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ٔبیىُ ییتؽ زض ٔهبحجٝای ثب ضیچبضز ؾیٕٛض و ٝزض ٔدّٝی ٔب٘تّی ضیٛیٛٔ ٛضخ ٔبضؼ  102چبح قس زض
پطؾكی زضثبضٜی أپطیبِیؿٓ ٔتصوط قس و ٝزیٛیس ٞبضٚی پػٞٚفٌط ؾطقٙبؼ ٔبضوؿیؿت «ٔسػی اؾت وٝ
وكٛضٞبی خٛٙة زض حبَ ٔىیسٖ ثطٚت ُّٔ ثطٚتٕٙس ٞؿتٙس ».ییتؽ اظ ٞبضٚی ،ثٝطٛض ذبل ٘مُ ٔیوٙس و:ٝ

آٖٞبیی اظ ٔب و ٝفىط ٔی وٙٙس ٔمٛالت لسیٕی أپطیبِیؿٓ زیٍط زض ایٗ زٚضاٖ چٙساٖ ث ٝوبض
ٕ٘یآیٙس اثساً ٔٙىط خطیبٖٞبی پیچیسٜی اضظـ ٘یؿتٙس و ٝا٘جبقت ثطٚت  ٚلسضت ضا زض یه
ثرف اظ خٟبٖ ثٞ ٝعیٝٙی ثركی زیٍط ٌؿتطـ ٔیزٙٞسٔ .ب نطفب ثطآ٘یٓ و ٝایٗ خطیبٖٞب
پیچیسٜتط٘س  ٚخٟت حطوتقبٖ زائٕبً زض حبَ تغییط اؾت .ثطای ٕ٘ٔ ،ٝ٘ٛىیسٖ تبضیریِ ثیف
اظ ز ٚؾسٜای ثطٚت قطق تٛؾط غطة زض  1ؾبَ ٌصقت ٝتب حسٚز ظیبزی ٔؼىٛؼ قسٜ
اؾت.

ث ٝثبٚض ؾیٕٛضٌ ،فتٝی ییتؽ اتٟبْ ؾٍٙیٙی ػّیٞ ٝبضٚی ثٛز .ثٝثیبٖ زیٍط٘ ،مُ ل َٛثبال اظ ٞبضٚی ضا $و ٝاظ وتبة
٘ظطیٝای زض ثبة أپطیبِیؿٓ ٘ٛقتٝی پطاثٟبت  ٚاٚتكب پتٙبیه ثطٌطفت ٝقس ٜاؾت #ثبیس ثساٖ ٔؼٙب ٌطفت وٝ
ثطذی اظ وكٛضٞبی وٓ ٚثیف ثطٚتٕٙس خٛٙة ،اظ خّٕ ٝتبیٛاٖ  ٚوط ٜخٛٙثیٔ« ،یتٛا٘ٙس او٘ ٖٛٙمف
’ذطزٜـأپطیبِیؿٓٞب‘ ضا زاقت ٝثبقٙس ».خبٖ اؾٕیت ٘ٛیؿٙس ٜی وتبة أپطیبِیؿٓ زض ؾس ٜی ثیؿتٚیىٓ ث ٝخسَ
ثب تفؿیط ؾیٕٛض اظ ٌفتٝی ٞبضٚی ٔیپطزاظز .زض ازأٝی ایٗ ٘ٛقتبض  ،اؾٕیت اؾتسالَاـ ضا ٔططح ٔیوٙس.
اظٟبض٘ظطٞبی اؾٕیت اظ چٙسیٗ ایٔیُ  ٚفبیُ اضؾبِیاـ ثٔ ٝبیىُ ییتؽ زضیبفت ٚ ٚیطاؾتبضی قسٜا٘س .اؾٕیت
ٕٝٞی آٖچ ٝضا زض پی ٔیآیس ثطضؾی وطز ٜاؾت تب اطٕیٙبٖ حبنُ وٙس و ٝزیسٌبٞف ضا ثیوٓٚوبؾت ثبظتبة
ٔیزٙٞس ــ افعٚزٜی ٚیطاؾتبضاٖ.

 .انکارکننذهی امپریالیسم
زیٛیس ٞبضٚیٛ٘ ،یؿٙسٜی وتبة أپطیبِیؿٓ خسیس  ٚ 2وتبةٞبی تحؿیٗثطاٍ٘یع زیٍطی زضثبضٜی تبضید
ؾطٔبیٝزاضی  ٚالتهبز ؾیبؾی ٔبضوؿیؿتی ،یىی اظ ا٘ىبضوٙٙسٌبٖ أپطیبِیؿٓ اؾت و ٝاظ پطؾتیػـ زض وؿٛت
یه ٘ظطیٝپطزاظ ثطخؿتٝی ٔبضوؿیؿت ثطای آٔٛظـ غّط ٟٔٓتطیٗ ٔٛضٛع پیف ضٚی التهبز ؾیبؾی
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ٔبضوؿیؿتی ث ٝذٛا٘ٙسٌب٘ف اؾتفبزٔ ٜیوٙسٔ :ىیسٖ ؾٍٕٟیٗ اضظـ  ٚاضظـ اضبفیِ وكٛضٞبی خٛٙة
$وكٛضٞبی ثب زؾت ٔعز پبییٗ آؾیبی قطلی ضا ٘یع زض ٕٞیٗ طیف ٔیٌٙدب٘ٓ  #اظ ؾٛی ٔطاوع أپطیبِیؿتی ــ
خطیب٘ی و ٝإٞیت ٔ ٚمیبؼاـ زض ػهط ِ٘ٛیجطاَ ث ٝطٛض چكٍٕیطی افعایف یبفت ٝاؾت.
ثٙب ثٌ ٝفتٝی ضیچبضز ؾیٕٛض ،ازػبی ٚاضٝ٘ٚی ٞبضٚیٔ ،جٙی ثط ایٗؤ« ٝىیسٖ تبضیری ثیف اظ ز ٚؾسٜای
ثطٚت قطق اظ ؾٛی غطة ...زض ط 1 َٛؾبَ اذیط ػٕستبً ثطػىؽ قس ٜاؾت» ،قبیس ث ٝایٗ زِیُ ثبقس وٝ
تبیٛاٖ  ٚوطٜی خٛٙثی ث ٝوكٛضٞبی «ذطزٜأپطیبِیؿٓ» تجسیُ قسٜا٘س ٗٔ .ثطای ایٗ اظٟبض٘ظطِ ]ؾیٕٛض زضثبة
ازػبی ٞبضٚی[ ٞیچ پبی ٚ ٝاؾبؾی زض اثطی و٘ ٝمُل َٛفٛق اظ آٖ آٚضز ٜقس ٜاؾت ٕ٘ییبثٓ .ثٝػال ،ٜٚازػبی
ٞبضٚی ٔجٙی ثط ایٗو« ٝقطق» او ٖٛٙزض حبَ ثٟطٜوكی اظ «غطة» اؾت تمطیجبً ٔٛث ٛٔٝتىطاض چیعی اؾت وٝ
ا ٚزض وتبة ٞفس ٜتضبز  ٚپبیبٖ ؾطٔبیٝزاضی و ٝزض ؾبَ ٙٔ 10تكط قس ٌفت ٝثٛز:

