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ی امپریالیسم: آخرین مرحلهیش به نام ی کلاسیک وی. ای. لنین در یک قرن پمطالعه

یالیسم: امپر)که با عنوانی که پس از نخسریین انیاار  پیاا کرد  یعنی  داریسررمایه

  ماهورتر است(  کماکان تأثیرگذارترین اثر در باب داریی سررمایهبالاترین مرحله

به  برای اشاره امپریالیسمیا صرفاً امپریالیسم مارن لنین از اصطلاح  1امپریالیسرم اسرت.

 هایکرد  که در طی آن  تمام جهان توسط دولتی میمرکز اسیفاده میعصرر سرمایه

را از ی امپریالیسرریی مرحلهشررود  و پاره میهرا تهرههرای آنعمراه و شرررکرت

داری  که مقام بر آن و رقابت آزاد سرمایه 1اسریعماراامپریالیسم مراح  مرکانییلیسیی

سیاست اسیعماری و امپریالیسم  »خت. لنین اصرار داشت که مرحله بودنا  میمایز سرا

داری  داری  و حیی پیش از سرمایهی ]امپریالیسیی[ سرمایهپیش از این آخرین مرحله

 2«.وجود داشینا

 شود و تا قرن بیسیمی نوامپریالیسریی که در رب  آخر قرن نوزدهم آااز میمرحله

داری با قارت انحصاری  آسای سرمایهای اولهی رشا شرکتیابا  فرآوردهامیااد می

ها به هایی که در آنملت-ها و دولتگیری ارتباط نزدیک میان این شرررکتشرره 

و  که به رقابت-ها و مناب  جهان ظهور رسرریانا  و در نیی ه نبرد برای کنیرل جمعیت

ی ئهاگر ارا»شررا. لنین نوشررت که تلقی می -ان امیاداران میجنر  میان سرررمایه

  ضروری باشا«[ ]ای[ خاصمرحله»موجزترین تعریف ممهن از امپریالیسرم ]به ماابه 

 3«.داریی انحصاری سرمایهبایا بگوییم که امپریالیسم عبارتست از مرحله

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

 ی مالیهسرررمایهه آثاری همچون داشررت کره تا حا زیادی مهم  هم بودناز از جمل

( از رزا لوکزامبورگ  و 1113) انباشررت سرررمایه 2( از رودولف هیلفردین  1111)

                                                      
1 Mercantilist 

2 Rudolf Hilferding 
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با این حال  تحلی  خود لنین  1.4( از نیهلای بوخارین1111) امپریالیسم و اقیصاد جهانی

بره خاطر توانایی آن برای در  شرررایط جهانی االا تا جن  جهانی دوم  از جمله 

قوت تحلی  او  سرشت انضمامی و رقیا بود. نقطههای جهانی  بییح خود جن توضر

 گرفتز و پایاارهای مینوعیهای نیری میصلا فاصله میتاریخی آن بود که از فرمول

  «المللیهای بینتقسیم جهان میان تراست»ی مالی  را همچون رشرا انحصار و سرمایه

در  کییرقابت ژئوپل  یطبقات نبرد  خامواد و م یانرژبر سر  صراور سررمایه  مسرابقه

در  یکارگر یتنفوذ  ظهور اشررراف هایعرصررهو  یاقیصرراد یقلمرو بر سررر نبرد

ی  دربر او منطقه یجهان یهژمون نزاع برای کساو  ی دارهیسرما کارورهای کانونی

 1.گرفتمی

ها و تلم-دولت مراتابه سررلسررله  یدارهیسرررماانیبر رقابت ب ایتأک در حین نیلن

هرای کرانون از ملر  فقیرتر پیرامون که درون ماارهای نقش آن در جراایی قرارت

 گرییعماراس به فراسویاو   یتحلکرد. نیز اشاره میگرفینا ها قرار میامپریالیسیی آن

در  نیلن بحث قرار دها. مورد نیلات یهایدر رابطه با آمررا  نواسیعمارگری رفت تامی

هنا  و نیچ ران یا ه یترک ک یکه در مهز یمبارزات انقلابزن  به  گو 1121 یدهه

 مسرریعمرات و»تمام  یخود به بررسرر  یتحل بسررط و گسرریر  اررگامیپ دادنا رخ می

 که به وقوع  بود «وابسرریه یکاررورها» تمامو « یسررییالیامپر جورتحت  یکارورها

 6.من ر شا« یالمللنیب سمیالیامپر» پیراموندر  لابانق

ر اسررت. د رییو تغ اسرریمرار کیالهیید  یمارکسرر برداشررتدر  خیل  تارحا نیا با

ود. ب یروزرسررانبه ازمنای  نو فراگیری آن یترام جامعبه نیلن  ی  تحل1161 یدهره

 اقیصرراد هژمونی تقریباً مطلقی بردوم با  یمیحاه در دوران پس از جن  جهانالاتیرا

ترین موج   جهان شرراها بزرگی ظهور رسرریا. همزمانبه منصرره یدارهیجهان سرررما

                                                      
1 Nikolai Bukharin 
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انقلابی در تاریخ ملازم با گسررسررت از اسرریعمارگری  ظهور نواسرریعمارگری  و ظهور 

 7هایی با آمال سروسریالیسیی بود.ی پسراانقلابی  از جمله دولتی رقیا جامعهعرصره

 یژائولویای میناظر با جن  سرررد    در این جوّ تغییریافیهمیحاه و میحاانشالاتیرا

چارچوب  وندر اسرریونزیو مارن یاریتوسررعه    یرشررا اقیصرراد یبرا را یایجا

 راتدموک-الیو سوس برالی. ارتش روشرنفهران لدادناارائه  یدارهیسررما کیائولوژیا

 ی.ج نیبن ام 1 چون مار  بلاو ییهراجملره چهره از  1171و  1161 یهرادهرهدر 

در فهرسرت کسانی قرار در  4 وریمور جون نگیونیو بر 3کرات دابلیو. رابرت 2 کوهن

کردنا و ار انه را  یطور کلبه سمیالیاگر نه امپر  یاقیصاد سمیالیوجود امپر داشینا که

  از اخصمیحاه به طور الاتیدر ا های مخیلف در جناح چپ وتحلیر  خود را به چهره

معطوف   8مگااف  یو هر 7 امزیلیاپلمن و امیلیو 6سرروئیزی پ   1 جملره پر  باران

 8.کردنا

یحاه م الاتیا یخارج استیاقیصاد سعصرر امپریالیسم: به نام  مگاافکیاب هری 

 یهمباحامحور  درین نوشیه شا  بزرگ لن اثراز پن اه سرال پس از  شیکه ب  (1161)

عصر بود.  ینامیجن  و بسیردر  71و  1161 یدر دهه هایآمر سمیالیامپر در باب ایشا

 1161ی رهای تاریخی و نیری مگااف از اواخر دهههمراه با م موعه جسیا امپریالیسم

در جایگاه  -(1178) حال حاضر امپریالیسرم: از عصرر اسریعماری تا– 1171ی و دهه

                                                      
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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 ینقطه رد میحاهترین تحلی  اقیصرادی  تاریخی و نیری از امپریالیسم ایالاتیهپارچه

 1.گیردی  قرار میانحصار یدارهیسرما ییعصر طلابه اصطلاح   در آناوج 

 رییو تغ اسرریمرار کیالهیید از در آن زمان  یگرید یچهرهاز هر  شیب ف امگا

الگوبرداری کرد  و کار خود را به تحلی  پیاین لنین  سرمیالیامپر یمارکسر  یدر تحل

رن از اواسط ق سمیالیامپری پردازان مارکسرری برجسرریهپیونا زد. او ماننا سرایر نیریه

به تأکیا بر تراکم و تمرکز   1 نیام ریو سم یزیان  سروئبار همچونتا امروز   سریمیب

واخر ا امپریالیسم در  ایکل ماابهبههای انحصاری  با ظهور شرکت سررمایه  همراسیا

بر ماهیت پیچیاه و ف امگا علاوه به. ادامه داد همیوسررتیقرن ب اوای و  سرریمیقرن ب

 آن را برای دوران میأخر کردی رویهرد اصلی لنین اتها داشت و تلا  میچناسرویه

توسط وزارت کار هنوز )که امروزه  یآمار یوربهره هایسرن ه تهرار کنا. مگااف 

 یاداره یمل یقاتیتحق یپروژه یبرارا ( ردیگیمیحاه مورد اسرریفاده قرار مالراتیرا

 طولدر  کیتهنولوژ یهاشرریغال م اد و توسررع یهافرصررت بابکار در  ارررفتیپ

 صررنعت دهیای مؤثر در سررازمانچهره. او بودکرده  یطراح 1131 یدر دهه نیودی 

ی الزامات ایرنیامی شرراخه سیدوم به عنوان رئ یمیحاه در جن  جهانالاتیجن  ا

که  ردکایفا می جن  ایتول ئتیهکمیسیون ماورتی دفاع ملی بود  و نقش مهمی در 

 اً. او میعاقبحول شررام آلات به اوماشررین  یصررنادر و کنیرل  یزیربرنامه یتمسررئول

بر عهاه داشت   یوزارت بازرگانرا در  کنونی هایوکارکسا  یتحل یشاخه ریاست

بود  و بعا میحاه  الاتیا توسط حهومت 2ی نون هایو ارکسا پیمایش ناظرکه 

سیمیحاه )و معاون رئالاتیا یبازرگان ریوز 3 والاس یهنر در مقام ماراور اقیصادی

سرراخت و برالعاده در فوق ینهیزمپس نی. اکرد خامت  (همیحاالاتیجمهور سرراب  ا

                                                      
1 Samir Amin 

2 Survey of Current Business 

3 Henry Wallace 
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ه بود ک یمعن نیجن  به ا ی زمانزیرمیحاه و در برنامهالاتیا یآمار اقیصرراد  یحلت

