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 دهد.میداری را تشکیل ی تولید سرمایهخاک، پایه و اساس شیوه ها ازتوده 1یدخلع

 2کارل مارکس-

 یهانظام نظری لیتحلصددد ارای صددددر «قدرت انتزاع»کارل مارکس خاطرنشان کرد: 

 مشدددود یدارهیسددرما یاسددیار اقتصدداد سدد یطور که از نقد و، هماناهمیت دارد یخیتار

 هیسرما یدرون سرشتدرک  ارایهرگونه تلاش  در انتزاع یروین کهیدرحالاما  3اسدت.

که  سددتنیز های  انگاره ماتریالیسدد  تاریخی مارکس متنددم  نیسددت،  یپوشددچشدد قاال

نظام   ی، ادر عوض 4داد. تقلیلآن  یتوان صرفاً اه منطق درونیرا هرگز نم یدارهیسرما

د عملکر یتجرا حدودوثغوراسددت که  یخیتارحادث  طیشددراارخی محصددول  همچنی 

، بادی  ترتی. هسددتندآن  کارکرد ناپذیر ازجزئی جدایید و ندهیم شددکلرا  سددیسددت 

 نظددام جدددانی یمثددااددهاددهجدددا از وجود آن  توانینم را یخدیدتددار یدارهیددسدددرمددا

، ر استحاض شهیهم یتیواقع در آن زیآمخشونتقدرت عمال اِکه  یستیالیامپر/یاستعمار

، مامیانندد یدارهیار سددرما فرماحک  یماد طیکشددش شددرا منظوراه  یاناارا. کرددرک 

از  فراتر رفت ، حیات جسدددمانیو دسدددتمزدی ریکار غ یروین،  یآن اا زم ارتباط ازجمله

                                                      
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 ااشد:4

 Kozo Uno, Principles of Political Economy: Theory of a Purely 

Capitalist Society (Brighton: Harvester, 1799). 
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ا ادون ازا )ییا فرایند تصددداحب ادون مااه یدخلعو پرداخت  اه  اسدددتثمار یدرون تیواقع

 .ازم استلخود اوده،  ترگسترده یپارامترها  ییتع درصدد قیاز طرآن  هیکه سرما( تبادل

 شودیتلقی م هیانباشت اول یانگاره ااچپ صدرفاً متراد   جناحمعمولاً در  یدخلعمفدوم 

ای رحمانهایکه مارکس در معرض نقد  برالیل کیکلاس یاسیکه از اقتصاد س یامقوله –

 اصددطلاحاه»اه مارکس که  یمواردآن در  ی، حتدرواقع 1گرفته اسددت. نشددئتقرار داد، 

                                                      

ه ا یآلمانسددورترجمه از  کی «[هی]اول ادویاصددطلاح انباشددت اه»مارکس اه  ارجاعدر  ادویاصددطلاح  1

قرن ایی در طور که در اقتصاد سیاسی اریتانیآن، اشاره داشت هیاول ای یاصل انباشتاود. مارکس اه  یسیانگل

پس و سدد یترجمه اه آلمان ندیفرآ قیاز طری اصددلی، پیشددی  یا اولیه واژهشددد. می دهینوزده  فدمهجده  و 

اه  حاًی، خود مارکس صددر یشددد. علاوه ار ا ارگردانده ینادرسددت اه ادواه، یسددیاه انگل یآلمان زترجمه ا

نجا علامت در ای« اصطلاحاه»کرد. اشاره می کیکلاس یاسیاقتصداد سدر « [هی]اول یانباشدت ادو اصدطلاحاه»

 دیخلعکه گیری سرمایه( النه انباشت )شکل اصلاًداد آنچه در واقعیت دخیل اود ای  اود که او تشخیص می

، اندرفتهازدست یاعد یهالیتحل اکثردر  ینظر یهاظرافتای اسدیار مد  در کل تحلیل او. ای  نکته –اود 

 نک. .ها را تشخیص داده استموریس داب آنگرچه یک اقتصاددان مارکسی اه اهمیت 

 See Maurice Dobb, Studies in the Development of Capitalism (New 

York: International Publishers, 1749), 199. 

مینه و ارای ادوی در ای  زاستفاده از اصطلاح  لیزاان اه دلیسیانگل اتیدر ادا مکرراًس کماردسدت ار قنا 

 -داری وجود داشددتند، در معرض انتقاد قرار گرفته اسددت ه ای  روااط در سددراسددر تاریم سددرمایهانکار اینک

ازراه انباشت »  ینااراا در تقاال اا اقتصاد سیاسی اورژوایی هستند. خودش لیاا تحل مغایر کاملاً هک یانتقادات

 یهقصددد داشددت اا ارائ ،شددده اسددت یمعرفاو  نوی  سدد یالیامپردر کتاب دیوید هاروی که « سددلب مالکیت

 دور ازندد تدا از اا  انتقاد رایا اجتناب کند کهانتقداد را   یا «یانبداشدددت اددو» یانگداره یارا ینیگزیجدا

اما اود.  کایآمری در قارهو دوران مدرن در اروپا  لیمراوط اده اوافقط ، مدارکس ارای «یاددوانبداشدددت »

 شترینشان داده و ا اولیه ای یانباشت اصل یانگارهاعتراض خود را اه  یشخو نقدخود مارکس در  ازآنجاکه

در  وعموض  یا دنید ازآنجاکهو - ساختمیرا ممک   یصنعت یدارهیکه سرمااود  اولیه دیخلع مشغولدل

 واژگان خود مارکس که اه لحاظاسدددتفاده از  اااه اعتقاد ما  -سدددتیعام مشدددکل ن طوراه دیخلعاا  ارتباط

تری ایجاد کم مراتباه، سددردرگمی دیخلعاه لحاظ نظری قاطع هسددتند و اا تمرکز ار و  اننددمامی یخیتار

( یاصطلاح انباشت ادوخود )مانند  یهارو« تیسلب مالک ازراهانباشدت » یاارهدر ژهیواهامر   یاشدود. می
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که  تیآدام اسدددم از فدومم ای اا اخذ مسدددتقی  – دادارجاع می «[هی]اول ادوی انباشدددت

صدددد رالافاصددله د -اودکرده  ی( را معرفی پیشددی ذخیره ای) انباشددت پیشددی  یانگاره

شدددرط ذاتی آمد که پیشارمی یدخلعی یکسدددره متفاوت مسدددئله اده آن یاسدددتحدالده

 1دانست.مستمر آن می تیواقعو همچنی   یدارهیسرما

« اصدطلاحها»اا  یارتباط چیه ،ار آن اود یمبتن یدارهیکه سدرما یدخلع، مارکس یارا

نداشت  کیلاسک یاسیاقتصاد سرواج یافته توسط  «ی پریانافسانه»ای   ای پیشدی  انباشدت

ه کطور ، همانیراستاه 2.انداز متعاقب آن ریشه داردو پس زهدداری در که نظام سرمایه

                                                      

مارکس  یاار کهیدرحال، ردیگیاشددتباه م یرا اا انباشددت واقع دیخلعیا  تیمالک کند که سددلبصدددم می

 ی، ارای اودارهیسدددرمااولیه اا انباشدددت اولیه در  دیخلعخلط که  یاه حد -اودند  مجزایی مقولداتهدا آن

 نک. .اود هیسرمااخش از  موضوع نقد خود در ای 

 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. 

، کس اودمار یارا یدارهیسرما مستمر تیواقع ،مارکس« یانباشت ادو اصدطلاحاه»که  تیواقع  یا در ااب

ازی مجدد یا جدایی کارگران از اازار تولید اازس دیخلعاز طریق  دائماً ست یس یهاشرطشیکه پمسدتلزم این

 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. 

 کرد. نک.نقد می« ی زهدنظریه» عنواناههایی را چنی  دیدگاه حاًیصرمارکس  

 Marx, Capital, vol. 1, 279–77. 
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 "یشی پ"انباشت » قاطعانه سکارم، سدینویم یسکمار دانیاسیاقتصداد س 1پرلم  کلیما

ای   و «شمردمردود می تاریخی االفعل یاه تجراه توجهجلبارای را  تیاسم یااسدطوره

داد که  حیمارکس توضدد 2.شددودمیمشددخص  حدوحصددریا یدخلعاا ی تاریخی تجراه

 در قالبکه  پیدا کرد چپاول ینظام سدددبعانهدر  را ااید یدارهیسدددرما یهداشدددرطشیپ

اروز  مسددتعمرهجدان  تاراجدهقانان و  از 3سددلب مالکیت،  ی، غصددب زمهایحصددارکشدد

انتقال  املش ها یا تمامشود. یممنجر  یدارو ارده یکشنسل یااد و اه پرولتاریزاسیون،می
در  شددددند. مردممی تمام و کمال مردم یدخلعهمراه  اه موجود ثروت/ملکاه  مددعداها

ی  و ها را از زمکه آن گرفتندقرار  و سددت  قدرآمیزظل   اشددکال  یاز ادتر یارخمعرض 

ارای  یاهرساخت که هیچ کرد و اه پرولترهایی ادل میمالکیت اازار اازتولید محروم می

د از خود خاک توسدددط یخلعاه  امر  یکارشدددان. ا یرویمگر فروش ننداشدددتند  یزندگ

 تمام یه مشدخصهآمیزی که وجخشدونت یدخلع  ی. چنافتیگسدترش  زین یدارهیسدرما

–یح آن داری اه معنای صحسرمایه گرغارتپیشگام صدرفاً نه ، اود یسدتیلیدوران مرکانت

ادعا  سدددت یدر قرن ا 4تریپمکس وار و جوز  شدددوامدانندد مد یگونده کده متفکرانهمدان

                                                      

نای صحیح اه معانباشت  نه ،داب یگفتهاه آن اود.  دیخلع ،سکمار یارا «یادوانباشت  اصدطلاحاه» ذات 

اود و  «تیانتقال مالک»ترتیب   یادو  «هاییدارا تیمالک»مراوط اه  «هیسدددرما ادعاهایانباشدددت »الکه  کلمه

 نک.. شدینم« کمیت موجود آلات محسوس تولید» شیافزا ای هیسرما گیریشکلشامل 

 Dobb, Studies in the Development of Capitalism, 199. 
1 Michael Perelman 

2 Perelman, The Invention of Capitalism, 21. 
3 Dispossesion 
4 Joseph Schumpeter 
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آمد یاه شمار م یخیتار یدارهیسدرماناپذیر از اسدتعمار و جزئی جداییالکه  -کردندیم

 1.ادامه یافتدوران مدرن  تاو  کردیم  ییرا تع ست یسکه خود مرزهای 

 یقاره تاراجو  انیاوم سدددلب مالکیت از، «از خاکهدا توده یددخلع» اددی  ترتیدب،

 یصنعت یدارهیظدور سرما صحنه را ارای، یفتح استعمار از طریق ایو آس قای، آفرکایآمر

که همی  موضدوع و نه انباشت کرد  دیمارکس تأک 2.سداخت مدیاانباشدت  دیجد نظامو 

ی آغاز نقطه» ،«یدخلع» 3.شد منجر «یصنعت دارهیسدرما شیدایپ»اه  زهد،ار  یمبتن پیشدی 

اا دوران  ایرحمانهیا یدخلع چنی  4.دادرا تشدددکیل می« داریی تولید سدددرمایهشدددیوه

 ت جسمانیحیاکار و  یروی، ن یزم اارصب خون. در عوض، غافتین انیپا یسدتیلیمرکانت

 .است دادهتا اه امروز شکل را  یدارهیسرما یمرز طیهمچنان شرا ،یجدان اسیدر مق

اا ه   یتا حدود ضدددرورتاًمارکس نزد  یدخلعو  اسدددتثمار یدیدکل  یمفداه اگرچده

ت و تفاو-در-همسدددانی نوعیاه اودند و  زیمتما یلیاز نظر تحل اما، داشدددتند یهمپوشدددان

ر د اسدددتثماردادند. یم شدددکل یکیالکتید ایرااطه ای همسدددانی-در-تفاوت حال یدرع

 اود مراوطاراار  یمبادله صوری ندیفرا قیاز طر یارزش اضداف تصداحب اهاول  یدرجه

اه  یدلعخ، عکسالشد. ایاسدتخراج م  یکنندگان مسدتقدیاز تولدر آن  یکه ارزش اضداف

                                                      

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). 