٘بثطاثطی ٞب زض تٛظیغ خٟب٘ی ثطٚت  ٚزضآٔس ٔیبٖ وكٛضٞب ثٛٔٝاظت افعایف زضآٔس ؾطا٘ٝ
زض ثؿیبضی اظ ثرف ٞبی زض حبَ تٛؾؼٝی خٟبٖ ث ٝطٛض چكٍٕیطی وبٞف یبفت ٝاؾت.
خطیبٖ ٔىیسٖ ثطٚت قطق اظ ؾٛی غطة و ٝثیف اظ ز ٚؾس ٜحبوٓ ثٛز ٜثٛٔ ٝاظات لس ػّٓ
وطزٖ قطق زض لبٔت وب٘ ٖٛالتهبز خٟب٘ی ٔؼىٛؼ قس ٜاؾت .ثٟجٛز ٌ$طچ ٝوٓضٔكِ #
التهبز خٟب٘ی پؽ اظ تطٔٚبی ؾبَٞبی  112-9ػٕستب تب ؾبَ ٔ 10جتٙی ثط ٌؿتطـ
ؾطیغ ثبظاضٞبی ثٝانطالح «٘ٛظٟٛض» $ػٕستبً وكٛضٞبی ػض ٛثطیه  #ثٛز .زأٝٙی ایٗ
چطذف حتب ث ٝافطیمب $ثٝػٛٙاٖ ثركی اظ خٟبٖ و ٝتمطیجبً اظ تٕبْ پیآٔسٞبی ایٗ ثحطاٖ زض
أبٖ ٔب٘س ٜثٛز٘ #یع ضؾیس ٜاؾت.
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ٕٝٞی ایٗٞب ٞطٌ ٝ٘ٛقه  ٚتطزیسی ضا ٘ؿجت ث ٝایٗوٞ ٝبضٚی ازػبی ػبٔی ٛٔ ٝ٘ ٚ$اضز اؾتثٙبیی تبیٛاٖ ٚ
وطٜی خٛٙثی #ضا زضثبضٜی ٚاضٍ٘ٚی خطیبٖ اضظـ ٔیبٖ وكٛضٞبی قٕبَ  ٚخٛٙة ٔططح ٔیوٙس اظ ثیٗ ٔیثطز.
أتٙبع ٞبضٚی اظ پصیطفتٗ ایٗو ٝثط ٖٚؾپبضی تِٛیس ث ٝوكٛضٞبی ثب زؾتٕعز پبییٗ حبوی اظ ٌؿتطـ ٚؾیغ
ثٟطٜوكیِ فٛقاِؼبز ٜی ٔ 01ؿتمیٓ  ٚغیطٔؿتمیٓ اظ ٘یطٚی وبض وكٛضٞبی خٛٙة اظ ؾٛی قطوتٞبی چٙسّٔیتی
غاپٙی ،اضٚپبیی  ٚایبالتٔتحس اؾت ٘ ٚ$یع ایسٜی أ ٚجٙی ثط ایٗو ٝایٗ زٌطٌ٘ٛی ٘كبٖ زٙٞسٜی افٝ٘ ٚ َٛ
اٚجٌیطی أطپبِیؿٓ اؾت #احتٕبالً زض ٔیبٖ آٖٞبیی و ٝزض وكٛضٞبی أپطیبِیؿتی ٞؿتٙس  ٚذٛزقبٖ ضا
ٔبضوؿیؿت ٔی ٘بٔٙس زیسٌب ٜغبِت ثٛز ٜاؾت  ٚذٛاٞس ثٛز ٞ$طچٙس ایٌٗ ٝ٘ٛا٘ىبض ٚالؼیت أپطیبِیؿٓ ثب
ٔمبٔٚتٞبی چكٍٕیطی ثٚٝیػ ٜاظ ؾٛی پػٞٚفٌطاٖ  ٚوٙف ٌطاٖ ٔطتجط ثب ٔب٘تّی ضیٛی ٚ ٛاتحبزیٝی التهبز

ؾیبؾی ضازیىبَ $ی.ٛآض.پی.ای ٛٔ #00اخ ٝقس ٜاؾت ٗٔ .#زض آٖچ ٝزض پی ٔیآیس ٌعیسٜای اظ وتبثٓ أپطیبِیؿٓ
 :8 BRICگرٍُ التصبدی هتطکل از کطَرّبی ثرزیل ،رٍسیٌِّ ،ذ ٍ چیي .م
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زض ؾس ٜثیؿتٚیىٓ ضا آٚضزٜاْ و ٝا٘ىبض ثٟطٜوكیِ فٛقاِؼبز ٚ ٜخطیبٖٞبی خٛٙةـقٕبَِ اضظـ اضبفی اظ ؾٛی
ٞبضٚی ضا زض قٕبضی اظ وتبةٞبیف ،اظ وتبة ٔكٟٛضـ ٔحسٚزیتٞبی ؾطٔبی ٝث ٝایٗؾ ،ٛضزیبثی ٔیوٙس .ثٝ
ایٗ تطتیت ،قٛاٞس فطاٚاٖ زیٍطی زاَ ثط نحت تٛنیف ٔبیىُ ییتؽ اظ اؾتسالَ ٞبضٚی ث ٝزؾت ٔیآیس.
ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛزض وتبة ٔؼٕبی ؾطٔبیٝی ٞبضٚی ،قبٞس ٘ٝتٟٙب زٚثبضٌٜٛیی ایسٜی ٔىیسٖ ثطٚت « غطة» اظ
ؾٛی «قطق» ثّى ٝؾطچكٕٝی ایٗ ایس٘ ٜیع ٞؿتیٓٞ .بضٚی اظ ثطآٚضزٞبی ؾطثؿتٝی قٛضای ّٔی اطالػبت
آٔطیىب ،و ٝا٘سوی پؽ اظ ا٘تربة اٚثبٔب ث ٝضیبؾت خٕٟٛضی ٔٙتكط قس ،زضثبضٜی ایٗو ٝخٟبٖ زض ؾبَ

