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گیرد. داری قدرت سرچشمه میهای سرزمینی و سرمایهی دیالكتیكی میان منطقاز بطن رابطه داریسرمایه از نوع امپریالیسم

 روابط چونان توانمی را هانآ. اندتنیدهدرهم شدت به اما نیستند پذیر به یكدیگروجه تقلیلهیچمتمایزند و به ˚این دو منطق

 االب را تضادهایی منطقی هر. باشند متفاوت شدتبه زمان و فضا در است ممكن هاخروجی اما. کرد فهم دیگریك درونی

پایان قدرت یبپایان سرمایه به علت نیاز به انباشت نمونه، انباشت بی برای. شوند مهار دیگر منطق سوی از باید که آوردمی

 چارچوب در سیاسی کنترل وقتی. آوردمی وجود به سرزمینی منطق ای را در چارچوبهای دورهسیاسی/نظامی بحران

 های سرمایه نیز برای سازگاری با آن باید تغییر کنند.کند، جریانسرزمینی تغییر می منطق

شوند. به باور من با توسل به نوعی ها ظاهر میفرم و هاانواع و اقسام شكل در ها،ها، همچون امپراتوریامپریالیسم

 و خارجیِ داخلی دیالكتیك روابط دو، و قدرت داریسرمایه و سرزمینی هایدیالكتیك منطق دیالكتیك دوگانه یعنی یك،

 یدارانهسرمایه های مشخصاًوجودآوردن یك چارچوب تفسیری مستحكم برای شكلدر به شودمی داریدولت سرمایه

 امپریالیسم بسیار پیش رفت. 

ید. نککار را از این منظر مالحظه از نولیبرال به نومحافظه متحد االتیای چرخش پسین در شكل امپریالیسم مسئله

شد. بنیادی  متحمل نوعی بازآرایی 3791-5های انباشت سالفهداری در واکنش به بحران اضااقتصاد جهانی سرمایه

 اندورایپ ل شدند. اما به محض بازشدن جعبهی قدرت تبدیداربندی منطق سرمایههای مالی به ابزار اصلی مفصلجریان

ورها، به ری از کشهای دولتی نیز افزایش یافت. بسیاهای سازگارشونده در دستگاهی مالی، فشار برای دگرگونیسرمایه

یدند حرکت کردند. دیگر کشورها یا کوش یلاهای نولیبربه سوی اتخاذ سیاست گامبهبریتانیا، گامو  متحدایاالت رهبری 

سوی  شده ازهای تعدیل ساختاریِ تحمیلی سیاستواسطههداری پیشتاز را سرمشق خود قرار دهند یا بهای سرمایهقدرت

کوشد دور مشاعات حصار بكشد، میمعموالً شدند نولیبرال شوند. دولت نولیبرال  ناچار المللی پولصندوق بین

و کاال به وجود آورد. این دولت باید فرمانبرداری نیروی  سازی کند و چارچوبی را برای بازارهای باز سرمایهخصوصی

ه هد چنین کند با این خطر مواجپر و بال بدهد. اگر دولتی نتواند یا نخوا ‘وکارخوب کسب فضای’کار را حفظ کند و به 

. نولیبرال امپریالیسم رشد کردند های مشخصاًقرار گیرد. در نتیجه، شكل ‘یاغی’یا  ‘ناکام’های ی دولتشود که در زمرهمی

موریتی أداری پیدا کرد و مدر حاشیه بود نقشی برجسته در منطق سرمایه 3791مالكیت که پیش از  انباشت از راه سلب

های مازاد گشود. ای را برای جذب سرمایهقلمروهای گسترده هزینههای کمفت. از یك سو، آزادسازی داراییمضاعف یا
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ها مینپذیرترین سرزترین و آسیبهای مازاد بر ضعیفزداییِ از سرمایههای ارزشاز سوی دیگر، ابزاری برای تحمیل هزینه

آن  اند، درهای اقتصاد جهانیی پرشمارِ نقدینگی و اعتباری از ویژگیهاثباتی و بحرانو مردمان به وجود آورد. اگر بی

 پول، لیالملبین صندوق چون ها، از راه نهادهاییثباتیها و بیسازی این بحرانصورت امپریالیسم باید به دنبال هماهنگ

 ریتاستوالی اری است که مجموعههمان ک زدایی محافظت کند. این دقیقاًی انباشت در برابر ارزشباشد تا از مراکز عمده

خوبی به ایی،اروپو  ژاپنیای با مقامات در تبانی بیش از دو دهه است، پول توانستهالمللی صندوق بینـ امریكا  داریخزانهـ 

 انجام دهد.