 یدارهیسدددرما مداوم تیواقع،  یارگران و زمکاز  یدیخلع چنی  هکنیار ا یس مبنکاسدددتدلال مار در ااب 

 نک. ،اود

 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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سددرقت و  کردنمیاه شددکل صددوری عمل  حتی معاوضددهد که شددیم معطو  یطیشددرا

، متأخر س یالیو امپر متأخر یدارهیدر سرما 1.ددارخ می« یدخلعاه مدد سدود » ایآشدکار 

رو اه  ایهعرصدددهاا – شدددود که نظام چپاولاه حجاای ادل می شیازپشیا اراار یمبادله

 یتیملچند یهاشدددرکتچپاول که  نظام  یا .پوشددداندرا می -ی نااراارگسدددترش مبادله

 .ردیگیارمرا در  زندگیخود و  گذارند، شرایط طبیعی تولیدیاجرا م اه یانحصار

 دهد؟ رییتواند جدان را تغیکارگر م یطبقه آیادر  2تزیی .ید کلیکده ما طورهمدان

اشته وجود د یدخلعتواند میان اسدتثمار و هیچ جدایی ]تاریخی واقعی[ نمی»کند، ادعا می

مواجب های خاص تصدداحب کار ایدهد ویژگیاولی اه ما اجازه می کهیدرحال«. ااشددد

ی ، فدداجعددهی، مردسددددالددارینژادپرسدددت»کددارگران را در فراینددد تولیددد درک کنی ، 

، مفدوم رو یازا 3گذارد.یش میمعرض نما دردومی را  سددد یالیو امپر «یطیمحزیسدددت

، شددودیم یدهداا اسددتثمار  یخیو تار یکیالکتید یدهیچیپ یمارکس که در رااطه یدخلع

و  یخیتار نظام کی یمثااهاهرا  یدارهیچندگانه اسددت که سددرما یهاسددت  درک دیکل

 د.ندهیم لیتشکاش یماد طیاا محرا آن  یکل یرااطه

 4وارتاست مزیج تلقی ار یدر نقد و، مارکس لیدر تحل یدخلع مفدومی اعلای نمونه

 که ار دو احث اودانباشت(  اه مددسود  ارخلا ) یدخلع اه مددهجده  از سود  قرندر 

                                                      

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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، کسمار ی. اراگذاشددت ریتأث هیسددرماو  هسددیگروندردر  اولیه یدخلع یاارهدر او یاصددل

 1اود. تبادلتصاحب ادون  ای ازااه معنای تصاحب ادون مااه یدخلع

، اما اصددطلاح وجود دارد یانباشددت ادومفدوم  یاارهدر یاگسددترده اتیادا اگرچه

 عنواناه کیکلاس یاسیدر اقتصداد س آنچهمارکس اه  چراکه اودترجمه سدور کی ادوی

ارخورد س کمار ،علاوه اه 2.کردمی، اشددداره شددددیم یمعرف هیاول ای پیشدددی  انباشدددت

حث ارا ار  «[هی]اول ادوی انباشددت اصددطلاحاه»عنوان داشددت و  عبارت  یاا ا یامحتاطانه

 یاسیسدنداد. او در چند جا انزجار خود را از ای  اصدطلاح نشدان داد که در اقتصداد خود 

 3شده اود. یطراح ینظ  فعل هیتوج یارا کیلاسک

                                                      

ش ازا یا ادون عمل متقاال تعریتصددداحب ادون مااه عنواناهکه در آثار مارکس و پولانی  دیخلعدر ااب  1

 شود، نک.می

 Foster and Clark, “The Expropriation of Nature,” 3–11. 

 ا اودازمااهادون  تصدداحب یو منظور وکرد را اسددتفاده میادون مبادله  تصدداحباصددطلاح  اغلبمارکس  

صددورت   یا ریدر غ ند،اراار اود شیتعر طبقتمام مبادلات  رای، زارد(یکه او اه کار م یاصددطلاحهمچنی  )

از  آن را شدددکلیو   یکنینااراار اشددداره م یمبادلهاوقات اه  یما گاه ه، امروزحال یاااسدددرقت اود.  ینوع

 .گیری در نظر می دیخلع

ترجمه کرده اود که اعداً )اصلی(  nglichüursprرا اه  تیآدام اسدمدر کار « پیشدی »ی واژهمارکس  2

ردند که ها فراموش ک. آنارگردانده شد یسیاه انگل «ادوی» عنواناه نگینیتوسط ساموئل مور و ادوارد آو

 ای انگلیسی اود.ی واژهترجمه صرفاًی آلمانی واژه

 Perelman, The Invention of Capitalism, 27. 

نامید زیرا [ ursprüngliche Akkumulation]توان انباشددت ادوی آن را می»مارکس نوشددت که  

توضیح  اًاعد، او حال یااا –« داری استسدرمایه مشدخصداً ی تاریخی تولیدپایه و اسداس تاریخی و نه نتیجه

 .مهاه معنای صحیح کلانباشت است نه ( هی)اول دیخلعدر واقع « انباشت ادوی اصطلاحاه»داد که چنی  

 Marx, Capital, vol. 1, 997. 

3 Marx, Capital, vol. 1, 991, 993, 737. 
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 یرنظ ایهنیدر زم اسدددتثمارمحصدددول  یمثااهاه هیسددرما ی، منطق درونمارکس یارا

همواره  ، اوحال یااا. قائل اوداراار  یمبادلهاهمیت خاصی ارای شد که میداده  حیتوضد

، آن یهمراه اا توسددعه و گسددترش خارج ،سددت یسدد یهنیزمپس تأکید داشددت که شددرایط

اه شدددکل  اعداًانا اود که  از انتقاد او هجنب  یا 1.فریب هسدددتندزور و ایی فرمتحت حک 

که او از امر انتزاعی اه امر اننمامی و از منطق مندی مورد اررسی قرار گیرد، همچناننظام

ادراک  2.کرد( حرکت میس یالیامپر یعنی) سدرمایه اه زمی  احران و اقتصاد جدانی ناب

 و های اواحث ار ،یدارهیسدددرمدا یخیتدار یمرزهدا  ییدر تع یددخلعاز نقش  انیدادینی

شدددکا  » ای کیمتااولشدددکا  و  ی، مردسدددالاریداراردهی دراارهانگلس  کیدفردر

  یوانقه توسط ک یسمی، متااولیاجتماع سد یمتااولی وااسدته فرایند اه ه در  ریناپذمرمت

 3.گذاشت، تأثیر می«مقرر شده است یخود زندگ یعیطب

ازم اا ارزش ی ملانباشت یامعه/ ج ندهایفرآ میان یخیتار یرااطه  یاخواه اگراناارای  

 صددر ماا ارزش  جوامع غیرانباشددتی گوناگون مرتبط / مبادله و چپاول مسددتمر فرایندها

                                                      

تجارت  وجنگ سدددرقت اسدددت » هکنیار ا یمبن  یلکفران  یامجان یدر ااب گزاره اظدارنظر اا سکمدار 1

 یاردارکلاه زیچهمهاللفظی گرفت که توان ای  حر  را اه معنای تحت، اصدرار داشددت که البته نمی«تقلب

 ردهآو حسدداباه دیاا کالا دیدر تول «واسددطهمراحل »، سدد یلیمرکانت تحت یحت اسددتد در عوض یو دزد

و  س یلیرکانتم میان زی، تما یاوجوداا ااید توسعه یااد. دیخلعاه مدد از سود  یترگسترده ینظریهشدد و یم

 یدارهیرماس خیزش صنعتیدرک  ی، ارااراار یچارچوب مبادله ونار استثمار در یدوران رقاات آزاد مبتن

 .حیاتی اود اریاس

 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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نه  نجایمسئله در ا 1است. یضرور یدخلع تمرکز مجدد ار، توسدط سرمایه را درک کنی 

(، شددتیمع / ی)و کار خانگ یخانگ یاقتصددادها یدخلعکار الکه  اسددتثمار نیروی صددرفاً

ون تصاحب اد، یخیاست. از نظر تار یاارهیسد زیسدتطیو مح رامونی، پحیات جسدمانی

ده در یچیپ طرمه اه کاسدددت  یطبقات یمراتبسدددلسدددلهل روااط ک  شدددیترمتداول ازامااه

ایشتر مندسدازی و مقیاس نظام، حال یااا 2.یااداروز می فرعی گوناگوند یتول یهاشدیوه

 اه تمام مراحل اعدی اماشددود ی مرکانتیلیسددتی آغاز میکه اا دوره دیخلعسددود اه مدد 

اسلا   از یدارهیسرما یجامعهتاریخی  زیتمااه  ،اادییگسترش مداری ی سرمایهتوسدعه

 د.کنکمک می جدت یازاداری خود پیشاسرمایه

 لداری ااشد خواه اه شکخواه اه شدکل ارده یدخلع  ی، احاک  برالیل یدئولوژیا در

 نظام هراط ایا تصددادفی، یاعمال قدرت انحصددار اینااراار  یمبادله، یکشددنسددل جنگ،

 که اه سددطح جامعه در کل ترقی یانسددان عتیطب ریناپذاجتناب محصددول ای یدارهیسددرما

ها در نآی ریگفرا رغ ی، علیخشددونت و دزد. ادی  ترتیب شددودتلقی می، یافته اسددت

در  شددهیکه ر یاقتصدداد نظام یدرونو منطق  ماهیت، معمولاً جدا از یجدان یدارهیسددرما

آلود  لج میتارنسددبت اه  توانیم یسددختاه، حال یاااد. نشددویم  یترسدد ،دارد معاوضدده

 یراخپنا قرن اغماض کرد. ها یناهنجار ای هاای از تصدداد سددلسددله مثااهاه یدارهیسددرما

و  نهاتجاوزگر یهاجنگ، ینژاد یدارهی، سرماسد یالیامپر / ناگوار اسدتعمار عیوقا شدامل

اا نقض  یدارهیسرما یخاص اجتماع امراض  یاست. ا یاز کار خانگ مردسالارانه یدخلع

                                                      

ارزش  ی ای  موضوع اا ارزش مبادله در ارااردر ااب فرایندها/جوامع انباشدتی در اراار غیرانباشتی و رااطه 1

 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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 «خسددارت جبرانقانون » 1گیبیفون ل یوسددتوس یازرگ آلمان دانیمیآنچه شدد مندنظام

، همراه  یاز زم شددددهارگرفته یسدددازندهعناصدددر  مجدد اه پر کردن ازین اید، دیدنداممی

 2.شوندمی

 ییایپو لیرا اه تحل یاسدددیمارکس اخش اعظ  انتقاد خود از اقتصدداد سددد کهیدرحال

از یب ادی  ترتهرگز  یدخلع ترعیوسد تیواقع اما، اختصداص داد هیاسدتثمار سدرما یدرون

انا اود که در مجلدهای  وضوحاهشد. میاو آشکار  لیتحل حواشیذه  او دور نبود و در 

مللی و المالکیت ارضی، کار دستمزدی، دولت، تجارت ای  در ااباو  یشدهیزیرارنامه

 -ندتر تحلیل اوداننمامی پی در پیگی اازنمود سدطوح ه همک- هااحراناازار جدانی و 

 رفاًصدد ، اسددتعمار هرگزسکمار در دیدگاه تری مورد اررسددی قرار گیرد.اه شددکل کامل

   شدن اومیاندفو  گرفت  یاردگاه ، ک  کردنریشه»ه ک، النبود  یزم از یدخلع راجع اه

از زمی  و مردم، اخش اعظ  غنا  یدخلعتشخیص نقش  3.گرفتیارمدر  زینرا « معادندر 

. انقلاب دهدرا توضددیح میی مشدداهدات تاریخی مارکس و انگلس العادهو قدرت خارم

یا « هاتوسدددط توده انغاصدددب شدددماری ازانگشدددتی عده یدخلع» مسدددتلزم علیه سددرمایه

 4.کنندگان اودیدخلعاز  یدخلع، گریدعبارتاه

و  داریدرون نقد مارکس از سددرمایه یدخلع که ینقشدد یاارهدر اااهمیت قاتیتحق

ی از در شمار راًیاخ ،کندداری ایفا میسدرمایه یکاراسدت آن در تحلیل تاریخی توسدعه

ی اازتولید اجتماعی )ارای مثال، آثار نانسدددی : نظریهازجملهاند، اماک  اه ظدور رسدددیده

                                                      
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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و سددوی   2کل داوسدد های مایداری نژادی )همانند نوشددتههای سددرمایهلیتحل(، 1فریزر

 ی شدددکا  متااولیکاررسدددی نظریه ژهیواه) یمارکسددد کیاکولوژ یهیو نظر (3اکرت

اسددت که  ادعا کرده سددرخپوسددت  دیسددف یهانقابدر  7گل  شددان کولتارد 4مارکس(.

