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                        سرمایه داری فرتوت 
 
 

تزی که من این جا از آن دفاع می کنم به جریان مخالف آهنگ زمان منتهی می شود. در واقع،  نعو ی همرایعی  -1     
به ویژه به نف، فروپاشی نخستین موج آزمون های ساختمان یک بدیل سوسیالیستی شکل گرفته است که طبق آن  -وسی، 
مانندی سعود معی بعرد و  را تشکیل می دهد. چون این سیستم از نرمش پذیری بی« افق فرارفت ناپذیری»داری  سرمایه

در جعذ  دگرگعونی هعا و پیعروی  این به آن امکان می دهد که خود را با همة دگرگونی ها تطبیق دهد. این را می تعوان 
 خواست ها از منطق اساسی که آن را مشخص می کند  مالحظه کرد.

تاریخ سرمایه داری به درستی از مرحله های پیاپی توسعه شکل گرفته است که به نوبه خود جنبه های گعذار کعم یعا      
بیش آشفته )بنا براین بحران ساختاری( را مجزا معی کنعد. رایعر تعرین روایعت از ایعن تعاریخ بیعان اش را در فرمولبنعدی 

خصلت بسیار مکانیستی آن به واق، معرا مجعا  نکعرده اسعت. هعر تئوری سیکل های دراز )چون کندراتیف( می یابد که 
بعه وسعیله دگرگعونی هعای مهعم بعه ویعژه بنعا بعر  (کنعدراتیف در زبعان  Aیک از مرحله های پیعاپی توسععه )مرحلعه هعای 

گعردد. همعان  های سازماندهی تولید و کار را زیر و رو می کنند  نمودار می تمرکز نوآوری های تکنولوژیک که شکل
گونه که بحران گذار در خالل زیرورویی تناس  نیعروی اجتمعا ی و سیاسعی کعه بعر مرحلعه پیشعین فرمعان روا بعود  در 

 بیان می آید و صفحة موجود را ورق می زند. این در گذار از این طبیعت درست است.
سعاختاری جعاری بعا نبعود  در این صورت  همرایی مورد بحث بنا بر گرویدن بسیار وسی، به این اندیشه کعه بحعران     

تعادل های ویژة چنین جنبه ها و هرج و مرج ها که آن ها بی واسطه تولید می کنند  نمودار می گردد  باید بعدون تعر  
بعه بیعان  ناگزیر قا ده های اساسی که بعر زنعدگی اقتصعادی و اجتمعا ی خعاص سعرمایه داری فرمعان رواینعد  دلبعه یابعد.

عا سعرانجام و  تاز انباش Aدیگر  مرحلة  پذیرفتعه »توسعة جهانی بیانگر آن است که آن چعه خواهعد بعود  خواهعد بعود  اما
 به وسعت قسمت بندی شده  نابرابر می انجامد.« پیشرفتی»  زیرا به «می شود

ز ریشعه رادیکعال را پیونعد معی دهعد. یعا حتعی گعاه ا« میانه رو»امروز این همرایی  آیین های لیبرالی و رفورمیستی     
کعدام یعک «. ا تماد می کنند»  «آن گونه که آن ها خودشان مد ی اند -سازوکارهای بازار »ین های گروه نخست به آی
را کعه بعه نوبعة خعود « رونعق»مرحلعة جدیعد  -چنان چه جنون دولت ها برای جلوگیری از شکوفایی آن ها بکار نرود  -

فرصت ها بعه دموکراسعی در زمینعة توسععة شعمار بسعیار  توانا به پی ریزی  صر جدید صلح بین المللی و دادن حداکثر
آیعد.  بعرای  بعور از توفعان گعذرا مزم معی« یعک رهبعر ارکسعتر»زیادی از ملت ها باشعد  تمعمین معی کننعد. بنعابراین  

( توصیف شده  توجیه احتمالی اش را این Benign neglectهژمونیسم ایامت متحد که از جان  لیبرال های آمریکا )
پیوسعته انعد. بعا ایعن همعه  بعدون شعک  مرحلعة جدیعد  یابد. بسیاری از پسا مدرنیسعت هعا بعه تعدریر بعه ایعن دیعدگاه جا می 

توسعه  در چشم انداز بسیاری از رفرمیست های رادیکال و انقالبی مبارزه های اجتما ی را نفعی نمعی کنعد و آن هعا را 
 ن کافی نیست.فرا می خواند. گفتممکن شان ایجاد شرایط جدید توسعه  هب

بی خبری آن از یک رشته مشخصه های تازه است که به وسیلة آن زیرا آن چه که در این بینش آن را رد می کنم       
سیستم سرمایه داری توصیف کرده ام  در بیان می آید. بنابراین  فرتوتی مورد بحث « فرتوتی»ها آن چه که من آن را 

یست که واپسین دم زندگی را می گذرانعد. زیعرا بعه کلعی بعر  کعف ایعن فرتعوتی بعا چونان اتاق انتظار آدم رو به مرگی ن
یعل بربریتعی مآورد که در پرتو آن سیستم معی کوشعد  هعر چعه پعیش آیعد خعود را بعه بهعای تح توانی تازه از نو سر بر می

ادیکعال بعودن پایعدار فعزون افراطی به بشریت ابدی سازد. این فرتوتی  رفورمیست ها  رادیکال ها و انقالبی ها را به ر
تععر فععرا مععی خوانععد. نبایععد بععه کوشععش هععای گفتمععانی کععه آهنععگ زمععان و پسععا  مدرنیسععم را کنععد مععی کنععد  سععر فععرود آورد. 
رادیکالیسعم ایعن جعا  در واپسعین تحلیعل  دلبسعتگی بعه تزهععای رادیکعال و انقالبعی بیعان شعده در مرحلعه پیشعین تععاریخ )در 

دگماتیک نیست  بلکه یک نوسازی ریشه ای است که هر اقعدام بعا اهمیعت در زمینعه  ( به زور چیزهای20مجموع قرن 
 دگرگونی های جاری در دنیای معاصر را در بر می گیرد.

 - رایعر اسعت. هعر انقعال  فنعی« انقال   لمعی و فنعی»نخستین دگرگونی های مهم که باید در نظر گرفته شود   -2     
شعیوه هعای سعازمان دهعی تولیعد و کعار را زیعر و  -خ سرمایه داری وجود داشته اسعت(های دیگری در تاری )البته انقال 

های پیشین را برای ترکی  دوباره بر پایة بازمانده ها از نخستین شعکل هعای جدیعد بعاز ترکیع  شعده  رو می کند و شکل
ویژه به خاطر این که روند  تجزیه می کند. روندی که در مرحلة مورد بحث ناگهانی نیست  به قدر کافی آشفته است. به

تجزیه طبقه های زحمتکش را ناتوان می کند و به کهنه شدن شکل های سعازمان دهعی و مبعارزه هعایی گعرایش دارد کعه 
خععود در دورة پیشععین کععه صععفحة آن ورق خععورده شععکل گرفتععه اسععت. مبععارزه هععایی کععه در دورة خععود بععا شععرایط خععاص 

ر از همان کارایی برخوردار نیست. پف در این مرحله جای گذار رابطه های سازگار بود و اکنون در شرایط جدید دیگ
 نیروهای اجتما ی به نف، سرمایه واژگون شده است. این ویژگی نخستین را در مرحله کنونی می بینیم.

ر نیعاز در هواپیمعا( بعه تمعامی بنعا بع -اتومبیعل -نفعت  -سعرمایه داری )پارچعه بعافی خانقال  های فنعی پیشعین در تعاری     
سرمایه گذاری های پرحجم زنجیرة تولیدها نمودار می شوند. مسئله  بارت از نوسعازی هعایی اسعت کعه کعار مسعتقیم را 

کنعد.  البته به بهای به کار گرفتن کمیت بسیار زیعاد کعار نعا مسعتقیم سعرمایه گعذاری شعده در وسعیله هعا صعرفه جعویی معی
صعرفه جعویی معی کنعد. البتعه و بعه ویعژه نیعز حجم ُمعین فرآورده هعا را  نوسازی کمیت کلی کار مزم برای فراهم کردن



 2 

ها جا به جا می کند. این انقال  های فنی پیشین قدرت دارندگان سرمایه )وسعیله هعا  کار تولید مستقیم را  به تولید وسیله
 اد.و ابزارها( را نسبت به کسانی که این وسیله را به کار می بردند )کارگران( افزایش می د

هعم زمعان امکعان  -آگاهی یابی )انفورماتیک( و وراثت شناختی )ژنتیعک(  :در دو بُعد اصلی اش -انقال  جدید فنی      
جویی کار مستقیم و وسیله ها )در حجم سنجیده بنا بر ارزش بازرگانی شان( را فراهم کرده است. البته  این امر  صرفه

انقعال   -و تعازة  -ة مسا دتر برای کار تخصصی شده بود. این خصلت ویعژه نیازمند تقسیم دیگر کلیت کار مورد استفاد
ه )یعنعی مسعتقل از رابطعه هعای اجتمعا ی ویعژه در سعرمایه داری( و در واقعیعت  فنی جاری چه معنی می دهد؟ و در قعوا

