امپریالیسم در عصر جهانیسازی  /اوتسا پاتنیک و پرابهت پاتنیک  /ترجمه احمد سیف

داریمیشود یابه


ایازثروتیابهصورتپولنگاه

کندیعنیبخشعمده

استفادهمی
سرمایهداریدروجهکلینظامیاستکهازپول 

شودـمثلداراییهایمالی  .برایاینکهایننظامکاربکندضروریاستکهارزشپولدر

صورتداراییهاییکهبهشکلپولبیان 
می

مقابلارزشکاالها سقوطنکند،درغیراینصورتمردمازحفظپولخودداریخواهندکردودرنتیجهنهفقطپولدیگریکشکلبیان
تواندیکوسیلهیمبادلهباشد.


ثروتنیستبلکهحتینمی
کارنهتنها

متعددمیکوشدارزشپولباثباتباشد.یکراهآنحفظارتشعظیمیازنیروی

هاوشیوههای


داریبهشکل

درنتیجه،سرمایه
نهفقطباعثمیشودنرخمزددرآنجوامعپایینو

درکشورهایمتروپلبلکهحتیدرجهانسوماست.اینارتشذخیره «ازراهدور»
یتولیدمواداولیهکمترباشدبلکهحتیرویمزدپولیکارگراندر کشورهایمتروپلهم اثرمیگذاردکهبااحتمال

درنتیجه  
هزینه
سوم،اگرهمچنانخواهانمزدهایباالترباشند،درمعرضخطربیکاریهستند.

حرکتسرمایهبهکشورهایجهان
یپیرامونیکافینیست.حتیاگرافزایشخودبهخودیقیمتمواداولیهومزد

وجوداینارتشذخیرهدرکشورهایمتروپلودرکشورها
بیشترشدنتقاضا
یانباشتسرمایهوهرچه 


کمیابدرنتیجه
پولیبهخاطروجوداینارتشذخیرهاتفاقنیفتدقیمتبعضیازکاالهای
بیشترخواهدشد.خطریکهاینفرایندبرایارزشپولداردتاحدودیبامحدودکردنتقاضابرایاینمحصوالتدرخارجاز
برایآنها 

ازقدرتخریدعمومیکمترشدهاست(یعنیباتحمیل"ضدتورمدرآمدی")[I].

کشورهایمتروپلوازطریقکاستن
تولیدمیشود

ازنگاهتاریخیدوابزارنمونهواربرایکاستن  ازقدرتخریدعمومیوبرایبیرونکشیدنمازادیکهدرکشورهایپیرامونی 

میگویند«زهکشیثروت»ـواینیعنیانهدامتولیدکنندگانخردبا
کارگرفتهمیشودکهاقتصاددانانضداستعماریهندیبهآن  


به
زدایی)یعنیفرایندیکهارتشذخیرهیکار


صنعت
بهاینفرایندمیگویند

کشورهایسرمایهداریمتروپل(کههماننویسندگان

وارداتاز
داریرادربرمیگیردچیزی استکهبهآن«امپریالیسم»


یجهانخارجازمرکزسرمایه

اینترتیباتکههمه
ازراهدورراایجادکرد.کل 
ترمیشود وقتیکهثبات


داریبیش

اشبامالیکردننظامسرمایه

رسدبهعکس،اهمیت
میگوییم.امپریالیسمبااستعماربهپایان  
نمی

شاهدبودهایم).

هایاخیردراجرایهدفگذاریتورم ][II


درسال
جاگیردرمیآید(وسواسیکه


ارزشپولبهصورتیکهدفهمه
دستاندرکارانوحتیدردورهی استعمار

طورکلیدرعرصهیآموزشاقتصادحتیبرای 

عنوانمجموعهایازترتیباتبه 


امپریالیسمبه
سخنگفتکهدرسالهایقبلاز

پیآمدهایاقتصادی صلح»از«الدورادویاقتصادی»
نامرییباقیماند.جانمیناردکینزدرکتاب« 
جنگاروپانماد  آنبودولیاشارهنکردکهاینالدورادوبرچارچوبامپریالیسماستواربود .دسترسیاروپابه غذااز«دنیایتازه»ـکه
هازهکشیکردپرداختشدـجنبهیمهمیاز اینالدورادویاقتصادی


مستعمره

هاونیمه

ازمستعمره
بهطورعمدهبامازادیکهانگلیس


هاونیمهمستعمرههاکهباعثنابودیصنایعمحلی


یصنعتیبهمستعمره
ساخته 
شده

بود،یعنیهمان«زهکشیثروت»وصدورکاالهای
دراینجوامعشد(صنعتزدایی)(.)1

جهانیسازی،عجین

داریدرهمهیادواروازجملهدرعصر


نیست.بهضرورتباسرمایه
امپریالیسمولیمحدودبهچندپدیدهیتاریخی

شدهاست.
1
واهمهداشتهاند.معروفاستکهریکاردونرخبازدهنزولیدرکشاورزی راعلتاصلی

اقتصاددانهاهمیشهازدورنمای«نرخبازده نزولی»

