
 

 
 

 

  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 ایدئولوژی امپریالیسم متأخر

 لتیک انترناسیونال دوموبازگشت ژئوپ

 

 زان شو

 بابک جعفریی ترجمه

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 امپریالیسم متأخرایدئولوژی  2 

 ۰،کیپاتنا، پرابهات یهند نامدار یکه اقتصاددان مارکس ی، هنگام۰۹۹۱سال  در

 یهاهینظر رگذاریوجوش و تأثمکاتب پرجنب «آمد؟ سمیالیچه بر سر امپر» دیپرس

که  یزمان یعنی ،۰۹۹۱در سال  (۰)پساجنگ دچار بودند. یخیبه رخوتِ تار سم،یالیامپر

 یستیمارکس یهابحث یدر مرکز تمام سمیالیکرد، امپرمیهند ترک  دمقصاو غرب را به

 دیرسینظر مکه به غرب بازگشت، به یپانزده سال بعد، هنگام. اما تنها داشتقرار 

 انیو اعلام پا یاتحاد شورو انی. هر چه باشد، پااست از مُد افتاده ش،یاز پ سمیالیامپر

 .بود کینزد هابرالیل جانباز  خیتار

ر آغاز شد. د ستمیقرن ب لیاوا از سمیالیامپر یدر مسأله هاستیمارکس یکندوکاوها 

 سمیالیامپر یبه یکدیگر درباره مرتبط یو رزا لوکزامبورگ، دو مسأله نی. لنایزمان و. 

 -۲و جنگ و  یدارهیسرمابینارقابت  -۰قرار گرفتند:  هاستیدر مرکز توجه مارکس

و  یستیالیامپر یکشورها نیب یو رابطه یهانج یدارهیمراتب درون سرماسلسله

 یموج ضداستعمار ن،یو چ هیروس یها. از آن پس، انقلابمستعمراتمهیمستعمرات/ ن

نگ ج نیاز آخر بعدند. اهداد رییتغ عمیقاًرا  سمیالیپساجنگ و جنگ سرد، بستر امپر

 تقلال،اکثر مستعمرات به اس یابیو دست ۰۹۱۱ یدر دهه در هسته یستیالیامپربینا

 دیه کلب یستیالیرامپریو غ یستیالیامپر یکشورها نیب یاقتصاد-یاسیس یرابطه

 .شد لیتبد سمیالیامپری پردازهینظر

-مرکز یو رابطه یافتگینتوسعه یبا واکاو ستی، متفکران مارکس۰۹۹۱ یدهه از 

 سمیالیما را به عمقِ درک امپر یادیتا حدّ ز ،یجهان یدارهیدر سرما یوابستگ ای رامونیپ

است  ییهالیتحل نیو بهتر نیاز اول یکی ۲پل باران« رشد یاسیاقتصادس» (۲)اند.برده

 یهافمصر گریبر دعلاوه- یو کمپرادور یستیالیامپر ،یئودالمنافع ف دهدیکه نشان م

جهان سوم عقب بمانند.  یکشورها دنشویباعث م چگونه -یاقتصاد مازاد رمولدیغ

                                                      

۰ Prabhat Patnaik 
۲ Paul Baran 
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 3،نیو امانوئل والرشتا ۲آندره گوندر فرانک ۰،نیام ریهمچون سم یسندگانیبعدها نو

ها . آنزدند یدارهیسرما ظهور اباما مرتبط  زیمتما یافتیره دست به گسترش هر کدام

 یاکاوو نیز مسأله را نیمتحده تمرکز کنند، ا الاتیو ا یغرب یکه تنها بر اروپاآن یجابه

 مازاد ،یستیالینظام امپر ای تریعموم یکار و نظام جهان یجهان میکه چگونه تقس کردند

هردو  یگافتینتوسعهو  یافتگیتوسعه نیچننیو ا کردیبه مرکز منتقل م رامونیرا از پ

 .آوردید مپدی همزمان را

 یستیمارکس یهانگارش نوشته ، زمان اوج۰۹۹۱ و ۰۹۹۱ یهادهه کهنیبه ا با توجه 

ت. اس توجهقابل بسیار چپ یهااز بحث سمیالی، محو شدن امپربود سمیالیحول امپر

در  «سمیالیامپر» ی(، بسامد کلمهدینگاه کن ۰بوکس )به نمودار گوگل یهاطبق داده

از پنجاه  شیب ۰۹۹۱و  ۰۹۹۱ یهاسال نیب زبان،یسیانگل یهااز کتاب یبزرگ ینمونه

در  یبرالینول یگذارها ای یاتحاد شورو یاز نابود شیپ حتا .است افتهیدرصد کاهش 

در حال محو ، جاها گریمتحده و د الاتیدر ا سمیالیامپر یهالیتحل اکثر نقاط جهان،

 .شدن بودند

 

  

                                                      

۰ Samir Amin 
۲ Andre Gunder Frank 
3 Immanuel Wallerstein 
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 ۱۷۸۱-۹۱۱۲بوکس، در گوگل« امپریالیسم»ی : بسامد کلمه۱نمودار 

 زبان()انگلیسی

 
 منبع:

 Google Books Ngram Viewer, books.google.com/ngrams 
 

 نیا لیلتواند دمی تنامیپس از جنگ و سمیالیامپر میو تحک تیاظهار کرد تقو کیپاتنا

پول و بانک  یالمللنیمخرب صندوق ب یبر کارکردهاعلاوه-امر  نیا (3)افول باشد.

تحول  ها،نیبود. گذشته از ا پیدا زیکار ن یجهان میتقس یِدادگریاز ب -یجهان

لحاظ هداشت که ب انیجر یغرب یگراو چپ برالیل رانروشنفک انیدر م زین یترمیمستق

 یارزش نشان دهد. از دههرا کم یستیالیضدامپر یهاقصد کرده بود نوشته یاسیس
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 کلیما ۲،رابرت برنر ۰،وارن لیهمچون ب یاشدهشناخته یگراچپ سندگانی، نو۰۹۹۱

 .اندداشتهدست  ینوع ضدانقلاب فکر نیدر ا ۹ی،هارو دیویو د ۱ینگر ویآنتون 3،هارت

 یألهاز مس ینینشمتفکران رخ داد، عقب یقاتیتحق قیکه در علا یرییاز تغ نظرصرف 

 کارانه در قالب گفتمانمحافظه یدئولوژیا ظهور منجر به تسهیل ژهیوبه، سمیالیامپر

« ومدی انترناسیونال هایگذاراستیس» توانیچه که مبه آن یاست. بازگشتشده چپ 

که - یستیمارکس یهااز اساس از سنّت هایگذاراستیس نی. ااست رخ داده ،دینام

ر د یانقلاب لیو پتانس دنشویجدا م -شدندمیدون اعمال و مائو تسه نیتوسط لن

 .دنکنیشدت محدود مرا به یستیالیامپر کشورهای کانونی

 

 سمیالیامپر یهالیو محو شدن تحل وارن

 ایتانیبر یستیکه بعدها به سازمان کمون ایتانیبر ستیوارن، عضو سابق حزب کمون

مطرح  سمیمارکس یستیالیبه سنّت ضدامپر را نقدها نیاز اول یکی وست،یپ ۹رلندیو ا

 «دارانههیسرما یسازیو صنعت سمیالیامپر»بلند  یمقاله ۰۹۹3در سال  اوه است. کرد

 یستیالینگرش ضدامپر هکرد یمقاله سع نیوارن در ا (۱)منتشر کرد. ۹ویویرولفتیرا در ن

 ،ترارت عامعببه ای سمیالیکه معتقد بود امپر ینگرش؛ را به چالش بکشد زمانآن  متعارفِ

وجود به یافتگینو توسعه یدر جهان سوم وابستگ یدارهیسرما مناسباتی گسترش جهان

 یبرا سمیالیو امپر یدارهینشان دهد گسترش سرما کوشیدمشتاقانه می او. آوردیم

ات مشاهد» ،وارن کلامَاشکال( به ارمغان آورده است. به گریو د ی)صنعت یجهان سوم ترق

]اشاره به  موفق یدارانههیسرما یاقتصاد یتوسعه دورنمای دهندینشان م یتجرب

                                                      

۰ Bill Warren 

۲ Robert Brenner 

3 Michael Hardt 

۱ Antonio Negri 

۹ David Harvey 

۹ The British and Irish Communist Organization 

۹ New Left Review 
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 طلوبم اریبس اصلی یافتهینتوسعه یاز کشورها یتوجه[ در تعداد قابلیسازیصنعت

نمود تز او همان میکرد و حتا اظهار می قیرا تصد سمیالیاگرچه وارن وجود امپر«. است

 سمیالیرامپ بابدر  نیلن یعموم یهینظر» بر این باور بود که حالبااین است اما نیتز لن

 .«است قینادق یخیدارد و از نظر تار یبدفهم یلحاظ نظربه

 یملّ یسازیصنعت یهابازتاب رونق پساجنگ و پروژه یوارن از طرف یتجرب جینتا 

 گریبرعهده گرفته بودند؛ و از طرف د افتهیاستقلال یتازگبه یهابود که ملّت یریفراگ

 یو کره وانیهمچون تا سمیالیامپر یالحمایهتحتدولت  تعداد اندکی ظهوربازتاب 

که  دیرس جادانپساجنگ بسنده نکرد. او ب یی. اما وارن تنها به اشاره به شکوفایجنوب

 بود و از داخل یکه بر داخل مبتن یاندهیفزا شرفتیجهان سوم با پ کردیماستدلال 

 یبرتر رنگ کردنو با کم عیاز صنا ی وسیعیگسترهبا دربرگرفتن  شد،یم نهیهزنیتأم

 که ادعا نید ابو معتقد. او ه استمستقل بود یسازیغرب، دستخوش صنعت یفنّاورانه

 رایندارد؛ ز ییمعنا چیپساجنگ ه دوراندر  ،هدمکیمرکز، ارزش اضافی پیرامون را می

هر . بهودشیمولد پرداخته م ساتیتأس ییبرپا یباشد که برا ییبها صرفاً تواندمی این

 «.انددو روی یک سکه لدمو یروهاین شرفتیپو استثمار » ب،یترت

 بر این نظر بود کهبود. او  آشکاروارن  یستیالیضدامپر-ضد یهایگذاراستیس 

تر مورد هبینانباریکرا  یستیالیضدامپر یسرشت مبارزه ستیبایم هاستیالیسوس

 در یداخل یبه مبارزات طبقات یشتریتوجه ب خواستیها مقرار دهند و از آن یبررس

فقط برای گذشته  رامونیپ-مرکز یرابطه روزبهچنانچه روزجهان سوم معطوف کنند. 

