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. مقدمه: معنای سرمایه داری1

در این مقاله ما این برنهاد نامتعارف و شاید حتی ارتدادآمیز را پیش می گذاریم که سرمایه داری بسی بیش
از آنکه در حال بازسازی و احیاء باشد )آن گونه که بسیاری باور دارند(، هم اینک فروپاشیده اسییت؛ به بیییان
بهتر، ما دیگر در یک جامعه ی سرمایه داری زندگی نمی کنیم. از آنجا که کاربسییت سییهل انگارانه و نییادقیق

 ]در بررسییی های نظییری[ مییوجب بسیییاری از نابسییامانی های بی ثمییر و آزاردهنییدهسرمایه داریاصطالح 
 آغاز کنیم.سرمایه داریمی شود، بیش از هرچیز نیازمندیم این مقاله را با تعیین معنای دقیِق ترم 

.متنحاضربرگردانمقالهایستکهنخستینباربامشخصاتزیرمنتشرگردید:1

Bell, John & Sekine, Thomas (2001): The Disintegration of Capitalism: A Phase of Ex-Capitalist 
Transition, in Albritton et al (eds): Phases of Capitalist Development Booms, Crises and 
Globalizations. Palgrave Political & Intern. Studies Collection.

درپانویسصفحاتآمدهاند.سایرد} {،درترجمهیحاضر،یاددداشتهایمولفین،باقیدشمارههایمربوطهدرآکوالد
پانویسها-ونیزعباراتدرونکروشه][دربدنهیمتن-افزودههایمترجمبرایتسهیلدنبالکردِنمتنهستند.
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در بیانی عام، واژه ی سرمایه داری دو معنای متمایز دارد: در یک معنا عبارت سییت از »سییرمایه داربودن« یییا
»عمل کردن همانند یک سرمایه دار«. به واقع، یک سرمایه دار میزان معینی از پول را به سان »سرمایه«، یا به
منزله ی »سرمایه گذاری« )یا سرمایه ی نهاده(، در نوعی بنگاه اقتصادی به کار می گیرد؛ با این قصد که از آن
سودی حاصل کند. جایی که واژه ی سرمایه داری در این معنییا، یعیینی بییرای اشییاره بییه »فعییالیت یییا رفتییار

 بییه آن ارجییاع خییواهیم داد. امییا«۱سرمایه داری-سرمایه دارانه« به کار می رود، ما -در این متن- با عنوان »
همین واژه ی سرمایه داری اغلب معنییایی بیشییتر و غیییر از معنییای فییوق می دهیید. در این حییالت، مییراد از
سرمایه داری »یک نظام اجتماعی سییت کییه در آن گسییترش چنییان فعالیت هییای سییرمایه دارانه ای رخ داده
است«، که منظور همانا یک »جامعه ی سرمایه دارانه« است. هنگامی که واژه ی سییرمایه داری در این معنییای
اخیر، یعنی برای اشاره به »نظامی اجتماعی که به طور سرمایه دارانه ای سازمان یا انسجام یافتییه«، اسییتفاده

«۱ست که حضور»سرمایه داری- به آن ارجاع خواهیم داد. نکته اینجا«۲سرمایه داری-گردد، ما با عنوان »
« منجر نمی شود )یا بییدان راه نمی بییرد(، اگرچییه اغلب به غلییط۲ر به »سرمایه داری- یا به طور خودکاضرورتًا

چنین باوری وجود دارد. اگرچه دو معنای ذکرشده این همان نیستند، گرایشی بدین سمت وجییود دارد کییه
تمایز بین آن ها پوشانده شود، چون ِخرِد متعارف به طور سفت وسختی بر این انگییاره بنییا می شییود کییه اگییر

« به قدر کییافی در سییطحی گسییترده بازفعییال گییردد، در این صییورت از پی آن خودبه خییود۱»سرمایه داری-
واهد آمد.  « خ۲»سرمایه داری-

