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کمتر از دو دهه پس از آغاز قرن بیست ویکم ،روشت است
بهاثابه نظاای اجتماعی شتکست

که سراایه داری

ردردا اس ج جنان در انجالب رکدد اقتصادی،

االی گرایی 1و شت ت ی تری نابرابری در تاریخ بشتتتر ،همراا با بیکاری و اشتتتت ا
ناکافی 2جمعی ،بیثباتی ،فقر ،گرستن ی ،اتالف احصدالت و جانها ،و آنچه که در
ای برهه تننا ایتدان «اارپیچ ارگ» 3زیس احیطی سیارا ناای فرو رفته اس
انقالب دیجیتا  ،یعنی بزرگ تری پیشتترف

تکندلدژیک زاانه ی اا بهستترع

ج1

از

وعت ا ی ارتباط آزاد و تدلی آزاد ،به وستتتی ه ی ج ی نظارت ،کنتر و جابهجایی
جمعی

کارگری جنش یافته اس ج ننادهای دادکراسی لیبرا در نقطهی فروپاشی

قرار دارن  ،در حالی که فاشیسم بهعندان پسقراو نظام سراایهداری دوبارا همراا
با پ رشاهی ،نژادپرستی ،ااپریالیسم و جنگ ،آفتابی ش ا اس ج
البته گفت ای که ستیستتم ستراایهداری شکس

ردردا ،ب ی اعنا نیس

فروپاشتتی و تجزیه ی آن قریب الدقدع استت ج 2با ای حا به آن اعناستت

که
که از

نظاای تاریخاً ضتتروری و رالق در ستترآغاز ردد به نظاای تاریخاً غیرضتتروری و
اخرب در قرن حاضتتر گذر کردا اس ت ج ااروزا بیش از همیشتته جنان با انتخاب
دورانستاز ایان «بازسازی انقالبی جااعه در کل و نابددی اشترک طبقات اتنازع
اداجه اس

»ج3

نشتتتانه های ای شتتتکست ت

ستتتراایهداری را در همهجا ای تدان دی ج رکدد

ستتراایه گذاری بههمراا حبابهای گستتترم االی در فداصتتل ردد که ستتپس به
ناگزیر ای ترکن  ،اشخصهی اکندنِ بازار بهاصطالح آزاد اس ج 4صعدد نابرابری در
درآات و ثروت ،اتنتارر بتا افد شتتترایط اتادی بخش اعظم جمعی

است ت ج

1 Financialization
2 Underemployment
3 Death spiral
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دستمزدهای واقعی برای اکثر کارگران در ایاالت اتح ا ع یرغم افزایش پیدستهی
بنراوری بهن رت در چنل ستا اریر تکان ردردا اس ج 5ش ت کار افزایش یافته
در حالی که حفار های کار و ایمنی در اشتتاغل به شتتکل نظام ان ی از بی رفته
استت ج به دلیل اشتتت ا ناکافی ننادینه ی ندی در قالب کار قراردادی در اقتصتتاد
گیگ 4،دادا های بیکاری بیش از پیش بی اعنا گشتتتته ان ج 6اتحادیه ها صتتترفاً به
ستایه هایی از شتکدا پیشی ردد تق یل یافته ان چرا که سراایه داری ا عی کنتر
تماای ط بانه بر احل کار شت ت ا است ت ج با فروپاشت تی جدااع از ندع شتتتدروی،
ستدستیا دادکراسی اروپا در فضای ج ی «سراایه داری آزادش ا» به احاق رفته
اس

ج7

تستخیر ارزم اضتافی تدلی شت ا تدسط جمعی

تح

استثمار بیش از ح در

فقیرتری انتاط جنتان بته واستتتطته ی آربیتراژ 5نیروی کتار جنانی از طری
شترک های چن ا یتی به انباش

بی سابقه ی ثروت االی در ارکز اقتصاد جنانی و

فقر نستتبی در پیراادن انجر ایشتتددج 8ح ود  21تری یدن دالر وجدا برونارزی6
در حا حاضتر در بنش های االیاتی جای گرفته ان ؛ عم تاً در جزایر کارائیب که
«پناه اا استحکم االیهی بزرگ» را تشکیل ایدهن ج 9انحصارات تکندلدژیک ناشی
از انقالب ارتباطات جنانی ،همراا با افزایش ست طه ی سراایه ی االی ابتنی بر وا
استتتری

که قادر به ر

دارایی ستتدداگرانه اس ت  ،بیشتر به ثروت « 1درص ت »

کندنی کمک کرداان ج چنل و دو ای یاردر در حا حاضر از ثروتی به ان ازای نصف
جمعی

جنان برردردارن  ،در حالی که ستتته ت از ثروتمن تری اردان در ایاالت

4 Gig economy
5 Arbitrage
6 Offshore
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اتح ا  -جف بزوس 7،بیل گیتس 8و وارن باف  -9دارایی بیشتری از نصتتتف
جمعیت

ایتاالت اتحت ا دارن

ج10

نابرابری در تمام نقاط جنان در دهه های اریر

بهشت ت افزایش یافته اس ج 11شکاف درآا سرانه و ثروت ایان ثروتمن تری و
فقیرتری کشتدرها که رون اس ط برای قرنها بددا اس  ،دوبارا بهسرع
ای شتددج 12بیش از  60درص جمعی

عریض

شاغل در دنیا ،در ح ود دو ای یارد نفر که

در حا حاضر در بخش غیررسمی فالک بار کار ای کنن  ،پرولتاریای عظیم جنانی
را تشکیل ایدهن ج ارتش ذریرای نیروی کار جنانی ح وداً  70درص بزرگتر از
ارتش فعا کارگران دارای ش ل رسمی اس

ج13

اراقب های بن اشتتتی اناستتب ،استتک  ،آادزم و پرورم ،و آبوهدای پاک
بتهطدر فزاینت ا برای بخش های بزرگی از جمعی

حتی در کشتتتدرهای ثروتمن

آاریکای شتمالی و اروپا رارج از دسترس اس  ،در حالی که حملونقل در ایاالت
اتح ا و بستیاری از کشدرهای دی ر به ع

سطدح غیرانطقی باال از وابست ی به

رددرو و ع م ستراایهگذاری در حملونقل عمدای دشتدارتر ای شددج سارتارهای
شتتنری بیش از پیش درگیر بنستتازی 10و ج استتازی 11ایشتتدن و شتتنرها به
استتباببازی ارفنی ب

ایگردن  ،در حالی که جمعی

حاش تیهنش تی به کناری

ران ا ایشددج هر شب در ایاالت اتح ا تقریباً نیم ای یدن نفر ،اکثراً کددکان ،سقفی
باالی سر ردد ن ارن ج 14نیدیدرک سیتی ،هجدم عظیم ادم های صحرایی را تجربه
ای کن که به گراایش هدا نستتب
بازتاب ایده

دادا ای شتتدد ،و رون ها را در ستتراستتر جنان

ج15

7 Jeff Bezos
8 Bill Gates
9 Warren Buffett
10 Gentrification
11 Segregation
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در ایتاالت اتحت ا و دی ر کشتتتدرهای پردرآا  ،با تج ی حیات بیماری های
ویکتدریتایی ارتبط بتا فقر و استتتتثمار ،اای به زن گی در حا کاهش است ت ج در
ان ستتتان ،نقرس ،تبرا  ،ستترفه ،و حتی استتکدربدت هماکندن همراا با ستتل عدد
کردا ان ج با رعای

ناکافی اقررات بن اشتتتتی و ایمنی کار ،بیماری ریه ی ستتیاا با

انتقام جدیی به کشتدر زغا سنگ ایاالت اتح ا بازگشته اس

ج16

استفادا ی بیش از

ح از آنتی بیدتیک ها ،بهویژا در کشاورزی تجاری سراایه داری ،به بحران اقاوا
در برابر آنتی بیدتیک انجر ای شتتدد؛ با رشتت رطرناک ابرایکروب ها که ادجب
شمار روزافزون ارگوایر ای شدن ج ای تع اد تا اواسط قرن ای تدان از ارگوایر
ستاالنه بر اثر سترطان فراتر برود ،و سازاان بن اش
اضتتطراری بن اش ت

جنانی» برایان یزدج 17ای شتترایط اخدف ناش تی از کارکرد

ستیستتم ،با آنچه فردریک ان س دروضتعی
اجتماعی» ناای اطابق

جنانی را به اعالم «وضعی

طبقه ی کارگر در ان ستان« ،قتل

داردج18

بته تحریتک شتتترکت هتای غد پیکر ،بنیادهای ریریه ی ستتتراایه داری ،و
حکدات های ندلیبرا  ،تحصتتتیالت عمدای حد آزادن طراحی شت ت ا تدستتتط
شترک های بزرگ بر استاس اجرای استتان اردهای هستته ی اشترک 12رباتیک
بازستتتازی شت ت ا است ت ج ای اار پای اا های دادا ی عظیمی را در ادرد جمعی
دانش آادزان ایجاد ای کن که بسیاری از آن ها در حا حاضر اخفیانه در بازار به
فروم ای رستن ج 19شترکتیستازی و رصدصی سازی آادزم ،به تبعی

روزافزون

نیازهای کددکان از نق ین ی بازار کاال داا ای زن ج ب ی ترتیب شتتاه بازگشتت
چشتم یر ف سفه ی فای ا گرایانه ی زاخ

تدااس گرادگرین  13و آقای امج چدکدم

12 Common-core standards
13 Thomas Gradgrind
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چای  14هستتتیم که در روزگار ستتخ  15چارلز دیکنز به نمایش درآا ا اس ت
«تننا واقعی ها در زن گی ادرد نیاز هستن » و «هرگز نبای ریا پردازی کنی

»ج20

بسیاری از فقیرتری ا ارس در ایاالت اتح ا که اغ ب بیش از همه دارای تفکیک
نژادی هستن  ،به سیاهچا های فکری تق یل یافته و صرفاً رطدط انتقا برای زن ان
ج21

یا ارتش هستن

بیش از دو ای یدن نفر در ایتاالت اتحت ا در پشت ت

ای ه ها قرار دارن ؛ نرخ

حبستتی باالتر از هر کشتتدر دی ر در جنان ،که قستتمی ج ی از تفکیک نژادی را
تشتتکیل ای ده ج جمعی

کل زن ان ها تقریباً با تع اد افراد در هیدستتتدن ت زاس،

چنارای شتتنر بزرگ ایاالت اتح ا ،برابری ای کن ج  56درصتت از احبدستتی
اتشتتکل از ااریکاییهای افریقاییتبار و التی ها استت  ،آن ها در حالی که فقط 32
درص از جمعی

ایاالت اتح ا را تشکیل ایدهن ج تقریباً  50درص از بزرگساالن

آاریکایی ،و درصت ت بست تیار باالتری در ایان ااریکاییهای افریقاییتبار و بدایان
آاریکا ،دارای یک عضد راندادا هستن که ا تی را پش
ای گذران ج هم اردان ست تیاا پدست ت

