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شارل ودلر  ،شارر ر نسوادی لل سر  4681سدشت« ،زی کرسهت ین مک شیطرن نین
نست که شمر لن قرسع کند وجدل سدنلل!» 4من لل نینجر نلرر خدنهم ک ل که همین گفته
موتقیمرً للمدلل سدریب ن هری نم وزی صرلق نست ،که مک شیطرن آنهر نین نست که
تظره کنند وجدل سدنلسد .گ چه سدریب نریواام وه شااک گواات ل نی وهرندنن پ وژ ی
محدلی سایرس ای-نیدئدردژیک سا مریهلنلی ق ن ویوااتویکم شاانرخته میشاادل ،نمر
نصطلرحی نست که صرحبرن قدلت وهسدلت و زورن میآولسد .لل سر  ،5002سیدیدلک
تریمز تر آنجر پیش لرت که ور چرپ مقررهنی تحت رندنن «سدریب نریوم؟ وجدل سدنلل»،
وه ردموجدل سدریب نریوم لسمیت

وخشد5.

لل پس نین مک شاایطارن خرو ،ونقییتی رمیقرً آزنللهند و حتی لوزخی سهفته
نسات .سدریب نریوم لن میتدنن وهمثروه پ وژ ی سیرسی-نیدئدردژیک یک طبقهی حرکم
یکپرلچه تی یف ک ل؛ هم ن ور ظهدل س مریهی مرری-نسحصرلی که هدف نست نتژیک
نصالی آن ،جری لنلن لورت لل لونوط ورزنل سا مریهلنلی نست .نز نین لو سقش سنتی
لورت لل ح نساات نز ورزتدرید نجتمرری –نگ چه تر حدی نز منظ طبقهی سا مریهلنل-
نکندن وه ت ویج ورزتدرید س ا مریهلنلی تقلی مییرود .هدف ،چیزی جز آر ینش سدری
سا مریهلنلی مطلق سیواات .تمرم نینهر لل خدمت نرزنیش وی ننگ ی مف ط نسواارن و
محیط زیوت ق نل میگی ل که وجه مشخصهی زمرن مر نست.

خاستگاه نولیبرالیسم
نسگرل ی سدریب نریواام تق یبرً یک ق ن قدمت لنلل ،نگ چه سفدذ س ایرس ای رمد ی آن
وو ایرل جدیدت نساات .سخوااتین ورل وه مثروه یک نیدئدردژی لل نونی لههی  4250لل
و نو ر وپرشای ریب نریوام لل تق یبرً همه جری نلوپر ،و لل ونکنش وه ظهدل سادسیر
لمدک نسای آرمرن و نت یش ،وهویژ تحدررت لل وین سا  3،وه وجدل آمد .سخوااتین
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سمدل قرو تدجه آن لل سه نث ردلویگ ردن میزس 4،نقتصرللنن و جرمیهشنرس نت یشی
ودل :ملت ،لورت و نقتصرل ( ،)4242سدسیرریوم ( )4255و ریب نریوم ( 1.)4251نید هری
میزس ولرررصله وهرندنن سمریند ی گووت شدیدی نز ریب نریوم کلرسیک شنرخته شدسد،
که وررث شد مرکس آلر  5،مرلکویوت نت یشی ،ونژ ی سدریب نریوم لن لل سر 4254
نودنع کند .سادسایرریوام میزس لل سار  4253لل می ض نستقرل شدید یکی لیگ نز
مرلکویوتهری ورنستیدنل نت یشی ،هلن وروئ  3،و سقد گوت ل ت ی لل سر  4251تحت
رندنن «سدریب نریوام» تدساط آرف ل مدزو  1،مرلکوایوات آرمرسی که و نی سش یهی
لولرف هیلف لینگ 2وه سرم جرمیه 8میسدشت ،ق نل گ

رت2.

و نی مدز و وروئ  ،آمدز ی سدریب نری که میزس نلنئه ک ل وواایرل نز ریب نریواام
کلرسایک لول ودل ،و آمدز ی جدیدی لن تشااکی میلنل که و نی رصا «س مریهی
متح ک» یر سا مریهی مرریه ،1که میزس «خدمتگذنل مخلص» 8آن ودل ،تدوین شد
ودل .هدف نز آن ص ا یحرً تدجیه تم کز س ا مریه ،نسقیرل لورت وه ورزنل ،و سظرم کنت
نجتمرری آشکرلن س مریهلنلنسه ودل .مدز سدشت که سدریب نریوم میزس ور «لنلیکرریومی
ویلحمرسه [مشاخص میشاد] .نو سایی لنلل تمرمیت مظره نجتمرری لن نز نص ونحد
[لقروت] نسااتخ نک کند» .میزس ،ه چیز مخررف ور نوکگی ی کرم نصاا لقروت لن
وهرندنن «تخ یبگ نیی» تدصایف میک ل ،که ور سدسیرریوم همنلز میلنسوت .نز سظ
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Rudolf Hilferding
Die Gesellschaft
Finance capital

1
2
3
4
5
6
7

4

جان بلامی فاستر  /ترجمهی هومن کاسبی

میزس ،چرلرز لیکنز 4،ویلیرم مدلیس 5،ج ک و سرل شاارو ،3نچ .جی .ورز 1،نمی زورر2،
آسرتد ر نسس 8و رئد تدروتدی 1همگی «شرید ودون نینکه نز آن آگرهی لنشته ورشند
 ...و نی ساادس ایرریواام رضاادگی ی میک لسد  ...که لن لن و نی تخ یبگ نیی همدنل
میکند» ،للحرری که مرلکواایوااتهری ونقیی چیزی جز تخ یبگ ن سبدلسد ،سرب و
سرل

1.

میزس لل ریب نریوام ،وهصا نحت میرن «ریب نریوم قدیمی و سدریب نریوم» ،و مبنری
تیهاد نوری تار حدی سواابت وه و نو ی ،لل تقرو ور لل کرم و نو ی (غی نز و نو ی
ر صاتهر) تدساط لومی ،تمریز گذنشات 6.موائلهی لمدک نسی تدسط میزس وه سفع
«لمدک نسای مصا فکنندگرن» ح شد .نو سدشت ،تر جریی که وه لمدک نسی م ودط
میشاادل «لقاروات آزنل ه کرلی لن که ررزم نساات نسمرم میلهد  ...نلورب تدرید،
مص فکنند

نست»2.

