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 ی سومانحصاری در سرآغاز هزاره  یسرمایه – گفتار یکم

 

به وی تقدیم شده است.  هم چنین، این مقاله    مقاله، این  1روز پال سوییزیزادنودمین    به پاس

اثر پُل باران و پال سوییزی   انحصاری  یسرمایه  کتاب  گر این باور شخصی من است کهبیان

، کال تسکی 3، کینز 2ی آراء مارکس بر پایه  تحلیلی غنی از انباشت سرمایه و بحران را  که
4 ،

ی آغاز برای بررسی تحول تاریخی در  نقطهدهد، کماکان بهترین  به دست می   5و شومپیتر 

داری است.  هدف من در این مقاله  ی سرمایهرفتهایاالت متحده و در دیگر کشورهای پیش

سرمایه تاریخی  تحول  از  عمومی  تحلیل  چنین  به  اتکاء  با  که  است  از  این  برخی  داری 

حت شرایط جهانی  ی سوم و تی ما را، در سرآغاز هزارهتحوالت محوری در اقتصاد زمانه

 قرار دهم.  ارزیابیانحصاری، مورد  یسرمایهشدن 

  گران اقتصادی دارای نظرات کامالً متفاوتی پیرامون چگونگی کارکرد اقتصاد که تحلیل این  

 دو طیف   میان  بندیتقسیم  ،هابندی در میان آن بخش  ترین.  مهمبوده امر کامالً واضحی است

چپ نیز بر سر برخی  طیف ی دارد.  اما، حتّا در میانی طبقاتچپ و راست بوده که ریشه

انقالب کینزی در امر تحول   اهمیّت اساسیاختالفاتی جدی وجود دارد.     ،نهای معیّ از حوزه

ی اقتصادی در ارتباط است.  آیا تحولی که در اندیشه  یکی از این موارد اختالف  علم اقتصاد

- ای برای اقتصادی آموزندهشد، حاوی هیچ نکته  چون کینز و کال تسکی ایجادبا متفکرینی هم

ی اساسی انگشت  مارکسیستی هست که بتوان بر روی آن به عنوان یک نکته  هایدان سیاسی

کامل   یسدهدیگر بر سر نقش انحصار و رقابت است.  یک    یعمدهنظر  -گذاشت؟  اختالف  

داری انحصاری را  ی سرمایهرادیکال مسئله  و  تیمارکسیس  هایاقتصاددان   پس از آن که

د به درک ما از کارکرد  توانمیسرمایه    تمرکز  و  انباشتن-جایک مطرح ساختند، تا چه اندازه  

 کدام تئوری انتزاعی باور داشته باشیم،  به  فارغ از این که کمک کند؟     معاصر  داریسرمایه

 یک  یارائه   توان آن در  ه و روزمرّ   هایتبرای تبیین واقعیّ   اشتدر ظرفیّ   آنمفید بودن  

 است. ضروریعملی انقالبی  هایحل برای راه نهفته بوده که راهبُردیارزیابی 

 تئوری  نظر تئوریکی موسوم بهبلّغ نقطهاش مُ ویو در سراسر تاریخ موجودیتمانتلی ری

  جزییات آن در ی این دیدگاه که  بوده است.  بر پایه  6انحصاری یا تئوری رکود  یسرمایه

 
1 Paul Marlor Sweezy (1910–2004) 
2 Karl Heinrich Marx 
3 John Maynard Keynes 
4 Michał Kalecki 
5 Joseph Alois Schumpeter 
6 stagnation theory 
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قانون گرایش کاهشی نرخ  »  ،توسط باران و سوییزی ترسیم شده  انحصاری  یسرمایه  کتاب

ی  داری انحصاری که در اوایل سدهمارکس دیگر به طور مستقیم در اقتصاد سرمایه   «سود

  « اضافی -قانون گرایش افزایشی ارزش»بیستم ظهور نمود کاربرد نداشته، و باید توسط  

تفاوت میان دست-ارزش   زین شود.گایج به عنوان  قانون  این  در  مزد کارگران اضافی 

بسیار مهم    هایتناقضگردد.  بنابراین، یکی از  تولیدی و مجموع ارزش افزوده تعریف می

اضافی از یک سو -ی انحصاری آن، تناقض میان باال رفتن ارزشداری در مرحله سرمایه

 7د شده از سوی دیگر است.تولی ی  اضاف-و مشکالت مربوط به جذب ارزش

اضافی تولید -از ارزش   انبوهیاضافی و انباشت  -ی ارزشعضلی که بر اثر رشد فزایندهمُ 

گیرد چگونگی به کار انداختن آن است،  داری قرار میسرمایه  یهاشرکتروی  -در-شده رو

استفاده کنند.  این که گفته   تربیشیعنی، چگونه از این نقدینگی انبار شده برای تولید سود  

های شخصی خود  گذرانیند مقداری از آن را برای خوش توان می داران  شود که سرمایهمی

ی در برابر میزان فزاینده  هاهزینه ی کامالً درستی است.  اما، این گونه  هزینه کنند گفته

واقعاً   اضافی  -جذب تمامی ارزش ی  چگونگ  اضافی ناچیز است.  از این رو، مشکل  -ارزش

عضل به یافتن ماند.  عموماً، راه حل این مُ و بالقّوه موجود کماکان بر جای خود باقی می

سرمایهعرصه  برای  می گذاریهایی  حواله  جدید  ازهای  گونه  این  اما،    یوسعهت  شود.  

گیرد که ناشی از های موجود در میزان مصرف قرار می سرمایه در تناقض با محدودیت

انبوه   کسانی  چه  که  بود  خواهد  این  پرسش  واقع،  به  درآمدهاست.   توزیع  در  نابرابری 

ها و اختراعات تازه  کاالهای تولید شده را خریداری خواهند نمود؟  از سوی دیگر، نوآوری

مشابه تأثیر کلی اختراعاتی مانند موتور بخار، خط  آهن، و اتوموبیل که در   –ساز  و دوران 

داشتند   سرمایه  انباشت  روند  بر  برای   –گذشته  مناسبی  محل  که  است  ممکن 

های اقتصادی  ساز عامل ی سودآور را پدید آورند.  اما، اختراعات دورانهاریگذاسرمایه

ها حساب باز کرد که هر وقت  ن بر روی آنتوانبوده بلکه عوامل تاریخی هستند که نمی

ها جذب نمود  اضافی را توسط آن -ها نیاز باشد و یا این که در ابعادی که بتوان ارزشبدان 

ها نیز تا کنون  آوری دیجیتال و رایانهشگرف فن  یعرصه به یک باره ظاهر شوند.  حتّا  

های جذب کند که بر شانهاضافی کالنی را  -توانسته است که تنها جزء کوچکی از ارزش

- فّری مناسب برای ارزشگذاری خارجی نیز که زمانی م  .  سرمایهکندمیاقتصاد سنگینی  

 
7 Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press,  1966), 
p. 125. 

به هیچ وجه قصد مطرح کردن یک    «اضافی به باال رفتن-گرایش ارزش»الزم به توضیح است که باران و سوییزی با اشاره به 
اد مورد جرح و تعدیل قرار نگیرد، را نداشتند.  بلکه، این دو همواره  قانون انکارناپذیر، یعنی قانونی که توسط عوامل متض

توان آن را جدای از عوامل متضاد آن مورد  صرفاً یک گرایش بوده که نمی  «قانون» کردند که این  بر این نکته تأکید می
 سنجش قرار داد.
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ارزشاضافی محسوب می  انتقال  برای  عاملی  به  اکنون خود  از کشورهای -شد،  اضافی 

به مرکز سیستم سرمایه باعث وخیمپیرامون  این رو  از  تبدیل شده، و  این  داری  تر شدن 

داری گرایشی بسیار قوی به  گردد.  این همه به مفهوم آن است که نظام سرمایهمی  عضلمُ 

یافتن خروجی ناشی از عدم توانایی آن برای    لّ های الزم برای کُ سمت رکود داشته، که 

.  این مشکل، البته،  شودمی  ای است که در سطح تولید ایجاداضافی واقعی و بالقّوه-ارزش

مانند فعالیت برای افزایش   گری خنثیهامل عا  به توسط عروج  دتوانمیبخشاً )و تنها بخشاً(  

 .شود بخش مالی تعدیل یوسعهی هنگفت نظامی، و تهاهزینهفروش، 

باید به محک سخت تجربه گذاشته   های تئوریک  این نظریه نیز مانند تمامی دیدگاه دیگر 

ی مورد اصالح قرار گیرد.   شده، و هر جا که نیاز باشد برای تبیین شرایط متحول تاریخ

های بعدی این مطلب سعی خواهم نمود که تا با تمرکز بر تحوالت تاریخی جاری در بخش

به طور مشخص نشان دهم که چرا چنین رویکرد عمومی برای تشریح شرایط اقتصادی  

 حیاتی است.  -ی سوم در سرآغاز هزاره  –روز 

 چرانی   سور

هایی که دایماً در صدر اخبار اقتصادی روز قرار  گزارشنخستین چیزی که هنگام مرور  

خورند.   بزرگ در سودآوری غوطه می   یهاشرکتاین است که    کندی م   نظردارند جلب  

پس از آن که روشن شده بود که "سور"    1999های پایانی سال  مطبوعات بازرگانی در ماه

ت غیرعادی است  دکه به ش  هاشرکتی حاضر از سودآوری بسیار باالی اشاره به دوره –

به شدت به وجد آمده   ،نیز کماکان ادامه خواهد یافت  2000پس از تحویل هزاره در سال    –

ی ماه اوت اعالم  در نیمه  هاشرکت  یماهه-سه  در بخش اعالن سود  بیزینس ویکبودند.   

...  آور در حرکت است  داری با سرعتی سرسامهای کالن آمریکای سرمایهکرد که "سود

ی دوم ماهه-در طی سه  بیزینس ویک  یهاشرکتکمپانی در لیست    900مقدار سود تعداد  

افزایش یافته که بهترین رکورد در طی چهار سال گذشته بوده    %28سال جاری به میزان  

تر از آن اعالم کرده بود که سوخت این چنین رونقی در  است."  همین مجله دو هفته پیش

اقتصا  سیکل  از  مرحله  واقع  دیآخرین  میزان   در  به  نقدینگی  از  عظیمی  حجم  توسط 

در    1999شود.  در دسامبر  میلیارد دالر از درآمدهای حاصله تأمین می  851  آورسامسر

ای در حال  سابقهصدای بی - و- با سر»شد که اقتصاد ایاالت متحده  محافل بازرگانی گفته می

 8« ی دوم است.خروج از هزاره

نوشی که در رأس اقتصاد جامعه به راه افتاده یک جشن  -و -نیازی به گفتن نیست که عیش

دار خویش گفته  به مخاطبین سرمایه  بیزینس ویککامالً اختصاصی است.  همان طور که  

 
8 Business Week, August 16, 1999, pp. 88-90, August 2, 1999, pp. 28-31 and December 27, 1999, 
pp. 52-55. 
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درآمد و ثروت در پایین جامعه همراه بوده، و در    ی  است، رشد ثروت در باال با کاهش نسب

رود.  بر اساس  قعی چندانی در درآمد مزدبگیران انتظار نمیحال حاضر نیز افزایش وا

انتشار یافت، اکثریت    1999که در اواخر سال    9ی هریسیک نظرسنجی توسط مؤّسسه

ی ملی اداره ی  شهروندان ایاالت متحده بر این باورند که رونق اقتصادی کنونی، که به گفته

  1991تاریخ کشور بوده که از مارس    ی رونق درترین دورهطوالنی  10تحقیقات اقتصادی

ی این نظرسنجی، با توجه به  ها نداشته است.  نتیجهای برای آن تا کنون ادامه داشته، بهره

 پنجم از کلّ -" و این که تنها یک خوردُجم میمزدهای واقعی هنوز "به سختی  این که دست

نباید به هیچ وجه جمعیت، جدای از صندوق بازنشستگی، سهمی در بازار بورس دارند،  

 خود صریحاً گفته است که:   1999دسامبر    27ی  در شماره  بیزینس ویکآور باشد.   تعجب

این گونه می  نظر  از جامعه  آن  میان  [ین ُگسلتربزرگ که  ]رسد  به  به خاطر    ،بخش  که 

از درآمد اضافی    dot.comحضور در بازار بورس و یا شاغل بودن در بخش به اصطالح  

ترین تحول در اقتصاد  توان گفت که مهمی جامعه باشد.  به یقین میو بقیه  ،بوده برخوردار 

ها امروزه بیش از  است.  تعداد ساعات کار آمریکایی  در هفته ساعت کار  -جدید ختم چهل

  کارگران در هر کشور صنعتی دیگر است.  با این وجود، نرخ رشد مقدار واقعی اُجرت  

در سال جاری کاهش یافته است    %3/2به    1998سوم سال    یماهه - در سه  %3/4ساعتی از  

بی شاید  بنابراین،  که  ...  نباشد  می آمریکایی  %51دلیل  فکر  حق ها  که  توسط  کنند  شان 

 شود. شان خورده می کارفرمایان

که ابراز همبستگی   دهدمی دار خویش هشداربه مخاطبین سرمایه بیزینس ویکدر واقع، 

های واقعی اقتصادی داشته، و این  سیاتل ریشه در نارضایتی از مردم با تظاهرات  52%

های کار گونه تظاهرات ممکن است که به زودی به شکل وسیعی از خیابان به محیط

 کشیده شود. 

 اضافی -انحصاری و گرایش افزایشی ارزش یسرمایه

مطبوعات   مرور  با  صرفاً  که  است  آن  از  شدیدتر  بسیار  اقتصاد  درونی  تضادهای  اما، 

داری انحصاری را درک نمود.  اقتصادی روز بتوان تمامیت روند انباشت در نظام سرمایه

از راه به هایی که مییکی  آن مواجه است  با  ایاالت متحده  اقتصاد  توان شرایطی را که 

درستی درک نمود، از طریق بررسی مشخص مازاد اقتصادی است که توسط کل جامعه  

 شود.ایجاد می

کُ -به-ی جزءرسالبته، حساب مؤلّفه  لّ جزء  تمامی  گرفتن  نظر  در  با  اقتصادی  های مازاد 

درآمد و تولید ملی، کار بسیار دشواری است    لّ حکومت از کُ   های رسمی  مربوطه از تخمین

 
9 The Harris Poll 
10 National Bureau of Economic Research 
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ی  سازی شدهتوان در شکل بسیار سادهگنجد.  با این وجود، میکه قطعاً در این مقال نمی

ی سود خالص را ی استهالک به اضافه به اضافه  هاشرکتاین گونه ارزیابی، مجموع سود 

ی ارزیابی از مازاد اقتصادی واقعی در نظر گرفت.  البته، این شیوه  تقریب اولبه عنوان  

اقتصادی    ی مازاد  سازی شده بسیاری از عناصری را که به درستی به مقولهکامالً ساده

بازاریابی که اکنون به بیش از یک بیلیون دالر در سال بالغ    یهزینهر  ، نظیاشتهتعلق د

ی  اندازد.  ارزیابی روندهای مازاد اقتصادی با اتکاء به همین شیوه، از قلم می 11شودمی

تولید در حال افزایش   لّ دهد که سهم ]ارزش[ اضافی در کُ محدود نیز به وضوح نشان می

ی سود خالص  ی استهالک به اضافه سود به اضافه   یدرصد  میانگین  ساالنه  بوده است.  سهم

ساالنه  در  هاشرکت نرخ  میانگین  از  داخلی  ناخالص  تولید  بین   2/14ی  مجموع  درصد 

به   1974- 1998های  درصد بین سال  7/14به    1946-1973ی  هاسال افزایش یافت.  

درصد رسید که باالترین میزان آن برای همیشه    6/16به    1997ن رقم در سال  عالوه، ای

درصد    16/ 1از    رقم بوده است.  این اولین بار پس از جنگ جهانی دوم بود که مقدار این  

ی )سال سقوط بزرگ اقتصادی( به دست آمده بود و هم چنین از نقطه  1929که در سال  

ی جنگ جهانی دوم رسیده بود،  در بحبوحه  1942درصد در سال    16/ 5عطف آن که به  

بیانهایی قویّ این چنین داده   12پیشی گرفت.  -گر این واقعیت است که از مشکل ارزشاً 

 
11 Kevin J. Clancy and Robert S. Shulman, Across the Board (October 1993), p. 38, and  Marketing 
Myths that are Killing Business (New York: McGraw Hill, 1994), pp. 140, 171. 
12 National Income and Product Accounts of the United States, vol. 1, Tables 1.1 and 1.16; and 
U.S. Commerce Department, Survey of Current Business, vol. 79, no. 8 (August 1999), pp. D2 
and D5. 

گزاری نمایم.  ها سپاسی این داده ش در تحلیل اولیهداسن به خاطر زحمات  کارم مایکلدر این جا مایلم که از دوست و هم
ی  شود که برای محاسبهای در نظر گرفته میای که باید بدان توجه شود این است که بعضاً استهالک به عنوان هزینهنکته

های استهالک به شدت افزایش  بان سهمیهسودِ خالص بایستی کسر گردد.  عمالً، اما، استهالک )که مقدار آن به خاطر رشد شتا
یافته است( بخشی از وجه اجتماعی انباشت )یا مجموع مازادِ اقتصادی( است که در اختیار سرمایه قرار داشته و از این رو باید  

خلی  انداز/مازاد ناخالص، و تولید ناخالص دای ]ارزش[ اضافی وارد گردد.  به عبارت دیگر، سود ناخالص، پسدر محاسبه
انداز خالص، یا تولید خالص  های مناسبی هستند که باید به جای سود خالص، پسشوند( مقوله)که همگی استهالک را شامل می

جانبه  در این باره و هم چنین بررسی تجربی جامع و همه تردقیقی انباشت به کار برده شوند.  برای بحث داخلی در محاسبه
 جوع شود به: اضافی ر-از گرایش افزایشی ارزش

Michael Dawson and John Bellamy Foster, “The Tendency of Surplus to Rise, 1963-1988,” in 
John B. Davis, ed., The Economic Surplus in Advanced Economies (Brookfield, Vermont: 
Edward Elgar, 1992), pp. 42-70. 

ویو  ی مانتلی رینامه( ماه 1991)سپتامبر    43ی  از دوره   4ی  ان عنوان در شماره ای از این مقاله با همخالصه شده   ی نسخه
 چاپ شده است.  هم چنین رجوع شود به: 

Michael Dawson and John Bellamy Foster, “Is There an Allocation Problem?: Accounting for 
Unproductive Labor,” Science & Society, vol. 58, no. 3 (Fall 1994), p. 323. 
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افزاینده در دهه  دایماً  داری  های اخیر به هیچ وجه کاسته نشده، و گریبان سرمایهاضافی 

 کند. ی سوم رها نمیانحصاری را در حال ورود به هزاره

توان در رابطه با  اضافی را به طور تاریخی می-وز و تقویت  گرایش افزایشی ارزشبر

سرمایه نظام  تحول  موازات  به  که  یافت  مرحله تغییراتی  از  فاز  داری  به  آزاد  رقابت  ی 

از    –انحصاری   اقتصادی که به طور عمده متشکل  از  کوچک    یهاشرکتیعنی، تحول 

انحصاری(  -انحصاری )یا چند-های تکی بنگاهسلطه بنیاد بوده به اقتصادی تحت  -خانواده

ی یک الگوی متحول تاریخی، رقابت به انحصار انجامیده و انحصار رخ داد.  بر پایه  –

داری انحصاری به جای آن که صرفاً  د.  رقابت در شرایط سرمایه آورمی رقابت به وجود  

سرعت رقابت بر سر   شدیدتر شده است.  در واقع،  از برخی جهاتاز صحنه محو شود،  

ی برای رسیدن به موضع تولید کننده کوششبه عبارتی،  –بارآوری روند تولید و نوآوری  

زیادتر شده است.  هم چنین، اشکال جدیدی از رقابت، به ویژه در رابطه با   – تر هزینه-کم

دار محصوالت جدید، تبلیغات، و باال بردن مق  یوسعهبازاریابی به وجود آمده که بسط و ت

 گیرد. فروش را هدف می 

گذاری، هایی نظیر قیمتی تراکم و تمرکز سرمایه، سرشت رقابت در زمینهاما، به واسطه

داری انحصاری را به  گذاری دستخوش تغییر گردید.  این تغییرات سرمایهتولید، و سرمایه

از سرمایه   یهاشرکتسازد.  در پی عروج  آزاد متمایز می  داری عصر رقابت  وضوح 

جاافتاده به مفهوم واقعی آن از میان    ی  ها در صنایع انحصارآسا، رقابت بر سر قیمتغول 

آوری صنایع نوین، مانند کامپیوتر و به طور کلی فن  ازهایی  بخشدر  رفت.  در عوض،  

تر  که بیش برند، کماکان ممکن استی آزمایشی به سر میدیجیتال، که فعالً در یک پروسه

همان طور که ژوزف شومپیتر     13عصر رقابت آزاد شباهت داشته باشند.  یهاشرکتبه  

بود،   گفته  بندغول  یهاشرکتهم  در  با  -و -پیکر  غیرمستقیم  اساس دیگریکبست  بر   ،

 
قادر به    میزان زیادیآسا که به  زیند، اما یک کمپانی غولاگرچه هر دو بخش انحصاریِ و رقابتی اقتصاد در کنار هم می 13

قیمت سطح  سرمایهکنترل  و  تولید،  میزان  شرکت  ها،  یک  است،  خود  اقتصاد   نوعیگذاری  در  آن  دینامیک  معنای  به 
که در   ساختار اقتصاد آمریکا ی منابع طبیعی با عنوان رود.  در گزارشی که توسط کمیتهانحصاری به شمار می داری سرمایه
گذاری در صنایع انحصاری و رقابتی، آمده است  انتشار یافته بود، پس از عطف توجه به تفاوت در ساختار قیمت  1939سال  

ی  ی برای اشاره به وضعیتی به کار برده شود که در آن از سوی تولید کننده ل  به طور کُ"تواند  می  "انحصار"الح  که اصط
تا   شده ها اِعمال  اند، کنترل مؤث ری بر روی قیمتپاخت نموده - و-یی که با هم ساختهاکننده واحدی و یا گروهی از تولید  

یابن دست  انحصاری  سود  به  بتوانند  طریق  آن  دستاز  یعنی  انجام  د؛  برای  الزم  نرخ  ماوراء  که  سودی  نرخ  به  یابی 

وضعیتی که در آن  "اند.  در مقابل،  گذاری تازه در صنایع دیگری است که هنوز تحت کنترل انحصاری قرار نگرفتهسرمایه

 "شود.ده میای نباشد که سودآوری انحصاری را ممکن سازد، وضعیت رقابتی نامیگذاری به اندازه کنترل بر قیمت
Gardiner Means, ed., The Structure of the American Economy, Part I (Washington, D.C.: U.S. 
Government Printing Office, 1939), p. 139. 
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کنند؛ یعنی به جای آن که پذیرای قیمتی باشند که بازار گذاری میمالحظات متقابل قیمت

می نقتعیین  قیمتکند،  بازی میش  را  بازار  در  کاالهای  گذار  قیمت  روند حرکت  کنند.  

تولیدی در بازارهای انحصاری جاافتاده صرفاً گرایش به سمت باال رفتن دارد.  از این رو، 

داری سرمایه  هایگیویژهتر( به عنوان یکی از  تورم )یا دو رقمی و یا در سطوحی متعادل

داری امری متداول  ها، که زمانی در نظام سرمایهض قیمتشود.  انقباانحصاری شناخته می

داری نظام سرمایه  لّ شد، امروزه در صنایع جاافتاده و در سطحی فراگیر در کُ محسوب می

است که    اینی مهم  نکته   14بزرگ به طور عمده ناپدید شده است.   یسرمایهبا عروج رژیم  

دهد که قیمت مواد خام، به ویژه بخشی از آن که از جهان سوم چنین چیزی در حالی رخ می

ی انقباضی گیر کرده است شود، جهت نزولی داشته، یا در حقیقت در یک چنبرهوارد می 

 باشد.امری که تابع کارکردهای نظام امپریالیستی می –

گذاری صورت گرفته،  سطح تولید و سرمایه  ی تعییناز سوی دیگر، تغییراتی که در نحوه

قیمت کُ در واقع مکمل فروکش نمودن رقابت بر سر  در  سیستم است.  یک شرکت    لّ ها 

ها، شود به جای پایین آوردن قیمتسای نوعی، هنگامی که با کاهش تقاضا روبرو میآغول 

ین آوردن سطح تولید کند که تا با پای، سعی میآزاد امری متداول بوده  که در اقتصاد رقابت

و افزودن بر ظرفیت تولیدی مازاد )به عبارتی، افزودن بر ظرفیت تولیدی بالاستفاده مانده(  

ی خود، کاهش تقاضا را جبران نموده تا بدین طریق بتواند از نرخ سود ناخالص )حاشیه 

های ذاریگی تولید( حفاظت کند.  در نتیجه، سرمایهاولیه  یهزینهمقدار افزوده بر    –سود  

گردد، بیش از پیش با توجه به  ها و انتظارات تعیین میبینیتازه نیز، که قاعدتاً بنا بر پیش

ی مقدار سودی که ممکن است در صورت افزایش ظرفیت ظرفیت تولیدی مازاد، و بر پایه

سرمایه با  ماشینتولیدی  و  تأسیسات  بر  جدید  میگذاری  تنظیم  آید،  دست  به  شود.  آالت 

برداری از ظرفیت  اند که تنها زمانی که بهرههای تجربی به طور ثابتی نشان دادهیبررس

به   کُ   85]تولیدی[  در  بالغ شود، سرمایه  لّ درصد میزان آن  گذاری ملی تحریک اقتصاد 

های تازه به مفهوم  گذاریمحدودگر است، زیرا که سرمایه- گردد.  اما، این فرآیندی خود می

یافتن بازارهای تازه خواهد داشت.  از این رو، افزایش ظرفیت   تولیدی بوده که نیاز به 

 گذاری خود به عاملی برای ایجاد ظرفیت بالاستفاده تبدیل خواهد شد. سرمایه

نیم و  عجیب  دنیای  این  شده-در  ی جاافتاده  یهاشرکتانحصاری،    یسرمایهی  نظارت 

رو نبوده، اگرچه -به-را تهدید کند رو  هاء آنزندگی که بقا- یا-داری با رقابت مرگسرمایه

در  دست  برای  دیگریک در    ادغام  است.   رایجی  انحصاری رخداد  فراتر   قدرت  به  یابی 

 
14 See Harry Magdoff, “A Note on Inflation,” in John Bellamy Foster and Henryk Szlajfer, ed., 
The Faltering Economy: The Problem of Accumulation Under Monopoly Capitalism (New 
York: Monthly Review Press, 1984), pp. 118-23. 

 آید.داری انحصاری به حساب میی بیست[ یک استثناء در گرایش تورمی تحت سرمایهی رکود بزرگ ]دههالبته، دوره 
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اند، به طور عمده  آسایی که بر اقتصاد معاصر چنگ انداخته غول  یهاشرکتعوض، اما،  

تی ای درسی سنّ هتری از بازارها هستند.  اگرچه کتابدرگیر نزاع بر سر کنترل سهم بیش

مدت  - هنوز سعی دارند که ما را قانع سازند که گویا وجود یک اقتصاد کامالً رقابتی کوتاه

اقتصادی سود  می   بودن  تضمین  را  آن  وجود  عدم  سرمایهکندیا  واقعی  دنیای  در  داری ، 

مراتبی  -سلسله  هاشرکت، بلکه بین  پایسته بودهبزرگ نه تنها    یهاشرکتسود  معاصر، اما،  

در دنیایی از    هاشرکتنرخ سود وجود دارد.  تردیدی نیست که از بسیاری جهات این  از  

یعنی، قدرت برای   –برند، اما ایجاد و یا ابدی ساختن قدرت انحصاری  رقابت به سر می

ی اولیه هاهزینهی  ها بر پایهوقفه و حداکثر سود اقتصادی از طریق افزایش قیمتایجاد بی

 15ماند. نوان هدف اصلی باقی می همواره به ع –تولید 

 اضافی -تولید و جذب ارزش 

های  انحصاری را با گرایش  یسرمایهی رشد  هدف من در این بحث این است که رابطه

و رکود اقتصادی را شکافته، و نشان دهم که چگونه   فزاینده  اضافی-بنیادینی هم چون ارزش

های آرمانی خودش(  داری قرار است که )بنا بر ایدهاین پدیده در مسیری که اقتصاد سرمایه

جا نباشد که به کارهای  آفریند.  از این رو، شاید بیهای گوناگونی را می کار کند، کژدیسگی

کنیم که ارزیابی تجربی از روال اساسی  کینزی رجوع  -، اقتصاددان پسا16مایرن گوردن

مزد کارگران تولیدی متمرکز  انباشت را تکوین نموده که بر نسبت ارزش افزوده به دست

ارزش    نسبت  دهد که در حالی که این نسبت، یعنیگوردن در این بررسی نشان می   17است.

رد عدد    1949  تا  1899مزد کارگران تولیدی، در ایاالت متحده از سال  افزوده به دست گ 

به طور تقریباً ثابتی سیر صعودی   1994و    1949های  ، بین سالبودهنوسان  در    50/2

نیازی     18، رسید.1949بیش از دو برابر مقدار آن در سال  ، یعنی  25/5داشته و به رقم  

 
ها یا بازارهای معی نی است، بعضاً  آوریقدرت انحصاریِ از طریق انحصاری ساختن فن  یهوسع رقابتی که هدف اصلی آن ت 15

شود ارتباط  نامیده می  «رقابت» داری شناخته شده و با آن چه که امروز در محافل سرمایه «رقابت شومپیتری» به عنوان 
 تنگاتنگ دارد.  نگاه شود به: 

James Galbraith, Created Unequal: The Crisis in American Pay (New York: The Free Press, 
1998), pp. 40-42. 
16 Myron Jules Gordon 
17 Myron Gordon, “Monopoly Power in the United States Manufacturing Sector, 1899 to 1994,” 
Journal of Post Keynesian Economics, vol. 20, no. 3 (Spring 1998), pp. 323-25. 

ی  درجه»قرار دارد که توسط میخال کالِتسکی مطرح شد.     «ی انحصار درجه» ی گوردن در این ارزیابی تحت تأثیر ایده 
  «ی اساسی تولیدهاهزینهمیانگین »و مخرج آن   «قیمت تعیین شده » که صورت آن  شودمیبه توسط کسری تعریف  «انحصار

 الِتسکی به ارزیابی باران و سوییزی، نگاه شود به: است.  هم چنین، در مورد ارتباط ارزیابی ک
John Bellamy Foster, The Theory of Monopoly Capitalism (New York: Monthly Review Press, 
1986). 
18 Gordon, “Monopoly Power,” pp. 323-25. 
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اضافی  -آور ارزشبه گفتن ندارد که بیش از دو برابر شدن این نسبت به معنای رشد سرسام

 ی مزبور است. تولید در طی دورهدر سطح 

شد می  را شامل  کارگرانی  مدهتولیدی که زمانی به طور ع  یهاشرکتساختار اشتغال در  

که مستقیماً در فرآیند تولید نقش داشتند، به ساختاری تبدیل شده که در آن تعداد کارگران  

این  غیرتولیدی بسا فزون در فرآیند تولید نقش دارند.   از کارگرانی است که مستقیماً  تر 

اشتغال    ساختار  در  افزایش   یهاشرکتدگرگونی  با  تنگاتنگی  بسیار  ارتباط  در  تولیدی 

تر یابی به قدرت انحصاری و سود هر چه بیشاضافی در تولید و تالش برای دست -ارزش

 ند که: کقرار دارد.  گوردن به این نکته اشاره می

ی اول درگیر ی بیستم[ ... اگر نه منحصراً ولی در درجه صنعتی ]در آغاز سده   یهاشرکت 

یابی به قدرت انحصاری به  تولید بودند.  در حالی که در انتهای این سده، تالش برای دست 

آن نخست  بود.   فعالیت  تبدیل شده  افزایش    یهاشرکت ها  و  امروزین جهت حفظ  بزرگ 

-می  را متحمل  های غیرتولیدیطیف وسیعی از فعالیت   یهزینه ویش  قدرت انحصاری خ

های انحصاری  ی غیرتولیدی[ را فعالیتهافعالیت شوند.  از این رو، شاید بتوان ]این گونه  

های قیمت  یابی[ به چنین قدرت انحصاری این است که تا بتوان حاشیه نامید.  هدف از ]دست 

شرکت افزایش داده و فروش این محصوالت را به    تولید محصوالت  یهزینهرا در برابر  

بُ  ها از جمله پژوهش و توسعه به منظور  رد.  این فعالیتقیمت مطلوب تا حد امکان باال 

ی تولید هاهزینه ، و کاهش  تازهجو برای محصوالت  - و -بهبود محصوالت موجود، جست

افزایش فروش  هاهزینهچنین،  هم   شود.  را شامل می  تبلیغاتی جهت  بردن قیمت  ی  باال  و 

به   می هاهزینه نسبت  شامل  نیز  را  تولید  فعالیت   گردد.  ی  کمیته ]این  شامل  به  ها  های 

کارفرما روابط  تهدید،  - اصطالح[  یا  تشویق  از طریق  که  است  این هدف  با  کار  نیروی 

های مالی تر ترغیب نماید.  کمکمزدهای کمدست   پذیرش    تر یاکارگران را به تولید بیش

هاست، که تا ی این فعالیت دهی به مقامات حکومتی هم از جمله گری و رشوه سیاسی، البی

 
این گونه   دارانسرشماری کارخانهتحلیل گوردن بر آن مبتنی است، در  یعمده ی کارگران تولیدی، که بخش مقوله

شود که درگیر ساخت، پردازش، نصب، کنترلِ  این مورد شامل کارگرانی )تا سطح سرکارگر( می"تعریف شده است: 
،  داریرساندن کاال(، نگهبندی، انبارداری، ارسال کاال )به استثناء جایی، بستهکیفیت، تحویل گرفتن، انبارش، جابه

ی داخلی تأسیسات )مثالً نیروگاه(،  محصول، تولیدات جانبی برای استفاده  ی وسعهبانی، ت گری و نگهتعمیرات، نظافت
کند.   بنگاهی دارد که این آمار را گزارش می  یِدفترداری، و خدمات دیگری که در ارتباط تنگاتنگ با عملیات تولید

 "شود.ی سرکارگر باالتر هستند شامل نمیی را که از رده بندی کارکناناین طبقه
General Summary, Census of Manufactures, 1992, p. A-1 

ی آماری توضیح داده شده، مانند اکثر آمار اقتصادی دارای برخی مشکالت  ی کارگران تولیدی که در این ورقهمقوله
بندی تمامی مدیرانی که بر خط تولید نظارت  شود.  مثالً، در این طبقهمفهومی است که باید هنگام کاربرد در نظر گرفته 

اند.  با این احوال، در این تعریف، تمایز مهمی میان کارگران  ی سرکارگر هستند مستثناء شده داشته، ولی باالتر از رده 
مدتاً به مدیریت، بازاریابی و  تولیدی که مستقیماً در فرآیند تولید ارزش مصرفی نقش داشته و کارگران غیرتولیدی که ع

 مالی، و غیره مرتبط هستند در نظر گرفته شده است.  



 معاصر   و امپریالیسم   ی دار ه ی سرما    ساختار   رامون ی پ   یی جستارها 

10 

خواه  به منابع طبیعی مورد نیازشان بر اساس شرایط دل   هاشرکت رسی  بدین وسیله دست 

ها[ استخدام  .  ]این فعالیت گردند  مندبهره بتوانند از دیگر مراحم حکومتی    تا  فراهم شده و 

ها بتوانند  ی آنتا به وسیله   شودمی شامل    نیز  ان، و کارشناسان امور مالی را داروکال، حساب 

  از پرداخت مالیات به هر شکل ممکن خودداری نموده و وضع قوانین مالیاتی را زیر نفوذ

  هایآمدپیو    هاهزینهست، سوای از  ی طوالنی که یک سیاهه   هافعالیت قرار دهند.  این    خود

ضرر باشند.  هم  ها، ممکن است که در غیر این صورت کامالً بیآن برای توزیع درآمد

چنین، تا جایی که به افزایش بازدهی تولید کمک کند، ممکن است که مفید هم باشند، و یا  

ها در یک چیز این که ممکن است برای جامعه نتایج مخربی داشته باشند.  اما، این فعالیت

است. بودن از طریق قدرت انحصاری مشترک بوده و آن هم به دنبال کسب سود 
19
 

ی هاهزینهشود،  قدرت انحصاری صرف می   یابی بهدستیی که برای  هاهزینه افزون بر این  

  –سازی شده نگریست  ها به عنوان سودهای پنهانتوان به آندیگری نیز وجود دارد که می

بازنشستگی مدیران نظیر درآمدهای هنگفت و ذخایری که برای انفصال خدمت و حقوق  

یی هاهزینهی  این گونه درآمدها را در زمره  هاشرکتشود.  اگرچه  رده باال کنار گذاشته می

اضافی تولید شده -تردید بخشی از ارزشنویسند که باید از درآمدشان کاسته شود، اما بیمی

رتبه  الی به کارمندان ع  انهدل باز-و -های دستاست.  در حقیقت، پرداخت این گونه پاداش

به طور عمده به خاطر موفقیتهایو طفیلی  هاشرکت شان در تحکیم قدرت  شان احتماالً 

 باشد. بردی" کنونی میانحصاری است، که در واقع هدف فوری "مدیریت راه

دهد عبارت است از تعداد کل  به دست می   «اتکارگران انحصار»تعریفی که گوردن از  

تو کارگران  تعداد  منهای  خواهد شاغلین  غیرتولیدی  کارگران  معادل  واقع  در  که  لیدی، 

فاصله    20بود. سال در  تعداد  1949و    1899های  ی   ،( شاغلین  گونه  کارگران  این 

در   ات(انحصار یافت.   افزایش  تولیدی  کارگران  تعداد  رشد  برابر  دو  معادل  نرخی  با 

و حتّا در اواخر    مانده، رشد تعداد کارگران تولیدی ساکن  1994و    1949ی  هاسال   یفاصله 

ساالنه رشد  میانگین  نرخ  دوره  همین  در  که  حالی  در  نهاد.   کاهش  به  رو  دوره  ی  این 

 درصد بوده است. 2در حدود   اتکارگران انحصار

 
19 Gordon, “Monopoly Power,” pp. 326-27. 

دارای برخی مشکالت نظری   «کارگران انحصارات »ی با ایده  «کارگران غیرتولیدی» ی البته، مساوی قرار دادن مقوله 20
است.  از جمله، قدرت انحصاری معموالً ریشه در تولید داشته، و از این رو کارگران مول د نیز، به معنایی، کارگران  

-شوند.  اما، روشن است که هدف گوردن تأکید بر این نکته است که کارگران تولیدی در منگنهانحصارات محسوب می
ی واحد کار را  هاهزینهاند که از یک سو باید بازدهی تولید را باال برده و در عین حال رده داری گیر کی منطق سرمایه

به عبارت دیگر، افزایش نرخ استثمار.  این کارکرد دقیقاً در تقابل با کارگران غیرتولیدی )یا  –پایین نگاه دارند 
 های قیمت است. اشیهها باال بردن حی اصلی آن( قرار دارد که وظیفه«کارگران انحصارات»
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بزرگ را    یهاشرکتای در  کمپانی مایکروسافت یک مثال عینی از چنین تغییرات ریشه

اش در سال  فت از فروش محصوالتدهد.  مجموع درآمد شرکت مایکروسابه دست می

یی  هاهزینهمیلیارد دالر بوده، در حالی که در همان سال مجموع    4/11بالغ بر    1997مالی  

میلیارد دالر بود.     1/1که این شرکت در فرآیند تولید صرف نیروی کار و مواد نمود تنها  

میلیارد دالر   9/2میلیارد دالر برای تحقیق و توسعه،    9/1این شرکت در همان سال مبلغ  

میلیون دالر صرف امور اداری نمود.  بنابراین، سود   362جهت فروش و بازاریابی، و  

میلیارد دالر در    3/5ناخالص شرکت مایکروسافت پیش از پرداخت مالیات رقمی بالغ بر  

نیروی کار و مواد الزم(    یهزینهی تولید )یعنی  ی اولیه هاهزینهبوده است.     1997سال  

 47درصد درآمد حاصل از فروش بوده، در حالی که سود کمپانی بالغ بر    10از    ترکم

ماند برای اموری هزینه شد درصد از کل درآمد بوده است.  آن چه که از این رقم باقی می

و تحکیم قدرت انحصاری مایکروسافت قرار داشت.  برای کسب   یابیدست  که در خدمت

( سودی  مج  3/5چنین  دالر(،  سرمایهمیلیارد  ماشینموع  در  شرکت  ابزار، گذاری 

 21میلیارد دالر بوده است.  2از  ترکمانبارداری، و تأسیسات رقمی 

غیرمتعارف به نظر برسد.  اما، به عنوان یک    ینمونهممکن است که مایکروسافت یک  

کند  سوی غیرمتعارفی را نمایندگی می-و-آوری باال، سمتتاز جهانی در امر فن شرکت پیش

افزار  نرم یهاشرکته سرمایه به طور عام برگزیده است.  به عالوه، این پدیده صرفاً به ک

دیگر در این زمینه،   ینمونهشود.  به عنوان یک  محدود نمی  dot.com  یهاشرکترایانه و  

هایی  کاری به صاحبان کارخانهاش را به عنوان پیمانکمپانی نایکی تقریباً تمامی تولیدات

میدر   ویتنام  و  اندونزی،  ده ر  سپُ چین،  این  د.   استخدام  در  که  آسیایی  کارگر  هزار  ها 

کنند.  بنابراین، نایکی  اش تولید میهای مارک نایکی را برایقرار دارند، کفش  هاخانهکار

اختیار دارد صرف  در  نیروی کاری را که خود مستقیماً  تا تمامی  دست کامالً باز دارد 

هشت   1992کمپانی نایکی در سال    خود    ری خود نماید.  لیست حقوقیتعقیب قدرت انحصا

های مدیریت، بهبود  شد که تقریباً تماماً در بخشهزار نفر را در سراسر جهان شامل می

 اشتغال داشتند.  –همگی برای ترویج عالمت تجاری نایکی  –مقدار فروش، و تبلیغات 

نایکی   انحصاری می  یهزینهاگرچه  قدرت  تعقیب  در  را  افزونهسنگینی  اما،  ی پردازد، 

، مایکل جوردن مبلغ بیست  1992شود.  در سال  اقتصادی هنگفتی از این طریق عایدش می

معادل کل   مبلغ  این  نمود.   دریافت  نایکی  تبلیغ محصوالت  برای  دالر    مزددستمیلیون 

محصوال که  بود  اندونزی  در  کارخانه  چهار  میپرداختی  تولید  را  نایکی  کردند، ت 

ها ها را تشکیل داده و مزد بسیاری از آنی نیروی کار آنیی که زنان بخش عمدههاخانهکار

،  1996چیزی در حدود پانزده سنت در ساعت برای یازده ساعت کار روزانه بود.  تا سال  

 
21 Gordon, “Monopoly Power,” pp. 327-28. 
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ر کارگر این چهار پنج هزا- و-شرایط کاری این کارگران تنها اندکی بهبود یافته بود.  بیست 

دالر، مجموعاً هفتاد میلیون جفت کفش در    23/2ای معادل  کارخانه با مزد میانگین روزانه

می تولید  کفشسال  بین  کردند؛  شمالی  آمریکای  در  که  فروش    45هایی  به  دالر  تا صد 

کنند.   رفت.  بسیاری از این کارگران مجبور بودند که روزانه تا شش ساعت اضافه کار  می

ی نود در آن اش را در اواخر دهه ی تولیداتشرایط در ویتنام، جایی که نایکی بخش عمده

-و-ی سی، بخش عمده 1997کاری گذاشته بود، از این هم بدتر بود.  در سال  جا به پیمان

کردند، زنان کارگر بودند که  نج هزار کارگر ویتنامی که محصوالت نایکی را تولید میپ

دالر به ازاء هر جفت کفش دریافت    2ده ساعت کار روزانه، مزدی معادل  در طی دواز

هایی  کاری در کارخانه  بسیار بد    کردند.  پس از انتقادهای شدیدی که به خاطر شرایطمی

کردند، پاسخ نایکی این بود که صرفاً یک شرکت بازاریاب  اش را تولید میکه محصوالت

ید ندارد.  معاون رییس کمپانی نایکی در بخش آسیا تول  امر  بوده و هیچ گونه دخالتی در 

که   بود  در  »گفته  و    یزمینهما  طراحی  ما صرفاً  کار  نمیدانیم.   چیزی  تولید  و  ساخت 

 22« بازاریابی است.

حصر انتقال  -و-حدی میزان بی در این مورد نیز باید اضافه کنم که نایکی، عمدتاً به واسطه

-.  اصوالً، سرمایهرودبه شمار می  غیرمتعارف  یونهنماش، یک  کاری تولیداتو پیمان

شود،  در تولید برای بسیاری از تولید کنندگان یک امر حیاتی محسوب می  مستقیمگذاری  

هایی دارد که در  ی اقتصادی ریشه در تولید و در نوآوریزیرا که ظرفیت ایجاد افزونه 

ی از عرصه  هاشرکتیی در اولویت اقتصادی  جاجابهدهد.  با این حال،  سطح تولید رخ می

ی محوری در فرآیند تکوین  ، نکتهی گذشتهدر طی سده   ی بازاریابی و مالیتولید به عرصه 

بزرگ بوده است.  در تحقیقاتی که از سوی کمیسیون بازرگانی دولت فدرال    یهاشرکت

یک    تولید  یهزینه  بود که  نموده  شد، کمپانی جنرال موتورز فاشانجام می   1939در سال  

-دالر نبوده، که مابه  150بیش از    دالر بود  950  فروش آن  ورلی که قیمت هش  خودروی

 23شود. میان بازاریابی، توزیع، و سود تقسیم می قیمت لتفاوتا

 
22 13. Richard J. Barnet and John Cavanagh, Global Dreams (New York: Simon and Schuster, 
1994), pp. 325-28; Walter LaFeber, Michael Jordan and the New Global Capitalism (New York: 
W.W. Norton, 1999), pp. 106-07, 147-48; David Korten, The Post-Corporate World: Life After 
Capitalism, 1999), pp. 77-78. 

 در مورد جنرال موتورز، رجوع شود به:  23
Douglas Dowd, The Waste of Nations (Boulder: Westview Press, 1989), pp. 65-66. 

های بازاریابی عمالً وارد فرآیند تولید شده در مثال  بزرگ نظیر جنرال موتورز، تالش  ی هاشرکتالبته، این واقعیت که در  
 ای است که ابتدا وبلن و سپس باران و سوییزی مطرح نموده بودند. رجوع شود به: باال در نظر گرفته نشده است.  این نکته

Baran and Sweezy, Monopoly Capital, pp. 131-38. 
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 های مالی گذاریو سرمایه هاشرکتادغام 

پایه باعث میبر  انحصاری  قدرت  باال،  ارزیابی  تا  ی  افزونهبتوا  هاشرکتشود که  ی نند 

تری تولید کنند؛ اما، در عین حال، به دنبال کسب قدرت انحصاری بودن نیز اقتصادی بیش

سنگینی    هاشرکت  ینامهای بر ترازطلبد، که به طور فزایندهی خاص خود را می هاهزینه

تر محدود نبوده، بلکه جذب  صرفاً به تالش برای یافتن بازارهای بیش  هاهزینهکند.  این  می

های سودآور در بازارهای مالی را نیز گذاریو سرمایه   هاشرکتافزونه از طریق ادغام  

می افزونهشامل  گسترش  موازات  به  ادغام  شود.   اقتصادی،  در    یهاشرکتی  بزرگ 

از قدرت انحصاری از طریق انباشت و  ی باالتری  یابی به درجه با هدف دست  دیگریک

افزونه  انداختن  کار  به  جای  به  سبب،  بدین  است.   یافته  افزایش  نیز  سرمایه،  ی تمرکز 

شود  استفاده می هاشرکت، از آن برای خرید و فروش  تازههای گذاریاقتصادی در سرمایه 

آنمسابقه  – فوریّت  بر  آن،  به موازات رشد خصلت جهانی  پُررقابت که  افزوده   ای  نیز 

داری دو بار، یکی در آغاز و  در تاریخ سرمایه  هاشرکتترین موج ادغام  شود.  عمده می

بیستم صورت گرفت.  در  دیگری در پایان سده اقتصادی سال  ی   رییس  1999گزارش 

را، با در نظر   هاشرکتهای جاری در راستای ادغام جمهور آمده است که "میزان فعالیت

ها مقایسه نمود  توان با موج وسیعی از تشکیل تراستعاد اقتصاد، تنها میگرفتن فاکتور اب 

  هاشرکتی حاضر به راه افتاده بود."  به عنوان مثال، میزان کل ادغام  که در سرآغاز سده

ی بیلیون دالر بوده است.  در فاصله   6/1بیش از    1998در ایاالت متحده تنها در سال  

، به جز یک سال، هر ساله رشدی دیگریکدر    ها شرکت، ادغام  1998و    1992های  سال

پایان سه  50معادل   تا  ادغام  میزان  در سطح جهانی،  داشت.   ی سوم سال ماهه-درصد 

ای،  آوری باال، رسانه های فنبخش    24به رقمی بیش از دو بیلیون دالر رسیده بود.  1999

در زمره مالی  و  قرار  ی صنایارتباطات،  ادغام  این موج  مقدم  در صفوف  که  بودند  عی 

ها محدود نبوده و در بخش تولیدات پایه نیز  های کالن صرفاً به این بخشداشتند. اما، ادغام 

 صورت گرفته است.

ها نبوده بلکه هم چنین در صرفاً در میزان کّمی آن  هاتصاحب نمودن ها واهمیت این ادغام 

جویانه" است، به این -ُکنشهای هم ها "ادغام .  بسیاری از ایننوع و هدف آن نیز نهفته است

 تصاحبی تولید، از طریق ادغام یا  هاهزینهبزرگ برای کاستن از    یهاشرکتمعنی که  

موج اگرچه،    کنند.  شوند که کاالهای متّمم تولید میدیگر وارد بازارهایی می  یهاشرکت

با هدف به دست   ی بیستم به راه افتاده بودآغاز سده سردر    که  هاشرکتاز ادغام    وسیعی

امروزه، اما،   ،کنترل سهم عظیمی از بازارهای داخلی توسط سه یا چهار شرکت بود  گرفتن

 
24 Economic Report of the President, 1999, p. 39; Korten, The Post-Corporate World, p. 42; New 
York Times, January 19, 1998, p. A1; Michael J. Mandel, “All These Mergers are Great But…,” 
Business Week, October 18, 1999, p. 48. 



 معاصر   و امپریالیسم   ی دار ه ی سرما    ساختار   رامون ی پ   یی جستارها 

14 

ادغام به سمت یک قابل  استراتژی    المللی بین از بازارهای    ایمالحظه پارچه ساختن سهم 

تغییر نموده است.  این سیاست نوین از طریق )آ( ایجاد تأسیسات تولیدی در کشورهای  

در    هاشرکتو ادغام    تصاحبباشند، و )ب(  صنعتی دیگر که دارای بازارها بزرگ می

 شود.خارج از مرزهای خودی دنبال می

-شرکت دایملرادغام شده و    1998ر در سال  لبه عنوان مثال، دو کمپانی دایملر بنز و کرایس

اولین غول »آن را    بیزینس ویکمیلیارد دالر تشکیل دادند، که    130رایسلر را به ارزش  ک

شان در بازار نامید.  هدف از این ادغام تالش برای تحکیم جای پای  «جهانی  سازی-خودرو

ی میلیون وسیله  15کم  ی دست  ظرفیت تولید ساالنه»ای از صنعت بود که  جهانی در رشته

داراست.  یهنقلی را  تقاضا  بر  خودرو   «مازاد  صنعت  در  ادغام  گونه  سازی  -این 

 یهاشرکت ی نخست این سده تعداد  شود که تا پایان دهه بینی میناپذیر بوده، و پیشاجتناب

  25سازی به نصف تعداد حاضر، یعنی از چهل به بیست شرکت، کاهش یابد.-ی خودروعمده

دایملر ادغام  دنبال  وُ -به  نیز شرکت  فورد  کمپانی  گذشته  مالکیت  کرایسلر، سال  به  را  لُو 

سازی در  -انحصاری در صنایع خودرو  یسرمایهخویش درآورد.  به عالوه، جهانی شدن  

 نوشته است که:  2000ی فوریه  14در  وال ستریت جورنالحال شتاب گرفتن است.  

ی  سازی کره - نون برای تصاحب یک شرکت خودرو سازی جهان هم اک- دو غول خودرو 

مصافی    –اند  روی هم ایستاده-در- اش نبوده رو های معوقه جنوبی که قادر به پرداخت بدهی 

 سازی جهان تعیین کند. - گاه نخست را در صنعت خودرو تواند جای ی آن می که نتیجه

ی گذشته  رد در آخر  هفتهزنی در این باره، وین بوکر، رییس کمپانی فوها گمانهپس از هفته

وو با شرکت اعالم نمود که این شرکت قصد دارد که در حراج شرکت خودرو سازی ته 

نهاد پرداخت شش میلیارد دالر برای  جنرال موتورز مقابله کند.  جنرال موتورز با پیش

ز  ی حراج را عمالً به حرکت درآورد.  کسانی که اوو پروسه های تهتقریباً تمامی دارایی

کرایسلر نیز به طور جدی  - گویند که شرکت دایملرنزدیک با این موضوع درگیر هستند می

گوی این شرکت هیچ گونه اظهارنظری  به فکر وارد شدن به این مزایده است.  اما، سخن

 ارایه ننمود.

سازی  - های خودرو ترین کمپانیمندی شدید بزرگآید این است که عالقه پرسشی که پیش می

وو ارزش چندانی برای  رسد که شرکت ته جهان برای چیست؟  در نگاه اول، به نظر نمی

جلب این چنین توجهی داشته باشد.  این شرکت مبلغ شانزده میلیارد دالر بدهکار است که  

ترین جاهای جهان قرار گرفته؛ اش در غیرعادی هایقادر به بازپرداخت آن نبوده؛ کارخانه

  ”?Dae-who“کند که با پرسش  اش در آمریکا بروشوری چاپ می ریابیی بازاو حتّا شعبه 

 شود. آغاز می

 
25 “The First Global Car Colossus,” Business Week, May 18, 1998, pp. 40-41. 
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  90  یدهه ای از خریدهایی که فورد در  ی جهانی است.  رشته اما، رقابت بر سر سلطه 

خود رسید، در موقعیتی قرار گرفته که توانایی   اوجانجام داده و با خریدن شرکت ولُو به  

سازی جهان بگیرد.  هر -وتورز را به عنوان رهبر خودروآن را دارد که جای جنرال م

وو را به چنگ آورند،  ی دو میلیون خودروی ته که بتوانند تولید ساالنه   هاشرکت کدام از این  

 سازی جهان تبدیل گردند. -ترین کمپانی خودروپتانسیل آن را خواهند داشت که به بزرگ 

عمدتاً بازار    بودهآوری که اکنون در جریان  -های سرگیجهبه رغم این واقعیت که موج ادغام

گذارد، جهانی را به جای بازارهای ملی نشانه گرفته و مثال باال به خوبی آن را به نمایش می

اقتصادی   آشناست.  همان طور که مایکل مندل، سردبیر  بیزینس  اما هدف اصلی کامالً 

کند: هر اندازه که  ن صدق میی بازار کماکاحقایق کهنه»گفته بود،    1999، در اکتبر  ویک

گرانی که در صحنه  ها نیز برای بازیشود، باال بردن قیمتبه میزان انباشت افزوده می

احتمال وقوع یک ادغام کمک   صرفاً شود.  مثالً در صنایع مس،  تر میاند آسان باقی مانده

نیمه از  تا  که  قیمتنمود  این سو  به  ماه ژوئن  به  ی  آینده  افزایش    20میزان  های  درصد 

 26« یابد.

همتا ندارد، به سرعت فضای رقابتی جهانی   دارییهموج ادغام کنونی که در تاریخ سرما

گذاری سرمایه  لّ درصد از کُ   70ی نود، نزدیک به   دهه  ی هسازد.  در نیمرا دگرگون می

کُ   25مستقیم خارجی و   از  به سیدارایی سرمایه  لّ درصد  تنها  از  صد شرای جهان  کت 

جهان تعلق داشت.  تعداد ده شرکت ارتباطات الکترونیکی در حال   یهاشرکتترین  بزرگ

میلیارد دالری جهان را در دست دارند.  کارشناسان    262درصد از بازار    86حاضر کنترل  

ی حاضر به نصف خواهد  آسا در اوایل سدهغول  یهاشرکتبر این باورند که تعداد این  

تری از بازار  برای به دست آوردن مناطق هر چه وسیع هاشرکتتالش  زمان بارسید.  هم

تری  آسا در سطح فراملی شدت بیشغول  یهاشرکتطلبی میان  جهانی، رقابت و برتری

 27یابد. می

 تأمین مالیی  های چنین موج عظیمی از ادغام باید نحوهتر شالودهبرای درک بهتر و کامل

های درسی اقتصاد این گونه ادعا  آن را مورد تدقیق قرار داد.  اگرچه هنوز هم در کتاب

های غیرمالی صرفاً جهت شود که گویا هدف اصلی از صدور سهام و استقراض کمپانیمی

  که   است ادعاییاما، این گذاری در ظرفیت تولید است،  الزم برای سرمایه  یسرمایهتأمین  

ایاالت    یهاشرکتهای سنگینی که  ی زیادی با واقعیت دارد.  وام فاصله   در حال حاضر

 
26 Mandel, “All These Mergers,” p. 48. 
27 Michael Dawson and John Bellamy Foster, “Virtual Capitalism,” in Robert W. McChesney, 
Ellen Meiksins Wood and John Bellamy Foster, ed., Capitalism in the Information Age (New 
York: Monthly Review Press, 1998), pp. 53-54; United Nations, Human Development Report 
(New York: Oxford University Press, 1999), p. 3. 
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گذاری واقعی نبوده )که ی هشتاد دریافت نمودند به خاطر کمک به سرمایهمتحده در دهه 

می تأمین  ناخالص شرکت  سود  از طریق  سهام کماکان  بازخرید  خاطر  به  بلکه  گردید(، 

دیگر بوده    یهاشرکتانداختن به    خویش )به منظور ترقی دادن به ارزش سهام( و چنگ

دارایی خرید  استقراض  این  از  هدف  بنابراین  سود است.   افزایش  امید  به  موجود  های 

به   انداختن  از    یهاشرکتسرمایه، و چنگ  انحصاری جدید  ایجاد موقعیت  برای  دیگر، 

به وال  هاشرکتهای  بوده است.  واریز شدن سرمایه  «ُکنشهم»طریق ورود به بازارهای  

برای این کار به جای وام    هاشرکتای پیدا کرد.  اما،  سابقهی نود شدت بیستریت در دهه 

گرفتن، عمدتاً بر سود اکتسابی خویش اتکاء نمودند؛ اگرچه استقراض نیز کماکان به عنوان 

  های سهام درادامه یافت.  حباب قیمت  28یک استراتژی دفاعی در برابر تصاحب خصمانه

چنان وضعیت مطلوبی را ایجاد نموده بود که  NASDAQرابطه با اینترنت و به خصوص 

وارنر را در معامله -ریکا آنالین توانست شرکت تایمشرکت ا مه  2000در ماه اول سال  

داری  ترین ادغام در تاریخ سرمایهمیلیارد دالری خریداری کرده و بدین ترتیب بزرگ-183

ریکا  اش را طی نکرده( رقم زند.  و مهم این است که ا مهل نهاییرا )که البته هنوز مراح

درصد    20اش تنها معادل  آنالین در حالی توانست این معامله را انجام دهد که درآمد ساالنه 

 29وارنر است.-درصد نیروی کار تایم 15درآمد ساالنه و نیروی کارش تنها 

کنترل شده    یمال  یسرمایهتوسط    هستیم کهای  یجهانای فزاینده شاهد اقتصاد  اکنون به گونه

که   هستیم  ساالری جهانی(- تالش برای آفریدن قدرت انحصاری جهانی )یا چندک  ناظر  و

های تولید  آن بوده و به سرعت به تمامی بخش  تازپیشای و ارتباطات  های رسانهکمپانی

احتمال   ،رقابت جهانی  ی چنین چرخشی به سمت میدانیابد.  به واسطهنیز گسترش می

بلوکمی میان  بازرگانی  و  ارزی  جنگ  که  سرمایهرود  اگرچه های  یابد،  افزایش  داری 

، نظیر المللیبینگذار در سطح  کند که تا با ایجاد نهادهای قانونمرکزی سعی می  یسرمایه

از بروز مشکالت پیش30سازمان تجارت جهانی  این است که ،  اما، حقیقت  نماید.  گیری 

تبدیل    «الملل سرمایهبین»ی )که هرگز به  گذاری فراملّ قدرت واقعی به چنین نهادهای قانون

را به    های است که مهار آن یهاشرکتنخواهند شد( تعلق نداشته، بلکه متعلق به کشورها و  

 دست دارند.

 
28hostile takeover -  ا و یا از  هداران و خرید سهام آنی مستقیم به سهامزمانی که شرکتی توسط شرکت دیگر با مراجعه

 شود. )م( طریق تغییر دادن به مدیریت آن خریداری می
29 Doug Henwood, Wall Street (New York: Verso, 1997), pp. 72-75;  Business Week, January 24, 
2000, p. 37. 
30 World Trade Organization (WTO) 
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 ایاالت متحده و رقابت جهانی 

تا کنونمیدان به طور عمده در دست   داری در عصر گسترش جهانی مدارهای سرمایه 

ایاالت متحده بوده است.  این چنین امتیازی که ایاالت متحده از آن برخوردار بوده نه تنها 

های آن برای جاگیری ؛ توان کمپانیاین کشوری دالر؛ قدرت نظامی  ی نقش ویژهبه واسطه

 گواهی سازد )شان ممکن میها را برایگیر قیمتدر بازار جهانی که افزایش چشم  راهبُردی

های خارجی  گاه این کشور به عنوان بهشتی برای سرمایهبر قدرت انحصاری(؛ و یا جای

ی واحد کار )یعنی  هاهزینهی افزایش  ی نرخ بسیار آهستهاست؛ بلکه هم چنین به واسطه

های صنعتی ایاالت متحده  اسمی در ساعت برای یک واحد از تولید( در فرآوری  یهزینه

  1  یداری است.  این فاکت به روشنی در جدول شمارهر کشورهای سرمایهنسبت به دیگ 

، به استثناء ایاالت  براساس ارقامی که در این جدول آمدهنشان داده شده است.     در زیر

کانادا،   و  فاصلههاهزینهمتحده  در  کار  واحد  سال ی  بقیه  1990و    1985های  ی  ی در 

-ی ارز، از نرخ افزایش دوازاء نرخ مبادله ، پس از تعدیل به  G7کشورهای موسوم به  

  1990-1998ی  ی واحد کار در دورههاهزینه اند.  عالوه بر این،  قمی برخوردار بوده ر

بوده    ترپایینشوند،  اش محسوب میترین رقبایدر ایاالت متحده از ژاپن و آلمان، که بزرگ 

 است.

 

 1985-1990 1990-1998 

 0.2 1.6 ایاالت متحده 

 1.3 10.8 ژاپن

 0.3 15.9 آلمان )غربی(

 - 2.0 11.6 فرانسه 

 1.8 11.4 بریتانیا 

 - 2.3 14.4 ایتالیا 

 - 2.3 7.1 کانادا 
بر اساس دالر ایاالت   G7ی واحد کار در بخش تولید در کشورهای هاهزینهی : میانگین نرخ ساالنه1ی جدول شماره

 31متحده

دستمؤلّفه در  ی  پرداختیهاهزینهمزد  هم  کار  واحد   به ی  غیرمستقیم  هم  و  مستقیم  های 

می شامل  را  پرداختیکارکنان  دستشود.   و  حقوق  شامل  مستقیم  چنین های  )هم  مزد 

اجرایی  پرداختی پاداش، و غیره میهاشرکتهای مدیران  انعام،  باشد.   (، حّق مرخصی، 

ا قانوناً موظف است که به عنوان های غیرمستقیم شامل سهمی است که کارفرمپرداختی

 
واحد    یهزینهبازدهی تولید و روند    المللیبینی  مقایسه»ی آمار نیروی کار،  به نقل از وزارت کار ایاالت متحده، اداره  31

 . 11، ص Bجدول  « ،1998کار، 
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حق بیمه و هم چنین مزایای تعریف شده بر اساس قرارداد کار بپردازد، که از جمله صندوق 

ی های بهداشتی و رفاهی، و بیمهی اجتماعی، صندوق بازنشستگی خصوصی، طرحبیمه

 گردد.کارگران برای آسیب دیدگی را شامل می

ن بارآوری  رشد  نرخ  با  مقایسه  شاخص  در  کار،  واحد  هاهزینهیروی  شاخص    ی    کار 

ی گران اداره لاست.  دقیقاً به همین خاطر است که تحلی  المللیبینمندی  ری از رقابتتجامع

کار در ایاالت متحده پس از   ی واحد  هاهزینهی  که رشد بالنسبه آهسته  گویندمیکار    ر  آما

اش  اش نسبت به رقبای عمدهامتیاز قاطعی بود که این کشور در موقعیت رقابتی  1985سال  

ی نیست که منبع غائی این امتیاز در مبارزهدر این  هیچ تردیدی     32به دست آورده بود. 

ده است.  بر  ی کارگر در ایاالت متحده در جریان بوطبقاتی مؤثّری است که بر علیه طبقه

تولیدی پس از کسر مالیات در اقتصاد ایاالت   جرت ساعتی کارگران  اساس یک پژوهش، اُ 

فاصله  در  سالمتحده  تقریباً    1995و    1977های  ی  میزان  یافته   14به  کاهش  درصد 

ها؛ رشد "اشتغال  گسترش اقتصادی کنونی نیز با حمالت فزاینده بر علیه اتحادیه   33است.

نیمه  غیراستاندارد" مشاغل  چه -)نظیر  هر  بخش  که  آن  مشروط  انواع  دیگر  و    وقت 

مجموعهبزرگ از  می  یتری  تشکیل  را  طوالنیاشتغال  کار  ساعت  کاهش  دهد(؛  و  تر؛ 

رفاه عمومی همراه بوده است.  در این کارزاری که   هایبرنامهی دولتی در جهت  هاهزینه

ه، سرمایه در ایاالت متحده نقش رهبری را  برای پایین آوردن استاندارد اشتغال به راه افتاد

 کنند. ای در همین راستا حرکت میاش نیز به طور فزایندهایفاء نموده و رقبای عمده

می متحده صورت  ایاالت  اقتصاد  در  که  کلی  فرآیند  همان  بسیار  دقیقاً  شکلی  به  پذیرد، 

گداف  چه که ه  تر در سراسر جهان نیز در حال رخ دادن است.  آن و قطبی تربزرگ ری م 

بدان اشاره نموده بود، اکنون نه    عصر امپریالیسم  کتاب خود با عنوان  در  1969در سال  

آسای کشورهای بسیاری غول یهاشرکتتنها بیش از پیش آشکار شده، بلکه قابل تعمیم به 

های ایاالت متحده[ این است ]فراملی   المللیبین  یهاشرکتی این  است: "هدف اعالم شده 

ترین سطح ممکن برسانند.  در عین  ی واحد کار را در سرتاسر جهان به پایینهاهزینهکه  

در روند ادغام   این است که  حال، هدف دیگرشان، اگرچه الزاماً به طور علنی اعالم نشده، 

تری در صدر قرار گرفته و سعی نمایند که تا سهم هر چه بیش  34در بازار مشترک اروپا 

تحت کنترل خویش درآورند.  در حقیقت، میان اقتصاد ایاالت متحده و    از بازار جهانی را

وجود دارد.  بنا به اتفاق  نظر  غالب در میان   «وحدتی اساسی»سیاست اقتصادی خارجی آن  

 
32 U.S. Department of Labor, Bureau of Labor Statistics, A BLS Reader on Productivity, Bulletin 
2474 (April 1996), p. 12. 
33 Eric A. Nilsson, “Trends in Compensation for Production Workers, 1948-1995,” Review of 
Radical Political Economics, vol. 31, no. 4 (December 1999), pp. 133-63. 
34 European Common Market 
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ی کارگر در داخل کشور از مبارزه بر  داران ایاالت متحده، مبارزه بر علیه طبقهسرمایه

بلوک ازهای سرمایهعلیه  و  علیه طبقه  داری،  بر  فوقمبارزه  که  کارگر جهان سوم  - ی 

تر تولید، پهنا  ی پایینهاهزینهی این موارد کسب  شود، جدا نیست.  هدف در همه استثمار می

های سود، افزایش سود سرمایه، و ایجاد قدرت انحصاری به تر به حاشیهدادن هر چه بیش

 35ت.های دیگر اسقیمت منکوب نمودن تمامی منافع و ارزش

چنین  بی این  که  است  گفتن  از  اساسی»نیاز  انگیزه  «وحدت  تمامی در  در  که  انباشت  ی 

پنهان ماندن انتاگونیسم درونی آن در آغازین عجالتن باعث    سطوح سیستم مشترک است،

تواند  شود.  اما، تظاهرات سیاتل بر علیه سازمان تجارت جهانی مییکم می- و-ی بیست سده

ی تاریخی تقریباً به برای سرمایه در این برهه   «سور»گر این واقعیت باشد که دوران  نشان

. پایان خویش رسیده باشد

 
35 Harry Magdoff, The Age of Imperialism (New York: Monthly Review Press, 1969), p. 200. On 
the concept of the “essential oneness” of U.S. accumulation see Harry Magdoff, Imperialism: 
From the Colonial Age to the Present (New York: Monthly Review Press, 1978), p. 239. 
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 انحصاری  یسرمایهشدن  المللیبین  – گفتار دوم

 

 کندمیاشاره    «پیرامون جهانی شدن  کم-و-بیش»با عنوان    ایمقاله   در   1997پال سوییزی در  

که   ایدوره، یعنی  داریسرمایهاساسی در تاریخ معاصر    هایگرایش  ترینمهمسه تا از  »که  

( 2ی رشد؛ )لّ ( کند شدن نرخ کُ 1، عبارتند از: )شودمی آغاز   1974-75از رکود اقتصادی  

( آن  3انحصاری( در سراسر جهان؛ و )-ملیّتی انحصاری )یا چند-چند  یهاشرکتزیاد شدن  

وی در همین جا نیز  «فرآیند انباشت سرمایه نامید. شدن  مالی چه که ممکن است بتوان آن را 

صرفاً یک روند تاریخی معاصر نبوده بلکه فرآیندی است که   شدنجهانیکه    کندمیبحث  

تاریخ    نمایویژه است.   داریسرمایهتمامی  مالی     1بوده  شدید  بحران  از شروع  - 09پس 

سوییزی، یعنی رکود اقتصادی در کشورهای   یاشاره، دو مورد از روندهای مورد  2007

انباشت، به شکل بسیار وسیعی مورد بحث قرار گرفته است.  اما، موردی   شدنمالیغنی و 

دوم عنوان  به  وی  گرایشکه  اشاره    ین  که  کندمی بدان    شدن -المللیبین»را    آن  توانمی، 

نیز نامید، چندان مورد توجه قرار نگرفته است.  در واقع، گفتمان   «انحصاری  یسرمایه

نولیبرال مسلط، که اتفاقاً به درون محافل چپ نیز رخنه نموده، بر این باور است که گویا  

انحصاری -گرایش به سمت انحصار مضمحل شده است.  براساس این روایت، ساختار چند

پس از جنگ دوم جهانی در ایاالت متحده و در جاهای دیگر در    یاولیه   یدوره   داری  رمایهس

 زین گشته است.گ ایهم فرو ریخته و با دوران جدیدی از رقابت شدید جهانی ج

در این جا، هدف از بحث ما این نیست که بگوییم که تمامی آن تلقیّات از رشد رقابت جهانی 

این است که تجدید رقابت   کنیم می.  در عوض، سخنی که ما مطرح  کامالً به خطا بوده است

 شودمیاز آن چه که غالباً فرض گرفته  ایمبودههفتاد به این سو شاهد  یدهه که از  المللیبین

 ایتازه بسیار محدودتر بوده است.  از آن زمان تا کنون، آن رقابت جای خود را به دوران  

 ایفزایندهکه در آن تولیدات جهان به شکل    ایدورهانی داده،  انحصاری جه-مالی  یسرمایهاز  

از    یسلطه زیر   معدودی  نسبتاً  در-چند  یهاشرکتتعداد  قدرت توانمی که    آیدمیملیّتی  ند 

  المللی بینانحصاری  -خالصه، ما با یک نظام چندبه طور  انحصاری کالنی را ا عمال نمایند.   

بحث خود را با    یعمدهکه خطوط    خواهد بودسعی ما این  در این جا،  رو هستیم.   -به-رو

تکیه بر توضیحات و شواهد تجربی ارایه دهیم.  با این حال، هدف ما نشان دادن این نکته 

بررسی   که  یک    یسرمایه  شدن-المللیبیناست  درک   نیازپیشانحصاری  در  ضروری 

 
1 Paul M. Sweezy, “More (Or Less) on Globalization,” Monthly Review 49, no. 4 (September 1997): 
3-4. 



 انحصاری  ی سرمایه شدن    المللی بین 

 

در اقتصادهای    شدنمالیرشد آهسته و روند    یدوره، از جمله  روندهای کنونی اقتصاد جهانی

 . رودمی، به شمار رفتهپیش

  بسیاری از خوانندگان این مطلب ممکن است که با   که  به این نکته نیز واقف هستیمالبته،  

 .پیشاپیش آشنایی داشته باشندی بحث ما لّ خطوط کُ 

گذشته   یدهه انحصاری در طی چندین    یسرمایه شدن    المللیبین آثار و شواهد بسیاری از  

  داری سرمایه  شدنجهانیف  به نام شرکت جهانی معرّ   ایپدیدهعروج  »شده است.     آوریجمع

بزرگ اقتصادی حاصل فرآیندی از انباشت    های بنگاهانحصاری است ... ساختار نوین  -چند

گاه بازرگانی  صد بن-است که اقتصاد را به طور مؤثری زیر کنترل چند  شدن -المللیبینو  

 2«.برندمیبه سر ن دیگریکقرار داده که بر خالف قوانین کالسیک بازار در رقابت با 

چند موارد  تمامی  در  آن  کالسیک  مفهوم  به  رقابت  از  انحصاری-فقدان  اندکی  تعداد  که   ،

، کامالً مشهود است.   اندانداختهنی از تولید چنگ  ی معیّ هاحوزهن و یا  بر صنایع معیّ   هاشرکت

  3است.   کاریهمنوعی از دیالکتیک همآوردی و    در واقع  بینیممیآن چه که    به جای ]رقابت[،

، یا آن چه که غالباً در محافل سرمایه  «هاقیمترقابت بر سر  »  انحصاری[-چند  نظرنقطه]از  

عنوان   ویژه  ،  شودمینامیده    «هاقیمتجنگ  »به  ارزیابیبه  خطرناک  که   بسیار  شده 

  بین ، رقابت  در عوضند.   کنمیعموماً از وارد شدن به آن خودداری    آساغول  یهاشرکت

از رقابت بر    توانمی، که از جمله  دگیرمیی دیگری به خود  ها شکل  به طور عمده  هاشرکت

 تمایز وجه  ایجاد    رقابت برای  ؛ رقابت بر سر منابع و بازارها؛ وی تولیدهاهزینهسر کاستن  

 . نام برد شانکاالهای میان

که در کشورهای گوناگون    است  ملیّتی انحصاری-یک شرکت چند  ، شرکت نمادینامروزه

ی اخیر شاهد هاسال اگرچه در     دارد.  اصلی آن در یک کشور قرار  قّر  فعالیت نموده اما م  

، اما  ایمهبود  داریسرمایهاقتصاد    پیرامونی    مناطق   ملیّتی در-چند  یهاشرکتافزایش تعداد  

 [داریسرمایه]اقتصاد    جهانی به طور عمده در کشورهای غنی در مرکز  ی هاشرکتچنین  

و  باش میمستقر   بازرگانی  کنفرانس  که  همان طور  در    یوسعهتند.   ملل  گزارش  سازمان 

  کمپانی فراملی که در صدر   100  ترکیب»اشاره نمود،    2010در سال    ی جهانیگذارسرمایه

جهاهاکمپانی] متحده،    دهدمینشان    اندگرفته قرار    ن[ی  ]ایاالت  تتراپوس  کشورهای  که 

 
2 Richard J. Barnet and Ronald E. Müller, Global Reach: The Power of the Multinational 
Corporations (New York: Simon and Schuster, 1974), 213-14. 

انحصاری توسط کیت کالینگ براساس اثر  -چند  یها شرکت  گی ویژه به عنوان    کاریهمو    آوردیهمدیالکتیک    ی انگاره  3
 مطرح شده است.  نگاه شود به:   انحصاری ی سرمایهباران و سوییزی در 

Keith Cowling, “Monopoly Capitalism and Stagnation,” 155-66 in Tracy Mott and Nina Shapiro, 
eds., Rethinking Capitalist Development: Essays on the Economics of Josef Steindl (New York: 
Routledge, 2005). 
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به شکل بسیار کندی   هاآن اروپا، و ژاپن[ کماکان دست  باال را دارند، اگرچه سهم    یاتحادیه

 4«در حال کاهش بوده است.

 ی هاشرکت  گرانتحلیل  ترینبرجسته ط یکی از  مارک ک سن، که در میان محققین جریان مسلّ 

 هایبنگاهی درازمدت،  لّ کُ   گاه از یک دید»اظهار نموده بود که:    1985د، در  باشمیجهانی  

نماد گرایش به سمت   ترینپیچیدهصرفاً به عنوان    توانمیملیّتی پس از جنگ دوم را  -چند

پسین امپریالیسم: واسرمایه تلقّی نمود.  این دیدگاه به وضوح از اثر لنین ]  المللی  بینتراکم  

 5«د.گیرمی[ ریشه داریسرمایه یمرحله 

.  کندمیتجلّی    المللیبینی  هاانحصاری-وجهی در رشد چند  ترینعینیامروزه، این گرایش به  

که هم چون    ]است[  ایپدیدهی جهانی،  هاانحصاری -چند»از نظر برخی دیگر از محققین  

نظر    ناپذیر اجتنابطلوع خورشید   که    6«.رسدمیبه  همان طور  حقیقت،  ستریت  در  وال 

 نوشته بود: 1999در  ایمقاله  در ژورنال

-سازی در صنایع، یکی پس از دیگری، توقف  پارچهیککه حرکت به سمت    رسدمی به نظر  

.  دو  شودمیباشد ... صنایع خودرو سازی جهان در شش الی هشت کمپانی ادغام    ناپذیر

 ی زمره دو شرکت در ژاپن و چند تا در اروپا در  شرکت خودرو سازی در ایاالت متحده،  

 ند. باشمیتنها بازماندگان احتمالی 

.  اساساً، رسدمیرسانا در جهان به زحمت به یک دوجین  - نیم  یعمده  ی  هاکنندهتعداد تولید  

ند.  ده کمپانی بر صنعت  کن میجهان را توزیع    یشده ّل موسیقی ضبط  تنها چهار کمپانی کُ 

 ی هاشرکت این    یهمهوا  یواسطه که به    رودمیط بوده، ولی انتظار  داروسازی جهان مسلّ 

نتوانند به خوبی در سراسر جهان    پیکرغول  بابت که مبادا به خاطر کوچک بودن  از این 

 ی بعدی باز هم کاسته شود. هاادغام از طریق  هاآنکنند، از تعداد  گریرقابت 

کلی در جهان نیز تنها سه کمپانی اهمیت داشته، که در این  ی غیرالهانوشابه در سوداگری  

ست، بخشی از فعالیت بازرگانی هاآنین  ترکوچک میان کمپانی کدبری شوئپس پی ا ل سی که  

کوال، که صدرنشین است، فروخت.  تنها - امسال به شرکت کوکا  یژانویه را در    اشالمللیبین

ی تجاری را در دست دارند.دو کمپانی بویینگ و ایرباس بازار هوانورد
7
 

 
4 UNCTAD, World Investment Report, 2010 (New York: United Nations, 2010), 17-18. 
5 Mark Casson, “Multinational Monopolies and International Cartels,” in Peter J. Buckley and 
Mark Casson, eds., The Economic Theory of the Multinational Enterprise (London: Macmillan, 
1985), 65; V.I. Lenin, Imperialism, the Highest Stage of Capitalism (New York: International 
Publishers, 1939). 
6 Galambos quoted in G. Pascal Zachary, “Let’s Play Oligopoly! Why Giants Like Having Other 
Giants Around,” Wall Street Journal, March 8, 1999. 
7 “Let’s Play Oligopoly!” Wall Street Journal. 
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، از ارتباطات دوربُرد و نرم افزار گرفته تا الستیک  هازمینه  یهمهاین چنین گرایشی در  

 یساالنهدر ارقام  توانمیخودروها و غیره، کامالً مشهود است.  این واقعیت را به وضوح 

ش بوده و به رقم  به طور ثابتی در حال افزای  2007ادغام و کسب مالکیت دید که تا سال  

ی گذارسرمایهدالر رسید.  هم چنین، افزایش وسیع در    )بیلیون( هزار میلیارد  4.38نجومی  

ی  هانشانهاز رشد درآمد جهانی بوده، یکی دیگر از   ترسریعمستقیم خارجی نیز که رشد آن 

این رو، سهام داخلی  از  از    ان  گذارسرمایه  8چنین گرایشی است.   درصد تولید    7خارجی 

نگاه بالغ گردید )  2009درصد در سال    30به رقم تقریبی    1980ناخالص جهان در سال  

این اعداد و ارقام    هاملیّتی-چند   یفزاینده(.  در نشان دادن قدرت  1  یشمارهنمودار  شود به  

که   زیرا  بوده  واقع محتاطانه  گوناگون بستهاشکلبه  این  - و-ی  میان  نظیر  اهشرکتبند   ،

را    هاشرکتجهانی این    یسلطهانه به منظور بسط  آورفن   ی  هاتوافق و    راهبُردیی  هاائتالف

ی به اندازدستبرای    هاملیّتی-عظیمی که چند  ی  هاکاریپیمان.  از آن گذشته،  شودمیشامل ن

انجام    ی  هاپهنهتمامی   نیز مورد  دهمیاقتصاد جهانی  ن  رسیحسابند  بگیرمیقرار  دین د.  

باعث ایجاد نظام اقتصاد   هاملیّتی-ی گوناگون دیگر، گسترش سریع چندهاشیوهطریق و به  

باالی جهان -، به طوری که اکنون درآمد تعداد پانصد شرکت ردهشودمیی ترمتراکمجهانی 

 9د. باشمیجهان  ددرآم ُکلّ  درصد 40تا  35معادل 

 
8  inward stock    یاFDI stock    وابسته )شامل سودهای تقسیم    یهاشرکت  یاندوختهعبارت است از کل ارزش سرمایه و

 وابسته به کمپانی مادر.  یهاشرکت هایبدهکاریناشده( که قابل استناد به کمپانی مادر بوده، به افزایش کل 
 نگاه شود به: هاداده برای تحلیل و بررسی این  9

John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, and R. Jamil Jonna, “Monopoly and Competition in 
the Twenty-First Century,” Monthly Review 62, no. 11 (April 2011): 10-11. 
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 198010-2009ی مستقیم خارجی به درصد درآمد جهانی، گذارسرمایه : 1نمودار 

کشور   هاده   به جای فعالیت در یک کشور واحد در   پیکرغول  یهاشرکتاز آن جایی که  

یافته است.  این روند در نمودار   یپهنهفعال هستند، فرآیند تولید به    مختلف جهانی انتقال 

 یهاشرکت  در  اشتغال  میزان  با توجه به رشد سریع نسبت دارایی، فروش، و  2  یشماره

نشان داده شده است.     11اولملیّتی طراز  -چند  غیرمالی )غیربانکی(  وابسته به صد شرکت

ی است که یهاشرکترایی  دا  مجموعی این صد شرکت براساس  بندرده   الزم به تذکر است که

 هایوابسته،  1990، تا سال  شودمی.  همان گونه که در این نمودار مشاهده  اندوابسته  هاآن به  

ّل دارایی سوم کُ -ملیّتی غیرمالی طراز اول جهان تنها حدود یک -صد کمپانی چند   این  خارجی

  را به خود اختصاص   هاملیّتی-ّل تعداد شاغلین این چنداز نصف میزان فروش و کُ   ترکمو  

داشت قرار  به طور عمده در کشورهای مادر  تولید  اما،  داده، و  ملیّتی  - چند  یهاشرکت.  

 
10 UNCTADStat, United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), 
http://unctadstat.unctad.org  (Geneva: Switzerland, 2011). GDP and FDI are in current U.S. 
dollars. 

