر امپریالیسم، سرمایه دهد؛ مقوله را نشان می

 ."امپریالیسم نیو دیل"نولیبرالی درمقابل  "امپریالیسم جدید"فراملیتی و 

دهند که  پسامدرن خود را ارائه می تز امپراتوریهارت و آنتونیو نگری در کتاب  مایکل 

ی  جایگزین شده است. به گفته "امپراتوری"شکل به نام  ی بی امپریالیسم با یک مقوله

ی ی امپریالیست تواند مرکز یک پروژه امریکا و یا هیچ دولت ـ ملت دیگری نمی"ها  آن

تواند رهبر جهان باشد به  امپریالیسم تمام شده است. هیچ ملتی دیگر نمی "باشد

شود که  های اروپایی رهبر جهان بودند. این نگرش ولی مانع نمی ای که ملت شیوه

ها امریکا تنها قدرتی  چنان روی نقش مهم واشنگتن تاکید کنند چون به نظر آن هم
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نه برای "ا مدیریت کند. ولی امریکا این کار را المللی ر تواند عدالت بین است که می

دهد. امپراتوری را به صورت یک  انجام می "های ملی بلکه به نام حق جهانی انگیزه

بینند که مرزهای مشخصی ندارد، یک حاکمیت بدون دولت که  دریای امپراتوری می

نقش  خواهی امریکا در آن شود و مشروطیت سازی نولیبرالی تشدید می با جهانی

کند با  را اشغال نمی "جای مشخصی"برجسته دارد. این پدیده مرکزیت ندارد و هیچ 

 .خوان است داری هم این وصف با منطق سرمایه

رسید، مرگ سرمایه  به پایان نمی "امپریالیسم"اگر "هارت و نگری  ی  به گفته

جهان به صورت . تحقق کامل بازار جهانی یعنی پایان امپریالیسم. درواقع "رسید فرامی

طور مشخص  هارت و نگری به  ایاالت متحده امریکا تغییر شکل یافته است. بررسی

ی  شکلی پسامدرن است که درآن حتی دولت ملت امریکا هم تحت سلطه   یک بی

گیرد. یعنی گسترش قانون اساسی امریکا  کردن قرار می جهانی "زدایی منطقه"فرایند 

و بازارهای آزاد بدون محدودیت. این امپراتوری  "ای که حدومرز ندارد در منطقه"

یابد که در  شکل می اش را در یک چندگانگی بی شکل نقیض پسامدرن و دیالکتیکی بی

 (91وجویی نامطمئن برای یک بازار مشترک نامشخص است.) جست

 1971ی  داری متأخر در دهه را ابتدا ارنست مندل در کتاب سرمایه "سوپرامپریالیسم"

کرد که به احتمال خودگردانی سیاسی در سطح جهانی اشاره داشت که اجازه مطرح 

( ولی اهمیت 97دهد یک امپراتوری بزرگ در برابر دیگران موقعیت برتر پیدا کند.) می

های مایکل هودسن، پیتر گوئن، لیو پانیچ  ی سوپرامپریالیسم به پژوهش کنونی نظریه

ید اصلی روی امپریالیسم قدرتمند جا تأک در این .و سام گیندین مدیون است

ی رقبای خود را در اروپا و همین طور ژاپن با  امریکاست که در آن امریکا همه

امپراتوری "استفاده از ابزارهای متعدد سیاسی، نظامی و به خصوص مالی زیرلوای 

ساختن منتشر شد،  9113درکتاب پانیچ و گیندین که در  .گرد آورده است "امریکا
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، تأکید بر آن است که توفیق اری جهانی: اقتصادسیاسی امپراتوری امریکاد سرمایه

توانسته جهانی را بر اساس "ویکم  امریکا به این خاطر است که در اوایل قرن بیست

های  هارت و نگری این متفکران ریشه  . ولی برخالف"تصویر خود ایجاد کند

بینند نه یک امپراتوری بدون  می "امپراتوری امریکا"را در  "داری جهانی سرمایه"

 (91دولت.)

ویلیام رابینسون و لزلی اسکلیر در معرفی اولترا امپریالیسم ـ یعنی جهانی که در 

دار  ی سرمایه طبقه"و  "دولت فراملیتی"المللی قراردارد با  ی بین ی سرمایه سلطه

اقتصادی،  سازی ی جهانی اند. دراین نگرش درنتیجه از دیگران پیشی گرفته "فراملیتی

دولت ـ ملت و بورژوازی ملی ـ حتی در مورد ایاالت متحده امریکا ـ اهمیت هرروز 

داری نیست،  ی معنی اش دیگر مقوله تری دارند. امپریالیسم در مفهوم کالسیک کم

ی  داری جایگزین آن شده است. به گفته شدن سرمایه ی سطوح فراملیتی چون در همه

دهی  عنوان یک اصل سازمان سرکوب دولت ـ ملت بهسازی شامل  جهانی"رابینسون 

ی فراملی است  . دراین رویکرد سرمایه"شود داری می زندگی اجتماعی در تحت سرمایه

بر این باور است که  امپریالیسم جهانی و بحران بزرگکه ارنستو اسکره پانتی در 

 (99ی اولترا امپریالیسم تجدید شده است.) همان نگرش کائوتسکی درباره

ها تفاوت دارد در این دیدگاه اقتصاد  ی این نگرش هاروی با همه  امپریالیسم جدید

نولیبرالی و بسیار  "امپریالیسم جدید"کند  سیاسی کنونی جهان دو گزینه ارائه می

هاروی علیه   ی اصلی مباحثات . هسته"امپریالیسم نیودیل"تر از آن  مطلوب

هاروی نیرویی است که اقتصاد جهان و  ی  هسازی نولیبرالی است که به عقید جهانی

ی رهاشده از  کرده که با سرمایه ساختار ای تجدید موجودیت اجتماعی را به شیوه

هاروی، تناقض  ی  شدن جور دربیاید. به عقیده سازی و کاالیی مقررات، خصوصی

ین گیرد( ا مرکزی انباشت امروز، )که درواقع واژگانش را از باران و سوییزی وام می
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های مطلوب  کمبود فرصت"و به همراه آن  "انباشت اضافه"تمایل به ظهور بحران 

 .خواند می "مشکل جذب مازاد"یا آن چیزی است که  "گذاری سودآور برای سرمایه

هاروی که از دیدگاهی  ی  انباشت، به عقیده پاسخ بدیع سرمایه به این مشکل اضافه

جهانی )درواقع همان  "ی بیرونی طقهمن"کند، کشف یک  نولوکزامبورگی بحث می

ای گسترده  نامید( است ـ زنجیره داری می چیزی که لوکزامبورگ مناطق غیر سرمایه

تواند شامل سلب مالکیت بشود؛ یعنی فرایندی که  نشده که می های کاالیی از بخش

ی  جا مباحث مارکس درباره نامد. در این می "انباشت به مدد سلب مالکیت"هاروی  

داری دراروپا بود ـ به  ی سرمایه ی اولیه باشت بدوی ـ که هدفش بررسی توسعهان

شود که  ی اشکال سلب مالکیت در یک چارچوب فضایی ـ زمانی تعمیم داده می همه

 (31است.) "زور، تقلب، غارت، تصاحب قهری اموال"شامل 

ها  قعیتی وا ولی انباشت به مدد سلب مالکیت ـ به معنای منطق سلب مالکیت همه

تواند  هاروی آن قدر انتزاعی است که می به نفع انباشت سرمایه ـ مطابق تعریف خود 

های بازنشستگی دولتی،  های متفاوتی چون غارت صندوق سادگی به پدیده به

ی مالی، ضبط زمین در جهان،  سازی مدارس، کمک مالی به سرمایه خصوصی

های عمومی  ی دارایی بازارگراکردن همههای اجتماعی، و انهدام و  سازی رسانه کاالیی

تواند از اشکال متعدد عینی ـ  سادگی می در پیوند با محیط زیست بشود. در نتیجه، به

که درواقع از نظر تاریخی مد نظر تئوری امپریالیسم بود ـ جدا شده حتی از 

 .های مارکسی استثمار هم فاصله بگیرد تئوری

ی نولیبرالیسم  ترتیب و به این عبارت، به مسئله به این "امپریالیسم جدید"ی  مسئله

ای ظهوریافته و به اشکال بدیعی از  طور بدخواهانه ای که به داری ویژه و یا به سرمایه

 .یابد زند، تقلیل می کشی دست می بهره
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ی  بدیل تاریخی انباشت به مدد سلب مالکیتِ امپریالیسم نولیبرالی در محدوده

ی امپریالیسم  بازگشت به نوع خیرخواهانه"هاروی،  ی  داری، به عقیده سرمایه

گفت ترجیحا با نوعی ائتالف بین  گونه که کائوتسکی می که همان "است "نیودیل"

 :گوید هاروی می جا  دهد. در این داری خود را نشان می های سرمایه قدرت

 تازه به رهبری "نیودیل"واضح است که در مقطع کنونی باید برای ساختن یک "

المللی ـ جنگید. و  ی بین داخل و چه در حیطه ایاالت متحده امریکا و اروپا ـ چه در

توان مشکالت  این فکر که با ترغیب کافی و توافقات درازمدت زمان و مکانی، می

به انباشت به مدد سلب  انباشت را برای چند سال تخفیف داد. درنتیجه نیاز اضافه

ند مشوق نیروهای دموکراتیک، پیشرو و انسانی توا تر خواهد شد که می مالکیت کم

بشود که تحت این دستاورد متحد شوند و آن را سرانجام به یک واقعیت عملی تبدیل 

گری عریان امپریالیسم که نهضت  رسد در مقایسه با نظامی کنند. به نظر می

انه کند، این مسیر امپراتورمآب کاران در ایاالت متحده امریکا ارایه می نومحافظه

 (31تری دارد.) مراتب خشونت کم خیرخواهانه است و به

جدید به رهبری ایاالت متحده امریکا و  "امپریالیسم جمعی"ولی دالیل این که یک 

است ـ  "ی خیرخواهانه مسیر امپراتورمآبانه"درتحت لوای یک نیو دیل جدید درعمل 

امپریالیسم نولیبرالی بخش جنوبی جهان و درمقایسه با خصوص در پیوند با منابع  به

یقین  سوسیالیستی به چشم اندازیک  ( از39شود.) واشنگتن کنونی توضیح داده نمی

 ارزش"که  وجود دارد مشخصیسیاست امپریالیستی  پرسش برانگیز است که آیا

 . "ن داشته باشدجنگید
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 ی مالی ـ انحصاری امپریالیسم سرمایه

ی امپریالیسم در این دوره و زمانه  به مسئله ی مارکسی جانبه بینانه و همه نگرش واقع

چنین  ی کالسیک مارکسیستی استوار باشد و هم های اساسی نظریه ـ که بر پارامتر

ی انباشت سرمایه تمرکز کند. در  تغییر شرایط تاریخی را در نظر بگیرد باید بر مقوله

جهان به بخش  های اخیر از بخش شمالی جا واقعیت اساسی انتقال صنایع در دهه این

سهم کشورهای در حال توسعه در اشتغال صنعتی  1911ی  جنوبی آن است. در دهه

 9113( در 33درصد افزایش یافت.) 13این رقم به  9119درصد بود که در 99جهان 

 11گذاری خارجی ورودی  سهم کشورهای درحال توسعه و در حال گذار درسرمایه

درصد 91هم  9111درصد و در 33تنها  9111این نسبت در  .درصد از کل جهان بود

 (34بود.)

چه باید توضیح داد این است که با وجود این انتقال چشمگیر صنعت به کشورهای  آن

چنان برقرار است. این مسئله به این  ی مرکز و پیرامون هم پیرامونی شرایط اولیه

ن چی صورت بازتاب دارد که که کشورهای بخش جنوبی جهان بطور کلی و اگر

اند از نظر  )ازجمله هنک کنگ، ماکائو، و ایالت تایوان را کنار بگذاریم( هنوز نتوانسته

متوسط تولید ناخالص  1919تا  1971تراز شوند. از  اقتصادی با کشورهای مرکز هم

داخلی سرانه درکشورهای در حال توسعه ـ به استثنای چین تنها شش درصد تولید 

های گروه هفت بود ) ایاالت متحده امریکا، ژاپن، ی ناخالص داخلی در کشور سرانه

این رقم به  9113تا  1991ی  آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و کانادا(. برای دوره

ترین سطح توسعه، تولید  کشور با کم 41درصد کاهش یافت. در عین حال برای 9.1

فت )چین درصد کاهش یا 1.1درصد به  1.9ناخالص سرانه درطول همین مدت از 

ترین استثنا برای این روند کلی است. اگر چین  ترین کشور نوظهور مهم عنوان عمده به

ی  توسعه حساب کنیم رشد متوسط درآمد سرانه را در میان کشورهای درحال
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ی  درصد در دوره 4.7کشورهای درحال توسعه نسبت به کشورهای گروه هفت از 

 (39رسد.) می 9113تا  1991ی  درصد در دوره 9.9به  1919تا  1971

ی آغازین این قرن نشان  هایی که در دهه اکونومیست گزارش کرد که نشانه 9114در 

داد که کشورهای نوظهور بدون درنظر گرفتن چین دارند به کشورهای ثروتمند  می

لنت پریشت، اقتصاددان ارشد  1997ی  نبودند. با اشاره به بیانیه "دار ادامه"رسند  می

وجه اصلی "ی، که گسترش شکاف درآمدی بین کشورهای فقیر و غنی بانک جهان

بار دیگر  اکونومیست اعالم کرد که این روند خود را یک "تاریخ اقتصادی مدرن است

تأکید کرد که با نرخ رشد کنونی در جهان در حال اکونومیست  .تثبیت کرده است

یش از یک قرن الزم ی نوظهور )بدون چین( ب توسعه، برای کشورهای درحال توسعه

تر یعنی شاید تا سه قرن ـ تا به سطح درآمد در کشورهای  است ـ احتماالً حتی بیش

شدن روند در کشورهای در حال توسعه و نوظهور  ( دلیل معکوس31ثروتمند برسند.)

آمدهای بحران  ها باور بر این بود که درحال بهبودند ـ گذشته از پی ـ که برای دهه

های تولیدی صنعتی از سوی  سپاری فعالیت ثرات متناقض برونبزرگ مالی به ا

ویژه در  های موجود در جهان به های فراملیتی ـ با هدف بهره برداری از نابرابری بنگاه

پیوند با کار بستگی دارد. در ادبیات بنگاههای مالی تحت عناوین مختلفی بیان 

آربیتراژ کار "، "ی کار جهانیآربیتراژ نیرو"های کار،  هزینه "سپاری برون"شود  می

ی  نامه الول بریان ـ رییس دفتر فصل ."استراتژی کشور ارزان"سادگی  و یا به "ارزان

 :نوشت 9111مک کینسی در نیویورک در 

اش را در یک کشور نوظهور که سطح  های خدماتی هربنگاهی که تولید یا فعالیت"

ی زیادی  های کار فایده ا هزینهسپاری کند درپیوند ب مزدها درآن پایین است برون

ی کار درچین یا درهندوستان تنها درصد کمی )اغلب  خواهد برد. حتی امروز هزینه

یافته است. با این همه بازدهی کار در  ی کار در جهان توسعه تر از یک سوم( هزینه کم
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های مشخص  چین و هندوستان دایماً در حال افزایش است و در بعضی حوزه

افزارها در  ی نرم مثال مونتاژ فناوری پیشرفته در چین و یا توسعهعنوان  )به

های  هندوستان( بازدهی برابر و حتی درمواردی بیش از بازدهی کار درمیان کشور

 (37)"ثروتمند است.

تر است  طور کلی کم ی واحد کار به این وضعیت به این معناست که نه فقط هزینه

تر  ی واحد کار بسیار کم هی مواجه هستیم هزینههایی که با رشد بازد بلکه در حوزه

اش، این کار ارزان با  گذاران کینسی به سرمایه ی مک نامه ی فصل خواهد شد. به گفته

بازدهی باال در کشورهای در حال توسعه و نوظهور به تعداد صدها میلیون و حتی 

میلیون  191ها میلیاردها نفر در دسترس است در حالی که کل نیروی کار درامریکا تن

 .نفر است

ی تاریخ امپریالیسم نهفته است و  در پس این مزد پایین درکشورهای پیرامونی همه

ی کار در جهان )یعنی بیکارها، مشاغل  کل ارتش ذخیره 9111این واقعیت که در 

میلیاردنفر است در حالی که  9.4نامطمئن، از نظر افراد غیرفعال( درجهان حدود 

ی کار ـ  شود. این ارتش ذخیره میلیارد نفر می 1.4درجهان تنها نیروی کار فعال 

عمدتاً در بخش جنوبی جهان ـ دربخش شمالی جهان هم در حال افزایش است که 

شود تا درآمد کار در مرکز و در پیرامون پایین نگاه داشته شود و باعث  باعث می

وی کار جهانی تر از میانگین ارزش نیر شود مزد درکشورهای پیرامونی کم می

 (31باشد.)

منتشر کرد ـ  9117بررسی پانکج قیماوات، استراتژیست مدیریت، در کتابی که در 

جویی وال مارت از تبادل کار در  دهد که صرفه ـ نشان میبازتعریف استراتژی جهانی 

درصد کل سود عملیاتی وال  49تا  31درصد است و صرفاً در حدود  19چین حدوداً 

گویند یعنی درآمد  شود )که به آن درآمد عملیاتی هم می را شامل می 9111مارت در 
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ها(. استراتژی  ی وام های عملیاتی پیش از پرداخت مالیات و بهره بنگاه منهای هزینه

ی مونتاژ در کاالهای  خصوص برای مرحله کشوری که در آن هزینه پایین است به

ی تولید است. بخش  ین مرحلهصنعتی بسیار مهم است که در تولید جهانی کار برتر

های فراملیتی در چین عمدتاً  ی شرکت وسیله ای از تولید برای صادرات به عمده

شدت به کار ارزانی که از بخش  های چینی به کارهای مونتاژ است که در آن کارخانه

کنند تکیه دارند )به آن می گویند جمعیت سیال( که عملیات  روستایی مهاجرت می

شود ولی برای  ی اجزا درجاهای دیگر تولید می نجام بدهند. بخش عمدهمونتاژ را ا

شود. کاالهای مونتاژشده هم عمدتاً به کشورهای  مونتاژ نهایی وارد چین می

شود. )اگرچه برای این کاالها بازار داخلی چین هم در  داری عمده صادر می سرمایه

 .(حال گسترش است

های  ی اصلی شرکت درآمد دارند ولی برنده های چینی از این صادرات اگرچه شرکت

فراملیتی هستند. برای نمونه، اپل تولید قطعات آیفون خود را به شماری از کشورها 

گیرد.  ی فاکس کان صورت می وسیله کند ولی مونتاژ نهایی درچین به واگذار می

ژ پرداخت های شدیداً کارطلب مونتا عمدتاً به خاطر مزد بسیار پایینی که برای فعالیت

درصد از قیمت فروش آن بوده است.  99برابر با  9111در  4شود سود اپل از آیفون  می

شود ـ جایی که  از قیمت فروش آیفون درصدی که نصیب کارگران در چین می

که  4های مونتاژ صورت می گیرد ـ نسبت بسیار ناچیزی است. برای هر آیفون  فعالیت

دالر بود در  949اش  فروشی شد و بهای خرده میاز چین به امریکا وارد  9111در 

شد که  ی کار بود که در تولید قطعات و مونتاژ درچین صرف می دالر هزینه 11حدود 

 (39درصد از بهای فروش آن است.) 1.1درواقع 

ی  شیوه اری فرعی )که در محافل مالی آن راپس این روند عمومی، پیمانبه عنوان بیان 

اند( در تولید کاالهایی  ی خود هم نامیده ون استفاده از سرمایهالمللی بد تولید بین
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چون اسباب بازی، کاالهای ورزشی، کاالهای مصرفی الکترونیکی، قطعات خودکار، 

های فراملیتی بسیار متداول است. این  ی تولید در میان بنگاه کفش، و لباس این شیوه

کنند دربخش خدمات  تعیین می های فراملیتی نوع قراردادمجدد با شرایطی که بنگاه

تصمیم گرفته شد از  9119دهی تلفنی که در  شود. مراکز پاسخ کار گرفته می هم به

ایرلند به هندوستان منتقل شود موجب شد تا میزان مزدی که به کارگران پرداخت 

 (41درصد کاهش یابد.)  90شود  می

المللی  نعت پوشاک بینحسین، اقتصاددان ارشد بانک جهانی، در صی زاهد  به گفته

ی  گیرد هزینه طور کامل در بخش جنوبی جهان صورت می که درآن تولید تقریباً به

فروشی آن است.  ازای هر واحد لباس تقریباً یک تا سه درصد بهای خرده مستقم کار به

شده که در جمهوری دومینیکن تولید  دوزی گل شرت ی مزد برای یک تی هزینه

فروشی آن در امریکاست. به همین ترتیب  درصد بهای خرده 1.3شود در حدودا  می

ی کار ـ از جمله کار سرپرست خط تولید ـ برای یک پیراهن بافتنی که در   هزینه

ی کار درکشورهایی  فروشی است. هزینه درصد بهای خرده1.6شود  پین تولید می فیلی

چه در باال  مراتب از آن چون چین، هندوستان، اندونزی، ویتنام، کامبوج و بنگالدش به

شود  ( درنتیجه ارزش مازادی که از این کارگران اخذ می41تر است.) گفته شد کم

را  "ارزش ایجادشده"بسیار چشمگیر است ولی این واقعیت با این که سهم عمده از 

ی  هایی چون )بازاریابی، توزیع، حقوق مدیران( در کشورهای واردکننده به فعالیت

در  .شود گذارند کتمان می ی مستقیم تولید کنار می اده و از هزینهثروتمند نسبت د

بنگالدش  فروشی سوئدی هنس و ماوریتس از قرارداد دوم خود در خرده 9111

شرت تنها دو تا پنج  خرید که سهم کارگران به ازای هر تی شرت را به قیمتی می تی

 (49سنت )یورو( بود.)
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ی  ی خود است همه لمللی بدون استفاده از سرمایها ی تولید بین نایک که آغازگر شیوه

تولید خود را به صاحبان قرارداد دوم در کشورهایی چون کره جنوبی، چین، اندونزی، 

قطعه  99یک لنگه کفش نایک که از  1991کند. در  سپاری می تایلند و ویتنام برون

ی  ل هزینهشد. ک ساخته شده بود با قرارداد دوم در پنج کشور مختلف تولید می

مستقیم کار برای تولید یک جفت کفش بسکتبال نایک که در امریکا به قیمت 

 (43دالر بود.) 1.91رفت تنها یک درصد یا  به فروش میدالر  149.91

خصوص  یابی به منابع هم هست به امپریالیسم در ضمن درگیر مسابقه برای دست

ور اغلب فلزات اساسی و ها و همین ط منابع استراتژیک انرژی، مثل هیدروکربن

ها، زمین و حتی آب. برای  چه که برای زندگی الزم است، غذا، جنگل طور هر آن همین

های محیط زیست به این صورت  ی محدودیت داری عمده مسئله کشورهای سرمایه

ترین مورد  تعبیر شد که باید منابع را در بخش جنوبی جهان کنترل کنند. عمده

هاس )رییس هیئت مناسبات  عی آن چیزی است که ریچارد امپریالیسم منابع طبی

پردازی در وزارت  ریزی سیاست و پیش از آن رییس طرح سال گذشته 19خارجی در 

( آن را جنگ سی 9113امور خارجه زیر ریاست کالین پاول درطول اشغال عراق در 

از  ای ی جدید در خاورمیانه نامیده است که هدف از آن کنترل بخش عمده ساله

ی جدید بخشی از استراتژی  ساله عالوه این جنگ سی ی نفت جهانی است. به عرضه

بزرگ ناتو به رهبری امریکا برای این است که بخش بزرگی از این هالل ژئوپلیتیک 

شود از شرق اروپا و بالکان تا خاورمیانه و شمال افریقا  نامیده می "ثباتی هالل بی"که 

گانه بود تحت کنترل دربیاورد، یعنی پس از  ی نفوذ سه هتا آسیای مرکزی را که منطق

ی  عقیده براین است که همه 1991های اولیه  فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در سال

سالی که از سقوط اتحاد جماهیر شوروی  99( دراین 44توان قاپید.) این مناطق را می
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د که چیزی نمانده به حدی خشن و تجاوزگرانه بو گذرد این تهاجم امپراتوری به می

 .گیری باشد صورت جنگ سرد دوم با روسیه در حال شکل

ای  ی ژئوپلیتیک کنونی به موج تازه ی تشدیدشونده بر سر منابع در این مبارزه مسابقه

ی زمین سرک  های کره ی گوشه از استخراج منابع منتهی شده است که به همه

گیرد؛ جایی که آب شدن یخ  ت میطور روزافزونی در قطب شمال صور کشد، و به می

وجو برای نفت منجر  ای برای جست های تازه به خاطر تغییرات آب و هوایی به عرصه

گر انرژی این مبارزه برای منابع جهانی تنها  ی مایکل کلیر، تحلیل شده است. به گفته

 :تواند در یک جهت متحول شود می

آمیز انرژی  زرگ که از تعقیب رقابتهای ب انباشت نارضایتی و ناراحتی درمیان قدرت"

آمیز بین  جا نرسیده است تا یک برخورد خشونت خیزد هنوز به آن شان برمی در میان

ها محتمل باشد. اما ترکیب دو روند کلیدی ـ گسترش  هایی از آن ها یا گروه آن

های چین ـ روسیه و  ناسیونالیسم در پیوند با انرژی و انباشت بدخواهی بین بلوک

های خطر درآینده به حساب آید. هرکدام از این  ریکا ـ ژاپن باید به عنوان عالمتام

های مخصوص به خود را داشته باشند، ولی در یک  ها ممکن است ریشه پدیده

آمیز برسر مناطق اصلی تولید انرژی در دریای خزر و خلیج فارس و  ی رقابت مبارزه

اگر رهبران ملی از ازدست رفتن یک شوند.  دریای شرق چین دارند درهم ادغام می

ی انرژی جهان  ی اساسی به رقیب واهمه دارند و اگر فکر کنند که عرضه منطقه

آنها ممکن است به یک کار  "خیز نفت"ی  ممکن است ناکافی باشد در یک منطقه

ای ازحوادث را  غیرعقالیی دست زده به نمایش قدرت بپردازند که ممکن است زنجیره

و  1919شان ممکن نباشد. بحران موشکی کوبا در  ندازد که کنترل نهاییبه جریان بی

آمیز  حوادث جدیدتر به رهبران ملی امکان داده تا برای مدیریت این اوضاع مخاطره

های اخیر پیش نیامده است کسی بداند در شرایطی که  تجربه پیدا کنند. ولی در سال
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شوند رقابت  تر می روز کمیاب روزبهمند که  های متجاوز که برای منابع ارزش قدرت

اند و تا به  ثبات طور جدی بی کنند چه باید کرد، به خصوص در مناطقی که به می

ی پیچیده از  اند. جلوگیری کردن از یک مبارزه همین جا به مرزهای درگیری رسیده

ها به  عام تصورناشدنی دربیاید در بهترین حالت این نوع که به صورت یک قتل

ی زیادی نیاز دارد. ولی کنترل شرایط وقتی شرایط شروع به بدترشدن خونسرد

 (49برود.) کند بعید نیست از قابلیت رهبران بسیار هوشمند و کارآ هم فراتر می

وجو برای  های اخیر بخشی از جست پیدایش منابع تازه از سوخت فسیلی در سال

ی در مورد عرضه را منابع هیدروکربنی در جهان است و اگرچه بطور موقت نگران

دهد )بخصوص در پیوند با استفاده از فناوری شکافت با آب برای کسب  تخفیف می

ی جهانی برای منابع  طور عینی هنوز مبارزه ولی به (fracking منابع انرژی فسیلی

 .سوختی فسیلی را تغییر نداده است

ی  ن با مبارزهیافته به بیرو داری انحصاری تعمیم از نظر اقتصادی، حرکت سرمایه

طور  ی پایین از طریق دست آوری کار دراقتصاد جهان و به رقابتی برای موقعیت هزینه

ها تولید  ی این تر شده و رانت انحصاری که همه ی کمباب روزافزونی مواد اولیه

های  جویی ایم شامل صرفه کنند تشدید شده است. نتیجه همان طور که دیده می

ی سود  ولید برای انحصارهای منفرد است که حاشیهت ی انگیز در هزینه حیرت

ستانی به سرریز شدن  کند که درترکیب با اشکال سنتی باج روزافزونی ایجاد می

شود. میزان واقعی مازاد ضبط شده  تر رانت امپراتوری به مرکز این نظام منجر می بیش

و از همه مهم  های مخفی ی ارزش، نرخ مبادله، حساب العاده زنجیره در پیچیدگی فوق

داری پنهان  ی تولید ناخالص داخلی در نظام سرمایه تر درماهیت محاسبه

ماند و  (. بخشی از این رانت امپریالیستی در کشورهای پیرامونی باقی می41شود) می

ی حاکم محلی است به خاطر  شود و درواقع پرداختی به طبقه به مرکز منتقل نمی
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تریلیون دالر از این باج  91کنند. در حدود  یفا میشده ا نقشی که دراین بازی جهانی

ی  ی مالیه در پناهگاه سنگربندی شده"جهانی درحال حاضر درجزایر بهشت مالیاتی 

 (47پارک شده است.) "بزرگ

طور روزافزونی از  داری تمایل به رکود اقتصادی خود را به ولی در مرکز اقتصاد سرمایه

ی  در موارد مکرر کوشیدند با افزودن بر بودجه .نشان داده است 1971ی  اواسط دهه

( ولی 41عنوان موتور این حرکت ـ نظام را به تحرک وادارند.) نظامی و با امریکا به

درعمل این استراتژی کاربرد محدودی دارد چون اگر قرار باشد این انگیزه برای 

جهانی واداشتن نظام به حرکت کافی باشد باید در ابعاد تدارک برای یک جنگ 

 .صورت بگیرد

کوشیدند  1911و  1971های  های فراملیتی در دهه جا که شرکت در این شرایط، از آن

شان را حفظ  گذاری نه فقط مازاد اقتصادی ترشدن فرصت برای سرمایه با وجود کم

ی خود را دربخش مالی  العاده آن را گسترش بدهند مازاد فوقکنند بلکه 

بدیل هر جریان درآمدی که در تصور بگنجد به اسناد مالی گذاری کردند تا از ت سرمایه

بهره ببرند و نرخ بازده باال داشته باشند و داشتند. تمرکز روزافزون )ادغام و تحصیل 

های  های تازه ایجاد شده، اسناد مالی که جریان درآمدی وام ها( و بدهی دیگر بنگاه

های  های تازه به وام وام کنندگان که باعث شد های مصرف مسکن موجودند و بدهی

ی  و سهام تازه که ازدرآمدهای انحصاری بالقوه ها پیشین اضافه شود و صدور وام

دیگر آمده اند. بخش مالی  های فکری به دنبال یک ها و دیگر دارایی ی حق ثبت آینده

توانست یک جریان احتمالی درآمدی ایجاد کند  مالی را که الزم بود و می  هر نوع ابزار

طور که مگداف و  ی همین ابزارهای مالی ـ و نتیجه همان بداع کرد ـ از جمله مبادلها

ی  تا دهه  1970ی ی این فرایند نشان دادند در اواخر دهه سوئیزی در مراحل اولیه

 ."داری بود العاده در روبنای مالی اقتصاد سرمایه پدید آوردن گسترشی خارق" 1991
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تر در زمان و  عمده داشت. نخست باعث جدایی بیشآمد  اقتصاد سه پیگرایی  مالی

ـ یعنی ادعاهای  "انباشت دارایی"مکان ـ اگرچه جدایی کامل غیرممکن است ـ بین 

گذاری واقعی ـ یعنی انباشت سرمایه شد. یعنی  ی ثروت ـ و سرمایه شده مالی انباشت

ن ثروت مالی داری با فرایند درازمدت گردهم آمد ی سرمایه این که اقتصادهای عمده

ای که اخیراً در بررسی  اند )پدیده رو شده تر است روبه شان بیش که از رشد اقتصادی

ثبات  داری بی اش نظم سرمایه نئوکالسیکی توماس پیکتی بر آن تأکید شد( که نتیجه

در مرکز است که به صورت افزایش چشمگیر بدهی به نسبت تولید ناخالص داخلی 

گرایی )در کنار انقالب در ارتباطات و  م این که فرایند مالیدهد. دو خود را نشان می

ی زمین  اساس تعمیق و گسترش تولید کاالیی در سرتاسر کره (فناوری دیجیتالی

ی گذشته مرکز جهانی تولید صنعتی و  شود که اقتصادهای در مرکز دیگر به اندازه می

ترل مالی و انباشت دارایی شان به عنوان مرکز کن انباشت سرمایه نیستند بلکه به نقش

تکیه دارند. این به غصب جریان درآمدی کاالیی در سرتاسر اقتصاد جهانی از جمله 

طور ناقص کاالیی شده بود،  تر ـ عمدتاً خدمات که به های بیش کاالیی کردن بخش

 "گرایی فرایند انباشت سرمایه مالی"مثل ارتباطات، آموزش و خدمات بهداشتی. سوم، 

داری جهانی  تر اقتصاد سرمایه گفت باعث شکنندگی بیش که سوییزی می طور همان

اش ـ  تر به رشد یک روبنای مالی ـ درمقایسه با بنیان تولیدی شد که هرچه بیش

های مالی  وابستگی داشت و نتیجه هم این شد که کل نظام در معرض ظهور حباب

ی جهانی را به مخاطره دار ترکند و ثبات سرمایه گاه می قرار گرفت که گاه و بی

پیش آمد. امریکا با   2009تا  9117چه که با بحران بزرگ مالی  اندازند ـ یعنی آن می

تواند بحران  فردی است که می اش، در موقعیت منحصربه ی مالی توجه به سلطه

ای حتی به کشورهای  اش را به اقتصادهای دیگر منتقل کند ـ تا اندازه اقتصادی

تا به "گوید  می The Global Minotor واروفاکیس در که یانیس جنوبی. همان طور
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گیرد. این دقیقاً  شود سرمایه در دامن دالر پناه می امروز هرگاه که بحران نمودار می

پیش آمد و اگرچه بحران در وال استریت آغاز  9111از سقوط وضعیتی است که پس 

 (49.)"به دالر بودیمی خارجی  شده بود ولی شاهد سرریزشدن چشمگیر سرمایه

مندی  سازی تولید و نظام ی مالی ـ انحصاری جهانی که به جهانی این مرحله از سرمایه

رانت امپراتوری وابسته است به ایجاد یک الیگارشی مالی منجرشده و رشد 

ی  مراتبی ـ عمدتاً درکشورهای مرکز ـ بازگشته است و دربرابرش هم طبقه سلسله

پاره است. بخش  یافته و اساساً پاره طور روزافزونی تعمیم کارگرجهانی است که به

خواران  توان عمدتاً رانت دار در کشورهای مرکز را می ی سرمایه ی طبقه کننده رهبری

تر  ی انحصاری ـ مالی جهانی و هر چه بیش جهانی نامید که عمدتاً به رشد سرمایه

طور که  یالیستی جدید همان( بازتولید این نظام امپر91اند.) متمرکزشدنش وابسته

گوید بر تداوم پنج موقعیت  می« سازی جهانی داری درعصر سرمایه»سمیرامین در 

( 3( کنترل مالی بازارهای جهانی، )9( انحصار فناوری، )1انحصاری وابسته است: )

های گروهی،  ( انحصار ارتباطات و رسانه4دسترسی انحصاری به منابع طبیعی زمین، )

های  ها البته بنگاه ی این ( در پس همه91های کشتار جمعی.) ر سالحانحصا (5)و 

درصد کل درآمد  31پیکر جهانی  شرکت غول 911پیکرند و درآمد  انحصاری غول

داری و بازارهای مالی عمده سرریز  طور عمده به مرکز نظام سرمایه جهان است که به

کند  زرگ فراملیتی اشاره میشرکت ب 911ی  گونه که بورون درباره ( همان99شود.) می

طور قانونی در این کشورها ثبت  درصدشان در هشت کشور است و به91دفتر مرکزی "

تر  شان هم درپایتخت این هشت کشور حضور دارند. کم اند و اعضای هیئت مدیره شده

ها  ی این بنگاه از دو درصد از هیئت مدیران شهروند این کشورها نیستند. کار عمده

 (93)"ی ملی دارند. شان اساس و پایه ت ولی دارایی و صاحبانجهانی اس
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های غول پیکر فراملیتی از الگویی پیروی  کردن تولید در نظارت شرکت المللی بین

تی بررسی کردند. به نبار استفن هیمر و اخیراً ارنستو اسکره پا  کند که نخستین می

لید غیر متمرکز ولی کنترل تو"سازی  ی این نوع جهانی یی مشخصهنی اسکره پا گفته

گذاری مستقیم خارجی که  سرمایه گسترش فرایند درنتیجه …متمرکز است

ی یک جریان حرکت سود از کشورهای جنوب به کشورهای شمال، یا از  دربرگیرنده

ی فراملیتی  کشورهای پیرامون به کشورهای مرکز قدرت امپراتوری سرمایه

 (94)"است.