ونار ودل که میزس تأثی شااگ ری و پی و جدننت خدل ،ر یدلیش ردن هریک6
وگذنلل ،که لل نوتدن وه سادسیرریوم میزس جلب شد و لل سمینرلهری خصدصی میزس
لل وین حضدل وه هم لسرسید .آنهر لل سف ت نز وین س

مرلکویوتهری نت یشی لل

لههی  4250سااهیم ودلسد .لل نونی لههی  ،4230هریک وه لردت ریدس لنوینز 2،یکی
نز نقتصرللنسرن سدریب ن نوریهی و یترسیریی ،وین لن وه مقصد مدلسهی نقتصرل رندن ت ک
1 Charles Dickens
2 William Morris
3 George Bernard Shaw
4 H. G. Wells
5 Émile Zola
6 Anatole France
7 Leo Tolstoy
8 Friedrich von Hayek
9 Lionel Robbins
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گفت .میزس سقش مشارول نقتصارلی لن و نی صادلنرظمدلیکترتدل ررشایوت نت یش،
نسگلب ت لنرفدس 4،پیش نز تصاا ف سرزیهر رهد لنل شااد .میزس لل نث خدل وه سرم
ریب نریوام نرلرم ک ل« :سمیتدنن نسکرل ک ل که ررشایوم و جنبشهری مشروه [لل جنرح
لنسات] وه هدف نستق نل لیکترتدلی ،س شرل نز وهت ین سیرت هوتند و مدنخلهی آنهر
لل حر حرضا تمدن نلوپر لن سمرت لنل نساات .شریوتگی که ررشیوم وه نین ت تیب
و نی خدلش وه لسات آولل نست ،تر نود لل ترلیخ وه حیرت خدل نلنمه خدنهد

لنل»40.

نو ویدنً ور حمریت ونیرل لنکفل وه ساادئیس و ساا س وه نیرررت متحد آم یکر مهرج ت
ک ل ،و وه ک سی تدلیس لل لنسشگر سیدیدلک لست یررت.

دگرگونی بزرگ وارونه شد
مهمت ین سقد و سدریب نریواام لل ساار هری سخوااتین پس نز جنگ جهرسی لوم ،حملهی
کرل پدررسی 5وه نسااطدل ی ورزنل خدلتنظیمگ لل لگ گدسی وزلگ ودل که لل ساار
 4211منتش شد ،زمرسی که پی وزی متفقین نز پیش مولم ودل و مرهیت سظم پورجنگ
لل غ ب لوشان میگشات .سقد پدررسی نز لررع قبلی نو نز وین سا

لل لههی 4250

لشاد یررت ،که تر حد قرو تدجهی ور مرلکوایوتهری نت یشی مرسند آلر و نتد وروئ
همزنلپندنلی ک ل و شادیدنً ور لیدگر هری میزس ،هریک و ساری ین لل جنرح لنست
مخررفت ولزید ودل .پدررسی لل لگ گدسی وزلگ تدضااید لنل که پ وژ ی سدریب ن ،
حک ک لن لونوط نجتمرری لل نقتصارل ودل ،لل حرری که پیش نز س مریهلنلی ،نقتصرل
«لل لونوط نجتمرری حک شااد » ودل 44.ور نین حر کترب پدررسی لل وواات ی وه چرپ
لسید که ر ض میشد لیدگر سدریب ن وهیقین محکدم وه شکوت نست ،و «لگ گدسی
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Karl Polanyi
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وزلگ» و پی وزی تنظیم لورتی ورزنل لرررت میک ل؛ لل زمرسی که جرن مینرلل کینز4
وهرندنن شاخصیت غررب لل خطمشی نقتصرلی-لورتی شنرخته میشد ،و رص کینز سرم
گ رت.
وار وجدل نین ،سگ نسی رمیقت پدرارسی لل لنوطاه وار تلارشهر و نی تمدیدحیرت
ریب نریوم ورزنل ،تر حدی مدجه ودل .کنف نسس ونرت ری من 5که لل ر نسوه لل سر ،4236
للسات پیش نز آغرز جنگ جهرسی لوم ،ور حضدل هریک و میزس ه لو و گزنل شد،
سخوتین گرم لل جهت نیمرل یک ویننرمل کرپیترریوتی لل میرن چه هری رک ی رمد
ودل .لل آن زمرن ،نصاطلرح سدریب نریوام وهصا نحت تدساط و خی نز ش کتکنندگرن
نتخرذ شد ،نمر ویدنً مقدل ودل که لهر شدل ،ویت لید وه سبب خرط ی سقدهری قدلتمندی
کاه لل لهاهی  4250و نسگیخت 45.ور نین حر پ وژ ی سدریب ن لوورل پس نز جنگ
آغرز شاد .لل سر  ،4211تنهر سه سر پس نز نستشرل لگ گدسی وزلگ پدررسی ،نسممن
مدنپل ین 3ترسیس شد؛ که ونر ودل ور همکرلی لنسشکد ی نقتصرل لنسشگر شیکرگد ،وه
پاریاه و نساارس سهرلی و نی ظهدل ممدل لیدگر هری سدریب ن تبدی شاادل .یکی نز
ش ا کتکنندگرن کلیدی لل کنف نسس نرتترحیه ،رلرو و میزس ،هریک ،لنوینز ،میلتدن
ر یدمن 1و جدلک نستیگل  2،و نلل کدچکت کرل پدررسی ،مریک پدررسی 8،شیمیلنن
می وف ،ریلودف رلم ،و جنگرول کینتدز لل ر صهی «جنگ س ل»

ودل43.