های ژگیرا از ویسلب مالکیت »است که   یا آمیز اومیان مستلزمخشونت یدخلع یاررس

و تعدامل انتقادی اا آن ]ابینی [ که امکان پرورش داری سدددرمدایدهدرک خود از   یادیدان

 1.«گشایدداری استعماری را اا توجه ایشتر اه اکولوژی میانباشت سرمایه از نقدای گونه

 یظرن یهاشنیا یاتیح تینشدددان دادن اهمارای  آید،اه دنبال میما در آنچه  لیتحل

 یاسددت. ما ار سدده لحظه طراحی شددده مارکسنزد  یدخلعمفدوم  یسددازاز فعال یناشدد

 یازسدددیاول: صدددنعت ی: لحظه یکنیتمرکز م  یمردم و زم از گسدددترده یدخلع یخیتار

سوم:  یو لحظه دیامپراتور 9هایستاندوم: غبار یه. لحظکیمتااول شکا و  یکشاورز

                                                      
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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مفصل و  لیوتحلهیتجز یارائه آشکارا نجای . هد  در ایآنتروپوسدوران در  سد یالیامپر

، الکه در هر مورد سدددتیتوسدددعه ن تر جامع از هر یک از ای  مراحل احرانیاسدددیار ک 

 علاوه ار یدلعخ یرندهیدرارگ یستیالیماتر-یخیروش تار گونهچهارجسدته ساخت  اینکه 

 داری درون عدسددیتناقنددات و تنددادهای گوناگون سددرمایه ثبتتواند اه یم اسددتثمار

در ( ی)درون یه مانع اصلک ای  ااشدس کمارمشدور ی گفتهاگر  1.کمک کند تریوسیع

 هیسددرما یخارج یه حد اصددلک نشددان داد  یهمچن او، اسددت هیخود سددرما هیسددرمااراار 

ه ا حدومرزهاو تبدیل تمام  ،تیهرگونه محدود رشیپذ ارایآن  عبارتست از خودداری

تجاوز کرد. مارکس رویارو اا  هاداری از آنموانعی کده ادایدد اا ماشدددی  عظی  سدددرمایه

« تباهی یا انقلاب»داری در قرن نوزده ، پرسددش ویرانی اکولوژی ایرلند توسددط سددرمایه

ل کدر  یدارهیماسددراختلال  ینهیدر زم ک یوسددتیادر قرن  پرسددشددی که –مطرح کرد 

 2.موضوعیت ایشتری دارد یحت  یزم ست یس

 

 متابولیکسازی کشاورزی و شکاف : صنعتیاولی لحظه
 یدارهیسددرمامدت یطولان یخیدر قرن نوزده  اه ظدور تار یکشدداورز سددازییصددنعت

ا جزئیات اطور که اکرت اود. همان یمتک متمایز یاقتصدداد-اجتماعینظ   کی یمثااهاه

 یراا «یدارو ارده یدخلع، یسدددتیالیامپرگسدددترش »، دهدشدددرح می پنبده یامپراتوردر 

ا نزده  تاز اواسط قرن پا س ،یلیعصر مرکانت سراسردر  3.ندمد  اود اریآن اس یریگشکل

                                                      

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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 ادی «یجنگ یدارهیسدددرما» عنواناهکده اکرت از آن  یادوره –اواسدددط قرن هجدده  

ها و حصددارکشددی کمون یواسددطهاه پیشددی  یدیو روااط تول تیاشددکال مالک -کندیم

 د.نمنحل شددددکرد، ی اورژوا منتقل میعنوان زمی  را اه طبقه رسدددماًکده  سددد یالیدامپر

 اکیو آمر ای، آسقایآفر وقتی ،ارقرار شدند آغازاز همان  یدارهیسرما ینژاد خصدوصیات

شددد و ارافروخته می اومیان هیعل یشددکنسددلکارزارهای  کهیدرحالاه اسددتعمار درآمدند 

 یاه انتقال گسترده طیشرا  یا 1.شدندگرفته میاه اردگی ار ار مزارع ک یارا هاییقایآفر

 فرایند  یداد که ا حی. مارکس توضددکمک کرد ییملل اروپا سددایرو  سددتانثروت اه انگل

 چپاولپنبه اا  2.اود سدددتانانگل یانقلاب صدددنعت یارا حائز اهمیت محوری هیداول یددخلع

مواد  شدددد کهی همراه کار دسدددتمزد اسدددتثمار  یو همچن غیردسدددتمزدیو کار  عتیطب

کرد. کارگران فراه  می در حال ظدور ینساج یهاکارخانه یارارا  یضرور متیقارزان

 ،ایرلند یفرسوده شیازپشیازمینی وارداتی از مزارع ها اا سدیبصدنعتی در ای  کارخانه

 کردند.گذران زندگی می

 قرن اواخرها از حصددارکشددیاا  یدارهیدر عصددر سددرما یانقلاب کشدداورز نخسددتی 

. دهقانان و مقدارن شدددد  یزم  یعنداو یقرن نوزده  و انتقدال رسدددم لیدپدانزده  تدا اوا

ایرون رانده شددند، اه خاک سدیاه نشدستند، پرولتر گشتند و   یان کوچک از زمدارزمی 

  یا ناچار شددند نیروی کار خود را در ازای دستمزد ارای خرید وسایل معاش افروشند.

 دیو تول سدددتارو-شددددر ترزیمتما  ی، تقسدددعتیاز طب یگانگیا شیافزا دارطلایه ،راتییتغ

ی شدیمی خاک، رشدد تجارت و صنعت توسدعه. شددند الیا و  ییمواد غذا یتخصدصد

کلی شهمچون تحمیل ه « زمی »کود، افزایش مقیاس و شدت تولید کشاورزی و ادبود 

                                                      

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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ی ها، وجه مشخصههای مدرن در آنتر شدن کاراست فناوریدر میان مزارع ارای آسدان

 یکشاورز دیتول دی، تشدد یعلاوه ار ااودند.  1999تا  1939از  یانقلاب کشداورز  یدوم

دوره   ی، اجدات یاریاز اس 1داشت. ازیخاک ن یسدازیغنارای کود   یعظ هاینداده اه

 است. تبادلو ادون  ازامااه نادو تصاحبتجس  

 شدددرفتیخاک در رااطه اا پ متغیر یمیشددد یدر مطدالعده پیشدددگدامینقش  2لیبیدگ

اه  یمحصولات زراع دیتول اظدار داشت که اوکرد.  فایا یدارهیسرما یصنعت یکشداورز

اه اما نه محدود   ی، فسددفر و پتاسددتروژنینهمچون - یضددرور یمواد مغذ یخاک حاو

 ییفرماحک تحت ااید  یشاورزک نظام عقلانیه کداد  حیتوض یو .وااسدته اسدت -هاآن

رشد در هنگام  اهانیکه گ یمواد مغذ 3.ااشد ینیگزیقانون جا ای« قانون جبران خسارت»

 تیحما هندیآ شوند تا اتواند از محصولاتاازگردانده  اه خاک دیاا ،کنندمیجذب خود 

 چنی  چیزی اسدددیار اعید اود.در قرن نوزده  متحده الاتیو ا یغرا ی. امدا در اروپاکندد

 لیرا تشددک «چپاول نظام» نوعی اریتانیایی، عالی زراعت فنونه کرد ک نشددانخاطر گیبیل

را مورد مطالعه قرار  گیبیمارکس که کار ل 4د.وشددیممنجر خاک  غارتاه  که دهندمی

های صدددنعتی ارای افزایش کاراسدددت رویه گونهچهشدددرح داد که  لیتفصددداه، ه اودداد

                                                      

1  M. L. Thompson, “The Second Agricultural Revolution, 1917–

1999,” Economic History Review 21, no. 1 (1719): 12–99. 

های خاص فدرسددت شددده را ای  که اسددتحالهما چارچوب زمانی دومی  انقلاب کشدداورزی را محدود کرده 

 هایی که اا شیمی خاک در ارتباط اودند.آن ژهیواه، ردیگیارمدر 
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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دوردسدددت در شددددرها ااعث  یاه اازارها الیا و  ییمواد غذا ونقلحملو  محصدددولات

ی مشدور را ای  نکته سرمایهاو در . شودمیخاک  یمواد مغذ یشکا  در چرخه جادیا

انسان و  میان کیمتااول تعامل»تصاعدی  طوراه داریکند که کشاورزی سرمایهمطرح می

وسط تکه  ،اه آنخاک  یدهندهلیتشکعناصر اازگشت »و مانع  «سازدمیرا مختل   یزم

 یعیطب طیعملکرد شرااز ، رو یازا دشودیم اند،شدهغذا و لباس مصر   صورتاهانسان 

ر د شدددرفتیپ تمام» ،جهیدرنت «.کندجلوگیری می خاک مدانددگار یادارور یارا یاادد

اک چپاول کارگر الکه چپاول خ تندانه در هنرِ شرفتیپ اه معنای یدارهیسرما یکشاورز

 تباه در جدت شرفتی، پ یمدت مع یخاک ارا یاارور شیدر افزا اسدتد تمام پیشدرفت

 1.«است یتر آن اارورکردن منااع ماندگار

کشددداورزی صدددنعتی، زمی  را از مواد  گونهچهکه ی ای دراارهمارکس  ادی  ترتیب

 مبنایی را ارای علاوه ار آنارائه داد. اما مندی نظام لیتحلسددازد، مغذی ضدروری تدی می

که همراه اا ای  احران خاک اودند،  یدخلعی تنیدهها و فرایندهای دره سدددنجش سدددت 

سماند در شدرها پ عنواناهشدر  یاز حومه یمواد مغذ کهشناسایی و فراه  کرد. همچنان

 گوناگونی لی، وسادندشیم ریخته ایاه در یشدر یاز زااله یاخش عنواناه ایشده  انباشته

و  1949 یهاسددال میان ژهیواه 2.جسددتجو قرار گرفتندمورد   یدوااره پر کردن زم یارا

از  تراتیو ن گوآنوها ت  ونیلیارقرار شد که شامل حمل م کود یالملل یا، تجارت 1999

 یروین ، یزم از یدخلعدر  تا حد زیادی گوآنواود. استخراج  جدانشمال  اه یلیشو پرو 

پرسددود سدداخت  ای  کود چنی  همگی ارای داشددت که  شددهیر یانجسددم حیاتکار و 

                                                      

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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فاده از اا اسددت یاجبار گرکار عنواناه گان مذکرو ارد ناااتدا محکومدر  ضددروری اودند.