ای ه ها گذران ا یا اکندن

و هم اردان بدای آاریکا در ایاالت اتح ا

تقریبا ًسه برابر ،و اردان اسپانیایی تقریباً دو برابر اردان سفی پدس  ،احتما دارد
از تیران ازی پ یس جان ستپارن ج 22در حا حاضتتر ،تقستیمات نژادی در ستتراسر
سیارا گسترم اییاب ج
رشتتدن

ع یه زنان و تصتتاحب کار بیدستتتمزد آنها ،و همچنی ستتط باالتر

استتتثمار نیروی کار دستتتمزدی آن ها ،جزئی ج ایی ناپذیر از نحدای ستتازااندهی
ق رت در جااعهی ستراایهداری هستتن ؛ و ای که چهگدنه در پی تقسیم جمعی
اس

نه وح ت بخشی ن به آنج بیش از یک سدم زنان در سراسر جنان ،رشدن

فیزیکی/جنست تی را تجربته کردا ان ج ب ن زنان بهطدر ارص بهعندان بخشت تی از
14 M’Choakumchild
15 Hard Times
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کارکردهای عادی بازاریابی انحصتتاری-ستتراایه داری ،دچار ابژگی ،شتتیاوارگی و
کاالش گی

ایگرددج23

ستیستتتم پروپاگان ای رستتانههای جمعی ،بهعندان بخش تی از ااتریس شتترکتی
بزرگ تر ،در حا حاضتر در یک ستیستتم پروپاگان ا ابتنی بر رسانههای اجتماعی
ادغام ایشتدد که اتخ خلتر و راهراً آنارشتیک ،ااا جنانیتر و بیش از همیشه به
نفع پد و ق رت اس ج با استفادا از تکنیکهای نظارت و بازاریابی ا رن که اکندن
بر تمام تعااالت دیجیتا تست ط دارن  ،انافع اقرر قادر به اصالح پیام های عم تاً
ردان ا نشت ا به افراد و شبکههای اجتماعی هستن  ،که ن رانی هایی درادرد «اربار
جع ی» در تمام طرفی ای آفرین ج 24کسبوکارهای اتع دی که وع ا ی دستکاری
تکندلدژیک رأیدهن گان را در کشدرهایی در سراسر جنان ایدهن در حا حاضر
پ ی ار شتت اان  ،و ر اات ردد را برای باالتری پیشتتنناد به ازای ا ای گذارن

ج25

حذف بی طرفی شبکه در ایاالت اتح ا به اعنای تمرکز ،ارکزی  ،و کنتر بیشتر
بر تمام اینترن

تدسط ارائهدهن گان ر اات انحصاری اس ج

انتخابات ها به طدر روزافزونی طعمه ی «پد کثیف» تنظیمنش ا ای شدن که از
رزانهی شترک ها و طبقهی ای یاردرها سترچشتمه ایگیردج ایاالت اتح ا اگرچه
رددم را بهعندان دادکراستتی پیشتترو در جنان نمایش ایده  ،همان طدر که پل
باران 16و پل ستتدئیزی 17در ستتا  1966در ستتراایه ی انحصتتاری بیان کردن
«دارای فرم دادکراتیک و احتدای پ دکراتیک اس »ج 26در دول

ترااپ ،به پیروی

از ستتنتی دیرینه 72 ،درصت از افرادی که به کابینه انصتدب شت اان از رداهای
باالتر شرکتی هستن  ،در حالیکه دی ران از ارتش جذب ش اان

ج27

16 Paul Baran
17 Paul Sweezy
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جن ی که ایاالت اتح ا و ستایر ق رتهای بزرگ در رأس ستیستتم انن سی
ای کنن  ،در اناط نفتی استتراتژیک همچدن راورایانه همیشت ی ش ا و تن ی ی
برای گستترم تبادالت گرااهستته ای 18در جنان اس ج طی دول
اتح ا درگیر جنگ/بمباران در هف

اوبااا ،ایاالت

کشتدر اخت ف بدد اف انستان ،عراق ،سدریه،

لیبی ،یم  ،ستداالی و پاکستانج 28شکنجه و ترورها اج داً تدسط واشن ت بهعندان
ابزار قابل قبد جنگ ع یه آن دسته ی اکندن بی شمار از افراد ،شبکه های گروهی ،و
کل جدااعی که برچستتب تروریستت

ای ردرن برقرار شتت اان ج یک جنگ ستترد

ج ی  ،و استتابقه ی تستت یحات هستتته ای ایان ایاالت اتح ا و روستتیه در حا
شتکل گیری اس  ،در حالی که واشن ت تالم ای کن بر سر راا رش استمر چی
ستتتنگ ان ازی کن ج دول

ترااپ ،نیروی فضتتتایی ج ی ی را بهعندان شتتتاره ای

ج اگانه از ارتش در تالم برای تضتتمی س ت طهی ایاالت اتح ا در نظاایستتازی
فضتا ایجاد کردا اس ج با به گدم رسی ن زنگ ارطار درادرد رطرات روزافزون
جنگ هستته ای و بیثباتی آبوهدا ،بدلت دانشتمن ان اتمی 19برجسته ساع
قیاا

ردد را در سا  2018به دو دقیقه اان ا تا نیمه شب حرک

از همیشه از سا  1953که نشانگر رندر سالحهای گرااهستهای

روز

داد ،نزدیک تر
بددج29

به رغم انتخابات دادکراتیک یا به راطر آن ها ،تحریم های اقتصتتادی شتت ی
ایاالت اتح ا بر کشتدرهایی اانن ونزوئال و نیکاراگدئه تحمیل ای شددج جنگ های
تجاری و ارزی ،فعاالنه از جانب کشتتدرهای ارکز ادرد حمای

قرار ای گیرن  ،در

حالی که ادانع نژادپرستتتتانه ع یه اناجرت همچنان در اروپا و ایاالت اتح ا برپا
ای شتتتدنت همچنتان که  60ای یدن پناهن ا و ارداان آوارا از احیط های ویرانه
ای گریزن ج جمعی

اناجران در ستراسر جنان به  250ای یدن نفر رسی ا اس  ،و

18 Thermonuclear
19 Bulletin of Atomic Scientist
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آنانی که در کشتتدرهای پردرآا ستتکدن

دارن بیش از  14درصتت جمعی

آن

کشتدرها را تشتکیل ایدهن  ،در اقایسته با سا  2000که شمارشان کمتر از 10
درص بددج در عی حا  ،احافل حاکم و کشدرهای ثروتمن در پی دیدارکشی ایان
جزایر ق رت و ااتیاز و باقی بشری

که به تق یر ردد رها ایشدن هستن

بیش از سه چنارم یک ای یارد نفر ،بیشتر از  10درص جمعی

ج30

جنان ،دارای

ستدات ذیه ی ازا هستن ج 31استرس غذایی در ایاالت اتح ا ا ام باال ای رود ،و
به رشت سریع ا ازاهای ارزانقیمتی انجر ایشدد که اداد غذایی سمی با کیفی
پایی ایفروشن ج
ح ود چنل ای یدن آاریکایی ،نشتتان گر یک راندادا از هر هشتت

راندادا ،از

جم ه نزدیک به  13ای یدن کددک ،به لحاظ غذایی ناایم هستتتن ج 32کشتتاورزان
سترسخ

در یک فرآین دهقان زدایی جنانی که بزرگتری جابجایی اردم را در

طد تاریخ تشتتکیل ایده  ،تدستتط کشتتاورزی تجاری ،ستتراایه ی رصتتدصتتی و
صتتن وق های ثروت حاکمه از اراضتتی ردد بیرون ران ا شتت ن ج 33اضتتافه جمعی
شتتنری و فقر در بستیاری از نقاط جنان بستیار شت ی است

به طدری که اکندن

ای تدان به شتکل انطقی به «سیارا ی زاغه ها» اشارا کردج 34در همی حا  ،تخمی
زدا ای شدد که ارزم بازار اسک جنانی تا  163تری یدن دالر باش (در اقایسه با
ارزم طالیی که در طد تمام تاریخ اکتدب استتخراج شت ا اس  ،در ح ود 5ج7
تری یدن

دالر)ج35

عصر انتروپدسی  20که اولی بار با شتاب عظیم اقتصاد جنانی بالفاص ه پس از
جنگ جنانی دوم آغاز شت  ،باع

شتکاف های بزرگی در ارزهای ستیارا ای ش ا

است  ،که در طیفی از ت ییرات اق یمی تا استی یشت ن اقیاندس ها ،انقراض ششم،
ارتال در نیتروژن جنانی و چررهی فسفر ،از دس

رفت آب شیری  ،ناپ ی ش ن
20 Anthropocene
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جن لها ،آلددگی گستردای اداد شیمیایی سمی و رادیداکتید ،بسط اییاب ج 36اکندن
تخمی زدا ای شتتدد که  60درصتت از جمعی

انرا داران حیات وحش جنان (از

جم ه پستتان اران ،رزن گان ،دوزیستان ،پرن گان و ااهی ها) از سا  1970از روی
کرا ی زای احد شتت ا ان  ،در حالی که فراوانی بی انرگان در ستتراستتر جنان در
دهههای اریر به ایزان  45درص کاهش یافته اس ج 37آنچه که جیمز هانس 21
اق یمشتناس« ،نابددی گدنهها» بر اثر تستریع ت ییرات آبوهدایی و ت ییرات سریع
در نداحی اق یمی ای ناا  ،فقط ای فراین عمدای رسران تندع زیستی را پیچی ا تر
ای سازدج زیس شناسان انتظار دارن که نیمی از تمام گدنه ها تا پایان قرن حاضر با
انقراض اداجه شدن

ج38

اگر رونت کندنی ت ییرات آبوهدایی ادااته یاب « ،بددجه ی کرب جنانی»22
همراا با  2درجهی ستانتیگراد افزایش در داای اتدستط جنان ،در عرض شانزدا
ستا شتکسته رداه ش (در حالی که  1/5درجه ی سانتی گراد افزایش در داای
اتدستتتط جنانی –که اان ن در زیر آن ،ک ی ثبات درازا ت آبوهداست ت  -در
عرض یک دهه رخ رداه داد)ج دانشتتمن ان ستتیستتتم زای هش ت ار ایدهن که
جنتان هم اینتک در ح رطرناکی به زای

گ خانه ای نزدیک است ت  ،و ت ییرات

فتاجعه بار آبوهدایی ،تثبی شت ت ا و بازگشت ت ناپذیر رداهن بددج 39هزینه های
زیست احیطی ،اجتماعی و اقتصتادی برای بشتری

به راطر ت اوم افزایش انتشار

کرب به ایزان ساالنه  2/0درص همانن دهه های اریر (افزایش 7ج 2درص ی در
ستتا 4 - 2018ج 3درص ت در ایاالت اتح ا) ،و ع م رعای

ح اقل  3/0درص ت

کاهش ستتالیانه در انتشتتار گازها که اکندن برای ج دگیری از بیثباتی فاجعهبار در
تعاد انرژی زای ادرد نیاز اس  ،در واقع غیر قابل احاسبه هستن

ج40

21 James Hansen
22 Global carbon budget
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با وجدد ای  ،شتترک های بزرگ انرژی همچنان در ادرد ت ییرات آبوهدایی
دروغ ای گدینت ج آن ها در حی پذیرم حقای در استتتناد دار ی ردد ،انکارگرایی
اق یمی 23را ترویج ای کنن و ادرد حمای

