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] متنی که  contextualisationبار نیز برای بافتارمندسازی [ به روال ھمیشه، این
ھای گوناگون آن با احوال و ام و پژواکاش را در این مقاله آوردهی فارسیترجمه

 کنم.ھایی اشاره میوار به نکتهام، قطعهھای شخصیافکار و زیسته

یابند. رویدادھا طنینی تاریخی در ذھن آدم میتر شدن، با گذشت زمان و مّسن ــ
و علل  ۱۹۶۸ی شناخت جنبش ماه مه ای که اخیراً در زمینهدر چند مقاله

ھای ذھنیتِ مبارزاتی در ماندن آن در ایران منتشر کردم، به ویژگیناشناخته
وار بر تفاوِت ھایی کردم تا مقایسهھای چھل و پنجاه خورشیدی اشارهدھه

 مبارزاتِی ناقدان و کوشندگان سیاسی تقریباً مطلق میان اندیشه و آرمانِ معنایِی 
 ی رادیکاِل دوران مدرن تأکید بَورزم.ایرانی در آن دوره و نقد و اندیشه

آید غیابِ بارزِ مفاھیم نقِد رادیکال مدرن در آسانی از این مقایسه برمیچه بهآن
واقع تسب به مارکسیسم، ــ  و بهھای منی جریانی نظرِی تقریباً ھمهحوزه

لنینیسم، استالینیسم ـ مائوئیسم ــ است. از مفاھیمی ی مارکسیسم ـملغمه
ی اجتماعی، مثابه رابطهداری بهئولوژی، ازخودبیگانگی، سرمایهچون نقِد ایده

مراتب، اقتدار، خودگردانی، از افکار و آثار جریاِن موسوم به فرویدی ـ سلسله
ھایی چون کمون پاریس، قیام کرونشتات در ، از تجارب جنبشمارکسیستی

طور کلی از معنای محور در اسپانیا، و بهمقابله با بلشویسم، انقالب خودگردانی
 رویکرِد لیبرتری در مبارزات طبقاتی و اجتماعی خبری نیست.

علیه دیکتاتورِی  مبارزه« در » ی متحد خلق جبھه« در عوض مفاھیمی چون 
ضد « ی معیار موھوِم و سلطه» سگ زنجیرِی امپریالیسم « به عنوان » شاه 

ھا و افراد در در تشخیص و تدوین نظرِی جایگاه طبقات، الیه» امپریالیسم 
ھای » اردوگاه « ئولوژیک به مواضع ی اجتماعی، با استناِد ایدهمبارزه

از سوی نیروھا و  »احزاِب برادر « سوسیالیسم ( شوروی، چین، آلبانی، ... ) و 
« ، »استکبار « صورت ی ھمین مفاھیم بهسو، و قرینهاز یکھای چپسازمان
و ھمان » ملی ـ مذھبی « ھای و ... در جریان» شیطان بزرگ « ، »طاغوت 

سرانجام در » ی اسالم مارکسیسم ـ لنینیسم و شریعت عالیه« ی معروِف آمیزه
 پس از آن ثمر داد. یسالهو چھل»  ۵۷پیروزی انقالب « 

 ترینبه تراژیک» مرگ بر امپریالیسم « ، »مرگ بر آمریکا « ھای آزگار، شعار سال
 محکوم بوده است.» محاربان « حاکم و » قاضیان شرعِ « گونه شعار مشترِک 

ضد « و » بخش ملی رھایی« ھای موسوم به ی جنبشھمین وضع در مورد ھمه
 ست.کرده اصدق می» امپریالیستی 

شماری که به نقد این رویکرد پرداختند و در ایران، صدای افراد و نیروھای اندک
شاخ و دمی در خارج از مرزھای ملی امپریالیسم را نه غوِل دشنه به دندان و بی

دانستند، ناشنیده ی سرمایه در درون مرزھای ملی میای از سلطهبلکه رابطه
 غرق شد.» ھا طوفان خنده« ماند و در 
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ھای ، و روایت»دشمِن ما ھمین جاست « اکنون پس از چھار دھه در ایران شعارِ 
 رسد.اش در نیکاراگوئه، ونزوئال، و ... به گوش میمشابه

ی متحد خلق علیه جبھه« ھای مدافعِ از سوی دیگر، از دل ھمان چپ
 «طور علنی یا در ھاست بهکسانی پرورده شدند که اکنون سال» امپریالیسم 
ھای قدرت در واشنگتن، لندن، و در دم و دستگاه» گری البی« به » اپوزیسیون 

به توجیه و » پوزیسیون « ی مقابل در کنند  و یا در جبھهمی» مبارزه « غیره 
 ند.امشغول» حاکمیت ملی «رت حاکم و  دفاع از قد

 

و سترون  در نقد مفھوِم سنتی یھایــ این روزھا به فکر ترجمه و معرفی دیدگاه
اش ھر دو از دوستان امپریالیسم بودم. دو متن به یادم آمد، که از قضا نویسندگان

سایت از ایو رنِو، از ھمراھاِن جنبش در این وب یھایتر در نوشتهاند. پیشمن
انداز تداوم ویژه در چشمام. او در چند کتاب، و بهھا، نام بردهسیتواسیونیست

شجامعهنقدھای گی دبور در  ی آن، جھان کنونی تفسیرھاو  ی نمای
، بنا بر تصورِ سنتی از آن ، »خوار امپریالیسم جھان« داری را نه در چنگال سرمایه

 یابی راداند، و روند این سیطرهھای مافیاھای رقیب و شریک میبلکه زیر سیطره
یل را ای از این تحلاز پیش از جنگِ جھانی اول تا کنون تحلیل کرده است. خالصه

 اگر وقت کنم در فرصتی دیگر ترجمه و منتشر خواھم کرد.

ھاست با دانشی گسترده است. او سال Alain Bihrی اَلَن بیر متن دوم، نوشته
داری به پژوھش ی نئولیبرالیسم و سرمایهویژه در بارهو کوششی پیگیرانه به

ین پژوھش ھای او به فارسی ترجمه نشده. آخریک از کتابمشغول است. ھیچ
داری در جھان ی روند استیالی سرمایهاو به صورت کتابی چند جلدی در باره

زودی منتشر خواھد شد. او از من خواسته بخش مربوط به ایران در دوران به
ی فارسی این فصل را نیز صفویه را در این پژوھش بازخوانی کنم. شاید ترجمه

 روزی بتوانم در اختیار خوانندگان بگذارم.