  های وابسته».  اندشده ی بندرده شان ی خارجیهادارایی یپایهملی تی غیرمالی است که بر  -چند یها شرکتاین سیاهه شامل  11
را در دست دارند.  در    ها آندرصد از مالکیت    10  کم دستِمادر    ی اهشرکتی هستند که  یهاشرکتطبق تعریف،    «خارجی

 مواردی که دارایی خارجی، فروش یا تعداد شاغلین گزارش نشده، شرکت مادر از سیاهه حذف شده است. 
درصد مالکیت تعریف شده است.     10بر اساس    « خارجی  یوابسته»سازمان ملل متحد،    ی وسعهکنفرانس بازرگانی و ت  نظر نقطهاز  

ی اقتصادی ایاالت  هازیابیخوانی دارد.  در حالی که دفتر ار پول نیز هم المللیبیناین تعریف در عین حال با رویکرد صندوق 
 د.کن میدرصد استفاده  50متحده از حدِّ نصاب 

http://unctadstat.unctad.org/
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خارجی وابسته    یهاشرکتی به دست  ترقاطعتولیدات خود را به طور    2008مزبور تا سال  

طوری  ،  اندبودهسپرده   به  به  نزدیک  حاضر  حال  در  و    هادارایی   لّ کُ   از  درصد  60که 

اختصاص  وابسته یهاشرکتبه   هاکمپانیّل فروش این کُ  از درصد 60ن، و بیش از کارکنا

 . دارد

 

ملیّتی طراز اول -شرکت چند صدیکخارجی در دارایی، فروش، و تعداد شاغلین  یوابسته یهاشرکت : سهم 2نمودار 

 12جهان

ی ایاالت متحده به سمت تولید در ابعاد واقعاً جهانی  آساغول  یهاشرکتی اخیر،  هادهه در  

ّل دارایی، میزان فروش، و تعداد  ی مربوط به کُ هاده ، دا1  یشماره.  در جدول  اندآورده روی  

ملیّتی  -چند  صدیکملیّتی ایاالت متحده که در میان  -کارمندان و کارگران هژده شرکت چند

ست.  الزم به توضیح است که به دلیل عظمت عرضه شده ا  اندگرفته طراز اول جهان قرار  

ملیّتی طراز  - شرکت چند  صدیکی  بندرده بازار داخلی در ایاالت متحده و از آن جایی که  

دارایی   اساس  بر  از   هاآن خارجی    هایوابستهاول جهان صرفاً  تعداد  این  تنها  انجام شده، 

این .   اندبودهدر این سیاهه    ی ایاالت متحده واجد شرایط الزم برای قرار گرفتنهاکمپانی

ملیّتی ایاالت  -چند  یهاشرکت  لّ از دارایی، فروش، و اشتغال کُ   ایعمدهسهم  هژده کمپانی  

ملیّتی  -چند  یهاشرکتاز کّل دارایی    هاکمپانی.  سهم این  نددهمی را به خود اختصاص    متحده

ر اختیار داشته، در حالی  را د  هاآن ّل فروش  درصد از کُ   28درصد بوده، و    16ایاالت متحده  

 
12 UNCTAD, World Investment Report (New York: UNCTAD, 1993, 2002, and 2010). 
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ملیّتی -چند یهاشرکتتعداد کارگران و کارمندانی که برای   لّ درصد از کُ  23که نزدیک به 

و تولید این هژده    هادارایی  مجموع  بیش از نیمی از   13ند را به اشتغال خود دارند.کنمیکار  

در میدان    هاآن میزان حضور    گربیان بوده، که    هاآن شرکت در ارتباط با وابستگان خارجی  

 انحصاری جهانی است. -رقابت و همآوردی چند

شاهد   هاشرکت این    2000-2008ی  هاسال پیداست، بین    1  یشمارههمان طور که از جدول  

خارجی وابسته بودند.  برای    یهاشرکتاشتغال    در دارایی، فروش، و  ایمالحظه ازدیاد قابل  

اشتغال   و  فروش،  دارایی،  سهم  به   ی هاشرکتمثال،  الکتریک  جنرال  به  وابسته  خارجی 

درصد،    50به میزان    2000درصد در سال    46درصد، و    38درصد،    36ترتیب از میزان  

که جنرال افزایش یافت.  بدین ترتیب مشخص است    2008درصد در سال    53درصد، و    53

 جهانی است.  یکنندهایاالت متحده نبوده بلکه تولید   ی کنندهالکتریک دیگر یک تولید 

وابسته به کمپانی خودرو سازی فورد از این هم    یهاشرکتافزایش دارایی/فروش/اشتغال  

-2008ی  هاسالخارجی وابسته به این شرکت بین    یهاشرکتبوده است.  دارایی    تربیش

ی فورد افزایش یافت.  در همین فاصله،  هادارایی درصد کل    46درصد به    7از میزان    2000

  59درصد به   53درصد و  30وابسته نیز به ترتیب از    یهاشرکتمیزان فروش و اشتغال  

فورد به عنوان کمپانی مادر تنها سهمی    2008درصد رسید.  بنابراین، در سال    58درصد و  

 . دادمیا به خود اختصاص درصد از کل فروش و اشتغال ر 40حدود 

 یهاشرکت کوال در استخدام  - نیروی کار  کمپانی کوکا  مجموع  درصد از  86در همین سال،  

 خارجی بودند. یوابسته

 
13 In accord with UNCTAD data, U.S. totals are for nonbank U.S. parents and nonbank majority-
owned Foreign Affiliates. See Chart 1 and Kevin B. Barefoot and Raymond J. Mataloni Jr., “U.S. 
Multinational Companies: Operations in the United States and Abroad in 2008,” Survey of 
Current Business 90, no. 8 (2010), Tables 16.2 and 18.2. The percentages for foreign affiliates are 
12, 24.6, and 22.8 percent of assets, sales and employment respectively. 
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ی بر بندرده) 2008و   2000ی هاسالملیّتی ایاالت متحده در  -شرکت چند 18: دارایی، فروش، و میزان اشتغال  1جدول 

 14وابسته( یهاشرکت اساس میزان دارایی 

  ی شمارهملیّتی ایاالت متحده، اسامی که در جدول  -چند  یهاشرکت  شدن-المللیبین  یزاویه از  

 یمجموعه موارد است.  با این حال، اگر که    ترینافراطی فهرست شده به واقع معّرف    1

 ی هاشرکت، و هم چنین  ترکوچک  یهاشرکتملیّتی ایاالت متحده را )که  -چند  یهاشرکت

سوم -، دو2008که در سال    بینیممی( در نظر بگیریم،  شودمیمالی و غیرمالی را نیز شامل  

ی مادر )در ایاالت متحده(  ها کمپانی، و اشتغال به  ایسرمایهی  هاهزینه ّل ارزش افزوده،  کُ 

مربوطه تعلق داشت.  اما، نکته این جاست    خارجی    یوابسته  یهاشرکتسوم آن به  -و یک

به میزان    2008ی مادر از مجموع ارزش  افزوده پس از دو دهه در سال  هاکمپانیکه سهم  

 
14 Source: UNCTAD, World Investment Report (New York: UNCTAD, various years). 

 ند. باشمی 2003مربوط به سال   اند شده نشان داده   †بوده و ارقامی که با  2001مربوط به سال  اندشده ارقامی که با * مشخص 
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هر چه    شدن-المللیبینگرایش قوی به سمت    گرنشاندرصد کاهش یافته بود، امری که    10

 15د. باشمیّل ی ایاالت متحده به مثابه یک کُ هاملیّتی-چند تربیش

قدرت   انواع گوناگون   المللیبینانحصاری    یسرمایهمتمرکز     اقتصادی  در عین حال،  در 

مسئله سبب گردید که ند.  همین  کنمیجهانی ایجاد    یهاشرکتیی مشهود است که  هاائتالف

ویتر دین  استنلی  مورگن  ارشد  اقتصاددان  کوئنلن،  سال  16ژوزف  در  اصطالح    2001، 

ی مستقیم  گذارسرمایهبازرگانی و »که  گویدمی را به کار برد.  وی  «ائتالفی داریسرمایه»

   « .رودمیخارجی، اگرچه تنها وسیله نبوده، اما ابزار اصلی در مشارکت جهانی به شمار  

از    هایاهر عبارتند  قراردادهای    کاریپیمان)یا    سپاریبرون قراردادهای  »دیگر  ثانوی(، 

تولید، و   یپروانه ، اعطای امتیاز، اعطای  برداریبهره  یآماده  هایبنگاه  تصاحبمدیریت،  

نفت    یهاشرکت، به ویژه  کاومعدن  یهاشرکتو    هاحکومتمشارکت در تولید ]معموالً میان  

ی هامشارکتو    هاائتالفچه که به ویژه از اهمیت برخوردار است ... برآمدن  و گاز[.  آن  

ی جهانی بارز هاادغام تصاحب و    یاندازهگذشته تقریباً به    یدهه بوده که در یک    راهبُردی

است. در     «بوده  مثال،  فورد  هادهه برای  خودروسازی  کمپانی  نود،  و  هشتاد   هاده ی 

ی  هاکنندهی قطعات مورد نیازش، با تأمین  هاکنندهی جهانی را با تأمین  آورفن   ینامهتوافق

ی خودروسازی امضاء هاکمپانیی افزارگان، و با دیگر  هاکنندهی تولید، با عرضه  آورفن 

 کرده بود. 

تعداد »که در  ند باشمی  دیگر در این زمینه ینهنمویک  جهان یعمدههواپیمایی  یهاشرکت

از  انگشت ا الینس     «.اندشده ی کالن جمع  هاائتالف شماری  استار  به  ائتالف موسوم  مثالً، 

هواپیمایی یونایتد ایرالینز، کانتیننتال ایرالینز، و یو اس ایرویز )ایاالت متحده(؛    یهاشرکت

لوفت )بریتانیا(؛  آی  ا م  بی  )کانادا(؛  کانادا  )بلژیک(؛  ایر  ایرالینز  براسلز  )آلمان(؛  هانزا 

ایر )اسپانیا(؛ ت پ پورچگال )پرتقال(؛ الت پولیش  سوییس )سوییس(؛ آسترین )اتریش(؛ سپین

س )اسکاندیناوی(؛  س ا ی ا  ینز )لهستان(؛ کوریشا ایرالینز )کروآسی(؛ آدریا )اسلوینیا(؛ ا  ایرال

ایر )مصر(؛ تای )تایلند(؛  ژین )یونان(؛ تورکیش ایرالینز )ترکیه(؛ ایجبت)فنالند(؛ ا ی  1بلو

نیو ایر  )برزیل(؛  تام  )سنگاپور(؛  ایرالینز  ا فریکن  -سینگاپور  ساوت  نو(؛  )زالند  زیلند 

ی جنوبی(؛ و ایر چاینا  شیانا ایرالینز )کرهی )ژاپن(؛ ا یی ا ن ا  یرالینز )آفریقای جنوبی(؛ ا  ا

شرکت هواپیمایی یونایتد و شرکاء آن با برپایی چنین  ».  در این ائتالف  شودمی)چین( شامل  

توانستند   اشتراک    -ائتالفی  به کارگیر هاداراییاز طریق  قابلیت  مانند هواپیما،  ی  ی خود، 

به    -خرید هواپیما    یبرنامهکارآموزی، و یا حتّا    هایبرنامهضوابط همسان، خدمات غذایی،  

این امر، در اساس، ایجاد یک    ینتیجه   «ی خود کم کنند.ها هزینهشکل بسیار مؤثّری از  

ناوگان جهانی از هواپیماهایی است که به فرماندهی تنها یک حامل، در این مورد یونایتد،  

 
15 Barefoot and Mataloni, “U.S. Multinational Companies,” 207. 
16 Morgan Stanley Dean Witter & Co. 
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گونه کالن کندیمفعالیت   این  به   هاائتالف-.   چندینهدر خدمت   المللی بینانحصاری  -سازی 

 قرار دارد. 

ی دنیا باشد، مجبور  هاکمپانینیز که شاید یکی از قدرتمندترین    17حتّا کمپانی مایکروسافت »

اریکسن با  جمله  )از  است  شده  استراتژیک  پیمان  چندین  به  ورود  تله18به  بریتیش   ،-

ی  هاکمپانی، و دیگران( ... مایکروسافت نیز مانند بسیاری از 20، تلمکس 19شنز کیکامیونی

جهانی قرار داده، تا از آن طریق قادر به    یمنظومهخود را در مرکز یک    خواهدمیدیگر  

 21«ا عمال قدرت بر منابع جهان باشد.

ملیّتی بخش بزرگی از بازرگانی جهانی -چند یهاشرکتتوسط  سپاریبرون در حال حاضر 

درصد از بازرگانی دنیا با  40 کمدست  .  براساس یک برآورد سرانگشتی، شودمیرا شامل 

است.   سپاریبرون خورده  بازی    کاریپیمان   22گره  میان  این  در  را  بزرگی  نقش  ثانوی 

داکندمی براساس  تعداد  هاده.   متحد،  ملل  سازمان    ثانوی    کاریپیمانی  هانامهتوافقی 

 یهاشرکتی جهانی و  هاکمپانی   23.زندمی ملیّتی اکنون سر به صدها هزار  -چند  یهاشرکت

ی بیگاری متکی  هاکارگاهواحد  کار بر    یهزینهین  ترکمبه    یابیدست برای    هاآن وابسته به  

کامالً شناخته شده    ینمونهند.  نایکی یک  شومیاداره    هاآن ان ثانوی  کارپیمانبوده که توسط  

تمامی تولیدات خود   24«تهیکمپانی میان»در این مورد است که به مثابه یک به اصطالح  

ی جنوبی، چین، اندونزی، تایلند، و مانند کرهان ثانوی در کشورهای آسیایی  کارپیمان را به  

ی قطعه   52دارای    شدمیتولید    1996.  یک جفت کفش نایکی که در سال  سپاردمیویتنام  

 .شدمی تولیدان ثانوی در پنج کشور مختلف کارپیمانمتفاوت بود که توسط 

تعداد هفتاد میلیون جفت کفش تولید کرده    1996تنها در سال    در اندونزی، جایی که نایکی

سنت    15ند تنها  کردمیجوانی که روزانه یازده ساعت کار    دختران  نود به  یدههبود، در  

اندونزیشدمیدر ساعت مزد پرداخت   ی که برای نایکی  هایبنگاه]شاغل در    .  کارگران 

  ، درآمدی ت درآمد داشتنددالر در ساع  2حدود    به طور میانگین  روزانه  ند[کردمیکفش تولید  

 
17 Microsoft 
18 Ericsson 
19 British Telecommunications 
20 Telmex 
21 Joseph P. Quinlan, Global Engagement (Chicago: Contemporary Books, 2001), 37-41; 
UNCTAD, The Universe of the Largest Transnational Corporations (New York: United Nations, 
2007), 3. 
22 Wladimir Andreff, “Outsourcing in the New Strategy of Multinational Companies: Foreign 
Investment, International Subcontracting and Production Relocation,” Papeles de Europa 18 
(2009),19. 
23 Keith Cowling and Roger Sugden, Beyond Capitalism (London: Pinter Publishers, 1994), 35. 
24 hollow corporation 
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نشنال مانیتور  که مالتی  ایسبهزیادی زیر خط فقر قرار داشت.  براساس محا  یفاصله که به  

نیروی کار برای تولید یک جفت کفش    یهزینهانجام داده بود، کّل    1990در اواخر سال  

نها معادل ، تشدمی تماماً در ویتنام ساخته    چهچنان دالر،    149.5بسکتبال به قیمت فروش  

 25. بودمیفروشی آن در ایاالت متحده -درصد قیمت ُخرده-دالر، یعنی فقط یک 1.50

ید، نما میاش در فرآیند تولید را حذف  ان ثانوی که نقش مستقیمکارپیماننایکی با استفاده از  

توانسته که از اشکال شدید ستم بر کارگران بهره برده، در عین حالی که به سادگی از زیر 

ر هر گونه انتقادی در ارتباط با این گونه استثمار فاحش شانه خالی کند.  برای نمونه، یک  با

یی در شهر هو شی  هاخانههنگام سرکشی به یکی از کار  1997کار در سال    یادارهبازرس  

، مشاهده نمود که یکی از مدیران شدمیثانوی تایوانی نایکی اداره    کارپیمانمین که زیر نظر  

نفرشان    15ند تا  کارگر را مجبور ساخته بود که آن قدر دور ساختمان کارخانه بدو    56تعداد  

برداری کانال  که یک گروه فیلم  1998از فرط گرما و خستگی از پا درآمدند.  در اوایل سال  

به سر    ESPNورزشی   مین  کاربردمیدر شهر هو شی  از  یکی  در  به هاخانه،  متعلق  ی 

ای نایکی مشاهده نمود بود که یکی از مدیران قسمت، کارگری را به  ثانوی کره  کار پیمان

تنبیه بهانه سیلی مورد  با ضربات  بود  نکرده  پخش  درستی  به  را  چسب  ظاهراً  که  این  ی 

، و یا در مورد دیگری مشاهده کرده بودند که یکی از مدیران با پرت دادمیفیزیکی قرار  

قرا هدف  را  کارگری  کفش  به  کردن  پاسخ  در  نایکی،  میلیاردر  نایت،  فیل  بود.   داده  ر 

بدرفتاری این گونه  که  شدمیها  انتقادهایی که در مورد  بوده و    کارپیمان  هااین، گفته بود 

باشند. هاکمپانی داشته  قرار  نایکی  مدیریت  یا  مالکیت  تحت  نیستند که  بعداً     26یی  اگرچه، 

کاری   ضوابط  نایکی  برای  ایتازهشرکت  بر    سپاریبرون   را  کماکان  اما  نمود،  اتخاذ 

در حدّ    هاآنی بیگاری متکی است، که استثمار نیروی کار در  هاکارگاهان ثانوی و کارپیمان

 27د.باشمیاعالء 

چند رقابت  میدان  در  ماندن  باقی  برای  ریباک،  همانند  نایکی،  رقبای  که  است  - طبیعی 

عمال فشار بر  و ا    سپاریبرونمشابهی از    شکالای ندارند جز آن که از ا  انحصاری چاره

ان ثانوی جهت پایین  کارپیمانی بیگاری زیر نظر  هاکارگاهکارگران از طریق استفاده از  

ی سود  همسان استفاده نمایند.  در هاشیه به حا  یابیدستی واحد  کار و  هاهزینه نگه داشتن  

 
25 Walter LaFeber, Michael Jordan and the New Global Capitalism (New York: W.W. Norton, 
2002), 107, 126, 147-49; Richard J. Barnet and John Cavanagh, Global Dreams: Imperial 
Corporations and the New World Order (New York: Simon and Schuster, 1994), 326-27; Jeff 
Ballinger, “Nike Does It to Vietnam,” Multinational Monitor 18 no. 3 (March 1997). 
26 Anita Chan, “Nike and its Satanettes” (1999), http://business.nmsu.edu. 
27 “Nike’s New Game Plan for Sweatshops,” Bloomberg Business Week, September 20, 2004, 
http://businesweek.com. On the general issue of sweatshops in international textile and shoe 
production see Robert J.S. Ross, Slaves to Fashion: Poverty and Abuse in the New Sweatshops 
(Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004). 

http://business.nmsu.edu/
http://businesweek.com/
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سنگاپوری   کارپیمانی ملی کار منتشر شده آمده است که  گزارشی که اخیراً از سوی کمیته

سال   در  که  ]ایاالت   2010اوشن سکای  فوتبال  ملی  لیگ  ورزشی  پیراهن  تولید  سفارش 

ی خود در ال سالوادُر به زنان کارگری هاکارگاهمتحده[ را از ریباک دریافت کرده بود، در  

داخت.  با  پرمیسنت مزد    8راهن تنها  ، به ازاء هر پیندبود  شدهکه برای این کار استخدام  

ُخرده قیمت  که  این  به  پیراهن -توجه  این  بوده،    25ها  فروشی  این  »که    بینیممیدالر  مزد 

 28« فروشی بوده است.-درصد قیمت تک  0.3کارگران صرفاً 

بیش و    یهاشرکت»که به موازات این که    گویدمیبییآتریس آپه، کارشناس اقتصاد سیاسی،  

غیرهاالیتفعی  تربیش ساخته-ی  بیرونی  را  خود  تکیه  «استراتژیک  بر   هاآنی  و 

مستقیم  گذارسرمایه مالکیت  یا  خارجی  مستقیم  کماکان  شودمی  ترکمی  از  »،  باالیی  سطح 

ند.  ولی، این چنین گرایشی در تعریف  کنمیحفظ    «ان ثانویکارپیمان  یواسطهکنترل را به  

از   بر  -چند  یهاشرکترایج  ا  گذارسرمایه  یپایهملیّتی  شکال  ی مستقیم خارجی، که تمامی 

چند قدرت  واقعی  میزان  ترتیب  بدین  و  نموده  را حذف  نامستقیم  پنهان   هاملیّتی-کنترل  را 

را در چین به    اشهایید کاالی مانند نایکی و ا پل )که تولیهاشرکتدد.   گرنمی ساخته، لحاظ  

درستی  گذمیثانوی    کاریپیمان به  قلمداد  -چند  یهاشرکتارد(  انحصاری  ند.   شومی ملیّتی 

  المللیبینی مستقیم خارجی، از طریق کارکرد  گذارسرمایهبه رغم فقدان نسبی    هاشرکتاین  

 بند. یامیباالیی دست  ی سود بسیار  هاشیهبر خطوط تأمین خود به حا  راهبُردیو ا عمال کنترل  

ی مستقیم خارجی  گذارسرمایهی هم که دارای سطح باالیی از  ی ها شرکتبه عالوه، بسیاری از  

قرار دارند.   نیز    المللیبین  یعمده ان  کارپیمان  یزمرهبوده، مانند جنرال الکتریک، خود در 

که جنرال الکتریک برای تأمین قطعات الکترونیکی مورد   بینیممیبه این خاطر است که  

چینی به   کارپیمان  و  29ترانیکز ثانوی سنگاپوری به نام فلکس  کارپیماننیازش به شدت به  

  کار پیماناین است که یک    کاریپیماندنیای    هایگیویژهد.  یکی از  باشمیمتکی    30نام کلون

ی مختلف، که در این رابطه به آساغولن شرکت  برای چندی  زمانهمممکن است که به طور  

با   رقابت  فلکسکنمی  کاریهم  دیگریکجای  شرکت  کند.   کار  از ند،  یکی  که  ترانیکز 

د، نه تنها جنرال باشمیان جهان در تولید قطعات و کاالهای الکترونیکی  کارپیمانین  تربزرگ

 
28 Mujeres Transformando and Institute for Global Labour and Human Rights, “Ocean Sky 
Sweatshop in El Salvador: Women Paid Just 8 Cents for Each $25 NFL Shirt They Sew” 
(Pittsburgh, PA: The National Labor Committee, January 24, 2011), 
http://www.globallabourrights.org. See also Bernard D’Mello, “Reebok and the Global 
Sweatshop,” Monthly Review 54, no. 9 (February 2003): 26-40. 
29 Flextronics 
30 Kelon 

http://www.globallabourrights.org/
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ت ا ند ویتول، کامالکتریک، بلکه هم چنین هانی نی، نورتل، و دیگران را نیز تأمین  پک، پر 

 31. کندمی

 المللی بینانحصاری  -درک چند برای   نظری موانع

  المللیبین  یفزایندهی اقتصادی و سیاسی آن چنان بر به اصطالح رقابت  هابحثمتأسفانه،  

، به طور  هاچپتر، حتّا از سوی متمرکز بوده که رشد واقعی یک اقتصاد جهانی انحصاری

 ی سلطه عمده نادیده مانده است.  آن چه که درک چرخش به سمت یک اقتصاد جهانی تحت  

چندهم/گریرقابت پنج    المللیبینانحصاری  -دستی  به  اساساً  ساخته،  دشوار  چنین  این  را 

 تفکر ما مرتبط است:  ینحوهمشکل رایج در 

اقتصادی، به جای یک نگرش  هامقوله این گرایش که به   .1 از  المللیبینی  ، صرفاً 

 ؛شودمی هدیدگاه ملی پرداخت

 ؛هاشرکت، بدون ارزیابی مشخص از قدرت «بازار» گی بتواره .2

 یم؛ا نامیده «رقابت یمقولهمبهم بودن »آن چه که ما آن را  .3

ارتباطات موجب    یزمینهدر    ی نوینآوری هافن و    شدنمالیاین انگاشت که گویا   .4

 ناپذیر شده است؛ -به راه افتادن رقابت جهانی توقف

را به غلط رقابت   هاسرمایهکه رقابت میان    المللیبینیک اشتباه رایج در سطح   .5

 د. گیرمیمیان کارگران در نظر 

رقابت   سر  بر  بحث  ملت  گاهجای از    المللیبینهنگام  مفروضی  -هر  از    –دولت  ویژه  به 

همتای اقتصادی در اقتصاد  بی  مونیهژه ایاالت متحده که مدت درازی است که از    اهگایج

صرفاً در حال افزایش   المللیبینفرض بر این است که رقابت در سطح    –  بردمیجهان بهره  

رکز صنعتی و میزان انحصار در  که در روند تم  رسدمینظر    و به ظاهر این گونه بهبوده  

- شدن چندک.  شاید بهترین مثال در این مورد ُشل زدسامیخدشه وارد  آن کشور مفروض  

به  هاکمپانیسخت  -و -ساالری سفت دیترویت  در  ایاالت متحده   ی واسطهی خودرو سازی 

  شودیمداده    تمیز  ترکمخارجی، به ویژه ژاپنی، باشد.  اما، آن چه که    یهاشرکت  یمداخله 

این است که چنین تضعیفی به واقع بخشی از چرخش به جانب تراکم و تمرکز فرآیند تولید  

رقابت    یصحنهی ایاالت متحده ]در  هاکمپانیدر حالی که  »بوده است.    المللیبین  یپهنهدر  

چندهادهه در   شدند،  رانده  حاشیه  به  صنایع  از  رشته  چندین  در  هشتاد[  و  هفتاد  -ی 

 
31 Beatrice Appay, “Economic Concentration and the Externalization of Labour,” Economic and 
Industrial Democracy 19, no. 1 (1998), 161; Yadong Luo, Multinational Enterprise in Emerging 
Markets (Copenhagen: Copenhagen Business Press, 2002), 199-200. See also Keith Cowling and 
Roger Sugden, Transnational Monopoly Capitalism (New York: St. Martin’s Press, 1987), 3, 88-
90. 



 انحصاری  ی سرمایه شدن    المللی بین 

 

این   ینتیجهوجود گذاشتند ... فارغ از این که    یعرصه پا به    ایتازهجهانی  ی  هاانحصاری 

باشد،   رقابتی چه  پا  چنین  قوی  احتمال  به  که  انحصاری جهانی  -چندد،  گیرمیاما، شکلی 

)جنرال موتورز و    هاآنملیّتی که دو تای از  -در حقیقت، پنج شرکت چند    32«.خواهد بود

فورد( از ایاالت متحده هستند، در حال حاضر تقریباً نیمی از تولید خودروی جهان را به 

ند، در حالی که تعداد ده شرکت کنترل بیش از هفتاد درصد از تولید  دهمیخود اختصاص  

انحصاری در تولید خودرو هم اکنون در مقیاس جهانی وجود  -جهان را در دست دارند.  چند

 33جهانی فعال هستند. یپهنهعمده در این صنعت در  یهاشرکتاشته، و تمامی د

تعیین روابط اقتصادی بر حسب جریانات و نیروهای اقتصادی    ،ما  گیاندیشه مانع دوم در  

نقش    –بازار    –انتزاعی   که  حالی  در  بوم    آسا غول   یهاشرکتبوده  به  دادن  در شکل    را 

نادیده   در    یهایدیم.   گیر میاقتصادی  آزاد  امروز    ینظریهبازار  چندانی   معنایاقتصادی 

  مالحظات  ، و نیز به طور ضمنی تمامیکنار زده  نداشته به جز این که آشکارا ]نقش[ دولت را

در درون اقتصاد    -ند  کنمیبازی    آساغول   یهاشرکتیعنی نقشی که    –پیرامون قدرت نهادی  

 34د. گیرمیرا نادیده 

راه   بر سر  دیگر  مانع جدی  مفهوم    ورزیاندیشهسوم،  پیرامون  در سردرگمی موجود  ما 

زیرا که رقابت از یک سو عموماً در چارچوب علم اقتصاد درک و   –رقابت نهفته است  

.  در  شودمیتعریف شده، و از سوی دیگر به مفهوم روزمّره و مصطلح آن به کار برده  

کوچک   یهاشرکتتئوری اقتصادی، رقابت به معنای کامل کلمه بر وجود شمار زیادی از  

قدرت کنترل بازار را به تنهایی ندارد.  اگرچه رقبای دیگر   هاآن مبتنی است که هیچ کدام از  

 ً   ا هشرکتی مستقیم میان دآوراز این روست که هم هستند.  ناشناخته   عینیت دارند، اما اساسا

رقابت از این دیدگاه نگریسته شود، همان گونه   یمقولهبنابراین، اگر به     بسیار نادر است.

، روشن خواهد شد  اندنموده، از جمله میلتن فریدمن، نیز اشاره  هاآن که بسیاری از اقتصادد 

برتری غالباً  که  که  شدیدی  چند  نمایویژهجویی  نظرگاه  -بازارهای  از  بوده،  انحصاری 

 36«رقابت. یمقولهمبهم بودن »لذا،   35تر بوده تا به رقابت. به انحصار نزدیک اقتصادی 

 
32 Louis Galambos, “The Triumph of Oligopoly,” in Thomas Weiss and Donald Schaefer, ed., 
American Economic Development in Historical Perspective (Princeton: Princeton University 
Press, 1994), 252. 
33 World Motor Vehicle Production 2009, “OICA Correspondents Survey without double counts,” 
http://oica.net. 
34 See James K. Galbraith, The Predator State (New York: Free Press, 2008), 19-24. 
35 Milton Friedman, Capitalism and Freedom (Chicago: University of Chicago Press, 1962), 119-
20. 
36 Foster, McChesney, and Jonna, “Monopoly and Competition in the Twenty-First Century,” 13-
19. 

http://oica.net/
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برتری چنین  دیالکتیکی  همتای  واقع،  چندبه  رقابت  -جویی  اشتباه  به  غالباً  )که  انحصاری 

تلقی   تبانی است، به ویژه در جایی که خطر مخّرب  گردمیمحض  د( گرایش در راستای 

منطق    انحصاری  یسرمایهمطرح باشد.  سوییزی و باران در کتاب    هاغولجنگ قیمت میان  

 ند:ادادهاین فرآیند را به خوبی توضیح 

ند که  کن می... یکی از چند شرکتی است که کاالهایی را تولید    آساغول   ی  نوع  یک شرکت  

کمن توان یم ج- و- د  برای  گای بیش  مناسبی  این   دیگریکزین  از  یکی  که  هنگامی  باشند.  

، تأثیر آن بالفاصله از سوی دیگران  کندمی[ در قیمت ]کاالهای[ خود تغییر ایجاد  هاشرکت ]

تصمیم بگیرد که قیمت کاالهای خود را کاهش دهد، احتماالً   A.  اگر شرکت  شودمی احساس  

 یهاشرکت ی  هامشتریاصلی آن جذب    آمدپیخواهد شد، اما    مندبهره   ایتازه از تقاضاهای  

B  ،C  و ،D    تمایلی به واگذار کردن    هاشرکت خواهد بود.  واضح است که این هیچ گونه 

 ترپایینی خود، حتّا اگر شده باشد  هاقیمت با پایین آوردن  پس    ، نداشته  Aبازار خود به شرکت  

صرفاً به   A یاولیه ، دست به تالفی خواهند زد.  در حالی که حرکت Aی شرکت هاقیمت از 

این   یهمهغایی ممکن است که به بدتر شدن وضعیت    ینتیجهمنظور افزایش سود بوده، اما  

 ختم گردد ... هاشرکت 

انحصاری، از این دست شرایط ناپایدار بازار کامالً رایج    داریسرمایه  یاولیه در دوران  

معاصر    داریسرمایه  ت غالب درتد، اما وضعی افمیگاهی اتفاق  - هنوز هم گه   هاگرچ  بود، و

  ریزی برنامه نگری و  بزرگ با میل شدیدی که به آینده  یهاشرکت نیست.  واضح است که  

داشته، از ]این چنین شرایطی[ نفرت داشته باشند.  بنابراین، پرهیز از رویارویی با چنین  

د، که برای چرخش منظم  گردمیتبدیل    هاکمپانی  مشیءخط ی نخست در  شرایطی به دغدغه 

 و سودآور سرمایه امری کامالً ضروری است. 

شکنی به عنوان  - قدغن نمودن استفاده از قیمت  یساده این چنین هدفی با توسل به تدبیر بسیار  

یک تصمیم  سالح جنگ اقتصادی حاصل گردید.  طبیعتاً این مهم به یک باره و یا به عنوان  

، مانند هر تابوی قدرتمند دیگر، تدریجاً نیز  شکنی- آگاهانه اتفاق نیفتاد.  تابوی مخالفت با قیمت 

ای طوالنی و اغلب دشوار و تلخ سر برآورد، و توانایی آن ناشی از این واقعیت از دل تجربه 

د قبول بوده است که در خدمت نیروهای قدرتمند جامعه قرار دارد.  مادامی که این تدبیر مور

بار از دنبال نمودن موّجه سود بیشینه  و به اجراء گذاشته شود، دودلی و عدم اطمینان زیان

زدوده خواهد شد. 
37
 

ارزیابی،   این  رشته   یهاشرکتبراساس  هر  در  حریفان  عمده  جاافتاده، صرفاً  ی صنعتی 

وزف شومپیتر  ی هستند که به قول ژاانحصارانه -نبوده بلکه در عوض رقبای چند  دیگریک

 
37 Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press, 1966), 
57-59. 
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ند.  با توجه به سرشت مخّرب جنگ باشمی  38«ی بر اساس منافع طرفینگذارقیمت»سرگرم  

شکنی  -ی است.  اصوالً، قیمتگذارقیمت  یپهنهدر    کاریهمبه سمت  غالب  ، گرایشهاقیمت

معموالً به طور همآهنگ،    هاقیمتمتمرکز نادر بوده، در حالی افزایش    در این گونه صنایع  

 د.پذیرمی ین شرکت در آن رشته، انجام تربزرگو عموماً تحت هدایت 

بحث ما این است که ماهیت رقابت با توجه به تراکم و تمرکز در مقیاس جهانی و زیاد شدن  

ند، هم در کنمیفرآیند تولید جهانی را کنترل    ایفزایندهملیّتی که به طور  -چند  یهاشرکت

ی گذارسرمایهسوی  -و -تغییر نموده است.  بنابراین، سمت  المللیبینلی و هم در سطح  سطح م

مسلّط     یهاشرکت   39د.باشمی  «انحصاری-رقابت چند»مستقیم به میزان زیادی محصول  

بر عناصر    هاآن، که فرآمد کنترل  انحصاری  تربیشبه مزایای هر چه    یابیدستکنونی برای  

  تر تمامبا سرسختی هر چه    زمان همند، در حالی که  کنمیگوناگون تولید و توزیع بوده، تالش  

  المللیبین در برابر هر گونه رقابت واقعی بر سر قیمت، نه تنها در سطح ملی بلکه در سطح  

 ند.کن می، مقاومت  نیز

ی  آوری هافن مالی و    یهسرمایچهارمین سد رایج در بینش ما این باور است که گویا رشد  

انحصاری/چند  ارتباطات   گرایشات  ضرر  به  را  بازار  رقابت  زیادی  میزان  به  -دیجیتال 

شدن تماماً به عروج و  و دیجیتالی   شدنمالیانحصاری افزایش داده است.  اما در حقیقت،  

مدرن    یهاشرکت شرایط را برای    مالی  یسرمایه مرتبط است.     آساغول  یهاشرکتبلوغ  

ه  راهم ساخته و به روند تمرکز سرمایه، به ویژه از طریق ادغام و تصاحب، شتاب بخشیدف

در د،  نمومیقدرت اقتصادی را تسهیل    ی  مل  گیپارچیکمالی که زمانی    یسرمایه.   است

را به    هاکمپانیمالی جهانی، نقش خود در تحکیم قدرت  -انحصاری  یسرمایهدوران کنونی  

دستخوش   ایفزایندهمالی خود به طور    یهاشرکت.  به عالوه،  ددهمیسطح جهانی تعمیم  

.   اندشدهسرمایه تبدیل    ی  فرامل  تراکم و تمرکز در مقیاس جهانی گشته، و به بخشی از کوچ  

زمانی تصور  آورفن  که  اطالعات  که   شدمیی  حالی  در  اکنون  باشد،  بزرگی  ترازگر  که 

ن قرار دارد، خود نیز دچار انحصارگرایی  شدانحصاری عموماً در خدمت تقویت روندهای  

 40جهانی شده است. 

رف مانع پنجم و نهایی را در مسیر درک گرایش موجود به سمت  یک اشتباه موضوعی ص  

دقیقاً چیزی که    –  هاشرکتبت میان  رقاکه    به این معنا،  دهدمین جهانی شکل  شدانحصاری 

دارند    هاآن اقتصادد نظر  دّ  م  رقابت  مبحث  کارگرانبا    –در  میان  گرفته    رقابت  اشتباهی 

 
38 Joseph A. Schumpeter, Capitalism, Socialism, and Democracy (New York: Harper and 
Brothers, 1942), 90. 
39 Edward M. Graham and Paul R. Krugman, Foreign Direct Investment in the United States 
(Washington, D.C.: Institute for International Economics, 1995), 193. 
40 John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, “The Internet’s Unholy Marriage to 
Capitalism,” Monthly Review 62, no. 10 (March 2011): 1-30. 
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 برداریبهرهکن، و با  -حکومت-و-بینداز-سیاست تفرقه  رانحصارات با اتکاء ب    41.شودمی

آمد -و-آزادانه رفتاز این واقعیت که در حالی که سرمایه قادر است که به هر کجای جهان  

به   اما  کار  نیروی  و امجموعه  یواسطهکند،  اقتصادی،  سیاسی،  فرهنگی،  دالیل  از  ی 

جغرافیایی عمدتاً فاقد این گونه آزادی بوده، به دنبال کسب امتیاز در بازارهای کار  محلی، 

ناشی از    یکنندهند.  در نتیجه، کارگران به شکلی فزاینده فشار شباشمیی، و ملی  امنطقه

ی که از نظر شرایط کاری و سطح  رقابت جهانی برای شغل و مزد را تحمل نموده، و در حال

شدن  ترریضاز ع وقفهبیبه طور  بزرگ اما یسرمایه، رودمیها جهان به قهقرا مزددست

.  این گونه رقابت میان کارگران از نظر هیچ  بردمیی سود بهره  هاشیهحا  تربیشهر چه  

نحله  از  رابطه  کدام  در  باید  اساساً  که  اقتصادی،  رقابت  اقتصاد  علم  و    هاشرکتبا  های 

 .شودمیی باشد، نامیده ن گذارقیمت

مارکسی، رقابت میان کارگران، به عنوان امری کامالً مجزا از رقابت میان    ینظریهدر  

طبقاتی مرتبط است.  این گونه رقابت    یمبارزه)یا رقابت به مفهوم درست آن( به    هاسرمایه

  ی ذخیره شکلی از کشاکش میان کارگران است که توسط سرمایه از طریق آفرینش یک ارتش  

کن با نیروی کار  -حکومت - و-بینداز-رد تفرقه.  این راهبُ شودمیان ایجاد  کاربیصنعتی از  

  ی ذخیرهاز قوای تازه نفس به صفوف ارتش    ایفزایندهثابت و    یعرضه تا    شودمیمازاد تلفیق  

ی چندان سرکش کاربیاشتغال ناپایدار و تهدید دایمی خطر    یواسطه جهانی را، که اکنون به  

خشونت ساختاری  »شناس فرانسوی،  یر بوردو، جامعهاز نظر پی   42نیست، تضمین نماید.

 شودمیر خود شامل  را نیز د  «ترس ناشی از خطر از دست دادن اشتغال»که    «یکاربی

د.  یا بهتر  باشمی «ُخرد-یکی از شروط اساسی کارکرد هماهنگ الگوی فردگرایی اقتصاد»

 صد یکمشهور ایاالت متحده نقل قول کنیم که تقریباً    دارسرمایهآن که از ساموئل اینسل،  

ظاهرسازی امروزین ]به اصطالح -ی آن دوران پیشاسال پیش از این و با صراحت لهجه

که بهترین کمک به باال بردن  دهدمی من نشان  یتجربه »وابط عمومی[ بیان نموده بود که ر

 43« ند.ایستادهصف طویل مردانی است که پشت درهای کارخانه در انتظار ا ،کار یبارآور

ملی که اغلب به عنوان بستری   گریرقابت  ایدئولوژی  البته به زبان    –شنویم  امروزه غالباً می

که گویا کارگران  - شودمیی طبقاتی به کار گرفته هارضایتینا  منحرف ساختن جهت   برای

 
د.  در حالی  باشمیبر سر بازارهای کاال/بازارهای فروش    هاشرکترقابت میان    ی باره رقابت در علم اقتصاد به طور عمده در 41

 که رقابت میان کارگران در بازار کار اساساً در بیرون از این پنداشت جای دارد.  برای اهمیت این تفاوت نگاه شود به: 
Cowling and Sugden, Transnational Monopoly Capitalism, 4. 
42 The role of “divide and rule” as a key strategy governing the actions of multinational 
corporations is discussed more fully under the section “The Law of Increasing Firm Size and the 
Rise of the Multinational Corporation” below. 
43 Pierre Bourdieu, Acts of Resistance: Against the Tyranny of the Market, (New York: The New 
Press, 1999), 98; Samuel  Insull quoted in Arthur M. Schlesinger, Jr., The Crisis of the Old Order 
(New York: Houghton Mifflin, 1957), 120. 
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از سوی کارگران مکزیکی، چینی، هندی،  ایفزایندهایاالت متحده برای یافتن کار با رقابت 

فزایش رقابت نبوده، رو هستند.  این گونه ابراز نظر، از دیدگاه ما بازتاب ا-به-و غیره رو

رشد   حاصل  از -چند  یهاشرکتبلکه  وسیعی  شمار  طریق  از  که  است  انحصاری  ملیّتی 

ان ثانوی خویش، و  کارپیمانی از  ترسیعخارجی، و به عالوه شمار و  یوابسته  یهاشرکت

ان ملی قادرند که در رابطه ریز نامهو بر   هاحکومتفاسد خویش بر    یسلطهبا سود جستن از  

کن خویش را به نحو احسن به کار بگیرند.   -حکومت -و-بینداز-رد تفرقهرگران جهان راهبُ با کا

د، وضعیت رقابت میان  گردمی  ترقطعی  یانحصار  یسرمایهشدن    المللیبینهر اندازه که  

این امر    ینتیجهند.   باشمیروی یک سّکه  -: این دو روند دوشودمی  تروخیمکارگران نیز  

و معیارهای   هاتعرفهباال رفتن نرخ استثمار )و میزان انحصار( در مقیاس جهانی است.   

موافقت طریق  از  سرمایه  مهار  برای  عمومنامهموجود  و    ی  ی   )گات(  بازرگانی  و  تعرفه 

کشورهای مرکز از میان برداشته شدند، زیرا   یسرمایهسازمان تجارت جهانی به رهبری  

امپراتوری بر این باور بودند که از قدرت کافی برای از میدان به در بردن    یهاشرکتکه  

این امر   ینتیجهی سرمایه که ی جهان پیرامونی برخوردار هستند.  حرکت آزادانه هاکمپانی

 داریسرمایهواقعی کارگران  بالنسبه ممتاز در کشورهای    مزددستبود، موجب گردید که  

شدن شرایط کار   تروخیمموجب    زمانهمکاهش یابد، در حالی که    مرکز ساکن مانده و یا حتّا 

 و زندگی اکثریت بزرگی از کارگران فقیرتر در کشورهای پیرامونی گردید. 

 ملیّتی -شرکت و پیدایش شرکت چند یاندازهقانون افزایش 

انباشت   داریسرمایه محور  بر  چیزی  هر  از  بیش  که  بوده  سیستمی  تولدش  بدو  همان  از 

 هاسرمایهو رقابت میان    –ه براساس کنترل و استثمار نیروی کار قرار داشته است  سرمای

تبدیل  -و -کار  گربیان قانونی  به  را  سریع  انباشت  که  است  تمامی  سامیسازی  بر  که  زد 

تولید  هاسرمایه "رشد  بود:  نوشته  مارکس  که  طور  همان  است.   شده  تحمیل  منفرد  ی 

که در هر فعالیت مفروض صنعتی به کار   ایسرمایهافزودن دایمی بر میزان    ،داریسرمایه

ی ذاتی  هاقانونرا به انقیاد    دارسرمایههر فرد    نیز  انداخته شده را ضروری ساخته، و رقابت

  داری سرمایه د.  ]این امر[ هر  آورمیینی بیرونی و گریزناپذیر، در، به مثابه قوانداریسرمایه

اش دایماً آن را گسترش داده، و تنها راه گسترش  زد که تا برای حفظ سرمایهسامیرا ملزم  

ت انباشت  نیز  است."   صاعدیسرمایه  در     44آن  طبیعی  به طور  سرمایه   ی رابطهانباشت 

حصار ابزار تولید در دست تعداد نسبتاً معدودی قرار تنگاتنگ با تراکم و تمرکز سرمایه و ان

 دارد. 

تاریخ   به  نگاهی  مشهورترین  هانشانه  توانمی،  داریسرمایهبا  که  را  چه  آن  ر گتحلیلی 

  گوید می نامیده مشاهده نمود.  وی    «شرکت  یاندازه قانون افزایش  »ملیّتی  -چند  یهاشرکت

 
44 Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 739. 
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از زمان شروع انقالب صنعتی، این گرایش وجود داشته است که تا ابعاد یک شرکت  »که:  

و بعد   شرکت ملیو سپس به یک    کارخانهبه یک   کارگاهنمادین دایماً افزایش یافته و از یک  

- سیستم کار  45«تبدیل گردد.  ملیّتی- شرکت چندو اکنون به یک    ایشعبه-شرکت چندبه یک  

تجاری   داری سرمایه  یدورهتولید در اوایل    یپروسه اصلی در    یهاشیوهیکی از    46سپاری

  داد میابزار کار و مواد خام را در اختیار کارگران قرار    دارسرمایه بود، سیستمی که در آن  

ی خود تولید کنند.  وی سپس خانه به خانه برای هاخانهکه تا کاالهای مورد نیاز وی را در  

داخت.   پرمیته و به ازاء آن مزد ناچیزی به کارگران  حاصل کار  کارگران رف  آوریجمع

ست به طور مستقیم بر روند توانمین  دارسرمایهاما، نقصی که این سیستم داشت این بود که  

یا آن چه که مارکس آن    – در نتیجه، سازمان تولید به کارگاه     47. کندکارگران نظارت    کار  

انتقال یافت که در آن کارگران در یک جا گرد آورده شدند و تحت    –نامید    «کاریهم »را فاز  

  تر رفتهپیشمدیر قرار گرفتند.  این تحولی بود که زمینه را برای تقسیم کار   - نظارت یک مالک

ساخت سنجاق به نمایش گذاشته    ینحوها دام اسمیت در مورد    فراهم نمود )که در بحث مشهور

این گونه درونبُرد روابط پیشین  بازار، سرآغاز سیستم تولید کار بود که بر   ایخانهشد(.  

 48به فرآیند تولید تقدم داشت. ابزارماشین یگستردهورود  یمرحله 

دید که عمدتاً   ایپروسهه عنوان  ب  توانمیرا    داریسرمایهاز دیدگاه مارکس، تقسیم کار در  

به «انوفاکتورم»  یدورهاز   خام،  مواد  روی  بر  انسان  کار  از طریق  کاال  آفریدن  یعنی   ،

انقالب    «صنعت مدرن»  یدوره با  یافته، روندی که در مطابقت  )یا ماشینوفاکتور( تحول 

رقم خورده است.  تکامل کنترل سرمایه بر    آالتماشینصنعتی قرار داشته و با انقیاد کار به  

در   پروسه  این  کارخانه جوهر  در  کار  ایجاد    اشتمامیتنیروی  به  منجر  متعاقباً  که  بوده 

 شد. تربیشمحصول اضافی یا سود 

 
45 Stephen Herbert Hymer, The Multinational Corporation: A Radical Approach (New York: 
Cambridge University Press, 1979), 54. 

46out system-putting   ی هفده و هژده رواج داشت.  هاده ، در اروپای غربی در سشودمیکه سیستم کارِ خانگی نیز نامیده
 )م(

47 Stephen A. Marglin, “What Do Bosses Do?: The Origins and Functions of Hierarchy in Capitalist 
Production,” Review of Radical Political Economics 6, no. 2 (Summer 1974): 80-104; Cowling 
and Sugden, Transnational Monopoly Capitalism. 

درونبُرد را مطرح    یایده   هاشرکتلف هیلفردینگ، از اولین کسانی بودند که برای توضیح رشد مارکس، و پس از او رودو 48
اقتصاددان بریتانیایی[ پیرامون    Ronald Harry Coase  ینظریهنئوکالسیک کوثیان ]اشاره به    ی نظریهنمودند.  اما، بر خالف  

ی تراکنشی نبوده، بلکه در رابطه با نیروی کار در چارچوب  اههزینهچنین درونبُردی از  هاآن ینظریه، در هاشرکتطبیعت 
 کنترل و استثمار بود. نگاه شود به: 

John H. Dunning, Explaining International Production (London: Unwin Hyman, 1988), 130-32. 
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کوچکی بود   یهاشرکترشد تقسیم کار اولیه در کارگاه و در شرایط کارخانه در ارتباط با  

اما، تراکم و تمرکز سرمایه به این معنا    49ادگی قرار داشت. که در مالکیت و مدیریت خانو

که   با    یهاشرکتبود  زودی  به  خانوادگی  ج  ی هاشرکتکوچک  صنعتی  زین گایبزرگ 

ً نمادین بزرگ شد.  این امر نه تنها    منفرد    یسرمایه  یاندازهند.  بدین ترتیب،  شدمی  مستقیما

  در عین حال ناشی ازنای دقیق آن( بود، بلکه  به مع   انباشتاندوختن ثروت )یا    یواسطهبه  

غلبه   ترکوچکی  هاسرمایهبزرگ عموماً بر    یسرمایه این حقیقت که    ، یعنیبود  نیز  تمرکز

.  روند تمرکز سرمایه به میزان زیادی به کمک مالیه تقویت  کندمی را جذب    هاآن کرده و  

ممکن ساخت.  برای مثال، امپراتوری های بسیار کالن را  شده، که ادغام و تصاحب نمودن

  165با ارایه اعتبار مورد نیاز کمک نمود که تا تعداد    1901مالی جی پی مورگن در سال  

شرکت فوالد در یک سال در هم ادغام شده و شرکت فوالد ایاالت متحده، که اولین شرکت  

 50میلیارد دالری بود، ایجاد شود.

ری برخوردارند.  شمابیکوچک از مزایای    یهارکتشبزرگ در مقام مقایسه با    یهاشرکت

ی بزرگ  هاکمپانیتولید در مقیاس کالن،    یواسطههای هنگفت به  کاهیگذشته از انواع هزینه

برای ورود دیگران    هاآن ند که حاصل موانعی است که  وربهرهبه ویژه از مزایای انحصاری  

ایجاد    یرشته]به   مربوطه[  بنابکنمیصنعتی  و  به  ند،  رانت   هاآنراین  کسب  رخصت 

که بتواند به طور    شودمیی بزرگ  ااندازه.  به عالوه، وقتی که شرکتی به  دهدمیانحصاری  

سیاسی    یحوزهکلی بر اقتصاد اثرگذار باشد، آن گاه از این قدرت خویش برای ا عمال نفوذ در  

امری که    –و کامل استفاده کند  ی دولتی به نحهاحمایتها و  استفاده نموده تا بتواند از یارانه 

بیستم،    یسده نتیجتاً، در سرآغاز     51انحصاری به نمایش گذارده است.  داریسرمایهّل تاریخ  کُ 

دیگر آن شرکت کوچک خانوادگی نبوده که آلفرد مارشال در   داریسرمایه  نمادین    بنگاه یک  

دازد، بلکه به شرکت انحصاری  پرمیخود به تعریف و تمجید از آن    اصول علم اقتصادکتاب  

 52بزرگ تبدیل شده است. 

اما،    53رقابتی، کنترل مدیریتی بر کار بسیار ساده یا ناشیانه بود. داریسرمایه یمرحله در 

- و سازمان  ترپیچیدهبه همراه گسترش بازار، تقسیم کار    هاشرکتشدن    تربزرگبه موازات  

انحصاری ممکن گردید.  طرحی که فردریک وینسالو تیلر    داریسرمایهدر رژیم    تریافته

بیستم به عنوان طرح مدیریت علمی مطرح نمود که بر اساس آن دانش و   یسدهدر اوایل  

 
49 Karl Marx, Capital, vol. 1, part 4. 
50 Richard Edwards, Contested Terrain (New York: Basic Books, 1979), 44, 226-27. 
51 Illustrations of the role of the state in the growth of large capitals can be found in Kevin Phillips, 
Wealth and Democracy: A Political History of the American Rich (New York: Broadway Books, 
2002). 
52 Alfred Marshall, Principles of Economics, vol. 1 (London: Macmillan, 1961), 317-18. 
53 See Edwards, Contested Terrain, 3-71. 
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از کارگر سلب گردیده و به دست مدیریت سپرده شده، و    ایفزایندهکنترل  روند  کار به شکل  

ف ظهور تاریخی د، به واقع معرّ گردمی از روند  کار ایجاد    ایسابقهبیبی  یاشدت در جوار آن  

کار از سرمایه    «تابعیّت صوری»در مقابل    «تابعیّت واقعی» آن چیزی بود که مارکس آن را  

 54د. ناممی

انحصارات، و شماری  -از سوی چند  ها قیمتاین عامل، به همراه قدغن نمودن رقابت بر سر  

انحصاری انجامید.  در این دوران بود   یسرمایهق از عوامل دیگر بودند که مجموعاً به تفوّ 

-خط آهن بسط یافت(، چند  یسرمایهای مدرن )که نخست توسط  شعبه-چند  یهاشرکتکه  

مختلط، بازار اوراق بهادار صنعتی،  یهاشرکتسطح، ادغام ستونی، ، ادغام مهاانحصاری 

به  -چند  یهاشرکتو   نمودند.   م  ه    یگفتهملیّتی ظهور  اصلی    یخصیصه سه  »گداف  ری 

، و رشد بازار  هاشرکتی، تراکم قدرت  گذارسرمایهیعنی گسترش    –  داریسرمایه  هایبنگاه

اما، وی در ادامه    «بد.یامیملیّتی تحقق  -چند  یهاشرکتنهایتاً به شکلی یگانه در    –جهانی  

ی رسیده باشد که بتوان آن را با اطمینان امرحلهپیش از آن که تراکم سرمایه به  »زاید که  فآمی

مقابل    داریسرمایه )در  نامید  یعنی    داریسرمایهانحصاری  آن  امرحلهرقابتی(،  در  که  ی 

، به الگوی معمول در هر کدام از صنایع آساغول  یهاشرکترقابت تنها در میان معدودی از  

 55.بودمین پذیرامکان هاملیّتی-عروج چند «شودمیبدل   تازپیش

 یوسعهتمحصول   معناملیّتی بدین - گاه مارکسی، دقیقاً از آن جایی که یک شرکت چنددیداز 

یعنی مبارزه برای کنترل کردن کار، تالش برای انباشت، نیروی   –  بوده  داریسرمایهدرونی  

د  توانمیساده از شرکت جهانی ن   تئورییک    -رقابت، اهرم اعتبار/مالیه، و رشد بازار جهانی  

باش داشته  را     56د. وجود  عامل  چندین  میان  این  در  از    توانمی اما،  برخی  برشمرد.  

ملیّتی اولیه به طور عمده بر کاوش برای مواد خام متمرکز بودند، که در -چند  یهاشرکت

ی نفتی و کائوچو به عنوان موارد بدیهی نام برد.  این عامل هاکمپانیاز    توانمیاین مورد  

ی جهانی شرکتی باقی مانده است.  اما،  هافعالیتهنوز هم کماکان به عنوان عامل مهمی در 

-انحصاری )یا چند  یفتادهدر این حقیقت نهفته است که سرمایه در بازارهای جاا  ترمهمعامل  

 
54 Marx, Capital, vol. 1, 1019-38. The role of scientific management and its relation to monopoly 
capitalism is examined in great detail in Harry Braverman, Labor and Monopoly Capital (New 
York: Monthly Review Press, 1998). 
55 Harry Magdoff, Imperialism: From the Colonial Stage to the Present (New York: Monthly 
Review Press, 1978), 166-67. 

است که توسط جان دانینگ    «ی التقاطیمدلواره »یک    هاملی تی-ی مسلط بهترین رویکرد به عروج چندهانا در میان جری 56
ی بازار  هاهزینههایمر( و درونبُرد  ارایه شده، که بر شمار زیادی از عوامل، از جمله امتیازهای انحصاری )در همان خط فکری

د.   گیرمیی مرکزی این ارزیابی در نظر نتأکید دارد.  اما، مشکل اساسی این مدلواره در این است که انباشت را به عنوان نقطه
 ی دقیق از این مدلواره رجوع شود به: ی یک چکیده برای مطالعه

summary of the eclectic paradigm see Geoffrey Jones, Multinationals and Global Capitalism 
(New York: Oxford University Press, 2005), 12. 
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ی در  گذارسرمایهی گسترش  تولید و  اشدهحساب    انحصاری( به دنبال آن است که به طور

ی  هاشیهی باالتر و حاهاقیمتصنایع  تحت کنترل خویش را آن گونه تنظیم کند که تا بتواند  

جوی دایم برای یافتن بازارهای تازه برای  -و -سود را حفظ نماید.  در نتیجه، جست  ترسیعو

ادامه دارد.  بدین ترتیب، شرکت    شود میکه در فرآیند تولید ایجاد    ایبالقوه  اقتصادی  مازاد  

که تا    شودمیبه توسط الزام درونی خود ]یعنی، فرآیند انباشت[ به پیش رانده  »انحصاری  

بوده    ترنحصاریی تاریخی کارکرد خویش فراتر رود.  و هر اندازه که شرکت اهادهاز محدو

ارزش قدر  هر  ای  ایاضافه -و  که  شرکت  هم  به توانمین  تمایل  و  انداخته  جریان  به  د 

داشته  گذارسرمایه آن  درونی    تربیشی  الزام  این  نیز  نسبت  همان  به  خواهد   ترقوی باشد، 

 57«بود.

ی برخوردار بوده و در پی کسب سود در صنایع  گذارسرمایهشرکتی که از مازاد الزم برای  

باشد   دیگر  کشورهای  یا  و  میان  توانمیدیگر  صرفاً گذاررمایهسد  )یعنی  غیرمستقیم  ی 

  انتخاب    58وابسته انتخاب نماید.   ی هاشرکتی پولی( یا مالکیت مستقیم و کنترل  گذارسرمایه

مزایای    یگزینه از  خود  رقبای  برابر  در  مزبور  شرکت  که  معناست  این  به  معموالً  دوم 

نظر ندارد.  از   مورد  کشیبهرهانحصاری معینی برخوردار است که تردیدی برای امکان  

انحصاری    یجمله مزایای  گونه  امکان    توانمی این  انبوه،  تولید  قدرت  به    رسیدستاز 

ی )یا تحقیق و توسعه(، داشتن امتیازهای  آورفنتر، مزایای  سرمایه/مالیه با شرایط مطلوب

فروش، و غیره نام برد که جملگی به    یعرصه انحصاری، منابع مدیریت، توانایی بهتر در  

اجازه   شرکتی  به    دهدمیچنین  دیگران  ورود  راه  سر  بر  را  موانعی  صنعتی    یرشته که 

ک شرکت ممکن مربوطه ایجاد نموده تا از این طریق به کسب سود انحصاری بپردازد.  ی

بر عملیات خود در    راهبُردید از طریق افزودن بر کنترل  توان میاست بر این باور باشد که  

ثبات   دنیا  کند. تربیشسراسر  ایجاد  برای شرکت  درون   59ی  میان -بازرگانی  که  شرکتی 

وابسته( صورت   یهاشرکت)و میان   هاملیّتی- وابسته به چند یهاشرکتمادر و  یهاشرکت

برای  گیرمی غالباً  ایجاد    هاآند،  را  فرصت  میان    کند میاین  زیان  و  سود  تقسیم  با  تا  که 

 ی موجود در قوانین ملی از پرداخت مالیات فرار کنند.هاتفاوتاز  با استفاده  دیگریک

  ها شرکتملیّتی به این معناست که این  -چند  یهاشرکت  یوسعهتی  انحصارانه-سرشت  چند

ی هستند که بتوانند بر رقبای خود برتری یابند.  به این دلیل  های راه بندیفرمول دایماً در حال 

استدالل   گونه  این  برخی  که  که  کنمیاست  شکل گذارسرمایهند  عموماً  خارجی  مستقیم  ی 

 
57 Paul M. Sweezy and Harry Magdoff, The Dynamics of U.S. Capitalism (New York: Monthly 
Review Press, 1972), 99. 
58 For a classic expression of this see Robert Gilpin, U.S. Power and the Multinational 
Corporation: The Political Economy of Foreign Direct Investment (New York: Basic Books, 1975). 
59 Cowling and Sugden, Transnational Monopoly Capitalism, 8-27. See also Graham and 
Krugman, Foreign Direct Investment in the United States, 36. 
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- به عنوان وجهی از رقابت چند  هاتشرکد، که در طی آن  گیرمی خطر را به خود    یمبادله»

 60«ند.کن میی اندازدست دیگریکانحصاری به بازارهای داخلی 

است که   ایپدیدهملیّتی بوده  -چند  یهاشرکتعملیات    یکنندهعامل مهم دیگری که مشخص  

در عصر نولیبرال    61د.اننهادهنام    «کن-حکومت-و-بینداز-تفرقه»آن را    گرانتحلیلبرخی از  

سرمایه   یآزادانه)که چیزی جز حرکت    «بازرگانی آزاد»که تقریباً تمامی موانع بر سر راه  

قادر به پرسه زدن در سراسر جهان بوده، در حالی که نیروی    هاشرکتنیست( برداشته شده،  

نیست رسوم، و شمار دیگری از عوامل، قادر  -و-کار به دلیل قوانین مهاجرت، زبان، آداب

که آزادانه از جایی به جای دیگر حرکت نموده و عموماً در یک کشور و یا منطقه گیر کرده  

 است.

ن به  شاهایزمین نمودن وسیع دهقانان از    جاجابه آن چه را که دیوید هاروی، در رابطه با  

انباشت از طریق  »کشاورزی و مهاجرت دهقانان به شهرهای پُرازدحام،    یسرمایهدست  

م ارتش    «الکیتسلب   نفرات  بر  به شکل وسیعی  در    یذخیرهنامیده،  کار  نیروی  صنعتی 

سراسر جهان افزوده است.  عالوه بر این، سقوط بلوک شوروی و ادغام چین در اقتصاد  

ند افزوده کن میدر سراسر جهان رقابت    دیگریکجهان بر تعداد کارگرانی که با    داریسرمایه

  « بزرگ  سازیبرابر-دو»عبارت    گرانتحلیلکه برخی از  است.  این همه باعث شده است  

کار   برند.   داریسرمایهنیروی  کار  به  را  ارتش    62جهانی  که  است  این  این سخن  مفهوم 

گذشته به میزان بسیار زیادی رشد نموده، به طوری   یدهه-جهانی نیروی کار در دو  یذخیره

است که از کارگران درمانده در مناطق و کشورهای مختلف بر علیه   ترآسانکه اکنون بسیار  

 سوءاستفاده نمود.  دیگریک

که   تفرقه  ترپیشهمان طور  راهبُرد  در  کلیدی  عناصر  از  یکی  اشاره شد،  - و-بینداز-نیز 

ترین اشکال رحمانهان ثانوی است که غالباً بیکارپیمانبر    هاتیملیّ -چند  یتکیهکن،  -حکومت 

ند.  مثالً، تولید گیرمیاستثمار را، بدون هر گونه نظارتی، به ویژه در جهان جنوب، به کار 

کان واگذار ی تایوانی فاکسپاد کمپانی ا پل به شرکت سازندهفون و آیی آیهادلتقریباً تمامی م

- تعداد زیادی کارخانه در چین را در دست دارد.  تنها در پنج  یادارهت و  شده است که مالکی

های بلند در  ، شانزده نفر از کارگران با پرتاب خود از ساختمان2010نخست سال    یماهه

جان خود را   هاآن نفر از  12ژن دست به خودکشی زدند که در شن  کانفاکسمجتمع تولیدی 

 
60 Graham and Krugman, Foreign Direct Investment in the United States, 193. 
61 Hymer, The Multinational Corporation, 86-88; James Peoples and Roger Sugden, “Divide and 
Rule by Transnational Corporations,” in Christos N. Pitelis and Roger Sugden, eds., The Nature 
of the Transnational Firm (London: Routledge, 2000), 174-92. 
62 David Harvey, The New Imperialism (New York: Oxford University Press, 2003, 137-82; 
Richard B. Freeman, “The New Global Labor Market,” Focus (University of Wisconsin-Madison 
Institute for Research on Poverty) 26, no. 1 (Summer-Fall 2008): 1-6; Joseph P. Quinlan, The Last 
Economic Superpower (New York: McGraw Hill, 2011), 176. 
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صد تا چهارصد هزار کارگر در این مجتمع  شود که تعداد سی  از دست دادند.  بد نیست اضافه

ا سف به خاطر روند خومیند و  خورمیند،  کنمیانگیزی کار  تحت شرایط  ابند.  کارگران 

بسیار سریع کار که در طی آن مجبور به تکرار سریع حرکات دست برای ساعاتی طوالنی  

ل   آن که نشان دهند که    کارگران برایند.   شومی قوه و دردهای عصبی  هستند، دایماً دچار 

هستند،   فالکتی  چه  چینی  کاردست  اندکی  بادچار  اسم  در  شکلی  کانفاکسی  به  را  آن   ،

 63.اندرسمی" را میعادگاه مرگمفهوم " به زبان محلی که اندآورده در

مواره با  ند، هگیرمیبی  یازمانتقریباً در هر کجای جهان هنگامی که کارگران تصمیم به سا

و شرایط    ترارزان های  مزددستند که تولید به خارج و به مناطقی با  شو می  روروبهاین تهدید  

جهانی   سیستم  پیرامونی  کشورهای  در  حتّا  که  تهدیدی  یافت؛  خواهد  انتقال  کاری  بدتر 

نیز  مزددستکه    داریسرمایه است  دشوار  بسیار  کار  شرایط  و  بوده  ارزان  پیشاپیش  ها 

بود که    1971کالسیک در این رابطه در بریتانیا در سال    ینمونهد.  یک  گیرمیصورت  

هنری فورد )نّوه( در پاسخ به اعتصاب کارگران خودرو سازی بریتانیایی گفته بود که بخشی  

ی اسکورت و کورتینا در آینده در آسیا تولید خواهد شد.  یک نظرسنجی از  هادلاز تولید م

که در صورت بروز اختالف    دهدمیملیّتی در ایاالت متحده نشان  -چند  یهاشرکتمدیران  

، این مدیران مخالف استفاده از چنین تهدیدهایی نیستند )این در حالی است که هااتحادیهبا  

از   مشابه  نشان  هااتحادیه نظرسنجی  بارزتری  طرز  به  را  نکته  این  کارگری  (.  دهدمی ی 

ا، کراهبُردیبه کارگیری چنین    ینتیجه تولید  به اصطالح  استعاره  به زبان    پذیر نعطافه 

این همه     64ی کارگری در سطح جهانی است. هازمانگذاری شده، شقه شدن و تضعیف سانام

در   استثماری  نظام  و  کار  تقسیم  از  که  بوده  کار  فرآیند  کنترل  خاطر    داریسرمایهبه 

 یپایهبر    ایتازه   المللیبین  ر است.  تولید به اصطالح منعطف مبین تقسیم کارناپذیجدایی

در ، اما  شودمیتوجیه    ی تکنولوژیکیهالفاظیی از  گیربهرها  تولید جهانی بوده که غالباً ب

 65است. تربیشو قابلیت استثمار  ترارزان به خاطر یافتن نیروی کار  اساس

 کیت کالینگ در حدود سه دهه پیش در این باره نوشته بود که: 

ی از گسستگی  کوچنده شده، که در مسیر حرکت خود ردّ   ایفزایندهبه شکل    داریسرمایه 

گرانه، به عنوان بازتاب کوچ   ی  ارد.  روی آوردن به این گونه هست گذمی اجتماعی را بر جای  

باالرفتن   به  مناسب  و    یهزینه پاسخی  کار  سوی  هافرصت نیروی  از  که  ی  آورفن یی 

خود به مفهوم کاهش در تقاضا برای نیروی کار ماهر    یبه فراهم شده که به نوتر  پذیرنعطاف ا

 
63 “Inside Foxconn’s Factory,” The Telegraph (UK), May 27, 2010, http://telegraph.co.uk.; 
“Foxconn Cuts Off Suicide Compensation,” The Australian, June 12, 2010, 
http://theaustralian.com.au. 
64 Peoples and Sugden, “Divide and Rule,” 182-89. 
65 On the unequal exchange process that this process relies on and reinforces, wherein wage 
differences are greater than the difference in productivity, see Gernot Köhler, “A Critique of the 
Global Wage System” (2006), http://caei.com.ar. 
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ای سودبخش خواهد بود ... هر جا که  بوده، برای هر شرکت فراملّی به طور انفرادی گزینه

یا کنترل نمودن شدت و زمان کار دست به اقدامی بزنند،   مزددست کارگران برای افزایش  

در   ترندهنارزمو    تریافته سازمان نا  ی از کارگران  ی هاروه و به گ گرفته شده    هاآنکارشان از  

 داریسرمایه یی ]در برخی از صنایع  زداصنعت.  بنابراین،  شودمی سپرده  کشورهای دیگر 

طبقاتی در چنین دنیایی است. یمبارزه[ یکی از نتایج رفتهپیش
66
 

دیگر،   عبارت  طریق    ی  سپاربرونبه  از  تولید  و   یوابسته  یهاشرکتفرآیند   خارجی 

ی رقابت  یی از اقتصاد جهانی که دارای کار ارزان بوده الزمههاخشان ثانوی در بکارپیمان

تولید ظاهر    یحوزهدر    «گراییکوچ»است.  شکل جدیدی از    المللیبین  یرانهانحصا-چند

ین نیروی کار  ترارزان ی بر سر مقصد بعدی عمدتاً بر این اساس است که  گیرمیمشده که تص

ی مقاومت  هانشانهاولین    یهدهامپریال به محض مشا  یهاشرکتدر کجا قرار داشته باشد، و  

 67ند. کنمیها را جمع کرده و به محل دیگری کوچ  کارگری، بالفاصله خیمه

چند  نظرنقطهاز   امر  ملیّتی-انحصارات  انباشت   جهانی  یوسعهت،  مطلقاً   ]سرمایه[  برای 

.  هنگامی که یک شرکت  آیدمیحیاتی به حساب    یمسئلهضروری بوده و از این نظر یک  

ارد، رقبای آن نیز برای خارج نشدن از گردونه باید بالفاصله گذمی  ایتازهعمده پا به بازار  

دازان اقتصادی مانند گراهام و کروگمن این گونه رفتار در  پر ریهوارد شوند.  بعضی از نظ

 68ند. انامیدهاز رهبر"  رویپی روال  ملیّتی را "-ی شرکت چندگذارسرمایه

برخالف   حاضر،  حال  ن  ینظریهدر  شکلی    توانمینولیبرال،  به  را  انه  بینواقعبازرگانی 

پ از  بیش  بلکه  دانست،  آزاد  بازار  نیروهای  ُکنش میان  تراُکنش میان حاصل  یش محصول 

چندهاکمپانی وابستگان  -ی  و  مادر  طور  هاآنملیّتی  به  بنابراین  و  شکل   ایفزاینده ست، 

د.  در ایاالت متحده، بازرگانی به طور کامل تحت  گیرمیشرکتی را به خود  -بازرگانی درون

ملیّتی ایاالت  -ندچ  های بنگاهبا در نظر گرفتن مجموع سهم  »قرار دارد.     هاملیّتی- استیالی چند

از واردات    %65از صادرات و    %77در ایاالت متحده،    هاآنمتحده و وابستگان خارجی  

سال   در  آن    2002کشور  بود.-چند  یهاشرکت  از  به     69« ملیّتی  که  جا  آن  تا  بنابراین، 

د، این کشور به سرعت به سمت وضعیتی پیش  گردمیبازارگانی خارجی ایاالت متحده بر

کالینگ با     70.خواهند بودان صحنه  گرزیملیّتی تنها با-چند  یهاشرکتکه در آن    رودمی

چند جهانی  رشد  به  که  نومیفراملّی    یهاشرکتیا    هاملیّتی-اشاره  بُعد  فراملّی»یسد  شدن 

را    آساغول   یهاشرکتاین امر کنترل به دست    –دیگری از کنترل بر بازار را آفریده است  

 
66 Keith Cowling, Monopoly Capitalism (New York: John Wiley and Sons, 1982), 145. 
67 Keith Cowling, “Monopoly Capitalism and Stagnation,” 150. 
68 Graham and Krugman, Foreign Direct Investment in the United States, 193. 
69 John H. Dunning and Sarianna M. Lundan, Multinational Enterprises and the Global Economy 
(Northampton, Massachusetts: Edward Elgar, 2008), 487. 
70 See Cowling and Sugden, Beyond Capitalism, 67-69. 
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در الگوها و ابعاد بازرگانی تعمیم داده و بنابراین اثرگذاری احتمالی بازرگانی    یحوزهبه  

بازارهای    یودهانحصاری در محد-ی انحصاری یا چندگذارقیمتمهار نمودن رفتار    جهت

 71« .کندمیرا تضعیف  ملّی

 المللیبینانحصاری  یسرمایهتضادهای 

از   رکود  به  گرایش  تعمیق  و  جهانی  استثمار   شدن-المللیبینهای  آمدپی  ترین مهمتشدید 

  نرخ هفتاد به این سو،  یدههی هاسال انباشت است.  از  یپروسهانحصاری برای  یسرمایه

در کشورهای   متمرکز  اقتصاد جهانی  بوده    رفتهپیش  داریسرمایهرشد  کند شدن  در حال 

که بسیاری از حادّترین تأثیرات این بحران جهانی بر سر فقیرترین    است  در حالی  .  ایناست

فرود   جهان  رشد  آیدمی کشورهای  موجب    المللیبینانحصاری  -مالی  یسرمایه .   تنها  نه 

سرمایه گشته   شدنمالیعظم جهان شده بلکه هم چنین باعث افزایش  گسترش رکود در بخش ا

قادر    شودمیاضافی هنگفتی که عایدشان  -برای ارزش  آساغول   یهاشرکتاست، زیرا که  

ی در چارچوب تولید نبوده و به این سبب به شکل  گذارسرمایهبه یافتن مفّر مناسبی برای  

سفته  ایفزاینده سمت  روی  به  جهان  مالی  بازارهای  در  نتیجه،   72ند.آورمیبازی   در 

از  هاگاه، در حالی که دستاندشدهتر و شدیدتر  ی مالی رایج هاآنبحر دولتی در همه جا  ی 

ی یها شرکت  ر  پا نگه داشتنبه س  بزرگ تبعیّت نموده و برای کمک  یسرمایهی  هاستهخوا

اصطالح   به  شوند  تربزرگ»که  ورشکست  که  آنند  دارند.    «از  قرار  فشار  تحت  دایماً 

فشار بر    ، ی مالی حاصلههاآن جهت رفع بحر  و محلی  ی،امنطقهدر سطح ملی،    هاحکومت

هند، در عین حالی که نظام کامیمردم عادی را افزایش داده، و از خدمات موجود اجتماعی 

باال   را  استثمار در جامعه  بدین منوال سطح  ایجاد کرده، و  بدین  برندمیمالیاتی نزولی    .

، انحصاری، به جای آن که به ثبات سیستم جهانی مدد برساند  یسرمایهشدن    المللیبینترتیب،  

ی هاظام ی را، نه تنها برای بخش خصوصی بلکه هم چنین برای نتربزرگ ی دایماً هاآنبحر

 .کندمیدولتی، ایجاد 

گشته و بیش از پیش گسترش یافته است.  امروزه    ترعمیقین وجهی  تریهنابرابری به کر 

رصد  د  1سال تعلق داشته، و  درصد از افراد بزرگ   2بیش از نیمی از ثروت جهان تنها به  

عصر  »اگر در     73ند.باشمیی جهان  هاداراییدرصد از کل    40ین افراد مالک  ترنی از غ

شصت، شکاف درآمد سرانه میان مناطق غنی و    یدهه انحصاری در    داریسرمایه  «طالیی

 
71 Cowling, “Monopoly Capitalism and Stagnation,” 150. 
72 On the relation of international oligopoly to stagnation see Cowling and Sugden, Beyond 
Capitalism, 91-113. On monopoly capital and global financialization see John Bellamy Foster and 
Fred Magdoff, The Great Financial Crisis (New York: Monthly Review Press, 2009). 
73 James B. Davies, Susanna Sandström, Anthony Shorroks, and Edward N. Wolff, “The World 
Distribution of Household Wealth,” in James B. Davies, ed., Personal Wealth from a Global 
Perspective (Oxford: Oxford University Press, 2008), 402. 
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بیستم، این شکاف به   یسدهکاهش یافته بود، در انتهای   13:1به  15:1فقیر جهان از نسبت 

یافت.  1:19نسبت   سال     74افزایش  دا2009تا    1970از  ناخالص  تولید   یرانه س  خلی  ، 

تنها   متوسط  به طور  چین(  )منهای  توسعه  حال  در  ناخالص    6.3کشورهای  تولید  درصد 

)دقیقاً تا    2006و    2000ی  هاسالبود.  این رقم بین    875-گروه   کشورهای  یرانه داخلی س

، زمانهم درصد رسیده بود.     6.6حران بزرگ مالی( با افزایش بسیار ناچیزی به  پیش از ب

س داخلی  ناخالص  دا   48  ی رانه تولید  اساس  بر  که  متحد هادهکشور  ملل  سازمان  ی 

  درصد میزان آن برای کشورهای   1.8ند از  شومیین کشورهای جهان محسوب  تر ماندهعقب

 یسده آغازین    یدهه   76کاهش یافت.  2006  درصد در سال  1.3به    1970در سال    8-گروه

مواد غذایی   یهاقیمتصعود    یدورهیکم شاهد امواجی از بحران غذایی بوده، و در  -و-بیست 

صدها میلیون نفر در گوشه و کنار جهان دچار کمبود مزمن غذایی    ،و معامالت سودجویانه

 77هستند. 

 ی وژهّل این پرانحصاری در این است که کُ   یسرمایه شدن    المللیبین  یبهین جنترحکمض

همواره با   اشهایخم-و-ملیّتی انحصارطلبانه در تمامی پیچ- چند یوسعهتفت به سمت رپیش

ری از سوی ایدئولوژی نولیبرال همراه بوده است که اتفاقاً ریشه در اقتصاد  یاهممعاونت و  

ی رایج این گونه تبلیغ  هالفاظی، در  های ک و فریدمن دارد.  البته  «بازار آزاد»به اصطالح  

یا به اصطالح استقرار   –که گویا هدف آزادی بشر، رشد اقتصادی، و سعادت فردی    شودمی

د.  باشمیدر مقیاس جهانی    «خودکامگی »ی  هااهگایو از میان بردن تمامی پ  –  «دموکراسی»

د دارد: کار و دولت )البته  مشعشعی وجو  ییندهاز دیدگاه هایکیان، تنها دو دشمن برای چنین آ

 78دولت تا مادامی که در خدمت منافع نیروی کار و جامعه قرار داشته باشد(.

انحصاری را نباید تنها به عنوان تهاجم به    یسرمایه کردن    المللی بینکارزار نولیبرال برای  

عمو  یبقهط چارچوبی  در  باید  را  کارزار  این  بلکه،  نگریست.   عنوان  ترمیکارگر  به   ،

 
74 Angus Maddison, The World Economy: A Millennial Perspective (Paris: Development Centre, 
OECD, 2001), 125-26. 

 . ، بریتانیا، ایتالیا، کانادا، و روسیه([ )ایاالت متحده، ژاپن، آلمان، فرانسه7+1]یا گروه   75
76 UNCTADStat, “Nominal and real GDP, total and per capita, annual, 1970-2009: US Dollars at 
constant prices (2000) and constant exchange rates (2000) per capita,” (New York: UNCTAD), 
http://unctadstat.unctad.org. 

کشور در آسیا، و یک کشور   14کشور در آفریقا،  33ین کشورهای جهان را ترنده مای سازمان ملل متحد، عقببند طبقهبنا به  
 . شودمیکاراییب شامل  ی حوزه در آمریکای التین و 

77 See Fred Magdoff and Brian Tokar, eds., Agriculture and Food in Crisis (New York: Monthly 
Review Press, 2010). 
78 In Daniel Yergin and Joseph Stanislaw’s neoliberal triumphalist tract (about how Hayek won 
over Keynes) the great enemy is the state while corporations are downplayed and “corporation” 
doesn’t even deserve an entry in the index. This is all the more startling since Yergin has spent 
most of his career in support of the giant oil corporations. See Daniel Yergin and Joseph Stanislaw, 
The Commanding Heights (New York: Simon and Schuster, 2002). 

http://unctadstat.unctad.org/


 انحصاری  ی سرمایه شدن    المللی بین 

 

تهاجمی بر علیه هر گونه امکانی برای تحقق دموکراسی سیاسی، به عبارت دیگر، بر علیه  

دن به یک نیروی مستقل در مقابله با قدرت نهادهای حقوقی  داسازمانبرای    هادهظرفیت تو

)یعنی   ارهاشرکتسرمایه  نو(،  نمود.   دولت    هالیبرالزیابی  یک  کشیدن  تصویر  به  با 

کوچک که گویا قرار است که از سر راه افراد، سرمایه، و بازار آزاد در سراسر    «آزادخواه»

ند.  با اندکی  کن میانکار    گویی هستند، بلکه واقعیت راجهان کنار بکشد، نه تنها دچار تناقض

این میلیونرهاباید گفت که بهشت "آزادخواهی    79قدیمی کالیپسو   یرانهت  تغییر در شعر    "، 

 .دستان استتهی جهنم

حقیقت،   وجه    هاحکومتدر  هیچ  به  جهان  سراسر  عوض، اندشدهن  ترکوچکدر  در    .

در به چنگ آوردن   «خودی»   یهاشرکتری و معاونت  یاهم، با  ایفزایندهبه طور    ها حکومت

گان و نخبه  –  اندگرفته قرار    المللیبینانحصاری ملی و    یسرمایهدر خدمت    «شانسهم»

ی هاظام، این نزمانهم.   اندشدهسیاسی نیز با دریافت رشوه، به اشکال مختلف، به فساد کشیده  

 80خصوصی بیش از پیش به سرکوب و حبس مردم کشور خود مشغول هستند.-دولتی نیمه

نولیبرالیسم   که  گونه  به همان  به    هایبرنامهدقیقاً  برای کمک  دولتی را که در سطح ملی 

بازار  »نیز، به اسم    المللی بینکارگر طراحی شده هدف قرار داده است، در سطح    یبقهط

ممکن است که برای   هالتدو-، به دنبال از میان بردن هر گونه محدودیتی است که ملت«آزاد

ملیّتی ا عمال نموده باشند.  این امر بیش از همه به کشورهای  -چند  یهاشرکتمهار قدرت  

  المللیبینی  هاآن از سوی سازم  هایت، زیرا که ضوابط رفع محدودزندمی صدمه    ترفضعی

صندوق   کنترل   المللیبین)عمدتاً  در  که  جهانی(  تجارت  سازمان  و  جهانی،  بانک  پول، 

ا عمال شده، و در عین حال    هاآنی در  ترتسخ- و-کشورهای غنی قرار دارند به طور سفت

جهانی هستند.  جالب   یهاشرکتاین کشورها فاقد توان الزم برای مقاومت در مقابل دخالت 

این جاست که در عصر نولیبرال واقعیت موجود رکود اقتصادی برای توجیه آزادسازی هر 

 ست.به کار گرفته شده ا آساغول  یهاشرکتبازار به نفع  تربیشچه 

که از راه    ایتازه مالی جهانی به این معناست که هر بحران  -انحصاری  یسرمایه  یسلطه 

که در ابتدا شکل یک حباب بدهکاری را به خود گرفته که    بوده  یک بحران مالی  رسدمی

شده تا سرانجام بترکد.  تنها کشورهایی که به آن اندازه بزرگ و قدرتمند  تربزرگبزرگ و 

کنند،   مقاومت  نولیبرالیسم  توانمند  نیروی  برابر  در  بتوانند  که  شرایط  توانمیهستند  در  ند 

 ی حوزه غالباً از  «رونقی»این چنین   یهادهفای  اگرچهی رونق داشته باشند، ااندازهموجود تا 

.  در عین حال، به اصطالح رودمینند فراتر نرامیحکومت    هاآنیی که بر  هاریساال-توانگر

- ردضربات خُ   گریشجای جهان پخش هستند، نما-کشورهای ورشکسته که اکنون در جای

 
79 Calypso, by John Denver. 
80 Bernard E. Harcourt, The Illusion of Free Markets: Punishment and the Myth of Natural Order 
(Cambridge: Harvard University Press, 2011). 
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)و هر جا که الزم بوده باشد، به پشتیبانی    المللیبین انحصاری    یسرمایههستند که    ایندهکن

نیروی نظامی کشورهای امپریالیستی( بر بخش اعظم جمعیت جهان وارد ساخته است.
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 و امپریالیسم نو کارگران جهانی   یذخیرهارتش  - گفتار سوم

 

اقتصاد    یدههدر طی چند   در راستای جهانی شدن   داریسرمایهگذشته تحول بزرگی در 

تولیدات    یودهآیند تولید صورت گرفته است.  در حال حاضر، سهم بزرگی از ظرفیت افزفر

بخشی    به همراهیستی در جهان شمال باقی بماند،  بامیصنعتی و خدمات که به روال پیشین  

بد، یا میاز ظرفیت تولیدی از پیش موجود، به بیرون از مرزها به سمت جهان جنوب انتقال 

روند شتابان صنعتی شدن تعدادی از اقتصادیات نوظهور را تغذیه   خود  یبهبه نو  امری که

اقتصادی  کندمی بحران  نولیبرالیسم  1974- 75.   به عنوان منشاء چنین    معموالً   و عروج 

 یدههپایانی  ی  هاسال که منشاء این تحول در    شودمی.  بعضاً نیز گفته  شودمیتحولی عنوان  

هشتاد و در ادغام اروپای شرقی و چین در اقتصاد جهانی بوده که نیروی کاری را که در  

جهانی قرار داشت به یک باره با افزایشی کالن مواجه ساخت.  بحث   داریسرمایه  رسدست

ی  ریزپی ی پنجاه و شصت  هادهه ما، اما، این است که بنیادهای تولید در مقیاس جهانی در  

 یهاشرکتداز پرریهین نظترس، سرشنا1ن هایمر فدر کارهای استینیز ین پیش از ا کهشده، 

 ملیّتی نشان داده شده است.-چند

هایمر،   دیدگاه  درونملیّتی  -چند  یهاشرکتاز  ا  از  چند  نحصاری  ساختار  (  نحصاری  ا-)یا 

یی آساغول کمپانی    تحول یافته، ساختاری که در آن یک شرکت نوعی یا نمادین،  صنایع مدرن

این گونه    .نی را به دست گرفته باشدکه کنترل بخش کالنی از یک بازار یا صنعت معیّ   است

معینی در روند   یههکه مقّرشان در کشورهای ثروتمند واقع شده، در بر  آساغولی  هاکمپانی

کسب امتیازهای   در پیاقتصادی(    یمانهتحول سا  یپروسهر  تحول خویش )و هم چنین، د

به مواد خام و بازارهای محلی، از    ترآسان   رسیدست   برای  زمانهم انحصاری، و به طور  

کنترل   و  مالکیت  به    یهاشرکتطریق کسب  مرزی روی -برون  یوسعهت جانبی خارجی 

این   کار    ها شرکتآوردند.   ساختار    المللیبینتقسیم  در  را  خود  محصوالت  تولید  برای 

این است که  گیرهند.  نتیجکن میاری خویش نهادینه  تج  ریزیبرنامه  یهاشرکت»ی هایمر 

محسوب  بازار    زینگایج  المللیبین  یمبادلههی  دسازمانملیّتی به عنوان روشی برای  -چند

 
1Stephen Herbert Hymer   ملی تی متمرکز  -چند  یهاشرکتی وی به طور عمده بر  هاپژوهشاقتصاددان کانادایی که

 Theی دکترای وی با عنوان  سالگی درگذشت.  رساله  39ی رانندگی، در سن  در پی یک سانحه  1974بود.  وی در سال  

International Operations of National Firms: A Study of Direct Foreign Investment   ی  پس از مرگ و
 چاپ شد. )م(  MITدانشگاه  توسط انتشارات
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-چند»ای از  یری سامانهگشکلشدن تولید و    المللیبین الجرم به    هاشرکت این     «.ندگردمی

 2بر اقتصاد جهانی مسلط خواهد بود.  ایفزایندهکه به طور   برندمیراه  «انحصاری جهانی

 «المللیبینرویکردی رادیکال به سیاست و اقتصاد  »ش زیر عنوان  امقالههایمر در آخرین  

، یا  «پنهان  جمعیت  مازاد  »ش را بر مشکل عظیم اوجهکه پس از مرگ وی به چاپ رسید، ت

افتاده در درون اقتصادهای  -هم در مناطق عقب   ،کارگران  یذخیرهبه عبارت دیگر ارتش  

ممکن »زد.  این ارتش مازاد  سامیمعطوف    ،توسعه یافته و هم در کشورهای توسعه نیافته

مازاد را به عنوان نیروی کار ]ارزان[ در   تجزیه شده تا جریان مداومی از جمعیت  است که 

بنابراین،  »که    کندمیی به مارکس تأکید  هایمر با تأسّ    «ی تولید فراهم سازد.هایهالین  تر پایین

ر در جهان شمابی «بیرونی  یذخیرهارتش  »   «د.باشمیبی پرولتاریا  یازون انباشت سرمایه ف

بوده،    داریسرمایه  یفتهیا-در کشورهای توسعه  «درونی  یذخیرهارتش  »سوم که مکمل  

تشکیل   را  مهمی  مادی  بر    دهدمیزیربنای  به -چند  یسرمایهآن    یپایهکه  توانست  ملیّتی 

جریان مداومی از جمعیت مازاد به سمت    ، و از این طریقکردن تولید دست یافته  المللیبین

  « کن-حکومت -و-بینداز-تفرقه»نیروی کار را تولید نموده، و نیروی کار جهانی را با ترفند  

 3نماید.  تضعیف

اساسی کمک   ینکتهی هایمر به ما در روشن شدن یک هاپژوهش  تردقیقبنابراین، وارسی 

از جهان شمال به جهان   4« چرخش ثقل اشتغال جهانی»به    نباید  و آن این است که  کندمی

رقابت  دیدگاه  از  شده،  تبدیل  ما  زمان  در  حادّ  موضوعی  به  چنین  این  که  امری  جنوب، 

یی  هادهی نوین ارتباطی، و یا حتّا پدیآوری هافن یی، بحران اقتصادی، زداصنعت، المللیبین

گفت    توانمی  شکبی   سرمایه نگریسته شود، اگرچه  شدنمالیو    شدنجهانیچنان غالب مانند  

.  در عوض، به این  اندنمودهنی را در این رابطه ایفاء  نقش معیّ   هامل که هر کدام از این عا

انحصاری ناشی از گسترش    یسرمایهشدن    المللیبیننخست باید به مثابه    یوهلهچرخش در  

شود.  -چند  یهاشرکتجهانی   نگریسته  جهانی  مقیاس  در  تولید  تمرکز  و  انباشت  و  ملیّتی 

ها )و در عین حال ثروت و  مزد دستن شدقطبی یمانهسا افزون بر آن، این روند به تمامیّت  

جهانی کارگران استوار   یذخیرهی ارتش  فقر( در مقیاس جهانی گره خورده، که بر ُگرده

 است.

