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 جهانی شدن و سرمایه آفرینی مالی
 
 
 

I- نشانه هایی برای تعریف مصاف 
 
مصافی که جامعه های عصر ما با آن روبرو  هبرخی ویژگی های عمد هبدون شک دربار -1     

 هستند، دست کم پیرامون چهار موضوع زیر نقطه نظر مشترک تا اندازه ای وسیع وجود دارد.
رشد استثنایی پس  از جنس    ه)در مقایسه با مرحل 1970 هآغاز ده این سیستم اقتصادی از -الف     

تیف یسا چیسز سسیل  کنسدرا B هطوالنی رکود نسبی شده است. هر چنسد عصسر مسا را مرحلس هوارد مرحل
ایسن واقعیست اساسسی توافسو وجسود دارد کسه نسرش هسای رشسد و  هنسیدیگری توصیف می کنند، اّمسا در زم

پسی  از آن  هی تولید در بیست و پنج سا  اخیر در مقایسسه بسا دو دهسنظام ها هسرمایه گذاری در توسع
بسیار پایین بوده است. درجسا زدن نظسام در یسک رکسود پابرجسا بسه تسوهم هسایی پایسان داد کسه توسسعه در 

اشتغا  کام  و رشد بی پایان در غسر،، مرحلسه توسسعه در جنسو،، مرحلسه سسبقت  هپی ، مرحل همرحل
 .فته[ که به وسیله سوسیالیسم در شرق شتا، یافته بود، برانگیخته بودگرفتن ]از کشورهای پیشر

سا  پی  جهانی شده است. در این راستا اسست کسه  30نظام اقتصادی عصر ما خیلی بی  از  -ب     
اسسستراتژی هسسایی  هتوانسسستند بسسه توسسسع -شسسرکت هسسای بسسزرم چنسسد ملیتسسی   - بسسازیگران اقتصسسادی مسسسلط
اسسست و آن هسسا را بسسه طسسور وسسسیع از قیمومسست سیاسسست هسسای ملسسی دولسست هسسا بپردازنسسد کسسه خسساا آن هسسا 

وارهانیده که ناتوانی شان توسط همه، که تأسف آن را مسی خورنسد یسا از آن شسادمان هسستند، تأییسد شسده 
 است.

نظسام  هد  مشغولی های مالی به تدریج از د  مشغولی های مربوط بسه رشسد اقتصسادی و توسسع -ج    
 هسسرمایه از منظسر توسسع« سسرمایه آفرینسی مسالی»گرفتسه اسست. از نظسر برخسی هسا  های تولیدی پیشی

پ  این نوع اقتصادی و اجتماعی به رفتارهای رباخواری و تنزی  بگیری های منفی برتری می دهد. 
تأمین مالی به طور وسیع مسئو  پایداری رکود و شدت بیلاری است. زیرا سیاست های اقتصسادی را 

زدایی محبو  نگاه مسی دارد. از نظسر دیگسران ایسن چیسزی الزم و مثبست اسست  زیسرا  در مارپیچ تورم
 جدید توسعه را تدارک می کند. هو بدین ترتی، مرحلبازسازی نظام های تولید را مشروط می سازد 

سرانجام، در عرصه های ایدئولوژیک و سیاسی مفهوم های اساسی بدی  سوسیالیستی از حیث  -د     
تر و دست کسم از حیسث اقتصسادی کساراتر وجسود دارد کسه مبتنسی بسر خسروج ازنظسام جهسانی اجتماعی به

است که اکنسون بسا زیسر سسئوا  قسرار گسرفتن، افسسو  آن را مسی خورنسد و در واکسن  «  ناپیوستگی)»
 ههسای تشسلی  دهنسد نسبت به آن ناکسامی تجربسه را بسه اشستباه هسای اجرایسی آن نسسبت مسی دهنسد و اصس 

دست نخورده باقی می گذارند. از این رو، باید از اقدام های انجسام یافتسه بسه طسور بنیسادی  آن را هشالود
انتقاد کرد و در نظر داشت که در هر حا  هدف راهبردی که آن را توصیف می کند دیگر بسا مصساف 
ع عصر ما مطابقت ندارد یا آن را بر نمی تابد  چون ناکامی این اندیشه را تقویست مسی کنسد کسه هسر نسو

 اقدام در خروج از سرمایه داری خیالبافی است.
ی به کلی چیز جدیدی نیستند. آن ها پی  از این در تاریخ سرمایه راجسه مشخصه نخست بحران      

های دراز رکود، لحظه های سرمایه آفرینی مالی شدید و حتی جهانی شدن به  داری به صورت مرحله
که عام  های زندگی اقتصادی فعسا  در آن سسوی مرزهسای عنوان واقعیت این طور استنباط شده است 

دولت ها هستند. هیچ یک از این ها بی سابقه نیستند. با این همه قانون کشور خاستگاه شان مصون از 
جلوتر خواهیم دیسد کسه ایسن مشخصسه هسا امسروز در چسه مقیسا  جنبسه هسای جدیسد را نمسای  مسی دهنسد و 

 ی است.ددیجآشلارا چیز برعل . می بینیم که چهارمین مشخصه 
آن چه که می توان آن را واقعیت های مهم نامید که عصر ما را ترسیم مسی کنسد و  هاگر دربار -2     

آن ها توضیح داده شده به یقین اختالف های اساسی در هنگام تحلی  پدیده  هژگی های برجستیاین جا و
د. ایسن اخستالف هسا نسه فقسط چسک را )کسه بسه گشایند، بروز می کنس های یاد شده و چشم اندازهایی که می
هسایی را کسه خسود را مارکسیسسم مسی  آن هنسزی و دیگسران و همسیجریان های اصالح طل، اجتماعی، ک
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نامنسسد الهسسام مسسی بخشسسد  از راسسست )کسسه بنسسا بسسر چسسسبندگی آن بسسه مرکزهسسای اساسسسی اقتصسساد تئوکالسسسیک 
راسست را درون خسود مجسزا مسی کنسد. ماننسد ان انداره چک و متعریف می شود  جدا می کند، بلله به ه

بسسه مصساف فراخوانسسده شسسدن از جانسس، تحسسو  هسایی کسسه بسسه طسسور کیفسسی  ههمیشسه فلسسر اجتمسساعی در نتیجسس
ساختارها را دگرگون می کنند و بنابراین واقعیت رفتارهای اساسی را تغییر می دهند، ناچار شده است 

ی بیندیشد که در چارچو، آن ها رابطسه هسا را میسان پارادیگم های هبه باز تعریف خود بپردازد و دربار
 م آور عینی آن ها  و ک  جنب  جامعه قرار می دهد.اقانون های اقتصادی )و طبیعت الز

وجسود قسانون هسای  هفلر اجتمساعی مسسلط عامیانسه از ایسن جهست اقتصسادگرایانه اسست کسه بسر اندیشس     
این قانون ها بر طرز کار نظام تولیدی که حرکت و  اقتصادی تلیه دارد. بدین معنا که« پرهیزناپذیر»
را مشخا می سازند، فرمسان مسی راننسد و عسالوه بسر ایسن، آن هسا وابسستگی متقابس  خسرده « پیشرفت»

انی افزای  می دهند. البته این فلر دورتر می رود: یعنی با قرائت )به هنظام های ملی را در مقیا  ج
بسه عنسوان برآینسد نیروهسایی کسه در تساریخ خسود را خسواه نساخواه حو یا نا حو  واقعیست هسای اقتصسادی 

یسا   -کنند، ما را به تبعیت از آن ها فرا می خوانسد. مسی گوینسد کسه سیاسست هسای دولست بایسد  تحمی  می
خود را با راهبردهای شرکت های خصوصی تطبیو دهد و از منطو نفع های آن ها کسه  -بایسته است 
رود، پیروی کند. این مفهومی است که جارچیان آن ها )شسرکت هسای یساد دولت فراتر می  از مرزهای

  امروز به اجبار جهانی شدن داده اند. در این صورت خو  بینان خواهند گفت که قلمرو سیاسی شده 
شسوند. البتسه ایسن در بهتسرین  و اجتماعی خود را با این نیازها تطبیو می دهند یا موفو به انجسام آن مسی

ّمسا بسسدبینان خواهنسد گفسست کسه تقابسس  میسسان عینیست اقتصسسادی کسه خسسود را تحمیس  مسسی کنسسد و حالست اسسست. ا
استقال  قلمرو سیاسسی و اجتمساعی )فرهنگسی، ایسدئولوژیک و نیسز مسذهبی  مسی توانسد جامعسه را بسه بسن 

 بست یا حتی در موردهای معینی به خود تخریبی سوق دهد.
راسست و از سسوی دیگسر در روایست بهسین انگساری خسود اجتمساعی  هاقتصادگرایی همواره بر اندیش     
سیستم فرمانروا بوده است. در این صورت نقسا هسا، حتسی فاجعسه هسای جهسانی، محصسو  هسم  هستایند

های گذرایی هستند که پشت سر گذاشته می  ، هم مانع« خطاکاری قدرت سیاسی)»نفی خودسازگاری 
انگساری فرمانرواسست  ی بیان بهبود ایسن بهسینک اصطالح انگلیسی برای Trickled wnشوند )فلسفه 

 که از تحلی  انتقادی سیستم روبر می تابد .
البتسسه، اقتصسسادگرایی همیشسسه در چسسک جایگسساه خسسود را داشسسته و از ایسسن رو، همسسواره بسسا یسسک قرائسست      

 می  مارک اقتصادگرایانه در مارکسیسم روبروییم. من مدعی ام که وجود این روایت، همان طور که 
مسن بسه «. ایسدئولوژی طبقسه فرمسانروا، ایسدئولوژی فرمسانروا در جامعسه اسست»گفت، نشان می دهد کسه 

اساسسسی ایسسدئولوژی  نسسسهم خسسود همسسراه بسسا دیگسسران موضسسوع از خودبیگسسانگی اقتصسسادی، ایسسن مضسسمو
بورژوایی در واقعیت عینی را ذکر کرده ام: یعنی مستق  شدن قانون اقتصادی در برابر سازمان دهسی 

از  -نه انظام های پیشین. با ایسن همسه روایست اقتصسادگرای هایدئولوژی خاا هم -ن به وسیله سیاست آ
 ههمواره اصالح گرایانه در مفهومی است که آن را نه بسرای انطبساق بسر پایس -جمله مارکسیسم عامیانه 

دهسسی  ه بسسرای سسسازمانلسسپیسسروی از نیازهسسای مسسدیریت سسسرمایه داری بسسه سسسود یسسک جانبسسه سسسرمایه، بل
 هضرورت اقتصادی )توسعه نیروهای مولد  بنا بر اصالح ها از جمله اصالح های بنیادی تغییسر دهنسد

ژه ماللیسست کسسه پیشسسرفت نیروهسسای مولسسد را در خسسدمت بسسه طبقسسه هسسای یسسرابطسسه هسسای اجتمسساعی و بسسه و
 فسرا مسی خوانسد. پس  امسروز ایسن جریسان هسا بسه سسهیم بسودن بسا عقیسده هسای ،زحمتل  مملن می سازد
گسسرای  دارنسسد. در بحسسث هسسا پیرامسسون « جهسسانی شسسدن اجتنسسا، ناپسسذیر اسسست» هفرمسسانروا پیرامسسون اندیشسس

 ساختمان اروپا، لیبرالیسم بی مرز آشلارا با این مسئله های اساسی رش می نماید.
بررسی شتابان برخوردهای فلر اجتماعی به روشنی می طلبد که در برابسر مصساف دنیسای مسدرن      

؟ متفساوت اسست و در جهست پیسروی از « چسه بایسد کسرد)»ا درک کنسیم کسه چسرا پاسسخ هسای این نلتسه ر
سازگاری از اصالح تا رد و انقالبی )که مدعی گام نهادن در راستای تاریخ است  یا واپ  گرایی )که 

 در صدد است چرش تاریخ را به عق، برگرداند  پی  می رود.
آن نیست. این هدف بسیار فروتنانسه  هگستر هتماعی در همفلر اج ههدف این اثر گشودن پروند -3     

است. از این رو، من بیلباره در موضع چک قرار می گیرم و بر ایسن اسسا  عقیسده نسدارم کسه سسرمایه 
ژه آن را ترسیم می کنسد، فسایو آیسد. یداری پایان تاریخ است و یا قادر است بر تضادهایی که به طور و
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کوشس  خسواهم کسرد، یسک قرائست از از ایسن رو آن را مشسخا کسنم .  )پ  تالشم این است که طبیعت
مصاف مورد بحث در چارچو، این پارادیگم اساسی ارائه دهم. من این کار را با تلیسه بسر قرائتسی از 

منحصر به فرد  همارکسیسم انجام خواهم داد. البته، در این کار با دیگران شریلم، به یقین این امر جنب
این جا برای توجیه آن کوش  نخواهم کرد. البته این کار را کسامال  بسا در نظسر گسرفتن  ندارد. بنابراین،

جدی سهم هایی که به نظر به طور قطع متعلو به فلرهایی است که ضرورتا  در اسسلو، مارکسیسستی 
مسن دستگاه فلری مارکسیستی بسوده انسد و هسستند، انجسام داده ام.  هبه ثبت نرسیده، اّما گاه خارج از پهن

 جهان را بیان می کنم. -و جریان سیستم اقتصاد   براد ،  کار  پوالنیاین جا به خصوا سهم های 
 

II- مارکس، پوالنی، برادل و مسئله طبیعت سرمایه داری 
 

من درباره گفتمان مسئله هایی بحث می کنم که پیشتر با رجوع به سهم های تحلی  هدایت شده  -1     
جهان مطرح کرده ام. از ایسن رو، ایسن جسا بسه اختصسار بسه مطلس، مسی  -م اقتصاد در چارچو، پارادیگ
این موضوع ها تقریبا  به تفصی  در فص  سوم کتا، توضیح داده ام. پ  تنها به  هپردازم. چون دربار

 گفتمان ما ضروری هستد:  هیادآوری تحلی  نتیجه گیری هایی می پردازم که برای دنبال
ژگسسی آن در تقابسس  بسسا نظسسام هسسای پیشسسین بسسه طسسور مشسسخا یری نظسسامی اسسست کسسه وسسسرمایه دا -الففف    

اقتصسسادی اسسست. قسسانون ارز  در آن تنهسسا بسسر زنسسدگی اقتصسسادی فرمسسانروا  هعبسسارت از سسسلطه سسسازوار
آن اسست )مهفسوم از خودبیگسانگی کساالیی از  هجنبسه هسای زنسدگی اجتمساعی زیسر سسلط هنیست، بلله همس

 د .ژگی سرچشمه می گیریهمین و
سیاسسست و   -مسسن، پسسی  از سسسرمایه داری ایسسن زیسسرو رویسسی کیفسسی رابطسسه هسسای اقتصسساد  هبسسه عقیسسد     

ایسدئولوژی، از پسس  زدن قسانون هسسایی کسه بسسرای تسساریخ مسدرن معتبسسر بودنسد، جلسسوگیری مسی نمسسود. یسسک 
گسستگی تاریخی وجود داشت که مانع این نسوع تعمسیم دادن بسود. نخسست قسدرت بسر ثسروت فرمسان مسی 

 اند، از این پ ، ثروت است که بر قدرت فرمان می راند.ر
الزم  ه)صسنعت مسدرن  کسه پایس 19سرمایه داری تنها با شل  گیری سساخت ماشسینی در قسرن  -ب      

تولیسد سسرمایه داری اسست، شسل  کامس  خسود را پیسدا مسی کنسد.  هشسیو هژیسبرای گستر  قسانون ارز  و
ایسن تحسو  واقعسی صسنعتی قسرار دارد، گسذاری را تشسلی  مسی بنابراین، واقعیت، سه قرنی کسه پسی  از 

 دهند که من آن را با عنوان درست، گذار مرکانتیلیستی، نامیده ام.
تولید سرمایه داری )که مستلزم  هقانون ارز  باید در سطح بسیار باالی انتزاع آن، سطح شیو -پ     

یه و کسار اسست  و سسطح انتزاعسی کسه نظسام بازار یلپارچسه در سسه  عبعسد آن: بسازار فسراورده هسا، سسرما
که به دو  عبعد نخست  هسرمایه داری جهانی را مشخا می کند )و بر پایه یک بازار یلپارچه دم برید

خود تقلی  یافته، گسستر  مسی یابسد  درک گسردد. تمسایزی کسه بسین مفهسوم قسانون ارز  و مفهسوم قسانون 
اساسسی دارد. چسون تنهسا مفهسوم دوم را  ههادی ام جنبسارز  جهانی شده قای  ام در اسلو، تحلیلی پیشسن

دهد و معلوم می دارد کسه چسرا سسرمایه داری بسه عنسوان نظسام جهسانی بنسا بسر طبیعست خسود  توضیح می
در هنگسامی  1800بندی مورد بحث سرمایه داری مسدرن بسا گسسست  قط، بندی کننده است. پ  قط،

کند از آن زمان قط، بندی شل  های تاریخی پیاپی  یپدیدار گردید که سرمایه داری شل  کام  پیدا م
پیرامون های غیر صنعتی، سپ  شل  )در حا   - یکس، کرد. نخست شل  اختالف مرکزهای صنعت

پیرامون ها نسه متسرادف  -مرکزها. قط، بندی مرکزها « پنج انحصار»شل  بندی  اختالف مبتنی بر 
ای اسست کسه لنینیسسم آن را امپریالیسسم توصسیف  و نسه خساا مرحلسهمستعمره هسا  -اختالف مادرشهرها

 کرده )و بنابر تشلی  انحصارها در مرکز تعریف می شود .
-1800آن ) مسئله های مربوط به تاریخ سرمایه داری، تحو  های مرحله گذار مرکانتیلیستی - ت    

و یسا جاهسای  در اروپا 1500 ، ریشه های بسیار دوردست احتمالی آغاز پدیداری آن )پی  از 1500
ا هسم زمسان در جاهسای یسدیگر ، دلی  هایی که بسه اعتبسار آن هسا سسرمایه داری در اروپسا )و خیلسی زود 

های تعریف شده  من باید در پرتو مفهوم ه، به عقید1800دیگر  متبلور شد، مرحله های توسعه آن از 
در رابطسسه بسسا گفتمسسان  در سسسه بنسسد پسسی  گفتسسه مسسورد بحسسث قسسرار گیسسرد. ایسسن یسسادآوری رو  شناسسسانه هسسم

و هم در رابطه با گفتمان توالی سرکردگی ها )هژمسونی هسا ی احتمسالی و رقابست « سیل  های دراز»
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ها و بنابراین، شسل  هسا و مضسمون هسای نسابرابری میسان کشسورها و منطقسه هسا بسرای توسسعه تسدریجی 
کسسه مسسن بسسرای  سیسسستم اهمیسست دارد )]نسسابرابری[ اصسسطالحی وسسسیع تسسراز اصسسطالح قطسس، بنسسدی اسسست

ژگی هسای آن چسه یژرف  شناخت وتأثیرهای قانون ارز  جهانی شده مشخا کرده ام . بدین منظور 
ژگسی هسر یکه آن را توالی مرحله های انباشت می نامم را پیشنهاد می کنم. البتسه در ایسن کسار بایسد بسه و

کردن گونه های قسانون هسای یک از این مرحله ها تلیه کرد و از این رو، از تعمیم شتابزده برای پیدا 
ند )یعنی سیل  در مفهوم دقیو اصطالح  پرهیز کرد. این اسلو، آی عام که به شل  تلرار در بیان می

واقعی آن که مستلزم تحلیس  پیوسستگی میسان سسطح هسای  هناگزیر ایجا، می کند که بحث را روی زمین
تصساد و سیاسست متمرکسز کنسیم )بسه عنی بازسازی وحدت متضساد امسر اقیاست،  براد مختلف پیشنهادی 

قسانون هسای  هاقتصساد بسر پایس هبیان دیگر با رد بین  اقتصسادگرایانه بسورژوایی و غیسره الزم مسی آیسد کس
اکنون خسود مفهسوم « . بازتا، دهد»خاا خود عم  کند و سیاست خود را با آن سازگار کند یا آن را 

این درک کلی از سسرمایه داری اسست  زیسرا  هالزم ،، متمایز از قانون ارز هقانون ارز  جهانی شد
ژگی کام  بازارهای ملی  نهاد سیاسی )دولست هسای قسوی یدر تقاب  با و)بازار جهانی  هژگی دم بریدیو

یسسا ضسسعیف، مادرشسسهرها و مسسستعمره هسسا کسسه بنسسا بسسر منطسسو هسسای اجتمسساعی شسسدن تعریسسف مسسی شسسوند  و 
ای انباشت که به این شل  نشانه گذاری شسده اقتصادی را هماهن  می کند. برای هر یک از مرحله ه

باید هدف از تعریسف شسیوه یسا شسیوه هسای تنظسیم یسا تنظسیم هسای ا  را در مقیسا  هسای محلسی )ملّسی  و 
عمومی )جهانی  مشخا کرد. در این صورت، تحلی  توسعه، سپ  تحلی  فرجام مرحله های انباشت 

نوین انباشت باید به دقت  هبلور شرایط پیدای  مرحلمتوالی و نیز تحلی  بحران شیوه های تنظیم آن و ت
جساگیر کسسردن طسسرز کسار رقابسست هسسا )رقابسست هسای اقتصسسادی، برتسسری هسای سیاسسسی  و سسسرکردگی هسسای 
احتمالی )اصطالحی که به دلی  مبهم بودن به آن بدگمانم  را مملن سازد و پ  آنگاه درک کنیم، چسرا 

انی بسی وقفسه سساخته، تجزیسه و بازسسازی شسده اسست. بسه و چگونه در تاریخ واقعسی، سسرمایه داری جهس
تاریخ است. تئوری عبارت از کشسف ، تئوریمن انعطاف پذیری آن مترادف با این تاریخ است.  هعقید

قانون های تاریخی پیشین در خود تاریخ نیسست. پس  بسه یقسین رو  در برابسر کوشس  هسا بسرای تعمسیم 
سسسسیل  هسسسای »)از جملسسسه « سسسیل  هسسسا»بسسسوط بسسسه تسسسوالی پیشسسسنهادهای مر ههسسای شسسستابزده کسسسه بسسسه وسسسیل

ایی تحسو  هسای یسدر بیان می آید و تنظیمی ظاهری بسه آن مسی دهسد کسه تنهسا بسا تقویست پو«  هژمونیک
 واقعی می توان در آن به کامیابی رسید، هشدار می دهد.