های تورم سریع که زدایی، و دورههای گزاف داخلی داشت، از جمله صنعتهزینه گراییمالیاما چرخش به سوی 

اش در تولید را جز در سلطه متحد ایاالتهای اعتباری و بیكاری مزمن ساختاری را در پی داشتند. برای نمونه، مخمصه

 عت از دست داد.های بزرگ کشت و صنهایی مانند دفاع، انرژی و شرکتبخش

ی متوسط به دفاع از هاشد. بسیاری در طبقهموجب ناامنی مزمن در داخل میمعموالً امپریالیسم نولیبرال در خارج 

ها داری نولیبرال غارتگر روی آوردند. آنسان راهی برای تجهیز خودشان در برابر سرمایهسرزمین، ملت و سنت به

تی و ی غارتگر محافظت کند. نژادپرسها در برابر تبعات سرمایهیج کنند تا از آنکوشیدند منطق سرزمینی قدرت را بسمی

ی کارگر و ملت را به یكدیگر پیوند زده بود دوباره در سطح طبقه-گرایی که روزگاری امپراتوری و دولتملی

ن جا که انداختدیدار شد. از آنی مالی پگرایی سرمایهمیهنیابی در برابر جهانی چونان سالحی برای سازمانزبورژواخرده

سود نخبه بود، سیاست طردگرایِ مبتنی های همبرای گروه تقصیر مشكالت بر گردن مهاجران، یك عمل انحرافی راحت

ور ی مردم را به طهای نوفاشیست داشتند حمایت عامهکه جنبش اروپاویژه در بر نژاد، قومیت، و مذهب رونق گرفت، به

 ند.کردگیر جلب میچشم

 تأمین وخوبی سازمان یافته شمار بهپر ‘های فكراتاق’های پیش از خودشان در نولیبرال کاران، که همچوننومحافظه

ها از ها پیش در تالش بودند که دستورکارشان را بر حكومت تحمیل کنند. البته دستورکار آناز مدت ،بودند مالی شده

 یهم در داخل و هم در عرصه( به آن احترام و)ها استقرار نظم . هدف اصلی آندستور کار نولیبرالیسم متفاوت است

ناپذیر در پایین است، که با برساختن جهانی است. چنین چیزی مستلزم رهبری نیرومند در باال و وفاداری تزلزل

ست. اخالق نیز حیاتی ا لبندی به اصکار، پایشود. برای جنبش نومحافظهمراتبی امن و شفاف از قدرت همراه میسلسله
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ی فقرات و پایهبنیادگرایی را که باورهای بسیار خاصی دارند به عنوان ستون تواند حمایت مسیحیانجا میدر این

 )دو تن از رهبران سرشناس این جنبش( در فردایرابرتسون  پتو فالول  جریاش به دست آورد. برای مثال، انتخاباتی

جنین طگرایی و سقای است که همجنسبندباری در جامعهاز بی خدا خشمای از نشانه گفتند که این رویداد یازدهم سپتامبر

دادهای جاری، ی رویی دربارههای تلویزیونی امریكا، یعنی برنامهترین برنامهبعدها در یكی از پربیننده فالولتابد. را برمی

ها لسطینیفعلیه  شاروناز صهیونیسم و خشونت  که دیگراننخستین تروریست بزرگ بود، در حالیمحمد )ص(  اعالم کرد

ی مكاشفهمنجر شود. اعتقاد به کتاب  رجعت دومو  3دونآرماگِتوانست به ها این میکردند زیرا به باور آنحمایت می

شدت ها بهامریكاییسوم که حدود یكهوادار آن بود(. درک این ریگانبسیار فراگیر است )برای مثال  آرماگدونو  یوحنا

ــ امری که به طور ضمنی به معنای پذیرش  (گراییتكامل نه و باوریآفرینش جمله از)به چنین عقایدی معتقدند 