نه تنها    ،ندشومیبر اقتصاد جهان مسلط   ایفزایندهکه به طور  یالمللبینی هاانحصاری-چند

ی گذارقیمتبر سر    دیگریکپرهیز نموده، بلکه در عوض با    ها قیمتاز رقابت واقعی بر سر  

 
2 Stephen Herbert Hymer, The Multinational Corporation (Cambridge: Cambridge University 
Press, 1979), 41, 75, 183. 
3 Hymer, The Multinational Corporation, 81, 86, 161, 262–69. 
4 Gary Gereffi, The New Offshoring of Jobs and Global Development, ILO Social Policy Lectures, 
Jamaica, December 2005 (Geneva: International Institute for Labour Studies, 2006), 
http://ilo.org, 1; Peter Dicken, Global Shift (New York: Guilford Press, 1998), 26–28. 



 ان و امپریالیسم نو جهانی کارگر   ی ذخیره ارتش  

 

خودروسازی سعی   تازپیش  یهاشرکتند.  برای نمونه، فورد و تویوتا و دیگر  کنمیتبانی  

بفروشند، زیرا    دیگریکاز محصوالت    ترارزان یی  هاقیمتن را به  شاالتند محصوکن مین

و جنگی  به  کاری  چنین  که  هستند  آگاه  خوبی  به  قیمت    گریران که  سر  که انمیبر  جامد 

نخواهد داشت.  حال که رقابت بر سر قیمت   ها شرکتسرانجامی جز کاهش سود تمامی این 

به طور عمده کنار نهاده شده،   -  ]کالسیک[  اقتصاد   ینظریهرقابت در    یاولیهیعنی شکل    -

( 1جاافتاده باقی مانده عبارتند از: )  ایعدو شکل دیگر از رقابت که هنوز در بازار یا صن

ین هزینه، که مستلزم کاستن از تر کمنخست در تولید با    گاهجایبه    یابیدسترقابت برای  

نیروی کار و مواد خام(  یاولیه ی  هاهزینه )یعنی  به  2است؛ )  تولید  رقابت »( رقابتی که 

انحصارگرانه که بازاریابی و عملیات فروش -شناخته شده، یعنی، رقابت چند  «انحصارگرانه

 5د. گیرمیرا نشانه 

 آساغول  یهاشرکتدرک نمود این است که    المللیبینمهمی را که باید از منظر تولید    ینکته

ین هزینه در فرآیند تولید بوده تا بتوانند که  ترکم  به  جانبههمه  یابیدستدایماً در تالش برای  

ی سودشان را گسترش داده و میزان انحصارشان را در درون یک بخش صنعتی  هاشیهحا

چندمعیّ  رقابت  سرشت  از  دقیقاً  رفتار[  ]نوع  این  نمایند.   تقویت  نشأت  -ن  انحصارگرانه 

  1980بازرگانی دانشگاه هاروارد در  ی  د.  همان گونه که مایکل پورتر استاد مدرسهگیرمی

 نوشته بود: 

در   مؤثّر  کاستن  به  قادر  که  در    اشهایهزینهسود شرکتی  میانگین سود  از   یرشته باشد 

دفاعی مناسبی در    یوسیله ،  یگاهجای برخورداری از چنین  خواهد بود ...    تربیش مزبور  

به معنای آن   زینه بودن تولیده- کمد، زیرا که باشمی  رقیب یهاشرکت  برابر رقابت از سوی 

ین سود را عاید  تربیش در میدان رقابت    اشرقبای است که شرکت مزبور حتّا پس از آن که  

کم ]در عین حال[ با فراهم ساختن    یهزینه کماکان سوددهی خواهد داشت ...    خویش کنند،

وان یک سپر  ، به عن کاالهای اولیه   افزایش هزینه   تحملبرای    تربیشی  پذیرنعطاف امکان ا

یی که برای رسیدن به این هامل .  عاکندمیی قدرتمند عمل  هاکنندهدفاعی در برابر تأمین  

یی که در توزیع و هاکنندهی انبوه یا تولید  هاکنندهمؤثّرند، بر سر راه ورود تولید    گاهجای 

ند. کن می ترفیع کاال صاحب امتیاز هستند نیز موانع جدی ایجاد 
6
 

سود،   یحاشیهین  تر سیعو و سطح تولیدرین  تهزینه-به کم  یابیدستی مداوم برای  گیرپیاین  

ی مستقیم خارجی آغاز شده بود، به گذارسرمایهشصت با گسترش    یدهه ی  هاسالکه در  

از تولید به بیرون از مرزها راه برد.  اما، برای انجام این کار    ایحظهمالانتقال بخش قابل  

ه انبوه نیروی کار در جهان سوم برای خلق نیروی ی بالقوّ ها ذخیرهاز    برداریبهرهنیاز به  

 
5 Thorstein Veblen already understood this in the 1920s. See his Absentee Ownership and Business 
Enterprise in Recent Times (New York: Augustus M. Kelley, 1964), 287. 
6 See Paul M. Sweezy, Four Lectures on Marxism (New York: Monthly Review Press, 1981), 64–
65; Michael E. Porter, Competitive Strategy (New York: The Free Press, 1980), 35–36. 
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ی اخیر، دو عامل به طور عمده باعث گسترش نیروی  هادههکالنی از کار ارزان بود.  در  

ی وسیعی  هاخشزدایی ب-( دهقان1سرمایه قرار دارد: )  رسدستکار جهانی شده است که در  

به   پیرامونی  مناطق  از    جاجابهیعنی    –  زراعی  یسرمایه  یوسیلهاز  کشاورزان  کردن 

( ادغام نیروی کار  2جامد؛ و )انمیی شهری  هانشینزاغه ن، که به رشد جمعیتی  شاهایزمین

موجود»کشورهای   واقعاً  در    «سوسیالیستی  براساس   داریسرمایهاقتصاد  سابق  جهان.  

رشدی معادل    1980-2007ی  هاسال ی سازمان جهانی کار، نیروی کار جهانی بین  هاده دا

سه درصد از  -و- میلیارد نفر افزایش یافت.  هفتاد  3.1میلیارد نفر به    1.9داشته و از    63%

و هند به تنهایی  این نیروی کار در کشورهای در حال توسعه قرار داشته، در حالی که چین

 7ند.ادادهنزدیک به چهل درصد از این نیروی کار را در خود جا 

در سهم   توسعه»تغییر  در حال  به سهم    8«کشورهای  نسبت  در جهان  اشتغال صنعتی  از 

نشان داده شده است.  این نمودار نشان   1  یشمارهدر نمودار    9« کشورهای توسعه یافته»

  1980در سال    %51ی از  گیر چشمکه سهم جنوب از مجموع اشتغال صنعتی به شکل    دهدمی

افزایش یافته است.  از سوی دیگر، مجموع واردات از کشورهای   2008در سال    %73به  

بیستم    یسدهدوم    ینیمهدر حال توسعه به عنوان تناسبی از کّل واردات ایاالت متحده در طی  

 10چهار برابر گشته است. 

 
7 Ajit K. Ghose, Nomaan Maji, and Christoph Ernst, The Global Employment Challenge (Geneva: 
International Labour Organisation, 2008), 9–10. On depeasantization see Farshad Araghi, “The 
Great Global Enclosure of Our Times,” in Fred Magdoff, John Bellamy Foster, and Frederick H. 
Buttel, eds., Hungry for Profit (New York: Monthly Review Press, 2000), 145–60. 

 . دشو میبریم، اگرچه برخی از کشورهای اروپای شرقی را نیز شامل نام می «جهان جنوب»که ما در این جا از آن به عنوان  8
 جهان شمال  9

10 John Smith, Imperialism and the Globalisation of Production (Ph.D. Thesis, University of 
Sheffield, July 2010), 224. 
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 198011-2008: پراکندگی اشتغال صنعتی، 3نمودار 

اقتصاد کنونی جهان شده است   ی  جهانی منجر به ساختار غیرعاد  این گونه روندهای کالن  

سرمایه در باال متمرکز بوده، در حالی که نیروی کار   که در آن کنترل و سودهای کالن  

 
ی صنعتی، خدمات شهری )تأمین  هاده ی، تولید فرآورکاو معدنبسیار وسیعی است که  یمقوله  «اشتغال صنعتی»توضیحات:  11

فرآورشودمیبرق، گاز، آب(، و سازه را شامل   در    2003-2007ی  هاسالی بین  کاومعدنی صنعتی و  هاده .  بخش تولید 
درصد از کل اشتغال صنعتی بوده، در حالی که این نسبت در چین در همان دوره معادل    58.1ایاالت متحده به طور میانگین  

اشتغال  »کُل ی    یمقولهی مربوط به دو اقتصاد بزرگ جهان، روشن است که  هاداده بدین ترتیب، براساس  درصد بود.     75.2
از آن چه که    ترکمی صنعتی را به طور سیستماتیک  هاده میزان رشد سهم کشورهای در حال توسعه از تولید فرآور  «صنعتی 

)شمال( از کمیسیون بازرگانی و توسعه    « توسعه یافته»)جنوب( و    « درحال توسعه» ی کشورها به  بندطبقه.   دهدمیهست نشان  
مزبور    یدوره کشور در طول    83ی  ها داده گرفته شده است.  این نمودار براساس میانگین    (UNCTAD)سازمان ملل متحد  

ی مربوط  هاداده ل، به عنوان مثا  ی الزم در برخی موارد دچار گسست است.هاداده به  ILO رسیدستتهیه شده و به علت عدم 
های موجود در نمودار را برای این دو سال توضیح  موجود بوده، که برآمدگی  2005و    2000ی  هاسالبه کشور هند تنها برای  

 .دهدمی
 منابع: 

ILO, “Key Indicators of the Labour Market (KILM), Sixth Edition,” Software Package (Geneva: 
International Labour Organization, 2009); UNCTAD, “Countries, Economic groupings,” 
UNCTAD Statistical Databases Online, http://unctadstat.unctad.org (Geneva: Switzerland, 2011), 
generated June 28, 2011. 

http://unctadstat.unctad.org/
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با   مولّ مزدهادستجهانی  اشتغال  دایمی  کمبود  و  ناچیز  به شدت  پایین روبروست.   ی  در  د 

اشت ]سرمایه[،  آن، مالی شدن روند انب ینتیجهدر اقتصادهای جاافتاده و در  داردامنهرکود 

د امری که استیون روچ، رییس و اقتصاددان ارشد بانک مورگن استانلی،  برپیشبا کمک به  

فروش نیروی کار در مقیاس جهانی" نامیده بود، صرفاً موجب حادّتر شدن -و-آن را "خرید

ناشی از    که  اقتصادی  هایدهیبهره  مملو از  نظامشده است.  به عبارت دیگر،   هاایشاین گر

کالنی    سودهای  انگذارسرمایهو    هاشرکت، برای  بوده  المللیبیناستثمار کار  مزدی در سطح  

 12است. را به ارمغان آورده 

امپریالیستی را )وراء    نظامبحث ما در این جا این است که کلید درک چنین تغییراتی در  

باید در رشد ارتش  13یم(اختهملیّتی، که ما در جای دیگر به آن پردا -چند یهاشرکتواکافت  

نخستین کسانی    یزمرهی که هایمر در  انکتهجو نمود،  -و-جهانی کارگران ُجست   یذخیره

جهانی   کار  نیروی  رشد  بود.   برده  پی  بدان  که  ارتش    داریسرمایهبود    ی ذخیره)شامل 

ی دگرگون نموده، بلکه در اریشههان سوم را به طور  کارگران ج  گاهجایموجود( نه تنها  

نیز بر به سزایی  تأثیر  داشته که  سرنوشت  عین حال  در   کارگران در کشورهای ثروتمند 

است.     بوده  ها ساکن مانده و یا در حال کاهشمزددستسطح    ، از جمله به این دلیل،هاآن 

ند مواضع نسبی  انستهاندازی توا-ملیّتی در همه جا با ا عمال سیاست تفرقه-چند  یهاشرکت

 سرمایه و کار را در مقیاس جهانی دگرگون سازند.

یک واکاوی دقیق از این تغییرات ناتوان است.  دقیقاً در راستای    یارایه علم اقتصاد رسمی از  

گالسی  دیدگاه پن
ی رسمی هاآن اکثر اقتصادد  است که  جهانی شدن  یپدیدهتام س فریدمن از    14

یی اشتغال از شمال به جنوب، و گسترش رقابت جهانی  جاجابهنیز رشد نیروی کار جهانی، 

 «هموار  ایفزایندهبه طور    جهان  »  های ارزان را صرفاً به عنوان بازتاب  مزددستبر سر  

( میان ملل در حال از میان  ها ستیکا/هاری ی اقتصادی )برتها تفاوتند که گویا در آن  نگرمی

ی علم اقتصاد رسمی، اعالم نموده است که: گوسخن پال کروگمن به عنوان     15باشد.  رفتن

ان بر این باورند که باید پیرامون تأثیرات مخّرب رقابت  فکرروشن ان و  گذارسیاستاگر  »

های ارزان ]برای کشورهای توسعه یافته و اقتصاد جهانی[ تأکید نمود، آن مزددستبر سر   

 
12 Stephen Roach, “How Global Labour Arbitrage Will Shape the World Economy,” Global Agenda 
Magazine, 2004, http://ecocritique.free.fr; John Bellamy Foster, Harry Magdoff, and Robert W. 
McChesney, “The Stagnation of Employment,” Monthly Review, 55, no. 11 (April 2004): 9–11. 
13 See John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, and R. Jamil Jonna, “The Internationalization 
of Monopoly Capital,” Monthly Review 63, no. 2 (June 2011): 1–23. 

14Panglossian - ی داستان طنز هایتگالس یکی از شخصدکتر پن( وُلتر به نامCandide, ou l'Optimisme است، که )
 بین بود. )م(ای خوشبه طرز احمقانه

15 Thomas L. Friedman, The World is Flat (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2005).  
نخستین بار از سوی مارکس مطرح شده بود. نگاه شود به    یا مسط ح«   جهان هموار   ینظریه»د که  کنمیفریدمن به غلط ادعا  

 . 234- 37صص 

http://ecocritique.free.fr/


 ان و امپریالیسم نو جهانی کارگر   ی ذخیره ارتش  

 

بگویند   هاآنسرمایه به  گاننخبهو  هاآن به همان اندازه نیز مهم است که اقتصادد  کمدست  گاه 

قرار    فرضپیشدر این جا، استدالل غلط کروگمن بر این     «.برندمی که در اشتباه به سر  

  ینتیجهها همواره خود را با رشد بارآوری تولید تطبیق خواهند داد، و  دمزدستگرفته که گویا  

آن   بود.  یابیدستناگزیر  خواهد  جهان  در  نوینی  اقتصادی  تعادل  نظر     16به  ]از 

  بهترین شکل ممکن  گویا  که  داریسرمایه[ در جهان موجود  یی مانند کروگمنهاآن اقتصادد

ای در این رابطه در حقیقت، اگر هم دغدغه    17، در هر چیزی نیّت خیری نهفته است. بوده

در میان اردوی اقتصاد رسمی وجود داشته باشد، همان طور که بعداً خواهیم دید، این است 

فروش نیروی کار جهانی را در این سطح  -و-سودهای کالن ناشی از خرید  بتوانکه تا کی  

 18حفظ نمود. 

ی رویکرد  نوینی داریم که به طور دقیقی آشکار سازد که در  ریزطرحدر مقابل، ما نیاز به  

جهانی  -و-خرید  یپدیدهوراء   کار  نیروی  در    ایتازه  یمرحلهفروش  تحول  قانون   »از 

 مارکس قرار دارد، ]قانونی[ که بر طبق آن: «داریسرمایهمطلق  انباشت  شمولجهان

بوده، و بدین   تربیشتوان رشد آن    فعال، دامنه و  یسرمایه،  اجتماعیهر اندازه که ثروت  

باشد، به همان نسبت نیز   تربیشترتیب شمار  مطلق پرولتاریا و بارآوری نیروی کار  آن نیز 

خواهد بود ... اما، به میزانی که ]نفرات[ این ارتش ذخیره   تربزرگ صنعتی  یذخیره ارتش 

شاغل   کارگران   ارتش  ]نفرات[  به  هشودمی  تربزرگ نسبت  ]به  شمار  ،  نیز[  نسبت  مان 

تثبیت مازاد   نیز  - جمعیت   فقر  تربزرگ شده  که  ]جمعیتی[  شد،  تناسب  فاقّه -و- خواهد  اش 

. در نهایت، هر اندازه  شودمی معکوس با میزان رنجی دارد که در شکل نیروی کار متحمل 

ایی رسمی  نوبیباشد،    ترگستردهصنعتی    یذخیره کارگر و ارتش    یبقه ی مستمند طهاخش که ب 

است.  داری سرمایه مطلق  انباشت  شمولجهانقانون  است.  این  تربزرگنیز 
19
 

 اشاره کرده بودند:  1986داف و پال سوییزی در سال همان گونه که هری مگ

 
16 Paul Krugman, Pop Internationalism (Cambridge, Massachusetts: MIT Press, 1996), 66–67. On 
the absurdity of expecting wage differences between nations simply to reflect productivity trends 
see Marx, Capital, vol. 1, (London: Penguin, 1976), 705. 

به  وُلتر با اندکی تغییر شکل    کاندیداین جمله را از کتاب    یی مانند کروگمن،هاآن، برای طعنه زدن به اقتصاددنویسنده  17
 است. )م(  عاریت گرفته

18 On fears of an end to global labour arbitrage see “Moving Back to America,” The Economist, 
May 12, 2011, http://economist.com.  
19 Karl Marx, Capital, vol. 1, 798.  

ی دیگر، کارکرد ]این قانون  ها قانون  یهمهمانند  "مارکس بالفاصله به دنبال همین پاراگراف این قید را نیز افزوده است که:  

در ضمن،   "د، امری که واکاوی آن در این جا موضوع بحث ما نیست.گردمیخوش تغییر  توسط شرایط موجود دستنیز[ به  
 در این جا در مفهوم هگلی آن، یعنی، از دیدگاه انتزاعی، است.  «مطلق»ی ی مارکس از واژه باید اضافه نمود که استفاده 

http://economist.com/
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جهانی بوده، و   داریسرمایه  یمانهکارکرد این قانون تمامی سا  یحوزه در حال حاضر...  

درصد بوده   50ی در آن بالغ بر کاربی ان سوم دید که نرخ در جه توانمی تجلی بارز آن را 

بد.  اما،  یامی گسترش    ایفزاینده  یگونه ی غذایی و گرسنگی به  هایت ی، محرومدست تهیو  

آن در امان نیستند: تعداد   کردعمل نیز به هیچ روی از    داریسرمایه   یفته رپیش کشورهای  

بالغ بر سی   (OECD)اقتصادی    یوسعه ت و    کاریهمان در کشورهای عضو سازمان  کاربی

-میلیون نفر، یعنی بیش از ده درصد نیروی کار موجود است.  در ایاالت متحده که ثروتمند

  ی دورهد، نرخ فقر که به طور رسمی تعریف شده، حتّا در  باشمیترین عضو این سازمان  

هست. بوده یش رونق اقتصادی نیز در حال افزا
20
 

- و -بیست  یسده بیست و اوایل    یسدهگفت که امپریالیسم نوین  اواخر    توانمیبدین ترتیب،  

  ی ذخیرهجهانی، و با ظهور ارتش    نظامانحصاری در صدر  -مالی  یسرمایه  یسلطهیکم، با  

از طریق    «رانت امپریالیستی».  ازدیاد  شودمیمشخص    آن  وسیع جهانی کارگران در ذیل

ارزان کارگران  از  وسیعی  موج  تولید  -ادغام  فرآیند  در  شده  استثمار  شدت  به  و  مزد 

خود به عنوان    یبهشدن عظیم است.  این امر نیز به نو-، یکی از نتایج این قطبیداریسرمایه

 21د.گردمیاهرمی برای افزایش در ابعاد ارتش ذخیره و نرخ استثمار در شمال نیز تبدیل 

 انباشت  شمول جهانقانون  مارکس و 

است که نخست به پندار نادرستی توجه نمود    الزمانباشت،    شمولجهان در رجوع به قانون  

.  در میان منتقدین سنتی رایج است شودمیکه معموالً به قانون گرایشی مارکس نسبت داده  

  ی زمینهتوجه به  ، آن هم بدون  یک و یا در بهترین حالت دو نقل  قول ]از مارکس[  یپایهکه بر  

ایی دایماً رو  نوبیدکترین  »یا    «اسازینوبی  ینظریه»  هاآن، چیزی را که  اصلی بحث وی

که بخش بزرگی از کتاب    چیاستریجان     22ند، به مارکس نسبت دهند. ناممی  «به افزایش

را به جدل بر علیه مارکس بر سر این نکته اختصاص    معاصر  داری سرمایهخویش با عنوان  

به طور مکرر مدعی شده است که    چیاستری بارز در این مورد است.     ینمونهداده، یک  

های واقعی افزایش نخواهد  مزددست   داریسرمایهنموده بود که در    «بینیپیش»گویا مارکس  

مانده و یا کاهش یابد، که وی این را  یافت، بنابراین میانگین سطح زندگی کارگران باید ثابت  

 
20 Harry Magdoff and Paul M. Sweezy, Stagnation and the Financial Explosion (New York: 
Monthly Review Press, 1987), 204. By 2010, OECD unemployment had grown by 38 percent, 
reaching 48.5 million persons. (“Unemployment, Employment, Labour Force and Population of 
Working Age [15-64],” OECD.StatExtracts, [OECD, Geneva, 2011], retrieved September 24, 2011.) 

 Worldwide (The Law ofارزش    شمولجهاناش زیر عنوان قانون  توسط سمیر امین در کتاب  « رانت امپریالیستی»  یایده  21

Value, New York: Monthly Review Press, 2011)  دنباله تفصیل بحث شده، که در  نیز خواهیم  به  به آن  ی بحث 
 پرداخت. 

در 22 گیدنز  آنتونی  بحث  به  شود  نگاه  مثال،   :Capitalism and Modern Social Theory (Cambridgeبرای 

Cambridge University Press, 1971), 55–58.   ز در این جا بحث مخدوش و ضعیفی را در دفاع از مارکس مطرح  گیدن
 د. باش میزد که مملو از پندارهای نادرست خود وی سامی
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 اً و تمامی کسانی که بعد  چیاسترید.  اما،  آورمیبه عنوان خطای فاحش مارکس به شمار  

 سرمایهجمله از کتاب  -ند یک نیمانستهپا در جای پای او نهادند، برای اثبات نظرشان تنها توا

عنوان گواهی بر ادعای خویش ارایه  ( را به  ی مانیفست کمونیستنیز از  ایجمله  یعالوه)به 

چکیده عنوان  به  خویش  مشهور  پاراگراف  در  مارکس  پیرامون  نمایند.   مطلب  سلب   »ی 

آن را نقل  قول   چیاستری )که  سرمایهدر پایان جلد اول  «نگا کننده-مالکیت از سلب  مالکیت

بزرگ )که تمامی ان  دارسرمایهدر حالی که به تدریج از تعداد  »نموده( این گونه نوشت:  

بر فقر    متقابالً ،  شودمیند( کاسته  کنمیساز را غصب و انحصار  مزایای این روند دگرگون

 23«... شودمی، سرکوبی، بیگاری، تبهگنی و استثمار افزوده هادهتو

اثباتی بر وجود   به عنوان  را  بتوان چنین چیزی  اسازی نوبیی  ناشیانه  ینظریهبه سختی 

این بوده که سیستم میان   انحصاری شدن پذیرفت!  کامالً روشن است که منظور مارکس 

ی نسبی  دستتهیی منفرد در باال و  هاسرمایه از    نسبتاً معدودیدر دست    سرمایه  یفزاینده

در مورد حرکت  هادهتو عبارت چیزی  این  در  است.   قطبی شده  پایین  در  ی وسیع مردم 

که بالفاصله پیش از   ایجمله   چیاستریته نشده است.  به عالوه،  های واقعی گفمزددست

ی  آمده بود را عامدانه حذف نموده، که مارکس اشاره نموده بود که دغدغه  هاقولیکی از نقل  

  داری سرمایهکارگر در کشورهای غنی نبوده بلکه تمامی جهان  یبقهوی در این باره تنها ط

گرفتار آمدن تمامی »یا آن طور که خود وی گفته،    –نظر دارد    دّ کارگر جهانی را م    یبقهو ط

چنبره  هاخلق ر در  رشد  طریق،  بدین  و  جهانی،  بازار  رژیم   المللیبین  یخسارهی 

تنها   «.داریسرمایه واقع،  حقیقت»  در  از  در    «عنصری  است  ممکن    ی نظریه»که 

یی به سمت  هاایشوجود داشته باشد، در این واقعیت نهفته است که چنین گر  «اسازینوبی

ی بحرانی هادورهدر دو قلمرو، نخست در تمامی  »ایی انسان را  نوبی افزایش مطلق در میزان  

 
23 John Strachey, Contemporary Capitalism, 101; Marx, Capital, vol. 1, 929. 

شرایط زیست کارگران عصر ما، به جای  "د،  کنمیبه این شرح نقل    مانیفست کمونیستیدر همان صفحه عبارتی را از    چیاستری
ا  نو بید.  کارگر  کن میاش سقوط  ی به زیر سطح زندگی طبقهتربیشفت صنعت رشد کند، به طرز بیش و  ر پیشگام با  آن که هم

 ".بدیامیگسترش  از رشد جمعیت و ثروت  ترسریعایی نو بی، و  شودمی
Karl Marx and Frederick Engels, The Communist Manifesto (New York: Monthly Review Press, 
1964), 23. 

که این عبارت )اگرچه از یکی از آثار اولیه و غیراقتصادی مارکس گرفته شده( مؤی د   رسدمیدر نگاه اول این گونه به نظر 

ا شدن  نو بیکه    آیدمیظاهر این گونه براز این جمله به  "پر اشاره نموده:  باشد.  اما، همان گونه که هال دری  چیاسترینظر  
به کار گرفته شده    مانیفست پرولتاریا، به عنوان یک طبقه، اجتناب ناپذیر است.  واقعیت، اما، این است که زبانی که در    ی بقهط

نخست   جلد  در  بعداً  مارکس،  بود.   خود  زمان  سوسیالیستی  تهییج  الیه25)فصل    سرمایهزبان  که  ساخت  روشن  ا  و نبیی  ( 

 ".دهدمیرا تشکیل    "ی جمعیت مازاد نسبیین الیهترپایین"
Hal Draper, The Adventures of the Communist Manifesto (Berkeley: Centre for Socialist History, 
1998), 233. 
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جهان )که    یفتهنیا-)که خصلتی موقتی خواهد داشت(، و دیگر در مناطق به اصطالح توسعه

 24یافت. توانمی «ت(از خصلتی دایمی برخوردار اس 

اسازی نداشته، بلکه نوبیی  ناشیانه  ینظریهمارکس هیچ گونه سنخیتی با    شمولجهانقانون  

انباشت سرمایه بوده است: به این معنا که، چرا رشد    یپروسهتالشی برای توضیح چگونگی  

مداوم   افزایش  به  کار  نیروی  برای  که  مزددستتقاضا  امری  نشد،  منجر    ست توانمیها 

سودآوری را در تنگنا قرار داده و در روند انباشت اختالل ایجاد نماید.  افزون بر آن، ]این  

 ی درکاربی  یپدیده  ی  کارکرد ( نقش1قانون[ به توضیح موارد زیر نیز کمک نموده است: )

ر  دکارگر    یبقهی اقتصادی بر طهاآنبحر  گریرانو( دلیل تأثیرات  2؛ )داریسرمایه  نظام

نیز ]این قانون[    ه.  امروزفقر  به سمت  بخش بزرگی از جمعیت   گرایشعلت  (  3؛ و )مجموع

 ، عوایداست؛ یعنی  دارای اهمیت به سزایی  «فروش نیروی کار جهانی-و-خرید»  توضیحدر  

یی  هاخشاز طریق انتقال بکه    های کالن انحصاری یا رانت امپریالیستیاز سودکه  سرمایه  

از عدم تحرک جهانی نیروی   به منظور سود ُجستنجهان  یفتهنیا-مناطق توسعهاز تولید به 

حتّا  -و -های بخورمزددستکار، و   به دست  از آن( در جهان جنوب  ترکمنمیر )و بعضاً   ،

 .آیدمی

اوایل    «هجویاتی»تمامی    رغمبه در  قانون    یدورهکه  علیه  بر  جهانی  دوم  جنگ  از  پس 

... دیگر موضوع مضحکه نیست.»ه بود،  انباشت نوشته شد  شمولجهان قانون  در    « این 

 25« .دباشمی واقعیت امروزین سرمایه در مقیاس جهانی» گربیان عوض، این قانون عام 

بنابراین کامالً ضروری است که بحث مارکس را به دقت مورد واکاوی قرار دهیم.  مارکس  

 انباشت نوشته است که: شمولجهانی خویش پیرامون قانون در مشهورترین بیانیه

ش زیاد یا  مزددست فارغ از این که  ، وضعیت کارگر،  شودمی که سرمایه انباشت  به نسبتی  

باشد را  کم  نسبی  مازاد   جمعیت  همواره  که  قانونی  همان   ... شد  خواهد  بدتر  الزاماً  در  ، 

های آهنین  از میخ   ترکم د، کارگر را نیز محداربا اندازه و توان انباشت نگاه می  ترازمندی

تخته  به  پرومته را  بودهفستوس که  بسته  قانون[ کندمیپرچ  به سرمایه میخ  ،سنگ  ]این    .

زد.   سامیبا نرخ انباشت ثروت، به یک شرط ضروری تبدیل    متناظرایی را،  نوبیانباشت  

ایی،  نوبی  انباشت    به مفهوم  زمانهم ]سرمایه[ در یک قطب، به طور    بدین ترتیب، انباشت  

رحمی و فساد اخالقی در قطب دیگر است، ت کارگری، بیگاری، ناآگاهی، بیرنج و مشقّ 

.کندمیکه محصول  کار خویش را به مثابه سرمایه تولید  ایطبقه یعنی در جانب 
26
 

 
24 Roman Rosdolsky, The Making of Marx’s ‘Capital’ (London: Pluto Press, 1977), 307. 
25 Fredric Jameson, Representing Capital (New York: Verso, 2011), 71. 
26 Marx, Capital, vol. 1, 799. 
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  « بیجمعیت مازاد  نس»میان انباشت سرمایه و    «ترازمندی»بحثی که مارکس با اشاره به یک  

  « متعارف»زد این است که رشد انباشت در شرایط سامیکارگران مطرح  یذخیرهیا ارتش 

ص  فت کند که در عین حال به مرخّ رپیشد بدون هیچ گونه مزاحمتی  توانمیتنها به شرطی  

کردن شمار وسیعی از کارگران بینجامد.  این بخش از کارگران که بدین ترتیب "مازاد" 

ند به عنوان عاملی برای کنترل هر گونه گرایشی به سمت افزایش سریع  شو میتشخیص داده  

  شمول جهان د.  قانون  کنمیزد، عمل  سامیهای واقعی که روند انباشت را متوقف  مزددست

  یذخیره، از طریق تولید مداوم ارتش داریسرمایهانباشت بر این نکته تأکید نموده است که 

د دو قطب میان ثروت نسبی در باال و فقر نسبی در پایین ان، به طور طبیعی به ایجاکاربی

و تهدید دایمی برای افتادن به اردوی دوم، اهرم بسیار مهمی برای افزایش   –گرایش دارد  

 نرخ استثمار کارگران شاغل است.

نیز اشاره شد، مارکس پردازش این قانون عام را مستقیماً با این مشاهده   ترپیشهمان طور که  

عوامل دیگر ثابت بمانند، باعث    یهمه ود که انباشت سرمایه، با فرض بر این که  آغاز نم

ی از این که چنین افزایشی در تقاضا  گیرپیشد.  برای  گردمیافزایش تقاضای نیروی کار  

نیروی کار   ب  ساززمینهبرای  از منبع موجود کارگران ]هاخشاستخدام  [  کار بیی بزرگی 

ها و کاهش سود بینجامد، ایجاد پادنیرویی که بتواند مزددستش  شده، و بدین طریق به افزای

از فرآوری بکاهد ضرور از    تاز نیروی کار مورد نیاز در هر سطحی  این امر  یافت.  

ی نو به دست آمده که  آوری هافنطریق افزایش بازدهی نیروی کار با اتکاء به سرمایه و  

قادر است    داریسرمایهه این ترتیب، نظام  ب   27اشتغال گردید.   تربیشموجب فرسایش باز هم  

کارگران را   یذخیرهکه با "دگرگون کردن مداوم وسایل تولید" جمعیت مازاد  نسبی یا ارتش  

با ارتش کارگران شاغل بر سر مشاغل موجود در  به طور ثابتی بازتولید نموده که دایماً 

ی رکود هادورهصنعتی، در    یذخیرهارتش  »که    گویدمیمارکس     28.بردمیرقابت به سر  

افزون -تولید  یدورهاقتصادی و رونق بالنسبه، وبال گردن ارتش کارگران فعال بوده؛ و در 

.  بنابراین، شودمیتبدیل    هاآنی  هاستهجوش، به مانعی در برابر خوا-و -و فعالیت پر جنب

تقاضای نیروی کار بوده، مناسبی برای کارکرد قانون عرضه و    یزمینهمازاد  نسبی    جمعیت  

 
نیروی    مزددستی کالسیک  هاآنرا که از سوی اقتصادد  «هامزددستناپذیر  قانون تخطی» الزم به یادآوری است که مارکس   27

 دانست، رد کرده بود. کار را اساساً به عنوان تابعی از متغیر رشد جمعیت می
کرده ] مشاهده  من  که  جایی  تا  صورت  تقریباً  به  قانون  اصطالح  به  این  مفرغی  » ام،  یا    «هامزددستقانون  مفرغ  »و  قانون 

  « هامزددستناپذیر  قانون تخطی» فارسی برگردانده شده است.  اما، من آن را در این جا به شکل  در جاهای دیگر به    « هامزددست
 )م([  ام.ترجمه نموده 

28 Marx, Capital, vol. 1, 764, 772, 781–94; Marx and Engels, The Communist Manifesto, 7; Paul M. 
Sweezy, The Theory of Capitalist Development (New York: Monthly Review Press, 1970), 87–92. 
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 ینگیزهزد که مطلقاً در خدمت اسامییی محدود  هاچوبعمل این قانون را به چار  یودهو محد

 29« کارگران قرار دارد. و سلطه بر سرمایه برای استثمار

ی شود، آن گاه نفرات دارگهدر نتیجه، اگر بناست که این اهرم اساسی برای انباشت حفظ و ن

دایماً باید جایگزین شده تا تناسب آن نسبت به ارتش کارگران شاغل، اگر   این ارتش ذخیره

بماند.  در حالی که ژنرال   کمدست  اضافه نشده،   با  ثابت  در    «به خدمت گرفتن»ها  ارتش 

دست   پیروزی  به  عوض،  بند،یا مینبردها  با  دارسرمایه  در  ارتش  »ها  کردن  مرخص 

 30ند.شو میپیروز  «کارگران

توجه به این نکته حائز اهمیت است که مارکس ارزیابی مشهور خویش از تراکم و تمرکز 

بود.     تکمیل نمودهانباشت    شمولجهانی از بحث پیرامون قانون  اپاره سرمایه را به عنوان  

یی هر چه معدودتر و در عین حال  هاسرمایه  یسلطهاز این رو، موضوع گرایش به سمت  

وی بر    کلی  ذخیره در بحث    ارتش    رشد    یمسئله   یاندازهصاد به همان  بر اقت  تربزرگهر چه  

پیوند    دیگریکری به  ناپذیجداییسر این قانون عام دخیل بوده است.  این دو پروسه به طرز  

 31ند.اخورده

توسط مارکس کار    گوناگون آنی  هامؤلفهکارگران به    یذخیرهارتش    یتجزیهی و  بندرده

به جامعیّت و در عین حال استنباط   یابیدستی بوده، که به وضوح به منظور  اپیچیدهبسیار  

ی  بندردهید.  این گردمیی مطرح آماری محسوب هامقولهآن چیزهایی بود که در زمان وی 

- نیمه»ه  یی را نیز کهاخشبودند بلکه ب   «کاربیکامالً  »که    شدمییی را شامل  هاآننه تنها  

دربر    «شاغل که جمعیت  فتگرمیبودند  است  گفته  این خاطر وی  به  به » نسبی    مازاد    .  

دارد.هاشکل از     «ی گوناگون وجود  به جز  این نکته،  به  ی بحران شدید  هادورهبا توجه 

، پنهان، و راکد.   شناورمازاد  نسبی تشخیص داده شد:    اقتصادی، سه شکل عمده از جمعیت  

ی از  تربیشکه عناصر    وجود داشتایی رسمی  نوبیکاملی از    یودهآن نیز محدفراتر از  

 . د پنهان نموده بودارتش ذخیره را در خو

ی  هاشدنمتشکل از کارگرانی است که به خاطر باال و پایین    مازاد نسبی  جمعیت  بخش شناور  

در    معمول در روند   یا  نوین  آوری هافن استقرار    ینتیجهانباشت   ها این .   اندشده  کاربیی 

  به دنبال ، اما اکنون کارشان را از دست داده و  اندبودهکسانی هستند که تا همین اواخر شاغل  

- هستند.  در این جا، مارکس با توجه به این که سرمایه دایماً در جست  ایتازه پیدا کردن شغل  

بوده، به بررسی ساختار سنّی اشتغال و اثرات آن بر    ترارزان تر و  جوی کارگران جوان-و

 
29 Marx, Capital, vol. 1, 792 
30 Karl Marx, “Wage-Labour and Capital,” in Wage-Labour and Capital/Value, Price and Profit 
(New York: International Publishers, 1935), 45; Sweezy, The Theory of Capitalist Development, 
89. 
31 Marx, Capital, vol. 1, 763, 776–81, 929. 
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به  کاربی از نظر جسمی  بوده که کارگران  استثمارگرانه  آن چنان  ی پرداخت.  روند کار 

شان از کار کنار  کاری  مفید    سرعت تحلیل رفته و در سنین نسبتاً پایین بسا پیش از پایان عمر  

 32ند.شدمیگذاشته 

.  بخش تولید کشاورزی به شد می در بخش تولید کشاورزی دیده  پنهان اصوالً   یذخیرهارتش  

اشت، بالفاصله تقاضا برای نیروی گذمیبر آن دست    داریسرمایهی بود که هر جا که  اگونه

جریان  »از این رو،     «.کندمیبه شکل مطلق سقوط  »کار، آن گونه که مارکس نوشته بود،  

برای یافتن کار در بخش صنایع   ایمایهزیست  کار  -و -از نیروی کار از بخش کشت    «ثابتی

به معنای  به سمت شهرها  به سمت شهرها در حرکت بود.  "حرکت مداوم ]نیروی کار[ 

  ، ی استثناییهادورهتنها در  را  آن    واقعی  وجود جمعیت مازاد  پنهانی در روستاهاست که ابعاد

های  مزددست.  بنابراین،  تشخیص داد  توانمی،  شودمی  که مجاری توزیع آن به کلی گشوده

ایی  نوبیاش در باتالق  کاهش یافته، و این کارگر همواره یک پای  حداقلکارگر کشاورزی به  

 33فرو رفته است." 

بخشی از  »ارتش ذخیره است    یعمدهراکد که سومین شکل    مارکس، جمعیت    یگفتهطبق  

   « به شدت نامنظم است.  اشتغال    یه بق، ولی دارای سادهدمیفعال را تشکیل    یذخیرهارتش  

را   )که امروزه غیررسمی نام دارد(  گاه بی-وقت و گاه -نیروی کار پاره  گونهاین بخش همه  

از میانگین    ترپایینسطحی  »   کارگران  این رده به  مزددستگفت که    توانمی.   شدمیشامل  

از ارزش نیروی کار(.    ترپایین)یعنی،    «یدرسمیکارگر    یبقه[ متعارف طمزددستسطح ]

مازاد بر احتیاج  »ی کارگری که از سوی صنایع و کشاورزی بزرگ  هادهتو  یعمدهبخش  

در  «ندشدمی این جا  از  از کارگران  آورمی سر  این دسته  با »دند.  در حقیقت،  در مقایسه 

ش ذخیره  را در ارت «]کارگر[ یبقه ی از افزایش کلی طتربزرگعناصر دیگر، بخش نسبتاً 

 ند. دادمیتشکیل 

داخلی» مدرن  ارتش  تربزرگ  «صنایع  این  از  بخش  جذب    یذخیرهین  خود  به  را  راکد 

بود که    «هاکارگاهکارهای بیرونی ]»این صنایع مشتمل بر انجام    یعمدهد.  کارکرد  نمومی

.  ]نیروی کار[  شدمیانجام    صنایع ان به نمایندگی از صاحبان  کارپیمانی   گراسطهاز طریق و

قرار داشت، که اساساً    «ارزان  کار  »به اصطالح    یسلطهدر این بخش به طور عمده تحت  

از تعداد    «کارگران آزاد )یا بیرونی(».  غالباً تعداد این گونه  شدمیشامل زنان و کودکان  

فت.  برای نمونه، یک کارگاه پیرهن گرمیی  ن بیشکارگران کارخانه در یک صنعت معیّ 

هزار کارگر را در استخدام داشت، ولی در عین حال نزدیک  -دری تعداد یکدوزی در الندن 

 
32 Marx, Capital, vol. 1, 794–95; David Harvey, A Companion to Marx’s Capital (London: Verso, 
2010), 278, 318. 
33 Marx, Capital, vol. 1, 795–96. 
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هزار کارگر آزاد نیز به آن وابسته بوده که در سراسر مناطق روستایی پخش بودند.   -به نُه

 34در این بخش هویدا بود.  «اقتصاد یبهترین جن وحشیانه»

و در   دربر داشته  «ین الیه در جمعیت مازاد  نسبیتر پایین»ایی  نوبیمارکس،    نظرنقطهز  ا

  « انگیزترین ... شرایط زیست -ا سف»  شدمیمیان تمامیت جمعیت کارگری در این جا بود که  

نیروی   ی ارتش  خانهایی نواننوبی»که    یسدنومیرا به آشکارترین شکلی به عینه دید.  وی  

یا به    «پرولتاریا-ومپن»لجدای از     «صنعتی است.  یذخیرهال و وبال گردن ارتش  کار فعّ 

 ند. شدمیایان به سه دسته تقسیم نوبیو غیره،  «ها،ولگردها، مجرمین، روسپی»عبارتی 

یی که توانایی کار کردن را داشتند.  این دسته در هر دوره از رونق صنعتی که هاآننخست،  

 دستتهیند.  این عناصر  شدمیبرای نیروی کار عالی بود، باعث کاهش در شمار فقرا  تقاضا  

ارتش فعال نیروی کار بودند.    یضمیمهند  شدمیی رونق به کار گرفته  هادورهکه تنها در  

ی توسعه  هادوره در   داریسرمایها بود که در نظام  نوبیدوم شامل یتیمان و کودکان    یدسته

-، ژندههادهوادا »ند.  گروه سوم نیز عبارت بودند از  شدمیری جذب صنایع  شمابیبه طور  

یی که در اساس توانایی کار کردن را نداشتند.  این دسته به طور عمده شامل  هاآن پوشان، و 

تطبیق با شرایط تازه گردن نهاده بودند،   درخویش    و عجز    کسانی بود که به عدم توانایی

کسانی    ]این بخش به طور عمده عبارت بودند از[  د؛گیرمیزی که از تقسیم کار نشأت  عج

شان بیش از طول عمر میانگین یک کارگر بود؛ و قربانیان ]سوانح[ صنعتی که شمار  که سن

تعداد    هاآن  افزایش  کارگران   آالتماشینبا  و  معادن،  قربانیان  و  یافته،  افزایش  پُرخطر 

این گونه     «ها، و غیره.یی که نقص عضو داشتند، بیماران، بیوههاآن   شیمیایی، و غیره، و

د که چگونه از  دانمیاما سرمایه به خوبی » است،  داریسرمایهی دست  خود ایی آفریدهنوبی

کارگر و    یبقهی اجتماعی[ شانه خالی کرده و آن را به دوش طهاهزینهزیر بار  این قبیل ]

 35«بورژوازی بیندازد.-خرده

ی رونق اقتصادی که شمار وسیعی از کارگران به طور هادورهابعاد کامل ارتش ذخیره در 

د.  این مسئله کارگران خارجی را  خورمی ند به وضوح به چشم  شدمیموقت جذب بازار کار  

ی ارتش ذخیره که در باال ذکر گردید، مارکس اشاره نموده  هاخشنیز شامل بود.  افزون بر ب

به طوری    –ند  شدمیی اوج  تولید، کارگران ایرلندی نیز جذب صنایع انگلستان  هادورهکه در  

شمار ارتش    36دند. آممیکه بخشی از جمعیت مازاد  نسبی برای صنعت انگلستان به حساب 

 
34 Marx, Capital, vol. 1, 590–99, 793–77. 
35 Marx, Capital, vol. 1, 797–98. 

مارکسی وارد ساخته، و به روشنی نشان داد که این واقعیت که    ینظریهبه این خاطر که انگلس مفهوم ارتش ذخیره را به   36
وضعیت ارتش ذخیره یا جمعیت مازادِ    گربیانشوند  ی رونق اقتصادی توسط سرمایه به کار گرفته میهادوره کارگران در  
 ه به وی ارج نهاده شود.  نگاه شود به: ست، بایسته است ک هاآننسبی بودن 
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به طور موقت   داریسرمایهی رونق  هادوره  ذخیره در تناسب با ارتش فعال نیروی کار در

شان شده ها به سطحی باالتر از ارزش میانگینمزددستکاهش یافته، امری که باعث افزایش  

اگرچه مارکس به طور مکّرر اشاره نموده است که    –و تأثیری منفی بر سوددهی داشت  

ت  ه، و هرگز نیز کلیّ های واقعی دلیل اصلی بحران سودآوری نبودمزددستچنین افزایشی در  

 37نظام را تهدید ننموده است. 

فعّ    « مازاد»نیروی کار نیز در یک بحران اقتصادی به    ال  بسیاری از کارگران در ارتش 

د.  در  گردمیان  کاربینرمال باعث افزایش شمار    یذخیرهتبدیل شده، که عالوه بر ارتش  

ها مزددستسبی باعث پایین رفتن  یی است که سنگینی هنگفت جمعیت مازاد  نهادورهچنین  

د.  مارکس، این مسئله را این گونه بیان نموده گردمی  هاآن   38به زیر سطح ارزش میانگین

باعث  »است:   تولیدات  در  از ط  کاربیرکود  ترتیب    یبقهشدن بخشی  بدین  کارگر شده و 

ی هامزددستی جز پذیرش کاهش  اچاره که    دهدمیکارگران شاغل را در شرایطی قرار  

کارگر به عنوان   یبقهاز این رو، ط   39«از نرخ میانگین، نخواهند داشت.  ترپایین، حتّا  خود

اقتصادی   ی بحرانهادورهارتش فعال کار و ارتش ذخیره، در  یدارنده واحد، دربر  یک تن  

 دند.آممیفت که بسیاری از گرسنگی و مرض از پا درگرمیدر چنان شرایط دشواری قرار  

مارکس نتوانست نقد اقتصاد سیاسی خویش را تمام نموده، و در نتیجه هیچ گاه فرصت نیافت  

که بخش از پیش تعیین شده پیرامون بازرگانی جهانی را بنویسد.  با این حال، کامالً روشن  

وی بر    فت.  یامیگسترش    جهان   به سراسر ه از نظر وی قانون عام انباشت در نهایتاست ک

مستقر در کشورهای ثروتمند از نیروی کار ارزان در خارج از    یسرمایهاین باور بود که  

ی وسیعی  هاحوزهوجود    یواسطهو هم چنین از امکان سطح باالتری از استثمار به    –مرزها  

  یفتهنیا-ی توسعههاخشدر ب  داریسرمایهی تولید غیرهاشیوهاز نیروی کار مازاد و وجود  

انترناسیونال اول   یکنگرهی خود در  رانسخنخواهد نمود.  مارکس در    برداریبهره   -جهان  

در   لوزان  نخست    1867در  جلد  که  سالی  که:   سرمایه)همان  نمود  اعالم  گردید(  منتشر 

که کارفرماها در مقابله با   دهدمی کارگر انگلیس نشان  یبقهط یمبارزه ینامهاربررسی ک»

که  شاگرانکار این  یا  و  ساخته  وارد  کارگر  خارج  از  یا  به    هایبنگاهن  را  خود  تولیدی 

کارگر   یبقه .  حال، چنان چه طباشد  ند که دارای نیروی کار ارزاندهمیکشورهایی انتقال  

ادامه داده و شانسی هم برای موفقیت داشته باشد، با توجه  اشمبارزه خواهان آن است که به

 
Frederick Engels, The Condition of the Working Class in England (Chicago: Academy Chicago 
Publishers, 1984), 117–22, and Engels on Capital (New York: International Publishers, 1937), 19. 
37 Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), Capital, vol. 2 (London: Penguin, 1978), 
486–87, and Capital, vol. 1, 769–70; Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital —An Anti-
Critique, and Nikolai Bukharin, Imperialism and the Accumulation of Capital (New York: Monthly 
Review Press, 1972), 121. 

 . ن شده استیعنی، ارزش نیروی کار که به طور تاریخی معی  38
39 Marx, Capital, vol. 3, 363. 
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موجود،   وضعیت  سازماچارهبه  که  نیست  این  جز  ]طهاآنی  ملی  به   یبقهی  کارگر[ 

 40«تبدیل شوند. المللیبینی هاآنسازم

کشورهای    ترنیکشورهای غ»مارکس، در طی آن    یگفتهنابرابر، که به    یمبادلهواقعیت  

استثمار   را  دست  کن میفقیرتر  به  نیز  مزایایی  مبادله  این  در  فقیر  کشورهای  اگرچه  ند، 

اقتصاد کالسیک بوده که در آثار ریکاردو و جان   در اساسی و علمی اصل یک  «ند،آورمی

میل   در   توانمیاستوارت  کار  نیروی  ارزانی  خاطر  به  کالن  سودهای  گونه  این  یافت.  

ظاهراً    یعرضه، و  گیماندهعقبآن را به    توانمیخود    یبهکه به نو –  هودکشورهای فقیر ب

نتیجه  نامحدود نیروی کار )اگرچه بخش بزرگی از آن کار اجباری بود( نسبت داد.  مارکس  

در مستعمرات[ به دلیل توسعه نیافتگی باالتر  یعنی  نرخ سود معموالً در آن جا ]»که    دگیرمی

نیروی کار، به دلیل استفاده از بردگان، کارگران مهاجر   نرخ استثمار  بوده، و در عین حال  

است. باالتر  نیز  غیره،  و  چینی[،  و  هندی  عمده  طور  ]به  روابط     «آسیایی  تمامی  در 

سته آن چه را که در  توانمیهمواره در موضعی قرار داشته که    ترنیکشور غ  بازرگانی،

انحصاری»اساس   امپریالیست  «سود  رانت  کندباشمی  ی()یا  استخراج  که  ،  د  کشور  »زیرا 

در   «،بردمیی بهره  تربیشاز نیروی کار    ترکم  یهزینهصاحب امتیاز در برابر پرداخت  

ی  تربیش  ییافتهعینیّتکار     کندمی به ازاء آن چه که دریافت    کشور فقیرتر»  بالعکس  حالی که

]بازرگانی  صورتبنابراین، برخالف این که در   «.دهدمیارایه   یا خدمات کاال شکل  را به

، ]اما  ندکنمیدیگر را خنثی  -یک  در نهایت  ی حاصلههاآن، سود و زییک کشوردر سطح[  

در مورد بازرگانی بین کشورها[ مارکس مدعی است که کامالً محتمل و در واقع رایج بوده  

رشد جمعیت مازاد  نسبی،    بزند.  «برداریکاله»که یک کشور در مورد کشور دیگر دست به  

به ویژه در مقیاس جهانی، عامل بسیار نیرومندی در باال بردن نرخ استثمار بوده، که به نظر  

عمده در مقابل گرایش نزولی نرخ    « گرخنثی  عامل»آن را به عنوان یک    توانمیمارکس،  

 41«ایش[ شود.]نیرویی که[ ممکن است حتّا بعضاً باعث از کار افتادن ]این گر»سود دید، 

 
40 Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works (New York: International Publishers, 1975), 
422. 
41 Karl Marx, Theories of Surplus Value, (Moscow: Progress Publishers, 1971), part 3, 105–6; 
Capital, vol. 3, 344–46; David Ricardo, On the Principles of Political Economy and Taxation 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1951), 135–36; John Stuart Mill, Essays on Some 
Unsettled Questions in Political Economy (London: Longmans, Green, and Co., 1877), 1–46: 
Rosdolsky, The Making of Marx’s ‘Capital’, 307–12. 

.  در این باره نگاه شود  تنابرابر درگرف  یمبادلهی وسیعی در مارکسیسم پیرامون  ها بحثها و  هفتاد، تحلیل  یدههی  هاسالدر  
 به: 

Arghiri Emmanuel, Unequal Exchange (New York: Monthly Review Press, 172); Samir Amin, 
Imperialism and Unequal Development (New York: Monthly Review Press, 1977), 181–252. 

ا -اند که نرخ ارزشدازان مارکسیستی که کماکان منکر این واقعیتپرریههستند نظ  ز  اضافی در کشورهای پیرامون باالتر 
 مرکز است.  نگاه شود به: 
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ی مثبتی را در ارتباط  هانبهداز کالسیک مارکسیستی بود که جپرریهُرزا لوکسمبورگ تنها نظ

انباشت ارتش ذخیره افزود.  وی در اثر خویش به نام    ی مارکس ازهازیابیبا امپریالیسم به ار

نیروی کار جهانی سرمایه باید قادر باشد که  »د روند انباشت  بر پیشکه برای    گویدمی  سرمایه

وی بر این باور است که مارکس بیش از اندازه   «را بدون هیچ گونه محدودیّتی بسیج نماید.

برخوردار    داریسرمایه   یوسعهتسطح باالیی از    که از  تحت تأثیر شرایط آن روز انگلستان»

ه پنهان در بخش کشاورزی پرداخت  یذخیره  یمسئلهبه    مارکسقرار داشت.  اگرچه    «بود

ی تولید هاشیوه  موجود در  از نیروی کار اضافی  استفاده  بهوی در ارزیابی خود  بود، اما  

.  در حالی که نیروی کار مازاد  الزم برای  بود)مثالً، برزیگری( نپرداخته    داریسرمایهغیر

تأمین گردید.  لوکسمبورگ قبول دارد که در حقیقت    منبع  انباشت جهانی به طور عمده از این

از    مارکس پردازش خویش  آغازین»در  انباشت  اصطالح  از    «به  فصلی  که   سرمایهدر 

آمده، به بحث پیرامون سلب  مالکیت    شمولجهان بالفاصله بعد از بحث وی پیرامون قانون  

 «تکوین سرمایه»در آن جا اساساً در ارتباط با    مارکس  از دهقانان پرداخته است.  اما، بحث

بوده و ربطی به اشکال معاصر آن ندارد.  از این رو، نیاز است که تحلیل ارتش ذخیره را 

  را   داریسرمایه کالن  نیروی کار غیر  «اجتماعی    مخزن»در ساختاری جهانی گسترش داد تا  

 42شامل گردد.  نیز

 فروش نیروی کار جهانی -و -خرید

ی هالزام ا»بودن یکی از  «هر چه فراتر بازار  یوسعهت»مارکس تصریح نموده که به دنبال 

اواخر    داریسرمایه اما، عروج     43است.  داریسرمایهتولید    یشیوه  «ذاتی انحصاری در 

اوایل    یسده و  پیدایش    یسدهنوزدهم  بخشید.   تازه  مفهومی  درونی  الزام  این  به  بیستم 

ی نفتی و معدودی هاکمپانیبیستم در شمایل   یسدهدر اوایل  ابتدا که ، یملیّت- چند یهاشرکت

پس از جنگ دوم جهانی بیش از پیش    یهاسالدیگر ظاهر شده، و سپس در    یهاشرکتاز  

عادی مبدل گردیدند، محصول انباشت و تمرکز سرمایه در مقیاسی جهانی بود؛   ایپدیدهبه  

 . گردیددر تولید و نیروی کار جهانی  دگرگونی خود باعث اما، در عین حال

ملیّتی بر اقتصاد جهانی بود که به مفهوم مدرن -چند  یهاشرکت  یفزاینده  یسلطه در واقع،  

هفتاد در حالی رقم خورد که   یدهه ی آغازین هاسال راه برد، مفهومی که در  «شدنجهانی»

تجدید  سازمان  شرایط  کار و    ینحوهاقتصاددانان، به ویژه اقتصاددانان چپ، در پی درک  

 
Alex Callinicos, Imperialism and Global Political Economy (London: Polity, 2009), 179–81; and 
Joseph Choonara, Unravelling Capitalism (London: Bookmarks Publications, 2009), 34–35. 
For a contrary view, see Sweezy, Four Lectures on Marxism, 76–77. 
42 Rosa Luxemburg, The Accumulation of Capital (New York: Monthly Review Press, 1951), 361–
65. 
43 Marx, Capital, vol. 3, 344. 
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نه تنها  –هفتاد  یدهه این مسئله تا اوایل   44بودند. آساغول  یهاشرکتتولید جهانی به دست 

گلوبال    در کارهای هایمر، بلکه هم چنین در اثر پُرنفوذ ریچارد بارنت و رونالد مولر به نام

  المللی بیناوج فرآیندی از انباشت و  »به وضوح آشکار شده بود.  این پدیده در واقع    -  45ریچ

قرار    داریسرمایهصد شرکت  -چند  یجانبههمهشدن بود که اقتصاد جهانی را زیر کنترل  

های این آمدپی به عالوه،   «ند.کن میرقابت ن  دیگریکداده که برخالف قوانین سنتی بازار با 

امر برای نیروی کار بسیار گران بوده است.  بارنت و مولر در توضیح این که اکنون رقابت  

ترین واحد کار در سطح  هزینهکمبه    یابیدستجو برای  -و- انحصاری به معنای جست-چند

 46« متواری  یخانهکار»موسوم به    ایپدیدهند که این امر  کنمیجهانی است بر این نکته اشاره  

توسعه در یک کشور  استقرار  و  مبدأ  از کشور  نقل مکان  با  که  نموده  ایجاد  به -را  نیافته 

ی ایاالت هاکمپانی، روشی که اکنون به ضرورتی برای  شودمیبدل    «سکوی صادراتی»

 47اش تبدیل شده است. رقبای اروپایی و ژاپنیمتحده و 

انتقال کلیّ   یسده-در طی نیم  هاانحصاری -این چند از  هاخشت بگذشته سرگرم  از تولید  یی 

کشورهای غنی با نیروی کار  گران به کشورهای فقیر با نیروی کار ارزان بوده، و در این  

- و-بینداز-تفرقه  رویکردولیدی، و با  برای فعالیت ت  گاهجایترین  هزینهکمتکاپو برای یافتن  

نیروی کار جهان موجب دگرگونی وسیعی در شرایط کار   در رویکرد نسبت بهکن  -حکومت 

 
ی که  امقالهسی رایج گردید.  اما، بنا بر فرهنگ انگلیسی آکسفورد، اولین  یدههی هاسالنخست در  «شدن جهانی»ی  واژه  44

 Corporate Giants: Some Global“فوآد عجمی با عنوان    یمقالهاین واژه را در مفهوم اقتصادی مدرن آن به کار گرفت،  

Social Costs,”    بود که درInternational Studies Quarterly 16 , no. 4 (December 1972): 513.    انتشار یافته

و به طور اخص    –  «انباشت و تمرکز»مارکسی    یایده ش آورده که در آن راجع به  ا مقالهبود.  عجمی این واژه را در یک بند از 

د.  عجمی که خود یک کارشناس رسمی سیاسی بوده و در  کنمیبحث  –انحصاری پُل باران و پال سوییزی  ی سرمایهراجع به 
ی  هاپایه  یواسطهابسته به انستیتوی هوور و شورای روابط خارجی است، با این که از تحلیل باران و سوییزی به  حال حاضر و

د به عنوان  نام می  «ملی تی و جهانی شدن بازار- ی چندهاغول  یسلطه»د، اما آن چه را که خود وی  کنمیمارکسی ان انتقاد  
که در واقع باران و سوییزی مطرح نموده بودند.  جالب این جاست که وی    که حاصل همان تحوالتی هستند  بیندمی  ای پدیده 

استیفن هایمر، مایکل   –در تقابل با باران و سوییزی استفاده نموده    هاآندازانی را که او از نظرات  پرریهمتوجه نشد که نظ 
بودند، و اتفاقاً دو نفر اول کسانی هستند  جملگی اقتصاددانان سیاسی رادیکال و مارکسی    -تنزر، باب روتورن، و هربرت شیللر  

 . اندشتهویو مقاله نو که برای مانتلی ری
انحصاری  -داری چندی جهانی شدن سرمایههای جهانی به منزلهبحث این دو در این کتاب این است که عروج کمپانی 45

 است. 
Global Reach: The Power of the Multinational Corporations (1974) 

46  Runaway shop    برده به کار  مورد کارفرمایی  در  است که  رایجی  و    شود میاصطالح  مذاکره  بدون  با  زنچانهکه  ی 
را اساساً به منظور   اشولیدیی تهافعالیتد که  گیرمیتصمیم    جانبهیکاش ]معموالً اتحادیه[ به طور  قانونی کارگران یینده نما

 Valparaiso University Law Review مأخذ  –ای دیگری منتقل نماید. )م( فرار از دست همین نماینده به ج
47 Richard J. Barnet and Ronald E. Müller, Global Reach (New York: Simon and Schuster, 1974), 
213–14, 306. 
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عمده که  کارگرانی  تعداد  شدند.   چندجهانی  جنرال هاملیّتی-ترین  مانند  متحده،  ایاالت  ی 

وران، فورد، جنرال موتورز، پراکتر اند گ  الکتریک، ا   رد، اک بی ام، هیولت پ  مبل، آی  کسان، ش 

استخدام   به  از کشور  آلکوآ، و کوکاکوال در خارج  اند جانسن،  تکنالوجیز، جانسن  یونایتد 

 – ند  کنمیکار    هاکمپانیاز تعدادی است که در ایاالت متحده برای این    تربیشخویش دارند  

هستند    هاآن ان در استخدام  کار پیمان  یواسطه حتّا اگر شمار وسیعی از کارگرانی را که به  

عمده، مانند نایکی و ریباک، برای   یهاشرکترا نادیده بگیریم.  در این میان، برخی از  

و   –ان جهان سومی متکی هستند  کارپیمان صد به  -در-نیروی کار تولیدی خود به طور صد

ی  هافعالیتصرفاً به امور مدیریت، طراحی محصوالت، بازاریابی، و    هاآن محلی  کارمندان  

پرولتریزه شدن بخش بزرگی از جمعیت کشورهای    امر،حاصل     48.اشتغال دارندتوزیعی  

ند که  کنمینیافته بوده است که در مناطق بسیار وسیع صادراتی تحت شرایطی کار  -توسعه

 . شودمیه ی خارجی دیکتهاملیّتی- توسط چند

فروش -و-امروزه دو واقعیت بر نیروی کار در سطح جهان سایه افکنده است.  اولی خرید

عظیم   یذخیرهنیروی کار جهانی یا نظام رانت امپریالیستی است.  دیگری هم وجود ارتش  

ممکن   را  مفرط  استثمار  جهانی  نظام  چنین  این  که  است    ی هنامهفتهزد.   سامیجهانی 

ستن  بهره جُ »را به عنوان    «فروش نیروی کار-و-خرید»اکونومیست بدون هیچ گونه تعارفی  

تعریف نموده است.  بنابراین،   «های ارزان در خارج، به ویژه در کشورهای فقیرمزددستاز  

د، آن گونه که  توانمیمواجه هستیم که در آن یک کشور    ینابرابر   یمبادله   یپروسهبا یک  

ود، در مورد کشور دیگر، به دلیل نرخ بسیار شدیدتر استثمار نیروی کار در مارکس گفته ب

صنعتی   یناحیهبراساس یک بررسی که در     49بزند.  «برداریکاله»کشور فقیرتر، دست به  

منطقه روددر  دلتای  استژی  یخانه ی  )شامل  گوآنگهاآنجیانگ  شنی  هنگ  ژو،  و  زن، 

ب  2005کنگ( در سال   این  انجام شده بود،  از کارگران شاغل در  صنعتی    یناحیهعضی 

ساعت در روز کار کنند، و تنبیه بدنی برای انضباط کارگران نیز امر   16مجبور بودند که  

میلیون کارگر چینی در شرایط ناایمن کار کرده،    200که بالغ بر    شودمیرایجی بود. گفته  

 50د. گیرمیهزار قربانی -که ساالنه بیش از صد

 
48 Foster, McChesney, and Jonna, “The Internationalization of Monopoly Capital,” 5–9. 
49 “Moving Back to America.” 
50 Dale Wen, China Copes with Globalization (International Forum on Globalization, 2005), 
http://ifg.org; Martin Hart-Landsberg, “The Chinese Reform Experience,” The Review of Radical 
Political Economics 43, no. 1 (March 2011): 56–76; Minqi Li, “The Rise of the Working Class and 
the Future of the Chinese Revolution,” Monthly Review 63, no. 2 (June 2011): 40. 

http://ifg.org/
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  استثمار -ا ب راین چنین    یپشتوانهبخش بزرگی از رشد میزان تولیدات در جهان جنوب به  

است.  پذیرفته  از     51صورت  برخی  در  اقتصادی  سریع  رشد  باعث  امری  چنین  که  این 

 یهاشرکتاقتصادهای نوظهور شده، در این واقعیت که رانت امپریالیستی کالنی را برای  

ی هاهزینه  در  کاهش»کند.   ز نظام تولید نموده تغییری ایجاد نمیملیّتی و سرمایه در مرک-چند

اصلی برای انتقال خط  تولید است... یک کارگر کارخانه در ایاالت    ینگیزها  ،نیروی کار

با یک کارگر کارخانه در چین    توانمیدالر در ساعت است    21او    مزددست متحده را که  

د ... این دلیل اصلی انتقال خطوط  تولید به  گیریمسنت در ساعت مزد    64جایگزین نمود که  

 52«فراسوی مرزهاست.

خریداشیوهاما   ساختار  چنین  این  که  ب-و -ی  جهانی  کار  نیروی  کارگیریفروش  به   ا 

ی است.  برای مثال، کمپانی  اپیچیدهامر بسیار    دپذیرمیی تأمین جهانی صورت  هانجیرهز

تأمین   300متفاوت را از تعداد    یقطعه   4500ی شخصی، نزدیک به  هارایانه   یزندهل، ساد  

انستیتوی بانک توسعه آسیا در     53. کندمیمختلف در چندین کشور جهان خریداری    یکننده

 
ای دو معنای متداخل و بسیار نزدیک به هم  مارکسیستی ظاهراً دار  ی نظریهدر    «هاستثمار شد-اَبَر»  ی واژه باید توجه نمود که  51

( کارگرانی  2از ارزش نیروی کاری است که به طور تاریخی تعیین شده است؛ و )  ترکمشان  مزددست( کارگرانی که  1است: )
معنا نابرابر قرار دارند.  اما، در چارچوب نظری سمیر امین، این دو    یمبادلهکه مورد استثمار بیش از حد بوده و در معرض  

.  یکی بودن این دو معنا به این دلیل است که ارزش نیروی کار به طور جهانی تعیین شده، در حالی که نرخ واقعی  اندگانهی
ی  مزددستد.  بنابراین،  گیرمیامپریالیسم بر اساس سلسله مراتب نظام    ی واسطهد، و به  گردمیها در سطح ملی تعیین  مزددست

د  جنوب  جهان  در  کارگران  معموالً  کنمیریافت  که  کار    تر کمند  نیروی  ارزش  موضوع  باشمیاز  این  رانت    ی پایهد.  
 .  نگاه شود به: دهدمیامپریالیستی را تشکیل 

Amin, The Law of Value and Historical Materialism, 11, 84. 
John Smith “Imperialism and the Law of Value,” Global Discourse, 2, no. 1 (2011), http://global-
discourse.com  
52 Charles J. Whalen, “Sending Jobs Offshore from the United States,” Intervention: A Journal of 
Economics 2, no. 2 (2005): 35. Quoted in Smith, The Internationalisation of Globalisation, 94. 
53 William Millberg, “Shifting Sources and Uses of Profits,” Economy and Society 37, no. 3 (August 
2008): 439; Judith Banister and George Cook, “China’s Employment and Compensation Costs in 
Manufacturing Through 2008,” U.S. Bureau of Labour Statistics, Monthly Labor Review (March 
2011): 44. 

مفهوم ارزشِ افزوده، زهانجیره در میان مفسرین غالباً این گونه رایج است که ز بنا به  ی ارزش  هانجیره ی تأمین جهانی را 
 ین مورد، برای نمونه، نگاه شود به: جهانی بنامند.  در ا

Michael Spence and Sandile Hlatshwayo, The Evolving Structure of the American Economy and 
the Employment Challenge, Council on Foreign Relations Working Paper, March 2011, 
http://cfr.org 

ی باال که در  هایآورفنکه گویا ارزشِ افزوده در بخش تولیداتِ متکی بر   شودمییی مفاهیم به این برداشت ختم  جاجابهاین  
،  نظرنقطهدر جنوب مستقر شده است.  اما، از این    ایفزاینده از تولیدات کاربر بوده که به طور    تربیش  شودمیشمال انجام  
مشخصی    ی داده است.  چنین چیزی هیچ گونه    تر بیشی نسبی باالتر و درآمد  هاقیمتصرفاً به معنای    تربیش  ی وده ارزشِ افز 

  ی واسطهکه چه کسی آن را )البته به   گوید میارد، بلکه صرفاً گذمیدر این که ارزشِ افزوده در کجا تولید شده در اختیار ن
.  از این رو، ما در این نوشته سعی خواهیم نمود که از استفاده از  دزنمیقدرت انحصاری، رانت امپریالیستی، و غیره( به جیب  

http://global-discourse.com/
http://global-discourse.com/
http://cfr.org/
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آمده است که:   نمودهمنتشر    فونآیگزارشی را پیرامون تولید    2010سال   بود که در آن 

ان به طور صریح تعیین نمود که یک محصول ]در حال حاضر[ تقریباً ناممکن است که بتو»

 هافونآیتولیدی در کجای این بازار جهانی ساخته شده است.  به این خاطر است که در پشت  

اگرچه هر دو اظهاریه در     «|چین.  در  طراحی توسط ا پل در کلیفرنیا، مونتاژ|آمده است که  

این   که  دهدمیپاسخ ن  به این پرسش  هاآن از    ظاهراً درست است، اما هیچ کدام  هافونآیپشت  

ا پل    .  واضح است که خود  شود میکاال واقعاً در کجا تولید   زد.   سامیرا ن  هافون آیکمپانی 

و طراحی آن( اساساً در خارج از ایاالت    افزارنرمبلکه، ساختن واقعی این محصول )سوای  

ی جنوبی، آلمان، و ایاالت متحده  ، که در ژاپن، کره54د.  هشت شرکت گیرمیمتحده صورت  

ند.  سپس، تمامی قطعات و  کنمیرا تولید    فونآی مستقرند، به طور عمده قطعات و اجزاء  

فرستاده شده تا زن( ان شن در چین )در است 55کانفاکسی هاخانه به کار فونآی اجزاء اصلی  

 .آماده شود ایاالت متحدهبرای صدور به  شده ومونتاژ در آن جا 

به   یابیدستد  پاآی تأمین عظیم و پیچیده در تولید    ینجیرههدف ا پل از به کارگیری چنین ز

ی، و غیره( برای هر  آورفنی نیروی کار،  هاهزینهواحد  کار )با احتساب    یهزینهین  ترکم

یک از اجزاء بوده، با توجه به این که خط نهایی مونتاژ در چین قرار داشته، جایی که تولید  

.  در مجتمع  شودمیارزان انجام  -های فرامزددستدر مقیاس انبوه، زیر فشار شدید، و با  

  400ا  ت  300است تعداد    کانفاکسکه متعلق به کمپانی    زنشندر شهر    یوهصنعتی النگ

ابند.  کارگرانی که  خومیند، و  کنمیند، کار  خورمیی  انگیزرقّت هزار کارگر تحت شرایط  

های متوالی در روز بوده،  ها برای ساعتبعضاً مجبور به تکرار حرکت مداوم و سریع دست

در    کانفاکسند.  کارگران  شو می  عصبی  ی شدیدهاآنهنگام استراحت در شب دایماً دچار تک 

سنت در ساعت   83ند که معادل  کردمیرا دریافت    مزددستحداقل    2009ر سال  د  زنشن

 56بود.

 یواسطهند، به  کنمیکار انبوهی که کارگران چینی در ساخت محصول نهایی صرف    رغمبه

درصد از کل    3.6کار تنها    یهزینهند،  کن می مزد بسیار پایینی که در ازاء کارشان دریافت  

در   هافون آیسود    یحاشیه.  روی هم رفته،  دهدمیرا تشکیل    فونآیساخت یک    یهزینه

 
ز حلقه  ینجیره واژگان  از  استفاده  به جای  باشد،  نیاز  هم که  و زمانی  معمول»های  ارزش خودداری کنیم،  فوقِ  در    «ارزش 

  ی نظریهی یک نقد عام از  مطالعهرا به کار خواهیم گرفت.  برای    « ارزش   معمولِ  فوقِ  یغمای»تأمین جهانی، واژگان    ی نجیره ز
 ارزش رجوع شود به:  ی نجیره ز

John Smith, Imperialism and the Globalisation of Production, 254–60, and “Imperialism and the 
Law of Value.” 
54 Toshiba, Samsung, Infineon, Broadcom, Numonyx, Murata, Dialog Semiconductor, and Cirrus 
Logic 
55 Foxconn (a company headquartered in Taipei) 

آمار کارگری ایاالت متحده، مزد متوسط کارگران چینی که در بخش تولیدات صنعتی کار    یاداره ی  هاداده براساس   56
 دالر در ساعت بود.  1.36ند کردمی
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به جای چین در ایاالت متحده    هافونآیحتّا اگر  درصد بوده است.     64بالغ بر    2009سال  

ا پ ل کماکان از سود سرشاری بهره  شدمیمونتاژ   این تفاوت که   ، تنها بابردمیند، کمپانی 

 یحاشیه درصد از    22،  واقعدر     57. فتیامی درصد کاهش    50درصد به    64از  مقدار آن  

حاصل نرخ بسیار باالتر استثمار نیروی    زندمیبه جیب    هافونآی ل از فروش  سودی که ا پ  

 58کار چینی است. 

در ایاالت    فونآیحاصل از مونتاژ    ی سود  هاشیهحا  یبهآسیا در محاس  یوسعهتالبته، بانک  

در    مزددست ارد که سطح  گذمی متحده در مقایسه با مونتاژ آن در چین، فرض را بر این  

رانه است.  بر  کامحافظهکامالً    که  فرضی   ، ایاالت متحده تنها ده برابر میزان آن در چین باشد

در    2008عتی چین در سال  ایاالت متحده، کارگران صن  ر  آمار کا  یاداره ی  هاده دا  یپایه

مشابه در ایاالت متحده    کار    ازاء  درصد از مزدی را دریافت نمودند که به  4مجموع تنها  

بوده و تنها به    ترکماروپا حتّا از این نیز    یاتحادیه.  این میزان در مقایسه با  شودمیپرداخت  

همان سال، سطح     59ید.رسمی درصد    3 در  که  است  حالی  در  در بخش  زدمدست این  ها 

 60درصد مقدار آن در ایاالت متحده بود. 16صنعتی در مکزیک در حدود 

ارزانی شدید نیروی کار در چین، در بعضی از مناطق دیگر آسیا هستند    «مزیّت»  رغمبه

حتّا از چین هم    هاآنساعتی در    مزددستکشورهایی نظیر کامبوج، ویتنام، و بنگالدش، که  

ملیّتی  -چند  یهاشرکت  «کن- حکومت-و -بینداز-تفرقه»بوده، که راه را برای سیاست    ترپایین

یی از تولید، مانند صنایع س بُک نساجی را در هاخشکه تا ب دهد میفرصت  هاآن گشوده و به 

  نیویورک تایمز  ینامهکشورها مستقر سازند.  به گزارش روز  گونه  نخست در این  یدرجه 

کارهای مربوط  »فانگ که در هنگ کنگ مستقر بوده و    &، کمپانی لی  2010ی  در ژوییه

  « دهدمیبورن انجام  ی مارت و لیز کل-د والیی ماننهاکمپانیبه تأمین و تولید پوشاک را برای  

 
آن در چین بوده، و بارآوری    یهزینهیروی کار در ایاالت متحده ده برابر  ن  یهزینهدر این محاسبه فرض بر این است که   57

 قطعات و اجزاء ثابت مانده باشد.   یهزینهتولید، و 
58 Yuqing Xing and Neal Detert, How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with the 
People’s Republic of China, ADBI Working Paper, Asian Development Bank Institute (December 
2010; paper revised May 2011); David Barboza, “After Spate of Suicides, Technology Firm in China 
Raises Workers’ Salaries,” New York Times, June 2, 2010, http://nytimes.com; Foster, 
McChesney, and Jonna, “The Internationalization of Monopoly Capital,” 17. 

،  شودمیکه در جاهای دیگر تولید شده و در چین مونتاژ    فون آیکه قطعات و اجزاء    در ضمن، باید به این نکته نیز توجه نمود
کانون مونتاژ محصوالت نهایی در  »آسیا، چین    یوسعهدر واقع الگوی غالب بر کل تولید در آسیای شرقی است.  بنا بر بانک ت

 .رودمیبه شمار   «تولید در آسیا  یشبکه
Asian Development Bank, Asian Development Outlook, 2008 (Manila, Philippines), 
http://adb.org, 22; Martin Hart-Landsberg, “The U.S Economy and China,” Monthly Review 61, 
no. 9 (February 2010): 18. 
59 Banister and Cook, “China’s Employment and Compensation,” 49. 
60 U.S. Bureau of Labor Statistics, “International Comparisons of Hourly Compensation Costs in 
Manufacturing,” Table I, last updated March 8, 2011, http://bls.gov. 

http://nytimes.com/
http://adb.org/
http://bls.gov/
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به میزان بیست درصد افزایش داده، در    2010در بنگالدش را در سال    اشتولیداتسقف  

د، پنج درصد کاهش داشت.  در مقایسه  باشمی آن    یکنندهین تأمین  تربزرگحالی که چین که  

دالر در    147تا    117بین  ی صنعتی ساحلی چین که  هاآنهای حداقل در استمزددست»با  

دالر درآمد    64کارگران صنایع پوشاک در بنگالدش ماهانه چیزی در حدود    «نوسان بوده

 61داشتند.

ند.  همان طور که جفری کنمیمنطق معینی را دنبال    عملیات  ملیّتی در این-چند  یهاشرکت

الکتریک، گفته بود    62ایملت، این  ین استرتر موفق»مدیر عامل کمپانی جنرال  اتژی چینی 

توان   زمانهمنموده، در حالی که    برداریبهرهبازار آن    یتوسعهاست که در آن از رشد و  

ی  هاهزینه  «تورمی-قدرت ضد»واضح است که مراد از     «تورمی آن را صادر نمود.-ضد

بازتولید نیروی کار در شمال از طریق   یهزینه خود از    یبهنیروی کار بوده که به نو  ترکم

رد به واقع  هد.  بدین ترتیب، این راهبُ کامی کاالهای مصرفی کارگران    یهزینه پایین آوردن  

ی هاشیه اضافی )وسعت دادن به حا-جهانی در راستای باال بردن نرخ ارزش راهبُردیمبیّن 

 63سود( است.

ستقیم و یا غیرمستقیم )حتّا در محافل  امروزه ارزیابی مارکس از ارتش ذخیره، به طور م

ارزان در   استثمار کارگران  -ا ب رکه   پرسش این  پاسخ به نیز( مبنایی است برای داریسرمایه

نیافته تا کی ادامه خواهد داشت.  یانیک لیندبک، معاون اجرایی رییس آی ا ف  -جهان توسعه

های ارزان تا  مزددستمزیّت    اقتصادهای نوظهور:»نفوذی را با عنوان  -پُر  یرساله   64سی

منتشر ساخت.  وی در این رساله به این نکته اشاره   1997در سال    «؟یافتکی ادامه خواهد  

ها در سطح جهانی بسیار زیاد است.  وی در این مورد مزددستکه تفاوت در میزان  کندمی

که در کشورهای غنی    زندمینیروی کار در صنعت ریسندگی و بافندگی را مثال    یهزینه

ند )پاکستان، ماداگاسکار، باشمیین نیروی کار  ترارزان در مقایسه با کشورهایی که دارای  

زندگی محلی( به    یهزینهکنیا، اندونزی، و چین( هفتاد برابر به نرخ دالر، و )با احتساب  

 . ه استبود ده برابر دلحاظ برابری قدرت خری

 
61 Vikas Bajaj, “Bangladesh, With Low Pay, Moves In on China,” New York Times, July 16, 2010, 
http://nytimes.com. 

62Jeffrey Robert Immelt  –  از مقام مدیر عاملی شرکت جنرال الکتریک استعفا داده و در اکتبر   2017وی در اوت سال
 این شرکت کناره گرفت. )م(  یمدیره سال نیز از ریاست هیئت  همان

63 Immelt quoted in Millberg, “Shifting Sources and Uses of Profits,” 433. For a powerful 
theoretical analysis in Marxian terms of global labor arbitrage see Smith, Imperialism and the 
Globalisation of Production. 

64International Finance Corporation گروه بانک جهانی است.  اگرچه آی اف    یمجموعهیکی از پنج سازمانِ زیر
، اما یک نهاد قانونی مستقل است که دارای مدیریت و ساختار مالی جداگانه بوده و  آیدمیسی بخشی از بانک جهانی به حساب 

 د. )م(باشمیای عضو بانک جهانی عضویت در آن تنها محدود به کشوره

http://nytimes.com/
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از    کندمیلیندبک اشاره   محوری چین بوده که به    یمسئلهجهانی،    یسرمایه  نظرنقطهکه 

ارزان و موجودی ظاهراً نامحدود نیروی کارش به عنوان  -های ماوراءمزددست   یواسطه

کار  مزیّت  »بستری عظیم برای تولید ظاهر شده بود.  پس، پرسش استراتژیک این بود که  

پاسخی که خود وی به این پرسش داد این بود که    «ارزان چین تا کی ادامه خواهد یافت؟

نیروی کار چین ... به موازات بهبود فرآوری تولید کشاورزی و ایجاد کار  یذخیرهارتش »

لیندبک با توجه به عوامل گوناگون جمعیت شناسیک،     «خواهد شد.  رها  در شهرها به تدریج

دگر در  از جمله  احتمالی در راستای کاهش جمعیت کاری کشور   یسده دوم    یدهه سویی 

ها در چین سرانجام از سطح مزد  مزددستیکم، بر این باور بود که سطح واقعی  -و-بیست 

ی ]به وقوع خواهد پیوست[؟  ایمایهزیست فراتر خواهد رفت.  اما، ]این تحول[ ک 
65 

ها مزددستکار  مازاد در پایین نگه داشتن    برداشت جریان اقتصادی مسلط از نقش نیروی  

اقتصادی در    یتوسعه»مشهور آرتور لوایس به نام    یمقاله در جهان جنوب به طور عمده بر  

منتشر شده بود.  لوایس    1954مبتنی است که در سال    «نامحدود نیروی کار  یعرضه   یسایه

رکس مدعی است که انباشت سرمایه در این مقاله با اتکاء به اقتصاد کالسیک آدام اسمیت و ما

د با نرخ  توانمینیروی کار    «نامحدود »وسیع و ظاهراً    یعرضه در کشورهای جهان سوم با  

.  این امر به  بماندثابت    مایهزیستها در سطح  مزددستباالیی صورت گرفته در حالی که  

کشاورزان، کارگران موقت، »بسیار بزرگی از نیروی کار، شامل    یذخیرهدلیل وجود ارتش  

جزء،  هادهفروشن خانهکاخدمتی  زنان  تجاری(،  و  )خانگی  جمعیتران  رشد  و    « نشین، 

ارتش    یایدهاصلی خویش پیرامون این موضوع( ابتدا    یمقالهد.  اگرچه لوایس )در  باشمی

ی محدود نموده  آورفن ی حاصل از رشد  کاربی  یمسئلهمارکس را به غلط صرفاً به    یذخیره

و سپس بر اساس آن ادعا نمود که گویا مارکس با توجه به شواهد تجربی در اشتباه بوده، اما  

ر ارزیابی مارکس از ارتش ذخیره را به عنوان ارزیابی خود ارایه  تجامعدر واقع چارچوب  

.   کندمی در بخش کشاورزی اشاره    بسیار بزرگی  مازاد  پنهان    نمود.  بدین سان وی به جمعیت  

انباشت آغازین مارکس خواست نشان دهد که چگونه ممکن    یایدهاو هم چنین با استفاده از  

 انجام شود. داریسرمایه-ی غیرهاخشزدایی در ب-است که دهقان

اما، شهرت لوایس در درون جریان اصلی اقتصاد بیش از هر چیز به خاطر آن است که وی  

 ی نقطه  به وقوع خواهد پیوست.  انباشت سرمایه درعطفی   ینقطه  نمود که سرانجاممطرح  

ند شدن  نیروی کار  مازاد پیشی خواهد گرفت )بیش از هر چیز به خاطر کُ   یعرضهنی از  معیّ 

های واقعی کارگران در صنایع مزددستروند مهاجرت داخلی از روستاها( که به باال رفتن  

نیروی کار  »  یسایهانباشت در    «فرآیند»ونه که خود  وی گفته است  منجر خواهد شد.  آن گ

 
65 Jannik Lindbaek, “Emerging Economies: How Long Will the Low-Wage Advantage Last?” 
October 3, 1997, http://actrav.itcilo.org. 

http://actrav.itcilo.org/
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نیروی   یعرضه هنگامی که انباشت سرمایه از  »های ثابت در نهایت  مزددستو    «نامحدود

 66باید متوقف گردد. «دگیرمیکار پیشی 

پوشا ، که نه تنها هم67مسلط با تکیه بر چارچوب نظری لوییزین  امروزه، برای علم اقتصاد  

مارکس بوده بلکه در واقع فرآمد آن است، این پرسش مطرح شده   یذخیرهارتش    ینظریهبا  

د ادامه داشته  توانمیفروش نیروی کار، به ویژه در رابطه با چین، تا کی  -و-است که خرید

باشد.  به واقع، نگرانی جریان مسلط این است که مبادا رانت امپریالیستی کالنی که از طریق 

، به سرعت کاهش یافته و یا این  آیدمیاستثمار  نیروی  کار در کشورهای فقیر به دست  -را ب  

 ینقطه   مبادا  است که آن نگران  اکونومیست  یمجله که به یک باره قطع گردد.  برای مثال،  

ی کارگری در چین، به زودی به عمر سودهای سرشار  هامانیعطف لوییزین به همراه نافر

شکوه دارد که مزد کارگران   اکونومیست .   دهدازرگانی با چین خاتمه  حاصل از ب  اضافی  

شان پینیفیلی های همتایان تایلندی و  مزددست در شهرها، به سطح    کمدست  اکنون،  »چینی  

یافته است. نیروی کار  مازاد یک رخداد    یخاتمه»که    کندمیاین نشریه اعالم     «افزایش 

طیف  وسیعی    «ندی که ممکن است هم اکنون در راه باشد.نبوده، بلکه یک فرآیند است.  فرآی

جمعیت چون  هم  عوامل،  سایشناساز  رشد  و  چین،  دهقانی  کار  نیروی  ثبات  بی  یازمان، 

ی نیروی کار گردد.  به  هایتکارگری، ممکن است که باعث بروز پیش از موعد  محدود 

و    1997ی  هاسال در بین  »کالنی که    عواید تکرار آن میزان از    کمدست  ،  اکونومیستنظر  

میزان    2005 به  آمریکا  به  قیمت صادرات چین  که[  یافت  %12]زمانی  نصیب    «کاهش 

ها در  مزددست.  حال در صورتی که  رسدمیسرمایه در شمال شده بود، نامحتمل به نظر  

ملیّتی به کجا روی  -چند  یها شرکتچین باال رفته و رانت امپریالیستی کاهش یابد، آن گاه  

سوم -]نیروی کار در[ ویتنام ارزان است.  درآمد سرانه در این کشور یک»خواهند آورد؟   

نیروی کار این کشور از    یذخیرهمقدار آن در چین است.  ]تنها مشکل[ اما این است که  

 68« عمق کافی برخوردار نیست.