اری از خوشسبختانه تئسوری انحصس« جهسان -سیسستم »جریان فلری گردآمده زیسر نسام همگسانی  -ث     
ا بایسد بسه آن گرویسد یسا بسه تمسامی آن را رد کسرد. عنصسرهای یسدهسد کسه  تاریخ سرمایه داری ارائسه نمسی

اساسسی پسسارادیگمی کسسه تزهسای متفسساوت تولیسسد شسسده در ایسن چسسارچو، را گسسرد مسی آورد تزهسسای مسسن هسسم 
ای هسسستند. از یسسک سسسو، روی وابسسستگی متقابسس  تلیسسه شسسده کسسه در سسسطح جهسسانی )مسسستق  از بیسسن  هسس

فرمانروا که سیستم جهانی را چونان چیز تشلی  شده از شل  بندی های ملی کنار هم چیده می نگرد  
روی ویژگی کلی سرمایه داری )مستق  از بین  های فرمانروا کسه بسه کند و از سوی دیگر،  عم  می

پذیر  ایسن دهد و جنبه سیاسی آن را فرودست می داند  تلیه شده است.  جنبه اقتصادی آن برتری می
ی کسسه مسسن از ایسسن دو پایسسه رو  بسسه هسسیچ وجسسه روآوری بسسه تئسسوری سسسیل  را ایجسسا، نمسسی کنسسد انتقادهسسای

جهسان رواج دارد بسه عمس  آورده ام  -که درون جریسان اقتصساد   ، از این تئوری هاتئوری )یا دقیو تر
 آن استدال  شده که در این جا به آن نمی پردازم. هجلوتر به قدر کافی دربار

 
بر همگان معلوم « سرمایه داری تاریخی» هتوسع هبرای رو  ما در تحلی  تجرب براد  همقدم -2     
 سه الیه از واقعیت اجتماعی را تعریف می کند: براد چنان که می دانیم  است.
ژه سسازماندهی کسار یسروزانه، به و« زندگی مادی»در پایه، مجموع ساختارهای ابتدایی که  -الف      
 شت درون خانواده را در بر می گیرد.عیو م

در پرتسو تقسسیم  ها یعنی مجموع ساختارهایی که درون آن ها مبادله« بازار»در سطح میانی،  -ب     
 گیرد. کار اجتماعی انجام می

کسسه در آن شسسلارچیان بسسزرم در جنگسس  سیاسسست « ضسسد بسسازار»در سسسطح عسسالی قسسدرت، یعنسسی  -پ     
 محلی و جهانی عم  می کنند.
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یلسره اقتصسادگرایی را کسه بنسا  براد اگر فرمو  از این قرار باشد، املان می دهد بفهمیم که چرا     
بر درن  انحصاری ا  روی سطح میسانی تعریسف مسی شسود، رد مسی کسرد. هسم چنسین مجسا  مسی دهسد 

 را که بر فلر عامسه بخصسوا« داری = بازار سرمایه»ی عامیانه هم معنای براد درک کنیم که چرا 
هسستی سسطح  بسراد بر طرز زندگی مسسلط عصسر مسا فرمانرواسست، نمسی پسذیرفت. بسرعل  بسه عقیسده 

)تقسسیم کسار و « اقتصساد بسازار»ژگی سرمایه داری تساریخی را مشسخا مسی کنسد. بسه گفتسه او یعالی و
یسن گردید که دقیقا  فراسسوی بسازار، او این هنگامی پدیدار  مبادله ها  بسی مقدم بر سرمایه داری است.

 ضد بازار )با قدرت واقعی  که تاریخ آن به نوبه خود تاریخ سرمایه داری را آفرید، ایجاد می شود.
ابزارهای مفهومی که بر اسا  آن ها می توان هم زمان برای مشخا کردن طبیعت هایی کوشید      

یف مسی السک تیسک رابطسه هسای کشسمل  آمیسز و تلمیلسی شسان را توصسیکه هر یک از این الیه ها و د
 کنند، کدام اند؟

های خاا هسر یسک از سسه الیسه مسورد ی ژه کاریتقسیم فرهنگستانی وظیفه ها به طور ساختگی و     
اشاره را به وجود آورده است. با پرهیز از شللک سازی افراطی می توان گفت که جامعه شناسان به 

ه الیه عالی می پردازند. با عنایست بسه پایه، اقتصاددانان به الیه میانی، سیاست شناسان و تاریخ دانان ب
اندیشمندان بزرم جامعه ناگزیر تخطسی کسردن از  ههم براد این گفته هم چنین باید دانست که پی  از 

 این تجزیه های ساختگی را پیشنهاد کردند. 
بنا ایدئولوژی های مسلط دنیاهای پی  از سرمایه داری بنا بر ماهیت شان که من پیشنهاد کرده ام      

ان، ایسدئولوژی هسای خراجسی توصسیف بر از خود بیگانگی متافیزیک، به طور عام مسذهبی در بیسان شس
ند، از آن ها بی خبر بودند )بنگرید به اروپا مرکز انگساری . گفتمسان آن هسا هسم زمسان مسدعی تبیسین شو

 هتسار در همسهای ضسرور رف تاریخ و طبیعت )بنا بر اسطوره های آفرین   و تبیین فرمو  بندی قاعده
سطح های جامعه از مدیریت خانواده تا مدیریت مبادله ها و قدرت بوده است. بنیادگرایی هسای مسذهبی 

 معاصر چیزی جز ادعای برقراری این نظم انجام نداده اند.
مسسن بسسه سسسهم خسسود مسسدعی ام کسسه ایسسن صسسفحه دقیقسسا  بسسا پیسسروزی سسسرمایه داری کسسه از خودبیگسسانگی      

متافیزیک کرد و بدین طریو جدایی سه سطح و به عالوه استقال  اقتصاد و سلطه  اقتصادی را جانشین
را به عنوان دگرگونی کیفی  1500آن را بنا نهاد، به طور قطع ورق خورد. به همین دلی  من گسست 

روشنگران که این بین  جدیسد جهسان را بیسان مسی کنسد، پایسه ای را تشسلی  مسی  هسیستم می نگرم. فلسف
روشسنگران در ایسن  همستق  آینسده بوجسود آمسده اسست. البتسه، فلسسف« علم اقتصادی»ر مبنای آن دهد که ب

اقتصاد خالصه نمی شود. بلله از آن تخطی می کند و هم زمان آن چه را که مسی پنسدارد علسم جامعسه، 
 رأ  های قدرت است، ارائه می کند. هپای
جریسسان هسسای فلسسر  هگردیسسد از جانسس، همسسروشسسنگران کسسه موجسس، تشسسلی  علسسم اقتصسسادی  هایسسن فلسسسف    

اجتماعی پذیرفته نشد، در صورتی که این جریان ها تا امروز موضوع اساسی فلر مسلط را رقسم زده 
کسسه از کشسسف )و افشسساخ  از خسسود بیگسسانگی کسساالیی )و بنسسابراین از رد تلقسسی سسسرمایه  مسسارک انسسد. طسسرح 

ماتریالیسسم تساریخی را پیشسنهاد کسرد کسه نسام آن داری به عنوان پایان تاریخ  مایه می گیسرد، بنسا کسردن 
بسه  بسراد یگانگی سه سطح است کسه بعسد  هبیانگر د  مشغولی فرارفت از امر اقتصادی و تأمین دوبار

 شرح آن مبادرت کرد.
را در سساخت ایسن طسرح  کاپیتسا این بررسی به ما املان می دهسد کسه هسر یسک از کتسا، هسای  -3     

ت به طور اساسی از پایه واز خودبیگانگی کساالیی، حسرف مسی زنسد. اّمسا آن را دخی  بدانیم. کتا، نخس
اساسی تولید که سرمایه داری را مشخا می کند، قرار نمی دهد. بر عل  او آن را  هخارج از رابط
بهره کشی از کار توسط سرمایه )و تخری، طبیعت به وسیله سرمایه  قرار می دهسد.  هدر کانون رابط
ه از آن بسی کساز کنسار آن قدرناشسناخته گذشستند و هنسوز بیشستر کسسانی   مسارک واننسدگان جنبه ای که خ

تولیسد سسرمایه  هخبرند. سپ  کتا، دّوم، روی این پایه، تحلی  اقتصاد سیستم، یعنی امسر اقتصسادی شسیو
آن درک مسی شسود. پویسایی  هداری )قانون ارز   را مطرح می کند که در سطح انتزاع بسیار پیشسرفت

عمس  کسه جزخهسسای مسادی تشسلی  دهنسسده سسلطه سسرمایه بسسر کسار و جزخهسسای  هاد  تولیسدهای دو حسسوزتعس
املان بازتولید نیروی کار را فراهم می آورد تولید می کنند، موضوع کتسا، دّوم که مصرف مادی را 

را تشلی  می دهد. البته، طرح مارک  آن جا متوقف نمانده است. فراسوی این امسر اقتصسادی کسه مسی 
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بسسر فلسسسفه روشسسنگران ، اقتصسساد کالسسسیک مبتنسسی «اقتصسساد نسسا،»نامیسسد، هسسم زمسسان « نسسا،»تسسوان آن را 
اقتصاد کالسیک جدید مطرح گردید که بسه  او در پاسخ به طرح مارک تصور شده است. بعد، پ  از 

درستی عامیانه توصسیف شسده، زیسرا از خودبیگسانگی اقتصسادگرایانه را مسورد پرسس  قسرار نمسی دهسد. 
آن را بنسسا بسسر سسساخت یسسک  بسسراد رک  قصسسد داشسست تحلیسس  را بسسه سسسطح عسسالی برسسساند. آن طسسور کسسه مسسا

 دستگاه تحلی  قدرت و سیستم جهانی تعریف می کند.
ناتمام باقی مانده است و حتی بدون شک مانند هر اثسر بشسری ناکامس  اسست. مسن نظسر  مارک اثر      

 خالصه می کنم: زیر هاین موضوع ها در چهار نلت هخود را دربار
ژه به کشف ریشسه هسای اسستثمار سسرمایه داری، مسارک  را یتوجه و کاپیتا در کتا، نخست  -الف     

به جدا کردن نظام مبادله )فرآورده ها، هم چنین فرو  نیروی کار  از آن چه کسه بسه ظساهر در خسارج 
ژه نظسام سسازماندهی خسانواده یسواز آن قرار دارد: مث  نظام برآوردن نیازها از راه تولید معیشت و بسه 

، انسسان قسرن مسارک انمندی هسای فمنیسستی کرهدایت کرد. این واپسین نقد به درستی از مجرای کشف 
نمای  داده شده است. با این همه، مارکسیسم تساریخی از سسطح ابتسدایی سساخت اجتمساعی آن طسور  19

نباید غاف  از نوشته های  کاپیتا ، نخست ، بی عالقه نبوده است. کتاکه آن را گاه خیلی آسان گفته اند
و مارکسیسسست هسسای بعسسدی )کسسه گسساه کوشسسیده انسسد طسسرح  مسسارک فلسسسفی )بسسا تأکیسسد بسسر از خودبیگسسانگی  

گنجاندن علم روان شناسی در ساخت کلی اجتماعی را ادامه دهند  یا غافس  از سساخت نوشسته هسایی کسه 
ی کنند، خوانده شود. هر چند می توان بسه نتیجسه مستقیم خانواده در رابطه های مرد و زن را مطرح م

ماللیسست  منشسساخ )در منشسسأ خسسانواده، دقیقسسا  در پیونسسد بسسا انگلسس هسسایی اندیشسسید کسسه در آن عصسسر توسسسط 
بعسد  خصوصی و دولت  بیرون کشیده شد، این ابتلار راه را به سسوی انسسان شسناختی مارکسیسستی کسه

بدست داد، گشسود. بنسابراین، خسواهم گفست کسه او جسز یسک نتیجه های جزیی و البته قاب  بحث ولی مهم 
ساخت تاریخی ماتریالیستی را که به وجه مهم مطلوبی سطح ابتدایی مورد بحث خواه نامملن را متحد 

  وبسرمی کند، نشان نداده است. حتی خواهم گفت که کوش  هسای جامعسه شناسسی قسراردادی )از جملسه 
رفت تنها نتیجه هسایی هنسوز جزیسی تسر و قابس  بحسث تسر ارائسه  در این زمینه همان طور که انتظار می

داده است. زیرا پی  داوری ضد مارکسیستی آن ها را به کوش  در تحلیس  ایسن سسطح بسدون بازگشست 
آن با نهاد اقتصادی و قدرت سوق داد. اّما به هسیچ وجسه ایسن را نخسواهم گفست  هبه ضرورت های رابط

مبتنسی بسر اسسلو، ماتریالیسسم تساریخی در اختیسار داریسم کسه مسا را که ما مجموعسه ای از تزهسای مسدون 
راضی کند یا نتیجه بگیریم که ماتریالیسم تاریخی اکنون منسوش شده است. هنوز باید بسیاری از کارها 

 ماتریالیسم تاریخی بسط و توسعه یابد.  هدر این زمینه پی  از رسیدن به مرزهای املان های بالقو
طبیعت بی خبر نبود. بسا ایسن همسه، آن هسا بسه قسدر کسافی مسنظم  -ز رابطه های جامعه ا مارک  -ب     

)کسسه در آن کنایسسه هسسا و رجسسوع هسسا بسسه  کاپیتسسا ژه در یسسبسسه و« قطعسسه هسسا»طسسرح نشسسده انسسد، بللسسه تنهسسا در 
ی سرمایه داری روی آن استوار است، کم نیست  و در نوشسته هسای بعسد هتخری، پایه طبیعی که توسع

زیست محیطی امروز هنوز باید پیشتر رفت، ایسن  برانگیختۀ مصاف طرح شده اند. درپرتو مارکسیسم
ناچیز اسست. بسا ایسن همسه،  یدر حالی است که تا این جا سهم تحلی  های گستر  یافته این جریان فلر

 باید اعتراف کرد که در واقع مارکسیسم تاریخی به وسعت این پروبلماتیک ویژه را صیق  داده است.
آن را در  بسراد رابطه های مربوط به قدرت و بنابراین یلپارچگی سطح عسالی، آن طسور کسه  -پ     

مسن، قلمرویسی را تشسلی  مسی دهسد کسه تساکنون خسو، شسناخته نشسده  هساخت کلی مشخا کرد، به عقیسد
مهمسی ام. البتسه، در ایسن بساره، تعبیرهسای  آن را توضیح داده« اروپا مرکز انگاری»است. من قبال  در 
ژه در یس)در نوشته های سیاسی شان  تعبیرهای مارکسیست هسا )بسه و انگل و  مارک چون تعبیرهای 

)مربسوط بسسه گسسذار مرکانتیلیسسستی   بسسراد و دیگسسران  و تعبیسسر  بوخسارینو  لنسسینتئسوری هسسای امپریالیسسسم 
اسسخی تسا بسه مسن مسسئله هسای اساسسی بسی پ هوجود دارد که نبایسد از نظسر دور بمانسد. وانگهسی، بسه عقیسد

امروز وجود دارند، مسئله هایی که من آن ها را مسئله های مربسوط بسه از خسود بیگسانگی هسای خساا 
قدرت توصیف کرده ام. همان طور که حتی در آن چه که مربوط به عصر مدرن سرمایه داری )گذار 

قسدرت  -سسی مرکانتیلیستی و سرمایه داری کام   است، مسئله های مربوط به مفصس  بنسدی قسدرت سیا
اقتصادی و مالی یلی از ضعیف ترین قلمروهای مستد  را تشلی  می دهند. به یقین تزهای مهمی در 

شبه استقال  سازواره سیاسی و  هاین زمینه وجود دارد. تزهای ضد مارکسیستی به طور کلی از فرضی
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آن هسا نمسی  هارگاه از برتسری آن )هنگسام نساگزیری اقتصسادگرایی  حرکست مسی کننسد. مسن بسه بحسث دربس
پردازم. برعل ، سایر تزها اعم از مارکسیستی و غیر آن، عرصه نهاد سیاسی را به بازتا، نیازهای 

 و انحصسارها هسرمایه مالی در مرحلس هاقتصاد تقلی  می دهند. تز عسلطه دولت و اقتصاد بر پای هعرص
ژگسی هسای کشسورهای یبسا و ت کسهامپریالیسم در این رده بندی قرار دارد. البته، وجود شل  های متفساو

تحلیس  شسد و شسل   هیلفردینس تضاد به کلی مشهود بین شل  آلمسانی کسه توسسط  -بقت داردمختلف مطا
از آن الهام گرفت، نشان داده شده، اّما این گاه مانع از تعمسیم هسای نادرسست )کسه  هابسونبریتانیایی که 

بسسیار خاصسی بسه رابطسه هسای قسدرت،  هبسه گونساز آن بیگانه نبود  نگردیسده اسست. تزهسای دیگسر،  لنین
و کسسانی کسسه در  بسراد  دوره هسسای مرکانتیلیسستی مربسوط مسی گسسردد. اثرهسای « سسرمایه گسذاری مهسم»

ng xxth oThe L) جیسووانی اریگسیژه آخرین اثسر یملت، اقتصاد جهان از او الهام گرفته اند )به و
Centuryیسک ارائسه مسی کننسد. مسن بسه ایسن بحسث هسا کسه   در این زمینه نظرهای با اهمیست زیساد تئور

سسرمایه داری )توسسعه « سسرزمینی»میان قدرت اقتصادی سسرمایه داری عمسسلط و عبعسد  هپیرامون رابط
سیاسی  دور می زند باز می گردم  زیرا آن ها به طور اساسی به موضوعی اختصاا دارند که ایسن 

جهسانی اسست. التبسه، مسن نسسبت بسه نظرهسای جا درگیر آن هستیم، این موضسوع همانسا موضسوع سیسستم 
 هژیز وتبسیار عام پیشنهادی برخی از آن ها بدگمانم: مث  تز لنینی امپریالیسم که بعد بسیار ساده شد یا 

الهام بخشید. زیرا به گمان من  اریگیو  براد عمیقا  غیر سرزمینی هژمونی های سرمایه داری که به 
 دی هنوز اللن است. اقتصا -شناخت پیوستگی های سیاسی 

تولیسسد  هشسسیو هو مارکسیسسسم تسساریخی بعسسدی مربسسوط بسسه رابطسس مسسارک ضسسعف مهسسم در اثرهسسای  -ت     
جهانی شدن سرمایه داری است. بنابراین، این ضعف به طسور مسستقیم بسه موضسوع مسا  -سرمایه داری 

کسه جامعسه هسای  مربوط می گردد و بدین ترتی، قوی ترین عبعد مصاف های واقعی را تشلی  مسی دهسد
دنیای مدرن با آن روبرو هستند. پ  این مسئله سیاسی مهمی است. تزی که من دربساره ایسن موضسوع 

ژه مارکسیسسم تساریخی یسو و سسپ  بسه مسارک شسرح داده ام ایسن اسست کسه « خط سیر فلسری»در کتابم 
د. چشسسم انسسداز تولیسسد سسسرمایه داری درک کسسرده انسس هرا تقریبسسا  متسسرادف توسسسعه جهسسانی شسسیو جهسسانی شسسدن

همگون شدن تدریجی جهان که این ساده سازی ایجا، می کند. بیلباره درک مشخا دلی  های قطس، 
اصالح  لنینبندی ناشی از توسعه جهانی سرمایه داری را رد می کند. این بین  به طور جزیی توسط 

 -سسعه مسی یابسد شد. اما تز او که: انقال، از پیرامون آغساز مسی شسود و سسپ  بسه سسرعت در مرکسز تو
تسسوان تئوریسسک کسسه ایسسن  هپیرامسسون هرگسسز در ایسسن شسسرایط بسسا همسس -نادرسسست بسسوده اسسست. اخسستالف مرکسسز 

کند، کسامال  درک نگردیسد و بنسا بسراین واقعیست یسا اشستباه بسود یسا در مثس  بسه اخستالف  ی  میممصاف تح
نتیجسه هسای فاجعسه  مستعمره ها تقلیس  داده شسد. ایسن ضسعف مارکسیسسم تساریخی منجسر بسه -مادرشهرها 

باری شد که کم ترین آن بن بستی است که ا نقال، روسیه در آن محبو  ماند. بسا ایسن همسه نمسی تسوان 
سوسسسیا   -انلسسار کسسرد کسسه مارکسیسسسم تسساریخی ایسسن خطسسای مهسسم را بسسا همسسه جریسسان هسسای سیاسسسی چسسک 

ورژوایی مسی پیونسدد دموکرات و دموکراتیک بورژوایی سهیم است  و در این زمینه به فلر عامیانه بس
طرح کند. پ  « تأخیر»که هرگز قادر نبوده است، نابرابری را به نحو دیگری جز در قال، اصطالح 

نتیجه گیری من این است که مارکسیسم تاریخی و چک به طور کلی برای رویارویی با مصاف جهانی 
دیسد، ایسن کسانون مصسافی  آشی  آن ها است و همسان طسور کسه خسواهیم هشدن بد مجهز شده اند. این پاشن

 است که جامعه های مدرن با آن روبرو هستند.
تحلیس  برآمسده از مارکسیسسم را ادامسه دادنسد، توانسستند  ابسزار برخی مقاله هسای مهسم کسه کساربرد -4     

 های مارکسیسم تاریخی را که این جا شناسایی شد، بلار بندند. اصالح شوند یا اصالح نارسایی
  را در ردیسف نخسست ایسن نوشسته هسا قسرار 1944)دگرگونی بسزرم  کار  پوالنیته اگر من نوش     

در نظر گرفتن جدی عبعد  هنیمی دهم به خاطر این است که این نوشته ها میان کوش  های نادر در زم
مبنی بر رد این اندیشه است که  پوالنیجهانی سرمایه داری جای شاخصی دارد. چنان که می دانیم تز 

اقتصسادگرایی بسورژوایی را کسه در عصسر مسا  هتواند خود تنظیم باشد. از این رو، این تز پایس بازار می
« تجساری شسدن»نشسان داد کسه  پسوالنیژگی کس، کسرده بسه تنسدی بسه نقسد مسی کشسد. یبی  از هر وقت و

نیروی کار، طبیعت و پو  چیزی جز بی نظمی و هرج و مرج نمی آفریند و از نظسر اجتمساعی تحمس  
است. این اتوپی که توسط سرمایه ادامه می یابد، به این دلی ، هر بار که وضعیت سیاسی به آن  ناپذیر
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مجا  آن را می دهد، هرگز به تحمی  دوامدار خود نای  نیامده است. من این جا به آن چسه دربساره ایسن 
 نوشته ام بازگشت می دهم.« مدیریت سرمایه دارانه بحران»موضوع زیر عنوان 

مطرح شده بود. یلی از این سه  مارک نی به سه موضوع توجه و تأکید داشت که قبال  توسط پوال     
 هدربسسار پسسوالنیموضسسوع از خودبیگسسانگی نیسسروی کسسار اسسست کسسه ایسسن جسسا بسسه تلسسرار آن نمسسی پسسردازم. 