ای است که او در عنوان مقاله» برای پایان دادن به مفھوم امپریالیسم « 
صورت سخنرانی در پاریس به ۲۰۰۴المللی مارکس در پاییز ی بینچھارمین کنگره

فال نیک داشت و بهی فارسی این متن را در گرامیارائه کرده است. ترجمه
ان به خوانندگان تقدیم گرفتِن ظھور صداھای اخیِر آگاھی در گوشه و کنار جھ

 کنم.می
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 Alain Bihr لَن بیراَ 

 دادن به مفھوم امپریالیسمبرای پایان

 المللی مارکس )ی بینشده در چھارمین کنگره( ارائه

 چکیده:

با  است ی ُبرد و کارایی مفھوم امپریالیسمھدف از این بررسی ارزیابِی دوباره
درازای قرن بیستم در روابِط استثماری و ھایی که در توجه به دگرگونی

این  ھدف داری ایجاد شده است.گری میان مرکز و پیراموِن نظام سرمایهسلطه
از مفھوم  گرفتهالھام ھای کالسیکخواھد بود که با برگشتن به تحلیل

انباشت زا لوکزامبورگ ( ھای رُ ویژه تحلیل، بهی این روابطدرباره امپریالیسم
ترین )، اصلیداری ی سرمایهامپریالیسم، باالترین مرحلهلنین (  ) وسرمایه 

فرصت داوری کردن ھایی را مطرح کنیم که امروزه با نگاه به گذشته برھان
دھند؛ مفھومی که نه فقط برای تحلیل ی این مفھوم را به ما میدرباره
» لیبرال سازی جھانی« سان که در چارچوب بندی کنونی این روابط، بدانصورت

ی در ھمان دوره، تا حد زیادی ناکاراست؛ بلکه گیری جدیدی ھستنددرحال قالب
به موجب آن ساخته و پرداخته شد، کارایی  استعمار نیز که این مفھوم از ابتدا

 ایپایه ی دالئل تئوریکِ درباره نیز را ھاییپرسشندانی نداشت. در این بررسی چ
چنین  و بازتولیِد سرمایه ) که علت بنیادی( مرتبط به فھِم مفاھیم سرمایه 

  پیش خواھیم نھاد.ھایی ھستند، محدودیت

 

 مقدمه

) و  ۱۹۰۲، ( امپریالیسمویژه با آثار ھوبسون، مفھوم امپریالیسم در آغاز به
  ھای بعد) به میان آمد و سپس در سال ۱۹۱۰(  ی مالیسرمایهھیلفردینگ، 

ن را آ الملِل دوم ( لوکزامبورگ، کائوتسکی، بوخارین )پردازان بینترین نظریهاصلی
اش به بحث پرداختند، تا سرانجام به صورت سنتزِ معروف از سر گرفتند و در باره

) ارائه شد. این کتاب ۱۹۱۶، (داریی سرمایهامپریالیسم، باالترین مرحلهلنینی، 
دارِی جھانی را کسیستی به سیستم سرمایهکوچک چارچوپ نظری رویکرد مار

ھای مفھوم امپریالیسم که تا اواسط سال ھای تثبیت کرد.برای چندین نسل
« ھای مربوط به در محاقی نسبی فرورفته بود بار دیگر در قالب تحلیل ۱۹۷۰

شدِن ی کنونِی تبدیل به جھان، که نامگذاری بسیار بدی از مرحله»سازی جھانی
 گیریاز سرگرفته شد یا با فاصله ری است، یا به ھمان صورت پیشینداسرمایه

 نظری مورد نقد قرار گرفت.

کردِن انتقادِی این مفھوم، نه در رابطه با ازنو ارزیابی ھدف من در این سخنرانی
شدِن ) جھان ـ  transnationaleراـ ملِی ( ، یعنی دوران تَ ترین دورهتازه
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، یعنی است ) internationaleالمللی ( داری، بلکه در رابطه با دوران بینسرمایه
با استناد به آن استدالل  مروّجاِن این مفھومْ اش برای تجزیه و تحلیلدورانی که 

ترین مروجان تر بر روی دو اثر به قلِم اصلیطور مشخص. این گزارش بهکردندمی
زا ) از رُ ۱۹۱۳(  انباشت سرمایهنی متمرکز خواھد شد؛ یع  این مفھوم

ی امپریالیسم، باالترین مرحلهھمان کتاب یادشده از لنین،  لوکزامبورگ، و 
). به دلیل کمبود وقت، من نخواھم توانست مفاد اصلی این ۱۹۱۶( داریسرمایه

فرض که حضار شنونده این مفاد را ن پیشدو کتاب را یادآوری کنم؛ بنابراین با ای
 کنم.بررسی را شروع می دشناسنمی

 و به منظور درِک آن، ،در آن یی را که مفھوم امپریالیسمنخست بافتار تاریخی
چه به نظر من به شرح آن کنم. سپس یکراستیادآوری می ساخته و پراخته شد

 دھد خواھم پرداخت.سه محدودیتِ اساسِی این مفھوم را تشکیل می

 

 بافتار تاریخی -۱

نمای شتآورد که سرتاریخی خاصی سر برمی امپریالیسم در بافتارِ آری، مفھوم 
داری ی تاریخی ـ جھانِی سرمایهبزرگ در توسعه ھایآن ترادیسی

و من  است ساختِن آندقیقاً درپِی روشنکه مفھوم امپریالیسم  ایتوسعه، است
 کنم:یادآوری می مای کلی آن راشِ 

ھای کاپیتالیستی، ترین قدرتاصلیموجی دوم از گسترِش استعمارِی  -
اروپایی ( بریتانیا، فرانسه، آلمان، ایتالیا ) و نیز غیراروپایی ( ایاالت متحده، 

 ھای بزرگ استعماری؛گیری و تحکیم امپراتوریژاپن )؛ و در نتیجه شکل
 در» دارِی انحصاری سرمایه« به » دارِی رقابتی سرمایه« ترادیسِی  فرایندِ  -

شھرھا، کشورھای کانون قدرت استعماری ]، که خود ا [ مامھمتروُپل
است که موجب  ی مرکزیپیامِد تراکم و تمرکز روزافزوِن سرمایه

به معنای موردنظر ھیلفردینگ ) » ( ی مالی سرمایه« گیری شکل
 شود؛می

« یا » تقسیم « ھای میان ـ امپریالیستی به منظور باالگرفتن رقابت -
یافته، ی تسلیحاتی تعمیمو به موجب آن، مسابقه جھان،» بازتقسیم 

زدن به دو ستیِز جھانی که داوِ و در مجموع دامنیابنده، گری افزایشنظامی
 آن ھمانا تقسیم و بازتقسیم جھان بوده است.