مرافعات و معاملات  یبرا یپوشش صرفاً سمیلایضدامپر عتاً یآنگاه طب ،صدق کند

 آورد.وجود میبهی دارهیسرمابینا

اگر -ماندگار  یموجب شکاف یدارهیسرما شرفتینادرست وارن، پ ینیبخوش برخلاف 

 واکنشیدر  ۰امانوئل یریبعد، آرگ یشده است. اندک رامونیمرکز و پ نیب -ندهینه فزا

ثروتمند و جهان سوم  یکشورها نیب فاحشاختلاف  از او کرداظهار ی وارن به نوشته

 کردبیان امانوئل  (۹)است. پوشی کردهچشم یکشاورز کردنزهیو مکان یسازیدر صنعت

                                                      

۰ Arghiri Emmanuel 
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-(، خودکردیکه وارن گمان م آن گونهباشد ) ۰گربیتخر-که خودآن یجابه سمیالیامپر

 سمیالیامپر موطنِ یاز کشورها خارج کارگرِ یاست و تنها طبقه ۲دکنندهیتولباز

 3،کلیمامک پیلیف گر،ید یببرد. در واکنش نیور شود و آن را از ببه آن حمله تواندیم

 یسازیصنعت یبرا یزیتنها نشان دادند که شواهد ناچنه ۹و رابرت رودز ۱پتراس مزیج

 بحران یبارهدر -یدرستو به- شیشاپیوجود دارد؛ بلکه پ یمستقل در جنوب جهان

نویسنده سه  ان،یدر پا (۹)اخطار کردند. افتهیندر جهان توسعه هاپرداخت تراز در رو شِیپ

 ،تیاز جمع یکسر کوچک افعمن خاطر، محضاستدلال کردند که رشد جهان سوم قویاً

 دهیفهم سمیالیتنها در بستر امپر دهیپد نیو ا از کشورها وابسته است یبه تعداد اندک

نگرش  اشاره کرد: تز وارن یهاضعفنقطهاز  یبه تعداد ۹تریاسل دیوی. بعدها دشودیم

ی قسمی از متون مطالعه و یدارهیسرما تثماراسی پذیرش فرمانبرانه ۹،اروپامدار

 (۹)اند.مارکسی که زیرکانه گزینش شده

. رسانَدنمیتز وارن را به اثبات  واقع تجربه کرده،ی که تاکنون نظام جهانی بهشرفتیپ 

در  ۲۱۰۱[ برحسب دلار ثابت م.– مختلف ی]کشورها یملّ  یدرآمد سرانه ۲نمودار 

 دهدینشان م یکل ی. الگودهدیقرار م ۲۱۰۹سال  ریرا در برابر مقاد ۰۹۹۱سال 

ساله، جوپنپنجاه شرفتیاصطلاح پبه طی یدارهیدر جهان سرما یبندهدمراتب و رسلسله

در سال  به همان صورت ۰۹۹۱ دِثروتمن ی. کشورهااست مانده یباق تغییربیعمدتًا 

 قرن میآن زمان بعد از گذشت ن ریفق یکشورها کهیدر صدر هستند، درحال ۲۱۰۹

 یسرانه درآمد نیانگیم ۰۹۹۱داده، در سال  نیدارند. بنابر هم شیبه قعر گرا همچنان

                                                      

۰ self-destructive 

۲ self-reproducing 

3 Philip McMichael 

۱ James Petras 

۹ Robert Rhodes 

۹ David Slater 

۹ Eurocentrism  
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 ستیب یدرآمد سرانه نیانگیبرابر م 3۲ آورسرسام یکلشاول، به ثروتمند کشور ستیب

 .افتی شیافزا ۰۲3نسبت به  نیا ۲۱۰۹؛ تا سال بودآخر  فقیر کشور

 داریمراتب در جهان سرمایه: سلسله۹نمودار 

  
، databank.worldbank.orgی بانک جهانی، پایگاه دادهمنبع: 

گیری شده ی تولید ناخالص داخلی بر حسب مقدار لگاریتمی اندازهسرانه

 .ایالات متحده ۲۱۰۱دلار ثابت  براساساست، 

 مرکز و یافتگیتوسعه ،شده« ستین» اگر پنداشته شود امپریالیسمکه  البته

 مدآیتز وارن به دو پ روازاین .دینآینظر منامرتبط به یکلبه رامونیپ یافتگینتوسعه

 ،شورهر ک یِ افتگینتوسعه ایفقدان توسعه  کهنخست این. شودمیعمده منجر  یاسیس

ه که منجر ب- یسازیجهانبه  وستنیاش از پ. احتمالاً از امتناعاستکشور  همانمشکل 

از نهادها و فرهنگ نامساعد  ایاز انحراف  یاز نوع خاص ای -شودیمولد م یروهایرشد ن

 یاگرچه جنوب جهان کهدوم این مورد .شودیم یاز خودِ فقر ناش -ترحیعبارت صربه- ای

بوده  مسیالیسوس اتیمرکز انقلاب و تجرب تر،شیو حتا پ نیجهان سوم، از زمان لن ای

 و رسانی بر دوش جوامع غربیکمکو  بخشیتوسعه از ینظر وارن، به بار دراما  ت،اس
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محور که غرب ای اروپامدارنگرش  گونه آن چنین،این د.وشمی لیتبد های آنورُدنباله

 شود.انداز میینتداوم داشت، در چپ طن یجهان یدارهیدر بازار سرما
 

 ی گذاری برنر در مباحثهمداخله

حول مسائل  یغرب انیگراچپ یکارانهچرخش محافظه از نشان تز وارن اگر

بر  که اییدهدمیتعل خدانیتار ،گفت رابرت برنر بایدآنگاه  ،داشت تریو جهان تریامروز

ن ایبه  گذاشت،ی صحه میدارهیبه سرما اروپا گذار خیدر تار یکارو محافظه اروپامداری

 یوسعهت خاستگاه»بلند او،  برانگیزامر از اثر مجادله نی. اه استدیبخش اریبس یماجرا غنا

ریویو در نیولفت ۰۹۹۹که در سال  «۰یتیاسم-نو سمیبر مارکس ی: نقدیدارهیسرما

 (8).استروشن منتشر شد، 

به  سمیگذار از فئودال در بابمعروف  یمباحثه یابیارز-باز یبرنر تا حدّ یمقاله 

 ستیمتفکران مارکس گریو د 3یزیپل سوئ ۲،داب سیمور نیب ی است کهدارهیسرما

و داب  یزیموارد، سوئ گریبر د . علاوهدرگرفت ۱«علم و جامعه»در  ۰۹۹۱ یدر دهه

 یرونیب یروهای( و هم نیطبقات یها)کشمکش یدرون یروهایهم ن موافق بودند کهنیباا

 اند، برکرده فایا یدارهیدر گذار به سرما یمهم و متقابل یها)دادوستد و شهرها( نقش

 یزی( اختلاف نظر داشتند. سوئیزی)سوئ ۹«هیمحرک اول» ای)داب(  ۹«هیاول یهیتک»سر 

ر نظ نیا ازداب  کهحال آن، دانستمی یرونیب ی راغرب یگذار در اروپا پیشران یروین

 نییشکل و جهت اثرات دادوستد و بازار را تع ی،درون یروهایکه ن کرددفاع می

 یهاپرسشپاسخ به  یوجوراه انداخته بود، در جستکه بحث را به یزیسوئ (۹).کردندیم

م؛ دار ی درک خوبیدارهیسرما یهیمحرک اول تیاکنون، از ماه»او،  کلامبود. به یاسیس

                                                      

۰ Neo-Smithian Marxism 

۲ Maurice Dobb 

3 Paul Sweezy 

۱ Science and Society 

۹ primary emphasis 

۹ prime mover 
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و چرا  شودیم یبه بحران منته آوردیوجود مکه به یشرفتیپ فرآیندچرا  کهنیا زا

اب کتاب د یکه به مطالعه یزمان ولی. بود خواهد جامعه فاتحِالزاماً شکل  سمیالیسوس

روشن  میبرا وجههیچموارد به نیکدام از اچیه مسیدر مورد فئودال، مشغول شدم

صورت به و خودیخودبه یاصل یکه مباحثه ستیروشن ن رفته،همیاما رو (۰۱)«.نبود

 حال،نی. باابوده استچپ در دوران پساجنگ مربوط  یهایگذاراستیبه س مستقیم

منجر به تسهیل احتمالاً  اشیبخشحاصل از مباحثه و الهام یِروشنفکر یفضا

 .دی شجهان یهامنظاو  یوابستگ سم،یالیحول امپر یبعد یهابحث یریگشکل

به مبارزات و  ۰ویویریمانتل سندگانیباران و نو ،یزیمباحثه، سوئ نیاز ا گذشته 

برنر  یروشن است که آماج اصلی حمله اند.داشته اریتوجه بس یجنوب جهان یهاانقلاب

ر ب یبا نقد ی او، اما مقالهندبود نیفرانک و والرشتا -نوشتمی ۰۹۹۱ یکه اواخر دهه-

که در  هر کسیبرخلاف  حال،نی. باادوشیآغاز م ۰۹۹۱ یدر دهه یزیموضع سوئ

نقش دادوستد و شهرها  یکلشرکت کرده بود )از جمله داب(، برنر به یاصل یمباحثه

 ریداهیسرما یمناسبات اجتماع ظهوررا مسبب  ۲زراعی راتییو تنها تغ کردیرا رد م

 یدارسرف ای یفئودال یمناسبات اجتماع خودیخوددادوستد به ز نظر او،. اتدانسیم

در روستا، دادوستد  یدر مناسبات طبقات 3خودمختار یرییو تنها تغ کندیرا دگرگون نم

 فرانک ،یزید سوئشاظهار  استدلال، نیا روی. پدخواهد داسوق  یدارهیسمت سرمارا به

 یسازهنیشیب»و  «قابتر»کار،  مینقش دادوستد، تقس یکه درباره یزمان نیو والرشتا

بودند. برنر حتا تمرکز  فرض گرفتهپیشرا  یدارهیوجود سرما کردند،یبحث م ۱«زادما

 .دینام یتیاسم-( را روش نونیکار )فرانک و والرشتا می( و تقسیزیبر مبادله )سوئ

 از اصطلاحهم  کباریحتا  یزیسوئ خواهیم دید ،بررسی کنیم انهمنصف اگر 

نسبت  یزیبه سوئ ینادرستکه برنر به ینکرده است؛ اصطلاح استفاده «یسازنهیشیب»

 یواقع رادنبرجسته کند. به پنداشتیبحث م یخیرتاریغ یچه را جنبهتا آن دادیم

                                                      

۰ Monthly Review 

۲ agrarian changes 

3 autonomous change 

۱ surplus maximization 
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 ،یزیبود که در پاسخش به سوئ یکس ا،یتانیاهل بر ستیمارکس خدانیتار ۰،لتونیه

 کلامبه (۰۰)کرد. شنهادیپ سمیفئودال یشپو یهیعنوان محرک اولرا به مازاد یسازنهیشیب

 نهیشیا بر یرانت فئودال کوشیدمیکه ممکن بود...  یحاکم به هر شکل یطبقه» لتون،یه

حب تصا میتقمس یدکنندهیاجبار از تولبه همواره بود که مازادی یکند؛ رانت فئودال

در  قصد فروشبه یسازنهیشیب نیا دگوییم حاتشیتوض یدر ادامه لتونیه«. شدمی

، حاکمان یمثابهبه شانیهاتیموقع یارتقاحفظ و » یاساس برادر بازار نبوده؛ بلکه 

 .اندردهکچنین می ،«استثمارشانتحت ردستانِیبر زعلاوه، شمارشانیب فانیدر برابر حر

و  برنر، سوئیزی کهنخست اینای دچار است. کم سه عیب ریشهدست به ی برنرمقاله 

 گزین او اینکه جاید، حال آننکتوجهی به فرآیند گذار میوالرشتاین را متهم به کم

ازاد سازی مناپذیری بیشینهاست که گذاری وجود نداشته. روش برنر در بررسی امکان

در  ۲ی فئودالی، روشی متافیزیکی بود که شاید بازتابی از تأثیر مکتب تحلیلیدر جامعه

های توانند انگیزهگیرد که اربابان فئودالی نمیبرنر مفروض می (۰۲)طع بوده باشد.آن مق

ته هایی داشتوانند چنین انگیزهداران میدارانه داشته باشند چون تنها سرمایهسرمایه

های اقتصادی بورژوایی همچون بسیاری از نظریه–باشند؛ اما این الگوی خشکِ دودویی 

فاق یکباره اتداری بهمنی بر این دلالت دارد که گذار به سرمایهطور ضبه -شدهشناخته

طور که سوئیزی در جواب به افتاده است. این ممکن نیست حقیقت داشته باشد. همان

داری دو قرن فاصله است. سرمایهداری تا ظهور کشاورزی او تأکید کرد از پایان سرف

بایست به ین بدان معناست که برنر خود میاز قضا، ا (۰3)داب نیز با این نظر موافق بود.