ین نظام همه جا هست و آشکار است. هژمونی امریکا در ی فروریزی ا امروزه واهمه

وصف ایجاد کند با قدرت روبه نزول  تواند خرابی غیرقابل های نظامی ـ که می عرصه

توان کنترل و مدیریت حوادث ژئوپولیتک که همراه با هژمونی اقتصادی سیر نزولی 

اند و شماری از  این نکته را خوب دریافته دارد. در مدارهای سیاست خارجی امریکا

اندک با  ی یگانه امریکا دارد اندک متفکران برجسته بر این نکته تأکید دارند که سلطه

ی امریکا و  گانه ی سه وسیله یک امپراتوری مشترک )نظامی، اقتصادی و سیاسی( به

شود. ایاالت متحده اگرچه در جهان برجسته  کانادا، اروپای غربی و ژاپن جایگزین می

هم تنها  عمل کند آن "کالنتر"تواند مثل یک  ه طور روزافزونی تنها میاست ولی ب

کنند همان  )یعنی اروپای غربی و ژاپن( از آن حمایت می "اش دستیاران"موقعی که 

( 99هایش نشان داد.) و دیگر نوشته "شریف غیرمشتاق"هاس در کتاب   طور که

ی واشنگتن ـ که  وسیله ا بهگانه به رهبری امریکاست ـ نه مستقیم درنتیجه این سه

عنوان حکومتگر تازه  کوشد از طریق گروه هفت و ناتو خود را به طور روزافزونی می به

به دیگران تحمیل کند. هدف استفاده از ابزارهای سیاسی، اقتصادی و نظامی 

داری و  های امپریالیستی قدیمی در مرکز کشورهای سرمایه درحمایت از منافع قدرت

ای  ست. در عین حال می کوشند تا خطر چین در حال صعود و روسیهگسترش آن ا
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های ضدنولیبرالی  طورکلی کشورهای نوظهور، و شورش آید و به که از بحران درمی

گیرند  های امریکای التینی برای سوسیالیسم انگیزه می جهانی را که عمدتاً از نهضت

 .مدیریت کنند

نامد. به عنوان شاهد، او به نقش  می "شکافندگی"هاس وضعیت کنونی جهان را  

ثبات کردن خاورمیانه و شمال افریقا، صعود دولت اسالمی عراق و شام  امریکا در بی

)داعش(، درگیری روزافزون بین امریکا و چین برسر دریای جنوب چین، برآمدن 

روسیه به صورت یک قدرت جهانی )که خود را به شکل درگیری در کریمه و اوکراین 

برزیل، شیلی، "هاس( در  ی  ها )به عقیده دهد(، و جهت گیری غلط دولت مینشان 

های ناموفق امریکا برای تغییر رژیم  ای از کوشش طور مجموعه ، و همین"کوبا و ونزوئال

شود یا  پرسش این نیست که آیا جهان شکافته می"گیرد  کند. او نتیجه می اشاره می

 (91)"ا به کجا.نه بلکه این است که با چه سرعتی و ت

ترین  به طور بالقوه خطرناک"ها بیانگر چیزی است که ایستوان مزارش  ی این همه

ی دیگری از جدی بودن وضع  احتماالً نشانه (97نامد.) می "ی امپریالیسم مرحله

جهانی این است که کارشناسان بهداشت محیط زیست شوروی سابق و امریکا در 

ه یک جنگ تمام عیار اتمی چنان زمستان اتمی هشدار داده بودند ک 1911ی  دهه

ی زمین چندین درجه و احتماالً چندین ده  ایجاد خواهد کرد که درجه حرارت کره

کند. در برابر  شود و زندگی نباتی و در کنار آن بشریت را نابود می تر می درجه کم

ی  ایی دربارهه یادداشت"اش  سناریوهایی از این قبیل بود که ای. پی. تامپسون درباره

رسد که جنگ بین  ( به نظر می91را نوشت.) "ی تمدن گرایی ـ آخرین مرحله افراط

کشی وحشتناک و  ثباتی ناشی از بهره های بزرگ خطر کنونی نیست. ولی بی قدرت

طلب امپریالیستی به رهبری ایاالت متحده امریکا که درحال  یک نظام جهانی گسترش

می هم زمان است درکنار جنگ با هواپیماهای بدون ی نظا حاضر درگیر چند مداخله
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میلیارددالر سالح اتمی  911خلبان )که در ضمن برنامه دارد که با صرف 

روز کند( بعید نیست به صورتی در بیاید که یک درگیری مرگبار  اش را به العاده فوق

همان وضع ی امور به  تغییرات آب و هوایی به خودی خود ـ درکنار اداره .اتفاق بیفتد

راحتی  ثبات کند و بر خطر جنگ جهانی بیفزاید که به تواند تمدن را بی سابق ـ می

 (99ی زمین در بیاید.) می تواند به صورت انهدام کره

مسئولیت نیروهای چپ در این شرایط مقابله با آن است یعنی به تعبیر لنین مقابله 

ها ـ نه فقط در  کالت و آشوبتضادها، برخوردها، مش"ها باشد  ی حوزه باید در همه

ی  که به طور روزافزونی مشخصه "ملی و غیره حی اقتصاد بلکه سیاست و درسط عرصه

باشد از  "شجاع و نترس"ی کنونی است. یعنی باید جنبشی جهانی که  دوره و زمانه

داری  اش انهدام امپریالیسم ـ یعنی کل بنیان سرمایه پایین ایجاد شود که چالش اصلی

جو،  طلب، افقی، صلح ن عصر ـ و جایگزین کردن آن با یک نظم اجتماعی برابریدر ای

 (11کنند.) و پایدار باشد که تولیدکنندگان همبسته آن را مدیریت می

 .خوانیدب متن اصلی را در پیوند زیر

http://monthlyreview.org/2015/07/01/the-new-imperialism-of-globalized-

monopoly-finance-capital/ 
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 انحصاری  ی مایهسر

اثر پاول باِرن و پاول سوییزی    

 ا. مانا 

به مناسبت  ۶۱۰۲ آگوست - جوالیمی فاستر سردبیر مانتلی ریویو در شماره جان بال

 این در که است نوشته ایمقاله «انحصاریسرمایه »پنجاهمین سال انتشار کتابِ 

 .رسدمی سیاسی اقتصادِ دوستدارانِ اطالع به آنشده  خالصه ترجمه نوشته

 از هاآن اولین. نمایدمی شروع کتاب این مورد در قول نقل دو با را اشنوشته فاستر

 زمینه در که مارکسیستی نویسندگان لیستِ» که داردمی اظهار که است شرمن رداوه

وسیعی شناخته شده باشد  نسبتاً فعالین برای آثارشان که نویسندمی سیاسی اقتصاد

 …ست. سه نام از بقیه برجسته ترند، سوییزی، داب و بارِنبسیار کوتاه ا

سرمایه »که کتاب دال بر این (Mario Cogoy) است کوگوی ماریو از دوم قول نقل

 اقتصاد زمینه در کار اثرگذارترین چنانهم انتشارش از پس سال پنجاه انحصاری

 کارِ هر چون. تاس درآمده تحریرایاالت متحده به رشته  در که است مارکسی سیاسی
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 سرمایه» اهمیت است، نموده حفظ درازمدت در را تأثیرش که تئوریک، بزرگِ

 . …نمود آغاز که است ایپیچیده بحثِ در که کتاب خود در نه امروزه «انحصاری

م اقتصادی نظ مورد در ایمقاله» فرعی عنوان با کتاب که دهدمی ادامه فاستر

های ای بود به کاراکتر مشروط و محدودیتاشاره انتشار یافت، که« ی آمریکااجتماع

 نیست قرار اثر این که داشتند اظهار بروشنی سوییزی و بارِن. آنتاریخی گستره 

 قوانین که انگیزدمیبر را سوال این ترجیحاً بلکه گردد، مارکس «کاپیتال» جایگزین

برای مثال  یه داری انحصاری چگونه تغییر یافته است.سرما تحتِ سیستم کارکردِ

کتاب به روندهای مرتبط با نیروی کار نپرداخته و بسادگی فرض نمود که اعتبار 

تئوری مارکس در مورد استثمار نیروی کار بقوت خود باقی است. اهمیت اساسی 

کتاب آنان در پرداختن به کاراکتر در حال تغییر واحد منفردِ سرمایه، یا شرکت نمونه 

 تغییراتی، چنین اثر در که نمودند ادعا هاآن. بود بیستم قرن طولِ در داری،سرمایه

 سعی آنان. گردد مبدل تحلیلی هایتالش در توجه کانونی نقطه به باید انحصار

 و هیلفردینگ رودولف چون متفکرانی که چیزیآن به تریدقیق معنای که نمودند

 بودند، گفته «انحصاری داریسرمایهمرحله »و « ی مالیدارسرمایه» مورد در لنین

 . ببخشند

 مرکز در انحصاری انباشت  سلطه»: که دهدمی ادامه سوییزی و بارِن قول از فاستر

 خوده ب را اولیگاپُلیستیکی رقابت شکلِ که بود رقابت یافتن تغییر معنای به سیستم

انع ورود ها که توسطِ موکتشر از کوچک ایدسته یا و واحد هایشرکت. گرفتمی

ها، میزان تولید، گردند، کنترلِ وسیعی بر قیمتقابت حمایت میرقبا به ر

عنوان ههای عظیمی در سطح جهانی بگذاری و نوآوری یافتند. چنین شرکتسرمایه

ها یافتند. این ده و برتری قابلِ توجهی بر حکومتملیتی عمل نموهای چندشرکت

های تباً به کُرپوراسیونهای انباشت مانایی بودند که مرموسسات غول پیکر مکانیسم
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ها تبعیت شدند. شرکت نمونه، از قیمتتر تبدیل میتر و با تمرکزِ فزونبزرگ

زد. رقابت نابِ قیمت و یا جنگِ ل را میها حرف اونمود بلکه در تعیین قیمتنمی

یگاپُلیستیکی را اول موسساتُ بین آمیز احترام متقابلهایی از آن دست که رابطه قیمت

طور موثر به کناری نهاده شد. باالتر از این، چنین هکشاند بایداری میبه ناپ

 نسبت به شانهایاندازه و برده نفع سودتر نمودن حاشیه هایی از مزایای فراخشرکت

 بارِن که بود انحصاری داریسرمایه تحتِ هاشرکت ویژگی این. نمود رشد اقتصاد کُل

نمود که تمایز « گرایشِ صعودی ارزش افزوده» غیب به انتشارِ تزشانتر را سوییزی و

 «افزوده ارزش کاهشی گرایش» بابِ در مارکس مشهور تئوری با «انحصاریسرمایه »

 .بود

 آن تعریف ترینساده در اقتصادی افزوده ارزش که یابدمی ادامه نکته این ذکر با بحث

 نظر در - شده تولید کاالیی واقعی یا بالقوه بها و تولید هایهزینه میان تفاوتِ -

. یافت تغییر آن جذب به افزوده ارزش تولیدِ از سیستم کانونی نقطه. شد گرفته

 در آنرا جذب قدرتِ که نمودمی تولید راآن از بیش ایافزوده ارزش وقفه بی سرمایه

بود، چون ارزش  اقتصادی رکود به گرایش امر این نتیجه. باشد داشته آتی بازارهای

 تقلیل را اقتصادی رشد که بود سیستم زیان معنای به شدن جذب ابلغیرقافزوده 

 جذبِ چون مزمنی مشکالتِ با اقتصاد انحصاری داریسرمایه در بنابراین،. دادمی

. بود مواجه کاری کم و بیکاری نشده، استفاده تولیدی هایظرفیت افزوده، ارزش

ری انحصاری رکود است. حتی دانُرمِ عادی اقتصاد سرمایه» که دهدمی ادامه فاستر

 کنترل زادرون ایبگونه انحصاریهای تکنولوژیکی عمده توسط سرمایه نوآوری

 فاستر «.باشد غالب هایکُرپوراسیون گذاریسرمایه نیازِ گویجواب فقط که شودمی

یک توسط تکنولوژ هایپیشرفت گرفتن کم دست معنای به این که نمایدمی تأکید

 نبود.بارِن و سوییزی 
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سادگی در رکود اقتصادی غرق نگردید بلکه هداری انحصاری ببا این وجود سرمایه

 و اقتصادی اتالفهای دفاعی درونی و بیرونی خاص خود را در شکلِ توسعه مکانیسم

 نتیجه،. آورد وجودهب( نظامی غیرسازنده هایهزینه شکلِ در غالباً) دولتی هایهزینه

 فروش به معطوف تالش از - بود اقتصادی سطوحدر همه ای منطقی رشد یابنده بی

 هزینه به معنی بی و غیرموثر محصوالت و کاالها موعد از پیش کهنگی تا گرفته کاال

 گریویران» تبدیل و هاانسان زندگی و تالش در اسراف به اتالفی چنین. امپراطوری

فراگیری در ارتباطِ با خالق ر( به ویرانگری غیرمپیتشو اصطالحِ) ریادسرمایه «خالق

کار بشر، محیط زیست، و نهایتاً خود بشریت شد. بارِن و سوییزی با رجعت به مفهومِ 

دار که برای فقط برای سرمایهرا با تالشی تعمیم دادند که نه کار غیر سازنده، آن

 داری و جامعه نیز زیانبار است. کُلیت سرمایه

تا حدِ زیادی مدیون پرداختن و  ۰۶۹۱و  ۰۶۲۱های تأثیرگذاری این کتاب در دهه

حتی فرارفتن از انقالبِ کینزی بود که با فاصله گرفتن از اقتصادیاتِ نئوکالسیک و 

تر برای حکومت در مدیریت اقتصاد، حیاتی دوباره به قائل شدن نقشی بزرگ

اقتصادیاتِ ارتدکس بخشیده بود. در کانونِ گسستِ هرچند ناکامل از اقتصادیات 

های که معتقد بود بحران - (Says Law)السیک، نقد کینز بر قانون سَی نئوک

قرار  -شود از جانب تقاضا بحرانی آفریده نمیاقتصادی ریشه در تولید دارند و هرگز 

نمود، بحثی های این قانون را بیان میای قاطع غلط بودنِ استداللگونههب داشت که

الزم به ذکر است که پیشرفت اساسی در که قبالً توسط مارکس گشوده شده بود. 

 «پول و بهره اشتغال، عمومینظریه »انقالبِ کینزی چند سال قبل از انتشار اثر کینز 

 جوزف نزدیکش همکار و کالتسکی مایکل لهستانی مارکسیست اقتصاددانِ توسط

 . بود گرفته انجام استاندال



 گذار به سوسیالسم

 119 

ای پیشین خودِ بارِن و چنین کارهو هم -اندال است و کالتسکی کارهای برپایه

داری پس از جنگ دوم جهانی را ها نقدِ مشخص سیستم سرمایهسوییزی بود که آن

 که اندازه همان که نقدی. گرداندمی متمایز را انحصاریند که سرمایه دتوسعه دا

لیستی در امپریا مداخالتِ و میلیتاریسم بر کتاب تمرکز. بود نیز سیاسی بود اقتصادی

ه نشان دهد این مداخالت نه امری تصادفی که نیاز ساختاری گسترشِ پی آن بود ک

های شد. تاکتیکطرزی عریان افشا میهجهانی سرمایه بود. دالیل جنگ ویتنام ب

 نقدی با مصرفیخیابان مدیسن )مرکز تبلیغات تجاری در آمریکا. م( و رشد جامعه 

شد. انحصاری ربط داده میداری  در سرمایهکاال فروش به معطوف هایتالش به قوی

 گشت. رتباط آن با امپریالیسم برمال مینژاد پرستی نهادینه شده و ا

 کشورهای در کارمحرزترین مشکلی که تئوری مارکسی با آن موجه بود ناکامی طبقه 

 از پس که بود داریسرمایه علیه مبارزه ادامه در غرب شده صنعتی داریسرمایه

نیز ادامه یافت. گرچه  ۰۶۹۱جهانی و رکود بزرگِ دهه  های متعاقب دو جنگرانبح

هایی در روسیه و دیگر کشورهای پیرامونی و نیمه پیرامونی بوقوع پیوست، انقالب

 و بارِن. شد کارمحافظه حتی و رفرمیست ایفزاینده بطرزِ غربی جوامع در کارطبقه 

 آن،اشیه رانده شده کار، بخصوص اقشارِ به ح طبقه با دردیهم ادامه ضمن سوییزی

 امپریالیسم علیه سوم جهان مردم مبارزات در انقالبی هایظرفیت به تریبیش توجه

 در توانندمی که بود اقتصادی تضادهای گواه سیستم مرکز در رکود گرچه. نمودند

 .گردد منجر نیز مراکز این در کار نیروی مقاومت بروزِ به مقطعی

 است توانسته انحصاری سرمایه کتاب که نمود فاعترا نیز اکونومیستریه نش حتی

 ساده زبانی با بود همراه بزرگ هایشرکت گسترش با که را فراوانی پیچیده تضادهای

 تئوری عمق به نمودند مطالعه را کتاب این که بسیاری تعداد وجود، این با. نماید بیان

ل فکرات رادیکاتر آن پی نبردند. تت بزرگتأثیرا و مشاهدات این پسِ در نهفته
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 و خالقانه کارگیریهب و کتابهای هوشمندانه متعاقب این اثر، در تشخیص ایده

 ایبگونه انتشارش از پس دهه هر در کتاب این. نمود عمل کُند بسیار هاآن سازنده

. بود تغییر حال در تاریخی شرایط کنندهمنعکس که گردید مطالعه متفاوت

 نقدهای رادیکال نشان از توسعه سوییزی توسط نسلالعمل به شاهکار بارِن و عکس

 .داشت جهانی دوم جنگ از پس داریسرمایه سیاسی - اقتصادی

 انتشار از پس اول دهه چهار در «انحصاری سرمایه» پیرامون مناظرات

تانفورد بود. با اس اقتصادِ استاد بارِن و هاروارد دانشگاه در اقتصاد استادیار سوییزی

 مشترک اثر انتظار در مشتاقانه جهانآنان، منتقدین سیستم در همه  توجه به شهرت

دو سال پس از  ۰۶۲۲ سال در تا کشید طول سال ده تقریباً کتاب نوشتن. بودند آنان

را توسط ناشر بریتانیایی )مک مرگِ بارِن منتشر گردید. سوییزی ابتدا تالش نمود آن

توسط  ۰۶۲۲، کتاب نهایتاً در سال گیبن و کی( انتشار دهد. با انصراف این ناشر

برای  صانگیز بود، بخصور شد. استقبالِ اولیه از آن شگفتمانتلی ریویو منتش

های نوشتاری پس از جنگ سرد. بسیاری از رسانه اقتصادیات مارکسی در دوران

زمان به بررسی آن پرداختند. فروش آن برای اثری از این دست بسیار معتبر آن

جلد در پنج سال  ۰۱،۱۱۱اقتصادیات مارکسی فوق العاده بود که به  گسترده و برای

 اولیه رسید.

و  ۰۶۲۱ دهه پایان در نوین چپ خیزش بر العادهخارق تأثیری «انحصاریسرمایه »

ای اساسی را فراهم نمود طرقِ گوناگون شالودههدر آمریکا داشت، و ب ۰۶۹۱اوایل دهه 

خصوص در هب –رهه بر بسترِ آن توسعه یافت که اقتصاد سیاسی رادیکال در این ب

 «رادیکال سیاسی اقتصاد مرورِ» بکارِ شروع. شناسیجامعه و اقتصادیاتزمینه 

(URPE در )سوییزی ۰۶۹۰های بارزِ تأثیر این کتاب بود. در آوایل از نشانه ۰۶۲۱ ،

 تئوریدر زمینه »سخنرانی معتبر خود را در دانشگاه کمبریج تحت عنوان 
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 URPE، ۰۶۹۰ - ۰۶۹۱ اقتصادی بحران آغاز با. نمود ایراد «انحصاری دارییهسرما

 اندازهای چشم عنوان تحت مقاالتی مجموعه ،«اقتصادی بحران»نخستین شماره 

 آن در سوییزی و بارِن تأثیر که نمود منتشر را انحصاری، داریسرمایه اقتصادی بحران

سرمایه داری انحصاری در ایاالت » به موضوعِ ۰۶۹۱. قسمت سوم شماره بود مشهود

 اختصاص یافت.« متحده

 ۰۶۲۱آثار معتبر دیگری که تا حدی از سرمایه انحصاری تأثیر پذیرفته بودند در دهه 

منتشر گردیدند و نقدی را که این اثر شروع نموده بود  ۰۶۹۱های آغازین دهه و سال

هابرمن مسئولیت  هری مگداف که پس از ۰۶۲۶تقویت و توسعه دادند. در سال 

را « عصر امپریالیسم»مشترک سردبیری مانتلی ریویو را با سوییزی پذیرفته بود کتابِ 

، و ۰۶۹۹اثر جیمز اوکانر در « بحران مالی دولت»منتشر نمود که با آثارِ دیگری چون 

 در «کارپروسه »دنبال شد که خالء نپرداختن به  ۰۶۹۱رمن در ویاثر برِ« کار»

 «جهانی مقیاس در انباشت» اثرش در امین سمیر. رنمودپُ را «ریانحصا سرمایه»

 اثر با هایمر استفن. داد پیوند توسعگی کم به را انحصاریسرمایه  ۰۶۹۱ بسال

این تالش نظری را ادامه  ۰۶۹۶ در شده منتشر «ملیتی چند هایشرکت» قاطعش

     داد.

ب ارائه شد. با توجه به نفوذِ رهای مخالفی نیز بر این کتایت که تفسنیس ذکر به الزم

کتاب در میان اقتصاددانان جوانِ رادیکال، هدف نقدِ اقتصادیات نئوکالسیک قرار 

پاول سامئولسن و کنِث آررو در نیویورک تایمز سوییزی را  ۰۶۹۹گرفت. در مارس 

توسط اقتصادیات کینزی را  کار و کسبمورد سرزنش قرار دادند که پایان چرخه 

های اقتصادی رد نمود و یادآور ی که سوییزی با استناد به واقعیته، ادعاینادیده گرفت

های یت پس از جنگ دوم را مدیون هزینهد که اقتصاد بخش مهمی از موفقش

های کره و و یتنام است که به کمک رشد و توسعه آور نظامی مرتبط با جنگسرسام
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اقتصاد سیاسی »ه است. در مریکا و دیگر کشورهای پیشرفته صنعتی آمدآ در اقتصاد

جلب نمود،  ۰۶۹۱، کتابی که توجه زیادی در دهه ۰۶۹۰منتشره در « چپِ نوین

لیندبک اقتصاددان سوئدی بارِن و سوییزی را مورد انتقاد قرار داد که سیستم رفاه 

 اند حل نماید.کالت سیستم را که آنان ذکر نمودهتواند مشیکینزی م

ها را متوجه آنان چنین انتقادهایی از جانبِ چپیزی همتجزیه و تحلیل بارِن و سوی

و قانونِ  ۰۶۹۱در دهه « به مارکس بازگشت»ساخت، بخصوص از جانبِ جنبشِ 

بارِن و ظهور نموده بود.  ۰۶۹۱مارکسی کاهش نرخ سود که برای نخستین بار در 

ی نهاده و گرفتند که علناً تئوری ارزش مارکس را به کنار سوییزی مورد انتقاد قرار

اند تا تئوری بحران تر از مازاد جایگزین نمودهوم ارزش افزوده را با خوانشی کلیمفه

ای متذکر گردید که آنان ترویج نمایند. سوییزی در جوابیه را« فقدان مصرف»ناشی از 

هرگز تئوری ارزش مارکس را مورد سوال قرار نداده و از رهگذر بحث مازادِ اقتصادی 

 اند. رایط تاریخی در حال تغییر برآمدهطِ آن مطابق با شخود در پی بس

 

۵۷۹۱ - ۵۷۹۹  

 بود دوم جنگی از پس اقتصادی رونقِ شرحِ اصلی،از نقطه نظرِ تئوری رکود، وظیفه 

این رشد  آنان. شدمی گرفته نظر در دارادامه باالی رشد با استثنایی دورانی بمانندِ که

موج دوم رواج ماشین  -۶مطعوف به فروش کاال،  رشد تالشِ -۰را با عواملی چون: 

ای امپریالیستی در دو جنگ منطقه -ی های نظامرشد هزینه -۹شخصی در آمریکا، 

( فاینانس) مالی هایفعالیت رشد به نیز کوتاهیدادند. آنان اشاره آسیا ارتباط می

 دهه طاواس بحران انحصاریقدان به تئوری سرمایه معت دیگر و یسوییز. نمودند

 . دانستندمی عوامل این رفتن محاق بهرا نشانه  ۰۶۹۱
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با  ۰۶۹۰گسترش یافت. بحران  ۰۶۹۱ دهه در چپ گرایشات میان در نظرها اختالف

ای از رکود تورمی انجامید، های دولتی برای مقابله با بحران، به دورهافزایش هزینه

بینی نموده بود. این رکود یشدود کسانی بود که امکان آنرا پاتفاقی که بارِن جزء مع

های پولی و اقتصادیاتی منجر تورمی به بحران اقتصادیات کینزی و خیزش سیاست

 بعلت سرمایه سود حاشیه بود معتقد و دانسته تولید از ناشی را بحرانگردید که ریشه 

 دانست.ه آنرا دلیلِ اصلی بحران میک است، کاهش حال در دستمزدها افزایش

اقتصادیات لیبرال، انتقاد مشابهی را نسبت به تئوری مارکسی مبتنی  این چرخش در

بر تشدید استثمار نیروی کار و تقاضای ناکافی )از جمله به نویسندگان سرمایه 

ر ب دال خامی تئوری ارائه به فزاینده طرزیهب سوییزی و بارِن. برانگیخت( انحصاری

 ارزش افزایشی گرایشار، در نتیجه که بر تشدیدِ استثمار نیروی ک -« مصرف ناکافی»

 .گردیدند متهم - داشت تأکید داری،سرمایه اقتصاد اصلی تضاد مثابهِ به افزوده

 بود معتقد که بود اصلی جریان اقتصادی تئوری با منطبق ها،چپ از گروه این نظریات

موجباتِ بحران را فراهم  ۰۶۲۱ در کار و کسبخه چر اوجِ در دستمزدها افزایش

بحران »را  ۰۶۹۱ مقطع تایمز نیویورک در منتشرهده است. هِنس گلین در مقاله نمو

قلمداد نمود. این نظرگاه که برای ناآشنایان با « داری ناشی از فشار دستمزدهاسرمایه

ه افزایش سهم نیروی ک گرفتمی نادیده را حقیقت این نمود،می مسلم اقتصادحیطه 

الً تکراری است، و های کسب و کار امری کامهار از تولید در نزدیکی اوجِ چرخک

تواند توضیح کافی برای کُلِ چرخه و گرایشات دراز مدت اقتصادی و بهمین علت نمی

 از استفاده شدیدِ کاهش. باشد معینیا تضادهای اساسی انباشت در یک دوره 

و  ۰۶۲۱گذاری تا اواخرِ دهه آمریکا و کاهش همزمان سرمایه در تولیدی هایظرفیت

های جنگی در ویتنام بود که اتفاق نیفتاد و علت آن کاهشِ فعالیت ۰۶۹۱اوائل دهه 

 اتفاق افتاد. ۰۶۹۰ - ۰۶۹۱قبل از بحران 
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تغییر قابل توجه دیگری که در این برهه تفکرات رادیکال را دربرگرفت، خصوصاً در 

 آمریکا، داقتصا در چندملیتی هایشرکت نقش رشِتگس ،«انحصاریسرمایه »پاسخ به 

 اقتصاد در خارجی هایچندملیتی نفوذ هرگونه. بود سازی،اتومبیل صنعت در جمله از

 - انحصاری سرمایه پایان و - نامحدود تقریباً رقابتِ جدیدِ دنیای از اینشانه آمریکا

آنالیزِ « اقتصادیاتِ تالطم جهانی»رابرت بِرنر در اثرش  ۰۶۶۱ سال در. گردیدمی تلثی

 هایجنبه نمودنِ زنده» را سوییزی و بارِن «داریسرمایه رکود» و «نحصاریاسرمایه »

ای توسطِ تلقی نمود که بطور عمده« ان حاضردر زم ۰۶۰۱ آمریکای از خاصی

 .اندگردیده پاک روزگاردینامیسم رقابت بین المللی از صحنه 

ها، ن رقابتفتند این حقیقت بود که ایگرها در نظر نمیین تجزیه و تحلیلا آنچه

کی بودند، بخشی از یک روندِ هرچند موجود، شکلی از رقابتِ بین المللی اولیگاپُلیستی

تر جهانی که منجر به افزایش ثروت و تمرکز آن در دستان معدودتری گردیده، عمده

( نمود ادعا انحصاریدنیا )چنانچه سرمایه  تصاداق بر کمتری نسبتاًکه به تسلطِ عده 

یک سوم درآمدِ  شرکت معادلِ ۰۱۱هنگام، درآمد سال از ان ۰۱ تقریباً. گرددمی ختم

 شده جهانیای که سمیر امین آنرا انحصاراتِ فراگیرِ مالی شده دنیا است، پدیده

 .نامدمی

 در انحصاریعیتِ سرمایه واق مرتبط، سیری در مارکسیست بنیادگرای تئوریسینهای

 همانندِ معدودتری، دستانِ در آن تمرکز و ثروت رشد به تمایل بخصوص و کُل

 نوشت مارکسیست اقتصاددان ویکس جان. بردند سوال زیر را انحصارات، سودِ افزایشِ

 ورای در است انباشته را سوییزی و بارِن هاینوشته صفحاتِ که انحصاری سرمایه» که

 اتاثب برای را تجربیصدالبته، ویکس هیچ شالوده « وجود خارجی ندارد. صفحات، این

 هاینوشته علیرغم - را انحصارات موضوع بسادگی و ننموده ارائه مدعا این

 .نامید مارکسی غیر - لنین و هیلفردینگ
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 چند که بود انتقادات این در تجربی تحلیلِ و تجزیه فقدان بود ذکر قابل که آنچه

تری چون تمرکز، اختالطِ وضوع بررسی قرارداده و مسائل کلیود را ممحد شرکتِ

 مالیترها، و نقشِ سرمایه ها، خرید کوچکها، ادغام شرکتسازیها، چندملیتیکتشر

 هایتالش ریگان دوران در. گرفتندمی نادیده را تمرکز از درجه این به رسانی یاری در

های تجریدی و متدهای مدل بر شدن انحصاری به گرایش انکارِ در چپ

های فکر مخالفِ کاران و اتاقطِ محافظهستوار بود که بعدها توساای گرایانهتقلیل

کار گرفته شد. متفکرانِ مارکسیستی چون هزدایی بقوانین ضدِ تراست و موافق مقررات

های تاریخی و فراگیرِ تئوری کالسیک مارکسیستی ویلی سِملر و جیمز کلیفتن روش

ازماندهی تراست، سها در اقتصادیات ضدِتجربی بنیاد نهاده شده طی دهه سنتِو همه 

یک منتقد مارکسیست علیه صنعتی، و اقتصادیات نهادگرا را رد نمودند. 

 خطوط از زداییمقررات که رفت پیش بدانجا تا انحصاریهای سرمایه تئوریسین

 ن صنعت قلمداد نمود. ای در انحصار کاهش و المللی بین رقابت رشد موجبِ را هوایی

ینامیک مرکزی مگداف و سوییزی بر د ها،علیرغم این تحوالت جدید در میان چپ

مدت چه در بازگشتِ رکود اقتصادی درازداری انحصاری، چنانانباشت تحتِ سرمایه

سوییزی متوجه شد که اقتصاد آمریکا  ۰۶۹۹مشخص بود، متمرکز ماندند. در ژانویه 

نماید. او اظهار داشت که را تجربه می طوالنیدر آن واحد رونقی مقطعی و رکودی 

که چرا گرایش به رکود در  اددانان باید پاسخ درخوری برای این سوال بیابنداقتص

 را سیستم این عملکردداری قرن بیستم چنان قوی است که برای ادامه سرمایه

مگداف  ۰۶۹۹. در است گردانده خصوصی و عمومی هایبخش در انبوه اتالفِ نیازمند

 .درآوردند تحریررشته  را در این رابطه به« رکود خزنده»و سویزی کتاب 

 آن تمرکز در رادیکال اقتصادیات اشکالِ دیگر با «انحصاری سرمایه» شاخص تفاوت

 تربیش چه هر وابستگی بحثِ با را رویکرد این سوییزی و مگداف. بود رکود بر
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درآمیختند و مدعی گردیدند که « های مالیبازیتهسف» به داریسرمایه اقتصادهای

 بخش نسبتِ به اقتصاد، مالی بخشِ گسترش به تربیش و تربیش سیستم رشدادامه 

 مورد در مخالف اقتصاددان مینسکی هایمن با گرچه آنان. است وابسته آن، تولیدی

موافق بودند، اصرار داشتند که این تغییرات الزم است در  ۰۶۹۱ دهه در بدهی انفجار

شد اقتصادی بررسی گردد که و کاهش نرخِ ر طوالنیارتباط با مشکلِ درازمدتِ رکود 

 بازی را برای بقای سیستم رقم زده است.های بیفایده و سفتهنیاز به هزینه

 گسترش «انحصاریسرمایه »سوییزی بحثِ رکود را ورای چهارچوبِ ۰۶۱۱در سال 

را کهولت صنعتی چه برخی آن)یا چنان« فتگی صنعتییا رشد» موضوعِ به و داده

یافتگی رشد»لید مارکس پرداخت. منظور از اَشکالِ بازتو اند. م( از منظرِنامیده

آن  ۶ای( و حوزه اقتصاد )کاالهای سرمایه ۰شرایطی بود که در آن حوزه « صنعتی

اند که قادرند هر ای دست یافتهفی( به ظرفیتِ اضافی قابل مالحظه)کاالهای مصر

گرفتنِ استهالک،  گسترش تقاضایی را سریعاً طی مراحلی پاسخگو بوده و با درنظر

گذاری د که هیچ افزایش واقعی در سرمایهصورتی بکار گیرنهتکنولوژی پیشرفته را ب

را موجب نگردند. در این  -که برای بیرون کشیدن اقتصاد از رکود الزم است  -خالص 

بایست در متنی دیده شود که در مرکز توجه بود، می بحث، انحصار گرچه هنوز

 را نیز شامل گردد.« یافتگی صنعتیرشد»

در  ۰۶۱۱های چپی که به کاهشِ سود اعتقاد داشتند در اواسطِ دهه تئوریسین

دار و کاهش ی مشخصی برای توضیحِ رکود دنبالهتالشی در پی آن برآمدند که تئور

های دوران ریگان پاسخِ الزم سیستم به نرخِ رشد بیابند. آنان مدعی گردیدند که رفرم

نوشتند که در  URPE از جدیدیروی کار بود. در شماره قدرت بیش از حد نی

 با را سیستم است، ضعیف بسیار یا و قوی بسیار دارسرمایههایی که در آن طبقه برهه

کار از  ، سهمِ نیرویطبقه این حد از بیش قدرت با. نمایدمی مواجه طوالنی هایبحران
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گرداند و در حالت قفه میود که تقاضای کل را دچار وشتولید چنان کاهش داده می

 گذاریسرمایه برای دارانسرمایهدیگر با افزایش سهم نیروی کار از تولید، انگیزه 

 .یابدمی کاهش

هایی ربط برهه به را رکود که دیدندمی آن در را «انحصاری سرمایه» خطای گروه این

تاری انباشت خرا حالتِ ساداران بسیار قوی بوده و آنداد که درآن قدرت سرمایهمی

داشتند که بحران جاری نست. در مقابل این نظر، اظهار میدابیش از حد سرمایه می

در شرایطی اتفاق افتاده است که نیروی کار بسیار نیرومند بوده تا جایی که سرمایه 

سود  ونگذاری نمایند چنگذاشته است تا با آن سرمایه ذاران باقیگسرمایه برای کافی

اعی انباشتِ رخ پایین استثمار کاهش یافته است. آنان ساختار اجتمعلت نه نان بآ

 نمود.که در آن سیستم خود را اصالح می نمودندجدیدی را پیشنهاد می

سال ه ای بقالهم در سوییزی. بود مخالف نگرش این با «انحصاریسرمایه »تئوری 

اند پدیده بودههای سنتی، قادر ننه جریان اصلی و نه مارکسیست»ه: نوشت ک ۰۶۱۹

ادامه یافته است توضیح دهند در حالی  ۶۱ قرن در طوالنی نسبتاً مدت که را رکود

 کارِ از استفاده با را غنی ادبیاتی و پرادخته آن به مستقیماً «انحصاریسرمایه »که 

سال گذشته بوجود آورده و به میراثِ گرانبهای آنان  ۰۰۱گِ اقتصاد در بزر متفکران

بسال  Szlajfer و فاستر بلمی جان که است اثری در ادبیات، ایننمونه افزوده است. 

 توسطِ مانتلی ریویو منتشر نمودند. ۰۶۱۱

داب، مگداف، کالتسکی، موریس،  وریسکارهایی از م -اقتصادِ متزلزل  -این اثر 

آن شامل  های مولفانوییزی و البینی را در کنار نوشتهشرمن، استانفیلد، استاندال، س

ای به آنچه ست که در هیچکدام این آثار اشارهگوید آن اشد. آنچه سوییزی نمیمی 

 در «مالی سرمایه نقشِ» نامیدند،می انحصاریآنان اکنون مشکلِ اصلی تئوری سرمایه 
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کارهای خود سوییزی و مگداف. توجه به نقش سرمایه  در حتی - بود نشده اقتصاد،

 .نمودمی جدا نیز اندیشان هم نزدیکترین حتی همه، از را آنان مالی

 و رکود دیالکتیکیشان را بر رابطه مگداف و سوییزی تحقیق ۰۶۱۱ دهه اواخر در

آنان در  کتاب عنوان به که نمودند متمرکز اقتصاد مالی بخش( انفجار) گونه قارچ رشدِ

تبدیل شد )چهارمین کتاب از یک سری( که در بیستمین سال انتشار  ۰۶۱۹

 مناظره به سوییزی کتاب نخست بخش در. گردید منتشر «ریانحصاسرمایه »

در هاروارد با شرکتِ  ۰۶۱۱های آغازین دهه و سال ۰۶۹۶ دهه پایانی هایسال

مپیتر اشاره نموده و سپس به اتفاقاتِ بعدی تا بحث رکود در سرمایه شوهَنسِن و 

 .پردازد می انحصاری

 فاینانس و تولید به که دبو نهفته آن دوم فصل در کتاب این مرکزی هسته

 نمودند ارائه را تحلیلی و تجزیه محتاطانه سوییزی و مگداف فصل این در. پرداختمی

ای در مورد مالی هیافت تکامل کامالً تئوری و رفته «مالی بخش انفجار» ایده ورای که

دادند که مالی شدن داری انحصاری بود. آنان توضیح میسرمایه شدن انباشت تحت

(Financialization) داری گذاری در سرمایهپاسخی به کسادی تولید و سرمایه

و پولی اقتصاد بود. این تغییر، وقوع « واقعی»های حصاری، و تغییر اثرِ متقابل جنبهان

بازی در بخش مالی برای  رکود در بخش تولیدی اقتصاد را همزمان با رشد بورس

داری سابقه نداشت. تا آنزمان در سرمایهده، امری که های طوالنی ممکن گردانیدوره

داری انحصاری هر بایست انتظار کشید، سرمایههای مالی مخرب را میگرچه بحران

شد و جلوگیری از رکودِ عمیق وابسته میتر به رشد بخش مالی به مثابه ابزارِ چه بیش

 آفرید که از نظرِ تاریخی سابقه نداشت.را می شرایطی

 ۰۶۱۹آمریکا با سقوطِ بازار بورس در « کود و انفجار بخش مالیر»به محض انتشار 

داد چه تغییراتِ بود، که نشان می ۰۶۶۶ترین سقوط بازار از مواجه شد که بزرگ



 گذار به سوسیالسم

 129 

داری با تزریقِ نقدینگی به نجاتِ سیستم اقتصاد رخ داده است. گرچه خزانه بزرگی در

و سوییزی یکسال بعد در مالی برخاست، سرنوشت سیستم رقم خورده بود. مگداف 

اکنون مسلم شده است که مسئله تنها  -نوشتند « سالگرد سقوطِ بازار بورس»اثرشان 

تواند هر جا و به دالیل بسیاری ودن وقوع بحرانِ بعدی است، که میبر سرِ دیر و زود ب

 .بود آمده بسر «ریگانمعجزه »اتفاق افتد، دورانِ 

 متوقف را بحران تا نمود نخواهند دخالت ذینفوذ یهاقدرت آیا که نمود سوال توانمی

 یا و بعدی حادثه در شاید زود، یا دیر ولی. است مثبت جواب که البته صد نمایند؟

را از دست داده و آنهنگام است که  اشتأثیرگذاری هاقدرت هایدخالت آن، از پس

هیم شد که هنگام است که با شرایطی مواجه خوارکودی بزرگ رخ خواهد نمود. آن

 .بود خواهد سابقه بی عواقبشخود نیز به اندازه 

 

۰۶۱۹ – ۶۱۱۹ 

داری انحصاری مشخص گردیده برای جمعِ معتقد به سرمایه ۰۶۱۹با فرارسیدن سال 

 دریافت که بود آن اصلیبود که سیستم چه تغییراتِ بزرگی را تجربه نموده و وظیفه 

 ۰۶۱۱ دهه اصلی درسِ. آمد در صاریانح داریسرمایه دلِ از چگونه شدن مالی که

ترین و مالی شدن بمانندِ مهم -دوبل شدنِ تضادها بود، جایی که نیروهای ضد رکود 

 به منبع اصلی بی ثباتی تبدیل شدند. -ها آن

 انحصاریبا این وجود، با فرو ریختن دیوار برلین و فروپاشی شوروی، سنتِ سرمایه 

 بود همزمان که امری داد، دست از رادیکال یاسیس اقتصاد حیطه در را تأثیرش عمده

در  ۰۶۹۱و  ۰۶۲۱ هایدهه در که هاییمیدان از مارکسی اقتصادیات نشینی عقب با

هایی محدود شد که در زمینه نمود. تفکر مارکسی به تجزیه و تحلیلآن عمل می

 در الیسمرادیک. نداشت زمان شرایطِ با چندانی ربطِ که نموده تحقیق سود نرخِ کاهش
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 محدود «آمریکا داریسرمایه طالیی دوران» شرایطِ بازیابی برای تالش به دوره این

 جانب از رمنویبرِ هری «انحصاری سرمایه و کار نیروی» کتابِ حتی. ماند

های مارکسیست مورد انتقاد قرار گرفت که بر موضوعِ کنار آمدن نیروی کار سینتئوری

 متمرکز گردیده بود.با شرایطِ استثماری آن دوران 

 نادیده کلیهب اقتصاد مالی بخش انفجارِ زمینه در انحصاریتجزیه و تحلیل سرمایه 

اقتصادیاتِ »کتاب  در برِنر مثاب برای. گردید تلقی اهمیت کم بسیار یا و شد گرفته

به آن اختصاص یافت  New Left Review کاملِکه یک شماره « تالطم اقتصادِ جهان

خش مالی اشاره نمود. بهمین علت این اثر قادر نبود که بحران مالی آسیا به ندرت به ب

 بینی نماید که قبل از انتشار آن اتفاق افتاد.را پیش ۰۶۶۹در سال 

در دفاعِ از او باید تصدیق نمود که برِنر که با بحرانِ مالی آسیا و متعاقبِ آن با بحرانِ 

، ضعفِ تحلیلش و ناتوانی آن در به چالش کشیده شده بود ۶۱۱۱بازار بورس در 

بحساب آوردن شرایطِ ساختاری بی ثباتی مالی را تشخیص داد. بهمین علت از انتشار 

منتشره « رونق و حباب»اثرِ فوق بصورت کتاب خودداری نمود و بجای آن به نوشتنِ 

هشت « اقتصادیاتِ تالطم اقتصاد جهان»همت گماشت. از اولین نشر  ۶۱۱۶در سال 

شته بود تا این اثر بشکل کتاب منتشر گردید. هر چند کم اهمیت دادن به سال گذ

 مورد در برِنر تحلیلِ و تجزیه که بود معنی آن به اقتصادی رکود و انحصاریسرمایه 

 هایحباب» به او سنتی کامالً تزِ. بود محکمیمالی هنوز فاقدِ شالوده  ثباتی بی

 شدن مالی تحلیلِ و تجزیه از و پرداختمی «سیاسی هایروندهای از حاصل اقتصادی

 .ورزیدمی خودداری انحصاری داریسرمایه تحت انباشت کسادی فرایندِ مثابه به

 بر آن تأکید و انحصاریایه موری سرتئ مقطع، این در آن نزول به رو تأثیر علیرغمِ

 هشتم دهه پایان در که سوییزی. یافت توسعه شدن مالی و رکود همزیستی رابطه

و « ۰۶۶۱ - مالی سرمایه پیروزی» چون کارهایی در - داد پایان کارش به رشعم
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 شدن، انحصاریبر تغییراتی در زمینه  -« تر( در بابِ جهانی شدنتر )یا کمبیش»

شد دآور میمالی شدن در اقتصاد جهانی تأکید نمود. سوییزی در اثر اول یا و رکود،

 جمله از) مالی امور به سادگی به که است نوینی کیفی پدیده مالیکه سرمایه 

 غیر هایشرکت به و گرددنمی محدود( مستغالت/امالک و بیمه، هایشرکت ها،بانک

سسات مالی از درون تهی شده را وم شکلِ تربیش چه هر که - یابدمی راه نیز مالی

 در .شد می سپاریبرون غالباً و بود اهمیت دومیافتند که تولید برایشان در درجه می

 دیده آن در غالب گرایش سه که نمود اشاره انباشت روند شدن مالی به او دوم، اثر

مالی  -۹ها و رش جهانی انحصارات یا اولیگاپُلیگست -۶کاهش نرخِ سود  -۰ شد؛ می

 شدن روندِ انباشت سرمایه.