میلیون کارگر از مناطق روستایی    150دیک به  ، نزتاد تا کنونهش  یدههی نخست  هاسال از  

سهم از  ،  2005و    1990ی  هاسالچین به مناطق شهری مهاجرت کردند.  بدین ترتیب، بین  

درصد(    37درصد به    50درصد )از    13ها در تولید ناخالص داخلی چین به میزان  مزددست

عظیم نیروی کار ارزان    یذخیرهانباشت شتابان، ارتش    هاسال پس از  ».  اکنون  سته شدکا

است. نموده  فرسایش  به  شروع  چین  روستایی  مناطق  جمعیت   « در  ارزیابی  - براساس 

 میلیون نفر به  970با رقم    2012که کّل نیروی کار  چین تا سال    رودمیشناسیک، انتظار  

 
66 W. Arthur Lewis, Selected Economic Writings (New York: New York University Press, 1983), 
316–17, 321, 348, 387–90. 
67 Lewisian framework 
68 “The Next China,” The Economist, July 29, 2010, http://economist.com. 

http://economist.com/
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ون نفر کاهش یافته، که میلی  30به میزان    2020عطف خود رسیده و سپس تا سال    ینقطه

.  این امر باعث  د خواهند بودکاری خو  عمدتاً از میان کارگرانی خواهد بود که در اوج سن ّ 

امری که   ی کارگران گشته و مبارزات کارگران را در چین تقویت نموده،زنچانهبهبود توان  

رزی چین کشاو-.  اگر جمعیت غیری رادیکال میدان خواهد دادهاگونیبه مطرح شدن دگر

عبور کند، این گونه مبارزات کارگری الزاماً   «درصد  70از مرز بحرانی   2020تا سال  »

 69افزایش خواهد یافت.

فروش  -و-روند خرید  یافتن  -خاتمهدیگران، اما، بر این باورند که در رابطه با چین هنوز تا  

انشگاه پکن، بر این مانده است.  ینگ یااو، اقتصاددان چینی از دزیادی    یفاصلهنیروی کار  

از نیروی کار چین را در خود   %45مناطق روستایی کماکان نزدیک به  »باور است که  

، که بسیاری  دهدمیعظیمی را متشکل از صدها میلیون نفر تشکیل    یذخیرهکه ارتش    «داشته

موازات    هاآن از   روند  رپیشبه  گرفت.     مکانیزاسیونفت  خواهند  قرار  اختیار صنایع  در 

مشابه در    مزددستدرصد    4ها در چین تنها  مزددست استیون روچ نیز با توجه به این که  

مزد یک ساعت کار در بخش تولیدات صنعتی در  »که با توجه به این ایاالت متحده بوده، و 

ء ژاپن(، و به شدت  بوده )به استثنا   «آن در دیگر کشورهای شرق آسیا  %15از    ترکمچین  

د، معتقد است که تغییر محسوسی در این زمینه ایجاد  باشمیپایین تر از نرخ آن در مکزیک 

 70نخواهد شد.

 جهانی   یذخیرهارتش 

جهانی را در متن تاریخی    یذخیرهاز این موضوع مهم این است که ارتش    تردقیق برای درک  

به طور دقیق مورد بررسی قرار داده  ،ظریهم به لحاظ تجربی و هم از دیدگاه ن ،کنونی آن

،  ایجانبه-و نقد کامل مارکسی از امپریالیسم را به دقت به کار برد.  بدون این چنین نقد همه

فروش نیروی کار -و-جایی جهانی در تولید، خرید-به-هر گونه ارزیابی از مسایلی مانند جا

 اقص نخواهد بود.یی کردن، و امثال آن چیزی جز نگرشی نزداصنعتجهانی، 

 
69 Minqi Li, “The Rise of the Working Class and the Future of the Chinese Revolution,” 40–41, and 
The Rise of China and the Demise of the Capitalist World Economy (New York: Monthly Review 
Press, 2008), 87–92. 

اواخر سال  ] از  نیست که  به گفتن  نیازی  پاندمی    2019البته  به یک  بود که در مدت کوتاهی  اپیدمی شده  چین دچار یک 
( نیز ادامه دارد.  اگرچه، چین ظاهراً توانسته است که به میزان  2021( بدل گردید که تا هنگام نشر این مطالب ) 19-وید)کو 

فلج گردیده است.    سابقه بیی معی نی( به شکلی هاخش)به ویژه ب  داریسرمایهزیادی بر این پاندمی فایق آید، اما اقتصاد جهانی  
های مینکی لی تا چه اندازه درست بوده، و اگر نه، پاندمی  گوییپیشیطی که به وجود آمده،  بنابراین، باید دید که در شرا

 )م([  چه نقشی در آن بازی نموده است.
70 Yang Yao, “No, the Lewisian Turning Point Has Not Yet Arrived,” Economist.com, July 16, 2010, 
http://economist.com; Stephen Roach, “Chinese Wage Convergence Has a Long Way To Go,” 
Economist.com, July 18, 2010, http://economist.com. 

http://economist.com/
http://economist.com/
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شده است با    آوریجمعی مربوط به نیروی کار جهانی که توسط سازمان جهانی کار  هاده دا

 قایل بود،  نیروی کار   یذخیرهال نیروی کار و ارتش  ارتش فعّ   میانمارکس  که    ایعمدهز  تمای

 2011دقیقاً انطباق دارد.  در تصویری که سازمان جهانی کار از نیروی کار جهانی در سال  

هیچ گونه   هاآنمیلیارد نفر کارگر مزدبگیر وجود دارد که بسیاری از    1.4،  دهدمیبه دست  

یی که در سال هاآنوقت هستند.  در مقابل، تعداد  -ثبات شغلی نداشته و اغلب کارگران نیمه

میلیون کارگر را شامل    218در سطح جهان شمارش شده بودند تنها    کاربیعنوان    به  2009

ند که در چند شومیی  بندطبقه  کاربی کارگرانی به عنوان  تنها  .  الزم به ذکر است که  شدمی

 توانمی.   بوده باشندجوی یافتن کاری  -و-ال در جستهفته پیش از سرشماری به طور فعّ 

به مفهوم فوق تقریباً منطبق بر آن بخش از ارتش ذخیره است که   کاربیمشاهده نمود که  

 تعریف نموده بود.  «شناور» یذخیرهمارکس آن را ارتش 

.  اندشدهی  بندطبقه  «رپذیآسیبشاغلین  »میلیارد نفر نیز به عنوان    1.7فراتر از آن، تعداد  

که شامل تمامی    رودمیبه شمار    «ال اقتصادیجمعیت فعّ »غیررسمی از    یمقولهاین یک  

ال کار در یا جزیی از ارتش فعّ   –   دبگیرند، اما کارگر مزکنمییی است که اگرچه کار  هاآن 

از کارگران را شامل  شومیمحسوب ن  -واژگان مارکس   این گروه دو طیف  : شودمی ند.  

 « کارگران وردست در مغازه یا بنگاه یکی از بستگان.»و  «کارگران مستقل»

د که در گیرمیعمدتاً کارگرانی را دربر    «کارگران مستقل»سازمان جهانی کار،    یگفتهه  ب

ند.  در کشورهای جهان  باشمیدرگیر    «و کارآفرینی  ایمایهزیستی  هافعالیت»تلفیقی از  

خیابانی،   کارگران  گوناگون  انواع  یعنی  غیررسمی،  کارگران  شهری    یمؤلّفهسوم، 

روستایی آن به طور عمده شامل    یمؤلّفهند، در حالی که  دهمیرا تشکیل    «کارگران مستقل»

که   گویدمی  هانشینزاغه ی  سیّارهاست.  مایک دیویس در کتاب    ایمایهزیستکار  -و -کشت

کارگر غیررسمی جهان که در حال حاضر نیروی بزرگی نزدیک به یک میلیارد    یبقهط»

 71«اجتماعی بر روی زمین است. یبقهین طترسابقهبینفر است، رو به رشدترین و 

کارگران وردست در »ری شاغل هستند، یعنی  پذیآسیبیی که به طور  هاآندومین مقوله از  

که بدون مزد برای یکی از    شود می، کارگرانی را شامل  «مغازه یا بنگاه یکی از بستگان

سوم کارگران زن که از اولین  -بیش از دو»ند.  برای مثال، در پاکستان  کن میشان کار  بستگان

به کار مشغول شدند را کارگران وردست تشکیل   2005سال    ینیمهتا    1999روز سال  

 72«ند.دادمی

 
71 Theo Sparreboom and Michael P.F. de Gier, “Assessing Vulnerable Employment,” Employment 
Sector Working Paper, no. 13 (Geneva: ILO, 2008), 7; James Petras and Henry Veltmeyer, 
Multinationals on Trial (Burlington, Vermont: Ashgate, 2007), 70; Mike Davis, Planet of Slums 
(London: Verso, 2006), 178. 
72 International Labor Organization, Key Indicators of the Labour Market (Geneva: ILO, 2009), 
chapter 3-3; Sparreboom and de Gier, “Assessing Vulnerable Employment,” 11. 
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وسیع    یذخیره، به ویژه در کشورهای فقیر، بخش بزرگی از  «رپذیآسیبشاغلین  »بنابراین،  

ازکاربی-نیمه خارج  را  رسمی    ان  شامل  کاربیفهرست  اشتغال[  گردمیان  ]نوع  این  د.  

ی رسمی در اکثریت مناطق جهان یک گزینه نیست؛  کاربی»این واقعیت است که    گربیان

رفاه اجتماعی   هایبرنامهی و دیگر  کاربی  یبیمهزیرا در بسیاری از نقاط جهان کارگران از  

  حتّا ی جز یافتن کاری نیست،  اچارهاین خاطر    ی به معنای مرگ است، بهکاربیاند.   بهرهبی

ی این گونه اشتغال مطابق آن چیزی  هامؤلفه   73«سا باشد.فرطاقتهر اندازه هم که شرایط آن  

 ی "راکد" و "پنهان" ارتش ذخیره تعریف نموده بود. هاخشاست که مارکس به عنوان ب

 اندشدهی  بندطبقهکاری هستند به عنوان گروهی    عالوه بر آن، بسیاری از افرادی که در سّن  

ی آماری، برای گروه سنّی هاده.  بر اساس داشودمیال معرفی  که از نظر اقتصادی غیرفعّ 

میلیون   538بالغ بر    2011سال، تعداد این گونه افراد در سراسر جهان در سال    54-25

ناهمگن متشکل از دان عمدتاً در کشورهای  )شجویان  نفر بوده است.  این یک گروه کامالً 

د )آن چه  انآمده به وجود    داریسرمایهکار که در بخش تحتانی اقتصاد  ؛ عناصر بزه(ترنیغ

سرد شده که توسط نظام به نام نهاد(؛ کارگران معلول و دل  پرولتاریا لومپنکه مارکس آن را  

کارگر    یبقهط   یشدها  ونبیآن بخشی که مارکس آن را بخش    لّ ؛ و در کُ اندشدهحاشیه رانده  

  توان میرا  « ساترین ... شرایط زیستفرطاقت»که در این جاست که   گویدمی.  وی دناممی

قابل مالحظه است.     اندشدهنامیده    «کارگران مأیوس»یی که به طور رسمی  هاآندید.  تعداد  

ی  کاربیسازمان جهانی کار، اگر آمار کارگران مأیوس ]از یافتن کار[ در نرخ    یگفته  بنا به

  17.5ی این کشور در آن سال از  کاربی، نرخ  شدمیدر بوتسوانا در نظر گرفته    2006سال  

 74ید. رسمی ]نرخ واقعی[ درصد 31.6به  ]نرخ رسمی[ درصد

سنّی   یردهال در  ظ اقتصادی غیرفعّ ر، و جمعیت به لحاپذیآسیبان، شاغلین  کاربیاگر تعداد  

ی  بیشینه  یاندازه آن را    توانمیکه    یمرسمی را با هم جمع کنیم، احتماالً به عددی    54-25

میلیارد نفر در مقایسه   2.4در حدود    رقمی: یعنی  نامید  2011در سال    جهانی  یذخیرهارتش  

است که در ابعاد   ایذخیرهال کار.  وجود چنین ارتش  میلیارد نفر در ارتش نیروی فعّ   1.4با  

درصد    در حدود  اشبیشینه فعّ   تربزرگهفتاد  نیروی  ارتش  در خدمت  از  که  بوده  کار  ال 

 رتر، قرار دارد.ها در سطح جهانی، و به خصوص در کشورهای فقیمزددستمحدود کردن  

توسعه کشورهای  در  ذخیره  ارتش  این  اعظم  بخش  واقع،  داشته  یفتهنیا-در  قرار    ،جهان 

که در زیر   2  یشمارهاگرچه امروزه شاهد رشد آن در کشورهای غنی نیز هستیم.  نمودار  

 . دهدمیی آن را نشان هامؤلفهآمده میزان درصد هر کدام از 

 
73 Michael Yates, “Work is Hell,” May 21, 2009, http://blog.cheapmotelsandahotplate.org. 
74 ILO, Key Indicators, chapter 1-C, and chapter 5. 

http://blog.cheapmotelsandahotplate.org/
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 75جهانی یذخیره : نیروی کار جهان و ارتش 2نمودار 

خود   یبیشینهنشان داده شده باید به میزان    2نیروی کار که در نمودار    ی ذخیرهارتش عظیم  

که بسیاری از کارگرانی که    کننداین گونه استدالل    هستند کسانی که بخواهند  تردیدبیبرسد.   

ارتش ذخیره جای نخواهند گرفت، زیرا که    یمقوله  ر هستند منطقاً درپذیآسیبدارای اشتغال  

زراعتی   کنندگان  تولید  عمدتاً  دسته  سنّ   بودهاین  طور  به  در  که  تولید   یزمرهتی 

به   ایمایهزیستشامل کارگران  یعنی    –  دگیرمی قرار    داریسرمایهغیر ارتباطی  که هیچ 

  مزبور   ی جمعیتیهاروهگاین افراد ممکن است که این گونه استدالل کنند که  بازار ندارند.   

[ خود داریسرمایهقرار دارند.  اما، نظام ]  داریسرمایهبازار    یحیطهمجموعاً در خارج از  

که این گروه به   نکته  چندان موافق نیست.  سازمان جهانی کار با درک این  نظرنقطهبا این  

، عموماً  نیستند  ند، اما کارگران مزدبگیرشو میبوده و شاغل محسوب  ال  لحاظ اقتصادی فعّ 

 
بر گزارش  «انکاربی» و    « رپذیآسیباشتغالِ  »یادداشت: تناسب   75 به  تخمینی است که مبتنی  روندهای جهانی  »های مربوط 

ی جهان را به جز آن دسته از جمعیتی که به لحاظ اقتصادی  ساله  15جمعیت باالی  د.  این نمودار کل  باشمیاز منبع زیر    «اشتغال
 سال است.   54سال و باالی  25شان زیر  غیرفعال بوده اما سن

Sources: International Labour Office (ILO), “Economically Active Population Estimates and 
Projections (5th edition, revision 2009),” LABORSTA Internet (Geneva: International Labour 
Organisation, 2009); ILO “Global Employment Trends,” 2009, 2010 and 2011 (Geneva: 
International Labour Office). 
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.  اگر  کندمیی  بندطبقه  «رپذیآسیبشاغلین  »را در کنار کارگران غیررسمی به عنوان    هاآن 

یی که دارای اشتغال متزلزل  هاآنگسترشی سرمایه به این موضوع نگاه کنیم،    گاهجای از  

ای که برای بردن مانند غلّه  – ند  شومیگران مزدبگیر محسوب  کار  بالقوههستند تماماً به طور  

نی که درگیر در کشازحمت[ به  داریسرمایه.  ]شودمیآماده    داریسرمایهگسترش    به آسیاب  

آینده  هافعالیت به عنوان پرولتاریای  باید به  نگرمیی تولید دهقانی هستند  د که دیر یا زود 

 کشانده شوند. داری سرمایهتولید  یشیوهاعماق 

 ً واقعا نسبی  مازاد   جمعیت  برای شناخت  در تالش  ما  که  را  ارقامی  و  اعداد  حقیقت،  - در 

، از برخی از جهات  کنیممیجهانی ارایه    یذخیرهارتش    یبیشینهموجود، به عنوان میزان  

قی گردد.  در برداشت مارکس از ارتش ذخیره، کارگران  تل  اریانگ -حتّا ممکن است که کم

ی الزم در هاده ند.  اما، به علت فقدان دارو میوقت نیز بخشی از این ارتش به شمار  -نیمه

این زمینه، برای ما این امکان وجود ندارد که این عنصر را نیز در تخمین خود از ارتش  

م مربوط به سهم  جمعیت  به لحاظ  اقتصادی  جهانی وارد سازیم.  فراتر از آن، ارقا  یذخیره

-24که در اوج سّن  کاری خویش )  شود میغیرفعال در ارتش ذخیره تنها کارگرانی را شامل  

د.  در گیرمیبوده در نظر ن  55-65و    16-23( فاقد کار بوده، و افرادی را که در سن  54

هم نیاز به کار کردن داشته و  حالی که عمالً در بسیاری از کشورها این دسته از افراد نیز  

 ند. باشمیهم از حّق اشتغال برخوردار 

ی سازمان جهانی کار، در این تردیدی هادهدر ارتباط با دا  هارساییبه رغم تمامی این گونه نا

سمیر    یمقالهجهانی از ابعادی عظیم برخوردار است.  با نگاهی به    یذخیرهنیست که ارتش  

انباشت سرمایه  افالسفقر جهانی،  »که با عنوان    76امین در    2003در سال    «آفرینی، و 

درک نمود.     توانمیی  تردقیقهای این امر را به نحو  آمدپیویو منتشر گردید،  مانتلی ری

که هم    –مدرن    داریسرمایهکشاورزی  »بحثی که امین در این مقاله مطرح نمود این بود که  

در   – شودمیصنعت را شامل -و-کشت یهاشرکتاس کالن و هم زراعت خانوادگی در مقی

 بنا بر دیدگاه   «حال حاضر درگیر تهاجم وسیعی بر علیه تولید دهقانی در جهان سوم است.

 المللیبینکه از سوی سازمان تجارت جهانی، بانک جهانی، و صندوق    داریسرمایه  مرکز  

دهق تولید روستایی )عمدتاً  است،  به کشاورزی پول مطرح شده  به دگردیسی  انی( محکوم 

آل د.  در یک سناریوی ایدهباشمیبر اساس الگوی کشورهای غنی    رفتهپیش  داریسرمایه

روستایی، آن گونه که امین گفته است، با رقمی    کشزحمت، بیش از سه میلیارد  داریسرمایه

 جایگزین خواهند شد. «بیست میلیون کشاورز نوپای مدرن»نزدیک به 

- توسعه  داریسرمایهگاه بر اساس الگوی کشورهای  دیدگاه غالب این است که این کارگران آن

یافته، اساساً در مراکز شهری جذب صنایع خواهند شد.  اما، همان گونه که امین و اقتصاددان  
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پایی قادر به جذب ، بریتانیا و دیگر کشورهای ارواندنموده، اشاره  77نایک ت پاتابهندی، پر  

تمامی جمعیت دهقانی خود به صنایع نبودند.  به این خاطر بود که بخش بزرگی از جمعیت  

ی دیگر مهاجرت نمودند.  جمعیت بریتانیا در سال هاستعمرهآمریکا و م   یقاره به    هاآن مازاد   

به   نزدیک  1915و    1820ی  هاسال میلیون نفر بود، در حالی که بین    12نزدیک به    1820

  ی دورهمهاجرت نمودند.  به عبارت دیگر، در    از بریتانیا به مناطق دیگر   میلیون نفر   16

بریتانیا ساالنه از این کشور خارج شدند.  در همین    یودهمذکور بیش از نیمی از جمعیت افز

هوای -و -)دنیای مناطق خوش آب  «دنیای نو»دوره، تعداد کّل مهاجرین از سراسر اروپا به 

 ن( پنجاه میلیون نفر بود. سفیدنشی

آن زمان امکانی بود که   داریسرمایهی هاقدرتبرای  وسیع  مهاجرت این گونه در حالی که

چنین   ، اما،ی وسیعی از جهان را تصرف کنند، در حال حاظرهاخشتا بدان طریق بتوانند ب

 داریسرمایهکاری برای کشورهای جهان جنوب امکان ندارد.  در نتیجه، کاهشی که نظام  

کشی  -برای جمعیت دهقانی در نظر گرفته، اگر به طور کامل پیاده شود، چیزی جز نسل

  7غیرقابل تصور    یساالنهرشد    با فرض  که  کندمیاشاره    به این نکته  نخواهد بود.  امین

پ مدت  برای  ندرصدی  نیز  جنوب  جهان  سرتاسر  در  سال  یک توانمینجاه  حتّا  از -د  سوم 

هیچ   نماید.   جذب  را  کشاورزی  مازاد   رشد»جمعیت  از  که   «میزانی  بود  نخواهد  قادر 

تی جذب نماید، چه رسد حتّا به درون پرولتاریای سنّ »میلیاردها دهقان در جهان امروز را  

 «.کارگر یبقهی بهتری از طهاالیه به

یک نگاه به وضعیت جمعیت شهری کافی است که تا بیش از پیش به عمق مشکل جذب تنها 

نفر میلیارد  از سه  بیش  برد.  امروزه  این کشورها پی  در  در مراکز  جمعیت مازاد  نسبی 

سر   به  در  برندمیشهری  عمده  طور  به  که  متمرکزند؛  -کالن،  جنوب  جهان  در  شهرها 

در    نشینی-شرایط به طور فزاینده دهشتناک و زاغهتحت    هاآنشهرهایی که انبوه مردم در  

ه انسانی سازمان ملل متحد در گزارش خود با عنوان  گازیستبهبود    یبرنامهلولند.   هم می

شهرهای ]جهان جنوب[ به جای آن که محلی  »اعالم نموده است که:    نشینی-ای زاغههچالش

که وسیعاً   اندشده ای برای جمعیت مازادی تبدیل برای رشد و شکوفایی بوده باشند، به بیغوله

تأمین  گونه  هیچ  بدون  ناماهر  و  ارزان  کارگران  عنوان  به  بازرگانی  و  خدمات  بخش  در 

 «ند.کن میاجتماعی کار 

این مسئله به تمامی به یک   امین،  از  لّ کُ   ینظریهاز دیدگاه سمیر  نابرابر/رانت   یمبادلهی 

  ی توسعهیط ناظر بر انباشت ]سرمایه[ در مقیاس جهانی ... شرا»امپریالیستی مرتبط است.   

بازتولید   را  آشکار  نما مینابرابر  روشنی  به  مزبور[  ]شرایط  کشورهای سامیید.   که  زد 

به  هاآن استثمار به این وضعیت دچار شده، و نه به خاطر این که -ا ب رنیافته به خاطر -توسعه
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این چنین استثمار  نظام  رانت     «د.انافتاده-اصطالح عقب ه  العادفوقامپریالیستی که مالزم 

ی تعمیم یافته، مالی شده  هاانحصاری-متأّخر  چند  داریسرمایه»  یتوسعهد، با رشد و  باشمی

 78. شودمیگیر و عالم  کمال رسیده به «و جهانی شده

بات پات نیروی کار در    یذخیرهبسیار مشابهی را با تمرکز بر ارتش    ینظریهنایک نیز  پر 

است.  وی در ابتدا این دیدگاه رایج    مطرح نموده  ارزش پولآثار خویش از جمله در کتاب  

فالکت کشورهای جهان جنوب ناشی از بارآوری ناچیز نیروی  -و-اقتصادی را که گویا فقر

.  وی  بردمیار نداشته به زیر سؤال  کالن نیروی ک  یذخیرهکار بوده و ربطی به وجود  

که حتّا در کشورهایی نظیر چین و هند که رشد شتابان و باال رفتن بارآوری    کندمیاستدالل 

   « نیروی کار هنوز از میان نرفته است. یذخیره]ارتش[  »،  اندنموده]نیروی کار[ را تجربه  

)و   بارآوری  رشد  باالی  نرخ  که  است  این  امری  چنین  که    ارکبیعلت  کارگران(  سازی 

د، به نحوی است که  باشمیی باال  آورفنمتناسب با تغییر جهت به سمت تولید کاالهای با  

الزم    یاندازهنیروی کار به    یعرضهنرخ رشد تقاضا برای نیروی کار ... از نرخ رشد  »

نیروی    یذخیرهاین است که از    «الزم  یاندازهبه  »در این جا، مراد از     «د.گیرمیپیشی ن

- و-ها از سطح بخورمزددستباال رفتن    بتواند موجبات کاسته شود که تا    یااندازهکار به  

از پویایی بارآوری و چگونگی تأثیر آن بر جذب نیروی کار  اینمونه.  را فراهم سازد نمیر

کمپانی  در چین،    یینی بسیار پاهامزددست  وجود  در این واقعیت دید که به رغم  توانمیرا  

در    کانفاکس را  ماشینی  آدمک  میلیون  یک  آینده  سال  سه  طی  در  که  است  آن  پی  در 

به جای کارگران در انجام کارهای ساده به کار بگیرد.  در حال حاضر،   اشهایخانهکار

ند،  کن میدها کار  پ  و آی  هافونآیدر خط مونتاژ    هاآن یک میلیون کارگر چینی، که بسیاری از  

 هستند.  کانفاکسدر استخدام شرکت 

: زدسامی  ترروشنارتش ذخیره    یگانهنایک بحث خویش را با استفاده از یک الگوی دوپات

پیشا  یذخیرهارتش  » و    «داریسرمایهبخش  لوکسمبورگ(  ارزیابی  از  الهام  ارتش  »)با 

-تان سعی نموده است که تا صادراتدر چین و هندوس  داریسرمایه .  اساساً،  «داخلی  یذخیره

ی نوین متکی ساخته، امری که به  آوری هافن اش را بیش از پیش بر بارآوری باالی تولید و  

داخلی در حال گسترش است.    یذخیره شدن کارگران و ایجاد یک ارتش    کاربیمعنای از کار  
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امکان جذب بخش   نیز  ارتش    داری  ایهسرمپیشا  بنابراین، حتّا در صورت نرخ رشد سریع 

 79، که خود نیز توسط روند ماشینی شدن رو به ازدیاد بوده، وجود ندارد.ذخیره

از    یعرضه  ارزان  ب  «رسان-تغذیه  اقتصادهای»واردات  دیگر  آسیا و  ی جهان  هاخشدر 

  منافع مستقیم ناشی از نرخ شدید استثمار  نه تنها دارایملیّتی، -چند یهاشرکتجنوب توسط  

  ،استدر جریان    داریسرمایه  یفتهرپیشاضافی به سمت کشورهای  -که به شکل ارزشبوده  

د.  این امر ارزش پول، به ویژه دالر را به عنوان باشمیتورمی نیز  -دارای اثرات ضد  بلکه

 دارسرمایه   یبقهمالی طی  هاداراییارز مسلط، حفظ نموده، و بدین ترتیب محافظ ارزش  

جهانی نیروی کار انقباض درآمد را بر کارگران جهان   یذخیرهاست.  بنابراین، وجود ارتش  

در   اگرچه  که  امری  نموده،  آغاز    جهانتحمیل  و  شودمیجنوب  آن جا ختم نشده  در  اما   ،

در معرض به اصطالح اصل   ایفزایندهد، که به طور  گیرمیکارگران شمال را نیز دربر  

 نولیبرالی قرار دارند.  «کار ی بازار  پذیرنعطافا»

  المللی بینمالی    یسرمایه  یتوسعهنایک آن را با  که پات  –امپریالیسم    ی  کنون  یمرحله در  

ممکن نیست.  در واقع،   رفتهپیشها در کشورهای  مزددستیش  افزا»  –زد  سامیمشخص  

ز آمیرقابتهای موجود در کشورهای جهان سوم،  به منظور  مزددستدر مقایسه با سطح  

د  توانمیتنها    رفتهپیشکارگران در کشورهای    مزددست ساختن کاالهای تولید شده در شمال،  

ها به خاطر وجود مزددستدر مورد کشورهای جهان سوم، سطح     «سیر نزولی داشته باشد.

 ایمایهزیستی  هازمندیاز آن چه که برای رفع برخی نیا»ی بزرگ نیروی کار،  هاذخیره

ها در کشورهای  مزددستدر حالی که  »فراتر نخواهد رفت.  این واقعیت که    «کفایت کند

نیروی    دهیبهره،  رو به کاهش داشته  نیروی کار  دهیبهرهسطح موجود    با حفظ  رفتهپیش

ها، سیر صعودی داشته  مزددست به رغم راکد ماندن سطح    اما،  کار در کشورهای جهان سوم

به این چنین منطق   «شودمینزدیک    رفتهپیشنیروی کار در کشورهای    دهیبهرهو به سطح  

ها که مزددست  علت این است که تفاوت»   .دهدمیتر  رحمانهبیاستثمارگری جهانی خصلتی  

پراکندن   باعث  دارد  وجود  کشورهای  هافعالیتکماکان  از  تولیدی    سمت   به  رفتهپیشی 

ها مزددست مفهوم است که سهم    این  این حرکت دوگانه به.   شودمیکشورهای جهان سوم  

در حالی که نرخ استثمار در سرتاسر جهان   «،بدیامیمجموع تولید جهانی کاهش    نسبت به

 80بد.یامیافزایش 

 
79 Prabhat Patnaik, The Value of Money (New York: Columbia University Press, 2009), 212–15; “A 
Perspective on the Growth Process in India and China,” International Development Economics 
Associates, The IDEAs as Working Paper Series, Paper no. 05/2009, http://networkideas.org, 
abstract, 4; Lee Chyen Yee and Clare Jim, “Foxconn to Rely More on Robots; Could Use 1 Million 
in 3 Years,” Reuters, August 1, 2011, http://reuters.com. 
80 Prabhat Patnaik, “Notes on Contemporary Imperialism,” MRzine, December 20, 2010, 
http://mrzine.monthlyreview.org; “Capitalism and Imperialism,” MRzine, June 19, 2011, 
http://mrzine.monthlyreview.org; “Labour Market Flexibility,” MRzine, May 9, 2011, 

http://networkideas.org/
http://reuters.com/
http://mrzine.monthlyreview.org/
http://mrzine.monthlyreview.org/


 معاصر   و امپریالیسم   داری سرمایه ساختار    رامون ی پ   یی جستارها 

82 

انباشت     شمولجهاندر قانون    توانمینامیده،    «داریسرمایهی  ناسازه»نایک  آن چه را که پات

مارکس ردیابی نمود: گرایش نظام به انباشت ثروت در عین حالی که در حال گسترش فقر 

 که:  کندمیه این نکته اشاره نایک بنسبی )و حتّا مطلق( است.  پات

اصالحات نولیبرال و در حالی که نرخ رشد تولیدات باال بوده    یدوره در هندوستان، دقیقاً در  

  2400از    تر کم  هاآن  یروزانه ... بر ابعاد آن بخش از جمعیت روستایی که مقدار مصرف  

است که صدها هزار دهقان صرفاً   ایدورهکالری برای هر نفر بوده افزوده شد.  این همان  

 دار دامنه افزایش    رغمبه به علت ناتوانی از بازتولید دست به خودکشی زدند.  ]در این دوره[  

وری  افزایش شدید در بارآ  رغمبه ی اما افزایش یافته؛ و  کاربی در نرخ انباشت سرمایه، نرخ  

کارگران، در بهترین   یفتهیاسازمان های واقعی، حتّا در بخش  مزددست نیروی کار، نرخ  

بینی کینزی که خوش  دهد میما نشان  یتجربهاش، راکد مانده است.  جان کالم این که حالت 

توّهم پوچی بیش نیست.  داریسرمایهبشریت در نظام  ییندهآ یبارهدر 
81 

اترین  نوبی خود آن را برای تشریح    یذخیرهکه مارکس در بحث ارتش    ثباتی«یب»  یایده

شرایطی که زمانی تصور    یبارهکارگر به کار گرفته بود، با پدیدار شدن دو  یبقهط  یالیه

باشد،  شدمی به کشورهای  اکنون    که صرفاً مختص جهان سوم  دیگر  بار   یفتهرپیشیک 

  « جدید  یبقهط»ن موضوع باعث سخن گفتن از ظهور یک  باز گشته است.  ای   داریسرمایه

 یبقه ط  به فزونی  رو    یشدها  نوبی   بخش  جدید نبوده، بلکه    یبقهشده است، که در حقیقت ط

 83.شودمیخوانده  82« تاریا-انو بی»کارگر است که اصطالحاً 

کارگران »به اصطالح    یپدیدهتاریایی در کشورهای غنی  -انوبیعلت اساسی رشد چنین  

د توانمید.  همان گونه که مارکس اشاره نموده بود، سرمایه در مراکز ثروت  باشمی  «مهمان

خارجی یا از طریق مهاجرت سرمایه به کشورهایی که دارای نیروی   ارزان    از نیروی کار  

ر ارزان به کشورهای غنی بهره برداری  کار ارزان بوده، و یا از طریق مهاجرت نیروی کا

ها در مزددستکند.  اگرچه جماعت مهاجر کارگری از کشورهای فقیر در خدمت کنترل  

واقعیت    ترینمهمکشورهای غنی، به ویژه در ایاالت متحده، قرار داشتند، اما از منظر جهانی  
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در مقایسه با جمعیت    هاآن در ارتباط با مهاجرت کارگران از جنوب به شمال، تعداد ناچیز  

 جهان جنوب است. 

شصت تا کنون    یدهه ی  هاسالنسبت کل جمعیت جهان از  به  در مجموع، سهم مهاجرین  

افزایش بسیار اندکی ]در  »سازمان جهانی کار،    یگفتهتغییر محسوسی نکرده است.  بنا به  

 ی دههی  هاسالیافته[ در  -میزان مهاجرت از کشورهای در حال توسعه به کشورهای توسعه

افزایش مهاجرت از کشورهای آمریکای مرکزی و    یواسطه نود مشاهده شد ... که اساساً به  

سال از کشورهای در حال  تعداد مهاجرین بزرگ   «کاراییب به ایاالت متحده بود.  یحوزه

تنها یک درصد از جمعیت بالغ کشورهای  2000یافته در سال -توسعه به کشورهای توسعه

این مهاجرین را    یعمده.  عالوه بر آن، کارگران ماهر بخش  شدمیتوسعه را شامل  در حال  

که  دادمیتشکیل   طوری  به  مهاجرت  »ند،  ]در    المللیبینتأثیر  ناماهر  کار  نیروی  بر 

کشورهای در حال توسعه[ به طور عمده ناچیز بوده است ... مهاجرت از کشورهای در حال 

سازمان جهانی    «عمدتاً به معنای فرار مغزها بوده است.  یافته-توسعه به کشورهای توسعه

، هر اندازه هم که المللیبینبه طور خالصه، مهاجرت  »که    کندمیی  گیرهکار سپس نتیج

نیروی   ی  ی فنّ هاهارتنود[ به عنوان یک عامل بازدارنده در رشد م  یدههمحدود بوده، ]در  

ین کشورها،  تر یافتهن-ه، به ویژه در توسعهکار در تعداد زیادی از کشورهای در حال توسع

نمود. کلیدی است که سرمایه در سطح    ینکتهاین    گربیاناین همه، در مجموع،     «عمل 

برخوردار   المللیبین تحرک  گونه  این  از  کار  نیروی  که  حالی  در  بوده،  تحرک  دارای 

 84نیست. 

کارگران در جهان جنوب بنا شده، آن    استثمار  -ا ب ری امپریالیسم نو در  هاپایهاگر بپذیریم که  

  ای بهرهگفت که    توانمیی از امپریالیسم است که به هیچ وجه نامرحلهگاه باید پذیرفت که این  

نیز به    هاآن برای کارگران در جهان شمال داشته باشد.  کارگرانی که شرایط ]زندگی خود[  

ها مزددست  سر  رقابت بر  یواسطه؛ یکم، به  شودمیتر  فزونی خرابا-دو دلیل به شکل دم

تحمیل شده است؛ و دوم، به خاطر وجود گرایش    ها ملیّتی-در سطحی جهانی که از سوی چند

که به تقویت رکود اقتصادی و افزایش   داریسرمایهدر انباشت  افزون در کشورهای مرکز   

 85امد. انجمیی کاربی

تتراپوس )ایاالت متحده، اروپا، و ژاپن( در شرایط ژرفش   ثروتمند  ی  در حقیقت، کشورها

مازادی   یسرمایهدر جذب تمامی    هاآن اند که ناشی از عدم توانایی  رکود اقتصادی گیر کرده 

جذب   خارج  از  یا  و  کرده  تولید  داخل  در  که  تضعیف    – ند  کنمیاست  در  که  تضادی 

سرمایه که به مدت چندین دهه به ترقّی   شدنمالید.   گردمیی و اشتغال آشکار  گذارسرمایه

 
84 Ghose, et. al., The Global Employment Challenge, 45–49. 
85 On the interrelation of these two negative elements affecting employment in the advanced 
capitalist countries see Foster, “The Stagnation of Employment.” 
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تضادهای درونی خود گیر افتاده؛    یچنبرهاقتصاد این کشورها کمک نموده بود، اکنون در  

ی مالی هاحبابتولید است که    یدیرینه  ی  اریشهآن سر باز کردن مشکالت    ینتیجهامری که  

سرپوش گذاشته شود.  این مسئله نه تنها در   هاآنبرای مدتی بر    کمک نموده بودند که تا

ی تجلی کاربی کاهش یافتن نرخ رشد، بلکه هم چنین در باال رفتن میزان گنجایش اضافی و  

، مالی شدن سرمایه، و سیاست اقتصادی نولیبرال، ناتوان  شدنجهانی.  دولت در عصر  کندمی

صرفاً به عنوان ضامن سرمایه   ایفزایندهو به طرز  از دخالت مؤثّر برای حل مشکل بوده،  

 به حساب مابقی جامعه تبدیل شده است.

  تر وخیم باعث  صرفاً    ،شودمی  اّخاذی ی دنیا  رانت امپریالیستی که از سوی این کشورها از بقیه 

ارزششدن   جذب  یا  -مشکل  جهانی    انباشت  اضافی  سیستم  مرکز  در  .   شودمیافزون 

اضافی تولید شده  -ی خارجی بسا فراتر از آن که محملی برای خروج ارزشگذارسرمایه»

درون  در داخل باشد، کارآترین پروسه برای انتقال ارزش اضافی تولید شده در خارج به  

ی، به جای آن .  البته واضح است که تحت چنین شرایطرودمیبه شمار    گذارسرمایهکشور  

تشدید آن   یمایهاضافی کمک نماید،  -ی خارجی به حل مشکل جذب ارزشگذارسرمایهکه  

 86«د.گردمی

 امپریالیسم نو 

تولید جهانی به سمت    ثقل    پیرامون ابعاد وسیع انتقال  یم،  اکردههمان گونه که تا کنون مالحظه  

 ز جنگ دوم جهانی به این سوانحصاری ا  یسرمایهشدن  المللیبین یدورهجهان جنوب در 

این    هیچ گونه تردیدی نیست.  -ی اخیر شتاب گرفته  هادهه که در    ایپدیده  – اگرچه غالباً 

تعلق دارد،    1989و یا پس از    1974به دوران پس از    ایپدیدهکه چنین    شودمیگونه تصور  

  سوی-و -این سمتاما افرادی نظیر هایمر، مگداف، سوییزی، و امین پارامترهای عمومی  

ملیّتی )به عبارتی  -چند  یهاشرکتی در انباشت و امپریالیسم را که مالزم رشد و تحول  لّ کُ 

اوایلباشمیانحصاری(    یسرمایه شدن    المللیبین از  بودند.     یدهه   د  نموده  هفتاد مشخص 

جهان به سمت    صنعتی    تولید    ثقل    برخی از اقتصادهای نوظهور عمدتاً به دلیل این چنین انتقال  

آور هفت درصدی و یا  جنوب بود که در طی بیش از یک ربع قرن شاهد نرخ رشد ا عجاب

 . اندبوده  تربیش

ین ترتست: نخست این که پُرجمعیهاآن  ترینمهم البته، در میان این کشورها چین به دو دلیل  

ین نرخ رشد  تر سریع،  تربیشدرصدی و یا   9کشور جهان بوده؛ و دیگر این که با نرخ رشد  

درصدی در طی ده سال دو    7را دارا بوده است.  حجم اقتصادی یک کشور با نرخ رشد  

بد.  البته، این فرآیند،  یامیسال کاهش  8درصدی به    9؛ این مدت با نرخ رشد شودمیبرابر 

ی جریان مسلط مدعی هستند، یک فرآیند هموار نیست.  دو برابر  هاآن آن گونه هم که اقتصادد

 
86 Baran and Sweezy, Monopoly Capital, 107–8. 
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ها به علت وجود  مزددستتا کنون سه بار اتفاق افتاده، اما    1978شدن اقتصاد چین از سال 

و یا بسیار نزدیک به آن باقی   ایمایهزیستداخلی، در حد    یذخیره  صد میلیونی-ارتش چند

بزرگی و نرخ رشدش به عنوان یک قدرت اقتصادی    یواسطهمانده است.  اگرچه، چین به  

ها در جهان قرار دارد.   ینترکمها در این کشور در ردیف  مزددست، اما  شودمی جهان ظاهر  

سوم درآمد سرانه در چین  -آن تنها یک  87یرانه ه درآمد سالبته باید به هند نیز اشاره نمود ک

بین  باشمی چین  روستایی  جمعیت  که  حالی  در  زده    45-50د.   تخمین  ،  شودمیدرصد 

 ند. دهمیدرصد جمعیت هند را تشکیل  70روستاییان 

ند که بر این کن میدازان اقتصادی ارتدوکس بر یک الگوی تجریدی از توسعه تکیه پرریهنظ

ی هادورهاقتصادی خویش[ از    یتوسعهنا شده که گویا تمامی کشورها ]در فرآیند  فرض ب

پایه -ب ر و دانشبه تولید سرمایه  ب رتولید کار  یمرحله سانی عبور کرده، و در نهایت از  یک

د  کشمیرا به پیش    « متوسطعبور از درآمد  »به اصطالح    یمسئلهخواهند رسید.  این فرضیه  

دالر رخ دهد )در حال    10000و    5000ای مابین  در سطح درآمد سرانهکه قرار است که  

دالر است(.    3500ارز چیزی در حدود    یمبادلهچین با توجه به نرخ    یرانه حاضر، درآمد س

باالتر بوده و    برندمیبه سر    توسطدرآمد م  یمرحله ها در کشورهایی که در  مزددستنرخ  

تند، مگر آن که به تولید کاالهایی روی آورند که  رو هس-به-رو  گریرقابت با مشکل عدم  

ی نباشد.  اما، بسیاری از کشورها قادر به ادامه نیز  ایجاد نموده و چندان کارب ر    تربیشارزش  

د.  در  گردمیی توسعه تبدیل  به تله   هاآناین راه نبوده و از این رو سطح درآمد متوسط برای  

ی صادراتی کارب ر چین که نقش هاخشب»ند که  این چارچوب است که برخی بر این باور

خویش را   گریرقابت ، به تدریج توان  اندشته در رشد اقتصادی این کشور دا  ایعمدهبسیار  

را به حال خود رها ساخت تا از میان بروند، و یا این  هاآن ند.  بدین رو، باید دهمیاز دست 

را به داخل کشور انتقال داده تا در آن جا به سرنوشت مختوم خویش گرفتار شوند.     هاآن که  

 88«پایه جایگزین خواهند شد.-و دانش ب رسرمایهی  هاخشاین بخش از صنایع با ب

ی ارتدوکسی واقعیت معاصر چین، جایی که ارتش  هابحثاین گونه    در   پُر واضح است که

ی لّ ، به کُ شودمی پنهان در بخش کشاورزی به تنهایی صدها میلیون نفر را شامل    یذخیره

.  در حالی که، حرکت به سوی یک نظام تولیدی نه چندان کارب ر در  شودمیگرفته  نادیده  

نرخ   یواسطهکارگران به   ترشبیسازی هر چه   کاربیبه معنای  داریسرمایهتولید   یشیوه

باالتر و   به نوامری  ،  بوده  انهآورفنبارآوری  ارتش    یبهکه  از  نیازمند جذب کوهی  خود 

ی  تربیش که ارزش مازاد    خواهد بود  کاالهایی  تربزرگبه دست آوردن بازارهای    وذخیره  

-بیستم به عنوان یک اقتصاد نظامی  ی سده.  به استثناء ژاپن که نخست در اوایل  داشته باشند

 
87 Michael Spence, The Next Convergence (New York: Farrar, Straus, and Giroux, 2011), 19–23, 
48, 53–54, 85–86, 107. 
88 Michael Spence, The Next Convergence, 100–3, 194–98. 
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این    امپریالیستی   شبیه  که چیزی  دیگری  موارد  تنها  بود،  پدیدار شده  در حال رشد  سریعاً 

آن  در  )سناریو  آسیا  ببرهای  به  موسوم  کشورهای  یافته  تحقق  تایوان،   یکرهجا  جنوبی، 

رخ   ایدورهدر    به اصطالح ببرهای آسیا  ]رشد اقتصادی[   د.( بودنکنگهنگسنگاپور، و  

اقتصاد جهانی در حال   کنونی که دچار   دقیقاً برخالف شرایط  –  هبود  توسعه  داده بود که 

اتکاء به تولید کاالهایی که   این کشورها توانسته بودند  و  –  استتعمیق رکود اقتصادی   با 

ات خارجی خود را در جهان شمال گسترش  دارای ارزش اضافی باال بوده بازارهای صادر

عمدتاً   –دهند.  امکان تحقق چنین چیزی برای چین و هند، که مجموعاً مسئولیت ایجاد اشتغال  

درصد از نیروی کار جهان به عهده دارند، در    40را برای تقریباً    – در بخش صنایع شهری  

ن استعمار نیز، مهاجرت  .  برخالف اروپای دورارسدمیحال حاضر امری نامحتمل به نظر  

اطمینان ناممکن است، زیرا که    یدریچه ی وسیعی از نیروی کار مازاد به عنوان  هاخشب

نمانده است.  از آن گذشته، توانایی چین جهت تشویق انباشت    هاآن صرفاً جایی برای رفتن  

کنونی  -درون شرایط  تحت  خارجی(  بازارهای  بر  اصلی  اتکاء  )عدم  ا  ب  داریسرمایهپایه 

 مزد، و با عروج شتابان نابرابری اجتماعی دچار وقفه شده است. -کارگران کم  یذخیرهارتش  

با مشکل   م انباشت ]سرمایه[ در چین توأ  یبقهسابیبنابراین، تضادهای درونی نرخ سریع  

به   –وجود ذخایر وسیع نیروی کار که به فوریت به توسط فرآیند انباشت قابل جذب نبوده  

الزاماً در یک نقطه به بحران   –ی و بارآوری باال  آورفنویژه با تغییر جهت به سمت تولیدات  

 89امد.انجمی

چند  المللیبینانحصاری    یسرمایه در ضمن،   انحصار  از  استفاده  ی،  آورفنبر    اشگانهبا 

سیر تحوالت در جنوب را کنترل   ،ارتباطات، مالیه، نیروی نظامی، و منابع طبیعی سیاره

 90زد.سا میمحدود  کمدست  نموده و یا 

به موازات تشدید تضاد میان شمال و جنوب سیستم جهانی، تضادهای درونی این دو قطب 

 «ییزداصنعت»در حال حاضر،  د.   گردمیتشدید    -به همراه رشد اختالفات طبقاتی    –نیز  

انکار    به سادگی  توانمیناست که    یدر جهان شمال گرایش آن چنان آشکار آن را کامالً 

این خاطر است که   به  داخلی    بینیممینمود.   ناخالص  درآمد  در  تولیدات صنعتی  که سهم 

کاهش یافته،    2010درصد در سال    12پنجاه به    یدهه درصد در    28ایاالت متحده از میزان  

اقتصادی( در   یتوسعهو    کاری همکه با کاهش شدید سهم این کشور )و کاّلً سهم سازمان  

 
 که حاکمیت در چین فعالً توانسته باشد که فرارسیدن چنین بحرانی را به تعویق بیندازد. )م(   رسدمیالبته به نظر این گونه   89

90 Samir Amin, Capitalism in the Age of Globalization (New York: Zed, 1977), 4–5. 
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سازی جهان و استثمار  ثباتبیا اما، در رابطه ب  91تولیدات صنعتی جهان همراه بوده است. 

 نیروی کار، این تنها بخش کوچکی از مشکل است.  شدید

میلیون دالر به مایکل    20ت اخالقی این نظام را فراموش نمود که مبلغ  به راستی، نباید بربریّ 

پرداختی   مزددست دازد، مبلغی که معادل کل  پرمیبرای تبلیغ نایکی    1992جوردن در سال  

خانه در اندونزی به کارگرانی است که محصوالت این شرکت را تولید کرده،  در چهار کار

سنت به ازاء هر ساعت کار   15ی معادل تنها  مزددست  هاخانهو زنان کارگر در این کار

دریافت   روزانه  کار  ساعت  یازده   المللی  بین  « یابیمنبع»ردهای  راهبُ    92ند. کن میبرای 

 تی قرار دارد.  امروزه میدان عمل  ملیّتی در وراء این چنین بربریّ - انحصاری چند  یهاشرکت

انباشت مارکس حقیقتاً جهانی بوده، و نیروی کار در همه جا در موضع    شمولجهان  قانون  

 تدافعی قرار دارد. 

ایی که کارگران جهان هچالشپیرامون    1867لوزان در سال    یکنگرهپاسخی که مارکس در  

کماکان به عنوان تنها پاسخ ممکن باقی مانده است:    ،مطرح ساخته بود  بودند  با آن مواجه

داشته باشد،   اشمبارزه  یادامهکه شانسی برای موفقیت در    خواهدمیکارگر    یبقهاگر که ط»

ط ملی  تشکیالت  تبدیل  جز  ط   یبقهراهی  جهانی  تشکیالت  به  وجود    یبقهکارگر  کارگر 

93زمان ایجاد یک انترناسیونال نو فرا رسیده است.   «ندارد.

 
91 Louis Uchitelle, “Is Manufacturing Falling Off the Radar?” New York Times, September 11, 2011, 
http://nytimes.com. 
92 Walter LaFeber, Michael Jordan and the New Global Capitalism (New York: W.W.  Norton, 
1999), 106–7, 14–48. 
93 Samir Amin, “The Democratic Fraud and the Universalist Alternative,” Monthly Review 63, no. 
5 (October 2011): 44–45, The World We Wish to See (New York: Monthly Review Press, 2008). 

http://nytimes.com/
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ن - و-بیست  یسده در    داریسرمایهتولید   دیگر  را  جبری   توانمییکم  جمع  عنوان  به  تنها 

ملی   ناخالص  تولید  اساس  بر  صرفاً  را  آن  بتوان  تا  که  گرفت،  نظر  در  ملی  اقتصادیات 

ارزیابی    هاآن بین    هی بازرگانی و سرمایهامبادله حجم    یپایهکشورهای مجزا از هم و بر  

ی کاالی هانجیرهدر ز  ایفزایندهاکنون[ به طور    داریسرمایهنمود.  بر عکس، ]نظام تولید  

که بر دنیا سوارند.    شودمیملیّتی اداره  -چند  یهاشرکتسازمان یافته، که به دست    1جهانی 

انتقال  تکه شده که هر کدام از آن اجزاء معّرف   - در این پروسه، تولید به اجزاء متعددی تکه

ُکّل    از  درصد  هشتاد  از  بیش  که  واقعیت  این  گرفتن  نظر  در  با  است.   اقتصادی  ارزش 

 هاآن   یساالنهقرار داشته که مجموع درآمد    هاملیّتی-بازرگانی جهان تحت کنترل این چند

ی کاال به این  هانجیرهتقریباً معادل نصف محصول ناخالص داخلی جهان است، آن گاه به ز

تولید را که به    یچرخه تا    اندشدهنگریست که در مرکز اقتصاد جهانی مستقر    نتوامیشکل  

مالی   صندوق  و  نهایی  مصرف  محل  به  گرفته  قرار  جنوب  در  عمده   ی هاشرکتطور 

 2ملیّتی که عمدتاً در شمال قرار دارند متصل سازد.-انحصاری چند

قطعات    یکنندهبه عنوان مثال، بیست هزار شرکت در سراسر دنیا، که به طور عمده تأمین  

بیست درصد از قطعات    کمدست  ند.   دهمیکاالی جنرال موتورز را تشکیل    ینجیرههستند، ز

از خارج   شودمیسازی در ایاالت متحده تولید  -دروخوی  هاخانهکه توسط کار  خودروییهر  

نیز    تربیشوارد شده، و این میزان در مورد برخی از وسایل نقلیه حتّا به پنجاه درصد و یا  

سوم از قطعاتی  -به همین ترتیب، شرکت هواپیماسازی بوئینگ نیز در حدود یک  3.رسدمی

برخی دیگر    4. کندمیخارج خریداری  از    شودمیاستفاده    اشهایرا که در ساخت هواپیما

ی ایاالت متحده، نظیر نایکی و ا پ ل، خط تولید خود را به طور کامل به بیرون هاکمپانیاز  

در کشورهای پیرامونی    کارپیمان  یهاشرکتاز مرزهای کشور انتقال داده و به طور عمده به  

را دقیقاً بر اساس مختصات    هاکمپانیان نیز محصوالت مورد نظر این  کارپیماند.   انپردهس

 
 . شودمینامیده ی ارزش جهانی نیز هانجیره ی تأمین جهانی یا زهانجیره ز  که هم چنین با عناوین دیگری مانند 1

2 World Bank, “Arms-Length Trade,” Global Economic Prospects (2017), 62, 
http://pubdocs.worldbank.org; Claude Serfati and Catherine Sauviat, “The Impact of Global 
Supply Chains on Employment and Production System: A Summary. A Franco-Brazilian 
Comparison of the Aeronautic and Automotive Industries,” Report n°1-2018 (Paris: Institut de 
Recherches Économiques et Sociales, 2018), 8, https://ilo.org. 
3 American Automobile Labeling Act 2018 (Washington, D.C.: National Highway Traffic Safety 
Association, 2018), http://nhtsa.gov. 
4 Nick Vyas, “Four Compass Points for Global Supply Chain Management,” Supply Chain 
Management Review 22, no. 5 (2018), 5. 

http://pubdocs.worldbank.org/
https://ilo.org/
https://www.nhtsa.gov/sites/nhtsa.dot.gov/files/documents/2018_aala_alpha_06262018.pdf
https://www.scmr.com/article/four_compass_points_for_global_supply_chain_management
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شناخته   5 بازوطول    یکارپیمانکه به    ایپدیده  –ند  کن میت ارایه شده تولید  دیجیتالی و مشخصا

.  روند  شودمینام برده    6ای تولیدی غیرسهامی هروش، که بعضاً نیز از آن به عنوان  شده

اشتغال   تی به خارج از مرزهای ملی، ثقل  ملیّ -چند  یهاشرکتانتقال خطوط تولید از سوی  

حاضر به طور   یسدهبیست[ در شمال جای داشت، در    یسدههفتاد ]  یدههصنعتی را که تا  

 7است. ساختهعمده به جهان  جنوب منتقل 

خطوط تولید در پیوند تنگاتنگ    سازی  -ی انجام شده، نرخ شتابان خارجهابررسی  یپایهبر  

ها در  مزددسترار دارد که نرخ  ی مستقیم خارجی در کشورهای پیرامونی قگذارسرمایهبا  

اقتصادهای در حال  »ی مستقیم خارجی در  گذارسرمایهاست.  حجم    تر پایینآن جا بسیار  

ی مستقیم خارجی گذارسرمایهدرصد از کل    52  یبقهسابیبه رکورد    2013توسعه" در سال  

میلیارد دالر توانست از   142در جهان رسیده و برای نخستین بار "با رقم  مازادی بالغ بر  

اما، در حال حاضر     8«در اقتصادهای توسعه یافته پیشی بگیرد.  هاری گذاسرمایهحجم کل  

ی هادهد به دااز آن نیست.  بانک جهانی با استنا  ترکم  بازوطول     یکارپیمانکه اهمیت    بینیممی

درصد از ُکّل  بازرگانی ایاالت    57  بازو طول     یکارپیمانکه    گویدمیآماری ایاالت متحده  

شکل    کاریپیماناز این نوع    ایفزاینده .  این درحالی است که سهم   دهدمیمتحده را تشکیل  

)مثل شرکت تایوانی   کارپیمان یهاشرکتنی به دست انحصاری به خود گرفته که تولید معیّ 

ملیتی )مثل ا پ ل(  -برای انحصارات چند  تا( سپرده شده  کندمیکه در چین فعالیت    کانفاکس

نصیب ایاالت    بازو.  به طور کلی، سهمی که از بازرگانی طول   کنند  ( تولیدفونآیکاال )مانند  

نسبت معکوس   بازرگانی ایاالت متحده یشرکا یرانه با میزان سطح درآمد س شودمیمتحده 

با    رسیدستکه مسئله تنها بر سر    دهدمیدارد، امری که به روشنی نشان   به بازارهایی 

ی گذارسرمایهتی با سطح باالیی در  ملیّ -چند  ی هاشرکتحتّا     9های پایین است. مزددستسطح  

-، که حاکی از سمتاندشده  بازو  مستقیم خارجی نیز به شکل وسیعی وارد بازرگانی طول  

سال    هاآنی  گیر در  تنها  است.   غیرمستقیم  استثمار  به  مستقیم  استثمار  ،  2010از 

آن   یعمدهبخش »دالر درآمد تولید نموده که  10بیلیون 2بالغ  بر  بازو ی طول  هاکاریپیمان

 
5 arm’s length contracting 
6 non-equity modes of production 
7 John Bellamy Foster, Robert W. McChesney, and R. Jamil Jonna, “The Global Reserve Army of 
Labor and the New Imperialism,” Monthly Review 63, no. 6 (November 2011): 4. 
8 United Nations Conference on Trade and Development (UNCTAD), World Investment Report, 
2013 (Geneva: United Nations, 2013), xii. 
9 World Bank, “Arm’s Length Trade,” 63–64. 

که در آمریکای شمالی و بریتانیا به کار    )به اصطالح مقیاس کوتاه(  آمده که در دستگاه شمارش   « تریلیون»در مقاله عدد     10
در فرانسه و بخش بزرگی از  )  )یا به اصطالح مقیاس بلند(   صفر بوده و با عدد تریلیون در سیستم متریک   12دارای    شودمیبرده 
در   اعداد ل صفر است فرق دارد.  به همین خاطر، من در این جا و در جاهای دیگر که الزم بوده از معاد 18( که دارای  جهان

 ام.  )م(استفاده نموده  «مقیاس بلند»

https://doi.org/10.14452/MR-063-06-2011-10_1
https://doi.org/10.14452/MR-063-06-2011-10_1
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آمده است. اقتصادی جهان بین     11« در کشورهای در حال توسعه به دست  ی  هاسال رشد 

در طی همین    بازودرصد بوده، در حالی که بازرگانی طول     4/4بالغ بر    2014-2010

از نرخ رشد اقتصادی جهان بوده    تربیشدرصد داشته که بسیار    6/6  معادلرشدی  دوره  

 12است.

پدی این دست را در  انواع پیشینه  توانمییی نو نبوده و  ها دهاگرچه، چنین  از  تاریخی  های 

ی کاال امروزه به حدی  هانجیرهیافت، اما میزان و پیچیدگی ز  المللینبی  یهاشرکتکارکرد  

رسیده که معّرف تغییراتی کیفی است که طبیعت کلّیَّت اقتصاد سیاسی جهانی را دستخوش  

اقتصادی در میان  -ی سیاسیهاتحلیلزد.  این پدیده باعث سردرگمی وسیعی در  سامیتغییر  

اشتغال صنعتی ]از   جایی ثقل  -به-بدین معنی که جاهر دو بخش راست و چپ شده است.   

شمال به جنوب[ و رشد سریع برخی از کشورهای پیرامونی، به ویژه در آسیای شرقی، 

مارکسیستی نظیر دیوید هاروی این گونه   یجستهی برهاتئوریسینباعث گشته است که حتّا  

سو داده، و غرب، یا به اصطالح  ی کنند که گویا بُردار امپریالیسم به نحوی تغییر  گیرهنتیج

اکنون در طرف با ، ویخود     یگفتهاین بُردار قرار گرفته است.  به    یزندهجهان شمال، 

ثروت که به طور تاریخی برای بیش از دو سده از جانب شرق به سمت غرب    یروند تخلیه»

نموده است  در جریان بوده ... در طی سی سال گذشته به طور عمده مسیری باژگونه را طی  

امپریالیسم   یایده  13  نی ا رریگیبر این باورم که مفید خواهد بود که با تأسی به جووان ]من[  ...  

انعطاف آن،  همراه  به  مرکزهاریناپذی -)و  مدل  سیستم   ینظریهبا    پیوسته-هم  پیرامون  -ی 

ستم ی رقیب که در چارچوب سیهامونیهژهتر از  جهانی( را به نفع نوعی از درک سیّال

 14« جایی هستند رها سازیم.-به-دولت جهانی دایماً در حال جا

بر این توّهم استوار است که گویا بدون دست زدن به هیچ گونه    ییهازیابیار  چنیناما، این  

ملیتی و یا پیرامون -چند  ی  هاشرکت  مند پیرامون گسترش روزافزون بُرد  جهانی  تحقیقی روش

فروش  نیروی کار جهانی -و -نقش خرید
یکم نیز، - و-بیست   یسده، رویکرد به امپریالیسم  15

به طور عمده در سطح ملتتوانمی،  ترپیشی  هادوره  همانند داشته  دولت-د کماکان   قرار 

کز در مر  المللیبیناین است که انحصارات    شودمیباشد.  پرسشی که در این جا مطرح  

کشورهای   در  کار  نیروی  دست  به  که  را  ارزشی  طریقی  چه  به  امروزه  جهانی  اقتصاد 

، و بدین ترتیب از "کار آوردهنابرابر به چنگ    یمبادلهدر روند    شودمیپیرامونی تولید  

 
11 UNCTAD, World Investment Report, 2011 (Geneva: United Nations, 2011), 132. 
12 World Bank, “Arm’s Length Trade,” 62. 
13 Giovanni Arrighi 
14 David Harvey, “A Commentary on A Theory of Imperialism,” in A Theory of Imperialism, Utsa 
Patnaik and Prabhat Patnaik (New York: Columbia University Press, 2017), 169–71. 

 .شودمینیز اسم برده  هزینه-کمیافتن کشورهای از آن به عنوان  داریسرمایهکه گاهاً در محافل   15
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.  حاصل این پروسه، ایجاد تغییر در ساختار  برندمینصیب    16" ترکمی به ازاء ]مزد[  تربیش

نتولید   با حفظ و  تنها  ی ساختار موجود جهانی استثمار و  دارگهصنعتی جهان بوده که نه 

 انتقال ارزش، بلکه اغلب با تشدید آن همراه بوده است.

 ی واسطهکه در زیر آمده است پیچیدگی وضعیت اشتغال جهانی را که به    1  یشمارهجدول  

.  الزم به ذکر دهدمید شده نشان  ی تأمین جهانی ایجاهانجیرهی کاالی جهانی یا زهانجیرهز

ین تربیش  2013و یا     2008که در سال    شودمیاست که این جدول کشورهایی را شامل  

 کاالی جهانی داشتند.  ینجیرهسهم را در نیروی کار شاغل در ز

2008- 2013ی هاسال : وضعیت اشتغال جهانی در 1 جدول
17

 

 2008 2013 

سهم کل مشاغل  کشور 

 GSCدر 

)%( 

 یاولیهمقصد 

 صادرات 

سهم کل مشاغل 

 GSCدر 

)%( 

 یاولیهمقصد 

 صادرات 

 ایاالت متحده  2/39 ایاالت متحده  4/43 چین

 ایاالت متحده  8/16 ایاالت متحده  8/15 هندوستان 

 چین 6/4 ژاپن 6/4 اندونزی

 چین 1/4 آلمان 1/4 فدراسیون روسیه 

 چین 1/4 ایاالت متحده  5/3 برزیل

 چین 6/3 فرانسه  4/3 آلمان 

 چین 6/3 کانادا  3/3 ایاالت متحده 

 چین 9/1 ایاالت متحده  3/2 ژاپن

 ایاالت متحده  2/2 ایاالت متحده  8/1 مکزیک 

 چین 1/2 ایاالت متحده  7/1 کرهء جنوبی 

 ایاالت متحده  9/1 ایاالت متحده  7/1 بریتانیا 

 2/84 6/85 مجموع 

همان گونه که در این جدول نشان داده شده، دو کشور چین و هند از نظر نیروی کار شاغل 

ین سهم را در میان تمامی کشورها دارند.  در عین  تر بیشی کاالی جهانی  هانجیرهدر بخش ز

 
16 Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 345. 

در   2016)سازمان جهانی کار( در سال  ILOتحقیقی که از سوی   یمقالهمندرج در یک  2 یشماره ای است از جدول این جدول خالصه 17

توسط تاکاآکی کیزو،   ”Linking Jobs in Global Supply Chains to Demand“ژنو منتشر شد.  این مقاله تحت عنوان 
 استیون کوهن، و کریستیان وایگالن نوشته شده است.

اه گای )پ  World Output-Input Database (WIOD)مربوط به چهل کشوری است که در  « GSCسهم کل مشاغل در »
ین حجم کاالهای تولید  تربیشنیز به معنی کشوری است که  «صادرات یاولیهمقصد ».  اندشده برونداد جهان( فهرست - داددرونی هاداده 

ی  هافعالیتهم چنین  WIODبُرونداد - داددرون های کاالی جهانی یک کشور معی ن به آن جا صادر شده است.  جدول  ینجیره شده در ز
د.  اما، باید اشاره نمود که  آورمی به حساب  «ی دنیابقیه» یمقولهرا نیز تحت   هاداده  یمجموعهاین  یحوزهاقتصادی کشورهای خارج از 

کل  سه کشور افزایش یافت( در واقع سهم بسیار بزرگی از درآمد جهانی و - و- به چهل 2016این چهل کشور )که تعدادشان در سال 
 ند.دهمی کاالی جهانی را به خود اختصاص  ینجیره مشاغل در بخش  ز
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.  به این  دگردمیحال، ایاالت متحده مقصد نخست صادراتی برای هر دو کشور محسوب  

 ای فزایندهخاطر، وضعیتی پدید آمده است که تولید و مصرف در اقتصاد امروز جهان به طور  

د.  به عالوه، همان گونه که بعداً نیز خواهیم دید، به رغم این واقعیت انافتادهجدا    دیگریکاز  

]مورد نیاز برای تولید این کاالها[ در کشورهای فقیر پیرامونی یا به    کار    یمدهعکه بخش  

به این کاالها به طور کامالً    بستههم  یوده ، اما، ارزش افزشودمیعبارتی جهان جنوب انجام  

حساب   به  نوشته  هافعالیتنامتناسبی  سیستم  مرکز  در  ثروتمند  کشورهای  در  اقتصادی  ی 

 .شودمی

اجتماعیهاپژوهشانستیتوی  در    انگرپژوهش و  اقتصادی  فرانسه    ی  که  گومیدر  یند 

 متفاوت هستند:  یمؤلّفهی کاالی جهانی دارای سه هانجیرهز

ی تولیدی به هم متصل  ی پیچیدههانجیرهتولیدی که قطعات و کاالها را در ز  یمؤلّفه .1

 زد؛سامی

متمرکز بوده، و    « ی ارزشهانجیرهز»  بهبه مثا   هاآنارزش که به نقش    یمؤلّفه .2

 د؛ باشمیدر سطح جهانی  هاآنو در بین  هاشرکتعامل انتقال ارزش در داخل 

ی کاالی جهانی از هانجیرهاین واقعیت است که ز  گربیانانحصاری که    یمؤلّفه .3

ستاد چند  متمرکز    ی  مال  هایسوی  و-انحصارات  شده  کنترل  ی هارانت  ملیتی 

د، روندی که دقیقاً توسط استیفن هایمر در اواخر نآورمیست کالن به د انحصاری

بود.   یدهه  شده  تئوریزه  ز   18هفتاد  میان  تمایز  و  هانجیرهوجه  جهانی  کاالی  ی 

ی ارزش جهانی به طور عمده همانند وجه تمایز میان آن چیزی است که هانجیرهز

را   آن  مارکس  یا  ]شکل[  کارل  طبیعی»مادی  ارزش   «شکل  یعنی  نامیده،  کاال 

.  اما،  ارزش مبادلهکاال، یا به عبارتی    «شکل ارزشی»، در برابر  کاربردی کاال

 پارچهیک  کاال  یضروری است که این همه را در یک تئوری عمومی از تولید جهان 

 19نمود. 

جهانی، دو وجه ارزش کاربردی و ارزش مبادله   ی کاالیهانجیرهزدر بررسی حاضر از  

همانند    20مادی )تأمین( و ارزشی در هم ادغام شده است.  یبه از طریق بازشناسی هر دو جن

 
18 Serfati and Sauviat, coords., “The Impact of Global Supply Chains on Employment and 
Production System”; Stephen Hymer, The Multinational Corporation (Cambridge: Cambridge 
University Press, 1979). 
19 Karl Marx, “The Value-Form,” Capital and Class 2, no. 1 (1978): 134. 

ی  هانبهبرای اشاره به ج  اهملی تی-چند از سوی    )global supply chain()یا تأمین( جهانی    ی عرضه  ینجیره اصطالح ز 20
ی بسیاری را در فضایی که سکوهای تولید جهانی در  ها مؤلفهه که قادر است  هی تولید استفاده شد دسازمانمادی و لجستیکی  
، یک اصطالح قدیمی در ارتش، گرفته شده  تدارکات وطخطاند گرد هم آورد.  وجه لجستیکی در اساس از  آن کامالً پراکنده 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_648885.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_648885.pdf
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این گونه ز  یمؤلفه،  داریسرمایههر گونه تولید   این جا نیز بر  ی کاال  هانجیرهارزش در 

مسلط بوده و ریشه در استثمار  نیروی کار دارد.  بنابراین، ما ارزیابی خود را بر تحلیل 

ارزش نیروی کار    یپایهی کاالیی بر  هانجیرهتئوریک و تجربی از آن چه که ما آن را ز

)شکل  ناممی مصرفی  ارزش  یا  مادی  عنصر  بخواهیم  که  آن  بدون  و  ساخته،  متمرکز  یم 

ده گرفته باشیم، تأکید ما، اما، بر عنصر ارزش مبادله )شکل ارزش( خواهد طبیعی( را نادی

فروش   -و-امپریالیسم نوین در خرید  کردعملاهیم که به چگونگی  خومیبود.  بدین طریق،  

نیروی کار جهانی و هم چنین به چگونگی تصاحب جهانی ارزشی که توسط نیروی کار   

 پی ببریم.  شودمیارزان در کشورهای پیرامونی تولید 

ی  امجموعه ی موجود از فعالیت اقتصادی جهان،  هادهاه داگایاهیم که با استفاده از پخومیما  

ها مزددستی واحد  کار بسازیم که هم بارآوری نیروی کار و هم سطح  هاهزینهرا پیرامون  

با ریشه در روابط   شناسی منسجم  تئوریک-هدف ما بسط یک روش   21را در بر بگیرد.

ارزیابی    المللیبینآن بتوان استثمار  نیروی کار را در مقیاس    یوسیله به  ارزش  کار بوده، تا  

کاال   ینجیرهو با هم مقایسه نموده، و نتیجتاً بتوان مبنایی تئوریک و تجربی را برای تحلیل ز

ر در نظر ی واحد  کاهاهزینهکاال را به عنوان    ینجیرهبنا نهاد.  ما هر حلقه یا گره در یک ز

، به این نکته نیز توجه  زمانهمد.   باشمیمیزان سود    یکنندهیم که به طور عمده تعیین  گیرمی

نیروی کار در   یهزینهیی هستند که  هاآن تولید    یچرخه در این    هاحلقه   ترینمهمداریم که  

ین مقدار نیروی کار  اجتماعاً الزم نیاز  تربیشاز بقیه متمرکزتر بوده و از این رو به    هاآن 

 . شودمیای که کاالی نهایی در آن جا مونتاژ مثالً نقطه –دارد 

ی واحد  کار در کشورهای کلیدی، هم در مرکز و هم در پیرامون اقتصاد  هاهزینهبررسی  

 یهاشرکتیکم،  - و-بیست   یسدهامپریالیسم   چارچوب    این واقعیت است که در  گربیانجهانی،  

نابرابر هستند که در آن ]پروسه[    یمبادلهاز    ایپروسهتی به واقع قادر به عملی کردن  ملیّ -چند

.  در عین حال، غالباً  برندمیی بهره  تربیشاز نیروی کار  تر پایین یهزینه به ازاء پرداخت 

[ مازادی را که از این طریق به جیب   ،  «خالقیت»کارانه به چیزهایی نظیر  ، فریباندزده]کار 

ند که گویا  دهمیزایی نسبت  -به اصطالح ارزش  اقتصادی  ی  ها فعالیتو یا به امور مالی و یا  

از تصاحب د.  در حقیقت، بخش عظیمی  گیرمیدر مرکز سیستم ]اقتصادی جهان[ صورت  

 
ی این زنجیر باید که سودآور بوده و ناقل ارزش به سمت مرکز سیستم، یعنی  هاحلقهاست.  از نقطه نظر سرمایه، هر کدام از  

رفتن  پیش - و-ارزش و پس  ی نجیره عرضه و ز  ی نجیره ها، باشد.  در این نوشته، ما به جای استفاده از دو اصطالح زملیتی-چند
 commodity) کاال  ینجیره زیم که با اتکاء به تئوری مارکسی، عموماً از اصطالح اداده دایم میان این دو اصطالح، ترجیح 

chains)  بنیاد  -رکا  ارزشِ ینجیره زارزش در صدر مطلب قرار داشته باشد از اصطالح   یمؤلفهاستفاده نموده، و هر جا هم که
ارزشِ    ی نجیره ای است به ز، که اشاره (labor-value commodity chains)  ارزشِ کار(   ی ایهپکاال بر    ی نجیره کاال )یا ز

 استفاده نماییم.، (labor-value chains)کار 
21 On unit labor costs and the global capitalist political economy, see John Bellamy Foster, 
“Monopoly Capital at the Turn of the Millennium,” Monthly Review 51, no. 11 (2000): 1–17. 

https://doi.org/10.14452/MR-051-11-2000-04_1
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آن   یواسطهد به  گیرمیفروش نیروی کار جهانی صورت  - و-ارزشی که در پیوند با خرید

ی کارگران آن کاربی[ خطوط تولید را از اقتصادهای مرکز به بهای  هاملیّتی- است که ]چند

ند.  این امر به انباشت  حجم عظیمی از ثروت انجامیده که با  دهمیکشورها به خارج انتقال  

بخش   22.قرار ندارد رشد اقتصادی کشورهای مرکز اقتصاد جهانی در ارتباط مستقیمروند 

به شکل ثبت نشده و غیرقانونی    شودمیمعتنابهی از ارزش که در کشورهای پیرامونی آفریده  

تخلیه   کشورها  این  از  گردمیاز  منابع  انتقال  شده،  انجام  اخیراً  که  پژوهشی  بر  بنا  د.  

بالغ بر   2012اقتصادهای در حال توسعه و رو به رشد به کشورهای ثروتمند تنها در سال  

 23.شودمیدو هزار میلیارد دالر تخمین زده 

مقادیر معتنابهی از تاراج اقتصادهای پیرامونی در جهان جنوب  به صورت نقدینگی سر از  

د، جایی که اکنون هزاران میلیارد دالر از  آورمیدر دریای کاراییب در    «های گنججزیره»

و دیوان مالیاتی حتّا قدرتمندترین   رسیحسابابزار    رسدستپولی ذخیره شده تا از    یسرمایه

 یسرمایه ی ُکّل  دوران  ستانی مالی مشخصه-این گونه دارایی   24کشورها نیز به دور بماند. 

، 25از جیمز استیوارت   رویپیچیزی که مارکس، به  آن  مالی است که در آن نقش  -یانحصار

آن را کسب منفعت از طریق مصادره )یا کسب منفعت از طریق سلب مالکیت( نامیده بود 

 

ویو،  ری  مانتلی)نیویورک: انتشارات  یکم-و-بیست یسده کتاب امپریالیسم در تصاحب ارزش نگاه شود به    یمقولهپیرامون  22
تصاحب ارزش که برای انجمن سازندگان رایانه انجام   یمقوله.  در همین زمینه، در تحقیقی پیرامون 266-272(، صص 2016

.   شودمیملیتی، در واقع ارزش به جای افزوده شدن تصاحب  -چند  یهاشرکتشده آمده است که در بازرگانی طولِ بازو توسط  
ی ایاالت متحده، نظیر اَپَل، به رغم قرار داشتن خط تولیدشان  هاکمپانیند که  دهمیز آن که نشان  نویسندگان این تحقیق پس ا 

ی ایاالت متحده برای  ها کمپانی»ند که:  رسمی  بندیجمع، به این  برندمیین منفعت را  تربیشدر کشور چین، در این پروسه  
اضافی  -خود دارند.  این شرکاء نیز متناسب با مقدار ارزش  المللیبینشرکاء    کاریهمآوردن محصوالت تازه به بازار نیاز به  

یکم است، و این -و-بیست  یسده در    داریسرمایهزنند. در یک کالم، این سرشت  که با خود آورده باشند منفعت به جیب می
اقتصاد ایاالت  هاکمپانیری از  واقعیت که بسیا بسیاری را برای  ی ایاالت متحده در این چنین شرایطی موفق هستند منافع 

 نگاه شود به:   «متحده به همراه دارد.

Greg Linden, K. Kraemer, and J. Dedrick, “Who Captures Value in a Global Innovation System,” 
Communications of the ACM 52, no. 3 (2009): 144. 
23 Financial Flows and Tax Havens (Bergen, Norway: Centre for Applied Research, Norwegian 
School of Economics and Global Financial Integrity, 2015), 15, https://www.gfintegrity.org; Jason 
Hickel, The Divide (New York: W. W. Norton, 2017), 24–26, 210–13, 289. 
24 Nicholas Shaxson, Treasure Islands (New York: Palgrave Macmillan, 2011). 
25 Sir James Steuart Denham 

https://www.gfintegrity.org/wp-content/uploads/2016/12/Financial_Flows-final.pdf
https://www.gfintegrity.org/
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تصاحب و باال کشیدن ارزش،   یفزایندهدر حال حاضر، نقش    26اکنون کامالً آشکار است. 

 27. شودمیملیتی به وضوح مشاهده  - چند  یهاشرکتین سود  به عوض تولید مستقیم آن، در تعی 

ی عمیقی از تفاوت هآن چه که پُر واضح است این است که جهانی شدن تولید پیرامون درّ 

ی واحد  کار میان اقتصادهای مرکز و پیرامون بنا شده که نرخ بسیار باالتر استثمار  هاهزینه

خود گویای این حقیقت است    یبهزد.  این امر به نوسامیدر کشورهای پیرامونی را آشکار  

بارآوری تولید میان جهان شمال   نسبت  از تفاوت در  تربیشها  مزددست  نسبت  که تفاوت در

است.  جنوب  دا   بر   28و  در  هادهاساس  شکاف  موجود،  بخش  هاهزینه ی  در  کار  واحد   ی 

مرکز )یعنی ایاالت متحده، بریتانیا، آلمان، و ژاپن(    یعمدهتولیدات صنعتی میان کشورهای  

رو به رشد  پیرامونی )یعنی چین، هند، اندونزی، و مکزیک( در طی   یعمدهو کشورهای  

ی عمیقی که میان بوده است.  این چنین دّره  گذشته در حدود چهل تا شصت درصد  یدهه سه  

خیزد که سرمایه را برای حرکت کشورهای شمال و جنوب موجود است از سیستمی برمی

نیروی کار را به شدت محدود    المللیبیندر سراسر جهان آزاد گذاشته در حالی که تحرک  

نگه داشته شده و هم زمان به ها در کشورهای پیرامونی پایین مزددستنتیجتاً،   29زد.سامی

ارزش امکان  -تاراج بردن  تولید شده در کشورهای جنوب  بد.  خارج ساختن یامیاضافی 

صرفاً به مسیر حرکت سرمایه مرتبط نبوده، بلکه  »اضافی از کشورهای پیرامون  -ارزش

ی  اضافی یک اقتصاد است بدون این که به ازاء آن چیز-ارزش  ذببه ج  یپدیدهدر ارتباط با  

 30«پرداخته شود.

 ربایی امپریالیستی -کاالی جهانی و ارزش  ینجیرهز

به    تأمین  ینجیرهزاصطالح   با »که    شودمیاطالق    «یک رشته از عملیات تولیدی»غالباً 

اولیه از محصول و یا سیستم مورد نظر آغاز گشته، و وارد   یایده  یتوسعهی و  ریزطرح

دادها )از جمله مواد خام، ابزار، تجهیزات(  تولید شده که شامل فراهم ساختن درون   یپروسه

.   رسدمیی و پایان سیکل محصول )یا مصرف آن( به انتها  دارگهبوده، و سرانجام با توزیع، ن 

 
26 Costas Lapavitsas, Profiting Without Producing (London: Verso, 2013), 141–47; John Bellamy 
Foster and Brett Clark, “The Expropriation of Nature,” Monthly Review 69, no. 10 (March 2018): 
1–27. 
27 On value extraction, see Mariana Mazzucato, The Value of Everything (New York: Public 
Affairs, 2018). 
28 Samir Amin, “Self-Reliance and the New International Economic Order,” Monthly Review 29, 
no. 3 (July–August 1977): 1–21; John Bellamy Foster, The Theory of Monopoly Capitalism (New 
York: Monthly Review Press, 2014), 181. 
29 Arghiri Emmanuel, Unequal Exchange (New York: Monthly Review Press, 1972), 167. 
30 Utsa Patnaik and Prabhat Patnaik, A Theory of Imperialism (New York: Columbia University 
Press, 2017), 196. 

https://doi.org/10.14452/MR-069-10-2018-03_1
https://doi.org/10.14452/MR-029-03-1977-07_1
https://monthlyreview.org/product/theory_of_monopoly_capitalism/
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، مونتاژ شده تا محصول  اندشده ز این پروسه تولید  قطعات و واحدهایی که در هر مرحله ا

 31« نهایی ساخته شود.

 ی کاالی جهانی عبارتند از:هانجیرهگفت که ز توانمیبنابراین، 

. مفهوم اندشده ی تولیدی ایجاد  هافعالیت ی مالی جهت  هاروه های جهانی که توسط گمجتمع

را برای افزودن بر ارزش سرمایه    ایتازه شان در این است که افق استراتژیک  جهانی بودن

های ملی  نامهگشایند که وراء مرزهای ملی فراگستر بوده و زیر  پا نهادن مقررات و آیینمی

زد.  مفهوم مجتمع بودن بدین معناست که از صدها، و یا حتّا هزاران واحد سامیرا فراهم  

آهنگی  که اداره و هم  اندشدهلید، پژوهش و توسعه، مالی، و غیره( تشکیل  تو  یزمینهجنبی )در  

دار( قرار داشته تا  شان زیر نظر  یک واحد مرکزی )کمپانی مادر و یا شرکت سهامفعالیت 

 32سودآوری مالی و اقتصادی در روند به کار انداختن سرمایه تضمین گردد.

ی کاالی جهانی اثرات عمیقی بر نیروی  هارهنجیشرکت جستن کشورها در فعالیت این گونه ز

ی  هانجیرهی اقتصادی مربوط به  ز هافعالیتارد.  این واقعیت که تعداد شاغلین در  گذمیکار  

  2013میلیون نفر در سال    453به    1995میلیون کارگر در سال    296کاالی جهانی از  

که    « اقتصادهای نوظهور»در     ابعاد این تأثیرات است.  گربیانافزایش یافته، خود به روشنی  

  1995ی کاالی جهانی هستند، تعداد این گونه شاغلین از سال  هانجیرهز  مرکز  رشد  تولیدی  

این کارگران در صنایع    یعمدهمیلیون نفر رسید.  بخش    116به رقمی بالغ بر    2013تا  

در سال     33.شدمی به مقصد کشورهای شمال صادر    شانکاالهایتولیدی شاغل بودند که  

نه درصد از کارگران صنعتی جهان در کشورهای جنوب زندگی  -و-نزدیک به هفتاد  2010

  1980چهار درصد و در سال  -و-تنها  سی  1950ند، در حالی که این نسبت در سال  کردمی

منبع پویایی جهان    ترینمهم»هم اکنون به    ایخانهتولیدات کار   34سه درصد بود. -و- پنجاه

شرق آسیا صادق است که سهم -است.  این نکته به ویژه در شرق و جنوب   تبدیل شده  «سوم

-از هر منطقه  تربیش  1990در سال    هاآن از کل تولیدات ناخالص داخلی    ایخانهتولیدات کار

آسیا منتشر شده اکثر    یتوسعهگزارشی که توسط بانک    ی پایهبر     35دیگری بوده است.   ی

ند، شاهد رومییی که در حال توسعه به شمار  هاآنشرق آسیا، به ویژه  -کشورهای جنوب 

 
31 Serfati and Sauviat, coords., “The Impact of Global Supply Chains on Employment and 
Production System,” 11. 
32 Serfati and Sauviat, coords., “The Impact of Global Supply Chains on Employment and 
Production System,” 8. 
33 ILO, World Employment and Social Outlook: The Changing Nature of Jobs (Geneva: ILO, 
2015), 132. 
34 Smith, Imperialism in the Twenty-First Century, 101. 
35 Gary Gereffi, “Global Production Systems and Third World Development,” in Global Change, 
Regional Response, ed. B. Stallings (Cambridge: Cambridge University Press, 1995), 107. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_648885.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_648885.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_648885.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---inst/documents/publication/wcms_648885.pdf
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حاضر    یسده اول    یدهه ی  هاسالهفتاد تا    یدهه ی  هاسال بین    ایخانهافزایش سهم تولید کار

 36بودند. 