االی قرار ای دهن ج ای شرک ها برای

تستریع استتخراج و تدلی ستدر های فسی ی تالم ای کنن  ،از جم ه کثیف تری
انداع که بیشتری گازهای گ خانه ای را به وجدد ای آورن  ،و ستتددهای هن فتی از
ای طری به جیب ای زنن ج از نظر ستتراایه ،ذوب شتت ن یخ های قطب شتتما به
راطر گراایش جنانی ادجب آفرینش ا دورادویی ج ی ایشتتدد ،و ذرایر نف

و

گاز اضتتتافی عظیمی را ای گشتتتای که ای تدان ب ون تدجه به پیاا های آن برای
آبوهدای زای ادرد بنرابرداری قرار دادج شتترک

اکستتدن ادبیل در پاستتخ به

گزارم هتای ع می درادرد ت ییرات آبوهدایی اعالم کرد که قصت ت دارد تمام
ذرایر ستدر

فسی ی را که در ارتیار دارد استخراج کن و بفروش ج 41شرک های

انرژی همچنان در اذاکرات آبوهدایی درال

ایکنن تا اطمئ شدن که هرگدنه

تداف برای اح ودی

انتشتتار کرب بی اثر ای گرددج کشتتدرهای ستتراایه داری در

سرتاسر جنان ،انباش

ثروت را برای ع ا ای ان ک بر ابارزا با بی ثباتی اق یمی که

آین ای بشری

را تن ی ایکن اولدی

ایبخشن ج

بنتری تعریف از ستراایهداری عبارتست
ابادله ،اتکی بر انباشت

ستراایه از طری

از شتتیدای رقابتی و طبقاتی تدلی و
استثمار نیروی کار کارگران و تصاحب

رصتدصی ارزم اضافی (ارزم حاص ه فراسدی هزینه های بازتدلی ردد کارگران)ج
اس دب حساب اری اقتصادی در ذات سراایهداری ،هر چیزی را که از بازار ایگذرد
و بنابری درآا زا استت

بهعندان کاال یا ر اات ادل ارزم تعریف ای کن ج در

نتیجه بخش اعظم هزینههای اجتماعی و زیس ت احیطی تدلی در رارج از بازار در
ای شتکل از سنجش کنار ای رون  ،و صرفاً «اثرات رارجی» انفی ناارتبط به ردد
23 Climate Denialism
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اقتصاد سراایه داری ق م اد ای شدن ؛ رداا از انظر کاهش و انحطاط زن گی انسان،
رداا از انظر تخریتب احیط زیست ت

طبیعیج همتان طدر کته کیج وی یام کپ24

اقتصتتاددان زیس ت احیطی ارنار داش ت « ،ستتراایهداری را بای بهعندان اقتصتتاد
هزینههای پردار نش ا درنظر گرف

»ج42

اا اکندن به نقطهای در قرن بیس ویکم رسی اایم که اثرات رارجی ای سیستم
غیرعقالنی همچدن هزینه های جنگ ،تخ یه ی انابع طبیعی ،اتالف زن گی بشتتر و
ارتال در احیطزیست
آتی اس

ستیارا اکندن بهاراتب فراتر از هرگدنه ازایای اقتصتتادی

که سراایه داری به جااعه در کل ارائه ای ده ج انباش

سراایه و تراکم

ثروت بهطدر روزافزون به بنای شتتتکاف جبران ناپذیری در شتتترایط اجتماعی و
زیس احیطی حاکم بر زن گی انسان در زای رخ ایده

ج43

برری اعتقت نت کته چی  ،استتتتثنائی بر اکثر ادارد فدق به نظر ای آی ج وجه
اشتخصتهی ای کشتدر ،نرخ راهراً تدقفناپذیر پیشترف

اقتصتادی اس

(گرچه

تناقضتتات اجتماعی و زیستت احیطی عمیقی را با ردد به همراا دارد)ج با ای حا ،
تدستعهی چی در انقالب  1949چی ریشه دارد ،که تدسط حزب کمدنیس
تح

چی

رهبری اائد تسته دونگ انجام گرف  ،و ب ی وستتی ه رددم را از ستیستم

ااپریالیستتتتی آزاد کردج ای انقالب به چی اجازا داد که برای دهه های اتمادی
تح

اقتصتاد برنااهریزیشت ا عم تاً آزاد از اجبار نیروهای رارجی تدسعه یاب  ،و

پای اا اقتصتادی صتنعتی و کشتاورزی ق رتمن ی استقر سار ج سپس در دورا ی
اصالح پس از اائد ،انتقا به سیستم اخت طی از برنااه ریزی دولتی اح ودتر همراا
با اتکای بسیار بیشتر بر روابط بازار (و گسترم وسیع ب هی و سفته بازی) صدرت
گرف  ،تح

شترایطی – جنانیش ن بازار جنانی  -که بهویژا برای «ج د افتادن»

آن ردمیم بددن ج
24 K. William Kapp
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ایاالت اتح ا از طری جنگ های تجاری و فشتتار های دی ر به ه ف بی ثبات
کردن ادقعی

چی در بازار جنانی ،از پیش قصت دارد تا پای اا های رش چی را

در تجارت جنانی به چالش بکشتت ج بنابرای چی نه چن ان به راطر ادفقی های
سراایه داری اتأرر ب که به راطر اح ودی های ذاتی آن برجسته اس ج عالوا بر
ای  ،ا

چینی کندنی بستیاری از گرایشهای ویرانگر ستیستم انباش

نیز در بر ایگیردج در ننای  ،آین ای چی نیز به بازگشت
بست ی دارد ،که بهدس

ردد آن به راا رداه

جمعی

سراایه را

به فراین گذار انقالبی

افتادج44

چهگدنه ای شترایط فاجعه بار تدستعه یافتن که اشتخصته ی سراایه داری در
ستراسر جنان هستن ؟ فنم شکس

سراایه داری که در قرن بیستم آغاز ای شدد،

نیازان بررستی تاریخی رندر ندلیبرالیستتم است

و ای که چهگدنه فقط به افزایش

ویران گری نظام کمک کردج تننا پس از آن ای تدانیم به آین ا ی بشتتری

در قرن

بیس ویکم بپردازیمج

نولیبرالیسم و شکست سرمایهداری
بستیاری از عالیم شتکست

ستراایه داری که در باال شترح دادا شت اشندر

هستتن ج با ای حا  ،آنها اغ ب نه به سراایهداری بهاثابه یک سیستم ،ب که صرفاً
به ندلیبرالیستتم بهعندان پارادایم راصتتی از تدستتعه ی ستتراایه داری نستتب

دادا

ایشدن که ایتدان آن را با پارادایم دی ر و بنتری جای زی کردج برای بسیاری از
افراد در جناح چپ ،رااحل اعضتل ندلیبرالیسم یا سراایهداری فاجعه عبارتس
بازگشت

به لیبرالیستم دول

اح ود ،و ب ی ترتیب بازگش ت
شتکست
ایرس ج

از

رفاا ،تنظیم بازار ،یا شتک ی از ستتدستیا دادکراستی
به قستتمی عقالنیتر از ستتراایهداریج استتئ ه نه

ردد سراایه داری ،ب که در عدض شکس

سراایه داری ندلیبرا به نظر

04

جان بالمی فاستر  /ترجمهی هومن کاسبی

ستن

اارکستی در اقابل ،ندلیبرالیستم را بهعندان نتیجه ی ذاتی سراایه داری

اتأرر همراا با س ت طه ی ستتراایه ی االی-انحصتتاری درک ای کن ج بنابری تح یل
انتقتادی-تتاریخی از ئدلیبرالیستتتم حیتاتی است ت  ،هم برای زاینته ی درک اا از
ستتتراتایته داری ااروز و هم برای افشتتتای دلیتل ای که چرا تمام ب یل ها برای
ندلیبرالیسم و اط گرایی کاپیتالیستی آن ،درون ردد سیستم بسته ش اان ج
راستتت اا اصتتطالح ندلیبرالیستتم به اوایل دهه ی  1920بازای گردد ،به نق
اارکستی از کتاب های لددویگ فدن ایزس 25تح

عناوی ا

 ،دول

و اقتصاد

( )1919و ستتدس تیالیستتم تح یل اقتصتتادی و جااعه شتتنارتی ( ،)1922که هر دو
بهعندان اعالایه های ضت ستدسیالیستی زهرآگی ندشته ش ا بددن  ،و آثار بنیادی
ای ئدلدژی ندلیبرا -ستتراایه داری را تشتتکیل ای دادن ج 45ایزس که در آن زاان
کاران اتاق بازرگانی وی بدد ،در ای آثار اصتترار داش ت

که «لیبرالیستتم ق یمی»

شتدد» تا ستدستیالیسم را شکس

ده ج در ای فرآین  ،او

بای به گدنه ای «تقدی

ستدستیالیستم را با «تخریب گرایی» 26اعاد گرف  ،اصترار داش
رقاب

که انحصار با

آزاد سراایهداری سازگار اس  ،از نابرابری نااح ود دفاع کرد ،و اعتق بدد

که اصترفکنن گان از طری رری هایشتان که اعاد با صن وق رأی اس

اعما

«دادکراسی» ایکنن ج او قدانی کار ،بیمهی اجتماعی اجباری ،اتحادیههای کارگری،
بیمهی بیکاری ،اجتماعی شت ن (یا ا یشت ن) ،االیات و تدرم را بهعندان دشتتمنان
لیبرالیستتم تازا ی ردد بهشتت ت احکدم کردج 46دی گاا های ندلیبرالی ایزس چنان
افراطی بددن که او صتتریحاً طرف امجچدکدم چای  ،پ اگدگ زاخ

و فای ا گرا ،را

در برابر قنراان نافراان جدان ،ستیستی جدپ ،گرف ؛ چنرا هایی که تدسط دیکنز

25 Ludwig von Mises
26 destructionism
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در روزگار ستخ

ترسیم ش ا ان ج ایزس ادعا کرد که دیکنز «به ای یدن ها نفر یاد

دادا بدد تا از لیبرالیسم و سراایهداری نفرت داشته باشن
در ستا  ،1921ااکس آدلر 27اارکستیس

»ج47

اتریشی ،برای تعریف تالم های

ایزس به انظدر بازسازی نظم لیبرا ِ در حا احد ش ن ،از طری ای ئدلدژی ج ی
ب وارگی بازار ،اصتطالح ندلیبرالیسم را اب اع کردج سپس در سا  1923ندب
انتقاد شت ی ه

باوئر 28اارکستیست

به

اتریشتی بااستع اد از ای ئدلدژی ندلیبرا

ایزس رستی ج در سا  ،1924آلفرد ادز  29اارکسیس

آلمانی ،انتقادی طدالنی

از ایزس به نام «ندلیبرالیستتم» (« )»Der Neu-Liberalismuبرای نشتتریه ی
انم نظری ستتتدست تیالیستتتتی آلمانی  ،گزلشتتتاف  30،تح
هی فردینگ 31ندش

ستتتردبیری رودلف

ج48

ادلر ،باوئر و ادز بر استتاس تح یل غنی اارکستتی به ای ادعای ایزس حم ه
کردن که ستراایهداری تنظیمنش ا تننا نظام اقتصادی عقالنی اس