 )یعنی در چارچو  این رابطه ها( حامل چه چیزی است؟
می شوند. فرمانروایی سرمایه بر کعار مشعرو یت تعاریخی اش را از ایعن امکان )پتانسیل( و واقعیت وارد کشمکش      

این دیگر  ارمه نیست  انقال  جدید فنی تولیعد بیشعتر واقعیت که پیشرفت نیازمند انباشت فزاینده است  کس  می کند. 
دهعی تولیعد جانشعین ثروت را هم زمان با کار و سرمایه کم تر فراهم می آورد. شرایط برای این که شیوة دیگر سازمان 

عا در دنیععای  سعرمایه داری گعردد  از ایعن پعف در حعال گردآمعدن هسعتند. سعرمایه داری بعه طعور  ینعی فرسعوده اسعت. اما
افتد که بر آن فرمان روا  سرمایه داری واقعی  کار نمی تواند در نفف خود بکار افتد  بلکه به وسیلة سرمایه به کار می

گذاری سودآور باشد. بنابراین  این کارکرد  با نفی به کارگیری حجعم فزاینعده ای  ایهاست. این در مقیاسی است که سرم
روم کعردن آن هعا از هعر درآمعد( سیسعتم تولیعدی را بعه سعخت شعدن یعا دسعت کعم بعه حعاز کارگران بالقوه ) و بنا بر این م

   فنی بدون آن ممکن می گردد.توسعه یافتن با آهنگ فزایندة به وسعت پایین تر از آهنگی محکوم می کند که انقال
توانمندی هعای سعرمایه داری اسعت رد معی کننعد. آن  بعارت از  گفتمان های فرمان روا این گفتگو را که استوار بر     

یععا دگرگععونی هععای مربععوط بععه «( جامعععة شععبکه هعا)»هععایی اسععت کععه سععازمان دهععی جدیعد کععار را در چشععم انععداز  گفتمعان
( و شعیوة انباشعت معوروثی( یعا گفتمعان هعای مربعوط بعه  لعم را  Populaire ) توده ای مالکیت سرمایه )سرمایه داری

 شده است.«  امل قطعی تولید»مطرح می کنند که 
)کعه سلسعله مرتبعه هعای  معودی را از پعیش پعا بعر معی دارد تعا « جامعة شعبکه هعا»  «پایان کار»گفتمان نخست به      

)بعدون در نظعر گعرفتن ومععیت اجتمعا ی اش مالعک « فعرد»کند(  به پیعدایش های افقی را جانشین آن ها  درون رابطه
فرض شده  مربوط است. همة چگونگی های این گفتمعان بعا  روز « سوژه تاریخ»سرمایه دار یا کارگر(  آن گونه که 

ت کم مرورت سرمایه داری اکنون دیگر وجود ندارد  یا این که دس«: ]![ مد ی اند که نگریو  کاستلتا  ریفکیناز  -
های  ینی تکنولوژی جدید واقعیت آن را دگرسان کرده و حتی ویژگی اساسی آن  ویژگی استوار بودن بر سلسله مرتبه 
های  مودی پایدار را زایعل نمعوده و فرمعان روایعی کعار بعه وسعیله سعرمایه را تع مین کعرده اسعت. در بیعان آوردن تعوهم 

کرار شده  به خاطر ایعن اسعت کعه ایعدئولوژی سیسعتم همعواره بعرای رد ایعن که پیوسته در تاریخ ت« تکنولوژی گرایانه»
 پرسش درست که کی کاربرد تکنولوژی را کنترل می کند  به این توهم نیاز دارد. 

م کععه مععد ی انتشععار مالکیععت سععرمایه اسععت  از ایععن پععف بنععا بععر معاملععه در بععورف هععا و صععندوق هععای       گفتمععان دوا
  فرمعول بنعدی بسعیار «سرمایه داری تعوده ای»گشوده است. گفتمان کهنه « افراد معمولی»وی بازنشستگی راه را به ر
هعی  چیعز خیلعی تعازه در ایعن گفتمعان بعدون رابطعه بعا واقعیعت  (2)اسعت « شیوة انباشت معوروثی»پرمد ا در ارتباط با 

 رابطه های اجتما ی وجود ندارد.
م گفتمانی است که طبق آن  لم       دیل شده است. این جملة فریبنده در تب«  امل قطعی تولید»از این پف به گفتمان سوا

ععا جملععه  نخسعتین نگععاه انبععوهی دانسععته هععای  لمععی و وسععیله هععای فنعی مععورد اسععتفاده در تولیععد مععدرن را در نظععر دارد. اما
ان ومععیت را در استوار بر ابهاِم رابطه های اجتما ی از یک سو  دانسته ها و دانعش هعا از سعوی دیگعر اسعت کعه همع

سازماندهی تولید ندارند. این سازمان دهی همواره نیازمند دانسته هعا و دانعش هعا از زمعان  صعر پیشعین تعاریخی بسعیار 
معان انعدازه بعه دانسعته هعای اش از حیعوان قدیم بوده است: کارایی شکارچی تنها به کارایی پیکان وابسته نبود  بلکه به ه

 های گردآمده از طبیعت برویاند. زگاران پیشین نمی توانست یک دانه را بدون دانشها بستگی داشت. هی  دهقان رو
عا ایعن حمعور در پعف پشعت صعحنه ای اسعت کعه توسعط رابطعه هعای        لم هعا و دانعش هعا همعواره حمعور دارنعد  اما

رسش حقیقی کعه در اجتما ی در نخستین ردیف آن اشغال شده )و آن این که کی مالک پیکان  زمین  کارخانه است؟(. پ
سعهم هعای « انعدازه گیعری»گفتمان مورد بحث حذف شده )و هنعوز بیشعتر در محاسعبه هعای نادرسعت اقتصعاد سعنجی کعه 

را پیشنهاد می کنند( از این قرار است که کی دانسعته هعای مزم بعرای « باروری  مومی»ویژة سرمایه  کار و  لم در 
توسط کشیش انجام معی گرفعت و ایعن او بعود کعه که بودهای دهقانان کاری  تولید را کنترل می کند. دیروز افزایش دانش

ها امروز  دهقانان را به پیروی از دانش های خود که سازمان دهی قدرت را توجیه می کردند  وا می داشت )این دانش
 تخیلی انگاشت می شود(.

ن نه فقط از مالکیت وسعیله هعای تولیدشعان  بلکعه با این همه  سرمایه داری به دقت بر پایة سل  مالکیت تولیدکنندگا     
معی کنعد. کعارگر نیمعه صعنعت گعر   از دانش های شان بنا شده است. پیشرفت نیروهای مولد این سعل  مالکیعت را ایجعا

جای اش را به تودة کارگر ناویژه کار می سپارد؛ حال آن که دانش های فنی  فوردیستیدر  صر  19کارگاه های قرن 
بعرد. یعورش  بعه نوبعة خعود از مقعام برتعر و معدیریت هعای تجعاری و معالی فرمعان معی« های فنی مدیریت»زیر نظارت 

هععای جمعععی  بازرگععانی کشععاورزی در ایععن مععورد نمونععه وار اسععت. شععرکت هععای فراملاععی بععه خععود حععق مععی دهنععد دانععش
م را تصاح  کنند  تا آن هعا را در شعکل بع ذرهای صعنعتی بازتولیعد کننعد و روستاییان سراسر جهان و به ویژه جهان سوا

هعای خعاص شعان توسعط  )اجباری( به دهقانان سعل  مالکیعت شعده از کعاربرد آزاد دانعش« فروش»بدین ترتی  انحصار 
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از ایعن سیاسعت « حمایعت»بر ساخت ویژه خود وظیفه  نا( بOMCخود آن ها را بدست آورند. سازمان تجارت جهانی )
ط یک شرکت آمریکایی به دهقانعان هنعد فروختعه معی شعود! فراسعوی خطعر تعدار  را بر  هده دارد. برنر باسماتی توس

گیعرد  آیعا معی تعوان  سرمایة ژنتیک از گونه های سیاره که این سیاست فراملی های بازرگانی کشاورزی را در بعر معی
وح اقعدام آن توصیف کعرد؟ آیعا مسعئله  بعارت از ر« باج گیرانه»این روش ها را بنا بر اصطالح دیگری جز اصطالح 

 (3قدر ستوده است یا بیشتر پراتیک دارتگرانه؟ )
بازار در نفف خود بعه ایعن سعل  مالکیعت کعه در واقعیعت محصعول تنظعیم بعازار معورد بحعث بعه سعود انحصعار چنعد      

ا ی آن اسعت  متعرادف بعرالی معد ( است  نیاز ندارد. زیرا سرمایه داری آن گونه که روایت لیب poleoOligفروشنده )
با هعی  چیعز واقععی مطابقعت نعدارد و ایعن « بازارهای تعمیم یافته»نیست. خود مفهوم اقتصاد بازار یا  « اقتصاد بازار»

زنعدگی معی کننعد. سعرمایه « اقتصعاددانان نعا »تنها اصل بدیهی  زیمت از تئوری دنیای خیالی  دنیایی است کعه در آن 
کار را ت مین می کند  تعریف معی شعود. بعازار بععد از راه بر سرمایه داری بر پایة یک رابطة اجتما ی که فرمانروایی 