چنینتغییرادامهداردرنرخ  مبادلهبینصنعتوکشاورزیکهدایماًبهنفعکشاورزیتغییرمیکندودر


دارنرخسودوهم

کاهشادامه
انست.حتیکینزدرکتابشکهپیشتربه

نخواهدبود،مید

رسدکههیچگونهرشدیدیگرامکانپذیر


نهایتهمبهیکحالتایستاییمی
الدورادویاقتصادیمیشودـاگرجنگاین

اعتقادداشتکهنرخبازدهنزولیدرتولیدموادغذاییباعثلطمهزدنبه 

آناشارهکردهایم 

کدامازاینواهمههابهواقعیتنپیوستند.نرخمبادلهبینمحصوالتصنعتیوکشاورزیبرخالفانتظار

چنیننکردهباشد.بااینهمه ،
هیچ
میزانرشدتحتنظامسرمایهداریاخیراًکاهشیافتهاستولیاینرشدکمتر بهخاطر

علیهبخشکشاورزیتغییرکردودرحالیکه 
داریتابهاینجا برایبرآوردن


یسرمایه

کشورهایپیشرفته
تریکهنتیجهی«بازدهینزولی»باشد،نیست)2(.درعینحال 


سودکم
گونهمیتوانتوضیحداد؟


واقعیتراچه
خودبرخالفنگرانیایکهکینزداشت،مشکلیندارند.اینتناقضبینواهمهو

نیازهایغذایی
است.محدودیتاندازهیزمینبدونشکیکواقعیتعینیاستکهبایدبهآنبرخورد

نمیتوانگفت«بازدهینزولی»صرفاًیکاسطوره

طبیعیبلکهواحدهایمفیدومؤثریعنیازطریقفناوریهاییکه

تواندبیشترشودـنهازنظرکمیت 


یزمینمی

ود.البتهکهاندازه
ش
آبیاریکهبرداشتچندبارهیمحصولدرسالرا

گذاریهایویژهبراینمونه


کندیاازطریقسرمایه
محصولرابیشترمی

میزانبرداشت
هایاندازهیزمیندر


محدودیت
بهیقینعملیاست.ولیدرنبودآن ،
ترشدناندازهیزمین» 

میکند.بهعبارت دیگر« 
بیش
امکانپذیر  

گفتبیشتر خواهدشد.


محصوالتکشاورزیبهزبانیکهکینزمی
هزینهیواقعی»
گذرزمانبیشترخواهدشد.یعنیباافزایش تقاضا« 

ها،بهایعرضهی ][IIIاینمحصولدرگذرزمانبههمراه


دیگرداده
اینبدانمعناستکهبراییکمیزانمشخصمزدپولیوبهایپولی
جدیایجادمیکند.اینمشکالتبهخاطرنرخ

ترخواهدشد.چنینافزایشیدربهایعرضهبرایسرمایهداریمشکالت


تولیدبیش
افزایش
آید.اینواهمههابهدورنمایدرازمدتمربوط


گفتپیشنمی

گونهکهریکاردومی

موقعیتایستاآن
نزولیسودویاچرخشیدرجهتیک
آیدازارزشپولمیکاهدواینیکمشکلجدیوفوریبرای

قیمتهادرمی
میشود.افزایشبهایعرضههمینکهبهصورتافزایش  

سرمایهداریاست.اگرصاحبانثروتبهایننتیجهبرسندکهارزشپولبهزیانکاالهادرگذرزمانروندکاهندهخواهدداشتدیگرهیچ

پولنگاهنمیدارد.

کسثروتاشرابهشکل

نگاهداری
نگاهداریثروتبهصورتکاالهاممکناستهزینهداشتهباشددرحالیکه 
ممکناستاینگونهتصورشودکهازآنجاییکه 
عنوانشکلنگاهداریثروتممکناستاتفاقبیفتداگرانتظاراین

ثروتبهصورتپولفاقداینهزینهاستحرکتازپولبهسویکاال 
به
بایداتفاقبیفتدودرنتیجهانتظارمیرودکهچنین

باشدکه حداقلیازتورمدربهایکاالقراراستاتفاقبیفتد(درواقعاینافزایشقیمت
داریثروتبهصورتکاالبیشترباشد.اگراینحداقلنرختورمبهدست نیامدنیباشد،درنتیجههیچانتقال

بشود)کهازهزینهی  
نگاه

شکلثروتازپولبهکاالاتفاقنخواهدافتاد.
بیشترباشدـ
ینگاهداریثروتبهصورت کاال  


افرادبراینگمانباشندکهنرختورمازهزینه
بهدونکتهبایداشارهکنیم.اوالًاگربعضی 
ثروتبهشکلپولرابهشکلکاالتغییرخواهندداد.اینکارباعثمیشود