ردگان ا کاهش شماراا  .کردندیمکار  گوآنو ریدر جزاو گونی  یدستچرخکلنگ، ایل، 

 1دند.وارد ش اه کشور« یحمال»کار  نظاماز  یاخش عنواناه ینی، کارگران چدر دسترس

  یا ارپا کردن یارامشددکوک راایی و قراردادهای از قدر، حیله، آدمسددااق  گانارد

مسدددتعمرات و اسدددتفاده کردند که کارگران را ارای  2اجباراهکار از  دیجد ینژاد  یرژ

اوج  در ینیاز نود هزار کارگر چ شی. انمودیم  یمسدتعمرات سدااق در سراسر جدان تأم

اه دلیل ادرفتاری و  عمدتاًها از آندرصد  19 باًیتقر -اه پرو اعزام شددند  گوآنوتجارت 

فرستاده  نوگوآآزاد اه جزایر تری  کارگران غیراداقبالدرگذشدتند. در مسدیر  هیتغذسدور

ان در نوسکارگر  صدهشتتا  ستیدو در هر لحظه میان شدند که مجموع نیروی کارمی

که  ییگوآنوتر از ها دارای ارزشی ک جان آن –رفتند تحلیل می سرعتاهافراد ، اما اود

 ییجا ،شدندفرسدتاده می ریجزا  یفقط مردان اه ا 3شدد.یم قلمداد کردند،اسدتخراج می

                                                      

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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دادند و جلوی ارتکاب خودکشدددی می ینگدبان «سدددرااز مسدددلح صددددکی»از  شیکه ا

شکلی را « حمالی» نظام  یمارکس ا 1.گرفتندکارگران اا دویدن اه درون اقیانوس را می

 کارگران ای که اظدار داشت  ینیشاهدان ع تایروا 2.کرد شیتوص «پندان یدارارده» از

 ،کردندنمیرا ارآورده پرزحمت انتظارات کار و اگر شدند اارمصر  تلقی مییک چینی

 اا زحمت و رنا فراوان سدددوزانآفتاب  زیرها . آنخوردندیشدددلام مو  شددددههیتنبمرتباً 

ردند که ککردند و سپس اه ناودانی منتقل میپر می گوآنو ازرا  هایدستچرخها و گونی

ها را پر ی آنپوشددداند و ریهها را میادن آن ،گوآنو دوغبدارگرکرد. هدا را ادار میقدایق

 تحلیل اردن یهنر دوزخ»را  طیشدددرا  یا ،اتیاز روافرسدددا اود. یکی کرد. او طاقتمی

 3.عمر کارگران اسیار کوتاه اود چراکهتوصیش کرد « آن یذرهحیات اشری تا آخری  

شت افتاده شد اه وحها مینثار چینی هایی... کهرحمیاز ای» ییایتانیار سازیکشدت  یچند

 4.«ها اطرا  جزیره شناور اوده استی آنکردند که جنازه]اودند[ و توصیش می

                                                      

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

no. 2 (1797): 71–111; Evelyn Hu-DeHart, “Huagong and 

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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کار  یدارهیسددرما نظام یحدومرزهادر  یدخلع گونهچهکه  شدداهد هسددتی  جا یا در

 یارا سرعتاه، شدمیمزارع پرو استفاده  یسازیغن یکه هزاران سال ارا گوآنوکند. یم

 فوتکه صددددها  ییایپرندگان در رو اه اتمام رفت. شددمال جدان مزارعدوااره پر کردن 

 اتیام عملانج یارا مزاحمینی رای، زشدندغالباً کشته  گذاشدتنداه جا می ریدر جزا گوآنو

 ارداشددت ودخ از انباشددت شددتریا اریاسدد ضددرااهنگیاا  گوآنو. آمدنداه نظر میاسددتخراج 

کار ی نیرودوش ، عمدتًا ار ه اودشد لیکه تحم یدیجد یکار نژادپرستانه نظامشدد. یم

 ی نظام افزایشگرفت و انباشددت را در هسدددتهقرار می شددده یدخلعسددبعانه که اجباری 

رد و اه کمیرا تنعیش  حیاتاه شکا  جسمانی انجامید که شرایط  طیشدرا  یا داد.می

 اا یسادگاهاز کارگران منجر شدد که سدلامت ضدعیش و مرگ زودهنگام ارای اسدیاری 

نظام م تداو قرار اود ها یا تمام،  یشدند. علاوه ار امی  یگزیجا یکارگران واردات ریسدا

از مواد  مندینظام طوراهچپاول را ممک  سدازد که خاک را در اروپا و آمریکای شمالی 

 کرد.یم تدیآن  یمغذ

 یاز انقلاب دوم کشدداورز تیحمادر  مرکزیهای مؤلفهاز  یکی ،یدخلع طیشددرا  یا

ی از آن اه ناپذیرچنی  جزر جداییکه پنبه  یاود. انقلاب صدددنعت یانقلاب صدددنعت ملازم اا

ر سدددال د یداراز قانون لغو ارده پساود.  یمثلث یارده آمد، مبتنی ار تجارتشدددمار می

ها یسینگل، الغو کرد انگلستان تمستعمرا شدتریدر ا یطور رسدماهرا  یداراردهکه  1933

 رایا  یگزیراه جا عنواناه یداراز ارده شکلی مبدل - آوردند یرو ایاز آس «هاحمال»اه 

تجارت  یکاز  یاخش گوآنو، معنا  ی. اه ااجباریکار  دی، اا اشکال جدآشکار یدارارده

یای خاک احاه  ازیو ن ستانانگل یعال زراعت، یشاورزک سازییدوم اا هد  صنعت یمثلث

از  یدخلعار و ک استثمار ها درامپریالیستی شامل ادتری  افراط یک نظام یلهیوسداهنوا ای

 اود. حیات جسمانی

 ینعتکار ص یرویقرار داشتند و اکثر ن ی، زنان در مرکز انقلاب صدنعتدر قرن نوزده 

 یش  و تورپ ،ش ی، اارپنبه یهادادند، خصوصاً در اخشیم لیدر انگلستان تشکرا  یاصل
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که  یطیکار و شدددرا یروین وندر هارااطه اا موقعیت آنمارکس در  1.نسددداجی دیتولاز 

انواع  ،. او اه همراه انگلسارداشدددت های مفصدددلییادداشدددت، ندکردیآن کار م تحت

مسدددتند سددداخت. ای  خطرها  ،شددددندها مواجه میمشدددخص خطرهایی را که زنان اا آن

، کردآوردند که عمر زنان را کوتاه میای از مشدکلات ادداشدتی را اه وجود میمجموعه

 ،کارگر یزنان طبقهه  مردان و ه  . الیا از اسددتنشددام  یناشدد یتنفسددهمچون مسددائل 

ای هویژگی، اما کردندمیتجراه را کار خود  طیاا شددرا همراه یانجسدم زوال ی ازاشدکال

،  یعلاوه ار ا 2.تفاوت داشدددت ،که در آن متمرکز اودند یکار انواعاا توجه اه  خداص

 ی ارایامتناسبن تیکردند و مسئولیم افتینسبت اه مردان در یکمتر اریزنان دستمزد اس

 تیفعال  یا که تا آنجا، ها داشتنددهاز کل خانوا تیحما منظوراه یمثل اجتماعدیکار تول

 3کار ممک  اود. یاا توجه اه ساعات طولان یاضاف

ند و گرفتمیقرار  ازحدشیااسددتثمار مورد  یکار صددنعت یرویدوره در ن  یدر ا زنان

زمان ه  کهیدرحال، کردندمی دیتول هاکدارخانهرا در  یاز ارزش اضددداف یادیدسدددد  ز

                                                      

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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 یهاارزش فرایندد ادازتولیدد نیروی کدار، کدار خود در خدانده در طریق از اودنددمجبور 

 طیشرا  یدر ا 1.شدی رایگانی اه سرمایه پیشکش میکنند که مانند هدیه دیتول یمصدرف

 دیکرد، زنان اگرچه مسددئول اازتولیم دیکارگر را تدد یطبقه یوجود خانوادهخود که 

فظ را ح شدانتوانسدتند وجود خودیم یسدختاه، اما کار اودند یرویخانواده و ن یاجتماع

 یدارهیتولد سرما ادوهمان ، الکه در نبود متأخر یدارهیسرما مخلومِ مناعشْکنند. روز 

ه ا از خانه دنیرس یزمان لازم ارا ازجمله) یکه روز کار یزمان -داشت  حنور یصدنعت

 زاشش روز در  شتریا ایزنان غالباً دوازده سداعت  ی( ارااه خانه کاراز محل کار و محل 

 .اود هفته

اسددتثمار دسددتمزدی همچنی  اه یک معنا اسددتثمار غذایی اود، ، کارگر اتطبق یارا

 دیلتوشدند. تری  مواد غذایی لازم ارای اقا میصدر  اسداسدی عمدتاًدسدتمزدها  چراکه

 آفرینش ها ،گرفتانجام می یواردات اا حمایت کودکه  سدتاندر انگلفشددرده  یکشداورز

 غلات  یقوان انیو پا یرلندیا ینیزمبیسددد یپس از قحط یدیجد یالملل یا ییغذا  یرژ

، دیناممی ییغذا دیجد  یمارکس رژخود کمک کرد. آنچه  1941-1947 یهادر سددال

 واناتیح دیولاه ت یاضاف  یکه زم شدمیگوشدت  ار یمبتنتر ایش ینظام شدامل انتقال اه

طور که مارکس و ، هماندر مقاال 2.یافتیاختصاص مارای خدمت اه طبقات فرادست 

 عمدتاًکه  یو ناکاف تیفیکیا غذاهای ااکارگر  ی، طبقهشدددرح دادند اا جزئیاتانگلس 

نیز  تر یوخ حتی اوضدداع 3.کردزندگی می، اود یمعدود جاتیاز نان و سددبزمتشددکل 

                                                      

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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 شیطناخالصی داشتند و  ،در دسدترس اودندو دارو که  یدنی، نوشدشدد زیرا خوراکمی

در   یکنی، مدددفوع و اسدددتر، گچ، مدداسددددهوهیجرا همچون هددا یاز آلودگ یاگسدددترده

مرگ  مزم  و تیگاسددتر گوناگون، یهایماریمواد اه ا  ی. مصددر  منظ  اگرفتندارمی

 یترک  ییمواد غذا رای، زاودند هیتغذرسددوایش از همه دچار  معمولاً. زنان شدددمیمنجر 

 یمسدددتعمره رلندیا در خوردند.می غذاآخر از همده کردندد و در خدانواده یمصدددر  م

، ودا ستاناه انگل خود یهی( و سدرمایکه مجبور اه صدادرات خاک )مواد مغذ سدتانانگل

 1.ندادتر اود طیشرا

وجه طبیعی داشت، اا ت یمرزهاارتباط نزدیکی اا تجاوز از  یکشاورز سدازییصدنعت

 یتماعاجاز زمی ، نیروی کار و حیات جسدددمانی که اه متااولیسددد   دهیتندره  یدخلعاه 

 تلزممس دیجد نظام داد.داری را گسترش میشدید سرمایه ویرانی خلام دائماًشکل داده و 

 ستیی امپریالیتخلیه، کیمتااول یها. شدکا اود طیاز مح یخارج یهانداده ییِرشدد نما

ای خود زمینهشدددرط پس عنواناه را یدخلعاسدددتثمار که  نظدامو  جددانثروت از جنوب 

 .ندکردیم شیتعر داری را در قرن نوزده ظدور سرمایه ،داشت

 های امپراتوریی دوم: غبارستانلحظه
ی وسعهت ازجمله، اود هیاستعمار اول دوران هیاول یدخلع ای« یانباشت ادو اصطلاحاه»عصر 

اه  د.آمای اصلی از آن اه شمار میمتحده نمونهکه ایالات مداجران سدفیدپوستاسدتعمار 

 لقیت «در حال ظدور یامپراتور»یک متحده از ااتدا الداتید، اجورج واشدددنگت  یگفتده

ت مداجران کحر که زد اریتانیا 1913 یهیاعلامرا تا حدی  اکیانقلاب آمری جرقهشد. یم

در   ی، زمنشی مستعمره زدهیس یروزیپ. اا را محدود کردغرب سدمت اه  ویاوها یاه دره

                                                      

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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ه ک ایروکوا ونیشد. کنفدراسزمی  و مداجران گشدوده سدوداگران اه روی  ویاوها یدره

ی در عرض ده دوازده سال از صحنه، گرفتمارکس و انگلس قرار   یمورد تحس اریاسد

ی محوطهچند و اه  هشدددد یدخلعخود  اراضدددیاز ها آنتمام  باًیتقر روزگار محو شدددد.

ه و ا دینام« جانوران طعمه»را  پوسدددتانسدددرخواشدددنگت   حفاظتی کوچک رانده شددددند.

