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خلعید 1تودهها از خاک ،پایه و اساس شیوهی تولید سرمایهداری را تشکیل میدهد.
کارل مارکس2کارل مارکس خاطرنشان کرد« :قدرت انتزاع» صددددرصددد ارای تحلیل نظری نظامهای
تاریخی اهمیت دارد ،همانطور که از نقد وی ار اقتصدداد س دیاس دی سددرمایهداری مشدددود
اسدت 3.اما درحالیکه نیروی انتزاع در هرگونه تلاش ارای درک سرشت درونی سرمایه
قاالچش د پوش دی نیسددت ،ماتریالیسد تاریخی مارکس متنددم ای انگاره نیز هسددت که
سرمایهداری را هرگز نمیتوان صرفاً اه منطق درونی آن تقلیل داد 4.در عوض ،ای نظام
همچنی محصددول ارخی شددرایط حادث تاریخی اسددت که حدودوثغور تجرای عملکرد
سددیسددت را شددکل میدهند و جزئی جداییناپذیر از کارکرد آن هسددتند .ادی ترتیب،
سدددرمددای دهداری تدداریدخدی را نمیتوان جدددا از وجود آن اددهمثددااددهی نظددام جدددانی
استعماری/امپریالیستی که اِعمال قدرت خشونتآمیز در آن واقعیتی همیشه حاضر است،
درک کرد .اناارای اهمنظور کشددش شددرایط مادی حک فرما ار سددرمایهداری انن دمامی،
ازجمله ارتباط آن اا زمی  ،نیروی کار غیردسدددتمزدی و حیات جسدددمانی ،فراتر رفت از

1 Expropriation
2 Karl Marx, Capital, vol. 1 (London: Penguin, 1791), 734.
3 Marx, Capital, vol. 1, 79.
شاید ای مسئله اه ادتری نحو در اثر ذیل اررسی شده ااشد4:
Kozo Uno, Principles of Political Economy: Theory of a Purely
Capitalist Society (Brighton: Harvester, 1799).
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واقعیت درونی اسدددتثمار و پرداخت اه خلعید یا فرایند تصددداحب ادون مااهازا (یا ادون
تبادل) که سرمایه آن از طریق درصدد تعیی پارامترهای گستردهتر خود اوده ،لازم است.
مفدوم خلعید معمولاً در جناح چپ صدرفاً متراد

اا انگارهی انباشت اولیه تلقی میشود

– مقولهای که از اقتصاد سیاسی کلاسیک لیبرال که مارکس در معرض نقد ایرحمانهای
قرار داد ،نشددئت گرفته اسددت 1.درواقع ،حتی در آن مواردی که مارکس اه «اهاصددطلاح
 1اصددطلاح ادوی در ارجاع مارکس اه «اهاصددطلاح انباشددت ادوی [اولیه]» یک سددورترجمه از آلمانی اه
انگلیسی اود .مارکس اه انباشت اصلی یا اولیه اشاره داشت ،آنطور که در اقتصاد سیاسی اریتانیایی در قرن
هجده و نوزده فدمیده میشددد .واژهی اصددلی ،پیشددی یا اولیه از طریق فرآیند ترجمه اه آلمانی و سدپس
ترجمه از آلمانی اه انگلیسددی ،اهنادرسددت اه ادوی ارگردانده شددد .علاوه ار ای  ،خود مارکس صددریحاً اه
«اهاصدطلاح انباشدت ادوی [اولیه]» در اقتصداد سیاسی کلاسیک اشاره میکرد« .اهاصطلاح» در اینجا علامت
ای اود که او تشخیص میداد آنچه در واقعیت دخیل اود اصلاً نه انباشت (شکلگیری سرمایه) الکه خلعید
اود – نکتهای اسدیار مد در کل تحلیل او .ای ظرافتهای نظری در اکثر تحلیلهای اعدی ازدسترفتهاند،
گرچه یک اقتصاددان مارکسی اه اهمیت موریس داب آنها را تشخیص داده است .نک.
See Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism (New
York: International Publishers, 1749), 199.
دسدت ار قنا مارکس مکرراً در ادایات انگلیسیزاان اه دلیل استفاده از اصطلاح ادوی در ای زمینه و ارای
انکار اینکه ای روااط در سددراسددر تاریم سددرمایهداری وجود داشددتند ،در معرض انتقاد قرار گرفته اسددت -
انتقاداتی که کاملاً مغایر اا تحلیل خودش در تقاال اا اقتصاد سیاسی اورژوایی هستند .اناارای «انباشت ازراه
سددلب مالکیت» دیوید هاروی که در کتاب امپریالیس د نوی او معرفی شددده اسددت ،قصددد داشددت اا ارائهی
جدایگزینی ارای انگدارهی «انبداشدددت اددوی» ای انتقداد را دور ازندد تدا از اا انتقاد رایا اجتناب کند که
«انبداشدددت اددوی» ارای مدارکس ،فقط مراوط اده اوایل دوران مدرن در اروپا و در قارهی آمریکا اود .اما
ازآنجاکه خود مارکس در نقد خویش اعتراض خود را اه انگارهی انباشت اصلی یا اولیه نشان داده و ایشتر
دلمشغول خلعید اولیه اود که سرمایهداری صنعتی را ممک میساخت -و ازآنجاکه دیدن ای موضوع در
ارتباط اا خلعید اهطور عام مشدددکل نیسدددت -اه اعتقاد ما اا اسدددتفاده از واژگان خود مارکس که اه لحاظ
تاریخی اننددمامی و اه لحاظ نظری قاطع هسددتند و اا تمرکز ار خلعید ،سددردرگمی اهمراتب کمتری ایجاد
میشدود .ای امر اهویژه دراارهی «انباشدت ازراه سلب مالکیت» هاروی (مانند خود اصطلاح انباشت ادوی)
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انباشدددت ادوی [اولیه]» ارجاع میداد –اا اخذ مسدددتقی ای مفدوم از آدام اسدددمیت که
انگارهی انباشددت پیشددی (یا ذخیرهی پیشددی ) را معرفی کرده اود -الافاصددله درصدددد
اسدددتحدالدهی آن اده مسدددئلهی یکسدددره متفاوت خلعید ارمیآمد که پیششدددرط ذاتی
سرمایهداری و همچنی واقعیت مستمر آن میدانست1.
ارای مارکس ،خلعید که سدرمایهداری مبتنی ار آن اود ،هیچ ارتباطی اا «اهاصدطلاح»
انباشدت پیشدی یا ای «افسانهی پریان» رواج یافته توسط اقتصاد سیاسی کلاسیک نداشت
که نظام سرمایهداری در زهد و پسانداز متعاقب آن ریشه دارد 2.اهراستی ،همانطور که

صدددم میکند که سددلب مالکیت یا خلعید را اا انباشددت واقعی اشددتباه میگیرد ،درحالیکه ارای مارکس
آنهدا مقولدات مجزایی اودند  -اه حدی که خلط خلعید اولیه اا انباشدددت اولیه در سدددرمایهداری ،ارای او
موضوع نقد خود در ای اخش از سرمایه اود .نک.
David Harvey, The New Imperialism (Oxford: Oxford University
Press, 2993), 139–92.
1 Adam Smith, The Wealth of Nations (New York: Modern Library,
1739), 219; Marx, Capital, vol. 1, 993–97; Michael Perelman, The
Invention of Capitalism: Classical Political Economy and the Secret of
Primitive Accumulation (Durham: Duke University Press, 2999), 21.
در ااب ای واقعیت که «اهاصدطلاح انباشت ادوی» مارکس ،واقعیت مستمر سرمایهداری ارای مارکس اود،
مسدتلزم اینکه پیششرطهای سیست دائماً از طریق خلعید مجدد یا جدایی کارگران از اازار تولید اازسازی
شود ،نک.
Massimo De Angelis, “Marx and Primitive Accumulation: The
Continuous Character of Capital’s ‘Enclosures,’” The Commoner 2
(2991): 1–22. The version used for this article was available on
ResearchGate.
2 Marx, Capital, vol. 1, 994.
مارکس صریحاً چنی دیدگاههایی را اهعنوان «نظریهی زهد» نقد میکرد .نک.
Marx, Capital, vol. 1, 279–77.
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مایکل پرلم  1اقتصداد سیاسیدان مارکسی مینویسد ،مارکس قاطعانه «انباشت "پیشی "
اسدطورهای اسمیت را ارای جلبتوجه اه تجراهی تاریخی االفعل مردود میشمرد» و ای
تجراهی تاریخی اا خلعید ایحدوحصددر مشددخص میشددود 2.مارکس توضددیح داد که
پیششدددرطهدای سدددرمایهداری را ااید در نظام سدددبعانهی چپاول پیدا کرد که در قالب
حصددارکش دیها ،غصددب زمی  ،سددلب مالکیت 3از دهقانان و تاراج جدان مسددتعمره اروز

مییااد و اه پرولتاریزاسیون ،نسلکشی و اردهداری منجر میشود .تمام ای ها شامل انتقال
مددعداها اه ملک/ثروت موجود اه همراه خلعید تمام و کمال مردم میشددددند .مردم در
معرض ارخی از ادتری اشددکال ظل و سددت قدرآمیز قرار گرفتند که آنها را از زمی و
مالکیت اازار اازتولید محروم میکرد و اه پرولترهایی ادل میساخت که هیچ راهی ارای
زندگی نداشدددتند مگر فروش نیروی کارشدددان .ای امر اه خلعید از خود خاک توسدددط
سدرمایهداری نیز گسدترش یافت .چنی خلعید خشدونتآمیزی که وجه مشدخصهی تمام
دوران مرکانتیلیسدتی اود ،نه صدرفاً پیشگام غارتگر سرمایهداری اه معنای صحیح آن –
همدانگونده کده متفکرانی مدانندد مداکس وار و جوز

شدددومپیتر 4در قرن ایسدددت ادعا

ذات «اهاصدطلاح انباشت ادوی» ارای مارکس ،خلعید اود .آن اه گفتهی داب ،نه انباشت اه معنای صحیح
کلمه الکه «انباشدددت ادعاهای سدددرمایه» مراوط اه «مالکیت داراییها» و ادی ترتیب «انتقال مالکیت» اود و
شامل شکلگیری سرمایه یا افزایش «کمیت موجود آلات محسوس تولید» نمیشد .نک.
Dobb, Studies in the Development of Capitalism, 199.
1 Michael Perelman
2 Perelman, The Invention of Capitalism, 21.
3 Dispossesion
4 Joseph Schumpeter

6

سرمایهداری و غارت

میکردند -الکه جزئی جداییناپذیر از اسدتعمار و سدرمایهداری تاریخی اه شمار میآمد
که خود مرزهای سیست را تعیی میکرد و تا دوران مدرن ادامه یافت1.
اددی ترتیدب« ،خلعیدد تودههدا از خاک» ،سدددلب مالکیت از اومیان و تاراج قارهی
آمریکا ،آفریقا و آسیا از طریق فتح استعماری ،صحنه را ارای ظدور سرمایهداری صنعتی
و نظام جدید انباشدت مدیا سداخت 2.مارکس تأکید کرد که همی موضدوع و نه انباشت
پیشدی مبتنی ار زهد ،اه «پیدایش سدرمایهدار صنعتی» منجر شد« 3.خلعید»« ،نقطهی آغاز
شدددیوهی تولید سدددرمایهداری» را تشدددکیل میداد 4.چنی خلعید ایرحمانهای اا دوران
مرکانتیلیسدتی پایان نیافت .در عوض ،غصب خوناار زمی  ،نیروی کار و حیات جسمانی
در مقیاس جدانی ،همچنان شرایط مرزی سرمایهداری را تا اه امروز شکل داده است.
اگرچده مفداهی کلیددی اسدددتثمار و خلعید نزد مارکس ضدددرورتاً تا حدودی اا ه
همپوشدددانی داشدددتند ،اما از نظر تحلیلی متمایز اودند و اه نوعی همسدددانی-در-تفاوت و
درعی حال تفاوت-در-همسدددانی یا رااطهای دیالکتیکی شدددکل میدادند .اسدددتثمار در
درجهی اول اه تصداحب ارزش اضدافی از طریق فرایند صوری مبادلهی اراار مراوط اود
که ارزش اضدافی در آن از تولیدکنندگان مسدتقی اسدتخراج میشد .االعکس ،خلعید اه

–1 Max Weber, General Economic History (New York: Collier, 1711), 221
24; Joseph A. Schumpeter, Imperialism and Social Classes (New
York: Augustus M. Kelley, 1771).
در ااب اسدددتدلال مارکس مبنی ار اینکه چنی خلعیدی از کارگران و زمی  ،واقعیت مداوم سدددرمایهداری
اود ،نک.
Perelman, The Invention of Capitalism, 29–32.
2 Marx, Capital, vol. 1, 993, 734.
3 Marx, Capital, vol. 1, 714–17.
4 Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1791), 791.
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شددرایطی معطو

میش دد که معاوضدده حتی اه شددکل صددوری عمل نمیکرد و سددرقت

آشدکار یا «سدود اه مدد خلعید» رخ میداد 1.در سرمایهداری متأخر و امپریالیس متأخر،
مبادلهی اراار ایشازپیش اه حجاای ادل میشدددود که نظام چپاول –اا عرصدددههای رو اه
گسدددترش مبادلهی نااراار -را میپوشددداند .ای نظام چپاول که شدددرکتهای چندملیتی
انحصاری اه اجرا میگذارند ،شرایط طبیعی تولید و خود زندگی را در ارمیگیرد.