رای بویژه بهدر زمین است ــ  خدای درآمدی برای تحقق ارادهی پیش( به منزلهخاورمیانهویژه در های جنگ )بهوهراسبیم

ها در آن رواج دارند که این دیدگاه جنوباکنون از نواحی  متحدایاالت ی نظامیان ها دشوار است. بخش عمدهاروپایی

 شوند.جذب می

توان را نمی مسیحیتوانند در قدرت بمانند، نفوذ راست نمی ایمشیدانند که با چنین خطکاران میگرچه نومحافظه

 اهدیش شارونبار فلسطینیان به دست کم گرفت. شكست در اعمال هر گونه محدودیت در برابر سرکوب خشونتدست

 (.تعبیر کردند آرماگدون)بنیادگرایان آن را گامی مثبت به سوی  مدعاست این بر

کلید  3779بود که در  شده طراحی امریكایی جدید یی سدهپروژهکارانه برای سیاست خارجی در منشور نومحافظه

از یك سده و نه کنترل سرزمینی سخن  شدهانتخاب از چنین عنوانی دفاع کرد، عنوان 3793در  لوسگونه که همان 2خورد.

به ’پروژه  1کند.کند عامدانه تكرار میفاش می لوسداشت در عرضه اسمیتهایی را که رو تمام تجاهل گوید. از اینمی

و هم جهان خوب است؛ چنین رهبری مستلزم قدرت  امریكاهم برای  امریكای بنیادی متعهد شده است: رهبری چند گزاره

 
Armageddon: 1 م آخرالزمان در باطل و حق نهایی نبرد . 

 آدرس وبسایت عبارت است از 2
 <>. 

 
 نگاه کنید به 1
 Smith, American Empire. 
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 ایجاد ایبرکه  هستند یشمارانگشت سیاسی رهبران امروزه نظامی، تحرک دیپلماتیك و پایبندی به اصل اخالق است؛

 ‘.باشند داشته توجیهی جهانی رهبری

ه معنای این ب ‘.است امریكا نیزالمللی جلب حمایت از سیاست اصولی و پرصالبت درگیری بین’به دنبال  پروژه

 ی مدیریتی به مابقی جهان است.صدور و در صورت نیاز تحمیلِ ضوابطی شایسته

 کنند، اینطور که خودشان بیان میکاران بود اما مشكل، آنهای اصلی نومحافظهها پیش یكی از دغدغهاز مدت عراق

نامحتمل بود.  ‘پرل هاربردر ابعاد ’آمیزی عهنظامی بدون وقوع رویداد فاج یبود که جلب حمایت عمومی برای مداخله

ور کردن پرستی برای شعلهمیهنی همبستگی اجتماعی و این فرصت طالیی را به وجود آورد و از جرقه یازده سپتامبر

مهیا  اخلید را برای شكل متفاوتی از اقدام امپریالیستی و کنترل توانست زمینهکه میامریكایی استفاده شد گرایی ملی نوعی

 د.کن

را به  یكاامرپندار سیاست شان باید سبك دشمنهایطلبیو تحقق جاه کاران برای حفظ شتاب این حرکتنومحافظه

ای دیگر بر ‘یاغی’اصطالح به  ‘کشور’و چند  ی شمالیکره، ایران، عراقهای ها قبل به تهدیدها از مدتبستند. آنکار می

اموس ها پیش در قنهفته بود که از مدت چیننظم جهانی فكر کرده بودند. با این همه، در پس این دلمشغولی، همواره شبح 

کاران و مجتمع ی نگرانی شده بود. اتحاد میان نومحافظهی جهانی مایهناپذیر در صحنهبینیقدرتمند و پیش یك رقیب بالقوه

ی نبرد در دو جنگ های نظامی را افزایش دهد و آمادهوا داشته بود که هزینه 3771ی ا در دههر کلینتون °صنعتی-نظامی

نقشی محوری داشت،  عراق. ی شمالیکرهو  عراقمانند  ‘کشورهای یاغی’ای به طور همزمان شود ــ برای مثال علیه منطقه

الی ایمن بود اما م انضباط برابر در ن ثروت نفتیاش که به یماتوریتتاحدودی به دلیل موقعیت ژئوپلیتیك، و رژیم دیك