1

چ ٌٝ٘ٛٝذٛاٞس ثٛز ث٘ٝكب٘ٝی تأییس ٘مُ ٔیوٙس .قبیس ثطای اِٚیٗ ثبض یه ٞئیت ضؾٕی زض ایبالتٔتحس
پیفثیٙی وطز ٜاؾت و ٝتب آٖظٔبٖ ،ایبالتٔتحس ...زیٍط ثبظیٍط ٔؿّط ٘رٛاٞس ثٛزٟٓٔ ...تط اظ  ،ٕٝٞچطذف
ثیؾبثم ٝزض خطیبٖ ٘ؿجی ثطٚت  ٚلسضت التهبزی اظ غطة ثٝؾٛی قطق وٓٞ ٝاو ٖٛٙزض خطیبٖ اؾت ازأٝ
ذٛاٞس یبفت ».ا ٚازأٔ ٝیزٞس «ثٝػال ٜٚایٗ ’چطذف ثیؾبثم ‘ٝثبػث قس ٜاؾت ؤ ٝىیسٖ زیطپبی ثطٚت
آؾیبی قطلی ،خٛٙةـ قطلی  ٚقطق اظ ؾٛی اضٚپب  ٚأطیىبی قٕبِی و ٝاظ ؾسٜی  0حبوٓ ثٛز ٜاؾت ٚاضٝ٘ٚ
قٛز».

0

زض خبی زیٍطیٞ ،بضٚی تأییس ٔیوٙس و ٝقطوتٞبی ٔٛخٛز زض أطیىب وِ ٝجطیع اظ ؾطٔبیٝی ٔبظاز ثٛز٘س زض
ٔیب٘ٝی زٝٞی  09 1تِٛیس ثطٖٔٚطظی ضا آغبظ وطز٘س أب ایٗ حطوت یه زٌ ٝٞصقت تب لٛاْ یبثس.

0

اٚ

ٕٞچٙیٗ تأییس ٔیوٙس و٘ ٝیطٚی ٔحطن ایٗ چطذفِ تِٛیس ثٝؾٛی «ٞطخبیی زض خٟبٖ» ،تطخیحبً ٞطخب وٝ
٘یطٚی وبض ٛٔ ٚاز ذبْ اضظاٖتط ٚخٛز زاقت ،ایٗ ثٛز و ٝؾطٔبیٝزاضاٖ أطیىبیی تهٕیٓ ٌطفتٙس ؾطٔبیٝیقبٖ
ضا ثٝخبی ؾطٔبیٌٝصاضی زض زاذُ ،نبزض وٙٙس ٔ$ؿتمیٕبً اظ ضا ٜؾطٔبیٌٝصاضی ٔؿتمیٓ ذبضخی

0

یب ثٝطٛض

غیطٔؿتمیٓ اظ ضا ٜثبظاضٞبی ؾطٔبی .#ٝثب ایٗحبَٕٝٞ ،ی ایٗٞب حبوی اظ افعایف تؿّط ٔتطٚپُٞب ثط التهبزٞبی
زضیبفتوٙٙس ٚ 0 ٜثٟطٜوكی قستیبفت ٝاظ وبض ظ٘سٜی آٖٞبؾت ،ض٘ٚسی و ٝثطاظ٘سٜی انطالح «أپطیبِیؿٓ »
اؾت $ثٝضاؾتی آٖ ضا ضطٚضی ٔی وٙس .#زض أپطیبِیؿٓ خسیس ٔیتٛاٖ ؾط٘ری یبفت و ٝوٕه ٔیوٙس تب
زضیبثیٓ وٞ ٝبضٚی چٝطٛض ایٗ ض٘ٚس ضا تٛخیٔ ٝیوٙس .ا ٚزض ایٗ وتبة ٔی ٌٛیس:

قطوتٞبی ثعضي چٙسّٔیتیِ ؾطٔبیٝزاضی  ...قبیس پبیٝای زض ایٗ یب آٖ زِٚتـّٔت زاقتٝ
ثبقٙس ،أب ذٛزقبٖ ضا ثٝچٙبٖ ضٚـٞبیی زض ؾطاؾط ٘مكٝی خٟبٖ ٌؿتطا٘یسٜا٘س و ٝزض

 .David Harvey, The Enigma of Capital (Oxford: Oxford University Press, 2010), 34-35. Later, on p. 110 12اٍ
دٍثبرُ اضبرُ هیکٌذ کِ جریبى تمریجبً  150سبلِی اًتمبل ثرٍت از آسیبی ضرلی ٍ جٌَثی ثِ ایبالتهتحذ ٍ ارٍپب ٍارًٍِ ضذُ است؛ ایي ًکتِ را ًیس اضبفِ هیکٌذ کِ ایي
پذیذُ حبکی از آى است کِ «تَاًبیی ایبالتهتحذ ثرای سلطِ ثر سرهبیِداری جْبًی ثذاىسبى کِ از سبل  1945داضتِ است ثِ طَر اسبسی تغییر کردُ است».
Ibid. p16. 13
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ٔطاحُ پیكیٗ أپطیبِیؿٓ تهٛض٘بپصیط ثٛز $تطاؾتٞب  ٚوبضتُٞبیی وِٙ ٝیٗ ٞ ٚیّفطزیًٙ
تٛنیف وطز٘س ٍٕٞی ثٝقست ث ٝزِٚتـّٔتٞبی ذبنی ٔمیس ثٛز٘س# .

