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المللی شدن ساختاری وجود دارد که در جهت گسترش و بین یداری منطقدر سرمایه

 بیانیه کمونیست در فرازی ازمشهور مارکس  کند. این گرایش در توصیفآن عمل می

 :است آمده چنین داردزمان حال را به شگفتی وا می ،آینده آن جا که

نیاز بورژوازی به بازاری دمادم در حال گسترش برای کاالهای خود، آن را به سراسر "

ه کشاند. همه جا باید آشیانه گزیند، همه جا باید مستقر شود و با هممناطق زمین می

 ."آفریندجا باید ارتباط برقرار کند... خالصه جهانی مطابق نقش خویش می

ی مارکس این خطر را به همراه دارد که روندی مشهور به جهانی یگواما تأیید پیش

داشت که  خاطرناپذیر و غیرقابل برگشت به نظر برسد. باید به شدن روندی اجتناب

است،  زمانی که بوده نیز از اعتبار برخوردار سخنان مارکس ظاهراً در پایان قرن نوزده 
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تواند تردید داشته باشد فقط یک دیوانه می"د:گویالنی در باره آن چنین میوکارل پ

طور که  (. اما همان15)"مادی نژاد انسانی است وجودالمللی محور که نظام اقتصاد بین

 ،ن وقفه داشته باشدکه تداومی بدو د این روند به دور از آننکمیپوالنی یادآوری 

المللی در آن زمان در مراحل اولیه نظام اقتصادی بین امر است کهاز این  کیاح

سوز و انفجار بحران و به زودی در اثر دو جنگ جهانی خانمان قرار داشتانحالل خود 

 پاشید.وبزرگ از هم فر

-دولت پاسخ مستقیمی بود از سوی ،داری بعد از جنگبازسازی نظام جهانی سرمایه

جهانی  منطق پویایی جهانی شدن. پیشینداری به شکست های پیشرفته سرمایه

وودز برای ایجاد یک نظام داری یک بار دیگر با اتکا بر زیربنای برتونشدن سرمایه

 "عصر طالیی" در دورانداری تجاری لیبرالی، به جریان افتاد. جهانی شدن سرمایه

گذاری سرمایه میزان جدیدی از ،تجارت مسالهت گرفتن عبا سر -کوتاه بعد از جنگ

دوباره جان گرفت. و با پاسخ  -ی امور مالیشدن فزاینده یالمللخارجی و بین

ی این بحران تری نیز به دست آورد. نتیجهقدرت بیش 70ی نئولیبرالی به بحران دهه

-ل پیشاز قب ،های ساختاری در انباشتالمللی بحرانمدهای بینآنشان داد که پی

داری در تاریخ خود شاهد سه بحران ساختاری بزرگ بوده نیستند. سرمایه پذیربینی

ها را تشدید ( رقابت میان امپریالیست0981 یاست. اولین بحران ساختاری)بعد از دهه

  کرد و به جنگ اول جهانی و انقالب کمونیستی انجامید، بحران دوم)رکود بزرگ( در

 ،به تعمیق 70ی دن سرمایه را وارونه کرد. اما بحران اوایل دههالمللی شواقع مسیر بین

د. نه تنها این، بلکه رقابت انجامیداری تشدید و گسترش جهانی شدن سرمایه

ای را افزایش داد و چیزی شبیه رقابت بین امپریالیستی قدیم به اقتصادی بین منطقه

 وجود آورد.
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دهد نشان می را نوزده تا قرن بیست و یکافت و خیز از قرن  رچه که این مسیر پُآن

ت)همان طور که معموالً در اواخر ناپذیر اس د جهانی شدن نه اجتناباین است که رون

شود( و نه تداوم آن شد و امروزه نیز عموما چنین پنداشته میقرن نوزده تصور می

ردید قرار تفاوتی آن را مورد تهای مغیرممکن )همان طور که لنین و پوالنی به شیوه

-سرمایه ]منطق[ میان گرایش در حال گسترش باید ند(. نکته این است که مااداده

داری یک نظام جهانی سرمایه ]تکوین[ داری و تاریخ واقعی آن تمایز قایل شویم.

م چنین نظمی وامحصول اجتماعی احتمالی است. تکامل واقعی و تدیک همواره 

-ها همانند بسیاری از تحلیلیستسمیان مارکها. در روندی است آکنده از دشواری

. ما نباید تاریخ دسننویمیا از منظر حال شی وجود دارد که تاریخ ریبورژوایی گراگران 

قوانین  یاستنتاج ساده ،داریپردازی کنیم که گویا مسیر سرمایهرا به شکلی نظریه

نظریه "ز داریم که گوید ما نیاطور که فیلیپ مک مایکل می عام اقتصادی است. همان

داری مورد ی ذاتی در سرمایهرا تاریخی کنیم و جهانی شدن را به عنوان یک رابطه

پرسش قرار دهیم، جهانی شدن اما با مناسبات مادی کامالً متفاوت)اجتماعی، سیاسی 

-های سرمایهگرایش یمکان... انکشاف ساده -و زیست محیطی( در پهنه زمان و زمان

ای است از حیث تاریخی متفاوت که از طریق بلکه برنامه شود،داری محسوب نمی

 (16.)"شودتر میو پیچیده گرفتهشکل  این امرهای پیشین روابط متناقض دوره

-توان جدا از نقشداری را نمیهای جهانی شدن سرمایهگرایش -یا شکست -تحقق

داری ن سرمایهها درک کرد، نقشی که به طور تاریخی به تکوین جهادولتآفرینی 

های اروپایی در استقرار داری بدون نقشی که دولتانجامیده است. ظهور سرمایه

ول، رقابت و کارمزدی در درون یربنایی برای مالکیت، قرارداد، پچارچوب قانونی و ز

گیری چنین در شکلهم ،هاقابل تصور نیست. این دولت ،اندمرزهای خویش ایفا کرده

اند. این و تبعیض نژادی همراه با آن در دنیای جدید مؤثر بوده روند تکامل ناموزون
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داری در فراسوی مرزهای هنگامی که سرمایهآن امر از اواسط قرن نوزدهم تا اواخر 

دارانه در بستر مناسبات سرمایه ،یافتملت معین اروپایی گسترش می - یک دولت

یری گیا در حال شکل -ودهای دیگر به وجود آمده برفت که از سوی دولتپیش می

. اما این امر قرار داشت چارچوب یک امپراطوری رسمی و غیررسمی واقع در یا در -بود

داری برای حفظ گرایش سرمایه به توسعه جهانی کافی نبود. برای تنظیم کل سرمایه

 ،الملل و الگوهای انباشت آنالزم وجود نداشت و از این رو اقتصاد بین تانجهانی امکا

ماند، که آتش رقابت را میان کشورهای امپریالیستی دامن باقی می یک دیگر ا ازجد

 .بتی که به جنگ جهانی اول انجامیدزد، رقامی

های کالسیک امپریالیسم از هابسون تا لنین در همان زمان شکل گرفتند و بر نظریه

است  یین خطایند. ابودها استوار داری و بحرانپردازی مراحل اقتصادی سرمایهنظریه

از امپریالیسم خدشه وارد کرده  ه از آن زمان تاکنون به درک درستبنیادین ک

بررسی پویایی  ،تاریخی خود از امپریالیسم خوانشیهای کالسیک در (. نظریه17است)

ها به ی احتمالی در رقابت میان امپریالیستانباشت سرمایه و در ارتقاء یک لحظه

طور که  رو بودند. همانهایی روبهداری با کاستیشدن سرمایه قانون تغییرناپذیر جهانی

مرحله انحصاری  یک متمایز دارانه با ظهورجلوتر نشان خواهیم داد امپریالیسم سرمایه

اج تصه وجود نگذاشت. به عالوه استنعر یا سرمایه مالی در قرن نوزدهم ناگهان پا به

های به خطا برای توضیح گرایش ،این دوره ازدرک کالسیک  دربحران  یک نظریه

ور سرمایه و کار گرفته شده است. تالش برای صدداری به ی سرمایهیابندهگسترش

جدید  امری رهدو اینتجارت در بازارهای خارجی ناشی از تمرکز و تراکم سرمایه در 

طور  شد. همان، مازاد انباشت و کمبود مصرف مشخص مینبود که با کاهش نرخ سود

های ، استراتژیرقابت ناشی از هایفشارها و فرصت مشاهده کرده بودیم شتهذگکه در 

شان سرمایه را به خارج از مکان اولیه ،های جدید واحدهای منفردناظر بر آن و توانایی
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در پایان قرن نوزده و اوایل قرن همین امر  داد،یعنی روستا یا شهر معین سوق می

 را تسریع و تسهیل کرد. المللی سرمایهبیست نیز گسترش بین

ن نیز المللی شدعد مکانی این بینبُ درک مناسب ازهای کالسیک امپریالیسم نظریه

جهان "هایی که ما اکنون آن را ور کاال و سرمایه به مکانها به صد ناتوان بودند. آن

ه اندک جهان سوم ظرفیت آن را عتوس -دادندنامیم بیش از حد اهمیت میمی "سوم

چنین از تشخیص دو ا همهکرد. این نظریهب چنین صادراتی محدود میبرای جذ

داری نیز باز ماندند. کشورهای تحول اصلی در خود کشورهای پیشرفته سرمایه

فرضی که رساله پیش -های مصرفیداری به جای اتمام ظرفیتپیشرفته سرمایه

با  -"حطی قرار دارندها در وضعیت شبه قتوده" امپریالیسم لنین بر آن استوار بود:

-مشخص میمصرف گیری طبقه کارگر و افزایش سطح عمومی و خصوصی  شکل

که تمرکز سرمایه در این کشورها استفاده از محصوالت جدید (. به جای این18شدند)

گذاری سودآور نداشته ای برای سرمایهسرمایه زمینه"به طوری که  ،را محدود کند

 ایاندازهای جدیدی را برچشم ،بت موجود و تکامل فنیرقا در (، عدم توازن19)"باشد

بلکه در  ،یافتسرمایه فقط به خارج گسترش نمی -کردانباشت داخلی فراهم می

 .گشتپهناورتر میداخل نیز 

، آن طور که این ی خود قرار داشته باشدکه در باالترین مرحلهعوض این بهسرمایه 

)آن آغازین تکامل خویش قرار داشت ی نسبتاًدر مرحله ،پنداشتندپردازان مینظریه

های مالی است(. نه فقط از لحاظ الگوهای مصرف، جریان شده گونه که اکنون آشکار

گذاری خارجی و ابتدایی بودن طور از حیث محدود بودن سرمایه و رقابت، بلکه همین

آن زمان در تا  -ن سرمایهدالمللی شبین در کنار –وسایلی که برای مدیریت تناقضات 

برای درک مشخصات امپریالیسم در  هادسترس بود. متأسفانه بسیاری از مارکسیست

 دهند.ادامه می را نوع نظریه ایناستفاده از  نیز حاضرقرن 
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دچار  یانه خود به دولت نیزاگرایانه و ابزارگرپردازان به ویژه در برخورد تقلیلاین نظریه

تبیین کرد یا به آن  اقتصادیا عامل صرفاً ب توانمیرا ن (. امپریالیسم20مشکل بودند)

ای داشته باشند. از در آن نقش عمدههمواره حتی اگر نیروهای اقتصادی  فروکاست،

چون دو مفهوم متمایز در داری را هماین جهت ما نیاز داریم که امپریالیسم و سرمایه

، مبادله نابرابر و تکامل لیالملی بینداران در صحنههنظر بگیریم. رقابت میان سرمای

ی و رابطه ،روند داری به شمار میسرمایه ]اقتصاد[ های از خودناموزون تماماً جنبه

پردازی دولت قابل درک است. هنگامی که ها با امپریالیسم تنها از طریق نظریه آن

یا  ،گشایندهای وابسته به خویش را در خارج مرزها میها راه گسترش سرمایهدولت

این امر از لحاظ  ؛کنندداری را تعقیب و مدیریت میحتی هنگامی که توسعه سرمایه

ها در حفظ نظم اجتماعی و تأمین شرایط انباشت سرمایه نقش نسبتاً مستقل دولت

ت طبقاتی، ناهای اداری دولت به عالوه تعیبنابراین ما باید توانایی قابل فهم است.

 ی امپریالیستی در نظر بگیریم.می را در توضیح جنبهافرهنگی و نظ

از نظریه مراحل اقتصادی یا  تواننمی را به طور مستقیم انهدارهالیسم سرماییامپر

-نظریه سطح بهها آن فراتر رفتن ازبا عالوه بر آن و  ، بلکهکرداج تاستنا نیز هبحران

امکان  نها بایدای نه تچنین نظریه. و دریافت ار آن توانمیداری دولت سرمایه پردازی

، ولت امپریالیستی را در نظر بگیردها و سلطه تصادفی یک درقابت میان امپریالیست

لحاظ بلکه امکان نفوذ ساختاری یک دولت امپریالیستی بر رقبای پیشین خود را نیز 

 . کند

یعنی با گسست از دیدگاه متداولی که خصلت امپریالیسم مدرن در آغاز قرن بیستم 

اکم و تمرکز صنعتی های اقتصادی در مرحله تربرای همیشه با انواع رقابت را یک بار و

به تاریخی کردن ما کرد، مشخص می "سرمایه انحصاری"و سرمایه مالی همراه با 

 .نظریه نیاز داریم



المللی نظام مناسبات بین  

 11 

امپراطوری توان با ترکیب شکل قدیمی به شکل مدرن امپریالیسم را می واقع، گذار در

از  "تجارت آزاد"ی طی دوره 19سمی در اواسط قرن رتجاری رسمی با شکل غیر

ی ونهگی امپریالیسم نقش نیادولت بریتانیا توضیح داد. نظریه شومپیتر درباره سوی

دهد. داری نشان میداری را در سرمایهسرمایهطبقات جنگجو و استثمارگر پیش

ی قرن ا در نیمهو بر این عقیده اند که سرمایه صنعتی بریتانیدکائوتسکی و لنین هر 

و در تضاد با گسترش  "بنا"داری یهماگر سربیان ،نوزدهم و سیاست تجاری آزاد آن

درک  بر. تمام این نظرات (21)است "بی تفاوت"امپراطوری یا حداقل نسبت به آن

 است. این اشتباه مبنای استوار داریای از جدایی اقتصاد و سیاست در سرمایهساده

ی رقابت آزاد ی سرمایه مالی را به جای دورهشین شدن دورهنظری است که جان آن

های نگ میان دولتالیستی، رقابت و جیداند، که به گسترش امپرپایان این جدایی می

 .انجامدداری میی سرمایهپیشرفته

 بای تجارت آزاد و جایگزینی آن رداشت کالسیک مارکسیستی از قرن نوزدهم و دورهب

های های جهانی شدن در متن سیاستیالیستی، همانند بحثامپری رقابت بین دوره

-قرار می "بازار"را در مقابل  "دولت"ای هر دو به شکل آشفته "دابازار آز"نئولیبرالی 

به  "بازار آزاد"م کارکرد وادهند. در هر دو مورد، نقش اساسی دولت در ایجاد و تد

داری در سرمایه "رقابت آزاد"طالح گیرد. ظهور به اصمورد ارزیابی قرار نمی درستی

ی نقش بسیار فعال دولت در اعمال جدایی دهندهصنعتی نیمه قرن نوزدهم نیز نشان

داری صوری سیاست از اقتصاد و تعریف و حفاظت مناسبات اجتماعی یک نظم سرمایه

کامل در داخل کشور است. بدین ترتیب سیاست خارجی تجارت آزاد شامل گسترش 

ی اولین الیستی در راستای تمام این ابعاد است. این سیاست به وسیلهنقش امپری

-اعمال می "ی را به وجود آورددارانهشکلی از امپریالیسم با منطق سرمایه"دولتی که 

 (22.)شود
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ای اساسی تحت عنوان سال قبل در مقاله 50طور که گاالچر و رابینسون  همان

تصور رایج )کائوتسکی، لنین و شومپیتر در این  نشان دادند، "امپریالیسم تجارت آزاد"

 دانست. اماالیسم و تجارت آزاد بریتانیا را جدا از یک دیگر مییتصور سهیم اند( امپر

خصوص  ن مستعمرات جدید و بهدوهای دیگر، افزاشغال و الحاق متعدد سرزمین

این تصور بود. برخالف  1870تا  1840ی یا بین دههناتیت هند برای امپراطوری بریماه

یا به دالیل اقتصادی و استراتژیک ناتبری "امپراطوری غیررسمی" یالعادهگسترش فوق

و دیپلماسی  "دوستانه"گذاری خارجی، تجارت دو جانبه، قراردادهای یهز طریق سرماا

در اواسط عصر "کرد. بدین ترتیب تر این تصور را نفی میدار بیشکشتی توپ

های زمان در کنار روشوری رسمی همتلیستی امپراارکانتهای مویکتوریایی روش

شد. به همین دلیل تالش غیررسمی تجارت آزاد در امریکای التین به کار گرفته می

بندی امپریالیسم به طور مستقیم مطابق با مراحل رشد اقتصادی در برای مرحله

ینسون امپریالیسم را گالچر و راب (23)"کشورهای مرکز احتماالً بی نتیجه خواهد بود...

در ادغام مناطق جدید در اقتصاد در حال گسترش "برجسب کارکرد متغیر سیاسی

ن ال تغییر بیحکنند؛ که خصلت آن به طور عمده با روابط متفاوت و در تعریف می

-ی هر منطقه معین و در زمان معین تعیین میهعناصر سیاسی و اقتصادی در توسع

 ."شود

وری غیررسمی را نیز باید در نظر اتامپر وه بر اقتصاد، سیاست...به سخن دیگر، عال

های رسمی و ن اقتصاد در حال توسعه و وابستگیگرفت... نوع حق تضمین سیاسی بی

کند: با ارزش اقتصادی سرزمین مربوطه، قدرت ر مییغیررسمی آن با عوامل زیر تغی

جاری و اهداف ت برای همکاری با های آنساختار سیاسی آن، آمادگی حکمران

ل تغییر اقتصادی بدون کنترل ، توانایی جامعه بومی برای تحمیااستراتژیک بریتان

انیا امکان مداخله را بریتخارجی، حدی که وضعیت سیاسی داخلی و خارجی برای 
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انیا را رانجام این که رقبای اروپایی تا چه اندازه دست سیاست بریتو س ،کندفراهم می

 (24) گذارند.باز می

سمی وجود ررسمی و غیروری ن امپراتهای مهمی بیاین بدین معنی نیست که تفاوت

های دیگر نیاز دارد وری غیررسمی به نفوذ اقتصادی و فرهنگی در دولتندارد. امپرات

ای ل حفظ شود. عامل عمدهقهای مسته باید همکاری سیاسی و نظامی سایر دولتک

 وری رسمی شد نه عدم کفایت رابطهش امپراتسبب موج گستر  0991ی که بعد از دهه

مایه انحصاری و یا مالی، ی سراش بود و نه ظهور مرحلهبریتانیا با امپراتوری غیررسمی

لمان، داری نظیر آهای نوظهور سرمایهانیا در ادغام قدرتریتیی باناتوان تر ازبلکه بیش

شد. عوامل می یجهنتخود  "امپریالیسم تجارت آزاد"ایاالت متحده و ژاپن در 

-های اجتماعی پیش سرمایهکردند، از جمله قدرتمتعددی این وضعیت را تعیین می

داری که در واقع در بعضی از این کشورها هنوز دارای اهمیت بودند، احساسات ملی 

داری، پاسخ استراتژیک به مبارزه طبقاتی در های سرمایهملت -همراه با تکامل دولت

های های ژئوپولیتیک و نظامی و به خصوص محدودیتالوه رقابتداخل کشور، به ع

تر بین سرمایه مالی و سرمایه ی جدایی بیشندهدهکه نشان -توانایی دولت بریتانیا

تایج کردند نهای دیگر بود که تالش میدر جلوگیری دولت -صنعتی در این کشور بود

ین وضعیت پیش آمد هجوم به اد. آن چه که به دنبال تکامل ناموزون را دگرگون کنن

های حمایتی دهی رقابت تجاری از طریق سیاستمرات و افزایش سازمانمستع

ها و اقدام حمایتی برای پایه اصلی درآمد مالیاتی این دولت یهای گمرگبود)تعرفه

شد(. در این زمینه، نهادهای بین ی کارگر محسوب میبورژوازی صنعتی نوپا و طبقه

سرمایه خارجی و داخلی را در چارچوب هر یک از این  یدسی و ائتالف باالمللی دیپلما

داری( تضمین کنند، چه رسد به این شرط اصلی جهانی شدن سرمایهها)پیشدولت
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داری ت تضادهای همراه با تکامل سرمایهریا و مدیهیگری درگیرکه به میانجی

 بپردازند. 08جهانی در اواخر قرن 

اثر هیلفردینگ پذیرفته  "سرمایه مالی"کائوتسکی نیز با پیروی از  تنها لنین، بلکهنه 

داری صنعتی ی سرمایهنتیجه"رقابت امپریالیستی  "قهرآمیز و خشن"بود که شکل 

. اما کائوتسکی در این مورد حق داشت که حتی اگر رقابت (22)"بسیار پیشرفته است

ی اری بیانجامد، این مشخصهدهای عمده سرمایهالیستی به جنگ بین قدرتیبین امپر

شود. با توجه به تمایل بیش از داری محسوب نمیناپذیر جهانی شدن سرمایهاجتناب

آزارد این بود که کائوتسکی فکر حد لنین به سیاسی کردن نظریه، آنچه که او را می

های جنگ موزش از درسآ"اری بعد از دکرد که تمام طبقات حاکم سرمایهمی

وز توانایی ناست در مقابله با قدرت روزافزون پرولتاریای صنعتی که هممکن  "هانیج

به  "اولتراامپریالیستی"اری کارد با همدواقعیت بخشیدن به تحول سوسیالیستی را ن

کائوتسکی با تخفیف در نظر داری اقدام کنند. اما احیای مجدد جهانی شدن سرمایه

را از یک دیدگاه صرفا اقتصادی مطرح  اولتراامپریالیسم"کرد که مفهوم کرار میخود ت

عالوه اگر کائوتسکی بر  به ؛ی دولتی جدی دربارهنه از لحاظ یک نظریه ،کرده است

ایاالت متحده "کرد مبنی بر این کهتری می( تاکید بیش0800اش )در سال نظر قبلی

ایی و توان "دهدداری را به ما نشان میکشوری است که آینده اجتماعی در سرمایه

های وری در حال ظهور و غیررسمی امریکا برای نفوذ و هماهنگی سایر دولتامپرات

داد ها تشخیص میبینی یک ائتالف برابر بین آنداری را به جای پیشپیشروی سرمایه

بینی ا آن چه که پیشتر بود. آینزدیک به طور واقعی رخ داد 0842به آنچه که بعد از 

بندی اجتماعی و اشت تحوالتی است که در درون شکلن داکروشن آن به سختی ام

گزاران ، تحوالتی که به سیاستتهالمللی به وقوع پیوسدولت امریکا و در سطح بین
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ست داز قدرت به  است که تنها امریکااین "دهد فکر کنند که امریکایی اجازه می

 (22.)"گرفتن زمام تاریخ و هدایت آن برخوردار است

 
 امپراتوری پهناور و حکومت خودمختار جمهوری امریکا:

میان گرایی خاصی ی همری جهانی نتیجهادمرکزی ایاالت متحده در سرمایه جایگاه

ی قدرت توان نهادهای معینی را نشانهساختار و تاریخ است. به طور مجرد می

گیری چنین نهادهایی دانست. این که چه عاملی مانع شکلداری ساختاری سرمایه

مدهای تاریخی بستگی آکند به پیشها فراهم میو یا زمینه را برای تکامل آن شودمی

ی از جنگ دوم جهانی وارد مرحله دداری جهانی در جریان و بعایهمدارد. بازسازی سر

ی آن در ربع دهی دوبارهبعد از توقف قبلی آن و پیش از سازمان -شودقطعی خود می

ی بحران بزرگ و جنگ داری صرفا بعد از فاجعهآخر قرن بیستم. جهانی شدن سرمایه

ای یافت. اما این امر به پیدایش و تکامل ناموزون دوم جهانی بود که حیات دوباره

تاریخی ساختارهایی وابسته بود که تحت رهبری عاملی منحصر به فرد شکل گرفت: 

 یعنی دولت امپراتوری امریکا.

ضروری نبود، اما کامال تصادفی نیز داری جهانی ر سرمایهنقش ایاالت متحده د

داری وابسته بود اما به تاریخ سرمایه ،گرایانه نبودشد: این نقش غایتمحسوب نمی

زمینه "قدرت ویژه با وظیفه عمومی هماهنگ کردن به شکلی که  "ترکیب"توانایی 

گر آن است، همان طور که پری اندرسون نشان "خاص تاریخ اجتماعی این کشور

نگ ایاالت متحده متکی است... هی مدل تولید و فرهبر قدرت جاذب"فته است اخیرا گ

جا وحدت . عواملی که در این"یابدی مصرف وحدت میکه به طور فزاینده با حوزه

یعنی مدیریت علمی "اع شکل جدید شرکت در امریکا بود، از یک سو اختریافتندمی

دی و الگویی وهالیو سوی دیگر روایت روند کار و خط مونتاژ برای تولید انبوه، و از

سادگی و "ترین شکل از حشو زوائد پیراسته شده بودند و با تصویری که به انتزاعی
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-ن را به خود جلب و درهم ادغام میهای متعدد مهاجراخود، موج "تکرار نمایشی

های جهانی آن همراه با زبان داری امریکا و جذابیتپویایی سرمایه (.22)"کردند

امریکایی عواملی بودند که به امپراتوری  تشمول ایدئولوژی لیبرال دموکراانجه

بخشیدند. به عالوه رتی بس فراتر از بریتانیای قرن نوزدهم میدغیررسمی این کشور ق

گذاری های مدرن چند ملیتی و سرمایهگسترش شرکتبا  امپراتوری غیررسمی امریکا

اعی از قدرت مهای اجتبندیبه سایر شکلمستقیم خارجی در تولید و خدمات نسبت 

 شد.تری برخوردار مینفوذ بیش

یکا نبود که به وجود آمدن مرداری ابندی اقتصادی و فرهنگی سرمایهاین فقط شکل

کرد، ساختار دولت امریکا نیز در این امر وری غیررسمی امریکا را تسهیل میتامپرا

قانونی دولت امریکا به علت محدود شدن کند که زیربنای موثر بود. اندرسون فکر می

است که ساختارهای اقتصادی  "قدرت انتقالی"( فاقد آن 29در مقررات قرن هیجدهم)

 0918، که در سال تو فرهنگی از آن برخوردارند. برخالف نظر توماس جفرسون اس

حکومت خودمختار تا کنون یک قانون  اوری پهناور همراه بتبرای یک امپرا"نوشت:

گیری قبلی آن (. هارت و نگری حق دارند که شکل28)"ی بهتر تدوین نشده استاساس

مادیسونی در قانون  "ی قدرتشبکه"نامند در ادغام می "امپراتوری"چه را که اکنون 

(. این قانون تنها شامل کنترل و تعدیل در درون 01اساسی امریکا جستجو کنند)

منافع وسیع در چارچوب دولت  دستگاه دولت نیست، بلکه به سبب وجود کثرت

ی مشترک ها برای نظارت بر طبقه حاکم نه از انگیزهکند که تودهگسترده ضمانت می

(. اما برخالف انتظار هارت و نگری 00و نه از توانایی اتحاد با یک دیگر برخوردار باشند)

عالمت مشخصه  ی ایاالت متحده در طول تاریخ)وکنند عالمت مشخصهکه تصور می

ی شکل است، چارچوب بحال حاضر( نوعی قدرت غیرمتمرکز و  رد "راتوریپام"

ارت و اقدام به جنگ حکومت مرکزی برای گسترش تج قانونی دولت جدید امریکا به
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، آن چه را که جرج واشنگتن با 0290کند. حتی در سال ویض میقدرت وسیعی تف

فدرالی به صورت  00 همارنامید در سند ش( می22)"هورامپراتوری در حال ظ" غرور

های آن سوی اقیانوس اطلس نظام امریکایی وسیع و برتر از قدرت و نفوذ دولت یک"

 (00).خالصه شده بود "حمیل شرایط ارتباط میان دنیای نو و کهنهو قادر به ت

های تجاری قرن البته مفهوم امپراتوری در این جا در رابطه با سایر امپراتوری 

نخبگان استعمارگر "های رفته شده بود. اما دولتی که از جاه طلبیهیجدهم در نظر گ

دارانی حمایت وران و مزرعهسربرآورد، تجار شمالی)که از طرف پیشه "طلبتوسعه

کردند( و مالکان مزارع وسیع جنوب را نیز علیه برای بازار تولید می وشدند می

پیمود که به آغاز مسیری را می کرد و ازامپراتوری تجاری و رسمی بریتانیا متحد می

شد. این امپراتوری در ابتدا با دست وری غیررسمی ختم میمپراتداری و ارشد سرمایه

کشی مده با نابودی جمعیت بومی و بهرههای غربی خود و به طور عاندازی به سرزمین

د و کردنموت خود کشت مییدارانی که برای قوت البی محابا از بردگان سیاه و مزرعه

با استثمار یک طبقه کارگر  0921و حداقل از دهه  ،زیر بار قرض کمرشان خم شده بود

های دولت جدید هنوز خود را تجسم آزادی نصنعتی نوظهور شکل گرفت. اما ای

گرفت، پنداشت و به خاطر آن به طور وسیع مورد تمجید قرار میخواهانه میجمهوری

بود که در قانون  "اور و حکومت خودمختارامپراتوری پهن"چون حافظ پیوند میان

امریکا یک امپراتوری  امپراتوری"اساسی فدرال حک شده بود. به قول برنارد دو وُتو

شد: از جهتی دیگر در زیر سقف آسمان چیزی نو محسوب می تجاری نبود، و

 (.02)"مختار بودند نه مستعمراتی تحت انقیادهای غربی امریکا ایاالتی خودسرزمین

ی دو نوع روابط دهندهها خیالی نبود: این قوانین نشاندر این ایاالت "حقوق دولت" و

های ایالتی جدید گیری دولتهای بعدی شکلکه موج -برده و آزاد -اجتماعی بودند

کرد. های فدرال را محدود مینقش فعال اقتصادی دولت 0901ها استوار بود و از بر آن
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به جنگ داخلی انجامید،  مهای فدرال که سرانجان دولتبعد از منازعات درونی میا

-داری قانون اساسی فدرال چارچوب الزم برای سلطهشکست مزارع بزرگ و الغاء برده

ترین بازار داخلی در جهان را به وجود آورد، داری صنعتی با بزرگهی نامحدود سرمای

(. 02ی را نیز رفع کرد)ها خارجو هر تالشی در جهت امپراتوری رسمی با فتح سرزمین

ن سرمایه مالی و صنعتی و دولت گ داخلی، امکان بازسازی مناسبات میای جننتیجه

به جای مرکانتیلیسم در  اهای اداری و سیاسی دولت رفدرال را فراهم کرد و توانایی

(. اهمیتی که اندرسون برای شکل 02داری قرار داد)ده سرمایهرخدمت بازتولید گست

شمارد در همین جا نهفته است، قوانینی که ال تکامل دولت امریکا برمیحقوقی در ح

 "هاحقوق مالکیت بی قید و بند، دعواهای حقوقی آزاد و نوآوری در شرکت "یزمینه

 کرد.را فراهم می

ای بود که بازار را چیز از آن وحشت داشت نظام حقوقی آن چه که پوالنی بیش از هر

 هاداییجکرد. همین ها آزاد میها و همبستگید رسوم، سنتان از قید و بنکتا حد ام

بعدها قابل صدور بودن و قابل تجدید تولید بودن را در سراسر جهان به معرض 

به نحوی که هیچ رقیبی توانایی  -های امریکاییها و فیلمشرکت -نمایش گذاشت

مللی مطابق القابله با آن را نداشت. تحول دائمی قانون تجارت و قضاوت بینم

 (.09معیارهای امریکایی گواه این امر است)

ها وزدهم )این گرایشداری امریکا در نیمه آخر قرن نطلبانه سرمایهتوسعههای شگرای

شان کامال تجاری داران داخلی که محصوالتبازتاب فشارهایی بود که از طرف مزرعه

های مالی بعد از جنگ ایهان سرمداران صنعتی و صاحبی سرمایهشده بود، به عالوه

-یا شکل غیررسمی پیدا مییتانداری برتر از سرمایهشد( حتی بیشداخلی اعمال می

ها در ابتدا مشابه مبتنی بر یک سیاست تجارت آزاد نبودند. ویژگی کرد، هر چند

ظاهر شدند که معموال به  0989امریکا در سال  -ها قبل از جنگ اسپانیابودند و مدت
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شود. این موضوع ی آغاز توسعه امپراتوری ایاالت متحده در نظر گرفته میطهعنوان نق

 در "خصی برای امپراتوری غیررسمیشا"ی وان جسورانهنای با عبه تفصیل در مقاله

نیروی  0982تا  0928ه مدون شده است: بین دالت متحاهای دریانوردی ایمرکز تحلیل

رانی لوگیری برای محافظت از کشتیهبندر جهت پ 2891دریایی امریکا دست کم 

گوئه، پاناما، کلمبیا و نقاط دیگر ا، شیلی، نیکارل، برزیینتتجاری امریکا در آرژان

(. اما تاسیس مستعمرات در پوئرتوریکو و فلیپین و 08امریکای التین احداث کرد)

ی وار سلطهانحرافی از اشکال اقتصادی، سیاسی و ایدئولوژیک نمونه"هاوائی الحاق 

تر از (. امپراتوری غیررسمی امریکا بیش41شود)ی امپراتوری امریکا محسوب میویژه

به عنوان نمونه شرکت  -گذاری مستقیم خارجی و نوع جدید شرکتطریق سرمایه

جهت تولید چرخ خیاطی  ی کانادا برای ایجاد یک شعبهسینگر با عبور از سد تعرفه

ی به شیوه -ملیتی تبدیل شداولین شرکت چندند مزارع گندم به برای صاحبان ثروتم

 (. 40تانیا شکل گرفت)یاز امپراتوری بر کامال متفاوتی غیر

-قدرت پلیس بین"ی نظامی، به شکل اعمال امپراتوری غیررسمی با مداخله بترکی

ر وی تئودبه وسیله 2301ی در سال لالملدر غیاب سایر وسایل نظارت بین "المللی

اجتماعی و  لچگونه در مسای"دانند برقرار شود که می یهایرژیم روزولت اعالم شد:

این  و تضمین این که هر یک از "سیاس با شایستگی و کارآیی معقول عمل کنند

ملتی که خواهان حفظ احترام ": "نظم را حفظ و به تعهدات خود عمل کند"ها رژیم

-ه زبانی سخن میبرای خویش و انجام عمل نیک برای دیگران است]تدی روزولت ب

ی ید برای ادای سهمی که وظیفهست[ بااگوید که اکنون دوباه خیلی معمول شده 

ملت آزاد و بزرگ در  اش گذاشته، قدرت کافی داشته باشد... یکجهانی به عهده عامِ

 (11.)"تمامی بشریت تعهد دارد که در برابر نیروی شر دچار ناتوانی نشودمقبل خود و 
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عرفی امپراتوری غیررسمی خود در قالب حقوق همگانی در دوران نبوغ امریکا در م

وودرو ویلسون به اوج خود رسید. این نبوغ در کنفرانس صلح پاریس باالترین حد 

یبکار رترین فبزرگ"ویلسون را  ،ریاکاری خود را به نمایش گذاشت، به شکلی که کینز

قبول مسوولیت بازسازی  (. در واقع ناتوانی امریکا در19نامید) "روی کره زمین

های انزواطلبان ، فقط با گرایشند اروپایی بعد از جنگ جهانی اولکشورهای قدرتم

ربوط به ن خصوص، عدم رشد نهادهای میح نیست؛ در ایضهای امریکا قابل توکنگره

تری داشتند. های نظامی نقش بیشداری اداری و دستگاه، خزانهمهوریجریاست 

ها ی دولت امریکا تحت تاثیر لیبرالیسم شرکتتنظیم کننده و نهادهای اداری توسعه

)نمونه 2310گذاری مستقیم امریکا طی دهه رش سرمایهت( و گس11ی ترقی)در دوره

درست قبل از رکود بزرگ است که ی آن خرید اپل از سوی جنرال موتورز برجسته

و فورد را تکمیل صنعت اتوموبیل سازی آلمان بین جنرال موتور  "تقسیم غیررسمی"

ی شوند. اما صرفا در دورهای محسوب میههای قابل مالحظرفت( پیش15کرد()

-ریزی مدرن قدم میهای برنامهنیودیل است که دولت امریکا در راه تکامل ظرفیت

 یگ جهانی دوم موجب تحول و توسعهنها بعد از جگذارد، که استفاده از آن

 (17شود.)امپریالیسم غیررسمی امریکا می

چنددستگی سیاسی، "ها به علت ان مبارزات طبقاتی دوران رکود، این ظرفیتیدر جر

های بین حکومت به خصوص اختالفات میان کنگره و قوه مجره همراه با تعمیق تنش

(. اما ورود امریکا به جنگ دوم 16)"حبان کسب و کار محدود شده بودند...او ص

کرد، بلکه را حل  "2390دولت در اواخر دهه گیری بست شکلبن"انی نه تنها هج

را نیز فراهم آورد. برایان  "های اساسی برای حکومت امریکا بعد از جنگزیرساخت"

وادل در بررسی برجسته خود به گذار دولت از دوران رکود به جنگ دوم جهانی اشاره 

 کند:می
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ء کرد، و به روسای ها را احیاجانبه...نفوذ مستقیم سیاسی شرکتهمهالزامات جنگ "

های بسیج زمان جنگ داد که در داخل و خارج از دولت بر سیاست تها فرصشرکت

ها و رهبران نظامی در زمان جنگ کتررور شغنفوذ وسیعی به دست آورند...روسای م

تمند شدن مقامات مسئول نیودیل ائتالف با نفوذی تشکیل دادند که نه تنها از قدر

داد. فعالیت بدیل پرقدرتی نیز در برابر نیودیل سازمان میکرد، بلکه گیری میجلو

 ."گرفتشد که در داخل به نفع نیودیل انجام می هایالمللی جایگزین فعالیتبین

بسیار پهناورتر و  یبرای یک امپراتوری غیررسم ه، سرانجام صحنترتیببدین 

 قدرتمندتر برای امریکا خارج از نیمکره خودش فراهم شد.

 

 کند داری جهانی را بازسازی مینظام سرمایه امریکا

-های دولت ایالت متحده از انجام اهداف ملی به مداخله در امور بینتغییر ظرفیت

داری به جهانی شدن نقشی حیاتی ایفا های سرمایهالمللی در احیای گرایش

نین چ(. این امر نه تنها طی بازسازی دولت امریکا در زمان جنگ، بلکه هم14کردند)

های بین امپریالیستی هایی که در کانون رقابتدر خالل بازسازی بنیادی تمام دولت

افزایش تعداد  -و در واقع در راستای-قرار داشتند، تحقق یافت. این بازسازی در کنار

های استعماری قدیم به وجود آمده بودند، انجام های جدیدی که از امپراتوریدولت

داری و امپریالیسم، به ی جدید بین سرمایهبعاد این رابطهترین اگرفت. یکی از مهم

های امپراتوری فشرده و روابط ساختاری بین ایاالت متحده و دیگر وجود آمدن شبکه

داری بود؛ در گذشته چنین روابطی از شمال به جنوب بین ی سرمایههای عمدهدولت

 ود داشت.اشان وجهای امپراطوری و مستعمرات رسمی و غیررسمیدولت

و در -در قرن نوزدهم قادر به انجام آن نبود امپراتوری غیررسمی بریتانیاآن چه که 

اکنون از سوی امپراتوری غیررسمی امریکا  -واقع حتی تصور آن نیز برایش دشوار بود
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داری در نظام هماهنگ و کارا در های دیگر سرمایهبا موفقیت در ادامه تمام قدرت

سرانجام رسید. تخریب اقتصادهای اروپا و ژاپن و مشروعیت ی خود به پرتو سلطه

ضعیف سیاسی طبقات حاکم در این کشورها بعد از پایان جنگ فرصتی غیرمنتظره 

برای دولت امریکا فراهم آورد، که حتی بدون اشغال نظامی موفق شد این امر خطیر 

ریکا روندی یک را به پایان برساند. در این شرایط، گسترش امپراتوری غیررسمی ام

بلکه  -روندی قهری تصور کنیم(تحمیلی نبود)چه رسد به این که آن را صرفا طرفه و 

 (  13بود.) "امپریالیسم با دعوت"غالبا به شکل 

ریزی های دولتی مربوط به امنیت ملی و برنامهنظر از اهمیت رشد دستگاهصرف

(، 50ریزی کردند)برنامه استراتژیک که تقسیم جهان بین ایاالت متحده و شوروی را

ی یک ریزی و برقراری دوبارهداری و وزارت امور خارجه برای برنامهتوجه دقیق خزانه

یک نظم مالی با قاعده در حین جنگ نیز از  ایجاد رژیم تجاری لیبرال و هماهنگ و

ی کارانهاین موضوع با دستکاری موقعیت بدهای برخوردار بود.  العاده اهمیت فوق

ی کامل دالر به عنوان پول جهانی و این ن اصلی ایاالت متحده با کمک سلطهمتحدا

% از تولید جهان را به عهده داشت، تکمیل شد. دولت 50واقعیت که اقتصاد آمریکا 

-المللهای یک بینآمریکا از ناتوانی خود بعد از جنگ جهانی اول در ترکیب شعار

داری به خوبی المللی سرمایهیک نظام بینبا اعتقاد بنیادی به مدیریت  گرایی لیبرال

ریزی مشترک و پیچیده بین ها با استفاده از یک برنامهدرس گرفته بود. امریکایی

یعنی همان روندی که به برتون وودز ختم شد -(51وزرات دارایی آمریکا و انگلیس)

رات آن بر به قبول تعهداتی در اصالح سیاست داخلی خود از لحاظ اث"ها را بریتانیایی

ها با تضمین الغاء امپراتوری مقید کردند، اما عالوه بر این امریکایی "المللیثبات بین

به عنوان متقاضی، یا به عبارتی تحت سلطه به پناه بردن به آغوش "ها را بریتانیا، آن
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تا به امروز ادامه یافته  "ارتباط ویژه"آمریکا سوق دادند؛ تابعیتی که زیر پوشش 

 (52.)"است

کننده دارد و بریتانیا نیز تنها جا فقط دالر آمریکا نیست که نقشی تعییناما در این

-مقاله 1942شود. در ماه مه هدف امپراتوری جدید و غیررسمی آمریکا محسوب نمی

امریکا در دنیایی جدید: رابطه "به چاپ رسید، تحت عنوان  "فوورچون"ای در مجله 

ادغام نظام اقتصادی آمریکا و بریتانیا " ای برایتشریح برنامه. این مقاله به "با بریتانیا

 پرداخت:می "تر بعد از جنگ به عنوان سنگ بنای یک ادغام گسترده

-بینی نمی جهانی سر برآورد، به حکم واقع ، نظامِست از خاکستر این جنگ اگر قرار"

م یک قانون اساسی توان انتظار داشت که با کنفرانس پنجاه دولت در یک روز و با اعال

تر این است که تکامل  باره ظهور کند. احتمال قوی جهانی چنین نظامی به یک

گیری چنین نظامی بیانجامد...اگر ایاالت  تدریجی مناسبات زمان جنگ به شکل

پذیرد که خواهد به امپریالیسم گرگ تنها تبدیل شود و این واقعیت را میمتحده نمی

همگانی دیگر در آینده نزدیک شکل نخواهد گرفت...این اتحاد ملل یا یک پارلمان 

مانعی برای آمریکا نیست، که با پیشنهادهای برای ادغام اقتصادی به عنوان اولین گام 

در راه بازسازی عمومی دست به کار شود. اگر با بریتانیا و کشورهای دومینیون بر سر 

اندیشانه تمام ملل متحده خیال تر بیناین مساله به توافق نرسیم، انتظار توافق وسیع

 (53)".است

الیف با تأکید بر  های فورچون، تایم واین مقاله با اظهار نظر جمعی ویراستاران مجله

ترین و تنها قدرت، جنگ را پشت امریکا به عنوان بزرگ"یابد، که این نکته خاتمه می

جهانی  جنگ، چه نوع زگذارد... بنابراین به عهده اوست که تصمیم بگیرد بعد اسر می

های ناشی بعد از تنش"کنند که در این زمینه به این نکته اشاره می ها . آن"خواهدمی

های خود را اجراء کند، ایجاد اعتماد از نیودیل، برای اینکه حکومت بتواند مسولیت
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های برای اینکه حکومت بتواند از سیاست دارد متقابل بین اقتصاد و حکومت ضرورت

گزاری و اداری طور قدرت قانون ود به عنوان عامل موازنه استفاده کند و همینمالی خ

های خصوصی وجود خود را با مرتفع کردن موانعی که در برابر توسعه طبیعی شرکت

ی مساعدی یک زمینه" این سیاست "ها به کار گیرد... دارد برای پیشرفت و رونق آن

ها، انحصارات، قوانین دست و ها، یارانههکند که در آن تعرفبرای توسعه ایجاد می

ماندگی فنی، قوانین  پاگیر بازار کار، فئودالیسم مزارع بزرگ، مالیات سرانه، عقب

توانند برطرف منسوخ مالیاتی و تمام موانع دیگر که در برابر توسعه وجود دارند می

المللی... رستاخیز پرولتاریای بین"پذیرد که . این نوشته در عین حال می"شوند

ی بیست سال گذشته...بدین معنی است که تجارت آزاد کامل واقعیت قابل مالحظه

کرد و بریتانیا آن را به المللی به آن شکل که کوبدن آن را موعظه میدر سطح بین

. با وجود این "شودآورد دیگر یک امکان سیاسی بالواسطه محسوب نمیاجرا در می

نقطه اتصالی است که هر دو کشور به آن "ده و بریتانیا تجارت آزاد بین ایاالت متح

-منطقه آزاد گسترش خواهد یافت به تدریج در دومینیون"و بر این پایه  "نیاز دارند

های بریتانیا، امریکای التین و شاید روزی در تمام دنیا. چون هدف نهایی یک دنیای 

. و ویراستاران این "شمول است، نه ملت گرایی افراطیمعقول تجارت آزاد جهان

-می "امپریالیسم جدید" وضعیت را با بیانی که به شکلی غیرمعمول بی پرده است

 نامند:

 گونه نامید، یک امپریالیسم جدید امریکایی، کامال بنابراین، اگر بتوان آن را این"

متفاوت از نوع بریتانیایی آن به وجود خواهد آمد. این امپریالیسم با نوع نارس آن با 

طلبی بعد از جنگ اسپانیا شکل گرفت نیز تفاوت دارد. امپریالیسم آمریکایی عهوست

تواند کاری را بریتانیا آغاز کرده بود به سرانجام برساند؛ نمایندگان آن به جای می

. بود ها و ماشین آالت خواهنددار، اهل فن و بولدوزرها، تکنیسینتاجر و مزرعه
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رد که از قلمرو خویش فراتر رود. این امپریالیسم در امپریالیسم آمریکایی نیازی ندا

در وطن خود باقی بمانند. ایاالت  "صاحب"و  "توان"تر خواهد بود اگر آسیا موفق

دانیم که متحده از اینکه برای خود رقبای صنعتی بسازد، واهمه ندارد... چون ما می

، نه محدودیت وجب پیشرفت تجارت جهانی خواهد شدصنعتی شدن م

این  ،وجوداین ن...امپریالیسم آمریکایی بسیار با مناعت طبع و قانع خواهد بود. با آ

سیاست برای امریکا، سیاستی عملی و قابل اجراء است چون ما از بقیه جهان بیش از 

 ."هر چیز خواهان دوستی هستیم نه مواد غذایی

یدگاه فراهم ظرفیت عظیم مدیریتی که دولت امریکا برای واقعیت بخشیدن به این د

تر از هر جای دیگر قابل روشن 2311ز در سال وآورده بود، در کنفرانس برتون وود

و نظارت  تالمللی پول تحت ریاسنده بود. کمیسیون مسوول تشکیل صندوق بیهمشا

بود و از طرف  "نیودیل"ن سیاست مبتکرا دقیق هری دکستر وایت قرار داشت، که از

نامه رچه کینز ریاست کمیسیون بکرد. گرات شرکت میذاکرداری امریکا در مخزانه

های مختلف تحت ریاست ریزی برای بانک جهانی را به عهده داشت و ریاست کمیته

دهندگان و کارمندان عالی ها با گزارشنآ"دست داشتند، اما ها در ریکاییماو را غیرا

هر "ها، و آن"یم داده بودیین کرده و تعلها را تعای در ارتباط بودند، که وایت آنرتبه

کردند که تصمیمات عمده را به اطالع همگان روز یک کنفرانس خبری برگزار می

نویس را به کار گماشته بود که شب و روز تعداد زیادی تند"چنین . او هم"رساندمی

 به"ا هامهام نتمو  -"هارسانها و نامهرسانها خیلی از پیغامدر کنار آن -کردندکار می

. "کردها را دشوار میشد که فهم آنهای متعدد نوشته میزبان حقوقی و به زبان

داری امریکا برای تحمیل بود که خزانه "المجانین کنترل شدهدار"وضعیت شبیه یک 

تیجه ن. در چنین وضعی هر نماینده به این "یک عمل انجام شده به آن نیاز داشت

، که "یکا هم جهت شود تا منتقدان ناراضیامرداری که بهتر است با خزانه"رسید می
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قدرت اجرایی  از ه تصمیمی باید بگیرند و نهنستند چدانه می")به قول کینز(

 11با ستایش کینز از روندی که طی آن . کنفرانس "ندبرخوردار بودتصمیمات خود 

ی توخالی اچیزی بیش از یک ادع هااز یک دیگر آموختند که برادری ملت"کشور 

پرچمی پر از ". نمایندگان با حرارت کف زدند و سرود ملی ایاالت متحده "است

 (55نواخته شد.) "ستارگان

با اصرار  ل و بانک جهانی در واشنگتن دی سیالمللی پوبا تاسیس مراکز صندوق بین

داری ی سرمایهرفتهیشرهای پوالمللی در تمام کشکا، برای مدیریت اقتصاد بینیامر

-ی شد که تا امروز  ادامه دارد، به شکلی که اگر وزرای مالیه یا بانکگذارطرحی پایه

داری )وزارت دارایی( و های مرکزی در اروپا و ژاپن پیشنهادی داشته باشند، خزانه

های ارتباط (. شبکه57آورند)فدرال رزرو)بانک مرکزی( امریکا آن را به اجراء در می

های تابع به موافقت دولت رتباط بین دولتهای تابع )امستقیم دولت هژمون با دولت

ای هداری را با دستگاههای پیشرفته سرمایهدولت ژمون نیاز دارد( که هر یک ازه

کمونیسم در دوران  ندگیریکا به عنوان بخشی از استراتژی بازدارماطالعاتی و امنیتی ا

ها این دولت داد به جای خود، پیوندهای ساختاری فشرده کهجنگ در ارتباط قرار می

با تاسیس ناتو نهادی شدند. این نهادها در  زکردند نیرا به امپراتوری امریکا وصل می

های جمعی و تبلیغات جدید واقعیت ، رسانههای اقتصادی، فکریتعامل با شبکه

 برد.کرد و پیش میداد، توجیه میوضیح میتامپراتوی نوین را 

 های نظامی و اطالعاتی دولت امریکا باکنند دستگاهید مییاغلب کسانی که تا

های این امر را به پویایی جنگ های سرکوب اروپا و ژاپن ارتباط دارند، ریشهدستگاه

(. اما بیسویچ با نگاه به سیاست امریکا از منظر فروپاشی اتحاد 56دهند)سرد نسبت می

 شوروی اخیرا چنین گفته است:
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را یک استراتژی  2340ی تا دهه 2310ی خر دههاین که استراتژِی بزرگ امریکا از اوا"

ابر گسترش قدرت بدون قصدی غیر از مقاومت در بر -بدانیم اشتباه نیست "بازدارنده"

استراتژی جنگ سرد مانع درک ما از است...چنین درک ناقصی از  اما ناکامل -شوروی

د کامال دفاعی توانشود...هیچ استراتژی واجد اهمیتی نه میسیاست کنونی امریکا می

یا منفعل باشد...استراتژی بزرگ امریکا طی جنگ سرد نه تنها باید جلوی پیشرفت 

بایست به طور موثر درهای جهان را از نظر سیاسی، گرفت، بلکه میکمونیسم را می

گزاران این دقیقا چیزی است که سیاست -گشودفرهنگی و به خصوص اقتصادی می

 (.54)"دگفتند قصد انجام آن را دارن

های اطالعاتی و اعمال قهر آن چه که تمرکز بیش از حد بر سیاست خارجی و دستگاه

امریکا )به قول پیتر گوان(  "الحمایگینظام تحت"دارد این است که از نظر پوشیده می

موثر بوده است، چون این  "داری مرکزتغییر خصلت کشورهای سرمایه"تا چه حد در 

در  "الحمایهتحت"مناسبات اجتماعی در کشورهای  تحول درونی"روابط موجب 

امریکا بود که امکان گسترش وسیع بازارهای  "فوردیستی"ی نظام انباشت اراست

داخلی این کشورها را فراهم کرد، که در آن طبقه کارگر نه تنها منشاء ارزش اضافی 

به یز مهم مصرفی برای تحقق ارزش اضافی نلکه همین طور یک مرکز بگسترده، 

های مرکز (. چون امپراتوری غیررسمی جدید برای سایر دولت53)"رفتشمار می

عمل  "مراکز مستقل سازماندهی انباشت سرمایه"آورد تا به عنوان فضایی به وجود می

گذاری مستقیم فن و مدیریتی امریکا با سرمایه "فوردیستی"کنند. تقلید اشکال 

مریکا به ااین جا نیز مرکز شبکه امپراتوری خارجی امریکا به طور وسیعی تقویت شد. 

گذاری قل شد، به طوری که سهم سرمایهتداری منکشورهای پیشرفته سرمایه

 نگذری مستقیم خارجی بیمستقیم امریکا در امریکای التین نسبت به کل سرمایه

کاهش یافت، در حالی که سهم اروپای غربی  %10به  %10از  2360تا  2350های سال
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(. تعجبی ندارد 70) %90هم کانادا شد یعنی سز دو برابر افزایش یافت و برابر با بیش ا

تیزبینی مثل ریمون آرون و نیکوس پوالنتزاس در توصیف شکل ادغام اروپا که ناظران 

 (72برند.)نام می "کانادایی شدن"در امپراتوری امریکا از 

جنوب امپریالیسم -عد شمالبُ یت بودنمها به معنای بی اه البته هیچ یک از این جنبه

داری مرکز با جهان سوم، از ی کشورهای سرمایهنبود. بلکه به این معنی بود که رابطه

یافت. ، با امپریالیسم غیررسمی آمریکا انطباق میاشانجمله مستعمرات قبلی

جنوب استفاده  -چنان از تفاوت شمالتوانستند همداری مرکز میکشورهای سرمایه

یا به ابتکار آمریکا آغاز شود و یا حداقل با تأیید  بایستای میما هر مداخلهکنند، ا

ی کانال سوئز(. فقط دولت آمریکا این حق را برای خود آمریکا همراه باشد)مثل قضیه

ها مداخله ها در امور آنشناخت که برخالف حاکمیت سایر دولتبه رسمیت می

دنیا به این کار اقدام کرد( و تنها دولت  کند(همان طور که مکرراً در نقاط مختلف

را برای خود قایل بود که در صورت لزوم قوانین و قواعد  "حاکمیت"آمریکا این حق 

توان گفت که صرفاً دولت آمریکا از المللی را زیر پا بگذارد. پس به این معنا می بین

 برخوردار است. "امپریالیستی"قدرت 

-، کشورهای جهان سوم و کشورهای سرمایهغیررسمیرسید که امپراتوری به نظر می

بقایای  داری مرکز را از لحاظ سیاسی و اقتصادی در یک سطح قرار داده است، اما

های اقتصادی برای امپریالیسم قدیم و توزیع نابرابر منابع بین طرح مارشال و کمک

ی بعد از دورهدر  .ود آوردجهای جهانی را مجدداً به ونابرابری ،ی جهان سومتوسعه

تا بتوانند به اقتصاد داخلی  دای مناسبی فراهم شهای اروپایی فضجنگ، برای دولت

یاالت متحده به روشنی و صراحت بازار ملی را توسعه دهند. ا انسجام به بخشند و

کرد تا به قول آلن میلوارد به عنوان سازوکاری برای غام اقتصادی اروپا را تشویق میاد

اتژی عمل کند. اما این امر با مخالفت آمریکا با استر "ملت -دولت نجات اروپایی"
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ها در جنوب برای صنعتی شدن ، روشی که دولتجایگزین واردات مغایرت داشت

گزاری یک اقتصاد ریزی برای پایههکردند، بدتر از آن دشمنی آمریکا با برناماتخاذ می

ل از پذیرش نظم لیبرال اقتصاد داری قبسرمایه های پیشرفتهخودمدار بود که دولت

واستراتژیک در بودند. )برخالف اولویت مالحظات ژئ المللی در پیش گرفتهبین

، این مخالفت با ناسیونالیسم اقتصادی بود که دخالت دولت های کره و ویتنام جنگ

ها مثل ایران و شیلی را تعیین ای از حکومتآمریکا در سرنگونی تعداد قابل مالحظه

های بازار داخلی در با توجه به محدودیت -بینی این بود که(. نتیجه قابل پیشکردمی

ن سوم برای ورود به اغلب کشورهای جهان سوم و الزامات رقابت تمام کشورهای جها

نی افزایش یافت؛ هر چند تعدادی از کشورهای اههای جنابرابری -المللیبازارهای بین

از فضای ژئواستراتژیکی که امپراطوری جدید جهان سوم مثل کره جنوبی توانستند 

فاصله خود را با  تفاده کنند و به شدت رشد یابند وبرایشان فراهم آورده بود اس

 پیشرفته کم کنند. کشورهای

با این وجود، به طور عمومی، شکل جدید سلطه غیررسمی امپراطوری نه تنها در 

ی از جهان سوم که این چنین در مناطق، بلکه همداریان پیشرفته سرمایههج

 ها.بین بردن آن شد، نه با ازراطوری حضور داشت با عبور از مرزها مشخص میپام

تر با المللی نه از طریق امپراطوری رسمی، بلکه بیش داری بیناکنون نظام سرمایه

ها به عنوان عنصری اساسی در امپراطوری غیررسمی آمریکا بازسازی دولت

ها به عنوان نخستین حاملی محسوب ملت-شود. دولتسازماندهی و تنظیم می

الف( روابط اجتماعی، نهادهای طبقاتی، مالکیت، ارز،  هاشوند که از طریق آن می

المللی سرمایه تحقق  ب( انباشت بینو  شوندقراردادها و بازار تاسیس و بازتولید می

رغم سهم  ا، علیگذاری مستقیم خارجی در سراسر دنییابد. گسترش وسیع سرمایهمی

-تر به دولتمناطق مختلف، بدین معنی است که سرمایه به جای فرار از دولت، بیش
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شود. سرمایه در عین حال به عنوان یک نیروی مؤثر اجتماعی های متعدد وابسته می

جی و هم سرمایه داخلی را با پیوندها و رقلمرو یک دولت معین هم سرمایه خا در

ها مفهوم بورژوازی مستقل  تگی متقابل آنگیرد. وابسدر بر می ها المللی آن اهداف بین

به رقابت بین  دچه رس -کندنابهنگام تبدیل می یتر به مفهومملی را هر چه بیش

 ها مشابه با آنچه که به جنگ اول جهانی انجامید. آن

 "المللی شدن دولتبین"داری و امپراطوری عد دیگر مناسبات جدید بین سرمایهیک بُ

پذیرد تا دارانه داخلی را میلیت مدیریت نظم سرمایهوبود، بدین معنی که دولت مسو

(. اما برای دولت 63المللی دخیل است)دارانه بینیت نظم سرمایهجا که در مدیرآن

ای دارد. این امر شامل تعریف المللی شدن دولت کیفیت ویژه امپراطوری امریکا، بین

دار خودی معنا که این دولت هم از طرف طبقه سرمایه منافع ملی امریکاست، به این

مات این امر در داری جهانی وارد عمل شود. الزاو هم از طرف توسعه و بازتولید سرمایه

تر نقش بندی اجتماعی آمریکا انعکاس یافته، که هر چه بیشویژگی دولت و شکل

ین کرده است؛ یعنی  تعی "داری آزادسرمایه"دولت آمریکا را به عنوان ضامن بقای 

المللی. این در خود آمریکا و تجارت آزاد در سطح بین "داری آزادسرمایه"پیشبرد 

موضوع در سخنرانی معروف پرزیدنت ترومن علیه انزواگرایی در دانشگاه بایلور در ماه 

 بندی شده است.به طور کالسیک صورت 1947مارس 

ایم. اقتصادهای ملی هرسید تاریخی ما به یک نقطه عطف 1920اکنون همانند سال "

های اقتصادی نده در همه جا نامطمئن است. سیاستاند. آیبر اثر جنگ متالشی شده

کننده نوع رهبری این فضای شک و تردید عامل تعیین دایما در حال تغییر اند. در

 به غول دنیای اقتصاد تبدیل ،دوست داشته باشیم یا نه چه آمریکا در جهان است. ما

، سیاسی و به ما بستگی دارد...روابط خارجی ایم و طراحی آینده روابط اقتصادیشده

 (64)".اقتصادی ما از یک دیگر جدایی ناپذیر اند



المللی نظام مناسبات بین  

 31 

خالصه  1950المللی شدن دولت آمریکا کامالً در سند شورای امنیت ملی در سال بین

-مهم"لکو آن را قرار داشت(. کو "خیلی سری"اسناد  یدر رده 1975شده است)که تا 

داند.  این سند به روشنی هدف ساختن دنیای یم "ترین سند سیاسی بعد از جنگ

یک فضای جهانی که در آن نظام آمریکا بتواند به بقا " کندبندی میصورت جدیدی را

و شکوفایی خود ادامه دهد... حتی اگر اتحاد شوروی وجود نداشته باشد، ما با مشکل 

تر غیرقابل تر و بیشها هر چه بیش... فقدان یک نظم بین ملترو هستیمبزرگی روبه

 (65.)"شودتحمل می

 

 ی نئولیبرالبازسازی امپراطوری امریکا در دوره

ای که رهوی بازسازی بعد از جنگ شکل گرفت. دی امپراطوری در دورهالگوی سلطه

. مفهوم رفتامری موقتی به شمار میاساسا  "عصر طالیی"به رغم پویایی اقتصادی 

های بعد شرایط مساعد سال پایان هنگام کرد کهاین پرسش را مطرح می "بازسازی"

، ها با امریکاآن زیابی قدرت رقابتاپا و ژاپن و بو بعد از احیای اقتصادی ارو از جنگ

یی گراات کارگران و دهقانان و عروج ملیمبارزا توجه به این که ( ب77؟)دهدرخ میچه 

-ی کارگر در کشورهای سرمایهتر طبقهجویی بیشجهان سوم و مبارزه اقتصادی در

 گذاشت.داری مرکزی بر سود سرمایه و نظم ساختاری بعد از جنگ تاثیر می

ز آشکار شد. مه برتون وودناهای ذاتی موافقتدر زمانی کمتر از عمر یک نسل، تضاد

-تقریبا تمام پیش شرط ،2354تبدیل شدن کامل ارزهای اروپایی در سال  قابلهنگام 

مورد تردید قرار گرفت. نرخ تبدیل ثابتی که در موافقت نامه  2311های موافقت نامه 

تگی سدرج شده بود به کنترل سرمایه )کنترل ورود و خروج سرمایه به کشور( ب

(. اما 76کردند)داشت که اغلب کشورها به جز امریکا بعد از جنگ آن را رعایت می

گذاری مستقیم خارجی که برتون وودز موجب رونق هتجارت و سرمایالمللی شدن بین
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-ای سرمایهههای داخلی و رقابت در رهن، اعتبار، بانکها شده بود)همراه با نوآوریآن

داد( به احیای بازارهای و داللی که ظرفیت بخش مالی را در امریکا افزایش می گذاری

-پذیری نرخ ثابت ارز دامن مییبو آسمالی جهان و در نتیجه تضعیف کنترل سرمایه 

 (.74زد)

ی وام تنزل کرد، دهنده به گیرندهی شصت، اقتصاد امریکا از مقام وامدر اوایل دهه

طال که -ی بیش از حد تبدیل شد، و معیار دالردالر از ارزی کمیاب با ارزی با عرضه

ی بین دو ه دورهدر برتون وودز طرح شده بود دچار تزلزل شد؛ این شرایط بازگشت ب

(. اما علی 73المللی را به یک نگرانی جدی مبدل ساخت)جنگ و فروپاشی اقتصاد بین

ی امریکا هیچ گاه های بین امریکا و اروپا و ژاپن، گذشته تکرار نشد. سلطهرغم تنش

و حتی بر مبنایی جدید سازماندهی شد،  به طور بنیادی مورد چالش قرار نگرفت

یشرفت کرد. بازسازی نظم تر پبه عقب باز نگشت و با شدتی بیشالمللی ادغام بین

توم نبود. آن چه که این امر ری محداری جهانی امجهانی، نظیر تحوالت قبلی سرمایه

کرد تا و برای دولت امریکا زمان و فضای سیاسی الزم را فراهم می -کردرا محتمل می

، ی هفتادان بحران در وایل دههکه در زم داین بو -اش را تجدید کنداهداف جهانی

قدرتمند  ایها به اندازهنفوذ ایدئولوژیک و مادی امریکا بر اروپا و ژاپن و ادغام با آن

المللی و یا چالش در برابر رهبری دولت ی از اقتصاد بینیننشبود که هر گونه عقب

 کرد.امریکا را منتفی می

ده بود، در رامی اروپا و ژاپن تثبیت کت متحده خود را به عنوان حامی نظالبته ایاال

حالی که این دو نیز به طور فزاینده راه خود را به بازارهای امریکا باز کرده بودند. اما 

به گذاری مستقیم خارجی ری سرمایهاصلی در تحکیم پیمان جدید امپراتو عامل

ود. به ی بعد از جنگ  بالمللی در دورهغام بیندا عنوان شکل اصلی صدور سرمایه

نندگان، کارگزاران مالی و کی عرضهی فشردههای امریکایی در شبکهخصوص شرکت
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هایی تبدیل شده بودند )و به ها به قطبزبازارهای مقصد در کشورهای میزبان بین مر

المللی تولید های بینای برای شبکهزه را به عنوان وسیلهیاین وسیله نظم تجاری لیبرال

های گذاریند(. حتی در جایی که واکنش اولیه به رشد سرمایهکردتر تقویت میبیش

گذاری ر عمومی به رقابت برای جذب این سرمایهوامریکا خصمانه بود، این امر به ط

 یهاگذاریه برای سرمایهمسابق "چالش امریکا"شد و سپس برای مقابله با تبدیل می

 .شدآغاز می الت متحدهامتقابل در ای

-طور مستقیم ساختار طبقاتی و شکل ستقیم، برخالف تجارت، بهذاری مگسرمایه

(. درگیری و 60داد)گیری دولت را در دیگر کشورهای مرکزی تحت تاثیر قرار می

د. به ودرک نب قابل "ملی"شور صرفا در چارچوب در کاتحاد بین طبقات سرمایه 

سراسر اروپا ستجوی بازارهای سازی آلمان در جهای اتوموبیلعنوان نمونه شرکت

های ن با شرکتاسازی امریکا بودند. و در داخل آلماتوموبیل هایروی شرکتدنباله

ها از های مشترکی داشتند. آننگرانی -ی فوالد اروپامثال در مورد هزینه—امریکایی 

-، چون در نتیجه عالقهدبودن نهای اروپایی نگراهای تبعیضی به نفع شرکتسیاست

گذاری درآن کشور با ها به بازارهای امریکا و سرمایهنیش خود آافزامندی در حال 

-نقاط مشکل". و اگر بی ثباتی در امریکای التین یا سایر ندشدرو میهدشواری روب

ها بیش از کرد، آنهای اروپایی را تهدید میالمللی شرکتگذاری بینسرمایه "فرینآ

 اشان دفاع کند. منافع تند که ازشاهای خودی از امریکا انتظار ددولت

دار در کشورهای اروپایی به علت وجود سرمایه امریکایی به عنوان یک طبقه سرمایه

ی ملی مستقل و منسجم زواژنیروی اجتماعی پراکنده بود و به صورت یک بور

به جای –ی امریکا ی داخلی با سلطهی سرمایه(. احتمال مقابله62شد)نمایندگی نمی

ی کاهش یافته ابه طور قابل مالحظه -تغییر شرایط سلطه ه برایای مذاکرتالش بر

گ بازسازی شده ی بعد از جنورهدبود. گرچه اقتصاد کشورهای اروپایی و ژاپن در 
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بندی اجتماعی فق شکلوها در اقتصاد جهانی با بازتولید مغام آنبودند، اما شکل اد

. داشت تناسبخوانی و مهریکا مجهانی به رهبری ابا قواعد و ساختارهای نظم ها آن

در شرایطی که ، 2315های اروپایی و ژاپن برای مذاکره جهت تغییر توافق تمایل دولت

مصمم بودن این جهان تقلیل یافته بود، به علت ناکل تولید  %15تولید امریکا به 

-ها و بورژاوزی به مقابله با هژمونی امپراتوری غیررسمی امریکا به نتیجه نمیدولت

ها مساله برای آن"گفته است:ی هفتاد همان طور که پوالنتزاس در اوایل دههرسید. 