می رسد. کاربست فرمانروایی سرمایه بر کار به طور مشخص از راه تصاح  خصوصی سرمایه و طرد کعارگران از 
آیعد؟  ر میهای انقال  فنی جاری چگونه به نمایش د دسترسی به سرمایه انجام می گیرد. بنابراین  از این دیدگاه  نتیجه

 مسئله واقعی در همین امر متمرکز است.
ل خیلعی زود ایعن مسعئله بعا بعروز ایعن       آیا مفهوم جنبش در سازمان دهی تولیدهای فرامدرن وارونعه شعده اسعت؟ تقریبعا

واقعیت ت یید شد که تکنولوژی های جدید اگر کم تر کار می برند  در  عوض نیازمنعد کعاری بعا شایسعتگی هعای برترنعد. 
اید به بازبینی پرداخت و اختالف های بسیار باریک و جزیی را بیان کعرد. کوتعاه سعخن سعرمایه کنتعرل مطلعق مجمعوع ب

( دععول پیکععر Oligopoleرونععدهای تولیععد مععورد بحععث را حفععظ مععی کنععد. در انفورماتیععک انحصععار چنععد فروشععنده )
د. در ژنتیععک همععواره انحصععار چنععد فروشععنده خععش و کععاربرد برنامععه هععا هسععتنپفرمععانروای تولیععد وسععیله هععا و ابزارهععا  

در این قلمرو را بنا بر چشم اندازهای تجاری فعرآورده هعای حاصعل  از آن سعازمان معی دهنعد و بعه دعارت « پژوهش»
 پردازند. سازمان یافته دانش های روستایی که در بام به آن اشاره شد  می

ی شدید کار کلی است که از تکنولوژی های جدید استفاده می کنعد البته  تازه هایی نیز  وجود دارد و آن صرفه جوی     
و این امکان می دهد  کاهش شدید حجم کار مورد استفاده زیر فرمانروایی سرمایه به انجام رسد. مناقشه برهعان برآمعده 

گیععرد.  هععای ناموجععه سععرمایه داری ایععن اسععت کععه طردهععای امععروز  فععردا از راه توسعععة بازارهععا انجععام مععی از ومعععیت
درست مانند دیعروز در فوردیسعم شعغل هعا بعر اثعر بعامرفتن بهعره وری از میعان معی رود و بعا شعغل هعای جدیعد بالنعده و 
توسعة  مومی تعدیل می گردد. مناقشه در صورتی در نمی گیرد که ُکنش دولت تنظیم گر دخالت کند. با نبعود آن بعازار 

ی نعدارد بعا بعازاری کعه فقعط تقامعای قعادر بعه پرداخعت را معی پعذیرد  دایم طرد می کند. زیرا طرد شده کعه هعی  درآمعد
چندان رابطه ندارد. بازار سیستم پعف رونعده ای را بعه گعردش در معی آورد کعه تولیعد را روی تقامعای محعدود قعادر بعه 

یت وم، از این قرار بعود. اگعر ومعع 1930پرداخت متمرکز می کند. در چارچو  فوردیسم دیروز و در بحران دهة 
چنععین بععود  بععه خععاطر ایععن اسععت کععه دولععت در مخالفععت جععدی بععا نتیجععه هععای مععارپی  پععف رونععده و برقععراری  1945از 
کععه رابطععه جدیععد نیروهعای کععار و سععرمایه را ممکععن مععی سعازد  دخالععت کععرده اسععت. ایععن قععرارداد « قعرارداد اجتمععا ی»

ر به طور انحصاری ابزار یک جانبة سرمایه نبود  اجتما ی به نوبه خود راه توسعة بازارها را گشوده است. دولت دیگ
بلکه ابزار سازش اجتمعا ی بعود. از ایعن رو اسعت کعه از نظعر معن دولعت دموکراتیعک در سعرمایه داری فقعط معی توانعد 

 دولت تنظیم گر اجتما ی بازار باشد. 
یعد بعه وجعود آورده  چنعین پف چرا در آینده  بر اساف و در چارچو  گسترش امکان هعایی کعه تکنولعوژی هعای جد     

باشد؟ آیا موم، آئینی رد شدة لیبرال ها )از این قرار که نظم زدایی راه حلی برای مسئله ندارد( ستایش از  رفورمیسعم 
یعنی دخالت دولت تنظیم گر نیست؟ چرا  ولی به شرط در  کردن این نکته که دامنة اصالح های مزم به خاطر یعافتن 

باید بدون مقیاف مشتر  بعا چیعزی باشعد کعه توسعط رفورمیسعت  -ترکی  کردن و نه طرد کردن  -راه حل برای  مسئله 
های نادر بازمانده از از زیر و رویی های لیبرالی پیشنهاد شده. مسئله به هی  وجعه  بعارت از اصعالح هعای بنیعادی در 

ل به کعار انعداختن تکنولعوژی هعای جدیعد مفهوم کامل اصالح نیست که بی پروا به اصل مالکیتی بتازد که بنا بر آن کنتر
به سود انحصاری سرمایة چند فروشنده بازار انحصاری انجام می گیرد. به بیان دیگر  کاربرد شیوة دیگعر سعازماندهی 

 قالنیتعی از دیعر  یانجام رسانده است. از این رو  تنظیم  قالنیت هجامعه ناگزیر شده است. سرمایه داری کار خود را ب
سودآفرینی سرماه  مل می کند  شرط پرهیعز ناپعذیر پیشعرفت بشعریت اسعت. اصعالح هعای بنیعادی شعرط بکعار  که بنا بر

گرفتن امکانی است که انقال  فنی در خود دارد. این گمان که این انقال  در نفف خود این امکان را معی آفرینعد  دسعت 
 کم خیلی ساده بنظر می آید.

ر بعر فرمعانروایی  معومی ایعن شعیوه نیسعت  بلکعه یعک سیسعتم جهعانی اسعتوالیعد سرمایه داری فقعط یعک شعیوة تو -3     
و پایدار از آداز وجود داشته است. با این همه  سرمایه داری  هبه طور پیوستاست. این استعداد جهانگیر سرمایه داری 

ی زیعر فرمعان اش را در توسعة جهانی خود بی وقفه یک سیسعتم نعابرابر بعین مرکزهعای پیروزمنعد خعود و پیرامعونی هعا
بععه ایععن دلیععل  مععن  سععرمایه داری را بنععا بععر سرشععت خععود سیسععتم سععاخته و سععپف آن را بازتولیععد و ژرف کععرده اسععت. 
من پیشنهاد کعرده ام کعه تمعاد  سرمایه داری است.« مرحلة پایدار»امپریالیستی تعریف کرده و نوشته ام که امپیریالیسم 

سیستم جهانی در  شده  در اختالف نمودار شده بر پایة این نا هم زمعانی فزاینعده اصلی  سرمایه داری را که به  نوان 
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ببینیم. این تماد هعم چنعین در رابطعه هعای ایعدئولوژیک و سیاسعی بنعا بعر اخعتالف بعین گفتمعان جهعان گرایانعة سعرمایه و 
 شود. واقعیت آن چه که توسعة آن موج  نابرابری فزاینده بین مردمان سیاره است  نمودار می

بععا ایععن همععه  خصععلت امپریالیسععتی سععرمایه داری بععه مثابععه خصععلت پایععدار در شععکل هععای پیععاپی رابطععه ناهمزمععان و      
ا متبلور است. هر یعک از ایعن مرحلعه هعای ویعژه  قعانون هعای فرمعانروا بعر بازتولیعدش را پیرامون ه -نابرابر مرکزها 

خاص سرمایه در هعر یعک از آن هعا اسعت. پعف  طعی ایعن پعنر قعرن دارد که در رابطة تنگاتنگ با ویژگی های انباشت 
جدا می کند و بعر پایعة  -یک مرحله از امپریالیسم را از مرحلة بعدی  -وجود داشته است که   چندین بار  ُگسست  وهله

 پیدایش ویژگی های مشخص تعریف می شود.
بعوده اسعت؛ یعنعی بعی وقفعه بعا برخعورداری از « تحفعا»امپریالیسم در همة مرحله های پیشین توسععة سعرمایه داری      

قدرت فزاینده  منطقه ها و جمعیت هایی را در چنبره خود گرفته است کعه تعا آن زمعان خعارج از  رصعة ُکعنش آن بعاقی 
مانده اند. وانگهی  امپریالیسم مورد بحث همواره با جم، در می آمیزد. این امپریالیسم که محصول مرکزهعای گونعاگون 

الیستی است  برای کنترل توسعة جهانی با خشونت در رقابت بود. این دو ویژگی در حعال واگعذاری جعای خعود بعه امپری
دو ویژگی جدید است که آشکارا بعا آن در تقابعل انعد. نخسعت ایعن کعه سعرمایه داری جدیعد در توسععة جهعانی خعود بیشعتر 

م ایعن کععه نمععی آدر گذشعته بودنعد  در  طعرد معی کنعد کععه در نسعبت هعای بعدون مقیععاف مشعتر  بعا آن چععه آن هعا میعزد. دوا
امپریالیسم از این پف با یکتایان در می آمیزد و امپریالیسم جمعی مجموع مرکزها  یعنی سعه قطع  ایعامت متحعد  اروپعا 