و سدسیالیسم

اعاد با تخریب گرایی استت ج آن ها تصتتتدیر غیرتاریخی او را از ستتتراایه داری
هماهن ی که ابادلهی آزاد و تجارت آزاد را از طری اکانیستتم بازار ترویج ایداد
بهشتت ت به چالش کشتتی ن ج آن ها اعتق بددن که نقص انطقی ج ی در تح یل
ایزس ،شتتتکتاف نظتام ان در باط ای ئدلدژی ندلیبرا او بدد که به ادجب آن،
اتحتادیته هتای کتارگری بهعندان اح ودی هایی بر کستتتبوکار در نظر گرفته
ایشت ن  ،در حالی که اتحادیه های کارفراایان و شترک های انحصاری را بهاثابه

Max Adler
Helene Bauer
Alfred Meusel
Die Gesellschaft
Rudolf Hilferding

27
28
29
30
31
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چیزهایی ستتازگار با رقاب

آزاد تدجیه ای کردج به همی ترتیب ،اشتتارا شتت که

ایزس از دولتی ق رتمن برای ستتترکدب ابارزات طبقه ی کارگر به نام نظام بازار
رددتنظیمگر دفاع ای کرد ،حتی وقتی اق ااات دول

به نفع کارگران ،بهعندان ض

بازار آزاد و شک ی از ترور طبقاتی احکدم ای ش ن ج برای ادز  ،ایزس «ر ات زار
وفادار ستراایهدار اتحرک» یا ستراایهی االی بی الم ی بددج بع اً در سا ،1926
اوزاار اشتتپان 32اقتصتتاددان فاشتتیستت  ،تالم نیاگرایانه 33را برای رجع

به

نسخهی افراطیتر لیبرالیسم کالسیک به باد انتقاد گرف  ،و در اثر ردد به نام انداع
نظریه ی اقتصتتادی ،به ای رون بهعندان «رون ندلیبرالی» اشتتارا کردج 49در ستتا
 ،1927ردد ایزس در اثر ردد بته نام لیبرالیستتتم ایان «لیبرالیستتتم ق یمی وججج
ندلیبرالیسم» بر ابنای تعن اولی به برابری در تضاد با رد برابری در دوای (غیر از
بهاصطالح برابری فرص ) تمایز قائل ش

ج50

ب ی ترتیب ،انتق ان اارکستتی (و حتی برری از چنرا ها در جناح راستت ) در
دهه ی  ،1920ندلیبرالیستتتم را همان طدر که در ابت ا از ق م ایزس تراوی ا بدد،
تالشتی برای عقالنیستازی سراایهی انحصاری یا االی ایدانستن که بهاراتب از
فراای لیبرالیستم کالستیک فاصت ه داشت ج ندلیبرالیسم طراحی ش ا بدد تا ابانی
فکری را برای جنگ طبقاتی ستراایه داری ع یه نهتننا سدسیالیسم ،ب که ع یه تمام
اق ااات برای اقررات اجتماعی و سدسیا دادکراسی فراهم سازد حم ه ای بی رحم
و بیااان به طبقهی کارگرج
یدرم ایزس به ستتدستیالیستتم ،همراا با اری او فری ریش هایک 34،تا ح ی
تح

تأثیر ندای ی عمی از وی سترخ تح

س طه ی اارکسیسم اتریشی بدد ،که

چنرا هتایی اتانن آدلر ،اوتد باوئر و کار رنر به آن النام بخشتتتی ن

ج51

بالعکس،

32 Othmar Spann
33 Atavistic
34 Friedrich Hayek
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همی احیط ستیاستی وی سرخ که در سا های  1932-1919بر سیاس
است ط بدد ،به کار پدالنی 35که بهشت ت تح

اتریش

نفدذ آدلر و اتد بائر قرار داش

النام بخشتتی تا انتقادی رردکنن ا از اعتقاد ندلیبرالی به بازاررددتنظیمگر به عمل
آورد – که بع اً ابنای دگرگدنی بزرگ ( )1946را تشکیل

دادج52

در دهتته ه تای  1930تتتا  ،1960پس از رکدد بزرگ و جنتتگ جنتتانی دوم،
ای ئدلدژی ندلیبرا در زاینه ی تعمی بحران سراایه داری به احاق رف ج در اوایل
دهته ی  ،1930همچنان که ابرهای تدفانی بر فراز اروپا جمع ای شت ت ن  ،ایزس
بهعندان اشتتاور اقتصتتادی صتت راعظم-دیکتاتدر فاشتتیستت
دولفدس 36پیش از تصترف اتریش به دس

نازی ها ر ا

اتریشتتی ان برت
ای کردج 53او بع ا به

ستتتدئیس و ستتتپس بته ایتاالت اتح ا اناجرت کرد ،از حمای

بنیاد راکف ر37

برردردار ش و اش د ت ریس در دانش اا نیدیدرک بددج در همی حا  ،هایک به
تدصتیهی لیدنل رابینز 38،اقتصاددان بریتانیایی ندلیبرا اولیه ،در ا رسه ی اقتصاد
لن ن استخ ام ش ج
ستتا های پس از جنگ جنانی دوم در غرب بهعندان عصتتر کینز 39شتتنارته
ایش ت ج به ادجب افزایش هزینههای دول

(بهویژا برای ارتش در زاینه ی جنگ

ستترد) ،بازستتازی اقتصتتادهای اروپا و ژاپ جنگ زدا ،گستتترم بازاریابی ،ادج
اتدابیتل ستتتازی در ایتاالت اتح ا و اروپا و دو جنگ انطقه ای عم ا در آست تیا،
اقتصتادهای ستراایهداری به ا ت نیم قرن بهسرع

رش یافتن ج 54در عی حا ،

Karl Polanyi
Engelbert Dollfuss
Rockefeller Foundation
Lionel Robbins
Keynes

35
36
37
38
39
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ب یل اتحاد جماهیر شدروی ،و رندر اتحادیه های ق رتمن در

رویارو با تن ی ا

نتتتیتجتته ی تتحتدالت دهتته هتتای  1930و  ،40غرب در جن ت
سدسیا دادکراسی و دول

رفاا حرک

کینزگرایی،

کردج

با ای حا  ،گرایش به ستتدی رکدد اقتصتتادی که از پیش در دهه ی  1930به
نمایش درآا ا بدد بهعندان نقصتی ستارتاری در سیستم باقی اان  ،که ادقتاً با به
اصتتطالح عصتتر طالیی رش ت ستتریع و افزایش درآا کارگران پدشتتان ا ش ت که
بالفاصتت ه به دنبا جنگ جنانی دوم آا ج شتترک های غد پیکر ستتراایه داری
انحصتتاری ادف به تصتتاحب اازاد هر چه بیشتری از هر دو نظر اط

و نستتبی

شت ن  ،که در دستان ثروتمن ان هر چه کمشمارتری اتمرکز ای گش ج ای اار به
گرایش در جن

انباش

بیش از ح سراایه و تدلی بیش از ح ررفی

انجاای

که تا ح ی با گسترم عظیم بازاریابی ،نظاای گری و ااپریالیسم جبران ای ش  ،ااا
تأثیر هر چه کمتری در تحریک اقتصاد داش ج
ااپریالیستم آاریکا و گسترم دالر در رارج از کشدر ادجب فروپاشی سیستم
برتدن وودز 40شتت که تجارت جنانی را در دوران پس از جنگ جنانی دوم ثبات
بخشی ا بدد ،و باع

ش ریچارد نیکسدن در سا  1971به پایهی دالر -طال پایان

ده ج ای اتفاق االزم با اف

در اقتصتتتاد ایاالت اتح ا از اوارر دهه ی  1960به

بع یدد ،در حالی که جنگ ویتنام فروکش ایکرد ،و به بحران ستارتاری ستیستم
ستراایهداری در اواستط دهه ی  1970انجر ش  ،که نشان از آغاز دهههای رکدد
اقتصتتادی و افد طدالنی ا ت در رون نرخ رشتت در اقتصتتادهای پیشتترفته ی
ستتراایهداری داشت ج احرکهای اصت ی که جرقهی رون را پس از جنگ جنانی
دوم زدن  ،هم ی رو به نقصتان گذاشتن  ،و اقتصادهای پیشرفته ی سراایه داری را
به حا رکدد ان ارتن

ج55

40 Bretton Woods
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اولی پاستخ به بحران ستارتاری نظام سراایه داری که در دهه ی  1970شکل
گرف  ،بنرا برداری از ترویج تقاضتای کینزی برای گسترم هزینه های دول
اخارج غیرنظاای حکدا

ایاالت اتح ا در ادرد کاالها و ر اات نسب

نارالص دار ی (به درص ) در طد دول

بددج

به تدلی

نیکسدن به اوج رسی ج 56ای رون  ،عالوا

بر ابارزای اتحادیهها برای حفظ دستمزد واقعی ردد در هن ام بحران ،در حالی که
شترک های انحصتاری بهشت ت قیم ها را باال ایبردن تا حاشیهی سدد ردد را
افزایش دهن  ،به دوراای از رکدد اقتصادی همراا با تدرم انجاای ج
تدرم که ثروت انباشتتته در قالب دارایی های پدلی را استتتن ک ای کن  ،تن ی
بیواسطهای بسیار بزرگتر از رکدد اقتصادی برای جای اا طبقهی سراایهدار اس ،
در حالی که برای طبقه ی کارگر ،وضتتعی

برعکس استت ج در نتیجه ،یک جنبش

ض کینزی درون طبقهی سراایهدار به رندر رسی  ،که به اس دب کتاب راا بردگی
هایک ،هر چیزی را به جز ندلیبرالیستم ستخ  ،ستدسیالیستی یا تماای گرا تصدر
ایکرد و به دنبا ابطا دههها دستتتاورد فروتنانه ی طبقه ی کارگر بددج 57چررش
شت ی به ستدی ریاض

اقتصادی و تج ی سارتار اقتصادی در ابت ا تح

پد گرایی 41و اقتصتتتاد طرف ار عرضتتته 42رخ داد ،و بع رصت ت

پدشش
بازار آزاد

غیرشتتتفتاف تری به ردد گرف ج تالم هماهن ی برای نابددی اتحادیه ها از طرق
ستیاستی ،اقتصادی و حقدقی به انجام رسی  ،و آنچه را که جان کن