دعوا ... را قبول داشتند ها آنای بود که آنی هژمونیدهی دوبارهتر سازمانبیش

 (61)."تری از کیک بوداکنون بر سر سهم بیش

. در جریان کردالمللی شدن دولت اهمیتی ویژه پیدا میبر بستر چین شرایطی، بین

بر سر شرایطی که اروپا و ژاپن را از پایان  2360ی ی دههمذاکرات طوالنی و آشفته

های ذینفع ملت-کرد، تمام دولتجنگ دوم جهانی به امپراطوری امریکا وابسته می

المللی را پذیرفتند؛ نظیر مسوولیت ایجاد شرایط داخلی الزم برای انباشت پایدار بین

-ایهمسر یی کارگر، شرایط مساوی براجویی طبقهحدودیت مبارزهم های ثابت،قیمت

قعی که از بحران اگذاری خارجی و عدم محدودیت برای خروج سرمایه. گرایش و

ملت، -تحول درونی دولت"س عبارت است از سر برآورد به قول پوالنترا 2360ی دهه

 (69.)"سرمایه المللی شده از طرفایف عمومی بینظدر جهت قبول مسوولیت برای و

-های بیشنگذاشتند، بلکه مسوولیت ضعف و تحلیل به ورها ملت -بدین ترتیب دولت

 تری را پذیرفتند.

تر تضعیف شد و برای سرمایه در جریان بازسازی اقتصادی، طبقه کارگر امریکا بیش

هایی که کارآیی کترتری فراهم شد. شعطاف بیشنامریکایی در رقابت با اروپا ا

های موجود محدود بود. شرکت 60ی روندی که در دهه-سازی شدندد پاکنداشتن

تر و شرایط داخلی خود را بازسازی کردند و بعضی مراحل را به تولیدکنندگان ارزان
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بی ی ایاالت جنوبه مناطق شهر ها راآن ترتر واگذار کردند و هر چه بیشتخصصی

ص مجدد و با ها بخشی از تخصینای -شرکتهای دیگر ادغام کردند امنتقل کرده و ب

شد. ایجاد اعتماد دوباره در ب اقتصاد امریکا محسوب میشتاب سرمایه در چارچو

المللی )از جمله خود وال استریت( گزاران بیناقتصاد و دولت امریکا برای سرمایه

رد و المللی را فراهم کدازهای نسبتا ارزان بینپس ان رسی امریکا بهامکان دست

ی مادههایی که آی در دسترس سرمایهتر کرد. ذخیرهه را در امریکار ارزانسرمای

آوریهای گذاری در رشد فنر مخاطره اند، امکان سرمایههای پُگذاری در حوزهسرمایه

های دولتی برای تدارکات نظامی نیز استفاده وردند)که از یارانهرا به وجود آجدید 

های بازسازی ی خود در مدیریت استراتژینوبه آوریهای جدید بهکردند(، و فنمی

توزیع شدند. سهم ایاالت  "های تازهآوریفن"های فراتر از ادغام شدند و در بخش

چنان در حدود متحده در تولید جهان دیگر کاهش نیافت: و تا قرن بیست و یک هم

 ماند. یک پنجم تولید جهانی باقی

-ی هشتاد جبران کرد، بلکه برای سرمایهر دههد امریکا نه تنها تنزل خود را دااقتص

(. ایجاد اعتماد دوباره از طرف 40اپنی نیز همین معیار را برقرار کرد)های اروپایی و ژ

ی امریکایی از طریق پیشبرد سازوکارهای رسمی و غیررسمی جدید در سرمایه

کرد. داری را به عنوان یک برنامه جهانی تثبیت المللی، سرمایههماهنگی بین

با سرمایه خارجی را در  "ملی"ی برای تضمین رفتار رکشرایط مادی و فنئولیبرالیسم 

  "زمینه قانونی". برای حرکت آزاد کاال و سرمایه بندی اجتماعی تحکیم کردهر شکل

ن تجارت جهانی روپا و سازمااز طریق نفتا، اتحادیه اقتصادی و پولی ا -فراهم آورد

موافقت نامه عمومی تجارت و تعرفه است با قدرت  تری از)سازمان تجارت شکل وسیع

-اندازهای بین(. موقعیت منحصر به فرد اقتصاد امریکا در استفاده از پس42تر(.)بیش

کشور  نبه ای ندر بازارهای پولی جها تالمللی به علت جایگاه مرکزی وال استری
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ال و سرمایه وارد کند. این داد که آزادانه بدون در نظر گرفتن اهداف دیگر کااجازه می

کرد را تعیین می "واردکننده نهایی"وضعیت برای دولت امریکا نه الزاما آگاهانه نقش 

گزاران و داد و در عین حال وابستگی سرمایهد را در نقاط دیگر کاهش میوکه اثر رک

 کرد.تر مین بیشهای دولت آصادرکنندگان خارجی را به بازارهای امریکا و سیاست

های داخلی ب سیاستر بود که مراقمرکزی امریکا( هر چند قرا رزرو)بانکفدرال 

داری )وزرات المللی را نیز زیر نظر داشت. و خزانهباشد، ولی دایما اوضاع بینامریکا 

تر اش در دولت بعد از جنگ تغییر کرده بود، هر چه بیشدارایی( که جایگاه نسبی

کرد و جایگاه ایفا می 2330و  2340های را طی سالنقش مدیریت کالن اقتصاد جهانی 

های دولتی امریکا به باالترین سطح ارتقاء داده خود را در سلسله مراتب دستگاه

 (41بود.)

داری تشکیل شد تا در مورد رای دارایی و مقامات خزانهبه عنوان مجمعی از وز 7جی.

ها مشترک به توافق  قدامرشد اقتصاد جهانی مذاکره کند، در مورد مسایل و جهت ا

برسد و به شکلی مشخص و هدایت شده به تغییرات ضروری نرخ ارز بپردازد. آمریکا 

داد تا مانند یک عامل هماهنگ المللی اجازه می های بینبه بانکِ تسویه حساب

-می "مستقل"ترهای مرکزی هر چه بیشالمللی، در شرایطی که بانکی بینکننده

گرفتند میزان سرمایه الزم برای نظام بانکی را ی را به عهده میترشدند و نقش بیش

های جهانی نیز بازسازی شدند. صندوق المللی پول و بانکتنظیم کند. صندوق بین

های ها به حالل بحرانمشکالت توازن پرداخت "یتنظیم کننده"المللی پول از بین

های که در استای سیاستساختاری اقتصاد در کشورهای جهان سوم تبدیل شد)در ر

تر به عاملی تبدیل شد که در مقابل بر بریتانیا تحمیل شده بود( و هر چه بیش 1976

کرد. بانک جهانی نیز از این وام شرایط ادغام در الزامات سرمایه جهانی را اعمال می
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های گیری دولت توجه را به شکل 1990ی کرد، هر چند در دههروش حمایت می

 (83.)"های کارآدولت"به اصطالح  -ی معطوف کرددارسرمایه

ی آخر قرن آمیز در دههراطوری آمریکا به این شکل موفقیتی امپگیری دوباره شکل

ی جدیدی از ثبات رسیده داری جهانی به مرحلهبیستم به این معنا نیست که سرمایه

ی در بازسازی ا یافتهفت عدم ثبات و تصادف به شکل نظامتوان گواقع می  بود. در

ی امپراطوری عجین شده بود؛ تا حد زیادی به علت تشدید رقابت که عالمت مشخصه

سازی مالی که به تکامل ناموزون و تغییر العاده آزاد لیسم است و تحرک فوقنئولیبرا

بخشد. به عالوه چون دولت آمریکا با تری میسریع ذاتی در نظم جهانی وخامت بیش

داری جهانی برای سرمایه "های کارآدولت"ها به  تبدیل آنهای دیگر و کمک دولت

شد و تر میگیری وخیمفظ کند، این عدم ثبات به شکل چشمتواند این نظم را حمی

خصوص در برابر به  حفظ آن کار آسانی نبود. امروزه تالش برای حل این مشکالت به

را به این جهت سوق امپریالیسم آمریکا  ،در جهان سوم "های شروردولت"اصطالح 

 تر ماهیت خود را به شکلی بی پرده به معرض نمایش بگذارد.دهد که هر چه بیشمی

 

 فراسوی رقابت بین امپریالیستی

ی بحران حل نشده یهظحالم بدونتوانیم امپریالیسم را میدر موقعیت کنونی ما ن

ها انجامیده ریالیستی بین امپتشدید رقابتی که به منازعه و ، انباشت مازاد1970دهه 

ی قبلی با قدرت اقتصادی شود که دوره ها از این جا آغاز میاست درک کنیم. تفاوت

-شد، در حالی که دوره کنونی شاهد ضعف نسبی آنو ژاپن مشخص می اروپا نسبی

دو دوره وجود داشت، اما  کسری تراز بازرگانی آمریکا در هرهاست. نگرانی در مورد 

ی قبلی، کسری این نگرانی به طور عمیق تغییر کرده است. در دورهزمینه و محتوای 

ای کوتاه نیز رسد که حتی برای دورهآمریکا تازه ظاهر شده بود و عموما به نظر می
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های مرکزی کشورهای دیگر آن را نشانه صدور تورم تواند دوام پیدا کند و بانکنمی

اد جهانی به مدتی نزدیک به یک ربع دانستند. امروزه اقتصآمریکا به سایر نقاط می

رسد ثبات جهانی به این کند و حتی به نظر میقرن دارد با این کسری زندگی می

این  -رسدآن یک تهدید به نظر می "تصحیح"کسری وابسته است و حرکت در جهت 

گیری  ی قبلی، بازارهای مالی جهان در حال شکلبار به شکل انقباض پولی. در دوره

المللی بود، ها در تخریب مدیریت کالن ملی و بین موضوع مورد بحث تأثیر آن بودند و

ها ای مالی به ساختارهالمللی دالر امریکا. رشد انفجاری بعدی بازار از جمله نقش بین

را به کانون مدیریت کالن  "بخش مالی"ای ختم شده که اکنون های مالیو جریان

ها و شت، تخصیص مجدد سرمایه به بخشاعمال نظم انبا -کرده است بدل جهانی

ان برای حفظ سطح گکنندگذاران و مصرفاعتبار برای سرمایهمناطق مختلف، تأمین 

انداز جهانی که معتدلی از رشد، یا حمایت از ظرفیت اقتصاد آمریکا برای جذب پس

 برای بازتولید امپراطوری آمریکا جنبه اساسی دارد.

برای توصیف  "رقابت و تخاصم"ی که استفاده از واژه در این رابطه شایان توجه است

سیای شرقی( و ایاالت تر آروپا، ژاپن )یا به طور وسیعای رقابت اقتصادی بین اتحادیه

ص این اصطالح در شرایط قبل از خحاظ نظری بی معناست. معنای مشلمتحده از 

ا قدرت نظامی بهای اروپایی اول جهانی، زمانی که رقابت اقتصادی بین دولت گجن

های امپریالیستی مطلقا اجتناب جنگ"بود و لنین اعالم کرد که نسبتا برابر همراه 

(، در شرایط کنونی با وجود قدرت نظامی کامال برتر امریکا مصداق ندارد. 41)"ذیرندپنا

ای که در واژه در گذشته با ادغام مشخص اقتصادی و نظامیبر این معنای این عالوه 

 داری وجود دارد، در تناقض است.ی سرمایههای پیشرفتهین قدرتحال حاضر ب

ها اهمیتی  بیش از حد قایل به رقابت اقتصادی بین دولت "رقابت و تخاصم"اصطالح 

دار ی سرمایهاست از آن چه که در واقعیت وجود دارد. در حالی که مفهوم طبقه



المللی نظام مناسبات بین  

 39 

ی دولت جهانی و فراملی راه ارهفراملی در نادیده گرفتن جایگاه دولت ملی و تبلیغ درب

(. نظریات مبتنی بر بازگشت به رقابت خصمانه بین 45پیماید)مبالغه و افراط را می

افتد. مناسبات نامتقارن قدرت که در پرتو های ملی نیز از سر دیگر بام میدولت

 داریی سرمایهامپراتوری غیررسمی امریکا و با نفوذ و ادغام بین کشورهای پیشرفته

به وجود آمده بود، به دنبال بحران عصر طالیی و تشدید رقابت تجاری و تحرک 

سرمایه ناشی از آن نه تنها از بین نرفت، بلکه در دوران جهانی شدن نئولیبرال به 

ی دیگری بازسازی و ترمیم شد. البته این تغییرات به این معنی نیست که شیوه

های اند یا در بسیاری از حوزهت شدهدسون و یکساختارهای اقتصادی و دولت همگ

-گذاری اختالفی وجود ندارد  یا در نظم امپراتوری تضاد و درگیری دیده نمیسیاست

 شود. 

داری در های پیشرفته سرمایهقدر که در میان دولت ها آناما این تضادها و کشمکش

ند، در رابطه کروند مدیریت انباشت داخلی، مشروعیت و مبارزه طبقاتی بروز پیدا می

مشهود نیست. این مساله در مورد دولت آمریکا در تالش برای  هااین دولت درون

های جهانی شدن امپراتوری نوین نیز به همان اندازه مدیریت و مقابله با پیچیدگی

 صادق است.

امپریالیستی را برای زمان ما  میان کشورهایی رقابت ی اروپا نیز نظریهتکامل اتحادیه

کند. این اتحادیه در آغاز با تشویق دولت آمریکا شکل دیل میای منسوخ تبریهبه نظ

اج یورو و بانک مرکزی تا رو -ی اقتصادی و پولیاش تا اتحادیه گرفت، و تکامل بعدی

مورد مخالفت قرار  پا و دولت آمریکاواری آمریکایی در از طرف سرمایه اهگهیچ -اروپا

شکل "آزادی تجارت و تحرک سرمایه بیش از آنکه  های آن از نظرنگرفت. پیشروی

به رهبری آمریکا یعنی نئولبیرالیسم را به چالش بکشد، با  "ی اجتماعیجدید سلطه

آن از لحاظ ادغام بازارهای سرمایه در اروپا نه تنها  یها دارد. و اقدام خوانیهم آن
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را  "دارانرزش سهاما"یکایی و اصلگذاری امرهای سرمایهتر بانکامکان نفوذ وسیع

المللی شدن نظام مالی زدایی و بینمقررات بر"فراهم کرده، بلکه به قول جان گرال

 (87)".آمریکا نیز استوار است

های اقتصادی رغم هزینه ی مردد در جهت ایجاد یک ارتش مستقل اروپایی، علیاهگام

( به سرعت بعد یآور آن)به خصوص با در نظر گرفتن آهنگ کُند رشد اقتصادسرسام

های که مورد حمایت تمام حکومت -وی سابق بر سر کوسوواز جنگ در یوگسال

های خود را به معرض نمایش گذاشت و به آمریکا فرصت یدشوار -اروپایی قرار گرفت

(. این 88پلیسی برای اروپاست) یقدرت در نهایت داد تا به روشنی نشان دهد که ناتو

 ای اروپایی آموخت که توهمی در سر نپرورانند.گرمداران عملامر به سیاست

آوری و اطالعات نظامی آمریکا به حدی است که آمریکا خود ایجاد وابستگی به فن

تر داند که بیشاش بیارزد، نیرویی میعنوان اقدامی که به زحمت"ارتش اروپایی را به 

یوشکا فیشر وزیر  (. و از طرف اروپا،89)"کند تا جایگزین آندر تداوم ناتو عمل می

ست. ناپذیر سوی اقیانوس اطلس اجتناب روابط با آن"پذیرد که ی آلمان میخارجه

-ده به شمار میکننحفظ صلح و ثبات جهان عاملی تعیینالت متحده برای اقدرت ای

مند شود که بتواند به تنهایی از نیروقدر  گاه آن اروپا هیچ کنم کهرود. من فکر نمی

ی (. احتماالً قبول این واقعیت از طرف نخبگان اروپایی مایه90)"کندامنیت خود دفاع 

ها به عنوان  ها از رهبری امریکاست که با آن اصلی دلسردی و یأس آن

کند. هر چند گفته شده که پایان جنگ سرد وابستگی رفتار می "کوچک"شرکای

گیری منافع خود  پی یان دریاروپا را به چتر نظامی آمریکا کمتر کرده و بنابراین اروپا

ا بی هیهای اروپاین واقعه آمریکا را نیز در نادیده گرفتن حساسیتیمآزادترند، اما ه

 پرواتر کرده است.
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ی اروپا با پیوندهای در آسیای شرقی، دولت کامالً متمرکز ژاپن در مقایسه با اتحادیه

ارتقاء به یک  تری برایستوار در میان کشورهای عضو شانس بیشاست و نانسبتاً سُ

ای امپراتوری داشت، اما در واقعیت از توانایی تبدیل شدن به یک رهبری منطقه

مستقل از آمریکا نیز برخوردار نبود، تا چه رسد به رهبری جهانی. به عالوه قدرت 

ی رابطه با امپراتوری نفوذ اقتصادی آن به کشورهای آسیای شرقی همواره به واسطه

داری آمریکا در بحران خزانه یها خصوص در اقدام این امر به (.91آمریکا بوده است)

مداخله مستقیم رابین و سامرز( با تحمیل شرایط  سببآسیای شرقی)به  98-1997

(. کسانی که نفوذ تجاری ژاپن 92دشوار در حیات خلوت ژاپن مورد تأکید قرار گرفت)

 1980ی کشور در دهه گذاری مستقیم خارجی وسیع ایندربازارهای آمریکا و سرمایه

دانند، مرتکب خطای امپریالیستی می میان کشورهایی رقابت نشانهرا در آمریکا 

هایش در گذاریشوند. ژاپن به بازارهای آمریکا و امنیت سرمایهاقتصادی فاحشی می

آمریکا وابسته است و بانک مرکزی این کشور برای محدود کردن کاهش ارزش دالر و 

دهد. چین ممکن است داکثر تالش خود را برای خرید دالر انجام میین ح اثر آن بر

بین کشورهای امپریالیستی ظهور کند، اما برای  در زمانی به عنوان قطبی از قدرت

ها رسیدن به چنین جایگاهی به چند دهه وقت نیاز دارد. این واقعیت که برخی جریان

ر برای جلوگیری از رقبای آن در حال حاض "یک قطبی"در دولت آمریکا از قدرت 

کنند، به این معنی نیست که چنین رقیبی به نقد وجود احتمالی فردا استفاده می

 دارد.

اروپا در  ند و بیکاری باال در، وضعیت انقباضی اقتصاد ژاپن و رشد ک1990ُطی دهه 

گذاشت. اگر مقابل شکوفایی اقتصاد امریکا، تفاوت آشکاری را به معرض نمایش می

ی سیاسی روز این بود مساله 1950ی در درهه"لد ساسون حق داشت که بگوید دونا

ی (، در دهه93)"ی اروپایی ساختتوان... از جامعه آمریکا یک نمونهکه چگونه می
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... "دارانماارزش سه"های اقتصادی آمریکا و  روی از سیاست، از لحاظ دنباله1990

ه بود با به پایان رسیدن این رونق و افزایش شرایط طرح... این سؤال دوباره فراهم شد

های جدیدی در مورد افول آمریکا و بینیکسری تجاری و مالی ایاالت متحده، پیش

نین معیارهای کوتاه مدت امپریالیستی رایج شده است. اما با چ کشورهایبین رقابت 

آمریکا پاسخ  پرسش پایداری یا عدم پایداری امپراطوری توان بهگرایانه نمیو اقتصاد

. به قول نیز نباید پاسخ را در این امر سراغ گرفت 1970ی دهه برایطور که  داد، همان

 پوالنتزانس:

 اروپا، و آمریکا اقتصاد نسبی "ضعف" یا "قدرت" از "نگرآینده" گوناگون هایتحلیل"

 رقابتی" لحاظ از را ریالیستیپام کشورهای بین تضادهای پرسش که هاییتحلیل

ها به طور ن استداللای. کندمی طرح "ملی اقتصادهای" بین جاری "رقابت" و "بودن

شوند، که به خودی خود معنای زیادی محدود می "معیارهای اقتصادی"عمومی به 

ای کامالً خودسرانه و ها به شیوههایی از این دادهندارند... در حالی که چنین تحلیل

 (94.)"رسندز حدود تجربی میبراساس حدس و گمان به نتایجی خارج ا

اما این بدان معنی نیست که شرایط اقتصادی جاری، مشکالت اقتصادی واقعی را 

دهد. هانی، از جمله دولت آمریکا نشان نمیجداری برای هر دولتی در سرمایه

-نیستند، نئولیبرالیسم به تحوالت سرمایه 1970ی مشکالت بازتاب تداوم بحران دهه

های جدیدی ی خود تضادها و دشواریای بخشیده، که به نوبهب تازهداری جهانی شتا

زمان شدن رکود در کشورهای مختلف، خطر را به وجود آورده است؛ از جمله هم

ود بستگی ایاالت متحده به وراوستگی جهان به بازارهای آمریکا و انقباض پولی، واب

داری جهانی کنونی ایهسرم برای واقع  اش. درسرمایه برای جبران کسری تجاری

تعادل و حتی ، که در بنیاد خود حاوی عدم های ساختاری وجود داردپیچیدگی

های ساختاری کالت الزاماً نباید تنها از منظر گرایش بحرانبحران است. به این مش
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ارکردهای ی کروزمره ادها را به عنوان ابعنگذشته و نتایج آن نگریست، بلکه باید آ

های این نظام در نظر ی موفقیتطور که گفته شد به مثابه حتی همان داری وسرمایه

 گرفت. 

چون این -داری نیستهای سرمایههای ادواری مشکل دولتجلوگیری از بحران

هاست. دولت امپراتوری بلکه مشل مهار آن-افتندها به حکم ضرورت اتفاق میبحران

از خود نشان  ها توانایی قابل رانامریکا در محدود کردن مدت، عمق و سرایت این بح

داده است. برای انتظار به غیر قابل کنترل بودن فشار بر ارزش دالر در حال حاضر 

دالیل اندکی وجود دارد. و این دلیل اعتماد به نفس اندریو کراکت مدیر کل بانک 

های مرکزی، المللی و رئیس انجمن ثبات مالی )شامل بانکهای بینتسویه حساب

ها آن"کند که اعالم می(  6امات وزرات دارایی و تنظیم بازار کشورهای  عضو جی. مق

های شدید بازار را در رو شدن با تکانهای الزم برای روبهای ارتباطی و برنامهشبکه

داری و بانک مرکزی آمریکا و (. البته این اعتماد به نفس برای خزانه95)"اختیار دارند

-داری مرکز که در دوران جنگ عراق )علیکشورهای سرمایه شان در سایر همکاران

های وال استریت بعد از حمله رغم اختالف بر سر جنگ( و بالفاصله بعد از نابسامانی

نیست که  زدیکی با یک دیگر داشتند، تضمینیسپتامبر همکاری ن 11تروریستی 

مناسبات اقتصادی به  ها مقابله کنند. اما تضادهای ذاتیهمواره بتوانند با این تکان

 کند.خودی خود تحول آینده این توانایی را منتفی نمی

که امروزه بحران زمینه را برای یک امپراتوری بی پرده و عریان آمریکایی فراهم این

میان کشورهای امپریالیستی ندارد،   درکرده است ربطی به مازاد انباشت در اثر رقابت 

شود که قواعد استراتژی  وری غیررسمی مربوط میهای یک امپراتبلکه به محدودیت

کند. داری مقرر میرشد اقتصادی هم راستا را حتی برای کشورهای پیشرفته سرمایه

رغم و  علی -های دموکراسی لیبرال قدرت نیروهای اجتماعی داخلیدر این دولت
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م را پذیرش نئولیبرالیس -المللی شدن سرمایه داخلی و دولت ملی گاهی به علت بین

مشروط کرده است)به عنوان نمونه مشکالت دولت آلمان در ایجاد بازارهای کار 

اش(. این امر یدولت ژاپن در بازسازی نظم بانک ندیمنعطف، یا لختی و کُ

تی که دولت آمریکا داند محدود کرده است. اصالحارا که سرمایه الزم می "اصالحاتی"

ها در بدوش نکشورها به کار گرفته تا آ و احیای رشد اقتصادی این دربازسازی خود

کشیدن بار جذب واردات جهانی و کاهش فشار بر کسری تجاری آمریکا سهیم باشند. 

به کار  "اصالحات"داران هر کشور برای موفقیت این رغم نیرویی که سرمایه علی

شد وانند برای رخود بتها به خودی اند، به هیچ وجه روشن نیست که این اقدامگرفته

ها به مبارزات طبقاتی  های شفابخشی باشند. و اجرای کامل آنهخسدوباره اقتصادی ن

گرچه باید اضافه کرد که این مبارزات  طبقاتی برای به  -زندحادتر از پایین دامن می

وجود آوردن بدیلی در برابر نئولیبرالیسم و گسست از امپراتوری آمریکا به چیزی 

 در سازختارهای  طبقاتی و دولت نیاز داردند.نزدیک به یک تحول بنیادی 

 . "شودآور بدل میامریکا به پدیدهای هیبت"امپراتوری بی پرده: 

برای درک بهتر بحران امپریالیسم و بحران در امپریالیسم باید به برداشت پوالنزانس 

 توجه کرد: 1970ی از بحران دهه

ر دارد، هژمونی آمریکا نیست، که ر بحران قراد بالواسطه و حاضر حال در که چه آن"

داری به طور سایر مراکز سرمایه "قدرت اقتصادی"نظران ای از صاحببه زعم پاره

باشد، بلکه این امپریالیسم به  هانجامید "برابر امپریالیستی"خود به ظهور مراکز خودبه

نیز  طور کلی است که در اثر مبارزات طبقاتی در سراسر جهان که کشورهای مرکز را

یالیسم به سخن دیگر نه فقط هژمونی  امپردر بر گرفته در بحران فرو رفته است... 

 (97.)"امریکا، بلکه کل امپریالیسم در زیر چتر این هژمونی دچار بحران شده است
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جهان سوم و امپراتوری آمریکا در حال حاضر  نکه این تضادهای بیبرای درک این

بدون تردید مفهوم  "مبارزات طبقاتی جهانی" کنند، مفهومچگونه بروز پیدا می

ت منسجمی نیست و از جهت دیگر در پرتو نیروهای اجتماعی متفاوتی که اکنون دس

ترین مشکالت برای با این وجود، جدی -کننده استاندر کارند مفهومی بسیار محدود

دارند داری قرار هایی که خارج از مرکز سرمایهاز دولت "امپریالیسم به طور کلی"

 -داری نسبتاً توسعه نیافته اندهای سرمایهشود. این کشورها دارای دولتناشی می

 روزافزونی در مدار راما به طو -مثل اغلب کشورهای جهان سوم و بلوک شوروی سابق

اصالحات درست اقتصادی " کنندسرمایه جهانی جمعی و یا به تنهایی تالش می

ی ها تحمیل کنند. با توجه به زمینه را بر آنیعنی اصالحات ساختاری نئولیبرال "

های اقتصادی است. ای از بحرانسازی مالی، این امر به معنای جریان پیوستهآزاد

ها را شاید به عنوان بخشی از کارکردهای الزم برای موفقیت برخی از این بحران

(. اما 1997-98سم در نظر گرفت)شاید مورد کره جنوبی بعد از بحران آسیا در یلیبرال

و ی مجرد در اکثریت قریب به اتفاق این موارد، مداخالت نئولیبرالی به علت توصیه

کند. ممکن است تر میها را وخیم آن عام خود به جای حل کردن مشکالت

داری پیشرفته مؤثر باشد، ولی به عنوان نئولیبرالیسم برای تقویت یک اقتصاد سرمایه

تر به معرض داری نامناسب بودن خود را هر چه بیشیک استراتژی برای رشد سرمایه

-هایی که در مدار سرمایهدولت -"های شروردولت"نمایش گذاشته است. در مورد 

های اقتصادی از خارج و نه مؤسسات ندارند و بنابراین نه تأثیر نیروداری جهانی قرار 

دولت آمریکا هر چه  -دها دخالت کنن توانند به طور مؤثر در بازسازی آنالمللی میبین

شود. به همین دلیل اصطالح وسوسه می ی مستقیم و یک طرفهتر به مداخلهبیش

به نقل محافل سیاسی بدل شده است، اصطالحی که تصورات غیرقابل  "امپراتوری"

 آورد.بینی بسیاری را با خود به همراه میپیش
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جنگ طوالنی پس از های در این رابطه، فروپاشی جهان کمونیستی که طی سال

داری جهانی قرار گرفته بود، اهمیت ی امپراتوری آمریکا و سرمایهخارج از حوزه

ام بخش وسیعی از بلوک شوروی غکنند. از یک طرف، نفوذ سریع و ادفراوانی پیدا می

از طرف سرمایه جهانی و نهادهای امپراتوری غیررسمی امریکا)نظیر ناتو( و گشایش 

ها در بازارهای نی کوبا در برابر سرمایه خارجی و ادغام آچین، ویتنام و حت

جهانی)حتی تحت رهبری نخبگان کمونیست( موضوعی است شایان توجه. این تحول 

آمریکا به  یهایی خارج از نیم کرهیم آمریکا در کشورقخطر تبدیل شدن دخالت مست

یت که حتی مدافعان د. این واقعکنانی سوم و نبرد نهایی اتمی را منتفی میهجنگ ج

کرد آمریکا به عنوان یک نیروی مرتبا خواهان عمل 1990برال حقوق بشر طی سال لی

المللی بودند، خود بازتاب این شرایط بود اما از طرف دیگر، نخوت و پلیس بین

احساس مسوولیت برای دولت آمریکا که اکنون به عنوان قدرتی بی همتا خودنمایی 

های محدود در چارچوب نهادهای کشید که آیا سازشیش میکرد این پرسش را پمی

که خارج از مدار  "های شروردولت"چند جانبه برای اقدام استراتژیک در برابر 

 امپراتوری غیررسمی قرار دارند، به نحوی غیرضروری دست و پاگیر نخواهد بود.

احساس بار را به شکل فزاینده مشاهده کرد.  "تنهایی قدرت"توان جا میدر این

پذیری  تر آمریکا به آسیببه بعد حساسیت بیش سپتامبراز یازدهم  مسوولیت نهایی)و

در برابر تروریسم در داخل و خارج از مرزهای خود( تمایل به برخورداری از 

کامل برای اقدام در صورت لزوم را افزایش داد. این مبنای سرشت عریان  "حاکمیت"

ترکیب قدرت ویژه "که این امپراتوری اکنون از لحاظ امپریالیسم امریکاست. مشکلی 

)عبارت پرمعنای "داریهای سرمایهخود با وظیفه عمومی هماهنگی با سایر قدرت

رو ست به روشنی نه تنها در تضادهای اقتصادی نئولیبرالیسم، اندرسون( با آن روبه

شود)نه فقط در داری نیز دیده میبلکه در تضادهای رو به افزایش طبیعت و سرمایه
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ی کیوتو قصد پاسخ به آن را داشت، مشکالت حاد انتشار گاز کرین که موافق نامه

 بلکه در مشکل ذخایر نفتی که موضوع گزارش چنی است(.

مشکالت به علت نقشی که دولت امپراتوری امریکا در شرایط کنونی برای حفظ نظم 

رود که باید بازی کند( چند میکند)و اغلب انتظار اجتماعی در سراسر جهان ایفا می

گیری به این نتیجه  NSC-29 0821شود. سند شورای امنیت ملی در سال برابر می

یک فضای جهانی که در آن بتواند به حیات خود  دنظام امریکا برای ایجا"رسید که 

کل بزرگ رو به رو بدون وجود اتحاد شوروی، باین مش ادامه داده و نضج بیابد، حتی

. این "تر قابل تحمل خواهد بودتر و کمها کمملتمیان بود... فقدان نظم خواهد 

بینی بعدها برای گردانندگان امپراتوری امریکا کامل روشن شد. در واقع سند پیش

ای طوالنی در سابقه 1001استراتژیک امنیت ملی جورج. دبلیو بوش در سپتمامبر 

نیز قابل  عد از فروپاشی بلوک شورویپشت سر خود داشت.)نمونه دیگر آن بالفاصله ب

 مشاهده بود(.

تر لیبرالیسم به معنای دولتی کوچکوای ملی نئهدرست همان طور که در درون مرز

دهد، در تر را نشان میهای سرکوب مفصلتر نیست، بلکه دولتی با دستگاهیا ضعیف

ی تامین نظم های سرکوب براگر تحکیم دستگاهسطح فراملی نیز نئولیبرالیسم بیان

-یتی امریکا طی سالهای نظمی و امناست. تحول دستگاه ناجتماعی در سراسر جها

به شکلی که به تسهیل این امر بیانجامد تنها به این طریق قابل فهم  2330های 

ها در سطح های سرکوب دولتاست)اگر در نظر بگیریم که چگونه فعالیت دستگاه

-ها با دستگاهی آناری و همین طور از بحث در بارهگزاز کنترل وسیع نهاد قانونملی 

گرایی امریکا در شود، یک جانبهها در امان نگه داشته میهای غیرسرکوب دولت

 المللی به سختی تعجب برانگیز خواهد بود(.ها در سطح بیناستفاده از آن
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 اولدر زمان ریاست جمهوری بوش  "های شروردولت" هتمامی این نکات در واکنش ب

و کلینتون نیز قابل مشاهده بود. ایاالت متحده به سختی تالش کرد تا موافقت 

 2330ی های طوالنی دههو نظارت بر تحریم 2330-32سازمان ملل را در جنگ خلیج 

قل برای دیگر الاهای شد، جلب کند. حکومترار امریکا علیه عراق اعمال میکه با اص

شدند. جنگ خلیج نشان داد که امریکا بی میمشروعیت خود از تک روی امریکا عص

گفت، از سازمان ملل  نتواند همان طور که سفیر کانادا در سازمان ملل در آن زمامی

های خود استفاده کند و دیگران را نیز به ای سیاستربه عنوان صادرکنند جواز ب"

یابی به تسدهنده در درفتار آزار. این "حمایت از آن سیاست تشویق و یا مجبور کند

-کرد، اما آنی میبانقطعنامه سازمان ملل بسیاری از کشورهای در حال توسعه را عص

 (33.)"بودند ردلیل قدرت و نفوذ امریکا قاصبه ها از انجام هر اقدامی 

ها در راه های امریکایی هشدار داد که آناما در عین حال این وضعیت به استراتژیست

به قطعنامه شورای امنیت با دشواری رو به رو خواهند  یابیام مقاصدشان در دستجان

اش به عنوان یک سازمان نیمه پارلمانی و دیپلماتیک ملل به علت ویژگیشد. سازمان 

های تواند نظیر برتون وودز بعد از بحران سالهای جهان... نمیمتشکل از تمام دولت

ق وتو در شورای امنیت به سادگی دست کاری شود. استفاده مکرر امریکا از ح 2360

این سازمان  هایها و محدودیتو در عین حال شاهدی بر ویژگی هاتفاقی آزاردهند

ای قابل اعتماد درجنگ امریکا در یوگسالوی برسر کوسوو به وسیله چونهماست. ناتو 

ها چه کسی قدرت لوت آنها روشن شد که در حیات خکار گرفته شد)و برای اروپایی

  نگه داشتن تماممللی را در اختیار دارد(، اما در این مورد نیز تالش برای النظارت بین

 در چارچوب مورد قبول موجب نارضایتی در صفوف طبقه حاکم امریکا شد.متحدان 

و مورد تردید قرار دادن  2000بوش در مبارزات انتخاباتی سال  یهای انزواگرایانهلفاظی

دورترین نقاط جهان، زمانی که او بار مسوولیت  نیاز به اعزام سربازان آمریکایی به
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گرفت، چون بایست مورد بازبینی قرار میمقام ریاست جمهوری را پذیرفت ضرورتاً می

داد. او عالوه بر وظایف ملی، به الزامات حفظ یک امپراتوری گسترده نیز باید پاسخ می

خواه برای هوریهای نزدیک به حزب جمهایی که استراتژیستدر این راستا، طرح

سپتامبر علت برآمد این  11گسترش امپراتوری طراحی کرده بودند آماده اجراء شد. 

ها شد. این  ها در دولت آمریکا نبود، بلکه موجب تحکیم جایگاه آناستراتژیست

رو ست آشکار کرد تنش در هایی را که دولت آمریکا با آن روبهتحوالت تمام تنش

برای ایجاد هماهنگی عمومی با استفاده از قدرت برای حفظ ترکیب وظایف امپراتوری 

داری جهانی به طریقی که به و پیشبرد منافع ملی. تعریف منافع امنیتی سرمایه

خصوص هنگامی  بندی اجتماعی و دولت آمریکا نیز خدمت کند بهنیازهای شکل

. این بدان رسندشوند، که این منافع در درجه اول آمریکایی به نظر میپیچیده می

داری جهانی به چنان تهدید علیه خود را حمله به سرمایهمعنی است که آمریکا هم

هایی که با تعریف خاص او از تتر در سازش با مخالفو هر چه بیش پنداردطور عام می

دولتی در برابر این تهدیدها  جهانی و استفاده بالمانع از قدرتداری منافع سرمایه

 دهد. شان میشود بی صبری ن می

ترین تغییر در ساختار اداری امپراتوری آمریکا در گذار از دوران کلینتون به شاید مهم

هایی از دوران  بوش دوم جا به جایی وزرات دارایی از راس دستگاه دولتی باشد. شاخه

اکنون سکان هدایت را به دولت که کنترل و استفاده از وسایل قهر را به عهده دارند 

خواه همواره ائتالفی است از طرفداران اند. دستگاه رهبری حزب جمهوریهتدست گرف

و بازهای  -کارانه دارندکسانی که در مسایل اجتماعی موضوعی محافظه -بازار آزاد

نظامی. حوادث یازده سپتامبر توازن قوا را به شکل قاطعی به نفع بازهای نظامی تغییر 

امپراتوری آمریکا که امروز در معرض دید ی بی پرده (. اما چهره100داده است)

ی امپراتوری جهانیان قرار گرفته است، بیش از هر چیز بار مشکالت فزاینده اداره
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های آمریکا مستقل از تغییر مشکلی که دولت -کشدغیررسمی جهانی را به دوش می

 رو ست.ها با آن روبهحکومت

های یمسنگ آنچه که امپراتورتواند به چالشی بزرگ تبدیل شود، هاین معضل می

ی دولت آمریکا در رو بودند. مشکل عمدهشان با آن روبهرسمی در اداره مستعمرات

اداره نظم  های جهان است، به نحوی که برایحال حاضر نیاز به بازسازی تمام دولت

و این امر اکنون به عنوان شرایط  -خوانی برخوردار باشندهم جهانی از حداقل تناسب

ای شود. اما ایجاد شبکه فشردهاری جهانی فهمیده میدام بازتولید و گسترش سرمایهع

های پیش رفته ها نظیر آنچه که امپریالیسم جدید آمریکا با سایر دولتاز دولت

توان در اند وظیفه خطیری است، که دشواری آن را میداری به وجود آوردهسرمایه

مشاهده  راتب  و دشوارتر تشکیل گ. بیستبه مو   ،هفت به گ. هشت تبدیل گ.

های دولت"گیری  کرد. برای اهداف ژئوپولیتیک دولت آمریکا تالش در جهت شکل

داری، و تنها بر اساس پیوندهای اقتصادی ، خارج از مرکز نظام سرمایه"کارآ

 شود.محدودیتی جدی محسوب می

های پلیسی و تگاهستر دها و ادغام فشردهای امریکاین امر نه تنها گسترش پایگاه

ی هاهدهد، بلکه استفاده از شیومی نامبر نشاسپت 22ها را بعد از یتی تمام دولتنام

را به عنوان مدلی برای  2315غال نظامی در سال بازسازی آلمان و ژاپن بعد از اش

کند. منطق این دیدگاه از چوب امپراتوری امریکا نیز روشن میربازسازی عراق در چا

گیرد، را دربر می "انه از روند جهانی شدنجداگ"ها و تمام دولت دروق فراتر میعرا

سردی برای وزیر دفاع وع را با خونضاستاد کالج نیروی دریایی ایاالت متحده این مو

 کند:بازگویی می

به من بگویید جهانی شدن با آن شبکه ارتباطی فشرده، معامالت مالی، وسایل "

تر پیشروی کرده و من و امنیت جمعی در کدام منطقه بیش ارتباط جمعی لیبرال
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دگی باالتر، و مرگ در اثر نر، سطح زتای باثباتهکومتح جاکنم که در آناضافه می

تر از مرگ در اثر قتل است و من این مناطق را هسته موفق جهانی خودکشی بیش

یا اصوال پیشرفت  نامم... اما در جایی که جهانی شدن پیشرفت اندکی داردشدن می

گر، فقر و بیماری گسترده، های سیاسی سرکوببینیم با رژیمنکرده است مناطقی می

نسل بعدی  هایهای مزمن که نطفهدرگیری-تراز همه مهم-قتل عام روزمره و

-دهد. این مناطق را من بخش ادغام نشده میهای جهانی را پرورش میتروریست

کنم این است که تحوالت ن از چنین جنگی حمایت مینامم... دلیل واقعی این که م

اتژیک این مناطق کند که با تهدید استرنظامی طوالنی سرانجام امریکا را مجبور می

 (202.)"مقابله کند

نگوال، بروندی، آ-اندا، آرژانتین، یوگسالوی سابق، گنگو، رولهائیتی، کلمبیا، برزی

 -را باید جزو این مناطق به حساب آورد فلسطین و اندونزی-جنوبی، اسرائیلافریقای 

به این کشورها چین، روسیه و هند را نیز باید افزد که تا حدود زیادی در این هسته 

حلقه کشورهای ادغام شده  ینده نزدیک ممکن است ازاند؛ اما در آادغام شده مرکزی

ک این تژی. مشکل امپراتوری امریکا در تمایل به این جهت گیری استرا"خارج شوند

و سیاسی کشورهای  یاست که در شرایط کنونی با توجه به ساختارهای اقتصاد

ی ها به شیوهها، تعداد کمی از آنو نیروهای اجتماعی موجود در آن "غیرمرکزی"

روهای نظامی از جنگ قابل بازسای اند، حتی اگر مورد اشغال نی آلمان و ژاپن بعد

شدن از جریان جهانی شدن، تحت نفوذ  یمنزوامریکا قرار گیرند و حتی اگر به جای 

های اگر آشکارا متوسل به شیوه اامپریالیسم امریک عالوه،آن واقع شوند. به 

از دست بدهد قبول  را اشتی شود، باید خطر این که ظاهر غیرامپریالیستیامپریالیس

 کند.ظاهری که از نظر تاریخی آن را جذاب و قابل قبول می -کند
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و حتی کانادا از یک طرف و حکومت  ننسه، آلماافر ر جنگ عراق بینبر سمخالفت 

-رقابت"ها کمتر به شتنبوش از طرف دیگر را باید در پرتو این موضوع نگریست. این 

شوند که برخی از مربوط می امر تر به اینبیش ند، بلکهشواقتصادی مربوط می "های

ست از فقدان قدرت نظامی مستقل اتر بازتابی دهند)که بیشها ترجیح میاین دولت

 "های کارآدولت"ها به ادغام نشده و تبدیل آن هایها( برای بازسازی دولتآن

المللی، سازمان تجارت هانی از نهادهای مالی بینداری جمتناسب با نیازهای سرمایه

داری نسبت جهانی و سازمان ملل استفاده کنند. اما بورژوازی سایر کشورهای سرمایه

تر تمایل دارند هژمونی امریکا را مورد چالش قرار دهند. در واقع کم 2360به سال 

های خود شکارا از دولتهای دیگر درون امپراتوری آداران در کشوربسیاری از سرمایه

و هر چه  -کنند ناراضی اندهای اقتصادی پیروی  میبه خاطر این که از سیاست

دار هر کشور از جمله ت سرمایهار حال، طبقکنند. به هتر از آن شکایت میبیش

یه مالی مثل روبین و فولکر از ی سرماامریکا)جایی که بسیاری از رهبران برجسته

موضع حکومت بوش در مورد جنگ و سیاست اقتصادی ناخشنودند(. قادر نبودند 

 موضع واحدی بر له یا علیه جنگ اتخاذ کنند. 

 ی جریان دارد نه تضادچه در شرایط فعلکه آن توانیم مشاهده کنیم یکبار دیگر می

است که شامل تمام  "کل امپریالیسم" نملل مختلف، بله تضاد درو بین بورژواهای

 کنند.شود که زیر چتر امپراتوری امریکا فعالیت میتلف نیز میملل مخبورژواهای 

-سیعشود که در مقابل مشروعیت واین تضادها بیش از هر چیز به خطری مربوط می

داری داری قد علم کرده است، دولی که اکنون در اردوی سرمایهتر سایر دول سرمایه

قطعا امپراتوری امریکا در مقابل  -کندامریکا قرار دارند که چنین بی پرده عمل می

ها هژمونی دار... و نهادهای مختلف نخبگان متعلق به آن، طبقات سرمایههااین دولت

نی نیست که با وجود تمام نفوذ اقتصادی و فرهنگی امریکا دارد، اما این بدان مع
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باشد.  ریکا نیز وجود داشتهمدراین جوامع، وفاداری مستقیم مردمی نسبت به دولت ا

وری گسترده و حکومت طپراما"در واقع شکل حاکمیت امریکا مبتنی بر اصل قانونی

نگی و اقتصادی کند. ممکن است بتوان تقلید فرهیچنین چیزی را طلب نم "مستقل

ی نامید. اما هر قدر نبسیاری از مردم عادی خارج از امریکا را به قول گرامشی، هژمو

دار سایر کشورها دار آن و دولت و طبقه سرمایهی دولت امریکا و طبقه سرمایهرابطه

در امپراتوری غیررسمی نزدیک باشد، این منجر به ایجاد حس وطن دوستی در بین 

شود. به معنای گرامشیایی هژمونی، شورها نسبت به دولت امریکا میشهروندان سایر ک

های دیگر را در دولت امریکا نیز مسوولیت ادغام نیازهای طبقات تحت تابعیت دولت

های دیگر نسبت به گیرد. موافقت فعال دولته عهده نمیبحیطه امپراتوری غیررسمی 

گیرد که هر روعیتی انجام میی مشهطواسی امپراتوری غیررسمی همواره به سلطه

-ی معین دولت امریکا فراخوانده میدولت برای خود قائل است و در مورد هر برنامه

ز یو دستیابی به این موافقت طی پنجاه سال اخیر در مورد مداخالت قهرآم -شود

ها از از این رو بسیاری از این دولت امریکا در سراسر جهان غالبا دشوار بوده است.

به بعد و در واقع  2315های مکرر امریکا در امریکای التین و منطق کارائیب از دخالت

اند، همین طور در مورد دخالت امریکا در سرنگونی تا کنون فاصله گرفته 2365از 

 ها در سایر نقاط جهان و جنگ ویتنام.حکومت

-دولت و حتی عدم پشتیبانی سایر-به این معنی، عدم مقبولیت دخالت نظامی امریکا

موضوع جدیدی نیست. اما این جنبه از نظم امپراتوری به -داریهای پیشرفته سرمایه

ویژه در شریط کنونی عواقب مهمی را در بر دارد. جنگ تجاوزکارانه دولت امریکا در 

های مربوط شرمانه خصلت امپریالیستی داشت و آشکارا به آموزهکه چنین بی -عراق

داری نئولیبرال را در سطح جهانی پیش نظم سرمایهتر حفظ شد که هدف وسیعمی

داری مرکز مخالفت بی های سرمایهحتی در بین دولت -روی خود قرار داده بود
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ای برانگیخت. اما حتی در فرانسه و آلمان نیز که مخالفت در سطح باالیی قرار سابقه

دهند تا بت مینس "تر به بوشبیش"را  "امساله امریک"زیادی از مردم داشت، تعداد 

امپریالیسم خوش "دهد که امکان وجود یک . این امر نشان می"امریکا به طور عام"

(. 201داری به باوری وسیع تبدیل شده است)در کشورهای پیشرفته سرمایه "نیت

ی نظامی امریکا را به عملی فراتر از اقدام یک حکومت معین و شرایط بعدی مداخله

مپریالیسم خوش نیت را به یک توهم تبدیل کرد... اما دوام باور به امکان وجود یک ا

به ویژه حایز اهمیت است:  تر خواهد بود. این موضوعامریکا کماین وضع از ثبات دالر 

تواند حکومت کند. های دیگر میی دولتچون امپراتوری امریکا صرفا به واسطه

به او به علت این  وابسته ایهلتوترین خطر در برابر امپراتوری این است که دزرگب

توازن  ، فقط یک تغییر بنیادی درمئناپیوند مشروعیت خود را از دست بدهند. مط

ها نیروهای اجتماعی در داخل این کشورها و دگرگونی در سرشت و نقش دولت در آن

اما اکنون فضای فکری برای نوعی   توانند به قطع رابطه با امپراتوری بیانجامد.می

ایین فراهم شده است. ترکیب مطالبات طبقات تحت تابعیت و سایر بسیج از پ

های ضد جهانی شدن و ضد جنگ ممکن نیروهای اجتماعی تحت ستم با جنبش

 ی چنین بسیجی را آماده کند.است زمینه

ای وادار به تقاضا از گیری چنین جنبشی، از یک سو عدهبه خاطر وحشت از شکل

گرا ه طور نهادین رفتاری خیرخواهانه و چند جانبهاند که حداقل بامپراتری شده

کنند با استفاده از ترس تروریسم فضا را داشته باشد، و از سوی دیگر برخی تالش می

برای ابراز نارضایتی عمومی در هر کشور محدود کنند. این وضع به خصوص در خود 

مورد این که آیا  گزاران دولت امریکا درشود. پرسش قدیمی بنیانامریکا مشاهده می

و طی دو قرن  -های جمهوری هم خوانی دارد یا نهیک امپراتوری گسترده با آزادی

 -بعدی مکررا از سوی کسانی که در داخل مخالف امپریالیسم امریکا بودند مطرح شده
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دوباره در دستور روز قرار گرفته است. نیاز به حفظ مداخله در خارج با بسیج حمایت 

ترس و سرکوب در داخل  و محدود کردن مخالفان از طریق پراکندنمردم از یک سو 

کند که دولت امریکا ممکن است به عنوان از سوی دیگر این موضوع را مطرح می

تر در های اقتدارگرایانهاش در خارج به روشبخشی از سیاست آشکارا تجاوزکارانه

شت قهرآمیزش را در داخل متوسل شده باشد. اما جذاب نبودن یک امپراتوری که سر

ای کند، به مبارزات ضدامپریالیستی کشش و قدرت تودهداخل و خارج پنهان نمی

داری در قلب امپراتوری و هم در هم در کشورهای غنی سرمایه -بخشدروزافزونی می

 کشورهای فقیر در حاشیه آن.
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-می "داخل"و در عین حال جهان خارج را به  -یعنی امپریالیسم -فراسوی مرزهای خویش است

تر داری( و بدین ترتیب بحران کسب مصرف/مازاد تولید در سطح وسیعآورد)یعنی تبدیل به سرمایه
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رف ط تطابق حرکت به دهند کهاین نویسندگان به روشنی دیدگاه لنین را مورد چالش قرار می

در نزد  "زادرقابت آ"به این معنا نیست که  زاد،ستعمرات با دوره تجارت آسئول در مهای محکومت
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چنین امپراتوری غیررسمی که قانون و هم ؛آورد تمایز قابل شودینخبگان قدیمی آن را به وجود م

 بخشد.می"قدرت"این جا به کار رفته است به آن  در اساسی امریکا به معنایی که
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ها جنگ نگرانی امریکا در مورد این مساله بود که بریتانیایی )که انگیزه 2421جفرسون به جنگ 

کرد(مشروعیت بخشید: پوستان را در مقابل گسترش امریکا در جهت غرب تشویق میمقاومت سرخ

های ما پاسخ ندهند ما کانادا را که خواهان پیوستن به اتحادیه است ها به خواستاگر بریتانیایی"

همراه کانادا به فلوریدا دست یابیم دیگر با همسایگان خود مشکلی  کنیم و هنگامی کهتسخیر می

ای امپراتوری . تشویق انتقال از گسترش قاره"هاستنخواهیم داشت و این تنها راه جلوگیری از آن
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 آورد.ها برای غرامت سنگین آلمان به بار میکه این بدهی

See Michael Hudson’s Super Imperialism: The Economic Strategy of American Empire, New 

York: Holt, Rinehart and Winston, 1971. 

44 .See R. Jeffery Lustig, Corporate Liberalism: The Origins of American Political Theory 

1890- 1920, Berkeley: University of California Press, 1982; and Stephen Skowronek, Building 

a New American State: The Expansion of National Administrative Capacities 1877-1920, New 

York: Cambridge University Press,  1982. 
45 .See Kees van der Pijl, The Making of an Atlantic Ruling Class, London: Verso, 1984, p. 

93. 

46 .This was glimpsed by Charles and Mary Beard even before the war in their analysis  ot he 

passage from the old ‘Imperial Isolationism’ and the newer ‘Collective Internationalism’ in 

their America in Midpassage, New York: Macmillan, 1939, Vol. I, Ch. X, and Vol, II, Ch. 

XVII.60 

47 .This and the subsequent quotations in this section are all from Brian Waddell, The War 

against the New Deal: World War II and American Democracy, De Kalb: Northern Illinois 

University Press: 2001, pp. 4-5. See also, Rhonda Levine, Class Struggles and the New Deal, 

Lawrence: University Press of Kansas, 1988; 

48 .Brian Waddell, ‘Corporate Influence and World War II: Resolving the New Deal Political 

Stalemate”, Journal of Political History 11:3, 1999, p. 2. 

49 .Geir Lundestad, ‘Empire by Invitation? The United States and Western Europe, 1945-52’, 

Journal of Peace Research, Vol 23, Issue 3, September, 1986; and see van der Pijl, The 

Making, chapter 6. 

50 .See Gabriel Kolko, The Politics of War: The World and United States Foreign Policy 

1943-1945, NewYork: Random House, 1968. 

51.See Eric Helleiner, States and the Reemergence of Global Finance, Ithaca: Cornell, 1994. 
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بارز بود  90ی های امریکایی ادامه یافت)این شکاف طی دههآوری و روشرسیدن به فن یتالش برا. 65

شد که در هایی میآوریو طی جنگ افزایش هم یافت(. شرایط ویژه بعد از جنگ شامل کابرد فن

ها برای بازسازی و ارتقاء گذاری به کمک یارانهجریان جنگ شکل گرفته بودند، افزایش تقاضا، سرمایه

های که طی داز وسیعی برای انباشت در تخریب وسیع ارزشنابارآوری تسهیالت جدید همگی چشم

یکا در گشایش رکود بزرگ و جنگ به وقوع پیوسته بود فراهم کرد. نقش منحصر به فرد دولت امر

-سیاسی بین -کننده و مشارکت در ثبات اقتصادینهای مالی تعییم کردن کمکهبازارهایش و فرا

 المللی اساسی بود:



المللی نظام مناسبات بین  

 63 

See Moses Abromowitz, ‘Catching Up, Forging Ahead, and Falling Behind’ Journal of 

Economic History, 46:2, June, 1986, and also ‘Rapid Growth Potential and Realization: The 

Experience  ot he Capitalist Economies in the Postwar Period’ in Edmund Malinvaud, ed. 
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بین سایر کشورهای مرکزی متضمن تجدید تولید گسترده  ربازتولید سرمایه انحصاری امریکا د" 69.
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71. Ibid, p.87. 

72. Ibid, p.81. On the internationalization  ot he state, see also Robert Cox, Production, 

Power, And World Order, New York: Columbia University Pres, 1987, pp.253-267. 



 لئو پانیچ و  سام گیندین

 64 
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 (0)سرپرستی سرمایه جهانی

 

 ن ستم گیندی -لئو پانیچ

 خلیل رستم خانی

کند به راستی باور کرده واز میگویی این گفته را که جغد مینروا در گرگ و میش پر

رسد که امروزه ماهیت امپراتوری دولت آمریکا با تاخیر پذیرفته باشیم، به نظر می

 (1)–هژمونی امریکا  "اضمحالل " –شود فقط برای اینکه سقوط قریب الوقوع آن می

ه های مذبوحاننظامی عراق غالبا به عنوان کوشش لها، اشغااعالم شود. در این نوشته

شود. چیزی که این برای تحمیل دوباره رهبری آمریکا به زور اسلحه تصویر می

یستی آمریکا و نقش مشخص یرند قلمرو و وسعت دولت امپریالگمیها نادیده تحلیل

بی از توانایی اد جهانی در دوره پس از جنگ است . بنابراین ارزیاآن در تکوین اقتص

در قرن بیست و یکم مستلزم  داری جهانیوم آمریکا در شکل دادن به سرمایهمدا

 (9).لیستی استاپردازی درباره خود دولت امپرینظریه

آن، جهانی  لیسم و عموزاده بهداشتی شدهاز امپریاهای معاصر مارکسیستی تحلیل

-اند. اکثر این تحلیلشایسته درباره دولت به دور ماندهپردازی شدن، پیوسته از نظریه
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که  –گیرند که رابطه اقتصاد با دولت رابطه زیربنا با روبنا است یها بر این فرض پا م

الزم و قطعا ناجالب در این صورت ارائه هر گونه نظریه دقیقی درباره دولت عمدتا نا

 –های کلی چپ  به جهانی شدن با اعالم بی ربطی روزافزون ملت یافتاست. دیگر ره

پردازان طبقه ر یک سر طیف، نظریهاند. دپردازی طفره رفتهدولت از این نظریه

سب با جهانی بودن سرمایه را به اداری وجود یک دولت فراملی در تنفراملی سرمایه

شود که قدرت در جهانی بدون ر دیگر طیف اعالم میسپذیرند، در عنوان اصل می

شود و آن این است ت شمرده میدر هر دو یک چیز کم اهمی (4)مرز فاقد مرکز است.

ها تا چه حدی به جای این که قربانیان منفعل جهانی شدن باشند خالق و لتکه دو

های پرشمار به اندازه تنها  وابستگی سرمایه به دولتمجری آن هستند. در نتیجه نه 

داری جهانی اخص دولت امریکا در تکوین سرمایهشود بلکه نقش شکافی تایید نمی

 شود.به حاشیه رانده می
امپریالیسم و جهانی  چارچوب مناسب فکری به منظور درک یکگذاری برای پایه

عد دولت امپریالیستی پردازی درباره سه بُدر زمان حاضر، الزم است از نظریهشدن 

الزمه جدایی حوزه گیرد. عد اول رابطه آن با انباشت را در بر میشروع کنیم. بُ

مستقیم در  ز شرکتگیری دولت اداری فاصلهسیاسی از اقتصادی در درون سرمایه

دولت فعال ملزم به  گذاری یا تملک مازاد است، اما یکدهی تولید، سرمایهسامان

بنایی است که از طریق آن این امور گذاری و زیرحفظ یک چارچوب قضایی، قانون

د کالن را اکار پاسداری کند، اقتص –شود و نیز باید از نظم رابطه سرمایه انجام می

تواند وجود داشته باشد داری نمیدهنده عمل کند. سرمایهآخرین واماداره و به عنون 

شان به ها بر اساس وابستگیها این کارها را انجام دهند و دولتمگر این که دولت

شان ناگزیر به خاطر بنیاد مادی مشروعیتمد خودشان و انباشت خصوصی برای درآ

 از انجام این کارها هستند.
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ت ه تنها پاسخ واکنشی به تضادهای ناشی از فرایند انباشنقش دولت در این زمین

انباشت  های پیشرفته برای پیشبرد و راهبریداری روشهای سرمایهنیست. دولت

اند و بر این اساس وراندهمحدود کردن مشکالت آینده پر بینی وسرمایه و برای پیش

نه به عنوان مستقل از  دار را تصور کنیم.دولت سرمایه "ل نسبیاستقال"است که باید 

وانایی اقدام از طرف کلیت نظام داری، بلکه در برخورداری از تهطبقات یا اقتصاد سرمای

طر ها  به موفقیت انباشت در مجموع به خا، در عین این که وابستگی آن)آزادی عمل(

 کند. آنود میها را )نسبی( محدید خودشان به هر حال این تواناییتولمشروعیت و باز

هایی است که هر ست، محدوده دقیق و ماهیت تواناییچه مستلزم پژوهش تاریخی ا

 دولتی پرورانده است.

سی، غیر ممکن ا، شکل حاکمیت سیعد دوم دولتچنین پژوهشی بدون پرداختن به بُ

-داری مستلزم فاصلهجا جدایی دولت از جامعه در درون نظام سرمایه است. در این

ی است. این کار در عین ساختار طبقاتی در قانون اساسگیری حاکمیت سیاسی از 

ها را به صورت طبقات مخالف و دولت قاتی و نمایندگان آندهی منافع طبحال سامان

ان چارچوب عد دوم، استقرار حاکمیت قانون به عنوز این بُازد. یک وجه اسممکن می

پس از جنگ خود  هکان است. یک وجه دیگر که تنها در دورسیاسی لیبرالی برای مال

داری به عنوان شکل هنجاری دولت سرمایهکراسی لیبرالی وتقرار دمرا نشان داده، اس

جا باید مشخصا تحلیل شود میزان نسبیت آزادی عمل دولت آنچه در این (5)است.