برنر، »بعدها اظهار کرد،  3طور که جیمز بلاتتوجهی کرده باشد. همانگذار طولانی کم

داری باور دارد. ها، به مفهومی رازورزانه از سرمایههمچون بعضی از مارکسیست

ان سد آنچنرشود؛ زمانی که فرامیداری یک هستی، یک چیز اساسی فهمیده میسرمایه

                                                      

۰ Rodney Hilton 

۲ analytical school 

3 James Blaut 
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نازل شده، تا بر روابط المپ کند که گویی خدایی است که از وکمال ظهور میتمام

 (۰۱)«.انسانی حکمرانی کند

که برنر بعضی از شواهد تاریخی پراهمیت را اشتباه فهمیده است. طبق توضیح دوم این 

ها به نظام ی الحاق آندر لهستان و اروپای شرقی نتیجه ۰داری دوموالرشتاین، سرف

را رد  کرد نقش دادوستدکه تلاش می–ی تولیدکنندگان غّلات بوده. برنر مثابهجهانی به

اظهار کرد صادرات غلّات تنها نقشی جزئی در بدتر کردن شرایط دهقانان داشته؛  -کند

ه طور کطور نسبی اندک بوده است. همانی غلّات در لهستان بهچنانکه دادوستد اولیه

دهند، اگرچه دادوستد نشان می 3و کنت توماس ۲های دقیق رابرت دنمارکبررسی

ه توجی اوج خود رسید، اما افزایش قابلسازی به نقطهفئودالی-غلّات تنها پس از باز

 شان ازها و امکان درخواستیقین پیش از آن روی داد که وضع قانونی سرفصادرات به

ی برنر با تشریح بهبود رابطه (۰۹)قرار بگیرند.دربار سلطنتی مورد حملات سنگین 

کند جریان مازاد کشاورزی اروپای شرقی نسبت به صنعت غرب، اظهار می ۱یمبادله

واقع از مرکز به پیرامون بوده است. دنمارک و توماس استدلال کردند در قرن هفدهم به

ه کند؛ چنانکا روشن نمیی انتقال مازاد برای می مبادله چیزی را دربارهتغییرات رابطه

تند شکلی مسها بهوری متفاوت باشد. آنسبب نرخ رشد بهرهتواند بهاین تغییرات می

رشد بهوری روسادگی در بستر بهرهتوان بهی مبادله را مینشان دادند که تغییرات رابطه

 .فهمید کاهشِ تولید غلّات در لهستان در قرن هفدهموری ثابت یا روبهدر هلند و بهره

                                                      

۰ second serfdom 

داری در اروپای غربی. برای داری حاکم بر اروپای شرقی طی دوران گسترش سرمایهمناسبات سرف

داری به دهقانان اروپای شرقی در این زمان دلایل مختلفی همچون کاهش تحمیل مناسبات سرف

ی حاکم آن از طریق یا سود هنگفت طبقه گیری طاعوندهقانان اروپای شرقی پس از همهجمعیت 

 صادرات غّلات به اروپای غربی ذکر شده است.

۲ Robert Denemark 

3 Kenneth Thomas 

۱ terms of trade 
 نسبت شاخص قیمت صادرات هر کشور به شاخص قیمت واردات آن.
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برنر به تاریخ، توجه اندکی به استعمار، فتوحات نظامی و  اروپامدارکه نگاه سوم این 

های طبقاتی در اکثر نقاط جهان دارد. او همچنین نادیده بندیها به شکلصدمات آن

یانه های مگیرد که بسیاری از خصایص مهم مناطق روستایی انگلستان در اواخر سدهمی

هقانی و غیره( طی همان دوره بر داری نقدی، مبارزات د)دهقانانِ از بند رسته، اجاره

تاریخدان  ۰کنت پامرنز، (۰۹)اند.های اروپا، افریقا و آسیا نیز حاکم بودهبسیاری از بخش

تا  ۲اقتصادیِ غیرمارکسیست، اذعان کرد انگلستان و قسمت زیرین دلتای یانگ تسه

های مهم بسیاری اشتراک داشتند، اما گسترش استعمار و در مشخصه ۰8۱۱سال 

براین، علاوه (۰۹)ی امریکا باعث شد درنهایت انگلستان پیش بیفتد.داری در قارهردهب

داری ی طبقاتی نخستین عامل ظهور سرمایهی برنر مبارزهظاهر در مقالهاگرچه به

ی های دیگر او بر این نظرند که تنها نوع خاصی از مبارزهشود، اما نوشتهانگاشته می

داری منتهی شود. از منظر برنر، سطحی توانست به سرمایهیطبقاتی )در انگلستان( م

قدر که صاحبان داری دوم ضروری بود، اما نه آنی طبقاتی برای امتناع از سرفاز مبارزه

ی طبقاتی را ی مبارزهنظریه»بنابراین، تز برنر  (۰8)شان را از دست بدهند.زمین مالکیت

نر در اساس بر این استدلال مبتنی است که چون تحلیل بر (۰۹)«.گردانَدروی سر برمیبه

طور ی طبقاتی در انگلستان( بههای مشخصی )برای مثال، نوع خاصی از مبارزهپدیده

بایست ها میاند پس همان پدیدهداری در انگلستان رخ دادههمزمان با ظهور سرمایه

 یاروپامداراری از وداری در انگلستان باشد. این نگرش، نوع نمونهعلل ظهور سرمایه

 بنا دارد. 3مدوراست که بر منطق 

ا ها ربرنر همچون وارن، معتقد بود امپریالیسم موضوعیت ندارد و دیگر مارکسیست 

توجه نیروهای مولد در مقیاس ملّی، میزانی را که امروزه هر رشد قابل»کرد که متهم می

تنها دهند. نه، کمینه جلوه می«است المللی کار وابستهبه ارتباط تنگاتنگ با تقسیم بین

واقع ورزید، بلکه بهانتقال مازاد از جهان سوم به مرکز امتناع میاو از تصدیق 
                                                      

۰ Kenneth Pomeranz 
۲ Yangtze 

ریزد.ای بزرگ که در نزدیکی شانگهای به دریا میدخانهرو  

3 circular logic 
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تهم م« اتوپیای سوسیالیسم در یک کشور»ورزی بر ها را به سماجتضدامپریالیست

کار در لنینیستی بر اشرافیت کارگریِ محافظه-چنین تأکیدِ مارکسیستکرد و اینمی

 دانست.ود میهای انقلابی در جهان سوم را مردهسته و پتانسیل

ی روشنفکریِ همراه دیگران مسبب مباحثهرفته، اگر بگوییم وارن و برنر بههمروی 

هایی درگرفتند، اما با توجه به اهمیت مسأله، ایم. مسلماً بحثای شدند اغراق کردهعمده

طور که دنمارک و توماس خاطرنشان کردند، نویسندگان ابداً کافی نبودند. همان

، ۰۹8۱زعم اسلیتر، از سال به (۲۱)اند.ی اصلی از سوی برنر پرداختهبه حملهمعدودی 

گیری مواضعی کمک کرده که از میزان زیادی به شکلفضای سیاسی مسلط به

ط آخر به این واقعیت مرتبکنند و تأثیر تز وارن دستداری سرسختانه حمایت میسرمایه

اهانه بخشی از چرخش عظیم ضدانقلابی را های وارن و برنر آگاگر نوشته (۲۰)شود.می

یقین با آن مصادف بودند؛ یعنی با چرخشی مصادف بودند که دادند، بهتشکیل نمی

 درنهایت موج انقلابیِ برخاسته از اوایل قرن بیستم را خنثا کرد.

 از مانیفست کمونیست تا انترناسیونال دوم
نظر آمده باشند، به چشمگیر ۰۹8۱هر قدر هم که تغییرات فکری حوالی سال 

اند؛ های غربی بودهی میان سوسیالیستاروپامدارهمچنان بازگشتی به سنّت طولانی 

زامبورگ ای که با لنین و لوک. دورهبستندمیدوم به کار  انترناسیونالسنّتی که متفکران 

ارن نه، هم وآغاز و با مائو و انقلاب فرهنگی تمام شد، تنها انقطاعی کوتاه بود. برای نمو

تر و بازگشت به مارکسیسمی «های مارکسیستی متأخرایده»و هم برنر به گسست از 

 .مند بودندداری داشت، علاقهتری به گسترش سرمایهکه از قرار معلوم نگرش مثبت

زدند؟ فرازهای معروفی که برنر از مانیفست ها از کدام مارکسیسم حرف میآن 

 دهد:بینی زیاد او به نقش انقلابی بورژوازی را نشان می، خوشکردقول میکمونیست نقل

بورژوازی با تکمیل سریع هر گونه افزار تولید و با حد اعلای تسهیل ارتباطات »

کشاند. ها را به مدار تمدن میی ملل و حتی بربرترین آنو مواصلات، همه

آن تمام دیوارهای  مددای است که بورژوازی بهقیمتی کالاهای او توپخانهارزان

سازد و شدیدترین بیزاری بربران از بیگانگان را به تسلیم را ویران می چین

سازد تا اگر نخواهند نابود شوند، ها را وادار میدارد. بورژوازی تمام ملتوامی
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اصطلاح تمدن را در کشورهای خویش ی تولید بورژوازی را بپذیرند و بهشیوه

 سانسخن، بورژوازی، جهانی بهدیگر بورژوا شوند. کوتاهکلام رواج دهند و به

 (۲۲)«زند.و سیمای خویش نقش می

طور که اغلب بازگو شده، مارکس باور داشت کنترل استعماری بریتانیا بر هند همان

 یبندی جامعهانگلستان تمام استخوان»های بسیاری به مردم آن رسانده است. زیان

چشم بخورد. از ای از بازسازی بهکه تاکنون نشانهدون آنهند را درهم شکسته است؛ ب

دهد دست دادنِ جهان کهن بدون رسیدن به جهانِ نو، مالیخولیای خاصی را نشان می

روزی این روزهای هندوها است و هندوستانِ تحت حاکمیت انگلستان را از که تیره

اما مارکس  (۲3)«.کندهای کهن و کل تاریخی که از سر گذرانده، جدا میتمامی سنّت

ای به این احتمال امیدوار بود که اَعمال بریتانیا هنوز تا اندازه ۰8۹۱ی در اوایل دهه

ا هر جنایات بریتانی»طور غیرمستقیم و ناخواسته منجر به پیشرفت هند شود؛ زیرا به

 «.اندباور آوردن انقلاب بودهچه که باشند، ابزار ناآگاه تاریخ برای به

 بایستمی -ای سیاسی در آن اغراق شده بودکه احتمالاً در اعلامیه–بینی ین خوشا 

داری پیش از کمون پاریس همچنان نقشی مترقی درخور زمان خود بوده باشد. سرمایه

، که ۰8۹۰تا  ۰۹8۹ی دوره»طور موجز بیان کرد، طور که بعدها لنین بهداشت. همان

گرایی، و آزادی از یوغ خارجیان در دستورکار تاریخ قرار سرنگونی فئودالیسم و مطلقه

داری از سال ، اما عصر امپریالیستی سرمایه«داری مترقی بودی سرمایهداشت، دوره

طور که متفکران . همان(۲۱)«داری تا سرحدّ پوسیدگی استعصر بلوغ سرمایه»، ۰8۹۰

ی از دهه -۲«مارکس در باب جوامع پیرامونی»در  ۰ن اندرسونویژه کویبه–شماری بی

 ۰8۹۱ی ی استعمار در اواخر دهههای مارکس در زمینهاند، اندیشهاشاره کرده ۰۹۹۱

در هند شروع به رشدونمو کردند. ظهور  ۰8۹۹پس از شورش  -ترشکل مشخصو به–

ه باعث شد پتانسیل شماری جنبش مقاومت در اکثر نقاط جهان استعمارزدتعداد بی

ازپیش در مرکز توجه مارکس قرار انقلابی در خارج اروپای غربی و امریکای شمالی بیش

                                                      

۰ Kevin Anderson 
۲ Marx at the Margins 
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های اظهار کرد کمون ۰88۰در سال  ۰ی معروفش به ورا زالوسیچاو در نامه (۲۹)بگیرد.

