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ودینامیکتغییرات«آنارشیینیرویمحرکه»یدرباره

 داریسرمایه

:رندهوجدلضرورییکبحثب 

متفاوتومبارزهبرایرویکردعلمیکاملامبارزهبرایجهانی

 بهواقعیت

ریموندلوتا:نویسنده

برهانعظیمی:مترجم

(revcom.usمنتشرشد،۲۱۰۳نوامبر۲۲،در۳۲۳یشماره،انقلبیایننوشتهبرایاولینباردرنشریه)
* 

ی تحلیلی رفیق ریموند لوتا است که به  کل نوشتهترجمه ین ا:توضیحمترجم

و در حمایت از کارگران انقالبی و زندانیان  ۳۱۳۱مناسبت روز جهانی کارگر 

و محکوم کردن سرکوب ضد بشری آنان با تأیید و توسط کلیت  ۱۵۳سیاسی بند 

، به و ایران ی کارگر افغانستان داری جمهوری اسالمی، به طبقه نظام سرمایه

ها و همچنین رفقای  نسل جوان کمونیست انقالبی ایران به ویژه مائوئیست

.شود و منتشر میسراسر دنیا تقدیم بی کمونیست انقال

لوتا ریموند مورد در  مائوئیستی سیاسی اقتصاددان لوتا ریموند:مختصری

پنجمی  را مائو و»ویراستار کتاب  و« سراشیب در آمریکا» ی نویسنده او. است

 ی جاده مائوئیستی و اقتصاد» ی کتاب ؛ نویسنده«واپسین نبرد مائو: بود

 در و دانشگاهی های محیط در او ،۵۳۳۵ سال از. است «کمونیسمسوی  به انقالبی

در  «زدایی از تاریخ تحریف پروژه» ی مجموعه از بخشی عنوانبه  ها رسانه

 قرن در سوسیالیستی انقالبات موج اولین مورد بدخوانی در و تحریف تقابل با

 دهی نسازما به او ،۵۳۳۲ دسامبر در. های متعددی را انجام داد سخنرانی ۵۳

 نیویورک در« چین فرهنگی ی انقالب کشف دوباره»تحت عنوان  بزرگ، همایش یک

او همچنین  است؛ انقالب ی نشریه یکی از نویسندگان لوتا. برگزار نمود

. آواکیان صدر حزب کمونیست انقالبی آمریکا است ی سنتز نوین باب دهنده ترویج

 ،(هند) سیاسی و اقتصادی بازبینی در او نیز اخیر های مصاحبه و مقاالت

GlobalResearch.ca (کانادا )شد ظاهر فرانسه خبرگزاری و. 

ودینامیکتغییرات«آنارشیینیرویمحرکه»یدرباره

 داریسرمایه

 
، جهانی مملو تر دقیقبه عبارت . انگیز است دهشت امروز جهان  

با  توأمزندگی وحشیانه،  های اشغالگریناعادالنه و  های جنگ از

و تخریب فراگیر تحقیر و نابرابری دهشتناک،  خردکننده فقر

ی ایجاد و تقویت شده تامپریالیس -داری سرمایهزنان، توسط 

و در اینجا مناسب این است  ؛جهاناین چنین است . است

صحبت شود که نه تنها تسریع بحران  ای سیاره ی درباره

 زندگی   (م -ساختار ی اصلی و پایه زیربنای)و پود  زیست بخشی از تار محیط

، بلکه تعادل زندگی موجودات و ارتباطشان با است آن روزمره

معرض  در (م -اکوسیستم)زمین  پشتیبانی حیات   های سیستمزیست و  محیط
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درد و رنج بشریت و وضعیت خطرناک . قرار گرفته استتهدید 

کارکرد تضاد اساسی عصر ما بین  ی این سیاره، در اصل، نتیجه

 (م -گلوبالیزد) ی شده و جهانیدر هم تنیده  اجتماعی، کامالا نیروهای 

و روابط مالکیت و کنترل خصوصی بر این  تولیدی از یک طرف

 (م -بطن)گاه  اما در درون ؛استنیروهای تولید، از سوی دیگر 

بشریت پتانسیل فراتر از در مقابل  شده قفل این تناقض  

و فراتر از تقسیم اجتماعی  کمیابی، فراتر از استثمار

متفاوت که  کامالا  ای پایهدهی جامعه بر  بالقوه برای سازمان

 .شکوفا شود، وجود دارد واقعاا تا  سازد میانسان را قادر 

و  ؛باشد نباید …که هست صورتی بهکه باید گفته شود، جهان 

 .تنها دنیای ممکن هم نیست

بشریت چیست؛ چه چیزی باید در جهت حل این مسئله پیشاروی 

خواهد  وقوع بهچگونه  یمسئله تغییر کند؛ و چنان تغییر

علمی است که انسان را قادر به درک جهان  ،پیوست؟ کمونیسم

جهان، به خاطر دگرگون کردن  تر عمیقتغییر آن، درک  برای

همانند . سازد میجهانی بشریت،  ی آن در جهت جامعه تر عمیق

هست، از  واقعاا که همانگونه علوم، کمونیسم جهان را  تمام

که در واقع در برابر بشریت ( ها دینامیکو  ساختارها)ضرورتی 

واقعیت پایه این در درون . نماید می، شروع و حرکت قرار دارد

برای غلبه بر استثمار و ستم و به وجود  ،و اساس واقعی

 استنقالب، نهفته ا ی وسیله به متفاوت کامالا آوردن یک دنیای 

 .(م -وجود دارد)

 .کشاند میجدل و  این بحثدر و این مرا به تمرکز 

، بحث حادی در مورد ماهیت و المللی بیندر جنبش کمونیستی 

بین تولید اجتماعی و  داری سرمایهروند کارکرد تضاد اساسی 

و  حرکت محور بحث حول اشکال  . مالکیت خصوصی، وجود دارد

اساسی را  این تضاد   چه چیزی، شکل اصلی حرکت   طورکلی به اینکه

 .، قرار دارددهد میتشکیل 

 حال درعیناما  ؛اقتصاد سیاسی است حاد سؤاالتاین بحث شامل 

مرکزی، مسائل مربوط به متدولوژی و رویکرد را در  طوربه  و

مواجه شویم،  با آن علمی طوربه  خواهیم میآیا . گیرد میبر 

و بر این اساس جهان را در  بپردازیمبه تجزیه و تحلیل آن 

در  دائماا و اینکه  هایش پیچیدگیهست، با تمام  که چنان آنواقع 

با استفاده از  خواهیم میحال تغییر است، دگرگون کنیم؟ یا 
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مارکسیستی به عنوان یک ابزار اصلی  (ترمینالوژی)اصطالحات 

 ی برای پیدا کردن منشأ تغییر و به دنبالکپراگماتی

 ها تودهکه  خواهد نمود «کار»که تاریخ به سود ما  هایی نتضمی

سیاست از یک چارچوب متافیزیکی ساختن پیروز خواهند شد و با 

 به پیش بریم؟ ای وظیفهو فلسفه، چنان 

: وجود خواهد داشت المللی بینچه نوع از جنبش کمونیستی 

که هست آغاز  طور آنجنبشی که ریشه در علم دارد و از جهان 

تا  کند میآغاز ( م - "narratives" ) «ها روایت»یا جنبشی که از  ؛کند می

به زور باورمند  تسلی بخش واقعیت را در یک سیستم اعتقادی  

 ؟بچپاند

اول  ی پایان مرحله ی نقطه ۳۳۹۱شکست انقالب چین در سال 

این مرحله شاهد ایجاد اولین دولت . انقالب کمونیستی بود

و بود  (۳۳۵۱-۳۳۳۹)سوسیالیستی جهان در اتحاد جماهیر شوروی 

جهش و پیشروی بیشتر منجر به ایجاد قدرت دولتی انقالبی در 

در پی احیای . بود (۳۳۹۱-۳۳۹۳)چین و پیشبرد آن انقالب 

 انقالبیکمونیست  حزب صدر «آواکیان باب»در چین،  ضدانقالب

علمی  ی و مطالعه (م -الک کردن) واکاوی، یک روند (USA-RCP)آمریکا

اول انقالب  ی آن مرحله بخش الهام العاده فوقدستاوردهای 

برخی  - آن و خطاهای واقعی های کاستیو همچنین  کمونیستی

اصول اساسی کمونیسم را  آواکیان. را شروع نمود - بسیار جدی

و ابداع  (م -انقالب کمونیستی) علمکیفی  ارتقاو با  تأیید

 های بندی جمعاز میان را راهکارهای نوین، سنتز نوین کمونیسم 

 کندوکاوو آموختن و  انقالبی جنبش کمونیستی ی علمی از تجربه

 جهد و جدعلمی، روشنفکری و  تر گستردهاز میان جریانات 

آواکیان بازبینی رادیکال . افکار هنری را سامان داده است

 ،حال درعین وامکان وقوع گذار سوسیالیستی به کمونیسم 

. قرار داده است تری علمینیاد حتی ب یک ی پایه بر را کمونیسم

و انجام بهتر در  رفتن فرااین سنتز نوین یک چارچوب برای 

فراهم را ان معاصر جدیدی از انقالب کمونیستی در جه ی مرحله

 .کند می

 (م -تحلیل)ناصحیح پاسخ دو  باتقابل سنتز نوین کمونیسم در 

 ی وسیله به وتکامل یافت به علل شکست سوسیالیسم در چین دیگر 

از آن دو  یکی: مخالفت قرار گرفته استپاسخ مورد دو همان 

، با رد اصول اساسی کمونیسم تش را با سنتز نوینفمخال نیرو
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و در آغوش گرفتن و پذیرفتن دموکراسی بورژوایی؛ و دیگری، 

سوسیالیست قبلی و  ی به تجربه مذهبی شبهچسبیدن سفت و سخت و 

از  بندی جمععلمی از  کامالا تئوری کمونیستی است که یک رویکرد 

.کند میگذشته و تکامل تئوری کمونیستی را رد 
۰ 

ی مورد بحث  همناظررخدادهای  ی پرده پشتشرایط این پیشینه 

اما مسائل مربوط به اقتصاد سیاسی و متدولوژی مرتبط  ؛است

، یا تنها مورد (م -درونی) داخلی ی محدودهپلمیک تنها در با این 

 .نیست المللی بینعالقه و مرتبط با جنبش کمونیستی 

 (م - theorization) پردازی تئوری ، مناظره مورد توجهاین موضوعات 

آکادمیکی -سیاسی و روشنفکری تر   گسترده و مشاجره در محافل  

می مهمی برایشان و دارای اهمیت بسیار قرار دارد  مترقی

در واقع یک سیستم  داری سرمایهیا آ: موضوعاتی همچون. باشد

و با نتایج  (م -سیستمیک)خویش به مربوط  های حرکتبا  (م -مانظ)

چگونه ما ؟ است یشقوانین حرکت خوبا ، (سیستمیک) خودمربوط به 

انسان، با توجه به دینامیک  ی آگاهانه ابتکار عمل   ی دامنه

؟ روش علمی برای درک و کنیم میرا درک  داری سرمایهساختاری 

در این یت تغییر جامعه چیست؟ و در واقع چه چیزی رهایی بشر

 ؟دهد میدوران را تشکیل 

تمساح بزایند، اما  توانند نمیپرندگان »از کتاب  قول نقلیک 

 از  «کند بلندپروازی ها افقفراتر از  تواند میبشریت 

آن در پاسخ به )نقطه ی عزیمت مهمی را بطور فشرده  ،آواکیان باب

 :کند میین توصیف نرا چ (م -در باالسواالت مطرح شده 

 های راه. بشری ی جامعهاین است وضعیت کنونی »

بشری هست و  ی جامعهممکنی که در مقابل 

را در پیش گرفته و خود را  ها آن تواند می

 ی ارائه ،؟ یک راهاند کدامسازمان دهد 

آلترناتیوی رادیکال در مقابل نظام 

که امروز بر  است امپریالیستی -داری سرمایه

و  بادوام؛ آلترناتیوی که اردجهان سلطه د

بر نیروهای  اتکاماندنی است چون با  زنده

و با ایجاد  کند می پیشرویست د دم   ی مولده

با  تر اساسیتغییر در روابط اجتماعی و از همه 

ایجاد تغییر در روابط اقتصادی امکان رهایی 
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و در  کند مینیروهای مولده را فراهم  تر افزون

روبنای سیاسی و  ،ارتباط دیالکتیکی با آن

و از طریق این  کند میایدئولوژیک را دگرگون 

ی دگرگونی شرایط ماد اساساا دگرگونی و 

 زیربنایی، یک نظام اقتصادی نوین بنیاداا 

 ی جامعهیک  ی شالوده ی مثابه به متفاوت را

یا این راه باید . کند میمتفاوت بنا  بنیاداا 

 شود میاتخاذ شود و یا بازگشت به آنچه ادعا 

که تنها آلترناتیو در جهان امروز است؛ کشیده 

که در حصارهای تولید و  ای جامعهشدن به درون 

کاالیی محبوس و وابسته به شرایط آن  ی دلهمبا

قفل شدن در روابط تولیدی و  مشخصاا است و 

و  داری سرمایه های دینامیکفرآیند انباشت و 

روابط اجتماعی و روابط قدرت سیاسی، فرهنگ، 

یا این و . ایدئولوژی و اخالقیات منطبق بر آن

دو انتخاب ممکن در مقابل  ها این. یا آن دیگری

«.ندا جامعه
۲ 

I.به«آنارشیینیرویمحرکه»:بسیارمهمآوردیکدست

 داریسرمایهعنواندینامیکقطعی

 زمینهپیش.الف

( RCP)، حزب کمونیست انقالبی آمریکا ۳۳۲۳ ی در اوایل دهه

اقتصاد سیاسی  باره درنخستین گام مهم تئوریک و تحقیقی 

و اینکه تضادهای جهان چگونه خود را بروز داده  داری سرمایه

 ی در مورد نیروی محرکه سؤالی. را آغاز نمود رداگذ میو اثر 

 ی چگونه این نیروی محرکهاینکه و  داری سرمایه (م -دینامیک)