حاکم  خاورمیانهعربی سكوالری را رهبری کند که بر کل نفت منطقه ترش، این خطر وجود داشت که جنبش پاندلیل مهم

ود که د کرده بکیأت کارتراش بر جریان نفت، اقتصاد جهان را به گرو بكشد. به یاد دارید که پرزیدنت شود و به مدد تسلط

ی ابزاری برای به دست گرفتن نبض اقتصاد جهان تحمل نخواهد شد. سابقهسان بهی از نفت گونه تالش برای استفادههر

منجر به  خلیج فارساولِ  جنگگردد. بازمی 3791کم به این منطقه نیز دست ]امنیت[به  متحدایاالت تعهد قاطع نظامی 

 برای این کار وجود نداشت. سازمان ملله این دلیل که هیچ مجوزی از سوی نشد، تا حدودی ب بغدادتغییر رژیم در 
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را دنبال کرد اما ابزارها را به اقدام مخفیانه و  بغدادنامید و سیاست تغییر رژیم در  ‘کشوری یاغی’را  عراق کلینتون

 ]چنین سیاستی[زدند که د میکاران با صدای بلند فریاهای اقتصادی علنی محدود کرد، به همین دلیل نومحافظهتحریم

 کارگر نخواهد افتاد.

 روشنیهعراق بشان را به دست آورده بودند. حال مشكل این بود که ‘هاربر پرل’ کاراننومحافظه یازده سپتامبر پس از

اش ظامیحضور ن متحدایاالت یافت. در این میان، نداشت، و جنگ علیه تروریسم باید اولویت می القاعدههیچ ارتباطی با 

زان منابع که می)جاییدریای خزر تثبیت کرد های نفتی ی چشمگیر میان میدانرا در فاصله قرقیزستانو  ازبكستاندر 

درگیر نبردی سخت برای به دست آوردن جای پایی است تا بتواند ملزومات برآوردن  چینهمچنان یك معما است و 

، دولت افغانستاندر  طالبانظرف شش ماه، و به دنبال شكست  .تضمین کند( اش رای داخلیتقاضاهای به شدت فزاینده

متعهد  متحد ایاالتآشكار بود که  2112کرد. تا تابستان  عراقاش به سوی کانون توجه متحد شروع به چرخاندنایاالت 

بود که  کند. تنها پرسش جالب اینتحمیل  بغداد ای بریم را با توسل به نیروی نظامی و به هر هزینهرژشده است که تغییر 

توجیه خواهد شد. از آن پس، دولت به انواع  امریكاالمللی و نیز برای افكار عمومی ی بینگونه این اقدام در عرصههچ

داد که گویی حقایق داد، و ادعاهای غیرمستند را چنان نشر میها متوسل شد، هر روز لفاظی را تغییر میبندیچشم

م نظامی روزانه تر در اقداکه پیشبا توجه به این بریتانیاکرد ائتالفی را شكل بدهد که در آن، . دولت تالش میاندشدهاثبات

سادگی از آن کنار )به عالوه، ائتالفی باشد که بریتانیا نتواند خود را به باشد داشته پیشتاز در عراق به شدت درگیر بود نقش

نیز  گرهکنیید أبود و حتا مدعی شد هیچ نیازی به ت سازمان مللرگونه نقشی برای در آغاز منكر ه متحدایاالت بكشد(. 

گرایی المللی تاحدودی تن دهد. اما ملینی این مسائل ناچار بود به فشارهای سیاسی داخلی و بیندارد، با این حال، درباره

غییر رژیم در ی تجویانهی سلطهروژهپروراند و آن را به پشكل گرفته بود با جدیت  یازده سپتامبرنوپیدایی را که پس از 

 هایجویانه برای اعمال کنترلی سلطهی اقدامی ضروری برای امنیت داخلی گره زد، همزمان از این پروژهبه منزله عراق

ه این ی داخلی بکرد )اعالم وضعیت قرمز تروریستی و دیگر خطرهای امنیتی در جبهه هرچه شدیدتر داخلی نیز استفاده

گرایی با آمیزش ملی کند، شوربختانهدوباره با هوشمندی تمام اظهار می آرنتکه گونه زد(. همانامن میوضعیت د