به قدر کافی و بسه طسور مسنظم  مارک موضوع طبیعت به تفصی  توضیح می دهد، موضوعی که نزد 
برعل ، مسئله پسو   ،اده نشد )سهم مارکسیسم تاریخی در این زمینه هنوز کم تر است شرح و بسط د

اعتبسار، بحسران هسا و  هموضوع شرح و بسط گسترده در کتا، سّوم کاپیتا  است. در ایسن بخس  دربسار
پو   هدر خال  این تحلی  ها مسئله آفرینی رابط مارک های بین المللی به دقت بحث شده است.  مبادله

 بتوارگی پو  را بررسی کرده است. هقدرت و تأم  دربار -
رفت. او نشان داد که چگونه گرد  پو  می تواند در دورتر بررسی پو  خیلی  هدر زمین مارک      

  را کسه A-P-Áپسو  ) -تولیسد -و سیل  مولّد پسو  « آزاد کند»ظاهر خود را از گذرگاه اجباری تولید 
اضافه ارز  از حرکت  هتولید سرمایه داری یعنی استثمار کارآفرینندپو  لحظه ای در  هدر آن سرمای

قسرار دهسد کسه در خسال  آن شسل   A- Áبهره خوری  -رباخواری –باز می ماند رویاروی سیل  پو  
مسن بسرای تحلیس   هعالی بتوارگی پو  نمودار می گردد. در فرصت دیگر به این موضسوع کسه بسه عقیسد

 اساسی دارد، باز می گردیم. هی مدیریت آن جنبراه هاو طبیعت بحران معاصر 
وسیله ای مفهومی فراهم کرد که املان می دهد درک کنیم  مارک قدرت نیز  -پو   هرابط هدربار     

چگونه پو  نماد یک قدرت خرید به نماد قدرت، نسه چیسز دیگسر، تبسدی  مسی شسود. پس  پسو  نمسی توانسد 
امیانه آن را در روایست هسای بسسیار پسی  افتساده ا ، ماننسد چونان یک کاال آن طور که اقتصادگرایی ع

روایت هایی کسه در عصسر مسا فرمانرواسست )ملتس، پسو  گرایسی، لیبرالیسسم آن طسور کسه فهمیسده شسد و 
 -پسو  هخسود کوشسیده ام تحلیلسی از رابطس هطرح می کند، بررسی گردد. از این رو، من بسه نوبسمغیره  

می کند که این جا دیریت ضروری پو  و اعتبار توسط دولت تلیه قدرت ارائه دهم. این تحلی  روی م
به عنوان سرمایه داری جمعی از تعارض هایی که در بسازار عمس  مسی کننسد، فراتسر مسی رود  در ایسن 

، تنظیم انحصارگرایانه و فوردیسستی قسرن 19چارچو، کارکردهای این مدیریت در تنظیم رقابت قرن 
ی آن نگریسته می شود، توضیح داده شده است. )نگاه کنید بسه خسط سسیر و تنظیمی که در عبعد جهان 20

 فلری .
این جا به ما ارائه کرده، جدو  استادانه ای از پیشرفت های اتوپی لیبرالی از پایسان  پوالنیآن چه      
 تا فاجعه جهانی که به فاشیسم و جن  دّوم جهانی انجامید، عبعدهای ملی کسارکرد ویرانگسر )و 19قرن 

 غیر خود تنظیم کننده  بازارهای کار، زمین و پو  را به  عبعد جهانی آن ها پیوند داد.
با ترسیم راه های موضع گیری های جامعه ها برای خروج از فاجعه وسیله هایی برای ما  پوالنی     

دهد که درک کنسیم معجسزه رشسد پس  از جنس  چگونسه توانسست عملسی گسردد:  فراهم کرد که املان می
عبارتند از محدودیت های بوجود آمده برای جلسوگیری از تجساری « معجزه»م ترین مؤلفه های این مه

دولسست در  هکسسار سوسسسیا  دمسسوکرات، تنظسسیم پسسو  بسسه وسسسیل -شسسدن کسسار از راه سسساز  تسساریخی سسسرمایه 
 هاردر سطح بین المللی. من به نوبه خود قرائتی درب بروتون وودمقیا  های ملی و به وسیله نهادهای 

در شسروع  پسوالنیوضعیت پ  از جن  با هدف دنبا  کردن خط سسیری کسه پیشسنهاد چهس  سسا  پسی  
کار را تلمیس  مسی کنسد، ارائسه کسرده ام و آن چسه را در ایسن چسارچو، سسه سستون نظسم جهسانی )سساز  

  نامیده ام در جسای خسود  باندون تاریخی سوسیا  دموکرات، شوروی گرایی و طرح ملی بورژوایی 
خیلی مدیون اسست. البتسه، کامیسابی مسد  پس  از  پوالنیپیشنهادی رو  ر داده ام. پ  این قرائت به قرا

 مجنسس  در مقیسسا  هسسای ملسسی و مقیسسا  نظسسام جهسسانی محسسدودیت هسسایی داشسسته اسسست. زیسسرا علسسی رغسس
هسسیچ چیسسز در چسسارچو، ایسسن مسسد  بسسرای محسسدود کسسردن ویرانسسی هسسای تجسساری شسسدن  پسسوالنیهشسسدارهای 

داشته است. پ  تصادفی نیست که می بینیم در این شرایط مسئله محیط زیست هم چون طبیعت وجود ن
 بم، زمان دار در پایان دوره منفجر شده است. 

پ  از جن  امروز با فروپاشی سه تلیه گاهی که این توسسعه متلسی بسر آن هسا  هتوسع هاین مرحل     
عیار اهرم اتسوپی لیبرالسی )تجساری شسدن  بود، محم  وجودی خود را از دست داده است. بازگشت تمام

سه گانه مورد بحث که آزادانه در مقیا  جهانی عم  می کند  و ادعای موجسود بسودن ایسن سیاسست هسا 
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بنا بر خصلت خود تنظیم گر که به بازار نسسبت داده شسده  نبایسد کسسی را دچسار شسگفتی کنسد. البتسه ایسن 
سسرمایه داری نیسست. ایسن را فقسط  هلسه جدیسد توسسعتعریسف بسه عنسوان مرح هاتوپی در نف  خسود شایسست

توان مدیریت بحران توصیف کرد که به آن باز می گردد )کتا، جدید من به همسین عنسوان اسست .  می
متأسفانه همان طور که اشاره شد چک و مارکسیسم تاریخی برای اعستالخ دادن مصساف بسد تجهیسز شسده 

جزمسی مسا را از وسسیله هسای درک واقعسی سساز و  دلیس  پس  از جنس  تصسل، مارکسیسسم ناند. به همسی
کارهسسا، تضسسادها و محسسدودیت هسسای سسسه مسسد  مسسورد بحسسث )سوسسسیا  دمسسوکرات، شسسوروی، جهسسان سسسّوم 

و دسستلاری شسده را جانشسین  ک سسطحییناسیونالیست  محروم کرد و در ایسن زمینسه گفتمسان ایسدئولوژ
 تحلی  جدی کرد.

 هگسردم کسه شساید بتسوان سسهم او را در رابطسه بسا آن چسه دربسار باز مسی براد از این رو، اکنون به      
 مارکسیسم یادآوری کرد، ارز  یابی کرد.

همواره رضایت بخ  است. من قرائت های کمی را می شناسسم  براد به یقین قرائت اثر برجسته      
جتمساعی سساخت ا ه، یعنسی توضسیح دقیسو سسطح پایس«زندگی مسادی»قرائت های مربوط به  هکه به انداز

ستم های زندگی مادی را با سیستم هایی که بر یس براد جذا، باشد. نمی توان انلار کرد که بازنمایی 
سطح های عالی سازمان اجتماعی فرمانروا است، پیوند نمی دهد. شاید او دلواپ  این بوده است که به 

های بازتولید و تئوری از وسوسه مارکسیسم تسلیم نشود و از این رو، کوشیده است مفهوم های رابطه 
 همی توان خاطر نشان کرد که اثرهای او متلسی بسر دور براد خودبیگانگی را ندیده بگیرد. در توجیه 
 استثمار خاا سرمایه داری کام  است. همرکانتیلیستی در پی  از ظهور رابط

گسسذار  مسسن بسسه درک بهتسسر هبسسه عقیسسد -سسسطح مبادلسسه هسسا  -تحلیسس  خصسسلت هسسای خسساا سسسطح میسسانی     
اثرهای  را به آن بی  از گسذار سسرمایه داری صسنعتی اختصساا داد، کمسک   براد مرکانتیلیستی که 

 1500-1800 هچنسان کسه در دورآن  -می کند. تحلیس  کسردن ایسن سیسستم بسه عنسوان سیسستم مبادلسه هسا 
ه آن وری و کارخانسه ای کس تجاری و شل  های استثمارکار پیشسه هبر سرمایو   بود، 1800-1350)

، کافی است. من روی ایسن اندیشسه اصسرار مسی ورزم کسه ایسن تحلیس  بودها را پیوند داده اند، فرمانروا 
تسا انقسال، صسنعتی  1800تاریخ نارساست. تنها مسئله ایسن نیسست کسه قلمسرو مبادلسه هسا از  هبرای دنبال

یسد و نیسروی کسار مربسوط های پیشین تنهسا بسه بخس  محسدودی از تول دامنه ناشناخته پیدا می کند )مبادله
تجاری  هصنعتی و پیروی از سرمای هسلطه سرمایاند . از این رو، به خصوا آن ها از این پ  تابع 

از قانون ارز  بی خبر بود. این ضعفی است که متأسفانه پ  از  براد هستند. پ  تصادفی نیست که 
در آخرین کتا، برجسته ا   آریگی)جهان ادامه می یابد.  -او در بسیاری از نویسندگان ملت، سیستم 

پ  تصادفی نیست که این  .از قانون ارز  به طور کلی و قانون ارز  جهانی شده غاف  مانده است 
من مسئله ایسن جسا  هنویسندگان به طور منظم مفهوم انقال، صنعتی را بی اعتبار جلوه داده اند. به عقید

ع رویداده که گاه آن را پی  گسویی کسرده انسد یسا نسه و آیسا این نیست که بدانیم آیا این انقال، آن قدر سری
روی داده یا این که ناهم زمانی موقعیست هسا کسه « عام  های درونی»این انقال، بنا بر تأثیر کار کرد 

مرکانتیلیسستی تعریسف مسی شسود، محسرک تغییسر  هپیرامسون هسای خساا مرحلس -بنا بر اختالف مرکزها 
ارت از ایسن اسست کسه بسدانیم آیسا صسنعت جدیسد بیسانگر جهشسی کیفسی در بوده است. مسئله خیلی ساده عب

مهم از دیدگاه اخیر می گیرم. نخست این کسه سیسستم  هسازماندهی عمیو سیستم است یا نه؟ من دو نتیج
  بنا بر طبیعت خود از سیستمی که 1800پیرامون های خاا سرمایه داری کام  )پ  از  -مرکزها 

بسه  1800می کند، متفاوت اسست. دّوم ایسن کسه تلقسی سسطح میسانی پس  از  رسیمرا تگذار مرکانتیلیستی 
تحلیس  را زیسر تسأثیر قسرار مسی دهسد و خواسسته و ناخواسسته آن را بسه بیسن  « سیستم مبادله هسا»عنوان 

 قراردادی بورژوایی که جهان را بازار می پندارد، تقلی  می دهد.
ن چه سرمایه داری است از تلیه روی سطح سّوم واقعیت برای درک آ براد مهم  هبنابراین، نوشت     
)مدیریت  ناشی می شود که وجود آن، آن طور که بنا بسر فلسر اجتمساعی اقتصسادگرایانه « ضد بازار»

 خصسسلت مسسسلم آن در تعریسسف خسساا سسسرمایه داری طفسسره مسسی رود. بسسدون شسسک هنفسسی شسسده از مالحظسس
بر « نگریستن جهان به مثابه یک بازار»البته  شخا عاق  از دولت و سیاست موجود بی خبر نیست.

مفهوم دولت کامال  متفاوت با مفهومی که تاریخ واقعی وجود آن را نشان می دهد، داللست دارد. مسن بسا 
بسه که از نا، ترین اقتصاددانان به شمار می رود، و آرزوی ساختن جهسان  والرا در نظر گرفتن تز 
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ررسسی انجسام داده ام )نگساه کنیسد بسه خسط سسیر فلسری . آنگساه گیرد، یک ب شل  یک بازار را جدی می
نشان می دهد که قانون بازار نمی تواند به عنوان یک نیروی خود تنظیم تحمی  شسود و نتیجسه  والرا 

های مطلو، بدست دهد، مگر در شرایطی که ماللیت خصوصی لغو شده باشد و دولت جانشین آن به 
سسسرمایه داری بسسدون »یه را بسسه حسسراج گسسذارد. ایسسن چشسسم انسسداز موجسسود سسسرما یطسسور مسسنظم دارایسسی هسسا

تسساریخ  هبسسه عنسسوان شسسل  عسسالی از خودبیگسسانگی اقتصسساد گرایانسسه در تفسسسیر مسسن دربسسار« سسسرمایه داران
شوروی راهنمای استراتژی ای است که به طور نامناس، ساختمان سوسیالیسم توصسیف مسی شسود. در 

بعسدهای آن   عهشسم انسداز بسازار جهسانی کسامال  یلپارچسه در همساین صورت، سوسیالیسم جهانی در این چ
است که دولت ها را برای جایگزین کردن یک دولت جهانی که این بازار کام  را اداره می کنسد، لغسو 
می کند. البته، این بین  و این برنامه نه تنها به کلی اتوپی به مفهوم مبتذ  اصطالح، بلله فسوق العساده 

 -اقتصساد  هرابطس بسراد و نسه  مسارک از واقعیت و تئوری از خودبیگانگی اسست. نسه  غاف  بودن هنشان
 قدرت را به این ترتی، درک نمی کردند.

رجوع کرد که توضیح درخشانی از پیدای  قدرت سرمایه داری ارائه مسی  براد پ  می توان به      
فراسوی اجبارهایی است که  کند که محصو  خود به خود بازار نیست، بلله برعل ، در خارج و در

دگرگونی کیفی ای را توصیف می کند که در اروپا در پایان قرن میانسه بسا گسذار  براد تحمی  می کند. 
از یک قدرت پراکنده و خرد شده به یک قدرت متمرکز نمودار شد. شهرهای ایتالیایی، نخسست، ایالست 

ن را تشسلی  مسی دهنسد. ایسن دگرگسونی مسد  هسای پیساپی آ 1688، انگلسستان از 18های متحسد در قسرن 
است که پیدای  سرمایه داری را نشان داده و آن را تعریف می کند، نه وجود مبادلسه هسای تجساری کسه 

تر از آن است. چنان که دیدیم، این تز بسه تسز مسن شسباهت زیسادی دارد )نگساه کنیسد بسه اروپسا  خیلی پی 
قسدرت مسی  هخراجی را در خصسلت پراکنسد هی شیوژگی شل  فئودالی اروپاییمرکزی . در واقع، من و

مقاب  شل  متمرکز آن که شیوه های خراجی جاهای دیگر )مث  چسین   هخراجی نقط هگنجانم. این شیو
این اختالف است که شل  های متفاوت پیرامونی و شل  های  هرا توصیف می کند، قرار دارد. بر پای

کامیابی گذار سریع بسه سسرمایه داری در اروپسا  خراجی مشخا می شود. من دلی  های همرکزی شیو
دیگسر )در شسل  هسای )ی خراجی پیرامونی  را در قیا  با ناکامی هسای متسوالی تحسو  مشسابه جاهسای 

در این اختالف می بینم. در اروپا، تمرکز قدرت در واقع با کسس، مضسمون سسرمایه  خراجی مرکزی 
ه این تمرکسز در جاهسای دیگسر مقسدم بسر آن اسست. داری توسط این قدرت تالقی می کند، در صورتی ک

و دیرتر  نشوراهای اداری سرمایه داران بزرم شا هشهرهای ایتالیایی و ایالت های متحد که به وسیل
ژه فرانسه  اداره می شدند، مشابه خود را در جاهای دیگسر یهای مرکانتیلیستی )آرژانتین و به و دولت

مایه داری محصسو  تحسو  خطسی توسسعه بازارهسا نیسستند، بللسه نداشتند. پ  شل  بندی و پیروزی سر
خراجسی  هدرونسی و خساا شسل  پیرامسونی شسیو همحصو  تأثیر متقاب  توسعه بازار و عام  های ویژ

  بنا بر تجربه کامال  بسه 1500-1800در اروپا هستند. از این رو، در این مفهوم گذار مرکانتیلیستی )
مس  نمسودار مسی گسردد و بنسابراین واقعیست بسه نوبسه خسود شایسسته اسست، عنوان گذار به سرمایه داری کا

که تمام تاریخ مدرن ی پیوندم جهان م -سرمایه داری توصیف شود. من این جا به دیدگاه جاری سیستم 
کند. این پیوستن بدین معنا نیسست کسه اهمیست دگرگسونی کیفسی  را سرمایه داری توصیف می 1500از 

    صنعت مدرن گردید، ندیده گرفته شود.زمینه ساز  1800که از 
 

III- :داوهای جهانی شدن در تاریخ 
 امپراتوری ها، سرکردگی ها، سرمایه آفرینی مالی

 
در وضعیتی که فرضیه های بسیار متضسادی ایسن جسا پیشسنهاد شسده انسد )پس  مسسئله عبسارت از  -1     

پسارادیگمی و مفهسومی  هتلیسه بسر پایس فرضیه هاست، نه تزهایی که برای در نظرگسرفتن واقعیست هسا بسا
ابسراز مفهسومی موجسسود کسه در بخس  گذشسته پیشسسنهاد شسد، بایسد بسه مسسا در  هعمس  مسی کنسد ، بحسسث دربسار

روشن کردن سئوا  مرکزی: جهانی شدن چیست؟ داوهای آن کدام اند؟، چه چال  هایی جامعه هسا بنسا 
بایسد بسه مسا در روشسن کسردن بخشسی از  بر وضعیت خود با آن روبرو هستند یاری رساند، یسا دسست کسم
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تزهای بدست آمده )البته همیشه به طور نسبی موقت  و روشن کردن سسئوا  هسایی کسه در عمس  بسدون 
 پاسخ قانع کننده باقی مانده اند، کمک کند.

اصطالح جهانی شدن )یا گلوبالیزاسیون بنا بر سنت ادبی انگلی   بسه ترتیبسی کسه اغلس، مسسئله در      
ی اجتماعی مطرح است، در معنی های بسیار متفاوت بلار مسی رود. پس  بنسا بسر دیسدگاه هسا از علم ها

جهانی شدن، شل  بندی بازار جهانی ثروت ها و سرمایه ها، خصلت عمومی فن شناسی های رقابتی، 
پیشسسرفت در راسسستای تشسسلی  یسسک سیسسستم تولیسسدی جهسسانی، نیسسروی سیاسسسی کسسه نظسسام جهسسانی در مسسسابقه 

ای جهانی یا منطقه ای بلسار مسی بنسدد و جنبسه فرهنگسی جهسان شسمولی و غیسره اسستنباط مسی هژمونی ه
این واقعیت  هگردد. از این رو، تعریف های کم و بی  وسیع، کم و بی  ضرور حفظ می گردد. بر پای

ثبساتی ،  تئوری هسای مربسوط بسه طبیعست کسم و بسی  السزام آور جهسانی شسدن مسورد بحسث، ثبسات )یسا بسی
آن و مرحلسسه هسسای احتمسسالی کسسه تشسسلی  مسسی دهسسد، بسسر حسسس، تعریسسف هسسای  هپیوسسسته یسسا ناپیوسسستپیشسسرفت 

 کند. مفهومی حفظ شده فرق می
با ایسن همسه، نظسم زدایسی کسه سیاسست پذیرفتسه و آگاهانسه ای اسست کسه بسه اجسرا در مسی آیسد، نسه یسک     

املسان مسی دهسد از  واقعیت طبیعی که توسط آن تحمی  گردد، بسه اسستراتژی هسای شسرکت هسای بسزرم
اجبارهایی کسه مسی تواننسد نمایشسگر سیاسست هسای دولست در نبسود آن باشسند، رو برتابنسد. بسا وجسود ایسن، 
واقعیت ها نشان می دهند که این راهبردهای مسستق  شسرکت هسای خصوصسی مجموعسه همبسسته ای را 

ج مسی آفریننسد و از که ثبات نظم جدید را تضمین کند، تشلی  نمی دهند. بر علس ، آن هسا هسرج و مسر
این راه آسی، پسذیری ایسن نسوع جهسانی شسدن را کسه بنسابراین واقعیست بسه احتمسا  زیسر سسئوا  قسرار مسی 

 گیرد، آشلار می سازند.
جهانی شدن در معنی وسیع آن به وجود رابطه ها میان منطقه های مختلف جهسان و تسأثیر متقسابلی      

دارنسد، بسساز مسی گسسردد. در ایسن معنسسی، مسن شسسللواره ای  کسه بنسسا بسر ایسسن واقعیست جامعسسه هسا در یلسسدیگر
پسسی  از مسسیالد تسسا  300- 500یعنسسی سیسسستم عصسسر خراجسسی  از « سیسسستم قسسدیمی جهسسان»توصسسیفی از 

بعد از میالد ارائه کرده ام که سه مرکز مهم خراجی )چین، هند، خاورمیانه  و پیرامونی هسا )  1500
اپن  را طی دو هزار سا  در ارتباط با هم در بر می گیرد و اروپا، آفریقا، جنو، شرقی آسیا، کعره، ژ

پسی  از سسرمایه داری اسست. ایسن  همرکزها و پیرامون هسای خساا ایسن گذشست هژیبیانگر مفهوم های و
مفهوم ها در قلمرو مسلط سازمان قدرت، نه در قلمرو اقتصادی، آن طور که در سسرمایه داری اسست، 

بسه عقس، نسسبت دادن مفهسوم هسای خساا سسرمایه داری کسه متأسسفانه تعریف می شسوند. از ایسن رو، از 
جهان دیده می شود، می پرهیزم . تحلیلی کسه مسن از سیسستم  -اغل، نزد برخی تئوری پردازان سیستم 

پیشین به عم  آورده ام مرا بسه یسک نتیجسه گیسری هسدایت کسرد کسه از نظسر مسن ایسن جسا از حیسث نشسانه 
که سیستم پیشین بنا بر سرشت خود قط، بندی کننده نبود، بلله برعل  گذاری اهمیت دارد: و آن این 