شروعیت دولت دارند ی بین بازیگران اجتماعی و دولتی چه تاثیری بر ماست: پیونده

 دهند؟ن را در رابطه با انباشت شکل میهای آو آیا توانایی

 

 داریتعریف امپریالیسم سرمایه

ای و کشوری دولت و جنبه اول وجود دارد، شکل منطقهجنبه سوم که تلویحا در د

تر کردن پیوندهای اقتصادی در درون داری از طریق عمیقهرمایسداری است. سرمایه
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ت رشد آن از فرایند ایجاد مرزها تکامل پیدا کرد، در حقیق ییقهطفضاهای خاص من

لی مدرن در درون این مرزها های مشان از هویتبه وسیله کشورهای مختلف و تعریف

ترین روابط بودند، پیوندهای وجود این اگر چه روابط ملی فشردهناپذیر بود. با تفکیک

 تی انباشملللاقابل حلی میان فضای بین. نباید تضاد غیرمللی هرگز غایب نبودندلابین

لمللی امواره بازیگران صحنه اقتصادی بینها هها فرض کنیم، دولتو فضای ملی دولت

است که آیا فعالیت یک دولت با  اند. در این جا بررسی این موضوع ضروریبوده

ار است یا نه و آیا لمللی سازگاارزش و حاکمیت قانون به سطح بین ترش قانونگس

ازگاری سهای دیگر در ش داد که با اقدامات دولتتوان به نحوی آن را گسترمی

یی منطقه –های ملی های میان شکلها و همیاریرسی تنشمتقابل باشد. این کار بر

مللی سرمایه را در چارچوب روابط اقتصادی، سیاسی و لادولت و انباشت بین

 سازد.پذیر میها امکانایدئولوژیک میان دولت

کهن حاکمیت سیاسی  داری، تاریخحوزه سیاسی در سرمایهبا جدایی حوزه اقتصاد از 

ن را آکند، تحلیل اتوری بر مناطق و مردمان تحت اختیار شکل نوینی اختیار میامپر

دی سرمایه به گسترش کاهش داد. در عوض اگر درک از اتوان به گرایش اقتصنمی

اطر بسپاریم، امپریالیسم را به عنوان شکلی از حاکمیت گسترش یافته سیاسی در خ

گردد که شود به نقشی مربوط میداری توصیف میسم سرمایهآنچه به درستی امپریالی

-ن ارزش و مناسبات اجتماعی سرمایهی قانواداری در گسترش فضهای سرمایهدولت

ها و توسعه کنند. کنش متقابل تاریخی میان سلسله مراتب دولتداری ایفا می

ا ای و استعمار رخ داد. اممنطقه از طریق گسترش ترداری پیشهنامتوازن سرمای

-این امر بازی کردند و رقابت بین قش مهمی درداری ننیروهای اجتماعی پیشاسرمایه

های هژدهم، نوزهم و اوایل قرن بیستم با کنار زدن داری در طی قرنلمللی سرمایها

ز گرایش به رقابت برخی از رقبا همراه بود که در ذات حاکمیت صوری امپراتوری و نی

 ها در این شرایط است.میان امپراتوری
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هایی است که جدایی حوزه جا مورد پژوهش قرار گیرد روشچیزی که باید در این

المللی گسترش پیدا کرد. برای این سیاسی در طی قرن اخیر به سطح بیناقتصادی از 

هم درک هم درک از بازاری شدن و کاالیی شدن تدریجی زندگی اجتماعی و 

داری در ای سرمایهمنطقه –ها دولت کشوری فرایندهایی الزم است که از طریق آن

واسط قرن بیستم، جهانی و در ساختار کراتیک خود تا اوشکل هنجاری لیبرال دم

ت تحت عنوان مللی حک شده. هر دوی این تحواللالمللی و حقوق بینانهادهای بین

های خاصی در همان فرایند ه طبق آن دولترسمی رخ داد کنوعی امپریالیسم غیر

لمللی سرمایه به وسیله بورژوازی اسیاسی و حقوقی برای انباشت بین جاد شرایطای

رش عمومی بازتولید ت، مسئولیت ایجاد شرایط سیاسی و حقوقی برای گسخود

 مللی را به عهده گرفتند.لاداری در سطح بینهسرمای

داری بلکه روابط هتاریخچه توسعه ناهمگون سرمای اانداز است که نه تنهدر این چشم

بخشی از داری را باید دید. به عنوان ههای پیشرفته سرمایتغییر یابنده میان دولت

ها ها نه تنها بر نابرابری دولتگذار از امپریالیسم رسمی، برابری حقوقی میان ملت

-راتب بین خود دولتپرده افکند، بلکه شکل جدیدی از سلسله م "مرکز و پیرامون"

للی، ملازه اقتصادی از سیاسی در سطح بینهای پیشرفته برقرار شد. فرایند جدایی حو

داری ه، نیز به این معنا بود که رقابت سرمایدارییهاتسهیل کردن ادغام جهانی سرم

پردازان ای که نظریهداری، به گونههوما به شکل رقابت درون سرمایدیگر لز

شود. اینک به کردند، ظاهر نمیتدای قرن بیستم آن را درک میمارکسیست در اب

 پردازیم.تاریخچه این رقابت می

 

 امپراتوری گذشته

داری ههای مطلقه اروپا در بدو پیدایش سرمایهای تجاری دولتگرچه امپراتوری

تعقیب سود از طریق ایجاد  –داری هند، اولین امپراتوری که منطق سرمایتداش حضور
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 –هاروابط مالکیتی سرمایه به مستعمرهدر تولید رقابتی به جای مبادله و صدور ارزش 

دولت انگلستان قرن  ،با وجود این (6).کرد، امپراتوری انگلستان بودهدایتش می

د، در دامپراتوری مناطق مستعمراتی خود را گسترش میانوزدهم حتی در حالی که 

پیشگام بود: با پشتیبانی از  "رسمیرامپریالیسم غی"عین حال در نوع جدیدی از 

در خارج از  "دوستی"اری و های دو جانبه تجگذاری خارجی و پیمانهسرمای

های دیگر به این بازارها، با اجازه دسترسی دادن به سرمایه امپراتوری اداری و حتی

ای کارکرد قانون لذا انگلستان نقش اول را در گسترش برخی از شرایط کلیدی بر

، اعم از سیاست تجارت آزاد تا استاندارد طال، ایفا کرد. المللیر سطح بینارزش د

داری به های پیشا سرمایهای منطقهساز از امپریالیسمت دورانی حرکبذرها

 داری از نوع مدرن در این واقعیت نهفته است.هیالیسم سرمایامپر

ار انگلستان برقرار بود. داری و استعمهسرمای ت، تنشی مداوم میان الزاماگذشته از این

داری را به مستعمرات خود هانگلستان حتی در حالی که مناسبات مالکیتی سرمای

داری را زیر نظر داشت و حتی در برخی موارد هرمایسکرد، مناسبات پیشاصادر می

های باز شاخص رابطه میان مد که بازارآکرد. به ندرت پیش میها را تقویت میآن

های شور مادر باشند. کسب پشتیبانی برای تجارت آزاد از دیگر قدرتها و کمستعمره

ی خود و نیز ها از طریق محافظت از بازارهاداری هم مشکل بود ، چون آنهسرمای

کوشیدند. اما این اد مستعمرات برای جبران عقب ماندگی خود از انگلستان میایج

ها یا حتی الشیی مهار چان توانااین مطلب بود که انگلست ای دیگر از بیانتنها نحوه

تسلط خود را برای مدت طوالنی ندارد. به بیان  های تازه در برابرممانعت از چالش

مللی جدایی حوزه اقتصادی از سیاسی در موج جدید جهانی شدن لابیندیگر، شکل 

ها در اساس در ارتباط با ناقص بود. دولت 0291و  0781های داری بین دهههسرمای

کردند، و مل میهای خاصی عشان به روشاشت و حاکمیت سیاسی ورای مرزهایانب

ه ها، کنترل مسیرهای تجاری، مداخله نظامی و بکوشیدند از طریق تحمیل تعرفهمی
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ویژه جلوگیری از ورود در امپراتوری، امتیازهای ملی کسب کنند. گسترش استعمار، 

شکل جدیدی از حاکمیت سیاسی و  یبرالی به عنوانوکراسی لمقاومت در برابر دم

داری هسرمایضادهای شدیدی در هر سه بعد دولت ت، تی رابطه هر دولت با انباشهویژ

 امپراتوری بود. –ایجاد کرد. پی آمد آن رقابت درون 

-پردازی مارکسیستی امپریالیسم در آن زمان این تضادها را غیر قابل حل مینظریه

داری بود که شاخص های از سرمایردازان برای مرحلهپدید. امپریالیسم واژه نظریه

همراه سیاسی شدن رقابت در ها عبارت بود از اشباع انباشت به هایش به اعتقاد آن

. تعریف ق رقابت درون امپریالیستی(از طریمیهن )از طریق سرمایه مالی( و در خارج )

کرد که امکان را فراهم می داری اینای از سرمایهها از امپریالیسم به عنوان مرحلهنآ

تناب کنند. با وجود ت ناشی از یک نظریه عمومی فراتاریخی امپریالیسم اجمشکالاز 

سم در چارچوب مقطعی آن روزگار یآور است که به محض این که امپریالاین شگفت

ها حوزه تاریخی را در یک بینادگرایی نظری منجمد کردند که آینده را تفهیم شد، آن

پردازان برای داری(. توقع از این نظریههمرحله سرمای "باالترین "ز آن نبود )گریزی ا

تر از لحاظ پذیر و غنین انعطافخ منصفانه نیست. اما یک نحوه بیاگویی تاریپیش

ه ب (8)توانست در را برای امکانات دیگر باز بگذارد. لنین در را بست،مفهوم دولت می

های بعدی مارکسیستها در باز کردن این در به و نسلویژه در مناظره با کائوتسکی، 

دیگر را مطرح کرد، مدهای آدند. کائوتسکی حداقل پرسشی درباره پیکندی عمل کر

-ههای سرمایداشت محدود بود به دیپلماسی دولتذهن چه دراما در عین حال آن

ل موجه با دلی کردند. لنین تا حدیعمل می "شانمنافع عمومی"داری که بر اساس 

پردازان امپریالیسم، از جمله ه جدی. اگر نظریهکرد و ناین نظر را حدسی تلقی می

وردار بودند و به جای توصیف امپراتوری تری برخ، از ذهن تاریخی(7)شومپیتر 

امپریالیسم "ارت آزاد و امپریالیسم، درباره ی دوگانگی کاذب میان تجانگلستان بر پایه

 تری به جا بماند.مکن بود میراث نظری نوید بخشم کردندیرت آزاد آن پژوهش ماتج
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 اوج گیری امریکا

داری هبه بعد، آمریکا مسئولیت معکوس کردن چند پارچگی نظام سرمای 0241از دهه 

مللی را از طریق ایجاد تدریجی یک نظم نوین جهانی به عهده گرفت که لابین

ور کردن باشت پیوسته سرمایه. بارآزاد و ان : تجارتهای آن عبارت بودند ازشاخص

های میان وانایی آن برای کاستن از تنشتن عاملیت دول آمریکا و واین پروژه بد

ای دهداری ممکن نبود پدیهای سرمایهالمللی دیگر دولتنیازهای کشوری و بین

، یا گسترش سرمایه آمریکائی در گیری قدرتی جدیدتاریخا متمایزتر از صرفا اوج

ان عامل خود آگاه تکوین مللی، در حال پیدایش بود: دولت آمریکا به عنولاسطح بین

ت به سوی جهانی کردن قانون کرد و بر حرکداری حقیقتا جهانی عمل مییهاسرم

 ها نظارت داشت.ها و نیز روابط بین دولتارزش از طریق تغییر ساختار دولت

ه غربی در های آن در نیم کرشهتوری امریکا از نا کجاآباد سر در نیاورد. ریامپرا

امپراتوری پهناور و "چه جفرسن نجمهوری قرار دارد، در آهای گسترش سرزمین

داری در یهانامید. آمریکا در قرن نوزدهم از پیوند توسعه پویای سرم "دانیگرخود

درو ویلسن در در خارج رشد کرد. به رغم بلندپروازی و (2)داخل و دکترین مانرو 

عمدتا( غیر رسمی آمریکا در نیم انی اول برای گسترش امپریالیسم )جه پایان جنگ

کافی برای جهانی کردن قلمرو یی ود، در سطح جهانی دولت آمریکا تواناکره خ

و جنگ  (01)اتوری خود را تنها از طریق کوره حوادث رکود بزرگ، نیو دیل امپر

که یک  توجود نداشتاریخی  دست آورد. در آن زمان هیچ پیشینهجهانی دوم به 

ی مستقیم بالعوض، هاوه اقتصادی خود کمکی رقبای بالقاقدرت بزرگ برای احی

یحی استقرار چارچوب نهادی چند جانبه برای ورانه، روابط تجاری ترجآهای فنمکک

پردازی قدیمی مارکسیستی از لمللی این کار را کرد. این امر از فهم نظریهاثبات بین

 (00)رفت.فراتر میامپریالیسم کامال 
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-ن دولت بود. برای این کار الزم بود دولتدمللی شلافا بینجا صرمساله مهم در این

را  یم هم اهنگی مدیریت بر نظم داخلی خودتقئولیت مسسداری مههای سرمای

 داری در مجموع سهمی داشته باشند.همللی سرمایلابپذیرند تا در اداره نظم بین

اصی شد، این موضوع معنای خآهنگی زیر لوای او انجام میمبرای امریکا که این ه

داری جهانی. یهایکا به شکل بازتولید و گسترش سرمی آمرداشت: تعریف منافع مل

امریکا تماعی بندی اجاینده گروهی از نیروهای خاص صورتدولت آمریکا کماکان نم

دار امریکا هسرمای های غالب طبقهبود، اما راهبردهای انباشت فزاینده جهانی بخش

. نقش دادکاهش می کردهایی را که این نمایندگی با نقش جدیدش ایجاد میتنش

ه وضوح در سند پنهانی شورای امنیت داری جهانی بهتازه دولت آمریکا در سرمای

محیط جهانی "، ساختن با این عبارت بیان شد NSC-67با عنوان  ،0251در سال  آمریکا

تحاد شوروی حتی اگر اند باقی بماند و شکوفا شود...یی بتواکاکه در آن نظام آمری

نظم میان  ود برای این که نبودِما با مشکل بزرگی روبرو خواهیم ب شته باشدوجود ندا

رن بعد، واژگان به کار رفته در نیم ق (09)"شود.ناپذیر میها بیش از پیش تحململت

رده بود، اما پروژه حاکمیت جهانی بوش چندان تفاوتی نک 9119 "راهبرد امنیت ملی"

 ن کرد.شد آشکارا عنواضوعی بود که میواینک م

چیزی که امپریالیسم بی نام آمریکا را ممکن کرد البته بستگی بسیار به رابطه آن با 

بر مشروعیتی نیز استوار بود داری در جهان داشت، اما هانباشت در اقتصاد اصلی سرمای

داد. عقاید لیبرال ر خارج در اختیار دولت آمریکا قرار مید "کراسی آمریکاییودم"که 

های های حقوقی و نهادهای سیاسی به این ادعا که حتی دخالتوکراتیک؛ شکلدم

دند، و بخشیسی و آزادی است، اعتبار میاروکنظامی امریکا به خاطر حقوق بشر، دم

اسی امریکا در ورای ، حقوقی و قانون اسهای اداریقابلیت بازتولید بسیاری از شکل

های دیگر دولتها برای ایجاد پروازیکرد و به بلند، مقلدان را ترغیب میایاالت متحده

 زد.نظیر آمریکا دامن می
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های نهادی و فرهنگی درون ماعی یا سنتتتوجه به گوناگونی ساختارهای اج االبته ب

. به دبدل آمریکا شدن ها نسخهها این گفته بدان معنا نیست که این دولتاین دولت

نفوذ و تسلط آمریکا و  (01)عکس، آن چه پدیدار شد ترکیبی پویا بود که اندرکنش 

 ها به بازیگران صرفا منفعلد. این دولتداملت را بازتاب می –های هر دولت ویژگی

مللی شدن دولت لاد، استقالل نسبی در رابطه با بینامپراتوری آمریکا هم بدل نشدن

ب بازتاازن نیروهای اجتماعی و ابتکارهای سیاسی در هر دولت را توکرد که نیز عمل 

تر از فشارهای نشات داد که به نحوی مستقلن میها امکاو این وضع به آنداد می

های ای انجام مسئولیتا، به امریکا بربندی اجتماعی آمریکاز درون صورتگرفته 

معموال  هابیاورند. اما با این کار آنداری جهانی فشار هدر مدیریت سرمای ممتازش

پذیرفتند که آمریکا به تنهایی از توانایی ایفای نقش اصلی در گسترش و آشکارا می

داری و محافظت از آن برخوردار است. به این مفهوم دولت آمریکا هبازتولید سرمای

 ای بود.امپراتوری یگانه

 

 نظم نوین جهانی

می آمریکا به کاربرد رایج واژه رسراتوری غیروکراتیک امپمشروعیت لیبرال دم

 که گستره تردید استبه جای امپریالیسم منجر شده است. اما قابل  (04)"هژمونی"

ه درستی با مفهوم وان بتم را بونگ جهانی دکامل ماهیت قدرت آمریکا پس از ج

امشی مونی به وسیله گرد هژنه که کاربرگو و همان یی درک کردهژمونی به تنها

پذیر کیفیت حاکمیت فهوم طبقه حاکم را کنار نگذاشت بلکه نوع معین و تغییرم

یز نباید مفهوم طبقات حاکمه به خصوصی را مورد بررسی قرار داد، مفهوم هژمونی ن

ده و وسعت واشتن غالبا به کم بها دادن به محدر بزند. این کنار گذامپراتوری را کنا

امپراتوری آن منجر شده ای باز تولید منزلت قدرت ساختاری آمریکا و توانایی آن بر

 شود، که به ویژه در میان چپ بسیار قوی است،دیده می یایشت. این وضع در گراس
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ن دیگر نگرانی شود یا نخبگاکه هر گاه شکاف میان آمریکا و دیگر اقتصادها کم می

اصی رخ ند یا شکست نظامی خکنابراز می وژیک خود را از روش رهبری امریکاایدئول

 د.آورل برتری آمریکا به عمل میرباره افویی دزدههای شتابگیریدهد، نتیجهمی

-ای رایج بود. احیای اقتصادی دیگر دولتتا اندازه 0261این نحوه تفکر در اواخر دهه 

بسیاری را به جایی کشاند که  ،ی پیشرفته، به ویژه ژاپن و آلماندارهای سرمایه

د تا وبندی بر مبنای شرایط یگانه دوره پساچنگ بتر زدوبیش 61و  51بگویند دو دهه 

تر حاضر بنیادی برای یک نظم نوین آمریکایی برای جهان. حتی کسانی که پیش

متقاعد شدند که  0281سخن بگویند، در دهه  "دعوت به امپراتوری"بودند درباره 

اپن و اروپای پس از جنگ با وجود این، ژ (05)شود امپراتوری نامید.آمریکا را اصال نمی

تر تحت نفوذ تر و بیشکاستند، بیشاین که از شکاف اقتصادی با آمریکا می حتی با

شدند. ماهیت متغیر گرفتند، در آن ادغام و به آن وابسته میامپراتوری آمریکا قرار می

ن ساز بود. در حالی که ایرمایه در این موضوع بسیار سرنوشتالمللی سهای بینجریان

گذاری در اوراق بهادار را به ه امپراتوری انگلستان شکل سرمایهسیطر تحتها جریان

. ها(برای توسعه زیرساختها ولتدای وام به رفته بود )به عنوان مثال، اعطخود گ

 ءز منشاا، عمدتا گذاری مستقیم خارجیجریان مسلط سرمایه به شکل سرمایهاینک 

 ، بود.آمریکا

پشتیبانی کامل  اهای چند ملیتی امریکا بیله شرکتکه اغلب به وساین نفوذ و ادغام 

ه امریکایی به عنوان یک یاشد، به این معنا بود که اینک سرمدولت آمریکا انجام می

 های متعدد اجتماعی دیگر وجود داشت.بندینیروی مادی اجتماعی در درون صورت

تر از تی و مناسبات کارگری عمیق، حقوق مالکیاثر این امر بر مناسبات اجتماعی  (06)

نست داشته باشد و مستلزم پیوندهای مستقیم اتواثری بود که جریان خالص مالی می

، فرایندهای تلفیق شده تولید ان محلی بود. به عالوه، فروشندگان و خریدارهابا بانک

کردند، همچون وابستگی تجاری، از اثر محدود های چند ملیتی ایجاد میکه شرکت



 لئو پانیچ و  سام گیندین

 78 

کننده بر اقدامات حمایتی و اثر تقویت کننده بر فشار به نفع تجارت آزاد برخوردار 

ن هم بودند. لذا ورای پیوندهای سیاسی و نظامی دوره جنگ سرد که پیش از آ

گذاری مستقیم دادند. سرمایههای مد نظر شکل میداشتند به یک رشته از گزینه

های های بازرگانی، شرکتیی، دانشکدهقوقی و مشاوره امریکاهای حآمریکا، موسسه

ان آمریکایی را در پی خود آورد. تغییر ساختار نیروهای دارگذاری و حسابسرمایه

لی که با این روند همراه بود، به نوبه خود در اثر اتکای نظامی خادطبقاتی و نهادهای 

، بلکه برای محافظت در مقابل گسترش طلبی شوروی به آمریکا  تقویت شد، نه تنها

 ها در بخش اعظم جهان سوم.داران آن شرکتگذاری سرمایهبرای امنیت سرمایه

 

 چرخش نو لیبرالی 

مللی احیا شده میان لارونق طوالنی در چارچوب رقابت بینهایی که در پایان تنش

مذاکرات مجدد بر  داری پیشرفته پدیدار شد، پیرامونهای سرمایهآمریکا و دیگر دولت

نه بر سر چالش علیه سیطره کارهای ترتیبات پس از جنگ بود و و راهسر شرایط 

ای های تعیین کنندهبه گام 0281. به عالوه حل شدن بحران اقتصادی دهه آمریکا

ت آمریکا از شروع آن دهه برای ساماندهی دوباره پایه مادی نقش وابسته بود که دول

انضباط ضد اه کارهای این برنامه )ت. شاید ربرداش مامپراتوریش از طریق نولیبرالیس

تورمی، آزادسازی و گسترش بازارها ( اقتصادی بوده باشد، اما نولیبرالیسم در اساس 

یک راهبرد سیاسی برای تغییر توازن نیروهای طبقاتی بود. امتیازهایی که طبقات 

قویت شده ت 0261کراتیک تازه در دهه وفرودست کسب کرده و در اثر فشارهای دم

شدند الزمه نولیبرالیسم نه معرفی می تانعی بر سر راه انباشد، اینک به عنوان موبودن

ها نهای نهادین آکه تضعیف شالودهلست آوردهای پیشین، بتنها معکوس کردن د

ای دولتی در آمریکا به نفع همل تغییری در سلسله مراتب دستگاهبود، این کار شا
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ر موسسات نیو دیل در داخل و وزارت خارجه و به ضر (08)داری و فدرال رزور خزانه

 در خارج بود.

لی را در پیش گرفت، اما  ی نولیبراهاالبته آمریکا تنها کشوری نبود که سیاست

شکل "داری تحت های داد. از آن پس سرمایبه این سو به آمریکا جایگاه تازهحرکت 

ی تولیدی برا یهایکرد که نه تنها احیای پعمل می "نوینی از حاکمیت اجتماعی

در دیگر کشورهای  ی برای بازگرداندن شرایط سودآورتسلط آمریکا بلکه الگوی

داد. الزمه داری جهانی را نوید میهم سرمایته و یک چارچوپ حقوقی برای ادغاپیشرف

های تغییر از طریق برنامه "یبرالیسم اجباریقانونی کردن نول"جنبه آخر هم 

پول و بانک جهانی و هم امریکایی شدن روز افزون قانون  مللیلاساختاری صندوق بین

 (07)تجارت بود. 

تثبیت شده  ولیبرالی امپراتوری آمریکا عمیقااختار نر ستغیی 0221زمانی که در دهه 

بود، مشخص شد که دوره پس از جنگ صرفا یک گسستگی موقت میان دو مرحله از 

ی آمریکا بسیار برتر از هر دولت رقابت درون امپریالیستی نبوده است. قدرت نظام

ورهای دیگری بود و حتی پس از سقوط اتحاد شوروی، نیروهای مسلح تمام کش

گر کماکان از طریق جریان اطالعات، ترتیبات فناوری و داری دیپیشرفته سرمایه

هنگی راهبردی به شدت با آمریکا تلفیق شده بودند. سرمایه صنعتی و آالزامات هم

تر کرد، در حالی که سرمایه اروپایی و سوخ خود را در اروپا و آسیا عمیقمالی آمریکا ر

عیین در پیش گرفتند که نولیبرالیسم ت ژاپنی در داخل و خارج عمدتا مسیر رقابتی را

کرد. رشد اقتصادی امریکا یک بار دیگر از اروپا و ژاپن پیشی گرفت و وابستگی این می

گذاری مستقیم خودشان تامین پیش با سرمایه آمریکا، که بیش ازدو به بازارهای 

گذاری ژاپن و اد. سرمایهتر تغییر شکل دشان را بیششد، الگوهای تولید و مصرفمی

آلمان در صنعت خودروسازی آمریکا یا تغییر ساختار صنعت خودروسازی کره جنوبی 
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 ند، میزاقادر به انجامش نبودن (02ها)ه جنرال موتورز، به نحوی که چبولبه وسیل

 دهد.بیش تری از ادغام را نشان می

یین معیار نگی و تعرزرو از لحاظ عرضه نقدی لدر چارچوب این ادغام بود که فدرا

جهانی به شکلی ظاهر شد که مجله اکونومیست آن برای تغییرات نرخ بهره در سطح 

الی منشا این تحول در رشد سرمایه م (91)نامید. "در عمل، بانک مرکزی جهان"را 

نهفته بود. به ویژه زمانی که وال استریت بر  (90)المللی در طی دوره برتون وودز بین

 "انفجار بزرگ"بازار تازه دالر اروپایی در لندن مسلط شد. بر این پایه بود که اولین 

رخ داد و در پی آن، با شوک  در نیویورک 0281حذف نظارت دولتی در اواسط دهه 

مللی لانفحار بازارهای مالی داخلی و بیناح کرد، ایبرالی را افتتکه دوران نول (99)ولکر

سرمایه مالی با  به نمایندگی ازداری )ت سرمایهن یک دولاآمد. واکنش آمریکا به عنو

و به عنوان یک دولت امپراتوری )که قصد داشت با  (داری امریکاهدف تقویت سرمایه

( به تغییر ساختار مالی پشتیبانی کندهای جهانی امریکا از سرمایه انجام مسئولیت

دردناک تولید صنعتی در اقتصاد آمریکا منجر شد. این تغییر ساختار به همراه 

یکا کشانید. بازارهای بیش از پیش پیچیده وال استریت، پس اندازهای جهان را به آمر

 گذاری امریکا واسطههای سرمایهمللی و رو به رشد بانکلادر عین حال، نقش بین

ز آسیا شد و بیش از گذشته بر ها در سراسر اروپا و بخش عظیمی اادغام شرکت

دار بودن ریشه"گذاشت. خالصه این که ، ها تاثیر گیری صنعتی و مالی آنجهت

 (91)های امپراتوری را تقویت کرد. ال استریت و دولت آمریکا تواناییو "مشترک

سه بعد اقتصادی،  لی به همراه گسترشمللاکوین امپراتوری آمریکا در سطح بیلذا ت

تر مورد بحث قرار گرفت، در درون داری که پیشدولت سرمایه –ای سیاسی و منتطقه

تصادی از یک شکل تاریخی مشخص بوده است. با گسترش جدایی داخلی حوزه اق

ممکن  "غیر رسمی"للی، تفکر درباره یک امپراتوری المحوزه سیاسی به حیطه بین

کراتیک وهای لیبرال دم، به طور عمده، شکلهادر این حال که دیگر دولتشده است. 
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-داری جهانی میها به نظارت بر سرمایهگیرند و آمریکا از طریق این دولتبه خود می

 شود.ای از حاکمیت سیاسی امپراتوری پدیدار میپردازد. نوع یگانه

رد. اول، به جای پراکندگی رح زیر خالصه کتوان به شن را میگی اصلی آچهار ویژه

ه گر پروژاننمای ، توسعه پساجنگ امپراتوری آمریکامللیلاداری بینپیشین سرمایه

سیاسی گام به گامی متمایل به هدف جهانی لیبرال و فراگیر با انباشت بدون مرز بود. 

داری جهانی بود. ایجاد لین امپراتوری کامال متمایل به ایجاد یک سرمایهاین او

لمللی امللی تازه در آن زمان نشان از پیدایش یک دولت الگوی بینلادهای بیننها

دهند که به همین شکل هم باقی ی ملی تشکیل میهادولت نداشت، این نهادها را

 اند.پراتوری تازه امریکا ریشه دواندهمانده و در ام

صرف  دوم، دولت آمریکا در راس یک امپراتوری جهانی، چیزی بیش از یک عامل

داری اد و اداره سرمایهت ایجه آمریکایی بود، این دولت مسئولیمنافع ویژه سرمای

هایی نبود این کار هم تنها ناشی از تواناییجهانی را نیز به عهده گرفت. توانایی انجام 

های ملیتی آمریکایی تواناییهای چند رکتآمریکا در داخل پرورانده بود. شکه دولت 

ها اشاعه یافت. در عین دند و قدرت امپراتوری آمریکا از طریق آندولت را تقویت کر

های کشوری را به تحلیل لمللی استقالل بورژوازیاحال، رسوخ سرمایه در سطح بین

توانست امپراتوری غیررسمی ها را نسبت به راهبردهایی که میبرد و خصومت آن

 ، برانگیخت.آمریکا را به چالش بطلبد

های دهی گزینهرسمی آمریکا شامل سامانامپراتوری غیر سوم، شکل حاکمیت

بازتولید شرایط انباشت سرمایه جهانی  هانی بود که آوهای دیگر به نحنخبگان دولت

ترین خودشان الزم تشخیص دهند فشردهرا برای بازتولید  "هانظم میان ملت"و 

-پیشرفته سرمایه هایلیسم نوین میان دولتندهای نهادی و اقتصادی در امپریاپیو

تر با شان پیشترین پیوندهایهای امپراتوری پیشین که نزدیکداری )از جمله دولت

تولید وابستگی ها کماکان از بازهای خودشان بود( ایجاد شد. این دولتمستعمره
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رسمی آمریکا ها در درون امپراتوری غیربردند، اما جایگاه آنجهان سوم بهره می

 کرد.های امپراتوری محدود میدن رویهآورر به اجرا در ها را داستالل آن

های شبه کینزی مدیریت ونیسم و جنگ سرد بلکه شکلم، نه تنها کسرانجام

ت رفاهی پساجنگ و فرایند های دولاتخاذ شد، نظام 0245مللی که در لااقتصادی بین

با پروژه  داریهای سرمایهجهان سوم وسیله انطباق دیگر دولتزدایی در استعمار

دچار بحران شدند، اما  0281های انطباق تا دهه امپراتوری امریکا شدند. همه این روش

داری در مقابل های پیشرفته سرمایههیچ چالش بنیادی از جانب دیگر دولت

های نیروهای مردمی و ضد استعماری جهان امپراتوری آمریکا پدیدار نشد و چالش

ند یا به حاشیه رانده شدند چرخش نولیبرالی در سوم یا شکست خوردند یا هضم شد

های ختار و روی آوردن دیگر دولت، تغییر ساریکا و جهانی شدن تقریبا کامل آنآم

به سوی رقابت اقتصادی، حرکت  –ونیستی پیشین های کماز جمله دولت –جهان 

 داری را در پی داشت. همتر شدن مناسبات اجتماعی سرمایهآزاد سرمایه و ژرف

ین وضع و المللی نقشی اساسی در تسهیل اهادهای مالی بینبازارهای مالی و هم ن

 ریکا ایفا کردند.تقویت قدرت امپراتوری آم

 

 غول متزلزل؟

انداز چند دهه از بین برود، در هر چشم این تصور که قدرت یک امپراتوری ظرف

افول قدرت اقتصادی رسد. در نتیجه همواره این ادعا که تاریخی به نظر نامحتمل می

رسید. امروز چه طور؟ آمیز میبرد به نظر اغراقآمریکا رهبری آمریکا را به تحلیل می

 ای از چند داده شایان توجه است: ع از پایه مادی امپراتوری، گزینهبرای شرو

-81( در بیست سال طالیی مریکا )تولید ناخالص داخلینرخخ واقعی رشد اقتصاد آ

داری خیلی باالتر بود، کشورهای سرمایهود، حال آن که رشد دیگر درصد ب 7/1؛0251

که نه تنها از نرخ  –درصد بود  4/1( 0274-9114)نرخ رشد آمریکا در دو دهه گذشته 
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خ ( بلکه از نر0201-51و  0781 -0201 -0711 -81)های پیش از عصر طالیی رشد تمام دوره

 (94)تر بود.در این دوره باال 8ی گروه رشد تمام کشورها

درصد بود  5/9به طور متوسط  0251 -81رشد بارآوردی تولید صنعتی آمریکا در دوره 

وره داری پیشرفته است، در دط به دیگر کشورهای سرمایهوکه خیلی کمتر از نرخ مرب

پیشی  8دهای گروه اپیدا کرد و از تمام اقتص شدرصد افزای 5/1خ به ، این نر9114-0274

دست مزد کارگری  نرخ رشد بارآوری تولید صنعتی آمریکا از رشدویژه، ه گرفت. ب

 (95). باالتر بوده است

ریکا تقریبا برابر با مجموع هزینه مربوطه ژاپن، م، هزینه تحقیق و توسعه آ0270در 

، این مبلغ در آمریکا بیش از مجموع 9111آلمان، انگلستان، ایتالیا و کانادا بود، تا سال 

هوا  نعتصآوری پیشرفته )بود. سهم آمریکا از تولید فن 8ی گروه مبلغ دیگر کشورها

های اداری، تجهیزات ارتباطی، دستگاه هایفضا، داروسازی، کامپیوتر و ماشین –

درصد ثابت بود، در حالی که نرخ  19تقریبا در نرخ  9110و  0271له علمی( در فاص

ر ژاپن یک سوم از آن کاسته ( کاهش پیدا کرد و دددرص 5مشابه در آلمان به  نصف )

 (96)درصد رسید.  01شد و به 

رشد کرده است:  8تر از تمام کشورهای گروه سریع 0271حجم صادرات آمریکا از دهه 

در  8، متوسط حجم صادرات ساالنه دیگر کشورهای گروه 0278- 9114در دوره 

 7/6به آمریکا  طخ متوسط رشد مربودرصد رشد کرد، در حالی که نر 5/4- 7/5وده محد

های تجاری که در حسابهای امریکایی در خارج )فروش شرکت (98)درصد بود. 

 تریلیون دالر بود که خیلی باالتر از دو برابر مجموع 1برابر با  9119( در ملحوظ نشده
ها به نسبت آن میزان از سهم سود پس از مالیات شرکت (97)صادرات از آمریکا است.

-لمللیاآمریکایی در عملیات داخلی و بین هایآمریکا که شرکت لید ناخالص داخلیتو

 (92). قرار دارد 0245در باالترین سطح پس از اند در حال حاضر شان کسب کرده
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داران افول اقتصادی آمریکا مطرح حداقل باید مشکالتی را برای طرف هااین داده

های هها عنوان کرد. مقولبنیادی را باید برای تفسیر این داده کند. اما یک نکته

های امپراتوری را باید در خنثا برخوردار نیستند: بی قرینگیاقتصادی از چارچوب 

های تجاری، کسری پولی، جریان سرمایه و بدهی تفسیر و ارزیابی نرخ ارز، حساب

عیارهایی در رابطه با مساله مللی ملحوظ کرد. الزمه هر گونه ارزیابی از چنین ملابین

 "عادی"وع است که آنچه برای اقتصادهای امریکا در نظر گرفتن این موض قدرت

آمدهای مشابه برای دولت امپراتوری برخوردار رسد الزاما از پیزا به نظر میبحران

تر از همیشه ولید ناخالص ملی باالتدرصد  6نیست. کسری تجاری آمریکا در نرخ 

ای ما چیست؟ باید تعدیل شود، بر ه زمانینک، به جز تایید ایاست. اما معنای این

گذشته قرن تداوم داشته نشان از  ت که کسری تجاری عمال ظرف ربعیعهمین واق

ن دارد که معنای آن برای آمریکا متفاوت از معنایش برای دیگر اقتصادهاست. در آ

داری واردات آمریکاست، که برای سرمایهی یممورد آمریکا، کسری نتیجه حجم عظ

کارگران ارزان در آید و نه افت رقابت. محصوالت ی منفعت به شمار میدر سطح جهان

تولید کارگران هزینه به تجارت و کاهش هزینه بازداد کم خدمت عرضه درون

 کنند.ها فشارهای رقابتی را بر دست مزدها تشدید میآمریکایی است، و هر دو این

 

 (11)پلوهای مترمزیت 

تواند از کسری است که حساب جاری امریکا می در این جا مسئله کلیدی میزانی

، سرمایه ضعیف ارز داخلی تحمل کند. تاکنونبدون افزایش مفرط نرخ بهره یا ت

های نسبتا پائین آماده تامین مالی الزم به نرخ ها مرکزی کامالگذاران خارجی و بانک

ست، مطرح لقب داده ا "باجگیری"جا مساله به نحوی که آریگی اند اینبهره بوده

اکان مگذاران خصوصی کسرمایه (10)یافته است.نیست، بلکه منافع خصوصی سامان

شوند چون هنوز به نسبت پویا مانده، سود معقول خوب و در اقتصاد امریکا وارد می
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های مرکزی خارحی به علت منافع خودشان گذارد. بانکامنیت زیادی در اختیار می

اند این ا راغب بودهداری امریکر به حفظ اوراق خزانهیا زیاد دالسریع  طدر عدم سقو

تری و ادغام ساختاری عمیق ها به صادرات به آمریکانبازتابی از وابستگی اقتصادهای آ

 اری آمریکا در بسیاری نقاط به همراه آورده است.گذاست که سرمایه

ی آمدهای مساله ملی است، مسلما پآشکارا یک در عین این که کسری پولی آمریکا 

زارهای مالی به بی توجهی دولت بوش به هم دارد. واکنش بامللی و امپراتوری لابین

. بخشی از این واکنش ت، حداقل تا چندی پیش، سکوت نسبی بوده اسانضباط پولی

: بازتابی از وابستگی ساختاری اقتصادی جهانی به  تبه موازات کسری تجاری اس

گذاران خصوصی جهان، آمریکا و اطمینان سرمایه د شده به وسیله اقتصادمحرک ایجا

انظباط "خواه است. به عالوه، نوعی از جمهوری بخشِت مالیاتبه ویژه تحت یک دول

ها در مالی دارد این است که آیا حکومت ترین اهمیت را برای بازارهایکه بیش "پولی

آمریکا این گونه  اند یا نه و در موردهای اجتماعی تسلیم شدهمقابل فشار برنامه

آمد ن تا حدی که افزایش کسری پولی پیاند. بنابرایاده ضعیف بودهالعفشارها فوق

( و کاهش شدید شودت امپراتوری عرضه میرکه به عنوان ضروهای جنگ )هزینه

طبقاتی(  ای بسیار دور از واقعیت نیروهایهای ثروتمندان )بازتاب توازن قوتامالی

یابی دولت آمریکا جه خالص دستاند. نتیآماده پذیرش آن بودهزارهای مالی ، بااست

راتوری تقسیم شده های امپبا نرخ کم بهره این است که هزینهاندازهای جهانی به پس

 اند.ها شریک بودهن هزینهاپن و چین در آو بیش از همه ژ
 گذاری مستقیم صحت دارد. برای اقتصادهایهمین موضوع درباره جریان سرمایه

ه داخلی آمدی زیان بار برای شالوداند پیتوه مییاجی سرمجریان خرو "ادیع"

یدی برای توان به عنوان تهدداشته باشد، در حالی که جریان ورودی خارجی را می

ای و نیز صنعتی از کشورهای حاکمیت داخلی دید. با وادات سنگین کاالهای سرمایه

تر از همه وابسته به راتوری و بیشهمه امپ زه اقتصاد امریکا کمتر ازجهان سوم، امرو



 لئو پانیچ و  سام گیندین

 86 

یچ تر امپراتوری هقتصادی در خارج از چارچوب بزرگاهای ریانرسد. اما جنظر می

ری کانادا گذای امریکا در کانادا و سرمایهارگذمعنایی ندارند. به عنوان مثال، سرمایه

 ینهخگر رف نمایانگر امپریالیسم آمریکا هستند، از یک طردر امریکا هر دو نمایان

ر در از طرف دیگر عزم اقتصاد کانادا برای حضومناسبات اجتماعی کانادا و امریکا در 

فظ دسترسی به بازارهای امریکا  و کسب امنیت در هسته مرکزی امپراتوری برای ح

سرمایه مقابل اقدامات محتمل حمایتی. همین موضوع بیش از پیش نه تنها درباره 

 کند.گذاری انگلیس، آلمان و ژاپن در آمریکا صدق میکه سرمایهگذاری مکزیک، بل

های اجتماعی داشته، که بندیگذاری امریکا در دیگر صورتنوع تاثیری که سرمایه

بدیل شده، قابل مقایسه با آمریکا به نیروی شکل دهنده پر نفوذی ت ها عمومادر آن

طور خاص به نسبت کوچک گذاری مستقیم خارجی هر کشور به ، سرمایهدر مجموع

پراتوری در چارچوب نظم پیشاپیش مستقر ام گذاریتر از آن، این سرمایهاست. مهم

گذاری آمریکا در خارج نه تنها به نسبت اندازه اقتصادهای شود. سرمایهانجام می

دیگر بزرگ که اساسا همزمان با نظم نوین امپراتوری و بخش سازنده آن بوده است 

، پس از جنگ جهانی دوم، در اروپا و بعدا در شرق م کره غربی سپسابتدا در نی –

گذاری آمریکایی در خارج توسعه لت آمریکا، گسترش بی وفقه سرمایهآسیا برای دو

اپن یا آلمان در ذاری امروز ژگاست. این به هیچ وجه مورد سرمایهامپراتوری بوده 

از کزیک که حتی بسیار کمتر انادا و مکند و در مورد انگلیس، کآمریکا صدق نمی

-دی که بخشی از صورتوکند. در حقیقت، این سرمایه خارجی تا حدصدق می هاآن

امپراتوری آمریکا است و نه به  تشود، در پی بازتولید دولبندی اجتماعی آمریکا می

 ن.چالش طلبیدن آ

ر های چند ملیتی آمریکا اکنون تقریبا ده میلیون کارگر را در خارج دشرکت

اوراق قرضه شرکتی، و نیز  های کوتاه مدت، مثلورود وام (19)استخدام دارند. 

-پشتیبانی می از این جریان سرمایه روی به بیرونگذاری مستقیم خارجی سرمایه
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گذاری مستقیم خارجی در آمریکا دو برابر ، ارزش سرمایه0277و  0271کند. در فاصله 

ت آن با تفاو (11). 9114د و یک بار دیگر هم تا یک بار دیگر دو برابر ش 0228شد، تا 

 4، انگلستان در حدود 0204و  0781انگیز است. در فاصله امپراتوری انگلستان حیرت

صادر و اقتصاد خود را از  خالص داخلی خود را به بقیه نقاط جهانادرصد از تولید ن

نسبی سهم خود از  را با افول ناری تولیدی محروم کرد و در نهایت بهای آگذسرمایه

های ورودی بزرگی را جریان راما امریکا از طرف دیگ (14)ی پرداخت.تولید جهان

اری داخلی، گذبه سوی مصرف داخلی بلکه به سوی سرمایه ها را نه تنهادریافت و آن

کند. باز این توانایی ، نیز هدایت میهای تازهآوریاز جمله در توسعه و پخش فن

ن نیز ندازهای جهان، که بخشی از آاتن این حجم عظیم از پسه کار گرفجذب و ب

زتاب قوت ساختاری رود، بایی به خارج میگذاری آمریکابازیابی و به عنوان سرمایه

 امپراتوری است نه ضعف آن.

 ها دالر قرار گرفته است. اگر در ظرف چند سال گذشته تقاضایبر فراز تمام این

ر مزیت امپراتوری آمریکا را های پُرسودگی بی قرینگیالر بود، شاید فزیادی برای د

به ویژه نسبت به ت که کاهش ارزش قابل توجه دالر )داد. اما این حقیقنشان می

یورو( رخ داده است بدون این که در بازارهای مالی اختالل ایجاد کند، به نکته کامال 

است به تنوع بخشی های مرکزی ممکن کند. گرچه بعضی از بانکمتفاوتی اشاره می

ی یک ارز بدیل جهانی نامحتمل جایی به سوهاز دالر ادامه دهند، هر گونه جاب ربه دو

. چون نه تمایلی به ارز دیگر، از جمله یورو، برای ایفای این نقش وجود دارد و است

ل بی هم به دالی —خواهد نه توانایی آن. آخرین چیزی که بانک مرکزی اروپا می

که یورو به نسبت دالر  تاین اس – های بلند مدتبر اساس مسئولیتواسطه و هم 

هند از بی ثباتی مالی اخوهای مرکزی میتری پیدا کند. به عالوه تمام بانکتورم بیش

جایی به دور از دالر اجتناب کنند، نه تنها با توجه به هر ناشی از جابطجهانی در اثر خ

بلکه به عنوان منبع اصلی ارزش برای دارایی نقش دالر به عنوان ارز ذخیره جهانی، 
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مللی، که از طریق آن عموما لایی مالی و وسیله ارزی عمده برای تجارت بینها

 شوند.شود و دیگر ارزها مبادله میصورت حساب کاالها و خدمات صادر می

 خواهانهمالی کردن خیر

کنند یا ا را تعیین میهگیری یا سقوط امپراتوریتصور این که تغییر در نرخ ارز اوج

از توهم پولی است. اما در پشت  ییی مقیاس مناسبی برای این مساله است، گونهحت

که ما به  –سر چنین تصوراتی این ادعای بنیادی پنهان شده که مالی کردن اقتصاد 

ای از افول نشانه –ایم قدرت امپراتوری آمریکا مشخص کردهعنوان بخش مکمل 

ها، استدالل نظری معموال از تسیاری از مارکسیساست. در نگاه ب امپراتوری امریکا

های غیر انداز به داراییقتصاد تولیدی تا انتقال سود و پسبحران اشباع انباشت در ا

داری یهااع انباشت یکی از شرایط ذاتی سرممولد مالی جریان دارد. ما موافقیم که اشب

سرمایه برای کسب سهمی از بازار  حدهایاست. این راه کاری است که از طریق آن وا

های دیگران، مشترک بیش از ا حتی با علم کامل به برنامههکتابت میکنند: شرث

ها قرار نچون ، اگر هر یک از آ –بینی شده تولید خواهند کرد مجموع بازار پیش

ش ارزش تری از بازار را به دست بیاورد، باید این کار را بکنند. با کاهباشد سهم بزرگ

ار خواهد شوند، اما مشکل همواره تکربخشی از سرمایه، از اشباع انباشت کاسته می

خود این به تنهایی برابر با یک بحران ساختاری، مثل بحران اختالل شد. با وجود این 

 رخ داد. 2390مداوم و خود تقویتی انباشت نیست که در دهه 

بوط است به نقش دولت آمریکا در گونه که در بحثمان مطرح کردیم، مر، هماناین

به  2360. از دهه (95)شروع کردن نولیبرالیسم و نقش سرمایه مالی در داخل آن نظام 

ور را آبرای تعطیل کردن واحدهای غیر سوددف سرمایه مالی فشارهای روزمره ه هب

 یی سرمایه به خروج را گسترشها و خریدهای تملکی تواناتشدید کرده و انفجار ادغام

وامع کامل منجر شده ها و اختالل در جاست. این وضع به از دست رفتن شغلداده 



المللی نظام مناسبات بین  

 89 

ه مالی در تامین اعتبار برای تداوم مصرف، منجر یاااست، اما بعضا به دلیل نقش سرم

توانست به درستی یک بحران ساختاری به وفقه جدی در انباشت نشد که می

 تشخیص داده شود.

بینند: ی را در آمریکا به عنوان منبع مشکالت تازه میبرخی همین قدرت سرمایه مال

گذاری دوباره یهااز مازاد، مقدار کمتری برای سرم به علت مطالبه زیاد سرمایه مالی

اما حتی اگر بپذیریم که مازاد تنها در یک حوزه محدود تعریف  (97) ماند.باقی می

مم بازارهای مالی اشتباه شود، نادیده گرفتن نقش پویا و متشده تولیدی ایجاد می

دهی انز نو سامارگانی برای ی بازاهرمایه مالی در موسسهساست. در صورتی که 

-سرمایه تخصیص ندهد، فن ای کمتر سودآورهرقرار کند، به شرکتبتولید انضباط 

-برای تامین سرمایهتلف اقتصادی پخش کند و نقدینگی آوری را در بخش های مخ

ها ش یابد. اینتواند افزایمی هکارهای جدید ایجاد کند، مازاد ک آمیز درگذاری مخاطره

-گر برخی از پویاترین جنبهها نمایاننفرآیند تولید مازاد نیستند، آ "ضمائم"صرفا 

این حتی اگر سهم مورد های رشد اخیر اقتصاد آمریکا در داخل و خارج هستند، بنابر

گذاری خالص باقی مانده برای سرمایهبلغ ه مالی افزایش پیدا کند، میامطالبه سرم

 ، دربود. به عالوهتر از مبلغی باشد که در غیر این صورت میتواند بیشدوباره می

ای مالی وظایفی دههای درونی بخش تولیدی، نهاواکنش به فشارهای رقابتی و فرصت

رچه گکنند )اند که خطوط بین تولید و تامین مالی را کم رنگ میرا به عهده گرفته

 داری وکنند(. از جمله این وظایف عبارت هستند از لیست حقوق، حسابپاک نمی

های دیگر واگذار بود و بعدا به بخش "تولیدی"تر جزئی از بخش ریزی که پیشبرنامه

گیری در های بخش تولیدی به طور چشمترکشد، به همین منوال، بسیاری از ش

 اند.های مالی درگیر شدهفعالیت
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ها باید نقش اساسی نهادهای مالی در مدیریت خطر را افزود که شرطی محوری نبه ای

رود. در حالی که نقش سرمایه مالی برای تداوم گسترش انباشت جهانی به شمار می

ای از گرانه مطرح شده )که البته بخش عمدهین اتالفغالبا به عنوان سوداگرانه و بنابرا

اندازی نچه از چشمنادیده گرفتن تمایزی است بین آ(، این به معنای گونه استآن این

داری ضروری است، و آنچه در درون سرمایهداری مفید است در خارج از سرمایه

دهد که آن چیزی نشان می را در بازارهای مالی (96)های سهام اشتقاقی انقالب برگه

گرانه نیست. فیریت خطر سهمی دارد الزاما اتالکه سوداگرانه است تا حدی که در مد

ی رورافزاید اما برای انباشت جهانی ضطور که حمل و نقل بر مخارج تولید می همان

کنند اما برای بازتولید خارج جدیدی ایجاد میماست، بازارهای مالی نیز خطرها و 

 گسترش یافته سرمایه الزم هستند.

مین جهانی نقش محوری فدرال رزرو در تا تیک پیش شرط دیگر برای انباش

مالی  نقدینگی کلی جهانی بوده است. فدرال رزرو با عرضه نقدینگی به محض هر لرزه

نه تنها تقاضا در آمریکا را  2330در آمریکا از اوایل دهه  (94)ای از کسادی نهو هر نشا

تداوم بخشیده، بلکه نقدینگی را در اطراف و اکناف جهان باال نگه داشته است، و این 

های وسیع کارگران آسیایی در تولید برای صادرات به ارد کردن گروهبه نوبه خود در و

سهم داشته است. مطمئنا  –که سیاست فدرال رزرو آن را حفظ کرده  –بازار آمریکا 

یی منظما از ابتدای قرن به بعد محدودتر ل رزرو در ادامه این کار به تنهاتوانایی فدرا

های مرکزی و ای از دیگر بانکمالحظه د این کماکان همکاری قابلشده است، با وجو

و  1009های ها که در سالکند، بیش از همه از ژاپنیهای دارایی کسب میخانهوزارت

داری آمریکا به نظام ن نقدینگی برای خرید اوراق قرضه خزانهتریلیون ی 95، 1001

یحا کردند هنوز آشکار نشده است که تا چه حدی این یک سیاست صر جهانی سرازیر

 طور که ریچارد دانکن اخیرا پرسید:هم آهنگ شده پولی بوده است، اما همان
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یی در مه اوزارت دارکه دخالت حقیقتا بزرگ بانک ژاپن/ فا یک تصادف بودرآیا ص

یا بانک کرد؟ آرزرو برنانک از ژاپن دیدار میشروع شد، در حالی که مدیر فدرال  1009

کرد، خواهی نخواهی به عنوان رال رزرو عمل میای از فدژاپن صرفا به عنوان شعبه

چه سنتی لی هم آهنگ جهانی ). اگر این یک سیاست پوبانک فدرال رزور توکیو؟..

چه غیر آن ( بود، بسیار قشنگ عمل کرد. کاهش مالیات بوش و تولید پول بانک ژاپن 

رین عواملی تها کمک کرد، مهمار پایین به تامین مالی این کاهشکه با نرخ بهره بسی

ها، در ترکیب با هم، را هدایت کردند. آن 1001و  1009بودند که رشد جهانی نیرومند 

ای که هانی آفریدند... ژاپن، هر انگیزهنیرومندی در سطح ج (93)تورم مهار شده 

داری آمریکا با آن پاداش خوبی گرفت. در  ای تولید پول و خرید اوراق خزانهداشت، بر

اپن موفق نشده بود مستقیما با افزایش عرضه پول در اقتصاد ژاپن حالی که بانک ژ

تورم مهار شده ایجاد کند، ظاهرا غیر مستقیم با افزایش عرضه پول در سطح جهانی 

ی مرکزی وارد عرصه نشده  و فرار سرمایه هاین کار شد... اگر برخی از بانکموفق به ا

های بهره بسیار باالتر جهان را به دالر را جبران نکرده بودند، نرخ بخش خصوصی از

کردند. کامال محتمل است که این مالحظه نیز در اثر ورطه کسادی عمیقی پرتاب می

 .(10)ا کرده است ولی ژاپن در طی این رویداد نقش ایفپ تهای مقاماگذاشتن بر اقدام

راتوری پت در چارچوب اممللی شدن دوللابنیم که چگونه بینجا  به روشنی میدر این

الزم  –اگر نه هم آهنگی صریح  –کند. این وضع هم کاری ضمنی آمریکا عمل می

متعادل کننده "م به عنوان آخرین وارد کننده و برای امریکا در راستای ادامه اقدا

شود که بازارهای مالی امپراتوری در سطح سازد و منجر به این میرا ممکن می "کالن

هادهای سیاسی که از آن ه مالی و هم نایتیجه هم سرممللی تقسیم شود. در نلابین

کنند، در افزایش مازاد جهانی و توزیع بعدی مازاد به نحوی اره میدن را امحافظت و آ

که از مدیریت و بازتولید امپراتوری پشتیبانی کند، سهم دارند. این استدالل که 
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کند، به جا میهجهانی جاباش از پس اندازهای ا بحران را از طریق مطالبات ویژهآمریک

شود. در حقیقت، آمریکا با واردات و کسری تجاری این علت غیر قابل قبول می

، به عنوان مثال، رشد عنوان مشوق عمل کرده است. و اگر عظیمش در دیگر نقاط به

عناست که هانی نیست، بلکه به این ممانده است، به علت نبود نقدینگی جآلمان عقب 

اری داخلی حفظ و گذکارگر آلمان افزایش خواهد یافت تا سرمایهفشار بر طبقه 

شود بحران می "صادر"سرمایه گذاری خارجی جذب شود. در نتیجه، چیزی که 

 بلکه ضعف کارگران آمریکایی است. ،جا شده آمریکا نیستهجاب

 

 تضادهای هژمونی آمریکا

شته های گذگوید دههمی دالیل خوبی برای تردید درباره اظهار اریگی وجود دارد که

از دست رفتن نسبی و مطلق توانایی آمریکا برای حفظ محوریتش در اقتصاد "اهد ش

های دولت آمریکا در ه همین منوال، تحلیلی از تواناییب "سیاسی جهانی بوده است.

راتوری آمریکا در دهی امپها در از نو سامانهای زورگویی و فرهنگ و نقش اینحیطه

-شان دهد که ماجراجویی نو محافظهیبرالی راه زیادی را باید بپیماید تا ندوران نول

ا را بیش از آن تسریع کرده رهبری آمریک "بحران پایانی"کارانه دولت بوش در عراق 

 .(12)را تسریع کرده بود  "گیربحران چشم"در ویتنام  2370است که مشکالت اواخر دهه 

ن های مقطعی در توازن بیجاییهجابکیفیت متغیر حاکمیت است،  رهبری یک

های دورانی اشتباه جاییهت ساختاری را نباید با جابرضایت و زور در به کارگیری قدر

های کمتری در به _روپاشی اتحاد شوروی، واشنگتن با محدودیتگرفت. از زمان ف

شان با ، که به زانو در آوردنزور برای مداخله در کشورهای سرکشکارگیری 

، یک 0221. در طی دهه تتر است، روبرو بوده اسی صرف اقتصادی مشکلفشارها

سیاسی در کر و حداقل در رابطه با نخبگان روشنف –محک برتری قدرت مطلق آمریکا 
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های حقوق بشر برای عدم انتقادی بود که از گروه –داری کشورهای پیشرفته سرمایه

ری با ورود همه کشورهای ناتو به شد، البته نقش امپراتوتر متوجه آن میخالت بیشد

 9111جنگ با یوگسالوی تقویت شد. لفاظی انزواطلبانه بوش در مبارزه انتخاباتی 

اطلبی زمانی بی درنگ به یک خواهان بود، اما انزوبازتاب نگرش سنتی جمهوری

واقعیت محوری زندگی کاران درباره گرگون شد که القاعده و نو محافظهگرایی دجانبه

تواند چیزی به جز خ سفید به او آموزش دادند: ریاست جمهوری آمریکا نمیدر کا

 امپراتوری باشد.

ریکا شامل حاکمیت با مبحث ما این بوده است که همین ساختار نظم امپراتوری آ

ها است. برای این های به نسبت مستقل از کانون امپراتوری و از طریق آندیگر دولت

های این وضع بر دولت ها از محدودیتای که مدتهگیری که نیروهای نخبنتیجه

اند، خیلی زود در واشنگتن برتری دائمی کسب کردهکردند، یمآمریکا ابراز نگرانی ن

است. اما این مساله نامحتمل است. کوشش دولت بوش برای بهبود بخشیدن به روابط 

های پیشرفته در دوره دوم خود، از طریق شناسایی رسمی استقالل نسبی دیگر دولت

های مریکا دارند، گویای پذیرش واقعیتندها را با آوترین پیداری که نزدیکسرمایه

گیری رات یک کارمند فرانسوی را از اوجحاکمیت امپراتوری است. اریگی خود اظها

 کند:ق به ما خاطر نشان میمقاومت در عرا

الش بزرگی طلبیده خواهد زمانی که آمریکا خود را در باتالق بیابد، تمام دنیا به چ

از عراق (خارج شود... نگرانی از مخاطرات تسلط مروزه به سادگی )شد. اگر آمریکا ا

جهانی آمریکا متوجه خطرات جهان بدون تعهد آمریکا خواهد شد. آمریکا در هچل 

 (49)طور.افتاده است، اما ما هم همین

ن است اغراق محض است، ای "ن پایانیبحرا"در  اگر این توصیف که برتری آمریکا اما

ا وجود ندارد. به عکس، بدان معنا نیست که بگوییم هیچ حدی برای قدرت آمریک
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اره نظم جهانی دهای جهان به عنوان حداقل ابزار ادهی دوباره به دولتضرورت شکل

ت های رسمی با تشکیالن اندازه بزرگ باشد که امپراتوریتواند چالشی به همامی

-را باید در مقایسه با تواناییرو بودند. اما این گونه تضادها هبا آن روباستعماری خود 

های نیروهای مخالف برای ها، به نسبت تواناییه با آنی دولت امپراتوری برای مقابلها

-، با توجه به همکاری متداوم دولتهای تازه سیاسی سنجیدها به گشایشتبدیل آن

این نظام گاهی گیج گیجی خواهد خورد، اما داری در مدیریت بحران، های سرمایه

 باقی خواهد ماند.

داری جهانی به این معناست که مین پیچیدگی وظیفه مدیریت سرمایهبا وجود این، ه

گیری کند. های محلی شده مکرر پیشامپراتوری آمریکا نخواهد توانست از بحران

نولیبرالی انجام و ناگزیر از چنین اعجازی باید در برابر ناپایداری مالی مالزم با نظم 

اعی داخلی در هر دولت به وازن قوای اجتمتای زایدی اجرا شود. هدولت طیق

ها برای این که محل طور نیز رقابت میان دولتافزاید، همینتر میها بیشپیچیدگی

انباشت سرمایه باشند، حتی اگر این رقابت خیلی مختصرتر از رقابت درون 

است که باالخره خوردار باشد. چین بدون تردید از این توانایی برامپریالیستی سابق 

ا هر حسابی، راه ، باما تا تحقق این توانایی بالقوه رقیبی برای امپراتوری آمریکا بشود،

سیا به خودی خود نشانه های مالی در آبسیار طوالنی مانده است. اندوختن ذخیره

تی از متفاو مالامنابع موضوع ک یگردآور جایی کانون قدرت جهانی  نیست،جاب

 داشتن قدرت ساختاری برای شکل دهی به چگونگی استفاده از آن منابع است.

ها با اعالم ر مقابل وسوسه به باالبردن روحیهها، باید ددر رویارویی با این  واقعیت

عا نیازمند بدتر شدن اوضاع الوقوع برتری آمریکا ایستادگی کرد. آیا واقافول قریب

هست خواستار  جهان به همین شکلی کهتا نظام کنونی را محکوم کنیم؟  ستیمه

توان ایجاد کرد تا تغییر ااست، مساله این است که آیا نهادهای بدیل سیاسی را می
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ترین تضادها در ا کسب شود یا نه. مهمانی موثر برای تغییر در توازن قواعتماد همگ

-در چارچوب امپراتوری امریکا مربوط می حال حاضر مربوط به حقانیت نولیبرالیسم

داری جهانی در نیمه ز یک بحران مشخص در توسعه سرمایهشوند. این امپراتوری ا

کمیت ترین سهم را در حاهایی که بیش[ پدیدار شد: همان دولتاول قرن ]گذشته

المللی عقیم ها را در سطح بینقانون و قانون ارزش در داخل داشتند گسترش آن

امپراتوری آمریکا و  المللی امروزه، زیر پرچمها به حیطه بینتند. اما گسترش آناشذگ

-کند: انضباط بینای را ایجاد میهای جهان، تضاد تازهمللی شدن دولتلااز طریق بین

شود، فضای کند و تحت نولیبرالیسم تشدید میالمللی که قانون ارزش حاکم می

 برد.تحلیل می ها را بهحقانیت بخشی به دولت داخلی برای دنبال کردن کارکردهای

مللی لاشوند: ادغام بینتر میدها عمیقسیاری از کشورهای جهان سوم، تضادر مورد ب

گردد، که همواره برای پیدایش حاکمیت قانون و قانون مانع توسعه انسجام ملی می

ت فشار سعه ملی تحارزش در داخل شرط اساسی بوده است. این سرخوردگی از تو

ب بلکه مشروعیت ها را در جنوژیمالمللی نه تنها مشروعیت رقانون ارزش بین

اش که نقش امپراتوری –تا خود امپراتوری آمریکا را المللی و نهاینهادهای مالی بین

ن حال بخشی در عیکند. مشکالت حقانیتتضعیف می –شود بیش از پیش آشکار می

دهی شود، تا جایی که از نو ساماننیز ایجاد می داریدر کشورهای پیشرفته سرمایه

ماند. اما اظهارات زودرس کننده ناکام میلی در بسیج حمایت انتخاباتی قانعنولیبرا

نین به وظیفه پیچیده و سیاسی تبدیل چاضمحالل رهبری آمریکا کمک خوبی 

 های راهبردی نیست.در پوسته سخت امپراتوری به گشایشهایی شکاف
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 و هم در سوشالیست رجیستر نگاه کنید به :

The Empire Reloaded : Socialist Register 2005در Finance and Americaan Empire  

The new Imperial Challenge: Socialist Rgister 2004.  
توری این است که قدرت آن فاقد سرزمین یا  مرکز است... آمریکا امروزه مرکز ااصل بنیادیت امپر "-4

مرکز را تواند این دولت دیگر هم نمی –دهد در حقیقت هیچ ملت برنامه امپریالیستی را تشکیل نمی

، صص 9111ونیو نگری، کمبریچ ماساچوست ، مایکل هارت و آنتریبه نقل از امپراتو "تشکیل دهد

 درباره دولت فراملی نگاه کنید به :  xiii-xivو  174

William Robinson, A Theory of Global Capitalisn: Production, Class an State  

State in a Transnational Word, Baltimore, MD. 2004. 

نی و نامتوازن تاریخی بوده است که در بسیاری از یبرالی البته یک فرایند طوالکراسی لواستقرار دم -5
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داری هون جهان پیشرفته سرمایردتر به عنوان رابطه رقابت در که پیش "امپریالیسم"، در این چارچوب
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-نسبت به روبه رشدی از این مقدار به حساب سرمایه مالی است و ما در ادامه به این موضوع می

 پردازیم.
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 "ی جهانیامپریالیسم و اقتصاد سیاس"

 پاسخی به الکس کالینیکوس

 

 نوشته: لئو پانیچ و سام گیندین                                                                

 ح. ریاحی

ی ما )در انترناسیونال سوسیالیسم از توجهی که الکس کالینیکوس به نوشته      

صوصاً خوشحالیم که او این کار گزاریم، و مخ( مبذول داشته است، سپاس۱۰۸شماره 

، ادعایی که بر کندپیشین خود تلقی می "ادعای نادرست"بر  "اصالح مفیدی"ما را 

های میان کشورهای  که با پایان گرفتن جنگ سرد رقابت این پایه استوار بود

پذیرد که بحث ما به او کمک کرده است تا به اشتباه  گردد. او میامپریالیستی باز می

صرفاً الگوهای " ۱۹۸۹در انتظار این امر بود پس از سال  او که چرای ببرد، خود پ

های  تاریخی پیشین تکرار شود، آن هم بدون در نظر گرفتن اثرات مشخص شکل

(. متاسفانه نقد کالینیکوس ۱۱۶)ص  "۱۹۴۵رقابت اقتصادی و ژئوپلیتیک دوران بعد از 

ساز ادعای  های نظری که زمینهکند که آن خطا از نوشته ما کم و بیش مشخص می
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نقایص "رغم اینکه در آغاز  اند. کالینیکوس علیپیشین او شده بود، اصالح نشده

اش عبارت مشغولی اصلیپذیرد، ظاهراً دلتئوری کالسیک امپریالیسم را می "جدی

ی . او ایده"ابزار ضروری برای درک جهان معاصر"است دفاع از همان تئوری به مثابه 

را از هاروی و اریگی وام  -قدرت اقتصادی و قدرت ژئوپولیتیکی - "نطق قدرتدو م"

محل تقاطع "گیرد، تا بتواند تئوری کالسیک را احیا کند. امپریالیسم را به عنوان می

کند، و توضیح او این است که منشاء آن رقابت اقتصادی و ژئوپولیتیکی تعریف می

 -یه و نفوذ متقابل سرمایه خصوصی و دولتالمللی شدن سرما ]امپریالیسم[ در بین

دو منطق پیشین قدرت شد:  "ادغام"ملت اواخر قرن نوزدهم قرار دارد که موجب 

ادغام "ها. از این رو رقابت اقتصادی بین سرمایه و رقابت ژئوپولیتیک میان دولت

 .چنان مساله امپریالیسم را تبیین کندتواند هماین دو منطق امروزه می "متناقض

بحث ما در مقابل این است که در نیم قرن گذشته در خطوط زیرین تحولی اساسی 

 داری به وقوع پیوسته است: در امپریالیسم سرمایه

بین دولت آمریکا و دیگر  -داریهای سرمایهدولت میانترین پیوند اکنون قوی هم -۱

لیستی قدیم وجود که در عصر امپریا وجود دارد تا با جنوب آن گونه -های غربدولت

 داشت.