هاشکلنگاهداری 


حتیاگراکثریتچنینفکرنکنندـآن
تریشکلنگاهداری ثروتازشکلپولبهکاالراتجربهکنندچونانتظارشان


شودتاشماربیش

قیمتآنکاالافزایشیابدوباعثمی
ترشدهاست.امااگربهخاطرقیمتعرضهیفزایندههیچکسانتظار نداشتهباشدکهقیمتکاالکاهش


کاالبیش
دربارهافزایشقیمت 
نگاهداری ثروت را حذف میکند .ثانیاً و مهمتر این که درمیان زمینهای کشاورزی کل
یابد در نتیجه یک فرایند تورمی شکل پولی  
طورمطلقثابتاست(درنبودابزارهاییکهباعثگسترشزمینمیشوند)

ایدارد.اندازهیاینزمین  
به


موقعیتویژه
زمینهایاستوایی 


درمناطقدیگرعملینیستواهمیتاشازهمینجا

ایازکاالهارابرایسرمایهداریتولیدکنندکهتولیدشان 


توانندزنجیره
ولی  
می
استواییتولیدمیشود.درنتیجه

ماده ایکهدرانقالبصنعتیاولیهنقشمرکزیداشتدرمناطقاستواییو  
نیمه
آید.پنبهیخامـ  


می
استواییتولیدمیشود

ایازمحصوالتکهدرزمینهایثابت 


یزنجیره

یابدقیمتعرضه

ادامهمی
همینکهانباشتدرکشورهایمتروپل 
هرگونهنرخپایهبرایانتقالشکلثروتازپولبهکاالبسیاربیشتراست.

یشوداز
شدتافزایشمییابد.تورمیکهناشیم 


به
نگاهداریپول
بانقشپولبهبیانشکلیازثروتجمعشدنینیست.نظربهاینکهحتی 

اینگونهافزایشدرقیمتعرضهبهطوراساسی
کند،درنتیجههرچیزیکهپولرابهعنوانبیانثروتحذفکند،

برایاهدافمبادالتیهمنگاهداریپولبهصورتثروترامطرح  
می

غیرممکنمیسازد.بنابراین،اینگونهافزایشبهای

یمبادلههمحذفمیکندودرنتیجهاقتصادیبراساسپولرا


عنوانوسیله
پولرا 
به
سرمایهداریاساسیاستکهاین پدیدهیعنیافزایشقیمت

عرضهبهطوراساسیبا اقتصادپولیغیرقابلجمعاست.برایحفظنظام

حلهای
راه 
یاعصارسرمایهداریاتفاقافتادهاستوبههمینخاطر  


استکهدرهمه
عرضهنبایدخودراعیانسازد.وایندقیقاًچیزی 
نیامدهاند.نهبهاینعلتکهبازدهینهایینزولییکاسطورهبودبلکهعمدتاً

هایکینزیهیچگاهبهواقعیتدر

ریکاردوییویاپیش 
بینی

داریطرقدیگریدرپیشگرفتتااینهابهصورتواقعیتدرنیاید.


بهایندلیلکهسرمایه
میشود تا پدیدهی قیمت عرضهی فزایندهخود را نشان نمیدهد .در واقعهمان طور که
امپریالیسم یکی از این ابزارهاست که باعث  
وسیلهی سرمایهداری برای این منظور مورد

بهطور نمونهوار به
خواهیم دید این نهتنها یکی از ابزارهای ممکن بلکه وسیلهای است که  
گیرد.درنتیجهامپریالیسمدرواقعدرشکلپولیخودرانشانمیدهد.بد نیستببینیمچراامپریالیسمبهکلاینمقوله

استفادهقرار 
می
مربوطمیشود.


2
زمینهای
اشمشابهاست.اندازهیثابت  


تابعدبهصنایعاستخراجیبرسیمکهوضع
اجازهبدهیداولبخشکشاورزیرابررسیکنیم 
هایمربوطمیشودبهحدی


شودویاباعثپیشرفتفناوری
گذاریهاییکهباعثگسترشزمین  
می


استواییمشکلینیستاگرسرمایه
گذاریهای بخش عمومی است .آبیاری مصنوعی در مناطق

باشد که جلوی افزایش بهای عرضه را بگیرد .ولی الزمهی این کار سرمایه
طورکهمارکساشارهکرد،ضروریمیسازدتادولتاینکاررا بکندـچون


