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یابهشودداریمیایازثروتیابهصورتپولنگاهکندیعنیبخشعمدهاستفادهمیداریدروجهکلینظامیاستکهازپولسرمایه

برایاینکهایننظامکاربکندضروریاستکهارزشپولدر .هایمالیشودـمثلداراییمیهاییکهبهشکلپولبیانصورتدارایی

نهفقطپولدیگریکشکلبیانسقوطنکند،درغیراینصورتمردمازحفظپولخودداریخواهندکردودرنتیجهمقابلارزشکاالها

 .مبادلهباشدیتواندیکوسیلهثروتنیستبلکهحتینمی

تنهاکارنهکوشدارزشپولباثباتباشد.یکراهآنحفظارتشعظیمیازنیرویمتعددمیهایهاوشیوهداریبهشکلدرنتیجه،سرمایه

شودنرخمزددرآنجوامعپایینونهفقطباعثمی«ازراهدور»درکشورهایمتروپلبلکهحتیدرجهانسوماست.اینارتشذخیره

اولیهکمهزینهدرنتیجه احتمالکشورهایمتروپلهماثرمیترباشدبلکهحتیرویمزدپولیکارگراندریتولیدمواد گذاردکهبا

 .چنانخواهانمزدهایباالترباشند،درمعرضخطربیکاریهستندسوم،اگرهمحرکتسرمایهبهکشورهایجهان

مزدخودیقیمتمواداولیهویپیرامونیکافینیست.حتیاگرافزایشخودبهکشورهاوجوداینارتشذخیرهدرکشورهایمتروپلودر

ترشدنتقاضابیشیانباشتسرمایهوهرچهکمیابدرنتیجهپولیبهخاطروجوداینارتشذخیرهاتفاقنیفتدقیمتبعضیازکاالهای

کردنتقاضابرایاینمحصوالتدرخارجازدتاحدودیبامحدودترخواهدشد.خطریکهاینفرایندبرایارزشپولداربیشهابرایآن

 .[I]("ضدتورمدرآمدی"ترشدهاست)یعنیباتحمیلازقدرتخریدعمومیکمکشورهایمتروپلوازطریقکاستن

شودتولیدمیازقدرتخریدعمومیوبرایبیرونکشیدنمازادیکهدرکشورهایپیرامونیواربرایکاستنازنگاهتاریخیدوابزارنمونه

ـواینیعنیانهدامتولیدکنندگانخردبا«زهکشیثروت»گویندمیشودکهاقتصاددانانضداستعماریهندیبهآنکارگرفتهمیبه

یکارزدایی(یعنیفرایندیکهارتشذخیرهصنعتگویندبهاینفرایندمیداریمتروپل)کههماننویسندگانکشورهایسرمایهوارداتاز

«امپریالیسم»استکهبهآنگیردچیزیداریرادربرمییجهانخارجازمرکزسرمایهاینترتیباتکههمهازراهدورراایجادکرد.کل

امپریالیسمبااستعماربهپایانمی اهمیتنمیگوییم. وقتیکهثباتشودترمیداریبیشاشبامالیکردننظامسرمایهرسدبهعکس،

 .(ایمشاهدبوده [II]گذاریتورمهایاخیردراجرایهدفدرسالآید)وسواسیکهجاگیردرمیارزشپولبهصورتیکهدفهمه

استعماریدستاندرکارانوحتیدردورهیآموزشاقتصادحتیبرایطورکلیدرعرصهایازترتیباتبهعنوانمجموعهامپریالیسمبه

جانمیناردکینزدرکتاب هایقبلازسخنگفتکهدرسال«الدورادویاقتصادی»از«صلحآمدهایاقتصادیپی»نامرییباقیماند.

ازدسترسیاروپابه .آنبودولیاشارهنکردکهاینالدورادوبرچارچوبامپریالیسماستواربودجنگاروپانماد ـکه«دنیایتازه»غذا

اینالدورادویاقتصادییمهمیازهازهکشیکردپرداختشدـجنبهمستعمرههاونیمهازمستعمرهطورعمدهبامازادیکهانگلیسبه



محلیصنایعهاکهباعثنابودیهاونیمهمستعمرهیصنعتیبهمستعمرهشدهساختهوصدورکاالهای«زهکشیثروت»بود،یعنیهمان

 .(1زدایی()دراینجوامعشد)صنعت

سازی،عجینجهانییادواروازجملهدرعصرداریدرهمهنیست.بهضرورتباسرمایهیتاریخیامپریالیسمولیمحدودبهچندپدیده

 .شدهاست

1 

راعلتاصلیریکاردونرخبازدهنزولیدرکشاورزیاند.معروفاستکهواهمهداشته«نزولینرخبازده»هاهمیشهازدورنمایاقتصاددان

بهنفعکشاورزیتغییرمیداردرنرخچنینتغییرادامهدارنرخسودوهمکاهشادامه کندودرمبادلهبینصنعتوکشاورزیکهدایماً

تربهانست.حتیکینزدرکتابشکهپیشدنخواهدبود،میپذیررسدکههیچگونهرشدیدیگرامکاننهایتهمبهیکحالتایستاییمی

شودـاگرجنگاینالدورادویاقتصادیمیزدنبهاعتقادداشتکهنرخبازدهنزولیدرتولیدموادغذاییباعثلطمهایمآناشارهکرده

صنعتیوکشاورزیبرخالفانتظارتهابهواقعیتنپیوستند.نرخمبادلهبینمحصوالکدامازاینواهمههیچچنیننکردهباشد.بااینهمه،

کاهشیافتهاستولیاینرشدکممیزانرشدتحتنظامسرمایهعلیهبخشکشاورزیتغییرکردودرحالیکه بهخاطرترداریاخیراً

نیست.)«بازدهینزولی»یتریکهنتیجهسودکم درعینحال2باشد، بهاینیسرمایهکشورهایپیشرفته( برایبرآوردنجاداریتا

 توانتوضیحداد؟گونهمیواقعیتراچهایکهکینزداشت،مشکلیندارند.اینتناقضبینواهمهوخودبرخالفنگرانینیازهایغذایی

برخوردیزمینبدونشکیکواقعیتعینیاستکهبایدبهآناست.محدودیتاندازهصرفاًیکاسطوره«بازدهینزولی»توانگفتنمی