0

ث ٝثیبٖ زیٍط« ،ؾطٔبیٝی خٟب٘یِ» ثیضیك ،ٝثس ٖٚؾطظٔیٗ  ٚثیٛٞیت اؾت و ٝاظ چطذف تِٛیس ثٝؾٛی
وكٛضٞبی ثب زؾتٕعز پبییٗ ٔٙتفغ ٔی قٛز  ٝ٘ ٚقطوتٞبی چٙسّٔیتی اضٚپبیی ،أطیىبیی  ٚؾطٔبیٝزاضاٖقبٖ.
یبززاقت زیٛیس ٞبضٚی زض وتبة خسیس پتٙبیه ٘یع زضذٛض تبُٔ اؾت ،اظ ایٗ ٘ظط و ٝتب خبیی ؤ ٗٔ ٝیزا٘ٓ،
ثطای اِٚیٗ ثبض اؾت و ٝا ٚثٔ ٝف ْٟٛثٟطٜوكی فٛقاِؼبز ٜاـ اؾتٙبز ٔیوٙس:

ٌؿتطٜی اؾتٛایی ٘ ٚیٕٝاؾتٛایی˚ شذیطٜی ػظیٕی اظ ٘یطٚی وبضی زاضز و ٝزض قطایطی
ظ٘سٌی ٔی وٙٙس وٙٔ ٝدط ث ٝثٟطٜوكی فٛقاِؼبزٔ ٜیقٛز .زض تٕبْ  1ؾبَ ٌصقت ٚ$ ٝایٗ
تبظ ٜاؾت #ؾطٔبی ٝزض تٕٙبی وؿت ؾٛزٞبی ثبالتط اظ ٔدطای تٛؾؼٝی نٙؼتی ثٝطٛض
ضٚظافع ٖٚثٝز٘جبَ ثؿیح ایٗ شذیط ٜی ٘یطٚی وبض ثٛز ٜاؾت .اٌط ٘مكٝای ٚخٛز زاضز وٝ
ٔتٕبیعثٛزٌی ٌؿتطٜی اؾتٛایی ضا تأییس وٙس٘ ،مك ٝای اؾت وٛٔ ٝلؼیت ٔٙبطك ٚیػٜی
نبزضات ضا ٘كبٖ ٔیزٞس ،و "91 ٝآٖٞب زض ٌؿتطٜی اؾتٛاییا٘س .ثٝػال ،ٜٚشذیطٜی ٘یطٚی
وبض اؾت و ٝخبشث ٝزاضز  ٝ٘ ٚپبیٝی وكبٚضظی $ثب ٚخٛز پطِٚتطیعٜقسٖ ٘یٓثٙسی و ٝضخ
ٔیزٞس ثبظتِٛیس اختٕبػی ثط زٚـ وكبٚضظی اؾت  ٚؾطٔبی ٝاظ ٘یطٚی وبض ثب زؾتٕعزی
وٓتط اظ ؾطح ٔؼیكت ثٟطٜوكی ٔیوٙس#.
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ٞبضٚی زض ایٗخب ثٟطٜوكی فٛقاِؼبز ٜضا تؼطیف ٕ٘یوٙس ،ثب ایٗ حبَ ،حتب اؾتٙبز ث ٝآٖ ٌ ٓٞؿؿت ٕٟٔی ثٝقٕبض
ٔیضٚز .ا ٚخسا ٔی قٛز أب ثٔ ٝمهس ٕ٘یضؾس« :ؾطٔبی »ٝزضایٗخب ثٝؾبٖ یه ا٘تعاع ٘بؾطظٔیٗٔٙس  ٚثسٖٚتدؿس ٚ
٘ ٝث ٝؾبٖ قطوتٞبی ثعضي چٙسّٔیتی زض وكٛضٞبی أپطیبِیؿتی پسیساض ٔیقٛز ،أطی و ٝث ٝا ٚاخبظٔ ٜیزٞس
تب اظ ایٗ ٘تیدٌٝیطی ثسیٟی ؾطثبظ ظ٘س :ایٗ تٛؾؼٝیبفتٍی خسیس  ٚثؽ ٔ ٟٓحبوی اظ تكسیس خطیبٖ حطوت اضظـ
اظ وكٛضٞبی ثب زؾتٕعز پبییٗ ث ٝوكٛضٞبی أپطیبِیؿتی اؾت.

 .David Harvey, The New Imperialism (Oxford, Oxford University Press, 2003), 176–77. 16ثرای ًمذی هتمذم ثر
هَضع ّبرٍی در کتبة اهپریبلیسن جذیذ ًگبُ کٌیذ ثِ John Bellamy Foster, ―The New Imperialism of Globalized Monopoly-
].. —Eds11- 10): 2015(July-August, 3, no. 67Finance Capital: An Introduction,‖ Monthly Review
 .Patnaik, A Theory of Imperialism, 165. 17اٍ در اهپریبلیسن جذیذ اضبرُای ثِ ثْرُکطی فَقالعبدُ هیکٌذ ( :)168- 9فبکسکبى ،کِ رایبًِّبی
اپل را در ضرایط ثْرُکطی فَقالعبدُ از ًیرٍی کبر کبرگراى هْبجر در جٌَة چیي تَلیذ هیکٌذ ،ثِ  %3سَد دست یبفت درحبلیکِ اپل ،کِ ایي رایبًِّب را در کطَرّبی
هترٍپل هیفرٍضذ %27 ،سَد را ثِ چٌگ آٍرد.
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ٔٛاضز فطاٚاٖ زیٍطی ٘یع زض خسیستطیٗ ٘ٛقتٞٝبی ٞبضٚی ٚخٛز زاضز و ٝث٘ٝظط ٔیضؾس ثب ٞسف ؾطپٛـ
ٌصاقتٗ ثط ثٟطٜوكی أپطیبِیؿتی ٔسضٖ  ٝ٘ ٚپطت ٛا٘ساذتٗ ثط آٖ ططاحی قسٜا٘س ــ ثطای ٕ٘ ،ٝ٘ٛزض ازأٝی ٕٞبٖ
نفحٝای و ٝزض ثبال ٌفتبضزی اظ آٖ ضا آٚضزیٓ ٔیٌٛیس:

زض ؾبَٞبی اذیط ،خٟب٘یؾبظی˚ تٕبیع ٔٛخٛز ٔیبٖ شذیطٜی ]٘یطٚی وبض[ زض ٔطاوع ٔتطٚپُ
ٛ٘ ٚاحی پیطأ٘ٛی ضا ثٝقست وبٞف زاز ٜاؾت ٌٛ$یی اظ ٔحسٚزیتٞبی اػٕبَقس ٜثط
ٟٔبخطت وبؾت ٝقس ٜاؾت  ٝ٘ ٚتكسیس! ،#ثٝطٛضیؤ ٝی تٛا٘یٓ ضٚیبضٚیی ؾطٔبیٝـوبض ضا
ثٙٔٝعِ ٝی ضٚیبضٚیی لّٕساز وٙیٓ و ٓٞ ٝاو ٖٛٙزض ؾطتبؾط فضبٞبی التهبز خٟب٘ی ٔتحستط
قس ٜاؾت $وبـ ٕٞیٗطٛض ثٛز!!!.#