د، ننکحمله  واکرویا یهادهکاه دهه کدسدددتور داد  اکیسدددراازانش در طول انقلاب آمر

از ای   مطلق یدر جنگ نااودرا محصولاتشان را اه قتل ارسانند و  ن، زنان و فرزندامردان

 1.ابرند

 عیصددنا یهیذتغ منظوراهمتحده الاتیا یپنبه ارای ، تقاضددایانقلاب صددنعت پیداییاا 

طور که . هماندیاخش داریارده نظاماه  یدیجد حیاترونق گرفت و  سدتانانگل ینسداج

 یها و نیروی کار اردهمحصدددولاا تک کشدددت و زرع یدار، اردهکرد دیمدارکس تدأک

 هیانظر انباشت سرممناکارآمد اود )هرچند که از  صدفت خود اه لحاظ اکولوژیکحیوان

فرسدددود و حرکتی اه سدددمت غرب ایجاد می سدددرعتاهرا  خاک(. کردعمدل میموفق 

 یکشاورز 2.ایاورندکشدت  ریرا اه ز اکر  یخواسدتند زمیمداران مزرعه چراکهکرد می

                                                      

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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ایه را هر و سرم اود و مردم رانگریوها تر ارای خاک و جنگلاندکی ک تندا  انگلندویدر ن

اه ) دشدهیتولاز غلات  یااخش عمده کهیدرحالداد، تر اه سمت غرب سوم میچه ایش

اه  یجدان یطیمحستیزشکا   کی( در 1941در سال  اریتانیادر  غلات  یدنبال لغو قوان

 2جی. داالیو جانسدددتوناثر از  ی خودهاگزیدهمارکس در  1.شددددیصدددادر مانگلسدددتان 

ر د او، ار مشاهدات یشدمال یکایآمر اابدر یی هاادداشدتیاه نام  یکشداورز دانیمیشد

آن  توان ارایهر چیزی که میفروش  ارای یشدمال یکای... در آمر متداولنظام »رااطه اا 

کشددند تا ا زحمتی گونهچیهکه ای ادون  د[رهیو غ ینیزمبیسدد، غلات، ونجهی] یافتاازار 

 3.کرد دیتأک، «در عوض چیزی در خاک اگذارند

و  1949و  1939 یهامتحدده در دهدهالداتیددر ا ی، انقلداب صدددنعتآه راه احدداث

 یشانهاهشددانهگی (، همکیمکز یاراضد تصدر طریق از  تا حدیغرب دور ) گشدایش

اکولوژیک  ویرانی کهیدرحال رفتند،اومیان آمریکا پیش می یو آوارگ یکشنسل فرایند

اعلام کرد  یسرشمار یاداره، 1979. در سال ساختندهمراه می یدارهیسرما یتوسعه را اا

زانوی  عامقتلاا  اومی یهادر همان سدددال جنگ کهیدرحال) اندشددددهمرزها اسدددته  که

و  7سون ترنرکج کیهمچون فردر اشدخاصدی ازآنپساعلام شدد( و یافته پایان 4زخمی

اه خارج از کشور دفاع کردند که اه متحده الاتیا یمرزها گسدترش ت ازتئودور روزول

                                                      

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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و عصددر شددرکت  یانحصددار یدارهیسددرما دنیفرارسدد 1.آمریکا منجر شددد-جنگ اسددپانیا

 داد. گسترش یدیکاملاً جد یهاحیطه اهرا  عتیمردم و طب یدخلع یفقط قلمروآسا غول

 نعتکه صدد سددت یقرن ا آغازدر  ماااوکلاهدر  قلمروی سددرخپوسددتاناز  دیاازد وار اا

ود، ادر حال رونق گرفت  کننده یدخلعی های زراعرویه واریدواراهیدنفدت  یاسدددتخراج

هر » او مشاهده کرد کهرا مستند ساخت.  انیو اوم  یزم ار شدهنازل یهاویرانیاز  یارخ

ر ه  د و ااد اا سددرعت ارم باًیتقر گیرد،میقرار  یدارهیراه فرهنگ سددرما سددر آنچه در

اکولوژیک -یاجتمداع یاده فداجعده یاوم تیدجمع ادا همراه  یزم انقیداد 2.«شدددکنددمی

 .داشتاشاره  الوقوعقریب

متحده شددناخته الاتیدر ا سددااقهای یسددالخشددک عنواناه 1739 یدر دهه سددتانغبار

که  طوراست. همان ست یدر قرن ا اکولوژیکجدات نماد احران  یاریاز اسد که شدودیم

 ،یگرید ینمونه چیدر ه»نوشت:  1799 یدر دهه یطیمحزیستمورخ  3سترورو دونالد

اه ای  ازرگی یا پایداری اه زمی  آمریکا زده نشددد و دفعات اندکی اوده اسددت  یخسدارت

که چنی  تراژدی عظیمی اه سدددر سددداکنان آن ایاید. حتی رکود اقتصدددادی نیز اه لحاظ 

داری  ی ای  ملت ندر گذشته زیچچیه ،اکولوژیکر ارتر نبود. از منظااقتصدادی خسارت

های توفانتوانند اند و میغبارسدددتان شدددنیدههمه از  باًیتقر 4«.ااشدددد سدددهیمقاقاال... که 

 د.کنن ریها را تصویاوک یازرگ و مداجرت گسترده یهادشتدر خروشدان  گردوغبار

                                                      

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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از  سددومکیها در قلب منطقه شدددرسددتان یقرار گرفتند و ارخ ریتحت تأث آکرها ونیلیم

از  زارعاناز  سدددومکی باًیتقر اوکلاهامادر  کهیدرحال، خود را از دسدددت دادند تیجمع

 ای حاکی از دشواریی غبارسدتان اه نشدانهمنطقه یمخمصده 1شددند. آوارهمزارع خود 

 .خو تبدیل شدداری درندهاا رکود ازرگ و سرمایه مرتبطشگر  

 ،معاصدددر یهااز گزارش ی، در ارخآن یگسدددتردهتأثیر رغ  اهدوران غبدارسدددتدان 

یک که در  یقاتفا - ماندااقی می یعیطبکاملاً  یو حت ناپذیرینیاشی، پیموضددع ایفاجعه

رخدددادی  صدددرفدداً رای، زفتدددیاسدددت کدده دوادداره اتفددام ا دیددو اع زمددان خدداص رخ داد

اه دور  تواند ایش از ای  از حقیقتچیز نمی، هیچحال یاااناپذیر از گذشته اود. اازگشت

تعمار داری، امپراتوری و استاریخی گسترش سرمایه-ی اجتماعیااشد. غبارستان فراورده

. خاک کمک کردند شیفرسددامداجران سددفید اود که همگی اه ویرانی پوشددش زمی  و 

. تنشئت گرف زیحاصلخ یهاو خاک ی، خود مردم اومیاوم اراضی یدخلعاز  اتفام  یا

 تاًیاهم آن رخداد. ارتباط داشددت امپریالیسددتی ویشددریپ اا دوران غبارسددتانهر جنبه از 

از  یناش ،عتیو طب هاانسان میان س یدر متااول ایشکا  گسترده یجهینت -اود  یالملل یا

 طی، شددراامروز .درسددمیاه اوج ی انحصدداری هیعصددر سددرمادر  که یدارهیسددرما دیتول

اه  شدنلیتبددر حال  غبارستان ،جهیدرنترسدند. اه ظدور میتر جدانیدر سدطح  یمشدااد

 است. ات اقلیمیرییتغ اندوردر  یخیتار یمرجع ارجسته ینقطه

  یتاه تورس تمسکغبارسدتان،  یخیتار هایشدالودهاز  انندمامی کسدب معنای یارا

، دینام «کرده دیتول کایکه آمر کایمنتقد آمر  یادتر» او را سدددی. رایدت میلزکده  2،وال 

 و مالکیت غیاای در دوران اخیر وکارکسبانگاه در  1723وال  در سال  3.سودمند است

                                                      

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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 «یخصآن اه منافع ش لیو تبد زیحاصلختصر  خاک » ار اساسمتحده الاتیانوشت که 

 ،شده است قبنده یچه کسد ای  خاک ازکه  وجود نداشدت یشدده اسدت. شدک اسدتوار

. اودور کش جمعیت سرخپوست ار شدده تحمیل «عامو قتل ورزیکینه» یفراورده چراکه

در  مندنظام یدارارده یرویهق یاز طر کهادل گشددتند « ییدارا» مردم اه در همی  راسددتا

 مشددیخط اینقشدده »، یطورکلاهکه نوشددت  وال  شددود.یمعمری نگاه داشددته  انتفاع حق

ثروت  ی مقرر ارای تبدیل تمامرویه» «د[شدددمیه در مرزها اجرا ک گونههمدان] اکدیآمر

 1.«اود یدر طرح تصر  قانون یاه سود خصوص یعموم

. وال  اود  یها و پوشش زمجنگل ددمنشدانه، ویرانی یشدرویپ  یدر ا کلیدی عنصدر

 ،«ادمنبع درآمد آز عنواناهها آن تلقیاا  یعیر منااع طبا یگذارهیسدددرما» ادعدا کرد کده

اسدددتعمار و  یعاد یرویه کدهکندد یم بیدترغ یعیوسددد اسیدرا در مق ویرانیو  اتلدا 

های در ارتبداط ادا رویه هددررفتده الوار، مثدالعنواناده. دهددرا تشدددکیدل می یامپراتور

 که ای  فعالیت الوارفروشان در طی آن»سترگ اود  زمی  چنان یسازپاکشکنی و هیزم

ری را نااود کرده اسدددت تا تالوارهای اسدددیار ایش مراتباهدوره از اواسدددط قرن نوزده  

  ادون یزم یدخلع یندهایفرآ ازاود که  «خاک تصدددل ب» تر از همه،مد  2.«اسدددتفداده

متحده الاتی، تحولات در انظر  یاز ا 3.شدددداز آن ناشدددی می توجه اه حفاظت  یترک 

ویرانی  ندیشددده و فرا آواره اومیاناود که  پوسددتدیسددف نانینشددمسددتعمره ریسددا مشددااه

                                                      

1 Thorstein Veblen, Absentee Ownership and Business Enterprise in 

Recent Times: The Case of America (New York: Augustus M. Kelley, 

1723), 119–91. 

 کرد. نک.اه پارادوکس لادردیل اشاره می جا یاوال  در  

 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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اود که اه گسددسددتگی افراد از هر شددکلی از فرهنگ  ختهیگسددلگام ،اکولوژیک نامحدود

  یرد که اک دیوال  تأک شددد.منجر می سددکونت دائ  در یک مکاناکولوژیک مرتبط اا 

 است. یدارهیسرما مختص اهکه  گیردسرچشمه می یاایتملک غمشکل از 

شده توسط وال  اود. مطرح یخیمحصول عوامل تار 1739 یدر دهه غبارستان احران

 رهنه شدددنا، یدارارده تأثیرات، کایآمر انیاه اوم انهکشددنسددل کردی، رویتصددر  اراضدد

ها ام ای تممخرب  تأثیراتخاک و  شیو فرسا یفرسودگ لیاه دل «خاک تصل ب»،  یزم

در  2تیوا آورو راارت  1زورنون جک هامگرا ار جمعیت کارگر اسدددیار آشدددکار اودند.

 1739ی در دهه خاک شیفرسدددا یجدان پیمایش:  یتجداوز اه زمکتداب خود ادا عنوان 

 نوشتند:

 وندیکشددور پ یدر توسددعه شددگامیپ یمرحله اهمتحده الاتیدر ا شیفرسددا میتار

، الوار، یکشددداورز یاراضددد یارا ییزدامراحل جنگل خلدال، از خورده اسدددت

ر ذرت د محصولی کشاورزی ارایتکنظام  ی، توسعهسوخت و پتاس در شرم

 زنی مناطقرویه و شدددخ دامداری ای، و پنبده اه سدددمت جنوب غلداتکمراندد 

 یاچر ادرفتاری اا مراتع،و رویه دامداری ای، ازرگ هایدشددت یعیبط زارچم 

در شددمال  ییزداآرام و جنگل انوسیدر سددواحل اق ازحدشیاو زراعت  رویهای

 3آرام. انوسیاقغرب 

                                                      
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. 