گالبری 43

زاانی در سراایهداری آاریکایی ردد «ق رت همسنگ» کارگران ناای ا بدد از بی
بردج58

41 Monetarism
42 Supply-side economics
43 John Kenneth Galbraith
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ک یت رندر اج د ندلیبرالیستتتم در دورا ی پس از جنگ جنانی دوم ،انجم
ادن پ رن 44بدد که به افتخار آب گرم ستتدئیس نام گذاری شتت ج ایزس ،هایک،
رابینز 45،ای تدن فری ا  46،جدرج استی ر 47،ریمدن آرون 48و سایری در سا
 1947برای ترویج اقتصتتاد و ای ا های ستتیاستتی ندلیبرا در آن جا با هم االقات
کردن ج اعضتتای انجم ادنپ رن به طدر ک ی رددشتتان را لیبرا های کالستیک به
اعنای اروپایی ای ناای ن ج ب ون تردی آن ها با یادآوری انتقادات اارکستتیستتتی
ویران گر از ایت ئدلدژی ندلیبرا در دهه ی  ،1920از برچستتتب ندلیبرا اجتناب
ورزی ن که ردد ایزس در سا  1927اتخاذ کردا و در سا  1938در کنفرانس
والتر لیپمان 49در پاریس که ایزس و هایک حضدر داشتن اطرح ش ا بددج 59در
عدض ،ندلیبرالیستتم تدستتط طرف اران اصتت ی آن در انجم ادن پ رن نه بهعندان
ای ئدلدژی سیاسی اجزا از لیبرالیسم کالسیک ب که بهعندان بسط آن و قابل استناد
به رصدصیات ذاتی طبیع

بشر ارائه ش ج به ای طری  ،همان طدر که ایشل فدکد

ادعا کردا بدد ،به ندعی زیس سیاس  50تب یل ش

ج60

بتا وجدد ای  ،انجم ادن پ رن در همتان حتا که برچستتتب ندلیبرا را کنار
ایگذاش ت  ،بنا بدد که همراا با دانشتتک ای اقتصتتاد در دانش ت اا ش تیکاگد س تن ر
ایت ئدلدژی ندلیبرا باشت ت ؛ دقیقاً به همان اعنا که در ابت ا بی جنگ های جنانی
راهر ش ا بددج در دوران کینزی دهههای  1950و  1960چنرا هایی اانن ایزس،

Mont Pèlerin Society
Robbins
Milton Friedman
George Stigler
Raymond Aron
Walter Lippmann
Bio-politics

44
45
46
47
48
49
50
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هایک ،فری ا و جیمز بدکانان 51در حاشت تیه اان ن  ،گرچه بهشت ت ت از طرف
بنیادهای رصتدصتی حمای

االی ای شت ن ج 61ااا با بازگشت

رکدد اقتصادی در

دهه ی  ،1970روشتنفکران ندلیبرا فعاالنه در تارک سراایه ی انحصاری استخ ام
شت ن تا ابانی ای ئدلدژیک را برای کارزار شرکتی ا اوم در تج ی سارتار اقتصاد
ستراایه داری فراهم کنن که عاا انه کارگران ،دول

و اقتصادهای تدسعه نیافته ی

جندب جنان را ه ف قرار دادا بددج
دفاع از سراایهی شرکتی اتمرکز و س س ههای طبقاتی از ابت ا عناصری اساسی
از ف ستتفهی ندلیبرا بددن  ،که بهعندان بازنمددی از رقاب
به تصتدیر کشتی ا ای ش ن
که حرک

به ستم

ج62

رصدا

و کارآفرینی بازار آزاد

ض سدسیالیستی ندلیبرا به ای اعنا بدد

بازاری-رصتدصیسازی حیات اجتماعی را نماین گی ای کردج

در لن نِ اارگارت تاچر 52و واشتتتن ت ِ رونال ری ان 53،چنرا هایی اانن هایک و
فری ا به نماد عصتتر ندلیبرا ب

شتت ن  ،که گاهی اوقات عصتتر هایک ناای ا

ای شت ج بهاصطالح جایزا ی ندبل ج ی در اقتصاد ،یا جایزا ی بانک سدئ در ع دم
اقتصتتادی به یاد و راطرا ی آلفرد ندبل ،که تدستتط بانک ستتدئ در ستتا 1969
تأستیس ش ت  ،از زاان آغاز ردد تح
بددج هف

کنتر اقتصتتاددانان ندلیبرا ِ ابراحافظهکار

عضد انجم ادن پ رن از جم ه هایک ،فری ا  ،استی ر و بدکانان ،جایزا

را در ایان سا های  1974تا  1992دریاف

کردن  ،در حالی که حتی اقتصاددانان

ذراای سدسیا دادکرات نیز از آن احروم ش ن

ج63

ندلیبرالیستم بهعندان قستمی ای ئدلدژی اقتصتتادی عم تاً از نظر ستیاست های
اقتصتتتادی عادی ناکارآا بدد -که با فق ان ادفقی

در ترویج رشت ت قضتتتاوت
51 James Buchanan
52 Margaret Thatcher
53 Ronald Reagan
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ای شتدد -زیرا اانن ردد اقتصاد ندکالسیک در پی انکار (یا عقالنی سازی) واقعی
اقتصاد تح

س طهی کسبوکارهای بزرگ و ق رتِ اتمرکز بددج 64با ای حا  ،در

اقام استتتراتژی اقتصتتادی-ستتیاستتی اؤثری به کستتبوکارهای بزرگ و طبقه ی
ای یاردر ندرندر ر ا

ایکرد ،در عصری که سراایه ی انحصاری-االی به دنبا

کنتر تمتام جریتان هتای پدلی در جتااعه است ت
ستراایهداری و کاهش نرخ رش دهههاس

ج65

اگرچه رکدد اقتصتتتادهای

که ادااه اییاب  ،سراایهی اضافی در

دستان ثروتمن ان شرکتی نهتننا افزایش یاف  ،ب که بها د االی گرایی ،جنانیش ن
و انقالب در فنتاوری دیجیتتا  ،اشتتتکتا جت ی ی از تراکم ثروت ایجاد شت ت

ج66

اتالی گرایی -ت ییر نستتتبی اقتصتتتاد از تدلی به االیه -راا های ج ی ی را برای
ستتفتهبازی و شتتکلگیری ثروت نستتبتاً ج ا از ستتراایهگذاری در ررفی
ج ی (یعنی انباش

تدلی ی

سراایهی واقعی) گشددج

جنانیشت ت ن نهتننا به اعنای بازارهای ج ی  ،ب که انم تر از همه  -از طری
آربیتراژ نیروی کار جنانی  -به اعنای تصتتتاحب ارزم های اضتتتافی هن فتی از
استتتتثمار بیش از ح نیروی کار ارزان در پیراادن بدد ،که به صتتتن وق های االی
شترک های چن ا یتی و افراد ثروتمن در کشتدرهای ثروتمن سرازیر ایش ن

ج67

برای کارگران در ارکز اقتصتتاد ستتراایه داری ،ازایای ااپریالیستتم دی ر شتتاال
افزایش اشتتت ا و درآا ناش تی از س ت طهی جنانی بر تدلی نبدد ،ب که در بنتری
حال

ایتدان گف

که از طری برونسپاری تدلی تدسط شرک های چن ا یتی ،به

قیم های ارزانتر کمک ایکن که نماد آن رش ت وا اارت اس ت ج در عی حا ،
تکندلدژی دیجیتا ادجب ر
ش که اطالعات جمعی

پایه و استاس سراایه داری نظارتی جنانی ج ی ی

را عم تاً به ان یزای بازاریابی رری و فروم ایکن ج ای

اار به ایجاد انحصارات فناوری اطالعات عظیم انجاای

ج68

افزایش وستیع در نابرابری و ثروت بهعندان پادام ندآوری تدجیه ایشت  ،که
همیشته به شتمار ان کی نستب

دادا ای ش و نه احصد جمعی جااعهج در عصر
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ج ی ستت ب االکی  ،همه چیز را بای قاپی آادزم ،نظام بن اشتتتی ،حملونقل،
استک  ،زای  ،شنرها ،زن ان ها ،بیمه ،حقدق بازنشست ی ،ردراک و سرگرایج تمام
ابادالت در جااعه بای کااالً کاالیی ،شرکتی و االی گردن  ،با وجدهی که به اراکز
االی سترازیر ایشتدن و به ستفتهبازی بر ستدد حاصتل از سراایه داا ایزنن ؛
ستتراایهای که با ب هی به دس ت

آا ا اس ت ج ردد ارتباطات انستتانی بای به کاال

تب یل ایش ج همه به نام یک جااعهی بازار آزادج
برای ق رت ا اران ،ای استراتژی فدق العادا ادف بددج سراایه داری ،بر رالف
گفته های آدام استتمی  ،هرگز نه در ادرد ثروت ا ل ،ب که درادرد ثروت طبقه ی
ستتراایهدار بددا اس ت ج فراین االیگرایی ادف ش ت تا ح ی با گرایشهای رکدد
اقتصتتادی اقاب ه کن  ،ااا به بنای بحرانهای االی دوراای که چررهی کستتبوکار
عادی را قطع ای کنن ج با ای حا تراکم ثروت در باال همچنان شتتتتاب گرف  ،و
ردد بحران هتای االی به تراکم و تمرکز حتی بیشتر االی انجر شت ت ن ج در ای
وضتتعی  ،ندلیبرالیستتم به طدر فزاین اای به انط س ت ب االکی

و انباش ت

االی

اتدسل ش ج
دول
حفار

نیز تح

تابعی

ستتیاستت

االیگرایانه قرار گرف  ،و نقش ک ی آن به

از ارزم پد ت ییر یاف ج 69در بحران االی بزرگ سا های 2009-2007

بانک ها و شتترک های بزرگ بددن که بهتماای از اخمصتته رالش شتت ن  ،نه
جمعی ج بحران االی بزرگ به جای ای که نشتتتان گر بحران شت ت ی ی برای ردد
ندلیبرالیستتم باش ت تننا به آن ان یزم بیشتری بخشتتی  ،و ای واقعی
ای ده که سیاس
االی تب یل ش ا اس

را بازتاب

ندلیبرا به بیان ای ئدلدژیک سیستم فراگیری از س ب االکی
ج70

یکی از رصتدصیات عصر ج ی انباش

االی ای اس

که روزبهروز بیشتر از

واقعیات تدلی و ارزم اصترف دور ایشتدد ،که تضتاد ایان ارزم ابادله (شکل
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ارزم) و ارزم اصرف (شکل طبیعی) را درون فراین ک ی انباش
ایکن ج 71نتیجه« ،وضتعی

و تدلی تش ی
ج72

اضطراری اجتماعی و زیس احیطی سیاراای» اس

طبیعی شتتاه هستتتیمج

ای اار را بیش از همه در تخریب ستتریع احیط زیستت

ستدر های فسی ی بهعندان داراییهای االی به دفتر شرک ها وارد ایشدن  ،حتی
زاتانی که فقط در قالب ذرایر ا فدن در زای وجدد دارن ج به ای طری  ،آن ها
جزیی ج اییناپذیر از کل فرآین انباش ت

االی ستتراایهداری انحصتتاری هستتتن ج

ب ی ترتیب ،ای یاردها دالر از داراییهای وا استتری
استت ج 73همی اار باع

شتت ا استت

ستدر های فستی ی به ستم
بهغای

به سراایه ی فسی ی وابسته

که روگردانی از استتتخراج و استتتفادا از

ب یل های پای ارتر همچدن نیروی ردرشی ی و باد

دشتتدار گرددج هیچکس االک پرتدهای ردرش تی یا باد نیس ت ج از ای رو

ستتتراتایته گتذاری در ای اشتتتکا از انرژی کمتر ادرد تدجه قرار ای گیردج در
ستتراایه داری ااروز ،بیش از هر زاان دی ری ،ستتددهای جاری و بالقدا ی آتی به
بنای اردم و ستتیارا همه چیز را دیکته ای کنن ج جمعی
کناری ایایستتت و تخریب آبوهدا و از دست

