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 توضیحات مترجم

و سایر قاذورات  هاست اسیر هوا و هوس  دموکراسی، آزادی، انسانجهانی که دهه لیبرال   برای چپ

دیکتاتوری کار بلشویکی، ی طبقاتی، پرولتاریا، تحزب، سبکمبارزه ، دیگر طبقه وکاپیتالیستی شده

شان مردم، جایبه واند بدل شده منسوخبه اموری  پرولتاریا، امپریالیسم و سایر مفاهیم کمونیستی

 گرایانه، حاکمیت مردمکار جنبشگرایی، سبکگرایی و محفلخودیهای اجتماعی، خودبهجنبش

ُدو ل  ها و بلبشوهای سیاسی  . خب، دور نبود که با ظهور بحراناست دهسازی را نشانجهانی و

های کاپیتالیستی و ایدئولوژی در و تکوین شکاف و گسست دیگریکبورژوازی در داخل و بین 

 چه که از ابتدای قرن بیستم شاهد آن هستیمای طبقاتیْ خود را ببندد. آنویژه لیبرالیسم، نطفهبه

 بخش دوم جمله؛ قرینا ش خواهد آمد در پیچه ناست و آ ی قبل بودهلهگویای بخش اول جم

 پاسی نیز بر این اقتران گذشته است. هرچندکه

منظور تدارک خویشتن به جهتاش افزاریافزاری و سختباروهای نرم نوسازی برایی کارگر طبقه

از سویی احتیاج به ، هایش ایستادهاش، که در آستانهنیجها هایورود به دوران نوین نبرد

ها وارد مدد آنها بهای دارد که در گذشتهابزارهای مفهومی و مبارزاتی و صیقل دادن "آوردنیاد"

ت قو  دارد که به "های نوینپردازیمفهوم"های سترگی شده است و از سوی دیگر نیاز به جدال

خرد "آوردن رط فراچنگد. شب روف مهیب پیشارویشهای ها دشمنان را در جنگآن

ای  این و شرط پایه است "پوزیتیویستیـی بورژواییفاهمه"برگذشتن از  "کنندهوضعـپرولتری

مسیر ست. طبقاتیهای نبرد دیالکتیک و استقرار بر قرارگاهـشدن به متد واقعیتبرگذشتن مسلح

گردشش بر طرازی که هر است وار دیالکتیک نه مسیری خطی و با شیبی مثبت، بل مارپیچی دایره

سان داری بهی سرمایهجامعهمکان  ـزمان دهد؛ دیالکتیک تر رخ میباالتر و با محیطی گسترده

غیاب  هیچ نیست ال ا "چیزْ"شی فرازیابنده دارد و آن چرخ "چیزْ"یک که بر مرکز  ستایماویس 

مندی و زمان در پیوستار زمان و مکان،است که  س ماویهای چرخش همین ."ارزش": مؤسس

 کند.می "تاریخ"و  "ساختار"مندی سرمایه را موجود کرده و آن را واجد مکان

را مبتنی بر  یکموقرن بیستدادهای آغاز که روی زبردست و قابلْ ستایضر اثر نویسندهکتاب حا

های چرخهـم بر آن و صدالبته در بستر کالنمتقد   قرننیمویژه زادورشد اقتصادسیاسی جهانی در به

کردن قصدش، . وی جهت برآوردهکندی حاضر تبیین میهژمونیک کاپیتالیسم از عنفوانش تا لحظه

های نظری  همراه بایستههایش را بهرود و در هر گام یافتهداری پیش میهای سرمایهتا کران
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بودنش و پاس بیِّناین اثر به دهد تا سره از ناسره و دوغ از دوشاب تمییز پذیرد.ای ارایه میمکفی

بود و بانی  مشرف بر چندین قرن کاپیتالیسم جهانی و تأکیدش بر توضیح چهاحداث برج دیده

ساختن امپریالیسم، تکلیف قس برای متعینسطُ کرد  امپریالیسم آمریکا و تمهید ایستاری پراُچه

خواه موکراسیطلب و دهای سرنگونیدوش مایی انداخت که ب رخالف چپکردنش را بهترجمه

داریم.  جهانی پرولتاریاـتاریخی اش هستند، سردرگرو  آرمانجنس  ق سم جهانیوطنی، که هم

 مان فراخ باد.ایمان

حیات را بدرود  2009متولد و در سال  1937به سال جیووانی ا ریگی نویسنده و مبارز ایتالیایی 

های گاه)پول، قدرت و خاست ستمبیقرن طوالنی "ی وی، گانهسهگفت. از میان ُکتب سترگ 

رانی در نظام آشوب و حکم"و  "2ویکم()تبارهای قرن بیست آدام اسمیت در پکن" ،"1ی ما(زمانه

 منتشربه فارسی  همین چند روز پیش دومیتاکنون ، (4همراه ب ورلی سیلور)به  "3جهانی نوین

ی هاروی مصاحبه)سرمایه  مارپیچ"، "قرن مارکسیستی، قرن آمریکایی"بلند  ی؛ نوشته5شده است

از سقوط مالی تا رکود " یهدر مجموع "پایان قرن طوالنی بیستم" ی کوتاهو مقاله "(با وی

به فارسی در فضای مجازی، ی بلند و کوتاه ، و چند مقاله"های بحران بزرگ مالی(اقتصادی )ریشه

 1870سازی، از کارگری و جهانی های)جنبش کارنیروهای "کتاب  ،اند. البتهرسدر دستاز وی 

 6رزم جیووانی ا ریگی، نیز در سالیان اخیر منتشر شده است، اثر ب و رلی سیلور، همسر و هم"تاکنون(

طبع برسد که با توجه به حجم و به "قرن طوالنی بیستم"عنوان فصل آخر کتاب که قرار بوده به

توان آن را در پیوند با اندیشه و ست که میابینشر یافت. لذا کتصورت جداگانه  وافرش، به  اهمیت

  داد کرد.نظر و عمل ا ریگی قلم

نمط ما پی خواهد برد و بدین "عصر"های آن برای خواننده با ازنظرگذراندن این متن خود به داللت

تری در روزافزونها و روندهایی، که با سرعت هرچهبه وقایع و تنشنسبت تری تر و ژرفنگاه وسیع

                                                           
1 The Long Twentieth Century, Money, Power and the origins of our Times. 
2 Adam Smith in Beijin (Lineages of Twenty-First Century) 
3 Chaos and Goverance in the Modern World System 
4 Beverly Silver 

، نشر 1400[ مرداداپ اول ]، سید رحیم تیموری، چویکم(، جیووانی اریگیآدام اسمیت در پکن )تبارهای قرن بیست  5

 اختران.
تاکنون(، ب و رلی سیلور، سوسن صالحی، چاپ اول زمستان  1870سازی از های کارگری و جهانییروهای کار )جنبشن  6

 ، نشر اختران.1392
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کس آمریکانا را ی پ  اند و تفکر مرسوم و روزمره و درواقع منبعث از پدیدارهای دورهحال صیرورت

 چنگ خواهد آورد. اند، بهانداختنکردن و شکافداردر حال خدشه

های مارس و ا پریل سال )ماه 32ی شماره دربخش اول است که  ی حاضر، شامل دو بخشترجمه

ی و جون سال های م )ماه 33ی و بخش دوم در شماره New left Reviewی ریه( نش2005

اند و های نویسندهدر متن ترجمه عبارات داخل }{ افزودهچاپ رسیدند. ( همان نشریه به2005

در گردد به مراجع یا توضیحات نویسنده که اعداد داخل ][ برمی ][ از آن  مترجم.عبارات داخل 

ها از سوی مترجم اضافه یسپانواند. توضیحات نویسندهبین )( کلمات ما. اندانتهای هر بخش آمده

ها و کلمات در پانویس گنجانیده منظور راحتی خواننده معادل اصلی  بسیاری از نامبه اند وشده

ای برگردان شد که دو معنا از آن افاده شود: گونه، به"شکافتن هژمونی"عنوان این کتاب، اند. شده

و هم ت رک برداشتن و اضمحالل آن. بازکردن کالف هژمونی  امپریالیستی همهم واکاویدن و از

هایی چنین واژههم رد که محتوای کتاب نیز هر دو معنا را قصد داشته است.خواهد بُپیخواننده 

ان در شو جاافتادن هژمونی و ... به دلیل مصطلح بودن امپریالیسم، پروژه، امپریالی،مدرن، چون 

ها ، باعث مخدوش شدن بار معنایی آنشانترجمهاند؛ کمااینکه شاید مه نشدهزبان مقصد، ترج

 گردد.

تر به فهم عمیق این تالشو اگر که  ؛ی مترجم استترجمه بر عهدهناگفته پیداست که قصورهای 

ی مباحثی در یاری رساند و مایهو نسبتشان در پیوستار زمان و مکان کاپیتالیسم و امپریالیسم 

توان پلی درخورد  هایی پوسیده نمیکه بر پایهنکته آن گردد، به هدفش رسیده است. اراستاین 

پوش که جوشنم آنر الج  ق دْر  باورمان بال خواهیم گشود؛که بهق د ر آن های سنگین بنا کرد؛ابهار

     شویم.؛ و وارد متن میی کالم را وابایدگذاردشد. اطالهباید 

1400 مرداد              
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خالف نظر جان اند. این بازگشت برباب روز شده دوباره "2امپریالیسم"و  "1امپراطوری"کلمات 

برای نخستین بار »که در آن ، عصری نیست "آمریکایی قطبی عصر تک"دلیل ظهور به 3یکنبریآ

محدودیتی قید و ی جهانی بدون هیچ تواند در صحنهرین حکومت جهان میتدر دوران مدرن قوی

 1989این عصر با فروپاشی بلوک شوروی در سال  [1]« های بزرگ دیگر عمل کند.از سوی قدرت

د و نه امپراطوری بو "سازیجهانی"چنان هم ی محبوبْکلمه 90ی آغاز شده بود. در خالل دهه

همتای ایاالت متحده بی کند، قدرت جهانی یکنبری اشاره میآکه خود  طورهمانیا امپریالیسم؛ و 

مله بسیاری متفکرین انتقادی، از ج حتا گرفت.مورد بحث قرار می "هژمونی"عنوان عمدتًا تحت 

پس [ 2]یافتند. تر سودمند کم لحاظ نظریها، مفاهیم امپراطوری و امپریالیسم را بهاز مارکسیست

ی برای پیدا کردن استفاده از کلمهمدعی شد که  4بروس کامینگز 9119در  از جنگ خلیج

در توصیف نقش ایاالت متحده در جهان به یک میکروسکوپ الکترونی نیاز است.  "امپریالیسم"

 .نیزمهمی از حقیقت  عنصرولی حامل  مبالغه بود،البته که [ 3]

که ؛ چرا ندادقابل توجهی تغییر نیز این وضعیت را  2000در سال  "امپراطوری"]کتاب[ انتشار 

را  سازیجهانیـصرفًا اصول و معتقدات  مرکزی زبان  6ارته]مایکل[ و  5نگری]آنتونیو[  اثر

تحت شرایط  کهاین حکم و گزاره  از جمله رادیکال بخشیدند؛ پیچیند و به آن بازنویسی کرد

 کانونتواند نمی ،ایاالت متحده ملتی، حتاـی هیچ دولتادغام اقتصادی و اطالعاتی جهان موجود 

 منطق و ساختار عنوانبهاطوری را واقع، هارت و نگری امپردر ی امپریالیستی را بسازد.یک پروژه

تز امپریالیسمی بود که آنتی اشهای کلیدیوجوه و جنبهارائه دادند که در  اییجهان حاکمیت

 [4] ند.کرده بود اشپردازینظریه مها در قرن بیستمارکسیست

 حوادثدولت بوش در پاسخ به  کهگاهآناتفاق افتاد،  2001در سال  ،90ی دهه ازواقعی  گسست

. ییی قرن جدید آمریکایعنی پروژهـ رفت 7امپریالی جدید بال یک برنامهسپتامبر به استق 11

ورت سال پیش در قرن اول آمریکایی ص 60ملی بین این واکنش و اقداماتی که شباهت قابل تأ

 []فرانکلین دی. ،فاشیسم در اروپا و ژاپن خیزشو  30ی . رکود بزرگ دهه، وجود داردگرفته بود

                                                           
1 Empire 
2 Imperialism 
3 John Ikenberry 
4 Bruce Cumings 
5 Antonio Negri 
6 Michael Hardt 
7 Imperial 
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ت برای رونق و امنی 2مریکاناآکس را قانع کرده بود که یک پ   وقت آمریکا[ جمهوررئیس] 1لتزو ور

تا  ،خارجیدر سیاست  3جویانهکشیدن جریانات غیرمداخلهچالشداخلی آمریکا الزم بود. اما به

 دشوار بود. ،کندمی تأمینامنیت آنان را  ایْانزوای قاره که مردم آمریکا معتقد بودند کهزمانی

لت و زور» 5ی پرل هاربرواقعهتا بروز جنگ در اروپا  از زمانکرده است که  عنوان 4فرانتس شورمان

وقتی « را رقم بزند.[ ]اعتقاد مردم آمریکاخالف این  کرد که اتفاقی دراماتیکْ شک دعا میبی

که با  ای،گرایانهاز احساسات ایدئولوژیک ملی ایبه شکل زیرکانه زلتور»، مستجاب شددعایش 

که به  ،استفاده کرد تا یک ایدئولوژی امپریالیستی را ،ی پرل هاربر تحریک شده بودواقعه

 [5] «بپروراند.به دق ت  ،دادی نظم، امنیت و عدالت میها وعدهآمریکایی

و  7ترومن]هری[ دوباره بازگشتند.  6طلبجهانی دوم تمام شد، تفکرات انزواکه جنگ اما زمانی

و منافع اقتصادی آمریکا برای غلبه بر این  دالیل دولتیدانستند که توسل به خوبی میبه 8چسونا 

ها از نمتنی که بعدها به دکترین ترومن تبدیل شد، آ نویسپیشتفکرات کافی نخواهند بود. در 

 تهدید کمونیستی   یانگارهها را با اغراق در پیروی کردند و آمریکایی 9ندنبرگی بدنام آرتور و توصیه

ی حمایت کنگره برای برنامه آوردن دستاین حربه در به[ 6]« د مرگ ترساندند.تا ح» ،جهانی

کا و اروپا در مقیاس آمری ی  تسلیحات بازتجهیزبودجه برای  تأمیناما برای موفق بود.  10مارشال

                                                           
1 Franklin D. Roosevelt 
2 Pax Americana 
3 Non-inventionist 
4 Franz Schurmann 
5 Pearl Harbor 

ای بسیار سخت به ناوگان دریای و هوایی ایاالت متحده در بندرگاه پرل و وارد آوردن ضربه 1941در دسامبر  هاژاپنیی حمله

طور رسمی وارد جنگ جهانی دوم . آمریکا پس از این حمله، با اعالن نبرد علیه قوای متحدین )آلمان و ایتالیا و ژاپن(، بهبدان

 شد.
6 Isolationist 

آن حاکم بر های الملل و سیاست خارجی آمریکا و تفکرات و گفتمانروابط بینتاریخی تواند در خصوص روندهای خواننده می

شاپور  لیسس ی، اثر پری اندرسون با ترجمه"پردازان آن، سیاست خارجی آمریکا ئ نظریهفرمان و دیوان"به کتاب درخشان 

 است، مراجعه نماید.شدهانتشارات فرهنگ معاصر چاپ که از سوی ،اعتماد

آمریکا "ی پرسو( و ، اثر جک بارن ز )انتشارات طالیه"داری شروع شده استزمستان داغ  طوالنی سرمایه"های چنین کتابهم

 دهند.وری ارایه میهای درخها و گزارش، اثر ریموند لوتا )نشر مجازی( نیز تحلیل"در سراشیب
7 Harry Truman 
8 Acheson 
9 Arthur Vandenberg 
10 Marshal Plan 
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بینی شده بود و ترومن اصول آن را در آوریل پیش 1شورای امنیت ملی 68که در سند  ،بزرگ

ها تخمینشورای امنیت ملی ارقام دقیقی تعیین نکرد اما ی الزم بود. تربیشچیز  ،کرد تأیید 1950

 1950 برای سالپنتاگون توسط  چه در ب دو امراز آن تربیش درصد 300 ینشان از مخارج ساالنه

  ، داشت:درخواست شده بود

]مخارج ، حتا به نام کار بودمالی محافظه لحاظبهای که گرفتن این میزان پول از کنگره

بود. یک وضعیت اضطراری نبرای دولت  راحتیی وظیفه های[ ضدکمونیستی،فعالیت

 1950بود که زمانی در  بینی کرده، اچسون پیش1949المللی الزم بود و از نوامبر بین

اهد افتاد. دو ای آسیا، در کره، ویتنام، تایوان یا هر سه خودر مناطق حاشیه یاتفاق چنین

آن بحران ]و شواری امنیت ملی را بررسی کرد،  68جمهور سند که رئیسماه پس از آن

 ات داد.اتفاق افتاد. اچسون بعدتر گفت: کره آمد و ما را نج [المللیوضعیت اضطراری بین

[7] 

چیزی سپتامبر برای چه  11 مقطع تحلیفش تا ازپس  سخت است که بگوییم بوش در هشت ماه  

ی قرن جدید آمریکایی در دولت او پروژه و مشو قین دانیم که هواداران. اما میه استکرددعا می

اجرایی  ،کردندروی آن کار میبود ها که مدترا،  امپریالجدید  2بُردراهکه منتظر فرصتی بودند 

بیان اچسون اما به  ،نبود یُمنو خوش حضور آنان در قدرت خیلی مساعد های اول  ماه[ 8]کنند. 

هم »، بن الدن است اظهار داشته 3طور که مایکل مانها را نجات داد. همانالدن آنبن باید گفت:

 مسلمان "4بنیادگراهای"د تهدی[ 9]را برای آنان فراهم کرد. « توان بسیج افکار عمومی و هم اهداف

که مردم آمریکا را تا سرحد  ندل شدعوامل و فاکتورهای جدید ترس بدبه  "5یاغیهای دولت"و 

، 6ترساند و حمایت اکثریت کنگره را برای تجاوز به عراق به دست آورد، تجاوزی که چنیمرگ می

 [10] .ه بودندنشدو موفق  کردهبرای بیش از نیم دهه تبلیغ  8ویتسوو ولف 7رامسفلد
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ی توصیف پروژه منظورهب ،که کلمات امپراطوری و امپریالیسم را است و حوادثبروزات این  

. خیلی از منتقدان به این موضوع نداهدوباره رواج داد ،ایاالت متحده در حال ظهور   امپریالیستی  

یک  کرد مشخصاً هایی که دولت بوش در پاسخ به یازده سپتامبر اتخاذد که سیاستناشاره کرد

د و اگر در رسیدن به اهدافشان دارا تشکیل می 1جهانیی غیرواقعی و آشفته برای سروری پروژه

دست همان سرعتی که بهرواج خود را بهبا شکست مواجه شوند کلمات امپراطوری و امپریالیسم 

روندهای و  آن شرایطتوان انتظار داشت که صورت میدرهر[ 11]آوردند از دست خواهند داد. 

 یید آمریکایی و اتخاذ آن به منزلهی قرن جدکه ظهور پروژه ایاجتماعی، سیاسی و اقتصادی

 ادامه یابند. در این یا آن شکل ،ترغیب کردندرا سیاست رسمی ایاالت متحده 

د و نممکن است چه باش هاشرایط و وضعیتتالش برای فهم این است که این  نوشتههدف این 

مندم عالقه موضوعبه این  د. مشخصاًنجنگ علیه تروریسم تغییر کن تأثیراست تحت چگونه ممکن 

ر کار قرار گرفتنش در نزد دولت بوش، به و در دستو ییی قرن جدید آمریکاکه آیا و چگونه پروژه

پیشین در این  اینوشتهیک  شود.، مربوط می1970جهانی  از  اقتصاد سیاسی ها و آشوبتالطم

ماهیت تضادآمیز احیای شکوفایی اقتصادی و سیاسی ایاالت متحده ین نتیجه رسید که به ا ،مورد

این  پس   ال را که ازاین سؤ نوشته آن[ اما 12]کند.  تأییدرا  90ی داری آمریکا در دههو سرمایه

افزایش بدهی خارجی  از پی   ،ترپاسخ گذاشت، نخست و از همه مهمتضادها چه خواهد آمد بی

 ممکن  هایبه پرسش ارتباط نوشته آنچنین سابقه است. همدر تاریخ جهان بیکه ی ه حد آمریکا ب

 جدید ایاالت متحده نپرداخت. امپریالی ی و ظهور یک پروژه تضادهابین این 

 ناموزونی  ی بین امپریالیسم و ها، من با بررسی تفسیر دیوید هاروی از رابطهدر مواجهه با این پرسش

 و ترفند تمهید"کنم، به طور خاص بر مفاهیم آغاز می 2داریسرمایهی توسعهی مانیی و زفضا

ی دهم که پروژهنشان می سپس [13کنم. ]می تأکید "انباشت از طریق سلب مالکیت"و  "3فضایی

اب هاروی گذشته است به چه صورت در دو سالی که از انتشار کت کارانهمحافظهنئوـامپریالی  

که از پی  نوشته،در قسمت دوم این  مونی ایاالت متحده آن را تحلیل برده است.جای احیای هژبه

کار الکیت هاروی را بهو انباشت از طریق سلب م فضایی و ترفند تمهیدمن مفاهیم  ،خواهد آمد

 ترمدتبلند ب سیدر یک افق زمانی پیتالیسم و امپریالیسم را ای بین کاز رابطه درکمخواهم برد تا 
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دهد این معما را حل گیری خواهم کرد که این تفسیر به ما امکان میطور نتیجهدهم. من اینارائه 

هژمونی ایاالت متحده بعد  دندر برقرار کر« مرگ حدِّ ترساندن مردم آمریکا تا سر»چرا  کنیم که

ونی یافتن آن هژممنجر به پایان ،به احتمال زیاد ،وناز جنگ جهانی دوم بسیار موفق بود اما اکن

 خواهد شد.

 

 کارانهمحافظهنئوـامپریالیسم  هایخاستگاهیک( 

 ،1مانند جان هابسون نیزهاروی « شود.ای است که به آسانی بر زبان جاری میامپریالیسم کلمه»

که چنان ،دهد که این کلمه معانی بسیار گوناگونی را پذیرفته استتشخیص می ،در یک قرن پیش

ترین کلی[ 14]سازی است. ی تحلیلی از آن نیازمند روشناستفاده ،از آن ی جدلیدر برابر استفاده

دولت های دیگر یا جوامع بیو نفوذ یک دولت بر دولت 2اقتدارمعنای آن گسترش و تحمیل قدرت، 

های متنوعی وجود داشته است. به این معنا امپریالیسم برای زمانی بسیار طوالنی و به شکل است.

 و جور  دارانه یا امپریالیسم از نوعکه هاروی امپریالیسم سرمایه ،مپریالیسمخاصی از ا ق سم

ترین قدرت ست که ما نیاز به بررسی آن داریم تا بفهمیم چرا بزرگچیزی ،خواندمی یدارسرمایه

نظیر و نظامی با قدرت تخریب بی 3برگهان، ایاالت متحده، یک سازوداری در تاریخ جسرمایه

 ترینطلبانهجاهرا در پی  ه است که آن سازوبرگای نشان دادی قویارادهاد کرده و سابقه ایجبی

 کار گیرد.به شود تصور کرد،، که میی حاکمیت جهانیپروژه

 

 و منطق سرمایه 4روقلممنطق الف( 

کند: از دو جزء تعریف می "آمیز تناقض ترکیب "را یک  دارانهسرمایهوی امپریالیسم هار

. جزء "های مولکولی انباشت سرمایه در فضا و زمانفرآیند"و  "ای دولت و امپراطوریهسیاست"

ای کند که توسط دولت )یا مجموعهاشاره می ایسیاسی، دیپلماتیک و نظامی بردهایراه»اول به 

که تالش مادامیتا کنند( فراخوانده شده و قدرت عمل می ها که تحت یک بلوک سیاسی  از دولت

                                                           
1 John Hobson 
2 Authority 
3 Apparatus 
4 Logic of Territory 



 

10 

 این تالش از یک «.شوداستفاده می، ین و به اهدافش در جهان برسدمنافع خود را تضمکند می

و منابع  روقلمروایی بر یک گیرد، منطقی که در آن فرمانمی نشأت "قدرت یانهروقلممنطق "

 از»جزء دوم اما به جریان قدرت اقتصادی . سازدرا برمی اساس طلب  قدرت ،انسانی و طبیعی آن

که از  ... کنداشاره می انهروقلمهای موجودیت بیرونسوی و بهدر خالل فضایی پیوسته بهمیان و 

پول،  هایانتقالونقلهای سرمایه، تجارت، بازرگانی، جریان ی تولید،های روزانهخالل فعالیت

و های فرهنگی های پولی، جریان اطالعات، تکانه، سوداگرییآورفنمهاجرت نیروی کار، انتقال 

، است« قدرتی دارانهمنطق سرمایه»ها یک فرآینداین  یمحرکهنیروی  «افتد.مانند آن اتفاق می

 [15] سازد.را برمی طلب  قدرتی اقتصادی اساس روایی بر سرمایهمنطقی که در آن فرمان

هیچ صورت دیالکتیکی( است. تضادآمیز )به اکثراًساز و لهترکیب و امتزاج این اجزا همیشه مسئ 

 به عراق صرفاً  تهاجمبنابراین درک جنگ ویتنام یا » قابل تقلیل به دیگری نیست. یک از دو منطقْ

توان میی قبول  قابلطرز بهزیرا «. ی انباشت سرمایه بسیار دشوار استواسطهبی مقتضیات  با مالک 

از همین «. بنددمیآن را  ،بخت سرمایه باز کردن جای هایی بهن ماجراجوییچنی»طرح کرد که 

بعد از جنگ جهانی  قدرت شوروی توسط ایاالت متحده مهار عمومی  و انهروقلم بردراهفهم »منظر 

نیاز احساس به  وقوف و توجهبدون ـ مداخله در ویتنام مهیا کردصحنه را برای که  بردیراهدوم ـ

انباشت  روی جهان به تربیشچههر منافع تجاری در ایاالت متحده برای گشایش   آور  و الزام مبرم

 [16] «.دشوار است گذاری خارجی،برای سرمایه هاییو فرصت ... سرمایه از طریق گسترش تجارت

قابل تقلیل به  قدرتْمحور [ ]سرمایه ای و سرمایهمحور[ روقلم] انهروقلم هایمنطق هرچندکه

از ق سم   م چیزی که امپریالیس»یرد، گقرار میدر اولویت  انهروقلمدیگر نیستند و گاهی منطق یک

ی قدرت دارانهکند این است که منطق سرمایهرا از سایر مفاهیم امپراطوری متمایز می دارانهسرمایه

طور ، که بهقدرت یانهروقلممنطق چگونه »اما اگر چنین است « غالب است.چیره و در آن 

پایان سرمایه پاسخ انباشت بی یگشوده یهپویبه  ،دارد فضا در گرایش به تثبیت اینامترقبه

ای از یک حکومت یا مجموعه و دارایی  ویژگی جهانیْ نظامو اگر هژمونی در « دهد؟می

این هاروی  [17] «؟دیریت شود تا هژمون بپایدمباید میای چطور منطق سرمایه»هاست، حکومت

 خصوصدر  2هانا آرنت 1یارکردگرایانهک و بعضاً  آمیزمشاهدات بصیرتاز منظر  ویژها، به تسؤاال
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در رنت[ ]آطور که او . همانیابدمی گریزناپذیر ،ی بین انباشت سرمایه و انباشت قدرترابطه

 نویسد:می "های توتالیتاریسمریشه"

وچرا چونبی نظری انسان از این فرض  چیز ک همهعنوان محرِّهابز بر قدرت به تأکید

روند  ... پایان قدرت بنا شودپایان مالکیت باید بر انباشت بیبی انباشتگیرد که می نشأت

دارد که  "قدرت نامحدودی"محدود انباشت سرمایه نیاز به ساختاری سیاسی با چنان نا

این روند  ... قدرت خود حفاظت کندمستدام را با رشد  و دارایی بتواند رشد مالکیت

مورد نیاز است،  پایان انباشت سرمایهد بیپایان انباشت قدرت که برای حفاظت از رونبی

ظهور حکایت از زدهم را شکل داد و قرن نواواخر  "1یخواهانهترقی"ایدئولوژی 

 [18] .داشتم امپریالیس

خوانی هم ]نگارنده[ من تجربی با شرح  "دقیقاً "آرنت  نظری دهد که مشاهدات هاروی ادامه می

 تداومو  ترغیب و تحکیمکه موجب  ی استبرهای راهسازمان در مورد توالی  دارد؛ شرحی که

شهرهای ایتالیایی گرفته تا هژمونی هلندی، ـداری، از دولتجهانی  سرمایه نظام بندی  صورت

 اند:، شده هژمونیآمریکایی  کنونی   فازبریتانیایی و 

حکومتی نقش هژمونیک برای طور که در اواخر قرن هفده و اوایل قرن هجده، ایفای همان

قرن بیستم هم  اوایل بود، در بزرگحد ازبیش [هلند] همتحد والیات ی اندازه و  با منابع

حد بزرگ ازبیش ،[بریتانیاپادشاهی متحده ]ی این نقش برای کشوری با منابع و اندازه

به پادشاهی متحده ـشد. در هر دو مورد نقش هژمونیک به دولتی دیگر منتقل شد 

از  ذاتاً  دولتی که ]آمریکا[ در قرن بیستم؛ایاالت متحده  به و مرن هجدهدر ق [بریتانیا]

 این رانتْ ؛ردبُمیره به[« ها در حفاظ بودن ]توسط دریاها و اقیانوسو موهبت  رانت »

 ... بود مطلق یا نسبی این دُو ل حالْ 2غراهبردی جُ ایوضعیت  جزیرهی انحصاری  ثمره

بود  داری سرمایهاقتصاد جهانی  در  وزن ر وقدْ دارای آن  تدولدر هر دو مورد آن  لیکن

دید رقیب به هر جهتی که مناسب می هایدولتبتواند توازن قدرت را در میان  که

در قرن نوزده بسیار رشد کرده  داری سرمایهاقتصاد جهانی که جاییمتمایل کند. و از آن
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از قرن  تربیش بسی مقرن بیستاوایل ر شدن درو و منابع مورد نیاز برای هژمونقلمبود، 

 [19] بود. مهجده

 

 ؟1از هژمونی به سلطه

 روانهقلمی بین منطق تش در مورد رابطهسؤاال، تجربیو  نظریاین مشاهدات  در پرتوهاروی 

 2مندضابطههژمونی ایاالت متحده بازشرایط حال  حاضر  به ویژه با ارجاع را ای سرمایه منطقو

پایان های هژمونیک برای حفظ موقعیتشان در رابطه با انباشت بی، آیا تالش حکومتاوالً .کندمی

دارد جایی وامیآنتا  شانقدرت نظامی و سیاسی تشدیدو  بسط، تمدیدناچارًا آنان را به  سرمایهْ

متحده د؟ ثانیاً، آیا ایاالت نرا به خطر انداز ورزندهمه اهتمام میاش آنداریموقعیتی که در نگهکه 

توسعه و  بارها و بارها کهدر مورد این 1987در  3پل کندی و اخطار رغم هشدارعلی اکنون،هم

در  است، یک از آب درآمدههژمون هایو امپراطوری هادولت ی آشیلپاشنه ازحدبیش گسترش 

 و باالخره:[ 20] ؟ستدر این دام نی حال افتادن

ی کافی بزرگ و سرشار از منابع نیست که زهدیگر به اندادر حقیقت ایاالت متحده  اگر

گاه با توجه آنیکم را مدیریت کند، وبزرگ قرن بیستگیری چشم طرز بهبتواند اقتصاد 

است، چه انباشت نامحدود سرمایه بند بهپایطرز قابل توجهی به نوزجهان ه کهبه این

قادر خواهد بود  ایسیاسی ترتیبات  باشت قدرت سیاسی و تحت چه نوعنوعی از ان

 [21] آن شود؟ گزینجای

واقع در ،دولت بوشاتخاذی   "قرن جدید آمریکایی "ی اول این است که پروژه سؤالهاروی به  پاسخ

ی سابقهبیگی  پارچهو یک ادغامموقعیت هژمونیک آمریکا تحت شرایط  داشت نگهتالشی برای 

پایان سرمایه در اواخر قرن بیستم بود. ت بیحاصل انباش ]این ادغام[ خودکه  است جهانیاقتصاد 

 5هنری لوس گذارتأثیر یسرمقالهمعنایی بین  بر روی پیوستگی   4از نیل اسمیت به پیروی هاروی

 ]قرن آمریکایی [ تکوین روبه ی، و پروژه"قرن آمریکایی"ی الیف، مجله 1941شماره سال برای 

                                                           
1 Dominance 
2 Reformulate 
3 Paul Kennedy 
4 Neil Smith 
5 Henry Luce 
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نمایی شده گیر خصلتقدرتی جهانی و همه ،ت متحدهدر هر دو مورد، ایاال کند.می تأکید "جدید"

 است و نه "قرن"ی کلمهبا ارجحیت  بنابراین. خاص روانهقلم لحاظ  قدرتی بهاست و نه 

 گوید: طور که اسمیت می. همان"امپراطوری"

به وجود  هاامپراطوریاست ـسیاستی نرم حاکی از  هاامپراطوری جغرافیایی  زبان  هرچند

 "قرن آمریکایی"ی[ ]پروژهـ شوندروند و به چالش کشیده میمیو از بین  آیندمی

ترین مخالفت لوس کوچک ]هنری[ . در زباننهدپیش میرا  گریزناپذیر]گویی[ سرنوشتی 

تواند یک قرن را به چالش بکشد؟ میبوده است. چگونه یکی ی آمریکا ناممکن با سلطه

نمایانده  ی طبیعی پیشرفت تاریخیْعنوان نتیجهده به ایاالت متحی جهانی  سلطهاستیال و 

آید، از پی یگر میاین سلطه با همان اطمینانی که یک قرن از پی قرنی د ...شده بود 

 ینکوهشهر فراسوی امپراطوری و  جغرافیا بود،فرای قرن آمریکایی  جاکهآمده بود. و تا آن

 [22] .بود هم

 ،یدآلی بیدومی از پی او  که قرن مشابه این شانسو  نبودغرافیا اما قرن آمریکایی واضحاً فراسوی ج

در منطق  بایستمی طور که خواهیم دید،همان ،است. دلیل اصلی این امر را ناچیزبسیار  اغراقبی

ی قرن قدرت، پروژهی انهروقلمی منطق در محدوده جو کرد. اما حتاو قدرت جستای سرمایه

ی ایاالت متحده را با حفظ سلطه ،و غرب آسیا عراق ش برامشغولی مبلغیندلو جدید آمریکایی 

توانست کند، اگر ایاالت متحده میطور که هاروی اشاره میهمانرو کرده است. زیادی روبه تهدید

را در  اشبُردیراهورد، همین کار را در ایران بکند، حضور آکار بی ای در عراق سر دوستانه رژیم

شاید »گاه آن ،نفتی دریای خزر تسلط پیدا کند ذخایر بر گذرانه تحکیم کند و از این رهآسیای می

 برایبر اقتصاد جهانی  مؤثرتوانست به حفظ کنترل مینفت  جهانی بر شریان کنترلاز طریق 

 شدتبهی رقبای ایاالت متحده در اروپا و شرق آسیا زیرا همه «پنجاه سال آینده امید داشته باشد.

 .هستند به نفت غرب آسیاابسته و

، چه چیز بهتر خودموقعیت هژمونیک حراست ازو  دفع رقبا به منظوربرای ایاالت متحده 

که رقبایش به آن  ،است که کنترل قیمت، شرایط و توزیع منبع اصلی اقتصادی از این

االت ای که راهی بهتر از این استگیرد؟ و برای این هدف، چه در دست  ، رااندوابسته

 [23] ؟توان نظامیآن نیرویی را به کار گیرد که هنوز در آن سرآمد است ـمتحده 
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برای حفظ موقعیت  پیروز شود، توانستمیهم  لحاظ نظامیبُردی بهراهاگر چنین  ،به هر حال

، 1توماس فریدمن ف تهاجم به عراقرُ شُ در ،نبود. در نتیجه بسنده چنانهم هژمونیک ایاالت متحده

چیز نامشروع و یا هیچ»که  نوشت 2رک تایمزونیویی وجیزه، در مپریالیستاـلیبرال ئولوگاید

 اییی بر منابع طبیعخوار و شیطانخون که دیکتاتوری متحده ایاالت یدغدغهاین غیراخالقی در 

الت متحده باید اما ایا «.یابد، وجود نداردتسلط  هستند نیجها اساس صنعتمحرک نیروی که 

هدف از این کار  را بدهداطمینان  این و به دنیا فهماندبکه به عموم  گیردپیش ن احتیاط را در ای

برآوردن برای خودمان حق حفاظت از[ ]»و نه  است« یاقتصاد بقایحفاظت از حق جهان برای »

برای  ابداً  و نهند کمینفع این سیاره تالش به»که ایاالت متحده و این ؛«مانها ]و منافع[خواسته

 یخودکامهیک  خالصهاگر ما عراق را اشغال کنیم و ...  ییآمریکاهای خواهیزیاده رسانی بهسوخت

طور )همان بگماریم یک ایستگاه گاز ]و انرژی[ یمنزلهجهت کنترل عراق به 3ایاالت متحده حامی 

 [24« ]بود. راخالقی خواهدیجنگ غیک وقت این ، آنهای نفتی عرب، داریم(که در سایر دولت

ی و سلطه اشوت بین هژمونی در معنای گرامشیاییکند تا تفافریدمن استفاده می بحثهاروی از 

هژمونی  5گرامشیْ تونیو[ ن]آطور که در جای دیگر هم بحث شد، برای همان .روشن کندرا  4محض

ایت جامعه دظرفیتش برای هتوانایی و  موجباست که به گروه مسلط، به 6به معنای قدرتی اضافی

نفع خیر جمعی نیز های فرودست بهاز منظر گروه کهبلنفع گروه مسلط ی که نه تنها بهسمتبه

 8است که توسط تالکوت پارسونز "7قدرت لتنز "این برعکس مفهوم  شود.نسبت داده می است،

طریق تواند اعمال شود مگر از کار رفت که در آن کنترل دولتی نمیتی بهبرای توصیف موقعی

حاکمان خود اعتماد داشته به  دستزیرو  های فرودستاگر گروه تهدید گسترده به استفاده از زور.