 ییهایآمر یهاشرکت یاقیصاد سمیالیامپر قاط  از یت رب ی میاهرارائهمگااف برای 

 خوبیی  بهجهان سمیالیتر امپر یعاد وسبا اب آن یرابطه نیو همچن  میحاهالاتیو دولت ا

 11.بود م هز

که   نگریست انیزاعیی از در سطح بالا توانینمبررسری مگااف  در را امپریالیسرم

معقول  ردهی. بلهه روگیردقرار میاسیفاده مورد  هیمنط  سرما  یتحل یبرا اوقاتیگاه

 زاعی جهانی بود  که از انیدارهیسرما درونی عملهردهایوجه به مسیلزم ت سمیالیبه امپر

عنادار شا و مپذیرفت  اما نهاییاً در سرطح انضمامی و تاریخی تأییا میتأثیر می ینیر

از اقیصاد  خود  که نقا بود رو  خود کارل مارکسرو  مطاب  با  نیا 11.گارتمی

 امر انضررمامی پرورانا.به  یانیزاع امر از یپیاپ یهاایتقر یبه وسرریلهرا  یاسرریسرر

که در اصرر  مقار بود م لا اول از اثری ) هیسرررمامارکس نقا خود را با  ایترتنیبا

آن  داشتو قصا   ردآااز ک -  یسطح تحل ترینیانیزاعبازنمود  –( باشا جلای-شش

 یجهانهای و بحراناقیصرراد  باب در 6 لا مو  یالمللنیت ارت ب باب در 1 م لارا با 

 یسییالیامپر یجهانچه که امروزه نیام امی آنتهمی  کناز یعنی از منیر تحلی  انضرم

که به سه   نرفتفراتر اصرلی طرح  اول م لاحال  او هرگز از  نیبا ا. شرودیم اهینام

 12شا.  یتبا هیسرما لا م

ر دو و میغیر هسینا  که ه اهیچیپ ذاتاً مگاافبه ادعای  سرمیالیامپر هایپیهربنای

الاتیا سررمیالیامپر کننا.را منعهس می حاکم بر نیام نیروی مرکزگرا و مرکزگریز

 یهاشیاگرامقاصا انیم« وحات جوهری»شرا که بایا به طریقی تفسریر میمیحاه 

در را  یییچنامل یهانقش شرکت آشهار گردد. کیاسیراتژ-یو نیام یاسیس  یاقیصاد

 ازین ای ارهیمیحاه در سراسر سالاتیا ینیام یهاگاهیتوان از نقش پایخارج از کاور نم

عاهای به بهیرین نحو بر ادف ا. مگاکردجاا  کیمناب  اسیراتژ سرایربه کنیرل نفت و 

دارای اهمیت  خارجی و ت ارت میمسرریق یگذارهی( سرررما1)ذی  خط بطلان کارریا: 
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 میمسرریق یگذارهیداد که سرررما او نارران) هسررینامیحاه الاتیا ی برایکم یاقیصرراد

میحاه در های ایرمالی ایالاتلیات شرکتسود پس از مادرصرا  11از حاود  یخارج

( اقیصرراد 2(ز )افزایش یافیه اسررت 1164سررال  دردرصررا  22تا حاود  1111سررال 

و  نیسررت در خارج از کاررور وابسرریه واق  مواد خام  سررایرمیحاه به نفت و الاتیا

 فقط به میزانی ناچیزمیحاه  الاتی( سررود ا3ز و )ناارنا یذات کییلمناف  ژئوپگونه هیچ

که  تیواقعاین  13.یردگمیقرار  ینیام جهان پیرامونشاه از اسریخراجمازاد  تحت تأثیر

ه ب  گردن نهادنامیحاه الاتیا یبه هژمون ی همگیدارهیسرما زرگب یکاورها ریسرا

دوباره  هنایدر آ ایشاه  ایطور کام  ناپابه یدارهیسرماانیکه رقابت ب سرتیمعنا ن نیا

برای واقعًا ] سمیالیامپر»پرسیانا به کسانی که میپاسخ در ف ا. مگاشرانخواها  ظاهر

ی زناگی شرریوه امپریالیسررم »  توضرریح داد که «ضررروری اسررت یا نه میحاه[ایالات

 14.«داری استسرمایه

 راتیینوشررت  تغمی 71 یدهه  یو اوا 1161 یف  که در اواخر دههامگا یبرا

 یو ظهور هژمونفراسوی اسیعمارزدایی  – نیاز زمان لن سرمیالیدر سراخیار امپر اصرلی

( ظهور 1ا: )دنبو یانحصار ییهسرما اریریب یمربوط به توسرعه همگی -ه میحاالاتیا

)از جمله  یییچنامل یهاشرررکت سررر بر آوردن( 2) زیصررنعی-ینیام یم موعره

مناف  صرنعت  تقام»( 3و ) زپیرامونها در رشرا آن( و نفوذ روبهیییچنامل یداربانک

تر نخست و مهم ف یتوص نیاو خاطرناان کرد که ا .«امور دولت بر یییچنامل-یامنی

داد که در روابطی را نیز بازتاب می  اما کناصاق میمیحاه الاتیااز همه درمورد خود 

نیام  درون شی. در اص   او به گراشونامیبلور می ایرق های امپریالیسرییمیان قارت

  که در کرداشاره می تریافیهتعمیم یانحصار یدارهیسرما نوعی گیریشره  سرویبه 

 یعنصر کرد.تحمی  میسرراسرر جهان  را بر خود  میحاه آااز شراه بود اماالاتیا

ه کبود   «یمال یشبهه»فص  او در مورد رشا   مگااف سرمیالیعصرر امپردر  یایکل

ها ی آندز او بررسکربررسی می یطور کلبه یه راو مال یییچنامل یداربانک ک  پایاار
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تری مورد بسط و گسیر  بیش سازی: با چه هاف؟جهانیدر  1111ی را در اوای  دهه

 11است. «یهشان مالیجهان»از  او  یتحلقرار داد  که شام  

 سمیبرالیکه همراه با نول-( یه)و مال ایتول یسازیجهان ادعا خواها شا که جانیا در

جوام  نوع  یو سپس با فروپاش رسیا ظهور به  1171 یدهه اواخر یاز رکود اقیصراد

 نوعی -ی شرریاب گرفتدارهیسرررما یدر نیام جهان نیو ادارام م اد چ یشررورو

 ریین ی  که میفهرانتر را به وجود آورده اسررتیافیهمیتعم یانحصررار یدارهیسرررما

 توانمیچه آن به و انازپردازی کردهدرمورد آن نیریه نیو ام یزیف  باران  سوئامگا

 .من ر شا  اینام میأخر سمیالیامپر

 نی  افول هژموو رکود یمال-یانحصار یسرمایه یکنون یبه دوره میأخر سمیالیامپر

 یهاادیبنرشررا برای و افزایش تضرراد جهانی  همراه با تهایاهای روبه میحاهالاتیرا

دها. این مفهوم اسرراسرراً بر روابط خود حیرات ارجاع میتمران و  یطیمحسررتیز

دلالت  همیوستیدر قرن ب یدارهیسرما یاقیصاد جهانمراتبی افراطی حاکم بر سرلسرله

چناملییی و چنا دولت  هایی ابرشرررکتکنرا  کره بیش از پیش تحت سررلطهمی

اکنون ارجاع به  طور کهدرسررت همانقرار دارد.  ینیام جهانشررمار در مرکز انگاررت

های اقیصررادی و شرری از نابسررامانیدر بازشررناسرری آخرالزمان نا داری میأخرسرررمایه

نیز ضروری است که  میأخر امپریالیسممحیطی رواج دارد  امروزه صرحبت از زیسرت

وردد  نتمام تقسیمات دیگر را درمی دها ابعاد و تناقضات جهانی آن نیام را بازتاب می

 هساز کآورد: بحرانی دورانبه وجود می انسان یخیتار رشادر را « شرهافی جهانی»و 

 16.کنارا مطرح می« تباهی یا انقلاب»پرسش 

 ی دارهیسرما یهارفییپ یدر کاورها ژهیوچپ  به در جناح یاریمااوم بس ناکامی

و  سررمیالیامپری ی نیریهتر  فزایناه یه ینی تحولات  عماتاً نیا برای اذعران بره

نگار سررازی اسررت که اتر مربوط به جهانیهای شرریاوارهبرداشررتکردن  نیگزیجا

االباً ماجرا از این قرار است که . سازدهای امپریالیسیی ساب  را منح  میمراتاسرلسله
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و  ی( نقش میرق1)گر ناان که انشویم پیانهاد بای  یهااز چارچوب اکنون شماری

