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سوسیالیسم قرن »ی سایت نقد اقتصاد سیاسی پیرامون هاپرسش مقدمه:

 وخامت وضعیت بحرانی ،است: نخست کلی حول دو موضوع متمرکزطوربه، «ویکمبیست

ی گوناگون و هامصادیق آن در عرصه ترینجهان با برشمردن شماری از مهم برحاکم 

خواه و یا ی بدیل ترقیهاویژگیی درباره ،دوم .ینولیبرالی دارسرمایه بستبن

د ی گذشته را فراگرفته و هم بتوانهام به نحوی که هم درسویکبیستسوسیالیسم قرن 

ی اولیه و حداقلی به چنین هاپاسخ یئهرسد حتی ارامی نظرهدوام باشد. بقابل

از وضعیت  یجامع بیای، قبل از هرچیز مشروط است به ارزیاپیچیدهی مهم و هاپرسش

 فهمیم. اگر درک جامع و مستدل ومی جهان و این که از مفهوم بدیل چه حاکم بر

ز مفهوم ی بحران و نیز اهاو ریشهن جهااز وضعیت و روندهای جاری در ای کنندهاقناع

لی و خطوط اصلی و مسیرک بینس طوربهباید بتوانیم ولو  بدیل داشته باشیم، قاعدتاً

عزیمت و  یگذاری کنیم. بنابراین تحلیل جامع اوضاع نقطهنشانهتقریب بهپیشروی را 

روی همین  این نوشته هم عمدتاً همین دلیل تمرکزهخواهد بود. ب هاپاسخ یراهنما

ی آن و نیزمفهوم بدیل از هابحران و واکاوی ریشه بندیصورتی مسأله و تالش برا

 رایج از آن است.  نقد منظر

در جهان مواجه هستیم ای بغرنج و پیچیده یار: ما با وضعیت بحرانی و بسچکیده

جهان و ازجمله بحران در مناسبات  که یک سوی آن بحران در نظم و مناسبات حاکم بر

بحران »ور و بحران هژمونیک است و سوی دیگرش ی بزرگ قدیم و نوظههاقدرت

وخامت بحران به  و مفهوم آن در تناسب با مختصات و مقتضیات عصرکنونی.« بدیل

ی بزرگ دارای هادرگیرشدن قدرت در معرض خطر حدی است که جهان را مجموعاً

 ینزدیک شدن جهان به نقطه و نیز شمارش معکوس خطرای قدرت هسته

داده است. چنین وضعیتی در جهان و  قرار ییوهواآبغییرات اقلیمی و ت ناپذیربازگشت

دو واقعیت مهم  یدهندهنشانم، قبل از هر چیز ویکبیستی آغازین قرن هادر دهه

 ویژهبهجهان و  ی حاکم بردارسرمایهنظام  است: اول، در وجه غالب بیالن عملکرد

مناسبات  عنوانبهخود  سازیانیجهگذشته در مسیر یامان چند دههبی وتازتاخت

 ییی و رهادارسرمایهی ضدهاجنبش جهان. دوم و در آن سو، ضعف عملکرد مسلط بر

که که  آنانی ؛کنندمی استثمارشوندگانی که علیه سیستم مسلط مبارزههای جنبشو 
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ساخته شود سازندگان آن هستند. یا به بیان  است جهانی نو با مناسباتی دیگر اگر قرار

دیگر  از سویی گذشته و هایستی دههنولیبرال مهاربیتهاجمات  مشخصاًسو از یکیگر د

نبردهای پراکنده و موضعی و دفاعی جنبش کارگری و اجتماعی و فعاالن و کنشگران 

عیوب و م ی. بنابراین ما با معادلههاضدسیستم و الجرم آشفتگی میدانی و گفتمانی آن

قاطع از آن بدون بازآرایی  واجه هستیم که عبورمای وضعیت پیچیده و آچمزشده

ه برنهاد آرایش نیروهای سرمای عنوانبهمقیاس جهانی و  میدانی متناسب و درو گفتمانی 

و  هاو مفاهیم گذشته و موجود در تناسب با واقعیت هاجهانی، و بازخوانی آموزه

ی دارسرمایه یی سامانههااندازیپوستی جهان کنونی و مختصات و هاپیچیدگی

ی دارسرمایه یی آن اعم از سویههااین بحران و ریشه بندیصورتممکن نخواهد بود. 

ه این نوشت یپیشروی و گفتمانی دغدغه ، و کنکاش پیرامون مسیرییرها یو سویه

 اند. شدههمین زمینه مطرح  که بر هاییاست و در پاسخ به پرسش

ی در قرن دارسرمایهچون بدیل  استحکام الزم به پرسشی پاسخی که واجد

مهم  ینقد و رویکردی بسنده در سه عرصه یتواند به پشتوانهمی م باشد، تنهاویکبیست

ی بشر و آزمون و هاها و ناکامیآورددستاز مسیرطی شده و  -صورت پذیرد: الف

منجر به وضعیت کنونی همچون خروجی آن شده است. یعنی  خطاهای مهمی که نهایتاً

روشنی  مستدل و بندیصورتو  بیارزیا -گذشته با تکیه بر نتیجه و برهان خلف. بنقد 

 گیریشکلدرکی از خطوط و راستای  -از شرایط و بحران کنونی حاکم بر جهان ج

 یک عنوانبه، هاچون مناسبات اجتماعی و اقتصادی و گفتمان معطوف به آنهمبدیل 

انی آرم-بیفراتجر -مقوله و مفهوم انتزاعیپراکسیس اجتماعی و در حال شدن و نه یک 

دهد می طراحی شده. درنگی بر همین سه گانه به ما نشان یچون یک پروژهو یا هم

بوده و درحقیقت بدون  که پاسخ جامع و قاطع به چنان پرسشی تا چه حد دشوار

 نیافتنی است و در بهترین حالت تنهادستگیری از عقالنیت عمومی بهرهمشارکت و 

 ارائه کرد.  ی اولیههااز آن پرداخت و طرح هاییتوان به نحو محتاطانه به گوشهمی

 مان از مفهوم بدیل و نقدسخن را از همان درک این مبنا بهتر است که آغاز بر

وقتی پای سخن از بدیل در مقیاس  شود شروع کنیم.می از آن دریافت آنچه که عموماً

 تبرانگیزی صحبمسألهموضوع ی دربارهآید، می میانآن به  قرن حاضر و نظام مسلط بر

چه آنسو به معنای ساختن تاریخ و جهانی نو و متفاوت است از کنیم که از یکمی
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ی هااقعیتو نه در خأل که بر بستر« جهانی دیگر»ایم، و از سوی دیگر کردهتاکنون تجربه 

ی هایز درکی از پتانسیلی صورت گرفته و نهاعینی و تاریخی و نقد تجارب و آزمون

و  هاموجود در وضعیت و از نیروهای اجتماعی و روندهای حامل آن، مصالح و فرصت

توانند از درون آن بجوشند و در می تهدیدها و چه بسا برآمدها و رخدادهایی که

نون در اکهمی آنها هازمینهپیش گذار باشند و احیاناًبنیانمسیرساختن تاریخ متفاوت 

وتاب و حرکت پیچجا، در جا و آنیت کنونی و زیرپوست جوامع جهانی، در ایندل وضع

این هفهم شوند. بقابلبرانگیرترین پرسش زمانه مسألهو  ترینباشند در پاسخ به مهم

آن دارد و هم مستلزم ی هازمینهپسترتیب بدیل، هم ریشه در وضعیت و روندها و 

  متفاوت است. فراتررفتن از وضیعت و ساختن تاریخی
( به یک پروژه و برنامه نادرست است. گراییتقلیل بدیل و یا سوسیالیسم )جامعه

یز چ م قبل از هرییگومی ی سخندارسرمایهبدیل  وقتی از یک بدیل اجتماعی در برابر

ور محجامعهم که بدون آنها حرکت به سمت بدیل ییگومی از مناسبات اجتماعی سخن

ک ی عنوانبهی دارسرمایهمناسبات  . رهایی از غل و زنجیراست کجانا سویناممکن و به

: آن استوار است ماندگاردروناصلی و  یدو خصیصه یاجتماعی در اساس برپایه یرابطه

ازین آغ یاز همان نقطه آنکنترل از سوی دیگر و  از نیروی کار زنده یکشبهرهاز سویی 

ر ی ددارسرمایه یتحت سلطه یدر جامعهای خود. اگر در نظر بگیریم که چنین رابطه

شود که مفهوم می گاه معلومجاری است، آن ی خُرد و کالنهاتمامی سطوح و یاخته

انه و ضدکنترل کشبهرهمناسبات اجتماعی ضد عنوانبهبدیل در گوهر و سرشت خود 

ک مشتر امورمبتنی بر اداره و سامان بخشیدن بر منابع و  بی)پادقدرت( و در وجه ایجا

جای هی که بطوربهجامعه است،  متقابل افراد ییمندی و شکوفابهرهزیست اجتماعی و 

انقیاد، آزادی هرکس شرط آزادی دیگری و همگان باشد. از همین رو بدون عاملیت و 

استثمارشوندگان، و بدون مداخله و  یجامعه و قاطبه یمشارکت و کنشگری آگاهانه

دی چنین فراین ممکن نیست. ایجادهنی ذبینا یمعی و مبادلهجاری ساختن عقالنیت ج

یک  عنوانبهبیرون از متن جامعه و آزمایشگاه بزرگ زندگی و آزمون و خطاهای آن و 

بدیل سوسیالیسم همواره  در این صورت،دست آمدنی نیست. هپراکسیس اجتماعی، ب

خود  هایی در بیرون ازر حال شدن است و به هیچ اصل و منشأ ناتمام و در ییک پروژه
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از مناسبات  ییشود. و هیچ اصلی مگر نفس فرایند نفی استثمار و رهانمی مشروط

آزادانه و متقابل فردی و جمعی جوامع،  و رشد ییقدرت مبتنی بر سلطه، و تأمین شکوفا

ظرورزانه و ن یسوسیالیسم به یک پروژه یکند. بنابراین تقلیل پروژهنمی آن را مشروط

مندکردن آن، که در اساس چیزی جز یک نقشهیافته و تعینشهودی و ازپیش کشف و 

ی هاو قدرت های و دولتدارسرمایهدستکاری شده و الگوبرداری شده از نظام  ینسخه

از مناسبات اعمال  ییرها جای فرایندهجامعه نیست، که ب یخودفرمان و مشرف بر بدنه

ند. کمی ات آمرانه و دستوری و بیگانه با جامعهتاروپودهای مناسب آن را گرفتار ،قدرت

ساحت نظری  دو که بدیل همچون یک فرایند و پراکسیس خالق با پیوندخالصه آن

های عملی و نظری آورددست یعقالنیت جمعی( و عمل اجتماعی برپایه )در پیوند با

ی هاویهبشر و گذر به کیفیتی جدید از آن، مستلزم پالودن مفهوم بدیل از س موجود

شارکت م همین دلیل، تأکید برهاست. ب ییو استعال گرایانهنخبهو آمرانه و یا  بیفراتجر

و نقش عقالنیت جمعی در گفتگو و بحث و ایجاد کوران بیناذهنی در جامعه و صفوف 

استثمارشوندگان و نیز در میان کنشگران عملی و نظری، بخش جدانشدنی از کنشگری 

 هایآورددستدهد. بازخوانی مفاهیم و می را تشکیل ییرها یهمعطوف به بدیل و پروژ

  ملهدهد. از جمی ه در تناسب با فضای عصرکنونی، به آنها معنا و قلمروهای جدیدتگذش

 کارگران ممکن است، در عصر دست خودهسوسیالیسم تنها ب ییاین گزاره که برپا

سترده و فعال عقالنیت بدون مشارکت گ که «ثانوی یجامعه»ارتباطات و آفرینش 

 یدهندهبازتابکه  ییو نهادها هاجمعی و از طریق اشکال نوینی از کنشگری و شبکه

  نیست. صادقآن باشند 
پاسخ دادن به پرسشی  یتوان گفت، شیوهمی بنابر چنین مالحظاتی است که

اسخ پ دشده، از خوجهانی یسرمایه برانگیز چون بدیل در مقیاس قرن و در برابرمسأله

به آن خود بخش  بییادست یاست و در حقیقت شیوه ترمهم -در مفهوم سنتی آن -

ی اهو پاسخ هافرضیه عنوانبهمهمی از پاسخ به آن است. آنچه هم که در بهترین حالت 

گرمی دستچیزی جز یک  ، اما نهایتاًستاشود، گرچه در جای خود ارزشمند  اولیه ارائه

رتیب این تهتاریک تاریخ نخواهد بود. بنیمهبه تونل  ییورسوو زدن نقب و افکندن ک

زیست جمعی نوین و  یروابط اجتماعی و نحوه مثابهبهسوسیالیسم/کمونیسم 

ست در حال فرایندیتمام و مبتنی برخودآگاهی و نیمهی فراینددموکراتیک، همواره 
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توان به می ساخته شدن با کنشگری و مشارکت فعال عملی و نظری جوامع بشری.