 

درست خواھان این بوده  لنین از آن ــ ویژه در مورد شرحِ به مفھوم امپریالیسم ــ 
ی این عمیق میان مجموعه کلی و جزئی انسجام توأمان ایاست که به شیوه

ای است از ھایی که در باال برشمردیم گرتهھا را گزارش دھد. وانگھی ویژگیداده
اش از آن ارائه داده ای که لنین در تحلیلپنج ویژگی امپریالیسم بنابر خالصه

 است.
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ک یویژه با کنند بهمجموع نویسندگان مارکسیستی که به این مفھوم استناد می
ش ھای اصلِی کاپیتالیستی به چه دالیلی به ماجرای درگیر اند: قدرت پرس

ماجرای استعماری را از سر  ورند، یا به عبارت بھتر،آی رو میاستعماری جدید
گری استعماری چه ثمار و سلطهبه بیانی دیگر، استعمار، است گیرند؟می

این  پاسخترین و رایج ھا دارد؟داری در متروُپلی سرمایهدر توسعه کارکردی
ی نویسندگان یک چیز است: کارکرِد اساسِی مستعمرات جذبِ مازاِد سرمایه

مازاِد سرمایه ــ کاال، مازاِد سرمایه ــ پول، و ی اشکاِل آن است ( متروپل در ھمه
ساختِن بازارِ فروش برای طور کلی فراھمت )، یعنی بهجمعینیز مازاِد اضافه

امکاِن اگر  شود، تا از این راهھا انباشته میی مازادی است که در متروپلسرمایه
ی ای شیوهصورت دورهتولید که بهبحراِن سراسرِی اضافه تعویقِ  کهنه اجتناب 

طور که خوِد مارکس زیرا، ھمان کند فراھم گردد.تھدید می داری راتولیدی سرمایه
ھم گفته بود، سرمایه مانعِ اصلی در برابر انباشت است، ھم انباشت وسایِل 

تولید و ھم انباشت وسایل مصرف، در حالی که از طریِق این انباشت است که 
اساسی  کارکرد از این دیدگاه کند.اش را تأمین میسرمایه بازتولید بالفاصله

کم بخشی از آن، دھد این مانع، دستکه اجازه میمستعمرات این است 
جا گردد و به ی سرمایه جابهھای بازتولید بالفاصلهبرداشته شود، محدودیت

زامبورگیستی و پاسخ لوک اش به تعویق افتد.جایی بحرانسان از راِه جابهاین
 ھاست و ناچیز ھمچه موجب جدایی و تقابِل میان آنپاسخ لنینیستی، ورای آن

انباشتِ بر اضافه پیوندند؛ فقط اولیھم می کانونی به ینیست، در  این نقطه
ورزد، دومی این ی متروپل به شکل سرمایه ــ کاال تأکید میسرمایه

 گیرد.انباشت را به شکل سرمایه ــ پول در نظر میاضافه

 

 نخست در درک و گانه دارد. محدودیتِ چنین پاسخی به نظر من محدودیتی سه
وادریافتی است که از  ی میان یک متروپل و ی استعماری ( رابطهی رابطهمحت

ی ھا) در توسعهھایش )، و بنابراین از نقش خاصِ استعمار ( مستعمرهمستعمره
 تر درمحدودیت دوم و اساسی .نھدپیش می ی متروپل(داری)سرمایه

 این رابطه است: یعنی شکلِ از  اششناختِ نادرست شناخت یاعدم
ویژه و  شکلی استعماری هنشناختِن این امر که رابط شناخت یا درستعدم

داری ی مرکز ــ پیرامون، یعنی ھمان محور اساسِی جھاِن سرمایهاز رابطه خاصی
گواِه نوعی نابینایی است در ، است. این شناختِ نادرست از ابتدای پیدایشِ آن

داری، که شکِل استعمارِی سرمایه ھای مرکزیبندیصورت شکِل ملیِ  قبالِ 
و سرانجام  ی مرکز ــ پیرامون در نھایت چیزی جز دنباله و تداوِم آن نیست.رابطه

( حد و مرزِ )  پایانھا از و برآمده از ھمین زمینه سومین محدودیْت ارزیابی غلِط آن
خاً متعیِّن امپریالیسم ھمین رابطه است، یعنی شناختِ نادرست از سرشتِ تاری

کشاند که آن را را به جایی می در شکِل استعمارِی آن، چیزی که برای مثال لنین
داری ببیند. ی قطعی و غایِی سرمایهو بنابراین مرحله»  باالترین مرحله« ھمچون 

ی راحتی آن را تکذیب کرد. حال در ادامهداری بهنگرشی که فراشِد بعدِی سرمایه
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ی سی من این سه محدودیتِ اساسِی تزھای کالسیک در بارهاین برر
 دھم.امپریالیسم را بیشتر توضیح می

 

 ی کاپیتالیستیی استعماری ھمچون شرِط توسعهرابطه -۲

بر کارکرِد مستعمرات و نیمه ـ  ۱کردنزومزا لوکزامبورگ و لنین رُ  اشتباِه مشترک
شمستعمرات به مثابه  فرو برای مازاِد کاالھا ( در مورد اول ) و  بازارھای 

رفته ثانوی ھماین کارکرِد روی .بود آمده از متروپل ( در مورد دوم ) یھاسرمایه
اھمیت بدانند، کم کمتری را نبینند یا دستبسیار مھم ھا کارکردِ باعث شد آن

ِی ھا را به یکی از شرایط اساسمستعمرهھا و نیمهیعنی کارکردی که مستعمره
 کند.تبدیل می ھادر متروپل داریی سرمایهتوسعه

 

صمتترین پیامِد استعمارگری . اصلی۱٫۲ ص ھا مستعمرهسازی اجباری و زورکی خ
است. این  ی کشاورزی و صنعتی ( مواد معدنی )در تولیِد مواِد اولیه

حاصل اعمال زور و خشونِت استعماری است: کشتاِر مردمان  سازیتخصصم
ھا، بسته به مورد، به وضعیِت ھا، فروکاستِن آنکردن از آنبومی، سلبِ مالکیت

ھا و بنده ) وcoolieھا ( ) و کوولی péonھا ( )، پئونserfھا (بردگان، ِسرف
ه مانعِ این الکیت و تولید کدست؛ تخریب ھر شکلی از مھایی از اینفعله

ه رھایِی طریق اوال  ھر شکلی از مالکیت یا تولید کشود، و به سازیتخصصم
 سازی اجباری را ممکن گرداند.تخصصمھا از این مستعمره

ای، یعنی ھا در تولید چنین مواد اولیهشدن مستعمرهی متخصصاساساً برپایه
ای به گونه ھاکه مستعمره ه استھا، بودی صنعتِ کاپیتالیستِی متروُپلپایه

گر، اگر اند. به عبارت دیکننده در تولید این صنعتِ کاپیتالیستی نقش داشتهتعیین
ی دارانهسرمایه بالندگیھا یکی از شرایِط مستعمرهھا و نیمهمستعمره

ھا ھایی برای آنمثابه بازاِر فروشی نخست نه بهاند، این در وھلهھا بودهمتروپل
راثر  بلکه بر ی سازی ( رابطهبوده است که مستعمره یی اجباری تقسیم کا