هاییکهطبیعیبلکهواحدهایمفیدومؤثریعنیازطریقفناوریترشودـنهازنظرکمیتتواندبیشیزمینمیود.البتهکهاندازهش

یمحصولدرسالراآبیاریکهبرداشتچندبارههایویژهبراینمونهگذاریکندیاازطریقسرمایهترمیمحصولرابیشمیزانبرداشت

یزمیندرهایاندازهمحدودیتیقینعملیاست.ولیدرنبودآن،به«یزمینترشدناندازهبیش»دیگرکند.بهعبارتمیپذیرامکان

خواهدشد.ترگفتبیشمحصوالتکشاورزیبهزبانیکهکینزمی«یواقعیهزینه»تقاضاترخواهدشد.یعنیباافزایشگذرزمانبیش

اینمحصولدرگذرزمانبههمراه [III]یها،بهایعرضهدیگردادهیکمیزانمشخصمزدپولیوبهایپولیاینبدانمعناستکهبرای

کند.اینمشکالتبهخاطرنرخجدیایجادمیداریمشکالتترخواهدشد.چنینافزایشیدربهایعرضهبرایسرمایهتولیدبیشافزایش

دورنمایدرازمدتمربوطهابهآید.اینواهمهگفتپیشنمیگونهکهریکاردومیموقعیتایستاآننزولیسودویاچرخشیدرجهتیک

کاهدواینیکمشکلجدیوفوریبرایآیدازارزشپولمیهادرمیقیمتشود.افزایشبهایعرضههمینکهبهصورتافزایشمی

کاالهادرگذرزمانروندکاهندهخواهدداشتدیگرهیچدکهارزشپولبهزیانداریاست.اگرصاحبانثروتبهایننتیجهبرسنسرمایه

 .داردپولنگاهنمیاشرابهشکلکسثروت

دارینگاهداریثروتبهصورتکاالهاممکناستهزینهداشتهباشددرحالیکهنگاهممکناستاینگونهتصورشودکهازآنجاییکه

داریثروتممکناستاتفاقبیفتداگرانتظاراینعنوانشکلنگاهبهاینهزینهاستحرکتازپولبهسویکاالثروتبهصورتپولفاقد

رودکهچنینبایداتفاقبیفتدودرنتیجهانتظارمیحداقلیازتورمدربهایکاالقراراستاتفاقبیفتد)درواقعاینافزایشقیمتباشدکه

اگراینحداقلنرختورمبهدستداریثروتبهصورتکاالبیشنگاهیبشود(کهازهزینه نیامدنیباشد،درنتیجههیچانتقالترباشد.

 .افتادشکلثروتازپولبهکاالاتفاقنخواهد

اگربعضی ترباشدـبیشکاالداریثروتبهصورتینگاهافرادبراینگمانباشندکهنرختورمازهزینهبهدونکتهبایداشارهکنیم.اوالً

شودثروتبهشکلپولرابهشکلکاالتغییرخواهندداد.اینکارباعثمیداریهاشکلنگاهحتیاگراکثریتچنینفکرنکنندـآن

ثروتازشکلپولبهکاالراتجربهکنندچونانتظارشانداریتریشکلنگاهشودتاشماربیشقیمتآنکاالافزایشیابدوباعثمی

نداشتهباشدکهقیمتکاالکاهشیفزایندههیچکسانتظارترشدهاست.امااگربهخاطرقیمتعرضهکاالبیشدربارهافزایشقیمت

تورمیشکلپولی یکفرایند نتیجه حذفمینگاهیابددر مهمداریثروترا و ثانیاً درمیانزمینکند. اینکه کشاورزیکلهایتر

شوند(طورمطلقثابتاست)درنبودابزارهاییکهباعثگسترشزمینمیبهیاینزمینایدارد.اندازهموقعیتویژههایاستواییزمین



برایسرمایهتوانندزنجیرهمیولی را اشازهمینجادرمناطقدیگرعملینیستواهمیتداریتولیدکنندکهتولیدشانایازکاالها

شود.درنتیجهاستواییتولیدمینیمهایکهدرانقالبصنعتیاولیهنقشمرکزیداشتدرمناطقاستواییومادهیخامـآید.پنبهمی

شوداستواییتولیدمیهایثابتایازمحصوالتکهدرزمینیزنجیرهیابدقیمتعرضهادامهمیهمینکهانباشتدرکشورهایمتروپل

 .تراستهرگونهنرخپایهبرایانتقالشکلثروتازپولبهکاالبسیاربیششودازییابد.تورمیکهناشیمشدتافزایشمیبه

داریپولنگاهشدنینیست.نظربهاینکهحتیبانقشپولبهبیانشکلیازثروتجمعطوراساسیاینگونهافزایشدرقیمتعرضهبه

عنوانبیانثروتحذفکند،کند،درنتیجههرچیزیکهپولرابهمیحداریپولبهصورتثروترامطربرایاهدافمبادالتیهمنگاه

سازد.بنابراین،اینگونهافزایشبهایغیرممکنمیکندودرنتیجهاقتصادیبراساسپولرایمبادلههمحذفمیعنوانوسیلهبهپولرا

برایحفظنظامطوراساسیباعرضهبه پدیدهیعنیافزایشقیمتداریاساسیاستکهاینسرمایهاقتصادپولیغیرقابلجمعاست.

هایحلراهداریاتفاقافتادهاستوبههمینخاطریاعصارسرمایهاستکهدرهمهعرضهنبایدخودراعیانسازد.وایندقیقاًچیزی

عمدتاًکهبازدهینهایینزولییکاسطورهبودبلکهاند.نهبهاینعلتنیامدهگاهبهواقعیتدرهایکینزیهیچبینیریکاردوییویاپیش

 .صورتواقعیتدرنیایدهابهداریطرقدیگریدرپیشگرفتتااینبهایندلیلکهسرمایه

باعث اینابزارهاستکه پدیدهمیامپریالیسمیکیاز تا نشاننمییقیمتعرضهشود را واقعهمانیفزایندهخود در کهدهد. طور

ایننهخواه وسیلهیمدید ابزارهایممکنبلکه یکیاز نمونهبهایاستکهتنها بهطور موردیسرمایهوسیلهوار داریبرایاینمنظور

نیستببینیمچراامپریالیسمبهکلاینمقولهدهد.بدگیرد.درنتیجهامپریالیسمدرواقعدرشکلپولیخودرانشانمیمیاستفادهقرار

 .شودمربوطمی

  

2 

بررسیکنیم بدهیداولبخشکشاورزیرا بعدبهصنایعاستخراجیبرسیمکهوضعاجازه اندازهتا هایزمینیثابتاشمشابهاست.