 «اجتماعی در روسیه یاحیاگاه تکیه»ی روسی، ممکن بود دارانهروستاییِ غیرسرمایه

چون برنر و وارن مخالف  ۲هاییورومارکسیستا وضوح باجا، مارکس بهدر این (۲۹)شوند.

چنین این ۰88۲ای به کارل کائوتسکی در سال است. فریدریش انگلس نیز در نامه

ی توانیم تا حدّی در فرضیات سست دربارهی من، ما امروز فقط میبه عقیده»نویسد: می

ز به ها نیبایست از سر بگذرانند تا آنین کشورها میای که افازهای اجتماعی و سیاسی

یافتگی سوسیالیستی دست بیابند، پیش برویم. اما تنها یک چیز مسلم است: سازمان

که تواند هیچ نوع موهبتی را به ملّتی خارجی تحمیل کند؛ مگر آنپرولتاریای پیروز نمی

وجه هیچ. البته این امر بههای پیروزی خود را ویران کرده باشدبا چنین کاری پایه

 (۲۹)«.کندهای تدافعی محروم نمیپرولتاریا را از هیچ شکلی از جنگ

، آگاهانه مشغول ۰8۱8های تر، هم مارکس و هم انگلس از زمان انقلاباز این مهم 

پروراندن نگرشی دیالکتیکی به تاریخ و واکاوی ارتباط مابین پتانسیل انقلابی، اشرافیت 

شان در هایهای ضعیف زنجیره در اروپا بودند. این امر، از فعالیتو حلقه کارگری

 پیداست. -را برای آن نوشتند« مانیفست کمونیست»که – 3ی کمونیستیاتحادیه

وران مهاجر آلمانی، گونه که انگلس یادآور شد، اتحادیه اغلب از کارگران و پیشههمان 

جا حضور داشتند این کارگران مهاجر همه (۲8)د.خصوص خیاطان مرد، تشکیل شده بوبه

ر پاریس د« ترین زبان در این رستهغالب»صورت مستند نشان داد که آلمانی و انگلس به

اندازِ تأثیرگذارِ استادکار شدن، و چشم ۱گرایانههای صنفرغم وجود سنّتبوده است. به

بی این یاافته بود. سازمانتدریج میان این کارگران گسترش یهای کمونیستی بهایده

تین نخس»کارگران و دیگران نخستین جنبش کارگران کمونیست آلمانی و همچنین 

 را آغاز کرد.« المللی در تاریخجنبش کارگری بین

                                                      

۰ Vera Zasulich 
۲ Euro-Marxists 
3 Communist League 
۱ guild tradition 
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آید. می خصوص به کار، در این مورد بهدهکری کمونیستی که انگلس ثبت تاریخ اتحادیه 

ستوار های انگلیسی اکرد، اما بر کارگران یا اتحادیهمی که اتحادیه در لندن فعالیتبااین

کارگری  داری صنعتی، جنبشترین کشور سرمایهیافتهنبود. انگلستان، نخستین و توسعه

وری شهکشورِ پی»عمل نیاورد؛ بلکه آلمانی که هنوز به اتحاد نرسیده، کمونیستی را به

 (۲۹)ی انقلاب کمونیستی جهانی بود.هزلزل کانون، «و صنعت داخلیِ مبتنی بر کار دستی

ه ها از آن جهت توجکمونیست»مارکس و انگلس در مانیفست کمونیست بیان کردند 

دارند که این کشور اکنون در آستان انقلاب بورژوایی ی خود را به آلمان معطوف میعمده

تری انقلاب پرولی درآمد بلاواسطهتواند فقط پیشقرار دارد... انقلاب بورژوایی آلمان می

 ۰«.باشد

رغم شرایط مادی پیشرفته و تاریخ طولانی مبارزه، در ی کارگر انگلستان، بهطبقه 

اش المللی آتی، همچون نیرویی پیشگام ظاهر نشد. مارکس در نامهجنبش کارگری بین

تبیین کرد که وجود جوامع پیرامونی انگلستان مانند ایرلند و اتحادِ  ۰8۹۱در سال 

ی داران انگلیسی، پتانسیل انقلابی کارگران انگلیستنی بر استعمارِ کارگران و سرمایهمب

کارگر معمولی انگلیسی به کارگر ایرلندی »کلام مارکس: شدت محدود کرده بود. بهرا به

اش را پائین بیند که سطح زندگیچشم رقیبی میورزد؛ چنانکه او را بهنفرت می

ت. اش اسیافتگیرغم سازمانی کارگر انگلستان بهاز عجز طبقهآورد... این تعارض، رمی

خوبی آگاه کند و از این مسأله بهچنین حفظ میدار قدرتش را اینی سرمایهطبقه

 (3۱)«است.

داوری بود، یابی با ملّتِ حاکم بیش از هر چیز، یک پیشاگر در ابتدای امر، هویت 

دست تری بهی مادی محکمهمراه امپریالیسم، پایهمتعاقبًا با ظهور اشرافیت کارگری به

های کارگری، بهبود دستمزدهای واقعی ی طولانی شکوفایی، پذیرش اتحادیهآورد. دوره

ها داران و اتحادیهرش حق رأی، همگی، اتحاد سیاسی میان سرمایهو شرایط کار و گست

 شکلیرا تقویت کردند. کارگران در ملل امپریالیستی به ۲جریان اصلی گرانکنشو 

                                                      

 ی محمد پورهرمزان.ترجمه۰ 

۲ mainstream 
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هایی که ثمره؛ شدندامپریالیستی سهیم می ۰یالعادههای سودهای فوقفزاینده در ثمره

 م.[ بودند.–ی انتقال مازاد از جهان سوم ]به هسته نتیجه

ق تصدی« ی کارگر در انگلستانوضعیت طبقه»بر  ۰8۹۲گفتار ویراست انگلس در پیش 

از زمان  -هاها و اعضای اتحادیهکارگران کارخانه–ی کارگر کرد دو بخش از طبقه

او  (3۰)وش تغییر شده بودند.، دستخ۰8۱۹نخستین انتشار کتاب در سال 

ها در آن»دهد: چنین توضیح میها را اینی آنکارانههای محافظهگذاریسیاست

نفع های را بنسبت آسودهاند موقعیت بهی کارگر، اشرافیت شکل داده و موفق شدهطبقه

یل همین دلدقیقاً به«. اندآورد نهایی پذیرفتهعنوان دستخود تحمیل کنند و آن را به

، پتانسیل جنبش انقلابی ۰883در سال  ۲اش به آگوست ببلامهاست که انگلس در ن

ود وجه اجازه ندهید خهیچبه»کلی منتفی دانست. او به ببل هشدار داد: در بریتانیا را به

. «جا یک جنبش پرولتری واقعی در جریان استاین در را با این خیال بفریبید که

ا رقم خواهند خورد که به کارگران ججنبش کارگری عمومی واقعی تنها زمانی در این»

که منفعتی که بااین (3۲)«.فهمانده شود انحصار جهانی بریتانیا درهم شکسته است

مر مشارکت در ا»آوری ناچیز بود، اما شکل رقتبردند احتمالًا بهکارگران انگلیسی می

این  . به«تسلط بر بازار جهانی، مبنای بطلان سیاسی کارگران انگلیسی بوده و هست

بی که حز؛ روی کندی کارگر انگلستان شروع کرد از حزب لیبرال دنبالهترتیب، طبقه

ها های کارگری و اعتصابی کارگر، اتحادیهتر و حق رأی طبقهبر شرایط کار انسانیعلاوه

 (33)رسمیت شناخته بود.را نیز به

 3یی ضعیف زنجیرههای امپریالیسم و حلقهی نظریههمین بینش پراهمیت، زمینه 

شان به آلمانِ آورد. مارکس و انگلس در طول حیاتلنین را، از همان وقت فراهم می

( مدتی طولانی SPDدموکرات آلمان )یافته چشم داشتند. حزب سوسیالتر توسعهکم

انقلابی در مارکسیسم پاسداری نظر ماز » -طور که لنین زمانی گفتهمان–

                                                      

۰ superprofits  
 سط جهانی.سودهای بالاتر از نرخ متو

۲ August Bebel 
3 the weak link 
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ی یک قدرت امپریالیستی عمده، مثابهربرآوردن آلمان بههر چند با س (3۱)؛«کردمی

 توجهی تغییر یافت.میزان قابلسوسیالیسم آلمانی نیز به

، از دوم انترناسیونالاین امر از سربرآوردن ادوارد برنشتاین و رویزیونیسم در حزب و  

رهبری ببل و دموکرات آلمان تحتپیش پیدا بود. جریان اصلی حزب سوسیال

مجهز بود که انقلاب را با فروپاشی آتی  ۰ای تقدیرگراییکائوتسکی که به گونه

دانست، در روزهای خطیر پیش از انقلاب سوسیالیستی، به رقابت داری برابر میسرمایه

ی گرایان درون حزب، بر پایهاتحادیه (3۹)رده بود.اکتفا ک ۲های رایشتاگبر سر کرسی

طرفی شکوفایی امپریالیسم آلمان، به نیروهای رفرمیست قدرتمندی بدل شدند و بی

براین، حزب فاقد آموزش مارکسیستی بود و علاوه (3۹)رفته چیره شد.شان رفتهسیاسی

کثر اعضای حزب گروید، اکه رأی شمار بیشتری از مردم به سوسیالیسم میدرحالی

 3پائیناعضای رده (3۹)چه ممکن بود سوسیالیسم باشد، داشتند.تصاویر متفاوتی از آن

کردند و اغلب به خواندن اخبار و ی قرن شرایط بهتری را تجربه میحزب در آستانه

د داران مشغول بودنی سرمایهشناسانههای قومهای جنگی و شگفتیها، داستانسفرنامه

 (38)شدند.ش استعماری آلمان حاصل میکه از گستر

دموکرات آلمان در رایشتاگ، ی دیرپای حزب سوسیالنگرش برنشتاین، این نماینده 

امپریالیسم  ۰۹۱۱کرد. برنشتاین در سال کم جناح راست حزب را نمایندگی میدست

 ۰۹۰۲ا سال انگاشت. موضع او تداری و مترقی میراستا با سرمایهای بدیع، همرا پدیده

داران مرتبط که به بعضی از منافع سرمایهدر اکثر موارد ثابت باقی ماند: امپریالیسم بااین

در نگرش برنشتاین، امپریالیسم بریتانیا، دموکراتیک  (3۹)شد، در اساس مترقی بود.می

که امپریالیسم ویلهلمیِ غیردموکراتیک و تقلید بود؛ درحالیید أیتو بنابراین سزاوار 

 گذاریبرنشتاین کسی بود که طرح ننگین سیاست (۱۱)آلمان، ارتجاعی و خطرناک.

                                                      

۰ fatalism 
۲ Reichstag 
3 rank-and-file 
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وم در د انترناسیونالی استعماری سوسیالیستی را پیشنهاد کرد؛ طرحی که طی کنگره

 برانگیزی تبدیل شد.شدت مجادلهی بهبه مسأله ۰۹۱۹اشتوتگارت در سال 

. لنین المللی استریخ جنبش کارگری بینی اشتوتگارت رویداد پراهمیتی در تاکنگره 

ملّت و پنج  ۲۹نماینده از  88۱ی وسیع نمایندگان کنگره را تحسین کرد: گستره

ه تأثیر شد... کدوم شناخته می انترناسیونالپایان یکپارچگی »اگرچه کنگره با  (۱۰)قاره.