کتا،، سیستم های منطقسه  1ماندگی تاریخی  کمک کرد. )بنگرید به فص   )از عق،« فرارفت ها»به 
روشنی از آن است، چنسان کسه ایسن منطقسه در  های پیشین  فرارفت اروپا از عق، ماندگی تاریخی نمون

ز وضعیت پیرامونی به وضعیت مرکز جدید )در گذار از فئودالیسم به حلومت مدت تاریخی کوتاهی ا
های سلطنتی مطلقه  با سمت گیری به سوی سرمایه داری فرارویید و بنابراین واقعیست بسرای نخسستین 

 بار در تاریخ به مرکز )منحصر به فرد  در مقیا  جهانی تبدی  شد.
یستم پیشین را در تحلیلی که به رفتار به ظاهر عجیس، س هاین خصلت غیر قط، بندی کنند آریگی     

ها مربوط است به تصویر می کشد و نشان می دهد که این کشور قدرتمند بسا ایسن مین   هچین در دور
که در آن دوره کامال  قادر بود فرمانروایی ا  را بر دریاها اعما  کنسد، از ایسن کسار اجتنسا، کسرد. در 

روپسسا بسسود و از ایسسن رو نسساگزیر نبسسود چیسسزی از اروپسسا بخسسرد و بنسسابراین آن وقسست چسسین پیشسسرفته تسسر از ا
واقعیت نگران نظارت بر راه دریایی به سمت اقیانو  نبود. بدین ترتی،، چین به اروپایی ها: پرتغالی 
ها، هلندی ها و بعد انگلیسی ها و فرانسوی ها مجا  داد که نظسارت خسود را بسر راه دریسایی بسه سسمت 

 کنند و این به آن ها املان داد که عق، ماندگی شان را پشت سر گذارند.شرق برقرار 
سیستم مرکانتیلیستی که اروپایی ها از فتح آمریلسا و سساختمان آن بسه عنسوان پیرامسون نسوع جدیسد،      

تابع منطو اقتصادی مسلط انباشت سرمایه، برقرار کردند، نمونه کیفی جدید و متفاوتی است. در واقسع 
جدید و متفاوت پیرامونی شدن در تساریخ را بسه نمسای  گذاشست. سیسستم  هتم به طور کیفی نموناین سیس
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جدید جهانی مرکانتیلیستی روی ویرانه های سیستم قبلی که به طور اسلوبی از میان می رود و جریان 
ه در مبادله ها به سود مرکز در حا  ساختمان اروپایی بازسازی می شود، برپا گردیسد. بسدیهی اسست کس

 نمایشگر یک نقطه عطف مهم تاریخی است. 1500این مفهوم سا  
  بسه 1500-1800مرکانتیلیسستی ) هدید جدید ما، دور هدر این صورت بنا بر این قرائت، از زاوی     

کند، هر چند شل  کام  سسرمایه داری لحظسه ای اسست کسه  گذار به سرمایه داری جلوه می همثابه لحظ
تجساری پیشسین  هشود و سرمایه داری صنعتی منطو انباشت خود را بسه سسرمایصنعت مدرن ایجاد می 

تحمی  می کند. البته، اگر موضوع از این قرار باشد، در این صسورت شسل  هسای جهسانی شسدن کسه بسه 
مرکانتیلیسم برقرار گردید به ترتی، خاصی با عام  های درونی دگرگونی خاا اروپا )که من  هوسیل

وع هژمونی بورژوایی که در چارچو، سازماندهی قدرت حلومست هسای مطلقسه آن را در تحلی  موض
سلطنتی عم  می کند مطرح کرده ام  متفاوت از هژمونی های خراجسی کامس  پیونسد یافتسه انسد. در ایسن 

عطسسف تسساریخی محسسسو، مسسی شسسود. در اخسستالف بسسا سیسسستم جهسسانی  هدومسسین نقطسس 1800مفهسسوم تسساریخ 
ر قط، بندی کننده است. سیستم مرکانتیلیسستی بسر علس  اسستوار بسر خراجی که بنا بر سرشت خود غی
 ساختمان قط، بندی جدید است. 

در چسارچو، سیسستم جهسانی سسسرمایه  1800ایسن قطس، بنسدی بسه نوبسه خسود شسل  کامس  ا  را از      
مختلسف  همنطقسه هسای عمسد هاخستالف سسطح هسای توسسع 1800داری کام  )صنعتی  پیدا مسی کنسد. در 

نشان داده هنوز چندان واضح نبود. فاصله ها طی یک  Paul Bairoch پ  برو طور که  جهان آن
در چسسارچو، قطسس، بنسسدی جدیسسد سسسرمایه داری بوجسسود آمسسد کسسه در آن تقابسس   1800-1950قسسرن و نسسیم 
هسسا در عمسس  متسسرادف کشسسورهای صسسنعتی شسسده م کشسسورهای گسسام ننهسساده در انقسسال،  پیرامسسون -مرکزهسسا 

ظاهر غلبه ناپذیر جلوه می نمود. بدیهی است که این جهانی شدن جدیسد کسه بسه تأییسد صنعتی بود که به 
 هایسن دور هسساده کسه شسام  همسه جسا و بسرای همس هتاریخ قط، بندی کننده است به یقین بسا یسک شسللوار

 -دراز و منطقه های متراکم معتبر باشسد، عمس  نمسی کنسد. کارکردهسای متفساوت پیرامسون هسای مختلسف 
دیالک تیک اجبارهای خارجی م واکن  های درونسی، اسستراتژی هسای خساا مادرشسهرهای  -همواره 

ژه گسذار از رقابست یسرمایه داری در خود مرکز و به و همتفاوت در رقابت نابرابر، مرحله های توسع
 ، تحو  سیسستم هسای تنظسیم انباشست )تنظسیم رقسابتی، تنظسیم 1880به انحصارهای چند قطبی در حدود 

کسسار و مسسدیریت کینسسزی و غیسسره  در مرکزهسسا و در مقیسسا  جهسسانی، نشسسانه  -یخی سسسرمایه سسساز  تسسار
پیرامسون هسا  -و شسناخت مسد  هسای مرکزهسا  1800-1950گذاری مرحله های متمایز در دوره دراز 

ها، قسانون انباشست  ژگییاین و هژگی های گویایی است، می طلبد. البته، فراسوی همیرا که نمایشگر و
من برای فرمو  بندی رابطه های قانون ارز  جهسانی شسده کسه طسرز  هکه به عقید -هانی در مقیا  ج

کار قانون ارز  در مقیا  سیستم جهانی را مشخا می کند، مفید اسست، بنسا بسر پویسایی خساا خسود 
این قسانون را بسه ایسن واقعیست کسه در  هقط، بندی است. من خصلت قط، بندی کنند هناگزیر پدید آورند

بودن در مقیا  جهانی گرای  دارد   ر دو  عبعدی )بازار فرآورده ها و سرمایه که به یلپارچهیک بازا
ژه یسعم  می کند، نسبت می دهم که در مقایسه بسا بسازار سسه  عبعسدی )بسه عسالوه بسازار نیسروی کسار ، و

 قانون ارز ، دم بریده است. هساخت های ملی بورژوایی تاریخی و پای
 هن نقطه مرکزی در تحلی  خسود بساز نمسی گسردم. بسه عسالوه، در بخس  آینسده دربسارمن این جا به ای     

مسئله های مربوط به جهانی شدن پ  از جن  دّوم جهانی و چشم انسدازهای معاصسر آن بحسث خسواهم 
)مرکانتیلیسستی و صسنعتی : مسسئله « جدید»مسئله های مربوط به تفسیر جهانی شدن  هکرد. حا  دربار
یل  ها، سرکردگی ها، سرزمین گرایی احتمالی توأم با توسعه طلبی سرمایه داری و های مربوط به س

 سرمایه به بحث می پردازم.« سرمایه آفرینی مالی»
دیدگاهم در ایسن زمینسه بسه تفصسی  توضسیح داده ام. از ایسن رو،  هجای دیگر به قدر کافی دربار -2     

ی نمی دانم. در تاریخ نقطسه عطسف هسای مهمسی را این جا ضرور« سیل  ها»توضیح پیرامون مسئله 
از دید من  وجود دارد. بی شک بین این نقطه عطسف هسا تساریخ دیگسری  1800، 1500)چون تاریخ 

از  1920و  1880مسن  هژه را مملن می سسازد )بسه عقیسدیوجود دارد که تشخیا زیر مرحله های و
ز شساید وضسعیتی متفساوت بسا گسسست نی 1990یا  1980و  1950یا  1945آن زمره اند. تاریخ های 

های مهم باشد . البته، این امر به هیچ وجه بر قبو  تئوری سیل  بلند داللت ندارد. هنوز کوش  کمی 
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 هی برینی هر یک از مرحله هسای مهسم معسین صسورت مسی گیسرد. فلسسف«تلرارها»برای نشانه گذاری 
بر همانند دانی دگرگونی های کیفی پیشی  -با گرای  برینی  -تاریخی مطرح می کند که در آن تلرار 

می گیرد. به عق، نسبت دادن آن چه که در سرمایه داری صنعتی )مث  گرای  ذاتی به اضافه تولید و 
مرکانتیلیسستی پیشسین، یسا آن چسه  هبحران هایی که از طریو آن ها پدیدار می گردد  جدید است، به دور

 هقتصسسادگرایی  جدیسسد اسسست، بسسه دوره هسسای پیشسسین )دورکسسه در سسسرمایه داری )مثسس  هژمسسونی بسسازار و ا
بسسرای مسسن  -اقتصسساد قسسرار داشسست  -قسسدرت  هرابطسس هخراجسسی کسسه زیسسر سسسلطه قسسانون هسسای دیگسسر سسسازماند

سیسستم جهسان بسر چنسین  هرسسد. قبسو  اندیشس تساریخ واقعسی بنظسر مسی ههمواره همچون لغز  زای  کننسد
های مربسوط بسه تئسوری هسای سسیل ، متمرکسز کسردن چیزی داللت ندارد. به گمان من بسه جسای پیشسنهاد

ثمربخ  تر است. این امر املان می دهد که هم « مرحله های انباشت»هدف تحلی  ها روی شناسایی 
ژگی های اقتصادی هر مرحله )پرهیز از درآمیزی رابطه های تجساری و رابطسه هسای خساا یزمان و

 هاقتصسادی مسورد بحسث و مسسئله سیاسسی )شسیو سرمایه داری صنعتی و غیره  و نیز پیونسد زدن مسسئله
 هعم  قدرت، گروه های اجتماعی هژمونیک و غیره  در نظر گرفته شود. جلوتر به بررسی این رابط

 اساسی باز می گردیم.
من پی  از این به مسئله هژمونی ها و تئوری هژمونی های متوالی )شهرهای ایتالیایی، هلند،  -3     

ت متحسسد  کسسه از جانسس، برخسسی هسسا پسسی  کشسسیده شسسد، نخسسواهم پرداخسست و در ایسسن بریتانیسسای کبیسسر، ایسساال
هسا را بسه عمس  مسی  احتیاط های الزم نسبت به رو  شناسی فرمان روا بسر ایسن تئسوری هخصوا هم

 آورم.
از نظر من، هژمونی در تاریخ استثناخ است، نه قاعده. سخن گفتن از هژمونی شسهرهای ایتالیسایی      

من اسستفاده از اصسطالح در معنسای مسبهم  هقدر جامعه های درخشانی بوده باشند، به عقید یا هلندی، هر
است که واقعیت فرمانروا بر گنجیدگی این کشورها در سیستم های )منطقه ای و تا انسدازه ای جهسانی  
، دوره را ناچیز می شمارد. هژمونی بریتانیا که من آن را در پسی  از انقسال، صسنعتی قسرار نمسی دهسم

در پرتو پیوستگی استثنایی چند مؤلفه زیر گستر  یافت. آن ها عبارتند از انحصسار فسن شناسسی جدیسد 
دوام یافسسست ،  1930سسسسای  یافسسست ، قسسسدرت مسسسالی لنسسسدن )کسسسه تسسسا  19دّوم قسسسرن  هصسسسنعتی )کسسسه از نیمسسس

بهسره  این نام، همانسا متحسد کسردن مسستعمره هسای مسورد هامپراتوری عظیم استعماری که شاید تنها نشان
برداری )هند  و مستعمره های آباد پیشین و پسین در دوره مربوط است )کم ترین آن ایاالت متحد آینده 

می کند . با این همه، علی رغم خصلت  ننیست که سرانجام عسلطه عظیم جهانی زبان انگلیسی را تأمی
مسستق   هحسدودی در قسار پدیده ای آن، این هژمونی با محدودیت های قاب  مالحظه ای روبرو بود و تسا

ره اثر داشت. از این رو، ناچار بود به سب، نداشتن هژمسونی یآمریلا، ژاپن و امپراتوری عثمانی و غ
بسسین ملسست هسسای قسسوی )آلمسسان، فرانسسسه،  هاروپسسایی، یسسک موازنسس هنظسسامی )جسسز نیسسروی دریسسایی  بسسا موازنسس

ه فقط به وسیله هژمونیسسم ایساالت ژه هژمونیسم فرهنگی انگلی  را )کیروسیه  به وجود آورد که به و
متحد گستر  یافت  به عنوان هژمونیسم سیاسی آن محدود کرد و بنابراین واقعیت ناتوان از جلوگیری 

 از صعود امپریالیسم های رقی، جدید )انگلستان، ژاپن، ایاالت متحد، فرانسه  بود.
ژه در  عبعسد اسستعماری بسوده اسست. یسبسه وبا این همه، مد  هژمونیسم بریتانیا الهام بخ  رقیبان آن      

ک در این زمینسه دسستاوردهای معینسی داشسته انسد کسه در مقایسسه بسا بریتانیسا بسسیار ی)فرانسه، هلند و بلژ
ناچیز است . کشورهای دیگر مث  آلمان توفیقی در این راه بدست نیاوردند یا بسدی  دیگسری در اختیسار 

 روسیه . هت متحد، در مقایسه با توسعداشتند )مث  توسعه قاره ای برای ایاال
رقابست صسنعتی و قسدرت نظسامی رقیبسان  -هم چنین نمی توان انلسار کسرد کسه در دو قلمسرو قطعسی      

بریتانیای کبیر خیلی زود بر آن پیشی گرفتند. با این همه بریتانیا مدت درازی برتری مالی ا  را حفظ 
 لوتر بررسی خواهیم کرد.کرد. این موضوع را نظر به اهمیتی که دارد ج

هژمونی ایاالت متحد پ  از جن  دّوم جهانی ناشی از پیوستگی متفاوت عامس  هسای قسدرت بسود.      
این جا پیشرفت چشمگیر صنعتی به طور وسیع خود را محصو  شرایط زودگذر )وضسعیت جهسان در 

برتسری مسالی ماننسد    نشان داد و بسه سسرعت بسا بپاخاسستن اروپسا و ژاپسن فرسسوده شسد بسرعل ،1945
مورد بریتانیای کبیر فراسسوی افسو  نسسبی رقابست صسنعتی ادامسه یافست. اگسر چسه ایساالت متحسد بسا سسنت 

خود )گرای  ناچیز  به غلبسه اسستعماری  قطسع رابطسه نلسرده اسست، بسه « ضد استعماری»موسوم به 
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سسه نبسود و تنهسا از خاطر این است که قسدرت نظسامی مطلسو آن بسا قسدرت هسای نظسامی پیشسین قابس  مقای
ابرقسدرت دیگسسری در همسان سسطح محسدود شسده بسسود و امسروز بسا توجسه بسسه  هبسه وسسیل 1990تسا  1945
قدرت رقیس، از آن محسدودیت آزاد شسده اسست. ایساالت متحسد بنسا بسر درخشس  خساا خسود زبسان  هتجزی

 اشته است.چنین جایگاهی در جهان ند 19انگلیسی را به اوج امروزی آن رساند که هرگز در قرن 
نامیده اند، یعنی گرای  بسه توسسعه منطقسه ای کسه زیسر « سرزمین گرایی»آن چه که گاه آن را  -4     

سرمایه داری رابطه های کسامال  بغرنجسی را  هفرمانروایی یک مرکز واحد سیاسی قرار دارد، با توسع
سیاسی  هکلی تر رابط هحفظ می کنند. سئوالی که بدین ترتی، مطرح می شود، سئوالی است که به شیو

 اقتصادی خاا سرمایه داری مربوط است.
دو دیسسدگاه افراطسسی نسسسبت بسسه مسسسئله سسسرزمین گرایسسی از نظسسر مسسن بیهسسوده اسسست. دیسسدگاه نخسسست،      

از غسالف »دیدگاهی است که در سسرمایه داری سیسستمی را تشسخیا مسی دهسد کسه بنسا بسر طبیعست ا  
ف البته درست از سرمایه داری هر چه باشد، همواره مستلزم دقت این تعری«. سرزمینی بیرون می آید

از چسارچو، دولست )کوچسک یسا بسزرم ، مهسم بنسا بسر تسأثیر  -ژه اقتصسادییسبسه و -رابطه های خارجی 
شان در می گذرد، تا حدی که هرگز در دوره هسای پیشسین سسابقه نداشسته و در ایسن وضسعیت « داخلی»

فضسسای بازتولیسسد اقتصسسادی م  هسسسرمایه داری واقعسسا  موجسسود رابطسسکسسم تسسر از آن فریبنسسده بسساقی مسسی مانسسد. 
فضای مدیریت سیاسسی خسود را بسه نحسوی اداره کسرده اسست کسه درک آن در صسورتی مملسن اسست کسه 

گرایی از طبیعت آن زدوده شود. البته، شهرهای ایتالیایی بسی دورتر از مرزهای خود  مسئله سرزمین
هسسای شسسمالی هنسسد  کشسسور مهسسم کوچسسک بودنسسد. هنسسوز هسسم  د )ایالسستپرتسسوافلن بسسوده انسسد. ایالسست هسسای متحسس

کشورهای جدیدی با وسعت مختلف و نیز کشورهای کسوچلی وجسود دارنسد کسه لزومسا  وضسعی بسدتر از 
لسسیخن ، لوکزامبسسورمکشسسورهای بسسزرم در گنجیسسدگی جهسسانی شسسان ندارنسسد. برخسسی خسسرده کشسسورها مثسس  

در ایسن گنجیسدگی حفسره هسای آبسداری پیسدا کسرده انسد.  ورسسنگاپنشسین هسای نفتسی و  ، شیخباهاما، اشتاین
هسای خسسارجی هسسستند )امپراتسسوری رو  و  ایساالت متحسسد و روسسسیه کشسورهای قسساره ای بسسدون مسسستعمره

اتحاد شوروی چند ملیتی و بدون مستعمره بودند . اّما برعل ، گنجیدگی جهانی بریتانیای کبیر و حتی  
اتوری اسستعماری ادراک پسذیر نیسست )فرانسسه از آن زمسان بسه بدون امپر 1960و  1880فرانسه بین 

منطقه نفوذ نواستعماری، بلله از طریو ساخت اروپسا انتخسا،  هبعد گنجیدگی جهانی ا  را نه به وسیل
 و عم  کرده است . این تفاوت ها برای چیست؟

 معادلسسسسسه قسسسسسراردادن مرکزهسسسسسام پیرامسسسسسون = -در فضسسسسسا و زمسسسسسان  -پسسسسس  تنسسسسسوع وضسسسسسعیت هسسسسسا     
مادرشهرهاممسسستعمره هسسا را نفسسی مسسی کنسسد. متأسسسفانه ایسسن معادلسسه، عامیانسسه شسسده اسسست. بسسه خصسسوا بسسا 

 امپریالیسم جدید عامیانه شده است. هدربار لنین، هیلفردین ، هابسنسطحی نگری مفرط به تزهای 
نسین من مهم با، روز شده اسست. از نظسر مسن ایسن چ هژگی های به عقیدیاین و هامروز زدودن هم     

 -است که با درآمیختن بی حسا، و کتا، امپراتوری رم، بیزان ، خلیفه ای و عثمانی، چینی، اتریشسی
صحبت مسی کننسد. پس  مسسئله عبسارت از « امپراتوری ها»مجاری، روسی، بریتانیایی یا فرانسوی از 

نجیدگی آن شل  بندی های نه فقط بللی متفاوت در ساختارهای درونی آن ها بلله هم چنین در شل  گ
ها در جهانی شدن است. به یقین ستم در تاریخ و حتی آن چه آن را ستم های نژادی، قسومی، فرهنگسی 
یا ملّی می نامند پدیده ای جدید نیست. البته استثمار سسرمایه داری و قطس، بنسدی مرکزهسامپیرامون هسا، 

گنجیسدگی در جهسانی ژه یسژه عصسر مسدرن و شسل  هسای ویشل  استعماری احتمالی آن، واقعیت های و
شدن است. روزگاری امپراتوری رو  )سپ  شوروی  کامال  زندان خلو ها بود. این یک امپراتوری 

افته استعماری هم چسون امپراتسوری اسستعماری بریتانیسا نبسود. در امپراتسوری شسوروی انتقسا  یسازمان 
گرفست. درسست بسر ی آسیایی صسورت مسی  «پیرامون ها»روسیه به سوی « مرکز»های اقتصادی از 

 ها . قوم در هجوم ملت سمیرامینخالف آن چه که در امپراتوری بریتانیا معمو  بود )نگاه کنید به 
سرمایه داری با سرزمین گرایی مسورد بحسث مسسئله قسدرت در سسرمایه داری را بسه پرسس   هرابط     

د نهسایی اسست، حتسی اگسر می کشد. این جا نیز این تز ساده کننده که می گوید قدرت، قسدرت سسرمایه حس
هسته ای از حقیقت را که برای شناخت سودمند است آشلار کند، به درک تنوع موقعیت ها زیاد کمک 

سسه سسطح واقعیست سسرمایه  هدر زمین براد نمی کند. من  این جا به آن چه که پیشتر در مورد توضیح 
ازار + ضسد بسازار اسست کسه در بس»نیست، بللسه « بازار»داری گفته شد، باز می گردم. سرمایه داری 
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)کسه در واقسع یسک مجتمسع « مسدیریت عسالی مسالی»ایسن قسدرت «. کن  قدرت سیاسسی متبلسور مسی شسود
سساخت نخسستین دولست هسای واقعسی  همرکانتیلیستی اسست  پایس هپیشه وری و مالی در مرحل -سوداگری 

 آریگسیمسی رود و ایسن جسا  سرمایه داری: شهرهای ایتالیایی، ایالت هسای متحسد )شسما  هلنسد  بسه شسمار
 هسودمندانه توجسه را بسه ایسن واقعیست جلس، مسی کنسد کسه هسیچ قسدرت جسز قسدرت ایسن سسازمان هسای سساد

سیاسی تا این اندازه نزدیک به مد  نهایی دولت زیر رهبری شورای مدیریت فعالیت های مهم تجاری 
آن بسود کسه بسه ملسان جهس   هتفضای اقتصادی شایس -نبوده است. البته، تبلور پیوستگی قدرت سیاسی 

تولید سسرمایه داری بسود کسه در آن جسا  هکیفی تبدی  شود که صنعتی شدن نمایشگر آن برای فرجام شیو
]آن شهرها[ تحقو نیافته بود. این کار در کشورهای بسزرم مرکانتیلیسستی، نخسست در انگلسستان و بعسد 

یسد ملّسی بسورژوایی، سساخت اقتصساد خسود در فرانسه انجام یافت. زیرا در این دو کشسور دولست هسای جد
متمرکز )البته باز  و بنابراین، انطباق فضای انباشت و فضای مدیریت سیاسی سامان یافست. ایسن مسد  

سرمایه داری آن دوره،  هدر آلمان و جاهای دیگر بازتولید شد  و این به واقع پاسخگوی نیازهای توسع
ایسسن رو، نتیجسسه هسسا چسسه در کشسسورهای بسسا مسسستعمره دسسست کسسم پاسسسخگوی نیازهسسای اساسسسی آن بسسود. از 

)انگلستان و فرانسه  و چه در کشورهای بی مستعمره )آلمان  در ارتباط با سساخت اقتصساد رقسابتی در 
مقیا  جهانی متفاوت نبود. بنابراین، این مد  به ایدئولوژی سازی واقعی پرداخت و بسین دسستاورد آن 

. البته درک کام  مفهوم کارایی این تاریخ بدون کاربرد تحلی  ها و پیشرفت مدرنیته تعاد  برقرار کرد
شالوده ریز مسی شسد، اتحادهسای « قدرت سرمایه»و تئوری هژمونی های اجتماعی که بر اسا  آن ها 

کسار و غیسره  کسه آن را مملسن  -ا دهقانسان، دیرتسر سساز  اجتمساعی سسرمایه یساجتماعی )بسا اشسرافیت، 
این کار را خیلسی دقیسو در عصسر خسود انجسام  مارک نیست. رویهم رفته،  ساخت و غیره، املان پذیر

 این کوش  را دنبا  کردند. گرامشیژه یداد. مارکسیست های برجسته، به و
ا نیمه استعماری با این تئوری پیوند زده شده است. پ  این توسعه می تواند به یاستعماری  هتوسع     

سرمایه داری آن  همفروض توسع هعی این یا آن کشور در مرحلاجتما هژیهژمونی های و هعنوان زائد
ژه کساری یسانگلی  و تخری، این صنعت در هنسد  ارتبساط و هصنعت پنب هتفسیر شود: مث  ارتباط توسع

صسسنعتی انگلسسی  و واردات کشسساورزی ایسساالت متحسسد و سسسرزمین هسسای بسسزرم آبسساد آینسسده  ارتبسساط عقسس، 
 مارسسیی فرانسه و بازارهای استعماری ذخیره )که در اثسر ماندن بخ  های معین صنعت و کشاورز

سسرمایه  هتوسسع« مطلسو»برجسته شده  و غیره. بدین ترتی، می توان درک کرد که مستعمره ها نیساز 
 نیستند، بلله فقط نیاز طرز کار برخی گونه های هژمونی های اجتماعی در این توسعه هستند.