است از اتویپا و واقعیت. واقعیت و فراواقعیتی که باید خلق بیاستعاره گفت که ترکی

کند. تاریخ در معنای شدن و فرارفتن از خود درحکم به تماشا  پیدا« واقعیت»شود و 

 تمامی در پشت درختان جستجوتوان آن را بهنشستن جنگل عظیمی است که نه می

عال شود، ما از استمی چشم تقلیل داد. چنان که دیده پیشختان کرد و نه به تماشای در

ا نیاز نیستیم، اما ببیجدید  یرفتن از وضعیت موجود و آزمودن تجربه به معنی فراتر

ی هاکه اصول و پیشفرض ییماهُوی با آن نوع استعال و در تمایز دگارماندرون ییاستعال

آن  به آجر و خطای بشر و ساختن آجر مقدس خود را بیرون از ساحت تجربه و آزمون

 بشری یسوی تغییر و تحوالت جامعهو، سمت«شدن» برفرازخود ی ابقاداده و با  قرار

افکنی، از خصایص انسان طرحاندیشه و  کند. در حقیقت تولیدمی را مشروط به خود

  .استر جداناپذیموجودی تولیدکننده، خالق و قلمروساز  مثابهبه
 

 « آگاهی منفی»و اهمیت  گذشته
 یبزنند و تاریخ ترکیمی این واقعیت دارد که مردگان همواره در میان زندگان پرسه

بر حال و به محاق  هاست. اما این به معنی در گذشته ماندن و تحمیل میراث آنهااز آن

 هاآورددستگیری از بهرهبردن اصل آزمون تاریخی متفاوت نیست. از همین رو ضمن 

زی از آمودرسبخش باشند، نباید اهمیت الهامتوانند می تجربیات مثبت گذشته کهو 

« آگاهی منفی»کم گرفت. آزمود، دست ی منفی و آنچه را که نبایدهاخطاها و آموزه

ی امروز و هاافکنیطرحاثباتی دیروز، منبع ارزشمندی برای  یبرآمده از تجربه

 . تاریخ واقعی با گسست از خود، خود راپیشروی است گذاری فردا و مسیرنشانه

م در العموعلیآورگذشته نیست و حال و آینده مالل آفریند. بنابراین تاریخ تکرارمی

دی گیرند، اما طی چنین رونمی فراسوی تاریخ و چه بسا با ابداع متفاوتی از زیستن قرار

ی هاشت سویهبازگ خودی خود نافی خطرهنیست و الجرم ب قطعیت نداشته و تقدیر

گردد رمیب نیست. چرا که همه چیز نهایتاً  نوین یبربریت یقهقراگرایانه و حتی گزینه

عاملیت مثبت و یا منفی نیروهای اجتماعی و منافع  یآفرینی تاریخمند و درجهبه نقش

 شود. می شان برقراربینکه ای و موازنه هاو رویکردهای مختلف آن
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ان شهرکدام بیده شده، با در نظرداشتن استقالل نسبرشمر یدر میان سه عرصه

 و نندکمعنا  توانند تولیدمی در کلیت خود و در ترکیب با هم هادر عین حال که آن

 یپیشروی ارائه دهند، اما از میان سه حلقه اندازچشمافق و تصویری کمابیش روشن از 

 دقیق از وضعیت موجودبیارزیا طور که اشاره شد اینهم، همان فوق و البته در ترکیب با

اصلی پیشروی  یحلقه عنوانبهجامع بحران است که  بندیصورتی و دارسرمایه

کند.  گذارینشانهآینده را تاحدی  اندازچشمسیاسی و  یحرکت و فلسفه تواند مسیرمی

ی هاو از این منظر از عرصه بود بر روی آن خواهد این نوشته عمدتاً از همین رو تمرکز

تاریخی بهره  یطی شده و مسیر های تجربههاضمنی از آموزهطوربهدیگر و ازجمله 

 خواهد گرفت. 

 عبارتند از:  ی حاضرمقاله محورهای و هاگزاره تریندر این راستا مهم

ی جهانی شده با دارسرمایه یوضعیت اضطراری همچون یک قاعده، مواجهه

 ،هابحران انتقال و بحران بدیل و عاملیت انعنوبهبحران  بندیصورت های خود،آمدپی

ی رشد و گسترش خود، تشریح هاو دیواره هان حد و مواجه شدن سرمایه با محدودهابحر

سرمایه )بحران بازتولید(، تمرکز بر  یآن و بحران انباشت گستردهی هالفهؤم ترینمهم

 سرهبدر عصری که  اهپرسش زمانه پیرامون معنا و ماهیت دگرگونی ترینپروبلماتیک

 یشروی.پ گذاری مسیرنشانهمایه و گفتمان عصرکنونی( با هدف بریم )پیرامون درونمی
 

 قاعده  مثابهبهاول: وضعیت اضطراری  یگزاره
جهان به لرزه افتاده و جهان  امروز دیگر بر کسی پوشیده نیست که نظم حاکم بر

 وارد ی سرمایه،هاقطب یه شمول همهب خود در کلیت حاکم بر آن یدارسرمایهو نظام 

 ماهیت جهانی و تهدیدهای وجودی شده است. با یهاانباشت بحران ازای تازه یمرحله

العاده است، فوقمحیطی که نیازمند به اقدامات زیستبحران  وخامت و شتاب شدید

 و یمهم اقتصاد کرونا و آثاردمی پیاوفاشیستی، ترامپیسم و جریانات راست و ن ظهور

آن  یهای اقتصادی و ژئوپلتیکی گستردهآمدپیاجتماعی ناشی ازآن، جنگ اوکراین و 

 یهمان سیاست محاصره یتشدید بحران چین و آمریکا حول تایوان که ادامهخره باالو 

ترین رویدادها و تحوالتی هستند چین است، از مهم روسیه توسط ناتو این بار در مورد

ی به تعویق افتاده هابحرانوضعیت اضطراری هستند.  یدوره جهان به ورود که بیانگر
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 ی مهم اعم ازهاعرصه یگذشته اکنون در همه یناشده در طی چندین دههو حل

ر جهان ب نظم حاکم یک، ژئواکونومیک و ژئواکولوژیک، پیرامون چگونگیژئوپلت منازعات

ب ما اند. به این ترتیکرده اندازی و بازتقسیم مناطق نفوذ سربازدستو برسر هژمونی و 

درگیری  مواجه هستیم که در آن هم پای خطر هااز آنای و زنجیرهها با انباشت بحران

صلح  جمعی و تهدید و کشتارای ی هستههاسالح ی بزرگ، کاربردهامستقیم قدرت

ناپذیر و نیز بازگشتجهان و تمدن بشری در میان است و هم پای بحران اکولوژیک 

های آن )چون فقر و قحطی و آوارگی و آمدپیطبقاتی و -اقتصادی-اجتماعیبحران 

درحالی جریان دارد  هااین ی... (. همه،پناهندگی و سونامی مهاجرت و بحران تندرستی

ی دیگر از جانب هزاران هاگزارشدراز سوی سازمان ملل و دبیرکل آن و یا  که دایماً

بحران  و مشخصاً هاشوند که بحرانمی ادهد دانشمند و کارشناس و پژوهشگر هشدار

حال خارج شدن از کنترل هستند و بشریت شتابان به مرزهای  محیط زیست در

ن رونق گرفت شود. در چنین شرایطی همزمان شاهدمی ناپذیر نزدیکبازگشت یفاجعه

ی نجومی هاصنعت جنگ و تسلیحات جنگی و تخصیص منابع و درآمدها به بودجه

آمریکا  دولت هستیم. چنان که اخیراًی بزارهای نابودی و ویرانگرا بیشتر لیدنظامی و تو

 رو آلمان نیز ب هایینظامی تاریخ خود را به تصویب رساند و اروپا یترین بودجهبزرگ

 نیز.  هااند و چین و روسیه و دیگر دولتافزوده ی نظامی خودهاحجم بودجه

ید منابع معطوف به خدمات اجتماعی و در سوی متقابل آن، حذف و یا تقلیل شد

 رفاهی و رفع فقر و بهداشت و آموزش در مقیاس کشوری و جهانی و ازجمله کمبود

های آمدپیکردن کمانه دارد. سرخوردگی و ی نهادهای خدمات جهانی قرارهابودجه

 ی هم خود را نشاندارسرمایه یکشورهای پیشرفته که حتی در خود سازیجهانی

قالب تقویت  روانه و از جمله درراستی هابه شکل فرادستی سیاست دهد ومی

گیری سبازپوفاشیستی و یا اقتدارگرایانه، و و راست افراطی و ن« گراییملی»ی هاگرایش

ی ی فسیلهاگیری بیشتر از سوختبهرهدستاوردهای گذشته چون حق سقط جنین و 

نمایان کارانه محافظهر رویکردهای و دیگای ی هستههانیروگاه کارگرفتن مجددهو ب

 در موقعیتی جهان را ی تلمبارشدههااز بحرانای فوران زنجیرهکه، . خالصه آناست

 وخیزهای مقطعینظر از افت، صرفبحران یهابنیان است که در آن داده اضطراری قرار
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تی ن وضعیو صعودی هستند. دیگر اذعان به چنی قاعده، نامعلوم الاقل تا اطالع ثانوی و

نهادها و مجامع رسمی  ی متعددهاگزارشدر نظران و کارشناسان و صاحباز سوی 

المللی و یا نهادهای پژوهشی معتبر، به یک امرعادی و روزمره تبدیل شده است و بین

 جلوه دادنبرای عادی  شانتالشو   به آنهاحاکم  سیاستمداران اذعان شاهد یا حتی

معطوف به دگرگونی  یاراده به شکل واکنشی و فاقد هااف. البته این اعترهستیمآن 

قادر به تغییرجهت معادله بحران  واست  رادیکال و پشتوانه اقدامات جبرانی و کارساز

که حاضر باشند مسئولیت فاجعه را به عهده گیرند و نگاهی به بدون آن هانیست. آن

د. چرا که پردازنمی به فرافکنی آنها داشته باشند، بیشتر یی برسازندههاعلل و سیاست

 یدانند بحران به معنی مشهودشدن ناتوانی سیستم در حل معضالت و مقدمهمی خوب

ساز کار یگردد. مقابلهمی ی بزرگ معطوف به یافتن مسیردیگریهاتردیدها و پرسش

 طلبد. برعکس مقابله با آن اگرمی اقداماتخردهبا وضعیت اضطراری، واکنشی فراتر از 

و تخصیص منابع و امکانات  هابندیاولویتاش آن است که الزمهباشد،  بخواهد کارساز

 پانیکجهان را در وضعیت اضطراری و در تناسب با بحرانی باشد که موجود 

الاقل تا اطالع ثانوی و نامعلوم  که قرارداده است که در آن بحران نه استثنا

 . یک قاعده هست

العاده فوقاضطراری و  برخورد ضطراری، خود نیازمندبا وضعیت اثر ؤم یمقابله

 عنوانهبی بحران است. هاو درگیرشدن با ریشه هابندیاولویت است که مستلزم تغییر

ر دخرین هشدارهای دبیرکل سازمان ملل توان به رئوس آمی حسن ختام این بخش

، که پی تی( ای )انهای هستهسالح یمنع اشاعه پیمانهمین کنفرانس بازنگری د

  نمی کند، اشاره کرد: هم پیدا ییگوش شنوا

ی ها، و آسیبرو نقض حقوق بش هاهای شدید، جنگبحران اقلیمی، نابرابری»

گیری کرونا، دنیای ما را بیش از گذشته، تحت فشار شخصی و اقتصادی ناشی از همه

  .قرار داده است

اکنون اندازه نبوده است. تا این  از زمان جنگ سرد تاکنونای جنگ هسته خطر

یی است که از بمباران اتمی هیروشیما و هافراموشی درس بار دیگر، بشریت در خطر

 . دست آمدهناکازاکی ب
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گیری است. رقابت بر همکاری و همیاری غلبه اوجحال  ی ژئوپلیتیکی درهانشت

 . استسالح شده خلعگو و تفرقه جایگزین واعتمادی جایگزین گفتبیکرده است. 