های رسمی و سیاست اسالمها و عربپسند و منحط از امپریالیسم بدون توسل به نژادپرستی ناممكن است و تصویر عامه
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 حدمت ایاالتی نژادپرستی در همگی گواه روشنی از موج فزاینده عربیدر قبال گردشگران و مهاجرانِ آمده از کشورهای 

 شماری داشته باشد.بی اللملیبین و های داخلیآسیب آینده تواند دراست که می

ها همین حاال هم صحبت کردن شود. آنجا ختم نمیکاران به اینی نومحافظهجویانهطلبی سلطهبا این حال، جاه

 و به طور قطع آیددرمی متحد ایاالت ارتش یبه محاصره کامل طور به عراق اشغال از پس) اندآغاز کردهی ایران را درباره

ی قدر علنبرای این کشور است. این اظهارات آن ‘پیامدهایی’اند که حاکی از هایی زدهاتهام سوریهو به  (شد خواهد تهدید

 و ایراناعالم کند در هیچ نوع اقدام نظامی علیه  که به طور قاطعانه بریتانیا الزم دیدی اند که وزارت امور خارجهشده

ایستار  کرده بود، بیان روشنیاز ابتدا به رامسفلد دفاع وزیر که گونهشرکت نخواهد کرد. اما همان مطلقاً سوریه

ه نیست و در صورت لزوم تنهایی دست ب بریتانیااش محتاج برای تحقق اهداف متحدایاالت کارانه این است که نومحافظه

ان عربستبه اصالحات داخلی در  متحدایاالت که افزایش است، در حالی ایران در حالو  سوریهکار خواهد شد. فشار بر 

هرچه ) جابه دست گرفتن کنترل آن گرایان برایگونه کوشش اسالمچشم دوخته است تا به این ترتیب هم بر هر سعودی

 که ادگرایییآموزش بن یبخش عمده که یدآ فایق واقعیت این بر و همکند  دستیپیش( بود الدنبن اصلی فهد این باشد

ایی اکنون توان متحدایاالت شود. در ضمن، ها حمایت میسوخت رسانده است از سوی سعودی متحد االتیابا  مخالفت به

ی آزمایش کرده است( و قادر است همزمان صدها اسحله را ارتقا داده است )و در عراق ‘شوک و بهت’نظامی موسوم به 

 قدرت لکاست  قادر کند اگر اراده ایاالت متحدنشانه گرفته است منهدم کند.  سئولبه سمت  ی شمالیکرهدوربردی را که 

 نابود کند. ساعت 32ظرف  دررا  یشمال یکره یاو توان هسته نظامی

صالحات ، اعراقها بینش ژئوپلیتیكی خاصی نهفته باشد. ایاالت متحد با اشغال ی اینرسد در پس همهبه نظر می

در برابر حضور و قدرت نظامی برترش به یك موقعیت  ایرانو  سوریهو نوعی کرنش  عربستان سعودیداخلی احتمالی در 

 دست خواهد یافت، نفتی که در حال حاضر ولید نفت استکه از قضا مرکز ت اوراسیای در گستره راهبردی و کلیدی

نه فقط به اقتصاد جهانی بلكه به هر ماشین جنگی بزرگی که  (بود خواهد چنیناین نیز آینده سال پنجاه برای کمدست)

مر تی جهانیِ مستواند سلطهرساند. این میرا داشته باشد سوخت می متحدایاالت شهامت رویارویی با ماشین جنگی 

 ،نلهستا مانند ییاروپا کشورهای را با اشبتواند ائتالف متحد االتیا. اگر را برای پنجاه سال آینده تضمین کند متحدایاالت 

 صورت آن رد ،کند تحكیماست  یلآرام متما یانهیخاورم و عراقکه به  هیترک( با سازیمسئله بسیار طرز به)و  بلغارستان
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 غربی اروپایتواند در دل این منطقه شكاف ایجاد کند و داشت، بدین وسیله می خواهد ایاوراس یگستره در یثرؤم حضور

در موقعیت ژئواستراتژیك و نظامی مناسبی برای کنترل  متحد ایاالتجدا سازد. در این صورت  چینو  روسیهرا از 