همدانطور کده مایکل دی .ییتز 2در آیا طبقهی کارگر میتواند جدان را تغییر دهد؟
ادعا میکند« ،هیچ جدایی [تاریخی واقعی] نمیتواند میان اسدتثمار و خلعید وجود داشته
ااشددد» .درحالیکه اولی اه ما اجازه میدهد ویژگیهای خاص تصدداحب کار ایمواجب
کددارگران را در فراینددد تولیددد درک کنی « ،نژادپرسدددتی ،مردسددددالدداری ،فدداجعددهی
زیسدددتمحیطی» و امپریالیسددد را دومی در معرض نمایش میگذارد 3.ازای رو ،مفدوم
خلعید مارکس که در رااطهی پیچیدهی دیالکتیکی و تاریخی اا اسددتثمار دیده میشددود،
کلید درک سددت های چندگانه اسددت که سددرمایهداری را اهمثااهی یک نظام تاریخی و
رااطهی کلی آن را اا محیط مادیاش تشکیل میدهند.
نمونهی اعلای مفدوم خلعید در تحلیل مارکس ،در نقد وی ار تلقی جیمز استوارت4
در قرن هجده از سود اه مدد خلعید (ارخلا

سود اه مدد انباشت) اود که ار دو احث

1 Karl Marx and Fredrick Engels, Collected Works, vol. 33 (New York:
International Publishers, 1797), 11, 14.

2 Michael D. Yates
3 Michael D. Yates, Can the Working Class Change the World? (New
York: Monthly Review Press, 2919), 77–71; John Bellamy Foster and
Brett Clark, “The Expropriation of Nature,” Monthly Review 17, no. 19
(2919): 1–29.
4 James Stewart
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اصددلی او دراارهی خلعید اولیه در گروندریسده و سددرمایه تأثیر گذاشددت .ارای مارکس،
خلعید اه معنای تصاحب ادون مااهازا یا تصاحب ادون تبادل اود1.
اگرچه ادایات گسددتردهای دراارهی مفدوم انباشددت ادوی وجود دارد ،اما اصددطلاح
ادوی یک سدورترجمه اود چراکه مارکس اه آنچه در اقتصداد سیاسی کلاسیک اهعنوان
انباشدددت پیشدددی یا اولیه معرفی میشدددد ،اشددداره میکرد 2.اه علاوه ،مارکس ارخورد
محتاطانهای اا ای عبارت داشددت و عنوان «اهاصددطلاح انباشددت ادوی [اولیه]» را ار احث
خود نداد .او در چند جا انزجار خود را از ای اصدطلاح نشدان داد که در اقتصداد سدیاسی
کلاسیک ارای توجیه نظ فعلی طراحی شده اود3.

 1در ااب خلعید که در آثار مارکس و پولانی اهعنوان تصددداحب ادون مااهازا یا ادون عمل متقاال تعریش
میشود ،نک.
Foster and Clark, “The Expropriation of Nature,” 3–11.
مارکس اغلب اصددطلاح تصدداحب ادون مبادله را اسددتفاده میکرد و منظور وی تصدداحب ادون مااهازا اود
(همچنی اصددطلاحی که او اه کار میارد) ،زیرا تمام مبادلات طبق تعریش اراار اودند ،در غیر ای صددورت
نوعی سدددرقت اود .ااای حال ،امروزه ما گاهی اوقات اه مبادلهی نااراار اشددداره میکنی و آن را شدددکلی از
خلعید در نظر میگیری .
 2مارکس واژهی «پیشدی » در کار آدام اسدمیت را اه ( ursprünglichاصلی) ترجمه کرده اود که اعداً
توسط ساموئل مور و ادوارد آوینینگ اهعنوان «ادوی» اه انگلیسی ارگردانده شد .آنها فراموش کردند که
واژهی آلمانی صرفاً ترجمهی واژهای انگلیسی اود.
Perelman, The Invention of Capitalism, 27.
مارکس نوشددت که «آن را میتوان انباشددت ادوی [ ]ursprüngliche Akkumulationنامید زیرا
پایه و اسداس تاریخی و نه نتیجهی تاریخی تولید مشدخصداً سدرمایهداری است» – ااای حال ،او اعداً توضیح
داد که چنی «اهاصطلاح انباشت ادوی» در واقع خلعید (اولیه) است نه انباشت اه معنای صحیح کلمه.
Marx, Capital, vol. 1, 997.
3 Marx, Capital, vol. 1, 991, 993, 737.
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ارای مارکس ،منطق درونی سددرمایه اهمثااهی محصدددول اسدددتثمار در زمینهای نظری
توضدیح داده میشد که اهمیت خاصی ارای مبادلهی اراار قائل اود .ااای حال ،او همواره
تأکید داشددت که شددرایط پسزمینهی سدیسددت  ،همراه اا توسددعه و گسددترش خارجی آن،
تحت حک فرمایی زور و فریب هسدددتند 1.ای جنبه از انتقاد او انا اود که اعداً اه شدددکل
نظاممندی مورد اررسی قرار گیرد ،همچنانکه او از امر انتزاعی اه امر اننمامی و از منطق
ناب سدرمایه اه زمی احران و اقتصاد جدانی (یعنی امپریالیس ) حرکت میکرد 2.ادراک
انیدادینی از نقش خلعیدد در تعیی مرزهدای تداریخی سدددرمدایهداری ،ار احثهای او و
فردریدک انگلس دراارهی اردهداری ،مردسدددالاری و شدددکا

متااولیک یا «شدددکا

مرمتناپذیر در فرایند اه ه وااسدتهی متااولیسد اجتماعی ،متااولیسمی که توسط قوانی
طبیعی خود زندگی مقرر شده است» ،تأثیر میگذاشت3.
اناارای اگر اخواهی رااطهی تاریخی میان فرآیندها  /جامعهی انباشتی ملازم اا ارزش
مبادله و چپاول مسددتمر فرایندها  /جوامع غیرانباشددتی گوناگون مرتبط اا ارزش مصددر

 1مدارکس اا اظدارنظر در ااب گزارهی انجامی فرانکلی مبنی ار اینکه «جنگ سدددرقت اسدددت و تجارت
تقلب» ،اصدرار داشددت که البته نمیتوان ای حر

را اه معنای تحتاللفظی گرفت که همهچیز کلاهارداری

و دزدی اسددتد در عوض حتی تحت مرکانتیلیسدد « ،مراحل واسددطه» در تولید کالا ااید اهحسدداب آورده
میشدد و نظریهی گستردهتری از سود اه مدد خلعید ااید توسعه یااد .ااوجودای  ،تمایز میان مرکانتیلیس و
دوران رقاات آزاد مبتنی ار استثمار درون چارچوب مبادلهی اراار ،ارای درک خیزش صنعتی سرمایهداری
اسیار حیاتی اود.
Marx, Capital, vol. 1, 219.
2 Ernest Mandel, introduction to Capital, vol. 1, by Marx, 29–29.
3 Karl Marx, Capital, vol. 3 (London: Penguin, 1791), 747.
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توسدط سرمایه را درک کنی  ،تمرکز مجدد ار خلعید ضروری است 1.مسئله در اینجا نه
صددرفاً اسددتثمار نیروی کار الکه خلعید اقتصددادهای خانگی (و کار خانگی  /معیشددت)،
حیات جسدمانی ،پیرامون و محیطزیسدت سدیارهای است .از نظر تاریخی ،تصاحب ادون
مااهازا متداولتری شدددکل روااط سدددلسدددلهمراتبی طبقاتی اسدددت که اه طرم پیچیده در
شدیوههای تولید فرعی گوناگون اروز مییااد 2.ااای حال ،نظاممندسدازی و مقیاس ایشتر
سددود اه مدد خلعید که اا دورهی مرکانتیلیسددتی آغاز میشددود اما اه تمام مراحل اعدی
توسدعهی سرمایهداری گسترش مییااد ،اه تمایز تاریخی جامعهی سرمایهداری از اسلا
پیشاسرمایهداری خود ازای جدت کمک میکند.
در ایدئولوژی لیبرال حاک  ،ای خلعید خواه اه شدکل اردهداری ااشد خواه اه شکل
جنگ ،نسددلکش دی ،مبادلهی نااراار یا اعمال قدرت انحصدداری ،تصددادفی ایراط اه نظام
سددرمایهداری یا محصددول اجتنابناپذیر طبیعت انسددانی که اه سددطح جامعه در کل ترقی
یافته اسددت ،تلقی میشددود .ادی ترتیب خشددونت و دزدی ،علیرغ فراگیری آنها در
سددرمایهداری جدانی ،معمولاً جدا از ماهیت و منطق درونی نظام اقتصددادی که ریشدده در
معاوضدده دارد ،ترس دی میشددوند .ااای حال ،اهسددختی میتوان نسددبت اه تاریم لج آلود
سددرمایهداری اهمثااه سددلسددلهای از تصدداد ها یا ناهنجاریها اغماض کرد .پنا قرن اخیر
شدامل وقایع ناگوار اسدتعمار  /امپریالیسد  ،سرمایهداری نژادی ،جنگهای تجاوزگرانه و
خلعید مردسالارانه از کار خانگی است .ای امراض خاص اجتماعی سرمایهداری اا نقض

 1در ااب فرایندها/جوامع انباشدتی در اراار غیرانباشتی و رااطهی ای موضوع اا ارزش مبادله در اراار ارزش
مصر  ،نک.
Henri Lefebvre, Critique of Everyday Life, one-volume ed. (London:
Verso, 2914), 197–33; Henri Lefebvre, Toward Architecture of
Enjoyment (Minneapolis: University of Minnesota Press, 2914), 129–37.
2 Samir Amin, Eurocentrism (New York: Monthly Review Press, 2919).
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نظاممند آنچه شددیمیدان ازرگ آلمانی یوسددتوس فون لیبیگ« 1قانون جبران خسددارت»
میندامیدد ،یدا نیاز اه پر کردن مجدد عناصدددر سدددازندهی ارگرفتهشدددده از زمی  ،همراه
میشوند2.
درحالیکه مارکس اخش اعظ انتقاد خود از اقتصدداد سدددیاسدددی را اه تحلیل پویایی
درونی اسدتثمار سدرمایه اختصداص داد ،اما واقعیت وسدیعتر خلعید هرگز ادی ترتیب از
ذه او دور نبود و در حواشی تحلیل او آشکار میشد .اهوضوح انا اود که در مجلدهای
ارنامهریزیشدهی او در ااب مالکیت ارضی ،کار دستمزدی ،دولت ،تجارت ای المللی و
اازار جدانی و احرانها -که همگی اازنمود سدطوح پی در پی اننمامیتر تحلیل اودند-
اه شددکل کاملتری مورد اررسددی قرار گیرد .در دیدگاه مارکس ،اسددتعمار هرگز ص درفاً
راجع اه خلعید از زمی نبود ،الکه «ریشهک کردن ،اه اردگی گرفت و دف شدن اومیان
در معادن» را نیز در ارمیگرفت 3.تشخیص نقش خلعید از زمی و مردم ،اخش اعظ غنا
و قدرت خارمالعادهی مشدداهدات تاریخی مارکس و انگلس را توضددیح میدهد .انقلاب
علیه سددرمایه مسدددتلزم «خلعید عدهی انگشدددتشدددماری از غاصدددبان توسدددط تودهها» یا
اهعبارتدیگر ،خلعید از خلعیدکنندگان اود4.
تحقیقات اااهمیت دراارهی نقشددی که خلعید درون نقد مارکس از سددرمایهداری و
کاراسدت آن در تحلیل تاریخی توسدعهی سدرمایهداری ایفا میکند ،اخیراً در شماری از
اماک اه ظدور رسدددیدهاند ،ازجمله :نظریهی اازتولید اجتماعی (ارای مثال ،آثار نانسدددی
1 Justus von Liebig
2 Justus von Liebig, Letters on Modern Agriculture (London: Walton
and Maberly, 1977), 197, 274–77; Justus von Liebig, The Natural Laws of
Husbandry (New York: Appleton, 1913), 233.
3 Marx, Capital, vol. 1, 717.
4 Marx, Capital, vol. 1, 739.
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فریزر ،)1تحلیلهای سددرمایهداری نژادی (همانند نوشددتههای مایکل داوسدد  2و سددوی
اکرت )3و نظریهی اکولوژیک مارکسدددی (اهویژه اررسدددی نظریهی شدددکا

متااولیک

مارکس) 4.گل شددان کولتارد 7در نقابهای سددفید پوسددت سددرخ ادعا کرده اسددت که
اررسی خلعید خشونتآمیز اومیان مستلزم ای است که «سلب مالکیت را از ویژگیهای
انیدادی درک خود از سدددرمدایدهداری و تعدامل انتقادی اا آن [ابینی ] که امکان پرورش
گونهای از نقد انباشت سرمایهداری استعماری را اا توجه ایشتر اه اکولوژی میگشاید»1.
تحلیل ما در آنچه اه دنبال میآید ،ارای نشدددان دادن اهمیت حیاتی اینشهای نظری
ناشددی از فعالسددازی مفدوم خلعید نزد مارکس طراحی شددده اسددت .ما ار سدده لحظهی
تاریخی خلعید گسدددترده از مردم و زمی تمرکز میکنی  :لحظهی اول :صدددنعتیسدددازی
کشاورزی و شکا

متااولیک .لحظهی دوم :غبارستانهای 9امپراتورید و لحظهی سوم:

1 Nancy Fraser
2 Michael Dawson
3 Sven Beckert
4 Nancy Fraser, “Roepke Lecture in Economic Geography—From
Exploitation to Expropriation: Historic Geographies of Racialized
Capitalism,” Economic Geography 74, no. 1 (2919): 19; Michael C.
Dawson, “Hidden in Plain Sight,” Critical Historical Studies 3, no. 1
(2911): 147; Sven Beckert, Empire of Cotton (New York: Vintage, 2914),
xviii, 39–37; Peter Linebaugh, Stop, Thief! The Commons, Enclosures,
and Resistance (Oakland: PM, 2914), 93; John Bellamy Foster and
Brett Clark, “The Robbery of Nature: Capitalism and the Metabolic
Rift,” Monthly Review 99, no. 3 (July–August 2919): 1–29.
5 Glen Sean Coulthard
1 Glen Sean Coulthard, Red Skin White Masks (Minneapolis:
University of Minnesota Press, 2914), 14.
7 Dust Bowl
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امپریالیسد در دوران آنتروپوسی  .هد

در اینجا آشکارا ارائهی تجزیهوتحلیل مفصل و

اسدددیار ک تر جامع از هر یک از ای مراحل احرانی توسدددعه نیسدددت ،الکه در هر مورد
ارجسدته ساخت اینکه چهگونه روش تاریخی-ماتریالیستی درارگیرندهی خلعید علاوه ار
اسددتثمار میتواند اه ثبت تناقنددات و تنددادهای گوناگون سددرمایهداری درون عدسددی
وسیعتری کمک کند 1.اگر گفتهی مشدور مارکس ای ااشد که مانع اصلی (درونی) در
اراار سددرمایه خود سددرمایه اسددت ،او همچنی نشددان داد که حد اصددلی خارجی سددرمایه
عبارتست از خودداری آن ارای پذیرش هرگونه محدودیت ،و تبدیل تمام حدومرزها اه
موانعی کده ادایدد اا ماشدددی عظی سدددرمایهداری از آنها تجاوز کرد .مارکس رویارو اا
ویرانی اکولوژی ایرلند توسددط سددرمایهداری در قرن نوزده  ،پرسددش «تباهی یا انقلاب»
مطرح کرد – پرسددشددی که در قرن ایسددتویک در زمینهی اختلال سددرمایهداری در کل
سیست زمی حتی موضوعیت ایشتری دارد2.