هنگام چهار سردبیر داشت، مگداف، ، مانتلی ریویو که در آن۶۱۱۱در ماه می 

مک چزنی و خودم، تجزیه و تحلیلی را شروع نمود که بر گسترشِ مصرف سوییزی، 

 تحمیل و کار طبقه خانوارهای» بنامِ ایمقاله در و بود استوار قبل دهه در کارطبقه 

کن و های مسبر ترکیبِ ناپایدار اوضاع مالی این طبقه با افزایشِ بدهی وام - «بدهی

شد. بالفاصله پس از متمرکز می -بدنبال دارد زایش را ای که این افشرایطِ حباب گونه

 - جدید اقتصاد»، سردبیران مذکور در تجزیه و تحلیلی در مقاله ۶۱۱۰آن، در آوریل 

پرداختند که گسترشی که سقوط بازار بورس در  بحث این به «واقعیت یا افسانه

 افسانه این رد که افتاد، اتفاق فاینانس حیطه در اولرا بدنبال داشت در وهله  ۶۱۱۱

 در کُل موثر تقاضای تواندمی که است سازیدوران نوآوری دیجیتال تکنولوژی که بود

و گسترش اتومبیل  ۰۶ قرن در آهن راه گسترش چون - دهد افزایش چنان را اقتصاد

برای پنج  های متوالی از تکرار کسادی جلوگیری نماید.که برای دهه - ۶۱در قرن 

های اقتصادی مانتلی ریویو به بهبودی ضعیفی از بحران سال بعد تجزیه و تحلیل

 هاتحلیل و تجزیه کانونیزایی بود. نقطه صاص داشت که نسبتاً فاقدِ اشتغالاخت ۶۱۱۱
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 و کاردر موردِ شرایطِ طبقه  (Michael Yates)حقیق مایکل یتس ت بر دوره این در

 .بود استوار کار نیروی

ها با را نوشتم، ارزیابی انباشت و ریسک« رهاحباب بدهی خانوا»که  ۶۱۱۲ سال در

ینی پای سه پنجکظه مواجه گردید که بر رشد ناتوانی گارگران در حچرخشی قابلِ مال

 مگداف فرد آن، از کوتاهیها اشاره داشت. با فاصله درآمد در بازپرداخت این بدهی

 قتصادا کُلِ در بدهی گرایشِ به که نگاشت را «بازیبورس و بدهی انفجار»

 انحصاری داریسرمایه حرکتِ قوانین که بود شده مشخص زمان آن در. پرداختمی

به  ۶۱۱۲ دسامبر در. بود شده وارد جدیدی فاز به سیستم که آنجا تا یافته تغییر

 «انحصاری - مالی سرمایه» مقاله «انحصاریسرمایه »افتخارِ چهلمین سالگرد انتشار 

 توسط بعدی مقاله دو راهگشای که بود جدید ازف این توضیح پی در که نوشتم را

 پی را راه در مالی هایبحران و سرمایه انباشت شدن مالی طرحِ که شد من و مگداف

بحثی که شروع  ۶۱۱۱بانک لیمن برادرز در سپتامبر  ورشکستگی از پس. ریختمی

در  گردیده بود گسترش یافت تا این تحوالت جدید را در برگیرد. این مقاالت سپس

دند که اولین یدجمع آوری گر« رکود مالی بزرگ: علل و عواقب»کتاب ما با عنوان 

نوشته شد. مشخص  ۶۱۱۱ - ۶۱۱۹ای بود که بر بحرانِ  تجزیه و تحلیل عمده

 تعریف مالی - انحصاری سرمایهگردیده بود که اقتصاد جهان اکنون با سیستم دوگانه 

 .نمود می منعکس را شدن لیما و رکود بافته بهم تضادهای که شد، می

 پدیده فهمِ در انحصاری سرمایه تئوری تأثیر است، نشده اعتراف بدان کنون تا گرچه

ه جریان اصلی را جذب نمود. برای نمونه جان توج هاسال این در دیگر بار شدن مالی

 اقتصادیات مطلقِ ناکامی به توجه با «نیویورکر» اقتصادیکیسیدی نویسنده 

 چگونه بازراها» بنام کتابش در مالی، عمده بحران این بینیپیش رد نئوکالسیک
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 که نمود اشاره ایعمده تئوریسین دو بعنوان سوییزی و مینسکی به «فرورویختند

 را از پیش دیده بودند.قوعِ آنو

 

  تئوری ازبعد از بحران مالی بزرگ: دفاع 

 و گذاریسرمایه کُندی با. بود تاریخی عطفینقطه  ۶۱۱۶ - ۶۱۱۹ بزرگ مالی بحران

 پیش هایدهه شدنِ مالی سریعِ بغایت روند توقفِ و بازارها اشباع بحبوحه در انباشت

ای گرفتار آمده است اقتصاد به شرایطِ بی سابقه بود، عمیق مالی بحران از ناشی که

بینی نموده بودند. در این شرایطِ پیش ۰۶۱۱که مگداف و سوییزی در پایان دهه 

ه بود. نرخ گر نه شبحی معلق در زیر سطحِ که به واقعیت روزمره بدل شدرکود دی

کاهش یافته و هنوز هم در حال کاهش  ۰۶۲۱های متوالی از رشد اقتصادی برای دهه

بود. در مقایسه با اقتصاد آمریکا که به کسادی گرفتار آمده بود، وضعیت اروپا و ژاپن 

های ثروتمند وابسته بود، و های کشور بدتر بود. حتی اقتصادِ چین، که به بازار

 داد، در امان نبود.ندِ مالی شدن خود را نیز بروز میهایی از رونشانه

م که را انتشار دادی« بحران بی پایان»کتاب  ۶۱۰۶به همراه رابرت مک چزنی در سال 

ریوو منتشر شده و از تحقیقِ  گرفت که در مانتلیمجموعه مقاالتی را در بر می

 در گالبرایث جیمز کتاب، این به اشاره با. بودند گرفته بهره جونا جمیلعاده لافوق

نام برد که به بهبود  هاییمارکسیست عنوان به ما از «عادی حالت پایان» بنام اثرش

 پاول و بارِن پاول کارشان در ادامه کتاب»تقد نیستیم. او ادامه داد: سیستم مع

 را آن از ناشی بحران و بررسی، را مدرن سیستم در مالی سرمایه نقش سوییزی،

 سیستم دوش بر باری فاینانس آنان آنالیز در. نیست مالی صرفاً که نامندمی بحرانی

، و نابرابری ناشی از آن، در کنارِ رشد ناچیز دستمزدها، از دالیلِ است اقتصادی

ه فاستر و بحران چنانچگسترشِ غیر قابلِ مدیریتِ بدهی خانوارها است. با این حال 
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گویند بحرانِ انحصارگرایی است، انباشت بی پایان سرمایه، و اندازه مک چزنی می

 استثمار»یدی اقتصاد، در کنارِ پدیده تول بخش با مقایسه در مالی بخش بزرگِ بغایت

 «.چین به تولید انتقال با همراه «شدید

در صندوقِ  ری آمریکا در نطقیداس پیشین خزانهیئرز رلری سام ۶۱۰۹ سال در

 که - غالب جریان اقتصادیات بحث به مجدداً را طوالنی رکودِالمللی پول، ایده بین

بازگرداند. بخش  -دانست بخش میتنجا کسادی متن در را مالی بخش گسترش

« ۶۰انحصار و رقابت در سرمایه داری قرن »با عنوان « بحران بی پایان»مرکزی کتاب 

نانسی فولبر در نیویورک تایمز مورد اشاره قرار گرفت.  های پاول کروگمن ودر نوشته

ثابه م به سرمایه و تولیدی سرمایه بین تفاوت بر نیز پیکتی توماسکتابِ سرمایه 

 تضاد بابِ در انحصاریثروت انگشت گذارد که انعکاسِ اصل اساسی تئوری سرمایه 

سامرز  ۶۱۰۲ مارچ در. است شدن مالی روندِ و اندک گذاریسرمایه بین اساسی

لی پنهان در پشت مشخص نمود گسترش انحصارات توام با سودهای باال نیروی اص

گلیتز مواجه شد. گیری که با حمایت پاول کروگمن و جوزف استیرکود است، نتیجه

داری انحصاری در حال سرمایه»رای آیریش تایمز نوشت که ای بکروگمن در مقاله

 «نابودی اقتصادِ امریکا است.

شان را تغییر داده اعترافِ علنی، اقتصاددانان جریان اصلی مجبور گردیدند موضع بدون

 سوییزی و بارِن «انحصاریسرمایه »و قدرتِ تجریه و تحلیلی را تشخیص دهند که به 

 مقاله در. گشتمی بر مارکس به اصل در و استاندال و کالتسکی به آن از دورتر و

ل دو سا ۶۱۱برای »نوشت که:  ۶۱۰۲ می ماه در استیگلیتز «انحصارات جدید عصر»

مد وجود داشته است. یکی از آدام اسمیت و آمکتب فکری در مورد توزیع در

اند. دیگری آگاه ر بازارهای رقابتی متمرکز گردیدهآغاز و ب ۰۶اقتصاددانان لیبرال قرن 

ردیده، از این امر که چگونه لیبرالیسم اسمیت به تمرکز سریع ثروت و درآمد منجر گ
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 این ترجمه.)…دهدمی قرار انحصار به نشده کنترل بازراهای تمایل را بحث آغازنقطه 

شده و از ذکر مجدد آن برای اختصار کالم خودداری  منتشر روز اخبار در قبالً مقاله

 شد. م(

 فکری مکتب به که است آنانی از بردن نام خوردنمی بچشم استیگلیتزآنچه در نوشته 

. شودمی یاد لیبرالیسم مکتب برای سینیور و اسمیت از که حالی در د،ان منتسب دوم

اً بدین ارد. این امر یقینند هم مشخصی عنوان دوم فکری مکتب این که این ترجالب

داند که نمی توان از تمرکز ثروت و انحصار صحبت نمود علت است که استیگلیتز می

سوییزی اشاره نمود. در واقع مکتب  بدون اینکه به مارکس، وبلن، کالتسکی، بارِن و

 انکار تواننمی دیگر.. .است بوده ملهم مارکسی تئوری از عمیقاً اودوم مورد اشاره 

های ود که واقعیات با اقتصادیات نئوکالسیک مهربان نبوده و نظرات و سیاستنم

 .اند عروج حال در انحصاریمنتسب به تئوری سرمایه 

 سرمایه هاینظرگاه و کالتسکی با که دیگری تفکرانم مارکسیستی، سنت گستره در 

تر و یقعم بسیار گرچه مشابهی، نتایجِ به اندداشته همکاری و قرابت انحصاری

اند. سمیر امرز، کروگمن و اسیتگلیتز، رسیدهتر از متفکران جریان غالب چون سحیاتی

هایشان ی با نوشتهک، جَن تاپوروسکی، همگامین، کستاس الپاویتساس، پرابهات پاتنیا

 تئوری از اشاناقتصادی عمده کارهای در بودند، سهیم ریویو مانتلیدر این شماره 

 اند.ستفاده نمودها انحصاری سرمایه

 گوناگون جهات در را انحصاری سرمایه عمومی تئوری ریویو مانتلی گذشته،در دهه 

. است پرداخته بودند هتوج کم هابدان سوییزی و بارِن که مواردی به و داده، توسعه

 استفاده امپریالیسم بررسی در انحصاری سرمایه سنت از وقفه، بی ایبگونه نشریه

در انتشارِ مکاتبات بارِن و  ۶۱۰۰ آگوست - جوالیکه اوج آن در شماره  است، نموده

بررسی تجربی جدیدی سوییزی دیده شد. در جای دیگری، هالمن، مک چزنی، و من 
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 نشده و شده اعالم هایهزینه میانمی آمریکا بعمل آوردیم که رابطه های نظااز هزینه

 که) «هازندان مجتمع»یگری در زمینه د کار با بررسی این. دادمی نشان را نظامی

 و( م. است گردیده آمریکا اقتصاد در ایعمده کار و کسب یا صنعت به مبدل

 فروش به معطوف تالش وردم در بعدی تحقیق. شد دنبال ان نژادپرستانه زیربناهای

 اکولوژیکی تضادهای آنالیز به چنینهم انحصاری سرمایه تئوری. گرفت انجام تربیش

بوعات و ارتباطات تعمیم داده شده است. اخیراً مک چزنی و جان نیکالس در مط -

 در سوییزیبا استفاده از کار ناشناخته مانده « مرم آماده شوید»کتابشان با عنوان 

 رُباتهابه بررسی انقالب تکنولوژیک جاری در زمینه « صنعتی -قالب علمی ان» ۰۶۰۹

منتشر نموده « نابرابری عظیم»را با نامِ  مهمی جدید کار یتس مایکل و پرداخته،

از تجزیه و تحلیل بارِن و سوییزی، و « قانونِ ارزشِ جهانی»است. امین در اثرش 

 .است دهنمو استفاده ریویو مانتلی در آن بعدیتوسعه 

 و «تئوریک اشاراتِ ایپاره» انحصاری، سرمایه گمشده هاینوشته دست یافتنِ

درک عمیق از ژرفا و « داری انحصاری: فرهنگ و ارتباطاتهسرمای جامعه کیفیت»

 و بخشیده توجه قابل غنایی را سوییزی و بارِن انحصاری سرمایه تئوریپهنه 

 اُرگانیک توسعه آنان، مکاتبات تشارِان. گشود تحقیق برای را جدیدی هایزمینه

اند را مشخص یمودهپ آنالیزشان توسعه برای که فراوانی مسیرهای و آنان هایایده

 نماید.می

در خاللِ پنجاه سال گذشته تجزیه و تحلیلی که بارِن و سوییزی آغاز نمودند نقشی 

تا به امروز را،  مرکزی، در درکِ تحوالتِ پیچیده و متضادِ نظمِ اقتصادی و اجتماعی

 دنیا،چون مارکس مسئله نه فقط درک ساده بازی نموده است. هرچند برای آنان هم

 ه تغییر آن بود. نگرش آنان، نگرشی انقالبی بود.ک

  ۶۱۵۲اکتبر  ۵
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 گرایی سرمایه و بحرانمالی
 پرویز صداقتبرگردان: 

 

نـدارد کـه حبـاب بخـش      چه تاکنون رخ داده است، دیگر کسـی تردیـد  با توجه به آن

ناگزیر ترکیـد،   مسکن که رشد اخیر اقتصاد ایاالت متحده عمدتاً از آن برخاسته بود به

مدهای نـاگزیر آن  آو تردیدی نیست که بحران مالی عمومی و رکود اقتصاد جهانی پی

تاثیر کیمیاگری مـالی جدیـد    ی کسانی که تحت های اخیر برای همه هستند. طی سال

سـودهای   ،هـا  یریت بدهی پرریسک نبودند و مانند بخش اعظم شرکتتحت عنوان مد

های هشداردهنده آشکار بود. ایـن را در مجموعـه    سوداگرانه کورشان نکرده بود، نشانه

 "حباب بـدهی خـانوار  "توان مشاهده کرد:  مقاالتی که در این زمینه ارائه شده بود می

ــه  ــالی " [9](،9007)م ــدهی و ســوداگری م ــوامبر  "انفجــار ب ی  ســرمایه" [9](،9007)ن

 [9](.9005)آوریـل   "داری گرایی سـرمایه  مالی"و  [7](9007)دسامبر  "مالی -انحصاری

 در آخرین مقاله نوشتیم:

گرایـی نقـش    مدخلی برای رکود و مبنایی برای مـالی  یثابهحباب بخش مسکن به م"

ی خانوارهـای امریکـایی دارد کـه     بسیار پراهمیت و ارتباطی چنان نزدیک با رفاه پایه

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn1#_ftn1
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn2#_ftn2
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn3#_ftn3
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn4#_ftn4


 ر.آلبریتون، ل. پانیچ، س. گیندین...

 138 

ی مـالی،   نظمی گسـترده  تواند افت شدید اقتصاد و بی ضعف کنونی در بازار مسکن می

ه ظرفیتـی بـرای ایجـاد دور    هـای بهـر   تر نرخبیش  الوقوع سازد. افزایش هر دو را قریب

ــدهی       ــبت ب ــریع نس ــد س ــکن و رش ــاهش ارزش مس ــی ک ــا حت ــود ی ــاطلی از رک ب

آورد. این واقعیت کـه   کنندگان را ایجاد کند که موجی از ورشکستگی پدید می مصرف

مصرف ایاالت متحده منبع اصلی تقاضا بـرای اقتصـاد جهـانی اسـت ایـن احتمـال را       

 "تر بینجامد... نی جهانیسازد که این امر به بحرا مطرح می

المللـی پـول در    که هیئت مدیران اجرایی صـندوق بـین   در گزارش ثبات مالی جهانی

و  [5]آمیـز  گذاری مخاطره های سرمایه منتشر کرد از رشد سریع صندوق 9007سپتامبر 

مند بر روی ثبات مالی داشته باشد،  مدی نظامآتواند پی که می [7]های اعتباری مشتقه

آشـفتگی  "توانـد بـه    شدن بازار مسـکن آن مـی   و از این که افت اقتصاد امریکا و سرد

، ابراز نگرانی "های غیرمنتظره را تشدید کند رخداد شوک"تواند بینجامد که می "مالی

هـای   گرایی چنان خارج از کنترل است که شوک شد. چارچوب کلی آن است که مالی

 رسد.   گیر مالی ناگزیر به نظر می نامنتظره و جدی به سیستم و در پی آن بیماری همه

مـوج ورشکسـتگی، و بحـران اقتصـادی     این سناریوی رکود و کاهش قیمـت مسـکن،   

جهانی به سبب سرایت بیماری مالی و کاهش مصرف ایـاالت متحـده، کـه در هنگـام     

شد، اکنون به واقعیتی مشخص بدل شـده اسـت. از    نوشتن پارگراف باال تازه شروع می

 ، هراس و آشـفتگی مـالی مهـار   9005ی  اعتبار در ژوییه های رهنی کم هنگام سقوط وام

ه تنها در میان کشورها، که در خود بازارهای مـالی گسـترش یافتـه اسـت و     ناشدنی ن

اوراق  [5]ی متغیـر،  های رهنـی بـا بهـره    شوند: وام یکی پس از دیگری به آن مبتال می

هـای   وام [1]ی قرضـه،  ها(، اوراق بیمـه  مدت فاقد ایمنی شرکت )بدهی کوتاه [9]تجاری

هـای   های خـودرو، کـارت   ها، وام ی شرکت اوراق قرضه [90]ری،رهنی به مستغالت تجا

 های دانشجویی.   اعتباری و وام

http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn5#_ftn5
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn6#_ftn6
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn7#_ftn7
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn8#_ftn8
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn9#_ftn9
http://www.alborznet.ir/Fa/ViewDetail.aspx?T=2&ID=65#_ftn10#_ftn10
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گـذاری خطرپـذیر و بازارهـای پـول همگـی در معـرض        های سـرمایه  ها، صندوق بانک

کشد کـه   با توجه به شرایط کنونی ضعف تولید در اقتصاد امریکا، طولی نمیاند.  تهاجم

یابد: کاهش اشتغال، افـت   تجلی می "واقعی"این فروپاشی مالی در ارقام منفی اقتصاد 

گـران تجـاری و    گذاری، و کاهش تولید و سود. اکنـون اغلـب تحلیـل    مصرف و سرمایه

و هم اقتصاد جهـانی در معـرض رکـودی     اقتصادی بر این باورند که هم اقتصاد امریکا

فراگیر قرار دارند و شاید این رکود تا امروز آغاز شـده باشـد. آلـن گرینسـپن، ریـیس      

امروز، رشد اقتصاد امریکا صـفر اسـت.   "گفت:  9009ی  فوریه 95پیشین فدرال رزرو در 

  [99]."ما در توقف کاملیم

ی دیگـری   گوییم این است که این صرفاً سقوط اعتباری گسـترده  جا می چه در اینآن

هـای   داری بسـیاری آشناسـت، بلکـه نشـانه     نیست از همان نوع که در تـاریخ سـرمایه  

 هـای سیسـتمی اسـت کـه مـا عنـوان آن را       ی تنـاقض  ی جدیـدی در توسـعه   مرحله

ایم. ترکیدن دو حباب مهم مالی طی هفت سـال   گذاشته "مالی -ی انحصاری سرمایه"

ی  ی نقطـه  رونـده  گرایی، یا تحول پیش گر بحران مالی داری نشان در دژ مرکزی سرمایه

 ی اخیر بوده است.  ثقل از تولید به مالیه است که ویژگی اقتصاد طی چهار دهه

 "گرایی فرایند انباشت سـرمایه  مالی"قبل  چه پل سوییزی درست بیش از یک دههآن

رشـد   [99]بـوده اسـت.   9150ی  ی رشد اقتصادی از دهـه  نامید نیروی اصلی برانگیزنده

ی  دهنـده  نشـان  9150 ی سریع سودهای بخش مالی نسبت به مجموع سـودها از دهـه  

کنید به نمودار یک(. این واقعیـت کـه     تحولی است که در سیستم رخ داده است )نگاه

تری ظاهر  های هرچه بزرگ گرایی سرمایه به شکل حباب گونه مالی رسد این به نظر می

ترکد، هربار تهدیدی برای تعمیق  تر می تر و با آثاری مخربشود که به دفعات بیش می

اشتغال و اشـتغال   یعنی شرایط رشد آهسته و افزایش ظرفیت مازاد و عدم -رکود است
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و بنـابراین تحـولی بـا     -یافتـه اسـت   داری بلـوغ  ناکافی است که بیماری دایمی سرمایه

 رود.   اهمیت بسیار به شمار می

برای توجه به این مسئله نخست تحول بحرانی کنونی را که ویژگی آن ترکیدن حباب 

ی رونـد درازمـدت انباشـت، یعنـی      کنیم. در ادامه بـه مسـئله   ی میمسکن است بررس

تری از بحـران   پردازیم که در آن شرایط تاریخی گسترده گرایی، می مالی -پویایی رکود

 توان یافت. کنونی می
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 ی حباب گانه های پنج مرحله

درآمـد سـقوط حـاد     پـیش  9000ی بـازار در سـال    رسید که افـت گسـترده   به نظر می

گیـری حبـاب مسـتغالت     هـا کاسـته شـد و شـکل     اقتصادی باشد، اما از زیان فعالیـت 

 9009تر اقتصادی را کاهش داد و تنها بـه رکـودی نسـبتاً جزئـی در      اختالالت گسترده

این مسئله  9009در سال  "ماکرو ماونس"گر مالی در  پامبوی، تحلیلانجامید. استفانی 

های  نامید که طی آن حباب سوداگرانه در بازار وام "انتقال بزرگ حباب"را تیزهوشانه 

 [97]انگیزی جایگزین ترکیدن حباب بازار اوراق بهادار شد. رهنی مسکن به نحو شگفت

هـا )کـه دسترسـی بـه      ی ناچیز و تغییر ذخایر قانونی بانک های بهره فدرال رزرو با نرخ

ای بـه بـازار مسـکن راهـی کـرد،       تر ساخت(، سرمایه را به طور گسترده وجوه را آسان

زودی سـوداگری   بـه های رهنی سر به فلـک کشـید، قیمـت مسـکن اوج گرفـت و       وام

 گسترده جریان یافت.

هـای سـوداگرانه در سرتاسـر تـاریخ      چه در پی آن رخ داد از الگوی بنیـادی حبـاب   آن

گونـه ترسـیم    برگر به بهترین شـکل ایـن   کرد که چارلز کیندل داری پیروی می سرمایه

ی نـوآوری، گسـترش اعتبـاری، جنـون      : عرضـه جنـون، هـراس و سـقوط   کرده است: 

  [97]و سقوط / هراس. [95]درماندگی، [99]سوداگرانه،

 

 ی نوآوری عرضه

تواننـد   آوری انقالبی جدید، محصولی نوآورانه و جز آن، هـر کـدام مـی    بازار جدید، فن

های رهنـی بـه    ی نوآوری، تبدیل وام در این مورد، عرضه [95]ای نوآورانه باشند. عرضه

 [99]ی بدهی اوراق بهادار از طریق ابزاری مالی بود که با عنوان اوراق بهادار به پشتوانه

های  ها با استفاده از جریان نقدی که مجموع وام ، بانک9150ی  شود. از دهه ه میشناخت

هـای رهنـی موجـود منتشـر      ی وام کند اوراق بهادار به پشـتوانه  رهنی فردی ایجاد می
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های رهنیِ تبدیل شده به اوراق بهادار به شکل  کردند. در تحولی دیگر خود این وام می

شد. اوراق قرضه بـه   بندی مجدد می بسته [91]های رهنی ی وام اوراق قرضه به پشتوانه

معـروف اسـت و    [90]"حصـه "های رهنی مرکب از اوراقی بـود کـه بـه     ی وام پشتوانه

هـای رهنـی اسـت کـه بـه       های درآمدی حاصـل از وام  بندی جریان منظور از آن گروه

نخسـت   -نحوی تقسیم شده که اصل وام هر بدهی حصـه بـه ترتیـب صـورت پـذیرد     

ا هـ  خصوص در پایان ایـن دهـه، بانـک    و به 9110ی  ترین حصه و جز آن. در دهه بزرگ

هـای رهنـی    ی بدهی نمودند که مرکب از وام به ساختن اوراق بهادار به پشتوانه  شروع

 ها بود.   اعتبار( همراه با سایر بدهی خطر، با خطر متوسط و پرخطر )کم کم

تـرین حصـه    ی خطر قصور در پرداخـت بـدهی بـود و کـم     ها نماینده اکنون این حصه

برعهده داشت. سه سازمان مهم اعتباری به ی باالتر بعدی  تمامی قصور را قبل از حصه

ی  بنـدی بـاالترین درجـه    ی بـدهی، رتبـه   های باالتر این اوراق بهادار به پشـتوانه   حصه

ای اسـت کـه    گـذاری رتبـه   ی سـرمایه  بندی باالترین درجه گذاری دادند. )رتبه سرمایه

هسـتند تـامین    گـذاری در آن  ها مجاز به سرمایه احتماالً الزامات پرداختی را که بانک

ی بنجـل اسـت.( فـرض     گذاری اوراق قرضه ی سرمایه ی زیر رتبه اوراق قرضه -کند می

 "تکـه کـردن   بـرش و تکـه  "شده بود که پراکندگی جغرافیایی و بخشی پرتفوی وام و 

ها،  ترین آن گذاری را به جز پایین های این تهمیدات جدید سرمایه ریسک تمامی حصه

هـای ایـن اوراق از    ترین( حصه ی از موارد باالترین )و بزرگامن ساخته است. در بسیار

ی  گرفـت )رتبـه   ی ممکن را می در برابر ورشکستگی، باالترین رتبه "شدن بیمه"طریق 

شدت گسترده  ی تعهدات دولت امریکا است(. این همه، بازاری به که معادل رتبه "آآآ"

 "اعتبـار  کـم "اصطالح  گیرندگان به سرعت وام های رهنی پدید آورد. این امر به برای وام

تر خارج از بازار رهن بودند. و خالقان بانکی این اوراق بهـادار،   را نیز دربرگفت که پیش
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هـا را در سرتاسـر بازارهـای مـالی جدیـد        های اعتبـاری بـاال آن   دست آوردن رتبه با به

 جهانی به فروش رساندند.

بـود   [99]خارج از ترازنامه [99]یچه در حباب مسکن اهمیت مبرمی داشت مجراها آن

هـای   کـه خـود بانـک    -معروف اسـت  [97]یگذار که به تمهیدات ساختاریافته سرمایه

ی بـدهی طراحـی شـد. ایـن      داری اوراق بهادار به پشتوانه و برای نگه -مجازی هستند

ا را با اتکا به بـازار اوراق  ه ی بدهی اشخاص حقوقی ویژه، خرید اوراق بهادار به پشتوانه

کردند. بدین معنا  مدت تامین می به منظور استقراض وجوه کوتاه [99]مدت بهادار کوتاه

مدت  ( وجوه کوتاه"ها دارایی ی مدت به پشتوانه اوراق بهادار کوتاه"که )از طریق انتشار 

گرفتنـد. بـه منظـور     گذاری در اوراق بهـادار بلندمـدت قـرض مـی     را به منظور سرمایه

بـا   [95]"ی ریسک اعتباری معاوضه"گذاران، ترتیبات  بخشی مجدد به سرمایه اطمینان

سـاخت.   را درگیـر مـی   "بانک آمریکا"های بزرگ مانند  شد که بانک ها تنظیم می بانک

گذاری )در این مـورد خریـداران معاوضـه( در     در این بانک تمهیدات ساختاری سرمایه

دادنـد و وعـده    معاوضه( انجام مـی  ها )فروشندگان و های فصلی به بانک مقابل پرداخت

 "گـذاری  تمهیدات سـاختاری سـرمایه  "های  رتی که ارزش داراییکردند که در صو می

کاهش یافت، اعتبار آن از دست رفت و با ورشکستگی مواجه شد پرداخـت کالنـی بـه    

ای  ها را در برابر ریسک بـالقوه  آن صورت پذیرد. این موضوع همراه با سایر عوامل بانک

  [97]اند. هکردند به دیگری منتقل کرد تر گمان می رها ساخت که پیش

 

 گسترش اعتباری

 -شوند ها بدهکارتر می گسترش اعتباری ـ که به معنای آن است که مردم و شرکت

بسیار ی  های بهره ی تشکیل حباب قیمت دارایی است. در حباب مسکن نرخ الزمه

ها،  ای بانک ناچیز به دنبال ترکیدن حباب بورس اوراق بهادار و تغییر الزامات ذخیره
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شان، گسترش  گیرندگان را، به رغم سوابق اعتباری اعتبار در دسترس انواع و اقسام وام

ی فدرال رزرو، با کاهش نرخ  آغاز شد که هیئت مدیره 9009ی  داد. این فرایند از ژانویه

ترین سطح بعد از جنگ دوم جهانی یعنی  درصد به پایین 7درال از اصلی وجوه ف

درپی کاهش  مرتبه کاهش پی 99های بهره را طی  ، نرخ9007درصد در ژوئن  یک

  [95]دادند.

گیرندگان رهنی را  پدید آمد، تامین مالی ارزان، شمار وام در حباب مسکن که متعاقباً

ی  های بهره های مسکن در حال رشد بود افزایش داد. ترکیب نرخ به رغم آن که قیمت

تر  تحمل ی قابل تر به پرداخت اقساط ماهانه های رهنی طوالنی العاده ناچیز و وام فوق

سال ثابت مانده بود و  70 منجر شد. با توجه به این که دستمزدهای واقعی طی

ندرت شاهد پرداختی بیش از حداقل دستمزد  به [99]ی کار مشاغل افراد فاقد سابقه

معنای آن است تحمل بود، به  ای هنوز غیرقابل های ماهانه بودند، اگر چنین پرداخت

های  تری طراحی شد. این اغلب به شکل نرخ ی حتی پایین های اولیه که پرداخت

بود که تعیین مجدد آن پس از یک  "فریبنده"ی اندک  های بهره ی متغیر با نرخ بهره

پذیر بود. خریداران  تر، امکان ی مشخص مقدماتی، معموالً سه تا پنج سال یا کم دوره

استطاعت "ای، اکنون  های سرمایه پرداخت بهره و عدم پرداخت موبیش با عد جدید، کم

 های باالتر را داشتند.  هایی حتی در قیمت خانه "خرید

ها به سبب شادمانی ناشـی از رونـق شـدید مسـتغالت فریـب       لوح خانه خریداران ساده

هـا   هایشـان بـدان   سادگی به این باور رسیدند که رشد مداوم بهـای خانـه   خوردند و به

شـان را دوبـاره    هـای رهنـی   های فریبنده منقضی شد وام دهد وقتی این نرخ مکان میا

درصد ارزش تخمینی  900اعتبار بالغ بر  های رهنی کم تامین مالی کنند. بسیاری از وام

بنـدی ایـن    ای برای تولید و بسـته  اعتبار از هر انگیزه های کم شد. مبتکران وام خانه می

سـرعت بـه    شـد بـه   بنـدی مـی   هایی که مجدداً بسـته  را که وامها برخوردار بودند چ وام
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ی خریـد مسـکن کـه     سـرعت فزاینـده   هـای بـه   شد. و البته، هزینه دیگران فروخته می

هـا و   داد شـامل جهـش زیـادی در کمیسـیون     اعتبـار پوشـش مـی    های رهنی کـم  وام

ایجـاد رهـن   کـارگزاری و   "صنعت"ها به انبوه افرادی بود که غارتگرانه در  الزحمه حق

اعتبار منتشر شده و تبلوریافته در اوراق بهادار  های رهنی کم اشتغال داشتند. حجم وام

بـه   9005در اوج خـود در سـال    9009میلیارد دالر در  57های رهنی از  ی وام به پشتوانه

 [91]میلیارد دالر رسید. 509

 

 جنون سوداگرانه

ویژگی جنون سوداگرانه افزایش سریع مقدار بدهی و به همان نسـبت کـاهش سـریع    

های مالی استفاده شـد کـه نـه     های سنگین برای خرید دارایی کیفیت آن است. از وام

هـای   ض قیمـت های درآمدی که ایجاد خواهند کرد بلکه صرفاً بر فـر  مبتنی بر جریان

ی  مالیـه "ها متکی بود. این چیـزی اسـت کـه هـایمن مینسـکی       ی این دارایی فزاینده

ی بـدهی بـا    اوراق بهـادار بـه پشـتوانه    [79]یا ابرسوداگری نامیـده اسـت.   [70]"پانزی

نی ایـن  به طور روزافزو [79]"اوراق سمی"اعتبار یا  های رهنی کم رهاشدن در برابر وام

 کردند. شکل کالسیک را پیدا می

اعتبار در این قفس گرفتار نشدند. جماعـت   گیرندگان کم دهندگان رهنی و وام تنها وام 

ای از سوداگران مستغالت درگیر خرید خانه به منظـور فـروش آن در قیمتـی     فزاینده

را طبیعـی  هایشان  باالتر شدند. بسیاری از مالکان مسکن نیز افزایش سریع ارزش خانه

ی ناچیز برای تامین مالی مجدد بهره بردنـد   های بهره و دایمی دانستند و از مزیت نرخ

هایشان منصرف شدند. این روشی برای حفظ یا افزایش سـطوح   و از ارزش نقدی خانه

مصرف بود به رغم آن که دستمزد اغلب کارگران تغییری نکـرده بـود. در اوج حبـاب،    

هزار میلیارد  99/9معادل  9005نی تنها بین اکتبر و دسامبر های ره استقراض جدید وام
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هزار میلیارد ریال رسـاند کـه    77/9دالر افزایش یافت و بدهی معوق رهنی را درکل به 

  [77]درصد تولید ناخالص داخلی امریکا است. 9/71معادل 

 

 درماندگی

گیری بازار مالی است که اغلـب ناشـی از    گر تغییری ناگهانی در جهت درماندگی نشان

های بهره آثار  به سبب افزایش نرخ 9007رخدادی برونی است. حباب مسکن نخست در 

های  گیری قیمت مسکن در مناطق داغ وام خود را نمایان کرد که باعث بازگشت جهت

گیرنـدگان کـه وابسـته بـه      اعتبار، عمدتاً در کالیفرنیا، آریزونا و فلوریدا شـد. قـرض   کم

ی بسیار ناچیز برای تـامین مـالی    های بهره های دورقمی در بهای مسکن و نرخ افزایش

ی متغیـر بودنـد، ناگهـان بـا      های بهـره  مجدد یا فروش خانه پیش از تعیین مجدد نرخ

ای مواجه شدند که حاال داشت افـزایش   های رهنی کاهش قیمت مسکن و پرداخت وام

گذاران از سردشـدن بـازار    یافت(. شروع نگرانی سرمایه زودی افزایش می یافت )یا به می

مسکن در برخی مناطق، به کل بازار رهنی گسترش یافت و کل اقتصاد را تحت تـاثیر  

منظـور حفاظـت از   ی بدهی با اعتبار که بـه   ، معاوضه9005ی نخست  قرار داد. در نیمه

درصـد   91گذاران، و سوداگری روی کیفیت اعتبارات، طراحـی شـده بـود کـالً      سرمایه

  [79]میلیارد دالری افزایش یافت. 5/99برای پوشش بدهی 

 

 سقوط و هراس

ی  شود کـه مشخصـه   ایی حباب مالی با عنوان سقوط و هراس شناخته میی نه مرحله

)یعنی نقدشوندگی( است. وجوه نقـده   "گریز به کیفیت"ها در  آن فروش فوری دارایی

داد  رخ 9005ی  کند. سقوط اولیه که بازار را تکـان داد در ژوییـه   بار دیگر پادشاهی می

میلیـارد دالر اوراق   90کـه تقریبـاً حامـل     [75]ر استرنزگذاری ب که دو صندوق سرمایه
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های رهنی بود منفجر شد. همچنان کـه روشـن شـد کـه ایـن       ی وام بهادار به پشتوانه

شان را مشخص سازند  یها گذاری قادر نیستند ارزش واقعی دارایی های سرمایه صندوق

های بسـیاری در اروپـا، آسـیا و همچنـین در ایـاالت متحـده نـاگزیر شـدند بـه           بانک

اعتبار مسموم اذعان کنند. در میـان موسسـات    های رهنی کم شان در برابر وام رهابودن

هایشـان اطـالع ندارنـد     هـای مسـموم در میـان دارایـی     مالی که هیچ یک از سطح وام

 فت که سقوط اعتباری سنگینی به دنبال خود داشت. یا هراسی گسترش می

گـذاری   گسترش سقوط اعتباری، نبع اصلی تامین مالی تمهیـدات سـاختاری سـرمایه   

مدت بود قطع کرد. این باعث شـد ریسـک بسـیار     ها را که بازار اوراق بهادار کوتاه بانک

بار آشکار گـردد.  های معوق با اعت ی وام های بزرگ به سبب معاوضه زیاد برخی از بانک

ی رهنـی   دهنـده  کـردن وام  کننـده ورشکسـتگی و نجـات بعـدی و ملـی      رخداد تعیین

است که نخستین بانـک بریتانیـایی    9005در سپتامبر  [77]انگلستان یعنی نورترن راک

هـا را تجربـه کـرد بـه نحـوی کـه        که طی بیش از یک قرن خروج سپرده از بانکبود 

شـان صـف کشـیده بودنـد. ورشکسـتگی       های سپرده مشتریان آن برای خروج حساب

ی قصور در پرداخـت   ها معاوضه ی امریکایی نیز آغاز شد زیرا آن گران اوراق قرضه بیمه

هنی تضمین کرده بودند. این تحول بـه  های ر ی وام وام را روی اوراق بهادار به پشتوانه

  [75]طور خاص سرمایه را در معرض تهدید قرار داد.

یافت که بازتاب این واقعیـت بـود    سرعت در سرتاسر جهان گسترش می هراس مالی به

شدت درگیر سوداگری روی اوراق بهادار امریکـایی بـه    المللی به گذاران بین که سرمایه

هراس گسترده به کاهش رشد اقتصاد جهـانی بـه    [79]های رهنی بودند. ی وام پشتوانه

تر انجامید که برای اقتصاددانان معـرف رکـود اقتصـادی اسـت.      درصد یا کم 5/9سطح 

یافـت ناشـی از    بخش اعظم این هراس که از طریق بازارهای مالی جهانی گسترش می

دانسـت اوراق   سیستمی چنان پیچیده و غیرشـفاف بـود کـه در آن هـیچ کـس نمـی      
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دهـی   ید وامی امریکا و کاهش شد مسموم کجا هستند. این امر به گریز به اوراق خزانه

 منجر شد.

به صراحت اعالم کرد که نظـام مـالی وارد    "استریت جورنال وال" 9009ی  ژانویه 91در 

جنـون، هـراس و   "برگـر در کتـاب    شده است که به مـدل کینـدل   "ی هراس مرحله"

ی نهایی با تزریق  دهنده ی فدرال رزرو به عنوان قرض اشاره دارد. هیئت مدیره "سقوط

درصـد   55/9م واکنش نشان داد به نحوی که نرخ اصلی فـدرال را از  نقدینگی به سیست

درصد در ژانویه کاهش داد و انتظار کـاهش بیشـتر نـرخ بهـره را بـه       7در سپتامبر به 

 دنبال داشت.

میلیارد دالری وارد شد. اما هیچ چیـز تـا هنگـام     950ی انگیزشی  دولت فدرال با بسته

( بحران را که مبتنی بـر ورشکسـتگی بخـش    9009نگارش این مطلب )در اوایل مارس 

ی  هـای جدیـد در پـی مواجهـه     اعظم بازار رهنـی چنـدهزار میلیـارد دالری و شـوک    

ی باال، متوقـف نکـرد. بـیش از هـر      های بهره های وام رهنی با نرخ متغیر با نرخ میلیون

 تر سخت در فشار بود حادتر کـرد و  چیز، پایان حباب مسکن وضعیت مالی را که پیش

درصد تولیـد ناخـالص داخلـی     59کنندگان امریکایی را که خریدهایشان معادل  مصرف

 شدت مقروض ساخت. است به

هنوز مشخص نیست که این افت اقتصـادی در نهایـت چـه قـدر جـدی خواهـد بـود.        

 70-90گویند که قیمت مسکن به طور متوسط باید چیزی حـدود   گران مالی می تحلیل

ی بیشتر کاهش یابد تـا هماهنـگ بـا رونـدهای تـاریخی      درصد و در برخی مناطق حت

تجربـه   9005ی چهـارم   ماهـه  کاهش قیمت مسکن افـت شـتابانی را در سـه    [71]باشد.

کنندگان به سبب مسایل دیگری  این مسئله، همراه با این واقعیت که مصرف [90]کرد.

ی سوخت و غذا با شرایط دشواری مواجهن ضامن سـقوطی جـدی    مانند بهای فزاینده

ی دیگـر بـه   کنند و به حبـاب  اشاره می "ی حباب چرخه"است. برخی ناظران اکنون به 
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 [99]نگرند. عنوان تنها راه برای جلوگیری از فاجعه و بازگشت سریع رشد به اقتصاد می

 کنند. بینی می ی رشد دایماً اندک را پیش دیگران دوره

داران بزرگ، از طریـق ترتیبـات    کت نزولی، منافع سرمایهیک چیز قطعی است. در حر

هایشان قرار گرفته  گذاری سازی، نسبتاً در جای مناسبی برای حفاظت از سرمایه مصون

است و معموالً قادرند از دولت درخواست نجات بکنند. آنان همچنین هزاران راه دارند 

تصادی تحمیـل کننـد. بنـابراین    مراتب اق تر سلسله ها را به سطوح پایین که این هزینه

کننـدگان و بـر    گذاران کوچک، کارگران و مصرف ها به شکل نامتناسبی بر سرمایه زیان

دادهـایی از ایـن دسـت در     شود. ماننـد تمـامی رخ   اقتصادهای جهان سوم تحمیل می

ی نهایی تمرکز بیشتر بخش مـالی و اقتصـادی، هـم در مقیـاس      تاریخ سیستم، نتیجه

 مقیاس جهانی است.ملی و هم در 

 

 گرایی بحران مالی

ی تکامل این حرکت نزولی که هنوز باید از طریق ایـن سیسـتم    در حال حاضر، درباره

انداز تاریخی درازمـدت، ایـن    توان گفت. اما از چشم راه خود را بیابد چیز بیشتری نمی

کـود در  گرایـی دانسـت، کـه شـبح ر     تر مـالی  های بحران عام توان نشانه رخدادها را می

تـری کـه ریشـه در تولیـد      تر و عمیق کمین آن است. با شناسایی این مسایل گسترده

ی  ی جامعـه  توانیم اهمیت تحوالت بـاال در انباشـت سـرمایه و آینـده     طبقاتی دارد می

 داری را روشن سازیم. طبقاتی سرمایه

رییس شرکت مورگان  [99]نظران بسیاری اقتصاد امریکا را به قول استفن روچ، صاحب

جـایگزین حبـاب   حباب مهیب اعتبار ارزان... و حبابی که "به خاطر  [97]استنلی آسیا

هـای   حبـاب "اند. روچ در جای دیگری گفتـه اسـت    به باد انتقاد گرفته "شود دیگر می

بیشـتر   "دهنـد  هایی از اقتصاد واقعی که تحت تـاثیر قـرار مـی    تر و بخش امریکا بزرگ
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خـرج خـانوار افـزایش یافتـه اسـت، در       درصد درآمد قابل 977اند. بدهی خانوار به  شده

های غیرمـالی بـه    های مالی سر به فلک رسانده و بدهی شرکت حالی که بدهی شرکت

کننده، شـرکتی   این انفجار بزرگ در بدهی ـ مصرف  [99]طور مدام افزایش یافته است.

درصد تولید ناخالص داخلـی در   700دل بیش از و دولت ـ نسبت به اقتصاد واقعی )معا 

رشـد انجامیـده    ثبـاتی روبـه   ( اقتصاد را تغییر داده و بـه بـی  9005اوج حباب مسکن در 

  [95]است.

وری ملی را پیوسته با اعتیاد اقتصاد امریکا به رنج نظران متعارف اغلب این روان صاحب

دانند که بر اثـر تزریـق    اندازهای شخصی می مصرف باال، استقراض سنگین و محو پس

پذیر شده و به سبب هژمونی دالر امریکا تشویق شده است. امـا   سرمایه از خارج امکان

ت سرمایه همراه با اقتصاددانان رادیکال مسئله را تحول ساختاری در خود فرایند انباش

گرایـی خوانـده    دانند ـ که اکنـون عمومـاً مـالی     فرایندی تاریخی در طی چند دهه می

گذار مفید تولیـد وارونـه شـده و     شود ـ و در آن نقش سنتی مالیه به عنوان خدمت  می

 اکنون مالیه بر تولید حاکم شده است.