ی تحادیهابالقوه از سوی  وجه به هرگونه چالشگیرد. با تقرار می جهان نظامی ی نفت و نیز کنترلاقتصادی جهان به وسیله

ز نگاه ا آسیااش برای رهبری اش در قامت یك قدرت نظامی و اقتصادی و قابلیتکه بازگشت چین،تر، یا، حتا مهم اروپا

ی زکاران به چیرسد نومحافظهیابد. به نظر میای میشود، این مسئله اهمیت ویژهجدی تلقی می کاران خطرینومحافظه

 3ی کامل بر جهان متعهد نیستند.سلطه ای برایتر از برنامهکم

با  ریباًی اول، تقاند. در وهلهایستند سهمگینکارانه میبا این همه، نیروهای خارجی که در برابر امپریالیسم نومحافظه

ی که و کشورهای دیگر چین، روسیه، فرانسه، آلمانشود ائتالف میان توان گفت که هرچه این پروژه آشكارتر قطعیت می

لوک قدرت ترسد وقتی یك بمی کیسینجر مثال برای که گونهوجه بدون قدرت نیستند گریزناپذیرتر خواهد شد. همانهیچبه

نبرد نخواهد بود. در ضمن،  یبازنده ضرورتاً ]آن بلوک [آرایی کندصفمتحد ایاالت در برابر  اوراسیاییوبیش متحد کم

سمِ طور قطع مجبور خواهند شد به نفع امپریالیبه تقریباً هاییایتانیبر بیاورد،فشار  هیسورو  ایرانبر  حدمتایاالت اگر 

توان گفت که آن دسته از با قطعیت می دست بكشند. نیز تقریباً هاآن شان ازحمایت از متحدایاالت طلب منفعت

اند متحد طرفداری کرده ایاالت شان ازهای روشن مردمانخواسته خالفکه بر ایتالیا،و  اسپانیاهای اروپایی، مانند حكومت

 ون استاکن چهآن متحد به یك بلوک قدرت بسیار متحدتر از ایاالت هایبرنامه مخالفت با سقوط خواهند کرد، و اروپا در

تر منزوی منزوی و متحد ایاالتکه شود در حالیتر میبسیار قوی احتماالً سازمان مللشود. مخالفت جهانی نیز در تبدیل می

  شود.می

اند و ظرفیت این کشور برای رهبری را بر باد داده متحد ایاالتی توان رهبری اخالقی کاران بخش عمدهنومحافظه

مجبور  در حقیقت متحدایاالت اش رو به افول است. حتا نفوذ فرهنگی شدت تحلیل رفته است.از راه اجماعِ واقعی نیز به

 را بخرد. سازمان مللشده بود که تالش کند اجماع در 

 
3 Armstrong, ‘Dick Cheney’s Song of America’. 
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شود. ل میمتوس مدد زور بهسلطه  تر بهو بیش تربیش و دست کشیده استاجماع  یِ مبتنی برهژمون از متحد االتیا

باشد،  ‘کلفت محلگردن’ه پروراند کهاست که سودای آن را در سر میبیان کرد ایاالت متحد سال کالین پاولطور که همان

دهد کنند که کار درست را انجام میبه ایاالت متحد اعتماد می که چنین چیزی پذیرفتنی است زیرااما ادعای او مبنی بر این

 امروزه رنگ باخته است.

تقر جهان مسها نظم را در سراسر که آنکاران است که به محض آنشده در میان نومحافظهپذیرفته این یك باور عمیقاً

ها در هر جای دنیا تا ی مردم و هم حكومتشان هم در سطح عامهگریکردند و فوایدش را نشان دادند مخالفت با نظامی

از مقدار بسیار اندکی اتوپیاگرایی در این بینش وجود دارد، اما حتا تحقق  حد زیادی از بین خواهد رفت. چیزی بیش

یبرالیسم در گرایی با نولهمه، نومحافظهاش بستگی دارد. با این ی توزیعایجادشده و نحوهبه نوع منافع  بندش نیز اساساًنیم

چیزی است که برای رساندن آزادی  ی تمام آناپوشانی دارد که بازارهای آزاد هم در کاالها و هم سرمایه محتواین باور هم