لحظهی اول :صنعتیسازی کشاورزی و شکاف متابولیک
صددنعتیسددازی کشدداورزی در قرن نوزده اه ظدور تاریخی طولانیمدت سددرمایهداری
اهمثااهی یک نظ اجتماعی-اقتصددادی متمایز متکی اود .همانطور که اکرت اا جزئیات
در امپراتوری پنبده شدددرح میدهد« ،گسدددترش امپریالیسدددتی ،خلعید و اردهداری» ارای
شکلگیری آن اسیار مد اودند 3.در سراسر عصر مرکانتیلیس  ،از اواسط قرن پانزده تا
1 David Harvey, The Enigma of Capital (Oxford: Oxford University
Press, 2919), 229–32.
2 Marx, Capital, vol. 3, 379; Karl Marx, Grundrisse (London: Penguin,
1793), 497–19; Karl Marx and Frederick Engels, Ireland and the Irish
Question (Moscow: Progress, 1791), 142.
3 Beckert, Empire of Cotton, 32–37.
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اواسدددط قرن هجدده – دورهای کده اکرت از آن اهعنوان «سدددرمایهداری جنگی» یاد
میکند -اشددکال مالکیت و روااط تولیدی پیشددی اهواسددطهی حصددارکشددی کمونها و
امپریدالیسددد کده رسدددماً عنوان زمی را اه طبقهی اورژوا منتقل میکرد ،منحل شددددند.
خصدوصیات نژادی سرمایهداری از همان آغاز ارقرار شدند ،وقتی آفریقا ،آسیا و آمریکا
اه اسددتعمار درآمدند درحالیکه کارزارهای نسددلکش دی علیه اومیان ارافروخته میشددد و
آفریقاییها ارای کار ار مزارع اه اردگی گرفته میشدند 1.ای شرایط اه انتقال گستردهی
ثروت اه انگلسددتان و سددایر ملل اروپایی کمک کرد .مارکس توض دیح داد که ای فرایند
خلعیدد اولیده حائز اهمیت محوری ارای انقلاب صدددنعتی انگلسدددتان اود 2.پنبه اا چپاول
طبیعت و کار غیردسدددتمزدی و همچنی اسدددتثمار کار دسدددتمزدی همراه شدددد که مواد
ارزانقیمت ضروری را ارای کارخانههای نساجی در حال ظدور فراه میکرد .کارگران
صدنعتی در ای کارخانهها اا سدیبزمینی وارداتی از مزارع ایشازپیش فرسودهی ایرلند،
گذران زندگی میکردند.
نخسددتی انقلاب کشدداورزی در عصددر سددرمایهداری اا حصددارکشددیها از اواخر قرن
پدانزده تدا اوایدل قرن نوزده و انتقدال رسدددمی عنداوی زمی مقدارن شدددد .دهقانان و
زمی داران کوچک از زمی ایرون رانده شددند ،اه خاک سدیاه نشدستند ،پرولتر گشتند و
ناچار شددند نیروی کار خود را در ازای دستمزد ارای خرید وسایل معاش افروشند .ای
تغییرات ،طلایهدار افزایش ایگانگی از طبیعت ،تقسدددی متمایزتر شددددر-روسدددتا و تولید
تخصدصدی مواد غذایی و الیا

شددند .توسدعهی شدیمی خاک ،رشدد تجارت و صنعت

کود ،افزایش مقیاس و شدت تولید کشاورزی و ادبود «زمی » همچون تحمیل ه شکلی
1 Dawson, “Hidden in Plain Sight,” 147; Roxanne Dunbar-Ortiz, An
Indigenous Peoples’ History of the United States (Boston: Beacon,
2914); Marx, Capital, vol. 1, 714–31.
2 Karl Marx and Frederick Engels, On Colonialism (Moscow: Foreign
Languages, no date).
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در میان مزارع ارای آسدانتر شدن کاراست فناوریهای مدرن در آنها ،وجه مشخصهی
دومی انقلاب کشداورزی از  1939تا  1999اودند .علاوه ار ای  ،تشددید تولید کشاورزی
اه ندادههای عظی کود ارای غنیسدازی خاک نیاز داشت 1.از اسیاری جدات ،ای دوره
تجس تصاحب ادون مااهازا و ادون تبادل است.
لیبیدگ 2نقش پیشدددگدامی در مطدالعدهی شدددیمی متغیر خاک در رااطه اا پیشدددرفت
کشداورزی صنعتی سرمایهداری ایفا کرد .او اظدار داشت که تولید محصولات زراعی اه
خاک حاوی مواد مغذی ضددروری -همچون نیتروژن ،فسددفر و پتاسددی اما نه محدود اه
آنها -وااسدته اسدت .وی توضیح داد که نظام عقلانی کشاورزی ااید تحت حک فرمایی
«قانون جبران خسارت» یا قانون جایگزینی ااشد 3.مواد مغذی که گیاهان در هنگام رشد
خود جذب میکنند ،ااید اه خاک اازگردانده شوند تا اتواند از محصولات آینده حمایت
کندد .امدا در اروپای غرای و ایالاتمتحده در قرن نوزده چنی چیزی اسدددیار اعید اود.
لیبیگ خاطرنشددان کرد که فنون زراعت عالی اریتانیایی ،نوعی «نظام چپاول» را تشددکیل
میدهند که اه غارت خاک منجر میشدود 4.مارکس که کار لیبیگ را مورد مطالعه قرار
داده اود ،اهتفصدددیل شدددرح داد که چهگونه کاراسدددت رویههای صدددنعتی ارای افزایش
–1 M. L. Thompson, “The Second Agricultural Revolution, 1917
1999,” Economic History Review 21, no. 1 (1719): 12–99.
ما چارچوب زمانی دومی انقلاب کشدداورزی را محدود کردهای که اسددتحالههای خاص فدرسددت شددده را
در ارمیگیرد ،اهویژه آنهایی که اا شیمی خاک در ارتباط اودند.

2 Liebig
3 Liebig, Letters on Modern Agriculture, 197, 274–77; Liebig, The Natural
Laws of Husbandry, 233.
4 Justus von Liebig, “1912 Preface to Agricultural Chemistry,” Monthly
Review 99, no. 3 (July–August 2919): 141–79.
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محصدددولات و حملونقل مواد غذایی و الیا
ایجاد شکا

اه اازارهای دوردسدددت در شددددرها ااعث

در چرخهی مواد مغذی خاک میشود .او در سرمایه ای نکتهی مشدور را

مطرح میکند که کشاورزی سرمایهداری اهطور تصاعدی «تعامل متااولیک میان انسان و
زمی را مختل میسازد» و مانع «اازگشت عناصر تشکیلدهندهی خاک اه آن ،که توسط
انسان اهصورت غذا و لباس مصر

شدهاند ،میشودد ازای رو ،از عملکرد شرایط طبیعی

ااددی ارای اداروری مدانددگار خاک جلوگیری میکند» .درنتیجه« ،تمام پیشدددرفت در
کشاورزی سرمایهداری اه معنای پیشرفت در هنرِ نهتندا چپاول کارگر الکه چپاول خاک
اسدتد تمام پیشدرفت در افزایش ااروری خاک ارای مدت معی  ،پیشرفت در جدت تباه
کردن منااع ماندگارتر آن ااروری است»1.
ادی ترتیب مارکس دراارهی ای که چهگونه کشددداورزی صدددنعتی ،زمی را از مواد
مغذی ضدروری تدی میسددازد ،تحلیل نظاممندی ارائه داد .اما علاوه ار آن مبنایی را ارای
سدددنجش سدددت ها و فرایندهای دره تنیدهی خلعید که همراه اا ای احران خاک اودند،
شناسایی و فراه کرد .همچنانکه مواد مغذی از حومهی شدر اهعنوان پسماند در شدرها
انباشته شده یا اهعنوان اخشی از زاالهی شدری اه دریا ریخته میشدند ،وسایل گوناگونی
ارای دوااره پر کردن زمی مورد جسددتجو قرار گرفتند 2.اهویژه میان سددالهای  1949و
 ،1999تجارت ای المللی کود ارقرار شد که شامل حمل میلیونها ت گوآنو و نیترات از
پرو و شیلی اه شمال جدان اود .استخراج گوآنو تا حد زیادی در خلعید از زمی  ،نیروی
کار و حیات جسددمانی ریشدده داشددت که همگی ارای چنی پرسددود سدداخت ای کود
1 Marx, Capital, vol. 1, 139–39.
2 Ian Angus, “Cesspools, Sewage, and Social Murder: Ecological
Crisis and Metabolic Rift in Nineteenth-Century London,” Monthly
Review 99, no. 3 (July–August 2919): 33–17; Brett Clark and Stefano B.
Longo, “Land-Sea Ecological Rifts: A Metabolic Analysis of Nutrient
Loading,” Monthly Review 99, no. 3 (July–August 2919): 191–121.
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 در ااتدا محکومان و اردگان مذکر اهعنوان کارگر اجباری اا اسددتفاده از.ضددروری اودند
 اا کاهش شمار اردگان. چرخدستی و گونی در جزایر گوآنو کار میکردند، ایل،کلنگ
1. کارگران چینی اهعنوان اخشی از نظام کار «حمالی» اه کشور وارد شدند،در دسترس
 آدمراایی و قراردادهای مشددکوک ارای ارپا کردن ای، حیله،اردگان سددااق از قدر
 اسدددتفاده کردند که کارگران را ارای مسدددتعمرات و2رژی نژادی جدید از کار اهاجبار
 ایش از نود هزار کارگر چینی در اوج.مسدتعمرات سدااق در سراسر جدان تأمی مینمود
 درصد از آنها عمدتاً اه دلیل ادرفتاری و19 ً تقریبا- تجارت گوآنو اه پرو اعزام شددند
 اداقبالتری کارگران غیرآزاد اه جزایر گوآنو فرستاده.سدورتغذیه در مسدیر درگذشدتند
میشدند که مجموع نیروی کار در هر لحظه میان دویست تا هشتصد کارگر در نوسان
 اما افراد اهسرعت تحلیل میرفتند – جان آنها دارای ارزشی ک تر از گوآنویی که،اود
 جایی، فقط مردان اه ای جزایر فرسدتاده میشدند3. قلمداد میشدد،اسدتخراج میکردند
1 Brett Clark and John Bellamy Foster, “Ecological Imperialism and
the Global Metabolic Rift,” International Journal of Comparative
Sociology 79, no. 3–4 (2997): 311–34; Brett Clark, Daniel Auerbach, and
Karen Xuan Zhang, “The Du Bois Nexus: Intersectionality, Political
Economy, and Environmental Injustice in the Peruvian Guano Trade
in the 1999s,” Environmental Sociology 4, no. 1 (2919): 74–11.
2 Bonded Labor
3 Charles Wingfield, The China Coolie Traffic from Macao to Peru and
Cuba (London: British and Foreign Anti-Slavery Society, 1993), 3–7;
Michael J. Gonzales, “Chinese Plantation Workers and Social Conflict
in Peru in the Late Nineteenth Century,” Journal of Latin American
Studies 21 (1777): 397–424; Peter Blanchard, “The ‘Transitional Man’ in
Nineteenth–Century Latin America,” Bulletin of Latin American
Research 17, no. 2 (1771): 179–91; Stephen M. Gorman, “The State,
Elite, and Export in Nineteenth Century Peru,” Journal of
Interamerican Studies and World Affairs 21, no. 3 (1797): 377–419; Evelyn
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که ایش از «یکصدددد سدددرااز مسدددلح» نگدبانی میدادند و جلوی ارتکاب خودکشدددی
کارگران اا دویدن اه درون اقیانوس را میگرفتند 1.مارکس ای نظام «حمالی» را شکلی
از «اردهداری پندان» توصیش کرد 2.روایات شاهدان عینی اظدار داشت که ای کارگران
چینی یکاارمصر

تلقی میشدند و اگر انتظارات کار پرزحمت را ارآورده نمیکردند،

مرتباً تنبیهشدددده و شدددلام میخوردند .آنها زیر آفتاب سدددوزان اا زحمت و رنا فراوان
گونیها و چرخدستیها را از گوآنو پر میکردند و سپس اه ناودانی منتقل میکردند که
قدایقهدا را ادار میکرد .گردوغبدار گوآنو ،ادن آنها را میپوشددداند و ریهی آنها را پر
میکرد .او طاقتفرسدددا اود .یکی از روایات ،ای شدددرایط را «هنر دوزخی تحلیل اردن
حیات اشری تا آخری ذرهی آن» توصیش کرد چراکه عمر کارگران اسیار کوتاه اود3.
چندی کشدتیساز اریتانیایی «از ایرحمیهایی ...که نثار چینیها میشد اه وحشت افتاده
[اودند] و توصیش میکردند که جنازهی آنها اطرا

جزیره شناور اوده است»4.