کینزگ نیی و تمرم لول نی که نکندن گرهینوقرت «رصاا طلریی ساا مریهلنلی»
سرمید میشاادل ،لل لوع نو ق ن پس نز جنگ جهرسی لوم ،مواالط ودل .نمر لل نونسااط
1 John Maynard Keynes
2 Walter Lippmann Colloquium
3 Mont Pèlerin Society
4 Milton Friedman
5 George Stigler
6 Michael Polanyi
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لههی  ،4210ور ظهدل یک وح نن نقتصاارلی وزلگ و آغرز لکدل نقتصاارلی که نوتدن
وهشاک لکدل تدلمی ظره شاد ،کینزگ نیی للون لنستکیشی نقتصرلی سرپدید شد.
ورید ور سدریب نریوم ،نوتدن لل جرمهی مبد پد گ نیی 4و نقتصرل ر ضه ،و س س لل قررب
تمدیدسرخترل تیمیمیررتهی س مریهلنلی لل س نس جهرن ،و آر ینش لورت و جرمیهنی
تحت تیین ورزنل ،جریگزین

میشد41.

چه ی نستقرلی که ذنت سدریب نریوام لن تق یبرً لل همرن رحظهنی که وه سلطه لسید
وه وهت ین سحد ثبت ک ل ،و آن لن لل سااخن نسیهری  4212خدل لل کدرژ لو ر نسس5
لل ورب تدرد زیواتسایرسات مدلل تحلی گوات ل نی ق نل لنل ،میش ردکد3

ودل42.

همرنطدل که ردکد وه شااک للخشاارسی تدضااید لنل ،سقش لورت لیگ محررظت نز
مررکیت -همرسند آلنم نسامیت -1و یر حتی مم ی منررع مشت ک طبقهی س مریهلنل -
همرسند کرل مرلکس -سیواات .لل ردض ،سقش آن لل لولنن سدریب نریواام وه ووااط
ریرررسهی نصاا ورزنل یر منطق لقروت ساا مریهلنلی وه تمرم ساادیههری زسدگی تبدی
میشدل ،که خدل لورت لن سیز لل و میگی ل .همرنطدل که ردکد سدشت،

وه جری پذی ش ورزنل آزنلی که تدساط لورت تی یف شاد نست و حفظ آن
تحت سظرلت لورتی ،که وه سحدی ر مد نوتدنیی ریب نریوم ودل[ ،سدریب ن هر] ...
ر مد لن سا وته میکنند و ورزنل آزنل لن نص سرزمرنلهی و تنظیم لورت لل
سظ میگی ساد  ...واه ربرلت لیگ  :لورت تحت سظرلت ورزنل و سه ورزنل تحت
سظرلت لورت ...

Monetarism
Collège de France
Michel Foucault
Adam Smith
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و رک میکنم آنچه لن که لل سدریب نریوام ریلی ورنهمیت و تییینکنند نست
میتدنن لل نینجار ق نل لنل .زی ن مار سبارید لچرل ه گدسه تدهم ورشاایم که
سدریب نریواام نم وزی ،همرنطدل که غرربنوقرت گفته میشاادل ،لسااترخیز یر
ورزگشاات نشااکر قدیمی نقتصاارل ریب ن نساات که لل ق ن همدهم و سدزلهم
صدلتوندی شدسد و نکندن تدسط س مریهلنلی وه لرری مختلف ورل لیگ ریر
میشادسد تر سرتدنسی و وح نن خدل ،و همچنین و خی مقرصد سیرسی کم یر ویش
محلی و میین ،لن ح ورصاا کند .لل ونقییت وررفی  ،چیزی وواایرل مهمت لل
سدریب نریوم مدلن مدضدع وحث نست  ...آنچه مد سظ ق نل میگی ل نین نست
که آیر نقتصرل ورزنل میتدنسد لل ونقع وهرندنن نص  ،شک و مد و نی لورتی وه
کارل ویرید که وه خرط سقریص خدل ،لل ه لو جنرح لنساات و چه وه لرری
مختلف مدلل وینرتمرلی همگرن ق نل گ رته

نست48.

ساخن کدتر  ،ردکد نرلرم ک ل« :مشاک سدریب نریوم نین نست  ...که چهگدسه میتدنن
رم کلی قدلت سیرسی لن نز نصد نقتصرل ورزنل نرگدو لنلی ک ل» .هدف مصمم آن،
«خصدصیسرزی سیرست نجتمرری

نست»41.

لل رص سدریب ن ق نل سبدل لورت وه منظدل مقروله ور آثرل سیوتم مدنخله کند ،ولکه
صاا رارً ورید نز ط یق مدنخلرت خدل مدجب گواات ش سظرم قررد مند ورزنل وه تمرم
گدشااهکنارلهری جرمیه میشااد .ودینت تیب لورت ،ضاارمنِ ورزنل خدلتنظیمگ و
گواات شپذی ی ودل که سه جرمیه سه خدل لورت نز آن مصاادن سبدلسد 46.نسحصاارل و
نسحصرل چندجرسبه 4لیگ سه سرقض نص لقروت ،ولکه ص ررً سمدلهری خدل لقروت قلمدنل
میشدسد 42.شرید وه سظ ردکد مهمت ین چیز لل تمییز ریب نریوم کلرسیک نز سدریب نریوم،
Oligopoly
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تأکید نوری و یک مبرلره یر و نو خیرری یر ود ووااترن 4ودل .لل مقرو  ،سه مبرلره ولکه
لقروت آزنل که و نی للو گ رتن قدلت نسحصرلی و سرو نو یهری وسیع مدلل ورزتفوی
ق نل گ رته ودل ،نص حرکم و نی سدریب نریوم محودب

میشد50.

ردکد نلرر ک ل که تحتنرشاایرع ق نل گ رتن سقش لورت لل ورزتدرید نجتمرری وه
سفع مرریگ نیی سدریب ن  ،لل رقدنن ویمهی نجتمرری هم ن ور تمرم نشااکر لرر نجتمرری
نز همیشااه مشااهدلت نساات .لل سظرم سدریب ن « ،وه رهد ی ر ل ودل [که نز خدلش لل
و نو خط نت محاررظت کند] ،نز ط یق تمرم ذخری ی که لل نختیرل لنلل»؛ که ر ل لن
وادون هیچگدساه حمریتی نز جرسب لورت ،وه طیمهی کوااب و کرلهری وزلگ ود
میسرخت .ستیمهی نین تغیی  ،لشد ویشت لنلنییهری مرری خصدصی لل نسحصرل رد نی
نسگشتشمرل

ودل54.