 صورت انقالبی ی که در آن مبارزه ای« صحنه» داری سرمایه

در  سؤاالتاین هر دو  ؛(م -می چیند)سازد میرا مستقر  گیرد می

 سؤال  جهان در آن زمان و در رابطه با  با وضعیت مشخصرابطه 

، بورژوازی به عصر جهان کمونیسم تاریخی از عصر   گذار   تر   کالن

 .مطرح شد

آواکیان به میان  توسط باب یدر مرکز این کار تئوریک دیدگاه

را به عنوان شکل  «آنارشی ی نیروی محرکه»او . گذارده شد

که شرایط  شناسایی نمود داری سرمایهحرکت تضاد اساسی عمده ی 
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 .نماید میتنظیم ایجاد و طبقاتی را  ی کلی برای مبارزه

 عمدهبه عنوان دینامیک  «آنارشی ی نیروی محرکه»طرح 

از گوشه و کنار گروهی ناراحتی و خشم باعث  داری سرمایه

ن به م ی در اینجا اشاره) شد المللی بینمختلف جنبش کمونیستی 

و نه احزاب  استنیروهای مائوئیست و تشکیالت آن دوره 

رویزیونیست کمونیستی در ارتباط با اتحاد جماهیر شوروی 

قبل به انقالب پشت  ها مدتکه  سوسیال امپریالیستی آن زمان

 .(اند کرده

در جنبش مائوئیستی آن زمان توسط برخی چنین استدالل شد که 

 ها تودهنقش  مؤثربه طور  (م -شده توسط آواکیان گذارده دیدگاه پیش)این درک 

بعضی دیگر . برد میطبقاتی در تاریخ را از بین  ی و مبارزه

پرولتاریا، منبع  مزدی   نیز معتقدند که چون استثمار کار

علت  ،و به خاطر آنکه حداکثر سود است( سود)ارزش اضافی

 پس، گویند میادامه داده و  بنابراینوجودی بورژوازی است، 

منطقی و به لحاظ تاریخی، مبارزه بین پرولتاریا و  طوربه 

نیروی  الزاماا که ریشه در تولید ارزش اضافی دارد،  بورژوازی

 .است داری سرمایه ی توسعهعمده  ی محرکه

اصل اساسی چون که  :نیز ارائه شده استدیگری  استدالل

و ظلم و ستم  سازند میتاریخ را  ها تودهمارکسیسم این است که 

، دهد میبه انقالب منجر شود پا  تواند میبه مقاومتی که 

طبقاتی و پتانسیل انقالبی آن باید شکل  ی مبارزه بنابراین

 .حرکت باشد عمده

 ؛سازند میتاریخ را  ها تودهعینی این صحیح است که  طوربه 

 واقعاا است که شرایط عینی این  کهاست اما این هم صحیح 

و این  سازد میمستقر طبقاتی را  ی ای مبارزهچارچوب کلی بر

تاریخ را  توانند نمی ها توده ،است که بدون رهبری صحیح نیز

به  تواند نمیو بشریت د نبسازخود عالی منافع به خاطر 

که در حزب پیشرو متمرکز شده  ای رهبری، شود رهنمونکمونیسم 

درک علمی از چگونگی  ترین پیشرفتهآن در  ی شالودهو باشد 

آن را در جهت منافع  توان میو اینکه چگونه باشد جهان 

 .جهانی بشریت دگرگون نمود بخش رهایی

سر بلند کرده  یدوباره به نوع جدیدمناظره این امروزه 

ایدئولوژیک بر ی  مبارزه ی است، هر چند در حال حاضر در زمینه
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آواکیان  ط بابسر اینکه آیا سنتز نوینی از کمونیسم که توس

جدیدی از  ی به پیش گذارده شده است، چارچوبی برای مرحله

 اساسواقعی و  نیاز .، طرح گشته استست یا نههکمونیسم 

انقالب کمونیستی در جهان امروز در معرض پیشبرد تا به آخر 

و اگر قرار است چنان انقالبی به خاطر اینکه  ؛خطر قرار دارد

زمین حفاظت شود، ساخته  ی رهایی یابد و از کره واقعاا بشریت 

و سازمان داده شود و پیشروی نماید، نیاز به یک رویکرد 

 .وجود دارد علمیغنی عمیقا 

 اقتصادسیاسیکندوکاودر.ب

 اجتماعیتولید  ،آورد ییبورژوا ی جامعهکه تغییر اساسی 

ابزار  تولید فردی به ابزار محدود  . تاس (م -اجتماعی شدن تولید)

کارگران  ی که تنها توسط مجموعه ؛تولید اجتماعی دگرگون یافت

 ای مجموعهاز  ،خود  تولید. داردرا  درآمدناجرا به قابلیت 

و محصوالت از  از عملیات فردی به یک سری از اعمال اجتماعی

 .محصوالت اجتماعی تغییر کرده است محصوالت  فردی به

 – محصول یک طبقهاین محصوالت در حال حاضر در واقع 

.است - پرولتاریا
۳ 

اصلی کار جمعی و  ی که رکن و پایهاست  ای طبقهپرولتاریا، 

، معادن، مزارع ها کارگاه، ها کارخانهو در  استاجتماعی 

صنعتی و دیگر صنایع کشاورزی،  های مجتمعصنعتی و سایر 

بر را ، توزیع پیچیده، نقش اصلی تولید سازی ذخیره، ونقل حمل

 ی و گسترده پیوسته هم به های شبکهپرولتاریا در . کشد میدوش 

 که( گلوبالیزد)فزاینده جهانی  طوربه  تولید اجتماعی و

این طبقه از . کند میبه ارمغان آورده است کار  داری سرمایه

 قبلی های نسلتوسط  شده منتقلو  یافته تکاملدانش اجتماعی 

 !کند میاستفاده 

متعلق، تحت کنترل و  ،اجتماعیاین تولید حاصل اما 

پرولتاریا . است داری سرمایهکوچک  نسبتاا  ی فرماندهی یک طبقه

و این شکل از تولید اجتماعی در تضاد اساسی با تخصیص ثروت 

، به شکل داری سرمایهاجتماعی مالکیت خصوصی  ی تولیدشده

 .استخصوصی  ی سرمایه

 که تضاد بین دهد مینشان  «فردریک انگلس»دورینگ،  در آنتی
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محصول  کار  اجتماعی  داری سرمایه شده و تملک   اجتماعی تولید  

آشکار  (م -در تخاصم)آنتاگونیسم  خود را در دو شکل و حرکت  

.سازد می
۲ 

با . یک شکل از حرکت، تخاصم بین پرولتاریا و بورژوازی است

اصلی تولید  ی ، کار مزدوری شالودهداری سرمایه ی و توسعهظهور 

که  ای گشتهاین کارگران روزمزد  از هم جدا . اجتماعی مدرن شد

کنترلی دارند، ابزار اصلی تولید در نه نه مالکیت و 

 داری سرمایه ی این ابزار تولید در دست طبقه. اند جامعه

تنها نیروی کار خود کارگران مزدبگیری که . متمرکز شده است

به منظور زنده  ،تیار دارندخدر ارا  (شانکردن  ظرفیت کار)

نیروی . کار خود را به سرمایه بفروشند نیروی  باید ماندن 

 .شود میتبدیل  داری سرمایهکار به یک کاال تحت نظام 

ابزار حرکت آن آغازگر با وجود آنکه  بگیریاین کارگران مزد

آن محصول در استخدام سرمایه اند و اما  ؛اند یاجتماع تولید

 داری سرمایه ی روند کار اجتماعی توسط طبقهکار اجتماعی و 

و  زندگی کارگر را تابع ایجاد ارزش ،سرمایه. شود میکنترل 

، یعنی (ارزش اضافی)با هدف استخراج حداکثر کار اضافی 

 حقوقشانمقدار کار افزون و فراتر از زمان کار مندرج در 

و  -کارگر-مربوط به آنچه که برای نیاز زندگی تولیدکنندگان)

حفظ خود و خانواده و پرورش نسل جدیدی از کارگران روزمزد 

 .کند می( است

مبارزه بین پرولتاریا و بورژوازی، همراه با دیگر مبارزات 

با تکامل مشروط و آمیخته ناشی از تضادهای مختلف اجتماعی 

که اعمال نفوذ  مقیاس جهانی در داری سرمایهتضاد اساسی 

 .استعمیقی در اقتصاد، جامعه و جهان دارد، 

دیگر اجازه دهید چند نمونه از چگونگی تضاد طبقاتی و 

جاری در مقابل  های ضرورتتضادهای اجتماعی که بخشی از 

 :را از نظر بگذرانیم استسرمایه 

سیار، همواره  یتولید ی سرمایه ی عمده های نگرانییکی از 

همچون -وجود یا عدم وجود ناآرامی های کارگری و دیگر گروه های اجتماع ) ات اجتماعیثب

وجود  ای العاده فوقفشار رقابت . است (م -و اقشار تحت ستم و استثمار -زنان

 به خاطر جستجوی  که  نماید میدارد که سرمایه را تحریک 

و  از مکزیک، به چین و یا ویتنام تر ارزان ی  تولید های هزینه
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در نظر گرفته شده ه ی محاسبتنها زینه هاما  ؛غیره حرکت کند

 های ناآرامی»عوامل  تأثیرهمچنین تحت  ها گیری تصمیم؛ نیست

یا دولت نواستعماری که  و ؛قرار داردسازماندهی و  «کارگری

ساخته دوم جنگ جهانی  ی توسط امپریالیسم آمریکا بعد از دوره

آن کردهای مهم عمل یکی از : را در نظر بگیریم شدتقویت و 

برای  (م -جهانی دومبعد از جنگ  ی وابسته ی سیاست امپریالیسم آمریکا در کشورهای نومستعمره)

بوده شرایط نظم اجتماعی تحمیل  سرمایه، تر عمیقتسهیل نفوذ 

امروز در اروپای غربی شرایط چنین است که در آن . و است

ری گبا در نظر گرفتن و حساب(  م -هالکت اقتصادی)اقتصادی کشی ریاضت 

، به اجرا است (م -ای تودهمقاومت ) ای تودهاز پاسخ  بینی پیشکه شامل 

 یها به دهه( م -به گذشته رجوع) یبک فلش. گذارده شده است

 (م -اشتغال در صعنت)ی، الگوهای استخداممتحده ایاالتدر  ۳۳۹۳و  ۳۳۱۳

 های سیاستو  ها کارخانه کانمانتخاب ، متحده ایاالتصنعت 

قیام و ( واقعیتو ) اجتماعی شهری بسیار مشروط به تهدید

، تضاد بنابراین ؛، بودپوست سیاهتحت ستم  های توده های شورش

 استجاری  های ضرورتطبقاتی و دیگر تضادهای اجتماعی بخشی از 

 .با آن مواجه استدائما که سرمایه 

ی یک شکل از حرکت تضاد تخاصم بین پرولتاریا و بورژواز

 .اساسی است

 میانتخاصم شکل دیگر  حرکت  تضاد اساسی سرمایه داری  

 شرکت، کارخانه، ها کارگاهتولید در سطح هر یک از  دهیسازمان

 آنارشی با و واحد سرمایهمنفرد ( م -اینترپرایز) های

 .ستا ،طورکلی به جامعهسطح تولید در  (م-ومرج هرج)

 های هزینهبه منظور جبران منفردٌا  دار سرمایههر 

تولید کارائی  کوشد میو افزایش سهم بازار،  گذاری سرمایه

 ها سرمایهاین در مورد بقیه  ؛دهی نماید را سازمان (م -ثرؤم)

سازمان علمی و  دار سرمایهبرای این کار،  و ؛کند مینیز صدق 

-یدوورتحلیل تجزیه و : های زمینهتولید را در  «مستبدانه»

منظور نوع تجزیه و تحلیل بخصوصی ، خروجی-یدووریا  output analysis-input)کارخانه خروجی

است که طبق آن یک جدول دارای یک ردیف افقی هر شرکت و یا کارخانه در حسابداری سرمایه دارای 

و در آن دو بخش یا دو . ، کشیده می شودمعین و یک ستون عمودی برای هر یک از بخش اقتصادی

خانه که تولید مشابه ای دارند از لحاظ مقدار کل ارزش محصول تهیه شده و کل ارزش خدمات کار

این چنین . مقایسه می شونددر طول مدت زمان معینی ارائه شده به خاطر تولید آن محصول 

جفت اول شامل . بنیان شده است -دو عدد از یک نوع کارخانه -حسابرسی  تحلیلی بر مبنای دو جفت 

اول خارج صنعت معین حسابداری برای یک صنعت معین می باشد که می گوید تمام آنچه از  معادله

معادله دوم . مقدار فروخته شده توسط صنعت اول به صنایع دیگر شده است برابر است با مجموعه 

در یک کالم چنین حسابداری سرمایه . می گوید چنین حسابداری همان چیز را برای صنعت دوم و غیره
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انه ای در معادله اول رابطه بین آنچه رفته شده صنعت اول و آنچه توسط آن از صنایع دیگر دار

برای کل تولید محصول نهایی یا ارزش  -همچون ارزش مواد خامی که خریده است و غیره-وارد شده 

آنچه از آن خارج می شود و بقیه صنایع نیز برای دومین صنعت یا تمامی صنایع دیگر چنین می 