Hu-DeHart, “Coolies, Shopkeepers, Pioneers,” Amerasia Journal 17,
and

“Huagong

Hu-DeHart,

Evelyn

;71–111

(1797):

2

no.

Huashang,” Amerasia Journal 29, no. 2 (2992): 14–79; Gregory T.
Cushman, Guano and the Opening of the Pacific World (Cambridge:
Cambridge University Press, 2913), 77.
1 Alanson Nash, “Peruvian Guano,” Plough, the Loom and the
Anvil 19, no. 2 (1979): 93.
2 Karl Marx, The Poverty of Philosophy (New York: International
Publishers, 1713), 112.
3 “Chinese Coolie Trade,” Christian Review (1912); George W.
Peck, Melbourne and the Chincha Islands (New York: Charles
Scribner, 1974), 299; Jimmy M. Skaggs, The Great Guano Rush (New
York: St. Martin’s, 1774).
4 Wingfield, The China Coolie Traffic, 7.
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در ای جا شدداهد هسددتی که چهگونه خلعید در حدومرزهای نظام سددرمایهداری کار
میکند .گوآنو که هزاران سال ارای غنیسازی مزارع پرو استفاده میشد ،اهسرعت ارای
دوااره پر کردن مزارع شددمال جدان رو اه اتمام رفت .پرندگان دریایی که صددددها فوت
گوآنو در جزایر اه جا میگذاشدتند غالباً کشته شدند ،زیرا مزاحمینی ارای انجام عملیات
اسددتخراج اه نظر میآمدند .گوآنو اا ضددرااهنگی اسدیار ایشددتر از انباشددت خود ارداشددت
میشدد .نظام کار نژادپرستانهی جدیدی که تحمیل شده اود ،عمدت ًا ار دوش نیروی کار
اجباری که سددبعانه خلعید شددده قرار میگرفت و انباشددت را در هسدددتهی نظام افزایش
میداد .ای شدرایط اه شکا

جسمانی انجامید که شرایط حیات را تنعیش میکرد و اه

سدلامت ضدعیش و مرگ زودهنگام ارای اسدیاری از کارگران منجر شدد که اهسادگی اا
سدایر کارگران وارداتی جایگزی میشدند .علاوه ار ای  ،تمام ای ها قرار اود تداوم نظام
چپاول را ممک سدازد که خاک را در اروپا و آمریکای شمالی اهطور نظاممندی از مواد
مغذی آن تدی میکرد.
ای شددرایط خلعید ،یکی از مؤلفههای مرکزی در حمایت از انقلاب دوم کشدداورزی
ملازم اا انقلاب صدددنعتی اود .انقلاب صدددنعتی که پنبه چنی جزر جداییناپذیری از آن اه
شدددمار میآمد ،مبتنی ار تجارت اردهی مثلثی اود .پس از قانون لغو اردهداری در سدددال
 1933که اردهداری را اهطور رسدمی در ایشدتر مستعمرات انگلستان لغو کرد ،انگلیسیها
اه «حمالها» از آسیا روی آوردند  -شکلی مبدل از اردهداری اهعنوان راه جایگزی ارای
اردهداری آشکار ،اا اشکال جدید کار اجباری .اه ای معنا ،گوآنو اخشی از یک تجارت
مثلثی دوم اا هد

صنعتیسازی کشاورزی ،زراعت عالی انگلستان و نیاز اه احیای خاک

اینوا اهوسدیلهی یک نظام امپریالیستی شامل ادتری افراطها در استثمار کار و خلعید از
حیات جسمانی اود.
در قرن نوزده  ،زنان در مرکز انقلاب صدنعتی قرار داشتند و اکثر نیروی کار صنعتی
اصلی را در انگلستان تشکیل میدادند ،خصوصاً در اخشهای پنبه ،ااریش  ،پش و توری
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از تولید نسددداجی 1.مارکس در رااطه اا موقعیت آنها درون نیروی کار و شدددرایطی که
تحت آن کار میکردند ،یادداشدددتهای مفصدددلی ارداشدددت .او اه همراه انگلس ،انواع
مشدددخص خطرهایی را که زنان اا آنها مواجه میشددددند ،مسدددتند سددداخت .ای خطرها
مجموعهای از مشدکلات ادداشدتی را اه وجود میآوردند که عمر زنان را کوتاه میکرد،
همچون مسددائل تنفس دی ناش دی از اسددتنشددام الیا  .ه مردان و ه زنان طبقهی کارگر،
اشدکالی از زوال جسدمانی همراه اا شددرایط کار خود را تجراه میکردند ،اما ویژگیهای
خداص اا توجه اه انواع کاری که در آن متمرکز اودند ،تفاوت داشدددت 2.علاوه ار ای ،
زنان دستمزد اسیار کمتری نسبت اه مردان دریافت میکردند و مسئولیت نامتناسبی ارای
کار تولیدمثل اجتماعی اهمنظور حمایت از کل خانوادهها داشتند ،تا آنجا که ای فعالیت
اضافی اا توجه اه ساعات طولانی کار ممک اود3.
زنان در ای دوره در نیروی کار صددنعتی مورد اسددتثمار ایشازحد قرار میگرفتند و
سدددد زیدادی از ارزش اضدددافی را در کدارخانهها تولید میکردند ،درحالیکه ه زمان
1 Maxine Berg, “What Difference Did Women’s Work Make to the
Industrial Revolution?,” History Workshop 37 (1773): 27; Maxine Berg,
;“Women’s Work and the Industrial Revolution,” ReFresh 12 (1771): 3
Joyce Burnette, “Women Workers in the British Industrial
Revolution,” Economic History Association, March 21, 2999, available
at http://eh.net.
2 Marx, Capital, vol. 1, 314–11, 794–97, 777–77, 971–79.
3 Nancy Fraser, “Crisis of Care? On the Social-Reproductive
Contradictions of Contemporary Capitalism,” in Social Reproduction
Theory, ed. Tithi Bhattacharya (London: Pluto, 2919); Martha Gimenez,
“Capitalism and the Oppression of Women: Marx Revisited,” Science
and Society 17, no. 1 (2997): 11–32; John Bellamy Foster and Brett Clark,
“Women, Nature, and Capital in the Industrial Revolution,” Monthly
Review 17, no. 9 (January 2919): 1–24.
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مجبور اودندد از طریق کدار خود در خدانده در فرایندد ادازتولیدد نیروی کدار ،ارزشهای
مصدرفی تولید کنند که مانند هدیهی رایگانی اه سرمایه پیشکش میشد 1.در ای شرایط
که خود وجود خانوادهی طبقهی کارگر را تددید میکرد ،زنان اگرچه مسددئول اازتولید
اجتماعی خانواده و نیروی کار اودند ،اما اهسدختی میتوانسدتند وجود خودشدان را حفظ
کنند .روز مناعشْ مخلومِ سرمایهداری متأخر نبود ،الکه در همان ادو تولد سرمایهداری
صدنعتی حنور داشت  -زمانی که روز کاری (ازجمله زمان لازم ارای رسیدن از خانه اه
محل کار و از محل کار اه خانه) ارای زنان غالباً دوازده سداعت یا ایشتر در شش روز از
هفته اود.
ارای طبقات کارگر ،اسددتثمار دسددتمزدی همچنی اه یک معنا اسددتثمار غذایی اود،
چراکه دسدتمزدها عمدتاً صدر

اسداسدیتری مواد غذایی لازم ارای اقا میشدند .تولید

کشداورزی فشددرده در انگلسدتان که اا حمایت کود وارداتی انجام میگرفت ،اه آفرینش
رژی غذایی ای المللی جدیدی پس از قحطی سدددیبزمینی ایرلندی و پایان قوانی غلات
در سددالهای  1941-1947کمک کرد .آنچه خود مارکس رژی جدید غذایی مینامید،
شدامل انتقال اه نظامی ایشتر مبتنی ار گوشدت میشد که زمی اضافی اه تولید حیوانات
ارای خدمت اه طبقات فرادست اختصاص مییافت 2.در مقاال ،همانطور که مارکس و
انگلس اا جزئیات شدددرح دادند ،طبقهی کارگر اا غذاهای ایکیفیت و ناکافی که عمدتاً
متشددکل از نان و سددبزیجات معدودی اود ،زندگی میکرد 3.اوضدداع حتی وخی تر نیز
1 Berg, “What Difference Did Women’s Work Make to the Industrial
”Revolution?”; Berg, “Women’s Work and the Industrial Revolution.
2 John Bellamy Foster, “Marx as a Food Theorist,” Monthly Review
19, no. 9 (December 2911): 12–14.
3 Marx, Capital, vol. 1, 979, 997–11; Marx and Engels, Collected Works,
”vol. 4, 399; Foster, “Marx as a Food Theorist.
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میشدد زیرا خوراک ،نوشدیدنی و دارو که در دسدترس اودند ،ناخالصی داشتند و طیش
گسدددتردهای از آلودگیهددا را همچون جیوه ،گچ ،مدداسدددده ،مدددفوع و اسدددتریکنی در
ارمیگرفتند .مصددر

منظ ای مواد اه ایماریهای گوناگون ،گاسددتریت مزم و مرگ

منجر میشددد .زنان معمولاً ایش از همه دچار سددورتغذیه اودند ،زیرا مواد غذایی ک تری
مصدددر

میکردندد و در خدانواده آخر از همده غذا میخوردند .در ایرلند مسدددتعمرهی

انگلسدتان که مجبور اه صدادرات خاک (مواد مغذی) و سدرمایهی خود اه انگلستان اود،
شرایط ادتر اودند1.
صدنعتیسدازی کشاورزی ارتباط نزدیکی اا تجاوز از مرزهای طبیعی داشت ،اا توجه
اه خلعید دره تنیده از زمی  ،نیروی کار و حیات جسدددمانی که اه متااولیسددد اجتماعی
شکل داده و دائماً ویرانی خلام شدید سرمایهداری را گسترش میداد .نظام جدید مستلزم
رشدد نماییِ ندادههای خارجی از محیط اود .شدکا های متااولیک ،تخلیهی امپریالیستی
ثروت از جنوب جددان و نظدام اسدددتثمار که خلعید را اهعنوان شدددرط پسزمینهای خود
داشت ،ظدور سرمایهداری را در قرن نوزده تعریش میکردند.

لحظهی دوم :غبارستانهای امپراتوری
عصر «اهاصطلاح انباشت ادوی» یا خلعید اولیه دوران استعمار اولیه اود ،ازجمله توسعهی
اسدتعمار مداجران سدفیدپوست که ایالاتمتحده نمونهای اصلی از آن اه شمار میآمد .اه
گفتدهی جورج واشدددنگت  ،ایدالداتمتحده از ااتدا یک «امپراتوری در حال ظدور» تلقی
میشد .جرقهی انقلاب آمریکا را تا حدی اعلامیهی  1913اریتانیا زد که حرکت مداجران
اه درهی اوهایو اه سدمت غرب را محدود کرد .اا پیروزی سیزده مستعمرهنشی  ،زمی در
1 Marx, Capital, vol. 1, 919. See also Eamonn Slater, “Marx on Colonial
Ireland,” History of Political Thought 37, no. 4 (2919): 917–49; Eamonn
Slater, “Marx on the Colonization of Irish Soil,” Maynooth University
Social Science Institute Working Paper Series no. 3, January 2919.
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درهی اوهایو اه روی سدوداگران زمی و مداجران گشدوده شد .کنفدراسیون ایروکوا که
اسدیار مورد تحسی مارکس و انگلس قرار گرفت ،در عرض ده دوازده سال از صحنهی
روزگار محو شدددد .تقریباً تمام آنها از اراضدددی خود خلعید شدددده و اه چند محوطهی
حفاظتی کوچک رانده شددددند .واشدددنگت سدددرخپوسدددتان را «جانوران طعمه» نامید و اه
سدددراازانش در طول انقلاب آمریکا دسدددتور داد که اه دهکدههای ایروکوا حمله کنند،
مردان ،زنان و فرزندان را اه قتل ارسانند و محصولاتشان را در جنگ نااودی مطلق از ای
ابرند1.
اا پیدایی انقلاب صددنعتی ،تقاضددا ارای پنبهی ایالاتمتحده اهمنظور تغذیهی صددنایع
نسداجی انگلسدتان رونق گرفت و حیات جدیدی اه نظام اردهداری اخشید .همانطور که
مدارکس تدأکید کرد ،اردهداری کشدددت و زرع اا تکمحصدددولها و نیروی کار اردهی
حیوانصدفت خود اه لحاظ اکولوژیک ناکارآمد اود (هرچند که از منظر انباشت سرمایه
موفق عمدل میکرد) .خاک را اهسدددرعت میفرسدددود و حرکتی اه سدددمت غرب ایجاد
میکرد چراکه مزرعهداران میخواسدتند زمی اکر را اه زیر کشدت ایاورند 2.کشاورزی
1 Richard Van Alstyne, The Rising American Empire (1719; repr., New
York: W. W. Norton, 1794), 1–29, 17, 99; John Bellamy Foster, The
Vulnerable Planet (New York: Monthly Review Press, 1774), 41–47. On
Engels and the Iroquois, see Frederick Engels, The Origin of the
–Family, Private Property, and the State (Moscow: Progress, 1749), 99
73.
2 See Foster and Clark, “The Expropriation of Nature,” 17–11; Anthony
F. C. Wallace, Death and Rebirth of the Seneca (New York: Vintage,
1717), 114–17; Eugene D. Genovese, The Political Economy of
Slavery (New York: Vintage, 1719), 97; Daniel D. Richter Jr. and Daniel
Markewitz, Understanding Soil Change (Cambridge: Cambridge
University Press, 2991), 43-49.
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در نیوانگلند تندا اندکی ک تر ارای خاک و جنگلها ویرانگر اود و مردم و سرمایه را هر
چه ایشتر اه سمت غرب سوم میداد ،درحالیکه اخش عمدهای از غلات تولیدشده (اه
دنبال لغو قوانی غلات در اریتانیا در سال  )1941در یک شکا