وقتی سدریب نریواام وه نین ط یق للک شاادل ،تلرش سظرممندی و نی ح مشااک
زی ونردلوونر -که مرسیی لل و نو سا مریه تصدل میشدل -نز ط یق می ری «تنظیم کلی
جرمیه تدسط ورزنل» نست که ورید تدسط لورت نسمرم گی ل؛ که خدلش تروع نص ورزنل
نساات .نین «تکینگی» جدید کرپیترریوااتی ورید وه مثروه نصاا جرمع و ر نگی ی که
هیچگدساه گ یزی نز آن ممکن سیواات ،واه تمرم جدنسب جرمیه ووااط یرود 55.حتی
وح ننهری نقتصارلی سیز صا ررً ورید شارخصهری سیرز وه گوت ش ویشت منطق ورزنل
ر ض شدسد.
همرنطدل که ک گ نرن مدرن 5،و پریهی کترب پ نی .ورلنن 3و پ نم .سدئیزی1
وه سرم سا مریهی نسحصارلی ،لل پد آزنل ،نسبرشات س مریه و سرو نو ی تدضید میلهد،
1 quid pro quo
2 Craig Allan Medlen
3 Paul A. Baran
4 Paul M. Sweezy
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سظم سدریب ن نم وز شارم تغیی سظرممندی لل «خط م زی» میرن ریرریتهری نقتصرلی
لورتی و وخش خصادصای میشدل .نین خط م زی لل حر حرض قرطیرسه رلیه لورت
تغیی ک ل نست ،لل حرری که رضری نسدکی و نی مص ف و س مریهگذنلی خدل لورت
لل خارلک نز وخش سظارمی وارقی میگاذنلل ،و لورات واهطدل لوزنرزوسی نز ط یق
رملیرتهری مرری و پدری خدل ،وه ورزنل و س مریه یرلنسه میپ

لنزل53.

هنگرمی که سدریب نریوم لل نونخ لههی  4210ممدلنً ظهدل ک ل ،ودینت تیب مرسند
وی وس ر صااتطلبی لل لول ی م ض نقتصاارلی ودل 51.وح نن کینزگ نیی وه تیمیق
مشاکلرت جذب سا مریهی نضارری یر نسبرشات ویش نز حد ،لل نقتصارل س مریهلنلی-
نسحصارلی لل حر تدسایه ،م ودط میشدل .تمدیدسرخترل سدریب نری لل نین ش نیط نوتدن
لل قررب پد گ نیی و نقتصارل ر ضه وه وجدل آمد ،و س س وه قررب ریلی آن هم ن ور
مرریگ نیی سایواتم تطدل یررت ،که خدلش ونکنشای وه لکدل نقتصرلی ودل .ور لشد
ظ ریت مرزنل و لکدل س مریهگذنلی ،س مریهی پدری وه شک رزنیند نی وه وخش مرری
س نزی شد ،که نوزنلهری مرری جدیدی لن و نی جذب آن نودنع ک ل 52.حبربهری مرری،
نقتصاارل لن واه پیش لنسادسد .ور وجدل نین ،هیچ یک نز نینهر مدجب حذف گ نیش
ونیرلین لکدل سشد .لل لههی پس نز لکدل وزلگ ،که نز تمرم لهههری پیشین پس نز
جناگ جهرسی لوم متمریز نساات ،س

وه و لنلی نز ظ ریت تدرید لل نیرررت متحد

ه گز نز  60للصد ر نت س رته؛ سطحی که همدنل و نی تح یک س مریهگذنلی خررص
سرکرری

نست58.

تمرم نینهر ورزترب نستقر نز س مریهی نسحصرلی ق ن ویوتم وه س مریهی نسحصرلی-
مرری ق ن ویواتویکم نست 51.نین نم لل نسفمرلی نز نرتبرل و ودهیهر آشکرل میشدل،
که رلیلغم وح ننهری مرری لول نی ،للون سظرم سهرلینه شاد و وه سرخترل مرری کرملرً
جدیدی و نی نسبرشت ث وت مینسمرمد .سیوتمهری لیمیتر کنت

مرری و تکندردژیک

و گشاریش ورزنل جهرسی پس نز  ،4262قبضاهی سادل مرزنل لل سطد جهرسی نز ط یق
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نم یرریواام سدین آلویت نژ جهرسی سی وی کرل لن نمکرنپذی ک ل .تمرم نینهر لل ر نیند
جهرسی مرریگ نیی و تص ف نلزش ،تحت هدنیت سترلهری مرری ش کتهری چندملیتی
لل لأس نقتصرل جهرسی س مریهلنلی ،وه نوک خدل لسید

نست56.

سقش لو واه نرد لورات ،هم واهرندنن نوزنل حرکمیت م لمی و هم وهرندنن نوزنل
حمریت نجتمرری ،وه وح نن لمدک نسی ریب ن منم شد نست .وزلگت ین سرو نو ی لل
ترلیخ ،نرزون و تضییف ش نیط نقتصرلی و نجتمرری نکث یت ق یب وه نتفرق جمییت،
مدجب و وز سرلضاریتی گوات ل نمر هندز تر حد زیرلی گنگ شاد نست 52.ونکنش
ساا مریه وه نین وضااییت ویثبرت ،تلرش و نی وواایج رریههری پریین رمدترً نلتمرری
طبقهی متدسط رلیه رریههری وررری طبقهی متدسط و همچنین طبقهی کرلگ ودل نست
(وهویژ نز ط یق حملرت سژنلپ سااترسه وه مهرج نن) ،لل حرری که لورت لن لل خرلک نز
ورزنل وه لشمن ود میسرزل؛ نست نتژینی که لیدید هرلوی نخی ن «نئتلرف» لو وه لشد
میرن سدریب نریوم و سدررشیوم سرمید

نست30.

سرمایهداری مطلق و شکست نظام اجتماعی
لل تفوای ردکد ،سدریب نریوام وه همرن نسدنز نز رواه-ر لول نست که نز کینزگ نیی.
همرنطدل که هریک لل ونیرن آزنلی 4نلرر ک ل ،لورت سدریب ن یک لورت مدنخلهگ
نسات سه روه-ر  ،لقیقرً وه نین خرط که وه تموم یک سظم نقتصرلی قررد مند و تحت
ر مرن ورزنل تبدی میشدل ،و مشغد تدنوم و گوت ش آن سظم وه ک جرمیه نست .نگ
لورت سدریب ن لل لنوطه ور ر صاهی نقتصارلی غی مدنخلهگ ورشد ،لل کرلووت نصد
کارراریی وه تمرم لیگ جدنسب زسدگی ،همچدن آمدزش ،ویمه ،نلتبرطرت ،م نقبتهری
وهدنشتی و محیط زیوت ،خیلی هم مدنخلهگ

نست34.