تعمسسیم یافسست.  1880اسسستعماری تقریبسسا  از  هی  بسسه توسسسعبسسا ایسسن همسسه، بنظسسر مسسی رسسسد کسسه گسسرا     
)امپراتوری های استعماری موجود در ایسن تساریخ بسه وسسعت از سساخت هسای مرکانتیلیسستی پیشسین در 

هند، اندونزی و غیره ارث بردند . این وضع محصو  نیاز مطلو انباشت درونی آن گونه که  -1800
ته اند، نبود، بللسه محصسو  رقابست شسدید بسین فروشسندگان اغل، در تحلی  های سطحی و شتا، زده گف

چیسز  لنسینملّسی  عمسسلط توانسست آشسلارا از اسستعمار سسود جویسد.  هانحصاری جدید بود، هر چند سرمای
دیگری نگفته است، حتی اگر بعد خود آن را نقد کرده باشد. وانگهی کامیابی یا ناکسامی در ایسن توسسعه 

، مثبسست و منفسسی، از حیسسث انباشسست داشسسته اسسست. البتسسه، گسساه بسسا سسسرعت طلبسسی اسسستعماری اثرهسسای بغسسرنج
بخشیدن به غارت و بهره کشی شدید از منبع های خود و گساه بسرعل  بسا طفسره رفستن از تغییسر بخس  

کالسسیک اثرهسای منفسی هسستند. اّمسا بسرای فرانسسه و حتسی  هتولید. پرتغا  و هلنسد نمونس ههای عق، ماند
ای خسو، توانسسته بسود از اسستعمار هنسد در اولسین فرصست بهسره بسرداری کنسد، ایسن بریتانیا که تا اندازه 

اثرهای منفی در تحو  آتی رقابست جهسانی شسده غایس، نبسوده انسد. عامس  هسای دیگسر کامیسابی یسا ناکسامی 
فراسوی تسلط ملّی پیشرفت فنی، مث  کنتر  رونسدهای سسرمایه آفرینسی مسالی کسه بعسد بسه آن هسا خسواهم 

 نظر می رسد کم تر مهم نبوده اند.پرداخت، به 
سرزمین گرایی در گذار  مرکانتیلیستی به شرطی با همان رو  تحلی  مسی شسود کسه تفساوت میسان      

 -صسنعتی )صسنعتی هو هژمونی سرمای 1800تا  1500مالی  از  -هژمونی سرمایه سوداگر )تجاری 
هسا پیرامسون ایسن موضسوع را شسرح مفهوم آن درک گسردد. مسن ایسن جسا تأمس   هدر هم 1800مالی  از 

 یسهنخواهم داد و جلوتر به طرح برخی اندیشه ها بسنده می کنم که بسه موضسوع مربسوط اسست و از زاو
 در مرکانتیلیسم تحلی  می شود.« سرمایه آفرینی مالی» هژیو
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بسسسر علسسس ، دیسسسدگاه دّوم کسسسامال  بسسسی نتیجسسسه و حتسسسی بیشسسستر دیسسسدگاهی اسسسست کسسسه در سسسسرمایه داری      
اقتصسادی را در شسرایط هسم ارز  -سیاسسی هکانتیلیستی یسا صسنعتی  چیسز تسازه ای نمسی بینسد و رابطس)مر

 زمان های قدیم و جدید تحلی  می کند.
سیاسسی در  -اقتصادی در سیستم های خراجی و اقتصسادی -سلطه سیاسی  عهتئوری وارونگی رابط     

ان ترتی، طرح مسئله رابطه میان فضسای سرمایه داری که من در جاهای دیگر مطرح کرده ام، به هم
را منع می کنسد )مفهسوم انباشست « در خال  تاریخ»مدیریت سیاسی و فضای بازتولید زندگی اقتصادی 
 برای دوره های پی  از سرمایه داری معنی ندارد .

در سیستم های خراجی زندگی اقتصادی حتی هنگامی که مبادله های تجاری از جمله مبادلسه هسای      
تجارت در مسافت دور تأثیرهای مهم در جامعه دارند، در فضا به صورت قطعه قطعه باقی می مانسد. 
برعل ، فضای سیاسی در مد  هسای خراجسی کامس  )مسد  چسین  بسه وسسیع تسر شسدن گسرای  دارد. در 
صورتی که این فضسا )فضسای سیاسسی  تقریبسا  در مقیسا  فضساهای بازتولیسد زنسدگی اقتصسادی در مسد  

سیار ابتدایی پیرامونی )باالی قرون وسطای اروپا، آفریقای جنو، صحرا  قطعه قطعه بسر جسای های ب
دو قط، مفرط یاد شده در حالت های بینابینی قرار می گیرد )خاور میانه و جهان  همی ماند و در میان

 اسالمی، اروپای پایان قرن های میانه، هند .
سیسستم )مسدرن، سسرمایه داری  نامیسد رونسدی « ینسی مسالیسسرمایه آفر»آن چه مسی تسوان آن را  -5     

در  مسارک پو ، سرمایه مالی بر سسرمایه تولیسدی قسوام مسی یابسد.  -آن  عسلطه سرمایه  هاست که بر پای
 را مطرح کرده است.  A-P- Áبر روندهای  تولید  A-Áچارچو، اصطالح ها  عسلطه روند مستقیم 

اری از پدیسده هسای دیگسر اغلس، در تساریخ سسرمایه داری تلسرار شسده به یقین، ایسن پدیسده ماننسد بسسی     
 همرحل» هسرمایه داری )آن طور که تزها دربار« مرحله نهایی»آن را نه  آریگی است  به ترتیبی که
آن را القاخ می کنسد ، بللسه پدیسده ای قهقرایسی مسی بینسد.  لنینو  هیلفردین ، هابسون« نهایی امپریالیسم
منظم دارد و آیا تلیه روی آن با  هن نلته پی برد که آیا سیر قهقرایی به شل  سیللی جنبحا  باید به ای

سسرمایه داری ثمسربخ   هدر مرحلسه هسای متفساوت توسسع« سرمایه آفرینسی مسالی»ژگی های یزدودن و
 است.
 مسارک کسه  Á-P-Aژگی ها را ترجیح می دهم. به عنوان مثا  رونسد تولیسد یمن تلیه روی این و     

)تولید  خرید نیروی کار و اسستثمار  Pداری کام ، صنعتی است.  به تحلی  آن پرداخت خاا سرمایه
آن در شل  های تبعیت صوری از سرمایه )مجسم در وسیله های تولید صنعتی به ماللیت خصوصی 

 اسست کسه در آن A-E-Áدرآمده  را ایجا، می کند. در گذار مرکانتیلیستی روند انباشت مهم بسه شسل  
E خرید و فرو  فرآورده ها را نشان می دهد. بدیهی است کاالهایی کسه مبادلسه  -تجاری هسلطه مبادل  ع

شده اند، باید تولید شوند. این کاالها  که محصو  تولید دهقان و پیشه ورند دقیقا  این جا به طور واقعی 
ری تبعیست مسی کننسد. به دو شل  نسبت می دهد  از سسرمایه تجسا مارک و نه صوری )به مفهومی که 

من مدعی ام که این تفاوت کیفی به سرمایه آفرینی مالی که این جسا و آن جسا بسا آن برخسورد مسی کنسیم، 
 مضمون های متفاوت می دهد.

را ارائه می کند. و مسا را بسه چیسزی « سیل  ها»در اثر شایان توجه خود جدو  جالبی از  گییآر     
که مرکزهای سیستم )شهرهای ایتالیایی: فلسوران ، ونیسز، مسیالن، هدایت می کند که او آن را آن طور 

ژن، ایالت های متحد  در دوران های متفاوت کس، برتری در ارتباط با رقابت بسرای سسرمایه آفرینسی 
مالی و هنگام افو  بوده اند، بررسی کرده است. نمی توان  انلار کرد که مشخا کردن مفهوم رقابت 

میست دارد. البتسه، ایسن رقابست در موردهسای معسین در سسطح تولیسد مسثال  پیشسه مورد بحث در هسر بسار اه
وری و کارخانه های فلوران ، کشتی سازی در ایالت های متحد )شما  هلند  جریان داشت. اّما شل  

خسسود محصسسو   هبرتسسری تجسسارت اسسست. ایسسن برتسسری بسسه نوبسس -در ارتبسساط بسسا طبیعسست مرکانتیلیسسسم  -آن
ها، کارایی سیسستم  همانند شناخت جاده ها و تسلط )از جمله نظامی  بر این جادپیچیدگی عام  هاست: 

پرداخت ها )برات که از انتقا  های نقدی اجتنا، می کند ، برتسری وسسیله هسای انتقسا  )ناوگسان هسا  و 
موضوع اخیر نشان می دهد که چگونسه بهسره بسرداری از معسدن  هدربار والرشتاینقیمت های عرضه. 

ا رابطه های تجاری را به نفع اروپایی ها زیر و رو کرد زیرا آن ها توانسستند قیمست هسایی های آمریل
رقیبسان خسود در سیسستم جهسان خراجسی قسدیم پیشسنهاد کننسد. بنسا بسر مجمسوع ایسن  ههم بهتر از قیمت های
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 طریقه هاست که مرکانتیلیسم سیستم جهان خراجی را )کسه بنسا بسر طبیعست ا  قطس، بنسدی کننسده نبسود 
شرایط سیستم دنیای  ویران کرد تا سیستم دنیای مرکانتیلیستی مبتنی بر قط، بندی را جانشین آن کند و

 سرمایه داری کام  آینده را که بنا بر طبیعت ا  قط، بندی کننده است به وجود آورد.
کام  که  بدین ترتی، سرمایه آفرینی مالی بخشی از سیستم مرکانتیلیستی را با ساخت سیستم تولیدی    
این جا نمونه ای عالی از پدیداری  گییآرسرمایه در این مرحله است، پیوند می دهد: مثال   هتوسع هپای

بانلسدار حلومست  ژنکه با فتح و استثمار آمریلا پیوند یافت، بدست می دهد.  ژنسرمایه آفرینی مالی 
یسک شسهر سساده تجساری بسود، سلطنتی اسسپانیا مسی شسود و بسا گسام نهسادن در ایسن تحسو  در هنگسامی کسه 

از وضسعیت شسهر پیشسه وری و تجساری  فلسوران موقعیت بسیار زیادی کس، می کند. به همین ترتی، 
به شسهر مسالی  فلوران به وضعیت بانلداری دولت های مستبد در حا  ساختمان اروپا تحو  می یابد. 

حمس  و نقس  کننسده و تجساری  تبدی  می شود. ایالت های متحد )شسما  هلنسد  نیسز کسه نخسست ایالست هسای
پسو  موجسود را از طریسو بخس  مناسس، اروپسا و جهسان بسرای کسس، مقسام  -بودند، هنگامی که سرمایه 

 بانلداری اروپا جل، و سامان بخشی کردند، ثروتمند می شوند. 
دیگسسر ثروتمنسسد مسسی کنسسد.  هالبتسسه، مثسس  همیشسسه رونسسد سسسرمایه آفرینسسی مسسالی عسسده ای را بسسه زیسسان عسسد     

همیشه در ایسن  A-Áیشرفت تولید خروج از این بازی را تنها به مقدار ناچیز مملن می سازد. سیل  پ
رباخواران عمسلط است. این ثروتمند شدن  -مفهوم عام  تشدید نابرابری درآمدها به نفع صاحبان درآمد 

نهسد. بنسابراین،  در صورتی که جایی پایه ای برای توسعه قلمرو تولید به وجود نیاید رو به کساه  مسی
دقیقا  قلمرو تولید به طور کلی خارج از مرکز فعالیست مسالی شسل  مسی گیسرد و در ایسن مرحلسه مسستلزم 
کسساربرد مسسؤثر سسسلطه هسسای سیاسسسی بسسر سسسرزمین هسسای مهسسم اسسست. سسسرزمین گرایسسی ایسسن جسسا بسسا رقابسست 

 هچسال  مسی طلبسد. پایسمرکزهای جدید بالنده پیوند می یابد و مرکزهای قدیمی مسالی رو بسه افسو  را بسه 
 قلمرو تولید این جا به طور تاریخی دوگانه بوده است. هتوسع
از یک سو، این قلمرو با سساخت قساره آمریلسا )تولیسد معسدن هسا و نبسات هسا، بسه خصسوا نیشسلر       

پیوند می یابد و از سوی دیگر، این قلمرو از شل  گیری فضای حلومت های بسزرم سسلطنتی مطلقسه 
بزرم، سلف صنعت  ناشی می شود. بهترین موفقیت ها در این وضعیت نصی، دولست  هنکارخا ه)پای

خسود فرمسانروایی کسرده انسد. مسستعمره هسا « ملّسی»هایی است که هم زمسان از نظسر سیاسسی بسر فضسای 
)آمریلا، بعد هنسد و انسدونزی ، و شسبله هسای تجساری املسان دادنسد کسه مازادهسای حاصس  از تولیسدهای 

نتق  گردد. البته، هرگز تقدیر ساده ای در کار نبوده است که در این چارچو، عم  کند. برتری یافته م
ضعف تبدی  می شود. به خصوا اگر پیوستگی سیاسسی  هامتیاز سرمایه افزایی مالی زودر  به نقط

یسسا قسسدرت نظسسامی رو بسسه تحلیسس  باشسسد. الزم بسسه یسسادآوری اسسست کسسه پیوسسستگی سیاسسسی از هژمسسونی کامسس  
ناشی می شود  چیزی که ایجا، می کند که عام  های درونی با ساز و کارهای جهانی شدن اجتماعی 

پیوند یابد. از این رو، اسپانیا که بر آمریلسا تسسلط داشست، نتوانسست سسود بهسره بسرداری از آن را حفسظ 
 کند. ایالت های متحسد کسه موفسو شسدند بسه اوج ثسروت انسدوزی مسالی برسسند، بسه علست ناکسامی در ایجساد
فضای کافی مرکانتیلیستی به تحلی  رفتنسد و همسان طسور کسه مسی دانسیم محبسو  مانسدن بعسدی آن هسا در 
مستعمره شان اندونزی با تخری، موقعیت آنان در اروپا پیوند یافت. دو کامیابی دیده می شود، نخسست 

امپراتسوری  کامیابی مهم انگلسی  کسه در آن دوره هنسوز در رونسد سسرمایه آفرینسی مسالی قسرار نداشست و
اهمیست فسوق العساده کسس، کسرد  دّوم، اّمسا  18استعماری آن دیرر  بود )کسه تنهسا بسا فستح هنسد در قسرن 

خیلی دیرتر کامیابی فرانسه است. در واقع پیشرفت مرکانتیلیسم تولیدی است که انقال، صنعتی را کسه 
 شرایط آن بود، تدارک دید. هآفرینند
ریخ مرکانتیلیسم به ما ارائه داد، طرز کار پیوستگی سرمایه آفرینی از تا آریگیتحلی  جالبی که      
سرزمین گرایی را در ایجاد شرایط پیشرفت نیروهای مولد به خوبی تصویر می کند سرمایه  -مالی 

آفرینی مالی هلند وسیلۀ مؤثری برای برانگیختن پیشرفت در این کشور نبود. هلند علی رغم نق  
فرمانروایی ا  که سیستم قرون وسطایی را از میان برداشت و سیستم  هدور بانلداری و ائتالف های

 ، هرگز نتوانست بر 1648 - وستفالنبین دولت های مدرن را بوجود آورد )از تاریخ قرارداد 
سیستمی که به ایجاد آن کمک کرد، حلومت کند. در عوض انگلستان و فرانسه با ایجاد مرکانتیلیسم، 

ونالیسم اقتصادی )کلبرتیسم، عم  دریانوردی ، بردگی استعماری و مستعمره های یعنی هم زمان ناسی
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 آباد، آن را به انجام رساندند. برای این کار آن ها به یک فضای سرزمینی کافی نیاز داشتند. پ 
ر  باشد و ی، پذیو آس یثروت مصنوع ید قربانیت همواره بایدر نها یكشور صاح، درآمد مال

 یكاو یبعد پ یدوره ها ین سئوا  را برایمولدتر، فعا  تر و مبتكرتر گردد؟ ا یهاگرمركزیمغلو، د
 م.یكن یم

دارها تكرار نشد. همان طور كه قبال  خاطرنشان كردم یرغم پد یعل یمال ینیه آفریخ سرمایتار     
كه  یر صنعتیغ یرامون هایپ -یصنعت ینه مركزهایشیپ یب ید، با قط، بندیجد یستم جهان صنعتیس

، تسلط تجارت، استثمار یر ساخته شد، ابتكار فنیكب یایتانیبر یشتازی، نخست با پ19در قرن 
 Freeتجارت آزاد ) یدئولوژیوند داد. ایرا با هم پ یجهان ید مالیستم جدیو عسلطه س یاستعمار
Tradeیفراملّ  یه داریسرما یهنیشد، در واقع جهان م یزیآن شالوده ر یها بر پایتانیبر ی  كه هژمون 

ن ا  یمع یاز فنیر به سرعت امتیكب یایتانیدهد. بر یوند می پامپلایر هسابق یب یین گرایرا با سرزم
االت متحد به یخ این تاریدهد. از ا یاالت متحد و آلمان از دست می، ایدر برابر دو رق 1880را از 

 19ان قرن یر كه از پایكب یایتانیكند. بر یشه كن مین انحصار را ریا بروتون وود ینهادها هلیوس
 یماند و ّحت یم یباق« ثروتمند»ا   یصنعت یرغم افو  نسب یپردازد، عل یم یعا  به امور مالیوس
ند. یگز یآن بر م یجهان یدگیگنج دیجد هویرا درون ساخت اروپا و ش« ن عرصه آمادهیاستقرار در ا»

 اشد.ن انتخا، توانسته است به موقع مؤثر بید دارم كه ایمن ترد
االت متحد یژه در ایگر به وید یقاب  توجه، درجاها یمال ینیه آفرین استقرار در سرمایدر برابر ا     

 یجه ها را نمین جا و آن جا همان نتیشرفت این پیابد. اّما ای ید توسعه و ژرفا میتول یو آلمان فضا
ه ینع كننده تحو  آن را با تكار قایكند و با رو  بس یآلمان را مشخا م ین جا ناكامیا یگیآردهد. 