« تولید و مالیه»ا عنوان ای ب ربع قرن پیش از این هری مگداف و پل سوییزی در مقاله

گرایی فرایند انباشت سرمایه تاکیـد کردنـد. آنـان بـا      ی مالی در مانتلی ریویو بر مسئله

را واکـنش بـه رکـود    کـه انفجـار مـالی     [97]("تز رکود"ای )موسوم به   ع از نظریهوشر

جبران ظرفیت تولیدی مـازاد  "گرایی در  دانست بحث کردند که مالی اقتصاد واقعی می

هم از طریق تاثیر مستقیم آن بر اشتغال و هم به طور مـوثر از طریـق    "صنعت مدرن

ها )که اکنـون تحـت عنـوان     برانگیختن تقاضای ایجادشده بر اثر افزایش ارزش دارایی

شـود: آیـا    اما طبعاً این سوال طرح می [95]شود( موثر است. ن یاد میاز آ "اثر ثروتی"

 تواند مستمر باشد؟ آنان پاسخ دادند: چنین فرایندی می
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ی بخش مـالی کـه در بـاال از آن     از نظرگاه تاریخی، یعنی با توجه به استقالل گسترده

نهایت ادامه یابد. امـا آیـا در مواجهـه بـا      تواند بی بحث شد، تورم مالی از این دست می

اند؟  امان بخش مولد ناگزیر به فروپاشی نیست؟ آیا این دو بخش واقعاً مستقل رکود بی

هـای   ونگوییم که ماننـد بسـیاری از جنـ    یا این که ما صرفاً از حبابی تورمی سخن نی

داری نـاگزیر از ترکیـدن اسـت؟ هـیچ پاسـخ       ی سـرمایه  سوداگری در تـاریخ گذشـته  

ها داد. اما ما به این نظر تمایـل داریـم کـه در     توان به این پرسش ای نمی کننده متقاعد

ای مانند  داری ـ به استثنای بروز شوک کامالً غیرمنتظره  ی کنونی تاریخ سرمایه مرحله

المللی ـ همزیستی رکود در بخـش تولیـدی و تـورم در      لی بینسقوط نظام بانکی و پو

  [99]تواند برای مدت زمان درازی استمرار یابد. بخش مالی می

د بنیادی اقتصـاد واقعـی   گویند که در بطن گرایش به مالیه رکو مگداف و سوییزی می

داری مـدرن اسـت. در ایـن نظـر، آنقـدر کـه        وجود دارد که وضعیت طبیعـی سـرمایه  

نیـاز بـه تبیـین دارد رکـود نیازمنـد توضـیح        9170ی  های رشد سریع مانند دهـه  دوره

 نیست. 

یافتـه   جریان اصلی اقتصاددانان توجه کافی بـه گـرایش رکـودی در اقتصـادهای بلـوغ     

مثابـه   داری به ایدئولوژی اقتصادی متداول رشد سریع ویژگی ذاتی سرمایهاند. در  نکرده

شود. بنابراین در برابر آنچه شبیه آغـاز افـت اقتصـادی     یک سیستم در نظر گرفته می

ای بـدانیم ـ پـردرد امـا      ای چرخه شویم که آن را صرفاً پدیده ای است ترغیب می عمده

به وقـوع خواهـد پیوسـت و رشـد شـتاب      کننده. دیر بازود بهبودی کامل  خودتصحیح

 گیرد. اش را از سر می عادی

اما دیدگاه اقتصادی کامالً متفاوتی هست که مگداف و سـوییزی از نماینـدگان اصـلی    

داری،  گوید مسیر طبیعی اقتصادهای بالغ سـرمایه  روند این دیدگاه می آن به شمار می

غربـی و ژاپـن، مسـیر رکـود      کشورهایی مانند ایاالت متحده، کشورهای اصلی اروپای
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هـای   های ادواری امـروز صـرفاً گسسـت    انداز، بحران است نه رشد سریع. در این چشم

دهند بلکه به موانع جدی و بـه نحـو    موقتی در فرایند پیشرفت شتابان را تشکیل نمی

 ای بلندمدت انباشت سرمایه اشاره دارند. فزاینده

شد یابد باید به طـور مـداوم منـابع جدیـد     داری برای آن که همچنان ر اقتصاد سرمایه

کند پیـدا کنـد. امـا در تکامـل تـاریحی       تقاضا برای مازاد در حال رشدی که ایجاد می

وری  ای که بهـره  گذاری جویانه شود که بخش اعظم مازاد سرمایه اقتصاد زمانی پیدا می

آور گـذاری سـود   مهیب و در حال رشد سیستم قادر نیست مجاری کافی برای سرمایه

( بلـوغ  9جدید پیدا کند. دالیـل ایـن امـر پیچیـده و مربـوط بـه ایـن عوامـل اسـت )         

ای صنعتی دیگر نیازی به ساخت از نو نـدارد بلکـه    اقتصادهایی که در آن ساختار پایه

تواند صرفاً از طریق ذخایر استهالک تامین مالی  شود )و از این رو می صرفاً بازتولید می

ساز تولیـد   هایی دوران آوری جدیدی که انگیزه ی طوالنی که فنها ( نبود دوره9شود(؛ )

ی گسترده از  سازد مانند معرفی اتومبیل )حتی استفاده کند و اقتصاد را متحول می می

 ساز قبلی نداشت( های دگرگون آوری رایانه و اینترنت اثر انگیزشی بر اقتصاد مانند فن

اضای مصـرفی در قعـر اقتصـاد را محـدود     ی درآمد و ثروت که تق ( نابرابری فزاینده7)

گذاری دارد به نحوی که ظرفیت تولیـدی   سازد و گرایش به محدودساختن سرمایه می

پـردازد تـا    یابـد و ثـروت بیشـتر بـه سـوداگری مـالی مـی        استفاده نشده گسترش می

( فراینـد  9های تولید کاالهـا و خـدمات؛ و )   ـ بخش« واقعی»گذاری در اقتصاد  سرمایه

انجامـد ـ کـه     سازی )انحصارهای چندجانبه( به تضعیف رقابـت قیمتـی مـی    ریانحصا

  [91]شود. پذیری و پویایی سیستم در نظر گرفته می معموالً نیروی اصلی انعطاف
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 9170ی  د حضور خود را موثرتر از همیشه در بحران بزرگ دههبه لحاظ تاریخی، رکو

ی اقتصادی که جنگ دوم جهانی ایجاد کرد و شرایط استثنایی  نشان داد. انگیزه

در رکود گسست ایجاد  "عصر طالیی"مساعد بالفاصله پس از جنگ در به اصطالح 

د به عرصه رکو 9150ی  کرد. اما با فروکش کردن شرایط مساعد بار دیگر در دهه
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اکنون ادامه  برداری از ظرفیت صنعتی آغاز شد و تا هم بازگشت. کاهش جهانی بهره

درصد بود )قابل  9/51به طور متوسط تنها  9005-9159ی  برداری در دوره دارد، نرخ بهره

آمد آن  (. این امر تاحدودی پی9170-71ی  درصد در دوره 95مقایسه است میانگین 

  [50](.9خالص کاهش یافته بود )نگاه کنید به نمودار  گذاری است که سرمایه

ی جــایگزینی تجهیــزات  گــذاری خــالص )بعــد از محاســبه نقــش کالســیک ســرمایه

اسـت. در سـطح بنگـاه، ایـن     داری روشن  ی سرمایه ی توسعه شده( در نظریه مستهلک

گـذاری را کـه معـادل سـود      گذاری است که مازاد جویای سـرمایه  تنها خالص سرمایه

ی  کنـد ـ زیـرا باقیمانـده     هـا را جـذب مـی    ی( بنگاه گذاری نشده ناشده )و مالیات توزیع

های مصرف سـرمایه   گذاری جایگزینی است که اندوخته گذاری ناخالص سرمایه سرمایه

ای بــا عنــوان  طــور کــه هارولــد واتــر، اقتصــاددان، مقالــه دهــد. همــان را پوشــش مــی

 دریافت، 9197در  "گذاری خالص سرمایه"

گذاری منجر به حصـول پایـان    ی فردی نمونه، کاهش خالص سرمایه در سطح موسسه

شود: انباشـت سـرمایه.    های غیرمالی می دار بنگاه منطق وجودی تاریخی و عمیقاً ریشه

کـم   اند، دسـت  ی حسابداری، که مشمول مالیات نشده ناشده تقسیم در نتیجه سودهای

ــران  ــد جب ــته، فاق ــالص    در اقتصــاد بس ــه شــکل خ ــوثر ب ــنتی ضتقاضــای م ــای س ه

  [59]گذاری{ است. سرمایه

لص در بخـش خصوصـی اسـت کـه بـا جـذب مـازاد اقتصـادی         گذاری خا این سرمایه

گـذاری   داری بود. ایـن خـالص سـرمایه    رشد زمانی نیروی اصلی اقتصاد سرمایه درحال

گیری نظامی( بود کـه بـه    ثابت غیرمسکونی خصوصی )همراه با مخارج دولتی با جهت

گـذاری   یاری کرد. کاهش این گونه سرمایه 9170ی  دهه "عصر طالیی"خلق و استمرار 

)با استثنائات کوتاهی در اواخـر   9150ی  )نسبت به تولید ناخالص داخلی( در اوایل دهه

داد اقتصاد قـادر   ( بود که نشان می9110ی  و اواخر دهه 9190ی  اوایل دهه ـ 9150ی  دهه
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کند و بنابراین آغـاز   ای نیست که تولید می گذاری جویانه به جذب تمامی مازاد سرمایه

 در اقتصاد واقعی کاالها و خدمات را نشان داد. تعمیق رکود

سـالی کـه    90تـر شـد. نـه سـال از مجمـوع       ی اصلی بـا گذشـت زمـان وخـیم     مسئله

گذاری ثابت غیرمسکونی نسبت به تولید ناخالص داخلی طی نیم قرن اخیر )تا  سرمایه

تـا   9197قرار دارد. بین  9000و  9110ی  ترین سطح ممکن بود در دهه ( در کم9007سال 

، درست قبل از سـقوط بـازار سـهام ـ درصـدی از تولیـد       9000ـ تنها در یک سال  9007

کـرد بـه    ناخالص داخلی که تشکیل سرمایه ثابت غیرمسکونی خصوصی نمایندگی می

گذاری  درصد( رسید. روشن است که ناکامی در سرمایه 9/9) 9171-51های  میانگین سال

گـذاری نیسـت. شـاخص ایـن امـر       سـرمایه وجـوی   به سبب فقـدان مـازاد در جسـت   

میلیـارد   700هایی است که امروز روی کوهی از نقدینگی قرار دارنـد ـ بـیش از     شرکت

گذاری بـه سـبب کمبـود     ها صورت پذیرفت در زمانی که سرمایه انداز شرکت دالر پس

  [59]مجراهای سودآور کاهش یافته بود.

ی گذشته به سبب کاهش  تر شدن اوضاع در چند دهه ای که مانع از وخیم دلیل عمده

ی در حـال رشـد    گذای و محدودیت مخارج غیرنظامی دولت شده مالیه خالص سرمایه

بیمـه و مسـتغالت   بوده است. مالیه مجرای مهمی برای مازاد اقتصادی در امور مـالی،  

ایحاد کرد که بسیاری را در این بخش غیرمولد اقتصاد به کار گرفـت در حـالی کـه از    

ای بـرای   ها )اثر ثروتی( به طـور غیرمسـتقیم انگیـزه    طریق تاثیر افزایش ارزش دارایی

 تقاضا شد.

ی اقتصاد مخارج نظـامی   های اخیر نیروی اصلی برانگیزنده نظر از تقاضا، در سال صرف

 "لومونـد دیپلماتیـک  "در  9009ی  طور که چالمرز جانسون در فوریـه  ده است. همانبو

 نوشت:
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تـر از   بـزرگ  9009ی وزارت دفاع امریکا برای سـال مـالی    ریزی شده های برنامه هزینه"

ی تکمیلـی بـرای    ی کشورهای دیگـر بـود. خـود بودجـه     ی نظامی مجموع همه بودجه

انستان که بخشی از بودجه ی رسمی دفـاعی  های جنگ جاری در عراق و افغ پرداخت

های نظامی روسیه و چین است. بـرای نخسـتین بـار     تر از مجموع بودجه نیست، بزرگ

هـزار میلیـارد دالر خواهـد     فراتر از یـک  9009در تاریخ، مخارج دفاعی برای سال مالی 

ی  هـه ی د نظر از دو جنگ در جریان پرزیدنت بوش، مخارج نظامی از نیمه بود... صرف

ی دفـاعی   ترین بودجـه  بزرگ 9009ی دفاعی سال مالی  دو برابر شده است. بودجه 9110

 [57]."از جنگ دوم جهانی تا امروز است

کنـد بـرای خـروج     ی فـراهم مـی  پیکر ای که چنین مخارج نظامی غول اما حتی انگیزه

گرایـی بـه مثابـه     اقتصاد امریکا از رکود کافی نیست. بنابراین وابستگی اقتصاد به مالی

 شود.  نیروی محرک اصلی بیشتر می

شدت تغییریافتـه در سـخنرانی    با اشاره به وضعیت اقتصادی به 9119سوییزی در سال 

 آموختگان اقتصاد هاروارد گفت: در برابر دانش

هـای آخـر    شـد. در مرحلـه   گذشته با مالیه به عنوان یار کمکی تولیـد رفتـار مـی    در"

های تجاری تمایل داشت زندگی مسـتقل خـود را داشـته باشـد و      گسترش در چرخه

دادها عمری کوتـاه داشـت و تـاثیرات     قاعده، این رخ مازادهای سوداگرانه ایجاد کند. به

هـای اخیـر    چه در سـال  در مقابل، آن مستمری روی ساختار و کارکرد اقتصاد نداشت.

ی پررونق اقتصاد که در مقابـل در   رخ داده رشد نسبتاً مستقل بخش مالی، نه در دوره

گیـری   ی رکود سطح باال )سطح باال به خاطر کمکی که بخش عمـومی بـا جهـت    دوره

کنـد( کـه در آن صـنعت خصوصـی سـودآور اسـت امـا فاقـد          نظامی بـه اقتصـاد مـی   

گذاری واقعی خصوصی وجـود   رای گسترش است، از این رو، رکود سرمایههایی ب انگیزه

 دارد. 
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ی خـود را   داران آن مثـل همیشـه مایلنـد سـرمایه     هـا و سـهام   جا که شرکت اما از آن

ریزند کـه واکـنش ایـن بازارهـا      شان را به بازارهای مالی می ها پول گسترش دهند، آن

ی انـواع جدیـد جـذاب     شـد و ارائـه  ر گسترش ظرفیت برای حضور این مبـالغ درحـال  

 9190ی  آغاز شـد و واقعـاً در دهـه    9150ی  ابزارهای مالی است. چنین فرایندی در دهه

اوج گرفت. اما در پایان دهه، ساختار قدیمی اقتصاد، متشکل از نظام تولیدی که نظـام  

کمکی مالی در خدمتش بود بـه سـاختار جدیـدی راه گشـد کـه در آن بخـش مـالی        

ی باالیی از استقالل دست یافت و بر فراز نظام تولیدی  یافته به درجه گسترششدت  به

  [59]."بنیادی قرار گرفت. این اساساً آن چیزی است که اکنون داریم

ی انحصـاری ـ مـالی بـرای گریـز از       ی سـرمایه  مرحلـه داری در  از این منظر، سـرمایه 

ای متکی بر متـورم سـاختن نظـام اعتبـار ـ       های رکود به نحو فزاینده ترین جنبه وخیم

گرایـی راهـی بـرای خـروج از      بدهی است. عالوه بر این، هیچ چیز در خود فرایند مالی

ال در کانون نظام کند. امروز ترکیدن دو حباب طی هفت س این مارپیچ باطل ارائه نمی

گرایی دارد، که در پشت آن رکـودی عمیـق کمـین     داری اشاره به بحران مالی سرمایه

کرده است و اکنون هیچ راه مشـهودی بـرای خـروج از آن وجـود نـدارد مگـر ایجـاد        

 های بیشتر. حباب

ی بیماری است؟ بحث گفتـه شـده    ی حقیقی است یا صرفاً نشانه گرایی مسئله آیا مالی

گرایـی اسـت کـه در حـال      ی مـالی  شود که رکود ایجادکننده نتیجه منتهی می به این

کند. اما باید  لنگان حرکت می ی اصلی است که سیستم از طریق آن لنگ حاضر وسیله

ی کامالً متفاوتی  توجه داشت آثار اخیر برخی اقتصاددانان رادیکال در امریکا به نتیجه

گرایی است نـه   کند. در این نظر این مالی د میگرایی رکود ایجا دست یافته است: مالی

 ی حقیقی است. رکود که مسئله
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انستیتوی پژوهشی اقتصاد سیاسی که توماس  9005توان در گزارش تحقیقی نوامبر  می

ایـن موضـع را یافـت. پـالی      "گرایی چیسـت و چـرا اهمیـت دارد    مالی"پالی با عنوان 

صادی عموماً اندک... در تمامی کشورها بـه  گرایی با رشد اقت دوران مالی"نویسد که  می

گرایی که  جز انگلستان، همراه بوده است، میانگین نرخ رشد ساالنه در طی دوران مالی

ی رونـد   دهنـده  ، ظـاهراً رشـد نیـز نشـان     آغاز شـد کـاهش یافـت. بعـالوه     9151بعد از 

بـود و   9190ی  تر از رشد در دهه کم 9110ی  ای است به نحوی که رشد در دهه کاهنده

نویسـد کـه    وی در ادامه مـی  "این رشد کاهش یافت. 9000ی  های دهه باز هم در سال

ثبات باشد و به رکـود مسـتمر    تواند بی گرایی ایجاد کرد می ی تجاری که مالی چرخه"

 "رکود مسـتمر "ی بحث پالی آن است که این  ترین جنبه عالوه بر این، مهم "بینجامد.

گرایـی حاصـلرمود مسـتمر باشـد. بنـابراین وی       نه آن که مالی گرایی است، پیامد مالی

ی درآمـد اساسـاً    ثبات دستمزد و نـابرابری فزاینـده  "معتقد است که عواملی همچون 

ی تجـاری   چرخـه "شـود   است. گفته مـی  "حاصل تغییرات ناشی از منافع بخش مالی

یشتر ناشی است به نوسان ب "ی مبتنی بر بدهی کیش مالیه"که در چیرگی  "جدیدی

گرایی اقتصاد را مستعد بـدهی ـ رکـود و     مالی"انجامد. بنابراین،  های مالی می از حباب

  [55]خواند. می "گرایی تز مالی"پالی این بحث را  "سازد. کسادی مستمر می

گرایی سریع، رکـود   ی مالی یدی نیست که در پایان حباب مالی، یعنی با زوال دورهترد

تواند به طور کامل ظاهر شود. قبل از هر چیر، این چیزی است که  عمیق و مستمر می

امـا   [57]پدیـدار شـد.   9110در ژاپن در پی ترکیدن حباب در بازار سهام مستغالت در 

تر اسـت کـه رخـوت     دهد که مناسب هایی که ما در اینجا ارائه کردیم نشان می تحلیل

در نظر گرفت نه چنان کـه پـالی    گرایی بحران مالیاقتصادی از این دست را به عنوان 

اقتصاد دانست. مسـئله آن اسـت کـه    گرایی روی  گوید ناشی از تاثیرات منفی مالی می

 گرایی و همراه آن رشدی که ایجاد کرده متوقف شده است.   فرایند مالی
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( 9005توان با نگاه به گزارش تحقیقی )اکتبر  ای را که در اینجا مطرح ساختیم می نکته

ی اوگـار اورهانگـازی    دیگری )بازهم از انستیتو پژوهشی در اقتصـاد سیاسـی( نوشـته   

روشـن   "های غیرمالی گرایی و انباشت سرمایه در بخش شرکت مالی"موضوع  ی درباره

هـای   گذاری مـالی و افـزایش فرصـت    افزایش سرمایه"گوید که  ساخت. اورهانگازی می

گـذاری واقعـی    های مدیران بنگاه و انتقـال وجـوه از سـرمایه    سود مالی با تغییر انگیزه

نرخ انباشت سرمایه ضبا اشاره به "که  این "گذاری واقعی شود. منجر به کاهش سرمایه

گرایـی   های غیرمـالی{ در دوران مـالی   گذاری ثابت غیرمسکونی توسط شرکت سرمایه

گذاری  افزایش سرمایه»چیزی نیست و اورهانگازی آن را به سبب  "«نسبتاً ناچیز است

ی گـذار  روی سـرمایه  "بازدارنـده "توانـد اثـری    مـی "داند که  می "های مالی در دارایی

گرایـی( تبـدیل    : پس رکود از علت )تز رکود( به معلول )تز مـالی "حقیقی داشته باشد

  [55]شود. می

گذاری توسط سوداگری  سرمایه [59]"جایگزینی ناگزیر"ی  با این حال، به نظر ما، ایده

مالی وقتی در چارچوب کنونی اقتصادی که ویژگی آن ظرفیت مازاد فزاینده و کاهش 

شـود. مجراهـای    معنـا مـی   گذاری است قـرار داده شـود بـی    های سرمایه خالص فرصت

یادی برای سرمایه در اقتصاد واقعی کاالها و خدمات وجـود نـدارد. در   سودآور بسیار ز

های سودآور مربوط به تولید خودروهای تازه یا گسترش یافته یا  ی شمار فرصت زمینه

 های غذاهای آماده و مانند آن وجود دارند.   ها، فروشگاه ساخت وسایل، آرایشگاه

جراهـای سـودآور و دایمـاً در توقـف     در این شرایط فرایند انباشت سرمایه کـه فاقـد م  

های هرچه بیشتر )و تورم بهـای دارایـی کـه ایجـاد      آوری بدهی است، گسترش حیرت

که دیدیم اهرم قدرتمنـدی بـرای تحریـک رشـد اسـت . بـرعکس هـر         کند(، چنان می

گـوییم کـه بـدهی را بایـد      کند. نمـی  سازی بدهی رشد را تهدید می کاهشی در متورم

ت دانست. برعکس، اقتصاد ضعیف واقعی امـروز هـیچ مقـداری از    ی مشکال عالج همه
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ی مالی ـ انحصاری امروز است کـه    ی بدهی کافی نیست. این در سرشت سرمایه انگیزه

های هرچه بیشتری مورد نیاز است که حرکـت   تمایل به اعتیاد بد بدهی دارد: بدهی"

 [51]"موتور را حفظ کند.

گرایی در اقتصاد معاصر اهمیت یافته باشـد، ایـن نبایـد مـا را      با این حال هر قدر مالی

ی حقیقی جای دیگری است کور کند: در نظـام کلـی    نسبت به این واقعیت که مسئله

گرایی صرفاً روشی برای  ین مفهوم مالیکشی طبقاتی که در تولید ریشه دارد. در ا بهره

جبران مرضی بنیادی است که انباشـت سـرمایه خـود بـه آن مبتالسـت. چنـان کـه        

بودن اقتصاد سیاسی خـود را در ایـن واقعیـت     صوری"نوشت:  "«سرمایه"مارکس در 

ی صـنعتی   دهد که گسترش و تحدید اعتبار را علت تغییرات ادواری چرخـه  نشان می

. به رغم گسترش سنگین اعتبار ـ بـدهی   "ی آن است آن که صرفاً نشانهداند، حال  می

کنـد کـه مـانع اصـلی در برابـر       داری امروز، این مسئله همچنان صدق مـی  در سرمایه

 یابد.   انباشت سرمایه تبلور می سرمایه خود سرمایه است: که در گرایش در جهت اضافه

انـد تنظـیم    گرایان مطرح سـاخته  چپهدف نقد پرمعنایی که پالی، اورهانگازی و دیگر 

های نولیبرالیسم است کـه در عصـر    ی نظام مالی و حذف برخی از بدترین جنبه دوباره

اند. هدف مشخص خلق معمـاری مـالی جدیـدی     ی انحصاری ـ مالی پیدا شده  سرمایه

است که به اقتصاد ثبات ببخشـد و از کـار دسـتمزدی حمایـت کنـد. امـا اگـر بحـث         

ی مالیـه احتمـاالً در    هـایی بـرای تنظـیم دوبـاره     باشد، چنین تالش گفته درست پیش

های اصلی خود شکسـت خواهنـد خـورد، زیـرا هـر تالشـی بـرای         یابی به هدف دست

گرایـی بـه    چیرگی بر مخاطرات نظام مالی کـل نظـام انباشـت را کـه نیـاز دارد مـالی      

 سازد.   ثبات می سطوحی هر چه باالتر اوج گیرد بی

در هاروارد گفت که احتماالً تنها چیزهایی که در این سیستم بـرای   9119سوییزی در 

های غیرنظامی دولت  توان انجام داد عمدتاً گسترش هزینه بخشیدن به اقتصاد می ثبات
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هایی اساساً به نفع مـردم و بـازتوزیع حقیقتـاً رادیکـال درآمـد و ثـروت از آن        به روش

ی رکود بزرگ وقتی  در میانه" "کندی گذار خاندان جوزف کندی پایه"دست است که 

حاضر است مفتخرانه نصف ثـروتش را از  "اشاره کرد  "تربود چیزها از همیشه نومیدانه

البته هـیچ   "دست بدهد اگر اطمینان داشته باشد که نصف دیگر امنیت خواهد داشت

داری  یک از این پیشنهادهای رادیکال امروز در دستور کـار نیسـت و ماهیـت سـرمایه    

نان است که اگر بحرانی به پذیرش این معیارها انجامید، صاحبان منافع هر تالشـی  چ

ی بحـران تصـویب شـده را لغـو      کنند تا چنین قوانینی که در لحظـه  که الزم باشد می

  [70]کنند.

ی انحصـاری ـ مـالی بـرای      یت سخت ایـن موضـوع آن اسـت کـه رژیـم سـرمایه      واقع

شماری از انحصارها طراحی شده که هم بر تولید و هم بـر مالیـه    ک سودآوری گروه اند

کنند  ها منابع عظیم سرمایه را کنترل می اند. گروه نسبتاً اندکی از افراد و شرکت چیره

از اتکـای اساسـی بـه مالیـه و سـوداگری      و راه دیگری برای استمرار کسب سود غیـر  

داری ریشه دارد. اگر هدف پیش بـردن   یابند. این تناقضی که در ذات خود سرمایه نمی

نیازهای انسانی در کل باشد، جهان دیر یا زود باید بدیلی دیگر را بپـذیرد. راه دیگـری   

 (9009وجود ندارد. )پنجم مارس 
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 جهان در بحران

 سرمایه انحصاری ـ مالی و بحران

  1جان بالمی فاستر
 ترجمه: پرویز صداقت

های جهانی، و   گذاری انباشت سرمایه است؟ به گمانم، سرمایه آیا بحران اعتباری نشانه بیماری اضافه
طور  مسکن که بهفناوری اطالعاتی به بازار   های صنایع ویژه در ایاالت متحده، در پی ترکیدن حباب به

گذاری به نوبه خود حبابی جدید ایجاد کرد که  سرمایه شد جریان یافت. این اضافه تلقی می "امن"سنتی 
 ؟به سبب آن آشفتگی کنونی پدید آورده است. آیا این درست است

 توان به چند مفهوم اضافه بله، موافقم که این بحران به سبب چیزی است که می

ساخت ظرفیت تولیدی )سرمایه کالبدی( در قیاس با تقاضایی که  انباشت نامید: اضافه 

نامند  )در برابر اقتصاد مالی( می "واقعی"به سبب انحصار در آنچه اقتصاددانان اقتصاد 

گرفتن  تراکم سودها و ثروت در سطح باالی جامعه، و فزونی محدود شده است، اضافه

شدت  الی، گسترش سهمگین و بهدعاوی مالی نسبت به ثروت. برمبنای خود بحران م

مبتنی بر بدهی دعاوی پولی نسبت به ثروت وجود داشته است که گسترش شدید 

                                                 
1
یه شناس و سردبیر کنونی نشر شناس، بوم شناسی در دانشگاه اورگان، جامعه ، متخصص اقتصاد سیاسی، استاد جامعه- 

شناسی است. عالوه  شناسی و جامعه های اقتصاد سیاسی، بوم عنوان کتاب در زمینه 90است. فاستر مولف حدود « ریویو مانتلی»

وگوی حاضر را روزنامه نروژی  نیز از وی به فارسی منتشر شده است. گفت (7)بر چند مقاله، کتاب اکولوژی مارکس

Klassekampen  (9) ام داده است.اکتبر با او انج 95در تاریخ 

http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?39492
http://www.kargozaaran.com/ShowNews.php?39492
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ها را پدید آورده و در مقطع کنونی، کاهش شدید ارزش سرمایه را ناگزیر  بدهی

سازد. اما این همه مربوط به گسست فرآیند تشکیل سرمایه، و نظم انباشت در  می

هایی   ها تناقضافتد. این طور روزافزونی در ورطه رکود می به اقتصاد واقعی است که

  (7 )ام. نامیده "مالی -سرمایه انحصاری"است که مرحله 

به چیزی  9000های اطالعاتی یا حباب اقتصاد نو در سال  ترکیدن حباب سهام فناوری

نامیده شد. طی آن ترکیدن حباب اقتصاد نو  "انتقال بزرگ حباب"منتهی شد که 

فدرال رزرو را ناگزیر ساخت نرخ بهره اصلی را که در اختیار دارد )نرخ فدرال رزرو( 

های رهنی مسکن  تر مبتنی بر وام پایین بیاورد، در نتیجه به حبابی تازه و مهیب

این امر مستلزم گسترش  (9)از این روشن شده بود.  منتهی شد، خطرات آن پیش

ه مزدهای واقعی در ایاالت متحده از دهه رغم آن ک کننده شد به شدید بدهی مصرف

چنین کرد. این امر هم ثبات ایجاد می ثابت مانده بود؛ در نتیجه وضعیتی بی 9150

تری از امور مستلزم آن بود که بخشی از سرمایه ناگزیر شود سودهای هرچه بیش

های  مالی به دست آورد که از طریق تبدیل تمامی اشکال آنچه پیش از این بدهی

آمد. این امر  های رهنی مسکن ـ به اوراق بهادار به دست می ویژه وام ردی بوده ـ بهف

های رهنی برای مشتریان هرچه  به نوبه خود به گسترش تامین مالی از طریق وام

وسایلی  "مدیریت ریسک"های  تر بر اساس این نظریه منجر شد که تکنیک پرریسک

های بزرگ فناوری  ی آن را مشابه پیشرفتتدبیر کرده )که برخی به نحوی باورنکردن

تر را در این اوراق  تر و قوی های ضعیف در اقتصاد واقعی قلمداد کردند( که با آن بدهی

قصور در پرداخت "اوراق بدهی جدید بعدا در برابر   کرد. این بهادار جدید تفکیک می

یسک را باز هم شد ر بدهی که تصور می  با ابزارهایی مانند معاوضه اعتبارـ "بدهی

ای بود که حباب مسکن از دل آن زاده  دهد بیمه شد. این ایدئولوژی بیشتر کاهش می

 (5) شد.
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مانند منابع « تر امن»های  آورد؟ آیا این حرکت، حباب دیگری در حوزه اکنون سرمایه به کدام سمت رومی
رسد اکنون سرمایه مالی غربی به  آورد؟ یا مواد غذایی؟ باید اذعان کنم که به نظر نمی طبیعی پدید می

 تواند رخ دهد؟ لحاظ جغرافیایی خیلی گسترش داشته باشد، اما این می

کنم که سرمایه در وضعیت کنونی بتواند به هر کجا که خواست گردش کند؛  فکر نمی

یعنی امید به آغاز دوباره انباشت، درست در مقطع کنونی وجود ندارد. همواره از خلق 

چه که گرایی یعنی آن شنویم؛ بدون تردید از آن جا که مالی د میهای جدی حباب

تواند  کند، اساسا می انحصاری برای مقابله با رکود دنبال می -سرمایه در مرحله مالی

های سوداگرانه  مبتنی بر هر چیزی باشد. اما به لحاظ تاریخی بنیان این گونه حباب

اوراق بهادار و مستغالت است. در حال  داری در بازار در اقتصادهای پیشرفته سرمایه

ای هستیم که در  نیستند. ما در دوره  گسترش یک از این دو بازار در حال  حاضر هیچ

ای در شرف وقوع است که سرانجام مانند همه رخدادهایی از  زدایی گسترده آن ارزش

اما این آورد.  داری مبنایی برای تجدید انباشت فراهم می این دست در تاریخ سرمایه

توان تاکید کرد که بحران  فرآیند ابتدا باید مسیر خود را روشن سازد. اکنون می

کشاند.  ای که در رأس رکود وجود دارد اقتصاد را دوچندان به سقوط می گرایانه مالی

-آسانی تصور کرد زیرا این توان به بروز حباب سوداگرانه در منابع طبیعی یا غذا را نمی

کاالها در واکنش به   گذاری هستند؛ امروز قیمت های سرمایه حوزهترین  ها پرنوسان

ویژه اقتصادهای  کند و به سرعت سقوط می رکود جهانی، و هراس فزاینده از رکود به

 دهد.  جهان سوم را در معرض خطر قرار می

های اخیر گسترش جغرافیایی داشته است،  این نظام در تمامی تاریخ خود و در دهه

شود. صرفا به جریان گسترده سلب  هایی مواجه می از این لحاظ با محدودیتاما امروز 

مالکیت دهقانان که طی چند دهه گذشته رخ داده است بیندیشید، این شاید 

جایی مردم در تمامی تاریخ انسان بوده است، در حقیقت مجموعه  ترین جابه بزرگ
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ست. افزایش نقش چین در در مقیاس جهانی بوده ا (7) "حصارکشی"تازه و کاملی از 

اقتصاد جهانی، در واقع تنها منبع مستمر رشد در اقتصاد جهانی طی بیش از یک 

رسد ثبات سیستم را افزایش داده باشدـ اگر حرکتی در جهت  دهه، به نظر نمی

معکوس انجام نداده باشد. به لحاظ جغرافیایی، و بر مبنای امپریالیسم، ما در برابر 

داری هستیم که روزا  مطلق در برابر گسترش سرمایه های نوعی محدودیت

شود. بهترین  شناختی نیز به آن افزوده می لوکزامبورگ بدان اشاره کرده بود. جنبه بوم

شناسی و  بوم"با عنوان  "جیسن مور"شناسم مقاله  تحلیلی که من از این مسئله می

ن، آثار هاروی و است؛ عالوه بر آ "انداز جهانی ـ تاریخی مسئله ارزش در چشم

  (5) والرستاین نیز در این زمینه اهمیت دارند.

 

های دهه  در کشور خود ما، رئیس بانک مرکزی نروژ، تایید کرده که این بحران بدترین بحران از سال
های  دادند که بحران وام بوده است. درست یک سال پیش، او و سایر کارشناسان اطمینان می 9170

بینی چنین  . چرا اقتصاد مدرن در پیش"گذرد سرعت می به"است و « ی آمریکاییا پدیده»اعتبار  کم
 باری ناکام است؟ رخدادهای مصیبت

داری پیشرفته از دهه  این واقعیت که با بدترین بحران مالی و اقتصادی جهان سرمایه

ایم واقعیتی تجربی است که هیچ فرد مطلعی در این زمینه  رو شده تاکنون روبه 9170

بینی آن در دوران سرمایه انحصاری ـ مالی و  دیدی ندارد. ناکامی در پیشتر

های سوداگرانه در سرتاسر  شناسی تمامی رونق گرایی به چند عامل، از جمله روان مالی

فعالیت "که مارکس در سرمایه نوشت  شود. همچنان تاریخ این سیستم، مربوط می

یابد،  عملیات آن با شدت تمام ادامه میاقتصادی همواره کامال باقدرت جریان دارد و 

 (70)سرمایه، جلد سوم، فصل  "شویم تا آن هنگام که شاهد رخداد ناگهانی سقوط می

داری ارتدوکس یا  های اقتصاد سرمایه توانیم به نارسایی در زمینه نظریه اقتصادی، می

اش  بنیادینوکالسیک اشاره کنیم. این اقتصاد هیچ راهی برای درک این امور در مدل 
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نامد و  می "اقتصاد واقعی"چه رابطه بین آن ندارد. اساسا در این اقتصاد نوعی عدم

اقتصاد مالی یا پولی مفروض است. باور بر این است که آنچه در قلمرو اعتباری / مالی 

طور عام خدمات مالی(  جریان دارد در خدمت اقتصاد واقعی است، و امور مالی )و به

دهد )دعاوی  چه در این قلمرو رخ میکند. اما فراتر از آن، آن ارائه می مورد نیاز آن را

ای با اقتصاد واقعی در مفهوم  آور نسبت به ثروت ( هیچ ارتباط عملی پولی حیرت

دهد البته  معنادار تاریخی آن ندارد. این واقعیت که امور مالی کل اقتصاد را بهبود می

های رکودی بنیادی  سود بخش مالی، گرایشتا حدودی روشن است، اما رشد پیوسته 

گرفت. بخشی از مسئله آن  آشکار بود، نادیده می 9150در کل اقتصاد را، که از دهه 

است که جریان اصلی اقتصاد مدت زمان درازی است که مرحله عقالنی نسبی را 

محتوا  های بی پشت سر گذاشته )حتی کینز را رها کرده( و مجموعه کاملی از آموزه

گرا، نظریه انتظارات عقالنی، اقتصاد کالسیک جدید و  گرایی، اقتصاد عرضه انند پولم

مانند آن را پذیرفته است. وقتی این بحران آغاز شد، دیدگاه مسلط مسووالن بانک 

، رئیس هیات مدیره فدرال رزرو، همرکزی در آمریکا که رهبری آن با بن برنانک

تفسیرهای پولی از رکود بزرگ بود( آن بود  )اقتصاددانی دانشگاهی که تخصص وی در

توانید اگر نیاز بود پول را با بالگرد پرتاب  که بحران صرفا مسئله نقدینگی است و می

بالگرد "کنید )مفهومی از میلتون فریدمن که برنانک ادامه داد و باعث شد وی لقب 

 را به دست آورد(.  (9) "بن

ورزی  ر چارچوب نظامی غیرعقالنی از طمعفرض آن وجود تعادل د ای که پیش نظریه

کند  ناشده، و در حقیقت نهادین است، حماقت محضی را نمایندگی می رقابتی، نظارت

کم در  که گفتن ندارد. اقتصاد نوکالسیک مدت زمان درازی است که دیگر )دست

هاست که  اش( اقتصاد سیاسی نیست و از این رو متخصصان آن مدت مفروضات نظری

اند و  هایشان کنار گذاشته ی درباره طبقه، قدرت و مانند آن را از تحلیلهر نظر
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های  اند. در حقیقت، در بحث چرخه معنی را جایگزین آن ساخته انتزاعاتی عمدتا بی

تجاری اقتصاد نوکالسیک، با توجه به شرایط جهان واقعی، ازجمله کسب پول، اغلب 

یرش الگوهای مکانیکی فاقد زمان، مناسبات شود. آنان با پذ فایده در نظر گرفته می بی

ها  کنند. در مقابل، ضعف اقتصاد ارتدکس در تمامی این زمینه دیالکتیکی را درک نمی

 دهنده نقاط قوت اقتصاد سیاسی مارکسی است.  نشان

 

کشد. امروز،  داری، نظام تولیدی نیروهای مولد را به انقیاد می تحلیل مارکس آن است که در سرمایه
ای از نزاع  شوند. آیا این نشانه وکارهای کارآمد به سبب نبود اعتبار از بخش مالی ورشکست می بکس

های جسور را بپردازند  فزاینده بین نیروهای مولد و غیرمولد است؟ وقتی کارگران باید هزینه نجات بانک
لید خوب بازی نکرده است؟ آیا نظام مالی نقش خود را در پیشبرد تو "انباشت اولیه"آیا این شکلی از

 است؟

ای است که نیروهای مولد در انقیاد مناسبات موجود  این بحران نمونه روشن نقطه

گیرد. در مورد حاضر، ترکیب رکود  تولید )یعنی مناسبات طبقاتی و مالکیتی( قرار می

در اقتصاد واقعی و ناگزیری انباشت دائما فزاینده سرمایه که مناسبات تولیدی 

طلبد، به تمرکز شتابان سود در بخش مالی منتهی شد. در  ی آن را میدار سرمایه

درصد از تمامی سود در کل اقتصاد در  90های اخیر، در ایاالت متحده بیش از  سال

بخش مالی انحصاری متمرکز شد. اما این سودهایی که در دفاتر ثبت شده در نهایت 

که به سبب رکود در اقتصاد  های آتی کارگرانی است مبتنی بر اطمینان از پرداخت

اعتبار متوقف شد، و  های کم واقعی تحت فشار فزاینده هستند. پس پرداخت بدهی وام

داند کدام بدهی  بهادارسازی کسی نمی به سبب کل فرآیند کامال غیرشفاف اوراق

یک نیست. در عین حال، این توهم که ابزارهای مشتقه  الوصول است و کدام مشکوک

رابر قصور در پرداخت بدهی است کامال نابود شد ـ در حقیقت مانند آن ای در ب بیمه

های مجاور یکدیگر را وقتی بیمه کنند که کل محله آتش گرفته  است که مالکان خانه
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دهی را  ها و دیگر نهادهای مالی وام است. بازارهای اعتباری منجمد شد زیرا بانک

ها را بازپرداخت کنند. خود  وام توانستند گیرندگان نمی متوقف ساختند چون وام

ناگزیر نتوانستند  ها بهها ناپدید شد و آنها ورشکسته شدند، سرمایه آن بانک

 شان را پرداخت کنند.  های جاری بدهی

در چنین شرایطی، این که چند هزار میلیارد دالر نقدینگی به بخش مالی ریخته شود 

شود. ایاالت متحده مانند  ها ذخیره می لافتد. همه این پو اهمیتی ندارد و اتفاقی نمی

ها به  سازد، اما بانک کند و بخش مالی را لبریز نقدینگی می دیوانگان دالر چاپ می

گذارند یا  شان می های جای آن که این سرمایه پولی را وام دهند آن را در گاوصندوق

ق کنند و نوعی حرکت معکوس خل تر صرف خرید اسناد خزانه می طور دقیق به

ها در برابر بحران ورشکستگی و   کند. بانک های دولت را نفی می کنند که کوشش می

آورند که  ای به دست می کنند بلکه دعاوی اندازی قرار دارند که سود کسب نمی چشم

کنند که کینز  پذیر نیست، پس دقیقا کاری را می ها امکانطلب دارند اما پرداخت آن

کنند. در شرایط حاضر، مقامات از سقوط  ا اندوخته میر  ها صرفا پولگفته بود: آن

اند )با نسخه آمریکایی برنامه نجات که با تغییراتی تمامی کشورهای  کامل مانع شده

کنند و  های جدید بانکی را تضمین می اند( بدهی داری آن را پذیرفته پیشرفته سرمایه

شود که هزینه  ه برآورد میدهند. تنها در ایاالت متحد ها را افزایش می بیمه سپرده

میلیارد دالر چند هفته  500هزار میلیارد دالر است که بسیار بیش از  95/9آن   بالقوه

(. این کوششی از سر استیصال برای توقف 9009اکتبر،  95قبل است )نیویورک تایمز، 

 سقوط بهمن مالی است. 