انستتانی راهراً دراان ا

رفت گدنههای بیشتتمار را تماشتتا

ای کن  ،که هم ی تدستتط نیروی راهراً غ به ناپذیر جااعه ی ابتنی بر بازار تحمیل
ایشدن ج
ندلیبرالیستتم همدارا استتتقیماً اخالف با لستته فر به اعنای اکی آن بددا زیرا
همیشتته بر رابطه ای ق رتمن  ،ا ار ه جدیانه و ستتار گرایانه با دول

در ر ا

استتقیم ستراایه ی رصتدصی و اقت ارگرایی بازار ،یا آنچه جیمز کج گالبری
شتتکل انتقادی «دول

غارت ر» ناای ا ،تأکی داشتتته استت ج 74حکدا

به

اط قه ی

ستراایه دار در دی گاا ندلیبرا احصتدلی رددجدم نیس ؛ بای ایجاد شددج نقش
دول

صرفاً حفار

از االکی

نیس  ،چنانکه اسمی

که فدکد در زایش زیست سیاس

ادعا ایکرد ،ب که همانطدر

ردد به دررشانی تدضی داد ،به برسار

فعا
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س ت طهی بازار بر تمام جدانب زن گی بس تط اییاب ج 75ای اار به اعنای بازستتازی
دول

و جااعه بر اساس ا

شرک

یا بازار اس ج

به بیان فدکد« ،اسئ ه ی ندلیبرالیسم ای اس ججج که چهگدنه ای تدان اعما ک ی
ق رت ستیاستی را بر استاس اصد اقتصاد بازار شکل داد»ج دول

نبای

«تأثیرات

اخرب بازار را اصتتتالح کن » ،جایی که «بر جااعه» رارج از بازار اثر ای گذارن ،
ب که در عدض بای از ای آثار اخرب برای تحمیل اق ااات بیشتر که گستتترا و
نفدذ بازار را بستط ای دهن ستدااستتفادا کن ج 76ه ف ای نیست
دول

که یکسرا از

فراتر برویم ،ب که بای آن را به غایات انحصتتارط بانه-رقابتی ستتراایه اقی

ستتازیم ،دی گاهی که بدکانان قدیاً تب یغ ایکن ج 77پابن های تحمیل ش ت ا بر دول
ندلیبرا تح

س ت طهی ستتراایهی االی-انحصتتاری بهویژا برای اح ود کردن هر

ت ییری که تأثیر انفی بر ارزم پد دارد طراحی ش اان ج از ای رو ،هر دو سیاس
االی و پدلی بهطدر فزاین ا از دسترس ردد حکدا

رارج ایشدن ؛ در آن اداردی

کته ت ییرات ع یه انافع ستتتراایه ادرد تدجه قرار ای گیردج بانک های ارکزی به
شتارههای بستیار استتقل دول

تب یل شت اان که در واقع تدسط بانکها کنتر

ایشتتدن ج ادارات رزانهداری را ستتقف ب هیها اح ود ایکن ج آژانسهای تنظیم
اقررات در تصتترف ستتراایهی انحصتتاری-االی هستتتن  ،و عم تاً به نفع استتتقیم
شرک های رارج از کنتر حکدا

عمل ایکنن

نتیجته ی چنی تالشت تی برای برستتتارت

ج78

یک جااعه ی بازار به اصتتتطالح

رددتنظیمگر  -در واقع استتت زم ا ارالت دولتی ا اوم از طرف س تراایه و ایجاد
یتک دولت

غارت ر  -همان گدنه که پدالنی قدیاً نشتتتان داد به اعنای تضتتتعیف

بنیتادهتای جااعه و ردد حیات است ت ج 79ااا از انظر ستتتراایه داری ااروز ،هیچ
بازگشتتتی در کار نیستت ج رکدد ،االی گرایی ،رصتتدصتتی ستتازی ،جنانی شتت ن،
بازاری ستازی دول

و تق یل اردم به «ستراایه ی انسانی» و طبیع

به «سراایه ی

26

جان بالمی فاستر  /ترجمهی هومن کاسبی

طبیعی» ،ستیاس
ب

ندلیبرالی را به ویژگی بازگش ناپذیر سراایهی االی  -انحصاری
ض سراایهداری ایتدان جای زی آن شددج

کرداان که فقط سیاس

ب ی ترتیب ندلیبرالیستتم در ستتیستتتم ادغام شتت ا استت ؛ در زاینه ی بحران
ستتارتاری ستتراایه داری در ارح ه ی االی-انحصتتاری جنانی آن که ای بحران
ستارتاری را به تمام جااعه بستط ای ده و آن را درون ستیستتم ،جنان شمد و
فائ نیاا نی ای گردان ج ب ی ترتیب واکنش به تمام شتتکستت های ستتراایه داری،
پیچان ن بیشتر پیچ استت  ،که بخش اعظم حرش و طمع اصتتل بازار را تدضتتی
ای ده زیرا دائماً راا حل اشتتتک ی ق م اد ای شتتتدد که ردد ایجاد ای کن ؛ با هر
شکس  ،نداحی ج ی ی از سددآوری برای ع ای ان ک گشددا ایشددج
نتیجهی ای انط غیرعقالنی نه صتترفاً فاجعهی اقتصتتادی و زیس ت احیطی ،
ب که ارگ ت ریجی ردد دول

لیبرا -دادکراتیک است ج ب ی ترتیب ،ندلیبرالیسم

ناگزیر به اقت ارگرایی بازار و حتی نئدفاشتیسم انتنی ای شددج در ای راستا ،دونال
ترااپ به هیچ وجه کجراهی نیس

ج80

همانطدر که ایزس در سا  1927در لیبرالیسم آشکارا اعالم کرد «نمی تدان
انکار کرد که فاشتیستتم و جنبشهای اشتتابه [در جناح راس ت

با ه ف استتتقرار

دیکتاتدری ،سرشار از بنتری نیات هستن و ا ار هی آنها تا به ااروز تم ن اروپا
را نجات دادا اس ج شایست ی که فاشیسم به ای ترتیب برای ردد به دس

آوردا

اس  ،تا اب در تاریخ زن ا رداه اان »ج 81هایک همراا با دی ر ندلیبرا ها همچدن
فری ا و بدکانان ،فعاالنه از کددتای ژنرا آگدستتتد پیندشتته در شتتی ی در ستتا
 ،1973سترن دنی حکدا

سدسیالیستی سالدادور آلن ا که با انتخابات دادکراتیک

بر روی کار آا ا بدد ،و تحمیل دکتری شتدک اقتصادی بر جمعی  ،حمای

کردج

در ای زاینه ،هایک در ستفر ردد به شی ی در سا  1978شخصاً به پیندشه ع یه
رستتتاریز «دادکراس تی نااح ود» هش ت ار دادج او در طی ستتفر دوم ردد در ستتا
 1981اعالم کرد که «دیکتاتدریججج امک است

در ستیاس های ردد ،لیبرا تر از
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اجمعی دادکراتیک باشت »ج 82همان طدر که او در سا  1949در فردگرایی و نظم
اقتصتتادی ندشتت « ،اا بای با ای واقعی
رعای

کاال دی گااهای اا درادرد ع ال

روبرو شتتدیم که حفظ آزادی فردی با
تدزیعی سازگار نیس

ستتخ کدتاا ،ندلیبرالیستتم صتترفاً پارادایمی نیست

»ج83

که بتدان دور ان ار  ،ب که

بازنمدد گرایش های اط گرای سیستم در عصر االیه ی انحصاری اس ج همانطدر
که فدکد اشتارا کرد« ،بقای سراایهداری» را فقط ایتدان با کاربس

انحصربهفرد

انط اقتصتادی آن در همه ی ادجددات جااعه شنارتی تا ا تی تضمی کردج 84با
ای حا  ،ستتراایه داری با تق یل به اصتتل ناب ای اس 54،فقط ای تدان به نابددی
تمام ادجدداتی که آن را لمس ای کنن رتم شتتتددج ااا اگر ستتتراایه داری اکندن
شکس

ردردا ،سؤا ای اس

بع م چه؟

بعدش چه؟
اریک هابزبام ادرخ اارکسیس

در اثر اعتبر ردد به نام عصر ننای ها ،تاریخ

جنان در ستا های  ،1991-1914با ن اهی به رویکرد قرن بیست ویکم نشان داد
دالی ی برای ن رانی وجدد دارد که قرن ج ی امک اس ت
ننای ها» که پیش از آن آا ا بدد تن ی ی برای بشتتتری

حتی بیشتر از «عصتتر
باشت ت ؛ قرنی که با

جنگ های جنانی ،تعارض های ااپریالیستتتی و رکددهای اقتصتتادی اتمایز شتت ا و
بشری

برای نخستی بار با ااکان رددویران گری اداجه ش ا بددج با ای حا او با

نظر بته آین ا نتیجه گرف

که قرن (و هزارا)ی ج ی رطرات حتی بیشتری در

اقابل اا قرار ایده ج
هابزبام در سا  1994اشارا کرد «جنانی که اا در آن زن گی ایکنیم»،
54 Midas

28

جان بالمی فاستر  /ترجمهی هومن کاسبی

به واستتطه ی فراین اقتصتتادی و تکند-ع می 55غد آستتای تدستتعه ی
ستتراایهداری که در دو یا ستته قرن گذشتتته استتتدلی بددا ،ریشتتهک و
دگرگدن ش ت ا اس ت ج اا ایدانیم یا ح اقل فرض اعقدلی اس ت

که ای

وضتع نمی تدان تا اب ادااه یاب ج آین ا نمی تدان استمرار گذشته باش  ،و
نشتتانه هایی هم رارجی و هم تا ح ودی دار ی وجدد دارد که به نقطه ی
بحران تاریخی رستی ا ایمج نیروهای تدلی شت ا تدسط اقتصاد تکند-ع می
در حا حاضتتر به ق ر کافی بزرگ هستتتن تا احیط زیستت

یعنی بنیاد

اادی زن گی انسان را نابدد کنن ج ردد سارتارهای جدااع بشری از جم ه
حتی برری از بنیادهای اجتماعی اقتصتاد سراایه داری در نقطه ای هستن
که با تخریب آن چه از گذشتتهی بشتری به ارث برداایم نابدد ای شدن ج
دنیتای اتا در اعرض رطر انفجار هم از بیرون و هم از درون قرار داردج
ای جنان بای ت ییر کن ج
اا نمی دانیم که به ک ام سد ای رویمج فقط ای دانیم که تاریخ اا را به ای
نقطه آوردا استت

و -اگر ردانن گان با بح

ای کتاب هم

ایدانیم که چراج با ای حا  ،یک چیز روش اس ج اگر بشری

باشتتتن -
قرار اس

آین ا ی قابل تشخیصی داشته باش  ،نبای گذشته یا حا را اات اد بخش ج
اگر ستعی کنیم هزارا ی سدم را بر همان اساس بنا کنیم ،شکس

رداهیم

55 Techno-scientific
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ردردج و بنای شتتکستت  ،یعنی ب یل برای جااعه ای تحد یافته ،ر مات
اس