ی هاسالح یسعهوسازی و صرف صدها میلیارد دالر برای تذخیرهبا  هادولت

جهان  ی سراسرهادر زرادخانهای سالح هسته هزار ۳۱، که در حال حاضر نابودکننده

تفاهم، سوءیک با امروزه بشریت تنها  .دنبال امنیت کاذب هستنده، بشودمی نگهداری

ای هی هستهافاصله دارد. از بین بردن سالحای هستهیک اشتباه محاسباتی تا نابودی 

  «.است هااستفاده از آنعدمتنها تضمین 

 «. حال بازی با یک تفنگ پراست بشریت در»او که  یا این هشدار
ر آید دنمی جز گفتاردرمانی از دستش برهکاری ب دبیرکل سازمان ملل که ظاهراً

ه ما دهیم یا این اعتیاد باعتیاد پایان می این بهیا ما »گوید: می دیگری پیام هشدارآمیز

مان با کربن بس است، ددهد. وقت آن است که بگوییم بس است، کشتن خوپایان می

رفتار کردن با طبیعت مثل توالت بس است. سوزاندن و حفاری و استخراج هرچه بیشتر 

 «! کنیمبس است. ما داریم قبرهایمان را می

 

  پخت بشردست نعنوابهویرانی طبیعت 

ی های متعدد و فاکتهاو گزارش هابه پژوهش ناگفته نماند که امروزه با استناد

ب که بشر از انقالخره پذیرفته شده طبیعت، باال دارمعنا رفتار علمی پیرامون تغییر

سو در آالیندگی جو و وخامت بحران زیست محیطی نقش اصلی را داشته صنعتی بدین

ه آن را تشدید کرد طور مداومبه انقالبات صنعتی و تکنولوژیک خود و با پیشرفت و

است. تصدیق چنین واقعیتی به معنای آن است که اگر قرار بر جلوگیری از فاجعه و 

 نامد باشد، همانا به دست خودمی جمعی بشردسته چه که سازمان ملل آن را انتحارآن

ی هاهحوز و سایرای انتشارگازهای گلخانه زبرای جلوگیری ااو  یفعاالنه یبشر و مداخله

 زیست و تولید ممکن خواهد یشیوه با تغییر تخریب طبیعت و اکوسیستم آن و کالً

بود. بازگردادن عقالنیت تولیدی و زیستی و مناسبات اجتماعی متناسب با آن است که 

دن کرییاالکبازار و  گرتنظیمو  یئنامرچون دست  هاییخود مستلزم رها کردن خرافه
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گوید وضعیت می اول به ما یپس گزارهی زندگی و طبیعت است. هاعرصه یهمه

  طلبد.می اضطراری اضطراری است و مقابله با آن برخورد

 

  بحران، بحران انتقال و بحران بدیل بندیصورتدوم:  یگزاره
ی سیاستمداران و هابینیپیششتاب و فروریزی آوارهای بحران فراتر از 

نظران بوده است. صاحبجهان و کارشناسان و نهادهای پژوهشی و یا  اندرکارانستد

د نویسمی ژیژک در یکی از مقاالت خود پیرامون وضعیت بحران کنونی حاکم بر جهان

 وضعیت و ییمعنابیاین  یبرای توصیف آن وجود ندارد! نتیجهای که هنوز واژه

ها حجم تهدید ی ناسنجیده هم برهاواکنش و یا هاغافلگیری آن است که کندی واکنش

 شود. می افزوده ی ممکنهاو نادیده گرفتن فرصت

توان یم کنیم، تر دست پیداتا زمانی که به مفهومی رساتر و دقیق با این همه عجالتاً

 بحران بهره گرفت. بحران انتقال بندیصورتبرای توصیف و  «بحران انتقال»از مفهوم 

با عبور از مناسبات کهنه به مناسبات نوین همزمان برآمده از  مات،-کیشیا وضعیت 

جهان و ازجمله  بحران در منشور نظم حاکم بر -الفتالقی سه وجه بحرانی است: 

پس از پایان جنگ سرد و  نیز ی بزرگ که پس از جنگ دوم وهامناسبات بین قدرت

ه کنون مدتی است کبوده است، اما ا بیتوافق نس فروپاشی بلوک شرق کمابیش مورد

نیز از متن  این وضعیت شدن است. گرچه خود اعتباربیاز همه سو در حال نقض و 

قدرت  یغیرمتوازن شدن کفه فرایندی برخاسته است که پس از فروپاشی بلوک شرق و

 یهجهانی، واقع به رأی منشور تک ابرقدرتی آمریکا و تفسیر در مقیاس جهانی به سود

جنگی شد تحت لوای مبارزه با تروریسم و حتی ادعای ایجاد  گرسپتامبر که آغاز ۳۳

خاورمیانه و یا تقسیم اروپا به اروپای پیر و جوان و البته  ینظم نوین در منطقه

ی هاآن شروع شد. اما در سال و نظایر ۸۰۰۲ مالیی اقتصادی چون بحران هابحران

 هااین بحران یدامنه کرونا بوددمی پیاگیری ترامپ و قدرتاخیر که مصادف با 

شد. ظهور ترامپیسم در  ی بزرگی در مقیاس جهانی منجرهاشده و به شکاف ترگسترده

ندن بازگردا ابرقدرتی آمریکا، با شعار-تکی از جهاتی محصول افول دارسرمایهدژ اصلی 

ی رداسرمایهترین قدرت توسط بزرگ گراییجانبهیکعظمت آمریکا و اتخاذ رویکرد 
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تداوم فرسایش هژمونی دولت آمریکا و تغییرتدریجی توازن قوا، فرایند دردناک  بود. با

از این افول هژمونی را در ای شتاب بیشتری گرفت. جلوه بیجهان چندقط گیریشکل

ده طالبان مشاه ییارتجاع قرون وسطا ماجرای چگونگی پایان جنگ افغانستان با برآمد

ده ش نظمی نوین آغاز ای نابودی تروریسم و ایجادبوش پسر با ادع یکردیم، که با حمله

ایان پ نمادین بیانگرای آمد که به گونهباردولت بایدن به نمایش درخفتبود و با خروج 

ی ویژه دارندگان اصلبهی بزرگ هابود! اکنون بحران مناسبات میان قدرت« پایان تاریخ»

 یطوربهرسیده است. ای ج تازهو حق وتو در ماجرای جنگ اوکراین به اوای سالح هسته

که حتی اتهام ارتکاب جنایت جنگی و از دست دادن صالحیت استفاده از حق وتو و 

ی دارسرمایه بیالمللی هم از سوی جناح غربینی اخراج روسیه از نهادهای هازمزمه

شدن بیش از پیش نظم قبلی و نهادهای  اعتباربیکه مبین ده شجهانی شده هم مطرح 

تق و فتق ر نهاد مثابهبهتر شدن نقش سازمان ملل خاصیتبیالمللی متعلق به آن و بین

وین در تنظیم توافقی ن بستبنسترونی و  -. ببه هنگام بحران است ویژهبهجهانی  امور

حول مناسبات و نظم جدید و جایگزین. بدیهی است تا زمانی که اجماعی حول خطوط 

ک طرف به سمت ی ایریشهباشد و یا توازن قوا به شکل اصلی نظم جدید شکل نگرفته 

اما بحران در انتقال از  -جی تداوم خواهد داشت. بستبنچرخش نکرده باشد، چنین 

میان  و در هاییاعتبارشده به مناسبات نوین فقط منحصر به باالبیمناسبات کهنه و 

نیز سخت « جهانی یجامعه»و  هانیییی بزرگ نیست، بلکه صفوف پاهاقدرت

 «دیلبحران ب»دستخوش پراکندگی در صفوف خود و بحران گفتمانی است که بیانگر 

آچمزشدگی  یدهندهتوضیحای چنان معادله گیریشکلو  ها. ترکیب این بحراناست

ر نوعی ناتوانی د هایین است. بر طبق آن، گرچه در میان باالییوضعیت در باال و در پا

ی فزاینده مشهود است، اما در آن سوی هامعضالت و بحران کلیت جهان و حل یاداره

ر دلیل آشفتگی و پراکندگی دهنیز نوعی ناتوانی ب هانیییمعادله و در میان صفوف پا

 ییی ارتجاعی بنیادگراهاپرولتاریای جهانی و نیز جنبش یصفوف جوامع جهانی و طبقه

« خواستنن»هش توان و پتانسیل است که موجب کا برقرار یا پوپولیسم راست و نظایرآن

شده است. خروجی این معادله به شکل بحران انتقال و آچمزشدگی، حاصل چنان 

 تعادلی است. 
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هم  «هاعاملیت»بحران  عنوانبهدیگری  یتوان از جنبهمی بحران را یمعادله

 ی درونی، وهابندیقطبشده به شمول جهانیی دارسرمایه یکرد: سامانه بندیصورت

دستان و پرولتاریای جهانی و تهی به شمول شهروندان آن، اعم از« جهانی یجامعه»

د که دهنمی ی را تشکیلثی گوناگون اجتماعی و محیط زیست، سه ضلع مثلهاجنبش

آفرینی مثبت یا منفی داشته باشند، تا نقش یک و تا چه حد بسته به آن که کدام کالً

 سرهدر آن ب اکنون کنند. در شرایطی کهمی خروجی را تعیین یزیادی نتیجه حد

 چندین وتازتاختتحت تأثیرعاملیت و  وضعیت کنونی و اضطراری، عمدتاً بریممی

ی زیست اجتماعی و هایستی به عرصهنولیبرالی جهانخوار و مهاجم دارای سرمایهدهه

ن زیست طبیعت، و نیز فعال شدن تضادهای درونی آن است که جهان کنونی را ای

طی یحمزیستآن بحران  یی که در نتیجهطوربهچنین دستخوش بحران ساخته است. 