 و ژاپن می شود. البته این دو ویژگی جدید به طور تنگاتنگ با یکدیگر در پیوند هستند.
بود  یعنعی ابتکعار تصعرف کعردن جامععه هعای پیرامعونی « صادر کنندة سرمایه»م پیشین به طور مشخص امپریالیس     

را در دست داشت و در آن ها به برپا کردن مجتم، های جدید تولیعدی )بعا سرشعت سعرمایه داری( معی پرداخعت و بعدین 
مجتم، بوجعود آمعده حامعل امپریالیستی  -شد و گذشته را ویران می کرد. البته  ساخت سرمایه داری  میترتی  نوسازی 

تعدریجی جامععه هعای سعرمایه داری سعیاره نبعود. بعر  کعف  مسعئله  بعارت از بنعاکردن مجتمع، نعاهم « همگون سازی»
کععرد  قععرار  زمعان مرکزهععا ی پیرامعون هععا بععود. سعرمایة صععادر شععده هرگعز در اختیععار جامععه ای کععه آن را دریافععت معی

اگون )سود مستقیم بدست آمده در مجتم، های تعازه و مازادهعای گونعاگون نداشت. این سرمایه همواره در شکل های گون
به چنگ آمده از روش های تولید دیکته شده( پاداش دریافت کعرده اسعت. ایعن انتقعال ارزش پیرامعون هعا بعه مرکزهعا در 

جهعانی شعده حالتمندی های ویژه در هر مرحلعة گسعترش امپریالیسعتی )آن چعه معن آن را شعکل هعای پیعاپی قعانون ارزش 
نامیده ام( یکی از  نصرهای قطعی ساخت ناهم زمان مورد بحث اسعت. بعا ایعن همعه  دامنعة ایعن نعوع پرداخعت هعر چعه 
بوده باشد  سرمایه امپریالیسعتی حرکعت خعود را بعه  جلعو دنبعال معی کنعد و سعرمایه هعای جدیعدی را بعرای بدسعت آوردن 

اش را پی می گیعرد. بنعابراین  « سازندگی»ن مفهوم سرمایه پیشة فماهای جدید تاب، توسعه شان صادر می کنند. در ای
بعه دیگعران معمن « رسعیدن»با چنین احساسی  توسعه سرمایه داری توانست این توهم را در پیرامون ها تغذیه کند کعه 

 -م معی دانعی« بعورژوازی ملاعی»کعه آن  را بعی درنعگ از  –باقی ماندن در درون سیستم جهانی ممکن اسعت. ایعن تعوهم 
کامالل آن جا حمور دارد و روی صحنه سیاسی سنگینی می کند. چاپلوسان امپریالیسم روی بُعد سازندة توسععة سعرمایه 

ایععن واقعیععت سععتایش کننععد. از سععوی دیگععر  « ترقیخواهانععة»داری تکیععه مععی کننععد تععا از آن بععه  نععوان خصععلت فرمععی 
آن بعود   هی تواند به ُبعد سیاسعی اش )اسعتعمار( کعه گعاه همعرایادآوری می کنیم که امپریالیسم مورد بحث به هی  وجه نم

چنین برداشتی دارد. سوئیف و سوئد بدون مستعمره در شمار همان سیستم امپریالیستی  نگریکاهش داده شود. مت سفانه 
ت کعه در خعارج نیسع« پدیدة سیاسی»بریتانیای کبیر و فرانسه بودند که مستعمره هایی در اختیار داشتند. امپریالیسم یک 

 از سپهر زندگی اقتصادی قرار گیرد. بلکه زادة منطق هایی است که فرمانروا بر انباشت سرمایه است.
همه چیز گواه بر آن است که صفحة این توسعة سازنده ورق خورده است. این تنها در رابطعه هعای کمعی در لحظعة      

جنعو  بعه شعمال بعه وسععت بعر جریعان نعاچیز صعدور جدیعد  ست. بازگشت سعودها و انتقعال هعای سعرمایه هعا ازنیکنونی 
باشعد.  دسعتدادیسرمایه ها از شمال به جنو  چیره می شود. بنا به اد ای گفتمان لیبرالی این   دم تعادل فقط می توانعد 

ا چنین نیست؛ زیرا در واق، یک وارونگی در رابطه های میان ُبعد سازندگی و ُبعد ویرانگری دیده معی شعود؛  هعر دو اما
حتاعی در حاشعیة مسعتلزم  –امروز اندازة تکمیلی گشایش برای توسعة سرمایه در پیرامون ها در امپریالیسم دایمی است. 

ویران گری ها با دامنة تصور ناپذیر است. معن جلعوتر نمونعه هعای تع ثرانگیز نمایعان تعری را ارائعه خعواهم داد: گشعایش 
بازار بالقوة سرمایه گعذاری و ایجعاد شعغل هعای تعازه بعا بهعره وری بعام از کشاورزی برای توسعة سرمایه در ارتباط با 

 کشد. را به پرسش می –نه کم تر از آن  –این پف بقای نیمی از بشریت 
به طور کلی در منطق سرمایه داری جایگاه های انحصارگرایانة جدیعد کعه مرکزهعا سعودبرنده آن بعه ا تبعار کنتعرل      

کنون و همواره بیشتر بعا جریعان فزاینعدة انتقعال ارزش اه منب، های طبیعی و ارتباط ها هستند  ها  دسترسی ب تکنولوژی
  از منبع، پیرامعون هعای جدیعد «(فراملاعی»تولید شده در جنو  به سود بخعش فرمعانروای سعرمایة جهعانی شعده )سعرمایه 

 رند و پیوند خواهند خورد.پیوند می خو« رقابتی»بسیار پیشرفته در روندهای صنعتی شدن مدرن موسوم به 
امپریالیسم درُ بعد دیگر خعود بعا گعذار از مرحلعه هعای پیشعین کعه مشخصعة آن رقابعت شعدید امپریالیسعم هعای ملاعی بعا      

لعت  )تریعاد( اسعت  تحعول معی یابعد. « قطع  هعای سعه گانعه» جمعی سیستم های جدید جهعانی توسعط امپریالیسم مدیریت
از میعان آن هعا معرورت معدیریت جمععی یوستگی آن ها این تحول را تومیح معی دهعد. های گوناگونی وجود دارد که پ

که بنا بر ُگسترة فزایندة ویرانی ها تحمیل می شود  دنبال کردن توسعه سرمایه داری به سوی جنو  را ایجا  می کند. 
خواهععد شععد. )منظععور  لیععه مععردم جنععو  مععی شععود و « جنععگ دایمععی»امپریالیسععم جدیععد اکنععون و همععواره بیشععتر موجعع  
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ظاهر می شعود(. ایعن  تریادسرمایة فراملی است که فرمانرواست و در خالل کنترل خود بر دولت های « جنگ دایمی»
  بعوشجنگ نه اتفاقی و نه محصول انحراف ویژة خودخواهی تشکیالت جمهوری خواهان ایامت متحد است  کعه توسعط 

نیازهعای سعاختار امپریالیسعم در مرحلعة جدیعد ُگسعترش آن نقعش بسعته د آهنعگ نمعادین شعده اسعت. ایعن جنعگ در )پسر( بع
 است.
مرکزهعایی « فعال»کوتاه این که امپریالیسم مرحله های تاریخی پیشین توسعة سرمایه داری جهانی استوار بر نقش      

سعته و نعابرابر اسعت. است که توسعة پیرامون هعا را سعامان معی دهنعد. البتعه  بعا ایعن همعه  ایعن توسععه نعا هعم زمعان  واب
)ایامت متحعد( دیگعر بعدین ترتیع  کعار نمعی « مرکز مرکزها»امپریالیسم جمعی سه قط  )تریاد(  و به ویژه امپریالیسم 

دیگعر صعادر کننعدة  تریادکند. ایامت متحد بخش مهم مازاد تولید شده در مجمو ه جهانی را جذ  می کند؛ و از این رو 
بععا  نععوان هععای گونععاگون )از جملععه وام بععه  تریععاد پیرامععون هععا نیسععت. مععازادی کععه ایععن قابععل توجععه سععرمایه هععا بععه سععوی

می کند  دیگر مخالف سرمایه گذاری های تولیعد جدیعد نیسعت کعه آن   کشورهای در راه توسعه و کشورهای شرق( جذ
د نشعانه ای از فرتعوتی د مجمو ه سیستم امپریالیستی در نفعف خعوکررا ت مین مالی می کند. خصلت انگلی این شیوه کار

 را در جلوی صحنه قرار می دهد.«( جنو  -شمال »است که تماد فزایندة مرکزهایپیرامون ها )موسوم به 
  توسعط «بعه خعود وا معی گعذارد»مرکزها به خویش که پیرامون ها را با سرنوشعت دعم انگیزشعان « بازگشت»این      

وجعود نعدارد  مععورد « امپریالیسعم»ظعه بععه  نعوان دلیلعی کعه دیگععر رسعانه ای لح - امعل هعای گفتمعان هععای ایعدئولوژیک 
گفتگعو نعه فقعط بعه روشعنی در واقعیعت ایعن ستایش قرار گرفته  با این اد ا که شمال می تواند از جنعو  صعرفنظر کنعد. 