 ینیریه نیگزیکه جا ینیام جهان وندر هایهژمون ریی( تغ2) سمزیالیامپر گرنابود-خود

( 4)مرز(ز دولت  بی)بی« شاهقلمروزدایی»امپراتوری ( 3ز )شرودمیتلقی  سرمیالیامپر

 یهاسررازمان تحت حاکمیت ایمیحاه الاتیا یبه رهبر یانیزاع یاسرریسرر سررمیالیامپر

ی ییبه عنوان موجود گراییی( ظهور فرامل1ز )یاقیصرراد یروهایاز ن جراا ملیمرافوق

ی سییالیامپر یسلطه مفروض یواژگون( 6و ) ازیها و جغرافمسریق  از دولت نفسرهفی

رخی از ی بملاحیه  میأخر سمیالیامپر یخیتار ارایپا یاز بررس پیشرو  نی. از اهسینا

 به سبا امپریالیسیی  یکارورهاخود چپ در  جناحدر  االا هایسروابرداشرت این

در قرن  میأخر سررمیالیامپر چناوجهیو  اهیچیپ های سرراخیاریامیناع از فهم واقعیت

   ضروری است.همیوستیب

 سمیالیو انکار امپر یغرب چپ

چه بر سر »به نام  1111نوامبر در  مانیلی ریویوخود در  یدر مقاله 1پرابهات پاتنایک

پ چ جناح بخش اعیم وندر ی واگذاشرین نقا امپریالیسممسرئله  «امپریالیسرم آما؟

واهر جاناگاه اقیصراددانان د ازی را به شره  اثرگذاری مطرح کرد. پاتنایک که ارب

مگااف و  سمیالیعصر امپر دو دهه پس ازدر دهلی نو بود  در نوشیار خود  2لع  نهرو

 اشاره حال حاضرتا  یاسریعمار عصرر: از سرمیالیامپر دهه پس از کیاز  شیب اناکی

 کرد:

ذشیه گ یدههطول که در شود می یتوجهقاب  یلاجرم میوجه اسیحاله گانهیب فردی

زحمت کسرری دیگر بهداده اسررت:  رویمیحاه الاتیدر ای سررییدر گفیمان مارکسرر

                                                      
1 Prabhat Patnaik 

2 Jawaharlal Nehru 
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که ماغول  انگلسیان را جیکمبر 1174در سال  کنا.یصرحبت م سرمیالیامپر یدرباره

سررال بره ارب  11تر  کردم  و اکنون پس از  جرا بودمتراریس اقیصرراد در آن

ترین یهیا برجسرفیم شاکه  یزمان در سرمیالی. امپرمیحاهز این بار به ایالاتامبازگاریه

 ی ایالاتجا به اناازهکرد  و در هیچجایگاه را در هر بحث مارکسرریسرریی اشررغال می

از  یاریبسرر شرراز به طوری کهمیحاه درمورد این موضرروع نوشرریه و صررحبت نمی

« ییگراسومجهان»به آلودگی با را  ییهایآمر سمیمارکس یی اروپا یهاسرتیمارکسر

 لاتایبه ا سمیالیدرمورد امپر اتیادب یبرا ها در همه جامارکسیست«... کردنامیهم می

 چام داشینا...میحاه 

میحاه[ الاتیتر ]در اجوان هایتسی. مارکسسرتین آشرهارا وضر  چنین امروزه

روز ... مورد داغ مسائ  کننا. وواج نگاه میشود هاجمیاصرطلاح ذکر  نیکه ا یهنگام

 هاجمتدر مورد  هالی. خام رادسمیالیبه امپر هیچ اشرارهاما باون  رنا یگیبحث قرار م

 یدرباره ینیر قضررایایالسررالوادور  به  و هاراگوئهیدر ن ینیام یمااخله ایپراناما 

مبحث در واق  از صرفحات نارریات مارکسیسیی   نیا. و انشرویخیم نم سرمیالیامپر

 انا  رخت بر بسیه است.هایی که تازه به وجود آماهویژه آنبه

بر سهوت در براپردازی نهرده است. کس علیه این مفهوم نیریهکه هیچع یا آن

رف نف  یک طی ترازو قاطعانه بهکه وزنه ای شررایا نیسررت  پیاما مباحاهسررمیالیامپر

 نیهمچنبحث سرنگین شراه باشراز این سرهوت  به لحار نیری خودآگاهانه نیست. 

 از سررخنکه  افیهی رییتغ نانو نیم اخیر چ دههیک در  هانکه ج باور داشررتتوان ینم

 17.ای آشهار بال شاه باشاهنگامینابهبه  سمیالیامپر
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ایاب به را میحاه  الاتیچپ در ا یهااگاهیدر د رییتغ پراتنرایرکدر آن زمران  

تحول وضعیت اما  نسبت داد. 11-1171 یدر دوره جنگی بزرگ همچون جن  ویینام

 ریهمراه با سامیحاه اقیصرراد ایالاتی تارایا رکود اقیصرادی در اقیصرادی و ت ربه

  ایآس نقاطاز  یبرخ در تر یبا رشا سر سهیدر مقای  دارهیسرما یهارفییپ یکارورها

محاف   یهیروحاهمیت داشت  و بر  11 یدهه  یو اوا 1181 یدر دهه به همان اناازه

 زت  لزلمیز یمبنا همینبر حاکم بود. حیی بسرریاری از افراد در جناح چپ   هالیراد

یهی از   1انکنار فروناره گاتوسط  ژهیکه به ورا  «یافیگینهتوسع یتوسعه» یوابسیگ

 نیرام ابه شرهرت رسیاه بود خطاآمیز توصیف کردناز به  مانیلی ریویو نویسرناگان

 و جهان در حالی سییالیامپر ی بزرگکاورها میان یدرآما ملدر که شهاف  تیواقع

درصا بالای جمعیت جهان  21و سهمی که  شا تر میعریضک  همچنان  درتوسرعه 

درصا در سال  66از کردنا  از درآما جهان دریافت می( هاملت-دولتبه  شاهیم)تقس

 18افزایش یافت. 1111درصا در  83به  1161

سازی امپریالیسم و صنعیی» در 1173در سال  ستیمارکسر پردازنیریه 2وارن  یب

ه دلی  ب ریفق یدر کاورها یکرد که وابسریگ ادعا ویونیو لفت ریدر « داریسررمایه

 «ناپذیرافول بازگات»  در حال در جهان سوم یدارهیسرمای توسرعه« خیز  عییم»

  «حاکمیت برییانیا در هنا»ی وارن  مارکس در مقالاتی همچون اسررت. بنرا به گفیه

تلقی  افیهینهتوسع یدر کارورها اینقش سرازناه ایفاگررا  سرمیالیاامپریاسریعمارگر

کیاب  ساخت. آن« معهوس»اشیباه این قضیه را بهامپریالیسرم لنین بعااً در  کرده بود.

من ر  ی وابسیگیی مارکسریسیی بود که به نیریهدر نیریه« گردعقا»بازنمود یک 

ول ی ای رویارو با کاورهای فقیرتر در درجهشا. وارن ادعا کرد که ماهلات توسعه

                                                      
1 Andre Gunder Frank 

2 Bill Warren 



 ی هومن کاسبی/ ترجمه بلامی فاسترجان  02 

 بلههنبودنا   یرونیبکارریانا به تصررویر می 1ی وابسرریگین نیریهکه طرفااراچنان

 یهدر ده اگاهید نیاگرچه ا نسبت داد. «درونیتناقضات »آن ماهلات را به  توانیم

 که یزمان 1181سال  در  نبود گسیردهکرد  یآن را معرف بارنخسیینوارن  وقیی 1171

فوذ ن  به منیاررر شررا شمرگ س ازپ داریپیارریاز سرررمایه :سررمیالیامپر اثر وی به نام

 11.دست یافت یبچپ ارجناح  وندر ایگسیرده

است ویر مؤخره بردر   سمیالیامپر کیکلاسر یاتاز نیر یمیفاوت کاملاً گسرسرت

ی ظهور رسیا. اریگی به منصهی امپریالیسم هناسهبه نام  2کیاب جووانی اریگی 1183

ی با الهام از مارکس  در نهایت نیریههای جهانی ی نیامبرجسرریه پردازهینیردر مقام 

دانست واگذاشت  و آن را با برداشت امپریالیسرم را که دیگر دارای موضروعیت نمی

 یمال نیام جهانمحراودتری از نبرد بر سررر هژمونی جهانی جایگزین کرد. آریگی 

ر تی پیچیاهی برای انگارهمناسررب آن را جایگزین یهایهژمونتغییر  و یدارهیسرررما

سررازی باین معنا بود که ملت پس از جهانی-کرد. افول دولتمپریالیسررم قلمااد میا

یز داری انحصاری نی سرمایهشاه بودنا  و نیریه« منسوخ»نیریات قایمی امپریالیسرم 

و  یجهان نیام کیمانا  ی میچه باقآنشررا. صررورت از ما افیاده تلقی می به همین

 21بود. یهژمونکسا  برسر گلاویز

گرا بر نقا مارکسریسریی امپریالیسم بایا های چپیهردترین گسریردهحال   نیا با

را در  یامپراتور 4ی نگر ویو آنیون 3تهار ه یمامانانا. انییار قرن حاضررر میچاررم

-ماعی شانا که امپریالیسم اکنون به گذشیه تعل  دارد منیارر کردنا و  2111سرال 

ماً با و مسررل -کردرا بازنمایی می« یالیسررییی نهایی گرایش امپرلحیه»جن  ویینام  

                                                      
1 Dependistas 

2 Giovanni Arrighi 

3 Michael Hardt 

4 Antonio Negri 
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جایای طب  الگوی روابط ی شرراهقلمروزداییی جهانی و بازار جهانی نیم ماررروطه

 سیفرانس «خیتار انیپا» گرایانه ازچپای در نسخه  میحاهایالات یاقیصراد-یاسریسر

ر فضررای هموار بازا»در اسرریالال هارت و نگری  شرراه اسررت.  جایگزین 1 امایفوکو

آماه بودز دیاگاهی که  میقا یمراتبسرلسررله سررمیالیامپردر پی « داریجهانی سررمایه

قب  مبنی بر  پنج سررالسررازی نولیبرال در داناررمنا جهانی 2ادعای توماس ال. فریامن

هارت و نگری نوشررینا که به  دسرریی کرد.  بر آن پیش«جهان هموار اسررت»که این

ماابه مرکز و پیرامون  شررمال و یایی پهناور بهتعیین حاود نواحی جغراف»همین دلی   

مرز بی دولت ونیست. فراروی از امپریالیسم به نف  حاکمیت بی« جنوب  دیگر ممهن

پیرامون   ای فاقا مرکز وامپراتوری  مبینی بر بازار جهانی صرفاً میاه  از روابط شبهه