.   اندبودهرو  -به-ی با چالش رواپیچیدهدانشمندان علوم اجتماعی برای کاوش در چنین واقعیت  

کتاب   در  با  هادگردیسی  ینجیرهز»  یمقوله به  سرمایه  مارکس  رابطه  در  ]هم  ی عمومی 

کاالها جهان  در  مبادله[  ارزش  هم  و  مصرف  رودولف   «ارزش  سپس،  بود.   پرداخته 

به   در کتاب    رویپیهیلفردینگ،   ینجیرهحلقه]ها[ در ز»به    مالی  یسرمایهاز مارکس، 

الهام از مفهوم  شل والرترنس هاپکینز و ایمانوئ   37. کندمیاشاره    «کاالیی  یمبادله تاین با 

ز مشخصههانجیرهمارکسی  عنوان  به  کاالیی  مبادالت  جهانی  ی  اقتصاد  ، داریسرمایهی 

سیستم    ینظریه بیستم( به عنوان بخشی از    یسدههشتاد ]  یدهه کاال را در    ینجیرهز  یایده

مطرح ساختند.     38«شانزدهم  یسدهبازسازی تاریخی صنایع در طول  »جهانی، با تأکید بر  

کتاب   و  هانجیرهز انتشار  کاال  میگل   گلوبال  داریسرمایهی  و  فی  ر  ج  گ ری  ویراستاری  به 

]  یدههدر    39ویتز ُکرزنی ز  یسدهنود  چارچوب  تا  که  نمود  کمک  کاالی    ی نجیرهبیستم[ 

ر  ترسیعجهانی به شکل و ی سرشناسی بود که هایتفی خود یکی از شخصی متداول شود.  ج 

تأمین جهانی    ینجیرهارزش جهانی/ز  ینجیرهپژوهش پیرامون ز  یشبکهبعداً برای تشکیل  

ی این بود که چندین گروه متفاوت  اشبکهپا پیش نهاد.  هدف از ایجاد چنین    2000در سال  

بررسی ز برای  را  با رویکردی مشابه  هم    ی نجیرهولی  با  اگرچه    40متحد سازد. جهانی 

تأمین جهانی در بدو امر تحت تأثیر مطالعات    ینجیرهارزش جهانی/ز  ینجیرهچارچوب ز

ز پیرامون  نظرگاه  هانجیرهاولیه  در  مکرراً  نهایت  در  اما  داشت،  قرار  جهانی  کاالی  ی 

 41مبادله استحاله گردید.  یهزینهاقتصادی نئوکالسیک 

والر و  هنگام  شهاپکینز  زتاین  مفهوم  عنوان    ینجیرهطرح  به  را  آن  هم    یشبکه »کاال  به 

نهایی آن یک کاالی تمام شده خواهد    ینتیجهی تولید که  هاپروسهای از نیروی کار و  پیوسته

 
36 Jesus Felipe and Gemma Estrada, “Benchmarking Developing Asia’s Manufacturing Sector,” 
Asian Development Bank, 2007. 
37 Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 36 (New York: International Publishers, 
1975), 63; Rudolf Hilferding, Finance Capital (New York: Routledge, 1981), 60. 
38 Jennifer Bair, “Global Capitalism and Commodity Chains,” Competition and Change 9 (2005): 
153–80; Terence Hopkins and Immanuel Wallerstein, “Commodity Chains in the World Economy 
Prior to 1800,” Review 10, no. 1 (1986): 157–70. 
39 Gary Gereffi and Miguel Korzeniewicz, eds. Commodity Chains and Global Capitalism (New 
York: Praeger, 1994). 
40 See Jennifer Bair, “Global Capitalism and Commodity Chains.” 
41 Jennifer Bair, “Global Commodity Chains,” in Frontiers of Commodity Chain Research, ed. Bair 
(Stanford: Stanford University Press, 2009), 1–34. Even that distinction is not clear cut, as some 
scholars, such as William Millberg and Deborah Winkler, use the global-value/supply-chain 
framework in a way that is critical of neoclassical transaction cost economics, while being more 
open to the power dimension associated with commodity-chain analysis, with its Marxian and 
world system-theory roots. 



 معاصر   و امپریالیسم   داری سرمایه ساختار    رامون ی پ   یی جستارها 

98 

ای قرار در جغرافیای بسیار گسترده»یی معموالً  هانجیرهتعریف نمودند.  این چنین ز  42«بود

ی متعددی برای هاشیوهولیدی را در خود جا داده و از  گرفته و انواع مختلفی از واحدهای ت

کاال از اصطالح   ینجیرهان زگرپژوهش   43« ند.کنمینیروی کار استفاده    مزددستپرداخت  

 ینجیرهند که اجزاء یک زکنمیر )یا مجزا( استفاده  پذیتفکیکی  هاپروسه برای اشاره به    گره

تولیدی ویژه یا معین   یپروسهند.  در این زمینه، یک گره به معنای یک  دهمیکاال را تشکیل  

از    ینجیرهبوده و هر گره در درون ز یا  »کاال حاکی  ها  داددرونهی  دسازماناکتساب و 

نقل، توزیع )از -و-تمام(، نیروی کار )و تأمین آن(، حمل-)مانند مواد خام یا محصوالت نیمه

یا حواله(، و مصر است.  امروزه، تولید جهانی کاال به طور بیش و    44«فطریق بازار 

ارزش  کار را با سطوح باالتری از    یپایهی کاالیی بر  هانجیرهی از زاپیچیدهی شکل  تربیش

د.  از این روست که کشورهای مرکز  ]اقتصاد جهانی[ به طور  گیرمیبی به خود  یازمانسا

( از کشورهای شودمیهای تمام شده را نیز شامل  به واردات کاال و خدمات )که کاال  ایفزاینده

پذیرفته شده، یکی از ج   45درآمد ُمتّکی هستند. -کم ی برجسته در  هانبهآن گونه که عموماً 

از نیروی    ایفزایندهبخش بسیار بزرگ و  »ارتباط با این گونه کاالها این واقعیت است که  

 46« اقتصادهای در حال توسعه قرار دارد.[ ... در کندمیرا تولید  هاآنکاری ]که 

عاملی اساسی در به راه    بزرگ  یهاشرکتتغییر جهت استراتژی    برخی بر این باورند که

جو برای یافتن -و-گلوبالیزاسیون است.  این استراتژی تازه در جست  «یموج تازه»افتادن  

ل مبتنی بر خواست این  ی باال بوده، و در عین حاپذیرنعطافپایین و ا  یهزینهمراکزی با  

ران  داسهامی مالی و کسب سود برای  هافعالیتجهت    تربیشتخصیص منابع  »به    هاشرکت

و   کوتاه مدت  ت  زمانهمدر  تأمین نسبت  ن  شاعهداتکاهش  و  درازمدت  اشتغال   به تضمین 

کارگران که  باشمی  47«شغلی  است  این  بر  محققین  از  دیگر  برخی  تأکید  عالوه،  به  د.  

ند؛ کن میکه رأساً محصوالت خود را تولید ن  اندگرفتهشکل    ایعمدهتی  ملیّ -چند  یهاشرکت

در خارج سازی خطوط تولید است.     «روند تازه»مرکزی    یهسته  هاآن  یگفتهکه به    ایپدیده

های صاحب نام هستند، را  ای عمده و بازاریاب هروشف، که اغلب خردههاشرکتاین گونه  

 یدههدر دو    هاآنی جهانی نام برد که نقش  هانجیرهگران جدید در زبه عنوان رانش  توانمی

 
42 Hopkins and Wallerstein, “Commodity Chains in the World Economy Prior to 1800,” 159. 
43 Immanuel Wallerstein, “Commodity Chains in the World Economy, 1590–1790,” Review 23, 
no. 1 (2000): 2. 
44 Gary Gereffi, Miguel Korzeniewicz, and R.P. Korzeniewicz, “Introduction,” in Commodity 
Chains and Global Capitalism, ed. Gereffi and Korzeniewicz, 2. 
45 William Milberg and Deborah Winkler, Outsourcing Economics: Global Value Chains in 
Capitalist Development (Cambridge: Cambridge University Press, 2013). 
46 Gary Gereffi, “The New Offshoring of Jobs and Global Development,” ILO Lecture Series, 
2005, 5. 
47 Millberg and Winkler, Outsourcing Economics, 12. 
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است. شده  بارز  پیش  از  بیش  بر     48گذشته  توسط    بازوطول     کاریپیمان  یپایهتولید  به 

ا پ ل که شاید از معروملیّ - چند  یهاشرکت ارتباطی  ینترفتی، نظیر نایکی و  ها باشند، در 

آن   در  که  دارد  قرار  مدیریت  از  ساختارهایی  با  در  هاشرکتتنگاتنگ  غالباً  خود  که   ،

قرار   جهانی  اقتصاد  مرکز  نمودن  اندگرفته کشورهای  برپا  در  کلیدی  نقشی  ی هاشبکه، 

ایفا    ایندهپراک را  در جهان سوم،  تولید در کشورهای صادر کننده، معموالً    49ند.کنمیاز 

این   این است که  نام    یکنندهتولید    هاشرکتواقعیت  به  ت شده  ثب  هاآن واقعی کاالهایی که 

تنها طراحی و یا بازاریابی محصوالتی  »یی که  هاکمپانی، بلکه صرفاً سوداگرند، یعنی  نبوده

 50«نقشی به عهده ندارند. هاآن فروشند به عهده داشته، ولی در تولید را که به نام خود می

، یعنی «خصوصیت نامتمرکز»، معموالً  بازوطول     کاریپیمانی رایج پیرامون  هابحثدر  

.  اما، بر خالف آن چه که شودمیبرجسته    ها نجیرهپراکندگی جغرافیای تولیدی این گونه ز

امر کنترل شودمیبعضاً تصور   این عدم  تمرکز به هیچ وجه به معنای تمرکززدایی در   ،

نیست.  واقعیت  تولید )و سرمایه دفاتر مالی متمرکز   امر  سازی(  است که  ت  شرکهر  این 

از    ،تیملیّ - چند  مفروض کدام  هیچ  در  نیز  سهمی  گونه  هیچ  خود  قضا  از    ی هاشرکتکه 

.  در دست دارندبه اصطالح "متفرق" را    ی کاالیی  هانجیره، مدیریت زشتهندا  شکارپیمان

ی اطالعات و بازارها را در دست داشته،  آورفن تی انحصار  ملیّ -چند یک شرکت دفاتر مالی

.  به رغم این  زندمیاین زنجیره را به جیب   ارزش افزوده در هر حلقه از تربزرگو بخش 

عنوان   به  چین  کشور  صادر  تربزرگکه  زبانآورفن کاالهای    یکنندهین  باال  شده،  ی  زد 

ی باالی این کشور  آورفنپنج درصد از صادرات  -و-واقعیت این است که نزدیک به هشتاد

همان طور که     51نیست.   هاملیّتی- ی کاالی چندهانجیرههایی در زیا گره  هاحلقهچیزی جز  

-فراز آسمان  از شان  که از مقّر مرکزی  هاملیّتی-چند»هایمر چندین دهه پیش از این گفته بود:  

آفتابیکنمیروایی  حکم  بر جهان  هاخراش دنیا را   ند، در یک روز صاف و  تمامی    تقریباً 

 52« .بنگرندند  توانمی

اند این فرصت را یافته  بازوی طول  هاکاریپیمانبه تی[ اکنون با اتکاء ملیّ -]چند یهاشرکت

ی مستقیم خارجی، در  گذارسرمایه، به رغم فقدان نسبی  المللیبینعملیات    یپروسهکه "در  

ی بسیار باالیی از سود را به چنگ آورده و کنترل استراتژیک خود را هاشیهواقع بتوانند حا

 
48 Gereffi, “The New Offshoring of Jobs and Global Production,” 4. 
49 Gereffi, “Global Production Systems and Third World Development,” 116. 
50 Gary Gereffi, “The Organization of Buyer-Driven Global Commodity Chains,” in Commodity 
Chains and Global Capitalism, 99. 
51 Martin Hart-Landsberg, Capitalist Globalization (New York: Monthly Review Press, 2013), 45. 
52 Stephen Hymer, The Multinational Corporation (Cambridge: Cambridge University Press, 
1979), 43. 

https://monthlyreview.org/product/capitalist_globalization/


 معاصر   و امپریالیسم   داری سرمایه ساختار    رامون ی پ   یی جستارها 

100 

ارتباط نامستقیم    یواسطه اما، در این گونه عملیات به     53ن ا عمال کنند."شاتأمینبر خطوط  

ند، ارزیابی  کنمیکاال تولید    هاآن تی با کارگران یا کشاورزانی که برای  ملیّ -چند  یهاشرکت

د.  گره کار در این است که گردش سود میان گردمیمر دشواری تبدیل  این مسئله غالباً به ا

 ، مشهود نیست. هاملیّتی-در جهان شمال، یعنی چند هاآن های خارجی و مشتریان کارپیمان

 توانمین   را   شودمی، ا پ ل یا جنرال موتورز  H&Mحتّا یک پنی از سود سرشاری که عاید  

بنگالی، چینی و مکزیکی ربط داد، همان    یشدهمستقیماً به کار کارگران  به شدت استثمار  

خون و عرق    هایفراملّ ی تأمین کنندگان مستقل همین  هاکارگاهو    هاخانه کارگرانی که در کار

ی ارزش  هانجیره بر ز  ایفزاینده" است که به طور  بازو"طول     یرابطه ریزند.  دقیقاً نوع  می

ی  مزددستو شهروندان کشورهای امپریالیستی را به کارگرانی که با    اهفراملّی انی، که  جه

نیمه محصوالت  و  مصرفی  کاالهای  روزافزونی  طور  به  تولید   هاآنی  ساخته - اندک  را 

.شودمیند، چیره کن می
54
 

فروش جهانی نیروی  -و-خرید  یبهجان-از این رو، سنجش تجربی که برای تعیین تأثیرات همه

 د.گردمیکار ضروری است به طور مضاعفی مشکل 

  شود مییی که برای این شکل از انتقال خطوط تولید ارایه  هااستدالل  تردقیقاما، با واکاوی  

را به روشنی   هاآنارزش کار و روابط قدرت  مستتر در  یپایهی کاال بر  هانجیرهز توانمی

ً    55دید. ی کاال را اداره  هانجیرهچگونه ز   هاملیّتی- بر سر این نکته نیست که چندمسئله صرفا

اضافی تولید شده در جهان  -چگونه تصاحب ارزش  هااین ند، بلکه هم چنین باید دید که  کنمی

فروش نیروی کار  -و-خرید  یایدهند.  چگونگی این امر در  کن میجنوب را برای خود تسهیل  

استیو نهفته است.   به جهانی  ایده را  این  است نلی،  پیشین مورگن  اقتصاددان ارشد  ن روچ، 

فروش نیروی  -و-شکلی بسیار صریح و عالی توضیح داده بود.  بنا به تعریف وی، ]خرید

مزد ایاالت متحده و دیگر کشورهای  -زین نمودن کارگران گرانگایکار جهان[ عبارت از ج

 
53 John Bellamy Foster, Robert McChesney, and R. Jamil Jonna, “The Internationalization of 
Monopoly Capital,” Monthly Review 63, no. 2 (2011): 9. 
54 John Smith, “Imperialist Realities vs. the Myths of David Harvey,” Review of African Political 
Economy blog, March 19, 2018, http://roape.net. See also Smith, Twenty-First Century 
Imperialism. 

ارزش جهانی، به ویژه به  -ی کاالهانجیره ی موجود از ز هازیابیی تحلیلی و سیاسیِ ار ها ستیکا-و- به کم وینسلبنجامین  55
  « رویکرد از پایین به نیروی کار»و عدم اتخاذ یک    «داریسرمایهدرک سرشت استثمار و رفتار سخیف  »شان در  خاطر ناتوانی

و روابط طبقاتی    داریسرمایهکار به همراه یک واکاوی ژرف از    ینظریهرداخته است.  وی بر این باور است که وارد ساختن  پ
 ی کاالی جهانی امری مطلقاً ضروری است. هانجیره جهانی آن در پژوهش پیرامون ز

See Benjamin Selwyn, “Social Upgrading and Labour in Global Production Networks: A Critique 
and an Alternative Conception,” Competition and Change 17, no. 1 (2013): 76; Benjamin Selwyn, 
“Beyond Firm-Centrism: Re-integrating Labour and Capitalism into Global Commodity Chain 
Analysis,” Journal of Economic Geography 12: 205–26. 

https://doi.org/10.14452/MR-063-02-2011-06_1
https://doi.org/10.14452/MR-063-02-2011-06_1
http://roape.net/2018/03/19/imperialist-realities-vs-the-myths-of-david-harvey/
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-و-است.  از این نظر، خرید  56« مزد خارجی-ارزان  ، ولیتراز-با کارگران هم»ثروتمند  

جهان    یهاشرکت  «یک تاکتیک اضطراری برای بقای»فروش نیروی  کار جهانی به عنوان  

  ی هاریوبهرهیافتن  »و  هاهزینهاز  که گویا به خاطر نیاز برای کاستن  شودمیشمال توجیه 

 57 تحت فشار قرار دارند. «تازه

کاهی -ی هزینههاضرورتکه این گونه به اصطالح    دهدمیاما، یک وارسی نقادانه نشان  

ا   فروش بوده که در این جا به دنبال سودجویی حداکثر از -و -شکال خریددر واقع یکی از 

تناسب  ها، در چارچوب بازار بیمزددستخاص    ، در این موردهاقیمتتفاوت موجود در  

بازاری که در آن آزادی حرکت برای سرمایه و برای نیروی کار به هیچ وجه  ؛جهانی است

ی مهاجرتی موجود به  هاسیاست  یواسطهاگرچه نیروی کار کماکان به     58سان نیست. یک

جهانی و کاالها، اما، از    یسرمایه طور وسیعی در چارچوب مرزهای ملی محدود مانده،  

ی هاسال ی بسیاری برای حرکت از این سو به آن سوی جهان برخوردار بوده که در  هاآزادی 

فروش  -و -اخیر نیز به دلیل آزادسازی بازرگانی به اوج خود رسیده است.  بنابراین، خرید

که تا بتوانند    اشتهقرار د  هاملیّتی- نیروی کار جهانی به عنوان ابزاری است که در خدمت چند

 59  کنند.  برداریبهره  «المللیبینی کالن  موجود در قیمت نیروی کار در سطح  هاتفاوت»از  

نقّادانه دیدگاه  از  خریدبنابراین،  سیاسی،  اقتصاد  استثمار -و-ی  جهانی  کار   نیروی  فروش 

است.  از آن جا که این    المللیبین  یسرمایهمضاعف نیروی کار در جهان جنوب به دست   

نابرابر است که در آن   یمبادلهیک    ،بوده  ترکمبه ازاء مزد    تربیشمعامله عبارت از کار  

]اقتص-انحصاری  یسرمایه نظام  در مرکز  ازاء  مالی  به  باال  هاقیمتادی جهان[  بسیار  ی 

هزینه در جهان جنوب تولید شده سودهای سرشار  -برای کاالهایی که توسط نیروی کار کم

به   تربیشنابرابر کشورهای جنوب را هر چه    یمبادله ، روند  این  زمانهم .   زندمیبه جیب  

 60اند. کشمی درون اقتصاد جهانی 

دیدگاه   کار    ینظریهاز  مارکسی، خریدارزش   کار جهانی  -و -  نیروی  برای  فروش  اقدامی 

]   سازیسرمایه این  از    ،نابرابر[  یمبادلهاست.   کاستن  راستای  در  ]سرمایه[  استراتژی 

ارزش  یهزینه بیشینه کردن مقدار  نیروی کار و هم چنین  اضافی است که  -اجتماعاً الزم 

 یهامحیط.  ]از این طریق، سرمایه[ با استفاده از ابزار گوناگون، از جمله  کندمیتصاحب  

ی کشورهای پیرامونی، ممنوعیت حکومتی برای تشکیل  هاخانهکار در کار یرانهگسرکوب

 
56 Stephen Roach, “More Jobs, Worse Work,” New York Times, July 22, 2004. 
57 Stephen Roach, “How Global Labor Arbitrage Will Shape the World Economy,” Global Agenda 
Magazine (2004). 
58 John Smith, “Offshoring, Outsourcing and the Global Labour Arbitrage” (paper delivered to 
International Initiative for Promoting Political Economy, Procida, Italy, September 2008). 
59 Smith, “Offshoring, Outsourcing and the Global Labor Arbitrage,” 16. 
60 Samir Amin, Unequal Development (New York: Monthly Review Press, 1976). 

http://www.ragingwave.com/index_files/Offshoring,%20Outsourcing%20and%20the%20%27Global%20Labour%20Arbitrage%27.pdf
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ی از تربیشکارمزدی قادر است که سهم بسیار  ای یا  کاری سهمیهسیستم    وجود  اتحادیه، و

 کار  کارگران را به چنگ آورد.

ان نامیده بود، اکنون اما در ابعادی کاربی  صنعتی  یذخیرهارتش  آن چه که مارکس آن را  

فروش نیروی -و-است که این گونه خرید  جهانی کارگران  ی ذخیرهارتش  جهانی و به مثابه  

را   جهانی  به    یپدیده   61زد.سا می  پذیرامکانکار  کبیر-دو»موسوم  سازی  که   62« برابر 

ی است به ادغام نیروی کار کشورهای سوسیالیستی سابق )از جمله چین( و نیروی  ااشاره

از    ترپیشکار کشورهایی که   ی به شدت حفاظتی برخوردار بودند )مانند  هاسیاستاز آن 

جهانی در چنین    یذخیرههند( در بازار جهانی یکی از عوامل عمده در ایجاد چنین ارتش  

  تر بزرگته بوده که به افزایش میزان نیروی کار جهانی و  گذش  یدههابعاد بزرگی در چند  

ارتش   از   زداییدهقان هم چنین،     63آن منجر گشته است.  یذخیره شدن  در بخش وسیعی 

زراعی از دیگر عوامل محوری در ایجاد    یسرمایهگسترش    یواسطهکشورهای پیرامون به  

ذخیره   جا   64د. باشمیارتش  دهقانا-به-این  اجباری  از  جایی  ن موجب رشد شاهایزمینن 

 «پنهان» دهقانان )یعنی بخش  « رهایی»مارکس   65نشین شهری گردیده است. جمعیت زاغه

 زد.سامیمرتبط   66« به اصطالح انباشت اولیه»ارتش ذخیره( از زمین را به فرآیند 

اند؛ رسمیجهانی کارگران نه تنها به سودآوری در کوتاه مدت یاری    یذخیرهبازتولید ارتش  

کن به نیروی کار در  -حکومت-و-بلکه هم چنین به عنوان نوعی از برخورد تفرقه بینداز

سو با  ملیّتی و ساختارهای دولتی هم-چند  یهاشرکتسطح جهان، به نفع انباشت درازمدت  

 ایندهفروش -به رقابت چندک  هاشرکتقابت میان  در حالی که ر   67. کندمینیز خدمت    هاآن 

افزایش ماندمیمحدود   با  اما  ، رقابت در میان کارگران جهان )به ویژه در جهان جنوب( 

کن در - حکومت-و-د.  این برخورد تفرقه بیندازگردمیجمعیت به شدت تشدید  -نسبی اضافه

 
61 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 781–94. 

نگاه شود    تر بیشاین اصطالح اولین بار توسط ریچارد فریمن، استاد دانشگاه هاروارد به کار برده شد. )م( برای جزییات   62
 به: 

Freeman, Richard, “The Great Doubling: America in the New Global Economy” Usery Lecture, 
April 8, 2005. Georgia State University; What Really Ails Europe (and America): The Doubling of 
the Global Workforce, The Globalist, June 3, 2005 
http://www.theglobalist.com/StoryId.aspx?StoryId=4542  
63 See Milberg and Winkler, Outsourcing Economics. 
64 Farshad Araghi, “The Great Global Enclosure of Our Times,” in Hungry for Profit, ed. Fred 
Magdoff, John Bellamy Foster, and Frederick M. Buttel (New York: Monthly Review Press, 2000), 
145–60. 
65 Mike Davis, The Planet of Slums (London: Verso, 2006). 
66 Marx, Capital, vol. 1, 795–96, 871. 
67 James Peoples and Roger Sugden, “Divide and Rule by Transnational Corporations,” in The 
Nature of the Transnational Firm, ed. Charles N. Pitelis and Roger Sugden (New York: Routledge, 
2000), 177–95. 

http://www.theglobalist.com/StoryId.aspx?StoryId=4542
https://monthlyreview.org/product/hungry_for_profit/
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از   ایفزایندهدایمی و    یعرضه »قرار داشته تا    «نیروی کار اضافی مستأصل»خدمت ادغام  

دست از  ی کاربیجهانی را که به دلیل ناامنی شغلی و خطر دایمی  یذخیرهسربازان ارتش 

 تضمین نماید.  68«جویی برداشتهمبازره

بنابراین، این نکته کامالً روشن است که مدل رقابت آزادانه منسوخ شده است.  با این وجود،  

ی تولید کماکان زنده و پابرجاست.   هاهزینه رقابت برای کاهش دادن دایمی    «سنتی»قانون  

مالی -انحصاری  یسرمایهاستدالل نمود که این گونه رقابت در عصر    توانمیدر حقیقت،  

ه است.  خلق و استمرار قدرت انحصاری و رانت انحصاری همواره هدف  حادّتر هم شد

یعنی    هاملیّتی-چند است،  اقتصادی  »بوده  سرشار  سودهای  ایجاد  افزودن  توان  طریق  از 

بر  -اضافه تولید،     69« تولید.  یاولیهی  هاهزینهبها  شدن  جهانی  موازات  از »به  دسته  آن 

نیروی   یهزینه از    تربیشبرای کاستن هر چه    انده گرفتانحصارات که جلوتر از دیگران قرار  

دازند.  این گروه به منظور کسب بازدهی باال در استثمار  پر میکار و مواد خام به رقابت  

به   دست  کلیدی هستند  اقتصادی  لحاظ  به  که  بر منابع طبیعی  کنترل  و  ارزان  کار   نیروی  

انتقال خطوط تولید    یفزایندهروند     70« .زنندمیصدور سرمایه به کشورهای توسعه نیافته  

ست که با توافق هاملیّتی-ی امپریالیستی چندهاروژهتداوم پ  ی منزله گذشته به    یدهه در چند  

 کامل  کشورهای تتراپوس، یعنی ایاالت متحده/کانادا، اروپا، و ژاپن، همراه است.

بر    توانمینابرابر را    یمبادله ندی از  این چنین درک کلی از تولید جهانی شده به مثابه فرآی

دا ارتباط  هاتحلیلی تجربی مشخص ساخت،  هاتحلیلی موجود جهانی و  هاده اساس  یی که 

ی هاهزینهتغییرات در  » و    «ی کاالی جهانی هانجیرهکشورها در ز  یمداخله » میان دو متغیر   

ی مربوط به هادهدید، دا ند.  همان طور که در بخش بعدی خواهیم دهمی را نشان  «واحد کار

از ز  یهزینه ارزیابی  تدوین یک  در  بر    ینجیرهواحد  کار  نیروی کار    یپایهکاال  ارزش 

ی ناهمسان استثمار نیروی کار  هانرخکمک خواهد نمود.  هدف از این گونه ارزیابی درک   

 و ارتباط آن به جهانی شدن تولید است.

 ارزش کار: یک مدل تجربی -ی کاالهانجیرهمبنا قراردادن رویکرد ز

پیرامون اشتغال جهانی منتشر نمود،    2015کار در سال    المللیبیندر گزارشی که سازمان  

و روند اشتغال اختصاص داد.  در آن   هاشرکتفصلی را به تأثیر الگوهای تولید جهانی بر  

مار مشاغل مربوط به  ش  2013و    1995ی  هاسالجا به این نکته اشاره شده است که بین  

این گونه مشاغل قریب به بیست  هانجیرهز افزایش یافت.  شمار  ی کاالی جهانی به شدت 

در اقتصادهای    ایخانهکار  درصد کل مشاغل تخمین زده شده با توجه به این که در بخش تولید  

 
68 Foster, McChesney, and Jonna, “The Internationalization of Monopoly Capital,” 12–13. 
69 Foster, “Monopoly Capital at the Turn of the Millennium,” 7. 
70 Zak Cope, Divided World, Divided Class (Montreal: Kersplebedeb, 2012), 202. 
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به اصطالح نوظهور افزایش قابل توجهی داشت.  در این گزارش هم چنین آمده است که 

جُ ا شرکت  زگرچه  در  و  هانجیرهستن  فرآوری  سطح  در  مثبت  تأثیرات  جهانی  کاالی  ی 

ها نداشته است.  افزایش مزددستداشته، اما تأثیر مثبت مشابهی بر سطح    هاشرکتسودآوری  

ستن ها به این معناست که شرکت جُ مزددستفرآوری در غیاب هر گونه اثر مثبت بر سطح 

د.  گردمی   «سهم کارگران از ارزش افزوده»باعث کاهش در  ی کاالی جهانی  هانجیرهدر ز

میان دو متغیر    یرابطه هنگامی که  »ی این گزارش به درستی آمده است که،  گیرهدر نتیج

را، چه در اقتصادهای    «هامزد دستسطح  »و    «کاالی جهانی  ینجیرهشرکت ُجستن در ز»

 71«.یمرسمیبه همین نتیجه  کنیممینوظهور و چه در حال توسعه، بررسی 

، شودمی در کشورهای مختلف با هم مقایسه    72ی واحد  کار هاهزینههنگامی که اختالف سطح  

که در گزارش سازمان جهانی کار آمده، اما با این تفاوت    بردمیبه همان مسایل زیربنایی راه  

- ی سود ناخالص یا نرخ ]تولید[ ارزشهاشیههدف تخمین زدن حا هایسهدر این گونه مقا  که

است.    معین[  کشور  یک  ]در  و  هاهزینهاضافی  فرآوری  تلفیق  از  عبارت  کار  واحد   ی 

با    مزددستی  هاهزینه که  است  روشی  به   یشیوهبه  مارکس  استثمار  تئوری  برخورد 

بی  نیروی کار معیار مرکّ   یهزینه   73ارتباطی تنگاتنگ قرار دارد. ی نیروی کار در  هاهزینه

تا از آن طریق    کندمیی مربوط به فرآوری نیروی کار و اُجرت را تلفیق  هاده است که دا

 یهزینهنی از کشورها سنجیده شود.   ی قیمت  ]نیروی کار[ در گروه معیّ مندبتسطح رقا

میانگین   عنوان  به  عموماً  کار  از    یینههز واحد   واحد  یک  تولید  برای  الزم  کار  نیروی 

به عنوان نسبت   محصولی معیّ  یا  به    یهزینهن،  کامل پرداخت شده برای یک ساعت کار 

واحد  کار را در سطح  یهزینه توانمی.  اگرچه شودمیمیزان فرآوری در آن مدت تعریف 

ند دهمیاقتصادی ترجیح  انگرتحلیلاقتصادی به عنوان یک کل تنظیم نمود، اما بسیاری از 

متمرکز    ایخانهکه برای سهولت در مقایسه توجه خود را به طور عمده بر بخش تولید کار

 سازند.

ری برای تجامعی  ی واحد  کار، در مقایسه با نرخ  رشد فرآوری نیروی کار، شناسانههاهزینه

 ، هیچ کدام از دو معیار  داری سرمایه در اقتصاد     74.رودمیبه شمار    المللیبینمندی  رقابت

  داری سرمایهنسبی به تنهایی برای ارزیابی موقعیت اقتصادهای    مزددستفرآوری نسبی یا  

این هر دو    ]معیاری است که[  ی واحد  کارهاهزینه   اما،بسنده نیست.     دیگریکنسبت به  

 
71 ILO, World Employment and Social Outlook, 143. 

 د. ای که الزم است برای نیروی کار صرف شود تا یک واحد از یک محصول معی ن را تولید کن هزینه 72
73 See Myron Gordon, “Monopoly Power in the United States Manufacturing Sector, 1899 to 
1994,” Journal of Post Keynesian Economics 20, no. 3 (1998): 323–35; Foster, “Monopoly Capital 
at the Turn of the Millennium.” 
74 See Foster, “Monopoly Capital at the Turn of the Millennium“; Organisation of Economic 
Cooperation and Development, OECD Factbook 2014: Economic, Environmental and Social 
Statistics (Paris: OECD Publishing, 2014). 
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https://dx.doi.org/10.1787/factbook-2014-en
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ا نرخ  رشد  فرآوری باالتر ممکن است .  برای مثال، کشوری بکندمیمؤلفه را در خود تلفیق  

، ولی برخوردار از ترپایینرقابتی را به کشور دیگری با نرخ رشد فرآوری    یبقهکه مسا

ها نیز  مزددست  ترپایین  یهزینه، کشوری با  برعکس، ببازد.   مزددست  ترپایینی  هاهزینه

ه این دو مجموعه از ممکن است که به کشوری با رشد باالتر فرآوری ببازد.  هنگامی ک

 دهدمی ی واحد  کار به عنوان یک شاخص نشان  هاهزینهرا در هم تلفیق کنیم، آن گاه    هاده دا

 76است.  تربیشاز هر جای دیگری  75ی سود ناخالصهاشیهکه در کدام کشور حا

ب با  -پیرامون رقابت بین  ایمقاله  فاستر در  المیجان  تا  امپریالیستی، سعی نموده است که 

(، به ایخانهی واحد  کار )در بخش تولیدات کارهاهزینهتغییر در    یساالنهاستفاده از نرخ  

بر     77بپردازد.   1998تا    1985ی  هاسال  بین، در دو دوره  7ی کشورهای گروه  مقایسه

در ایاالت متحده در این دوره در مقایسه با دیگر   ی واحد  کارها هزینهی موجود،  هادهاساس دا

به رغم رشد    7کشورهای گروه   ایاالت متحده را  آهنگ رشد کندتری داشت، واقعیتی که 

اش با رقبای عمده در در موقعیت رقابتی  ایندهت تعیین کن از مزیّ »فرآوری تولید    ترپایین

از بعد  از    «1985  دوران  حاکی  واقعیت  این  ساخت.   بودن  »برخوردار   ی مبارزهمؤثر 

 است. 78« طبقاتی جاری بر علیه نیروی کار در ایاالت متحده

تصاحب  »ی واحد  کار چه چیزی در مورد  هاهزینهبنابراین، شکافتن این نکته که تغییرات در  

بسیار مفید خواهد بود.  قصد ما   دهدمیاز نیروی کار در جهان جنوب به دست    «ارزش

ستن کشورها  ی واحد  کار در طول زمان با شرکت جُ هاهزینهیافتن رابطه میان تغییرات در  

ز رابطه چگونه  هانجیرهدر  این  که  این  و  بوده،  جهانی  کاالی  درک  توانمیی  در  ما  به  د 

 [ از جهان جنوب کمک نماید. ها ملیّتی-به دست چنداضافی ]-مکانیسم خروج ارزش

پ از  استفاده  با  داگایما  قرار -داددرونی  هادهاه  اختیار عموم  در  اخیراً  برونداد جهانی که 

ی هانجیرهواحد  کار و ز  یهزینهی بدیعی را برای بررسی رابطه میان  هاده گرفته، مجموعه دا

سازمان   یساالنهدر گزارش    هادهتوان تحلیلی این مجموعه از دا   79زیم.سامیکاالی جهانی  

که بر سنجش    «انداز اجتماعیاشتغال جهانی و چشم»تحت عنوان    2015جهانی کار در سال  

 
ی مستقیمِ  هاهزینهه  انحصار( نسبت ب  ی درجههای  ، معرف افزایش قیمت فروش کاال )یکی از شاخصیکه به عبارت کالتسک  75

 تولید ]بهای تمام شده[ است. 
76 Michał Kalecki, Selected Essays on the Dynamics of the Capitalist Economy (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1971), 156–64. 

 ا، و ایاالت متحده. عبارتند از کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، بریتانی (G7) 7کشورهای گروه  77
Robert Brenner, “Competition and Class,” Monthly Review 51, no. 7 (1999): 24–44; Robert 
Brenner, “The Economics of Global Turbulence,” New Left Review 229 (1998): 1–264; Foster, 
“Monopoly Capital at the Turn of the Millennium.” 
78 Foster, “Monopoly Capital at the Turn of the Millennium,” 14. 
79 World Input-Output Database, http://wiod.org. 

https://doi.org/10.14452/MR-051-07-1999-11_3
https://doi.org/10.14452/MR-051-11-2000-04_1
https://doi.org/10.14452/MR-051-11-2000-04_1
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ی هادهاه داگایی کاالی جهانی متمرکز بود، به نمایش گذاشته شد.  پهانجیرهمیزان فراگیری ز

  1995-2016ی  هاسالمربوط به بیش از چهل کشور بین    برونداد جهانی اطالعات-داددرون 

 ینکتهجهان است.     داخلیدرصد از کل محصول ناخالص    85را در بر داشته، که معادل  

جنوب، مانند چین،   یعمدهی کشورهای  هادهاین مجموعه این است که دا  یبارهدر    ترمهم

اندونزی، و مکزیک را نیز شامل   دا   80.شودمی هند،  این  با دا  هاده هنگامی که  ی هاده را 

اجتماعی محاسبات  سوی  از  شده  زیر  -ارایه  از  یکی  )که  پهامجموعهاقتصادی  اه  گایی 

میان-داددرون  جامع  معیارهای  به  نماییم،  تلفیق  است(  جهانی  برای -برونداد  کشوری 

تمرکز ما بر روی      81بیم. یامیواحد  کار دست    یهزینهساعتی بر حسب     مزددست  یبهمحاس

ی کاالی جهانی بسیار باالست  هانجیرهدر ز  هاآن هشت کشوری خواهد بود که میزان شرکت  

 یعنی ایاالت متحده، بریتانیا، آلمان، ژاپن، چین، هند، اندونزی، و مکزیک.  –

ی واحد  کار را بهتر درک کنیم، ابتدا الزم است که  هاهزینهی مربوط به هادهبرای این که دا 

ی هاتفاوتساعتی بر حسب  دالر ایاالت متحده بیفکنیم که حاکی از    مزد  دستی به نرخ  نظر

های جهانی میان دو سوی شمال و جنوب است.  اگرچه معموالً  مزددستگسترده در سطح  

، امری که برای بررسی  شودمینگاه    82ترازی قدرت خریدبه اُجرت ساعتی بر حسب  هم

مایل به بررسی مسایل مربوط    تر بیشد مفید باشد، اما، ما  توان میمسایل مربوط به برابری  

ملیّتی هستیم.  از -چند  یهاشرکتاضافی و تصاحب ارزش به دست  -ارزشبه خارج سازی  

ارزش  » این نقطه نظر، دالر ایاالت متحده به مثابه ارز مسلط دارای اهمیت محوری در مورد  

ی نیروی هاهزینه در واقع     83به طور کلی و انباشت ثروت پولی در ابعاد جهانی است.   «پول

را تعیین   هاملیّتی-ی چندلّ کار بر حسب دالرهای بازار است که به طور عمده میزان سود کُ 

 . کندمی

، که میانگین اُجرت نیروی کار بر حسب ساعت را در صنایع تولیدی و  1  ی شمارهنمودار  

شکاف ژرفی است که بین    گریش، نمادهدمینشان    2017به نرخ دالر ایاالت متحده در سال  

-نشانبه روشنی    هاده ها در کشورهای جهان شمال و جنوب وجود دارد.  این دامزددست

سطح    یدهنده در  گسترده  کشورهای  مزددستنابرابری  و  جهانی  اقتصاد  مرکز  میان  ها 

حساب به جای به کارگیری تبدیل برابری قدرت -.  در این جا، اُجرت ساعتی استپیرامون

تبدیل شده است    یمبادلهدالر به عنوان ارزی که بر روند    –خرید، به نرخ  موجود  دالر 

 
80 Marcel P. Timmer, Erik Dietzenbacher, Bart Los, Robert Stehrer, and Gaaitzen J. de Vries, “An 
Illustrated User Guide to the World Input-Output Data Base: The Case of Global Automotive 
Production,” Review of International Economics 23, no. 3 (2015): 575–605. 
81 Robert C. Feenstra, Robert Inklaar, and Marcel P. Timmer, “The Next Generation of the Penn 
World Table,” American Economic Review 105, no. 10 (2015): 3150–82. 

 یعنی توانایی برابر در خرید کاال و خدمات. 82
83 Prabhat Patnaik, The Value of Money (New York: Columbia University Press, 2009). 

https://doi.org/10.1111/roie.12178
https://doi.org/10.1111/roie.12178
https://doi.org/10.1111/roie.12178
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و بوده،  مسلط  جهان  ارزی  ذخایر  و  ارز  کار،    یکنندهتعیین    جهانی  نیروی  مقدار بهای 

در این باره خواننده     تربیش)برای اطالعات    -است    المللیبینسود، و مبادالت مالی    یحاشیه

 مقاله رجوع کند(. این آماری در انتهای  یضمیمهد به توانمی

 

 84 2017به نرخ دالر ایاالت متحده در سال  ایخانهاُجرت ساعتی نیروی کار در بخش تولیدات کار  میانگین: 1نمودار 

خاطر   به  جنوب صرفاً  جهان  در  کارگران  استثمار  باالتر  بسیار  پایین مزددستنرخ  های 

ها از تفاوت در نرخ  مزددستنبوده، بلکه هم چنین به خاطر این است که این تفاوت در نرخ  

بسا   تولید  نمودار    تربیشفرآوری  در  هاهزینهشاخص    2  یشمارهاست.   را  کار  واحد   ی 

  ای عمده.  این کشورها سهم  دهدمیتوسعه یافته و نوظهور نشان    یدی  شماری از کشورهای کل

 ایدوره  –داشتند    1995-2014ی  هاسالی تأمین جهانی بین  هانجیرهدر مشاغل مربوط به ز

نود شروع شده و به بحران بزرگ مالی سال    یدههی باال در  آورفنیری حباب  گشکلکه از  

 
84 WIOD: Socio Economic Accounts (SEA), Release 2013 and 2016. Marcel P. Timmer, Erik 
Dietzenbacher, Bart Los, Robert Stehrer, Gaaitzen J. de Vries (2015), “An Illustrated User Guide 
to the World Input–Output Database: The Case of Global Automotive Production,” Review of 
International Economics, 23: 575–605; Exchange Rates: “The Next Generation of the Penn World 
Table,” Robert C. Feenstra, Robert Inklaar, Marcel P. Timmer, American Economic Review 2015; 
USD Conversion Factors: “Individual Year Conversion Factor Tables,” Robert Sahr, Oregon State 
University 2019. 

  ی ضمیمهبریتانیا حذف شده است.  نگاه شود به    «نفتی ی شده کُک و محصوالت پاالیش »رقام مربوط به صنایع  در این نمودار، ا
 آماری. 
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این نمودار    85.شودمیپس از بحران ختم    بهبودی    یاولیه ی  هاسال رسیده و در    2007-09

نشان   را  ژرفی  شکاف  وضوح  در    دهدمیبه  تولیدات    یهزینه که  بخش  در  کار  واحد  

صنعتی شمال و کشورهای نوظهور در جنوب وجود   یفتهرپیشمیان کشورهای    ایخانهکار

دیده   مذکور  نمودار  در  که  طور  همان  اقتصاد  شودمیدارد.   چهار  صنعتی   یفتهرپیش، 

رد   د، همگی از انآمده )ایاالت متحده، بریتانیا، آلمان، و ژاپن( که در نمودار در کنار هم گ 

دیگ هاهزینه کشور  چهار  از  باالتری  بسیار  کار  واحد   و  ی  اندونزی،  هند،  چین،  )یعنی  ر 

ل اُجرت واحد  کار عبارت از نسبت کُ   یهزینهکه    شودمیمکزیک( برخوردارند.  یادآوری  

کُ  به جمع  برای یک ساعت  کار  )برای جزییات نیروی  است.   در یک ساعت  تولیدات  ل 

 آماری مراجعه شود.( یضمیمهبه   تربیش

 
آمار نیروی    یاداره ی موجود در  هاداده ی موجود است.   هاداده ین محدودیت  ترمهمفراهم نبودن ارقام و اعداد تاریخی   85

و برای    1950مربوط به ایاالت متحده را تا سال    هاداده بوده که    ترمیاز همه قدی  (Bureau of Labour Statistics)انسانی  
ی اقتصادی  هاریکا همی موجود در سازمان توسعه و  هاداده در اختیار دارد، در حالی که    1970برخی کشورهای دیگر تا  

(Organisation of Economic Co-operation and Development)    پراکنده است.     2000ی پیش از سال  ها السبرای
از   اخیراً برخی  محاسگرپژوهشاما،  برای  را  به  هاداده   یبهان روشی  پ  یهزینهی مربوط  از  استفاده  با  اه  گاینیروی کار 

ت هاداده  سازمان  به  متعلق  صنعتی  آمار  متحد    یوسعهی  ملل   United Nations Industrial Development)صنعتی 

Organisation’s Industrial Statistics Database)  ی از  تربزرگ ی مجموعهزیر هاداده اه  گای. این پاندنموده ایجاد
الذکر، ما از این  است.  به دالیل فوق  ای خانهکشورها را شامل بوده، اما آمار موجود منحصراً مربوط به بخش تولیدات کار

استفاده    ها داده   یمجموعه بر ز یمکن میدر تحقیقات خود  ما مبنی  تکوین دریافت  برای  این -ی کاالهانجیره .   ارزش کار، 
  ی ادواریِ هادوره   (1990تا    کمدستِ)  زد که تا بتوانسا میآل بوده؛ زیرا که این فرصت را فراهم  کامالً ایده   هاداده مجموعه  

ی این تر سیعیافته و درحال توسعه ایجاد نمود.  چنین پوشش وتوسعه  به لحاظ آماری قابل قیاسی را برای کشورهای کلیدی
تأمین جهانی بتوان    ی نجیره ی سازمان جهانی کار مربوط به مشارکت در ز هاداده د که تا با استفاده از  کن میفرصت را ایجاد  

یک تئوریک  طور  به  که  را  کشورهایی  از  نمود.گروهی  دنبال  بوده،   جور 
 

See Janet Ceglowski and Stephen Golub, “Just How Low Are China’s Labour Costs?” World 
Economy 30, vol. 4 (2007): 597–617; Janet Ceglowski and Stephen Golub, “Does China Still Have 
a Labor Cost Advantage?” Global Economy Journal 12, vol. 3 (2011): 1–28. 
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 1995- 2014در کشورهای برگزیده،  ایخانهواحد  کار در بخش تولیدات کار یهاهزینه: شاخص 2نمودار 

ی واحد  کار در کشورهای جنوب در هاهزینه، توجه ما بر تغییرات  3  یشمارهدر نمودار  

ی واحد  هاهزینهمشاهده نمود،    توانمیمقایسه با ایاالت متحده قرار دارد.  همان گونه که  

مورد نظر نسبت به ایاالت متحده نزدیک به دوازده درصد    یدورهکار در مکزیک در کل  

دهه   دو  از  که  داشته  حکایت    یبقهط   نشینیعقبکاهش  مدت،  کندمیکارگر  همین  در    .

در    86ی واحد  کار در هند نیز با کاهشی به میزان دو درصد، عمالً ثابت مانده است. هاهزینه

در طول این دو دهه، به ترتیب نه و دوازده    ی واحد  کار در چین و اندونزیهاهزینهمقابل،  

-و-به میزان سی  2014ی واحد  کار در هند در سال  هاهزینهدرصد افزایش داشته است.   

فت درصد این مقدار در ایاالت متحده بوده، در حالی در چین و مکزیک در همان سال به  ه

شمار مشاغل مربوط به   درصد بود.  اندونزی، اما، به رغم این که از نظر  43و    46ترتیب  

 ایخانهواحد  کار در بخش تولیدات کار  یهزینه سوم را دارد،    یبهکاالی جهانی رت  ینجیرهز

 د. باشمیدرصد ایاالت متحده  62در این کشور معادل 

 
86 Irma Rosa Martínez Arellano, “Two Decades of Labour Flexibilisation in Mexico Has Left 
Workers Facing ‘Drastic’ Precarity,” Equal Times, January 30, 2019. 
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 در منتخبی از کشورهای جهان جنوب در مقایسه با ایخانهنیروی کار در بخش تولیدات کار یهزینه: میانگین 3نمودار 

 1995-2014ایاالت متحده، ، 

ها،  ی دیگری نیز، مانند زیرساختهاملی واحد  کار عاهاهزینهپُر واضح است که در کنار  

نقل، و منابع مالی هستند که در -و-ی حملهاهزینهصادرات،    یاولیهسیستم مالیاتی، مقصد  

ی کاال نقش دارند.  با این وجود، با توجه به این هانجیرهعمده در ز  یهاگاهتعیین محل گره

در حالی که   ،ی واحد  کار در چین نسبت به ایاالت متحده در حال افزایش بودههاهزینهکه  

این فاکتور در کشور هند ثابت مانده است، جای هیچ گونه تعجبی نیست که شرکت ا پ ل از  

باال  -ی سطحهافونآی( تصمیم گرفته باشد که از امسال مونتاژ  کانفاکسش )کارپیمانطریق  

ی سود ناخالص شرکت هاشیه در حالی که حا   87را به هند منتقل سازد.  ترارزان ی  هادلو م

درصد بوده، تردیدی نیست   64بالغ بر  2009ی تولید شده در چین در سال  هافونآی ا پ ل از 

 88هد.کامی هاشیه کار در چین از مقدار این حا واحد   یهزینهکه باال رفتن 

 
87 “Foxconn to Begin Assembling Top-End Apple iPhones in India in 2019,” Reuters, December 
27, 2018. 
88 Foster, McChesney, and Jonna, “The Global Reserve Army of Labor and the New Imperialism,” 
15; Yuqing Xing and Neal Detert, How the iPhone Widens the United States Trade Deficit with 
the Peoples’ Republic of China, ADBI Working Paper, Asian Development Bank Institute 
(December 2010; paper revised May 2011). 



 جهانی و امپریالیسم نو ی کاالی  ها نجیره ز 

 

با   جهانی  اقتصاد  مرکز  در  ثروتمند  کشورهای  در  کار  نیروی  سوددهی  که  هنگامی 

  انتقال  امد که  انجمیی  گیره، الجرم به این نتیج شودمیاقتصادهای نوظهور فقیرتر مقایسه  

ی بسیار باالتر سود را هاشیهامکان کسب حا  ،خطوط تولید به اقتصادهای نوظهور  فقیرتر

)چین، هند،    اندشدههر چهار کشور جهان جنوب که در این جا بررسی     89زد.سامی فراهم  

یا کاهش   شاهد مسطح ماندن  به هاهزینهاندونزی، و مکزیک( عموماً  ی واحد  کار نسبت 

 . ندابودهایاالت متحده 

دا  یمجموعه نشان    (WIOD-SEA)  هادهاین  اقتصادهای   دهدمیبه روشنی  برای  که چرا 

ارزش  کار در کشورهای نوظهور فقیر،  -ی کاالهانجیرهاز ز  ایعمدهجهان شمال حفظ بخش  

سودآوری امری الزامی است.    نظر نقطهبه صرفه بوده، بلکه در واقع از    هاآننه تنها برای  

ن )به  شاعمدهی  هاگاهی کاال که گرههانجیرهشمال با به کارگیری این ز  ملیّتی  -چند  یهاشرکت

ارزان قرار گرفته باشد، قادر خواهند    مزددستی نیروی کار( در کشورهای با  هاهزینهلحاظ  

اضع خود را به عنوان تولید  نرخ بسیار باالتر استثمار  نیروی کار مو  یپایهبود که تا بر  

ی جهانی تحکیم نمایند.  در این جا الزم است که بر مندبتهزینه در بازار رقا-کنندگان کم

، غالباً در  فونآید یا یک  پاآین، فرضاً یک  ی یک کاالی معیّ هاقطعهاین نکته تأکید شود که  

اما  تایوان ساخته شده،  و  آلمان، کره]ی جنوبی[،  در  مثالً  از کشورهای مختلف،  شماری 

ی واحد  کار بوده و  هاهزینهین سطح  ترپایین کشوری که دارای    –محصول نهایی در چین  

 به میزان افزایش واحد تولید،  ترکمتولید    یهزینه مزایای زیاد از جمله زیربنای توسعه یافته،  

  « چین  ه شده درساخت»مونتاژ شده و به همین دلیل برچسب    –ارد  گذمیو غیره را در اختیار  

 داردامنهکاال امری پیچیده و    ینجیرهبه عبارت دیگر، در حالی که ز   90را خواهد داشت.

است به سادگی به عنوان   ترکمی واحد  کار از همه جا  هاهزینهبوده، اما کشوری که در آن  

ی سود  هاشیهکردن حا تربزرگنهایی تولید/مونتاژ انتخاب شده و به منظور هر چه  گاهجای

 91گاه در این زنجیره تبدیل خواهد شد. ترین گرهناخالص، به عمده

د نشان  شده  اشاره  بدان  باال  در  که  چه  سطح    یهندهآن  در  فاحش  و  مزددستاختالف  ها 

است.  آن گونه که لوا ل    2014ی واحد  کار میان کشورهای شمال و جنوب تا سال  هاهزینه

 
89 This recent relative shift in unit labor costs in China and Mexico is familiar in financial circles. 
See Marc Chandler, “Mexico and China Unit Labor Costs,” Seeking Alpha, January 25, 2017. 
90 Hart-Landsberg, Capitalist Globalization. 

ی گوناگون این هاحلقهی واحدِ کار تنها فاکتوری نیست که برای تعیین محل اشتغال نیروی کار از میان  هاهزینهالبته،   91
ی مربوط به زیربنا و ترابری، و هم چنین قدر مطلق  هاهزینه.  فاکتورهای دیگری از جمله عامل  شودمیزنجیر در نظر گرفته  

کارگران قرار داشته(، زبان، مقررات ارزی،    یذخیره ارتش    یاندازه ای تحت تأثیر  موجود کار )که در هر ناحیهنیروی  
 ی دخیل هستند. گیرمیمی، امنیت، و غیره نیز در این گونه تصآورفنفاکتور 
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بیان نموده    2010، در سال  کینزی کوآرترلیمک  یشریهنیویورک ن   یبهبرای ن، مدیر شع 

 بود:

را به کشورهایی با نیروی کار     ی خودی که بخواهند عملیات تولیدی و یا خدمات ی هاشرکت 

انتقال دهند،   ی نیروی کار خود بکاهند.  حتّا  هاهزینه ند به میزان زیادی از  توان میارزان 

کوچکی )غالباً   نیروی کار در کشورهایی مانند چین و هند تنها یک کسر    یهزینهامروز نیز  

جهان است.  در عین حال،    یفته یا  یتوسعه از یک سوم( از معادل آن در کشورهای    ترکم

به   و هندی  کارگران چینی  برخی  فرآوری  و در  بوده  افزایش  در حال  ی هازمینه سرعت 

در هند(    افزارنرمی باال در چین یا تولید  آورفنتخصصی )نظیر خطوط مونتاژ در صنایع  

حتّا   یا  و  بوده  ثروتمند مساوی  کارگران کشورهای  فرآوری  با  که  است  هم    تربیشممکن 

باشد.
92
 

ارزش  کار بهترین راه آن است که به یک مثال -ی کاالهانجیرهکارکرد ز  ینحوهبرای درک  

پرداخت که تا به حال در کشور چین،    ،، یکی از محصوالت شرکت ا پ لفونآیمشخص، مثالً  

تولیدات    یعمدهمدرن دنیا، تولید شده است.  بخش    ایخانهعنی مرکز مونتاژ تولیدات کار ی

تشکیل  -چند  یهاشرکتصادراتی   کاال  مونتاژ  را  چین  در  زمینه،  دهدمیملیّتی  این  در    .

.  اندوابسته"(  شناوری چینی به شدت به کارگران مهاجر از روستاها )"جمعیت  هاخانهکار

ند در جاهای دیگر دنیا تولید  شومیاصلی کاالهایی که در چین مونتاژ    یرانه آوفنقطعات  

ا پ ل تولید این قطعات را به دست  شومیشده و سپس به چین وارد   ان کارپیمانند.  شرکت 

خط نهایی    کارپیمانبه عنوان    کانفاکسمختلف در شماری از کشورهای دیگر سپرده، و  

ا پ ل در خط تولید    یحاشیه.  کندمیتولید در چین عمل   ، به 4-فونآیسود ناخالص شرکت 

درصد قیمت   59های ارزان در بخش شدیداً کاربر  مونتاژ، به  مزددست طور عمده به دلیل  

رسید.  اما، کسر بسیار کوچکی از قیمت فروش    2010فروش نهایی این محصول در سال  

- فونآی  فروشیخردهول نصیب کارگران چینی گردید.  در آن زمان، قیمت  نهایی این محص

 8/1دالر، یعنی چیزی نزدیک به    10دالر بود.  از این قیمت، تنها    549در ایاالت متحده    4

ی نیروی کار برای تولید قطعات و مونتاژ در  هاهزینهدرصد از قیمت فروش نهایی صرف 

 93چین شد.

مستتر  ارزش   -ی کاالهانجیرهکارکرد ز  درکه  ،  استثمار جهانی شده  چنین شرایطالبته، این  

که است،   جاهایی  ویژه  به  نیز،  دیگر  کشورهای  در  و  نبوده  چین  کشور  مختص  تنها 

(،  بازو طول   یکارپیمان یاان خود متکی بوده ) کارپیمانملیّتی در آن جا بر -چند یهاشرکت

به   بنا  دارد.   بانک جهانی،    یگفته وجود  ارشد  در   مستقیم  یهزینهاقتصاددان  نیروی کار 

 
92 Lowell Bryan, “Globalization’s Critical Imbalances,” McKinsey Quarterly (2010). 
93 This and the following paragraph are based on John Bellamy Foster, “The New Imperialism of 
Globalized Monopoly-Finance Capital,” Monthly Review 67, no. 3 (July–August 2015): 13–14. 

https://doi.org/10.14452/MR-067-03-2015-07_1
https://doi.org/10.14452/MR-067-03-2015-07_1


 جهانی و امپریالیسم نو ی کاالی  ها نجیره ز 

 

اکنون تقریباً به طور انحصاری در جهان    اشمحصوالتپوشاک، بخشی که    المللیبینصنایع  

تولید   قیمت  شودمیجنوب  از  تا سه درصد  تّکه   یفروش-خرده، رقمی در حدود یک  یک 

 94پوشاک است. 

  یمؤلفهی مربوط به  هاده ، سالی که دا1996دیگر در این زمینه، در سال    اینمونهان  به عنو

، یک جفت کفش نایکی  قرار دارد  رسدست در  کاالی شرکت نایکی    ینجیرهارزش کار ز

نیروی   مستقیم یهزینه. ُکّل  شد میقطعه بوده، در پنج کشور مختلف تولید   52که متشکل از 

نود در ویتنام تولید شده و   یدهه بال نایکی که در اواخر  ش بسکتکار به ازاء یک جفت کف

ایاالت متحده    فروشیخردهقیمت   یا    5/1دالر بوده، رقمی معادل    5/149آن در    1دالر، 

ی ملی کار و ناظر  بر اساس گزارشی که از سوی کمیته   95بود.  فروشیخردهدرصد قیمت  

ی واحد  کار برای تولید یک جفت  هاهزینهمنتشر گردید،    2004نیروی کار چین در سال  

آن چنان ناچیز بوده که میزان سود حاصل در   2000کفش ورزشی پوما در چین در سال  

هشت برابر مزد -و- بیش از بیست  شدمیهر ساعتی که برای تولید یک جفت کفش صرف  

 96.کردمیینی بود که آن را تولید ساعتی یک کارگر چ

منتشر ساخت   2019یکی از مراکز تحقیقاتی متعلق به دانشگاه کالیفرنیا گزارشی را در سال  

تر را نیز شامل زن و دختر هندی )که کودکان هفده ساله و جوان  1452که در آن با شمار  

از  -و-( مصاحبه شده است.  هشتادشدمی بر روی    اندشده  یی که مصاحبههاآن پنج درصد 

نام در ایاالت  صاحب  یهاشرکتبرای صدور به  »ند که  کردمیمحصوالتی در خانه کار  

.  بر اساس این گزارش درآمد این کارگران چیزی در  شدمیتولید  «اروپا یاتحادیهمتحده و 

بود.    در ساعت  پانزده سنت  افراد»حدود  این  تمامی  به   «تقریباً  که  بودند  کارگری  زنان 

در هند تعلق داشته و کارشان غالباً عبارت    «ی قومی به طور تاریخی سرکوب شدههاروهگ»

 97دوزی بوده است.دوزی و منجوقمانند گل «انجام کارهای تزیینی»از 

ارزش   -ی کاالهانجیرهاین گونه روابط اقتصادی شدیداً استثماری به ما در درک واقعیت ز

 گاهگره.  در اساس، هر  کندمیفروش نیروی کار  جهانی کمک  -و-کار و ارتباط آن با خرید

ی  هاگاهگرهی از سودزایی است.  هر کدام از  انقطهکار نماد    ارزش    ینجیرهیا حلقه در ز

انتقال ارزش )یا ارزش     یمنزله ی این زنجیر، به  هاحلقه مرکزی، و در واقع هر کدام از  

 
94 Zahid Hussain, “Financing Living Wage in Bangladesh’s Garment Industry,” End Poverty in 
South Asia, World Bank, March 8, 2010, http://blogs.worldbank.org. 
95 Jeff Ballinger, “Nike Does It to Vietnam,” Multinational Monitor 18, no. 3 (1997): 21. 
96 John Bellamy Foster and Robert McChesney, The Endless Crisis (New York: Monthly Review, 
2012), 165–74. 
97 Siddharth Kara, Tainted Garments: The Exploitation of Women and Girls in India’s Home-
Based Garment Sector (Blum Center for Developing Economies at University of California, 2019), 
5-9. 
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تولید ناخالص داخلی و    یبههای مربوط به محاسد.  این مسئله توسط کنوانسیونباشمیکار(  

.  در  ماندمیبخشاً پوشیده    شودمی ارزش افزوده به کار گرفته    یبه ی که برای محاسهایراه

ند، ارزش ایجاد شده توسط نیروی کار  ادادهنشان    گرانتحلیلواقع، آن گونه که بسیاری از  

به  »روابط نامتوازن قدرت به جای آن که به ثبت برسد    یواسطهدر کشورهای پیرامونی به  

 98ملیّتی محمل کلیدی ]در این یغماگری[ هستند. -چند یهاشرکت، که شودمیبرده   «یغما

در نظر    ارزش  ینجیرهز زکاال یا حتّا ا  ینجیرهی سنتی از زها تحلیل  به ندرت در  ی کهانکته

  داری سرمایهدر اقتصاد    المللیبین  یمبادلهی و  گذارقیمتاین است که در روند    گرفته شده

این اضافی( وجود دارد.   -ی نیروی کار )نرخ ارزشهاهزینهافزایی هنگفتی بر  قیمتجهانی،  

بهگذارقیمتگونه   در مفهوم  -ا ب ر  مثابه  ی  از    نسبیاستثمار، هم  فراتر  استثماری  یعنی  آن، 

آن، یعنی پرداخت مزد کارگران به میزانی    مطلقو هم در مفهوم    کشیبهرهی میانگین  هانرخ

کارشا  یهزینهاز    ترکم نیروی  بازتولید  برای  سیاسی دباش می،  نالزم  قدرت  شرایط    . -

ی است که به فزونی  اگونهاد جهانی به  پیرامون اقتص  ]کشورهای[  در ارتباط با  اقتصادی

خود به   یبهی سود ناخالص کمک رسانده، امری که به نوهاشیهحا  تربیشگرفتن هر چه  

هست که در   مفرط  .  این انباشت  گزاف به قدریبردمیانباشت  گزاف کنونی در جهان راه  

آمریکایی هستند،    شش نفر از ثروتمندترین افراد جهان که اکثراً -و-حال حاضر ثروت بیست 

به لحاظ     99د. باشمیمیلیارد نفر،    8/3پایین جمعیت جهان، یعنی    ینیمهدارایی    یاندازهبه  

ی کاالی  هانجیرهسیستم استثماری مبتنی بر ز  یواسطه ساختاری، این میزان از نابرابری به  

 یسرمایهیعنی یک تقسیم کار نوین امپریالیستی در ارتباط با   –شده است  پذیرامکانجهانی 

 مالی جهانی.-انحصاری

به این معنا    –  شده  معکوس  معاصراین دیدگاه که گویا ویژگی تاریخی امپریالیسم اقتصادی  

به نفع جنوب )شرق( و به   »به طور عمده«که گویا روابط امپریالیستی در اقتصاد جهانی  

 چپ نیز  انورزدیشه حتّا در میان برخی از انکه    –گشته    «واژگونه»)غرب(    ضرر شمال 

 ً یک ارزیابی بسیار سرسری از رشد اقتصادهای نوظهور، به   یپایهبر    رایج بوده، صرفا

  دارایی و انباشت   حقیقت، اما، این است که از نظر تمرکز    100ویژه چین و هند، قرار دارد.

اقتصاد    ثروت   به   داریسرمایهمالی،  دیگری  از هر زمان  از بسیاری جهات بیش  جهانی 

آن چه که امروز شاهد آن هستیم    101سیستمی متمرکز و از باال به پایین تبدیل شده است. 

 
98 John Smith, “The GDP Illusion,” Monthly Review 64, no. 3 (July–August 2012): 86–102; 
Smith, Imperialism in the Twenty-First Century, 252–278. 
99 Larry Elliott, “World’s Richest 26 People Own as Much as Poorest 50%, Says Oxfam,” Guardian, 
January 20, 2019. 
100 See Harvey, “A Commentary on a Theory of Imperialism,” 169–71. 
101 Thomas Piketty, Capitalism in the Twenty-First Century (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2014). See also Michael D. Yates, “The Great Inequality,” Monthly Review 63, no. 10 
(March 2012): 1–18. 

https://doi.org/10.14452/MR-064-03-2012-07_6
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ی مصر کامالً  ای فراعنه ظهور هرمی از ثروت جهانی است که در برابر آن ثروت افسانه

کشورها و هم چنین میان کشورهای فقیر و غنی  زد.  نابرابری تقریباً در تمامی  بامیرنگ  

ای که در حال حاضر با آن  ، مسئلهگویدمی م  ف  آن طور که آکس   102در حال افزایش است. 

است.  هم زمان، اما امپریالیسم    103« درصد  %99اقتصاد برای  »  یمسئلهرو هستیم  -به-رو

 .دهدمیبلند خویش بر اقتصاد جهانی ادامه  یسایه به فرا گستردن 

به روشنی استثمار مستتر   توانمی ارزش  کار است که -ی کاالهانجیرهز ی  واکاوبنابراین، با 

این    المللیبینی  هامبادله در   ساخت.   آشکار  مشخص هامؤلفه  یرویکرد  چنینرا  را  یی 

را نادیده گرفته و یا این که به    هاآن یا به طور عمده    ،ی تحلیلی دیگرهاچوب زد که چارسامی

 عبارتند از: هامؤلفهند.  این اداده طور سیستماتیک مورد بررسی قرار ن

 سرمایه؛ -روابط جهانی کار  .1

 ها میان جهان شمال و جهان جنوب؛ مزددستنابرابری عمیق  .2

آن قرار    یپایهفروش نیروی کار جهانی بر  -و-استثمار که خریدی متفاوت  هانرخ .3

 دارد؛ 

 به یغما بردن ارزش. یپدیده .4

ارزش  کار به عنوان ابزاری تحلیلی   ینظریهاز همه، این گونه رویکرد با کاربست    ترمهم

این گونه رویکرد   104ری از اقتصاد سیاسی جهانی معاصر است.تجامع نقد  یارایه قادر به 

 ی سرمایهی کاالی جهانی متعلق به  هانجیرهکه تا بتوان درک نمود که چگونه ز  کندمی  کمک

و    105مالی-انحصاری روابط  در  سریع  تغییرات  ایجاد  حال  نفع    یمبارزهدر  ]به  طبقاتی 

 کارگر[ در سراسر جهان هستند. یبقهسرمایه و به ضرر ط

ی کاال هانجیرهی واحد  کار نیز در سودآوری زهاهزینهاگرچه، فاکتورهای دیگری به جز  

فروش نیروی  -و-به اسرار مگوی خرید  یابیدستی واحد  کار کلید  هاهزینه، اما،  106انددخیل

 . دهدمیکار جهانی بوده و اساس نرخ متفاوت استثمار میان جهان شمال و جنوب را تشکیل 

ی کاالی جهانی است که به ساختار تولید جهانی از یک کاال  هانجیرهطریق ز  امپریالیسم از

رترین  پذیر به این معناست که کارب  ه و نرمششدجهانی.  تولید  شودمیبه کاالی دیگر وارد  

در آن جا  که    قرار دارد   جاییدر  ی کاالی جهانی در جهان جنوب، یعنی  هانجیرهی زهاحلقه 

 
102 Jason Hickel, “Is Global Inequality Getting Better or Worse? A Critique of the World Bank’s 
Convergence Narrative,” Third World Quarterly 38, no. 10 (2017): 2208–2222. 
103 Deborah Hardoon, An Economy for the 99% (Oxford: Oxfam International, 2017). 
104 Samir Amin, Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and Marx’s Law of Value (New 
York: Monthly Review Press, 2018); Smith, Imperialism in the Twenty-First Century. 

   دارد. جهانی شدن نولیبرال قرار سِ یعنی قدرتی که در پ 105
106 Jack Nicas, “A Tiny Screw Shows Why iPhones Won’t Be ‘Assembled in the U.S.A.,'” New York 
Times, January 28, 2019. 

https://monthlyreview.org/product/modern_imperialism_monopoly_finance_capital_and_marxs_law_of_value/
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پایین، و بنابراین   بسیار  ی واحد  کارهاهزینهکارگران بسیار بزرگ بوده،    یذخیرهارتش  

ی  هاشیهملیّتی کسب حا-چند  یهاشرکتاین امر برای    ینتیجه نرخ استثمار بسیار باالست.   

تری است که اغلب به حساب تولید اضافه   یشده سود به همراه ارزش ایجاد    تربزرگبسیار  

ای در مرکز، های افسانهبه انباشت ثروت  لّ و روندی است که در کُ مرکز گذاشته شده    در خود  

 امد.انجمی، سودبری از طریق سلب مالکیتنوعی از  یوسیلهبه 

به همان   ،و فراگیرتر شده  ترگستردهو سلب مالکیت امپریالیستی    کشیبهرهبه میزانی که این  

، برای شناخت سیرت امپریالیسم نسبت نیز تغییر چهره داده و نامریی گشته است.  بنابراین

ی به اصطالح  یی که هنوز تحت سیطرههابحثاقتصادی کنونی، ضروری است که دست از  

بزنیم، جایی    «توی تولید-در-تو»بازرگانی آزاد قرار دارند برداشته و به جای آن سری به  

سرسام هانرخکه حضور   تحلیل  ی  از  استفاده  با  کارگران  استثمار  کار    یهزینهآور  واحد  

 107.شودمیمالی عیان -انحصاری یهشدجهانی یسرمایهآشکار گشته و ماهیت 

 آماری   یضمیمه

داگایپ جهان  -داددرون ی  هادهاه  اجتماعی    -برونداد  اقتصادی    (WIOD-SEA)محاسبات 

البته برخی وجوه مشترک نیز میان این دو    ی مجزاست کههادهمتشکل از دو مجموعه از دا

ی مربوط به هاده منتشر گردید حاوی دا  2013ای که در سال  مجموعه وجود دارد.  نسخه 

منتشره در سال    ینسخهدر حالی که     108است.  2011تا    1995ی  هاسال چهل کشور بین  

به چهل هاده دا  2016 بین  -و-ی مربوط  در  دربر   2014تا    2000ی  هاسالسه کشور  را 

انجام شد برای کار ما  2016ی منتشره در سال دو فقره از تغییراتی که در نسخه  109دارد. 

روز -به  ی  بندطبقهاز جدول    2016ی منتشر شده در سال  حایز اهمیت است.  نخست، نسخه

کند.   یشده استفاده می  متغیر      110صنایع  تمامی    لّ کُ » دوم،  توسط  انجام شده  کار  ساعات 

 یمقوله در برابر  –ی بود به تمامی کارگران ااشاره ، که (H_EMP)  «درگیر  کاراص اشخ

به این     111حذف گردید.   –  (H_EMPE)"ساعات کار انجام شده توسط کارکنان"    محدودتر  

 
107 Marx, Capital, vol. 1, 279. 
108 Abdul Azeez Erumban, Reitze Gouma, Gaaitzen J de Vries, Klaas de Vries, and Marcel P 
Timmer, WIOD Socio-Economic Accounts (SEA): Sources and Methods (Brussels: WIOD, 
Seventh Framework Programme, 2012). Note that this release was updated in July 2014—see 
Reitze Gouma, Marcel P Timmer, Gaaitzen J de Vries, Employment and compensation in the 
WIOD Socio-Economic Accounts (SEA): Revisions for 2008/2009 and new data for 
2010/2011 (Brussels: WIOD, Seventh Framework Programme, 2014). Incidentally, this release 
effectively ends in 2009 due to major gaps in the availability of variables needed to calculate unit 
labor cost for the 2010–11 period. The 2013 release is available at http://wiod.org. 
109 The 2016 release is available at http://wiod.org. 
110 ISIC Rev. 4; the 2013 release used ISIC Rev. 3 
111 Capitalized variable names refer to original WIOD-SEA variables, whereas lowercase variables 
were either generated or estimated. 

http://www.wiod.org/database/seas13
http://www.wiod.org/database/seas16
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برای بسیاری از کشورها پراکنده بوده، و در مورد چین نیز   H_EMPEی  هاده دلیل که دا

بنابرا نداشته،  وجود  از  اصالً  استفاده  با  که  نمودیم  اشاره هروشین سعی  زیر  در  که  ایی 

 را محاسبه کنیم: 2016منتشره در سال  ینسخه یم، متغیرهای کلیدی در اکرده

در   WIODکه از سوی    ”ISIC Rev. 3 – Rev. 4 mapping“با استفاده از جدول   .1

اتخاذ نموده و   2013ی  هاده دا  یمجموعه ی صنایع را از  هامقولهاست    رسدست

  ی مقولهاین کار باعث شد که تا دو     112جا دادیم.  2016ی  هادهدا  یمجموعهدر  

ISIC Rev. 3    نساجی» )یعنی محصوالت  و  محصوالت  » و    «منسوجات  چرم، 

پاپوش و  تک  « چرمی،  در  منسوجات،  » )یعنی    ISIC Rev. 4  یمقوله(  تولید 

ی از هر گونه به  گیر پیشمنظور  ( ادغام گردد.  به «پوشاک، و محصوالت چرمی

ی مربوط به این دو مقوله از صنایع را حساب  هادهحساب آوردن دوباره، میانگین دا 

 ISICنموده و سپس تمامی ارقام تکراری را حذف نمودیم.  در مواردی که در  

Rev. 3    یی که مستقیماً  هادهی مختلف تقسیم شده بود، تنها از داهامقولهصنایعی به

 تنظیم شده بود استفاده نمودیم. ISIC Rev. 4در 

تخمین زد، دست به ایجاد  2016را برای سال  H_EMPبرای آن که بتوان مقدار  .2

، دو متغیر را )بر 2013ی منتشر شده در  هاده سه متغیر جدید زدیم.  بر اساس دا

 طبق کشور، صنایع، و سال( محاسبه نمودیم.  

a.  ُساعات کار انجام شده    لّ نسبت ک(H_EMP)    به ساعات کار انجام شده به

  « نسبت ساعت کار»، که آن را به اختصار  (H_EMPE)توسط کارکنان  

 یم. ناممی

b.   ساعات کار انجام شده توسط یک کارگر(H_EMP / EMP) که این را ،

 یم. ناممی «ساعات کار انجام شده»نیز به اختصار 

c. یشدهمیانگین ساعات کار انجام  »اده از  حال، سومین متغیر نیز با استف 

میانگین ساعات کار انجام  »)یا    «درگیر  کار  ساالنه توسط تمامی اشخاص

( از جدول جهانی پن ایجاد گردید.  الزم به ذکر است که با استفاده «شده

ارقام مربوط به چین را به طور تقریبی   ،کنگ هنگی مربوط به  هاده از دا

 حساب نمودیم.

  2016ی منتشر شده در سال  هاده دا  یمجموعهبا ادغام این متغیرها در    آن گاه، .3

برآوردهای مورد نظر را ایجاد نمودیم.  برای هر سالی که بیش از یک برآورد  

 113. کردیمممکن بود، ما از باالترین ارقام استفاده 

 
112 Reitze Gouma, Wen Chen, Pieter Woltjer, Marcel P Timmer, WIOD Socio-Economic Accounts 
(SEA) 2016: Sources and Methods (Groningen, Netherlands: WIOD, 2018), 26. 

محاسبه نمود بدون    2016ی  هاداده   یمجموعهواحدِ کار را مستقیماً با استفاده از    یهزینه  توانمیالزم به ذکر است که   113
تعداد  »به    « کُل  اُجرت کارکنان»برآورد کُل  ساعات کار انجام شده باشد.  این محاسبه به سادگی به نسبت    آن که نیازی به
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  ، و هم چنین با به کارگیری2016ی  هاده دا  یمجموعه در آخر، با مبنا قرار دادن   .4

ی پنج ساله  یدورهواحد  کار برای    یهزینه  یساالنهمیانگین متحرک از تغییرات  

در    99-1995 سال    یمجموعهموجود  در  برآورد  2013منتشره  به  توانستیم   ،

 114ی مورد نظر بپردازیم.هاده دا

مجموع »در ساعت به    (LAB)  «نیروی کار  مزددستمجموع  »واحد  کار به نسبت    یهزینه

  115در ساعت محاسبه شده است.  (GO) «تولید در یک رشته از صنایع به آخرین قیمت پایه

از ارز ملی مربوطه با استفاده از    H_EMP)کارگر در یک ساعت )یعنی    مزددستمقدار  

با در نظر گرفتن ضریب تورم  116جدول جهانی پن ایاالت متحده در    117و  به نرخ دالر 

  «نفتی  یشدهُکک و محصوالت پاالیش  »مربوط به صنایع  ی  هادهتبدیل گردید.  دا  2017

بریتانیا به دلیل وجود تناقضات متعدد از این بررسی حذف گردید.  علت این تناقضات به  

 که ناشی از تعداد بسیار کم کارگران شاغل در این رشته باشد. رسدمینظر 

 

 توضیحات  ترتیب  یشماره
C10- C12  ،ها و دخانیاتنوشیدنیمحصوالت غذایی 
C13- C15 منسوجات، پوشاک و محصوالت چرمی 

C16 پنبه، به غیر از چوب و محصوالت چوبی و چوب

 مبلمان؛ اقالم حصیری و مواد بافتنی 
C17  کاغذ و محصوالت کاغذی 
C18 های ضبط شده چاپ و بازتولید رسانه 

 
ای  .  در حقیقت، با استفاده از این روش تقریباً همان نتیجهشودمیمحاسبه    « کُل  ساعات کار انجام شده توسط تمامی کارکنان

.   آیدمیبه دست    «ک ل  ساعات کار انجام شده توسط اشخاص مشغول»به    «ارکُل  اُجرت نیروی ک»که از نسبت    شودمیحاصل  
ها کارگر که تقریباً  اما، مهم این است که در این روشِ محاسبه کشور چین به طور کامل از صورت مسئله حذف شده و میلیون

  هاآناست که اکثریت بزرگی از اقتصاددتند.  واقعیت این  اف مین جهان جنوب هستند نیز از قلم  کشازحمت  یزمره به تمامی در  
ی  اگونهی مربوط به کشورهایی نظیر چین و هند را به هاداده و نهادهای بسترِ اصلی از این روش استفاده کرده و به این دلیل 

 .شود میی پرت ظاهر هاداده ند که به عنوان کن میمج زا و غیرقابل مقایسه به نحوی ارایه  
ند.  اما، به خاطر روشنی مطلب، تصمیم گرفتیم  دهمینتایج مشابهی را به دست  ها داده سوای مورد چین، هر دو مجموعه از  114

هنگام انتشار    WIODان  گرپژوهشکه ارقام را در یک نمودار واحد ارایه دهیم.  با توجه به این نکته باید تأکید نمود که  
.  دقیقاً به همین  اندشتهمعطوف دا  2007- 9ی  هاسالمیقی را به بحران بزرگ مالی  توجه ع  2016در سال    هاداده   یمجموعه

 ایم.ی پایه مبذول داشتههاداده دلیل ما تمامی سعی خود را بر استفاده از این مجموعه به عنوان 
See Marcel P. Timmer, Bart Los, Robert Stehrer, Gaaitzen J. de Vries, “An anatomy of the global 
trade slowdown based on the WIOD 2016 release,” GGDC Research Memorandum (2016). 
115 (release 2013: H_EMP; release 2016: estimated  H_EMP) 
116 Robert C. Feenstra, Robert Inklaar, Marcel P. Timmer, “The Next Generation of the Penn World 
Table,” American Economic Review 105, no. 10 (2015): 3150–3182. 
117 Robert Sahr, “2017 Conversion Factors: Individual Year Conversion Factor Tables,” Oregon 
State University, 2018, http://liberalarts.oregonstate.edu. 

https://dx.doi.org/10.1257/aer.20130954
https://dx.doi.org/10.1257/aer.20130954
https://liberalarts.oregonstate.edu/spp/polisci/faculty-staff/robert-sahr/inflation-conversion-factors-years-1774-estimated-2024-dollars-recent-years/individual-year-conversion-factor-table-0
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 توضیحات  ترتیب  یشماره
C19  نفتی  یشدهُکک و محصوالت تصفیه 
C20  محصوالت شیمیایی مواد و 
C21 های داروییمحصوالت اولیه دارویی و آمیزه 
C22  الستیک و محصوالت پالستیکی 
C23 محصوالت معدنی غیرفلزی دیگر 
C24  فلزات اصلی 
C25  فلزی، به غیر از  یشدهمحصوالت ساخته

 و تجهیزات  ابزارماشین
C26 رایانه، الکترونیک و محصوالت نوری 
C27  برقی وسایل 
C28 و تجهیزات  ابزارماشین 
C29 تریلیی موتوری، تریلی و نیمهوسایل نقلیه 
C30  دیگر وسایل ترابری 

C31- C32  مبلمان؛ تولیدات متفرقه 
C33  و تجهیزات ابزارماشینتعمیرات و نصب 

 

اُجرت ساعتی نیروی  یارایه، هنگام 2 یشمارهتذکر این نکته نیز الزم است که در نمودار 

استفاده کنیم، ارقام را به   «برابری قدرت خرید»کار به جای این که از نرخ مبادله بر حسب  

ها از قبیل  کردیم.  هنگام پرداختن به برخی پرسش  ( تبدیل2017نرخ دالر ایاالت متحده )

بسیار مهم است، اما، در مورد    «برابری قدرت خرید»نگری و سطح زندگی، فاکتور  یکسان

ی سود، هاشیه ، قیمت خرید نیروی کار، حاالمللیبین  یسرمایهمسایل دیگری نظیر گردش  

ی  ننده باشد.  در این جا، دغدغه د بسیار گمراه ک توانمیفروش نیروی کار جهانی -و-و خرید

اُجرت ساعتی در بخش  »هاست.  هنگامی که بخواهیم  دوم پرسش  یدسته فکری ما متوجه  

مقایسه کنیم، این که درآمد یک کارگر چقدر است   المللیبینرا در سطح   ایخانهتولیدات کار

اول اهمیت   یدرجه نیروی کار برای کارفرماست که از    یهزینهحائز اهمیت نبوده، بلکه  

از سوی سازمان جهانی   (19/2018جهانی )  مزددستگزارش  در     118«برخوردار است.

یاالت متحده با استفاده  به دالر ا  20-تبدیل مزد میانگین کشورهای گروه»کار گفته شده که:  

ماهانه میانگین  مزد  خرید،  قدرت  برابری  نرخ  معادل  از  کشورهای    3250ای  در  دالر 

اما، پُر واضح    119« .دهدمیدالر در اقتصادهای نوظهور را به دست    1550و    رفتهپیش

 نیروی کار در اقتصادهای  قیمت خرید چنین بهایی را به عنوان    المللیبین  یسرمایهاست که  

از نصف میانگین   ترپایینها بسیار  مزددستدازد.  در این گونه کشورها نرخ  پرمینوظهور ن

دیگر کشورهای  مزددست و  متحده  ایاالت  در  هیچ    20-گروه  یفتهرپیشها  اساساً  و  بوده 

 
118 U.S. Bureau of Labor Statistics, “Technical Notes: International Comparisons of Hourly 
Compensation Costs in Manufacturing,” August 2013, http://bls.gov. 
119 ILO, Global Wage Report 2018/19 (Geneva: ILO, 2018). 

https://www.bls.gov/ilc/ichcctn.pdf
https://www.bls.gov/ilc/ichcctn.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_650553.pdf
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که   سرمایه و توسعهدلیل نیست که ژورنال  قدرت خرید محلی ندارد.  بی   یمسئلهارتباطی به  

ا  »بر این باور است که    شودمیپول منتشر    المللیبیناز سوی صندوق   شکال  هنگامی که 

و   سرمایه  نرخ  گذار سرمایهمختلف  باشد،  مطرح  منطقی  یمبادلهی  گزینه  بازار  ترین 

120«است.

 
120 Tim Callen, “PPP Versus the Market: Which Weight Matters?” Finance and Development 44, 
no. 1 (2007). 

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2007/03/basics.htm
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 متأخر امپریالیسم - گفتار پنجم

 

)اثری که البته  داریسرمایه  یمرحلهین(  تر تازهامپریالیسم: واپسین )اثر کالسیک لنین به نام  

، عنوانی که پس از نشر نخست  داریسرمایه  یمرحلهامپریالیسم: باالترین  با عنوان    تر بیش

( پس از گذشت بیش از یک سده از نخستین نشر آن، کماکان  شودمیبدان داده شد، شناخته  

عنوان   در  ترینمهم به  است.  یبارهاثر  مانده  باقی  از      1امپریالیسم  امپریالیسم   یواژه لنین 

انحصاری، عصری که در آن    یسرمایه برای اشاره به عصر    امپریالیسم،یا صرفاً    مدرن،

ی بزرگ این کشورها سرگرم تقسیم جهان بین هاکمپانیو    داری سرمایه  یعمدهکشورهای  

میان   وسیله  بدین  تا  نمود  استفاده  بودند،  و    یمرحلهخود  استعمار     یمرحلهامپریالیستی 

تأکید    داری  سرمایه این نکته  بر  لنین  قایل شود.   تمیز  آزاد  که   کندمیسوداگرانه و رقابت 

واپسین   از  پیش  امپریالیسم  و  استعماری   ی مرحله]یعنی    داریسرمایه  یمرحله"سیاست 

 2نیز وجود داشته است." داریسرمایهامپریالیستی[، و حتّا پیش از خود 

 
1 V. I. Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (New York: International, 1939). 

منتشر گردید. در این   داریسرمایه  ی مرحله  ین(ترتازه واپسین )امپریالیسم:    زیر عنوان    1917در سال    ابتدا  لنین  یجزوه 
 Witold).  یکی از مورخین لهستانی به نام ویتولد کوال  840،  640- 41مورد نگاه شود به منتخب آثار لنین در سه جلد، صص  

Kula)    ها اساسی است.   بندیفرمولمندانه میان این  ی روشهاتفاوت»نوشته بود که    1963با تأکید بر این واقعیت در سال
چیزی    یباره در    'باالترین مرحله'ی  د ... در حالی که گزاره کنمیبه گذشته اشاره    'ین ]واپسین[ مرحله ترتازه 'ی  گزاره 

به   «جود نخواهد داشت. از این و  'ی باالتر امرحله'؛ به این معنا که در آینده  گویدمیآینده    ی باره بیش از آن، و هم چنین در  

 "نقل از
John Bellamy Foster and Henryk Szlajfer, introduction to The  Faltering Economy (New York: 
Monthly Review Press, 1984), 21. 

