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به  اش.اس مطمئن.پیماند که از تشنگی در حال مردن است. سیستم جیای در صحرا میجان اسمیت به گمشده

« شرق به غرب»جا که او به آب شیرین وجود دارد. ازآن شرقاش به سمت مایلی 01ی گوید که در فاصلهاو می

ستدالل ا. افسوس که شوداز تشنگی هالک میافتد و سمت جنوب راه میمعتقد است )بخوانید جنوب به شمال( به

 این چنین است.  من علیهاو 

کل متش مشرق موردنظر سوی شرق حرکت کرده استهای اخیر، ثروت از غرب بهدر سال گویموقتی می

ست و ا دومین اقتصاد بزرگ جهان گیریم(نیک اقتصاد درنظر  یمنزلهبه اگر اروپا را)اکنون از چین است که هم

ور ی جنوبی، تایوان و )با کمی اغماض جغرافیایی( سنگاپکره کردنبا اضافه دنبالش ژاپن در جایگاه سوم قرار دارد.به

 یتوسعه« پروازغازهای درحال»الگوی  د جهانی دارید )زمانی بهک قدرتی را در اقتصابلوشما به این مجموعه 

 تداده اسسوم از کل تولید ناخالص داخلی جهان را به خود اختصاص یکاکنون ( که هممعروف بوددارانه سرمایه

 0691در  . اگر به وضعیت جهان مثالً(در اختیار داردچهارم را  یککه اکنون فقط  یشمال یکایبا امر یاس)در ق

آشکار  مالًکا های انباشت جهانی سرمایهشرقی در قامت یکی از کانون انگیز آسیایظهور حیرت گاهآننگاه کنیم، 

 . شدخواهد 

متحد هستند. بدهی روزافزون حکومت ایاالت های بزرگی ازبخش ها اکنون صاحبها و ژاپنیچینی

برای مقادیر  0نوبت درصدد یافتن ترفندی فضاییبه هر یک ی آسیای شرقیمنطقهدر ی ملی اقتصادهابینیم که می

شدن است. ژاپن صدور سرمایه را در اواخر شان در حال انباشتهکه درون مرزهای ی هستنداعظیم مازاد سرمایه

. مقدار زیادی از آن 0691ی ، تایوان در اوایل دهه0691ی ی جنوبی در اواخر دههآغاز کرد، کره 0691ی دهه

 . شداروپا و امریکای شمالی  یروانهگذاری سرمایه

 اکنونهمسفید بود.  تقریباً 0111گذاری خارجی چین در سال ی سرمایهاکنون نوبت چین است. نقشه

جا به اروپا به آسیای مرکزی و از آن 0«یک کمربند، یک جاده» در امتدادتنها گذاری خارجی نهسیلی از سرمایه

گذاری هبیش از نیمی از سرمایاکوادور امریکای التین ) و ویژهطور به افریقای شرقی شود بلکه در سرتاسرری میجا

ر دبرای شرکت سرتاسر جهان  ی ازرهبراناز شود. وقتی چین است( نیز سرازیر می از چین اشمستقیم خارجی

، بیش از چهل تن از رهبرانی که به سخنرانی عمل آوردبه دعوت  0109در می « یک جادهیک کمربند، »کنفرانس 

جا شاهد آغاز نظم جهانی جدیدی بودند صراحت اعالم کردند که درآنینگ آمده بودند بهپ ینج یش پرزیدنت

عناست که چین قدرت های هژمونیک جهان خواهد بود. آیا این بدان مکه در آن، چین یکی از )اگر نه تنها( قدرت

 امپریالیستی جدید است؟

 العادهاستعمار فوق شرایطبودن حاکمی موجود درباره هایجالبی دارد. وقتی گزارش جزئیاتاین سناریو 

که محصول نهایی زمانی آید که حتا، اغلب کاشف به عمل میخوانیمجنوب را می کشورهای تولید در در بخش

                                                           
1 Spatial fixes : سهم »کند: زمانی را اینگونه تعریف میـترفندهای فضایی امپریالیسم جدیداو در دارد.  هارویای در بحث معنای دوگانه ‘ترفند’اصطالح