زیستمحیطی جدانی اه

انگلسدددتان صدددادر میشدددد 1.مارکس در گزیدههای خود از اثر جی .داالیو جانسدددتون2
شدیمیدان کشداورزی اه نام یادداشدتهایی در ااب آمریکای شدمالی ،ار مشاهدات او در
رااطه اا «نظام متداول  ...در آمریکای شدمالی ارای فروش هر چیزی که میتوان ارای آن
اازار یافت [یونجه ،غلات ،سدیبزمینی و غیره]د ادون ای که هیچگونه زحمتی اکشددند تا
در عوض چیزی در خاک اگذارند» ،تأکید کرد3.
احدداث راهآه  ،انقلداب صدددنعتی در ایدالداتمتحدده در دهدههای  1939و  1949و
گشدایش غرب دور (تا حدی از طریق تصدر

اراضدی مکزیک) ،همگی شددانهاهشانهی

فرایند نسلکشی و آوارگی اومیان آمریکا پیش میرفتند ،درحالیکه ویرانی اکولوژیک
را اا توسعهی سرمایهداری همراه میساختند .در سال  ،1979ادارهی سرشماری اعلام کرد
که مرزها اسدددته شددددهاند (درحالیکه در همان سدددال جنگهای اومی اا قتلعام زانوی
زخمی 4پایانیافته اعلام شدد) و پسازآن اشدخاصدی همچون فردریک جکسون ترنر 7و
تئودور روزولت از گسدترش مرزهای ایالاتمتحده اه خارج از کشور دفاع کردند که اه

1 Carolyn Merchant, Ecological Revolutions (Chapel Hill: University of
North Carolina Press, 1797), 191–99, 171–79.
2 J. W. Johnston
”3 Karl Marx, “J. W. Johnston. Notes on North America,
in Marx/Engels Gesamtausgabe, by Karl Marx and Frederick Engels
(Berlin: Walter De Gruyter, 2917), 311.
4 Wounded Knee Massacre
5 Frederick Jackson Turner
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جنگ اسددپانیا-آمریکا منجر شددد 1.فرارسدیدن سددرمایهداری انحصدداری و عصددر شددرکت
غولآسا فقط قلمروی خلعید مردم و طبیعت را اه حیطههای کاملاً جدیدی گسترش داد.
وار اا اازدید از قلمروی سددرخپوسددتان در اوکلاهاما در آغاز قرن ایسددت که صددنعت
اسدددتخراجی نفدت دیواراهدیوار رویههای زراعی خلعیدکننده در حال رونق گرفت اود،
ارخی از ویرانیهای نازلشده ار زمی و اومیان را مستند ساخت .او مشاهده کرد که «هر
آنچه در سددر راه فرهنگ سددرمایهداری قرار میگیرد ،تقریباً اا سددرعت ارم و ااد در ه
میشدددکندد» 2.انقیداد زمی همراه ادا جمعیدت اومی اده فداجعدهی اجتمداعی-اکولوژیک
قریبالوقوع اشاره داشت.
غبارسددتان در دههی  1739اهعنوان خشددکسددالی ایسددااقه در ایالاتمتحده شددناخته
میشدود که از اسدیاری جدات نماد احران اکولوژیک در قرن ایست است .همانطور که
دونالد وورستر 3مورخ زیستمحیطی در دههی  1799نوشت« :در هیچ نمونهی دیگری،
خسدارتی اه ای ازرگی یا پایداری اه زمی آمریکا زده نشددد و دفعات اندکی اوده اسددت
که چنی تراژدی عظیمی اه سدددر سددداکنان آن ایاید .حتی رکود اقتصدددادی نیز اه لحاظ
اقتصدادی خسارتاارتر نبود .از منظر اکولوژیک ،هیچچیز در گذشتهی ای ملت نداری
 ...که قاالمقایسددده ااشدددد» 4.تقریباً همه از غبارسدددتان شدددنیدهاند و میتوانند توفانهای
گردوغبار خروشدان در دشتهای ازرگ و مداجرت گستردهی اوکیها را تصویر کنند.
1 Foster, The Vulnerable Planet, 99–92.
2 See John Bellamy Foster and Hannah Holleman, “Max Weber and
the Environment,” American Journal of Sociology 119, no. 1 (2912):
1173–77.
3 Donald Worster
4 Donald Worster, Dust Bowl (Oxford: Oxford University Press, 2994),
24.
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میلیونها آکر تحت تأثیر قرار گرفتند و ارخی شدددرسددتانها در قلب منطقه یکسددوم از
جمعیت خود را از دسدددت دادند ،درحالیکه در اوکلاهاما تقریباً یکسدددوم از زارعان از
مزارع خود آواره شددند 1.مخمصدهی منطقهی غبارسدتان اه نشدانهای حاکی از دشواری
شگر

مرتبط اا رکود ازرگ و سرمایهداری درندهخو تبدیل شد.

دوران غبدارسدددتدان اهرغ تأثیر گسدددتردهی آن ،در ارخی از گزارشهای معاصدددر،
فاجعهای موضددعی ،پیشاینیناپذیر و حتی کاملاً طبیعی ااقی میماند  -اتفاقی که در یک
زمددان خدداص رخ داد و اعیدد اسدددت کدده دوادداره اتفددام ایفتددد ،زیرا صدددرفداً رخدددادی
اازگشتناپذیر از گذشته اود .ااای حال ،هیچچیز نمیتواند ایش از ای از حقیقت اه دور
ااشد .غبارستان فراوردهی اجتماعی-تاریخی گسترش سرمایهداری ،امپراتوری و استعمار
مداجران سددفید اود که همگی اه ویرانی پوشددش زمی و فرسددایش خاک کمک کردند.
ای اتفام از خلعید اراضی اومی ،خود مردم اومی و خاکهای حاصلخیز نشئت گرفت.
هر جنبه از دوران غبارسددتان اا پیشددروی امپریالیسددتی ارتباط داشددت .آن رخداد ماهیتاً
ای المللی اود  -نتیجهی شکا

گستردهای در متااولیس میان انسانها و طبیعت ،ناشی از

تولید سددرمایهداری که در عصددر سددرمایهی انحصدداری اه اوج میرسددد .امروز ،شددرایط
مشداادی در سدطح جدانیتر اه ظدور میرسدند .درنتیجه ،غبارستان در حال تبدیلشدن اه
نقطهی مرجع ارجستهی تاریخی در دوران تغییرات اقلیمی است.
ارای کسدب معنای انندمامی از شدالودههای تاریخی غبارسدتان ،تمسک اه تورستی
وال  2،کده سدددی .رایدت میلز او را «ادتری منتقد آمریکا که آمریکا تولید کرده» نامید،

سودمند است 3.وال در سال  1723در انگاه کسبوکار و مالکیت غیاای در دوران اخیر
1 Hannah Holleman, Dust Bowls of Empire (New Haven: Yale
University Press, 2919), 113.
2 Thorstein Veblen
3 Wright Mills, introduction to The Theory of the Leisure Class, by
Thorstein Veblen (New York: New American Library, 1773), vi.
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نوشت که ایالاتمتحده ار اساس «تصر

خاک حاصلخیز و تبدیل آن اه منافع شخصی»

اسدتوار شدده اسدت .شدکی وجود نداشدت که ای خاک از چه کسدی قبنده شده است،
چراکه فراوردهی «کینهورزی و قتلعام» تحمیل شدده ار جمعیت سرخپوست کشور اود.
در همی راسددتا مردم اه «دارایی» ادل گشددتند که از طریق رویهی اردهداری نظاممند در
حق انتفاع عمری نگاه داشددته میشددود .وال نوشددت که اهطورکلی« ،نقشدده یا خطمشددی
آمریکدا [همدانگونه که در مرزها اجرا میشدددد]» «رویهی مقرر ارای تبدیل تمام ثروت
عمومی اه سود خصوصی در طرح تصر

قانونی اود»1.

عنصدر کلیدی در ای پیشدروی ددمنشدانه ،ویرانی جنگلها و پوشش زمی اود .وال
ادعدا کرد کده «سدددرمایهگذاری ار منااع طبیعی اا تلقی آنها اهعنوان منبع درآمد آزاد»،
اتلدا

و ویرانی را در مقیداس وسدددیعی ترغیدب میکندد کده رویهی عادی اسدددتعمار و

امپراتوری را تشدددکیدل میدهدد .ادهعنوانمثدال ،الوار هددررفتده در ارتبداط ادا رویههای
هیزمشکنی و پاکسازی زمی چنان سترگ اود «که ای فعالیت الوارفروشان در طی آن
دوره از اواسدددط قرن نوزده اهمراتب الوارهای اسدددیار ایشتری را نااود کرده اسدددت تا
اسدددتفداده» 2.مد تر از همه« ،تصدددلب خاک» اود که از فرآیندهای خلعید زمی ادون
ک تری توجه اه حفاظت از آن ناشدددی میشدددد 3.از ای نظر ،تحولات در ایالاتمتحده
مشددااه سددایر مسددتعمرهنش دینان سددفیدپوسددت اود که اومیان آواره شددده و فرایند ویرانی
1 Thorstein Veblen, Absentee Ownership and Business Enterprise in
Recent Times: The Case of America (New York: Augustus M. Kelley,
1723), 119–91.
وال در ای جا اه پارادوکس لادردیل اشاره میکرد .نک.
John Bellamy Foster, Brett Clark, and Richard York, The Ecological
Rift (New York: Monthly Review Press, 2919), 73–92.
2 Veblen, Absentee Ownership, 191–71.
3 Veblen, Absentee Ownership, 117.
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اکولوژیک نامحدود ،لگامگس دیخته اود که اه گسددسددتگی افراد از هر شددکلی از فرهنگ
اکولوژیک مرتبط اا سددکونت دائ در یک مکان منجر میشددد .وال تأکید کرد که ای
مشکل از تملک غیاای سرچشمه میگیرد که مختص اه سرمایهداری است.
احران غبارستان در دههی  1739محصول عوامل تاریخی مطرحشده توسط وال اود.
تصددر

اراضدی ،رویکرد نسددلکشدانه اه اومیان آمریکا ،تأثیرات اردهداری ،ارهنه شدددن

زمی « ،تصلب خاک» اه دلیل فرسودگی و فرسایش خاک و تأثیرات مخرب تمام ای ها
ار جمعیت کارگر اسدددیار آشدددکار اودند .گراهام ورنون جکز 1و راارت آور وایت 2در
کتداب خود ادا عنوان تجداوز اه زمی  :پیمایش جدانی فرسدددایش خاک در دههی 1739
نوشتند:

تاریم فرسددایش در ایالاتمتحده اه مرحلهی پیشددگام در توسددعهی کشددور پیوند
خورده اسدددت ،از خلدال مراحل جنگلزدایی ارای اراضدددی کشددداورزی ،الوار،
سوخت و پتاس در شرم ،توسعهی نظام تکمحصولی کشاورزی ارای ذرت در
کمراندد غلدات و پنبده اه سدددمت جنوب ،دامداری ایرویه و شدددخ زنی مناطق
چم زار طبیعی دشددتهای ازرگ ،دامداری ایرویه و ادرفتاری اا مراتع ،چرای
ایرویه و زراعت ایشازحد در سددواحل اقیانوس آرام و جنگلزدایی در شددمال
غرب اقیانوس آرام3.

1 Graham Vernon Jacks
2 Robert Orr White
3 Graham Vernon Jacks and Robert Orr Whyte, The Rape of the
Earth: A World Survey of Soil Erosion (London: Faber and Faber,
1737), 19.
جکز و وایت ،ضددم تشددخیص ویرانیهایی که ار جمعیت اومی نازل شددده اسددت ،ااای حال تا حدی در
راستای خطوط «اار سفیدپوست» در رااطه اا وظایش ضروری ارای آینده استدلال میکردند .نک.
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ازای رو ،اسدیار روشد است که توفانهای گردوغبار در دشتها «اوالدوسی طبیعت
نبودند» الکه محصول شرایطی اودند که مدتهای مدید درنتیجهی چپاول و سوراستفاده
از زمی رشددد و گسددترش مییافت و اا تغییر جدت از کشدداورزی معیشددتی اه کشدداورزی
تجاری تشدید شده است1.
تاریم اسدددتعماری که ای تحولات را شدددکل داده و اهپیش میراند ،تأثیرات افتراقی
آنان را نیز میان اجتماعات مختلش در منطقهی غبارسدددتان و جاهای دیگر تعیی میکرد.
در صددددر خسدددرانهای پیشدددی  ،ازجمله سدددلب مالکیتهای مکرر و جااجایی اجباری،
اجتماعات اومی آمریکا در منطقهی غبارسددتان دشددتهای ازرگ حدوداً  79درصددد از
اراضی ااقیماندهی خود را میان سالهای  1979و  1733از دست دادند و یکی از االاتری
نرخهدای فقر را در کشدددور قرار داشدددتندد .در منطقدهی اوکلداهدامدا ادا قلمروی تاریخی
سدرخپوسدتان ،سدفیدپوسدتان هر کاری از دسدتشان ارمیآمد میکردند تا اتوانند اخش
ادتر اراضی را که در اصل ارای اومیان آمریکا ااقی مانده اود ،از چنگ آنان درآورند .اا
فروکش کردن دوران جدید احران ،درخواسددت امداد ایجواب ماند و پسازآن اه طرز
ناکافی پاسدم داده شدد .زارعان سیاهپوست و لاتی نیز اهویژه ضراهی سختی از غبارستان
و رکود خوردنددد و ارنددامدههدای نیو دیدل ادهعمدد تبعیضآمیز اودندد .درنتیجده ،زارعددان
سدیاهپوست و لاتی همان امدادی را دریافت نکردند که زارعان سفیدپوست ،و کارگران
مزرعهی مداجر اغلب آماج قوانی اخراج نژادپرستانه و سایر اشکال سوراستفاده اودند2.
ای امر اه تمرکز ایشددتر زمی عمدتاٌ در دسددت سدداکنان سددفیدپوسددت و زمی داران غیاای
ثروتمند منجر شد.