The Constitution of Liberty

1
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لل نین سظم سدریب ن آلمرسی و تمدیدسرخترلیررته ،لورت تموم ورزنل نست و تنهر تر
جریی تفدق لنلل که ورزسمدل قرسدن نلزش ورشااد؛ که وه ویرن هریک ،تق یبرً مت نلف ور
«حرکمیت قرسدن» نسات 35.لونوط مررکیتی ااا طبقرتی هژمدسیک ،لل سرخترل قضریی
قرسدنگذنلی میشاادسد و خدل لورت وه تمواام نین قدنسین نقتصاارلی صاادلی لل سظرم
حقدقی تقلیا مییارواد 33.ونار وه گفتهی ردکد ،منظدل هریک نز «حرکمیت قرسدن»،
تحمی «قدنسین نقتصارلی صدلی» نست که «کرملرً وهسرلگی لل تضرل ور و سرمه نست.
متضارل ور و سرمهلیزی نسات» .هدف ربرلتوات نز و ق نلی «قدنرد ورزی» که مرسع نز
ه گدسه نسح نف نز منطق مبرلرهی کررریی یر لقروت سا مریهلنلی خدنهند شد ،لل حرری
که نین لونوط لن ویشت لل جرمیه گوت ش میلهند؛ و لورت ،ضرمن سهریی تفدق ورزنل
نست31.

وهنلرری ردکد ،نین نصا لن وهص نحت تمرم مریک پدررسی ویرن ک ل .نو لل منطق
آزنلی سدشت« :کرلک ل نصلی سظم خدلجدش مدجدل لل حدز ی قضریی ،حکدمت و
سظم خدلجدش حیرت نقتصاارلی نساات  ...سظرم قرسدنگذنلی ،قدنردی لن تدوین و نج ن
میکند که سظرم لقروتی تدرید و تدزیع تحت آنهر وه ریرریت خدل نلنمه

میلهد»32.

ودینت تیب تفدق منرسابرت نجتمرری موالط تدرید یر نشکر مررکیتی ااا طبقرتی
هژمدسیک ،لل حرکمیت یک سرخترل قرسدسی کرررونل مق لنتگذنلی میشدسد .رِدیرترن
جدید که ه زلق و و ق پیشرس مریهلنلی لن لول لیخته نست ،لیگ سی ویی لل مرردق
یر خرلک نز قلم وی مبرلرهی کرررهر -یینی لوونر -سیواات ولکه تروع منطق ورزنل ق نل
میگی ل و وظیفهنش پیشااب ل آن نساات 38.ردکد میگدید که نین سظم رقلرسی-قرسدسی
مرکس وو نسات ،که وه سظ میلسد ص ررً تحمی منرسبرت نقتصرلی صدلی ورشد که
لورت لن محدول میکنند .همزمرن لورت سقش پیشاب ل نین سظم خصادصی سدین لن نز
ط یق نسحصرل خدل و نستفرل ی مش وع نز زول وه رهد میگی

ل31.
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نز نین لو ،تصاادی مشااهدل آو نهرم ودس 4و نی جلد کترب ردیرترن تدمرس هروز5،
که حرکم غد آسااریی لن متشااک نز نر نلی که حرکمیت خدل لن وه پرلشاار منتق
ک ل نسد وه تصاادی میکشااد ،نم وز شااک ر ل رقلرسی-قرسدسی غد پیک ی ور کت و
شاالدنل لن وه خدل میگی ل که لل للون خدل نز ش ا کتهر تشااکی شااد نساات که
جاریگزین نسبدهاه شااد نسد 36.نکندن قدلت حکدمتی ویترک و تخت ،سه لل حرری که
رصری پرلشرهی لن لل یک لست و شمش ی لن لل لست لیگ سگه لنشته نست ،ولکه ور
متمم چهرللهم قرسدن نسارسای آم یکر (که لل نصا ق نل ودل حقدق و لگرن سروق لن
تضامین کند ،نمر وه پریه و نسرس شخصونلگی ش کتهر تبدی شد) لل یک لست و
مدشاک ک وز لل لست لیگ وه تصدی کشید میشدل .ردیرترن سدریب ن  ،لورتی نست
کاه ویش نز پیش کرلک لی ونحد لنلل و منطق ورزنل ونحدی لن لسبر میکند؛ تنهر نز
آن منظ مطلق نست ،و س مریهلنلی مطلقگ ن لن ورزسمریی میکند.
طبییترً س مریهلنلی مطلق ررلی نز تنرقضرت سیوت ،که پنج مدلل نز آنهر و جوته
هواتند :نقتصرلی ،نم یرریوتی ،سیرسی ،ورزتدرید نجتمرری و زیوتمحیطی .آنهر ور هم
وه شکوت کلی سظرم نشرل لنلسد .گ نیشهری وح نن نقتصرلی وه وهت ین شک نز منظ
نستقرل گواات ل ت مرلکس للمدلل قدنسین ح کت ساا مریه لید میشاادسد .نز رحرظ
نقتصارلی ،سدریب نریوم ر آولل نی ترلیخی-سرخترلی نز رص س مریهی متح ک مرری-
نسحصارلی نسات که نکندن لل سا نس جهرن نز ط یق زسمی هری کررر تحت کنت
ساترلهری مرری شا کتهری چندملیتی لل هوتهی نقتصرل جهرسی رم میکند ،که و
ج یرن ساا مریهی ویننرمللی تواالط لنلسد 32.ویثبرتی ذنتی ساا مریهلنلی مطلق سدین ور
وح نن مرری وزلگ سار هری  5002-5001مشخص شد 10.نسبرشت ویش نز حد و لکدل،
تنرقضاارت نقتصاارلی م کزی سظرم ورقی میمرسند ،که وه نلغرم شا کتهر و مرریگ نیی
Abraham Bosse
Thomas Hobbes

1
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(تغیی وه سادی نسبرشات لنلنییهری مرری نز ط یق سفتهورزی) وهرندنن ردنم جب نسی
نصالی منم میشادسد .ور نین حر تمرم نینهر صا ررً خصلتنرمتدنزن س مریهلنلی ق ن
ویوتویکم لن وخیمت میکنند و مدجب تشدید گ نیشهری للنزمدت نز پیش مدجدل
آن لل جهت ردم تیرل و وح نن

میشدسد14.