را بعورژوایی گعرایش جهعانی آن  از ریشعه رد شده  بلکعه در فراسعوی نیعت نفعی کننعدگان گعوهر ایعدئولوژی ی روزانهها
( و دخالعت هعای FMI) ی(  صعندوق پعول بعین المللعOMC« )سعازمان جهعانی تجعارت»)در واقع،  وجعود  کنعدت یید می 

ی چیسععت؟(. پععف ایععن گععرایش کععه بععه سععود گفتمععان جدیععد فرهنععگ گرایععی موسععوم بععه ا( بععرOTANپیمععان آتالنتیععک )
 %80معاد فرتعوتی سیسعتم اسعت کعه دیگعر چیعزی بعرای پیشعنهاد کعردن بعه   واگذاشعته شعده  در واقع،  ن«پسامدرنیستی»

 جمعیت سیاره ندارد. 
پیرامون ها را  -تماد فزایندة مرکزها د هژمونیسم ایامت متحد با این مرورت  ینی امپریالیسم جمعی جدید که بای     

ابعد در ایعن صعورت  ایعامت متحعد بنعا بعر با وسیله هایی که بیش از پیش به خشونت می گراید  رهبری کند  پیوند معی ی
اش وسعیله « کنتعرل نظعامی سعیاره»اش بعه  نعوان نعو  پیکعان ایعن معدیریت رم معی نمایعد و پعروژة « برتری نظعامی»

ت مین مالی کسری بودجه  ظعیم آمریکعا را « امتیاز»کارایی احتمالی آن را ت مین می کند. ایامت متحد با استفاده از این 
 خود و همان طور به بقیه جهان تحمیل می کند.« یادتر»به شریکان 

طبقة رهبری ایامت متحد می داند که اقتصاد کشورش آسعی  پعذیر اسعت و سعطح مصعرف کلعی اش بسعی بیشعتر از      
اش در اختیار دارد  ُگسترش ودجه بدارایی اش است و ابزار  مده ای که برای واداشتن بقیه جهان برای  تعدیل کسری 

گزینه دیگری در اختیار آن نیست. از این رو  فرار به جلعو را بعرای  تثبیعت امی اش را به آن تحمیل می کند. قدرت نظ
معردم « دفعاع از شعیوة زنعدگی آمریکعایی»این شکل هژمونیسم برگزیده است. طبقعة رهبعری معمن ا عالم نیعت خعود در 

کنعد. ایعن بهعا معی توانعد کشعتار جمععی سعطح را بعه هعر قیمعت بسعیر معی  -در جای نخست طبقه های متوسعط اش  -خود 
رسد این امر هی  اهمیتی برای آن ندارد. این طبقعة رهبعری معی پنعدارد کعه  وسیعی از بشریت را در بر گیرد. بنظر می

می تواند مجموع شریکان اروپایی و ژاپنی اش را در ماجراجویی خونین خود وارد کند و حتی به  نوان خدمتی کعه بعه 
ا تا چه وقت؟ رمایت شان را برای پوشش کسری بودجة آمریکا کس « ران می کندهمبود پولدا»  کند. اما

بهای مورد موافقت اروپا )و ژاپعن( بعرای فرصعت دادن بعه هژمونیسعم آمریکعای شعمالی در ُگسعترش خعود چشعمگیر      
ارائه داده و قصعد دارد بعه هعر در شکل هایی که  -است و رو به افزایش دارد. جامعة آمریکایی که آن را دنبال می کند 

کعه  گویعد ابسعته اسعت و بعه گونعه ای سعخن معیمعالی ول خرجعی اش وبه سهم دیگران برای تع مین -بها آن را دایمی کند 
فرمان راندن بر جهان است! ومعیت اقتصاد جهانی به  لت حفظ ول خرجی آمریکا معلق مانده اسعت.  گویا در موم،

ر مربه قرار دهعد  صعادرات اروپعا و آسعیا کعه سرشعت آن تعا انعدازه ای چونعان سرشعت اگر بحرانی ایامت متحد را زی
ریعزی توسععه شعان  شود. اروپایی ها و آسیایی ها با گزینش پی خراج یک جانبه به ُرم جدید است  با مشکل روبرو می

ن کعردن بعرای بر اساف این صعادرات نعامعقول بعه جعای تقویعت سیسعتم هعای خعاص تولیعد و مصعرف شعان )آن چعه گعزی
توسعة خود محور خواهد بود( در دام افتاده اند. زیرا در ایعن صعورت فقعط یعک کشعور حعق دارد  حعاکم باشعد و اصعول 

سعوی فعتح خعارج بگشعاید. دیگعران همعه د عوت شعده انعد در چعارچو  توسععة  سعة خود محور را به طور تهاجمی بهتو
آمریکاست. من گمان ندارم کعه ایعن  21قی بمانند. این بینش قرن برون گرا یعنی در  ومعیت زائده های ایامت متحد با

 ومعیت بیهوده بتواند تا بی نهایت ادامه یابد. 
خصلت بیش از پیش نمایان امپریالیسم جمعی سعه تایعان )تریعاد( کعه هعی  چیعز بعرای ارائعه بعه بقیعه )اکثریعت( جهعان      

نعو  پیکعان ایعن امپریالیسعم را کعه نشعانه فرتعوتی سیسعتم اسعت   ندارد  خصلت انگلی هنوز بارزتر جامعة ایامت متحد 
 تشکیل می دهد 

اکنععون بععه نمونععة ویرانععی هععای  ظیمععی بععر مععی گععردیم کععه توسعععة سععرمایه داری معاصععر نععاگزیر در کشععاورزی  -4     
 کشورهای پیرامونی به بار آورده است. 

تایی بودند وکشاورزی شان البتعه زیعر فرمعانروایی منطعق همة جامعه های پیشین در سرمایه داری جامعه های روس     
ا همة آن ها با منطقی که شاخص سرمایه داری اسعت )سعود آوری پیشعینه سعرمایه( بیگانعه  های گوناگون قرار داشت. اما
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عا تولیعد آن بعین د و بودند. در لحظه کنونی  دنیای کشاورزی و روستایی هنعوز نیمعی از بشعریت را  در بعر معی گیعرد. اما
 بخش که طبیعت اقتصادی و اجتما ی آن ها به کلی متمایزند  تقسیم شده است.

ل به طور انحصعاری در آمریکعای مایه سر کشاورزی سرمایه داری که اصل سودآوری       بر آن فرمانروا است  تقریبا
چند ده میلیون کشاورز که شمالی  اروپا  مخروط جنو  آمریکای متین و استرالیا محدود و محلی شده و در آن ها تنها 

نیسععتند  بععه کععار مشععغول انععد. البتععه  بععارآوری آن هععا  کععارکرد مکععانیزه کععردن )کععه تقریبععال « دهقانععان»در واقعع، دیگععر از 
 20000و  10000انحصاری کردن در مقیاف جهانی را دنبال می کند( و سعطحی کعه هعر یعک در اختیعار دارد  بعین 

کیلعوگرم[. در مقابعل کشعاورزی  100نتال مقیاف وزن معادل ک ر سال در نوسان است ]کنتال دله بنا بر کارکرد و بنا ب
را در بعر معی گیعرد. ایعن کشعاورزی هعا بعه نوبعه  -سه میلیارد موجود  انسانی  -های دهقانی نزدیک به نیمی از بشریت 

اسعتفاده معی کننعد و بعا  ایعن  ُکش هعا  بعذرهای گزیعده( خود به دو بخش: کشاورزی هایی که از انقال  سبز )کودها  آفت
کنتال بنا بر کارگر در نوسعان اسعت  و کشعاورزی هعایی کعه  500و  100همه  اند  مکانیزه هستند و تولید آن ها بین 

کنتعال در نوسعان اسعت  تقسعیم  10در موقعیت پیش از این انقال  قرار دارند و تولید شان بنا بر دارایی پیرامون معادل 
 10 - 1940باروری کشاورزی بد تجهیز شده و باروری کشاورزی دهقعان فقیعر کعه تعا پعیش از  می شود. اختالف بین

اسعت. بعه بیعان دیگعر  آهنعگ پیشعرفت هعای بعاروری در کشعاورزی بعه ُگسععتردگی از  1بعه  2000بعود  امعروز  - 1بعه 
 .(4) ببار آورد  در می گذرد 1به  5پیشرفت های دیگر فعالیت ها که کاهش قیمت های واقعی را 

( آن را 2000در ایعن شعرایط  آن گونعه کعه از ایعن پعف سعازمان جهعانی تجعارت از زمعان کنفعرانف دوهعه )نعوامبر      
در معی آمیعزد و فعرآورده هعای « رقابعت»را با مجموع قا ده هعای  معومی « کشاورزی»یل می کند و بدین ترتی  متح

ننعد معی سعازد  نتیجعه هعای مسعلم آن در شعرایط نعابرابری هما« کامهعایی چعون سعایر کامهعا»و دعذایی را بعا  کشاورزی
 بزرگ میان کشاورزی بازرگانی از یک سو و تولید روستایی از سوی دیگر کدام اند؟

میلیععون واحععد کشععاورزی  در صععورتی کععه دسترسععی بععه سععطح هععای مهععم زمععین هععایی کععه بععرای آن هععا  20حععدود      
ای روستایی آن ها و بدون شک گزینش بهترین خا  هعا بعرای آن هعا( مروری است  فراهم آید )مانند زدودن اقتصاده