شده در تولید مواد مستعمراتِ متخصصاستعماری ) میان مستعمرات و نیمه
اند، کرده با این تولید تأمین شان رای صنعتیھایی که توسعهمتروپلاولیه و 

کار سودی سرمایه در کشورھای متروپل از این تقسیِم  برقرار کرده است.
 دوجانبه کسب کرد:

ی که این مواِد اولیه، به خاطر ارزشِ کاربردشان، در ایجاد زمینهالف ) نخست آن
در ھر دوره  ھای جدیِد تولید کاپیتالیستیشاخه بالندگیمساعد برای زایش و 

یابی و ھای مناسب جدیِد ارزشنقش داشتند، و از این طریق نه تنھا فرصت
ھا صنایع محرِک انباشتِ سرمایه به وجود آوردند بلکه ھمچنین بسیاری وقت

ی صنایعِ کاپیتالیستی، ھم در ھا به مجموعهجدیدی ایجاد کردند که پویایِی آن
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ھمچون لوکوموتیوِ  ایگونهی یافت و بهابتدای زنجیره و ھم در انتھای آن، تسر
 ی اجتماعی عمل کرد.ی سرمایهمجموعه

ی تقریباً ناشناخته در ی اولیهچنین روندی تولید پنبه است. این ماده مثال اعالی
نساجی ( پشم، کتان، کنف ) برای کار  یسایِر مواد اولیهاروپا، که خیلی بھتر از 

کننده عد نقشی تعیینقرن ھجدھم به ب ی دومماشینی مناسب است، از نیمه
ص کلمهنخستین صنعتِ کاپیتالیستی،  در بالندگی ت ، یعنی صنعبه معنای اخ

سنگ ( سوختِ معادِن زغال است، صنعتی که بالندگی نساجی داشته
گردانند )، و نیز ھای ریسندگِی مکانیکی را میھای بخار که موتور چرخماشین

ھای نساجی و ونقِل پنبه از بندرھا به کارخانهن حملآھن ( برای تأمیصنایع راه
ھا به سوی بازارھای ھای حاصل از تغییرشکل پنبه در این کارخانهفرآورده

و ابزارِ مکانیکی ( برای تولید  سازییابی صنایع آھنشھرھای بزرگ )، رونق
عدن آھن و غیره ) و بنابراین صنایع مھای بخار، راهھای نساجی، ماشینماشین

و غیره را به دنبال داشته است. اما تأمین پنبه برای صنعِت نساجِی انگلستان ( 
سازی ھندوستان، جنوب ایاالت متحده و و سپس اروپا ) مستلزم متخصص

خواھانه در آمریکا ) و غیره بوده است، و ھای جداییسپس مصر ( در طول جنگ
مستعمره فروکاسته ه یا نیمهاین ضرورت ھر بار این مناطق را به جایگاه مستعمر

 است.

طور متناوب تکرار شده است. داری بهھمین سناریو در طول تاریخ سرمایه
چه اقتصادشناسان و ی موتور احتراقی، عنصری کلیدی در آنتوسعه

اند، که از آخرین ربعِ قرن نامیده» دومین انقالب صنعتی « شناسان آن را تاریخ
قل و وننعِت حملبلکه صیابد و نه فقط صنعت مکانیکی نوزدھم به بعد توسعه می

کند، شھرھای صنعتی را دگرگون میھا در کالنتا روند مصرفی خانوادهتدریج حبه
ھای مستعمره یا بندیشدن شماری از صورتتوانست بدون متخصصنمی
شدن امروزه نیز ھمچنان مستعمره در تولید نفت ممکن شود. این متخصصنیمه

 ادامه دارد.

توانستند ھا نمیمستعمرهھا و نیمهده در مستعمرهی تولیدشب) اما مواد اولیه
، از چهھا داشته باشند چنانستی متروپلی کاپیتالیچنین نقشی در توسعه

به بیانی دیگر، این مواد نه فقط  سوی دیگر، به قمیتی ارزان تولید نشده بودند.
شان ( ایشان بلکه ھمچنین به علت ارزش مبادلهبه علت ارزش کاربردی

داری متروپل داشته سرمایه بالندگیشان ) توانستند چنین نقشی در تقیم
 باشند.

، به ھنگام پرداختن به تجارت سرمایهی دوم  را مارکس، در کتاب سوم این جنبه
با گرایش رو به کاھِش نرخِ سود مقابله کند،  تواندمثابه عاملی که میخارجی به

تواند وسایل مصرفی و زیرا، به طور کلی، این عامل می خاطرنشان کرده بود.
وسایل تولیدی ارزان فراھم سازد، و بنابراین ارزش ( یا قیمت ) عناصر دخیل چه 

مارکس  ی ثابت را کاھش دھد.ی متغیر و چه در ترکیب سرمایهدر ترکیب سرمایه
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ھای در دولت ی کشاورزی و صنعتیروشنی تأثیر وارداتِ مواد اولیهجا بهدر این
ھای پیرامونی و در وضعیتِ بندییافته ( مرکزی ) از صورتکاپیتالیستی توسعه

قیمتِ پاییِن این کاالھا، دخیل در  مستعمره را در نظر دارد.مستعمره و نیمه
ی متغیر ( به عنوان مواِد مصرفی غیرمولد ) و نیز دخیل در ترکیبِ مادِی سرمایه

تواند، از سویی، نرخِ عنوان مواِد مصرفِی مولد )، می ی ثابت ( بهترکیب سرمایه
افزوده را افزایش دھد، و از سوی دیگر، ترکیبِ اورگانیک سرمایه را کاھش ارزش

دھد و از این راِه دوگانه، به مبارزه علیه گرایش رو به کاھِش نرخ سود یاری 
تجارت « سازد : از نو برقرارش سقوط آن را ُکند کند یا حتا  یعنی روندِ  رساند:

ثابت و  یآورد، چه قیمت عناصر سرمایهمقداری که قیمت را پایین می خارجی به
، با باال بردِن نرخِ ی متغیر استایهسرم چه قیمت لوازم معیشت که شکِل مبدلِ 

این پیامد را دارد که نرخ سود را  ی ثابتارزشِ سرمایه افزوده و پایین آوردنِ ارزش
ی فرانسوی، انتشارات سوسیال، ، کتاب سوم، ترجمهسرمایه.» ( بردباال می

جا به آموزش ریکاردو وفادار است که بنابر آن ). مارکس در این۲۴۹-۲۵۰ص. 
ی کار ( ارزش کارکرِد تجارتِ خارجِی یک ملِت کاپیتالیستی این است که ھزینه

س بالفاصله اما مارک برد.آورد و نرخ سود را باال مینیروی کار ) را پایین می
رو به کاھِش میانگیِن نرخِ سوِد  کننده با گرایشِ افزاید که این عامِل مقابلهمی

گونه، پیامدی اساساً دوسویه دارد : از این ی دیگر عواملِ ھمچون ھمه تولیدشده،
بخشد، اما از سوی دیگر سقوط سو انباشت را شتاب میبا این عمل، از یک« 

ی ثابت و بنابراین کاھشِ نرخ سود ی متغیر را نیز نسبت به سرمایهسرمایه
کند (...) این جا ھم بار دیگر ھمان دو سویگِی پیامد را مالحظه تسریع می

جا، ھمان» ( ( ریکاردو اصالً این جنبه از تجارتِ خارجی را ندیده است.) کنیممی
 ).۲۵۰ص. 