رود که در صورت عدم می خود گرفته است و حتی بیم آنهحالت تهدیدآمیز و مخرب ب

املیت عهمین  ثیرأتبازگشت شود. همچنین تحت قابل نزدیک غیرای کنترل در آینده

یم طبقاتی در مقیاس جهانی بین ثروتمندان ی عظهای بوده است که شکافدارسرمایه

جهان به مرزهای نجومی  یزدهفالکتمردمان تحت استثمار و  درصد۰۰و بیش از 

ی گوناگون و فزاینده چون جنگ هااز بحرانای رسیده و یا موجب سرریزشدن مجموعه

 گیری نژادپرستیصلح جهانی و بحران تندرستی و مهاجرت و پناهندگی و اوج و تهدید

دن کنترل شقابل غیر و« دموکراسی»ی اجتماعی و یا بحران سترونی هاانواع تبعیض و

یک  وجود ، که جملگی بیانگری فناوریهابورژوازی فراملی و غول کارگزار یهادولت

 معیوب و بحرانی بین سه ضلع اصلی است.  یرابطه

سرمایه به  منفی(معیوب و مخرب کنونی و عاملیت ) یتا زمانی که این معادله

 شهروندان یجهانی و مداخله یآفرینی و عاملیت مثبت جامعهنقش یبرپایهای معادله

و  هاالیه و دیگر های طبقاتی و اجتماعی کارگران و زحمتکشان و جریانهاو جنبش

روند، و اگر می شمارهی واقعی تغییر و تحول بهااهرم پیشرو که مجموعاً یهاجریان

بندی و مفصلو جهانی، ای برمبنای منشوری از مطالبات نوین و پایه اهآرایش آن

آن را در وضعیت  ی کارگزارهای و دولتدارسرمایه ینشود و نتواند سامانه ییبازآرا

دهد و حفاظت از طبیعت و اکوسیستم آن را احیا  دفاعی و مسیر فرسایش و زوال قرار

یت اضطراری وجود نخواهد داشت. امیدبخشی برای خروج از وضع اندازچشمکند، 
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املیت ع سودهمعیوب فوق ب یبنابراین همه چیز به تجدیدسازماندهی و بازتنظیم معادله

. دهدمی ترین چالش کنونی بشر را تشکیلوابسته است که بزرگ« جهانی یجامعه»

ر گوید که شرط عبومی ماهبحران، ب بندیصورتدوم پیرامونِ  یبنابراین گزاره

 مثلت معیوب یگانهسه یرابطه ییطراری، بازآرابحران انتقال و وضعیت اضاز 

  جهانی است. یعاملیت مثبت جامعه یبحران بر پایه

 

 اهمیت خودآگاهی بر وضعیت و علل بحران 

 زیست و زندگی قرمز یی عمدههادر شرایط وضعیت اضطراری و زمانی که شاخص

ای پاشی قطرهآبی عادی حرکت کرد و با هاگام توان بانمی شوند، طبیعی است کهمی

نیازمند برنامه و اقدامات  خاموشی چنین حریقیجلوی گسترش حریق بزرگ را گرفت. 

 هر واکنش بسنده یبحران است. چراکه شرط اولیه العاده در تناسب با عمق و ابعادفوق

ای عوامل ریشهجهان و علل و  و کارآمد، درگرو درک اضطراری بودن وضعیت حاکم بر

 هاییی مسببان و مدافعان وضعیت اضطراری و تالشهاآن و خنثی کردن کارشکنی

ناپذیر جلوه دادن و در حقیقت اجتناباست که برای کرخت کردن افکارعمومی و 

 گیرد. براین اساسمی تقدیرگریزناپذیر صورت عنوانبهسازی وضعیت اضطراری عادی

جهانی به وضعیت  یی و بسیج شهروندان جامعهاهمیت خودآگاه در این نوشته بر

جامعه،  پذیری خودمسئولیتی آن و هااضطراری حاکم برجهان و به علل و ریشه

 شود. می کارساز با بحران تأکید یشرط مقابلهپیش عنوانبه

 یتر، دو گزینهدراماتیکمراتب بهبار در ابعادی ایندیگر و  بار برای نهایتاً

 ییرها ای «یانهدامخود سمت بربریت و»مطرح، یعنی سوگیری به  تاریخاً برانگیزچالش

 اردر برابرمان قر انسان عصرکنونی، یشایستهمناسباتی نو و با « ابداع جهانی نو» و

ده باشد، رسی بست. در شرایطی که کلیت یک نظام فراگیر و جهانی به بنگرفته است

نخواهند بود و خروج از آن مستلزم  ازسیستمی کارسدرونی بخشی و هاحلراه طبعاً

طرحی نو است. گرچه درانداختن کالن و به قول حافظ شکافتن سقف و  یرویکرد

مسیراصلی خروج از بحران نه در باالی  که گویدمیبه ما « بحران انتقال» بندیصورت

 بحران انتقال همانا بحران بدیلی وجه دیگر اما ،ن نهفته استییسترون شده که در پا
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ست که خود بیانگر بغرنجی خروج از وضعیت بحران است. هانیییپا گیردامناست که 

نداز اچشممسیرخروج و از ای یافتهعمومیت و روشن ور و ذهنیتتص در شرایطی که هنوز

کند، می اذهان همه را به خود مشغول ناگزیربهپرسش بزرگی که  ندارد، آینده وجود

رفت برونو  ییرها مسیر باال، ینست از میان دو گزینهاین است که آیا بشر خواهد توا

پرسشی که پاسخ به آن بیش از آن که در ساحت نظری  و مهلکه را بگشاید؟ بستبناز 

 یافت شود در عمل روشن خواهد شد. 

ل در ک ایسابقهبیصاحب چنان قدرت انهدامی بشر  این واقعیتی است که امروزه

 و نسل و تمدن انتحاری یعملیاتبا و دست خود هب اوالًکه قادر است تاریخ خود شده 

آن  گربیان و ثانیاً کند زیستقابل غیر و کنریشه عمالً راگاه خویش سکونت یسیاره

تمدن خود، قادر نشده  میالدی سوم یهزاره ی آغازینهادهه است که هنوز بشر در

 یدر نتیجهو  ،دکن برقرار خود وجه سازندگیو  بین وجه انهدامیرا است که توازن الزم 

اما هنوز کند می تجربه را عالم بیداری انهدامِ جهان در که کابوس خطر در حالیآن، 

ه با یک ن ی کهومیشگرگ یدر فضاکنشی کارساز در تناسب با ابعاد تهدیدهاست.  فاقد

 یهکنندگیجچرخش  و« بحران انتقال» که باشده اری ذکُدگی ساده و مسیر« انتقال»

اری گذنشانه ،است آمیختهدر آن و تهدیدهای بزرگ هاو فرصتی نوین عصر قتضیاتم

برای خروج از  هرحالبهکند. می برای برساخت جهانی نو، بیش از پیش اهمیت پیدا

حاضر و  یبحران انتقال و گذر از ملتقای دوران کهنه شده به دورانی نو، نه نسخه

انسان. و  شده در بیرون از مناسبات خودتعیین لاز قب وجود دارد و نه تقدیرای آماده

یست رسیده ن بستبنبه  یِدارسرمایهمناسبات  باشد جز تقدیر اگر تقدیری هم در کار

ا تواند رفع شود و یمی مناسباتی دیگر ن و عاملیت او و استقرارانسا خود تقدیرکه با 

 هشداررا ملل خطرآن  جمعی بشر، که این روزها سازماندسته انتحارحتی با جنون و 

 ! ددهمی

یده تواند به معنی نادنمی در شرایط بحران انتقال ویژهبه، هاالبته تمرکز بر ریشه

به سیستم برای اقدامات اصالحی و فوری و اورژانسی برای  گرفتن اهمیت تمرکز و فشار

دی بنیا ییریزی بدن بیمار و خریدن فرصت برای بازآراخونبحران و جلوگیری از  مهار

ز خالق ا بیجا هم ترکیدر این ،ساز و موفق تاریخیسرنوشت موارد دیگر مانندباشد. 

 کالن و استراتژیکی اندازچشم حریق با یاطفاکنشگری فوری و اورژانسی معطوف به 
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رفت از برون و شانس بیشتری برای تواند امکانمی و دورنماها، هاو معطوف به ریشه

فراهم  ،دهدمی مرگ و انهدام انتهای خروجی آن را تشکیل یشتر وفرورفتن ب باتالقی که

ی جنگلاعماق خاموش و مهارکردن سرایت آتش به  سازد. اقدامات اورژانسی معطوف به

 جستن و یافتن نیز و هاکند برای تمرکز بر ریشهمی فرصتی فراهم ،به وسعت جهان

الی شاخ گدار از البکه گاه شتونگی()لی برای پیشروی از طریق باریکه نوری هاییراهکوره

  شاند.افمی پرتو تیره و تار و روشن کردن مسیر به درون جنگلانبوه  ی درختانهاو برگ

شگری از کن بیبنابراین در راستای مقابله با تهدیدهای وجودی تمدن بشری، ترکی

معنای  درکاذهانی برای -اخالق )علیه سیستم و اقدامات ایجابی( و گفتگو و تبادل بین

کردن تصویری  بحران، بحران انتقال و اضطراری بودن وضعیت و تالش برای پیدا

اید اندازی کلی از جایگزینی که بچشمانتقال و داشتن تصویر و  مسیر کمابیش روشن از

 ساخته شود، ضرورتی عاجل وحیاتی است. 

 

های آمدپیشده با جهانیی دارسرمایهشدن مواجهسوم:  یگزاره

  انی خودبحر
ت که م. بلکه الزم اسییی سخن بگودارسرمایهکلی از بحران طوربهکافی نیست که 

 موردیش هالفهؤم ترینواقعی و مشخص آن و در مهم ی را در کالبددارسرمایهبحران 

  .دهیم واکاوی قرار

سرمایه  سازیجهانیو  شدنجهانی، قبل از هرچیز الزم است به هزمیندر این 

با آن مواجهیم  تحولی که در عصرکنونی ترینویژگی آن و مهم ترینهمم عنوانبه

ی سترگ هاسرمایه مواجهیم و بحران یشدهجهانی پرداخت. در حقیقت ما با کالبد

اط با اند و در ارتبکرده سرمایه سربلند شدنجهانی آمدپیدر مسیر و  کنونی نیز اساساً

یگر فقط ادعای مخالفان نیست بلکه آن قابل درک و تبیین هستند. چنین سخنی د

نظران و نیز سیاستمدارانی که نگران صاحبو  ییشماری از اقتصاددانان مهم بورژوا

ز نظام هستند نی ی برآمده از آن بر اقتدارهاو نارضایتی هاتأثیرمنفی بحران و شکاف

 یانضاد ببسا متچه د. البته انتقادها از جهات متفاوت وانصحه گذاشتهبر آن درجاتی هب

المللی نبی تقسیم کار به دلیل ایجاد سازیجهانیشوند. چنان که برخی با انتقاد به می
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بدون  خودی خود وهیکدیگر و این که بازارها بهکشورها ب و وابستگی متقابل بیش از حدِ

و تأمین امنیت  هاسیاسی قادر به تشخیص ریسک یمداخله و تصمیمات سنجیده

آن در  یهای ناعادالنهآمدپی برخی دیگر .گیردمی صورت ،یستنداقتصادی و سیاسی ن

 رویکرد دانند و از این منظر خواهان اتخاذمی عامل بحران را ی طبقاتیهاافزایش شکاف

این نوع  یو اقداماتی اصالحی و خالف جهت اقدامات صورت گرفته هستند ]بردامنه

ق و تنش بین بلوک شر وکراین و تشدیدویژه جنگ ابهانتقادها در پی پاندومی کرونا و 

 ی تولیدهادر چرخه ییهای وابستگی و عدم خودکفاآمدپیغرب افزوده شده است[. 

