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مطالعهی کلاسیک وی .ای .لنین در یک قرن پیش به نام امپریالیسم :آخرین مرحلهی
سررمایهداری (که با عنوانی که پس از نخسریین انیاار

پیاا کرد یعنی امپریالیسم:

بالاترین مرحلهی سررمایهداری ماهورتر است) کماکان تأثیرگذارترین اثر در باب
امپریالیسرم اسرت 1.لنین از اصطلاح امپریالیسم مارن یا صرفاً امپریالیسم برای اشاره به
عصرر سرمایهی میمرکز اسیفاده میکرد که در طی آن تمام جهان توسط دولتهای
عمراه و شرررکرتهرای آنهرا تهرهپاره میشررود و مرحلهی امپریالیسرریی را از
اسریعماراامپریالیسم مراح مرکانییلیسیی 1و رقابت آزاد سرمایهداری که مقام بر آن
مرحله بودنا میمایز سراخت .لنین اصرار داشت که « سیاست اسیعماری و امپریالیسم
پیش از این آخرین مرحلهی [امپریالیسیی] سرمایه داری و حیی پیش از سرمایهداری
وجود

داشینا»2.

مرحلهی نوامپریالیسریی که در رب آخر قرن نوزدهم آااز میشود و تا قرن بیسیم
امیااد مییابا فرآوردهی رشا شرکتهای اولآسای سرمایهداری با قارت انحصاری
شرره گیری ارتباط نزدیک میان این شرررکتها و دولت-ملتهایی که در آنها به
ظهور رسرریانا و در نیی ه نبرد برای کنیرل جمعیتها و مناب جهان -که به رقابت و
جنر

میان سرررمایهداران میان امیا -تلقی میشررا .لنین نوشررت که «اگر ارائهی

موجزترین تعریف ممهن از امپریالیسرم [به ماابه «مرحله[ای] خاص»] ضروری باشا
بایا بگوییم که امپریالیسم عبارتست از مرحلهی انحصاری

سرمایهداری»3.

تحلی کلی لنین از امپریالیسررم به گروهی از نیریات در سررنت مارکسرری تعل

داشررت کره تا حا زیادی مهم هم بودناز از جمله آثاری همچون سرررمایهی مالیه
( )1111از رودولف هیلفردین

 2انباشررت سرررمایه ( )1113از رزا لوکزامبورگ و

1 Mercantilist
2 Rudolf Hilferding
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امپریالیسم و اقیصاد جهانی ( )1111از نیهلای بوخارین 4.1با این حال تحلی خود لنین
بره خاطر توانایی آن برای در
توضریح خود جن

شرررایط جهانی االا تا جن

جهانی دوم از جمله

های جهانی بیرقیا بود .نقطه قوت تحلی او سرشت انضمامی و

تاریخی آن بود که از فرمولهای نیری میصلا فاصله میگرفتز و پایاارهای مینوعی
را همچون رشرا انحصار و سرمایهی مالی «تقسیم جهان میان تراستهای بینالمللی»
صراور سررمایه مسرابقه بر سر انرژی و مواد خام نبرد طبقاتی رقابت ژئوپلییک در
نبرد بر سررر قلمروی اقیصررادی و عرصررههای نفوذ ظهور اشرررافیت کارگری در
کارورهای کانونی سرمایهداری و نزاع برای کسا هژمونی جهانی و منطقهای دربر
میگرفت1.

لنین در حین تأکیا بر رقابت بیناسرررمایهداری به سررلسررلهمراتا دولت-ملتها و
نقش آن در جراایی قرارتهرای کرانون از ملر فقیرتر پیرامون که درون ماارهای
امپریالیسیی آن ها قرار میگرفینا نیز اشاره میکرد .تحلی او به فراسوی اسیعمارگری
میرفت تا نواسیعمارگری را در رابطه با آمریهای لاتین مورد بحث قرار دها .لنین در
دههی  1121گو بهزن

مبارزات انقلابی که در مهزیک ترکیه ایران چین و هنا

رخ میدادنا پیاررگام بسررط و گسرریر

تحلی خود به بررسری تمام «مسرریعمرات و

کارورهای تحت جور امپریالیسرریی» و تمام «کاررورهای وابسرریه» بود که به وقوع
انقلاب در پیرامون «امپریالیسم بینالمللی» من ر

شا6.

با این حال تاریخ در برداشررت مارکسری دیالهییک اسرریمرار و تغییر اسررت .در
دهرهی  1161تحلی لنین بهرام جامعیت و فراگیری آن نیازمنا بهروزرسررانی بود.
ایرالاتمیحاه در دوران پس از جن

جهانی دوم با هژمونی تقریباً مطلقی بر اقیصرراد

جهان سرررمایهداری به منصررهی ظهور رسرریا .همزمان جهان شرراها بزرگترین موج
1 Nikolai Bukharin
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انقلابی در تاریخ ملازم با گسررسررت از اسرریعمارگری ظهور نواسرریعمارگری و ظهور
عرصرهی رقیا جامعهی پسراانقلابی از جمله دولتهایی با آمال سروسریالیسیی
ایرالاتمیحاه و میحاانش در این جوّ تغییریافیهی میناظر با جن

بود7.

سرررد ایائولوژی

جایای را برای رشررا اقیصررادی توسررعه یاری و مارنیزاسرریون درون چارچوب
ایائولوژیک سررمایهداری ارائه دادنا .ارتش روشرنفهران لیبرال و سوسیال-دموکرات
در دهرههرای  1161و  1171از جملره چهرههرایی چون مار

بلاو  1بن امین جی.

کوهن  2رابرت دابلیو .تاکر 3و برینگیون مور جونیور  4در در فهرسرت کسانی قرار
داشینا که وجود امپریالیسم اقیصادی اگر نه امپریالیسم بهطور کلی را انهار کردنا و
تحلیر خود را به چهرههای مخیلف در جناح چپ و در ایالاتمیحاه به طور اخص از
جملره پر باران  1پ سرروئیزی  6ویلیام اپلمن ویلیامز  7و هری مگااف  8معطوف
کردنا8.

کیاب هری مگااف به نام عصرر امپریالیسم :اقیصاد سیاست خارجی ایالات میحاه
( )1161که بیش از پن اه سرال پس از اثر بزرگ لنین نوشیه شا در محور مباحاهی
شایا در باب امپریالیسم آمریها در دههی  1161و  71در بسیر جن

ویینام بود .عصر

امپریالیسم همراه با م موعه جسیارهای تاریخی و نیری مگااف از اواخر دههی 1161
و دههی – 1171امپریالیسرم :از عصرر اسریعماری تا حال حاضر ( -)1178در جایگاه

1 Mark Blaug
2 Benjamin J. Cohen
3 Robert W. Tucker
4 Barrington Moore Jr.
5 Paul Baran
6 Paul Sweezy
7 William Appleman Williams
8 Harry Magdoff
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یهپارچه ترین تحلی اقیصرادی تاریخی و نیری از امپریالیسم ایالاتمیحاه در نقطهی
اوج آن در به اصطلاح عصر طلایی سرمایهداری انحصاری قرار

میگیرد1.

مگااف بیش از هر چهرهی دیگری در آن زمان از دیالهییک اسرریمرار و تغییر
در تحلی مارکسری امپریالیسرم الگوبرداری کرد و کار خود را به تحلی پیاین لنین
پیونا زد .او ماننا سرایر نیریهپردازان مارکسرری برجسرریهی امپریالیسم از اواسط قرن
بیسریم تا امروز همچون باران سروئیزی و سمیر امین  1به تأکیا بر تراکم و تمرکز
سررمایه همراسیا با ظهور شرکتهای انحصاری بهماابه کلیا در

امپریالیسم اواخر

قرن بیسرریم و اوای قرن بیسررتویهم ادامه داد .بهعلاوه مگااف بر ماهیت پیچیاه و
چناسرویهی رویهرد اصلی لنین اتها داشت و تلا

میکرد آن را برای دوران میأخر

تهرار کنا .مگااف سرن ههای بهرهوری آماری (که امروزه هنوز توسط وزارت کار
ایرالراتمیحاه مورد اسرریفاده قرار میگیرد) را برای پروژهی تحقیقاتی ملی ادارهی
پیارررفت کار در باب فرصررتهای اشرریغال م اد و توسررعهی تهنولوژیک در طول
نیودی در دههی  1131طراحی کرده بود .او چهرهای مؤثر در سررازماندهی صررنعت
جن

ایالاتمیحاه در جن

جهانی دوم به عنوان رئیس شرراخهی الزامات ایرنیامی

کمیسیون ماورتی دفاع ملی بود و نقش مهمی در هیئت تولیا جن

ایفا میکرد که

مسررئولیت برنامهریزی و کنیرل در صررنای ماشررینآلات به او محول شررا .او میعاقباً
ریاست شاخهی تحلی کساوکارهای کنونی را در وزارت بازرگانی بر عهاه داشت

که ناظر پیمایش کساو ارهای

نونی 2توسط حهومت ایالات میحاه بود و بعا

در مقام ماراور اقیصادی هنری والاس

3

وزیر بازرگانی ایالاتمیحاه (و معاون رئیس

جمهور سرراب ایالاتمیحاه) خامت کرد .این پسزمینهی فوقالعاده در برسرراخت و
1 Samir Amin
2 Survey of Current Business
3 Henry Wallace
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تحلی آمار اقیصررادی ایالاتمیحاه و در برنامهریزی زمان جن

به این معنی بود که

مگااف برای ارائهی میاهر ت ربی قاط از امپریالیسم اقیصادی شرکتهای آمریهایی
و دولت ایالاتمیحاه و همچنین رابطهی آن با ابعاد وسی تر امپریالیسم جهانی بهخوبی
م هز

بود11.