شودبهحدیهایمربوطمیشودویاباعثپیشرفتفناوریمیهاییکهباعثگسترشزمینگذاریاستواییمشکلینیستاگرسرمایه

جلوی ولیالزمهباشدکه بگیرد. را سرمایهافزایشبهایعرضه مناطقهایبخشگذارییاینکار آبیاریمصنوعیدر عمومیاست.

بکندـچونسازدتادولتاینکارراطورکهمارکساشارهکرد،ضروریمیسالـهمانیمحصولدراستواییبرایبرداشتچندباره

پذیرویاسودآور(امکان3فردیکهاغلبیکخردهتولیدکنندهاست)یهبراییکتولیدکنندهگذاریالزمبهحدیاستکمیزانسرمایه

حتی برایهاییکهباعثگسترشمیزانزمینمیفناورینیست. ریسکرا دهدـبهصورتپاکاهشمییخردهتولیدکنندهشودویا

ـشیوه تازه دولتقپژوهشهایکار تنها که دارد پراکندنگستردههاییالزم و انجام به )حتیوقتیبنگاهینتایجادر هایآناست.

میزاناعتباراتهابهتربشودمیزانجذبایننوآوریتواندباعثتولیدبیشپراکنندکهمیمیفراملیتیانواعبذرهایتازهراتولیدکردهو

 «یقابلقبولمالیه».ولیوقتیکهدولتبهخاطرپیرویکردنازاصلبیندمیهاییبستگیداردکهدولتتدارکایودیگردادهیارانه

استعمارزداییشاهدمحدودمی کشورهایاستواییقبلاز همانگونهکهدر بودجهشود، وقتیدولتکوشیدتا بهتوازنبودیم، اشرا

کسریبودجهدولتنبایدازـبهاینمعناکه«یپذیریمالمسئولیت»سازیشاهدآنهستیم،وقتیجهانیبرساندـوضعیکهدرتحت

بهسهدرصدتولیدناخالصداخلیبیش افزودنبرزمینبهصورتتورمدرمیترباشدـ تمایلدستدولتدیگرصورتنمیآید، گیرد.

کردـایناستکهازافزودنبریاقتصادوجامعهراکنترلمیگذارپسااستعماریکهدولتداریـبهغیرازدورهخوددرسرمایهخودبه

 .کندزمیناجتناب

بازتاببدهدبهیفزایندهخودجلوگیریازاینکهقیمتعرضه آیددرمیواربهصورتکاهشعملیتقاضابرایاینکاالهاطورنمونهرا

تقاضایپیش اگر عدمیآنبینیشدهحتی بدهد. افزایشنشان اینها به پدیدهافزایشتقاضایواقعی یقیمتعرضهمعناستکه

 .دهدبازتابنمییخودرافزاینده



یعنیافزایشنامید،می [IV]«تورمدرسود»گیرد.اولازطریقیکهکینزآنهاانجاممیکوششبرایکاستنازتقاضایواقعیبهدوصورت

هزینه سطحمعینیاز با مقایسه درآمددرقیمتدر و شیوهپولیکارگرانیپولیمزد و آنرا همچیزیاستکه ضدتورم»یدوم

یاولبرایارزشپولودرها.شیوهقیمتنامیدیعنیکاهشدرمزدپولیودرآمدپولیکارگرانبرایسطحمشخصیازتوانمی«درآمدی

 .آمیزاستمخاطرهنتیجهبرایثباتنظامپولی

خطریشودودرنتیجهبرایواحدهایپولیکشورهایمتروپلمدرسودمحلیمیکهتورتوانموقعیتیراتصورکردواقعیتداردکهمی

افتدکشورهایغیرمتروپلیاگروهیازکشورهایغیرمتروپلاتفاقمیهادرمقایسهبامزدپولیدرنداردـیعنیوقتیافزایشدرقیمت

یابد.ولیحتیایننوعمحلیکردنمتروپلکاهشمیکشورهایشاندرمقابلپولیواحدپولیدرنتیجهبههماننسبتنرخمبادلهو

کاهشمیتورمدرسودبهضرورتارزش منهدممیپولمحلیرا آندهدودرنتیجهنظامپولیمحلیرا تراستاینکهمهمچهکند.

یبهواحدپولیکشورهایمتروپلهمشودقیمتبعضیازکاالهاحتباعثمیحرکتازپولبهکاالهادرمیانشماریازاینکشورها

شود.درنتیجههرزمانکهاینتورمدرسودپیشبیایدآفرینافزایشیابدودرنتیجهبرایارزشپولدرکشورهایمتروپلهممشکل

یقیمتعرضهازبازتابداریـیعنیبهترینشیوهبرایجلوگیریکردنازتقاضایواقعیدرتحتسرمایهیمطلوببرایکاستنشیوه

افزایششانروبهاطمینانازاینکهتقاضایواقعیبرایکاالهاییکهقیمتعرضهفزایندهـدرواقعضدتورمدرآمدیاست.برایکسب

 .(4شود)ایازابزارهااستفادهمیمجموعهاستکاهشخواهدیافت،باکاستنازدرآمدهایپولیکارگران،از

عرضهباهایروزافزونحفظارزشپولدرکشورهایمتروپلباجلوگیریازبازتابقیمتکهکارگراندرکجا؟آیدامااینپرسشپیشمی

کارگرانکهمتقاضیآنکاالهای آنبخشیاز ضدتورمخاصهستندصورتمیتحمیلضدتورمدرآمدیبر عبارتدیگر، به گیرد.