Holleman, Dust Bowls of Empire, 72.
1 Jacks and Whyte, The Rape of the Earth, 31.
2 Holleman, Dust Bowls of Empire, 113–11.
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اوکلاهاما مرکز یک جنبش مترقی قدرتمند ،و در ارخی نقاط چندنژادی و چندقومی،
در جنوب شددرقی و جنوب غرای اود .ای جنبش ارای اصددلاحات اقتصددادی ،اجتماعی و
ارض دی فشددار میآورد .ارخی از آنها خواسددتار انقلاب میشدددند .ائتلا های چندنژادی
چشددمگیر حتی رویارو اا نیروهای سددازمانیافته و خشددونتآمیز ارتجاع تا دههی 1739
پدایددار ماندند .ااای حال ،علیرغ دسدددتاوردهای چشدددمگیر جنبشها و تمام اقدامات
امدادی مرتبط اا نیو دیل ،اا توجه اه سدداختار نژادپرسددتانهی قدرت در اقتصدداد سددیاسددی
ایالاتمتحده ،ایعدالتی اقتصادی و زیستمحیطی غالب شد1.
در کل ،تلاشها ارای مدندسدددی روااط ااثباتتر میان انسدددانها و محیطزیسدددت در
دشدددتهدای ازرگ پس از غبدارسدددتان اه خاطر مشدددکلی انیادی و مداوم اه ا اسدددت
میخوردند :نظام حریص خلعید از زمی ارای کسب سود که در «قبنهی تصاعدی منااع
طبیعی و تبدیل آنها اه منفعت شدخصدی» ریشده داشت 2.عملکردهای ای نظام ،شکا
میان انسددانها و طبیعت را گسددترش داده و اا پتانسددیلی ارای فجایع ازرگتر ار روی ه
انباشته میشدند .روااط اجتماعی خلعید که در پس تناقنات اقتصادی و اکولوژیک آن
دوره ندفته اودند ،در دهههای اعد اهجای ای که پشت سر گذاشته شوند گسترش یافتند.
شرایط غبارستان-گونه ،یا آنچه امروزه گاهی اوقات غبارستانسازی نامیده میشود،
نه فقط در ایالاتمتحده در دههی  1739الکه همچنی در سددایر مناطق مرزی اسددتعماری
رخ میداد .در سددال  ،1723کمیسددیون خشددکسددالی آفریقای جنوای گزارش داد «که
درنتیجهی شدرایط حاصل از تمدن سفیدپوستان در آفریقای جنوای ،قدرت زمی در کل
ارای نگدداری و جذب آب کاهش یافته اسدت ...راز "تلفات خشکسالی ما" در ای جا

1 Holleman, Dust Bowls of Empire, 113–11.
2 Veblen, Absentee Ownership, 191.
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ندفته اسدددت» 1.ادوارد روکس 2اکولوژیسدددت مارکسدددیسدددت آفریقای جنوای ،یکی از
گیاهشناسان ارجستهی آفریقای جنوای و منتقد تخریب خاک آفریقای جنوای و همچنی

مخالش ارجستهی آپارتاید ،نویسندهی هر دو اثر علفزار و آینده :کتاای در ااب فرسایش
خداک ارای اهدالی آفریقدای جنوای ( )1741و زمدان درازتر از طنداب :تداریم مبارزهی
سدددیاهپوسدددتان ارای آزادی در آفریقای جنوای ( )1749اود .او در کتاب علفزار و آینده
نوشت« :ما همگی ااید ارای نجات خاک اا ه کار کنی  ،سیاهپوست و سفیدپوست ،مرد
و زن ...خاک واقعاً اه ای یا آن شدخص که حق دارد از اندکی زمی اسددتفاده کند ،تعلق
نددارد .خداک متعلق اده ملدت اسدددت» ،یعنی اه مردم در کل .اهویژه او ار جمعیت اومی
آفریقدا کده ارای آزادی مبدارزه میکنندد «و کودکدانی که هنوز اه دنیا نیامدهاند» ،تأکید
داشدت 3.ااای حال ،دیدگاه اکو-سوسیالیستی روکس نه در آفریقای جنوای تسلط یافت
نه در ایالاتمتحده .تقسیمات نژادی و طبقاتی و همچنی شکا

متااولیک ،درون روااط

تولید سرمایهداری اه تقویت یکدیگر ادامه دادند.
ای مشکلات امروزه اهعنوان پیامد تولید کشاورزی تجاری پاارجا میمانند و ازای رو
جامعه در رویارویی اا تغییرات اقلیمی و زوال اراضی ایشازپیش آسیبپذیر میشود .ای
امر اهویژه در منطقهی اصلی غبارستان مشدود است که پرسشهایی راجع اه آنچه از ای
احران آموختی  ،ارمیانگیزد .دانشددمندان دانشددگاه شددیکاگو و ادارهی ملی هوانوردی و

1 South Africa Drought Investigation Commission, Final Report of the
Drought Investigation Commission (Cape Town: Cape Times Limited,
Government Printer, 1723), 7.
2 Edward Roux
3 Edward Roux, Time Longer Than Rope (Madison: University of
Wisconsin Press, 1714); Edward Roux, The Veld and the Future: A
Book on Soil Erosion for South Africans (Cape Town: African
Bookman, 1741), 77.
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فنایی در سال  2911مطالعهای را در گیاهان طبیعت تحت عنوان «شبیهسازی کشاورزی
در یک خشدکسدالی غبارسدتان مدرن» منتشر کردند که پتانسیل ضرر و زیان کشاورزی
ناشدی از خشدکسالی و گرمایش زمی را اررسی میکند .آنها نتیجه گرفتند که پیدایی
شدددرایط مشدددااه اا غبارسدددتان دههی  ،1739علیرغ رشدددد عل اکولوژیک« ،عواقب
ایسااقهای» خواهد داشت .جاشوا الیوت 1،دانشمند پژوهشگر و نویسندهی همکار مقاله،
در مصداحبهای اعلام کرد« :انتظار داشدتی سدیسدت را اسیار مقاومتر ایاای زیرا  39درصد
تولید در حال حاضددر در ایالاتمتحده آایاری میشددود و چون تولید غلات را در اماکنی
همچون اوکلاهاما و تگزاس غرای که شدددیدتر گرفتار خشددکسددالی شددده اودند ،رها
کردهای  ...اما شاهد متناد ای اودی  :سیست درست اه همان اندازه نسبت اه خشکسالی
و گرما حساس اود که در دههی  .»1739امروزه ه مقیاس تولید و ه زمینه ارای انباشت
فاجعه اسدیار وسدیعتر هستند و خلعید از زمی  ،نیروی کار و حیات جسمانی را ایاعتنا اه
تبادل تشدید میکنند2.

لحظهی سوم :امپریالیسم در دورهی آنتروپوسین3
احران غبارسددتان دههی  1739نقطهی اوج سددلسددلهای از احرانهای اکولوژیک ملازم اا
دوران سددرمایهداری انحصدداری اولیه اود که اشددکال اسددیار حادی در مسددتعمرهنشددینان
سددفیدپوسددت و مناطق مرزی اسددتعماری در سددراسددر جدان اه خود میگرفت 4.امروز در
دوران سدرمایهی مالی-انحصاری و امپریالیس متأخر ،مناطق پدناوری از سیارهی زمی اه
غبارسددتان تبدیل میشددوندد نه از طریق عمل خود اقلی  ،الکه درنتیجهی منطق یک نظام

1 Joshua Elliott
2 Robert Mitchum, “Dust Bowl Would Devastate Today’s Crops, Study
Finds,” UChicago News, December 17, 2911.
3 Anthropocene
4 Holleman, Dust Bowls of Empire.
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اقتصدادی جدانی که «فتح» طبیعت را اهعنوان وسیلهای ارای استثمار و استثمار ایشازحد
جمعیت جدان ترویا میکند .داراییهای مشدددترک جدانی در همهجا نااود میشدددوند،
همانطور که در سدوخت جنگل آمازون ،سدفید شددن صدخرههای مرجانی ،خالی شدن
اقیانوسها ،انقراض جمعی گونهها و خشددک شدددن و آلودگی منااع آب شددیری جدان
اازتاب مییااد .ادی ترتیب واقعیت عبارتسدددت از هولوکاسدددت اکولوژیک رواهرشدددد
سدیارهای ،که اهویژه ار دوش آسیبپذیرتری جمعیتها مخصوصاً اجتماعات خط مقدم
و در جنوب جدان قرار میگیرد.
تقریباً نی قرن پیش در سال  ،1791اری کامنر 1هشدار داد که

انسددانها از چرخهی زندگی گسددسددته شدددهاند ،نه اه محرک نیاز زیسددتی الکه اه
خاطر سازمان اجتماعی که ارای «غلبه» ار طبیعت طراحی کردهاند :وسیلهای ارای
کسدددب ثروت کده تحت حک فرمایی الزاماتی قرار دارد که اا الزامات حاک ار
طبیعت در تعارض هسدددتند .نتیجهی ندایی عبارتسدددت از احران زیسدددتمحیطی،
احران اقا .اار دیگر ،ارای اقا ،ااید چرخه را ابندی  .ما ااید یاد اگیری ثروتی را
کده از طبیعدت قرض میگیری اده آن ارگردانی  ...جددان نه اا خطایی منفرد که
طرحی هوشددمندانه قادر اه تصددحیح آن ااشددد ،الکه توسددط فوجی از نیروهای
قدرتمند اقتصدادی ،سدیاسدی و اجتماعی که مشیت تاریم را تشکیل میدهند ،اه
آسددتانهی فاجعهی اکولوژیک ارده میشددود .هرکسدی که پیشددندادی ارای علاج
احران زیستمحیطی دارد ،ادی وسیله تغییر مسیر تاریم را اه عدده میگیرد2.

1 Barry Commoner
2 Barry Commoner, The Closing Circle (New York: Alfred P. Knopf,
1791), 279–77.
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شدکا

معاصر ای اشریت و متااولیس زمی که کامنر اه آن اشاره داشت ،اا معرفی

دورهی جدید زمی شدناختی اه نام آنتروپوسدی نشان داده شده است که گسست کمی و
کیفی از تمام دورههای گذشدددته را اازنمایی میکند 1.اجماعی علمی اه منصدددهی ظدور
میرسددددد کدده دورهی آنتروپوسدددی در حدددود سددددال  1779آغدداز شددددد و اددا معرفی
رادیونوکلیدهای مصدنوعی از آزمایش امب حرارتی-هسدتهای ،تولید انبوه پلاستیکها و
اهطوراخص شتاب ازرگ توسعهی سرمایهداری مشخص میشود .فرمان رشد وحشیانهی
سدرمایه که هیچ محدودیتی را اه رسدمیت نمیشناسد ،اه تجاوز نظام اجتماعی-اقتصادی
از مجموعهی حدومرزهای سددیارهای همراه اا تغییرات اقلیمی ،اسددیدی شددددن اقیانوس،
نازک شدن لایهی اوزون ،خسران تنوع زیستی ،کاهش آب شیری  ،آلودگی ،اختلال در
چرخههای نیتروژن و فسددفر و آلودگی شددیمیایی منجر شددده اسددت 2.خود عملکردهای
امپریالیس و سرمایهداری متأخر امروزه یک احران اکولوژیک جدانی اه وجود میآورند
که شدرایط حامی حیات را تنعیش و مسئلهی همهکشی را مطرح میکند :ویرانی حیات
اهطورکلی.
 1کامنر اا گریز زدن اه ارداشت مارکس از شکا

متااولیک ،در است چرخه خاطرنشان کرد که مارکس

اده «تأثیرات ویرانگر [سدددرمایهداری] ار فرایند اکولوژیک چرخهای که انسدددان را اه خاک پیوند میدهد»
اشاره کرده اود.
”2 Anthropocene Working Group, “Results of Binding Vote by AWG,
May 21, 2917, available at http://quaternary.stratigraphy.org. See also
Ian Angus, Facing the Anthropocene (New York: Monthly Review
Press, 2911), 44–47; Clive Hamilton and Jacques Grinevald, “Was the
;Anthropocene Anticipated?,” Anthropocene Review 2, no. 1 (2917): 19
J. R. McNeill, The Great Acceleration (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 2911); Jan Zalasiewicz, Colin N. Waters, Mark
Williams, and Colin P. Summerhayes, The Anthropocene as a
Geological Time Unit: A Guide to the Scientific Evidence and Current
Debate (Cambridge: Cambridge University Press, 2917).
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تحت نظ اقتصادی مسلط ،زمی صرفاً منبع «هدایای رایگان طبیعت اه سرمایه» است
که آنچه را اه یک اقتصاد چپاول االغ میشود ،توجیه میکند 1.در ای نظام تولید کالای
عمومیدتیدافتده« ،کمیدت یکدهتداز اسدددت» زیرا ارزش مبادله ،معیار کلی و جدانی تلقی
میشود 2.مایکل پرنتی 3توضیح داد« :ذات سرمایهداری ،تبدیل طبیعت اه کالاها و کالاها
اه سرمایه ،و استحالهی زمی زنده اه ثروت ایجان است .ای فرایند انباشت سرمایه ارای
نظدام اکولوژیدک جددانی خراای اه اار میآورد .ای فرایند ،منااع حافظ حیات سدددیاره
(اراضدددی قداادلکشدددت ،آبهدای زیرزمینی ،تالابها ،جنگلها ،شدددیلات ،اقیانوسها،
رودخانهها و کیفیت هوا) را اجزار چشددد پوشدددیدنی ذخایر نامحدود در نظر میگیرد که
میتوان اه خواسددت خود مصددر