امپریالیسرم را در بررسری مگااف نمیتوان در سطح بالایی از انیزاع نگریست که
گاهیاوقات برای تحلی منط سرمایه مورد اسیفاده قرار میگیرد .بلهه رویهرد معقول
به امپریالیسم مسیلزم توجه به عملهردهای درونی سرمایهداری جهانی بود که از انیزاع
نیری تأثیر میپذیرفت اما نهاییاً در سرطح انضمامی و تاریخی تأییا میشا و معنادار
میگارت 11.این رو

مطاب با رو

خود کارل مارکس بود که نقا خود از اقیصاد

سرریاسرری را به وسرریلهی تقریاهای پیاپی از امر انیزاعی به امر انضررمامی پرورانا.
باینترتیا مارکس نقا خود را با سرررمایه (که در اص ر مقار بود م لا اول از اثری
شش-جلای باشا) – بازنمود انیزاعیترین سطح تحلی  -آااز کرد و قصا داشت آن

را با م لا  1در باب ت ارت بینالمللی و م لا  6در باب اقیصرراد و بحرانهای جهانی
تهمی کناز یعنی از منیر تحلی انضرمامی آنچه که امروزه نیام جهانی امپریالیسیی
نامیاه میشرود .با این حال او هرگز از م لا اول طرح اصرلی فراتر نرفت که به سه
م لا سرمایه تبای

شا12.

پیهربنایهای امپریالیسرم به ادعای مگااف ذاتاً پیچیاه و میغیر هسینا که هر دو
نیروی مرکزگرا و مرکزگریز حاکم بر نیام را منعهس میکننا .امپریالیسررم ایالات
میحاه بایا به طریقی تفسریر میشرا که «وحات جوهری» میان مقاصااگرایشهای
اقیصادی سیاسی و نیامی-اسیراتژیک آشهار گردد .نقش شرکتهای چناملییی را در
خارج از کاور نمیتوان از نقش پایگاههای نیامی ایالاتمیحاه در سراسر سیاره یا نیاز
به کنیرل نفت و سرایر مناب اسیراتژیک جاا کرد .مگااف به بهیرین نحو بر ادعاهای
ذی خط بطلان کارریا )1( :سرررمایهگذاری مسرریقیم و ت ارت خارجی دارای اهمیت
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اقیصررادی کمی برای ایالاتمیحاه هسررینا (او نارران داد که سرررمایهگذاری مسرریقیم
خارجی از حاود  11درصرا سود پس از مالیات شرکت های ایرمالی ایالاتمیحاه در
سررال  1111تا حاود  22درصررا در سررال  1164افزایش یافیه اسررت)ز ( )2اقیصرراد
ایالاتمیحاه به نفت و سررایر مواد خام واق در خارج از کاررور وابسرریه نیسررت و
هیچگونه مناف ژئوپلییک ذاتی ناارناز و ( )3سررود ایالات میحاه فقط به میزانی ناچیز
تحت تأثیر مازاد اسریخراجشاه از پیرامون نیام جهانی قرار میگیرد 13.این واقعیت که
سرایر کاورهای بزرگ سرمایهداری همگی به هژمونی ایالاتمیحاه گردن نهادنا به
این معنا نیسرت که رقابت بیناسرمایهداری بهطور کام ناپایا شاه یا در آیناه دوباره
ظاهر نخواها شرا .مگااف در پاسخ به کسانی که میپرسیانا «امپریالیسم واقع ًا [برای

ایالاتمیحاه] ضررروری اسررت یا نه» توضرریح داد که «امپریالیسررم شرریوهی زناگی
سرمایهداری

است»14.

برای مگااف که در اواخر دههی  1161و اوای دههی  71مینوشررت تغییرات
اصرلی در سراخیار امپریالیسرم از زمان لنین – فراسوی اسیعمارزدایی و ظهور هژمونی
ایالاتمیحاه  -همگی مربوط به توسرعهی بیاریر سرمایهی انحصاری بودنا )1( :ظهور
م موعرهی نیامی-صررنعییز ( )2سررر بر آوردن شرررکتهای چناملییی (از جمله
بانکداری چناملییی) و نفوذ روبهرشرا آنها در پیرامونز و (« )3تقام مناف صرنعت
نیامی-چناملییی بر امور دولت» .او خاطرناان کرد که این توصیف نخست و مهمتر
از همه درمورد خود ایالاتمیحاه صاق میکنا اما روابطی را نیز بازتاب میداد که در
میان قارتهای امپریالیسریی رقیا میبلور میشونا .در اص

او به گرایش درون نیام

به سروی شره گیری نوعی سرمایهداری انحصاری تعمیمیافیه تر اشاره میکرد که در
ایالاتمیحاه آااز شراه بود اما خود

را بر سرراسرر جهان تحمی میکرد .عنصری

کلیای در عصرر امپریالیسرم مگااف فص او در مورد رشا «شبههی مالی» بود که
ک پایاار بانکداری چناملییی و مالیه را بهطور کلی بررسی میکردز او بررسی آنها
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را در اوای دههی  1111در جهانیسازی :با چه هاف؟ مورد بسط و گسیر
قرار داد که شام تحلی او از «جهانیشان مالیه»

بیشتری

است11.

در اینجا ادعا خواها شا که جهانیسازی تولیا (و مالیه) -که همراه با نولیبرالیسم
از رکود اقیصرادی اواخر دههی  1171به ظهور رسیا و سپس با فروپاشی جوام نوع
شرروروی و ادارام م اد چین در نیام جهانی سرررمایهداری شرریاب گرفت -نوعی
سرررمایهداری انحصرراری تعمیمیافیهتر را به وجود آورده اسررت که میفهرانی نییر
مگااف باران سوئیزی و امین درمورد آن نیریهپردازی کردهاناز و به آنچه میتوان
امپریالیسم میأخر نامیا من ر شا.
امپریالیسم میأخر به دورهی کنونی سرمایهی انحصاری-مالی و رکود افول هژمونی
ایرالاتمیحاه و افزایش تضرراد جهانی همراه با تهایاهای روبهرشررا برای بنیادهای
زیسررتمحیطی تمران و خود حیرات ارجاع میدها .این مفهوم اسرراسرراً بر روابط
سرلسرلهمراتبی افراطی حاکم بر اقیصاد جهانی سرمایهداری در قرن بیستویهم دلالت
میکنرا کره بیش از پیش تحت سررلطهی ابرشرررکتهای چناملییی و چنا دولت
انگاررتشررمار در مرکز نیام جهانی قرار دارد .درسررت همانطور که اکنون ارجاع به
سرررمایهداری میأخر در بازشررناسرری آخرالزمان ناشرری از نابسررامانیهای اقیصررادی و
زیسرتمحیطی رواج دارد امروزه صرحبت از امپریالیسم میأخر نیز ضروری است که
ابعاد و تناقضات جهانی آن نیام را بازتاب میدها تمام تقسیمات دیگر را درمینوردد
و «شرهافی جهانی» را در رشا تاریخی انسان به وجود میآورد :بحرانی دورانساز که
پرسش «تباهی یا انقلاب» را مطرح

میکنا16.

ناکامی مااوم بسیاری در جناح چپ بهویژه در کاورهای پیارفیهی سرمایهداری
برای اذعران بره این تحولات عماتاً نیی هی تر

فزایناهی نیریهی امپریالیسررم و

جایگزین کردن برداشررتهای شرریاوارهتر مربوط به جهانیسررازی اسررت که انگار
سرلسلهمراتاهای امپریالیسیی ساب را منح میسازد .االباً ماجرا از این قرار است که
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اکنون شماری از چارچوبهای بای پیانهاد میشونا که ناانگر ( )1نقش میرقی و
خود-نابودگر امپریالیسمز ( )2تغییر هژمونیها درون نیام جهانی که جایگزین نیریهی
امپریالیسرم تلقی میشرودز ( )3امپراتوری «قلمروزداییشاه» (بیدولت بیمرز)ز ()4
امپریالیسررم سرریاسرری انیزاعی به رهبری ایالاتمیحاه یا تحت حاکمیت سررازمانهای
مرافوقملی جراا از نیروهای اقیصررادیز ( )1ظهور فراملیگرایی به عنوان موجودییی
فینفسره مسریق از دولتها و جغرافیاز و ( )6واژگونی مفروض سلطهی امپریالیسیی
هسینا .از این رو پیش از بررسی پایاار تاریخی امپریالیسم میأخر ملاحیهی برخی از
این سروابرداشرتهای االا در جناح چپ در خود کارورهای امپریالیسیی به سبا
امیناع از فهم واقعیتهای سرراخیاری پیچیاه و چناوجهی امپریالیسررم میأخر در قرن
بیستویهم ضروری است.

چپ غربی و انکار امپریالیسم
پرابهات پاتنایک 1در مقالهی خود در مانیلی ریویو در نوامبر  1111به نام «چه بر سر
امپریالیسرم آما؟» مسرئلهی واگذاشرین نقا امپریالیسم درون بخش اعیم جناح چپ
اربی را به شره اثرگذاری مطرح کرد .پاتنایک که از اقیصراددانان داناگاه جواهر
لع نهرو 2در دهلی نو بود در نوشیار خود دو دهه پس از عصر امپریالیسم مگااف و
اناکی بیش از یک دهه پس از امپریالیسرم :از عصرر اسریعماری تا حال حاضر اشاره
کرد:

فردی بیگانه لاجرم میوجه اسیحالهی قاب توجهی میشود که در طول دههی گذشیه
در گفیمان مارکسرریسرریی در ایالاتمیحاه روی داده اسررت :دیگر بهزحمت کسرری

1 Prabhat Patnaik
2 Jawaharlal Nehru
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دربارهی امپریالیسرم صرحبت میکنا .در سال  1174کمبریج انگلسیان را که ماغول
تراریس اقیصرراد در آنجرا بودم تر