توانند بدون توسل به زور و اجبار کار کنند. اما وقتی این اعتماد از بین سلطه می هاینظامباشند، 

تورم "تواند با ژمونی میترتیب، فهم گرامشی از ههمینکار ادامه دهند. بهانند بهتوبرود دیگر نمی

 شانیرانحکمبازنمایی برای است که ماحصل ظرفیت گروه مسلط سازگار باشد؛ چیزی "9قدرت

                                                           
1 Thomas Friedman 
2 Newyork Times 
3 Pro-us 
4 Sheer Dominance 
5 Antonio Gramsci 
6 Additional Power 
7 Power Deflation 
8 Talcott Parsons 
9 Power Inflation 
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نیز  و زیردستهای فرودست نفع گروهبه کهبلاست  خودشاننفع ، که نه تنها بهطرزی پذیرفتنیبه

یابد و تنزل میی محض ه سلطه، هژمونی بدو دچار نقصان شود و یا وابر  پذیرفتاریْ وقتی این  .هم

 [25] نامد.می "سلطه بدون هژمونی" 1راناجیت گوها کهچیزیبه یا

 

 2صفرـعجمبا  رهبری  

کند، افزایش طور که گرامشی چنین میزنیم، همانملی حرف می یزمینهوقتی از رهبری در 

مهم برای  ـالک]سنجش[م خود یک   خودیو بهـ یمؤلفهیک  هادولتدر برابر سایر  دولتقدرت 

ملی( است. اما وقتی از رهبری در )در معنای  های عمومیخواستمنافع و  گری پیموفقیت در 

مسلط  دولتکه یک  3امر واقعبه این  نمنظور پرداختبه ،زنیمالمللی حرف میبین بافتاری

دیگر  "عمومی ستخواو  منفعت"کند، مورد نظر ]خود[ هدایت می مسیررا به ها دولت یمنظومه

زیرا طبق  ؛تعریف گردد هاسایر دولتدر برابر  منفرد دولت افزایش قدرت یک برح سبتواند ینم

توان می هرچندکهافزایش یابد.  مثابه یک کلبه نظام نفعبهتواند قدرت نمی]افزایش[ تعریف، این 

 قدرت تعریف کرد. 5و جمعی 4های توزیعیبین جنبه تمییزرا با  نظامت عمومی در کل خواس

 کارگزاریک  موجب آنکه به، دهدارجاع میصفر ـبازی  جمعی رابطه بهی توزیعی قدرت جنبه

س، دیگران مقداری از ]قدرت خود را[ ببازند. اما برعک کهصورتیتنها درتواند قدرت بگیرد می

 کارگزاربین  چند  همکاری   موجب آنکه به، ارجاع دارد 6مثبتـی جمعی قدرت به بازی جمعجنبه

و  ، گرچه خواستدر نتیجه .هدمیطبیعت افزایش بر سوم و یا  هایطرف برها را آنقدرت  متجزا

 در توزیع قدرت بین اتتغییربرح سب تواند نمی هادولتاز ای[ ]منظومه نظامی عمومی   منفعت

 بر نظامکلِّ  سلطهای مافزایش قدرت جمعی گروه تواند برح سبمیلیکن شود،  تعریفها آن

 [26] .شود تعریفطبیعت بر های سوم و یا گروه

، نشان ولتیلداروابط بین ایی  هژمونی بامفهوم گرامشی ی ازانطباقهاروی ضمن توافق با چنین 

استفاده کرده تا  ابزارهای قهرآمیزدهد که در طول نیم قرن گذشته ایاالت متحده به تناوب از می
                                                           
1 Ranajit Guha 
2 Zero-Sum Leadership 

 کند.سر نیز همین معنا را مستفاد میرهبری  سربه
3 the Fact 
4 Distributive 
5 Collective 
6 Positive-Sum-Game 
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 هرچندکه از بین ببرد. تحت انقیاد درآورده و یا خارج ویژه دربه داخل و های متخاصم را درگروه

ی و نتیجه غرض نیز بودنقض  ی قدرت ایاالت متحده بود که گاهاًفقط بخشی از پایه» قهر و زور

قدرت ایاالت متحده، ظرفیتش  چرایوچونهای بین سیاق، یکی از بنیانهمیبه «.دادعکس می

دست آمد که بود و این ظرفیت به این دلیل به المللیتوافق و همکاری بین و بسیج ایجادجهت 

کند در جهت خواست عمومی کار می واشینگتنکرد که این ادعا که ایاالت متحده طوری عمل می

در واقعًا آمریکایی را  ینظرانهتنگکه منافع درست زمانی پذیرفتنی باشد، حتاقل الأ برای دیگران

 نویسد:در این مورد هاروی می .اده استدیاولویت قرار م

وجود آورد. ایاالت متحده، کشوری که برای آمریکا یک فرصت استثنایی بهجنگ سرد 

قدرت سیاسی و نظامی  کهپایان سرمایه کرده بود، آماده بود خودش را وقف انباشت بی

تهدید کمونیسم را انباشت کند تا روند ]افزایش سرمایه را[ در سرتاسر جهان در برابر 

ارجه در زمان خ نهاد سیاستدر  سازی.. ما در مورد سازوکار تصمیم. تقویت کنددفاع و 

آمریکا همیشه منافع خود را در  بگیریم نتیجهکه  دانیممی کفایت قدربهترومن ـروزولت

کافی از  در تعدادی مالک و متمکنطبقات  سمتبه کافی مزایایی ،گذارداولویت می

 و نفع کردن در جهت خواستتا ادعای آمریکا مبنی بر عمل شدهمیسرازیر  کشورها

 زیردستهای ها( باورپذیر شود و گروهمتمکنمالکین و  و منفعت جهانی )بخوانید خواست

 [27] نگه دارد. و مطیع ( را شاکرطرف هایو دولت)

طور که همان ،تا اندهرددولت بوش و حامیان دومین قرن آمریکایی تمام تالششان را ککه  البته

در جهت »عراق، ایاالت متحده  بهند که با تهاجم جهان را قانع کن ،فریدمن پیشنهاد کرده بود

اما شکست  .«خواهای نفتی ]سوختی[ آمریکاییزیادهبرد کند و نه پیشمنفعت این سیاره عمل می

جهان جور دیگری فکر  تریشباشغال نشان داد که  تهاجم و رایبالمللی حمایت بین مؤثردر جلب 

ی رابطه"و یا  "های کشتار جمعیسالح"]ادعاهای[ این نبود که  مسئله. از همان ابتدا کردمی

اشغال در تهاجم و این بود که  مسئله کهبل، ندنبودباورپذیر  ی کافیاندازهبه "عراق و القاعده

در را توزیعی  عدبُ شده بود و مشخصاً ای سیاسی برای تسلط آمریکا ترسیم پروژه تر ی وسیعزمینه

اجرای  اهتمام جهتکه  دهدچنین ادامه میهاروی  .کردبرجسته می قدرت جهانیجمعی  عدبُبرابر 

بر اساس ایستادگی  یپیوندخط  نوعی»عراق  بهبرای هجمه جانبه ]این[ برنامه از طریق تصمیم یک

این  «.نیز حمایت شد چین توسط حتا که آورد وجودبه در بین فرانسه، آلمان، روسیه... و مقاومت 



 

17 

 یتشخیص و مشاهده» ]ژئوپولیتیک[ جهان 1بندی جغراسیاسی  غییر و بازتنظیم ناگهانی در صفت

خیلی  2بلوکی که هلفورد مکیندر ممکن کرد؛یک بلوک قدرت اوراسیایی را  رنگ  مرزهای کم

 «.داردلحاظ جغراسیاسی بهرا  جهان آسانی توان تسلط بربهبینی کرده بود که پیش ترهاپیش

[28 ] 

تری ی گستردهاین بلوکی، اشغال عراق معننگیری چاز شکل واشینگتندیرباز با توجه به ترس 

 یابد:می

در و ـ نفت جهانیشریان[ و ]ی فلکهشیر تسلط بر ایجاد نه تنها تالشی برای  این امر

 مندقدرت سرپلیک  کهبل ،ه استطریق تسلط بر خاورمیان از ـاقتصاد جهانی نتیجه

با  های فزایندهائتالفکند که وقتی آن را با ی اوراسیا ایجاد مینظامی آمریکایی در میانه

 جغراهبردیْ لحاظ کان ترکیب کند موقعیتی بهلکشورهایی از لهستان گرفته تا با

گونه تحکیم ره ست کهگیبالقوهکه دارای این  شودمیفراهم  استثناییْ  [استراتژیکژئو]

پایان بی انباشت"]مسیر[ بعدی در  گامتواند کند. این میرا مختل  ییقدرت اوراسیابلوک 

 .باشدسرمایه  پایان  بی میزانهمان بهانباشت  باید قرینباشد که همیشه  "قدرت سیاسی

[29] 

م طوری و امپریالیسامپرا خصوصجاری در هایون بحثآمریکا را به کان ،پروازانههای بلنداین برنامه

عمل حال  در  نیروهای توازن»کند می خاطرنشانطور که هاروی است. اما همان جدید تبدیل کرده

این نیروها  اکنون به[ 30] .«در حرکتند متنافردر جهات  تربیشچههر یداردر منطق سرمایه

 پردازیم.می

 

 ازحد و تولید فضاانباشت بیش[ ]ناشی ازبحران ب( 

 خیلی به آن پرداخته نشده نظریلحاظ  تاریخی )که بهداری سرمایه ماهوی  وجوهترین ز مهمیکی ا

ادعا  3روف گونه که هنری ل نه تنها آن ونداست. این ر "تولید فضا"( است و مورد اغماض واقع شده

یکی  کهبل [،31ه است ]حیاتی بود بحرانیْ هایبزنگاهدر  ویژه،، بهداریکند برای نجات سرمایهمی

                                                           
1 Geopolitic 
2 Halford Mackinder 
3 Henri Lefebvre 
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 اجتماعی   نظامعنوان یک داری بهجهانی سرمایه شگیری و افزایش گسترشکلاز شروط اساسی  

 ،یا "نیمازـفضایی و ترفند تمهید" ینظریهبرای بیش از بیست سال، هاروی  .ه استتاریخی بود

پایان ت بیبه تمایل انباشآن را که  ه استرح کردرا مط "تمهید و ترفند فضایی" ،موجزطور به

ی گستردهکه چرا تولید فضا برای بازتولید  پرسشو برای این  ؛دادربط میایجاد بحران  بهسرمایه 

 ]کتاب[ در[ 32]د. کنرا فراهم می تبیینبهترین  شده است عنصری حیاتین چنی 1سرمایه

 "آمریکاییقرن جدید "ی کردن ارتباط بین ظهور پروژهنظریه برای روشناین  "پریالیسم جدیدما"

چنین تضاد بین و هم قرن بیستم 80و  70ی هادههدر ازحد انباشت بیش]ناشی از[ بحران و 

 تمهید" اصطالحکار برده شد. به محورو منطق سرمایه ،این پروژه است زیربنایکه  ،انهروقلممنطق 

 معنایی دوگانه دارد: "و ترفند

بر در و  اش( واقعاًکی و اقتصادی)بسته به عمر فیزی 2ی کلبخش مشخصی از سرمایه

شده است. بخشی  ثابتتعبیه و فیزیکی  شکلطوالنی در نسبتًا روی زمین برای مدتی 

ی تعهدات واسطهبهنظام بهداشت و درمان( آموزش عمومی و  از مخارج عمومی )مثالً 

طرف جغرافیایی غیرقابل حرکت هستند. از لحاظ به اند ویافتهروانه قلمصورتی دولتی 

های ای برای نوع خاصی از راه حل بحراناستعاره ،زمانیـفضایی و ترفند تمهیددیگر 

 [33] است. از طریق تعویق زمانی و گسترش جغرافیایی داریسرمایه

ی انباشت سرمایه به وابستگ   سمتبهتوجهات را  ،"و ترفند تمهید"ی کلمهو اصلی  لغویمعنای 

)نظیر راه آهن،  ها و تسهیالتخصوصی از زیرساختبهی[ تهساخانسانو ] مصنوعمحیط وجود 

ی برق، سیستم ، شبکهخطوط لولههای فیبر نوری، ی کابلی، سیستمها، شبکهها، فرودگاهبنادر، راه

 که برعکس   کندها و مدارس( جلب میها، بیمارستانها، دفاتر، خانهچنین کارخانهفاضالب، هموآب

آالت و هواپیماها( که ها، تراکتورها، ماشینی ثابت )از جمله کشتییههای سرمابرخی از فرم

. تنها از طریق دهدشده در زمین را تشکیل میوحکدرج ی ثابت سرمایه ،توانند حرکت کنندمی

فیزیکی لحاظبههای های فیزیکی در مکان است که سرمایه در شکلثابت کردن شکلی از زیرساخت

 [34]سود در فضا حرکت کند. ین تربیشجوی وجستتواند در متحرکش می

آمیز انباشت سرمایه برای موفقیت گرایشبرعکس،  ،"تمهید و ترفند"ی معنای استعاری کلمه

 کندرا روشن میفضایی کاهش موانع  ،کهبل ، اگر نگوییم از بین بردنسمتبه وقفهبی روی  پیش

                                                           
1 Enlarged Reproduction of Capital 
2 Total Capital 



 

19 

ی ضمیمه ناخواسته امتیازات انحصاری  لذا؛ فروپاشی مکان در زمان :قول کارل مارکسبهـ

ی در نتیجهکند. جغرافیایی تضعیف می فضایخاص را از طریق تشدید رقابت بر سر  هایمکان

طور پیوسته بیش از مقداری که بتواند به طرز سودآوری در بخش تولید و گرایش، سرمایه بهاین 

 1سرمایهمازاد این شود. گذاری شود انباشت میموجود سرمایه یانهروقلم هاینظامتوزیع کاالها در 

، ظرفیت تولیدی دور ریخته شوندبا ضرر توانند مینرفته که فقط فهرست کاالهای فروشدر 

. تلفیق یابدمادیت می ،ندارد گذاری سودآورمناسب برای سرمایه که مجرای ایغیرفعال و نقدینگی

ها، اول باشت را با جذب این مازاداناضافهحاصل متعاقب و بحران  ،تم انباشتفضای جدید و سیس

کند. سیستم انباشت، ترمیم می فضایی  از طریق گسترش  ترسپسو  "2تعویق زمانی"از طریق 

عبارت دیگر، به استفاده دهد، بهارجاع می فضاطور خاص به تولید جذب از طریق تعویق زمانی به

های ضروری، هم فیزیکی و هم اجتماعی، به فضاهای در ایجاد و اعطای زیرساخت مازاد سرمایهاز 

که  مولدیجدید  هایآمیزهدر  مازاد سرمایهبه استفاده از  اندازه، گسترشجدید. جذب از طریق 

 کفایت تولید شده است،به فضای جدیدکه آنبعد از  ،انباشت سرمایه نظامبا گسترش جغرافیایی 

 [35] دهد.ارجاع می شوندمیسودآور 

ی اگونه، کندتوجه ما را بدان جلب می فضایی تمهید و ترفنددو معنای  که ،لفیقی گرایشاتاثر ت

 گوید:طور که هاروی میاست. همان 3تریژوزف شومپ "خالقتخریب " فرآیندمفهوم از جغرافیایی 

 اندازچشمدنبال ایجاد بهدر یک زمان طور دایمی ثر  کلی این است که... سرمایه بها

است تا فعالیت خود را تسهیل کند فقط به این دلیل که در زمان دیگری ای یجغرافیای

اش به متفاوت بسازد تا عطش دایمی کلاندازی بهخراب کند و چشم آن را بایستمی

انداز چشم وندر خالقپایان سرمایه را فروبنشاند. در نتیجه تاریخ تخریب انباشت بی

 [36] است. شده حکه جغرافیای تاریخی انباشت سرمایواقعی 

 یسیاهه. برخوردار است وافریاز اهمیت  نظریلحاظ به ،یتریشومپ یپویه ی جغرافیایی این گونه

شامل تغییراتی بود رانند را پیش می خالقتخریب  فرآیند هایی کهانواع نوآوری ازتر یخود شومپ

ی بین شومپتر هرگز رابطه اما [37] دهد.رخ میتجارت و تولید  فضایی پیکربندی  بود که در

طور ها را بهدادند و سایر نوآوریمیتجارت و تولید را تغییر  فضاییهایی که پیکربندی نوآوری
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 یتنیدههای درهمنشان دادن نقشبا  آن را است که هارویمشخص عنوان نکرد. این کاری

 یپویهکه پیشران  سود مازادی در تولید هایی کهدهد؛ نقشانجام می 1و مکانی انهآورفن هایمزیت

و  "العادهفوق غنایم"یا به قول شومپتر ـ 2مازاد هایند. در این جریان سودمؤثر هستندشومپتری 

 ـاندکرده کنندگانش،تدریاف کوچک اتر از میزان تالشی است که اقلیتهایی که بسیار فرپاداش

طور کنند و در عین حال همانمی ایجاد میای دایبرای نوآوری انگیزهچرا که ای دارد. نقش دوگانه

 :کندتر ادعا مییکه شومپ

 3وکارصاحبان کسب بزرگ فعالیت اکثریت ،ترتر از یک توزیع برابرتر و عادالنهمؤثربسیار 

تر پاداش اندک و یا هیچ و یا کم ،در مقابل ،که وکاریصاحبان کسب، راندمیپیشبهرا 

 بزرگ غنایمکنند چون آن ثر تالششان را میکچنان حدااما هم ؛کننداز هیچ دریافت می

 [38] .گیرندباال میدستبرای موفقیت  را ودشانس خ بینند ورا در برابر چشمانشان می

شوند که نه رقابت سوق داده می سمتبه "بزرگ اکثریت" ،العادهفوق غنایمآوردن دستجای بهبه

های زیانموجود، ازپیش های مولد  آمیزهبا نابود کردن  کهبلکند را حذف نمی مازاد هایتنها سود

 کند.ای ایجاد میگسترده

داران شود که سرمایهاما بر روی این واقعیت متمرکز میکند، مند میهاروی روند مشابهی را نظریه

 هایهای برتر سودجوی مکانوهای برتر بله با جستیآورفنکارگیری توانند نه تنها با بهمنفرد می

 دست بیاورند:بهمازاد 

مکان یک تغییر  ای یآورفنبین تغییر  مازاد هایجوی رقابتی برای سودودر جست

منفرد داران سرمایه... در هر دو مورد سود مازادی که به  بستان مستقیم وجود داردبده

هایی انمک به یاو  کنندمی را اتخاذ یآورفنداران آن که سایر سرمایهمحض اینرسد بهمی

های ها برای سودفرصت میزانی کهبه ... روداز بین میشوند، جا میجابه با مزایای برابر

برای  منفرد دارانهای رقابتی بین سرمایهشود، انگیزهاز ]آن[ مکان ناپدید می مازاد

 در نتیجه، رقابتْ ... شودمی تربیش یآورفنهای آن تعادل از طریق تغییر پایه زدن برهم

 یابی  ، بازساختاریآورفند، تغییر در ترکیب تولی فضاییجایی در پیکربندی زمان جابههم

کند. کلی انباشت را تشویق می ی جامع وپویهزمانی در  هایجاییروابط ارزش و جابه
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ترکیب متغیر ملغمه و در این  متغیر یعنصر و جزء سازندهرقابت یک  فضایی  ی جنبه

 [39] نیروهاست.

که  ،کلی انباشت ی جامع وپویهزمانی در ـفضاییجایی کند، جابهطور که هاروی اشاره میهمان

و ثابت  تعبیه)روی زمین(  2ارزشی را که در مکان»طور کلی به ،کندرا جذب می 1ی مازادسرمایه

 ،بنابراین «کنند.نشده است را تهدید می متحققاست ولی هنوز شده

 مانعی بر سری منزلهبهشده است  و ثابت تعبیهدر یک مکان ای که حجم باالی سرمایه

گر سرمایه به جای کند. امکانی دیگر عمل میدر  قابلیت تحقق تمهید و ترفند فضایی

گذارد؛ به جای میزدایی ارزشخود ردی از انهدام و در پشت سر گاه دیگری برود، آن

هایی از این نمونه ،80و  70در دهه  ...داری سرمایه 3هایکانونزدایی در ی صنعتتجربه

ازحد ی بیشگاه سرمایه... آن اگر سرمایه حرکت نکند یا نتواند حرکت کند .انددست

 [40] شود.ارزش می، بی6یا رکود 5ضدتورمی از طریق کسادی   مستقیماً 4شدهانباشت

 

  و مقاومت 7ل ختی 

ای و تغییر مسیر جریان منطقهبینامات تالط مستلزم ترفندهای فضاییو تمهیدات  ،هرمنوالبه

آرامی صورت بگیرد یا به تغییر مسیرها ممکن است به .هستنددیگر  فضایبه  فضاسرمایه از یک 

کند که این . هاروی مشخص نمیباشد [41] "8سوئیچینگ بحران"یک  متضمنقول هاروی 

 سوئیچینگ که بحران هدتدالالتش نشان میجریان اس هرچندکه چه هستند. دقیقاً ها بحران

و  تمهیدات 9های مکانی  جاییومت در برابر جابهیی هستند که ریشه در مقاهای تنگناوهله

 کنند.داری را منقلب میجغرافیای تاریخی سرمایه متناوباًدارند که  زمانیـفضاییترفندهایی 
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ی اصلی اصطالحی روزمره در کلمهجا که های مناسبی باشند، لیکن از آنتوانند معادلبحران تعویض یا بحران تغییر وضع می
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ع هاروی استدالل گیرد. در واقمی نشأتانباشت سرمایه خود  مقاومت بخشاً از منطق متناقض 

 یینیروهاتمایل دارد تا در برابر  تربیشیابد، توسعه می تربیشداری قدر سرمایهههر چ»کند که می

 «.تسلیم شود کنند،عمل می جغرافیایی لختی  که به سود

، که فیزیکی و اجتماعی 1غیرمتحرک   هایپیش در زیرساختازسرمایه بیش یچرخه

کار،  فرآیندهای ... گیر افتاده است اند،ین تولید ساخته شدهجهت پشتیبانی از انواع مع

ی ثابت سرمایه افزایش های روبههذا. کمیتعلیقستوزیعی، الگوهای مصرف و  ترتیبات

 ایطور فزایندهکه معموالً به ایانهروقلمهای ائتالف ... گیردرا می آزادک جلوی تحر ... 

آمده، دستمزایای بهحفظ  یابند ... جهتکام میاستح عمق و تربیشو  تربیشنیرومند و 

ی محلی و حفاظت از داشتن یک مصالحهشده، مصون نگه انجامگذاری  رمایهس داشت نگه

جدید  فضایی های پیکربندی شوند ...فضایی، ایجاد میادهای رقابت بتند خود در برابر

 سیر خودخطِّ مجاز به طیای منطقههای زداییارزش چرا کهیستند، یابی نقابل دست

کلی با کند که بهشکلی را فرض میداری سرمایه وزونی جغرافیایی نامتوسعه ند.یستن

 [42] است. ناسازگار ،ای و چه در سطح جهانیچه در سطح منطقه ،انباشت پایدار

 کهبل مزبور نه تغییرات اقتصادی علیهجغرافیایی ممکن است بخشاً در مقاومت  ل ختی نیروهای  اما

ریشه داشته باشند.  فضایی و ترفندهای تمهیدات واقعی خیالی و یا  نتایج سیاسی و اجتماعی  علیه

 پایگاه ترینآتیهخوشعنوان سیاسی، هاروی بر روی مورد چین بهگونه مقاومت برای بررسی این

تمرکز  ازحدشت بیشانبا]ناشی از[ بحران  بر روی مؤثر فضایی  یتمهیدات و ترفندهای در زمینه

گذاری است )با رشد سرمایهشده گذاری خارجی ذب سرمایهاج ترینسریعنه تنها  کند. چینمی

اش زار داخلیبا کهبل(، 2002در  دالر میلیارد 50تا  1991در سال  دالر خارجی از پنج میلیارد

مد در مناطق شهری درآاست )بوده از هر کشور دیگری در حال رشد  تربیشبا سرعتی بسیار هم 

 مناظردر نگاه هاروی  (.در حال رشد است ٪6و در مناطق روستایی با نرخ  ٪11 یسالیانه با نرخ

 تر است:از این هم مهم ها حتاگذاری بلندمدت در زیرساختسرمایه

، گذاریسرمایهبا ... خود را  عظیم نیروی کار مازادتا  اندهتالش کرد هایچین 1998از سال 

 ی عظیمهای عظیم، که در برابرشان پروژهدر پروژهشوند، تأمین مالی می یق بدهیاز طر

 تریطلبانهجاهی دنبال پروژهبه ها حتاد. آننجذب کن ،درسنظر میبه ککوچ هْ نگت سد سه
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ی زرد خانهبه رود 1تسهیانگمیلیارد دالر( تا آب را از  60 حدأقلی هستند )با هزینه

اند و در شهرهای بزرگ ساخته شده هاراهنوین مترو و بزرگ هایتممنحرف کنند. سیس

لحاظ به را به مناطق   داخلیمایل مناطق  8500 هنی به طولاست که خط آپشنهاد شده

جا در حال های شهری در همه. زیرساخت.. اقتصادی پررونق ساحلی وصل کند

 50ی کاری است که آمریکا در دههاز  تربزرگکل بسیار این تالش در ... اندروزرسانیبه

 را برای سالیان سال جذب کند. مازاد سرمایهانجام داد و این پتانسیل را دارد که  60و 

[43] 

ی عمده تهدید شود،تأمین مالی می ، که عمدتًا از طریق کسریْ گونه تولید انبوه فضای جدیداین

گیری آن بحران قابل پیشکه با فرض این والهرمنبه .آوردبار میبهبحران مالی را برای دولت چین 

 یتمهیدات و ترفندها "گیرچشم ینسخه"است، این  آمیزی قابل تحملصورت موفقیتبهیا 

 جایی و شیفتجابهبرای  کهبل ،شدهازحد انباشتی بیشسرمایهنه فقط برای جذب »ـزمانی فضایی

های داللت، ایهژمون منطقه یک قدرت یمنزلهسمت چین بهقدرت سیاسی و اقتصادی به توازن

 تررقابتی تربیشهرچهرا با رهبری چین در موقعیت  ی آسیاییمنطقهو چه بسا که  د؛جهانی دار

واقعیت که  این رغمعلیشود که وجود این امکان باعث می «در برابر ایاالت متحده قرار دهد.

زیرساختی  ]ناشی از[  بحران هت حلج اندازچشمبهترین  ن رم فضایی  و ترفندهای  تمهیدات

 [44] .کند مقاومتآن  ]پذیرش[ را با خود دارد، ایاالت متحده در برابر]سرمایه[ انباشت اضافه

دور باطل هژمونیک که  هایجاییجابهو  تمهیدات و ترفندهای فضاییبین  تنیدگیدرهمبنابراین، 

 ،داری استی سرمایهتوسعه بر راه تصدی  م هایکانونروی در پیش   وارههمرا که  ایو مخمصه

زدایی موجب ارزشالمللی رقابت بین تشدیدمناطق جدید از طریق  بالمانعی کند. توسعهتقویت می

گذاری کند اما فرصت سرمایهی محدود در خارج این رقابت را کم میتوسعه .شوداز این مراکز می

کلید  را با منشأ داخلیهای زداییارزشو در نتیجه  کندرا نیز مسدود می ی مازادسرمایهسودآور 

هژمونیک نیز باشد،  کانونیک است چالش کشیده شده کانونی که با رقابت بهاگر [ 45] .زندمی

بدتر از  .استقدرتش به  کهبل یشهاارزش داراییبه  نه تنهاتهدید به صدمه و لطمه ش آمدپی

که ا چر ،شده را نیز تهدید کندکشیدهچالشبه ونکاناجتماعی  ثباتممکن است  ، این امرآن
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ای جنبه وارههم]سرمایه[ انباشت اضافه ]ناشی از[ بحرانبرای  تمهیدات و ترفندهای فضایی

 گذارد.می ،چه مثبت و چه منفی اثر، هاآن نیروی محرِّکاجتماعی نیز دارند که بر 

 

 تالطمات پایان قرن؟

هاروی از همان  تمهیدات و ترفندهای فضایی ینظریه جزء مکمل های اجتماعیاین جنبه

ی فلسفه" ش،در کتابهگل  یش بود. این ایده در اصل از این مشاهدهاابتدایی هاییابیضابطه

در حل مشکالت نابرابری اجتماعی  یی بورژوایآید جامعهنظر میبه که گرفته است نشأت ،"حق

و مسکنت  و محرومیت در یک قطب و مکنت اشت ثروتانبگرایش به اضافه  محصول و ناپایداری 

ی مدنی بالغ به یک جامعه ،در نتیجه .خود ناتوان است درونی   سازوکارهای مدددر قطب دیگر، به

[ 46] .است امپریالی و استعمارعمال ا خارجی و  بازرگانیبیرونی از طریق  هایحلراهدنبال 

کند که آرنت تکمیل می نقل قولی ازشاهده را با این م "امپریالیسم جدید"]کتاب[ در هاروی 

هایی بایست چوب زیر بغلمی وارههمو  دارد متزلزلساختاری  1هابز ی سیاسیجامعه و جمهور»

و  معنابی 2شبه به دامان آشوبصورت یکدر غیر این وپا کند؛دستبرای خودش از بیرون جدید 

ی سیاسی از آن نشأت یافته است. خود جامعه ریزد، منافعی کهفرومیخصوصی  منافع هدف بی

کند، چرا که به دولت ی سیاسی تضمین میانداز ثبات را برای جامعهجنگ چشم خطر همیشگی ]

 [47] «3[.ها، ارتقا دهدی دیگردولتهزینهرا بهدهد قدرت خود امکان می

 غیرمعمولی در این جامعه»داند. الق به ایاالت متحده میطآرنت را قابل ا  ]هانا[ هاروی احکام

زندگی اجتماعی، اقتصادی و دایماً  ی ...رقابت ی... فردگرایی  افسارگسیختهمهاجران  چندفرهنگی  

« .سازدثبات میبی طور مزمنیبهدموکراسی را ]اجرای[  و ... کندمی دگرگون و منقلبسیاسی را 

 شدت فردگرا،و به  قومیتی درآمیختهلحاظ بهی درونی در چنان جامعه انسجامیابی به مشقت دست

 "5پارانویید سبک"آن را ذیل  60ی دههاوایل در  4ترشود که ریچارد هافستاروالی را باعث می

)کمونیسم، سوسیالیسم،  "دیگری"که در آن ترس از  رسمی؛ توضیح داد سیاست آمریکایی

دولتی( برای خلق  دسایسو  داریها سرمایهو یا برای چپ "خارجی انگیزانفتنه"آنارشیسم، 
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شود که گویی کل کشور چنان یاغی می»ها بعضی وقت ضروری است.اساسی و  سیاسیْ بستگی هم

 ناپدیدو  پررونقدلیل( اقتصاد رغم )و یا شاید بهعلی ،ارزیابی هاروی مطابق[ 48]« .ناپذیرندحکومت

 که: دورانی بود 90ی جنگ سرد، دهه با پایانتهدید کمونیسم  شدن

ه میلیونر شدند و ثروت شبیک "اقتصاد جدید" آواتارهایرحمانه بود. رقابت بسیار بی

)چه  هاهای شیادانه، رسواییبرداری و طرحکالهجا پر بود از همهرخ کشیدند، خود را به

کشی در مورد نقشه نادرستیشایعات ، شدبا ذوق و شوق استقبال میی( واقعی و چه خیال

صورت جمهور رئیسح برای ترورهایی در جریان بود، تالشی برای استیضادر کاخ سفید 

که خارج از  بودندای رسانه، مثال 1میزگرد، هاوارد استرن و راش لیمبو گرفت، مجریان

 وافر یقهگرفت، واکو و اوکالهما نماد عال فورانهایی انجلس شورشکنترل بود، در لس

 ها خفته بود، نوجوانان در کلمباینرای مدتکه ب ای شدندداخلیتقابل و خشونت به 

برتری یافت و فساد  2خرد مرسومبر  غیرعقالنی شورشتند، هایشان را با گلوله ککالسیهم

ی مدنی خیلی از طور خالصه جامعهبه بود. پردهو بی سیاسی وقیحانه فرآیند جمعی 

گفت در حال فروریزی به طور که آرنت میرسید هماننظر میو به ...دور بود بهمدنیت 

 [49] بود.خصوصی  منافع هدف  و بی معنابی آشوب

ی وعده» 2000انتخاباتی جورج دبلیو بوش در سال  جذابیتکه بخشی از  داردگمان میهاروی 

« شد.بود که داشت از کنترل خارج می ایی مدنیبرای جامعه سختو سفتایجاد شرایط اخالقی  

ایجاد  90ی های فاسد دههشیوه گسست ازبرای  تکانه و توانی»سپتامبر  یازده طور که باید،همان

فرصت [ کهبل]»: از مشکالت داخلی نبود متباینجنگ با عراق چندان  ترتیب،همینبه «کرد.

 جمهورمطیع کردن جدیدی از نظم اجتماعی در داخل و  درک و معنای جهت تحمیلبزرگی بود 

یا ی جهت تاراندن مندقدرتبه اهرم ]خارجی[  شرور دشمن» ،بار دیگریک« ی سیاسی.و جامعه

 [50« ]شد.داخلی بدل  ،اطین  در کمین شی رام کردن

 جایینه تنها با مقاومت در برابر جابه تمهیدات و ترفندهای فضاییدهند که این مشاهدات نشان می

در برابر تغییرات اجتماعی با مقاومت  کهبسته، بلسیاسی  همجغرا هایبازتنظیماقتصادی و  مکانی

غیرقابل  اجتماعی  وجهیک  تمهیدات و ترفندهای فضاییبرای هر دو معنای  .شوندمحدود مینیز 

ها، ها، فرودگاهبنادر، راه ا شکالدر  سرمایه تثبیتدر معنای لغوی و اصلی،  اجتناب وجود دارد.
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اندازی جغرافیایی برای تسهیل چشمچیزی فراتر از  بر روی زمیندر و  ها، مدارس و غیرهکارخانه

و بازتولید  تعامالت جهتگاه انسانی زیست ویژه ازآورد. این امر نوعی انباشت سرمایه فراهم می

برای بحران  تمهیدات و ترفندهای فضایی آورد. و برعکس، معنی استعاری  وجود میاجتماعی به

 ،در زمین شدهی ثابتسرمایهزدایی از رزشاچیزی بسیار فراتر از  انباشت، متضمناضافه]ناشی از[ 

آن ؛ است افتد،مهجور و منسوخ می انداز جغرافیایی جدیدْ پدید آمدن یک چشمخلق و که با 

انباشت سرمایه  زوالروبهانداز که در چشم انهدامی، نیز هستگاه انسان انهدام زیست متضمن

 است. تعبیه شده

انباشت در اواخر اضافه ]ناشی از[ بحرانپیش با ارجاع به خیلی وقت  1طور که کارل پوالنیهمان

 صورت گریزناپذیری، بهدستاز این یهایبدان اشاره کرد، انهدام مو اوایل قرن بیست مقرن نوزده

کند؛ بلند می 4ارتجاعیو  3مترقیسیاست  شکلدر هر دو را  "جامعه 2خود  از ـحفاظت"ندای 

جهت  کردن ند و یا معکوسدنبال کُکه به شودج میسیاستی که از طریق نیروهایی بسی

تمهیدات و ترفندهای اقتصادی و قدرت سیاسی هستند که های فعالیت های مکانیجاییجابه

ی علیه ممکن است تهدیدی جد  5هابسیجعوض، این نوع در[ 51]. باشندها میمتضمن آن فضایی

نامحدود را  های مکانی  جاییجابه داری  د که منطق سرمایهننیروهایی باشمشروعیت اجتماعی 

های الیه حفاظتی  خودـدر هر صورت، غرایز  اند.پایان سرمایه پذیرفتهعنوان شرط انباشت بیبه

انباشت اضافه]ناشی از[ بحران  حل و رفعو  کنندل ختی جغرافیایی را تقویت مینیروهای  ،اجتماعی

طور مثال و مخصمه نیز وجود دارد، بهیرون از این تنگنا راهی به ب هرچندکهند. کنتر میزارا مشکل

 بحران  بالی نازل کردن  طریق از انباشت اضافهبرای رهانیدن سیستم از »استفاده از ابزارهای مالی 

شیطانی و " وجه را ابزارهااین  کاربستن بههاروی  «.پذیرآسیب پناه وهای بیروقلمدر  زداییارزش

طور بگذارید به خواند.انباشت میبرای مشکل اضافه زمانیـرفندهای فضاییتمهیدات و ت "مخرب

 ست.چه چیزی مستلزم امر یم که اینخالصه شرح ده
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 1 تب مالکیانباشت از طریق سلج( 

 کند که تغییر کاربری در تولید فضای جدید، هاروی اشاره می ی مازادسرمایهدر بحث بر سر جذب 

شدت به به ،هاگذاری در زیرساختبه سرمایه غیرفعالو ظرفیت تولیدی  هنرفتفروشبهمحصوالت 

ها ها و کفشکه در لباس مازادیی سرمایه» نهادهای دولتی و مالی بستگی دارد. ری  گنقش میانجی

اما نهادهای [ 52]« تحقیقاتی تبدیل شود.ی تواند مستقیم به فرودگاه و انستیتونمیوجود دارد 

که در تولید لباس و کفش گیر  ی مازادیسرمایهرا دارند که متناسب با  قابلیتین دولتی و مالی ا

خواهند در فرودگاه، انستیتوهای ه میهایی کبنگاه در اختیاراعتبار تولید کنند و آن را  ،کرده

تولید فضای جدید  مستلزمکه  ی،زیرساخت هایگذاریشکل دیگری از سرمایه تحقیقاتی و یا هر

مالی از طریق  تأمیندارند که از طریق نیز این قدرت را  هادولتالبته  .بگذارند کنند یتفعال است،

به را  ی مازادسرمایه ی،زیرساخت هایگذاریسرمایه به  و یا اختصاص درآمدهای مالیاتی کسری

 [53] .کنند دگرگونتولید فضاهای جدید 

های رونق عمومی و خصوصی با ین مالی تأمی داری، این کارکرد سازندهسرمایه در جهان واقعی 

. تابیده استدرهم و بدهی حکومتی زمین و امالک و مستغالت هایبازار ورشکستگی و  2سوداگرانه

 مثابه، بهزداییرا با ارزش هاآنخارج و ناگزیر سرمایه را از تجارت و تولید  ،ازحدبیشهای سوداگری

یج نتا اندازههمانبهداری از منظر سرمایه» سوداگری تحدید هذامع. کندمی رودررو ،انشسرنوشت

 :«آوردبار میبه انگیزاسف

بایست کنترل میساخته[ ]و انسان مصنوعمحیط  در فضایی هایپیکربندی دگرگونی  

 . سوداگری  یابد ..مادیت نمیی انباشت انداز فیزیکی مورد نیاز برای آیندهو چشم شوند

برنده تحلیلزا و برای نیروی کار هزینه برای سرمایهْ نشده، کهتصرف کنترلو حدوحصر بی

 هایکند که از درون آن پیکربندیایجاد می ناکیچارچوب آشوب برانداز است،نو خانما

 [54] کند.رشد می توانندمی جدید فضایی

کنند انی میرا پشتیبجدید  های فضاییپیکربندیتکوین و ظهور  هانْسوداگر هایافراطکه تا زمانی

های پیشین مقدور بود، گسترش چه در پیکربندیآنتا تجارت و تولید بیش از ـ ممانعت جایبهـ

 رسمیْ  ارگفتترتیب بود که این. بههستندمثبت ـیک بازی با جمع "ی ضروری هاشر" یابند،

قید بی تحرککه : ادعا شده بود توجیه کرد را 90ی دهه "نامعقول  وفور"و های سوداگرانه افراط
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های از جمله بخش ،اقتصاد جهانی یگسترده جهت خیر بازتولید و بند فضایی  سرمایه، اساساً 

منفی ـجمع مخرب بازی غایت به واقعیت   رسمیْ گفتاردر پس  لیکن،. بوده استآن  پذیرآسیب

 کرد: انعتممفضایی جدید،  هاییظهور پیکربندیاز تکوین و  تسهیلجای خوابیده است که به

ی مالی که، در نسبتی همچون نسبت میان جنگ و دیپلماسی، مستظهر مداخالت سرمایه

اتحاد  کند.آوردی میق دیگر همرُبه قدرت دولتی است، مکرراً با انباشت حاصل از طُ

تیغ بر ای نوعی ی مالی سرمایه ییغماگرانههای و جنبه یدولت هاینامیمون قدرت

یابی به را تراش می دهد، که به همان میزان که مشغول دست "1رخوداری الشسرمایه"

های زداییو ارزش 2خوارانهنوععمال همکار  ا بهی موزون جهانی است، دستتوسعه

 [55] تحمیلی نیز هست.

، به 3آدام اسمیتمتعاقب هستند که مارکس ها همان "دیگر قرُطُ"دهد که این هاروی ادامه می

آرنت  وی تأییدگرانه از. دادارجاع می انباشت "گاهی خاست"یا "بنیادین"ق رُی طُمنزلهها بهنآ

 گذاری در درون مرزهای ملی سرمایهتواند نمیکه دیگر  ... "4زیادی"ظهور پول »: کند کهنقل می

موجب م موقعیتی را ایجاد کرد که بهو اوایل قرن بیست مدر اواخر قرن نوزده ،یافت کند دیمول 

شد مبادا که موتور بایست تکرار میمقدراً می ص رف ...دزدی  نخستینگناه به قول مارکس( ») آن

اوایل قرن و  مر قرن بیستکه موقعیت مشابهی در اواخجاییناز آ« انباشت ناگهان بخوابد.