و نیز در صورتی که به بازارهای سرمایه ها دست یابند که بعه آن هعا امکعان دهعد تجهیعز شعوند  خواهنعد توانسعت بخعش 
عا اساسی آن چه را که مصرف کنندگان شهری قادر به پرداخت هنوز از تولیعد روسعتایی خریعد معی کننعد  تولیعد کن نعد. اما

دارند؟ آن ها بی رحمانه در مدات تاریخی کوتاه چند دهه محو خواهنعد شعد.  یتها تولید کنندة روستایی چه سرنوشمیلیارد
بی چیزانی از میان تهی دستان چه فرجامی دارند؟ کی آن هعا را هعر قعدر این میلیاردها موجود انسانی  اکنون به  نوان 

ن آن ها تغذیه می کند؟ )سه چهارم سوء تغذیه ها بعه روسعتاها تعلعق دارنعد(. در افعق بد و بیشتر بد برای یک سوم از میا
در سعال  %7 هپنجاه سال آینده هی  توسعه صنعتی کم یا بیش رقابتی  حتی در فرمی خیال پرورانه با یک رشعد پیوسعت

سرمایه داری بنا بر سرشعت برای سه چهارم بشریت نمی تواند یک سوم این ذخیره را جذ  کند. معنی آن این است که 
خود توانایی حل مسئله روستا را ندارد و تنها چشم اندازی که پیش رو می نهد چشم انداز سیاره حلبی آبادی شعده و پعنر 

 است.« زیادی»میلیارد موجود بشری 
رسیده ایعم  به نقطه ای«( مدرنیزه کردن کشاورزی)» با این همه  برای گشودن  رصة جدید برای توسعه سرمایه      

میلیعون  50میلیعون تولیعد کننعدة فععال جدیعد تعازه ) 20نعابود کعرد:  -در رابطه های بشعری  -که باید تمامی جامعه ها را 
موجود انسانی با خانواده های شان از یک سو  سه میلیارد طرد شده از سوی دیگر(. بُعد آفریدگارانه کعار اکنعون قطعره 

ها است که آن را ایجا  می کند. سرمایه داری بربر معی شعود و بعه طعور مسعتقیم از   آبی در برابر اقیانوسی از ویرانی
نسل ُکشی استقبال می کنعد. بعیش از هعر وقعت معروری اسعت منطعق هعای توسععة دیگعری  منطعق  قالنیعت بعرین تعری 

 جانشین آن شود.
مهاجرت روسعتایی یافتعه اسعت. ا با برهان مدافعان سرمایه داری این است که مسئله ارمی در اروپا راه حل اش ر     
کشورهای جنو  با یک یا دو قرن ت خیر مدل دگرگونی همانند را بازتولید نکنند؟ در این جا  آن هعا فرامعوش معی  چرا 

اروپا نیاز بعه نیعروی کعار زیعاد داشعت و معازاد ایعن نیعرو توانسعت در  19کنند که صنعت ها و خدمت های شهری قرن 
م معاصر این امکان را ندارد و اگر بخواهد رقابتی شود  آن گونه که بعه  مجموع به قارة آمریکا مهاجرت کند. جهان سوا

آن فرمان می دهند  چنان باشد  باید به یکباره به تکنولوژی های مدرن که به نیروی کار اند  نیاز دارد  متوسل شعود. 
 ت خیر مدل شمال است.قط  بندی ناشی از توسعة جهانی سرمایه مان، جنو  از بازتولید با 

از این قعرار کعه توسععة سعرمایه داری مسعئله ارمعی را در مرکزهعای سیسعتم خعو  حعل کعرده اسعت   -این برهان      
( در پععیش از 5) کائوتسععکیهمععواره از جاذبععه نیرومنععدی از جملععه در مارکسیسععم برخععوردار بععوده اسععت. اثععر مشععهور 

کراسی در این زمینعه گعواه بعر آن اسعت. ایعن دیعدگاه بعه لنینیسعم بعه ارث ابه انجیل سوسیال دمانی به مثنخستین جنگ جه
کشعاورزی جمععی  صعر « معدرن سعازی»رسید و با نتیجه های شک برانگیزی که می شناسیم در جریان سیاست های 

بعه شعیوة استالینی بکار گرفته شد. در واق،  سرمایه داری به خاطر جدایی ناپعذیر بعودن از امپریالیسعم مسعئله ارمعی را 
بوجود آورده کعه  با دامنة بسیار وسی، را خود در مرکزهای سیستم حل کرده و مسئله جدید ارمی در پیرامون های اش

  الوه بر نابودی بیش از نیمی از بشریت  توانا به حل آن نیست.
کسعانی از منتقعدان در  رصة مارکسیسم تاریخی تنهعا مائوئیسعم دامنعه ایعن مصعاف را در  کعرده بعود. از ایعن رو       

می بینند  با این برداشت نشان می دهند که آن ها وسیله مزم برای در  آن « انحراف دهقانی»مائوئیسم که در آن یک 
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کننعد کعه یعک  چه را که سرمایه داری واقعال موجود )همواره امپریالیسم( اسعت  ندارنعد؛ زیعرا آن هعا بعه  ا یعن بسعنده معی
 لید سرمایه داری را بطور کلی جانشین آن کنند.گفتمان مجرد دربارة شیوة تو

البتعه  نعه بعه دلیعل پذیرفت.  21پف چه باید کرد؟ باید حفظ کشاورزی روستایی را به تمامی برای آیندة نمودار قرن      
رت ورزی رمانتیک به گذشته  بلکه تنها به خاطر این که راه حل مسئله فرارفت از منطق های سرمایه داری  حسهای 

و « بععازار»اخععل شععدن در گععذار دراز قرنععی سوسیالیسععم جهععانی اسععت. پععف بایععد سیاسععت هععای تنظععیم رابطععه هععا میععان د
کشعاورزی روسععتایی را  در تصععور پرورانیعد. ایععن تنظععیم هعا در سععطح هععای ملعی و منطقععه ای خععود ویعژه و سععازگار بععا 

ایی ملععت هععا را تعع مین کنععد و اسععلحه دععذایی شععرایط محلععی بایععد تولیععد ملععی را حفععظ کنععد و بععدین ترتیعع  امنیععت مزم دععذ
جهانی پیوند داد. همان طور بایعد  ارقیمت های باز اامپریالیسم را بی اثر کند. به بیان دیگر  نباید قیمت های درونی را ب

ا پیوسته  فرمانروایی انتقال تولید مزر ه ها به  در خالل پیشرفت باروری در کشاورزی روستایی  بدون شک آهسته اما
گوینعد بعه یقعین از موافقعت هعای  شهرها را ممکن ساخت. در سطح آن چه که از بازار جهانی تنظیم خواستنی سعخن معی

  .که به جای طرد یکپارچه می کند   بور می کنداست بین منطقه ای که پاسخگوی نیازهای توسعه ای 
نمودار نمی شود. بنابراین  بنیاد زیر ساختار فرتوتی سرمایه داری تنها در حوزة بازتولید اقتصادی و اجتما ی  -5     

یی )که در آن گفتمان هعای ایعدئولوژیک جدیعد زگشت از اندیشة فراگیرانة بورژواقطعی هم زمان نمودهای گوناگون با با
جانشین چیز سر هم بندی شدة موسوم به پسامدرنیسعتی معی شعود( و پعف نشعینی در پراتیعک معدیریت سیاسعت )کعه ُسعنت 

   پیوند می یابند.(بورژوایی را به پرسش می کشددموکراتیک 
د. ایعن گفتمعان بعدون دلواپسعی بعا اسعتفاده از همعة از این پف نشینی ها تغذیه می کن گفتمان ایدئولوژیک پسا مدرنیسم     

پیش داوری های مشتر  به وجود آمده از آشفتگی خاص در لحظه هایی چون لحظة ما در ردیعف پیونعد مجمعوع ا عالم 
در بدگمانی نسبت به مفهوم های پیشرفت و کل گرایی قرار می گیرد. البته دور از ژرفش نقعد جعدی محعدودیت هعای ها 
اصععطالح هععای فرهنععگ روشععنگران و تععاریخ بععورژوایی و دور از تحلیععل تمععادهای م ثرشععان کععه فرتععوتی سیسععتم ایععن 

زیسعتن در »یز ایعدئولوژیی لیبرالعی آمریکعا  موج  تشدید آن می گعردد  ایعن گفتمعان بعه جانشعین کعردن پیشعنهادهای نعاچ
  یعنی خودداری از اندیشیدن دربارة طبیعت سیسعتم و بعه ویعژه اش «مدیریت روزمره»  «سازگار شدن»  «زمان خود
 (6لحظه  بسنده می کند ) اش در گزینش هایبررسی 

دن از محعدودیت هعای کعل گرایعی پف ستایش از میراث های گوناگون پیشنهاد  به جای کوشش مزم برای تخطی کر    
بورژوایی  در نهایت در راستای سازگاری با نیازهای طعرح جهعانی شعدن امپریالیسعم معاصعر  معل معی کنعد. بنعابراین  