« تنهییا وقییتی و تاجییایی وجییود۲داعیه ی بعدی که مایلیم در اینجا طرح کنیم آن است که »سرمایه داری-
«ی آن به طور بسنده ای تحت شمول منطق )یا دیالکتیِک( سرمایه درآید یا2دارد که »فضای ارزش استفاده 

(. منظور ما از »فضای ارزش استفاده « بافتار تییاریخِی انضییمامی-مشخصیییsubsumeدر آن گنجانده شود )
حیییات( جامعییه می بالیید و تحییول می یابیید. substantiveاست که در آن حیات اقتصادی واقعِی )یا بنیادی/

اقتصادی واقعِی یک جامعْه مبتنی بر تولید و مصرف ارزش های استفاده  است: در مبییادالت سوخت وسییازِی
آن با طبیعِت پیرامون، که به واسطه ی آْن جامعه بخشی از طبیعت را به محصوالت مفید تبییدیل می کنیید و
باقی مانده ی استفاده  و مصرف هر محصول را بدان بازمی گرداند. طی تاریخ بشییر تنییوع عظیمی از فضییاهای
ارزش استفاده وجود داشته است و بدیهی ست که ]لزوما[ همه ی آن هییا قابییل سییازمان دهی یییا ادغام شییدن

[ توسط منطق سرمایه نیستند. تنها فضاهایی کییه در آن هییا بسیییاری از ارزش هییایintegrate]هم سازشدن/
استفاده ی کلیدی به طور سرمایه دارانه و به صورت کاال تولید می گردند می توانند در منطق سرمایه گنجانییده
شوند و بنابراین ]تنها[ چنین فضاهایی تحت کنترل سییرمایه مهارشییدنی ]رام شییدنی[ هسییتند. این داعیییه

. چون رویکرد بییورژوایی چیینین3خصلت شاخص و متمایزی به رویکرد مارکسی به ]علم[ اقتصاد می بخشد
 فضییای ارزش اسییتفاده  ای می باییید به طییور سییرمایه دارانه قابییل مهییار و دسییتکاری هرفرض می کنیید کییه 

2.  use-value space
مامیانمارکسیستبودنبهگونهایایدئولوژیْکوجایگرفتندرسنتفکرِیمارکسیتمایزقایلمیشویم.{1}.۳

(.Sekine1997: I , 20ن.ک.به:)

۳



(operableباشد و درنتیجه می تواند همچون مقوم و پشتیبان یییک جییامعه ی سییرمایه داری عمییل کنیید؛ )
« تأکید می ورزد. ۲حال آن که رویکرد مارکسی بر گذرابودِن ]ناپایداری[ تاریخِی »سرمایه داری-

برای این که این نکته را به سرانجام برسانیم، بگذارید دستگاه مختصاتی را تصور کنیم کییه  هییر نقطه ی آن
(.۱نمودار  را نمایش می دهد. )نگاه کنید بیییه [conceivableیک فضای ارزش استفاده ی ممکن ]تصورپذیر/

فرض می کنیم که مرکز این دستگاه مختصات به فضییای ارزش اسییتفاده  ای ارجییاع می دهیید کییه زیربنییای
»سرمایه داری ناب« است و آن را پشتیبانی می کند. پس، »سرمایه داری ناب« نییاظر بییر یییک فضییای ارزش

( اسییت )بییدین معنا کییه به طییورcommodifiableاستفاده ِی ایده ال است که به تمامی »قابل کاالیی شدن« )
سرمایه دارانه قابل مدیریت است(. بنابراین، چنین جامعه ای کاماًل تحت کنترل و مهار سییرمایه  در می آییید،

. 4( ذیل منطق سرمایه استsubsumableبه گونه ای که حیات اقتصادی ]واقعی[ تمامًا قابل گنجاندن )

 

۱نمودار 

 

 

توجهداشتهباشیدکه»نقطهیصفر«دراینصفحه،»فضایارزشاستفاده«یایدهآلیرابازنماییمیکندکه{2}.۴
درواقعیتوجودندارد.تنهادرایننقطهیمبداءمختصاتاستکهنظریهیاقتصادی،کهچیزینیستجددزتعریددف

fullمنطقیسرمایهداریتوسطخوِدسددرمایه،شددکل/کددارکردکامددل)  operationخددویشرادارد.چددنیننظددریهی)
Sekineاقتصادیایبهطورنظاممنددرکتاب) (تشریحشدهاست.تمامیفضاهایارزشاستفادهایکهبهطددور1997 