کردید مسئله بسیار این همه بخشی از بحران مالی کنونی است. اما چنانکه تاکید 

تر است و هنوز در جایی کوشش جدی برای سروکار داشتن با اقتصاد واقعی و  عمیق

رابطه بین آن و امور سوداگرانه مالی صورت نگرفته است. در شکل عام، در چارچوبی 
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قدر که شناسیم، این مسئله آن گرایی می که ما اکنون به عنوان دیالکتیک رکود و مالی

دم سرمایه و مالیه است به معنی تصادم میان سرمایه تولیدی و به مفهوم تصا

داف و سوییزی با  توان در مقاله مگ غیرتولیدی نیست. طرح کالسیک مسئله را می

منتشر شد  9197که در  "رکود و انفجار مالی"و در کتاب  "تولید و مالیه"عنوان 

" داری گرایی سرمایه مالی"ان مقاله من با عنو  مقاله جدیدتر در این زمینه (1 )بیابید.

 (90) .است

پردازند  ها از طریق وجوه مالیاتی که کارگران می گذاری نجات بانککنم نام فکر نمی

کمک چندانی به بحث بکند. مفهوم اخیر معنای بسیار  "انباشت اولیه"با عنوان 

مشخصی در اقتصاد کالسیک و نظریه مارکسی در زمینه تدارک بنیادهایی برای 

داری است. در مقابل، واداشتن مزدبگیران به پذیرش  نباشت خودمستمر نظام سرمایها

های دولت  تر برنامهها توجیهی برای کاهش بیش تری از بدهیمسوولیت بخش بیش

ها  هایی که به سود اکثریت فقیر مردم است؛ بدین ترتیب انتقال بار بدهی است، برنامه

ای برای افزایش نرخ استثمار به واسطه دولت و  هبر دوش مردم را باید مستقیما وسیل

های  از طریق بازتوزیع درآمد و ثروت از فقرا به ثروتمندان دانست. سرمایه راه

های بحران به  رو دارد، و برای انتقال هزینه شماری، از جمله البته بیکاری، پیش بی

( "سرمایه"بار )در  ها استفاده خواهد کرد. مارکس یک کارگران و از تمامی این تکنیک

به طنز گفت که تنها بخش ثروت ملی که در جامعه به همگان و از جمله طبقه کارگر 

است. بدهی ملی که عمدتا برعهده افرادی است که در قعر  "بدهی ملی"تعلق دارد 

شود. از این  ای برای حمایت از ثروت ملی در دستان خاص می اند سپس وسیله جامعه

ای در  ها نجات سرمایه است. چیز تازه داری در تمامی بحران رمایهرو، نخستین قانون س

 این جا وجود ندارد، مگر مقیاس مسئله. 
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را خوب ایفا نکرده به  "نقش خود در پیشبرد سیستم"در این سوال که آیا نظام مالی 

لب مطلب اشاره کردید. مسئله اصلی با توجه خاص به وضعیت ایاالت متحده همین 

تدریج  های رشد به رکود اقتصادی خزنده وجود داشته است. نرخ 9150 است. از دهه

ای در درون روندی  های چرخه اند )البته با فرازونشیب طی چند دهه کاهش یافته

ها و  برداری از کارخانه دهد که بهره نشان می  تر(. مشاهده این چند دهه بزرگ

ویژه مشاغل مولد(  )به تجهیزات )ظرفیت تولیدی( کاهش یافته است، شمار مشاغل

تر شده، خالص کاهش یافته است، مزدهای واقعی ثابت مانده، بدهی خانوار بیش

گذاری کاهش، و نابرابری درآمد و ثروت افزایش یافته است. در ایاالت متحده،  سرمایه

درصد پایینی جامعه ثروت دارند )اگر  90امروز یک درصد باالیی از ثروتمندان دوبرابر 

مالی سخن بگوییم، یعنی به استثنای مسکنی که مالک و ساکن آن هستند  از ثروت

های فزاینده  شود(. در این شرایط که مشخصه آن نرخ این فاصله چهاربرابر می

کند انفجار مالی است که از  چه اساسا حرکت سیستم را حفظ میکشی است آن بهره

ح اثر ثروتی به این واقعیت تنها نیروی محرک اقتصاد است. اصطال "اثر ثروتی"طریق 

اشاره دارد که مردم تمایل دارند بخشی از هر افزایش در سرمایه، در مسکن یا سهام، 

ویژه اگر فکر کنند بازار تنها راه صعود را در پیش دارد، مصرف کنند. البته عوامل  را به

دالر بود  هزار میلیارد یک 9005دیگری وجود دارد. مثال هزینه واقعی نظامی آمریکا در 

اما انفجار مالی وسیله اصلی  (99)کند. هایی برای اقتصاد کمک می که به ایجاد حداقل

رسد با آنچه احتماال بحران  پیشبرد این سیستم است. در زمان حاضر به نظر می

گرایی است این انفجار مالی به پایان خط رسیده است؛ و این یعنی  یافته مالی تعمیم

شود. مصرف  شدت پدیدار می گاه خیلی نامحسوس نبود به یچهای رکودی که ه گرایش

دهد و  درصد تولید ناخالص داخلی آمریکا را تشکیل می 50ایاالت متحده )که حدود 
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کند و همراه آن تقریبا همه چیزی  نقش مبرمی در تقاضای جهانی دارد( سقوط می

 سقوط خواهد کرد. 

دار بکنیم. رنج حقیقی در  یهنباید وقت خود را صرف نگرانی برای طبقه سرما

داری به طبقه کارگر و حتی از آن بیشتر به فقیرترها و  کشورهای پیشرفته سرمایه

های خودمان را  گرایان( باید تالش شود. ما )یعنی چپ تحمیل می "نوظهور"کشورهای 

صرف کمک به آنانی بکنیم که در قعر هرم اقتصادی از همه نیازمندترند، نه آن که 

نیم سیستمی شکسته را مرمت کنیم )حتی اگر بتوان آن را مرمت کرد(. تالش ک

ای سیاسی و طبقاتی است. این لحظه تاریخی جدیدی  سرانجام آن که این مسئله

های  خصوص در دولت است که در آن طبقه کارگر در همه جای جهان و به

رایط به اشکالی شود تواند سرانجام ناگزیر به مبارزه با این ش داری پیشرفته، می سرمایه

گیرد که کل جهان و همراه آن مردم  که در برابر منطق سیستم غارتگری قرار می

 جهان را مورد هجوم قرار داده است. 
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1ی مالیگنداب سم  

 بحران اخیر سرمایه( )مصاحبه با جان بالمی فاستر در باره
  مهران میر اسد

اند که بحران کنونی مریکا به سوی این باور گمراه شدهکنید که مردم آآیا شما فکر می ویتنی
ها عالیم خاص یک های فاسد است، آیا اینپرایم و سرمایهمالی نتیجه وام مسکن ساب

توانید توضیح دهید که "مالیه" چیست و چطوری ند؟ آیا شما میتر نیستمشکل ژرف
تر به انباشت اوراق بیش و ترهای تولیدی جدا و بیشتر از فعالیتتر و بیشاقتصاد بیش

 بهادار وابسته شده است؟

هایی که گویید، مردم آمریکا با تحلیلطور است که شما میبه نظر من همان  :فاستر

آخرین  اند، یاکنند گمراه شدهی عالیم صرف متمرکز میسوه بحران را فقط ب

اند ]اصطالحی به کار رفته که به معنی به بی ارزشی که کمر شتر را شکستهچیزهای 

پرایم. هنوز هم مقدار زیادی م[ از قبیل وام مسکن ساب -اتمام رسیدن ظرفیت است 

اما مسئله اصلی  ود است،از ضایعات مسموم مالی در روبنای سیاسی اقتصادی موج

                                                 
جان بالمی فاستر سر دبیر مجله مونتلی رویو و استاد جامعه شناسی در .این مصاحبه توسط مایک ویتنی صورت گرفته است - 1

داری( را نوشتند که اخیرا توسط یل و عواقب بحران عظیم سرمایهدانشگاه اورگان است. او با فرد مگداف مشترکا کتاب )دال

 ویو عرضه شده است.یانتشارات مونتلی ر
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تر است. یکی از دالیل این خطای محاسبه جدی از این بحران آن است که خیلی ژرف

چه های خیلی کمی از آندر راس سیستم هستند خودشان نشانههایی که آن

دهد، در اختیار دارند. دلیل بعدی گی بانکی اخیر از اقتصاد سنتی میورشکست

قتصادی ی طبیعی جلوه دادن هر گونه فاجعه اکننده است که برالایدئولوژی کنتر

-کاری برای اساس طبیعی سیستم نمی شود که هیچطراحی شده است. وانمود می

-ها فقط نتیجه یک سری نیروهای خارجی، اشتباهات قانونتوان انجام داد بلکه این

گذاران فدرال، تغییر مقررات، خرابکاری یک عده وغیره است. تحت چنین شرایطی، 

های تبلیغاتی بشنوید ابلهانه است، هر توانید از نخبگان و دستگاهچه که شما میآن

هستند که دارند در حال حاضر  -طور مشخص در جامعه مالیه ب -چند افرادی نیز

 کنند.تر تحلیل میتر و در سطحی واقعیرا ژرف مسئله

نظر بزرگی چه که باید درک کرد آنست که این بحران بسیار جدی است. از آن   

( است. این یک سیکل ادواری کسادی بازار و 9170قابل مقایسه با بحران بزرگ )

کاهش اعتبارات نیست. بلکه معرف آن است که عوامل دراز مدتی در کارند که شامل 

رکود یا کسادی اقتصاد، و پول بازی، و تغییر جهت مرکز ثقل اقتصاد از تولید به 

شود. پول بازی فقط به یک یا دو حباب گذشته میسوم آخر قرن  گستره مالی دریک

شود بلکه به سازی( اطالق نمیهای اقتصاد جدیدو حباب خانهمالی )از قبیل حباب

های متوالی تواند تبدیل به یکسری حبابابستگی به سفته بازی مالی، که میرشد و

ب توسعه تر از قبلی است وابسته است. این همان اقتصاد غالشود که هر یک بزرگ

است. این بازی پول در نوک یک اقتصاد  9190و بخصوص از دهه  9150یافته از دهه 

واقعی یا اقتصاد تولیدی روی داد که مدام رو به کسادی بود؛ متمایل به فساد جهنمی. 

اصطالح در خدمت اعتالی ه سفته بازی مالی به تنها بازی در شهر تبدیل شده است، ب

و  هاهتر درگیر با حوالبلکه هر چه بیش ،نه در خدمت تولید اقتصاد. فعالیت اقتصادی
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-سازی و وامها، همراه شد با حباب خانهاوراق بهادار شد. آخرین دوره ترکیدن حباب

قدر جدی بود که بازی با پول را به نهایت رساند و آن چیزی را پرایم، که آنهای ساب

 ایم.داده "بحران عظیم مالی"ن خلق کرد که ما در کتاب جدیدمان به آن عنوا

مدهای آن آتواند مدیریت و از پیعقیده داشتند که انفجار مالی می هاباالیی   

دهنده به عنوان آخرین چاره توانست با گیری شود. بانک مرکزی در نقش وامجلو

تزریق پول به سیستم در نقاط بحرانی از ریزش بهمن مالی جلوگیری کند. در 

رییس جدید خزانه فدرال،  بن برنانکهها در این کار موفق بودند. ی دههاها برحقیقت آن

کل اقتصادی با غلبه بر سی "سازی بزرگمتعادل"ند سال پیش اشاره کرد که حتی چ

آمیز بود .در پی سیاست استقراضی و خروج سیستم از بحران سیاست مالی موفقیت

بود، او تصور کرد  9000در سال  "اقتصاد جدید"های که در تعاقب ترکیدن حباب 9009

هنوز کفه ترازوی  نایل شده است. "بر پایه مالیه رشد"که به کشف اکسیر موهوم 

نهایت قادر شد که  چربد و درد بر زیر بنای کساد تولیدی آن میروبنای مالی اقتصا

 کار بگیرد تا از فروپاشی ناگزیره کهای مرکزی را بکل ظرفیت خزانه فدرال و دیگر بان

 سیستم مالی جلوگیری نماید.

توانیم بگوئیم که یک نوعی بازگشت به عقب جدی صورت می از نگاه دراز مدت می   

د وجوه ها بالی و منافع مفرطی که در طول دههگیرد که به موجب آن سیستم م

گیری دراز مدت رکود کل پیکره اقتصاد. به این آورده است، پس رفتی است با جهت

ی دیگر ای از دست رفته است و با تزریق مالاز دارایی سرمایه ها دالرونلییمعنی که تر

 -های گذشته عمل کرده استکه در دههچنان -آیدتحرک اقتصادی به وجود نمی

طوالنی کسادی اقتصادی را  بلکه ما با نیروهای درونی مواجه هستیم که برای دوره

گویند، وقتی الی میگران متحلیلشوند. در تائید این مطلب اقتصاددانان و سبب می

 "لا"بازسازی اقتصاد شروع شود شکل این بازسازی به صورت  9099که شاید در 
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(. بدون بازی با پول هیچ 9170خواهد بود، با گرایش درازمدت مانند دهه بحران بزرگ )

داری وجود و دیگر اقتصادهای پیشرفته سرمایهافق روشنی برای تقویت اقتصاد آمریکا 

 دارد.ن

ایا بحران مالی نتیجه تغییر مقررات است، یا ولنگاری در رابطه با استاندارد وام دهی،  :ویتنی
"بحران -جدیدتان  که فاکتورهای مهمتری درگیر هستند؟ در کتابیا استقراض زیاد، یا این

 ناپذیر استداری توسعه یافته، رکود اجتنابگوئید که در اقتصاد سرمایهمی -عظیم مالی"
چرا که "تعدادی شرکت انحصاری کنترل اغلب صنایع را در دست دارند" که در واقع 

ها" از بین رفته است. چگونه "سرمایه انحصاری" جاده را برای پول بازی و "رقابت قیمت
گذاری های پیچیده سرمایهزارهای بنیادین رهن و دیگر سیستممشتقات ناشی از آن، اب

انید روشن کنید که منظور شما از رکود چیست و چگونه به توهموار کرده است؟ آیا می
 بحران کنونی انجامیده است؟

انتقال مرکز ثقل اقتصاد از "بازی مالی یا بازی با پول روند طوالنی مدت سفته :فاستر

 یافت زیرا اگر آن را متوقف میروندی بود که حتما باید ادامه می "تولید به مالیه

تر به بیش و تررویکرد بیش افزایش وام و افتاد، بالی راه میکردند یک بهمن بزرگ ما

که های مالی. بدهی از نظر مقداری افزایش یافته در حالیسوی استقراض سفته

یابد. معنی است که سطح ریسک افزایش می این بدان کیفیت آن پایین آمده است.

ت ریسک عرضه ی جدیدی جهت مدیرییابد سازوکارهابازی گسترش میهر چه سفته

شود. ابزارهای رهن نظیر وثیقه، تعهدات و معامالت اعتباری، و انبوهی از دیگر می

گذار ایجاد به منظور کاهش ریسک اشخاص سرمایهابزارهای مالی عجیب و غریب، 

تر شد. از نظر تئوری افزایش ریسک درخاتمه سیستم وسیع ریسک گسترده شدند. اما

-طور مثال پیش فرض اساس خیلی تکنیکی حبابه شد؛ بهای گوناگون توجیه از راه

های جدید اقتصاد و در این مفهوم که ابزارهای مالی جدید ریسک را الیه الیه و 

پرایم را کاهش داد. اما های وام سابمشروط کرد و بدین طریق ریسک انفجار حباب
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تاثیر خودش کند ها رشد میدر نهایت، کاهش کیفیت که همراه با افزایش کمیت وام

طور ساده، بخشی از تحول ه پرایم بهای سابرا داشت. از این جهت توسل به وام

بنیان ناپایداری مالی به سمت  -"هرچند که این بار در مقیاسی وسیع"-معمول 

ددان در اقتصا هایمن مینسکیسفته بازی مالی بود. این مطلب بسیار خوب توسط 

طور ه توضیح داده شده است که ب "داری مالیهای ناپایگمانه"کارهای متنوعش در 

 وسیعی مورد بی اعتنایی اقتصاددانان جریان حاکم قرار گرفت.

به افزایش بود و هیچ  که ریسک رودهی این سیستم ناممکن بود، در حالیسازمان   

تالشی برای ایجاد محدودیت در سیستم نشد. پول بازی به یک نقطه معینی رسیده 

ای نداشت جز داری چارهرمایهم مالی را سبب شد. بنابراین حکومت سکه انهدام سیست

که تدریجا همه سیستم کنترل را به هم بریزد و به ریسک اجازه پیشرفت بدهد. این

-گذشته، واکنش، صرفا رفع ممنوعیت سال 70در حقیقت در هر بحران مالی مهم در 

 "سیستم بهینه"افت به عنوانآمیزی که تکوین یای مالی بوده است. ساختار مخاطرهه

و دیگر نهادها تالش فراوان در صندوق بین المللی پول  در ایدئولوژی حاکم معرفی شد و

تحمیل ساختار مشابه مالی با ریسک باالی ظاهرا مترقی به همه کشورهای جهان به 

 عمل آوردند.

ود یک امر که در باال اشاره شد، رکود بود. توضیح رکمشکل پایه ای واقعی چنان   

تحلیل شده  پال باران، پال سوئیزی و هری مگدافپیچیده است، که عمیقا توسط  طوالنی و

کنم و کتاب را توصیه می"بحران عظیم مالی"اب است. برای درک کامل آن من کت

را. اساسا دو عامل اساسی وجود  "سرمایه انحصاری"، سوئیزی و مگدافاخیر باران

توسعه برای واقعیت صنعتی شدن  .توسعه و انحصارار گیرد: دارد که باید مورد توجه قر

طور نمونه، در ایاالت متحد قرن ه در ابتدا ب رود که یک روند تاریخی است.کار میه ب

نوزدهم، در فاز اول انقالب صنعتی عمال یک ساختار صنعتی وجود دارد، بدون دخالت 
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برای سرمایه گذاری بی  تقاضاسیستم مالی و یا درچین کنونی. در جریان این مرحله، 

اشی از کمبود رسد و اگر محدودیت گسترش وجود دارد، نمیحدوحساب به نظر 

گذاری است. نهایتا، به هر حال، ساختمان صنعت در مراکز بسط سرمایه برای سرمایه

شوند. که تر برای جایگزینی صرف هماهنگ میتر و بیشابد و بعدا تولیدات بیشیمی

 تهالک سرمایه را دوباره تامین و جایگزین نماید.تواند اسمی

های ای وابسته به کشف خروجیتوسعه یافته رشد به طور فزاینده در یک اقتصاد   

-سرمایه درپی سرمایه"تری کند تا مازاد بیشگذاری است و سرمایه تالش میسرمایه

کند. صنایع ایجاد  توانند جذب کنند،های موجود میچه که خروجیاز آن "گذاری

صنایع تولید دیجیتالی روز(، اما معموال سهم  شوند )از قبیل رایانه،جدید بر پا می

تواند کمک قابل قدر ناچیز است که نمیچنان صنایعی در رابطه با کل اقتصاد آن

طور که داری آنچنین اقتصاد سرمایهای به کل سیستم اقتصادی بنماید. هممالحظه

که تکیه بر چیزهای "اط با روند تاریخی طی شده صنعتی شدن شاید در ارتب باید و

و در مباحثات به عنوان اقتصاد  ،مورد بحث قرار نگرفته است "دارد ورای ایدئولوژی

جهانی ثبت شده است. اقتصادهای بسیار پیشرفته ایاالت متحد، اروپا و ژاپن در حال 

از  تروپا ممکن است سریعدارند، در حالی که اقتصادهای ن %9.5حاضر رشدی معادل 

 و 9170در اواخر  الوین هانسنوسیله ه این رشد کنند. بحث تعقلی متاثر از کینز است و ب

-سیاست مالی و سیکل"و "مل یا رکودبازیابی کا "در آثاری از قبیل  9190اوایل دهه 

های تئوریک توسعه ترین بحثترین و روشنتوسعه یافت، اما قوی "کسب و کار های

چهار خطابه "های مارکسیستی در اثرش بنام وسیله پال سوئیزی، بر اساس تحلیل به

 ارائه شد. "درباره مارکسیسم

ه داری بفردی بود که گرایش اقتصاد سرمایهاست. مارکس اولین  انحصار عامل دوم    

سوی تجمع و تمرکز سرمایه را مورد بحث قرار دارد، تاکیدی که باعث تمایز اقتصاد 
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ها و اقتصاددانان بنیادا رادیکال آن را در ربع آخر قرن ی شد. مارکسیستمارکس

-؛ مرحله جدید سرمایه"یکپارچه شد که فقط در قرن بیستم"نوزدهم تکوین کردند 

داری انحصاری( که اری سرمایه شناخته شد )یا سرمایهداری که به عنوان مرحله انحص

داری قرن نوزدهم شد. در اساس، مایهاولیه و مرحله رقابت آزاد سرجایگزین مرحله 

جز خطوط ه ب"های کوچک خانوادگی اقتصاد چیره در قرن نوزده عبارت بود از کارگاه

-های سهامی بزرگ است؛ همن بیستم چرخش به سمت اقتصاد شرکت. در قر"آهن

داری. قوانین حرکت سیستم اری به عنوان یک مرحله از سرمایهچنین سرمایه انحص

که پال هاست. چناناعمال ممنوعیت رقابت قیمت ترین تغییر،د. بزرگمتعادل بو

 "های انحصاریمنحنی مبهم تقاضای قیمت"در تئوری خود  9170سوئیزی در سال 

ه ها بها فقط در یک جهت باال برده شود. رقابت قیمتشود قیمتبیان کرد، سعی می

کت مدام رو به باالی اقتصاد وسیله حره رسد، و بنظر میه طور عمده خود بربادده ب

که رهبری روی از آننبالهجایگزین شده است؛ معموال نوعی تبانی غیر مستقیم، در د

 ترین کارخانه در یک صنعت(.کند )معموال بزرگمی

هنوز رقابت قیمت در "با اعمال ممنوعیت رقابت قیمت در صنایع توسعه یافته    

، از پیش "روند سرکیسه کردن معمول است صنایع رو به توسعه وجود دارد جایی که

ست. رقابت در یک صنعت داری تخطی شده ارض اصلی بینش سنتی اقتصاد سرمایهف

در دیگر نقاط به بازار  وری( ادامه دارد، وهای کم ارزش )مثال روی بهرهروی موقعیت

سهام معطوف شده است، در زمینه تبلیغات و مارک محصوالت )معطوف به رقابت 

گذاری تحت رقابت سرمایه انحصاری معموال به عنوان صاری(. اما در عمل به قیمتانح

برخورد شده است، که بیش از این قابل تائید نیست. در قرن  "هاجنگ قیمت"

عادی  طوره ها بنوزدهم در ایاالت متحد به استثنای دوره جنگ داخلی سطح قیمت



 ر.آلبریتون، ل. پانیچ، س. گیندین...

 186 

ره بحران بزرگ به طور عادی باال پایین رفته است و در قرن بیستم به استثنای دو

 رفته است. 

ای بزرگ سهم بزرگی هها افزایش بهره وری است، در نتیجه شرکتنتیجه همه این   

که حقوق کارگران عمال کسب سود در حالی"آورند؛ وری را به چنگ میاز منافع بهره

 ."ثابت مانده است

سرمایه عظیم رشد  ود یکگیری گرایش افزایش سرمایه انحصاری، سپس وججهت   

ی که بهر حال، مواجه با کاهش نسب ،گذاری در طلب سود اضافیسرمایه یابنده و

توسعه صنعتی "شود: شود که به تعدادی عوامل مربوط میگذاری میخروجی سرمایه

ای به میزان حقوق این تا درجه"مصرف دارد. که اثر معکوس بر "رشد نابرابری ثروت و

خرید حجم   ؛ و پایداری عدم"ن بستگی دارد نه به استقراض آناندریافتی کارگرا

شود. در گسترش ظرفیت تولید را سبب میتولید شده که در نتیجه عدم تمایل به 

توانیم بگوئیم که نرخ اضافه ارزش )نرخ استثمار( در جایی که اصطالح مارکسی می

ز طریق محصوالت تولید شده تولید بسیار باال است برای تمام ارزش اضافی بالقوه که ا

که  وجود آمده، واقعیت می یابد. بر اساس آموزه کینز پس انداز یا پول اضافیه ب

رود بنابراین در کل باعث افت اقتصادی باد میه گذاری نشده است به سادگی بسرمایه

یابد؛ در رای کسب سود بدین طریق تسکین نمیگذاری بشود. اما مسئله سرمایهمی

ه ای هماهنگ کند که بتالش دارد که معیارها رابه گونه که سرمایه انحصاریشرایطی 

ها ادامه گوئیطور مداوم حتی در زمان بحران، سود بالقوه پمپاژ کند، بنابراین خالف

 یابد.می

رکود  کنند کهشان را سرجمع کرده و ادعا میهایمجموعه بحث باران و سوئیزی   

داری انحصاری است. این آشکارا خالف آن تئوری گرایش طبیعی اقتصاد سرمایه

داری ذاتا گرایش به سمت رشد سریع و قتصادی بود که فرض شده که سرمایها
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زای سیستم اشتغال کامل دارد. در دورنمای اصلی رشد سریع و استخدام کامل درون

گر بود، بنابراین تکوین پدیده رشد منفی نیاز به یک توضیح ویژه دارد. در سوی دی

از متفکران قبل از خود بنا و  ممتدرا بر یک خط  تئوری خودباران، سوئیزی و مگداف 

اند، که آن یک دوره رشد سریع تحت سرمایه انحصاری دهبحث متضادی را مطرح کر

های که بر اساس عامل 9170-9150های دهه بود از قبیل اسطوره دوره طالیی سال

تاریخی اشاره  ها، نیاز بود که به آن انگیزهه آنمعین نیاز به توضیح دارد. در دیدگا

العاده که بسوی توسعه سریع سوق داده شده بود )دوران شود که در آن دوران فوق

-وم خودرو سازی، مساعدتطالیی: دوران مصرف هنگفت بعد از جنگ، موج عظیم د

ای در آسیا و جنگ سرد، گسترش های نظامی در طول دو جنگ منطقههای هزینه

یش عادی سیستم بود و پیشنهادهای فروش وغیره...(. رکود به خودی خود یک گرا

 آمد.حساب میه های ویژه بن عاملبایست فقط ضعیف شدن آبنابراین می

طوری که در ه گذاری و مصرف برای ارضای تقاضا ناکافی باشد، باگر سرمایه   

شوند. کمک طلبیده میها به نحصاری یک مورد معمول است، حکومتداری اسرمایه

یابد )که های نظامی وقوع میصورت افزایش هزینهه در ایاالت متحد این امر اغلب ب

های امپریالیستی سیستم حیاتی است( و اخیرا از طریق سیستم مالی. برای هدف

ن رحال، حد این تدبیرها به پایاه شوند، بهها باعث حفظ سطح تقاضا میهردوی این

یرد که تمام دنیا رویهم رفته گهای نظامی درنظر مییکا چنان هزینهرسیده است. )آمر

تر در رکود فرورفتن ژرف ای برآید( که نتیجه آنتواند از پس چنین هزینهنمی

باران و سوئیزی به گسترش حوزه مالی به  "سرمایه انحصاری"اقتصادی است. کتاب 

ین یک ا 9170ما در دهه عنوان یک عامل نامساعد برای رکود اشاره کرده است. ا

تری گسترش نیافت. تحول سیستم از دهه های وسیعاحتمال قوی نبود و به حوزه
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آسا درآن، که های غولچنان به رشد سیستم مالی وابسته شد، و ادغام شرکتآن 9150

 ام.داده "سرمایه انحصاری مالی"ن فازمن به آن عنوا

فاصله بین فقیر و غنی  شود،به سیستم مالی می که اقتصاد برای رشد وابسته طورآن :ویتنی
اید: "در ایاالت ور که شما در کتابتان اشاره کردهطشود. آنتر میتر و بزرگنیز مدام بزرگ

% 90صاحب بیش از دو برابر ثروتی بودند که 9009باالیی ثروتمندان در سال   %9متحد 
 %9روت مالی اندازه گرفته شده بود، جمعیت پائینی جامعه داشت. اگر این آمار بر مبنای ث

همه انتقال  پائینی جامعه بود. چگونه طبقه کارگر با این % 90برابر ثروت  9باالئی صاحب 
 ریزی کند که سرش را روی آب نگهدارد.تواند برنامهسوی ثروتمندان میه ثروت ب

را بر اساس  شانگر مردم نتوانند استاندارد زندگیجواب خیلی قاطعانه است. ا :فاستر

وقت ناگزیر خواهند شد برای جبران درآمد قرض کنند و درآمدشان حفظ کنند آن

که آنچه در که اگر درآمدشان افزایش نیابد، یا اینداروندارشان را بفروشند. نتیجه این

ها در یک تالش معمول برای تداوم زندگی افزایش نیابد، این است که آن تملک دارند

بدهکار خواهند شد. من در رابطه با رشد بدهی مسکن طبقه تر تر و بیشبیش

نجات وام "ای در رابطه با بسیار نگران شدم و به مطالعه 9000زحمتکش در سال 

-وسیله حکومت مرکزی منتشر میه سال یک بار ب 7دست زدم که هر  "گیرندگان

عات حکومت سال تاخیر در ارائه اطالعات. این تنها منبع مهم اطال 7شود؛ با حدود 

های وام مسکن مردمی که بر اساس گروه  فدرال است که ما در رابطه با بدهی

توانیم میزان بدهی طبقات مختلف را تعیین اند داریم که ما میدرآمدی تقسیم شده

 کنیم.

طبقات زحمتکش و سنگینی "مقاله ای با عنوان  9000ویو در مه یمن در مونتلی ر   

را تعقیب آن 9007سال بعد در مه  7پژوهش منتشر کردم. بر اساس این  "وام مسکن

منتشر کردم که در واقع همراه شد  "های مسکنحباب وام"ای با عنوان مقاله کردم و

جا نوشتم که حباب مسکن و شدت مصرف در اقتصاد، پیوند بحران بزرگ مالی. آن با
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تواند است، که میسازی مصطلح شده چه که به عنوان حباب خانهخورده است به آن

ها بترکد. این آن چیزی زودی در نتیجه افزایش نرخ بهره و رکود یا افت قیمته ب

گونه شدید شد خرابی که چرا این بحران ایناست که البته اتفاق افتاد و دلیل این

ها بود که در پی سیستم بازی با دار در طول دههطبقات زحمتکش وام شرایط مالی

 پول رخ داد.

رای ها و میزان خطر آن بآیا بر شما معلوم است و توضیحی دارید برای رکود وام :یویتن

کند. آیا ما داریم به ها افت میشود و قیمت خانهتر میاقتصاد؟ اعتبارات کماکان تنگ

های مالی کنید که سیاستلغزیم؟ آیا فکر میها میداخل چنبره پر قدرت رکود قیمت

قدر  های اقتصادی آنکه بسته مشوق ا عوض کند یا اینی رگیرتواند این جهتمی

 کوچک است که نتواند این رکود و لغزش را متوقف کند؟

های عمومی، چیزی که در ایاالت : رکود اطالق شده است به سقوط سطح قیمتفاستر

متحده از زمان بحران بزرگ به بعد مشاهده شده است و فاجعه در اقتصاد سرمایه 

. در مرحله اول، رکود )یا ضد تورم، "یژه تحت سرمایه مالی انحصاریو به و"انحصاری

نامیده  "زیر سطح مطلوب "را  طور مثال کاهش تورم تا جایی که بانک فدرال آنه ب

های غول پیکر در یک ها بین شرکتاست(، به این معنی است که دوباره رقابت قیمت

های سنگین و رای اخراجچنین فشاری بهم بازی مرگ و زندگی فعال شده است.

 های معیوب ایجاد کرده است.کاهش حقوق، و خلق انواع سیکل

ها اما ترس واقعی از رکود در ارتباط با تورم عظیم ساختار مالی و بار سنگین وام   

، که معموال فرض می شود وابسته به ساختار اقتصاد سرمایه تورم روی اقتصاد است. در

شود )یعنی ارزش پایین اضافه الرهای کوچک بازپرداخت میها با دپیشرفته است، وام

شود ا با دالرهای بزرگ باز پرداخت میهاقتصادی، بهر حال، وام رکود کاری(. در یک

ه وسیعا کند، کیک چنبره رکود وام ایجاد میه کاری(. این سپس فاضا تر)ارزش بیش
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رکود، ناشی از واکنش "د طور که فیشر بیان کربخشد. آنبه فروپاشی مالی شتاب می

شود، و تر میوام روی وام بود. هر دالر وام هنوز پرداخت نشده است یک دالر بزرگ

نبار شود، طور که ما شروع کردیم به اندازه کافی تلهر چه بدهکاری روی بدهکاری آن

ها که خود مسبب آن است انجام تواند به وسیله کاهش قیمتخروج از بدهکاری نمی

هکاران برای پرداخت زمان با فروش امالک بدها همافت قیمت"بیان دیگر،  شود. به

ها باقی بدهی بایستی با دالرهایی که شود، و به محض کاهش قیمتبدهی آغاز می

اخت شود، که باعث تر از مقداری است که قرض شده بود پردعمال ارزش آن بیش

رود و این است چنبره ها میتر قیمتسمت کاهش بیشه شود، و بافزایش بدهی می

ر داری برای پُدت این رکود، بانک مرکزی و خزانهرکود. در رابطه با محک زدن ش

اند، که از ش تورم( شروع به چاپ اسکناس کردههای اقتصادی )کاهکردن چاله چوله

ها ناموفق و فشار نامیده شده است. اما آن "رفع و رجوع عددی"روی حسن تعبیر

تر است، که سبب شده آقای اوباما بعد از انتخابش خیلی موجز ویرکود بسیار ق

تواند باعث تادن در چنبره رکودی هستیم که میما االن در خطر اف"هشدار دهد که 

 ."ها به میزان وسیعی شودافزایش بدهی

چنین ارزشمند است اشاره شود که در اثر رکود، سرمایه گذاری هم متوقف هم   

ها برای چندین سال پایین خواهد به این حقیقت که سطح قیمت شده است. با توجه

های جدید تولیدی )با گذاری در ظرفیتسرمایه -که االن هستتر از اینپایین–بود 

کشد که سرمایه برگردد و بایستی با قیمت فعلی آگاهی که سالها طول میاین 

 ایجاد کرده است. تری از انباشت سرمایه هاپرداخت شود(، منقبض شده،رکود ژرف

تر از آن است وسیله دولت اوباما پیشنهاد شده بسیار کوچکه بسته پیشنهادی که ب   

 سازی اقتصاد شود. مقدارتقاضا را باال ببرد و سبب عادی که بتواند در چنین شرایطی

از کاهش مالیات، به نحوی که  ترکم %90بیلیون دالر در سال است،  900تر از آن کم
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که  های حکومتی به مقیاس پاروی کوچکی است در قیاس با سوراخیپرداختافزایش 

های مرکزی و محلی ایجاد گذاری، و هزینه حکومتبا افت شدید در مصرف، سرمایه

که چنین کل برنامه حمایت مالی حکومت کوچک شده است. اینشده است. هم

صورت نقدی تزریق شود و ه تریلیون دالر به نهادهای مالی ب 1.5مقدمتا مبلغ بیش از 

 ها ضمانت شود، تاخت زدن خزانه است با گنداب مسموم مالی، و غیره.وام

-رو هستیم را پیشهرسد کارل مارکس بحران مالی که ما اکنون با آن روبنظر میه ب :ویتنی

بینی کرده است. او در کاپیتال گفت: "نگرش سطحی به اقتصاد سیاسی حقیقت خودش را 
های ای سیکلاعتبارات را نتیجه تغییرات دوره دهد که انبساط و انقباضن میطور نشااین

شود تا ها است." مارکس ظاهر میکه این صرفا یک عالمتی از آنبیند در حالیاقتصادی می
ه سود را وادار تر از این است؛ رکود اقتصادی کا را تایید کند که مشکل اصلی ژرفتئوری شم

میلتون گرائی که تئوری پولکند. در حالیهای سودآورتر میاریگذبه جستجوی سرمایه
اند. نسبتا سربلند از آب درآمده مارکس و کینز زیر حمالت نابود کننده قرار گرفته، دمنیفر

 کند؟وقعی که از اقتصاد سیاسی صحبت میمارکس چه منظوری دارد م

های مالی بود که جنبه هایگر بحرانترین تحلیلمارکس در زمان خود دقیق :فاستر

که اقتصاددانان های مالی را دید )درحالیر حال او انبساطه اصلی آن را بیان کرد. به

اند( که در اوج یک شکوفایی اقتصادی نه به عنوان یک پدیده طور عام اخیرا دیدهه ب

ی دبازی با پول در اساس به مرکز ثقل اقتصارت کلیپیوندد. به عباوقوع میه سکوالر ب

ها برقرار های مالی که در طول دههیابد، با سفته بازیکه گرایش مالی دارد انتقال می

 شده یک موقعیت کامال بی نظیری پیش آورده.

و ظهور یک بازار  های سهامیمارکس و انگلس تاکید زیادی داشتند بر رشد شرکت   

شدن کرده بودند؛ برای امنیت صنعتی که نزدیک به اواخر قرن نوزدهم شروع به ظاهر 

آن واقعیت بی چون و چرای بازارهای مدرن برای امنیت صنعتی که شروع واقعی 
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داری بتا غیر وابسته از اقتصاد سرمایهعنوان یک نمود نسه پیدایش سیستم مالی ب

 انحصاری بود.

اساسا دو ساختار قیمت گذاری برای اقتصاد وجود دارد: یکی در اقتصاد واقعی در    

گذاری اسنادی گری در حوزه مالی وابسته به قیمتتولید کاال و خدمات، و دی رابطه با

توانند جدا از هستند اما برای یک دوره زمانی می)اوراق بهادار(. این دو با هم مرتبط 

ه ای بطور فزایندهه خطرهای یک اقتصادی که ب 9170هم عمل کنند. کینز در دهه 

شد را مشخص کرد. مارکس یک اسنادی اداره میگذاری ها از قیمتبازیوسیله سفته

داری بود که حتی در زمان خودش توانست ظهور تضاد گر موشکاف سرمایهمشاهده

 بین سرمایه پولی )دروغین( و سرمایه واقعی را ببیند.

سفته بازی  چه که مارکس در این زمینه به بحث گذاشت آن است که نوسان درآن   

ه بوحانه بذجا که سرمایه مهد اما در اقتصاد واقعی نه؛ آندمالی در رکود جواب می

ای به . بنابراین او نوشت در چنان دورهتر استدنبال راه ماندگاری و افزایش بیش

طور مثال به واسطه مازاد ه گذاری، بهای سرمایهلیل دشواری استخدام در نبود حوزهد

خود سرمایه مانع از گسترش  های تولید هیچ چیز به اندازه موانع درونیاخهدر ش

داری بنا ترین مبنا را برای نقد سرمایهاری نیست. تا به امروز مارکس قویدسرمایه

گرای امروزی( هم مهم است؛ زمانی های کینزه است، اما کینز واقعی )نه وازدهساخت

داری نامید )گرایش به سوی سرمایه "حشخطای فا"را چه که او آنکه او بر آن

خطر  چنینری اجتماعی و بیکاری بی حد وحصر کارگران( تاکید نمود. او همنابراب

 بازی مالی گوشزد کرد.همراه شدن سیستم را با سفته

 آیا رکود مزدها و نابرابری درآمدها نتیجه مستقیم اقتصاد پولی است؟ :ویتنی

د و ثروت کنم. رکود مزدها و رشد نابرابری درآمبیان میرا طور دیگری  من این :فاستر

تر شدن در جریان زمان اجزای گرایش بنیادی رکود هستند. هر دو یک گرایش به بد
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تر رکود برای کل اقتصاد است. در ایاالت دهند، و نتیجه گرایش عمیقرا نشان می

علیرغم رشد سقوط کرد. این  9175به حد  9009بود، ولی در  9159متحد اوج مزد واقعی 

تاریخ بود.  های بین این دوفزایش ثروت در طول دهها وری تولید وهنگفت بهره

سوئیزی  طور که باران وای از گرایش صعودی سودآوری یا آنبنابراین، این نشانه

اند، به اصطالح خود مارکس افزایش نرخ اضافه ارزش است. این امر با متذکر شده

ان عظیم مالی طورکه ما درکتاب بحرتجمع وحشتناک ثروت در باال همراه بود. همان

% مردم در پایین جامعه درآمد  10 به ازای هر دالری که 9009تا  9110از "قید کردیم، 

خانوار  99000دهند )که حدود جمعیت فوقانی را تشکیل می %9هایی که داشتند آن

نابرابری درآمد وثروت در  9005دالر درآمد داشتند. درسال  99000تر از هستند( بیش

بود که بازار بورس به  9191رسید. یعنی سطحی که دقیقا قبل از  9191آمریکا به سطح 

 هم ریخت وبحران بزرگ آغاز شد.

کنم حق با شماست، که پول بازی نابرابری درآمد و ثروت را بدتر من فکر می   

عنوان مبنای ه توانیم ببینیم که لیبرالیسم بموجب رکود مزدها شد. ما می ساخت، و

انحصاری اصوال به عنوان پاسخ طبقه حاکم در قبال رکود معرفی  فکری سرمایه مالی

ای به ترویج سرمایه مالی پرداخت، که یک پاسخ طور فزایندهه شد، و سپس ب

 ساختاری در قبال رکود بود.