 انباشت ییغماگرانه عادات دوامو  پیوستهنقش  ی کل   ارزیابی باز»ظاهر شد، هاروی از  مویکبیست

که  جاو از آن کند.دفاع می «دیرپای انباشت سرمایه در جغرافیای تاریخی  "نخستین"و  "بدْوی"

 و غریب است عجیب یانچنان در جرچیزی که همبه را "نخستین"و  "بدْوی"طالق عنوان او ا 

 گزینجای "سلب مالکیتانباشت از طریق "مفهوم با  عباراتکند که این ، پیشنهاد مییابدمی

 [56] .ردندگ
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 یسلب مالکیت نئولیبرال

، از جمله پذیرفته استخود بهرا بسیاری  ا شکالطور تاریخی، انباشت از طریق سلب مالکیت به

؛ انحصاریمالکیت  وقدولتی و غیره( به حق ،جمعی، اشتراکیمالکیت ) وقحق شکال متنوعا تبدیل 

و  ؛یالامپرو استعماری ـنو، 1استعماریـ، نیمهو منابع طبیعی به روش استعماری هادارایی تصرف

طبیعی.  انسانی و دارانه از منابعی سرمایهاستفاده در برابر  های[]دگرش هایبدیلسرکوب 

ی مالی و و تصادفی بوده است، سرمایه اتفاقیها فرآیندچیزها در طرز عمل این  تربیش هرچندکه

با انحصار خشونت و  هادولت و در همان حالند، اهای اصلی سلب مالکیت بودهاهرم اعتبارْ نظام

 :کارگزاران و ابزارهای آن، 2برازاتند. اما  گذشته از ا اهعواملی قاطع بود تعیین قانونیتْ

ها )از ای از داراییمجموعهکند این است که کاری که انباشت از طریق سلب مالکیت می

 یسرمایه کند.مواقع مجانی( آزاد می پایین )و در بعضی یهزینهکار( را با  نیرویجمله 

ها را به قاپیده و بالفاصله آنرا  [آزادشده]ی هااین داراییتواند می شدهانباشتاضافه

 [57] کند.بدل ی سودآور استفاده

ی از اواخر دهه بسته با آن،هم سازی دئولوژی نئولیبرال و سیاست خصوصیاز نظر هاروی، عروج ای

فروپاشی شوروی و  .دادانباشت از طریق سلب مالکیت را شکل  کنونی گام  پیشفاز  70

داری های سرمایهی قدرتطبق توصیه "3شوک درمانی"که تحت عنوان  ،سازی وحشیانهخصوصی

هایی بود که ی داراییالعادهاز حراج فوق مهمیفصل  ،اجرا شد المللیبینو نهادهای مالی 

امواج چین و ی "گرفتهاز درون نشأت" و همچنین بازگشایی   دند.بوی رسدست غیرقابل اینبرسابق

های دارایی 4، آزادسازی  نیز همین منوال بود.به مستلزم آن،های سازیخصوصیعظیم 

 هایکه آزادسازی جریان ایهای مالیبحران متعاقب ،درآمدْشده در سایر کشورهای کمزداییارزش

دارای اهمیت اندازه همانبه ، در این راستاکرده بودهگذاری نشانهرا  90و 80ی در دهه سرمایه

اشاره  1997-98 آسیایی   ]شرق[ توان به بحراندست میای از اینعنوان نمونه[ به58] .ه استبود

 کرد:
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هایشان بوده که داراییهایی باعث انتقال مالکیت و قدرت به آنهای مالی همیشه بحران

توانند اعتبار که در موقعیتی قرار دارند که می هاییبه آنو  نخورده نگه داشتندرا دست

شکی نیست که  ... هم از این قاعده مستثنا نیست ]شرق[ آسیایی و بحران ؛خلق کنند

، آزادسازی زدایی انبوهارزش. ترکیب هستندهای غربی و ژاپنی برندگان اصلی شرکت

شده از جانب صندوق تسهیل سازی و باز 1المللی پولاز جانب صندوق بین تحمیلیمالی 

داخلی به مالکان ها از مالکان دارایی ترین انتقال  در زمان صلح بزرگالمللی پول، بین

 انتقالی که در برابر آن ؛شتاب بخشیدرا هر جای جهان ی در پنجاه سال گذشتهخارجی 

مالکان  به 1994 پس از و یا مکزیک 80های آمریکای التین در دهه انتقال دارایی

در »ورید: آیاد بیرا به 2آندرو ملونی منسوب به این جمله کوچک جلوه کند. آمریکایی

 [59] «گردند.برمی شانحقیقیها به مالکان رکود، دارایییک دوران 

از  ،3محورهای ناحیهزداییارزشای و های منطقهبحرانالبته همیشه این خطر وجود دارد که 

که تصور  دامن بزنند نظامیهایی علیه و یا طغیان را بزنند،سقوط جهانی  هجرقکنترل خارج شوند، 

کوک کرده نفع خودش بهرا  فرآینداین قدرت هژمونیک که زمانی هاست. حتاشود عامل آنمی

را طوری تنظیم کنند که انباشت  "[مالی های کمک]و بسته نجاتاقدامات " بایستمی، است

است.  متنوعبسیار  اقداماتدر این  5رضایتو  4قهرترکیب  .داردش نگهرا در روالجهانی ی سرمایه

 ه:گیرد ککند و نتیجه میابراز می هاروی ،هذامع

نفع قدرت هژمون که بهیابد شکل مینحوی مالی به سازوکارهایچگونه هژمونی از طریق 

دارانه ایهی سرمطالیی توسعه الظاهرمسیر علیل تابعه را در دو  گاه کههمانباشد 

ولید گسترده را به هم . بند نافی که انباشت از طریق سلب مالکیت و بازتراندمیپیشبه

دولتی  هایقدرت همیشه مستظهر به اعتباری  ی مالی و نهادهمان سرمایهکند، میوصل 

 [60] است.

از طریق انباشت  اتصالدولتی در لی و ما نهادهای ی کهقاطعچون هاروی، مارکس هم بر نقش هم

بازی  داری تاریخیی سرمایهوی( در مناطق مختلف و بازتولید گستردهدْسلب مالکیت )انباشت ب 
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لی و سیستم های مطور خاص بر نقش بدهیبه مارکسبرخالف هاروی،  اما ورزد.می تأکید کنند،می

ه انباشت سرمایه را ک دارانه،السرمایهبینناپیدای  مساعیعنوان ابزارهای یک المللی اعتبار بهبین

راه به" ،شتا به امروز شآغاز کاراز  ی،داری جهانسرمایه نظام مکان  ـزمان سراسرات در کر به

 کند:، تمرکز می"انداخت

شود که معموالً یکی ای ایجاد میالمللیاعتباری بین نظامبدهی ملی،  هنگام با قرضه وهم

گری  ونیز اقدامات غارت. پوشاندیا آن کشور میا در این رو اولیه وی از منابع انباشت بدْ

های داد، زیرا ونیز در سالای هلند را تشکیل مییکی از بنیادهای مخفی  ثروت سرمایه

ای مشابه بین هلند و انگلستان زوال خودْ مبلغ عظیمی پول به هلند قرض داده بود. رابطه

هلند  [شد ت عقب ُافتادند.هلند بهمانوفاکتورهای ]ی هجدهم، وجود دارد. در اوایل  سده

ترین ی خود را در تجارت و صنعت از دست داده بود. بنابراین یکی از مهمسلطه

ض دادن  ، عبارت بود از قر1776تا  1701 هایهای اقتصادی این کشور در سالفع الیت

پدیده ویژه به رقیب  بزرگ خود یعنی انگلستان. امروزه همین حجم عظیمی از سرمایه، به

حجم عظیمی از سرمایه که امروز بدون هیچ ]بین انگلستان و ایاالت مت حده جریان دارد. 

شود، دیروز در انگلستان با خون کودکان به به ایاالت مت حد ریخته می یگواهی  تول د

  [61] 1[سرمایه تبدیل شده بود.

که حجم رغم اینعلی د.ی تاریخی را هیچ وقت توسعه ندااین مشاهده نظری هایداللتمارکس 

قرضه و گاه اختصاص داده شده بود، او هیچ "2پیشهی پولسرمایه"زیادی از جلد سوم کاپیتال به 

ی تولید شیوهحاصل  نه»انباشتی که  سازوکارهای به وزنجیرشهای ملی را از غلبدهی

الذکر ی فوقزنجیرهه و سلسلنکرد. و هنوز هم در  خالص ،«است ی آغاز آننقطه کهبل دارانهسرمایه

 ،کندجلوه مینوظهور )هلند، انگلیس، ایاالت متحده(  کانونیک در  "نقطه آغاز"مثابه یک چه بهآن

مستقر  هایکانون( در  ناگزیرانباشت سرمایه )و اضافه طوالنی انباشت یهادوره "ینتیجه"زمان هم

 کانون، هر صراحت این را نگفتهمارکس به هرچندکهعالوه، به پیشین )ونیز، هلند، انگلیس( است.

 سالفشا تری نسبت به بزرگ یانهروقلمی و دامنهاز وسعت  ،نوظهوری در این زنجیره برراه

 [62] برخوردار است.

                                                           
 اند.آورده شدهتوسط مترجم قول نویسنده، اضافه بر نقل ،که هستند جمالت مارکس ][مطالب داخل   1

2 Money-Dealing Capital 
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 بحران فعلی 1هایتعارفعدم  

تمهیدات و ترفندهای  یک سری از یی مارکس، زنجیرهپردازی هارویدر ادامه و مبتنی بر مفهوم

ی برای سرمایه یسودآور هایآمدپی کهکند را توصیف میافزایی و دامنه گستروسعت ضایی  ف

زمان نیاز انباشت شده است و همداری اضافهپیشین سرمایه هایکانونآورد که در پدید می یمازاد

 یشْ گرااگر این  دهد.نوظهور کاهش میهای جدیدًا کانونبه انباشت از طریق سلب مالکیت را در 

 معتنابهیمقادیر "انباشت سرمایه باید بالغ  هایکانون، آمریکا و سایر باال را داشتدست امروز هم 

 نیاز بهمتعاقباً و  دادهچین، قرض  تر از همههای نوظهور فعلی، اول و مهمکانونرا به  "از سرمایه

گذاری ش سریع سرمایههاروی به افزای .یافتمیانباشت از طریق سلب مالکیت کاهش  یدور تازه

مفهوم انباشت از طریق سلب  ث بهبازتشب در  هرچندکهمستقیم خارجی در چین توجه دارد. 

 کنونی است. هایتعارف مرتبط در گرایش   هاروی بر دو عدم تأکیدمالکیت 

سرمایه قرض بدهد قرض  معتنابهیکه مقادیر جای اینتعارف این است که آمریکا بهعدم اولین 

در  دستیدمعنوان یک شاخص به ی آمریکا راهانیپرداخت جاری در حساب کسرید. اگر گیرمی

در دالر دو میلیارد  آهنگ بیش ازدنیا با  یبقیهسرمایه را از  در حال حاضر نظر بگیریم، این کشور

، خصوص ژاپنبالغ انباشت سرمایه، به هایکانوناین سرمایه از سایر  تربیشکند. روز جذب می

اول  تعارفعدم  آید.خصوص چین میو بههم از اقتصادهای نوظهور  مهمی آید. اما بخشمی

تمهیدات و در  مازادی است که در گذشته جذب سرمایه سازوکاهاییی انسداد در دهندهنشان

که دیدیم، هاروی این طور همان کردند.تسهیل میافزا را و دامنه گستروسعت ترفندهای فضایی 

 ل ختی   تقویت نیروهای اقتصادی، سیاسی و اجتماعی  در جهت یفرآیندعنوان را به فرآیند

 جای تسکین به کردنوخیم با ،باشدآن هر چه که  یهاگاهخاستاما  کند.می ردیابیجغرافیایی 

: افزایش و نه شودباعث می را تعارف دومعدم  ، این انسدادْ بالغ هایکانونانباشت سرمایه در اضافه

آرنت، نیاز ، با عبارات ه انباشت از طریق سلب مالکیت. بنابراینوابستگی سرمایه باتکا و اهش ک

 مبادا که موتور انباشت سرمایه ناگهان بخوابد. ،تکرار شودباز "صرفدزدی  نخستین گناه" است که

[63] 

قرن ی برنامه اتخاذارتباط بین این احیای انباشت از طریق سلب مالکیت و  خصوصهاروی در 

کند که می اظهار با این وجود، گوید.صراحت سخن نمیبهاز سوی واشینگتن،  جدید آمریکایی

که در طور آن ،انباشت از طریق سلب مالکیت کشی و ترک دستهم از  جدید ی امپریالپروژه

                                                           
1 Anomaly 
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ه که به ما گفته شد .آن تداوم  از طُرق  دیگر  از شود و همساخته می روال بود، 90و  80ی دهه

پوشانی هم باوراین در ... با نولیبرالیسم »که در پس این پروژه نهان است،  1ایکاریمحافظهنوـ

چه که برای ی آنهمه ، شاملچه کاال و چه در سرمایه بازارهای آزاد  که عقیده است[]و هم دارد

ی هدف اولیه»ما ا« .باشداست، می ضروری ی عالم و هر جور آدمیهمهی آزادی و رفاه به ارایه

این قضیه  «ی جهانی، است.صحنهسراسر  و چه در  در داخلآن ایجاد نظم و احترام به آن، چه 

اگر  «است و هم آشکار.و محکم که هم ایمن ست هرم قدرتیمراتب و سلسلهساخت »مستلزم 

حاضر به اران کمحافظهنوـ ،کند مراتب سلسلهنظم و هرم  به تضعیف  تهدیدبازارهای آزاد  کردعمل

را تحت لوای نئولیبرالیسم  سرتاسر جهان  برپاشده در حدت و خفیفکمهای جنگتا  بودند یراق

 باشد.میبار و برای همیشه یک ،تهدید الظاهر توانا به رفع علی که ،تبدیل کنندتقابلی دراماتیک به 

[64] 

های دولت روابط قدرت بین شاخه با تغییر ،دولت پیشین کاری از نئولیبرالیسم محافظهنوـ گسست

اصلی در دولت  مناصبکه در حالی»کند، که هاروی اشاره میطور همانشد.  بسیار روشنآمریکا 

جدید  داشتند(، دولت بوش را نقش اصلی 2)جایی که رابین و سامرز ندداری بودکلینتون در خزانه

)چنی، رامسفلد، ولفوویتس  خود ی عدفا حاذقین امورالمللی به دهی سیاست بینبرای شکل ]پسر[

 11خود را در  "4پرل هاربر  "کاران محافظهنوـکه تنها پس از آناما [ 65] «( چشم داشت.3و پاول

 طور که دیدیم هاروی کارکردهایهمانواضح شد. کاماًل  گسستبود که این  ،سپتامبر یافتند

ل است: کسب اطمینان از عراق قای تصرفتهاجم به و زیادی را برای جنگ با تروریسم  و  یبالقوه

یک بلوک قدرت  گیری ، جلوگیری از شکلبُردیراهو رقبای  هانفت اقتصاد تأمینکنترل آمریکا بر 

های فاسد شیوه بااز نظم اجتماعی در داخل از طریق قطع رابطه  نوینی درک تحمیلاوراسیایی، 

سلب »کند که می اشاره وی ،"جدیدریالیسم امپ" [کتاب] گیری و پایانینتیجه. در فصل 90ی دهه

[ 66]. را نشان هد نظامی قسلب مالکیت از طر جریان یک تواند شروع می «مالکیت از نفت عراق

پردازد که یم« نشدهپرسش بزرگ و حل»، در عوض به این دپردازاما او چندان به این نکته نمی

 ؟یا نه ت داردهیچ شانسی برای موفقی امپریال جدیدی آیا پروژه
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 امپریالیسم ـنتایج نئو

ی پروژه "1ناکجاآبادگرایی  بیش از کمی "این است که دالیلی چند  فوق پاسخ هاروی به پرسش

ی داخلی، این پروژه از جای ایجاد اتحاد سیاسی در جبهه. اوالً، بهموجود بود ،کارانهمحافظهنئوـ

اختالف عقاید در تمامی  پرستی و سرکوبگرایی، وطنملی جو افکنانه بود.همان ابتدا بسیار تفرقه

اشغال عراق تهاجم به و اعالم جنگ علیه تروریسم و  آمدپیها، که خصوص در رسانهسطوح، به

 ،هرمنوالبه و خود بوش موفق بود. جنگ ی مردمی از اهتمام برایگستردهدر ایجاد حمایت  ،بود

تا حذف. ساکت شده بود  تربیش، های مدنیادیآزسخت تحدید مقابله با مخالفت با جنگ و 

 خطراتها و ی امکان، هزینهای دربارهجدی هایبدگمانیدرون دولت بوش و در ارتش  عالوه، حتابه

رفت، بد پیش می اگر چیزیشد وجود داشت. می داریجانبکاران محافظهنوـتوسط  روندی که

دوباره بروز  دهندگانرأین دولت و هم در بین هم در درو تفرقهنبرد،  هایخصوص در میدانبه

 [ 67] کرد.جا میجابهکاران محافظهنوـعلیه را قدرت  توازنو  کردمی

نفع سلطه از طریق بهاخالقی را  رهبری  رضایت وهژمونی از طریق  کارانهمحافظهنئوـی ثانیاً، پروژه

جای جلوگیری از به .بودین آمریکا متحدبه ا حتاعتنایی بیبه مقید گونه بدین .زور پس زد

اتحادی بین آلمان، فرانسه، موجب بود که  قابل انتظار، 2اوراسیایی قدرت گیری یک بلوکشکل

ی پروژهشد، و به ایران و سوریه کشیده می رفته. اگر این جنگ از عراق فراتر شودروسیه و چین 

داد. از دست می را نیز بریتانیاچون ینی ترین متحدقدمحمایت ثابت ایاالت متحده حتا امپریالی 

گیر  جهانی حضور چشمدر که  ،اعتراضات مردمیق سمی از  بامتحدان باید بعد از این در هر صورت، 

 [68] کردند.می هقابلم اش پیدا شد،سروکله 2003فوریه  15ضدجنگ  هایتظاهراتدر 

های روش با انباشت از طریق سلب مالکیت یادامه جدید ی امپریالی  پروژه کهجاییآنثالثاً، از 

خصوص به بود رامقاومت در برابر سلب مالکیت موجب که  غلیانیبود، قابل انتظار بود  و نوین دیرین

سیاست آمریکایی  "پارانویید سبک"، احیای عالوهبهافزایش دهد.  جای کاهش،، بهدر جنوب جهانی

سیاست ایی و گرملی»زیدن این مقاومت به دامان جلوگیری از لغ ،نژادپرستانه خطوطبه همراه 

دشوار  «دفاع در برابر غارت نئولیبرالی جهت قیرُطُعنوان را، بهطردآمیز[ و ] 3ـزدایانهدیگری

 قبول   قابلیک راه حل  درآوردن  برای  کارانهمحافظهنئوـی پروژهمحتمل کرد. بدتر از آن، شکست می

                                                           
1 Utopianism 
2 Eurasian 
3 Exclusionary Politics 
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 به این معنا رونق،دموکراسی و عراق به الگو و مدل  یا برای تبدیلاسرائیل و ـرای کشمکش اعرابب

موفقیت جایی که ـ باشد تر از هر جای دیگرقوی جهان عربدر باید پروژه بود که مخالفت با این 

 [69] .اهمیت را داشتین تربیش این پروژه

خواست برقرار می کارانهظهمحافنئوـ ی امپریالیپروژهکه  ایویژه یانهروقلمو در نهایت، منطق 

وانست اقتصاد آمریکا گرچه مخارج نظامی ت بود.متناقض قدرت  یدارانهسرمایهکند عمیقاً با منطق 

 تواندمیکه  است تربیش ض خارجی وقر ،تر  آندیرپا و پسینرا در کوتاه مدت رونق ببخشد، اثرات 

 یقرضه پرداخت ضمانت تداوم خطراتناظرا،ً مت پذیرتر کند.آمریکا را در برابر فرار سرمایه آسیب

گذاری در چین و سرمایه اگر خاصه گیرد،فزونی می تربیشی مالی هرچهبرای سرمایهی آمریکا مل

نسبت به  ی مازادبرای سرمایه یسودآورتر هایآمدپینوظهور انباشت سرمایه  هایسایر کانون

سرمایه  تواندمیاین امر  .داردعرضه  ،وصیخصنظامی و  بخشآمریکا در  "مصرف نامولد" گسترش

 ... دهدسوق برای نجات خودش،  ری ضروریما یبه منزله واشینگتنتغییر رژیم در  سمتبه»را 

دیر یا  ،یفتدناگر این اتفاق  «.ردبه توقف قاطعی وادای امپریالیسم را کارانهمحافظهنئوـی و نسخه

میزان »که هد دسوق می "ساختاری تعدیل"سمت یک ا را بهاقتصاد آمریک ،زود فرار سرمایه

« .دوشمی موجب ،استنشده دیده 1930که از زمان رکود بزرگ  ،از ریاضت اقتصادی را ایسابقهبی

[70] 

تا از قدرتش  شدت وسوسه خواهد شدبه»دهد که تحت این شرایط، آمریکا طور ادامه میهاروی این

 ی مرکزیدر آسیا حدأقل سیاسیْجغرا ی، تخاصمبگیردن را چیجلوی ت استفاده کند تا نف سر بر

 بدیل واقعی برایاز نظر هاروی تنها  «دهد. تسری تریجهان جدالیبه آن را  یحتملایجاد کند و 

چه در داخل و  ،"1ی اصالحات()برنامه یننو یبرنامه"از  ق سمی نوین ،باریفاجعه دادبرونچنین 

 ه توسط آمریکا و اروپا رهبری شود:است ک ،المللیچه در سطح بین

دهی دوباره به از زنجیرهای نئولیبرال آن، شکل ... آزادسازی منطق سرمایه معنایاین به

نیروهای ، مهار گرانهو بازتوزیع 2گرهای دولتی در راستای خطوط مداخلهقدرت

 حصروحددایی یا کنترل دموکراتیک قدرت بیمرکززتو  ،ی مالیسرمایه یسودگرانه

                                                           
1 New Deal 

و بازاحیای  30ی جهت غلبه بر رکود بزرگ دهه جمهور ایاالت متحده،، رئیسروزولتلین.دی. هایی که فرانکسیاست

 داری اتخاذ کرد.سرمایه
2 Interventionist 
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 است تا (صنعتیـی نظامیمجموعه...  طور خاص)به 1جانبه و چندجانبهانحصارهای یک

بینیم، میکه در رسانه الملل گرفته تا هر چیزیینتجارت ب شرایطهر چیزی، از 

 کند.دیکته را  شنویممیو خوانیم می

است که  کاریهم درحال   داری های سرمایهقدرت "2امپریالیسم  اولتراـ"شبیه  بدیلْ ی این پروژه

ها و اللتد، به معنای دقیق کلمه، شده بود و تجسم 3خیلی وقت پیش توسط کارل کائوتسکی

ی ای مسیر امپراطورانهچنین برنامهرسد که نظر میبه» هرمنوالبه .نتایج منفی خود را داراست

 عریان ی یگرانظامیمبتنی بر  امپریالیسم در قیاس با را تر وحشیانهکم تر و بسیبسی خیرخواهانه

  [71] «.نهدپیش می شود،در ایاالت متحده تبلیغ می کارانهمحافظهنئوـجنبش که توسط  ،کنونی

 

 کارانهمحافظهنئوـی شکست پروژهدو( 

 ی  یالامپری پروژه پاشیدن  ازهمگذرد، می "امپریالیسم نو"]کتاب[  انتشاردر این دو سالی که از 

بدون  سلطهگوها  ]راناجیت[ ما به تأسی از چهآنهژمونی ایاالت متحده را به  ،کارانهمحافظهنئوـ

متحدین اشغال عراق حتا تجاوز و بینی کرد، طور که هاروی پیشکرد. همان بدل ،یمناممی هژمونی

ی حملهچه او و یا هر کس دیگری انتظارش را داشت از آن تربیشبسیار سرد کرد؛ آمریکا را 

دار ایاالت ن یک دولت دوستشتشد که گما دنبالخونین سا به بغداد با نبردی طوالنی و رعدآ

هنوز چنین . ه استتبدیل کرد سختبر و ای هزینهپروژهای به طور فزایندهدر عراق را به  متحده

 تفرقه است.در داخل نینجامیده  کارانهمحافظهنئوـی پروژه سرنگونیبه  هدر خارج هاییشکست

 کارانهمحافظهنئوـعلیه بلوک  قوا توازنولی  ،دوباره سر باز کرد دهندگانرأیون دولت و در بین در

بوش دوباره به کاخ  2004نقاط جهان، در انتخابات نوامبر  تربیشر تکد  برعکس، با  تغییر نکرد.

 تثبیتمریکا های دولت آرا در تمام شاخه کارمحافظهنوـبلوک  جاپایاکنون راه یافت و همسفید 

 کرده است.

                                                           
1 Oligopolies and Monopolies 
2 Ultra-Imperialism 

آخر ها به جای نزاع و دستیسم کسانی چون کائوتسکی که قایل به تشریک مساعی امپریالیستی امپریالاشاره دارد به نظریه

چه در شرایط که آندهد، غافل از ایندر واقع این نگاه، خرد وبری کاپیتالیسم را تا به نهایت آن بسط می شان هستند.جنگ بین

  نژند است. دی  ص رف و حدوث کاپیتالیسم روانخردهد تبدیل این خرد به بیرسد( رخ میحاد )که ناگزیر درمی
3 Karl Kautsky 
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 متعاقبطور که ایاالت متحده را آن "بدون هژمونی  سلطه" اساسی   واقعیاترو من در فصل پیش

 تهاجم به مضاعفبر روی شکست ابتدائاً . اجماالً طرح خواهم کردعراق ظهور کرده است  تجاوز به

قرن جدید آمریکایی متمرکز  ریزی و پایه 1اصطالح سندروم ویتنامبهپایان بخشیدن به  عراق در

ل پردازم و استدالی اقتصاد جهانی میآمریکا در عرصهلرزان  رقابتی  گاهسپس به جای شوم.می

 ،کندچه هاروی تصدیق میاز آن تربیشبسیار  ،کارانهمحافظهنئوـ امپریالیی کنم که پروژهمی

با این  را[ بخش] . و در نهایتگذاردمیرا پایه  90و  80ی از نئولیبرالیسم دهه تریبنیادین گذار

تواند تسریع می خوبیبه عراق ی ماجراجویی ی ناخواستهترین نتیجهکه مهم برمبه پایان می طرح

به شرق آسیا، و در شرق آسیا به  سیاسی جهانیقتصاداکانون تغییر  سمتبه گرایشو تحکیم 

 .از کار درآیدچین، 

 

 ماندگاری سندروم ویتناملف( ا

کردند گران مشاهده می، بسیاری از تحلیلهاخصومترسمی پایان  نر عرض شش ماه پس از اعالد

، "فرسایش"، "باتالق"نظیر ی دایم از تصاویری استفاده گرچه عراق ویتنام نیست، ،که

ی ویتنام که قدر دربارههمان» جاری هایبحث باعث شده که، "2سازییعراق"، "یاعتباربی"

آمریکا در فایق ی فزایندهچون ویتنام، مشکالت هم ،در عراق[ 72] نظر آیند.به« قی عرادرباره

در  ایاالت متحده رقدرتی نیروی نظامید ق  اعتبار ،تعدادنسبت کمهای بهآمدن بر مقاومت چریک

 2003به این خاطر که عراق ویتنام نیست و سال  دقیقاًاما داد. قرار می را مورد تهدیدسطح جهانی 

 ،ویتنام در شکست در مقایسه با ،کنم که شکست عراق تأکید، من باید تنیس 1968هم سال 

 .کندمیتری را متوجه قدرت آمریکا چالش جدی

که ما آن را  بودچیزی  نی مرکزینیز بحث شد، جنگ ویتنام واقعه یطور که در جای دیگرهمان

ی دههدر خصوص و به 80ی در دهه اما [73] خوانیم.هژمونی آمریکا می "3یبحران هشداردهنده"

ثروت، قدرت و پرستیژ  گیرچشمبه احیای جای خود را  1968-73 یبحران هشداردهنده، 90

چیزی که بریتانیا یک قرن پیش، از آن آن باقابل قیاس  کامالً 4ایطالییدورانی ـ آمریکایی داد

                                                           
1 Vietnam Syndrome 
2 Iraqification 
3 Signal Crisis 
4 Belle époque 
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ایاالت که  به اوج خود رسید، زمانی فروپاشی شوروی پس از ]و رونق[ این احیا بود.متمع شده 

که تا کنون در جهان وجود داشته  ایترین قدرت نظامیعنوان بزرگبه ی خودشروع به ارائه متحده

در پس پشت این نما،  هرچندکه طور گسترده مورد پذیرش قرار گرفت.رفته بهکرد، و این امر رفته

 اعتبارو نه  ه بودشد ابطالگاه واقعًا هیچ 1امویتن یمحکمهحکم این مشکل پنهان شده بود که نه 

 ترمیم.تمامی بهگاه هیچ ایاالت متحده رقدرتی نیروی نظامید ق 

 از جهت ، در گیر آن شد،آمریکا پس از شکستش در ویتنامکه  اینظامیمتعدد های درگیری

ای . برای نمونهندقابل توجه بودانجامید  فضاحتیاز شرایطی که به چنان  شانآمیزاحتیاط اجتناب

داران تفنگ مجتمع ]ُسکنای[گذاری در توان به خروج آمریکا از لبنان پس از بمبمی دستاز این

اشاره کرد. پس از آن تا زمان  ،آمریکایی انجامید 241که به کشته شدن  ،در بیروت دریایی

گوئه، کامبوج، آنگوال، )نیکاراشد  های نیابتیجنگ واردشوروی، آمریکا یا اتحاد جماهیر فروپاشی 

لحاظ وارد جنگ شد که بهیا علیه دشمنانی [ 74]، افغانستان، حمایت از عراق در جنگ علیه ایران(

 ی  آورفنلحاظ جایی که به یی،یا از طریق هوا بودند )پاناما، گرنادا(، اهمیتبینظامی  [قدرت]

 [75یبی(. ]رد )لآمریکا برتری مطلق داشت، جنگ را پیش بُ رفتهْ پیشفوق

، از ص رفاً نه  اساساً، گرچه ـشوروی اتحاد جماهیر تسلیحاتی با  یمسابقهمان، آمریکا در همان ز

اقتصادی  لحاظبهدی که مسکو بتواند از ح تربیشبسیار  ، ارـ دفاعی بردیراه ابتکاراتطریق 

در ]اوالً[ انداخت:  به دام دو مواجههشوروی را در  ،دیدتشاین  .تشدید کرد، دآیاش برازعهده

که ایاالت متحده را  دچار همان مشکالتی گشتاش نظامی یرفتهپیشفوق افغانستان سازوبرگ

توانست میآمریکا که  ایتسلیحاتی یمسابقهدر  ]ثانیاً[و  ام پیش بُرده بود،نسوی هزیمت در ویتبه

 سازسرنوشت شکست اما .ندتوانست ببیکه شوروی در خواب هم نمی ای را بسیج کندمنابع مالی

آمریکا  قدرتکه این امر حاصل  حد آن تاشوروی کمکی به خالصی از شر سندروم ویتنام نکرد. 

 اشی مالیهای فایقهبه دلیل ظرفیت کهبل ایاالت متحده رقدرتی نیروی نظامید  ق خاطر نه بهبود، 

 2ویتنام ییهاستشهادکه اینجای به رامداشت، این  های نظامیکه این امر ریشه حد آنتا و  .بود

چون در ویتنام، سازوبرگ همنیز این امر نشان داد که در افغانستان  کرد. تأییدآن را  کند ابطالرا 

توازن "در بازتولید که هرقدر هم  ،جنگ سرد یهاابرقدرتی تحت اختیار رفتهپیشفوق نظامی 

                                                           
1 Verdict of Vietnam 
2 Vietnam Verdict 
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کارگر  جهان سوم کامل نترل درآوردنجهت تحت ک ، لیکننداقرین موفقیت بوده "وحشت

 .نیفتادند

که  ،مقبول وسیعاً رصت را فراهم آورد تا این فرض شوروی این فاتحاد جماهیر هرچند فروپاشی 

طور که فرماندهان همان نستند آمریکا را شکست بدهندتواها نمیبدون کمک شوروی ویتنامی

را شکست بدهند، تحت آزمون شوروی آمریکا  یاریتوانستند بدون نمی 1و مجاهدین یافغاننظامی 

جهت شورای امنیت سازمان ملل زمین را برای بسیج ، مطیع شدن مسکو عالوهبه قرار گیرد.

نشده  ممکننگ کره که از زمان ج میزانی، بهایاالت متحده 2انتظامیاقدامات  بخشی بهمشروعیت

بهترین فرصت را الفور ، فی1990یت به دست صدام حسین در سال اشغال کو .خالی کرد ،بود

، با یک نمایش تلویزیونی درنگ فرصت رابیایاالت متحده نیز فراهم کرد و  چنین بسیجیبرای 

طور به هر حال، همان[ 76. ]شمرد غنیمت افزاری خود،برای به معرض تماشا نهادن قدرت جنگ

آگاهی ملی  برروم ویتنام را سند تأثیر»جنگ اول خلیج ه، پیروزی در اشاره کرد 3کینکه جان مک

سایر  [77] صدام حسین از قدرت برکنار نشد. ،ویزعم به ،که چراـ« پایان نداد {آمریکایی}

جای م نبود. بهقرار بود هر آن چیزی باشد که ویتنا»که جنگ اول خلیج  متذکر شدندگران تحلیل

[ 78]« ود.ی سریع بو خاتمه دشمناستیال بر هدف  قدرت،مدت و تدریجی از ی طوالنیاستفاده

، بیش کهبلابطال برای نه ی اوج تالش آمریکا است، نقطه، که به دکترین پاول مشهور بُردراهاین 

 دیگر بود. یویتنام استشهاداجتناب از  از آن، برای

بعد بالفاصله سوم  جهانکامل  درآوردن نظمتحت آمریکا برای  ایی نظامیتوان ندآزموبرای  تالش

این ]تالش[  .ادامه یافت 5سومالی در "4دوستانهبشر"مأموریت خلیج در پوشش اول نگ از ج

های که در خیابانمرده، از یک فرد آمریکایی ای تلویزیونی خورد: صحنه فتضاحانهی مشکست

کرد و به خروج  ]آمریکا[ زندهسندروم ویتنام را در داخل  ،شدروی زمین کشیده می 6موگادیشو

 به یک دشواری 7کلینتون [بیل ی ]دولتدر دورهدکترین پاول  وهای آمریکا انجامید.نیرالفور فی

                                                           
1 Mujahideen 
2 Police Actions 
3 John McCain 

 .نیز خلبان حاضر در جنگ ویتنامجمهوری آمریکا و نامزد ریاست خواه،جمهوریسناتور 
4 Humanitarian 
5 Somalia 
6 Mogadishu 
7 Bill Clinton 
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معروف خود را  سؤال، را بر آن داشت تا 2، مادلین آلبرایت1وزیر امور خارجه و بدل شد فزاینده

چیست اگر  ،زنیداش حرف میکه همیشه درباره ،ارتش به این بزرگی داشتن یفایده»بپرسد: 

 «استفاده کنیم؟ آن ازتوانیم مین

 دقیقاً باقی ماند،  4یوگوسالوی چه ازآنو علیه  3در بوسنی "دوستانهبشر" هایموریتهدف مهم مأ

 5جنگ کوزووچنین هم ای دارد.یک فایده« ارتش به این بزرگیداشتن »نشان دادن این امر بود که 

 ایانتظامیسازمان ملل از اقدامات  6شمقدم و از پی و حمایت  موافقتکه معنای اثبات این امر بود به

حمایت  .نظرکردن و غیرضروری بودقابل صرف ولی آیندْخوش گرفته،درپیش ایاالت متحدهکه 

چیزی که جنگ کوزوو اثبات آن ی نظامی همه لحاظبه هرچندکافی بود.  7تر ناتوتر و مطمئنموثق

دارد  انهآورفن هایقابلیتقدر آن شینگتنوادانستند: همه میپیش از این هم،  ،کرد همان بود که

که دولت آمریکا حاضر  کند ثابتاین جنگ نتوانست  .8کند منهدمکه اراده کند که هر کشوری را 

که معنا و مفهوم چندانی ، در خارج از کشور انتظامیاقدامات  باشهروندان آمریکایی را  زندگی بود

  .طر قرار دهددر معرض خ ،مردم آمریکا نداشتندعموم برای 

 

 9النهرینی آزمون بینصحنه

آسای ارتش غول ضعف ینقطه ،مخاطراتیسپتامبر عدم تمایل به پذیرش چنان  11 گاهبزنتا 

ی بهانه دادندست، با بهشوک حمله به مرکز تجارت جهانی و پنتاگون .دادل مییشکتآمریکا را 

، در جنگ افغانستان اما حتا .دادوقعیت را تغییر م ،معنادار بود مردم آمریکاعموم برای ، که 10جنگی

به چندانی  رغبت، دولت بوش برخوردار بود یالمللبینو  یداخلحمایت از  ایطور گستردهکه به

 لطمه بهی ابه معناگر این اکراه  حتا ،نداشت هاآمریکایی کشته و مجروح ]شدن[ خطر ]پذیرش[

                                                           
1 Secretary of State 
2 Madeleine Albright 

مشهور است که پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، با تباری چک.  2001تا  1997ی تاریخ آمریکا، در اثنای وزیرامور خارجه

 ها و امالک خانوادگی را بازپس ستاند.ینوی به پراگ رفت و زم
3 Bosnia 
4 Yugoslavia 
5 Kosovo 
6 Prior 
7 NATO= North Atlantic Treatoty Organization 
8 Exterminate 
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با ها بود. در عوض افغان ،"مرده و یا زنده"حال  1الدنبن گرفتن آمریکا، ی جنگشدهاعالم فاهدا

طعنه بزند داشت را برآن 2پستواشینگتنگر که این امر تحلیل ،جنگیدندواقع به سرسختی تمام

 که:

پاسخ به بدترین حمله به خاک آمریکا  را با بهای نازل پیش برده است.آمریکا این جنگ 

ایاالت متحده ارتش خود را  دام کند. حتااستخ 3به این ختم شد که یک سری مزدور

جویان از جنگ ه تعدادداند چ. چه کسی میاعزام نکردبرای حفاظت از مرز با پاکستان 

 ؟باشد راه آنان بودهالدن هم همخود بن اگرداند الدن از مرز گذشتند؟ چه کسی میبن

[79] 

موارد معقولی برای موجه و و بعضاً  حات معمولیتوض ناعقالنیت  مشتق از ایدئولوژیْو  کفایتیبی

نه هدف جنگ علیه تروریسم که اگر  کنند.ی دولت بوش ارایه میکنندهرفتارهای گیجبسیاری از 

 ی[]پروژهدر راستای غرب آسیا  دهی به جغرافیای سیاسی شکلباز کهبلها تروریست صرفاً گرفتن

کشته  براینکردن  خطردر افغانستان و  "ازلبا بهای ن" جنگ  به هر حالقرن جدید آمریکایی بود، 

از دیدگاه این  بود. ایخردمندانهکامالً انتخاب  الدندر حین تالش برای شکار بنو مجروح ]شدن[ 

از سوی  تربیشی محک آمادگی و اراده جهت ترین مکاننادرخور تر، افغانستانهدف وسیع

این بود. سپتامبر  11های خارجی پس از کشته و زخمی در جنگ برای متحمل شدن آمریکاییان

را ن ای از آمریکاییتربیش هایزندگیدر افغانستان  "کار تمام کردن"معقول بود که  کامالً  گمانی

را رها کنند جا که آندر قیاس با این ،تریسیاسی و اقتصادی کم یآورده هزینه کند و در قبالشان

 .و عراق را اشغال کنند، داشته باشد

 که ارتش عراقدرحالی ،آمیز به بغدادی رعدآسای موفقیتحملهرسید به نظر میبه ساکن،  ابتدا

تعداد  2003از ژوئن  اما د.سازرا برآورده میاین انتظارات  ،مقاومت نداشت وضوح ]عزمی برای[به

، ترکرد. حتی بد افزایششروع به  ،طور پیوستهندی ولی بهکُبه ،هاآمریکایی کشته و مجروح شدن

سو با منافع همدر راستا و دهی به عراق شکلجهت باز ،ایاالت متحدهی برنامه کهاین موازاتبه

 ، تقلیلشدمی بازبینیکه  بایستمیو بست خورد در مواجهه با واقعیت روی زمین به بن ،ییآمریکا

کشته و  در ازایسیاسی و اقتصادی  یآورده، گشتو یا رها مییافت می )کاهش سطح توقعات(
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برای  واشینگتن رسید کهمینظر به وهلهدر این  هذامع. رفتشتاب تحلیل میبا نیز مجروح شدن

. یک سال پس داشتبرنمی "کار" بود  چهبازتعریف دست از  گرچه ،مصمم بود "تمام کردن کار"

ما » که ادهایش شعار دژنرال آشکار رغم انتقاداتبوش علی ،، در میان مشکالت روزافزونتجاوزاز 

که  قرار کردا ، بوش 2004هشت ماه بعد در دسامبر [ 80] «.در عراق باید تا به آخر ادامه بدهیم

در  کرد،یحساب باز م امنیتی ها برای تقبل وظایف اصلی دولتش روی آنکه  ایکارآموزان عراقی

برای خروج  یرد و طرحبُراهاین بود که دولت آمریکا هیچ  مقصود. قدوقامت این امر نیستند

 1غذاخوری پایگاه ارتش آمریکا در نزدیکی موصل یخیمهنیروهایش ندارد. روز بعد انفجاری در 

طور که یکی از . همانشداین تعداد شدن سه برابر زخمیو  تن 20ز موجب کشته شدن بیش ا

ی مههج ماه بعد از 21حدود »: سف اظهار کردبا تأ 2یالمللون بینرالد تریبهای ه سرمقاله

قطعی در  موفقیت روشنی از اندازبدون هیچ چشم نظامی ایاالت متحدهنیروهای آمریکاییان، 

 [81] «.ندماندتنها اساسًا  ی درحال غلیان،در نبرد ای نزدیکآینده

 انتظار ایاالت متحدهکه مشکل این بود که درحالیکار امور دفاعی، به قول یک کارشناس محافظه

گیرانه های غافلعملیاتبرای  ریزیطرحدشمن در حال »، کشیدرا می 3رفمتعاجنگی  هایآرایش

 متعارفیک پیروزی  به در ابتداچیزی که »در نتیجه « .ه استبود وگریز[غیرمتعارف ]و جنگ و

ن نداریم. سخ مناسبی بداست که ما هیچ پاایاکنون شبیه یک چالش نظامی مانست،میبزرگ 

ویتنام و سومالی را در عراق  الگوی توانندمی ی دنیاهمهاکنون هماین یک مشکل جدی است زیرا 

 [82] «.ببینند

از  ترجدیبسیار  توانده است میدر عراق با آن مواجه شد ایاالت متحدهدر واقعیت، مشکلی که 

 واشینگتن عدشب  بست سیاسی مشابه است.. شرایط بنرو گردیدروبهآن چیزی باشد که در ویتنام 

]ریچارد[ به قول  که چرا ،آن ناتوان بود اتمامفایدگی جنگ مبرهن شد، از که بیاز آن خیلی پس

داد و نشان می "ی قابل ترحمغول درمانده"آمریکا را به صورت یک  نشینیْپس 4نیکسون

قدرتی که آمریکا  لتنز  [ لیکن83] کرد.ترغیب می «و آنارشی را در سراسر جهان 5توتالیتاریانیسم»
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تر د بسیار بزرگوشجه میابا آن مو هایدر برابر مقاومت عراق اشاراده بُردپیشتوانی در برابر نا از

 . تجربه کردویتنام از شکست در که  دخواهد بواز آن چیزی  ناپذیرترو چاره ترجبرانو غیرقابل

تر که پیشطور همان کهبل[ 84]دلیل اصلی این امر وابستگی آمریکا به نفت غرب آسیا نیست. 