این کارکرِد اصلِی مستعمرات را به سوِد  زا لوگزامبورگھم لنین و ھم رُ  اگر .۲٫۲
و درست  گیرندھای مازاِد سرمایه نادیده میکارکردھای ثانوِی بازارفروش

کارکرِد مستعمرات  کردن یا پوشاندنِ که با فراموش از آن روست  شناسندنمی
صلهبه نسبت ولیِد بالفا بر کارکرِد مستعمرات  شان راتوجه ،ی سرمایهفراینِد ت
شِ سرمایه به نسبت ( تحققِ سرمایه ــ کاالی مازاد، در مورد لنین؛ فراینِد گرد

ھمین  کنند.می )، زومگذاری سرمایه ــ پوِل مازاد، در مورد لوگزامبورگ سرمایه
مثابه ھا بهاھمیت مستعمره به ھاھر دوی آن ُپربھادادنِ   اشتباه منشاء

ی مازاد ( سرمایه ــ کاال یا سرمایه ــ پول ) در ھایی برای سرمایهبازارفروش
 ی تئوریکیی دوگانهھای کاپیتالیستی است. خوِد این اشتباه سرچشمهمتروپل

ھای ھم در آرای شمار بسیاری از مارکسیستتر است و ھنوز که بنیادی دارد
 معاصر پابرجاست.

ی بازتولیِد سرمایه، پویایِی نخست به فھم و درک از فراینِد بالفاصله الف ) اشتباهِ 
شود و مبتنی است بر نفھمیدن این امر ھایش مربوط میدھا و محدودیتآن، تضا
یافته یِد بسط( از طریق انباشت و بازتول سرمایه سپھرِ تولیدِ  انبساطِ  شرطِ  که اگر

ھا ) بازارھا ( بازاِر کاالھا و سرمایه رِ گردِش آن، و بنابراین انبساطِ سپھ ) انبساطِ 
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را در سپھر تولید است؛ متقابالً سپھرِ گردش سرمایه ھم شرط وجودی خود 
، ابدیوقفه بسط مییابد: درست از آن رو که سپھر تولید سرمایه بیسرمایه می

ھای قدیم با یابند، که ساقهھای جدید تولیدی توسعه میکه شاخه
یابند، که محصوالت جدید و شگردھای جدید تولید شدن شاخ و برگ میمنشعب

ھا نیازھا به وسایل جدید تولید یا وسایل جدید یابند، و ھمراه با آنتوسعه می
سپھر گردش  است که یعلل رست به چنینیابند، آری دگسترش می مصرف

توانند، ھا میتواند بسط یابد، که مازادھای کاالھا و سرمایهسرمایه نیز می
سپھِر تولید و  به عبارت دیگر، انبساط ی بازارھا شوند.کم تا مدتی، روانهدست
یابی سپھرِ گردش متقابالً شرط وجودی یکدیگر اند: متقابالً علت و معلول بسط

 نسبت به یک سپھرِ گردِش سرمایه ست که انبساطد. و این بدان معنایکدیگر ان
لکه نیست ب خارجیفقط  ی بازتولید سرمایهبندی معین از فراینِد بالفاصلهپیکره

 است: چنین بازتولیدی نه صرفاً و نه اساساً  داخلی ی نخستھمچنین و در وھله
طِ مستلزم یک گسترش،  ھا یا ھا ( شاخهبازارھا به سوی بخش انبسا

، نیست دارانهھای آغازین سرمایهیا شکل دارنهھا)ی پیشاسرمایهبندیصورت
مدید ی تدارانه، برپایهویژه مستلزم تعمیقِ تقسیِم کارِ سرمایهبلکه ھمچنین و به

فراموش کردن این نکته توسط لنین  دائم محصوالت و شگردھای تولیدی است.
ی شود وقتی به یاد بیاوریم که ھمین موضوع پایهانگیزتر میتب شگفتمرابه

ھا و اش علیه پوپولیستتر در جدلکه خود او بیست سال پیش استداللی است
داری در روسیه ی سرمایهی شرایط توسعهدرباره» ھای قانونی مارکسیست« 

 به کار برده بود.

ُرزا  کردِن انحصاریزوم این یدھندهتوضیحتواند اشتباِه دوم، که میب) 
ھا نسبت به فراینِد مستعمرهھا و نیمهمستعمره کارکردِ  لوگزامبورگ و لنین بر

ی میان شود به درِک رابطهی متروپل باشد، مربوط میگردشِ سرمایهصرِف 
ی میان مرکز و پیراموِن سیستِم ھا، و بنابراین رابطهھا و مستعمرهمتروپل

کنند که انگار طوری استدالل می ھای آنھر دو  داری جھانی.ایهسرم
دارانه است، ی مرکزِی سرمایهدر سرحِد توسعه مرزِ خارجینوعی  ھامستعمره

سرمایه (  یگاه و درُرو که تنھا کارش جذب مقادیر سرریزشدهنوعی تخلیه
می تحلیل از که، برعکس، تماحال آن سرمایه ــ کاال و سرمایه ــ پول ) است.

ھای آغازین ی شکلدھد که، از ھمان دورهداری نشان میجھان ــ شدِن سرمایه
داری سرمایه ی بالندگیق اوال، از ھمان دورهدارِی کاالیی، و به طریسرمایه

ِط درونِی اساسیھا، صنعتی، مستعمره ی بازتولید از فراینِد بالفاصله یک شر
ی گردشِ آن بلکه ھمچنین و سرمایه اند، نه فقط، و نه حتا عمدتاً، در لحظه

ای مرکزی ی کاپیتالیستی نخست پدیدهی تولیِد آن. توسعهخصوص در لحظهبه
رریز شود؛ این توسعه از س ھایش روی پیرامونرویبر اثر زیاده نیست که سپس

ویژه شان و بهست که ھم پیرامون و ھم مرکز را در روابِط متقابلِ ای اآغاز توسعه
ی مرکز بر گیرد، و سلطهسازد، در برمیشان برقرار میدر تقسیِم کاری که میان