های اجتماعی ها، کاهش مزدها، قطع کمکرالیسم نو در جهت نابودی اتحادیهلیب   

غیره بی وقفه عمل کرده. یک راه برای فهمیدن  زدایی ومتی به مردم، مقرراتحکو

عظیمی به تزریق پول نقد برای تغذیه یک روبنای مالی  این موضوع آنست که نیاز

وجود دارد که حریصانه در طلب سرمایه جدید مالی است، که محتاج به تحمیل هر 

ی مسکن، هاهای بیمه، بنگاهبازی مالی است. شرکتها و سفتهتر انباشتن وامچه بیش

اند در این پرداخت همه تدارک و جا داده شده گذاری با موعدهای سرمایهشرکت
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ها بود. درچنین چه که ایاالت متحد کرد برداشتن تمام محدودیتروساخت مالی. آن

شان را مثل یک قلک پول برای مصارف مالی هاییطی، کارگران وادار شدند تا خانهمح

پرایم به های مسکن سابباری به نوجوانان ارائه شد، وامهای اعتاستفاده کنند، کارت

های توانایی را داشت پرداخت شد. بستهکس که حداقل ضرب زور به هرآن

بازی مالی حواله شد که کامال به سیستم سفتهها  (ا-آر-یآبازنشستگی افرادبه طرف )

 ی، اقتصادوابسته بود. این همه عالیم یک سیستم بیمار را داشت. در چنین محیط

ن واقعی، مشخصا تولید کاالیی و کارخانجات، لت و پار شده بودند. در مقدمه )بحرا

که تولید کاالیی را بر مبنای درصدی از  9170ایم ازعظیم مالی( ما یک جدول گنجانده

-دهد. در حالی که وامک کاهش آرام طوالنی مدت، نشان میتولید ناخالص ملی در ی

ها به ساید. همه اینتولید ناخالص ملی سر به آسمان میت به زمان مشابه نسب ها در

به  داران وپرداخت از سوی کارگران به سرمایهاین معنی است که یک حجم عظیم باز

 گیرد.اند صورت میهایی که در راس هرم مالی نشستهآن

یه به خاطر تزریق سرماه اید بشده پالسون در کتاب بحران عظیم مالی شما منتقد :ویتنی
های سوال خرند که این انبوه عظیم وامها دارند زمان الزم میتر آنگوئید "بیشمی ها وبانک

تواند به یک شیوه منظم بازپرداخت شود. این افزایش توانایی بازپرداخت اما در برانگیز می
ی درازمدت در یک اقتصاد با نرخ پائین فعالیت و یک افت اقتصادی شدید یا بحران اقتصاد

وسیله ه گفت که "ما سیستمی را که ب سی-بی-ان-سیبه تیموتی گایدنر است." روز جمعه 
-رد." این حاکی است که وزیر خزانهشود، حفظ خواهیم کبخش خصوصی تملک و اداره می

کند اخت کند، اما تالش میطور کلی بازپرده داری احتماال نتواند همه مطالبات مسموم را ب
نظر شما چه ه های در حال غرق شدن قادر به پرداخت هستند. بکنشان دهد که این بان

 ها سر باز زند.از ملی کردن بانک گایدنرافتد اگر اتفاقی می

کنم. واقعا ما داریم یکی از طور دیگری داوری می گایدنر من راجع به حرف :فاستر 

نجات  هایی که برایکنیم. تمام تالشتجربه می های تاریخ راترین دزدیبزرگ
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رود. سمت ملی کردن به پیش می شود درسیستم مالی در این زمان انجام می

ه ها را بکند و مسئولیت مالی بانکسرمایه تهیه می ترتر و بیشحکومت فدرال بیش

ها را خصوصی زنند تا بانکها دست به هر تالشی می، آنرحاله گیرد. بهعهده می

ی کردن عملی با قانون کنترل خصوصی است. نگهدارند، نتیجه این امر یک نوع مل

که آیا حکومت فدرال نهایتا مجبور خواهد شد به سمت ملی کردن کامل برود این

ها( یک پرسش بزرگ است. اما حتی اگر عهده گرفتن کنترل مستقیم بانکه )یعنی ب

شود تغییر نکند، یک شکل کالسیک از سوسیالیستی چه که دارد انجام میطبیعت آن

دن است؛ یعنی از دست دادن موسسات مالی در حالی که هنوز سود عظیمی دست کر

نافع را در تمام دوره گسترش تر مشود که بیشهایی رها مینخورده در دست آن

 اند.های مالی داشتهبازیسفته

افتد، اول باید درک کرد که متوجه شوید که چه دارد اتفاق می کهبرای این   

 1.5خودش در این بحران مبلغ  ،امچنان که من قبال اشاره کردهحکومت فدرال، آن

است. بانک فدرال به  تریلیون دالر به عنوان کمک اولیه به موسسات مالی تعهد کرده

 بانک بدعنوان ه داری حاال خودش را به آن چیزی تبدیل کرده که بهمراه خزانه

آخرین پناه برای  مصطلح است. نتیجه عملی آن است که بانک فدرال شده است

ها که در تراز بانک فدرال درآخر دوره بحران سهیم شدن در دارایی سمومات مالی با

های سقوط خواهد کرد، و مقدار زیادی از باقیمانده جعلیات گنداب %90به  %10از

 هرزه مالی که ایجاد شده است.

زم است سیستم تر از این خواهد بود. اما القطعا، ملی کردن تمام و کمال معقول   

 قدرتی را که ما در حال حاضر با آن سروکار داریم هم از نظر مالی و هم از نظر

داری های سیستم سرمایهسیاسی در نظر داشت. نوع کالسیک ملی کردن کامل بانک

دست رژیم فاشیستی انجام شد. بدون ه بود که ب 9170-9190های دهه در ایتالیا در سال
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رویم خیلی واضح است که تنها ملی کردن به چنان سمتی می ما داریماین ادعا که 

 ها دوای درد نخواهد بود.بانک

خود مسئول  ،داری استه منتخب اوباما برای وزارت خزانهاین حقیقت که گایدنر ک   

ترین دزدی تاریخ، یعنی احتماال بزرگ -های انجام گرفته استترین دزدیبزرگ

-عنوان مالیات پرداخت میه وسیله مردم معمولی به های مالیاتی که بحساب صورت

 قطعا طبیعت پیشرو بودن کابینه جدید را زیر سوال خواهد برد. -شود

اش را رد کرده بود، انک فدرال، انتقاد از سیاست پولیرئیس سابق ب آلن گرین اسپن: ویتنی
این نگرش در ، های مسکن را نخواهد دید. بهرحالکس گسترش حبابکه هیچمبنی بر این

د، و شروع ش 9150کتاب شما وجود دارد."این یک واقعیت بود که رکود اقتصادی از دهه 
داری مالی از نوع متناقض کینزی از طریق بر انگیختن تقاضا منجر به پیدایش رژیم سرمایه
شود که بانک غالت شد." در آن اظهارات بیان میهای مستدر اقتصاد بدوا از برکت حباب

بازی را ها را کاهش داد و جنون سفتهکند هنگامی که نرخدانست چه میمیدقیقا فدرال 
یک طبقه  ها، راهی است که ثروت را ازشده دارایی های تشدیدهای وامایجاد کرد. و حباب

کند. آیا این از رکود اساسی اقتصاد جلوگیری میدهد در حالی که به طبقه دیگر انتقال می
زی است از که چیطریق اعمال مقررات و بهبود اشتباهات رفع گردد یا اینتواند از مشکل می
 داری است.چه ذاتی سرمایهقماش آن

-ش را بازیابی کند و هر گونه شبههکوشد که شهرتالبته نومیدانه می گرین اسپن: فاستر

 کنم که بانک فدرال تا حدودیاد کند از بین ببرد. من تایید میای که اورا مقصر قلمد

کرد؛ سازی را ترویج میکند، و عمدا حباب ثروت در خانهکه چکار میدانست می

جابجایی "دنبال ترکیدن حباب اقتصاد جدید در سال ه چیزی که استفان پامبوی ب

کس خطر را ندید غلط است. این مرا به . این دیدگاه که هیچ9000نامید  "حباب بزرگ

. 9009بحران  ازد در بازگشت بحران اقتصادی وانداد ادعای آبروداری پال کراگمن میی
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 9170کردند که مشکالت اقتصادی و مالی دهه که تعدادی از مردم فکر میدر حالی

 های معقولی نبودند!ها همه آدمممکن است برای شان تکرار شود، از دید او این

ننده کهایی هستند که بیانآن"های معقول مثل خودش بر طبق نظر کراگمن آدم   

دانند که این چیزها هرگز اتفاق نخواهد افتاد. و می "در قدرت هستندعقاید حاکمان 

تواند پیش گوید که کسی نمیاسپن راست میسمت بدی بود. گرین اما چرخش به

بینی کند دقیقا چه پیش خواهد آمد، و جدا تعداد زیادی آدم نابینا! در راس وجود 

وی نگرانی وجود داشت. برای مثال، من یک مقاله داشت. اما مقداری هم هشدار از ر

ویو منتشر شد که راجع به یدر مونتلی ر 9005آماده کردم )وحشت بزرگ( که آوریل 

باعث ترکیدن "اد که دطه با خطر رکود اقتصادی هشدار میدر راب "افزایش نرخ بهره"

هدات . مشا"شودسط مصرف کننده آمریکایی حمایت میشود که توحباب مسکن می

 دیگر اقتصاددانان گویای چیزهای مشابهی بود.

که که آیا قبل از اینها درمورد ایناین سال هیئت مدیره بانک مرکزی، قطعا، در   

کار از کنترل خارج شود سیاستی جهت ایجاد سوراخی در این حباب ثروت درپیش 

دو علیه چنین  برنانکه هر اسپین وهای داخلی داشتند. اما گرینبگیرند یا نه بحث

تواند ساختار لکنته مالی را فروپاشد. ودند، با این ادعا که این کار میعمل خطرناکی ب

دانستند در رابطه با حباب ثروت چه بکنند عمال دست روی دست جا که نمیاز آن

اه غالب آن بود که بانک گذاشتند و سعی کردند با حرف بازار را رونق بخشند. دیدگ

با گذاشتن یک تکه سنگ در لحظه بروز خطر در مقابل بهمن مالی از  تواندفدرال می

 ، چشمهایش را بست و دعاکند. بنابراین برنانکه پیش تاخت حرکت آن جلوگیری

محدود کنند )عملی که توسط نخبگان مالی  کرد، نرخ بهره را افزایش داد تا تورم را

 دانید.باقی داستان را خودتان می درخواست شد(.
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ها که در راس فرماندهی موسسات مالی بودند، آن را یک تمام آن دوران، آن در   

اسپن خودش ابله ها را دنبال کرد. گرینفرصت پنداشتند و بانک فدرال هم آرزوی آن

سازی ایجاد نج در مورد خطری که با حباب خانهدر مجله چل 9199نیست. او در آوریل 

ک فدرال، او پول بازی را تا پایان تعقیب کرد، شده است نوشت. اما به عنوان رئیس بان

که گزینه دیگری برای سیستم نبود. نیازی به گفتن نیست، که سیاست پول چون

بازی با افزایش نابرابری ثروت و درآمد در کشور همراه بود. وام خودش ابزار اعمال 

ند. در وسیله آن به زنجیر کشیده شده هایی که در پایین بودند بقدرت است و آن

عنوان ابزار اعمال قدرت جهت افزایش ه هایی که در باال بودند از آن بکه آنحالی

تا از ثروتمندترین خانوارهای آمریکایی  900کردند. ثروت خالص ها استفاده میفرصت

داشت، در  9007 تریلیون دالر در سال 9.9به  9199بیلیون دالر در  19.9افزایشی از 

کدام یافتند. هیچتر میتر وسختجامعه هردم زندگی را سخت یت مردمکه اکثرحالی

 ها تصادفی نبود، همه ذاتی سرمایه انحصاری بود.این

های ایسلند و شود. قبال حکومتبحران مالی سریعا به بحران سیاسی تبدیل می :ویتنی
اند و کسادی اوضاع جهانی شتاب گرفته است. شورش و اغتشاشات لتونی سقوط کرده

اروپا  ابانی در یونان و لتونی و لیتوانی براه افتاده است، و تظاهرات کارگری در سراسرخی
-های اقتصادی متوقف میزند و فعالیتچنان بیکاری سر به فلک میروزمره شده است. هم

تری را تجربه خواهند کرد. آیا شما این ا احتماال بی ثباتی اجتماعی عظیمشود، کشوره
تر شدن سوی ژرفه بینید؟ آیا این امر بخواهانه میای اعتراضات تحولران را فرصتی بربح

کت سیاسی برای تغییرات بنیادی خروش مردم و تبدیل آن به یک حر نارضایتی و خشم و
 رود؟می

طور ناگهانی در یک مرحله ه رسد آنست که ما باولین چیزی که به ذهن می :فاستر

در  کورو جیلیو پونتهها از ترین نقل قولاشتنیفاوتی هستیم. یکی از دوست دتاریخی مت

جایی است که هنرپیشه اصلی، ویلیام واکر )مارلون براندو( اظهار می  سوختنفیلم 
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ل برای برمال کردن تمام سا 90ممکن است  اغلب بین دو مرحله تاریخی، "دارد: 

ای ه. ما در چنان بره"است کافی باشدهایی که در طول یک قرن شده گوییخالف

المللی چیزی که صندوق بین خاطر بحران عظیم مالی وه نه تنها ب کنیم؛ زندگی می

چنین به دلیل نامد، بلکه همداری پیشرفته میحاال آن را بحران اقتصادی سرمایهپول 

طور معمول ه بحران زیست بومی جهانی که در طول دهه گذشته تحت تاثیر تجارت ب

ریان، شتاب خارج از کنترل گرفته است. چیزی که ده واسطه ظهور امپریالیسم عه ب

نماید. خطرات جدید و امکانات جدید بروز می ل بود حاال نامعقول میسال پیش معقو

 یابند.. کال نوع جدید منازعات تکوین مینماید

سقوط ناگهانی حکومت ایسلند و لتونی در اثر تظاهرات علیه دزدی مالی قابل    

ها نفر در که طغیان گسترده در یونان و سراسر اروپا، با میلیوننچنامالحظه است، هم

تر نقاط دنیا در جوش و خروش است. آمریکای التین ها. در حقیقت بیشخیابان

درگیر یک چرخش تمام عیار بر علیه لیبرالیسم نو است؛ تحت رهبری انقالبیون 

که در بولیوی، یکم )چنانبولیواری ونزوئال و با آرمان نوین سوسیالیسم قرن بیست و 

 اکوادور و کوبا( متجسم است.

اند. نبرد اجتماعی در مقیاس آرزوهای جدیدی در آسیا برانگیختهانقالبیون نپال    

د. چین هم یابیل، مکزیکو، و هندوستان تکوین میوسیعی در عرصه اقتصادی در برز

 رود.خستگی ناپذیربه جلو می

توان گفت این خروش تاریخی در حال حاضر می کهیک نقطه در این جهان جایی    

تواند نشانه دو دلیل باشد. اول ، ایاالت متحد است. این میهیچ تاثیری در آن ندارد

کاری است. کز امپراطوری جهانی یک دژ محافظهعنوان مره که، ایاالت متحد باین

اندیشه احمقانه که  با این دوم اینکه، انتحاب اوباما نیروهای پیشرو را گیج کرده است؛

روند تا بدون فشار از پائین برای تغییر و دگرگونی ها تحت رهبری اوباما میدموکرات
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در جلو چشم اوباما و با کمک مشاوران  که،یک وضعیت جدیدی بسازند. در حالی

یه خصوصی به منتخب او، مقدار هنگفتی از سرمایه حکومتی دارد به نفع سرما

 شود.سیستم مالی تزریق می

ایم که، آمریکا در این روزگار به چه بحث کرده "بحران عظیم مالی"کتاب ما در    

. چیز نیاز دارد؛ یک تغییر در مفهوم کالسیک اقتصاد سیاسی )با معنای کالسیک آن(

یاسی در معرض کنترل عموم قرار شود که اقتصاد ساز این طریق این ایده تفهیم می

معاضدت مالی سیستم با طبقه حاکم بیرون کشیده شود. گیرد، و بایستی از تسلط می

که چیزی به مردم بگویند. دهندگان همین حاال هم ادامه دارد بدون اینپول مالیات

 کند.م بر اقتصاد سیاسی ضرورت پیدا میبنابراین خیزش برای برقراری کنترل عمو

ر میراث ارزنده جدید که ریشه د "نیودیل"پذیر است که خواستار یک این امکان   

ترین کار یک دولت پیشرفته است، دارد، که قابل مالحظه 9170دولت روزولت در دهه 

نیو دیل جدید توسط "که من و رابرت مکنزی بحث کردیم در یک شویم. اما چنان

سرعت بسوی گسترش ه در مونتلی رویو منتشر شد، مبارزه ب 9001که در فوریه  "اوباما

با در هم شکستن منطق سرمایه فرا می   اصول سوسیالیستیحقوق کارگران بر طبق 

روید. برای اینکه چنین امری اتفاق بیافتد، یک حرکت انقالبی از پایین درسطح 

که نیروهای سیاسی جدید در کشور ایجاد کرد، هر  9170 در دهه   حرکت اتحادیه های کارگری"

شود. داستان این نبرد در گزارش  باید شروع "چند که بعدا در دوره مک کارتی نابود شدند

های چنین خیزشهم های کارگران آمریکا، وسیک دیوید میلتون در مورد سیاستکال

های سوسیالیست و رادیکال رهبری شده، اشاره وسیله سندیکالیسته کارگری که ب

 شده است.

که شرح داده است،  "فراسوی سرمایه"در  ایستوان مزاروشکه این مهم است، چنان   

، نباید در راه حفظ در این حرکت تاریخی آغاز شده استهای رادیکال که سیاست
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، بلکه باید در جهت تعالی جنبش به پیش رود. م موجود تغیییر جهت دهدسیست

جهت موفقیت در این هدف اصولی، در اوج بحران سیاست "که مزاروش نوشت: چنان

، از در تمام سطوح و مناطق ت قوی موثررادیکال بایستی در یک شکل از تصمیما

عنوان نیازهای پی در ه بدنه اجتماع ب جمله در اقتصاد به آرمان اصلی تبدیل شود. در

 ."های سیاسی بروز نمایدپی و خواسته

های ت رادیکال باید در جهت قطع هزینهدر ایاالت متحد هدف اولیه هر سیاس   

کشد. این به کام خود می است و کل جهان را نظامی باشد، که جهنم امپراطوری

ها بدنه سیاسی آمریکا را خراب کرده و قویا در جهت عکس نیازهای فوری هزینه

، ایدئولوژی و اقتصادی ترین حلقه کل ساختار سیاسیکند. ضعیفجامعه هدایت می

در دستور کار در ایاالت متحد امروز، آنست که نظام بطور واضح در جهت برآورد 

که در این بحران به این جای اینه م دچار خطا شده است. بنیازهای واقعی مرد

نیازهای فوری پرداخته شود، تاکید خایگان اقتصادی بر حمایت سرمایه خصوصی به 

بیلیون دالر  970حکومت فدرال  9001تا ژانویه  9009هر قیمتی است. در فاصله اکتبر 

، که در آخر ژانویه ارزش سرمایه به صورت قرض و تزریق و ضمانت به بانک آمریکا داد

خالص آن فقط به اندازه تکه کوچکی از کل مقدار بود. و باقی مبلغ به سوراخ موش 

 فرورفت.

سرقت ثروت عمومی جهت حمایت از سرمایه خصوصی احتماال هیچگاه قبال در    

سیاسی شده و قادر به  این مقیاس دیده نشده است. یک طبقه کارگر متشکل و

طلبانه و سازی جامعه، که نیازهای مساواتزدی و انتخاب دوبارهنش علیه آن دواک

واقعی جامعه را در نظر گیرد آن چیزی است که در حال حاضر مورد آرزوست. 

حاال ما "مطلبی که اخیرا عنوان روی جلد نیوزویک بود ) سرمقاله نویس نیوزویک در

های عمومی یش هزینهای دارد به افزاطور ساده اشارهه ( ب"همه سوسیالیست هستیم
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ای از سوسیالیسم است. اما واقعیت آن است که ما در یک جدی نشانه طوره که ب

 لحظه متفاوت تاریخی هستیم که نیروهای رادیکال امکان حرکت به جلو را دارند.
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  مزاروش و نقد نظام سرمایه

قیداری ترجمه نوید   

 

لسوفانی است که سنت ماتریالیسم تاریخی ترین فی یکی از مهم ایستوان مزاروش

ی بیگانگی  اش از نظریه کار او به لحاظ ژرفای تحلیل .تاکنون به بار آورده است

و شرایط  شورویسنخ  ، بحران ساختاری سرمایه، مرگ جوامع پساانقالبی هممارکس

ی  ضروری برای گذار به سوسیالیسم عمالً یکّه است. پژوهش دیالکتیکی او درباره

 ی زمانه در – تفکّر غالب های فرم مند نظام نقد –های آگاهی  اختار اجتماعی و فرمس

 هوگو چاوز، که است عنوانی ویکم، بیست قرن سوسیالیسم «یاب راه». ندارد همتایی ما

 [1های تاریخی، به او نسبت داد. ] ترین چهره یکی از مهم

در لندن است که طی  9113ی  این کتاب برآمده از گفتگوی من و مزاروش در ژوییه

کاران راهی به سوی تفکراتش  الوصول را بیان کردم که برای تازه آن، نیاز به اثری سهل

به نتیجه « ضرورت کنترل اجتماعی»بگشاید. او این چالش را با جدیّت پذیرفت و در 

را به طور کلّی و این کتاب  مزاروشکوشم نظام فکری  گفتار حاضر می رساند. در پیش



 ر.آلبریتون، ل. پانیچ، س. گیندین...

 204 

شان بگنجانم و بعضی از مفاهیم ممتاز حاکم بر  ی تاریخی زمینه به طور خاص در  را

 .هایش را روشن سازم تحلیل

 مارکس، لوکاچ و مزاروش

که در  – مارکس «1144های اقتصادی و فلسفی  نوشته دست»وچرایی،  بی هیچ چون

گیزترین ان بحث – کشف، امّا چند دهه بعد به طور گسترده شناخته شد 1991ی  دهه

نخستین بار بود که  .یی بود که در قرن بیستم رخ نمود و تأثیرگذارترین اثر فلسفی

ای که کلّ تاریخ  شد؛ آن هم به گونه های فلسفی نظام مارکس آشکار می ریشه

[ در 9طلبید.] های نظم اجتماعی غالب را به مبارزه می ی تا آن زمان، و ریشه فلسفه

ای در  های فکری سراسر تازه ، چالشمارکسهای  شتههمان زمان با کشف نخستین نو

های فلسفی  ترین چالش، نسبت عمیق سنّت ی اجتماعی سربرآورد. فراگیرنده نظریه

 .هگلی و مارکسی بود که به مدد این آثار آشکار شد

ترین صورت به این چالش پاسخ گفت. او در کتاب  به رادیکال گئورگ لوکاچ

ی نسبت  ( شرحی تأثیرگذار درباره1993« )طبقاتیتاریخ و آگاهی »ماندگارش، 

های هگلی و مارکسی به دست داده بود، امّا در مواجهات بعدی با  دیالکتیکی نظام

 لوکاچ .اش دستخوش دگرگونی شد ، طرح کلی نظریهمارکسهای متقدم  نوشته دست

مام از آن سربرآورده بود، با دقت ت مارکسی بیگانگی  را که نظریه هگلی  فلسفه

ی دیالکتیک و  هگل جوان: پژوهشی در رابطه»ی آن، کتاب   زیرورو کرد. نتیجه

گونه تحلیل انتقادی  این بود که چه لوکاچ[ کانون توجهات 3( بود.]1911« )اقتصاد

شد و او را از هگل مقوالت منطقی اقتصاد سیاسی کالسیک، منجر به پیدایش نظام 

از همان آغاز مفاهیم  هگل .جدا کرد شلینگو  فیخته، کانتپیشینیانی همچون 

یعنی ) شده شیءوارهی{ بیانی  را عمدتاً ضبه منزله گری روشنفلسفی مسلّط 

از مناسبات  (آل و ساختگی از آن خود شده از بنیان مادی و دارای حیاتی ایده منتزع
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اش  در فلسفه هگلی بورژوایی بازشناخت. دلیل این که  اساسی تولید و توزیع جامعه

 [4داد، همین بازشناسی بود.] ای به مفهوم بیگانگی می العاده میت فوقاه

آلیسم آلمانی، شکلی  نسبت به پیشینیان ایده هگلآلیستی  ی ایده به این ترتیب فلسفه

تر به عنوان تناقضات  پیشکانت تر به خود گرفت. آنچه را که  بسیار جامع

عنوان تجلیاتی از یک فرایند به  هگلی  ناشدنی تشخیص داده بود در فلسفه برطرف

های گوناگونی میان امر  تاریخی متعارض مطرح شد. فرایندی که طی آن میانجی

رسند  آل، امر سوبژکتیو و امر ابژکتیو، امر خاص و امر عام به ظهور می مادی و امر ایده

 شوند؛ البته فقط در سطح اندیشه. بدین ترتیب حقایق پابرجای و جایگزین می

(unalienable)  به عنوان آشکارشدگی خرد )روح مطلق( در گری روشنی  فلسفه ،

 .تاریخ، نهایتاً موجه شمرده شدند

[ در دیالکتیک 9طغیان او را علیه نظام هگلی نمایان کرد.] مارکس،ی بیگانگی  نظریه

دار شده است  ، کنش مادّی که به لحاظ تئوریک وساطتمارکسماتریالیستی 

ی  ی تولید معلوم، ریشه بندی اجتماعی یا شیوه صورتبسته با  )پراکسیس( هم

شود. بدین ترتیب او بیگانگی تصاعدی کار و تولید را  تغییرات اجتماعی شمرده می

ی بنیان منطق سرمایه، ناشی از  تحت ضوابط ماتریالیستی واکاوید و آن را به منزله

، هگلنیز همچون  مارکس .سلب مالکیّت وسایل/شرایط تولید توسّط سرمایه، دریافت

ی  شده ی مناسبات اقتصادی بیگانه شده ءواره مقوالت فلسفی مدرن را بیان شی

، در پی آشتی هگل[ امّا بر خالف 1دانست.] داری می ی طبقاتی سرمایه جامعه

خواست از طریق پراکسیس  آلیستی سوژه/ابژه در قلمرو اندیشه نبود، بلکه می ایده

 .راروی کندانقالبی از این جهان بیگانه ف

تا پیش از آن که به دنبال تجاوز ) لوکاچبه عنوان دستیار و همکار جوان  مزاروش

چه که  ی آن ها تحقیقاتش را درباره برود( تا مدّت غرببه مجارستان  بهشوروی  1991
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نامید، ادامه داد. این امر  می مارکسو  هگلدر « ی دیالکتیک و اقتصاد رابطه» لوکاچ

( مشهود است؛ اثری که در 1971« )ی بیگانگی مارکس نظریه»در  ترین شکل به بارز

 مزاروش .کرد مزاروشرا نصیب  ی یادمان ایزاک دویچر جایزهاین مبحث همتا ندارد و 

، برای نخستین بار رژیم مارکسدر این کتاب، حین فرایند ایضاح کل نظام فلسفی 

« وساز اجتماعی نظام سوخت»آن چیزی به تصویر کشید که بعدها   مثابه سرمایه را به

ی  شده گرفته طرز تلقی تاکنون نادیده :نام گرفت. این نام از پیش به تصور درآمده بود

گرفت{ و خود  ی فرایند کار ضدر نظر می شده عنوان شکل بیگانه سرمایه را به مارکس،

 وساز اجتماعی نوع بشر و طبیعت تعریف آن را هم به نحو دیالکتیکی به عنوان سوخت

 [7کرد.] می

و نسبت آن با نقد او از سرتاپای  مارکساز تئوری بیگانگی  مزاروشبا توجه به شرح 

های طبقاتی  های ناقص و جزئی نظام ، گرایشی نظام سرمایه به مثابهاقتصاد سیاسی، 

 دارد. ضسرمایه{ نقش ممتاز رساند و بر جهان روا می پیشین را به اعتال می

(Distinctive)  کند و  را غصب می« گر طبیعت میانجی-هستی خود»ی  مثابه انسان به

ی ذاتی انسانی را  سازد، و با خلع کنترل وسایل تولید از کارگران، این رابطه بیگانه می

ی مستقیم کارگران را  سان سرمایه رابطه کند. بدین به وسایل ستم طبقاتی تبدیل می

ق سرمایه تا بازتولید سرتاسری [ منط1سازد.] با طبیعت و با کار خودشان منفصل می

زا، یک -یابد و یک نظم اجتماعی خود مناسبات اجتماعی و رابطه با طبیعت بسط می

های  آفریند که شبیه هیچ یک از ضنظم کننده را می تقویت-نظم اجتماعی خود

طور که تاریخ سرمایه نشان داده، این نظم اجتماعی  پیشین نیست. همان {اجتماعی

توجّهی را به نمایش گذاشته است. امّا نظام سرمایه فقط به  اعی قابلبستگی اجتم هم

ای،  ی هسته )از قبیل خانواده« آمیز مرتبه دوّم های خصومت میانجی»ی  وسیله

یابد و چندین و  بستگی دست می ی مدنی و دولت( به هم شده، جامعه کار/تولید بیگانه
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ها رشد  های اجتماعی و بحران ف[ در نتیجه شکا9کند.] ی تباه حاصل می چند چرخه

رساند، آن هم طوری که دست  ها را به حد نهایی می کنند. منطق نظام این بحران می

 .اندازد های مطلق خود را جلو می آخر محدودیت

ارائه شده « ی بیگانگی مارکس نظریه»این دیدگاه فراگیر که به شکلی خام و نارس در

 در او –سوق داد « ران ساختاری جهانی سرمایهبح»ی  را به سوی نظریه مزاروشبود، 

 سخنرانی [11.]کرد اشاره نظریه این به( 1971) کتابش سوم ویراست پیشگفتار

عنوان یکی از نخستین  را بهمزاروش  1971در ماه ژانویه ی یادمان دویچر  جایزه

 داری و تخریب سرمایه» ی میان پردازان بزرگ اجتماعی مطرح کرد که رابطه نظریه

دانند. این سخنرانی در همان  رشد نظام می درآمد تعارضات روبه را پیش «شناختی بوم

به چاپ رسید. « ضرورت کنترل اجتماعی»سال به صورت کتابی جداگانه با عنوان 

او  [11].های رشد محدودیّتی  درباره مجمع رم 1979یعنی پیش از مطالعات مشهور 

اظهار داشت که با توجّه به واقعیتی به نام ی خود  های زمانه در مخالفت با گرایش

مراحل رشد »ی کتاب  اقتصاددان، نویسنده والت روستوامپریالیسم، پیشنهاد 

در سرتاسر « ای پرمصرفی توده»اقتباس الگوی آمریکایی »( مبنی بر 1911« )اقتصادی

محاسبات »غیرممکن است. وانگهی بسیار مضحک است که « جهان به مدت یک قرن

سازی الگوی مزبور،  دهند در جریان جهانی شتی و صدالبته ضروری، نشان میسرانگ

ی ما خیلی پیش از پایان چنان قرنی چندین و چند بار ته  شناختی سیاره منابع بوم

انداز روستو درست  خواهد کشید. اما گویا این محاسبات دردسری برای چشم

 [19«]کنند. نمی

داری را فیصله  توانند تعارضات سرمایه وری، میتأکید داشت نه علم و نه فنا مزاروش

محیطی، ناشی از نفس منطق سرمایه است که با  دهند؛ زیرا مشکل بنیادی زیست

وجور شده و به همین خاطر با هر الگوی  پایان اقتصادی و کمّی جفت گسترش بی
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تر به صورت خام و  حقیقتاً بادوام رشد سر دشمنی دارد. این موضع انتقادی پیش

فرم »نوشته بود  مزاروشمشهود بود. در آن جا « ی بیگانگی مارکس نظریه » ارس درن

 آلودگی» ی نظام سرمایه است مسبّب که شاکله« ی ظرفیت تولیدی شده بیگانه

ی  دارانه دهی سرمایه سازمان« کند. شدیدی ]است[ که حیات نوع انسان را تهدید می

ای از تشدید بیگانگی از طبیعت  که نمونه آلودگی»علوم طبیعی، بنا به ماهیّت خود به

 [13انجامد.] می« است

عبارت است از فهم ضایعات، کمبودهای ساختگی، مزاروش محور اصلی نقد سرتاسری 

ی انحصاری را متمایز  ی سرمایه شده گری؛ اموری که تولید جهانی ناعقالنیّت و ویران

 :اعالم کرد دویچری یادمان  جایزه  1971کنند. خود او در سخنرانی  می

تواند  داری این است که نمی یکی دیگر از تعارضات بنیادی نظام کنترل سرمایه»

ی آن  را از اتالف جدا کند؛ حتی اگر نتیجه« ترقی»، و گری ویرانرا از « پیشرفت»

تری را آزاد کند باید نیروهای  بار باشد. سرمایه هر چه نیروهای مولد بیش فاجعه

تر و  را از بند برهاند؛ هر چه مقدار تولید را افزایش دهد باید بیشتری  گر بیش ویران

به نحو  اقتصادهای متعفن ضایعات دفن کند. مفهوم  تر همه چیز را زیر کوه بیش

تولید سرمایه ناسازگار است. سرمایه با ولخرجی آزمندانه، منابع « اقتصاد»ای با  ریشه

پاشد؛ و تازه پس از  مان می خم سیّارهبرد و نمک بر ز باره تحلیل می محدود را یک

ی تولید انبوه  محیط انسانی به وسیله زیست کردن آلودن و مسمومها، با  ی این همه

 [14«]کند. آمد را بدتر از پیش می ضایعات و فاضالب صنعتی، پی

های جدید انتقال این تعارض از طریق  رشد برای کشف راه عجز و درماندگی روبه

بسته با  هم« افزایش نرخ استثمارِ»تی، همان قدر مهم است که گسترش امپریالیس

داری، به طور فزاینده  های سرمایه خرابی «.داری انحصاری نظام جهانی سرمایه»

های تفاضلی  رشد نرخ برابری روبه»ترین تجلیات آن،  شوند. یکی از مهم گستر می جهان
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[ او در 19است.]« ی جهانی هی سرمای در توسعه گرایشی سراسریی  استثمار به منزله

در دستمزد کارگران، و بنابراین به « برابری رو به پایین»این مورد، بارها به نوعی 

اندازی که  [ چشم11ی سقوط آزاد در جهان به طور کلّی اشاره کرد.] نوعی مسابقه

ارنستو آورد، شبیه آن چیزی است که  به بیان درمی 1971ی  در ابتدای دهه مزاروش

در  سرپانتی .پیش کشیده است امپریالیسم جهانی و بحران بزرگ اخیراً در تیسرپان

« های کار گرایی هزینه هم»کند در درازمدت گرایشی به سمت  این کتاب استدالل می

سازی  المللی سطح ضدستمزدها{ و بیشینه کاهش بین»ی آن   وجود دارد. نتیجه

ی ضنهایی{ عبارت است از تشدید  [ امّا نتیجه17است.]« استثمار در سرتاسر جهان

ای که دیگر نتوان آن را به  داری، آن هم به گونه تعارضات اقتصادی سرتاسری سرمایه

 [11ی امپریالیسم و جنگ فرونشاند.] وسیله

های جداگانه که بر همه چیز تسلّط  مبنی بر ضرورت نظامی از دولت مزاروشاستدالل 

کنند، اهمیت وافری دارد. بنا بر این  ا تحمیل میداری ر دارند و شرایط بازتولید سرمایه

ی شرایط انباشت، اموری همچون نظام  سازی فزاینده استدالل، حتی با وجود جهانی

روایی  ی چنین حاکمیتی، فرمان ترین نمونه حاکمیت جهانی غیرممکن هستند. نزدیک

نگ و ایاالت متحده به عنوان قدرت مسلّط معاصر است که با توسل پیاپی به ج

یافته هنوز هم دور  داری سازمان ها، سرمایه ی این مداخالت نظامی تقویت شده. با همه

جویی انحصارهای  ها، رقابت از دسترس است؛ آن هم دقیقاً به سبب رقابت میان دولت

شدن  ی استثمار )و نابرابری( در سرتاسر جهان و بیگانه فزاینده جهانی، سطح هردم

 مزاروشهای مرتبه دوم سرمایه. بنا به توضیحات  میانجی ی ی زندگی به وسیله همه

تواند نیازهای انسانی را در  می« داری پیشرفته سرمایه» (2012 ،1979) کار سارتردر 

تناسب با اهداف کاالیی خویش بازسازی کند و به این ترتیب تعارضات درونی خویش 

است. زیرا در جهان  را ظاهراً رفع کند. اما این ثبات ظاهری فقط یک خیال خام
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ی نزولی  مرحلهوساز اجتماعی، به لحاظ تولیدی در  ی بازتولید سوخت شیوه»واقعیت 

پیشرفت دارد دارانه  از لحاظ سرمایه فقط …است و به همین خاطر ی تاریخی  توسعه

، و ویرانگر تواند خود را به روشی فقط می»داری  سرمایه« و نه به هیچ معنای دیگری.

که آن هم به الزامات جدید و مطلقاً « حفظ کند خودویرانگربه غایت از این رو 

[ به این ترتیب، مسأله به سادگی عبارت است از این که با 19انجامد.] تر می انقالبی

« کار ازخودبیگانه»توان فراروی سوسیالیستی از  می «اصل ارشمیدوسی»کدام 

وینی را رقم زد که در آن، خود ی سرمایه( را به نتیجه رساند و عصر ن الحمایه )تحت

ریزی  آگاهانه برنامه ضرورت کنترل اجتماعیبسته، طبق روال  تولیدکنندگان هم

 [91کنند.] می

 

 (9115) فراسوی سرمایه

اش را  ، طی یک ربع قرن تالش عمدهی بیگانگی مارکس نظریه پس از تکمیلمزاروش 

[ 91کرد.] (1995) ی گذار نظریه ی فراسوی سرمایه: درباره ی  صرف نوشتن اثر استادانه

هایی از آن در کتاب حاضر گنجانده شده( با حروف چاپی ریز  این اثر عظیم )که بخش

دهد. اما به  راحتی تن به تلخیص نمی درحدود هزار صفحه و چنان پیچیده است که به

توانیم حرکت نظری بزرگی را که در آن بازنمایی شده است و برخی از  هر حال می

ای بنگاریم که برای فهم کتاب حاضر و کار  ت مفهومی کلیدی آن را به گونهمقوال

 .در کل، به خواننده کمک کند مزاروش

مالی، گرایش غالب -ی انحصاری ی سرمایه سازی نولیبرال تحت سلطه در عصر جهانی

روایی سرمایه تن دهد و یا پذیرای این قضیه  چپ این بوده که یا با اکراه به فرمان

مزاروش در این مورد یک  فراسوی سرمایه .داری هیچ بدیلی ندارد که سرمایه باشد

پیامی »نوشت این کتاب  1991در سال  دانیل سینگرطور که  استثنا است. همان
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داری کالسیک نیست که باید  ی سرمایه فقط جامعه»عرضه کرد: « سره مخالف یک

به  شورویی  ز برانداخت. نمونهبرانداخته شود، بلکه باید حکمرانی نفس سرمایه را نی

روایی سرمایه متکی  کردن سلطه بر کار که فرمان کن درستی ثابت کرد که بدون ریشه

وجه کافی نیست. بدیلی  هیچ به« کنندگان مالکیت مالکیت از سلب سلب»به آن است، 

تواند ساخته  تر به شرطی که رادیکال و بنیادی باشد، می هست؛ یا به عبارت دقیق

 [99«]شود.

اند، محور تحلیل  اقتباس شدهمارکس سه نوآوری نظری رادیکال که از میراث فکری 

 (پذیری گذار به سوسیالیسم هستند: )یک از بحران ساختاری سرمایه و امکان مزاروش

سه( ) «وساز اجتماعی کنترل سوخت»ی بازتولید و  )دو( انگاره« نظام سرمایه»مفهوم 

 .«ومهای مرتبه د میانجی»ی  ایده

داند نه  می سرمایهرا درگیر نقد  مارکساین است که  مزاروشنخستین نوآوری نظری 

کرد(. در این  ندرت از این اصطالح استفاده می بهمارکس خود )داری  سرمایهنقد 

ی اول  داری بازار نیست؛ بلکه در درجه ترین مسأله، نظم نهادی سرمایه حالت، مهم

ی  ی رابطه به معنای غلبه مزاروشسرمایه از نظر روایی  منطق سرمایه است. فرمان

توان به هیچ معنای  مند کار اضافی است و آن را نمی سرمایه ـ کار، یا انباشت نظام

دیگری فهم کرد. بنابراین نظام سرمایه به طور عام، نظامی است که به صورت بنیادی 

مند نیروهای انسان و  مالکیت نظام بر بیگانگی کار بنا نهاده شده است و ریشه در سلب

 [93شدن نیازهایش دارد.] بیگانه

ی تجسم منطق سرمایه که از دیالکتیک سرمایه ـ  درنظرگرفتن نظام سرمایه به منزله

ی گذار سوسیالیستی دارد )در  کار سربرآورده است، سه داللت ضمنی برای نظریه

 :(خواهند رفت ی نظم نهادی هر سه از دست داری به منزله صورت تمرکز بر سرمایه
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ی سرمایه را لغو نکند هنوز ناقص است؛ ولو اگر بر  الف( مادامی که انقالب، نفس رابطه

داری از قبیل مالکیت خصوصی وسایل تولید و یا  های نهادی سرمایه ترین شکل عمده

 اتحاد جماهیر شورویپیوند درونی دولت و بازار چیره شود. زیرا حتی اگر همچون 

ی سرمایه بر  ی جامعه باشد و مالکیت اجتماعی شود، باز هم رابطه ندهدولت یگانه فرما

 .طبق منطق بنیادی نظام سرمایه عمل خواهد کرد

توان علیه منطق سرمایه مبارزه کرد، از یک سری نبردهای مهم )نه جنگ( در  ب( می

شدن  داری پیروز بیرون آمد، و عملی ی سرمایه قلمروهای نهادی و رسمی جامعه

های سوسیالیستی انقالبی، یعنی جنبشی اصیل به سوی سوسیالیسم را درون  سیاست

یورش به »داری، به نحوی استراتژیک بادوام ساخت )آن هم بدون  مرزهای سرمایه

جانبه علیه تمام وجوه  ای همه ؛ اما فقط به شرطی که معنای آن مبارزه«(کاخ زمستانی

نیک کنترل اجتماعی را در منافذ و ی بدیل و ارگا ی سرمایه باشد، و شیوه رابطه

 .ی موجود به صورت مترقّی جایگزین نماید های جامعه شکاف

های مرتبه دوم و  ج( در تمامی موارد، هدف مبارزات انقالبی باید الغای میانجی

ها شکل  ی نظام از آن یی باشد که هستی بیگانه شده ساختارهای عقیدتی شیءواره

وخالی  ها یا تصرف خشک جایی یکی از این میانجی جابه گیرد. هدف انقالبی صرفاً می

بخشی از نظام، برای مثال فرماندهی مناصب عالی دولت نیست. بلکه عبارت است از 

یی حقیقتاً  ی سرمایه ـ کار از همه جهت، و خلق جامعه وساز بیگانه فراروی از سوخت

 .برابر

ودستگاه تحمیل  دم ی آخرین داللت ضمنی مستلزم آن است که دولت به منزله

تا به نحو « زوال پذیرد»ی مرکز فرماندهی نظام  ی سرمایه از باال، به منزله رابطه

مترقی با ساختارهای اشتراکی جایگزین گردد. باید نوعی تقسیم کار افقی نوین با 

ی کار در کل جامعه و تعیین جمعی نیازها همراه  شده دهی هماهنگی خودسازمان
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وار  های کوچک اندام ن است که نظام سوسیالیستی از جهانشود. این مستلزم آ

، کامالً برعکس، دولت متصدی امور باقی اتحاد جماهیر شورویخویش سربرآورد. در 

جزئی و نهایتاً در انقالب بلشویکی دار جمعی ایستاد. بدین سان  ماند و در مقام سرمایه

بدون برچیدن بساط نظام  ،مزاروشبه قول  9195انقالب اکتبر  .تناقض با خود بود

داری را برانداخت. کار همچنان پرولتریزه باقی ماند. در نهایت  سرمایه، فقط سرمایه

سادگی  نشد تا به« سقوط و اضمحالل»چنان متحمل  ، آنشوراییی پساانقالبی  جامعه

داری کالسیک، که پیوندهای نزدیک خود را با آن حفظ کرده  به الگوی نهادی سرمایه

 [94گرد کند. ] ببود عق

دومین نوآوری مفهومیِ کلیدی نسبت نزدیکی با مورد نخست دارد و عبارت است از 

وساز  کنترل سوخت»ی شکلی از بازتولید یا  منزله تصور نظام سرمایه به

دار مارکس است )که نوشته بود  در این مورد هم وام مزاروش [99«.]اجتماعی

ی تولیدی بیگانه با طبیعت است( و  رابطهسرمایه ناشی از « وساز اجتماعی سوخت»

اش از دیالکتیک طبیعت  وساز را در تحلیل متأخر که مفهوم سوخت لوکاچدار  هم وام

که به پیروی از  مارکسیستشناسان  [ در کارهای اخیر بوم91به کار بسته بود.]