جهرسیسارزی سدریب نری ،مشاخصرً وه سظرم آلویت نژ سی وی کرل جهرسی و زسمی هری
کاررر نلجرع لنلل ،که ور لشااد نسحصاارلنت جهرسی للمیآمیزسد .نه م نین شااک نز
نم یرریواام ،وه و لنلی سظرممند نز نین ونقییت نساات که تفروت لل لسااتمزلهر میرن
شاامر و جندب جهرسی ویشت نز تفروت لل میزنن وه ولی آنهر نساات .لل ستیمه
وضااییتی وه وجدل میآید که هزینهی ونحد سی وی کرل پریین لل نقتصاارلهری سدظهدل
لل جندب جهرن وه نساارس زسمی هری ر ضااهی نم وز و سظرم جدید قبضااهی نلزش
تبدی میشادسد 15.نین ش نیط نقتصرلی ویننرمللی ،سشرن نز ظهدل نم یرریوم سدینی لنلل
که سرو نو ی جهرسی ،ویثبرتی و سب ل جهرسی ر نیند نی لن وهوجدل میآولل ،و لل رصاا
مر ور نرد هژمدسی نیرررت متحد ودت میشاادل ،که وه چشاامنسدنز جنگ گواات ل و
سرمحدول نشرل لنلل.
همرنطدل که لل وررر ذک شااد ،لژیم سدریب ن ْ همبوااتگی جدیدی لن نز لورت و
وارزنل ،وار تبییات رزنیناد ی ریارریاتهاری وارزتدریدی-نجتمرری لورت نز ورزتدرید
ساا مریهلنلی ،ورزتمریی میکند .ک وخشهری لورت همچدن ورسکلنلی م کزی ،و
مکرسیواامهری نصاالی س ایرس اتگذنلی پدری ،خرلک نز کنت

مؤث حکدمتی و تحت

ساالطهی س ا مریهی مرری هوااتند .نم وز م لم وه شااک رزنیند نی وه لورت همچدن
مدجدلی ویگرسه میسگ سد .نین نم  ،تنرقضرتی لن لل لنوطه ور سه طبقهی نجتمرری کلیدی
لل زی طبقرت ث وتمند و نو ث وتمند مط ح میکند :رریههری وررریی طبقهی متدسااط،
رریههری پریینی طبقهی متدسط و طبقهی کرلگ .
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لل ط حی گوات ل که و جرمیهی سا مریهلنلی پیش رته متم کز نست ،رریههری
وررریی طبقهی متدساط لن میتدنن رمدترً متشک نز یک قش ح رهنی-رنی لنسوت که
رمیقرً سوابت وه ه گدسه حمله وه حکدمت مظندن نست ،زی ن مدقییت آن سه ص ر ًر و
طبقهی نقتصارلی آن ولکه همچنین وه سظرم کلی حقدق سیرسی ونووته نست .ونرو نین ور
لورات ریب ن -لمدک نت گ خدلل نساات .لل مقارو  ،وقتی رریههری پریینی طبقهی
متدساط لن وه خدلی خدل ر ض وگی یم ،که رمدترً نز کرسبرن کدچک ،مدی نن میرسی،
ر وشاانادگرن و کرلگ نن یقهساافید حقدقوگی لل شاا کتهر (وه ویژ وخشهری
سافیدپدسات ،کم-سادنل ،لوستریی ،و ونیرلگ نی مذهبی) تشکی میشدل ،رمدم ًر ضد
لورت ،ط ردنل سا مریه ،و سرسایدسرریوات هوتند .نز سظ آن طبقه ،لورت وه لو لشمن
نصاالی نش ساادل میلساارسد :رریههری وررریی طبقهی متدسااط و طبقهی کرلگ ؛ تصاادل
میشدل که نوری موتقیمرً نز لورت سدل میو ل ،لومی وه طدل رزنیند نی نز منظ سژنلی
تی یف میشدل 13.رریههری پریینی طبقهی متدسط شرم آن چیزی نست که سی .لنیت
میلز« 4رقبلنلنن» سظرم س مریهلنلی میسرمید ،که لل مدنقع وح نن وقتی لررع نز منررع
سا مریهلنلی ووایرل مهم تلقی میشادل تدساط ث وتمندنن وویج میشدسد ،نمر ریسفوه
رنص ی شدیدنً سرپریدنل نز جرمیه لن ورزسمریی میکند 11.طبقهی کرلگ  ،نسرسرً  80للصد
پریینی نز صاارحبرن للآمد نیرررت متحد  ،سااتمدید ت ین و متندعت ین (و ودینت تیب
منقومت ین) جمییت ،نمر ور نین حر  ،لشمن س مریه

نست12.

نم وز وزلگت ین تهدید و نی سا مریه ،همرسند گذشته ،طبقهی کرلگ نست .نین
قضیه هم لل خدل کشدلهری س مریهلنلی پیش رته و حتی وه ویژ لل پی نمدن حقیقت
لنلل ،جریی که طبقهی کرلگ ور لهقرسرن سالب مررکیت شاد هم دشرسی لنلل .طبقهی
کرلگ زمرسی نز همیشااه قدلتمندت نساات که قرلل وه للآمیختن ور سااری طبقرت

C. Wright Mills
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ر ولسات وهرندنن وخشای نز یک ولدک هژمدسیک وه لهب ی کرلگ نن ورشد (مینری
ونقیی «مر  %22هوتیم» لل جنبش نشغر ون نست یت 4همین نست).
ودینت تیب  4للصاد وه طدل وررقد خدلشارن لن ودون پریگر سیرسی مییروند ،که
و نی نلنمهی پ وژ ی سدریب ن و ساا مریهلنلی مطلق ضاا ولی نساات .ودینت تیب نز
لوسررد ت نمه تر ج ودرواانرلو 5،شاارهد ظهدل لنوطهی کرلآمد سرمحواادساای میرن
سدریب نریوام و سدررشایوم هوتیم ،که ق نل نست رقبلنلنن سظرم لن ونلل ورزی کند .لل
نینجر هدف ربرلتوات نز ووایج رریههری پریینی طبقهی متدساط ،لوستریی ،مذهبی و
سرسیدسرریوت وهرندنن نلتشی سیرسی -نیدئدردژیک لل جرسب س مریه .نمر نین قضیه مملد
نز خط نتی هم ن ور پدپدریوام جنرح لنست نست و سهریترً لورت ریب ن -لمدک نتیک لن
تهدید وه م گ

میکند18.