نگری اظهار داشینا که  شا. هارت وداری قلمااد میناشی از منط  درونی خود سرمایه

   و منط  درونی سرمایه نهاییًا به«وپاگیر استامپریالیسم در واق  برای سرمایه دست»

 21.یا جهانی صاف برای عملهرد خود نیاز دارد« فضایی هموار»

چه نوآورانه آنبودنا.  بای  زحمتبه  یمحاف  مارکس ونجز دربه ییهااهیا نیچن

ها هایی بود که ماتتقویت دیاگاه برایمارن او پسی کسمار واژگاناسریفاده از  بود

شانا. این امر باعث شا که اثر هارت و ترویج میمیحاه الاتیادرون سیاست خارجی 

 اتینار گریو د  فارین افرز  تایمی   م لهنیویور  تایمزنگری به شرات از سروی 

به  3سینز وودمیکبود که الن  به همین خاطر. گیردقرار  شیمورد سیا یاصرلجریان 

 «ی جهانیمانیفسرریی در دفاع از سرررمایه»ماابه هارت و نگری در واق  بهامپراتوری 

  22کرد.اشاره 

                                                      
1 Francis Fukuyama 

2 Thomas L. Friedman 

3 Ellen Meiksins Wood 
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هارت  توسط سمیالیامپر ی کلاسیک درموردمارکسیات با نیر اسیمراررد هر گونه 

بعای در جناح چپ -انواع رویهردهای بعضرراً روشررنگر اما تک یراه را برا  یو نگر

در  2و سام گیاین 1همگرایی داشینا. لیو پانیچ یاصل انیجر یائولوژیبا ا هک گارود 

برای آفرینش  میحاهالاتیدولت ا ییتوانابر  2113در سال  یجهان یدارهیساخت سرما

 یهریمائتیو ه یداروزارت خزانهعماتاً از طری  اقاامات « جهان بر تصویر خود »

آورد. این اروپایی را تحت نفوذ خود درمی یتأکیا کردنا  که سرررمایهفارال رزرو 

عین  دربود  « اسیریتوال-نیام دلار»از  3اسریالال که تا حای ملهم از نقا پییر گوان

ی آموزناگی  اسیالالی منحصراً سیاسی بود و وجه اقیصادی امپریالیسم از جمله سرمایه

 جهانو به زوال ر المللی  و شرررایطهای چناملییی  تااوم رقابت بینمرالی  شرررکت

ی لیتحل ن یایو گ چیپان ترتیاباین. کردمنا کمرن  میرا به شهلی نیام افیهینتوسرعه

از  های کلاسیکدر تقاب  با برداشرتکه کردنا ارائه می را از امپراتوری ایالات میحاه

 ولمورد قب یهااگاهیبا دگرفت  و ها قرار میامپریالیسررم با ابعاد انیقادی پرشررمار آن

 یدر مرکز و کاورها یسییالیامپر یکاورها تریمیسراخیار قا تر بود.عامه همخوان

ی هاشبهه»جای خود را به  یجهان یدارهیساخت سرماکیاب در پیرامون  وابسریه در 

 یدارهیسرررما جایگاه محوری» حولکه داد  «یفراملی و همچنین مالیه ایتول ]هموار[

شا نیم هژمونیک چه به ذهن مبیادر میآن گاینا.می« یجهان یداریهدر سرما هایآمر

و  تداش اهیر تیاسریروال-واشرنگین اجماعدر میحاه بود که جهانی و باثبات ایالات

مقار بود که تا ابا ادامه یاباز بازتاب دیاگاهی که درون محاف  سیاست خارجی  ظاهراً

داری جهانی سرمایه یا.رسبه گو  میچپ جناح   اما اکنون از االا بودمیحاه الاتیا

  ریتفسرر نیدر امیحاه و تحت مایریت دولت ایالات« امپراتوری امریها»حاصرر  از 

                                                      
1 Leo Panitch 

2 Sam Gindin 

3 Peter Gowan 
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 ییفهرانمتر امپریالیسم را که از سوی تر و چناسویه اما همزمان انضمامیتحلی  پیچیاه

ار الاعاع قرارائه شراه بود  به تمامی تحت نیف و امالوکزامبورگ  مگا ن یلن همچون

 23.اددمی

یادی ورزیانا  که تا حا زمی ایتأک یاسیس یورتامپرا ظهوربر  نیایو گ چیاگر پان

 امیلی  وتباین داشت بود اهینام «سمیالیامپر یاقیصاد یریاره» 1بسرنجان ها چهبا آن

وسوی میضاد رفت و ادعا کرد که به سرمت سرازییپرداز فراملهینیر 2نسرنی. رابآی

ها را به طور کام  فرو بلعیاه و نیم فراملی ملت-دولتشان  سررمایه در عصر جهانی

 که موجا ظهور  آفریاه است شرناور فراملیِ یهاشررکتی جایای را تحت سرلطه

 ینیریهرابینسررن در  .شررودمی« یدولت فرامل»و  «یدار فراملهیسرررما یطبقه» کی

-دولت یالغاشام   یسرازیجهان»اعلام کرد که  2114در سرال  داری جهانیسررمایه

 24.«شودی میدارهیسرمالوای تحت  یاجیماع حیات یدهاص  سازمان ماابهبه  هاتمل

)فصلی از کیاب او به نام » ی امپریالیسمفراسوی نیریه»در  2118در سال  نسنیراب

روابط طبقاتی »( صررریحاً از نیریات کلاسرریک امپریالیسررم گسررسررت: در توفان

انا که تصویر ها درونی شاهملت-  تمام دولتداری جهانی اکنون چنان در عمسرمایه

بایا    و«ی خارجی  از دور خارج شاه استی سلطهماابه رابطهبه  سمیالیامپر کلاسیک

کنار گذاشرریه شررود. هایی همچون مرکز  پیرامون و اسرریخراج مازاد همراه با انگاره

 یهانج یدارهیاسرم یسییالیامپر یدوره ی به معنای پایاندارهیگسریر  سررما انیپا»

های دولت»ی یا سلطه« های ملی رقیای سرمایهمیقا یبه معنا سمیالیامپرنه ...  اسرت

ماابه هب« داریی بسط سرمایهنیریهیک »  بلهه «داریکانونی بر مناط  پیاراسررمایه

 «یانمه یاییپو»ملی مورد نیاز اسررت که با تغییر فراینای ماررخصرراً فراملی و مافوق

 21.شودیماخص م

                                                      
1 John Hobson 

2 William I. Robinson 
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به جهای فراسوی تمام این  ستیمارکس دانیجغراف 1یهارو ایویحال  د نیهم در

های سرررمایه چنان تغییر ادعا کرد که جریان 2117دسررت زد  و در سررال  هادیاگاه

از دو قرن... در  شیب ی تاریخی ثروت از شرق به ارب برایتخلیه»انا که جهت داده

رد: ک تصای (. او از من ایتاک) «شاه است معهوس یادیسال گذشیه تا حا ز یس طی

مفهوم امپریالیسررم در آثار «. یابمکنناه نمیقان  چناان را سررمیالیامپری من مقوله»

ی گارهشا که ک  انشرا بلهه عماتاً منسروب به لنین بود. گفیه میمارکس یافت نمی

ی انگارهمبهم و ناروشررن اسررت  و  ی در رابطه با مرزهای خودجهان «هایپیرامون»

توان جرایگزین نیریات مارکسرری اولیه درمورد را می« هراتغییر هژمونی»اریگی از 

 26.امپریالیسم دانست

ی اثری که به گفیه-امپریالیسم نوین در کیاب خود به نام  2113در سرال هاروی 

منیور  کار بههای نومحافیهاو قرار نبود مفهوم امپریالیسررم را حیی برای مبارزه با تلا 

 بنای ایرمیمرکزصورت»تصویر هارت و نگری را از  -تصاحا این واژه ترویج کنا

 از فاعدبا   سیود. کیاب او «امپراتوری که کیفیات فراوان جایا و پسرامارنی داشرت

تر انهتری تحت اجماع آگاهپایان یافت که امپریالیسم میرقی« "نیو دی " سمیالیامپر»

 کارهانومحافیبرالینول کنونی ینیم جهان ه جایب شررا  ودر نیر گرفیه می واشررنگین

ی به انگاره« ناان ناادن روی خو »به خاطر  ایبا نارسرت. از نیر هاروی  چپمی

 27شود. ملامت سمیالیامپروارن از خصلت میرقی 

بوده  نامنس م یها تا حاوددر طول سرال سرمیالیامپر بابدر  یموضر  هارو اگر

میمرکز  یاتریپو ظاهراً اگاهیبه نام دهانی امپریالیسیی ی نیام جرد انگاره اکنون است 

هوس مع»پیرامون سررنیی را -های فضررایی دائما میغیر که روابط مرکزبر پیهربنای

به تر داشرریه باشررا. او با اشرراره پیاماهایی از این روشررن توانسررتانا  نمی«کرده

چپانان تمام حیی تلا  برای »دها که یم حیمعاصرر  توض سرازییجهان هایگرایش

                                                      
1 David Harvey 
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م تمام تحلی  مارکسی از امپریالیس«. ها در مفهومی کلی از امپریالیسرم  منطقی نبوداین