کردم و اکنون پس از  11سررال بره ارب

بازگاریهامز این بار به ایالاتمیحاه .امپریالیسرم در زمانی که رفیم شایا برجسیهترین
جایگاه را در هر بحث مارکسرریسرریی اشررغال میکرد و در هیچجا به اناازهی ایالات
میحاه درمورد این موضرروع نوشرریه و صررحبت نمیشرراز به طوری که بسرریاری از
مارکسریسرتهای اروپایی مارکسیسم آمریهایی را به آلودگی با «جهانسومگرایی»
میهم میکردنا» ...مارکسیستها در همه جا برای ادبیات درمورد امپریالیسم به ایالات
میحاه چام داشینا...
امروزه آشرهارا وضر چنین نیسرت .مارکسیستهای جوانتر [در ایالاتمیحاه]
هنگامی که این اصرطلاح ذکر میشود هاجوواج نگاه میکننا .مسائ داغ روز  ...مورد
بحث قرار میگیرنا اما باون هیچ اشراره به امپریالیسم .خام رادیهال در مورد تهاجم
پراناما یا مااخلهی نیامی در نیهاراگوئه و السررالوادور به قضررایای نیری دربارهی
امپریالیسرم خیم نمیشرونا .و این مبحث در واق از صرفحات نارریات مارکسیسیی
بهویژه آنهایی که تازه به وجود آماهانا رخت بر بسیه است.
ع یا آنکه هیچکس علیه این مفهوم نیریهپردازی نهرده است .سهوت در برابر
امپریالیسررم پیاما مباحاهای شررایا نیسررت که وزنهی ترازو قاطعانه بهنف یک طرف
بحث سرنگین شراه باشراز این سرهوت به لحار نیری خودآگاهانه نیست .همچنین
نمیتوان باور داشررت که جهان در یک دهه و نیم اخیر چنان تغییر یافیه که سررخن از
امپریالیسم به نابههنگامیای آشهار بال شاه

باشا17.
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در آن زمران پراتنرایرک تغییر در دیاگاههای چپ در ایالات میحاه را به ایاب
جنگی بزرگ همچون جن

ویینام در دورهی  11-1171نسبت داد .اما تحول وضعیت

اقیصرادی و ت ربهی تارایا رکود اقیصرادی در اقیصرراد ایالاتمیحاه همراه با سایر
کارورهای پیارفیهی سرمایهداری در مقایسه با رشا سری تر در برخی از نقاط آسیا
به همان اناازه در دههی  1181و اوای دههی  11اهمیت داشت و بر روحیهی محاف
رادیهال حاکم بود .حیی بسرریاری از افراد در جناح چپ بر همین مبنای میزلزل تز
وابسیگی «توسعهی توسعهنیافیگی» را که به ویژه توسط اناره گونار فرانک 1یهی از
نویسرناگان مانیلی ریویو به شرهرت رسیاه بود خطاآمیز توصیف کردناز بهرام این
واقعیت که شهاف در درآما ملی میان کاورهای بزرگ امپریالیسیی و جهان در حال
توسرعه در ک همچنان عریضتر میشا و سهمی که  21درصا بالای جمعیت جهان
(تقسیمشاه به دولت-ملتها) از درآما جهان دریافت میکردنا از  66درصا در سال
 1161به  83درصا در  1111افزایش

یافت18.

بی وارن 2نیریهپرداز مارکسریست در سال  1173در «امپریالیسم و صنعییسازی
سررمایهداری» در نیو لفت ریویو ادعا کرد که وابسریگی در کاورهای فقیر به دلی
«خیز

عییم» توسرعهی سرمایهداری در جهان سوم در حال «افول بازگاتناپذیر»

اسررت .بنرا به گفیهی وارن مارکس در مقالاتی همچون «حاکمیت برییانیا در هنا»
اسریعمارگریاامپریالیسرم را ایفاگر نقش سرازناهای در کارورهای توسعهنیافیه تلقی
کرده بود .لنین بعااً در امپریالیسرم این قضیه را بهاشیباه «معهوس» ساخت .آن کیاب
بازنمود یک «عقاگرد» در نیریهی مارکسریسیی بود که به نیریهی وابسیگی من ر
شا .وارن ادعا کرد که ماهلات توسعهی رویارو با کاورهای فقیرتر در درجهی اول

1 Andre Gunder Frank
2 Bill Warren

02

جان بلامی فاستر  /ترجمهی هومن کاسبی

چنانکه طرفااران نیریهی وابسرریگی 1به تصررویر میکارریانا بیرونی نبودنا بلهه
میتوان آن ماهلات را به «تناقضات درونی» نسبت داد .اگرچه این دیاگاه در دههی
 1171وقیی وارن نخسیینبار آن را معرفی کرد گسیرده نبود در سال  1181زمانی که
اثر وی به نام امپریالیسررم :پیارریاز سرررمایهداری پس از مرگش منیاررر شررا به نفوذ
گسیردهای درون جناح چپ اربی دست

یافت11.

گسرسرت کاملاً میفاوتی از نیریات کلاسریک امپریالیسم در مؤخره بر ویراست
 1183کیاب جووانی اریگی 2به نام هناسهی امپریالیسم به منصهی ظهور رسیا .اریگی
در مقام نیریهپرداز برجسرریهی نیامهای جهانی با الهام از مارکس در نهایت نیریهی
امپریالیسرم را که دیگر دارای موضروعیت نمیدانست واگذاشت و آن را با برداشت
محراودتری از نبرد بر سررر هژمونی جهانی جایگزین کرد .آریگی مال نیام جهانی
سرررمایهداری و تغییر هژمونیهای آن را جایگزین مناسرربی برای انگارهی پیچیاهتر
امپریالیسررم قلمااد میکرد .افول دولت-ملت پس از جهانیسررازی باین معنا بود که
نیریات قایمی امپریالیسرم «منسوخ» شاه بودنا و نیریهی سرمایهداری انحصاری نیز
به همین صررورت از ما افیاده تلقی میشررا .آنچه باقی میمانا یک نیام جهانی و
گلاویز برسر کسا هژمونی

بود21.

با این حال گسریردهترین ردیههای چپگرا بر نقا مارکسریسریی امپریالیسم بایا
چاررمانییار قرن حاضررر میمانانا .مایه هارت 3و آنیونیو نگری  4امپراتوری را در
سرال  2111منیارر کردنا و ماعی شانا که امپریالیسم اکنون به گذشیه تعل دارد -
جن

ویینام «لحیهی نهایی گرایش امپریالیسرریی» را بازنمایی میکرد -و مسررلماً با
1 Dependistas
2 Giovanni Arrighi
3 Michael Hardt
4 Antonio Negri
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نیم ماررروطهی جهانی و بازار جهانی قلمروزداییشرراهی جایای طب الگوی روابط
سریاسری-اقیصرادی ایالاتمیحاه در نسخهای چپگرایانه از «پایان تاریخ» فرانسیس
فوکویاما  1جایگزین شرراه اسررت .در اسرریالال هارت و نگری «فضررای هموار بازار
جهانی سررمایهداری» در پی امپریالیسررم سرلسررلهمراتبی قایم آماه بودز دیاگاهی که
ادعای توماس ال .فریامن 2داناررمنا جهانیسررازی نولیبرال در پنج سررال قب مبنی بر
اینکه «جهان هموار اسررت» بر آن پیشدسرریی کرد .هارت و نگری نوشررینا که به
همین دلی

«تعیین حاود نواحی جغرافیایی پهناور بهماابه مرکز و پیرامون شررمال و

جنوب دیگر ممهن» نیست .فراروی از امپریالیسم به نف حاکمیت بیدولت و بیمرز
امپراتوری مبینی بر بازار جهانی صرفاً میاه از روابط شبههای فاقا مرکز و پیرامون
ناشی از منط درونی خود سرمایهداری قلمااد میشا .هارت و نگری اظهار داشینا که
«امپریالیسم در واق برای سرمایه دستوپاگیر است» و منط درونی سرمایه نهایی ًا به
«فضایی هموار» یا جهانی صاف برای عملهرد خود نیاز

دارد21.

چنین ایاههایی بهجز درون محاف مارکسی به زحمت بای بودنا .آنچه نوآورانه
بود اسریفاده از واژگان مارکسی و پسامارن برای تقویت دیاگاههایی بود که ماتها
درون سیاست خارجی ایالاتمیحاه ترویج میشانا .این امر باعث شا که اثر هارت و

نگری به شرات از سروی نیویور

تایمز م لهی تایم فارین افرز و دیگر ناریات

جریان اصرلی مورد سیایش قرار گیرد .به همین خاطر بود که الن میکسینز وود 3به
امپراتوری هارت و نگری در واق بهماابه «مانیفسرریی در دفاع از سرررمایهی جهانی»
اشاره

کرد22.

1 Francis Fukuyama
2 Thomas L. Friedman
3 Ellen Meiksins Wood
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رد هر گونه اسیمرار با نیریات مارکسی کلاسیک درمورد امپریالیسم توسط هارت
و نگری راه را برای انواع رویهردهای بعضرراً روشررنگر اما تک-بعای در جناح چپ
گارود که با ایائولوژی جریان اصلی همگرایی داشینا .لیو پانیچ 1و سام گیاین 2در
ساخت سرمایهداری جهانی در سال  2113بر توانایی دولت ایالاتمیحاه برای آفرینش
«جهان بر تصویر خود » عماتاً از طری اقاامات وزارت خزانهداری و هیئتمایرهی
فارال رزرو تأکیا کردنا که سرررمایهی اروپایی را تحت نفوذ خود درمیآورد .این
اسریالال که تا حای ملهم از نقا پییر گوان 3از «نیام دلار-والاسیریت» بود در عین
آموزناگی اسیالالی منحصراً سیاسی بود و وجه اقیصادی امپریالیسم از جمله سرمایهی
مرالی شرررکتهای چناملییی تااوم رقابت بینالمللی و شرررایط رو به زوال جهان
توسرعهنیافیه را به شهلی نیاممنا کمرن

میکرد .باینترتیا پانیچ و گیاین تحلیلی

را از امپراتوری ایالات میحاه ارائه میکردنا که در تقاب با برداشرتهای کلاسیک از
امپریالیسررم با ابعاد انیقادی پرشررمار آنها قرار میگرفت و با دیاگاههای مورد قبول
عامه همخوانتر بود .سراخیار قایمیتر کاورهای امپریالیسیی در مرکز و کاورهای
وابسریه در پیرامون در کیاب ساخت سرمایهداری جهانی جای خود را به «شبهههای
[هموار] تولیا و همچنین مالیهی فراملی» داد که حول «جایگاه محوری سرررمایهداری
آمریها در سرمایهداری جهانی» میگاینا .آنچه به ذهن مبیادر میشا نیم هژمونیک
جهانی و باثبات ایالاتمیحاه بود که در اجماع واشرنگین-والاسریریت ریاه داشت و
ظاهراً مقار بود که تا ابا ادامه یاباز بازتاب دیاگاهی که درون محاف سیاست خارجی
ایالاتمیحاه االا بود اما اکنون از جناح چپ به گو

میرسیا .سرمایهداری جهانی

حاصرر از «امپراتوری امریها» و تحت مایریت دولت ایالاتمیحاه در این تفسرریر
1 Leo Panitch
2 Sam Gindin
3 Peter Gowan
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تحلی پیچیاهتر و چناسویه اما همزمان انضمامیتر امپریالیسم را که از سوی میفهرانی
همچون لنین لوکزامبورگ مگااف و امین ارائه شراه بود به تمامی تحتالاعاع قرار
میداد23.