چه که آشكار شده است، تمام آن ی کامالًو رفاه به همگان ضروری است. تا جایی که دروغین بودن چنین ادعای

ه ی زمین بشدتِ درگرفته زیر لوای نولیبرالیسم در سراسر کرههای کماند تبدیل درگیریکاران انجام دادهنومحافظه

اقتصاد  °گراییکنند. نومحافظهفصل میوبار برای همیشه حلهای وحشتناکی بوده است که در ظاهر مسائل را یكرویارویی

آغاز  ِیآورترین نقطهشرم عراقمالكیت از نفت مالكیت را ادامه خواهد داد )سلب اسی متكی بر انباشت از راه سلبسی

انجام  هیچ اقدامی آورند مطلقاًداری به وجود میهای معاصر سرمایهای که شكلهای فزایندهاست( و برای مقابله با نابرابری

 دهد. نمی

 ل بیان کردم، تداوم سیاست نولیبرال در سطح اقتصادی مستلزم اگر نه تشدید، تداوماجماتر بهطور که پیشهمان

وج م مالكیت است. پیامد چنین سیاستی به لحاظ خارجی قطعاًانباشت به مدد دیگر ابزارها یعنی انباشت از راه سلب

از سوی نیروهای دولتی خواهد بود.  مردمیهای ای از مقاومت جهانی است که یگانه پاسخ به آن، سرکوب جنبشفزاینده

ر بیست سال گذشته بوده است مگ این به معنای تداوم جنگ خفیف است که ویژگی شاخص اقتصاد جهانی در تقریباً

طور که استدالل کردم، یگانه امكان برای تسكین انباشت جهانی پیدا شود. هماناضافه یکه راهی برای تسكین مسئلهآن

ت، امری اس چینراستی بدوی از انباشت در سازی شكلِ بهی پیادهزنندهآمیز و برهمی عظیم، خشونتاین مسئله، برنامه

ی مازاد آورد که قادر است بخش عمدهمی ارمغان به های عمومی رای زیرساختکه نرخی از رشد اقتصادی و توسعه
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ور شعله چینوق نوعی ضدانقالب را در ی جهانی را جذب کند. چنین چیزی مشروط بر آن است که فرایند فسرمایه

یاالت اشود و این برای اقتصاد جاری می چینی مازاد به سوی آمیز این برنامه، سرمایهنسازد. اما در صورت اجرای موفقیت

که در حال حاضر از سرازیرشدن سرمایه به داخل برای حمایت از مصرف نامولدش هم در بخش خصوصی و هم  متحد

در اقتصاد ایاالت متحد خواهد بود، امری  ‘تعدیل ساختاری’کند مهلك خواهد بود. نتیجه چیزی مشابه مینظامی تغذیه 

 وضعیتی، ینچن دراست.  بوده نظیربی 3711ی دهه رکود بزرگکه مستلزم ریاضت اقتصادی با چنان شدتی است که پس از 

 را یكژئوپلیت هایدرگیریاستفاده کند،  نیچمهار  ینفت برا بر اشقدرت از که شد خواهد وسوسه شدتبه متحد ایاالت

  .دکن تبدیل ترجهانی ابعاد در درگیری یكبه  و دهد گسترش را آن شاید و کندور شعله یمرکز یایآس در کمدست

ای از تولید نوعی دارانهی سرمایهحل ممكن، و البته موقت، برای این مشكل در چارچوب قواعدِ هر نوع شیوهتنها راه

ی جهانی داشته باشد. چنین چیزی مستلزم آزادسازی منطق انباشت و گردش سرمایه از اجدید است که دامنه ‘نیودیل’

گراتر، مهار نیروهای سوداگر تر و مداخلههای بازتوزیعیر چارچوببندی قدرت دولت دبندهای نولیبرال، بازصورت

-نفوذ اهریمنی مجتمع نظامیویژه بهها )قدرتِ سهمگین انحصارها و چندانحصاریی مالی و تمرکززدایی از سرمایه

بینیم، ها مینهچه در رساالمللی گرفته تا آنچیز را از شرایط تجارت بین است که همه هاآندموکراتیك  یا کنترل صنعتی(