 و ییغذا ی استراتژیک اعم از وابستگی به سوخت و موادهابخش خصوص درهداخلی ب

 ،دمییمایحتاج اولیه در مواجهه با اپ ییا صنایع مصرفی و اقالم مهم دیگر و یا حتی تهیه

دهد. می خود را نشان ،هنگام داروهای موردنیازهچون ماسک و دستگاه اکسیژن و تولید ب

ی ناشی از آن نیز، های و نارضایتیدارسرمایهدر داخل کشورهای اصلی  زداییصنعت

 کهشود. چنانمی ی متقابل جهانی محسوبهاهای همین نوع وابستگیآمدپیوجهی از 

ی گونه که وابستگشود. همانمی سرمایه اینک مصیبت تلقی شدنجهانیدستاوردهای 

اروپا به روسیه در شرایطی که جنگ نظامی و اقتصادی بزرگی  یگاز و سوخت اتحادیه

های بحران اقتصادی آمدپیاتحادیه جریان دارد و یا نگرانی از این مرزهای  با آن در کنار

دومین قدرت اقتصادی  عنوانبهاقتصادی در چین  غرب به دلیل کاهش نرخ رشد در

رقیب اصلی مشمول سیاست  عنوانبهشود، در حالی که از سوی دیگر می جهان مطرح

 شدنجهانیجمله است. این وابستگی متقابل ناشی از از آن ،گیردمی فشار و انزوا قرار

ر بیشت و نیروی کار ارزان و سود« آزاد بازار»قانون رقابت و  یی که برپایهدارسرمایه

ی قاارتشد که موجب اشتغال و می صورت گرفته است و تا همین اواخر تقدیس و افتخار

یک یک خطای استراتژ عنوانبه میلیون نفر شده است، اکنون بعضاً زندگی صدهاسطح 

شکل دادن به نوعی جداسازی  خود را، در حلراهشود که می نام بردهاز آن و پرریسک 

درپی پیجوید. دیگر گوش کسی به هشدارهای می دیو کدگذاری متفاوت اقتصا

 که المللی پولبینو یا حتی صندوق  هادبیرکل سازمان ملل پیرامون این نوع جداسازی

 طلبد بدهکارنیست. با این همه از منظرمی ی جهانیهاحلراهگوید مشکالت جهانی می

اشی از خطای صورت گرفته ن سازیجهانی، گویا مدل سازیجهانیاین منتقدان 

سیاستمداران و یا محافل معین اقتصادی و آکادمیک بوده است تا از سرشت و پویش 
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، سازیجهانییسم و نولیبرال هازعم آنهش! بشدنجهانیی و ضرورت دارسرمایهمان درون

تواند می و اشکال انضمامی گوناگونی که در این یا آن کشور هانظر از سایه و روشنصرف

رد، یک تصمیم سیاسی بوده است و اکنون هم الزم است که با سوگیری بگی خودهب

، تصمیمات سیاسی دیگری برای متوازن سازی و سازیجهانیجدید سیاسی علیه 

 ی بازار و وابستگی متقابل آنها گرفته شود. هاکاهش ریسک

، «خودی»ریسک در مناطق  بازارهای همگن و فاقد معنای چنین رویکردی ایجاد

« تجارت آزاد»و نقض اصل مقدس  گراییی حمایتهااقع برگشت به سیاستدر وو 

و  هامزیت وابستگی متقابل بازارها یعنی کاهش قیمت عنوانبهاست. آنچه که تا دیروز 

منافع  وجود خاطرهب هاو جنگ بین دولت هابیشتر و یا کاهش تنش یسعهورشد و ت

 خود به عامل ریسک و خطر تبدیلشد، اکنون می جهانی عنوان مشترک در بازار

ی اول و دوم، هااروپا پس از جنگ یاتحادیه گیریشکلشود. حتی یکی از دالیل می

برافروختن  سهیم کردن و داشتن منافع متقابل با هدف دورکردن این قاره از خطر

یک بحران  دیگر شتر . اما اکنون که باربود توسط آلمان ی جدید و مشخصاًهاجنگ

زده است، در شرایطی که با انباشت  ی جهانی شده زانودارسرمایهبار در برابر اینبزرگ و 

که راهی برای عبور از آنها در افق مشهود  ایممواجه اینشده و فزایندهحلی هابحران

چون  هاییتحت عناوین و ایسم گذشتهبازگشت به  یشود، وسوسهیافت نمی

پ و راست چ»  یهاو با انگ« پروتکسیونیسم»و « گراییجانبهیک»و « نئوکینزیانیسم»

ر ی ددارسرمایهآمیز و انفجاری تبعیضناموزون و  شوند. البته رشدمی مطرح« و میانه

گذشته برکسی پوشیده  یخصوص طی چند دههههایش بآمدپیمقیاس جهانی و 

 نوانعهببحران هستند  نیست. اما مشکل این است که این نوع رویکردها که خود تبلور

و پنهان  هاکه در اساس چیزی جز فرافکنی بحرانشوند و حال آنمی پاسخ جا زده

و  هاکه گویا این دولتزمینه افکنی در این شبههنیستند.  های آنهاکردن ریشه

در  رانند،می حکم هاو شرکت دارسرمایه یسیاستمداران هستند که به سرمایه و طبقه

امیال و منافع  ب خود جز خادمان و کارگزاران پیشبردحالی که در اساس و وجه غال

کاری سرمایه نیستند، یک فریب یانباشت گسترده یهموارکردن چرخه و اندارسرمایه

آشفتگی و توهم در صفوف کارگران و استثمارشدگان است و در  عامدانه برای ایجاد
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ی دارمایهسراستیصال برای نجات  عین حال از جهتی دیگر، تالشی است از سر

، گویا «مصلح»پردازان نظریهطور که اشاره شد به زعم برخی از این زده. همانبحران

قتصادی ا دانشگاهیبوده است که برخی محافل  هایسم یک گزینه از میان گزینهنولیبرال

شود یم شد ومی و گویا اندکردهو سیاستمداران خاصی برحسب تصادف ابداع یا انتخاب 

ش ی دستخودارسرمایهبه  هانظریهشبهدیگری هم داشت. تعلق این نوع  یهاکه گزینه

 یک زره دفاعی برای آن در برابر یپذیرنشان دادن و تعبیهافطانعبحران و تالش برای 

 یاردسرمایهپنهانی نیست. به گمان آنها،  ی درونی سرمایه امرهاو شکاف هاوفانتامواج 

کردن خود در پیش داشته باشد و اکنون نیز جهانی جزهتواند راهی بمی توانست ومی

و حداکثر در ای چارچوب اقتصادهای کشوری و منطقه باید از راه رفته برگشته و در

« شر اردوی خیر و»بندی شده به قطببندی شده و ژئوپلتیک بلوکیک اقتصاد جهانی 

ین حالت لمی در بهترعشبهی هانظریهشبهبگیرد. این گونه  تر وابسته به آن سنگرو کم

 نشینی موقت و ناپایدار از روندعقبفرضی خود تالشی است برای اعمال نوعی 

، که قادر به رفع بحران و خروج از وضعیت اضطراری نیست. سودای شدنجهانی

 و رجعت به عصر شده و فراملیجهانی یبازگرداندن هیوالی رهیده از بطری سرمایه

گرایانه و ملیی هادن به درون همین گرایش، جز خزیهاملت-دولت اقتدار

 ی اقتصادی و سیاسی و سیم خاردارکشیدن به دورهاپروتکسیونیستی که با دیوارکشی

د. ندار ییمعنا، بردیی میره به فاشیسم و اقتدارگرا شود، و عمالًمی کشورها تعریف

 فاز به ورودیسم در اساس خود، جز بیان نظری و ایدئولوژیکی سرمایه برای نولیبرال

نبوده است. اقتصاد بازاربنیاد، گسترش بیش از پیش  شدنجهانیاز ای تازه کیفیتاً

پیشروی سرمایه در مقیاس جهانی، تضعیف  در برابر زداییمقرراتمالکیت خصوصی و 

سازی دولت، کوچک اصطالحهو حذف بسیاری از خدمات عمومی و دولتی تحت عنوان ب

 هنداشتفرمان منافع سرمایه هو گوش ب عیارتمامخادمان جز تبدیل دولت به  ییمعنا

ی موسوم به رفاه و هاگرفت که دولتمی در شرایطی صورت هااست. و همه این

بحران شده بودند  دست داده و دچار خود را از ، کارکردگرانزیکو یا  تدموکراسوسیال

جهانی فراهم  یهعرص وتاز درتاختان جهت دارسرمایهو فرصتی برای تعرض کالن 

 شدنجهانی یسم جز بازخوانی لیبرالیسم کالسیک در عصرنولیبرالشده بود. 

 ماندگاردرونجهانی و در راستای میل  هدف گشودن فضاهای جدید ی بادارسرمایه
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به نیروی  بییادستسرمایه با هدف  شدنجهانیسرمایه برای انباشت بیشتر نبوده است. 

 ترسیعوبازارهای مالی برای استخراج  انباشت بیشتر و ایجاد تر ویعوس و بازارتر نارزا کار

سرمایه در مسیر  یحلقهبهحلقهسیر تاریخی پیشروی  یارزش اضافی، ادامه

ی، خونین و سرشار از دارسرمایهکردن خود بوده است. تاریخ سودخواری و بسط جهانی

طلبانه و سلطهی هایاستسازی و انواع سمستعمره و جنگ و ییرقابت و جهانگشا

نون وقفه ادامه یافته و اکبیی هااندازیپوستامپریالیستی بوده است که با تغییرات و 

ین گرفته است. ا سابقه قراربیی بزرگ و از جهاتی یهاتنش یدیگر در آستانه نیز بار

ا ود رخ ماندگاردرونمیل ای دوره سرمایه است که در هر ناپذیرسیریبه انباشت  نیاز

ی بحران هم هاکند و در دورهمی خود دیکته ییو کارگزاران سیاسی و اجرا هابه دولت

ر که طوهمانشود. می متوسل یا انبساطی انقباضیپولی و مالی ی هابه نوعی سیاست

 خودی خود عابدهی خودآفریده بهای با دیدن بحراندارسرمایهاین تصور که گفته شد، 

، «ی رفاههادولت»و « گراییکینز»مال ریاضت به خود و بازگشت به و زاهد شود و با ِاع

حاضر شود  ،پیشروی خود، آنها را درهم شکست که در گذشته برای گشودن مسیر

تر و مک تن فربه امروز خود بپوشد و به سود ی تنگ گذشته را برهاپوشتنداوطلبانه 

. نیست - ب خود و دیگرانفری -تر قناعت ورزد، چیزی بیش از یک فریبکوچک بازار

گاه پاسخی برای تاریخ حال و آینده و حل مسائل پیشاروی هیچبازگشت به گذشته، 

بر آن حاصلی جز فرسایشی کردن بحران نخواهد داشت.  بشر نبوده است و اصرار

شود برخالف پویش درونی انبساط  ی اگر در مقاطعی هم ناگزیردارسرمایهبنابراین، 

 با فشار از بیرون و زیر ی سطحی تن بدهد، اوالًهاشینی و رفرمنعقبخود به نوعی 

 ناگزیر است که و شهروندان ناراضی هابحران و بیم از خیزش جنبش سنگینی بار

میل و سرشت آن  ربطی به وبزند، دست ی چه بسا موقت هانشینیعقبشود به می

 رصت خیز جدیدی را براساسشرایط و توازن قوا در اولین ف به محض تغییر ندارد و ثانیاً

با توجه به این که  دهد. ثالثاًمی خود قرار خود در دستورکار ماندگاردرونهمان میل 

 اینمحرک خود ساختاربندی شده است، نیروی  یشدهجهانیدر کالبد  سرمایه اساساً

 رمق و خصلت مانورهای کوتامدت را دارد مگر آن که زیربسیارکمنیز  هانوع بازگشت

دی ی جهانشینیعقبکننده مجبور به تعیینسنگین یک جنبش سراسری و  ارفش
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ی های به حوزهدارسرمایهشود. اکنون هم، تالشی که برای جداسازی و تقسیم جهان 

ه کشده ی ارتباطی جداگانه و رقیب هااقتصادی و سیاسی و فرهنگی و حتی شبکه

آغازنوعی جنگ سرد )گرم؟( و  دهد، جزمی دبیرکل سازمان ملل نسبت به آنها هشدار

و  جهانی یشکاف در جامعه سو و ایجادبه رقبا از یک بازی برای فشار یتغییر صحنه

زمان از سوی دیگر نیست. ناگفته نماند که  و فرافکنی بحران برای خرید هاجنبش

 شتهی گذهانازل نشده بلکه خود در ادامه و تعمیق بحران ابربیبحران کنونی از آسمان 

هژمونی یک ابرقدرت،  یاست و ازجمله تالش نافرجام برای اعمال نظم جهانی بر پایه

 اعالم پایان تاریخ با پیروزی قطعی لیبرالیسم بر دشمنانش.