هرحالاهدافموردنظردو.بهکارگراندرکشورهایمتروپلتحمیلشودویادرکشورهایپیرامونیویادرهردرآمدیممکناستبرای

گمانبهدستمی واقعیاستاگر اینغیر ولیکارگرانآید. درآمدیبرکارگرانکشورهایمتروپلتحمیلشود تورم اینضد کنیم

می آنبرکنار همهکشورهایپیرامونیاز ثباتاجتماعیمانند. بهکنار داردکهعکساینسرمایهچیز داریدرکشورهایمتروپلنیاز

توانگفتکهبشود.درنتیجهمییعنیسنگینیضدتورمدرآمدیتاجاییکهممکناستنصیبکشورهایپیرامونیجریاناتفاقبیفتد،

ضرورتضدسرمایه به کشورهایمتروپل کارداریدر بر را درآمدی کشورهایپیرامونیتحمیلمیتورم برگران حتی جمله از کند

 .(هاهایثابتدرآمدپولیبرایآنیعنیبهنرخ)شانافزایشیابدیمحصوالتشودقیمتعرضهبینیمیتولیدکنندگانخردیکهپیش

سرمایهیچهمرحلهاینکهدرباره اینمرحلهچهچیزسخنمیداریایاز اینکهدر یا اتفاقمیگوییمو اینافتدهایدیگریدارد

کندبدونتغییرماندهکارگرانکشورهایپیرامونیتحمیلمیضرورتضدتورمدرآمدیرابرداریکشورهایمتروپلبهواقعیتکهسرمایه

دارند«بازدهینزولی»هاییکهفعالیتداریکهحتییامپریالیسماست.دریکجهانمنحصراًسرمایهکنندهتعییناست.اینیکخصلت

بخشسرمایه ـداریاتفاقمیدر میافتد ریکاردو واژهیعنیهمانوضعیتیکه امپریالیسم»یگفت، تورممعنیخواهدبی« ضد شد.

هایتولیدیوطبقاتدیگروجوددارندکهبود.ولیوقتیدیگرشیوهداریتنهاشکلضدتورمدرآمدیخواهددردرونسرمایه [V]مزدی

داریمتروپلکههایاستواییدرمقابلسرمایهزمینطورکلیویادرمتفاوتیوجوددارندـبرایمثالدرکشورهایپیرامونیبهدرفضای

درمناطقدارای بُعدفضاییهمداردواینشودـدرآنصورتتحمیلضدتورمدرآمدییکشرایطاقلیمیمعتدلمشاهدهمیعمدتاً

 .شودبیانمی «امپریالیسم»کهاغلببااشارهبهبعدتازهاست

تحمیلترشدهاست.بهاینترتیب،نیازبهشدهاستضروتحفظارزشپولنیزبیشتردرشرایطکنونیکهسنگینیبخشمالیبیش

مپریالیسمنهاینکهمحوشدهازهمیشهمهمترشدهاست.اطورکلیوبرکارگراندرکشورهایپیرامونیبهویژهضدتورمدرآمدیبه

اند،ودرکشورهایمتروپلادغامشدهترشدهاست.اینکهبخشیازبورژوازیکشورهایپیرامونیباسرمایهبااهمیتباشدبلکهازهمیشه

گذشتهروبروهستندترازدارندواینکهکارگراندرکشورهایمتروپلباضدتورمدرآمدیبیشباال«رشد»اینکهبعضیازکشورهانرخ

بایدها،داریکنونیجهانثبتشود.عالوهبرثبتاینتفاوتپیوندباسرمایههاییهستندـدرمقایسهباگذشتهـکهبایددرهمهتفاوت

کوچک که کنیم نمیتأکید ایجاد واقعیتامپریالیسم در تغییر سویسرماشود،ترین درآمدیاز تورم واقعیتتحمیلضد ییهیعنی

 .کارگراندرکشورهایپیرامونیهستکشورهایمتروپلبر



دراین توجهبهمباحثمطروحهتاکنونیما برایبعضیبا ممکناستاینگونهبهنظربرسدکهواقعیتامپریالیسممقاله، درها تنها

یچهتاکنوندربارهتصویرجهانیاینحوزهمحدودنیستولیآنیمحدودکشاورزیکاربرددارد.گذشتهازاینواقعیتکهدریکحوزه

بهگفتهکشاورزی محصوالتزمینایمـ معادنهمکاربردویژه مورد در کارگراندرهایاستواییـ تحمیلضدتورمدرآمدیبر دارد.

 .یابدبازتابنمیدهبامحصوالتمعادنهمیفزاینبرایکسباطمینانازاینکهمشکلقیمتعرضهایاستکشورهایپیرامونیوسیله

یکویژگیدیگرهم معادنـ برخالفزمینصنایعاستخراجیـ بهدارند. که کثیریدهقانانکشتوسیلههایانبوه شود،مییتعداد

کشورهایمتروپلاغلبیبهصورتانحصاریدربیاید.سرمایهتواندسهولتمیهابهمعادندرمناطقخاصیوجوددارندومالکیتآن

یکشورهایمتروپلهمبرایمیانسرمایهیرقابتدرونامپریالیستی،درانحصاریمعادنرابهدستبیاورد.دردورهکوشدمالکیتمی

ولیدروجوددارد.بارهنوشت،رقابتبلکهحتیبرایمعادناحتمالیـهمانطورکهلنیندراینمالکیتـنهفقطبرسرمعادنموجود

شکلهاییچونجهانیدوره به که مدارسرمایهگیریسازیکنونیـ یکقرارو مقابلصرفاً در استـ شده یمالیبینالمللیمنجر

آنگونهکهکارلکائوتسکیمیالمللیبینسرمایهبین طورکلیموجبتخفیفرقابتدرونامپریالیستیبهگفتـهایمالیمحلیـ

جملهرقابتبرسرمی از همهشود احتمالی. بهمعادنواقعیو کنترلثروتپیوسته هایمتروپلبرایننکتهسرمایهیانواعمالکیتو

قرارنظارتیکرژیمنولیبرالیکهدرکنترلدولتدرکشورهایپیرامونیباشددرتحتاصراردارندکهمالکیتمعادنبایدبهجایاین

 .بگیرد
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برهاـازدولتاستعماریاستفادهمیمستعمرهامپریالیسمقدیمیـیعنیامپریالیسمبا کارگرانکشورهایکردتاضدتورمدرآمدیرا

اندکمکردهمیچهتولیدشاندرمصرفآنپیرامونیتحمیلکندتاتوان یابهکشورهایمتروپلصادرشودوترشودوکاالهایامستقیماً