ند، ا داری تأکید کرده ی تولید سرمایه وسازی شیوه بودن شکاف سوخت بر ذاتی مارکس

 [97رویکرد انتقادی مشابهی مشهود است.]

وار است که توانایی بازتولید  وسازی یا اندام نظام سرمایه نظمی سوخت مزاروشاز نظر 

نخورده باقی  دولت دست« ساختار فرماندهی»خود را دارد؛ البته فقط تا وقتی که 

تواند  میوسازی سرمایه ن خودی کنترل سوخت ی خودبه شیوه»نویسد  بماند. او می

های کوچک  بدون ظهور دولت مدرن به صورت نظامی دربیاید که دارای جهان

دادنی است. واحدهای بازتولید اجتماعی ـ  اجتماعی ـ اقتصادی کامالً تشخیص

خودی و  اقتصادی خاص سرمایه، نه تنها جدا از هم قادر به هماهنگی خودبه
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شان بیابند،  گسیخته ی مسیر ازهم یافتن نیستند، بلکه اگر مجالی برای ادامه عمومیت

[ بدین ترتیب، مادامی 91قد علیه هماهنگی خودبخودی به پا خواهند خاست.] تمام

وساز اجتماعی سرمایه بر مبنای کار بیگانه، نظام طبقاتی  ی بازتولید سوخت که شیوه

 بستگی درونیِ آن مستلزم پایان باشد، هم مراتبی، رقابت و الزام انباشت بی سلسله

توان نظام سرمایه را به  ودستگاه روبنایی دولت خواهد بود. در مجموع می وجود دم

رغم ماهیت  در نظر گرفت که به« کننده مثل خود ـ تقویت به معامله»ی شکلی از  منزله

جمله  های مرتبه دوّم، از یی که دارد، انواع و اقسام میانجی گر و آشفته ساز، ویران بیگانه

 [99کنند.] را حفظ میدولت، انسجام آن 

را به سوّمین نوآوری مفهومی کلیدی سوق داد که همانا  مزاروشاین امر 

میانجی »[ در پایه و بنیان کل هستی اجتماعی، 31است.] «های مرتبه دوم میانجی»

نوع انسان و شرایط حیاتی بازتولیدش، یعنی »ی مولد  عبارت است از رابطه« اولیه

سازد، انواع  ی بنیادی را بیگانه می ان حین که این رابطه[ سرمایه در هم31«.]طبیعت

کند؛  های میانجی اولیه( را نیز باب می های مرتبه دوم )یعنی میانجی و اقسام میانجی

ای ازهم غریبه، تولید/کار بیگانه،  ی هسته باری از قبیل خانواده های خصومت میانجی

گر و بازار  تشکیالت دولت سرکوبی نقدینگی(،  پنداری کاالها، پول )شبکه واره بت

به طور متقابل یکدیگر را تقویت »های مرتبه دوم  جهانی. تمامی این میانجی

« ی کننده ساز و فلج محال است که بتوان نیروی بیگانه»از این رو « کنند. می

شان در هم شکست. اگر «انزوای فرضی»داری را در  های مرتبه دوم سرمایه میانجی

ها مغلوب کنیم،  ها را به صورت جزئی و سوا از سایر آن ز این میانجیبکوشیم هر یک ا

آمیز  ناپذیر و تبعیض لذا دشمنان نظم مستقر، اصالح»الجرم شکست خواهیم خورد. 

پایای -وساز اجتماعی، نباید صرفاً به مصاف نیروی ایجابی و خود بازتولید سوخت

 آشکارا جبر –بر قدرت سالبه  استخراج کار اضافی بروند، بلکه عالوه بر آن باید
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 خاطر همین به. آیند فائق نیز{ دوم مرتبه های میانجیض ای چرخه تأثیرات – نامطبوع

ای سوسیالیستی باید حقیقتاً  دگرگونی ریشه»کند:  استدالل می مزاروش که است

[ وانگهی 39« ]هدف بگیرد.های مرتبه دوّم آن  میانجیبا تمام نفس نظام سرمایه را 

ای  های مرتبه دوم بیگانه ب علیه نظام سرمایه مستلزم غلبه بر تمامی میانجیانقال

وساز اجتماعی آن هستند. پس دقیقاً به همین  است که پایه و بنیان بازتولید سوخت

های  وساز اجتماعی باید در پی آن باشد که شکل دلیل، نظام بدیل بازتولید سوخت

 های ارزش اشتراکی ی مبادله اساس بر را –غیربیگانه  – ی خاص خود تبادل دوجانبه

 .کند دایر مصرفی

تنها »سهیم هستند. تغییر انقالبی مزاروش ی گذار  چنین مالحظاتی در نظریه

این را با مزاروش  «.است درک قابل مادی های میانجی …عنوان بازسازی انتقالی به

وقتی سعی داشت ه گوتدهد که پدر  ساز توضیح می ی تازه ی طبقه گرفتن استعار وام

گفت تنها یک طبقه از خانه  قانونی محلی را بپیچاند، آن را از کاردرآورد. قانون می

 :ی اول باشد تواند مشرف بر طبقه می

توان  ولو به دالیلی سراپا متفاوت( در این مورد نیز نمی) گوتههمچون مورد پدر »

یی  ید را بر شالودهساختمان موجود را خراب کرد و به جای آن عمارتی سراسر جد

وقتی تک تک طبقات از پایین به باال »ی بازسازی،  در کل دوره .کامالً تازه برافراشت

گردد، آن هم به طوری که در پایان هیچ  شوند و ساختاری نو جایگزین می برداشته می

 .کاره ادامه یابد ی نیمه زندگی باید در خانه« ماند ی قدیمی بر جا نمی چیزی از خانه

شدن نوع بشر از  تر از آن یکی است. زیرا باید در جریان خالص ن وظیفه همانا سختای

ی اسکلت پوسیده ساختمان  آمیز نظام سرمایه، تیروتخته چارچوب ساختاری مخاطره

 [33«]را نیز عوض کرد.
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کند گذار سوسیالیستی مستلزم آفرینش نظام بدیل  استدالل میمزاروش از این رو 

صرف اجتماعی و کنترل جمعی است: ساختاری سراپا نو که باید در تولید اشتراکی، م

داری، طبقه  ی سرمایه حین زیستن در همان خانه و تعویض مصالحِ ساختمان پوسیده

 .به طبقه از پایین تا باال ساخته شود

هوگو به دست  انقالب بولیواری ونزوئالسزایی بر اجرای  هایی تأثیر به چنین ادراک

را پیش از شرکت در انتخابات  چاوز فراسوی سرمایه در اروشمز .داشت چاوز

ترین رهبر آمریکای  جمهوری، وقتی که هنوز محبوس بود، به عنوان انقالبی ریاست

ی  با مداخله)چاوز  [34التین که عمیقاً به برابری حقیقی تعهد دارد، برجسته ساخت.]

، فراسوی سرمایهدر  مزاروشبر اساس نظریه گذار سوسیالیستی  (مایکل لبوویتز

ی مالکیت  پروراند که دربرگیرنده« سه ضلع اصلی سوسیالیسم»ادراک نیرومندی را از 

[ 39اجتماعی تولید، کنترل کارگری تولید و مصرف بر اساس نیازهای اشتراکی است.]

کننده بود که تماماً به  تقویت-وساز اجتماعی خود ی آفریدن نظم سوخت این ایده، ایده

که  مزاروشی  فراسوی سرمایه .انسانی و برابری راستین اختصاص یافته استنیازهای 

شد تا حدّ زیادی در  ویکم شناخته می عنوان مبنایی برای سوسیالیسم قرن بیست به

ی  المنافع مبادله و تأسیس نظام مشترک ونزوئالخلق شوراهای اشتراکی مشهور 

 .بخش بود ای مردم آمریکای ما( الهاماتّحاد بولیواری بر) آلباهای مصرفی توسّط  ارزش

 

 بحران ساختاری سرمایه

ی پاسخی به بحران  را به منزله فراسوی سرمایه ،مزاروشطور که دیدیم،  همان

ی عصر ما آغاز کرد. شمار متفکرانی که تا این اندازه در فهم  ساختاری سرمایه

ی جدید  زارهی پیش روی ه سابقه تعارضات جهانی شتابناک سرمایه و خطرات بی

کند در  اعالم می مزاروش .رسد اند، به تعداد انگشتان یک دست هم نمی سهم داشته

کردن  شود، منتسب نظام بیش از پیش آشکار می« ناشدنی دوامی تعدیل بی»حالی که 
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[ تغییر بزرگی که 31ی معاصر به ثبات و پایداری کذب محض است.] نظام سرمایه

[ با 37ناپذیر است.] دهد، اجتناب نشان می یسم یا بربریتیا سوسیالخود را در انتخابِ 

شانس باشیم  البته اگر خوش»گاهی این ضشعار{ را با افزودن مزاروش این حال 

ی انواع جانداران و نه  اشاره به امکان نابودی قطعی همه –سازد  مشروط می« بربریت

ی آن است متوقف  ههایی که سرمایه نمایند فقط تمدّن، در صورتی که سلسله تخریب

 [31نشود.]

اگر نظام جهانی تماماً در »آورد که  بحران ساختاری سرمایه از این واقعیت سربرمی

تواند بسیار خطرناک و به غایت  ی درونی خود ساختار یافته باشد، می تعارض با هسته

اقتصادی مستقر با موانع -وقتی نظم بازتولید اجتماعی» [39] «.خود ـ ویرانگر باشد

ی کنترل  فرسای شیوه تنگنای طاقت« ی خود تصادم کند بندی دوگانه حاصل از مفصل

توان از  تنها نمی آن هم به طوری که دیگر نه»شود،  وساز اجتماعی آغاز می سوخت

توان  موتورهای پرتوان فرایند حیاتی انباشت و گسترش استفاده کرد، بلکه حتی نمی

تولید و مصرف، و تولید و گردش را به مصالحه وجهی میان تولید و کنترل،  تعارض سه

های رو  رفته در مرزهای مطلق خویش که در بحران [ از این رو نظام رفته41« ]رساند.

شود و گسترش کمّی آن به یک باره به مانع  به تزاید به وضوح مشهودند، گرفتار می

 .خورد برمی

کی محبوس نیست، بلکه به ی خا ی کوچکی از کره امروزه نظام سرمایه دیگر در گوشه

و به طور فزاینده بر خود سیاره( )ی دنیا  دست یافته و بر همه« استیالی جهانی»

مواجه است. در این اوضاع « ی انقضا چرخه»مسلط شده است، آن هم در حالی که با 

گرایش مخرّب که همواره در گسترش  – ی نظام«توسعه نزولی ی مرحله» در –

بلعد.  های خلّاق نظام را فرومی های جنبه مانده شود و ته ولی میسرمایه حاضر بود، مست

ای که امپریالیسم  های جهان )نقش تاریخی فرایند انتقال تعارضات نظام به سایر بخش
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ناپذیری جعل یک  پذیر نیست. به سبب امکان کرد( دیگر به وسعت سابق امکان ایفا می

تواند  فرماندهی دولت دیگر نمی داری جهانی منسجم، ساختار ضروری دولت سرمایه

 [41افتد.] چیزی را کنترل کند و در چارچوب نظام جهانی انباشت از کار می

ترین  این تعارضات را به قوی« شدن مرزهای مطلق سرمایه فعال»از  مزاروشتلقی 

[ او در تحلیل مرزهای بیرونی نظام، که مشروط به 49کند.] شکل بیان می

عنوان وجه  شده به دهد تولید و انباشت جهانی نشان می دهی داخلی است، سازمان

 را ملت –گونه زیر پای نظام سنتی دولت  انحصاری، چه – ی مالی تمایز عصر سرمایه

ایاالت  دستان در را هژمونیک قدرت مند قاعده و آرام حفظ امکان و کند می خالی

امان قوای قهریه باید بیش از پیش دست به د ایاالت متحد .سازد ناممکن می متحد

دامنه علیه حاکمیّت  شود، آن هم صرفاً برای رویارویی با تهدیدات جغرافیایی پهن

 .خود

شناختی سیاره  زند و بحران بوم ی خود گند می ناپذیری به آشیانه نظام به طرز جبران

ی  [ حتی آینده43است.]« وساز اجتماعی تخریب شرایط بازتولید سوخت»گر  نمایان

ازپیش مخرب مرتبه دوم نظام سرمایه، محل  های بیش ز به خاطر میانجینوع بشر نی

اگر فالکت طبیعت و درد و رنج انهدام اجتماعی به »:نویسد میمزاروش  .تردید است

تر باشند، هیچ یک برای  معنای مخالفت با الزام مطلق بازتولید در مقیاسی گسترده

اش این است که  هند داشت. دلیلوساز اجتماعی هیچ معنایی نخوا نظام کنترل سوخت

درازی مهلک سرمایه به تمامی سطوح ـ حتی در  در جریان تکامل تاریخی، دست

ساده نیست، بلکه  اتفاق یک –وساز اجتماعی  رابطه با شرایط بنیادی بازتولید سوخت

 [44«]است که در مقیاس جهانی چنین کند.موظف سرمایه 

مبنی بر این که فوریه ی مشهور  ک گزارهمرزهای مطلق سرمایه را به کم مزاروش

آورد  دهد. او استدالل می رهایی زنان معیار رهایی انسان به طور کلّی است، نشان می
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ناشدنی برابری جنسیتی، نقاب نظام سرمایه را کنار زده و ناتوانی  که مطالبات سرکوب

الً رها که بر ی کام مطلق آن را در برآوردن برابری راستین برمال کرده است. جامعه

کند  عمل می« از هر کس به اندازه توانش، به هر کس به اندازه نیازش!»اساس اصل 

تحت حاکمیت سرمایه مطلقاً غیرقابل تصور «( هاست قانون قانون» بولیواری)برابری 

تهی  شود نوعی برابری صوری و میان [ بهترین چیزی که از این نظام عاید می49است.]

طور  شود و همان وکنار به طور معناداری خالی می در هر گوشه است که زیر پای آن

« ها هویت»آید. تنوع  تر به چشم می یابد ضنابرابری{ بیش که بحران سرمایه شدت می

صورت ابزاری  گیرد و در نتیجه به فقط برای تقسیم درونی کار مورد استفاده قرار می

مخرج »بری راستین در واقع آید. فقدان برا حیاتی برای حفظ نظام بیگانه درمی

 [41«]آور تمامی روابط اجتماعی در نظام کنونی است. ی تباهی مشترک و هسته

راجع به انباشت سرمایه، به  مارکسبر حسب قانون عمومی مطلق  مزاروشدر نهایت 

وری سرمایه( اشاره  رشد بهره مند و روبه کاری مزمن و شدید )به همراه کاهش نظام بی

ناپایداری و  نظام سرمایه متأثر از آن است: هم مرکز و هم پیرامون کند که کل می

کنند. او بدین طریق  ترین وجه تمایز کار در عصر حاضر تبدیل می را به برجستهتزلزل 

 [47دهد.] کنونی را نشان می بحران بزرگناگزیری 

ا به از بحران ساختاری جهانی این تز است که م مزاروشیکی از عناصر کلیدی تحلیل 

های  اکنون تالش [ هم41ایم.] قدم نهاده« ی امپریالیسم بارترین مرحله مرگ»

برای حفظ تفوّق جهانی و استقرار خود به عنوان جایگزین  ایاالت متحدهی  مذبوحانه

حکومت جهانی )به کمک متحدان ژاپنی و اروپایی که تابع حاکمیّت آن هستند( 

 1971ی  ز بحران ساختاری سرمایه در دههوتا تاخت»تهدیدی برای تمام جهان است. 

[ این آن چیزی بود که 49«]تغییرات مهمی را در وضع امپریالیسم به وجود آورد.

طلبانه را ضروری ساخت ـ نوعی جنگ دائمی که به  ازپیش جنگ اتخاذ موضعی بیش
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شود که  توجیه می« تروریست»ی دشمنی  خواهانه لحاظ ایدئولوژیک با تعریف تمامیت

های  ی مرزها و محدوده ناپذیر است و همه تشخیص و بنابراین شکست اره غیرقابلهمو

نوردد: در یک آن همه جاست و هیچ جا نیست. خطرات  المللی را درمی ملی و بین

ناپذیر  و نهایتاً جنگ کنترل« داری مراقبتی سرمایه»ذاتی این موقعیّت که با عروج 

ها به وجود  بزرگی را میان خود دولت ـ ملّت همراه است ـ که آن هم ضرورتاً مناقشات

ی ما مطرح  را در زمانه یا سوسیالیسم یا بربریتآورد ـ مستقیماً پرسش محتوم  می

های مکرر  سازد که به فراخوان او خطرات مشابهی را خاطرنشان می [91کند.] می

 شان کمک به نظام امپراتورمآبانه هستند و هدف  مربوط« دخالت بشردوستانه»

 [91است.]

گیرد و تحت  گرایی از رکود اقتصادی فرایند انباشت در مرکز سرچشمه می فرایند مالی

 افزایش را نظام رشد روبه ساختاری بحران شدّت مالی، –ی انحصاری  کنترل سرمایه

روست، از درون  نشدنی روبه نظام در حالی که از بیرون با موانع برطرف .دهد می

گذاری مولّد  تواند صرفاً بر اساس سرمایه رود؛ و دیگر نمی سرعت رو به تباهی می به

ها،  وپاش حراجی آویزی از قبیل ریخت گسترش یابد، بلکه اکنون باید از هر نوع دست

گرایی آویزان شود تا به رشد اقتصادی مفروض دست یابد. اما  گری و اخیراً مالی نظامی

شود، به طرز گزافی  ام ناشی میهای به مدد بدهی و و رشد اقتصادی که از سوداگری

ی آن افزایش شکنندگی مالی و بار  ی منابع و غیرواقعی است. نتیجه هدردهنده

ترین سطح نابرابری  اش بیش ها بر دوش نظامی است که مشخصه سنگین بدهی

 [99شده در جهان است.] دیده

 

 سازی سیاست رادیکال ی تاریخی و فعال لحظه

های  جنبشی رادیکالیسم  بیشینه نیاز جهان امروز به روشمزامحور اصلی نقد انقالبی 

، یا بدیل نظم «بدیل مردمی پارلمانتاریسم»اجتماعی/طبقاتی است؛ فراخوانی برای 
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باش  مستقر کنونی که از طریق نمایندگی انتخاباتی، هر چند وقت یک بار شیپور آماده

کاذب، تابعیت خود را  «کراسیدمو»آورد تا به نام  های مردم به صدا درمی را برای توده

 پارلمانی –قدرت برون  برترین»[ او تأکید دارد که سرمایه 93به تصویب برسانند.]

ای( به مصاف آن رفت؛ با  توان به صورت رادیکال )ریشه و از این رو تنها می« است

و اسلوب جنگی آن  سرمایه پارلمانی –نیروهای برون  سیاستی که قادر باشد از پس»

تواند  پارلمانی است که می – [ این خود به معنای ساختن جنبشی برون94.« ]برآید

 .ی مدنی و همچنین دولت قد علم کند در برابر کنترل سرمایه بر تولید، جامعه

ی حق  نقد فلسفه»و) هگل «ی حق فلسفه»در این مرحله با تحلیلی بر مبنای مزاروش 

ی جنگ  ی رایج درباره گرایانه پی چ به توهّمات مربوط به انگاره (مارکس «هگل

دهد. او  طور که فعالً شکل گرفته است( امان نمی ی مدنی با دولت )آن جامعه

تواند به گیرافتادن در درکی خام و  اتخاذ چنین موضعی تنها و تنها می» :نویسد می

بینجامد: رویکردی کامالً غیرانتقادی نسبت به « ی مدنی جامعه»نارس از ماهیت خود 

هندوانه  «نهاد های غیردولتی مردم سازمان»ها که با عناوینی چون NGO د گزافتعدّ

های  ای با سازمان مندانه گذارند و از قضا استعداد همزیستی سعادت زیر بغل خود می

ها NGO ای که هستی مالی های دولتی دولتی منحط و مسلط دارند. همان سازمان

مالی سرمایه را نیز دریافت ها همچنین حمایت NGO«. هاست وابسته به آن

 [99کنند.] می

و تالش برای « ترین مقاومت خط مشی کم»به جای پذیرش  مزاروشبه همین دلیل 

ناپذیر تأکید  برگشت« تهاجم سوسیالیستی»ی نظام، بر  همنوایی با حدوحدود برنهاده

ی تاریخی پس  گوید{ بسیار ضروری است که برای ترویج آن از لحظه کند و ضمی می

از بحران که محصول نارضایتی از نظم مستقر است، بهره برد. چنین تهاجمی، باید در 

ی سیاست رادیکال  ی کنش سیاسی، لحظه پی آن باشد که با تغییر دادن شکل زمینه
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قدرت »و آمیختن « تبدیل زمان زودگذر به فضایی بادوام»را استمرار بخشد: 

 [91« ]دیرزمانی است از آن بیگانه شده.ای که  سازی سیاسی با بنیان اجتماعی تصمیم

معاصر در اقصا نقاط آمریکای « جنبش به سوی سوسیالیسم»و  انقالب بولیواری

ی  تواند با چه سرعتی کل زمینه التین، گواهی است بر این که تهاجم رادیکال می

 .مبارزه را تغییر دهد

های  تنوع نظرگاهکنش جهانی از طریق خلق انترناسیونال جدیدی میسر است که از 

بود، الگو بگیرد  مارکستحت نفوذ  المللی کارگران انجمن بیننمای  گوناگون که منش

های پسین ـ دوم، سوم، چهارم و الخ ـ را در  و در عین حال تالش تمامی انترناسیونال

[ مبارزات سیاسی 97مکانیکی رد کند.]« وحدت عقیدتی»جهت فروکاست جنبش به 

داری و زوال تدریجی  ناپذیر به دولت سرمایه شی جهانی و برگشتانقالبی مستلزم یور

دار  عنوان انتقال سریع قدرت سیاسی به بنیان اجتماعی و ریشه آن است که باید به

 .کردن آن در ساختارهای کمونی فهمیده شود

بار نظام سرمایه و قدرت  ی انقالب، مبارزات ضرورتاً دولت خصومت در نخستین مرحله

گیرند و از این رو انقالب به صورت سلبی برجسته  انی سرمایه را هدف میفراپارلم

 که –اش  شود. اما حتی در این هنگام نیز، جنبش باید به سمت هدف ایجابی می

به فراسوی  باید جنبش. برود پیش – است آن ی الزمه جمعی و سوسیالیستی آموزش

و یک دگرگونی اجتماعی  پایین آن حرکت کند به دولت و ساختارهای کنترلی باال

عمومی را به اجرا بگذارد که هدفش خلق ساختارهای بدیل برای نوعی از کنترل است 

 [91های کوچک اجتماعی ـ اقتصادی سوسالیستی نوین ریشه دارد.] که در جهان

ترین بیان فلسفی  ، سرراست«های آگاهی ساختار اجتماعی و فرم»ی دوجلدی  مطالعه

ی لیبرال مدرن در اختیار  مندترین نقدی است که از اندیشه ، و نظاممزاروشکار 

اندازی  ی لیبرال را از چشم های اندیشه ها و شکل ی روش این کتاب{ کلیهض .داریم
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دهد حدود  [ و بدین وسیله نشان می99کشد ] انتقادی ـ دیالکتیکی به پرسش می

د که خود در پی کن ی بورژوایی را نظم مسلطی تعیین می بیرونی پیوستار اندیشه

و فرایند « گشودگی رادیکال تاریخ»تأیید و توجیه آن است. او در عین حال ما را با 

دهد راه خروج از هزارتوی  کند که به ما اجازه می دیالکتیکی خرد انتقادی آشنا می

ی گذار به شکلی دیگر از کنترل  مسئله»داری را بیابیم. بنا به توضیح او  سرمایه

فرض مسلّم نظری و ماعی که به لحاظ تاریخی بادوام باشد، یک وساز اجت سوخت

های مرتبه دوم بیگانه را رد  ی میانجی بلکه ضرورتی پویاست که همه« نیست انتزاعی

بسته، که نسبت  کند و در پی آن است که از طریق تولیدکنندگان هم می

وار انسانی  ماع انداماند، اجت شان را با طبیعت به نحو عقالنی سازمان داده وسازی سوخت

ی کنونی به مقصد مصیبت و بدبختی،  را دوباره برقرار سازد. در برابر قطار ترمزبریده

 تنها بدیل بادوام بشریتوار،  الزم برای حدوث این اجتماع اندام« تغییر تاریخی»

 [11است.]

کند  عرضه می مزاروشی که «ارزشمندترین درس»دانیل سینگر بنا به اظهار 

سان نظامی  اساساً متضاد است. حاکمیت سرمایه به« وساز سوخت»ی دو  مواجهه

شده در درازای زمان را  های ساخته واقسام صورت شود که انواع مختلط معرفی می

ی سوسیالیستی نیز باید به همین اندازه جامع باشد. هرچند  گیرد. پروژه دربرمی

جنبش باید سفرش را با چنین باره به تمامی مواهب آن دست یافت،  توان به یک نمی

دورنمایی بیآغازد. اگر قرار است تالش تاریخی جدید همانند گذشتگان خنثا نشود، 

مراتبی و همچنین زوال تدریجی دولت باید از همان ابتدا  حمله به تقسیم کار سلسله

ماند یافتن راهی از نظریه به عمل، و حل معمای  شروع شود. چیزی که باقی می

هایی که ما را به  توان حین پروراندن پاسخ گونه می الیستی است: چهقدیمی سوسی
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برند، در چارچوب همین جامعه به بسیج مردم  ی موجود می فراسوی حصارهای جامعه

 [11دست زد؟]

 

 :ی پیشگفتار جان بالمی فاستر بر کتاب جدید مزاروش است متن باال ترجمه

Meszaros, Istvan. The Necessity of Social Control. Monthly Review Press. 

New York. 2015 

 .این کتاب را همین مترجم در دست ترجمه دارد

ی باال مشخصات مأخذ اصلی ترجمه  

John Bellamy Foster, Mészáros and the Critique of the Capital System, 

Monthly Review, 
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به دنبال آن بوده که عالوه بر اقتصاد سیاسی، بر هگل کرد که کار  لوکاچ تأکید می

های علوم طبیعی نیز تأثیری دیالکتیکی بگذارد. با این حال او  پنداری شیءواره

دانست و توانست به  تر می م نظام هگلی مهمهای اقتصادی را برای فه پنداری شیءواره

مواردی اشاره کند که شناخت علوم فیزیکی برای توضیح و تشریح اقتصاد سیاسی 
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ی  هرگز هگلی نبود. از همان ابتدا در تز دکترایش راجع به فلسفه مارکس[5]

 :آشکار است. نک ماتریالیستی کهن، ژرفای نقدش از نظام هگلی کامالً

John Bellamy Foster, Marx’s Ecology (New York: Monthly Review Press, 

2000), 51–53. 

[6]Karl Marx, Early Writings (London: Penguin, 1970), 385–86. 

[7]Mészáros, Marx’s Theory of Alienation, 99–119. 

[8]Mészáros, Marx’s Theory of Alienation, 162–165. 

[9]István Mészáros, Social Structure and Forms of Consciousness, vol. 2 

(New York: Monthly Review Press, 2011), 397; see also chapter 3 below. 

[10]Mészáros, Marx’s Theory of Alienation, 10. 
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ی نابرابر آن قدر ادامه خواهد یافت تا  ی مرتبط که آیا مبادله المللی، و این مسئله بین

مارکسیسم د یا نه، در درون دارانه باش یکی از خصوصیات اصلی امپریالیسم سرمایه

های تاریخی  گرایش-ها و ضد مباحث جدلی فراوانی را شکل داده است. گرایش

گوناگون با انواع و اقسام تمایالت در مناطق مختلف جنوب جهان دست به کار هستند 

ـ و به اندازه و قدرت کشورهای منفرد بستگی دارند. برای ضآشنایی{ با منظری دیگر 

 :بنگرید به

Samir Amin, The Law of Worldwide Value (New York: Monthly Review 

Press, 2010) 

توان انکار کرد که نرخ استثمار جهانی افزایش یافته است،  نمیمزاروش بنا بر استدالل 
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 جهانی داری چهار بحران نظام معاصر سرمایه

 

1ویلیام ک. تب
 

 اقتترجمه: پرویز صد

پردازد که امیدوارم برای  های اقتصاد سیاسی جهانی می این مقاله به بررسی آن جنبه

بخش باشد. در این مقاله،  ی تغییر جهانی آگاهی خواه برا های ترقی ها و جنبش دولت

داری جهانی با تحلیل چهار  ی سرمایه های شرایط کنونی توسعه موانع و فرصت

                                                 
1
ی چند کتاب  ویلیام تب، متخصص اقتصاد سیاسی و علوم اجتماعی، استاد ممتاز کویینز کالج و نویسنده: ی مترجم اشاره - 

 سازی است. از جمله آثار وی عبارتند از: ی اقتصاد سیاسی و جهانی مهم در زمینه

 [9(]9009سازی ) ی جهانی ابر: بحثی مقدماتی دربارهشرکای نابر،[9(]9009سازی ) حاکمیت اقتصادی در عصر جهانی

تجدید ساختار اقتصاد سیاسی: ، [7(]9009ویکم ) ی بیست داری در اوایل سده ی سرمایه سازی و توسعه فیل غیراخالقی: جهانی

، [5(]9115)نظام ژاپنی پس از جنگ: اقتصاد فرهنگی و دگرسانی اقتصادی ، [ 9(]9111ی اقتصادی ) تقسیم بزرگ در اندیشه

 .[5(]9150اقتصاد سیاسی گتوی سیاه )، [7(]9199شکست بزرگ: نیویورک و بحران مالی شهری )

پیوستگی و »در کیپ تاون در افریقای جنوبی در همایشی با عنوان  9009ی حاضر برگرفته از سخنرانی وی در آوریل  مقاله

داری معاصر  ی بحران در سرمایه در این مقاله، تب بر چهار حوزهاست. « داری در افریقای جنوبی پس از آپارتاید گسست سرمایه

های جدید انباشت سرمایه و در نهایت بحران منابع و  اشاره دارد: بحران مالی، بحران هژمونی امریکا، بحران پیدایش کانون

گیری بدیلی بر  شکل کند و را شکست خورده ارزیابی می« توافق واشنگتن»های پیشنهادشده در  محیطی. وی سیاست زیست

 [9داند.] اساس تجدید ساختار اقتصاد سیاسی جهانی بر اساس منافع مردم و کشورهای جنوب را ضروری می

 

http://www.rouzegarema.blogfa.com/post-59.aspx
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  شود. این چهار حوزه داری ارزیابی می انی سرمایهی بحران در نظام معاصر جه حوزه

 ها هستند.  ترین آن زا در شرایط معاصر نیستند اما به نظر من مهم تنها عناصر تناقض

نخستین مسئله آشفتگی مالی است که اقتصاد ایاالت متحده مبتال به آن شده و 

کایی ـ انگلیسی تاثیرات فراگیری داشته است. این بحرانی است که جریان اصلی امری

داری  بحران سرمایه اینسازد. تشخیص من این نیست که  اعتبار می علم اقتصاد را بی

تر شود، بلکه  داری باشد نه تنها باید بسیار عمیق است. برای این که بحران سرمایه

تر،  تر درک شود. از همه مهم تاثیرات آن به مثابه شکستی سیستمی باید محسوس

هایی  طور چنین بحران توان تبیین آن را داشته باشد که چه تشکیل حزبی است که

بخشیدن به بدیلی  داری است و در عین حال توان الهام در ذات طبیعت کارکرد سرمایه

سوسیالیستی برای بسیج جنبشی داشته باشد از آن دست که به تبعیض نژادی در 

عمیق و پرالتهاب تنها افریقای جنوبی خاتمه داد. بدون این مورد اخیر، حتی بحرانی 

 داری است، نه از میان برداشتن آن.  فرصتی برای اصالح سرمایه

های  بحران دوم بحران امپریالیسم به رهبری امریکا است که هم بر اثر جنگ

ها و هم به سبب مقاومت روزافزون موثر در برابر نظام  خودخواسته با هدف تغییر رژیم

نامیم اعتبار خود  که ما با عنوان توافق واشنگتنی می ای المللی و نظام تجاری مالی بین

شماری که به بار آورده و  های بی را از دست داده است. نولیبرالیسم به سبب زیان

ی  آورد اکنون به لحاظ ایدئولوژیک در موضع دفاعی است. نقطه همچنان به بار می

داری  نظام سرمایههای جدید قدرت در مناطقی است که اقمار  سوم بحران رشد کانون

هایی که این مسئله پدید آورده و امکانی که برای مانور کشورهایی که  بودند و تنش

ی بحران مربوط به  خواهان گسست از امریکا هستند ایجاد کرده است. چهارمین حوزه

های زندگی، و الگوی رشدی است که دیگر  استفاده از منابع، توزیع نامتوازن ضرورت

های اجتماعی مردمی در افریقای جنوبی و جاهای  ر این جا جنبشپایدار نیست. د
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ها و تحمیل فردگرایی افراطی  سازی دیگر فعاالن اصلی برای مقاومت در برابر خصوصی

 شدگان و استثمارشدگان فاجعه به همراه داشته است.  است که برای اغلب سرکوب

  
 [1گرایی و بحران مالی] بحران یکم. مالی

چنان باید آورد هم ز میزان خسارتی که سقوط مالی کنونی پدید میبرای آگاهی ا

گیر بوده است. در سطح بحران سیستمی، منتظر ماند، اما تاکنون این زیان چشم

های اقتصادی و عملیات نجاتی که مبتنی بر  ی مهم تنها آن نیست که هزینه مسئله

بلکه این است که آیا دهندگان است چه قدر هزینه دارد،  پرداخت از سوی مالیات

نویس ارشد اقتصادی  تواند خود را حفظ کند. مارتین ولف، ستون داری مالی می سرمایه

ی قرن  داری مدیریتی نیمه سرمایه"داری از  نویسد که سرمایه ، می"فایننشال تایمز"

[ جان بالمی فاستر، 90]"داری مالی جهانی جهش یافته است. بیستم به سرمایه

گرایی تغییر  ی مالی هرچند این سیستم در نتیجه"گوید  می "ی ریویومانتل"سردبیر 

داری  ی تلفیقی جدیدی از عصر انحصاری سرمایه گرایی به مرحله یافته است، مالی

[ مالیه قادر 99]"نامید. "ی انحصاری ـ مالی سرمایه"توان آن را  انجامیده است که می

ی کاالها و  که در عمل تولیدکننده داری تولیدی، اقتصادی را بوده است که سرمایه

داری مالی به  کنند، تجدیدساختار کند. این سرمایه خدماتی است که مردم مصرف می

یندهای تولید، نه تنها در کانون، که آتری را که در فرشکل جدید مازاد هر چه بیش

 دهد. چه پیرامون نظام جهانی بوده است، به خود اختصاص میدر آن

را که معادل  9009های بخش مالی در اقتصاد امریکا در سال  ود شرکتبه طور کلی، س

میلیارد دالر سود صنایع داخلی غیر  579میلیارد دالر بود در نظر بگیرد و آن را با  700

های داخلی در بخش مالی  درصد از کل سود شرکت 90مالی مقایسه کنید، حدود 

د از کل سود را در اختیار درص 9ها چهل سال پیش تنها  بوده است. این شرکت
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گرایی در اقتصاد سیاسی امریکا است. این که  ی روشن رشد مالی داشتند و این نشانه

گیرد و در واقع از قدرت  ی اقتصاد را در اختیار می بخش مالی اهرم کنترل بقیه

شود  ها برخوردار می پذیر و دولت های آسیب خود بر بدهکاران، شرکت  تحمیل اولویت

چنان که قدرت بخش مالی رشد لی اقتصادی و هم تحولی سیاسی است. همهم تحو

پذیر  تر خود را امکانشود تا رشد هرچه بیش تر میزدایی بیش یابد، خواهان مقررات می

 افکند.  تر اقتصادی را به خطر می سازد و ثبات نظام بزرگ

ه که در آن پول رسد که مالیه مدار جادویی پول ـ پول را به وجود آورد به نظر می

[ 99شود بدون آن که تولید واقعی در آن دخالتی داشته باشد.] صرفاً از پول زاده می

شود که راز جدید انباشت اهرم مالی و مدیریت ریسک است که خرید  فرض می

کند هرچند ریسکی باالتر به همراه دارد و  هایی با بازده باالتر را وعده می دارایی

، 90، 90گذار در سهام شرکت دارد به دفعات متعدد ـ شاید  یهاستقراض پولی که سرما

سازد. وقتی چنین اهرم مالی بزرگی وجود  پذیر می برابر امکان 900یا در مواردی  70

گذاری اولیه  تواند سود بسیار در سرمایه دارد، حتی افزایشی مختصر در ارزش می

ی ناچیز در ین  های بهره ان با نرختو ایجاد کند. با توجه به بازارهای جهانی، پول را می

ی بنجل، و  های مالی امریکایی، اوراق قرضه ژاپن وام گرفت و در بازدهی باالی دارایی

 گذاری کرد.  ها سرمایه انواع و اقسام مشتقه

های رهنی در اوراق بهادار به  رود، خواه در سبد وام ها باال می مادامی که ارزش دارایی

تر،  هایی غریب [ و خواه در فرآورده97ها] ها و وام از بدهیای  ی مجموعه پشتوانه

کند از  توانند پول زیادی بسازند. این کار دیگران را تشویق می گذاران می سرمایه

ی این  ها را باال ببرند، ارزش فزاینده راهبردهای آنان تقلید کنند و قیمت دارایی

سازد و بهای  پذیر می ها را امکان گیری بیشتر برای خرید دارایی ها امکان وام دارایی

شود که سرانجام  هایی تولید می برد، در مارپیچی فرارونده حباب ها را باال می دارایی
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تنها با شکست بازارهای مالی، بحرانی  گرایی راهبرد انباشتی است که نه ترکد. مالی می

ر قرار داده حاد پدید آورده است که ایاالت متحده را در موضعی همانند کشوری فقی

یابد،  دهندگان خارجی بدهکار است، ارزش پولش کاهش می است ـ کشوری که به وام

دهندگان درخواست  اش به نفع نخبگان است و دولتش از مالیات های تجاری سیاست

های  پرداخت بیشتر دارد تا نظام مالی را تجدید سرمایه کند، در عین حال که معافیت

 کند.  های بزرگ ایجاد می ندان و شرکتمالیاتی بیشتر برای ثروتم

گرایی  ی اصلی مالی شود، اما جنبه ها به اوراق بدهی سمی اشاره می در اغلب بحث

رشد خود بدهی است: بدهی دولتی )بخش اعظم آن حاصل مخارج نظامی و 

ها و ثروتمندان است(، انواع و  برای شرکت« ها انگیزه»های مالیاتی و سایر  بخششش

ها. انفجار خلق بدهی به اقتصادی قدرت  کننده، و بدهی شرکت ی مصرفاقسام بده

ای طبقاتی آن  عقالنیت جامعه های رکودی قدرتمند دارد. عدم بخشیده که گرایش

آورند در تولید چیزهایی که مردم و  ها به دست می است که سودهایی که شرکت

گذاری مجدد  ایهجامعه به طور کلی بدان نیازمندند و خواستار آن هستند سرم

ی کارگر محدود نگه داشته شده و ثروتمندان در  شود، زیرا قدرت خرید طبقه نمی

ی کاالهای مطلوب عمومی بدان  هایی را که بخش دولتی برای ارائه ها مالیات شرکت

 کند.  نیاز دارد پرداخت نمی

عقولی که گذاری مازاد در ظرفیت تولید وجود دارد که در ساختار اجتماعی نام سرمایه

برداری  توان از آن بهره ی خرید است نمی در آن تنها تقاضای موثر تقاضای با پشتوانه

  ی سیستمی است که تامین نیازهای اجتماعی، مشخصه کرد. مازاد تولید در بطن عدم

تر ساختن دستمزدها در  در همه جا به اعمال فشار بر روی کارگران به منظور کم

مایه و توان آن در قرار دادن کارگران در برابر یکدیگر ی قدرت طبقاتی سر نتیجه

دهد به  کند و به خود اختصاص می توان مازادی را که سرمایه تولید می پردازد. نمی می
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های  رود که در آن جذب حباب تولید اختصاص داد، این مازاد به سوداگری مالی می

ی و آسیب را در سرتاسر نظم کند و بی شود که در نهایت سقوط می ای می سوداگرانه

 گستراند.  اقتصاد می

پنجم مشاغل صنعتی خود را از  در دوران ریاست جمهوری بوش، ایاالت متحده یک

سازی است. دستمزدها کاهش داده  گرایی و جهانی دست داده و این نیز بخشی از مالی

و های بهداشتی بر کارگران  تر شدند، بار مراقبت شدند، مزایای بازنشستگی کم

وقت، یا اخراج و بازگشت  های آنان تحمیل شد، کارکنان ناگزیر از کار پاره خانواده

شدند، و مانند آن ـ این همه به منظور آن بود  "کارگر موقت"دوباره به کار با عنوان 

ها به سبب  های هنگفتی تامین شود که شرکت که اهداف سود تحقق یابد و بدهی

شان زیر بار آن بودند.  ی مالکیت ی گسترش دامنهاستقراض گسترده برای تامین مال

ی فرزندانشان هستند. آنان  وقت یا موقتی دارند و نگران آینده افراد بیشتری کار پاره

 های بزرگ و ثروتمندان است.  ی شرکت شان در سیطره بینند که دولت می

نداز ا ی مردمی توجیهی دارد زیرا سه روند در تعامل با هم چشم بدبینی گسترده

سازی مستمر  سازد. نخستین روند جهانی کننده می اکثریت کارگران امریکا نومید

تر را در همه  تر است. کار با مهارت کم تولید کاالها و خدمات در برابر دستمزدهای کم

تر انجام داد. عالوه بر این، میزان تحصیالت دیگر محدودیتی برای  توان ارزان جا می

کرده در هند،  توان از طریق کارگران تحصیل ز کارها را میمشاغل نیست و بسیاری ا

آوری بازده هر کارگر را  چین، اروپای شرقی و سایر نقاط جهان انجام داد. دوم، فن

تواند بیشتر تولید کند و وقتی تقاضا برای  دهد، بدین معنا که هر کارگر می افزایش می

تری نیاز هست. ما این را  کارگر کم وری آنها گسترش نیابد، به تر از بهره تولید سریع

در صنایع پایه مانند خودرو و فوالد که در زمانی شمار بسیاری از کارگران تولیدی در 

های  یابد عمدتاً شغل بینیم. سوم، مشاغلی که گسترش می آن به کار مشغول بودند می
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امان به  بی ی عالوه، حمله ای و با پرداخت ناچیز هستند. به دونالدی، غیراتحادیه مک

کنندگان ترافیک هوایی در زمان ریگان آغاز  ی کنترل ها که از انحالل اتحادیه اتحادیه

ها را ایجاد کرد،  ای برای استفاده از کارگران جایگزین برای شکستن اعتصاب شد سابقه

[ ـ برای اخراج 99بگذریم از توانایی مالکان ـ به سبب تبانی هیئت ملی روابط کارگری]

 ن.کارگرا

ی امور مالی رونق مستمر این  شود تخصص امریکایی ـ انگلیسی در زمینه فرض می

گرایی در اقتصاد خودشان  کند. این کشورها که در رشد مالی اقتصادها را تضمین می

راند و نظام و قوانین  اند، با خلق مقادیر هنگفت بدهی رشد را به پیش می پیشگام بوده

المللی پول و بانک  ال توسعه را به وساطت صندوق بینی جهان در ح مالی خود درباره

اصطالح  کند، و بدین ترتیب سرمایه عملیات مالی خود را در به جهانی تحمیل می

استریت و این رویداد  دهد. اکنون ما شاهد سقوط وال بازارهای نوظهور گسترش می

[ و سایر 95گذاری کشوری] های خارجی سرمایه شگفت هستیم که صندوق

های امپراتوری مالی امریکا را نجات دهند. این تحوالت  گذاران باید ستون مایهسر

ای سیاسی است. الزم است این  گونه باید درک کنیم؟ این مسئله آمیز را چه تناقض

ی افرادی  مسئله را مانند سایر موضوعات اقتصادی که در آن نخبگانی اندک به هزینه

طور بگذاریم آنها  حل آن نیست که چه م. راهشوند توضیح دهی شمار ثروتمند می بی

گونه نظارتی اجتماعی تحمیل  همچنان این کار را انجام دهند بلکه آن است که چه

 کنیم که آنان نتوانند چنین کنند. 