تاریخی)واقعا(وجودداشتهاند)یاخواهندداشت(درفاصلهایازاینمبدأمختصاتجددایخواهندددگددرفت؛طوریکدده
هرچهازمبداءدورترباشند،بهمیزانکمتریمنطقسرمایهرادرخودمیگنجانند.تنهامبدأمختصاتبهسرمایهتعلق

 اگر نظریه به سرمایه تعلق دارد، تاریخ از آِن ماست.  دارد،حالآنکهسایرنقاطصفحهبهماانسانهاتعلقدارند.

۴



و نیز فرض می کنیم هر نقطه  ای غیر از مرکز مختصات، یک فضای تاریخی را نمایش می دهد که به تمییامی
قابل گنجاندن ]در منطق سرمایه[ نیست و بنابراین »بیرونیت «هایی را ورای کنترل سرمایه باقی می گییذارد.
بگذارید این نقاط را به  این شیوه  سامان دهیم که آن فضاهایی که ساده تر قابل »کاالیی شدن« هستند یا با
سهولت بیشتری توسط کنترل سرمایه مهارشدنی هستند در جایی نزدیک تر به مرکز واقع  باشییند. سییپس،
دایره ای حول مرکز رسم می کنیم تا نقاطی را نشان دهیم که به دلیل دوری بیش از حد از مرکز نمی توانند
بیرونیت های موجود را درجهت شکل دادن به یک جامعه ی سرمایه داری درونی سازند. حال آنکه نقاطی کییه
به مرکز نزدیک اند و درون این دایره جای می گیرند، قادر به چنین کاری هسییتند؛ یعیینی بیییانگر فضییاهای

« پشتیبانی کنند یا در آن ادغام گردند. این تفکیک۲ارزش استفاده  ای هستند که قادرند از »سرمایه داری-
 و یییامنطقه ی سسسرمایه دارانهصییفحه ی مختصییات بییه دو پهنه ی مجییزا )مجموعییه نقییاطی کییه بییه 

غیرسرمایه دارانه تعلق دارند(، سرشت مشخصا مارکسی این بررسی را ارائه می کند. در این مرحله، بگذارییید
سیر تحول جوامع انسانی را توسط یک مسیر جهت دار )با پیکان( نشان بدهیم که در نقطه ای از تاریخ وارد

 می شود؛ به سمت مرکز نزدیک می شود )ولی هرگز به آن نمی رسد(؛ و سییپس درمنطقه ی سرمایه دارانه
نقطه ی دیگری از تاریخ، از این منطقه خارج می شود. 

این وظیفه ی دولت بورژوایی است که ازطریق سیاست های اقتصادی عناصر ناسییاز یییا بیرونیت هییا را درونی
سازد و آن ها را وسیعا تحت قواعیید سییرمایه دارانه ی بییازار در بیییاورد. به لحییاظ تییاریخی دولت هییای پیشییرِو
سرمایه داری به سیاست های مرکانتلیستی، لیییبرالی و امپریالیسییتی متوسییل شییدند کییه می تییوان آن هییا را
سرنمونْ های سه شیوه ی اصلِی درونی سازِی بیرونیت هایی تلقی کرد که در هر یک از این مراحل سه گانه ی

این مساله الهام بخش پژوهش های کییوزو اونییو در تییدوین نظییریه ی مراحییل. 5توسعه ی سرمایه داری پدیدار شدند
(. مراحل متفاوت توسعه ی جهانی-تاریخِی سرمایه داری به واسطه ی انواعAlbritton 1991سرمایه داری یوده است )

ارزش های استفاده ِی مسلط در حیات اقتصادی هر مرحله، نظیر پشم، پنبه و فوالد متمایز می شوند؛ بییدین معنا کیه
پارامترهای فناورانه به نوبه ی خییود در هر مرحله شکل می دهند. غالباین ارزش های استفاده  به فناوری صنعتی 