الملی شدن سرمایه در نیمه دوم قرن بیستم با قرن نوزدهم  تفاوت اساسی در بین - ۲

گذاری  چون حال حاضر بر سرمایهو اوائل قرن بیستم وجود دارد که بنیاد آن هم

 های چند ملیتی گذاشته شده بود. مستقیم خارجی و شرکت

های ملی در عصر حاضر، آن انسجام بورژوازی گذاری نفوذ متقابل تولید و سرمایه -۳

کشورهای امپریالیستی پیشین را تشکیل  های میان را از میان برد که شالوده رقابت

 داد.می
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نامد، سرانجام می "های متعددسرمایه"آنچه را که مارکس در گروندریسه  – ۴ 

 های متعدد به یک دیگر را در پی داشت شد. و وابستگی دولت

توان مشاهده کرد هایی میالمللی شدن عملکرد دولت را در مسئولیت زتاب بینبا - ۵

گیرند، داری جهانی به عهده میهای سرمایهها جهت کنترل تناقضات و بحران که آن

کنند فضاهای سرزمینی خود را به عنوان  چنان تالش میها همدر عین حال دولت

 ارجی و داخلی جذاب کنند.های انباشت ]سرمایه[ برای بورژوازی خمکان

داری در خصوص چگونگی تحول امپریالیسم سرمایه را ظاهراً کالینیکوس بحث ما 

بدین ترتیب پیروزی تاریخی دولت امریکا در دهه چهل آن "گوید:  قبول دارد. او می

داری ریزی کرد که کل جهان سرمایهفضای اقتصادی و ژئوپولیتیکی فراملی را پایه

کند که (. اما کالینیکوس ادعا می۱۱۷)ص "، متحد کردامریکاحت رهبری پیشرفته را ت

که این نظام امپریالیستی نوپا از اواخر  "هایی به اندازه کافی نسبت به ناهنجاری"ما 

 ایم. ، حساسیت نشان نداده"ای با آن درگیر بودبه طرز فزاینده"دهه شصت 

ن مدعا گذاشته شده است که بحران کل استدالل او در این خصوص به ظاهر بر ای   

دهیم که دقیقاً به  ی هفتاد هرگز حل نشده است. با این همه، نشان میاقتصادی دهه

داری جهانی و قدرت ساختاری خاطر حل نئولیبرالی آن بحران بود که پویایی سرمایه

 جایی استدالل ماامپراتوری آمریکا طی ربع قرن گذشته بازسازی شد. کالینیکوس آن

گوید ما مبارزه طبقاتی از پایین را به عنوان تنها علت بحران  کند که می را درک نمی

دهیم که احیای رقابت اقتصادی نیز خود از فهمیم. ما توضیح دقیق میدهه هفتاد می

جمله برخاسته از این امر بود. بحث اصلی ما این است که بدون به زانو در آوردن 

هفتاد غیر ممکن بود،  راه حلی که دست کم از طریق ی طبقه کارگر حل بحران دهه

های جهان در شکل جدید قانون اجتماعی آزاد سرمایه و بازسازی دولتگردش جریان 

دهیم که هژمونی آمریکا طی آن دهه، بدور نئولیبرالیسم گشوده شده است. نشان می
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داری را به هبحران دهه هفتاد که شکل جدید امپریالیسم سرمای "هایناهنجاری"از 

وجود آورد، نه تنها مورد چالش قرار نگرفت، بلکه آن رقابت تجاری که در پی احیای 

های پیشین شباهتی پیدا نکرد.  اقتصادهای ژاپن و اروپا به وجود آمد، به آن نوع رقابت

رغم احیای رقابت، ادغام در تولید و این امر دقیقاً بدان سبب بود که علی

ر صورت گرفته بود، و به سرعت ادامه داشت. کالینیکوس این تگذاری پیش سرمایه

ایم کند، آن جا که گفته گیرد و استدالل ما را هم رد نمی موضوع را به چالش نمی

( با به کارگیری قوانین نئولیبرال Volcker shockایاالت متحده تحت شوک ولکر )

را تعمیم دهد. همانا این  المللی نئولیبرال را مستقر سازد، و آن توانست اقتدار بین

حل کرد. کالینیکوس مدرکی به ما ارائه را ی هفتاد سرمایه قضیه بود که بحران دهه

دهد که چرا بحران دهه هفتاد تا به امروز ادامه دارد و مدارک ما دال بر عکس  نمی

او  "مدارک فراوان"گیرد، از جمله اینکه ما آن  این جریان را به طور کامل نادیده می

(. ما البته این استدالل ۲گذارد ) کند در اختیارمان می کنیم که فکر می را رد می

داری وجود های سرمایهکنیم که گرایشات ساختاری در بحرانکالینیکوس را رد نمی

واقع، به نظر ما رشد  کنند. در دارد و در پس پشت طبقه و کارگزاران دولت عمل می

جهانی شدن نئولیبرال، آن گرایشات را به شدت  وندر ناموزون و ناپایداری مالی تحت

ها، کند. اما استدالل ما این است که ظرفیت کنترل و جلوگیری از بحرانتقویت می

در عین حال به مشارکت ما برای تجزیه تحلیل موضوع نیاز دارد. ما نه تنها بر 

-سرمایه مدیریت همآهنگ تحت حمایت امپریالیسم آمریکا، بلکه بر مشکالت اداره

 کنیم.داری جهانی از طریق دولت های نسبتاً مستقل نیز تأکید می

-رسد هم رغم پذیرش اشتباه پیشین خود در این مورد، به نظر می کالینیکوس علی 

یابی بحران اقتصادی که از چنان بر این باور است که پایان جنگ سرد که با شدت

ریزی ای اقتصادی و ژئوپولیتیکی پیفض"دهه هفتاد آغاز شد، باید زیربنای ساختاری 
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گوید فضای به  رسد حاال می را از میان برده باشد. به نظر می "ی چهلشده در دهه

 ۱۹۸۹به هیچ وجه پس از سال "وجود آمده در دهه چهل ثابت کرد که این نتیجه 

دخالت سیاسی و خالقانه دولت "و او علت این امر را صرفا از  "ناپذیر نبود اجتناب

(. بدین ترتیب، ۱۱۸داند )ص می "ریکا، مخصوصاً تحت دستگاه رهبری کلینتونآم

المللی و مدیریت همآهنگ  تواند درک کند که ادغام اقتصادی بین کالینیکوس نمی

داری جهانی، صرفاً چیزی نبود که به جنگ سرد اضافه شده باشد. او برای سرمایه

داری حقیقتا سرمایه"ن آنچه او یک موفقیت مجریان دولتی آمریکا در به وجود آورد

شود. این ی نود اتفاق افتاد، بیش از حد اهمیت قائل مینامد که در دهه می "جهانی

ی کنندهکند که برای عوامل تعیین رویکرد با در نظر گرفتن این که او ما را متهم می

لت آمریکا های امپریالیسم دو ایم و بیش از حد به ظرفیتاقتصادی اولویت قایل نشده

که ما اهمیت نظری تأکید بر استقالل نسبی ایم، طنز آمیز است. در جاییتوجه داشته

داری پویای جهانی ها را در تقویت و بازتولید سرمایهدر رابطه با نقش بسیاری از دولت

ها را در رابطه با نقش رسد کالینیکوس عمدتا اهمیت دولت کنیم، به نظر میدرک می

به  "رقابت ژئوپولیتیک"کند. این ایده نا دقیق درک می "ابت ژئوپولیتیکرق"ها در  آن

شود و همین های بین امپریالیستی به کار گرفته میعنوان جایگزین مفهوم رقابت

ناپذیر  ابزار اجتناب"ایده است که چسبیدن به تئوری کالسیک امپریالیسم به مثابه 

سازد. به نظر ما، مدرکی که مکن میرا برای کالینیکوس م "جهت درک جهان معاصر

گسترش گرایشات مرکز گریز در "دهد تا مدعایش مبنی بر  کالینیکوس ارائه می

اثبات کند، بسیار ضعیف است، مخصوصاً به این  "محدوده بلوک ژئوپولیتیک غربی را

های بین کشورهای امپریالیستی  دلیل که کل فحوای استداللش به بازگشت به رقابت

- کند عبارت است از دغدغه پاره ی آنچه او به آن اشاره می(. همه۱۱۸ارد )ص اشاره د

ای از نخبگان آمریکا برای جلوگیری از برآمد رقبای کارآمد در مواجهه با سلطه 
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آور نیست و فقط تأیید کننده آنست که دولت  نظامی ایاالت متحده. این چندان تعجب

تقویت سلطه خود بسط و گسترش دهد. های خود را جهت  خواهد ظرفیت آمریکا می

ها  کند و اینکه آن نخبگان آمریکا صحبت می صرفا ازخود این حقیقت که کالینیکوس 

دارند،  "ای جهت جلوگیری از پیدایش یک قدرت بزرگ متخاصمدل مشغولی دیرینه"

 ۱۱۸دال بر آن است که در این مورد هیچ استدالل جدیدی ارائه نشده است. )ص 

توانست  ما است( و حتی اگر فرض کنیم که این دل مشغولی به تنهایی می تأکید از

های بین  حمله آمریکا به عراق را توضیح دهد، برای توضیح برآمد احتمالی رقابت

توانست گویاتر از جنگ در یوگسالوی باشد و آنچه که بر  کشورهای امپریالیستی نمی

تدالل کردیم که جنگ یوگسالوی سر کوسوو آمده است. ما به طور واضح و روشن اس

ها روشن کند که ناتو پلیس اروپا باقی خواهد  عمدتا هدفش این بود که برای اروپایی

پذیرد که در این مورد ناتو موفق عمل کرده است. البته در  و کالینیکوس می -ماند

تری وجود داشت، اما کالینیکوس به آنچه در این  های قوی خصوص جنگ عراق تنش

شود، در اتفاق افتاد بیش از حد اهمیت قایل می ۲۰۰۳های اولیه سال ر ماهمورد د

عوض حمایت آلمان و فرانسه از اشغال عراق از سوی آمریکا در سازمان ملل در بهار 

گیرد. همان گونه که دمینیک مویزی توضیح داد، دلیل اصلی را نادیده می ۲۰۰۴سال 

ده گرفتار باشد، بقیه جهان با چالش بزرگی وقتی ایاالت متح"این توافق این بود که 

شود. در حال حاضر اگر آمریکا صرفاً از عراق خارج شود.... دل مشغولی از روبرو می

المللی ایاالت متحده به سرعت به خطرات جهانی محرومیت از  خطرات سلطه بین

است  کند.... آمریکا در مخمصهالمللی آمریکا سمت و سو پیدا می شرکت درگیری بین

آنچه در "گوییم  (. این خود مؤید استدالل ما است که می۳) "ولی ما هم هستیم

کل "های ملی، بلکه تضادهای کند نه تضادهای بین بورژوازی بحران جاری عمل می

کشد که تحت  است که پای همه بورژوازی کشورها را به میان می "امپریالیسم
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ر این زمینه به نظر وزیر دفاع فرانسه توان د(. می ۴کنند )حمایت آمریکا عمل می

های ناتو را طرفیت"یی "دفاع اروپا"دهد که حتی ابتکار  توجه کنیم که اطمینان می

کند و در خدمت پیوند فرا آتالنتیک قرار دارد. ما در حال رقابت نیستیم، ما  تقویت می

آغاز  ۲۰۰۴ال (. کارزار تبلیغاتی دولت فرانسه )که در اواخر س۵)"مکمل یک دیگر ایم

هایی چون وال استریت ژورنال، هاروارد بیزنس ریویو و تایم گلوبال شد( در روزنامه

( را با بوق و کرنا به "اروپای قدیم")در تقابل آشکار با  "ی جدیدفرانسه "بیزنس که 

گذاری معرفی کرد، به همان اندازه اهمیت دارد مثابه مکان مناسب کار برای سرمایه

جا ما با امری بیش از دل مشغولی کوتاه مدت در خصوص منافع سروکار ن(. در ای۶)

داران اروپایی است مبنی بر کند باور سرمایه تر عمل میداریم. آنچه در این مورد بیش

تواند پُر قدرت باقی بماند که با این که نئو لیبرالیسم در اروپا فقط در صورتی می

شود، قویاً پیوند داشته باشد. در هدایت می داری جهانی که از سوی آمریکاسرمایه

حقیقت، اتحاد طبقاتی در پیوند با رأی آری یا نه در رفراندوم بر سر قانون اساسی 

ترین شدیدترین تناقضات و جدی"کند که  اروپا این استدالل ما را تأیید می

مناسبات داری وجود دارد و نه در سرمایهی های پیشرفتهها در داخل دولت درگیری

کنند فرایندهای  ها تالش میآید که آن ها زمانی پیش می ها. این درگیریبین آن

 (۷. )"داخلی انباشت، مشروعیت و مبارزه طبقاتی را مدیریت کنند

البته استدالل هم کردیم که در مورد آمریکا هم این امر صادق است، زمانی که      

امپریالیستی سر و کله بزند در عین  سازی نوهای جهانیکند با پیچیدگی سعی می

گیرد. بندی اجتماعی خود را نادیده میحالی که نیروها و تضادهای اجتماعی در شکل

کند این است که کالینیکوس حتی با جایگزینی  نکات به ذهن خطور می  آنچه از این

تواند تئوری کالسیک  نمی "رقابت ژئوپولیتیک"تر مفهوم رقابت با مفهوم مبهم

سازد.  "ناپذیر اجتناب"امپریالیسم را جهت درک مناسبات امروزین بین آمریکا و اروپا 
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دهد، این  کالینیکوس هیچ استداللی برای به چالش کشیدن بحث اصلی ما ارائه نمی

داری بحث که مناسبات قدرت نامتقارن که از نفوذ و ادغام کشورهای اصلی سرمایه

یکا سر بر آورد، در پی بحران عصر طالیی یا در تحت هدایت امپراطوری غیررسمی آمر

سازی نئولیبرالیسم پایان جنگ سرد از میان نرفت، بلکه مجدداً از طریق عصر جهانی

شکل گرفته، بازسازی شده و تعمیم یافت. کالینیکوس فقط از استدالل ما کاریکاتور 

و نگری خوانده  سازد )و برای شناختن این قضیه الزم نیست نقد مفصل ما از هارتمی

رسیم که هارت و نگری  ای می کند که ما به همان نتیجه ( آنجا که ادعا می۸شود( )

داری معاصر تعالی ای در سرمایهرقابت ژئوپولیتیک به طرز گسترده"اند، اینکه رسیده

خواهد  دهد که می(. این نظر را فقط به این دلیل ارائه می۱۱۱)ص  "پیدا کرده است

را جایگزین رقابت بین کشورهای امپریالیستی کند. زیرا ما بر  "ولیتیکیرقابت ژئوپ"

ها در د و دولتنروکنیم که مرزها از بین می خالف هارت و نگری این ایده را رد می

ها در ایجاد شوند، برعکس ما بر نقش بارز دولت داری جهانی دور زده میسرمایه

گوییم که استقالل  ین حال به وضوح میکنیم. ما در ع داری جهانی تأکید میسرمایه

ها در محدوده امپراطوری غیررسمی آمریکا، زمینه تنوع رویکرد در نسبی دولت

واقع ما با استدالل با اهمیت گرگ آلبو  کند. درهای سیاست را فراهم میبسیاری حوزه

حوزه  رود که موافقیم، که بر این باور است که بنا به ماهیت دقیق هژمونی انتظار می

ای ها این کار را به گونه های مختلفی را ارائه دهند. اما آن ها، تاکتیک ادغام شده قدرت

 ( ۹دهند که رابطه و قدرت ساختاری کلی را بازتولید کنند. ) انجام می

ها رویکردهای متفاوتی را نسبت به آنچه ها، انتظار این است که آندر دنیای دولت    

انی سرمایه الزم است ارائه کنند. مشکل اما این تصور است برای توسعه و امنیت جه

تجلی هر نوع بحران را به مثابه دلیل رویکردهای اساسی متباین در محدوده  او که

گیرد که این امر مسیر متضاد ژئوپولیتیکی به می  داند و از آن نتیجهامپریالیسم می
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شود. هیچ یک از این یآورد که به رقابت جهت سلطه بر جهان منتهی م وجود می

ها به لحاظ نظری ضروری نیست و به لحاظ تجربی اشتباه اند. ضعف سازیساده

های استداللی که باید بر موارد پُر سر و صدای ناهنجاری یا تنش در بین دولت

ی ها شایسته داری اتکا داشته باشد، آن هم بسیار بیش از آنچه آنپیشرفته سرمایه

های جامعه اروپا مبنی  شود که کالینیکوس به برنامه ی مشاهده میآنند، مخصوصاً زمان

ترین اختالف از احتماالً جدی"چین به عنوان  بر پایان دادن به تحریم تسلیحاتی

کند. البته جامعه اروپا در مورد این تصمیم اشاره می "زمان تجاوز به عراق تا کنون

سازد این است که  ت روشن میخود تجدید نظر کرده است. آنچه این نوع استدالال

های  غلتد که در نوشتهکالینیکوس هنوز هم بسیار ساده به دام همان اشتباهی در می

تکرار ساده الگوهای تاریخی  "همچنان گوش به زنگ  -پیشین خود فرو افتاده بود

است که تئوری کالسیک قدیمی رقابت بین کشوهای امپریالیستی را تأیید  "پیشینی

ول معروف، توجهی که او به چین به عنوان بازیگر جدید در این الگوها دارد، کند. به ق

رسد تا توجهی که در این حوزه به اروپا دارد. اما استداللی که او  تر به نظر میمعقول

-پاسخ به ما ارائه دهد، این است که چین برای چند دهه کامل هم درکند  سعی می

ن امپریالیستی فاصله خواهد داشت، باز هم چنان با رسیدن به موقعیت یک قطب بی

هایی هایی پایه دارد که از نخبگان امنیتی آمریکا بر گرفته است، نقل قول بر نقل قول

ی این نخبگان است پیرامون جلوگیری از چین جهت رسیدن دهنده دغدغهکه نشان

ی تاریخی از ظرفیت چین برا -به آن موقعیت. او خود هیچ تحلیل ماتریالیستی

دهد. در پایان این مقاله، کالینیکوس به پرسش آن رسیدن به این شرایط ارائه نمی

وری آمریکا را متالشی تشود امپرا گردد که ادعا می عوامل زیرساختی اقتصادی باز می

داری آسیا به شود که چین به ویژه و سرمایه نقشی متمرکز می"کند. او اساساً بر می

دارد. او این قضیه را  با  "ی ایاالت متحدهری بودجهطور عام در تأمین مالی کس
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به لحاظ مالی در خالل جنگ جهانی اول مدیون ایاالت "کند که  بریتانیا مقایسه می

متحده شده است، گیرم که سی سال دیگر الزم بود تا یکی به طور قطع به عنوان 

ترتیب دوباره (. او بدین ۱۲۴)ص "داری سرکرده جای دیگری را بگیردقدرت سرمایه

غلطد، و این مخصوصاً آن جایی در می "تکرار ساده الگوهای تاریخی پیشین"به 

های  کند تا نیاز و توجه کافی به تحلیل شود که مردم را تشویق میساز میمشکل

تاریخی نسبت به تغییرات مشخص نداشته باشند، یعنی  -ماتریالیستیدقیق الگوهای 

داری، بلکه در مناسبات دولتی در اقتصاد جهانی سرمایهتغییر نه فقط نام بازیگران 

ها، قضیه را تا حدودی طنزآمیز  ها پیرامون مسیر قرن گذشته. همه این بین آن

را به خاطر اولویت قائل نشدن برای تصمیمات  کند هنگامی که کالینیکوس ما می

داری را در تکامل امپریالیسم سرمایه"کند. به دلیل اینکه ما اقتصادی سرزنش می

دهیم که ریشه  داری قرار نمیمتن گرایشات معطوف به بحران وجه تولید سرمایه

اگر تفوق اقتصادی در این "شود که پرسش کند:  ، او تشجیع می"ساختاری دارند

شود، فایده اینکه کسی خود را مارکسیست بنامد استدالل به حساب آورده نمی

کند. بر چه اساسی سی نظری را آشکار می(. این قضیه مسائل اسا۱۱۶)ص  "چیست؟

-اولویت دادن به عوامل مؤثر اقتصادی فقط در گرایشات معطوف به بحران تعریف می

چه درکی داشته باشیم؟ اگر تعٌین ساختاری  "تفوق اقتصادی"شود؟ قرار است ما از 

ت مورد بحث از زاویه تفسیرهای متناقض تئوری بحران قرائت شود، به طوری که اهمی

المللی کاهش  توازن قدرت در مناسبات اجتماعی تولید را هم در سطح ملی و هم بین

های ساختاری را بر دهد، آیا این نوع تفسیر، توهمی در خصوص پول نیست که بحران

کند؟ در این خصوص آن چه مهم ها قرائت میهای کسری و قرضمبنای شاخص

ه استدالل نظری و تجربی ما در است این است که کالینیکوس نه توانسته است ب

داری جهانی بپردازد، و نه گذاری و امپراتوری در سرمایه ی بین سرمایهخصوص رابطه
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کارانش به توضیح روشن ما در این مورد که چرا رابطه بین ایاالت متحده و طلب

ون اش با بریتانیای دیروز تفاوت دارد. توضیح ما پیرام امروزه تا این اندازه با رابطه

های عظیم بودجه در ربع قرن گذشته، و  توانایی آمریکا در تأمین مالی کسری

دهد نه ضعف آن  استدالل ما مبنی بر اینکه این قضیه قدرت امپریالیسم را نشان می

گذاری شود که ما برای تولید و سرمایهمربوط می "اقتصادی برتری" هرا، اساساً ب

توانند از طبقه و جایگاه سازمانی ها هرگز نمی ندهیم که ای قایلیم، گرچه نشان هم می

در مورد لنین  "داری جهانی و امپراطوری آمریکاسرمایه"(.در اثر ۱۰ها مجزا باشد ) آن

گفتیم که او گرایشی بیش از اندازه به سیاسی کردن نظریه دارد. انتظار داریم الکس 

در مورد آنچه احتماالً  -گوییم کالینیکوس بیش از اندازه ناراحت نشود وقتی ما می

که او هم در این خصوص  -است "تکرار الگوهای تاریخی پیشین"نمونه دیگری از 

. متأسفانه این گرایش اغلب به کنکاش جهت یافتن مدرکی کندعمل میشبیه لنین 

آمیز از هایی که بر اساس برآورد اغراق انجامد، بحرانهای اقتصادی میپیرامون بحران

هایی موجب گذاری شده است که چنین بحرانسیاسی و بی ثباتی پایهمتالشی شدن 

فرض آن بر این انتظار  شود که پیش شوند. این قضیه با نوع سیاستی همراهی میمی

ی داری زمینههای سرمایههای اقتصادی و جنگ بین دولتمبتنی است که بحران

دست کم گرفتن قدرت و  د. این امر امروزه جزنکنهای انقالبی را فراهم میفرصت

هایی داری جهانی حاصلی ندارد، متأسفانه این مساله به کاستیهمبستگی سرمایه

های انقالبی به  زند که چپ به لحاظ سیاسی و تشکیالتی جهت بسط ظرفیت دامن می

 داری در قرن بیست و یکم باید انجام دهد. منظور به چالش کشیدن سرمایه
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 ها:داشتیاد

اش "امپریالیسم جدید"رویی هاروی در کتاب به ذکر است که ایده منطق قلمالزم  -۱

ها پیش آن  ( آشکارا از آرنت گرفته شده تا از لنین، و اریگی مدت۲۰۰۳)آکسفورد سال 

توضیحات "تئوری کالسیک قدیمی امپریالیسم به منظور  "ربط بی"را به عنوان ایده 

)لندن،  "طرح امپریالیسم"اه کنید به رد کرده بود. نگ "تفسیری جنگ جهانی دوم

 .۱۶۰(، ص۱۹۷۸سال 

های برنر عموما جریان بهبود رشد و سودآوری را  برای نمونه نشان دادیم که داده - ۲

کند. تحریف می ۱۹۹۶از طریق لحاظ کردن بحران دهه هفتاد و حذف دهه بعد از سال 

لحاظ شود، این تصویر بسیار  تا به امروز ۱۹۸۳اگر دوره نئولیبرالیسم دقیقاً از سال 

کند، دومنیک لوی منابع دیگری که ذکر می "مدارک فراوان"متفاوت است. در مورد 

ی در واقع با ما موافق است که با نظر برنر مخالفیم: این که نئولیبرالیسم بحران دهه

هفتاد را حل کرد و نتیجه آن افزایش سود بود. کار جدید او اشاره به امکان بحران 

آمیز سودهای احیا شده است. عالوه اش بر تصاحب اغراق جدیدی دارد که اکنون پایه

مندرج در مجله  سوسیالیست رجیستر، نگاه کنید   ۲۰۰۵و  ۲۰۰۴بر مقاالت ما در سال 

اثر: سام گیندین، در مجله سوسیالیست رجیستر  "نقطه عطف و نقطه آغاز"به کتاب 

اثر لئو پانیچ و سام گیندین، در مجله مانتلی  "بازاندیشی بحران"و کتاب  ۲۰۰۱سال 

داری اروپا و امپراتوری سرمایه"؛ و مقاالت ۲۰۰۲، در نوامبر ۶، ص ۵۴ریویو، شماره 

(. ۲۰۰۵، )بیسنیگتن، "انواع رویکردها"، "داریانواع سرمایه"در دیوید کوتز، "، "آمریکا

، "نظارت بر سرمایه جهانی" ترین نوشته لئو پانیچ و سام گیندین تحت عنوان:و تازه

 . ۲۰۰۵) سپتامبر و اکتبر  ۳۵در مجله نیو لفت ریویو شماره 

 .۲۰۰۳نوامبر  ۱۲روزنامه فایناشنال تایمز،  - ۳
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، ۲۰۰۴در مجله سوسیالیست رجیستر، "داری جهانی و امپراتوری آمریکاسرمایه" ــ ۴

 . ۳۲ص 

 .۲۰۰۵ل، نه مارس مایکل الیوت مری، در روزنامه وال استریت ژورنا -۵

۶ - www.thenewfrance.com. 

 .۲۴ذکر در باال، ص،  "داری جهانی و امپراتوری امریکا سرمایه" -۷

 : بخش دوم . ۱۰ماتریالیسم تاریخی، شماره  "جواهر و زرق و برق امپراتوری" – ۸

اقتصادیات قدیم و جدید "تحت عنوان : نگاه کنید به کتاب جی، آلبو  - ۹

 . ۲۰۰۴در مجله سوسیالیست رجیستر،  "امپریالیسم

در مجله سوسیالیست رجیستر  "گذاری و امپراتوری آمریکا سرمایه"به  نگاه کنید  -۱۰

 . ۷۵تا  ۶۷ص مخصوصاً ص ۲۰۰۵
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 مفهوم امپریالیسم:

 پانیچ  و سام گیندین پاسخی به لئو

 

 الکس کالینیکوس

 نسرین ابراهیمی

طوفانی در روابط  ، فصلاین فصل"دیوید هاروی زمانی نه چندان دور نوشت که 

هنگامی که این مساله در متن تغییرات سریع و  (2)."ژئوپولیتیک جهانی است 

ت که افتد، روشن اسای قرار گیرد که در اقتصاد سیاسی جهان اتفاق میپیچیده

-می رو-به-روسیاسی  ها در تالش برای درک آن، با چالش بزرگ فکری ومارکسیست

موضوع تجزیه و تحلیل و مباحثه  به شوند. تعجبی ندارد که سرشت امپریالیسم معاصر

المللی تبدیل شود. روش برخورد من با این اختالفات شدید چپ رادیکال در ابعاد بین

کنم، بر این باورم که با دیدگاه خود قاطعانه دفاع میاین است که در عین حال که از 

ها  کنندگان در این بحثتوانم از شرکتوجود اختالف زیاد بر سر موضوعات خاص، می

 م. بیاموزبسیار 

امپریالیسم و اقتصاد سیاسی "از اینرو پاسخ لئو پانیچ  و سام گیندین به مقاله من 

ها به جای پرداختن به انتقاد من در باب تا حدی ناامیدکننده بود. آن  2 "جهانی 



 لئو پانیچ و  سام گیندین

 116 

های تجزیه و تحلیل از امپریالیسم آمریکا و در راستای همکاری و کمک به تالش

چون فرصتی انگاشتند تا در این جمعی در درک جهان معاصر، پاسخ خود را عمدتا هم

ینی ام در ببحث امتیاز بگیرند. بنابراین مکررا به انتقاد از خود من در پیوند با پیش

های بین که بر بازگشت مستقیم به رقابت بینیپایان جنگ سرد پرداختند، پیش

ها انتقاد از خودم را کشورهای امپریالیستی در نیمه اول قرن بیستم استوار بود. آن

ها را ی استداللم تلقی کردند.  وانگهی شوق و شور پانیچ و گیندین، آنتضعیف کننده

گویند که ها میرو آنارچوب نظری بحث من سوق داد. از اینبه غلط جلوه دادن چه

مفهوم   -ی کالسیک امپریالیسم از هاروی و )جیوانی( آریگیمن برای احیای نظریه

ام. در واقع من را وام گرفته –ای قدرت اقتصادی و قدرت منطقه "منطق قدرت" دو

دهم به آن رجیح میکامال مستقل از هاروی یا آریگی به  نظری دست یافتم که ت

داری امپریالیستی از این نظر که سرمایه  –همچون پاالیش نظریه کالسیک بیاندیشم 

وجود آمده است. پانیچ این را به ه فصل مشترک رقابت اقتصادی و ژئوپولیتیک ب

در کنفرانسی بر سر  2003داند برای اینکه او درآستانه جنگ عراق در مارس خوبی می

یم که هر دریافتکه هاروی و من ، جائیاشتم در نیویورک شرکت دمساله امپریالیس

 .3ایم یک به طور جداگانه به درک بسیار مشابهی از امپریالیسم رسیده

ان دباید اقرار کنم که ترکیب گرفتن امتیاز و عدم توجه به نظر واقعی دیگران، چن

ازات خود این نکته . به عنوان مثال پانیچ و گیندین به کارت امتینیستکننده کمک 

که  کنندیم ها ادعا آن .ها را به چالش نطلبیدمرا اضافه کردند که چرا من ادعای آن

داری از طریق ادغام ]فراملی[ های پیشرفته سرمایهفشارهای گریز از مرکز بر دولت

 کههنگامی ه بود؛ وانگهیتخفیف پیدا کردی هفتاد تولید و دارایی در نیمه دوم دهه

ی رقابت ]تجاری[ احیا شده بین ایاالت متحده، اقتصادی پیش آمد، در هنگامهبحران 

 سرعت ادامه داشت.ه ب نه تنها کاهش، بلکه ادغامروند   اروپای غربی و ژاپن
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اما چرا من بایستی این واقعیت آشنا و دیرینه را رد کنم که زمینه فکری مشترک 

اندازهای نظری اما بر روی چشم ،شوداقتصاددانان سیاسی مارکسیستی قلمداد می

گویند واقعی بخش غالب نکاتی که پانیچ  وگیندین می 4کنند؟بسیار متفاوتی کار می

ها با های آنند. مشکل اینست که این عناصر در بحثا ها روشنگراست و برخی از آن

کند. دار میشان را به طور جدی خدشهادعاهای اشتباهی ترکیب شده که کل تحلیل

مان را به بحث بگذاریم، با نکاتی که موافق ید این امکان را  فراهم کنیم که اختالفاتبا

دیگر یاد بگیریم. با این روح، من نیستیم با تواضع گوش داده و تالش کنیم از یک

مرا از پانیچ و گیندین متمایز  نظر خواهم بر روی استنباط دو مساله کلیدی کهمی

 کند متمرکز شوم: می

 ه است؟پایان یافتگسترش یافت،  1960ا دوران بحران اقتصادی که از اواخر آی -1

 داری امروزه چه شکلی به خود گرفته است؟های سرمایهروابط میان دولت  -2

 

 ؟شده است تثبیتبار دیگر  داریاقتصاد سرمایه آیا

ه  های سیاسی مارکسیست نیستند که باور دارند کپانیچ و گیندین تنها اقتصاددان

داری را در برگرفت اکنون به سرمایه 1980و  1970های آوری که  در سالبحران سود

سر آمده است. برای مثال جرالد دومنیل و دومنیک لووی ادعای مشابهی دارند، هر 

ای برجا کنندههای نئولیبرالی اثرات بی ثباتکنند که سیاستها استدالل میچند آن

که تسلط بخش مالیه، ارزش اضافی را از سرمایه مولد به ند اها مدعی گذارد. آنمی

توزیع کرده است؛ بنابراین با وجود بهبود نرخ سود، سرمایه در بازسرمایه پولی، 

گذاری را محدود کرده و رویهم رفته درجه رشد اقتصادی را دسترس برای سرمایه

گیندین متفاوت . این موضع به طور قابل توجهی از مواضع پانیچ و 5کاهش داده است

ها است که بر این باور اند این رشد نئولیبرالیسم بود که بر بحران غلبه کرد. آن
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تحمیل  -(Volcker shockتحت شوک ولکر ) ایاالت متحده" کنند کهاستدالل می

داری فدرال ایاالت متحده در سال انضباط پولی سفت و سخت از جانب رئیس خزانه

، هالمللی نئولیبرال مستقر شد اقتدار بین"ه پس از آن به نقطه عطفی رسید ک -۱۹۷۹

ی هفتاد و تعمیم یافت. همانا این قضیه بود که بحران دهه هسرمشق قرار گرفت

 ( 195)ص ."سرمایه را حل کرد

به ویژه آنکه گامی را نشان داد به سوی  –شوک والکر بدون شک حادثه مهمی بود 

نامد، سیستمی با شرایط بسیار ال استریت میگوان رژیم دالر و تحکیم آنچه که پیتر

های امریکا، سیستمی  که  پس از جنگ جهانی جایگزین مناسب برای سرمایه

اما آیا این اقدام بحران را حل کرد؟  6شد. "برتون وودز"المللی  سیستم پولی بین

ره تحمیل نرخ بسیار باالی به"کند، ه که رابرت برنر اشاره میگونمطمئنا نه، همان

آغاز شد، بدترین رکود اقتصادی )آمریکائی( پس از  ۱۹۷۹-۸۰های  واقعی که در سال

های آمریکای التین در ، و با شروع بحران بدهی"را به وجود آورد 1930های سال

رفت تا سقوط ]اقتصادی[ سراسر جهان را موجب شود... هیچ انتخاب  که می 1982

تر در برنامه ریگان آمدی که پیشنبود، پی آوری به اقتصاد کینزیدیگری به جز روی

 های نظامی تضمین شده بود. ایاالت متحده بارها و افزایش هزینهبرای کاهش مالیات

گونه . همانکندعمل میحل نهایی برای اقتصاد جهانی برای راه یعنوان بازاره دیگر ب

الزم  اضای موثرتر با مدیریت دولت برای تقهای بیشدهد محرککه برنر نشان می

لن گرینسپن، رئیس آکه  "بورس اوراق بهادار کینزی"شکل ه شده است، ابتدا ب

به اجرا در  1990ی داری فدرال، در پاسخ به کاهش سودآوری در اواخر دههخزانه

آورد، کاهشی که حباب وال استریت را به هدف تشویق خانوارهای مرفه در 

رخ بهره پایین جهت حفظ حباب قیمت خانه از ن سپسگذاری متورم کرد، و  سرمایه
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اندازی مجدد اقتصاد آمریکا پس از رکودی که در نیز استفاده کرد، امری که در راه

 7.وجود آمد، نقشی حیاتی داشته ی حاضر بآغاز دهه

های بلکه پایه ،نه تنها پانیچ و گیندین تمامی این فراز و فرودها را نادیده گرفتند

گویند که من در نسبت دادن این ها میکامال  مبهم است. آنشان ی استداللنظر

، "بود 1970های پائین یگانه دلیل بحران سال مبارزه طبقاتی از"ها که به آن گاهدید

بود  هاآن طور واقعی کردم نقل این ادعایه (. کاری که من ب195اشتباه  کردم )ص

"بود محوری در ایجاد بحران عاملمقاومت طبقه کارگر "که 
. درست است که گاهی 8

در یک پدیده مورد بحث  "دلیل یگانه"محوری مشابه گفتن  عاملاوقات گفتن 

 تا حدی مهم است. در جای دیگر این عامل ن دارد کهایداللت بر  امر نیست، اما این

-برای اینکه سرمایه "داری استفوق انباشت شرط ذاتی سرمایه"ها می پذیرند که آن

. اما رابطه بین این 9دنفروشند دارچه میایل به تولید بیش از آنهای رقابتی تم

سوی فوق انباشت و تحول مبارزه طبقاتی نامشخص است. ه گرایش بسیار گسترده ب

 1970های حل بحران سال"گویند که که پانیچ و گیندین میاین مهم است برای این

ناپذیر است مساله انکار (. این195)ص "غیرممکن بود بدون شکستن کمر طبقه کارگر

عنوان ابزار فشار برای باال بردن درجه استثمار ه طبقه کارگر ب یالتکه تضعیف تشک

ست؟ ه هم شرطی کافی این غلبه بر بحران فوق انباشت است، اما آیا شرطی الزم در

شرط کافی نیست، برای اینکه درجه سود نه  امر نایکه  پاسخ مارکس البته این است

چنین به علت اصلی پدیده فوق بلکه هم، ح استثمار)درجه ارزش اضافه(فقط به سط

و در مناسبات ارزشی، به آنچه او  -گررگذاری برای هر کاانباشت، میزان سرمایه

 بستگی دارد.-ترکیب ارگانیک سرمایه نامید

کند؟ مورد مهم ایاالت متحده به شواهد تجربی ربط پیدا می نظریچگونه این مباحث 

 1970های نظر بگیریم، با وجود کاهش تاریخی بی سابقه دستمزد واقعی در سالرا در 
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غلبه بر بحران سودآوری موفق شود.  داری آمریکا نتوانست در، سرمایه1990و اواخر 

ها در استدالل دومنیل و لووی در مورد این که این بحران حل شده یکی از ناهنجاری

دهد نشان می از نرخ سود در ایاالت متحده هاکه که مطالعات خود آن است، اینست

نصف  1948از نصف بوده است و فقط در سال  در کل کمتر 2000 سال که تا قبل از

. این 10بود  خود در صد ارزش متوسط 70 و 60بین  1956-65ارزش آن  و در دهه 

 از سود آوری ایاالت متحده منطبق است. این مدرک کل با مطالعه برنربه طور مدرک 

مورد کشش  که مطابق با تئوری بدیل برنر است ضرورتا تئوری مارکس درجائی از آن

 هم کند، اما قطعا ادعای تکراری پانیچ و گیندین رانرخ سود به کاهش را تایید نمی

 .11حل شده است  1970های کند که بحران سالتایید نمی

که طی  در عین حالیدهد که اند که نشان میها ارقامی دادهدر جای دیگری آن

های ندتر از سایر دولتایاالت متحده کُ وری درشکوفایی پس ازجنگ تولید و بهره

وری  ی هشتاد به این سو تولید و بهرهداری رشد کرده است، از دههپیشرفته سرمایه

.  آنچه که 12افزایش یافته است 7تر از دیگر کشورهای جی در ایاالت متحده سریع

داری آمریکا در میان کند، تقویت و احیا نسبی رقابت سرمایهار میاین مساله آشک

حل شده "که بحران اقتصاد جهانی داری است، اما در مورد اینبلوک پیشرفته سرمایه

-که از سالگذارد. جدول همراه، حاکی از آنستی در اختیارمان نمیاتاطالع "است 

پائین آمده است،  متوالیهای دهه به بعد نرخ رشد متوسط درآمد سرانه در 1960های 

سختی مدرکی دال بر سالمت اقتصاد است. البته بهبود اقتصاد ایاالت متحده از ه که ب

ها نشان داده شده است و با افزایش شدید سودهای شرکت 2000-2003رکود اقتصادی

عه ویژه با فرصت دادن به چین در ادامه به توسه نرخ رشد جهانی را باال برده است، ب

ای را سهولت بخشید که به شکوفائی اقتصادی عظیمش و بدین ترتیب مسیر اقتصادی
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ساخت )برای مثال آلمان، ژاپن، و کره  یچین کمک کرد، چه با کاالهای پیچیده

 جنوبی( چه  با منابع طبیعی )روسیه، برزیل، و غیره(.

ی مدت زمان برا سئوال مهم این است که آیا این دست از مبادالت ظاهرا بی خطر

رابطه به این حقیقت که رشد  ن دریپذیر هستند یا نه. پانیچ و گیندتری دوامطوالنی

وسیله دولت چین تامین ه ای بطور فزایندهه تدریجی کسری تجاری ایاالت متحده ب

با  چینی هایشرکت که یدالرهای، کنندطور جدی برخورد نمیه شود، بمالی می

به  سپس آن رادولت چین آورند، می دسته به آمریکا ب صادرات کاالهای ساخته شده

آیا این تفسیری از توهم مالی نیست که ":پرسندها میدهد. آندولت آمریکا وام می

خواند؟ هائی مثل کسری و بدهی میبحران ساختاری را دور از چنین شاخص

های شاخص ها گونه که مشاهده کردیم، در مورد بحرانله اول، همانه(. در و198)ص

( دوم ، تاکید خود پانیچ و ۱۹۸وجود دارد. )ص  "ها ها و بدهیکسری"جز ه دیگری ب

طور واقعی ارتدکسی ه ها بدهد که آنهای مالی، نشان میگیندین بر روی شاخص

نئوکالسیک را قبول ندارند مبنی بر این که پول صرفا نقابی است جهت سرپوش 

چیزهائی که مارکس و کینز بر روی آن توافق  گذاشتن بر اقتصاد واقعی. یکی از

در این باره ید بسیاری تداشتند مساله اهمیت پول بود. سوم، اگر شما نگران نیس

عنوان مثال مارتین فیلداستاین از دفتر ملی تحقیقات اقتصادی ایاالت ه ند. بنگران ا

لید درصد تو 6.4کند که برای کاهش کسری ایاالت متحده )متحده استدالل می

درصد تولید  3تر ( به میزان قابل تحمل2005ناخالص داخلی در نه ماه  اول سال 

-بینی میدرصد نیاز دارد. او پیش 30ناخالص داخلی، به تنزل قیمت دالر تا حداقل 

ای کند که کاهش سودهای اوراق قرضه دولتی در اثر کاهش ارزش دالر در مرحله

.  13پول رایج خواهد شد  -ثباتی جهانی و بی  -ترسبب ایجاد سقوط بسیار بیش

گوید دیک چینی می هنگامی کهاشتباه باشد. اما  خوب، فیلدشتاین ممکن است در
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ممکن است حق داشته باشد. اما سخت است تصور  "ای نیستکسری مساله"که 

خودداری پانیچ و گیندین حتی به تأمل بر اینکه دیک چینی ممکن است حق نداشته 

ها مبنی بر این  مان اندازه بارز است که ادعای آنه وعی جزم اندیشی بهباشد. این ن

 .14استدالالت من کشفی کرده باشند  که در

  

 ها به سر آمده است؟آیا رقابت بین دولت

ها که آن امپریالیسم این است پردازی مقولهنظریهیکی از خدمات پانیچ و گیندین در 

ها بسیارصریح هستند. این دیت تعدد دولتدر رابطه با اهمیت پافشاری بر موجو

-ها در شبکهمساله متمایز از ادعای مایکل هارت و تونی نگری است که دولت ـ ملت

کنند که من با ها شکایت میشوند. آنداری امپراطوری فراملی حل میهای سرمایه

آورم میشکل کاریکاتور دره ب را هاها به هارت و نگری، استدالل آنمربوط ساختن آن

ها با حرکت از پیش آن"طور واقعی نوشتم این بود که ه چیزی که من ب(. آن197)ص

رسند گیری مشابهی میهای هارت و نگری به نتیجههای متفاوت با پیش فرضفرض

داری معاصر تا حد زیادی ارتقاء یافته و آن این که رقابت ژئوپولیتیک در سرمایه

شان را به تمسخر هایو گیندین بخش اعظم پاسخ چکه پانیجائیاز آن 15."است

های ژئوپولیتیکی برعکس همچنان گویم رقابتکه می اند،ادعای من اختصاص داده

های آنان را توانم درک کنم که چگونه قرار است که دیدگاهادامه دارد، من واقعا نمی

 .  امکردهتبدیل کاریکاتور به 

که پانیچ و گیندین آنچه ین قرار باشد. در حالیرسد نکته مورد بحث از ابه نظر می

را  "ها وابسته شدندبه دولت "های متعددسرمایه"مارکس در گروندریسه گفت یعنی 

داری پویا تاکید ها در تقویت و بازتولید سرمایهقبول دارند، بر نقش بسیاری از دولت

-های سرمایهی دولتعملکردهای اقتصاد ها بر(. به بیان دیگر، آن194ورزند. )صمی
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تمرکز دارند )عنوان یکی  "نظارت بر سرمایه جهانی"ها در داری متعدد، سهم آن

ها از من برای دست کم گرفتن میزان ام(. بنابراین، آنها را وام گرفتهدیگر از مقاله آن

داری و المللی سرمایهی ادغام بینگستره"ام کنند، چرا که گفتهتوسعه انتقاد می

 "خوبی تثبیت شد،ه داری جهانی قبل از جنگ سرد بت هماهنگ سرمایهمدیری

داری پیشرفته با مساوی های سرمایه(. با این وجود، حتی رابطه میان دولت195)ص

رابطه قدرت نامتقارن است که از نفوذ و "تر شامل بودن فاصله زیادی دارد، و بیش

ی غیر رسمی امپراطوری آمریکا داری پیشرفته تحت چترحمایتادغام در میان سرمایه

 .16( 197)ص "خیزدبرمی

گیری حقیقت وجود دارد. یکی از است که در این استدالل به میزان چشم آشکار

که تفکیک جزئی ی است چیزموضوعات اصلی نوشته من در مورد امپریالیسم آن

حت داری تنامم که در دنیای پیشرفته سرمایهرقابت اقتصادی و ژئوپولیتیکی می

که از  این تحول در حالی .رهبری ایاالت متحده در زمان جنگ سرد بسط پیدا کرد

گری پی در پی شروع و تقویت شد، با سوی دولت آمریکا از طریق استراتژی مداخله

یافته کننده سیاسی توسعههای هماهنگمرزی و  مکانیسم-ی فراتر سرمایهادغام بیش

ای که تالش ، حمایت شده است. مسالهزدو موسسه برتن وو 7در چهارچوب جی 

داری پیشرفته که چگونه این وحدت نسبی سرمایه ام بررسی کنم این استکرده

 ند.دارجهانی تحت هژمونی آمریکا با اشکال پایدار رقابت اقتصادی و بین دولتی تعامل 

ها(، از ک )یا بین دولتیسخره گرفتن شدید ایده رقابت ژئوپولیته پانیچ و گیندین با ب

گویند این یک ها مینآند. کنجلوگیری میبحث در مورد این مساله امن زدن به د

های بین برای مفهوم رقابت یچون جایگزیناست که هم "نظریه بی ربطی"

  نظریهای برای بازسازی عنوان وسیلهه و بنابراین ب "کندها عمل میامپریالیست

من اشتباه  رظ(.  این به ن196م  است )صکالسیک بی اعتبار مارکسیستی امپریالیس
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دولتی،  نکه مدیرا ای درباره ایده اینرسد ابهام ویژهاست. در درجه اول به نظر نمی

ای دارند که خود و دسترسی به کار اضافی یمنافع مجزائی در حفظ  کنترل قلمرو

. نباید گذارداندازی دیگر مدیران دولتی در اختیارشان میاین کنترل بر علیه دست

توماس هابس باشی تا بتوانی استنتاج کنی که بهترین راه دنبال کردن این منافع 

های نظامی و اقتصادی یک دولت مشخص متناسب با تواند افزایش توانائیمعموال می

، مفهوم رقابت 1980و  1970های ها باشد. ثانیا در سالر دولتگو یا شاید به هزینه دی

که که جامعه مهمی در تئوری اجتماعی تبدیل شد، هنگامی ها به موضوعمیان دولت

  -پول اچسکادا تن، و ابه ویژه آنتونی گیدنز، مایکل م -شناسان تاریخی نئووبری

گونه که ها کردند. همانبیق رقابت میان دولتطمارکسیسم را متهم به ناتوانی ت

تاریخی است که از  فرا یها یک پدیدهدهد، رقابت میان دولتها نشان میچالش آن

البته برای اصالح و بهبود ماتریالیسم تاریخی با  -رودداری فراتر میشیوه تولید سرمایه

های عنوان موتور رشد و توسعه نیروهای مولده تالشه کی بیترکیب رقابت ژئوپلیت

 17قابل توجهی وجود داشته است.

آمریکا در روند از بین تحت حمایت  غیررسمی امپراطوری "اگر رقابت ژئو پولیتیکی 

،  واقعا به سرخط خبرها تبدیل خواهد شد. پانیچ و گیندین شواهدی که "رفتن باشد

کنند.  ( رد می196)ص "بسیار ضعیف" عنوان استداللیه و ب کنم را غلطذکر می

ی نقل قول بازیافت شده متخصص فرانسوی روابط توانم بگویم که تحت تاثیر ویژهنمی

تالنتیک و کمپین مطبوعات دولتی فرانسوی در ایاالت متحده قرار آان لملل پیمابین

گوئی گزافه "اروپای قدیم"که درگیری میان آمریکا و ام مبنی بر اثبات اینگرفته

-گیری، فکر میگیری کار پانیچ و گیندین برای این نوع  امتیازجای پیه است. اما ب

 کنم  تاکید بر سه ایده عمومی مفیدتر باشد.
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-تعهد بیش "خودگردانی نسبی دولت "دین نسبت به ناوال با وجودی که پانیچ و گی

مدیریت هماهنگ "در "هابسیاری از دولت"دهند، تمرکزشان بر نقش تری نشان می

ی اقتصادی دارد، و این مناقشات میان گرایانهمفاهیم تقلیل "داری جهانیسرمایه

گیرد. این اشتباه است دارد را در نظر نمیهای مستقیم اقتصادی نها که ریشهدولت

رود، جنگ سرد ها الزاما با رقابت اقتصادی به پیش نمیچرا که مناقشه میان دولت

مبارزات  پایجا که همه ما توافق داریم که ردیک نمونه از این مورد است. اما از آن

معاصر بین های گرفت، منابع اقتصادی تنش سراغباید در روابط تولیدی را سیاسی 

ی داری چه هستند؟ پاسخ به این پرسش را گوان در مقالهدنیای پیشرفته سرمایه

گذاری و تجارت داده است. تولید جهانی، سرمایه توضیح ای به خوبیمنتشر نشده

شوند؛ این راس سه گانه عمدتا در سه تجمع بزرگ اقتصادی متمرکز  اند و هدایت می

اتحادیه اروپا و ژاپن. هم استراتژی انباشت سرمایه عبارتند از: آمریکای شمالی، 

های سه گانه تمایل به تحکیم این تمرکز از طریق های قدرتخصوصی و هم سیاست

تلف بازخورد مثبت دارند. قدرت اقتصادی جهانی، طبق اظهار پانیچ خهای ممکانیسم

مجتمع بزرگ  اما متکثر توزیع شده است. وجود این سه ،طور نامتقارنیه دین بنو گی

ها . این رقابت18سازد های سه گانه را غیر قابل اجتناب میسرمایه، رقابت میان دولت

خود بگیرد ه ها در نیمه اول قرن بیستم را بالزم نبود شکل مبارزات میان امپریالیست

عنوان عاملی انحرافی مرا گیج کرد و ه ای که در پایان جنگ سرد بود که بمساله –

ره رفتن از فز مساله اصلی منحرف ساخت، و پانیچ و گیندین برای طتوجهم را ا

 دهند.واقعیت رقابت ژئوپولیتیک معاصر به استفاده از آن ادامه می

-سیاسی رقابت می –دوما، این حقیقت که این سه مجتمع  قدرت بزرگ اقتصادی 

و مالی ها مساوی است، در حوزه نظامی کنند به این معنی نیست که روابط بین آن

از اتحادیه اروپا و ژاپن است. این بدین معنی هم  ترایاالت متحده بسیار قدرتمند
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ای به همکاری ندارند، برعکس، در بسیاری از مسائل با هم ها عالقهنیست که آن

کنند که وجود اختالفات کنند. پانیچ و گیندین به نکته درستی اشاره میهمکاری می

 "داری جهانی توسعه و امنیت  سرمایه"که چگونه اره اینها دربتاکتیکی میان دولت

(. اما نسخه 197وری نیست )صترا پیگیری کنند نشانه و یا سند اختالف میان امپرا

های اقتصادی مشترک که سیاست حقیقت این است -معکوس آن درست است 

ت. اکنون ها نیسهای سرمایه داری گوناگون به معنی نبودن تضاد منافع میان آندولت

معنی آن نیست ه های اقتصادی جهانی است، این بنئولیبرالیسم رژیم غالب سیاست

کنند منافع مشابهی دارند. پانیچ و داری که به آن عمل میهای سرمایهکه  قدرت

تن در آمریکای التین گکنند که توافقات واشنگیندین به این نظر من بی توجهی می

برداری های فراملیتی امریکا مورد بهرهی موثرتر از شرکتهای فراملیتی اروپائرا شرکت

تری را در نظر بگیریم، در دوران استاندارد طال قبل از دهند. مثال محکمقرار می

های بزرگ کال سیاست اقتصادی مشترکی داشتند. این جنگ جهانی اول، تمام قدرت

رکود بزرگ سال  نگرفت. 1491ها را در رفتن به جنگ در اگوست مساله جلوی آن

خود دید ه داری دولتی را بسوی سرمایهه تغییر جهت عمومی رژیم سیاسی ب 1930

های بین امپریالیستی را برجسته کرد. امیدوارم که پانیچ و که، بر عکس، رقابت

-گیندین از استدالل من این کاریکاتور را نسازند که من جنگ جهانی سوم را پیش

-های سرمایهکه عالوه بر این واقعیت که اکثر دولت است کنم.  نکته من اینبینی می

تضاد منافع بالقوه  فقدانداری نئولیبرالیسم را با آغوش باز پذیرفتند، اما این به معنی 

ها نیست و در نهایت تضاد منافع مشخص ژئوپولیتیک بین بی ثبات کننده میان آن

مند شدن ایاالت بهره ها. مایه شگفتی نیست که پس از عواقب جنگ سرد، باآن

در  ژاپن و قاره اروپا قرار داشتن متحده از تفوق غیرموازی ایدئولوژیک و نظامی، و

های بیرون از کمپ غرب همچون روسیه و چین چنگال رکود اقتصادی ، حتی دولت
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اند. اما آیا این رابطه با موازنه قدرت علیه قدرت هژمونیک  بسیار محتاط  بوده در

هائی از درهم شکستن آن وجود دارد. پیدا خواهد کرد؟ پیش نشانه موقعیت دوام

عنوان رقیب سلطه ایاالت متحده ه توانند پتانسیل چین بحتی پانیچ و گیندین نمی

گویند که این پتانسیل هنوز باید ها درست میدر آسیا را رد کنند، با این وجود آن

 های طرفدارمحاصره از سوی رژیمخصوص در واکنش به ه تحقق یابد. اما روسیه نیز ب

 ضیهای کاذب مخملی در گرجستان و اوکرائین ناراغرب، و اخیرا به لطف انقالب

داد وقوع نپیوست مساله جالبی بود که نشان میه است. انقالبی که در ازبکستان ب

مسیر تحوالت ]در آن کشور[ به کدام جهت است و این اعتماد به نفس ژئوپولیتیک را 

م کریمف داد که به تظاهر کنندگان تیراندازی کند. رژیم کریمف در حالی از به رژی

های استبدادی فرو ریختند. از پشتیبانی مسکو و پکن برخوردار بود که دیگر حکومت

ن تحت مدیریت ایاالت متحده در اای مغایر با شبکه متحدتحوالت دیگر ، آغاز شبکه

ری شانگهای است که روسیه و چین را به آسیای مرکزی، و رشد و توسعه فوروم همکا

نشینی رسد عقبآنچه که احتماال به نظر می دهد. تاثیرتری ارتباط مینهاد قوی

مقاومت باشد، نیز بایستی در این معادله  نیروهای ایاالت متحده در عراق زیر فشار

 هایای از همکاری و رقابتهای جهانی معاصر ترکیب پیچیدهملحوظ شود. سیاست

دهد. مایه تاسف است که پانیچ و گیندین در بحث روشن ها را نشان میبین دولت

 دهند.پیرامون روندهای واقعی تا این حد از خود مخالفت نشان می

 

 

 

 

 



 لئو پانیچ و  سام گیندین

 128 

 ها:یادداشت

 ،2004 "امپریالیسم جدید: ویرایش زبان خارجی"د. هاروی،  -1

www.coliradi.edu/geography/dart/ 

انترناسیونال سوسیالیسم  ،"امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی  "آ. کالینیکوس،  -2

 –امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی "(؛ ال. پانیج  و اس.گیندین، 2005)پائیز  108

. منابع در (2006)زمستان  109جوابی به الکس کالینیکوس، سوسیالیسم بین المللی 

 متن در مقاله بعدی.

 منتشر "ی بزرگ امپراطوری آمریکا ژاسترات"در  این پاالیش اول بار نسخه من از -3

، هر چند که آن از 5-4(، ص 2002)زمستان  97شد، انترناسیونال سوسیالیسم 

ساختن "داری و سیستم دولتی که در کتاب تجسس طوالنی رابطه بین سرمایه

وجود آمد. اریگی اشاره کرده است که هاروی ه ( شروع شد، ب1987)کمبریج،  "تاریخ

دهد )نه، می ارائه ایداری  و منطق قدرت منطقهنکات مختلفی در تمایز بین سرمایه

شماره  28ص (،2005) 32 ویوینیو لفت ربه  یدرگنهمچون پانیچ و گیندین اقتصادی، ب

شمن و آاس.  به یدرگنرابطه ب این تر در. برای بحث بیش"موشکافی هژمونیک"(. 15

ماتریالیسم  مجله آیندهدر ، "انباشت سرمایه و سیستم دولتی" ،کالینیکوس .آ

 تاریخی.

تولید و "که چگونه  عنوان مثال، مراجعه کنید به مباحثه در مورد اینه ب -4

را از  1980و  1970های المللی در سه دهه گذشته بحران اقتصادی سالبانکداری بین

هارمن )لندن،  کریسبین دو جنگ جهانی متمایز کرد در توضیح بحران از  رکود

(، و  شرح تغییرمحور به مالی در ایاالت 116)نقل قول از ص  113-117(. ص 1984

  .1( فصل2002برنر، رشد سترگ و حباب) لندن  رابرتمتحده در 

 (، جی. دومنیل و دی. لووی.2004داری )کمبریج ام آ، احیا سرمایه -5

 ، پی. گوان.4و  3خصوص بخش ه (، ب1999قمار جهانی )لندن،  -6

http://www.coliradi.edu/geography/dart/


المللی نظام مناسبات بین  

 129 

و رشد  7چنین بخش ؛ هم36ص  جابرنر همان  رابرترشد سترگ و حباب،  -7

 (.2004) 25 ویویسترگ جدید و حباب جدید؟ برنر نیو لفت ر

ال. پانیچ و سی  در "مالیه و امپراطوری آمریکا "ال. پانیچ و اس. گیندین، -8

 سوسیالیست رجستر. ور:تورندگان(، بارگذاری مجدد امپرالیز)گردآ

(، 2005) 35، نیو لفت رویو "مدیریت سرمایه جهانی"ال. پانیچ و اس. گیندین،  -9

 .118ص 

پائین افتاد؟ آیا ترمیم  نرخ سود: کجا و چقدر"جی. دومنیل و دی. لووی،  -10

 (.2002) 34. بازبینی اقتصاد سیاسی رادیکال "یافت؟

(، 1998) 229ویو ی. نیو لفت ر"اغتشاش اقتصاد جهانی"برنر در  نگرید به رابرتب -11

 (.1999) 5و  4و بحث در مورد ماتریالیسم تاریخی 

 .113-14ص  ، همانند باال،"مدیریت سرمایه جهانی"ال. پانیچ و اس. گیندین،  -12

چیزی که های باد آورده عمو سام ممکن است همه آنچرا پول"ام. فلدستاین،  -13

 .2006ژانویه  10ال تایمز، نشان، فاین"رسد نباشد رظباید به ن

های اخیر العاده کریس هارمن در مورد تنشتجزیه و تحلیل فوقبه  یدرگنب -14

، انترناسیونال "آتش اژدها: اقتصاد چین و بحران اروپا "داری جهانی: سرمایه

 (.2006)زمستان 109سوسیالیسم 

 .111 صباال  منبع، "امپریالیسم و اقتصاد سیاسی جهانی"آ. کالینیکوس،  -15

مختصر و  ، احتماال فشرده و"مدیریت سرمایه جهانی"ال. پانیتچ و اس. گیندین -16

از نظر تئوریک نزدیک به آنچیزی است که  ترین بیانیه این استدالل است.شفاف

 (.2003لندن)  امپراطوری سرمایه طور قابل توجهی دره توسط آلن وود مطرح شد، ب

(. آ. 1979ها و انقالبات اجتماعی )کمبریج. ل، دولتوپاچتی اسک به یدرگنب -17

(، و منابع قدرت اجتماعی 1986ماتریالیسم تاریخی. )لندن  از گیندین، نقد معاصر



 لئو پانیچ و  سام گیندین

 130 

های مارکسیستی: سی برترام،  (، ام. مان.  برای ارزیابی1986-1993، کمبریج، 2)جلد 

( و آ. کارلینگ، 1990) 183، نیو لفت رویو "در ماتریالیسم تاریخی  المللیرقابت بین"

 (.1993) 57، علم و جامعه "مارکسیسم و ماتریالیسم تاریخی تحلیلی"

ها در درون )مقاله چپ دینامیک صنعتی و روابط بین دولت "پ. گووان،   -18

 (.2005نشده، 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



المللی نظام مناسبات بین  

 131 

 

 

 

 

 

 

 اتوریدر امپر جواهر اصلی و بدلی
 لئو پانیچ و سام گیندین

 ح. آزاد

 

انقالبی،  غالبا دشوار و با اهداف آشکارا اثری به عنوانکتاب امپراتوری هارت و نگری 

ار گرفته است رمورد توجه بسیاری قهای رادیکال جریاناز طرف اکثریت و از جمله 

د. اما کنمی حمطررا  "امپراتوری" محتوای بررسی جدینیاز به  فی نفسهاین امر  .(2)

عجیب و غریب  فرهنگی محصول یک چونرا هماین کتاب  که نیست این ما هدف

ی است حایز اهمیت که به طور جدی، اما پُر کتاب در نهایت "امپراتوری". معرفی کنیم

به  و پردازد،می امپراتوری و مقاومت در زمان ما ،داریسرمایه تناقض به بررسی

نظر  تفاقا هادر این مورد ما با آنکه  ،کندمیکمک  "شبخرهایی"ی برنامهبرد پیش

یسندگان برای ونه نابلندپروازتوانند از تمجید تالش می بی انصاف منتقدانداریم. تنها 

-خودداری قتصاد با سیاست از پایین اادغام تاریخ، فلسفه، جامعه شناسی، فرهنگ و 

، تناقض، عدم انسجاموعده، از  رکننده: پُ، اثری است مایوسی نهایی. اما نتیجهکنند

 های منطقی.آمیز و حفرههای اغراقبلندپروازی

-های فراوانی از شیشهی که در سراسر کتاب پراکنده است تکهانبوه جواهرات بدلدر 

ها را از انبوه این توان آنجواهراتی که به سادگی نمی -شودهای رنگ کرده یافت می
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های هارت و ار گذاشت، چون در طرح استداللنهای رنگ کرده جدا کرد و کتکه

آور و حضور لحن شاعرانه در کتاب نشاط دهند.های اصلی را تشکیل مینگری پایه

-تخیل تاریک در مسیر تحلیل بر انگیزد، اما در عین حالکنجکاوی آدمی را برمی

های سیاسی نویسندگان ستایش پوشاند. حساسیتخود لباس توجیه می اندیش

های مبارز ی چهرهدهنده کتاب که خاطرهیز است، به ویژه فراز پایانی و تکانبرانگ

های قرن بخش انقالبدارد )مبارزان کمونیست و رهاییتاریخی و معاصر را گرامی می

مورد تعقیب قرار گرفتند.  ضدفاشیستیبیست، روشنفکرانی که در جریان مبارزات 

(. "کارگران صنعتی جهان"بلغان مبارزه خواهان در جنگ داخلی اسپانیا، مجمهوری

اما در عین  ،طلبی بخش اعظم جریان چپبخش در قبال تسلیمپاسخی است الهاماین 

ما  جویی در عصرانداز مبارزهبینی هارت و نگری در مورد چشمآن که باید به خوش

ید گرا را نیز باید مورد تاکها در ارائه یک سیاست تحولآمد گفت، کاستی آنخوش

 و تحلیلی که مبنای چنین تحولی است. -قرار داد

های اخیر که به مساله نظیر بسیاری از کتاب "امپراتوری"نخستین هدف تحلیلی 

داری توضیح پیدایش و سرشت نوع جدیدی از نظم سرمایه ،دنپردازجهانی شدن می

سایر وری را از تکه امپرا (. آن چه1مسلط است) "متمدن"است که بر سراسر جهان 

ن م هارت و نگری نیست که ما را به آو سیاحت نامنظ سیر ،کندا جدا میهکتاب

مارکسیسم را با  د بهترین نکاتکنکند، سیر و سیاحتی که تالش میدعوت می

ها در کاربرد این التقاط ای است که آنست مدرنیسم پیوند بزند، بلکه شیوهاندیشه پُ

ای جدید از رژیم سیاسی را به عنوان گونه رند تا جهانی شدنیگنظری به کار می

رش ن امپریالیسم قدیمی)گستداری معرفی کنند. با کشیدن خط تمایز بیسرمایه

-ها امپراتوری جدید میای که آنحاکمیت سرزمینی از طریق استعمار( با پدیده

گسست یا "روهای دیگر(. جهانی شدن خود به عنوان نامند)نفوذ فراملی به درون قلم
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شود... که به طور داری معاصر و روابط جهانی قدرت تعریف میغییر در تولید سرمایهت

و  اقتصادی فراهم داری کنونی را برای پیوند قدرت سیاسی وهی سرمایکامل برنامه

 ،(. در این امپراتوری9)"داریاز نظم سرمایه شایستهسازد... درکی میپذیر کانما

لیستی اهای امپریها )از جمله خودِ قدرتملت -دولتداری نوین جهانی، سرمایه

تحت نفوذ یک قدرت فراملی جهانی " را هاپیشین( و روابط قدرت داخلی در درون آن

های تمام قدرت ،ی یک قدرت واحدکه ایده دهد، برای اینقرار می "و حاکمیت جدید

یافته متحد انرا به شکلی واحد در نظامی سام ها، آندکنامپریالیستی را تعیین می

اری معاستدهد که به شکل قاطع پساقرار می قوقحکی از زیر مفهوم مشترو  ،سازدمی

-مخاصمات و رقابت بین قدرت"از جهات مهمی جایگزین  است؛ و و پسا امپریالیستی

 (. 1)"شودهای متعدد امپریالیستی می

ی خواننده ها از جهان معاصر است که هردقیقا به علت اهمیت درک این دیدگاه

آید: نه تنها در فقدان تفصیل تجربی در یک جدی از خوانش این کتاب به خشم می

 انگاری نظری آن.های مفهومی و سهلای،  بلکه به سبب اغتشاشصفحه 100متن 

یته به گذر از مدرن درشکل یک تصویر کلی و وسیع  بهجوهر استدالل هارت و نگری 

شود که عرفی شدن معرفی می ی ازیته به عنوان روندیابد. مدرنپسامدرنیته تکوین می

به صورت  ،گیردخاستگاه آن نظیر حوادث دیگر تاریخ از دوران قرون وسطی ریشه می

، )اصطالحی که به نظر "گونتوده گونه"بخش از ظرفیت رهایی "جذب دوباره آن"

هن با قدرت (. بعد از آن که نظم ک5رسد که از ویلیام اوکام گرفته شده باشد()می

-گون سرنگون شد، انقالبِ مدرنیته دستی گونهدجوش تودهوظاهرا بی واسطه خ

 یگون را به مثابهی گونهتودهتوانست ملت  -دولت وخوش ترمیدور همگانی شد، 

گون تحمیل دستگاهی فراتاریخی که نظم خود را بر توده گونه-کندبازسازی  "مردم"

-اش باز میخودیدهی خودجوش و بیان خالقیت خودبهکرد و او را از سازمانمی
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-رهایی بشریت جدید هم"(. تحول مفهوم جدید حاکمیت در درک هگلی7)"داشت

گون را به قدرت ضروری و ی گونههذاتی تودچون کارکرد سلطه که هدف درون

از "رسد. اما این روند به اوج ضدانقالبی خود می "دکنمتعالی دولت تبدیل می

داری حاکمیت مدرن اروپایی حاکمیت سرمایه"، "پذیر استناداری جداییهسرمای

کارکردی از تحول  چونهمی بین فردیت و عامیت را ه که رابطهطلاست، شکلی از س

(. گذر از کشاورزی به صنعت که به دنبال پراکنده شدن 6)"کندسرمایه تعیین می

رولتاریای جدید برای مصرف آن و ناتوانی پ ،آهنگ فرهنگی صنعتی شدن انجام گرفت

به  های اروپایی راپویایی را به وجود آورد که دولت ،شدچه در داخل تولید می

به  هایعنی آن -های اجتماعی ترغیب کردبندیسایر شکل شان بهگسترش مرزهای

 های امپریالیستی تبدل شدند.دولت

انی دوم با عمومی شدن ی امپریالیسم بعد از جنگ جهفروپاش ،به نظر هارت و نگری

پسامدرنیسم  به صحنه را برای ورود ،یودیل در برابر بحران بزرگ در سطح جهانین

گون در جستجوی قدرت ی گونهی خودجوش تودهداعیه ،اما در این مرحله آماده کرد.

های ی کارگر، جنبشهای توده)شورش 70ی در دهه خود یبالواسطه "بخشرهایی"

ر جهان پساامپریالیستی را واری( بود که ظهمعمبارزات پسااستجتماعی و جدید ا

ی قدرت غیرمتمرکز و در حال گسترش شبکه"ممکن ساخت. امپراتوری که بیان 

ن جدید به شکل راوحاکمیت دولت امریکا در د است جایگزین جهان قدیم شد،

تی در منحصر به فردی بر این شبکه متکی است. این امپراتوری جدید غیرامپریالیس

گون برای آزادی ی گونههمقابل شورش از پایین سر بر آورد و از محرک خودجوش تود

که در  "منعطف از یک نظم جدید"باطی ر رفت، با ابزارهای یک دستگاه انضفرات

-زند. این نظام جدید متعاقب بحران سرمایهنیز دست به عمل می "فراسوی مرزها"

ای تعرضی بر علیه تمامی موانع در برابر ملهشکل گرفت، با ح 60ی داری آغاز دهه
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ملت را -سرانجام دولت ، کهانباشت سرمایه و دگرگونی خصلت تولید و آفرینش مازاد

 یرون راند.باز صحنه تاریخ به 

ی صنعتی به داری از مرحلهد سرمایهیتحول شیوه تول ،هازیربنای تمامی این دگرگونی

و تغییری منطبق بر آن از تولید مادی به  ؛دبو "ارتباطی"و  "اطالعاتی"ی مرحله

اد یک نظم جهانی ج، سیاسی و فرهنگی مربوطه، به ایاقتصادی. تحوالت "غیرمادی"

باطی منجر شد، یک یت انضمسطح و موزون از بازار جهانی و نوعی جدیدی از حاکم

-بی". اشکال جدید تولید و کار و مناسبات جدیدا ت مرکزی بدون مرکز دولتیقدر

یا حداقل با سرمایه ادغام شده  یه و کار)چون دولت پژمرده شده،بین سرما "اسطهو

یک جنبش انقالبی و غیر -بود( امکان پیدایش یک برابرامپراتوری را فراهم کرده است

 متمرکز از پایین.

این تصویر گسترده از تاریخ جهان از مدرنیته به پسامدرنیته مقدمتا بر یک رشته از 

استوار است که هارت و نگری درباره روابط  سازهوسته به هم و مسالهای پیافسانه

سلطه  گون در بیان حاکمیت و سرانجام تکامل تاریخی درنهوی گمتناقض توده

بر  شانکنند. هارت و نگری در سراسر نوشتهمان تعریف میبرای "امپراتوری"مجازی 

هارت و های ادی نیاز دارد. روایتای مای به پایهاصرار دارند که هر افسانه این نکته

زیکی با تمام فراز و فرودهایش ما را به هنگی و متافیسیاسی، فر نگری از فراز و نشیب

گون به عنوان جایی که توده گونه ،دندهجهان تولید و اقتصاد سیاسی ارجاع می

 رنشی آشکار دری اثرشان با کُگیرد. هارت و نگری در مقدمهشکل می "پرولتاریا"

شان از ( اصرار دارند که درک4) "دیپنهان تول اقامتگاه"برابر هبوط مارکس به 

ای ید صرفا پوستهلرژیم جدیدی از تو" تبیین بدون ،جدید یان نظموامپراتوری به عن

تالشی  است که کتاب 100ها بعد از صفحه (. چون آن3)"توخالی باقی خواهد ماند
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هر مرور جدی از کتاب  ، بنابراین،دهندم میی اقتصاد سیاسی انجاپیوسته در حوزه

 باید از این نقطه آغاز کند. "امپراتوری"

 

 حل کم مصرفییالیسم: مازاد مصرف در برابر راهسیاسی امپراقتصاد 

داری به کم گرایش سرمایهپایه اقتصاد سیاسی هارت و نگری قبل از هر چیز بر

یالیستی در دوره امپر باید یته راا نقطه اوج مدرنهمصرفی استوار است. به نظر آن

ای که آبستن تضادهای کم مصرفی دوره د که مقدمه جنگ اول جهانی وکرجستجو 

ها هارت و نگری از تاریخ استوار بر کم مصرفی اقتصادی، از قرائت آن بود. دیدگاه خامِ

ها طبق سرشت داری در خوانش آناز لنین و لوکزامبورگ الهام گرفته است. سرمایه

کند: ذاتی خود در تالش برای تحقق ارزش اضافی با تضادی دست و پنجه نرم می

کنند)کم مصرفی(، بنابراین کنند کمتر دریافت میلید میوکه تکارگران از آن چه 

سرمایه باید در جستجوی بازار، به خارج از مرزهای خود بنگرد. چون این معضلی 

ِ این معضل در "حلراه". از این رو ستدرگیر ا آن باداری است که هر کشور سرمایه

داری نیاز دارد. تکیه های اجتماعی غیرسرمایهندیبشکل دسترسی دایم به بازار، و به

نیاز به مواد خام برای تغذیه کارگران و تامین مواد مورد  داری بابر بازارهای غیرسرمایه

رزش اضافی و گسترش ا زآمینیاز برای تولید در داخل همراه است. اما تحقق موفقیت

تولید به سادگی تضاد یا بحران کم مصرفی را به عنوان بحران مازاد تولید بازآفرینی 

ی مازاد به کند برای یافتن مفری برای سرمایهکند. این امر سرمایه را مجبور میمی

-رصتفخارج از مرزهای خود پناه ببرد. جستجو برای بازارهای خارجی، مواد خام و 

-گسترش حاکمیت ملی به فراسوی مرزهای ملی است ناری متضمگذههای سرمای

-داری به درون سرمایهو در عین حال ضمیمه کردن جهان غیرسرمایه -امپریالیسم
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تر بازتولید مصرفی/مازاد تولید صرفا در سطحی وسیع کمداری. و بدین ترتیب بحران 

 شود.می

-هم و اوایل قرن بیستم میقرن نوزد ین از امپریالیسم اواخربا در نظر گرفتن این تبی

که کم مصرفی همراه با عوامل دیگر در توضیح رکود ادواری  توان این نکته را پذیرفت

برای تحول پویایی  این عامل به عنوان توضیحداری نقشی به عهده دارد. اما سرمایه

ز در زیر بررسی خواهد شد به لحاظ تجربی اشتباه و ا داری همان طور کهسرمایه

پریالیسم قدیمی مل او نگری در تحلی(. هارت 22د بود)هحیث نظری بی محتوا خوا

داری تاکید با روزا لوکزامبورگ بر نیاز بر صدور کاال به کشورهای غیرسرمایه آواهم

ها محسوب کنند. اما فقدان توسعه این کشورها خود دلیل محدودیت بازار در آنمی

 داری قرار دارند.در درون کشورهای سرمایه ترها بیشارشود. در واقع بازمی

های امپریالیستی بر دستیابی به منابع الزم برای بازتولید گسترده به تاکید دولت

کند. ای را به خود جلب نمیاما توجه ویژه ،رسدی کافی منطقی به نظر میاندازه

گرچه نه به این  ،اددداری دقیقا همین کار را انجام میبریتانیا قبل از تحول به سرمایه

ن و ه)مواد غذایی، آ الزمتر از این در پایان قرن نوزده منابع کلیدی . اما مهممیزان

و نفوذ به امریکای التین را  ااندازی برای آسیا و افریقوالد( الزاما تالش برای چنگف

شین تهیه مواد غذایی، مستعمرات مهاجرن ایرد. مناطق کلیدی بدهنمی وضیحت

هن و فوالد نیز در خودِ اروپا و آ )اوکراین( دم از کانادا و امریکا( و خود اروپابودند)گن

زون توزیع شده بودند و این خود امکان مخاصمات و)گرچه به طور نامشدندیافت می

 کرد(.بین امپریالیستی را تشدید می

پذیرند که پرسش اصلی در مورد تحقق ارزش اضافی کاربرد مجدد هارت و نگری می

ند. تاکید قبلی در کنمیدگی به دیدگاه کم مصرفی خود رجعت ن است، اما به ساآ

-به تاکیدی بر جریان موازی سرمایه ،داریمورد وجود بازارها در جهان غیرسرمایه
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آورند. شود. اما در این جا نیز مشکالت تجربی و شهودی سر بر میبدیل میتگذاری 

های اساسی در صنایع جدید در فرصت ،عهمان طور که قبال نیز اشاره شد در واق

نه در جهان سوم.  ؛قرار دارد ،اندداخل یا در کشورهایی که راه رشد را طی کرده

ر درون دگذاری خارجی عمدتا در مستعمرات مهاجر نشین )کانادا و امریکا( یا سرمایه

-ن سرمایهانجام گرفته بود. و شکل ای التین خود اروپا نه در آسیا، افریقا، امریکای

اری در گذیا سرمایه های سهامی وام داده شده به دولتاری غالبا به صورت سرمایهگذ

اری مستقیم گذها( نه سرمایهلبود)قرضه دولتی، راه آهن، کانا های دولتیدارایی

بر ارتباط بین انحصاری  ،از لنین ها به تاسیه متاخر است. آنکه یک پدید -خارجی

رکز کردند، اما دو کشوری که در راه تممی تاکید مپریالیسمو ای مالی شدن، سرمایه

های جدید قدرتتوان از می ،صنعتی و پیوند با موسسات مالی بسیار پیشرفته بودند

ماری عمده ای استعه، درحالی که قدرتنام بردداری آلمان و ایاالت متحده سرمایه

رد که در حال حاضر ایاالت توان اضافه کرفتند)میانگلیس و فرانسه به شمار می

ت از اکننده کاالهای مصرفی و سرمایه است. اگر این نکمجموع یک وارددر  همتحد

ری لحاظ تمایز بین امپریالیسم قدیم و امپراتوری جدید حایز اهمیت باشد هارت و نگ

 شان حرفی برای گفتن ندارند(.متاسفانه در مورد جایگاه این مطلب با نظریه

های طبقه یالیسم قدیمی در عین حال عصر رشد سازمانرامپی گرچه دورها

، اما هارت و نگری در اقتصاد سیاسی شودها و احزاب( نیز محسوب میکارگر)اتحادیه

-داری صرفا به شکلی گذرا مورد اشاره قرار میخود تاثیر این امر را بر پویایی سرمایه

یسم جدید اروپایی مورد لونابا ناسی نشا)احزاب طبقه کارگر از لحاظ تطابقدهند 

ط به سخن ها فقسیاسی امپریالیسم آن اقتصادگیرند(. در تری قرار میتوجه بیش

 "رسانداستعمار به اجتناب از جنگ داخلی در کشور کمک می"که سیسل رودس

(. هارت و نگری 21هرت فراوانی دارد)و شاستناد لنین به اکسی که کنند، اشاره می
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ایجاد نیازهای جدید و  هداری بر به ظرفیت قابل توجه سرمایهبعدها در همین اث

کنند، اما فقدان این مالحظه در بحث پویایی گرایی داخلی تاکید میتعمیق مصرف

رسد. به نظر هارت و امپریالیسم اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست عجیب به نظر می

عمدتا به علت قدرت  ،دندیالیستی ختم شرهایی امپهایی که به جنگنگری بحران

العاده طبقه کارگر)ناتوانی در خرید ( و ضعف فوقداری)بارآوری بیش ازحدزیاد سرمایه

کند که تحول صنعتی که به تمرکز فراموش میاین دیدگاه اما  تولید خود( بود.