مطلوب، سرعت باال، کشش  ریزی برنامه، حسابداری دقیق، (م -.کند

این . گیرد میکار و نظارت و کنترل شدید کارگر، بر عهده  مدت

چند  های شرکتخصوصی از طریق  ی اتفاق در تمام سطوح سرمایه

را  اش تولیدی ای زنجیرهوالمارت و سازمان مثال ) معاصرملیتی 

 .گیرد میصورت  (در نظر بگیرید

در تولید عالی که بر  یافتگی سازمانکه چنان آنرغم  اما علی

مدون منظم   ی برنامه وجود دارد، هیچ (م -شرکت) اینترپرایزسطح 

وجود  تواند نمیاجتماعی،  ی گسترده و منطقی در سطح (م -سیستماتیک)

 .این باید توضیح داده شود. داشته باشد

 دیت که اساس مااز محصوالعظیمی ، حجم داری سرمایهتحت نظام 

به عنوان کاال  دده میبازتولید اجتماعی جامعه را تشکیل 

برای )برای مبادله  ها آنبه این مفهوم که . دنشو میتولید 

خریداران و فروشندگان )خریداران و فروشندگان . شوند میتولید  (سود

این و یا آن نوع از کاال، چه ابزار تولیدی که  (م -سرمایه دار

بخشی از )یند تولید قرار داده شده است آساکن در فرابتدا به 

، آنچه (م -ابزار مصرفی)می شود مصرفی که ابزارچه و  (م -سرمایه ثابت

اما  ؛(م -مشغول مبادله کاال هستند) را می گیرندبه آنها داده شده است 

و  عوامل تولید وجود ندارد میانهیچ ارتباط اجتماعی مستقیم 

نمی شود و تولید اجتماعی به عنوان یک کلیت اجتماعی هماهنگ 

 .نخواهد شد

یک تناقض ساختاری وجود  داری سرمایهتولید کاالیی بطن در 

از یک طرف، هر . وفصل شود که به طور مستمر باید حل ددار

خود را مستقل از یکدیگر انجام  های فعالیت ای تولیدکننده

مولد  های فعالیتمختلف کار که یندهای آبسیاری از فر. دهد می

از . یافته است سازمان خصوصی طوربه  دهد میجامعه را تشکیل 

وابسته به  متقابالا سوی دیگر، این تولیدکنندگان منفرد 

. باشند یمتر اجتماعی کار  بخشی از یک تقسیم کالنو  ندیکدیگر

اقتصادی  های فعالیتچگونه که  آید میپیش  سؤالاین حال 

مختلف به  های تکه؟ چگونه شود میهماهنگ  داری رمایهس ی جامعه

 ؟شود می (م -جفت)هم چسبانده 

در  یافته سازماناین است که این پروسه کار خصوصی  پاسخ
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ارتباط با یکدیگر و در یک تقسیم اجتماعی کار از طریق 

. و چسبانده می شوند خورد میبه هم پیوند  (م -اکسچنچ)مبادله 

معین مبادله  های نسبتو کاالها در  کاالها استمبادله، تبادل 

که  شوند میبه قیمتی خریداری و فروخته  ها آن: شوند می

. است ها آنالزم برای تولید  اجتماعاا  زمان کار ی کننده منعکس

و مدت زمان نیروی کار اجتماعی  ؛این قانون ارزش است

 .است سودهاو  ها قیمت ی کننده تنظیم

کار که بطور خصوصی  یندهایآفر بر، سودکسب تالش برای 

سود . استلب اغ (م -privately organized labor)سازمان یافته اند  سازمان

 .تولید شود و چگونه چه چیز کند میتعیین 

با  های بخشو سود، سرمایه به  ها قیمتبه حرکت  واکنش در 

خارج  آورسود کم های بخشو از  کند می مکان نقلباال  سودآوری

و  حاصل نشود بخش رضایتسود   گذاری سرمایهاگر از یک . شود می

یا اگر یک کاالی خاص نتواند با قیمتی به فروش رسد که 

نماید، آنگاه سرمایه مجبور است  تأمینتولید آن را  ی هزینه

و یا خط تولید را تغییر  را افزایش دهد (م -افیشنسی)راندمان 

حرف  سودهاو  ها قیمتکت حر. دهد و وارد خط تولید دیگری شود

بر  تولیددر مورد  گیری تصمیمکه  «اطالعاتی»برای اول و آخر 

بازار به این طریق تنظیم . دنزن میرا  یابد میآن تحقق  اساس

و چنین است که  …کند میدهی مجدد را دیکته  و سازمان شود می

، بندد میرا  (م -غیرکارآمد)ناکارآمد های کارخانه ،خودروسازیصنعت 

و به  ضخانه و یا کارگاه را تعویردر کا آالت ماشینو  ابزار

بلعیده  ها شرکت؛ دهد مینیروی کار را کاهش  و کند میروز 

 ترتیب اینبه  .شوند میو کارگران مجبور به تغییر شغل  شود می

 (م -بازساخته) ریزی قالب مجدداا و  ریزی قالبتقسیم اجتماعی کار 

 .شود می

این . و کور است -آنارشیگرایانه -گرایانه جومر هرج ،این مقررات

یا ، بیش از حد زیاد و نبه هدف نخوردشلیک کردن و است که 

یند تیراندازی بیش از حد و کم حد آیک فر: بیش از حد کم

بازار اینکه ، (a process of over-shooting and under-shooting of investment) اریگذ سرمایه

و اینکه آیا  کند نمییا  کند میمصرف تولید میشود آنچه که 

در واقع مورد  دار سرمایهکار  تحت فرمان این یا آن فرایند 

، پس از یا نه استو یا با استاندارد رقابتی یکی  استنیاز 

آیا بازار مصرف کننده آنرا می خرد و یانه، تنها بعد ) وقوه وافعه، کشف می شود
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مارکس از نقش تنظیم بازار بر .  (م -از اینکه وارد بازار شد مشخص می شود

بی مجموعه حرکت این »: گوید میقانون ارزش  کارکرداساس 

«.نظم آن است نظمی،
۵

که انگلس آن را در تفسیر خود  طور همان 

آنارشی حاکم تولید اجتماعی در » :از دو نوع حرکت بیان کرد

 «.(م  -کند می فرمایی حکم)است 

تولید و توسعه  به (م -منفرد سرمایه) ها سرمایه تکیک از  هر

 گمانشان، دوباره اینکه تأکید)، گویی که هیچ حدی پردازد می

وجود ( بر این است که خریداران و فروشندگان الزم وجود دارد

توضیح  سرمایهکه مارکس در کتاب  طور همانچرا؟ زیرا . ندارد

مداوم الزم  طوربه  رااین  داری سرمایهتوسعه تولید »، دهد می

افزایش  دائماا که مقدار سرمایه در یک صنعت خاص را  سازد می

 دائماا که  کند میوادار را [ دار سرمایههر ]رقابت  …دهد

۶«…حفظ خویش، گسترش دهد منظوربه  خود را، ی سرمایه
 

بین تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی  داری سرمایهتضاد اساسی 

 تضاد بین بورژوازی و پرولتاریا: از طریق این دو نوع حرکت

 organization in the unit of) یتولید-در واحد شرکت دهیو تضاد بین سازمان

enterprise-production)  یابد میتولید جامعه، تکامل کلیت در  آنارشیو .

از این اشکال حرکت، اثرات خاص خود را دارد و در هم  هرکدام

 .گذارد مینفوذ کرده و بر هم اثر 

در  داری سرمایهتا زمانی که شیوه تولید  مدام طریقی به اما

است  داری سرمایهتولید آنارشی مقیاس جهانی غالب است، این 

را فراهم و زمینه را برای  مادی ی که تغییرات اساسی در حوزه

 ؛استآنارشی حرکت تحت اجبارات . کند میطبقاتی مهیا ی  مبارزه

تحت  داری سرمایه تولیدکنندگاندر میان  گرایانه آنارشیروابط 

 و ؛حرکت تضاد اساسی استعمده ی و شکل  ؛فرمان رقابت است

آواکیان  یک دستاورد مهم توسط باب ای شده گذارده چنین درک پیش

 :بود

است که در  داری سرمایهتولید  آنارشیاین »

این محرکه واقع، راننده و یا انگیزه نیروی 

روند است، هر چند تضاد بین بورژوازی و 

از تضاد بین  ناپذیر جداییپرولتاریا بخشی 

 که درحالی. تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی است

است که از طریق ارزش  نیروی کار وجهی استثمار



13 

 

 ،آید میدر  (تصرف)اضافی ایجاد و به تخصیص 

بین تولیدکنندگان آنارشی روابط  این

وجود پرولتاریای  صرفاا و نه  - داری سرمایه

که این است  - فاقد مالکیت و یا تضاد طبقاتی

کارگر در  ی تولیدکنندگان را به استثمار  طبقه

ترغیب  تری گستردهو  تر فشرده مقیاس تاریخی

 گربیان آنارشیی  محرکهاین نیروی . نماید می

 داری سرمایهتولید  ی این واقعیت است که شیوه

رشد کامل تولید کاالیی و قانون ارزش  ی نماینده

کاالی  تولیدکنندگان  این مورد که این  اگر. است

 حال درعیناز یکدیگر جدا نبودند و  داری سرمایه

توسط عملکرد قانون ارزش با هم مرتبط بودند 

و با همان اجبار استثمار پرولتاریا روبر

دند؛ و در چنین صورتی تضاد طبقاتی بین نبو

. تخفیف یابد توانست میبورژوازی و پرولتاریا 

این اجبار درونی سرمایه به گسترش است که در 

 -دینامیسم)قدرت تحرک  ای سابقه بیتاریخ  طول  

 ییندرآ، فزند میرقم را تولید  ی این شیوه( م

 مستمر روابط ارزش را دگرگون ساخته طوربه  که

«.شود میو منجر به بحران 
۷ 

نیروی » (م -تقدم) به درک درستی از اولویت یابی دستبرای 

آمریکا رو »در کتاب  تری گسترده طوربه  که «آنارشیی  محرکه

و در آن  کار گرفته شده استه تئوریزه گشته و ب «به زوال

لنین  پرولتاریاییسیستم امپریالیسم و انقالب ی  محرکهنیروی 

.، رجوع کنیدشده استکاملتر به جلو گذارده شده و 
۸

 

تر  کالن ارچوب کیفتاا هبا ظهور امپریالیسم، انباشتگی در چ

جهانی  داری سرمایهبازار  (م -اینتگریشن) یکپارچگییگانگی و 

سازیجهانیدیگرنهتابعیازمدارتجارتوپولبلکهاساساا

(تولیدارزشاضافی)موادهایسرمایهکنونیِ(م -اینترناسیونالیزیشن)

جغرافیایی -سیاسی بندی تقسیمارچوب هو انباشتگی در چ ؛است

نیروی  بزرگ و تغییر روابط  های قدرتمیان  (م -لتیکژئو)جهان 

در اقتصاد جهانی و نظام  (م-ی حاکم)ها قدرتقدرت در میان این 

 .رود میمحلی، به پیش  های ملت -مبتنی بر بنیاد دولت جهانی  

 های ویژگیدارای  داری سرمایهشدن انباشت در عصر امپریالیست 
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 پذیر   انعطافانباشت از طریق اشکال بسیار سیال و . است یخاص

از طریق تقسیم جهان به ؛ شود میشروع  سرمایه مالی انحصاری

و ملل  ثروتمند داری سرمایه های قدرتاز  شماری انگشتتعداد 

 و ؛کند میبزرگی از بشریت زندگی  تحت ستم که در آن اکثریت

که  سیاسی -اقتصادی و جغرافیایی -رقابت جغرافیاییاز طریق 

 برتریدر رقابت و مبارزه برای  میان  لملهایدولتجهانی

 .یابد میمتمرکز شده است، ادامه  امپریالیستی

ملی امپریالیستی  های سرمایهمیان  تخاصم ی رشد و توسعه

به خاطر  عمدتاا و مبارزه بر سر تقسیم سراسر جهان، مختلف 

و ( م -یا کارخانه) شرکتدر سطح  دهیرشد کیفی تضاد بین سازمان

به دو جنگ ( م-تضاد)این تخاصم . تولید اجتماعی است آنارشی

در همان زمان، تضاد اساسی نیز . منتهی شد ۵۳جهانی در قرن 

تضاد کلیدی  ی تظاهر شکل ها. شود میاز نظر طبقاتی آشکار 

تضاد میان پرولتاریا و بورژوازی در : اساسی عبارتند از

 کشورهای امپریالیستی، تضاد بین ملل تحت ستم و امپریالیسم

که )و تضاد بین کشورهای سوسیالیستی و اردوگاه امپریالیستی 

 .(دیگر وجود ندارند اکنون همی کشورهای سوسیالیست

این یا آن دیگری از این تضادها ممکن است  در طول یک دوره، 

عمده شود، به این مفهوم که این یا دیگری ممکن است بر رشد 

قرار  ها آن تأثیرآنکه تحت تا بگذارد  تأثیر (م -تضادها)بقیه 

برای  (م -تضاد عمده)و در نتیجه در هر مرحله این یکی  گیرد

 .است ترین کننده تعییناینکه چگونه تضاد اساسی توسعه یابد، 

، تضاد ۳۳۹۳ ی تا اوایل دهه ۳۳۵۳ ی از اواخر دههبطور نمونه 

 ملی بخش آزادی مبارزات عمده در سطح جهانی بین امپریالیسم و

آسیا، آفریقا و  ،انقالب های طوفان. بود سوم جهان در

ضرورت  کیفیتا این تضاد . آمریکای التین را فرا گرفته بود

( و ارتجاع محلی) امپریالیستی ی برای طبقات حاکمهنوینی 

 تأثیرایجاد نمود و انباشت سرمایه در مقیاس جهانی را تحت 

 .داده بود رقرا

امپریالیسم آمریکا، به ویژه، در سطح گسترده در حال توسعه 

 بخش آزادیی  مبارزه. و استفاده از دکترین ضد شورش بود

د؛ جنگ بزرگ در میدان جنگ ش های نشینی عقبویتنام موجب تحمیل 

را جذب نمود و  متحده ایاالتبخش عظیمی از نیروهای زمینی 
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 ی نوبه به که کالن افزایش داد طوربه  مخارج نظامی آمریکا را