رود. به ی مرکز به شمار میدارانهی سرمایهپیرامون از شرایط اساسِی توسعه
فراینِد بازتولیِد  تاریخیِ  پیامدِ عبارت دیگر، جھان ــ شدِن سرمایه (داری) فقط 
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شسرمایه نیست، بلکه ھمچنین و از ابتدا  ضِ پی ی فرضتاریخِی آن است، پیش فر
اصِ یامِد خبه پ اشکردنتبدیل  آن از طریقکارِ این فرایند صرفاً توسعه و تعمیق که

 .خود است

 

 دولت ــ ملت و استعمار -۳

وایشناخت یا شناخت نادرست از عدم استعماری در کارکردش  یرابطه محت
شناخِت عدم ی متروپل در تقارن است بای سرمایهاصلهنسبت به بازتولیِد بالف

  ِتر، شکِل سیاسیطور وسیعاستعمارِی این رابطه و، به شکلِ ھای ویژگی
گیرد، یعنی بازتولیِد سرمایه به خود می گاه فراینِد کلیِ ای که آنیافتهسلطه

ی بنابراین دومین تِز من این خواھد بود که شکِل استعمارِی رابطه دولت ــ ملت.
شدگی فضای جھانی تکهمرکز ــ پیرامون در پیونِد مستقیم است با تکه

 ھا.خصوص فضای مرکزِی آن ) به دولت ــ ملتدارانه ( بهسرمایه

 ای که ھمانای آن شکِل سیاسِی ویژهفرض دیگری ھم دارد دربارهاین تز پیش
توانم شرح و جا نمیدراین وقت دولت ــ ملت است، که باز ھم به دلیل کمبود

دولت ــ ملت شکِل کنم. ھایی بسنده میاش دھم و پس فقط به اشارهبسط
یافته )ی منطقه یا سازی ( گرایشی و نه ھرگز فرجامسیاسِی مرتبط با انحصاری

ی اجتماعِی تام سرمایه ی جھانی (ای از سرمایهمعیّن است توسط پاره مردمی
ی با مجموعه اشی رقابتی ــ ھماوردیر رابطهای ) دو تمام، در مقیاسِ سیاره

 ی جھانی.ھای سرمایهدیگر پاره

ھای گیری امپراتوریشکل ھا در پیرامون وداز، فتحِ مستعمرهاندر این چشم
رایی اند، اج ھای متروپل صاحبِ انحصارِ شان سرمایهکه در بطن ییاستعماری

گونه کردن ) فضای پیرامونی به کثرتی از اینکردن ( مثلهقطعهقطعه
ھای انحصاری، در نھایت چیزی نیست جز پیامِد فرافکنِی امپراتوری

ھای رقیب بر روی پیرامون. در کثرتی از دولت ــ ملت شدگِی مرکز بهتکهتکه
سرمایه  یو توسعهگرایی، که تاریخاً ضرورتِ تشکیل مجموع، ھمان حمایت

ھا صورتِ دولت ــ ملتشدگی فضای مرکزی بهتکه(داری ) صنعتی بوده و به تکه
شدگی در پیرامون به شکِل تکهانجامیده است، به تداوم ھمین تکه

ھای استعماری انجامیده است. به دالیلی یکسان در ھر دو مورد: امپراتوری
ای ک منطقه و یک مردم معیّن به پارهتخصیصِ تمامیتِ منابعِ مادی و اجتماعِی ی

ی دیگر اش با مجموعهی رقابتی ــ ھماوردیی جھانی، در رابطهخاص از سرمایه
ھا، دولت ــ ملت شدن فضای مرکزی بهی این ضرورت، ھم چندپارهنتیجهھا. پاره

ھای استعماری، ھمچون ثمراتِ تملِک شدِن پیرامون به امپراتوریو ھم چندپاره
ھا در مرکز و دولت ــ ملت ھای مرکزی، بوده است.رامون توسط دولتپی

ی اجتماعی ( ھا در پیرامون، دو قطبِ یک نظام واحد از بازتولید سرمایهمستعمره
طقهھای اند که در آن این سرمایه به پارهجھانی ) بوده تقسیم  شدهایمن

ی ھای مختلِف سرمایهپاره ھا انحصاِر دسترسیِ که این پارهاند، بدین معنا شده
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اند، و شان را برای خود تضمین کردهبه برخی مناطق و استثمار مردمان جھانی
اند ( که ھای دولت تکیه کردهدر این کار بر قدرت انحصار و طردسازِی دستگاه

 گرانه فقط یک جنبه از آن ھستند ).ھای اقتصادِی حمایتسیاست

ی پیامدھای سودآورش را از نظرِ انباشت ند ھمهکه استعمار بتوازیرا، برای آن
الزم  توضیح دادم ) تولید کند، اممتروپل ( که در بخش قبلی سخنانی سرمایه

 گذاری،( از لحاظ سرمایه استعمار صارِ کاربردِ ی متروپل انحاست که سرمایه
ار سازی محصوالِت مستعمره، و غیره ) را در اختیبرداری از منابع، تجاریبھره

طهاش، ی استعماری بنا بر تعریفرابطه داشته باشد. صارگرانهراب  است، ای انح
گرایِی متروپل به مناطق مستعمراتی به صورت جزئی از که با گستراندن حمایت

ھای میان رقابت خیزد گسترشِ جا برمیکند. و به ناگزیر از ھمینآن عمل می
به پیرامون، پیرامونی که خود ھم به میدان و ھم به داوِ  ھای مرکزیدولت ــ ملت

در زمان  شود. و آخرین پیامد این روند،ھایی تبدیل میمستقیم چنین رقابت
ھای مرکزی است: قدرت ھای میانادغام ِ پیرامون در درگیری ،مناسبِ آن

قرن ھایی اروپایی بودند، در طول ھا جنگھا، که قرنھای میان این قدرتجنگ
 ھایی جھانی تبدیل شدند.بیستم به جنگ

در  بخشیدنجز تداوم نبوده است سازی چیزیکه، مستعمرهی کالم اینچکیده
بازتولید  سازی منابع مادی و اجتماعِی الزم برایبه فراگرِد انحصاری پیرامون

 ھا در مرکز. تحِت اینولت ـ ملتمثابه بنیان تشکیِل دبه ی این سرمایهبالفاصله
طهمستعمرهرابطه،  وده که خوْد سازی شکِل سل یابی بر پیرامون توسط مرکز ب

صِ پیکره و نیز ھمین امر بوده که، . المللی ) این مرکز استبندِی ملی (بینخا
 اش را رقم زده است.ھای تاریخیکه در بخش بعد خواھیم دید، محدودیت چنان

 

 ی استعماریھای تاریخِی رابطهمحدویت -۴

 

 ی استعماری ) بنا برھا که بر درک از استعمار ( رابطهی این محدودیتمحموعه
اشتباِه ارزیابی در قبال  مفھوم امپریالیسم نقش بسته است، سرانجام