0

خٕغثٙسی :ازػبی ٞبضٚی ٔجٙی ثط ایٗو« ٝقطق» او ٖٛٙزض حبَ ثٟطٜوكی اظ «غطة» اؾت ثب ؾطثبظ ظزٖ ا ٚاظ
پصیطـ ایٗو ٝچطذف خٟب٘ی تِٛیس ث ٝؾٛی وكٛضٞبی ثب زؾتٕعز پبییٗ حبوی اظ تكسیس ثٟطٜوكی أپطیبِیؿتی
اؾت ؾبظٌبض اؾت .ا ٚثب تهسیك زیطٍٙٞبْ  ٚؾطاؾیٕٝی ثٟطٜوكیِ فٛقاِؼبز ٜزض ٔٙبطك ٚیػٜی نبزضات ٚ
ٞطخبیی زض «ٌؿتط ٜی اؾتٛایی» ٘كبٖ ٔیزٞس و ٝثٝخبی «ٔؼطقوبضی» $انطالحی و ٝؾیٕٛض زض ٔهبحجٝی
ٔبیىُ ییتؽ ثب ا ٚزض زفبع اظ زیسٌبٞ ٜبضٚی ثب ث ٝوبض ٔیثطز ــ افعٚز ٜی ٚیطاؾتبضاٖ #ثب وفؾبظی چُٟتىٝای
ٔٛاخٟیٓ و ٝثطای اغٛای ذٛا٘ٙسٌب٘ف ططاحی قس ٜاؾت.
 .2گسیذهای از آن بخش از کتاب امپریالیسم در سذهی بیستویکم (صفحات  11ـ )202که درباره ی
دیویذ هاروی است
زیٛیس ٞبضٚی و ٝزض ٔیبٖ ٘ظطیٝپطزاظاٖ ٔبضوؿیؿت ٔؼبنط چٟطٜی ثطخؿتٝای ثٝقٕبض ٔیضٚز ٔدٕٛػٝ
وتبةٞبی اثطٌصاضی زضثبضٜی ٘ظطی ٝی اضظـ ٔبضوؽِٛ٘ ،یجطاِیؿٓ  ٚأپطیبِیؿٓ خسیس ٔٙتكط وطز ٜاؾت .اظ آٖخب
و ٝزیسٌبٞ ٜبی أ ٚربطجبٖ فطاٚا٘ی پیسا وطز ٜاؾت ،اضظیبثی زلیك آٖٞب ضطٚضی اؾت ٔ ،أٔٛضیتی و ٝزض ایٗخب
ٔیتٛاٖ آٖ ضا فمط زض ٔیبٖ ٌصاقت.
اؾتسالَ انّی ٞبضٚی زض ٘ظطی ٝی أپطیبِیؿٓ خسیسـ ایٗ اؾت و ٝاضبفٝا٘جبقتِ ؾطٔبی ٝثبػث ٔی قٛز
ؾطٔبیٝزاضاٖ  ٚؾطٔبیٝزاضی ٘بچبض ق٘ٛس ٞطچ ٝثیفتط ث ٝقىُٞبی غیطؾطٔبیٝزاضا٘ٝی غبضت ٔتٛؾُ ق٘ٛس ،یؼٙی
قىُٞبیی غیط اظ اؾترطاج اضظـ اضبفی اظ وبض ٔعزیٔ ،ثالً اظ ٔهبزضٜی ٔبِىیت اقتطاوی ٌطفت ٝتب
ذهٛنیؾبظی ضفب ،ٜو ٝاظ زؾتا٘ساظی ؾطٔبی ٝثٔ ٝكبػبت $ذٛا ٜزض ٔبِىیت ػٕ ْٛذٛا ٜطجیؼت ثىط #ؾطچكٕٝ
ٔیٌیطز .ا ٚازػب ٔیوٙس ؤ ٝكره ٝی أپطیبِیؿٓ خسیس ایٗ اؾت و ٝزض آٖ٘« ،مطٝی تأویس اظ ا٘جبقت اظ ضاٜ
ثبظتِٛیس ٌؿتطز ٜث ٝا٘جبقت اظ ضا ٜؾّتٔبِىیت تغییط ٔیوٙس ٚ »،ایٗ ٓٞاو « ٖٛٙتضبز انّی اؾت و ٝثبیس ثب آٖ

Ibid. 18
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ضٚیبضٚی قسٞ 09 ».بضٚی ثٝزضؾتی تٛخٞٝب ضا ٔؼطٛف ث ٝإٞیت ٔسا ٚ ْٚحتب ضٚظافع ِٖٚقىُٞبی و ٚ ٟٗخسیس

ا٘جبقت اظ ضا ٜؾّتٔبِىیت ٔیوٙس أب زضٕ٘ییبثس و ٝچكٍٕیطتطیٗ چطذفِ زض ٘مطٝی تأویس أپطیبِیؿٓ زض خٟتی
وبٔالً ٔتفبٚت اؾت ــ یؼٙی چطذف ثٝؾٛی زٌطٌ٘ٛی فطایٙسٞبی انّی ذٛز أپطیبِیؿٓ زض اؾترطاج اضظـ
اضبفی اظ ٔدطای خٟب٘ی ؾبظی تِٛیس ثط ٔحٛض آضثیتطاغ خٟب٘ی وبض 1 ،پسیسٜای و ٝزض زَِ ضاثط ٝی وبضـؾطٔبی ٝخبی
زاضز.