هااستفادهقراربگیردودرنتیجهزمینیکهبرایتولیدآناینکهبرایتولیدکاالهایدیگریکهموردنیازکشورهایمتروپلاستمورد

اممالیاتیاستعماریتورمدرآمدییکینظیضدتواندصرفتولیدکاالهایدیگریبشود.دوشکلعمدهگیردمیقرارمیمورداستفاده

گربهصورتمستعمرهاشبرایقدرتشدـیعنیدرواقعفایدهناشیازآنصرفخریداینکاالهامیایازدرآمدهایبودکهبخشعمده

درنتیجهآمد.شکلدومهمافزودنبربیکاریازطریقانهدامصنایعدستیداخلیدرمیتربهآناشارهکردیمکهپیش«دربردنمازادبه»

طورمستقیمهمموجببه«زداییصنعت»بهآناشارهکردیم.ترکهپیش«زداییصنعت»وارداتازکشورهایمتروپلبود،یعنیفرایند

آنموقعداخلیمیآزادشدنکاالهایی تا مصرفمیشدکه کهدرها اولیه، برایمثالمواد گرفتهتولیدکاالهاینساجیبهکردند، کار

 .شدپامییخردهونمیرتولیدکنندگانبیکارشدهیاموادغذاییکهصرفزندگیبخورشدومی

رابهرویتوانستاقتصادخودقدرتبرتردرکشورهایمتروپلآنموقع،یعنیبریتانیا،میراداشتکه«امتیاز»امپریالیسمقدیمیاین

بگذاردکاالهایتولیدشدهدرکشورهایتازهصنعتی باز قبلازجنگجهانیاولاینکهبدهکاریبدونشده برعکستا اشزیادشود.

هندوستانصاحبدومینمازادصادراتیدر1221یسرمایهدرآمد.حداقلبرایچهاردههتاترینصادرکنندهصورتبزرگبریتانیابه

داخلیشد.ولیاینمازادزداییداتکاالهاباعثصنعتهاوارمتحدهامریکا(اگرچهدرطولهمینسالجهانبود)دومتنهاپسازایاالت

بلکههایجاریخودبااروپاوامریکایشمالیبرایتأمینمالیکسریترازپرداختتمامیازسویبریتانیاتصاحبشدنهفقطصادراتیبه

تفاوتدارد.برایمثال،امریکادرحالحاضرمتروپلبرترکنونی(.اینوضعیتباموقعیتکشورهای5برایصدورسرمایهبهاینمناطق)

آیدکهبازارهایاستعماریدلیلپیشمیکند.تفاوتبیناینوضعیتبهاینسرعترشدمیاشبهکشورجهاناستوبدهیبدهکارترین

 دربردنبه»و بهنمیاستعماریدیگر« و بازارها در مداخله اگرچه کند، ایفا نقشپیشینرا همان میتواند ادامه مازاد ـدربردن یابد

وابستهبهتجارتهایجنبهTRIPS العادهازانحصارفناوری،کهدرحالحاضربوسیلهتریپـفوقدربردنمازادازجملهبهصورتسودبه

رامونینهفقطناشیازتربیرونکشیدنمازادوبازارهادرکشورهایپیکماهمیت.استشدهنهادینه–هایفکریحقوقمالکیتبردارایی

ترمحدودیموجودبراینفوذبیشاینبازارهاشدهاستدامنهایکهبهالعادهاستعمارزداییسیاسیبلکهبهایندلیلاستکهبانفوذفوق

حالی در است سرمایهشده کشورهای نیازهای درکه است. عظیم بسیار واقع به متروپل سرمایهداری برخالف معاصر یدورهداری

حداقلبه .ترینوسیلهبرایتحمیلضدتورمدرآمدیبرکارگرانکشورهایپیرامونیاستعمدههاینولیبرالیاستعماریتحمیلسیاست



عیانترینشیوهافزایشچشمگیردرکشورهایپیرامونیدرمیهابهصورتضدتورمدرآمدیبرایکارگرانپنجشیوهاینسیاست آید.

چونهندوستان،چین،اندونزیوبنگالدشیکارعظیمیکهدرکشورهایپیرامونیودرکشورهاییست.ارتشذخیرهدرآمدهانابرابری

فقطکارگراننهشودتامزدواقعیترشدهاستکهموجبمیطورنسبیبیشترشدهباشدبهوکموجودداردبهجایاینکهاستفادهشده

اشایناستکهکارگراندرکشورهایمتروپلدرحالداشتهباشد.دلیلمتروپلهمروندنزولیدرکشورهایپیرامونیکهدرکشورهای

سرمایهحاضر کارگراندرکشورهایپیرامونیرقابتکنند. بهیکشورهایمتروپلبایدبا تمایلتازهایداردکهدرگذشتهنداشتتا

کهبراینیازهایواحدهایتولیدیایجادکندنهبرایبرآوردننیازهایمحلیکشورهایپیرامونیمنتقلشودو کشورهایمتروپل.ها

(ولیبازدهیکاردرهمهجاافزایشیافته6نداردبلکهکاهشیافتهاست.)تنهاروندصعودیسطحعمومیمزدواقعیدرجهاندرنتیجهنه

کندحتیدروضعیتیکهکارگرانتحمیلمینوضعیتیکضدتورمدرآمدیرابرترشدنسهممازاداست.ایاشبیشکهنتیجهاست

صورت مصرف»ممکناستبه شیوه «کمبود درآمدیتحمیلمیجهانیدربیاید. تورم ضد نولیبرالیسم در که طریقشودیدوم از

یمالیجهانیـشوندـازجملهجریانسرمایهمیسرمایهجهانیبازهایمالیدولتاست.باتوجهبهاینکهاقتصادهابهرویسیاست

هاراتشویقکنندکهواحدهایتولیدیرادرتاآنپردازندیجهانیبهرقابتمیبایکدیگربرسردادنتخفیفاتمالیبهسرمایههادولت

برایاین کنند کشورشانبنا توسعه»که » اینکه به عینحالنظر در ایمیزانکسریبودجهبرای«یمالیپذیرمسئولیت»بیابند.