در سطح ( طال -و استاندارد دالر) دالرخود کاهش ارزش 

 متحده ایاالتدر طی همین دوره، . را سبب شد المللی بین

یکای التین را ترویج کمک و پیشرفت در جنوب آمر های برنامه

که هدف اصلی آن  «اتحاد برای پیشرفت» ی برنامه، مانند داد می

در کنار سرکوب، ایجاد ثبات شرایط اجتماعی و مقابله با 

 .پتانسیل برای انقالب بود

 محلیطبقاتی در سطح ی  مبارزهممکن است ، مشخصدر هر زمان 

 اما ؛شودو یا در سطح جهانی عمده ( در سطح ملییا )

گر ید، به مفهوم کلی تا زمانی که درازمدتو در  طورکلی به

باشد، نیروی ندر سطح جهانی غالب  داری سرمایهشیوه تولید 

است و عمده همچنان نظام جهانی امپریالیستی  آنارشیی  محرکه

نیروی این . است تضاد اساسیحرکت عمده خواهد بود و شکل 

 داری سرمایهانباشت  هایو تضاد ، اساس دینامیکآنارشیی  محرکه

فقط به که تجلی مختلف آن از جمله نه  در مقیاس جهانی است

 -و تغییرات مادی و اقتصادی امپریالیستیدرون قابت یی رتنها

 -طبیعی زندگی  شرایط  تغییر فزایند  طوربه بلکه اجتماعی 

را برای دگرگونی اصلی  و شالوده ی صحنه: محیطی است که زیست

 .کند میجامعه و جهان مهیا 

به موجود و دگرگونی جامعه و جهان بر اساس واقعیت 

دوست داریم که ما  صورتی آنو نه به  ؛که استطریقی  همان

 :این نکته است دقیقاا اشد، ب

شده و  است که تضاد بین تولید اجتماعی روبنا قلمروتنها در 

تنها از طریق . نمود وفصل حل توان میمالکیت خصوصی را 

 ی و شکست قاطعانه شود میانقالب ساخته  ،آگاهانهی  مبارزه

و از بین بردن ( و تمام طبقات استثمارگر حاکم)بورژوازی 

ی  مبارزهتنها از طریق . شود میدستگاه کنترل و سرکوبش فراهم 

 ی آگاهانه است که یک قدرت دولت انقالبی نوین که یک منطقه

و بر این اساس  شود می تأسیس استپایگاهی برای انقالب جهانی 

ایجاد یک اقتصاد سوسیالیستی نوین که با توجه به دینامیک و 

قانون ارزش که ) داری سرمایه در مقایسه با آنچهمتفاوت اصول 

و پیشبرد آن حول یک  دهد میانجام ( کند نمی یفرماندهدیگر 

مردم افکار جامعه و برای تغییر  نبهاج همهی  مبارزه

 .است پذیر امکان
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بر اساس یک رویکرد علمی و تنها از طریق انقالب آگاهانه 

که تضاد اساسی عصر بورژوایی را  برای درک و تغییر جهان است

 .نمود وفصل حل توان می

برانداختن عبارت است از تاریخی پرولتاریا  مأموریت

و  استثمار و ستم تمامیبه  ، برای پایان دادنداری سرمایه

و برای ایجاد  ؛بشری به طبقات ی برای غلبه بر تقسیم جامعه

 .جهانی بشریت است ی جامعه

II . انباشت ماهیت درک از چرا-داریسرمایهامتناع یا

 «یافتهاستتشخصیسرمایه،دارسرمایه»

حرکت عمده شکل  عنوانبه  «آنارشیی  محرکهنیروی »تشخیص 

از  تیزی و تندتضاد اساسی باعث انتقاد و در مواردی، حمالت 

را به همراه  المللی بینجانب برخی از درون جنبش کمونیستی 

 .داشته است

از : استطرح گشته این طریق  به اتانتقادچنان  وطخطاز  ییک

مازاد کسب برای  وقفه بیتالش »از آنجا که (: الف که یآنجای

این مازاد  (:ب ازآنجاکهو  ؛است سرمایهدر ذات  «(م-سود) بیشتر

این استثمار مقاومت  :(مزدی قرار دارد؛ و پ بر استثمار کار

نتیجه می گیرد ، بنابراین بر می انگیزدرا استثمارشوندگان 

طبقاتی میان پرولتاریا و بورژوازی در ی  مبارزهکه تخاصم و 

 گذارنده  تاثیر کیآنارشیعزم در مقایسه با  یتر عمیق یسطح

تضاد اساسی  رشدحرکت و بر  ،های مختلف  سرمایهمیان متقابل 

 .و تاثیر عمده ای می گذارد قرار دارد

اما مشکل  ؛در این استدالل وجود دارد یمنطق رسد میبه نظر 

و به همین  ؛بسیار سطحی است: این است که دقیقاا این استدالل 

 «دائماا »اید که چرا سرمایه ب: شود میمطرح  سؤالدلیل این 

که پرولتاریا برای  به خاطر این است صرفاا انباشت کند؟ آیا 

وجود دارد؟ من به این ( برای استثمار ییها فرصتو )استثمار 

 .گردم میباز  زودیبه  نکته

و نقش به  اینکه بادر حال حاضر برخی از منتقدان هر چند 

 (م-ثانویه)  درجه دوم را آننیروی رقابت اذعان دارند اما نقش 

، در رابطه داری سرمایه تر عمیقدر جوهر  رقابت راو  دانند می

. کنند میتفسیر  «خارجی»به عنوان یک چیز سرمایه -کاربا 
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مارکس از  قول نقلبه شان  برای جا انداختن ایدهاز آنان برخی 

قوانین اجباری »جلد اول کتاب سرمایه که در آن او به 

 جا هماناما مارکس در  ؛کنند میستناد نمود ااشاره  «رقابت

از قبل تجزیه و تحلیل علمی از رقابت  »که  گوید میهمچنین 

غیر ممکن ، آنکه یک درک از ماهیت درونی سرمایه داشته باشیم

«.است
۹

 نهایت در داری سرمایه آنارشیکه  کنند میو اعتراض  

دارد؛ حتی برخی  داری سرمایهگرانه ی استثمارخصلت ریشه در 

 .دهند میرا به انگلس نسبت نظریه از این منتقدین این 

استثمار  ی را بر پایه داری سرمایهتولید  آنارشیاما انگلس 

کار اضافی قرار  احتساببر پایه مزدی و به همین طریق  کار

 داری سرمایه، بلکه در دینامیک خاصی از تولید کاالیی دهد نمی

ید به بررسی آنچه که او در واقع اجازه ده. دهد میقرار 

 :بپردازیم گوید می

راه خود را در  داری سرمایهتولید  شیوه»

کاال و هر یک از  تولیدکنندگان ی جامعه

 تولیدکنندگان، کند میباز  تولیدکنندگان

 ی مبادله شان اجتماعیکه ارتباط منفردی 

اما هر جامعه بر اساس تولید  ؛است محصولشان

 تولیدکنندگانکه : کاالیی دارای این ویژگی است

کنترل بر روابط متقابل اجتماعی خود را از 

که آیا  داند نمیاز آنان  یک هیچ …اند دادهدست 

واقعی قرار  (م -ندمدی)محصولش مورد تقاضای 

 خوبیبه  خواهد گرفت، آیا او قادر خواهد بود

آورد و یا حتی  دست بهرا تولیدش  های هزینه

. بفروش رساند تواند یم را خودهرگز کاالی 

 فرمایی حکمدر تولید اجتماعی آنارشی 

«.کند می
۰۱

 

 کند میبا دقت به آن اشاره  انگلس که ییکاال تولید کلیخصلت 

 تولید ،طرف یک از. جهش کیفی یافت داری سرمایه ی توسعه با

 with the full monetization of the)پول تولید به  ابزارتبدیل کامل با  کاالیی

means of production) ازو . عمومیت می یابد کاال به کار ینیروغییر ت و 

 مقیاس اساس بر داری سرمایه کاالیی تولید دیگر، سوی

 در مستمر های پیشرفت وتوسعه  ؛می شود تولید ای سابقه بی

 میان متقابل روابطدرهم تنیده شده ی  متراکم ی شبکه ؛آوری فن
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دهی سازمان و ؛گشته جهانی حاضر حال رکنندگان که دتولید

منفرد  واحدهایهر یک از  سطح در «عقالنی»و  «علمی»

گفته )طبق تعبیر حال این با و ؛به اجرا در می آید داری سرمایه

 گانتولیدکنندهر یک از میان  «اجتماعی پیوند» ،انگلس (م -ی 

که  ،است محصوالت تبادلکماکان  نگلس،اطبق تعبیر  فرد،من

به  تولید برای مبادله  (م -با جهانی شدن سرمایه داری)هم اکنون تنها 

 .شده است جتماعیشدت ا

نقش درجه دومی به  مارکسگویا  که یاستداللدر مورد آن 

 باید ما، می دهد «سرمایه درونی ماهیت»در رابطه با رقابت 

را در نظر داشته  سرمایهکتاب  در مارکس متد مهم  جنبه

به  علمی طوربه  مارکس ،نوشتجات این از ۳ جلدم در. باشیم

را شناسایی  داری سرمایه اساسی ماهیتو  کند میعمق آن نفوذ 

 ثروت اشکال دیگر از داری سرمایهمیان تمایز  وجهبه  ،نماید می

تجرید  ها سرمایه از بسیاریدرونی  روابطآنرا از  وپرداخته 

 .می کند

ماهیتش  که است یفرآیند و اجتماعی ی رابطه یکداری  سرمایه

و بازتولید  و منافعتخاصم  کار، نیرویبیگانه بر  ی سلطه

قانون  ترین اساسی. ، بنا گشته استرابطه آنبازتولید  ش گستر

 اضافی ارزش تولید و ارزش قانون ،داری سرمایه تولید ی شیوه

 اب سرمایه ی رابطه داری سرمایهتولید  ی رابطه ترین مهم. است

 ارزش صاحبت و ایجاد اساس مزدی کاراستثمار  و ؛است کار

 .است اضافی

آنچنان  منتقدان اما ؛است شدهتصدیق  علمی نظر از این

 ،توضیح دهند مزدی کار استثمار اساس برآنارشی را  خواهند می

ی با علمبرخورد  این .شودقلمداد شالوده ستثمار بطوریکه ا

با تمام  اساسی تضاد و واقعیتچنین رویکردی از . نیستمسائل 

 بلکهحرکت نکرده  ،«داری سرمایه واقعی حرکت» و آن پیچیدگی

 تحریفو  ،واقعیت ی گرایانه تقلیل دیدگاه یک ازنقطه عزیمتش 

 .است طبقاتیی  مبارزهتقدم روایت  بهدر خدمت  واقعیت

رانش  باعث چیزی چه: گرداند میباز  سؤالاین  به را ما که

 صورتبه  را سؤال یمتوان می یا و ؟شود می مزدی کار استثمار

بر  مزدی کار   استثمار   به یاجبارآیا : کنیممتفاوتی طرح 

نین چ پاسخ دارد؟ وجود ترمشتاق -ی رمایهس و تر گستردهپایه 
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ناشی  رقابت از آن و دارد وجود اجباری چنین بله، است،

 .شود می

به  .گسترش یافتن استدائم برای  فشار تحتبرای بقا  سرمایه

زمانی  فقط  سرمایه: کند رشد باید ماندن، زنده منظور

 ی سرمایهبه حیات ادامه دهد و وجود داشته باشد که  تواند می

 «عام طور  به  سرمایه» ،کنکرت سطح در. شود انباشت یبیشتر

 با رقابت در ها سرمایه از بسیاریوجود دارد، و فقط چنانچه 

به خاطر آنکه  دقیقاا  ،می تواند وجود داشته باشد ندیکدیگر

 مارکس. بنا گشته است خصوصیبر پایه مالکیت  داری سرمایه

 :دهد می توضیحچنین 

در همه جا حاضر   قوانین که شود می باعث رقابت»

 قوانین   عنوانبه  داری سرمایه تولید   (م -پرنفوذ) 

 ندارا سرمایهیک از از سوی هر  خارجی اجباری

حفظ  منظوربه  را او ،رقابت. شود احساسمنفرد 

 ماا ئدارا  خود ی سرمایه کند میمجبور سرمایه 

 دهد، گسترش را آن تواند نمی اما ؛گسترش دهد

«.(م -تصاعدی)انباشت فزایندهمگر از طریق 
۰۰ 

 «رقابت نبرد»رقابت و  را آنکه مارکس  طور همان رقابت،

قیمت  هشکا بهمجبور را  ها سرمایه هر یک از تک ،کند می توصیف

 بردن باالبا  عمده طوربه کار  این. سازد می تولید های هزینه

 به که آنچه به دستیابی و تولید یزانم گسترش و کار وری بهره

( تولید -بازدهی واحد هردر  هزینهکاهش ) «جویی صرفهمقیاس »