گوید آنچه که اینک شاهدش هستیم، می سوم به ما یبنابراین گزاره

مخرب های آمدپیی جهانی شده با دارسرمایهوپنجه نرم کردن دستمواجهه و 

سو و فرافکنی بحران اصلی در پشت انواع و بحرانی خویش از یک

  از سوی دیگراست. هاآفرینیبحران

 

یک  عنوانبهی در مقیاس جهانی دارسرمایهچهارم:  یگزاره

 یی و کنترل، با دیوارهکشبهره بود و مبتنی بردرون یسامانه

 حدهای خود مواجه شده است! 
ثبات است و ا سازسرنوشتو  کنندهتعیینهای آمدپیمهم و با  ییتردید این ادعابی

ها آید. اما، این دشواریمی نظرههم به همان اندازه دشوار و تردیدآمیز ب قطعیت آن

ی عینی آن و تردید در هاداللت یو مشاهده هاکه از سست بودن فاکتبیش از آن

لقی ت ناپذیراجتنابخشیدن و بگیرد از تعمیم دادن، قطعیت بت أنشواقعی بودن آن 

 گیرد. در حقیقت در دیالکتیکِمی ناپذیر سرچشمهبرگشت یک روند عنوانبهکردن آن 

ی کشهرهباجتماعی مبتنی بر  یاِعمال نوع معینی از رابطه مثابهبهسرمایه  یبین سامانه

 وکاالسازی  یک سوی این مبارزه .مستمری جاری است یو کنترل، کشاکش و مبارزه

سازی خصوصیی زندگی )از کار و پردازش اذهان تا هاعرصه یواره کردن همهشیئ

سوی دیگر آن و  است مشترک زندگی بشر( ی عمومی و امورهاثروت منابع و یهمه
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و منابع عمومی و  هاسلب مالکیت از ثروت زنده و مقاومت جامعه علیه روند نیروی کار

 . گیردجای می شدگیشیئیاد و امورمشترک و مشاع زندگی و علیه انق

 

  تردیدها تا چه اندازه معتبر هستند؟

ی بیش از عوامل دیگر سهم اصلی را در این دارسرمایهواقعیت آن است که خود 

ه ش باوقفهبیپذیری آن به عهده دارد. چنان که در صیرورت و تکاپوی تعمیمگزاره و 

جهانی در خود به کشکمش  یجامعهکردن خود، با سودای کنترل و ادغام جهانیسوی 

ی ناشی از قلمروسازی خود هااز بحرانای زنجیره جامعه دامن زده است.این بین خود و 

جهان آورده است و  یتحت عناوینی ازجمله بحران ژئوپلتیک جهانی به روی صحنه را

شای اش در کنترل بحران به تماناتوانیی و دارسرمایهی ها، شکافحوضوخره بهباال

ی است دارسرمایهقبل از هرکسی و جریانی، این  ،واقعبهرو اینازعموم درآمده است. 

 یربهکه تجتواند قطعیت داشته باشد. ضمن آنای نمیکه باید اثبات کند چنان گزاره

 یتاًتوان به شرایط کیفنمی نظر از آن که تا چه حد واقعیت داشته باشد،گذشته را صرف

بحران اصطکاک سرمایه با حدهای » عنوانبهعیت کنونی که متفاوتی مثل وض

شود تعمیم داد. با این همه تحلیل معطوف به یک بندی میصورت «وجودی خود

رجام ف تقلیل داد. چرا که نهایتاً الوقوعحتمیو ای ی نقطههاتوان به تحلیلفرایند را نمی

جهانی مشروط  یروهای جامعهعاملیت نی یمبارزه و درجه یآن از یک جانب به نتیجه

جدیدی  ی در گشودن قلمرو و مداردارسرمایهاست و از جانب دیگر به توان و قابلیت 

  1سعه و ایجاد فضای تنفسی جدیدی برای تداوم انباشت.واز ت

                                                      

یک  نعنوابهرا « انقالب سبز»ی، دارسرمایهه قائالن به قابلیت زمیندر این ناگفته نماند که  -۳ 

ریل  یرتواند با تغیدانند که میبزرگ می یسرمایه از این تله برای گریز انقالب صنعتی بزرگ، فرصتی

و  گذاریسرمایه ییزمین، مسیرشکوفا صنایع موجود به سوخت سبز، ضمن حل معضل آالیندگی جوّ

بر اصل جهانخوارگی و کاالسازی و انباشت ای صادی را هم گشوده نگهدارد بدون آنکه خدشهرونق اقت

ت بحران محیط زیست به سوخ شود. البته چنین رویکردی ضمن حداقلی بودن و تقلیل ابعاد سرمایه وارد

بحران هم نیست و اجماعی  آهنگضربمحیطی، حتی در تناسب با سبز و اغراق درحل بحران زیست

که تا ندارد. ضمن آن جهان وجود یترین اقتصادهای آالیندهبزرگ میانل آن در سطح جهانی و حو
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 هاعلمی، مبنای مدعای خود را هم از فاکت یاین گزاره چون هر گزاره و یا فرضیه

قطعیت  یگیرد و هم صحت و سقم و درجهبرمیتصدیق  ی موجود و موردهاو واقعیت

تا قبل از آن تنها  رو طبیعی است کهاینازنهد. می آزمون و خطا یخویش را به بوته

بر مفهوم قطعی ای جا، تبصره همین یک فرضیه است و نه بیش از آن. اما اجازه دهید

جامعه سوم شخص غایب  کهجوامع بشری با توجه به آن بودن داشته باشیم: در مورد

ی کنش نوعبهنیست و خود کنشگر و اثرگذار است و ایده و گفتمان وقتی نافذ شود خود 

و خروجی،  نهادهمقطعیت، عدمقطعیت و  ینتیجه شود، طبعاًمی و عمل محسوب

بسا عوامل و روندهای متضاد خواهد بود. چهی هااز تبادالت و تصادمای برآیند مجموعه

ف توان تکلینمی ی موجود،هادون تحلیل مشخص از توازن نیروها و پتانسیلرو بایناز

اجتماعی را پیشاپیش و در انتزاع تعیین کرد و یا سرنوشت آن  یپیچیده ییک گزاره

خارجی ندارد و تنها  وجود ی انتزاعی،دارسرمایهجانبه به یک عامل ارجاع داد. را یک

 یو متضاد است که نتیجه بیو ترکیمتن جامعه و در یک واقعیت انضمانی  در

توان گفت در مقام فرضیه، هیچ میای شود. با چنین مالحظهمی اش تعیینخروجی

 یقطعیت هر گزاره یندارد و درجه اجتماعی قطعی و صددرصدی وجود یگزاره

پذیر باشد. با در نظرگرفتن سنجشتواند می جانبههمهدر تحلیل مشخص و  مشخص هم

 توانیم به آن بیندیشیم: اتی است که میچنین مالحظ

اساسی برای گسترش سرمایه وجود دارند که  یکلی دو محدودهطوربه

 : اندرسیدههردو به نقاط اصطکاک و بحرانی خود 

ه بود کدرون ییک سیستم و سامانه عنوانبهی دارسرمایه .شدنجهانی، نخست

سرمایه، رقابت درونی  یوقفهبیی و انباشت کشبهره مرکزی آن بر بنیاد یهسته

                                                      

ی هاگذاریوسیع دولت و سرمایه یی درازمدت، مداخلههاریزیهی الزم، مستلزم برنامهدرسیدن به سود

ی هاسیاستو  هابندیست. اولویتاان مواجه دارسرمایهکالن است که خود با مقاومت بخش مهمی از 

عیت شوند. واقمی جابجا هاشتاب بحران، اولویت براثرمتناقض بوده و  عموماً زمینهنیز نیز در این  هادولت

و  اقتصادی نهادن اصل رشد زیست و تولید و کنار ینحوه جانبه و تغییرهمه آن است که بدون برخورد

 شود، اما اصلبحران و موجب تخفیف  باشند پذیرصورت هاییر قیمت، حتی اگر چنین رفرمه سود به

سنگین از بیرون و  ییکه فشارهامگر آن ماند.می نامعلوم حل ناشده باقی یبحران حداقل تا آینده

 .جهانی به سیستم تحمیل شود یجامعه
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خت از اشکال س بیاجبار )ترکی ان و نظام مناسبات قدرت مبتنی بر کنترل ودارسرمایه

سرمایه است. با چنین  است و از این منظر محدودیت اصلی سرمایه خود و نرم( استوار

 و جان آن یجامعه با مکیدن شیره در درون پیکر غده-یک سامانه عنوانبهمختصاتی 

ره خویش، هموا یوقفهبیفربه کردن  در فرایندای در ستیز با آن زنده است. چنین غده

 دارد که موجب اصطکاک فزاینده با پیکره تری نیازبه فضاها و قلمروهای جدید و فراخ

تر شدن آن به حدهای گسترش نزدیکاین غده به معنی  هرچه بیشتر شود. رشدمی

 یسرمایه به معنی ریشه دواندن آن در کل پیکره دنشجهانیخویش است. در حقیقت 

با  هرحالبهاست.  ی رشد کلی خودهاجامعه و رسیدن آن به مرزها و آخرین محدوده

به پایان رسیدن فضاهای خالی برای رشد و فربه شدن، امکان همزیستی تاکنونی ولو 

که نشود. مگر آ باید تعیین تکلیف رسد که نهایتاًیی میبه جا هاستیزآمیز بین آن

سرمایه بتواند فضاهای کیفی جدیدی را برای رشد و تغذیه خود فراهم سازد که الاقل 

وجود هدر افق کنونی و مشهود، چنین فضای بالفعلی در دسترس نیست. در حقیقت ب

 کنند بیانگرنمی پیدا حلراهی دردناکی که هاآمدن وضعیت اضطراری و انواع بحران

 عطف جدیدی است. نقطهه ورود این بحران ب

تر از آن شده ییهیوالی دیری است که دیگر دارسرمایهاگر در نظر بگیریم که 

و در  شدنجهانیتر از ی کوچکهامکان -فضاها یاست که بتواند در محدوده

کند و  وغیره زیست و رشدای ی منطقههاو اتحادیه هاملت-ی چون دولتهاپیکرهخرده

 کهای گاه اهمیت گزارهذشته کارساز و درمان درد نیست، آنالجرم بازگشت به گ

ی خود هاشده با محدودهجهانی یسرمایه یگوید بحران کنونی ریشه در مواجههمی

 شود. می ترروشندارد 

دانیم که تولید فقط با جامعه و انسان سروکار ندارد می آوری طبیعت.دوم، تاب

جنون کاالسازی آن هم مرتبط است و از این طریق،  ی از آن وکشبهرهبلکه با طبیعت و 

ش با بحران اکولوژی اخوارگیطبیعتی با سرشت جهانخوارگی و دارسرمایه یسامانه

مطرح ای کنندهغافلگیر ی اخیر به نحوهادر سال ویژهبهارتباط تنگاتنگی دارد. آنچه که 

روند انفجاری و  شد، همانامی شده و در حقیقت سالیان سال ناشنیده گرفته

 قیمت هر هی مبتنی بر سیاست رشد ببرداربهرهی تولید و ی شیوهرابطه  آنتاگونیستی
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م طبیعت و توان بازیافت آن است. در این حوزه توقفه و سودآور، با اکوسیسبیو مصرف 