ر تا حدی د حال یااانازل شددده اسددت،  یاوم تیکه ار جمع ییهایرانیو تشددخیص، ضددم  وایتو  زجک 

 .کردند. نکدر رااطه اا وظایش ضروری ارای آینده استدلال می« اار سفیدپوست»راستای خطوط 
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 عتیطب اوالدوسی»ها در دشت گردوغبار یهاتوفاناست که  اسدیار روشد ، رو یازا

استفاده و سور چپاول یجهیدرنتی مدید هامدتاودند که  یطیشرا محصولالکه  «نبودند

 یشدداورزکاه معیشددتی جدت از کشدداورزی یافت و اا تغییر رشددد و گسددترش می  یاز زم

 1.تجاری تشدید شده است

اقی راند، تأثیرات افترمی شیپاهتحولات را شدددکل داده و   یکه ا یاسدددتعمار میتار

 کرد.ی غبارسدددتان و جاهای دیگر تعیی  میمیان اجتماعات مختلش در منطقهنیز را آنان 

، های مکرر و جااجایی اجباریسدددلب مالکیت ازجملههای پیشدددی ، خسدددران در صددددر

از  درصددد 79 حدوداًی ازرگ های غبارسددتان دشددتدر منطقه کایآمر اجتماعات اومی

  یاالاتر یکی ازاز دست دادند و  1733و  1979 یهاسال میانخود را  یماندهیااق یاراض

 یخیتار قلمرویادا  اوکلداهدامدا یدر کشدددور قرار داشدددتندد. در منطقده را فقر هداینرخ

اخش د اتواننکردند تا آمد میشان ارمیهر کاری از دسدت دپوسدتانی، سدفپوسدتانسدرخ

ا ا اود، از چنگ آنان درآورند. ااقی ماندهکه در اصل ارای اومیان آمریکا را ادتر اراضی 

 طرزاه  ازآنپسجواب ماند و یا امداد درخواسددت، فروکش کردن دوران جدید احران

غبارستان  ی سختی ازضراه ژهیواه زین  یو لات پوستاهیس زارعانپاسدم داده شدد.  ناکافی

، زارعددان جدهیدرنتآمیز اودندد. تبعیض عمددادههدای نیو دیدل و ارنددامدهو رکود خوردنددد 

 را دریافت نکردند که زارعان سفیدپوست، و کارگران امدادیو لاتی  همان  پوستاهیسد

 2.ودندااستفاده سورو سایر اشکال  نژادپرستانهاغلب آماج قوانی  اخراج  ی مداجرمزرعه

ان غیاای دارزمی پوسددت و دیدر دسددت سدداکنان سددف عمدتاٌ  یزم شددتریامر اه تمرکز ا  یا

 شد.منجر  ثروتمند

                                                      

 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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جنبش مترقی قدرتمند، و در ارخی نقاط چندنژادی و چندقومی،  یک مرکز اوکلاهاما

و  ی، اجتماعیاصددلاحات اقتصدداد ارایجنبش   یادر جنوب شددرقی و جنوب غرای اود. 

های چندنژادی ائتلا شدددند. میخواسددتار انقلاب ها از آن ی. ارخآوردفشددار می یارضدد

 1739 یدهه تا ارتجاع زیآمو خشددونت افتهیازمانسدد یروهایاا ن رویارو یحت چشددمگیر

ها و تمام اقدامات جنبش ریچشدددمگ یدسدددتاوردها رغ علی، حال یااا. ماندند داریدپدا

 یاسددیقدرت در اقتصدداد سدد یا توجه اه سدداختار نژادپرسددتانها اا نیو دیل، مرتبط یامداد

 1.شدغالب  یطیمحستیو ز یاقتصاد یعدالتیا، متحدهالاتیا

ر د سدددتیزطیمحها و انسدددان میان ترااثباتروااط  مدندسدددی یارا ها، تلاشدر کل

 اسدددتا انیادی  و مداوم اه  غبدارسدددتان اه خاطر مشدددکلی پس ازازرگ  یهدادشدددت

ااع ی تصاعدی منقبنه»از زمی  ارای کسب سود که در  یدخلعخوردند: نظام حریص می

 شکا  عملکردهای ای  نظام، 2.داشتریشده « ها اه منفعت شدخصدیطبیعی و تبدیل آن

 ار روی ه  ترازرگ ارای فجایع یپتانسددیل ااداده و را گسددترش  عتیو طب هاانسددان میان

 آنک قتصادی و اکولوژیتناقنات ا که در پس یدخلع یروااط اجتماع شدند.انباشته می

 د.که پشت سر گذاشته شوند گسترش یافتنای  یجااههای اعد ، در دههندفته اودنددوره 

شود، نامیده می سازیغبارستانگاهی اوقات آنچه امروزه  ای، گونه-غبارستان طیشرا

 یاسددتعمار یمرز الکه همچنی  در سددایر مناطق 1739ی متحده در دههفقط در ایالاتنه 

که »گزارش داد  یجنوا یقایآفر یسددالخشددک ونیسددی، کم1723. در سددال دادرخ می

   در کلزمی، قدرت یجنوا یقایآفر شدرایط حاصل از تمدن سفیدپوستان در یجهیدرنت

 جا یدر ا "ما یسالخشکتلفات "راز .. اسدت. افتهی کاهشو جذب آب  دارینگد یارا

                                                      

1 Holleman, Dust Bowls of Empire, 113–11. 

2 Veblen, Absentee Ownership, 191. 
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یکی از ، یجنوا یقایآفر سدددتیمارکسددد سدددتیاکولوژ 2ادوارد روکس 1«.ندفته اسدددت

  یو همچن یاجنو یقایخاک آفر بیو منتقد تخر یجنوا یقایآفر یارجسته انشناساهیگ

 شیفرسا باادر  یکتاا علفزار و آینده:ی هر دو اثر هسندینو، دیآپارتا یارجسته مخالش
 یمبارزه میاز طنداب: تدار درازترزمدان ( و 1741) یجنوا یقدایآفراهدالی  یخداک ارا

 ندهیو آ علفزاردر کتاب او  .اود (1749) یجنوا یقایدر آفر یآزاد یراا انپوسدددتاهیسددد

وست، مرد پدیپوست و سفاهی، س ینجات خاک اا ه  کار کن یارا ااید ما همگی»نوشت: 

شدخص که حق دارد از اندکی زمی  اسددتفاده کند، تعلق آن  ای  ی... خاک واقعاً اه او زن

او ار جمعیت اومی  ژهیواهمردم در کل. اه ، یعنی «نددارد. خداک متعلق اده ملدت اسدددت

تأکید  ،«اندامدهین ایکه هنوز اه دن کودکدانیو » کننددآفریقدا کده ارای آزادی مبدارزه می

سلط یافت ت یجنوا یقایروکس نه در آفر یستیالیسسو-اکو دگاهی، دحال یااا 3.داشدت

روااط ون در، کیشکا  متااول  یو همچن یو طبقات ینژاد ماتیمتحده. تقسالاتینه در ا

 ادامه دادند. گریکدی تیاه تقو یدارهیسرماتولید 

 رو یازا ومانند می پاارجا یتجار کشاورزی دیتولپیامد  عنواناهمشکلات امروزه   یا

  ی. اشودیم ریپذبیآس شیازپشیادر رویارویی اا تغییرات اقلیمی و زوال اراضی جامعه 

  یراجع اه آنچه از ا هاییپرسش کهمشدود است  غبارستان یاصل یدر منطقه ژهیواهامر 

و  یهوانورد یمل یو اداره کاگویدانشددمندان دانشددگاه شدد انگیزد.آموختی ، ارمیاحران 

                                                      

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. 



 داری و غارتسرمایه 32 

 یکشاورز یسازهیشب»عنوان  تحت عتیطب اهانیگای را در مطالعه 2911در سال  ییفنا

 یشاورزک انیضرر و ز لیمنتشر کردند که پتانس «غبارسدتان مدرن یسدالخشدک کیدر 

 یداییپگرفتند که  جهیها نتآنکند. را اررسی می ایش زمی گرم و یسالخشدکاز  یناشد

عواقب » ،عل  اکولوژیکرغ  رشدددد ، علی1739 یدههغبارسدددتان  اا مشدددااه طیشدددرا

 ،ار مقالهکهمی نویسندهدانشمند پژوهشگر و  1،وتیشوا الاخواهد داشت. ج «یاسااقهیا

درصد  39 ایاای  زیراتر مقاوم اریاس را سدت یسد  یانتظار داشدت»: اعلام کرد یادر مصداحبه

ی اماکن را در غلات دیتول چونشددود و یم یاریآا متحدهالاتیادر حال حاضددر در  دیتول

ها ر ،شددده اودند یسددالخشددکو تگزاس غرای که شدددیدتر گرفتار  اوکلاهاماهمچون 

 یسالکخشنسبت اه  اه همان اندازهدرست  ست یسشاهد متناد ای  اودی : اما  ای ...کرده

 انباشت یارا نهیو ه  زم دیتول اسیه  مق هامروز «.1739ی و گرما حساس اود که در دهه

اه اعتنا یااز زمی ، نیروی کار و حیات جسمانی را  یدخلعتر هستند و عیوسد اریفاجعه اسد

 2.کنندتشدید می تبادل

 3نیآنتروپوسی دورهدر  سمیالیسوم: امپر یهلحظ
اا  ملازم اکولوژیک یهااحران ای ازاوج سددلسددله ینقطه 1739 یدهه سددتاناحران غبار

 نناینشددمسددتعمره حادی دراسددیار که اشددکال اود  هیاول یانحصددار یدارهیدوران سددرما

امروز در  4.گرفتاه خود می در سددراسددر جدان یاسددتعمار یو مناطق مرز پوسددتدیسددف

اه   یزم یسیارهاز  پدناوری، مناطق متأخر س یالیو امپر یانحصار-ی مالیهیسدرما دوران

 نظام کیمنطق  یجهیدرنت اقلی ، الکه خود عمل قینه از طر دشددوندیم لیتبد غبارسددتان

                                                      
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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 ازحدشیامار استثو  استثمار یارا ایوسیله عنواناه را عتیطب «فتح»که  یجدان یاقتصداد

، ندشدددویم نااود جاهمهدر  یجدان های مشدددترکدارایی. کندترویا می جدان تیجمع

 خالی شدن، یمرجان یهاشددن صدخره دی، سدفآمازونجنگل  سدوخت که در  طورهمان

جدان   یریمنااع آب شدد یها و خشددک شدددن و آلودگگونه جمعی، انقراض هاانوسیاق

رشدددد واهر کیهولوکاسدددت اکولوژ عبارتسدددت از تیواقع ادی  ترتیب یااد.اازتاب می

مقدم  خط اجتماعات مخصوصاًها تیجمع  یرتریپذبیآس ار دوش ژهیواه که ،یاارهیسد

 گیرد.قرار میو در جنوب جدان 

 که هشدار داد 1کامنر یر، ا1791در سال  شیپ قرن ین باًیتقر

اند، نه اه محرک نیاز زیسددتی الکه اه ی زندگی گسددسددته شدددهها از چرخهانسددان

 یارا یالهیاند: وسکرده یطراح عتیطب ار« غلبه» یکه ارا خاطر سازمان اجتماعی

قرار دارد که اا الزامات حاک  ار  یالزامات ییفرماحک تحت ثروت کده  کسدددب

 یطی،محی ندایی عبارتسدددت از احران زیسدددتدر تعارض هسدددتند. نتیجه طبیعت

را  یثروت  یریاگ ادی دی. ما اا یرا ابند چرخه دی، اااقا ی، اراگریاحران اقا. اار د

که  ردفنم خطایی... جددان نه اا  یارگردان آناده   یریگیقرض م طبیعدتکده از 

 یاروهینفوجی از ، الکه توسددط ااشدددآن  حیهوشددمندانه قادر اه تصددح طرحی

 اه، دهندیم لیرا تشک میتار مشیتکه  یو اجتماع یاسدی، سدیقدرتمند اقتصداد

 علاج یارا یشددندادیکه پ ی. هرکسددشددودارده می اکولوژیک یفاجعه یآسددتانه

 2.یردگوسیله تغییر مسیر تاریم را اه عدده میادی ، دارد یطیمحستیاحران ز

                                                      
1 Barry Commoner 

2 Barry Commoner, The Closing Circle (New York: Alfred P. Knopf, 

1791), 279–77. 
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 معرفی، اا داشتاه آن اشاره  کامنرکه   یزم س یو متااول تیاشر  یا معاصرشدکا  

و  یم ک گسست  نشان داده شده است که یآنتروپوسد شدناختی اه نامی جدید زمی دوره

ی ظدور اه منصددده یعلم یاجماع 1.کندرا اازنمایی میگذشدددته  یهاتمام دوره از یفیک

 یاددا معرف وشددددد  غددازآ 1779  در حدددود سددددال یآنتروپوسدددی دوره رسددددد کددهمی

و  هاکیپلاستانبوه  دی، تولایهسدته-یامب حرارت شیاز آزما یمصدنوع یدهایونوکلیراد

 یانهیرشد وحش فرمان. شودمیمشخص  یدارهیسرما یشتاب ازرگ توسعه طوراخصاه

 یتصاداق-نظام اجتماعی اه تجاوز، شناسدینم تیرا اه رسدم یتیمحدود چیکه ه هیسدرما

 ،انوسیشددددن اق یدیاسدد اقلیمی، راتییهمراه اا تغ یاارهیسدد یحدومرزها یهموعمج از

در  ، اختلالی، آلودگ یری، کاهش آب شیستیتنوع ز خسران، اوزون ینازک شدن لایه

 خود عملکردهای 2.منجر شددده اسددت ییایمیشدد یو فسددفر و آلودگ تروژنینهای چرخه

آورند می وجوداه  یجدان اکولوژیکاحران  کیامروزه  متأخر یدارهیسرماامپریالیس  و 

 کند: ویرانی حیاتکشی را مطرح میی همهو مسئله شیتنعرا  حامی حیات طیشدرا که

 .یطورکلاه

                                                      