میصلا کانون  یایجغراف»او همنوا با اریگی   28.نیری تبای  شاه است« بنایکَت»به 

 نیدر ابا این حال  21.کنارد می« تریتر و گاودهو پیرامون را ... به نف  تحلی  سریال

ردد. در گماتریالیسریی امپریالیسم ضروری می-گسرسرت از تمام نقا تاریخی  نایفرآ

فهرست  به یحی سمیالیامپر  2114در سرال داری هفاه تناقض سررمایهکیاب او به نام 

ی توسعه»کنا. فصر  او در باب راه پیاا نمی یدارهیسررما یتناقضرات دورقم وی از

بار هم از امپریالیسم یا مرکز و پیرامون   حیی یک «نامیوازن جغرافیایی و تولیا فضرا

 کمرن هاف به  نیلن سررمیالیامپربه  میمسرریق ارجاعتنها  آورد.ذکری به میان نمی

دانسیه  مرتبط سمیالیبا امپر نیکه لن است  یانحصار ییهسرما ینقش ساخیارسراخین 

 31.بود

 داری متأخرسرمایه
ن  جهانی اول  زمانی که لنین داری جهانی یک قرن پس از جشهی نیست که سرمایه

سئله م نیحال  ا نیبا ای امپریالیسریی پرورانا  تغییر کرده است. نقا خود را از مرحله

ز دربر علاوه بر تغییر  اسیمرار را نیمااهاه کرد که  یخیتار کیالهیید بسیردر  ایبا را

م ی نیری. اگر نیاای تاریخی است که مقولهبه همان اناازه مقوله سرمیالی. امپرگیردمی

ه این تا ب یحیهماننا مگااف ممهن بود  « عصر امپریالیسم»قرن پیش هنوز اشراره به 

 مسیالیامپر امپریالیسرم تلقی شرود  امروزه آشرهارا در دوران« عصرر طلایی»حا که 

شهال اسازی تولیاز یافیهز جهانیی تعمیممال-یانحصار ییهسرما میأخر هسییمز همراه با

و  ینیام  یاقیصادساز دوران یهامرکزز و چالش به پیراموناج مازاد از اسریخر ایاج

 ایشا ی در ک  چنانانسان یو جامعه رودرروی نیام یهابحران اکنون. یطیمحسرتیز

 یدارسرمایه یدر کاورهاهای جایای در دولت هم شهافسرو  کیهسرینا که از 
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فاشیسیی و نو های فاشیسیییشبا رشا سری  گرا ظهورنو یاقیصادهاهم در و  ارفیهیپ

 شونا.می سمیالیسوس یایاحموجا  آفریننا  و از سوی دیگرمی

قار برای در  ما از زمان   همانسمیالیامپر پیارین مراح با  اسریمرار تارخیص

ی کنونی. هر حاضرر حیاتی اسرت که هاریاری ما نسبت به تمایز خصوصیات مرحله

امن زدن برای د یاخل و وسای  مخیلف اسیامار   میهی بر سمیالیامپر یخیتار یمرحله

لا  ت همواره نیام کانوندر  یسییالیامپر یکاورها .است به انباشت در مقیاس جهانی

ار کبه ت ایا ساخیار نیروی  نیامدر مرکز  انباشرتقارت و برای تقویت کننا تا یم

همزمان  بزننا. تدس( دارییهسرماپیاا یمناط  خارج در ای) یدارهیسررما پیراموندر 

نفوذ  یهاعرصه بر سرر گریدکی ی االا در رقابت باسرییالیامپرکانونی  کارورهای

ل در طو یدارهیسرما یسییمرکانیل یدر مرحله هیاول یدوران اسریعمار هسرینا. یجهان

همراه با   «یاخل از  حاص سود » برآزاد بلهه  ینه بر مبادله  قرن شرانزدهم و هفاهم

امریها و بخش اعیم آفریقا و آسرریا « دفن جمعیت بومی در معادنو  یگ  بردنابودی»

 31.میمرکز بود

ی رقابت آزاد تحت ی اسریعماری بعای در اواسط قرن نوزدهم  یا مرحلهدر دوره

ی انهشبهشانه  اما در جریان بود یاقیصراد جهان کانوندر  هژمونی برییانیا  ت ارت آزاد

و  ی نابرابر و دزدیداشررت  جایی که مبادلهم برمیاسرریعمار در بخش اعیم جهان گا

 1 سیس -آرتور تالبوت گسررهوین  رابرت 1871در سرال پرده مسرلط بود. بیاارت 

حال که »اعلام کرد:   اییانیبرهنا امور  ریوز در آن زمان و ین مارکیز سررالزبریسرروم

اه شا  اما نه ی آن کایشیره 32.«ی هنا بایا کاریاه شود  بایا خردمناانه باشاشریره

ی ناران داده است  ارز  فعل اتیجزئبا  2طور که اوتسرا پاتنایکهمان«. خردمناانه»

« ترین برآوردهادر کم» 1138تا سال  1761از سرال  برییانیامازاد از هنا به  «هیخلت»

                                                      
1 Robert Arthur Talbot Gascoyne-Cecil 

2 Utsa Patnaik 
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 یناخالص داخل ایپونرا تول ونیلیتر 2.1برا  سررهیپونرا در مقرا ونیلیتر 1.2برال  بر 

(GDP) 33است. 2118در سال  یانیابری یبرا 

 یهمرحل نیچه لنبه آن سرریمیقرن ب انیقرن نوزدهم تا پا یاسرریعمار یدارهیسرررما

 یهاتردر تمام قا یانحصار یهیسرما ظهورکه با تطور یافت   ایناممی یسرییالیامپر

 هایارتق انیجهان متمام  میتقس بر سرتنش  شیو افزا اییانیبر یهژمون افولبزرگ  

 ماعیان نیدر ب یهانبه دو جن  ج طیشرا نی. اشرای مارخص میدارهیسررما یکانون

 دوم یمیحاه پس از جن  جهانالاتیمن ر شا. ای اقیصاد یقلمرو بر تسلط برای ایرق

همچنین که  ایزمینهکرد  در قا علم  یدارهیسرررما یایدر دن یجهان هژمونبه عنوان 

ال ح نیمیحاه در ع الاتید. هژمون ابو یسییالیسوس ایرق جهانشرام  جن  سرد با 

نیام نواسیعمارگری را مسیقر   کردمی جیترورا  ت ارت آزاد و توسرعه یائولوژیا که

گسرریری از ی جهانهای چناملییی  هژمونی دلار  و رشرریهسرراخت که با شرررکت

ای از های منطقهی نیامی و جن شرراز که چناین مااخلههای نیامی تحمی  میپایگاه

نوب ج وضرعیت با تصاحا بخش اعیم مازاد اقیصادی نیاها به راه افیادنا. یگاهآن پا

   همراه بود. جهان

 یعنی سررمیالیاز امپر یایجا یمرحلهمالی به -یانحصرراری هیسرررما ظهوربا جهان 

شود.  یسییالیروابط امپر نیگزیکه جاآن ی  به جاشراه اسرتوارد میأخر  سرمیالیامپر

میأخر بازنمود دورانی است که تناقضات جهانی نیام  سمیالیامپر ایم دیاهطور که نهما

جایگاه سهونت انا  و تمام سیاره در مقام در اشرهالی شرایاتر از همیاه آشهار شاه

ناسبی تآمیز این نیام به شه  بیهاثرات فاجع ز ودر معرض خطر قرار دارد اکنون انسان

که شهست ها همچنانتمام این د.شروهای جهان نازل میپذیرترین جمعیتبر آسریا

را به  تری  ناگزیر تضاد ژئوپلییک عییمشرودمیآشرهار  ماابه جامعهداری بهسررمایه

 .آورناوجود می
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سررازی کراملاً گران جهرانیترین تحلیر هرا برای موشررهرافینکراام از اچیه

 که  نوشت 1112در سال گیرکنناه نبود. مگااف ااف 

ام همگ یدارهیسرما یاصل یهاقارت انیه  مناب  تنش مبر خلاف انییارات گسیرد

 نیز گسرریر  جغرافیایی سرمایه انا.ها افزایش یافیهآنرشرا روبه با وابسریگی میقاب 

کاررورهای ثروتمنا و فقیر را کاهش نااده اسررت. اگر چه تعااد  میانتناقضررات 

به برنا  یمسود سازی یجهان نایراجهان سوم که از ف یاز کارورها یشرمارانگارت

 میان یشهاف کل انا  امانائ  شاهو ت ارت  سازییدر صنعی یتوجهشرایان اررفتیپ

ه ب یسازیجهان نایهمچنان در حال گسیر  است ... فرا پیرامونو  کانون یکارورها

عملهرد  اساسی یهاوهیش اما دست زده جهان  استیاقیصراد و س نوآوری بسریاری در

 34نهرده است. یکمه رون  نیز ایصلح  هاف. به است نااده رییرا تغ یدارهیسرما

در  سررمیالیامپر ینقا نیر یفزایناهمورد رد عمیقا آیرونیک در یزیچ به راسرریی

در  ینیآرژانی ستیمارکسر 1طور که اتیلیو بورونهمان وجود دارد. یفعل یجهان بسریر

 همان سمیلایامروزه امپر  کرد خاطرناران سرمیالیو امپر «یورتامپرا»در  2113سرال 

ه کی جهان اسیدر مق هیسرررما تمرکزو  راکمت در رابطه بارا  «بنیادین یهایژگیو»