شیوه ی انباشت سرمایه ی مختِص هر مرحله را شکل می دهند. پس، شیوه های انباشت سرمایه ی بازرگییانی 
(merchant  capitalسرمایه ی صنعتی و سییرمایه ی مییالی به تییرتیب مراحییل مرکانتلیسییم، لیبرالیسییم و ،)

امپریالیسم را خصلت بندی/سرشت نمایی می کننیید. امییا هییر یییک از این شیییوه های انباشییت، سیاسییت های
( از سوی دولت بورژوایی را پیش انگاشت خود دارد.stage-specificاقتصادِی مختص هر مرحله )

 کییه نزدیییک بییه دروازه ی ورود بییه دایییره ی ترسیم شییده ]منطقه یa، نقطه ای ماننیید نقطه ی ۱نمودار در 

5 ()وابستهبهخدویشوبسددته(autonomousدرحالیکهنظریهیاقتصادِیناببهسانیکنظامخودآیین){3}.
عملمیکند،یعنیتنهاباپیشانگاشتیکفضایارزشاستفادهِیایدهآل)تخیلی،نهواقعددًاموجددود(ممکنمیگددردد،
سرمایهداریواقعیدرسپهرتاریخهموارهمیبایدبایکفضایارزشاستفادهیواقعیزیستکندکهمقیدبهپروردِن
برخیبیرونیتهاستبهایندلیل،سرمایهداریواقعینمیتواندازدولت-ملتبورژواییکهبستریاصحنهینمددایشرا

(آنفراهممیآوردخالصییابد.performanceبرایاجراگرِی)
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سرمایه دارانه[ قرار دارد، یک جامعه ی سرمایه دارانه در مرحله ی مرکانتلیستی را بازنمایی می کنیید؛ نقطه ای
 که در همسییایگی مرکییز دایییره ]مبییداء مختصییات[ قییرار دارد، جییامعه ی سییرمایه دارانه درbمانند نقطه ی 

 کییه در مجییاورت دروازه ی خییروجِی دایییرهcمرحله ی لیبرالی را بازنمایی می کند؛ و سرانجام نقطه ای نظیر 
جای گرفته است، جامعه ی سرمایه دارانه  در مرحله ی امپریالیستی را بازنمایی می کند. اگییر هیچ یییک از این
سه نوع سیاست  اقتصادی نتوانند بیرونیت هییا را درونی سییازی کننیید، باییید اذعییان کیینیم کییه در بیییرون از
منطقه ی سرمایه دارانه ی این نمودار قرار گرفته ایم؛ خواه در مسیر حییرکِت منحیینی تحییوالت ]تییاریخی[ در
نقطه ای باشیم که پیش از دروازه ی ورودی به دایره ]منطقه [ی سرمایه دارانه واقع است، و خواه در نقطه ای

«۲بیرون از دروازه ی خروجی. در هر دو حالت، ما دیگر در حال مشاهده و تأمییل دربییاره ی »سییرمایه داری-
                         نخواهیم بود.

 مفاهیم و تعاریفی که تا اینجا بیان کردیم، اکنون می خواهیم گامی جلوتر رفتییه و فرآینیید فروپاشیییبنا بر
 می نامیم. این برنهاد، با توجه بییه6سرمایه داری را توصیف کنیم، فازی که ما آن را »گذار پساسرمایه دارانه«

 در نمییودار یادشییدهd، ناظر بر طرح این مدعاست که ما امروزه خود را در نقطه ای نظیییر نقطه ی ۱نمودار 
می یابیم؛ نقطه ای که بر منحیینی مربییوط بییه مسیییر تحییول جوامییع بشییری، در جییایی بیییرون از منطقه ی