های سوسیالیستی در سرتاسر جهان برجا توجهی بر ماهیت و جهت فعالیتقابل

 دموکراسیی سوسیال«کنندهتوجه و ناراحتی قابلخصیصه»، اما لنین به «گذاشت

 (۱۲).«کارانه و اپورتونیستی کرده بودوضوح چرخشی محافظهبه»آلمانی اشاره کرد که 

شان کاری و رویزیونیسمدوم با محافظه انترناسیونالی ایندگان آلمانی در کنگرهنم 

رفته، نیروی اپورتونیستی میان نمایندگان اروپای غربی همشدند. رویشناخته می

 ۲از هلند، برنشتاین و ادوارد دیوید ۰شامل ون کُل–قدرتمند بود. گروه حامی استعمار 

را ارائه « ی اکثریتقطعنامه»ها آن (۱3)تسلط داشتند. ی استعماربر کمیته -از آلمان

ی کارگر اغراق شده و کنگره، کردند که قائل بود در منافع مستعمرات برای طبقه

 (۱۱)ساز عمل کند.توانست همچون نیرویی تمدنکرد زیرا میاستعمار را از اساس رد نمی

بود؛ و « یصفتشیطان» -نکلام لنیبه–نشینی از اصول سوسیالیستی این میزان عقب

سیاق اندک متفاوتی، در تزهای وارن و برنر هایی از این اظهارات، بهتوان دید بخشمی

گذاری استعماری سوسیالیستی تکرار شده است. لنین اظهار کرد مفهوم سیاست

یح داد بود و توض« گویِی نومیدانهپریشان»شده توسط برنشتاین و دیگران( یک )ارائه

گاه از حمایت از اصلاحات در مستعمرات نیز مضایقه نکرده است؛ سیالیسم هیچسو»که 

ها، شود ایستادگی ما در برابر کشورگشایی، انقیاد دیگر ملّتاما این امر باعث نمی

 -ددهنرا تشکیل می "گذاری استعماریسیاست"یعنی اعمالی که –خشونت و چپاول 

 (۱۹)«.تضعیف شود

بر رأی او در  داریکشور هر نماینده در نظام سرمایه جایگاه جای تعجب نیست که 

گیری یها در رأها و ایتالیاییها، بریتانیاییگذاشت. فرانسویکنگره تأثیر شدیدی می

                                                      

۰ Van Kol 
۲ Eduard David 
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همگی به  -ها حکمفرما بودصدایی بر آنکه هم–ها که آلمانیمنشعب شدند؛ درحالی

حال آرای کشورهای بااین (۱۹)کرد.از استعمار حمایت می ای رأی دادند کهقطعنامه

ها در کنگره تصویب شود؛ البته آرای آن« ی اقلیتقطعنامه»غیراستعماری سبب شد 

 (۱۹)رأی. ۰۱8به  ۰۲۹در واقع بسیار نزدیک بود: 

دموکرات آلمان و دیگر احزاب سوسیالیستی اروپا پس چرخش به راستِ حزب سوسیال 

دوم ادامه یافت. تنها چند سال زمان بُرد تا احزاب  انترناسیونال ۰۹۱۹ی هاز کنگر

دموکرات آلمان، آشکارا به انقلاب خیانت کنند و تصمیم پیشگام مانند حزب سوسیال

در  هایشگذاریدوم و سیاست انترناسیونالبگیرند از جنگ جهانی اول حمایت کنند. 

 عمل فروپاشیدند.

کارگران انگلیسی در زمان مارکس و کارگران آلمانی در زمان در آخر مشخص شد  

توانستند در مبارزه برای سوسیالیسم نقش پیشگام ایفا کنند. روشن بود که لنین نمی

های کارگری در کشورهای امپریالیستی تحت کنترل احزاب کارگری پیشگام و اتحادیه

ار و امپریالیسم حمایت هایی قرار داشتند که از استعمگذاریوسختِ سیاستسفت

ها، از مارکس و انگلس تا لنین، همواره در تلاش بودند پتانسیل کرد. سوسیالیستمی

ه رحمانه علیداری را به فعلیت برسانند. مبارزات طولانی و بیانقلابی علیه سرمایه

 رفته به بینش لنینیستی تبدیل شدند که به این قائل بود که انقلاب واپورتونیسم رفته

ت داری، که در آن اشرافیبار از مرکز سرمایهننخستیی سوسیالیستی نوین برای جامعه

کاری سبب امپریالیسم به محافظهبورژوازی بهکارگری قدرتمند است و کارگران و خرده

های سوسیالیستی واقعی قرن بیستم از بخش کشد. انقلابگرایش دارند، سر برنمی

ن و ی جهان )چینیافتهتر، از بخش توسعهصورت عام( و بهی اروپا )روسیهنیافتهتوسعه

دیگر کشورهای جهان سوم( آغاز شدند. کشورهای اروپای غربی از لحاظ نیروهای مولد، 

ه طور کهمان–های انقلابی گذاریترین کشورها بودند، اما از لحاظ سیاستپیشرفته

افتاده و آسیا پیشرفته قباروپا ع -خلاصه کرد ۰۹۰3شکلی درخشان در سال لنین به

طلبی در جهان سوم و در پی آن، تضعیف های سوسیالیستی و استقلالبود. انقلاب

ستی ی امپریالیهای انقلاب سوسیالیستی در هستهشرطامپریالیسم، طبیعتاً پیش

دون، کمونیستی تا دوران مائو تسه انترناسیونالاز زمان انترناسیونالیست شدند. چپ می



 امپریالیسم متأخرایدئولوژی  22 

های گذاری، سیاست۰۹۹۱ی که در اواخر دههکرد تااینمصرّانه از این خط پیروی می

 شان کردند.دوم شروع به دستیابی دوباره به شکوه سابق انترناسیونال

 

های روایت آیا آن کشور نیز امپریالیستی نیست؟ تناقض

 «امپریالیسم جدید»
شروع شد؛ اما  ۰۹۹۱ی های امپریالیسم، از اواخر دههی بحثستردهناپدید شدنِ گ

ها سبب بحران اقتصادی جهانی کنونی، این بحثویکم، خصوصاً بهبا آغاز قرن بیست

 ۰اند. پژوهش مهمی در باب امپریالیسم متأخر یا امپریالیسمِ آربیتراژدوباره پدیدار شده

اخیراً توسط سمیر  ۲یافته،مالِی تعمیم-ی انحصارینیروی کار جهانی تحت سرمایه

منتشر شده  ۹پرابهات پاتنایک و اینتان سوئاندی ۱یوتسا پاتنایک، 3امین، جان اسمیت،

گرایان تأثیرگذار همچون هارت، نگری و هاروی، به همه، بسیاری از چپبااین (۱8)است.

امه اد« جدید امپریالیسم»های ی سابق در بحثکارانهبازتولید ژئوپولتیک محافظه

دهند؛ ژئوپولتیکی که برای مدت مدیدی کنار گذاشته شده بود اما اکنون نونوار شده می

 است.

کنند امپریالیسم اظهار می ۹،«امپراتوری»شان عنوان مثال، هارت و نگری، در کتاببه 

 بایست آن را در آخر پارهپوشانَد که سرمایه میپوشی را به تنِ سرمایه میواقع تنگبه

ی تز برنشتاین/ وارن/ برنر مبنی بر روزشدهی بهاین استدلال در اساس نسخه (۱۹)کند.

–امپراتوری  داری به فراتر از فاز امپریالیسم گام نهاده واین دیدگاه است که سرمایه

گزین امپریالیسم جای -۹شده و قلمروزداداریِ جهانیِ افقی، تمرکززداییسرمایه

                                                      

۰ arbitrage 
۲ generalized 
3 John Smith 
۱ Utsa Patnaik 
۹ Intan Suwandi 
۹ Empire 
۹ deterritorializing 
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ی اشاره کرد، کتاب هارت و نگری نسخه ۰گونه که جان بلامی فاسترهمان (۹۱)شده.

گذاری خارجی ایالات متحده را در است که سیاست« پایان تاریخ»چپی روایت دست

 (۹۰)نی گنجانده.اصطلاحات مارکسی و پسامدر

ها اند. آنشان را بر شهودات تجربی بنا نکردههارت و نگری، برخلاف وارن، استنتاجات 

و با این  ۰۹۰۱ی در بخشی از کتاب با بازتفسیر مباحثه بین لنین و کائوتسکی در دهه

 امپریالیسم کائوتسکی بیش از دیگر موارد، در خط-کننده که تز اولترااستدلال گمراه

ن کنند لنیها همچنین ادعا میکنند. آنآثار مارکس بوده، تئوری امپریالیسم را رد می

امپریالیسم کائوتسکی موافق بوده، هر چند در -در اساس از لحاظ تحلیلی با روند اولترا

. از ی متفاوتی رسیده استکه واکنش انقلابی باید چگونه باشد به نتیجهخصوص این

اهِی ضمنی واقعی در آثار لنین، بین انقلاب کمونیستی جهانی نظر هارت و نگری، دور

 (۹۲)امپریالیسم( بوده است.-و امپراتوری )نامی جدید برای اولترا

داری جهانی پایداری پدید خواهد آمد، آنگاه اگر لنین موافق بود که در آینده، سرمایه 

م امپریالیس-ت از تحقق اولتراای در راستای ممانعهای متعاقب، اقدامات مذبوحانهانقلاب

 امپریالیسم»بر کتاب نیکولای بوخارین،  ۰۹۰۹آمدند. زمانی که لنین در سال نظر میبه

هایش در باب ترین نوشتهنوشت، هنوز قطعیگفتار میپیش« و اقتصاد جهانی

-اولترا تیآمدهای اپورتونیسامپریالیسم را به پایان نرسانده بود؛ بنابراین عمدتاً به نقد پی

پردازی فاز صراحت نظریهکه لنین بهبااین (۹3)پرداخت.امپریالیسم کائوتسکی می

داد که چنین داری پس از امپریالیسم را رد نکرده بود، اما تذکر میجدیدی از سرمایه

، زمانی که ۰۹۰۹گردانی از مسائل جاری است. در سال معنای روینگاهی، در عمل، به

-وضوح امکان ظهور اولترارا نوشت، به« داریی سرمایهرین مرحلهامپریالیسم: بالات»

داری ی سرمایهی او ناموزونیِ توسعهعقیدهامپریالیسم در آینده را مردود دانست؛ زیرا به

 (۹۱)دند.شو قدرت نسبیِ متغیر، مانع از هر شکلی از ائتلاف، اتحاد یا امپراتوری پایدار می

تری از تز برنشتاین/ وارن/ برنر ی ضعیفی نسخهه عرضههاروی و دیگران دست ب 

ها، شاید همچنان امپریالیسم و انتقال مازاد از پیرامون به هسته در اند. از منظر آنزده

                                                      

۰ John Bellamy Foster 
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داری، یا هسته همواره اعضای جدید ی پیشرفت سرمایهواسطهبهجریان باشد، اما 

کوس شود. برای نمونه، هاروی اعتقاد تواند معی هسته و پیرامون میپذیرد یا رابطهمی

مقدار زیادی معکوس های اخیر بهدارد مکیدن ثروت خالص از شرق توسط غرب در دهه

و امپریالیسم، نقد  ۰استثمارابراسمیت، بر مبنای اثر خود او در باب  (۹۹)شده است.

خ به این هاروی در پاس (۹۹)سترگی از انکار امپریالیسم از سوی هاروی ارائه کرده است.

داری نقد، ادعا کرد تئوری مارکسی سنّتی )ایستا و صلب( برای درک پیچیدگی سرمایه

شده توسط هاروی، در اساس دادوستد مازاد یا رشد در روش ارائه (۹۹)ناکارآمد است.