ه مارکس خاطرنشان کرد ک است  چرخه، در کیاه ارداشت مارکس از شکا  متااول گریز زدناا کامنر  1

 «دهدیم وندیانسدددان را اه خاک پای که داری[ ار فرایند اکولوژیک چرخه]سدددرمایه رانگریوتأثیرات »اده 

 .اوداشاره کرده 

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). 

http://quaternary/
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است  «هیااه سرم عتیطب گانیرا یایهدا»منبع  صرفاً  ی، زممسلط یتحت نظ  اقتصاد

ی کالا دیتول نظام  یدر ا 1.کندتوجیه می ،شودمی االغرا اه یک اقتصاد چپاول آنچه  که

 یقتل یجدانکلی و  زیرا ارزش مبادله، معیار« تداز اسدددتکمیدت یکده»یدافتده، عمومیدت

اها اه کالاها و کال عتیطب لی، تبدیدارهیسرماذات »داد:  حیتوض 3پرنتی کلیما 2شود.یم

ارای  هیاانباشت سرم ندیفرا  یجان است. ایزنده اه ثروت ا  یزم یاستحالهو  ،هیاه سرما

 ارهیسددد حیات حافظمنااع ای  فرایند،  آورد.خراای اه اار می یجدداننظدام اکولوژیدک 

ها، انوسیاق، لاتیشددد ،هاها، جنگل، تالابینیرزمیز یهداآب ،کشدددتقداادلاراضدددی )

گیرد که پوشدددیدنی ذخایر نامحدود در نظر میرا اجزار چشددد هوا(  تیفیک وها رودخانه

رشددد مداوم ای  سددیسددت  مبتنی ار  4.«کرد یا مسددمومتوان اه خواسددت خود مصددر  می

 مامت حیات جسددمانیکار و نیروی ، سددتیزطیمح از یدخلع یدامنه قیو تعم گسددترش

 نوسایاق ازجمله،  یزم ست یس سدراسردر  وضدوحاه تناقندات مدلک  یها اسدت. اگونه

 هستند.آشکار ، یجدان

ای دسدددتخوش اسدددتحاله یصدددنعت یریگیماه یهادوم، ناوگان یاه دنبال جنگ جدان

، زمان شدند. اا گذشت یدارهیسرما عملکردهای سترگ از شتاب یاخش مثااهاهاسداسی 

 ی.پی.اسجسونار و  یهاست یسد نظیر هایورافن تری پیشدرفته مجدز اه  یعظ یهایکشدت

دند. شددد لیتبد یصدددنعت یریگیماه اتیعمل یارا یاری، اه معهدایمداه یاایدمکدان یارا

هد  )آن دسددته از  یهایماهدی را در شددمار رکور ندقادر های طویلقلابو  هاکرجی

                                                      

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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 هاییطنابه از ها اا استفادیکشت  ی. اارسانند اه ثبت ند(امطلوباازار  یکه ارا ییهاگونه

ها درازا دارند اا صددها قلاب و همچنی  تورهایی که دارای مسافت ایش از یک که مایل

سوم از ای  یک –کنند ماهی را در یک کشش واحد درو میهزاران کیلو  مایل هسدتند،

ته دور انداخ وپسددتانداران دریایی که کشددته  ازجملههای ناخواسددته هسددتند، میزان، ماهی

 یها روی، ماههستند ایدر روی ییهاکارخانه واقعاًازرگ که  یهایدر کشدت 1.شدوندمی

 دیجد یفناور  یا یلهیوساه آب شور یهاهیما یجدان صدیدشدوند. یم فرآوری عرشده

 در کاهش یانوسدددیاق هاینظام تمامدر  ازحدشیا یریگیماه اتریتأث رغ یعل ،یددخلع

ت  در سدددال  ونیلیاه حدود نود م 1779در سدددال  ت  ونیلیم سدددتی، از اهایماه تیجمع

 1، تندا داردوجود  یریگیماه یکشت ونیلیم 7/3 اکنون کهیدرحال 2.افتی شیافزا 2999

نقش  کهدهند یم لیرا تشددک ییایدر یغذاها دیدرصددد صدد 19ها یکشددت  یدرصددد از ا

 3د.سازیاخش ارجسته م  یدر ارا  یانحصار یهیسرماتوجه قاال

                                                      

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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 یو اه کاهش گسددترده هسددتندکارآمد  داًیشددد یدر گرفت  ماه تایعملرشددته   یا

توانند آنچه مینسبت اه  یشدتریا ضدرااهنگاا  هاماهی رای، زدنانجامها مییماه تیجمع

کرده  را ادتر یانوسددیاق طیاقدامات فقط شددرا  یا یدامنهشددوند. کنند درو می دمثلیتول

د ی اعاه سددراگ گونه صددرفاًها آید، شددرکتدخل یک گونه می کهیهنگام رایاسددت، ز

« یریایی غذای دماهیگیری اه سدددمت پایی  شدددبکه»روندد. ای  فرایندد تحدت عنوان می

دان کل، دانشمن در  یزم نظاماحران  لیاه دل ستگاهیز بیهمراه اا تخر 1.شودشدناخته می

، وندشیم دیقرن ص ینیمهکه در حال حاضر در را  ییایدر یهاگونه تمام انقراض لاتیش

 2.کننداینی میپیش

 یتداجم کارزارهای ریدرگ یسدددتیالی، ملل امپریعیطب یهاتیدمحددود  یا رغ علی

 قیاز طر جدان شمال ها هستند.انوسیاز اق ممک  تا جای یدخلع یارا «خواری-انوسیاق»

کند و محصور میها را انوسیاق ایتدراه یتجار یهاو توافقنامه یتیریمد داتیانواع تمد

 نوبج ملل منحصر اه یکه در مناطق اقتصاد ییهاآن ازجمله، در سراسر جدان شیلاتاه 

                                                      

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. 



 داری و غارتسرمایه 38 

 یسترساز د یاندهیفزا طوراهکوچک  اسیدر مق رانیگی. ماهیاادیم یدسترسقرار دارند، 

 1ند.کیم شیها را تنعآن اجتماعاتو  هاخانواده که معاش شوندمنع می یسنت لاتیاه ش

 عمده یصادراتمحصول  ییایدر ی، غذاهاجدان از کشورها در جنوب یاریاسد یارا

 را یارزشددمند یکودها  یو همچن یخانگ واناتیمردم و ح خوراکو  هسددتنداه شددمال 

  یسددوم لندی، تامثالعنواناه 2ند.نکیم عرضدده شدددههیتخل یهاخاک یسددازیغن یارا

دلار در سددال  اردیلیم 9 ایش ازاه اسددت که  ییایدرغذای  یازرگ کالاها یکنندهصددادر

 یافاضددد یهانهیاا توجه اه هز ژهیواه، هانهیهز داشدددت نگه  ییپا منظوراه 3.شدددودمیاالغ 

 یماه ذخایر بیتعق یارا ازیموردنو سدددوخت  زاتیتجد ازجملده، هدایمراوط اده کشدددت

سددتفاده ا گانکار اردنیروی از  لندیدر تا های ماهیگیریتایاز عمل یاری، اسددشدددههیتخل

 هکارگران ارد  یا 4د.ننفر ااش 999،299تا  999،147  یشود ایزده م  یکنند که تخمیم

اا کنند و  را دریافت هی، حداقل تغذک  اخوااند اری، اسکار کنند یطولان تاند ساعمجبور

                                                      

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. 

3  United Nations, State of World Fisheries and Aquaculture, 

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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نو در قرن آگو ریدر جزا ینیمانند کارگران چها آنشوند. یم استه یکشت اه ریزنج غل و

 شوند، ی مرتکباشتباه یدر هنگام کار اا ماه ایآهسته کار کنند  حدازایش، اگر نوزده 

 هایتایعمل ریها اه سدددا، آنی. هر از چندد گاهرنددیگیقرار م فیزیکی تنبیده در معرض

، ، کامبوج یپیلیف نظیر ییکارگران از جاها  یاز ا یاریشددوند. اسددیفروخته م یریگیماه

 کار ارای کارشددان اه قاچام، اما شددغل مداجرت کردند یجسددتجو در یلائوس و اندونز

 1.شد خت گی ارد

 ییایدر یرونق که اه آلودگصدددنعت پر  یاارای  ازیموردنخوراک  تأمی  منظوراده

اه  شدددوندیم صدددیدها یکشدددت  یکه در ا ییهایاز ماه یارخ، شدددودیممنجر گسدددترده 

وچک ک اسیمقدر  یریگیماه، طیشرا  یا .گردندمعطو  می های پرورش میگوعملیات

از  خوراک ادتریخورد و میگو »آورد که اه وجود میرا  وضعیتیو کند را تندعیش می

 2.«داردماهیگیران  آن

کار نیروی و  هایماه از یدخلع تندانه ،ییایدر یادا غذاهای ملدازم کدالدا وارگیادت

 هایهارخانکدر  ازحدشیاهمچنی  استثمار الکه  هاارای گرفت  آن مورداسدتفادهگان ارد

 تخداماسدد از طریق ،لندیدر تا زهیلوریتهای وسددیعا کارخانه  یا کند.را پندان می یفرآور

 ها را جدا وماهی استخوان و ، پوستامحا و احشا، اا دستمزد ک  که سر کودکان و زنان

 ،یالملل یا یهاسدددازماندهند. کنند، سدددود را افزایش میاندی میها را تمیز و اسدددتهآن
                                                      

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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 لاشتغارا که هزاران کودک هنگام  فقدان تحصدیلات، جراحات و نامسداعد کار طیشدرا

 1اند.ساختهمستند  ،شوندیمآن دچار صنعت   یدر ا

 ییای. پواداییم اسطو فراتر از آن   یریآب ش اهها انوسیاز اق  یزم نظام یاحران فعل

 کیژدرولویه یدر چرخه یراتیی  اا تغیآنتروپوسددی دورهدر  یکشددهمهو  سدد یالیامپر

  یری( منااع آب شی، خشک شدن )و آلودگیاارندگ راتییتغ ازجمله، همراه است  یزم

 مزیجطور که همان 2ها.آن یضددرور «آب یهاارج»اا  یعیطب یهاخچالیو ذوب شدددن 

 ی اعد،وضدددع موجود تا چندی  دههاسدددتمرار  اا، دهدیشدددناس نشدددان م یاقل 3هانسددد 

 اعدنامسددگرم و  قدرآند نتوانیفصددول گرم سددال مطی در  پایی  ییایجغراف هایعرض»

 آن .اه وجود آورندمداجرت  یارا ناپذیریتوقشی رانهد که نانسددان شددو شددتیمع ارای

 یهاپدنهو  یجنوب شرق یای، آسهند، انگلادشاه پرجمعیتی  یمناطق یارا وهاالق یهندیآ

 یوهواآبسازی و االا آمدن سطح دریاها، غبارستان 4.«در حال ظدور است قایآفر عظی 

 ییایجغراف هایعرضصدها میلیون نفر از مردم در تحت ای  شرایط، ، یطورکلاهافراطی 

 یمداجرت داخل در قالب، چه خود یهامدداجرت از خدانه را ادهدر جنوب جددان پدایی  

 .، مجبور خواهد کردمداجرت گسترده اه خارج از کشور صدورتاهچه کشدورها  وندر

                                                      

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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 ومسکی باًیتقر - شددندخود آواره  یهااز خانه اجباراهنفر  ونیلیم 1987، 2919در سدال 

رت مداجتندا ، یاانک جدان اتمطالع ی ازکی. طبق افراطی یوهواآب لیافراد اده دل  یا

- یجنوب شرق یایو آس قایآفر یصحرا جنوب،  یلات یکایآمر یدر سده منطقه یداخل

 143اه  2979تا سال  -دندهیم لیجدان را تشکجنوب  تیاز جمع یمیاز ن شیا یکه کم

مردم غالباً  کهیدرحال وتمندثر یکشدددورهادر ای  ضدددم ،  1.رسدددید خواهدنفر  ونیلیم