تنرقضارت نصالی جنویتی ،سژنلی ،نجتمرری و طبقرتی جرمیهی س مریهلنلی نم وز
منیکسکنند ی وح ننهریی نست که ر نسدی محدول هری تنگ نستثمرل مح کرل ،وه
سرخترلهری گوت ل ت ی که زسدگی کرلگ نن لل آنهر جری لنلل گوت ش مییروند ،نز
جملاه ر صااههاری نصاالی ورزتدرید نجتمرری :خرسدنل  ،نجتمرع ،آمدزش و پ ولش،
سظرمهری وهدنشااتی ،نلتبرطرت ،حم وسق و محیط زیواات .وی نسی نین ر صااههری
ورزتدرید نجتمرری ،هم ن ور شا نیط لو وه وخرمت کرل ،مدجب ورزگشاات چیزی شد
نست که ر یدلیش نسگلس« 3رت نجتمرری» میسرمید ،که لل سر هری نخی لل کرهش
نمید وه زسدگی لل نقتصارلهری وررغ س مریهلنلی و وز پیدن میکند 11.لل نین حدز هری
نجتمرری گواات ل ت نساات که مواارئلی همچدن زسرسگی رق  ،ساا مریهلنلی سژنلی،
ویخرسمرسی ،نرد نجتمرع شاه ی ،وهسارزی ،سلب مررکیت مرری ،و زون زیوتمحیطی

Occupy Wall Street
Jair Bolsonaro
Frederick Engels
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خدلشاارن لن آشااکرل میساارزسد ،و زمینههری وساایعت ی لن نز سب ل طبقرتی ،سژنلی،
وارزتدریادی-نجتمرری و زیوااتمحیطی میآر ینند ،که نم وز تر حد قرو تدجهی لل
ونکنش وه س مریهلنلی مطلق سدریب ن ور هم نلغرم

میشدسد16.

تضارل میرن س مریهلنلی مطلق و محیطزیوت ،جدیت ین تنرقضی نست که سظرم لن
لل نین (یر ه ) م حله مشخص میکند ،و موئلهی «مرلپیچ م گ» لن لل لنوطهی نسورن
ور زمین لل طی ق ن حرضا مط ح

میسرزل12.

رص نصلرحرت زیوتمحیطی لل لههی

 ،4210وه زولی ور رص جدیدی نز نر نط زیوتمحیطی جریگزین شد .لل س مریهلنلی
مطلق ،نلزش مطلق و نستزنری غررب نساات .لل سظرمی که ویش نز همه و ث وت مرری
متم کز نسات ،نلزش مبرلره نز ه نلتبرط مواتقیمی ور نلزش مص ف حذف میشدل.
ستیمهی نجتنربسرپذی  ،شااکرف ونیرلین و وه ساا رت لل حر لشاادی میرن جرمیهی
کررریی س مریهلنلی و سیرل نست.

انهدامگرایی 1یا انقلاب
همرنطدل که لید نیم ،میزس نسگرل ی تخ یبگ نیی لن و نی تدصیف سقش سدسیرریوم
وه کرل گ رت .نین نسگرل لل لیدگر نو آنقدل مهم ودل که ک  20صاافحهی رصاا
پنمم کترب خدل وه سرم ساادساایرریواام لن وه نین مبحث نختصاارو لنل .نو سدشاات،
«سادسایرریوام ونر سمیکند؛ سرودل میکند .زی ن تخ یب ذنت آن نسات» .وهسرلگی وه
«مصاا ف ساا ماریه» مبرللت میکند ،ودون هیچ نرزنیش یر جریگزینی .وه سظ نو،
تخ یبگ نیی وه وهت ین وجه وهرندنن جرمیهنی مشااخص میشد که لل حر حرض وه
منتهری للجه مصا ف میکند ،ودون نینکه هیچ سگ نسی و نی آیند ی وشا یت لنشته
ورشد؛ آیند نی که نو مندط وه نسبرشت س مریه

میلنسوت20.