دّی شود. این نگاه تا حتر تولید ناخالص داخلی شاهدی بر امپریالیسم تلقی میسریع

معنای رشد سریع یا گرایانه است؛ زیرا امپریالیسم بهلنگرانه و تقلیسطحی

ی بین هسته و مابقی جهان آوردهای حاصل از صادرات نیست، بلکه به رابطهدست

دانیم، هرازگاهی ممکن است مستعمرات یا جوامع خوبی میطور که بهاشاره دارد. همان

برای مثال، جامائیکا  دست بیاورند؛پیرامونی مازاد عظیمی را از طریق دادوستد به

چنین بوده است. از نظر نرخ رشد درآمد، کشورهایی همچون داری اینسبب بردهبه

ی درآمد ناخالص داخلی ، نرخ رشد سرانه۰۹۱۱تا  ۰8۹۱های لهستان یا شیلی بین سال

درصد بیشتر از نرخ رشد بریتانیا یا فرانسه طی این  ۰۱۱اند، که تقریباً دو درصد داشته

 (۹8)ی امپریالیسم است.فاز اولیه

با گسترش  ۲ی سیاسی قلمروبنیادهاروی امپریالیسم را همجوشی متناقض یک پروژه 

کند. بخش اول تعریف به منطقی قلمرویی اشاره داری در فضا و زمان تعریف میسرمایه

 ۱که بخش دوم به نگرشی انتشارگرایانهرتاریخی است؛ حال آنو غی 3دارد که انتزاعی

در درک هاروی از  ۹مسطحیداری سیالِ جهانکند. سرمایهداری دلالت میسرمایه رب

                                                      

۰ superexploitation 
 با نرخ بالاتر از نرخ متوسط جهانی.استثمار 
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پیرامون یا انتقال -ی مرکزای به رابطهنامد، بدون اشارهمی« امپریالیسم جدید»چه آن

 (۹۹)دازان انترناسیونال دوم است.پروبیش همان درک وارن، برنر و نظریهمازاد، کم

سادگی هر تغییر تواند بهی شروع است که هاروی میخاطر این نقطهخصوص بهبه

های صنعتی را تغییر مرکز امپریالیسم تلقی کند. برای مثال، هاروی جغرافیایی فعالیت

ور طانهم–که داند، بااینامروزه آسیای شرقی را نیروی امپریالیستیِ در حال ظهور می

اش، از انتقال قدرت به کشورهای های اولیهاز زمان انتشار نوشته -که اسمیت متذکر شد

 (۹۱)گفت.شده همچون هند، مصر و مجارستان سخن میتازگی صنعتیاصطلاح بهبه

صورت صریح یا ضمنی، چین را قدرت ها )شامل بحث هاروی( بهبسیاری از این بحث 

دانند که حتا در برخی موارد با ایالات متحده رقابت امپریالیستی در حال ظهوری می

فارغ از اختلافات -ها کاران و لیبرالای مُد شده است که محافظهکند. امروزه تا اندازهمی

اصطلاح امپریالیسم چین توافق داشته باشند. ایستادن در برابر بهبر سر  -شانحزبی

اش بر های رسمیی ایالات متحده نیز در اعلامیهجالب است که وزارت امور خارجه

ی آشفتن و تحریف این اجماع نامأنوس، خود نتیجه (۹۰)امپریالیسم چین تأکید دارد.

 است. ۰۹۹۱ی ی امپریالیسم از دههمسأله

 آخر مستلزم انتقالتر بررسی کنیم. امپریالیسم دستازه دهید مورد چین را دقیقاج 

رغم رشد سریع، در موقعیتی مازاد از پیرامون به مرکز امپریالیستی است. چین، علی

در پژوهشی جامع نشان  ۰مینکی لی قرار نگرفته که چنین سودهایی را استخراج کند.

ای استعماری با برخی از صادرکنندگان مواد خام دست دهد که گرچه چین به رابطهمی

داری ای که به کشورهای هسته در نظام جهانی سرمایهیافته، اما در کل، ارزش اضافی

بهترین  (۹۲)کند.دهد بسیار بیشتر از مقداری است که از پیرامون دریافت میانتقال می

 داری است.پیرامونی در نظام جهانی سرمایهصیف برای چین، کشوری نیمهتو

را بازی  ی امپریالیستیپیرامونی، بیشتر نقش مکمل هستهعنوان کشوری نیمهچین به 

درآمدتر در رقابت ی صادرات، بیشتر با کشورهای کمکند تا رقیب. چین در زمینهمی

های مشابه در ایالات شان با مهارتتر از همتایاناست. درآمد کارگران در چین بسیار کم

                                                      

۰ Minqi Li 
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و فاستر،  ۰شان کاهش یافته. سوئاندی، آر. جمیل جونامتحده است؛ هر چند اختلاف

، ۲۱۰۱و  ۰۹۹۹های اند که بین سالنشان داده ۲هاستانده-بنابر پایگاه جهانی داده

کار در ایالات متحده های واحد های واحد نیروی کار در چین، چهل درصد هزینههزینه

این تفاوت، مبنای  (۹3)های اخیر افزایش ملایمی داشته است.که در سالباقی مانده؛ بااین

 دهد.ی نابرابر را تشکیل میآربیتراژ نیروی کار جهانی و مبادله

گذاری ی چین نظر بیندازیم. خروجی سرمایهتوانیم به صدور سرمایههمچنین می 

بوده؛  3ی ناخالصدرصد تشکیل سرمایه ۹/۰، ۲۱۰۹در سال  مستقیم خارجی چین

گذاری، به ی این سرمایهبخش عمده (۹۱)درصد بوده است. ۹که میانگین جهانی درحالی

اختصاص یافته که یا فرار سرمایه بوده، یا  ۱های مالیاتیکنگ و بعضی از گریزگاه هنگ

بازگردانده شده است.  ۹ی چینی خارجی دوباره به سرزمین اصلعنوان سرمایهبه

های خارجی عظیمی انباشته؛ اما نزدیک به نیمی های اخیر داراییکه چین در سالبااین

را تشکیل داده که در اصل ادای احترام چین به  ۲۱۰8از آن، ذخایر خارجی در سال 

 (۹۹)است. ۹«ضرب پولامتیاز »امپریالیسم ایالات متحده از طریق پرداخت برای 

ممکن است برخی ادعا کنند گرچه چین امروزه امپریالیستی نیست، اما احتمال دارد  

در آینده چنین شود. این نگاه احتمالاً بیش از حد به ظرفیت امپریالیسم دلگرم است 

اش جذب کند. تواند چنین جمعیت زیادی را در هستهپندارد امپریالیسم میکه می

ی هدهندمعنای افزایش تکانامپریالیسم فرضی چین بهگونه که لی اشاره کرد، همان

                                                      

۰ R. Jamil Jonna 
۲ World Input-Output Database 
3 gross capital formation 
۱ tax havens 
۹ mainland China 
۹ seigniorage privilege 
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م.[ است، که هم از نظر اقتصادی و هم از نظر –انتقال مازاد از پیرامون ]به مرکز 

 (۹۹)بعید است تحقق بیابد. ۰شناختیبوم

چینی، در اکثر موارد، خودآگاهند که از تقسیم کار فعلی در اقتصاد جهانی  ۲نخبگان 

این اجماع نظر  (۹۹)اند و به حفظ وضع موجود تمایل زیادی دارند.بردهمنفعت بسیاری 

 رهبریشود بیش از دیگران از نظم جهانی تحتمیان نخبگان چینی اغلب باعث می

 ایالات متحده دفاع کنند.

که با تلاش هارت، نگری و –ی تز برنشتاین/ وارن/ برنر طور خلاصه، هر دو نسخهبه 

داری جهانی دادن درکی بهتر از سرمایهدستدر به -اندها افتادهنهاروی بر سر زبا

های ها، مبارزات ضدامپریالیستی به کشمشند. از منظر این نظریهاناتوان

ها نشان از احیای تر، این نظریهاند. از این مهمجوش خوردهامپریالیستی بینا

ی چپ زدهم در اعماق اندیشههای انترناسیونال دوم دارند که از قرن نوگذاریسیاست

 دموکراتیک نفوذ کرده بودند.و سوسیال

 

 کندانترناسیونال دوم تلافی می
اگر بگوییم برخی از کشورها امپریالیستی نیستند، لزوماً از وضع موجود یا مناسبات 

دلالت دارد که انتقال مازاد و ایم؛ بلکه این بدان اجتماعی در این کشورها دفاع نکرده

است و  تر کردهاستثمار امپریالیستی، تضادهای این کشورهای غیرامپریالیستی را ژرف

ی کارگر، گشایشی ی بهداشت و آموزش طبقهه در زمینهحتا رفع نیازهای اولی

ات هایی که طبقویژه آنبه–طلبد. کشورهای مشخصی در جهان سوم سوسیالیستی می

هایی که از میراث انقلابیِ تر هستند و همچنین آنتر و نالایقشان ضعیفحاکم

ر را پریالیستی معاصی ضعیف بالقوه در نظام امتوانند حلقهمی -داری برخوردارندریشه

تشکیل دهند. در چنین کشورهایی، مبارزات مردم علیه امپریالیسم ایالات متحده 

 واقعیت دارد و بالقوه انقلابی است.

                                                      

۰ ecologically 
۲ elites 
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ی مارکسیستی گرایان دست به انکار یا انصراف از نظریهزمانی که بعضی از چپ 

ل واپاشی و انگلی دیده که نظامی در حاجای آنداری بهزنند، سرمایهامپریالیسم می

ها نپایان است. بنابراین، آآید که گویی بیچشم میای بهتکامل سرزندهشود، نظام روبه

جایی که توانند پتانسیل انقلابی در اکثر نقاط جهان را دریابند. از آناغلب نمی

نظر هنیافتنی بکلی دستناپذیر و سوسیالیسم و کمونیسم بهداری شکستسرمایه

های انترناسیونال دوم در این جوّ عمومیِ گذاریآیند، جای تعجب ندارد که سیاستمی

 یأس و نومیدی نفوذ کنند. 

های معاصر انترناسیونال دوم از دو خط فکری مکمل یکدیگر تشکیل گذاریسیاست 

شود بهترین سناریوی جهان، آن داری، استدلال میشود. یکم، بنابر دیرپایی سرمایهمی

لحاظ ، به«بهتر»جا منظور از داری بهتری داشته باشیم. در اینست که سرمایها

همچون آزادی تجمعات، آزادی مطبوعات، نظام انتخاباتی چندحزبی،  معیارهایی است

داریِ مرکز ی سرمایهحراست از مالکیت خصوصی و دیگر خصایصی که در جامعه

)دوباره(، گسترش و تقلید از  خورند. زمانی که ترقیچشم میامپریالیستی به

سرعت با به« مترقیان»شود، داری ایالات متحده و اروپای غربی تعریف میسرمایه

ت پیرامونی همدسشان به کشورهای پیرامونی و نیمههای امپریالیستی در حملاتدولت

الیسم یپردازان انترناسیونال دوم از اساس با استعمار و امپرگونه که نظریهشوند. همانمی

ها در جهان ها و تغییررژیمهای امروزی نیز از اساس با تحریممخالفت نکردند، لیبرال

کنند که اغلب ادعا می–ی اصلی بسیاری از این نویسندگان سوم مخالف نیستند. دغدغه

اصطلاح هب داریِداری، بلکه سرنگونی سرمایهنه سرنگونی سرمایه -مارکسیست هستند

 شود.استفاده می« نامتمدن»ی جای جامعهعبیری امروزی که بهاقتدارگرا است؛ ت

کز ی امپریالیسم متمرهای معاصر انترناسیونال دوم بر مسألهگذاریدومین خط سیاست 

است. چنانچه مانند بعضی از نویسندگان، چین را جزء کشورهای مرکز امپریالیستی 

 داری، کابوسیی فازی از سرمایهثابهمحساب بیاوریم، آنگاه قطعًا امپریالیسم بهبه

گزینی واقعی وجود ندارد، انتخاب جایی که جاینظر خواهد آمد. از آنپایان بهبی

ای بهتر از این کابوس منطقی خواهد بود. نویسندگان معاصر مانند هاروی نیز، نسخه

ریالیسم پشد، از یک اممثل برنشتاین که بین امپریالیسم خوب و بد تمایز قائل میبه

 کنند.داری میشده جانببهترِ اصلاح
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تری هم هست، اما بنا نهادنِ یک نیو های رادیکالحلکند گرچه راههاروی استدلال می 