 به زبان نظامی   نیست. 1968 سال هم 2003 سال اشاره شد این است که عراق ویتنام نیست و

، کنندتسلیحاتی وارد میدان نمیسنگین  وسایطدوات و ا  ها ، شورشیان عراقی برخالف ویتنامیناب

نظیر  یتقدراز حمایت ابررا دارند و مناسب بوم ی طوالنی جنگ چریکی در یک زیستتجربهو نه 

. ها هستندویتنامی زورتر ازحریفی بسیار کمها آن هاو دیگر لحاظ از این لحاظ .برخوردارندشوروی 

، ارتش آمریکا سپری شداشغال عراق  تاخروج آمریکا از ویتنام  ازای که دهه سه یدر ط عالوهبه

این  .، شدنامویت یاستشهادیهابطال  یویژه هدفای، با دهی  پایهساختارخوش بازدست

 زمان خالص شدنهمو  شانجنگیافزایش آمادگی  ،هدفدو نیروهای مسلح با  "سازیایحرفه"

گزینی مداوم  سربازان  هایی که بر اثر  جایها مد نظر قرار گرفت؛ محدودیتشماری محدودیتاز 

. شدارتش تحمیل می طرز کار و انضباطبه و افسران  موقت،  در حال انجام خدمت سربازی

افزارهای آمریکا که در طول جنگ یالعادهخارق یانهآورفنرفت شیی پعالوهبهدهْی ساختارباز

نسبت به تر، مهلکبه چیزی بسیار  2003ارتش آمریکا را در سال سازوبرگ ، داداین سه دهه رخ 

 بدل کرد.  بود، جنگ ویتنامزمان چه در آن

 2003گران آمریکایی و مقاومت محلی در عراق در سال طور خالصه، تفاوت نیروها بین اشغالبه

به این دلیل بود که دولت بوش امید داشت که  .تر از ویتنام بوده استطرز غیرقابل قیاسی بزرگبه

به همین دلیل است که شکست در این  دقیقاًاما  ؛وارونه سازدویتنام را  یاستشهادیهاشغال عراق 

دار خدشه 1چینـاز شکست در هندو تربیشرا  ایاالت متحده نظامیرقدرتی نیروی د ق  اعتبار نبرد

 ارتش به این بزرگی داشتن یفایدهکه  کشیده بودموضوع را پیشاگر دکترین پاول این  کند.می

مرداب عراق پرسشی بسیار  2اسویچب، به قول اندرو از آن استفاده کرد نشود که اگر چه بود،

فلوجه،  نتیجهْ که اگر  چیست، ارتش به این بزرگی داشتن یفایده»را مطرح کرد:  یسازترآشفته

 [85] «است؟ 3نجف و کربال

 

                                                           
1 Indo-China 
2 Andrew Bacevich 
3 Fallujah, Najaf, Karbala 



 

44 

 1افول رو بهنفوذ  

در سالیان پیش  رو برتر جهان  نظامی   ای در جنگ عراق، قدرترغم هر نتیجهعلیمطمیناً آمریکا، 

 بحران"ویتنام حده ایاالت متهای که دشواریدر حالیاحتمالش هست، اما  .خواهد ماند باقی

های آمریکا در عراق دشواری در بازنگری، ،جلو انداختبهایاالت متحده را هژمونی  "یهشداردهنده

این بحران خیلی وقت است که در حال  .خواهد شددیده  "2بحران نهایی" جلو انداختنبه مثابهبه

به آن یا  االخره دیر یا زودب یا هر دولت دیگری دولت بوش اقداماتوای است و س بوده گیری شکل

تصمیم برای  از خاللخود گرفته . اما شکل خاصی که اکنون بهاز فرارسیدن بود آن شکل، ناگزیر

قرن های و پایه باطلرا  ویتنام یاستشهادیهیک پیروزی آسان  با این امید که ،عراق تجاوز به

 کند، متعین شده است.جدید آمریکایی را بنا می

معنای اثبات این ر کوزوو، در کنار سایر چیزها، بهدکلینتون قبالً اشاره شد جنگ طور که همان

 ایاالت متحدهکه  ایانتظامیسازمان ملل از اقدامات  3و حمایت مقدم و از پیش   موافقتکه امر بود 

 نظرکردن و غیرضروری بود. جنگقابل صرف 4تر[ ناتوبا وجود حمایت ]مطمئن گرفته،درپیش

نظرکردن و غیرضروری ناتو نیز قابل صرف معنای اثبات این امر است که حتابهراق اکنون ع دربوش 

 :بود این ،کار سیاست خارجیمحافظهنوـاز زبان یکی از متخصصان  ،انگاره. بود

بین قدرت شماره یک و قدرت  بزرگیاینبه ایفاصله ،تربیشیا  سال گذشته 500در طی 

است. با توجه به این تسلط آمریکا، ]دولت بوش[ باور  شتهوجود ندادو جهان  شماره

خودشان را تطبیق خواهند منافع ملی آمریکا کافی است و همگان  راسخداشت که ابراز 

 [86] .داد

که هر  ،غیر از بریتانیاکسی چنین نکرد.  هیچطور که اوضاع پیش رفت معلوم شد که تقریباًهمان

، انگیزرقت [87] "راغب ائتالف "و  ،کندعمل می  اتحادیهاه و یکم  ایالت پنج شبیه دارد تربیشچه 

مسبوق به سابقه در طی سالیان هژمونی آمریکا  حد که را برنتافت، تا بدان باقی دنیا رهبری آمریکا
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ای که آمریکا گیر تا حدی از مخمصه اشغال عراق حتا از منتقدین خارجی  بسیاری .نبوده است

 د:داح یتوض 1المللوی روابط بینی فرانسسسهودند. یکی از مشاوران ارشد مؤبکرده بود خوشحال 

چالش بزرگی را برای  ، این امرافتددر خارج از مرزهایش گیر می ایاالت متحده کهزمانی

، سایر خود را کنار بکشداگر اکنون آمریکا بخواهد  .دنهپیش می ی جهانسایر کشورها

 آورندمیفشار  هاییبه آمریکا دارندکه  خواهند یافتی کشورها خود را در موقعیت عجیب

که بدون   کردندد از آمریکایی خواهش می، در حالی که قبالً داشتنددر صحنه بمانکه 

 تمرکز، نشینی ناگهانی ]آمریکا[پس در پی. نکند حملهعراق  به ی سازمان مللقطعنامه

 ایاالت متحدهجهانی  یسلطه مخاطراتالمللی به سرعت از بین یو دغدغه نگرانی

. مشکل اینجاست شودمنتقل میالمللی آمریکا فاقد تعهدات بین جهانیْ اتخطر سمتبه

دیگری  یمتقاعدکننده بدیلکار نکند، هیچ  راستیراستیکنونی در عراق  بردراهکه اگر 

ه عراقیان قدرت ب تفویض و یا تربیش بعید است که ارسال نیروهای آمریکایی  وجود ندارد.

 [88] .هم نیزما با این حساب،  ،اماست و گیری ایجاد کند. آمریکا در بلبشوتفاوت چشم

ی اجماع شورای امنیت سازمان ملل را برانگیخت تا قطعنامهبود که  هادست استداللایناز  یحتمل

وقی یت حقآمریکا تا حدی مشروع تحت رهبری شغال ا  برای کهرا صادر کند  2003اکتبر  16

حقوقی مشروعیت کنند. اما پشتیبانی  از آنکه خواست میدنیا دُول ی و از همه کردمیوپا دست

استخراج  برای ایاالت متحده جهت ،طریق تنها طریق اصلی، اگر نهعنوان بهمعنای دقیق کلمه به

یت داشت. مق اهاشغال عرا ییابنده شدتهای انسانی و مالی  برای جبران هزینه دُو لمنابع از سایر 

کنفرانس "ی شورای امنیت تضمین موفقیت اصلی برای تعجیل در صدور قطعنامه هدفدر واقع، 

ی کنفرانسی که نتیجهـ ی بعد در مادرید تدارک دیده بودبود که آمریکا برای هفته "اهداگران

( داده شدالر نها پنج میلیارد دیج، قول ]پرداخت[ تمیلیارد جنگ اول خل 54ضعیفش )در قیاس با 

 سمتبه ی گذارش از هژمونیی نتیجهمنزلهبهی خوبی برای افول قدرتی بود که آمریکا سنجه

 کرده بود.تجربه  ،محضتسلط 

شغال عراق قرار بود ا که ، جاییبود ی غرب آسیاآمریکا در منطقه نفوذ افول ،ی بهتریک سنجه حتا

، مشکالت 2004. تا بهار باسازی کندهای آمریکا سو با منافع و ارزشرا هماش جغرافیای سیاسی

                                                           
1 French Institute for International Relations 
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 اهمیتگونه واهد از اشغال استفاده کند از هرخرا که آمریکا چگونه می مسئلهاین  دیگر در عراق

 گوید:سف میترتیب فریدمن با تأهمینبه ؛بود عملی تهی کرده

ما در خطر  رف جنگ در عراق هستیم.تر از ص دادن چیزی بسیار مهمما در خطر از دست

من  در جهان هستیم. اخالقی یبخشالهامو  مرجعیتعنوان ابزار از دست دادن آمریکا به

ی امروز در اندازهجمهورش بهرئیسآورم که آمریکا و یاد نمیام بههیچ روزی را در زندگی

که هاست، و برای اینجنگ علیه تروریسم، جنگ ایده ... دنیا منفور باشندجای جای

ما  ... هایمان را حفظ کنیماعتبار ایدهارج و  که ی شانس پیروزی داشته باشیم بایداذره

تنهایی پیروز شویم. تنها اعراب و { را به1القائده}ها علیه توانیم یک جنگ ایدهنمی

 2رادیواکتیوْ ]مواد[ چون وقتی که هم سخت است، شدندستهم اما ... توانندمسلمانان می

 [89] خواهد کنار شما بایستد.کسی نمی ،شویدمی [خطرناک]

اصالحات  ترغیب یک خروار برای هایشکه برنامه ه بودشد "رادیواکتیو"قدر آن اآمریک راستی،به

بایست کنار گذاشته ، می"3تری بزرگخاورمیانه" اصطالحبه تحت سطحی و صوری، سیاسی

ی از دولت بوش منتشر کرد که در ی عرب سندیک روزنامه 2004ی که در فوریه. زمانیشدمی

شد تا برای ایجاد تغییر در منطقه فشار بیاورند، بسیاری خواسته می ملل جهانآن از ثروتمندترین 

و دولت  ؛خواند "متوهمانه"آن برنامه را  4مبارک]حسنی[ شدند و حتی  عصبانیاز رهبران عرب 

تکف ل و تالش کرد تا با  واشینگتن. چند ماه بعد از رده خارج کردسرعت آن را هم به]بوش[ 

ی انسانی در جهان بر اساس یک گزارش سازمان ملل از توسعهجانبه ی چندحمایت از یک برنامه

 "6قدرت نرم"از ابزار  جزایر ]امتداد سواحل ایالت[ جورجیا،در  85جیسران عرب در اجالس 

خاطرنشان بودند و  بدبینیار بس ابتکاراتگزارش نسبت به  هایکنندهتنظیم امااستفاده کند. 

 تربیشخودش را آمریکا قدر که هکه آمریکا در جهان عرب اعتبار اندکی دارد و هر چ ساختندمی

تخریب  ان راکارهایش و صالحیت مرجعیت تربیش، بچسباندی سازمان ملل به گزارش توسعه

 ،در مراکش ه اجالس سرانیامور خارجه، کالین پاول بوزیر  ،کهزمانی 2004. در دسامبر کندمی

از تالش رسید که آمریکا نظر میوارد شد به ،بودعرب دموکراسی در جهان  ترغیب با هدفکه 

                                                           
1 Al-Qaede 
2 Radioactive 
3 Greatre Middle East 
4 Hosni Mobarak 
5 G8 Summit 
6 Soft Power 
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راغب به »آمریکایی رهبران عرب  مقام رسمیقول یک . بهبرداشته استشدن دستقدمجهت پیش

 [90] «.ندارند اصالحات ای برای انجاماراده ولی هستند، ]مالی[دریافت مساعدت 

با هدف نبود که اشغال عراق  ها و مسلماناندر میان عرب برای آمریکا مشکل فقط این باور عمومی

خشم  نه حتاو  ه استطور کلی اعراب بودفلسطینیان و بهمقاومت افزایش قدرت اسرائیل در برابر 

های سرزمینچه که اسرائیل در در عراق نظیر آنی تحمیلی و قهرآمیز سلطهآنان از بازتولید 

 ،"های نظامیدر تاکتیکگیر و تقارن چشمشباهت ": قراول آن بوده استپیشفلسطینی 

نسبت به مصایب  فراوان واپسی دل"و  "قربانیان فالکت و مصیبتمشابه به  خیالیو بی توجهیبی"

ن بود که به باور رهبران جهان عرب و مسلمی ـویژهنیز ـو به مشکل این[ 91]. "اشغالگران

در  سرپیچی و تمر دی داشت تا تربیشی هاو هزینه مخاطراتاطاعت از آمریکا سرسپردگی به و 

 استفاده از نیروی نظامی به آمریکاهای کردندر عراق تهدیدموجود که مشکالت آن. درحالیبرابر 

 که دولتی، کردشبیه به طبل توخالی می تربیشو  تربیشرا دیگر کشورهای مسلمان  در قبال

بعدی در لیست  یگزینهبود که خودش  یایران به دست آوردرا از اشغال عراق  نفوذین تربیش

 بود: ی غرب آسیادر منطقه اهداف آمریکا برای تغییر رژیم

، دشمن دنزی سنگینی میکه به اعتبار خودش در منطقه ضربهحالیآمریکا، درهمان

کردها و  میاندر  ،یاسی ایران در عراقپیمانان س؛ همه استایران را از بین برد اصلی  

تا پیش از این تا بدین حد و اندازه و  اندادغام شده جدید دولت در ساختار ،شیعیان

مهم، و شاید هم نقش مترصد ایفای اکنون همو این کشور  اندنبوده مندقدرت

 ایران .استجدید سیاسی و اجتماعی در عراق  نظامهر به دهی در شکل ،ایکنندهتعیین

گیر توجه در عراق زمینی قابلای مدت طوالنی و با هزینهکه آمریکاییان براز دیدن این ...

 یک کشور است که برای اولین بار در سیاست  خوشنود نیست. ایران خرسنداند ناشده

 اییافتهرسمیتالمللی بینلحاظ، مشروع و بهعمومییک گروه شیعه جایگاه  یْعرب

 [92] است.کردهکسب

ی رانحکم ی باهمراه و درتسلط شیعیان در عراق بر این باورند که کارگزاران عراقی و آمریکایی 

ی عراق و حاشیهبا مرز هم حکومت سنی های بادولتبرای مخصوصاً تواند در ایران می شیعیان

 سرکوبی مدت طوالنکه به ایبا ایجاد تهدید ناآرامی فزاینده در بین جمعیت شیعیخلیج فارس 

اگر عراق جمهوری اسالمی »دهد که اردن هشدار می . ملک عبدهلل پادشاهآمیز باشدارعاب ،اندشده
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ایم که به مرزهای جدید باز کرده ی کاملی از مشکالتمجموعه روی بشود ما درهای خود را به

 [93] «عراق محدود نخواهد بود.

است.  دشوار ،مریکا برای منطقه چه خواهد بوددست آنهایی اشغال عراق به یکه نتیجهاین گفتن

ها و اهللرژیم آیتی رشدیابندهمحبوبیت عدم و  تضعیف وجودبا  ،ایران]بر[  "شدنفاتح" تاح

موقتی زودگذر و  تواند، میکارانهمحافظهنئوـی پروژه "1یهلهلهآخرین " بودنالوقوعممکن

توان گفت این است که نتیجه هر چه که باشد می تنها چیزی که با اطمینان[ 94]. دربیایدازآب

نه تنها منجر  اند نخواهد داشت.آمریکا را به عراق کش ای کهی اصلیونقشهطرحهیچ شباهتی به 

پایان اولین و تنها اختتامیه و منجر به  کهبلآغاز قرن جدید آمریکایی نخواهد شد افتتاحیه و به 

 2.مبیست "نیطوال"]قرن آمریکایی[ خواهد شد: قرن 

 

 سازی[]یا جهانی 3شدنی جهانیمرگ عجیب پروژهب( 

 تأثیروقتی به  هستیم،شاهد بحران پایانی هژمونی آمریکا ما احتماالً در حال حاضر  این نظر که

 تربیش ،بپردازیم یجنگ عراق بر روی نقش مرکزی آمریکا بر روی اقتصاد سیاسی جهان

 امپریالی  ی کند، اهداف پروژهمی تأکیده هاروی طور کهمان .شودمی ترکنندهقانع

 مدعاهایصورت جزئی با ی جهانی، تنها بهل و چه در عرصه، چه در داخکارانهمحافظهنئوـ

بازار آزاد  کردعملاگر  .ندسازگار بود 4گرتنظیمـخودالظاهر علیبه بازارهای   اعتقادی نئولیبرال

های جنگکاران حاضر به یراق بودند تا محافظهنوـ یف کند،تضعتهدید به را  ت ایالت متحدهمرکزی

برپاشده در سرتاسر جهان  تحت لوای نئولیبرالیسم را به تقابلی دراماتیک تبدیل  حدت و خفیفکم

ال عراق قرار بود که اشغ .باشدمیبار و برای همیشه الظاهر توانا به رفع  تهدید، یککنند، که علی

 ق د رقدرتی مدت با هدف استفاده از بلند بُردراهاکتیکی در یک لین حرکت تن تقابلی باشد: اوچنی

                                                           
1 Last Hurrah 

ی لیبی و سوریه هم ی آن به محدودههای امپریالیستی به عراق محدود نماند و دامنهخواننده مستحضر است که عملیات  2

 "پلیتیک کمونیستیسوریه و رئال"که کتاب  شودویژه سوریه، خواننده تشویق میدر خصوص وقایع اخیر و به .ه شدکشید

  را ازنظر بگذراند. (1397انتشاریافته در فضای مجازی، دی ماه ی بابک پناهی و فرزان عباسی، )نوشته
3 Globalization 

 ی نئولیبرالی رواجست که در دورهجهانی شدن در ذات پویش خود ارزش و سرمایه است، لیکن تا جایی که مقصود گفتمانی

 سازی نیز صحیح است.جهانیمعادل یافته، 
4 Self-Regulating 
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پنجاه سال یک فلذا اقتصاد جهانی برای  جهانیشیر نفت نظامی برای تثبیت کنترل آمریکا بر 

 .تربیشدیگر یا 

 آمدپیدر آورد که وجود میرا به سؤالاشغال عراق این  بینی بار و غیرقابل پیشفاجعه ایجنت

که  ه استکردتهدید میرا چه چیزی قدرت آمریکا  90و  80ی دهه "سازیی جهانیپروژه"

 گونه نبوداینآیا  .یازنددست  ایپرمخاطره ماجراجویی چنینکاران را بر آن داشت تا به محافظهنوـ

زایش اف به ، که مورد حمایت واشینگتن بود،2سرمایه هایجاییتجارت جهانی و جابه 1آزادسازیکه 

 یاستشهادیه ؟ آیا اتکا بهمنجر شد 70ی در دهه یهای چندگانهقدرت آمریکا پس از بحران شدید

 و خفیف حدتهای کمجنگاز  سنجیدهی که با استفاده یی،آمریکا تنظیمبازار جهانی با مرکزیت و 

 نی نبود؟مرکزیت امریکا در اقتصاد سیاسی جها بازتولیدبهترین تضمین برای  ،تکمیل شده بود

 فرآیند یشیفتهی دولت کلینتون اندازههرگز به ،اشتمام لفاظی بازار آزادگرایانه رغمهب، دولت بوش

اصطالح ن  بهمرکزیو  نهادمند یسرمایه که جنبه هایجاییجابهچندجانبه و  آزادسازی تجاری  

ندرت از زبان ییم هرگز، بهواگر نگ ،"سازیجهانی"ی کلمه راستیبه .نبود ساخت،را برسازی جهانی

ارشد  یاراندست. به قول یکی از هایش بیرون آمده استبوش در سخنرانیجمهور رئیس

که دولت بوش توسط درحالی 2003در سال  .«دکناین کلمه او را معذ ب می»جمهور، رئیس

 تنبیهد به تهدی با ،2002هایش بر واردات فوالد در سال خاطر تعرفهبه 3سازمان تجارت جهانی

یار توضیح داد که کاخ سفید دست همان، شدمیجریمه داشت ، میلیارد دالر 2.3به ارزش  متقابل

که ما فراموش کردیم که منافع آمریکا  استاین اشتباه بود  90ی دههچه در آنمعتقد است که »

ی است که ممکن رقوانین بسیاخلق ی امعنسازی بهگویی جهانی ،یت بگذاریم. در نتیجهرا در اولو

 [95« ].کند رنگ و سستکمآمریکا را  نفوذجمهور را محدود کند و های رئیساست انتخاب

تحمیل  سازی بر قدرت آمریکاجهانیخالص کردن خود از قیدوبندهایی که تالش دولت برای 

 مالی موقعیتبین  مقایسهبا  4. نیال فرگوسنه استبود گواهی امور مالی بسیار در زمینه کرد،می

 5که در مورد بریتانیا هژمونیْ  متذکر شده است ،شبریتانیا در یک قرن قبل موقعیت مالیآمریکا با 

                                                           
1 Liberalization 
2 Capital Movements 
3 WTO (World Trade Organization 
4 Niall Fergosen 
5 Hegemoney 

 هژمانی هم معادل خوبی است.
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 ی  امپریالکیاوبیای  و اوج دوراندر  ،جهان دارعنوان بانکبه ،بریتانیا «هم بود. 1به معنی هژپولی»

 2سرنگون کردن»با  زمانهمآمریکا  کهحال آن« .داشتپوند ن ای بابتیهیچ وقت نگران»خود 

ست. این نیز ه دنیا کاربدهترین بزرگ، در عراق اکنونهمابتدا در افغانستان و  ،"های یاغیرژیم"

های آمریکاست که از نیپرداخت توازنهای جاری در حساب کسریترین ی بزرگشرایط نتیجه

از مرز  عراق جم بهتهادالر شده و در زمان  هزار میلیارد حدود سهرفته همرویکنون تا 1982

 عبور کرد.دالر  میلیارد 1٫5 انهروز

در راستای به جهان از طریق نیروی نظامی  دهیبازقالببوش در مورد  بینش ،در نتیجه

جمله ازـ هاسوی اروپاییاز  نظامی تقالیدارد:  ی بانمکیفایدهی آمریکا، پسند و سلیقه

این  اساس بر .خواهد شدمالی  تأمین (میلیبا بی) هایو ژاپن منفورـبسیار  هایویفرانس

 هرچند ،نفوذی]حق ا عمال[ ها آن به آیا ،خورددهد آش میکه پول می هر کسیکه  اصل

ی اندازهبه کاربدهکه اگر  زمانی گفت 3؟ بالزاکشودداده می ییآمریکا بر سیاست ،کوچک

 کاربده آن است که آدمْ ختیبدب ؛دارد انشکارطلببر  باال رادستگاه کافی بزرگ باشد آن

 ند.اهگوش جان شنیدبهرا  هاآموزهاین  هایشآدمرسد که بوش و مینظر . بهکوچکی باشد

[96] 

 هرچندکهآمریکا نبودند، های جاری حسابعظیم  کسری  ی مالی کنندهتأمین هااروپایی ،در واقع

های پایانی آمریکا در سال ریکسمالی  تأمینگذاری خصوصی اروپاییان نقش مهمی در سرمایه

های جاری کسری حسابی مالی هاکنندهتأمینترین بازی کرد. مهم "4اقتصاد جدید"حباب مالی 

و دولت آمریکا  5بهاداراوراق خرید انبوه  درگیر ل شرق آسیا بودند که و دُ ،با اختالف زیاد ،آمریکا

، اما، در حد و هااز همه ژاپنی تربیشو  اولاند ـبا واحد دالر بودهارزی خارجی  ذخایر تقویت

 [97] .ها همای، چینیگیر  فزایندهی چشماندازه

 را تأمینهای جاری آمریکا حساب افزایش روبهکسری ی نهادهای دولتی که هاین انگیزهترمهم

ارشد اقتصاددان ، 6راگوفکنت . فرگوسن از هستندسیاسی  کهبل ،اقتصادی دقیقاً نه اندکرده مالی

                                                           
1 Hegemoney 
2 Overthrow 
3 Honoré de Balzac 
4 New-Economy 
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6 Kenneth Rogoff 
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در مورد کشورهای »کند که او نقل میای با این فحوا جملهالمللی پول، صندوق بین

که چشم کار ، تا جاییشان سال به سالجاری حساب هایکسری شکافکه  ایتوسعهدرحال

از  شانبودجه نگران است؛ کشورهایی که رنگ یابدافزایش می ،تربیشپنج درصد یا  کند،می

توسعه ی درحالآمریکا کشور افزایدمیطور که راگوف البته همان «.گرایدمی یبه قرمز یسیاه

 "ییافتهتوسعه"که آمریکا کشور  گویندـاین را نمیراگوف  همفرگوسن و گرچه هم ـولی  ؛نیست

صندوق  تر از همهو پیش اولالمللی، ـها و نهادهای بینر دولتهم نیست. آمریکا از سای ایمعمولی

دست دارد و آن را نیز بهاش مالی نیازهای در خصوص تأمین عنایت خاصتوقع  ـمللی پولالبین

تواند امید داشته نمی باشد، "یافتهتوسعه" قدرچهچیزی که هیچ دولتی، اهمیتی ندارد که  ؛آوردمی

دلیل به تربیش کهبل ،نیست یبالزاک مضموندلیل این امر به ساکن،ابتدابه .دست بیاوردباشد که به

 یافتهعمومیتچنین این دیدگاه و هم ؛آمریکا در اقتصاد جهانی است همتایبیوزن و مرکزیت 

نظامی آمریکا برای ثبات سیاسی جهان ضروری  رقدرتید ق تا قبل از اشغال عراق( که  حدأقل)

 تربیشار ی اقتصاد سیاسی جهانی برای آمریکا بسی، قدرت و مرکزیت در عرصهارتباطاست. در این 

توانست روی چیزی حساب کند که آمریکا . بریتانیا میداشته، اهمیت دارد بریتانیاچه برای آن از

خواه خود منابع نظامی دلمیل و به تقریبًا توانست در هند که می رانهروقلمتواند: امپراطوری نمی

 [98استخراج کند. ]از آن و مالی 

چون خالصه کنیم. همزیر ترتیب را به "هژپولی"سلطه بدون رای توانیم شرایط آمریکا ببنابراین می

های جاری آمریکا حسابافزایش کسری  روبهی معادل افول نسبی، مورد بریتانیا، در مرحله

آمریکایی در داخل و در خارج است.  هایوکارنزول جایگاه رقابتی کسبوخامت و ی دهندهنشان

 شدنمتخصصحدی با ایاالت متحده تا ی تر، سرمایهموفقیت کم هرچند با ،چون مورد بریتانیاو هم

برخالف بریتانیا،  هرچندکهایستاده است.  وخامت و تنزلجهانی جلوی این  مالی  گری در واسطه

 سرآمدی داشت ، جهت نگهرا ندارد که منابع مورد نیازش ایانهروقلمآمریکا هیچ امپراطوری 

 ا رقابت فزاینده، از آن استخراج کند.ب نظامی خود در جهانیـسیاسی

 

 "عصر طالیی"شکنندگی 

آوردان همبین  که کشمکشچنانهم خود را از دست داد. سرآمدی بریتانیا سرانجام  که البته

 تحت استعمارمحیط مناسبی برای شورشیان مناطق  شدجدید و قدیم تشدید  سازـامپراطوری
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بریتانیا پرداخت که چنانهم. از مزایایش شد تربیشر های امپراطوری بسیاهزینه و گشت خلق

چه برسد به اخذ مازاد ]از یافت، میبرای خودش دشوارتر پیش ازبیشهای امپراطوری را هزینه

 مهارتحفاظت را با  تر کمی کشوری که هزینه شد؛به آمریکا مقروض پیش ازبیشکشور  ،آن[

. در طول آمیختهمبه، شبریتانیا و یا هر رقیب دیگر، در قیاس با شدهصنعتی در جنگ   تربیش

 جایگاهو به  منحل کندرا  ماوراء بحار خودزمان این وضعیت لندن را مجبور کرد تا امپراطوری 

دادن جایگاه ، ازدستبرای بریتانیا هرچندکه جدید اکتفا کند. یکقدرت هژمونیار کوچک  دست

که در هر دو  ،ول کشیددو جنگ جهانی ط جهان، در عمده کارطلب ی ملتمنزلهاش بهپیشین

 [99] لحاظ مالی باخت.اظ نظامی پیروز شد ولی بهلحبه

ملت به یک  پادشاهی متحده ]بریتانیا[از  تربیشخیلی زودتر و ایاالت متحده برعکس، درست 

به این  چنینهم کهبل 1اشگرایانهگیری مصرفخاطر جهتبه، نه فقط ه استتبدیل شد کاربده

اندازی  راه نیازش برای دمور سربازان مفت و مجانی که بتواند ه استخاطر که هیچ هندی نداشت

 استخراج ،اشبریتانیا در زمان هژمونی طور کههمان ،در جنوب جهانیپایان های بیجنگسلسله

 شان2برـسرمایهشدت افزارهای بهداد و برای جنگق میآمریکا نه تنها باید به سربازانش حقو .کند

در  بایستمی ماوراء بحارخراج از یک امپراطوری وباج استخراج جایبه کهبلکرد، هزینه می

های کسری حساب انفجاریرشد  تراز کردنمورد نیاز جهت ی سرمایه برای بازارهای مالی

بسیار  90و  80ی دههطی آمریکا در این زمینه در  هرچندکه. کردرقابت می متهورانهاش جاری

 ـهای بریتانیاپرداختدر  در ایجاد توازنهند  سهمبرخالف ـای که جذب کرد موفق بود، سرمایه

 ایخارجیساکنین به جیب  هااز درآمد ایکننده. برعکس، جریان خودـمنبسطبرایش رایگان نبود

 کرد.تر میهای جاری را سختکسری حساب در [ایجاد توازنتراز کردن ]و ریخت که 

بنیان داشت  3مطبوعای بر چرخه 90ی در دهه ییآمریکا عصر طالییآید که چه رفت، برمیاز آن

بر  ـباطلاما بالقوه ی مطبوع ـچرخه. این شود 4ی[ باطلبدل به ]چرخههر لحظه  توانستمی که

یدگی آخرین مرجع رسعنوان ودش بهخ نمایشدو شرط استوار بود: ظرفیت آمریکا برای  5افزایی  هم

باقی جهان برای  رغبتو ظرفیت و  ؛ناگزیر نظامی  ـو قدرت سیاسی بازار جهانی   کردهایعمل به
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2 Capital-Intesitive 
3 Virtuous Circle 
4 Vicious [Circle] 
5 Synergy 
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در ابعادی روزافزون. فروپاشی  کردهابرای تداوم ایفای آن عملی مورد نیاز سرمایهآمریکا با  تأمین

اب بح تکوینخلیج و یوگوسالوی و  هایجنگ گیر درچشم "هایپیروزی"بلوک شوروی، 

و  سواز یک آمریکا بین ثروت و قدرت افزاییهمبه  ی سترگیتکانهها این گیهمهجدید، اقتصادـ

 افزاییْ هم، کردمی تغییرداد. اما اگر هر یک از این شرایط  دیگر سویی خارجی از هجوم سرمایه

 .کردمی بدل ی[ باطل]چرخهبه را  ی مطبوعچرخهو  گشتالجرم واژگون می

دست گرفت، دالیل زیادی داشت که جدید بهقتصادـدرت را بعد از ترکیدن حباب ابوش که ق

حباب،  انبساطدر طول دوران  [100] باشد. "ناراحت"کلینتون  یههای دورنسبت به سیاست

دنبال سود بود و به ی خصوصی که به آمریکا سرازیر شد سرمایه ایی خارجیسرمایه تربیش

 هیچاندک و یا  یکه نفوذ ه بودندشکلی را ایجاد کردی بیخودشان توده گذاران خصوصیْسرمایه

جریان سرمایه  طور که اشاره شد بعد از ترکیدن حبابْ همان هرچند. سیاست آمریکا پیدا کرد بر

مالی  تأمینآمریکا را جاری  حساب رشد رو بهکسری لی که و سیاسی شد و دُ تربیشبه آمریکا 

 تربیش آمریکا نفوذ پیدا کردند. این نفوذ هایاز اندک بر سیاست تریشبکمی  ، ضرورتاً کردند

و شرق آسیا، اول  کارطلبهای حکومت تربیشایجاد نکرد، چرا که  واشینگتنآنی برای مشکلی 

عمیقًا احساس وابستگی ژاپن، به آمریکا برای امنیت و رونق اقتصادی خود  تر از همهپیش

برای صادرات  بدیل یعنوان مقصد، این وضعیت با ظهور چین بهبینیممیطور که . همانکردندمی

 یمؤلفهاگر  ، از اساس تغییر کرد. اما حتاآمریکای عمده کارطلبو  شرق آسیا و گذاری سرمایهو 

گیری برای پیرا یی آمریکا توانا ل خارجیْو چین را نیز نادیده بگیریم وابستگی مالی روزافزون به دُ

را جهانی  اقتصادی   1شدنپارچهتلفیق و یککه  ،اش در مذاکرات دوجانبه و چندجانبهمنافع ملی

وزیر ژاپن در راه ، نخست1997مثال، در ژوئن  یبرا محدود کرد. ضرورتاً ،کنندمیتنظیم ترغیب و 

دولت کلینتون در مورد  های وافر کوبیدنبرسینهکه مملو از  ،2نوردر د  8بازگشت از اجالس جی

بار در طول مذاکراتش با گفت که ژاپن، یک ینیویورکشرفت اقتصاد آمریکا بود، به مستمعان پی

ر آمریکا بهای تسعیر، درهمان هنگام که نرخکه و بار دیگر زمانی اتوموبیل فروشآمریکا در مورد 

 سهوسو شدت در نوسان بودند،رسید، بهمی نظرپرت بهاحوال و حواسپریشانداخلی  مسایل سر

گری اشاره طور که تحلیلآمریکا را بفروشد. همان 3داریود که بخش زیادی از اوراق خزانهشده ب
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2 Denver 
3 Treasuries 



 

54 

 قبراقکرد که هرچند اقتصادی یادآوری می واشینگتنبه خیلی ساده داشت » 1کرد هاشیموتو

 [101] «.ستیی اآسیا]شرق[ مرکزی  هایدر دست بانکمالکیت آن  سند...  ایجاد کرده بود

 

 مالی دومین قرن آمریکا ینتأم

نیاز به  ،های متعددسپتامبر با آغاز جنگی طوالنی در جبهه 11برای پاسخ به تصمیم دولت بوش 

 توانستمین جنگی چنی گونهچ که روز اینا ،افزودضرورتی جدید را  90ی های دههیاستتغییر س

به  ؟ن به سایر کشورها داشتبدهی سنگی ی شروعْنقطه از ، در شرایطی که کشورمالی شود تأمین

تأمین مالی از خارجیان،  تربیش: افزایش مالیات، قرض چهار پاسخ ممکن وجود داشت سؤالاین 

دلیل آمریکا بهکه  ]چاپ دالر[ 2الضربحق اتامتیازاز  برداریبهرهو یا  آن خود توسطجنگ 

 هانی، از آن متمتع بود.ارز ج یمنزلهبه  آمریکا مقبولیت عام دالر

 یبرنامهکه دولت بوش انتخابات را براساس جاییاصالً قابل بحث نبود. از آنافزایش مالیات که 

ی اصلی هسته اعتنایی بهبیتوانست بدون یبود نمشدهدهنمالیات بردار دامنه هایکاهش

 تقالیعالوه محبوبیت . بهمالیات را افزایش دهدو لذا ارتکاب خودکشی سیاسی،  شدهندگانیرأ

ده بود، استوار بود که آمریکا روبال داده شبر این عقیده، که توسط دولت پ تا حد زیادی  یجنگ

هر دو تری از سهم بیشد توانمی کهبلد انتخاب کن یکی را د که بین تفنگ و نانندارنیاز  تنهانه

حالی  ود، درش انداختهراهسپتامبر استفاده شد تا دو جنگ  11در واقع از بحران  د.باش را داشته

زمان هم کند،خرج میرا غنیمت شمرده و  دولت قبلشده توسط ساخته هایکه دولت مازاد

از »که آمریکا خورد سف میتأ 3فریدمن]توماس[  ،با عطف به ماسبق .دهدها را کاهش میمالیات

اران گذاولی توسط سرمایه ... رفتسپتامبر  11 حباب دنبالبهکام ـدات حباب ]اقتصاد[ پس 

 [102] «.خرابهکل ی شد و دومی توسط دولت و کنگره تأمین مالی خرابهکل 

های اقتصادی و سیاسی. محدودیتولی در چارچوب  ،از خارج وجود داشت تربیشامکان قرض 

تا اقتصاد شدند ناشی می نرخ بهره شدنداشتهنگهاز نیاز به پایین هامحدودیت ،لحاظ اقتصادیبه

، بازسازی شود. شدنیز  تروخیمسپتامبر  11که بعد از  ،استریتوال 2000-1سقوط  داخلی بعد از

 نفوذ جهت ل خارجیو به دُی اجازهبرای تفویض  دولت بوش از اکراه هامحدودیت ،لحاظ سیاسیبه
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سپتامبر  11بعد از های خارجی از دولت استقراض اما. ندشدناشی میهایش سیاستبر  تربیش

شرق  های مرکزی. از وقتی بوش به ریاست جمهوری رسید، بانکنفوذشانو لذا ـ افزایش یافت

آمریکا اضافه  یداراوراق خرانهشان از دارایینیم میلیارد دالر در روز بر آسیا با نرخی در حدود 

 تأمین ،است. در نتیجه ایاالت متحدهجاری  ادل یک سوم میانگین کسری حسابکنند که معمی

 حاصل سیاست قدریآن وضعیتها بود. اما این پیش به لطف این بانکازری بیشمالی این کس

، به دالیلی چند برای ل خارجیو تصمیم دُحاصل نبود که  دیونی آمریکا برای افزایش آگاهانه

حدی که از کنترل آمریکا  تاآن  مرتباً باال بردنو حساب جاری مالی کسری  تأمینبرای  خودشان،

 خارج شود.