اجتمعاع »هعای  طرحی که سیستم سازمان یافته آپارتایعد در مقیعاف جهعانی معی آفرینعد  آن طعور کعه هسعت از ایعدئولوژی
« فرهنعگ باورانعه»رایی گیکای شمالی تغذیه می کند. با این همه  آن چه من آن را پف واپف گرای ُسنت آمر« گرایانة

می نامم و امروز در جلوی صعحنه قعرار دارد  توسعط اربابعان سیسعتم دسعتکاری و بعه کعار گرفتعه شعده  همعان گونعه کعه 
شعو  »ده اسعت. ایعن توسط معردم زیعر سعلطه بعا آشعفتگی )بعه شعکل بنیعادگرایی موهعوم معذهبی یعا قعومی( بعازپروری شع

 (.7است که به تز هانتینگتون خصلت خود واقعیت بخش می دهد )« ها تبربری
مجموع این نمودهای هم زمان آشفته و پف گرا نسبت به آن چه که اندیشة بورژوایی بود به ویرانی پراتیک سیاسی      

ش هععای بععدیل اسععت. از زمععانی کععه منجععر مععی شععود. خععود مفهععوم دموکراسععی اسععتوار بععر امکععان دسععت یازیععدن بععه گععزین
دیگعر دموکراسععی وجععود نعدارد. زیععرا قبععول « بععدیلی وجعود نععدارد»ایعدئولوژی  بععه قبومنعدن اندیشععه ای کععه معد ی اسععت 

دهد مرورت و امکان گزینش از میان برخیزد. پف از این قرار  اصل  قالنیت   قالنیت  الی فرااجتما ی امکان می
ه را در ایدئولوژی سرمایه داری فرتوت به انجعام معی رسعاند. در ایعن صعورت پراتیعک به درستی این وظیف« بازارها»

بعا دلقعک بعازی « دموکراسعی بعی رمعق»راه به روی آن چعه کعه معن آن را  ودموکراتیک از هر مممون تهی می شود 
گعردد   معی« نمایشعی جامععة»های انتخاباتی که در آن رژه های دختران جوان با اونیفورم تفننی جانشین برنامعه هعا در 

باز می شود. سیاست توجیه ناپذیر در پراتیک نخ نما می شود و به انحراف می انجامد و توان ممکن خعود را در سعمت 
 (.8و سو دادن و پیوستگی با طرح های مربوط به بدیل ها از دست می دهد )

اش را سپری کند  بر  کف  فرتوتی بعه البته  یک سیستم فرتوت سیستمی نیست که به آرامی واپسین روزهای  -6     
گععام ننهعاده  ا سععت کعه در ایععن صععورت « دیرامپریالیسعتی»افزونعی خشععونت نیعاز دارد. سیسععتم جهعانی در مرحلععة جدیععد 

توصیف کرد. بر کف  این از سرشت سیستم امپریالیستی است که به افراط کشیده شده « پسا امپریالیستی»بتوان آن را 
 فتاده( است.)بدون مخالف از پا ا

انععد و آن را بععه امپراتععوری سععه قطعع   )بععدون امپریالیسععم( بدسععت داده« امپراتععوری»از  هععارد و  نگععریتحلیلععی کععه      
. گرایعی و گفتمعان جعوا زمعان جعای دارد د  مت سعفانه هعم زمعان در ُسعنت دعر نعگیر محدود کرده و بقیه جهان را ندیده می

به این نیاز داشته اند خود را  –رابطه با نیازهای انباشت و بازتولید سرمایه ریزی تزشان بدون  برای پی هاردو  نگری
کنند. این تعریف کعه تعریعف «( طرح ریزی قدرت ملی فراسوی مرزها)»وقف تعریف به دقت سیاسی پدیدة امپریالیسم 

زنعد. بنعابراین   ف معیسیاست شناسی متدوال دانشگاهی به ویژه شمال آمریکا است  بعه یکبعاره مسعئله هعای حقیقعی را پع
واقع، در خعارج از تعاریخ را مطعرح معی کننعد و بعر ایعن « امپراتعوری»گفتمان هایی را که جانشین شان می کنند  مقوله 

اساف با چعامکی امپراتعوری ُرمعی   ثمعانی  اتریشعی  مجعاری  روسعی  اسعتعمارگری هعای بریتانیعایی  و فرانسعوی را 
 آمیزند. ی این ساخت های کاهش ناپذیر تاریخی از یکدیگر  در هم میبدون دلواپسی از در نظر گرفتن ویژگ
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تعریف معی شعود کعه مرکعز آن همعه جعا و هعی  « شبکة قدرت»از این رو  امپراتوری با روش جدید به  نوان یک      
ر اساف به جا است. و این آن چیزی است که اهمیات نهاد تشکیل دهندة دولت را رقیق می کند. وانگهی  این دگرگونی د

کععه قعدرت تکنولعوژی را از چععارچو   ای توسععة نیروهعای مولعد )انقععال  تکنولوژیعک( کمعک کععرده اسعت. تحلیعل سعاده
گزاره هعای گفتمعان فرمعانروا در ُسعنت اندیشعة نیز  جا رابطه های اجتما ی که درون آن  مل می کند  جدا می کند. این

 (.9پسند شده است ) هو دیگران  ام رایش  تورن  کاستل  رالفسط یابیم که تو سیاسی لیبرالی آمریکای شمالی را می
کنعد  طرح میمدر این صورت  مسئله های حقیقی که مفصل بندی میان نهاد سیاسی )دولت( و واقعیت جهانی شدن      
ه سادگی در تحول سیستم سرمایه داری وجود دارد  باشد  ب« چیز تازه»بایست در مرکز تحلیل آن چه به احتمال  و می

ل به فرجام وجود داشتن رسیده  به فراموشی سپرده شده است. در واق،  دولت حتی در مرحله  با این حکم که دولت تقریبا
نبوده است. قدرت آن همواره به وسعیلة منطقعی کعه « قادر مطلبق»  هرگز ههای پیشین سرمایه داری همواره جهانی شد
در این اندیشه بوده است که دربارة سرنوشت دولت ها تععین  والرشتاینت. بر جهانی شدن فرمانروا بود  محدود شده اس

انی شعدن )امپریالیسعم( امعروز و جهعانی شعدن دیعروز کعه در هعهای کلی یک قدرت قطعی را بدست دهد. تفعاوت میعان ج
 ومعیت دیگر قرار داشت  امروز به تمامی به گونه ای دیگر نیست.

و یک مرکز مرکزها دارد کعه بعه اجعرای هژمعونی ایعامت متحعد  -سه قطبی  -مرکز امپریالیسم جدید به تمامی یک      
بخشد. این مرکز فرمانروایی اش را به وسیلة نهادهای برپا شده به ایعن منظعور و زیعر رهبعری آن بعر مجمعوع  الهام می

معدیریت اقتصعادی سیسعتم  پیرامون های سیاره )سه چهارم بشریت( بکار می بندد. برخی از این نهادها  هده دار وظیفعة
قععرار داد کععه کععارکرد واقعععی آن ( OMC) امپریالیسععتی جهععانی هسععتند. در صععف مقععدم آن هععا سععازمان جهععانی تجععارت

 بععر کف  حمایععت افراطععی از انحصععارهابععه گونععه ای کععه مععد ی آن اسععت  نیسععت  بلکععه « آزادی بازارهععا»تمععمین 
وزارت خانة مستعمره هعای  چونان (OMC)ویرانگراست این نیاز)مرکزها( و پیروی سیستم های اولیه پیرامون ها از 

( کعه بعه رابطعه هعا میعان سعه پعول )دمر  یعورو  یعن( نمعی پعردازد  FMIجمعی  مل می کند. صندوق بین المللی پعول )
 7وظیفه های قدرت پولی استعمار جمعی )سه قطبی( را به انجام می رساند. بانک جهانی نو ی وزارت تبلیغاتی گروه 

است. سایرین وظیفة مدیریت سیاسی سیستم را انجام می دهند. این جا مسئله در جای نخسعت  بعارت از سعازمان پیمعان 
 ( است که به  نوان سخنگو از جان  جمعوارة جهانی جانشین سازمان ملل متحده شده است!OTANآتالنتیک شمالی )

امپریالیسعتی را بعه طعور خشعنی بعه نمعایش معی گعذارد. اثعر کنترل نظامی سیاره از جان  ایعامت متحعد ایعن واقعیعت      
دربارة مسئله های مربوط به کارکردهای این نهاد بحث نمی کنعد و بعیش از آن از گونعاگونی رویعدادهایی  هاردو  نگری

را بوجعود  هعا «قعدرت در شعبکه»مانند: پایگاه های نظامی  دخالعت هعای شعدید  نقعش سعیا و دیعره کعه تعز سعاده گرایانعه 
 آورد. آوردند سخنی به میان نمی

بدین ترتی  مسئله های حقیقی که انقال  فنی بعرای آن چعه کعه مربعوط بعه سعاختار طبقعاتی سیسعتم اسعت  طعرح معی      
( جامععه شناسعی  امیانعه بعه خعود واگذاشعته شعده The people« )افعراد»  شعبیه «شعمارمند»کند  به سعود گعروه آزاد 

ست که: چگونه انقعال  رایعر تکنولوژیعک )کعه واقعیعت آن مومعوع کمتعرین شعک ممکعن است. مسئله های حقیقی این ا
مند را بعه زور ویعران معی  کنعد  در صعورتی کعه های تکنولوژیک  شکل های پیشعین سعاختار نیست(  مانند همة انقال 

 شکل های جدید ترکی  شان هنوز برای تبلور آشکارشان زمینه نیافته است.
کل و دادن صورت ظاهر موجه بعه پراتیعک هعای امپریالیسعتی قطع  هعای سعه گانعه و هژمونیسعم  برای سامان دادن     

ایامت متحد  سیستم  گفتمان خاص ایدئولوژیک اش را مطابق با وظیفه های جدید تجاوزگرانه بوجودد آورده است. ایعن 
دن گعزینش کعاربرد آپارتایعد در و قبومنع« دربعی»بعه تمعامی بعه محکعم کعردن راسیسعم « شو  تمدن ها»گفتمان دربارة 

الی دربعارة جامععه یعمقیاف جهانی اختصاص داده شده است. به باور من  این گفتمان به نحو دیگر  مهم تعر از طیعران خ
 موسوم به شبکه ها است.