المللی، جدید تحت هدایت ایالات متحده و اروپا، هم در داخل و هم در مقیاس بین ۰دیل

رود که او تا جایی پیش می کند. بدین ترتیب،یقین برای نبرد کنونی کفایت میبه

لاف ترجیحاً از طریق نوعی ائت»را توجیه کند که « تریخیرخواه "نیو دیلی"امپریالیسم »

بینی تر آن را پیشها پیشداری حاصل شود که کائوتسکی مدتهای سرمایهبین قدرت

تر از زعم هاروی، این امپریالیسم نیو دیلی، از قرار معلوم ملایمبه (۹8)«.کرده بود

 نهند.کاران پیش میامپریالیسم مذمومی خواهد بود که نومحافظه

ای افزایش بوده و تصادفی نیست که در مصاحبهکاری هاروی روبهاز آن پس، محافظه 

کند. هاروی در این مصاحبه خصوصی را ابراز می، نگرش ضدانقلابی به۲۱۰۹در اواخر 

 گوید:ست که شکست بخورد؛ او میتر از آن اکند سرمایه بزرگاذعان می

توانیم وضعیتی را تصور کنیم که جریان سرمایه را متوقف کرده باشیم، نمی»

زیرا اگر جریان سرمایه را متوقف کنیم، هشتاد درصد جمعیت جهان بلافاصله 

جایی در خواهند ماند و نخواهند توانست از گرسنگی خواهند مرد، در جابه

گونه زتولید کنند. بنابراین، ممکن نیست از پسِ هیچشکلی مؤثر باخود را به

امان به انباشت سرمایه بربیاییم. پس آن نوع خیالی که شاید در ی بیحمله

ره در ها و غیها، کمونیستخیالی که زمانی سوسیالیست–سر پرورانده باشید 

پروراندند که خیلی خب، عالی است، ما احتمالًا در سر می ۰8۹۱سال 

 -یمکلی متفاوت بیافرینداری را نابود کنیم و چیزی بهیم نظام سرمایهتوانمی

 (۹۹)«اکنون ناممکن است.این هم

ل گرایان، مقاومت داخلی محتمها و بسیاری از چپبا تسلط این گونه تفکر میان لیبرال

جاری  ویژه مناقشاتدر برابر دولت امپریالیستی ایالات متحده کاهش یافته است. این به

کند. جالب است که تصویر چینِ در حال ظهور، ین ایالات متحده و چین را روشن میب

های مختلفی، هم در چین امپریالیسمِ )نه هنوز کاملاً متمدنِ( چین، آب به آسیاب گروه

                                                      

۰ New Deal 

روزولت بین دو جنگ های عمومی و اصلاحات رفاهی که توسط دولت گذاریای از سیاستمجموعه

 جهانی در ایالات متحده اعمال شد.
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های ناسیونالیستی چینی در هاست که رسانهریزد. سالو هم در ایالات متحده می

ی هجویی طبقچنین تلاش کنند از مبارزهتا این زنندخصوص چین قدرتمند بلوف می

گرایان چینی به این ادعاهای ناسیونالیستی نقدهای تندی دارند. کارگر بکاهند. اکثر چپ

در همین حین، جریان اصلی ایالات متحده و جناح راست با موفقیت توانسته است بر 

قصد هه بیاورد. این دیدگاه بمبنای پروپاگاندای چین امپریالیستی، برای اَعمال خود توجی

ی کارگر ایالات متحده، با مقصر نشان دادِن چین برای هر چیز و تباه کردن طبقه

ود. حتا رکرده و تاریخ ضدکمونیستی به کار میگیری نژادپرستیِ عمیقاً ریشهکاربه

شمن دشکلی غیرانتقادی بر این باورند که چین امروزه به گرا نیز بهبعضی از ناظران چپ

گیری اتحادی ی کارگر جهانی تبدیل شده است. ما شاهد شکلی یکِ طبقهشماره

های ارتجاعی گذاریی سیاستی امپریالیستی زیر سلطهمقدس در ایالات متحده

 انترناسیونال دوم هستیم.

تواند های امپریالیسم تنها مینشینی از تحلیلپرابهات پاتنایک هشدار داد که عقب 

گیری جناح راست در کشورهای هسته و جنوب جهانی باشد که بذر نای قدرتمعبه

ی پاشد. حال که به دههرا می ۰هراسیهای نژادپرستی، بنیادگرایی و بیگانهجنبش

 ود.ششکلی فزاینده به واقعیت نزدیک مینهیم، این بینش عمیق بهگام می ۲۱۲۱

اگر چپ  (۹۱)گذرانَد.ای تاریخی را از سر میچپ )غربی( در مرکز امپریالیستی، لحظه 

با سنّت ضدامپریالیستی پیوندی دوباره برقرار نکند و به تحلیلی سنجیده از امپریالیسمِ 

ازپیش ی آینده بیشگرفته در دوران نولیبرالی دست نیابد، احتمالاً در یکی دو دههشکل

ی ما این ی حیاتی برای همهنشینی خواهد کرد. مسألهاش عقبانقلابی یاز گذشته

 های مارکس متأخر، لنین و مائو.است که از انترناسیونال دوم پیروی کنیم یا از سنّت

 

 یای است از مقالهمتن حاضر ترجمه

The Ideology of Late Imperialism 
(The Return of the Geopolitics of the Second International) 

 . پیوند با متن اصلی:Zhun Xuقلم به 

                                                      

۰ xenophobic 
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 ها:یادداشت

)نوامبر  ۹ ی، شماره۱۲ ویویری، مانتلآمد؟ سمیالیچه بر سر امپر ک،یتنااپرابهات پ -۰

 .۰-۹(: صص۰۹۹۱
(؛ آندره گوندر ۰۹۹۹ و،یویری: نشر مانتلورکیوی)ن رشد یاسیاقتصادسپل باران،  -۲

عصر مگداف،  ی(؛ هر۰۹۹۹ و،یویری: نشر مانتلورکیوی)ن یافتگینتوسعه ی، توسعهفرانک
 نابرابر یمبادلهامانوئل،  یریآرگ(؛ ۰۹۹۹ و،یویری: نشر مانتلورکیوی)ن سمیالیامپر

)نیویورک:  انباشت در مقیاس جهانیسمیر امین،  (؛۰۹۹۲ ،ریویومانتلی: نشر ورکیوی)ن

: ورکیوی)ن یدارهیسرما یاقتصاد جهان ن،یامانوئل والرشتا (؛۰۹۹۱ریویو، نشر مانتلی

)واشنگتن  قایآفر یماندگاروپا و عقب ،ی(؛ والتر رادن۰۹۹۹ ج،ینشر دانشگاه کمبر

 (.۰۹8۰: نشر دانشگاه هاوارد، یسید

 آمد؟ سمیالیچه بر سر امپر ک،یتنااپرابهات پ -3
 (.۰۹۹3) 8۰ ویویرولفتین ،دارانههیسرما یسازیو صنعت سمیالیامپروارن،  لیب -۱

 ،یافتگینتوسعه یدر برابر افسانه یافتگیتوسعه یافسانهامانوئل،  یریآرگ -۹
 .۹۰-8۲(: صص۰۹۹۱) 8۹ ویویرولفتین

 یهاو تناقض سمیالیامپرپتراس، و رابرت رودز،  مزیج کل،یمامک پیلیف -۹
 .83-۰۱۱(: صص۰۹۹۱) 8۹ ویویرولفتین ،یافتگیتوسعه

 یغلبه هیعل یتوسعه و تز وارن: استدلالات یهینظر یدرباره لر،یاست دیوید -۹
(: ۰۹8۹) 3 ی، شماره۹جامعه و فضا : ید یزیرو برنامه ستیزطیمح ،سمیاکونوم

 .۲۹3-8۲صص

 ،یتیاسم-نو سمیبر مارکس ی: نقدیدارهیسرما یخاستگاه توسعهرابرت برنر،  -8
 .(۰۹۹۹) ۰۱۱ ویویرولفتین

https://monthlyreview.org/2021/03/01/the-ideology-of-late-imperialism/
https://monthlyreview.org/2021/03/01/the-ideology-of-late-imperialism/
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، ۰۱علم و جامعه  ،یدارهیبه سرما سمیگذار از فئودالداب،  سیو مور یزیپل سوئ -۹

 .۰3۱-۹۹(: صص۰۹۹۱) ۲ یشماره

 یکِاثر پروفسور اچ «یدارهیبه سرما سمیگذار از فئودال»بر  یاهیحاش ،یزیپل سوئ -۰۱
 .۰۹8-۹۱(: صص۰۹۹3) ۲ یشماره ،۰۹علم و جامعه  ،یتاکاهاش

 ۱ ی، شماره۰۹علم و جامعه  ،یدارهیبه سرما سمیگذار از فئودال لتون،یه یرادن -۰۰

 .3۱۱-۱8(: صص۰۹۹3)

است. به  نظرهم یلیتحل سمیبا مارکس شیبرنر کماب اعتقاد دارد کتیپرو سیلوئ -۰۲

در  او وب یصفحه درآن  یاسیتز برنر و بستر س یاو درباره دیمف اریبحث بس

columbia.edu دیمراجعه کن. 

 .۹۱-۹۹(: صص۰۹۹8) ۰۱8 ویویرولفتی، نبر برنر یاهیحاش ،یزیپل سوئ -۰3

(: ۰۹۹۱) ۱ ی، شماره۲۹ دوپی، آنتدر تونل زمان برنررابرت بلات،  مزیج -۰۱

 .3۹۰-۹۱صص

مطالعات  ینامهفصل ،نیوالرشتا-برنر یمباحثهرابرت دنمارک و کنت توماس،  -۰۹

 .۱۹-۹۹(: صص۰۹88ا ) ی، شماره3۲ یالمللنیب

 .رابرت برنر در تونل زمانبلات،  -۰۹

: ستوننی)پر مدرن یاقتصاد جهان تکویناروپا و  ن،یبزرگ: چ ییواگراکنت پامرانز،  -۰۹

 (.۲۱۱۱ نستون،ینشر دانشگاه پر

 یادر اروپ یاقتصاد یو توسعه یزراع یساختار طبقاتنمونه، به رابرت برنر،  یبرا -۰8
 نی. ادیمراجعه کن 3۱-۹۹(: صص۰۹۹۹) ۰ ی، شماره۹۱گذشته و حال  ،یشاصنعتیپ

ه، نمون یبرا. ستین مانندیب اروپامدار نژادپرستانه و یهانوشته انینوع استدلال م

 یهانسان، و توسع یکیتنوع ژنت ،«قایخارج از افر» یهیضفرکامرول اشرف و اودِد گالور، 
. در ۰-۱۹صص(: ۲۱۰3) ۰ ی، شماره۰۱3 ویویر کیاکونوم کنیامر ،یقیتطب یاقتصاد

 یطبقات یمبارزه نیگزیجا یکیو فقط تنوع ژنت یرویقاعده پ نیاز هم قاًینوشته دق نیا

نوع ت کهیدرحال ؛شده ترمک بار( سبب اعتهاییقای)افر ادیاز حد ز شیتنوع ب. شودیم

. در ادامه استدلال شده استتر منجر کم ی( به نوآورکایامر انیاز حد کم )بوم شیب

موفق شدند از  ،یکیدرست تنوع ژنت زانیبرخوردار از م یهاییایتنها اوراس شودیم

 .رندیبگ یشیپ انیجهان
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 رابرت برنر در تونل زمان.بلات،  -۰۹