 یشرفت بازدهیپ ینكه نرش هایكند. با ا ی  میده نشد تحلیكه تاكنون د ین ناكامیمختلف ا یبر جنبه ها
ر بود. اّما در ارتباط با یكب یایتانیشتر از بریسه بار ب 1914و  1870 هدر آلمان در فاصل یصنعت

ح یرا توض یشتر تزین اختالف بیز بود. ایو ناچدن به سطح آن كشور كند یسرانه آهن  رس یدرآمدها
د پ  یا به تولیبه بازار ) یه دارین كه سرمایكنند و آن ا یاز آن دفاع م براد و  یگیآردهد كه  یم

در  یگردد و قدرت مال ید میقدرتمند عا یكه از انحصارها ییست. سودهایر نی  پذیپشت بازار  تقل
خاا خود را  ید شكنندگیم دیّما آن ها همان طور كه جلوتر خواهگانه است، عمده و مهم هستند. ایآن 

االت متحد ین همه ایر شود. با ایكب یایتانین برید جانشیاالت متحد كامال  موفو گردیداشتند. بر عك ، ا
مند  افته باشد، بهرهیوند یپ یستم جهانیمسلط در س یدگیره كه با گنجیو غ یمال یاز برتر 1945تا 

خود شك  گرفت و تا آن حد  یو صنعت ید كشاورزیتول یفضا یسازمانده یهور بر پان كشینبود. ا
ن یاالت متحد در ایر آن وجود نداشت. ایدر آن دوره نظ یگریچ كشور دیخود متمركز شده بود كه ه
ثروتمند و برخوردار از هر نوع منبع  یقاره ا یت در چارچو، فضایدوره با بسنده كردن به فعال

جاد شك  یخود به ا یدرون ینخست در فضا یجهان ی  مهاجرهایاز س یبهره بردار و یعیطب یها
ن جا ی  شد، مبادرت كرد. ایآن تبد یجهان یژمونه یهد كه بعد به پایار مؤثر تولیبس یسازمانده یها
نده نخست یآ یتیكند كه مؤسسه بزرم مدرن و چند مل یه میت تكین واقعیا یرو یبه درست یگیآرز ین

ن یان ایماند . شباهت م یم ی، باقین ترتیبوده است )و اغل، به هم ییكایكپارچه آمریبزرم  مؤسسه
هم چون  یه و سپ  اتحاد شورویروس یان است. امپراتوریه نمایروس هتوسعه و توسع -شك  ساخت 

 نیمربوط به ا یستم جهان ساخته شد. ناكامین از سیمع عیریع خود متمركز، با فاصله گیوس یك فضای
، از یدرون یمن تنها از عام  ها هدیست، بلكه به عقیاالت متحد است نیه انتخا، ایانتخا،، كه شب

ه و یان روسیك قرن كشمك  میآن و  یت هایو محدود ییگرا یعت شورویه، طبیروس یعق، ماندگ
 رد.یگ یه و آلمان؟  سرچشمه میان روسیاالت متحد )و دوباره، فردا میه و ایآلمان و سپ  روس

ده یقرن گذشته گسترده شد، پد 1880 هكه از ده یستم جهانیس یعموم یمال ینیه آفرینمود سرما     
 یمی  دایكه با گرا یدیتول یشرفت هایدر پ یركود نسب هدور 1873-1896 هز است. دوریمتما یا

مسلط بود،  عآن كه تا آن وقت یرا از شك  رقابت یدیستم تولیافته بود، سیوند یه پیبه متمركز شدن سرما
هر  نیلنو  ن یلفردیه، هابسونگرداند.  یدار باز میپرخر یبازارها یبه شك  قبضه كنندگان انحصار

خ یدن تارین مرا هم راه با آنان به دیرا نشان دادند. و ا یفیك ین دگرگونیت ایخود اهم هویك به شی
 یایتانی)بر یصنعت یمیقد یمركزها 1873-1896كند. ركود مهم  یت میهدا 1880نقطه عطف در 
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د )آلمان، یجد یدر مركزها ید صنعتیكوبد. حا  آن كه رشد تول یك  را فرو میژر، فرانسه، بلیكب
اروپا ،یشمال یكایسه گانه )امر یابد. درست مانند امروز كه بحران قط، های یاالت متحد  ادامه میا

ن، یا )چیشدن در شرق آس یصنعت كه یكوبد. در حال یر  را میكم تر و با تأخ یو ژاپن با درجه ا
 یت مساعد براین موقعیم نسبت به تأمیقد یمركزها رد،یگ یا  شتا، میآس یكره و جنو، شرق

آورند  یم فرود میكنند، سر تسل یم یه گذاریشدن سرما یر محلیغ یبانكداران جهان كه در راه نوع
 یون هاینین و دومیالت یكای، آمریثمانع یامپراتور مجارستان،  ،یه، اتریروس یژه به سوین به وی)ا
رتر به اجبار و یخاا شان است كه د یها مستعمره ید از راه وامدار كردن و كم تر به سویسف

شرق در  یجهان سوم و كشورها یبا وامدار یاندك مشابه یده هایپردازند . پد یر به آن ها میناگز
شدن كه با وسعت كم و  یرمحلیكرد كه غتوان انكار  ین همه نمیگردد. با ا یعصر ما مالحظه م
توان پنداشت كه نقشه  یافت كه میت یاهم یبه قدر 1970 هافته بود، در دهیمدت كوتاه تحقو 

. از Otto Kreyeد به یكند )نگاه كن یدگرگون م یصنعت یرا با نص، دستگاه ها یجهان یایجغراف
كه خروج از  یكند )اّما با آهنگ یم ن عم یشیانباشت پ یبه سود مركزها هتمركز دوبار 1980 هده

ا از لحاظ یع هم زمان شرق آسیسر یم كه ترقیشو یادآور مین یسازد . هم چن یركود بلند را ممكن نم
در  یها نق  مهم یه گذارین سرمایاست )البته  ا یخارج یها یگذار هیون سرمایمد یاندك یكم

 فاخ كردند .یا یانتقا  تكنولوژ
در هر كشور  یمتفاوت یشك  ها 19ان قرن یپا یمال ینیه آفریم كه سرمایابی یم، در ین ترتیبد     

 هجهان شمو  )نوع شبك یمال یه داریر و فرانسه شك  سرمایكب یایتانیبر ین روند برایداشته است. ا
 یه مالیشود. برعك ، در آلمان سرما یاز دولت مستق  م هابسون هكند كه به گفت یدا میلد  را پیروچ
كند  یخاطرنشان م ن یلفردیهن رو، یابد. از ای یوند میدهد، پ یشرفت خود ادامه مینعت كه به پبا ص

كپارچه اداره شود. یك موسسه واحد یدهد كه كشور هم چون  یصنعت ها امكان م -كه ادغام بانك ها 
 Germany) یآلمان یساز یكیا ی یدولت یانحصار یه داریتوان آن را سرما یم م،یریالبته، اگر بپذ

Incorpژاپن            ) یساز یكیرتر از ید، همان طور كه دی  نامJapan Incorp سخن رفته  
ن قبضه شدن بازار در دست چند انحصار یاد شده ایعصر  یه داریسرما یت هایاست. در واقع

ر به یاپذ  نی)تقل یستیالین امپریكشمك  ب یآن را به درست نیلنسازند كه  یرا نمودار م ییها كشمك 
ن یكند. از ا ید میت را تأیین واقعیا ید و دو جن  جهانی  نامیاستعمار یها یكشمك  امپراتور

انقال،  تین واقعیكند و بنابرا ین كشمك  را تحم  نمیا ایپنداشت كه پرولتار یم  نیلنروست كه 
 هآن را مرحل نیلن  در دستور روز قرار گرفت و یی)دست كم به مفهوم اروپا یستیالیسوس یجهان
چون انقال، در  به او حو داده است: یخ تا اندازه ایتارف كرد. البته، یتوص یستیالیامپر« یعال»

 یعنیبلكه به سمت شرق  رش داد، اّما به اروپا كشانده نشد،«  فیضع هحلق)» یرامونیمه پین یهروس
قا  به یا و آفریآس یمل ییهاف آن )جنب  ریا شك  ضعین  یكا  )چیها به شك  راد یرامونیگر پیدر د

گر شرح ید یان عصر باندون  چنان كه در جای)پا 1975تا  1917، از ین ترتیوست و بدیوقوع پ
خود نشده است، بلكه در شك   یعال هن شك  وارد مرحلیسم در ایالیامپرافت. البته، یگستر  داده ام ،

 ابد.ی یگردد و گستر  م ید نمودار میجد یها
  كه مقدم بر جن  اّو  است و 1873-1896) ی)بحران بزرم سا  ها یركود نسب هرپ ، دو     

افته است. یم یتعم یمال ینیه آفریت عام  سرماین واقعیا یهابد، بر پای یدو جن  ادامه م هدر فاصل
 ی)آن طور كه شهرها ییایداد بخ  محدود جغرافیرو یمال ینیه آفرین است كه سرمایدرك من از آن ا

ده یشرفته است. پدیمركز پ یداد مجموع جامعه هایست، بلكه رویمتحد بودند  ن یالت هایو ا ییایتالیا
 هن جا با ركود در توسعیگر ایافت بار دیگستر   1980كه در عصر ما از  یا دهیمشابه پد یا
شتر یب ن جا آن چهیگردم، اّما، ا یت باز مین وضعیافته است. من جلوتر به ایوند یپ یدیتول یستم هایس

 یعنیشه علت بحران یهم یكنم. اول یگفته ام، تكرار م  A-P-Áو روند  A-Áاختالف روند هدربار
آورد  چنان كه  ین ببار میدر زمان مع یریتحم  ناپذ یجه هاید است و همواره نتیتول یركود نسب
ر یناگز یرزه هاختن مبایجز برانگ یزد كه فرجامیانگ یها را چنان با شتا، فاجعه بار بر م ینابرابر
 ست.یه آن متصور نیعل یاسیو س یاجتماع
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ن است كه آن یاست؟ درك من از آن ا« یضرور» یمرحله ا یمال ینیه آفریا سرماین همه، آیبا ا     
است كه ما  ین گفتمانیاست. ا یضرور ید عاملیستم تولید توسعه سیجد هط مرحلیجاد شرایا یبرا

 یمال ینیه آفریضرورتا  از گذرگاه سرما« ی  ساختاریتعد»م. یار كنم تا حد اشباع آن را تكریقصد دار
از  یوه ایش یمال ینیه آفریم كه سرمایگو یستم. بر عك ، میدگاه موافو نین دیگذرد. من با ا یم
فاصله  یریط از سرگیجاد شرایت با ایرین مدیفرارفت از آن. ا یت بحران است، نه تدارك برایریمد

رد. اّما به یگ یگر شك  مید یگاه جا یرین از سرگین همه، ایشود. با ا یور مدارد و از افو آن د
 با آن فاصله دارد. یطور نسب

ن در یبه خروج آن از بحران كمك نكرده است. ا 1945تا  1880مالی اروپا از  ینیه آفریسرما     
د یشرفت جدیپ یروهای، نفاجعه بار یمال ینیه آفرین سرمایفاصله مند با ا یاالت متحد است كه اندكیا

االت متحد، ژاپن، اروپا با یم: ایمتضاد مشابه روبروئ هرد. امروز ما با توسعیگ یشك  م یصنعت
 ینیه آفریت ركود و سرمایانه به دنبا  خود هم زمان در موقعیقا و خاورمین، آفریالت یكایدن آمریكش

ا به امكان یاست، آ یمال ینیه آفریبا سرمافاصله مند  یاندك یشرق یایكه آس یمالی قرار دارند. در حال
 م كرد.یه جلوتر بحث خواهین فرضیا هشود؟ دربار ی  میتبد یدیستم تولیس هندیآ هتوسع
 یفین فص  با وجود خطر تكرار كردن، توجه را به تفاوت كیا هدربار یریجه گینت یسرانجام برا     

را  یو صنعت یستیلیمركانت ید در مرحله هایلستم تویس - یمال ینیه آفریمتضاد سرما یكه مفص  بند
 هط توسعیآن شرا هتجارت محرك است، توسع یستیلیمركانت هكنم. در مرحل یكند، جل، م یجدا م
ست، معكو  یگات ن یبرالیت كه پسند مداحان نولی، اص  علیصنعت هكند. در مرحل یجاد مید را ایتول

مرکانتیلیستی  هسازد. در مرحل یه ها را ممكن مد است که توسعه مبادلیتول هشده است. این توسع
ابد  ید ادامه یتا آن حد كه توسعه تول یعنیسودهای بدست آمده از تجارت هر اندازه که مملن است )

 یمال ینیآفر هین كار ممكن نباشد در سرمایكه ا یشود. و هنگام یم یه گذاریدوباره در تجارت سرما
 یصنعت یسودها یبعد هصورت با ركود همراه است . در مرحلن یشوند )كه در ا یم یه گذاریسرما

ت  ی)عقالن ی  وجودین عم  دلیاست كه ا ین هنگامیشده اند و ا یه گذاریدوباره در صنعت سرما
  یدهد. پ  به مرات، ب یكند، از دست م ی  میهمراه با ركود، تحم یه گذاریا  را كه تنز  سرما

متفاوت  هژیانباشت و یها ن جا از مرحلهیدهم ا یح میترج «یمال ینیه آفریسرما یك  هایس»از 
 صحبت كنم.

 
IV - ر نظارتیا زیخته یشدن افسارگس یشدن امروز: جهان یجهان یداوها 

 
 یرم، به دقت برایگ یخ چرخ  درنظر می  را به عنوان تار1950ا ی) 1945خ یاگر من تار -1     

و  1880شدن از  یجهان یبا شك  ها یفیك یستشدن پ  از جن  گس یجهان ین است كه شك  هایا
 دهد. ی  میرا تشك 1800از  ینیمع ینه هایدر زم
ن جا یح داده ام و به تكرار آن در ایرا توض 1945 -1990مرحله  یها یژگیو یمن به قدر كاف     

جهان  یمنطقه ها هكنم كه رشد به نسبت هنگفت را كه هم یم یادآورین همه فقط ینم. با ایب یاز نمین
شرفت پ  از جن  یعت سه طرح مشترك نسبت داده ام كه پیكند به طب ین دوره را مشخا میا یط

 بر آن ها بوده است. یمبتن
 یت عملیفعال یهاداره شده و بر پا یدولت ملّ  یكار كه در لوا -ه یسرما یخیوفاق تار -الف      
 افته است.یتوسعه  یینزگرایك
وسته به یبا مشخصه خود متمركز و ناپ یستیالیوسوم به ساختمان سوسم هانیگرا یطرح شورو -ب    
  یتحل« ه دارانیبدون سرما یه داریسرما»)كه من آن را در رابطه با طرح ساختمان  یستم جهانیس

 كرده ام .
 یشدن كشورها یجهان سوم كه صنعت هانیانه و توسعه گرایتجددگرا ییبورژوا یطرح مل -پ     

طرح »د )من آن را یآن را برگز ینیمذاكره و بازب یهبر پا یمتقاب  جهان یوابستگ مربوط در چارچو،
ن یالت یكایآمر یبرا Desarrollismoده ام كه تكرار اصطالح یقا نامیا و آفریآس یبرا« باندون 
 است .
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ستم جهان در پ  از جن  دو یگاه سین سه پایك از ایهر  یهیخاا بد یها یژگیو یفراسو     
ك از ین است كه هر ین آن ایشود. نخست یرا نشان داده ام كه فص  مشترك آن ها محسو، م یژگیو
ن طرح ها یرا ایاختالف دارد  ز یبرالیل یافراط ییوجه مشترك با اقتصادگرا یدارا ین طرح هایا

  كنتر  شده  را با یكم و ب یجهان یوابستگ ه)در محدود یاقتصاد ییكارا یفه ها و هدف هایوظ
ن یدهد، پ  ا یوند میسازد، پ یبر بازارها را ممكن م ییكه فرمانروا یك چارچو، اجتماعیقبو  
ن یك از سه گروه كشورها مشخا شده، ایدر هر  یاجتماع هژیو یها یو كه به اعتبار هژمونیتصد
پ  از ،  یكار  پوالنكند كه  ید میین انتقاد را تأیم اند و ایكند كه بازارها خود تنظ یشه را رد میاند

است ین است كه كاربرد سیعبارت از ا یژگین ویكند. دّوم یبازار را عنوان م ینز  اتوپیو ك مارك 
، دولت و یت ملّ ین چارچو،، نخست آن طور كه به مسئولیمؤثر و مناس، در ا یها و راهبردها

بازار ن راهبردها آشكارا در خارج از یكه ا یهنگام یشود، حت یمربوط است، درك م یمدن هجامع
 رند.یقرار گ

ت ین با محدودین چارچو، و بنابرایف آن پرداختم، در ای  تر به توصیاالت متحد كه پیا یهژمون     
 یابیاالت متحد با كامیك ایشرفت تكنولوژیپ یعنی، یقا   عبعد اقتصادیكند. دق یآن عم  م یلیتحم یها

د شد، به سرعت فرسوده شد. یبازتول كه در اروپا و ژاپن« یتیچند مل» یسازمانده یشك  ها هتوسع
 یبرتر،یجهان یو مال یستم پولی: كنتر  سین هژمونیگر مرتبط با اید هج سه جنبین رو، به تدریاز ا
 ابد.ی یم ینده ایفزا یت نسبی، اهمیزندگ هویو ش ییكایو زبان آمر ی، گستر  فرهنگینظام
ف یشود و با تضع یا  فرسوده م یدهاشدن در بطن تضا ید جهانیجد ین كه  عبعدهاینخست ا     

 ید، منجر میگر چرخ   برقرار گردیخ دی)تار 1980ركودزا كه از  یمال ینیه آفریرشد به سرما
رد، در اص  یگ ی  گفته قرار میپ یملّ  یاست هایشدن كه فوق س یگردد. در واقع، ركن  عمسلط جهان

 یشرفت های  درآمد. پیدالر به نما اریثابت با مع یافته مبادله هایستم سازمان یبه صورت س
كا را مورد پرس  قرار دهد. همان یآمر ین  عبعد هژمونیشرفت ژاپن نتوانست ایساختمان اروپا و پ

ت یریرد. مدیدالر را بگ یار جاینتوانست به عنوان مع یگری  دیچ بدیگر نوشتم هید یطور كه در جا
 ن تضاد بود.یپاسخ گفتن به ا ی  برابرقرار شد، تال 1980بحران كه بنا بر نظارت ها از 

 یر ندارد. تنها خاطرنشان میاز به تفسیستم آن قدر واضح است كه نیشدن س ین كه نظامیدّوم ا     
فاخ كرده است. یكا و جهان ایآمر هدر حفظ رشد فوق العاد ینق  اساس ینظام یینزگراین كیكنم كه ا

از  ی  شد كه دشمن آن شورویكا تبدیآمر یمؤثر هژمون اریبه ابزار بس یزمانشدن، البته، ین نظامیا
ر است. هرگز ینظ یخ بید در تاریجد یتوان انكار كرد كه برتر یافت. نمیدوره خاتمه  یعنیپا درآمد  

مؤثر  همداخل هنیك دولت به طور خاا زمیو توان  یخ سالح ها به طور كلین در تاری  از ایپ
 مخر، باشد، ممكن نساخته بود.اره یا  تمام سیرا كه در مق ینظام
م را در یقاب  قبو  قد یمسئله هااست، یفرهنگ ید كه مربوط به جنبه هایشدن جد یبعد سّوم جهان     ع

كه مشخصه  یفرهنگ ین حوزه هایب یخراج یایستم دنیكند. س ید مطرح میجد یقال، اصطالح ها
اصو   هانیرغم عبعد جهان گرا یو، علن ریم شده بود. و از ایكردند، تقس یخاا آن را حفظ م یها

توان از جهان  یدهند، نم ی  مین فرهن  ها را تشكیا هبزرم كه شالود یمذه، ها و فلسفه ها
و  ییبا عصر نوزا 1500در  ین دوره ها سخن گفت. جهان شمولی  در اUniversalisme) یشمول

كه  یاروپا مركز انگار هقوار یو بده یدار شد  هر چند به شك  دم بریروشنگران پد هلیرتر به وسید
 یزیر یكه به پ ین جهان شمولیا  بود. اّما ا ید بنا بر مركز اروپایستم جدیتوأم با ساخت نابرابر س

 یگانگیمانند از خودب یا منفی یمدرن فراخوانده شد: مثبت مانند دموكراس یایدن یارز  ها
 هو خود با موازنیا كه ناچار به تطبیتانیبر یون  نكرد. هژمیتنوع درون اروپا را زا -انه یاقتصادگرا

رغم  ی، علیهمراه باشد. در پ  از جن  دّوم جهان یسیزبان انگل هتوانست با توسع یبود، نم ییاروپا
سازند،  یكه دوره را مشخا م ییها یاستراتژ یملّ  یكا، مضمون قویآمر یخصلت بارز هژمون

 یو فرهنگ یاسیمورد بحث و تنوع س هترك مرحلمتبلور در سه طرح مش یان جهان شمولیساز  م
د یجد یروزیتنها با پ یه داریشدن سرما یجهان ین، تضاد خاا  عبعد فرهنگیكنند. بنابرا یرا حفظ م

 یریجهان شده و به تعب یمدرن كه باعث كوچك یآن بروز كرده است. اغل، آن را به قدرت رسانه ها
شدن  ید منظره جهانیت نباین واقعین ایقیدهند. به  ینسبت م  كرده، یتبد« یاره ایس هدهكد»آن را به 
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كند و نشان  یداشت، آشكار م د وجودیمد ین آن چه را كه از مدت هایه قرار دهد. البته، ایرا در سا
 هلیانه  به وسیم یقرن ها یا فرهن  هایاز جمله فرهن   یم )خراجیقد یدهد كه: فرهن  ها یم

نه بنا بر منشاخ  انه،یاقتصادگرا یگانگیاز خودبخود،  یر مضمون اساسكه بنا ب یه داریفرهن  سرما
ه ید سرماین فرهن  جدیان همه، یزدوده شده اند. با اكامال   شوند، یم فیتعر ییو شك  خود اروپا

به نفع خود نشده است. چون در بردارنده و توأم با  یت همگانیمشروع یهرگز موفو به برقرار یدار
 شده است. یجهان قط، بند -ستم یك سی

 ین كه طرح هایپ  از ا ی  قط، بندیوند با افزایمدرن در پ یت اثبات آن به مدد رسانه هایتقو     
 یجستجو هدانینوم یو اثبات ها« یمسئله فرهنگ»بعد از جن  توان خود را از دست دادند.  یمشاركت

كه از  یه داریان مسلط فرهن  سرماین بیا یزبان یرگیدار كرد. شك  چیت در جهان سوم را پدیهو
 كند. یژه در فرانسه برخورد میشود، با مقاومت ها در اروپا و به و یم یكا ناشیآمر یهژمون

 -بحران  هتسلط آن و چه در مرحل هستم پ  از جن  چه در مرحلیكه در ارتباط با س یلیدر تحل     
 ه  دهندیتشك یبخ  ها یو ساختارها ستم در مجموع آنیآن مطرح كردم، ساختار س -یشه جاریهم

مسلط  یدئولوژیآن گونه كه ا« رقابت شركت ها در بازار»بنا بر  یاحتمال یآن و هژمون
ن ساختارها به سطح ین نشده است. ایمع یا به طور اساسی یآن است، به كلّ  یانه مدعیاقتصادگرا

و  براد ، یپوالن مارك ،ه با ست. من همرایمربوط ن است، براد كه مورد نظر  یدر مفهوم یانیم
نگرم. رقابت هم  یم یو عال یانیگران آن ها را به مثابه محصو  هم زمان كاركرد دو سطح مید

از  یه داریرا سرمایدهد ز یاست كه دولت ها و مؤسسه ها را در برابر هم قرار م یچنان رقابت
 یده اند و با هم بر ساختارهاشرفت كریافته و پیر است. آن ها هم زمان ثبات یناپذ ییدولت جدا