اما در  به تصویر کایاه بودنا  سمیالیامپردرمورد  کیکلاس ستیپردازان مارکسرهینیر

 :دهاتری بازتاب مییافیهاشهال توسعه

ذشیه از گ شیب ییدر حال حاضر ح  [نیلن یبه معنا سمیالی]امپر ایجا یمرحله نیا

ی انحصارها  نقش بیش از پیش بااهمییی که سرمایه تفوق بلامنازع ه یبا تمرکز سررما

 ود.شمی ماخص «نفوذهای عرصه»جهان به  میو تقس هیسرما اورصکنا  مالی ایفا می

انحلال  ای فیتضع یداد  به جا رخقرن گذشریه  رب  آخرکه در سرازی یشریاب جهان

                                                      
1 Atilio Borón 
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 جایگاهرا که  یسرراخیار هایعام تقارن  یاقیصرراد جهان یسررییالیامپر یسرراخیارها

عااد ت کهی در حال تاایا نمود. نا کردیم فیتعردر آن اقیصاد مخیلف را  یکاورها

رل کنی یخود را برا ییتوانا  افیهیتوسعه یدارهیسرما یاز کارورها یشرمارانگارت

گرد   و یالمللنیاقیصاد ب گرایییمال  یجهان حدر سط یایتول فرایناهای لااق  جزئی

اها ش کاورها به اتفاق ایقر تی  اکاردادناافزایش میو خامات  اجناسرشرا  رو به

 .کردمیها را از مرکز جاا که آن بودنا یو گسیر  شهاف ی خودخارج یرشا وابسیگ

 انقیادو  شررا یسررییالیامپر یسررازی موجا تحهیم سررلطهیجهانبه سررخن کوتاه  

 یداخل یاقیصرراد یناهایکنیرل فرآ ازکرد  که  تعمی را  یرامونیپ یاهیدارهیسرررما

 31.شانا عاجز ترشیو ب ترشیببه میزانی ناچیز  یحی خود

ی منصه به همیوستیو آااز قرن ب مسرییقرن ب انیکه در پا سرمیالیامپر ایجا فاز

نیامی  عنوانبه مانیلی ریویومرتبط با  گوناگون سناگانیو نو نیتوسط ام ظهور رسریا 

« یافیهانحصارهای تعمیم» یدارهیسررما نوعی ای یجهان مالی-ی انحصرارییهسررما از

 41 باًیشرکت تقر 111  ترهپارچهی یسییالیامپر نیام نیدر ا 36.توصریف شراه اسرت

در  گرید یهااکار شرررکت کهی   در حالدر اخییار دارنادرصررا از درآما جهان را 

ان عنوانا و صرفاً بهآسا تنیاه شاهاول یهاکتشرر نیا یهادر شربهه یاقیصراد جهان

 یهارهیو گرد  در قالا زن  ایتول اینک 37.دهناپیمرانهرار بره وجود خود ادامه می

 نیارا درون  پیرامونمخیلف مرکز و  یهانقشیابنا  که سررازمان میکرالا  یجهران

 روینی یهانجآربییراژ  یدر راسیا وضعیت این سرازنا.یی پررن  میکالا یهارهیزن 

به  کنا  وکمک می کار در جنوب جهان یروین یاخل اتاایا اسامارکار است که به 

کنیرل افزایش شررود. یممن ر توسررط شررمال  یارز  اضرراف نیا ی بخش اعیمقبضرره
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  اسررت که باون آن فراینا نیا جزا ذاتی  یو ارتباطات جهان یهمال بر یسررییالیامپر

 38بود.مین ریپذامهان ایتولسازی یجهان

با که  بودیم  برالینول یسازیرشا جهان شراها 81 یو دهه 1171 یاواخر دههدر 

ر بازاتحت قواعا  در جنوب جهان ژهیوبهها توجهی در پی انقیاد دولتموفقیرت قراب 

ا ترتیکنرا. باینمرکز مرالی طب  تعریف بر آن حهمفرمرایی میکره  ی بود جهران

ایی  گرای دانست که رکود اقیصادی  مالیهمچنین دوره توان امپریالیسرم میأخر رامی

ر در ناپذیهای بازگاتعنوان شهافدر آن به ای  همگی محیطی سیارهو بحران زیست

ناپذیر از خود نیام انباشررت ها جااییحرال گسرریر  پایاار شررانا. این شررهاف

 یابنا.لیسم میانحصاری هسینا  و توجیه ایائولوژیک خود را در نولیبرا-داریسرمایه

ی کابهرهدر قرن حاضر   شراهیجهان ییهو مال ایتول یممیزه یهایژگیاز و یهی

 که تیواقع ز محصول ایندر جنوب اسررت نییکار پا یروین ی واحانهیاز هز منانیام

ونا: شنگاه داشیه میتر از شمال نییپا به مراتا یدر سرطوحبه دلای  ذی   هادسریمزد

( 2ز )واق  شرراه اسررتدر جنوب  عمراتاًکره  یمیعی یجهران یهری( ارتش ذخ1)

 به ریفق یکاررورهااز  ژهیوبه  کاررورها در میانکار  حرکت نیروی ها برتیمحاود

اقیصاددان  طور کههمان 31گذشیه و حال. ی درسییالیامپر یفاارها یروی( ن3و ) زیان

 ی ازهیز در ار ی تبادلاسرریراتژ یجهان سیسرراب  و رئ عام  ریما 1 لراینورف یتون

 یشررت: کار در اقیصاد جهانیاقیصراد ت»در  2111بزرگ اروپا  در سرال  هایبانک

   داد حیتوض «ستیالیامپر

شیب   دسیمزدیافیهیتوسعه یدارهیسرما یداننا که کارگران در کارورهایهمه م

 دسرریمزدهامیوسررط  اخیلافحال   نیبا ا. کننایم دریافت کاررورهای فقیرتراز  تر

 ای 11  1  2 تفاوتی با ضریا درصا  بلهه 11 یا 21 فقطآور باشرا: نه وانا تع اتیم

                                                      
1 Tony Norfield 
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 یاقیصررادی وجود دارد. نیریه رتریفق یو کاررورها تراثروتمن یکاررورها میان 21

گران که کار -کنایم هیو توج-دها یم حیتوضبا این اسیالال  ی  این امر رااصل جریان

  تری از کارگران در کاورهای فقیرتر دارنایشوری بتر  بهرهثروتمنا یدر کاورها

کننا. با یکار م یتهنولوژاز  یبالاترسطوح هسینا و با  ترو ماهر ترکرده یتحص رایز

 یایاز کارکنان تول یاریکه بسچرا  آیاجور در نمی تیواقعبا  حیتوضر نیحال  ا نیا

ه کار ببزرگ  یهاتوسرط شرکت میرمسریقیا ای میطور مسریقبه ریفق یدر کارورها

ور با کارر سررهیمقاکه االا قاب  کنناای کار مییو با تهنولوژ شررونا گرفیره می

 41است. ترثروتمنا

 یدر کاورها یخارج یییچنامل یهاشررکتتوسرط آن(  سرپاریبرون ای) ایتول

 یر کاورهاد یهسان یا تقریباً یهسان با آن چیزی است که یتهنولوژ بر   میهیریفق

شود. وری من ر میقیاس بهرهگیرد  که به سطوح قاب یفاده قرار میمورد اسرثروتمنا 

 ا کهدهاین نیی ه را می آمیزد میدرهم نییپاشات های بهدسیمزدوقیی این مسرئله با 

هنا   ن ینوظهور چاصررطلاح به یدر اقیصررادها ایتول درکار  ی واحا نیرویهانهیهز

 درصا از سطوح 43و  62  37  46 اًبه ترتیا صرف 2114در سرال  کیو مهز یاناونز

سود ناخالص  یهاهیحاشرافزایش شرایا باعث  امر نیا 41نا.میحاه بودالاتیا دسریمزد

 متیق که در) ایتول یهنیک  هزشود. میواق  در شمال  یییچنامل یهاشررکت یبرا

 پیمانهاری درتوسط  2111 سالشاه در  ایشرت تولیت ی( برایاباانعهاس می صادرات

 27  کردیکار م (H & M) 1ی هانس و مورییزشرررکت سرروئا یگلاد  که برابن

ار کدر ازای نیروی  یکارگران بنگلادشرر بود  ودر اروپا  ییفرو  نها متیدرصررا ق

روزانه ده تا  برای کارخانهکردنا. یک کارگر در صرررفراً چنارااز دریافت میخود 

                                                      
1 Hennes & Mauritz 
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ناخالص(  سود یحاشیه ای) بهااضافه 42کرد.می افتیدر وروی 1.36 کار  دوازده ساعت

 43درصررا بود. 64از  شیب 2111در سررال  شررود سرررهم می نیدر چ ی کهفون یبر آ

 ازیسیبه جهان یکار جهاننیروی  یراژیآرب با ملازمسرود ناخالص  ییهحاشرگسریر  

جهان از اشریغال صررنعیی واق  در سرهم  در حالی کهمن ر شراه اسررت   ایتول  یسرر

 1181درصا در سال  12از نوظهور(   یاقیصادهاوسعه )از جمله اقیصرادهای در حال ت

 44.یابامی شیافزا 2112درصا در سال  83به 

 1در قالا قرارداد طول بازو تولیا  از یرشا رو به اًعیبزرگ و سرر بخش امروزه

 یهشناخ ایرسهامی تولیا هایشیوه تحت عنوانچه آن ای (قرارداد با شررکای مسریق )