0

ػٛٙاٖ وتبة ٔحسٚزیتٞبی ؾطٔبیٝی ٞبضٚی ػبٔسا٘ ٝزٚپ ّٟٛثطٌعیس ٜقس ٜاؾتٞ .بضٚی زض ایٗ وتبة ٔیوٛقس

ٔحسٚزیتٞبی پیكطٚی ثیأبٖ ؾطٔبی ٝضا وكف وٙس ،ثٝػال ،ٜٚتالـ ٔیوٙس ٔحسٚزیتٞبی ؾطٔبیٝی ٔبضوؽ
٘$ظطیٝی تٛؾؼٝی ؾطٔبیٝزاضیاـ #ضا قٙبؾبیی وٙسٔ .حسٚزیتٞبی ؾطٔبی ٝثیفتط ث ٝذٛز ؾطٔبیٔ ٝیپطزاظز
تب أپطیبِیؿٓ .ث ٝأپطیبِیؿٓ نطفبً اقبضٜای وٛتب ٚ ٜخؿتٌٝطیرتٔ ٝی قٛز« :ثرف ػٕسٜی چیعی و ٝأپطیبِیؿٓ
لّٕساز ٔیقٛز ٔتىی ثط ثٟطٜوكی اظ ٔطزٔبٖ یه ٔٙطم ٝاظ ؾٛی ٔطزٔبٖ ٔٙطمٝای زیٍط اؾت  ....فطایٙسٞبی
تٛنیفقس ٜث ٝتِٛیس خغطافیبیی اضظـ اضبفی اخبظٔ ٜی زٞس اظ تٛظیغ خغطافیبیی اضظـ اضبفی زٚض ق٘ٛس ».ایٗ

یبفتٝی ٔ ٟٓثٝخبی آٖو ٝقطح ٚثؿط زاز ٜقٛز ٔٛضز تٛخ ٝثیفتط لطاض ٕ٘یٌیطزٞ .بضٚی زض وتبة ٚضؼیت
پؿبٔسض٘یت #0991$ ٝثٛٔ ٝضٛع چطذف خغطافیبیی تِٛیس ثٝؾٛی وكٛضٞبی ثب زؾتٕعز پبییٗ ثبظٔیٌطزز؛
ثطذالف اظٟبض٘ظط اتفبلی اـ زض ٔحسٚزیتٞبی ؾطٔبی ٝو ٝایٗ پسیس ٜضا تّٛیحبً ٘كب٘ٝای اظ ثٟطٜوكی أپطیبِیؿتیِ
زض حبَ تكسیس زا٘ؿت ٝثٛز زض ایٗ وتبة آٖ ضا ٘كب٘ٝای اظ اف َٛقتبثٙبن ثٟطٜوكی أپطیبِیؿتی ٔیزا٘س:

اظ اٚایُ زٝٞی  0921ث ٝثؼس...وكٛضٞبی ث ٝتبظٌی زض حبَ نٙؼتیقسٖ˚ زؾتا٘ساظیٞبی
خسی ث ٝثبظاض ثطذی اظ ٔحهٛالت ٙٔ$ؿٛخبت ،اِىتط٘ٚیه  ٚغیط #ٜزض وكٛضٞبی
ؾطٔبیٝزاضی پیكطفت ٝضا آغبظ وطز٘س  ٚذیّی ظٚز ثٔ ٝدٕٛػ ٝوكٛضٞبی ثٝتبظٌی زض حبَ
نٙؼتی قسٖ ٔب٘ٙس ٔدبضؾتبٖٙٞ ،سٔ ،هط  ٚوكٛضٞبیی و ٝپیف تط ضاٞجطزٞبی خبیٍعیٙی
نبزضات ضا زض پیف ٌطفت ٝثٛز٘س $ثطظیُ ٔ ٚىعیه  #پیٛؾتٙس ....ثطذی اظ چطذفٞبی
لسضتی و ٝاظ  092ث ٝایٗ ؾ ٛزض التهبز ؾیبؾی خٟب٘ی ضخ زازٚ ٜالؼبً چكٍٕیط ثٛز ٜاؾت.
19

David Harvey, 2003, The New Imperialism (Oxford, Oxford University Press), 176–77.
 20جْبًیکردى تَلیذ ٍ اًتمبل آى ثِ کطَرّبیی کِ در آىّب ،دستوسد پبییي است هْنتریي ٍ پَیبتریي دگرگًَی عصر ًَلیجرالی هیثبضذً .یرٍی اسبسی هحرن ایي
پذیذُ چیسی است کِ التصبدداًبى «آرثیتراش کبر جْبًی» ًبهیذُاًذ یعٌی کَضص ثٌگبُّب در ارٍپب ،اهریکبی ضوبلی ٍ شاپي ثرای کبستي از ّسیٌِی تَلیذ ٍ افسٍدى ثر سَد
ثب جبیگسیي کردى کبر ثًِسجت گراى ثَهی ثب کبر ارزاىتر خبرجی ،یب از طریك اًتمبل تَلیذ ـ ثرٍىسپبری ،یب از طریك اًتمبل کبرگر .ثرگرفتِ از همبلِی اهپریبلیسن در لرى
ثیست ٍ یکن  /جبى اسویت  /ترجوِی احوذ سیف .م
 21ضیخ ٍ تًَبن تفبٍت هْن هیبى ارزش اضبفی استخراجضذُ در فرایٌذ تَلیذ سرهبیِداراًِ ٍ سَدّبی سرهبیِداراًِ ی ثرآهذُ از تعبهل هیبى سرهبیِ ٍ ثرای
هثبل تَلیذکٌٌذگبى خردُکبالیی را تجییي هیکٌٌذ« :در اًتساعیتریي سطح ًظریِی هبرکسیستی ،کل سَد صرفبً ّوبى تجلی پَلی کل ارزش اضبفی است.
اهب اغلت فراهَش هیضَد کِ سَد هیتَاًذ از ًملٍاًتمبالتِ هیبى چرخِ ی سرهبیِ ٍ سبیر سپْرّبی زًذگی اجتوبعی ًیس حبصل ضَد .هبرکس ایي ضکل
دٍم از کست سَد از ًبخَیطوٌذی را ثِ حسبة هیآٍرد ــ کِ ثرخالف سَد ثرآهذُ از ارزش اضبفی ،اسبسب هتکی ثر ًَعی هجبدلِی ًبثراثر استٍ .جَدِ ایي
ضکل از کست سَد هب را لبدر هی سبزد کِ هعوبی هطَْر تفبٍت هیبى سرجوع سَدّب ٍ سرجوع ارزشّبی اضبفی را کِ هسئلِی تجذیلضذى ارزشّب ثِ
لیوتّبی تَلیذ پذیذ هیآٍرد حل کٌینAnwar M. Shaikh and E. Ahmet Tonak, 1994, Measuring the Wealth of .
Nations (Cambridge University Press), 35.
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ٚاثؿتٍی ایبالتٔتحس ث ٝتدبضت ذبضخی زض زٚضٜی  092 - 1ز ٚثطاثط قس ٜاؾتٚ .اضزات
اظ وكٛضٞبی زض حبَ تٛؾؼ ٝتمطیجبً ز ٜثطاثط قس ٜاؾت.