شود،هایاجتماعیتأمینمالیمالیاتیبهسرمایهبهضرورتبایدباکاستنازهزینههایکنددرنتیجهتخفیفهامحدودیتایجادمیدولت

تاساسیمثلبهداشتوآموزشموادغذایی،ویاتدارکعمومیخدمایپرداختیبههایانتقالیبهفقرا،یارانهیعنیباکاستنازپرداخت

ضدتورمدرآمدیمصرفکارگرانازکاالهایاساسی .دهدزندوقدرتخریدواقعیشانراکاهشمیهابهکارگرانلطمهمیاینیکههمه

رزشپولبهمخاطرهاینکهاپذیرشودبدوناستفادهاززمینمحدودبرایبرآوردننیازهایثروتمندانامکانکندتامثلنانرامحدودمی

دهد.اگرجهانرادرمیهارانشانافتدرشدگرسنگیدرمیانمردماست.ارقامزیرایننکتهمیچهبههمراهاینفراینداتفاقبیفتد.آن

تقسیمیغالت)متوسطتولیدساالنهتولیدسرانه2001تا1222سهسالو1211تا1292اشدرنظربگیریمدرطولسهسالکلیت

یجهانیونظربهاینکهکششدرآمدیسرانه(باافزایشدرآمد9کیلوگرمکاهشیافتهاست.)344کیلوگرمبه355جمعیت(ازبرکل

است،انتظاراینبودکهیدوماتفاقنیفتادهآنجاییکههیچگونهکاستنازانبارهایغلهدرمرحلهتقاضابرایغالتمثبتاستواز

افزایشیمبادلهبینغالتومحصوالتصنعتیبهنفعغالتباشدودرنتیجهرابطهشدتافزایشیافتهتدرطولایندودههبهقیمتغال

آمدهایهراسناکضدتورمدرآمدیکهبر(پی1یافتهاست.)درصدکاهش46بیابد.درواقعنرخمبادلهبرایغالتدرطولایندودهه

 .توانازاینتغییراتدرککردوضوحمیشودرابهپیرامونیتحمیلمیکشورهایویژهدرکارگرانبه

برداریتاخرمنیتولیدازایاستکهدرکلزنجیرهپادرکلارزشافزودهتولیدکنندگانخردهسومینشیوهازطریقکاستنازسهم

بازاریابیهاینندگانخردهپاتوانچانهزنیندارندوآژانسشودچونتولیدکمیشود.بهایندلیلاینگونههاتولیدمیرسیدنبهمغازه

سهم داشتندتا گذشتهوجود ایمنصفانه»دولتیکهدر سرمایهتولیدکنندگانبرسدبهبه« روزافزونیبا ازجملهطور دارانانحصاریـ

جایگزینمیشرکت همانهایفراملیتیـ طریقتداوم از هم چهارمینشیوه تجارفراینشوند. و تولیدکنندگان استعماریاستکه د

حاضربهبخشخدماتزداییدرحالیصنعتشوند.پدیدههایفراملیتیجایگزینمیبزرگازجملهشرکتهایپایمحلیبابنگاهخرده

دراند.چنینسرنوشتیدهایازجابجاییوبیکاریرارقمزفراملیتیروندتازههایهمسرایتکردهاستجاییکهوالمارتودیگرشرکت

ماهی شیوهتولیدکنندگانگیرانوشماردیگریازخردهانتظارصنعتگراندستی، ازهمهمهممحلیاست. ترهمرهایپنجمواحتماالً

انباشت فرایند سرمایهکردن استجاییکه ـ دهقانان علیه ـ تحتنامبدویسرمایه توسعه»یبزرگدر » زیرساخت»و فقط« نه

همبهقیمتزمینکنندبلکههایعمومیودولتیراغصبمیزمین تحمیلضدتورممی«بسیارارزان»هایدهقانانرا درآمدیخرند.

تولیداتکشاورزیهمتأثیرخواهدداشت.مهمایناستکهبرایحفظیگذاردکهبرجهتعرضهبردهقاناننهفقطبررویتقاضااثرمی

بایدازکاهشعرضهبزرگکاستنازتارزشپول جهانیقاضا ابزارهایجداییتولیدکنندگانخردهشدتفرایندسازیبهترباشد. از را پا

عین در است. اندازهتولیدیتشدیدکرده اینفرایندبر جهانیمییارتشذخیرهحال، اجازهیکار دهدمیزانشکاهشنمیافزایدو

(2یابد.)
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برایایبرایضدتورمدرآمدیعملودرعینحالازهرگونهامکانیبهصورتوسیلهوجودبیکارانودیگرانیبااشتغالنامکفیخود

 (10اساسیاست.)کندـچیزیکهبرایحفظارزشپولافزودنبرمیزانپولیمزدجلوگیریمی

کندورکسیبرتأثیریکهدرمحدودکردنمزدواقعیداردتأکیدمیکاردرسنتمایینقشارتشذخیرههایمتعارفدربارهبحث

اینشیوهایاستکهدرنتیجهامکانمی بارهبحثکردهاست.درحالیکهدرخودمارکسدرایندهدتافرایندبهرهکشیادامهیابد.

در [6]"کاالیپول"کردهبودکهناوروینظامیتمرکزافتد)چومیزانپولیومیزانواقعیمزدباهماتفاقمییمارکستغییردرنظریه

تغییردلیلینداردباهماتفاقبیفتد.دراینچنیندنیاییازآنوجودداشت(ولیدردنیاییکهباپولاعتباریمواجههستیمایندو

محدودکنندهبرایمیزانپولیمزدهماملایتنهابرایمزدواقعیباشدوبایدعاینکافینیستکهعاملمحدودکنندهمنظرسرمایه

 .وجودداشتهباشد

فرایندتصاحبداشتنسطحمزدپولیدرثباتنظامپولینقشدارد.تنهاکارشایننیستکهیکارباپاییننگاهدرایندنیاارتشذخیره

امکان نظامپذیرنمایدبلکهباعثمیارزشمازادرا ضرورتبایدبزرگیاینارتشبهجاستکهاندازهپولیهمعملکندواینشودتا

زند،ارتشکارگراندرکشورهایپیرامونیگرهمیسازیوقتیسرمایهمزدکارگراندرکشورهایمتروپلرابهمزددرعصرجهانی .باشد

شودتاسطحمزدباعثمییکاریرهکند.حتیاگردرکشورهایمتروپلقرارنداشتهباشدولیارتشذخمییکارنقشیجهانیایفاذخیره