 و ؛شود میاطالق  آوری فن در نوآوری وکردن  مکانیزه طریق از

 .است قابل حصول یدهسازمان نوآوری همچنین

ی را طلب بیشتر ی سرمایه ،تولید سازمانی و آوری فندگرگونی 

 اضافی ارزشانبوه گسترش  به نیازخود  ی نوبه به این که کند می

 درنتیجهشود،  تأمین گذاری سرمایهمالی  منابع آندارد که از 

 نیاز. راند میکنترل کرده و  را آنسوار شده،  اضافی ارزشبر 

و  داری سرمایهوام  طریق از ای فزاینده طوربه  انباشتبرای 

که سرمایه را قادر به تامین می شود  اعتباری های سیستم

 تولید جدید خطوط به حرکت ونوین  گذاری سرمایه مالی تأمین

 ارزشگسترش مخزن  روی بر حد از بیشنیز  این اما ،سازد می

 مختلف اشکال در سرمایه ،دیگرعبارت به  ؛است استوارضافی ا
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 وجود سرمایه انباشت افزایش برای گسترش ی نیروی محرکه آن،

 .دنارتباط تنگاتنگی دار رقابت با ها آن ی همه. دارد

گام  نوآوری سویبه  که (م -منفرد داران سرمایه) کسانیاولین 

 استفاده کنند،( اضافی سود) موقت قادرند از مزیت دارند برمی

 سهم شوند نمیهمرنگ  و کنند نمی یچنان کار که کسانی که درحالی

را از دست بودن (م -سرمایه داران دیگر)گروه کل با موقعیت  و بازار

از اواخر  متحده ایاالتصنعت خودروسازی  به نگاهی. دهند می

 خودروسازی تر خالق تولیدکنندگانبه بعد در مقایسه با  ۳۳۹۳

 کارآمدتر روش پیشگام ژاپن داری سرمایه. بیندازید ژاپن

 سه» انحصار   این. شد گیر همهو  تعمیم نهایت در که تولید بود

 بازار خاص در طور به) خودرو تولیدکنندگان   «بزرگ  

و استفاده  پذیرش به را مجبور ها آن و شکست را( متحده ایاالت

 .نمود کار در نیروی جویی صرفهاز تکنولوژی 

: الزام داران سرمایهبر هر یک از  «رقابتاجباری  قوانین»

، متقابل تعامل  . کند میرا تحمیل  «بمیر یایاب  گسترش»

 نیروهای (م -رولوشنایزینگ)تکامل  به  وادار ار خصوصی های سرمایه

. نماید می خود،موقعیت  حفظ و داخلی  ضرورتمثابحه  به مولده

 اینبه . به همین علت است داری سرمایه (م -پویایی) دینامیسم

استثمار کنند  توانند نمی سادگیبه  داران سرمایه که استدلیل 

بخواهند  که صورتی درالبته  ،کنند  مصرف را ثروتشان پسس و

و  یادماندنی به طبق عبارتزیرا . دنبمان باقی دار سرمایه

 یک عنوان به» :در کار است تر عمیق چیزیعلمی مارکس  عمیقاا 

«.افته استی شخصت ی سرمایه تنها او ،دار سرمایه
۰۲ 

  تعادلنیز یک موقعیت  داری سرمایه که استبه این دلیل 

 داده توضیح قبالا  که طور همان. آوردنمی  دسترا به  پایدار

های  سرمایههر یک از  کور   رقابت  متقابل   تأثیر طریق از شده،

 و وری بهره) اجتماعی تولید( م -ُنرم) قواعد کهست منفرد ا

 بخش آن یا اینتخصیص در را به  سرمایه و شود میبنا ( غیره

 یها سرمایهاگر  .کشاند می( سود و قیمتعالمت های  به پاسخ در)

این قواعد تولیدی  ،بمانند باقی جو خاصی بخواهند رقابت

 .دنشو اطاعت باید خود ی نوبه به

 از یکیو  کند میناموزونی رشد  طوربه  ها سرمایه تک اما

 به تنها ،شود می باز تولید جدید خطوط. گیرد می پیشیدیگری 
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شکل  نوین های گذاری سرمایه. شودو حذف بلعیده خاطر اینکه 

 بری از ارزش اضافی اجتماعاا  بر اساس سهم ها قدیمی و گیرد می

 و ؛دنشو میفکیک تو  جدا هم ازدر سراسر جامعه  تولیدشده

آوری های جدید  فن. شود می تأسیسنوینی  رقابتی مراتب سلسله

نوینی از های  ی عرصهدر را به روی  این و ؛خلق می شود

 میدانبه تبدیل  (م -تکنولوژی) ها آوری فن ؛کند می باز گذاری سرمایه

 ،می آیند وجود بهنوین  های سرمایهآن می شود که حول  نبرد

در . پاشد می فرو یا و می شوند (م -منشعب -اسپلت ا پارت)هم جدااز 

 کامپیوتر صنایع در کهجایی هایی  هجاب مورد درهمین ارتباط 

 .کنید فکر گیرد میورت ص جهانی سطح باالی آوری فن و

 توسعه(م -ویران کننده) مخل ودینامیک  فرآیند یک سرمایه انباشت

 .است بحران و (م -دهندهتنظیم )عدیل دهندهت و یابی 

 درموردرقابتبازهم

به ) «مجری»که رقابت  دهد میمارکس در گروندریسه توضیح 

رقابت، این نیروی »: قوانین انباشت است( م -اجرا درآورنده

 را آن، قوانین عامطور  به اقتصاد بورژواییضروری ی  محرکه

«.استها  ، بلکه مجری آنکند نمیایجاد 
۰۳ 

موجود را مجبور به  های سرمایه ،مجری چیست؟ رقابتنقش این 

ظرفیت تولیدی جدید، گسترش مقیاس )فزایندهگرایی تراکم 

 ( و غیرهها  ، تصاحبها ادغام)گرایی فزاینده مرکزتو  (تولید

تولید اجتماعی را وادار به افزایش مکانیزه  ،رقابت. سازد می

و  نماید می ، تخصصی نمودن و پیچیدگی(م -مکانیزاسیون) کردن

، مواد آالت ماشینبیشتر در  گذاری سرمایه)ترکیب آلی سرمایه 

کاهش نرخ سود  ساز زمینهکه ( و غیره نسبت به کار زنده اولیه

رقابت  ی وسیله به قوانین انباشت که. دهد میاست را افزایش 

که یکی از اجزای ) «ارتش ذخیره نیروی کار»ک ی شود میهدایت 

بوجود  (استشده توسط مکانیزه کردن،  بیکار کارگران  مهم آن،

 .می آورد

سرمایه از یک حوزه به دیگری، در جستجوی  حرکتتشامل رقابت 

بدست برای جویی رقابت رقابت شامل، ؛ می باشدرا  سود بیشتر

شامل تغییرات رقابت  و همچنین ؛است بازاربیشتر سهم آوردن 

 .باشد ، میدگرگون می نمایدرا  فنی که شرایط تولید

بسیاری  های سرمایه که زمانی ضرورتاا ، سرمایه نتیجه اینکه
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 .دارد کننده تعیین راتتأثیو رقابت موجود است  اند رقابتدر 

در آن ریشه : دسرمایه داردر ماهیت خصوصی رقابت ریشه 

تولید  گردبر که  خصوصی کار یافته سازمانمجزای یندهای آفر

عینی با  طوربه  اما دارد، سازمان یافته( رزش اضافیا) سود

خصوصی کار در  یافته سازمانبا دیگر فرآیندهای و یکدیگر 

 های مکاندر وجود  ریشهگری خصوصی و رقابت . پیوند هستند

آنچه که در مورد در  گیری تصمیم مجزایو مراکز انباشت مستقل 

، دارد؛ استاقتصاد ادغام و یک صورتبندی در هم تنیده واقع 

 .تولید می گردد سبرای بازار ناشنا دتولی که جایی

مندرج در  (م-فناوری) از تغییرات فنی داری سرمایه دینامیک

انباشت سرمایه  این واقعیت  . شود میرقابتی ناشی  فرآیندهای

 .است

به  ها آن. قرار دارندتنگاتنگی منتقدان ما در موقعیت 

 دینامیسم  تجلی باید با اتکا به استدالل دیگری سوای ناچار 

رقابت که  «میربیا یاب گسترش »جبر از ناشی که  داری سرمایه

این باید  ها آن. ، توضیح دهندکند میتحمیل بر سرمایه 

تضاد طبقاتی را اینکه به منظور  یدیگراز طرق دینامیسم را 

به  .جا بیندازند، توضیح دهند ی حرکتعمده به عنوان شکل 

که  گویند میی را پیش کشیده و استدالل دیگر ها آنهمین منظور 

نوآوری و  (م -علت)سرچشمه مقاومت کارگران در واقع : گویا

برای  دار سرمایه، چنین برهانی ی پایه رب. است مکانیزاسیون

برای و یا  دستمزدهاپایین آوردن کارگران، بیکار کردن 

. کند میبه سرمایه گذاری اقدام  نیروی کار سرکشبهتر کنترل 

جویانه   رقابتی برای رویکرد ، اجبارچنین استداللی ی بر پایه

و (م -استفاده از فن آوری)تکنیکی ی آگاهانه، بلکه انتخاب موجود نیست

از کار نیروی برای کنترل و بازداشتن آگاهانه یا استراتژی 

 .وجود دارد مقاومت

ی به استداللچنین  برخی از مشکالت  برای روشن شدن اجازه دهید 

به » تولیدتطبیق . خودروسازی ژاپن رجوع کنیم صنعت   مثال  

 هایموجودکاهش ، «مسئول»کاری  های تیمایجاد  ،«موقع

و  (کاهش هزینه منظور به) شرکتدر هر (  inventories)شده  داشته نگه

گسترده  (م -آدم ماشینیاستفاده از  -یفیکیشنتروبا-robotification) کردنماشینیزه 

ژاپن یک تغییر و تحول مهم در تولید مدرن را  ی توسط سرمایه
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این ضرورت برای گویا که  یاستدالل ی ارائهاما  ؛دهد میتشکیل 

 معنی بی، شود میفرماندهی و یا قطع مقاومت کارگران پیشگیری 

 یپرولتاریااین بود که ، زیرا آنچه که اتفاق افتاد ؛است

 .مطیع بود نسبتاا زمان آن ژاپن در 

 وقوع به ۳۳۲۳اواسط تا  ۳۳۹۳ های سالدر دوره آنچه در واقع 

اقتصادی در  -جغرافیایی گریو رقابترقابت تشدید  ،پیوست

 امپریالیسم ژاپندر همان دوران  .بودبلوک امپریالیستی غرب 

جویانه   رقابت وتاز تاختو همچنین امپریالیسم آلمان، در حال 

آمریکا امپریالیستی  ی سرمایهتوسط  ی هزینهپرداخت به بهای 

و مشروط به رقابت  تابع یرقابتحتی چنان  که درحالی، بودند

بلوک تحت بین : زمانآن در  کننده تعیینجهانی استراتژیک 

آن اتحاد جماهیر شوروی بلوک امپریالیستی و رهبری آمریکا 

 .بودبرای برتری در جهان  زمان

 (م -رشینالیزیشن) «کردن عقالنی» مهم ی جنبهدرست است که  قطعاا ین ا

عقد »و اشکال  «عرضهشبکه های زنجیری  » دهیسازمان تولید،

و  یاطالعات آوری فناستفاده از  ،«فرعی انهکار مقاطعه قرارداد

خدمت گران کار درآوردنو تحت نظم کننده کنترل نقش به غیره 

نوآوری را بنیادین  طوربه  کهنیست اما این چیزی  ؛می کند

 .سازد میبه تحرک وادار 

که در آن این نیست  داری سرمایه(م  -نیروی محرکه جنب و جوش)دینامیک 

حداکثر رساندن کار اضافی برای به به میل خویش  دار سرمایه

نیست که ن ایسرمایه داری دینامیک . تالش می کند، سوددر کسب 

 ننمودنو یا نمودن  گذاری سرمایه آزادی  از  دار سرمایه

بهره  مقاومت کارگر ی محدودکنندهعامل از  وبرخوردار باشد 

اتحاد با  ،سرمایه «منطقی»حرکت  ،اگر چنین بود .برد

به مقدار سطح خاصی از تولید و  گذاری سرمایهرای بیکدیگر، 

و  سازشو به  می کردند عادیرخ سود را ن، توافق می رسیدند

، چرا که افتد نمیی اتفاقچنین اما  ؛می رسیدندصلح اجتماعی 

سهم بر  (م -تسلط)غلبهو  یابی ، گسترشگذاری سرمایهبه  اراجب

 .وجود دارد نابودی،آور دردبا خطر  …بازار

: رجوع کنیمنقل کردیم  در باالکه آواکیان مهم بینش به 

از  داری سرمایهکاالی  تولیدکنندگانکه این چنین موردی اگر »

توسط عملکرد قانون ارزش  حال  عین دریکدیگر جدا نبودند و 
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اجبارات استثمار پرولتاریا چنان با و  با هم مرتبط بودند