یا مسددموم کرد» 4.رشددد مداوم ای سددیسددت مبتنی ار

گسددترش و تعمیق دامنهی خلعید از محیطزیسددت ،نیروی کار و حیات جسددمانی تمام
گونهها اسدت .ای تناقندات مدلک اهوضدوح در سدراسر سیست زمی  ،ازجمله اقیانوس
جدانی ،آشکار هستند.
اه دنبال جنگ جدانی دوم ،ناوگانهای ماهیگیری صدددنعتی دسدددتخوش اسدددتحالهای
اسداسی اهمثااه اخشی از شتاب سترگ عملکردهای سرمایهداری شدند .اا گذشت زمان،
کشدتیهای عظی مجدز اه پیشدرفتهتری فناوریها نظیر سدیست های سونار و جی.پی.اس
ارای مکدانیداای مداهیهدا ،اه معیاری ارای عملیات ماهیگیری صدددنعتی تبدیل شددددند.
کرجیها و قلابهای طویل قادرند رکوردی را در شددمار ماهیهای هد

(آن دسددته از

1 Marx and Engels, Collected Works, vol. 39, 932–33.
2 István Mészáros, Beyond Capital (New York: Monthly Review Press,
2999), 41, 199.
3 Michael Parenti
4 Michael Parenti, Blackshirts and Reds (San Francisco: City Lights,
1779), 174–77.
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گونههایی که ارای اازار مطلوباند) اه ثبت ارسانند .ای کشتیها اا استفاده از طنابهایی
که مایل ها درازا دارند اا صددها قلاب و همچنی تورهایی که دارای مسافت ایش از یک
مایل هسدتند ،هزاران کیلو ماهی را در یک کشش واحد درو میکنند – یکسوم از ای
میزان ،ماهیهای ناخواسددته هسددتند ،ازجمله پسددتانداران دریایی که کشددته و دور انداخته
میشدوند 1.در کشدتیهای ازرگ که واقعاً کارخانههایی روی دریا هستند ،ماهیها روی
عرشده فرآوری میشدوند .صدید جدانی ماهیهای آب شور اهوسیلهی ای فناوری جدید
خلعیدد ،علیرغ تأثیرات ماهیگیری ایشازحد در تمام نظامهای اقیانوسدددی در کاهش
جمعیت ماهیها ،از ایسدددت میلیون ت در سدددال  1779اه حدود نود میلیون ت در سدددال
 2999افزایش یافت 2.درحالیکه اکنون  3/7میلیون کشتی ماهیگیری وجود دارد ،تندا 1
درصددد از ای کشددتیها  19درصددد ص دید غذاهای دریایی را تشددکیل میدهند که نقش
قاالتوجه سرمایهی انحصاری را در ای اخش ارجسته میسازد3.

1 Callum Roberts, The Ocean of Life (New York: Penguin, 2912); Jennie
M. Harrington, Ransom A. Myers, and Andrew A. Rosenberg,
;“Wasted Fishery Resources,” Fish & Fisheries 1, no. 4 (2997): 379–11
Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Brett Clark, The Tragedy of
;)the Commodity (New Brunswick: Rutgers University Press, 2917
Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Brett Clark, “Capitalism and
the Commodification of Salmon: From Wild Fish to a Genetically
Modified Species,” Monthly Review 11, no. 9 (2914): 37–77.
2 UNFAO, State of World Fisheries and Aquaculture 2912 (Rome: Food
and Agriculture Organization of the United Nations, 2912), available at
http://fao.org.
3 Florian Doerr, “Blue Growth and Ocean Grabbing” (Colloquium
Paper No. 19, International Institute of Social Studies, International
Colloquium, February 4–7, 2911), 1–29.
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ای رشددته عملیات در گرفت ماهی شدددیداً کارآمد هسددتند و اه کاهش گسددتردهی
جمعیت ماهیها میانجامند ،زیرا ماهیها اا ضدرااهنگ ایشدتری نسبت اه آنچه میتوانند
تولیدمثل کنند درو میشددوند .دامنهی ای اقدامات فقط شددرایط اقیانوسددی را ادتر کرده
اسددت ،زیرا هنگامیکه دخل یک گونه میآید ،شددرکتها صددرفاً اه سددراگ گونهی اعد
میروندد .ای فرایندد تحدت عنوان «ماهیگیری اه سدددمت پایی شدددبکهی غذای دریایی»
شدناخته میشود 1.همراه اا تخریب زیستگاه اه دلیل احران نظام زمی در کل ،دانشمندان
شیلات انقراض تمام گونههای دریایی را که در حال حاضر در نیمهی قرن صید میشوند،
پیشاینی میکنند2.
علیرغ ای محددودیدتهای طبیعی ،ملل امپریالیسدددتی درگیر کارزارهای تداجمی
«اقیانوس-خواری» ارای خلعید تا جای ممک از اقیانوسها هستند .شمال جدان از طریق
انواع تمدیدات مدیریتی و توافقنامههای تجاری اهتدریا اقیانوسها را محصور میکند و
اه شیلات در سراسر جدان ،ازجمله آنهایی که در مناطق اقتصادی منحصر اه ملل جنوب

1 Daniel Pauly, Villy Christensen, Johanne Dalsgaard, Rainer Froese,
and
Francisco
Torres,
“Fishing
Down
Marine
Food
Webs,” Science 297, no. 7372 (1779): 919–13; Daniel Pauly, Vanishing
Fish (Vancouver: Greystone Books, 2917).
2 Boris Worm et al., “Impacts of Biodiversity Loss on Ocean
Ecosystem Services,” Science 314, no. 7999 (2991): 999–79; Éva
Plagányi, “Climate Change Impacts on Fisheries,” Science 313, no.
1439 (2917): 739–31.
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قرار دارند ،دسترسی مییااد .ماهیگیران در مقیاس کوچک اهطور فزایندهای از دسترسی
اه شیلات سنتی منع میشوند که معاش خانوادهها و اجتماعات آنها را تنعیش میکند1.
ارای اسدیاری از کشورها در جنوب جدان ،غذاهای دریایی محصول صادراتی عمده
اه شددمال هسددتند و خوراک مردم و حیوانات خانگی و همچنی کودهای ارزشددمندی را
ارای غنیسددازی خاکهای تخلیهشددده عرضدده میکنند 2.اهعنوانمثال ،تایلند سددومی
صددادرکنندهی ازرگ کالاهای غذای دریایی اسددت که اه ایش از  9میلیارد دلار در سددال
االغ میشدددود 3.اهمنظور پایی نگهداشدددت هزینهها ،اهویژه اا توجه اه هزینههای اضدددافی
مراوط اده کشدددتیهدا ،ازجملده تجدیزات و سدددوخت موردنیاز ارای تعقیب ذخایر ماهی
تخلیهشددده ،اسددیاری از عملیاتهای ماهیگیری در تایلند از نیروی کار اردگان اسددتفاده
میکنند که تخمی زده میشود ای  147،999تا  299،999نفر ااشند 4.ای کارگران ارده
مجبورند ساعات طولانی کار کنند ،اسیار ک اخوااند ،حداقل تغذیه را دریافت کنند و اا

1 Doerr, “Blue Growth and Ocean Grabbing”; Transnational Institute
Agrarian Justice Program, The Global Ocean Grab: A
Primer (Amsterdam: Transnational Institute, 2914).
2 Brett Clark, Stefano B. Longo, Rebecca Clausen, and Daniel
Auerbach, “From Sea Slaves to Slime Lines: Commodification and
”Unequal Ecological Exchange in Global Marine Fisheries,
in Ecologically Unequal Exchange: Environmental Injustice in
Comparative and Historical Perspective, ed. R. Scott Frey, Paul K.
–Gellert, and Harry F. Dahms (London: Palgrave Macmillan, 2919), 177
229.
United Nations, State of World Fisheries and Aquaculture,

3

2919 (Rome: Food and Agriculture Organization, 2914).
4 Dean Irvine, Saima Mohsin, and Kocha Olarn, “Seafood from
”Slavery: Can Thailand Tackle the Crisis in its Fishing Industry?,
CNN, May 19, 2917.
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غل و زنجیر اه کشتی استه میشوند .آنها مانند کارگران چینی در جزایر گوآنو در قرن
نوزده  ،اگر ایشازحد آهسته کار کنند یا در هنگام کار اا ماهی اشتباهی مرتکب شوند،
در معرض تنبیده فیزیکی قرار میگیرندد .هر از چندد گاهی ،آنها اه سدددایر عملیاتهای
ماهیگیری فروخته میشددوند .اسددیاری از ای کارگران از جاهایی نظیر فیلیپی  ،کامبوج،
لائوس و اندونزی در جسددتجوی شددغل مداجرت کردند ،اما کارشددان اه قاچام ارای کار
اردگی خت شد1.
ادهمنظور تأمی خوراک موردنیاز ارای ای صدددنعت پررونق که اه آلودگی دریایی
گسدددترده منجر میشدددود ،ارخی از ماهیهایی که در ای کشدددتیها صدددید میشدددوند اه
عملیاتهای پرورش میگو معطو

میگردند .ای شرایط ،ماهیگیری در مقیاس کوچک

را تندعیش میکند و وضعیتی را اه وجود میآورد که «میگو خورد و خوراک ادتری از
آن ماهیگیران دارد»2.
ادتوارگی کدالدای ملدازم ادا غذاهای دریایی ،نهتندا خلعید از ماهیها و نیروی کار
اردگان مورداسدتفاده ارای گرفت آنها الکه همچنی استثمار ایشازحد در کارخانههای
فرآوری را پندان میکند .ای کارخانههای وسددیعا تیلوریزه در تایلند ،از طریق اس دتخدام
کودکان و زنان اا دستمزد ک که سر ،امحا و احشا ،پوست و استخوان ماهیها را جدا و
آنها را تمیز و اسدددتهاندی میکنند ،سدددود را افزایش میدهند .سدددازمانهای ای المللی،
1 International Labour Organization, Caught at Sea: Forced Labour
and Trafficking in Fisheries (Geneva: International Labour
Organization, 2913); Ian Urbina, “Tricked and Indebted on Land,
;Abused or Abandoned at Sea,” New York Times, November 7, 2917
Ian Urbina, “‘Sea Slaves’: The Human Misery that Feeds Pets and
Livestock,” New York Times, July 29, 2917.
2 Wilma A. Dunaway and M. Cecilia Macabuac, “‘The Shrimp Eat
Better Than We Do’: Philippine Subsistence Fishing Households
Sacrificed for the Global Food Chain,” Review 39, no. 4 (2999): 313–39.
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شدرایط نامسداعد کار ،جراحات و فقدان تحصدیلات را که هزاران کودک هنگام اشتغال
در ای صنعت دچار آن میشوند ،مستند ساختهاند1.
احران فعلی نظام زمی از اقیانوسها اه آب شیری و فراتر از آن اسط مییااد .پویایی
امپریالیسدد و همهکشددی در دورهی آنتروپوسددی اا تغییراتی در چرخهی هیدرولوژیک
زمی همراه است ،ازجمله تغییرات اارندگی ،خشک شدن (و آلودگی) منااع آب شیری
و ذوب شدددن یخچالهای طبیعی اا «ارجهای آب» ضددروری آنها 2.همانطور که جیمز
هانسددد  3اقلی شدددناس نشدددان میدهد ،اا اسدددتمرار وضدددع موجود تا چندی دههی اعد،
«عرضهای جغرافیایی پایی در طی فصددول گرم سددال میتوانند آنقدر گرم و نامسدداعد
ارای معیشددت انسددان شددوند که رانهی توقشناپذیری ارای مداجرت اه وجود آورند .آن
آیندهی االقوه ارای مناطقی اه پرجمعیتی هند ،انگلادش ،آسیای جنوب شرقی و پدنههای
عظی آفریقا در حال ظدور است» 4.االا آمدن سطح دریاها ،غبارستانسازی و آبوهوای
افراطی اهطورکلی ،تحت ای شرایط ،صدها میلیون نفر از مردم در عرضهای جغرافیایی
پدایی در جنوب جددان را اده مدداجرت از خدانههای خود ،چه در قالب مداجرت داخلی
درون کشدورها چه اهصدورت مداجرت گسترده اه خارج از کشور ،مجبور خواهد کرد.
1 “International Expert Meeting on Labour Exploitation in the Fishing
Sector in the Atlantic Region,” International Labour Organization; M.
F. Jeebhay, T. G. Robbins, and A. L. Lopata, “World at Work: Fish
Processing Workers,” Occupational and Environmental Medicine 11
(2994): 491–94.
2

John Bellamy Foster, Hannah Holleman, and Brett Clark,
–“Imperialism in the Anthropocene,” Monthly Review 91, no. 3 (July
August 2917): 91–97
3 James Hansen
4 James Hansen, “Saving Earth,” June 29, 2917, available at
http://columbia.edu.
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در سدال  1987 ،2919میلیون نفر اهاجبار از خانههای خود آواره شددند  -تقریباً یکسوم
ای افراد اده دلیل آبوهوای افراطی .طبق یکی از مطالعات اانک جدانی ،تندا مداجرت
داخلی در سده منطقهی آمریکای لاتی  ،جنوب صحرای آفریقا و آسیای جنوب شرقی -
که کمی ایش از نیمی از جمعیت جنوب جدان را تشکیل میدهند -تا سال  2979اه 143
میلیون نفر خواهد رسدددید 1.در ای ضدددم  ،کشدددورهای ثروتمند درحالیکه غالباً مردم
جنوب جدان را اهواسطهی شرکتهای چندملیتی مورد استثمار ایشازحد قرار میدهند،
از پیش در حال سدداخت دیوار هسددتند و نظامیسددازی مرزها را ارای ایرون نگهداشددت
پناهجویان (ازجمله پناهجویان اقلیمی) تقویت میکنند.
ما در دورانی از جدانیسدددازی سدددرمایهداری ادون پایان زندگی میکنی که مبارزه
ارای کاهش آب شددیری اهموازات جسددتجوی منااع جدید سددوختهای فسددیلی پیش
میرود ،کده ادهنواددهی خود انتشدددار کرا در پس تغییرات اقلیمی را افزایش میدهندد و
درنتیجه موجب گرمایش سدریع زمی و افزایش خشدکسدالی میشوند .در نوعی جنون
ناشی از نظام سرمایهداری که هیچ حدومرزی نمیشناسد ،رقاات جدانی مأیوسانهای ارای
کنترل آخری منااع ااقیماندهی آب شددیری و سددوختهای فسددیلی اه همراه سددایر منااع
کمیاب وجود دارد2.