اگر پانیچ و گیاین بر ظهور امپراتوری سیاسی تأکیا میورزیانا که تا حا زیادی
با آنچه جان هابسرن« 1ریارهی اقیصادی امپریالیسم» نامیاه بود تباین داشت ویلیام
آی .رابینسرن 2نیریهپرداز فراملیسرازی به سرمتوسوی میضاد رفت و ادعا کرد که
سررمایه در عصر جهانیشان دولت-ملت ها را به طور کام فرو بلعیاه و نیم فراملی
جایای را تحت سرلطهی شررکتهای فراملیِ شرناور آفریاه است که موجا ظهور

یک «طبقهی سرررمایهدار فراملی» و «دولت فراملی» میشررود .رابینسررن در نیریهی
سررمایهداری جهانی در سرال  2114اعلام کرد که «جهانیسرازی شام الغای دولت-
ملتها به ماابه اص سازماندهی حیات اجیماعی تحت لوای سرمایهداری

میشود»24.

رابینسن در سال  2118در «فراسوی نیریهی امپریالیسم« (فصلی از کیاب او به نام
در توفان) صررریحاً از نیریات کلاسرریک امپریالیسررم گسررسررت« :روابط طبقاتی
سرمایهداری جهانی اکنون چنان در عم تمام دولت-ملتها درونی شاهانا که تصویر
کلاسیک امپریالیسم به ماابه رابطهی سلطهی خارجی از دور خارج شاه است» و بایا
همراه با انگارههایی همچون مرکز پیرامون و اسرریخراج مازاد کنار گذاشرریه شررود.
«پایان گسریر

سررمایهداری به معنای پایان دورهی امپریالیسیی سرمایهداری جهانی

اسرت  ...نه امپریالیسم به معنای قایمی سرمایههای ملی رقیا» یا سلطهی «دولتهای
کانونی بر مناط پیاراسررمایهداری» بلهه «یک نیریهی بسط سرمایهداری» بهماابه
فراینای ماررخصرراً فراملی و مافوقملی مورد نیاز اسررت که با تغییر «پویایی مهانی»
ماخص

میشود21.

1 John Hobson
2 William I. Robinson
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در همین حال دیویا هاروی 1جغرافیدان مارکسیست به جهای فراسوی تمام این
دیاگاهها دسررت زد و در سررال  2117ادعا کرد که جریانهای سرررمایه چنان تغییر
جهت دادهانا که «تخلیهی تاریخی ثروت از شرق به ارب برای بیش از دو قرن ...در
طی سی سال گذشیه تا حا زیادی معهوس شاه است» (تاکیا از من) .او تصای کرد:
«من مقولهی امپریالیسررم را چناان قان کنناه نمییابم» .مفهوم امپریالیسررم در آثار
مارکس یافت نمیشرا بلهه عماتاً منسروب به لنین بود .گفیه میشا که ک انگارهی
«پیرامونهای» جهانی در رابطه با مرزهای خود مبهم و ناروشررن اسررت و انگارهی
اریگی از «تغییر هژمونیهرا» را میتوان جرایگزین نیریات مارکسرری اولیه درمورد
امپریالیسم

دانست26.

هاروی در سرال  2113در کیاب خود به نام امپریالیسم نوین -اثری که به گفیهی
او قرار نبود مفهوم امپریالیسررم را حیی برای مبارزه با تلا های نومحافیهکار به منیور
تصاحا این واژه ترویج کنا -تصویر هارت و نگری را از «صورتبنای ایرمیمرکز
امپراتوری که کیفیات فراوان جایا و پسرامارنی داشرت» سیود .کیاب او با دفاع از
«امپریالیسم "نیو دی "» پایان یافت که امپریالیسم میرقیتری تحت اجماع آگاهانهتر
واشررنگین در نیر گرفیه میشررا و به جای نیم جهانی کنونی نولیبرالانومحافیهکار
مینارسرت .از نیر هاروی چپ بایا به خاطر «ناان ناادن روی خو » به انگارهی
وارن از خصلت میرقی امپریالیسم ملامت

شود27.

اگر موضر هاروی در باب امپریالیسرم در طول سرالها تا حاودی نامنس م بوده
است اکنون رد انگارهی نیام جهانی امپریالیسیی به نام دیاگاه ظاهراً پویاتری میمرکز
بر پیهربنایهای فضررایی دائما میغیر که روابط مرکز-پیرامون سررنیی را «معهوس
کرده»انا نمیتوانسررت پیاماهایی از این روشررنتر داشرریه باشررا .او با اشرراره به
گرایشهای جهانیسرازی معاصرر توضیح میدها که «حیی تلا

برای چپانان تمام
1 David Harvey
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اینها در مفهومی کلی از امپریالیسرم منطقی نبود» .تمام تحلی مارکسی از امپریالیسم
به «کَتبنای» نیری تبای شاه است 28.او همنوا با اریگی «جغرافیای میصلا کانون
و پیرامون را  ...به نف تحلی سریالتر و گاودهتری» رد میکنا 21.با این حال در این
فرآینا گسرسرت از تمام نقا تاریخی-ماتریالیسریی امپریالیسم ضروری میگردد .در
کیاب او به نام هفاه تناقض سررمایهداری در سرال  2114امپریالیسم حیی به فهرست
وی از تناقضرات دورقمی سررمایهداری راه پیاا نمیکنا .فصر او در باب «توسعهی
نامیوازن جغرافیایی و تولیا فضرا» حیی یک بار هم از امپریالیسم یا مرکز و پیرامون
ذکری به میان نمیآورد .تنها ارجاع مسرریقیم به امپریالیسررم لنین به هاف کمرن
سراخین نقش ساخیاری سرمایهی انحصاری است که لنین با امپریالیسم مرتبط دانسیه
بود31.

سرمایهداری متأخر
شهی نیست که سرمایهداری جهانی یک قرن پس از جن

جهانی اول زمانی که لنین

نقا خود را از مرحلهی امپریالیسریی پرورانا تغییر کرده است .با این حال این مسئله
را بایا در بسیر دیالهییک تاریخی مااهاه کرد که علاوه بر تغییر اسیمرار را نیز دربر
میگیرد .امپریالیسرم به همان اناازه مقولهای تاریخی است که مقولهای نیری .اگر نیم
قرن پیش هنوز اشراره به «عصر امپریالیسم» هماننا مگااف ممهن بود حیی تا به این
حا که «عصرر طلایی» امپریالیسرم تلقی شرود امروزه آشرهارا در دوران امپریالیسم
میأخر هسییمز همراه با سرمایهی انحصاری-مالی تعمیمیافیهز جهانیسازی تولیاز اشهال
جایا اسریخراج مازاد از پیرامون به مرکزز و چالشهای دورانساز اقیصادی نیامی و
زیسرتمحیطی .اکنون بحرانهای رودرروی نیام و جامعهی انسانی در ک چنان شایا
هسرینا که از یک سرو شهافهای جایای در دولت هم در کاورهای سرمایهداری
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پیارفیه و هم در اقیصادهای نوظهور با رشا سری گرایشهای فاشیسیی و نوفاشیسیی
میآفریننا و از سوی دیگر موجا احیای سوسیالیسم میشونا.
تارخیص اسریمرار با مراح پیارین امپریالیسم همانقار برای در

ما از زمان

حاضرر حیاتی اسرت که هاریاری ما نسبت به تمایز خصوصیات مرحلهی کنونی .هر
مرحلهی تاریخی امپریالیسم میهی بر وسای مخیلف اسیامار و خل یا برای دامن زدن
به انباشت در مقیاس جهانی است .کاورهای امپریالیسیی در کانون نیام همواره تلا
میکننا تا برای تقویت قارت و انباشرت در مرکز نیام به ت ایا ساخیار نیروی کار
در پیرامون سررمایهداری (یا در مناط خارجی پیااسرمایهداری) دست بزننا .همزمان
کارورهای کانونی امپریالیسریی االا در رقابت با یکدیگر بر سرر عرصههای نفوذ
جهانی هسرینا .دوران اسریعماری اولیه در مرحلهی مرکانیلیسیی سرمایهداری در طول
قرن شرانزدهم و هفاهم نه بر مبادلهی آزاد بلهه بر «سود حاص از خل یا» همراه با
«نابودی بردگی و دفن جمعیت بومی در معادن» امریها و بخش اعیم آفریقا و آسرریا
میمرکز

بود31.

در دورهی اسریعماری بعای در اواسط قرن نوزدهم یا مرحلهی رقابت آزاد تحت
هژمونی برییانیا ت ارت آزاد در کانون اقیصراد جهانی در جریان بود اما شانهبهشانهی
اسرریعمار در بخش اعیم جهان گام برمیداشررت جایی که مبادلهی نابرابر و دزدی و
اارت بیپرده مسرلط بود .در سرال  1871رابرت آرتور تالبوت گسررهوین-سیس 1
سررومین مارکیز سررالزبری و در آن زمان وزیر امور هنا برییانیا اعلام کرد« :حال که
شریرهی هنا بایا کاریاه شود بایا خردمناانه

باشا»32.

شیرهی آن کایاه شا اما نه

«خردمناانه» .همانطور که اوتسرا پاتنایک 2با جزئیات ناران داده است ارز

فعلی

«تخلیه» مازاد از هنا به برییانیا از سرال  1761تا سال « 1138در کمترین برآوردها»
1 Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil
2 Utsa Patnaik
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برال بر  1.2تریلیون پونرا در مقرایسرره برا  2.1تریلیون پونرا تولیا ناخالص داخلی
( )GDPبرای برییانیا در سال 2118

است33.