سالـهمان
استواییبرایبرداشتچندبارهیمحصولدر 

)امکانپذیرویاسودآور

هبراییکتولیدکنندهیفردیکهاغلبیکخردهتولیدکنندهاست(3

میزانسرمایهگذاریالزمبهحدیاستک

پاکاهشمیدهدـبهصورت


یخرده

تولیدکننده
هاییکهباعثگسترشمیزانزمینمیشودویاریسکرابرای 


فناوری
نیست.حتی 
پژوهشهایی الزم دارد که تنها دولت قادر به انجام و پراکندن گستردهی نتایج آن است( .حتی وقتی بنگاههای

شیوههای کار تازه ـ 

تربشودمیزانجذبایننوآوریهابهمیزاناعتبارات


تواندباعثتولیدبیش

پراکنندکهمی
فراملیتیانواعبذرهایتازهراتولیدکردهو 
می
مالیهیقابلقبول »
میبیند.ولیوقتیکهدولتبهخاطرپیرویکردنازاصل« 
ایودیگردادههاییبستگیداردکهدولتتدارک 


یارانه
بودیم،وقتیدولتکوشیدتابودجهاشرابهتوازن

محدودمی شود،همانگونهکهدر کشورهایاستواییقبلازاستعمارزداییشاهد 

مسئولیتپذیریمالی»ـبهاینمعناکه کسریبودجهدولتنبایداز

جهانیسازیشاهدآنهستیم،وقتی«

برساندـوضعیکهدرتحت 
دستدولتدیگرصورتنمیگیرد.تمایل


آید،افزودنبرزمینبه

صورتتورمدرمی
سهدرصدتولیدناخالصداخلیبیشترباشدـبه 

یکردـایناستکهازافزودنبر
داریـبهغیرازدورهیگذارپسااستعماریکهدولت اقتصادوجامعهراکنترلم 


خوددرسرمایه

خودبه
زمیناجتنابکند.
درمیآید
طورنمونهواربهصورتکاهشعملیتقاضابرایاینکاالها  


رابازتاببدهدبه
جلوگیریازاینکهقیمتعرضهیفزایندهخود 

حتی اگر تقاضای پیشبینی شدهی آنها افزایش نشان بدهد .عدم افزایش تقاضای واقعی به این معناست که پدیدهی قیمت عرضه
بازتابنمیدهد.

فزایندهیخودرا


مینامید،یعنیافزایش
انجاممیگیرد.اولازطریقیکهکینزآنها«تورمدرسود ] »[IV

کوششبرایکاستنازتقاضایواقعیبهدوصورت
درقیمت در مقایسه با سطح معینی از هزینهی پولی مزد و درآمد پولی کارگران و شیوهی دوم هم چیزی است که آن را «ضدتورم
ها.شیوهیاولبرایارزشپولودر

میتواننامیدیعنیکاهشدرمزدپولیودرآمدپولیکارگرانبرایسطحمشخصیاز 
قیمت
درآمدی» 
مخاطرهآمیزاست.

نتیجهبرایثباتنظامپولی
مدرسودمحلیمی شودودرنتیجهبرایواحدهایپولیکشورهایمتروپلخطری

واقعیتداردکهمیتوانموقعیتیراتصورکردکهتور

کشورهایغیرمتروپلیاگروهیازکشورهایغیرمتروپلاتفاقمیافتد

نداردـیعنیوقتیافزایشدرقیمتهادرمقایسهبامزدپولیدر

متروپلکاهشمییابد.ولیحتیایننوعمحلیکردن

یواحدپولیشاندرمقابلپول کشورهای 


درنتیجهبههماننسبتنرخمبادله
و
مهمتراستاینکه
کند.آنچه  


دهدودرنتیجهنظامپولیمحلیرامنهدممی

پولمحلیراکاهشمی
تورمدرسودبهضرورتارزش 
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بگیرد.
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دورهی
سرمایهداری معاصر برخالف  

شده است در حالی که نیازهای کشورهای سرمایهداری متروپل به واقع بسیار عظیم است .در 
عمده ترینوسیلهبرایتحمیلضدتورمدرآمدیبرکارگرانکشورهایپیرامونیاست .حداقلبه
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ست.ارتشذخیرهیکارعظیمیکهدرکشورهایپیرامونیودرکشورهایی چونهندوستان،چین،اندونزیوبنگالدش
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درکشورهایپیرامونیکهدرکشورهایمتروپلهمروندنزولی
بایدباکارگراندرکشورهایپیرامونیرقابتکنند.سرمایهیکشورهایمتروپل تمایلتازهایداردکهدرگذشتهنداشتتابه
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واحدهایتولیدیایجادکندنهبرایبرآوردننیازهایمحلیهاکهبراینیازهای کشورهایمتروپل.