”1 John Podesta, “The Climate Crisis, Migration, and Refugees,
Brookings Institution, July 27, 2917; World Bank, Groundswell:
Preparing for Internal Climate Migration (Washington DC: World
Bank, 2919).
–2 Foster, Holleman, and Clark, “Imperialism in the Anthropocene,” 99
99
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خاتمه :فراسوی نظام چپاول
سددود اه مدد خلعید ،مقولهی کلیدی اقتصددادی اود که مارکس در نقد خود از انگارهی
ذخیره/انباشددت پیشددی آدام اسددمیت از آن اسددتفاده کرد 1.پرلم  2مینویسددد« :الدیات
انباشدددت پیشدددی اسدددمیت نشدددان میداد که موقعیت فرماندهی سدددرمایهداران اه دلیل
پساندازهای گذشتهی آنها اوده است» -دیدگاهی که مارکس ایاعتبار ساخت 3.ادی
ترتیب «اهاصطلاح» انباشت پیشی ارای مارکس صرفاً اسباب ایدئولوژیک اقتصاد سیاسی
کلاسدیک اهمنظور پندان کردن واقعیت «خلعید از تولیدکنندگان ایواسطه» اود 4.از ای
دیددگداه ،سدددرمدایهداری فقط اه یم ایگانگی یا خلعید از طبیعت و ازخودایگانگی یا
خلعید از قدرتها و حیات جسدمانی انسدان امکان داشدت .خلعید وجه مشدخصهی تمام
تمدنهای طبقاتی پیشدی اود ،اما تحت لوای سدرمایهداری سرشتی اهمراتب نظاممندتر اه
خود گرفت و مقیاس اسددیار عظی تری کسددب کرد .خلعید همراه اا اسددتثمار زوجی را
تشدکیل داد که موجب ظدور ارااهی سرمایهداری در کل شد  -رانه ارای گسترش نمایی
ایپایان و سرانجام حرکت اهسوی سوسیالیس  ،یعنی نفیِ نفی.
خلعید در جامعهی اورژوایی سددرمایهداری جدید ،اهاندازهی شددیوههای تولید فرعی،
ذات سدیسدت نبود .در عوض ،انا اود پویایی درونی کاملاً جدیدی از استثمار را اه وجود
آورد که منطق پیشران خودش را داشدت و ای منطق در انباشت سرمایه اروز مییافت.
اسدددتثمار اهنواهی خود تقاضدددا را ارای چرخههای هر چه وسدددیعتر خلعید آفرید که
حدودوثغور سددیسددت را گسددترش میدهند .ادی ترتیب دیالکتیک اسددتثمار و خلعید که
سرمایهداری را تشکیل میداد ،هر چه ایشتر مارپیچ معیوای اود که اا منطق انباشت سرمایه
1 Smith, The Wealth of Nations, 219; Marx, Capital, vol. 1, 993.
2 Perelman
3 Perelman, The Invention of Capitalism, 27.
4 Marx, Capital, vol. 1, 729.
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همراه میشدد .سدرمایهداری اا ظدور خود در اوایل دوران مدرن ،اه سبعانهتری نظامهای
خلعید که جدان تاکنون شدداهد اوده اسددت ،منجر شددد :اردهداری ،زنسدددتیزی (فروش
همسدر ،سوزاندن ساحرهها ،استثمار ایشازحد زنان و کودکان) ،زمی خواری ،نسلکشی
و نااودی زمی که اهکل س دیاره اسددط مییافت .مارکس که از ای تناقنددات کاملاً آگاه
اود ،نوشدددت« :اگر اده گفتدهی اوژیده 1،پول "ادا لکه خون مادرزادی ار گونهاش اهدنیا
میآید" ،سرمایه در حالی پا اه عرصهی وجود میگذارد که خون و کثافت از فرم سر تا
نوک پا ،و از هر منفذش ،جاری است»2.
در محافل سددیاسددی جریان اصددلی (و همچنی ارای ارخی اا گرایش ایشددتر اه چپ)
متداول است که ای دهشتهای ملازم اا توسعهی سرمایهداری در مقیاس جدانی را صرفاً
«درد زایمدان» تلقی کنندد ،اگر اصدددلاً اه آنها اذعان داشدددته ااشدددند .اکثر اوقات ،آنها
پدیدارهایی از گذشدتههای دور تلقی شدده که ااید اه دسددت فراموشدی سدپرده شددوند ،اا
داسدتان ظفرمندانهی ظدور اجتنابناپذیر سدرمایه ار آنها سدرپوش گذاشدته شود ،یا زیر
«قصدهی شب» اهاصطلاح انباشت ادوی پندان گردند مبنی ار اینکه سرمایهداران فردی اه
لطش زهد خود اه جایگاه ثروتمندان ارتقا یافتند و خودشدان را اا اند کفش خودشان االا
کشیدند3.
اداای حال ،دهشدددتهای خلعید از تولیدکنندگان مسدددتقی (ازجمله کارگران غیر-
دسدتمزدی) و زمی  ،صدرفاً نه یک «گناه آغازی » الکه واقعیت ثاات سرمایهداری هستند
که سلطهی خاکی خود را از ای طریق مستقر میسازد و «درد و رنا را در مرزهای خود

1 Augier
اا ترجمهی ایرج اسکندری 2 Marx, Capital, vol. 1, 727–21.
3 Marx, Capital, vol. 1, 993–94.
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میپاید» 1.در سددرمایهداری و امپریالیسدد متأخر قرن ایسددتویک  ،اا تعمیق زنجیرههای
ارزش امپریالیسددتی که اهموجب آنها اخش اعظ ارزش اضددافی کل جدان اهواسددطهی
فرآیند قبنهی ارزش ارای تغذیهی صندوم شرکتهای چندملیتی و ثروتمندان در مرکز
سدیسدت مکیده میشود ،خلعید از ارخی جدات فراتر از هر زمان دیگری میرود 2.آن اا
جنگهای مجدد ار سدر پایه و اسداس زنستیزانهی مالکیت خصوصی ،شامل کنترل ادن
زناند احیای سدددرمایهداری نژادید و نااودی سدددیاره در مقام سدددکونتگاه انسدددانها که
«زنجیرهی نسلهای اشر» را از ه میگسلد ،همراه میشود3.
تلاشهای اسدیاری ارای پیشبرد نظریه و عمل در جناح چپ ،درصدد اتصال نظریهی
اسدتثمار مارکسدی اا سدایر ظل و ست های متقاطع که اجزار لاینفک واقعیت سرمایهداری
تاریخی هسدتند ،ارآمدهاند .تحلیل ما نشدان میدهد که ایجاد ای اتصالها مستلزم درک
اهمیت مفدوم خلعید در ماتریالیسددد تاریخی کلاسدددیک و همچنی دیالکتیک خلعید و
استثمار است .انگلس اا ایان اینکه خانوادهی پدرسالار پایه و اساس تمام توسعهی طبقاتی
و ندادهای مالکیت خصوصی اود ،اا نقد استثمار در محور نظریهی سرمایهداری مخالفت
نمیکرد ،الکه تشددخیص میداد که تمام گسددترش ظل و سددت در تاریم ،در انقیاد زنان
ریشده دارد که اهواسطهی مالکیت خصوصی اه ظدور آنچه او «سه شکل اساسی اردگی»
اردهها ،سر ها و اردگان دستمزدی مینامید ،منجر میشد 4.ای تاریم خلعید از زمی ،

1 Zoé Samudzi, “Policing the Borders of Suffering,” Jewish Currents,
June 21, 2917.
2 Intan Suwandi, Value Chains: The New Economic Imperialism (New
York: Monthly Review Press, 2917).
3 Marx, Capital, vol. 3, 974.
–4 Frederick Engels, Dialectics of Nature (Moscow: Progress, 1734), 329
27; Engels, The Origin of the Family, Private Property, and the State,
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نیروی کار و حیات جسمانی اود که نظام استثمار سرمایهداری قرار اود توسعهیافتهتری و
اراروارتری شددکل آن ااشددد .لحظات تاریخی گوناگون خلعید که توصدیش کردهای –
صددنعتیسددازی کشدداورزی و شددکا

متااولیک جدانی ،دوران غبارسددتان دههی  1739و

امپریالیسد آنتروپوسی  -همگی لحظات تاریخی خاصی هستند که «قلب اراروار» سیست
را اازتاب میدهند1.
اپیکور در ایام کد مینویسددد« :عدالت طبیعت ،ضددمانت سددودمندی متقاال اسددت
(یعنی نه آس دیب رسدداندن اه یکدیگر نه آس دیب دیدن)» 2.سددرمایهداری اا تعقیب ارزش
انتزاعی ،چنی عمل متقاال و عدالتی را در هر سطح از ای میارد تا آنجا که خود اساس
حیات سدیارهای را تددید میکند .در واقع ،مجموعهی گستردهتری از ناارااریها متشکل
از اشدکال گوناگون خلعید یا چپاول در پس اسدتثمار سرمایهداری ندفته است که شرایط
مرزی سددیسددت را ارقرار میکند .همی جا در کنامهای پندان متعدد اسددت که نهتندا راز
اسددتثمار سددرمایهداری الکه همچنی راز سددرمایهداری نژادی ،سددرمایهداری زنسددتیزانه و
ویرانی خلام طبیعت را کشش میکنی 3.
همگی ای واقعیت را ارجسته میسازند که درک تمامیت روااط سرمایهداری جدا از
شدرایط هر دو اسدتثمار و خلعید غیرممک اسدت ،که اا ه کلیهی ظل و ست هایی را اه
وجود میآورند که وجه مشدخصهی سیست هستند .همچنی ای جا است که ما شروع اه
71–79, 17, 119, 192; Karl Marx and Frederick Engels, Collected Works,
vol. 27 (New York: International Publishers, 1797), 314.
1 Curtis White, The Barbaric Heart (Sausalito, CA: PoliPoint, 2997).
2 Epicurus, The Epicurus Reader (Indianapolis: Hackett, 1774), 37.
3 Marx, Capital, vol. 1, 297; Nancy Fraser, “Behind Marx’s Hidden
Abode: For an Expanded Conception of Capitalism,” New Left
Review 91 (214): 77–92.
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درک جوانب دره تنیدهی گوناگون سلطهی سرمایهداری میکنی که مستلزم پراکسیس
انقلاای مشترک در واکنش اه آنها هستند .همانطور که هنری لوفور خاطرنشان کرد ،اا
توجه اه دامنه و مقیاس احران اکولوژیک سدددیارهای ،اکنون موضدددوع «انقلاب یا مرگ»
است1.
«عدالت طبیعت» اپیکور که مسدتلزم تبادل و عمل متقاال اصیل است ،هیچکجا درون
منطق نظام سرمایهداری یافت نمیشود ،علیرغ تظاهر آن اه معاوضه یا مبادلهی اراار که
صددرفاً کرانهای اسددتثمار و خلعید را که درون آن نظام ندفتهاند و حدومرزهای تاریخی
آن را تعریش میکنند ،جامهی مبدل میپوشددداند .در قرن ایسدددت و یک  ،ای دیالکتیک
اسددتثمار و خلعید ادون پایان ،در تلاش ارای تشدددید نرخ اسددتثمار ،درحالیکه مرزهای
حیات را صدرفاً موانع (یا سرحدات) تلقی میکند که سرمایه ااید از آنها تجاوز کند ،اه
ویرانی خلام زمی  ،پایه و اساس خود زندگی ،منجر شده است .ارای زنجیرهی نسلهای
اشدددر ،فقط یک پاسدددم ممک وجود دارد :خلعید از خلعیدکنندگان و آفرینش انقلاای
مشترک دوران جدیدی از توسعهی پایدار اشر  -سوسیالیس اکولوژیک2.
پیوند با متن اصلی:
https://monthlyreview.org/2917/12/91/capitalism-androbbery/

1 Henri Lefebvre, “Leszek Kolakowski and Henri Lefebvre: Evolution
or Revolution,” in Reflexive Water: The Basic Concerns of Mankind,
ed. Fons Elders (London: Souvenir, 1794), 211.
”2 Paul Burkett, “Marx’s Vision of Sustainable Human Development,
Monthly Review 79, no. 7 (October 2997): 34–12; Harvey, The Enigma of
Capital, 229–3289