سرررمایهداری اسرریعماری قرن نوزدهم تا پایان قرن بیسرریم به آنچه لنین مرحلهی
امپریالیسریی مینامیا تطور یافت که با ظهور سرمایهی انحصاری در تمام قارتهای
بزرگ افول هژمونی برییانیا و افزایش تنش بر سر تقسیم تمام جهان میان قارتهای
کانونی سررمایهداری مارخص میشرا .این شرایط به دو جن

جهانی در بین ماعیان

رقیا برای تسلط بر قلمروی اقیصادی من ر شا .ایالاتمیحاه پس از جن

جهانی دوم

به عنوان هژمون جهانی در دنیای سرررمایهداری قا علم کرد در زمینهای که همچنین
شرام جن

سرد با جهان رقیا سوسیالیسیی بود .هژمون ایالات میحاه در عین حال

که ایائولوژی ت ارت آزاد و توسرعه را ترویج میکرد نیام نواسیعمارگری را مسیقر
سرراخت که با شرررکتهای چناملییی هژمونی دلار و رشرریهی جهانگسرریری از
پایگاههای نیامی تحمی میشرراز که چناین مااخلهی نیامی و جن

های منطقهای از

آن پایگاهها به راه افیادنا .این وضرعیت با تصاحا بخش اعیم مازاد اقیصادی جنوب
جهان همراه بود.
جهان با ظهور سرررمایهی انحصرراری-مالی به مرحلهی جایای از امپریالیسررم یعنی
امپریالیسرم میأخر وارد شراه اسرت به جای آنکه جایگزین روابط امپریالیسیی شود.
همانطور که دیاهایم امپریالیسم میأخر بازنمود دورانی است که تناقضات جهانی نیام

در اشرهالی شرایاتر از همیاه آشهار شاه انا و تمام سیاره در مقام جایگاه سهونت
انسان اکنون در معرض خطر قرار داردز و اثرات فاجعهآمیز این نیام به شه بیتناسبی
بر آسریاپذیرترین جمعیتهای جهان نازل میشرود .تمام اینها همچنانکه شهست
سررمایهداری بهماابه جامعه آشرهار میشرود ناگزیر تضاد ژئوپلییک عییمتری را به
وجود میآورنا.
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هیچکراام از اینهرا برای موشررهرافترین تحلیر گران جهرانیسررازی کراملاً
ااف گیرکنناه نبود .مگااف در سال  1112نوشت که

بر خلاف انییارات گسیرده مناب تنش میان قارتهای اصلی سرمایهداری همگام
با وابسریگی میقاب روبهرشرا آنها افزایش یافیهانا .گسرریر

جغرافیایی سرمایه نیز

تناقضررات میان کاررورهای ثروتمنا و فقیر را کاهش نااده اسررت .اگر چه تعااد
انگارتشرماری از کارورهای جهان سوم که از فراینا جهانیسازی سود میبرنا به
پیاررفت شرایانتوجهی در صنعییسازی و ت ارت نائ شاهانا اما شهاف کلی میان
کارورهای کانون و پیرامون همچنان در حال گسیر

است  ...فراینا جهانیسازی به

نوآوری بسریاری در اقیصراد و سیاست جهان دست زده اما شیوههای اساسی عملهرد
سرمایهداری را تغییر نااده است .به هاف صلح یا رون نیز کمهی نهرده

است34.

به راسرریی چیزی عمیقا آیرونیک درمورد رد فزایناهی نقا نیری امپریالیسررم در
بسریر جهانی فعلی وجود دارد .همانطور که اتیلیو بورون 1مارکسریست آرژانیینی در
سرال  2113در «امپراتوری» و امپریالیسرم خاطرناران کرد امروزه امپریالیسم همان
«ویژگیهای بنیادین» را در رابطه با تراکم و تمرکز سرررمایه در مقیاس جهانی که
نیریهپردازان مارکسریست کلاسیک درمورد امپریالیسم به تصویر کایاه بودنا اما در
اشهال توسعهیافیهتری بازتاب میدها:

این مرحلهی جایا [امپریالیسم به معنای لنین] در حال حاضر حیی بیش از گذشیه
با تمرکز سررمایه تفوق بلامنازع انحصارها نقش بیش از پیش بااهمییی که سرمایهی
مالی ایفا میکنا صاور سرمایه و تقسیم جهان به «عرصههای نفوذ» ماخص میشود.
شریاب جهانیسرازی که در رب آخر قرن گذشریه رخ داد به جای تضعیف یا انحلال
1 Atilio Borón
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سرراخیارهای امپریالیسرریی اقیصرراد جهانی عام تقارنهای سرراخیاری را که جایگاه
کاورهای مخیلف را در آن اقیصاد تعریف میکردنا تاایا نمود .در حالی که تعااد
انگارتشرماری از کارورهای سرمایهداری توسعهیافیه توانایی خود را برای کنیرل
لااق جزئی فرایناهای تولیای در سطح جهانی مالیگرایی اقیصاد بینالمللی و گرد
رو به رشرا اجناس و خامات افزایش میدادنا اکاریت قریا به اتفاق کاورها شاها
رشا وابسیگی خارجی خود و گسیر

شهافی بودنا که آنها را از مرکز جاا میکرد.

به سررخن کوتاه جهانیسررازی موجا تحهیم سررلطهی امپریالیسرریی شررا و انقیاد
سرررمایهداریهای پیرامونی را تعمی کرد که از کنیرل فرآیناهای اقیصررادی داخلی
خود حیی به میزانی ناچیز بیشتر و بیشتر عاجز

شانا31.

فاز جایا امپریالیسرم که در پایان قرن بیسریم و آااز قرن بیستویهم به منصهی
ظهور رسریا توسط امین و نویسناگان گوناگون مرتبط با مانیلی ریویو بهعنوان نیامی
از سررمایهی انحصراری-مالی جهانی یا نوعی سررمایهداری «انحصارهای تعمیمیافیه»
توصریف شراه اسرت 36.در این نیام امپریالیسیی یهپارچهتر  111شرکت تقریباً 41
درصررا از درآما جهان را در اخییار دارنا در حالی که اکار شرررکتهای دیگر در
اقیصراد جهانی در شربهههای این شررکتهای اولآسا تنیاه شاهانا و صرفاً بهعنوان
پیمرانهرار بره وجود خود ادامه میدهنا 37.اینک تولیا و گرد

در قالا زن یرههای

جهرانی کرالا سررازمان مییابنا که نقشهای مخیلف مرکز و پیرامون را درون این
زن یرههای کالایی پررن

میسرازنا .این وضعیت در راسیای آربییراژ جهانی نیروی

کار است که به تاایا اساماراخل یا نیروی کار در جنوب جهان کمک میکنا و به
قبضررهی بخش اعیم این ارز

اضررافی توسررط شررمال من ر میشررود .افزایش کنیرل
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امپریالیسرریی بر مالیه و ارتباطات جهانی جزا ذاتی این فراینا اسررت که باون آن
جهانیسازی تولیا امهانپذیر

نمیبود38.

در اواخر دههی  1171و دههی  81شراها رشا جهانیسازی نولیبرال بودیم که با
موفقیرت قراب توجهی در پی انقیاد دولتها بهویژه در جنوب جهان تحت قواعا بازار
جهرانی بود کره مرکز مرالی طب تعریف بر آن حهمفرمرایی میکنرا .باینترتیا
میتوان امپریالیسرم میأخر را همچنین دورهای دانست که رکود اقیصادی مالیگرایی
و بحران زیستمحیطی سیارهای همگی در آن به عنوان شهافهای بازگاتناپذیر در
حرال گسرریر

پایاار شررانا .این شررهافها جااییناپذیر از خود نیام انباشررت

سرمایهداری-انحصاری هسینا و توجیه ایائولوژیک خود را در نولیبرالیسم مییابنا.
یهی از ویژگیهای ممیزهی تولیا و مالیهی جهانیشراه در قرن حاضر بهرهکای
نیاممنا از هزینهی واحا نیروی کار پایین در جنوب اسررتز محصول این واقعیت که
دسریمزدها به دلای ذی در سرطوحی به مراتا پایینتر از شمال نگاه داشیه میشونا:
( )1ارتش ذخیرهی جهرانی عییمی کره عمراتاً در جنوب واق شرراه اسررتز ()2
محاودیتها بر حرکت نیروی کار در میان کاررورها بهویژه از کاررورهای فقیر به
انیز و ( )3نیروی فاارهای امپریالیسیی در گذشیه و

حال31.

همانطور که اقیصاددان

تونی نورفیلرا  1مایر عام سرراب و رئیس جهانی اسرریراتژی تبادل ارز در یهی از
بانکهای بزرگ اروپا در سرال  2111در «اقیصراد تیشررت :کار در اقیصاد جهانی
امپریالیست» توضیح داد

همه میداننا که کارگران در کارورهای سرمایهداری توسعهیافیه دسیمزدی بیش
تر از کاررورهای فقیرتر دریافت میکننا .با این حال اخیلاف میوسررط دسرریمزدها
میتوانا تع اآور باشرا :نه فقط  21یا  11درصا بلهه تفاوتی با ضریا  11 1 2یا

1 Tony Norfield
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 21میان کاررورهای ثروتمناتر و کاررورهای فقیرتر وجود دارد .نیریهی اقیصررادی
جریان اصلی این امر را با این اسیالال توضیح میدها -و توجیه میکنا -که کارگران
در کاورهای ثروتمناتر بهرهوری بیشتری از کارگران در کاورهای فقیرتر دارنا
زیرا تحصی کردهتر و ماهرتر هسینا و با سطوح بالاتری از تهنولوژی کار میکننا .با
این حال این توضریح با واقعیت جور در نمیآیا چرا که بسیاری از کارکنان تولیای
در کارورهای فقیر بهطور مسریقیم یا ایرمسریقیم توسرط شرکتهای بزرگ به کار
گرفیره میشررونا و با تهنولوژیای کار میکننا که االا قاب مقایسرره با کاررور
ثروتمناتر

است41.