های قبلی در مزد دقیقا به خاطر افزایش ،سرمایه در ثلث آخر قرن نوزدهم منجر شد

 کاهش نرخ سود رخ داد.واقعی و 

ای برای فهم گذشته نه تنها ناکافی است، بلکه تکیه بر کم مصرفی به عنوان پایه

ابزاری برای تحلیل  چون، هموعاتضها و موتالش ما را برای درک مفاهیم، پرسش

کند. نیروهای محرک اصلی سرمایه یعنی طبقه و رقابت به زمان حال نیز منحرف می

های ترین سازمانگیری وسیعدرست هنگام شکل-وند: طبقه کارگرشحاشیه رانده می

یابد، رقابت به علت تمرکز سرمایه تقلیل می فاقد قدرتبه یک قربانی  -طبقاتی اش

نه ارتقای آن به سطوح جدیدتر.  ،شوددریافت می صرفا به عنوان محدودیت انحصار

های اجتماعی با بندیچنین بین شکلداری در درون و همتکامل ناموزون سرمایه

خارج برای دفاع از بازار و دفاع از خود در مقابل  گذاری در داخل وفشار برای سرمایه

یب تاثیر بازسازی فنی تدین تربشود. و بدون تحقیق به حال خود رها می ،طبقه کارگر

شود. به عالوه های جدید، محصوالت جدید و تازه وارد نیز نادیده گرفته میبر فرصت

-معرفی می و نقش دولت صرفا به شکل کامال ابزاری ،افتدقش بخش مالی از قلم مین

تامل کائوتسکی در  لمله نظر قابج، از های امپریالیستیشود. تحلیل رابطه بین دولت

پیشاپیش  لنین زروی امجددا به دنباله "ماواری امپریالیستی"مورد امکان یک ائتالف 

 (29شود.)محدود می تحت تاثیر مالحظات استراتژیک
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-یمهارت و نگری تاکید خود بر کم مصرفی را به نیم قرن بعد از جنگ اول جهانی 

فی که دلیل رکود بزرگ بود رو نیودیل عمدتا به واکنشی در برابر کم مص رسانند

شود. اما و نظم بعد از جنگ به عنوان جهانی شدن نیودیل معرفی می یافته، یللتق

گذارند که شاید این تحلیل را کنار می 60ی به بحران اوایل دههها با نزدیک شدن آن

ها به جای ه که آنچبتوان پذیرش ضمنی محدودیت آن تلقی کرد. برای درک آن 

دهند، ما نخست باید با نظریه سیاسی امپراتوری هارت و اقتصاد سیاسی قرار می

 نگری آشنا شویم.

 

 هاولتی سیاسی امپراتوری: سلطه فراسوی دنظریه

پذیرند، اما این حوزه، نقطه هارت و نگری اقتصاد سیاسی را با تمام اهمیت آن می

شود: به همین دلیل اغلب مفسران به حق بر نظریه سیاسی ها محسوب نمیقوت آن

-اند که نظم سرمایهشوند. هارت و نگری بارها گفتهپُست مدرن امپراتوری متمرکز می

امپریالیسم قدیمی استوار بود، کامال قابلیت بقای خود  داری اگر در شرایط کنونی بر

گون در صورت عدم ی گونهداد. قدرت بالواسطه و خودجوش تودهرا از دست می

شد. آن وجود نظم جدیدی که امپراتوری نماینده آن است، به یک امر واقعی بدل می

دیگر بر هیچ  یک قدرت مرکزی نوین است که ،داردسر پا نگه میچه که این نظم را 

 دولت امپریالیستی اتکا ندارد:

و تمام اختالفات به فرایند انسجام راه برده و به همین ها، بحرانتمام ها، تضاد تمام"

هایی هستند ی الزم شده است. صلح، تعادل و رفع تضاد ارزشتراقتدار مرکزی سان

هتر است بگوییم ها جهت داده شده است...تطابق ناقص، یا بکه همه چیز به سوی آن

ی کاربرد آن، انفکاکات زمانی و فضایی همیشگی میان قدرت مرکزی جدید و محدوده

ها را به حداقل به بحران یا فلج منجر نشد، بلکه فقط سیستم را مجبور کرد یا آن
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های ملت-که با توجه به دولت -ها فایق آید...تنها یک قدرت رسمیبرساند و بر آن

تواند به عنوان مرکز نظم جدید می -ها استقالل داردو نسبتا از آنیافته حاکمه، تعین

جهانی عمل کند و مقررات موثر و البته در صورت لزوم اجبار را بر آن اعمال 

 و توانِ نمایش زور، در خدمت حقه بر پایه ک، بلرزو خودِی مبنابر نه ری وامپراتکند...

 (21)".شودساخته می ،صلح

کدام  آن با ابرقدرت امریکا ید دقیقا چه معنایی در بر دارد؟ رابطهجدی یاین امپراتور

ی ناظران نظیر توماس فریدمن از نیویورک تایمز و کارشناسان که بخش عمده است

عادت دارند آن را با اصطالحات امپریالیستی  زبیگنیو برژینسکیاستراتژیک مثل 

شود که امپراتوری جدید  خواهند چنین تصورری چون نمیگهارت و ن ف کنند؟توصی

غالبا نظیر جمله باال از  ،شود( اعمال می25از طرف یک برنامه و مرکز همه جا ناظر)

-سخن می "مرکز نظم جهانی"به عنوان  "قدرت مستقر"و یک  "قدرت واحد"یک 

 حده مرکز یک پروژه امپراتوریاییکه امروزه ایاالت متچنین تاکید دارند گویند، اما هم

(. اما هنگامی که 27یست)ن وانایی برخوردارر واقع هیچ دولتی از چنین تنیست و د

تری درباره امپراتوری سخن بگویند به شکل قابل توجهی از خواهند با تفصیل بیشمی

به عنوان مبنای  ،های خاص حاکمیتی که تاریخا در دولت امریکا پیکر یافتهویژگی

-می "ایقدرت شبکه"نند)که آن را ک( عزیمت می26جدید) یاییحاکمیت امپراتور"

کنند، نه تنها در تعریف می "قدرت پلیسی"ها مقدمتا حاکمیت را یک نامند(. آن

. با این ادعا که "چنین در برابر مردمخارجی، بلکه هم های سیاسیبرابر تمام قدرت

 ،نه در مسیر حرکت به سمت جمهوری را گونی گونههای اروپایی تودهملت-دولت

ها اما آن دهند.تنزل می ی خودنهیاگرای تمامیتدر چنبرهآن را حیات اجتماعی  بلکه

تر بر نظام قانون اساسی آن از کنند و بیشدولت امریکا را از تعریف خود مستثنا می

نوآوری در ساختارها و منطق قدرتی که نظم جهان معاصر را تشکیل "آغاز به عنوان 
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 در مقابل کسانی نظیر ادوارد سعید که معتقد اندها کنند. آنتکیه می "دهدمی

 گهای اروپایی[ که پس از جنها بزرگ ]یعنی، امپریالیستیهای امپراتورتاکتیک"

بر این  ،"اول جهانی برچیده شد، توسط ایاالت متحده دوباره به کار گرفته شده است

های مدرن عیف امپریالیسمامپراتوری فقط پژواکِ ض"کنند که نکته پافشاری می

شاید مشخصه اساسی "(. 23) "ایی استروماننیست، بلکه شکلِ اساسا جدید فر

برخوردار است... از اعالمیه  حاکمیت امپراتوریایی این است که همواره از فضایی باز

-ستی تئودور روزولت تا رفرمیسم بیناستقالل تا جنگ داخلی از دکترین امپریالی

های گ جهانی دوم تا اوج جنگ سرد، از جنبشالمللی ویلسن، از نیودیل و جن

هر کدام از این مراحل...  .ی اتحاد شوروی و بلوک شرقتا فروپاش 2370اجتماعی دهه 

 (10.)"دهنده گامی است به سوی تحقق حاکمیت امپراتوریایینشان

امریکا ریشه دارد،  2467شکل جدید سلطه در انقالب این ها باور دارند که منشاء آن

. "شناسی حاکمیت جدیدرگ در شجرههای بزای در گسست و نوآوریلحظه"یعنی 

نظام "رسد که یک جمهوری اصیل تولد یافته است که در آن این جا به نظر می

ی قانونی کنترل و نظارت یک قدرت مرکزی متکی بر مقررات درونی نسبت به توده

هایی که در یک ز قدرتگون تجلی و تحکیم یافته است... یک نظم دموکراتیک اگونه

منابع قدرت را از جامعه دور و بیگانه " (. دولت امریکا12)"اندشبکه به هم پیوسته

تقر در درون جامعه ست به قدرتی کامال میهوم حاکمفدر این جا مکند، بلکه نمی

 ."بلکه موجب تکمیل و انسجام آن است ،با جامعه در تضاد نیست تاشاره دارد. سیاس

گون دهی توده گونهالت متحده، ناشی از تنظیم و سازماناحاکمیت ای"از این رو 

ها با (. آن11)"گون استی گونهتوده ثمربخش هایفعالیتنیست، بلکه خود حاصل 

های طبقاتی دیگر یا تحلیل برد امثال اکتفا کردن به سخنان مدیسون و نادیده گرفتن

پروژه باز و گسترده و  .رسندلمرو میو قانون اساسی امریکا به قبول تز ق از انقالب



المللی نظام مناسبات بین  

 143 

را نشان  "تحاکمی"اتوری روم( شکل جدید از )با الهام از امپر دولت امریکا یمرزفرا

شود تسخیر یا ویران هایی را که با آن مواجه میدیگر قدرت"دهد، حاکمیتی که می

-یگشاید و در شبکه خویش مسازد، بلکه برعکس آغوش خود را برروی آنان مینمی

-امی به اندز...این گسترش امپراتوریایی، نه نیازی به امپریالیسم دارد و نه نیا"ذیردپ

-خیر، تاراج، کشتار، استعمار و بردگی طراحی شدهسای که برای تهای دولتیهوار

ور در طول بیش از یک صفحه، بر چگونگی این روند آبه شکلی اعجاب اه(. آن19)"اند

مزورانه سرپوش  طورها به امریکایی-اییامریکا و افریقبر بومیان  "خشن یسلطه"

 هایادعا" این یپرند. ریاکاروی آن میرانگاری کامل از گذارند و با سهلمی

در یک  ،کرد اسیسبا اظهار این که لینکلن ملت جدید و مردم آن را بازت "ایدئولوژیک

پنهان  ،وناگونهای گسیاسی هویت -آرایش جدید از فضا از حیث مدیریت فرهنگی

  (11)شود. نگه داشته می

صرفا  کندنخستین باری که طبقه در روایت هارت و نگری از تاریخ امریکا ظهور می

جنبش بزرگ "و  "های بزرگ سرمایهتراست"در اواخر قرن نوزدهم است. با ظهور 

، درگیر در مبارزه طبقاتی که به بسته شدن فضای قانونی "کارگری ایاالت متحده

(. از مبارزه طبقاتی 15انجامد)گری و غیرممکن شدن تغییر مکان مبارزه میانجیمی

شود، گر های آشکار امپریالیستی امریکا در آن زمان استفاده میبرای توضیح گرایش

کند. ها از امپریالیسم اروپایی نقشی ایفا نمیچه مبارزه طبقاتی در اروپا در درک آن

به سازماندهی پایدار  -برای نخستین بار در تاریخ -پادر این دوره جنبش کارگری ارو

گیرند، در طبقات فرودست دست یافته بود. اما هارت و نگری این امر را نادیده می

-پیماند. آنهای آتونومیستی پرولتاریای امریکا راه اغراق میحالی که در مورد گرایش

-آن چنان نیرومند می ،رکوبمقاومت طبقه کارگر امریکا را در برابر سها در حالی که 

ولی ادبیات  "ای را درهم کوبیده بودهمه چیز به جز مدل قدرت شبکه"بینند که 
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جذب شده بود، و هم  AFLکه در آن  "ی پیشرودوره"وسیع در مورد کورپراتیسم 

چنین حمایت وسیع از امپریالیسم تدی روزولت در درون طبقه کارگر را کامال نادیده 

 گیرند.می

بارزه طبقاتی دولت مکنند که تحت این شرایط از هر حال هارت و نگری اظهار میبه 

اش را از خلیتوانست شکل منحصر به فرد حاکمیت و دموکراسی داامریکا صرفا می

ودرو ویلسون حفظ کند  )اما در این جا از  "مشخص شهر سیاسیرمانآ"طریق 

-المللی قدرت شبکهسترش بینگ"ن شکل سیاسی ایشود(، ارنست بلوخ قدردانی نمی

 را ای جهانیی یک قدرت نوین شبکهی صلح به عنوان نتیجهای قانون اساسی...ایده

، و جنگ سرد (. انقالب بلشویکی، رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم17)"گیرددربر می

یرش برخی از عناصر مرکزی حاکمیت و امپریالیسم اروپایی دولت امریکا را به پذ

های امپریالیستی برنامه "یم و خشنمجری مستق"بدین وسیله به  ومجبور کرد، 

اما به شکلی گذرا به  ،ناگهانی بدیل شد.)در این جا هارت و نگری مجددا و به طورت

گردند(. اما در م بردگان سیاه و بومیان امریکا برمیاها در قتل عمنشاء اولیه این شیوه

ویتنام تجلی آن بود)و یک بار برای  که جنگ "ی نهایی گرایش امپریالیستیلحظه"

شهر ی اروپایی را مسدود کرد( غلبه یافت. آرمانهمیشه راه امپریالیسم به شیوه

 :از ترکیب شد "چپ جدید"کنندگان امریکا در داخل با مشخص یعنی روح شرکت

. "جنبش جدید ضد جنگ، حقوق مدنی، قدرت سیاه، دانشجویی و فمینیستی"

کنندگان و بیانیه بازگشایی فضاهای ومند از اصل قدرت شرکتنیر تایید گزاف و"

شهر آرمان"هان را در یک جای بود که دولت امریکا کل (. این مرحله16) "اجتماعی

ادغام کرد. با تحت تابعیت قرار  "امپراتوری"از طریق  "ایقدرت شبکه"از  "مشخص

 ،المللی کردن نیودیلبین های امپریالیستی قدیم در دوران جنگ سرد و بادادن قدرت

)فوردیسم( و پذیرش موقت "ایانضباط حکومتی به سبک کارخانه" دیگر یا به عبارت
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ی امپریالیستی . ایاالت متحده در این دوره برنامه"باالپوش امپریالیستی"و بی ابهام با 

ی از ی جهانیک برنامه -"وریتامپرا"ای اساسا متفاوت خود را کنار گذاشت و به برنامه

ی یک روایت ناپیوسته از تاریخ روی آورد. هارت و نگری در ادامه -ایقدرت شبکه

ی تناقض و پیچیدهمند وصیل کمتر، به بررسی مشخص رفامریکا با برداشتی با ت

به آن  2360ی بازسازی و مدیریت استراتژیک جهانی پرداختند که دولت امریکا از دهه

د که ایاالت متحده برای نپردازرانه به شرح راهی میانگاسهلها اقدام کرده بود. آن

بر سایر  "داریالترین نقطه استثمار و فرمان سرمایهااش به عنوان بهژمونی"برقراری 

 ها در تاکید خود(. آن14کشورها در برابر شوک فروپاشی برتون وودز به کار برده بود )

ایجاد تغییرات ضروری داخلی در  المللی برایهای بیندر به کارگیری نهادها و پیمان

کنند. اما با کشورها برای برقراری نئولیبرالیسم در مقیاس جهان راه خطا طی نمی

فهم آن چه را که هنوز  ،هاملت-دولت یافتن کارکرد در مورد پایان تکرار مبالغه آمیز

های سازند؛ و بدین وسیله با استداللدارد مغشوش می "درونی"ی ها جنبهبرای دولت

مورد تغییراتی که در گذار به جهان امپراتوری رخ داده است، یعنی عدم میز در آاغراق

تر این که ظرفیت کنندهی مایوسجنبه (.13غلتند)د مرزها به تناقض در میووج

ترین جنبه های دیگر، که در واقع برجستهاشکال امریکایی قدرت برای نفوذ در دولت

شود، اما کارکردهای بریم بارها تکرار مین به سر میجهانی شدن است که ما در آ

مشخص دولت و طبقه حاکم امریکا در این دوره نوین عمدتا به بوته فراموشی سپرده 

 شود.می

پردازان ایدئولوژی قدرت یا توجیه توان نظریهدر خاتمه هارت و نگری را صرفا می

مدیسونی، چه در  "قدرتی شبکه"از لحاظ  "حق دولت"قدرت قلمداد کرد. مفهوم 

چارچوب جامعه و دولت امریکا یا در سطح جهانی عمدتا به نفع جذابیت ایدئولوژیک 

نه از حیث سازوکارها و عملکردهای مشخص دولت و قدرت  ،کندقدرت عمل می
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زندانیان "ی طبقه حاکم. ظرفیت تاریخی برای نشان دادن طبقه کارگر امریکا به مثابه

دهد( مان طور که عنوان کتاب مشهور مایک دیویس نشان می)ه"رویای امریکایی

-ها در مواردی نادر به خواننده میی جهانی تبدیل شده است. آنامروزه به برنامه

نگامی که اظهار هگویند، به ویژه گویند که به طور واقعی درباره چه چیزی سخن می

 ،ی نشان دادن زوراش برایتفظر"کنند مشروعیت نظم امپراتوری جدید نه در می

بلکه در خدمت حق و صلح بودن...برای توسعه حریم توافق از حمایت قدرت خویش 

(. از این جهت هارت و نگری در اشاره به این مطلب حق دارند که حتی 90)"قرار دارد

لبا از ایاالت متحده انتظار دارند در نظم نوین اهای حقوق بشری فراملی غسازمان

فهمیم هنگامی منظور هارت و نگری را بهتر می (.92ایفا کند)جهان نقش مرکزی را 

گر با رگویند ایاالت متحده به عنوان یک دولت جدید امپراتوری )اما نه استعماکه می

و تقاضا از سایر  های دیگر،اخله خود را در دولتد، حق ممهای عاتوسل به ارزش

شان ز حق و تکلیفکهای برای مشارکت در چنین امری به عنوان بخشی ادولت

کند (. اما پاسخ این پرسش که چه کسی حق و تکلیف را تعریف می99کند)توجیه می

ها خود کنند امری باز نیست. در واقع آنهمان طور که هارت و نگری مرتبا تکرار می

 کنند:های جنگ خلیج اشاره میدر جایی عمومیت بخشیدن به پایه

ز این واقعیت است که ایاالت متحده را به عنوان تر ناشی ااهمیت جنگ خلیج  بیش"

دهد؛ البته نه با المللی را اعمال کند نشان میتواند عدالت بینتنها قدرتی که می

تر به غلط ها، بیشاش، بلکه به نام حق جهانی. یقینا، بسیاری از قدرتهای ملیانگیزه

این نقش ایاالت متحده کنند. اما اند که در جهت نفع همگانی عمل میادعا کرده

تواند اشتباه گرایی نیز میکامال متفاوت است. شاید بهتر است بگوییم این داعیه جهان

گرایی ایاالت متحده سیاقی کامال جدید دارد. پلیس جهانی باشد، اما این اشتباه جهان
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مل ایاالت متحده نه بر مبنای منافع امپریالیستی، بلکه در جهت منافع امپراتوریایی ع

 (99. )"کندمی

آن گونه که هارت و نگری درباره  "نظم نوین جهانی"با مبانی استوار درباره  کتابی

کنند، باید چارچوب واقعی تغییرات دولت امریکا را مورد کتاب امپراتوری ادعا می

بررسی قرار دهد تا بتواند به عنوان دولتی جهانی عمل کند. چارچوبی که در آن به 

ها و در پیوند با حفظ نظم، مدیریت بحران داری جهانیسرمایه چگونگی عملکرد

مختلف اجتماعی  تشکیل نیروهای های جهانی،ملت-فیصله دادن به تضادهای دولت

پردازد. اما چنین کتابی در آینده باید به نگارش در آید. و در واقع هارت و نگری به می

ها گاهی جایگاه قدرت امپراتوری را دهند. آنی از احکام تحویل میاآشفتهما مجموعه 

ها قدرت خود را کنند که دولت امریکا از طریق آنلمللی مشاهده میادر نهادهای بین

گویند که گویی این تغییر تا به آن جا ای سخن میاهی به شیوهکند، گاعمال می

داری در شرایط فعلی قدرت ی سرمایهبه شکلی روشن و ممکن پروژه"پیش رفته 

ها بر اهمیت (. در جاهای دیگر آن91)"تصادی و سیاسی را با هم ادغام کرده استاق

ی منتقل عحق حاکمیت باید به یک مرکز فراملی واق"کنند که این واقعیت تاکید می

(. در مورد این که 95)"شود که بدون آن مشروعیت امپراتوری جدید بی اثر خواهد بود

روهای اجتماعی را در درون خود بازسازی کرده ها و نیامپراتوری چگونه تمام دولت

ایاالت متحده، برزیل، بریتانیا و هند امروزه از لحاظ "کنند که ها ادعا میاست آن

ها آن ، این اظهارنظر آن"صرفا از حیث درجه است هاسرشت تفاوتی ندارند تفاوت آن

 رسد.قدر بی پایه است که مهمل به نظر می

( 36ترسیم کنند ) را کنند به نوعی نقشه امپراتوریتالش می هادر تنها جایی که آن

ابرقدرت امریکا از لحاظ حفظ  که در آن استهرمی از قدرت  ندیکشبه تصور 

تواند ابرقدرتی که می -هژمونی بر اعمال قدرت در سطح جهانی در راس آن قرار دارد
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زیر چتر سازمان  دیگران دردهد در همکاری با به تنهایی عمل کند اما ترجیح می

هرم قرار دارند )این نکته با تز زوال  ردیفکه در دومین  "دیگران"کند.  ملل اقدام

به خصوص گروهی  ،هایی هستندملت -ها در تناقض قرار دارد( دولت ملت آن-دولت

کنند و در چارچوب نهادهایی نظیر می "هانی را کنترلج عمدهابزارهای "ها که از آن

ی "هانجمنا"نی از وهمگنااند. به عالوه مجموعه ووس متشکل شدهو مجمع دا 6جی.

. اما دهندگسترش میهانی را در سطح ج "سیاسی-یفرهنگی و زیست"که قدرت 

اند و به این قرار گرفته "و نخستین ردیف زیر باالترین"ها شود که آنار میهچنین اظ

ت و نگری در این جا شود. هاربندی می( مفصل96)"جهانی سلطه یکپارچه"ترتیب

-هرم می ردیفترین پهنسومین و "بدون توجه به آشفتگی الزامی خواننده فورا به 

-هایی که منافع مردمی را در نظام قدرت جهانی نمایندگی میاز گروهپردازند، مرکب 

-)از سازمان "جامعه مدنی جهانی"یک مجموعه درهم و برهم به نمایندگی از "-کنند

 تر وهای کوچکدولت"وسایل ارتباط جمعی تا کلیساها( در کنار  های غیردولتی تا

 ."تحت تابعیت

-شوند، بیشغیر قلمروزدایی میهای کبیر و صاما سپس این هرم چند وجهی از دولت

 ی قانونی امریکا:و کمتر از طریق نفوذ شبکه "ارتباطات"ه تر از سوی پول و به ویژ

های ای از رومت متحده، روم جدید یا خوشهبه نظر برسد که ایاال نممکن است چنی"

نجلس )اتر(. هرگونه مفهوم آشنگتن )بمب(، نیویورک )پول( و لسجدید است: وا

زدایی هو گستر پذیری، تحرکسرزمینی فضای امپراتوری، به طور مستمر با انعطاف

نظیم گردد. شاید انحصار زور و تبنیادین هسته دستگاه امپراتوری، منسوخ و باطل می

ارتباط به  .تواندای به دست دهد، اما ارتباط نمیپول، بتواند تعینات سرزمینی جزیی

داری کند، رشد سرمایهای تبدیل شده است که روابط تولید را تثبیت میمولفه مرکزی

  (94)."سازدچنین نیروهای تولیدی را دگرگون میبرد و همرا پیش می
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ی ی شبکهداری مالک و کنترل کنندهسرمایه هایبا در نظر گرفتن این که شرکت

کنند( آن چه که در باال ها اداره میهنوز ارتباطات را با کمک دولت ارتباطی اند)و

رسد. چون تحت ی امپراتوری بسیار مبتذل به نظر میگفته شده با توجه به نظریه

ها منظور آنها مقصود دیگری دارند که تعریف آن دشوار است: آن "ارتباطات"عنوان 

 جا در این ،ارتباطات مشارکت دارند یکسانی است که در روند تعامل مقدرت تما"

ولید، ارتباط به طور فزاینده سلطه امپراتوری بر اشکال جدید ت ی در حال گردشحوزه

. برای درک این موضوع اما باید به اقتصاد "است شده پراکنده یبه صورت مویرگ

 نیم.سیاسی امپراتوری مراجعه ک

 

 اقتصاد سیاسی امپراتوری: غیر مادی بودن تولید مادی

با وام گرفتن از درک  ،امپراتوری جدید در خصوصاقتصاد سیاسی هارت و نگری 

شود، بازار جهانی که در ربع برت رایش در مورد تکامل بازار جهانی آغاز میوی رساده

های ملی، اقتصاد ملی ذشت و مفهوم شرکترن بیستم از تمام مرزهای ملی درگآخر ق

دست  پسافوردیسمِ ،(. اما هارت و نگری93ساخت) "بی معنا" را و نیروهای کار ملی

روح "ها نامند(. سپس آنمی "رهایی مزد"پذیرند)و آن را ای میدوم او را با افزوده

 ،زنندانضباطی پیوند می جدیدِ مولدِ یی قانون اساسی امریکا را به رژیما"شبکه

گون بی ی گونهو گرایش به توده داردتمایل به گریز از رژیم انضباطی  رژیمی که"

، و امپراتوری خود از "نهندمیرا بنا و آن که خواهان آزادی اند ی کارگران انضباط و

 شود.این ترکیب ساخته می

ماند، این مشکلِ توضیح دیدگاه هارت و نگری این است که به زمان حال محدود می

داری ی بدیل از سرمایهشود، بلکه هرگونه نظریهنیست که ناپدید میتنها کم مصرفی 

های سیستماتیک از صحنه تحلیل به طور کل، و هر گونه عدم توازن کالن و بحران
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داری جایگزین ی بدیل اقتصادی دیگری از بحران سرمایهشوند. هیچ نظریهمحو می

کتاب امپراتوری "گوید: شود. همان طور که الکس کالینیکوس میکم مصرفی نمی

دهد برای فهم این که هیچ راهنمایی به دست نمی "بحران"ی رغم تکرار واژهعلی

(. بدین 10کنند)داری دارند عمل میامروزه تا چه حد سازوکارهای بحران سرمایه

کند و رو ایم که تاکید خود را بر محل کار محدود میترتیب ما با اقتصاد سیاسی روبه

غلتد. تناقضات اقتصادی کتاب امپراتوری ساالرانه خام در میگرایی فنبه یک جبر

ی تولید قرار دارند، در تغییرات فنی و نهادی که به شکل انقالب مستقیما در حوزه

و ارتباطی خالصه شده و در نیروی کار به اصطالح جدیدی که نتیجه آن  "اطالعاتی"

 است.

ها روند. آنبه شمار می "قابل انعطافهای بسیار متحرک و مهارت"مشاغل جدید 

شوند. ( مشخص می12)"با نقش مرکزی دانش، اطالعات، عاطفه و ارتباطات"عموما 

(. و اکنون تنها این 11دهد)را نشان می "ای جدید از انسان شدنشیوه"این روند 

 کند. بدیهی است که تغییرات مهمی درسوژه انقالبی است که ثبات نظام را تهدید می

ها تاثیرات عمیقی بر ارتباطی رخ داده است، و این-ساختار کار و در نظام اطالعاتی

اند که هر تحلیل جدی از سرشت و سیاست کارگران و مناسبات کار برجای گذاشته

-ها را در نظر بگیرد. اما رویکرد سرسری به زمان حال که تا اندازهدر زمان ما باید آن

نه است، از لحاظ محتوا و از حیث ظرفیت برای تغییر ای نوین و به شکلی الگووارا

 انقالبی به شدت سطحی خواهد بود.

د. این یک نکنهای قدیمی عزیمت میهارت و نگری از تاثیر اطالعاتی شدن بر بخش

-داری را با این استدالل نادیده مینقطه عزیمت ساختگی است. چپ پویایی سرمایه

تصاد اق"دوران زوال نهایی خویش قرار دارند و های صنعتی قدیمی در گیرد که بخش

داری شود. آن چه که امروزه برای سرمایههای مشخصی محدود میبه حوزه "جدید
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فراهم کرده )از نظر مادی و  را ی مادی برای تجدید تولید گسترده آنامریکا پایه

وان یک نه به عن -آوری در سرتاسر اقتصاد استفرهنگی( به طور عمده گسترش فن

مدیریتی که به وسیله رقابت و دیگر های استراتژی بسترل، بلکه در نیروی مستق

آوری شود. به عنوان نمونه در صنایع خودروسازی، فنمبارزه طبقاتی به پیش رانده می

رسازی، محاسبه و اکننده در تحول روند طرح و ابزاطالعاتی جدید نقش تعیین

ری و متناسب با زمان سفارش در تغییر روندهای هماهنگی، عرضه از طریق برون سپا

هارت و کند. درون کارخانه و نقش کارگران، در روابط بین تولید و مصرف ایفا می

کنندگان با توجه کنند مبنی بر این که مصرفمیمورد اخیر تاکید  نگری به ویژه در

-ند این نکته(. هر چ19)"کنندبازی می در تولید نقش جدی"به اطالعات و ارتباطات 

-تر با بازار هماهنگ است، اما این تغییر فوقدرستی است که تولید اکنون بیش ی

کننده نیز نسبت به سلیقه مصرف 2310ی شود. صنعت در دههای محسوب نمیالعاده

از  اتکا داشت بر تولید انبوه که بود، )آلفرد اسلون در مقایسه با فورد "حساس"بسیار

 اهمیت تغییر مدل استوار بر سلیقه مشتری بر کند کهیاد می زکارخانه جنرال موتور

تعداد اندکی از کارگران خودرو کار خود را به عنوان  -ترو بسیار مهم -(دارد تاکید

چنین رابطه بین رشد ها همانگاشتند. آنمی "ادیر متکم"کاری تغییریافته و 

کنند )به درستی در جسته میهای اطالعاتی و تمرکززدایی مکانی تولید را برظرفیت

 ،کنار ثبت توانایی فزاینده در مدیریت مرکزی و کنترل تولید غیرمتمرکز(. اما با تولید

ان لید محصوالت در همان محل به عنووپذیرتری در مورد تهای جمعی انعطافتوافق

(. به هر حال این 11دهد )کنندگان قرار مییک مجتمع اصلی در اختیار عرضه

ای در ر تحول اطالعات و انقالب رایانهیدر کتاب هارت و نگری در مورد تاثآشفتگی 

بر "ها وار است. آنمونهنبخش قدیمی صنعت نظیر صنعت خودروسازی  تولید در

یک چرخش قلم  (. سپس با15اشاره دارند) "آن و تجدید روندهای تولید مجدد تعریف
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نسبت به تولید -عت خودروسازیصن 2330ی در دهه"کنند که می ابرازاین نظر را 

 ( 17.)"در اقتصاد جهانی جایگاه فرعی داشته است -با ارزش باال تخدما

گیرترین تحوالت تولید را شناسایی مات چشمواقع هارت و نگری در بخش خددر 

تولید "و  "غیرمادی یلی و نمادین کاروظایف تحل"تر از همه از جمله و مهم کنند،می

ی (. در این جا مالحظه16)"رابطه انسانی به آن نیاز دارد هو دستکاری عاطفی ک

 -کنندها به ندرت از ارقام استفاده میالبته آن -خالی از لطف نیستبرخی از ارقام 

 دهد کهاز اداره کار ایاالت  متحده نشان می 1020تا  1000 یترین ارقام از دههتازه

در واقع  اند "ری اطالعاتیآوغل فنمشا"در  گروه وسیعی از کسانی که مطالعه این

ترین درجه رشد کرده است. تقریبا با دهند که به سریعبخشی از بازار کار را نشان می

 ( اما:14میلیون شغل() 4/2دوبرابر شدن مشاغل)افزایشی در حدود 

  دهد.ها را نشان میاز شغل% 1/1تر از کم 1020چنین مشاغلی حتی در سال 

 هر یک از "آوری اطالعاتیمشاغل فن"ت به تعداد رود نسبانتظار می ،

های گیرد: منشیکارگر را دربر  همان تعداد 1020های زیر )حداقل( در گروه

بخش مالی، خدمات حفاظتی)پلیس، آتش نشانی، نگهبانان بخش امنیتی(، 

تر دارها، تعداد رانندگان اتوبوس، کامیون و تاکسی اندکی بیشصندوق

تر است. در بیش %10ن انقل و انتقال مادی تعداد کارگر مشاغلاست، و در 

چنین در بخش تر، و همبیش %70بخش حفاظت ساختمانی و نظافت 

در بخش  که تر. در برابر این مقدارافزون %70یدنیشخدمات غذایی و نو

 برابر است. 5/1ها حدود د منشیند، تعداساختمان به کار مشغول ا

 د در اقتصاد به تحصیالتی بیش از دبیرستان گرچه بسیاری از مشاغل جدی

تر از التی کمیشغل به تحص 9شغل  5از هر  1000احتیاج دارند در سال 

 وزش کوتاه و متوسط نیاز دارند.از نصفی از مشاغل به آمو بیش  دبیرستان
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گیری چشم بحث زیادی وجود دارد، اما تغییر "اطالعاتی"البته در باره تعریف کارگر 

کار زندگی خود را طریق شود که از یدیده نم ن اکثر کسانیو در میاار در محل ک

آوری دیجیتال جدید در سایر ا این درست است که تاثیر فننیکنند. یقتامین می

ست؟ آیا کار امروزه عمدتا ا ها افزایش یافته است. اما این به چه معنبخش

 ستبه این معنا ، یاباشد داشته جسمانی و عاطفی]خصلت[  ت حتیاس "غیرمادی"

از یک احساس راحتی، "متا دکه محصوالت غیرملموس داشته باشند؟ آیا کار مق

این امر در مورد تکنیسین آیا  (. اما13؟)"آسایش، ارضا و هیجان برخوردار است

با توجه  ؟ایهای رایانهگر سیستمچه برسد به تحلیل ،صادق استنیز ی ایکس اشعه

دقیقا در  ،شد و اکنون به کمک اسکانرها با چشم خوانده میتر قیمتبه این که پیش

انقالبی رخ داده است؟ یا در  های بزرگ چههای فروشگاهدارها و منشیکار صندوق

های حرارتی های تنظیم حرارت و کورهاگر قبال به تعمیر دستگاه، دارنمونه سرایه

ر دهد این امرا انجام میبا کمک دستگاهی الکترونیک این کار  پرداخت و اکنونمی

 و کنش متقابل دهومرا تری کار عاطفیافراد بیشامروزه البته  ؟چه معنایی دارد ادقیق

یا تدارک خدمات  های بیمارستانی، کار اجتماعی، آموزشاقبت( را در مر50ی)انسان

 غذایی به عهده دارند.

روندها زمانی که این یا وقایع این سه دهه از پردازیم که آما بعدا به این پرسش می

آگاهی نوینی در میان این کارگران را  جویی اساسا جدید،آغاز شده واقعا یک مبارزه

کند برای تایید می را هارت و نگری و آیا این امر مالحظات استراتژیک ؛دهدنشان می

کنند. آن چه که اکنون باید به آن اشاره کرد این است که طرح میها آن ی کهانقالب

متعلق به هارت و نگری بر یک اقتصاد سیاسی  "شناسی فضای سایبرینانسا"وم مفه

بسیار نحیفی از انقالب ارتباطی استوار است که بخش اعظم تولید امپراتوری را 

کند نظیر سخنرانی مشاور دهد. این بخش صرفا بر نقل و قول اتکا میتشکیل می
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تاثیر شاهراه اطالعاتی کمیسیون ارتباطی فدرال امریکا مبنی بر این که 

سازی نظیر جاده ؛کندشرایط و روابط تولید و حکومت جهانی را فراهم می"جدید

های فراملیتی رکتشرقابت بین "ها به شکل گذرا به (. آن52)"برای امپراتوری روم

کنند و اشاره می "ساختار اطالعاتی جدید انحصارها بربرای برقراری و تحکیم شبه

ها ای مسلط و به ویژه خارج از آنهاین ساختار در داخل کشورپذیرند که می

( که برخالف 51)"کندایجاد می را شرایط جدید نابرابری و کنار نهادن رقبا از بازارها"

آوری جدید است که هارت و نگری تا این طلبانه فنهای دموکراتیک و تساویوعده

پویایی واقعی بخش جدید ارتباطی در  باره ها دردهند. اما آنها بها میاندازه به آن

داری سخن اندکی برای گفتن دارند. نه صرفا در مورد مازاد تولیدی که امروزه سرمایه

-به بحران کنونی ارتباطات راه دور و صنایع مربوط به آن انجامیده است، بلکه و هم

ها نظیر انرون و چنین دربازاریابی جدید جهانی، محاسبات و مدیریت شرکت

پایان نظام مالکیت خصوصی  ها را باید به عنوان دلیلی برندرسون. آیا این بحرانا

که حق انحصاری  خصوصی مفهوم مالکیت"کنند درک کرد؟ هارت و نگری ادعا می

در شرایط جدید  های ناشی از تملک آن است،استفاده از کاال و استفاده از تمام ثروت

که  بریمای به سر میود...ما در جهان تولیدیشمی تربی معنا تر وروز مهملروزبه دنیا

عمومی تشکیل شده است. اجتماعی، خدمات تعاملی و زبان  ارتباطی،های از شبکه

ا تولید مشترک تر توسط خدمات و مناسباتواقعیت اقتصادی و اجتماعی ما، بیش

 (. ما59)"دنشومصرف می شده وساخته  هاشیای مادی ک تا ،شودتعریف میشده 

داری اطالعاتی مجهز بدون یک اقتصاد سیاسی که به یک نظریه بحران در سرمایه

نیم بگوئیم؟ آیا این مالکیت خصوصی است که در شیوه تولید اتوباشد چه می

 ؟"شده است عیت منحلواق در"گویند آن گونه که هارت و نگری می نپسامدر
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 های متعددگریزانقالب علیه امپراتوری: راهنظریه 

( و "اشانهمنافع امپراتوری"مایزی که هارت و نگری بین امپراتوری جدید کنونی )و ت

شوند حایز اهمیت فراوانی است. اما ( قایل می"ستییریالپمنافع ام"امپریالیسم قدیم )

شود که از توان هارت و داری معاصر دریافت میبررسی سرمایه این تمایز از طریق

  .رودقتصادی، سیاسی، نظامی جهانی شدن فراتر مینگری در روشن کردن روندهای ا

نظریه  ، نه آنشودبه ویژه برجسته می آن دردولت امریکا  نقشکه یک بررسی 

 هارت و نگری. از امپراتوری در تحلیل پیکرزدایی شده

کند تمام تالش می ودهد ی خود را گسترش میی دربرگیرندهدولت امریکا شبکه

-د. هارت و نگری میتحت سلطه خود در آورنظم جهانی  مناسبات قدرت را در یک

-د و متناقض باقی مینقض ااامپراتوری نوین و روندهای بنیادی آن متن"پذیرند که 

های اش از لحاظ ارزشرغم مشروعیتمعتقدند که این امپراتوری علیها . آن"مانند

ن در سراسر جهان گوی گونهاز سوی توده، یک توافق استوار بر و عام صلح و عدالت

امپراتوری "این نظر به مفهومی که  تعمیم(. اما در عین حال 51تجسم نیافته است)

-داری را با بحرانیاتضاد و ناپ ،"دهددر بحران زاده شده و خود را در بحران نشان می

خود از این درک استنتاج شده  این تزسازد. های مشخص سیستمیک مغشوش می

-نوعی گزافه که (،55قرار دارند) "همواره در بحران"مستقر های ظامکه تمام ن است

ی خود چنین با گفتهاین نظر همشود. تکرار می مدام در سراسر کتاب و است گویی

. این نظر در مورد این که است گونه که در مقدمه نقل شده آنها در تضاد است آن

ی ن طور به درجههمی شوند،ها در نظم امپراتوری جدید چگونه مهار میبحران

-می وری جدید امریکا قایل است کم بهان برای امپراتگوی گونهمشروعیتی که توده

 دهد، چیزی که قابل اغماض نیست.
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ا و کها بخش زیادی از کتاب خود را به تمجید از خالقیت قانون اساسی دولت امریآن

پرولتاریای  دهند. کلید فهم گذشته و تعیین آینده بهی حاکم اختصاص میطبقه

کننده در حین بررسی ظهور شود. این مورد به ویژه در فرازی خیرهامریکا واگذار می

قدرت و "(، مبنی بر این که نظم جدید جهانی در واقع با 57شود)امپراتوری اظهار می

آرزوها و نیازهای کارگران "که  "شودخالقیت پرولتاریای ایاالت متحده تعیین می

ی امریکا به خاطر جای این که پرولتاریاکند. به می را بیان "ملیتی المللی و چندبین

ها تلقی شود، آن "ضعیف"ای و حزبی به شکل معمول سطح پایین تشکل اتحادیه

 هارت و نگری. کنندارزیابی میند ست به همین دلیل نیرومدر"کارگر امریکا را  هطبق

)در درون و در بیرون از دانندمیآنان یابی در عدم سازمان را فضیلت بزرگ کارگران

را به  "جوییزهرمبا"ی الترین درجهادهد بها فرصت میها( که این امر به آنکارخانه

را  "هاترین بدیلخالق ترین تهدیدات وجدی"ه لوسیمعرض نمایش بگذارند، و بدین

 د:کننده میاز رخدادهای واقعی اندکی استفاها اما آن ارائه دهند. در اثبات این مدعا 

بینی داری از نیاز به یک تغییر پاردایم در تولید را پیشها، آگاهی سرمایهجنبش"

های طبیعی توسعه بندی کردند...زیرا محدودیتکرده و شکل و محتوای آن را صورت

ها کرد؛ زیرا آنها را تهدید میشد؛ زیرا توسعه کار غیرمادی آنها تمام میبه نفع آن

ه تحرک سراسر جهانی و چندپاره شدن نیروی کار جهانی، پتانسیل بی دانستند کمی

بندی کند. شالودهای برای بحران جدید و تضادهای طبقاتی نوین ایجاد میسابقه

مجدد تولید، از فوردیسم تا پسافوردیسم، از مدرنیزاسیون تا پسامدرنیزاسیون، با ظهور 

ه به ایجاد پارادایم جدید نیازی بینی شده بود... سرمایسوبژکتیویته جدید پیش

راستی خالق، پیش از این ی بهبود(؛ زیرا لحظهنداشت )حتی اگر قادر به این کار می

مسلط شود که  سررسیده بود. در عوض مسئله سرمایه این بود که بر ترکیب جدیدی

جدید با طبیعت و کار با  قالب مناسباتپیش از این به طور مستقل ظهور کرده و در 
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های سرمایه قادر بندیشد...تنها آن دسته از پیکرهتولید مستقل تعریف می ناسباتم

به رونق گرفتن در جهان جدید است که ترکیب نیروی کار غیرمادی، مشارکتی، 

 (56.)"ارتباطی و عاطفی جدید را اتخاذ کرده و تحت کنترل خود بگیرد

قابل اسانه شنیک اصل روشادعای خود، به  ها در فقدان دلیل اساسی برای اینآن

سازد، ها را از پرداختن به جزئیات معاف میشوند)اصلی که ظاهرا آنمتوسل میتوجه 

در عملکرد  "داران امریکاییمداران و سرمایهپرداختن به جزئیات نبوغ سیاست"

تا نیمه قرن بیستم مورد استفاده قرار  2667 ازها معموال آن طور که آن -امپراتوری

 :اند(داده

داری ریزی سرمایهمان را دورتر از منطق بالواسطه استراتژی و برنامهما باید نگاه"

نظر معطوف کنیم... برای فهم این روند از منظر عناصر فعال آن، الزمست که نقطه

داری نظر پرولتاریا همراه با بقیه جهان غیرسرمایهیعنی نقطه-طرف دیگر را بپذیریم

شود. قدرت پرولتاریا داری کشانده میدرون روابط سرمایهتر به که هر چه بیش

داری تحمیل کرده و نه تنها بحران، بلکه خصلت هایی  را بر سرمایهمحدودیت

کند. پرولتاریا در واقع اشکال اجتماعی و مولدی را ایجاد تحوالت را نیز تعیین می

 (54)."پذیردنده آن را میکند که سرمایه در آیمی

بخشیدن به مبارزه طبقاتی در هر تحلیل از  تهر گونه تالش برای مرکزی ما معموال

دهیم)و تالش هارت و نگری در مالحظه این را مورد استقبال قرار می داریسرمایه

قابل تمجید است حتی  رت برنمحور حداقل به عنوان نقطه مقابلی برای کار اخیر رابر

کز رداری را در مد و اهمیت رقابت سرمایهها در عین حال راه افراط را طی کنناگر آن

خواهند به ها میای که آناما قدرت بالواسطه(. 53نادیده بگیرند() خود تحلیل

گون جهان نسبت دهند ی گونهپرولتاریای معاصر امریکا و با آن و از طریق آن به توده

-ما یاری نمیتاب بررسی جدی را ندارد و در پیشبرد استراتژی مناسب انقالبی نیز به 



 لئو پانیچ و  سام گیندین

 158 

رساند. در جهانی که از امپراتوری مجازی و پرولتاریای مجازی تشکیل شده، جایی 

 گذاری یک سیاست جدی معطوف به دگرگونی وجود ندارد.برای پایه

ها که طبقه را گروهی فراتر از کارگران این پرولتاریای مجازی کیست؟ ما با تعریف آن

گیرند اتفاق نظر داریم)گرچه هر در نظر می صنعتی سنتی و فراتر از خود جهان کار

شوند( و به نگرانی دوی این مالحظات اکنون به سختی دیگر چیز نویی محسوب می

آمد تر خوشها برای تعیین یک هسته استراتژیک جدید در میان پرولتاریای وسیعآن

و نگری در توانیم برای مقاومت جدید و اعتمادی که هارت گوییم. اما آیا واقعا میمی

بینند اعتبار قایل شویم؟ آیا این کارگران ذات کارگران جدید اطالعاتی و خدماتی می

تری بر محل کار دارند؟ به شکل متفاوتی دانند؟ آیا کنترل بیشمطالب جدیدی می

روند؟ و آیا با کنند؟ با انتظارات دیگری به سر کار میبا یک دیگر ارتباط برقرار می

ها الزاما مشتریان خود را به مثابه گردند؟ آیا آنبه خانه بر می رویاهای متفاوتی

-ی جمعی ایجاد مینگرند؟ آیا تجربه، الزاما حس جدیدی از روحیهمتحدان بالقوه می

تر ها ذاتا از نظر همکاری اجتماعی در روند تولید کاالها اجتماعیکند؟ آیا کار آن

آوری ای که در آن فنشان در زمینهاست؟ یا همانند پرولتاریای صنعتی انسانیت

کند مثله شده است؟ یا این که در طی مبارزه توانایی همچون تعامل بشری عمل می

 کنند؟خود را به عنوان عامل تغییر کشف می

ی هدتو"استراتژیک پرولتاریا را با  یها امروزه این هستهرابهامی که آنی پُدر شیوه

 ،هر دو لحاظ شود. ازدیده می یترهای بیشریدشوا ،کنندمتصل می "گونگونه

آن چه ملی و غیره(. اما -تری از ستم وجود دارد)جنسیت، نژاد، قومیوسیع هایشکل

جایی که  "هاستتحرک جدید و دورگه بودن سوژه"کند یر را مشخص میمورد اخ

و  ،"شودها در نظر گرفته میمیزش نژادی به عنوان نقطه عزیمت سوژهگری و آکوچ

(. 70آید)برای رهایی به شمار می "ترین نیروخالق"امروزه  از مرزها "توانایی عبور"
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 یرمادی، از طراحی تاترین بخش مبتکر تولید غبزرگ"ها حق دارند که بپرسند آن

های وسیع که به طرف قانونی تودهکار غیر"بدون  "الکترونیک تا علم از دسازی ومُ

ها را یز آنچکجاست؟ اما چه  "شوندداری بسیج مییههای ثروت و آزادی سرماافق

برای رهایی که در  ند؛ آیا تمایلکتر میگران انقالبیهای پیشین کوچنسبت به نسل

ی کند به اندازهها را وادار به مهاجرت میها آنها و شکستتحمل رنج زواقع بعد ا

فضاهای جدیدی را "نگری  قول هارت و به دهدها اجازه میکافی واقعی است و به آن

های نوین و ها آزادیل از دولت و سرمایه تصرف کنند که حول حوش آنقنسبتا مست

 ها برای تبدیل شدن بهگیرد؟ آیا آنشکل می "یهای جدید زندگی و همکارشیوه

ی درباره هاآن اغراق ثابت شدن تری دارند؟ بعد اززندانیان رویای امریکایی قابلیت کم

 کنند: می ذاتخادر این باره تری دل، ناگهان لحن معتگونگونهی توده

-متحرک، فقط به مسئله گونی گونهتودهبا وجود این، تشخیص خودمختاری بالقوه "

 گونی گونهتودهبررسی قرار دهیم این است که ای واقعی اشاره دارد. آنچه باید مورد 

این  و بازتعریف شده است...ته یافچگونه به منزله یک قدرت سیاسی مثبت، سازمان

-چگونه می گونی گونهتودههای ردیم: کنشگمان باز میهای اصلیرسشپچنین به 

ش را علیه سرکوب و هایتواند انرژیچگونه می گونی گونهتودهتواند سیاسی شود؟ 

های سرزمینی و پی در پی امپراتوری سازمان دهد و متمرکز سازیقطعهقطعه

 (72)".سازد؟

ه ای ویژه و مشخص به این پروژپرسند چه وظیفههارت و نگری می کههنگامی

-هایی درست و مناسب محسوب میها در واقع پرسشبخشد؟ اینسیاسی جان می

بتا نس"ی طرح سئوال پذیرند که شیوهها میها روشن است. آن(. پاسخ آن71شوند)

عملکرد مشخص و "چه که  "ویندگتوانند در این مورد چیزی بنمی" و "مجرد است

ها یک برنامه با سه مطالبه (. در عوض آن79بخشد)ای به این پروژه حیات میویژه
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ه و حق نساال کنند: شهروندی جهانی، درآمد تضمین شدهعمده سیاسی طرح می

-وندی جهانی، اساسا جهانها یعنی شهرعده آنو و تصاحب مجدد. اولین خواست

. هر چند این خواست گیردملت را دربر می-چارچوب دولتبری لیبرال در شمولی برا

طه، برای محدود کردن استثمار کارگران ستاریخا مترقی بود و قطعا برای مبارزه بالوا

توان آن را بدون حق اقامت با تضمین حمایت قانونی حیاتی است، اما به دشواری می

های م نابرابریویک خواست معطوف به دگرگونی قلمداد کرد. از لحاظ ملی تدا

های بنیادی قدیمی را درباره تبدیل حقوق شهروندی به حقوق طبقاتی تمام پرسش

کند. به هر واقعی )نظیر تضمین شغل، و دموکراسی در محل کار( دوباره مطرح می

المللی . از حیث بینمگردیباز می ملی هایحال ما به طرح مطالبات در مقابل دولت

-منطقه -هاکند که آیا هدف توسعه جماعترا مطرح می درخواست این موضوع این

سهولت تحرک  ی استراتژیک برتاکید شود و باگران کنار گذاشته میهای فقیر کوچ

-کند( به سازش میجغرافیایی )که الزاما به نفع افراد و طبقات معین انحراف پیدا می

کشد. پیش میهای متعددی را جوهر چنین درخواستی پیچیدگی عالوه،رسد. به 

های کنند؟ این حقوق چگونه در دولتاز حقوق را مطرح می میزانهارت و نگری چه 

 شود؟ها از چه کسی مطالبه میشود؟ این خواستمختلف تضمین می

ابری رخواست دوم به موضوع چگونگی دستیابی به حقوق اجتماعی واقعی برای ب

ماعی و تضمین حداقل درآمد یک مزد اجت -پردازدشرایط در درون لیبرالیسم می

در  ، اماشودمحسوب می پیشرفتی برای همه. اگر این خواست نسبت به لیبرالیسم

روابط  و ،ماندهای توزیع باقی میحوزه درچارچوب سنت سوسیال دموکراسی 

-مین حداقل درآمد عمدتا در دههتض.)در واقع طرح گیردرا در بر نمی اجتماعی تولید

مطرح شد، که آن را  برتارین راست نظیر میلتون فریدمنکران لیاز سوی روشنف 60ی 

(. البته ندپنداشتزدایی از دولت رفاه میای از عقالنی کردن و سیاستهوبه عنوان شی
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تا حدی که نیروی  ،لیزه کردارادیک باالترین کف این مطالبه تاتوان این خواست را می

ا داری رد و کارکرد بازار کار سرمایهاز شکل کاالیی خارج کن یکار را به طور اساس

در درون طبقه  تد. این امر پرسش دشوار الزامات مشروعیت این خواسماینمختل 

داری جاری نه تحت فشار ن در متن سرمایهگیرد: شاغالنادیده می را کارگر شاغل

د به همه کس نبتوان تا ندبارآوری برخوردار ا انضباطی قرار دارند و نه از ظرفیت

به  ای است کهبالواسطههای مگا ،اما اگر این مطالبه د.نپرداخت کنرا  باال  "داقلح"

دهد، چرا باید خواست خاتمه می داریطوری بنیادی به قدرت سرمایه و الغای سرمایه

 به عنوان مرحله گذرا وانمود کند؟ را مد تضمین شدهدرآ

ی آزاد تولید... و دسترس تصاحب وسایل"رسیم:و به این ترتیب ما به خواست سوم می

گونه که همان (. این خواست71)"، ارتباطات و عواطفو کنترل بر دانش، اطالعات

های سوسیالیستی محسوب از خواست جزییپذیرند به طور سنتی هارت و نگری می

رود و رادیکالیسم آن از دو د. این خواست در واقع خواستی رادیکال به شمار میشومی

دوباره  را های بنیادینرود. بدین ترتیب مستقیما پرسشبسیار فراتر میمطالبه دیگر 

دهند. در واقع چه اما به آن پاسخ نمی کشند،پیش میکند که هارت و نگری احیا می

های تشکیالتی و فکری مستقل را برای کسب تصاحب تواند ظرفیتنوع جنبشی می

تحول قدرت از طریق  راستای رد؟ مایه توسعه دهدمجدد وسایل تولید و ارتباط از سر

چه نوع  ،باطاتتدر جهت دموکراتیزه کردن اقتصاد و ار "گونی گونهتوده"بسیج 

 ای دموکراتیزه کند؟تواند قدرت دولتی را تصرف کند و آن را به طور ریشهجنبشی می

 ،مقاومت در برابر امپراتوری است "امپراتوری-برابر"برخالف ادعاهای هارت و نگری 

امید و  فضایی برای ای است:ه دگرگونی بنیادی آن. البته مقاومت امر پسندیدهن

، وان هدفی در خودمقاومت به عنکند. اما به سیاستی پایدار فراهم می آنتبدیل 

 رود، بلکه به سببی کافی پیش نمیرین است. نه به خاطر این که به اندازهفآخطر
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ی که اعانعت کند. به عالوه به اندازهم نونیکتضعیف دستاورد تا تواند ازین که نمیا

-جویی را به جای تحکیم ارتباط با پایهتواند مبارزهمی ،کندماجراجویی را تشویق می

مدهای آن در منزوی کردن جنبش که سرانجام به آبا تمام پی ؛از آن جدا کند ،ها

 60و  70ی گری و دانشجویی بعد از دههجنبش کار شود. چپ،سرکوب آن ختم می

های مجزا و بی شکل حرکت ازها را آن و ،دنها را ارتقاء دهکه جنبش نداقادر نبوده

تواند دامنه سرکوب را محدود کند. این که می خارج سازند، عاملی ارتباط با یک دیگر

خود را  چنانجنبش ضدجهانی شدن هم یآینده بررسی ازدر  نیز امروزه ،کاستی

 (75)دهد.نشان می

 شود کهخالصه نمی یصرفا به مواضع ،ناتوانی در پیشروی به فراسوی مقاومت البته

ها قرار هایی که تحت تاثیر آنو آتونومیست کنندآن را نمایندگی می هارت و نگری

ها تاریخ رسد که مساله آنخیزد. به  نظر میی ما بر مینقصان از مجموعه . ایندارند

رود. ها از این جا فراتر نمین جاست که نقد آنهای آن نیست. کمبود در آو سیاست

توانیم به جلو گام وجود داد. ما می های گذشته اختالفی میان مایرش کاستیپذدر 

همان گونه که هارت و نگری در  -ها را به پیروزی ارتقاء دهیمبگذاریم و این شکست

از  شود کهمی عماناختالف اما اند. این های طبقه کارگر امریکا انجام دادهبحث

 وانگهی ،بپردازیمهای اساسی طرح پرسش بهو  بگیریم آموزش های تاریخیشکست

به عالوه  اگر احساس برخورد به ساز است. های بهتر نیز مشکلبرای یافتن استراتژی

اتژی بر مختصات تحقیق نظری اثر چون استر)به عنوان امری درخود( هممقاومت 

تواند به طرح پرسش یاری رساند. در مورد نگری به عنوان این امر نمی ،داشته باشد

کند؛ تونومی طبقه کارگر یک اختالل از پیش موجود خودنمایی میپرداز عمده آنظریه

و اپردازی که خطای باور او به خودجوشی طبقه کارگر به اثبات رسیده است. نظریه

تاکید کنیم که  کند. بایدهای مشابه کشف میاکنون منطق جدیدی برای سیاست
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باور ما را به مطالعات نظری هدایت  ،مساله این نیست که اعتقاد ما به رهایی انسان

کند بی مهابا و گونه که مارکس تاکید می، بلکه موضوع این است که ما همانکند

ای باشیم که در پی حقیقت جهان باشد و پیوسته بدون سازش در جستجوی نظریه

یک پراکسیسی موثر مورد بازبینی قرار دهد.  به عنوان شرطظریه و عملکرد خود را ن

 اندازمان یاری رسانیم.نیم به باور و چشمتواصرفا بدین شکل است که ما می

های ست مدرنهارت و نگری در نقد خود به پیامبران کاذب بنیادگرایی مذهبی و پُ

شان به هاینرغم تقابل ظاهرا قطبی در گفتما، کسانی که علیآکادمیک حق دارند

اند و گویند؛ به علت این که از یک عصر برآمدهشکل متناقضی با یک صدا سخن می

گویند و به یک اندازه در شناخت ساختار و منطق در پاسخ به یک موقعیت سخن می

چون ها در عوض این که این قدرت را همقدرت در جهان معاصر ناتوان اند. چون آن

آن را در  گیرند، به جای این کهوگانه و دورگه در نظر میب بنگرند به شکل دامری نا

ای ایستا نگرند، و به جای این که آن را به گونههویتی ببینند در اختالف میهم

 (77).بینندبنگرند به شکل متحرک می

پاسخ  نیاز این به" ها. آنبرخورد انتقادی خود هارت و نگری در این مورد بهتر است

-درهم میواقعی امپراتوری  ساختار مادی و ایدئولوژیک نظم که چگونهدهند می

ر اساس است که این کتاب به دالیلی که بیان شد و ب آورتاسف (. اما76)"شکند

 قدرت خودباید  ،در حرکت"کنند یعنی لفان پیشنهاد میبرخورد انتقادی که خود مو

، تاب "وار کردوادث و تعینات واقعی روند امپراتوری استبر سرشت ح رههموا را

 مواجهه با رخدادهای کنونی را ندارد.
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 ها:منابع و پانویس
 

های آمازون  ترین کتابردیف اول از پرفروش 5در زمره  2000اثر هارت و نگری در سال  -0

 قرار داشت.

 ، مقدمه.1000هارت و نگری  -2

 .3و  4ص ص  ،1000هارت و نگری  -0

 .20و  3ص  ص ،1000هارت و نگری  -4

 .69ص  ،1000هارت و نگری  -2
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 .49ص  ،1000هارت و نگری  -2

 .46ص  ،1000هارت و نگری  -2

 ، مقدمه.1000هارت و نگری  -9

 .105، ص 1000هارت و نگری  -8

 ، مقدمه.1000هارت و نگری  -01

باید توجه داشت که هارت  نگری در یک پارورقی به ادبیات انتقادی مربوط به نظریه کم  -00

ای تعدیل . و در همین زمینه مرکزی بودن این نظریه را تا اندازهکنندمصرفی اشاره می

ها به  آندهند. کنند. اما بعداً ظاهراً بدون هیچ گونه مالحظه به استفاده از آن ادامه میمی

مارکس و لوکزامبورگ به مانعی "کنند که دهند اما صرفاً اظهار میها پاسخ نمیانتقاد

رش و فراتر رفتن از خود و ت تاریخی در جهت گستکنند که حرکاقتصادی اشاره می

، 449، ص 2000)هارت و نگری سال "اش قرار داردلمرویادغام بازارهای جدید در ق

اری در این دوره به کن گذت سودمند در مورد تجارت و سرمایه(. برای اطالعا3یادداشت 

 مراجعه کنید. 2000رورکه و ویلیامسون  .او و 1999وود و الفهید 

-داری قدرتهای جهان غیرسرمایهالمللیاین مسامحه همراه بی توجهی نسبت به عکس -02

هایی در مراکز تجاری بیرون از خود مجبور شدند رو شدن با شورشهای امپراتوری بعد از روبه

که برای حفظ خود به توسعه درون خود روی آورند که منافع نهایی آن از جهات بسیار مورد 

 مراجعه کنید. 462-72، ص 1961به رابینسون و گالچر تر طالعه بیشبرای مپرسش است. 

داری به شکل های سرمایهدهد که دولتای توضیح مینگرانهآیندهکائوتسکی به شکل  -00

، به آن نظری که در وضعیت جنگ جهانی اول اما روند. لنینناپذیری به سمت جنگ نمی اجتناب

تبدیل  "طلبداری صلحسرمایه"به  را هاامپریالیست رقابت بین ،سازش عنصر بر این باور است

الب به عنوان تنها راه پیشرفت را نق. این سازش تأثیر سیاسی فراخوان به اکند، اعتراض میکند

های مقطعی و دهد. نادیده گرفتن تحلیل کائوتسکی از طرف لنین به علت جدالکاهش می

 دهد.تری را نشان میموضعی دشواری عمومی

 .25و  21، ص ص1000و نگری  هارت -04

 .9، ص1000هارت و نگری  -02

 مقدمه.، 1000هارت و نگری  -02

 .270، ص 1000هارت و نگری  -02

 .229و ص  46، ص 1000هارت و نگری  -09

 .217، ص 1000هارت و نگری  -08

 .273، ص 1000هارت و نگری  -21
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 .270- 2، ص1000هارت و نگری  -20

 .271، ص 1000هارت و نگری  -22

 .277- 276، ص1000هارت و نگری  -20

 .261، ص1000هارت و نگری  -24

 .269، ص 1000هارت و نگری  -22

 .267، ص 1000هارت و نگری  -22

 .263، ص 1000هارت و نگری  -22

 .177، ص 1000هارت و نگری  -29

 .241، ص 1000هارت و نگری  -28

 .25، ص 1000هارت و نگری  -01

 .240، ص 1000هارت و نگری  -00

 .24، ص 1000هارت و نگری  -02

 .240، ص 1000هارت و نگری  -00

 .3، ص 1000و نگری  هارت -04

 .5، ص 1000هارت و نگری  -02

 .903-29، ص 1000هارت و نگری  -02

 .920، ص 1000هارت و نگری  -02

 .916، ص 1000هارت و نگری  -09

 .252، ص 1000هارت و نگری  -08

 .52، ص 1002کالینیکوس  -41

 .145، ص 1000هارت و نگری  -40

 .143، ص 1000هارت و نگری  -42

 .130، ص 1000هارت و نگری  -40

% از اجزای 95باشد، اما بیش از  تر جهانیجنرال موتورز ممکن است بیش به عنوان نمونه -44

رود از درون خود امریکای  ها در امریکای شمالی به کار میو نیروی کاری که در اتوموبیل

 شود.شمالی تهیه می

 .145، ص1000هارت و نگری  -42

 .146، ص 1000هارت و نگری  -42

 .139، ص 1000هارت و نگری  -42

 .1002مان کار امریکا دسامبر از دپارت آمارها -49

 .139، ص 1000هارت و نگری  -48

 .130، ص 1000هارت و نگری  -21
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 .134، ص 1000هارت و نگری  -20

 .900، ص 1000هارت و نگری  -22

 .901، ص 1000هارت و نگری  -20

 .10، ص 1000هارت و نگری  -24

 .1، ص 1000هارت و نگری  -22

 .174-3، ص ص 1000هارت و نگری  -22

 .173، ص 1000هارت و نگری  -22

 .174، ص 1000رت و نگری ها -29

 .1002و گیندین  2334مراجعه کنید به برنر  -28

 .971-9، ص 1000هارت و نگری  -21

 .974، ص 1000هارت و نگری  -20

 .933-100، ص ص 1000هارت و نگری  -22

 .100، ص 1000هارت و نگری  -20

 .107 -6، ص ص1000هارت و نگری  -24

را در درون چپ و جریان  تواند شهرت کتاب امپراتوریاین محدودیت در برابر مقاومت می -22

د روز توضیح دهد. در درون چپ این واقعیت که کتاب امپراتوری فراتر از مقاومت مُ

ای مورد استقبال قرار گرفته است)باتوجه به تاریخ گذشته افکند از طرف عدهطرحی نمی

 ای دیگر با سکوتبرانگیز است( و از  طرف عدهها به اسلحه حداقل شادینما فراخوان آ

کند(. در بین کننده مطرح نمی های دشوار، ناراحتشود )پرسش توأم با رضایت برگزار می

برانگیزاننده، اما در نهایت ماجراجویی بی خطر: جهانی  د روز این کتاب اثریجریان مُ

جا متوقف شود، امپریالیسم آمریکا موضوعی است مربوط به گذشته، شدن باید در این

انداز انفجار ت گذراتر از آنچه که بتوان به آن اندیشید، و چشمای اسامپراتوری پدیده

گون مبهم موردی است که به ی گونهخودجوشی از سوی کارگران اطالعاتی یا توده

شود. این جنبه در کتاب امپراتوری در آخرین کلمات سختی موجب بی خوابی شبانه می

ادی غیرقابل مقاومت به سبکی و ش"ه است آنجا که هارت و نگری دآن خالصه ش

. چه عاملی سبب 413، ص  2000کنند. هارت و نگری اشاره می "کمونیسم بودن

ها از خواندن این نکات در کتابی که به طور وسیع مورد توجه قرار گرفته شود که چپ می

شود که سان فرانسیس  است برانگیخته نشوند؟ اما این سخنان به یک پاراگراف ختم می

کند. آیا کمونیسم بدین جویی کمونیستی معرفی مینوان نمونه مبارزهبه ع را آسیسی

 وسیله عمومی شده یا بی اثر شده است؟

 .213-50، ص ص 1000هارت و نگری  -22

 .16-14، ص ص 1000هارت و نگری  -22
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 هشت تز در باره بحران اقتصادی

 ها:از مالیه جهانی تا ملی شدن بانک

                          

 لئو پانیج و سام گیندین

 ح.آزاد

بحران اقتصادی کنونی را باید از حیث تضادها و پویایی تاریخی مالیه سرمایه  -0

-های مالی و تولید سرمایهداری در نیمه دوم قرن بیست در نظر گرفت. هر چند حوزه

تری نسبت به گذشته( اند )امروز و به شکل قابل مالحظهداری آشکارا در هم تنیده

های بحران مالی جاری را که از امریکا آغاز شده است نباید در بحران معهذا ریشه

-مشاهده می 21ی طور که در بحران دههسودآوری در حوزه تولید جستجو کرد، آن

شد؛ و نه در عدم توازن جهانی که از آن زمان تاکنون به وجود آمده است. اگرچه رشد 

گردد، معهذا بر می 21ی داری به دههی سرمایهیه در اقتصادهای عمدهقابل توجه مال

است که جایگاه مرکزی آن را  81ی این نقش امور مالی در حل بحران اقتصادی دهه

ی اصلی آن بحران دهد. تورم که نشانهداری جهانی توضیح میگیری سرمایهدر شکل

المللی ی مالی و بی ثباتی نقش بینهارفت تاثیر منفی زیادی بر داراییبه شمار می

دالر بر جای نهاده است. بازارهای مالی، تحت رهبری بانک مرکزی امریکا، از نرخ 
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های جویی اتحادیهاند تا بیکاری را افزایش دهند؛ و مبارزهی باالیی استفاده کردهبهره

محدود  91ی های رفاه عمومی را در اوایل دههکارگری را درهم بشکنند و هزینه

رسید همه این عوامل، منشاء مشکالت متناقض امور مالیه است که کنند. به نظر می

های پایانی قرن بیستم سهیم بوده و داری جهانی در دهههای سرمایهدر موفقیت

ی قرن بیست و یکم فراهم داری را در انتهای اولین دههمبنای بحران وسیع سرمایه

 آورده است.