چسبد و در و مین میبه ز کلمه واقعی معنای به فیزیكی شكل طوالنی )بسته به طول عمر فیزیكی و اقتصادیش( در یک ی زمانی نسبتاًمعینی از کل سرمایه برای دوره
مند و از حیث جغرافیایی سرزمین ˚ی تعهدات دولتواسطهآموزش عمومی یا نظام خدمات درمانی( به شود. برخی از مخارج اجتماعی نیز )مانندبر روی آن تثبیت می

داری و آن عبارت است از: گسترش جغرافیایی و های سرمایهحلی خاص برای بحرانای است از راهزمانی استعاره-فضایی ‘ترفندِ’ناپذیر هستند. از سوی دیگر، تحرك
، انتشارات ی حسین رحمتیامپریالیسم جدید، دیوید هاروی، ترجمه« گیرند؟می قرار رودرروی یكدیگر مادی ن چطور و چه زمان این معانی استعاری وبنابرای تعویق زمانی.

 . 1931اختران، تهران، 
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ها انیعطش چین به ک. است یاندر م یجنوب یکره یا یوانیتا یهاشرکت یپانیز  شودمتحد میراهی اروپا یا ایاالت

قرار  3گراییدر کانون همان استخراج همهای چینی ویژه سویا( بدان معناست که شرکت)به یمحصوالت کشاورزو 

)به امریکای التین نگاه کنید(. نگاه اجمالی به  استانداز سرتاسر جهان چشمزدن در حال برهمدارند که 

در  های چینیو شرکت 5یهسرما یهاصندوقدهد که در سرتاسر افریقا نشان می 4اراضیها به اندازیچنگ

 اند. ربودهیگران از دگوی سبقت را  9کردنتصاحب

ها شود چه توضیحی برای اینبه آن متوسل میی ثابت و صلب از امپریالیسم که جان اسمیت نظریه

  دارد؟

 بپردازم. او یالیسمامپر یمسئله بهام نتوانسته 9های سرمایهمحدودیتی جان اسمیت، من در بنا به گفته

 04وید. گکتاب چیز دیگری می یام. اما نمایهبار به امپریالیسم اشاره کردهکتاب فقط یک در این من گویدمی

درست  کامالً «.دیالکتیک امپریالیسم»مرتبه اشاره به امپریالیسم و افزون بر آن، عنوان فصل آخر نیز این است: 

افرادی  دستبهرا که از لنین اقتباس شده است )و متعاقبا  یالیسماز امپر یبرداشت سنت جااست که من در آن

ی پایهسرزمینی و مکانی فضایی، میانهای پیچیدهبرای توصیف شکل( استوحی منزل شده جان اسمیت  چون

 . یافتمنابسنده  هستندتولید، تحقق و توزیع که در گرداگرد جهان در حال رخ دادن 

 [در همان زمان  )تقریباً 9ی امپریالیسمهندسهجووانی اریگی که در در این مورد، من بعدها در آثار 

ن مرکز و پیرامو ( این مفهوم از امپریالیسم )یا در واقع، جغرافیای صلبِاستنوشته شده  ]های سرمایهمحدودیت

های در حال تغییر در نظام تر از هژمونینفع تحلیلی بازتر و سیالهای جهانی( را بهی نظامشده در نظریهمطرح

را  م که ارزش تولیدشده در یک مکانیک از ما منکر آن نیستی . هیچی مشابهی را یافتمگذارد ایدهکنارمیجهانی 

این همان  اماها وجود دارد که هولناک است. ی اینرحمی در همهای از بیکند و درجهمکان دیگری تصاحب می

ن را ترسیم ی آه بهترین وجه نقشهکنیم بکنیم( است که تالش میتاکید می« فرایند»فرایندی )و من بر اهمیت 

ونه نیست که گپردازی کنیم. مارکس به ما آموخت که روش ماتریالیستی تاریخی اینظریهو ن افشاآن را ، نیز کنیم

ا مفاهیم کند تهای روی زمین آغاز میبا واقعیت ها را بر واقعیت تحمیل کند، بلکهمفاهیم آغاز و سپس آن ازابتدا 

در  صورتاهیم آغاز کنیم، در آناگر همچون جان اسمیت با مف .پیدا کندشان را موقعیت ناسب برایم انتزاعیِ

 شویم. آلیسم مطلق غرق میایده

ی عهی توسنظریه در این چارچوب کار کنم:دهم ترجیح می های روی زمینواقعیت به ین، با توجهبنابرا