کشورهایپیرامونیمنتقلشودو 
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کارگرانتحمیلمیکندحتیدروضعیتیکه

اشبیشترشدنسهممازاداست.اینوضعیتیکضدتورمدرآمدیرابر 


کهنتیجه
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ممکن است به صورت «کمبود مصرف »جهانی دربیاید .شیوه ی دوم که در نولیبرالیسم ضد تورم درآمدی تحمیل میشود از طریق
شوندـازجملهجریانسرمایهیمالیجهانیـ

سیاستهایمالیدولتاست.باتوجهبهاینکهاقتصادهابهروی سرمایهجهانیباز 
می

تاآنهاراتشویقکنندکهواحدهایتولیدیرادر
یجهانیبهرقابتمیپردازند 


بایکدیگربرسردادنتخفیفاتمالیبهسرمایه
دولتها

مسئولیتپذیری مالی» برای میزان کسری بودجهای

کشورشان بنا کنند برای این که «توسعه» بیابند .در عین حال نظر به این که «
مالیاتیبهسرمایهبهضرورتبایدباکاستنازهزینههایاجتماعیتأمینمالیشود،

کنددرنتیجهتخفیفهای


هامحدودیتایجادمی

دولت
هایانتقالیبهفقرا،یارانهیپرداختیبهموادغذایی،ویاتدارکعمومیخدماتاساسیمثلبهداشتوآموزش


یعنیباکاستنازپرداخت
زندوقدرتخریدواقعیشانراکاهشمیدهد .ضدتورمدرآمدیمصرفکارگرانازکاالهایاساسی


هابهکارگرانلطمهمی
کههمهی 
این

استفادهاززمینمحدودبرایبرآوردننیازهایثروتمندانامکانپذیرشودبدوناینکهارزشپولبهمخاطره

مثلنانرامحدودمیکندتا

میدهد.اگرجهانرادر
افتدرشدگرسنگیدرمیانمردماست.ارقامزیرایننکتههارانشان  

بیفتد.آنچهبههمراهاینفراینداتفاق  
می

تولیدسرانهیغالت(متوسطتولیدساالنهتقسیم

کلیتاشدرنظربگیریمدرطولسهسال1292تا1211وسهسال1222تا2001

سرانهیجهانیونظربهاینکهکششدرآمدی
برکلجمعیت)از355کیلوگرمبه344کیلوگرمکاهشیافتهاست)9(.باافزایشدرآمد 
آنجاییکههیچگونهکاستنازانبارهایغلهدرمرحلهیدوماتفاقنیفتاده است،انتظاراینبودکه

تقاضابرایغالتمثبتاستواز 
باشدودرنتیجهرابطهیمبادلهبینغالتومحصوالتصنعتیبهنفعغالتافزایش

تدرطولایندودههبهشدتافزایشیافته

قیمتغال
)پیآمدهایهراسناکضدتورمدرآمدیکهبر
بیابد.درواقعنرخمبادلهبرایغالتدرطولایندودهه46درصدکاهش یافتهاست 1(.
وضوحمیتوانازاینتغییراتدرککرد.


شودرابه

پیرامونیتحمیلمی
کارگرانبهویژهدرکشورهای

خرمنبرداریتا

ایاستکهدرکلزنجیرهیتولیداز 


پادرکلارزشافزوده

تولیدکنندگانخرده
سومینشیوهازطریقکاستنازسهم 
نندگانخردهپاتوانچانهزنیندارندوآژانسهای بازاریابی

میشودچونتولیدک
هاتولیدمیشود.بهایندلیلاینگونه  


رسیدنبهمغازه
منصفانهای» به تولیدکنندگان برسد بهطور روزافزونی با سرمایهداران انحصاری ـ ازجمله

دولتی که در گذشته وجود داشتند تا سهم «
شرکتهای فراملیتی ـ جایگزین میشوند .چهارمین شیوه هم از طریق تداوم همان فرایند استعماری است که تولیدکنندگان و تجار

یصنعتزداییدرحال حاضربهبخشخدمات


شوند.پدیده

هایفراملیتیجایگزینمی

بزرگازجملهشرکت
پایمحلیبابنگاههای 


خرده
دهاند.چنینسرنوشتیدر
فراملیتیروندتازهایازجابجاییوبیکاریرارقمز 

همسرایتکردهاستجاییکهوالمارتودیگرشرکتهای

محلیاست.شیوهیپنجمواحتماالًازهمهمهمترهمرها

گیرانوشماردیگریازخردهتولیدکنندگان 


انتظارصنعتگراندستی،ماهی
کردن فرایند انباشت بدوی سرمایه ـ علیه دهقانان ـ است جایی که سرمایهی بزرگ در تحت نام «توسعه» و «زیرساخت» نه فقط
میخرند.تحمیلضدتورم درآمدی
زمینهایدهقانانراهمبهقیمت«بسیارارزان» 
هایعمومیودولتیراغصبمیکنندبلکه  


زمین
گذاردکهبرجهتعرضهیتولیداتکشاورزیهمتأثیرخواهدداشت.مهمایناستکهبرایحفظ


بردهقاناننهفقطبررویتقاضااثرمی
جداییتولیدکنندگانخردهپاراازابزارهای

سازیبهشدتفرایند 


ترباشد.جهانی

قاضابایدازکاهشعرضهبزرگ
ارزشپول کاستنازت
نمیدهد میزانش کاهش
تولیدی تشدید کرده است.در عین حال ،این فرایند بر اندازهی ارتشذخیرهی کار جهانی میافزاید واجازه  
یابد )2(.