داری در ربع آخر قرن، بدون مکان[ و تامین اجتماعی سرمایه گسترش فضایی ]در -2

المللی توانست رخ دهد. رشد بازار مالی اوراق بهادار و بینهای نظام مالی نمینوآوری

ها را، در تولید و گذاری در مقیاس جهانی و ادغام آنشدن نظام مالی امریکا سرمایه

کرد. خطرهای مالی را مهار میتجارت فراهم کرد؛ و امکان گسترش خطرهای احت

شد وگرنه انباشت سرمایه به طور ی جهانی بیمه میاحتمالی، در یک نظام پیچیده

تر در گشت. در همان زمان مناسبات مالی هر چه عمیقای محدود میقابل مالحظه

کننده و حتی اندازتر را به عنوان وام گیرنده، پسکرد و طبقات پایینجامعه نفوذ می

دار از طریق بازنشستگی خصوصی، اعتبارهای مصرفی و رهن برای مسکن ایهسرم

کرد. این امر به خصوص در تسهیل و حفظ تقاضای خصوصی در خود ادغام می

کرد که مزدها راکد بودند و نابرابری ای اهمیت زیادی پیدا کنندگان در دورهمصرف

یه، مناسبات مالی نه تنها یافت. از نظر شکوفایی مستقیم انباشت سرماافزایش می

کرد ای کردن و نظام اطالعاتی ایفا میهای فنی، و در رایانهجایگاه مهمی را در نوآوری

آوری باال از طریق هایی با فنآوری را به طور عمومی در بخشچنین نوبلکه هم

کند. نقش مرکزی دالر و اوراق سرمایه سهامی به خصوص در امریکا تسهیل می

مریکا در اقتصاد جهانی، به عنوان یک حامل کلیدی ارزش و مبنایی برای ی اقرضه

ی یک سایر محاسبات ارزشی همراه با سلطه جهانی نهادهای مالی امریکا به مثابه
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-مرکز جاذبه برای جذب مازادهای جهانی به بازارها و ابزارهای مالی امریکا عمل می

رساند و جایگاه ای اقتصاد امریکا یاری میکند. این امر به بسیج ارزان اعتبار جهانی بر

کند. کاهش نرخ بهره چون بازار ورود و مصرف در اقتصاد جهانی تحکیم میآن را هم

-تر و مالیمدر امریکا برای ثبات اقتصاد کالن اهمیت داشت که در رکودهای کوچک

آن  "گتعدیل بزر"شود. )تری در امریکا در مقایسه با دوره بعد از جنگ منعکس می

 کنند(. مشخص می 0890-2112ی طور که اقتصاددانان دوره

های مالی شد بی ثباتی و رقابت در نظام مالی جهانی منجر به یک سلسله بحران -0

ها به دخالت مکرر دولت نیاز داشت. رقابت مالی جهانی برای سودهای که کنترل آن

اهرمی نقدینگی ]نهادهای های نهادی و بازاری ختم شد که نقش تر به نوآوریبیش

ی موجود را کرد و بدین ترتیب نسبت اعطای اعتبار به سرمایهتر میمالی[ را بیش

شد. اما ی موثر پول منجر میداد. این امر در واقع به افزایش وسیع عرضهافزایش می

-کردند این امر به تورم قیمت میبینی میگرایان پیشطور که پولعالوه بر این همان

گذاری با ها برای سرمایهی شرکتجامید. شکست طبقه کارگر و توانایی فزایندهان

-ها بدل میهای داخلی به آن معنا است که افزایش نقدینگی به تورم داراییسرمایه

های مختلف به های مختلف برابر نبود و در زمانها در بین بخششود. این تورم دارایی

ی این شد. در حالی که اندازهمستغالت ختم می های مالی در بازار سهام یاحباب

ها ها نسبت به انبساط مادی در اقتصاد واقعی متناسب با هر یک از این حوزهحباب

داری بدل شده است ها به خصلت  مشترک سرمایهشد. ترکیدن این حبابتر میبیش

های بکند که خود سبب حباها اعتمادی ایجاد میو دخالت دولت برای کنترل آن

داری شود. کنار کشیدن ادعایی دولت از بازار در اثنای جهانی شدن سرمایهآینده می

داری در یک توهم ایدئولوژیک نئولیبرال بود: دولت در کشورهای رشدنیافته سرمایه

ها کند و در سیر بحرانها تزریق میتری در بانکهای مالی نقدینگی بیشقبال بحران



 لئو پانیچ و  سام گیندین

 172 

گیرد. دولت رای تحمیل انضباط مالی مورد استفاده قرار میدر کشورهای پیشرفته ب

-کننده و همنئولیبرال امریکا نقش بسیار فعالی به عنوان ضامن امپریالیستی هماهنگ

 کند.داری جهانی عمل میچون رئیس اطفای حریق سرمایه

داری جهانی و نقش دولت امریکا در نقش مرکزی نظام مالی در شکل دادن سرمایه -4

یجاد حباب در بخش مسکن امریکا انکارناپذیر است. تقاضای فزاینده در ]دستیابی ا

ای بازتاب محدودیت در تامین های درآمدی تا اندازهبه[ مالکیت خانه در تمام سطح

ی حمایت دولتی برای تامین ی هفتاد است که به وسیلهمسکن عمومی از زمان دهه

و با کاهش مالیات بر رهن تشویق شده است. نیازهای مسکن از طریق بازارهای مالی 

ی کارگر به طور کند که نتیجه شکست طبقهو توزیع نابرابر درآمد را منعکس می

عمومی و بازسازی تولید و اشتغال است. عالوه بر این اقشار وسیعی از طبقه کارگر از 

آمده  شان که در اثر حباب به وجودهای تورمی خانهطریق رهن مجدد بر روی قیمت

ی عمل تبدیل ها به وسیلهبود میزان مصرف خود را تضمین کردند. اما تمامی این

ی خود از پذیر شد که به نوبهسریع به اوراق بهادار و و بازار وسیع برای آن امکان

ها رشد پیدا کرد پشتوانه رهنی برخوردار بود. این امر در جریان افزایش قیمت خانه

تری از گیرندگان را افزایش داد. و به قبول شرایط سادهوام که ظاهرا ثروت و اعتبار

ی ارزیابی برای اعطای وام را به عهده داشتند که هر ها انجامید که وظیفهسوی بنگاه

کردند. سیاست کاهش نرخ بهره از ها به طور وسیع حمایت میدو حزب کنگره از آن

اطالعاتی همراه با تقاضای  آوریطرف فدرال روزو در اثنای ترکیدن حباب بخش فن

ترین حامل ارزش در یک نظام داری امریکا به عنوان مطمئنباال برای اوراق خزانه

تر مالی جهانی بی ثبات، فشارهای رقابتی بر نظام مالی را برای کسب سودهای بیش

ها و نوآوری تر از نقش اهرمی داراییی بیشدر همه جا تشدید کرد. این امر با استفاده

داد. امنیت در تبدیل کردن به اوراق بهادار مرزهای خطر احتمالی را افزایش می
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تر های دایما باالرونده خانه را بیشهای جانبی مسکن، اعتماد به قیمتتاریخی وام

داری کرد و وام مسکن را به حوزه جذابی برای مقایسه بین نرخ بهره نازل اوراق خزانه

تبدیل کرد. دیونی که خود به اوراق بهادار تبدیل شده  ی باالی وام مسکنو نرخ بهره

 بود.

انفجار ناگزیر حباب مسکن، به علت نقش مرکزی در حفظ تقاضای مصرفی امریکا بر 

ناپذیر بود به بازارهای مالی جهان تاثیر عمیقی داشت. ترکیدن حباب مسکن اجتناب

وج خود رسیده بود. در به ا 2112های مسکن نظیر سال علت این که باال رفتن قیمت

ی نازل فدرال رزرو به پایان خود رسیده بود بلکه نرخ این زمان نه تنها سیاست بهره

 پرایم از حد معقول فراتر رفته بود.های ثانویه ساببسیاری از وام

شد تاثیر هایی که برای فروش مجدد عرضه میافرایش مصادره مساکن و تعداد خانه

سازی جدید و فروش وسایل منزل داشت. به عالوه از نظر خانه ها،فوری بر قیمت خانه

ها[ در وضعیت شخصی کارگران بر جای خانههای اولیه ]کاهش ارزشی که دارایی

های مصرفی امریکا و ی خود به کاهش همه جانبه در هزینهگذاشت این به نوبهمی

ین اثر را نداشت. در شد که ترکیدن حباب بازار سهام اتقاضا برای واردات منجر می

-پرایم( به علت بستههای ثانوی )سابهمان زمان گسترش خطر احتمالی در رهن

-تری روهایی که با خطر عدم پرداخت بیششان در مشتقات مالی همراه با وامبندی

ها را در بازار مالی رو بودند، بحران مسکن معادالت اقتصادی ارزش این دارایی-به

های مسکن با گذاری و فروش اوراق بهادار با پشتوانه وامارزش جهان در هم ریخت.

رو گردید و خطر سرایت در سراسر بازارهای مالی و بین بانکی امکان -به-دشواری رو

ها المللی را فراهم کرد. در مجموع، بحران مسکن بر رفتار مصرفی تودهیک سقوط بین

ی اصلی کنندهچون مصرفرا همتاثیر گذاشت و به سرعت ناتوانی اقتصادی امریکا 
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-جهان نشان داد. به عالوه این بحران این نکته را روشن ساخت که سایر مناطق می

 شان را از امریکا جدا کنند، توهمی بیش نیست. توانند حساب

داری جهانی تقویت کرد، در بحران، مرکزیت دولت امریکا را در اقتصاد سرمایه -2

ی از آن را نیز چند برابر کرد. افزایش دالر امریکا در حالی که مشکالت مدیریت ناش

ی امریکا در جریان پیشروی دارالعاده برای اوراق خزانهبازار ارزها و تقاضای فوق

بحران، بازتاب این نکته است که جهان تا چه اندازه به دالر و به دولت امریکا به عنوان 

خزانه به عنوان حامالن ارزش ثابت  ضامن نهایی ارزش وابسته است. تقاضا برای اوراق

-ها به شدت در حال تغییر اند. این توهم که دولتیابد که ارزشدر دنیایی افزایش می

کنند با بروز این بحران زدوده های خارجی با خرید خود، به دولت امریکا کمک می

 شود. نقش مرکزی دولت امریکا از نظر مدیریت بحران جهانی در تامین مشتقاتمی

های دیگر برای نظارت در همکاری بین ویژه ارز و در اختیار قرار دادن دالر برای دولت

هایی دارای در این بحران تائید شده است. دولت امریکا های مرکزی و وزارتبانک

رغم دخالت فعالش نشان داد که در خنثی کردن این بحران ویژه ناتوان است. علی

در نظام مالی وارد کرده است توانایی  2112آگوست  ی وسیعی که این دولت ازنقدینه

های قبلی تامین نکرده است. نظام مالی ها را برای اعطای وام به نرخو تمایل بانک

از طریق خطر  -های گذشته که رشد فراوانی داشتهاستوار بر اوراق بهادار طی دهه

تر تقسیم شده، کها به قطعات کوچاحتمالی رهن، اعتبارهای مصرفی و وام به شرکت

این نقدینگی نه  -بندی جدید در سراسر جهان به معامله گذاشته شده استو در بسته

 ها را در معرض انفجار قرار داده است.کنندگان بلکه خود بانکها و مصرفتنها شرکت

تواند از دستور سطح بحران امروزه در حدی است که ملی کردن نظام مالی نمی -2

های پولی شود که محرکتر آشکار میشود. این مساله هر چه بیشکار سیاسی خارج 

توانند به بحران خاتمه ببخشند، چون اختالل در نظام بانکی و مالی به تنهایی نمی
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تاثیر افزایش شتاب و همین طور در مورد مقررات جدید در ارائه وام برای نظام مالی 

شود که قرار دادن تر روشن میبیشبرد. در واقع این مساله تر را از بین میمحتاط

تواند از دستور کار سیاسی بخش وسعی از نظام مالی تحت مالکیت عمومی   نمی

 خارج شود. 

شود که در سوئد و ژاپن در طی امروزه این امر در جهت ملی کردن موقتی مطرح می

را  های مسموم بانکیانجام گرفته است. در این کشورها دولت وام 81ی بحران دهه

خود به عهده گرفت و بانک را مجددا به بخش خصوصی برگرداند. امروزه شدت بحران 

کند و طرح ملی شدن به طور عام و در ایالت متحده به طور ویژه را تعیین می

گذارد. داری جهانی پیش رو میای از مشکالت را به عنوان راه نجات سرمایهمجموعه

ها حداقل در کشورهای ار ملی شدن بانکاین امر مهم است که بدانیم آخرین ب

توسط عناصری از  21ی داری و به طور جدی در پاسخ به بحران دههپیشرفته سرمایه

های رفاه کنیزی به شکل ها تنها راه فائق آمدن بر تضادهای دولتچپ مطرح شد. آن

رد. دانستند که نظام مالی باید تحت کنترل عمومی قرار گیمثبت را در این امر می

ها مجددا در دستور کار سیاسی قرار گرفته است )هر چه از اکنون ملی کردن بانک

طرف نیروهای کامال متفاوت( بسیار مهم است که بین شکلی از ملی کردن که کمک 

به بخش خصوصی است با شکل دیگر از آن تمایز قایل شویم که تغییر کلی نظام 

دهد. این شکل اخیر به توزیع رار میای در خدمت عموم قچون وسیلهبانکی را هم

بخشد. الزم است که اشاره اعتبار و سرمایه مطابق با معیارهای دموکراتیک امکان می

المللی است؛ بلکه شود این نوع، نه تنها شامل کنترل سرمایه در پیوند با نظام بین

مالی در  گیرد. چون قرار دادن نظامگذاری داخلی را نیز در بر مینظارت بر سرمایه

 رود. جهت منافع عمومی، خود تغییر شکلی در استفاده از آن به شمار می
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تر های وسیعها گشایشی است برای پیشبرد استراتژیدرخواست ملی کردن بانک -9

داری است. وخامت یافته در مقابل سرمایههای نظامکه سرآغاز نیاز برای طرح بدیل

یر عقالنی بودن قدیمی منطق اساسی بازار بحران اقتصادی کنونی یک بار دیگر غ

های دولتی( ها )در واقع بنگاهکند. هنگامی که شرکتداری را آشکار میسرمایه

پردازند تاثیری مانده مزد کمتری میهایی که باقیکنند و به آنکارگران را اخراج می

های غیر به جز کاهش تقاضای کلی در اقتصاد ندارند. در عین حال بحران مالی روش

ها پیشنهادهای وسیع برای معامله بر دهد که کمترین آنعقالنی جدیدی را نشان می

زیست ارائه شده و وابسته به سر اعتبارهای کربُنی است که برای حل بحران محیط

ها و فروپاشی ی دستکاریبازار ناپایدار مشتقات مالی اند که اساسا در برگیرنده

توان این های غیرعقالنی، آشکارا میتر این شیوهسیستم اعتباری است. در بس

هایی وابسته به آن به شکلی ها و جماعتنجات شغل -درخواست قاطع را مطرح کرد

که از  -محیطی قابل دفاع در سیر بحران قرار دهدکه تولید را تابع اولویت های زیست

یم. ما باید تغییر منطق بازار سرمایه، از نهادهای دولتی برای تحکیم بازار گسست کن

نهادهای سیاسی و اقتصادی را در دستور کار عمومی قرار دهیم، تا با استفاده از 

جمعی، امکانی فراهم شود در مورد این که  ریزی دموکراتیک و با اتخاذ تصمیمبرنامه

چگونه و در کجا تولید کنیم؛ تا بدین وسیله ]سطح[ زندگی و رابطه آن با محیط 

داری تر باشد، هر قدر که نخبگان سرمایههر قدر که بحران عمیقزیست حفظ شود. 

چه در بیرون و درون دولت آشفته و بی روحیه باشند و هر قدر که خشم مردمی علیه 

تر باشد طرح این مطالب قطعا به کار دشوار گروه وسیعی از فعاالن نیاز آنان وسیع

ها و احزاب کنند که جنبشرک میها، این نیاز را ددارد. فعاالنی که بسیاری از آن

نوینی برپا سازند. در واقع این آن نیازی حیاتی است اگر نخواهیم که این بحران به بی 

 راهه رود.
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 (0قدرت مالی امریکا در بحران)

 مارتین کونینگز

 لئو پانیچ

 برگردان: ح.آزاد

بخش بازار  میزانِ دقیقِ سقوط نقدینگی و اهمیت این حادثه، به علت بحران در

رهن مسکن در امریکا، تنها در تحقیقات بعدی مشخص خواهد شد. اکنون روشن 

شود. اخیرا این ی کوچک تلقی بیش از یک حادثه بحران بایدشده است که این 

، ترکیدن حباب بازار صنایع اطالعاتی در آغاز قرن؛ و 0892بحران با سقوط بازار سهام 

های است. در این بحران به افرادی که توسط بانکشده حتی با رکود بزرگ مقایسه 

داده شده، خسارات شدیدی وارد آمده است. نرخ بهره در بازار  بازرگانی و رهنی وام

های پول با آهنگی شتابان رو به افزایش گذاشته و حتی عملیات هچ فون و بنگاه

تری کالن ای از امور مالیرسید در عرصهکه تا کنون به نظر می -سهامی خصوصی

-در تنگنا قرار گرفته -تر تحت تاثیر حوادث دنیای واقعی هستندکنند و کمعمل می

در  معینی را اند. به عالوه در حالی که مقامات پولی امریکا و اروپا آماده بودند نقدینه

 تر از آن بود که  به آن امیدوار بودند.بازار تزریق کنند، تاثیر این امر کم
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به محض وقوع بحران مسکن امریکا، بحران بانک رهنی بریتانیایی  2112در تابستان 

ای نسبتا کوچکی از بازار مالی امریکا  ها در گوشهنورثرن راک نیز نشان داد که تنش

شود. بحران نورثرن راک تصور زیبایی را با حدت و شدت به سراسر جهان منتقل می

عد با ورشکستکی این. دی. مک در هم ریخت که مردم درباره)تصویری که یک سال ب

بانک در جنوب کالیفرنیا تجدید شد( قابل تبدیل بودن پول و عملیات ظاهرا مستقل 

ی نظام مالی داشتند، اما در واقع این بحران محصول بازارهای مالی درهم ادغام شده

های بانکی خود را های طوالنی مردم که منتظر بودند حسابجهانی بود. تصویر صف

آورد که به خصوص با ها در رکود بزرگ را به یاد میکنند، ورشکستگی بانک مسدود

اش برای مدیریت نقدینگی های بسیار پیچیدهنظام مالی قرن بیست و یکم با تکنیک

 رسید.و موارد خطر، دور از ذهن به نظر می

های کلیدی مرکز به سخن دیگر، بحران کنونی بحرانی است که بعضی از شبکه

نظام مالی جهانی را عریان کرده است. به عالوه، این بحرانی است که از قلب اعصاب 

رسید ی اخیر که به نظر میهای دههبر خالف بحران -امپراتوری نشات گرفته است

مقدمتا به علت ناتوانی کشورهای در حال توسعه، یا بازارهای در حال ظهوری باشد 

یک نظم جهانی کامال لیبرالی شده  که  از توانایی انظباط الزم برای شرکت در

 -هاهای مکزیک، آسیا، روسیه و آرژانتین(. سایر بحرانبرخوردار نیستند)مثال بحران

کامال در سطح امور مالی  -(LTCMی مدیریت درازمدت سرمایه )مثل بحران موسسه

د با کالن خود را نشان داده بودند. پایان رونق صنایع اطالعاتی و بازار سهام در پیون

گذاری امریکا بر جا گذاشت. اما به ی شدیدی به ارزش سهام در سرمایهآن، ضربه

ی بین بخش کلیدی از رویای امریکایی را در راستی این بحران مسکن بود که رابطه

مورد صاحبخانه شدن و سازوکار گسترش و نوآوری مالی به معرض نمایش گذاشت. 

ی از غیرقابل دفاع بودن نظام نئولیبرالی برای بسیاری وضعیت کنونی، تصویر دیگر
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های هایی عظیمی از پولدهد. که بر کوهی مالی جهانی ارائه میامریکایی و شبکه

های کاغذی استوار است و محصول مهندسی مالی و عملیات احتکاری مجازی و وام

 (2های تولید شده و قدرت رقابتی صنایع امریکا ندارد.)است که تناسبی با ثروت

بار آن، پویایی نگریم که سقوط نقدینگی و نتایج فاجعهما این ادعا را با تردید می

سازد. نظام کنونی مالی ساختاری نظام مالی جهان و موقعیت امریکا را مختل می

ی امریکایی شکل گرفته است و کردهای ویژهجهان عمیقا به وسیله نهادها و عمل

ی بررسی یک مدل عام و انتزاعی از نظام، بر پایه های اینارزیابی تغییرات و دگرگونی

های احتمالی جایز نیست. قدرت مالی امریکا، بر نظام آمد بحرانداری یا پیسرمایه

المللی موجود الصاق نشده است، بلکه این نظام تا مغز استخوان و در متن مالی بین

ام قدرت آن در یک تاریخ طوالنی از گسترش امپریالیستی شکل گرفته است. انسج

ها و چندین بحران گسسته شده است، این بازتاب جریان چند دهه با عدم تعادل

ی جهانی شدن مناسبات مالی به سبک امریکایی است. بحران تحولی است که نتیجه

و عدم تعادل، جزیی از پویایی امور مالی امپراطوری و در زمره مشکالتی است که 

( نه بحران و نه مشکالت 0آن مواجه بوده است.) شان بادولت امریکا در مدیریت

مدیریتی خطرات مهلکی نیستند، مگر آن که تناقضاتی اجتماعی به وجود آورند که 

 بنیاد نظام را به لرزه در آورد.

های نظامی بود که در آغاز قرن بیست و یک، غالبا و به دالیل موجه این دخالت

کرد. اما امروزه سنجش مناسب یکا جلب مینظرها را به خصلت امپریالیستی دولت امر

ای را که قدرت امریکا از از امپراطوری امریکا نیاز به این امر دارد که عملیات و زمینه

طریق ساختارهای مالی جهان به طور روزمره با آن درگیر است، و نقش مرکزی که در 

آن ایفا کرده؛  المللی و مدیریت بحران اقتصادی ناشی ازگسترش بازارهای مالی بین

المللی، به ستونی در نظر داشته باشد. در حالی که موقعیت امریکا در نظام مالی بین
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عمده در امپراطوری آن تبدیل شده است؛ پیوندهای نهادی بین دولت و نظام مالی 

امریکا مورد توجه شایان قرار نگرفته است؛ در نتیجه سازوکارهای مشخصی که قدرت 

 کند به خوبی تشریح نشده است.ها در این زمینه عمل مینامریکا به وسیله آ

 

 نشانیی آتشرییس اداره 

حکومت  2111ی انتخاباتی سال همان طور که جورج بوش در جریان مبارزه

شناسد، ها را نمیهای نظامی در نقاط دورافتاده که آنکلینتون را به خاطر دخالت

داری، که بعد از انتخابات به این سمت انهمورد انتقاد قرار داد. پل اونیل رییس خز

برگزیده شد، متصدی مقام قبلی را به طور علنی به خاطر دخالت در بحران مالی آسیا 

در "مورد انتقاد قرار داد. روبرت روبین در خاطرات خود تحت عنوان  0882-89در 

قاد چنین به این انت "های دشوار از واشنگتن تا وال استریتجهانی نامشخص: انتخاب

ی دهم که او مرا رییس ادارهمن پل را دوست دارم و اصال اهمیتی نمی"پاسخ داد: 

ها ادعا آتش نشانی نامیده است. اما همین که این انتقاد را خواندم به خودم گفتم: آن

( همان طور که روبین 4. )"کنند اما این کار را خواهند کردکنند که دخالت نمیمی

ی بحران های آشفتهواقعیت"کرده بود حکومت بوش وقتی که با  با خوشحالی اشاره

 ،2110یعنی با شروع بحران ترکیه و آرژانتین در سال " مالی جهانی رو به رو شد

المللی پول، که حل هایی در صندوق بینگرچه همراه با تنش -مجبور به دخالت شد

ن طوری که معموال تمایل ها آتر بود. آنهای سازمان ملل متحد سادهها از تنشآن

گرا باقی اند در این مشکالت در اعمال امپراطورانه امریکا یک جانبهدارند نتوانسته

 بمانند. 

-، کارمندان خزانه2112المللی در تابستان با شروع مشکالت در بازارهای مالی بین

ر حرکتی نشسته بودند و ه "اتاق بازارها"داری امریکا، در برابر مونیتورهای خود در 
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دادند. ی بازارهای مالی را از نزدیک و به دقت مورد بررسی قرار میی گستردهدر پهنه

داری تمام روز آگوست نیویورک تایمز گزارش داد: هنری پالسون رییس خزانه 01در 

-در تماس ساعت به ساعت با فدرال رزرو و سایر مقامات حکومتی و دارایی و تنظیم

جایی که او تا سال گذشته به -ماموران وال استریت بود  کنندگان روابط خارجی و

المللی نقدینگی را و تزریق بین -کردعنوان مسئول اجرایی گولدمن ساکس کار می

کرد. در ضمن کارکنان فدرال برای تنطیم صدها بیلیون دالر هماهنگ و رهبری می

-پرینستون در دهه جایی که بن. اس. برنانکی]کار تحقیقی[ خود را در دانشگاه -رزرو

در تماس با  (2)-انجام داده بود 0828گیری بحران ی هشتاد در مورد چگونگی پیش

بانک مرکزی اروپا، بانک مرکزی انگلستان و ژاپن بودند که به عنوان آخرین چاره به 

 دهنده عمل کنند.ی واممثابه

المللی های بینکداری امریکا در ابتدا یک کنسرسیوم از بانهای بعد، خزانهطی ماه

های گذاری تشکیل داد و سپس یک کنسرسیوم مشترک از شرکتو صندوق سرمایه

گذاری و سهام سازمان داد که اقدامات مشخصی برای آرام رهنی و صندوق سرمایه

کردن بازارها انجام دهد؛ و مسئوالن در فدرال رزرو در تماس به همتاهای خود در 

-ی بحرانی نرخ بهره در مقابله با ادامهشتند تا در بارههای مرکزی قرار داسایر بانک

چنین از داری و هم کارمندان فدرال رزرو همهای اعتباری عمل کنند. هم خزانه

زیر نام گروه  کمیسیون تجارت فیوچر کاالیینزدیک با کمیسیون مبادله سهام و 

دخالت در  0899کردند که از سال کاری رییس جمهور در بازارهای مالی کار می

ها روابط نزدیک خود را هایی را تحت نظارت داشتند. در همان زمان، آنچنین بحران

به مدت سه دهه پیشرفت هماهنگ کرده، و در خصوص جهانی شدن مالی و مدیریت 

دولت بهبود  22بحران با وزرای دارایی و روسای مرکزی هفت کشور صنعتی و 
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تحکیم انظباط بازار و "برای  0888لی از بخشیدند که تحت عنوان فوروم ثبات ما

 تشکیل شده بود.  "افزایش انعطاف نهادی مربوطه

های کشورهای همان طور که بحران به پایان سال رسید، بانک مرکزی دولت 

ها تدارک دید؛ تا رفته، یک میزان نقدینگی را برای حمایت بازار بین بانکپیش

های وال ق کنند که به طور مستقیم در بانکها را تشویهای مالی سایر دولتصندوق

با به  2119شان را افزایش دهند. با شروع سال گذاری کنند تا سرمایهاستریت سرمایه

لرزه در آمدن بازارهای سهام در آسیا و اروپا، با ظهور رکود امریکا، فدرال رزرو کاهش 

ورک بتواند این اقدام را فوری در نرخ بهره را آغاز کرد قبل از آن که بازار سهام نیوی

دنبال کند؛ تا جایی که این موجب یک مارپیچ معیوب در بازارهای سهام جهان بشود. 

سال  0فدرال رزرو نه تنها به عنوان بانک مرکزی امریکا، بلکه آن طور که اکونومیست 

( در ماه مارس، فدرال 2کرد.)قبل گفته بود به عنوان بانک مرکزی جهان عمل می

ها، تا به ی دالر به آنهای مرکزی هماهنگ کرد؛ با عرضهکتی را با سایر بانکرزرو حر

های دیگر مورد استفاده قرار دهند. در عین حال به شکل نقدینگی دالر برای بانک

گذاری وال استریت قرار های سرمایهزمان صدها بیلیون دالر در اختیار بانکطور هم

 داد.

گذاری بود نجات های سرمایهرا که یکی از بانک این تمهیدات نتوانست براسترن

ی قبل، گذاری عمده در یک دههجای طنز است که براسترن تنها بانک سرمایه -دهد

هنگامی که وال استریت  .رد کرده بود LTCMکاری با فدرال رزرو را برای نجات هم

نوشته بودند:  ها با عنوان درشتدر صبح روز سنت پاتریک از خواب بیدار شد، روزنامه

. بعدها روشن شد که "لرزیدروندگان، وال استریت به خود میدر هنگام عبور رژه"

گذاری در نیویورک را، در اتاقی در یک هتل های سرمایهفدرال رزرو، مدیران بانک

از  LTCMهای جمع کرده، تا با اعالم موافقت جمعی خود و با خرید بدهی
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 01بدین سان فدرال رزرو با پرداخت  –ورند ورشکستگی آن جلوگیری به عمل آ

بیلیون از طرف جی. پی. مورگان چیس توانست نجات و تحویل براسترن را هدایت و 

ی ساختار تنظیم مالی داری برنامهتضمین کند. تعجبی نداشت که در پایان ماه، خزانه

 2112ز مارس رفت )این برنامه اها پیش انتظار آن مینوین را انتشار داد که از مدت

قبل از شروع بحران در دست تهیه بود(. در ابتدا قدرت تنظیم فدرال رزرو بر کل نظام 

ها به عنوان گذاری که او برای آنهای سرمایهمالی تحکیم شد؛ نه صرفا بر بانک

 رفت. ی به شمار میدهندهآخرین منبع وام

آور نبود که ا نیز تعجبهای امریکا و بریتانیداریهمان طور اقدام مشترک خزانه

ای را اعالم کردند که در آن یک گروه کاری از مقامات مربوطه، برای زمان برنامههم

ی مالی لندن تنظیم و هماهنگی شکل گرفته تا دخالت و تثبیت بازارهای درهم تنیده

های قبل به طور غیر رسمی به این کار و نیویورک را برعهده بگیرد که در واقع از دهه

شتغال داشتند. باید اعالم کرد که گروه کاری رییس جمهوری برای بازارهای مالی ا

شدند؛ اندارکان به عنوان گروه نجات غریق نامیده میحدود بیست سال از طرف دست

-کمک خود را چه به طور داخلی و چه به طور بین 2112-9که در مواجهه با بحران 

 دادند.المللی گسترش می

 

 الی امریکادودمان قدرت م

را به عنوان نقطه آغاز  0821ی ها در مورد قدرت مالی امریکا، دههدر بسیاری از روایت

ورزند امریکا گیرند؛ سپس تالش میگیر روابط مالی جهان در نظر میگسترش چشم

( اما چنین رویکردی تکوین تدریجی 2را به عنوان جزیی از این سیستم قلمداد کنند.)

-کند. ریشهطوالنی قدرت مالی امریکا را به درستی ارزیابی نمی و به مدت چند دهه

های نهادها و اشکال کامال متمایز مالی امریکا عمدتا مبتنی بر این واقعیت است که 
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تنیده شدن آن با مناسبات ی طوالنی از تکامل داخلی، نسبت به درهمیک دوره

ید اغراق شود، چرا که ابعاد ( البته در مورد این مطلب نبا9جهانی مقدم بوده است.)

ی بین بازرگانان بریتانیایی و امریکایی المللی تکامل ساختارهای امریکایی از رابطهبین

بر اساس تجارت ماورای آتالنتیک آغاز شده، و با استفاده از دیپلماسی دالر در 

گذاری امریکای التین برای گشودن اقتصادهای جدید در برابر صادرات و سرمایه

های امریکایی در تامین مالی پرداخت ریکا در آغاز قرن بیست؛ تا درگیری بانکام

گذاری مستقیم امریکا غرامت از طرف آلمان پس از جنگ جهانی اول، همراه با سرمایه

ادامه پیدا کرد. اما این مهم است که در نظر بگیریم که  0821ی در اروپا طی دهه

یکا، همراه با یک سلسله روابط درونی بوده که های خارجی مالی امرچگونه این جنبه

اند. این امر طی آن، ساختار خارجی و روابط اعتباری در نظام مالی امریکا جذب شده

های مالی برای تامین صنعتی شدن و شامل به کارگیری و تغییر جهت سرمایه

یکا ساختن راه آهن طی قرن نوزدهم تحت تاثیر ویژگی درونی طبقات و دولت در امر

شد که در اواخر قرن نوزده و اوایل قرن بیست، بوده است. این مساله موجب می

المللی خود قرار داشت؛ تا ایالت متحده بتواند در یک بریتانیا در نقطه اوج قدرت بین

فرآیند نسبتا مستقل به گسترش خارجی غیر قابل انتظاری دست یابد. یک عامل 

داران پیشامدرن داران بود: برخالف مزرعهزرعهکلیدی در روند تکامل داخلی، نقش م

اروپایی ینومن امریکایی با روابط بازاری پیوند نزدیکی داشتند و در نتیجه روابط و 

داران نسبت به های مالی مزرعهنهادهای مالی به سرعت افزایش یافتند. اما درخواست

رهنی و ترس مردم از شان ویژه بود: نیاز به اعتبارهای اجتماعی –جایگاه اقتصادی 

های نخبگان تجاری و مالی برای شکل دادن نظام مالی امریکا تمرکز مالی با تالش

ی یک مطابق نظام بریتانیایی، مبتنی بر اعتبارهای کوتاه مدت تجاری که به وسیله

دهنده، در تنش قرار داشتند. و در نتیجه نظام مالی بانک مرکزی به عنوان آخرین وام
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ها که بتواند به طور داخلی همواره در تامین نقدینه کافی برای بانک پیش از جنگ

مناسب عمل کند رو به رو بود. بدین ترتیب در حالی که در اروپا تکامل امور مالی 

جدا از زندگی روزمره و مبارزات اجتماعی)مالیه عالی( جریان داشت در امریکا 

کرد و این تاثیر بندی میم مفصلاعتراضات سیاسی، طبقات و مالیه را از آغاز با ه

( دقیقا به همین علت که 8گذاشت.)ماندگاری بر خصلت نهادهای مالی امریکا می

گرفتند یا محل برخورد منافع بودند، نهادهای مالی امریکا مورد چالش قرار می

 گرفتند.تری از منافع را در بر میقلمروی وسیع

وص از زمان جنگ داخلی به بعد، در نقش دولت در تکوین بازارهای مالی به خص

های جنگی بود. در کمک به پرداخت بدهی کنندهتقویت مالیه امریکا عاملی تعیین

حکومت شمال یک نظام بانکی ملی به وجود آورد که به تمرکز سرمایه از سراسر 

های نقدی مواجه های نیویورک انجامید. این بانک با کمبود داراییکشور در بانک

گذاری با مشکالتی بزرگی رو به رو بودند. این امر یک تحول واقعی در سرمایه شدند و

گری مالی پدید آورد که خود از قرن شانزدهم با رشد تجارت در اروپا سر در میانجی

تری یافت. شکت نظام بر آورده بود و با صنعتی و تجاری شدن انگلستان تکامل بیش

ریکا )که با نظام موجود پیوندهای مالی ماورای العاده در جنوب امراکد استثمار فوق

سازتری آتالنتیک تحت هژمونی بریتانیا متناسب بود( گسترش ساختار متمرکزتر و هم

های امریکایی بعداز جنگ داخلی، کرد. بانکاز عملکردها و نهادهای مالی را طلب می

که در آغاز  های تجاری خارج شدند؛ و به چیزی تبدیل شدنداز شکل کالسیک بانک

( معروف بودند. بر 01)"داری مالیبانک"قرن بیستم به عنوان یک شکل مشخص از 

-های امریکایی راهگذاری در بازار سهام و سایر بازارهای احتکاری، بانکاساس سرمایه

 (00اند.)هایی جدیدی برای ایجاد و دسترسی بهتر به نقدینگی فراهم کرده
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ی ابزارهای مالی که تا به امروز از طریق مبادله ستانی مستقیمگیری و واموام

ی تواند به عنوان ثمرهرود، تا حدی میی از نظام مالی امریکا به شمار مینشانه

داران با نهادهای مالی در دوران بعداز جنگ داخلی در نظر مستقیم ارتباط مزرعه

 گرفته شود.

اورزی به وجود آمده بودند ی کاالهای کشدهی و ادارهنهادهایی که برای سازمان

ی مشتقات اند که احتماال به تکوین بازار گستردهتر شدهتر و متنوعطی زمان پیچیده

مالی کنونی انجامیده است. سازمان معامالت تجاری شیگاگو، بازار مرکزی فیوچر دنیا 

واقع  ها از شیگاگو، درها بعد از انتقال کشتارگاهرود که سالبرای احشام به شمار می

وودز دفتر اتاق بازرگانی مبتکر ایجاد بازار فیوچر برای ارزهای خارجی بود. برتون

شیگاگو، بعد از فروپاشی نظام ثابت ارزی، مرکز معماالت فیوچر برای گندم، غالت و 

باالفاصله برای  -شدها بعد از این که دیگر غالت در شیگاگو انبار نمیسال-سویا را 

اری امریکا به وجود آورد. لئو مالمد رییس سازمان معامالت تجاری داوراق سهام خزانه

گوید: بودند( می 0820های شیگاگو )کسی که همراه با میلتون آغازگر حوادث سال

-ی احشام و خوک غیره را خوب میگران که خطرهای معاملهبدون کادری از معامله"

، انقالب در فیوچرهای مالی ی ارزهای خارجیشناختند مبارزه برای خطرات ناشناخته

 (02".)غیر ممکن بود

 

 "سرمایه مالی"نفی 

های پایانی قرن نوزدهم در امریکا مستقر گری مالی که در سالنظام جدید میانجی

کننده از گسترش شد، تا حد زیادی متکی بر بازار بود؛ و با یک پویایی خودتقویت

ن مالیه و صنعت انجامید، و از ی بیشد؛ که به رابطهمعامالت احتکاری مشخص می

ی بازار داخلی امریکا موجی از ادغام العادهشکل رایج در اروپا متمایز شد. رشد فوق
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های بزرگ را سبب شد که عامل تمرکز و تراکم عظیم و با دوام سرمایه شرکت

هایی ( نبود: شرکت04داری انحصاری بدون رقابت )( اما نتیجه یک سرمایه00گردید.)

ایما در حال بزرگ شدن بودند در عین حال در یک بازار داخلی وسیع، در رقابت که د

ی کلیدی در این جا، این واقعیت بود که بردند. نقطهشدیدی با یک دیگر به سر می

شدند که دهی و تامین مالی میی نهادهایی سازمانهای ادغام شده، به وسیلهشرکت

های تغییر قرن، ار سهامی که طی سالحول بازار سهام شکل گرفته بودند. باز

گذاری امریکا نیروی های سرمایهگسترش ناگهانی پیدا کرده بودند. مطمئنا بانک

رفتند و این روند با رشد و در هم تنیده ی اساسی این تکامل به شمار میمحرکه

داران با گرفت. معهذا این بانکهای مالی و صنعت انجام میشدن مدیریت سازمان

ها بانکن آلمانی فرق داشتند که برای کنترل منافع خویش در تعدادی از شرکتسگرو

 ها در موقعیت بهتری قرار داشتند. و پیوند بین آن

ترکیب نهادی بین صنعت و بانک که تحت  -( هلیفردینگ02)"سرمایه مالی"نظریه 

بود که  ی همان تکاملینتیجه -کردی بانک قرار داشت و رقابت را محدود میسلطه

در امریکا و آلمان اتفاق افتاد. اما در امریکا چنین محدودیت ساختاری در مقابل 

گاه تثبیت نشد. این امر تا حد زیادی مربوط به نفرت پوپولیستی از رقابت مالی هیچ

ها و قدرت سیاسی ضد تراست بود. در آغاز قرن بیست، این امر به ادغام شرکت

شد و ارتباط بین صنعت و مالیه، در اصل بر ویت میی یک واقعیت نهادی تقوسیله

ی اصلی بین صنعت و مالیه از طریق دسترسی عمومی به بازار آزاد استوار بود. رابطه

های مستقیم دیگری برای اعمال نفوذ نیز گرفت، در حالی که راهبازار سهام صورت می

اوراق قرضه شرکت  ی سهام وداران قبل از هر چیز معاملهوجود داشت. نقش بانک

های دیگر برای افزایش سرمایه بود. بدین ترتیب تراکم سرمایه همراه خود با شرکت

با تشدید رقابت مالی به پیش رفت. در امریکای اوایل قرن بیست، انباشت سرمایه به 
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چنان به گسترش جغرافیایی بازار داخلی نیز محدودیت رقابت در بخش مالی و هم

 -رفتتر یک منبع اصلی رشد به شمار میتعمیق دادن بازار، بیش وابسته نبود؛ بلکه

-داری سازمانکردهای مالی متکی بر بازار که مانع رشد سرمایههمان نهادها و عمل

-داری را فراهم میشد در این جا تسهیل و تقویت سرمایهیافته به سبک آلمانی می

 ساخت.

بارزترین بخش طبقه کارگر های اواخر قرن نوزدهم از طرف مبا شکست چالش

داران رادیکال، داری همراه با جنبش پوپولیستی مزرعهصنعتی در جهان سرمایه

ای برای داری امریکا وارد قرن بیستم شد؛ و نشان داد که ظرفیت قابل مالحظهسرمایه

های طبقه متوسط، متخصصان، مشاغل کوچک و ادغام و تحت تابعیت در آوردن الیه

( براین اساس، در امریکا یک نوآوری صنعتی نضج 02ا مصرف باال دارد.)طبقه کارگر ب

که  -ی قرن بیستم، با نام تیلوریسم و فوردیسم مشخص شدیافت که در اولین دهه

دهی تولید انبوه استوار بودند؛ برای پرولتاریای با مزد باال ها بر سازمانهر دوی آن

ت تشکیالتی به شرکت و یا به محل کار داری صنعتی. این تغییرامتناسب با سرمایه

محدود نبودند بلکه به سبک زندگی شخصی و خانوار نیز سرایت کردند. در اواخر 

ها با اعتبار اتوموبیل %21امریکایی یکی صاحب اتوموبیل بود و  2از هر  0821ی دهه

علم اقتصاد فروش "قسطی خریده شده بودند. اثر ادوین سلیگمن تحت عنوان 

کند. او اخالق فوردیسم را در عصر مصرف انبوه جدید توصیف می 0822در  "قسطی

را  "اندازمیل به پس"؛ بلکه "ظرفیت مصرف"بازار مبتنی بر وام، برای افزایش نه تنها 

پرداخت مجبور بود که های اتوموبیل میای که باید قسطخانوده"ستود. در واقع 

عمومی برای تقاضا جهت کاالهای مصرفی ( این امر برای افزایش 02.)"سخت کار کند

با دوام اساسی بود و بخش خرده فروشی را با کمک صنعت تبلیغاتی انبوه متحول کرد 



المللی نظام مناسبات بین  

 189 

های قبل از جنگ جهانی اول برابر هزینه 2ی بیست، هایش در پایان دههکه هزینه

 بود.

که به های درگیری بخش مالی امریکا با کار، سرمایه و دولت به شکلی بود ویژگی

گر در گرایی و انقالب ادغامی نظام مالی منجر شد. عروج مصرفگسترش بی سابقه

ی جنگ و های حکومتی)که به وسیلهصنعت امریکا و افزایش هر دم فزاینده در هزینه

ی ناشی از یک جامعه صنعتی بود( به افزایش تقاضا برای وام و کنندهالزامات تنظیم

هایی قرار داشتند که در موقعیت مناسبی ها اسیر واسطهخدمات مالی انجامید و بانک

کردند. حکومت فدرال در این روند هم در بازار شرکت داشت و هم آن را برآورده می

ی آن بود. تکوین روابط بین دولت و بازارهای مالی به خصوص در به تنظیم کننده

ی در حال گسترش وجود آمدن فدرال رزرو به عنوان کوششی برای مدیریت نظام مال

تری طول کشید ( در حالی که مدت بیش09شود.)با پویایی غیر قابل کنترل دیده می

تا فدرال رزرو به عنوان عامل قوی و منحصر به فرد امروزی تبدیل شود اما از آغاز 

داری فراسوی نقش نه فقط با تقویت قدرت خزانه -ی نهادی مالیه امریکا چهره

کرد. با شمول سیاست را تعیین می -ندگان بودجه دولتیکنداری و تامینحساب

گیری بدهی داری، رشد چشمی خزانهفدرال رزرو در خدمت عملیات تامین بودجه

دولت طی قرن بیستم به بازارهای مالی داخلی امریکا رونق زیادی بخشید. در حالی 

رایش آن به که اقتصاددانان به این امر تمایل دارند که بدهی دولت را بر حسب گ

دهنده تعبیر کنند. اما های مالی خصوصی و وامایجاد امکانات معتنابه برای فعالیت

عملیات مالیه حکومت در امریکا همواره در توسعه بازارهای مالی به طور کل نقش 

 اساسی داشته است.

ی فشرده و ارگانیگ بین دولت این به آن معناست که در اثنای قرن بیست، شبکه

هر چند به شکلی پر تناقض و پر کشمکش. از  –و بازارهای مالی به وجود آمد امریکا 
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ی مالی خصوصی مهم بود. داری با واسطهاین جهت آرایش نهادی فدرال رزرو و خزانه

همان  -کننده داشتنداین به آن معنا نیست که این روابط برای اقتصاد نقشی تثبیت

داری در رکود شده است. فدرال رزرو و خزانه اظهار 0828طور که بارها در مورد بحران 

 ای ایفا کردند.کنندهالمللی نقش تخریبی بینبزرگ در امریکا و در صحنه

 

 دوران نیودیل

ی بسیج طبقه ی نیودیل از تضاد طبقاتی و در نتیجهکنندهاصالحات مالی تثبیت

رویای "از  کارگر شکل گرفته بود. این طبقه به علت برآورده نشدن انتظاراتش

به پا خاست. این مساله یک بار دیگر، پیوند متقابل بین طبقه و مالیه را در  "امریکای

ی گرانهشود که پویایی توسعهدهد. نیودیل با این برنامه مشخص میامریکا نشان می

شد. این سیاست گرفته و طرد نمیبایست تحت مدیریت قرار مالی امریکا می

ی آن، طرد آورد، اما هدف و نتیجهابت و احتکار به وجود میهایی برای رقمحدودیت

اش برای عمومی نظام مالی نبود؛ بلکه دقیقا تحکیم نهادهای آن و افزایش ظرفیت

 گر بود.تنظیم این پویایی توسعه

شود نظام مالی امریکا در اوایل قرن بیست، با گسترش زیاد و پویایی مشخص می 

شد: عدم ثبات و تراکم قدرت مالی به طور وسیع به میکه به میزان اندکی تنظیم 

پول "شود که بی پروا با مقادیر انبوهی ی قدرت صاحبان آن دیده میعنوان نتیجه

به بازی قمار  مشغول بودند )وکیل پیشرو لویی براندیس این عبارت را " های دیگرآدم

تراست "ر مورد عملکرد ی پارلمانی پوجو مسئول تحقیق د( کمیته08برد(.)به کار می

ی باالیی از شده بود. و معلوم شد عملکردهای انحصارطلبانه، درجه "پول نیویورک

گیرد؛ این مساله ای از مدیریت و فساد آشکار را دربر میی درهم تنیدهتمرکز و شبکه

توجه عمومی را به خود جلب کرده بود. دو دهه بعد، وقتی که فدرال رزرو ناتوانی خود 
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هایش نشان داد، کمیته ر تنظیم و پویایی مالی امریکا و جلوگیری از زیادرویرا د

های مالی را کشف کرد. در واقع کورا چند فقره از عملکردها و ارتباطپارلمانی په

ی نیویورک نظام فدرال رزرو، داران وال استریت و شاخهارتباط فشرده بین بانک

بود. آشکار شدن این موضوع که جک  مقدمتا در خدمت منافع خودشان عمل کرده

پسر جی.پی. مورگان طی دو سال قبل، اصال مالیات بردرآمدی نپرداخته است در 

 داران نیویورک تاثیر داشت.برانگیختن افکار عمومی در باره خصوصیات اخالقی بانک

اما اصالحات نیودیل برای حمایت از بخش مالی در برابر احساسات عمومی به شکل 

ای که بعد از نیودیل به وجود کنندهموکراتیک واکنش نشان داد. نظام تنظیمفشار د

کرد؛ اما این مسئولیت افزایش یافته تر میتر و با مسئولیتآمد خدمات مالی را شفاف

کرد، نه با کم کردن قدرتی های احتکار را محدود میهای که زیادرویاز طریق هیات

تر با تنظیم تخصصی و تفویض ار داشت؛ بلکه بیشگران مالی قرکه تحت اختیار بازی

کرد. بدین اختیارات نیمه عمومی در دست افراد خصوصی این هدف را تعقیب می

ای شد که نه تنها بازارهای مالی را در برابر دموکراسی طریق خودتنظیمی وسیله

داد. یکرد، بلکه دموکراسی را به طور مثبتی در خدمت بازارهای مالی قرار محفظ می

کرد که گذاری و تنظیمات نیودیل، افکار عمومی امریکایی را متقاعد مییعنی قانون

( و این اعتقاد 21های مطمئن و متخصصی قرار دارند)وسایل فنی، اکنون در دست

 برد. عامل مهمی بود که افزایش مشارکت عمومی را در بازارهای مالی به پیش می

یک پاسخ مترقی به نارضایتی و عدم تعادل بدین ترتیب در حالی که نیودیل 

توان آن را به عنوان سوسیال دموکراتیزه شدن و به اجتماعی بود، ولی مقدمتا نمی

( در واقع 20داری امریکا دانست.)قرار گرفتن سرمایه "بستر اجتماعی"قول پوالنی در 

نظام مالی  اصالحات نیودیل در جهت پیشبرد ادغام طبقه کارگر و وابسته کردن آن به

 -اما به هیچ وجه محدود به آن نیست -بود)نه کاهش آن(. این به مشهودترین شکلی
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داد که اعتبار ی رهن ملی فدرال)فانی ما( خود را نشان میدر به وجود آمدن موسسه

داد. گسترش های رهنی در دسترس قرار میارزان رهنی را از طریق تضمین قرض

به این معنا بود که مالیه  0801ی ها طی دههکتهای شرهای دولت و بدهیبدهی

امریکا هنگام آغاز جنگ دوم جهانی در فعالیت کامل بود. به عالوه خود جنگ به این 

 تری بخشیده بود.پویایی رونق بیش

ی اساسی داشت که در ی امپراطوری جنبهی خود، برای برنامهنیودیل به نوبه 

یافت. ما پویایی مالی جنگ دوم جهانی تجسم میهای دولت امریکا در بعد از سیاست

را صرفا وقتی کامال در      -ی نئولبیرال همهمین طور خصلت دوره -بعد از جنگ

یابیم که درک مناسبی از تحول دولت امریکا در جریان نیودیل و جنگ داشته می

مستقل از  بندی دولت و بازارتر از آن بود که صرفا با مفهومباشیم، که خیلی پیچیده

های اساسی تاریخی و پویایی نظام هم دریافته شود؛ بلکه به درک بعضی از ویژگی

هایش در طی نیودیل مالی امریکا نیاز دارد. دولت امریکا در زمان جنگ که توانایی

ریزی برای دنیای پس تقویت شده بود، قواعد مالی جهان را به عنوان بخشی از برنامه

داری را به تا جایی که اقتصاددانان کینزی، رهبری خزانه از جنگ بازنویسی کرد.

هایی را که به دست گرفتند و تنش زیادی با وال استریت ایجاد نکردند. اما سازش

وودز صرف نظر از به اجرا در آمدن بعدی نامه برتنحتی در خود موافقت -وجود آمد

بس آتش"ل خود آن را ای در نظر گرفته شود که مجریان نیودیباید در زمینه -آن

( سرمایه مالی با قدرت امریکایی، نسبت 22با صاحبان سرمایه نامیده بودند.) "بزرگ

آمد: این سرمایه چون امری خارجی به شمار نمیوودز همبه قوانین بعد از جنگ برتن

 شد.ی آن تعیین میاش به وسیلهمالی در متن این قوانین قرار داشت و خصلت ویژه

المللی بعداز جنگ دوم جهانی توجه ی اساسی از بازسازی نظام مالی بیناین جنبه

( به 20) "لیبرالیسم در متن اجتماعی"اندکی را به خود جلب کرده است. مفهوم 
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خصوص از در نظر گرفتن این نکته ناتوان است که چه چیزی این ساختارها و 

یتانیا به طور کیفی متمایز نهادهای بازار را از موج قبلی جهانی شدن تحت هژمونی بر

-بندی بیشسازد. به عالوه لیبرالیسم در متن اجتماعی به عنوان یک مبنا به  دورهمی

کند؛ که نیم قرنِ بعد از جنگ دوم جهانی را به دو نظام کامال تر صوری خدمت می

کند، که هیچ ی جهانی شدن نئولیبرالی تقسیم میوودز و دورهی برتنجدا یعنی دوره

( پیوند این دو دوره، تکامل امپراطوری 24جه مشترکی با یک دیگر ندارند.)و

غیررسمی امریکایی بود با رشد سرمایه مالی تحت حمایت آن. با از بین رفتن نظم 

المللی به طور عمده، امریکا جریان سرمایه دولتی را خارج های خصوصی بینپرداخت

ت تاثیر قرار دادن بازسازی پس از جنگ وودز به عنوان اهرمی برای تحاز نظام برتن

های پس از جنگ دوم جهانی، نفوذ اروپا به کار برد. بدین ترتیب طی اولین سال

ی امریکایی در اقتصادهای اروپا، مقدمتا از طریق نهاد دولت ملی به اجرا در سرمایه

ه های ملی بالمللی شدن دولتآمد: گسترش قدرت امپراطوری امریکا از طریق بین

 وقوع پیوست.

ی دولت ملی را در دوره ادبیات مربوط به اقتصاد سیاسی، همواره نقش برجسته 

های جهانی شدن ی پس از جنگ دوم جهانی به عنوان دلیل محدودیتبالواسطه

دهندی شکل تر این نشان( اما به طور دقیق22اقتصادی و مالی در نظر گرفته است.)

داری به ست. اقتصادهای ملی و نخبگان سرمایهخاصی از جهانی شدن امپراطوری ا

-شان قبال بینها وابسته بودند که نهادها و توانایی کلیدیتری به دولتمیزان وسیع

( به 22کرد.)المللی شده بود و عملکردشان عمیقا با بازتولید امپراطوری تداخل می

دیستی قرار داده المللی شدن، نباید در تقابل با تکامل ملی مدل فورسخن دیگر بین

ی از طریق این مدل فوردیستی ی قابل مالحظهشود؛ بلکه برعکس این روند به درجه

 به واقعیت پیوسته است.
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-به جنبه "لیبرالیسم در متن اجتماعی"در عبارت  "لیبرال"اگر مراد ما از مفهوم 

-المللی و امریکایی شدن اقتصادهای اروپای منحصر شود این نتیجههای مهم بین

( به 22گیری از متن اجتماعی، از درک ابعاد و منابع مهم قدرت امریکا ناتوان است.)

این دلیل که دالر تنها ارز قابل تبدیل و نیویورک تنها مرکز باز مالی بود. اتباع 

ای نداشتند به جز این که به خارجی که خواهان شناور کردن اوراق قرضه بودند چاره

ی کافی تر، زمانی که کشورهای اروپایی به اندازهه سخن دقیقامریکا روی بیاورند. اما ب

از خسارت زمان جنگ بهبود یافته بودند تا از قابل تبدیل بودن دالر استفاده کنند، 

از طریق بهتر  -نظام مالی امریکا، دو دهه از رشد مالی داخلی را پشت سر گذاشته بود

های هر چه ی الیهروندهپیشهای سنگین دولتی و ادغام شدن صنعت، اعطای وام

تر مردم امریکا در نظام مالی. نقش فدرال رزرو در تسهیل و گسترش اعتبار وسیع

-های مصرف فوردیستی تولید و هزینهی طرحمتناسب با تقاضای ایجاد شده به وسیله

 داری اساسی بود.تر مردم عادی به نظام سرمایههای دولتی و وابسته کردن بیش

ای از ادغام گیر بازارهای مالی امریکا بعد از جنگ، موجب درجهگسترش چشم

به  0821ای شد که تا آن زمان بی نظیر بود؛ و این با وضعیت اروپا تا اواخر اروپای قاره

تر بر حسب ظهور طور مشخصی تفاوت دارد. منشاء تغییراتی که در اروپا رخ داد کم

تر به عنوان روندی باید در نظر گرفته شقابل فهم است، بلکه بی "مالیه جهانی"مجدد 

المللی پیدا کند. گیر مالیه امریکا شروع کرد که ابعاد بینشود که گسترش چشم

-از یک نظام پرداخت بین 0821کردهای امریکایی در طی دهه صدور نهادها و عمل

ل کار، به یک نظام ادغام شده از بازارهای مالی در حال گسترش تبدیالمللی محافظه

العاده و توانایی صادرات اقتصادهای اروپای و ژاپنی که تحت حمایت شد. رشد فوق

-های خارجی و جریان سرمایههای نظامی، کمکامریکا قرار داشتند همراه با هزینه

های چند ملیتی امریکایی به بازارهای اروپایی؛ اثرات گذاری مستقیم از طرف شرکت
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های ی پرداخته خود را به شکل بدتر شدن موازنهمتناقضی بر اقتصاد امریکا داشت ک

 داد.امریکا و فشار بر دالر نشان می

 21ی نظام برتن وودز سرانجام با بازگشت به قابل تبدیل شدن ارزها در پایان دهه

های المللی پول و بانک جهانی که در دورهکارآیی خود را به دست آورد. صندوق بین

-ر نتوانستند نقش زیادی ایفا کنند؛ اکنون متوجه میقبلی، در حل کردن کمبود دال

ها است. این ها فراتر از توانایی آنشدند که مسایل جدیدی وجود دارد که حل آن

داری امریکا بود که به عنوان عامل اصلی و مسئول موقعیت خارجی امریکا و خزانه

-مناسبات مالی بینگر اصلی در رفت. و حاال به عنوان بازیوضعیت دالر به شمار می

بسیار محدود  0821های ( این مساله به خصوص در اواخر سال29شد.)المللی ظاهر می

ی ی بدتر شدن موازنهتر  در برابر عدم تعادل، در نتیجهداری هر چه بیشبود و خزانه

ها؛ و رشد بازار دالرهای اروپای و ژاپن قرار داشت. براساس این زمینه بود که پرداخت

کا پیوند بین دالر و طال را قطع کرد و به این نتیجه رسید که چالش واقعی نه امری

مقابله با رقبای امپراطوری بلکه مدیریت دقیق افت و خیزهای یک نظام مالی پویا و 

 (28فراگیر است که مرکز آن در نیویورک قرار دارد.)

تبدیل بودن دالر  های ثابت ارز و قابلوودز در مورد نرخبسیاری پایان نظام برتن 

ی جدیدی بی مسئولیتی و زوال هژمونیک امریکا به طال را، به عنوان آغاز دوره

گسیخته اقتصادی و فروپاشی تواند به رقابت لجامپنداشتند؛ که در بدترین حالت می

هایی با این ( چنین برداشت01ی بین دو جنگ ختم شود.)اقتصاد جهان مثل دوره

ی هفتاد، با مشکالت اقتصاد و مدیریت ولت امریکا در دههواقعیت تقویت شد که د

( در این مورد روابط طبقاتی 00ای درگیر بود.)مالی در سطح ملی به طور فزاینده

ای است. برای دولت امریکا امکان فرونشاندن ی برجستهمشخص در دولت امریکا نکته

ی در آن زمان، تحت دارهای سرمایهفشارهای تورمی وجود نداشت، که تمام دولت
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-های درآمدی با همکاری اتحادیهتاثیر آن قرار داشتند؛ که در اروپا از طریق سیاست

جویی های کارگری و احزاب سوسیال دموکراتیک قابل تخفیف بود. این امر مبارزه

ها را قادر ساخت؛ و آننسل جدیدی از کارگران را در امریکا، نسبتا غیرقابل کنترل می

ها باال شان را متناسب با افزایش قیمتگام با افزایش بازدهی، مزدهایهم کرد کهمی

 ببرند.

های مالی ها و تضمینتر شد، با ترکیب ناپایداری از نوآوریبه عالوه این تضاد وخیم

های خصوصی بازنشستگی و لیبرالیزه کردن خدمات مالی، که از نظیر رشد صندوق

-های احتکاری را به وجود میش نرخ بهره و فرصتطریق شناور کردن نرخ ارز، افزای

گذاری متقابل به کار    های سرمایهتر در صندوقانداز مردم عادی هر چه بیشآورد. پس

افتاد و حکومت امریکا از تدبیر ایجاد تضمین برای گسترش اعتبارات رهنی می

خود را  0821ی کرد. هر چه تنش بین تورم و گسترش مالی طی دههاستفاده می

شد. انداخت؛ و باعث فشار بر دالر میداد، رشد اقتصادی را به خطر مینشان می

هایی ای به سیاستداری صنعتی و مالی در امریکا، به طور فزایندهنیروهای سرمایه

شد. این کردند که شامل بازسازی فاحشی در اقتصاد امریکا میگرایش پیدا می

ها تغییر بنیادی، در توازن قوای طبقاتی به نفع آن بازسازی به نوعی بود، که موجب

 شد.می

ها تحت رژیم نیودیل وضع بدتری پیدا کرده بودند، بلکه این به آن معنا نبود، که آن

ها از چارچوب این نظام فراتر رفته بود. معنای تر، به این معنا بود که رشد آنبیش

چارچوب ملی این بود که رقابت   تجزیه و تنوع مقرارت تنظیمی در رژیم نیودیل در

کننده عامل اصلی در توسعه مالی بود؛ و تراکم مقامات نیمه به عنوان سازوکار تنظیم

ی اساسی در کننده به این معنا بود که اصالحات نهادی دارای جنبهعمومی تنظیم

از های نوآوری مالی و ایجاد منافع رقابتی برخوردار بود. تجدید قوای بعد استراتژی
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ی نظام مالی امریکا در بهترین حالت، نباید به عنوان ظهور مالیه عالی جنگ و توسعه

در نظر گرفته شود که در دوران هژمونی بریتانیا بر جهانی شدن روابط مالی حاکم 

تر باید به عنوان یک روند مالی فهمیده شود که از آسمان بر زمین بود؛ بلکه بیش

 کند.های جدید جامعه نفوذ میر به روابط مالی الیهتآید و هر چه عمیقفرود می

باعث رشد دایم آن به جلو بوده است.  0821تا  0801خصوصیات نظام مالی امریکا از 

اما در مقطع معینی، پویایی رشد مالی در برابر چارچوب نیودیل دچار محدودیت شد،  

ی شدن، ادغام و این امر به آن معنا بود که الگوی هژمونیک اجتماع 0821و در 

کرد از طرف نیودیل زیر فشار قرار پندارهای ایدئولوژیک که خودتنظیمی را توجیه می

چنین به این معنا بود که این نظام از بعضی گرفته است. بازکردن نظام مالی هم

آمد. و بسیاری از مشکالتی که با خودتنظیمی به وجود می -تر شده استجهات شفاف

مند بودند کارکرد نهادهای خودتنظیم را مورد که غالبا قدرتعامالن مالی جدید 

تر بود. این عامالن تر و قدیمیدادند که در خدمت عامالن جاافتادهتردید قرار می

کردند شان وارد آمده بود برمال میرا که بر سر رقبای  "هاییرسوایی"جدید مصائب و

ای خودتنظیم قرار داده بود. و همان که نظام نیودیل فعالیت مالی را خارج از ساختاره

اش در طور نهادهای تنظیم نیودیل را چه در اجرای وظایف فنی و چه در توانایی

-ای رو به رو میکردند که با مشکالت فزایندهها افشا میبیرون نگه داشتن غیرخودی

 شد.

ک باعث افزایش حجم معامالت در بازار بورس نیویور 0821این مساله در اواخر  

ی بورس شد: اعضای دفترهای گیری بحران در دفتر ادارهشد و موجب اوجمی

ی این دادند در زیر بار فزایندهمعامالت بورس نیویورک که کارهای دفتری را انجام می

های کار به زانو در آمدند این مساله منجر به ورشکستگی چندین موسسه و خسارت

استیگال -این مساله نشان داد که قانون گالس گذاران گردید.بزرگ مالی برای سرمایه
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های تحقیق کنگره مسئول بررسی کند از این رو کمیسیونضمانت الزم را فراهم نمی

این موضوع شدند. این مساله توجه وسایل ارتباط جمعی را به خود جلب کرد و برای 

-شرکت گذاری متقابل،ها صندوق بازنشستگی، سرمایهداران )در راس آنالبی طرف

-گذاری خرد مثل موبی لینچ برخوردار میهای بیمه قرار دارند و از حمایت سرمایه

شوند( آزادی بازار این فرصت را فراهم کرد که به این موضوع دامن بزنند. کمیسیون 

معامالت و سهام، زیر فشار افکار عمومی حمایت خود را از ساختارهای شبه کارتلی 

ها کاهش دادند که بر بازار سرمایه اری و مدیران شرکتگذهای سرمایهدالالن، بانک

های ثابت این کمیسیون، نظام نرخ 0822( در 02به مدت چندین دهه سلطه داشتند.)

گذاری نهادها عمل کمیسیون معامالت را الغا کرد )این کمیسیون به زیان سرمایه

ام گذراند که قدرت ( در همان سال کنگره اصالحاتی را برای قوانین سه00کرده بود(.)

داد بدین ترتیب که ابزارهای ی کمیسیون معامله و سهام را افزایش میکنندهتنظیم

تری را برای دخالت در ساختارهای خودتنظیم و تقویت ساختارهای بازار رقابتی بیش

داد و کارکرد عامالن آن را مورد بررسی کرد و شفافیت بازار را افزایش میفراهم می

 اد.دقرار می

ها به داد که بانکای افزایش میبازشدن بخش سهام الزامات رقابت مالی را به اندازه

توانستند با تکیه بر ایدئولوژی ها میزدایی اقدام کرد. آنای برای تنظیممبارزه

-ای وسیعی برای پیشبرد برنامهاندازکنندگان کوچک را به حمایت تودهامریکایی، پس

هایی که رفت که ادارهرال جلب کنند که از چارچوبی فراتر میزدایی نئولیبی تنظیم

ی است در ی اولیهدر نظر داشتند. انقالب نئولیبرال ریگان یک نمونه 21ی در دهه

توانند نارضایتی اجتماعی را برای تغییر تنظیم مورد این که چگونه نخبگان مالی می

ها و کارشناسان محافظه البیتوانستند منافع مالی  0821ی جهت دهند. و طی دهه

ای را در بین طبقات کارگر و متوسط کار را با پول تامین کنند تا حمایت توده
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ها به خصوص در این بود که مشکالت ( قدرت راست04سفیدپوست به دست بیاورند. )

انداز  و مزد و خطراتی که این مساله برای اقتصادی )بیکاری، تورم زیاد، شکل پس

کرد، عدم ثبات مالی و کاهش ارزش دالر( را به عنوان سازی فراهم میصنعت خانه

زدایی در ی ضروری مقررات تنظم بیش از حدِ نیودیل معرفی کنند. اما تنظیمنتیجه

گیر نظارت واقع نوعی تنظیم مجدد بود. در واقع برنامه نئولیبرال با افزایش چشم

، 0891گذاری در سال یر عمده در قانوندولت امریکا بر بازارهای مالی همراه بود. تغی

انداز و کنترل پولی بود. هدف این قانون نه کاهش زدایی نهادهای پسقانون تنظیم

 فشار تنظیم بلکه بازتنظیمی نظام و اصالح مکانیسم تنظیم پول بود. 