از   جزوه  متن  در  جا  همه  نیز  لنین  راستا،  همین  فازترتازه »در  مرحلهترتازه »یا    «ین  استفاده    «ین  امپریالیسم  به  اشاره  برای 
هیلفردینگ  کنمی رودُلف  کتابِ  ثانوی  عنوان  با  انطباق  در  که   Finance Capital: The Latest Phase of)د، 

Capitalism) .نیز قرار دارد 
2 Lenin, Imperialism, 78, 81–82, 88, 92. 

نوشته بود، برای نخستین بار و بر اساس    «انشعاب در سوسیالیسم امپریالیسم و»زیر عنوان  1916ی که در اکتبر امقالهلنین در 
وی   نظر  به  که  چه  احتضار»  گیِویژه آن  حال  اوایل    داری سرمایه  «در  اصلی  ی سده در  تأکید  بود،  بر  بیستم  را    ی ایده اش 

برابر   در  مرحله  باالترین  مثابه  به  عنوان  ترتازه امپریالیسم  تغییر  دلیل  نکته  این  داد.   قرار  مرحله  واپسین  یا    ی جزوه ین 
 . دهدمیتوضیح  1917امپریالیسم را پس از نشر نخست آن در  

V. I. Lenin, Collected Works, vol. 23 (Moscow: Progress, 1964), 105–20. 
نیست، بلکه حت ا یک مرحله از    داریسرمایه  یمرحله  امپریالیسم نه تنها باالترین» سمیر امین در پاسخ به لنین نوشته است که  

 « بوده است.  داریسرمایه.  امپریالیسم از همان ابتدا یک امر ذاتی در روند گسترش رودمینیز به شمار ن داری سرمایه
Samir Amin, “Imperialism and Globalization,” Monthly Review 53, no. 2 (June 2001): 6. 
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امپریالیستی که در  یمرحله  بیستم    یسده نوزده آغاز شد و در    یسده  آخر    چهاریک    نوین 

رشد   فرآیند  عنوان  به  یافت،  انحصاری،    داریسرمایهعظیم    یهاشرکتادامه  قدرت  با 

، و متعاقباً کشمکش بر سر  هاآنی متبوع  هالتدو-و ملت  هاشرکتتنگاتنگ بین این    یرابطه

ان  دارسرمایهامری که سرانجام به رقابت و جنگ میان    –کنترل مردم و منابع موجود دنیا  

باره  شدمی درک    –  بردمیراه   این  در  لنین  بود.   تا   چهچنان»که    نوشته  که  باشد  نیاز 

[ ارایه دهیم،  «خاص  یمرحله »مختصرترین تعریف ممکن از امپریالیسم را ]به مثابه یک  

 3«است.  داریسرمایهانحصاری  یمرحله آن گاه باید گفت که امپریالیسم  

امپریالیسم    گاهجای از  لنین  از  ارزیابی عمومی  میان گروهی  مکمل هاریتئودر  ی عمدتاً 

رودُلف   –  1910) مالی یسرمایهکه از جمله آثاری نظیر  است مارکسی سنّت در دیگریک

 امپریالیسم و اقتصاد جهانی ُرزا لوکسمبورگ(، و    –  1913)  انباشت سرمایههیلفردینگ(،  

گفت که در میان    توانمیاما، به جرأت     4. شودمینیکالی بوخارین( را شامل    –  1915)

توانمندی ارزیابی لنین در درک شرایط مسلط آن روز تا پایان جنگ جهانی دوم،    هاآن   یهمه

این   با  ا، کامالً بیهجنگاز جمله در نظر گرفتن خود    گی ویژههمتا بود.  تحلیل مشخص 

از   بودن  دور  و  ارزیابیهافرمولتاریخی  قّوت  نکات  از  تئوریک  خشک  است  ی  .   لنین 

تقسیم جهان میان »انحصاری و مالی،    یسرمایها نظیر رشد  ی متفاوتی ر هادهارزیابی وی پدی

، صدور سرمایه، مسابقه بر سر به دست گرفتن منابع انرژی و مواد  «المللیبینهای تراست

برتری  یمبارزهخام،   جغراطبقاتی،  و -طلبی  اقتصادی  مناطق  سر  بر  منازعه  در  سیاسی 

 
زاد  عام که هم  ایپدیده امپریالیسم را به دو معنا به کار برده است.  نخست این که وی به امپریالیسم به عنوان   یژه وا لنین، اما،  

  « امپریالیسم نو»د، و دوم )و به شکلی متمرکزتر( به عنوان آن چه که در عصر وی از آن به عنوان  نگرمیبوده    داریسرمایه
 . شدمینام برده  داریسرمایهامپریالیستی )انحصاری(  یمرحلهیا 

3 Lenin, Imperialism, 13–14, 85, 88, 91. 
فایده نباشد که سری  لنین یک کار صرفاً آنی بوده، شاید بی  امپریالیسمی  ند که جزوه کن میبرای آن دسته از کسانی که تصور  

ی انگلیسی، فرانسه، و آلمانی برای  هانا مقاله به زب  232کتاب و    148از  هایی بزنند که وی  صفحه از یادداشت  700به بیش از  
 کرده بود.  نگاه شود به:  آوری جمعنوشتن این جزوه 

V. I. Lenin, Collected Works, vol. 39 (Moscow: Progress, 1968), 20. 
4 Rudolf Hilferding, Finance Capital (London: Routledge, 1981); Rosa Luxemburg, The  
Accumulation of Capital (New York: Monthly Review Press, 1951), Nikolai Bukharin,  Imperialism 
and World Economy (New York: Monthly Review Press, 1929). 

امپریالیسم بوده، اما تأکید او بر امپریالیسم به طور عمده  اگرچه نظرات لوکسمبورگ به طور عمده مکمل تحلیل آتی لنین از  
به   «داری سرمایه نظام  پایدار در  یرابطهیک  به عنوان »، تئوری وی را داریسرمایهبه مثابه تخریب و هضم مناطق خارجی پیشا

 د.  نگاه شود به: کنمیشدت تضعیف 
Utsa and  Prabhat Patnaik, A Theory of Imperialism (New York: Columbia University Press, 2017), 
87. 
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، و رقابت برای  داریسرمایهمرکز  قلمروهای نفوذ، ظهور اشرافیت کارگری در کشورهای  

 5ی و جهانی را دربر داشت. امنطقه مونیهژهکسب 

، هم چنین به  داریسرمایهی  هاقدرتی موجود مابین  هارقابتلنین ضمن تأکید بر واقعیت  

دولت  در  ی هاقدرتید که در خدمت جداسازی  نما میاشاره    هالتم-سلسله مراتب موجود 

.  وی در  ندتافمی  هاآن که در مدار امپراتوری    بوده  فقیرتر  پیرامونیمرکزی از کشورهای  

پیرامون   بحث  به  استعمار  وراء  به  گذر  با  التین،  آمریکای  با  رابطه  در  خویش  ارزیابی 

بهپرمینواستعمار   آگاهی  با  ترکیه،    جریان  دازد.   در مکزیک،  انقالبی  ،  پارسمبارزات 

ارزیابی خویش از امپریالیسم را به بررسی تمامی   تا  دپا پیش نهابود که لنین    چین، و هند

امپریالیستی»  که باعث   «کشورهای وابسته،»  یهمهو    «کشورها و مستعمرات تحت  ستم 

 6تعمیم دهد. ،در پیرامون شده «المللیبینامپریالیسم  »انقالب بر علیه 

مارکسی عبارت از دیالکتیک استمرار و تغییر است.  ارزیابی لنین،   ینظریهاما، تاریخ در  

رسانی بود.  ایاالت متحده توانسته -روز-شصت نیازمند به  یدهه ت آن، اما، در  جامعیّ   رغمبه

با   جهانی  دوم  جنگ  از  پس  دوران  در  که  جهان    یسلطه بود  اقتصاد  بر  بالمنازع   تقریباً 

ین موج انقالبی  تربزرگگر  نظاره  نیز  در عین حال، جهان   پا به عرصه بگذارد.  داریسرمایه

  رقابتی    یحوزهتاریخ در ارتباط با بسته شدن دفتر استعمار، عروج نواستعمارگری، و ظهور  

ایاالت متحده و   7انقالبی شامل کشورهایی با آمال سوسیالیستی بود. -ی پسااز جامعه  ایتازه

در    یاتازهایدئولوژی    اشهایآنپیمهم نوسازی  و  مساعدت،  توسعه،  اقتصادی،  رشد  از 

ی شصت  هادههرا در این فضای متحول ارایه نمودند.  در    داریسرمایهچارچوب ایدئولوژی  

 
5 Lenin, Imperialism, 89. 

ی باالیی پرولتاریا در کشورهای امپریالیستی  هاالیهیک قشر ممتاز در  »د که  کنمیلنین در ارتباط با اشرافیت کارگری تأکید  
 « د.کن مینفر در کشورهای ]به اصطالح[ نامتمدن ارتزاق صدها میلیون  ی هزینهوجود دارد که بخشاً به 

گذاری میان کشورهای متمدن و نامتمدن، قبلی را در داخل گیومه  )الزم است که به این نکته توجه شود که لنین برای فرق
ماید.( برای مبانی تاریخی  استفاده ن  داریسرمایهقرار داد تا بدین وسیله بنا به سن ت سوسیالیستی از آن به زبان استعاره به جای  

 بحث لنین از اشرافیت کارگری، نگاه شود به:
Eric Hobsbawm,  “Lenin and the ‘Aristocracy of Labor,'” in Lenin Today, ed. Paul M. Sweezy and 
Harry Magdoff (New York: Monthly Review Press, 1970), 47–56. 
6 I. Lenin, Selected Works in Three Volumes, vol. 3 (Moscow: Progress, 1975), 246, 372–78. 

و صدور سرمایه تنز ل یافته    داریسرمایه  یفتهرتولیدِ مازاد در کشورهای پیش  تحلیل لنین از امپریالیسم غالباً به تئوری سطحیِ
این گونه ترجمان به شدت ابتدایی از    بارز   ینمونهنامکفی دارد.  کتابی که در زیر آمده،  -[ مصرفِینظریهکه ریشه در ]

 لنین است:  ی نظریه
Bill Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism (London: Verso, 1980), 50–83. 

 ها، مراجعه شود به: سازیی نقدی محکم بر این گونه ساده هم چنین، برای مطالعه
Prabhat Patnaik, Whatever Happened to Imperialism and Other Essays (New Delhi:  Tulika, 1995), 
80–101. 
7 S. Stavrianos, Global Rift (New York: William Morrow and Company, 1981), 623–24. 
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از   ارتشی  هفتاد،  دموکرات، شامل شخصفکرروشنو  لیبرال و سوسیال  مانند  هایتان  یی 

به خدمت گرفته شدند   ،ب رینگتن مورمارک بالگ، بنجامین جی کوهن، رابرت دابلیو تاکر، و  

در ی  گوناگون  چپ و  هایتی فکری خویش به مصاف شخصهاداراییتا با استفاده از تمامی  

ا پلمن ویلیامز، و ه ری    ه ویژهبایاالت متحده   افرادی نظیر پُل باران، پال سوییزی، ویلیام 

طور   به  امپریالیسم  نه  که  اگر  تا  رفته  امپریالیسم  بت   کمدست  ،  عاممگداف  وجود  که  وانند 

 8اقتصادی را انکار نمایند.

گداف با عنوان     عصر امپریالیسم: عوامل اقتصادی سیاست خارجی ایاالت متحده اثر ه ری م 

لنین، منتشر شده بود در    یجزوه، کمی بیش از پنجاه سال پس از انتشار  1969که در سال  

ایاال هابحثمرکز   امپریالیسم  پیرامون  پُرتنش  در ی  ویتنام  جنگ  گرماگرم  در  متحده  ت 

گداف  هامقالهی شصت و هفتاد قرار داشت.  در کنار مجموعه  هادهه  ی تاریخی و تئوریک م 

به    1978هفتاد نوشته شده و در سال    یدهه ی  هاسالشصت و    یدههی پایانی  هاسالکه بین  

تشر شده بود، کتاب  منامپریالیسم: از دوران استعمار تا کنون  شکل یک مجموعه با عنوان  

اقتصادی، تاریخی،    یجانبههمه یگانه اثری است که توانسته یک ارزیابی    عصر امپریالیسم

، یعنی به اصطالح در عصر طالیی اشقدرتو تئوریک از امپریالیسم ایاالت متحده در اوج  

 9انحصاری، به دست دهد. داریسرمایه

گداف بیش از هر شخ دیگری در زمان خویش، با پیوند دادن کار خویش به تحلیل   صیتم 

تحلیل مارکسی از امپریالیسم به کار گرفت.     یشیوهلنین، دیالکتیک استمرار و تغییر را در  

بیستم تا به امروز، هم    یسده-دازان مارکسی امپریالیسم از نیمپرریهوی نیز مشابه دیگر نظ

الش نمود تا نشان دهد که خصلت تراکم و تمرکزگرایی  چون باران، سوییزی، و سمیر امین، ت

 ی سدهانحصاری، کلید درک امپریالیسم  اواخر    یهاشرکتسرمایه، به همراه بروز و عروج  

اوایل   و  بر-و- بیست  یسدهبیست  گداف  م  عالوه،  به  است.   و    یپایهیکم  پیچیده  خصلت 

ن رویکرد را در تحلیل از دوران  لنین سعی نمود که تا هما  یرانهرویکرد مبتک   یبهچندجان

پر در  که  هنگامی  گداف  م  بندد.   کار  به  خویش  پیرامون   یوژهمعاصر  ملی  تحقیقات 

سی در حکومت    یدهه قرارداد نو در    یدوره انه در  آورفن   یتوسعهاشتغال و  -ی بازهافرصت

ود  روش آماری را برای سنجش بارآوری طراحی کرده بیک روزولت مشغول به کار بود، 

.  وی به عنوان رییس  شودمیکه هم اکنون نیز در وزارت کار ایاالت متحده از آن استفاده  

 
8 Mark Blaug, “The Economics of Imperialism,” in Economic Imperialism, ed. Kenneth E.  
Boulding and Tapan Mukerjee (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1972), 142–55; 
Benjamin J. Cohen, The Question of Imperialism (New York: Basic, 1973), 99–141; 
Barrington Moore, Jr., The Causes of Human Misery (Boston: Beacon, 1972), 117–32; 
Robert W. Tucker,  The Radical Left and American Foreign Policy (Baltimore: Johns Hopkins 
University Press, 1971). 
9 Harry Magdoff, The Age of Imperialism (New York: Monthly Review Press, 1969); 
Harry  Magdoff, Imperialism: From the Colonial Age to the Present (New York: Monthly Review 
Press, 1978). 
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 یواسطها در کمیسیون مشورتی دفاع ملی و هم چنین به  ه نظامیی غیر هازمندیبخش نیا

هیئت  نقش در  بخش    یمدیرهاش  ریاست  به  آن  در  که  جنگ  دوران  تولیدات  سازمان 

ی بسیار مهم  هایتانتخاب شده بود، یکی از شخص  آالتماشینو کنترل صنایع    ریزیبرنامه

جنگ دوم جهانی بود.  وی متعاقباً در   یدورهدر سازمان صنایع جنگی ایاالت متحده در  

ار بخش  ریاست  به  بازرگانی  بازرگانی  هازیابیوزارت  جا  ی  آن  در  که  رسید  جاری 

را به عهده داشت و بعد از آن نیز به    بررسی بازرگانی جاری  یهانهما  یشریهسرپرستی ن

عنوان مشاور اقتصادی هنری واالس، وزیر بازرگانی )و معاون پیشین رییس جمهور( به  

ت متحده  ه در ساختن و ارزیابی آمار اقتصادی ایاالالعادفوقی  کار پرداخت.  این چنین پیشینه

گداف ابزار الزم را در اختیار داشت که    ریزیبرنامهو در   زمان جنگ به این معناست که م 

امپریالیسم اقتصادی ایاالت متحده   ،ی تجربیهاده دا  یارایه تا بتواند به طور کامالً مشخص با  

 10امپریالیسم جهانی به نمایش بگذارد.  ترسیعو نقش آن را در ارتباط با ابعاد و

گداف، نباید به امپریالیسم در سطح باالیی از انتزاع، آن گونه که بعضاً از آن  نظرنقطهاز  م 

، نگریست.  در عوض، از نظر وی پرداختن به  شودمیبرای سنجش منطق سرمایه استفاده 

انتزاع تئوریک، که البته در نهایت امر    یپایهجهانی، بر    داریسرمایهکارکردهای درونی  

تأیید و مفهوم شود، الزمههااکتف  یارایهسط  باید به تو ی هر گونه ی تاریخی و مشخص 

امپریالیسم است. این گونه رویکرد منطبق بر روش کارل مارکس    11رویکرد منطقی به 

های متوالی با حرکت از تجرید به است که نقد خویش از اقتصاد سیاسی را از طریق تقریب

)که ابتدا به عنوان    سرمایهکه مارکس نقد خود را با    عینیت گسترش داد.  بدین ترتیب بود

ترین سطح از تحلیل جلد اول از یک اثر شش جلدی مطرح شده بود( آغاز نمود که تجریدی

در جلد پنجم و    المللیبینبازرگانی  را ارایه داده و قرار بود که این کار با بحث پیرامون  

یل مشخص از آن چه که امروز سیستم یک تحل  یارایه یعنی،    –  اقتصاد جهانی و بحران

در جلد ششم تکمیل گردد.  اما، وی هرگز نتوانست از   -  شود میامپریالیستی جهان نامیده  

اصلی آمده بود فراتر رفته، کاری که در نهایت تحت عنوان   یوژه جلد اول آن گونه که در پر

 12در سه جلد منتشر گردید. سرمایه

 
10 For an indication of how much more adept Magdoff was in the use of economic statistics  than 
his critics, see “A Technical Note,” in Imperialism, 11–14. 
11 Magdoff, The Age of Imperialism, 18–19. 
12 Ernest Mandel, introduction to his planned Critique of Political Economy, vol. 1, Karl Marx  
(London: Penguin,  1976), 27–28; John Bellamy Foster, “The Imperialist World System,”  Monthly 
Review 59, no. 1 (May 2007): 1–16. 

خواسته در جلدهای پنجم و ششم سرمایه  که مارکس می  بیندمیهایی  سمیر امین اثر خویش را به عنوان پاسخ به رشته پرسش
با اواخر    ی سده پاسخ دهد، البته نه از رویکرد مارکس در نیم  ها آنبه     ی سده بیستم و اوایل    ی سده نوزدهم، بلکه در ارتباط 

 یکم.  نگاه شود به: -و-بیست
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امپریا این است که  گداف  پیچیده بوده و    ایپدیدهلیسم  بحث م  ی اساسی آن به هاترکیبذاتاً 

اند دایماً  سیستم شریک  یادارهعنوان بازتابی از هر دو نیروی مرکزگرا و مرکزگریز که در  

در تغییر است.  در ارتباط با امپریالیسم ایاالت متحده، بحث این است که باید آن را به نحوی  

وجود   که  نمود  اساسی» تعریف  و    «وحدت  اهداف  و    هایگرایشمیان  سیاسی  اقتصادی، 

ن  راهبُردی-نظامی رابطه،  این  در  شود.   داده  نشان  وضوح  به  که   توانمیآن  را  نقشی 

ی نظامی ایاالت  هااهگایند از نقش پکن میدر خارج از مرزها ایفاء    یّتیمل- ندچ  یهاشرکت

اند و یا از نیاز ]امپریالیسم ایاالت متحده[ به کنترل نفت  متحده که در سراسر سیّاره گسترده

گداف به بهترین وجهی به  که  دهدمییی پاسخ هاآن و دیگر منابع استراتژیک جدا ساخت.  م 

ی مستقیم خارجی و بازرگانی اهمیت  گذارسرمایه(  1وانمود کنند که گویا: )  کوشیدند تامی

اقتصادی چندانی برای ایاالت متحده نداشته )درعوض، وی در این رابطه با اعداد و ارقام  

ی  هافعالیتی مستقیم خارجی از ده درصد سود حاصل از  گذار سرمایهنشان داد که میزان  

افزایش    1964درصد در سال    22به    1950لیات در سال  پس از کسر ما  هاشرکتغیرمالی  

( اقتصاد ایاالت متحده به نفت و یا دیگر منابع خام در خارج از مرزهای کشور  2یافت(؛ )

اضافی -( ارزش3د؛ )باشمیسیاسی  -وابسته نبوده و ]گویا که ایاالت متحده[ فاقد عالیق جغرا

  13سزایی بر میزان سود ایاالت متحده ندارد.که از کشورهای پیرامونی استخراج شده تأثیر به  

ایاالت متحده گردن نهادند    مونیهژه به    داریسرمایه  یعمدهاین واقعیت که دیگر کشورهای  

کامالً برچیده شده    داریسرمایهبه هیچ روی به این مفهوم نبوده که رقابت مابین کشورهای  

گداف در پاسخ به   سیدند  پرمییی که  هاآن و یا این که در آینده دوباره سر باز نخواهد نکرد.  م 

آیا   است»که  ضروری  واقعاً  متحده[  ایاالت  ]برای  که    دهدمیوضیح  ت  «امپریالیسم 

 14«است. داریسرمایهی زیست  امپریالیسم طریقه»

گداف، که در اواخر    نظرنقطهاز   ی هاتفاوتزد،  هفتاد قلم می   یدهه شصت و اوایل    یدهه م 

تا به آن روز   لنین  وراء استعمارزدایی و ظهور   –اصلی در ساختار امپریالیسم از زمان 

انحصاری بوده است:  یسرمایهفراتر  یتوسعهوط به جملگی مرب –ایاالت متحده  مونیهژه

تی )شامل سیستم بانکی  ملیّ -چند  یهاشرکت( عروج  2صنعتی؛ )-( ظهور مجتمع نظامی1)

ارجحیت منافع صنایع  »(  3در کشورهای پیرامون؛ و )   هاآن  یفزایندهتی( و نفوذ  ملیّ -چند

وی اشاره نمود که این توضیحات مقدمتاً و بیش از همه    «بر امور کشور. لیّتیچندم-نظامی

روابطی است که در میان   یهنده در مورد ایاالت متحده صادق بوده، اما در عین حال نشان د

وی، در اساس، به گرایشی در درون    یاشارهد.   گیرمیی رقیب امپریالیستی شکل  هاقدرت

 
Samir Amin, Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and  Marx’s Law of Value (New 
York: Monthly Review Press, 2018), 131–35. 
13 Magdoff, Imperialism, 239; Bernard Baruch, foreword to The Revolution in World Trade and 
American Economic Policy, Samuel Lubell (New York: Harper, 1955), xi; Magdoff, The Age of  
Imperialism, 182. 
14 Magdoff, Imperialism, 260–61. 
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به   دادن  شکل  راستای  در  که  بود  داشته؛    فراگیرتر  نحصاری  ا  اریدسرمایهسیستم  قرار 

را بر سراسر سیاره تحمیل  اما خود  بوده،  ایاالت متحده  در  آن  اگرچه منشاء  گرایشی که 

ی کلیدی در هامؤلفهنوشته شده بود از    «مالی  یشبکه»د.  فصلی که پیرامون رشد  نمومی

گداف به شمار  عصر امپریالیسم    یپدیده ل  خص کُ ، فصلی که وی در آن به طور ارودمیم 

بحثی که  - دهدمی سیستم مالی را مورد بررسی قرار  ُکلیتی و به طور سیستم بانکی چندملیّ 

دنبال   جهانی شدن: به کدام هدف؟نود نیز در اثر خویش با عنوان  یدهه وی آن را در اوایل 

 15را نیز دربر داشت. «جهانی شدن سیستم مالی»نموده بود که ارزیابی وی از 

  – آن چه که در این مقال بحث خواهیم نمود این است که جهانی شدن تولید )و سیستم مالی(  

هفتاد به همراه نئولیبرالیسم ظهور نموده و سپس با    یدهه  ی نیمهکه در پی رکود اقتصادی  

  –ت  شتاب گرف  داریسرمایهفروپاشی جوامع نوع شوروی و ادغام چین در سیستم جهانی  

گداف،   داریسرمایه م  اندیشمندانی نظیر  نموده، که توسط  ایجاد  فراگیرتری را  انحصاری 

 توانمی باران، سوییزی، و امین تئوریزه شده است.  این روند چیزی را به وجود آورد که  

 نامید.  امپریالیسم متأخرآن را 

متأخر   به  ااشارهامپریالیسم  است  رکود -انحصاری  یسرمایهکنونی    یدورهی  و  مالی 

با فزونی گرفتن  المللیبینایاالت متحده و عروج تنازعات    مونیهژهاقتصادی، افول   ، که 

تمدن و خود  حیات همراه گشته است.  روابط شدیداً   بومی  زیستتهدیدهای جدی به مبانی  

یکم شریان اصلی آن  - و-بیست یسده در  داریسرمایهمراتبی حاکم بر اقتصاد جهانی -سلسله

و تعداد    آساغول چندملیّتی    یهاشرکتتحت استیالی    ایفزاینده، که به طور  دهدمیرا تشکیل  

.  همان طور که امروزه برای  آیدمی  شماری از کشورهای مرکز  سیستم جهانی در-انگشت

عارض شده    بومیزیستی توأمان اقتصادی و  هامانینابسا  یواسطه درک آخرالّزمانی که به  

که برای بیان ابعاد   در عین حال ضروری است،  شودمیاشاره    امپریالیسم متأخرعموماً به  

ده، و تحوالت تاریخی های دیگر را کنار زبندیتقسیمکه تمامی    سیستمی  جهانی و تناقضات

پرداخته شود.  خطری   امپریالیسم متأخرنیز به    کندمیانسان را با "گسستی سراسری" تهدید  

تباهی »ز که پرسش اساسی  سادوران ، بحرانی است  کندمیکه تحوالت تاریخی انسان را تهدید  

 16. دهدمیرا در پیش روی ما قرار  «یا انقالب

،  داریسرمایه  یفتهرپیش، به ویژه در کشورهای  هاچپ که بسیاری از    ایعمدهیکی از دالیل  

اند، این است که تئوری امپریالیسم را کنار گذارده و آن را  از درک این تحوالت عاجز مانده

پایگان سابق امپراتوری را   هاآن ، که از نظر  شدنجهانیی در ارتباط با  ترسی ملموهادهبا ای

 
15 Magdoff, Imperialism, 110–11; Magdoff, The Age of Imperialism, 67–113; Harry Magdoff,  
Globalization: To What End? (New York: Monthly Review Press, 1992), 17–25. 
16 Stavrianos, Global Rift. On “ruin or revolution,” see Karl Marx and Frederick Engels, Marx  and 
Engels and the Irish Question (Moscow; Progress, 1971), 142. 
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ند.  به واقع، این وضع چنان شایع است که اکنون انبوهی از  اختهین سازگایاز میان برده، ج

 : ندکنمیمواردی به شرح ذیل را مطرح ی بدیل ارایه شده که هاچوبچار

 انه برای امپریالیسم؛گریرانو-اهانه و خودخوترقیقایل شدن نقشی  .1

زینی برای گایبه عنوان ج  توانمیدر درون سیستم جهانی را    مونیهژهیی  جاجابه .2

دّ نظر قرار داد؛   تئوری امپریالیسم م 

امپراتوری   .3 است»از  فاقد مرزهای    «قلمروزدایی شده  ]امپراتوری[  عبارتی  )به 

 معین است(؛ 

یابه سرکرده  انتزاعیامپریالیسم سیاسی   .4 متحده  ایاالت  ی  ها آنسازم  حاکمیت  گی 

 ؛ ینیروهای اقتصاد ط بهارتبابی فراملّی

فراملی  .5 و عروج  کشورها  از  عمده  طور  به  که  خود  در  نهادی  عنوان  به  گرایی 

 جغرافیای معینی مستقل است؛

 امپریالیستی.  یسلطهبه اصطالح معکوس شدن  .6

تاریخی امپریالیسم متأخر برخی از   یپدیدهاز این رو، الزم است که پیش از پرداختن به 

های رایج در میان چپ در کشورهای امپریالیستی را که حاصل امتناع از  کژفهمیاین 

یکم است  -و- بیست یسدهبُعدی امپریالیسم متأخر در  -پذیرش واقعیات ساختار پیچیده و چند

 مورد تفحص قرار دهیم.

 چپ غربی و انکار امپریالیسم 

که تقریباً    «؟چه شدپس امپریالیسم  »زیر عنوان    ایمقاله  در  1990در سال    نایک پاتبات پر  

گداف و بیش از یک دهه بعد از    عصر امپریالیسمدو دهه پس از   امپریالیسم: از عصر  م 

کنار نهاده شدن نقد امپریالیسم در محافل چپ غربی را   یمسئله نوشته شده،    استعمار تا کنون

 . دهدمیی مورد بررسی قرار اریشهبه طور 

به    یدهه ی که در گفتمان مارکسیستی در ایاالت متحده در طی  گیرم چشدگرگونی   گذشته 

ن  پیوسته از دید ناظر خارجی به هیچ وجه مخفی  به ندرت دیده  ماندمیوقوع  که    شودمی : 

کسی پیرامون امپریالیسم چیزی بگوید.  من کمبریج انگلستان را، که در آن جا مشغول به 

ترک کرده و اکنون پس از پانزده سال بار دیگر به غرب، این   1974تدریس بودم، در سال  

 ترینبرجستهم،  کردمیم.  هنگامی که غرب را ترک  گردمیبار اما به ایاالت متحده، باز  

امپریالیسم تعلق داشت، و اتفاقاً جایی    یمقوله ی مارکسیستی احتماالً به  هاحثب در    گاهجای 

شنود شود  - و - نبود که در آن بیش از ایاالت متحده پیرامون این موضوع نوشته شده و یا گفت

به   گویا  ند کهکردمیرا متهم  خود  آمریکایی    قطارانهمی اروپایی  هارکسیست آن قدر که ما  –

جات  جو برای نوشته -و-در همه جا در جست  هارکسیست .  ما اندشده آلوده    گرایی"   سومجهان "

 پیرامون امپریالیسم چشم به سوی ایاالت متحده داشتند ... 



 امپریالیسم متأخر 

 

تر ]در ی جوان هارکسیست سابق نیست.  ما  یگونهای امروز دیگر وضع به  بی هیچ شبهه

ون مسایل بسیار داغ روز  ند.  بحث پیرامگیرمی ایاالت متحده[ از شنیدن این واژه سرگیجه  

بد.  اگرچه، مسایلی هم چون اشغال پاناما یا  یامیی به امپریالیسم ادامه  ااشاره... بدون هیچ  

-نظامی در نیکاراگوئه و ا ل سالوادُر به درستی خشم نیروهای رادیکال را برمی  یمداخله 

امپریالیسم شکل دهد.  و د تئوریک مشخصی پیرامون  نهاپیشانگیزد، اما، بدون آن که به  

ها، رخت بربسته  ترمیاین مقوله تقریباً به کلی از صفحات نشریات مارکسیستی، به ویژه قدی 

 است. 

ن بر علیه آن نسبت داد.  سکوت بر  به وجود یک تئوری مدوّ   توان میعلت این امر را هم ن 

ثالً توانسته باشد ی هم نیست که مداردامنه امپریالیسم حاصل یک بحث فشرده و  یمقوله سر 

ادعا    توانمیی ترازو را به طور قطع به نفع یک طرف متمایل کرده باشد؛ یعنی، نکه کفّه

 توانمیتئوریک است.  به عالوه، ن   یهانه آگا- نمود که این سکوت نوعی از خاموشی خود

گذشته دچار آن چنان تغییرات شگرفی شده   یدهه نیم - و- هم مدعی بود که جهان در طی یک 

است که دیگر سخن گفتن از امپریالیسم به یک نابهنگامی بدیهی تبدیل شده باشد. 
17
 

ی چپ در آن زمان را به عدم وجود جنگی عمده، نظیر  هاگاهعلت تغییر در نظر  نایکپات

.  اما، وضعیت متحول اقتصادی در ایاالت دادمینسبت    1975-90  یدورهجنگ ویتنام، در  

کشورهای   دیگر  و  رشد    داریسرمایه   یفتهرپیشمتحده  با  مقایسه  مقام  در   تر سریع که 

  ی دهه هشتاد و اوایل  یدههیی از آسیا، شاهد تعمیق رکود اقتصادی در هاخشاقتصادی در ب

حافل رادیکال آن روز حاکم نود بود، را باید از عوامل بسیار مهمی تلقی نمود که بر فضای م 

  « نیافتگی رشد  توسعه»  وابستگی    ینظریهبود.  به هر حال، بر چنین مبنای متزلزلی بود که  

نیز    هاچپکه به ویژه توسط آندره گوندر فرانک مطرح شده بود، حتّا از سوی بسیاری از  

نام  ینظریه به عنوان یک   ت درآمد ملی این واقعیت که تفاو  رغمبه   –گذاری شد  نادرست 

حال   در  به شدت  مجموع  در  توسعه  حال  در  جهان   و  امپریالیستی  کشورهای صدر  میان 

افزایش بوده، و سهم بیست درصد باالیی جمعیت جهان از مجموع درآمد جهانی از میزان 

 18رسیده بود. 1990درصد در سال   83به   1965درصد در سال  66

ن، یکی از نظ نیو لفت در    1973که در سال    ایمقاله  ستی، دردازان مارکسیپرریه بیل وار 

که گویا میزان وابستگی در کشورهای فقیر به دلیل    شودمیمنتشر گردید، مدعی    ویوری

-به طور برگشت»در کشورهای جهان سوم    داریسرمایهدر رشد    «یگیرچشمافزایش  »

فروکش حال  در  در    «ناپذیری  مارکس  ن،  وار  نظر  به  بنا  است.   نظیر  هامقالهبوده  یی 

 
17 Prabhat Patnaik, “Whatever Happened to Imperialism?” Monthly Review 42, no. 6  (November 
1990): 1–14. 
18 Andre Gunder Frank, “The Development of Underdevelopment,” Monthly Review 18, no. 4  
(September 1966): 17–31; Harry Magdoff, “A Note on the Communist Manifesto,” Monthly  
Review 50, no. 1 (May 1998): 11–13, reprinted in this issue. 
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هند» بر  بریتانیا  ساز  «حاکمیت  کشورهای   ایندهنقش  در  استعمار/امپریالیسم  برای  را 

به غلط در  توسعه نیافته قایل شده بود.  به زعم ایشان، این نظر مارکس را گویا لنین بعداً 

ساخته»خویش    امپریالیسم  یجزوه یک  ک  «وارونه  معّرف  ن  وار  نظر  از  تغییر  »ه 

عروج    ینظریهدر    «گیریسمت به  منجر  نهایتاً  که  بوده  وابستگی   ینظریهمارکسیستی 

ن در ادامه   - زاید که مشکالتی که کشورهای فقیرتر در ارتباط با توسعه روافمی گردید.  وار 

خارجی    یریشه   ند، اصوالً کن میگراها وانمود  -رو هستند، بر خالف آن چه که وابستگی-به

یافت.  اگرچه    «در تضادهای درونی»  توانمیاین گونه مشکالت را    یریشه نداشته، بلکه  

هفتاد پس از آن که وی نخست آن را مطرح نموده بود هنوز رواج    یدههاین نظرگاه در  

تا   اما  نداشت،  عنوان   یدهه ی  هاسالچندانی  با  وی  اثر  پسامرگ  انتشار  هنگام  هشتاد، 

 19در میان چپ غربی پیدا کرده بود. ایمالحظه ، نفوذ قابل داری سرمایهامپریالیسم: پیشگام 

نی ا رریگی، شاهد عدولی  ، اثر جووانمپریالیسمی اهندسهکتاب    1983ی چاپ  در مؤّخره

دازان  پرریهی کالسیک امپریالیسم بودیم.  ا رریگی که یکی از نظهانظریهکامالً متفاوت از  

سیستم جهانی بود، تئوری امپریالیسم را که به نظر وی دیگر موضوعیت نداشته به    تازپیش

با   را  آن  نهاده و  بر  یایدهکنار  زین ساخت.   گایجهانی ج  مونی هژهسر    محدودتر مبارزه 

یی است  جاجابه دایماً در حال    مونیهژه را که در آن    داریسرمایها رریگی ُمدل سیستم جهانی  

-.  از این دیدگاه، افول ملتدیدمیغامض امپریالیسم بسنده    یایدهزینی برای  گای به عنوان ج

که    هالتدو بوده  معنا  این  به  شدن  جهانی  دنبال  امپریالیسم هانظریهبه  پیرامون  قدیمی  ی 

منوال    «منسوخ» آن  بر  و  بود.     داریسرمایه  ینظریهگشته،  شده  کهنه  نیز  انحصاری 

[ و تنش بر سر کسب  داریسرمایهبنابراین، آن چه که باقی مانده صرفاً یک سیستم جهانی ]

 20است.  مونیهژه

 
19 Bill Warren, “Imperialism and Capitalist Industrialization,” New Left Review 181 (1973): 4, 43,  
48, 82; Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism, 48. 

دوم    یکنگره وابستگی در    ینظریهدازهای بعد از وی، وارَن اما به خوبی به نقش لنین در عروج  پرریهبرخالف بسیاری از نظ 
 وقوف داشت.  نگاه شود به:  1919انترناسیونال کمونیستی در  

Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism, 97–98; Research Unit for Political Economy, “On 
the History of Imperialism Theory,” Monthly Review 59, no. 7 (December 2007): 42–50. 

سازی ]مستعمرات[  را برای امپریالیسم در رابطه با ]به اصطالح[ صنعتی  اینده ادعای وارَن مبنی بر این که گویا مارکس نقش ساز 
 قایل بوده در منابع زیر به چالش کشیده شده است: 

Kenzo Mohri, “Marx  and ‘Underdevelopment,’ “Monthly Review 30, no. 11 (April 1979): 32–42; 
and Suniti Kumar Ghosh, “Marx on India,” Monthly Review 35, no. 8 (January 1984): 39–53. 

 ی تکذیب شده است. نگاه شود به: ترتازه اخیراً نیز این ادعا بر اساس مطالب 
Kevin Anderson, Marx at the Margins (Chicago: University of Chicago Press, 2016). 
20 Giovanni Arrighi, The Geometry of Imperialism (London: Verso, 1983), 171–73; Giovanni  
Arrighi, “Lineages of Empire,” in Debating Empire, ed. Gopal Balakrishnan (London:  Verso,  
2003), 35. 
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حاضر   یسدهید تا  بامینقد مارکسی  امپریالیسم از سوی چپ    بر  ترین ردّیهبرای مبسوطاما،  

، امپراتوریبا انتشار کتاب   2000یم.  مایکل هارت و آنتونیو نگری در سال ماندمیمنتظر  

ی پایانی گرایش  لحظه »پس از پایان جنگ ویتنام به عنوان    –که امپریالیسم    اندشده مدعی  

ی  آن را با نظام مشروطه   توانمیمتعلق به گذشته بوده، و تنها    ایپدیدهدیگر    -«  امپریالیستی

روابط سیاسی  یشدهقلمروزدایی    ی  جهان الگوی  اساس  بر  بازار جهانی  و  اقتصادی  -نوین 

فرانسیس    «پایان تاریخ»  ینسخهزین نمود.  این نظریه در واقع چیزی جز  گایایاالت متحده ج

- سلسله  ما، اما با رنگ و لعاب چپ نیست.  هارت و نگری مدعی شدند که امپریالیسم  فوکویا

 – زین شده است  گایج  «داریسرمایه فضای آرام بازار جهانی  »قدیمی به توسط    یمراتبی

نولیبرال، مبنی بر این   شدنجهانیگان   نقطه نظری که با ادعای تام س فریدمن، یکی از خبره

دیگر این امکان وجود »یسند که  نومی خوانی داشت.  لذا، این دو  هم  «جهان مسطح است»که  

ندارد که بتوان نواحی بزرگ جغرافیایی را به عنوان مرکز و پیرامون، یا شمال و جنوب  

این گونه پشت سر نهادن امپریالیسم به نفع حاکمیت بی مرز و بوم     «عالمت گذاری نمود.

ی از روابط بوده و  اشبکهکه گویا صرفاً متشکل از امپراتوری، بر اساس یک بازار جهانی  

که از منطق درونی   شودمید، به عنوان امری تلقی  باشمیفاقد هر گونه مرکز و پیرامون  

امپریالیسم به واقع برای سرمایه »که    اندنموده.  هارت و نگری قید  آیدمیبیرون    داریسرمایه

اش وجود[ فضایی آرام ]یا با استفاده از تداوم فعالیت]که منطق درونی آن در نهایت برای  

 21«ریند.فآمیبند -و -، قیدکندمیواژگان تام س فریدمن، جهانی مسّطح[ را ایجاب 

نبودنظرنقطهاگرچه چنین   اما  هاتی به هیچ وجه نو  در محافل مارکسی نظراتی    تردیدبی، 

وآوری نامید استفاده از واژگان مارکسی  ن   توانمیرفت.  اما، آن چه را که  نوپدید به شمار می

ها پیش در سیاست خارجی ایاالت متحده  و پسامدرن جهت ارتقاء نظراتی است که از مدت

که اثر هارت و نگری بالفاصله از سوی   بینیممیجا افتاده بود.  به همین خاطر است که  

امور خارجه، و دیگر نشریات جریان    ینامهتایم، ماه  یمجلهنیویورک تایمز،    ینامهروز

 
انحصاری و قدرت انحصاری را در تحلیل از تکامل    یسرمایه  ینظریه  The Long Twentieth Centuryاَرریگی در کتاب 

نهاده  آساغول  یهاشرکت کنار  کامل  طور  به  مدرن  طریق    –ی  بدین  با    داریسرمایهانحصاری    یمرحلهو  لنین  که  را 
نموده   رها  نیز  بود  تداعی کرده  عو    -امپریالیسم  در  ترجیح  و  مبادله  دهدمیض  نئوکالسیکی  تحلیل  با  را  آن  - گریکه 

 زین سازد. نگاه شود به: گایچندملی تی ج یهاشرکتسنجی به عنوان توضیحی مکفی برای رشد هزینه
Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century (London: Verso, 1994), 218–19, 239–43. 
21 Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2000),  
178, 234, 332–35; Thomas L. Friedman, The World Is Flat (New York: Farrar, Strauss, and  Giroux, 
2005); Francis Fukuyama, The End of History and the Last Man (New York: The Free  Press, 
1992). 
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.  به این دلیل بود که ا لن مایکسینز وودز در اشاره به کتاب شودمیمسلط مورد ستایش واقع 

 22نامیده بود.   «جهانی  یسرمایهبه نمایندگی از    ایبیانیه»هارت و نگری، آن را    امپراتوری

رامون امپریالیسم از سوی ی کالسیک مارکسی پی هانظریهرد کردن هر گونه استمرار در  

هارت و نگری راه را برای رویکردهای متعدد چپ باز کرد که اگرچه در برخی موارد  

بعدی و همگرا با ایدئولوژی جریان - ممکن است که خردمندانه به نظر برسد، اما اساساً یک

پانیچ و سام گیندن در کتاب لیو  ساختن    با عنوان   2013خویش که در سال    مسلط است.  

بر توانایی دولت ایاالت متحده در خلق "دنیایی بر اساس منتشر گردید،  جهانی داریرمایهس

داری و بانک مرکزی دولت فدرال  ایماژ خود" تأکید دارند که عمدتاً از طریق وزارت خزانه

د.  این بحث که بخشاً متأثر از آورمیاروپایی را زیر  نفوذ خویش در یسرمایهعمل کرده و 

پیتر دالر  نقد  "رژیم  از  بحث  -گاون  یک  تقریباً  اما  آموزنده،  اگرچه  است،  استریت"  وال 

مالی،   یسرمایهمنحصراً سیاسی است که به طور روشمند بُعد اقتصادی امپریالیسم، شامل  

- ، و شرایط رو به زوال جهان توسعهالمللیبینی  هارقابتچندملیّتی، استمرار    یهاشرکت

.  بدین ترتیب، تحلیلی که پانیچ و گیندن از امپراتوری ایاالت دهدمیاهمیت جلوه  -نیافته را کم

های کالسیک از امپریالیسم ند، بسا بیش از آن چه که بخواهد با برداشتادادهمتحده به دست 

با   باشد،  داشته  شد  هاینظرنقطه قرابتی  عجین  روز  )رایج  اثر  این  در  است.   ساختن ه 

، ترکیب قدیمی کشورهای امپریالیستی در مرکز و کشورهای وابسته  جهانی(  داریسرمایه

  «یگذارسرمایهیی ]هموار[ از تولید فراملی و هم چنین  هاشبکه»اش را به  در پیرامون جای

  داری مایهسرآمریکا در درون    داریسرمایهمرکزی    گاهجای»داده است که گویا پیرامون  

به گردمی  «جهانی نظم موجود جهانی  که  است  این  گیندن  و  پانیچ  جان  کالم   واقع  در  د.  

پیشوایی ایاالت متحده که ریشه در اجماع واشنگتن و وال ستریت داشته، پایدار بوده و ظاهراً 

یافت   دوام خواهد  نامحدود  انعکاس نظر غالب در محافل   –برای مدتی  دقیقاً  دیدگاهی که 

یاست خارجی ایاالت متحده بوده با این تفاوت که این بار از سوی محافل چپ ابراز شده  س

این گونه برداشت،   از    داریسرمایهبه اصطالح    یایدهاست.  در  امپراتوری »جهانی که 

به طور کامل جای ارزیابی   شودمیدرآمده و توسط دولت ایاالت متحده اداره    «ایاالت متحده

اندیشه  تر پیچیده،  ترنیعی سوی  از  که  را  امپریالیسم  از  چندجانبه  لنین، و  نظیر  ورزانی 

گداف، و امین ارایه شده بود   23د. گیرمیلوکسمبورگ، م 

- حال اگر که پانیچ و گیندن بر عروج امپراتوری سیاسی تأکید نموده و عمدتاً خود را از قید

، اندنمودهنامیده بود خالص    «اقتصادی امپریالیسم  یریشه»بند آن چه که جان هابسن آن را  -و

 
22 Ellen Meiksins Wood, “A Manifesto for Global Capitalism?” in Debating Empire, 61–82; John  
Bellamy Foster, “Imperialism and ‘Empire,'” Monthly Review 53, no. 7 (December 2001): 1-9. 
23 Leo Panitch and Sam Gindin, The Making of Global Capitalism (London: Verso, 2013),  12,  26, 
275; Tony Norfield,  The City (London: Verso, 2017), 14–17; Peter Gowan, The Global  Gamble 
(London: Verso, 1999), 19–38. 
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بوده و بر    گرایی، اما در جهتی کامالً مخالف اینداز فراملی پرریهبحث ویلیام رابینُسن، نظ

را به طور کامل   هالتدو-که گویا سرمایه در عصر جهانی شدن، ملت  این پایه قرار دارد

  ی هاشرکت  یسلطهحذف نموده و به جای آن نظم فراملی نوینی را آفریده است که تحت  

 «یدولت فراملّ »و    «فراملی  دارسرمایه  یبقهط» مستقل قرار داشته، که به رشد یک    ی  فرامل

یسد  نومی  جهانی  داریسرمایه  یبارهای درنظریهامد.  رابینُسن در کتاب خویش به نام  انجمی

ملت»که   عمر  به  تشکّ -گلوبالیزاسیون  اساس  مثابه  به  نظام دولت  در  اجتماعی  حیات  ل 

 24" «دهدمیخاتمه  داریسرمایه

در ه نام  )فصلی از کتاب خود وی ب  «امپریالیسم  ینظریهوراء  »در    2018رابینُسن در سال  

تندباد با  این  کامل  طور  به  است:  هانظریه(،  گفته  وداع  امپریالیسم  کالسیک  حال  »ی  در 

دولتی جا افتاده است -جهانی آن چنان در درون هر ملت  داریسرمایهحاضر، روابط طبقاتی  

دیگر    شدمی خارجی ارایه    یسلطه   یرابطهکه تصویر کالسیکی که از  امپریالیسم به عنوان  

منسوخ شده کلی  ایبا میو    «به  به همراه  که  دیگری  هادهید  و    چونهمی  پیرامون،  مرکز، 

به معنای   داریسرمایه  فراگیربسط     فرجام  »اضافی رها گردد.  از نظر وی  -ربودن ارزش

ی ملی رقیب ]و یا هاسرمایهجهانی بوده ... و وجود   داری سرمایهامپریالیستی    یدورهپایان  

به هیچ روی به معنای امپریالیسم در    داریسرمایه[ کشورهای عمده بر مناطق پیشایسلطه 

به مثابه فرآیندی    «داریمایهسر  یتوسعه  ینظریه»بنابراین، به یک    «مفهوم قدیمی آن نیست.

 25ناپایدار نیاز است. «پویایی مکانی»ی ملی با مشخصهمخصوصاً فراملی و فوق 

 ها گاه دان مارکسیست، گام بزرگی وراء تمامی این دیددر این میان، اما دیوید هاروی، جغرافی

ادعا نمود که جریان حرکت سرمایه آن چنان تغییر جهت داده که    2017برداشته و در سال  

ثروت که به طور تاریخی برای بیش از دو سده از جانب شرق به سمت    یروند تخلیه»گویا  

غرب در جریان بوده ... در طی سی سال گذشته به طور عمده مسیری باژگونه را طی نموده 

امپریالیسم دیگر چندان   یمقولهاز نظر من  »:  راحت گفته است کهخود وی به ص   «است.

نشانی از   توانمیامپریالیسم عمدتاً منتسب به لنین بوده و ن  یایدهاز نظر وی     «ه نیست.موجّ 

به لحاظ   «اهپیرامونی»ل انگاشت  جهان   آن را در کارهای مارکس پیدا کرد.  به عالوه، کُ 

ی در حال هامونیهژه»  ینظریهالً ناروشن بوده، و گویا که  کام  ایایده  اشهایمرز-و-خط

 
24 William I. Robinson, A Theory of Global Capital (Baltimore: Johns Hopkins University Press,  
2004), 44–49; John A. Hobson, Imperialism: A Study (London: James Nisbet and  Company, 
1902). 
25 William I. Robinson, Into the Tempest (Chicago: Haymarket, 2018), 99–121. 

 فراملی تی نگاه شود به:   یسرمایهی تجربی تزِ هارساییپیرامون نا 
“Transnational Capitalism or Collective Imperialism,” Pambazuka News, March 23, 2011; 
Ha-Joon Chang, Things They  Don’t Tell You About Capitalism (New York: Bloomsbury, 2010), 
74–87; 
Ernesto  Screpanti,  Global  Imperialism and the Great Crisis (New York: Monthly Review Press, 
2014), 57–58. 
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ا رریگی مطرح شده قرار است که به عمر تئوکه از سوی جووان  «ییجاجابه ی  هارینی 

 26امپریالیسم خاتمه دهد.  پیرامون مارکسی

منتشر شده بود، هارت و نگری را به   2003که در سال    امپریالیسم نوهاروی در کتاب  

دادن   نشان  کانون»خاطر  کیفترکیبی  دارای  که  امپراتوری  از  شده  و  هایتزدایی  نو  ی 

بوده بسیاری  قرار    «پسامدرن  ستایش  جانبدهدمیمورد  با  را  کتاب  این  وی  از  .   داری 

که گویا قرار است که    بردمین  به پایا  «’اجتماعی-ی نوین اقتصادیهاسیاست‘  امپریالیسم  »

مترقی امپریالیسم  یک  عنوان  آگاهانهبه  اجماع  تحت  جهانی  تر  نظم  جای  به  واشنگتن  تر  

 27ر جاری بنشیند.کامحافظهنولیبرال و نو 

اگرچه مواضع هاروی پیرامون امپریالیسم در طی سالیان قدری نامنسجم بوده است، اما،  

سیستم جهانی امپریالیستی با دستآویز قرار دادن    ینظریههای تالش امروز وی در ردّ  آمدپی

یی متمرکز  جاجابه ی مکانی دایماً در حال هاترکیبای به اصطالح پویاتر که گویا بر  نظریه

را  - سنتی مرکز  یرابطهبوده، و   با    «باژگونه»پیرامون  است.  وی  روشن  ساخته، کامالً 

اصالً هر گونه تالشی برای »که    دهدمیمعاصر توضیح    شدنجهانی  هایگرایشاشاره به  

به نظر وی، تحلیل    «عمومی امپریالیسم بی معنا بود.  ینظریهگنجاندن این همه در نوعی از  

وی     28تئوریک تبدیل شده است.   «بند- و-قید»به نوعی از    اشتمامیتمارکسی امپریالیسم در  

پیرامون را ... به نفع نوعی از  ناپذیر مرکز و  جغرافیای انعطاف»نوایی با ا رریگی  در هم

که گسست از تمامیت   در چنین روندی است  29. کندمی رد  «ترو سیّال ترتارزیابی سرراس

که در   بینیممیبد.  به این خاطر است که  یامیماتریالیستی امپریالیسم ضرورت  - نقد تاریخی

رقمی -دو  یهه منتشر نمود، حتّا در این سیا  2014که وی در سال    داریسرمایههفده تناقض  

 یتوسعه»نیز که وی ارایه نموده جایی برای امپریالیسم در نظر گرفته نشده است.  در فصل  

به امپریالیسم، یا مرکز و پیرامون حتّا یک بار هم اشاره    «نابرابر جغرافیایی و تولید مکان

 
26 David Harvey, “A Commentary on A Theory of Imperialism,” in A Theory of  Imperialism,  
Patnaik and Patnaik, 169, 171; David Harvey, “Realities on the Ground: David Harvey Replies  to 
John Smith,” Review of African Political Economy blog, February 5, 2018; David Harvey, 
“Imperialism: Is It Still a Relevant Concept?” (contribution to discussion on this  topic  presented  
at Center for Public Scholarship, New School for Social Research, New York,  May 1,  2017), 
available on YouTube. 

 امپریالیسم بود.  برای نمونه نگاه شود به:  ینظریهاش موافق البته، دیوید هاروی در کارهای اولیه
“The Geography of Capital Accumulation,” reprinted in  David Harvey, Spaces of Capital (New 
York: Routledge, 2001), 260–61. See also David  Harvey, The Limits to Capital (1982; repr., 
London: Verso, 2006), 439–42. 
27 David Harvey, The New Imperialism (Oxford: Oxford University Press, 2003), 7, 27, 163, 209–
11; Harvey, “Imperialism: Is It Still a Relevant Concept?” 
28 Harvey, “Imperialism: Is It Still a Relevant Concept?”; Harvey, “A Commentary on A Theory of 
Imperialism,” 169. 
29 Harvey, “Realities on the Ground.” 
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طور مستقیم به امپریالیسم لنین اشاره شد به این هدف بوده که  نشده است.  تنها موردی که به  

اهمیت  -انحصاری را، که لنین به امپریالیسم پیوند زده بود، کم  یسرمایهتا نقش ساختاری  

 30جلوه دهد.

از زمانی  و جهانی در طی صد سال پس از جنگ جهانی اول داریسرمایهای بی هیچ شبهه

تا کنون تغییر کرده است.  این   ،امپریالیستی را تدوین نمود  یمرحله که لنین نقد خویش از  

چنین تداوم را  پروسه، اما، باید بر بستر یک دیالکتیک تاریخی نگریسته شود که تغییر و هم

 یمقولهیک    بودهتئوریکی    یمقولهدربر داشته باشد.  امپریالیسم به همان میزانی که یک  

  « عصر امپریالیسم»پیش از این هنوز جا داشت که به    سده- نیم  چهچنانتاریخی نیز هست.   

گداف امپریالیسم نامید، کاری که در واقع م    «عصر طالیی»که آن را    این  و حتّا  هاشاره نمود

م  بریمی کرده بود، امروزه اما کامالً روشن است که ما در دوران امپریالیسم متأخر به سر  

با   ارزش  شدنجهانیه؛  یافتتعمیممالی  -انحصاری  یسرمایهکه  انتقال  جدید  ا شکال  - تولید؛ 

میحطی  ای اقتصادی، نظامی، و زیستهچالش اضافی از کشورهای پیرامون به مرکز؛ و  

 جهانی[   داریسرمایهنظام ]یی که در حال حاضر  هاآنیوند خورده است.  بحرزی پسادوران 

انسانی در  و جامعه های بندیدسته ست آن چنان شدید است که  روروبه با آن    اشتمامیتی 

و هم در اقتصادهای نوظهور   داریسرمایه  یفتهرپیشدر دولت، هم در کشورهای    را  ایتازه

سوی    دریک سو و    درفاشیستی و نئوفاشیستی،    هایگرایش، که با رشد سریع  یجاد نمودها

 دیگر، احیاء سوسیالیسم همراه است.

جاری برای درک  درست  ما از    یمرحلهمتمایز     هایگیویژهبه همان اندازه که آگاهی از  

ار در فازهای پیشین امپریالیسم نیز به همان  زمان حال دارای اهمیت است، پذیرش استمر

ای برای استثمار امپریالیسم بر ابزار جداگانه  اندازه مهم است.  هر کدام از مراحل تاریخی  

و سلب مالکیت در روند انباشت در سطح جهانی متکی بوده است.  کشورهای امپریالیستی  

 داریسرمایه  در کشورهای پیرامون  ند که تا نیروی کار  کنمیدر مرکز  سیستم همواره تالش  

را به نحوی بازسازی نمایند که به استحکام قدرت و روند  انباشت در مرکز سیستم یاری 

ً   مرکز  امپریالیستی    مللبرساند.  هم زمان،   بر سر ایجاد مناطق نفوذ خویش    دیگریکبا    غالبا

به سر   در    داریسرمایهری  استعمار در عصر سوداگ  یاولیه .  دوران  برندمیدر رقابت 

کسب سود از طریق »آزاد نبوده، بلکه بر اساس    یمبادلهی شانزدهم و هفدهم مبتنی بر  هادهس

 
30 David Harvey, Seventeen Contradictions of Capitalism (Oxford: Oxford University Press,  2014), 
135. Harvey says that “rent seeking,” as used by Joseph Stiglitz to refer to the taking of  wealth 
rather than its creation, “is nothing more than a polite and rather neutral-sounding way  of 
referring to what I call ‘accumulation by dispossession'” (Harvey, Seventeen Contradictions  of 
Capitalism, 133). One might say, in turn, that “accumulation by dispossession” is merely a  polite 
and rather neutral-sounding way of referring to what Marx called expropriation (or profit  upon 
expropriation). 
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قمع، به بردگی کشیدن و  به بیگاری کشاندن اهالی بومی  -و-قلع »و هم چنین    «سلب مالکیت،

 31قرار داشت.  «ی وسیعی از آفریقا و آسیا[ برای کار در معادنهاخش]آمریکا، ب

رقابت آزاد به پیشوایی بریتانیا،    یمرحله نوزدهم یا    یسده-استعماری نیم   یدوره بعداً و در  

گرچه بازرگانی آزاد در کشورهای  مرکز اقتصاد جهانی در جریان بود، اما در بخش اعظم  

نابرابر، دزدی علنی و چپاول غالب    یمبادله دنیا که تحت استیالی استعمارگران قرار داشت،  

و به عنوان وزیر امور خارجه در رابطه با    1875، در سال  32رابرت آرتور تالبوت   بود.  

است که به طور  حال که باید منابع ثروت هند خالی شود، بهتر  »هند، اعالم نموده بود که:  

  نایکپات.  آن گونه که اوتسا  «سنجیده»  نه  غارت هند انجام شد، اما   33«.سنجیده انجام شود

از هند به بریتانیا از سال   اضافی-ارزش «یتخلیه »نشان داده است، ارزش با جزییات دقیق 

به    کمدست    «رانهکامحافظهبر اساس یک تخمین بسیار  »به نرخ روز  و    1938تا    1765

  2018تولید ناخالص داخلی بریتانیا در سال  مقایسه شود با میزان که ،بوده وندبیلیون پ 2/9

 34بوده است.  وندبیلیون پ 1/2نزدیک به که 

 یمرحله نوزدهم از اواخر این سده به آن چه که لنین آن را    یسدهاستعماری    داریسرمایه

انحصاری در تمامی    یسرمایهی که با عروج  امرحلهامپریالیستی نامیده بود تحول یافت،  

بزرگهاقدرت افول  داریسرمایه  ی  میان    مونیهژه ،  تنش  افزایش  و  ی هاقدرتبریتانیا، 

.  این شرایط به دو جنگ جهانی  شودمیبر سر تقسیم جهان مشخص    داریسرمایه  یعمده

میان مدعیان رقیب برای سلطه بر قلمروهای اقتصادی منجر گردید.  ایاالت متحده پس از 

عنوان به  دوم  جهانی  دنیای  در    ا ب رقدرت  جنگ  قد    داریسرمایهچارچوب  شرایطی  در 

ید آغاز شده بود.   نام میبرافراشت که جنگ سرد با آن بخش از جهان که خود را سوسیالیست  

متحده،   ایاالت  بیگوییدرازه  رغمبها ب رقدرت  ایدئولوژی های  اصطالح  به  پیرامون  پایان 

ملّیتی،  - چند  یهاشرکت  یپشتوانهبازرگانی آزاد و توسعه، اما یک نظام نواستعماری را به  

گستر  ی نظامی جهانهااهگایدرازی از پ یرشتهبالمنازع دالر بر بازار جهانی، و  یسلطه 

 
31 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 915. On Marx’s concept of “profit  upon 
expropriation” (or profit upon alienation), see John Bellamy Foster and Brett Clark, “The  
Expropriation of Nature,” Monthly Review 69, no. 10 (March 2018): 1–27. 

32 Cecil, the 3rd Marquess of Salisbury-hur Talbot GascoyneRobert Art رابرت آرتور تالبوت گسکویَن -
 سل، مارکی سالزبری سوم. یس

33 Marquess of Salisbury quoted in Paul A. Baran, The Political  Economy of Growth (New  York: 
Monthly Review Press, 1957), 145. 
34 Utsa Patnaik, “Revisiting the ‘Drain,’ or Transfers from India to Britain in the Context of  Global 
Diffusion of Capitalism,” in Agrarian and Other Histories, ed. Shubhra Chakrabarti and  Utsa 
Patnaik (New Delhi: Tulika, 2017), 311. 

ذکر شده که من معادل آن را در سیستم    « تریلیون»دآوری کنم که ارقام مزبور در متن اصلی به  در این جا باز هم الزم دیدم یا]
 )م([  (.1210ام، یعنی عدد )آورده  شودمیاعداد که در ایران به کار برده 
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نهاد.  این پروژه با بیرون    بنیان  –ی بسیاری بوده  امنطقهای  هجنگکه مبدأ مداخالت و    –

 اضافی تولید شده در جهان جنوب همراه بوده است. -کشیدن بخش اعظم ارزش

امپریالیستی برچیده شوند، در - انحصاری  یسرمایهبا عروج   مالی، به جای آن که روابط 

فاز جدیدی از امپریالیسم، یعنی امپریالیسم متأخر نهاده است.     یعرصهحقیقت جهان پا به  

ی  هاتناقضایم، امپریالیسم متأخر ُمعّرف دورانی است که در آن  آن گونه که مشاهده نموده

[ نظام  به  داریسرمایهجهانی  و  [  گردیده  آشکار  عریان  در   یکرهشکلی  اکنون  زمین 

بار آن که اثرات فاجعه  –در معرض خطر قرار دارد    ه انسانگازیستبه عنوان    اشتمامیت

جمعیت جهان است.  این همه الزاماً    یهاخشرترین بپذیآسیببه شکلی کامالً نامتناسب متوجه  

 ی خواهد انجامید.تربزرگسیاسی -به مناقشات جغرا

تعجب نبوده است.    یمایههیچ کدام از این نکات  شدنجهانی یپدیدهتیزبین   گرانتحلیلبرای 

گداف در سال    نوشته بود که: 1992به عنوان مثال، م 

تصور   عموماً  که  چه  آن  موشودمیبرخالف  به  وا،  رشد  میان هابستگیازات  متقابل  ی 

شان افزایش یافته است.  از آن  ، مجاری تنش نیز در میانداریسرمایه و  رپیش ی  هاقدرت 

گذشته، گسترش جغرافیایی سرمایه نیز منجر به کاهش تضادهای موجود میان ملل فقیر و  

 شدن جهانیی از فرآیند  گیربهرهغنی نشده است.  اگرچه معدودی از کشورهای جهان سوم با  

دست یابند، اما  بازرگانی و رشد صنعتی ی زمینهدر  ایمالحظه فت قابل رپیش ند به انستهتوا

شکاف میان کشورهای مرکز و پیرامون کماکان در حال وسعت یافتن بوده است ... اگرچه  

نوآفرینی جهانی  سیاست  و  اقتصاد  در  گلوبالیزاسیون  در فرآیند  اما  داشته،  بسیاری  های 

هیچ گونه تغییری ایجاد ننموده است.  و هیچ گونه    داریسرمایه   کارکرد    هنجارهای اساسی  

دی نیز به آرمان صلح و رفاه نرسانده است. مد
35
 

در عدم پذیرش یک بررسی نقادانه از امپریالیسم در شرایط کنونی جهان   که  حقیقت این است

.  خوردنمایی بسیار عمیق به چشم میای شاهد آن هستیم نوعی از نادان که به طور فزاینده

بدان    و امپریالیسم  «امپراتوری»تاب  همان طور که آتیلیو بوُرن، مارکسیست آرژانتینی، در ک

را در رابطه با تراکم و تمرکز    «های بنیادینیرخساره»پرداخته، امپریالیسم در زمان حاضر  

دازان کالسیک مارکسیستی تشریح پرریهکه توسط نظ دهدمیسرمایه در بُعد جهانی بازتاب 

 یسد که:نو میشده بود.  وی 

]از امپریالیسم به مفهوم لنینی آن[ با تراکم    تازه  یمرحله اکنون بیش از هر زمان دیگری این  

سرگیجه  تسلط  مهم  سرمایه،  پیش  از  بیش  نقش  انحصارات،  صدور    یسرمایهآور  مالی، 

به   تقسیم جهان  نفوذ»سرمایه و  که در    شدنجهانید.  شتاب  گردمی مشخص    «قلمروهای 

اقتصاد  پیش  یسده آخر    چهاریک   امپریالیستی  که ساختار  آن  به جای  پیوست،  وقوع  به  ین 

 
35 Magdoff, Globalization, 4, 41. 
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اش را که ُمعّرف  جهانی را تضعیف نموده و یا این که از میان ببرد، عدم توازن ساختاری 

شماری از  لحاق کشورهای مختلف به آن است برجسته ساخت.  در حالی که تعداد انگشت ا  

برای کنترل     به طور محدود،  کمدست  ،  شان راظرفیت   داری سرمایه   یفته رپیشکشورهای  

فرآیندهای تولیدی در سطح جهانی، فرآیند مالی شدن اقتصاد جهانی و چرخش روزافزون  

شان اکثریت بزرگی از کشورها شاهد رشد وابستگی  ،ند، در مقابلاکاال و خدمات افزایش داده 

زد.  به سامیرا از کشورهای مرکز جدا  ها آنکه  اندبوده ای شدن دّره ترریض به خارج و ع

گلوبالیزاسیون   خالصه،  فرمان   یسلطه طور  و  نموده  تحکیم  را   ی  برامپریالیستی 

داخلی   ،پیرامونی را  یهاریداسرمایه  اقتصادی  از کنترل فرآیندهای  پیش  از  بیش  شان  که 

است.  ساخته ترعمیقناتوان مانده، 
36
 

ند فاز جدید امپریالیسم  کنمی  کاریهم  ووینویسندگانی که با مانتلی ریسمیر امین و بسیاری از  

 یسرمایهیکم سر برآورده به عنوان نظام  - و-بیست  یسدهبیستم و آغاز    یسده را که از اواخر  

در این    37ند. اکردهتعریف   «هیافتتعمیمانحصارات  »   داریسرمایهمالی جهانی یا  -انحصاری

ل درآمد جهان تنها  امپریالیستی است که قریب به چهل درصد از کُ   ترپارچهیکچنین نظام  

یی که از سوی این  هاشبکهدر    هاشرکتی  به پانصد شرکت تعلق داشته، در حالی که بقیه 

در     38ند.دهمیحیات    یادامه  کارپیمانها ایجاد شده گرفتار بوده و صرفاً به عنوان  پیکرغول 

ی ی کاالی جهانی سازمان یافته که نشان دهنده هانجیرهحال حاضر تولید و توزیع به شکل ز

به عهده دارند.  این فرآیند   هانجیرهی مختلفی است که مرکز و پیرامون در درون این زهانقش

فروش جهانی نیروی کار بوده که در خدمت تشدید استثمار نیروی کار  -و-راستا با خریدهم

- د که بخش اعظم ارزشگردمیلب مالکیت از آن در جهان جنوب قرار داشته که باعث  و س

مالی   یسرمایهگیری کنترل امپریالیستی بر  .  اوجگردد  تولید شده توسط شمال غارت  اضافی

تولید ممکن   شدنجهانیر این فرآیند بوده که بدون آن  ناپذیجداییجهانی و ارتباطات از اجزاء  

 39. بودمین

نئولیبرال بودیم که با موفقیت    شدنجهانیهشتاد شاهد رشد    یدههو در  هفتاد    یدهه در اواخر  

ی توانست که کشورها را، به ویژه در جهان جنوب، به فرمانبرداری از قوانین یک گیرچشم

مرکز مالی است، وادار سازد. بنابراین، امپریالیسم  ، قوانین  بازار جهانی، که بنا به تعریف

در نظر گرفت که در آن رکود اقتصادی،    ایدوره در عین حال به عنوان    توانمیرا    متأخر

جهانی  شدنمالی بحران  و  ک  بومی زیست،  ت ر  عنوان  به  حال  گیخورده-همگی  در  های 

 
36 Atilio Borón, “Empire” and Imperialism (London: Zed, 2005), 3. 
37 Amin, Modern Imperialism, 162, 193–95. 
38 John Bellamy Foster and Robert W. McChesney, The Endless Crisis (New York: Monthly  
Review, 2012), 76–77. 
39 Intan Suwandi, R. Jamil Jonna, and John Bellamy Foster, “Global Commodity Chains and  the 
New Imperialism,” Monthly Review 70, no. 10 (March 2019): 1–24. 
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برگشت و  ظاهر  گسترش  انباشت     اندشدهناپذیر  نظام   خود   از  انحصاری    داریسرمایهکه 

 جوید.اش را در نئولیبرالیسم میتوجیه ایدئولوژیکر بوده و  ناپذیجدایی

ی پایین  هاهزینهمند   ، استثمار روشحاضر  یسدهدر    ه و مالیّهشدجهانی تولید  وجه متمایز  یک  

ها به  مزددستد که  گیرمیاز این واقعیت سرچشمه    خود  که ، بوده  واحد  کار در جهان جنوب

دلیل بسیار   ( ارتش عظیم 1: )اندشده جهان شمال نگاه داشته  شان در  از مشابه  ترپایینسه 

در    یذخیره کار[  ]نیروی  )  یوهله جهانی  است؛  مستقر  جنوب  در  وجود 2نخست   )

یی نیروی کار میان کشورها، به ویژه از کشورهای فقیر  جاجابهی بسیار برای  هایتمحدود

نُرفیلد، اقتصاددان و   تونی  40( اجبار فشارهای امپریالیستی در گذشته و حال. 3به غنی؛ و )

استراتژی   اجرایی و رییس بخش  بانک  یمبادلهمدیر  از  پیشین یکی   یعمدههای  خارجی 

 :گویدمیاروپایی در این باره 

که   واقعیت  کشورهای    مزددست این  در  از   تربیش   داری سرمایه  ییافتهتوسعه کارگران 

شان در کشورهای فقیرتر است بر کسی پوشیده نیست.  اما، میزان تفاوت در میانگین همتایان

ر باشد.  این اختالف صرفاً به بیست درصد و یا  آوشگفتید بسیار  توان می هاست که مزددست 

  20ا  ، یا حتّ 10،  5،  2های  پنجاه درصد و امثالهم خالصه نشده، بلکه سخن بر سر ضریب

و فقیرتر است.  تئوری اقتصادی جریان   ترنی ها در کشورهای غدمزدست برابر میان سطح 

بارآوری    ترنیکه با توّسل به این استدالل که گویا کارگران کشورهای غ  کندمی مسلط سعی  

متربیش و  تحصیالت  سطح  از  داشته،  سطح  هاهارت ی  با  و  بوده،  برخوردار  باالتری  ی 

برابری را توضیح داده و توجیه کند.  اما، کار دارند این نا - و - سر  آوری هافنباالتری از  

تولیدات   بخش  کارگران  از  بسیاری  که  واقعیت  این  با  وجه  هیچ  به  مزبور  توضیحات 

نامستقیم، در استخدام    ایخانه کار یا  عمده   یهاشرکت در کشورهای فقیر، به طور مستقیم 

با   و عموماً  داشته  غآوری هافنقرار  کشورهای  در  مشابه  سازگار کن میکار    ترنیی  ند، 

نیست.
41
 

شان( در کشورهای فقیر بر همان  انکارپیمانی خارجی )یا  هاملیّتی-روند تولید توسط چند

ی بسیار مشابهی متّکی است که در اقتصادهای ثروتمند به کار  آوری هافنو یا    آوری هافن 

ی واحد  کار در  هانههزیامد.  نتیجه این است که  انجمیگرفته شده که به بارآوری مشابهی  

کار تولیدات  و    ایخانهبخش  اندونزی،  هند،  چین،  نوظهور   اقتصادهای  اصطالح  به  در 

درصد میزان آن در ایاالت   43، و  62،  37،  46به ترتیب معادل    2014مکزیک در سال  

 
40 On the global reserve army, see Foster and McChesney, The Endless Crisis, 125-54. 
41 Tony Norfield, “T-Shirt Economics: Labour in the Imperialist World Economy,” in  Struggle in 
a Time of Crisis, ed. Nicolas Pons-Vignon and Mbuso Nkosi (London: Pluto, 2015), 23–28; John  
Smith, Imperialism in the Twenty-First Century (New York: Monthly Review  Press, 2016), 13–
16. 
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است.  بوده  حاهاملیّتی-چند   42متحده  به  امر  این  ق ب ل  از  شمال  در  مستقر  سود  هاشیه ی  ی 

دست  ناخال هنگفتی  کُ یامیص  مثال،  برای  تی  یهزینه ل  بند.   در سال  تولید یک  که  شرت 

تولید شده بود   (H&M)بنگالدشی برای کمپانی هنس و موریتز    کارپیمانتوسط یک    2010

درصد قیمت فروش نهایی آن در اروپا بود.  در این میان، کارگران بنگالدشی که    27معادل  

  روزانه   ساعت کار  12تا    10یورو برای    36/1ند حقوقی معادل  کردمی در این کارگاه کار  

که در    2009در سال    فونآی سود ناخالص حاصل از فروش    یحاشیه    43ند.کردمیدریافت  

ی سود ناخالص در  هاشیهیابی حاوسعت   44درصد بود.   64  از  مونتاژ شده بود بیشچین  

شتابان تولید گردیده است.     شدن جهانیفروش نیروی کار جهانی منجر به  -و -پیوند با خرید

(  شودمیسهم کشورهای در حال  توسعه )که اقتصادهای به اصطالح نوظهور را نیز شامل  

درصد در    83به    1980درصد در سال    52در جهان از میزان  تعداد مشاغل صنعتی    لّ از کُ 

 45افزایش یافت. 2012سال 

شکل   در  تولید  از  بزرگی  بخش  عبارتی    بازو-طول    یکارپیمانامروزه،  به  ای هروشیا 

- خدمات  کاریپیمانز، سپردن امتیاز،  غیرسهامی تولید )مانند اجاره )لیزینگ(، اعطای مجوّ 

شده که عبارت از نوعی حالت بینابینی میان    سپاریبرون  به کشورهای پیرامونی   مدیریت(

به دست چندگذارسرمایه از    هاملیّتی-ی مستقیم خارجی  عواید حاصل  است.   بازرگانی  و 

بیلیون دالر   2بالغ بر    2010تولید در سال    فروش محصوالت تولید شده به روش غیرسهامی  

 46بوده است. 

ایالبته،   که  مراد  بگوییم  که  نیست  زتمامی  ن  از -ینجیرهتولید   در حال حاضر  که  ارزش 

ای  هروشیا   کاریپیماندر ا شکال  ،بردمی بهرهی پایین واحد  کار در جهان جنوب هاهزینه

ی مستقیم گذارسرمایهر آن، یعنی  تسنتی.  فعالیت بسیاری کماکان به شکل  دباشمیغیرسهامی  

تنها در سال  شودمیانجام    هاملیّتی-خارجی توسط چند متحده  ایاالت  درآمد  برای مثال،    .

ی خارجی، سهام، اوراق قرضه،  هاکمپانیمرزی در  ی برونهاریگذاسرمایهاز محل    2013

های  میلیارد دالر بالغ گردید، در حالی که در همان سال مقدار پرداختی  4/773و غیره، به  

  9/564ان خارجی در ایاالت متحده مجموعاً  گذارسرمایهاری  کایاالت متحده به ازاء بستان

 
42 Suwandi, Jonna, and Foster, “Global Commodity Chains and the New Imperialism,” 14–15. 
43 Norfield, “T-Shirt Economics,” 25–26. 
44 Foster and McChesney, The Endless Crisis, 140–41. 
45 International Labour Organization, Table 4a. Employment by Aggregate Sector (by Sex), in  Key 
Indicators of the Labour Market (KILM), 8th ed. (Geneva: International Labour Office,  2014); 
“Economic Groups and Composition,” United Nations Conference on Trade and  Development, 
http://unctadstat.unctad.org. 
46 United Nations Conference on Trade and Development, “Non-Equity Modes of  International  
Production and Development,” in World Investment Report, 2011 (Geneva: United Nations, 
2011), 123, 132. 
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میلیارد دالر در این میان نصیب   209میلیارد دالر بود، که در نتیجه سود خالصی نزدیک به  

این مبلغ معادل   از کُ   35ایاالت متحده گردید.  به عنوان مقایسه،  ی گذارسرمایهل  درصد 

ان سال بوده است.  البته باید توجه داشت که بخش  خصوصی داخلی در ایاالت متحده در هم

باران و     47.شودمیاضافی منجر    یسرمایهاین امر تنها به شتاب گرفتن مشکالت جذب  

ی خارجی، بیش گذارسرمایهنوشته بودند که، "   انحصاری   یسرمایه در    1966سوییزی در  

کارآترین وسیله برای انتقال اضافی تولید شده در داخل باشد،  -از آن که مفّری برای ارزش

است.  البته، تحت   گذارسرمایهکشور    داخل  مرزها به  از  اضافی تولید شده در بیرون-ارزش

ی خارجی به جای کمک به حل مشکل جذب  گذارسرمایهچنین شرایطی کامالً محرز است که  

 48."شودمی به حادتر شدن آن  منجر اضافی-ارزش

عوامل دیگری نیز در انتقال ارزش از کشورهای در حال توسعه دخیل بوده، که از جمله 

  7/1به بیش از    2012از فرار سرمایه از جهان جنوب نام برد که تنها در سال    توانمی

ستد مالی میان جهان شمال -و-در واقع، هر شکلی از داد   49. شودمیبیلیون دالر تخمین زده  

  " یا به ستانیتوسل به دارایی  است که مارکس آن را "سودبری باو جنوب حاوی عنصری  

 یگفتهیا این که به     50د.باشمیی روابط قدرت نابرابر  دزدی نامیده که نشان دهنده  صراحت،

اقتصاد  »  مالیّهنُرفیلد،   مابقی  از  درآمد  کشیدن  بیرون  جهت  غنی  کشورهای  برای  راهی 

انتشار یافته بود، حجم ثروت خالصی که   2015  براساس گزارشی که در سال   51« دنیاست.

بیلیون دالر بوده    2شده بالغ بر    جاجابهاز کشورهای در حال توسعه    2012تنها در سال  

هایی ییجاجابهاست.  بخش بزرگی از این مبلغ به طور غیرقانونی انتقال یافته و مستقل از  

های حسابصورت  تقلّبی  ه، اگر صدورنابرابر نهفته است.  از آن گذشت  یمبادله بوده که در  

 52بیلیون دالر خواهد زد.  3تکراری در نظر گرفته شود، این مبلغ سر به 

نابرابر میان   یمبادلهوجود روابط    یواسطه یی پنهان  ارزش به  جاجابه برای برآورد میزان  

قادر   را  تا  سامی جهان جنوب و شمال که شمال  ازاء پرداخت مزد  »زد که  ، کار  ترکمبه 

 
47 Norfield, The City, 9, 169; Federal Reserve Bank of St. Louis Economic Research,  FRED,Net 
Domestic Investment: Private: Domestic Business, accessed May 18, 2019;  Stephanie E. Curcuru 
and Charles P. Thomas, “The Return on U.S. Direct Investment at Home  and Abroad,” 
International Finance Discussion Papers, no. 1057, Board of Governors of the  Federal Reserve 
System, October 2012. 
48 Paul A. Baran and Paul M. Sweezy, Monopoly Capital (New York: Monthly Review Press,  1966), 
107–08. 
49 Dev Kar and Guttorm Schjelderup, Financial Flows and Tax Havens (London: Global  Financial 
Integrity, Norwegian School of Economics, 2015), 19; Jason Hickel, The Divide (New  York: W. W. 
Norton, 2017), 27. 
50 Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 30 (New York: International, 1975), 59. 
51 Norfield, The City, 76. 
52 Kar and Schjelderup, Financial Flows and Tax Havens, 15–17. 
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یکی از رویکردها که     53ی متعددی انجام شده است.هابررسیبه دست آورد،    «یتربیش

دا کارگیری  به  بوده،  پیشگام  آن  از  استفاده  در  کانادایی،  اقتصاددان  ی هاده گرنات کوهال، 

نشان دادن این نکته  هاده به برابری قدرت خرید است.  هدف از به کار گرفتن این دا مربوط

با توجه به تفاوت    –است که نیروی کار مستتر در  محصوالت صادراتی از جهان جنوب  

 یپایهبه درستی ارزش نیروی کار را بر    –ی اسمی و رسمی مبادله  هانرخموجود میان  

سن هکل در این  زد.  توضیحات جیسامیوظهور منعکس نقدرت خرید محلی در اقتصاد ن

 ر است: گروشنمورد بسیار 

روشی که کوهال برای ]بررسی ارزش حقیقی[ کاالهای صادراتی ]از جهان جنوب[ به کار  

]ارز[ است.  نرخ واقعی    یمبادله ی رسمی و واقعی  هانرختفاوت میان    یبهد محاسگیرمی

به تعریف، نرخ بنا  باشد.     یمبادله،  است که در آن قدرت خرید محلی در نظر گرفته شده 

به    1رسمی میان دالر ایاالت متحده و روپیه هند    یمبادلهکه نرخ    کنیممی برای مثال، فرض  

ه هند کاالیی ک کنیممی.  حال فرض [روپیه هند 50دالر ایاالت متحده =  1یعنی، ]باشد  50

  ی مبادله روپیه به ایاالت متحده صادر نموده و ]بنابراین بر اساس نرخ    1000را به ارزش  

در ظاهر، کامالً عادالنه به    کمدست  .  این مبادله،  کندمیدالر دریافت    20رسمی[ به ازاء آن  

واقعیت    .  مشکل، اما، در این جاست که نرخ رسمی مبادله کامالً دقیق نیست.  رسدمینظر  

دالر کاالیی است ]که    1از معادل    تربیش روپیه در هند بسیار    50این است که قدرت خرید  

دالر جنس خرید.     2به ایاالت متحده صادر شده است[.  برای مثال، شاید بتوان با آن معادل  

دالر    ]  25به    1از این رو، نرخ واقعی مبادله، بر حسب قدرت خرید، باید چیزی معادل  

در نظر گرفته شود.  پس، وقتی که هند کاالیی به ارزش    [روپیه هند  25ت متحده =  ایاال

، در حقیقت، اگر بر حسب قدرت خرید در  کندمی روپیه را به ایاالت متحده صادر    1000

دالر را صادر نموده است.  در   40هند محاسبه شود، آن گاه باید گفت که هند کاالیی معادل 

دالر دریافت نموده که بر حسب نرخ واقعی تنها معادل   20امله تنها  حالی که، هند در این مع

و رسمی    500 نرخ واقعی  میان  تحریف موجود  به سبب  دیگر،  به عبارت  است.   روپیه 

دالر بیش از آن چه که دریافت نموده صادر کرده است.  اگر   20مبادله، در این معامله هند 

گفت که ارزش کاالهای صادراتی    توانمی،  بخواهیم به این قضیه به شکل دیگری بنگریم

.  یا به عبارت دیگر، مزد نیروی  کندمی هند بیش از قیمتی است که در بازار جهانی دریافت  

است. ترپایین کندمیکار در هند نسبت به ارزشی که تولید 
54
 

ا بنابراین، نتایجی تجربی کوهال که با اتکاء به اصل برابری قدرت خرید به دست آمده ر

به عنوان یک مقیاس تقریبی از میزان ارزشی دانست که در کشورهای جنوب تولید    توانمی

نابرابر به کشورهای شمال انتقال یافته است.  بدین طریق بود   یمبادله  یپایهشده، ولی بر  

بیلیون دالر    75/1بالغ بر    1995که وی توانست میزان ارزش تولید شده را تنها در سال  

 
53 Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1981), 345. 
54 Hickel, The Divide, 290–91. 
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تولید ناخالص    لّ چهارم کُ -ف زیان هنگفتی است که تقریباً معادل یک تخمین بزند، که معرّ 

  55. بود (OECD)اقتصادی   یتوسعهو  کاریهمسازمان  یحوزهداخلی کشورهای خارج از 

ی مختلف مورد پرسش قرار داد،  هانبهاین گونه برآوردهای تجربی را از ج  توانمیاگرچه  

تردید به    توانمین  56«رانت امپریالیستی»عظمت    یدرجه اما در مورد واقعیت زیربنایی یا  

 خود راه داد. 