ٞبضٚی زض ایٗخب ٚالؼیت ضا ٚاض ٝ٘ٚخّٔ ٜٛیزٞس :ضقس تدبضت ذبضخی حبوی اظ چطذف لسضت ثٝؾٛی وكٛضٞبی

ثب زؾتٕعز پبییٗ ٘یؿت ثّى٘ ٝكبٖزٙٞس ٜی ٌؿتطـ چكٍٕیط تؿّط قطوت ٞبی ثعضي چٙسّٔیتی أپطیبِیؿتی ثط
ایٗ وكٛضٞب ــ ٕٞ ٚچٙیٗ ٚاثؿتٍی قسیستط چٙیٗ قطوتٞبیی ث ٝاضظـ اضبفی اؾترطاج قس ٜاظ وبضٌطاٖ ایٗ
وكٛضٞب ــ اؾت .ازػبی ٔٗ ضا ایٗ ٌفتٝی ٞبضٚی $زض ٕٞبٖ وتبة #و« ٝظطفیت ؾطٔبیٝی چٙسّٔیتی ثطای نسٚض
٘ظبْٞبی تِٛیس ا٘ج ٜٛفٛضزیؿتی ث ٝذبضج افعایف یبفت ٝاؾت  ٚزض ایٗ وكٛضٞب اظ ٘یطٚی وبض ظ٘بِٖ ثٝقست
آؾیتپصیط و ٝظیط فكبض زؾتٔعزٞبی ثؿیبض پبییٗ  ٚأٙیت قغّی ٘بچیع لطاض زاض٘س ثٟطٜوكی ٔی قٛز» تّٛیحب
تأییس ٔیوٙس .افع ٖٚثط آٖ٘ ،یطٚی ٔحطو ٝی چطذف خٟب٘ی فطایٙسٞبی تِٛیس ثٝؾٛی وكٛضٞبی ثب زؾتٕعز پبییٗ˚
قطوتٞبی ثعضي چٙسّٔیتی ثٛز٘س ؤ ٝیوٛقیس٘س ؾٛزآٚضی  ٚضلبثتپصیطیقبٖ ضا تمٛیت وٙٙس ــ ثب ایٗحبَ،
ٞبضٚی ایٗ ض٘ٚس ضا قبٞسی ثط اف َٛضلبثتخٛیی أپطیبِیؿتی ٔیزا٘س .ثٝثبٚض ٞبضٚی ،ؾطٔبیٝی وب٘٘ٛی تالـ
ٔیوٙس ثحطاٖٞبی اضبفٝا٘جبقتاـ ضا ثٔٝسز تطفٙسٞبی فضبیی حُ وٙس ــ اظ خّٕ ،ٝثب تِٛیس «فضبٞبی خسیسی
و ٝزض ٖٚآٖٞب ،تِٛیس ؾطٔبیٝزاضا٘ٔ ٝیتٛا٘س پیف ضٚز $ثطای ٔثبَ ،اظ ضا ٜؾطٔبیٌٝصاضی زض ظیطؾبذتٞب ،#ضقس
ؾطٔبیٌٝصاضیٞبی ٔؿتمیٓ  ٚتدبضت  ٚخؿتدٛی أىبٖٞبی خسیس ثطای ثٟطٜوكی اظ ٘یطٚی وبض».

2

ایٗ چیعی

اؾت ؤ ٝبضوؽ ٔفٟٔٛی آقفت٘ ٝبٔیس .ثٝخبی اؾتفبز ٜاظ ػجبضت ٔج ٟٓخؿتدٛی أىبٖٞبی خسیس ثطای ثٟطٜوكی
اظ ٘یطٚی وبض ،ػجبضت ثؿیبض قفبفتطی ٔب٘ٙس ثٟطٜوكی قسیستط اظ ٘یطٚی وبض ٔعزثٍیط چ ٝطٛض اؾت؟ زض پبیبٖ،
تالـ ٞبضٚی ثطای افعٚزٖ ثؼس فضبیی ث٘ ٝظطیٝی ٔبضوؿیؿتی ؾطٔبیٝزاضی قىؿت ٔیذٛضز ظیطا ا ٚثٝ
پیآٔسٞبی فضبیی وٙتطَ ٟٔبخطت ،قیت زض حبَ تكسیس زؾتٔعز ٔیبٖ وكٛضٞبی أپطیبِیؿتی  ٚوكٛضٞبی
٘یٕٔٝؿتؼٕط ٚ ٜپیآٔسٞبی آضثیتطاغ زؾتٕعز خٟب٘ی ٕ٘یپطزاظز.
زض أپطیبِیؿٓ خسیس ،اثطی و ٝزض ؾبَ ٙٔ 11تكط قسٞ ،بضٚی ز ٚنفح ٝضا ث ٝخٟب٘ی قسٖ فطایٙسٞبی تِٛیس
اذتهبل ٔیزٞس .ا ٚثب لطاضزازٖ ایٗ پسیس ٜزض ٖٚتع اضبفٝا٘جبقت ؾطٔبیٝاـ آغبظ ٔیوٙس٘« :یطٚی وبضِ ثب
زؾتٔعز پبییٗ و ٝثٝضاحتی ثٟطٜوكی ٔی قٛز ٕٞطا ٜثب ؾِٟٛت فعایٙسٜی تحطن خغطافیبییِ تِٛیس˚ فطنتٞبی
خسیسی ثٝضٚی اقتغبَ ؾٛزآٚض ؾطٔبیٝی ٔبظاز ٔیٌكبیس .أب ایٗ أط زض وٛتبٔ ٜست ٔؿئّٝی تِٛیس ؾطٔبیٝی
ٔبظاز خٟب٘ی ضا تكسیس ٔیوٙس».