 یو قراردادها  4امییازدهی  3پروانه صرراور   2ی درازمات اجاره همچون) دشررومی

توسط  یم خارجیمسریق یگذارهیسررما میان را حا وسرط ینوع که خامات( تیریما

 سررپاریدهنا  به پیرامون برونتاررهی  می یو ت ارت واقع یییچنامل یهاشرررکت

ای اد لار فرو  د ونیلیتر 2از  شیب ایتولسهامی ریا یها  رو 2111. در سال شودمی

 41.کردنا

 یرویواحا ن یهانهیاز هز یریگارز  با بهرهی رهیزن  ای  تمام تولنیبرا وجود ا

د به خو ایتول سررهامیریا یهاپیمانهاری یا شرریوهشرره    در جنوب جهان پایین کار

 توسررطتر یسررنی یخارج میمسرریق یگذارهیآن در قالا سرررما اعیمبخش گیرد. نمی

میحاه از  الاتیا عایای  2113سررال  ردتنها دها. یرخ م یییچنامل یهراشرررکرت

بال   رهیسهام  اوراق قرضه و ا  یخارج یهاخارج از کاور در شرکت یگذارهیسرما

خود  قبال دیون درمیحاه الاتیا هایکه پرداخت یدر حال  بوددلار  اردیلیم 773.4 بر

  ایرسمیدلار  اردیلیم 164.1  به مبلفقط میحاه الاتیها در ایخارجی گذارهیسررما به
                                                      
1 Arms-length contracting 

2 Leasing 
3 Licensing 

4 Franchising  



 

 
 

 متأخرامپریالیسم  25

درصررا از ک   31دلار )برابر با حاود  اردیرلیم 211تقریبراً سررود خرالص  کره بره

 فقط امر نیاان امیا. در آن سررال(  هایآمرخصرروصرری  یداخل خالص یگذارهیسرررما

طور که باران و همان 46.بخایاشیاب میمازاد را  ییهمارهلات مربوط به جذب سرما

ی به جای خارج یگذارهیرماس»نوشینا   یانحصاری یهسرمادر  1166در سال  یزیسوئ

این که منفذی برای مازاد تولیاشرراه در داخ  باشررا  کارآماترین وسرریله برای انیقال 

ست ا بایهی طیشرا نیدر االبیه گذار است. هیشاه در خارج به کاور سرما ایتولمازاد 

ا کنا بلهه آن رذب مازاد کمهی نمیتنها به ح  ماه  جی نهخارج یگذارهیکه سرما

 47.«سازدتر میوخیم

  از شونامیدر حال توسعه وارد  یبه انیقال ارز  از کاررورها زین یگریعوام  د

 نیدلار تخم ونیلیتر 1.7از  شیب 2112از جنوب جهان که در سال  هیسررما فرارجمله 

شررام    جهانشررمال و جنوب  میان یمال تراکنش شرره  ازهر  راسررییبه 48ا.شررزده 

 سادهصاف و  دزدی انامیا یمی «یاخل از حاصر  سرود »چه مارکس از آن یعنصرر

 سا ینویم لایفرطور که نوهمان 41.کنایمنعهس مرا قارت  نامیوازنروابط که   است

به جیا خود  اقیصاد جهان باقیدرآما را از   ثروتمنا یکاورها است تا یراه» یهمال

اقیصاد  یداناهاه یمرکز اقیصاد کاربردتوسرط  2111 ی در سرالگزارشر 11.«بریزنا

نیقال ام موع  زنا کهتخمین میمیحاه الاتیبر ا ینمبی یجهان یمال یهپارچگینروژ و 

 یهمبادل ملازم بادر حال توسرعه )مسیق  از نق  و انیقالات پنهان  یکارورهااز  مناب 

 ونیلیتر 2 بال  بر 2112سررال  درتنها اسررت   یرقانونیها ااز آن یاریکه بسر  نابرابر(

دلار  ونیلیتر 3ها در نیر گرفیه شود  تا شاز که اگر برآورد تقلا درون سیاههمیدلار 

 11.رودبالا می

تبادل انیقال ارز  پنهان به علت روابط  زانیبرآورد م یاز مطالعات برا شررماری

 تریی کار بیشنیرو»  که در نیی ه کاورهای شمال جنوب و شمال جهان میاننابرابر 

که  هردیرو کی 12ان ام شرراه اسررت.کننا  دریافت می« تردر ازای نیروی کار کم
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 2ایقارت خر برابری یهااز داده آن بود  اگامیپ 1گرنوت کولر ییاقیصراددان کانادا

(PPP )شاه در محصولاتگونه نیروی کار گن اناهاسیفاده کرد تا ناان دها که چه 

ت توانسنمی -یو واقع یاسمتبادل با توجه به تفاوت نرخ -از جنوب جهان  یصرادرات

ارز  آن نیروی کار را از منیر قارت خریا محلی در اقیصراد نوظهور منعهس سازد. 

 :میتقسدر  3ه یه سونیجبه بیان 

 تبادل یواقعو نرخ  ینرخ اسم میان تفاضر  یمحاسربهعبارتسرت از  رو  کولر

. به عنوان ماال  نرخ ت اری اجناس یبرا (ایقارت خر از منیرشرراه تصررحیح یعنی)

 اینتصور ک اکنون. بگیریا فرضهنا  ییهو روپ هایدلار آمر را میان 1:11 یاسم تبادل

در دلار  21و   فرسرریایمیحاه متالایا روپیه برای 111 1 ارز اجناسری را به که هنا 

ا. رسرریبه نیر م لااق  چنین ای. اسررتبرابر  مبادله کاملاً اینکنا. یم افتیدر عوض

 روپیه 11 با . در هنا ستین  یدق ارز واقعاً یاسم یمبادلهسرت که نرخ جانیماره  ا

میحاه[. برای آن ]در ایالات دلار معادل 1اجناس بسریار بیایری را خریا تا با  توانیم

ی واقعی ارز  تر باشا. بنابرین نرخ مبادلهدلار نزدیک 2ماال  شرایا قارت خریا آن به

اجناسی را  هنا وقییاست که  یباان معنقضیه  نیاسرت. ا 1:21لحار قارت خریا  از 

 111 1در واق  از لحار ارزشی که فرسریاد  میمیحاه الاتیاروپیه به  111 1 به ارز 

دلار بود. و با این  41توانسررت در هنا خریااری کنا معادل با ارسررال ارز  روپیه می

ارزد. روپیه می 111کرد  که در واق  فقط افت میدلار در عوض دری 21حال هنا فقط 

دلار  21ی واقعی و اسررمی  هنا به عبارت دیگر  به خاطر کژدیسررگی میان نرخ مبادله

                                                      
1 Gernot Köhler 

2 Purchasing Power Parity 

3 Jason Hickel 
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 ینبنای از قضیه افرسیاد. یک صورتکرد  میچه دریافت میروپیه( بیش از آن 111)

. ارزنامی یجهان ردر بازا خود متیاز ق ترشیهنا ب یصررادرات اجنراساسررت کره 

از  ترگیرد کمی میکار هنادسرریمزدی که نیروی اسررت که  نیا گرید بنایصررورت

 13.کناارزشی است که تولیا می

ای تقریبی از توان سررن هرا می PPPبر  هیبا ته کولر یت رب جینیاترتیا باین

ی سازمان همهارعضو ریا یجنوب )کاورها یدر کاورها ی دانست کهارزشرانیقال 

 چه اقیصاددانانی آنواسطه   اما بهشودتولیا می ([OECD] 1یاقیصراد یو توسرعه

 نیبه ااو  رود.می (OECDشررمال ) یکاررورهانامنا  به جیا ی نابرابر میمبادله

 ونیلیتر 1.71 به 1111تنها در سال  یانیقال ارزش چنین قادر بود تخمین بزنا که طری 

 یناخالص داخل ایچهارم از ک  تولکی اًبیمعادل تقررا  زیانی شررا  کهبال  میدلرار 

ی از ت رب یبرآوردها نیگرچه چن 14.کنابرازنمایی می OECD-کاررورهرای ایر

 تیواقع رابطه بادر توانا اناکی می ایترد شماری جهات مورد شک و شبهه هسینا  اما

 11داشیه باشا. وجود «رانت امپریالسیی»ح م  ای بنیادین

مرتبط با « وسی  ارز  از جنوب به شمال یهاانیجر» 2 تیجان اسمبنا به ادعای 

ز ا یمال یهاانیت ارت و جر  یناخالص داخل ایتول در آمار راج  به»ی نابرابر  مبادله

« یهقبض»به  شاه در جنوب ایارز  تول خاطر که  دقیقاً باین«گردنانیرها پنهان می

از  یبهره  ناش ای رانتسود  خواه دسریمزد  خواه تمام مناب  درآما  آیا. شرمال درمی

وده در افز-به عنوان ارز  سادگیبه  یجنوب ایدر تول هنگفتسود ناخالص  هاییهحاش

 16.شونایم اضافهشمال ی ناخالص داخل ایبه تولرسنا  و به ثبت می شمال جهان

                                                      
1 Organization for Economic Cooperation and Development 

2 John Smith 
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 ماهلات ی جهان ی ارز وسای  قبضه ریو سا یسپاراز برون گزاف حاص سرود 

 یسییالیامپر رانت نیاز ا یا. بخش عماهکنایم تر تاایارا بیش زادما ییهجذب سرما

مرکز در می ای برای انباشت ثروت مالیوسیله شود  و بهخیم می یاتیمال یهاپناهگاه به

 تا حا زیادیکه  ی  در حالگرددبال میها و افراد ثروتمنا از شرکت شرمار کوچهی

میحاه الاتیو رشا در ا یگذارهیسرما ا یتول زسابیش از پیش ماه و  پیوسیه نایاز فرا

از  شیب تیظرف بارکود که  یکل ماه  پس 17.ی جاا شاه استسییالیمل  امپر ریو سا

 یادوره یمال یهاحبابها و بحرانو  ینابرابر شیرشررا آهسرریه  افزا  بیهاریحا  

 رود.رو به وخامت میشود  یماخص م

 رانت  نخسررت :دارد زیمیما ییسرریی  دو مؤلفهکرد که رانت امپریالادعا می نیام

از جنوب  یعیمناب  طب ییهجنوب. دوم  تخل ی کارروین یسییالیامپر حاصر  از اسیامار

 .ییسیالیامپردول و  یییملچنا یهاراسریا توسرط شرکت نیآن در ا تیو نقض حاکم

 یریگازهانا قاب  از منیر ارز  -لااق  اصولاً- یسییالیامپر رانت شه  نیاگرچه نخسی

های های مصرفی )و تصاحا موهبتشه  رانت به ارز  نیدومکه  جااز آنبود  اما 

ری گیمبادله  قاب  اناازهشررا و نه به ارز رایگان طبیعت توسررط سرررمایه( مربوط می

هایی را برای در  تناقضات امین اصررار داشرت که مارکس راه  حال نیبا ا 18نبود.