ی از دارسرمایه ناپذیرسیریاشتهای  سازی طبیعت، پیروِتفالهو  بیحتی وجه تخری

مهاباتر پیش رفته و شکل بارزتر و بیاستثمار هم پیشی گرفته و  دیگر یهاحوزه

خشم  یی که پس از سپری شدن دورهطوربهتری به خود گرفته است. خطرناک

رسد می به نقاط بحرانی سرعتبهآگین طبیعت خشمی کور و هاموش، اینک واکنشاخ

 تر وگستردههای آمدپید و ناپذیرتر و با ابعاکنترلانسانی ی و در قیاس با جامعه

سوزاند. چنان که مدتی است که می تری همراه است که تر و خشک را با همنامعلوم

صدا هب کنترل شدنقابل بازگشت و غیرقابل غیر ینقطهرسیدن به آژیر شمارش معکوس 

درجاتی ممکن هکه بازیافت و ترمیم پذیری طبیعت اگر هم بدرآمده است. ضمن آن

  2.ستایارطوالنی و پرهزینه باشد بس

گسترش وجودی خویش،  ی همزمان با دو ابرحددارسرمایه یاین ترتیب سامانههب

 زیستگاه مشترک انسان و دیگر عنوانبه جهانی و طبیعت سیاره ییعنی با جامعه

 ایکنونی و ایجاد رابطه یکنندهویرانموجودات زنده، مواجه شده است. توقف روند 

 فقط نیازمند برخوردتفاوت و مبتنی بر تعامل دوسویه و سازنده با آن نهم کیفیتاً

است  ورزیسیاستزیست و  یاورژانسی است، بلکه مستلزم تغییرات رادیکال در نحوه

و سران  هاکه دولتی آنهاست. حال آنهای حاکم و ظرفیتهاکه در تضاد با منافع نظام

به همان  و سرریزشدن آنها، حتی عمالً هاانباشت بحران ینظام جهانی در سایه

ه و ب هاو بودجه هااولویت با تغییر نیستند و مداوماً بندپایهم  بندنیمقرارومدارهای 

د آنها را راک ی آالینده و تجدیدناپذیر، عمالًهابندی کاهش سوختجدولتعویق افکندن 

نیادی رشد و ب ی با دو حددارسرمایهکنند. چنین است که اصطکاک می و ملغی

                                                      

داری و کشاوزی و... سرآمد این بحران ناشی از تولید صنعتی و دامای اشباع جو زمین از گازهای گلخانه۸ 

 به حرکت درای آخرالزمان بمب هسته یپای عقربهساعت آخرالزمان طبیعت اینک پابه یاست و عقربه

انگلیس  وزیرآمده و چه بسا درحال سبقت گرفتن از آن است. جالب است که شخص جانسون نخست

که خویش از همین واژه استفاده کرد و گفت  در سخنان هشدارآمیز ۸۲میزبان اجالس کوپ  عنوانبه

باقی  شببحران محیط زیست واقعی بوده و تخیلی نبوده و تنها یک دقیقه به نیمه« آخرالزمانی»بمب 

تن  «آخرالزمانی»کننده به الزامات واقعی بمب ی شرکتهاکه او و دیگرسران دولتاست! البته بدون آن

 بدهند.
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ای سربازکردن زنجیره خطرِ شود و آژیرنزدیک می اشخویش به نقاط بحرانی یسعهوت

 صدا درآمده است. هی نشأت گرفته از آن دو نیز بهااز بحران

 

ی مشخص و هایک فرایند از تحلیل عنوانبهحدها  یلزوم تفکیک گزاره

 ای نقطه

 : اهمیت است زیر حائز ینکته دضرورت چنین تفکیکی توجه به چن یزمینهدر 

سو با ها، ما از یکی با آندارسرمایهدر بحث بحران حدها و مواجه شدن  -الف

 که عمق و ایمشدهانکشاف سرمایه مواجه  فرایندی تازه و متفاوت از گذشته در مسیر

سیستمی یا ساختاری ماقبل از این مرحله درونی هاکیفیت بحران کنونی را از بحران

ی توانسته است ولو دارسرمایههای قبلی در بحران هرحالبهسازد. وت میمتفا

ه بها را آن تردقیقی خود غلبه کند یا به بیان هاو موقت بر محدودیت بینسطوربه

تری با آنها مواجه شود. وسیعبه شکل  شده است بعداً تعویق بیندازد، گرچه مجبور

ایه برای تصاحب فضاهای موجود در مقیاس تفاوت کیفی در آن است که در گذشته سرم

 شدنجهانی جنگیده است و اکنون در پی فازمی تر از خودماندهعقبجهانی و بیرون و یا 

ی خود و ها، با بحران فضاهای در دسترس و الجرم با محدودیتهاشدن رقابتفشردهو 

تی متابولیسو به بیان دیگر با بحران بازتولیدی و  های گسترش خود درگیرآمدپی

تا اطالع ثانوی و  این در حالی است که وساز( یا وجودی مواجه شده است، وسوخت)

نامعلوم، قادر به گشایش فضای جدید نیست. البته چنین فرایندی لحظه به لحظه باید 

ی مشخص و نقطه به نقطه نیز اهمیت خود را دارند. از قضا در هارصد شود و پژوهش

که کل فرایند بحران حدها باید خود را به اثبات برساند.  متن چنین رصدکردنی است

 یتوان ادعا کرد که این فرایند به آخرین نقطهاز این جهت به شکل پیشگویانه نمی

مطلق مسدود شده است. در  طوربهپیشرونده و انفجاری خود رسیده یا مسیرپیشروی 

 ییناو وابسته به آرایش و تواسبستگی دارد که از یکای حقیقت این به متغیرهای معادله

ی دارسرمایهقیمت  هرهگورکنان آن است که تا چه حد بتوانند راه را برای پیشروی ب

ای بالقوه و فضاه هاو تناقضات و یا به تولید ظرفیت هاببندند و از سوی دیگر به گسست

ل نتری کهال انقالب صنعتی و تکنولوژیک نوین و تعمیق تکنیکبَقِموجودی که از 
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ی بعدی خواهیم دید، امکان دگرگونی هاهمانطور که در بخش هرحالبهوابسته است. 

ای انتقالی پیچیده یبدیل وجود ندارد و ما در دوره قدتمام ضربتی توازن قوا و یا ظهور

و زوال تدریجی قراردارد  در حالت تدافع کهی دارسرمایهبر توان می بریم کهمی سرهب

ه بدیل ب گیریشکلا به آن تحمیل کرد و مسیر پیشروی برای دستاوردهای مهمی ر

 معنای مناسبات اجتماعی نوین را هموار ساخت. 

ی در اساس خود نوعی مناسبات اجتماعی است. با توجه به این که دارسرمایه-ب

 یتصاحب و ادغام کل پیکره ماندگاردرون یی با میل و وسوسهدارسرمایهسرشت 

عجین شده است، اما تحقق کامل چنین حالت  مناسبات خودجامعه و طبیعت در 

فرضی و منتزع شده به معنی مرگ و پایان هردو، هم پیکره و هم غده خواهد بود. چرا 

ی به معنی تعرض به دارسرمایهبحرانی شدن حدهای گسترش  یکه آن روی سکه

ع انتزا لمروطبیعت نیز هست. بیرون از قوجودی بدن اجتماعی و زیست حدها و تهدید

ی هاو جدال هاالقاعده مستلزم بحرانعلیای در واقعیت عینی، وقوع چنین فاجعه

 یژهیک پرو عنوانبهاگر از بدیل سوسیالیسم  زمینه،سنگینی هم خواهد بود. در این 

 رهایی در بیرون از بریم که به هیچ اصل و منشأمی حال شدن نام ناتمام و همواره در

سیستمی باز و  مثابهبهود، در حقیقت داریم از سوسیالیسم شنمی خود مشروط

ی و نظام مناسباتی مبتنی بر کنترل کلیت جامعه و کشبهرهمگر به رفع )غیرمشروط 

بود درونسیستمی  مثابهبهی دارسرمایه در برابر م که دقیقاًییگومی سخن (آن آحاد

ی و مالکیت خصوصی یک اقلیت و مندبهرهدارد که بنا به تعریف بر امتیازورزی و  قرار

ز ش دفاع اااخص یجامعه متکی است که وظیفه برفرازای به دولت و برساخت اتوریته

امعه ج مالکیت خصوصی، یعنی بر مناسبات قدرت مبتنی بر تسلط یک طبقه و استثمار

دن ش ترجهانیتر و فربهموازات بهآن  آمیزفاجعه است که ابعاد و غارت طبیعت استوار

ی در تبلیغات و پروپاگاندای دارسرمایهکه تر شده است. گو اینییهیوالی، داررمایهس

 باز یخود، همواره خود را یک جامعه تر ازبستهو جوامع  هاخود، در مقایسه با مدل

حجاب خویش  برشمرده خودل یخصادلیل همان هی بدارسرمایهمعرفی کرده است، اما 

، تضادهای درونی خویش را به سطح شدنجهانی است و با بسط خویشتن به سطح

ی که طورهبسرمایه با کلیت زندگی ارتقا داده است.  ینوین یعنی تضاد سامانه تاًیکیف

 کنند. می یافته عملعمومیت این تضاد تضادها در زیر یبقیه
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  شده و افزایش آنتروپی )کهولت(جهانیی سرمایه

 هابودگی آندرون یی اجتماعی با درجهاهبین سیستم کلی سرنوشت نبردطوربه

اید ب شان تعیین خواهد شد. سوسیالیسم بنا به تعریف قاعدتاًآنتروپیافزایش  یو درجه

م که به نام سوسیالیس هاییو نسخه هاآن مدل ی باشد. طبعاًدارسرمایهبازتر از سیستم 

تر بوده یا هستند، تهبسی دارسرمایهشوند ولی در عمل و نظر از مطرح شدند و یا می

جای حاکمیت یک اقلیت و هکه بآن شده و خواهند شد. و حال آن مقهور ناگزیربه

ش را اذاتیی هاامتیاز که حتی در بستر قلمروسازی خود محدودهصاحب یطبقه

خودگردان و  یجامعه یمیل به زندگی و سامانه گراییدهد، در جامعهمی گسترش

 ی سرمایه، به نحوهابری اجتماعی، در پاسخ به تهدیدمبتنی بر آزادی و برا

 . است و قلمروسازی خویش بالقوه واجد مازاد مثبت ی برای ابقاماندگاردرون

 اش به استثمار غیر، یعنی نیروی کاری در ذات خویش به دلیل وابستگیدارسرمایه

و قلمروسازی، ی که میل به انباشت طوربهپارادوکس است.  ناسازه یا زنده، خود یک

طبقاتی )در معنای وسیع خود(  یی متناقض از جمله مبارزههاهم با گسترش سویه

از  هاو فرسایش های درونی، که با بر برانگیختن انواع مقاومتهاهمراه است و با رقابت

 کاهد. می تهاجمی سرمایه قدرت

 

  سماجت یک پرسش!

 این پرسش با سماجت بر در بحث بحرانی شدن حدهای گسترش سرمایه همواره

ی که تاکنون توانسته است دارسرمایهکنید می شود، چرا فکرمان سبز میسر راه

که « سماجت»مسیرپیشروی خود را بگشاید، از این پس نتواند؟ ضمن استقبال از این 

اسب اوهام  بر دهد که سوارنمی ی یک فرضیه است و اجازهپذیرآزمونخود بخشی از 

 بود:  زیر خالی از فایده نخواهد ینکته چند ربتازیم! درنگ ب

ی و کشبهره مبتنی برای ی سامانهعنوانبهی دارسرمایهگرچه این واقعیتی است که 

ی هارفته توانسته است ولو با پشت سرگذاشتن بحرانهمکنترل جامعه، تاکنون و روی

ده و شای موفق به گشودن فضاهای تنفسی تازه نهایتاً بزرگ و پرهزینه،
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کند. اما امروزه این سامانه با رسیدن به  کردن مناسبات خود را هموارمسیرجهانی

معضالت حدهای گسترش خود مواجه  کلی با فرایندطوربهمرزهای جهانی خود نه فقط 

های آمدپیی ناشی از هامشخص با انباشت و سرریزشدن بحرانطوربهشده است، بلکه 

بحران چیزی نیست که بتوان آن را پنهان گسترش خود هم روبرو گشته است. 