تولیا (یا برونسرپاری آن) توسرط شررکتهای چناملییی خارجی در کاورهای
فقیر میهی بر تهنولوژی یهسان یا تقریباً یهسان با آن چیزی است که در کاورهای
ثروتمنا مورد اسریفاده قرار میگیرد که به سطوح قاب قیاس بهرهوری من ر میشود.
وقیی این مسرئله با دسیمزدهای بهشات پایین درهممیآمیزد این نیی ه را میدها که
هزینههای واحا نیروی کار در تولیا در اقیصررادهای بهاصررطلاح نوظهور چین هنا
اناونزی و مهزیک در سرال  2114به ترتیا صرفاً  62 37 46و  43درصا از سطوح
دسریمزد ایالاتمیحاه بودنا 41.این امر باعث افزایش شرایا حاشریههای سود ناخالص
برای شررکتهای چناملییی واق در شمال میشود .ک هزینهی تولیا (که در قیمت
صادرات انعهاس مییابا) برای تیشرت تولیا شاه در سال  2111توسط پیمانهاری در
بنگلاد

که برای شرررکت سرروئای هانس و مورییز )H & M( 1کار میکرد 27

درصررا قیمت فرو

نهایی در اروپا بود و کارگران بنگلادشرری در ازای نیروی کار

خود صرررفراً چنارااز دریافت میکردنا .یک کارگر در کارخانه برای روزانه ده تا
1 Hennes & Mauritz
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دوازده ساعت کار  1.36یورو دریافت میکرد 42.اضافهبها (یا حاشیهی سود ناخالص)
بر آی فونی که در چین سرررهم میشررود در سررال  2111بیش از  64درصررا
گسریر

بود43.

حاشریهی سرود ناخالص ملازم با آربییراژ نیروی کار جهانی به جهانیسازی

سرری تولیا من ر شراه اسررت در حالی که سرهم جهان از اشریغال صررنعیی واق در
اقیصرادهای در حال توسعه (از جمله اقیصادهای نوظهور) از  12درصا در سال 1181
به  83درصا در سال  2112افزایش

مییابا44.

امروزه بخش بزرگ و سرریعاً رو به رشای از تولیا در قالا قرارداد طول بازو1
(قرارداد با شررکای مسریق ) یا آنچه تحت عنوان شیوههای ایرسهامی تولیا شناخیه
میشررود (همچون اجارهی درازمات  2صرراور پروانه  3امییازدهی 4و قراردادهای
مایریت خامات) که نوعی حا وسرط را میان سررمایهگذاری مسریقیم خارجی توسط
شرررکتهای چناملییی و ت ارت واقعی تاررهی میدهنا به پیرامون برونسررپاری
میشود .در سال  2111رو های ایرسهامی تولیا بیش از  2تریلیون دلار فرو

ای اد

کردنا41.

برا وجود این تمام تولیا زن یرهی ارز

با بهرهگیری از هزینههای واحا نیروی

کار پایین در جنوب جهان شرره پیمانهاری یا شرریوههای ایرسررهامی تولیا به خود
نمیگیرد .بخش اعیم آن در قالا سرررمایهگذاری مسرریقیم خارجی سررنییتر توسررط
شرررکرتهرای چناملییی رخ میدها .تنها در سررال  2113عایای ایالات میحاه از
سرمایهگذاری خارج از کاور در شرکتهای خارجی سهام اوراق قرضه و ایره بال
بر  773.4میلیارد دلار بود در حالی که پرداختهای ایالاتمیحاه در قبال دیون خود
به سررمایهگذاری خارجیها در ایالاتمیحاه فقط به مبل  164.1میلیارد دلار میرسیا
1 Arms-length contracting
2 Leasing
3 Licensing
4 Franchising
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کره بره سررود خرالص تقریبراً  211میلیرارد دلار (برابر با حاود  31درصررا از ک
سرررمایهگذاری خالص داخلی خصرروصرری آمریها در آن سررال) ان امیا .این امر فقط
مارهلات مربوط به جذب سرمایهی مازاد را شیاب میبخایا 46.همانطور که باران و
سوئیزی در سال  1166در سرمایهی انحصاری نوشینا «سرمایهگذاری خارجی به جای
این که منفذی برای مازاد تولیاشرراه در داخ باشررا کارآماترین وسرریله برای انیقال
مازاد تولیا شاه در خارج به کاور سرمایهگذار است .البیه در این شرایط بایهی است
که سرمایهگذاری خارجی نهتنها به ح ماه جذب مازاد کمهی نمیکنا بلهه آن را
وخیمتر

میسازد»47.

عوام دیگری نیز به انیقال ارز

از کاررورهای در حال توسعه وارد میشونا از

جمله فرار سررمایه از جنوب جهان که در سال  2112بیش از  1.7تریلیون دلار تخمین
زده ش را 48.بهراسرریی هر شرره از تراکنش مالی میان شررمال و جنوب جهان شررام
عنصرری از آنچه مارکس «سرود حاصر از خل یا» مینامیا یا دزدی صاف و ساده
است که روابط نامیوازن قارت را منعهس میکنا 41.همانطور که نورفیلا مینویسا
مالیه «راهی است تا کاورهای ثروتمنا درآما را از باقی اقیصاد جهان به جیا خود
بریزنا» 11.گزارشری در سرال  2111توسرط مرکز اقیصاد کاربردی داناهاهی اقیصاد
نروژ و یهپارچگی مالی جهانی مبینی بر ایالاتمیحاه تخمین میزنا که م موع انیقال
مناب از کارورهای در حال توسرعه (مسیق از نق و انیقالات پنهان ملازم با مبادلهی
نابرابر) که بسریاری از آنها ایرقانونی اسررت تنها در سررال  2112بال بر  2تریلیون
دلار میشاز که اگر برآورد تقلا درون سیاههها در نیر گرفیه شود تا  3تریلیون دلار
بالا

میرود11.

شررماری از مطالعات برای برآورد میزان انیقال ارز

پنهان به علت روابط تبادل

نابرابر میان جنوب و شمال جهان که در نیی ه کاورهای شمال «نیروی کار بیشتری
در ازای نیروی کار کمتر» دریافت میکننا ان ام شرراه اسررت 12.یک رویهرد که
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اقیصراددان کانادایی گرنوت کولر 1پیاگام آن بود از دادههای برابری قارت خریا2
( )PPPاسیفاده کرد تا ناان دها که چهگونه نیروی کار گن اناهشاه در محصولات
صرادراتی از جنوب جهان -با توجه به تفاوت نرخ تبادل اسمی و واقعی -نمیتوانست
آن نیروی کار را از منیر قارت خریا محلی در اقیصراد نوظهور منعهس سازد.

ارز

به بیان جیسون هیه  3در تقسیم:

رو

کولر عبارتسرت از محاسربهی تفاضر میان نرخ اسمی و نرخ واقعی تبادل

(یعنی تصررحیحشرراه از منیر قارت خریا) برای اجناس ت اری .به عنوان ماال نرخ
تبادل اسمی  1:11را میان دلار آمریها و روپیهی هنا فرض بگیریا .اکنون تصور کنیا
که هنا اجناسری را به ارز

 1 111روپیه برای ایالاتمیحاه میفرسرریا و  21دلار در

عوض دریافت میکنا .این مبادله کاملاً برابر اسررت .یا لااق چنین به نیر میرسررا.
ماره اینجاسرت که نرخ مبادلهی اسمی ارز واقعاً دقی نیست .در هنا با  11روپیه
میتوان اجناس بسریار بیایری را خریا تا با  1دلار معادل آن [در ایالاتمیحاه] .برای
ماال شرایا قارت خریا آن به 2دلار نزدیکتر باشا .بنابرین نرخ مبادلهی واقعی ارز
از لحار قارت خریا  1:21اسرت .این قضیه باان معنی است که وقیی هنا اجناسی را
به ارز

 1 111روپیه به ایالاتمیحاه میفرسریاد در واق از لحار ارزشی که 1 111

روپیه میتوانسررت در هنا خریااری کنا معادل با ارسررال ارز

 41دلار بود .و با این

حال هنا فقط  21دلار در عوض دریافت میکرد که در واق فقط  111روپیه میارزد.
به عبارت دیگر به خاطر کژدیسررگی میان نرخ مبادلهی واقعی و اسررمی هنا  21دلار
1 Gernot Köhler
2 Purchasing Power Parity
3 Jason Hickel
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( 111روپیه) بیش از آنچه دریافت میکرد میفرسیاد .یک صورتبنای از قضیه این
اسررت کره اجنراس صررادراتی هنا بیشتر از قیمت خود در بازار جهانی میارزنا.
صررورتبنای دیگر این اسررت که دسرریمزدی که نیروی کار هنای میگیرد کمتر از
ارزشی است که تولیا

میکنا13.

باینترتیا نیایج ت ربی کولر با تهیه بر  PPPرا میتوان سررن های تقریبی از
انیقال ارزشری دانست که در کاورهای جنوب (کاورهای ایرعضو سازمان همهاری
و توسرعهی اقیصرادی )]OECD[ 1تولیا میشود اما به واسطهی آنچه اقیصاددانان
مبادلهی نابرابر مینامنا به جیا کاررورهای شررمال ( )OECDمیرود .او به این
طری قادر بود تخمین بزنا که چنین انیقال ارزشی تنها در سال  1111به  1.71تریلیون
دلرار بال میشررا که زیانی را معادل تقریباً یکچهارم از ک تولیا ناخالص داخلی
کاررورهرای ایر OECD-برازنمایی میکنا 14.گرچه چنین برآوردهای ت ربی از
شماری جهات مورد شک و شبهه هسینا اما تردیا اناکی میتوانا در رابطه با واقعیت
بنیادین یا ح م «رانت امپریالسیی» وجود داشیه

باشا11.

بنا به ادعای جان اسمیت « 2جریانهای وسی ارز

از جنوب به شمال» مرتبط با

مبادلهی نابرابر «در آمار راج به تولیا ناخالص داخلی ت ارت و جریانهای مالی از
نیرها پنهان میگردنا» دقیقاً باینخاطر که ارز

تولیا شاه در جنوب به «قبضهی»

شرمال درمیآیا .تمام مناب درآما خواه دسریمزد خواه سود رانت یا بهره ناشی از
حاشیههای سود ناخالص هنگفت در تولیا جنوبی بهسادگی به عنوان ارز -افزوده در
شمال جهان به ثبت میرسنا و به تولیا ناخالص داخلی شمال اضافه

میشونا16.