آسان است ولی انجامش  ،دربیاوردکه خودش خرج خودش را که جنگ طوری انجام شود ن اینگفت

 ]جنگ[از جنگ ناتمام در افغانستان به  تر ذکر شد،طور که پیش، همانخیر. تغییر مسیر دادن

مهیا آسان آمریکا  پیروزییک تر برای عراق زمینی مناسبنبود که انتظار خاطر این فقط به ،عراق

از  "ف بهتریاهدا"عراق رامسفلد که  حرف این ای درمحشر و معرکهطرز جورکه بهآن؛ ندکمی

وجوهات هم بود که نفت عراق  انتظارخاطر این این امر بهکاًل  کهبل. ، خالصه شدداردافغانستان 

ن طور که اال. همانکندمهیا می ی غرب آسیابرای تحکیم قدرت آمریکا در عراق و منطقهرا  الزم

برده شده از بین  "اهداف بهتر عراقی"وقتی . اندبودهنقش بر آب  انتظاراتدانیم، هر دوی این می

اندازی برای هیچ چشمی جنگی برآید که بیمخارج فزاینده از پس  توانست ، نفت عراق نمیبودند

رفته ها طفره گونه بحث در مورد هزینهدولت از هرپیش از جنگ،  در زمان   .کشیدپایان به درازا می

 ،هادرگیری شروع فقط از زمان. خواهند بودبسیار کم ها[ ]هزینهکه  پافشاری کرده بود تنهاو  بود

بوش ارد دالر تقاضا کردند. میلی 75 1آزادی عراق برای بنیادها آن بود که ،با حمایت کامل کنگره

و یک کاهش مالیاتی بزرگ را  مالیات را اظهار کرده بودافزایش مخالفت شدید خود با تر پیشکه 

دوباره  2004. در می نیاز داردمیلیارد دالر دیگر  87 به کهبه کنگره گفت بود،  به تصویب رسانده

 درخواستی در حال تهیهپنتاگون  2004در دسامبر [ 103]میلیارد دالر درخواست کرد.  25

ی کسری بودجه موقع دیگرن در آ اما. میلیارد دالر، بود 80ل، در حدود مکم  اعتبار تخصیصی 

                                                           
1 Iraq Freedom Fund 

خواه است و د دارد. مهم فهم این است که آمریکا واقعاً آزادی... زیاحقوق بشر و آمریکا از این بنیادهای آزادی و دموکراسی و 

که امپریالیسم  قرار داردی خود آزادی و دموکراسی تر در سویهی آمریکا نیست و لذا وجه وقیحآزادی و دموکراسی ملعبه و بهانه

ی و دموکراسی وجود ندارد که آن را آزاد "شیء"چیزی در دیگر آمریکا را برگزیده است. مهم فهم این است که برای پرولتاریا 

 چنگ آورد.به
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های سالح برای خرجکاهش  شد تابه حدی از کنترل خارج شده بود که پنتاگون مجبور  دولت

هایی که در جنگ علیه تروریسم ، سالحرا درنظر بگیرد 1جنگ سرد دوران جهتشده طراحی

 [104] .ندنداشتچندانی کارآیی 

از خارج همراه با  تربیش بد، قرض کردن توانست افزایش یانمی هامالیات کهجاییآناز 

امتیازات از  برداریبهره لذا ،دربیاوردتوانست مخارج خود را نمینیز و جنگ  ،هایی بودمحدودیت

، پس از مدت گریطور که تحلیلهای بوش شد. همانجنگ مالی   تأمین منبع اصلی  الضرب، حق

که کشورهای خارجی حاضر به این دبین بایدب یک آدمکه  نوشت عراق، تجاوز بهکوتاهی از شروع 

، هستند در ازای دریافت یک تکه کاغذ بسیار گرانبرای آمریکا کاال، خدمات، و دارایی ی به تهیه

 :نظر کند "ی شاهکار ایاالت متحدهیک توطئه"مثابه به

از اقتصادها را  زیادی گذاران آمریکایی تعدادای از سیاستعده 90و  80ی در دهه

طور کلی به ها بهآزاد سازند. این آزادسازی که تا بازارهای مالی خود را داشتندرآنب

گذاری داخلی ایهسرم فجایعْهای مالی، ارزی و یا ترکیبی از هر دو ختم شد. این بحران

جاری ایجاد کرد  داد و ترس عمیقی از کسری حسابدیده کاهش در کشورهای آسیب را

گذاری منابع راه سرمایه ترینایمنارز خارجی برانگیخت. ذخایر ت و تمایل زیادی به انباش

. وقتی بود بازار سرمایه ترینمنقولبا  وجهان ترین اقتصاد بزرگ بامازاد در کشوری 

خواهد مالی کنند، دالر سقوط  تأمینلوح دیگر حاضر نباشند آمریکا را ساده یانخارج

باشد  تربزرگکه این سقوط  قدرچههستند، هر  یهپاـآمریکا دالر دیون کهجاییآن. از کرد

از آب درخواهند آمد.  ترکوچکآمریکا به سایر کشورهای جهان نیز خالص  دیونپس 

از طریق  ]نکول کردن[ قصور در پرداخت تعهدات "توطئه" یپرده ترتیب، آخریناینبه

 [105] .خواهد بودکاهش ارزش دالر 

در  ٪35کاهش ارزش دالر در طول سه سال گذشته را  2ومیستی اکونمجله 2004سال  پایان در

ی دالری در نزد خارجیان هادارایی موجودیاعالم کرد و تخمین زد که برابر ین  ٪24و برابر یورو 

دیگر  ٪30کنند، بینی میها پیشطور که بعضیاگر دالر آن»است. هزار میلیارد  11در حدود 

خدمات در بخش  متعارف نکولتاریخ خواهد بود: نه یک  طول نکول درترین سقوط کند، بزرگ
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 «دالر دارایی خارجیان. هزاران میلیاردارزش  زدودنبا  ،از طریق دزدی نکول کهبل، وام و قرض

[106] 

است، شده ( "ائتالف راغب"ژاپن )عضوی از  "توطئه"این  اصلی قربانی گذشته از این واقعیت که

 ،بسیار فراتر از وسعشهم تفنگ و هم نان،  مصرف  جهت الضربت حقامتیازاآمریکا از  برداریبهره

در  اشپذیریرقابتاساسی  تضعیف تعکیس  جهت   مورد نیازْساختاری بنیادی  تعدیلتواند می

اخیراً تعداد  .جلوگیری کندطور نامحدود از آن تواند بهتعویق بیندازد ولی نمی به را اقتصاد جهانی

 پایین، یآورفننه تنها در صنایع با  ،پذیریکاهش رقابت این بر ییگران آمریکااز تحلیل فزونیبهرو

ایاالت  3]تفضیلی[ نسبیکه اساس مزیت  2ب رـدانش ،پیشرفتهفوق هایفعالیتدر  کهبل 1رب ـکار

های چندملیتی آمریکا شرکت هایو سود هادرآمد [107]. اندخوردهسف سازند، تأمتحده را برمی

توانند ها تنها وقتی میو این شرکت افتاددر خارج اتفاق  رشدی این اما عمده اند،فتهیا رشد

. افزایش ارزش بگذارندشان را دوباره در خارج سهمشان از بازار جهانی را حفظ کنند که سرمایه

 های، ممکن است به آمریکا کمک کند که دوباره در بازار(الخصوص ارز چینعلی)ارزهای خارجی 

 زنند:ولی تجارب گذشته چندان چنگی به دل نمی ،پذیر شودنی رقابتجها

شده است.  خودجا و بیبی های رایجپولشواهد زیادی وجود دارد که وسواس آمریکا به 

سه برابر شده است.  با حساب سرانگشتیتا کنون ارزش ین در برابر دالر  1976 سال از

ی این خار دیرینهـی آمریکا در برابر ژاپن هدر جایگاه دوجانب اما هیچ بهبود معناداری

 [108] رخ نداده است. ـداران آمریکاییچشم کارخانه

ارزش دالر، افزایش  تربیشسقوط  متضمن ترکیبی ازت جدید اقتصاد جهانی اواقعی آمریکا با انطباق

مسیر این و تغییر  ،را دارند جاریـحسابین مازادهای تربیشکشورهایی که پول رایج ارزش 

در شرق ویژه ایجاد تقاضا در جایی دیگر به سمتبهآمریکا  یمالی کسری بودجه تأمینمازادها از 

آرام و "و یا  "سبعانه"ممکن است  ،دالر هزیمت خاللاز  ناگزیر انطباق . این ، خواهد بودآسیا

آمریکا  تسلطعیف تض طرز گریزناپذیری به، این سازگاری بهدر هر دو حالت[ 109] باشد. "وارهم

برای  ترکم و نقش ،منابع اقتصاد جهانی، کاهش وزن و مرکزیت بازار آمریکا در اقتصاد جهانیبر 

 ارزی منجر خواهد شد. یپرداخت و ذخیرهالمللی بینی وسیله مثابهبه دالر
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ارزش  کاهش ی سنگین برتکیه مستلزم  حدی آگاهی بر مخاطرات  تاکه  ه استدولت نشان داد

. در نتیجه در اجالس نکول دیونش به خارجیان، داردپذیری آمریکا و تقویت رقابت جهتالر د

را متقاعد  7سایر کشورهای جی داراییوزرای ، 2سنوداری، جان ا ، وزیر خزانه2003در ژوئن  1دوحه

واگذار  به بازار بایستهای تسعیر مینرخطبق آن تعیین بر را امضا کنند که  اینامهکرد تا مقاوله

در حال رها طور رسمی ینگتن بهدر نظر گرفته شد که واش اینشانهعنوان نامه بهمقاولهشود. این 

 عمده های رایج پولدرنگ در برابر سایر و دالر بی استکلینتون  دوران پرقدرت  سیاست دالر کردن  

شود، وزیر دیل تب "هزیمت"کرده که به تهدید  "پایین آمدن". اما هر وقت این آمد پایین

داند نمی کامالً در بازار دیگر کسهیچ» گیرد:میت پول پرقدرت را از سر میاه ذکر و و ردداری خزانه

پناه ها آنمحض احتیاط این ممکن است نشان جهش مداخله باشد، ولی  ،دهدچه معنا میکه این 

 [110« ]فروشند.و دیگر دالرهای سبز را نمی گیرندمی

 گیری  و سهل و اهمالسو از یک پول پرقدرت ازی دولت لفاظانه هواخواهی ضاد بینبا توجه به ت

ایاالت  رمقی کمبازپروری   استمرار  منظوربهکه  اهتمامی، و نیز از سوی دیگر 3مالی   و پولی حاد 

 کلبهبازار  وبرهمی  درهم ،شده استمیمخارج روزافزون جنگ علیه تروریسم  و تأمین متحده

یانی های پاهای آمریکا در سالسیاست یادآور  گیریْاهمال و سهل. این است گردیدهبل درک قاغیر

معرکه به یک ای ، جمله4نیکسون، جان. بی. کونالی داری زمانی که وزیر خزانهجنگ ویتنام است، 

دالر  در باالخره  لیکن،[ 111]«. است ولی مشکل شما پول رایج مادالر »: جهان مضطرب گفت

افزایش قیمت طال به  1980ی ی کوتاه در ژانویهمشکل آمریکا شد. برای یک لحظه ل  تقلیلْحا

ی پایان رسید که نشانهنظر می، به5دالر در هر اونس 875 ،در طول تاریخ شین میزانتربیش

 1971 سال ازطور رسمی بهبود که  دالر ]غیر رسمی ولی واقعی[دوفاکتوی  الوقوع استانداردقریب

دالر در  35تعهدش به خرید طال با قیمت ثابت از سالی که در آن آمریکا باالخره ـ غاز شده بودآ

از هزیمت بهبود داد و از سرعت خود را طور که مشخص شد، دالر به. هماندست کشیدنس هر اُ

به، تمایل در پرتو این تجر. مانده استسر جای خود باقی  تْقو بهدالر  دوفاکتوی استانداردبعد آن به

ممکن است به ، دالر[] الضربحق امتیازاز  استفادهبر حدومرزهایش بر سوء به فشاردولت بوش 
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بیست  برای پرتگاه برگردد و یهتواند از لبمی واشینگتندلیل این باور باشد که در بدترین حالت، 

 [112] .و التذاذ یابد ع گرددمتمت  الضربامتیاز حقسال دیگر هم از 

 

 ج سقوط دالرنتای

گرفتن باال دست ،70ی دهه هزیمتقیاس با  در ،دالرجدید شدن  هزیمتدچار اما در صورت 

در . خواهد شدبسیار دشوار ،اگر نگوییم غیرممکن ،پولی جهانی نظامدر ی ایاالت متحده دوباره

 هایسیاست ای تعکیس ناگهانی و ریشهلطف به ،عنوان پول جهانبه دالر جایگاه خود را 80ی دهه

ایاالت متحده  رقابت یک عروج همراهبه ،حاد 1به ریاضت حاد گیریا، از اهمال و سهلپولی آمریک

باال، کاهش مالیات و آزادی عمل فراوان ـسابقهبی یهای بهرهاز طریق نرخـی جهانی سرمایه برای

موفقیت اما خود این [ 113]. کردبازسازی ـ و سوداگران بازاندار و سفتهبرای تولیدکنندگان سرمایه

 کاربدهبه  کاربستانملتی آمریکا را از  ،در جذب حجم عظیمی سرمایه سیاستْ  تعکیس   عظیم

در خصوص ممکن است  و اعتباردهندگان به ایاالت متحده انکارطلب تبدیل کرد. جهان یعمده

دچار تردید و دودلی شوند ، بزرگی خواهند کشید کاربدهفرش را از زیر پای چنین که این نظر 

 طلبتوجیهی ندارد که  برای آنان اصالًولی ی بالزاک، با احترام به گفته اند.اکنون هم شدههمـ

دو برابر کنند.  ،نکول کرده است]دالر[  طریق کاهش ارزشبخشًا آن از  کشوری، کهخود را از 

دیگر چیزی به سرمایه، دولت  هالعادفوق هایی مشوقعطیهبا دادن اکنون هم عالوهبه[ 114]

تحت این  .، برایش باقی نمانده استدالر جدیدهزیمت شرایط این  در کش کردن،پیشجهت 

مانند آن چیزی که در دوران  ،افزایش ناگهانی نرخ بهره هاـمشوق اسراف  سابقه و بی بدهیـ شرایطْ

خصوص دراین یتضمینهیچ  بدون ،شدید داخلی منجر به انقباض ،مهندسی شد 2ریگان]دونالد[ 

 تربیشیش نرخ بهره شود. در نتیجه افزامی داد،خواهد  رخ ومحکمیقرص پروریآن باز از پی   که

 نشأتدالر  هزیمتشود که از می منجر اقتصاد آمریکانسبی شدن وخامت و نه تسکین کوچکبه 

 گیرد.می

 ، اگر نگوییم هیچ،بسیار کمی قبول  قابلهای بدیل، 70ی باید به این اضافه کنیم که در اواخر دهه

المللی وجود داشت. یورو هنوز در حد یک پروژه بود تا واقعیت. بینرایج پول مثابه برای دالر به

رفت نه وزنی در اقتصاد جهانی باال می ان به سرعتمارک آلمان و ین ژاپن که داشت ارزشش

                                                           
1 Austerity 
2 Donald Reagan 



 

60 

المللی بین یعمده یوسیلهتبدیل شدن به مورد نیاز برای  ملی مند نهادداشتند و نه حمایت 

 سویبهعمدتًا که جایی برای رفتن نداشت از دالر  سرمایهْ  ،. در نتیجهارزی یپرداخت و ذخیره

 نظامخواست در زمان رکود اقتصادی دوباره به ای نمیدارانه. اما هیچ قدرت سرمایهپرواز کردطال 

قدرت زیادی را به  ایسازیپولیازـب چنینکه خاطر اینخصوص بهبرگردد، بهطال 1سازی  پولیـباز

آمریکا برای حفظ  هایداد. تحت این شرایط تالشمی سوسیالیستی  شورویاتحاد جماهیر 

اهمیت دارند  جهان تنظیم پولیی دولی که در توانست نوعی همکاری فعال همهاستاندارد دالر می

 به شمار رود.

چنان تا لی که اهمیت دارند ممکن است همو مالً متفاوت است. دُکا هاز این جهت شرایط امروز

 رغبتبا دولت آمریکا برای حفظ استاندارد دالر همکاری کنند. اما این  راغب باشندزیادی  ودحد

 خوشایند تر مورد  و کممتفاوتند ـ 80ی های این عمل در دههکه با پایه استهایی استوار بر پایه

، وابستگی ید کردکآن تأ برداری، اخیراً وزیر سابق خزانه ،2رنس سامرزوکه الطور . همانآمریکا

 «است. آمیزترمضیقهاش به انرژی خارجی هم از وابستگی حتا»به ارز خارجی  ایاالت متحده

هایشان نگه آمریکا را در بانک بهادار کشورهایی که ارز و اوراق، کلمه معنای واقعیبه

باید آمریکاییان را  منظرهآمریکا را نیز در دست دارند. این  نقو رو دارند شکوفاییمی

جهان نیز باشد چیزی  کاربدهترین ترین قدرت جهان بزرگکه بزرگایندر اذیت کند. 

گذارانی که های خارجی و سرمایهاین درست است که دولت البته. وجود داردعجیب 

اقتصاد آمریکا با  3کردنهبرای ورشکستای کنند انگیزهمالی می تأمینرا مخارج ابرقدرت 

آید به ل میاین عم شان ندارند. بحران اقتصادی که از پی  یذخایر دالر کردن  دفعتاً خالی

 یموازنه آخر از  که دست اما ایاالت متخده زند.سیب میشدت آاقتصاد خودشان هم به

ای از نابودی تازه یبایست نسخهرد، نمیدر بُجان به ترور و رعب  جنگ سردْ نظامی 

 ..توان از چنین وضعیتی اجتناب کردسرانه بپذیرد، مادامی که میمطمئناً متقابل را سبک

[115] 

تر بسیار سخت ،نفع خودشهب ،جدید "موازنه نظامی  ترور و رعب " مرتفع کردنبرای آمریکا  شکبی

 مزیت اشاره شد، طور که قبالً. هماناستسوسیالیستی  شورویاتحاد جماهیر  از مورد
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رویارویی جدید، قدرت مالی نه در  مالی بود. اما در ،آمریکا در طول جنگ سرد یکنندهتعیین

 الضربحق مزیتاز  ایاالت متحده یاستفادهسوء است. اگر پ هکُ ایاالت متحدهدر مقابل  کهبلجانب  

سال قبل  25نسبت به  آسیاییْ های اروپایی و شرق ، دولتبه هزیمت دالر منجر شودبار دیگر دالر 

سهم یورو از  برای استاندارد دالر هستند. قبولیقابل بدیلبرای ایجاد جایگاه بسیار بهتری در 

 ٪19٫7به  1999در سال  های خارجیداراییاز  ٪13٫5ثباتی از صعود با رسمیذخایر  هایدارایی

 ایاالت متحده   ی اقتصادیحوزه مشابهاقتصادی یورو تقریبًا  یحوزه داشته است؛ 2003در سال 

 1کاربستان یورو یایاالت متحده، منطقهبرخالف  کند؛تر رشد میدالر با سرعت زیاد با م الکو  است

حاکم  و اینرسیْ  ختیل  جور مسایلْ در این باید در نظر داشته باشیم که هرچندکهخالص است. 

آن شود.  گزینجایارز دیگری تکت که دالر نیازمند این نیس کشیدن  زیربه ریکهاز ا  و است

 نویسد:اکونومیست میی[ ]وجیزهطور که همان

 مرکزی استرلینگ نقش  [پوند]ها طول بکشد. ممکن است سال فعلیارز  جایگزینی 

که تولید ناخالص داخلی آمریکا در نیم قرن پس از آن حدأقلالمللی خود را برای بین

را از دست داد. اگر آمریکا  شأن زد حفظ کرد. اما باالخره آن بریتانیا باال از 19انتهای قرن 

 .دهدمیدرتنچنین تقدیری  به یحتمل نیزخود ادامه دهد، دالر  وکتابحساببیبه مسیر 

. گیرددست زمام امور را بهتواند نمییحتمل ، از جمله یورو، رایجی وجهاما در آینده هیچ 

که بین دالر، یورو و  ی چندوجه رایجیذخیره نظام سمتبهت جهان ممکن اس ،عوضدر

دالر  آرام و پایدار   ، سوق یابد ... جایگزینی شود تسهیم( آیندهدر  راستی یوآنبه یاین )

ای نسبت به وجه به نمایش چنین مسامحهشود. اما اگر آمریکا  ادارهتواند میاحتماالً 

خواهد و افزایش نرخ بهره در آمریکا دالر  سریع سقوط گاه نتیجهْ، آنرایج خود ادامه دهد

 [116] بود.

، ممکن است فکر کند که دالر  در حال تقلیلْ مشکل مانند بسیار از منتقدانش ،، دولت بوشالقصه

 تالش مالی  تأمینکردن دوستان و دشمنان به مجبور بسیار مؤثر ای وسیله کهبلآمریکا نیست 

بیان ویک، ی اول قرن بیستالر  در حال تقلیل  دههدو رشد اقتصادی آمریکاست. در واقع،  یجنگ

و  تدریجبهاست. چه  70 یدالر  در حال تقلیل  دهههژمونی آمریکا نسبت به  تر بسی ژرفبحران 

ظرفیت خود  ایاالت متحده درای( از این واقعیت است که این ]امر[ تظاهری )و مؤلفه سبعانه،چه 

شده و آن را  نسبی و مطلق ، دچار یک فقدانجهانی برای حفظ مرکزیتش در اقتصاد سیاسی
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، ما باید توجه خود را رفتنازدستاین  طبیعتو  وسعت کامل برای درک .دست داده استاز

ن تریچون بزرگشاید هم، 1و قفانگرانه بقماس بهبه صورت عطف ،چیزی جلب کنیم که سمتبه

به  چین شدناز تبدیل گیریپیشدر  قصور: آیددر نظر  کارانهمحافظهنئوـی امپریالی قصور پروژه

 اقتصاد سیاسی جهانی. جدید یبالقوه کانون

 

 سندروم چینج( 

 "تراژدی سیاست قدرت بزرگ"در ]کتاب[  2سپتامبر، جان میرشایمر 11 کمی پیش از

 تجویزیو  3تشخیصپیشبا  ـالملل متأخر آمریکاییپردازی  روابط بینترین اثر نظریهبلندپروازانهـ

 کند:گیری میطور نتیجه، اینصعود اقتصادی چین برای قدرت آمریکاهای داللت بهراجع

داشته باشد تا بتواند  {اقتصادی}ی کافی قدرت اندازهای که بهنقطهآن چین هنوز از 

االن برای آمریکا خیلی دیر  ،ای ایجاد کند خیلی دور است. در نتیجههژمونی منطقه

چین را آهسته کند. در واقع  آید انجام دهد تا عروجچه از دستش برمی... آننیست که 

خواهد آمریکا را مجبور  احتماالً ،هم هست مندقدرتکه  ،المللیبین ی نظامآمرانهساختار 

 کهراستیای نزدیک رها کند. بهدر آینده ،ی خود راکه سیاست تعهد سازندهکرد 

برداشته  نخستین را در این مسیر هایگامبوش  جدیدهایی وجود دارد که دولت نشانه

 [117] است.

تعهد  که ه استمجبور شددولت بوش در باتالق عراق،  شدنگیرزمین با، از آب درآمدکه چنان

فر به اجالس . بوش در مسیر سسازدتر که رها کند عمیقجای اینی خود به چین را بهسازنده

 زمانیکه را در بانکوک، کشوری  2003در و بازگشت از آن،  4اقیانوس آرامهمکاری اقتصادی آسیاـ

. در لفظ و کالمو هم  لحاظ جغرافیاییهم بهـ دور زدملی دولتش بود،  امنیتدر مرکز سیاست 

برای  "تغییری عمده"اشاره کرد، این  5فایننشال تایمزی[ ]نشریهطور که همان [118]

 که زمان کلینتونهای از سیاست اشگسست ایجورکردن بر یرمشتبا »جمهوری بود که رئیس
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اش های اول ریاست جمهوریو در هفته، وارد اتاق کارش شد بود به چین و التزامبر تعهد تنیمب

سپتامبر، دولت شروع به تقویت  11آمریکاست. قبل از  "بردیراهرقیب "اصرار داشت که چین 

بعد از آن تاریخ  ه بود؛کرد ،ای علیه چینوزنه ها با هند، با هدف تالش برای خلقچینیمقدمه

موضوعات امنیتی که قدرچهداد. هرجنگ علیه تروریسم  جای خود را بهقدرت ـیموازنهسیاست 

میدان  یْ در مورد تهدید چین هاهشدارلذا ، کردسنگینی می تربیشبوش  در غرب آسیا بر دولت

قدر . این چرخش آندادمی ،دولت کلینتونی دورهاز  تر، حتا بزرگ1تری به پکنبه تعهدات بزرگ

ا جمهوری خلق روابط باحیای  کرد که از زمانداد و فخرفروشی میمی پُزبود که کاخ سفید  کامل

 [119] .دارد "روابط بهتری با چین"از هر دولت دیگری کنون، این دولت تا نیکسونتوسط  2چین

های بالستیک  بادقت  و موشک یزر ادخانهپکن »که  را پی گرفته استهشدار  اینپنتاگون  قطعاً،

 صورتدرکه ، استخود را بسیار گسترش داده برد ـو هواپیماهای جنگی دوربار مرگو  فزونروبه

 هایآرمانقبل از تحقق کامل  برای هدایت جنگیْ  3بخش خلق چینارتش آزادی احضار

 تأکید 4نمطور که جان گرشن، همانتر از آمهم« .کاربرد فوری هستند ی، آمادهمدرنیزاسیونش

های پایگاه ای ازشبکه یتا از طریق توسعهه جنگ علیه تروریسم به آمریکا کمک کرد است،کرده 

نظامی با  اتسپتامبر عیرقابل تصور بود، تقویت ارتباط 11که تا قبل از  آسیای مرکزینظامی در 

 بُردی  راه ابتکاراتو احیای  ،تری گستردهی دفاعبودجهیک شده بود،  تیرهکه قبالً  هایفیلیپین

ایاالت ه ااگر چین دشمنی در آینده است، آنگ»: "کندماده خود را برای چین آ" ریگان، دفاعی  

دست به ،که بگوید با چین دشمن استبدون آن ،خواستبسیاری از چیزهایی را که می متحده

 [120] «است.آورده

 

 پکن نفوذ

و کاالی ارزان خارجی  وامو  ،در جنگ علیه تروریسم تربیشکه آمریکا  قدرچههر ،در هر صورت

چه که نسبت به آن ،"آمرانهساختاری "ق سم متفاتی از جریان انداختن بهدر چین ، افتادگیر 

که بدان اشاره کرده است، زمانی 5ل کروگمنپطور که تر بود. همانموفق انتظار داشت،میرشایمر 
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خالی بازگشت، زایش ارزش یوآن به پکن رفت و دستیکا جهت درخواست افداری آمروزیر خزانه

این بود که مازاد تجاری چین با آمریکا با کسری تجاری با خالی بازگشتن[ ]دستیکی از دالیل 

 شد. ولی دلیل دیگرش این بود که:سایر کشورها جبران می

ی شمالی به با کره تسلط کمی بر چین دارد. بوش برای توافق در حال حاضرآمریکا 

توسط بانک  1مدتی کوتاهخزانه اسناد ]اوراق[عالوه، خرید ... به کمک چین نیاز دارد

فقط چهار   تجاری آمریکاست ...کسری  مالی   تأمینهای اصلی مرکزی چین یکی از راه

عادت که شد  هاییملت مند و ملتمس حاجت ابرقدرتْ ،ی نجاتجلیقهماه بعد از عملیات 

 [121] .ها داشتاهانت بدان به

ری برای افزایش عنوان فشا، بهبر واردات از چین هاتعرفه ا عمالداند که دولت میاین،  بر مضاف

 ،طور که مشاور اقتصادی بوش. همانی عکس دهدنتیجهست که ممکن است ارزش یوآن، حرکتی

اند در صنایعی از دست رفته ت متحدهایاالها در شغل تربیش، مکرراً اظهار کرده است ،2نکیوگرگ م 

ها ناچیز است. چین در آن که رقابتـ رساناهانظیر ماشین آالت، تجهیزات حمل و نقل، نیمهـ

 کنندگان  تأمین چین را با واردات از سایر کشورها،واردات از صرفاً تر از آن، افزایش ارزش یوآن مهم

 تربیشاش افزایش تورم در آمریکا، کاهش . نتیجهکندمی گزینجایخارجی،  تربسی گران

 [122] شود.مشاغل می کاهش، و نه افزایش،و  ،پذیری آمریکارقابت

در غرب آسیا نه تنها در روابط  واشینگتن هایچین و دردسر یاقتصاد ید پرقدرتات ثرترکیب ا

قبل از اجالس ود. شمینیز منعکس  های سومطرفدر روابطشان با  کهبلی این دو کشور دوجانبه

نیویورک تایمز گزارش داد که رهبران سیاسی  [یجریده]در بانکوک،  2003در  اقیانوس آرامـآسیا

و  دیدند،مالیم ولی قطعی هژمونی آمریکا را می فرسایشدر آسیا اقتصادی[ ]وکار و کسب

ای، منطقه یسرزندهفزون بهروعنوان قدرت بهنگاهشان به چین، کشورهای آسیایی  حالدرهمان

 درحال  سرعت ، چین بهباقی ماندمنطقه  ترین شریک تجاری . گرچه آمریکا بزرگچرخیدمی

ی جنوبی، ژاپن و کره بُردی  آمریکا در منطقه یعنیراهخصوص در برابر دو شریک افتادن، بهپیشبه

. ه بودبه کردچرخشی اساسی را تجر وضعیتْ  از سیاست  محلی هایدرکتر از آن، . مهمبوده است
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به چین تهمت زده بود که یک سال پیش از این  2سنگاپوری سرشناش 1وکارصاحب کسبیک 

شرق آسیا را خفه تر جنوباقتصادهای ضعیف د است کهمترص  که  شودمینیروی مهیبی دارد »که 

شش ]عمومی[ این است که چین تمام تال فهم»دهد: متفاوتی ارایه می سرهیکاکنون تصویر  ،«کند

 یمنزلهدر حالی که آمریکا به کند،میهمسایگانش در جهت خشنودسازی، یاری و سازگاری با را 

خواهد با زور است و میپیش در سیاست خارجی خودش فرورفتهازشود که بیشلحاظ میکشوری 

د گر ارشتوسط تحلیل [ در همان زمان،123]« .کندخطبه ی کاریْبرنامه طبق آنهمه را نظامی 

 :ه استشدمینام برده  "داد اقتصادی عصر مارخ"عنوان به "عروج آسیا"از فایننشال تایمز 

روپا و جهانی ا یسلطهرشد کند، به دو قرن  های گذشتهچون دههاگر این کشور هم

دار طالیهژاپن پایان خواهد داد.  آمریکای شمالی اش یعنیبعدی آسایی غولشعبه

که  باشدتر از آن گراـتر و درونکوچک چنین رقم خوردهی که کشوری آسیا بود. آینده

شان مهاز ه باالترـ گام برداشتندژاپن پس   ازورهایی که بتواند جهان را تغییر دهد. کش

ا گذشته، اروپ ... را ندارند[ گرابودنویژگی ]نه کوچکی و نه درونهیچ یک از این دو ـ چین

 آتیهْی اقتصاد جهانی خواهد بود. وقوع آن چین آیندهـتسلطآمریکا حال و آسیای تحت

به آرامی تحقق  قدرچهو  قدر زودچه. پرسش بزرگ این است که رسدبه نظر میحتمی 

 [124] .خواهد یافت

. نباشدکند، تلویحاً بدان اشاره می]در باال[ لف وُ]مارتین[  ناگزیر کهقدر آن تواندمیی آسیایی آینده

های فیلماز که ـی فرهنگی، جاییمحوشدن  نفوذ آمریکا حتا در عرصهکمکمهای انه، نشهرمنوالبه

تعداد روزافزونی از . ، وجود دارندترین ماندن را داردتمنای قوی. ـویتیگرفته تا ام یهالیوود

سپتامبر،  11پس از خاطر مشکالت اخذ ویزا به، ایاالت متحده بازدید ازهای منصرف از ییآسیا

ها : چینیجریان دارددو جهت  درفرهنگی  مبادالت. اندعازم چین شده یا توریست محصل عنوانهب

های ترین گروه توریستی در منطقه هستند؛ دانشجوهای آسیایی فرصتبزرگدر حال تبدیل به 

دانشجویان حال در همانو  اندرا غنیمت شمردهتحصیالت تکمیلی در چین  یازدیادشونده

به  را ندارند، های[ آمریکایی]دانشگاهسنگین  هایشهریه استطاعتکه  ،چینی 3توسطمـیطبقه

 [125] روند.هایی در جنوب شرق آسیا میدانشگاه
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 به شرق تجارت جهانی چرخش

مالحظه است. در سه سال گذشته، چین بیش چین بسیار قابل عروج نفوذی اقتصادی اما در عرصه

این  ،نتیجهرا به خود اختصاص داده است. در  جهانیواردات  حجم کل در از یک سوم افزایش

جاها از آنوارداتش  تر بیشکه تبدیل شده است  "لوکوموتیوی برای باقی شرق آسیا"کشور به 

اما [ 126]. ه استچین نقش مهمی در بازسازی اقتصاد ژاپن بازی کرد بهو صادرات  باشدمی

در حال  ی شرق آسیای خارج از منطقهترزیادحتا،  ،عتچین نسبت به آمریکا با سرو شأن اهمیت 

 میلیارد دالر در 13.6میلیون دالر در یک دهه پیش به بیش از  300رشد است. تجارت با هند از 

ی دوجانبه تعهدو  در روابط دو کشور "چرخش کاملی" موجدکه  بالغ شده است 2004 سال

شکست [ 127]. ه استانجامید قتصادی[وکار ]اکسبدولتی و  سطح هر دودر  ایسابقهبی

 ینامهامضای توافقغرب آسیا، با در  "نفت جهانی شریان "کنترلش بر  استحکامنگتن برای یواش

 یْ نفتهای سوختافزون بر جنوب، شدت نمایان شد. به 2004نفتی بین پکن و تهران در  مهم

 ٪50تجارت بین چین و آفریقا ، ارزش 2003. تنها در سال دهدمیآفریقا سوق  سمتبه چین را

ی از چین به تربیش 1ارد دالر رسید. هر ساله، کارآفرینان  میلی 5٫18افزایش یافت و به بیش از 

 وکارکسبای برای های غربی عالقهگذاری کنند که شرکتجایی سرمایهشوند تا در وارد میآفریقا 

به رسمیت شناخته  2تایوانواست که درخ که دولت چین )به جز این ستدر حالیو این  ،ندارند

 هستند، غربی هایی مساعدتای  بدون  آن قیود و شروطی، که ضمیمههای توسعهود( کمکنش

 هایو اتحاد مساعدتپیش به شرق برای تجارت، ازرهبران آفریقایی بیش .گذارددر اختیار می

. اندازدلرزه میبهاروپا و آمریکا را تاریخی این قاره با  ]این امر[ پیوندهایدوزند که سیاسی چشم می

که بوش فقط توجه است. درحالی درخورمریکای جنوبی نیز ورود چین به آ ،میزانهمین[ به128]

 3در شیلی داشت، هو جینتائواقیانوس آرام همکاری اقتصادی آسیاـای از اجالس زدهدیدار شتاب

بیش از  زیل، شیلی و کوبا بازدید کرد و خبر ازنتین، بردو هفته در آمریکای جنوبی ماند و از آرژا

مواد خام  تدارککه  امضا کرد مدتـو قراردادهای بلند دادگذاری جدید میلیارد دالر سرمایه 30

 رفت سد در حال پیشظر مینبه [این امر] سیاسیجانبی . نتایج خواهد کردتضمین چین را حیاتی 
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با  "2بُردیراهاتحاد "ی ایده[ 1]دا سیلوالوال  [جمهور یسرئ]که ، جاییبسیار سریع با برزیل باشد

 [129] .است کردهجاری  زبان بر مکرراً پکن را 

آمریکا را  جای  2010 سال تااحتماالً بینی کرد که چین پیش 3ی اروپااتحادیه 2003 سال در

ی اگر تجارت بین چین و اتحادیه ،در واقع[ 130]اش بگیرد. ترین شریک تجاریعنوان بزرگبه

رشد ( درصدی 44 یمسحورکننده افزایش)داشته  2004ی سال اروپا با همان سرعتی که در نیمه

ی اروپا عالوه، اتحادیهشوند. بهمی 2005 سال در دیگری یکعمدهتجاری  شرکای دو طرفْ کند، 

گذاران مستقیم ترین سرمایهاز بزرگو تجهیزات به چین و یکی  یآورفن یکنندهمینتأترین بزرگ

های با اجالس ،"بردیراه کایشر"ی منزلهشان بهتکالیف دوجانبهترکیب با جا است. خارجی در آن

اقتصادی بین چین و اروپا نزدیک روزافزون  اتاین ارتباطلذا ، ر مکر مشترک و دیدارهای دولتی 

 "محور". موجب شده استرا  یجهانو مسایل  در امور "اروپاـچین" 4صحبت در مورد ظهور محور

ن اتحادی واقعًا شکل اما اگر چنی ی بسیار باورنکردنی باشد؛اکلمه ]در این مورد[ ممکن است

های نظامی و مالی آمریکا تهدیدی جدی خاطر این درک عمومی است که سیاستتر بهبگیرد، بیش

 کمیسیون اروپا توصیف کرد: مقامات رسمیطور که یکی از است. همان یجهان رونقبرای امنیت و 

 کهبل ،فشار عنواندیدارهای اروپا و چین است، نه بهتمام  بررسی  دردست ساکت   طرفآمریکا »

 [131« ].و تحدید ... رفتارهای آمریکا 5گراییچندجانبه یی دوجانبه به توسعهعالقه

 یچندجانبه آزادسازی تجارتلیغ ترغیب و تبرا در آمریکا چنین چین شروع کرده است که هم 

از  6انجمن ملل آسیای جنوب شرقیدنبال پیوند با ای این کشور بهمنطقهدر سطح  زیر سایه ببرد.