شود.میپایینباشدوبهاینترتیبثباتنظامپولیدرکشورهایمتروپلهمتأمینیکشورهاازجملهدرکشورهایمتروپلپولیدرهمه

ارتشذخیره حفظاین نتیجه، درآمدیرادر ضدتورم فرایند جهانی ترتیببخشیعمدهتکمیلمییکار این به و عملکردکند از

 .امپریالیسماست

جهانیبهارتشذخیره خودجوشییکار میطور جهانیبازتولید عصر حتیدر و استنسبتبزرگسازیبهشود همشده نابرابری .تر

طورمتوسطاشایناستکهبهکند.دلیلترمیبازدهیکاررابیشکنندنرخرشدروزافزوندرآمدهادرجهانوقتیدیگرعواملتغییرنمی

روشثروتمندان با چندانمتقاضیکاالهاییکه تولیدمیبرخالففقرا بهشوندهایکاربر دایممتقاضیکاالهایهرچهنیستندو طور

ترسازیآهستهعصرجهانینیستند.درنتیجه،برایهرمیزاننرخرشددرتولید،نرخافزایشاشتغالدرلزومکاربرتریهستندکهبهتازه

 .شودمی

رشدباالترسازیباالتربودهاستولیحتیایننرخازکشورهایپیرامونیدرعصرجهانیالبتهواقعیتداردکهنرخرشدتولیددربعضی

افزایشنسبیدرارتشذخیرهمتوقفشودوازهمین برایاقتصادهاییچون«رشدبدوناشتغال»یجاستکهواژههمباعثنشدتا

)بردهمیکارههندوستانب عاملمهم11شود. ایمفرایندترگفتهطورکهپیشهمانشودیکارمیتریکهباعثافزایشارتشذخیره(

پا}باازدستخردهیآنتعدادبزرگیازتولیدکنندگانسازیتشدیدشدهاستدرنتیجهجهانیانباشتبدویسرمایهاستکهدرعصر

 .کندایکهالزماسترشدنمیکاربهاندازهستندکهدرآنتقاضابرایدادنزمین{بهبازارکاریپیو

کشورهافقطبرایبورژوازیدراینیکاردرکشورهایپیرامونینهکاهشارتشذخیرهآمداینمباحثمابایدروشنباشدکهعدمپی

شوددیریاعاکهرشددرکشورهایپیرامونیباعثمیاینادمهماستکهبرایسرمایهدرکشورهایمتروپلهماهمیتدارد.درنتیجه

لوحانهشودبهنظرماسادهحذففقرمیشوندودرنتیجهفشارهایروبهباالرویسطحمزدباعثرومینیرویکارروبهزودباکمبود

مقاومتخواهندمتروپلدربرابرآنشودوطبیعتاًکشورهایپولیدرکشورهایمتروپلمنجرمیاست.چنینسرانجامیبهسقوطنظام

.هاخواهدبودمتروپلادغامشدههمباآنکرد.البتهبخشیازبورژوازیمحلیکهباسرمایهدرکشورهای



 

http://pecritique.com/2015/12/13/%d8%a7%d9%85%d9%be%d8%b1%db%8c%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%d8%af%d8%b1-%d8%b9%d8%b5%d8%b1-%d8%ac%d9%87%d8%a7%d9%86%db%8c%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c-%d8%a7%d9%88%d8%aa%d8%b3%d8%a7-%d9%be/#_ftn6
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مواداولیهکهیکندازجملهبهدستآوردنبازارهایخارجی،وتضمینعرضهرابرآوردمیداریایازنیازهایسرمایهامپریالیسمزنجیره

نیستکهسهماینتولیداتصنعتیدرارزشکلتولیدشدهکمباشدـهریمگدافهیچتولیدصنعتیـحتیمهمیهابهگفتهبدونآن

 (12افتاد.)اتفاقنخواهد

چشمگیرتربهعلتحضورهمشودوآنترمیدارندولییکیازایننیازهاازبقیهمهمسازیهموجودیایننیازهادرعصرجهانیهمه

سازیکهبهکشورهایمتروپلداریدرعصرجهانیبهسرمایههامربوطایازفرایندبخشمالیاستـیعنیحفظارزشپول.مجموعه

نمی بلکهمحدود کارندشود اینهدفدر برایرسیدنبه دارد یانباشتبدویفرایندتشدیدشده .رویکشورهایپیرامونیهمتأثیر

لوکزامبورکیادآوررمایه)همانس افتد(،میداریاتفاقشودبلکهدرتاریخسرمایهداریمحدودنمیشدبهپیشاتاریخسرمایهطورکهرزا

چنینبهایندلیلکهنرخافزایشبازدهیکارانباشتبدویوهمیکاردرکشورهایپیرامونیبهخاطراینگسترشورشدارتشذخیره

شودمستقلازاینکهضدتورمدرآمدیمیهاینولیبرالیکهباعثتشدیدسیاستگیریسیاستداریشدهباالست،پیهسرمایدربخش

کشورهایپیرامونیرادریاینفرایندهاکهآمدهاییدارد،همهبخشیازاینپدیدههستند.همهپییکارچهرشدنسبیارتشذخیره

کارگرانهاییهستندکهبرهاتحمیلیاینامپریالیسمدرعصرکنونیهستند.همههایاساسیبخشکندیامپریالیستیدرگیرمیشبکه

افتدمگراینکهرغماستعمارزداییسیاسیاستکهاتفاقمیاینبهاندوشودکهدربرابرشفاقدقدرتدرکشورهایپیرامونیتحمیلمی

 .تجارتیقطعکنندیبراساسسرمایهرهاشدهوجریانیاقتصادشانرابارژیماقتصادرابطهبتوانند

هاراداریسرنگونیحکومتعنوانقدرتبرترسرمایهکهایاالتمتحدهبه 1970،و1250،1260هایشودکهدردههاغلببحثمی

تریبرمنابعطبیعیخودداشتهفراملیتیکنترلبیشهایکردازمصدقتاآربنزوآلندهکهکوشیدهبودندبهزیانشرکتمهندسیمی

دارنهفقطدرعصراستعماریمعنیمقولهیواقعیبودواکنوندیگرنیست.بهعبارتدیگر،امپریالیسمیکپدیدهباشندامپریالیسمیک