شود و امروزه روز توسط مردمان جهان لمس می داشت. در حقیقت واقعیت آن هرنگه

پیوسته  نظران متعددصاحبو کارشناسان و  هاحتی نهادهای رسمی جهانی و پژوهش

ت واقعیی دربارهدهند و تردیدی می و گزارش کنندمیی آن صحبت هااز آن و نشانه

بحران حدها  عنوانبهرو آنچه که اینازگذارند. نمی باقی« وضعیت اضطراری» وجود

ک ی اجماع است که بیانگر مورد همین وضعیت تقریباً بندیصورتمطرح شده است، 

هم توسط صاحبان ای وقفهبیی هابحران بازتولیدی است. البته به موازات آن، تالش

ود موج بستبناشتن واقعیت بحران و ژرفای آن و ها برای پوشیده نگهدقدرت و دولت

برای مغشوش کردن صورت  هاو ناتوانی خویش در حل آنها و از جمله انواع فرافکنی

و  نیمه گیرد. حتی چه بسا با جراحی و تقسیم جهانِ خودساخته به دومی مسأله انجام

 یدرونیِ سامانه ی رقیب وهاو البته این بار بین جناحجنگ سرد ) یدوره ییبازنما

دوش  بحران بر ی و آغشته به جنگ گرم( و نیز با تخلیه و سرشکن کردن باردارسرمایه

آن،  جهانی درصددند تا با تعلیق بحران و منحرف کردن مسیر یشهروندان و جامعه

دست هفرصتی برای ایجاد فضای تنفسی جدید و تجدیدسازماندهی و بازآفرینی سرمایه ب

 یهسعوسازی، میلیتاریسم و تمستعمرهچون  تاقدامااز ای ته با مجموعهآورند. در گذش

ی هاجنگ و ویرانی و جراحی ییو برپا ییگشاجهانصنعتی و -ی نظامیهامجتمع

اند مفری برای گریز از حدهای اقتصادی و یا انقالب تکنولوژیک و غیره توانسته

ه ککیفی وجود دارد بین آن کنند. اما تفاوت آن مقاطع تاریخی پیدا یکنندهخفه

ش مواجه شده ابحرانیهای آمدپیشده و جهانی ی با حدهای خود در کالبددارسرمایه

همین دلیل با سراسری شدن بحران ه. بسازیجهانیی پیشاهاباشد یا با تنگناهای دوره

 چون هاییجهانی جای چندانی برای کارسازبودنِ برساخت دوگانه یسرمایه در کالبد

سازی حول این نوع بلوک، و «ییسی و اقتدارگرادموکراما و آنها، جهان شر و خیر و »

 حتی «خواهیدموکراسی»و  ییکه اقتدارگراباقی نمانده است. چنان هابندیتقسیم

حامیان  یحمله که. چنانحاکم آن را دوشقه کرده است یآمریکا و طبقه یجامعه
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ی، رداسرمایه ه نوعی کودتای سیاسی در دژمسلح ترامپ به کنگره و متوسل شدن ب

انباشت  کلی در فرایندطوربهی بزرگ، های بحرانهادر دوره جهان را شوکه کرد. اساساً

 یکنند که در حوزهمی سرمایه، عوامل فرااقتصادی و از جمله قهرآمیز دست باال را پیدا

 و نرمی اهسیاسی مترادف با کنارگذاشته شدن تشریفات دموکراتیک و پوشش

 رسد که حتی خودنظر میه، اکنون باین است. با وجود آمیزصلحی هادوره یاغواگرانه

 رو شده است. هی بزرگ خود روبهاو ریسک هاانباشت قهرآمیز نیز با محدوده

 گاهی بزرگ، هیچهای در گذشته و از جمله در بزنگاه بحراندارسرمایهدر حقیقت 

 وفصل کند،حلمعضالت اساسی پیشاروی خود و جامعه را ای یشهر نتوانسته به نحو

رآمده ی بهاکشی و گوشمالی رقبای از راه رسیده و بنای رونق بر ویرانهوزن بلکه به مدد

 فرادستی یک سودهی سنگین نظامی و اقتصادی و توازن قوای برآمده از آن بهااز جنگ

دی بنمفصلسعه و رشد و ودیدی از تبخش از سرمایه، توانسته است با گشودن مدارج

کننده برهد. اما با اشباع خفهی هابحران یمتضاد و ناهمساز در آن، از چنبره عناصر

ی حدت بیشتر فضاهای جدید، آن تناقضات حل نشده و فرافکن شده با ابعاد و شدت و

 هت. بتری با آنها مواجه شده اسوسیعی هاسرمایه در شکل اند و مجدداًکرده سربلند

یش به بهای مواجه شدن با آنها در های بر محدودیتدارسرمایهاین ترتیب فائق آمدن 

 تر، مبین افزایش آنتروپی )کهولت و ناتوانی و اتالف انرژی( در مسیروسیع ابعاد

بود و درونیک سیستم  عنوانبهسرمایه  شدنجهانیی است. دارسرمایه شدنجهانی

ی هاکردن محدودیتسیستم، بلکه به معنی جهانیبسته، نه به معنی بازترشدن 

ترشدن منجر به افزایش انباشتگی آنتروپی سیستم شده است. ناتوانخود و  بودِدرون

 فته واش افزایش یاآنتروپیتر باشد، بستهاگر در نظر بگیریم که هرچه یک سیستم 

شد و ر شود که سرمایه در مسیرمی گردد، معلوممی اشییموجب کاهش توانا

، با ییسعه و شکوفاوجدیدی از ت شدن پرتاب خود به مدار خود، با دشوارتر شدنجهانی

شود، که بازگشت به عقب و نفسِ سودای تقسیم می انباشت آنتروپی و ناتوانی مواجه

 بازتاب همان ناتوانی در گشودن مدار زوال،هنیمه برای نجات هژمونی روب جهان به دو

معنی افزایش وجه به ای چنین پدیده شده است.جهانیی دارهسرمایسعه برای وجدید ت

 هست.  آن نیز ی بر وجه مولددارسرمایهسامانه  بیتخری
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بحران »خودویژگی وضعیت  عنوانبهچه که وضعیت اضطراری و آن نفس وجود

همین آنتروپی و سترونی برآمده از آن است که خود را در  ایم، بیانگرنامیده« انتقال

 ورطبهگذارد و می به نمایش« نتوانستن»شدن  ها و مشهودان کنترل بحرانکاهش تو

 زد. سامی جهانی فراهم یی بالقوه مهمی را برای پیشروی جامعههاناپذیر فرصتاجتناب

ان بمبار»در سخنان هشدارآمیزی گفته است  گوترش، دبیرکل سازمان ملل اخیراً

اما به آن باید افزود «. شودمی اموش سپردهکی دارد به فرزاکاهیروشیما و ناای هسته

آن زمان، دیگر وجود ندارد و بازی ای سالح هسته انحصار که امروزه حتی امتیاز

، به یک بازی مرگِ نه فقط دوطرفه دگرفته شون کارهموجود ب ای، اگرکه ذخایرهسته

ین همهتبدیل شده است. ب ،برای درگیرشوندگان که برای کل بشریت و محیط زیست

به بازی در این  دهند که از وروددلیل مقامات دیپلماتیک آمریکا به روسیه هشدار می

آن است  معینی که بلوک غرب بر یمیدان خطرناک اجتناب ورزد و بازی را در محدوده

 دارد. که در آن دست باال را دارد نگه

 یهکند که وقتی طرف مقابل در آن محدودمی لعنت برشیطان! چه کسی تضمین

 یباش ویژهاولیه احساس کند که شکست و باختش حتمی است، و در حالت آماده

طرفین دچار ارتکاب خطاهای غیرعمد در فضاهای  وسوسه نشود و یا حتیای هسته

هی ی فرماندهامهکآغشته به چکاچک ماشین جنگی و کشتار، انگشتانشان به سوی د

 کشور دو همین یصد آن در زرادخانهدر ۰۰ی انهدام جمعی نرود )که از قضا هاسالح

ه کند کمی اند(! چه کسی و با کدام عقالنیت تضمینآمریکا و روسیه انباشته شده

 مثل داعش در مقیاس هاییبربریت و جنون کشتار و خودانتحاری متبلورشده در جریان

 نشوند؟  جهانی تکثیر

لی برای بشر خی فیزیکدان معروف برآن بود که دهکده جهانی وکینکها استیون

زمین به کرات دیگر کوچ و  یتر از سیارهتنگ و کوچک شده است و اگر هرچه سریع

خواهند کرد. ]که البته با  خود و تمدن خود را نابود جان هم افتاده،همهاجرت نکند ب

 رو دیگ هاامثال ایالن ماسک و سیر و سیاحت بازارمحور ییی توریسم فضاهافانتزی

بدیل شان تونقلحملپیکر به بخشی از کلکسیون غول هایهینه سفمیلیاردرهایی ک

به  بییادستاندرکار تالش برای دستشده، متفاوت است[. وی به سهم خود نیز 

ی خیلی کوچک و ارزان و باصرفه برای تحقیق و پژوهش و کشف نقاط اسکان هاسفینه
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 یکردن در گسترهبرای انسان بود. این درست است که مهاجرت و کوچ  ییمناسب فضا

، دنشجهانیپیشا یی در دورهدارسرمایهبشر بوده است و گرچه  بقا و رشد زمین از رموز

 یمثل کشف قارهای و مناطق تازه هابرای انباشت سرمایه و قدکشیدن خود، حوزه

زمین را با ولع تمام  یسازی و غارت منابع در اقصی نقاط کرهمستعمرهآمریکا و یا 

ی دارسرمایهشتابناک  شدنجهانیده است، اما اکنون که با حدهای کرمی دنبال

ماعی تی خشن و به جان هم افتادن و شیوع داروینیسم اجهارقابت مواجهیم، خطر

سازی سیارات مستعمرهکوچ و یای ؤرحقق کردن تر شده و در حالی که مجدیبسی 

 روزگاری هم به واقعیتخالی از سکنه ) اگرساکنان بومی داشته باشند چه؟!( حتی اگر 

م آن ه ها کشف شود، آیا برای بحرانی که شتربپیوندد و منابع غنی و مهمی هم در آن

  3نوشداروی پس از مرگ سهراب نخواهد بود؟! زده است، خیلی دیر و اکنون زانو

ز برانگیچالش راتوان محتوای عصر در حال انکشاف را گذکوتاه می یدر یک گزاره

ملت )و کانت( و نظام های اجتماعی و اقتصادی متناسب  -دوران دولت« کودکی»بشر از 

 خالقیتش ی ویشدن مثبت بشر و شکوفاجهانی یجدیدی با مشخصه وادی به با آن،

 نظام و  جهانی و تحقق شهروند جهانی یسیس جامعهأتر تپیشرفته تاریخاً در مدار

 آن تأمین به قادر داریسرمایه که این و دانست آن با  متناسب اجتماعی

لی که در جریان جدا و شدن، حالِ در واقعیت و اندازیپوست این به خودآگاهی . نیست

 وجود یعنوان نحوهجهانی به یپوست جامعه سوزانی است که در زیر است، آن اخگر

 زند.پرسه می تاریخی نوین انسان،

ی نباشت گستردهبحران ا یخطوط عمده و پایانی این مقاله، بعدیدر بخش 

 مانهز پرسش ترینپروبلماتیک بر ملأت سرمایه )بحران بازتولید( در مقیاس جهانی،

 جریان در جهانی یجامعه پوست زیر در که حاضر عصر تحوالت ماهیت و معنا پیرامون

 .تشریح خواهد شد آن پیشروی مسیر گذارینشانه و گفتمانی یمایهدرون و است
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