؛ در چنین صورتی تضاد طبقاتی بین ، وجود داشتروبرو نبودند

 دار سرمایه« .تخفیف یابد توانست میبورژوازی و پرولتاریا 

مجبور به  دار سرمایه .است «قوانین اجباری رقابت»تحت تسلط 

ابزاری  عنوانبه  دار سرمایه حال درعیناست و کاستن هزینه 

به  .کند میعمل  (م -پیشرفتهای فن آوری -technical progress)فنی های پیشرفتبرای 

 «.یافته است تشخص ی ، او تنها سرمایهدار سرمایه» عنوان

III.آفریدهداریسرمایه،جهانیکهتوسطآنارشییمحرکهنیروی

 شدهاستغارتو

حرکت  عمده یبه عنوان شکل  «آنارشیی  محرکهنیروی »انکار 

 ی فراگیرندهسرمایه توسط منتقدان، آنان را از درک عمیق و 

انقالب صحنه ای که مبارزه برای عمده در جهان و روند های 

هدایت شود، باید بر روی آن جریان یافته و کمونیستی 

طبقاتی و مقاومت  ی مبارزه (narrative" The") «روایت». سازد می غیرممکن

در مقابل این  ای سابقه بیبزرگ و  های چالشکارگران نه تنها 

ی  مبارزهانقالب کمونیستی را، بلکه همچنین پتانسیل کالن برای 

 خواهم میاین چیزی است که . سازد میرا تیره و مبهم انقالبی 

 .و به کاوش آن بپردازمداده توضیح 

 محیطیزیستهایبحران.الف

 ۳هاوایی در تاریخ  یزمینسیستم های آزمایشگاه تحقیقاتی 

در ( CO2 -کربناکسید دی) کربنیکثبت نمود که سطح گاز ۵۳۳۱ می

آخرین باری که . در میلیون رسیده استبخش  ۹۳۳به  جو زمین

حدود سه  دیده بود خود به کربنیکزمین چنان حدی از گاز

، زمانی که هیچ اثری از زندگی بشریت در بود میلیون سال پیش

شناسی تصدیق نموده است وهوا آبعلم . این سیاره وجود نداشت

 گراد سانتیی  زمین فراتر از دو درجه ی که افزایش دمای کره

به تغییرات  تواند میباالتر از سطوح قبل از صنعتی شدن 

 .و مخرب منجر شود برگشت غیرقابلوهوایی  آب

، جهش آن به ۳۹۳۳ های سالدر  داری سرمایهعتی شروع انقالب صن

تا  ۵۳و از اواسط قرن  ۳۳مرحله امپریالیسم در اواخر قرن 

 به ای فزایندهزیست شتاب  بر محیط( م -استرس) فشار ،امروز

 العاده فوقرا با یک اوضاع  محیطی زیستگرفته است و  خود
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.روبرو ساخته است( م -اورژانس)وخیم  ی کننده نگران
۰۲ 

رویدادهای شدید : در حال حاضر چنان اثرات مخربی همچون

یا  و توفان سایکولونز -، طوفانسابقه بی های سیل) وهوا آب

، ذوب یخ قطب شمال به زایی بیابان، خشکسالی، (تایفون

 با وجود آن که . ستا ما کنارسطح آن، در  ترین پایین

 فسیلی های سوختدر  آور سرسام گذاری سرمایهبه  ها امپریالیست

 اصطالحبه  ، سهم روزافزونی را برایدهند میادامه ( نفت)

عمق  ترین پایینزیر آب، در )نفت و گاز  «غیرمتعارف»ذخایر 

( و غیره ش یل نفتیتار، نفت خام سنگین و  ی سواحل، ماسه

که یکی  «۵۳۳۳کپنهاگ » وهوا آبمذاکرات جهانی . دهد میاختصاص 

بود  امپریالیستیبزرگ  های قدرتبین  ها نشست ترین توجه قابلاز 

 .وردی نداشتآ به هیچ جا نرسید و دست

کل سیستم  ی ، نفت اساس عملکرد سودآورندهسو یک از

شرکت  ۳۳در آمریکا از بین : هدد امپریالیستی را تشکیل می

 ۲شرکت در جهان  ترین بزرگتا از  ۳۳و از بین  تای آن ۱بزرگ 

از سوی دیگر، . استنفت  های شرکتتای آن جزء صنعت خودرو و 

. کند مینفت نقش مرکزی در رقابت داخلی امپریالیستی را ایفا 

که  داری سرمایهبزرگ  های قدرتبزرگ و  داری سرمایه های شرکت

اروپا،  ی شامل امپریالیسم آمریکا، چین، کشورهای اتحادیه

روسیه، ژاپن و دیگران برای کنترل بر مناطق همچون قطب 

اقیانوس اطلس جنوبی و جاهای دیگر که در آن منابع شمال، 

 .هستندجدید سوخت فسیلی وجود دارد، در حال رقابت 

بزرگ برای کنترل تولید، پاالیش،  های قدرترقابت میان 

و بازاریابی نفت در واقع رقابت برای کنترل بر  ونقل حمل

ارتش امپریالیسم آمریکا برای حفظ و . کلیت اقتصاد جهان است

و حفظ  برپانمودننواستعماری را  های جنگ، امپراتوریگسترش 

در حال حاضر، یکی از  و ؛است، وابسته به نفت اش جهانیبرتری 

قابلیت  دقیقاا مزایای رقابتی جهانی امپریالیسم آمریکا را 

چنانچه در سال : دهد میتشکیل  اش فسیلیدر حال رشد سوخت 

 رقم افزایش تولید نفت در جهان ترین بزرگ متحده ایاالت، ۵۳۳۵

رقم افزایش تولید نفت  ترین بزرگ( ۵۳۳۵) سال یکو ظرف مدت 

 .در تاریخ آمریکا را به خود اختصاص داده است

و اتفاق ) افتد میتفاق از آنچه که در حوزه انرژی ا یک هیچ
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خارج از چارچوب حرکت برای سود و رقابت شدید و ( افتد نمی

اقتصاد  ( کشوری) دولتی  -شرکتی، محلی، ملیتی سطوح درجنگ 

 .نیست درک  قابلجهانی و سیستم امپریالیستی کشورهای مختلف 

بیانگر این  وهوا آبویژگی مذاکرات اخیر بر سر  ترین برجسته

رقابت شدید آنچنان  «بزرگ های قدرت»واقعیت است که در میان 

 گونهر هکه از یک سو، مایل و قادر به دارد وجود  ای منطقه

 ؛اند نشدهفسیلی  های سوختوابستگی به  از دوربه  حرکت اساسی

با ( م -تطبیق) سازگاریو پافشاری بر  تأکیداز سوی دیگر،  و

ممتاز در جعبه ابزار کسب موقعیت به  یی راوهوا آب اتتغییر

، به عنوان مثال، از مزیت در ها چینیو  ها اروپاییکه )رقابت 

مبدل ( هستندانرژی تجدیدپذیر برخوردار  های آوری فنبرخی از 

 .ساخته اند

بزرگ به  های قدرت: نیستانرژی مسئله فقط بر سر سوخت و 

و خام مواد معدنی دستیابی به حاد جهانی برای  های رقابت

از  پروا بیاین یک تالش برای غارت . اند مشغولکره زمین سیاره 

که یکی از محققان مترقی آن را  گونه همانو یا  منابع زمین

 .، می باشدنامد می «رقابت برای آنچه باقی مانده است»

در  داری سرمایهبزرگ چین به عنوان دومین اقتصاد عروج 

 آندر حال رشدش،  المللی بیننفوذ  جهان، نیاز برای منابع و

. تبدیل کرده است محیطی زیست ی بزرگ در معادلهعامل به یک  را

 ۵۳کالن ظرف بیش از  های گذاری سرمایهرشد آن توسط سرازیر شدن 

عمده ولی  طوربه  سال گذشته تقویت شده و چنان رشدی اگر نه

اضر در حال ح و ؛م اقتصاد جهانی بوده استسمنبع رشد دینامی

( کربناکسید دی-carbon dioxide)گازکربنیک ی دهنده شیوع ترین بزرگچین 

 .است

زمین  ی توقف سیاره غیرقابلوهوایی  خطر واقعی این تغییرات آب

 تنها نهاین سیاره . کالنتر است زیست محیطبخشی از یک بحران 

در یک مسیر به سمت انقراض عظیم انواع موجودات زنده 

 ، بلکه همچنین با فروپاشی اکوسیستممی داردگام بر (ها گونه)

، استمرجانی روبرو  های صخرهانبوه و  های جنگل ویژهبه 

در اکوسیستم جهانی  هم باتهدیدی که اثرات مضاعف و مرتبط 

 ی این امکان واقعی که کره. دارد یتیک کل عنوانبه  زمین

بسیار متفاوت دگرگون و تبدیل شود  ی زمین به یک نوع سیاره
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وجود انسان  تواند میبالقوه  طوربه  که ای سیاره …وجود دارد

مسیر دقیق و نتایج آنچه  تواند نمی کس هیچ. را تهدید نماید

 مااما این مسیری است که  ؛کند بینی پیشرا وقوع می یابد 

 .هستیمزمین با آن روبرو  ی و سیاره (بشریت)

و  توارهدرخاستوایی توسط عملیات کندن ُکنده  های جنگلچرا 

توسط زمین ؟ چرا خاک نابود می شوندتبدیل آن به چوب 

و  ؛قرار داد کشاورزی در معرض انحطاط و خشک شدن های بنگاه

برای  «یگودال»اسیدی گشته است؟ چرا طبیعت به  ها اقیانوسآب 

-داری سرمایهسمی تبدیل شده؟ به خاطر آنکه  های زبالهدفن 

و  معامالت قماربازانه، مبادله، گذاری سرمایهبا  مامپریالیس

 انباریک  عنوانبه  در جهان، طبیعت را (م -گشتن) زنی پرسه با

دائما فزاینده برای برای خدمت به تولید  حدوحصر بی برداشت

 .بیند میکسب سود 

در درازمدت گسترش کوتاه مدت انباشت به عنوان ضرورت 

چیزی  چنین ایندر پی دارد، اما  محیطی زیستپیامدهای 

 واحدهای تکتالش . ندنیستجویانه  فوری نبرد رقابت« نتیجه»

به خاطر باقی  ها هزینهبرای به حداقل رساندن  داری سرمایه

رقابتی، محاسبه با دقت بسیار باال  ی در عرصه نماند

اما  ؛انجام می شود( تولیدی ی در سطح کارخانه دهی سازمان)

در خارج از حوزه  ی، مانند آلودگیتولید های فعالیتاثرات 

و  گیرد میخصوصی قرار  های مالکیتمحاسبه اقتصادی این واحد 

 های هزینهاین . «شود نمیثبت »زیان آنان در دفتر سود و 

: رود میبه شمار  «خارجی  یک موجودیت» محیطی زیستاجتماعی و 

و منتقل جامعه و این سیاره شانه ی بار فشار آن به یعنی که 

داده ارجاع ( ای سیارهدر سطح جامعه و  آنارشی)به آینده 

 .شود می

 شدن جهانی)گلوبالیزاسیون  بار فاجعهدر کشورهای تحت ستم اثرات 

اما تر و بیشتر بوده است،  کالن مراتببه  محیطی زیست (م -سرمایه

 (م -شان در کشروهای تحت ستمبه فراخور سطح نفوذ)عامل ایجاد نامتناسب آن 

، ۵۳۳۳و  ۳۳۱۳ های سالبین . باشندمی  امپریالیستی کشورهای

زیست درصد از  ۹۳بیش از کشور های ثروتمند عامل تخریب 

درصد از  ۱تنها  که درحالی بودند در سراسر جهانی محیط

.اند شده قبلتغییر اکوسیستم را مت های هزینه
۰۵
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انبوه و  های جنگلدرختان  داری سرمایه های شرکت که هنگامی

به  و برد میبرای فروش چوب را در اندونزی ( rainforest) پرباران

( فیول -بایو) زیستی های سوختآن درختان نخل برای تولید  جای

یک بخش مولد گاز بسیار خطرناک که این ، کارد میاز روغن نخل 

انرژی  های شرکترقابت شدید بین بازتاب اقتصاد جهانی که از 

 -ازکربنیکگ) کربن، می باشدجهانی و بازارهای مواد غذایی 

در اتمسفر که نابودی زیستگاه ببر سوماترایی را  آزادشده( م

نمی  ها سرمایهاین و زیان سود  در محاسباتبه همراه دارد 

 .گنجد

 محیطی زیستاستدالل کند که بحران  خواهد میحال اگر کسی 

گویا این بحران محصول است و  ناشی از تضاد طبقاتی اساساا 

و یا تالش برای دستیابی به  دهقان ،انکارگرمقاومت توده ای 

جویانه برای کنترل کارگر است، من  نیروی کار صرفه آوری فن

چنان  اگرچهشیفته شنیدن دعوی چنان کسی هستم،  کامالا یکی 

 .آسیب رساند لوحی سادهدعوی به 

... ناتوان است طبیعتپایدار با تعامل در  داری سرمایهنظام 

شتاب …عت تحمیل نموده استبه طبی داری سرمایهویرانی که 

 ی کره محیطی زیست تهدیدکنندهکردن سیاره و بحران  ور غوطه

واحد های خصوصی سازمان یافته  آنارشیکنش در ریشه زمین همه 

یا بمیر و رقابت در یاب گسترش سرمایه داری   اتجبارکه با ا

 .مواجه هستندسطح جهانی 

بر رق گوناگونی از ط محیطی زیستبحران  اینکه، درک حال درعین

در . و خواهد گذاشت، مهم است گذارد میطبقاتی تأثیر ی  مبارزه

طبقاتی جهانی و ی  مبارزهخط قرمز  زیست محیط، تخریب وحله اول

در  خصوصبه  ،است ای تودهاز مقاومت مهم مهمی  مرکزتیک نقطه 

با مبارزات دهقانان و در پیوند  غالباا کشورهای تحت ستم که 

در دژهای مهمی  ای مبارزهمردم بومی است، اما همچنین 

 .می باشدامپریالیستی 

 یامنیت های بحران»و جرقه بی ثباتی عالوه بر این، 

ممکن  (نامند می را آن ها امپریالیستکه آنچه ) «محیطی زیست

 احتمالبه و  زده و روشن شود زیست محیطتوسط تخریب  است

و  باعث بحران اجتماعی گسترده شود تواند میاد بسیار زی

 .بحران انقالبی باشد ی کننده تسریع تواند می
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که اغلب در تخت سابق یا در دهانه سابق  ای منطقه - delta region)در مناطق دلتائی 