4
بهصورتوسیلهایبرایضدتورمدرآمدیعملودرعینحالازهرگونهامکانی برای

وجودبیکارانودیگرانیبااشتغالنامکفیخود 
افزودنبرمیزانپولیمزدجلوگیریمیکندـچیزیکهبرایحفظارزشپولاساسیاست)10(.

رکسیبرتأثیریکهدرمحدودکردنمزدواقعیداردتأکیدمیکندو

ینقشارتشذخیرهی کاردرسنتما


هایمتعارفدرباره

بحث
خودمارکسدراینبارهبحثکردهاست.درحالیکهدر

درنتیجهامکانمی دهدتافرایندبهرهکشیادامهیابد.اینشیوهایاستکه 

میزانپولیومیزانواقعیمزدباهماتفاقمیافتد(چوناوروینظامیتمرکزکردهبودکه"کاالیپول"] [6در

نظریهیمارکستغییردر

آنوجودداشت)ولیدردنیاییکهباپولاعتباریمواجههستیمایندو  تغییردلیلینداردباهماتفاقبیفتد.دراینچنیندنیاییاز
اینکافینیستکهعاملمحدودکنندهایتنهابرایمزدواقعیباشدوبایدعامل محدودکنندهبرایمیزانپولیمزدهم

منظرسرمایه 
وجودداشتهباشد.
درایندنیاارتشذخیرهیکارباپاییننگاهداشتنسطحمزدپولیدرثباتنظامپولینقشدارد.تنهاکارشایننیستکهفرایندتصاحب

یاینارتشبهضرورتبایدبزرگ


جاستکهاندازه

پولیهمعملکندواین
پذیرنمایدبلکهباعثمیشودتانظام 


ارزشمازادراامکان
کارگراندرکشورهایپیرامونیگرهمیزند،ارتش

درعصرجهانی سازیوقتیسرمایهمزدکارگراندرکشورهایمتروپلرابهمزد 

باشد .
باعثمیشودتاسطحمزد

یرهیکار
میکند.حتیاگردرکشورهایمتروپلقرارنداشتهباشدولیارتشذخ 
ذخیرهیکارنقشیجهانیایفا 

میشود.
پولیدرهمهیکشورهاازجملهدرکشورهایمتروپل پایینباشدوبهاینترتیبثباتنظامپولیدرکشورهایمتروپلهمتأمین 

در نتیجه ،حفظ این ارتش ذخیرهی کار جهانی فرایند ضدتورم درآمدی را تکمیل میکند و به این ترتیب بخشی عمده از عملکرد
امپریالیسماست.
ارتش ذخیرهی کار جهانی بهطور خودجوشی بازتولید میشود و حتی در عصر جهانیسازی بهنسبت بزرگتر هم شده است .نابرابری
اشایناستکهبهطورمتوسط


کند.دلیل

ترمی

بازدهیکاررابیش
روزافزوندرآمدهادرجهانوقتیدیگرعواملتغییرنمیکنندنرخرشد

ثروتمندان برخالف فقرا چندان متقاضی کاالهایی که با روشهای کاربر تولید میشوند نیستند و بهطور دایم متقاضی کاالهای هرچه
سازیآهستهتر


عصرجهانی
تریهستندکهبهلزومکاربر  نیستند.درنتیجه،برایهرمیزاننرخرشددرتولید،نرخافزایشاشتغالدر 


تازه
میشود.

ازکشورهایپیرامونیدرعصرجهانیسازیباالتربودهاستولیحتیایننرخرشدباالتر

البتهواقعیتداردکهنرخرشدتولیددربعضی
جاستکهواژهی«رشدبدوناشتغال»برایاقتصادهاییچون

همباعثنشدتاافزایشنسبیدرارتشذخیرهمتوقفشودوازهمین 
ترگفتهایمفرایند


طورکهپیش
یکارمیشود  
همان


تریکهباعثافزایشارتشذخیره

)عاملمهم
بردهمیشود11(.

هندوستانبهکار 
خردهپا{باازدست
سازیتشدیدشدهاستدرنتیجهیآنتعدادبزرگیازتولیدکنندگان  


جهانی
انباشتبدویسرمایهاستکهدرعصر 
ایکهالزماسترشدنمیکند.