پیوندهایش با کیم تحدنبال بهزمان که همت، درحالیو همکاری اس مود تی معاهده عقدطریق 

در  2003ازمان تجارت جهانی در س اجالسدر  ،لحاظ جهانیاست. بهی جنوبی و هند ژاپن، کره

علیه  20جی گروه تقابل بُردپیشبرزیل، آفریقای جنوبی و هند، برای این کشور به  7کنکون

را به کشورهای جنوبی  گشایش بازارکشورهایی که ـ کشورهای شمالی 8یدوگانه هایاستاندارد

که  ،ی کشاورزیینهدر زم ویژهبهشدت و که خودشان به ستحالیو این درکنند تحمیل می
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8 Double Standards 
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. در این ـ پیوستهستند 1گراحمایت ،دارندرا مزیت نسبی ترین بزرگکشورهای جنوبی در آن 

نفع مذاکرات تجارت چندجانبه به ازآمریکا  کشیدندست موضع چین عمیقاً با موضع ،مورد هم

ب حمایت برای یا جل و که در کنکون ظهور کرداتحاد جنوب زدن با هدف برهم ،توافقات دوجانبه

نیویورک ی مجله، 2، روز استقالل آمریکا2004 الی سالوج 4در  .در تضاد بودجنگ علیه تروریسم، 

رفت که پیشکاران محافظهنوـ کشیدن تقابل با قرن جدید آمریکایی اندازه در پیشتا آن مزتای

 عنوان خبر پوششی خود اعالن دارد: ا بهر "قرن چینی"آمدن 

برابر  36ی آمریکاییان درآمد سرانه ا تقریباً هشت برابر چین است ...مریکاقتصاد آ

هایش بانک .شمار نیستنده در مسیر چین کمانسدادهای بالقو  ،چنینهمهاست. چینی

جا شورش کنند. تایوان مغرور ها و فقرا ممکن است در آنند. اقلیتن است فروپاشممک

د بر هر توانمجبور کنند. آمریکا میه جنگ را بآن ست امغز ممکن ی شمالی بیو کره

ی یک فاجعه... جز به چنانمالیات ببندد. اما هم شودوارد میمریکا از چین به آچیزی که 

چین از  ... 1978تواند چین را از مسیرش بازدارد. از نمی چیزاحتماالً هیچ ایهسته

در این عرصه پس از  فعالسومین کشور از تجارت جهانی غایب بود به  عمالًکشوری که 

، دو بار ریزش بازار کسادی، یک رکود 21 جلوتر از ژاپن تبدیل شد ...آمریکا و آلمان و 

رشد اقتصادی آمریکا را متوقف  گذشته در کل قرن   ندسهام، و دو جنگ جهانی نتوانست

طور به، اگر مردم چین . حتاداردقرن این رشد مشابهی در  موقعیتچین هم ...  دنکن

سنگین  نقشاگر آمریکا  دارند را نداشته باشند و حتاثروتی که آمریکاییان  ،متوسط

پیش نیرومند ازچین رقیبی بیش رو باشد،پیش آوریْ فنچنان در و هم بازی کنداقتصادی 

شود، آن  درکندی از میدان بهبازار جهانرا در خواهد بود. اگر کشوری بخواهد  آمریکا 

 [132است. ]کشور چین 

آمریکا نظامی رقدرتی د  ق اعتبار هم اشغال عراق ، که سهل استقرن دوم آمریکایی ریزی  پی القصه:

اش را در اقتصاد سیاسی جهانی مرکزیت آمریکا و واحد پولیبراین مضاف ،مخاطره انداخترا به

سیا و آمریکا در شرق آ رهبری برای بدیلی مثابهبه ظهور چین به گرایش، وانگهی تضعیف کرد

 مپریالی  ی ااز این برای پروژه ترتر و کاملتصور شکستی سریع فراتر از آن را تقویت کرد.

ی، احتمال بسیار دارد جهان سروری قابل تصور نبود. اما اگر قمار این دولت برای  کارانهمحافظهنئوـ

                                                           
1 Protectionist 
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گذاری را نشانه حدهایاالت متکه بحران نهایی هژمونی  "حبابی"عنوان یکی از چند که در تاریخ به

ی که پروژه ایتاریخیـشرایط جهانی نیست که این معنااین حباب به، ترکیدن برودپیشد نکنمی

گر مسلط عنوان بازیبهدیگر  واشینگتنو یا ـشوند قرن جدید آمریکایی را کلید زدند تبخیر می

یم اهکار بردکه ما این کلمه را به]آمریکا[ دیگر به معنایی  هرچندکه. ماندجهانی نخواهد  مسایل در

ای در قابل مالحظه نفوذماند و باقی می یجهانسرآمد عنوان قدرت نظامی هژمونیک نباشد، اما به

کنندگان تأمینرا به  اشیاقتصاد هایسیاست کند کهجدید برای خود حفظ می "توازن وحشت"

این قدرت باقیمانده  یبالقوه یاکاربرده یمنظور شناسایبه. دهدپیوند میاش مالی و رقبای خارجی

داری و ی بین سرمایهرابطه که ای، اکنون باید به روند تاریخیآن چنین نتایجو همدر آینده 

  پردازد.می مسایلبپردازیم. بخش دوم این نوشتار به این کند، را بسترسازی میامپریالیسم 
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های ابو  عربستان سعودی نیروی نظامی ایاالت متحده متعاقب افشاگریبندی بسیار زنده، ]بنگاه[ خبر عربی  در یک ضابطه
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 «: خوردن استاف جهان ناشیانه و خام در حال سکندریبدشکل و بدقواره است که در اکن

Incoherent Empire, p. 13. 

خود را  در وضعیتی نیستیم که بتوانیمتهاجم به عراق، ما  ازپس (: »George Sorosرغم تصورات جرج سُُرس )علی -84
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ای آزاد چندجانبه به دوجانبه تغییر ریل داده است. تنها مذاکرات چندجانبهـهای تجارتنامهطور گسترده از مقاولهدولت بوش به
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و  "امپراطوری" مفاهیمخر أین مورد بحث کردم که احیای متر اد ،در بخش اول این نوشتار

امپریالیستی توسط دولت بوش ـوئی ن، بیش از هر چیزی، محصول اتخاذ برنامه"امپریالیسم"

برای قرن جدید آمریکایی.  کارانهمحافظهنئوـ یهمان پروژهعبارتی هباست ـسپتامبر  11 دنبالبه

ای را بررسی کند که بود که شرایط اجتماعی، اقتصادی و سیاسی این در پی   نوشتار آن بخش  [ 1]

 70ی تالطمات اقتصادی از دهه خص، ارتباطش باأرا برانگیخت و به طور  هااتخاذ آن سیاست

دیوید  درک، من کارم را با بررسی مسایلدر راستای پاسخ به این سو را مورد مداقه قرار دهد. اینبه

آغاز کردم؛  "امپریالیسم نو" [کتاب]ی کپیتالیستی در پریالیسم و توسعهارتباط بین ام ازهاروی 

انباشت از طریق سلب "و  "تمهیدات و ترفندهای فضایی" ای هاروی مفاهیمطور خاص بر روی به

از این من [ 2]تمرکز کردم.  ،دولت بوش کنونی  یوهلهتحلیل  جهت ابزارهاییعنوان به "،مالکیت

ظامی ق د رقدرتی ن، اشغال عراق اعتبار که سهل استقرن دوم آمریکایی یزی  رپیکه  دفاع کردم

اش را در اقتصاد سیاسی مرکزیت آمریکا و واحد پولیبراین مضاف مخاطره انداخت؛آمریکا را به

آمریکا در شرق  رهبری برای بدیلیعنوان به ظهور چین به وانگهی گرایش ؛جهانی تضعیف کرد

 پریالی  ی اماز این برای پروژه ترتر و کاملرا تقویت کرد. تصور شکستی سریع آسیا و فراتر از آن

 سروری  برای  کارانهمحافظهنئوـ قماراحتمال بسیار دارد که قابل تصور نبود.  کارانهمحافظهنئوـ

گذاری که بحران نهایی هژمونی آمریکا را نشانه "حبابی"عنوان یکی از چند ی، در تاریخ بهجهان

 [3برود. ]پیشد نکنمی

ی قرن جدید آمریکایی را که پروژه ایجهانیـشرایط تاریخیوجه هیچبهویژه  کیدن این حباب  تر

، من این شرایط را با نوشتارکه تغییر داده است. در این بخش پایانی بل ،نبردهبینرا تولید کرده از

در  ،انباشت از طریق سلب مالکیت و تمهیدات و ترفندهای فضاییای هاروی استفاده از مفاهیم

 امپریالیسم  نوین. با این دید، برجسته خواهم کرد ،دهدانجام میوی چه تر از آناندازی وسیعچشم

با ابعاد و  مشتمل بر تمهیدات و ترفندهای فضاییداری دنباله عنوان محصول روند تاریخی  به

و  این روند خاتمه بخشیدن بهش آمریکا برای و از طرف دیگر، تالاز یک طرف، رشد روبه ایدامنه

. ظاهر خواهد شدیک دولت جهانی به مرکزیت آمریکا  تشکیلاز طریق  فرآیند ]تاریخی و جهانی[

لت دو ذیل هرچندکه ؛بودهژمونی آمریکا  در آمیخته که این تالش از همان ابتدا نشان خواهم داد

جاری  ی اصلی تغییرات کنندهتعییناز ر احتمال زیاد دیگرسید و به سرحداتشجرج بوش به 

  .بازخواهدایستادبودن، جهانی  اقتصاد سیاسی  

 



 

80 

 1سازیهمالی انباشت واضافه( یک

 ]کتاب[ ی نظری هانا آرنت درجالبی بین مشاهده تطابقکند، طور که هاروی پیشنهاد میهمان

قدرت برای انباشت  3ناپذیرـپایانضرورت انباشت »بر مبنی "2توتالیتاریانیسم هایگاهخاست"

وجود دارد که در آن  "قرن بیستم طوالنی" ]کتاب[ی تجربی من درو مشاهده« پایان سرمایهبی

 مندقدرتازپیش بیش تازپیشهای ظهور سازمان داری بریه]نشان دادم[ گسترش جهان سرما

 .نیست "دقیق"گوید،میاروی که ه طورآنبه انطباق،اگرچه این  [4] .استبناداشتهداری سرمایه

که درحالی ،دهدمی ارجاع 4هادولتسرمایه درون ی آرنت به انباشت قدرت و زیرا مشاهده

این کند. می اشاره 5هاتدولاز  نمو درحال نظامی من به انباشت قدرت و سرمایه در یک مشاهده

 است.  کنندهتعیینچندین وجه  درتفاوت 

  منفردداری های سرمایهی آن حکومتواسطهکند که بهمعطوف میآرنت توجه ما را به روندی 

 ملیْ درون مرزهای  بتواندکه آنازای بیش)سرمایه "6زیادیپول "دارند تا انباشت  گرایش

تا از رشدی دارند به قدرت روبهو نیاز  متحمل شوند( را بشودسودآور  مجدد   گذاریسرمایه

 ی،دارسرمایه و جور امپریالیسم از نوعنند. از این منظر، حفاظت کمرشد خود های روبهدارایی

هم و  ی مازادسودآور برای سرمایه خارجی   هایگاهجوالنپیدا کردن  هم هدف  باسیاستی است 

ی واسطهکند که بهی جلب میفرآیندی من توجه ما را به . در مقابل، مشاهدهتدول سازی  مندقدرت

 حاکمیتانباشت و  یک نظامی توسعه 7کارگزار فزایندهْ با قدرت   یدارانههای سرمایهآن سازمان

 و جور امپریالیسم از نوع. از این نظر، شدمیل را شامل و  از دُ کثرتیهمان ابتدا اند که از شده

ابزارهای  دارانهل سرمایهو  ست که از خالل آن دُایتکرارشونده تنازعاتوجهی از  انهْدارسرمایه

 "پایانبی"های فضایی را که ضامن انباشت جاییسم جابهاند تا آن ق  خدمت گرفته قهرآمیز را به

 [5] کام خود گردانند.سرمایه و قدرت است به

                                                           
1 Financialization 
2 The Origins of Totalitarianism 
3 Never-Ending 
4 Within States 
5 An Evolving System of States 
6 Superfluous Money 
7 Agency 
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 جی  نقش میان دولتیپشتیبانی قدرت تحت  ی مالی کند، سرمایهکید میأطور که هاروی تهمان

 ا عمال"و هم در  است، سرمایه یتردهگسبازتولید ، که متضمن فضا تولیدرا هم در  ایکنندهتعین

 سازد،را برمیانباشت از طریق سلب مالکیت  ذات که  ،"های تحمیلیزداییخوارانه و ارزشنوعهم

. همانند آرنت، گنگ استاین نقش  تاریخیـیجهانی مختصات درباره ود، ویوجباایندارد.  هدهعُبه

داری یهسرما طبیعی  آمدپی ی مالیْکه سرمایهادار است وفرسد که او نیز به این دیدگاه یر منظهب

داری ی سرمایهممکن است در مورد توسعهموضوع این  هرچندکه است.بوده صنعتی قرن نوزدهمی 

 جهانی یقیناً نادرست است. مقیاسباشد، در  صادق هادولتدر بعضی 

 

 های انباشت چرخه

 سازیهمالیا طور که ما امروزه آن ریا آن ،"2داری مالیسرمایه"گوید می 1برودل دفرنانطور که همان

 که:بل «.بیستم نیست ی اول قرندهه نوزاد»نامیم، می

و  5تجاریی دار، پس از یک موج رشد سرمایه4یا آمستردام 3جنوآدر  در گذشته، مثالً 

، باشد گذاریسرمایهبرای متداول  هایمسیل فراسویکه  مقیاسیانباشت سرمایه در 

 های اقتصادی  همه فعالیتبر ، یموقعیتی بود که، حداقل برای مدتدر  داری مالیسرمایه

 [6] .تسلط یابدو چیره شود  وکارکسب جهان 

 ،تاریخیـجهانیلحاظ دهد که به، نشان میاین ادعا برای هدف کنونی ما معنایی دوگانه دارد. اوالً

های فعالیت یهمهبر ، یکه، حداقل برای مدت»ی مالی برای این سرمایهظرفیت ) سازیهمالی

سرمایه  یتکرارشونده انباشت ی اضافهنتیجه«( تسلط یابدو چیره شود  وکارکسب  جهان اقتصادی  

بوده ( «باشد گذاریسرمایهبرای متداول  هایمسیل فراسویکه  مقیاسیانباشت سرمایه در »)

 بسی سرمایهْ مکرر  سازی هانباشت و مالیضافهبه ا این گرایشدهد که ثانیاً، نشان می و است.

 بود. مشهود ،همراه شود 6ییگرایتداری با صنعکه سرمایهآنازپیش

                                                           
1 Fernand Braudel 
2 Finance Capitalism 
3 Genoa 
4 Amsterdam 
5 Commercial Capitalism 
6 Industrialism 
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تا  سازدما را قادر میآورد که را فراهم می کارگزارانیو  جاها، هاتاریخچنین لیستی از برودل هم

. او زمینی کنیم تاریخیـیجهان را در فضا و زمان  ی مالیسرمایههاروی در مورد  نظریمالحظات 

 انداربانک" کهبرای این 1740سال دوروبر در از تجارت  1هلند کشیدندستدهد که نشان می

مشابهی  فرآیند .بود سیستمی[] 2مندنظامـجهانیی یک گرایش تکرارشونده وار نمونه ،شودب" اروپا

های حاکم که گروه، زمانی1560سال  وب رروددر و بعد  مشهود بود،در ایتالیا در قرن پانزدهم 

سال آینده بر  70 برای تقریباًتا  کشیدنددستتدریج از تجارت به هاییجنوآ وکارکسب دیاسپورای

های حساب بانک تسویه چهآن بابود که قابل قیاس ، چیزیا عمال سلطه کنند ییاروپا هایهمالی

بود  و بخردانه نامحسوس قدریکه به ایسلطه«ـ کرد ا عمالدر قرن بیستم  4در بازل 3المللیبین

مشابهی  گرایشاز هلند، بریتانیا  پس «.از توجه بدان قاصر ماندند دانان برای مدت طوالنیکه تاریخ

ی العادهجسارت خارق"که ، زمانیعیناً تکرار کرد 1873-96دوران رکود بزرگ و بعد از  در خاللرا 

 جسارت" اندازه،همانز، بها پسایجاد کرد.  5ی پولیسرمایه ی ازحدازبیش وانی افر "انقالب صنعتیْ

بعد  ییی آمریکاتوانیم اضافه کنیم که سرمایه، می6کینزینیسمـفوردیسم اصطالحبه "یالعادهخارق

از  ایانهداری سرمایهتوسعه {هر}رسد که به نظر می»مسیر مشابهی را طی کرد. 1970از 

این یک : داشته است ننحوی بلوغ خود را اعالمالی، به ی گسترشسیدن به مرحله، با ردستاین

 [ 7« ].{است} 7ی خزاننشانه

 عنواننه فقط به بایست( میMCM´مارکس ) 8یسرمایه عاماین مشاهدات، فرمول  در پرتو

الگو  وصیفتشریح و ت عنوانکه بهبل دار منفرد،های سرمایهگذاریسرمایهمنطق  تشریح و توصیف

الگو و این روند  ن ی مرکزیشود. جنبه فسیرداری جهانی نیز بازتسرمایه یو سرمشق تکرارشونده

 11هایانباشت سرمایه( به فاز MC های)فاز 10گسترش مادی 9هایدورهدگردیسی   سرمشقْ

ی توده( Mی پولی )ی، سرمایهدگسترش ما های( است. در فازCM´)فاز  12گسترش مالی

                                                           
1 Dutch 
2 Systemic 
3 Bank for International Settlements 
4 Basle 
5 Money Capital 
6 Fordism-Keynesianism 
7 Autumn 
8 General Formula of Capital 
9 Epoch 
10 Material Expansion 
11 Phase 
12 Financial Expansion 
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اندازد؛ می راهبهرا ، کاالشده مواهب طبیعیو  شدهکاال نیروی کار (، از جمله C) ها1از کاالای فزاینده

کاالیی خود  شکل( خود را از ´Mی پولی )از سرمایه منبسطی یتودهگسترش مالی،  هایو در فاز

 ´MMی شدهکوتاهفرمول  عیناً د )بیالی ادامه میسازد و انباشت از طریق معامالت مارها می

مند نظامی چرخه"سازند که من آن را میبردیگر آن چیزی را یا فاز با یکدوره این دو  (.مارکس

 [8( ]MCM´) م.اهنامید "2انباشت

م، که هر کدام یک قرن اهکرد شناسایی گونه رااز این، من چهار چرخه مقدمات با آغاز از این

قرن پانزدهم تا اوایل  از 5دوران، که 4ییایبریاـییآی جنوچرخهیک : گیرندرا  دربرمی 3"طوالنی"

؛ متا اواخر قرن هجده مقرن شانزده اواخری هلندی، از چرخهیک ؛ دهدرا پوشش می مقرن هفده

ی آمریکایی، از چرخهیک تا اوایل قرن بیستم؛ و  می بریتانیایی، از اواسط قرن هجدهچرخهیک 

ی فردمنحصربه 6یبافتهدرهم یواسطهبه. هر چرخه تا فاز کنونی گسترش مالی ماواخر قرن نوزده

 یداری جهانسرمایه نظاماند که گذاری )و تعریف( شدهوکاری نامو کسب 7حکومتی کارگزاران از

. سازندرا برمیچرخه آن  متفقاً ای هدایت کردند که و سپس مالی گسترش مادی سمتبه ابتدارا 

 ،]زمانی[ دارند پوشانی هم هاو پایان هادیگر در آغازبا یک شتْ انبا یبرسازنده مند نظامهای چرخه

 ،اندبوده جهانی داریی سرمایهای عمدههتوسعه "خزان"مالی نه فقط  گسترشفازهای که زیرا 

 ایوکاریکسبـحکومتی تاز جدید و پیشی بافتهدرهمکه در طول آن  اندبوده هاییدورانکه بل

ش را ممکن تربیشی بخشید تا توسعهدوباره می سازمانیرا  نظامل زمان و در طو کردظهور می

 [9]د. ساز

هستند که در  8حاکمیتانباشت و  نظام هایی از یکفرآیند ،هر دو ،مادی و مالی هایگسترش

زیاد  شمار شاهای نخستیناما از همان آغاز است، دهبزرگ ش دامنهو  مقیاسلحاظ ها بهطول قرن

های گسترشهر چرخه،  در خالل. اندرا دربرگرفتهوکاری کسبو  حکومتی کارگزارانز و متنوعی ا

که قادر  حادث شدندوکار کسبحکومتی و  کارگزارانخصوصی از دلیل ظهور بلوک بهبه مادی

 تقسیمکه شرایط را برای  سوق دهند ایتمهیدات و ترفندهای فضایی سمتبهرا  نظامبودند 
                                                           
1 Commodity 
2 Systemic Cycle of Accumulation 
3 Long Century 
4 Genoese-Iberian 
5 Period 
6 Complex 
7 Govermental 
8 Rule 
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 شده دری گذاردهسرمایهبه  رجعت و عزیمتمهیا سازند. تحت این شرایط،  کار تر و عمیق تروسیع

گسترش  طورهمیشگی، دربه کمابیشگرایش دارند که،  ها؛ سودیابدمیتجارت و تولید افزایش 

اصلی  هایکانون؛ و خواسته یا ناخواسته، شوندکارانداخته دوباره بهتجارت و تولید  تربیشهرچه

، در طول هرچندکه. آینددرمیکاری هماز در دیگر با هم گسترش یکتمراربخشی به اسبرای  نظام

اجتنابی طور غیرقابلدر تجارت و تولید به رشدیابندههمارهی هاسودی توده گذاری زمان، سرمایه

 ،د در خرید و فروش کاالهامجد   گذاری که قابل سرمایهدر سطحی بیش از آن سرمایه به انباشتی از

 کارگزاراندر این نقطه،  .شود، منجر میکندطور محسوسی کمی سود را بههاکه حاشیهدون آنب

 1؛ تقسیم کاریتجاوز کننددیگر یکیاتی  عمل هایساحت ها وحوزه دارند تا به گرایشداری سرمایه

 ایفزایندهز طررود؛ و رقابت بهکرد از بین میرا تعیین می دوجانبهکه پیش از این قواعد همکاری 

 کارگزارانو  ،شودشده در تجارت و تولید کم میدهگذاری جبران سرمایه امیدهایشود. می سبعانه

 منقول شکلدر  درآمدشان راجریان نقد  ی از تربیشکنند که سهم پیدا می گرایشداری سرمایه

 شود.میه چیدی به مالی صحنه برای تغییر فاز  از گسترش ماد ،نگه دارند. در نتیجه

 در شکل مازادی سرمایه داری نگه ،یمندنظام]از منظر[ دارای اهمیت  های مالی در تمام گسترش

 ها،سازیشده در محوطهحک مازاد ی . اوالً، سرمایهداشتو عمده  مهمثیر أسه ت منقول،

بار تبدیل پول و اعتی عرضه دررشد روبهیک گسترش  تجارت و تولید را به وسایلها و زیرساخت

 ،آوردنددست مییی که قبالً از تجارت و تولید بهرا از درآمدها ها و آحاد مردمحکومت، ثانیاً. کرد

، و ]ثالثاً[ سرانجام. کردمحروم  ،شونددلیل سودده نبودن یا ریسک باال دیگرحاصل نمیولی به

 مالی  های برای واسطه پرسودبسیار بازار مأواهای اثر پیشین،  منطقی  دوی عنوان نتیجهعمدتًا به

 ]گرفتار[ م ها و آحاد مردهم حکومت ان  دست سویبه رشد نقدینگیْی روبهعرضه دادن  جهتبه  قادر

های جدیدی از راه خواهان گشودن و یا کارآفرینان دولتی و خصوصی های مالی در مخمصه

  .را خلق کردند ،سوددهی در تجارت و تولید

 ا شغالپیشین در بهترین موقعیت برای  گسترش مادی  در روپیش کارگزارانعنوان یک قاعده، به

توانایی کنند. این گسترش مالی هدایت می سمتبهانباشت را  نظام لذاد و بودنبازار  مأواهایاین 

  این موضوع است کهدلیل اصلی  دیگرْ  به نوع  2سرکردگیاز یک نوع  [تغییر وضع ]سوئیچ برای

 متصدی   هایتمامی کانونشان، هژمونی یو تحمل بحران هشداردهنده تجربه پس از چرا
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قدرت و گیر  کامل  زدای چشمگذرا ولیکن کسادی "طالیی  عصر"داری جهانی از یک سرمایه

هایی پدیده گیهمهتاریخی  داری  سرمایه طالیی   عصرهایکه چرا . دلیل اینمتمت ع شدندثروتشان 

. اندداشته  زیربناییانباشت  اضافه بحران به تعمیق و نه حلِّ  گرایشها ناین است که آ هستند گذرا

وخیم حدی را به یدولتـبینا هایآوردیهمرقابت اقتصادی، تنازعات اجتماعی و  ،در نتیجه

که به بحث طبیعت بود. قبل از این های متصدیکانونترل نقدرت ک ورایکه  اندکردهمی

 آید.درپی می مالحظهدو ]ذکر[ ، ادامه دهیم ،رفتاز پی که  ،تنازعات متغیر ـهماره

 

 1گذار سازوکارهای

د. نبودانباشت از طریق سلب مالکیت  متضمن مالیْ  هایگسترشی ش این است که همهااولین

در  آحاد مردم  ]گرفتار[و  هاحکومتبه  مازادی دادن سرمایه وامست اشاره کنیم که کافی

گیرندگان به را از قرض هایا درآمد هاداراییط تا حدی سودآور بود که مالی فق هایمخمصه

 ،دستاز این کالنیهای کرد. بازتوزیعکردند بازتوزیع میرا کنترل می مازادی که سرمایه کارگزارانی

 3فلورانس   2یزمانهاز ـ داری مالیسرمایه طالییهای تمامی دوران یراستی عنصر کلیدی  سازندهبه

هیچ  5در و برای خودشانها آن هرچندکه. اندهبود ـریگان و کلینتون روزگارانتا  4رنسانس [هدع]

که برعکس، با انتقال قدرت خرید از دند. بلتدارک ندی  زیربناییانباشت اضافه بحرانحلی برای راه

به ی پولی( رمایهس انباشتبرای  ترکم آمادگینقدینگی )یعنی با  تر کم امتیازبا  6جوامعیاقشار و 

تری از حتا بزرگ بحران  یککه  گرایش داشتند، نقدینگی تر باال امتیازجوامعی با اقشار و 

اعتنایی به اقشار با بیعالوه، به نند.زبدامن را بحران سودآوری  عود و تکرارو سرمایه انباشت اضافه

. دامن بزنندنیز  یت رامشروعداشتند تا یک بحران  ند، گرایشجوامعی که سلب مالکیت شدو 

که آرنت  ای است برای ترسیمیشرایط زیربنایی، مشروعیتهای سودآوری و ترکیب بحرانالبته، 

 هایگسترشدر نیز ، شرایط مشابهی معهذاکنند. می شانی خودزمانه  خاصامپریالیسم  از و هاروی
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را ها دولت در درون و بین زعاتتنا ،مستقیم و یا غیرمستقیمطور ، بهکه مشهود بود ترمتقدم مالی 

 [10]کردند. تشدید می

های مالی بود، زیرا نیاز های متصدیکانوننفع بهی دولتـنابی منازعات تشدیدحداقل در ابتدا، 

کرد  تربیشرا  1متحرک یسرمایه بر سر شانی دوجانبهیافتهرقابت حدت در نتیجهو  هادولت

اما وقتی این [ 11]. نامید "{مدرن} یزمانهتاریخی ـمایز جهانیت"آن را  2رقابتی که ماکس وبرـ

 ساحتدر حتا  عموماً های متصدیکانونشد، این تشدید های بزرگ جنگ]سمت[ به  منازعات

سرمایه  "پایانبی"انباشت  تدارکباختند که موقعیت بهتری برای می های نوظهوریکانونمالی به 

  تر از مورد گذشته، داشتند.ای بزرگمقیاس و دامنهدر  فضاییتمهید و ترفند یک و قدرت با 

 هایکانوناز  مازادی کند که در مورد انتقال سرمایهمی ناین امر ما را به دومین مشاهده رهنمو

طور که پیش از این اشاره شد، ست. هماناداری ی سرمایهنوظهور توسعه هایکانونبه  متصدی

 داد حاکی از یکنسبت می ترغیب این قبیل بازتخصیصدر  3یتباراع نظامنقشی که مارکس به 

در مراکز  را مالکیت ست که نیاز به انباشت از طریق سلبا ی نامرئیدارانهکاری بیناسرمایههم

های کانونمورد نظر مارکس در مورد  چنین اشاره کردیم که توالی  دهد. ما همنوظهور کاهش می

و ترفندهای  اتتمهید هایحاکی از سری، هلند، انگلیس، آمریکا( داری )ونیزسرمایه تازپیش

های هر کدام از بحران حلشرایط را برای  که است فزایندهای مقیاس و دامنهدر  فضایی

ما اکنون باید این [ 12]. فراهم کردنداز گسترش مادی  نوینیفاز  خیزشانباشت پیشین و اضافه

 موردداشتند. حداقل در دو  ایکنندهتعیینها نقش که جنگ له را به این ]بحث[ اضافه کنیمأمس

بالغ به  هایکانوناز  مازادی سرمایه بازتخصیص)از هلند به بریتانیا و از بریتانیا به آمریکا(، 

 این انتقال   هرچندکه. آغاز شد یدولتـبینا تشدید منازعاتتر از نوظهور خیلی پیشهای کانون

 هااز بهره، سود جریانی وی مراکز نوظهور ایجاد کرد موال و درآمدهای آیندهبر ا ی، ادعاهایر سپیش

 هایکانون] گذاری  سرمایهاصل از  تربیش ایا حتو   باکه برابر بازگرداند بالغ  هایکانونرا به  هارانتو 

دی های متصموجب تقویت جایگاه کانونآن  جای تضعیف،لذا به نوظهور[ بود. هایکانونبالغ در 

 ،کاربدهـکاربستانی رابطه بروز یافتند،ها که جنگاما زمانیه شد. مالی آکنده ازدر دنیای و حاضر 

طور قهرآمیزی معکوس شد به ،دادنوظهور پیوند می هایکانونبالغ را به  اُافتاده وهای جکانونکه 
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این  سازوکارهایشد.  ترمتداومو  ترمعتنابه نوظهورْ هایکانون نفعسوی و بهبه بازتخصیصو 

ها ی موارد، جنگبود. اما در همه متنوع ایطرز قابل مالحظهتا گذاری دیگر، به از یک گذار تعکیسْ

 [و مشر ف بر] فرماندهی  در ارتفاعات ]پاسداران[ گاردتغییر در  اساسی 1یعنصر برسازنده

 [13ند. ]بودجهانی داری سرمایه

 

 امپریالیسم نوین تبارهایدو( 

نظر من، تاریخ مدِّ انباشت   مند  نظام هایبرخالف خوانش برخی از منتقدین، مفهوم چرخه

دهد برعکس، نشان می[ 14]کند. تصویر نمی "ی همانبازگشت جاودانه" یمنزلهبهداری را سرمایه

نظر به (نظامـیُگستره ی درهای مالی  تکرارشوندهمعنای گسترشبه) "همان" گاه کهکه دقیقًا آن

، انباشت از یدولتـتخاصمات بینادارانه، جدیدی از رقابت بیناسرمایه 2هایوررسید بازگردد، دمی

کرد عملی شیوهدر جغرافیا و  ، انقالبیرشدبهرو مقیاسیمالکیت و تولید فضا در طریق سلب

در  .کردرپا میب امپریالیستی هایکردارها و روالچنین در روابطش با و هم یداری جهانسرمایه

 "ستاد فرماندهی"به که کنیم تمرکز می [15] "قدرت 3کانتینرهای"اگر ما بر روی  ،نتیجه

های متوالی کارگزارانی که خود در خدمت چرخه، انددادهو مأوا جا داری تاز سرمایهپیشکارگزاران 

 5وطنجهانوکار کسب دیاسپورایو  4شهرـدولتیک از یک زنجیره و سلسله  فوراًانباشت هستند، 

با حقوق    های سهامی عامشرکت( و 7همتحد والیات) 6ملیـنخستینالگوی یک دولت به  ،(یی)جنوآ

گذار و گستر  خراجـامپراطوری جهان( و پادشاهی متحدهچندملیتی ) یک دولتبه   ؛8اشویژه

 سهامی   هایشرکت گیر ـجهان نظام( و ایاالت متحدهقاره )ـابعاد در یک دولتبه  اش؛تابعه

  [16بینیم. ]اش، میحاکمیت جهانیو نهادهای  اشنظامی هایپایگاه، 9اشیملیتفرا
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و گسترش  گیریشکل کارگزارانْ کدام از این دهد، هیچنشان می و سلسله هزنجیرطور که این همان

ترغیب اجتماعی  سیاسی و ینظریه باستانی   ملی   هایدولت منطبق برداری جهانی را سرمایه

از  تربیشچیزی  ایاالت متحدهْ و  پادشاهی متحدهتر و چیزی کم والیات متحدهْ : جنوآ و نکردند

این کارگزاران را قادر که  یهای انباشت و قدرت، شبکهدم  آغازملی بودند. و از همان  هایدولت

 "1محصور" ،فا کنندداری ایجهان سرمایه و گسترش گیریدر شکل تازپیشنقش یک  ساختندمی

شان چندملیتی و ملی، ملیـنخستینالگوی هایکه هویت ،2شهریمادر هایروقلم بین ]و گنجیده[

 لیستی  امپریا هایکردارها و روالو  زیاد یهمالیدور، ـراهتجارت  ،نبودند. در واقع ،کردرا تعریف می

 کارگزاران برای ( انهسازـو امپراطوری نهافروزاـجنگهای تر فعالیتعبارت دقیقبهمرتبط با آن )

، برآن استطور که آرنت خر. همانأمتکارگزاران تا  ،بودند سودتر  باز هم اساسیمنابع  متقدمْ

 مثابهباید در واقع به انه[سازـو امپراطوری افروزانهـجنگ های]در معنای همان فعالیت امپریالیسم

لحاظ  «داریی سرمایهنه آخرین مرحلهو  بورژوازیسیاسی  کمیتحا در اولین مرحله ترْبیش»

 قرار داشته باشد 3متقد مـ  مدرنی شهرهای اولیهـباید در دولت نی اولیاما آن مرحله [17شود. ]

  م.های ملی اواخر قرن نوزدهدر دولت کند،مطرح میطور که او آن ،و نه

داری منبع سود سرمایه گسترش متقدم مراحل  درالیستی امپری هایکردارها و روالکه  واقعیتاین 

 أخرْمت اقدامات کارگزارانها و نیست که سیاست ااین معنبه ،خرأمراحل متدر بودند تا  تریحیاتی

ی فزاینده شدن تنیدههمدردلیل که برعکس، به. بلاندبودهامپریالیستی  متقدمْتر از مراحل کم

 گرایشاند. این هم امپریالیستی شده تربیش ، حتاقدرت یگرایانهروقلم ایبُردهراهداری و سرمایه

 مشاهده شود. حووضبهانباشت  متوالی  مند نظامهای چرخه جغرافیای تاریخی مقایسه با با تواند می

نحو به، ییشهرهای ایتالیاـ، بعضی از دولتیابی کندبه مادیتکه اولین چرخه شروع قبل از این احت

اروپای بافتار قدرت را در  یانهدارسرمایه بُردراه پذیر بودن  امکانونیز، ]از همه[  گیرتریْبسیار چشم

با  در صدد آن بودند که گرایانه،روقلمبردهای درپی  راه حاکمان ند. ه بودنشان داد متقد مـ  مدرن

شهرهای ـورژوازی که کنترل دولتب، متقابالًقدرت را انباشت کنند.  شان،انهروقلمی گسترش دامنه

قدرت  ی پولیْ سرمایه شان برتسلطاز طریق گسترش درصدد آن بود که داشت ایتالیا را دردست

ه برای انباشت سرمایه مطلقًا ککرد اال اینامتناع می روقلمتحصیل از که انباشت کند، درصورتی
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 میانقدرت  یموازنه. یکی رط استوار بودبر تعامل دو ش بردراهموفقیت این [ 18ری بودند. ]ضرو

ای نوظهور هنظام دولت 1گرایی  دیگری برون اروپا؛ یقاره شبهبزرگ در  یانهروقلمهای سازمان

 طرز حادی بهاروپا به درونسود و قدرت آمیز گیری  موفقیتپیکه  واقعیتاین ـیعنی  اورپایی

 یموازنهطریق تجارت و یا چپاول بستگی داشت.  به منابع خارج از اروپا از انحصاری رسیدست

 ،را تضمین کرد کوچک ییْروقلملحاظ به ی دارهای سرمایهسیاسی سازمان بقایقدرت نه تنها 

 ،هتر بر سر منابع مالیبزرگ یانهروقلمهای رقابت سازمان تضمین کرد که چنینکه همبل

سازد. در همان زمان،  مندقدرتکردند را کنترل میمنابع را  اینکه  ایداریهای سرمایهسازمان

به  هادولتطور پیوسته توسط نیاز ه این رقابت بهنزاع قدرت اروپایی تضمین کرد ک گرایی  برون

 اروپایی تجدید شود.ـبرونبه منابع  انحصاریرسی دست در کسبدیگر یک گرفتن ازپیشی

زیاد حدیدر واقع بهی قدرت بود. دارانهسرمایه بردراه مساعد  شدت به شرطدر ابتدا، ترکیب این دو 

معرفی بود.  2شدهزداییروقلمیک سازمان  حال تماماًدرعین کارگزارشترین بود که موفق مساعد

ارجاع  معنای دقیق کلمه به جمهوری جنوآ، بهانباشت مند  نظامی اولین چرخه عنوانبهایبریا جنوآـ

قدرت به و بود سیاسی متزلزل  لحاظبه ایهستی در طول این چرخهْکه  شهریـدولتدهد ـنمی

ی که طبقه دهدارجاع میای قارهفراهای تجاری و مالی که به شبکهبل. "محصور" کخیلی کوچ

طراز هم طورتا به قادر ساخت ،یافته بودجهانی سازمان دیاسپورای، که در یک را دار جنوآسرمایه

ان برای سرمایه را به رانحکماین  یدوجانبهد و رقابت ان اروپا معامله کنرانکمحترین مندقدرتبا 

، دیاسپورای رت د. از این موضع قدتبدیل کن شی خودسرمایه ی گسترخودـ یموتوری پرقدرت برا

 3ان پرتغالرانحکمبا  غیررسمی پرسود معامالت سیاسیبسیار وارد روابط  ییجنوآ یهدارانسرمایه

 افروزانهـهای جنگان ایبریا تمامی فعالیترانحکم، روابطمن این یُشدند. به 4اطوری اسپانیاو امپر

گرفتند، عهده را به بود، گسترـبازار و امپراطوری جهانیک  دهی شکل که مستلزم سازانه،ـدولتو 

ها این فعالیت مالی و  تجاری لحاظ بهجنوآ بر روی تسهیل  دیاسپورای دارانسرمایه کهدرحالی

 هاکه از طریق روابطشان با امپراطوری اسپانیا نابود شدند، جنوآیی 5هافوگر. برخالف ص یافتندتخص 

 6نبرگر طور که ریچارد ا شان از این روابط بهره بردند. هماناز شرکای ایبریایی تربیشاحتماالً 

                                                           
1 Extroversion 
2 De-territorialized 
3 Portugal 
4 Spain 
5 Fugger 
6 Richard Ehrenberg 
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رت جهانی خود را در طول فیلیپ دوم بتواند سیاست قد ممکن کردکه یچیز»کند، اشاره می

«. با جنوآ بود مبادله هایمیدانگاهو  هاسوقکه بل ،نبود 1وسیتی پها ادامه بدهد معادن نقرهههد

یا اسپان» فرآینددارد، درطی این با افسوس بیان می 1617در سال  2طور که سوارز فیگوروهماناما، 

 [19] «بدیل شدند. هاجنوآیی هندیان و پرتغال به 

 

 روج آمستردامع

شدت به بردراهگیری یک پیبرای شرایط (، یی هلند)چرخه انباشت مند نظامی در دومین چرخه

 گمان،بی. ی اولاندازه که در چرخهآنه، اما نه بمساعد باقی ماندچنان ی قدرت همدارانهسرمایه

 یعروج هلندرار داد برای اروپا را علیه هم ق تر بزرگ رو قلمهای با دولتشدیدی که  منازعات

 ق ْدری راههمبهرا در اروپا  قدرت یموازنه 3پیمان صلح وستفالی 1648 سال د و درضروری بودن

 هایعملیات مقیاس فضایی  ندوانستت هایهلند مدر قرن هفده ،عالوهبهفراهم آورد.  یثبات نهاد

تنها بدین دلیل  راد و این کار ننبگسترا 6و اقیانوس هند 5اقیانوس اطلستا  4خود را از بالتیک

یک آمریکا را فتح کردند و ی قاره هاریاییایب در همان زمان که ندنجام داداعت سربهسادگی و به

انداز چشم وجود،احداث کردند. بااین [شرقی]7هنداقیانوس  سمتبهمستقیم  ییمسیر دریا

ایبریایی ایجاد شد  گستر ـجهان ی تمهیدات و ترفندهای فضایاروپا توسط  ای که درجغراسیاسی

یی جنوآ دیاسپورای طالع و بهروزی  ی قدرت که دارانهسرمایه بردراه ق سمی ازبرای آن  جایی برای

 محور ـنظام آمستردام هایهلند ،واقعدرنگذاشت.  را رقم زد، باقیشانزدهم  "طوالنی"در قرن 