مانند بنگالدش  پرازدحام (م -.است شده میدریاچه که به دریا و یا اقیانوس منتهی 

که باعث مهاجرت سریع  دچار سیل شوند توانند مینفر  ها میلیون

 کشاورزی، های سیستمدر  وهوا آباثرات تغییرات . گسترده شود

عظیم  های آسیبیکسان  طوربه  در کشورهای تحت ستم، خصوصبه 

بر اساس برخی . اقتصادی و اجتماعی در بر خواهد داشت

، کشور در آسیا ۵۳این قرن،  ی آینده های دههبرآوردها در 

درصد یا بیشتر از  ۵۳و حوزه دریای کارائیب و مکزیک  آفریقا

زیست محصوالت کشاورزی فعلی خود را به خاطر گرم شدن جهانی 

.دهند میاز دست محیطی 
۰۶ 

طوفان کاترینا در آمریکا شاهد : و در کشورهای امپریالیستی

روا شده  زمین با ظلم و ستم شدید  ی گرم شدن کره درآمیختگی

و ضرورت و فرصتی بزرگ برای پیشبرد  بودپوست مردم سیاه بر 

. به نمایش گذاشترا  «شکم حیوان وحشی»جنبش انقالبی در 

و  ای هستهانرژی  ی گسترده ی شبکهدارای که امپریالیسم ژاپن 

یکی از مزایای رقابتی  ای هستهصادرات قوی آن راکتورهای 

آمدش  شیما پیذوب شدن راکتور اتمی فکو .بوده است اش جهانی

  چنین حوادث توقف)در آینده  احتمال زیادبه  و شد زیست محیطآلودگی 

 (م -.زندگی بشریت را به همراه دارد ی که توقف ادامهراکتور اتمی عملکرد  یک دستگاه پر خطر 

  .افزایش خواهد یافت

 محیطی زیستبحران  یادماندنی به و پیامدهایزیر بنایی علل 

شکل  عنوانبه  صافی اکونومیستی تضاد طبقاتی تنگ   ی در محدوده

درک  عمیقاا  تواند نمیحرکت تضاد اساسی قابل ثبت نیست و عمده 

توسط تضاد   شدتبه  این بحران، حال این با. شود

و یک عامل مهم  شود میتشکیالتی تحریک و رانده /آنارشی

بر روی طبقاتی ی  مبارزهصحنه است که طبق آن  ای کننده تنظیم

 .گشایش می یابدآن 

 هازاغهوگیدشهرگستر.ب

برای اولین بار در تاریخ بشر، بیش از  ۵۳قرن  فرارسیدنبا 

ظرف  تقریباا . کند میزندگی  ها شهرستاننیمی از جمعیت جهان در 

ملل تحت ستم با سرعت  های شهرستانگذشته،  ی چهار دهه

این شهرنشینی پر . خطرناک در حال رشد است العاده فوق

بیش از یک میلیارد نفر در . استستمگرایانه و  ومرج هرج

در  ها شهرستانکثیف در داخل و اطراف  آبادهای حلبی های زاغه
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در  یاداحتمال زبه  و این جمعیت کنند میجهان سوم زندگی 

به  در ناامیدانتعداد این  که درحالی شود میدو برابر  ۵۳۱۳

 .ری دارندبخور و نمیاقتصاد غیررسمی زندگی  اصطالح

رانده شدن چیست؟ یکم، جهش در صنعتی شدن  شهرنشینیدلیل به 

مواد غذایی و بین المللی تولید  های شرکتکشاورزی و ادغام 

شرکت های و تحکیم منابع توسط غصب زمین و به خاطر  ،ونقل حمل

که بر اساس مقیاس را معیشت روستایی  کشاورزی امپریالیستی،

از هم پاشیده را  دکفا قرار داردکوچک کشاورزی خانوادگی خو

 .است

اجزای جهانی تبدیل به امپریالیسم سیستم ملی کشاورزی را 

 بیشکه  نموده استبین المللی  ای زنجیرهولید و بازاریابی ت

فزاینده نقش  طوربه  ؛ واند شدهمحلی جدا اهالی از  حد از

ملی کشورهای جهان  اقتصادکشاورزی در بسیاری از  «بنیادین»

تحت رهبری امپریالیستی  و ؛سوم کمتر و ناچیزتر شده است

در خدمت تولید مواد غذایی بود به زمین  قبالا تبدیل زمین که 

دیگر مبتنی بر محصول  های سوختول و تاندر خدمت تولید ا  

 .دش یروندو موجب تشدید چنان ، شد گیاهی

که )و جنگ داخلی  یخشکسال، زیست محیطدر همان زمان، ویرانی 

بزرگ و یا مورد  های قدرت ی وسیله به اغلب آتش آغاز آن

، نابودی سیستم (قرار گرفته است، مثل کنگو ها آن سوءاستفاده

به ارمغان آورده  ها شهرستانکشاورزی و راندن مردم را به 

 .است

به  (IMF)پول  المللی بینصندوق  ۳۳۳۳و  ۳۳۲۳ های در طول دهه

 های دولتیک شرط برای دادن وام، اصرار داشت که  عنوان

کوچک  داران زمینیارانه به  ،بسیاری از کشورهای فقیر

اقتصاد  «باز کردن»و همچنین خواهان  روستایی را حذف کنند

به واردات مواد غذایی از غرب برای گسترش بازار و اجازه 

ر این فشا. بیشتر در بخش کشاورزی شد گذاری سرمایهدادن به 

معیشت و  شدوارد آورد بر روی روستایان فقیر  باورنکردنی

 .شان را نابود نمود

و ناامیدی  از فقر، ویرانی ها انساناز  ای گستردهجمعیت 

 .شهر در جهان مستقر شدند های حومهفرار نمودند و در 

صدها میلیون در نهایت  ،چین داری سرمایهبه خاطر رشد سریع 
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این، . مکیده شده است ها نشهرستانفر از دهقانان به 

مهاجرت از روستا به شهر در تاریخ بشر است، چنین  ترین بزرگ

نیروهای بازار در مناطق محرکش تکان های شدید روندی توسط 

که  مشاغل در شهر های چین است کشش نیرو ی  روستایی چین و

به همراه تولیدی ( انریز عرق های کارخانه)اغلب کار ارزان

 .دارد

  بینی پیشبا نیازها، ضرورت و پیامدهای  اساساا این پدیده 

به  ،شود میدر مقیاس جهان فرماندهی سرمایه انباشت  ی نشده

تعمیق نفوذ امپریالیستی در کشورهای تحت ستم و  خصوص

 .تولید شدن جهانی

به  علمی نظر از توان نمیرا  «زاغه نشینی»و گستردگی هرش

به  این. طبقاتی توضیح داد از تضاد عمدهیک پیامد  عنوان

چنان شهر  ی صحیح نیست که مقاومت طبقاتی در حومه سادگی

 آیا. آورده است وجود بهرا تغییرات دموگرافیک و اجتماعی 

 ی دهقانی در حومه های جنبشاستدالل منتقدان ما این است که 

تنها راه  که طوری به شهر تهدیدی برای نظم اجتماعی بود

طریق اخراج نیروی کار دهقانان با استفاده آن از  دنفرونشان

 کشاورزی بود؟ معاش امراراز تضعیف 

شد  ثباتی بیاین سطح از باعث شهری شورش آیا این استدالل که 

مجبور به تحریک  نوعیبه  که طبقات استثمارگرتاآنجا 

به این امید که شدند  شهرهادهقانان به  ای توده های مهاجرت

 ضدانقالبیگرایش و ( conservatizing)یکار محافظهرشد وجب امر ماین 

 .علمی نیستمتدولوژی ؟ این شوددر شهر ها 

آیا طرفداران این دیدگاه استدالل  :تاریخیمختصر  یک سوال

که جنگ جهانی اول به خاطر نیاز به منحرف کردن یا  کنند می

 یا ؟؛طبقاتی در داخل کشورهای اروپا بودی  مبارزهتغییر جهت 

تشدید رقابت درون  ی وسیله به این جنگ، در واقعمحرک 

 که هر چند )کشاکش بر سر مستعمرات  ویژهبه  امپریالیستی و

 بود؟( اصلی نبرد بودصحنه اروپا 

نشینی شهری که در کشورهای  زاغهو  شهرنشینی، پرولتریزه شدن

که سرمایه آنارشی ، مدیون عملکرد پیوندد می وقوع بهتحت ستم 

می  ها توده براقتصادی و ایدئولوژیکی اثرات بسیار متناقض 

 روستاسنتی زندگی در  های روشنمودن  کن ریشه .، می باشدگذارد
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 از یبخش شهرنشینی به ثباتی بیالزام توسط امپریالیسم و 

 و رشد خوراک اند نشده آمیخته «رسمی» اقتصاد در که ها توده

 قدرت به مسیحیت اعتقادات رشد اسالمی، بنیادگرایی ی جاذبه

و رشد انواع  (Pentecostalism) مقدس کتاب اقتدارگرایی و القدس روح

این روندها، یک ارتجاع . گرایی مذهبی و غیره شده است هزاره

نمای اخالقی در شرایط عدم اطمینان و  ایدئولوژیکی و قطب

 .جایی را فراهم نموده است هجاب

دوباره اینکه، اگر حرکت و تکامل تضاد اساسی از  تأکید

در واقع  آنچهاکونومیستی مشاهده شود، محتوای عینک طریق 

دگرگونی جامعه و که برای و چالش واقعی  افتد میدارد اتفاق 

 .نخواهد شدعلمی درک  طوربه مطرح است، جهان 

 

 ۲۱۱۸بحرانجهانیسپتامبر.پ

.ام نوشتهاین بحران  ی آورنده وجود بهدر مورد عوامل قبال 
۰۷

 

کلیدی دینامیسم  های محرکخالصه، به شناسایی برخی از  ورط به

خاص که به ضد خود تبدیل شده است، متحول کننده یک مسیر 

 :پردازم می

امپریالیست اتحاد -رهبری سوسیال تحت بلوک فروپاشی •

 های قدرتآزادی جدید به  ۳۳۳۳-۳۳۲۳جماهیر شوروی در 

آمریکا برای گسترش و بازسازی  ویژهبه  یستی غربامپریال

.سرمایه داد
۰۸

در سطح تولید،  ای گسترده، موج نوین خصوصبه  

را به دنبال  (م -گلوبالیزاسیون) شدن جهانیتجارت و امور مالی از 

که  ی  جهان ی رشد و توسعه توجه قابل های ویژگییکی از . داشت

 داری سرمایهاقتصاد  تر عمیقمنجر به این بحران شد ادغام 

کننده تولید کشورهای تر   کامل ادغام  بود که در مرکز آن  جهانی

 .جهانی قرار داشت داری سرمایهبازار در جهان سوم اتی صادری 

شکل گیری یک اقتصاد تولیدی در هم تنیده این روند منجر به 

 .ستاکار ارزان شد که وابسته به نیروی جهانی ی 

قرار گرفت  شدن جهانی یندآفراوج یابنده  بسط مرکز در چین •

 داری سرمایهبرای  «ریزی تولیدی کارگاه عرق»یک  عنوانبه  و

یک پایگاه با چنان فرایندی به دیالکتیکی ی  جهانی در رابطه

تولید کالن . تشگتبدیل  قدرتمند داری سرمایهاقتصادی 
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 تقویت دسترسی جهانی چین و نقش آن تجاری منجر بههای مازاد

و  داری خزانهوزارت  (م -قرضه ها) های بدهی ی عمدهخریدار  عنوانه ب

با ) متحده ایاالتدر کسری بودجه  گذاری سرمایهاعطای وام و 

 .شده است( آن هااهرم رو به رشد یابنده همر

، العاده فوقشده و استثمار  تولید بیشتر جهانیبر سکوی  •

قارچی  رشد داری سرمایه ی بخش خدمات مالی در کشورهای پیشرفته

فزاینده منجر  طوربه  رشد در این کشورها. داشته است سریعی

. شد تخصیص اعتبار مالی شونده و رهبری گذاری سرمایهبه 

بازار  حمایت با) شدیدیند مالی آدر مرکز این فر متحده ایاالت

چنین  بیانی از تمرکز عنوانبه  اوراق بهادار وام مسکن

 .بوده است (انگلی

تعیین  ی مریکا و چین حلقهآ بین متقابل دینامیکرابطه ی  •

یا به عبارت دیگری، یک . بود ۵۳اول قرن  ی در رشد دههکننده 

کارگر در  العاده فوقارتباط عمیق بین رنج جانکاه استثمار 

 باالی ی مناطق جدید صنعتی چین و آنچه که در طبقه درون

 .بود، موجود رفت میمالی به پیش  ی سرمایه

 در شدن  و مالی شدن جهانی به هم   مرتبط یفرآیندها این •

 :شد ثباتی بیعدم تعادل پایدار و منجر  به رشد  نهایت

 متحده ایاالتتولیدی در  ی بخش مالی نسبت به پایه کردن باد< 

از سودهای  و انتظاراتش)بین سیستم مالی  تر کلیو عدم توازن 

ساختار و تولید واقعی : دبوجود آم و انباشت سرمایه( آینده

 .مجدد سود بر اساس استثمار کار مزدی گذاری سرمایهو 

منجر به افزایش شکنندگی مالی  اتاز اعتبار دار تبگسترش < 

 .شد

رشد چین را تحریک نمود  متحده ایاالتمصرف و وام گرفتن < 

خطرناک تولیدی چین بیشتر به کسری تجاری  العاده فوقاما رشد 

دامن زد و فشارهای رقابتی در اقتصاد جهانی را  متحده ایاالت

در حال  سرعتبه چین  ظرفیت تولیدیدر حالیکه  ؛تشدید نمود

 .می باشدرشد 

اقدام به استفاده  ۵۳۳۳سپتامبر  از آمریکا امپریالیسم •

 نظم جهانی که در آن تفوق برای تحمیل اش نظامیاز قدرت برتر 

موانع در مقابل  گونههرجهانی خود را بر رقبا و در برابر 
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 ی کرد و ادامه( بنیادگرایی مرتجع اسالمی ازجمله) اش سلطه