کاربهاندازه
دادنزمین}بهبازارکاریپیوستندکهدرآنتقاضابرای
یکاردرکشورهایپیرامونینهفقطبرایبورژوازیدراین کشورها


کاهشارتشذخیره
پیآمداینمباحثمابایدروشنباشدکهعدم 

عاکهرشددرکشورهایپیرامونیباعثمیشوددیریا

مهماستکهبرایسرمایهدرکشورهایمتروپلهماهمیتدارد.درنتیجه ایناد
شودبهنظرماسادهلوحانه


حذففقرمی
رومی شوندودرنتیجهفشارهایروبهباالرویسطحمزدباعث 


نیرویکارروبه
زودباکمبود 
پولیدرکشورهایمتروپلمنجرمیشودوطبیعتاًکشورهای متروپلدربرابرآن مقاومتخواهند

است.چنینسرانجامیبهسقوطنظام 
متروپلادغامشدههمباآنهاخواهدبود .

کرد.البتهبخشیازبورژوازیمحلیکهباسرمایهدرکشورهای


5
کندازجملهبهدستآوردنبازارهایخارجی،وتضمینعرضهیمواداولیهکه


رابرآوردمی
ایازنیازهایسرمایهداری


امپریالیسمزنجیره
یهریمگدافهیچتولیدصنعتیـحتیمهمنیستکهسهماینتولیداتصنعتیدرارزشکلتولیدشدهکمباشدـ
هابهگفته 


بدونآن
اتفاقنخواهدافتاد)12(.
شودوآنهم بهعلتحضور چشمگیرتر


ترمی

دارندولییکیازایننیازهاازبقیهمهم
یایننیازهادرعصرجهانیسازیهموجود 


همه
داریدرعصرجهانیسازیکهبهکشورهایمتروپل


بهسرمایه
ایازفرایندهامربوط 


بخشمالیاستـیعنیحفظارزشپول.مجموعه
محدود نمیشود بلکه  روی کشورهای پیرامونی هم تأثیر دارد برای رسیدن به این هدف در کارند .فرایند تشدیدشدهی انباشت بدوی
میافتد)،
شودبلکهدرتاریخسرمایهداریاتفاق  


داریمحدودنمی

شدبهپیشاتاریخسرمایه
رمایه(همانطورکهرزالوکزامبورکیادآور 

س
انباشتبدویوهمچنینبهایندلیلکهنرخافزایشبازدهیکار

گسترشورشدارتشذخیرهیکاردرکشورهایپیرامونیبهخاطراین

ضدتورمدرآمدیمیشودمستقلازاینکه

گیریسیاستهاینولیبرالیکهباعثتشدیدسیاست 


داریشدهباالست،پی
دربخش سرمایه
آمدهاییدارد،همهبخشیازاینپدیدههستند.همهیاینفرایندهاکه کشورهایپیرامونیرادر

رشدنسبیارتشذخیرهیکارچه  
پی

یاینهاتحمیلهاییهستندکهبرکارگران


امپریالیسمدرعصرکنونیهستند.همه
بخشهایاساسی
یامپریالیستیدرگیرمیکند 


شبکه
رغماستعمارزداییسیاسیاستکهاتفاقمیافتدمگراینکه


اینبه
شودکهدربرابرشفاقدقدرتاندو


درکشورهایپیرامونیتحمیلمی
رابطهیاقتصادشانرابارژیماقتصادیبراساسسرمایهرهاشدهوجریانتجارتیقطعکنند.
بتوانند 
داریسرنگونیحکومتهارا


عنوانقدرتبرترسرمایه

کهایاالتمتحدهبه
شودکهدردهههای،1260،1250و  1970


اغلببحثمی
فراملیتیکنترلبیشتریبرمنابعطبیعیخودداشته

کردازمصدقتاآربنزوآلندهکهکوشیدهبودندبهزیانشرکتهای 


مهندسیمی
یمعنیدارنهفقطدرعصراستعمار

پدیده یواقعیبودواکنوندیگرنیست.بهعبارتدیگر،امپریالیسمیک 
مقوله
باشندامپریالیسمیک 
کهحتیدردهههایپسازجنگدومجهانیبودوحاالدیگرنیست.
رژیمهاییکه
سال ها،امپریالیسمبهایندلیلبسیارعلنیشدکهپسازاستعمارزدایی 
بحثمادرستدرجهتعکساینادعاست.درآن 
دراینکشورهارویکارآمدندمعتقدبهاقتصاددولتیبودهو  کوشیدهبودندخودراازقیدوبندامپریالیسمرهاسازند.کوشیدندبرمنابع
گذاشتندواگرچهبرسرمایهدارانداخلیوخارجیمالیات

ملیخودکنترلبیشتریداشتهباشند،اصل«سیاستمالی معقول»راکنار 

دولتیبهصورتیکانتخابدرمقابلمقاومتوعدمهمکاریسرمایهدارانتکیه کردندوباهدایتبخشدولتی

بستندولیبربخش 
سرمایهگذاریدرفناوریوبرای«گسترشزمین»رادرپیشگرفتندتانیازیبهدرپیشگرفتنسیاستضدتورمدرآمدینباشدودولت

معنابودکهسلطهیامپریالیستیتضعیفشودوبههمین

یاینهابهاین 


رابهتهیهوتدارکخدماتاصلیواولیهمتعهدکردند.همه
هامخالفتمیکرد.