ج85

هابزبام شتتک و تردی ان کی در ادرد آنچه هماکندن رطر اصتت ی استت

باقی

گذاشت  ،یعنی «ایمان یزدان شنارتی به اقتصادی که در آن ،انابع به تماای تدسط
بازار کااالً بی قی و بن تح

شرایط رقاب

نااح ود» تصاحب ای ش ن ؛ فراین ی

که تدستتط شتترک های هر چه اتمرکزتر انجام ای گرف ج رطر اصتت ی در ایان
رطرات چنی ستتیستتتمی ،عبارت بدد از احتما وجدد «عداقب بازگشتت ناپذیر و
فاجعه بار برای احیط زیست

طبیعی ای سیارا ،از جم ه نژاد بشر که بخشی از آن

»ج86

اس

ادضتتتع هابزبام در آن زاان ،حتی از طرف بستتتیاری در جناح چپ بهعندان
دی گاهی ش ی اً «ب بینانه» در رابطه با اسیر تدسعه ی سراایه داری بهش ت ادرد
انتقاد قرار گرف ج 87با ای حا ااروزا پس از گذشت
درس

ربع قرن واض اس

که او

به را زدا بددج ن رانیهایی که در آن زاان ابراز کرد ،ااروزا حتی بیشتر
سراایه داری

اشتندد هستن ج با وجدد ای  ،چنی واقع گرایی در رویکرد به شکس

در زاان اا ،حتی در اداجنه با دهه ها یدرم ندلیبرا درآایخته با رکدد اقتصادی،
االی گرایی ،نابرابری روبهرش و انحطاط زیس احیطی ،هندز در جانب روشنفکران
چپ در کشتدرهای ثروتمن نادر است ج یک پاستخ رایج ای است

که به ان ارای

پدالنی از جنبش اضتتاعف اشتتارا شتتددج بر ای استتاس ،استتطدرای همیشت ی یک
جااعه ی بازار رددتنظیمگر ،ناگزیر به رندر جنبش های دفاعی برای احافظ
جااعه و احیطزیس

ایانجاا ج 88آن ان ارا به ای اای داا زدا اس

از

که آونگ

دوبتارا به عقب ندستتتان رداه کرد و به لیبرالیستتتم در ستتتبکی اثب تر یا به
دادکراستتتی اجتماعی انجر ای شتتتددج ای باور باقی ای اان که شتتتکست ت های
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ستراایه داری تنظیم نشت ا را ای تدان با بازگش
ج ی کینزی ،جبران کردج ان ار تاریخ از حرک

به سراایه داری تنظیم ش ا ،عصر
بازایستادا باش ج

با ای حا  ،اای بستتت به جنبش اضتتاعفی از ای ندع ،چنار واقعی

اادی را

انکار ای کن ج نخست  ،ستدسیا دادکراسی فقط تا زاانی به وجدد آا و پای ار بدد
که تن ی جدااع ستدسیالیستی واقعاً ادجدد حضدر داش

و ق رت اتحادیه ها دوام

ای آورد ،و بالفاص ت ه با ارگ هر دو از بی رف ج دوم ،ندلیبرالیستتم ااروز در ردد
ستراایه داری و در ارح ه ی ستراایه ی انحصاری  -االی ریشه داردج عصر پیشی
ست طهی سراایهی صنعتی که اقتصاد کینزی بر پایهی آن قرار داش  ،اکندن رفته
است ج ستدم ،ستدستیا داکراسی در عمل اتکی بر نظاای ااپریالیستی بدد که در
تقتابتل بتا انتافع اکثری

عظیم بشتتتری

قرار داشت ت ج چنارم ،دول

لیبرا -

دادکراتیک و س ت طهی طبقه ی ستتراایهدار-صتتنعتی راهراً روشتتنفکر که اایل به
تعاال در وفاق اجتماعی با کارگران هستن  ،عم تاً بقایای گذشته اس

و پای ااهای

سارتاری آن تقریباً ناپ ی ش اان ج
حتی زاانی که احزاب ستدستیا دادکرات در ای شترایط به ق رت برسن  ،و
وعت ا بت هنت که درون نظام کار کنن و ستتتراایه داری انربان تر و االیم تری
بیافرینن  ،ناگزیر طعمه ی قدانی حرک

ستتراایه داری در ای ارح ه ای شتتدن ج

همان طدر که اایکل ییتس 56در زاینه ی شکس
ای باور غیرامک اس ت

سراایه داری ای ندیس « ،ااروزا

که حتی فروتنانهتری پروژای س تیاس تی و اقتصتتادی ،که

اتحادیه های کارگری و احزاب ستیاسی زاانی پذیرفتن و به ثمر رسی ن آن کمک
کردن  ،بار دی ر احیا رداه ش

»ج89

در بهاصتتطالح چپ لیبرا  ،برری از افراد رویکرد تکندلدژیک-ا رنیزاستتیدن
گستتتردا ای را اتخاذ کردا ان و عم تاً به روابط اجتماعی بی اعتنا بددا ان ج ای جا در
56 Michael Yates
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ندعی جبرگرایی تکندلدژیک ضتتمنی ،انتظار ای رود که فناوری دیجیتا  ،انن ستتی
اجتمتاعی و ات یریت
اتفکرانی ،درس

اس

حکیمتانته ی لیبرا  ،حکمفراتایی کنن ج بنا به ادعای چنی
که اط گرایی کاپیتالیستی ندلیبرالیسم به فاجعه ی بیپایان

ایانجاا ج ااا ستتراایهداری را احتماالً از باال ایتدان ت ییر داد تا با هر ضتترورتی،
حتی از دور رارج کردن ستتدد و انباشتت
اطابق

در انطباق با الزااات تکندلدژیک فع ی،

یاب ج آنچه از سیستم در ای افندم باقی رداه اان  ،چارچدبهای عریان

شرک ها و بازارهای اکندن عاری از هر رانهی طبقاتی یا اکتسابی و صرفاً ادتدرهای
کارایی رداهن بددج
همان طدر که یدرگ ران رز 57،یکی از ندیستن گان اص ی ح و ارزهای رش ،
در  – 2052پیش بینی وی (در سا  )2012از جااعه در چنل سا آین ا  -اعالم
کرد« ،ستتراایهداری اصتتالح شتت ا» که در اواستتط قرن حاضتتر رندر رداه کرد
«ستیستتمی رداه بدد که در آن ،بنروزی عمدای بر سدد فردی اولدی
ستتتراایه داری اصتتتالح شت ت ا تح

راهنمایی «حکدا

ای یاب »ج

رردان » و با ا یری

تکندکرات هتا رداه بدد ،در حالی که حاکی از «دادکراستتتی کمتر و آزادی بازار
کمتر» است ج ران رز به جای ای که استتقیماً با شتکس های سراایه داری روبرو
شتدد –گرچه چنل ستا رکدد اقتصادی برای ق رت های بزرگ اقتصادی و ت اوم
فقر در «باقی جنان» را فرافکنی ای کن  -چنی اسائ ی را عم تاً به تصدیر ردد از
جنان در ستتا  2052نااربدط ای دان ج پیش بینی او ای استت

که واقعی

غالب،

نستتتخته ی کتارآات تر و پتایت ارتر اگرچه به لحاظ فیزیکی اح ودتری از دنیای
سراایهداری ااروز رداه
با ای حا  ،فقط هف
اس

بددج90

ستا از تحریر کتاب او گذشتتته اس  ،و از پیش روش

که پیش بینی های ران رز از همه لحاظ اشتباا بددن ج وضعی

اداجنه با جنان

57 Jørgen Randers
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بته لحاظ کبفی ج ی تر از ستتتا  2012است ت  ،زاانی که راا حل های ت ریجی و
تکندکراتیک برای ت ییرات آبوهدایی هندز حتی در ایان بسیاری از افراد در جناح
چپ ایستر به نظر ایرسی ن  ،و در شرایطی که دول

لیبرا  -دادکراتیک کااالً

بتاثبتات بته نظر ای آا ج ااروزا در زاینه ی تستتتریع ت ییرات آبوهدایی ،رکدد
اقتصتادی امت  ،تحدالت ستیاسی و بی ثباتی رو به رش ژئدپ یتیک ،واض اس

که

چالش هایی که جنان با آن ها اداجه ای شتتدد هم عظیمتر و هم دوران ستتازتر از
آن چیزی رداهن بدد که طرف اران ا رنیته ی اکدلدژیک پیشرو اانن ران رز تصدر
ایکردن ج گزینههای پیش روی اا ،اکندن بسیار دشدارتر هستن ج
بهراستتتتی تاریخ با تمام چنی تالم هایی برای ارائه ی پیش بینی های دقی از
آین ا ناانربان بددا است  ،بهویژا اگر به سادگی رون های ادجدد را بسط دهن و
بخش اعظم بشری

و ابارزات آنها را از نظر دور ب ارن ج به همی دلیل اس

که

دی گاا دیالکتیکی به ای ان ازا انم استت ج استتیر واقعی تاریخ را هرگز نمی تدان
پیشبینی کردج تننا چیز است م درادرد ت ییرات تاریخی ،وجدد ابارزاتی است
آن را به پیش ایرانن و رص

که

ناپیدسته ی آن را تضمی ای کنن ج انفجارها هم از

درون و هم از بیرون بهناگزیر احق ای شتتدن  ،و جنان را برای نستتل های ج ی
اتفاوت از نسل ق یم ای سازن ج تاریخ به سیستم های اجتماعی اتع دی اشارا دارد
که به ح ود تدانایی شتتتان برای تطبی روابط اجتماعی ردد به انظدر استتتتفادا ی
عقالنی و پای ار از نیروهای تدلی ی در حا تدستعه رستی ا ان ج از ای رو گذشته ی
انستانی ام د از دورا های پسروی و به دنبا آن ،شتاب های انقالبی اس

که همه

چیز را زیرورو ای کنن ج همان طدر که یاکدب بدرکنارت 58ادرخ احافظه کار در
قرن ندزدهم اعالم کرد« ،بحران تتاریخی» زاتانی رخ ای ده که «بحرانی در کل
وضتعی

اادر ایجاد شت ا اس  ،شاال تمام دورا ها و هم ی یا بسیاری از ارداان
58 Jacob Burckhardt
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همان تم نججج فرآین تاریخی ناگنان به صتدرت وحشتناکی شتاب ایگیردج به نظر
ای رست تحدالتی که در غیر ای صدرت قرن ها طد ای کشن  ،در عرض چن ااا
یا هفته اانن اشتباحی بهسترع
وضعی

برق و باد ایگذرن  ،و به انجام ایرسن »ج او ای

را «شتاب فرآین های تاریخی» ناای

ج91

بدرکنارت در اصل انقالبهای اجتماعی را در نظر داش  ،اانن انقالب فرانسه
در ستا 1789ج همانطدر که ژرژ لدفدر 59ادرخ ا رن فرانستدی تدضی داد ،ای
شتتاب تاریخی بهعندان ست ست های از انقالبهای گستتردا آغاز شت و با سرع
وحشتتتناکی از انقالب آریستتتدکراتیک به انقالب بدرژوایی به انقالب اردای و بع
به انقالب دهقانی جنش یاف  .ای انقالب سترانجام رص