ا تباری که تز امپراتوری در نزد بخشی از چپ هعای دربعی و جوانعان برخعوردار اسعت  بعه بعاور معن سراسعر بعه      
گوهای جدی خطا  به دولت و ملت مربوط است. دولت )بورژوایی( و ملت گرایی )متعصعبانه( بعه درسعتی همعواره گفت

از جان  چپ رادیکال نفی گردیده است. این اد ا که سرمایه داری جدید معف خود را آداز نهاده فقط می تواند گعوش 
ا افسوف این گزاره حقیقی نیست. سرمایه داری دی ررف مرورت  ینی و امکعان کعاهش قعانون ارزش را نواز باشد. اما

سازد. ژرفعش  در دستور روز قرار می دهد  انقال  تکنولوژی در این چارچو  ُگسترش جامعة شبکه ها را ممکن می
طلبعد. البتعه  سعرمایه داری فرتعوت بعر پایعة کعاربرد زور و خشعونت کعه  جهانی شدن خیلی از ملت هعا را بعه چعالش معی

های رهایی بخش کرده است. این انگار که سرمایه داری خواهد  ود را وقف نابودکردن همة توانمندیهمراه آن است  خ
یعنی بی آنکه خعود آن را بخواهعد سوسیالیسعم بیافرینعد  در  -توانست خود را با دگرگونی های رهایی بخش سازگار کند 

کعردن سعنجة مصعاف هعای واقععی و مبعارزه هعای  کارکرد آن فریع  دادن و گعمکانون اندیشة لیبرالی آمریکا قرار دارد. 
که ساخت آن القاء می کند  به کلی با استراتژی « مد دولت»مزم برای واکنش در برابر آن است. بنابراین  استراتژی 

برای نف، خاص خعویش معی پعردازد «( ویرانگری« )»محدود کردن دخالت های  مومی»سرمایه در پیوند است که به 
ش دولت را به کارهای پلیسی کاهش می دهد )ولی با این همه آن را به هی  وجه از بین نمی برد  بلکه و بدین ترتی  نق

دهد وظیفه های دیگر را انجعام دهعد(. همعان طعور کعه گفتمعان  تنها پراتیک سیاسی را از بین می برد و به آن امکان می
جهانی می قبومند. ما بعه چیعز دیگعر نیعاز داریعم:    نقش ایامت متحد را به  نوان ابرقدرت نظامی و پلیسی«مد ملت»

به پیش بردن پراکسیف سیاسی  دادن مفهوم کامل آن به آن  پیش راندن دموکراسی اجتمعا ی و شعهروندی  دادن آزادی 
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 مل بیشتر در جهانی شدن به خلق ها و ملت ها  بعرای انجعام ایعن کعار فرمعول هعایی در گذشعته بعه کعار گرفتعه شعده کعه 
شان را در شرایط جدید از دست داده اند. برخعی مخالفعان واقعیعت نعولیبرالی و امپریالیسعتی همعواره آن را ندیعده  کارایی

 می گیرند و از حسرت به گذشته تغذیه می کنند. بنابراین  مصاف باقی می ماند.
ل گفتمعانی قعرار دارد کعه از امپریالیسم جمعی جدید و هژمونیسعم آمریکعا کعه معن پیشعنهاد کعرده ام  نقطعه مقابع تحلیل     

( نعام نهعاده ام. تفسعیر دقیعق آمعوزة نظععامی 10« )امپراتععوری هعرج و معرج»آهنعگ زمعان معی کاهعد. معن ایعن سیسعتم را 
در آخعرین اثعرش کعه  نعوان آن را از معن وام گرفتعه  مطعرح کعرده  نتیجعه گیعری هعایی را  آلعن ژوکعفایامت متحد که 

اقتصاد سیاسی زمعان حامعر بدسعت داده ام. ایعن نتیجعه گیعری هعا را معن در سعه تعز  تقویت می کند که من دربارة زمینة
 زیر بیان کرده ام.

: امپریالیسم جدید جمعی که به نو  پیکان نظامی و هژمونیسم آمریکا که در این گسله وارد شده  نیاز دارد  نخست     
 .طرح اروپایی را به ومعیت بخش اروپایی طرح خاص خود کاهش می دهد

م      آن قبعل از هعر چیعز « امتیعاز نسعبی»: هژمونیسم ایعامت متحعد اسعتوار بعر برتعری سیسعتم اقتصعادی خعود اسعت. دوا
ز ومععیت انظامی است. بسیر این وسیله به نوبه خود به ایامت متحد امکان می دهد کعه بعر کسعری هعای خعاص ناشعی 

 انگلی اش در سیستم جهان فایق آید.
های مهمی وجود ندارد که بتواند سرمایة فرمانروا در اروپا و ایعامت متحعد را در برابعر هعم قعرار : رویارویی سوما      

فرهنگی دوقاره  –دهد. تماد میان اروپا و ایامت متحد در ومعیت دیگر بروز می کند که بنا بر آن سنت های سیاسی 
لیعل شعکل هعای قعدرت بعه واقع، دموکراتیعک گیرد. پف تنها در صورتی معردم اروپعا موفعق بعه تح رویاروی هم قرار می

خواهند شد که فرمانروایی یک جانبة سرمایه در جامعه های شا ن را که می تواند به گشعودن فصعل جدیعد تحعول سیسعتم 
 جهانی کمک کند  کاهش دهند و از این راه چشم اندازی فراسوی سرمایه داری فرتوت بگشایند.

زم و ممکعن واژگعونی رابطععه هعای اجتمعا ی را کعه بعه طعور کلعی فرمععانروایی ه طعور  ینعی مبنعابراین  بعدیل بع -7     
سرمایه و مرکزها را به ویژه بر پیرامون ها ت مین می کنند  ایجا  می کند.  چگونه بایعد ایعن بعدیل را جعز بعا اصعطالح 

ودهعای بشعری بعه المللی به شکل دیگری تعریف کعرد. یعک سیسعتم کعه در آن یکپعارچگی موج سوسیالیسم در مقیاف بین
کنعد(   )که در شرایط سرمایه داری معاصر بیش از یکپارچه کعردن طعرد معیها « بازار»طور انحصاری نه به وسیلة 

 بلکه به طور اساسی از راه دموکراسی انجام می گیرد  در مفهوم خود کامل تر و دنی تر می شود.
ا به هی  وجه در مفهومی که       نیسعت. « حتمعی»آن را تحمیل می کنعد  « نون های تاریخقا»این بدیل ممکن است  اما

آن  در صعورتی کعه مزم باشعد در ایعن یعا آن روز  تجزیعه هر سیستم پیرشونده تجزیه می شود. البتعه   نصعرهای نتیجعة
از  1917پععیش از ایععن در  روزا لوکزامبععورگدوبععاره ترکیعع  شععوند  مععی تواننععد آن را بععه شععیوة دیگععر انجععام  دهنععد. 

« انقععال  یععا انحطععاط»سععال پععیش در فرمععول  30صععحبت کععرد. مععن اصععطالح هععای بععدیل را « یسععم یععا بربریععتسوسیال»
پرهیعز ناپعذیر در توسععة جامععه « نعایقینی»(. من به امکان دادن تحلیلی تئوریک از دلیل های این 11خالصه کرده ام )

ی مفصعل بنعدی نهادهعای مختلعف کعه بعرا« تعینفعرا»  مکعاندر جعا و « ینفعروتع»بشری در هنگام طعرح تعز یعک  های
 (.12م )راما ی را تشکیل می دهند  باوردساخت سیستم های اجت

برای لحظه  هژمونیسم ایامت متحد اسعتوار بعر کعاربرد لیبرالیسعم اقتصعادی جهعانی شعده و معدیریت نظعامی هعرج و      
آمریکا امیدهای اروپعایی  21از قرن مرج سیاسی و اجتما ی است که به مرورت آن را بوجود می آورد. این چشم اند

را بر باد می دهد و سراسر سیاره را تاب، آپارتاید جهانی شده می سازد. آداز یک بدیل با مورد بحث قعرار دادن آن بعر 
معنعی   ُصلح و دموکراسی با ایعن بهعا انی شدن چند مرکزی شروع می شود.هپایة تنظیم اجتما ی و مدیریت مشورتی ج

  می یابد. 