دھد. زیرا، امپریالیسِم را نیز توضیح می این رابطه یخیِ ھای تارمحدودیت
ی آخرین مرحله«  ،کردچنان که لنین فکر میرو، آنھیچاستعماری، نه فقط به

 [ بینِ  المللیبیننبوده است، بلکه در پیونِد تنگاتنگ با دوراِن  »داری سرمایه
یافتِن رگیداری، و بنابراین، در پیوند با چیھا] در روند جھان ــ شدِن سرمایهملت

ی دھندهشکِل دولت ــ ملت نمود یافته است؛ و به ھمین عنوان نیز، نشان
داری ی سرمایهای از توسعهآستانه ھای بارزی است که، با گذشتن ازمحدودیت

داری به مانعی که باید برطرف شود ی این سرمایهمتروپل، آن را از شرِط توسعه
داری ان مرکز و پیراموِن سیستم سرمایهکنند، و در نتیجه روابط میتبدیل می

 اند از:ھا عبارتی این محدویتسازند. عمدهجھانی را دگرگون می
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ی مواد ھا، تھیهترین کارکرِد مستعمرهجا که اصلیی نخست، از آن. در وھله۱٫۴
ی پویایِی بازتولیِد عنوان پشتوانهو به صورت ارزاناولیه، کشاورزی و صنعتی، به

ی متروپل بوده است، پس از تحققِ این کارکرِد تاریخی و ی سرمایهبالفاصله
صبر مشخصاً مبتنی ص ھای استعماری در تولید چنین بندیصورت ساختنمتخ

 تواند پایان یابد.گری استعماری میای، آن سلطهمواِد اولیه

تقسیِم کار جھانی را در مقیاسی عظیم میان  زیْ سااز ھنگامی که مستعمره
شدن ھای در جریاِن صنعتیو متروپل ھای متخصص در تولیدات اولیهمستعمره

ای نابرابر و روزافزون میان ی توسعهویژه از ھنگامی که برپایهمستقر ساخت، و به
ھای پیرامونی، شرایِط ساختاری برای بندیھای مرکزی و صورتبندیصورت

ھا از مفاِد اش ھر گونه رھایِی مستعمرهای نابرابر برقرار شد، و در نتیجهبادلهم
ی نابرابر به کاری دشوار، اگر نگوییم این تقسیِم کارِ جھانی و نیز از این مبادله

توانست جایش را به تجارتِ ناممکن، تبدیل شد، از آن پس دیگر استعمار می
 دیگر اند.طور صوری مستقل از یکبدھد که بهی ھایالمللی میان دولت ــ ملتبین

با توجه گری استعماری، به معنی اخص کلمه،شکل سلطهبه بعد، از آن لحظه 
ھای نگھداری دستگاِه اداری استعماری، اش ( ھزینهھای فرعیبه ھزینه

پرور و فاسد، و به طریق اوال وکم حامیکشوری و لشگری، نخبگاِن محلِی بیش
گاه [ آناکرونیک ] است که حفِظ ای نا ـ بِ حتا پدیده دیگر استعماری )،ھای جنگ

تواند جز با سرکردگِی بخشی از بورژوازی متروپل که منافعش در آن نمی
 شجنب توضیح باشد.کشِی استعماری است، قابلترین پیوند با بھرهبالفاصله

منظر قابل توضیح ی پس از جنگ جھانی دوم نیز از ھمین استعمارزدایی گسترده
)  ئولوژیکبه انقیاِد اقتصادی ( و نیز سیاسی و ایدهھمه است، جنبشی که با این

شان مستقل شده بودند ھای سابقھای پیشینی که در برابر متروپلمستعمره
ھا تداوم بخشید ــ ی نابرابر میاِن آنپایان نداد، و برعکس، آن را به شکل مبادله

 اش کرد.تئوریزه ۱۹۷۰ھای در سالموضوعی که سمیر امین 

ـ شدِن ی رونِد جھان ـدر مجموعه شدن، در صورتِ گنجاندهدر واقع، استعمارگری
ص نه بهای بر شیوهای مقدماتی و مبتنی، چیزی جز مرحلهداریسرمایه طور خا
رانه سرمایه گری و استثمارِ پیرامون توسط مرکز نبوده است. کارکرِد از سلطهدا

خشونتِ  تاریخِی آن، با استفاده از وسایِل سنتِی ( نظامی، حقوقی، اداری )
ساختِن پیرامون در تولیِد برخی از مواد متخصص دولت، عبارت بوده است از

زدایی مردمان بومی از وسایل تولیدشان، و با تملک ی کشاورزی و صنعتیاولیه
زدایی و این س از این تملکھا، زمین ( خاک و منابع زیرزمینی ). پدر رأِس آن

زِ مرکالمللِی کاری که با سازی، و درنتیجه پس از استقراِر تقسیم بینمتخصص
ی نابرابر میان مرکز و ویژه پس از ایجاد توسعه، و بهشودشده نھادینه میصنعتی

تواند و حتا کشِی استعماری میورزی و بھرهگاه سلطهآن پیرامون بر ھمین پایه،
کشی و تری از بھرهدارانهطور خاص سرمایهجایش را به شکل به بایدمی

ی ی نابرابر و بر مبادلهگری دھد که مبنایش مشخصاً بر ھمین توسعهسلطه
 سازد.ممکن و ضروری می این فرایند نابرابری است که
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» ی سرمایه انباشت اولیه« ای از در مجموع، استعمارگری فقط لحظه یا برھه
مثابه به گیرِی شرایِط بالفاصل و عاِم سرمایهای از شکلیعنی برھهبوده است، 

ھای ی تولید و رونِد بازتولیِد آن؛ و در این مسیر به ھمان روشرابطه
شان خشونتِ ترینی روند انباشت اولیه، که بدیھی است اصلیشدهشناخته

برای این خشونت  سان که در مرکزْ لتی است، دست یاخته است. به ھماندو
ِر کارگ« تملک از تولیدکنندگان مستقیم، ھمچون شرط الزامِی تولیِد ایجاد سلب

و تبدیل نیروی کار به کاال، ضروری بوده است ، و این را مارکس به تفصیل » آزاد 
این خشونت  ھای پیرامونیبندیصورت در نیز سانبه ھمین شرح داده است؛ 

 ھا دربندیساختن این صورتتملک از تولیدکنندگان بومی و متخصصبرای سلب
گونه که، پس از تحققِ و، ھمان ی ارزان ضروری بوده است.تولیِد مواِد اولیه

به سرمایه بر اثِر » کارگرِ آزاد « تملک از تولیدکنندگان مستقیم، انقیاِد سلب
 ای از روندانقیاد لحظه بازتولیِد این زیرا شود (پویشِ صرِف سرمایه بازتولید می