یک «ب دک ،یک چیز

واح » تاریخی و راهراً شکس ناپذیر را به ردد گرف  ،که بخش اعظم تاریخ جنان
را ت ییر

دادج92

آیا چنی شتاب انقالبی تاریخ ،گرچه در اقیاسی بیننای

بزرگتر ،ایتدان در

قرن بیست ویکم اتفاق بیفت ؟ اکثر افستران وضع ادجدد در کشدرهای هژادنیک
نظام جنانی ااپریالیستتی بر استاس تجربیات اح ود رددشان و دی گاا اح ود به
تتاریخ ،رداهن گف

نهج با ای

حا انقالب ها همچنان در پیراادن نظام جنانی به

وقدع ایپیدن ن  ،و حتی در حا حاضر تننا تح

تأثیر ا ارالت اقتصادی ،سیاسی

و نظاای ااپریالیستی فرواینشینن ج به عالوا ااروز شکس

سراایهداری در اقیاس

ستیارا ای ،تمام تم ن و حیات را که روی ای سیارا ای شناسیم تن ی ای کن ج اگر
ت ییرات چشم یری صدرت ن یرد ،داای جنانی ای قرن به ایزان  4درجه یا حتی
 6درجه ی ستانتی راد از زاان پیشتا-صتنعتی افزایش رداه یاف  ،که به شرایطی
انجر ایشتدد که بشتری

را در کل به اخاطرا ای ان ازدج در ضم  ،سراایهداری

افراطی ااروز تالم ای کن تا تمام پای اا های وجدد اادی را ر ع ی و احصتتتدر
59 Georges Lefebvre
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کن  ،که تقریباً تمام اازاد رالص اجتماعی را تخ یه ای نمای و احیط زیس
را برای انفع

ط ب یعی

استقیم ع اای ان ش شمار غارت ایکن ج

در نتیجهی استقیم روابط اجتماعی سراایهداری ،چالشهای اادی اینک رویارو
بیشتر از هر چیزی هستن که قبالً دی ا ش ا اس  ،که به انباش

با بشری

سراایه ایانجاا

همراا با انباش

ج93

ص ها ای یدن نفر تح

فاجعه

ای شرایط به نبرد با

ستیستتم کشتان ا ایشدن  ،که ابنای جنبش ج ی ی را در سراسر جنان به سدی

ایکن ج ییتس در کتاب ردد به نام آیا طبقهی کارگر ایتدان

ستتدستیالیستتم ر

جنتان را ت ییر دهت ؟ پتاستتتخ ای دهت ب ته ای تدانت ج ااا تننا از طری نبردی
وح ت بخش تدستط کارگران و اردم به ه ف سدسیالیسم اصیل ای تدان ای کار
را به انجام رسان
امک اس
ردردا است

ج94

اعتراض شدد که سدسیالیسم ادرد آزاایش قرار گرفته و شکس
و ازای رو دی ر بهعندان ب یل وجدد ن اردج با ای حا  ،اانن نخستی

تالمهای ستتراایه داری در دول -شتتنرهای ایتالیا در اوارر قرون وستتطی که به
انت ازا ی کافی نیروان نبددن تا در ایان جدااع فئددالی دوام آورن که آن ها را
احاطه کردا بددن  ،شکس

نخستی آزاایش ها در سدسیالیسم فقط گداا بر ندزایی

ننایی آن در فرای ج ی  ،انقالبی تر و جنانی تر استت

که شتتکستت ها را بررستتی

ایکن و از آنها درس ایگیردج 95حتی در شتکست  ،ستدستیالیسم ای ازی
نسب

را

به سراایهداری دارد با تقاضا برای «آزادی به طدر ک ی» بران یخته ایشدد،

که در برابری استاستی و تدستعهی انسانی پای ار ریشه داردج سدسیالیسم دقیقاً آن
روابط اجتماعی جمعی را انعکس ای کن که از ضتتترورت تاریخی و نبرد بی پایان
برای آزادی انسانی زادا ایشدن و برای بقای انسان در دوران اا حیاتی هستن

ج96

35

سرمایهداری شکست خورده است؛ بعدش چه؟

جدزف شتتتداپیتر 60اقتصتتتاددان احافظه کار بزرگ که در اقام وزیر اادر
اقتصتادی اتریش در وی سترخ برای ا تی با حکدا

سدسیالیس

دوستی

دس

دادا بدد و اتدجه ش که از همه طرف ادرد حم ه قرار ای گیرد ،زاانی ندش
ستتراایه داری نه به راطر «وزن شتتکستت

که

اقتصتتادی» ب که در عدض به راطر

«ادفقی » ردد در تعقیب غایات اقتصتادی تنگ نظرانه ی ردیش نابدد رداه ش ،
که بنیادهای جااعه شتنارتی وجدد آن را تضتعیف کردا اس ج شداپیتر اعالم کرد
که سراایه داری «بهناگزیر شرایطی را ایجاد ای کن که قادر نخداه بدد به زن گی
ردد ادااه ده و ای شرایط لزوااً به سدسیالیسم بهعندان وارث بالفصل آن انجر
ایشتتدد»ج 97اع دم ایشتتدد که از بستتیاری جنات ح با او بدد ،گرچه نه تماااً به
طریقی که او انتظار داشت ج تدسعهی جنانی سراایهداری انحصاری و االیگرایی با
طالیه داری همان ندلیبرالیستتم ضتت انفالبی که ابت ا در واکنش به وی ستترخ در
ستتا های بی جنگ راهر شتت  -در زاانی که ردد شتتداپیتر نقش عم ا ای ایفا
ایکرد  -اکندن پایههای اادی نه چن ان ردد سراایهداری ب که جااعهی جنانی و
احیطزیست

ستیارا ای را تضتعیف کردا اس ج در نتیجه« ،فضای رصدا

هم انی» نستتب

تقریباً

به نظم اجتماعی حاکم به رندر رستتی ا است  ،گرچه در زاینهی

ستتردرگم کندنی ،بیشتر اخالف

با ندلیبرالیستتم احستتدب ای شتتدد تا با ردد

سراایهداریج98

تضتعیف پایه و استاس وجدد انستان تدسط سراایه داری در ننای

کارگران و

اردم جنان را به ط ب رااهای ج ی رو به ج د وادار ایستتازدج جنبش تی فراگیر و
طبقاتی به ستتدی ستتدس تیالیستتم در ای قرن ،ااکان تحدالت کیفی ج ی را رداه
گشتتتدد کته هرجوارج جااعه ی بازار ستتتراایه داری احتماالً نمی تدان با رقاب
انحصتتاری ،نابرابری شت ی و حرش و طمع ننادینهی ردد ارائه ده ج 99ای ااکان
60 Joseph Schumpeter
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دربرگیرن ای تدسعهی تکندلدژی سدسیالیستی اس  ،که هم اشکا تکندلدژی ادرد
استتتفادا و هم اه افی که در ر ا

آنها قرار ایگیرد در جنات ستتدستتیالیستتتی

اخالف با انافع فردی و طبقاتی ه ای

ای شتتتدن

ج100

چشتتتم ان از برنااه ریزی

دادکراتیک درازا ت در تمام ستتطدح جااعه را اعرفی ای کن که اجازا ای ده
تصتتمیم گیری و تدزیع رارج از انط نق ین ی رخ دهن
رادیکا تری

ج101

ستتدستتیالیستتم ،در

شتکل آن ،اربدط به برابری استاستی ،همبست ی اجتماعی و پای اری

زیس احیطی اس ج ه ف آن ،وح ت  -نه صرفاً تقسیم  -کار اس ج
همی که تدسعهی انسانی پای ار با ریشه در ارزمهای اصرفی و انسانی واقعی،
و نه در نیازهای ابادله ،پیشترف

تاریخی را تعریف کن  ،آین ا که اکندن بسته به

نظر ای رست در هزاران راا گشتددا رداه ش و اشکا بهتماای ج ی  ،کیفی تر و
جمعی را از تدستعه ایستر رداه سار ج 102ای اار را ای تدان در انداع اق ااات
عم ی ضتروری دی که ایتدانستیم اتخاذ کنیم ااا تح

شیدای تدلی فع ی بهطدر

کاال کنار گذاشته ای شدن ج ع م ااکان فیزیکی یا فق ان اازاد اقتصادی -که اکثر
آن در حا حاضتتتر بر باد ای رود  -نیستتتتن که بر ستتتر راا کنتر دادکراتیک
ستتراایهگذاری یا ارضتتای نیازهای استتاس تی – هدا و آب پاک ،ردراک ،پدشتتاک،
استتک  ،آادزم و پرورم ،اراقب های بن اشتتتی ،حملونقل و کار افی  -برای
هم ان قرار ای گیرن ج کمبدد کاردانی فنی یا وستتتایل اادی نیست ت

که از ت ییر

زیس احیطی ضروری به اشکا پای ارتر انرژی ج دگیری ای کن ج 103ندعی تقسیم
ذاتی انستتانی

نیست

که اانع از برستتار

یک انترناستتیدنا ج ی از کارگران و

ارداان ع یه سراایه داری ،ااپریالیسم و جنگ ای شددج 104تمام ای ها در دسترس
اا هستن  ،ااا پیگیری انطقی را نیاز دارن که اخالف با انط سراایهداری اس ج
کار اارکس ندشت

که انسانی

«به ناگزیر تننا ورایفی را بر دوم ای گیرد

که قادر به حل آنها باش  ،چرا که ن اهی دقی تر همدارا نشان رداه داد که ردد
اسئ ه تننا وقتی پیش روی اا قرار ایگیرد که شرایط اادی برای حل آن از پیش
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حاضتر هستتن یا الاقل در استیر شکل گیری قرار دارن

»ج105

ردد اتالف و افراط

ستتراایه ی انحصتتاری-االی ااروز همراا با تدستتعه ی وستتایل ارتباطات ج ی که
هماهن ی ،برنااه ریزی و کنش دادکراتیک را بیش از همیشته برای انسان ها ایسر
ای ستازن  ،نشان ای ده که اسیرهای بی شمار به سدی جنانی از برابری اساسی و
پای اری زیست ت احیطی وجدد دارن همی که دنیا از غل و زنجیر ستتتراایه رها
شددج106

پاستتخها به بحرانهای رویاروی اا هم اجتماعی و هم زیس ت احیطی هستتتن ج
آنها نیاز به تنظیم عقالنی اتابدلیسم ایان انسانها و طبیع

تح

کنتر انسانی

اتح –که جریانها ،چررهها و دی ر فراین های حیاتی اکدسیستمهای سالم ،اح ی،
انطقهای و جنانی (و زیست ااهای گدنهها) را بازسازی و حفظ ایکن  -در انطباق با
نیازهای کل زنجیرای نسلهای انسانی دارن ج سرچشمههای اص ی کنش انسانی در
ستراستر تاریخ ،در ستائ برای آزادی انسان و ابارزا برای چیرگی بر روابط اا با
جنان ننفته ان ج اولی ننایتاً رداهان برابری و اجتماع اس ؛ دوای ،تدسعه و پای اری
انستتانیج بای ننایتاً بر ای ابارزات برای پیشتترف
انسانی
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