، دهندقرار می ازحدشیامورد استثمار  یتیچندمل یهاشرکت یواسطهاهجنوب جدان را 

 داشددت نگهسددازی مرزها را ارای ایرون از پیش در حال سدداخت دیوار هسددتند و نظامی

 کنند.تقویت می اقلیمی( انیجوپناه ازجمله) انیجوپناه

که مبارزه   یکنیم یزندگ انیادون پا یدارهیسدددرما یسدددازیاز جدان یانما در دور

 پیش یلیفسدد یهاسددوخت دیمنااع جد یجسددتجو موازاتاه  یریکاهش آب شدد یارا

دهندد و خود انتشدددار کرا  در پس تغییرات اقلیمی را افزایش می ینواددهادهکده  ،رودمی

ون جن یشوند. در نوعیم یسدالخشدک شیو افزا  یزم عیرسدموجب گرمایش  جهیدرنت

 یراا ایمأیوسانه یرقاات جدانشناسد، نمی یحدومرزداری که هیچ ناشی از نظام سرمایه

منااع  ریاه همراه سددا یلیفسددهای سددوختو   یریآب شدد یهماندیمنااع ااق  یکنترل آخر

 2وجود دارد. ابیکم

  

                                                      

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
ی هانگاراود که مارکس در نقد خود از  یاقتصدداد ی کلیدی، مقولهیدخلعاه مدد سددود 

 اتیالد»: سدددینویم 2پرلم  1اسددتفاده کرد.اسددمیت از آن  ذخیره/انباشددت پیشددی  آدام

 لیداران اه دلهیسدددرما یفرمانده تیه موقعک دادنشدددان می تیاسدددم انباشدددت پیشدددی 

ادی   3.اعتبار ساختکه مارکس ای دیدگاهی -«ه استها اودآن یگذشته هایاندازپس

 یاسیاقتصاد س کیدئولوژیا اسبابصرفاً  مارکسپیشی  ارای  انباشت «اصطلاحاه» ترتیب

  یاز ا 4اود. «واسطهای دکنندگانیتولاز  یدخلع» تیپندان کردن واقع منظوراه کیکلاسد

گی یا و ازخودایگان عتیطب از یدخلع ای ایگانگی یم فقط اه  یدارهی، سدددرمدادیددگداه

 تمام یمشدخصه وجه یدخلع. داشدتامکان ها و حیات جسدمانی انسدان از قدرت یدخلع

تر اه مندامنظ مراتباه سرشتی داریتحت لوای سدرمایه ، امااود پیشدی  طبقاتی یهاتمدن

ی را زوج همراه اا اسددتثمارید خلعکسددب کرد.  یترعظی  اریاسدد اسیخود گرفت و مق

 ییمانرانه ارای گسترش  -اری در کل شد دی سرمایهکه موجب ظدور ارااهتشدکیل داد 

 .ینف یِنف یعنی ،س یالیسوس یسواهو سرانجام حرکت  انیپایا

 ،های تولید فرعیشددیوه یاندازهاه، دیجد یدارهیسددرما ییاورژوا یدر جامعه یدخلع

وجود ه ا را از استثمار جدیدی کاملاً یدرون ییایاود پو انا، نبود. در عوض سدت یسد ذات

 ت.یافاروز می هیسرما انباشتدر  و ای  منطقرا داشدت  شخود رانشیکه منطق پ دورآ

 که آفرید یدخلع تروسدددیع چههای هر چرخه را ارای تقاضدددا خود ینواهاه اسدددتثمار

که  یدلعخاسددتثمار و  کیالکتیدادی  ترتیب  دهند.سددیسددت  را گسددترش می حدودوثغور

 هیت سرمااود که اا منطق انباش یمعیوا چیمارپهر چه ایشتر  ،دادیم لیرا تشک یدارهیسرما

                                                      

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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 یهانظام  یترسبعانه، اه مدرن اندور لیدر اوااا ظدور خود  یدارهی. سدرماشددمیهمراه 

)فروش  سدددتیزیزن، یدارشددد: اردهمنجر شدداهد اوده اسددت،  تاکنونکه جدان  یدخلع

 یکش، نسلخواری ی(، زمکودکانزنان و  ازحدشیااستثمار ، هاساحره، سوزاندن همسدر

آگاه املاً کتناقنددات   یاز اکه مارکس  یافت.اسددط می ارهیسدد کلاهکه   یزم یو نااود

 ایدنهاش اگونه ار یادا لکه خون مادرزاد" پول 1اوژیده، یاگر اده گفتده»، نوشدددت: اود

گذارد که خون و کثافت از فرم سر تا یوجود م یپا اه عرصه یدر حال هیسرما ،"دیآیم

 2.«است ینوک پا، و از هر منفذش، جار

پ( چ اا گرایش ایشددتر اه یارخ یارا  ی)و همچن یاصددل جریان یاسددیمحافل سدد در

 رفاًصداری در مقیاس جدانی را ی سرمایههای ملازم اا توسعهمتداول است که ای  دهشت

ها آن ها اذعان داشدددته ااشدددند. اکثر اوقات،اه آن لاًاصدددتلقی کنندد، اگر « درد زایمدان»

، اا سدپرده شددوند یفراموشد تلقی شدده که ااید اه دسددت دور یهااز گذشدته ییهااردیپد

 زیر ایها سدرپوش گذاشدته شود، ار آن هیسدرما ریناپذظدور اجتناب یداسدتان ظفرمندانه

ان فردی اه دارکه سرمایهاین مبنی ارگردند پندان  یانباشت ادو اصطلاحاه «ی شبقصده»

لطش زهد خود اه جایگاه ثروتمندان ارتقا یافتند و خودشدان را اا اند کفش خودشان االا 

 3.کشیدند

-ریکارگران غ ازجمله) مسدددتقی  کنندگاندیتول از یدخلع هایدهشدددت، حال یاداا

 هستند یدارهیثاات سرما تیالکه واقع «آغازی گناه » نه یک صدرفاً ،دسدتمزدی( و زمی 

خود  یدر مرزها را درد و رنا»و  سازداز ای  طریق مستقر میخود را  یخاک یکه سلطه

                                                      
1 Augier 
2 Marx, Capital, vol. 1, 727–21. اا ترجمهی ایرج اسکندری  

3 Marx, Capital, vol. 1, 993–94. 
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 یهارهیزنج قی، اا تعمک یوسددتیاقرن متأخر  سدد یالیو امپر یدارهیدر سددرما 1«.پایدمی

 یواسددطهاهکل جدان  یاخش اعظ  ارزش اضدداف هاآن موجباهکه  یسددتیالیارزش امپر

ر مرکز و ثروتمندان د یتیملچند یهاصندوم شرکت یهیتغذ یارزش ارا یقبنه ندیفرآ

اا  آن 2.رودیم یگریفراتر از هر زمان دجدات  یید از ارخخلعد، شومکیده می سدت یسد

ی مالکیت خصوصی، شامل کنترل ادن ستیزانهمجدد ار سدر پایه و اسداس زن یهاجنگ

 کهها انسدددان گاهسدددکونت در مقام ارهیسددد یو نااود دینژاد یدارهیسدددرما یایاح زناند

 3شود.، همراه میگسلدمیه   ازرا « اشر هاینسل یهریزنج»

ی ریهنظ اتصال صدددر ،چپ در جناحو عمل  نظریه شبردیپ یارا یاریاسد یهاتلاش

 یدارهیرماس تیواقع کنفیلا اجزاره کمتقاطع  هایست  سدایر ظل  واا  یسدکمار اسدتثمار

رک مستلزم د هااتصال  یا جادیدهد که ایما نشدان م لی. تحلاندارآمدههسدتند،  یخیتار

و  یدلعخ کیالکتیدهمچنی  و  کیکلاسددد یخیتار سددد یالیدر ماتر یدخلعمفدوم  تیاهم

 یطبقات یعهتوس تمامو اساس  هیپدرسالار پا یخانواده نکهیا انیاستثمار است. انگلس اا ا

ت الفمخ یدارهیسرمای هینظر محورنقد استثمار در اا ، اود یخصوص تیمالک ندادهایو 

زنان  اددر انقی ،میظل  و سددت  در تار گسددترش تمامکه  دادتشددخیص می، الکه کردنمی

« گیردا یسه شکل اساس»آنچه او ظدور اه  یخصوص تیمالک یواسطهاهکه  ددار شدهیر

،  یزم از یدخلع تاریم  یا 4.شدنامید، منجر مییم یمزدگان دستو ارد هاسر ، هاارده
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و   یترافتهیتوسعه اود قرار یدارهیاستثمار سرما نظاماود که  حیات جسمانیکار و نیروی 

–  یاهردک شیکه توصدد یدخلع گوناگون یخیلحظات تارااشددد.  آنشددکل  اراروارتری 

و  1739 یدهه غبارسددتان، دوران یجدان کیو شددکا  متااول یکشدداورز سددازییصددنعت

سیست  « روارقلب ارا»خاصی هستند که  یخیلحظات تار گیهم - یآنتروپوس سد یالیامپر

 1.دهندرا اازتاب می

 متقاال اسددت یسددودمند ضددمانت، عتیعدالت طب»: سدددینویم کد  ایامدر  اپیکور

اا تعقیب ارزش  یدارهیسددرما 2.«(دیدن بینه آسدد گریکدیرسدداندن اه  بینه آسدد یعنی)

اساس د خوجا که تا آنارد انتزاعی، چنی  عمل متقاال و عدالتی را در هر سطح از ای  می

شکل ها متیاز نااراار یترگسترده ی، مجموعهواقعکند. در یم دیرا تدد یاارهیسد حیات

 طیه شرااست ک ندفته یدارهیاسدتثمار سرما در پس چپاول ای یدخلع گوناگوناشدکال  زا

راز  تندانهاسددت که متعدد پندان  هایکنامدر  جا یهمد. کنیم ارقراررا  سددت یسدد یمرز

 و سددتیزانهزن یدارهی، سددرماینژاد یدارهیسددرماهمچنی  راز الکه  یدارهیسددرما اسددتثمار

 3. یکنیرا کشش م عتیخلام طب ویرانی

دا از داری جسازند که درک تمامیت روااط سرمایههمگی ای  واقعیت را ارجسته می

را اه  هاییی ظل  و ست که اا ه  کلیه ،اسدت رممک یغ یدخلعشدرایط هر دو اسدتثمار و 

جا است که ما شروع اه  یا. همچنی  هستندسیست  ی وجه مشدخصهآورند که وجود می

                                                      

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). 
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یس کنی  که مستلزم پراکسداری میی سرمایهگوناگون سلطه یدهیتندره جوانب درک 

، اا ردک خاطرنشانفور ول یطور که هنرهمان .هستند هاانقلاای مشترک در واکنش اه آن

 «مرگ ایانقلاب »، اکنون موضدددوع یاارهیسددد اکولوژیکاحران  اسیو مق دامنهتوجه اه 

 1است.

کجا درون هیچ، است متقاال اصیل عملتبادل و که مسدتلزم  اپیکور« عتیعدالت طب»

راار که ی ایا مبادله معاوضهتظاهر آن اه رغ  یعل ،شودینم افتی یدارهیسرمامنطق نظام 

 یخیتار یحدومرزهااند و ندفتهنظام را که درون آن  یدخلعاسددتثمار و  هایکران صددرفاً

 کیتالکید  ی، اک یو  سدددتیدر قرن ا .پوشددداندی مبدل میجامه، کنندمی شیآن را تعر

 یرزهام کهیدرحال، نرخ اسددتثمار دیتشددد ی، در تلاش اراانیادون پا یدخلعاسددتثمار و 

، اه ها تجاوز کندکه سرمایه ااید از آن کندموانع )یا سرحدات( تلقی می صدرفاًرا  حیات

های ی نسل ، پایه و اساس خود زندگی، منجر شده است. ارای زنجیرهنی خلام زمیویرا

اای آفرینش انقلو  کنندگانیدخلعاز  یدخلعفقط یک پاسدددم ممک  وجود دارد:  اشدددر،

 2.اکولوژیک س یالیسوس -اشر  داریپا یاز توسعه یدیجد دوران مشترک

 با متن اصلی:پیوند 

https://monthlyreview.org/2917/12/91/capitalism-and-

robbery/ 
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