David Harvey, 1990, The Condition of Postmodernity (Oxford, Blackwell Publishing), 165. 23
Ibid., 153. 24
core capital 25
spatial fixes 26
27
Ibid., 183.
Harvey, The New Imperialism, 63–64. 28
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ٞبضٚی ثب تٕبیع نٛضی ؤ ٝیبٖ نبحجبٖ ؾطٔبیٝی ٔبِی  ٚنبحجبٖ ؾطٔبیٝی نٙؼتی لبئُ ٔیقٛز ٔٙكب ٔٛج
ثطٖٚؾپبضی ضا لسضت افؿبضٌؿیرتٝی نبحجبٖ ؾطٔبیٝی ٔبِی ؤ ٝی وٛقٙس ثط ؾطٔبیٝی تِٛیسی ثٝظیبٖ ٔٙبفغ
ّٔی ایبالتٔتحس ٔؿّط ق٘ٛس ٔیزا٘س:

ٔدٕٛػ ٝتغییطات ؾبظٔب٘ی  ٚفٙیٛ٘ ...ػی اظ تحطن خغطافیبییِ ؾطٔبیٝی تِٛیسی ضا تطٚیح
زاز و ٝؾطٔبیٝی ٔبِیِ ثٝقست ٔتحطن ٔی تٛا٘ؿت اظ آٖ تغصی ٝوٙسٞ .طچٙس ایٗ تغییطات
ٔٙبفغ ٔؿتمیٓ ؾطقبضی ثطای ایبالتٔتحس ث ٝاضٔغبٖ آٚضز ،پیآٔس ٞبیف ثط ؾبذتبض نٙؼتی
اٌط ٘ ٝفبخؼٝثبض ،تىبٖزٙٞس ٜثٛز ....أٛاج پیبپی نٙؼتظزایی˚ نٙبیغ ٙٔ ٚبطك ضا یىی پؽ اظ
زیٍطی زض٘ٛضزیس ....ایبالتٔتحس ثب افؿبضثطزاقتٗ اظ لٛای ٔبِی زض ؾطتبؾط خٟبٖ ،زض
تحّیُضفتٗ ؾّطٝاـ زض حٛظٜی تِٛیس ٕٞسؾت قس .ثب ایٗحبَٙٔ ،فؼت ض٘ٚس فٛق ثطای
ایبالتٔتحس ایٗ ثٛز و ٝاخٙبؼ ٞطچ ٝاضظاٖتطی اظ ؾطتبؾط خٟبٖ ثٝؾٛی ایٗ وكٛض و ٝثٝ
ٔهطف ٌطایی ثی پبیبٖ ٔتؼٟس ثٛز ؾطاظیط قس.

9

فبضؽ اظ زیسٌبّٔ ٜیٌطایب٘ ٚ ٝحٕبیتی ٛٔ 1خٛز زض اؾتسالَ ٞبضٚی ٘ ٚیع ٘بتٛا٘یاـ اظ ف ٟٓایٗو ٝاخٙبؼ اضظاٖتط
اظ خبیخبی خٟبٖ ضا ٘یطٚی وبض اضظاٖ تط زض  ٕٝٞخبی خٟبٖ أىبٖپصیط وطز ٜاؾت ،یؼٙی ٕٞبٖ ثٟطٜوكی
فٛقاِؼبز ، ٜاؾتسالَ ا٘ ٚمم ّٟٔىی زاضز٘ .یطٚی ٔحطن ثطٖٚؾپبضی˚ ثیفتط ضوٛز  ٚوبٞف ٘طخ ؾٛز زض ثرف
تِٛیس  ٚتالـٞبی ٘بذسایبٖ نٙؼت ثطای ٔمبثّ ٝثب ایٗ ٚضؼیت ثٛز تب ثیساضی ٔبِی .ٝافعایف ٚاضزات اخٙبؼ اضظاٖ
لیٕت ٘مكی فطاتط اظ زأٗظزٖ ثٔ ٝهطف ٌطایی زاقت؛ چٙیٗ چیعی ث ٝؾٛزآٚضی ٛٔ ٚلؼیت ضلبثتی ٞیٛالٞبی
نٙؼتی أطیىبی قٕبِی ٘یع ثٝطٛض ٔؿتمیٓ وٕه وطز  ٚاظ ؾٛی آٖٞب ثٝطٛض فؼبال٘ ٝتطٚیح قس .ثطٖٚؾپبضی ــ یب
ث ٝثیبٖ زیٍط ،تٛا٘بیی قطوتٞبی ثعضي ایبالتٔتحس ثطا ی ثٝچًٙآٚضزٖ ثرف ػٕس ٜی اضظـ اضبفی ــ ثٝخب ی
پبیبٖزازٖ ث ٝؾّطٝی ایبالتٔتحس ،ضاٜٞبی تبظٜای پیف ضٚی ؾطٔبیٝزاضاٖ غاپٙی ،اضٚپبیی  ٚایبالتٔتحس لطاض زازٜ
اؾت تب ؾّطٝیقبٖ ثط تِٛیس نٙؼتی خٟبٖ ضا ٔؿتحىٓ وٙٙس.
ذطبی اؾبؾی ٞبضٚی زض ضفطٔیؿٓ ِٙٛٞبوف زض خٕغثٙسی أپطیبِیؿٓ خسیس ث ٝاٚج ذٛز ٔیضؾس« :ثبظٌكت ثٝ
یه أپطیبِیؿٓ ذیطذٛاٞب٘ٝتطِ ٔجتٙی ثط ٘یٛزیُ ،و ٝتطخیحبً اظ ضإٞ ٜبٖ ٘ٛع ائتالف ٔیبٖ لسضتٞبی ؾطٔبیٝزاضی
حبنُ قٛز و ٝوبئٛتؿىی ٔستٞب پیف پیفثیٙی وطز ٜثٛز ....چٙیٗ چیعی ثیتطزیس ثطای ٔجبضظ ٜزض ثعٍ٘ب ٜو٘ٛٙی
ثؿٙس ٜاؾت 0 ».ا ٚچیعی ضا و ٝز ٚزٝٞی پیف زض خٕغثٙسی ٔحسٚزیتٞبی ؾطٔبیٌ ٝفت ٝثٛز فطأٛـ ٔیوٙس:
خٟبٖ اظ ذططات ضوٛز ثعضي زض أبٖ ٔب٘س ٝ٘ ،ثٔٝسز یه ٘یٛزیُ قىٕٙٞٛس یب خبزٚی التهبز ویٙعی زض
ذعا٘ٝزاضیٞبی خٟبٖ ثّى ٝاظ ضاٚ ٜیطا٘ی ٘بقی اظ خ ًٙخٟب٘ی».
Ibid., 64–65. 29
protectionist 30
Ibid., 209–11. 31
Harvey, The Limits to Capital, 444. 32
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