 جاست که اپوزیسیون رسمی، در امریکا حزب دمکرات و در اروپا سوسیال در این

سومی با پذیرش اساسی قدرت  ایان راهگر جانبه ها و در جاهای دیگر سه کراتودم 

ی کارگر اگر  دهند. طبقه سرمایه محبوبیت خود را در میان کارگران از دست می

ی استثمار  درصدد است از منافع خود دفاع کند و مناسبات اجتماعی که تنها وعده
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داری خود  دهد تغییر دهد، اکنون باید با خلق احزاب ضدسرمایه بیشتر در آینده را می

ی بسیار از جناح چپ  دهی کند. در تشکیل حزب چپ آلمان که فاصله را سازمان

بینیم که بدل  ی موفقی از چنین حزبی را می های آلمان دارد، نمونه دمکرات سوسیال

ی این مقاله خواهیم  شود. همچنان که در ادامه به نیرویی در سیاست آن کشور می

ها  گری نولیبرالیسم، توده ی ویران ترین تجربه نیای با طوال داد، در امریکای التین، قاره

ی گسست از مناسبات اجتماعی  های چپ که به درجات گوناگون وعده از انواع حزب

 کنند. دهند حمایت می داری می سرمایه

  
 رود بحران دوم: امپریالیسم امریکا ـ هژمونی از دست می

اعتبارشدن توافق نولیبرالی  ایم: بی شاهد دو شکست اخیر امپریالیسم امریکا بوده

ی  گری خودخواهانه واشنگتنی و مقاومت در برابر خشونت شوک و بهت نظامی

کنم این اشتباهات فزاینده به مثابه بحرانی برای اعمال مستمر و  واشنگتن. گمان می

ی جهان را  ی حاکم است که توان مدیریت یکجانبه آسان هژمونی و این تصور طبقه

کاران دولت  های عراق و افغانستان، غرور نومحافظه پس از شکست در اختیار دارد.

ی آنها برای جنگ و فتح  بوش به زیر سوال رفته و اکنون اغلب امریکاییان در برنامه

 اند و شاید اکنون مخالف آن باشند. تردید کرده

المللی را که به نفع  ی بین های تجارت و مالیه ی حاکم نظام بخشی از این طبقه

داند. جناح دیگر به تهدید و اقدام نظامی  ی امریکایی است کلیدی راهگشا می ایهسرم

ی حاکم امریکا  برای اعمال مجدد و تحمیل هژمونی امریکا شتاب بخشیده است. طبقه

کند، اما تراز بین این دو با شرایط جهانی و  همواره از هر دو راهبرد استفاده می

توان با  جناح ایدئولوژیک اصلی این طبقه را می [ دو97کند.] سیاست داخلی تغییر می

جمهور اخیر مشخص ساخت.  های دو رییس های اصلی هیئت دولت و سیاست چهره
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داری بود. در دولت بوش،  ی اصلی دولت بیل کلینتون، رابرت رابین، وزیر خزانه چهره

 دونالد رامسفلد، وزیر دفاع از همه قدرتمندتر است. 

نظیری که  کاری بی دولت ،دیک چنی، معاون بوش است، فریبی اصلی  البته، چهره

شمار کرده، و مایل به  رساندن به اقلیتی کم خود را وقف ریاست امپراتوری و منفعت

ی الزم برای تهدید و نابودی مخالفان در کشور و خارج از آن  استفاده از هر وسیله

فاده از قهر اهمیت داشت، است. در دوران کلینتون، هرچند اهداف قدرت امریکا و است

گسترش توافق واشنگتنی سیاست خارجی اصلی بود. در دولت بوش سیاست شوک و 

ای  اند که به شکل گسترده بهت محوریت داشت. امروز، هر دو راهبرد نشان داده

ای تصدیق  اند. شکست توافق واشنگتنی در ایجاد توسعه در حد گسترده ناموفق بوده

در کشورهای بسیاری تحمیل شده،  10و  90های  که در دههشده است و به رغم آن 

شود. بار دیگر این بدان  اکنون در عمل در سرتاسر جهان در برابر آن مقاومت می

همچنان آسیب بسیار به بار خواهد   مفهوم نیست که این دو سیاست انجام نشده

 آورد. 

تر از  م و سپس مفصلگری امریکا را بررسی کنی اختصار نظامی اجازه دهید نخست به

هایی به جنگ در  ها بر اساس دروغ فروپاشی توافق واشنگتنی بحث کنیم. امریکایی

عراق کشانده شدند و اکنون اطمینان ندارند که حمله به عراق کار خوبی بود یا خیر. 

آید که امریکا نه تنها عراق را از دست داده که  رفته این درک به وجود می رفته

ی ناتوانی در اشغال و تغییر اجباری رژیم و  دهنده نستان بیشتر نشانوضعیت در افغا

چنینی  های این ایجاد ثبات امپریالیستی است. آگاهی فزاینده از این که ماجراجویی

های داخلی مانند  سازد در حالی که الزم است اولویت کشور را ورشکست می

ید امپراتوری امریکا را از های بهداشتی و کار با پرداخت مکفی اولویت بیا مراقبت

 است.  داخل با چالشی مواجه کرده که پیش از این سابقه نداشته
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« دشمنان»های آسان بر  ها هنوز از اعمال قدرت کشور در پیروزی بسیاری از امریکایی

های نافرجام، طوالنی، پرهزینه و  کنند، اما آنان از ماجراجویی تر حمایت می ضعیف

هایی از  واکنش« شده ماموریت تکمیل»کاری  برای بسیاری، سیاه اند. ناکام خسته شده

قدر احمق هستند و این قدر  ها این کنند آن اضطراب تا انزجار از کسانی که فکر می

های امپریالیستی امریکا در عراق  خورند پدید آورده است. بلندپروازی آسان فریب می

آنها با مخالفت مردمی نه تنها در یابی نخبگان امریکا منتهی شده است و  به انگیزه

اند که نزد آنان ادعای گسترش  خارج که به طور روزافزونی در داخل کشور مواجه شده

در جهان حنای این ادعا   شود. اعتبارتر می روز بی دمکراسی و تحکیم توسعه روزبه

ه دیگر رنگی ندارد. سقوط اعتبار و قدرت هژمونیک امریکا بخش مهمی از تحوالت تاز

 در نظام جهانی است. 

ای  سال گذشته در دهمین سالگرد بحران مالی شرق آسیا، دو نکته در سطح گسترده

عنوان شد. نخستین مورد اذعان به این مطلب بود که آزادسازی بازار سرمایه باعث 

المللی پول به  ثباتی شده است، نه رشد. حتی مطالعات اقتصاددانان صندوق بین بی

ای که یکی از نویسندگان آن اقتصاددان ارشد  رسیده است. مقاله گیری این نتیجه

المللی پول است نتیجه گرفت که هنگامی که سایر عوامل در نظر گرفته  صندوق بین

آمیزی مالی و رشد اقتصادی پیدا  شود، دشوار بتوان ارتباط معناداری بین درهم می

گر باشد. دومین نکته آن بود  انتواند ویر کرد. توقف ناگهانی جریان ورودی سرمایه می

های  های نولیبرالی اشتباهات صرف هستند. روشن است که ایدئولوگ که سیاست

برند که کشورهای  هایی را پیش می استریت سیاست نولیبرال و صاحبان منافع در وال

کنندگان منابع مالی از آزادسازی مالی سود  بینند در حالی که تامین بدهکار آسیب می

 [95گرایان رادیکال نیستند که چنین موضعی دارند. ] د. این تنها چپبر می
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انباشت در کشورهایی که ناگزیر از پذیرش توافق واشنگتنی شدند آنچه رخ داد فرایند 

بود ـ مفهومی که دیوید هاروی مطرح کرد. این فرایندی است  از طریق سلب مالکیت

سازی آب،  شود. وی، خصوصی سلب میها  ها و حقوق کارگران از آن که طی آن دارایی

اند  های بهداشتی، و آموزش، و کاالهایی را در نظر دارد که حقوق عمومی بوده مراقبت

یا باید باشند. فروش این کاالها در بازارهای خصوصی سلب مالکیت از کسانی است 

شان است ندارند. این اصطالح مربوط به  که استطاعت مالی برای پرداخت آنچه حق

های مالی رخ داده است. نهادهای راهبری اقتصادی  شود که پس از بحران چه میآن

اند که  های تعدیل ساختاری و شرایطی را تحمیل کرده دولتی در سطح جهان برنامه

های  سازی کاالهای عمومی، از طریق بازپرداخت بدهی و کاهش دارایی در خصوصی

د و آزادسازی اقتصاد محلی به نفع شو المنفعه دولتی، از مردم سلب مالکیت می عام

 گذاران خارجی و نخبگان داخلی است.  سرمایه

ای  گیرانه گرفتار مشکل شد، واشنگتن به جای درمان سخت 9005وقتی امریکا در سال 

کند، نهادهای مالی را نجات داد. در  دهد و تحمیل می که به دیگران پیشنهاد می

آورد و آنانی را که مسئول بحران بودند نجات  های بهره را پایین عوض، این کشور نرخ

های بانکی غیرپیچیده و  داد. عالوه بر این، بعد از چند دهه انتقاد از ساختارها و روش

داری خویشاوندی جهان سوم، نظام مالی ایاالت متحده نشان داد که فاقد  سرمایه

سک بانکی های ارزیابی ری که پیچیدگی فرضی مدل  صالحیت است. نشان داده شد

تر از  های پرریسک بسیار گسترده ارزش است. تقلب آشکارشده در بازار وام این قدر بی

داری امریکا به جای آن که اجازه  توسعه بود. خزانه موارد مشابه در کشورهای درحال

های مالی سطح تعادلی خود را در بازارهای شفاف بیابند، کوشید  دهد ارزش دارایی

به بازار مسکن رشد    هد که از این فرایند ممانعت به عمل آورد وکارتلی را سازمان د

ها جلوگیری کند. بخش اعظم  ها و بدهی ببخشد و از سقوط اوراق بهادار مبتنی بر وام
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داری امریکا به دیگران توصیه کرده است در تضاد است.  ها با آنچه خزانه این سیاست

ای  خنان مقامات امریکا که با چهرهدیگر مردم به س"همچنان که مارتین ولف نوشت 

[ البته، کشورهایی 99]"گویند گوش نخواهند داد. می حق به جانب از مزایای بازار آزاد 

های نولیبرالی که دولت امبکی  مانند افریقای جنوبی با بار سنگین بدهی و سیاست

 کند.  های متفاوتی را دنبال می پذیرفته رها شدند، در حالی که امریکا خود سیاست

توسعه برای داشتن حق  فشار رهبران غرب برای دعوت از کشورهای قدرتمندتر درحال

تر و اعمال قدرت بیشتر در نهادهای برتن وودز، یکی از پیامدهای افشای  رای بیش

، 9005تا سال  بردند است.  نفعی که از توافق واشنگتنی سود می های ذی سیاست گروه

تری از اقتصاد جهانی را برعهده سئولیت سهم بیشتوسعه م وقتی کشورهای درحال

تر از اقتصادهای ثروتمندتر که مدتی طوالنی بر  ها بسیار سریع گرفتند و بسیاری از آن

هایی شنیده شد مانند آنچه  رفته چیز هایشان چیره بودند رشد یافتند، رفته نظام

بدون اصالحات  الملی پول مروین کینک، مدیر بانک انگلستان گفت که صندوق بین

درصد  95یافته با  کشورهای توسعه  [ و این که91.]"افتد ی زوال می به ورطه"بنیادی 

المللی پول و بانک جهانی  بین  درصد حق رای در صندوق 70جمعیت جهان دارای 

 هستند شاید سرانجام دیگر به نفع خودشان هم نباشد.

هشت ارائه شده است. فیلیپ گروه   ی سیاسی، پیشنهادهایی برای گسترش در جبهه

با افزودن کشورهای  97نویس ارشد فایننشال تایمز، گسترش آن به گروه  استفنز، مقاله

ی  [ ایده90هند، برزیل، افریقای جنوبی به همراه مکزیک و چین را ارائه کرده است.]

چنین گسترشی بر اساس نظر رابرت زولیک رییس بانک جهانی است که بر اساس آن 

دهی مجدد  شوند. احتماالً سازمان "نفعانی مسئول تا ذی"شوند  ورها دعوت میاین کش

تنیدگی جهانی مالکیت  دار فراملی فراگیرتری با درهم ی سرمایه اقتصاد جهانی طبقه

گذاری دولتی است اما  های سرمایه ی آن از صندوق ترین نشانه پدید آورد که مهم
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الکیت در مقیاس جهانی و افزایش کنش ـ بخشی به م ترین آن از طریق تنوع متداول

 [ 99واکنش بین نخبگان است.]

ی  ی سرمایه طلبی فزاینده ها و برتری در عین حال، به سبب نارضایتی از نابرابری

هایی محلی برای تغییر بنیادی و آگاهی از طریق  داخلی و خارجی، جنبش

ی دیگر ممکن است هایی مانند مجمع اجتماعی جهانی که بر اساس آن جهان همایش

های جنوب وجود دارد، از  پدیدار شده است. فشارهای متضادی بر روی دولت

ها و  آورند و از دولت هایی که از پایین فشار می داران داخلی، و از توده سرمایه

آورند.  ی خارجی هستند و از باال فشار می ی سرمایه المللی که نماینده های بین سازمان

ها فارغ از هرگونه  حال حاضر انتظار آن است که این دولتدر عین حال که در 

ای  های سنتی امپریالیستی بپیوندند، فشار مردمی فزاینده پیامدی عموماً به قدرت

 علیه آن وجود دارد. 

گرایی تمرکزیافته در شمال همچنان در کشورهای  البته این احتمال هست که مالی

مالی )که عمدتاً در مالکیت خارجی است( ها و دیگر نهادهای  جنوب، از طرق بانک

ی الگوی  گونه رشد کند و سهم بیشتری از مازاد را به خود اختصاص دهد. تکرار این

هایی جدید و  ی امپریالیستی در این کشورها بدون تردید بحران  تاریخی نفود مالیه

بدیل،  کشند. ها را بر دوش می آورد و بازهم مردم هستند که هزینه حادتر پدید می

ایجاد تحولی بنیادی در جهت کنترل اجتماعی بر روی سرمایه است. ما باید از آنچه 

های  ی پرریسک و چپاول ایم برای مخالفت با مالیه در مخالفت با نولیبرالیسم آموخته

 آن استفاده کنیم.

خواهانه تحول  های جهان سوم در جهتی ترقی در سمت مثبت قضیه، برخی دولت

زنی  ر مواردی در تالش برای به دست آوردن شرایط بهتری برای چانهاند، د یافته

هایی حقیقی نسبت به دستورکاری اجتماعی و اغلب  ی محلی، و گاه با دغدغه سرمایه
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های حاکمیت نظامی  در پی تنش میان منافع مختلف. در امریکای التین، بعد از دوره

برزیل، سدی در برابر تالش  [ تحت رهبری99و چیرگی سیاست نولیبرالی، مرکوسور]

ی تجارت آزاد امریکای شمالی و جنوبی بود. امریکای  امریکا برای تشکیل منطقه

میلیون  970التین به مثابه بازاری واحد ششمین اقتصاد بزرگ جهان است. این قاره با 

ی  نفر جمعیت و مجموع تولید ناخالص داخلی بالغ بر چهار هزار میایارد دالر، توسعه

 کند. گیر ارائه میچشم

تر است، نه تنها همبستگی  [ که رادیکال97بدیل بولیواری برای امریکای التین]

های سوسیالیستی را مطرح  ها و آرمان ای بلکه تحول اجتماعی بر اساس هدف منطقه

را به منظور « بانک جنوب»مرکوسور و کشورهای گروه آلبا  9005سازد. در سال  می

دیلی برای توسعه پیشنهاد کردند که به طور کلی تفکر و اختیارات ی ابزار مالی ب ارائه

المللی پول و بانک  کرد. برخی از کشورهای عضو از صندوق بین ایاالت متحده را رد می

اند. بانک جنوب برمبنای هر کشور یک رای فعالیت دارد و برمبنای  جهانی خارج شده

اجتماعی، از مالکیت تعاونی و جمعی  ی اقتصادی و های بانک ونزوئالیی توسعه اولویت

تر از بازار به موسسات عمومی و اجتماعی ارائه  ی کم های بهره کند و نرخ پشتیبانی می

ی پیشنهادی هفت میلیارد دالر، چالشی جدی در برابر  کند. این بانک با سرمایه می

[ که در 99امریکایی] نهادهای برتن وودز که امریکا کنترل آن را دارد و بانک بین

 کند. هاست ایجاد می چیرگی نولیبرال

گرا تغییرات در این منطقه تماشایی بوده است. در  های چپ با روی کار آمدن دولت

الملی پول را در  ی صندوق بین نشده های پرداخت درصد وام 90، امریکای التین 9005

صندوق های جهانی  اختیار داشت. امروز استقراض این منطقه از مجموع سبد وام

تر از یک درصد است. به موازات بانک جنوب، صحبت از نظام پولی  المللی پول کم بین
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های محلی  ای در میان است که بر اساس آن تجارت دوجانبه را بتوان با پول منطقه

 انجام داد و هدف این است که در نهایت پول مشترکی برای منطقه خلق کند. 

تر در پیش  آورند که رویکری مردمی می ار های اجتماعی به بانک جنوب فش جنبش

های  گیرد، تامین مالی زیرساختارهای کالن )بر اثر فشار برزیل( را که شامل سوخت

کند، کنار گذارد و در  محصولی حمایت می کشاورزی و است بدین ترتیب از کشت تک

ا و مقابل به تامین مالی زیرساختارهای محلی برای پشتیانی از خودکفایی محلی غذ

انرژی و تولید داروهای ژنریک بپردازد و عضویت در بانک را به سایر کشورهای جنوب 

طلبانه و  ای از عناصر تحول هایی ـ که همواره آمیزه بندی گسترش دهد. چنین شکل

های توافق  ی تاریخی مهمی است. شکست گر لحظه طلبانه است ـ نشان اصالح

گرایان و خواه راست  ل قدرت، خواه چپهای بدی واشنگتنی و افزایش قدرت کانون

دهد. عالوه بر این،  جدیدی به اقتصاد سیاسی جهانی می  گرای ملی، شکل توسعه

ضعف شدید دالر امریکا عامل مهمی است ـ قدرت قبلی آن، هم پیامد و هم یکی از 

 عوامل قدرت امریکا بود. 

 "امتیاز مفرط"ی ما اکنون شاهد از دست رفتن چیزی هستیم که شارل دوگل زمان

المللی بوده است. جرج  امریکا نامید که ناشی از نقش این کشور به مثابه ناشر پول بین

این اساساً پایان "در مجمع اقتصاد جهانی چنین گفت:  9009ی  سوروس، در ژانویه

ی گسترش اعتباری مستمر برمبنای دالر به مثابه پول ذخیره   ساله 70ی  دوره

ی امریکا و گسترش دالر در  ی جاری مفرط و بیش از اندازهها [ کسری95]"است.

اختیار خارجیان، مزیت این کشور در استقراض به دالر را قطع کرده است. این امر تا 

ای که فدرال رزرو برای  جایی پیش رفته است که که خلق پول و کاهش نرخ بهره

پایین آورده و مقابله با سقوط مالی دنبال کرده است ارزش پول این کشور را 

 گردانی بیشتر از دالر را تشویق کرده است.  روی
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توان این پول  راحتی نمی مدت به با توجه به سقوط جدی دالر، به رغم آن که در کوتاه

را جایگزین ساخت، هراس از سقوط آزاد آن وجود دارد. در حالی که اکنون حدود 

شود،  داری می دالر امریکا نگهسوم آن به  چهارم ذخایر پولی جهان به یورو و دو یک

ی آینده یورو  بر اساس آن طی یک دهه  هایی از منابع معتبر وجود دارد که بینی پیش

ی تورم فزاینده  ها بر پایه بینی تری از دالر شود. این پیش ی مهم تواند پول ذخیره می

های  های بلندپروازی در ایاالت متحده، کسرس عظیم حساب جاری آن، هزینه

[ 97اند.] سازی است که اقتصاددانان مهم طراحی کرده های شبیه و مدل  راتورانهامپ

شود؛ در هنگام نگارش این  تر می البته، وضعیت اقتصادی همچنان در همه جا وخیم

اقتصادهای "شود و افتی در  مقاله اروپا با مشکالت اقتصادی حادی مواجه می

تر از آنچه تاکنون تایید شده  است بزرگی بحرانی  دهنده وجود دارد که نشان "نوظهور

تواند بازتابی از مسایل بیشتر در جاهای دیگر باشد تا  است. تجدید تقویت دالر می

 بهبود اقتصاد ایاالت متحده.

های جنوب در  تنها توده وار گسترش یافته است. نه ی مالی به شکلی انگل سرمایه

شود که آنان باید  مند نیز گفته میاند که حال به کارگران در کشورهای ثروت مرارت

)شان( را نجات دهند. عنصر طبقاتی این مدل در توزیع  ها و دیگر نهادهای مالی بانک

المللی  که اقتصاد سیاسی بین شود. همچنان مجدد درآمد هرچه بیشتر روشن می

ابر ی دالر، به طور فزاینده در بر شود، هژمونی امریکا، عالوه بر مسئله تر می چندقطبی

 گیرد.  هایی دیگر قرار می آزمایی در حوزه توان

  
 های جدید قدرت بحران سوم: کانون

ی تاریخی و جهانی رشد بازیگران اقتصادی و سیاسی  بگذارید بیشتر به پدیده

، برای نخستین بار، بازارهای نوظهور مسئول بیش 9007غیرغربی توجه کنیم. در سال 

اند  هایی که تاکنون داشته اگر آنها همچنان با نرخدرصد تولید جهانی بودند.  50از 



 گذار به سوسیالسم

 247 

دهد که اواسط قرن حاضر جهان بسیار متفاوتی  ها نشان می بینی رشد کنند، پیش

خواهیم داشت. انتظار دارم که رشد آنها به همان اهمیت رشد آلمان، روسیه و ژاپن 

[ در سال 95]"پرایس واترهاوس کوپرز"ی شرکت  در اواخر قرن نوزدهم باشد. مطالعه

اقتصاد چین برمبنای دالر، تقریباً به همان  9050بینی کرده که در سال  پیش 9007

بزرگی اقتصاد امریکا باشد و هند سومین اقتصاد بزرگ جهانی شود. یک سال بعد 

چین امریکا را پشت  9095بینی کردند که در سال  پیش "گلدمن ساکس"پژوهشگران 

تر از امریکا شود. بانکداران  اقتصاد هند بزرگ 9050سر گذارد و قبل از سال 

برزیل به بزرگی ژاپن باشد و  9050کنند که در سال  بینی می گذاری پیش سرمایه

 تر شوند.  اقتصادهای اندونزی و مکزیک از ایاالت متحده و آلمان بزرگ

کنند که گروه کشورهای برزیل،  بینی می پیش "واترهاوس کوپرز پرایس"پژوهشگران 

درصد  95ن، هند، اندونزی، مکزیک، روسیه و ترکیه از گروه هفت کنونی حدود چی

ی جزئیات این  تر شوند و محرک رشد اقتصاد جهانی باشند. با هر تفکری درباره بزرگ

های  ها، تردیدی نیست که تغییرات مهمی در جایگاه نسبی اقتصاد دولت بینی پیش

اقتصادی جدید در اقتصاد سیاسی های  ملی در جریان است. نقشی که این قدرت

گرایی فزاینده از  شدت اهمیت خواهد یافت. به سبب مالی کنند به المللی ایفا می بین

های  آن دست که اکنون امریکا را در برگرفته این مسئله که آیا آنها گرفتار بحران

های  پذیری بیشتر وابستگی گرایی و آسیب شوند نیز مهم خواهد بود. مالی ای می تازه

 آورد.  کند و از این رو احتماالت جدیدی برای بحران جهانی پدید می جدیدی خلق می

هایی  هایی در بخش توان چشم پوشید. این کشور تاکنون پیشرفت بر اهمیت چین نمی

رهبر افریقایی  99[ در نشست اخیر با 99تائو] از جهان داشته است. برای مثال، هو جین

بخشد و پنج میلیارد دالر  کشور را می 77های  را داد، بدهیقول کمک دوبرابر به قاره 

جمهور چین همچنین به امریکای التین  کند. رییس وام و اعتبار اضطراری ارائه می
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ای تجارت خود را به چین معطوف ساخته است.  سفر کرده است که به نحو فزاینده

ت خلق پول مشترک سایر تحوالت در آسیا، مانند حرکت وزرای دارایی منطقه در جه

 نیز پیامدهای مهمی روی دالر خواهد داشت. 

 "فارین پالیسی"ی جدیدی در  در خود آسیا تحوالت مهمی در جریان است. مقاله

سال چیرگی امریکا،  70آسیای شمالی در گذار است. پس از "کند:  چنین آغاز می

سبی است، چین کند. ایاالت متحده در افول ن ی قدرت در منطقه تغییر می موازنه

کند و ژاپن و کره وضعیتی نوسانی دارند. پیامدهای این امر برای امریکا  صعود می

نامیده شده برمبنای احترام به حاکمیت و  "توافق پکن"[ آنچه 91]"بسیار است

ی واشنگتنی گسترش  مزایای اقتصادی دوجانبه به عنوان بدیلی در برابر نسخه

یابد.  های کروز و تهدیدهای اقتصادی، مقبولیت می کبا موش« آزاد»دمکراسی و بازار 

کند.  ی کارگر خود را سرکوب می عالوه بر این، چین قدرتی استثمارگر است که طبقه

داری در حال گذاری است که در آن فرزندان مقامات ارشد حزب  چین اقتصاد سرمایه

 . اند ی شکست سوسیالیسم ثروت اجتماعی را از آن خود کرده در نتیجه

های دولتی نوظهور مترقی هستند بلکه آن است که  مسئله این نیست که این قدرت

آورد که وقتی هژمونی امریکا  جهانی چندقطبی فضایی برای سایر کشورها پدید می

[ 70]"کنسرسیوم منافع"نان  وچرا باشد فاقد آن هستند. آنچه کان هالی چون بی

مشارکت میان چین، هند و روسیه، در نامد در حال پیدایی است. حرکت در جهت  می

ی  تواند قدرت جهانی را از واشنگتن جابجا کند. روسیه فروشنده صورت تحقق، می

ی نظامی به هند و چین است و در مورد انرژی با آنها همکاری  های پیشرفته سیستم

نویسد انتشار تشکیل اتحادیه در مورد  می "فارین افیرز"کند. دانیل درزنر در  می

ها از  است که شامل طیفی از دولت "برانگیز ائتالفی شک"گر  ابط خارجی توصیفرو

آرژانتین تا پاکستان و نیجریه و تجدید حیات جنبش غیرمتعهدها در حرکتی 
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[ پس ممکن 79پذیرد.] شود که بر مبنای تجدید همگرایی صورت می ضدامریکایی می

های مترقی  ی برای مانور دولتای شویم که در آن فضای بیشتر است که ما وارد دوره

 وجود داشته باشد. 

در مورد چین و هند، ضرورت دسترسی به انرژی یکی از عوامل تشکیل سازمان 

شروع به کار کرد. این سازمان شامل چین،  9009[ است که در 79همکاری شانگهای]

 های ازبکستان، ترکمنستان و قرقیزستان است. هند به این سازمان روسیه و دولت

پیوسته و ایران، پاکستان، مغولستان و افغانستان به عنوان عضو ناظر در آن هستند. 

)ایاالت متحده عضویت ناظر را نپذیرفته است.( این سازمان اعالم کرده که امریکا باید 

[ در حالی که 77شود.] از خاورمیانه خارج شود و در مقام رقیبی برای ناتو پدیدار می

ها  ها در بازی جهانی حضور دارد، این کشور ده مامی جبههکشوری مانند هند در ت

ی  میلیارد منافع نفتی و گازی در ایران دارد. چنین اقداماتی که ناشی از نیاز به عرضه

های  ی پایگاه انداز عملیات نظامی امریکا علیه ایران و آینده انرژی است، بر چشم

ان تاثیرگذار است. چین که با نظامی امریکا در ترکمنستان، قرقیزستان و آذربایج

ی انرژی در جهان خواهد شد، به طور  کننده ترین مصرف گذشت چند سال بزرگ

ی  ی انرژی و در حقیقت سایر کاالها در تمامی کره وجوی عرضه روزافزونی در جست

 خاکی فعال شده است. 

یکو جدید نفتی نیز در جریان است. اصطالح هفت خواهد را انر "هفت خواهر"ظهور 

[ در توصیف هفت شرکت امریکایی ـ انگلیسی که بعد از جنگ دوم جهانی 79ماتئی]

اکسون "منابع نفتی خاورمیانه را در کنترل داشتند وضع کرده بود. امروز 

[ و دیگران نیستند که این منابع را تحت کنترل 77]"رویال داچ شل"[ 75،]"موبیل

نفت چین، شرکت نفت دولتی ونزوئال، [ روسیه، شرکت ملی 75]"گازپروم"دارند بلکه 

[ مالزی هفت 90]"پتروناس"[ سعودی و 71ی]"آرامکو"[ برزیل، 79]"پتروبراس"
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های  کردن منابع احتماالً اهمیت این شرکت پیکر هستند. ملی ی غول کننده تولید

های انگلیسی ـ  های دولتی شرکت دهد در حالی که این شرکت دولتی را افزایش می

گذارند. البته سیاست این هفت  ا برای تامین امتیازات بیشتر تحت فشار میامریکایی ر

ها که از همه قدرتمندترند متحد وفادار امریکا هستند.  خواهر متفاوت است، سعودی

کند کشور را به سمت  نفت ونزوئال در کنترل دولت چاوز است که تالش می

های جدید در اکوداور،  کردن ویکم هدایت کند که، مانند ملی سوسیالیسم قرن بیست

پرو و بولیوی، تحول مهمی است. تصاحب گازپروم توسط پوتین نماد دوباره از خوب 

 برخاستن خرس روسی است. 

  
 بحران چهارم: منابع و پایداری

ترین بحران دسترسی به منابع حیاتی مانند نفت، غذا و آب و  آخرین و شاید بزرگ

داری که ذاتاً منابع را به  سادگی با رشد سرمایه بهتوزیع است. پایداری حیات انسان 

 دهد سازگار نیست.  هدر می

المللی انرژی منتشر ساخته به ما  که آژانس بین "انداز انرژی جهانی چشم"کتاب 

وری( به  )پس از تعدیالت مربوط به بهبود بهره 9005در مقایسه با  9070گوید که در  می

چهارم این افزایش تقاضا از کشورهای  و سهدرصد انرژی بیشتر نیاز است  50

درصد افزایش تقاضا را پدید  95تنهایی  شود و چین و هند به توسعه ناشی می درحال

اکسید کربن  ی دی ترین منتشرکننده ، چین بزرگ9095رود بعد از  آورند. انتظار می می

اکسید  ی دی ها هند سومین منتشرکننده باشد و امریکا را پشت سر گذارد، در پی این

ترین سهم را در  اکنون بزرگ دهد که چین هم کرین است. )سایر مطالعات نشان می

 ای دارد.( گازهای گلخانه

جا وجود دارد. نخست آنکه امریکا و دیگر کشورهای  ی سیاسی مهم در این دو مسئله

اند. عدالت  ثروتمند مدت زمان درازی سهم اصلی منابع جهان را مصرف کرده
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بندی  مستلزم آن است که نه تنها کشورهای درحال توسعه به سهمیه اجتماعی

هایی هم که تاکنون  های تجدیدناپذیر کمک کنند بلکه آن برداری آتی از انرژی بهره

ی چنین گذاری را  اند چیزی بیش از سهم متناسب از هزینه بیش از حد مصرف کرده

ید وجود داشته باشد که ی انسانی با بر دوش کشند. دوم، الگوهای جدید توسعه

شناختی و نیز عدالت اجتماعی است و این موارد باید  های بوم فرض آن نگرانی پیش

المللی داشته باشند که ظاهراً تنها نگرانی  های بین جایگاهی اصلی را در کار هیئت

بر استفاده  ی زندگی انرژی ششم جمعیت زمین از شیوه ها تروریسم است. یک مهم آن

گیرند، مسایل سیاره  با افزایش شمار آنان که از این الگوی مصرف الهام میکنند.  می

تر و در نهایت ناپایدار خواهد شد.  بییشتر خواهد شد. رویای امریکایی پرهزینه

دوام نیست. نه تنها میلیاردها انسان هستند که از  الگوهای تولید و مصرف کنونی قابل

برند نیز بر فشار روی منابع  ه آنان که سود میبرند بلک داری جهانی سودی نمی سرمایه

 افزایند. این سیاره می

محیطی دارد و  ی خاکی پیوندی با عوامل زیست ومیر در این کره چهارم مرگ امروز یک

دسترسی به  تر به سبب سوءتغذیه و عدم اغلب قربانیان فقیرانی هستند که پیش

ستمرار رشد قیمت مواد غذایی، پذیر شده بودند. با ا های بهداشتی آسیب مراقبت

درصد مردم فقیر جهان  55ی حادتری خواهد شد.  احتماالً سوءتغذیه مسئله

اند. از آنجا که زندگی  ها وابسته به کشاورزی روستانشین هستند و بخش اعظم آن

توسعه وجود دارد.  ای به شهرهای جهان درحال ها دشوار است، مهاجرت گسترده آن

کنند که در  های این شهرهای درحال رشد زندگی می نون در زاغهیک میلیارد نفر اک

گرد، امرار معاش  ای به عنوان فروشندگان دوره گردی یا با حضوری حاشیه آن با زباله

گویند که تقریباً تمامی کشورها خاک، آب و منابع جوی  شناسان می کنند. کشت می

ی کافی مردم دارند. اما این  ی خوراک کافی برای تامین تغذیه کافی به منظور تهیه
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تر  [ در کم99مستلزم اصالحات ارضی جدی و پشتیبانی فنی و مالی از آن است.]

امنیت غذایی تقریباً  شود عدم رود. گفته می هایی به کار می جاهایی چنین سیاست

 دهد. ها را تحت تاثیر قرار می نیمی از انسان

که تاکید بانک جهانی در عدم  تر، شاهد کشورهایی هستیم ی امیدبخش در جنبه

ی قحطی بود،  ها در آستانه پذیرند. ماالوی که سال پرداخت یارانه به کشاورزی را نمی

بار  های غذایی اضطراری بعد از برداشت فاجعه در برابر پنج میلیون نیازمند به کمک

ب زودی به سب ، تصمیم گرفت به کشاورزان فقیر یارانه بدهد و به9005ذرت در سال 

ی صدها هزار تن ذرت شد و درآمدهایش  کمکی که به کشاورزان داد صادرکننده

های غذایی  ی کمک شدت افزایش یافت. ایاالت متحده در حالی که قادر به ارائه به

های عظیم دولت فدرال به کشاورزان  اش است )که با یارانه ناشی از مازاد کشاورزی

کند. حتی  ن کشورهای فقیر را رد میامریکایی رشد کرده است( کمک به کشاورزا

شکنی صادرات  کند که که آنها از بازار آزاد پیروی کنند، این کشور با قیمت تاکید می

 دهد.  به این کشورها توان رقابت کشاورزان جهان سومی را تقلیل می  رایگان یا ارزان

تولید وسوخت ی سویا برای  ای از ذرت برای تولید متانول و دانه ی فزاینده استفاده

مرفهان به مصرف گوشت  دیزل وجود دارد و عالوه بر آن تمایل شمار کثیری از تازه

شود  افزایش یافته است. به شکل روزافزونی از غالت برای خوراک حیوانات استفاده می

اند  های از مصرف گوشت دریافت کرده نه مردم. برای مثال، میانگین کالری که چینی

رابر شده است و با توجه به این که برای تولید یک پوند گوشت تاکنون دوب 9110از 

گوسفند و دو پوند گوشت گاو صدها پوند غالت باید تولید شود رشد چنین تقاضایی، 

شان بیش از حد گران است تا  عواقبی برای کسانی دارد که محصول اصلی حیات

کونومیست محاسبه ی ا پذیر شود. شاخص قیمت مواد غذایی که مجله شان امکان بقای

بیش از آن رشد کرد. در  9009درصد رشد داشت و در  70معادل  9005کرده است در 



 گذار به سوسیالسم

 253 

 97ای در  العاده ی غذایی سازمان ملل متحد درخواست اضطراری فوق حقیقت، برنامه

کم  های جمعی خود را دست خواست کمک ها می منتشر کرد که از دولت 9009مارس 

میلیون نفر در نزدیک به  57ی  ی بیشتر تغذیه مین مالی هزینهمیلیارد دالر برای تا نیم

کشور افزایش دهند. آنها متوجه شدند که بر اثر افزایش قیمت نفت روی  90

درصد جهش  90های غذایی حدود  ونقل در تنها سه هفته هزینه های حمل هزینه

در اواخر  درصد رشد پیدا کرد. قیمت برنج 10-90داشت. قیمت گندم با نرخ ساالنه 

تر از سه ماه دوبرابر شده  درصد جهش داشت و از آغاز سال در کم 70 ،9009مارس 

است و اعتراضاتی میان فقرا در برخی کشورهای آسیایی که در آنها برنج غذای 

 شان است پدید آورد.  اصلی

شود، یعنی آرد سفید خالص،  در عین حال، آنچه رژیم امریکایی غذایی نامیده می

های ذرت، و روغن حیوانات با خوراک ذرت برای بسیاری از مردم جهان  کنندهشیرین 

شود و با  شده موجب چاقی می شود. شکر تصفیه های سنتی می جایگزین رژیم

کند.  ی غذاهای سنتی امراضی مانند دیابت ایجاد می جایگزینی مواد غذایی پیچیده

کند و همچنان که  ی کسب سود سالمتی را نابود می ی مهارناشده انگیزه

های پزشکی را  کند هزینه کنندگان را با غذاهای ناسالم و تقلبی مسموم می ف مصر

های  ی بحران به سبب فعالیت های گسترده دهد تمامی این حوزه شدت افزایش می به

داران در نظامی است که حق کسب سود در عمل با هر پیامدی را  طبیعی سرمایه

کوشند مردم از بار سنگینی  ی و نظام سیاسی همواره میهای گروه پذیرد. رسانه می

 کند آگاه نشوند. های سیستمی تحمیل می که این اولویت

  
 گیری نتیجه

ام: بحران  ی بحران در نظام جهانی معاصر تاکید کرده هایم بر چهار حوزه در گفته

نابع و سازی م های انباشت، و تهی مالی، کاهش قدرت نسبی امریکا، رشد سایر کانون
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کردن قدرت نظامی برای کنترل نفت  شناختی. راهبرد امریکا همچنان دنبال بحران بوم

و سایر منابع است. دیگر بال عقاب به کسب مازاد از طریق تمهیدات مالی اتکا دارد اما 

سازد. این راهبرد همچنین در پی اجرای  هایش را روشن نمی  این راهبرد تاکتیک

ی ساخت و مجوز برای حمایت از  های پروانه تی با رژیمهای انحصاری حمای رانت

که  "فارما بیگ"تا  "مایکروسافت"های نامحسوس است، از  حقوق مالکیت بر دارایی

مدعی مالکیت بر ژن انسان است. گسترش حقوق مالکیت و محصورکردن امور 

آوری بابت  های سرسام همگانی امری است که کشورهای در حال توسعه که هزینه

برداری از چیزی که در گذشته میراث مشترک  پردازند و مجاز به بهره مجوزها می

 کنند(. شد نیستند باید با آن مخالفت کنند )و مخالفت می دانش تلقی می

ی پرریسک محدود و به لحاظ اجتماعی مهار  طور که الزم است مالیه درست همان

طور مصنوعی محدود نشود و آوری به  شود، علم نیز باید آزاد شود تا پیشرفت فن

توسعه، راهبردهای  های انحصاری کرد. برای کشورهای درحال نتوان درخواست رانت

 هر دو جناح عقاب امپراتوری امریکا آشکار شده است. 

هایی که به بار آورده  توافق واشنگتنی اعتبار خود را از دست داده و هرچند آسیب

بخشیدن به بخش  تن را تحقق بخشد. وحدتهای واشنگ استمرار دارد، نتوانسته هدف

گرا در  های جدی چپ اعظم جهان در ائتالفی از ناراضیان وجود داشته است. اگر دولت

بسیاری از کشورهای جنوب قدرت را در دست بگیرند، تجدیدساختار مهمی در 

کنند  آید. اما آنان که اکنون این کشورها را اداره می اقتصاد سیاسی جهانی پدید می

انقالبی نیستند. بسته به آن که نخبگان این کشوها در معرض چه فشارهایی قرار 

گری را انتظار داشت.  توان عناصری از تشریک مساعی، همکاری، و چالش گیرند، می

دادن به بدیلی در برابر نظام جهانی  تواند به شکل یک افریقای جنوبی مترقی می

اند  های جدید قدرتی که مدعی بر کانونداری انگلو امریکایی یاری کند و  سرمایه



 گذار به سوسیالسم

 255 

هایی  ی منافع کشورهای جنوب هستند تاثیر گذارد و شاید روزی دولت نماینده

 باشیم که در عمل چنین کنند.  داشته
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