 

 چرخش نئولیبرال

-وریی طوالنی از حکومت جمهی نیروهایی که تصمیم گرفتند در یک دورهانگیزه

ها بود. اما ها و پیشداوریخواهان در امریکا حمایت کنند طیفی وسیع از درخواست

ی سیاست گیری که به وجود آمد مقدمتا در سطح فنی و در حوزهتغییراتی چشم

ها قبل وجود داشت، اما تا در گرا به عنوان یک نظریه از مدتپولی رخ داد. مکتب پول

شد. پل ها زیاد جدی گرفته نمین و آکادمیسینمدارااز طرف سیاست 0821اواخر 

ولکر که از طرف کارتر به عنوان ریاست فدرال رزرو برای پیشبرد سیاست ضدتورمی 

تعیین شده بود این نظریه را به عنوان پوشش ایدئولوژیک سودمندی برای باال بردن 

تی در هم دانست؛ به میزانی که فشار تورمی را با تغییر توازن طبقانرخ بهره می

ی کالسیک بشکند. این سیاست در پایین آوردن تورم بسیار موثر بود، اما به شیوه

-های مالی امریکا کوششهای نوآوری واسطههای درسی انجام نگرفت. استراتژیکتاب

کرد. نرخ باالی زد که به وجود آوردن پول و اعتبار را محدود میهایی را دامن می

های زدایی نئولیبرالی و سرکوب اتحادیههایی که تنظیمدر پیوند با فرصت -بهره
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های تر به این معنی بود که بازارهای مالی فعالیتبیش -آوردکارگری به وجود می

ها و های دولتی، شرکتی امریکا با رشد بدهیکند. مالیهاقتصادی را جذب می

گرفت که غالب خود میی ورود مقادیر انبوه پول ابعاد انفجاری به خانوارها به وسیله

 (02شد.)ها از خارج امریکا سرازیر میآن

برای بسیاری از کارشناسان اقتصاد سیاسی که تمایل دارند دولت امریکا را در برابر 

بازارهای مالی جهان به عنوان نیرویی بیرونی در نظر بگیرند، نئولیبرالیسم و مکتب 

ریکا است یا در بهترین حالت به گرا فقط به معنای قبول موضع ضعیف دولت امپول

المللی را نشان معنی پذیرش یک انظباط خارجی است که رابطه با بازارهای مالی بین

 ( 02دهد.)می

شود، برعکس بر این گرا ارائه میدرکی که در این جا از نئولیبرالیسم و مکتب پول

ا را به طریقی تغییر کند که این عوامل پارامترهای نهادی مالیه امریکواقعیت تاکید می

ای بر بازارهای مالی به دهد که دولت امریکا قدرت نظارت قابل مالحظهسازمان می

( طی دوره بعداز جنگ دوم جهانی، بیرونی شدن یا صدور 02آورد.)دست می

ای از ارتباطات بین بازارهای ی گستردهعملکردها و نهادهای مالی امریکا چنان شبکه

-ای میالعادهمریکا را به وجود آورد که به او قدرت کشش فوقمالی جهان و دولت ا

کرد. وودز به دوره نئولیبرال عمل میتنی برو این امر در جریان گذار از دوره -بخشد

ی کلیدی در گرا یک لحظهبنابراین چرخش به طرف نئولیبرالیسم و مکتب پول

 (09تکوین امپریالیسم امریکا بود.)

-های فضایی میولیبرالی سبب مخدوش شدن بسیاری از استعارهی نئپویایی دوره

برند. شود که اقتصاددانان سیاسی برای توصیف روندهای ادغام امپراطوری به کار می

حتی این نظر که بیرونی شدن به طور سودمندی، توجه ما را به روند امریکایی شدن 

دنبال شوک پولی و  ها ناتوان است که بهکند از دریافت بعضی پویاییجلب می
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که به یک معنا سطح ظاهری چنین بیرونی شدن   -زدایی نئولیبرال ظهور کرد تنظیم

دهد. الگوی شوک بعد از ولکر در جهانی شدن مالی نیز باید بر حسب را نشان می

چون ی روند درونی شدن در نظر گرفته شود که همموارد جدید و بسیار پیشرفته

ها و روابط اعتباری کشورهای خارج را به درون نظام مالی گونه نظامروندی گرداب

تواند شرایطی به وجود آورد که کند. به سخن دیگر بیرونی شدن میامریکا جذب می

سازد: جهانی شدن به عنوان تداوم اشکال تکوینی یک امکان درونی شدن را فراهم می

ی فشرده ین ایجاد یک شبکهها و اقتصادهای دیگر، و بنابرادوره و نفوذ آن در سیاست

اقتصادی و دولت امپراطوری است  -از روابط بین روندهای جهانی گسترش اجتماعی

و این پیوندها در تقویت اهرم سیاسی تاثیر دارد که دولت امپراطوری برای افزایش 

ی ی گرداب که به وسیلهکند. به عالوه استعارهنیروی جذب خود از آن استفاده می

ی دیگری از تر کردن جنبهتواند برای روشنشود میی شدن القاء میمفهوم درون

ی ی جهانی مالیهی امپراطوری امریکا مورد استفاده قرار گیرد: توسعهخصلت ویژه

ی اش شکل گرفته بلکه در رابطهی خصلت نهادهای ملیامریکا نه تنها به وسیله

-ی آن نیز قرار دارد. گسترش بینپیوسته از وابستگی متقابل عملکردی با پویایی درون

ناپذیری با المللی مالی امریکا، در تقابل کامل با هژمونی بریتانیا، همواره به طور جدایی

 گسترش ملی آن پیوند داشته است و خواهد داشت.

امپریالیسم مالی امریکا به خصوص در روندهای نئولیبرالی از طریق مناسبات 

ها در فضایی عمل کرد که توسط راکنده و تمرکز آنناهمگون و به لحاظ جغرافیایی پ

گونه چیزی است که نهادها و قوانین امریکایی شکل گرفته بود. این کیفیت گرداب

-ی قدرت و خصلت بی قلمرویی امپریالیسم مالی امریکا را تشکیل میی شبکهشالوده

هایی دارد و تها از نظر کمک به دریافت این مطلب محدودیدهد. البته تمام استعاره

شان بسط ندهیم. به خصوص که ها را فراسوی چارچوب انطباقاین مهم است که آن
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هیچ یک از مفاهیم باال به این معنا نیست که چرخش به طرف نئولیبرالیسم شامل 

ی بازارهای مالی شود. اما این انظباطی نبود که به وسیلهتحلیل انظباط مالی نمی

تر این سیاسی بر دولت امریکا تحمیل شده باشد، بلکه بیشالمللی و به طور غیربین

دولت امریکا و ائتالف حاکم بر آن بود که این انظباط را بر طبقات تحت سلطه 

المللی تحمیل کرد. این شرط اساسی است برای تعمیم چنین انظباطی به شکل بین

 ی نئولیبرالی.ها و طبقات حاکم در دورهی سایر دولتبه وسیله

ای از هژمونی را به دست آورده است به این معنا ن واقعیت که مالیه امریکا درجهای

ثباتی از ایمنی برخوردار است؛ و همین طور عدم ثبات مالی که نیست که در برابر بی

ی نئولیبرالیسم است، برای دولت امریکا اهمیتی در بر ندارد. حتی اگر دولت نتیجه

دن جریان سرمایه به داخل امریکا را حل کرده بود اما امریکا مشکل تورم و ناکافی بو

کرد. ای مواجه میدر مدیریت، تحرکی به وجود آورد که او را با مشکالت قابل مالحظه

این  0892انداز و دستمزد و سرانجام بحران بازار سهام در بحران بدهی، بحران پس

شود الی چگونه ایجاد میمساله را مطرح کرد که بی ثباتی ناشی از گسترش شتابنده م

ها مورد تردید قرار داد. به عالوه هر ثباتیو توانایی دولت امریکا را در تنظیم این بی

تر در پویایی جهانی شدن مالی وارد کنند و فضای ها، اقتصاد خود را بیشچه دولت

جب اقتصادی خود را در برابر قواعد و کارکردهای امریکایی باز کنند این مو -اجتماعی

های کوتاه حلرسید که امریکا راهها به نظر میشود. تا مدتای میهای تازهثباتیبی

مدتی را در برابر فشارهای جاری بر بازارهای مالی جهانی به قیمت ضرر خود و به نفع 

-کردند که انتقال قدرت بینامپراطوری امریکا اتخاذ کرده است؛ و بسیاری فکر می

 (41ی گذشت زمان است.)ن مسالهالمللی امریکا به ژاپ

پذیری دولت امریکا در مقابله با این مشکالت را اندازهایی، انعطافاما چنین چشم 

کننده متناسب با پویایی جدید مالی گرفت و مبنا را ایجاد یک رژیم تنظیمندیده می
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تر ها بیشداری نه تنها در بازکردن بازارهای مالی بلکه در تنظیم آنداد. خزانهقرار می

المللی پول و بانک فعال شد. این کار در مشاوره و همکاری نزدیک با صندوق بین

المللی وودز تاکنون نهادهای مالی بین( از زمان سقوط برتن40گرفت.)جهانی انجام می

کمابیش به عنوان عامالن مسئول  0891ی نقش خود را دوباره تعریف کردند و در دهه

ی نئولیبرال و قدرت امپراطوری امریکا عمل کردند. در داخل، امهبرای پیشبرد یک برن

های مکرر برای بازخرید واحدهای ورشکسته، دولت امریکا را به عنوان مسئول دخالت

سالمت نظام مالی و تثبیت انتظارات آینده معرفی کرده بود. این مساله عنصری از 

تر را دامن خطرهای مالی بیشها و کرد که نوآوریآسیب اخالقی را وارد نظام می

ی بازل با ایجاد معیارهای تنظیمی، پاسخی بود در برابر خطر نامهزد. موافقتمی

کرد بازارهای مالی ها و استراتژی مدیریت نقدینگی؛ که تالش میاحتمالی برای بانک

ها به جهانی را با تقویت ساختارهای متناسب با مدل امریکایی با استوار ساختن آن

 (42های قانونی تثبیت کند.)ارچوبچ

ی نود، توسعه مالی امریکا و جهان به شکل رژیمی تثبیت شد که اغلب در آغاز دهه

تری یافته است. در داخل امریکا کردند انسجام بیشی قبل تصور میمفسران طی دهه

ی اصالحات وسیع تفکیک چارچوب نیودیل به شکل یک نظام تنظیمی به وسیله

ی، نه فقط جایگرین بلکه تجدیدتولید یافت و تحت نظارت فدرال رزرو و نئولیبرال

ی واشنگتن نامهالمللی این رژیم به عنوان موافقتداری قرار گرفت. در سطح بینخزانه

های نهادهای مالی دهد که استراتژیشناخته شده است که چارچوبی را نشان می

المللی ی بینهای عمده. در اغلب بحرانخوان شده استالمللی با منافع امریکا همبین

ی اول تا حدی در ایجاد بحران، ، امریکا نقش کلیدی بازی کرد؛ در درجه81ی در دهه

دهی و تامین مالی عملیات نجات؛ که در واقع جلوگیری از و تا حدی در سازمان

ادها را ها و اقتصهای وارده بود. و بیش ازهمه تعیین قواعدی که بازسازی دولتزیان
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کند که دولت های مدیریت مالی اشاره می( تمام این نکات به ظرفیت40تنظیم کند.)

 امریکا توان آن را به دست آورده است.

ترین تهدیدها برای ثبات مالی از سوی رسید که جدیبه نظر می 81ی طی دهه

. اما کردی واشنگتن عمل مینامهعوامل خارجی باشد، یعنی نظامی که تحت موافقت

ای در خود امریکا کننده به طور فزایندهثباتهای بیدر آغاز قرن جدید، گرایش

مشاهده شده است. نظیر مشکالتی که بازار سهام برای رونق انترنت و تاثیراتی که از 

المللی برای فروریزی صنعت اطالعات به وجود آورد. طریق بازارهای مالی امریکا و بین

-های سرمایهی بانکسابقهکه رشد بازار سهام و سودهای بی منتقدان عقیده داشتند

 ی تورم مصنوعی قیمتنتیجه -رشدی که بر روی زمینی شنی بنا شده است -گذاری

ی افزایش بازار سهام در کنندگان است که خود نتیجهها و رشد بدهی مصرفدارایی

ما اصرار بر این که رونق ( ا44ها و مستغالت استوار است.)اثر باال رفتن قیمت دارایی

صنعت اطالعات چیزی جز تراکم انبوه سرمایه مجازی نیست، به معنای آن است که 

گیرد که به عنوان یک بخش میزان توسعه مالی از نظر ساختاری و مادی را نادیده می

شود. در واقع کارکرد احتکاری مالیه امریکا، هر کلیدی از نظام اقتصادی محسوب می

بردرهم تنیده شدن اجزای سرمایه سهامی صنعت اطالعاتی با نقش  ترچه بیش

داد، ترتیب ترکیدن حباب خود مشکل بزرگی را نشان میتولیدی آن متکی بود. بدین

آمد. بسیاری کند که از آن به دست میهایی را نفی نمیاما سودهای هنگفت و فرصت

نه تنها  -اقتصادی ایفا کردند های دیگراز این سودها و اطالعات نقش خود را در بخش

ی مادی بود که کنندگان، پایهدر بازار خانه و رهن. در ضمن تداوم رشد بدهی مصرف

 آورد. ی اخیر را به وجود میافزایش چشمگیر نابرابری طی دو دهه
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 بحران کنونی 

آغاز شد: فروپاشی اعتباری که بازارهای مالی  2112اما بحران کنونی در تابستان 

هانی را در بر گرفته، خود در جریان روندی از احتکار، اعتبارات مصرفی با شرایط ج

ی ساده و به عهده گرفتن مسئولیت از طرف دولت به وقوع پیوست. این امر در نتیجه

های مرکزی )به افزایش نقدینگی به وقوع پیوست که فدرال رزرو همراه با سایر بانک

وگیری از رکود بعد از ترکیدن حباب بخش خصوصی بانک مرکزی ژاپن( برای جل

سپتامبر در نظام تزریق کرده بود. این  00تا  8صنعت اطالعاتی و حوادث سیاسی 

ی دوم در بازار رهن امریکا آغاز شد و قلب نظام مالی های درجهبحران از بخش وام

الی های مهای رهنی غیرپولی به داراییامریکا را نشانه گرفت: امکان تبدیل بدهی

های امریکایی استاندارد شده و به سادگی قابل معامله همواره در اصالح توانایی واسطه

برای گسترش اعتبار رهنی نقش اساسی به عهده داشته است. بدین طریق این مساله 

تر ی اصلی برای رشد مالیه امریکا در این دهه به عالوه نفوذ عمیقیک نیروی محرکه

به خصوص این که این امر به فقیر شدن بسیاری از  -ده استمالی در جامعه امریکا بو

امریکایی انجامید. این  -های افریقایهای درجه دوم که غالبا در محلهگیرندگان واموام

تر مورد توجه های بازرگانی تمام وکمال و جاافتاده کمامر به طور سنتی برای بانک

( 42ای)های پشتوانهز این دارایی( جای تعجب نیست که بسیاری ا42گرفتند)قرار می

این مساله  -کردند های ارزیابی فکر میتر از آن قابل اطمنیان بود که بنگاهبسیار کم

گیری طبقه های نژادی است که جزیی از جامعه امریکا و شکلبازتاب تداوم نابرابری

ه به شکل های امریکایی چگونرود. با در نظر گرفتن این که بانککارگر به شمار می

اند و تا چه میزان بخش بندی و فروش این سهام رهنی درگیر بودهمتمرکز در بسته

-ها عالقه نشان میهای خارجی )به خصوص اروپایی( برای خرید آنزیادی از بانک
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توان دریافت تاثیر این وضعیت نامطمئن و بحران چگونه با این سرعت، از دادند می

 شار پیدا کرد.ها انتطریق بازار بین بانک

این امر بسیاری را به این نتیجه رهنمون ساخت که وضعیت کنونی بنیاد لرزانی 

های کاغذی ها و قرضنظام مالی امریکا را بر مال کرد، نظامی که بر کوهی از پول

مجازی، بدون جریان درآمد واقعی و ظرفیت تولید ارزش که آن را پشتوانه خود قرار 

باورانه از نتایج فروپاشی کنونی نقدینگی، برای یابی قیامت( اما چنین ارز42دهد.)

گذاران به وضعیت مالیه امپراطوری را باید با تردید زیاد نگریست. پاسخ سرمایه

میلی کالسیک بود: بی "ترهای مطمئنگریز به دارایی"فروپاشی نقدینگی یک 

رف اوراق خزانه گذاران از خطر احتمالی، به معنی جریان عظیم پول به طسرمایه

-است؛ یک دارای مالی مجازی اما کم خطرتر به هر حال درآمدی از آن حاصل می

شود. به عالوه فروپاشی در خارج از امریکا، سریعا اثرات خود را با شدتی زیاد نشان 

خواستند پس هایی که میراک با صف طوالنی از آدمدادند. بانک انگلیسی نورتر 

ی رکود هایی که یادآور دورهنک بیرون کشند رو به رو شد؛ صفشان را از بااندازهای

مک بانک تکرار شد که با بزرگ بود. این صحنه یک سال بعد در کالیفرنیا و در ایندی

ی مک پنجمین نهاد سپردهکشمکش کمتر از انگلستان به دولت منتقل شد. ایندی

ها در مقایسه با د. این نمونهشپرایم دچار مشکل میامریکا بود که از زمان بحران ساپ

انداز و قرضه در اواخر این دهه بسته یا طی بحران پس 91ی هزاران بانکی که در دهه

های استان رفتند. در واقع تاثیر بحران بر روی بانکشده بود، تعداد اندکی به شمار می

محلی انداز های پسای که مسئول نظارت بر نظام بانکهای منطقهدر آلمان)بانک

کنند( و مقادیر قابل توجهی از سرمایه خود را هستند و با تضمین دولتی موثر کار می

-بسیار شدیدتر از بحران بانک 2112پرایم کرده بودند، در سال صرف خرید سهام ساپ

ای امریکا بود. و این بدان معناست که نه تنها دولت امریکا بلکه دولت های منطقه
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پرایم را به عهده بگیرد، در حالی که دولت ی ساپهزینه آلمان نیز باید بخشی از

 دانست.بریتانیا تنها راه نجات نورترراک را در ملی کردن آن می

کند که در این مقاله گفته های متعددی این بحث را تایید میبحران کنونی از راه

داری شده است. وضعیت کنونی حداقل یک گسست احتمالی در توانایی سرمایه

های مردم عادی و تبدیل شدن به یک نظام مالی را نشان ریکا برای ادغام فعالیتام

دهد؛ و این امر در عین داشتن نتایج محلی از تاثیرات جهانی نیز برخوردار است. می

های در خود امریکا در مقابله با تاثیرات بحران، از طریق گسترش تعدادی از ضمانت

های عمومی متعاقب ری به عمل آوردند. بحثهای مالی جلوگیحکومتی به واسطه

وقوع بحران عمدتا فنی و ابزاری بود، در مورد این که برای جلوگیری از عواقب بحران 

توان از رخدادهای مشابه ممانعت به توان کرد یا این که در آینده چگونه میچه می

-ام خواستعمل آورد. این درک که بحران در اثر شکست نهادهای مالی به خاطر ادغ

های ها درباره بانکهای عمومی با منشاء نگرانیهای مردم فقیر بوده است، در بحث

 فوند همراه شد.گذاری و هچسرمایه

ها سهام فانی ما و فردی مک در حال افت بودند، آن 2119هنگانی که در تابستان  

ن بین سهام و گذارادیدند. سرمایهبیلیون دالر اوراق قرضه مشکلی نمی 0در انتشار 

گذاشتند، بر این اساس که قرضه به طور ضمنی به وسیله دولت قرضه تفاوت می

( این امر به وسیله بیانات پالسون تایید شد که اعالم کرد 49امریکا تضمین شده بود.)

ی های دولتی قابل انعطاف و دسترسی به بودجهپشتوانه نقدینگی به شکل وام"

شود، و از طریق تاثیر فوری کمسیون معامله تامین می" اضطراری از طرف فدرال رزرو

سلینگ در مورد -ها را از معامالت شورتسهام که قواعدی را تصویب کرد و شرکت

ها عالوه با فانی ما و فریدی مک کرد. این شرکتشرکت مالی ممنوع می 08سهام 

 HSBC پاریباسBNP ی خارجی مثل بارکلی، کردیت سوئیس،های عمدهشامل بانک
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من برادرز های مهم امریکا مثل سیتی کروپ، بانک امریکا، گلدمن ساکس و لیو بانک

ی این امر است که نقش دولت امریکا در تنظیم مالی دهندهشدند و این خود نشانمی

 (48المللی درهم ریخته شده بود.)مرز عمومی و خصوصی و ملی بین

خودی انجام ید امپراطوری به طور خودبهالمللی گرچه بازتولاز لحاظ تاثیرات بین 

دهد که در چارچوب سازوکار هژمونی مالی امریکا گیرد. این بحران نشان مینمی

های متعدد جریان دارد نه چالش از طرف رقبای امپراطوری. ادغام هژمونیک الیه

ی قدرت برای نهادهای گوناگون مردم امریکا در نظام مالی یک منشاء عمده

ی امریکا است. تا جایی که این ستون، مبنای گسترش متقابل مالی امریکا در امپراطور

تر به عنوان یک مشکل ماند. عدم ثبات، بیشداخل و خارج دست نخورده باقی می

دهد تا یک بحران عمیق اجتماعی. این موضوع اصالحات و فنی خود را بروز می

اال به تجدید سازمان بنیادی قدرت انگیزد، اما به نوعی که احتمهایی را بر میتنظیم

ی اصلی وضعیت شود. بنابراین نتیجهداری جهانی منجر نمیمالی در نظم سرمایه

کنونی این است که دولت امریکا خود را با مشکلی جدید، غیرمنتظره در مدیریت 

ای های سمی، ناآرامی قابل مالحظهبیند: مقدار کمی از قرضامپراطوری رو به رو می

ظام مالی جهان به وجود آورده بود؛ تا خطر احتمالی به یک بی اعتمادی واقعی در ن

کند که قادرند تکنیک مدیریت هایی عمل میتبدیل شود. این واقعه به نفع شرکت

خطر احتمالی را طی زمان مناسبی بهبود بخشند. به عالوه رشد سازوکارهای ارزیابی، 

ند که تا حد زیادی خصوصی شده است)تقریبا به کتر میی بازار را بیشاعتبار و اداره

تر اقدامات بازل های اروپای خواهان تدقیق بیشطور انحصاری امریکایی است(. دولت

کند که پویایی نامتقارن نظام هستند و این برای امریکا فرصت مناسبی فراهم می 2

 مالی را تقویت کند.
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ی رود سرمایه به امریکا به وسیلهمهم است که در این جا تاکید کنیم که جریان و  

شود. این تصور خطا است که ورود سرمایه به گذاران خارجی هدایت میمنافع سرمایه

داخل امریکا برای تقویت هژمونی، باعث نوعی فداکاری و تحمل سختی کشور به 

تر باید به عنوان سازوکارها ها شده است؛ این مساله را بیشخاطر عدم توازن پرداخت

ها قدرت امریکا به طور پیوندهای نهادی مشخصی در نظر گرفت که از طریق آنو 

به طور  21ی گیرد. کسری بازرگانی از دههوار در بستر اقتصاد جهانی قرار میاندام

پیوسته برای دولت امریکا به شکل معضلی درآمده است این مساله تداوم قدرت 

است. اما جریان سرمایه به داخل امریکا که  امریکا و نظام لیبرال جهانی را نگران کرده

ای موقتی و بینی شده است مسالهکند کمتر از آن که پیشاین کسری را جبران می

این جریان سرمایه دقیقا به خاطر امنیت نسبی و بازده باال به وجود  -اساسا ناسالم

ضاع کنونی در او –آید آمده است که با شرکت در بازارهای مالی امریکا به دست می

رغم کاهش در نظام مالی امریکا دارای مقادیر بدهی غیرقابل پرداخت است و علی

تر این چارچوب یعنی پیوندهای نهادی بین قدرت های کلیدیارزش دالر، جنبه

بیند. البته کاهش ارزش دالر، بازتاب نگرانی امریکا و مالیه جهان کمتر صدمه می

رهای مالی امریکا است. اما دالر هنوز به عنوان یک گذاران نسبت به وضع بازاسرمایه

ی رسمی و ارز معامالت و به عنوان یک ارز بی رقیب است که صدور اوراق ارز ذخیره

ی امپریالیسم تر، خصلت ویژهگیرد. اما مساله مهمقرضه و سهام بر حسب آن انجام می

یستند. یعنی جدید است که مسایل مالی امریکا صرفا مسایل خود این کشور ن

شکنی در بازار جهانی را بدون برهم زدن توانند قیمتگذاران خارجی نمیسرمایه

-ی جدیدی به منافع خود از طریق قیمتتعادل نظام به طور کل و وارد کردن صدمه

 شکنی دالر اقدام کنند.
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بینی، پرسش این نیست که دولت امریکا چگونه تهدید برای آینده قابل پیش 

کند بلکه این است چگونه ثبات در بازارهای مالی جهان را ایجاد و دفع میخارجی را 

از طرف سرمایه داخلی و خارجی. نقدینگی که به بازار قرضه اروپا  -کندمدیریت می

پرایم وارد آمد یادآوری خوبی است. وقتی بازارهای مالی زمان با شروع بحران ساپهم

اند. این بحث که یورو در المللی سرما خوردهینکنند بازارهای مالی بامریکا عطسه می

المللی است عطف توجه به تفسیر حال جایگزینی با دالر به عنوان ارز مرکزی و بین

رغم نوسانات علی"یک اقتصاددان بانک امریکا در اوج بحران اعتباری ضرورت دارد: 

رای اقتصاد و ارز نگاری درازمدت بانداز اقتصادی و جمعیتمدت، چشمهای کوتاهدوره

ی تناوبی خود عبور کند ترین نقطهامریکا از اروپا بهتر است. زمانی که دالر از پایین

 (21)".صحبت از جانشینی یورو به جای دالر معنای خود را از دست داده است

 

 های مال و مشروعیت مردمی بحران

-در مورد رابطه به خاطر نگارش اثرش -قبل از  شروع بحران اعتبارات روبرت مندل

ی نوبل اقتصاد شده ی جایزهی بین جریان سرمایه و نرخ ارز در سیاست پولی برنده

است، و گاهی اوقات به خاطر تاثیرات آن بر مناطق ارزی بهینه به عنوان پدر یورو 

در سخنرانی خود در چین به نقل از وال استریت جورنال چنین  -شودمعرفی می

دوران دالر به مدت طوالنی ادامه خواهد داشت... شاید  کنم کهمن فکر می"گفت: 

( این که چنین امری به حقیقت به پیوندد عمدتا به ظرفیت 20.)"یک سده دیگر

ای به ی خود به میزان قابل مالحظهدولت امریکا بستگی دارد که این مساله به نوبه

ع مشروعیت چنین با موضوانسجام داخلی نظام مالی امریکا وابسته است؛ و هم

سیاسی ارتباط نزدیکی دارد. این امر به مشاوره و گفتگوی پیوسته در امریکا نیاز دارد، 

کنند؛ دهند و بسیج میجایی که نهادهای دموکراتیک احساسات مردمی را بازتاب می
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داری. این به های سرمایههای سایر دولتنسبتا بدون دخالت مستقل از بوروکراسی

تری برای حاکمیت نیست که نهادهای امریکایی توان بیش هیچ وجه بدین معنا

مردمی نسبت به سایر کشورها دارند بلکه باز بودن نسبی سیاست امریکا نسبت به 

منافع اجتماعی، همواره متضمن نیاز قوی برای سازوکارهای ایدئولوژیک ادغام بوده 

امریکا به وجود های دولت ی محکمی برای ظرفیتی خود پایهو این به نوبه -است

ی استقرار مجدد بازار خودتنظیم به آورده است. بدین معنا عنوان مشروعیت نتیجه

ی کند که در قلهزیان قدرت دولتی نیست، بلکه توان نهادهای حکومتی را تقویت می

 پیوند نهادینه بین دولت و جامعه قرار دارند. 

یاسی است که دولت امریکا این ]تز[ درست برخالف درک رایج در ادبیات اقتصاد س

بر عکس دولت امریکا یک  -"دولت ضعیف"یعنی یک  -فاقد توانایی سیاسی است

ها را به ای در واکنش به نارضایتی مردم کسب کرده است؛ و آنالعادهقدرت فوق

دهد. و این دهد که مشروعیت و ادغام هژمونیک را افزایش میشکلی تغییر جهت می

از تاریخ مالیه امریکا نیست؛ جایی که یک سنت گسترده از شک  تر،امر هیچ جا روشن

ای از ارتباط بین وال ی فشردهی باال همراه با شبکهو تردید، در برابر دنیای مالیه

رسوایی "استریت و مین استریت وجود دارد. در واقع همان طور که موران گفته است 

( 22کننده بوده است)دِ تنظیمی اصلی در تغییرات نهایک نیروی محرکه "و بحران

ای، این توانایی را نشان نخبگان مالی به جای تمکین در برابر فشار نارضایتی توده

ها را برای ایجاد یک چارچوب دادند که نه تنها به این فشارها جواب ندهند بلکه آن

 اشد.ها بتر کسب و کار آنای برای رشد بیشتنظیمی مورد استفاده قرار دهند که پایه

ها و ای را که در اثر بحرانبه سخن دیگر، ]دولت امریکا[ اعتراض و نارضایتی توده

های مالی به وجود آمده بود؛ به جای تضعیف نهادی و تنظیمی زیربنای رسوایی

تر، بیش "بندینهادی و قانونی کردن و صورت"گسترش مالی، از طریق یک روند 
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هایی غالبا موضوع تحقیقات کنگره قرار رانها و بحچنین رسوایی (20)تخفیف داد.

گرفته و این نهاد، یک میانجی اصلی ارتباط، بین افکار عمومی و تنظیم مالی است. 

های اجرایی، قوه مقننه گذاری همراه با نظارت کنگره بر بنگاهتوان بالقوه برای قانون"

الی تبدیل را به یک نقطه کانونی مبارزه، بین منافع رقیب در صنعت خدمات م

این مساله در مورد تاسیس چارچوب تنظمی نیودیل صادق بود که بر  (20)".کرد

ی گذار طور که در دورهنظارت داشت. همان 0821تا  0801ی امریکا از گسترش مالیه

ی نئولیبرال در دوران ما نیز چنین بوده است. نئودیل بر کنندهبه چارچوب تنظیم

ی مالی و واعد بسیاری را تحمیل کرد که به پیشبرد توسعهی امریکا، قبازیگران مالیه

ی نئولیبرال شاهد افزایش تر مالی در زندگی امریکایی خدمت کرد. دورهنفوذ عمیق

تعداد این قوانین و نهادهای رسمی بوده است که در تنظیم ]مالیه[ نقش کلیدی به 

وان تنظیم مجدد پویایی اند. و دولت امریکا تاکنون ثابت کرده که از تعهده داشته

 مالی در موقع الزم برخوردار است.

های دیگر است. تر از دورهها، مشخصبحران رسوایی و بازتنظیمی در بعضی از دوره

ی داری امریکاست: پویایی توسعهاما  این امر کمابیش ویژگی دایمی و مکرر سرمایه

هنجارها و عملکردهای های جدید از زندگی اجتماعی، مالی هنگام نفوذ در حوزه

های ناشی از این ناپایداری، فرصتی برای گریکند و پرخاشموجود را ناپایدار می

سازد. در واقع اغراق نیست که بگوییم این پویایی، اصل تنظیم مجدد فراهم می

گیرانه دارد، نه به این ی نئولیبرالی است که خصلتی پیشکنندهده رژیم تنظیمسازمان

گیری اند؛ های مالی، کامال قابل پیشن رژیم دچار این توهم است که بحرانمعنا که ای

-ها را محدود میبلکه به این معنا که اقدامات اتخاذ شده، شدت و وسعت این بحران

 کند. 
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ها از چنان وسعتی برخوردارند که جامعه امریکا را دربر تعداد اندکی از بحران

مثل بحران بدهی،  -هااما تعداد وسیعی از بحران انداز و بدهی.بگیرد، مثل بحران پس

  -و ترکیدن حباب صنعت اطالعاتی LTCM ، بحران0892بحران سقوط بازار سهام در 

 حاوی ظرفیت روشنی برای یک ناپایداری، ناآرامی و رسوایی گسترده اند.

های مهمی نظیر نقش کنگره در تمام این جوانب، به خصوص در چنین رسوایی

-0821ی اساسی دارد. اما اختالف بین موقعیت سیاسی انداز و بدهی جنبهسبحران پ

های حکومتی به غیر از کنگره روشن تر ارگاناز خودمختاری بیش 0891-0881و  0821

شود. خودمختاری که در مقابله با شکل ناپایداری مالی وجود دارد. در حالی که می

ها برای مقررات نیودیل فلج شده بود که آنای از قبال این کارگزاران به وسیله شبکه

توانستند انجام دهند. بعد از چرخش نئولیبرالی و به تجدیدنظر در قواعد کاری نمی

این کارگزاران از قدرت نهادی خود برای تاثیرگذاری استفاده  81ی خصوص در دهه

کزیک مثل بحران پزوی م -کردند. در واقع در مواردی که کنگره امکان عمل نداشت

داری آن را به عنوان یک تهدید آشکار برای پایداری بازارهای مالی که خزانه 0884 در

این نهادها حتی با دور زدن کنگره و برای پرهیز  -کردندامریکا و جهان تلقی می

 تری رو به رو نشوند. دست به اقدام زدند تا با مشکالت بیش

کند؛ به گیرانه پیدا میخصلت پیش تراین که رژیم تنظیمی نئولیبرال، هر چه بیش

گیر معنای این است که دولت امریکا به این نتیجه رسیده است که عواقب چشم

تواند برای مشروعیت نظام به طور کل خطرآفرین باشد. احتمالی یک بحران بزرگ می

پاچگی اعضای کنگره و در نظر گرفتن بنابراین عملکردهایش نباید به وسیله دست

جدد در کنگره مشروط شود. دولت امریکا سوای این که گسترش مالی را در انتخاب م

ی کنندهچارچوب معینی محدود کرد، به ایجاد رژیمی نیز دست زد که اثرات تثبیت

چنین گسترش شتابانی را افزایش دهد؛ یا حداقل دخالت سریع حکومت را به محض 
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سخی بود به الزامات سرمایه در ی بازل پانامههای مالی سرعت ببخشد. مواقفتبحران

های سنتی نظارت بر ایجاد و توسعه اعتبار را به های مالی راهاین جامعه: نوآوری

به طور قابل مالحظه، اقدامات بانک مرکزی در مورد نیازهای  -مضحکه تبدیل کرد

امریکا )در همکاری با انگلیس( در تالش برای تدوین معیارهای جدید برای  -ایذخیره

بندی و تعریف خطرات احتمالی دست زد. المللی است که به صورتهای بینمایهسر

داری این رژیم عالوه بر تامین منفعت امریکا، به شکلی کامال مستقیم )اوراق خزانه

زمان تاثیراتی نیز برای گسترش بندی شده( همامریکا به عنوان نقدترین دارایی طبقه

ری برای نظام مالی بر جای گذاشت. عدم اطمینان تمالی از طریق تامین مبانی محکم

به عنوان خطر احتمالی در نظر گرفته شد و در ضمن آن را به عنوان اقدام احتیاطی 

های امریکایی فراهم آورد که های بسیاری را برای واسطهتوجیه کردند. این امر فرصت

 (24در موقعیت مناسبی بودند.)

ای رای معیار ارزیابی سرمایه، همراه با مجموعهالمللی جدید بتاسیس یک رژیم بین

ی اصلی در این جا توانایی برای به تر ایجاد شد. نکتههای نهادی منعطفاز توانایی

حرکت درآوردن مقادیر انبوه از امکانات مالی جانبی، در زمانی کوتاه برای تحکیم بازار 

ای مالی عمل کردند که هداری و فدرال رزرو مکررا برای نجات واسطهاست. خزانه

دچار مشکل بودند؛ و این انتظار را به وجود آوردند که مقامات پولی با مشکالت در 

ای ها در آینده اقدام خواهند کرد. بنابراین ایجاد مجموعهشرف وقوع برای این واسطه

های مادی به همان اندازه مهم بود که نهادینه کردن الگویی از انتظارات، که از توان

ولت امریکا مسئولیت مشکالت عامالن مالی خصوصی را به عهده خواهد گرفت. د

ای همان طور که گفتیم این امر در وخیم کردن مشکل آسیب اخالقی نقش عمده

ی خود، ایجاد ابتکارها و خطر احتمالی مالی و بازتنظیمی را در داشت که به نوبه

 دستور کار سیاسی قرار داد.
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پایان یک دهه از گسترش مالی نسبتا آرام  2110العاتی در ترکیدن حباب صنایع اط

های مالی تمام عیار نیز به شمار در امریکا بود. این به معنای یک بازگشت به رسوایی

ها، مثل انرون، درگیر عملکردهای ی باالی شرکترده 81ی رفت. طی اواخر دههمی

. با ترکیدن حباب، رسی نوینی بود که افزایش قیمت سهامش را حفظ کندحساب

فرصت کمی برای آشکار شدن این امر باقی ماند: یک گروه نسبتا کوچک از مقامات 

گران ناظری که قرار بود مستقل باشند در یک ها و تحلیلاجرایی رده باال، با شرکت

کاری کرده بودند. و قیمت سهام را به شکل کاذب باال بردارانه همداری کالهحساب

مند شدند. جنجال بزرگ ها اولین کسانی بودند که از آن بهرهخودِ آن برده بودند که

عمومی به شکل سنتیِ پوپولیسم امریکایی خود را نشان داد. کارکردهای مشترک یک 

ی ذاتی در منطقه ی فشرده از نخبگان مالی، عموما نه به عنوان نتیجهحلقه

کوشی و های سختفضیلت امپراطوری سرمایه، بلکه دقیقا به عنوان نفی و تخریب

ای رفتار شد اندرکار به گونههای خصوصی دیده شد. با مقامات اجرایی دستشرکت

ها در انظار عمومی هایش آن را ندیده بود. آنکه جی. پی. مورگان در بدترین کابوس

از طرف دوستان قبلی خود نام برده و رسوا گشتند و به عنوان جنایتکار تحت تعقیب 

 های دراز مدت محکوم شدند.قرار گرفتند و بعضی به زندانو محاکمه 

اوکسلی را پذیرفت. هدف اصلی آن این  -ی ساربانکنگره الیحه ،2112در جوالی  

گذاران و صاحبان سهام، مسئولیت و ها در مقابل سرمایهی شرکتبود که به اداره

ارهای مالی تضمین کند. تر بخشد؛ و اعتماد افکار عمومی امریکا را به بازشفافیت بیش

ها به وجود آورد و برای رسی شرکتاین الیحه یک هیات نظارت عمومی برای حساب

ها مجازات سنگینی وضع کرد. جنایت یقه برداری و اختالف منافع در شرکتکاله

این پیامی اساسی  -سفید به عنوان جنایتی بی گناه و بی قربانی در نظر گرفته شد

ید که این اقدامات کامال موثر بوده است، حداقل به این معنا که بعد رسبود. به نظر می
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ی داشت؛ نظام مالی امریکا به وسیلهاز ورشکستگی صنایع اطالعاتی، کماکان ادامه 

هایی مثل انرون و صنایع اطالعاتی متزلزل نشد. و کیفیت گزارش شرکت به رسوایی

نافع هنگفتی که از طریق ارتباطات و گذاران بهبود یافت. در حالی که برای مسرمایه

شد خراش سطحی در بر رسی ممتاز به اطالعات نصیب نخبگان مالی امریکا میدست

-های امریکایی و نخبگان مالی بارها شکایت کردند که ساربانداشت. مطمئنا شرکت

های معقولی به وجود آورده است؛ و مانع بزرگی برای ها و محدودیتاوکسلی هزینه

رود. در حالی که غالبا توصیه های امریکای به شمار مییی و قدرت رقابت شرکتپویا

شان در دار را باید بر حسب تاثیربخشی سیاسیشود که اظهارات جماعت سرمایهمی

های اساسی اش. چنین احساساتی بازتاب نگرانیی حقیقی بودننظر گرفت تا جنبه

اط قوت سنتی مالیه امریکا را تضعیف اوکسلی بعضی از نق-ی ساربانبود که الیحه

کرده بود. نه این که کار وال استریت را نسبت به سایر مراکز مالی تحمیل کرده 

ی منفی، کاری را انجام داد رغم این جنبهاوکسلی علی-ی ساربان(. اما الیحه22باشد)

رو شدن با یک مشکل مشخص، یعنی با که در نظر گرفته شده بود. از طریق روبه

ی اول مشکل را مشروعیت بخشیدن به عملکردهای مالی و اقتصادی که در درجه

 ایجاد کرده بودند.

ی کالسیک امریکایی، منافع عمومی کوچکی را از بازگشت مشروعیت به این شیوه

ظرفیت نهادهای کلیدی  -طریق یک نمایش عمومی ظریف و سنجیده به وجود آورد

ها اجازه داد که به بازارهای مالی امریکا به آنمالی دولت امریکا را تقویت کرد و 

های جدیدی از ناآرامی و تر نفوذ کند. چنین تکاملی ضرورتا به دورهتر و عمیقوسیع

های نهادی ادامه شود. چه دولت امریکا بخواهد به رشد این ظرفیتبحران منجر می

وعیت وابسته است، ای از مشرباید با این وضعیت مقابله کند که خود به درجه -دهد

های چه از طریق دوره -شودمند میمشروعیتی که نظام مالی امریکا از آن بهره
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را اتخاذ کند.  "آموزشی"ی بازتنظیمی، تا بتواند خصلت یک روند فنی و بی طرفانه

های بحران کنونی است: حتی اگر بحران به ترین جنبهاین امر احتماال یکی از با ارزش

ا زیان مالی طبقات تحت تابعیت امریکا همراه باشد خطر از دست طور تنگاتنگ ب

شود. های رهنی به عنوان یک مساله فنی مدیریت مالی مطرح میدادن وسیع دارای

های اجتماعی آن است. به سخن دیگر تر از جنبهالزامات صرفا مالی، برجسته

الی امریکا از آن شود که مقامات مای بیان میمشروعیت به استقالل قابل مالحظه

های مالی های پی در پی برای پایان بحرانها در مداخلهمند اند. استقاللی که آنبهره

 اند.در آن درگیر بوده 2119تا  2112از پاییز تا زمستان 

مهم  است که در این جا تاکید کنیم مسایلی که در این مقاله دنبال شد نه قصد  

ی ها به وسیلهرا دارد نه حمایت آگاهانه از آنهای هژمونیک مند روایتبنای هدف

ای زمینی است که با کارکردهای روزمره و افکار عمومی امریکایی: مشروعیت مساله

های متقابل و غیررسمی همراه الگوهای کنش متقابل با نتایج ناخواسته و وابستگی

ن داده شده سازان امریکا نشاهایی که توسط نخبگان و سیاستاست. اشکال توانایی

های که برای ی باالیی از حساسیت مردم امریکا به سیاستهمراه است با درجه

پیشبرد عملیات ساختارهای مالی موجود طرح شده است. این ساختارهای عمیقا در 

-ای از روابط مالی قرار دارد که به طور تاریخی رشد کردهی درهم پیچیدهبستر شبکه

شود. در واقع غرنجی، عدم شفافیت و ابهام مشخص میی باالیی از باند و با درجه

ها نیست که از های آنهای امریکایی، تنها از تواناییقدرت ایدئولوژیک نهادها و سمبل

ها برای تیره تر از گرایش آننظم مالی امریکا تصویر مثبتی به دست دهند، بلکه بیش

جه از خصلت کردن بعضی از خصوصیات کلیدی آن است. و منحرف کردن تو

ی طبقاتی ی ارتباطی بین دولت و نظام مالی است، هم از لحاظ جنبهاستثماری شبکه

ی امپراطوری. چنین خصوصیت نهادی برای نخبگان مالی توانایی و هم از جنبه
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-کند که به وسیلهکاری متناقض احساساتی را فراهم میعملی، حادثه آفرینی و دست

ه در امریکا و چه در خارج. تغییر این وضع نیاز به شود چی افکار عمومی بیان می

ی ای که با تحلیل نافذتری از آن چه در صحنهتری دارد، برنامهی رادیکالبرنامه

 سیاسی از نظام مالی امپراطوری ظاهر شده مجهز باشد.   
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و کند شدن ادغام در  NZSEاین امر به طور خاص در زوال تعدادی از داوری علنی در مورد  

که از آهسته شدن این روند  Yواحدهای اقتصادی، به خصوص لندن در موقعیت مناسبی قرار داشت

ایم تا عملکردهای تنظیمی شهر ت متعددی بودههای اخیر شاهد مبارزادر سال .در نیویورک بهره گیرد

ی نهادهای عمومی است. در کنندهلندن مورد قبول قرار گیرد که شامل دخالت کمتری از طرف تنظیم

دالر فضای تنظیمی قابل انعطاف لندن یک عامل -های اولیه با به وجود آمدن و گسترش بازار یوروسال

هایی برای جذب انتخاب های اخیر شاهد تالشریکا.  در سالعمده است در بیرونی شدن نظام مالی ام

 ایم.و درونی کردن این اصول تنظیمی در وال استریت بوده
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 داری و بحران کنونیهای سرمایهبحران
 لئو پانیچ

 سام گیندین

 

آغاز  2112از این که بحران جاری در اوت سال سال پیش، قبل  021به طور دقیق 

و بحرانی را به  ،شود، شرکت بیمه عمر اوهایو در نیویورک دچار ورشکستگی شد

معروف شد. هنگامی که این بحران با  "0922-9بحران بزرگ "وجود آورد که به 

 انداز وقوع یکاز چشم"ی مالی اروپا سرایت کرد، کارل مارکس سرعت به مراکز عمده

. میشائیل کراتکه اشاره "برآمد انقالبی دیگر در قاره اروپا خشنود بود و به هیجان آمد

بینی پیش 0921تر در بحران به طور دقیق همان گونه که مارکس پیش"کند که می

. و خود این بحران سبب شد که "مالی در نیویورک آغاز شداز بخش کرده بود، 

های گروندریسه که در را برای یادداشت "دی مطالعات خومقیاس و دامنه"مارکس 

اولین بحران اقتصادی که تمام مناطق "حال کار روی آن بود گسترش دهد، و به 

نیز بپردازد. مارکس و انگلس در مکاتبات خود توافق  "تاثیر قرار دادجهان را تحت

و  ،"تر و شدیدتر استهای دیگر بزرگبحران در مقایسه بااین بحران "داشتند که 

ی بحران واقعی یعنی بحران صنعتی است که بنیان رشد پردهصرفا پیش"بحران مالی 

انگلس به مارکس  0922(. در اکتبر 0)"دهدی بریتانیا را تحت تاثیر قرار میو سلطه
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بحران امریکا عالی است و برای مدت طوالنی باقی خواهد ماند... حاال برای ما "نوشت: 

رسد و به ما گفتیم: زمان ما فرا می 0949... در "هفته بعد . و دو "شانسی وجود دارد

یک معنا اکنون این اتفاق رخ داده است، اما این بار، این واقعه به طور کامل رخ 

 (2.)"ی مرگ و زندگی مطرح استخواهد داد و مساله

در حال از بین رفتن بود،  0929هنگامی که بحران کاهش پیدا کرد و در نیمه 

رفت تحول پیدا نکرد. کرد دریابد که چرا اوضاع آن گونه که انتظار می مارکس تالش

او به این نتیجه رسید که بهبود نسبتا سریع، عمدتا به علت کاهش ارزش سریع 

سرمایه به مقیاس وسیع و تغییر به همان اندازه سریع و عمده در ساختار صادرات از 

خصوص برای صنایع انگلیس صادق اروپا به مستعمرات رخ داده است. و این امر به 

کرد. این امر فرصتی را ی جهانی نقش مرکزی ایفا میاست که در انباشت سرمایه

داری فراهم کرد، در حالی که بازتولید تضادها برای رشدی مجدد و پویای سرمایه

هایی منجر شد که در همان گونه که مارکس در گروندریسه نوشت مجددا به بحران

پولی تمام کارها و نابودی بخش وسیعی از سرمایه به شکل خشن، آن  تعلیق"ها آن

ی خود توانست بدون اقدام به خودکشی از نیروی مولدهای بازگرداند که میرا به نقطه

گشتند در سطح به طور کامل استفاده کند. اما این فجایعی که به طور منظم باز می

. "شودها منجر میونی قهرآمیز آنشدند، که سرانجام به سرنگباالتری تکرار می

رود حرکتی است که با تضاد پیش می"داریکند که تولید سرمایهمارکس یادآوری می

 (0. )"شوندآید که دوباره فرانهاده میو به طور پیوسته بر این تضادها فایق می

بحران مالی بزرگ  -یک قرن کامل قبل از رخ دادن بحران کنونی -پنجاه سال بعد

باز هم در وال استریت شروع شد که ورشکستگی بازار بورس را در پی داشت و  0812

ها شد؛ و همین طور کاهش یازده درصد تولید ناخالص موجب هجوم مردم به بانک

ملی در امریکا را به دنبال داشت. و مجددا و به سرعت به یک بحران شدید مالی و 
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(. اما چون این 4)"د آن نبوده استبانکی تبدیل شد که اروپا برای مدت طوالنی شاه

ی بود، برای نظریه مارکسیسم پیرامون بحران، ماده 0922-8تر از بحران بحران کوتاه

داری در اواسط ای که از زمان اولین رکود بزرگ سرمایهخامی فراهم نکرد؛ نظریه

ی تولید سقوط شیوه"درباره آن نوشت:  0994رایج شده بود. و انگلس در  0921

-ناپذیر است، امری که امروزه در برابر چشمان ما دارد اتفاق میداری اجتنابمایهسر

 (2.)"افتد

داری های سرمایهی عام در مورد بحرانها برای ارائه یک نظریهتالش مارکسیست

ی های عمیقی در حوزهای که بحراندر اواخر قرن نوزده شدت یافت، در یک زمینه

داری برای انباشت همراه ادهایی که با تالش دایمی سرمایهتولید رخ داد، بر اساس تض

کرد که چرا مازاد انباشت، گاهی اصالح ها این پرسش را مطرح میبود. اما این تالش

شود و گاهی نه. برخورد مارکس با گرایش نرخ سود به کاهش، مبتنی بر افزایش می

کرد. اما جدا از را فراهم میای پاسخ به این پرسش ترکیب ارگانیگ سرمایه، تا اندازه

-های خنثیگرایش"مباحث تجربی، یک مشکل مفهومی و اساسی حول و حوش 

کننده همان گونه که های خنثی]علیه کاهش قهری[ وجود دارد. این گرایش "کننده

دهند که چرا گرایش نرخ سود به کاهش همیشه خود را گفت توضیح میمارکس می

کننده غالبا ذات پویای های خنثین است که این گرایشدهد. مشکل در اینشان نمی

آوری و تر استثمار طبقاتی، رشد فندهند، یعنی نرخ بیشداری را تشکیل نمیسرمایه

المللی، و نوآوری در کاالهای جدید، ظهور بازارهای جدید، گسترش توسعه بین

 گوییم.از اشکال گوناگون دخالت دولت سخنی نمی -تدارک اعتبار

رایش نرخ سود به کاهش از لحاظ قطعیت نظری از توانایی برخوردار است، هر گ

ی ماتریالیسم تاریخی فاقد آن است. غالبا ارائه آن به عنوان قانون چند که در عرصه

اقتصادی به غیرتاریخی بودن گرایش دارد، و ماتریالیسم آن، مکانیکی است. پذیرش 
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خ سود به کاهش، حداقل بین اولین رکود دهد که چرا گرایش نراین مطلب نشان می

 0821ی تری که در پایان دههپایان یافت و رکود بزرگ 0981ی بزرگ که اواسط دهه

(. 2)"پردازان مارکسیسم مورد غفلت قرار گرفت و یا انکار شداز طرف نظریه"آغاز شد 

ای کنندهعامل تعیین"ی جدیدداری از اولین رکود و ورود آن به مرحلهبقای سرمایه

(. ارزیابی البریوال در آن 2) "در مارکسیسم بود که در پایان قرن خود را نشان داد

امیدهای "دهد: زمان، ضعف نظرات مکانیکی از فروپاشی را به خوبی نشان می

پُرانرژی، زودرس و جان سختِ چند سال گذشته، نتوانسته است در برابر مقاومت 

 (9.)"سیاسی دوام یابد مناسبات اقتصادی و فراست ابتکار

باور به رشد تجدیدنظرگرایی تکامل 81ی اما هر چند که رونق اقتصادی دهه

سوسیال دموکراسی کمک کرد، زبان بحران و سقوط هرگز از مباحث مارکسیستی 

 قبل از جنگ جهانی اول رخت بر نبست.

رب در این دوره، مارکسیسم نظریه رقابت بین امپریالیستی را که به جنگ مخ

گویی بر انتظاری مبتنی بود که تداوم گویانه تدوین کرد. این پیششود پیشمنجر می

-سازی میها را در برابر انباشت داخلی، محرک صدور سرمایه و مستعمرهمحدودیت

ی آخر قرن نوزدهم سرمایه جهانی شده در دهه دانست، که در واقع روندی پراکنده

 بود.

 یرسالهر یپردازان مارکسیست تحت تاثریهاکنون روشن شده است که نظ 

 انتشار یافته 0812در  که قرار داشتند "امپریالیسم، یک بررسی"عنوان  زیرکالسیک 

 ، اماکردطلبانه را رد میهای تجدید توزیع اصالحقداما در عین حال کههابسون  بود.

گویی شدر واقع نوعی پینبود؛ که کم مصرفی داخلی  چیزی جز حل ی اوبرنامه

ه است این است که دچیزی که کمتر شناخته ش رفت.به شمار میدیدگاه کینز 

قتصاددان امریکایی بود که در آستانه رکود عمیق اوایل اهابسون خود تحت تاثیر آثار 
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فردریک جاکسون ترنر بهره   ی"بسته شدن مرزهای امریکا"تز و از نظرات  0981دهه 

بازار داخلی دیگر قادر به حفظ ظرفیت  ار بود کهبر این امر استو ی کهتزجست، می

داث ثابت کرد که وبه زودی سیر ح(. 8های تازه ظهور کرده نیست )مولد شرکت

رکود امریکا به پایان رسید، رشد بازار  2434خطا بوده است. در  تها به شدادعای آن

ته شدن بس"داخلی از میزان صادرات به مراتب افزایش یافت. هنگامی که ترنر تز

خارج از[ مرزها اشباع شده در ]احتماال بازاررا مطرح کرد، در واقع  "مرزهای امریکا

 (01ل اولیه خود قرار داشتند.)حانباشت داخلی هنوز در مرا در حالی که ،دبو

-پردازان مارکسیستی بحران در آن زمان نه تنها به طور جدی رشد سرمایهنظریه 

تر توان درازمدت بلکه به طور عمده ،تفسیر کرده بودندتعبیر و  دداری در امریکا را ب

داری کم کننده سرمایههای رهبریبرای مصرف داخلی و انباشت را در چارچوب دولت

های ها در ارزیابی تاثیر سازمانای مربوط به ناتوانی آنبها داده بودند. این امر تا اندازه

بود. اما  "ق پرولتاریالفقر مط"تز سیاسی و صنعتی طبقه کارگر در بی اعتبار کردن 

 را به دولتکه ای نظریهعدم تکامل نظریه دولت نیز در آن موثر بود،  ،عالوه بر این

ی امپریالیستی و اش را در پیوند با مداخلهداد و استقالل نسبیابزار سرمایه تقلیل می

گ نیر هیلفردینظ پردازانیتر در بین نظریهگرفت. این کمبود بیشداخلی نادیده می

وش خوردن صنعت و بخش جوجود داشت که از الزامات تمرکز و تراکم سرمایه و 

را مطرح های کم مصرفی ه گرایشکبرخالف روزا لوکزامبورگ  ،کردمالی حرکت می

استفاده  و ،کردند که این وضع به رقابت محدود در داخلها استدالل می. آنکردمی

نه تنها  این امر .انجامدت گسترش در خارج میت برای حمایت تهاجمی جهلاز دو

 داری راهای پیشرفته سرمایهبلکه رقابت بین دولت ،آوردصدور سرمایه را به وجود می

فاجعه و رقابت بین  ی نهایی چیزی نیست جزنتیجه -کندسیاسی مینیز 

 امپریالیستی.  
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های پیشرفته تهمین طور که در این مقاله بحث کردیم نفوذ و ادغام سایر دول

داری توسط دولت امپریالیستی امریکا در نیمه دوم قرن بیست، نظریه قدیمی سرمایه

زمان تبدیل کرده هم -ای ناتر به نظریهرقابت بین امپریالیستی را هر چه بیش

داری قبل از جنگ جهانی اول، از ( و حتی در کاربرد این نظریه برای سرمایه00است)

ساز  ی مالی نیز مسالهکم مصرفی و از سوی دیگر سرمایه یک سو اقتصاد سیاسی

گرایانه بود، و توضیح داری در این نظریه، تقلیلشود؛ درک از دولت سرمایهمی

شد. این مساله داد میگسترش امپریالیستی در بهترین حالت امری جزیی قلم

ی آمیز از شیوههرغم تعمیم اشتبااثر هیلفردینگ علی "سرمایه مالی"طنزآمیز بود که 

استنتاج "پذیرد که رشد آلمان تا این حد در آن زمان اثرگذار شد. این اثر در واقع می

ها در یک کشور واحد... یا ها از تاریخ بحرانقوانین عام درباره تغییر خصوصیات بحران

تواند کامال داری که میی خاص از سرمایهی خاص مربوط به یک مرحلهاز پدیده

 (02.)"باشد غیرممکن است تصادفی

ها در نظریات بحران مارکسیسم کالسیک تا امروز بسیاری از این محدودیت

داری در مراحل پسین خود اگر دارد که سرمایهپابرجاست. و این درک را زنده نگه می

یک گرایش نظری  0801چه نه کامال در مرحله نهایی قرار دارد. از زمان بحران بزرگ 

کند که نتایج آن دایما توسط عواملی مثل مازاد انباشت پافشاری می بر دوام بحران

افتد. این برخالف نظری است که مارکس جنگ، هدر دادن و حباب به تاخیر می

های دایمی وجود بحران"به آن دست یافته بود، که  0922-8بالفاصله بعد از بحران 

های جدیدی را به وجود بحرانداری مکررا ، هر چند که اصرار دارد که سرمایه"ندارد

شوند، پرسشی بدل می "نقطه عطفی"ها به (. در واقع تا جایی که بحران00آورد)می

بستی که شود. به خصوص با توجه به بنها مطرح میبسیار مهم برای مارکسیست
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اولین بحران قرن بیست و یک در برابر چپ قرار داده بود. آیا این بحران همان گونه 

 کنند به نقطه عطفی بدل خواهد شد؟ها فکر میا در خصوص بحرانهکه چپ

معموال برای اشاره به گسست در روند انباشت سرمایه و رشد  "بحران"اصطالح 

-ها یا از طریق خودرود. اما تا جایی که غالب این گسستاقتصادی به کار می

عمق و مدت (، و یا کاهش "اضافی"ی اصالحی)مثال از طریق کاهش ارزش سرمایه

-گیرد، اهمیت اجتماعی آنها از طریق دخالت دولت)مثال تحریک مالی(، انجام میآن

-سادگی رخ نمیهایی بهتر این است که چنین گسستی مهمها محدود است. نکته

کنند. بنابراین الزم است تری پیدا میشوند، بلکه ابعاد بسیار وسیعدهند و برطرف نمی

دهند، بلکه چرا ها رخ میرا مطرح کنیم که چرا این بحرانکه نه تنها این پرسش 

مانند و با ها مشخص و متمایز اند: چرا برای مدت طوالنی باقی میبرخی از بحران

اجتماعی قابل  –عدم اطمینان اقتصادی مداوم همراه اند، و تغییرات اقتصادی 

 شوند.ای را سبب میمالحظه

-دهد، بحران ساختاری نامیده میتر رخ میکم تر است امااین نوع اخیر که عمیق

شود و برای نظریه مارکسیستی حایز اهمیت است. سه نوع از این نوع بحران جدا از 

داری مدرن قابل تشخیص است: ی تقریبا یک نسل در سرمایهیک دیگر با فاصله

ی دهه "رکود بزرگ"مربوط به ربع آخر قرن نوزدهم، دومین  "رکود بزرگ"اولین

که یک دهه به طول انجامید. بحران  0821ی دهه "رکود تورمی"، و سومین 0801

های بسیاری است که احتماال آن را به چهارمین بحران ی ویژگیکنونی نشان دهنده

ها کند تمام این بحرانکند. ضعف یک نظریه عمومی که تالش میساختاری بدل می

شود. همان طور های طول مسیر میشانهرا در بر بگیرد باعث اغتشاش در بسیاری از ن

 که دیوید هاروی هشدار داده است:
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طور که گیری بحران وجود ندارد، همانداری نظریه واحدی برای شکلدر سرمایه"

آورد. در یک سلسله از موانع امکانات متعددی برای انواع متفاوت بحران به وجود می

ی نوع معینی از بحران بیانجامد، غلبهتواند به ی تاریخی معین، شرایط مییک لحظه

-توانند با هم ترکیب شوند و در مواردی گرایشاما در موارد دیگر اشکال متعدد می

های ژئوپولیتک و ژئو اکونومیک( یا از حیث زا از نظر مکانی )به بحرانهای بحران

 (04. )"شوندهای مالی( منتقل زمانی )نظیر بحران

توصیفی التقاطی از آن لحظات تاریخی نیست که به  این به معنای بازگشت به

شود. این صرفا به معنای پذیرش این نکته است که رشد عنوان بحران نامیده می

ی آن وابسته به زا است، زایش، خصلت و نتیجهداری روندی متناقض و بحرانسرمایه

 رار گیرد.شرایط تاریخی است، و باید با ابزار ماتریالیسم تاریخی مورد بررسی ق

ای از داری با روایت زنجیرهالبته ما باید محتاط باشیم که به قرائت تاریخ سرمایه

ها حایز اهمیت اند، اما صرفا لحظاتی در تکامل ها در نغلطیم. هر چند بحرانبحران

 "نقاط عطف"های ساختاری روند. در حالی که بحرانداری جهانی به شمار میسرمایه

دهند. این درک را نباید بیش از حد بسط داد به شکلی که تنها معینی را نشان می

داری اند. هر چند تمرکز و تراکم سرمایه طی بحران   ها محرک رشد سرمایهبحران

شتاب گرفت، اما در واقع حرکت آن از قبل شروع شده بود و بعد از موج  82-0920

ها آوری فوردیستی، مدتفنها در آغاز قرن بیست، ادامه پیدا کرد. رشد بزرگ ادغام

گیری بود و در جریان رکود بزرگ صرفا سرعت در حال شکل 0801قبل از بحران 

ی امریکا بعد از جنگ دوم ی نئولیبرال به پروژهی دورهتری پیدا کرد. ریشهبیش

های چند داری جهانی و برآمد شرکتای برای ایجاد سرمایهگردد، پروژهجهانی برمی

 .0821و  0821ی مالی شدن طی دهه ملیتی و رشد
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های ساختاری که خواهان اجتناب از اولین شرط الزم برای  درکی مناسب از بحران

های مربوط به درغلیطدن به انکشاف مکانیکی قوانین اقتصادی باشد باید واقعیت

سود و مزد، اعتبار و نرخ بهره، تجارت و  -شرایط انباشت و وضعیت عمومی اقتصاد را

ی تاریخی، در پیوند با پیکربندی طبقه و دولت در شرایط ویژه -ان سرمایه و غیرهجری

سال قبل بیان کرده است:  41وقوع بحران قرار دهد. همان طور که اریگی به خوبی 

های ها در دورهروند؛ آنها حوادثی از لحاظ تاریخی مشخص به شمار میبحران"

و باید در چارچوب مختصات طبقاتی و نهادی افتند داری اتفاق میمعین رشد سرمایه

(. تحلیل اریگی مبتنی بر اشکال گوناگون پویایی 02)"پردازی شوندآن دوره نظریه

اواخر قرن نوزده و گذار به  "داری عمدتا رقابتیسرمایه"داری در دورانسرمایه

متضمن قرن بیست قرار دارد. این نظریه تا آن جا که  "داری عمدتا انحصاریسرمایه"

شود به راه ها میکاهشی در امر رقابت، فراسوی محدود کردن رقابت بر سر قیمت

ای ای به سطح قارهرود. چون تراکم سرمایه، رقابت را از سطح محلی و منطقهخطا می

دهد، و رقابت مبتنی بر تنوع کاالها و نوآوری سیستماتیک را المللی انتقال میو بین

ها را مستقیما از ی به هر حال دقت داشت که توضیح بحرانکند. اما اریگتشدید می

تر بر ویژگی رابطه کار و سرمایه در هر دوره مشخص این امر استنتاج نکند. او بیش

که در  -به خصوص درجه و سرشت پرولتری شدن در سطح جهانی -کردتاکید می

 تعیین سرشت هر بحران نقش اساسی دارد.

-ی صنعتی از تحرک بیشران ماهر نسبت به سرمایهکارگ "اولین رکود بزرگ"در 

تری برخوردار بودند، و دسترسی به زمین برای کارگران غیرماهر در امریکا به عنوان 

رفت. ی کار به خصوص در اروپا عامل مهمی به شمار میمفری برای ارتش ذخیره

واقب انسانی ی اطمینان برای عاین دریچه"کند که گابریل کولکو به درستی اشاره می

ی حوادث های اقتصادی در یک کشور، با اتکا به رشد کشورهای دیگر، از زمرهبحران
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(. مهاجرت یا بازگشت به زمین همان گونه 02)"شودمهم در تاریخ مدرن محسوب می

که کاهش مزد را محدود  بخشدگوید به کارگران در بازار کار نیرو میکه اریگی می

داران بر سر قیمت به کاهش سود کمک ا رقابت بین سرمایهکنند و این امر همراه ب

از  -های دولتکند. این مساله تا حدی واکنشی بود به تحوالت اساسی در تواناییمی

ها ابتکار بیسمارک در مورد دولت رفاه در آلمان و ایجاد کمیسیون تجارت بین دولت

 0981ی که طی دهه -و اولین اصالحات خدمات مدنی بر اساس شایستگی در امریکا

 به وجود آمد.

، منابع دموکراتیکی که کارگران به دست آورده بودند)نه تنها 0801در زمان بحران 

ها ها و احزاب( توانایی دولتحق رای فردی، بلکه همین طور از طریق تشکیل اتحادیه

ای هخود به سیاستکرد، تا به طور خودبهرا هنگام کسری تراز بازرگانی محدود می

-هایی که انضباط استاندارد طال آن را الزامی میریاضت کشانه متوسل شوند. سیاست

هایی موثر بود که به سقوط تجارت و ای در سیاستکرد. این امر به طور قابل مالحظه

ی اطمینان مهاجرت (. دریچه02منجر شد) 0801ی المللی در دههجریان سرمایه بین

های ذخیره کار در اروپا نیز در این امر برای ارتش 0801 یبه امریکا و کانادا در دهه

های اروپای موثر بود. این مساله به طور غیرمستقیم به سرکوب دموکراسی در دولت

مرکزی نقش داشت. این موضوع همین طور در توانایی بعدی طبقه کارگر امریکا در 

و به عنوان یک عامل  های صنعتی حتی در شرایط رکود بزرگ موثر بود،ایجاد اتحادیه

 کمکی مهم، برای رشد توانایی دولت امریکا در دوران نیودیل عمل کرد.

در دستیابی به اشتغال تقریبا کامل و  21ی رکود تورمی و بحران سودآوری دهه

ها استوار بود. بر رزمندگی اتحادیه 0821ی ها و خدمات در دههی هزینهتوسعه

چه معلول تورم باشد از یک کشور به کشور دیگر،  تر، چه علت ودرخواست مزد بیش

ی اصلی این است از یک منطقه اقتصادی به منطقه اقتصادی دیگر تفاوت دارد؛ نکته
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های باالتر سود که رزمندگی کارگران عامل موثری در جلوگیری از استقرار مجدد نرخ

رفت. ه شمار میب 21ی تر سود در درآمد ملی بعد از رکود نیمه دوم دههو سهم بیش

ها گذاریگذاری نیانجامید، بلکه سرمایهتر سرمایهاین وضعیت بالفاصله به سطح پایین

تر و الزم برای حفظ سود نبودند، تا حد زیادی به علت قادر به برقراری بارآوری بیش

ای در سازماندهی مجدد کار کنندهمقاومت در محل کار در آن زمان که عامل تعیین

(. سازماندهی کل تولید عمدتا بر تغییرات الگوی فنی استوار بود 09شد)محسوب می

از حیث رشد بارآوری  21ی برای صنعت رشد یافته بود، در دهه 41و  01ی که در دهه

تازه به حد خود رسیده بود. رشد قابل توجه بارآوری)و سودآوری( که از کاربرد وسیع 

به کمال خود رسید، در این زمان  0881ی شد صرفا در دههرایانه در صنعت نتیجه می

 ها قبل درهم شکسته شده بود.توانایی کارگران برای مقاومت مدت

ای نیست که ی طبقاتی به معنای کم بهادادن به عوامل پیچیدهتاکید بر جنبه

بین شوند، بلکه در نظر گرفتن عوامل دیگر از خالل ذرههای ساختاری میسبب بحران

بندی تغییرات فنی، بلکه و دولت است. این موضوع نه تنها برای زمانروابط طبقاتی 

بزرگ  "اولین رکود"رود. در چنین برای اشکال سازماندهی سرمایه نیز به کار میهم

ی وجود نهادند، اما این که چگونه این های حقوقی پا به عرصهاواخر قرن نوزده شرکت

های جهانی، ی تاثیر شرکترا با نحوهعامل بر سیر و حل بحران تاثیر گذاشت ،ظاه

داران در چشم سرمایه 0801ی این نوع ساختارها در دهه -ای و چند بخشیشبکه

های چندملیتی ابراز وجود از طریق شرکت 0821ی پرتوی ضعیفی بودند، و در دهه

-ی بینی تولید ادغام شدهبر سیر و حل بحران کنونی تفاوت دارد. شبکه -کردند

های کنونی در قرن بیست و یک پیکر یافته است. در مرکز که به شکل شرکت المللی

که  -و با پرولتریزه شدن جنوب جهانی پیوند تنگاتنگی دارد -انباشت جهانی قرار دارد

کند. همین های حفاظتی گسترده عمل میها به شکل سیاستبرخالف واکنش دولت
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بحران کنونی به کلی متفاوت است  ی آن با تولید درطور وسعت بخش مالی و رابطه

-با تاکید بر جوش خوردن بانک "سرمایه مالی"با آن چه که هیلفردینگ تحت عنوان 

که در مالی شدن  -ی کنونیی مالی شدهفهمید. سرمایهها و صنعت در سطح ملی می

اندازکننده به عالوه رشد کننده و پسها و مالی شدن کارگران به عنوان مصرفشرکت

بیانگر یک اقتصاد کامال جهانی تنیده شده با تجارت  -همیت نهادهای مالیو ا

 ابزارهای مالی است که تابع معیار مجرد ارزش است.