1 Organization for Economic Cooperation and Development
2 John Smith
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سرود گزاف حاص از برونسپاری و سایر وسای قبضهی ارز

جهانی ماهلات

جذب سرمایهی مازاد را بیشتر تاایا میکنا .بخش عماهای از این رانت امپریالیسیی
به پناهگاههای مالیاتی خیم میشود و به وسیلهای برای انباشت ثروت مالی میمرکز در
شرمار کوچهی از شرکتها و افراد ثروتمنا بال میگردد در حالی که تا حا زیادی
از فراینا پیوسیه و بیش از پیش ماه ساز تولیا سرمایهگذاری و رشا در ایالاتمیحاه
و سایر مل امپریالیسیی جاا شاه است 17.پس ماه کلی رکود که با ظرفیت بیش از
حا بیهاری رشررا آهسرریه افزایش نابرابری و بحرانها و حبابهای مالی دورهای
ماخص میشود رو به وخامت میرود.
امین ادعا میکرد که رانت امپریالیسرریی دو مؤلفهی میمایز دارد :نخسررت رانت
حاصر از اسیامار امپریالیسیی نیروی کار جنوب .دوم تخلیهی مناب طبیعی از جنوب
و نقض حاکمیت آن در این راسریا توسرط شرکتهای چناملییی و دول امپریالیسیی.
اگرچه نخسیین شه رانت امپریالیسیی -لااق اصولاً -از منیر ارز

قاب اناازهگیری

بود اما از آنجا که دومین شه رانت به ارز های مصرفی (و تصاحا موهبتهای
رایگان طبیعت توسررط سرررمایه) مربوط میشررا و نه به ارز مبادله قاب اناازهگیری
نبود 18.با این حال امین اصررار داشرت که مارکس راههایی را برای در

تناقضات

زیستمحیطی و امپریالیسم زیستمحیطی فراهم کرده بود.
امپریالیسرم درگیر نبرد عییمی برای کنیرل مناب اسیراتژیک میشود .تخمین زده
شراه است که ارتش ایالاتمیحاه تقریباً  16درصا از بودجهی پایهی خود را مسیقیما
تنهرا برای حفراظت از مناب جهانی نفت خرج میکنا 11.همانطور که مگااف تأکیا
داشرت به دشرواری میتوان در میزان ارتباط میقاب مناف نیامی و مناب طبیعی ااراق
کرد .هژمونی نیامی نقای کلیای در تمام مسائ مربوط به تضمین قلمرو اقیصادی و
مناب اسیراتژیک ایفا میکنا.
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شرکتهای چناملییی پیونا ناگسسینی با قارت مالی و سیاسی-نیامی دول خاصی
دارنرا کره در آنهرا مسرریقر هسررینا .باون قارت آن دولتها حیی برای لحیهای
نمیتواننرا به وجود خود ادامه دهنا و توانایی آنها برای ماررارکت مؤثر در رقابت
بینالمللی به آن بسیگی دارد .در مورد صا شرکت ایرمالی برتر در جهان سه چهارم
از آنها فقط در شش کاور اقامت دارنا :ایالاتمیحاه انگلسیان فرانسه آلمان ژاپن
و سوئیس .بنا به گفیهی نورفیلا

آنچه شررکیی امپریالیسیی را میمایز میسازد اناازه یا موفقیت رقابیی آن یا حیی
اهمیت جهانی آن بهعنوان تولیاکنناهی اصرلی اجناس یا خامات نیست گرچه االا
با توجه به مزایایی که از آنها برخوردار است شرکیی بزرگ خواها بود .آنچه این
شررکت را میمایز میسازد حماییی است که از دولت-ملیی قارتمنا در اقیصاد جهانی
دریافت می کنا و هر مزایایی که در اخییار دارد چون در آن دولت امپریالیسیی واق
شراه اسرت و با آن همسان میگردد .به همین ترتیا آنچه دولت امپریالیسیی را از
منیر اقیصررادی میمایز میکنا توانایی آن برای اعمال قارت در اقیصرراد جهانی از
جانا شرکتهای سرمایهداری «ملی» خود

است61.

آخرالزمان
امروزه امپریالیسرم در مقاصرا خود بیش از هر زمان دیگری تهاجمی و لگامگسیخیه
اسررت 61.در دورهی کنونیِ افول هژمونی ایالاتمیحاه و همچنین افول اقیصررادی و
زیسرتمحیطی رژیم دلار-نفت-پنیاگون که توسط ک سهگانهی ایالاتمیحاهاکانادا
اروپا و ژاپن پارییبانی میشود تمام قارت نیامی و مالی خود را برای کسا مزایای
ژئوپلییک و جئواقیصررادی اعمال میکنا 62.هاف عبارتسررت از انقیاد باز هم بیشتر
کارورهایی که در قعر سرلسلهمراتا جهان قرار دارنا در حالی که موانعی برسر راه
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اقیصادهای نوظهور قرار میگیرد و تمام دولتهایی که قواعا نیم مسلط را نقض کننا
سرنگون میشونا .تضادهای درون-کانونی در آن سهگانه به وجود خود ادامه میدهنا
امرا فعلاً نه فقط به دلی زور بلامنازع ایالاتمیحاه بلهه همچنین در نیی هی در

نیاز

در کانون به مهار چین و روسیه  -که تهایا مهیبی برای نیم امپریالیسیی االا قلمااد
میشرونا  -سرکوب میگردنا .در چین و روسیه به دلای تاریخی میفاوت اما مرتبط
سرمایهی انحصاری-مالی جهانی فاقا آن اتحاد مسلط با سرمایهداران ملی درون اقیصاد
سریاسری آنها اسرت که در سرایر کارورهای بریهس 1حضور دارد .در عین حال
اتحادیهی اروپا دچار نابسرامانی اسررت و به دلی رکود اقیصررادی و بیثباتی ناشرری از
واکنشها به حملات امپریالیسریی در مناط م اور بهویژه خاورمیانه و شمال آفریقا
گرایشهای مرکزگریزی را در تقاب با گرایشهای مرکزگرا ت ربه میکنا.
در این شرررایط زن یرههای عرضررهاارز

جهانی همراه با انرژی مناب و مالیه

هرچه بیشتر از منیر نیامی-اسیراتژیک نگریسیه میشونا .هژمونی بیثباتی در مرکز
این نیم جهرانی درهم تنیاه قرار دارد که دژ امریها بر اروپا و همچنین ژاپن تحمی
میکنا .امروزه ایالاتمیحاه یک اسرریراتژی سررلطهی تمامعیار را دنبال میکنا که
هاف از آن نه تنها سررلطهی نیامی بلهه همچنین سررلطهی تهنولوژیک مالی و حیی
«سلطهی انرژی» جهانی استز در برابر پسزمینهای از فاجعهی سیارهای قریاالوقوع و
نابسامانی اقیصادی و

سیاسی63.

در این شررایط رو به زوال گرایشهای نوفاشیسیی بار دیگر ظهور کردهانا و در
مقرام ائیلاف میان سرررمایهی بزرگ و لایههای پایینی ارت اعی طبقهی میوسررط که
بهتازگی بسیج شاه است مسیمسک طبقاتی نهایی سرمایهی انحصاری-مالی را تاهی
میدهنا 64.نولیبرالیسرم به شره روزافزونی در نوفاشریسم اداام میشود که عنان از
نژادپرسریی و ناسریونالیسرم کینتوزانه برمیدارد .جنبشهای صلح ضاامپریالیسیی در
1 BRICS
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بخش اعیم کانون سرمایهداری حیی در بسیر احیای چپ رو به نقصان رفیهاناز امری
که بار دیگر مسئلهی امپریالیسم اجیماعی را مطرح

میکنا61.

البیه این وضعیت از جهاتی بسیار آشنا است .همانطور که مگااف اشاره کرد

نیروهای مرکزگریز و مرکزگرا همیاه در کانون فراینا سرمایهداری در کنار هم
وجود داشرریرهانا .گاهیاوقات یهی از آنها و گاهیاوقات دیگری تفوق مییابا .در
نیی ره دورههای صررلح و هماهنگی در تناوب با دورههای ناهماهنگی و خاررونت
بودهانا .عموماً مهانیسررم این تناوب شررام هر دو اشررهال اقیصررادی و نیامی مبارزه
میشود .نیرومناترین قارت پیروزمنا از مهلهه به در می آیا و بازناگان را م بور به
تسلیم میکنا .اما توسعهی نامیوازن به زودی چیره میشود و دورهای از ت ایا مبارزه
برای هژمونی به ظهور

میرسا66.

برا این حال امپریالیسررم میأخر ناررانگر نقطهی پایان تاریخی برای نیم جهانی
سررمایهداری است که بر فاجعهی سیارهای یا سرآااز انقلابی جایای گواهی میدها.
وضررعیت اضررطراری نیام سرریارهی زمین فوریت جایای به نبرد جمعی دیرینه برای
«آزادی به طور کلی» میبخاررا 67.نبرد گسرریردهتر انسررانها بایا بر اسرراس مقاومت
مسرریمر انقلابی کارگران و خل ها در جنوب جهان بنا شررود که هاف آن در وهلهی
نخسرت و مهمتر از همه سرنگونی امپریالیسم به ماابه میهر جهانی سرمایهداری است.
کار در کاورهای کانونی نمیتوانا آزاد باشا مگر اینکه کار در کاورهای پیرامون
آزاد شود و امپریالیسم ملغا گردد 68.آنچه مارکس سوسیالیسم مینامیا یعنی جامعهای
مبنی بر توسرعهی پایاار انسانی فقط میتوانا در سطح جهانی ساخیه شود .تمام روابط
اسرریامارگرانه تن نیرانه و منزجرکنناه بایا از بین برونا و باررریت بایا بالاخره با
حواسی هایار با روابط خود با نوع بار و وحات خود با کرهی زمین روبرو

شود61.
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یادداشتها
 1ای .لنین امپریالیسرم :بالاترین مرحلهی سررمایهداری (نیویور  :انیرناسیونال  .)1131عنوان جزوهی
لنین هنگامی که در سال  1117منیار شا امپریالیسم :آخرین مرحهی سرمایهداری بود .نک.
V. I. Lenin, Selected Works in Three Volumes (Moscow: Progress, 1177),
641–41, 811.
وییولا کولا ( )Witold Kulaمورخ لهسریانی در سال  1163با تأکیا بر این واقعیت نوشت« :تفاوت
رو شرناخیی بنیادینی میان این فرمولبنایها وجود دارد .قیا «جایاترین [آخرین] مرحله» به گذشیه
ارجاع میدها  ...در حالی که قیا «بالاترین مرحله» چیزی بیشتر درمورد آیناه نیز میگویاز یعنی در
آیناه هیچ «مرحلهای بالاتر» از این یهی وجود نخواها داشت.
Kula quoted in John Bellamy Foster and Henryk Szlajfer, introduction to
The Faltering Economy (New York: Monthly Review Press, 1184), 21.
لنین در همین راسیا عموما در مین اصلی جزوهی خود به امپریالیسم به عنوان «آخرین فاز» یا «آخرین
مرحله» سرمایهداری اشاره میکنا که در تطاب با عنوان فرعی اثر رودولف هیلفردین

یعنی سرمایهی

مالیه :آخرین فاز سرمایهداری است.
Lenin, Imperialism, 78, 81–82, 88, 12.