اما بار  ؛است زدهآینده قفل  های دههچنین حرکتی را برای 

مالی  تأمین ی کننده ثبات بی های هزینهنظامی، کسری بودجه و 

 .یک عامل کمک به بحران تبدیل شد به اش نظامیگریاین 

جهان متمرکز  داری سرمایه مالی مراکز در و منفجر ،بحران •

مالی تالش نمودند با ابزارهای اهداء منابع مالی  مؤسسات. شد

از  تری وسیعو پیچیده در میان یک میدان  تر متنوع

، خطر را کاهش و جلو ضرر سود را بگیرند، اما گذاران سرمایه

و دولت را در گرداب  گذاران سرمایهچنین راهکاری  نهایت در

 .و بحران فرو برد ذیریپ آسیب

بل انباشت ادینامیکی که موجب رشد شد موانع نوینی را در مق

 چند هریافته در مجموع، بحران تمرکز . سود سرمایه قرار داد

تولید  آنارشی ی بسیار پیچیده و متحرک، بیانگر و نتیجه

 .است داری سرمایه

از استدالل  توانند نمی سادگیبه  اما برخی از منتقدان

 .بحران دست کشند تحلیلتجزیه و حیح تئوریک ناص

در قالب  ویژهبه  که تضاد طبقاتی، اند کردهبرخی استدالل 

پول، یک عامل  المللی بینو صندوق  شدن جهانیمقاومت در برابر 

 های برنامهبر که  استبوده در پشت این بحران عمده محرک 

در واقع، یک موج . گذارده است تأثیرتعدیل ساختاری و غیره 

( اما یکم ؛موجود بود شدن جهانیبزرگ از مقاومت در برابر 

بوده است، این مخالفت و  توجه قابل ۳۳۳۳ ی در دهه باوجودآنکه

انباشت  ی کیفی حرکت و توسعه لحاظ ازمبارزه تا سطحی که 

در واقع، ( دوم و ؛نیافت ارتقاء با خطری روبرو سازد یجهان

که در باال توضیح داده شد، بحرانی که در سپتامبر  نهگو همان

عمیقی در تضادهای یک مسیر  ی کننده تعیینعوامل شروع شد  ۵۳۳۲

و اوج  شدن جهانی گیری اوجدینامیک  ی وسیله به کهدارد خاص رشد 

 .رقم خورد گذاری سرمایهافزایش 

 های قدرتکه تبانی میان  کند میادعا دیگری نیز استدالل 

و از نیازهای مشترک سرمایه  است عمدهامپریالیستی روند 

اما رقابت، از رشد  ؛گیرد می نشأتبرای استثمار نیروی کار 

شیفتینگ آف  -the shifting tectonic plates) تکتونیکی های ورقه جایی هجابناموزون و 

و  سطح زمین ترین عمیقجا گرفته در  های سنگ جایی هجاب، اشاره به شناسی زمیندر  -تکتانک پلیت

روی هم قرار دارند تکان ر که ب پیکر غولدو سنگ  که زمانی  .است معموال در قعر اقانوس ها
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 (م -شود می، از هم جدا شده و سونامی و طوفان کالنی همراه با سیل جاری خورند می

که یکی از  آید درمیاقتصاد جهان به حرکت  الجثه عظیم

این . امپریالیستی معاصر استرون داز روابط  عمده های ویژگی

اقتصادی و جغرافیای  لحاظ ازعمده خود را  طوربه  رقابت

 .کند مینظامی، بیان  ی در عرصه قدر آنو نه  اقتصادی

در روابط که  ای عمدههای  جایی هجابچارچوب  دربحران  این

 بلند کرد، بزرگ سر های قدرتقدرت در میان توازن رقابتی و 

قرار داشتنش برای گذار در مرحله و  «چینعروج »: ازجمله

فراتر از که نفوذش  ،یک قدرت امپریالیستیتبدیل گشتن به 

خاورمیانه میانه، آسیای مرکزی و آفریقا به  یشرقآسیای 

کار  المللی بینرسیده است و در حال حاضر رشد آن در تقسیم 

 یگسترش بازار اتحادیه اروپا و ادغام ارز. گذارد می تأثیر

در زمینه تبدیل به برای تفوقش را ی این منطقه چارچوبدر 

سرمایه ی جهانی شده ی اروپا برای کارائی بهتر وزنه شدن و 

قرار دادن چالش پولی در مقابل تسلط  فشار تحتو برای غربی 

مصممانه دوباره امپریالیسم  برآوردنسر  و .، مهیا نموددالر

 .روسیه

نه تنها برای ناگواری  پیامد هایخود  ی نوبه بهاین بحران 

به  جا)بر گسل های ثبات نظام جهانی امپریالیستی بلکه همچنین 

دو . در درون آن داشته استادامه دار قدرت و رقابت  (م -جایی

این بحران : از اند عبارتپیامد هایی چنان  تر برجستهقلم از 

تضادهای بین آمریکا و چین را حادتر نموده است، آمریکا با 

تری به دنبال مقابله با افزایش نفوذ چین و رشد آن شدت بیش

امپریالیستی  ی است؛ و این بحران مشکالت جدیدی برای پروژه

 .است آورده وجود بهاروپا  ی اتحادیه

IV مخاطرات. : که شودتواندنمیسیستمی و…اصلح

 استنیازموردانقلبیکه

 تواند میتمساح بزایند، اما بشریت  توانند نمیپرندگان »در 

آواکیان به این نکته  باب «کند بلندپروازی ها افقفراتر از 

 :کند میاشاره 

را دوست نداشته باشیم، اما  ها ایناز  یک هیچممکن است ما »

ممکن است این واقعیت را دوست نداشته باشیم  .اینجایم فعالا 

و دینامیسم آن همچنان بر سراسر جهان غالب  داری سرمایهکه 
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به پیش بریم  خواهیم میکه  ای مبارزهرا برای  است و صحنه

؛ ممکن است این را دوست نداشته باشیم، اما سازد میمستقر 

تغییر  پایه و اساس ،در این واقعیت و ؛این واقعیت است

تقابل و مبارزه برای تغییر . رادیکال همه چیز قرار دارد

و )این واقعیت و نه از طریق تمسک به برخی از وسایل 

از طریق درک و سپس عمل آگاهانه . دیگر، است( م -های راه

یا  کاراکتر) سیرتبرای دگرگون کردن این واقعیت است که 

خود را متظاهر  ،متناقض چنان واقعیتی در طول مسیر( م -خصلت

، مسیرهایی که برای پیشبرد دگرگونی واقعیت باید کند می

«.گذاشت ثیرأتسخیر شود و بر آن ت
۰۹ 

دینامیک از  تحلیل و تجزیهه تنها در مورد کار آواکیان ن

در جهان ابراز وجود کرده  دهاو اینکه چگونه تضا داری سرمایه

عمده  «آنارشی نیروی محرکه»و چرا در واقع  گذارند میاثر  و

تمرکزش بر بلکه همچنین . کند می اظهارنظراست،  داری سرمایه

می باشد و  یک علم عنوانبه  به کمونیسمو اساسی علم  ی مسئله

شما از واقعیت عینی و تشخیص اساس دینامیسم یا » :نویسد می

و  کنید میمتناقض درون آن واقعیت، برای تغییر رادیکال شروع 

آلیزه کردن  ، از جمله ایدهها ایدهیا اینکه تنها از یک رشته 

بر واقعیت تحمیل  را آنکه سعی دارید  (م -اکونومیسم) ها تودهدید 

 ۲۱«…شوید میرهسپار کنید، 

و عملکرد آن،   مامپریالیس-یدار سرمایهدرک عمیق از برای 

با قوانین یعنی ، ی که در مقابلش قرار می گیردبا ضرورتما 

این . داریم کار و سرآن درونی خاص عملکرد و قوانین حرکت 

یک طبقه،  ی افراد و مستقل از اراده ی قوانین مستقل از اراده

که دارای ( امپریالیست -دار سرمایه)مستقل از طبقه حتی )

در تاریخ در اختیار قدرت سرکوب و  ی زرادخانه ترین بزرگ

 .استدارد، 

اراده گری »یک سیستم مبتنی بر حرص و آز و یا  داری سرمایه

بر آن « اولین اصل»نیست که  یسیستم. نیست «برای استثمار

یک  .باشد(تا حد ممکنمکیدن کارگران )کسب سود ی اساس انگیزه

توسط ضرورت که تولیدی مبتنی بر استثمار کار مزدی  ی شیوه

. آید درمیو به تحرک  شود می، رانده یافتن گسترشبرای درونی 

ر عینی نیاز به انقالب انکاطور عینی  به موضوع عدم درک این

اگر چنانچه این سیستم توسط ضرورت به  کهبه این مفهوم  ،است
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قوانین اساسی درونی و الزامات  ی وسیله به و آید نمیتحرک در 

آن را اصالح  توان میشاید  …، پس شایدشود نمیانباشت رانده 

 .کرد

نیروی  ویژهبه  این قوانین وبر خالف اتهامات منتقدان 

بلکه . طبقاتی نیستی  مبارزهردن ک« منحل» ،اجبار آنارشی

ا برای آنچه که اصلی رصحنه این چیزی است که : شود میتصریح 

. می چیندباید برای دگرگون کردن جامعه و جهان انجام شود، 

این درک  که صورتی در کند می تأکیدکه آواکیان  گونه همان

به خاطر تغییر رادیکال این جاده هایی شود، سپس امکان کشف 

زادی و شکل دادن آن صورت کسب آدر . آید می وجود بهواقعیت، 

تولید و قوانین آن  ی شیوهبه آن ممکن خواهد شد زیرا، 

برای  بسیاری  های فرصت باین در و ؛دینامیک و متناقض هستند

واقعیت با علمی از درک که بر اساس می گشاید  آگاه نصرع

 .دست به عمل زندتغییر بودنش، متمام پیچیدگی و 

ناگهانی  (م -شورش) یها طغیانبرای تغییر و  یگوناگونمجاری 

نقالب برای ا یجنبشساختن علمی برای  گیری   جهتاین . وجود دارد

 تشخیص و برای ،استلامکافقش حیاتی است، برای انقالبی که 

 های چالشنقالب و اآن و کنشگری بر اساس نیاز و پتانسیل برای 

 بادر این زمینه  محیطی زیستبحران . حیاتی استآن،  روبروی

 .است اهمیت

 تولید   اساسی بین   تضاد   در مورد چگونگی توسعه یابی  

رشد . هستندمطرح چالش هایی  ،خصوصی یت  لکاشده و م اجتماعی

نیروهای مولد  که زمانی دربنیادگرایی انواع و  گرایی اسالم

شده  تنیده  هم درافزون بر گذشته و جهان  اند شده تر اجتماعی

 تضاد   «نحرافیا»ی توسعه این . از این موارد است، یکی است

 خط مستقیم یند  آکه حرکت و تحول آن یک فر دهد میاساسی نشان 

یزاسیون        سکوالرو  اسیونپرولتریز ،مدرنیزاسیون

(modernization, proletarianization and secularization) ای پیچیدهیند آیک فربلکه . نیست 

اجتماعی،  اتی،طبق( م -شکل و قواره)پیکر بندیتغییر در  شامل 

دگرگونی شده با  اجتماعی تنیده های جنبشایدئولوژی و تغییرات 

مطرح شدن عمیق و  بخش رهایینیاز به اخالقیات  اقتصادی،

 .، می باشدپدرساالریکردن  کن ریشه ی مسئله

ت کالن تحوالتغییر و  ما در یک دوران گذار با پتانسیل 
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جهانی با سرعت در جریان است،  داری سرمایه: نیمزندگی می ک

 شده اعمال، توحش زیست محیطتشدید نابرابری و مهاجرت، تخریب 

 داری سرمایه. ادامه دارد ،نیمی از بشریت عنوانبه  بر زنان

تولیدی است که در گذار به  ی در عصر امپریالیست یک شیوه

برابر  خشونت دراتکا به با هم زمان و است چیزی باالتر 

 .در تالش است شهای محدودیت

و ساختن حقایق و ها با اختراع واقعیت  خواهیم میآیا 

است، خود را تسلی عمده طبقاتی همیشه ی  مبارزهیی که ها روایت

 خواهیم میم؟ یا نیانکار و دفع کرا واقعی  های چالشدهیم تا 

 دگرگون کردن آن، مقابله کنیم؟ منظوربه  با واقعیت

ماتریالیستی از جهان، آنچه که در تفکر مردم و جامعه درک 

. بسیار خطیر است، یتغییرگی چنان باید تغییر نماید و چگون

علمی جهان آن را  واقعاا یک رویکرد  از غیربه دیگری  هر چیزی

موضوع خطیر این است که . دارد می، نگه به همین شکلی که است

تضاد اساسی عصر  صلوف حلبرای بشریت به یک انقالب کمونیستی 

 .کنونی نیاز دارد

 

(فصلی)ایپروژهازفعالینسابقسندیکایکارگران-مترجمبرهانعظیمی

 وازحامیانومبلغینسنتزنوینبابآواکیانآبادانوحومه

۲۱۰۲آوریلبرابرباهفدهم۰۳۹۳فروردینوهشتمبیستپنجشنبه،
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