 فراهم کرده بود. یطیمحستیز سمیالیو امپر یطیمحستیز

زده  نیخم. تشودمی کیکنیرل مناب  اسیراتژ یبرا یمیعی نبرد گیردر سرمیالیامپر

ا میخود را مسیق ییهپا یدرصا از بودجه 16 باًیمیحاه تقرالاتیا ارتششراه است که 

 ایکأف تاطور که مگاهمان 11.کناخرج مینفت  یمناب  جهان تنهرا برای حفراظت از

ارتباط میقاب  مناف  نیامی و مناب  طبیعی ااراق  توان در میزانبه دشرواری می  تداشر

و  یادقلمرو اقیص کرد. هژمونی نیامی  نقای کلیای در تمام مسائ  مربوط به تضمین

 .کناایفا می کیمناب  اسیراتژ
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 یخاص ولد ینیام-یاسیس با قارت مالی و ی  پیونا ناگسسینیییچنامل یهاشرکت

 یالحیه یبرا ها حییا. باون قارت آن دولتهرا مسرریقر هسررینکره در آندارنرا 

ها برای ماررارکت مؤثر در رقابت تواننرا به وجود خود ادامه دهنا و توانایی آننمی

 رمادر جهان  سه چه ی برترمالریدر مورد صا شرکت االمللی به آن بسیگی دارد. بین

میحاه  انگلسیان  فرانسه  آلمان  ژاپن اتالیا اقامت دارنا: فقط در شش کاور هااز آن

  ی نورفیلابنا به گفیه. سیو سوئ

 یحی ای ی آنرقابی تیموفق ای اناازه سازدمیمایز میرا  یسییالیامپر یچه شررکیآن

  گرچه االا ستین خامات ای اجناس یاصرل یکنناهایعنوان تولآن به یجهان تیاهم

ن چه ایردار است  شرکیی بزرگ خواها بود. آنها برخوبا توجه به مزایایی که از آن

ملیی قارتمنا در اقیصاد جهانی -سازد حماییی است که از دولتشررکت را میمایز می

کنا  و هر مزایایی که در اخییار دارد چون در آن دولت امپریالیسیی واق  دریافت می

ز ارا  یسییالیچه دولت امپرآن ا یترتگردد. به همین شراه اسرت و با آن همسان می

از  یدر اقیصرراد جهان برای اعمال قارتآن  ییکنا  توانایم زیمیما یاقیصررادمنیر 

 61.خود است« ملی»داری های سرمایهجانا شرکت

 آخرالزمان
 گسیخیهلگامو  یتهاجم ی گریاز هر زمان د شیخود ب مقاصرادر  سرمیالیامروزه امپر

و  یاقیصرراد افول نییحاه و همچنمالاتیا یهژمون افول یِکنون یدر دوره 61اسررت.

اکانادا  میحاهالاتیا یگانهپنیاگون که توسط ک  سه-نفت-دلار میرژ  یطیمحسرتیز

 یایمزا برای کسا خود را یو مال ینیام قارتشود  تمام یم پارییبانیاروپا و ژاپن 

تر عبارتسررت از انقیاد باز هم بیشهاف  62کنا.یاعمال م یاقیصررادجئوو  کییژئوپل

 راه برسر یموانع مراتا جهان قرار دارنا  در حالی کهورهایی که در قعر سرلسلهکار
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نیم مسلط را نقض کننا  قواعاکه  ییهادولت تمامو گیرد قرار مینوظهور  یاقیصادها

  دهناگانه به وجود خود ادامه میکانونی در آن سه-تضادهای درون شونا.سرنگون می

ر  نیاز ی دمیحاه  بلهه همچنین در نیی هبلامنازع ایالات امرا فعلاً نه فقط به دلی  زور

مهیبی برای نیم امپریالیسیی االا قلمااد  که تهایا -در کانون به مهار چین و روسیه 

  میفاوت اما مرتبطتاریخی   یدلا به ه یو روس نیدر چگردنا. سرکوب می -شرونا می

داران ملی درون اقیصاد لط با سرمایهمس مالی جهانی فاقا آن اتحاد-ی انحصارییهسرما

حال   نیع در دارد. حضور 1بریهس ها اسرت که در سرایر کارورهایسریاسری آن

 از ثباتی ناشرریدچار نابسرامانی اسررت و به دلی  رکود اقیصررادی و بیاروپا  ییهاتحاد

  قایو شمال آفر انهیخاورم ژهیومناط  م اور  بهدر  یسرییالیامپر ها به حملاتواکنش

 .کنات ربه می های مرکزگراهای مرکزگریزی را در تقاب  با گرایشگرایش

  یهمناب  و مال  یهمراه با انرژ  یجهان ارز اهای عرضررهزن یره ط یشرررا نیا در

ر مرکز دثباتی هژمونی بیا. نشویم نگریسیه کیاسیراتژ-ینیام از منیر ترشیبهرچه 

دژ امریها بر اروپا و همچنین ژاپن تحمی  درهم تنیاه قرار دارد  که  ینیم جهران نیا

 هک  کنایدنبال معیار را ی تمامسررلطه یاسرریراتژیک میحاه الاتیاکنا. امروزه می

ی تهنولوژیک  مالی  و حیی سررلطه نیبلهه همچن ینیام یسررلطه نه تنها هاف از آن

و  عالوقوقریای اارهیس یفاجعه ای اززمینهجهانی استز در برابر پس« ی انرژیسلطه»

 63.یاسیو س یاقیصاد نابسامانی

در  و نااهظهور کرد گریبار د نوفاشیسیی یهاشی  گرازوالرو به  طیشررا نیدر ا

ی میوسررط که های پایینی ارت اعی طبقهی بزرگ و لایهمقرام ائیلاف میان سرررمایه

تاهی  ا مالی ر-ی انحصاریتازگی بسیج شاه است  مسیمسک طبقاتی نهایی سرمایهبه

 شود  که عنان ازبه شره  روزافزونی در نوفاشریسم اداام می سرمیبرالینول 64.دهنامی

در  یسییالیضاامپر های صلحدارد. جنبشبرمی توزانهکین سرمیونالیو ناسر نژادپرسریی

                                                      
1 BRICS 
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امری  انازرو به نقصان رفیهچپ   یایاح بسیردر  یحی  یدارهیسرما کانون بخش اعیم

 61.کناامپریالیسم اجیماعی را مطرح می یکه بار دیگر مسئله

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

ی در کنار هم دارهیسرما نایفرا کانوندر  اهیهم گراو مرکز گریزمرکز یروهاین

یابا. در اوقات دیگری تفوق میها و گاهیاوقات یهی از آنانا. گاهیوجود داشرریره

های ناهماهنگی و خاررونت های صررلح و هماهنگی در تناوب با دورهیی ره  دورهن

انا. عموماً مهانیسررم این تناوب شررام  هر دو اشررهال اقیصررادی و نیامی مبارزه بوده

آیا و بازناگان را م بور به شود. نیرومناترین قارت  پیروزمنا از مهلهه به در میمی

 ای از ت ایا مبارزهشود  و دورهن به زودی چیره میی نامیوازکنا. اما توسعهتسلیم می

 66.رسابرای هژمونی به ظهور می

 ینیم جهان یبرا ی پایان تاریخیگر نقطهمیأخر نارران سررمیالیحال  امپر نیبرا ا

ا. دهای یا سرآااز انقلابی جایای گواهی میی سیارهاست  که بر فاجعه یدارهیسررما

به نبرد جمعی دیرینه برای  یایجا تیفورمین  ی زوضررعیت اضررطراری نیام سرریاره

مقاومت اسرراس بر  ایبا هاانسررانتر گسرریرده نبرد 67.بخاررامی «یبه طور کلآزادی »

ی بنا شررود  که هاف آن در وهله در جنوب جهان هاخل کارگران و  یمسرریمر انقلاب

. تی اسدارهیسرما تر از همه  سرنگونی امپریالیسم به ماابه میهر جهانینخسرت و مهم

 امونپیر یکار در کاورها کهمگر اینتوانا آزاد باشا ینم کانونی یکار در کاورها

ای جامعهیعنی   ایناممی سمیالیسچه مارکس سوآن 68.ملغا گردد سمیالیو امپر شود آزاد

ام روابط تمتوانا در سطح جهانی ساخیه شود. فقط می  یانسان ااریپا یتوسرعه مبنی بر

بالاخره با  ایبا تیو باررر  از بین برونا ایبا منزجرکنناهو  نیرانهتن   هاسرریامارگران

 61روبرو شود. نیزم یکره با خودو وحات  بار با روابط خود با نوع حواسی هایار
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