باایندولت
دلیلهمبودکهامپریالیسمهمبهآنشکلعلنی
جهانیسازی ،حیطهی هرگونه فعالیت مستقل دولت ـ ملت در مقابل مالیهی

استهای نولیبرالی در عصر 
ولی با تحمیل سی 
شدهکهمیتواندهرلحظهکهارادهکندکشورراترککندبهشدتمحدودشدهاست.بهعبارتدیگر،دولتدرجهانسوماز

جهانی 
سازی

برسرطبقاتمیایستدوبرای

عصردولتمداخلهگربهعصرنولیبرالیتغییرک ردهاست،ازیکدولت(حتییکدولتبورژایی)کهدرواقع

نمایندگیازستمکشیدگانممکناستعملکند،وحالدولتیکهبهطورانحصاری

مداخلهمیکند،وحتیگاهبه 

«خوباجتماعی»
یهیجهانی ادغامشدهاستبااینادعاکهمنافعاولیگارشیمالیهمان
منافعاولیگارشیمالیبنگاهساالررانمایندگیمیکندکهدرسرما 

جهانیسازی اتفاق افتاده است نیاز به

«خوب اجتماعی » است .با این تغییر درماهیت دولت که تقریباً در همه جا درنتیجهی فرایند 
مداخلهیعلنیومستقیمامپریالیسم محوشدهاست(مگردرجاییکهکنترلمستقیمنفتموردنظرباشد،مثلعراق) .سخنکوتاه،

همیشهپرقدرتترشدهاستنهاینکهازمیانرفتهاست .

عیاننبودنامپریالیسمدرشرایطکنونیبهاینمعناستکهاز


6
قدرت امپریالیسم البته بسیار بیشتر از احتمال فرار سرمایه است .جهانیسازی بهطور منظم همهی امکانات موجود برای مقاومت در
یکارفعالیتهای


ینسبیارتشذخیره

دادهاست.رشددراندازه
کشورهایپیرامونیعلیههژمونیسرمایهیمالیبینالمللیراکاهش 

انعطافپذیرکردنبازارکار»درهمهجازیرضربقرارگرفتهاستتا

اتحادیهیکارگریرادشوارترکردهاست.حقوقکارگراندرپوشش«

برونسپاری»کارهابهبخش
صورتخصوصیسازیواحدهایدولتیدرآمدهاست «،


چنینبه

پیداکرد.هم
بتوانباجلبسرمایه«توسعه »
فوقالعاده
یافتهی کارگری ،جایگزین کردن کارگران تماموقت با کارگران موقت ،و حرکت برای «تولید خانگی» با مزدهای  
غیر سازمان 
پایین ،و این همه در کلیت خود مقاومت کار سازمانیافته را دشوارتر میکند .همزمان سلب مالکیت از دهقانان ،و تحمیل ضد تورم
تضعیفمیشوند.

طبقهیاساسی»
هایدهقانانبرایمقاومتومبارزهرادشوارترمیکند.بهاینترتیبدو« 


هافعالیت
درآمدیبر 
آن
معناستکهاشکالسنتیمقاومتطبقاتیدشوارترشدهاستوبایداشکالتازهیمقاومتابداع

امابایدگفتهشودکهایننکتههابهاین

کنند،میکوشندبرای


لمی
درتحتفرایندجهانیسازیبرمردمتحمی

هایاقتصادیکهرژیمهاینولیبرالی 


شود.برایانحرافازسختی
هایفرقهایدرجامعهدامن


اشکالدرگیری
عللسیاسیپیداکنندوبههمینعلتبهدرگیریهایاخالقی،مذهبیودیگر

بقایخویش
زندگیاجتماعیکمکمیکنند.البتهاینتمایلدرعینحالشرایطالزمبرای سرنگونینولیبرالیسمرا

میزنند.بااینکاربهفروپاشی 

داریخواهدرسیدچونبهطورروزافزونی


راستایرسیدنبهچیزیبهترازسرمایه
فراهممیکندوجنبشیکهباگذرازمراحلمختلفدر

طورکهرزالوکزامبورکمیگفت،بینسوسیالیسموبربریتاست.


بهمردمنشاندادهاستکهانتخاب،همان
اصلمقالهرابهانگلیسیدراینلینکبخوانید.
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پینوشتهای مترجم
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