 است )ترجیحاً ‘دیلنیو’مبتنی بر  ترکنند. نتیجه، بازگشت به نوعی امپریالیسم خیرخواهانهخوانیم دیكته میشنویم و میمی

 بینی کرده بود(.ها پیش پیشمدت کائوتسكیشود که می داری حاصلهای سرمایهاز راه همان نوع ائتالف میان قدرت

 نیروهای و خاص سودهم هایگروه به توجه با تری نیز در چنته دارند، اماای بسیار رادیكالهحلها راهالبته جناح

دید به ج ‘نیودیل’کنند تالش برای به وجود آوردن می آراییصف جدید ‘نیودیل’ یك برابر در که گیرینفس طبقاتی

که این بسنده است. نیز باور به المللیبین هم و داخلی لحاظ به تردید در بزنگاه کنونی هما بیاروپو  متحدایاالت رهبری 

انباشت را زمانی بلند مدت مسائل مزمن اضافهـ  ی قسمی ترفند فضاییجدید قادر است با تعقیب بسنده ‘نیودیل’یك 

ی تواند نیروهای دموکراتیك، مترقمالكیت را کاهش دهد میو نیاز به انباشت از راه سلب کم برای چند سال تخفیفدست

ه چنین رسد کاش متحد شوند و آن را به یك واقعیت عملی تبدیل کنند. به نظر میگرا را ترغیب کند که پشتو انسان

گری را در قیاس با امپریالیسم استوار بر نظامی تریبا خشونت بسیار کم تر وی خیرخواهانهای مسیر امپراتورانهبرنامه

 شود. یم تبلیغ متحد االتیادر  کارفظهکه از سوی جنبش نومحا نهدمی پیش عریانی
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است. در این باره کورسوی امیدی وجود  متحد ایاالتفصل این مسئله درون خود والبته آوردگاه واقعی برای حل

ی ی امپریالیسم در خارج استبداد در داخل است پایههای مدنی و این درک دیرینه که هزینهدارد زیرا کاهش شدید آزادی

ند و معتقد واقعاً منشور حقوقکم مقاومت از جانب آنانی که به آورد، دستبرای مقاومت سیاسی به وجود می مستحكمی

. چنین انددیوان عالی حاکمکاری است که اکنون بر شان به انطباق امور با قانون اساسی متفاوت از اکثریت نومحافظهنگاه

رون هایی داکنون نفوذی اهریمنی در حكومت دارند پرشمارند. نشانهی بنیادگراهای مسیحی که کم به اندازهافرادی دست

کردن  که منزویمبنی بر اینطلبی دارد(، وجود دارد در میان رهبری )که در کل موضعی ضد جنگویژه بهاکثریت مسیحی، 

یگران آمیز با دلمتی متفاوتی از مسیحیت که حامی رواداری مذهبی و همزیستی مساهو معرفی چهر مسیحیبنیادگرایان 

 است، یك فرمان اخالقی است.

 واندتکند میمی متحدایاالت مشكالت کنونی موجود در الگوی نولیبرال و خطری که این الگو اکنون متوجه خود 

تر کند. رخ دادن یا ندادن چنین چیزی به طور جدی به برساختن منطق بدیلی از منطق سرزمینی قدرت را حتا ضروری

ی هکننده نباشد اما نقش بزرگی در آیندبستگی دارد. شاید این مسئله تعیین متحدایاالت روهای سیاسی درون ن نیزاتو

تواند به تماشا بنشیند، منتظر بماند و امیدوار باشد. فقط می جهان یفردی و جمعی ما بازی خواهد کرد. در این باره، بقیه

تواند کمكی کند و نه کمك خواهد یِ فراگیر از سوی مابقی جهان نه میتوان گفت. امریكاستیزاما یك چیز قطعی را می

د به کننهای خارجی پیكار میبرای برساختن بدیلی هم در مورد امور داخلی و هم درگیری متحدایاالت کرد. آنانی که در 

که دیالكتیك داخل/خارج  طورکنند. درست همانتوانند به دست بیاورند توجه میهایی که میها و حمایتتمام همدلی

 کند، عكس آن دیالكتیك نیز نقشی اساسی در سیاستکارانه بازی میچنین نقش اساسی در ساخت امپریالیسم نومحافظه

  ضدامپریالیستی دارد.

 

 