2

لنین در مقالهی خود در اکیبر  1116به نام «امپریالیسرم و انارقاق در سروسیالیسم» برای اولین بار بر
اسراس آنچه سررشرت «رو به موت» سررمایهداری در اوای قرن بیسیم میدانست تأکیا اصلی را بر
مفهوم امپریرالیسررم بره عنوان بالاترین مرحله در تقاب با جایاترین یا آخرین مرحله نهاد .این امر به
توضیح تغییر بعای در عنوان جزوهی او پس از اولین انیاار در سال  1117کمک میکنا.
V. I. Lenin, Collected Works, vol. 23 (Moscow: Progress, 1164), 111–21.
سرمیر امین در پاسرخ به لنین نوشریه است که «امپریالیسم یک مرحله از سرمایهداری یا حیی بالاترین
مرحلهی آن نیست :از آااز در ذات گسیر

سرمایهداری قرار دارد».

Samir Amin, “Imperialism and Globalization,” Monthly Review 13, no. 2
(June 2111): 6.
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با این حال لنین از این اصرطلاح به معنایی دوگانه اسیفاده میکرد تا هم به امپریالیسم به طور کلی که
به سرآااز سرمایهداری بازمیگردد و هم (به شهلی میمرکزتر) به آنچه در زمان او «نوامپریالیسم» یا
مرحلهی امپریالیسیی (انحصاری) سرمایهداری نامیاه میشا ارجاع دها.
Lenin, Imperialism, 13–14, 81, 88, 11.

3

برای کسرانی که فهر میکننا امپریالیسم لنین اثری لحیهای بود نگاه به بیش از  711صفحه یادداشت
حاوی چهیاههایی از  148کیاب و  232مقاله به زبان انگلیسرری فرانسرروی و آلمانی که او در تاار
برای نوشین این کیاب برداشیه بود سودمنا است .نک.
V. I. Lenin, Collected Works, vol. 31 (Moscow: Progress, 1168), 21.
Rudolf Hilferding, Finance Capital (London: Routledge, 1181); Rosa

4

Luxemburg, The Accumulation of Capital (New York: Monthly Review
Press, 1111), Nikolai Bukharin, Imperialism and World Economy (New York:
Monthly Review Press, 1121).
اوتسرا و پرابهات پاتنایک اشراره میکننا که اگر چه [تحلی لوکزامبورگ] از بسیاری جهات مهم
تحلی بعای لنین اسررت تأکیا او بر امپریالیسررم در درجهی اول به عنوان عام ویرانی و جذب مناط

خرارجی پیارراسرررمرایهداری نیریهی او را درمورد امپریالیسررم «بهماابه رابطهای پایاار تحت لوای
سرمایهداری» تا حا زیادی تضعیف میکنا.
Utsa and Prabhat Patnaik, A Theory of Imperialism (New York: Columbia
University Press, 2117), 87.
Lenin, Imperialism, 81.

1

لنین در رابطه با اشرررافیت کارگری اصرررار داشررت که «قاررر بالایی ممیاز پرولیاریا در کاررورهای

امپریالیسیی تا حای به بهای صاها میلیون نفر در مل [به اصطلاح] ایرمیمان زناگی میکنا» (م موعه
آثرار م لرا  23ص( .)117 .توجره :لنین در حین تمایز میان مل میمان و ایرمیمان نق قولهای
دهاریناکی را پیرامون اولی بیان میکنا و آن را هماننا سنت سوسیالیسیی به عنوان حسنتعبیری برای
سرمایهداری در نیر میگیرد ).برای مبنای تاریخی تحلی لنین از اشرافیت کارگری نک.
Eric Hobsbawm, “Lenin and the ‘Aristocracy of Labor,'” in Lenin Today,
ed. Paul M. Sweezy and Harry Magdoff (New York: Monthly Review Press,
1171), 47–16.
I. Lenin, Selected Works in Three Volumes, vol. 3 (Moscow: Progress, 1171),

6

246, 372–78.
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تحلی لنین از امپریالیسرم االا به نیریهی سرادهانگارانهای از مازاد اضافی در دولتهای سرمایهداری
 نمونهای را از این.پیاررفیه و صادرات سرمایه که ریاه در مصرف کمیر از حا دارد تبای شاه است
:نفسیر بیش از حا خامانایاانه از لنین میتوان در کیاب تأثیرگذار ذی یافت
Bill Warren’s influential Imperialism: Pioneer of Capitalism (London:
Verso, 1181), 11–83.
.برای نقا قارتمنای از این دیاگاه سادهانگارانه نک
Prabhat Patnaik, Whatever Happened to Imperialism and Other
Essays (New Delhi: Tulika, 1111), 81–111.
7

S. Stavrianos, Global Rift (New York: William Morrow and Company,

1181), 623–24.
8

Mark Blaug, “The Economics of Imperialism,” in Economic Imperialism,

ed. Kenneth E. Boulding and Tapan Mukerjee (Ann Arbor: University of
Michigan Press, 1172), 142–11; Benjamin J. Cohen, The Question of
Imperialism (New York: Basic, 1173), 11–141; Barrington Moore, Jr., The
Causes of Human Misery (Boston: Beacon, 1172), 117–32; Robert W.
Tucker, The Radical Left and American Foreign Policy(Baltimore: Johns
Hopkins University Press, 1171).
1

Harry Magdoff, The Age of Imperialism (New York: Monthly Review

Press, 1161); Harry Magdoff, Imperialism: From the Colonial Age to the
Present (New York: Monthly Review Press, 1178).
برای نارانهای از اینکه مگااف در اسیفاده از آمار اقیصادی چقار زبردستتر از منیقاین خود بود

11

.نک
“A Technical Note,” in Imperialism, 11–14.
11

Magdoff, The Age of Imperialism, 18–11.

12

Ernest Mandel, introduction to his planned Critique of Political Economy,

vol. 1, Karl Marx (London: Penguin, 1176), 27–28; John Bellamy Foster, “The
Imperialist World System,” Monthly Review 11, no. 1 (May 2117): 1–16.

35

امپریالیسم متأخر

 سرمایه در نیر6  و1 سرمیر امین تصرور میکرد که اثر او به طیفی از مسائ که مارکس برای م لا
داشت میپردازد اما نه آنطور که مارکس در میانهی قرن نوزدهم به آنها روی میآورد بلهه در رابطه
. نک.با اواخر قرن بیسیم و اوای قرن بیست و یهم
Samir Amin, Modern Imperialism, Monopoly Finance Capital, and Marx’s
Law of Value (New York: Monthly Review Press, 2118), 131–31.
13

Magdoff, Imperialism, 231; Bernard Baruch, foreword to The Revolution in

World Trade and American Economic Policy, Samuel Lubell (New York:
Harper, 1111), xi; Magdoff, The Age of Imperialism, 182.
14

Magdoff, Imperialism, 261–61.

11

Magdoff, Imperialism, 111–11; Magdoff, The Age of Imperialism, 67–113;

Harry Magdoff, Globalization: To What End? (New York: Monthly Review
Press, 1112), 17–21.
16

Stavrianos, Global Rift.

.در باب «تباهی یا انقلاب» نک
Karl Marx and Frederick Engels, Marx and Engels and the Irish
Question (Moscow; Progress, 1171), 142.
Prabhat Patnaik, “Whatever Happened to Imperialism?,” Monthly

17

Review 42, no. 6 (November 1111): 1–14.
18

Andre Gunder Frank, “The Development of Underdevelopment,” Monthly

Review 18, no. 4 (September 1166): 17–31; Harry Magdoff, “A Note on the
Communist Manifesto,” Monthly Review 11, no. 1 (May 1118): 11–13,
reprinted in this issue.
11
Bill Warren, “Imperialism and Capitalist Industrialization,” New Left
Review 181 (1173): 4, 43, 48, 82; Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism,
48.
وارن برخلاف بسریاری از نیریه پردازان مارکسریست بعای از نقش لنین در ظهور نیریهی وابسیگی
. نک. آگاه بود1111 در کنگرهی دوم بینالمل کمونیسیی در سال
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Warren, Imperialism: Pioneer of Capitalism, 17–18; Research Unit for
Political Economy, “On the History of Imperialism Theory,” Monthly
Review 11, no. 7 (December 2117): 42–11.
ادعای وارن مبنی بر اینکه از نیر مارکس امپریالیسرم نقش سرازناهای در رابطه با صرنعییسازی ایفا
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 و در عوض تصمیم گرفت که تحلی نوکلاسیک هزینههای-امپریالیسرم همسران انگاشیه بود رها کرد
.مبادلاتی را بهعنوان توضیحی کافی برای رشا شرکتهای چناملییی جایگزین آن کنا
Giovanni Arrighi, The Long Twentieth Century (London: Verso, 1114), 218–
11, 231–43.
21

Michael Hardt and Antonio Negri, Empire (Cambridge, MA: Harvard

University Press, 2111), 178, 234, 332–31; Thomas L. Friedman, The World Is
Flat (New York: Farrar, Strauss, and Giroux, 2111); Francis Fukuyama, The
End of History and the Last Man (New York: The Free Press, 1112).
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Ellen Meiksins Wood, “A Manifesto for Global Capitalism?,” in Debating
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