که   مبنای  »این  بر  ]که  شمال  به  جنوب  از  ارزش  کالن   صورت   یمبادلهانتقال  نابرابر 

د[ در آمار مربوط به تولید ناخالص داخلی، بازرگانی، و جریان سرمایه به کلی غیب پذیرمی

شمال در    «تصاحب»دقیقاً به این خاطر است که ارزش تولید شده در جنوب به    «شودمی

درآمد،  آیدمی منابع  تمامی  از  .   اجارهمزددستاعم  حا، سود،  از  که  بهره  یا  ی هاشیهبها، 

صرفاً به عنوان ارزش افزوده   شودمیهنگفت سود ناخالص به ازاء تولید در جنوب حاصل 

 57.شودمیدر جهان شمال ثبت شده و به حساب تولید ناخالص داخلی شمال ریخته 

از طریق   اب  سپاریبرونالبته، سودهای کالنی که  دیگر  به و  ارزش جهانی  زار تصاحب 

.   کندمیتشدید    تربیشاضافی را    یسرمایهمشکالت موجود بر سر راه جذب    آیدمیدست  

ی مالیاتی درآورده و به ابزاری برای انباشت  هاگاهبخش اعظم رانت امپریالیستی سر از گریز

کز بوده، و  و افراد ثروتمند متمر  هاشرکتد که در دست معدودی از  گردمیثروت مالی بدل  

ی، و رشد در ایاالت متحده و دیگر کشورهای  گذارسرمایهبه طور عمده از فرآیند تولید،  

خارج   نو   58.شودمیامپریالیستی  به  مسئله  به    یبهاین  رکود   تروخیمخود  ُمعضل  شدن 

 
55 Gernot Köhler, “The Structure of Global Money and World Tables of Unequal Exchange,”  
Journal of World-System Research 4 (1998): 145–68; Gernot Köhler, Global Keynesianism: 
Unequal Exchange and Global Exploitation (New York: Nova Science, 2002), 43–100; Gernot  
Köhler, “Unequal Exchange 1965–1995,” November 1988; Hickel, The Divide, 290–91. Zak Cope, 
relying on a number of different ways of calculating the transfer of value via unequal  exchange, 
came up with figures for 2009 of $2.6–4.9 trillion depending on the method used.  Zak Cope, 
Divided World Divided Class (Montreal: Kersplebedeb, 2012), 262. 
56 Amin, Modern Imperialism, 223–25. 
57 John Smith, “Marx’s Capital and the Global Crisis,” in The Changing Face of  Imperialism, ed. 
Sunanda Sen and Maria Cristina Marcuzzo (London: Routledge, 2018), 43-45; Imperialism in  the 
Twenty-First Century, 252; Tony Norfield, “Imperialism, a Marxist Understanding,” Socialist 
Economist, March 22, 2019. On the wider issues of value capture, see Mariana Mazzucato,  The 
Value of Everything (New York: Public Affairs, 2018). 

مالیاتی  هاگاه ی کالن در گریزها سرمایه، وجود  اندشده ای کاراییب واقع  که عمدتاً در دری  «های گنججزیره »نقش   58 ی 
 زد.  در این باره نگاه شود به: سامیمرزی را برجسته برون

Nicholas Shaxson, Treasure Islands (New York: Palgrave-Macmillan, 2011). 
)یعنی نقش سنتی سرمایه( از یک سو و انباشت ثروت از سوی دیگر  ی/رشد  گذارسرمایهتوماس پیکتی نیز بر رشد شکاف میان  

 تأکید نموده است. نگاه شود به: 
Thomas Piketty, Capital in the Twenty-First Century (Cambridge, MA: Harvard University Press, 
2014). 
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اقتصادی، ی، رشد ُکند  کاربییی هم چون ظرفیت مازاد،  هانشانهامد که با  انجمیاقتصادی  

 د.گردمیی مالی ادواری مشخص هاحبابو   هانانابرابری فزاینده، و بحر

نخست    یمؤلّفهمتمایز است.     یمؤلّفهسمیر امین، رانت امپریالیستی دارای دو    نظرنقطهاز  

د.  دومین مؤلّفه  گیرمیرانتی است که از استثمار امپریالیستی نیروی کار در جنوب نشأت  

عی کشورهای جنوب و بدین ترتیب نقض حق حاکمیت این کشورها توسط غارت منابع طبی

دوملیّ - چند  یهاشرکت و  اگرچه،  هالتتی  است.   امپریالیستی  رانت    یمؤلّفهی    نخست  

ی بوده، اما، شکل دوم رانت  گیرهدر اصول، از نظر ارزشی قابل انداز  کمدست  امپریالیستی،  

ی اندازدستاستفاده )و    مبادله در ارتباط با ارزش    ارزش  امپریالیستی، به این سبب که به جای  

وی در عین حال     59ی نیست. گیره سرمایه بر هدایای رایگان طبیعت( قرار داشته، قابل انداز

مارکس    کند میتأکید   تناقضات  هاشیوهکه  ادراک  برای  را  امپریالیسم    بومیزیستیی  و 

 مطرح نموده بود.  بومیزیست

.  براساس یک  زندمیای دست  کنترل منابع استراتژیک به تالش سرسختانهامپریالیسم برای  

خود را به طور مستقیم   یپایهی  درصد از بودجه   16برآورد، ارتش ایاالت متحده نزدیک به  

گداف نیز به     60. کندمیجهانی نفت صرف   یعرضه تنها برای حفاظت از   همان طور که م 

انداز ه که در رابطه با میزان بستگی متقابل میان ارتش و  درستی بر آن تأکید داشت، هر 

به هیچ وجه مبالغه آمیز نخواهد بود.  حفظ صاحبان منافع در بخش منابع طبیعی بگوییم، 

برتری نظامی نقش مهمی را در رابطه با تمامی مسایل مربوط به تأمین مناطق نفوذ اقتصادی 

 . کندمیو منابع استراتژیک ایفاء 

به طور  ملیّ -چند  یهاشرکت و سیاسیناپذیجداییتی  مالی  قدرت  به  نظامی کشورهای  -ری 

حیات نبوده، و    یادامهلحظه نیز قادر به  ند؛ امری که بدون آن یک  اخوردهشان گره  متبوع

از میان صد  شاتوان است.   آن  به  وابسته  به رقابتی مؤثّر در سطح جهانی  ن برای ورود 

تنها به شش کشور ایاالت متحده، بریتانیا،   هاآنچهارم  -شرکت غیرمالی برتر جهان تعداد سه

 فیلد:رنُ  یگفتهبنا به   فرانسه، آلمان، ژاپن، و سوییس تعلق دارند.

کاال یا خدمات،    یعمده  یکننده اندازه یا قدرت رقابت، و یا حتّا اهمیت جهانی به عنوان تولید  

[ اگرچه  نبوده،  امپریالیستی  کمپانی  یک  تمایز  سبب هاکمپانیموجب  به  امپریالیستی[  ی 

ی بزرگی خواهند بود.  آن چه که به درستی  هاکمپانیغالباً    ،برخورداری از مزایای بسیار

متمایز   را  دولتسامیآن  یک  حمایت  از  برخورداری  معّی - زد  نیرومند  اقتصاد  ملت  در  ن 

و   بوده،  کشور  وربهرهجهانی  آن  در  استقرار  علت  به  که  است  مزایایی  تمامی  از  ی 

دی باعث تمایز  .  به همین ترتیب، آن چه که از نظر اقتصاشودمی ش  امپریالیستی شامل حال 

 
59 Amin, Modern Imperialism, 110–11. 
60 “The Military Cost of Defending the Global Oil Supply,” Securing America’s Future  Energy, 
September 21, 2018. 
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عمال زور در اقتصاد جهانی از جانب  د توان آن کشور در ا  گردمییک کشور امپریالیستی  

خودی است.   «ملی» داریسرمایهی هاکمپانی
61
 

 روز فرجام 

  یدورهدر    62تر از همیشه است.امروزه امپریالیسم در اهداف خویش متجاوزتر و سهمگین

  بومی زیسترو به افول ایاالت متحده، به همراه زوال اقتصادی و    یسلطه کنونی که شاهد  

پنتاگون که از حمایت کامل تتراپوس ایاالت متحده/کانادا، اروپا، و  -نفت-هستیم، رژیم دالر 

سیاسی -ژاپن برخوردار است، تمامی توان نظامی و مالی خویش را برای کسب مزایای جغرا

است که کشورهایی را که در    رژیم این  اساساً هدف   63د.گیر میاقتصادی به کار  -و جغرا

 زمانهم مراتب جهانی قرار دارند بیش از پیش مطیع ساخته، در حالی که  ی پایین سلسلههادهر

چوب الی چرخ اقتصادهای نوظهور گذاشته، و تمامی کشورهایی را که قوانین نظم مسلط  

کشورهای تتراپوس کماکان وجود  درونی در    ضادهای.  تازدارند سرنگون سگذمیرا زیرپا  

داشته، اما در حال حاضر نه تنها به این دلیل که ایاالت متحده از نیروی مقاومت ناپذیری  

برخوردار بوده، بلکه هم چنین به خاطر احساس نیاز برای مهار چین و روسیه که به عنوان  

گذاشته شده است.    ند، موقتاً مسکوتشو میخطری جدی برای نظم مسلط امپریالیستی انگاشته  

مالی جهانی در اقتصاد سیاسی این دو کشور، به -انحصاری  یسرمایهدر چین و روسیه،  

مسلط   گاهجای فاقد  ان ملی  دارسرمایهدر ترکیب با  دالیلی متفاوت اما به لحاظ تاریخی مرتبط،  

 یهاتحادیمشاهده نمود.  در ضمن،    توانمی  64بوده، امری که در مابقی کشورهای بریکس 

مرکزگریز که از بطن رکود اقتصادی و عدم ثبات   هایگرایشاروپا، به دلیل رویارویی با  

ناشی از عواقب عملیات امپریالیستی در مناطق مجاور، به ویژه خاورمیانه و شمال آفریقا،  

 . بردمیدر تشتّت به سر 

که   است  شرایطی  چنین  برتحت  ما  عالوه  و  طبیعی،  منابع  زانرژی،  به  ی هانجیرهلیّه 

.   شودمینگریسته    راهبُردی-از دیدگاه نظامی  ایفزایندهبه طور    تأمین/ارزش جهانی نیز  

د در مرکز این نظم گردمیبر اروپا و ژاپن ا عمال    دژ آمریکاناپایداری که توسط    مونیهژه

تمام عیار    یسلطهایاالت متحده راهبُرد    در حال حاضرجهانی در هم تنیده قرار گرفته است.   

دنبال    استیالی  که نه تنها  کندمیرا دنبال   نظر داشته، بلکه در عین حال به   ّ د  م  نظامی را 

 
61 Norfield, The City, 123, 126. 

 تجاوزگری امپریالیسم پس از فروپاشی اتحاد شوروی، نگاه شود به:  پیرامون تشدید خویِ 62
John Bellamy Foster, Naked Imperialism (New York: Monthly Review Press, 2006). 

که در این رابطه از شورای روابط خارجی سرچشمه    راهبُردیاحیاء جنگ اقتصادی است.  در مورد    ،اقتصاد-مراد از جغرا 63
 د، نگاه شود به: گیرمی

Robert D. Blackwill and Jennifer  M. Harris, War by Other Means (Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 2016). 
64 BRICS (Brazil, Russia, India, China, and South Africa). 
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شرایطی   آن هم در  -د  باشمی  جهان  «انرژی  بر  سلطه»تکنولوژیک، مالی، و حتّا    یسلطه 

 65. یدنما میید الوقوعی سیّاره را تهدی قریبکه فاجعه

نئوفاشیستی به عنوان راه حل طبقاتی    های گرایشدر چنین شرایط رو به وخامتی است که  

از    ایپروسهیعنی    –  اندآوردهمالی بار دیگر سر بر-انحصاری  یسرمایهنهایی   که حاکی 

میان   و    یسرمایهائتالف  خردههاالیهبزرگ  زیرین  ارتجاعی  است.ب-ی    66ورژوازی 

در نئوفاشیسم مستحیل گشته که بستر مناسبی را برای رشد   ایهفزایندنئولیبرالیسم به طور  

کینه ناسیونالیسم  و  فراهم  نژادپرستی  جنبشسامیتوز  صلح زد.   ضدطلبانههای  -ی 

از    داری سرمایهمرکزی    یهسته امپریالیستی، حتّا در شرایط احیاء چپ نیز در بخش اعظم  

 67زد.سامیتماعی را مطرح اند، که بار دیگر پرسش امپریالیسم اجمیان رفته

گداف در این باره این گونه اشاره کرده رسدمیبسیاری از این چیزها آشنا به نظر  البته، .  م 

 بود:

زیستی هم   داریسرمایهمرکزی فرآیند    یهسته نیروهای مرکزگرا و مرکزگریز همواره در  

، به طوری که گاهی این و زمانی آن دیگری ]نیروی[ غالب بوده است.  از این رو،  اندشته دا

 جا جابه یی از نزاع و خشونت  هادوره گرایی به طور متناوب با  یی از آرامش و هم هادوره 

کار این تناوب عموماً هر دو شکل اقتصادی و نظامی مبارزه را شامل  - و-د.  سازگردمی

گان تحمیل  جادله پیروز میدان بوده و تسلیم و رضا را بر بازندهم  ین طرف  ترقوی بوده که  

از مناقشات برای    ایتازه دور    ،.  اما دیری نخواهد پایید که به سبب رشد ناموزونکندمی

بار دیگر آغاز گردد. مونیهژه کسب 
68
 

ای بوده که یا در فاجعه   داریسرمایه امپریالیسم متأخر، اما، ُمعّرف مقصد  تاریخی نظم جهانی  

امد.  وضعیت اضطراری امروزین سیستم انجمیجهانی فرو رفته و یا به آغاز انقالبی نوینی  

ضرورتی   69« دی به طور عامآزا »همگانی برای نیل به    یدیرینه  یمبارزهعمومی زمین به  

انقالبی    یمبارزهبخشد.   تازه می باید که بر اساس تدوام  مقاومت  آن  بشر به مفهوم وسیع 

ریزی شده و سرنگونی امپریالیسم به عنوان ی مردم در جهان جنوب پایههادهکارگران و تو

کارگر در کشورهای   یبقههدف اساسی و نخستین آن باشد.  ط  داریسرمایهتجلی جهانی  

کشورهای توانمین  داریسرمایهمرکز   در  کار  نیروی  که  آن  مگر  یابد  دست  آزادی  به  د 

 
65 Donald Trump, “President Trump Vows to Usher in Golden Era of American Energy  
Dominance,” June 30, 2017, http://whitehouse.gov. 
66 See John Bellamy Foster, Trump in the White House (New York: Monthly Review Press, 2017). 
67 On the history of social imperialism, see Bernard Semmel, Imperialism and Social  Reform  
(Garden City, NY: Doubleday, 1960). 
68 Magdoff, Globalization, 4–5. 
69 Marx and Engels, Collected Works, vol. 1, 180. 
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ای که سوسیالیسم مارکس، یعنی جامعه   70پیرامون آزاد شده و امپریالیسم از میان رفته باشد. 

د بنا گردد.  تمامی روابط  توانمیها به طور جهانی  ، تن کندمیپایدار انسان را تضمین    یتوسعه

آمیز، و استثماری باید از میان برچیده شده، و بشریت باید در نهایت امر با  محدود، تبعیض

71گردد.  روروبهاش با زمین اش و یگانه بودننوعانادراکی روشن به روابط خویش با هم

 
ای امپریالیستی، تولید و فروش  هجنگیک جنبش رادیکال کارگری ]در کشورهای شمال[ بدون مخالفت تزلزل ناپذیر با  » 70

اقتصاد محلی و حیات روزمره، وطن به درون  ارتش  نفوذ  زیر پرچمتسلیحات،  ها و سرودهای ملی، و شعار حمایت  پرستی 
کارگر    یبقهیونالیسم در جهان شمال مرضی است که به اتحاد جهانی طهمگانی از نیروهای نظامی، واقعیت نخواهد یافت.  ناس

 «. زندمیی رهایی بشریت است لطمه که الزمه
Michael D. Yates, Can the Working  Class Change the World? (New York: Monthly Review Press, 
2018), 160. 
71 Karl Marx and Friedrich Engels, The Communist Manifesto (New York: Monthly Review Press, 
1964), 7. 
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 امپریالیستی نوینساختار  - گفتار ششم

 

انحصارات فراگیر است.  مفهوم این جمله به   داریسرمایهیک    معاصر  داریسرمایهنظام  

واقع این است که در شرایط کنونی انحصارات دیگر به عنوان جزایری )هر اندازه هم که  

و در نتیجه به طور  –غیرانحصاری  یهاشرکتمهم باشند( نیستند که در میان اقیانوسی از 

بالطبع تمامی  ظاه  –نسبی خودگردان   ی هاسیستمر شوند، بلکه یک نظام همبسته بوده که 

ا  کوچک و متوسط، و حتّ  یها شرکتتولیدی را زیر کنترل خویش درآورده است.  امروزه، 

ی  هاشبکه  توسط  ، جملگینبوده  هاانحصاری-که رسماً در مالکیت چندهم  بزرگی    یهاشرکت

در نتیجه، از میزان     .اندشتهگ   سو محاصره  از هر  مهار، که به دست انحصارات ایجاد شده،

کاسته شده است. این واحدهای تولیدی به    ایمالحظه به نحو قابل    هاشرکت خودگردانی این  

 ی مرحله.  این نظام  انحصارهای  فراگیر حاصل اندشدهانی برای انحصارات تبدیل کارپیمان

ی هشتاد و نود تحول  هادههدر    در تمرکز سرمایه در کشورهای تتراپوس بوده که  ایتازه

 یافت.

 شدنجهانیند.   شومیبر اقتصاد جهانی نیز مسلط    زمانهماین انحصارات فراگیر به طور  

ی مولّد   هاظامخویش بر ن  مهارند که از طریق آن  اداده خود به قواعدی    هااین نامی است که  

 ایتازه  یمرحلهند.  این چیزی جز  کن میجهانی را ا عمال    داریسرمایهکشورهای  پیرامونی   

 از امپریالیسم نیست. 

ه، به مثابه یک نظام، کسب رانت  انحصاری را  شدجهانیانحصاری فراگیر و    داریسرمایه

- ، رانتی که از سوی این انحصارات بر ارزشکندمیی انحصاری تضمین  هاکمپانیبرای  

.  مادامی کندمیسرمایه از طریق استثمار نیروی  کار انباشت    که  شودمیاضافی انبوهی بسته  

[ جهانی باشد، این  داریسرمایهکه میدان عمل این انحصارات کشورهای پیرامونی  نظام  ]

رانت    رانت   مفهوم  به  دقیقاً  انباشت    انحصاری  فرآیند  نتیجه،  در  بود.   امپریالیستی خواهد 

زیر نفوذ بیشینه کردن   –مامی اشکال تاریخی آن است  در ت  داریسرمایهکه معّرف    –سرمایه  

 د. گیرمیانحصاری/امپریالیستی قرار  رانت  

ی مداومی قرار دارد  هاالشیی در مرکز ثقل  انباشت  سرمایه در پشت  سر ت جاجابه این چنین 

انحصاری صورت گرفته، که   که برای تمرکز دادن به درآمد و ثروت، و افزودن بر رانت  

آ توسط اوماحصل  انحصاری را به دست  -ی چندهاروهیی که کنترل گهالیگارشین عمدتاً 

غیرانحصاری، تصاحب   یسرمایه، به زیان درآمد نیروی کار و حتّا به زیان عایدات  اندگرفته

نظام   شدنمالیخود منشاء   یبهترازی که همواره در حال رشد بوده به نو هم-.  این ناشودمی

تولید شده دیگر    اضافی  -از ارزش  ایفزایندهد.  منظور من این است که سهم  گردمی اقتصادی  
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ی تولیدی جذب شده و به این سبب هاسیستمی برای توسعه و تقویت  گذارسرمایهد در  توانمین

بخش    این  انداختن  کار  در  -ارزش  یفزایندهبه  مالیهاری گذاسرمایه»اضافی  تنها   ،«ی 

، که منجر  شدنمالید.  این  باش مینظر انحصارات  ین ممکن برای تداوم انباشت زیر  زگایج

- همان ارزش  تربیشد، به بازتولید هر چه  گردمیبه رشد نابرابری در توزیع درآمد و ثروت  

ی مالی )یا به عبارت  هاریگذاسرمایه.  رشد  کندمیامد که خود از آن تغذیه  انجمی  ایاضافه 

انگیزی ادامه داشته، و های مالی( با نرخ حیرتبازیسفتهکارگیری سرمایه در  ، به  تردقیق

یا نرخ   ناخالص ملی  تولید  با نرخ رشد  تناسبی  تولیدی گذارسرمایههیچ گونه  ی در بخش 

ی مربوط به تولید ناخالص ملی همواره با خطاهای  هادهد که دا گردمی ندارد.  این امر باعث 

ی آن، به خصوص بدهکاری دولتی،  هاشکلفاحش همراه باشد.  افزایش بدهکاری در تمامی  

ی مالی بوده، که در عین حال از سوی این  هاریگذاسرمایه  آورسام یکی از نیازهای رشد سر

از سوی هر   «کاستن از بدهکاری»بد.  امروزه، ادعای  یامیتداوم    هاریگذاسرمایهگونه  

شده اساساً حکومتی که باشد، جز دروغ عامدانه چیز دیگری نیست.  راهبُرد انحصارات مالی

  اضافی -که از نظر مالی برای جذب ارزش  ایوسیلهنیازمند این گونه رشد بدهکاری بوده،  

به منظور    ی ریاضتی که گویاهاسیاستی انحصاری بسیار مناسب است.   هارانتاز    حاصل

افزایش حجم بدهکاری   ، در واقع  شودمیبر جامعه تحمیل    «کاهش بدهکاری» امر باعث 

 د.باشمیمطلوب ]انحصارات[  ینتیجهد که گردمی

 فرتوت   داریسرمایهحاکم جدیدِ   یبقهتوانگرساالران: ط 

د  توانمی  رسمیسرمایه نهفته است.  مالکیت    مهار  متمرکز    تراکم و   منطق انباشت در فزونی  

های بازنشستگی(، در  سهام در صندوق «مالکین»)مانند  شده باشدبسیاری پخش تعداد میان 

لک در اختیار   مالی قرار دارد.  یسرمایهحالی که مدیریت این م 

که  یسلطه قدرت   رسیده  تمرکز  از  سطحی  به  سازمانی    ا شکال  سرمایه  و  موجودیت 

است.     گشتهبه طور کامل دگرگون    ، اکنونشدمی  آن گونه که تا کنون شناخته  ،بورژوازی

خانوا درون  از  بورژوازی  ابتدا،  شکل  هادهدر  ثبات  با  بورژوای  این گرمیی  در  فت.  

ی خود را از یک نسل به  ها کمپانیی اقتصادی مخصوص به  هافعالیتها  ، وارثهادهخانوا

را در طی مدت درازی    ند.  بدین صورت، بورژوازی پا گرفته و خوددادمینسل بعدی ادامه  

در   هاآننفوذ   به  را ترغیب نموده و  «های بورژواییارزش» ساخت.  این پایداری اعتماد به  

مثابه یک    میزان بسیار زیادی به  .  به این ترتیب، بورژوازی بهکمک نمودسراسر جامعه  

بود.     یبقهط پذیرفته شده  ازاء    رسیدستمسلط  به  دارایی  به مزایای رفاهی و  این طبقه 

ارایه   که  معقوالنه  دادمیخدماتی  نظر  به  و  رسمیند  ابهامات  تمامی  از  جدای  ید.  

 یبقهید که طرسمیملّی، این گونه به نظر    یواژه  در مفهوم مخدوش  ی موجودهایتمحدود

  یبقهوفادار باشد.  اما، ط  ی ی داشته، و نسبت به منافع ملّ سوی ملّ -و-بورژوازی اساساً سمت 

پا   این سنّت را زیر  ارد.  برخی تحول  گذمیحاکم تازه ]اشاره به توانگرساالران[ ناگهان 
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ران مردمی نیز نامیده شدند( نسبت  داسهامران فعالی )که گاهاً حتّا  داسهاممزبور را به رشد  

ند.  متاسفانه، این گونه اتهخند که گویا حق مالکیت را بار دیگر به طور کامل مستقر سادهمی

و نادرست از تغییر مزبور صرفاً به توجیه آن پرداخته و از درک   انهگریشستانمایی  گیویژه

تمرکز قدرت بوده،   همراه آن سرمایه و به    کنترل متمرکز  اساسی این دگرگونی که    یبهجن

هایی  هزار و یا حتّا میلیون  ها دهحاکم جدید از نظر تعداد دیگر به رقم    یبقه.  طماندمیعاجز  

.  عالوه بر آن، بخش بزرگی از  رسدمی، نکردمیصدق    ترمیکه در مورد بورژوازی قدی

تازه را  جدید  تشکیل  -بورژوازی  که  دهمیواردهایی  موفقیت  تربیشند  خاطر  در به  شان 

بازار سهام(هافعالیت در  ویژه  )به  مالی  در دست   ،ی  داشتن  به خاطر سهم  نه  آوردهای و 

اند.  عروج بسیار سریع این طبقه تفاوت آشکار با  عصر ما، به این جا رسیده  یرانهآوفن 

ی متوالی صورت هادهه حاکم در طی    یبقهط  گاهجای به    هاآنداشته، که عروج    هاآنپیشینیان  

 فت. گرمی

قدرت اقتصادی و سیاسی استحکام   تداخل  به  تمرکز قدرت، حتّا آشکارتر از تمرکز سرمایه،

بر فضیلت مالکیت ]خصوصی[ به طور کلی،   داریسرمایه  «سنّتی»بخشد.  ایدئولوژی  می

تأکید داشته، که   –  متوسط-بزرگ که البته عمالً مالکیت متوسط یا    – به ویژه مالکیت کوچک  

انه را تأمین نماید.  در آورفنیستی که ترقی اجتماعی و  بامیاز طریق تداوم و استمرار خود 

ستاید و  را می   «هادهبرن»دیگری صرفاً   چیز  هیچاعتنا به    تقابل با آن، ایدئولوژی تازه بدون

همواره بر حّق بوده، حتّا    «برنده »این ایدئولوژی،    گاهجایبیزار است.  از    «هادهبازن»از  

غیرقانونی بودن قرار   مرز  در  [ «هادهبرن» ]توسط    به کار گرفته شده  یوسیلهزمانی هم که  

ی اخالقی عموماً هاارزش   به هر حال، غیرقانونی بوده باشد، و    بالشکداشته، مگر این که  

 . شودمینادیده گرفته  ]توسط ایدئولوژی تازه[ پذیرفته شده

خویشاوندی تبدیل شده است.     داریسرمایهمعاصر زیر فشار منطق انباشت به    داریسرمایه

 نباید صرفاً برایرا    خویشاوندی  داریسرمایهن جا الزم به تذکر است که اصطالح  در ای

  تر پیششرقی و آمریکای التین که  آسیای جنوب  در  «نیافته و فاسدتوسعه»ا شکال    گذاری برنام

اصطالح   به  سوی  ون  «اقتصاددانان»از  ر  گ  فضیهاده)این  به  راسخ  و  راستین  ی هالت ی 

در ایاالت    داریسرمایه.  این اصطالح اکنون به  استفاده نموده بود،  لیبرالیسم( نکوهش شد

متحده و اروپای معاصر قابل اطالق است.  اگرچه ممکن است که این چنین قیاسی به نظر  

حاکم با رفتار   یبقهواقعیت است که رفتار کنونی طاین یک  آمیز و افراطی برسد، اما  توهین

 قرابتی بسیار نزدیک دارد.ی مافیایی هاروهدر گ

البته، این   داریسرمایهسیستم سیاسی در نظام   معاصر یک سیستم توانگرساالرانه است.  

کُ  با  را  خود  توانگرساالری  به  نظام  اکنون  که  وکالتی،  دموکراسی  کم»نش  - دموکراسی 

هد زد.  این که یک فرد آزاد است که به هر کسی که بخواسامیتبدیل شده، سازگار    «جوشش

برای همه چیز   پارلمان  یا  کنگره  به جای  بازار  که  زیرا  ندارد،  چندانی  اهمیت  دهد  رأی 
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شکال مدیریت  .  البته، همین توانگرساالری در مناطق دیگر جهان بر ا  کندمیی  گیرمیمتص

 بد. یامیانطباق  به راحتییا انتخاباتی خودکامه نیز 

در سیستم جهانی    هاآن ادغام    یشیوهنی و  این تغییرات باعث دگرگونی در وضعیت طبقات میا

گذشته که بخش   بر خالف  تولید    یعمدهشده است.   را  ُخرد تشکیل  هاکنندهاین طبقات  ی 

ند.  این دگرگونی به دهمیطبقات میانی را تشکیل    یعمدهند، اکنون مزدبگیران بخش  دادمی

د: صاحب خورمیبه رشدی رقم  که با اختالف رو    کند میمثابه بحرانی در طبقات میانی بروز  

 ی بقهند( به کارگزاران مستقیم طکن میامتیازها )یعنی کسانی که حقوق و مزایای باال دریافت  

 ند.شومیگی زده -مسلط تبدیل شده، در حالی که دیگران دچار فقر

 داری سرمایهنظام  پیرامونیِ نوپای غالب در کشورهای  یبقهسودخوارها: ط 

جهانی   یتوسعهنیست.  این تقابل همواره بخشی از  ایتازهتقابل میان مرکز و پیرامون امر  

پیش، بوده است.  در نتیجه، طبقات حاکم در   یسدهاز همان آغاز، یعنی از پنج    داریسرمایه

، خواه در کشورهای مستقل یا مستعمره، اگرچه به داریسرمایهنظام    پیرامونی  کشورهای  

نموده و با جا گرفتن در   رویپیتبوع خود مرتبط بوده اما همواره از ]مرکز[  کشورهای م

 جهانی سود بردند. داریسرمایه یمنظومه

از   عمده  طور  به  که  طبقات،  این  میان  به هاآندر  تسلیم  از  پیش  که  شده  تشکیل  یی 

وجود    ایمالحظه های قابل  امپریالیسم بر جوامع خویش مسلط بودند، چندسانی/داریسرمایه

یار(  ر )دشمنکاکهنه  یوابستهجایی این طبقات  -به- دارد.  بازپس گرفتن استقالل غالباً با جا

 یواسطههمراه بوده که به    –ی  ساالردیوان های دولتی،  بورژوازی  –با طبقات نوپای حاکم  

به  نزدیکی از    بخشآزادیی  هاجنبششان  ابتدای کار(  در  انظار مردم )دست  کم  در  ملّی، 

اما در عین حال، طبقات حاکم محلی در کشورهای  تربیشمقبولیّت   برخوردار بودند.   ی 

پیرامونی از نوعی ثبات نسبی آشکار برخوردار بودند، و این امر فارغ از آن بود که تحت  

ا شکال امپریالیسم، حال یا امپریا  یسلطه  تر )اشکال مربوط به  سال-لیسم کهنهکدام یک از 

تا    یدوره( و یا امپریالیسم نو )اشکال موجود در  1950پیش از   پس از کنفرانس بندانگ 

سال   رسیدن  1980تقریباً  راه  از  باشند.   داشته  قرار  انحصاری  -چند  داریسرمایه(،  

شورهای پیرامونی قدرت این طبقات حاکم در ک  جمعی )امپریالیسم تتراپوس(  نوین    امپریالیسم  

  سودخوارها زین ساخته که من آن را  گای جدیدی ج  یبقهرا با ط  هاآنکن نموده و  را ریشه 

م.  واقعیت این است که این سودخوارها کارساالران خالق نبوده، بلکه صرفاً صاحبان  ناممی

شان با  ند.  مال و دارایی این صاحبان سرمایه عمدتاً از طریق ارتباط نزدیکباشمیسرمایه  

های خارجی نظام، خواه نمایندگان کشورهای امپریالیستی )به ویژه  حکومت وقت و ارباب

-به عنوان واسطه  هااینانحصارات، حاصل شده است.   -سازمان اطالعات مرکزی( یا چند

های یک رانت سیاسی واقعی، عمل  از موهبت برداریبهرههایی با مزد و مواجب عالی، با  

ند از این طریق به دست  کنمیند.  در واقع بخش اعظم ثروتی که این افراد انباشت  کنمی
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این طایفهآیدمی یا ملّی پای.   بند نیستند.  به ی سودخوارها به هیچ گونه ارزش اخالقی و 

  یابی دست نیز به چیزی جز    هااین در کشورهای مرکز،    زادان خودهم   عنوان کاریکاتوری از

یع«موفقیت»به   به اصطالح -نی پول،  در پشت  سر  آزی که  با حرص و  آن هم  اندوزی، 

برجسته   فرد  اندیشهشودمیستایش  ن ،  سر  در  دیگری  نیز، پر میی  جا  این  در  ورانند.  

 رفتارهای مافیایی، و حتّا جنایی نیز چندان به دور از انتظار نیست.

طگشکل از    یبقهیری  جدا  سودخوارها  ر  یتوسعه نوین  از  لمپنیا شکالی  که    1شد  نبوده 

این طبقه محور اصلی بلوک مشخصه اما،  ی بارز جهان جنوب در عصر حاضر است.  

کشورهای   در  تنها  را  کشورهای دهدمیتشکیل    «نوخاسته-نا»مسلط  در  مسلط  بلوک    .

 ، اما، از شکل متفاوتی برخوردار است.«نوخاسته»

 اما نامنسجم  هیافت تعمیمی پرولتاریا یک طبقات تحتِ سلطه: 

تعریف نمود )به عنوان انسانی که مجبور    طور دقیق  کارل مارکس مفهوم پرولتری را به

است نیروی کار خود را به سرمایه بفروشد(.  عالوه بر آن، وی به خوبی بر این نکته نیز  

به کار گرفته( چنین  «واقعی  »یا    «صوری »واقف بود که شرایط    )واژگانی که خود وی 

نیز  معامله پرولتاریا  انسجام  عدم  است.   بوده  متفاوت  همواره  نیست.     ایتازه  یپدیدهای 

ی این طبقه، هاخشدر مورد برخی از ب  دهدمیبه دست    مارکس از پرولتاریا  ی کهتوصیف

در   تولید صنعتی  نوپای  بخش  در  کارگران  آن،   یسدهنظیر  از  بهتر  مثال  یا  و  نوزدهم، 

.  اگرچه  کندمیصدق    تردقیق  یبیستم، به نحو  یسدهی فوردیستی در  هاخانه کارگران کار

به ایجاد اتحاد در مبارزات مشترک و رشد آگاهی سیاسی کمک    های کارمحلتمرکز در  

ه  نیز بود  های تاریخیمارکسیسم  از  ق کارگرگرایی در برخی، اما در عین حال مشوّ هنمود

.  فرآیند نامتمرکز تولید که برآمد راهبُرد سرمایه در به کارگیری امکاناتی است که است

ی مدرن فراهم ساخته، بدون از دست دادن کنترل آن بخش از تولیدی که به دست آوری هافن 

سپرده شده و یا به مناطق دیگر انتقال یافته، باعث تضعیف همبستگی ]در میان   کارپیمان

های متفاوت از منافع ]طبقاتی را در صفوف پرولتاریا[ ، برداشتدر عوض  پرولتاریا[ شده و

 .کندمیتقویت 

 ترگستردهای که بیش از همیشه  لحظه   همان   که پرولتاریا دقیقاً در  رسدمیبدین ترتیب، به نظر  

-ن از دهقانان، پیشهها ت  د.  ا شکال تولید مستقل و ُخرد و میلیونگردمیشده، از نظرها محو  

ای، و  ی بزرگ زنجیرههاگاهپا از میان رفته و با کار  پیمانی، فروشُخرده   یبهران، و کسو

ند.  نزدیک به نود درصد از کارگران، در هر دو بخش تولید جنسی  شومیزین  گای غیره ج

 
  ی بهو یا به خطا Pioneer of the Rise of the Southبه آثار وی از جمله  توانمیامین در این باره،  نظرنقطهبرای درک  1

  Globalization, Lumpen Development and Stateless Migrationآموزشی وی در دانشگاه ملل متحد زیر عنوان  
 مراجعه نمود. )م( https://gcm.unu.eduدر سایت 

https://gcm.unu.edu/
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  نی .  من براساس گوناگواندشدهو غیرجنسی، به عبارت رسمی، به کارگران مزدبگیر تبدیل 

، بدون هیچ یام.  این گوناگونی معینی رسیدههایگیرهها به برخی نتیجمزددستدر سطح  

داشته   ی الزمهایتی کارآموزی مورد نیاز جهت رسیدن به صالحهاهزینهگونه تناسبی با  

زایش احساس  -.  اما، این موضوع نتوانسته است که از باز، به افراط تشدید یافته استباشد

اشغال شعار  هادههمبستگی ]در میان تو نماید.  مثالً، جنبش   99ما،  »ی مردم[ جلوگیری 

یعنی، استثمار همه به دست سرمایه و    –.  این واقعیت  دوگانه  دهدمی را سر    «هادرصدی 

زد، که از یک سو سامیچپ را با چالشی مواجه    –ا شکال گوناگون و خشن این استثمار  

و از سوی دیگر نباید از حرکت به سمت    را نادیده گرفته  «تضادهای درون خلق »د  توانمین

ن ضرورت تنّوع در  خود مبیّ  یبهگرایی در اهداف دست بردارد.  این ُمعضل به نوایجاد هم

این    «جنبش»پرولتاریای نوین است.  متأسفانه، ایدئولوژی    کردعملی سازمانی و  هاشکل

ار گرفتن در وضعیت تهاجمی، این است که برای قر  ، اما،د.  واقعیتگیرمیا را نادیده  هچالش

اندیشیدن در مسیر  هاشکلت  ناپذیراجتناببازسازی   به  قادر  که    در   به وحدت  یابیدستیی 

 اهداف استراتژیک باشند، مطلقاً ضروری است.

 کمدست  ه در کشورهای پیرامونی، اعم از نوخاسته و یا غیر،  یافتمومیتایماژ پرولتاریای ع

 در چهار صورت متفاوت است:

 که در کشورهای نوخاسته قابل روءیت است؛ «کارگر یبقهط »فت رپیش .1

ادغام    داریسرمایهدر بازار    ایفزایندهوجود نیروی دهقانی بزرگی که به شکل   .2

 قرار دارد؛   تحت استثمار سرمایه  قیم،شده به شکل غیرمستاگر  حتّا  ،  شده و در نتیجه

بوده و از رشد    «زنده ماندن »یی که صرفاً برای  هافعالیترشد بسیار سریع انواع   .3

 ؛ و شودمیو توسعه لمپنی نتیجه 

به تنهایی   هاآن متوسط در جایی که    یبقه ی بزرگی از طهاخشمواضع ارتجاعی ب .4

 . برندمیاز مزایای رشد بهره 

متحد ساختن دهقانان و  »د،  گیرمیچالشی که در این شرایط در برابر چپ رادیکال قرار  

ان منتقد، و فکرروشن، اتحاد کارگران )شامل کارگران به اصطالح غیررسمی(،  «کارگران

 د. باشمیکمپرادور -ضد یههمتوسط در یک جب  یبقهط

 سیاسی  ی سلطهاَشکال نوین 

نظام و ساختار طبقاتی مربوطه صورت گرفته منجر به تغییر    اقتصادی  یپایهتحوالتی که در  

اکنون،   است.   قدرت گشته  ا عمال  از   یسلطه شرایط برای  از طریق نوع جدیدی  سیاسی 

  ت  خدم در  ها، که اتفاقاً هر دو به طور دربست  های رسانههللاو هم چنین آیت  «سیاسی  یبقهط»

ای نوین سرمایه برای  هروشد.   گردمی ا عمال    ،فراگیر قرار دارندانحصارات    داری  سرمایه

 یواسطهوجود ایدئولوژی "فرد به مثابه سلطان" و هم چنین به    یواسطه ا عمال قدرت به  
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که گویا قصد متحول ساختن جهان، حتّا از جمله این    –بوده    «جنبش»گیر  توّهماتی که دامن

توسط کارگران   سیاسی  کسب قدرت  یمسئله را داشته، بدون آن که بخواهد به    «تغییر زندگی»

 د.گردمیتقویت  –ی مردم بپردازد هادهو تو

 یبقه ا عمال قدرت را به دولتی وابسته و ط  ،هنگامی که رشد لمپنی در کشورهای پیرامونی

.   شودمیسیاسی[ حاصل    یسلطهزد، شکلی به غایت مضحک ]از  سامیسودخوارها محدود  

اجتماعی  بلوک  از  متفاوتی  نوع  به دست  واقعی  قدرت  نوخاسته  در کشورهای  مقابل،  در 

هم که اقتصادی است.  این توّ  هایبرنامهاش را مدیون موفقیت  که مشروعیت شودمیا عمال 

به خودی خود    «داریسرمایهه و با کمک ابزار  شدجهانی  داریسرمایهدر نظام  »گویا ظهور  

در   موجود  یهاستیکا-و-رسیدن به کشورهای مرکز را ممکن خواهد ساخت، به همراه کم

ً   این چارچوب، توأم با تنازعات اجتماعی و سیاسی، راه را برای امکان توسعه در    مجموعا

گذاشته،   باز  متفاوت  که  اتوسعهمسیرهای  در توانمیی  )یعنی  گزینه  بهترین  به سمت  یا  د 

 وسیالیسم( و یا بدترین شق ممکن )شکست و وابسته شدن دوباره( باشد. راستای س

 فرتوت و پایان تمدن بورژوایی   داریسرمایه

جا   این  در  که  نوین  غالب  پدی  هاآن  هایگیویژهطبقات  هیچ وجه  به  شد،  ی  هادهبرشمرده 

یاتی  گذرای تصادفی نیستند.  این طبقات نوین به طور مشخص در انطباق با نیازهای عمل

 معاصر قرار دارند. داریسرمایه

را   بورژوایی  دیگری    -تمدن  تمدن  هر  نظام    توانمین  –مانند  بازتولید  منطق  به  صرفاً 

این تمدن دارای دو موءلّفه  این  اقتصادی کاهش داد.   ایدئولوژیک و اخالقی است: ]در  ی 

در عین حال ]ستودن[  . اما،  دگیرمینخست قرار    گاهجایدر    ی فردیهاریتمدن[ ستایش نوآو

.  این شودمیدر سطح ملی ابراز    کم دست  صداقت و احترام به قانون، حتّا همبستگی با مردم،  

ل تأمین نموده و  نی را برای بازتولید اجتماعی به مثابه یک کُ چنین نظام ارزشی ثبات معیّ 

.  این نظام ارزشی اکنون در حال محو شدن است.   به خدمت گرفتدنیای وکالت سیاسی را  

خردی و هرزگی  فاقد هر گونه ارزشی است.  بی   شودمی زین آن  گای نظامی که جدر عوض،  

د.  تغییر شگرفی از باشمی  «هافرادست»در این دنیای    ایفزایندهی بارز اکثریت  مشخصه

ی در واقع[ چیزی را بازتولید .  ]این چنین تغییردهدمیاین دست از پایان یک تمدن خبر  

  ، به تمامی این دالیلی دیگری از زوال دید.  هادورهدر   آن را توانمیکه به وضوح  کندمی

انحصاری معاصر را باید به صراحت به عنوان یک  -چند داریسرمایه من بر این باورم که

ال حاضر عرضه  نظام فرتوت توصیف نمود، زیرا که هر گونه موفقیتی هم که این نظام در ح 
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می مسیری  کام  به  کامل  طور  به  باشد  ختم کرده  نو  بربریّت  یک  به  روشنی  به  که  ریزد 

 2د.گردمی

نظام   ع  داریسرمایهاین  مالیهیافتمومیتانحصاری   و جهان،  هم    )امپریالیستی(  گسترشده 

.  این نظام قادر به غلبه بر تضادهای  بردمیاکنون در برابر دیدگان ما در حال انهدام به سر  

وار پیشین خویش  همان مسیر دیوانه  یادامه ی جز  اچارهی درونی خود نبوده و  رشد یابنده

خود  این  « موفقیت»حاصل چیزی جز  زندمیپا  -و-ندارد.  بحرانی که این نظام در آن دست

خواه همواره تا به امروز به نتایج دل  اندگرفتهکه انحصارات به کار    راهبُردیم نیست.   نظا

مقاومت،   وجود  رغم  به  است.   و    هایبرنامهرسیده  اصطالح   هایبرنامهریاضتی،  به 

ا عمال  سازیکاربی اجتماعی( برای  -اجتماعی )در واقع ضد د.  گردمیهای گسترده کماکان 

در حال   و خدمتابتکار عمل،  )بازار(  انحصارات  در دست  کماکان  نیز،  گزاران  حاضر 

ی هاضرورت اصطالح  -ی خود به بههاریگیمیم که در تص  هاحکومت)یعنی    هاآن سیاسی  

 نهند( قرار دارد. بازار گردن می

د،  کشمیامپریالیستی را به چالش    یسلطهکه در گام نخست    تنازعاتیمبارزات و    واکاوی

فراهم   ما  برای  را  فرصت  بتوانیم  سامیاین  تا  که  از    « ظهور»جدید    ی پدیدهزد  برخی 

 درستی قرار دهیم.  گاهجای [ را در داریسرمایهکشورهای جنوب ]در نظام جهانی 

نبوده، امری که حکایت از آن دارد که    زمانهم  «هادهبهاران تو»با    داریسرمایهاما، پاییز  

تو و  بر    یمبارزهدر روند    مردمی  هادهکارگران  و  از شرایط،   یپایهخود  دقیق  ارزیابی 

  3«پایان دهند.  داریسرمایه»به    «داریسرمایهپایان دادن به بحران  »که به جای    انداستهخو

این امر اتفاق نیفتاده، یا شاید بهتر آن است که بگوییم هنوز اتفاق نیفتاده است.  خصلت خطیر 

را از بهاران   داریسرمایهکه پاییز    شودمیتاریخ به توسط شکافی رقم زده    ی کنونی  لحظه 

نبرد میان مدافعان نظم  سامیجدا    هادهممکن تو این است که  واقعیت  و    داریسرمایه زد.  

یی که قادرند که بشریت را به گام نهادن در مسیر طوالنی به سمت سوسیالیسم، به مثابه  هاآن 

تری از تمدن، ترغیب نمایند، هنوز به درستی آغاز نشده است.  از این روست  عالی  یمرحله 

 ند.باش می پذیرامکانترین آن، کماکان ها، از بهترین گزینه تا بربرمنشانهکه تمامی گزینه

نظامی نیست که   داریسرمایهجود این چنین شکافی نیاز به برخی توضیحات دارد.   خود و

نظامی   داریسرمایهفقط مبتنی بر استثمار نیروی کار توسط سرمایه باشد.  در عین حال،  

 
2 See Samir Amin, “Révolution ou Decadence? La Crise du Système Impérialiste Contemporain et 
Celle de l’Empire Romain,” Review: A Journal of the Fernand Braudel Center 4, no. 1 (1980): 
155–67. 

ترجمه] در  برای  که  مقاله  این  پارسی  عنوان  امجموعهی  با  امین»ی  سمیر  از  مقاله  پ  «دو  به  است،  اینترنتی  گایآمده  اه 
processgroup.org .م([  رجوع شود( 

3 See Samir Amin, Ending Capitalism or Ending the Crisis of Capitalism?  trans. Victoria Bawtree 
(Oxford, UK: Pambazuka, 2011). 
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و    داریسرمایهی قرار دارد.   گرقطبی  یپایهخود در مقیاس جهانی بر    یتوسعهاست که در  

تاریخی هستند.  در    داریسرمایهر یک واقعیت، یعنی واقعیت  ناپذیجداییامپریالیسم دو روی  

، در طی موجی طوالنی از مبارزات پیروزمند کارگران 1980بیستم تا سال  یسدهسراسر 

، این نظام به چالش کشیده شد.  در طی این دوره چندین انقالب زیر لوای مارکسیسم هادهو تو

پیروزی رسیده، اصالحات  و کمونی به  به سمت   ایعمده سم  تدریجی  در چارچوب حرکت 

های تحت   خلق  ملّی   بخشآزادیی هاجنبشسوسیالیسم به دست آمده، و عالوه بر آن پیروزی 

ی هادهستم  استعمار، همگی در مجموع توازن قوایی را ایجاد نمودند که برای کارگران و تو

بود.  اما، این موج بدون آن که بتواند شرایط مناسبی    اعدتراندکی مس  مردم برخالف گذشته

افتادگی -گاه این از پاتازه ایجاد کند از نفس افتاد.  آن   یهافترپیشرا برای تدوام خویش با  

 یجانبهیکانحصاری فرصت داد که تا تهاجم را از سر گرفته و قدرت مطلقه و    یسرمایهبه  

طرحی کلی از یک موج   توانمی به سختی    در حالی که،  اختهخود را بار دیگر مستقر س

میش که -و -در این روشنایی گرگ   نفس از مقاومت در برابر این نظام را پیدا نمود.-تازه

ند.  شومیهنوز به پایان نیامده و روزی که هنوز از راه نرسیده است، تنها دیو و شبح ظاهر 

یافته حقیقتاً اهریمنی بوده، واکنش نیروهای  انحصاری عمومیّت   داریسرمایه در شرایطی که  

 مخالف، اما، هنوز کامالً نامشخص است.

 لمپنی  ی توسعهظهور و 

افراد بسیاری در    ظهور  یواژه متفاوتی به کار برده شده و اغلب هازمینهتوسط  ی کامالً 

 دتولیاوقات نیز بدون آن که تعریف مشخصی برای آن ارائه شده باشد.  نرخ باالی رشد  

زمانی طوالنی مدت )بیش از   یدورهناخالص داخلی، یا ]رشد باالی[ صادرات در طی یک  

کشور مورد نظر به سطح باالیی    یرانه ناخالص داخلی س  تولید  یک دهه(، یا حتّا این فاکت که

اقتصادد و  جهانی  بانک  نظر  که  باشد،  است،  هاآن رسیده  سنتی  کدام  ی    ظهور معیار  هیچ 

فهوم دقیق این واژه عبارت از رشد پایدار تولید صنعتی یک کشور و  .  م شودمیمحسوب ن

 افزایش توانایی این صنایع برای رقابت در مقیاس جهانی است. 

عالوه بر آن، در رابطه با تعریف فوق دو نکته را باید روشن نمود: صنایع درگیر در این  

ادن و سوخت( را باید از  قضیه کدامند و مفهوم رقابت چیست.  مثالً، صنایع استخراجی )مع

این معادله استثناء نمود، زیرا که این صنایع در کشورهایی که از منابع طبیعی سرشاری  

بدون که نیازی برندمیبهره   ایجاد نموده،  اقتصادی را  قادرند که رشد شتابان  به تنهایی   ،

خلیج    یحوزهبرای به کارگیری تمامی نیروی تولیدی کشور مورد نظر باشد.  کشورهای  

مثال گابن  و  ونزوئال،  رابطه محسوب  ]فارس[،  این  در  بارزی  بسیار  در  شومیهای  ند.  

ی  تولیدی در اقتصاد و هم چنین نظام تولیدی به  هافعالیت  گریرقابتضمن، الزم است که  

دّ نظر قرار گرفته، و صرفاً به شماری از واحدهای تولیدی منتخب به طور   عنوان یک کل م 

یی که  هاملیّتی-ده نکرد.  از سوی دیگر، باید به این نکته نیز توجه نمود که چندجداگانه بسن
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ی تولیدی خود به این کشورها هافعالیتند با انتقال  توانمیدر کشورهای جنوب فعال هستند  

یا واحدهای   هاملیّتی-های چند، واحدهای تولیدی را )به عنوان شعبهکاریپیمانو یا از طریق  

را به بازارهای جهانی صادر    شانکاالهایمستقل( در این کشورها ایجاد نمایند که قادرند  

اقتصادد دید  از  که  امری  محسوب  هاآن کنند،  رقابت  قدرت  عنوان  به  رسمی  د.  گردمیی 

یک نظام تولیدی به شماری از عوامل اقتصادی    گریرقابتواقعیت، اما، این است که قدرت  

اعی، نظیر سطح عمومی آموزش و کارآموزی کارگران در تمامی سطوح، و کارآیی و اجتم

بر   ناظر  قوانین  مالیاتی،  )نظام  ملی  اقتصاد سیاسی  مدیریت  که عهدهدار  نهادهایی  تمامی 

ی بازرگانی، حقوق کارگران، اعتبارات، پشتیبانی عمومی، و غیره( هستند، بستگی  هافعالیت

یدی مورد سنجش را نباید صرفاً به صنایع فرآوری کاهش داد که  دارد.  در نتیجه، نظام تول

زند )اگرچه بدون وجود این گونه صنایع  سامیمصرف    وتولید    برای  کاالهای ساخته شده را

و  غذایی  مواد  تولید  باید  بلکه  داشت(،  نخواهد  وجود  نام  این  درخور  تولیدی  نظام  نیز 

بری و اعتبارات( را که برای کارکرد کشاورزی، و هم چنین بخش خدمات )به ویژه ترا

 . وارد نمودنظام تولیدی مورد سنجش  یمجموعهمتعارف سیستم ضروری است در 

رو،   این  و    یایده از  سیاسی  رویکرد  یک  متضمن  است.     جانبههمهظهور  مسئله  این  به 

یی که  هاسیاستد به کشوری اطالق شود که هدف  توانمیبنابراین، اصطالح نوظهور تنها  

به   اشهایگرا )حتّا اگر درساختن و تقویت یک اقتصاد درون   کندمیحکومت آن کشور پیاده  

روی بیرون باز باشد( بوده و در نتیجه، قادر به ا عمال حاکمیت بر اقتصاد ملی خود باشد.   

های ی حاکی از این است که ا عمال این گونه حاکمیت باید تمامی رخسارهاپیچیدهچنین هدف  

به چنین هدفی، به ویژه باید سیاستی را پیدا   یابیدستحیات اقتصادی را شامل گردد.  برای 

ی الزم برای تقویت استقالل غذایی و استقالل در کنترل منابع طبیعی و  هازمینهنمود که  

از خارج از مرزهای ملی یک کشور را فراهم سازد.  این اهداف   هاآنبه  رسیدستکنترل 

مّکمل  چندگانه   دارد که   دیگریکو  قرار  وابسته  اهداف یک حکومت  با  آشکار  در تضاد 

حاضر است که مدل رشد کشور را با نیازهای نظام مسلط جهانی و امکاناتی که این نظام  

 تطبیق دهد. دهدمی ارایه 

 شودمی گیری راهبُرد سیاسی که توسط یک دولت یا جامعه اتخاذ  سمت  یباره تا این جا، در  

این است که آیا راهبُرد سیاسی ]یک دولت یا    شودمیایم.  پرسشی که مطرح  نگفته  سخنی

قرار گرفته یا این که به سمت سوسیالیسم در حرکت است؟    داریسرمایهجامعه[ در مسیر  

ای که یک حاکمیت  گیریاز این بحث حذف نمود زیرا که سمت  توانمیچنین پرسشی را ن 

آمیز ظهور داشته باشد.   ات منفی یا مثبت به سزایی بر روند موفقیتد تأثیرتوانمیگزیند،  برمی

دیگر،    مشی-رابطه میان خط   از سوی  آن  اجتماعی مالزم  از یک سو، و تحوالت  ظهور 

های اتخاذ شده نبوده، بلکه هم چنین به این بستگی مشیمنحصراً منوط به انسجام درونی خط  

سویی )و یا در تضاد( با تحوالت اجتماعی میزان در هم های مزبور به چه  مشیدارد که خط  
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حاصل   –های سیاسی  یعنی مبارزات طبقاتی و کشاکش  –قرار دارند.  مبارزات اجتماعی  

پر  «انطباق» منطق  تعیین    یوژهبا  بلکه  نبوده،  ظهور  است.     یکنندهدولتی  دولت  رفتار 

ند.  اگرچه، اغلب دهمیبط را نشان  خیزهای این روا-و-های فعلی به خوبی تنوع و اُفتتجربه

راه بوده، اما، جا دارد که به ماهیت دقیق این  هم  هاریشدن نابراب  تر عمیقاوقات ظهور با  

نابراب  نیز  هارینابراب این  اقلیّت به  گیرمیای شکل  بر زمینه  هاریپرداخته شود.  آیا  د که 

حداکثر بهره را برده در    شودمییی که پیاده  هاسیاستمتوسط( از    یبقهنسبت کوچکی )ط 

د پذیرمی ند؛ یا این که در بافتی صورت  شومیحالی که اکثریت کارگران به فالکت کشیده  

ان وربهرهاز    هاآن که شرایط زیست این اکثریت بهبود یافته، حتّا اگر که نرخ رشد درآمد  

سخن،    ترکمنظام   دیگر  به  اتخاذ  هاسیاستباشد؟   که  با  نتوامید  گردمییی  را  ظهور  د 

نه.   افالس یا  زده  پیوند  ن  ینکتهآفرینی  را  ظهور  که  است  این  عنوان   توانمیدیگر  به 

آن دست  گاهجای به  برای همیشه  بار و  در نظر گرفت که کشوری یک  بلکه یامیی  بد.  

آمیز باشند آن گاه  اگر مراحل نخستین موفقیت – د باشمیروندی است که شامل مراحل پیاپی 

 . رسدمیبست راه را برای مراحل بعدی هموار ساخته، یا در غیر این صورت، به بن

یک اقتصاد نوظهور با اقتصاد جهانی نیز خود در تغییر دایم   یرابطهدقیقاً به همین منوال،  

د پشتیبان همبستگی اجتماعی در کشور بوده و یا این که موجب  توانمیبه سر برده، که یا  

ی یک کشور  گیرقدرتبدین ترتیب، ظهور مترادف با رشد صادرات و  تضعیف آن گردد.   

بدین طریق نیست.  رشد صادرات مشروط به رشد یک بازار داخلی است که باید مشخص  

ن، یا طبقات میانی(، با توجه به این نکته  کشازحمتکارگر و دیگر    یبقهگشته )مثالً برای ط

.   شود بدلدومی بوده و یا به مانعی بر سر راه آن د عاملی برای پشتیبانی از توانمیکه اولی 

د باعث تضعیف یا تقویت استقالل نسبی اقتصاد نوظهور در  توانمیبنابراین، رشد صادرات 

 اش با نظام جهانی گردد. رابطه

این   یوژهاقتصادی نبوده، بلکه یک پر   یوژهظهور صرفاً یک پر سیاسی نیز هست.  به 

اش را در کاستن از روالی مورد سنجش  موفقیت آن باید توانایی  دلیل، برای ارزیابی میزان

ی  هایتخویش، به رغم موفق  یسلطه بدان طریق به    داریسرمایه  یسلطه قرار داد که مراکز  

ند.  از  دهمی اقتصادی کشورهای نوظهور بر اساس معیارهای اقتصاد سنتی، کماکان ادامه  

به منابع طبیعی، نظام مالی و پولی جهانی، وسایل  رسیدستی، آورفن  یتوسعهدیدگاه من، 

ی مسلط از آن برای  هاقدرتهای کشتار جمعی از جمله ابزاری هستند که  اطالعاتی، و سالح

تتراپوس باور دارم که    امپریالیسم  جمعی    ینظریهبه    ، منند.  هم چنین کنمیه  کنترل استفاد

جهانی  یسلطهموقعیت ممتاز خویش را در   باشدای که ممکن بر آن است که تا با هر وسیله

حفظ نموده و مانع از آن گردد که هیچ کدام از کشورهای نوظهور بتواند به چالشی در برابر  

با اهداف   آن تبدیل گردد.  در نتیجه، فرازجویی کشورهای نوظهور در رویارویی آشکار 

این    راهبُردی در  است  ممکن  که  خشونتی  میزان  و  داشته،  قرار  امپریالیستی  تتراپوس  
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ی بودن چالشی است که از سوی کشورهای  اریشهرویارویی رخ دهد متناسب با درجاتی از  

 . کندمینوظهور امتیازات مرکز را تهدید 

این کشورها جدا ساخت.     المللیبیناز سیاست    توانمی حال، اقتصادهای نوظهور را ن  در عین 

زند؟  آیا، نتیجتاً  سامیاقتصادی تتراپوس متعهد  -آیا این کشورها خود را به ائتالف سیاسی

نهند؟ یا این سازمان پیمان آتالنتیک شمالی گردن می  راهبُردیی  هاسیاستاین کشورها به  

 ند که با آن مقابله کنند؟ کن میکه سعی 

اصیلی که برای ظاهر شدن در اقتصاد جهانی پیش گرفته شود دقیقاً در تضاد   یوژهپر  هر

ه و انحصارات عمومیّت  شدجهانی  داریسرمایهی  هاستهای خواهد بود که به خوابا پروژه

جهانی   داری سرمایهی  هاسته.  تسلیم شدن در برابر خواشودمیتسلیم    جانبهیکور  یافته به ط

نخواهد انجامید.  البته، در این رابطه    لمپنی  یتوسعه ، به چیزی جز  فراگیرشده و انحصارات  

ی مشابه، اما در  اتوسعه من به اختیار  خود اصطالحی که آندره گوندر فرانک برای تحلیل از  

ام.  امروزه، را در این جا به عاریت گرفته 4و زمانی مختلف به کار برده بود شرایط مکانی 

 به اصطالح   ی اجتماعی است که به الگویگسیختگی شتابنده-هم-از  ینتیجهلمپنی    یتوسعه

جامعه  «یاتوسعه» بر  امپریالیستی  مراکز  انحصارات  سوی  از  که  خورده  زیر  گره  های 

- یی که فقط کفاف بخورهافعالیت پیرامون تحمیل گشته است.  این واقعیت در رشد    یسلطه 

آفرینی که )به اصطالح اقتصاد غیررسمی(، یا به عبارت دیگر، با افالس  دهدمینمیر را  -و

 بد. یامیناپذیر است، به شکل بارزی بازتاب مایه تفکیکی انباشت  سر سویهاز منطق  یک

ی این نام بوده زیرا  در میان تجارب موجود از اقتصادهای نوظهور، برخی به کمال شایسته

کارگر و   یبقه.  به عبارت دیگر، طاندگرفتهلمپنی قرار  یوسعهتکه در خارج از روندهای 

، شرایط زندگی  بلکه برعکس.   اندشدهگی ندچار افالس و فقرزده  جوامع  این  نکشازحمت

 ی کرهبد.  دو نمونه از این تجارب، یعنی  یامی  یکارگر، به میزان کم یا زیاد، بهبود  یبقهط

ً جنوبی و تایوان،   است )در این جا در مورد شرایط مشخص تاریخی    داری سرمایه  مشخصا

 ینمونهنخواهم کرد(.  دو  ظهور در این دو کشور امکان داد بحث    یوژهکه به موفقیت پر

دیگر، یعنی چین و ویتنام، وارث انقالب سوسیالیستی هستند.  اقتصاد کوبا را نیز به شرطی  

 نمود. وارددر این گروه  توانمیکه بتواند بر تضادهای موجود فایق آید، 

 یوسعهتای به روند  موارد دیگری نیز از اقتصادهای نوظهور وجود دارد که بی هیچ شبهه

ند.  هند بهترین مثال در این مورد است.  بخشی از آن چه که در این  اخوردهلمپنی گرده  

خوانی دارد.  در این زمینه به طور ی یک اقتصاد نوظهور هم هاستهرد با خواگذمیکشور  

بخشی به یک نظام صنعتی کالن،  از وجود سیاست مشخص دولتی با هدف توان  توانمیمثال  

 
 امین باید به این کتاب باشد )م(: یاشاره احتماالً  4

Andre Gunder Frank, Lumpen bourgeoisie: Lumpen development, New York: Monthly Review 
Press, 1972. 
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هم تالشبه  آن  میانی،    یوسعهتبرای    راه  ظرفرپیشطبقات  در  و  آورفنی  هایتفت  انه 

آموزش، و سرانجام از وجود یک سیاست خارجی نام برد که قادر به حفظ استقالل کشور  

شاهد روند شتابان فقیرشدن اکثریت بزرگی    هااین .  اما، در کنار  هستجهانی    یصحنه در  

یک نظام چندگانه  ینمونهنیز هستیم.  از این رو، هند  -سوم جمعیت کشور -دو –از جامعه 

نشان داد که این دو وجه   توانمییزد.  حتّا  آممیلمپنی را در هم    یوسعهتبوده که ظهور و  

بخشی بیش از ن که قصد عمومیّتند.  بدون آکنمیرا تکمیل    دیگریکیک واقعیت چگونه   

نامیده   نوظهور  که  نیز  دیگری  کشورهای  تمامی  که  باورم  این  بر  باشم،  داشته  را  اندازه 

تعلق دارند.     مختلط ی  ند، مانند برزیل، آفریقای جنوبی، و دیگران، جملگی به این تیرهشومی

بط با نوظهوری عناصر مرت  هاآن اما، در عین حال جاهای دیگری هم وجود دارد که در  

 لمپنی به وضوح مسلط است. یوسعهترنگ بوده در حالی که روند کامالً کم

 سهم مائوئیسم 

اروپا  «کارگری»مارکسیسم   دیدگاه یک - و  در  دوم  انترناسیونال  با  -محور  تاریخ  از  بُعدی 

جوامع   یهمهایدئولوژی رایج آن زمان اشتراک نظر داشت.  بر اساس این دیدگاه گویا که  

  ی وسعهت  یمرحله ید که ابتدا از  بامیپیش از آن که روءیای سوسیالیسم را در سر بپرورانند،  

البته استعمار    داریسرمایه این رابطه    – عبور نموده، امری که  به طور تاریخی  »که در 

ه  مأمور به افشاندن بذر آن بود.  انترناسیونال دوم نسبت به این اید  –  شدمیارزیابی    «مثبت

برخی دیگر )کشورهای پیرامونی    ی«توسعه نیافتگ »برخی )مراکز سلطه( و    «یوسعهت»که  

ر بوده، و این هر دو وجه ناپذیجداییی واحد، از هم  زیر سلطه(، همانند دو روی یک سّکه

 هستند، کامالً بیگانه بود. داریسرمایهبه واقع محصول گسترش جهانی 

تفوق   به که دهدمیبه دورنمایی فراخوان  5بوده دارییهسرما شدنجهانین که ذاتی شدقطبی

 یبقهی بزرگی از طهاخشن اساس پشتیبانی محتمل ب شدقطبیامد.  این  انجمی  داریسرمایه

در کشورهای مسلط را از استعمار اجتماعی تشکیل   6کارگر، و فراتر از آن، طبقات میانی 

گری طبیعی ، کشورهای پیرامون را نیز در یک طغیانزمانهم.  ]این پدیده[ به طور  دهدمی

زد.  تردیدی در  سامی بدل    7«خیزمناطقی توفان»به    داری سرمایهمداوم بر علیه نظم جهانی  

ب نبوده، اما امکان وقوع آن را افزایش  گری به خودی خود مترادف انقالاین نیست که طغیان

، حتّا در مرکز نظام داریسرمایه.  واقعیت این است که انگیزه برای طرد الگوی  دهدمی

به نمایش گذاشته شد، کم نیست.  شّکی در این نیست که   1968نیز، آن گونه که در سال  

نی توسط حزب  که زما  «ی شهرها از طریق روستاهامحاصره» به اصطالح    بندیفرمول

  ست توانمیکمونیست چین به عنوان یک چالش انتخاب شده بود، آن چنان افراط آمیز بوده که ن 

 
 دارد.  های بسیار مهم اجتماعی و سیاسی در سراسر جهانآمدپی که  ایعمده فکت  5
 .شودمیموقعیت کشورهای مرکز در نظام جهانی تقویت   یواسطهرشد این طبقات به  6
 المثل چینی بنا به یک ضرب 7
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و در راستای   داریسرمایهموءثّر باشد.  هر گونه راهبُرد جهانی برای گذار به فراسوی  

سوسیالیسم جهانی موظف است که مبارزات در کشورهای مرکز را با مبارزات جاری در  

 پیرامونی نظام همآهنگ سازد. کشورهای

لنین در ابتدا از تئوری حاکم بر انترناسیونال دوم فاصله گرفته و با موفقیت انقالبی را در 

)روسیه( رهبری نمود، اما همواره بر این باور بود که به دنبال این    «ین حلقهترفضعی»

های سوسیالیستی در اروپا به راه خواهد افتاد.  نیازی به گفتن ندارد انقالب موجی از انقالب

طغیان    رگونیکه چنین امیدی نافرجام بود.  پس از آن، لنین به دیدگاهی روی آورد که بر دگ

تأکید در شرق  انقالب  امر سامان  به  اما،  عداشت.   به  نگرشی  چنین  به  حزب    یهدهدهی 

 تون محول شده بود.کمونیست چین و شخص مائو تسه

ایی نموده  هچالشاز مشکالت و    جانبههمهمائوئیسم کمک بسیار موءثّری در ارزیابی و درک  

اد که تا  .  مائوئیسم فرصت دکندمیه عرضه  شدجهانیامپریالیستی  /داریسرمایه  یوسعهتکه  

 داری  سرمایهگر   ذاتاً امپریالیستی و قطبی  یوسعهت سنجی با  در هم  را  مرکز/پیرامون  یایده

موجود» درس  «واقعاً  تمامی  و  داده،  قرار  ارزیابی خویش  عنوان محور  در  به  های الزم 

سوسیالیستی را، هم در مراکز سلطه و هم در کشورهای پیرامونی تحت سلطه، از   یمبارزه

ی در مجموع در یک عبارت زیبا به سبک چینی این گیرهاین ارزیابی بیاموزیم.  این نتیج 

خواهان   هاخلق خواهان رهایی، و    هالتخواهان استقالل، م  هالت دو»گونه خالصه شده است:  

یعنی آن دسته از طبقات حاکم در کشورهای جهان که پادو و    –  هالتدو   «انقالب هستند.

ورزند که تا به میدان تحّرک خویش وسعت  تالش می  – مجری اوامر نیروهای خارجی نیستند  

مانور داده و نقش خود را از سطح یک    داریسرمایهداده تا بتوانند در چارچوب نظام جهانی  

همآهنگی  «منفعل»  گرزیبا به  محکوم  که  خوا  جانبهکی،  آمهاستهبه  امپریالیسم   یرانه ی 

ارتقاء دهند که در شکل دادن به نظم جهانی سهیم است.     «یفعال»  گرزیبوده، به سطح با

خواستار رهایی، به    –اه  خوترقیی تاریخی متشکل از طبقات بالقوه  هالوکیعنی ب  –  هالتم

و کارگر که   کشزحمتبقات  یعنی ط  –  هاخلقهستند.     «گراییمدرن»و    «توسعه»ویژه،  

روءیای سوسیالیسم را در سر دارند.  این عبارت به ما    –تحت ستم و استثمار قرار دارند  

تمامی    دهدمیفرصت   با  را  واقعی  جهان  بنابراین، گیپیچیدهکه  و،  نموده  درک  آن  های 

  نظر نقطهکنیم.  در عین حال، با این    بندیفرمولراهبُردهای الزم برای اقدامات ثمربخش را  

به سوسیالیسم جهانی مسیری طوالنی بوده، و در   داریسرمایهگام است که گذار از  نیز هم

 د. گیرمی مدت" فاصله  - اهنتیجه از برداشت انترناسیونال سوم مبنی بر به اصطالح "گذار کوت

 و مارکسیسم  بوم زیست

تمامی    بومیزیستمعضل   در  این که  شودمیمطرح    هابحثتقریباً  به  با توجه  امر  این    .

ی هابحثقابل فهم است.  اما،    شودمیبه وضوح در همه جا دیده    بومیزیستهای  اکنون فاجعه

به این نکته آگاهند   هاجنبشاز    اندکی.  تنها تعداد  رودمیمزبور به ندرت از سردرگمی فراتر  
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انباشت   منطق  نهادن  کنار  نیازمند  چالش  این  به  پاسخ  ی هاقدرت است.     داریسرمایه  که 

این چنین خطری پی برده و بالفاصله ت ی به اصطالح هاالشموجود به سرعت به وجود 

به کار   –که به واقع جز تبلیغات ایدئولوژیک صرف چیز دیگری نیست    – را    ایعمده   علمی  

است.  من در ارزیابی خویش از   پذیرامکان سبز    داری  سرمایهگرفتند تا نشان دهند که گویا  

تفصیل صحبت    «پایدار»  یوسعهت  یمسئله به  باره  این  چنین    8م.اکردهدر  این  برابر  در 

کرناگل و ویلیام ریس، که  اکردهگونه استدالل  تبلیغاتی، من این   م که کارهای امثال ماتیس و 

ارزش  توانمی داریسرمایهکه به شرط گسست از  دهدمیم، نشان  اکردهاستناد  هاآنمن به 

به عنوان یک    محاسبهاستفاده را محاسبه نمود.  باید اضافه کنم که تأکید من در این جا بر  

بازی موسوم به  منتشر نمود حقّه  2010نسوا اوتا در کتابی که در سال  معیار کّمی است.  فرا

می  «زسب  داری  سرمایه» دقّت  به  بالرا  جان  تحلیل   میشکافد.   خویش  اثر  در  نیز  فاستر 

از این جهت است     9. دهدمیشناس به دست  -بومزیستای از مارکس به مثابه یک  استادانه

 ی دهه فایده نباشد که دیدگاه من در رابطه با این مسایل، که من طی چندین م بیکنمیکه فکر 

ام، برای مخاطبین روشن گردد.  متنی که ناپذیری از آن دفاع نمودهگذشته به طور خستگی

 ( گرفته شده است.2010) ارزش شمولجهان قانون از کتاب من با عنوان  آیدمیاز پی 

باوری، به ویژه در نوع  -محیطی غالب در زیستهاآنریدر این تردیدی نیست که دیدگاه ج

 «توسعه»بنیادگرای آن، یک بینش مارکسیستی نیست، اگرچه هر دو دیدگاه تأثیرات مخّرب 

 ند. کنمیرا به عنوان متهم اصلی معرفی  

 دهد میمحور و پرومتئوسی نسبت  -ی اروپاباوری این اثرات مخّرب را به فلسفه -محیطزیست

ی از طبیعت ندانسته، بلکه ا پارهای که انسان را به عنوان  بوده؛ فلسفه  «مدرنیته»  گی ویژهکه  

مدعی است که طبیعت برای برآوردن نیازهای انسان در خدمت اوست.  این چنین رویکردی،  

رد.  به واقع، این نوع رویکرد خواهان آمیزی را به دنبال دافاجعه  یرانهباواما، برآمد فرهنگ

 ،«مادر»  به عنوان  ی دیگری است که به ظاهر بر تعلّق بشریت به طبیعتروی از فلسفه دنباله

ی غربی،  .  در چارچوب چنین ذهنیّتی است که در مخالفت با به اصطالح فلسفه کندمیتأکید 

به خصوصی از آیین    ر  آمد تفسیای که برهای به ظاهر بدیل و بهتری، نظیر فلسفهاز فلسفه 

این شودمید، ستایش  باشمیهندو   ناشایسته بوده زیرا که  این چنین ستایشی کامالً  .  ولی، 

ی هندو با به اصطالح جوامع غربی، چه از نظر د که جامعهگیرمیواقعیت مسلّم را نادیده  

)جامعه خشونت  به  آوردن  ادعا  روی  که  چه  آن  خالف  بر  هندو  وجه    شودمی ی  هیچ  به 

 
8 Samir Amin, The Law of Worldwide Value, trans. Brian Pearce and Shane Mage (New York: 
Monthly Review Press, 2010), 135–44. 
9 See Mathis Wackernagel and William Rees, Our Ecological Footprint: Reducing Human Impact 
on the Earth (Gabriola Island, Canada: New Society, 1996); François Houtart, Agrofuels: Big 
Profits, Ruined Lives and Ecological Destruction, trans. Victoria Bawtree (New York: Pluto, 
2010); John Bellamy Foster, Marx’s Ecology: Materialism and Nature (New York: Monthly 
Review Press, 2000). 



 ساختار نوین امپریالیستی 

 

نداشته و  نبودهگریز  خشونت تفاوتی  از نظر به استثمار کشیدن طبیعت، هیچ گونه  ( و چه 

 ندارد. 

.  وی سرشت مخّرب   دهدمیای کامالً متفاوت شکل  مارکس، اما، تحلیل خود را بر زمینه

که منحصراً با دنبال نمودن   دهدمینسبت    یدارسرمایهانباشت سرمایه را به منطق عقالنیّت  

این نکته را به    سرمایه.  وی در جلد اول  شودمیمدت( کنترل  -آنی )سودآوری کوتاه  سود  

 دقت نشان داده و در این رابطه به نتایج کامالً مشخصی رسیده است.

ای مقابله متفاوت در تبیین تاریخ و شناخت واقعیت در پاسخ به این پرسش که بر  این دو روش  

این چالش   تأثیرات مخّرب    –با  باید کرد»  –  «توسعه»یعنی  داو«چه کار  ی هاری، طبعاً 

سوق    «نکوهیدن ترقّی»باوران به سمت  -محیطمتفاوتی خواهند داشت.  بسیاری از زیست

انه با آورفنهای  فترپیشداده شده و به این ترتیب در دید منفی نسبت به اکتشافات علمی و  

انه[، به آورفن آوردهای علمی و  .  این گونه نکوهش  ]دستاندشتهها شریک گیستپسامدرن

 توانمیاش  ین چیزی که در باره ترکم که    بردمی خود، به نوعی از نگرش به آینده راه    یبهنو

  بینی پیشچنین نگرشی به آینده است که    یپایهگرایانه نیست.  برگفت این است که چندان واقع

ی فسیلی(، دیر یا زود، به ته کشیده خواهد  هاسوختکه منابع طبیعی معینی )مثالً    شودمی

که تا به   شودمیزمین الیزال نبوده تالش    یکرهشد.  سپس، با مطرح نمودن این که منابع  

زمین نامحدود    یکرهته که منابع  ی مورد نظر عمومیّت داده شود.  اگرچه این گفهایگیرهنتیج

د الزاماً توانمیی درست نی از این گزارهگیرهنبوده اصوالً حرف کامالً درستی است، اما نتیج

نادیده گرفته   احتمال  این  لذا،  باشد.   از    شودمیدرست  برخی  به  آینده  در  است  که ممکن 

مطرح شده    هنی که امروزیّ ی مع افکنانه-ی هراسگیرهاکتشافات علمی دست یافت که با نتیج

آ تضمین نمود که   توانمیدور ناشناخته باقی مانده و هرگز ن  ییندهدر تضاد باشد.  قطعاً 

ی هاری همواره قادر به پیدا کردن راه  حلّی برای دشوا «انه[آورفنفت]های علمی و رپیش»

جاودانگی )مذهبی و یا زینی برای باور به  گای آینده خواهد بود.  واقعیّت این است که علم ج

ا و چگونگی  هچالش این    سرشت    فلسفی( نیست.  در چنین بستری، قرار دادن بحث پیرامون

 .بردمیراه به جایی ن هاآنبرخورد با 

 –  داریسرمایهیعنی تحلیل     –ی که مارکس روشن ساخته  ازمینهبرعکس، اگر بحث را بر  

فت حاصل کنیم.  آری،  رپیشا  هچالش زیابی این  قرار دهیم، آن گاه قادر خواهیم بود که در ار

ی  آوری هافن   هاآنای خواهیم بود که بر مبنای  های علمی در آینده نیز کماکان شاهد اکتشاف

بدون هراس    توانمیهای طبیعی ایجاد خواهد شد.  اما، آن چه را که  نوینی برای کنترل ثروت

 داریسرمایهاست که تا مادامی که منطق  گویی احتمالی ادعا نمود این  از هر گونه تناقض

افزایی سرمایه(  -مدت )ارزش-سودآوری کوتاه  یپایهکه بر    دهدمیجامعه را به سمتی سوق 

آوردهای نوین علمی  از دست  برداریبهرهیی که برای  آوری هافنی نماید، انتخاب  گیرمیمتص

د  توانمیمدت  -دام یک در کوتاهبه کار گرفته خواهند شد، صرفاً بر این مبنا خواهد بود که ک
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گونه   این  که  این  احتمال  نتیجه،  در  باشد.   هافنسودآورتر  مخّرب    آوری  تأثیرات 

  ی رابطهداشته باشند بسیار زیادتر خواهد بود.  تنها زمانی شرایط برای حفظ  محیطیزیست

که بشریت توانسته باشد روشی برای مدیریت  آیدمی تر میان بشریت و طبیعت به وجود سالم

جامعه را طراحی کند که بر اساس اولویت دادن به ارزش استفاده به جای ارزش مبادله باشد  

  « مدیریت بهتر»افزایی سرمایه قرار دارد.  در این جا سخن من بر سر  -که در خدمت ارزش

هایی است  تمامی کوتاهی، زیرا که عبارت دوم حاکی از حذف  «نقصمدیریت بی»است، نه  

محوری )که در چاپ دوم  -من بر اروپا  یاولیهکه اندیشه و عمل انسان دچار آن است.  نقد  

 یادامهی بحث شده است( به واقع  تربیشبا شرح و بسط    محوری-اروپاکتاب من با عنوان  

  باوری، پسامدرنیستی، و به اصطالح کاری است که مارکس به عنوان مخالفت با فرهنگ

 10محیطی آغاز کرده بود.گفتمان زیست

باوران خواهان بحث پیرامون این مسایل در چارچوب یک تئوری ناقص  - محیطاین که زیست

تنها در یک بن  هاآنبوده،   نه  بلکه  را  آن در یک بن  ترمهمبست نظری،  بست سیاسی  از 

-دخل  جهت    قوای مسلط  سرمایهفرصت الزم را برای ای زد.  این چنین گزینهسامیگرفتار  

زد.  اکنون کامالً روشن  سامیحاصل از این بحث فراهم    های سیاسی  حلتصرف در راه-و

آن  افکنی وسیلهاست که هراس  به کمک  امپریالیستی است که  ای مناسب در دست جوامع 

و کنترل منابع سیاره حفظ نموده و مانع از آن گردند    رسیدستی خود را در  امتیاز انحصار

جوامع خویش غلبه    یوسعهتی پیرامونی بتوانند بر مشکالت موجود بر سر راه  هاخلقکه  

نبوده،    «افکنانههراس -ضد» ی  هاگاهکنند.  در این جا، به هیچ وجه نیازی به پرداختن به دید

ی دست نکار این است که این طایفه چیزی جز ساخته و پرداختهزیرا که واقعیت غیرقابل ا

ی هاروهی فشار نیستند.  دنیای سرمایه همیشه به همین منوال عمل نموده است: گهاروهگ

دارند که مدافع منافع ب در مقابل  هاخشفشاری وجود  دایماً  بوده که  از سرمایه  ی متفاوتی 

ی هاروهاین کار نیز تا ابد ادامه دهند.  مثالً، گ  که به  رسدمیصف کشیده و به نظر    دیگریک

انرژیفشاری که مدافع گزینه  به اصطالح   داری سرمایههای  بر بوده امروزه با البی-های 

ند  توانمیباوران تنها به شرطی  - محیط.  زیستبرندمیبه طور دایم در مخالفت به سر    «سبز»

مارکسیستی را درک نموده و بپذیرند. از این هزارتو خارج شوند که رویکرد 

 
10 Samir Amin, Eurocentrism, 2nd ed., trans. Russell Moore and James Membrez (New York: 
Monthly Review Press, 2009). 
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 آنتروپوسین عصرامپریالیسم در  - گفتار هفتم

 

متعلق به   1سی دوران کوآترنریشناچینهگروه  پژوهش آنتروپوسین که توسط زیرکمیسیون  

با   2019مه    21تشکیل شده، در نشست عمومی خود در    2سیشناچینه  المللیبینکمیسیون  

سی را تأیید  شنا زمینآنتروپوسین در مقیاس زمانی    3جود دوربیش از شصت درصد آراء و

.  تعریفی که گروه پژوهش آنتروپوسین از این شودمیآغاز    1950نمود که حدوداً از سال  

در   تازه  زمانی  »دور  از    دهدمی به دست    «سیشناچینهمقیاس  است  از    ایدوره»عبارت 

سیستم زمین    ییندهبر وضعیت، پویایی، و آ  ایندهنقش تعیین کن  هان اتاریخ زمین که در آن انس

ً  ی انسانی، کههافعالیتتغییرات ناشی از   «دارند. بیستم آغاز گردید،  یسده ینیمهاز  تقریبا

 یمرحلهبه عنوان عامل اصلی در فرگشت شتابان تمامیّت  سیستم  زمین مشخص شده است.   

یا به عبارتی   «،سیشنازمین  ینشانه»بعدی در دستور کار گروه پژوهش آنتروپوسین تعیین  

با  شنازمینزمانی    یبقهسی، است که معرف آنتروپوسین در ساشناچینه  گاهجای سی بوده، 

سی در چند سال آینده این دور تازه را به طور رسمی  شناچینه  المللیبیناین هدف که کمیسیون  

 4. بپذیرد

ی دور قدرتمندی در رابطه با تسمیه  المللیبینبدین ترتیب، شاهد پیدایش یک اجماع علمی  

 شود میسی آنتروپوسین هستیم.  آنتروپوسین اصطالحی است که غالباً گفته  شنازمینی  تازه

ساخته شد، اگرچه این واژه برای    2000در سال    6و یوجین استورمر   5که توسط پال کرتزن

انگلیسی چندین دهه   در زبان  بار  در    تر پیشاولین  آن  در    بزرگ شوروی  ینامهدانشاز 

ی علمی، آنتروپوسین بینجهاناز منظر     7ظاهر گشته بود.   «سیستم آنتروپوژنیک )دوره(»

.  تغییرات در مقیاسی که  سی است شنازمینی و کیفی از تمامی دورهای پیشین  ُگسستی کمّ 

ها سال رخ  متمایز ساخته، قبالً در طی میلیون  دیگریکسی عمده را از  شنازمیندورهای  

 
1 Subcommission on Quaternary Stratigraphy 
2 International Commission on Stratigraphy 
3 epoch 
4 Anthropocene Working Group, “Results of Binding Vote by AWG,” available at 
http://quaternary.stratigraphy.org. For a full discussion of the issues related to the geological 
dating of the Anthropocene, see Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters, Mark Williams, and Colin P. 
Summerhayes, The Anthropocene as a Geological Time Unit: A Guide to the Scientific Evidence 
and Current Debate (Cambridge: Cambridge University Press, 2019). 

5 Paul Jozef Crutzen  ،م(1995ی نوبل در شیمی در سال  ی جایزه برنده شیمیدان هلندی( . 
6 Eugene Filmore Stoermer شناسی در دانشگاه میشیگان در ایاالت متحده. )م( و استاد زیست گرپژوهش 

7 V. Shantser, “The Anthropogenic System (Period),” in Great Soviet Encyclopedia, vol. 2 (New 
York: Macmillan, 1973), 140; John Bellamy Foster, foreword to Facing the Anthropocene, Ian 
Angus (New York: Monthly Review Press, 2016), 11. 
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فعالیّت بشر تنها در طی چندین دهه   یواسطه، در حالی که اکنون این گونه تغییرات به  دادمی

د.  در این رابطه، آنتروپوسین معّرف ُگسستی قاطع گیرمییا حداکثر در طی یک سده شکل 

سال گذشته بوده، که شروع آن ]هالوسین[   11000-12000از دور  نسبتاً پایدار هالوسین در  

 ن را رقم زده بود.بندایخ پایان آخرین عصر 

کا  نظرنقطهاز   دانشمندان  گروه  کلی  طور  به  و  آنتروپوسین  دور   سیشنازمینر  پیدایش   ،

در   اقتصادی  شتابان  بسیار  تغییرات  حاصل  که   یسده   ینیمهآنتروپوسین  است  بیستم 

را   آن  بعضاً  طالیی»اقتصاددانان  جهانی    داریسرمایهرشد    «عصر  دوم  جنگ  از  پس 

پا نهادن    موجب گردید که  ند.  این امرناممی ای، ارهمرزهای سیّ -و-بسیاری از حدبا زیر  

 8.شودگوناگونی ایجاد   «های آنتروپوژنیکُگسل»

ی پرتوزای هاسته ه»بیستم بود.  بنابراین،    یسده   ینیمهآغاز دوران جنگ  سرد نیز مقارن با  

پنجاه در سراسر    یدهه ای در اوایل  هسته-های گرماآزمایش بمب  یواسطهغیرطبیعی که به  

شد پخش  از    «ندجهان  باشند.   «یاولیه ی  هانشانه»باید  تغییرات    9آنتروپوسین  جمله  از 

از افزایش به شدت سریع    توانمی  داریسرمایهز در ارتباط با رشد بسیار شتابان  سادوران 

، انقراض هاقیانوساکسید کربن، اسیدی شدن آب ا-ی فسیلی، انتشار دیهاسوختمصرف  

در هاهگون اخالل  بیولوژیک(،  تنوع  رفتن  از دست  کلی  به طور  )و  گیاهی  و  جانوری  ی 

ی  هادهها، و آالینی نیتروژن و فسفر، خالی شدن منابع آب شیرین، از بین رفتن جنگلهاچرخه 

برد.    نام  فوریت    ینتیجهشیمیایی  امر  زمین   بومیزیستاین  سیستم  در  بحران  یا  سیّاره 

 10است.