Exterminism
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نز طنز لوزگرل ،س مریهی نسحصرلی-مرری نم وز سمدسهنی نز همرن تخ یبگ نیی
مطلق نسات که میزس چنین نسفنرک میپندنشت .نگ چه تغیی تکندردژیک (وهویژ
وهونسطهی نلتش) همچنرن پیش رت میکند ،نسبرشت س مریه (س مریهگذنلی) لل م کز
سظارم لچارل لکدل نساات ،مگ آنکاه مدقتارً وار کارهش مرریرت و شاا کتهر و
خصدصیسرزی ریرریتهری لورتی مهرل شدل .لل رین حر  ،سرو نو ی للآمد و ث وت وه
سطدح وویرل وررریی میلسد؛ کرلگ نن لل س نس جهرن لل حر تم وهی نرد لل ش نیط
مرلی (نقتصاارلی ،نجتمرری و زیوااتمحیطی) هوااتند؛ و ک ساایرل وهرندنن مکرن
ساکدست نسوارن لل می ض خط ق نل لنلل .تمرم نینهر ستیمهی سایوتمی نست که ور
ررحشت ین نشاکر نساتثمرل ،سلب مررکیت ،نتلرف و غرلت لل مقیرس جهرسی تنرسب
لنلل .لل حر حرضاا رلم وه مر میگدید که نگ لوسدهری ریلی نلنمه پیدن کند ،سی وی
مخ ب سا مریهلنلی وهزولی تمدن صنیتی لن تضییف خدنهد ک ل و خدل وقری نسورن
لن تهدید خدنهد سمدل؛ ور وواایرلی نز ودت ین آثرل که لل طد رم سواا هری جدنن
نم وزی ل میلهند.
سقطاهی م جع مفیادی کاه نز آن ط یق ،لیادگارهی سظ ی و ترلیخی للمدلل
وضییت نضط نلی کندسی سیرل وه لست میآولیم ،تحلی مرلکس و نسگلس نز ش نیط
لل نی رند نستیمرلی نز لههی  4620تر  4610نست 24.نصطلرح رملیرتی لل نینجر ،نسهدنم
ودل .همرنطدل که مرلکس لل ساار  4622سدشاات ،سا مریهلنلنن نسگلیوای (و نسگلد-
نی رندی) پس نز ساار – 4618سشاارنگ قحطی وزلگ نی رند و روااخ قدنسین ذلت-
للگی «جنگ ش ولنسهی نسهدنم رلیه لرریر» ودلسد؛ تدل ی زنلررن و لهقرسرن خدلکفری
نی رندی که «وه خرک سایر سشاوته» و ونووته وه کشت سیبزمینی وهرندنن محصد
مییشت نست .مدنل مغذی خرک نی رند هم ن ور غلرت نی رندی ،وه شک ودون ورزگشتی
و نی تغذیهی صاانیت نسگلوااترن صاارلل میشاادسد 25.ودینت تیب نسگلس نز لهههری
ولرررصله پس نز قحطی وزلگ وهرندنن لول ی نسهدنم سرم میو ل 23.نصطلرح نسهدنم که لل
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نینجر تدسط مرلکس و نسگلس ،هم ن ور وویرلی نز میرص نن آنهر ،وه کرل لرته نست،
لل آن زمارن لو میناری م تبط لنشاات :نخ نک و سرودلی 21.ونرو نین نسهدنم ،شاا نیط
وحشتنرکی لن که آنگر لویرلوی نی رندیهر ق نل لنشت خلرصه میک ل.
«شاک شدیدت ی نز شکرف مترودریک» لل نلتبرط ور سظرم نستیمرلی ،لل لیشهی
مشاک نی رند لل میرسهی ق ن سدزلهم ودل 22.لل سر  4618ور نخ نک و سرودلی تدلیمی
زنلررن و لهقرسرن رقی که مواائد حرص ا خیزی خرک ودلسد ،ک تیرل نکدردژیک
شااکنند لل ونیرن تدرید محصاادررت زلنری و جریگزینی مدنل مغذی لل نی رند وه هم
خدلل .نین نتفرق مدجب لول هری ویشت ی نز پرکواارزیهر ،نخ نک لهقرسرن ،تثبیت
مزنلع و جریگزینی کشاات و زلع ور م تع وه منظدل تأمین گدشاات نسگلوااترن شااد.
وادینت تیاب همرنطدل که مرلکس لل ساار  4681رندنن ک ل ،لهقرسرن نی رندی ور
نستخرب میرن «تبرهی یر نسقلرب» مدنجه

شدسد28.

نم وز شا نیط مشاروهی لل مقیرس سیرل نی وهوجدل میآید ،لل حرریکه زنلررن
خدلکفر لل همهجر شارهد تضییف ش نیط خدل تدسط سی وی نم یرریوم جهرسی هوتند.
رلرو و نین ،تخ یب نکدردژیک لیگ رمدترً وه خرک محدول سیواات ،ولکه وه تمرم
سایواتم زمین ،نز جمله آب و هدن ،گوات ش یررته نست که جمییت زمین لن وه طدل
کلی واه خط مینسادنزل و مدجب تبرهی ویشت کواارسی میشاادل که نز پیش لل
شاکنند ت ین شا نیط زسدگی میکنند .لل لههی  ، 4260مدل مرلکواایوت نی .پی.
تارم واان 4نث می وف خدل لن وه سرم «یرللنشااتهریی لل ورب نسهدنمگ نیی ،آخ ین
م حلهی تمدن» وه قلم تح ی للآولل ،که تهدیدهری زیوتمحیطی و هوتهنی سیرل نی
لن و لسای میک ل 21.وه هیچوجه مح مرسه سیوت که جرن صدهر میلیدن و شرید میلیرلل
سف لل نین ق ن لل می ض تهادیاد وی نسی مارلی –زیواااتمحیطی ،نقتصااارلی و

E. P. Thompson
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سظرمیدنم یرریواتی -ق نل لنلل .تیدنل ویشمرلی نز گدسههر نکندن لل آسترسهی نسق نض
هواتند .خدل تمدن صانیتی ور نرزنیش  1للجهی سرستیگ نل لل لمری متدسط جهرسی ور
ر وپرشای لووهلو میشادل ،که حتی ورسک جهرسی میگدید ور نساتم نل کوب و کرل
نم وزی وه همین لون  ،ق یبنردقدع نسات 26.نز نین لو شایرل سادسیرریوتی قدیمی و
مشهدلی که وه لزن ردکزنمبدلگ 4سوبت لنل میشدل ،یینی «سدسیرریوم یر و و یت!»،
لیگ کرری سیوات و ورید ور «سادسیرریوم یر نسهدنمگ نیی!» ،یر ور «تبرهی یر نسقلرب!»
مرلکس جریگزین شدل.
لنسهی سدریب ن وه ساادی ساا مریهلنلی مطلق ،وه جهرن لل جهت نسهدنمگ نیی یر
تخ یبگ نیی لل مقیرس سایرل نی شترب میوخشد .س مریه و لورت وهطدلی ور هم لل
نلتکرب نین وی نسی متحد میشاادسد که ه گز قبلر لل جهرن پس نز جنگ جهرسی لوم
سبدل نسد .نمر وش یت هندز حق نستخرب لنلل :نسقلرب نکدردژیک طدررسیمدت نز پریین وه
منظدل حفرظت نز زمین و آر یدن لسیریی نز و نو ی ذنتی ،پریدنلی زیوااتمحیطی ،و
نلضری سیرزهری جمیی؛ سدری نکدسدسیرریوم 5و نی ق ن ویوتویکم.
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