های جهانی کاالها، ی کار، درک و فهم ترفندهای فضایی و زنجیرهنابرابر جغرافیایی، تقسیمات فزاینده و متمایزکننده

برساختن و نابودی  وشدن ــ موضوع مهمی که جان اسمیت از آن غافل است( ویژه شهریدرک تولید مکان )به

نیروهای  ˚مالکیتاز راه سلب زدایی و انباشتِنیروهای پرقدرت ارزش کهتا زمانی شان،ای که ذیلاقتصادهای منطقه

                                                           
9 Extractivism شود. مفرایند استخراج منابع طبیعی از زمین برای فروش آن در بازار جهانی اطالق می: به 
4 grab Landدست آوردن منابع آب یكی از اهداف اصلی شود. بهمدد زور یا به دالیل اقتصادی و نظامی گفته می: به تصاحب زمین در مقیاس بسیار بزرگ به

 اندازی به اراضی است. مدر چنگ
5 funds wealth 
6 acquisition 
1 The Limits to Capital 
8 The Geometry of Imperialism 
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شورهای کتنها . این نیروها نهشکل بگیرد« انسجام ساختارمند»نوعی  تواندمی حرکت درآورندتخریب خالق را به

 د. ندهتحت تاثیر قرار می زدایی را نیزجنوب بلکه شمالِ در حال صنعت

دقت جغرافیایی متفاوت سرمایه، کار، پول و مالیه به از منشور تحرکاتموضوع را  یناکنم تالش می

های گوناگون سرمایه )برای مثال، بران و توازن قوای در حال تغییر میان جناحی رانتواکاوی کنم و قدرت فزاینده

ه جان لب و خام از امپریالیسم کی صنظریهجای بهمیان تولید و مالیه( و نیز میان سرمایه و کار را بررسی کنم. من 

 جدید منکر انباشت عظیم قدرت پولی در رویکرد. این کنماز این دیدگاه استفاده می کنداسمیت از آن دفاع می

ی مردم جهان به آن ی ثروتمند یا شرایط هولناک زندگی که بخش عمدهدستان چند شرکت بزرگ و خانواده

نند. این کطبقات کارگر اوهایو و پنسیلوانیا در ناز و نعمت زندگی می ند نیست. اما برآن هم نیست کهاوممحک

دارد افزایش چشمگیر استانکند ــ ارزش اضافی نسبی مییید أترا اهمیت ارزش اضافی نسبی مارکس  رویکرد

ه نیل به ک یافته استچنان افزایش  کشیبهرهکه نرخ کند پذیر میامکانیطی در شرا احت مادی زندگی کارگران را

 جنوبکشورهای فقیرتر انباشت سرمایه که اغلب در  نواحیآمده در دستارزش اضافی مطلق به راهاز جز آن 

ها پیش خاطرنشان کرد، انتقال جغرافیایی ثروت گونه که مارکس مدت. افزون بر آن، همانباشداست ناممکن می

و در دستان  تاسطبقات ممتاز  نفعبه ناگزیرنیست بلکه به جای مردمان آنهمه از یک مکان به جایی دیگر به نفع

د انکام شدهشیرین متحددر سالیان اخیر در ایاالت شانخورانها و مفتچیاستریت. والشودها انباشته میآن

 اند. که کارگران اسبق میشیگان و اوهایو به خاک سیاه نشستهدرحالی

ی کارگر های ممتاز طبقهبخشاز  0691ی این اتفاقات نگاهی بیندازیم. در دهه یینهپیشاجازه دهید به 

قادر بودند برای کسب ها آنو  شدمی محفاظت عمدتاً شانهایملتـولتدمرزهای داخل کشورهای شمال در 

دست  های رفاههای سوسیال دموکراسی به دولتمدد تاکتیکها بهکنند. آن تالش این چارچوب درقدرت سیاسی 

این  وقف داران به وضعیت. واکنش سرمایهبودوری از افزایش بهرهناشی که  به دست آوردند امتیازاتییافتند و 

دهند. مزدها را کاهش دست مهاجرت تشویقرا تضعیف کنند و از راه  ]کارگران[بود که تالش کردند قدرت 

ها به روی یوگوسالوی، ها به روی مغرب، سوئدیکردند، فرانسوی ترکیه باز روی شان را بهها آغوشیآلمان