، به ویژه داریسرمایه  اقتصاد جهانی    ی  تردیدی نیست که رشد تصاعد  هیچ  این  امروزه در

  . بیستم به این سو، عامل اصلی در ایجاد چنین فوریّتی برای سیّاره بوده است  یسده  ینیمهاز  

شکوفا تعریف  -)کاال( خود  اقتصادی  ارزش     اجتماعی    یرابطهد به عنوان  توانمیسرمایه خود  

مبتنی بر استثمار طبقاتی و منطبق    نظام انباشت سرمایه، یا به عبارتی  داریسرمایه  شود.  

د، پذیرای هیچ گونه محدودیّتی در  گردمیبر قوانین حرکتی که از جانب رقابت بازار تحمیل  

[ هیچ داریسرمایهشکوفایی -خود یپروسه شکوفایی خویش نیست.  ]در این-خود یپروسه

زیاده  »یا    «بسنده»ز ثروت، و هیچ میزان از مصرف نیست که  اندازه از سود، هیچ مقدار ا

مرزهای  -و- در این نظام، به محیط زیست این سیّاره به عنوان مکانی با حدّ    11باشد.  «از حد

 
8 Clive Hamilton and Jacques Grinevald, “Was the Anthropocene Anticipated?,” Anthropocene 
Review 2, no. 1 (2015): 67. 
9 Anthropocene Working Group, “Results of Binding Vote by AWG.” 
10 Angus, Facing the Anthropocene, 44–45; J. R. McNeill, The Great Acceleration (Cambridge, 
MA: Harvard University Press, 2016). 
11 Fred Magdoff and John Bellamy Foster, What Every Environmentalist Needs to Know About 
Capitalism (New York: Monthly Review Press, 2014), 43. 
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، بلکه شودمیبه همراه دیگر موجودات باید در آن زندگی کنند نگریسته ن  هاناذاتی که انس

گرفته   نظر  در  قلمروی  عنوان  به  گسترش    شودمیدر عوض  روند  در  باید    اقتصادی  که 

بخش   که  ثروت،  نامحدود  کسب  راستای  در  قلیلی    یعمدهفزاینده  تعداد  دست  به  تنها  آن 

مورد  رسدمی م  برداریبهره،  گیرد.   حُ قرار  سرمایه  درونی  که    کندمیکم  نطق 

 نظام، یا باید رشد کنند یا این که از میان بروند.  تمامیّت، هم چون هاریگذاسرمایه

د»مرّوج نوعی از    داریسرمایه ر    ی ساز-و-سوخت  یرابطهاست که به    «اقتصادی  بالهت  خ 

نقد   12اند. رسمی)متابولیک( سالم بشر با محیط زیست آسیب   به    داریسرمایه  اما، صرفاً 

محیطی کنونی بسنده  برای پاسخ گفتن به مشکالت زیست  انتزاعیمثابه یک نظام اقتصادی  

است که ساختار روند انباشت در مقیاسی جهانی را در   ضرورینیست.  بلکه، در عین حال  

قرار داد.  در حال حاضر، بدون    واکاویی رقیب مورد  هالتدو-پیوند با تقسیم جهان به ملت

گلوبالیزه شده، که بر   داری  سرمایه  با  امپریالیستی، یا به عبارتی  با نظام جهانی    رویی-در-رو

 توانمی، نشودمیسازمان یافته و به مرکز و پیرامون قسمت    هالتدو-طبقاتی و ملت  یپایه

روست مقابله نمود.  این امر،  -به-ی ما با آن روگرایانه با مشکالتی که سیّاره به شکلی واقع 

 زد.سامیامپریالیسم در دور آنتروپوسین را مطرح  یمسئله الزاماً 

 امپریالیسم متأخر و آنتروپوسین 

امپریالیستی، در فرآیند تولید کاال از کشورهای   رانت    یواسطهسودهای به شدّت کالنی که به  

لیه گردیده، به طور تاریخی به دو صورت انجام شده  پیرامون یا به اصطالح جهان جنوب تخ

به    توانمی مورد دوم را     13مصرف.-( انتقال ارزش2مبادله، و )-( انتقال ارزش1است: )

استخراج منابع    ، فرآیندی که در آن بادر نظر گرفت  بومیزیستعنوان فرآیند امپریالیسم  

بودند که منابع  این کشورها اغلب شاهد      .ه شدندغالباً به تباهی کشاند  ، کشورهای فقیرطبیعی

مثابه    هاآنطبیعی   سرمایه»به  به  طبیعت  رایگان  شده  «هدایای  کشیده  بدون    باال  )تملّک 

  محیطی  ی سنگین زیستهاهزینهید بار   بامی ، افزون بر آن که  بستان(-ارز یا بدهپرداخت هم

یی که اخیراً توسط  هاده دا   14بکشند. به دوش  خود  ی استخراجی را نیز  هافعالیتحاصل از  

 که:  دهدمیبانک غنا منتشر گشته نشان 

- 2002ی  هاسالخارجی بین    کاومعدن  یهاشرکت میلیارد دالر طالیی که    5.2از مجموع  

میلیون دالر به عنوان حق   68.6از کشور غنا صادر نمودند، این کشور تنها مبلغ    1990

 
12 David Harvey, Marx, Capital, and the Madness of Economic Reason (Oxford: Oxford University 
Press, 2018). 
13 Samir Amin, Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and Marx’s Law of Value (New 
York: Monthly Review Press, 2018), 110–11. 
14 Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works, vol. 37 (New York: International, 1975), 732–
33; John Bellamy Foster and Brett Clark, “The Expropriation of Nature,” Monthly Review 69, no. 
10 (March 2018): 1–27. 
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نیز به عنوان مالیات شرکتی دریافت نموده است.  به عبارت  میلیون دالر    18.7امتیاز و مبلغ  

اش شده نزدیک به  این کشور نصیب از درآمد حاصل از صادرات طالی  ی که  دیگر، سهم

از ارزش واقعی صادرات    ترکم به عالوه، به این دلیل که ارقام مزبور بسا     بوده است.  1.7%

بوده باشد.  آن چه که    ترکمغنا از این هم  نتیجه گرفت که سهم    توانمیطال بوده، بنابراین  

سهم مناطقی که مستقیماً   - براساس ارزیابی بانک غنا    –تکان دهنده است این است که    تربیش

بوده است.  %0.11ی بودند از کل این ثروت تنها معادل کاومعدنی هافعالیت درگیر 
15
 

اگرچه طال به ویژه مثالی روشن و دراماتیک است، این خوان یغما، اما، به درجات مختلفی  

از طال و نفت گرفته تا قهوه، سویا، و    -برای تقریباً تمامی منابع طبیعی کشورهای جنوب  

ملیّتی گسترده شده است.  آن چه که از این طریق برای  -چند  یهاشرکتبه دست    –گوآنو  

است    بومیزیستهای سنگین اقتصادی و  خسارت  شودمیوابسته حاصل  کشورهای فقیر و  

آن را   آمریکای التین  خونبار    یهاآنشریفرآیندی که ادواردو گالیانو در اثر خویش به نام    –

  داری سرمایه   16.دهدمیدر رابطه با چندین سده از استعمار و نواستعمار مورد ارزیابی قرار  

مصرفی را  -ی نموده و ارزشگیره مبادله را انداز-تنها ارزش  که در محاسبات اقتصادی خود

امپریالیستی را که به دزدیدن    ارد، توانسته است که بدین وسیله آن بخش از رانت  گذمینادیده  

سازد.-ارزش پنهان  نظرها  از  بوده  همبسته  رو،   17مصرفی  این  عمق    از  دقیق  وارسی 

صو  بومیزیستراهزنی   پیرامون  کشورهای  در  سزایی  که  به  اهمیت  از  گرفته  رت 

است. خشونت   برخوردار  اساساً  فرآیندی  راهزنی  با  این  تاریخی  لحاظ  به  که  بوده  بار 

«[ سپردن  گور  در  و  کشاندن،  بردگی  به  معادنهاخلقانقراض،  در  پیرامونی[  گره    «ی 

دارای  شکال دیگری از تصاحب و استثمار شدید، که این نیز  خورده، و در شرایط کنونی با ا  

 18بار بوده، گره خورده است.سرشتی خشونت

بزرگ انحصاری مشخص    یها شرکت  یسلطهیکم با  - و-ی بیستم و بیستهادهامپریالیسم در س

بر   لنین  است.   که    یپایه شده  بود  دریافت  با   داریسرمایهامپریالیستی    یمرحله این  را 

سیاست استعماری »د که  پذیرمیانحصاری مشخص ساخت )البته، وی آشکارا    داریسرمایه

امپریالیسم کلّی  «و  مفهومی  از    ترپیشتر  به  پیش  حتّا  و  این  وجود   داریسرمایهاز  نیز 

 
15 Gyekye Tanoh, interview with Tricontinental: Institute for Social Research, in Resource 
Sovereignty: The Agenda for Africa’s Exit from the State of Plunder, Tricontinental: Institute for 
Social Research, Dossier no. 16, May 2019; Celina Della Croce, “3 Percent of Ghana’s Gold 
Remains in the Hands of Multinational Corporations,” Salon, May 25, 2019. 
16 Eduardo Galeano, Open Veins of Latin America (New York: Monthly Review Press, 1997). 

 قرار دارد. برای نمونه، نگاه شود به:   رسدستنابرابر اکولوژیکی در  یمبادلهامروزه نوشتارهای بسیاری پیرامون  17
K. Jorgenson and Brett Clark, “The Economy, Military, and Unequal Exchange Relationships in 
Comparative Perspective,” Social Problems 56, no. 4 (2009): 621–46. 
John Bellamy Foster and Hannah Holleman, “The Theory of Unequal Ecological 
Exchange,” Journal of Peasant Studies 41, no. 1–2 (2014): 199–233. 
18 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1976), 915. 
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هفتاد به این   یدهه ی  هاسالاش، یعنی از  ین دورهترتازهنظام امپریالیستی در     19داشت(.

مالی، که مظهر سطح باالیی از گلوبالیزه  -انحصاری  یسرمایه  یفزاینده  یسلطهسو، شکل  

 ی جهانی کاال بوده را به خود گرفته است.هانجیرهشدن فرآیند تولید در شکل ز

درازمدت و شتابان انتقال مواد خام از کشورهای    یپروسه  بای کاالی جهانی  هانجیرهاین ز

دارای   که  غنی  به کشورهای  خام»فقیر  مواد  پای  هستند  تربزرگبسیار    20« ردّ  هم ی  در 

پای مواد  خام»فاکتور    یپایهی انجام شده بر  هابررسی.   اندتنیده که چهل    دهدمینشان    «ردّ 

از کُ  به هدف فعال نمودن بازرگانی در   2008در سال    شده  استخراج  ّل مواد خام  درصد 

خام در آن سال استخراج   بوده است.  مقدار تقریبی هفتاد میلیارد تُن مواد    ثانویکشورهای  

موقع   آن  تا  که  بود  ستربیششده  واردات  لحاظ  به  غنی  بود.  کشورهای  مقدار   یرانهین 

برابرنهادهای  مواد خام
کشورهای ژاپن، بریتانیا،   هاآناز دیگران جلوتر بوده و در میان  21

عمومی   گرایش  جاافتاده  اقتصادهای  در  دارند.   قرار  در صدر  متحده  ایاالت  سمت  و  به 

 « یی دارد که نیاز سنگین به منابع طبیعیهاپروسهفرآیندی است که سعی در واگذاری تمامی  »

داشته، امری که این گونه کشورها را بیش از پیش به واردات برابرنهادهای مواد خام از 

سوم از کل موادی که  برای صادرات  -، نزدیک به دوزمانهم زد.   سامیی جهان وابسته  بقیه

ی فرآوری شده و مواد ثانوی هادهماناند در کشورهای صادر کننده به عنوان پساستخراج شده

فراوانی ایجاد    بومیزیستی  هاآن اثرات جانبی اقتصاد باقی مانده، که غالباً زی  تحت عنوان

 22. کندمی

از چین به عنوان کشوری با   پای مواد خام نام بردهتربیشاگرچه، غالباً  که    شودمی  ین ردّ 

حجم عظیمی از مواد خام از سراسر جهان به سمت آن در جریان است، اما، تصویری که 

این   یشدهی است، زیرا که صادرات کاالهای ساخته کاذبیتصویر  شودمیایه بدین گونه ار

ی که عموماً با  اتوسعهاز واردات مواد خام آن است.  این چنین الگوی    تربیشکشور بسیار  

هنگفتی را بر روی دست این    بومیزیستی  هاهزینهبسته است،  کشورهای جهان جنوب هم

نابرابر  اکولوژیک، مزایای    یمبادله   یسلطه گذاشته، در حالی که، تحت شرایط    هالتدو-ملت

 23.رسدمیمصرفی منابع طبیعی به طور عمده به کشورهای غنی 

 
19 I. Lenin, Imperialism: The Highest Stage of Capitalism (New York: International, 1939), 81–
82, 88. 

پا 20  . شودمیبا نسبت ُکل  مواد خام استخراجی به تقاضای نهایی داخلی یک کشور تعریف  مواد خام یرد  
ی است که یک واحد از کاالی مبادله شده را  : ضریب تبدیل)Raw material equivalents (RME)(برابرنهاد موادِ خام  21

 ( )م( Eurostat metadataد. )منبع: کن میبر حسب مقدار مواد خام مورد نیاز برای تولید کاالی مزبور بیان 
22 Thomas O. Wiedmann, Heinz Schandl, Manfred Lenzen, Faniel Moran, Sangwon Suh, James 
West, and Keiichiro Kanemoto, “The Material Footprint of Nations,” Proceedings of the National 
Academy of Sciences 112, no. 20 (2015): 6271–76. 
23 Weidmann et. al., “The Material Footprint of Nations,” 6272–73. 
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تاراج   س  بومیزیستاگرچه  طی  و  هادهدر  متوالی  و هاشیوه  بهی  تصاحب  از  مختلفی  ی 

مستقیماً  م  استثمار  نومستعمره  ها ستعمرهبر  امپریالیسم   و  مخّرب   تأثیرات   گشته،  تحمیل  ها 

و اتمسفر زمین، نیز    هاقیانوس، اما، در رابطه با منابع همگانی جهان، یعنی در ابومیزیست

کامالً مشهود است.  پس از به امضاء رسیدن کنوانسیون سازمان ملل متحد پیرامون حقوق 

سال    24دریاها ا،  1982در  سطح  از  نیمی  به  شکل هاقیانوسنزدیک  به  عمدتاً  جهان،  ی 

  حاکمیت    در قلمرو  اکنون  افزوده شده است.      هالتدو-، به قلمرو ملت«مناطق اقتصادی ویژه»

ی نظیر بریتانیا  تربزرگ، و هم چنین کشورهای  کوچک  ایسه کشور عمدتاً جزیره-و-هشتاد

ی به منابع  اندازدستاست.  این امر  تر بیشها از سطح خشکی و ایاالت متحده، مساحت آب

به دلیل سرآمد  امپریالیستی   .  البته، در این زمینه کشورهای  ه استرا تسهیل نمود هاقیانوسا

بودن و    دارا  هافنسرمایه  منابع  جهت الزم    یآوری  این  قرار    گاهجایدر    تاراج  نخست 

های فشار اقتصادی  به ویژه با استفاده از اهرم  ،لیستیکشورهای امپریا .  به عالوه،ندگیرمی

  ها قیانوسا  مدیریت    سازی  به نظام خصوصی  هالتدو  یفزایندهآوری  روی  یواسطهکه به  

ی پیرامونی خارج سازند.   هالتکه به سهولت کنترل را از دست دو  قادرندد،  گردمیفراهم  

ی اخیر، با ممانعت از ورود کشورها و صیّادان کوچک و باز گذاردن  هاسال این امر در  

 رویه از آبزیان و منابع بستر دریاها، به بی  برداریبهرهملیّتی برای  - چند  یهاشرکتدست  

خواریبه    موسوم  یپدیده بستر    اقیانوس  سازمان   حال،  عین  در  است.   های  آب  انجامیده 

که برای منافع شخصی خود از منابع نفت،    دهدمیاجازه    هاشرکتبه کشورها و    المللیبین

، به رغم  المللیبینهای  گاز طبیعی، مواد معدنی، و فلزهای قیمتی در بستر و زیر  بستر آب

 25نمایند.  برداریبهرهاین واقعیت که این منابع همگانی بوده، 

گفته بود    2012حق امنیّت غذایی در سال   یزمینهلل متحد در  ی سازمان مگر ویژهگزارش

های مشکوکی که به صیّادان کوچک آسیب نامهی موافقتدر جامه  –خواری  -اقیانوس»که  

خطری است که    –زد  سامیشان محروم  به منابع  رسیدسترسانده ... و ساکنین محلی را از  

 یپروسهخواری  -بدین ترتیب، اقیانوس   26«خواری جدی باشد.-زمین  یاندازهد به  توانمی

گفته بود که   2012در سال    فراملّیست.  انستیتوی  هاقیانوسضمیمه کردن منابع همگانی ا

ند، منابع متعلق به صیّادان محلی و  کنمیهای ساحلی فعالیت  یی که در مناطق آبهاآنناوگ»

 هاآنتی بوده از دست  ری سنّ گی ماهیی  هافعالیتکی بر  ی از جمعیت محلی را که متامجموعه

 
24 United Nations Convention on the Law of the Sea of 10 December 1982 
25 Florian Doerr, “Blue Growth and Ocean Grabbing,” Colloquium Paper No. 18, International 
Institute of Social Studies, International Colloquium, February 4–5, 2016, 1–20 ; Transnational 
Institute Agrarian Justice Program, The Global Ocean Grab: A Primer (Amsterdam: Transnational 
Institute, 2014); Nishan Degnarain and Greg Stone, “83 Countries Are More Ocean than Land,” 
World Economic Forum, October 16, 2017; Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Brett Clark, 
The Tragedy of the Commodity (New Brunswick: Rutgers University Press, 2015). 
26 “‘Ocean-Grabbing’ as Serious a Threat as ‘Land-Grabbing’ —UN Food Expert,” United Nations 
Special Rapporteur on the Right to Food, October 30, 2012, http://srfood.org. 
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مثال،  کن میخارج   عنوان  به  کشورهای    یاتحادیهری  گیماهیی  هانامهتوافقند.   با  اروپا 

جزیره کشورهای  و  موریتانی  موریس،  گونه   ای  مراکش،  این  برای  را  راه  آرام  اقیانوس 

تا کنون ظرفیت    1970ری جهان از سال  گیماهیی  هاآنناوگ   27«.کندمیاندازی باز  چنگ

های صنعتی که ، اما، کشتیاندنمودهمیلیون شناور دو برابر    3.5خود را با در اختیار گرفتن  

ند شصت درصد از کل صید آبزیان را  دهمیرا تشکیل  هاآنتنها یک درصد از کل این ناوگ

ری  گیماهیزاء واگذاری حق  ای کوچک به اند.  کشورهای جزیرهدهمیبه خود اختصاص  

 28ند.کن میاغلب سهم ناچیزی دریافت   المللیبینی هاآنخود به ناوگ

های تاریخی آمدپینیز    شودمینامیده    منابع همگانی جّویاز سوی دیگر، آن چه که بعضاً  

آشکار   متفاوت  کامالً  به شکلی  را  از سامیامپریالیسم  آنتروپوژنیک  اقلیمی  تغییرات  زد.  

اکسید کربن بوده  -انقالب صنعتی تا کنون که به طور عمده ناشی از انتشار تصاعدی گاز دی

کربن  جامعه انتشار  ساختن  محدود  منظور  به  رسماً  که  است  نموده  مجبور  را  جهانی  ی 

میزان    یبودجه اساس  بر  که  نماید  منظور  را  تعیین   یبیشینهاقلیمی  جّو  در  کربن  تراکم 

اکسید کربن  -ای یافتن راهی است که بتوان تراکم دید.  هدف از تعیین چنین بودجه گردمی

قسمت در میلیون رسانده، و در عین حال به هر قیمتی که   350به    414در جّو را از میزان  

زمین   یکره.  هدف این است که افزایش دمای  نگاه داشتیلیون  قسمت در م  450شده زیر  

در   –سانتیگراد باالتر از دمای پیشاصنعتی حفظ نمود    یدرجه  1.5را حداکثر فقط در حد  

قسمت در   450سانتیگراد )معادل    یدرجه   2این معادله فرض بر این است که افزایش دمای  

و پس از آن احتماالً تغییرات اقلیمی به طور   میلیون( به معنای رسیدن به آخرین حفاظ بوده

اخیراً مطابق   29تغییرات اقلیمی المللیبین.  هیئت  شدناپذیری غیرقابل کنترل خواهد برگشت

تا سال  با شاخص که  است  گازهای    2050های مزبور خواسته  انتشار  مقدار  جمع جبری 

حدود ساختن افزایش میانگین  و مقدار جذب شده به صفر رسانده شود، که شانس م  ایخانهگل

 اند.رسمیپنجاه درصد  به کمدست  سانتیگراد را  یدرجه  1.5 میزان زمین به یکرهدمای 

  زمین را در   یکرهکه افزایش دمای    باشد  ی جهانی صرفاً اینبه اصطالح جامعه  اگر هدف  

که تا امروز،   داشتسانتیگراد حفظ نماید، آن گاه باید به این نکته توجه    یدرجه  2زیر    ینقطه

جاز کربن که در این بودجه آمده در جّو منتشر شده است.   بیش از شصت درصد از میزان مُ 

د که در گیرمیامروز به پیش برود، جهان در مسیری قرار    به همین منوالاگر همه چیز  

ن خواهد رسید، یعنی مقدار کربنی که بر اساس محاسبات  به یک بیلیون تُن کرب 2035سال 

دمای   افزایش  شده  مرز    یکرهانجام  به  را  رساند    یدرجه   2زمین  خواهد    – سانتیگراد 

 
27 Transnational Institute Agrarian Justice Program, The Global Ocean Grab, 7. 
28 Doerr, “Blue Growth and Ocean Grabbing,” 6, 8. 
29 Intergovernmental Panel on Climate Change 
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اکسید -باید توجه نمود که انتشار دی   30. شودمیناپذیر  ی که تغییرات اقلیمی برگشتامرحله 

هر کشور یا منطقه در انتشار   سهمی است که  مقدارمهم    یمسئله  بوده، بنابراین  انباشتیکربن  

اکسید  -گاز دی  لّ .  سهم ایاالت متحده، کانادا، اروپا، ژاپن، و استرالیا از کُ داشته است  آن

درصد بوده، در حالی که سهم هند و چین در این میان مجموعاً    61کربن منتشر شده جمعاً  

درصد   4هواپیمایی معادل  رانی و  درصد، و سهم کشتی  7درصد است.  سهم روسیه    13

درصد است.  حال اگر بخواهیم که مصرف را به جای    15د.  سهم مابقی دنیا تقریباً  باشمی

 31خواهد شد.  تربیشمحاسبه قرار دهیم، سطح نابرابری از این هم  یپایهتولید به عنوان 

از   هاآنی  موجود جایی برای استفاده  جهان جنوب، در فضای جّوی    نظرنقطهبنابراین، از  

اقتصادی باقی نمانده زیرا که کشورهای امپریالیستی این    یوسعهتی فسیلی جهت  هاسوخت

.  کنوانسیون اقلیم سازمان ملل در چارچوب پروتکل کیوتو،  اندنمودهفضا را پیشاپیش اشغال  

از سهم خود باید    32یک   یشماره  یضمیمهبا تصریح بر این نکته که کشورهای ذکر شده در  

، مسئولیت  بکاهنداز کشورهای در حال توسعه    تربیشاکسید کربن بسیار  -در انتشار گاز دی

 یرانه با این وجود، نشر س   33ی را در این زمینه بر دوش کشورهای غنی نهاده است.تربیش

م انتشار گاز  ایاالت متحده کماکان به میزان سه برابر میانگین جهانی باقی مانده و کل حج

افزایش است. بر طبق محاسباتی که در مورد سهم -دی به  این کشور رو  در  اکسید کربن 

اکسید کربن  -انتشار دیانجام شد،    2012اکسید کربن در سال  -دی  انباشتی  انتشار    یرانهس

مرکز  توسط   معادل    داریسرمایهکشورهای  زمان  آن  تُن    568تا  سهم  بیش  میلیارد  از 

بدهبوده  هاآن   یمنصفانه ترتیب  این  به  و  توسعه،  قبال کشورهای  در  هنگفتی  نیافته  -کاری 

 34دارند. 

های جغرافیایی در  عرض   ترپاییناز مناطق واقع در فواصل    ترسریعاگرچه نواحی قطبی  

مناطق واقع در خطوط عرضی میانه به    حال گرم شدن بوده، اما تأثیر گرمایش زمین بر

 
30 http://trillionthtonne.org, accessed May 27, 2019. The trillionth ton is measured in terms of 
metric tons of carbon (not carbon dioxide). 
31 James Hansen and Makiko Sato, “Regional Climate Change and National Responsibilities,” 
Environmental Research Letters 11 (2016): 6; Glenn P. Peters, “From Production-Based to 
Consumption-Based National Emission Inventories,” Ecological Economics 65, no. 1 (2008): 13–
23; World Resources Institute, “6 Graphs to Explain the World’s Top 10 Emitters,” November 25, 
2014. 

  ی عالوه   و توسعه اقتصادی بوده، به  کاریهمعضو سازمان    1992این کشورها عبارتند از تمامی کشورهای صنعتی که در سال   32
بالتیک، و چند کشور اروپای مرکزی    ی حوزه کشورهایی که اقتصادشان در حال گذار بوده، که فدراسیون روسیه، کشورهای  

 . )م(شودمیو شرقی را شامل 
33 On the early climate negotiations and the failure of the Kyoto Protocol, see John Bellamy Foster, 
Ecology Against Capitalism (New York: Monthly Review Press, 2002), 13–22. 
34 Hansen and Sato, “Regional Climate Change and National Responsibilities,” 5–6; Martin Khor, 
“The Equitable Sharing of Atmospheric and Development Space: Summary,” paper for UNFCCC 
AWG-LCA Workshop on Equity Bonn, May 16, 2012. 

http://trillionthtonne.org/
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د بسیار شدید باشد.  تأثیرات مخّرب گرمایش سیّاره  به توانمیپایین، به ویژه مناطق خشک،  

افزایش دما ممکن است که   است.    تربیشاستوایی  -ر استوایی و نیمهتگرمویژه بر مناطق  

رو سازد.   -به-نت بودن روبسیاری از کشورهای واقع در این مناطق را با خطر غیرقابل سکو

که تأثیر تغییرات اقلیمی بر کدام منطقه از    کندمیپس این شرایط سیستم زمین است که تعیین  

ری کشورهای استوایی پذیآسیببوده، با توجه به این که در بدو امر   تربیشنظر ژئوفیزیکی  

انجام شده   2011در سال   که  از مطالعات بسیار مهم  یکی  در  است.    تربیشاستوایی  -و نیمه

تأثیرات مخّرب گرمایش رنج  »:  آمده است که  بود   برند میکشورهایی که بیش از همه از 

موضعی   تر شدنین سهم را در ایجاد آن داشته باشند.  این که گرم تربیشیی نیستند که  هاآن 

  با   جغرافیایی[  عرض  ط پایینخطو  ]واقع در  در کشورهای  ی نخستقابل توجه  به میزان

-یک واقعیت است که متأسفانه براساس پیش  شودمی پدیدار    ترکمبسیار    انتشار کربن  میزان

شناسان برجسته، جیمز  همان طور که اقلیم   35« .ی اقتصادی و یا اجتماعی قرار نداردهازمینه

عنوان   ساتو،  ماکیکو  و  بسیا»،  اندنمودههنسن  تأثیری  دما خود  به طور افزایش  و  قوی  ر 

  اند گرفتهجغرافیایی قرار    ضعر  ترپایینخطوط  نامتناسبی بزرگ بر کشورهایی دارد که در  

اش ادامه یابد، تا پایان  ی فسیلی به شکلی امروزیهاسوخت... اگر انتشار گازهای حاصل از  

ری  پذیآسیب   «ند.شومیحاضر برخی از مناطق در خاور میانه عمالً غیرقابل سکونت    یسده

سالی است.  در مقابل، کشورهای  بی خشکیاشدتاستوایی به ویژه از جانب  -کشورهای نیمه

بوده، در حالی که   ترنیعرض جغرافیایی که عموماً نیز کشورهای غ  خطوط باالتر  واقع در

حاصل از تغییرات اقلیمی تهدید    ی  سالی، و امواج گرمای، خشکهانآاز سوی شدت گرفتن توف

متمایل    تربیشند، اما در برخی از موارد ممکن است که میانگین دمای این کشورها  شومی

 36ترین دمای ممکن باشد.به سمت مطلوب

گرم مناطق  در  واقع  کشورهای  برای  تأثیرات  اما،  به  صرفاً  مسئله  استوا  به  نزدیک  تر  

فقیرتر بودن این کشورها    یواسطهنامتناسب گرمایش زمین محدود نمانده، بلکه این مشکل به  

اجتماعی دالیل  و-به  بسیار  ابعاد  پیدا  ترسیعتاریخی،  نتایج  کنمیی  از  یکی  بنابراین،  د.  

نابراب که اثرات   رودمیاین دلیل، انتظار    ی موجود است.  بههاریتغییرات اقلیمی تعمیق 

بار تغییرات اقلیمی نخست در جنوب پدیدار شود.  جهان شمال نیز از جانب این  مطلقاً فاجعه

در مراحل   کمدست  محیطی و اجتماعی،  ، اما، به دلیل عوامل زیستشودمیتغییرات تهدید  

که   شودمیتخمین زده  ی متوجه آن خواهد بود.  براساس یک ارزیابی  ترکم اولیه خطرات  

، در مقام مقایسه با جهانی بدون 2100فقیرترین کشورها تا سال    %40درآمد میانگین در»

 
35 Mahlstein, R. Knutti, S. Solomon, and R. W. Portmann, “Early Onset of Significant Local 
Warming in Low Latitude Countries,” Environmental Research Letters 6 (2011): 4; Sebastian 
Bathiany, Vasilis Dakos, Martin Scheffer, and Timothy M. Lenton, “Climate Models Predict 
Increasing Temperature Variability in Poor Countries,” Science Advances 4, no. 5 (2018): 1–10. 
36 Hansen and Saito, “Regional Climate Change and National Responsibilities,” 1, 7. 
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میزان   به  اقلیمی،  در    %75تغییرات  میانگین  درآمد  که  حالی  در  یافته،    %20کاهش 

اگرچه    37«، اندکی افزایش یابد.هاآنتر در  ثروتمندترین کشورها، به دلیل دمای عموماً معتدل

این اعداد و ارقام را مورد تردید قرار داد، اما واگرایی در این دو گرایش کامالً    توانمی

 بدیهی است. 

ج تأثیر  تحت  شدت  به  که  جنوب  و  شمال  جهان  سرنوشت  در  تفاوتی  چنین  ی هانبهاین 

 ایهفزایندشواهد  ».   شودمیُگسست متابولیک قرار داشته، از هم اکنون احساس    امپریالیستی  

  ی فقیرتر تغییرات اقلیمی برای کشورها  ی  های منفآمدپیکه تأثیر    دهدمیموجود است که نشان  

 ها آن  رسیدست زیادتر است.  این امر یا به دلیل عدم  ]در یک کشور[ و یا حتّا افراد فقیرتر

ر بوده و بنابراین تگرمند که  اشدهبه منابع الزم جهت حفاظت اقلیمی بوده و یا در مناطقی واقع  

حاصل  تربیشگرمایش   برای  مناطق  آن  زیاندر  ]انسان[  سالمتی  و  ]زمین[    آور خیزی 

[ برخی  گربیانو اجتماعی    محیطیزیستاز عوامل    ]ترکیبی   .شودمی ی ناشی هاآنزی  وجود 

مزایای حاصل از گرمایش در کشورهای  برخی  در کشورهای فقیر، به همراه  از گرمایش  

که تغییرات اقلیمی به همراه   هاییپیچیدگی شرایط اقلیمی و کثرت  خطر   38«غنی ]است[.

از   اگرچه کشورها  آندارد حاکی  که  در جنوب شاهد    یاست  فاجعهآمدپیفقیر  باری  های 

نیز به هیچ وجه کم   کندمیی در شمال را تهدید  که کشورهای غن  رهاییخواهند بود، اما خط

عامل در تعیین   ترینمهماهمیت نیست.  با این حال، تردیدی نیست که عامل اجتماعی کماکان  

به منابع بهتر در جهان شمال   رسیدستو طبعاً    تربیشهای احتمالی بوده، که به ثروت  آمدپی

 مرتبط است. 

بر جهان جنوب نسبت به شمال   تربیشعوامل  دیگر  تغییرات اقلیمی نیز حاکی از تأثیرات  

در   هاآنهفت تای  -و-کوچک  در حال توسعه که تعداد سی  ایجزیرهاست.  تمامی کشورهای  

تای پانزده  و  داشته  قرار  ملل  سازمان  اعضای  سرزمین  ردیف  عنوان  به  نیز صرفاً  شان 

ارتفاع ساحلی مانند بنگالدش و ویتنام که غالباً نیز  -ه همراه کشورهای کمند، باشدهی  بندطبقه

آبباش میپُرجمعیت   در معرض خطر  قرار  -ند،  دریاها  آمدن سطح  باال  از  ناشی  گرفتگی 

های کوهستانی  ی طبیعی و چشمه هایخچال که به    «های آببرج»از دست رفتن     39دارند. 

ی هند خواهد گذاشت، زیرا که ممکن است قاره-و شبهین اثر را بر چین  تربیشوابسته بوده  

های هیمالیا ی طبیعی در رشته کوههایخچال افزون بر یک میلیارد نفر به خاطر ذوب شدن  

 
37 Marshall Burke, Solomon M. Hsiang, and Edward Miguel, “Global Non-Linear Effect of 
Temperature on Economic Production,” Nature 527 (2015): 238. 
38 Noah S. Diffenbaugh and Marshall Burke, “Global Warming Has Increased Global Economic 
Inequality,” Proceedings of the National Academy of Sciences 116, no. 20 (2019): 9808–10. 
39 United Nations Security Council, “Issues Facing Small Island Developing States,” July 30, 2015; 
Degnarain and Stone, “83 Countries Are More Ocean than Land.” 
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تغییرات اقلیمی ممکن است که در وزش     40منابع آب مورد نیاز خود را از دست بدهند. 

که   نموده  ایجاد  اخالل  مانسون  موسمی  غیرقابل  آمدپید  توانمیبادهای  ولی  سنگین،  های 

ی حیاتی شگرفی بوده و  هاگونیهای استوایی که دارای گونهداشته باشد.  جنگل  بینیپیش

ی و جهانی اهمیت به سزایی دارند، به ویژه نسبت به گرمایش زمین امنطقهبرای ثبات اقلیم 

 ند. باشمیر پذیآسیب

با توجه به  هاقدرت  یعمدهواکنش   اقلیمی،  این ُگسست  به  اقتصادی و نظامی در شمال  ی 

ماهیّت امپریالیسم، عمدتاً واکنشی دوگانه بوده که به طور ماهوی حاکی از آن است که جهان  

( وارسی  1تری نسبت به تغییرات اقلیمی داشته باشد: )ی بسیار جدی هاریپذیآسیبجنوب باید  

از   توانمی( این که چگونه  2در جهان جنوب، و )  هاریپذیبآسیهای امنیّتی این گونه  آمدپی

امپریالیستی سود برد.  این مسئله را به   یسلطه برای افزایش  هاریپذیآسیبوجود این گونه 

  یابی دستدید که استراتژی اصلی حکومت ترامپ    توانمیوضوح در مورد ایاالت متحده  

یدات سوخت فسیلی بوده که تا بتوانند از از طریق گسترش تول  «برتری جهانی انرژی»به  

سیاسی و اقتصادی فیای  جغرا  ی هاحوزهدر    تربیش  عمال قدرتآن به عنوان اهرمی برای ا  

کنند.  از     41استفاده  زیادی  شمار  برای  را  خود  متحده  ایاالت  ارتش  حال،  عین  در 

گری جهت  مداخله ی تازه، به ویژه در رابطه با نفت و آب، و هم چنین برای  هاریپذیآسیب

 هایجناحزد.   سامیجهانی ایاالت متحده تحت چنین شرایط متغیری آماده    مونی  هژهتأمین  

ابزار الزم تا  فعال بوده  امنیّت ز  را  اقتصادی و نظامی مشترکاً  ی ارزش و  هانجیرهبرای 

نموده و هم خطوط    تعیینمنابع جهانی   تا بتوانند هم دژ آمریکای شمالی را تقویت  نموده، 

خود، یعنی اروپا    ترکوچککه البته در این زمینه با شرکای    – تدارکاتی آن را حفاظت کنند  

  یزمینهکه برای کنترل منابع طبیعی در دو    ایسابقهند.  بررسی مکنمی  کاریهمو ژاپن،  

  بی ماهیت این تغییر موضع امپریالیسم در دور  آنتروپوسین نفت و آب در جریان است به خو 

 . دهدمینشان  را

 
40 Tony Sternberg, “Water Towers: Security Risks in a Changing Climate,” in Epicenters of Climate 
and Security: The New Geostrategic Landscape of the Anthropocene, ed. Caitlin E. Werrell and 
Francesco Femia (Washington, D.C.: Center for Climate and Security, 2017), 20–27. 
41 National Security Strategy of the United States of America, December 2017, 22–24. 

امبر  یم، در پی انتخابات نو دانمید.  اما، همان طور که  نمو مییادداشت مترجم: البته، این نکته در هنگام نوشتن مقاله صدق  
با    2021  یژانویه  6ایاالت متحده در    یکنگره ، حکومت ترامپ پس از آن که خود وی شورش ناموفقی را بر علیه  2020

انتخابات به راه انداخت، از کار برکنار گشته و با حکومت بایدن، که شاید بتوان آن را سیمای    ینتیجههدف عوض کردن  
ج  «سبز»امپریالیسم   نامید،  متحده  همان  گیا ایاالت  بایدن  آیا  که  دید  و  ماند  منتظر  که  است  الزم  البته  است.   شده  زین 

ی ترامپ را دنبال خواهد نمود یا این که با ایجاد تغییرات صوری به بزک کردن سیمای امپریالیسم با رنگ و لعاب  هاسیاست
 روی خواهد آورد.  « سبز»

https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2017/06/epicenters-of-climate-and-security_the-new-geostrategic-landscape-of-the-anthropocene_2017_06_091.pdf
https://climateandsecurity.files.wordpress.com/2017/06/epicenters-of-climate-and-security_the-new-geostrategic-landscape-of-the-anthropocene_2017_06_091.pdf
https://www.hsdl.org/?view&did=806478
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 امپریالیسم انرژی 

با اشاره به دو    2018جان لیمن، وزیر نیروی دریایی در حکومت رونالد ریگان، در سال  

پایان    ایعمدهجنگ   در  متحده  ایاالت  سرآغاز    یسدهکه  و  در -و- بیست  یسده بیستم  یکم 

-افتاده و حرف  هاچپی  اهیم که در تله خومیاگرچه ما ن»:  گویدمیراه انداخت،  خاورمیانه به  

به خاطر نفت آن کشور بوده، اما بسته به    فقطشان را تکرار کنیم که علت ورود ما به عراق  

ی ]این دو جنگ[ را  هاهزینهاین که چگونه بخواهیم این را بیان کنیم، واقعیت این است که  

به عبارت دیگر، طبق نظر     42« ی استراتژیک ما به نفت خلیج نسبت داد.به وابستگ   توانمی

  نظر نقطه  –نفت نبوده    تربیشبه منافع آنی از طریق تولید    یابیدستلیمن، مسئله صرفاً بر سر  

اقتصادی   –  دهدمیی که وی به چپ نسبت  اختهناپ از تمامیّت سیستم  بلکه به خاطر دفاع 

 ی فسیلی بوده است.ها سوختکی بر امپریالیستی متّ 

صورت گرفته، ایاالت    43هیدرولیکی-ی شکست  آورفناکنون، در پی تحول بنیادینی که در  

جویی کامل ی فسیلی رسماً استراتژی برتریهاسوختمتحده در میدان رقابت جهانی بر سر 

نقش تغییرات     44. کندمیجهانی دنبال    بومیزیستانرژی را بر بستری از ُگسست    یهزمیندر  

به شرایط   دادن  تغییر  در  به    یسلطهاقلیمی  متحده  ایاالت  و  هابحثامپریالیستی  امنیّتی  ی 

راهبُرد امنیّت ملی  بد.  اگرچه گرمایش زمین خود در سند  یامینظامی ایاالت متحده نیز راه  

ذکر نشده، اما نفس چنین غیبتی، به همراه سماجت بر سر دفاع از    (2017ه )ایاالت متحد

با    «استقالل» "ضد   هایانتقاد از رویکرد  با  ی فسیلی وهاسوختایاالت متحده در رابطه 

بحران   در  آن  اساسی  اهمیّت  گویای  خود  خودی  به  فسیلی،  سوخت  انرژی  به  رشد" 

 45د. باشمیآنتروپوسین 

نظامی و استراتژیک در ایاالت متحده این است که به تغییرات اقلیمی   محافل    عمومی    رویکرد

د با واقعیاتی نظیر ناپایداری توانمیبنگرند که    «ضریب افزایشی تهدیدات»عموماً به عنوان  

، هاری، کمبود آب و انرژی، گسترش بیماهاقیمتسیاسی، تأثیرات منفی بر تأمین غذایی و  

آبهایتفور شدید  ترابر-و -ی  در  اخالل  انبوه،  مهاجرت  فروپاشی   ی  هوایی،  دریایی، 

به ویژه    –ی تأمین جهانی  هانجیرهر، و افزایش تهدیدات به زپذیآسیباقتصادی در کشورهای  

استراتژیک  باشد.  –  در مورد مواد  داشته  دژ    46پیوند  از  دیدگاهی است که  دیدگاه غالب 

 
42 “The Military Cost of Defending the Global Oil Supply,” Securing America’s Future Energy, 
September 21, 2018, 9. 
43 Hydraulic fracturing (fracking) 
44 “The Military Cost of Defending the Global Oil Supply.” 
45 National Security Strategy of the United States of America, 2017; Donald J. Trump, “Remarks 
by President Trump at the Unleashing American Energy Event,” June 29, 2017, 
http://whitehouse.gov. 
46 Susan Maret, “Climate Change and National Security Through the Lens of Key Federal 
Publications,” Project Censored, January 8, 2019; Marcus D. King and Julia Burnell, “The 

http://secureenergy.org/wp-content/uploads/2018/09/Military-Cost-of-Defending-the-Global-Oil-Supply.-Sep.-18.-2018.pdf
http://whitehouse.gov/
https://www.projectcensored.org/climate-change-and-national-security-through-the-lens-of-key-federal-publications/
https://www.projectcensored.org/climate-change-and-national-security-through-the-lens-of-key-federal-publications/
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ایاالت متحده و کانادا؛ بیش از ششصد    کهآن،    ی متنوع جهانیهااهگایآمریکای شمالی و پ

نظامیگایپ متحده[  اه  وابسته  ]ایاالت  کشورهای  جهان؛  سراسر  امپریالیسم[  در  به  ]به  ؛ 

اصطالح متحدین اروپایی و ژاپنی؛ خاورمیانه، جایی که این کشور به مدت سه دهه در جنگ  

به جهان بیرونی    ،شودمی  امل را ش  آن  متنوع  ؛ و خطوط تدارکاتی حیاتیبردمیدایم به سر  

 47بنگرد. 

به درخواست پنتاگون پیرامون تغییرات اقلیمی نامنتظره تهیه    2003در گزارشی که در سال  

جهت تعیین کشورهایی    «ریپذیآسیبایجاد معیارهایی برای سنجش  »شده بود گفته شده که  

ند الزم بوده تا این امکان برای ایاالت  خورمیترین ضربات را از تغییرات اقلیمی  که سنگین

خود    راهبُردیمتحده فراهم شود که تا بتواند به موقع و به طور موءثّری در حفاظت از منافع  

ی نسبتاً مرفّه با  هالتاقدام نماید.  در این گزارش اشاره شده که در تحت چنین شرایطی م

طبیعی   تواناییمنابع  و  و  فراوان  متحده  ایاالت  نظیر  غذایی،  مواد  تولید  برای  الزم  های 

استرالیا، احتماالً مجبور خواهند شد که برای ممانعت از ورود امواج وسیعی از مهاجرین 

تحت نام دفاع از حاکمیّت    شکبی،  «مستحکمات دفاعی»دور خویش دیوار و  -تا-آینده دور

 ش این گونه آمده است:در گزار  48ملی خویش، بسازند. 

خطری که خشونت و اخالل ناشی از فشارهای تغییرات ناگهانی اقلیمی متوجه امنّیت ملی 

ی نظامی هاری.  درگی خواهد بودایم متفاوت  است کامالً با آن چه که اکنون به آن خو گرفته 

هد آنیم، و غیره که امروزه شا  به جای دالیلی نظیر ایدئولوژی، مذهب، یا افتخارات ملّی،

به منابع طبیعی هم چون انرژی،    رسیدست نیاز اضطراری برای    یواسطه به    ممکن است که 

تغییر در   ینگیزهیی در اجاجابه غذا، و آب آغاز گردد.  این گونه   باعث  رویارویی طبعاً 

برای اعالم  پذی آسیب کشورهای    یههسیا تغییر در عالیم موجود  ایجاد  بنابراین  و  رتر شده 

زد.سا می ای امنیتی را ضروری تهدیده
49
 

که به موازات کاهش ظرفیت جهان در به دوش کشیدن   اندنمودهنویسندگان این گزارش اشاره  

نظامی گسترش یافته، امری   یبهبار جمعیت در شرایط سخت اقلیمی، دست یازیدن به حر

 .دهدمیای را افزایش خود خطر دوزخ گرماهسته یبهکه به نو

 
Weaponization of Water in a Changing Climate,” in Epicenters of Climate and Security, 37–40; 
Robert McLeman, “Migration and Displacement in a Changing Climate,” in Epicenters of Climate 
and Security, 100–107. 
47 “Blank Spots on the Map: Almost All the U.S. Army’s Secret Military Bases Across the Globe 
Revealed on Google and Bing,” Daily Mail, December 15, 2013. 
48 Peter Schwartz and Doug Randall, An Abrupt Climate Change Scenario and Its Implications 
for United States Security, October 2003, 18; John Bellamy Foster, The Ecological 
Revolution (New York: Monthly Review Press, 2009), 114. 
49 Schwartz and Randall, An Abrupt Climate Change Scenario, 14. 

https://eesc.columbia.edu/courses/v1003/readings/Pentagon.pdf
https://eesc.columbia.edu/courses/v1003/readings/Pentagon.pdf
https://monthlyreview.org/product/ecological_revolution/
https://monthlyreview.org/product/ecological_revolution/
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ی این چنین دیدگاه استراتژیک ادامه نظامی و امنیّتی در ایاالت متحده به اشاعهجات  نوشته

ابزاری    ترینمناسب  داده، و با تأیید واقعیّت تغییرات اقلیمی تمامی تمرکز خود را بر یافتن

ک جهانی ایاالت متحده در چارچوب  مونیهژهد اهداف  برپیشند که تا بتواند به  اداده قرار  

ی موجود یاری رساند.  درکی که به طور ضمنی در این چنین رویکردی وجود  فوریّت اقلیم

از    ترکمنخست    یوهله دارد این است که گویا تأثیرات گرمایش زمین بر ایاالت متحده در  

انتظار  بقیه بر قدرت   رودمیی جهان خواهد بود.  بنابراین،  با تمرکز  بتواند  که واشنگتن 

بار فزاینده در سراسر  ظامی خود در شرایط آشفتگی و فاجعهاقتصادی، سیاسی، و ن  جهانی  

 تمام عیار را به اجرا بگذارد.  یسلطهخود برای  یبرنامهجهان 

با   تنگاتنگ  ارتباطی  در  متحده  ایاالت  اقتصاد  و  امپراتوری،  ارکان  ارتش،  ترتیب،  بدین 

 ایتازهکه راهبُرد    مانند.  این امر باعث گشته استسوخت فسیلی باقی می  یعمده  یهاشرکت

انرژی جهان و تعهد به استخراج   گاهجای طراحی شود که   ایاالت متحده در کنترل  ممتاز 

ین مقدار سوخت فسیلی را در مرکز اهداف جاری امنیّت ملی قرار داده است.  در پی  تر بیش

افزای-بهینه شدن فرآیند شکست   به شدت  ایاالت متحده  نفت و گاز  تولیدات  ش  هیدرولیکی، 

یافته به طوری که حکومت باراک اوباما مجبور به حذف مقرراتی شد که صادرات نفت خام 

صادرات نفت خام   2015-2018ی  هاسال   یفاصله خت.  در  سامیایاالت متحده را محدود  

ایاالت متحده چهار برابر افزایش یافته و صادرات گاز طبیعی مایع این کشور در همین دوره 

به دو میلیون   2018پنج برابر شد.  میزان صادرات نفت خام ایاالت متحده در سال  -و-سی

ت جهان تبدیل  ین صادر کنندگان نف تربزرگبشکه در روز رسید که این کشور را به یکی از  

-، کاهش وابستگی این کشور به واردات نفت خام به وی اجازه داد که تحریمزمانهمنمود.  

نفت خام، مانند ونزوئال،    یکنندهتولید    یعمدههای اقتصادی بسیار سختی را بر کشورهای  

 50ایران، و روسیه، تحمیل نماید. 

صنایع    یوسعهتی قانونی در مسیر  هایتحکومت ترامپ سعی نموده است که تمامی محدود

سوخت فسیلی را از میان بردارد.  این امر باعث گسترش وسیع در تولید و امور زیربنایی  

نفت و گاز طبیعی    ی کنندهی فسیلی شده، و ایاالت متحده به عنوان باالترین تولید  هاسوخت

جاهای دیگر بحث بر سر  ایاالت متحده و در    در  .  حتّا در حالی کهشده استجهان ظاهر  

)سیاست نوین سبز( در جریان بوده، گسترش خطوط انتقالی نفت و گاز در   گرین نیو دیل

ی در دست اجرا در  هاروژهتا کنون سه برابر شده، که بیش از نیمی از پ  1996جهان از  

 
50 Jie Jenny Zou, “How Washington Unleashed Fossil-Fuel Exports and Sold Out on Climate,” 
Center for Public Integrity, October 16, 2018; International Institute for Strategic Studies, “U.S. 
Oil Import Dependence Reaches 60-Year Low,” December 11, 2018; U.S. Energy Information 
Administration, “The United States Remains the World’s Top Producer of Petroleum and Natural 
Gas Hydrocarbons,” May 21, 2018, http://eia.gov; “The U.S. Exports 2 Million Barrels Per Day of 
Crude Oil in 2018 to 42 Destinations,” U.S. Energy Information Administration, April 15, 2019, 
http://eia.gov. 

https://apps.publicintegrity.org/blowout/us-energy-dominance/
http://www.eia.gov/
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ل های صادراتی متصو پایانه  هاگاهآمریکای شمالی بوده که مراکز استخراج را به پاالیش

های پیش از احداث  طرح  یمجموعهی گسترش خطوط انتقال نفت و گاز )هاطرح زد.   سامی

به مبلغ   اکنون  احداث(  از    232و در دست  آمریکای شمالی )بیش  در    600میلیارد دالر 

بالغ   جهان(  سراسر  در  دالر  پشودمیمیلیارد  مجموع  که  حالی  در   یوسعهتی  هاروژه.  

های کامل نفت و گاز در آمریکای شمالی بیش از یک بیلیون دالر و در سطح  زیرساخت

 51. شودمیتخمین زده بیلیون دالر  2.9جهانی بالغ بر 

که   زیرا  بوده  راستای صادرات  در  عمدتاً  متحده  ایاالت  در  لوله  خط  احداث  بازار  رونق 

در به جذب آن  گسترش استخراج نفت و گاز به حدی است که مصرف داخلی به تنهایی قا

ی جاری دوام داشته باشد )یعنی در بر همان پاشنه  هاری نیست.  تحت شرایطی که سیاست گذا

 یپایهتقاضای جهانی برای گاز طبیعی بر    2040که تا سال    شودمیبچرخد(، تخمین زده  

که    رودمیدرصد افزایش یافته، در حالی که انتظار    55به میزان    2017  هایگذاریقیمت

ان در  گذارسرمایهها،  بانک» درصد افزایش یابد.     26برای نفت خام نیز به میزان    تقاضا

میلیارد دالر    600ند که بیش از  شومیبازار سهام سرمایه، و صاحبان اوراق قرضه آماده  

بندی شرط  تربیشساله یا    40ی ]نفت و گاز[ با طول عمر  خط لوله   یفتهدر سیستم گسترش یا

 52« کنند.

انتشار وسیع ]گازهای گلشومیهایی که احداث  لولهاین خط  » [ ایخانهند زمینه را برای 

[  محیطیزیستزند، این در حالی است که دانشمندان ]سامیسال آینده فراهم    50تا    40برای  

سال آینده باید انتشار این گازها را تحت کنترل درآورد.  احداث   10بر این باورند که در طی  

یرتر شدن صنایع نفت  گایها گواه این واقعیت است که جهان با اجازه دادن به ج این خط لوله

این خطوط انتقال    یودهشال   53« و گاز، به واقع خواهان جدی گرفتن تغییرات اقلیمی نیست.

ی فسیلی بوده و به مسیری برای تداوم هاسوختی و پشتیبانی از کاربرد  گذارسرمایهضامن  

زد.  تنها  سامیتر  تُن کربن را نزدیک  بیلیوندورنمای رسیدن به    که  دهدمیوابستگی شکل  

هایی که در خط  لوله   یواسطهدر میزان تولید گاز طبیعی به    بالقّوه  در ایاالت متحده، افزایش

ی است که تا سال  ااندازه پیش از احداث قرار دارند، به    یمرحلهحال احداث بوده و یا در  

- شرکت چند   54اکسید کربن منتشر سازد.-میلیارد تُن دی-از نیم  د ساالنه بیشتوانمی  2040

ین شرکت نفتی ایاالت متحده، اعالم نموده است که طبق برنامه  تربزرگموبیل،  لیّتی اکسانم

 
51 Ted Nace, Lydia Plante, and James Browning, Pipeline Bubble: North America Is Betting Over 
$1 Trillion on a Risky Fossil Infrastructure Boom (San Francisco: Global Energy Monitor, 2019). 
52 Nace, Plante, and Browing, Pipeline Bubble, 7–8. 
53 Oliver Milman, “North American Drilling Boom Threatens Big Blow to Climate Efforts, Study 
Shows,” Guardian, April 25, 2019. 
54 Milman, “North American Drilling Boom.” 

http://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2019/04/GFITPipelineBubble_2019_v6.pdf
http://globalenergymonitor.org/wp-content/uploads/2019/04/GFITPipelineBubble_2019_v6.pdf
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نفت و    2017درصد بیش از سال    25به میزان    2025در عملیات سراسری خود در سال  

 55گاز استخراج خواهد نمود. 

ُگرده چنین  بر  خطوط  ی  احداث  و  طبیعی  گاز  و  نفت  تولید  از  که   انتقالی  گسترشی  است 

ی جهانی انرژی در مقابله  ی سلطهحکومت ترامپ راهبُرد جدید امپریالیستی خود را برای  

های موجود پیرامون تغییرات اقلیمی بنا نهاده است.  همان طور که  آشکار با تمامی نگرانی

ما بر این دنیا غلبه خواهیم کرد.  ما انرژی آمریکایی »گفته بود:    2017ترامپ خود در سال  

ی این دنیا ]به ویژه به آسیا[ صادر را به تمام جهان خواهیم فرستاد. ما آن را به هر گوشه

ایاالت متحده را نجات داده است.  سیاست  «استقالل»فسیلی صنایع سوخت   «خواهیم نمود.

انرژی ایاالت متحده نه تنها باید بر اساس افزایش تولید نفت و گاز باشد، بلکه  باید تولیدات  

زاید که ایاالت متحده به دنبال افمیزغال سنگ را هم در تمام دنیا گسترش دهد.  او در ادامه  

 56ال سنگی در اوکراین و جاهای دیگر است.ی زغهاگاهکمک  مالی به نیرو

  کند میانتشار یافته بر این نکته تأکید   2017ایاالت متحده که در دسامبر  راهبُرد امنیّت ملی

-انرژی ضد  یبرنامهمقابله با  »محور رشد اقتصادی و اساس    57«جویی انرژیسلطه»که  

از  »   58« .دباشمیبوده،    باره زیانکه برای منافع اقتصادی و امنیّت انرژی ایاالت متحد  ،رشد

با   ایندهتعیین کن   یمبارزهدیدگاه کاخ سفید، ایاالت متحده برای حفظ قدرت جهانی درگیر  

ی  ها سوختکه در این مبارزه با تکیه به منابع سرشار    شودمیکشورهای رقیب بوده، و ادعا  

این    توانمیفسیلی   بتواند  متحده  ایاالت  که  قدر  هر  دیدگاه،  این  از  گرفت.   را  باال  دست  

را تولید و صادر کند، به همان اندازه بر ارج این کشور در سیستم جهانی افزوده    هاسوخت

ی فسیلی به یکی از  هاسوختخواهد شد.  بنابراین، بی دلیل نیست که بیشینه ساختن تولید  

امنهاپایه سیاست  اصلی  است.ی  شده  تبدیل  ترامپ  جمهور  رییس  ملّی  گونه    « یّت  این 

بیش از آن که به خاطر ناآگاهی از تغییرات اقلیمی یا پیدایش    «ن  سیاست انرژیشدمینظا»

ی فسیلی ابزار موءثّری برای هاسوختاین باور قرار دارد که    یپایهآنتروپوسین باشد، بر  

الشعاع قرار داده،  هر برداشتی دیگری را تحت،  روافزایش قدرت امپراتوری بوده، و از این  

انرژی تحول  گونه  وقوع هر  امکان  که  شد  متمرکز  آن  بر  باید چنان  میان -و  از  آلترناتیو 

 59برود.

 
55 “The Truth About Big Oil and Climate Change,” Economist, February 9, 2019, 9. 
56 Trump, “Remarks by President Trump at the Unleashing American Energy Event.” 

کران سوخت  از منابع بی  « مهار گسیختن»که ایاالت متحده در تمامی وجوه تولید و مصرف انرژی جهان با    مفهومبه این   57
 .ی مرکزی قرار بگیردگاهجایفسیلی خود در 

58 National Security Strategy, 22–23. 
59 Michael T. Klare, “The Strategy of Maximal Extraction,” TomDispatch blog, February 11, 2018. 

https://www.economist.com/leaders/2019/02/09/the-truth-about-big-oil-and-climate-change
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طبیعی    ی مطبوعاتی گاز  در طی یک اعالمیّه  2019مه    28وزارت انرژی ایاالت متحده در  

-های آزادیمولکول»بن آن را به عنوان  اکسید کر-های دیو مولکول  گاز آزادیرا به عنوان  

 60گذاری نمود.نام  «ایاالت متحده ی

 امپریالیسم آب 

کنار جهان  -و-اقلیمی برای مردم در گوشه  تغییرات    تأثیرات  ین  ترنیین و آترعمیقیکی از  

افزایش بی  یچرخه  ی  گیرشتاب از    گر  ذخیره)  ایخانهی گازهای گلرویّهآب جهانی ناشی 

تر شده مناطق مرطوب مرطوب»به این سو    1950( است.  اساساً، از سال  گرماییانرژی  

های بیش از اندازه به تر و بارشی ستهمهاآنتوف  61«ند.اشدهتر  و مناطق خشک نیز خشک

سیالب جدی  شکل  مخاطرات  با  را  مرطوب  مناطق  در  کشاورزی  زد.   سامی  روروبهها 

در بسیاری از مناطق دیگر    درازمدت  های شدید وسالیشکافزایش خطر خ  چونهم عواملی  

ی کشاورزی جهان، و آوارگی مردم به سبب  هازمینجهان، فرسایش خاک در بخش اعظم  

فاجعه گونه  دو  ،آنتروپوژنیک  بومیزیستهای  این  شروع  از  حاکی    از  ایتازهر   جملگی 

 62است.  سابقهبیزارها با سرعت و در ابعادی گسترش خشک

زدایی به عنوان یکی از عوامل عمده در تغییرات اقلیمی کامالً شناخته شده است.   نقش جنگل

شناختی جهان  آب  یچرخه مهمی که نباید نادیده گرفت تأثیر بسیار مستقیم آن در    ینکتهاما،  

زای  جهان بوده و ضامن بارش حیات  آب  یچرخه ها از اجزاء بسیار مهم در  است.  جنگل

جویبارهای »یی گسترده باعث از دست رفتن  زداجنگلند.   باشمیباران در سراسر جهان  

های د که توسط جنگلگیرمی.  این جویبارها توسط بخار آبی شکل  شودمی   «عظیم آب در هوا

 د.گردمیها و دیگر گیاهان جنگلی وارد جّو پهناور جهان از طریق بازدم درخت

و    جّوی های سیاره، زمینه را برای خشکاندن این جویبارهای  به موازات تراشیدن درخت»

به  هازمین که  باران    هاآن یی  از    ایفزایندهزیم.  حجم  سامی فراهم    اندوابستهبرای ریزش 

گرفته یی که تا کنون نادیده  زداجنگلهای آمدپیکه این وجه از  دهدمیمطالعات علمی نشان 

الشعاع خود قرار دهد.  خشکاندن  تغییرات اقلیمی را تحت   دیگر  ممکن است که اثرات    ،شده

 
60 S. Department of Energy, “Department of Energy Authorizes Additional LNG Exports from 
Freeport LNG,” May 28, 2019, http://energy.gov. 
61 Richard A. Kerr, “The Greenhouse Is Making the Water-Poor Even Poorer,” Science 336, no. 
405 (2012): 405. 
62 Hannah Holleman, Dustbowls of Empire: Imperialism, Environmental Politics, and the 
Injustice of “Green” Capitalism (New Haven: Yale University Press, 2018); Hannah Holleman, 
“No Empires, No Dust Bowls,” Monthly Review 70, no. 3 (July–August 2018); Marian Corera, 
“The Cost of Climate Change?,” NATO Association of Canada, September 26, 2018. 

https://doi.org/10.14452/MR-070-03-2018-07_2
http://natoassociation.ca/the-cost-of-climate-change/
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نیل، اختالل در مانسون آسیایی، و خشک   یخانهد به خشکیدن رودتوانمی جّوی جویبارهای

 63« ی میانی ایاالت متحده منجر گردد.هالتزارهای وسیعی از آرژانتین تا ایاکردن کشت

روزانه به آب و تولید مواد   رسیدستآب جهانی بر  یچرخه گیری و اختالل در ابتأثیر شت

د مشکل گرسنگی  توانمی غذایی در چارچوب اقتصادی امپراتوری معاصر به حدّی است که  

 ،به ویژه در آمریکای التین و بخش اعظم آفریقا در حال افزایش بوده  و  که بار دیگر  ،را

رونق »  2019های موجود در سال  در حقیقت، در حالی که بنا به گزارش   64سازد.   تروخیم

  %6های مرغوب و غذاهای عالی...  خوراکی»و فروش    «بازار کاالهای لوکس ادامه یافته 

اما گرسنگی شدید در حال حاضر در تمامی مناطق به استثناء آمریکای  «افزایش داشته  ،

اروپا   و  سا  تربیششمالی  در  آن  میزان  خشک   65د.باشمی   2014ل  از  سالی شرایط 

غیرمنتظره در آمریکای مرکزی یکی از عوامل محرک مهاجرینی است که در جهت شمال 

 اند.به سمت آمریکای شمالی روانه

آب )به ویژه برای    ناپایدار  گی، مصرف  زاری، عواملی نظیر آلودهخشک  یمانه در این ز

یی، و آب  زداجنگلهای نارسا و داغان،  ختتولیدات کشاورزی، صنعتی و انرژی(، زیرسا

  66زند.سامیی طبیعی خطر کمبود مواد غذایی و آب آشامیدنی را دوچندان  هایخچال شدن  

منتشر گردید به این نکته اشاره شده است که   2016در یک گزارش تحقیقی که در سال  

رایط کمبود شدید  یک ماه از سال را ... در ش  کمدست  ]از جمعیت جهان[    %66نزدیک به  »

 روروبهماه از سال با کمبود شدید آب    6تا    4  کمدست  .... تعداد جمعیتی که    برندمی آب به سر  

میلیارد نفر است .... بالغ بر نیم میلیارد نفر در تمام طول سال با کمبود    2.9و    1.8هستند بین  

 67« هستند. روروبهشدید آب 

انتها بر  با دنبال نمودن انباشت بی  برندمی یی که از بدبختی دیگران سود  هاآن در این میان  

ان در  گذارسرمایهو    هاشرکت»زایند.   افمیی جمعیت  هاخشرترین بپذیآسیبهای  مصیبت

ند که کنترل منابع حیاتی دارای سودآوری بالقّوه بوده[  دانمیکشورهای غنی ]که به خوبی  

 
63 Fred Pearce, “Rivers in the Sky: How Deforestation is Affecting Global Water Cycles,” Yale 
Environment 360, July 24, 2018. 
64 FAO, IFAD, UNICEF, WFP, and WHO, The State of Food Security and Nutrition in the World 
2018: Building Climate Resilience for Food Security and Nutrition (Rome: Food and Agriculture 
Organization, 2018), xiii, 39. 
65 Claudia D’Arpizio, Federica Levato, Filippo Prete, Elisa Del Fabbro, and Joëlle de Montgolfier, 
“The Future of Luxury: A Look into Tomorrow to Understand Today,” Bain and Company, January 
10, 2019; FAO, IFAD, UNICEF, WFP, and WHO, The State of Food Security and Nutrition in the 
World 2018, iii, 3. 
66 Harry Fountain and Ben C. Solomon, “Glaciers are Retreating. Millions Rely on Their 
Water,” New York Times, January 16, 2019; Stephen Leahy, “From Not Enough to Too Much, the 
World’s Water Crisis Explained,” National Geographic, March 22, 2018. 
67 Mesfin M. Mekonnen and Arjen Y. Hoekstra, “Four Billion People Facing Severe Water 
Scarcity,” Science Advances 2, no. 2 (2016). 

https://e360.yale.edu/features/how-deforestation-affecting-global-water-cycles-climate-change
http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf
http://www.fao.org/3/i9553en/i9553en.pdf
https://www.bain.com/insights/luxury-goods-worldwide-market-study-fall-winter-2018
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در  هازمین کشاورزی  مرغوب  خریداری  ی  آن  همراه  آبی  منابع  با  را  دیگر  کشورهای 

در این رابطه، ایاالت متحده یکی از کشورهای اصلی است.  روندهای موجود     «ند.کنمی

یی که به هازمینروی  »ان  گذارسرمایهزمین حاکی از این است که    المللیبیندر معامالت  

که نزدیک به  ایمبودهاخیر شاهد  یهادهه در   «ارند.گذمینداشته باشد دست ن رسیدستآب 

ها در کشورهایی که دچار مشکل گرسنگی هستند انجام شده  درصد از این گونه معامله   66

صرف   هاآن  آبی  ی که برای دست گذاشتن بر منابعدر بسیاری از این کشورها، مبلغ»است.   

68«.کافی استسوءتغذیه  برای خاتمه به شده
 

ناپذیر بوده، تا  اره چنین وضعیتی توجیهمیلیاردها نفر جمعیت این سیّ بدیهی است که از نظر  

مشکل    ترینمهماحتماالً آب  »حدی که فردی مانند ترامپ را نیز مجبور نمود که بپذیرد که  

که در چنین شرایطی،    شودمیجای شگفتی نیست که گفته     69ما برای نسل بعدی باشد." 

در نوشتارهای پژوهشی و » عمل کرده و    «خشونت  یکنندهمشکالت آبی به عنوان "تسریع 

این که تنشهاآنسازم  بینیپیش ایجاد  ی اطالعاتی در  از  آبی بیش  های ناشی از مشکالت 

در گزارشی که از سوی مرکز اقلیم    70« .شودمیگردد ابراز تردید    کاریهمدرگیری موجب  

استفاده  »های شیرین جهان و  و امنیت انتشار یافته کشمکش بر سر کنترل منابع محدود آب

آب از  عنوان    «تسلیحاتی  امنیت»به  و  اقلیم  ژئواستراتژیک چشم»در    «کانون  انداز 

های شیرین از به عبارت دیگر، کشمکش بر سر منابع آب  ترسیم شده است.  «آنتروپوسین

مسایل حیاتی برای امنیت جهان بوده، که تحت تأثیر تغییرات شتابان اقلیمی قرار داشته و بر  

 71ارد.گذمیکنار جهان اثر - و-مناطق مختلفی در گوشه

چه کسی شیر  آب را کنترل  » سیاست خارجی کماکان بر این که    گرانتحلیلبا این وجود،  

ایاالت    راهبُردیدر جهت تأمین منافع    ترمیهاجکردی ت متمرکز شده و خواهان روی  «کندمی

ی دولتی و بخش خصوصی در مناطق مختلف جهان، هافعالیتمتحده در رابطه با آب، ادغام  

ی رقبایی مانند چین هستند.  این افراد بر مرکزیت  اندازدستو قبول نقش رهبری در مقابله با  

  مونیهژهرمی در ا عمال قدرت نرم و تحکیم  آب و کنترل منابع اصلی آب شیرین به عنوان اه

  72ند.کنمیآب تأکید    یفزایندهایاالت متحده در مناطق مختلف، به ویژه تحت شرایط کمیابی  

های کوهستانی که بیش از نیمی  ی طبیعی و سرچشمههایخچالهای آب جهان یا  کنترل برج

 
68 Brian Bienkowski, “Corporations Grabbing Land and Water Overseas,” Scientific American, 
February 12, 2013. 
69 S. Government Global Water Strategy, 2017, 2. 
70 King and Burnell, “The Weaponization of Water in a Changing Climate,” 68, 70. 
71 Werrell and Femia, eds., Epicenters of Climate and Security, 1, 6. 
72 Sherri Goodman and Zoe Dutton, “Who Controls the Tap? Addressing Water Security in Asia,” 
Council on Foreign Relations, October 10, 2018; Joshua W. Busby, “Water and U.S. National 
Security,” Council on Foreign Relations, January 18, 2017; “Countdown to Day Zero: Water 
Scarcity and Security,” Council on Foreign Relations, June 1, 2018. 



 معاصر   و امپریالیسم   داری سرمایه ساختار    رامون ی پ   یی جستارها 

184 

د.  منابع آبی مزبور به لحاظ باش میند به ویژه مورد نظر  دهمیاز آب شیرین جهان را تشکیل  

 یعمدهی  هاخانهتمامی رود»، اجتماعی، و اقتصادی بسیار مهم بوده زیرا که  بومیزیست

ها سرچشمه گرفته و بیش از نیمی از بشریّت متکی به آب شیرینی است که در  جهان از کوه

به ویژه نگرانی     73«.شودمیمناطق کوهستانی جمع   قرار  افمیاز جمله مسایلی که  ریند 

ی  ها طرحی این کشور با هند بر سر  داشتن کنترل فالت تبّت در دست چین و کشمکش بالقّوه

- هت آب و ممانعت از رسیدن آن به استفاده کنندگان پایینزیربنایی است که موجب تغییر ج

مرزی مبیّن ا عمال حقوق و کنترل  -های تراهای آبی در محیطزیرساخت».   شودمیدست  

های آب به میزان زیادی بازتاب بازی قدرت است، هم به برج  ییندهآ»بوده و    «کمونیهژه

قادر   گر زیاین که آیا این با  هم   وده، واین معنا که چه کسی قادر به مدیریت و کنترل آب ب

 74"«دست پس بزند-هست که هر چالشی را از سوی استفاده کنندگان پایین

 هاآنو از میان رفتن    هایخچالرفت  کمبود آب و پس  گیری روند افزایشی  - به موازات سرعت

در  در شرایط تغییرات اقلیمی موجود، کشمکش بر سر کنترل ذخایر بزرگ آب آشامیدنی  

ی ناشی از ذوب شدن .  تغییرات بالقّوهساختتر خواهد  های جهان مشکل را جدیبلندترین قلّه

میلیارد نفر به آب    1.4ی طبیعی دارای ابعاد بسیار عظیمی است.  حیات بیش از  هایخچال

گ  هاخانهرود یانگی  براهماپوترا،  یخ  نگ، سند،  و  برف  ذخایر  به  چنین  هم  و  یلو  و  سی، 

این رود تمامی  اما، ظاهراً  تأثیر تغییرات  به یک  هاخانهباالدست وابسته است.   سان تحت 

براهماپوترا و سند بیش   یخانهگیرهای دو رودکه آب  رسدمیاقلیمی قرار نداشته، و به نظر 

 75از همه تحت تأثیر مستقیم این تغییرات قرار داشته باشند.

متحده ایاالت  ملی  اطالعات  مدیر  ارزیابی جامعه  2012در سال    دفتر  از  را  ی  گزارشی 

ی  هافرصتمنتشر ساخت که خطوط اصلی تهدیدها و    امنیت آب جهانیاطالعاتی پیرامون  

کنار جهان  - و-در گوشه  هاخانهگیرهای رودموجود برای ایاالت متحده را در رابطه با آب

برای  »کشورهایی که  .  این گزارش بر خطر مشکالت آبی رو به افزایش در  کندمیترسیم  

که مشکالت مزبور مانعی    کند میتأکید نموده و اشاره    «ایاالت متحده از اهمیّت برخوردارند

ای ایاالت متحده خواهند بود.  این گزارش هم چنین  بر سر راه رشد اقتصادی و اهداف برنامه

 
73 “The Importance of Mountain Snowpack to Water Resources,” The Water Footprint Calculator, 
October 12, 2018; Hanspeter Liniger and Rolf Weingartner, “Mountains and Freshwater Supply,” 
Unasylva 49, no. 195 (1998); “How Much of the Earth’s Water Is Stored in Glaciers?,” United 
States Geological Survey, Accessed May 23, 2019. 
74 Sternberg, “Water Towers,” 22, 24. 
75 Walter W. Immerzeel, Ludovicus P. H. van Beek, Mark F. P. Bierkens, “Climate Change Will 
Affect the Asian Water Towers,” Science 328, no. 11 (2010): 1382–85; Alexander M. Milner et al., 
“Glacier Shrinkage Driving Global Changes in Downstream Systems,” Proceedings of the National 
Academy of Sciences 114, no. 37 (2017); Harry Fountain and Ben C. Solomon, “Glaciers are 
Retreating. Millions Rely on Their Water,” New York Times, January 16, 2019. It should be noted 
that there are current efforts to make artificial glaciers during winter using streamwater. 
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واهد داشت.  برای ایاالت متحده به همراه خ  مزبور  د که مشکالتکنمییی را ترسیم  هافرصت

ی موجود در ایاالت متحده برای حل مشکالت  آوری هافناز یک سو، تقاضا برای تخصص و  

دیگر   از سوی  یافته، و  افزایش  افزایش صادرات  هاسرمایهآب  از طریق  ایاالت متحده  ی 

ی برخوردارند سود ترکمکفایی  -کشاورزی به مناطقی که به خاطر کمبود آب  شیرین از خود

ی ایاالت  درگیر شدن فعاالنه»که    شودمیتأکید  در عین حال، بر این نکته نیز  .   خواهند برد

ایاالت متحده    گسترش  متحده جهت حل مشکالت آب به و در عین حال   کمک نمودهنفوذ 

 76«ان دیگر به چنین نفوذی مانع گردد.گرزیبا  یابیدستممکن است که از 

که توسط حکومت ترامپ منتشر گردید تأکید بر    2017تم اصلی در استراتژی آب جهانی  

ورود برای   ینقطه  آب»که    کندمیبوده که به این نکته اشاره    «آب به مثابه یک فرصت»

د.  در گزارش آمده است که درگیر شدن با مسایل باشمی  «ی دموکراتیک هاارزشد  برپیش

ی را برای سود بردن در اختیار بخش خصوصی نهاده و مسیری آب فرصت مناسب  المللیبین

آن   طریق  از  که  نهادهای    هاآنسازم»  توانمیاست  برنامه  المللیبینو  اتخاذ  به  و  را  ها 

واقعیت این است که به    «رویکردهایی تشویق نمود که با منافع ایاالت متحده همآهنگ باشد.

 ی ارایهکه تا بتوان از طریق    شودمیی مناسبی نگریسته  هافرصت ی آبی به عنوان  هاآنبحر

 77استراتژیک منافع ایاالت متحده را ارتقاء داد. خارجی  های کمک

اما، با در نظر گرفتن استراتژی حکومت فعلی ایاالت متحده که در این رابطه ترسیم شده،  

ر[، بر این  کامحافظهاز جمله محققان مرکز تحقیقاتی ویلسون ]یک مرکز تحقیقاتی   ،بسیاری

این است    شودمیباورند که اقدامات حکومت ایاالت متحده کافی نیست.  پیشنهادی که مطرح  

گیری استراتژیک پیرامون دیپلوماسی آب، رییس جمهور برای میّسر شدن چنین سمت»که  

ی از وقوع مناقشه بر سر  گیرپیشباید مرکزی را متشکل از بخش خصوصی و دولتی جهت  

یجاد کند.  این چنین مرکزی به یک رویکرد واحد دولتی انجامیده در عین حالی که به  آب ا

فرصت   خصوصی  از    دهدمی بخش  بتواند  تا  آمده  هافرصت که  دست  به  اقتصادی  ی 

این گونه     «نماید.  برداریبهره افراد مدعی هستند که  در چارچوبی متمرکز    کاریهماین 

ریند که قادر خواهد بود که توازن قوای موجود افمی را    ایبالقوهی  هافرصتامیدواری و  »

ر بر این باورند کامحافظهاین محققین     «در رابطه با آب را در مناطق بحرانی تغییر دهد.

ناگزیر خودداری از درگیری تمام عیار با مشکالت    آمدپی  ایاالت متحده  گاهجایافول    که

ی ایاالت قلیمی است.  هشدار این دسته ]به هیئت حاکمهآبی، به ویژه در شرایط تغییرات ا

اگر تغییرات اقلیمی نادیده گرفته شوند، تأثیر این تغییرات بر امنیت آب  »متحده[ این است که  

کشوری که کنترل شیرهای آب را به    اهای چین بد باعث گردد که همسایهتوانمیدر آسیا  

د به حضور  توانمیبگیرند.  این چنین پیوندی  دست دارد به طور تنگاتنگی در یک صف قرار  

 
76 Global Water Security, Intelligence Community Assessment 2012-08, February 2, 2012, 11. 
77 S. Government Global Water Strategy, 5, 10. 
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قطبی  -ایاالت متحده در منطقه لطمه وارد ساخته و منطقه را به سمت نوعی از رهبری چند

گزاران های ]عدم[ امنیّت آب در آسیا توسط سیاستآمدپیبه نفع چین سوق دهد.  نادیده گرفتن  

 78«.اهد شدهای چین[ گران تمام خوبرای ]همسایهدفاعی و امنیتی 

ی تسلیحاتی از آب  استفاده»امنیّت و سیاست خارجی در مورد    گرانتحلیلاما، در حالی که  

ی اطالعاتی جامعه»ند که کنمیبحث کرده و به این نکته اشاره  «در شرایط تغییرات اقلیمی

ممکن است که از آب   هالتشدن آب، دو  ترکمکه به موازات    کندمی  بینیپیشایاالت متحده  

، این نکته که ایاالت  «ی دیگر استفاده کنندهالتبه عنوان یک ابزار تسلیحاتی در مقابله با دو

متحده به عنوان یک امپراتوری بالمنازع ممکن است که خود دست به چنین کاری بزند به 

  کند میمایت  .  اما، واشنگتن به طور کامل از عربستان سعودی حشودمیی نادیده گرفته  لّ کُ 

از کم به عنوان سالح  آب -که در جنگ بر علیه یمن، یکی  آب  از  ترین کشورهای جهان، 

تأسیسات   آب و  نموده، سدها، مخازن  بمباران   یتخلیهاستفاده  به طور مرتب  را  فاضالب 

از   را  کشور  این  جمعیت  میلیون  نوزده  و  ساخته    رسیدستکرده،  محروم  پاکیزه  آب  به 

 79است.

 یههای بالقوّ آب در جهان، و مناقشه   یمسئله دستگاه سیاست خارجی بر  -و-ه دمدر حالی ک

ری از مدافعان زمین و  شمابی، تعداد  شودمیی و ملّی متمرکز  امنطقهناشی از آن در سطح  

ند که در مرکز بحران جهانی رسمیآب در محل به دست مزدوران همان صنایعی به قتل  

های غیرمجاز، ی، شکارچیکاو معدنآب قرار دارند: یعنی صنایع کشاورزی، صنایع نفت و  

 80. هاریبُ و چوب

 شورش بر علیه انقراض 

در قرار دادن امپریالیسم    هاآندر غرب کوتاهی    بومیزیستی  هاجنبشین ضعف  تربزرگ

مرکز   در  آنتروپوسین  است.   ی هاتحلیلدور   ً شان  اذعان    غالبا واقعیت  این  که   شودمیبه 

زیانآمدپی اقلیمیهای  تغییرات  حد  بار  نهادن  زیرپا  سیّاره- و-و  مجموع    ایمرزهای  در 

بر جهان جنوبتر بیش را  تأثیر  که  گذمی  ین  تبعات  میلیونارد، جایی  از  اکنون  هم  نفر  ها 

.  این امر غالباً به درستی به نابرابری جهانی و تاریخی طوالنی  برندمیتغییرات اقلیمی رنج  

ی هاریکه نابراب  شودمی.  این واقعیت نیز پذیرفته  شودمیاز استعمار و امپریالیسم ربط داده  
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 امپریالیسم در عصر آنتروپوسین 

 

زد.  و سرانجام، این مسئله سامی ن  بار گرمایش زمین را دوچنداجهانی اثرات زیان  موجود  

زمین بوده و از این رو    یکرهکه تغییرات اقلیمی مشکل    شودمینیز از سوی چپ پذیرفته  

که آن را ایجاد    داریسرمایهنیازمند آن است که تمامی بشریت برای غلبه بر ساختار قدرت 

سبت به امپریالیسم به  با این وجود، در حال حاضر شناخت چندانی ن   81به پا خیزد.  کندمی

به دنبال تحکیم سیستم سوخت    که  بومیزیستعلیه انقالب  سازمان یافته بر    نیروی فعالعنوان  

محیط زیست و استثمار انسان بوده وجود ندارد.  از این    ی بیشینه  رسایشفسیلی و رژیم ف

 است. داریسرمایهگرایی یکم فاز انقراض- و-بیست  یسدهنظر، امپریالیسم 

که امپریالیسم   داریسرمایهتمامی این بحث به این واقعیت اشاره دارد که هر گونه نقدی از  

، هر گونه تالش  شکبیاندازد برای مقابله با بحران تاریخی کنونی نارسا است.   را از قلم می 

نقد عمومی  گرایانهواقع از  باید  آنتروپوسین  بحران  با  برای رویارویی  به    داریرمایهسای 

عنوان نظامی که در آن انباشت سرمایه بر هر چیز دیگری مقدّم است آغاز گردد.  دوران 

برای مقابله  ناپذیر سرمایه داشته، که  ریشه در انباشت پایان  ارهبحرانی کنونی در حیات سیّ 

دین، و برابری بنیا  بومیزیستنیاز است که به پایداری    داریسرمایه-جنبش ضد  یک  با آن به

تهدیدی برای پایندگی بشریت   داری سرمایهیعنی به سوسیالیسم، متعهد باشد.  این حقیقت که  

 زد. سامیاست آن را به یک نظام منسوخ اجتماعی تبدیل 

صرفاً در آن   توانمیآغاز است، ولی ن ینقطه  داریسرمایهنکته اما این است که اگرچه نقد  

 فراگیرمالی  -انحصاری  یسرمایهروی واقعیت  -در-روجا متوقف شد؛ این نقد و تحلیل باید  

مند جهان به مرکز و قرار گیرد که اکنون در مقیاس جهانی و بر بستر تقسیم عمیق و روش

به مثابه یک نظام تاریخی    داریسرمایه.   کندمیعمل  ،  جهان شمال و جهان جنوب  یا  پیرامون،

این بافت و  یکم- و-بیست   یسده در    واقعی امپریالیستی است که به حیات خویش    ترسیعبر 

   بد.یامیحیاتی آن ضرورت  یزمینهداده، و به این خاطر است که مخالفت با ادامه 

-همسان  یپایهبر  «آگاهی انواع»نوظهوری از    یپدیده،  سابقهبی  در این شرایط نوین  تاریخی  

موجودات، همان گونه که رابرت  ّل و حتّا با انواع دیگر  انگاری با بشریت به مثابه یک کُ 

روان مشهورترین  از  یکی  توضیح  لیفتن  آمدن  دهدمیشناسان  فراز  حال  در  سرعت  به   ،

 82است.

ی جهانی مشترک است که به عنوان یک عامل انگیزاننده  ی  از واقعیت مادّ   درکیاین چنین  

جویان و  شهای دانیری جنبش شورش بر علیه انقراض بریتانیا و اعتصابگشکلعمده در  

آموزان در سراسر اروپا نقش داشته است.  این نکته به ویژه از سوی جوانان به شکلی دانش
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یری تغییرات اقلیمی مسئولیتی تاریخی به گشکلکه کشورهای غنی در    شودمیفزاینده درک  

ی برای توقف آن برخوردار تربیشعهده داشته و در عین حال نسبت به ملل دیگر از ظرفیت  

دیگر که به    ینکتهی زیادی متحمل گردند.   هاآن ، بدون آن که بخواهند در این راه زیبوده

 لّ این واقعیت است که سرنوشت زمین و بشریت به مثابه یک کُ   شودمی همین اندازه درک  

است.    آن  این  در گرو  انواع» لیفتن  فلسفه   «آگاهی  به سبک  آزادی  -ی مرزرا  و  ناپذیری 

های او در این رابطه  که اهمیّت اندیشه  –باستان    یونان    بزرگ ماتریالیست  اپیکور، فیلسوف  

 د. ناممی «انحراف از مسیر»یک  – 83نخست توسط کارل مارکس شناسایی شد

ّل متمرکز  به عنوان یک کُ   کشزحمتاما این چنین انحرافی از مسیر، که بر نیازهای بشریت  

نتیجه که  است  قرار  اگر  بابوده،  باشد  که  بخش  بپذیرد  ، ترینعینیدر    داریسرمایهید 

امپریالیستی است، و تنها در آن شکلشدیدترین، و مرگ  بارترین شکل خود نظام جهانی 

که درستی  توانمی  است  زیستی    به  کنونی  بحران  مقابل  در  بنابراین،  نمود.   مقابله  آن  با 

امپریالیستی باشد که -سخن گفت مگر آن که یک انقالب ضد بومیزیستاز انقالب    توانمین

باید   بومی زیستد.  بنابراین، جنبش جهانی  گیرمیدیده نیرو  ی عظیم بشریت رنجهادهاز تو

تو ساختن  متحد  برای  شورشهادهجنبشی  در  ریشه  با  ستم  تحت  علیه  شمابیهای  ی  بر  ر 

 و کارگران جهان باشد. هاخلقانقراض، و در راستای ایجاد نخستین انترناسیونال راستین 

وارث این جهان خواهند بود و یا این که جهانی برای به ارث بردن باقی نخواهد    اندستتهی  یا

 ماند. 
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