گونه نیز، با تحمیِل تحققِ ی بازتولیِد سرمایه است )؛ به ھمینبالفاصله
 یاثرِ پویِش صرف مبادله سازی برسازِی اجبارِی پیرامون، این متخصصمتخصص

استثماری و  یدر ھر دو مورد، رابطه شود.نابرابر میان مرکز و پیرامون بازتولید می
ی کاالیی ( بر اثر اجبارِ ماھوِی مفاِد مبادله شود، ھمبازتولید می گریسلطه

ازای محصوالت ی محصوالتِ اولیه بهگردشِ نیروی کار در یک سو، مبادله
 گی بهوابست ی ناشی ازشدهدر سوی دیگر ) و نیز بر اثرِ اجبار تحمیلای کارخانه
 مفاِد آن با قبولِ  ی ناشی از ورود به مبادلهشدهمیلی کاالیی، و ضرورِت تحمبادله

یاختن به خشونت دولتی، پس دیگر دستاز آن ). در ابتدا و بالفاصلهکم ( دست
طور استثنایی برای سرکوبِ به اِر فرا ـ اقتصادی، ضروری نیست مگربه اجب
ھایی اقدامیا، به طریق اوال،  کشندبه پرسش می یی که مفاِد مبادله راھااقدام

  کشند.به چالش می ،ی اجباری رای این نظام مبادلهبرقرارکننده زداییِ که تملک

 باالترین مرحله« که، امپریالیسِم استعماری نه فقط اصالً آن ی کالم اینچکیده
از  شکلی کودکانهکه لنین در آن دیده بود نبوده است بلکه صرفاً  داریی سرمایه»

دارانه دست طورخاص سرمایهھایی نه بهبه روش است که داری بودهسرمایه
ھای خاصِ ی روابط کاپیتالیستی و شکلیاخته تا پختگِی ناکافِی توسعه

 گرِی چنین روابطی را جبران کند.استثماری و سلطه

ی دوم، تقسیِم کارِ پیشیِن مستقرشده توسط که، در وھله. مضافاً این۲٫۴
دارانه کمال مطلوب محسوب ارِ سرمایهحاظ استثمتواند از لاستعمار ھم نمی

شان ی زراعی و صنعتییافته با مواد اولیهھای تخصصیقین مستعمرهشود. به
داری صنعتی را فراھم گیری و بالندگِی سرمایهناپذیِر شکلیکی از شرایط اجتناب

 کاپیتالیستیِ مستقیِم ھای استثمارِ پتانسیلسازند، اما ھمین شرط ھمزمان می
ھا شدن این مستعمرهسازد یا با مستقلھا را سترون میمردمان مستعمره

ی شرایِط ھا را با مسدود کردِن توسعهیافتِن سرمایه در آنھای ارزشپتاسیل
 کند.پیشرفتِ تواِن تولیدِی کار عقیم می
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ن در ھای آی پتانسیلداری نیازمند توسعهی سرمایهی برتری از توسعهمرحله
سازِی وابسته در مقیاس گسترده از طریق ترویج و اعتالی نوعی صنعتی

سازی وابسته در این معنا که ھا بود. صنعتیمستعمرهھا و نیمهمستعمره
رونِد  ھایی ازیا پاره ھایی از تولید کاپیتالیستیمکاِن شاخهمبنایش اسکان ــ نقل

ی ھایھا و پاره، شاخهامونی استھای پیربندیبه این صورت تولید کاپیتالیستی
تواند تضمین شود یا ھای مرکزی دیگر نمیبندیشان در صورتکه سوددھی

ویژه ھای پیرامونی، بهبندیشان در صورتکه صرفاً به این علت که سوددھیاین
ھای مرکزی، بیشتر شده است. از بندیبر اثر افزایش ارزش نیروی کار در صورت

تواند به چنان حدی ی دستمزدھا میان مرکز و پیرامون مینهپس، تفاوت ھزیآن
کشی از کار در پیرامون نسبت به مرکز، حتا که، با سودآورتر ساختن بھره برسد

ت اند، تفاویافتهھایی از تولید که از لحاظ کاپیتایستی توسعهھا یا پارهدر شاخه
ن ھمان چیزی است که ای را جبران کند.میان مرکز و پیرامون  ی فرآوریھزینه

خصوص  ھنگامی که بعدھا در خِط پویِش نظاِم فوردیستِی انباشتِ سرمایه، و به
 این نظام دچار بحران شد، به وقوع پیوست.

که در بخش قبلی ھمه، چنان تر از. و سرانجام در سومین وھله، و عمیق۳٫۴
کِل دولت ــ ای از شکِل ملی، شی استعماری خود چیزی جز لحظهدیدیم، رابطه

، این رابطه در چنین میزانی  ملت و گستراندِن آن به پیرامون نبوده است.
باره باید گفت، در این توانست پس از شکِل ملی بقا داشته باشد.ھرحال نمیبه

 ،به آن اشاره کنمتوانم میو این تز جدیدی است که متأسفانه در اینجا فقط گذرا 
ی اوِل آن داری در مرحلهسرمایه یاین شکل با توجه به شرایط توسعه ھرچند

داری صنعتی تا دوران وبیش از سحرگاِه سرمایهیعنی کم کارایی داشته است،
ی سرمایه ھای مختلفخصوص با تأمین انحصارِ دسترسِی پارهفوردیسم، به

فضا و جمعیت جھانی،  ای ازانحصارِ پاره و نیز به منابعِ طبیعی و اجتماعی جھانی
ی کیفی نیروھای تولیدی ی سرمایه ( رشِد کمّی و توسعهاما خوِد توسعه

یابِی آن ( از طریق تشکیِل ی ارزشفشردهھای دروناجتماعی ) و شیوه
ی نسبی ) به تدریج با انحصارھای ملِی مختلف و به طریق اوال، با افزودهارزش

ھا و سپس ن دور زدِن آنگرفت و خواھادر تضاد قرار  انحصارھای استعماری
و شکِل جدید  ھا شد. این معنایی است که من برای فازی آنگسیختِن شیرازه

و شکلی که اکنون حدود سی سال  شوم، فازـ شدِن سرمایه قائل میجھان ـ
 ایم.بحراِن فوردیسم وارِد آن شده است، به رھبری نئولیبرالیسم و در پویشِ 

 ،Alain Bihrآلن بیر 

  ۲۰۰۴سپتامبر  ۳۰
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است، که کاربردش در » زوم کردن «  در فارسی ھمین focaliserمعادِل رایج برای فعل  -۱ 
 را پیشنھاد» کانونیدن « ی ھایی معمول نیست. حیدری مالیری برای این فعل نوواژهچنین متن

را پیشنھاد کرده اما برای »  گیریکانون« معادل  focusingکرده است. داریوش آشوری برای 
 خود فعل معادلی به کار نبرده است. 

                                                             