 .نیوالرشتا-برنر ی، مباحثهدنمارک و توماس -۲۱
 .توسعه و تز وارن یهینظر یدرباره تر،یاسل -۲۰

محمد  ی]ترجمه .ستیکمون فستی، مانانگلس فریدریشکارل مارکس و  -۲۲

 م.[-پورهرمزان 

 ۰۲آثار مارکس و انگلس، جلد  منتخب، بر هند ایتانیبر تیحاکمکارل مارکس،  -۲3

 .۰۲۹-33(، صص۰۹۹۹ ،یالمللنیناشران ب ورک،یوی؛ بازنشر: ن۰8۹3)

 ۲۲لد ج ن،یآثار لن منتخب، دوم ونالیانترناس یو فروپاش سمیاپورتون ،نی. لنای -۲۱

 .۰۱8-۲۱(، صص۰۹۹۱ ،پروگرس ؛ بازنشر: مسکو، نشر۰۹۰۹)

 و جوامع سمیونالیناس ت،ی: قومیرامونی، مارکس در باب جوامع پاندرسون نیکو -۲۹
که همان  یبا متفکران ییآشنا ی(. برا۲۱۰۱ کاگو،ی: نشر دانشگاه شکاگوی)ش یرغربیغ

 سمینالویناس س،یوی. دیب سی: هوردیآثار مراجعه کن نیاند، به اتز اندرسون را ارائه کرده
 ،ی؛ اِرل اوفار۹۹-۹3(، صص۰۹۹۹ و،یویریمانتل نشر: ورکیوی)ن سمیالیو سوس

 ۰۱ ی، شماره۲۲ ویویریمانتل ،پوستاناهیس یخواهیو آزاد سم،یونالیناس سم،یمارکس

، 3۱ ویویریمانتل ،یافتگینمارکس و توسعه ،ی؛ کنزو مور۰8-3۱(: صص۰۹۹۰)مارس 

باب  درمارکس نظر کومار گوش،  یتی؛ سون3۲-۱۲(: صص۰۹۹۹ لی)آور ۰۰ یشماره
فاستر،  ی؛ جان بلام3۹-۹3(: صص۰۹8۱ هی)ژانو 8 ی، شماره3۹ ویویریمانتل، هند

(: ۲۱۱۱آگوست -هیی)ژو 3 ی، شماره۹۲ ویویریمانتل ،سمیونالیمارکس و انترناس

 .۰۰-۲۲صص

 ۱۹آثار مارکس و انگلس، جلد  منتخب چیمارکس به ورا زالوسکارل مارکس،  -۲۹

 .۹۰(، ص۰۹۹۲ ،یالمللنی: ناشران بورکیوی)ن

جلد  آثار مارکس و انگلس، منتخب ،یانگلس به کارل کائوتسکانگلس،  فریدریش -۲۹

 .3۲۱-۲3، صص۱۹

و  آثار مارکس منتخب ،یستیکمون یهیاتحاد خیتار یدربارهانگلس،  فریدریش -۲8

 .3۰۲-3۱(، صص۰۹۹۱ ،یالمللنی: ناشران بورکیوی)ن ۲۹انگلس، جلد 

 .یستیکمون یهیاتحاد خیتار یدربارهانگلس،  -۲۹
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آثار مارکس  منتخب، و آگوست ووت ریما دیگفریک. مارکس به سکارل مارکس،  -3۱

 .۱۹۰-۹۹(، صص۰۹88 ،یالمللنی: ناشران بورکیوی)ن ۱3و انگلس، جلد 

 راستی، و۰8۹۲، کارگر در انگلستان یطبقه تیوضع شگفتاریانگلس، پ شیدریفر -3۰

(، ۰۹۹۱ ،یالمللنی: ناشران بورکیوی)ن ۲۹انگلس، جلد  آثار مارکس ومنتخب  ،یسیانگل

 .۲۹۹-۹۹صص

 ۱۹آثار مارکس و انگلس، جلد  منتخب، ، انگلس به آگوست ببلانگلس شیدریفر -3۲

 .۹۲-۹۹(، صص۰۹۹۹ ،یالمللنی: ناشران بورکیوی)ن

 ، انگلس به آگوست ببل.انگلس -33

 ن،یار لنآث منتخب، در اشتوتگارت یالمللنیب یستیالیسوس یکنگره ن،ی. لنیا -3۱

 .8۲-۹3(، صص۰۹۹۲ ،ی)مسکو: ناشران ترق ۰3جلد 

-۰۹۰۱در آلمان  یستیالیسوس سمیالی: امپریو امپراتور سمیونیزیروراجر فلچر،  -3۹
 .۰۱(، ص۰۹8۱ ن،ی)لندن: جورج الن و آنو ۰8۹۹

 : رشد انشقاق بزرگ۰۹۱۹-۰۹۰۹ ،یآلمان یدموکراسالیسوسکارل شورسک،  -3۹

 .۲۹-۲۹و صص ۰۹( ص۰۹83: نشر دانشگاه هاروارد، یاام ج،ی)کمبر

 .۲8ص ،یو امپراتور سمیونیزی، روفلچر -3۹

 یمستعمرات یکتابخانه؛ جان شورت، 3۱-3۱صص ،یو امپراتور سمیونیزیروفلچر،  -38
 خی، تار۰8۹۱-۰۹۰۱ گ،یپزیکارگر در لا یو طبقه سمیالی: خوانندگان امپریعام افراد

 .۱۱۹-۹۹(: صص۲۱۱3) ۱ ی، شماره۲۰آلمان 

 .۰۹۹ص ،یو امپراتور سمیونیزیروفلچر،  -3۹

 .۰۹۹ص ،یو امپراتور سمیونیزیروفلچر،  -۱۱

 .در اشتوتگارت یالمللنیب یستیالیسوس یکنگره ن،یلن -۱۰

 .در اشتوتگارت یالمللنیب یستیالیسوس یکنگره ن،یلن -۱۲

؛ شورسک، در اشتوتگارت یالمللنیب یستیالیسوس یکنگره ن،یلن -۱3

 .8۱ص ،یآلمان یدموکراسالیسوس

 .8۱ص ،یآلمان یدموکراسالیسوسشورسک،  -۱۱

 .در اشتوتگارت یالمللنیب یستیالیسوس یکنگره ،نیلن -۱۹

 .8۹ص ،یآلمان یدموکراسالی، سوسشورسک -۱۹



 

 
 

 بابک جعفریی / ترجمهزان شو 35

 .8۹-8۱صص ،یآلمان یدموکراسالیسوسشورسک،  -۱۹

 و قانون ارزش مارکس ،یانحصار یمال یهیمدرن، سرما سمیالیامپر ن،یام ریسم -۱8

ر د یاهینظر ک،یو پرابهات پاتنا کیپاتنا وتسای(؛ ۲۱۰8 و،یویری: نشر مانتلورکیوی)ن
در  سمیالیامپر ،تی(؛ جان اسم۲۱۰۹ ا،ی: نشر دانشگاه کلمبورکیوی)ن سمیالیباب امپر

ارزش:  یرهیزنج ،یسوئاند تانین(؛ ا۲۱۰۹ و،یویریمانتل شر: نورکیوی)ن کمیوستیقرن ب
 (.۲۱۰۹ و،یویری: نشر مانتلورکیوی)ن دیجد یاقتصاد سمیالیامپر

(، ۲۱۱۱: نشر دانشگاه هاروارد، جی)کمبر یامپراتورهارت،  کلیو ما ینگر ویآنتون -۱۹

 .۲۱3ص

 .xii ،یامپراتورو هارت،  ینگر -۹۱

 یره سمِیالیمتأخر: پنجاه سال پس از عصر امپر سمیالیامپرفاستر،  یجان بلام -۹۰
 .۰-۰۹(، صص۲۱۰۹آگوست -هیی)ژو 3 ی، شماره۹۰ ویویری، مانتلمگداف

 .۱۹۰و ص ۲3۱ص ،یامپراتور ،یهارت و نگر -۹۲

آثار  منتخب ن،یبوخار یکولاین نیو اقتصاد جها سمیالیامپر بر شگفتاریپ ن،ی. لنیا -۹3

 .۰۱3-۹، صص۲۲جلد  ن،یلن

، ۲۲لد ج ن،یآثار لن منتخب ،یدارهیسرما یمرحله نی: بالاترسمیالیامپر ن،ی. لنیا -۹۱

 .۰8۹-3۱۱ص

بر  یمرور ،تیبه جان اسم ی: پاسخ هارویجار تیواقع ،یهارو دیوید -۹۹

 .۲۱۰8 هیفور ۹ قا،یافر یاسیاقتصادس

 یسو از سمیالیانکار امپر ت،یجان اسم ؛کمیوستیدر قرن ب سمیالیامپر ت،یاسم -۹۹
 .۲۱۰8 هیژانو ۰۱ قا،یافر یاسیبر اقتصادس یمرور ،یهارو

 .یجار تیواقع ،یهارو -۹۹

ت بولت، رابر وتایمحاسبه شده است. به  سونیماد یپروژه یداده گاهیبر اساس پا -۹8

 یسهی: مقا«سونیماد» یزیرهیپا-بازو جان لوتن ون زاندن،  ونگ،ییانکلار، هرمن د
 یقاتیتحق ادداشتی) یبلندمدت اقتصاد یتوسعه لیوشماو شکل دیجد یدرآمدها

 .مراجعه کنید (۲۱۰8 هیژانو نگن،یخرون دانشگاه، ۰۹۱ نگنیخرون یمرکز رشد و توسعه

 .۲۹(، ص۲۱۱3: نشر دانشگاه آکسفورد، ورکیوی)ن دیجد سمیالیامپر ،یهارو دیوید -۹۹



 امپریالیسم متأخرایدئولوژی  36 

 .یهارو یاز سو سمیالیانکار امپر ت،یاسم -۹۱

 ۰۹ ،کایامر یآر. پومپئو، وزارت امور خارجه کلیما یبه نشست خبرنمونه،  یبرا -۹۰

 .دیمراجعه کن ۲۱۲۱ هییژو

 یکدهدانش ،یمقدمات یهنوشت) ؟یرامونیپمهین ای سمیالی: امپرنیچ ،یل ینکیم -۹۲

 (.۲۱۲۱ وتا،یاقتصاد، دانشگاه 

کالا و  یجهان یهارهی، زنجفاستر یجونا، و جان بلام لیآر. جم ،یسوئاند تانیا -۹3
 .۰-۲۱(، صص۲۱۰۹) ۰۱ ی، شماره۹۱ ویویریمانتل ،دیجد سمیالیامپر

، کنفرانس سازمان ملل در خصوص ۲۱۲۱ یگذارهیسرما یبر اساس گزارش جهان -۹۱

 .unctad.org ،یگذارهیدادوستد و سرما

 .نیچ ،یل -۹۹

 .نیچ ،یل -۹۹

. شده است لیتبد ریاخ یهادر سال یسازیجهان شگامیبه مدافع پ نیچن رو،نیازا -۹۹

 یکنون یمتحده در خصوص منافع جهان الاتیاوقات حتا به ا یگاه نیدولت چ

乐玉成,人民日报 نمونه، به ی. برادهدیمتحده پندواندرز م الاتیا یرهبرتحت

人民要论：牢牢把握中美关系发展的正确方向، ۹ ،یلید پلزیپ 

 .دیمراجعه کن ۲۱۲۱سپتامبر 

 .۲۱۹-۰۰صص ،دیجد سمیالیامپر ،یهارو -۹8

 ۰۹در کار،  یدموکراس ،یجهان ی: ناآرامیدارهیضدسرما یخچهیتار ،یهارو دیوید -۹۹

 .۲۱۰۹دسامبر 

 یریخط یهابا چالش زین یرامونیپمهیو ن یرامونیپ یکشورها یهاستیالیسوس -۹۱

 .طلبدیم ییمواجه هستند که بحث مجزا
 

 