مند نظامی که بنیان دومین چرخه ،را حقوق ویژهبا  های سهامی عام شرکت و تجاری باراندازهای

، و این امر نددبیرون کشی ی ایبریاییانهروقلمهای دریایی و زدن و تراشیدن امپراطوری، با قلمشد

یعنی با خودکفایی  داده بودند،انجام ن هاکه جنوآیی ندسرانجام رسانددادن کاری بهرا دقیقاً با انجام

 [20] .سازیـتدولو  افروزیـجنگدر 

                                                           
1 Potosi 
2 Suárez de Figueroa 
3 Peace of Westphalia 
4 Baltic 
5 Atlantic 
6 Indian Ocean 
7 East Indies 
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 یک امپراطوری  »از  موردآخرین  محورـنظام آمستردامکه این  ه استادعا کرد 1ویولت باربور

ی کرد و ]سرانجام[ رشتهیک شهر به اتکای خود آن را حفظ می که ... تجارت و اعتبار بود عیارتمام

های ویژگی یات متحدهوالکه جاییاز آن[ 21] «.آن توسط نیروهای یک دولت مدرن از هم گسست

، ترکیب کردعروج درحال ملی  هایدولتهای را با ویژگی زوالشهرهای روبهـدولت

که  معیاری و اما با هر مترمورد مناقشه است.  ،"مدرن دولت"عنوان یک به اششدنمحسوب

اریخی داری تسرمایهمتمایز بین دو عصر  ی عطفنقطه یی هلند، چرخهبر آن مُصر باشدنفر یک

 طرف دیگر. در و اقتصاد ملی انهروقلم دولت: عصر شهر در یک طرف و عصر شودنمودار می

 در اواخر قرن هجدهم، ،ی کل جهانبه قبضه آماسیده از موفقیت و گرایش در قلب اروپای

را برقرار کند. توزان کل ساختار شد تا قدری بزرگ میی مرکزی مسلط باید بهمنطقه

وتوانشان بود، گاه در اقتصادهای مجاور بودند که منشاء توشر فاقد تکیهشهرهایی که دیگ

ساختن توازن  برقرار یکه این وظیفه ]وظیفه گذشتمین؛ دیری کمابیش تنها ماندند

رفتند. گجای آنان را  انهروقلم هایدولت]نتیجتاً[  .دشمیشان خارج کل ساختار[ از عهده

[22] 

توزان »تا  «شدقدری بزرگ میبه»مرکزی باید  یهطقله بپردازیم که چرا منأبه این مسما باید بعداً 

 انهروقلم هایدولتکه ظهور  التفات ورزیمفعالً بگذارید به این نکته  «د.را برقرار کنکل ساختار 

داری و یهسرما زیادتر  بسیار رسوخدرهمداری، سرمایه گسترش تازپیش کارگزارانعنوان به

و  سرنوشت هرچندکهپدید آوردند.  ،اندهوجود داشت زمانآنتا چیزی که نسبت به ،راامپریالیسم 

 یسازانهـو امپراطوری افروزانهـهای جنگور کامل به فعالیتطداران جنوآیی بهسرمایه بهروزی 

. ورزیدمی امتناعاز این اقدامات کامالً  خود دیاسپوراشان بستگی داشت، ایبریایی شرکای

 مبادالت یواسطهبهاما  بخشیدند،دوام میدیگر را یک ییو امپریالیسم ایبریا ییداری جنوآایهسرم

 کهدرصورتیکرد. تا به انتها بازتولید می آغازرا از  شانجداگانهسازمانی  هایکه هویتای سیاسی

 هحدمت جدال و نزاعی که والیاتهشتاد سال  ؛وجود نداشت یی هلنددر چرخهین جدایشی چن

هویت یک داری هلند ، به سرمایهبرپاکردند برای استقالل علیه امپراطوری اسپانیا

، پیتر ه بودپایان رسیدبه جدالکه آن بعد از این احتبخشید.  پاییـدیر 2امپریالیستیـضدِّ

                                                           
1 Violet Barbour 
2 Anti-Imperialist 
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توصیف کند.  "وحشی حیوانات"در جنگلی از  "ایگربه" عنوانبهتوانست هلند را می 1دوالکورت

و یا  ها، خرسهاها، روباهشیرها، ببرها، گرگ»اروپا بودند:  یانهروقلم هایدولتوحشی  اتحیوان

برای  کهدرجاییو  شان است،ی فساد و تباهیشان مایهدیگری، که قدرت یدرنده حیوانهر 

باقی گربه یک گربه شبیه شیر است. اما هلند گربه بود و  «.افتنددام میبهد، اندیگران کمین کرده

چیزهای ی صلح و تجارت در زمانه»و « توانیم سرباز شویمنمیتاجریم ما که بالذات »ماند زیرا 

 [23] «تجارت. فروپاشیی جنگ و در زمانه آوردن توسط ما وجود دارد تادستزیادی برای به

رد تا بُفع میاز صلح ن تربیش ،فالیوست]پیمان[ انباشت، که واقعاً بعد از  نظام هلندی واقعیت،  در

در جهان  ،عالوهبهبود.  شدهبنانهادهی تجارت ایبریای فروپاشینگ و بر روی جقبلش از جنگ، 

 سازی  نابود ص رف خشونت برای در "ی هلندگربه"الجزایر اندونزی، اروپایی، مخصوصاً در مجمعـغیر

 "پایانبی" انباشت مساعدتر برایبسی یعرصه خلق منظوربه تولیدو  ی موجود تجارتعرصه

ی دوالکورت ، استعارههذامع. نداشت ییاروپا "یحیوانات درنده" کمی از   دست، ی هلندیسرمایه

 یْروقلملحاظبه داری تر اروپا و سرمایهبزرگ یانهروقلمهای دولتبین امپریالیسم  را تمایزی

. زیرا تشخیص باقی ماندابلق یی هلندکه در طول چرخه کشدتصویر میبهجمهوری هلند  کوچک  

که بر گسترش بل اشانهروقلم هایدامنهقدرت جمهوری هلند ابتدائاً نه براساس گسترش  بردراه

 بردهاینقاط قوت راهترکیب با استوار بود.  المللیبین یاعتبار نظامو  ی پولیسرمایه بر اشکنترل

که از آن طریق تنازعات  ایکلیدی ابزارهاینوان عبه ،بر پول و اعتبارهلند ، هاو ونیزی هاجنوآیی

. ند، اتکا داشتی هلندی تبدیل شدسرمایه ی گسترـاروپا به موتور خود یانهروقلم هایدولت میان

زمان و هم تحلیل بُردبههلند را  بردراهاین منازعات موفقیت  تشدید ان،مدر طول ز هرچندکه

که  دولت، ها و کردارهایدر روالداری و امپریالیسم سرمایه کامل امتزاج و تلفیق شرایط را برای 

 [24] فراهم کرد. ،داری ظهور کردسرمایه گسترشرهبر نوین  مثابهبه ناگزیر

 یبرودل این فحوای باید به ،پیدا کنیم امتزاج و تلفیقکه درک بهتری از دالیل این برای این

انباشت باید به طریقی در هماهنگی  نظاممسلط  نونکا یانهروقلمی مقیاس و اندازهگردیم که ازب

یکی از  پردازد که. خود برودل به این میشدمیبزرگ  نظام،فضایی  یمقیاس و اندازهبا افزایش 

 داشت نگهاش در وبال گردنهلند  یانهروقلمی کوچک اندازهمقیاس و چرا  ترین دالیلی کهاصلی

کند او ادعا می انباشت شد، کمبود ساختاری نیروی کار بود. یشوندهکانون نظام اروپایی  جهانی

 اجابت کند آزادکشتی باربری دریاهای عنوان به را توانست نقش خودصورتی میا درهلند تنه»که 

                                                           
1 Peter de la Court 
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 فقراین « .آورددست میبه زده]بخش[ اروپای مفلوک و عسرترا از  ترْ بیشضروری  که نیروی کار 

اما [ 25] «."کند پابر"اش را جمهوریساخت را قادر میهلند » بود که پاباقی جاهای ارو یو فاقه

تا منابع ثروت و قدرت هلند را از  آن برآمدنددرپیهای اروپایی، از حکومت فزونیروبهوقتی تعداد 

، رقابت بر های خودشان کنند گسترهدرونی   و امپریالیسمْ  1گراییاز تجارت این یا آن ق سمطریق 

به مانع غیرقابل عبوری شد. بدل ی جمهوری هلند نیروی کار اروپا شدت گرفت و اندازه سر منابع

 دارد:بیان می 2رینوساستاوُطور که همان

خصوص در تجارت و دریانوردی، بهزیاد های دریایی بسیار، افزایش ، جنگ1740از سال 

زیاد و متعاقب  ضای تقا وکشورهای بسیاری که این امور پیش از این مورد توجه نبودند، 

ی این رضههای جنگی و هم تجاری، ع پیوسته برای دریانوردان قابل، هم برای کشتی

که در کشور خودمان که پیش  طوریبه ،کاهش دادای طرز قابل مالحظهبهدریانوردان را 

 تعداد مناسبی ازای پیدا کردن اکنون برای هر کشتی در آن فراوان بودند،ملوانان از این 

 [26است. ] راههم ی بسیاربا دشواری  و هزینه اش ،ریدستان مناسب برای ناوب 

فقط  ،رقابت کند هانشینهمستعمر استقرار در ترْبزرگ یانهروقلم هایدولتتوانست با هلند نمی

مریکای موجود بودند. در نتیجه، در آ هدفبه این دلیل ساده که هلندیان بسیار کمی برای این 

 گرصنعتاقشار ، کشاورزان و مندتجار ثروتی نشین و تقریبًا همهاغلب جمعیت مستعمره شمالی

فروش و  مصنوعات و کاالهای تولیدی  منابع بریتانیایی بهی بریتانیایی داشتند که ریشه ورْ و پیشه

ن بنادر انگلستا ،در نتیجهعادت داشتند.  بریتانیایی کارهایالعملاز طریق نمایندگان و حق

عالوه، هبو سپس از آنان جلو زدند.  آغاز کردندرا کشیدن باراندازهای تجاری هلند چالشبه

تجارت مشترک ثیر أبودند، صنایع انگلیسی تحت ت پژمردنکه صنایع هلندی در حال درحالی

موفقیت بریتانیا در [ 27]گسترش یافتند. سرعت بهدولت  یحمایت فزایندهاقیانوس اطلس و 

کم سهم داخلی، کم صنعتیو هم در گسترش  ماوراء بحارذاشتن هلند، هم در تجارت پشت سر گ

تجاری هلند آمد از جانب  تفوق. اما مرگی که به سراغ داد کاهش تجاری را باراندازی از آمستردام 

که از آغاز  هر آن چیزیاختالل و شکاف متعاقب  ی بالتیک و به حوزه گراییتجارت بخشی وسعت

  [ 28بود، وزیدن گرفت. ]داری هلند سرمایه "مادرت تجار"

                                                           
1 Mercantilism 
2 Stavorinus 
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 لندن سیادت

پایان سرمایه و قدرت از طریق عنوان رهبر نوین انباشت بیبه پادشاهی متحدهبود که  بافتاردر این 

 یی دهههادر سال ،که لندنوقتیداری و امپریالیسم سربرآورد. کامل سرمایه امتزاج و تلفیق

پادشاهی گرفت، ها ی دولتشوندهجهانی نظام اروپایی  مالی  کانونعنوان ا بهجای آمستردام ر 1780

لحاظ، . بدینشدی متحرک برای سرمایهی دولتـبیناهای ع رقابتف  ترین منتلیاصبدل به  متحده

از شانزدهم آغ "طوالنی"در قرن  هاای بود که با جنوآییداریرمایهوارث سنت س پادشاهی متحده

از لحاظی  لیکنیافت.  یتربیشی هفدهم توسعه "طوالنی"در قرن  هاتوسط هلندیشد و سپس 

سنتی بود ـ هاجنوآیی ایبریایی   رکایوارث سنت امپریالیستی شُچنین هم پادشاهی متحدهدیگر، 

طور هتنها ب ،[ وستفالیپیمان] درقدرت اروپا  یموازنه تثبیتهلند و  "ضدامپریالیسم"که توسط 

 [29] معکوس شده بود.ئی موقت و جز

و  تمهیدات راهبه همی پایانانباشت بی، داری و امپریالیسمسرمایه یویژه تلفیق و امتزاجاین 

تفاوت داشت.  یی هلندچرخه، با کلیدی هووج درکه  تدارک دیدرا  ایو سازمانی فضایی ترفندهای

دارای واقع هب تثبیت شد، هلند متزعاتحت  در وستفالیکه  هاییدولت نظام، جغراسیاسی لحاظبه

. مرکزی حاکمیتاز طریق غیاب  ،ترعبارت دقیق، بهبود (1کآنارشی) طلبومرجی هرجمشخصه

بریتانیا بازسازی شد،  زعامتتحت  2های ناپلئونیکه پس از جنگ ایدولتیـبینا نظام برعکس،

بریتانیا  قدرتبه ابزار غیررسمی  ،برای مدتیحداقل یی، قدرت اروپا یموازنهچیزی بود که، طی آن 

هایی قدم هاها]ی گوناگون[، بریتانیاییقدرت طی جنگ یموازنه در قتفو تغییر شکل داد. با کسب 

 بهبخشی اطمینانبازکه ماند. درحالیباقی می یدشان[ در قتفو برداشتند تا مطمئن شوند که این ]

ی قدرت موازنه از خاللکه افته ذیل اتحاد مقدسی یسازمان ای اروپای قاره 3یمطلقه هایحکومت

 "4اروپا هماهنگی" یشدهتأسیستازگیبه]نهاد[  درنظر شور و تبادلتنها از طریق کند، تغییر می

 هابریتانیایی. در اروپا، ایجاد کردند هاآنقدرت در برابر  تعادلی دو وزنه هابریتانیایی، دادرخ می

از  گیرمهای بزرگ گنجانده شود، در بین قدرت نیزخورده ی شکستنسهخواست کردند که فرادر

آمریکا،  یقاره در قرار دادن کنترل شود، و آن را کسب کردند. دومی رده هایقدرتدر ع داد  طریق 

ی استعماری، با اصرار بر اصل سلطهبازگردادن  برایاتحاد مقدس  هایبا طرح هابریتانیایی

                                                           
1 Anarchic 
2 Napoleonic Wars 
3 Absolutist 
4 Concert of Europe 
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داری از این اصل، مخالفت بجانبرای  ایاالت متحدهدعوت از با  و  2آمریکای التیندر  1مداخلهـعدم

نباید در امورات  این ایده که اروپایعنی معروف شد ـ 3چیزی که بعدها به دکترین مونرو کردند؛

 [30]ابتدائاً یک سیاست بریتانیایی بود.  ـآمریکا دخالت کند

قدرت  "یدرآمدهموازنهبه"و فظ و تحکیم ساختار چندپاره بر حاش مبنیمنافع ملی گیری  پیبا 

اش در جهانی ناپذیراجتنابداد که قدرت  پروبالرا  فهم و بینشای، بریتانیا این در اروپای قاره

منافع هم متحدین سابق، هم و  سابق منافع دشمنانهم  شود ـی استفاده میجهت منافع عموم

فهم و بینش از سوی بریتانیا های قدیمی اروپا. این سلطنتهم و  ی آمریکاهای جدید قارهجمهوری

 5قوانین دریانوردیلغو و  1846 سال در 4غالتلغو قوانین  تجارتش، که به یجانبهبا آزادسازی یک

پس از آن، نزدیک به یک سوم صادرات  تمام بیست سال تحکیم شد. در منتهی شد، 1849 سال در

، بریتانیادرصد از کل صادرات و واردات  25با قریب به  ایاالت متحدهت ـرفدنیا به بریتانیا  باقی

صادرات و واردات را  دیگر  درصد  25کشورهای اروپایی نیز و ، بود تجاری آن شریک ترینبزرگ

 ارزان کردهای حیاتی را های داخلی عرضه. از طریق این سیاست، بریتانیا هزینهدراختیار داشتند

بخرند. بریتانیا اش را صنعتی هایفرآوردهپرداختی فراهم آورد تا  طُرُقی سایر کشورها زمان براو هم

د و دولتی را میدان داـکاری بیناتجاری خود کشاند، هم 6جهان غرب را به مدار تربیشچنین هم

 ضمانت کرد. اشانهروقلمماوراء بحارش و امپراطوری تجارت ی اندک را برای حفاظت هایهزینه

[31] 

داشت.  ایریشهتفاوت  اشانباشت بریتانیا با سلف هلندی ـمحور متحده  نظام پادشاهی، لحاظازاین

کرد. بارانداز کانونی را بازی نقش  تازْداری  پیشدولت سرمایه شهری مادرهای روقلم، نظامدر هر دو 

رایی تعر ضی  فرانسه و گتجارتتوسط  ،غالب شد یهلند نظامکه ی کوتاهی پس از آناما در فاصله

ترین دوران صلح بریتانیا توانست خود را طی طوالنی نظامچالش کشیده شد. برعکس، بریتانیا به

بریتانیا بر  قتفو کند.  تحکیم تربیشـ (1815-1914) پوالنیصلح  "صد سال"ـدر تاریخ اروپا، 

صلح این شرایط باعث تقویت  تجارت جهانی، متقابالًدر  ]اش[قدرت و مرکزیت ی اروپاییموازنه

، چالش کشیدن برتری تجاری بریتانیابه هایقابلیترا برای کسب  دولتیبودند. اولی شانس هر 
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کاهش داد.  ـچالش کشیدپس از ]پیمان[ وستفالی بهرا  یهمان روشی که بریتانیا برتری هلندبه

که منافع ، "زندانی ساخت" جهانی کار قسیمترا در  انهروقلمهای دولتاز  رشدیروبه کمیتدومی 

 ترعمومیقدر این منافع ههر چبخشید. ـمحور قوت میمتحده  نظام پادشاهیحفظ این هریک را در 

 ی قدرت جهت جلوگیری از ظهور وموازنه کاری دستقراردادن و دستبرای بریتانیا آلتشدند، 

 تر شد. اش آسانبرتری تجاری هایی برایبروز چالش

مرکز که درحالی. بود یو هلند ییبریتانیا ی بین نظامبه تفاوت سوم قویاً متکیرکیب شرایط این ت

 یکارخانه"]بریتانیا[  ؛بریتانیا صنعتی هم بود مرکز باراندازی تجاری بود،  ی اساساًهلند 1باراندازی 

فقط در طی اروپا بود. اما  یصنعت هاییکی از کانونمدت طوالنی  برای]بود[. انگلیس  "2جهان

خالل حکومتی در انگلیس و مخارج عظیم  باراندازی  تجاری قرن هجدهم بود که گسترش 

 ملی تبدیل کرد. عظمت جهتر به ابزاری مؤث صنعتی بریتانیا را هایتواناییهای ناپلئونی، جنگ

ی عطف قطعی را موجب شد. به قول ]ویلیام[ های ناپلئونی نقطهطور خاص، جنگ[ به32]

 :3لنیمک

زمان صلح ایجاد  هایرا با ظرفیتی بیش از نیاز رسیپیشصنعت فوالد  حکومتتقاضای 

این امر  گر آن بود. اما،نمایان 1816-20های کرد، امری که رکود پس از جنگ در سال

کردن مصارف نوین برای در صاحبان صنایع فوالد برای پیدا  العادهبا ایجاد انگیزش فوق

 یطبودند، شرا قادر به تولید شانمقیاسـهای جدید و بزرگکوره کهی ترارزان تمحصوال

صاد بریتانیا تا جایی پیش ی نظامی از اقتهاتقاضا ،در نتیجهمهیا کرد.  آتیرا برای رشد 

مهمی نظیر  هایآورینوع شدن  ساختن  ارتقای موتورهای بخار، موجبرفت که با ممکن

محرک  زمان بدون در زمان و تحت شرایطی که  ،های فوالدیآهن و کشتیخطوط راه

انقالب صنعتی را فازهای بعدی  داشتند،وجود نمی سادگیبهتولید فوالد  جنگ برای

 [33شکل دهد. ]

پیش  متعاملی واحداقتصاد سوی بخار جهان را بههای آهن و کشتیوزدهم خطوط راهندر طی قرن 

آهن در راه یمشابهی از شبکه یهیچ نمونه، 1848 سال . درازاین وجود نداشتراندند که تا پیش
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بعدی: در طول سی سال  کند کهاشاره می 1. اریک هابسباموجود نداشت بریتانیابیرون 

هم وصل شوند که هیچ بهکه توسط وسایط ارتباطی  ]شروع کردند[ترین جاهای جهان افتادهدور»

تر مهمو  شمار افرادکاال و ت عظیمی از کمی ونقل  لحاظ نظم، ظرفیت حملازاین بهپیش ایسابقه

با  جهانیشکل گرفت، تجارت  اتونقل و ارتباطحمل نظاموقتی این « سرعت نداشت. از همهْ

، حجم تجارت 1870 یدهه تا اواسط 1840 یدهه . از اواسطگسترش یافتای سابقهبی هاینرخ

بین بریتانیا و  مبادالتکه ارزش حالیربیش از چهار برابر شد، داروپایی  یعمده دُو لدریایی بین 

شش برابر شد.  اقیانوسیه ]استرالیا و زالند نو[ تقریباً ، آمریکای التین، هند و 2عثمانیامپراطوری 

ناگزیر تشدید کرد. اما در را  دولتیـبینارقابت ها و چشمیهموچشم جهانیاین گسترش تجارت 

از امکانات  کمک گرفتن و برداشتبریتانیا و  باراندازی  مرکزهای میانی قرن، مزیت آویختن به دهه

 پوشی از آن نبود.حاضر به چشمخواستار و  ایاروپایی دولتقدری زیاد بود که هیچ و منابعش به 

[34]  

کاماًل بازرگانی بود،  نظامی وارههمهفدهم، که ـقرن هلندی   جهانی ـتجارت نظامبرخالف بنابراین 

 ونقلحمل مکانیزه و ای از تولیدتنیدههمدر نظام نوزدهمـقرن بریتانیایی هانی جـتجارت نظام

بود  این نظامترین منتفع و هم اصلی نظاماین  دهسازمانترین اصلیبریتانیا هم . مکانیزه هم، شد

که  طور. هماندادانجام میی مرکزی را کنندهو تنظیم 3تهاتردفترـی دوگانه کردعملکه در آن 

 []بودنْ ی جهانکارخانه عنوانبهاز نقش بریتانیا  [تهاتری مرکزی ]بودنْـدفتر کردنقش و عمل

 []بودن  تازساز  پیشـنیز از نقش امپراطوری []بودنْ کنندهتنظیم کردنقش و عملناپذیر بود، جدایی

دوالکورت، ]باید گفت که[  یبا بازگشت به استعارهدر جهان غیراروپایی جداناپذیر بود. بریتانیا 

بود و باقی ماند  ایانهروقلم "یحیوان درنده"بود و باقی ماند، بریتانیا  "گربه"برخالف هلند که 

طور که . همانبرانگیخت انهروقلمبه گسترش تنها اشتهایش را  یدارش به سرمایهاشدنکه تبدیل

هلند  ازملی خود را  دیونامکان را داد تا هند، به بریتانیا این  چپاول و غارتقبالً اشاره شد، 

، این امر لذا. آغاز نمایدهای ناپلئونی را تقریباً بدون نیاز به قرض خارجی بازخرید کند و جنگ

تسهیل کرد، چیزی که  1792-1815 هایسال دررا افزایش شش برابری مخارج عمومی بریتانیا 

. دادنسبت میانقالب صنعتی  کاالیـایهفاز سرمدهی به محوری در شکل نقشیبه آن نیل مک
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 ، که به ستونرا آسیای جنوبیدر  انهروقلمفتوحات یک امپراطوری تر از آن، این امر روند مهم

 .جریان انداختبه بدل شد،بریتانیا  جهانیاصلی قدرت 

باید  جا، من فقطدر این[ 35]. ه استشرح داده شد جزئیاتدیگر با  یدر جای فرآینداین  انکشاف

 1شناختیی قدرت بریتانیا بپردازم، یکی جمعیتگستردهی آن با بازتولید ی اصلی رابطهبه دو جنبه

 لحاظتجاری و هم به لحاظد قدرت جهانی بریتانیا را هم بهبع جمعیتی عظیم هناو دیگری مالی. من

نساجی اروپا به صنایع رقبای مهم از قهراً لحاظ تجاری، کارگران هندی نظامی تقویت کرد. به

منابع لحاظ نظامی، بهشدند.  دگرگونارزان و مواد خام ارزان برای اروپا  غذایمهم  تولیدکنندگان

طور کامل توسط هکه ب ندمان داده شدزسا اروپاییـسبکبهدر یک ارتش استعماری  انسانی هندی

 ای ازری  طوالنیدر س شد و در سرتاسر قرن نوزدهم مین مالی میتأ دهندگان هندیمالیات

گذاری غربی سرمایههای آسیا و آفریقا را به روی تجارت و هایی که طی آن بریتانیا دروازهجنگ

ی، تحمیل هند پول رایج زدایی ازمالی، ارزشی لحاظ جنبهشد. بهمیکارگرفتهکرد، بهباز می

یغما بهامتیاز ]و موهبت[  هایهزینه ساخته شده بود تاکه طبق آن هند ننگین ـ های داخلیهزینه

، خارجی هند بر ذخایر ارز بانک انگلستانتسلط و ـ رفتن و استثمار شدن توسط بریتانیا را بپردازد

تجاری بریتانیا و مالی و سروری  برتری  "اتکای[ی نقطهی ]و پاشنه"با هم هند را به  گیهمهها این

 [36]تبدیل کرد. 

 

 افول بریتانیایی

با  تمهید و ترفند فضایی  یک سرمایه و قدرت در "پایان بی"انباشت  بریتانیا زعامتحت ترو، از این

همان ایبریایی و هلندی، مندرج شد. اما دقیقاً بهـهای جنوآییاز چرخه تری بزرگمقیاس و دامنه

ای ه. همانند چرخهمنجر و منتهی شد ترعظیم ی بسیانباشت سرمایهدلیل، ناگزیر به یک اضافه

شدن از تشدید رقابتی که و متمع موقعیت برای منتفع بهترین در ابتدا در متصدی کانون پیشین، 

 عصر طالیی هرچندکه. گسترش مالی بود قرار داشتمادی به  گسترشی تغییر فاز از دهندهنشان

بار یکای که دولتیـمنازعات بیناای بر تشدید مقدمه که از پی آمد چیزی نبود جز 2ایادواردی

اواخر  هایشکل با انقالبهم "یانقالب"کرد.  انقالبیداری جهانی را دیگر جغرافیای تاریخی سرمایه

 زعامتتحت  ملیـنخستینهای الگوید بر سر دولتاز نبر مو اوایل قرن نوزده مقرن هجده
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نوبت خود م، قرن بیست اول ینیمه "انقالب" در نظیر والیات متحده، حذف شده بود. ،داریسرمایه

ی تنیدهی درهمهامجموعهکه مگر آن شدندحذف می نبردباید از  بود که ملی هایدولت

 کردند.میکنترل  را ایدر ابعاد قاره اینظامیـیصنعتـکشاورزی

 ]شووینیسم[ 3پرستیخاکو  2گرینظامیناامنی جدید برتانیا و »کند که اشاره می 1ندرو گمبلا 

ناگهان مملو از رسید جهان بهر میکه به نظاواخر قرن نوزدهم( به دلیل ایناش )تا فزاینده

نیروی و  ]طبیعی[ منابع لحاظبه که ایمادرشهریهای پایگاه آن ؛عروج کرد شدصنعتی  هایقدرت

شدن سریع [ صنعتی37]« .بودنداز بریتانیا  ترمندقدرتبسی طور بالقوه انسانی و تولید صنعتی به

بود، زیرا شرایط را برای  برآشوبندهبرای بریتانیا  یطور خاصبه 1870سال  پس از حدواآلمان 

 ای]اروپای[ قاره بر سروری آماده و پذیرای اشتیاقکه فراهم آورد یک قدرت ارضی در اروپا  خیزش

در . در طول جنگ اول جهانی، بریتانیا و متحدانش بودبریتانیا  مهتری  دریایی چالش کشیدنبه و

خود را  ی ماوراء بحارانهروقلم امپراطوری وسعت و بریتانیا حتا ندموفق شدحصور کردن آلمان م

یتانیا را برای سیاسی ظرفیت برـهای نظامیهای مالی این موفقیتافزایش داد. اما هزینه

 داری نابود کرد.جهان سرمایه کانون داشتننگهدردست

در بازار اعتبار  وامـیکنندهفراهمدار و بانکترین مهمنوان عبه نقش خود بهبریتانیا  در طول جنگْ

روسیه، ایتالیا و فرانسه حفظ کرد. این  های تضمینی بهبا وام کهبل شجهانی نه فقط برای خود

یک تفاوت  هرچندکهبود.  "ائتالفدار بانک"عنوان م بهدر قرن هجدهکردش عملشبیه  کردعمل

یی غذامواد و  تسلیحات یکنندهایاالت متحده، که تأمینی عظیم با مهم وجود داشت: کسری تجار

کاالهای بود اما در عوضش به  ]در طول جنگ جهانی اول[ متفقین برای دها دالررمیلیا به ارزش

هیچ کدام  بریتانیا، عظیم دالری هایه انتقال طال و نه فروش گ روین»اندکی نیاز داشت. 

ند، تنها قرض گرفتن از بازارهای پولی نیویورک و شیکاگو برای توانست این شکاف را پر کنمی

داشت وقتی اعتبار بریتانیا [ 38]« عالج کار بود. ،آمریکایی سالح به دالر کنندگانتأمینپرداخت به 

 ]ی جنگ[موازنهو  به درون معرکه افکنداش را وزن اقتصادی و نظامی ایاالت متحدهکشید، میه ت 

بریتانیا خارج شد  یدطور قاطع از به اروپاییقدرت  موازنهکرد. تسلط بر  کجش را به نفع مقروضان

دیگر قادر به تامین  4انگلیس یتنگهکه بودنی ایجزیره. در ید اختیار ایاالت متحده قرار گرفتو 
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وسایط ی در زمینه ها و ابداعاتنوآوری کهجاییآنتر، از . از آن مهم، اقیانوس اطلس بودآن نبود

 لحاظبه، دورافتادگی آمریکا دیگر فضایی تداوم بخشیدموانع به غلبه بر ونقل و ارتباطات حمل

ی[ اقیانوس آرام ]منطقه کهموازات آندر واقع،  به»شد. ضعف یتر نقطهکمتجاری و نظامی 

شد  کانونیآمریکا  جایگاهاقیانوس اطلس ظهور کرد، ی[ ]منطقهتجاری رقیب  یناحیهعنوان به

 [39« ]به هر دو اقیانوس بزرگ جهان.نامحدود رسی با دست ایقارهای در ابعادـجزیرهـ

 

 واشینگتن استیالی

فضایی  گیری بود. این قاره محصول ها بود که در حال شکلمدت "ایقارهی در ابعادـجزیره"این 

 ایاالت متحدهْکه از خالل آن بود  انهروقلم تصرفو و ضبط  مصادرهدرازای یک قرن، ، بهفرآیند 

ونقل اما تنها انقالب حمل [40]کرده بود. "1سازیدرونی"امپریالیسم را از همان ابتدای تاریخش 

ی یک مجموعهی دوم قرن نوزدهم بود که آن را به سازی جنگ در نیمهو صنعتی

ا تبدیل کرد. جهت نسبت به اروپقاطع  بردی  راه و رقابتی مزیتبا  نظامی  ـصنعتیـکشاورزی

تری بزرگمنابع گستر  بریتانیا دارای ـی جهانانهروقلمامپراطوری اطمینان باید یادآوری کرد که 

های پهنهضعیف  انسجامپراکندگی جهانی و تفر ق و حال، . با اینبوداز ایاالت متحده  حتا

ی انهروقلمهای نیرومند  با هم  پهنه انسجامای و در تقابل با تمرکز منطقهبا هم ـ بریتانیا یمستعمرات

 هایدولت فضایی  پیکربندی  ـ یک تفاوت حاد ایاالت متحده، چه از نظر سیاسی و چه اقتصادی

طور بیستم بود. همان "طوالنی"نوزدهم و قرن  "طوالنی"قرن  در ترتیببهتاز، پیش داریسرمایه

در  اساسی یعنصر برسازندهبریتانیا باعد[ ]و مت بُرددورـاشاره شد، امپراطوری  ترپیشکه 

که رقابت محض اینمحور بود. اما بهـمتحده  پادشاهیانباشت  نظام استحکامو  گیریشکل

جنگ شدت  سازی ونقل و صنعتیانقالب حمل تحت تأثیر "2فضای حیاتی"بر سر  دولتیبیناـ

متصرفات و و  گرفتباال  ماوراء بحارهای پهنهبریتانیا و  شهرمادری حفاظت از هاگرفت، هزینه

. بدل گشت ی نقمتوبال گردن و مایهبه  ی نعمتموهبت و مایهاز  اشانهامپراطور مستعمرات  

ای، ابعاد قاره، ی مذکورهمین دو پدیدهوجودآمده از طریق بر موانع فضایی  بهچیرگی زمان، هم
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 ایاالت متحدهبرای را قیانوس مهم جهان رسی مستقیم به دو او دست ای بودنجزیره، وجوریجمع

 [41] .دولتی  تشدیدشونده کردـبینا در نبرد قدرت بردی قاطعیهای راهمزیت بدل به

قرن نوزدهم و ای خاتمه یافت که در از راه رسیدن  جهان دوقطبی با آور نیست که این نبردتعجب

نظام به  نظاماز یک "اکنون  ... المللینظم بین»: دیده شده بودکر ات پیشاوایل قرن بیستم به

]در نظم  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستیو  ایاالت متحدهتنها  .حرکت کرد "دیگری

[ 42]« برتر بود. حسابی ییْ آمریکا "ابرقدرت"... و از بین این دو،  مدندآحساب میالمللی[ بهبین

آمریکایی در جنگ جهانی دوم رهبران  کرده است،تاکید  1کورمیکطور که توماس مکهمان

 جغراسیاسی بنیانایجاد  جهتکه بل ،شانشکستن دشمناننه فقط برای درهم»شرکت کردند 

این  در تعقیب «کنند.اش میسازندش و هم رهبریکه آنان هم می اییبرای نظم جهانی پساجنگ

کننده بود. پلئونی کمکهای نابریتانیا در طول جنگ سوابقبلندپروازانه، آگاهی از  و پایان هدف

 ویژه،به

میدان اصلی ]جنگ[ اروپایی وارد شد که جنگ به مراحل پایانی و بریتانیا تنها زمانی به 

برای بازداشتن هر قدرت . حضور نظامی مستقیم بریتانیا شده بودنزدیک  اشکنندهتعیین

ی، عمل کرد و اای دیگری از تالش برای گرفتن جای فرانسه در ساختار قدرت قارهقاره

باالداشتن در مذاکرات صلح را تقویت کرد. در ی بریتانیا برای دستمشروعیت مطالبه

به جنگ جهانی دوم  یکنندهدر فاز پایانی و تعیین تنها ایاالت متحدهمشابه،  الگویی

، و 1944رد، اشغال فرانسه در ژوئن ورلُعملیات اُمیدان اصلی ]جنگ[ اروپایی وارد شد. 

ها ی روسهای بالقوهبلندپروازی یمشابهطرز داخل آلمان، بهبه شرق سمتبهاش پیشروی

 تضمین و تثبیتصلح  [مذاکرات]میز صدر و جایگاه آمریکا را بر  را مهار کرددر غرب 

 [43] کرد.