 یین گراین كه سرزمی، با این معنینوشت، در ا یگیآررانند. همان طور كه  یانباشت فرمان م
  یستم جهانی)عنصر شك  دهنده س یخصوص یه داریر عسلطه سرمایز هعبارت از توسعه دادن حوز

 ینطقه محدود را ممكن مك می  انباشت در یوجود دارد كه افزا یتیفعال یاست، هم زمان شك  ها
، شك  یمال ینیه آفریو سرما ی، درخش  فرهنگینظام ی، برتریفن ینوساز سازند. )كنتر  تجارت،

 یدهد كه چرا دولت ها یح مین دو شك  عملكرد انباشت توضی، متغیر ایت اند . تركین فعالیا یها
م جهان شده اند )كه البته به ستیدر س یعیوس ی، هلند  موفو به اشغا  جاییایتالیا یكوچك )شهرها

 یحت افته اند. ویو نیبزرم در آن جا توف ینداشته اند  و چرا دولت ها یهژمون همن هرگز جنب هدیعق
ن دو یماند كه به طور مؤثر ا یم یباق ییجدا از آن ها یكه هژمون یخته اند  در صورتیاغل، فرور
ان شركت یرسد رقابت م یآن چه بنظر منوشت  ورگوپولووند داده اند. همان طور كه یشك  را پ

كنند  یشرفت مین شركت ها به اعتبار آن ها پیاست كه ا یمل یستم هایان سیهاست به وسعت رقابت م
آموز  زحمتكشان و  یسطح ها یهدهند كه بر پا ی  میرا تشك یا یدیتول یستم ها قدرت هاین سی)ا
 تواند موجود باشد، تسلط دارند . ینم یگر كه بدون آن ها رقابت تجارید یزهایچ یاریبس

نهاد اقتصاد از سیاست جدایی ناپذیر است. رویدادهای هر روزه آن را به وضوح تأیید می کند.      
در مث  به زحمت می توان تصور کرد که ژاپن با وجود کارایی مؤسسه های ا  به واسطه آسی، 

تبدی  شود. چنان که مالحظه می پذیری نظامی و فقدان درخش  فرهنگی ا  به قدرت هژمونیک 
به دالر کم ارز  مسترد  1985شود، مازاد مالی ژاپن به ایاالت متحد وام داده شده و خدمات آن از 

شده است. از این رو، معامله به برداشت عظیم از انتقا  مازاد ژاپن به رقی، ا  منتهی شد )آریگی . 
ت متحد مازاد سرمایه ها در مقیا  جهانی را خارجی ایاال هبدین ترتی، می بینیم که کسری موازن

جذ، می کند و منبع هایی را که ملت های جهان سوم به عبث می کوشند برای راه ا ندازی توسعه 
خود جذ، کنند، مسدود می کند. هم چنین مالحظه می شود که کشورهای ثروتمند نفتی خلیج )فار   

کمک مالی کنند! امید کمی وجود دارد که سرمایه ناگزیر شده اند به سلطه نظامی واشنگتن برخود 
گذاری های مالی این کشورها در بازارهای خارجی هرگز بتوانند بازستانی شوند. برعل ، ایاالت 
متحد طی دو جن  جهانی در واقع با تصاح، طل، های رقیبان خود )بریتانیای کبیر، فرانسه و 

 نلار تغییر داد.دیگران  وضعیت مالی خود را از بدهلار به بستا
رابطه های یادشده بین دولت ها و بازی رقابت های تجاری شرکت  هبنابراین، سیستم جهانی بر پای     

ها ساختاری شده است. گرای  سیستم جهانی بی  از پی  در همین راستا است. مثال ، در حالی که 



 23 

 بروتون وودی اداره می شد، سیستم های پیشین پولی )مث  معیار استرلین   توسط مدیریت عالی مال
آژان  های دولتی و از جمله مقررات بین المللی )صندوق جهانی  هرا زیر نظارت شبل« تولید پو »

اداره  Federal Reserve Systeme  قرار داد. خود آن ها نیز بنا بر سلسله مرات، FMIپو  
 1968-1973است! از دولتی شدن وارونه شده  همی شدند. واقعیت این است که حرکت فزایند

استقال  جریان های مالی را فراهم کردند، این روند شدت یافت.  ههنگامی که دالرهای اروپایی زمین
آن سرمایه آفرینی مالی کنونی )از  هوسیعی است که بر پای هخصوصی سازی دوبار هاین مقدم
رگونی ناشی از ضعف نگرفت که این دگ   واقعیت یافته است. البته، چگونه می توان در نظر1980

سیاسی ایاالت متحد پ  از شلست آن در ویتنام است که جهان را به تعرض علیه غر، برانگیخت. 
آن است. هم چنین چگونه می توان این موضوع را در نظر نگرفت  هبرجست هتحریم نفتی اوپک نمون

ونی نظامی آن است که کامیابی تعرض متقاب  آمریلا برای برقراری هژمونی دوباره ا  مرهون هژم
)چنان که اروپایی ها برای کامیابی در جن  خلیج )فار   و در برابر فروپاشی شوروی نشان دادند 

سوسیالیستی سابو و حتی در سومالی بدون  که نه در یوگوسالوی و نه در اتحاد جماهیر شوروی
ایاالت متحد با وجود اختال  برتری نظامی است که  هایاالت متحد نمی توانند کاری انجام دهند . بر پای

 در کارایی تجاری ا  موفو به حفظ معیار دالر شده است.
بنابراین، رابطه شرکت های ایاالت متحد خطی نیست. این رابطه در دو جهت عم  می کند. در      

مثال  در امپریالیسم عصر  مرحله های معین تسلط در یک جهت و در دیگر مرحله ها در جهت دیگر.
هستند. چنان که شرکت  دولت ها ابزارهای توسعه طلبی بنا بر جنبه های عمعین« انحصارها» لنین

کنونی  هرا ایفاخ کردند. بر عل  در مرحل های چند ملیتی آمریلا پ  از جن  دّوم جهانی همین نق 
لت این شرکت ها خود را از دایره قدرت های دولت آزاد می سازند و تأثیرهای دخا 1970از  تقریبا  

ژگی ساختاری جهانی شدن جدید است که مستعد است خود را یهای دولت را محدود می کنند. آیا این و
 وضعیت اقتصادی بحران است؟ هدر این شل  تثبیت کند؟ یا مشخص

نهادی شدن سازمان سیستم جهانی یک چیز کامال  تازه نیست. من این جا با دیدگاه کلّی ملت،      
ه اساسی سرمایه داری تاریخی را در آن می بیند، موافقم، )البته من سرمایه جهان که مشخص -سیستم 

داری تاریخی را سرمایه داری واقعا  موجود می نامم که با سرمایه داری ایده آلی نوع خیالی 
  که در آن نخستین قاعده و قرارها معین 1648ایدئولوژیک تفاوت دارد . از قرارداد وستفالی )

مل   ه  که با ایجاد جامع1919  تجدید شد تا قرارداد ورسای )1815کنگره وین )گردید و سپ  در 
 ، این نهادی 1945ژه با ایجاد سازمان مل  متحد )یگامی فراتر در راه نهادی کردن برداشت، بعد به و

کردن پیوسته رو به پیشرفت است. هنگامی که بنظر می رسد این نهادی کردن بر اثر ناپیوستگی 
، آیا بی درن  در نمی 1980از کار می ماند و بحران شدت می گیرد، مانند امروز، از  سیاست ها

یابیم که کوش  برای چیره شدن بر این ناپیوستگی ها آشلار می گردد؟ آیا گروه هفت این کارکرد را 
ر مدیریت بحران مطرح کرده ام، اختال  د هندارد؟ حتی اگر آن طور که من آن را در تحلی  ام دربار

 کارکردها به گونه ای است که به نظر ابزار به کلی ناتوان از تغییر دادن مصاف است.
  سپ  1945 -1968) هفرازند هپ  از جن  که از مرحل هاگر به آهن  رشد توجه کنیم، مرحل     

)رویداد  1968گذار  ه  تشلی  شده، به وضوح همگون نیست. میان دور1971بحران بلند مدّت ) از 
)حذف تبدی  پذیری طال به دالر  تحمی  می شود. سرمایه آفرینی مالی دیرتر  1971-یاسی  مهم س
ضمن پیوند با دگرگونی سیاسی که ریگان و تاچر برای نخستین بار به آن پرداختند،  1980مقارن 

گسست دیگر )فروپاشی شوروی گرایی  را تشلی  می دهند،  1985 -1990جدا می شود. سا  های 
)نخستین  1982 -پیشنهادی جهان سّوم  « المللی نظم نو بین»)طرح  1975که سا  های  همان طور

بحران مالی جهان سّوم که در ملزیک آشلار شد ، پایان طرح باندون  و تعرض کمپرادوری شدن 
من مشخا کردن وضعیت دقیو این تاریخ های  هکشورهای پیرامون را نشان می دهد. به عقید هدوبار

قطه عطف ها  چونان امری دشوار باقی می ماند. برای این که بتوان معنی دقیو شان را چرخ  ها )ن
به قدر کافی با برگشت به عق، تمیز داد، رویدادها خیلی نزدیک اند. با این همه، آیا آن ها پایان یک 

 ه  را مشخا می کنند؟ یا فقط گذار از یک میان مرحله را به مرحل1800-1950طوالنی ) همرحل
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آینده های مملن انجام گیرد به جوا، هایی بستگی  هیگر معین می کنند؟ داوری ای که باید دربارد
 دارد که در خال  تحلی  بحران و مدیریت آن خواهیم داد.

 ههر چه باشد، امروز بنا بر ضعف مرحل 1945-1990 همرحل« کنتر  شده»جهانی شدن  -2     
 سپری شده است. انباشتی که مبنای آن را تشلی  می داد،

آن ها فرسای ، سپ  فروپاشی و سه تلیه  هدر جای دیگر من کوشیده ام روندهایی را که بر پای     
ها استوار بوده و به بحران کنونی انجامید، به تفصی  تحلی  کنم.  انباشت گذشته بر آن هگاهی که مرحل

که )در اختالف با بین المللی شدن   در این مفهوم مفید دانسته ام روی ویژگی های جدید سیستم تولید
 هوارد روند جهانی شدن می شود و نیز روی تضاد جدید که بنابراین واقعیت بروز می کند و به وسیل

جهانی شدن فضای انباشت جدیدی به وجود می آورد، ولی فضاهای مدیریت سیاسی و اجتماعی آن به 
 نم.ماند، تلیه ک مرزهای سیاسی دولت ها محدود می هوسیل
که ایدئولوژی « تعدی  ساختاری»اقتصادی موسوم به  هیقین نیست که جهانی شدن افسارگسیخت     

کند، بتواند خود را تحمی  کند و بر مقاومت های سیاست چیره  افراطی لیبرا  نو آن را ستای  می
ی سرمایه شود و به زور آن را تابع سازد. من تزی را که بر حس، آن شل  جدید اتوپی اقتصادگرای

 داری محلوم به ناکامی است، شرح داده ام.
از این رو، جهانی شدن افسار گسیخته که قدرت های مستقر می کوشند با تحمی  آن سیاست های      

ا برای رهای مدیر بحران تقلی  دهند، موفو نشده است. شرایط الزم  اقتصادی را به وضعیت سیاست
مورد عم : آزادسازی « نسخه های»یشنهاد کرده ام که مجموع سیستم جدید انباشت فراهم کند. من پ

خارجی  هبی مرز، جهانی شدن مالی، مبادله های ارزی شناور، نرش های باالی بهره، کسری موازن
 هایاالت متحد، وام خارجی کشورهای جنو، و شرق و باالخره خصوصی سازی ها به عنوان مجموع

حران قرائت گردد که به سرمایه های اضافی که بازار فرو  کامال  بهم پیوسته تدبیرهای مدیریت ب
گذاری های مالی عرضه کند و بدین شل  از  سودآور در توسعه سیستم تولید ندارند، بازار سرمایه

کاه  عظیم ارز  این سرمایه ها اجتنا، شود. پ  مسئله عبارت از یک روند سرمایه آفرینی 
 عظیم، روند

Á-A  جانشین روند در حا  توسعه است کهÁ-P-A .از کار افتاده می گردد 
بحران انباشت نیز هست. در آن راه حلی وجود  هبنابراین، سرمایه آفرینی مالی معاصر نشان     

ندارد. با وجود این سرمایه آفرینی مالی بنا بر خصلت به کلی تعمیم یافته ا  که سیستم جهانی را در 
جدیدی کس، می کند. در این  هگیرد،  عبعدی بی سابق آن در بر می هبخ  های تشلی  دهند ههم

صورت چه آینده ای در پ  پرده دودی که سرمایه آفرینی مالی ایجاد می کند، می تواند ترسیم گردد؟ 
چه سیستم جدید انباشت برقرار می گردد یا برقرار نمی گردد؟ ما این جا در قلمرویی قرار داریم که 

فرضیه ها  هبه ترکی، دوباره شلننده است، هم عنصرهای شناخت مربوطتا وقتی که آینده نامطمئن و 
جهانی شدن هم چون  هاست، همه سناریوها قاب  تصورند، آیند فرضیه ها املان پذیر هیا تقریبا  هم

 مجهولی بزرم باقی می ماند.
 نامطمئن به کار گرفته شود. هسه رو  می تواند برای کاویدن این آیند     
مبتنی بر تئوری های هرج و مرج است. شلی نیست که پیشرفت در  -با، روز  -رو   نخستین     

ریاضی های کن  های ناپیوسته به کشف املانی مجا  داده است که تفاوت های ناچیز در شاخا 
شان می شود. این کشف به  آینده ههای برخی از این فونلسیون ها موج، تفاوت های عظیم در توسع

دبخود برخورد می کند که طبو آن در آغاز تفاوت ناچیز نمی تواند تفاوت های یقین با شهود خو
زیادی در تحو  بوجود آورند. کارکردهای آشفته به توضیح پدیده های طبیعی ای می پردازند که نمی 
توانند به نحو دیگری آن را توضیح دهند. آیا این کشف ها می توانند برای علم اجتماعی مفید باشند. 

شک کارکردهایی از این نوع می توانند به تحلی  پدیده های اقتصادی و اجتماعی جزیی که بدون 
شباهت زیادی با دیگر پدیده های طبیعی دارند، کمک کنند. در مث  در نظر گیریم که بازارهای 
 هسوداگری ساختارهای آشفته ای را با طبیعت مشابه یا نزدیک نشان می دهند. البته، من به این عقید
 هفلسفی پای بندم که جنب  کلّی جامعه نمی تواند به کمک ابزار مفهومی این مد  بررسی شود. فلسف

 ژه ماتریالیسم تاریخی جانشین ناپذیر باقی می ماند.یتاریخ، به و
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جهان است که  -ژه در مسئله حرکت سیستم یرو  دّوم، رو  تاریخ دانان سرمایه داری، به و     
پذیری این سیستم و خواه به طور کلی روی هر دو تلیه می  ه روی انعطافخواه روی بازگشت، خوا

کند. من قید و شرط هایی در این زمینه دارم که ترجیح می دهد روی چیزی تلیه کند که پ  از هر 
تاریخ چرخ  به طور کیفی جدید است و از این رو، بازگشت ها به وضعیت پدیدارهای اغل، فریبنده 

را رد می کند. پ  واقعیت این است که هیچ « سیل  ها» هنا براین واقعیت اندیشرا نفی می کند و ب
های قطعی چنان که بعد رش می نماید، پی  گویی نشده  چرخ  هآینده هرگز به طور صحیح در لحظ

به این سئوا  که آیا شما مشغو  ساختن سرمایه  1350است. آیا یک تاجر ونیزی می توانست در 
  تاریخ چرخ  جدیدی را تشلی  1980)یا  1990دهد. پ  بنظر می آید که اگر داری هستید پاسخ 

کامال  دشوار است، بدانیم چگونه جهان بر  -یابی من است، نه هیچ چیز دیگر  و این درون -می دهد 
این تاریخ دوباره ترکی، می شود. با این همه باید برای آن کوشید زیرا کن  الزم برای ساختن  هپای

 آن را مطرح می سازد. در این کار از خطر لغز  نباید غاف  ماند. -ویژگی وجود انسان  -آینده 
و آن همانا « کهنگی پذیر نیست»بنابراین، بدین منظور روشی را بلار می بندم که به عقیده من      

به این نتیجه رسیدم که  1945 -1990 هرو  ماتریالیسم تاریخی است. من از بررسی تجربی مرحل
با وجود حفظ نابرابری ها -شرق و جنو،  -ل  پیشین قط، بندی دقیقا  با صنعتی شدن پیرامونی ها ش

تا  1800به تدریج پشت سر گذاشته شده است. )اختالف مرکزی های صنعتی شده و پیرامونی که از 
 همسلط بود دیگر همان نیست  در این شرایط قانون ارز  جهانی شده که شاخا مرحل 1950
است، باید بر حس، این دگرگونی کیفی بازبینی شود. من این کار را ضمن پیشنهاد  1800 -1950

انحصار  -1یک چارچو، جدید برای عمللرد آن انجام داده ام. و بنا بر آن چه آن را پنج انحصار )
انحصار دسترسی به  -3انحصار نق  و انتقا  های مالی در مقیا  جهانی  -2تلنولوژی های جدید 

انحصار سالح های نابودی  -5انحصار وسیله های ارتباطی و رسانه ها  -4های طبیعی سیاره  منبع
 جمعی  نامیده ام، تعریف کرده ام.

با این همه، گفته نشده است که ساختار جدید یک سیستم جهانی قط، بندی شده، بر پایه بلار      
باز ترکی،  همسئله های مربوط به آیند ه. همافتادن مؤثر پنج انحصار یاد شده واقعا  بتواند ساخته شود

)یا تجزیه  اتحاد جمهوری های شوروی سابو، پیشرفت آسیای شرقی )در جای نخست چین ، رکود 
ا ناکامی  اتحادیه اروپا این جا جای یجهان غر، و زائده های آمریلایی و آفریقایی آن، باز ترکی، )

 خود را می یابد.
به مجموع تحو  هایی که به سیستم پ  از جن  و بحران آن و  قصه من این جا بازگشت     

تأثیرهای متقاب  گوناگون این حادثه ها منجر شده، نیست. از خوانندگان خواستارم که در این خصوا 
موضوع، مخصوصا  به اثر فرانسوا چسنه )جهانی شدن سرمایه داری،  هبه برخی اثرهای مهم دربار

 ، میش  عبد Verso  The Long xxth Century 1994) ، جیووانی ارتلی 1994سیرو 
 رجوع کنند. کوستا  ورگوپولو   و مقاله های 1984، دکوورت 80 ه)اقتصاد جهانی در ده

من وسیعا  با دیدگاهی که در این اثرها به منظور ارزیابی مفید دلی  های ارائه شده شرح و بسط      
مسئله اضافه می کنم: یلی امپراتوری هرج و مرج و  هدرباریافته موافقم و به آن ها اثرهای خودم را 

دیگری مدیریت سرمایه دارانه بحران. دیدگاه مخالف، دفاع از مسئله سرمایه آفرینی مالی، به طور 
تهوع آور در ادبیات مسلط شرح داده شده است. تنها اثری که در این خصوا این جا به آن رجوع 

ئله هایی را مطرح می کند که نمی توان از آن غاف  ماند، کتا، آن مس های ظریف کردم و استدال 
را نیز باید  میش  آگلیتا  است که چند مقاله 1992)تلیه گاه های جدید مالی، دکوورت  اولیویه پاستره
 به آن افزود.

مشخصه های مهم  هبنابراین، چون الزم است کوتاه آن چه را که دستاوردهای پایدار تأم  دربار    
 ید سیستم پ  از جن  بنظر می آید، یادآوری کرد، این جا به ذکر آن ها می پردازم.جد

نه فقط در  -فراتر از مبادله های تجاری  -ژرف  غیر قاب  انلار وابستگی متقاب   -الف      
سازماندهی روندهای تولید، بلله توسعه آن در قلمروهایی بسی دورتر از این روندها چون خدمات. با 

همه، اگر گرای  کامال  در جهت تخری، پیوستگی سیستم های تولیدی است که سرمایه داری این 
یادآور شد، هنوز با جانشین شدن یک   ورگوپولو آن ساخته شد، اّما همان طور که  هتاریخی بر پای
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بنا  سیستم تولیدی جهانی همبسته فاصله دارد. از این رو، باید به این نلته وقوف یافت که جهانی شدن
بر این واقعیت آن گونه که امروز هست شلننده و آسی، پذیر باقی می ماند. در صورتی هم تحو  آن 
مانع از برقراری یک چارچو، اجتماعی ترقیخواهانه که بتواند با کارایی و نظم منطقی در همه سطح 

است. بسی دور  ها از ملی تا جهانی عم  کند، نباشد، رکودها از هر نوع نه فقط مملن بلله محتم 
، جهانی شدن تضادهای بالقوه را آشلار می کند کائوتسلی هاز رسیدن به نوعی ابرامپریالیسم یلپارچ

و به تجزیه و باز ترکی، چشم اندازی می پردازد که در آن دولت ها و شرکت ها رویاروی یلدیگر 
 با این مصاف را دارد؟ قرار دارند. حا  این سئوا  مطرح است که آیا سرمایه داری توان مقابله 

آن با محیط اقتصادی ا : پیمان کاری به  هپیدای  شل  های جدید سازماندهی مؤسسه و رابط  -ب    
سلسله استراتژی های شرکت ها را که تاکنون دیده نشد غنی کرده اند.  Leasingشل  های متعدد، 

دگرگونی بالقوه گزین  های  دیرتر در مرحله پ  از جن  با بحران و سرمایه آفرینی مالی، این
استراتژیک شرکت ها اهمیت تفاوت موجود تا آن زمان میان عام  های مالی و عام  ها صنعتی را 
کاه  داد. شرکت ها استراتژی های مختلط تولیدی و مالی را توسعه می دهند. این یلی از  عبعدهای 

 ه ام.مهم است که من آن را سرمایه آفرینی مالی تعمیم یافته نامید
گرای  های قوی که بر اثر تحو  های کیفی یادشده به جنب  درآمد این جا مانند نیروهای  -ج     

شتا، »طرد کننده عم  می کنند و از طرد در داخ  جامعه های بسیار ثروتمند )جامعه های دارای 
بع جهانی ر»جهان )مث   -تا طرد در مقیا  جهانی تمامی سطح های قاره ای سیستم «  های متعدد

 آفریقا  را در بر می گیرد.« شدن
در برابر این مصاف های جدید، پاسخ هایی که قدرت های مسلط داده اند، تنها نتیجه های منفی را      

تشدید می کنند. با فرسای  سه مد  تنظیم بازار )محلی و جهانی  پ  از جن  که من آن را در جای 
ه  با توصیف آن به عنوان تضعیف ایدئولوژی ضد فاشیستی دیگر )بنگرید به شرایط جان بخشی توسع

مدیریت » هخیا  باوران هتحلی  کرده ام، شرایط برای این که سرمایه مسلط بلوشد منطو یک جانب
به عنوان یک بازار را بنا بر مجموع سیاست نظم زدایی مد روز تحمی  کند، فراهم آورده « جهان
 است.
دن به تخری، قراردادهای اجتماعی ملی که نتیجه قرن ها مبارزه های چنان که گفته شد جهانی ش     

آن که قرارداد اجتماعی دارای اهمیت جهانی یا حتی منطقه ای  اجتماعی است خدمت می کند، بی
 )مثال  در مقیا  اتحادیه اروپا  را جانشین آن کند.