های ساختاری دادن اهمیت به ی ضروری برای درک مناسب بحراندومین نکته

هاست. به خصوص مهم است که از امور تصادفی در پیوند با مدت و حل این بحران

 -دهدهای ویژه در روند انباشت رخ میرسش فراتر برویم که چرا گسستاین پ

و کدام تضادها و موانع در  -داری نیستندها حوادثی غیرمعمول در سرمایهسرانجام این

ها وجود دارد. البته این دو پرسش نقاط مشترکی مسیر حل نسبتا سریع این بحران

حل ست در انباشت، درباره مدت و راهدارند، اما ضرورتا یکی نیستند. در اثنای گس

ی باالیی از عدم قطعیت کنند، درجهرا مشخص می "هابحران"ها که در واقع آن

وجود دارد. تصادفی بودن بر عدم تعیینی استوار است که چرا و چگونه روابط 

توانند اصالح شوند و یا تغییر یابند، تا برای از سرگیری انباشت مناسب اجتماعی می

تواند اشکال جدید فنی و سازمانیابی را در خدمت خود بگیرد، ند، و آیا سرمایه میباش

شود که و اگر آری، با چه سرعتی. این تصادفی بودن به خصوص به این امر مربوط می

تواند آیا دولت از توانایی مداخله در متوقف کردن بحران برخوردار است، و آیا می

 از سرگیری انباشت را فراهم کند. زیربنای نهادی الزم برای تامین

ی که هم مشخصه -0801کیش مالی در اوایل های راستاز این جهت سیاست

-کننده برای حفظ معیار طال و هم در ظرفیتداری رهبریهای سرمایهی دولتاولیه

برای تبدیل یک رکود به  -کننده در نهادهای دولتی ریشه داشتهای محدود تنظیم
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ی ظرفیت نهادی از طریق ی حیاتی داشت. و این رشد گستردهبهجن "رکود بزرگ"

داری اساسی به نیودیل و جنگ دوم جهانی بود که برای حفظ تجدید حیات سرمایه

ها در بخش اعظم این دهه عدم تمایل دولت 0821ی رفت. در بحران دههشمار می

تصحیح "د و برای تحمیل انضباط ضدتورمی بر سرمایه و کار، تورم را بدتر کر

و در  0828تر. هنگامی که فدرال رزرو آمریکا در اواخر احتمالی را به مراتب بزرگ

تالش کرد که فشار تورمی را با افزایش سریع نرخ بهره کنترل کند. اقدام  0821اوایل 

ها ها و شرکتاو به سرعت در مقابل بحران اسناد تجاری و تاثیر منفی آن بر بانک

رغم ترس از بیکاری که معموال نرخ باالی تورم (. و علی08ر داشت)نتیجه معکوس در ب

های بعد از ترین موج اعتصابشود، این اقدام در آن زمان، با گستردهسبب آن می

ی بعد از آن که رکود تورمی اعتماد به نفس جنبش رو شد. صرفا یک دههجنگ روبه

تقات مالی از بین برد، پل ولکر کارگری را در برابر ضد بسیج سرمایه و رشد بازار مش

های بهره حتی باالتری را حفظ کند که قادر شد برای تقویت راه حل فدرال رزرو نرخ

 اساسی بود.  2360ی برای حل بحران دهه

-های ساختاری به این امر برمیی ضروری برای درک مناسب بحرانسومین نکته

های ها در باره بحرانگیریز تصمیمها به الگوی متفاوتی احل آنگردد که چگونه راه

حلی به سادگی کمی حل یک بحران ساختاری، راهکند. چون راهبعدی ربط پیدا می

سیاسی و حتی فرهنگی  -اقتصادی -حلی است که بر روابط اجتماعینیست، بلکه راه

ز حل بحران اواخر قرن نوزده، راه را برای نوعی از تمرککند. راهبه شکل کیفی اثر می

ها کامال بر سرمایه هموار کرد، و این بدین معنا ست که طی رکود بزرگ، شرکت

عکس اواخر قرن نوزده به جای قیمت، تولید را پایین آوردند. و بدین ترتیب بحران 

های نظامی که سنگ بنای ی نیودیل تا هزینهی دولت از برنامهتر شد. مداخلهوخیم

های کینزی بعد از جنگ را گذاشته بود، روش داری و پذیرشبهبود موقعیت سرمایه
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به اشتغال تقریبا کامل انجامید که به طبقه کارگر  0821ی ی خود در دههبه نوبه

اعتماد به نفس و قدرت برای افزایش مزدها و مقاومت در برابر فشارهای محل کار 

تاد، ی هفهای دههموثر بود. حل بحران 0821ی بخشید، که در کاهش سود در دهه

های کارگری توام با مقررات آزادسازی را دربر شکست اتحادیه 0801ی برخالف دهه

 داد.داری را نه محدود، که گسترش میهای جهانی شدن سرمایهگرفت که گرایشمی

ناممکن است که  0821ی حل بحران ی شیوهخصلت بحران کنونی بدون درک اولیه

ی بعد فراهم کرد. عدم درک این در سه دهه های درجه دوشرایط را برای بحران وام

ی قدرت و بحران کنونی را از نظر درجه 0821های بنیادی بین بحران نکات تفاوت

آموزی نهادی المللی کار و درسطبقه کارگر، تحول مناسبات مالی، فنی و تقسیم بین

 سازد.ها را آشفته میها و بین دولتدر درون دولت

 

IV 

تواند از لحاظ صرفا می -لین بحران ساختاری قرن بیست و یکاو -بحران کنونی

داری آن چنان که در نیمه دوم قرن پویایی تاریخی و تضادهای بخش مالی سرمایه

آن چه را که اریگی به  81و  91ی بیستم تکامل یافته است فهمیده شود. در دهه

داری عمدتا مایهسر"برد که جانشین نام می "داری عمدتا انحصاریسرمایه"عنوان

دهد. می "داری عمدتا مالی شدهسرمایه"شده است، اکنون جای خود را به  "رقابتی

-های مختلف و زمانها، مکانتر سرمایه مالی بین بخشاین اصطالح بر تحرک وسیع

چون یعنی ویژگی سرمایه مالی هم -های متفاوت)به خصوص از طریق مشتقات مالی(

کند که طی این دهه رقابت ملی و بین المللی را به داللت می -"مجرد"سرمایه عام یا 

طور وسیع شدت بخشیده و در عین حال امکان شکنندگی مالی به درجات شدیدتری 

 را فراهم کرده است.
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همواره با معضالت مفهومی  "داری مالیسرمایه"اما درست همان گونه که اصطالح 

های رایجی همراه نیز با درک "لی شدهداری ماسرمایه"همراه بوده است، همین طور 

کنند. استنتاج خواری آن تکیه میاست که صرفا بر خصلت احتکاری، انگلی یا رانت

ی کننده است، بیش از همه به علت این که حوزهاین مطالب از این اصطالح گمراه

با هم های متعدد و مهمی، امروزه بیش از هر زمان دیگر در پیوند مالی و تولید به راه

ی هشتاد به العاده بازارهای مالی از دههقرار دارند. بدین ترتیب در حالی که رشد فوق

ی موجود انجامید، این امر در العاده پُر خطر و به مراتب بیش از نقدینهمعامالت فوق

واقع به دالیلی تحمل شد که از پویایی رقابتی و توان خودِ بخش مالی بسیار فراتر 

مر نه تنها به علت کارکرد آن، بلکه به علت نقش اساسی آن در توسعه رود. این امی

ای بوده است که در تولید کاالها و خدمات غیرمالی به داخلی و جهانی سرمایه

 رود.کارمی

المللی شدن بخش مالی برای عملیات حفاظتی و پخش خطر همراه با ادغام بین

هم کرده است که دالر در مرکز آن گذاری، تولید و تجارت امکان فراجهانی سرمایه

-ی جهانی که بدون آن بینقرار دارد. رشد بازار مشتقات مالی برای اقتصاد پیچیده

های مستقیم خارجی بسیار گذاریالمللی شدن سرمایه از طریق تجارت و سرمایه

چنین برای آورد. بخش مالی همی مساعدی به وجود میشود زمینهمحدود می

سودآوری عمومی از طریق تاثیر بر ارزش سهام]در بازار بورس[، و برقراری مجدد 

ها و ها از طریق آن، و ایجاد انضباط طبقاتی در درون شرکتادغام و تصاحب شرکت

کند، و بدین وسیله نرخ استثمار و رشد بارآوری ها نقش ایفا میتوزیع سرمایه بین آن

بخشد، نه انباشت سرمایه رونق می دهد. بخش مالی به طور مستقیم، بهرا افزایش می

آوری باال، بلکه با دار در فنداران سهامگذاری به وسیله سرمایهصرفا از طریق سرمایه

ای و نظام اطالعات مالی. در عین حال داری رایانههای خود در بانکرشد نوآوری
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اضای گیرد در حفظ تقتر در اختیار مردم زحمتکش قرار میاعتباری که هر چه بیش

ای ای از رکود مزدها و نابرابری اقتصادی فزاینده اهمیت ویژهکنندگان دورهمصرف

 کند.پیدا می

نیز  21ی داری در دههی سرمایهی بخش مالی در اقتصادهای عمدهاهمیت فزاینده

ثبت شده  21ی مشهود بود. این امر در نقش بخش مالی در حل بحران اقتصادی دهه

ریق نقش جهانی موسسات وال استریت و قمر آن یعنی مرکز است، به خصوص از ط

داری فدرال رزرو امریکا و سایر ی خزانهها با شبکهی آنمالی شهر لندن، و رابطه

ی مالی جهانی، ی دالر در شبکه. سلطه2های مرکزی جی های مالی و بانکوزراتخانه

کند. در واقع از ت میی جهانی موسسات مالی امریکا را منعکس کرده و تقویسلطه

و  -زمانی که برتون وودز، دالر را به عنوان ارز جهانی با قیمت ثابت به طال معرفی کرد

ی هفتاد هنگامی که جدایی دالر از طال، نقش پولی دالر را به خصوص از اوایل دهه

)همان "گوییم( از آن سلب کردمثل مس، نیکل و نقره)از کنف ، صدف سخنی نمی"

داری امریکا به بازار اوراق خزانه -گوید(برگر به شوخی در باره آن میندلطور که کی

عنوان مبنایی برای تمام محاسبات ارزش در اقتصاد سرمایه جهانی نقش بازی کرد. 

-ای بوده است که برای این که اوراق قرضه امریکا به عنوان گردابی پساین امر پایه

لی خود جذب کند، به خاطر اعتبار ارزانی که انداز سایر کشورها را به بازارهای ما

تر کند و برای موفقیت وسیعی جهان تثبیت میچون بازار مصرف عمدهامریکا را هم

  ی پایانی قرن بیستم.داری امریکا در دههسرمایه

دادند. داری تحت هدایت بخش مالی به رشد خود ادامه میاما تضادهای سرمایه

برای استفاده از نرخ   0828رخش فدرال رزرو امریکا در یک  عامل محرک عمده در چ

بهره باال درهم شکستن تورم بود که این موسسه شروع کرده بود مثل یک بانک 

مرکزی جهانی عمل کند، با مسئولیت گزاف برای حفظ نقش ضروری دالر در 



المللی نظام مناسبات بین  

 239 

ی مالی جهانی، شرایط در داری جهانی. شکنندگی ناشی از رقابت در شبکهسرمایه

ها های مالی شد، که مقابله با آنی هشتاد به بعد موجبِ یک سلسله بحراناوایل دهه

به مداخله مکرر دولت نیاز داشت، نه صرفا با مشاهده اولین عالمت بحرانکه به تزریق 

تر به داخل امریکا، رقابت بین نقدینگی در نظام اقدام کند. با جریان نقدینگی بیش

شد، و به کاهش نرخ بهره و سودآوری مالی انجامید. در  دهندگان داخلی تشدیدوام

های مالی به جستجوی بازارهای جدید پرداختند، اما در واکنش به این امر، شرکت

تری قرض دادند. در ی خود مقدار بیشی پایهها و سرمایهعین حال نسبت به سپرده

با  -انجامید که اکنون  ی موثر پولواقع اما، این امر به افزایش وسیع اعتبار و عرضه

ها تر شرکتی پایین وارادت و توانایی بیشدر نظر گرفتن شکست طبقه کارگر، هزینه

ها شد تا تورم موجب تورم دارایی -گذاری با درآمدهای داخلی خودبرای تامین سرمایه

ها به شکل افزایش قیمت سهام و اوراق قرضه همراه با ها. افزایش تورم داراییقیمت

ها ها، و رشد پویایی بخشتغالت به خودخودی تضادی با افزایش سودآوری شرکتمس

العاده در صنعت ساختمان. اما رقابت و در اقتصاد جدید ندارد، چه رسد به رشد فوق

 احتکار در بخش مالی چندین حباب مالی به وجود آورد

به عنوان های مالی پیاپی، و عملکرد دولت امریکا نقش فعال در مدیریت بحران

برای ایجاد اطمینان در بازارهای مالی نقش اساسی  "مامور آتش نشانی"آخرین 

شد. این های بعدی میگیری حبابو شکل "آسیب اخالقی"داشت. اما این امر باعث 

کشد یک داری از اقتصاد پا پس مینظر که دولت در جریان جهانی شدن سرمایه

ها در کشورهای شود.، چون دولتمیاسطوره ایدئولوژیک نئولیبرالی محسوب 

ها تری به بانکهای بیشی مالی جهانی پولداری در مرکز شبکهپیشرفته سرمایه

های دهند که در بحرانها به مردم تضمین میکنند، در حالی که آنتزریق می

 تری را بر بازارها اعمال خواهند کرد.کشورهای پیشرفته عموما انضباط مالی وسیع
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داری، به علت کاهش سود کنونی برخالف سه بحران ساختاری دیگر سرمایهبحران 

-گذاری در اثر مازاد انباشت به وجود نیامده است. در امریکا، سود و سرمایهیا سرمایه

ی نود، با قدرت افزایش یافت. بعد از یک کاهش کوتاه در گذاری به ویژه در اواخر دهه

به  2112سال بعد قبل از وقوع بحران در اوت  آغاز قرن جدید، سودها دوباره طی دو

ای رشد پیدا کرد. بخش مالی به گذاری به طور قابل مالحظهاوج رسیده، و سرمایه

گذاری دسترسی داشت)از نظر سود، جریان نقدینگی و اعتبار نقدینگی الزم به سرمایه

-خود در سالترین حد گذاری واقعی ساکنان خارجی نسبت به پایینارزان(، و سرمایه

و ربع  2114دهد. و در واقع به طور متوسط بین های اول قرن جدید، افزایش نشان می

-(. این صرفا بعد از بحران مالی بود که سودها و سرمایه20تر شد)بیش %2/2، 2119اول 

 کنند.گذاری کاهش پیدا می

دن را باید در اهمیت در حال افزایش مالی ش  "بحران بزرگ مالی"های ریشه

ها در امریکا سراغ گرفت، رشدی که، بدون نقش حیاتی دولت و اثرات آن در رهن

فرسایش قدرت طبقه کارگر قابل فهم نیست. حمایت دولت از مالکیت خانه)از طریق 

های حمایتی و دسترسی نهادی به اعتبارات( دیرپا بود، و عاملی گسترده در مالیات

رفت. فشارهای موثر دولت در رکود به شمار می داری امریکاادغام کارگران در سرمایه

های اجتماعی، وابستگی طبقه کارگر به درآمدهای طبقه کارگر و از بین رفتن برنامه

ها در رشد شان را افزایش داد. همراه با این، رهنهایارزش در حال صعود خانه

ها به اوراق بازارهای مالی نقش موثری داشتند: عامالن دولت امریکا در تبدیل رهن

بهادار در انفجار عمومی اوراق بهادار و سقوط نهایی بازارهای مالی داخلی و جهانی 

 (20کننده ایفا کردند.)نقش تعیین

پیوند نزدیک بین بخش مالی و دولت و نقش مرکزی آن در ایجاد و ترکیدن حباب 

ی کنندهالعاده شمسکن در آمریکا، تاثیر جهانی عمیق برجای گذاشت. در متن فوق
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داری آمریکا روی آوردند. بهره گذاران به اوراق مطمئن خزانهنظام مالی جهانی، سرمایه

 2111پایین در آمریکا که بازتاب سیاست پولی بود، برای جلوگیری از رکود در اوایل 

ریزی شده بود. اما سودها و درآمدهای کاهش یافته، رقابت در بخش مالی جهانی طرح

ها در دراز مدت کرد. مطمئن بودن رهنتر تشدید میبه سود بیش را برای دستیابی

ها توسط حکومت امریکا تضمین شده بود، اطمینان مردم را به که بخش وسیعی از آن

کرد. این امر وام مسکن را به خصوص برای تر میها بیشافزایش مداوم قیمت خانه

-پایین وام بگیرند، و با سرمایه یتوانستند با نرخ بهرهگذارانی که اکنون میسرمایه

های کرد. الیههای رهن عایدی باالتری داشته باشند، جذاب میگذاری آن در بسته

وسیعی از طبقه کارگر امریکا در مقابل کاهش مزدها و توزیع نابرابر درآمد که در حال 

-و میشان رهایی خانههای تورم یافتههای ثانوی براساس ارزشافزایش بود، به رهن

 آوردند. 

اندازهای موثر کارگران را از بین برد و به کاهش ترکیدن حباب مسکن، ثروت و پس

کنندگان امریکا منجر شد؛ و اثراتی ایجاد کرد که ترکیدن عمومی مخارج مصرف

ی رهنی در حباب بازار سهام ایجاد نکرده بود. ارزیابی و فروش اوراق بهادار با پشتوانه

سراسر دنیا بسیار دشوار شد. با در نظر گرفتن تاثیر این عامل همراه  بازارهای مالی در

ترتیب بر توانایی اقتصاد در نقش مصرف با بحران مسکن بر مصرف عمومی، و بدین

کننده برای کاالهای سایر نقاط دنیا، این توهم را به وجود آورد که شاید مناطق دیگر 

 سرعت پایان پذیرد.بتوانند از بحران در امان بمانند، اگر به 

انجامید  0828ترین بحران مالی بعد از یک عامل مهم در ایجاد شرایطی که به بزرگ

ها، عناصر داری که در آنضعف طبقه کارگر بود، برخالف سه بحران دیگر سرمایه

های کارگری با قدرت طبقه کارگر برجسته بود. به خصوص در امریکا ضعف اتحادیه

های ی خود، وابستگی شرکتی در پیوند بود، که به نوبهبرقراری مجدد سودآور
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کرد. این امر در ابتکار و فروش خدمات جدید صنعتی را به اعتبار مالی محدود می

ها موثر بود، و ها به عالوه خدمات مالی به شرکتداری از سوی بانکمشاوره و حساب

ای بخشید. این ویژه کنندگان اهمیتبه بازار اعتبار در حال گسترش در بین مصرف

داری های جدید نیز برای سرمایهپذیریآمیز بود آسیبامر به همان اندازه که موفقیت

ها را افزایش دهند، و توانند مالیاتهای مقروض میمالی شده به وجود آورد. دولت

توانند با فروش اوراق قرضه یا تجدید سازماندهی کار برای های مقروض میشرکت

شان هایتثمار درآمد خود را افزایش دهند، اما کارگران مقروض و خانوادهافزایش اس

تری به کار بپردازند، و اگر این امر توضیحی بر رشد های طوالنیتوانند ساعتصرفا می

تر در مقابل عدم توانایی کارگران برای قروض خانوارها باشد، بخش مالی هر چه بیش

وند. به عالوه چون حدود سه چهارم قرض شپذیرتر میپرداخت قروض خود آسیب

ای بر کل خانوارها در امریکا به شکل رهن بود، ترکیدن حباب مسکن تاثیر بالواسطه

چون پیوند  -برخالف سقوط قیمت سهام یا حتی اوراق قرضه -اقتصاد برجای گذاشت

مستقیمی بین رهن با بخش ساختمان، مُبل و وسایل خانگی وجود دارد. ارزش 

سقوط کرد و این امر به سرعت به  -مسکن و بازنشستگی -های عمده کارگران دارایی

ها به مصرف انجامید، با اثرات فوری بر صنعت در امریکا و زوال توانایی و تمایل آن

 سایر کشورها.

کننده بعد که از لحاظ اتکا به اعتبار مصرف -دراین جا تحوالت در صنایع اتوموبیل

های ار اساسی است. درقبال رقابت شدید از سوی شرکتبسی -از رهن قرار دارد

شرکت متعلق به  0های اروپایی( استراتژی تر از سوی شرکتژاپنی)به میزان کم

، تمرکز و تولید اس. یو. وی و کامیون کوچک با سود 0891ی دیترویت از اواخر دهه

و بیکاری اندک ها بر روی تداوم نرخ پایین بهره، قیمت پایین بنزین باال بود. آن

گذاران مالی که از ، سرمایه2112کردند. اما با وقوع بحران در تابستان حساب می
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داری امریکا راضی نبودند به کاالها روی آوردند. رشد درآمد اندک اوراق مطمئن خزانه

دالر که نسبت به سطح  041ای بیش از بشکه 2119انفجاری قیمت نفت)در تابستان 

برابر بود(، همراه با درهم شکستن اعتبارات و افزایش عدم امنیت پیش از بحران دو 

شغلی باعث متوقف شدن فروش وسایل نقلیه )فروش اس.یو. وی و کامیون کوچک 

سقوط کرد(. سه شرکت متعلق به دیترویت قبل از بحران به سرعت سهم بازار  21%

-کرایسلر را در حوزههای وارده جنرال موتورز و خود را از دست داده بودند و خسارت

ی خود شان در امریکا به ورشکستگی کشاند )فورد به علت نقدینه ذخیرههای عملیات

کنندگان قطعات اتوموبیل. چون جان به در برد(، با عوارض جانبی زیاد برای تولید

ای بر اقتصاد دارد. این امر بحران را در العادهصنعت اتومبیل اثرات تشدیدکننده فوق

المللی. این تر کرد، با اثرات فوری در سطح بینگیری وخیمبه شکل چشمامریکا 

کند. با زمان تدوام مرکزیت دولت امریکا را در اقتصاد جهانی برحسته میبحران هم

-العاده برای اوراق خزانهپیشرفت بحران صعود دالر امریکا در بازار ارز و تقاضای فوق

شود، و دولت امریکا معیار دالر محسوب می داری امریکا بازتاب وابستگی جهان به

کند. اوراق قرضه به این علت مورد چون ضامن نهایی ارزش عمل میچنان همهم

داری به العاده ناپایدار سرمایهی ارزش در جهان ِ فوقترین ذخیرهتقاضا بود که ثابت

مشتقات  از -رفت. نقش مرکزی دولت امریکا از لحاظ مدیریت جهانی بحرانشمار می

کند تا نظارت به های دیگر را به دالر تامین میمالی مربوط به ارز که نیاز مبرم دولت

در جریان  -های مرکزی و وزرات دارایی کشورهای مختلفهمکاری در بین بانک

المللی نکته قابل توجه حدود همکاری های بینبحران تایید شد. در عین ظهور نقش

 داری بود.های سرمایهعمومی بین دولت

داری و قبل از بحران، اندیشمندان مکاتب مختلف اقتصادی، مرز بین بحران سرمایه

بینی عدم تعادل در کسری تراز بازرگانی کردند، با پیشانحطاط امریکا را مخدوش می
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ها به سقوط دالر و که به نظر آن "اضافی"ی جهانی دالرهای امریکا همراه با ذخیره

ها علت بحران نبود، برعکس با نجامد. اما در واقع این عدم تعادلافروپاشی شدید می

های جهانی به امریکا هجوم آوردند. از این لحاظ این افزایش عدم اطمینان سرمایه

-داری امریکا به این کشور کمک میهای خارجی با خرید اوراق خزانهنظر که دولت

 کنند، با وقوع بحران سرانجام کنار گذاشته شد.

ه بحران به سبب عدم تعادل تجاری و جریان سرمایه رخ نداد، اما این عدم گرچ

ی اساسی شوند، جنبهی حل آن میها بر حوادثی که مربوط به مدت و شیوهتعادل

دارد. در واقع تداوم کسری تراز بازرگانی و نه حذف آن، شرطی مهم برای حفظ 

کشی و بهبود اقتصاد ای ریاضتتقاضای جهانی است. در قبال فشارهای نئولیبرالی بر

جهانی. این امر به آن معنا نیست که جهانی شدن عدم توازن تجارت و جریان سرمایه 

کند. این المللی نسبت به عدم تعادل بین مناطق اقتصاد ملی را بی اهمیت میبین

گیرد که اقتصاد جهانی هم از لحاظ ملی نامتقارن است و نظر این نکته را نادیده می

از نظر طبقاتی دارای ساختار. به علت جایگاه مرکزی دولت و سرمایه امریکایی در  هم

اقتصاد جهانی، کسری تراز بازرگانی و مالی طی بحران، دالر را تضعیف نکرده است. 

پراکندگی جهانی تولید، بازتاب ضعف سرمایه و امپراطوری امریکا نباید تلقی شود، 

داری جهانی به رهبری دولت، نظام ها در یک سرمایهبلکه به معنای ادغام سایر اقتصاد

های چندملیتی امریکایی باید تلقی شود. ورود سرمایه به داخل و خروج مالی و شرکت

 سرمایه از آن  جدا از این مطلب قابل درک نیست.  

ی یورو اند که شدیدترین ضربه را در جریان این بحران های منطقهاین دولت

ی بدیل نسبت به دالر تحت ها به عنوان ارز ذخیرهارز جدید آن که -اندمتحمل شده

و به کمک مستقیم امریکا از طریق مشتقات مالی مربوط به  -فشار قرار گرفته است

المللی پول نیاز دارند. این امر سرانجام بانک ارز و کمک غیرمستقیم صندوق بین
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ال رزرو را تعقیب کند. اما مرکزی اروپا را مجبور کرد که برای تسهیل کمی راه فدر

تواند صرفا به این شرط که ریاضت مالی در سراسر اروپا اِعمال شود. اما این حادثه می

تر ی جهان در آخرین وهله بیشاروپا و بقیه جهان را به امریکا به عنوان مصرف کننده

الئم های محرک اقتصادی خود را وارونه کند، تمام عوابسته کند. اگر امریکا سیاست

شود. این که بهبودی که تاکنون مشاهده شده است به شکل خطرناکی خنثی می

دهد که واشنگتن تا چه حد امریکا تا کنون به این اقدام متوسل نشده است، نشان می

در تمایز فاحش با  -داری جهانی مسئولیت پذیرفته استدر مدیریت اقتصاد سرمایه

 برلین یا بلژیک.

بتواند به عنوان کانون  21 -راطوری امریکا با این که جیاین جنبه از نقش امپ

های های مرکزی دولتمدیریت بحران و هماهنگی سیاسی بین وزرای دارای و بانک

بشود به بوته آزمایش  2-داری جهانی جایگزین جیکننده سرمایهی رهبریپیشرفته

ی بینی در دهههای مالی بیناگذاشته خواهد شد. در حالی که در یک سلسله بحران

های ریاضتی نیاز داشتند و های در حال رشد بودند که به سیاستاین دولت 81و  91

به بازارهای مالی خود نقدینه تزریق کردند، تجویزها برای  2 -های جیحتی دولت

های داری در این بحران ساختاری معکوس شده است. اکنون دولتشفای سرمایه

ها ازسوی امریکا به اند، آنداری جهانی ادغام شدهبزرگ در حال رشد در سرمایه

اند. این کار یک شبه تحریک اقتصادشان برای افزایش تقاضای جهانی تشویق شده

تواند انجام گیرد. دقیقا به علت تحول شرایط کار و مزدها برای کارگران تازه نمی

پا به ریاضت ی کشورهای جنوب جهانی. با در نظر گرفتن اقدام اروپرولتریزه شده

مالی همراه با اصالحات ساختاری نئولیبرال یک پرسش کلیدی این است که مصرف 

تواند رشد کند، و تا چه عمومی در جنوب و به خصوص در چین با چه سرعتی می
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تواند این روند را پشت ی جهان میترین مصرف کنندهی بزرگمدت امریکا به مثابه

 سر بگذارد.

 

V 
د کارگران را به صحنه دعوت کنیم. رشد وسیع پرولتاریای جهانی در این جا ما بای

هایی در جهت برابری مزدها و داری است گرایشکه شرط الزم جهانی شدن سرمایه

های کارگری در کشورهای کند. تالش مداوم اتحادیهشرایط در سطح جهانی ایجاد می

ضت مالی کنونی که داری تا حدی بازتاب این واقعیت است. ریاپیشرفته سرمایه

های آخرین اتحادیه –کند های بخش عمومی را ضروری میی شدید به اتحادیهحمله

 صرفا تداوم این امر است. -اندکه با تراکم قابل مالحظه باقی مانده

دهی و مبارزات طبقه فعلیت کامل این گرایش در شرایط کنونی جهان به سازمان

های چندملیتی به دو دلیل به در چین. شرکت کارگر در جنوب وابسته است به ویژه

ی ی انباشت مبتنی بر صادرات با هزینهاند: نخست مشارکت در شیوهچین جلب شده

-کار ارزان و فروش نهایی به کارگران با سطح باالی زندگی در جهان پیشرفته سرمایه

بخش  انداز مصرف وسیع در بینداری. اما در همان زمان شرکت چندملیتی با چشم

داری وجود اند. در این جا منابع بین سرمایهای در چین نیز جذب شدهقابل مالحظه

شود، گذاری دیده میدارد، که برخی اوقات در یک شرکت چندملیتی یا بانک سرمایه

و اکنون در درون طبقه حاکم چین ظاهر شده است. اختالفات کنونی که کارگران 

کند. این امر در هر چه حادتری را مطرح می هاییچینی در آن درگیر اند گزینش

شود که افزایش مزد قابل توجهی را سبب شده است، مالحظه می 2101موج اعتصابات 

-های کارگری چین دیده نمیای در اتحادیهدهی قابل مالحظهاما هنوز تغییر سازمان

اسی هر چه توان گفت که آیا مبارزات طبقه کارگر در چین به ت(. از قبل نمی20شود)
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های جدید سوسیالیستی از برد یا به تعریفگرایی فردی غربی راه میتر از مصرفبیش

 نیاز، توانایی و آرزوها.

تواند بر جهتی که طبقات غربی برای برون رفت آن چه که روشن است نتیجه نمی

 گیریگیرند اثر بگذارد یا تحت تاثیر قرار بگیرد. جهتاز بحران کنونی در پیش می

مبارزات طبقه کارگر غرب در قرن بیستم راهی طوالنی و متناقض طی کرد، تا 

گرایی فردی را در پیش بگیرد و نه خدمات جمعی، دولت و اقتصاد دموکراتیزه مصرف

های کارگری برای حفظ این امر نیز مورد تردید شده را. اکنون حتی توانایی اتحادیه

های زیست مر در بستری از محدودیتشدید قرار دارد. به خصوص هنگامی این ا

داری در نظر گرفته شود. این که آیا تعریف دوباره و رادیکالی از محیطی رشد سرمایه

سطح زندگی در متن مبارزات طبقه کارگر در شمال و جنوب قابل طرح است بیش از 

 هر زمان دیگر در دستور روز قرار دارد.

م آغاز شود، اما در همان زمان در جهت ی مردواسطهاین امر باید با نیازهای بی

(. هر 11داری صورت گیرد)تقویت توانایی مردم برای عمل مستقل از منطق سرمایه

های اجتماعی کارگران انداز، شغل یا برنامهشکل از مقاومت در دفاع از مسکن، پس

می نظیر دفاع از بهداشت عمو -ترباید فعاالنه تشویق و حمایت شود. مطالبات عمومی

و گسترش آن برای دربر گرفتن بهداشت دندان و دارو برای همگان، رشد نظامی از 

 -بازنشستگی عمومی و واقعا مناسب، وسایل رفت و آمد عمومی، آزاد، قابل دسترس

تری برخوردار دهند و هم از وزن استراتژیکهم مشکالت مردم را مورد توجه قرار می

وابستگی طبقه کارگر را از حیث تامین امنیت به  اند. دستیابی به این گونه مطالبات،

دهد، همبستگی طبقاتی را به خاطر تاکید بر حقوق  کارفرمایان و بازار کاهش می

تر ارائه خدمات عمومی را کند، و امکان وسیععمومی و نیازهای جمعی تسهیل می
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ثبیت ی آن با شهر پیرامون آن تنظیر مسکن که احساس جدیدی از جماعت و رابطه

 کند.می

از این نظر که چگونه، چنین خدمات اجتماعی گسترده باید تامین مالی شود، این 

ها به طور جدی مطرح شد، نکته حایز اهمیت است؛ آخرین باری که ملی کردن بانک

داری این خواست در واکنش به به بحران ی سرمایهحداقل در کشورهای پیشرفته

د، که تشخیص داده بودند که تنها راه برای فایق و از طرف عناصری از چپ بو 0821

آمدن بر تضادهای دولت رفاه کینزی به شکلی مثبت، این است که نظام مالی را تحت 

کاران نیز در جریان بحران کنونی کنترل عمومی در آورند. از آن جا که حتی محافظه

ی ست که شیوهها را مطرح کردند، از این رو بسیار مهم اشکلی از ملی کردن بانک

ها را با تقاضای اساسا دموکراتیک برای تبدیل کل ملی کردن موقتی برای نجات بانک

اندازهای ملی بر مبنای کامال متفاوت نظام مالی  به یک نهاد عمومی برای توزیع پس

گذاری حاکم است. این اقدام ها و سرمایهقایل به تمایز شد که در حال حاضر بر بانک

سازد، و بدین و سرمایه مطابق با معیارهای دموکراتیک را ممکن می توزیع اعتبار

گیرد، بلکه المللی کنترل سرمایه را در بر میترتیب نه تنها در پیوند با بخش مالیه بین

شود، چون معنای این اقدام گذاری داخلی را نیز شامل میچنین کنترل بر سرمایههم

مالی نیست. بنابراین خواست ملی کردن  چیزی جز تغییر جهت در استفاده از بخش

تر، که از نیاز در جهت های وسیعها نقطه آغازی است برای پیشبرد استراتژیبانک

خیزد. این نیاز داری معاصر برمیهای ساختاری در برابر مشکالت الینحل سرمایهبدیل

ریزی هبرای تحول نهادهای اقتصادی و سیاسی را در جهت حفظ و پیشبرد روند برنام

 سازد.دموکراتیک برجسته می

ها در شدت بحران اقتصاد جهانی یک بار دیگر نشان داده است که چگونه دولت

ها و احزاب جدید داری دخالت دارند، و نیاز برای بنای جنبشغیرعقالنی بودن سرمایه
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-دولت دهد.داری مورد تاکید قرار میهای سرمایهرا برای فراتر رفتن از بازارها و دولت

کنند مجبور اند که کارگران ها حتی هنگامی که در جهت تشویق اقتصاد عمل می

های ها را کاهش دهند و از شرکتبخش دولتی را اخراج کنند، یا مزد و حقوق آن

خواهند که همین اقدام را در دستور قرار دهند. در حالی که نجات داده شده نیز می

شتقات مالی را به علت ایجاد بحران مورد سرزنش ی مها، بازارِ بسیار شکنندهدولت

حلی برای ی مشتقات مالی اعتبار گاز کربنیک به عنوان راهدهند، معاملهقرار می

کنند. در مقابل چنین اقدامات روشنی ما به طرح بحران گرمایش زمین را تشویق می

-ین شغل وابستههایی که به اها و محلهحلی که شغلراه -حل قوی نیاز داریمیک راه

اند را نجات دهند، به طریقی که در جریان بحران کنونی تولید را به اولویتی قابل 

داری حلی که از منطق بازارهای سرمایهراه -دفاع از حیث زیست محیطی تبدیل کند

 گسست کند، به جای این که نهادهای دولتی را در خدمت خود بگیرد.

در باره روند احیای  2456-54در آغاز بحران مارکس در همان یادداشت گروندریسه 

اش، بدون این که به خودکشی اقدام داری و به کارگیری کامل نیروهای مولدهسرمایه

که این روند سنگ ":نویسدمی "تضادهای آن"داری و کند درباره ادامه رشد سرمایه

صلی تولید و بنایی است که کارگران برای فراتر رفتن از نقش خود به عنوان بازیگر ا

تبدیل آن به بازیگر اصلی در جامعه به آن نیاز دارند. شرط اصلی برای ایجاد چنین 

کاهش عمومی کار الزم جامعه به حداقل که برای رشد فرد در "ای این استجامعه

های هنری، علمی و غیره الزم است، در وقت آزاد شده و امکانات فراهم شده زمینه

 (22.)"برای همگان

تر باشد، هر قدر مشکالتی که نخبگان داخل و خارج از که بحران عمیق هر قدر

تر، ها وسیعدولت با آن روبه رو هستند دشوارتر باشد، و هر قدر خشم مردمی علیه آن

دهد به کاری سخت و گذاری قرار میچالشی که بحران کنونی در مقابل سرمایه
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زمانی که مردم برای تغییر جهان به باورمند توسط گروه وسیعی از فعاالن نیاز دارد. 

آن نیاز دارند نیز از زمره دالیلی است که برای کاهش زمان کار وجود دارد. این زمان 

از فرصت الزم برای مبارزه در جهت اصالحات فوری تا تالش برای ایجاد توانایی برای 

که این  گیرد. روشن کردن این نکتهریزی دموکراتیک در آینده را در بر میبرنامه

ها و شرطی استراتژیک برای ایجاد جنبشوظیفه، در دستور روز قرار دارد، پیش

احزاب جدید، و احتماال نهادهای دولتی جدید است که برای تبدیل سوسیالیسم قرن 

 رود.  بیست و یک به امکانی واقعی، امری ضروری به شمار می
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 ها:یادداشت

، لندن، "گروندریسه کارل مارکس"در مارچلو موستو،  0922-9مارکس در  "اب بحرانکت"میشائیل کراتکه، -0

کند که یکی از مقاالت مارکس برای نیویورک تریبون چنین اشاره می. کراتکه هم022-22، ص ص 2119راتلج، 

بود. تا  خواهد 0944بینی کرد که واکنش دولت انگلیس در مقابل بحران، تعلیق قانون بانکی به درستی پیش

 بانک برای حل مشکل نقدینگی بتواند اسکناس چاپ کند

-ای در باره سالنامه، یادداشت زندگی"زندگی مارکس هنگام نگارش گروندریسه"به نقل از مارچلو موستو،  -2

 .020، در گروندریسه مارکس کارل مارکس، در موستو، ص 0922-9های 

، گروندریسه، ترجمه مارتین نیکوالوس، هارمونورث، پنگوئن، در کارل مارکس 2فصل درباره پول، یادداشت -0

 .401-221، ص ص 0820

 .299[، ص 0801]0890ردولف هیلفردینگ، سرمایه مالی، بیرگتون: نشر هاروستر، 

، 0990-0890ها در مارکسیسم غربی، داری: تاریخ تحول نظریهبه نقل از ف. ر. هانسن، فروپاشی سرمایه -2

 .02-2، ص ص 0892ل کگان، لندن، راتلج و پ

 همان جا. -2

 .20، ص 0822لوچیو کولتی، از روسو تا لنین: مطالعاتی در ایدئولوژی و جامعه، لندن، انتشارات نیولفت،  -2

 .21جا، ص همان -9

-02، ص ص 2112نگاه کنید به پیتر کاین، هابسون و امپریالیسم، آکسفورد، انتشارات دانشگاه آکسفورد،  -8

، مجله تاریخ اقتصادی، ، 0984 -084ارل. پ. پارینی و مارتین جی. اسکالر. تفکراتی نوین درباره بازار، . ک 000

0890. 

ی در دهه -ای نماد تکمیل قلمروی ملی بودآهن سراسر قارهراه"همان گونه که بروس کانینین میگوید:-01

اط دور بین شهرها و مزارع غربی جدا افتاده، ای به هم پیوسته بود. اما ارتبآمریکا یک امپراطوری قاره 0921

های مسطح پیرامونی مثل لوس آنجلس یک بازار ملی به وجود سرویس خدمات پستی پونی اکسپرس، و زمینه

( قلمروی ملی را پُر کردند. در همان زمان 0841تا  0981سال)تقریبا از  21نیاورد. در عوض مردم آمریکای طی 

ها و استفاده از ی صنعتی در جهان تبدیل شد... گرایش مسلط گسترش به طرف ساحلکه امریکا به قدرت پیشرو

، 2، شماره22المللی، جلد ، مروری بر مطالعات بین"هنوز قرن امریکایی". "بازارهای وسیع و نسبتا جدید بود

 .292، ص 0888

، نگاه 2114لیست ریجیستر، سوسیا"داری جهانی لئو پانیچ و سام گیندین، امپراطوری امریکا و سرمایه -00

 .2112، 01، ماتریالیسم تاریخی شماره "تاروپود امپراطوری"چنینکنید هم

 .299هیلفردینگ، سرمایه مالی، ص  -02

 .482، ص 0822های ارزش اضافی، قسمت دوم، مسکو، انتشارات پروگرس، کارل مارکس، نظریه -00
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، ص 2119دریش انگلس، مانیفست کمونیست، لندن، پلوتو، ای بر کارل مارکس و فرمقدمه"دیوید هاروی،  -04

 .24-2ص 

)نسخه اصلی  0829، 000نیولفت ریویو شماره  "داریبه سوی یک تئوری بحران سرمایه"جیوانی اریگی  -02

 در ایتالیا منتشر شده بود(. 0822در سال 

داری اروپایی به ه پیدایش سرمایهالمللی کی بینپدیده"همان طور که کولگو به نحو درخشانی دربارهی  -02

دهد که یک ی حاکم ملی به طور منفعل اجازه نمیگوید هیچ طبقهآن طور که مارکس می"گوید:می "وجود آورد

کنند که به امپریالیسم، ها تالش میی صنعتی برای از بین بردن نظم مجود شکل بگیرد، و آنارتش ذخیره

ی کارگران شان الزم است دست بیازد. همهنظم اجتماعی سلسله مراتب ای که برای حفظمهاجرت و هر وسیله

رغم نافرمانی اولیه، بسیاری از افراد قبل از مردن از شوند. علیبرای پیدا کردن نان منتظر سوسیالیسم نمی

، ص 0892گابریل کلگو، جریانهای اصلی در تاریخ نوین امریکا، نیویورک،  "کنند...گرسنگی به مهاجرت اقدام می

29. 

، 0882گرین، زنجیرهای طالیی: معیار طال و رکود بزرگ، نیویورک، نگاه کنید به خصوص به باری آیشن -02

 .0882ساز، پریستون داری جهانیهمین طور اثر او تحت عنوان سرمایه

شود ر میکه به زودی توسط ورسو منتش "داری جهانیایجاد سرمایه"این استدالل در اثر ما تحت عنوان -09

در  "انقباض سود"های مارکسیستی در مورد مورد بحث قرار گرفته است. اما ما این موضع را در پیوند با بحث

، 2، در مجله سیاست و جامعه، جلد "هاسودها و سیاست"همان زمان علیه دیوید یافی مطرح کردیم)لئو پانیچ

. به عالوه اخیرا 0892، لندن "گر در بحرانسیاست طبقه کار"(. همین طور فصل سوم کتاب 0822، 4شماره 

برنر افت و خیزهای چپ و سیاست طبقاتی، : ی گردش و نقطه آغازدر مقابل رابرت برنر)سام گیندین، نقطه

(. به عالوه برای کم اهمیت جلوه دادن مقاومت کارگران بر بارآوری به عالوه امتناع 2110سوسیالیست ریجستر)

پایین برای برقراری مجدد سود بعد از رکود بارآوری، کسانی که قدرت طبقه کارگر را  کارگران در پذیرش مزدهای

داری را در آن های جبرانی سرمایهتوانند تاثیر کامل هزینهکنند نمیبه عنوان عاملی در انقباض سود انکار می

-نها با رشد بارآوری ادامه پیدا میهای جبرانی نه تزمان ارزیابی کنند. با در نظر گرفتن منافع همراه با سود هزینه

ها برای ی قیمتی است که شرکتهای تولید کننده)که نشان دهندههای قیمتکنند، بلکه متناسب با شاخص

کند و کارگران نسبت به سرمایه تر از بارآوری رشد میهای جبرانی سریعکنند( هرینهمحصوالت خود دریافت می

 کند.تری دریافت مین افزوده شده، سهم بیشکه در جریان تولید صنعتی ارزش آ

، گزارش بانک "آیا پنجره تنزیل الزم است؟ دیدگاه پن سانترال"مراجعه کنید به چارلز . و کالومیرس،  -08

، 2118گیری گولدمن ساکس، نیویورک، ، و چارلز.د الیس، مشارکت: شکل0884فدرال رزرو، سن لویی، ماه مه 

 .2فصل 

 .010، ص 0890المللی: مجموعه مقاالت، لندن، برگر، پول بین س. پ . کیندل -21
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، 2112-80، تابلوی ب 2101، واشنگتن، چاپخانه حکومت امریکا، 2101گزارش اقتصادی رئیس جمهور،  -20

رشد متعدل "کند. به شکل زیر خالصه می 2112(. موقعیت را در سال 02 2گزارش اقتصادی رئیس جمهوری)

ی تقاضای قوی، سهم سود را در توازن است، همراه با رشد بارآوری ثابت، به عالوه مجموعهکه از لحاظ ساعت م

 ."به باالترین سطح افزایش داده است 0822درآمد ناخالص داخلی از 

-اقتصاد سیاسی بحران وام"از  02برای ارائه استدالل در این پاراگراف و پاراگراف بعدی نگاه کنید به فصل  -22

لئو پانیچ و مارتین  "امپراطوری آمریکا و اقتصاد سیاسی مالیه جهانی"در چاپ دوم در اثر  "های درجه دو

 .2118کونینگز. لندن ، 

 .2101ژوئن  09، روزنامه چین، "هاهای کارگری و نقش اتحادیهنارآرامی"مراجعه کنید به آنیتا چان،  -20

، گریگوری "ورود و خروج از بحران"رک تحت عنوان در اثر مشت "ده تز در باره بحران"پاراگراف زیر از  -24

 .2101کند. اوکلند، آلبو، سام گیندین و لئو پانیچ استفاده می

 . 212 -2مارکس ، گروندریسه، ص  -22

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 لئو پانیچ و  سام گیندین

 254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



المللی نظام مناسبات بین  

 255 

 

 

 

 داری جهانی و چپسرمایه

 وگوی جیمی استرن وینر با لئو پانیچ گفت

فیروزه مهاجربرگردان:   

 
 همکاری جهانی، داری سرمایه در ها دولت نقش ی درباره پانیچ وگو لئو ر این گفتد

 در چپ سیاست برای که امکاناتی و 1004-1006 مالی بحران ی آستانه در نخبگان

 .کند می وگو گفت دارد وجود یکپارچه اقتصادی لحاظ به جهانی

 است؟ "جهانی" سیستمی مفهوم چه به داری سرمایه

ها با اقتصادها و ساختارهای طبقاتی و  ز عمدتاً متشکل از ملت ـ دولتجهان ما هنو

 اجتماعی کامالً متمایز است.

های چندملیتی ادغام  های تولید شرکت این به کنار، بسیاری از این اقتصادها در شبکه

سپاری و قرارداد بستن  اند، که در کشورهای مختلف بسیاری به تولید، برون شده

شدت برای بخش عظیمی از تولید ناخالص  اکنون به ها هم ی از دولتاند. خیل مشغول

ناپذیر )از  ی خود به طرزی جدایی اند، که به نوبه ملی خود به صادرات و تجارت وابسته

ی بازار پولی، و جز آن( به نظام بانکی جهانی   طریق اعتبارات تجاری، ابزارهای مشتقه

اند. از این  ری به طور کامل جهانی شدههای سرمایه گذاری و تجا وصل است. بانک

کرد ـ  اش صحبت می درباره 2450ی  توان گفت که آنچه مارکس در دهه زوایا می
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شدن ـ بیش و کم  هایی به سمت جهانی داری همچون سیستمی با گرایش سرمایه

 تحقق یافته است.

 دارند؟ عهده به نقشی چه جهانی داری سرمایه نظم این تحکیم در ها دولت

ی  ، که قبالً در مدرسهدیوید هلد شود. یکی از کتاب ما با دو نقل قول شروع می

از یک اقتصاد جهانی صحبت کرد که به  2330ی  اقتصاد لندن بود، و در اوایل دهه

ها را هم دور  طور روزافزون درگیر معامالت تجاری است که حتی قدرتمندترین دولت

گوید که  می ها، عصرنهایت کتاب محشرش،زند. دومی از اریک هابسبام، که در  می

های کوتوله باشد  یا پر از دولت»دهند که  های چندملیتی جهانی را ترجیح می شرکت

کتاب ما کوششی است برای تصحیح این پندارهای «. یا اصالً هیچ دولتی در آن نباشد

 نادرستِ هولناک.

چرخند، در  جهان می ها نیاز دارند. وقتی دور و بر های چندملیتی به دولت شرکت

ها کوتوله باشند،  خواهند که این دولت کنند. نه تنها نمی کشورهای زیادی سکنا می

هایی را الزم دارند دارای قابلیت حمایت از مالکیت، پیش بردن مشاجرات  بلکه دولت

های به نسبت کارآمد و الیق حقوقی و قانونی، بنا کردن  بر سر قراردادها طبق نظام

های  زم و تضمین یک نیروی کار با ثبات. این تصور که شرکتزیرساخت ال

های  گذاری مستقیم خارجی و بانکداری فراملی خارج از نظام چندملیتی، سرمایه

داری در آغاز برای ظهور به  کنند، یا به همان میزان که سرمایه دولتی فعالیت می

 جهانی دیگر است.ها نیستند متعلق به  ها متکی بود یکسره متکی بر دولت دولت

 را دولت به نیاز اینکه عین در اقتصادی، سازی جهانی بگوییم که است درست آیا اما

 سرمایه، بر ها )نظارت اقتصادی سیاست های انتخاب ی دامنه شدت به کند، نمی رفع

 هزینه پر کمرشکن طور به با کند دنبال دولتی است ممکن که را رفاه( های برنامه

 کند؟ می محدود را ها نآ از بسیاری کردن
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ها بر سرمایه، تا آنجا که با  ها هرگز در موقعیتی نبودند که نظارت بله. اما دولت

های  شان پرهزینه نباشد. سیاست یافت، برای دسترسی به انباشت سرمایه تداخل می

ها بر سرمایه که در دوران جنگ جهانی  رفاه سوسیال دمکراتیک و آن انواع نظارت

ها را اختیار  ها فقط به طور موقت آن آن وجود داشت )اگرچه آمریکایی دوم و پس از

داری را تسهیل کنند.  کرده بودند( طوری طراحی شده بودند که تجدید بنای سرمایه

داری بود  ها بر سرمایه به قصد تضمین نوعی سرمایه در طول جنگ جهانی دوم نظارت

ون هیچ تردیدی، دموکراسی لیبرال( سازی )و، بد که به سمت تجارت آزاد و فراملیتی

داری که به لحاظ اقتصادی ناسیونالیست  متمایل باشد در عین این که با نوعی سرمایه

ی  ها بر سرمایه پس از جنگ جهانی دوم آشکارا، از همه جنگید. نظارت بود می

های اروپای غربی و ژاپن فضای تنفس  ها، چنان طراحی شده بودند که به دولت جنبه

ی این کشورها بالفاصله به نیویورک نگریخت. اما  ند، به طوری که تمام سرمایهبده

ها بر  ها همواره طوری طراحی شده بودند که موقتی باشند. پس، آن نوع نظارت آن

ها را  داری و بازارهای مالی را در کشورهایی که این سرمایه که اتخاذ شد رشد سرمایه

 کرد. تسهیل در اختیار داشتند

های رفاه قرن بیستم حقیقت دارد. تردیدی نیست که  ی سیاست امر درباره همین

ها، خواه از باال ارائه شده  دولت رفاه محصول اصالحات واقعی بود. اما این سیاست

ی کارگر از پایین، بیشترشان طوری ساختار  ی فشارهای طبقه باشند و خواه در نتیجه

ی بیکاری  داری را تضعیف نکنند. حتی بیمه یافته بودند که مناسبات اجتماعی سرمایه

همگانی به چنان طریقی ساختار یافته بود که بازارهای کار را تضعیف نکند: تنها پس 

گرفتی و فقط تا وقتی که  های بیکاری را می داشتی بن از آنکه در بازار کار حضور می

ها  توانستی با آن میداد  ها، که پول شان را قبالً پرداخته بودی، بهت امکان می این بن
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ها بر سرمایه و  سر کنی. بنابراین اجتناب از کشیدن خط تمایزی دقیق بین نظارت

 داری، مهم است. اصالحات رفاه، و بازتولید مناسبات اجتماعی سرمایه

ی طرح سؤال از طرف شما صحیح باشد. باید نگاه  کنم که نحوه این به کنار، فکر می

های برخی  ای هزینه داری به چه شیوه دن سرمایهالمللی ش کرد و دید که بین

ها را که وقتی نیروی کار قوی بود اتفاق افتاد تغییر داد. کلی تر از آن، باید  مصالحه

سازی چطور توازن نیروهای طبقاتی در هر یک از ملت ـ  این را بررسی کرد که جهانی

 .برعکس ها را تحت تاثیر قرار داد، و دولت

  
 تفسیر را سیاسی ملی نیروهای و المللی بین اقتصاد نیروهای بین املتع باید طور چه

 ـ درون فشارهای صورت به همه از بهتر را المللی بین اقتصاد نیروهای آیا کنیم؟

 کنبم نگاه این به نخست باید آیا فهمید؟ توان می گیرند می اقتصادی شکل که دولتی

 یا افزون را خاصی داخلی امیانح قدرت المللی بین اقتصادی فشارهای طور چه که

 کند؟ می تضعیف

کنم که این تقسیم دوتایی تقسیمی نادرست است. نخست، وقتی  باز هم فکر می

یابند ـ و  المللی در یک ملت ـ دولت استقرار می های بین کشورهای چندملیتی یا بانک

جوامع شوند ـ به نیروهای طبقاتی درون آن  گاه جای دیگری مستقر نمی ها هیچ آن

های  نهد. دوم، وقتی دولت ی داخل/خارج تاثیر می شوند. این بر مسئله تبدیل می

به کار گرفتند، تعبیر  2330و  2340های  های نولیبرالی را در دهه جهان سومی سیاست

ها تحمیل کرده  ها را به آن المللی پول این سیاست بسیاری این بود که صندوق بین

رد، نیروهای بورژوازی داخلی هم در درون هر یک از این است. اما، در تمامی آن موا

فشرد. مجبور به رفتن پیش صندوق  ها بود که بر آن اصالحات پای می دولت

ها امکان داد که به جوامع خود  المللی پول با سر به زیر افکنده شدن به حکومت بین
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للی پول الم خواستیم این کار را بکنیم، اما صندوق بین خب ما نمی"بگویند، 

المللی پول کرد این بود که  . اما در حقیقت کاری که صندوق بین"مجبورمان کرد

ها بر  برای حذف نظارت از پیش ها را که نیروهای سیاسی و اقتصادی داخل این دولت

های چندملیتی،  سرمایه، و فرصت پرداختن به واگذاری معامالت تجاری برای شرکت

و بال خودش بگیرد. پس، چیزی که شاهدش بودید  آوردند زیر پر و جز آن فشار می

 شدند. المللی بودند که یک کاسه می فشارهای داخلی و بین

کنند هم عمل  ها با هم دیدار می المللی که دولت های بین این در سطح گردهمایی

و جاهای دیگر، سران  10المللی پول، گروه هفت، گروه  کند. در صندوق بین می

های مرکزی یاد گرفتند که به زبان مشترکی  ارت دارایی و بانککشورها، مقامات وز

های مشترکی شکل دهند و به  صحبت کنند، افکار مشترکی داشته باشند، سیاست

احساس رفاقت و تعهد نسبت به هم برسند. این عاملی شد در یک دست کردن 

شود و بعد  شروع می "خارج"سیاست. وانگهی، باز هم باید این را فرایندی دید که از 

و  "خارج"شود، اما به صورت محصول دیالکتیکی بین  تحمیل می "داخل"به 

 ."داخل"

 اساس شما روایت در اما، بوده. مالزم مردمی های جنبش با قاعده به جهان همبستگی

 نخبگانی که دهند، می تشکیل انترناسیونالیسم نخبگان گروه یک را داری سرمایه نظم

 ممکن دارند. همکاری ها آن با نظام این بازتولید تضمین برای مختلف کشورهای در

 به نخبه گروه همبستگی چرا که دهید توضیح و کنید، باز بهتر را این لطفاً است

 جنگ سبک به و بشکند هم در که این جای به ،7882-80 مالی های بحران دنبال

 یافت؟ استمرار بگیرد، رقابتی شکل اول جهانی

دار  های سرمایه دار و سران دولت انی میان طبقات سرمایهمتأسفانه همبستگی جه

یا جنبش  "ها پرولتاریا"تر است تا همبستگی جهانی میان  مراتب قوی به
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آمدهای نفوذ رو به افزایش  سازی. این همبستگی نخبگان یکی از پی دگرجهانی

 کند. المللی و مبنای مادی مشترکی است که ایجاد می سرمایه در سطح بین

اند  داری رو در رو با بحران اقتصادی نشان داده ای که نخبگان سرمایه ستگیهمب

ها با نهادهایی که پس از جنگ  های شدید دولتی است. این تالش محصول تالش

جهانی دوم برای ترغیب همکاری میان نخبگان آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن ایجاد 

برای  2370ی  دهه در گرفته کلش نهادهای ای از  شود، و با مجموعه شد شروع می

برآمدن از پس تعارضات طبقاتی قوی که ناسیونالیسم اقتصادی جهان سوم را به 

های موجود بین اروپا، ژاپن و ایاالت متحده یر سر  آورد، و حل و فصل تنش وجود می

یابد. این نهادها، جایی که مقامات بانک مرکزی و کارکنان وزارت  دالر، ادامه می

 را گذاشت. 10ی گروه هفت و در نهایت گروه  به هم رسیدند، پایهدارایی 

اتفاق افتاد، در قیاس با آنچه پیش از جنگ جهانی اول  1006آنچه پس از بحران مالی 

هم،  2360ی  انگیز بود. همان موقعِ بحران دهه و در طول رکود بزرگ روی داد، شگفت

ابت درون امپریالیستی، میزان ای رق بینی ظهورِ گونه که کار همه شده بود پیش

ی بحران  های آمریکای شمالی، اروپا و ژاپن را در اداره عظیمی همکاری بین دولت

 10مراتب چشمگیرتر شده است. سران گروه  بعد به به 1006دیدیم. این همکاری از  می

های مرکزی و وزرای دارایی، بلکه سران سیاسی ـ به واشنگتن  ـ نه فقط مقامات بانک

پیمان شدند برای  ی رسمی صادر کردند، که در آن هم اخوانده شدند و یک اطالعیهفر

های سرمایه را سد کند در پی هیچ سیاست  حل بحرانی که جلو تجارت آزاد و جریان

ها دوباره خود را متعهد  در تورنتو آن 1020ای نباشند. در دیدار مجدد در ژوئن  داخلی

های  ات را با تعرفه های همسایه ا شاهد اتخاذ سیاستبه این امر کردند. و در واقع، م

المللی  ها بر سرمایه که بین های تجاری، یا نظارت گمرکی به خاک سیاه بنشان، جنگ

 ایم. کردن مالی را تضعیف کنند نبوده
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ها  داری، آن های سرمایه هر حال، به رغم این میزان قابل توجه همبستگی بین دولت به

داری جهانی،  ران پایان دهند. این چهارمین بحران بزرگ سرمایهاند به بح نتوانسته

است. این بحران هم  2360ی  و دهه 2930ی  ی نوزدهم، دهه های سده پس از بحران

مانند اسالف خود دست کم یک دهه به درازا خواهد کشید، و اگرچه نخبگان 

 کنند.اند آن را حل  اند، نتوانسته داری قادر به مهار آن بوده سرمایه

 را ای عمده های گسل چه است، نکرده ور شعله را ها دولت بین رقابت بحران این اگر

 است؟ شده باعث

های بین نخبگان را از میان نبرده،  واضح بگوییم، گرچه این بحران همبستگی

داری  ها در سرمایه ها و مواضع دولت ی موقعیت هایی درباره زنی هایی مداوم و چانه تنش

المللی، به هیچ مفهومی، خبر از  ریان است. اما این دیپلماسی اقتصاد بینجهانی در ج

 دهد. درگرفتن رقابتی بینا امپریالیستی نمی

داری جهانی، آخرین کتاب لئو پانیچ و سام گیندین است. در این  ساختن سرمایه

در  شود. ویکم ارائه می کتاب تحلیلی از نخستین بحران بزرگ اقتصادی قرن بیستم

شود که کانون منازعات اجتماعی همچنان در درون کشورهاست  کتاب بحث می این

 .ها نه میان آن

ی  ی این بحران وخامت یافته تعارض بین سرمایه تعارض اصلی هم که به واسطه

های  صنعتی و مالی نیست. بخش زیادی از تحلیل اقتصادی جریانات چپ روی تعارض

ه است؛ برای مثال، تعارض بین یک های مختلف سرمایه متمرکز شد بین جناح

. اما بازیگران اصلی در "انحصارگرا"ی مالی  و یک سرمایه "مولد"ی صنعتی  سرمایه

اند  ی مالی فراملیتی ی صنعتی اینک چنان فراملیتی و چنان وصل به سرمایه سرمایه

ی مالی احتمال بیشتری برای گسستن پیوند آن با  که دیگر نسبت به سرمایه

های کارگری  شده وجود ندارد. یعنی استراتژی سنتی جنبش جهانی  اریِد سرمایه
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المللی ـ دیگر  ی مالی بین ی اقتصادی علیه سرمایه اصالحگرا ـ در اتحاد با سرمایه

 امکان ندارد.

ها از زمان شروع بحران از قرار معلوم نه بین دولت ـ  های عمده در این سال گسل

شوند )مجمع  ها تا اعتراض فراملیتی کشیده می بته آنهاست. ال ها، بلکه درون آن ملت

اجتماعی جهانی، تالش اخیر در فلورانس برای احیای مجمع اجتماعی اروپا( اما این 

های ملی برگردانده شده  ها برای تغییر توازن قوا در دولت همواره، در عمل، به تالش

زنم: برای  . دو مثال میاند های واقعی تعارضات در دولت است. بنابراین امروزه گسل

داری جهانی دنبال کرده است باید  راهی که چین تا این لحظه برای ادغام در سرمایه

تواند داشته باشد، و  ها در چین می درپی اعتصاب های پی نگاه کنیم به معنایی که موج

ترین حزب  را همچون نویدبخش سیریزا ی نیروهای داخل یونان که باید به مطالعه

 اند بپردازیم. ی سیاست اروپا عرضه کرده برال بر صحنهضدنولی

این به کنار، مثال یونانی را در نظر بگیریم، هر اتفاقی که در یونان بیفتد و 

هایی موافق در  های سیریزا در این میان هرچه که باشد، در نبود چرخش پیروزی

ها صرفاً  مه، آلمان، آنویژه در اروپای شمالی و، مهم تر از ه توازن نیروها در اروپا، به

ایم: چرخش در  برگشته 2326قادر به پیش روی تا همین مرحله هستند. ما به 

دهد، اما قابلیت نیروهای تغییر بنیادی در  ی زنجیر روی می ترین حلقه ضعیف

ها  کراتیک و تحقق اهداف آنوای مانند یونان برای پیش بردن آن به طریقی دم جامعه

های  ها، و در راس همه ملت دولت ر سایر ملت ـ دولتهایی مکمل د به چرخش

 قدرتمندتر بستگی دارد.

نیست،  "بیرون"و  "درون"ی  ها قرار دارند ـ اما، باز، مسئله ها در دولت بنابراین گسل

 هاست. افزایی بین آن ی هم مسئله
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 جدا جهانی اقتصاد نظم از یکجانبه طور به توانند می متوسط و کوچک اقتصادهای آیا

 بود؟ خواهد دردناک خیلی کاری چنین شوند؟

فهمیم که امتحان کنیم. به منابع طبیعی که یک کشور خاص  این را فقط وقتی می

ها با توجه به توازن ژئوپولیتک قوا  یابی به آن های دیگر که دست ها با دولت دارد، توافق

 شود و مسائل دیگر بستگی خواهد داشت. برایش میسر می

دن را، از جداش امکان که است چنان بیرون –شماست: دیالکتیک درون  اما حق با

کراتیک را ممکن کند، بدون وهای سوسیال دم نوعی که تحقق بلندپروازی

ترین  های دیگر، و باالتر از همه نزدیک های مکمل در توازن قوا در دولت چرخش

 توان در تصور آورد. سختی می های دیگر به ما، به دولت

 چیست؟ چپ استراتژی برای امر این یآمدها پی

تواند جهان را  نخست، معنی اش این است که ما خود را از این توهم که کسی می

کلی  دهیم. پیشرفت به سمت جهانی بهتر به بدون کسب قدرت تغییر دهد نجات می

ای در تعارض با هم  غیرممکن است مگر این که توازن قوای اجتماعی که در هر جامعه

های آن  ها ـ در دگرگونی دولت رند ـ از حیث سازماندهی و همچنین سیاستقرار دا

 جوامع نمودار شود.

در همین راستا، معنی اش این است که ما باید فراتر از یک سیاست اعتراضی برویم. 

اعتراض خیابانی، در حالی که بسیار نیروبخش و خالق است، باید به کار ایجاد سازمان 

ش معطوف به صرفاً بیرون دولت ایستادن و گوجه فرنگی پرت سیاسی بیاید، که عزم

کردن به سوی آن، یا با پلیس سرشاخ شدن، نباشد بلکه معطوف به بنای انواع 

 هایی باشد که بتوانند وارد دولت شوند و ترکیب آن را عوض کنند. سازمان

سیاسی  اید، و بی تردید در عصری بسیار متفاوت با عصر من ساله 19شما که جوانی 

 اید، چه پاسخی به آن دارید؟ شده
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 تشکیالتی به ناگهانی اعتراض های جوشش تبدیل به قادر نهادهایی نبود که موافقم

 شکل را ای برنامه باید" – معمول نقد تکرار از اما است. بزرگ مشکل یک پایدارتر

 شدبا باید چه برنامه این که آنچه از تر روشن ی ایده یک داشتن بدون – "بدهی

 پشت منطق از است بخشی و است، آور عذاب برایم که دیگر چیز یک .ام شده عاصی

 در اغلب اقتصادی گزارش ی ارائه و تفسیر که است این مصاحبه، این دادن ترتیب

 بر مرور در معینی جزییات روی مثال، برای گیرد: می صورت تحلیلی غلط سطح

 دهد. قرار المللی بین ای زمینه در را اه آن که این بدون شود می متمرکز بودجه آخرین

 .موافقم کامالً 

بین باشد و هم واقعی، اگر فاقد  ای هم شکل دهد که هم ژرف حتی اگر انسان به برنامه

ای باشیم که امکانی برای راه یافتن به درون دولت و سعی برای  ابزارهای سیاسی

مان  تنها امکانی که برایاجرای آن دارند، این برنامه ما را به کجا خواهد برد؟ 

است، که چنان از اساس به  باند میلی ادوارد گذارد سعی درتحت تاثیر قرار دادن می

ی نقش حزب کارگر و نیروهای نخبگان داخل آن در قید و بند است که حتی  واسطه

داد باز کار زیادی از دستش برای تحقق بخشیدن به آن  اگر هم روی موافق نشان می

 ساخته نبود.

های سیاسی نوینی  طور سازمان ی اینکه چه پس باید شروع کنیم به اندیشیدن درباره

ی نسل شما اجتناب از بازتولید احزاب کمونیست یا  دانم که دغدغه بنا کنیم. اما می

است. این بستگی دارد که چطور بتوان خالقیت  کراتیک قدیمیوسوسیال دم

هایی که قادر به فراتر  ر ساختن سازمانهای خیابانی را فراگرفت و آن را د اعتراض

 .برد کار به باشند – کراتیکودم غیر کامال –رفتن از آن الگوهای 
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 از: است ای ترجمه باال وگوی گفت

Global Capitalism and Left, by Jamie Stern- Weiner and Leo Panitch, New Left 

Project, December 2012.Capitalism and Left, by Jamie Stern- Weiner and Leo 

Panitch, New Left Project, December 2012. 
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اد سیاسی تطبیقی و استاد ممتاز پژوهش در علوم لئو پانیچ صاحب کرسی پژوهشی کانادا در اقتص

ویراستار  ای است، گرای برجسته دان چپ یاسیسیاسی در دانشگاه یورک است. او که اقتصاد س

 .است    سوشلیست رجیستر ی دیرینه
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