وی کل رمتحد قوانین مهاجرتش را اصالح کرد تا درهایش بهو ایاالت انشهای سابقها به روی مستعمرهانگلیسی

ین از چندار ی سرمایهاری به خواست طبقهدهای سرمایهدولتکند که . جان اسمیت فراموش میشود گشودهجهان 

به بعد، بخشی از سرمایه )نه  0691ی از دهه حل جواب نداد. در نتیجهاین راه . اماددنکرحمایت می سیاستی

 رسازی در صورتی کارگجهانی همه،با اینتر بود. ی آن( به جایی رفت که نیروی کار از هر جای دیگری ارزانهمه

های و کاهش موانع پیش روی جریان یافتمیی کاالها کاهش های پولی و مبادلهکه موانع پیش روی جریانافتاد می

ود. ببسته نگاه داشته ها مدتی مالی بود که مقررات ملی آن را ی پاندورای سرمایهمعنای گشودن جعبهپولی به

 یتیجهدرنشمال  کشورهایی کارگر در های طبقهجنبش قدرت و امتیازاتپیامد بلندمدت روند فوق این بود که 

. کاهش یافت دداشته باش هرقیمت )نازلی( توانست تقریباًجهانی که مینیروی کار  قرارگرفتن در موقعیت رقابتی با

 0691ی نسبت به دههاکنون داری معاصر ساختار جهانی سرمایه درادعا هستم که طبقات کارگر  من موافق این

 برند. در رقابت بسیار شدیدتری با یکدیگر به سر می
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ل فعالیت اقتصادی )برای مثال، گوگ هایحوزهدر بسیاری از نیروی کار باعث شد  فناوارانه، تغییر همزمان

مال را ش کشورهای سازمانیتری داشته باشد. ساختارهای جدیدی که نیروی کار فکری و کمبوک( اهمیت و فیس

اند زده شمال را دور کشورهایی کارگر سنتی در کنند قدرت طبقهجنوب متصل می کشورهای یدیبه نیروی کار 

  شود.ار ی هر ابزار ممکن دیگری استثمبوسیله تا اندبرجای گذاشته زدایی و بیکاریصنعت ی ازانداز سترونچشمو 

ت حسر»شود. او نقد مستدل درگیرش می جایبه او است که جدلی یمشخصه اسمیت آخرین اظهارنظر

به سخره  را« تر مبتنی بر نیو دیلبازگشت به امپریالیسم خیرخواهانه»برای  امپریالیسم جدیدمن در « خوردن

، ی تولیددارانهی سرمایهشیوه درچارچوبگویم که جا من میگیرد. متن کتاب گویای همه چیز است. در آنمی

ی کارگر جهانی که بتواند بدیلی ( آشکار بود که هیچ جنش طبقه0113مین است. در آن زمان )ه راه ممکن یگانه

ز سوی شوک خطرناکی اداری بهوجود نداشت؛ همچنین معلوم بود که سرمایه داری تعریف کند ابداًبرای سرمایه

در  امپریالیسم جدیده را در )بله، من احتمال وقوع آن فاجع شودرانده میرخ داد  0119-9های در سال نوعی که

از ارزش تر بیش مالکیتسلبرا بینی پیشبحران قابلاین که بینی کردم(. با توجه به اینروشنی پیشبه 0113سال 

طور ه بهینزی )کک یلاز بد که بودبرای چپ بهتر  م کهابرآن، در نتیجه کردرفع می ی جوامعها و ثروت همهدارایی

  حمایت کند. چین اجرا شد(اتفاقی بعدتر از سوی 

 فضای تنفسی برای چپ توانستبود که میداوری سیاسی من در آن زمان این بود که این یگانه راهی 

، ندک خنثیای حل مشکالت را بر العادهکشی فوقبهرهگری و حل مبتنی بر نظامیفراهم آورد تا گرایش به راه

نبش ج یاز سو طور علنیبهدر آن زمان  وجنگ جهانی دوم بودند درآمد بود که پیش که یادآور اتفاقاتی حلیراه

بینم که در این مورد حق با کنم میگیری آن زمان خود نگاه می. اکنون که به موضعشدیکار مطرح منومحافظه

 لها با من مخالف خواهند بود. این معما همچنان با ماست. اما نقد مستدپذیرم که خیلیمن بوده است هرچند می

 تمسخرآمیز چیز دیگری.  هودهطور بیبهی یک چیز است و مجادله
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