قدرت در  موازنهبر  ، مهتری ی گذارکه در هر دو دوره نمایاندرا بازمی این واقعیتاین تشابهات 

 ترفند و تمهیدبود. اما  حیاتی  درحال  عروجهژمونیک   دولت سازی  مندقدرت، برای دولتیبیناـ نظام

ایاالت متحده  تحت هژمونی داشت سرمایه و قدرت که  "پایانبی"انباشت  فضایی و سازمانی

 ی ازباید جغرافیای تاریخی جدید آنتوانست مانند بریتانیا باشد. برعکس، آمد نمیمیوجود به

قرن  فضایی   تمهید و ترفندبازگشت ویرانی و انهدام غیرقابلکه از  نمایاندبازمیداری را رمایهس
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و  ذات و سرشتگیری، اکنون باید بر روی نتیجه یمنزلهبه. نوزدهمی  بریتانیایی ظهور کرده بود

در ابتدای ه شد مطرح کید کنم و برای این سوألأت ایاالت متحده فضایی   ندو ترف تمهید تضادهای

تحت  ایاالت متحدههژمونی  احداثدر « مرگ حدِّترساندن مردم آمریکا تا سر»که چرا  ،نوشتاراین 

هژمونی آن کرد ولی اکنون سبب پایان بخشیدن به  معجزه ترومن جمهوری هری[]ریاست 

 [44] .هایی بجویم ، پاسخشودمی

 

 نبود چنان هرگزکه  ایجهانی سه( دولت

 ور  کند که هر دُچاپ شد، استدالل می 1948در کتابش که نخستین بار در سال ، 1لودویگ دهیو

، های مستقلمحور  دولتاروپاـ نظام نزاع قدرت در اروپا شرایط را برای گسترش جغرافیایی  

ناپذیر در ساختار و جهش بازگشت دورتر به شرق و غرب تربیشجایگاه و محل قدرتْ  "مهاجرت"

 یموازنهکه  سازوکارهاییی مطالعاتش را در زمینه راهم آورد. در واقع، دهیوگسترش فنظام درحال

که ی ساختاربه »پرداختن عنوان به کرده بودندپنج قرن گذشته بازتولید تمام را در  ییقدرت اروپا

 ارایه کرد:« یک کالبدشکافیی نتیجهمثابه عبارتی به... بهحیاتش به پایان رسیده است

جدیدی از  های توازنوزنهتنها به این دلیل حفظ شد که  زمینمغربدر  قدرت یموازنه

درطلب  ی ی مقابله با نیروهاکفه دگرباره و دگرباره به هایی فراسوی سرحد اتشروقلم

 هایدر جالی وطنهایی که اروپا را ... در جنگ جهانی دوم نیروکشیده شدند  مهتری

 ...طقی که متعلق بدان بودند رجعت کردند منا سمتبه ترک کرده بودند ... متوالی

های ی قدرتطور کامل تحت سیطرهی کوچک بههادولت قدیمی  های متکثر نظام

... در نتیجه  فراخوانده شده بود اشمنظور یاریبهجوانی قرار گرفتند که  آسایغول

این اند. یزیدر حال فرور دند ...بو فراگرفتهی اروپا را که صحنه ایقدیمی هایچارچوب

ی برای دسته موقعیتی عنوانبهی خود را ی کوتاه از این نمایش اهمیت برجستهپرده

در حال استحاله در و دادن است گرانی، در نوع خودش قوی، درحال ازدستبازی

ها و قهرمانان چهرهجهانی نقش  غول. در هر دو صحنه، دو تر استای وسیعصحنهپیش

به شرایط  دگرباره و دگرباره هادولتاز  منقسمی نظام اند ...دار شدندرحال  عهدهرا  اصلی

جدید  گرایشبا و انقسام قدیمی اروپا به چندپارگی  گرایشد. اما نگردتغییر دائمی باز می
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گرایش این جریان تند  سیل و . وشدن استگذاشتهاتحاد و ادغام درحال  کناربه  یجهان

 [45] .گیردآرام نمی باشدنکرده  آزادی ما سیارهکه خود را در سرتاسر تا زمانی

 تربیشو تمرکز  "غول جهانی"که این سطور نوشته شد، فروپاشی یکی از دو قرن پس از این نیم

ها . اما مدتسازدمیگویانه را پیش اظهاراتاین  ایاالت متحده،در دستان جهانی توانایی نظامی 

 .فرانکلین دی ،اشاره کند« قدیمی اروپا به چندپارگی شگرای» اضمحاللکه دهیو به قبل از آن

« اتحادبه  یجدید جهان گرایش»ای باید له پرداخته بود که چه ساختار سیاسیروزو لت به این مسأ

ترین ها و جدیها، ضدانقالب، انقالبسی ساله های جهانیجنگ بر ،عقبرا تکوین دهد. با نظر به

جهانی فقط از طریق  1آشوب بر داری، او متقاعد شده بود کهمایهاقتصادی در تاریخ سر فروپاشی

بود که امنیت  ایده او این بینش توان چیره شد. مرکزمیسیاست جهانی  بنیادینبازسازماندهی 

اما برای »شود.  ا عمالالمللی توسط نهادهای بین کهباشد  ایاالت متحدهجهان باید منوط به قدرت 

، باید داشته باشدی جهان دیدهمردم رنجبرای  وسیعیایدئولوژیک  ذابیتجای که چنان برنامهآن

یک مشکوک و از مرموز و تر کم المللی بینپولی   نظامکه نسبت به یک  شدساطع میاز نهادی 

 [46« ]تر نتراشیده نخراشیده باشد.کم نظامی   هایپایگاهی اتحادهای نظامی یا مجموعه

صلح  بهجهانیان  برای میل اش، با جذابیتبودمی 2متحدهملل سازمان ید با جادر این کالبد کلیدی

ی بدون ارایه 3فرانتس شورمن مند.اشتیاق سخت ملل فقیر به استقالل و مآالً برابری با ملل ثروتو 

 یابد.میدرهای سیاسی این دیدگاه را انقالبی دلیلی داللت

ی دولت جهانی وجود انضمامی از ایده 4زی  سامندبار در تاریخ جهان، یک نهادبرای اولین

شد، هدایت می 6ملل مجمع قرن نوزدهمی  ضرورتاً با روح 5ی مللاتحادیهداشت. اگرچه 

ای در چیز انقالبیهیچ ... شدهای سیاسی آمریکایی هدایت میسازمان ملل واضحاً با ایده

وجود نداشت.  ش ایجاد کرد،ای امپراطوریواسطهبهکه بریتانیا  ایجهانیآن ق سم نظام 

، از بریتانیا در قرن هجدهم نشأت گرفتکه  ایبازار جهانی نظامچیزی انقالبی در مورد 

لیکن  ت حقیقی امپراطوری بریتانیا اقتصادی بود و نه سیاسی.عظم وجود داشت ...
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 بود ه. انقالب آمریکا ثابت کردمانده استباقیچنان ی سیاسی بود و هماسازمان ملل ایده

 ساخته شوند ...مردم  یشدهحسابتوانند از خالل اقدامات آگاهانه و می هاملتکه 

سازی ـحکومت فرآیندجسارت درک و اجرای آن را داشت تعمیم این  روزو لتکه چیزی

 [47] یک کل بود. مثابهبه جهان به

 .داشت 1مالیهـمالی هایهم اهداف اجتماعی و هم داللت  ]مدِّنظر[ بینش روزو لتدولت جهانی 

 جهانی بود. مقیاسدر  "ی نوینبرنامه"آگاهانه از  2نشا فک طرح و یک 

بزرگ باید برای رسیدن به امنیت  حکومتبود که یک  درکاین  ی نوینبرنامهی جوهره

 هزینه کردن  بعد از جنگ نیاز به  خرج کند. بنابراین امنیت  مندانهسخاوت ،رفتو پیش

آمده توسط جنگ وجودمنظور چیرگی بر آشوب  بهبهتوسط ایاالت متحده  بازانهودلدست

ایاالت متحده  را در داخلهای رفاه اجتماعی فقیر همان اثر برنامه کمک به ... ملل .دارد

در  شاندرگیرشدناز  ممانعتو  آشوبامنیت برای غلبه بر  هاامر بدان اینـ دارد

نظام درون ناپذیری بهتفکیکشکل ها بهحال، آنرعیندهد. دمیرا  بارتنوهای خشانقالب

چون ، همنظام عمومیبه  ورودشوند. این کشورها با شده کشیده میبازار جهانی  احیا

. کمک به بریتانیا و باقی شوندپذیر میمسئولیت ،در طول جنگ ییآمریکا هایاتحادیه

 3اطلساقیانوسماورایتجارت که  بخشدمیای اروپای غربی رشد اقتصادی را رونق تازه

. کندمیو بنابراین در طوالنی مدت به اقتصاد آمریکا کمک  کندتحریک و فعال میرا 

های بودجه مبالغ زیادی هزینه کرده بود که کسری ی،جنگاستمرار جهد  منظور بهآمریکا 

و غیرمنتظره بود.  آورحیرترشد اقتصادی شد. نتیجه، را باعث می هنگفتی

 [48شود. ]موجب میجهانی  مقیاسثیر مشابهی را در های پساجنگ تأردنکخرج

جمله اتحاد جماهیر که منروزو لت ـ« 4گرایی  جهانـت ک»که خ داد، اما تنها پس از آناین اتفاق ر

بایست برای منفعت و امنیت همگان در نظم میشوروی سوسیالیستی، از بین ملل فقیر جهان، 

که مهار قدرت شوروی را به ترومن تبدیل شد، « 5آزادگراییـجهان »به  شدـمیجدید ادغام 
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 گرایی []و آرمان 1گراییذهنیتبدیل کرد.  ایاالت متحدههژمونی  بخشاصل سازمانترین مهم

شد دید که از طریق آن میمی ایاصلیت جهانی را ابزار که نهادهای حکومروزو لت ـانقالبی 

 2یطلبانهگرایی اصالحبا واقع ـه شودتعمیم داد مثابه یک کل،به به جهان ی نوینبرنامه

ی منزلهبه را گیرعالمو قدرت نظامی  جهانی  ایگزین شد که کنترل آمریکا بر پوجانشینانش ج

 [49. ]ساختند مندنهادابزارهای اصلی هژمونی آمریکا 

گرایانه ]و ذهنیریکایی بسیار وکارهای آمو کسب ]ی آمریکا[به مذاق کنگره روزو لتی پروژه

از آن بود که ایاالت متحده آن را  ترناکآشوبتر و خیلی بزرگجایی بود. جهان  گرایانه[آرمان

از طریق  دهیکه این بازسازمانقرار بود  خصوص اگردهی کند، بهبازسازمان خود الگویمبتنی بر 

ها دیدگاهمجبور بود با  ایاالت متحدهدرون آن حکومت جهانی انجام شود که  یحکومت هایاندام

وکارهای کسباهالی و  ]ی آمریکا[یکسان سازش کند. کنگرهو منافع دوستان و دشمنان به

بسی  ،ی آمریکاسیاست خارجه ]و مادی[ ها و منافع مالیآمریکایی در محاسبات خود از هزینه

کنند. در  ارایهای را گرایانهواقعچنین طرح غیروسایل ضروری  انجام که از آن بودند  "ترعاقل"

چه را که آنترومن  بهآمد و کره پیش نمی ]جنگ[طور که قباًل هم اشاره شد، اگر همان ،واقع

بازتجهیز تسلیحاتی  حتا ،دادبدان نیاز داشت نمی «مرگ حدِّ ترساندن مردم آمریکا تا سر» برای

مین مالی بود، تأدر نظر گرفته شده 3شورای امنیت ملی 68سند  که در ایاالت متحده و اروپا

عظیم در خالل و بعد از جنگ کره رونق بازتجهیز تسلیحاتی  کره پیش آمد و  ]جنگ[. اما شدنمی

 و جهان بخشید.  ایاالت متحدهبه اقتصاد  ایالعادهفوق

کند، ر میباال رفتا کاری مسامحهبا  بانک مرکزی جهانْحکومت ایاالت متحده در مقام که جاییاز آن

که هر دو بین مخارج مستقیم نظامی در خارج ـخارجی و  هایحکومتکمک نظامی آمریکا به 

 طور ثابتی افزایش یافتندـبه 1973تا  1964 هایسال باره بیندوو  1958تا  1950های سال

یافتند. ای رشد سابقهبی هاینرخکه هر دو با  پمپاژ کردرا به تجارت و تولید جهانی  اینقدینگی

صلح  توافقای که با جنگ کره شروع شد و با ساله 23ی کورمیک، دورهاساس نظر مک[ بر50]

ترین و پررونق مستمرترین»یافت  اتمامکه تلویحاً به جنگ ویتنام پایان داد،  ،1973 سال پاریس در

 [51] «بود. یداری جهانی رشد اقتصادی در تاریخ سرمایهدوره

                                                           
1 Idealism 
2 Reformist Realism 
3 NSC-68 
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نامند. گرچه نرخ گسترش می "1داریعصر طالیی سرمایه"ها آن را خیلی ای است کهاین دوره

استثنایی بودند،  راستیبه ی پنجاه و شصت با استانداردهای تاریخیتجارت و تولید جهانی در دهه

]کتاب[ که طوریدانست. درست همانداری اولین عصر طالیی سرمایه توان آن راسختی میبه

اکتشافات عصر  ماواخر قرن نوزده ناظر بر تشابهکه  ،هابسبام "(1875-1848) یعصر سرمایه"

در صد سال پیش، عصر  "عصر سرمایه"چون هم [52] 3و گیرا بود. کنندهاست، خیره 2بزرگ

با احیای کردارها مالی انجامید که  گسترشی طوالنی ی پنجاه و شصت نیز به یک بازهطالیی دهه

یک قرن  علی در قیاس باچیز نوی حقیقی  احیای ف. اوج خود رسید های امپریالیستی بهو روال

به یک  خودتبدیل  از طریق افولبرای مقاومت در برابر  افول روبه، تالش قدرت هژمونیک  شپیش

ی شدت متفاوت، پروژهدیگر و تحت شرایطی به با وسایل ی، ادامهدولت جهانی است. این تالش 

 مادیتهرگز  روزو لت ی نوینبرنامهجهانی و ـبنیش ت کگرچه است.  روزو لتجهانی ـحکومت

ی سرمایه ترومن به گسترش عمده ی  و جنگ سرد شده، نظامیشدهکوچک یلیکن نسخه، نیافت

 ،تجربه آناکنون در تکرار  کارانهمحافظهنئوـی و قدرت ایاالت متحده منجر شد. پس چرا پروژه

 ،در دستان ایاالت متحده است یهای نظامی جهانتوانمندی تری ازبزرگ تمرکزتحت شرایطی که 

 خوردن است؟شکست درحال به شدت 

 

 4حفاظتمهای شکل

و  دهیسازمان لمکم  وجوهی های دولت به مثابهاز فعالیت 5چارلز تیلی پردازیمفهوم

لی ش بدهیم. تیای به این پرسدهد تا جواب سادهبه ما امکان می ،خشونت 6سازی  انحصاری

ی واسطهبه» رغم هر کار دیگری که ممکن است انجام دهند،به ،هاحکومت کند کهاستدالل می

« .شوندمیهای دیگر از سازمان است که بارزخشونت وسایل متمرکز  کردنبه انحصاری شانگرایش

                                                           
1 Golden Age of Capitalism 
2 Age of Great Discoveries 

داری را تا اواخر قرن ای دارد که در آن تاریخ تحلیلی سرمایهجلدیی چهار دار انگلیسی، یک دورهاریک هابزباوم، مورخ نام  3

(، عصر امپراطوری 1848-1875(، عصر سرمایه )1789-1848بیستم و فروپاشی شوروی به نگارش درآورده است: عصر انقالب )

مهدیان )دو جلد نخست(، اکبر های علیترتیب، با ترجمه(. تمامی این دوره، به1914-1991ها )(، عصر نهایت1914-1875)

 خوانان قرار دارد.رس فارسیناهید فروغان و حسن مرتضوی دردست
4 Protection 
5 Charles Tilly 
6 Monopolization 



 

107 

سازی، ـدولتحفاظت، میابد: می مادیتفعالیت  متفاوت از خالل چهار نوع  گرایشاین 

طور است. همان حکومتیهای فعالیت "محصول" متمایزترینحفاظت م .1استخراجو  افروزیـجنگ

 لحن،یک  با« .رساندگوش میمتقابل را به لحندو  "فاظتمح"ی کلمه»دهد که تیلی نشان می

در برابر خطرات مأوایی که  کندبه ذهن متبادر میرا  مندقدرتیک دوست بخش  تسلی نیت و توجه

که طی آن  کندبه ذهن متبادر میرا  گیریباجشیاد و  بار  شرارتدیگر تصویر  لحن با بیند.مهیا می

صورت به ،ای که خود قلدرصدمهبپردازند تا از  وخراجیباجکنند را مجبور می تاجرانقلدری با 

 کند در امان بمانند. میبدان تهدید  ،ضمنی یا علنی

 وابستهزیادی کند تا حدود در ذهن تداعی میا ر کدام معنا "حفاظتم"ی که کلمهاین

و  کندرا تولید میتهدید دارد. کسی که  هم خطر  عینی بودن و  واقعیبه ارزیابی ما از 

گیر است. کسی که در برابر باجشیاد و سازد، می یدر برابر آن پناه در ازای قیمتی، ،هم

واجد شرایط و  ،بروز خطر داردبر  اما کنترل کمی سازدمهیا میمورد نیاز را    خطر پناه

از رقبایش نباشد.  تربیشخصوص اگر قیمتش به صالحیت محافظ مشروع بودن است.

دزدان دله در گیران محلی و همباجشیادان و ارزان هم در برابر  ی مطمئن وکسی که پناه

 شان بهتر است. از همه کند،و چپاولگران خارجی تأمین می

 عنوانبهها ها خیلی وقتتوسط دولت تدارک محافظتکه  دهدتیلی ادامه می ین استاندارد،طبق ا

 شود.محسوب میگیری باجشیادی و 

در برابر آنان از شهروندشان محافظت معین  یک حکومتکه  اتیکه تهدیدتا جایی

یک  حکومتباشد،  حکومت های خود و یا حاصل فعالیت موهومیکنند چیزهایی می

جنگ  اتخودشان معمواًل تهدید هاحکومت کهجاییآن. از ن داده استرا سازما اخاذی

های که فعالیتجاییکنند و از آنحتا جعل میسازی، تحریک و یا خارجی را شبیه

را  شنسبت به زندگی شهروندان جاری اتترین تهدیدبزرگ هاحکومتی گرانهسرکوب

. البته یک کنندعمل می انگیرباج شیادان و در نقش هاحکومت، خیلی از کندایجاد می

 قداست و حرمت و ب ری از بدون  ،کلمه متعارف ان، در معنایگیرتفاوت وجود دارد: باج

 [53] .کنندعمل می هاحکومت

                                                           
1 Extraction 
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که به از آن تربیشقدرت ـکه مشروعیت صاحبان ستتیلی مدعی، 1کومبچاستینآرتور پیرو 

شود بستگی داشته باشد به پذیرش سایر صاحبان یهایی که قدرت رویشان اعمال مپذیرش آن

ی تربیشبا احتمال » مراجع قدرتکند که سایر تیلی اضافه می ،به این ادعا قدرت بستگی دارد.

را تحت کنترل  اساسینیروی  کهکنند یید میرا تأ ایشدهکشیدهچالشبهمرجع  آنتصمیمات 

به حفظ  تمایل]به دلیل[ که بل جویی،و تالفی تقامترس از ان]به دلیل[  صرفاً خود داشته باشد؛ نه 

خصوص اعتبار دعوی  یک دولت  به[ 54]« کند.می سفارش ی عام راسلطه ی که آنشرایط پایدار

سازی  با موفقیتش در انحصاری و میزان  دشواری  ممانعت از ]تحقق [ این دعوی برای تأمین حفاظت

چه داخل  حریفان،سازی یا خنثاحذف  متضمن امر د. اینیابابزارهای متمرکز خشونت افزایش می

. و از است( افروزیـ)جنگ هاآن پهنه( و چه خارج از سازیـدولت) اشانهروقلمهای پهنه

به منابع مالی و مادی نیاز دارند،  گیهمه ،افروزیـسازی و جنگـمحفاظت، دولت کهجاییآن

د. نکنمین میأرا ت منابع آن هاحکومت هاکه از طریق آن تاسهایی فعالیت متشکل از استخراج

تای دیگر را تقویت کالً سه»شوند،  ردهبُثر پیشلیت، اگر به طور مؤهر کدام از این چهار فعا

 [55« ]د.کنمی

 

 تغییر نقش آمریکا

 استخراجو  افروزیـجنگ، سازیـدولت، محافظتتولیدـهای بین فعالیت ا فزاییالگوی تیلی بر هم

کید تأ ملی طرازابزارهای متمرکز خشونت در سازی  در انحصاری حکومتیموفقیت  تضمیندر 

تالش که  ی حکومتیایاالت متحده، به منزلهدر مورد  الگو کاربست اینبرای دو شرط کند. می

است.  الزم کند، یدهی و انحصارسازمان گیرعالم طرازداشته تا ابزارهای متمرکز خشونت را در 

 مبهمرا  افروزانهـو جنگ سازانهـدولتهای بین فعالیت تمایزجهانی  دولتیک  گیریاوالً، شکل

اش است داشتمورد چشم یپهنهعنوان خواستار کل جهان به ،آیندهدولت جهانی   کهزیرا  ،کندمی

شایع توصیف  . لذاکندمیرا رد  ـدولتیدولتی و بیرونـهای درونپهنهبین  تمایز 2عمالً  در نتیجهو 

این  راه انداخته،از زمان پایان جنگ جهانی دوم  ایاالت متحدهفراوانی که  "هایجنگ"و متداول  

 "هاحکومت قداست و حرمت"جا که عالوه از آنبهو نه جنگ. اند انتظامی اقدامات ترْبیشاست که 

                                                           
1 Arthur Stinchcombe 
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ی ی در زمینهتربیشهای ا دشواریب آینده ی جهان دولتملی تعلق دارد،  هایدولتچنان به هم

 مواجه است.  "اخاذی"جای به "محفاظت مشروع"ی دهندهسازمان عنوانبهی خودش ارائه

 را توانیم شکست دولت بوش در تکرار دستاوردهای دولت ترومن، ما میداشت این شرایطبا ح س ب

ی هایش، پروژهی محدویتههم رغمعلیحفاظت مشروع درک کنیم. اخاذی و تفاوت بین  با معیار

توسط بسیاری از  موقع  اجرا گذاشتبهترومن ای که جهانیـی حکومتشده، نظامیشدهکوچک

این  حساب آمد.تعبیر گشت و به معهود، حفاظت مشروع معنوان بهملی  طرازاصحاب قدرت در 

بود تا  60و  50ی هاههدسرتاسر به سازمان ملل در  ایاالت متحده اتکایله تا حدی به دلیل مسأ

، قابل بودملی  مقیم طرازکه هنوز ،"هاحکومت قداست و حرمت"قل بخشی از الأ تضمین کند که

جنگ ی پروژهکه چرا ای دو دلیل اصلی. باشد ایاالت متحدهجهانی ـحکومتی های اطالق به فعالیت

 نهادین. تابودند  واقعی تربیش ،ی عنوان حفاظت مشروع بودشایسته ایاالت متحدهسرد 

رد ایاالت متحده پناه و مأوای مورد نیاز در برابر خطری فراهم کبه قول تیلی دلیل اول این بود که 

ترین اصلیاقتصادی و سیاسی، ایاالت متحده  لحاظبه هرچندکهوجود نیاورده بود. به خودش که

. ایاالت متحدهاروپا بود نه  دتشدی، مرکز این بودی اول قرن بیستم خشونت در نیمه تشدید متنفع  

ی دیگری اشاره در زمینه 1آرنو مایرطور که گاه نیاز داشت زیرا، هماناروپا به شدت به این پناه

فدا  یتربیشزه ااندهای بیها، خونها نسبت به آمریکاییاروپایی»کند، در هر دو جنگ جهانی می

ایاالت . نشأت گرفت ییاروپا از منازعات فدا کردن اما این [56« ]اند.کیفر دیده تربیشاند و کرده

یک محافظ مشروع  یمنزلهمنازعاتی بهچنان  به کاهش شانس قادر طرح  نظم جهانی  با  متحده

  حساب آمد.به

. کردارایه میبسیار پایینی  با قیمترا  یثرمحفاظت مؤ ایاالت متحدهدلیل دوم این بود که به 

که در  ی مازادیمین مالی تدارک محافظت در سطح جهانی را با سرمایهروزو لت و ترومن هر دو تأ

هیچ . کردنددر سطح جهانی انباشت شده بود، مطرح می آشوبدر طول سی سال  ایاالت متحده

 چنین طرحبا  آوردیهمبرای  ضروریمنابع  ،المللیسیس بینتأـدولتی، چه رسد به نهادهای تازه

مشکل اصلی برای دولت ترومن، پیدا کردن مشتری برای حفاظتی  ،اقع. در ونداشت قیمتیـارزان

مازاد  یگذاری سرمایهنبود، بلکه قانع کردن کنگره در این زمینه بود که سرمایه دادارایه میکه 

                                                           
1 Arno Mayer 
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. برای این هدف ملی بودمنافع  در ساحت واقعاًحفاظت در ابعاد جهانی مدر تولید  ایاالت متحده

 دانه تهدید کمونیسم را بزرگ جلوه داد.بود که ترومن هنرمن

 یدهه و اوایل 60ی در اواخر دهه هژمونی ایاالت متحده "یبحران هشداردهنده"این شرایط با 

 خودشبه آن اندازه که  ایاالت متحدهحفاظت مکه  بارز کردشروع به تغییر کرد. جنگ ویتنام  70

ایاالت های جهانی اول و دوم، د نیست. در جنگکرد و مشتریانش انتظار داشتند قابل اعتماادعا می

اعتبار، با این کشورها  انجام دهند؛ ازرا  زدوخورد واقعی تر بیشسایر کشورها متحده گذاشت که 

لحاظ مالی و نظامی بهدیگر را یکعالوه نشست و تماشا کرد که حمایت کرد؛ به تسلیحاتو  آذوقه

ای دیرهنگام اش مداخلهمطلوب برای منافع ملی یانتیجهک منظور اطمینان از یبهو  تحلیل ب رند؛

ایاالت برعکس، در ویتنام، ها ثروت و قدرت ایاالت متحده رشد کرده بود. و بدین موجب؛ کرد

 خصمانه، اظ سیاسی، فرهنگی و اجتماعیْ لحمحیطی بهدر  ،را زدوخورد واقعی تر بیشباید  متحده

 عنوان رقبای اقتصادی،، بهاشتریان اروپایی و شرق آسیاییمشکه داد، درحالیانجام میخودش 

در بازارهای مالی  ها راآمریکایی سود چندملیتی  های[ ]شرکتقدرتشان را افزایش دادند و 

نصیب حکومت ایاالت متحده را از درآمدهای مالیاتی  مورد نیاز مبرم بیو  انباشت کردند مرزیونبر

داد اعتبارش را ازدست  ق د رقدرتی نظامی  ایاالت متحدهاین شرایط، ی ترکیب در نتیجه گذاشتند.

ی ابزار اشاعه و وسیلهتبدیل به  متحده . از آن بدتر، سازمان مللفروپاشیددالر و استاندارد طالـ

کمی را برای ا عمال جهان سوم شد که مشروعیت  هایخواهیشکایات و تظلمبرای  نشر

 .کردایجاد می ی ایاالت متحدهجهانـحکومت

را  اخاذیحفاظت مشروع به  تغییر از 1ریگان]دونالد[ ، دولت شوندهتعمیق بعد از یک دهه بحران

 ایاالت متحدههژمونی برای عنوان منبع مشروعیت متحده به سازمان مللاز شروع کرد. دولت او 

محاظت ایاالت شتریان ترین میکی از وابستههم  اتفاقاً که ـژاپن را  دست کشید. او شروع کرد تا

رقابتش  وادار کند که ـی مازاد هم بودکنندگان سرمایهترین انباشتبود و هم یکی از سریع متحده

در )ابزاری که پیش از این  "داوطلبانه"های صادراتی محدودیت]ا عمال[ آمریکا را از طریق  با

ی بودجهمین مالی ا برای تأی مازادش رسرمایهکند و  مهار( سابقه نداشت المللیبینتجارت 

با  ی وحشتدر آتش موازنه دولت ویاستفاده کند.  ایاالت متحدهتجارت های کسریرشد و روبه

. و تعداد دمیدتسلیحاتی  یمسابقه یتشدید عمدهاز طریق  اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی
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ه بن الدن( اسام)از جمله مذهبی  1از قلدران محلی )از جمله صدام حسین( و بنیادگرایان متنوعی

 ایاالت متحده در نتیجه. گرفتخدمت بهشوروی قدرت کشورهای جهان سوم و  عقب راندنرا در 

 کرد خطراتیتولید  در همان زمانو  محفاظتش قیمتی را مطالبه کندبرای  کهکرد به این شروع 

 [ را طرح کند.هادر برابر آن] محافظتکه بعداً 

شوروی باعث شد تا این توهم به جورج بوش قدرت تضعیف جهان سوم و  موفقیت دولت ریگان در

که  ای ترتیب یابندگونهبه دنتوانمیایاالت متحده  "یهاامپراطوری پایگاه"دست دهد که  2پدر

ای امپراطوری چنین، ه استکرد توجه 3طور که چالمرز جانسون. همانمخارج خود را متحمل شوند

تجاری و  هایبه کسرینسبت  "4کنندهتأمینخودـ پیشین  های طوریامپرا"از  تربیشبسیار 

ی ایاالت متحده هاامپراطوری پایگاه اما. )و هست( بود پذیرو صدمه حساسهای سرمایه جاییجابه

زیر وکارهای و کسبمردم که  30ی دهه یگنگسترها که شبیهزیرا  ساز است،بعضی مواقع پول»

 هایجکومت ایاالت متحدهحفاظت را بپردازند، م هزینه و پولد تا کردندست خود را مجبور می

این  بارزترین   از« اش را بپردازند.های امپراطورانهی پروژهکه هزینه گذاردتحت فشار میخارجی را 

مین مشروعیت جنگ، دولت متحده برای تأسازمان ملل  بازآوردنجنگ اول عراق بود. با  ،مواقع

ترین مشتریانش )از جمله، عربستان نظامی وابسته لحاظبهثروتمندترین و  زبوش مدیریت کرد تا ا

میلیارد  54٫1ای بالغ برسهم مالیخصوص ژاپن( ی عربی، آلمان و بهامارات متحدهسعودی، کویت، 

 13نصف سهم تنها  یاندازهبهمیلیاردی آمریکا  7حالی بود که سهم استخراج کند؛ و این دردالر 

نه  استخراج شده بود، حفاظتم جهت ی کهعالوه، این پرداخت عظیمبه[ 57]پن بود. میلیاردی ژا

که در برابر خطری بود بل نقشی نداشت،ایجادش در در برابر خطر کمونیسمی که ایاالت متحده 

 .رسدعلیه ایران میبه حمایت آمریکا از صدام حسین در جنگ پ ی گرفته شود، بعضاً که اگر ردش 

. از طریق ابزارهای دیگر ادامه یافتتحت دولت کلینتون  اخاذیاز حفاظت مشروع به  جاییجابه

اقدامات انتظامی به  بخشیعنوان ابزاری برای مشروعیتمتحده به سازمان ملل کردن  دوباره، واسطه

                                                           
1 Fundamentalist 
2 George Bush Senior 
3 Chalmers Johnson 

های امپریالیسم ایاالت متحده، که البته با هدف نجات آن وارد وهوای این نقدهای لیبرالی به سیاستبرای آشنایی با حال

از چالمرز جانسون ، که به فارسی نیز برگردان  "برچیدن امپراطوری )آخرین امید آمریکا("تواند به کتاب شوند، خواننده میمی

 شده است، مراجعه کند.
4 Self-Financing 
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 از طریق 1"بشردوستانه"ی هاموریتی مأجمعی  گزینهدسته گیری نفع پیبار بهاین ایاالت متحده،

ایاالت متحده بر  یسلطهابزارهای عنوان به 2تون وودزرزمان، نهادهای بهم کنار گذاشته شد. ناتو

 همراههای بوسنی و کوزوو مأموریت "موفقیت"نون وار شد. جهانی  یپارچهیکازپیش بازارهای بیش

ی آمریکا، ر خارجهوزیر امو به بازنمایی  جدید، ـی اقتصادناپذیر و فریبندهمقاومتحباب  عروج با

بنیادهای . اما اعتبار بخشید "3ملتی گریزناپذیر"منزله ]مادلین[ آلبرایت، از ایاالت متحده به

 یاظهارشده کرد، ظرفیتطور که آلبرایت ادعا می، آن"[غیرقابل اغماض بودنگریزناپذیر ]و "

ترسی عام  تربیشکه بل نبود.[ 58]« ده نسبت به دیگر کشورهاتر دیدن  آینژرف»ایاالت متحده 

. آوردتوانست بر سر باقی جهان می های ایاالت متحدهسیاستاز آسیبی غیرقابل جبران بود که 

که  بودندخطراتی  دادمیحفاظت ده در برابرشان اکنون داشت پیشنهاد مخطراتی که ایاالت متح

دالری که  یاردهامیل. و بکند توانستمیبود یا  ایجادشان کرده ایاالت متحده خودشخود 

که این  دادنشان  کردند ی ایاالت متحدهخزانهبه  شروع به سرازیر کردن خارجی هایحکومت

 نیست.  قیمتـوجه ارزانهیچفاظت دیگر بهحم

 

 پذیر؟گریزآمریکای 

را آغاز نکردند. وقتی  اخاذیحفاظت مشروع به ماز  دگردیسیدولت بوش کاران  محافظهنوـ بنابراین

ی خود بود. اما با بردن آن به در مراحل پیشرفته پیش از این، دگردیسیه قدرت رسیدند، آنان ب

های آن، چه نظامی و چه اقتصادی، را به برداری از محدودیتناخواسته افشا و پرده سرحداتش،

طور که در بخش اول این نوشتار دیدیم، تالش آنان برای نشان دادن این همان .ندسرانجام رساند

 تداومزمان و هم نظم درآوردجهان را به مؤثریطور تواند بهق د رقدرتی  نظامی آمریکا میکه  امر

شکست خورد.  حیثدر هر دو  ،را تضمین کند یدر اقتصاد سیاسی جهان ایاالت متحده کانونیت

 ی در سطح جهان از اخاذی  وافری استفادهرا به  مضاعفاین شکست منشأ توانیم ما اکنون می[ 59]

 برسانیم. ایاالت متحده،

تصویر  ، «قلدر راسته باشد»فت ایاالت متحده بایستی زمانی که گیک باری،  خود کالین پاول

کرد. او ادامه داد که باقی جهان با یادآوری تصویر  و احضار تداعی حفاظت رام  تیلی ازشیطانی  

                                                           
1 Humanitarian Missions 
2 Bretton Woods 
3 Indispensable Nation 
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توان به می»که زیرا  ،ذیرندپاین نقش را می طیب خاطربا  محفاظتبخش مشاآرکننده و گرمدل

دانیم که پاول این ما نمی[ 60]« کند.قدرت سوء استفاده نمی آناعتماد کرد که از  ایاالت متحده

 آن اوایل ذکر شد،که  ،هایی از سراسر جهان. اما اگر گزارشکردمستقر میای زمینه بر چهباور را 

جای خود را ایاالت متحده حفاظت م بخش آرامش کننده وگرمدل درست باشند، تصویرهرحال به

 ی کاردهد که تالش دارد همگان را با زور به طرف برنامهایاالت متحده میشیطانی  به تصویر

 نبود.با مؤفقیت  قرین تر، این تالش . از آن مهموادار کندسیاست خارجی خود 

اش به فراهم کردن منابعی عدم تمایلی است که حتا وفادارترین مشتریان مدرکْ ی گیراترین قطعه

رغم تالش . علیها نیاز داشتبرای خالص کردن خود از باتالق عراق بدان دارند که ایاالت متحده

پس از که  "اهداگرانکنفرانس "با اعالم موفقیت  ،جسورانه ایچهره گذاشتن درمعرضپاول برای 

 فراهم کرده بوداشغال عراق  ایای مشروعیت حقوقی برتا اندازهشورای امنیت سازمان ملل که آن

بسیار  گیریچشمطور ات بود، و بهاز انتظار ترکمبسیار  های ]مالی[برگزارشد، پرداختمادرید  در

اهداهای آوری شده بود. جمع 1991 سال[ اول عراق در]چیزی بود که برای جنگ  تر از آنکم

طرز قابل شده بود و بهبینیدالر  پیشد میلیار 36 یک هشتم   تر ازکم های مالی(واقعی )یعنی کمک

کردن  و ت ل کهبا اخاذی در مغایرتی آشکار . میلیارد دالر  تعهدشده بود 20 زیر یک چهارم   ایمالحظه

. آلمان و عربستان اش تنها ماندبا کیسه ایاالت متحدهموفق در طول جنگ اول عراق، این بار بسیار 

ین میزان تربیش که با اختالفْـمیلیاردی ژاپن  1.5قول  حتا دی عمالً هیچی پرداخت نکردند.سعو

اش در جنگ اول بسیار ناچیز بود؛ واریزی میلیاردی  13نسبت به کمک  ـمادرید بودکمک در 

 2003از سال  تربیشبسیار  1991دالر در سال فرض که بر اساس نرخ واقعی، با این پیش ویژهبه

 ارزید.می

های ها و پرداختو بیرون کشیدن اُجرت استخراجایاالت متحده برای  واناییتدر افول سریع این 

محفاظتش ضدِّمولد که  از این درک و تلقی نشأت بگیردتواند حفاظت از مشتریانش میم []مالی 

مشتریانش برخی از ی به این دلیل باشد که آمریکا شیرههم تواند ؛ این می]و منشأ ضرر[ شده است

رها  که در برابرش محافظت شده بودند تر از آنیبزرگها را با خطراتی بسیار عد آنکشد و برا می

متحده تهدید به ایجاد  ایاالت اقداماتدلیل که و هم به این ؛ مثل مورد عربستان سعودیکند، می

 مثالًـ کنددر آینده می ،دهدها ارایه میمحافظت در برابر آنچه که اکنون از آنتری خطرات بزرگ

 کشانههای پیشپرداختگیر کاهش چشم هرچندکه. احتمال زیاد چنین شده استبهآلمان  درک

بسیار  از سوی ایاالت متحدهحفاظت مکه نیاز به  این باور نسبت داده شود بهتواند تا حدی می
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نهادن  و قع از آن است که  ترشایعارزید. این باور بسیار می 1991ارزد که در تر از آن چیزی میکم

 نشان دهد. اما این موضوع احتماالً در موردبه قدرت آمریکا ممکن است  ای و تشریفاتیکلیشه

 . ین اهمیت استتربیشواجد  ایاالت متحده  ژاپن و مشتریان شرق آسیایی  

 را برای رودررویی با ایاالت متحده حفاظتم های منطقه هنوزتا همین اواخر بسیاری از دولت

یدند. برعکس، دضروری میکرد، ها ایجاد میبرای امنیت آنچین  ای کهموهومیا تهدید واقعی ی

شود و حتی اگر چنان تهدیدی دوباره عنوان یک تهدید جدی تلقی نمیامروزه چین دیگر به

 وابستگی  تلفیق با از این گذشته، . شودتلقی نمیحفاظت آمریکا قابل اتکا مسربرآورد، دیگر 

کاهش وابستگی کشورهای آسیای شرقی به و به پول آسیاسی شرقی  حدهایاالت مت روزافزون

، بازارترین و پرسودترین رشدترین، روبهعنوان بزرگبا تحکیم چین به ایاالت متحدهبازارهای 

حفاظت از م [های ]مالی ها و پرداختاستخراج و بیرون کشیدن اُجرتبرای  ایاالت متحده توانایی

 آب رفته است.هم  تربیشش امشتریان شرق آسیایی

عنوان یک شریک نوشتار اشاره شد، جذابیت و گیرایی  چین به طور که در بخش اول اینهمان

 واقعارتقای چین در. دست یافته است ی شرقیآسیا یورای منطقهحسابی به بردی،راهاقتصادی و 

. است می اول قرن بیستهای جهانی در نیمهطی جنگ ایاالت متحده ارتقای گریادآور و تداعی

 1رماختپشت و 1942-43های که شوروی طی سالپس از آن ایاالت متحدهطور که درست همان

گویا حکایت از این ی شواهد جنگ سر برآورد، اکنون همه واقعی یبرنده یمنزلهبه ،را شکست

بشکند و اقی را القاعده و شورشیان عر پشتآخر موفق بشود کهایاالت متحده دست، چه دارند که

[ دیدگاه اتخاذ 61]جنگ با تروریسم سربرخواهد آورد.  واقعی یبرنده یمنزلهبهچین چه نشود، 

تواند به یک می "پیروزی"التی از این قبیل که آیا این به سوأ نشده در این نوشتار، جهت پرداخت

طور چه هید و ترفندیتمچنین که و این تبدیل شود یا نهجهانی  جدید   تمهید و ترفند فضایی  

 بگوییم این است که امپریالیسم نوین  که مجازیم. تنها چیزیناکافی استتواند باشد، چیزی می

سال نبرد  60 یو مفتضحانه پایان ننگینی بارز نشانه احتماالً یک قرن جدید آمریکاییْ یپروژه

این نبرد جهان را عوض . جهانی است دولت یدهندهسازمانکانون آمریکا برای تبدیل شدن به 

هایش به موفقیت وقت در تالشایاالت متحده هیچترین لحظاتش هم در پیروزمندانه کرد اما حتا

که  استاین  هکاری که جورج دبلیو. بوش انجام داد یهمهاین روند طوالنی،  در پایان. نرسید

                                                           
1 Wehrmacht 

 )رایش سوم( ارتش آلمان نازی
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ایاالت که  ف به عمل آمدکاش» خورد کهتأسف می 1. مایکل لیندلبرایت را اثبات کنداشتباه آ

 «است. اغماضقابل گریزپذیر و  ملتی متحده

. پذیردشود بدون آمریکا انجام ما چنین نقش بسته که هیچ کاری نمی متأخری در حافظه

در دیپلماسی و تجارت بلندمدت  اهمیتبا  المللی  های بینسازیـنهاد تربیشاما امروزه 

اروپا، چین، روسیه، آمریکای التین و باقی  ...هد دروی میجهانی بدون مشارکت آمریکا 

خواهد بود که آمریکا این ... ثیر آن کنند که تأاقداماتی را اتخاذ میدارند  هاملتمناطق و 

 [62را سر جای خود بنشاند. ]

 وضعـسناریوی بدترین مثلنیست که،  بدین معنا "گریزناپذیر ملت"ی اسطوره آشکار شدن  بطالن

 زدوخورد را یتواند جرقهمیآمیزی که اقدامات تحریک در ، آمریکاشده توسط هاروی بینیپیش

هم  این امر بدین معنا. درگیر نشود بزند،جهانی در مقیاس ای و یا شاید با چین در سطح منطقه

 "2امپریالیستیاولتراـ"ی در ق سمی پروژهنیروهای خود را در بعضی جاها نیست که اروپا و آمریکا 

امپریالیسم " برای یانهگراواقع بدیلاز نظر هاروی تنها  ای که؛ پروژهد کردننخواه کیی

[ لیکن این امر بدین 63]است.  ایاالت متحدهکاران محافظهنوـ "3یمجاملهبی یگرایانهنظامی

رسند. و برای نظر میتر از دو سال پیش محتمل بهکم هامروز هابدیلست که هر دوی این معنا

تر و بار و س بُعخشونتتر کم هایبدیلباشد که  حاکی از اینممکن است  ،بینخوش هان بسیاراذ

 تاریخی  های مثابه امکانبه ،هایی که هاروی مدِّنظر داشتتر از آنخواه و خیراندیشنیک تربیش

 در حال ظهورند. ،واقعی

  

                                                           
1 Michael Lind 
2 Ultra-Imperialistic 
3 the Raw Militaristic Imperialism 
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بدین معنا نیست که، مثل سناریوی  "ملت گریزناپذیر"ی  آشکار شدنِ بطالن اسطوره

تواند  آمیزی که می بینی شده توسط هاروی، آمریکا در اقدامات تحریک وضع پیشـ  بدترین

ای و یا شاید در مقیاس جهانی بزند، درگیر  ی زدوخورد را با چین در سطح منطقه جرقه

معنا هم نیست که اروپا و آمریکا در بعضی جاها نیروهای خود را در نشود. این امر بدین 

ای که از نظر هاروی تنها  یکی نخواهند کرد؛ پروژه "امپریالیستی اولتراـ"ی  قِسمی پروژه

کاران ایاالت  محافظه نوـ "ی مجامله ی بی گرایانه امپریالیسم نظامی"گرایانه برای  بدیل واقع

تر از دو سال  ها امروزه کم بدین معناست که هر دوی این بدیل متحده است. لیکن این امر

بین، ممکن است حاکی از این باشد  رسند. و برای اذهان بسیار خوش نظر می پیش محتمل به

هایی که  تر از آن خواه و خیراندیش تر نیک تر و بیش بار و سَبُع تر خشونت های کم که بدیل

 های تاریخیِ واقعی، در حال ظهورند. نمثابه امکا هاروی مدِّنظر داشت، به
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