ه  در این باره زیاد نوشته ایم، نشسهمان طور که من )بنگرید به مدیریت بحران  و دیگران )مث       
این واکن  که از این بابت یلی نیست، به سرمایه آفرینی مالی جهانی انجامیده است. رکود در رشد 
عظیم مازاد سرمایه ها که بازار سودآور در توسعه سیستم تولید نمی یابند، منعل  می گردد. 

مستقر عبارت از یافتن بازارهای مالی برای قدرت های  -شاید انحصاری  -بنابراین، د  مشغولی عمهم 
آن ها به منظور پرهیز از فاجعه کاه  عظیم ارز  آن ها )برای سیستم  است. من در این مفهوم 
جستجوی پیوستگی میان مجموع سیاست های مورد عم  در مقیا  های ملی و جهانی در زمینه های 

مبادله های ارزی شناور، سیاست های  خصوصی سازی ها، نظم زدایی ها، نرش های باالی بهره،
آمریلایی کسری منظم خارجی، وامدار کردن جهان سّوم و غیره را پیشنهاد کرده ام. بنابراین، به آن 
باز نمی گردم. این سرمایه آفرینی مالی به نوبه خود در مارپیچ رکود محبو  می ماند. سیستم بنابر 

دهد که نفع خاا خوی  را  هره خور املان میب -سرمایه گذار  -حرکت خاا خود به سرمایه 
نفع های عمومی برتر بداند. نابرابری  هصرفنظر از پی آمد آن برای اقتصاد ملی و جهانی بر هم

 هانگیز فزاینده در باز توزیع درآمد در همه سطح ها از محلی تا جهانی که با برداشت فزایند شگفت
، تولید می شود، غیر عقالنی بودن تمامی سیستم را رانت مالی به کمک یک فرآورده به نسبت راکد

 بیان می کند.
 

مؤثرنسد؟ بنظسر مسی رسسد کسه مهسم تسرین ایسن « محدود کسردن زیسان هسا»آیا سدهای پیشنهادی برای      
فایده های آن تبلیغ می کنند. مسئله در این بسا، عبسارت  هسدها منطقه ای شدن باشد که رسانه ها دربار

ناپذیر بودن ساخت اروپایی یا دیگر ابتلارها چون آلنا، طسرح آسسیا، پاسسیفیک و غیسره از القاخ اجتنا، 
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است. من یک قرائت انتقادی از این طرح ارائه کرده ام. در ارتباط با طرح اروپایی برایم آشلار شسده 
گسردد. یلسی عسدم  است که این طرح از این پس  بسا دو مشسل  روبروسست کسه مسانع از پیشسرفت آن مسی

ناشی از یلی شدن آلمان است و دیگری درک راست از طسرح اروپاسست. راسست بسه ایجساد یسک  تعاد 
بازار یلپارچه بدون عبعد اجتماعی در مقیا  اروپایی می اندیشد که عاری از ساز  های ملی تاریخی 

کسار اسست. در ایسن مفهسوم مسن قرائست هسایی انتقسادی از طسرح هسای یلپسارچگی از راه بسازار  -سرمایه 
 دیگر منطقه های جهان مطرح کرده ام )بنگرید به شرایط احیاخ جدید توسعه . خاا

 
 بر این اسا  آینده بسیار مبهم است     
جهانی شدن است به  هبحث دربار همبهم که نتیج هبرای توضیح بدی  های مربوط به این آیند -3     
فتگو مطرح شد، باز گردیم و من ضروری است که به مسئله مرکزی روشی که در آغاز این گ هعقید

 قانون اقتصادی سیستم سرمایه داری و طرز کار سیاسی آن است. هآن مسئله قانون ارز  و رابط
قانون ارزشی که در باالترین سطح انتزاع مورد نظر است یا در سطح انتزاعی قرار دارد که      

انی )یعنی در چارچو، در سطح می براد وضعیت شل  جهانی آن را نمای  می دهد، در زبان 
این قانون نمایشگر سلطه اقتصاد است. اّما او هر چند  مارک بازار  عم  می کند. در مفهوم سازی 

از امر اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جدا نیست با این همه مسلط است. قانون ارز  تنها بر زندگی 
بر همه جنبه های زندگی  اقتصادی جهان سرمایه داری عمسلط نیست، بلله همان طور که گفته ام

داخ  می کند، آن  براد اجتماعی فرمان می راند. پ  این قانون ریشه های ا  را در سطح ابتدایی 
را شل  می دهد و خود را به سطح عالی قدرت می رساند. البته، عسلطه یک سازواره به معنی حذف 

شرکت ها و بازار  تقلی  پذیر خواهد )یا به « بازار»های دیگر نیست  وگرنه جهان واقعا  به  سازواره
بود. ایدئولوژی مسلط چنین چیزی را پیشنهاد و ستای  می کند. سیستم قیمت ها که بر توزیع ثروت 
فرمان می راند، ناگزیر متفاوت از سیستم ارز  هاست. این نه فقط ناشی از واقعیت عی، های بازار، 

 -اقتصادی  هسطح عالی، سازوار -، سطح میانی قدرت -بلله به طور اساسی ناشی از تداخ  بازار 
تجربه گرایان تند  هسیاسی است. چون این دیالک تیک توجه آن ها را جل، نمی کند. هم هسازوار

آلود بنگرند که واقعیت را که مایلند بی  مزاج غاف  از ارز  اند و نمی خواهند آن را جز یک چیز مه
 دارد.میانجی بشناسند از نظر پوشیده نگاه می 

نمایشگر نمونه های درخشانی از فاصله ای است که تولید ارز  را از بازتولید  آریگیکتا،      
ثروت در تاریخ جدا می کند. او سیستم را به دقت تحلی  می کند و بدین ترتی، به ما می فهماند که 

یتالیایی و چرا و چگونه آلمان صنعتی ثروت ا  را از انگلی  خارج نمی کند، چگونه شهرهای ا
هلندی ها زودتر به ثروت جهانی رسیدند، چگونه ایاالت متحد دیرتر اما با موفقیت با تعرض های 

، در یک بررسی پیرامون جهانی شدن  کورسه نی و یتزو  گرف فریژاپن مقابله کرد و غیره. 
به سهمی  گردد، نسبت باز می -غیرمنطقه  -صنعت کف  نشان می دهند سهمی که به تولید کنندگان 

)عالمت های کارخانه ای که بر گرد  های تجاری فرمانروایند  در « فروشندگان معروف»که 
میان توزیع ارز  حاص  از تولید کنندگان و  هاختیار دارند، شلننده است. چه نمونه خوبی از فاصل

لیلی که توزیع ثروت که زیر سلطه قیمت ها، سودها و رانت ها قرار دارد، وجود دارد! من در تح
ارائه کرده ام در آن این اندیشه ها بیان شده است که صنعتی شدن « قط، بندی هآیند» هدربار

پیرامونی ها از طریو پنج انحصار مرکز )تلنولوژی، امور مالی، دسترسی به منابع، فرهن ، 
بحث تسلیحات  فقط می تواند به ژرف  قط، بندی ثروت بیانجامد. با این همه، پنج انحصار مورد 

 هستند نه بازار. -سیاسی و اجتماعی، فرهنگی و ایدئولوژیک  -نمودار قدرت 
پ  من کاو  املان های مربوط به آینده را با بلار گرفتن این سیستم مفهومی بررسی خواهم      

 کرد که به گمان من موضوع اساسی طرح ماتریالیسم تاریخی )نه اقتصاد گرایانه  را تشلی  می دهد.
خود، یا دقیو تر دو خانواده از سناریوها  هاین صورت، دو سناریوی مملن، افراطی در شیو در     

وجود خواهد داشت که یک سلسله حالتمندی های مختلف درون هر یک از آن را نمای  می دهند. هم 
 چنین به طور طبیعی آمیز  مملن، بسیار مملن در تاریخ واقعی وجود خواهد داشت.
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ا به تقری، یسناریویی است که سیستم مسلط را چنان که هست، ادامه خواهد داد و سناریوی بد      
مهم این است که  های درست بسنده خواهد کرد. این جا مشخص رضامندانه از نسخه بد  های تا اندازه

مؤسسه های )سرمایه  گریبان خود را از قدرت که به ابزاری کردن یا دست کم به خنثی کردن آن 
این جا یادآوری می کند که شرکت های چندملیتی امروز از قانون  آریگی، رها می کنند. سرگرم اند

دولت ها رو بر می تابند، همان گونه که رابطه های تجاری در بازارهای مّلاره قرن های میانه، از 
ار خود بر این باورم که یک چنین نظمی پاید هقانون های محلی فئودالی روبر می تافتند. من به نوب

نیست، زیرا این نظم تنها هرج و مرج تولید می کند )عنوان کتا، من ، نتیجه های آن چنان فاجعه بار 
است که نمی توانند از واکن  های اجتماعی که به قدر کافی نیرومند برای پایان دادن به چنین 

 وضعیتی است، بپرهیزند.
را تلرار می کنم: این مدیریت وظیفه  آریگیآهن  سیاست خود اصطالح های  هبنابراین، دربار     

خود می داند سراسر سیاره را به حاشیه براند و اکثریت بشریت را در کام فقر غوطه ور می سازد. 
 "  چیست: مردم یا قانون های سرمایه؟ Redundontدر این صورت اضافی )" 

    
 پذیر است: آمودۀ هرج و مرج پایدار به آسانی تصور هحالتمندی های چنین شللوار 

به خود پرداختن قدرت های سه گانه )آمریلای شمالی، اروپا، ژاپن  و آپارتید تعمیم یافته،     
گاهگاهی راه اندازی کشتارهای جمعی برای حفظ نظم، تأمین امنیت پولداران و محافظت از دژهای 

دندان نشان دادن  خود به چن  و هشان. اّما حتی در این حالت افراطی، قدرت های سه گانه به نوب
علیه یلدیگر مبادرت نمی کنند؟ اگر بخواهیم از کشمل  درون قدرت های سه گانه و حتی احیاخ 

که معلوم نیست کدام  -نزاع های درون اروپایی بپرهیزیم، در این صورت، پایداری این نوع هژمونی 
هرک  برای » هضروری خواهد بود. قاعد یک خارج از هژمونی ایاالت متحد تصورپذیر است،

در نف  خود ساز  و هماهنگی ایجاد نمی کند، بلله بیشتر خالف آن عم  می کند. شللواره « خود
را تشلی  می داد. در یک دوران بنظر می رسد رکود گذشته  ریگانای که این جا ترسیم شده رؤیای 

 وتاه مدت است.ک« دلپذیر هدور»اکنون باال رفته است. اّما همان طور که آریگی نوشت، این یک 
حالتمندی مملن در این چارچو، حالتمندی قرار گرفتن غر، در آرام  خیالی تا پایان است. این     

طرد به پیشرفت خود  -در حالی است که آسیای شرقی اندکی در اختالف با شل  عجی، جهانی شدن 
و روی « گشتها  باز های سرچشمه»ادامه داد. همین آسیای شرقی مملن است ژاپن را که به  

 هپیشرفت فنی ا  تلیه دارد، در برگیرد که در این صورت با چین و چند کشور دیگر صنعتی شد
عنی ژاپن، کره و یمنطقه پیوند می یابد. در مورد طرح ایاالت متحد باید گفت که این طرح هر دو، 

پاسیفیک از  -من این طرح در حوزه اصالح شدن زیر نام آسیا  هغیره را متحد می کند. به عقید
مرحله آرزوهای منزه در نمی گذرد و در واقع تنها می تواند به عنوان یک نیروی تلمیلی که چین را 

این حالت ها صنعتی شدن جدید آسیا )فراسوی آسیای شرقی،  هاز ژاپن جدا می کند، عم  کند. در هم
ج انحصار و قط، بندی جدید جنو، شرقی آسیا و هند  راه به کجا می برد؟ ما این جا قانون ارز ، پن

حتی به طور نسبی  -را در صورتی می یابیم که آسیا در سیستم جهانی شده باقی بماند. به بیان دیگر، 
 از آن جدا شود، البته، به معنی ناپیوسته به همان معنی که من به اصطالح داده ام. -

ایی که آن ها حم  می کنند، چیزهای این شللواره ها، در برابر قبو  ساختاره هبا این حا  در هم     
بنج  زیادی وجود دارد. آفریقایی ها، عر، ها و مسلمانان و آمریلای التین ها روزی باید راه های 
ابراز وجود مؤثر خود را بیابند. اروپایی ها و آمریلای شمالی ها که در تاریخ نشان نداده اند قال، 

من بی  از این  هار و کنجلاوی هستند، به عقیدهای بی حرکتی هستند که بی بهره از ح  ابتل
ژه طبقه های خاا توده ای شان را در یقرون وسطایی جدید آن ها و به و هسرنوشتی را که شللوار

کام خود فرو برده است، نخواهند پذیرفت. البته، اگر چک آماده برای بسیج آن ها پیرامون یک برنامه 
آن ها می تواند به راست به سوی فاشیسم جدید منحرف مرحله ای معتبر  و مملن نباشد، شور  
 گردد و این در تاریخ آن ها اتفاق افتاده است.

پ  نمی توان از مسئله سیاسی مربوط به استراتژی های مرحله که باید برای مقابله با مصاف به      
ت، راه ح  آن آن پرداخت، روی گرداند. جهانی شدن ایجا، می کند که اگر مسئله جهانی اس هتوسع
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شدن  ینیز باید جهانی باشد. شناخت این واقعیت یک چیز و ستای  از پیروی منفی از نیازهای جهان
در شللی که آن ها را تحمی  می کند، چیز دیگری است. تز من ساده است: جهانی شدن به تدریج 

ی به آن تحمی  می  رود، اّما بنا بر حالتمندی های مختلف که مبارزه های اجتماعی و سیاس پی  می
کند. پ  این جهانی شدن می تواند روی ری  هایی قرار گیرد که به تدریج به راه ح  مسئله هایی که 
مطرح می کند، منتهی گردد، یا روی ری  هایی قرار گیرد که به بن بست و فاجعه ها بیانجامد. 

ست  زیرا آن ها برای ژگی استراتژی سیاسی همانا مسلط شدن بر آزادی عم  های کن  مملن ایو
 توسعه فضای مستق  گزین  های آینده بسیار ظریف اند.

بی میانجی آینده را با پذیر  برخی جنبه های لیبرالیسم  هدر این چشم انداز آیا می توان مرحل     
جاری و حتی سرمایه آفرینی مالی، البته، بدون روی گرداندن از حذف فرادست معین در ارتباط با 

های مختلف تصور  در اصطالح پاسترهو  آریگی ریدگارانه سوسیالیسم جهانی مشخا کرد؟اتوپی آف
)در مفهوم « آزادسازی»جنبه های  هروی خصلت پ  روند آریگیکردن آن را آشلار کردند. 
 ، جهانی شدن، و حتی سرمایه آفرینی مالی، در صورتی که از یک هتضعیف کارایی دولت گرایان

انباشتی که توان ا  را از دست داده  پیوند یافته، از دیدگاه دیگر گذار  هتم )مرحلدیدگاه با بحران سیس
اجتماعی تدریجی  هروی ترکی، دوبار پاسترهدیگر انباشت است، تلیه می کند.  هالزم به سوی مرحل

مملن تلیه می کند که می تواند نه فقط با ساختارهای جدید که از پ  سرمایه آفرینی مالی رش می 
ید، بلله حتی با بسیج آن به سود یک قرارداد اجتماعی نوسازی شده، منطبو شود. من به کلی این نما

طور اجتماعی ترقی خواهانه  را  دلی  ظاهری لیبرالی، اّما با وجود این ا جتماعی )در مفهوم جدی به
دخالت مالی یک قرارداد اجتماعی تصور می کند که  -برای فرانسه  -این جا  پاسترهجدی می گیرم. 

های مشهور  را در بر می گیرد که صندوق های اداره « zinzin« )»سرمایه گذاران نهادی»قطعی 
پ  انداز قانونی، تأمین اجتماعی و بازنشستگی ها و غیره و کن  سرمایه داری خصوصی و  هکنند

 هژیجتماعی ومؤسسه های عمومی و مختلط را تشلی  می دهند. با توجه به تغییر شل  های قرارداد ا
تنظیم موسوم به فوردیستی )سندیلاهای کارگری، کارفرمایی و دولت ، این دیالک تیک اجتماعی 

ژه به اعتبار جایگاهی که می تواند در پیشرفت آموز  و ینوسازی شده، کامیابی در رقابت را به و
 پرور  و پژوه  بدست آورد، تضمین می کند.

سوسیا  »ی در مخالفت با این طرح مرحله ای که آن را من به سهم خود هیچ ایراد اصول     
دموکراسی دیگر می  -می نامم، نمی بینم )این سوسیا  دموکراسی مانند هر سوسیا « دموکراسی جدید

ا به مثابه مرحله ای به سوی آماج سوسیالیستی بسیار یتواند در نف  خود به مثابه هدف بخود 
دن شرایط کامیابی آن را که بعید است، جمع و جور شود دوردست درک گردد. البته، من مشخا کر

چون مسئله عبارت از این کشور و موضوع اندیشه ورزی  -مفید می پندارم. در همان مقیا  فرانسه 
طرح مستلزم تحو  های سیاسی، ایدئولوژیلی است که با تحو  هایی که در آشفتگی  -در مسئله است 

به عالوه، با قبو  وارد شدن در ساخت اروپا، طرح نیازمند  کنونی ترسیم می شوند، تفاوت دارد.
شریلان اصلی این ساخت است. سوسیا  دموکراسی جدید باید  هتحو  های مشابه در مقیا  هم

چیزی است که من فرا می خوانم به طرح اروپایی بعد اجتماعی که از آن  اروپایی باشد یا نباشد. این
ی آن خود به خود از سرمایه عمسلط که آن را نمی خواهد بوجود می بی بهره است، داده شود. استراتژ

من به کلی شایسته درگیر کردن ساخت اروپا و در نهایت در هم شلستن  هآید. این تضاد به عقید
ترسیم کرده و جهانی شدن را در  پاسترهآرزوهایی است که در آن گنجانده اند. وانگهی طرحی که 

دهی رابطه ها بین اروپا و شریلان دیگر سیستم  ود مستلزم سازماناص  آن می پذیرد به نوبه خ
جهان )ایاالت متحد، ژاپن، پیرامونی های عظیم سه قاره  است که گستر  منطو اجتماعا  ترقیخواهانه 
آن را حفظ کنند. این چیزی است که من آن را ساخت جهان چند مرکزی می نامم. این ساخت سازمان 

جهانی سرمایه ها را می طلبد که توانا به سمت و سو دادن سرمایه گذاری آن  دهی دوباره بازارهای
در راستای توسعه سیستم تولیدی است. بنابراین، این سازمان دهی دوباره با اص  های سرمایه آفرینی 

من، چه بخواهیم یا نه، این  همالی افسار گسیخته چنان که در عم  است، وارد تضاد می شود. به عقید
که با بحران انباشت در پیوند است و حتی به طور وسیع از آن به وجود می آید  -یه آفرینی مالی سرما

در نف  خود خارج شدن از بحران را تدارک نمی کند، بلله برعل ، تضادهای آن را عمیو می  -
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 های بازار برای صنعتی شدن سازد. به همین ترتی،، این سازمان دهی دوباره مستلزم مذاکره طرف
های جدید منطقه های پیرامونی است و بنابراین، در واقع با اصولی که به نام لیبرالیسم به حفظ 
انحصارهای پایدار مخالف دگرگونی ها می پردازند، وارد تضاد می شود. این امر سرانجام سازمان 

ر پایه آن ها دهی دوباره سیستم های پولی را ایجا، می کند که چه بخواهیم یا نخواهیم با اصولی که ب
سرمایه آفرینی مالی در ملان )دگرگونی های مواج، لیبرالیسم مالی در مقیا  جهانی و غیره  عم  

بر آن داللت  پاسترهمی کند، وارد تضاد می شود. مجموع سازمان دهی های دوباره که کامیابی طرح 
 .دهد که من آن را ساخت دنیای چند مرکزی می نامم دارد، چیزی را تشلی  می

ضرور در دنیای کنونی با آن برخورد می  هبه علت دشواری های عظیم که این سازماندهی دوبار     
بر عبعدهای مملنی که به آن « سرمایه آفرینی مالی شل  مدیریت بحران» هکند، گمان دارم که جنب

بدی  شود، املان می دهند به عام  گذار به شل  انباشت ترقیخواهانه تر اجتماعی، محلی و جهانی ت
 پیروز گردد.

در این صورت، چشم انداز سیستم دیگر اجتماعی که تقد  ماللیت خصوصی را برای نوع      
بندی را مردود می داند، به عنوان یگانه بدی  بشری باقی  دیگری از جهانی شدن قربانی کرده و قط،

دان دور به نظر برسد که آن می ماند. فرجام طرح به یقین برای فردا نیست. از این رو می تواند چن
را به راحتی رؤیایی )اتوپیک  بنامند. من به این عقیده تعلو ندارم. من حتی بر این باورم که اکنون 

های راهنمای سیاست هایی را که نخستین مرحله در این حرکت دراز را تشلی  می  می توان خط
ی توصیف کرده ام که املان می دهند دهند، ترسیم کرد. من این مرحله را ساختمان دنیای چند مرکز

رد، بازسازی شود. مسئله عبارت یقراردادهای اجتماعی ترقیخواهانه که مدیریت بازار را در بر می گ
بسیار متفاوت با چشم انداز سنتی انترناسیونا  های پیاپی « گذار به سوسیالیسم جهانی»از یک بین  

قانون انباشت ساخته نشده  هانم. تاریخ یک جانبه بر پایاست. من توجه خوانندگان را به آن باز می گرد
   است. پیشرفت آن بنا بر کشمل  میان این قانون و منطو نفی آن ساخته شده است.

     
                                                                                                                               