 .جهانیبودوحاالدیگرنیستهایپسازجنگدومکهحتیدردهه

هاییکهرژیمها،امپریالیسمبهایندلیلبسیارعلنیشدکهپسازاستعمارزداییسالبحثمادرستدرجهتعکساینادعاست.درآن

کوشیدهبودندخودراازقیدوبندامپریالیسمرهاسازند.کوشیدندبرمنابعدراینکشورهارویکارآمدندمعتقدبهاقتصاددولتیبودهو

دارانداخلیوخارجیمالیاتگذاشتندواگرچهبرسرمایهراکنار«معقولسیاستمالی»تریداشتهباشند،اصلملیخودکنترلبیش

هدایتبخشدولتیدارانتکیهدولتیبهصورتیکانتخابدرمقابلمقاومتوعدمهمکاریسرمایهبستندولیبربخش با کردندو

رپیشگرفتنسیاستضدتورمدرآمدینباشدودولتدرپیشگرفتندتانیازیبهدرا«گسترشزمین»گذاریدرفناوریوبرایسرمایه

یامپریالیستیتضعیفشودوبههمینمعنابودکهسلطههابهاینیاینرابهتهیهوتدارکخدماتاصلیواولیهمتعهدکردند.همه

 .کردهامخالفتمیباایندولتامپریالیسمهمبهآنشکلعلنیدلیلهمبودکه

سی تحمیل با عصراستولی در نولیبرالی حیطهجهانیهای مالیهسازی، مقابل در ملت ـ دولت مستقل فعالیت هرگونه یی

محدودشدهاست.بهعبارتدیگر،دولتدرجهانسومازشدتتواندهرلحظهکهارادهکندکشورراترککندبهشدهکهمیسازیجهانی

ایستدوبرایبرسرطبقاتمیردهاست،ازیکدولت)حتییکدولتبورژایی(کهدرواقععصرنولیبرالیتغییرکگربهعصردولتمداخله

کشیدگانممکناستعملکند،وحالدولتیکهبهطورانحصارینمایندگیازستمکند،وحتیگاهبهمداخلهمی«خوباجتماعی»

ادغامشدهاستبااینادعاکهمنافعاولیگارشیمالیهمانیجهانییهکندکهدرسرمامنافعاولیگارشیمالیبنگاهساالررانمایندگیمی

درنتیجه «خوباجتماعی» جا همه در تقریباً درماهیتدولتکه اینتغییر با بهجهانییفراینداست. استنیاز افتاده سازیاتفاق

سخنکوتاه، .(قیمنفتموردنظرباشد،مثلعراقمحوشدهاست)مگردرجاییکهکنترلمستیعلنیومستقیمامپریالیسممداخله

.ترشدهاستنهاینکهازمیانرفتهاستهمیشهپرقدرتعیاننبودنامپریالیسمدرشرایطکنونیبهاینمعناستکهاز
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بیش بسیار البته ازقدرتامپریالیسم جهانیتر است. سرمایه منظمهمهسازیبهاحتمالفرار برایطور مقاومتدریامکاناتموجود

هاییکارفعالیتینسبیارتشذخیرهدادهاست.رشددراندازهیمالیبینالمللیراکاهشکشورهایپیرامونیعلیههژمونیسرمایه

درهمهجازیرضربقرارگرفتهاستتا«کارپذیرکردنبازارانعطاف»پوششکارگریرادشوارترکردهاست.حقوقکارگراندریاتحادیه

کارهابهبخش«سپاریبرون»سازیواحدهایدولتیدرآمدهاست،صورتخصوصیچنینبهپیداکرد.هم «توسعه»بتوانباجلبسرمایه

سازمان جایگزینکردنیافتهغیر کارگرانمکارگرانتمامیکارگری، حرکتبرایوقتبا و تولیدخانگی»وقت، مزدهای« العادهفوقبا

سازمان مقاومتکار کلیتخود در اینهمه و راپایین، مییافته همدشوارتر تورمکند. تحمیلضد و دهقانان، زمانسلبمالکیتاز

 .شوندتضعیفمی«یاساسیطبقه»یبدوترتکند.بهاینهایدهقانانبرایمقاومتومبارزهرادشوارترمیهافعالیتآندرآمدیبر

مقاومتابداعیمعناستکهاشکالسنتیمقاومتطبقاتیدشوارترشدهاستوبایداشکالتازههابهاینامابایدگفتهشودکهایننکته

کوشندبرایکنند،میلمیسازیبرمردمتحمیدرتحتفرایندجهانیهاینولیبرالیهایاقتصادیکهرژیمشود.برایانحرافازسختی

ایدرجامعهدامنهایفرقهاشکالدرگیریهایاخالقی،مذهبیودیگرعللسیاسیپیداکنندوبههمینعلتبهدرگیریبقایخویش

بااینکاربهفروپاشیمی البتهاینتمایلدرعینحالشرایطالزمبرایزندگیاجتماعیکمکمیزنند. برالیسمراسرنگونینولیکنند.

طورروزافزونیداریخواهدرسیدچونبهراستایرسیدنبهچیزیبهترازسرمایهکندوجنبشیکهباگذرازمراحلمختلفدرفراهممی

 .سوسیالیسموبربریتاستگفت،بینطورکهرزالوکزامبورکمیبهمردمنشاندادهاستکهانتخاب،همان

 .اینلینکبخوانیداصلمقالهرابهانگلیسیدر

http://monthlyreview.org/2015/07/01/imperialism-in-the-era-of-globalization/ 

دانشگاه جواهر لعل نهرو، دهلی نو است. بعضی ریزی در  های اقتصادی و طرح ی مرکز بررسی اوتسا پاتنیک: استاد بازنشسته

 Peasant Class Differentiation (1987), The Long Transition (1999), and The Republic of Hunger :از آثارش

and Other Essays (2007). 

نهرو، دهلی نو است. بعضی  ریزی در دانشگاه جواهر لعل های اقتصادی و طرح ی مرکز بررسی پرابهت پاتنیک: استاد بازنشسته

-Accumulation and Stability Under Capitalism (1997), The Value of Money (2009), and Re :از آثارش

envisioning Socialism (2011) 
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