.7سرمایه دارانه واقع شده است

. عصر دگرگونی بزرگ۲

 ما اینک توجه خود را به عصییر دگرگییونی بییزرگ معطییوف می کیینیم، یعیینی دوره ای کییه دولت بییورژوایی
امپریالیستی رو به افول بود و سرانجام از میان رفت. تا اینجا نشان داده ایم که اگر دولت بییورژوایی بمیییرد،
سرمایه داری نمی تواند دوام بیاورد. داعیه ی چالش برانگیز ما آن است که این اتفاق در برهه ی بین دو جنگ
جهانی رخ داده است. هنگامی کییه جنییگ جهییانی اول بییه پایییان رسییید و معاهییده ی صییلح ورسییای میییان
قدرت های متخاصم امضاء گردید، اقتصاد جهانی در شرایط آشفته ای قرار داشت. هیچ کشور منفردی قییادر
نبود ازطریق سیاسییت های اقتصییادی سیینتی ]و متعییارف[ اقتصییاد خییویش را به وضییعیت ثبییات بازگردانیید

 را هدف قرار می دادند تا بتوانندبیرونیت ها)سیاست های اقتصادِی دولت -ملت های بورژوایی مهار و کنترل 
یکپارچگی و انسجام بازار سرمایه دارانه را تضمین نمایند(. چراکه جنگ جهانی نظم سرمایه دارانه  ی مسییلِط

6. ex-capitalist transition
نزدتجربهگرایانچنینبهنظرمیرسدکهحیاتاقتصادیامددروزیدرمقایسددهبداگذشدتهبهطددوربهمددراتب{4}.7

(است.بهراستیبسیاریازچیزهاییکهپیشترقابلتولیدددوفددروشcommodifiedگستردهتری»کاالییسازیشده«)
دربازارنبودند،اینکبهسانکاالدردسترسقراردارندوبازارجهانیبرایکاالهاخواهبهلحاظگسترهیمکانیوخواه
بهلحاظژرفایآنرشدیافتهاست.اماهمهیاینهاناشیازاینواقعیتاستکهدولتهایبدورژواییخدودرابهطدور

«را1«،»سددرمایهداری-2موفقیبهدولتهایرفاهمبدلکردهاند،تابدینترتیببهقیمِتبرچیدهشدِن»سددرمایهداری-
حفظنمایند.
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پیشین را مختل ساخته بود و در اثر این جنگ بیرونیت هایی پدیدار شدند که مهار و ادغام آن هییا فراتییر از
قابلیت ها و امکانات سیاست های دولت بورژوایی بود. به منظور تفسیر سرشت دوره ی بین دو جنگ ]جهانی[

« و۱۹۲۰از دید ما مفید و آموزنده خواهیید بییود کییه بییر تقابییل برجسییته ی بین »دهه ی محافظه کییارانه ی
« متمرکز شویم؛ آن چنان که کییارل پییوالنی در کتییاب مشییهور خییویش )»دگرگییونی۱۹۳۰»دهه ی انقالبی

( بدان پرداخته است.   ۱۹۵۷بزرگ«/ 

 همه ی قدرت های بزرگ۱۹۲۰به واقع، بازگشت به وضعیت عادی ]نرمال[ همان چیزی بود که طی دهه ی 
[ ویرانی های حاصل از جنگ۱۹۲۰به طور مومنانه ای درجهت آن می کوشیدند. در نیمه ی نخست این دهه ]

)به همراه آشفتگی مربوط به آن( به تدریج درحال مهار بود، تا اینکه سرانجام در نیمه ی دوم این دهییه یییک
،۱۹۲۰»ثبات نسبی« احیاء و برقرار گردید. ]ولی[ این ثبات مییوقِت اقتصییاد جهییانی در نیمه ی دوم دهه ی 

به معنای دقیق کالم »نسبی« بود؛ بدین معنا که تمامًا وابسته به جریان نرمی از منابع مالی و نقییدینگی های
Americanآمریکایی )  fundsبود. ایاالت متحد این منابع مالی را به صورت قرض پیش از همه در اختیییار  )

دولت آلمان می گذاشت و این کشور نیز از این طریق غرامت های جنگی اش را به فرانسه و بریتانیا پییرداخت
می کرد. این پول ها پس از آبیییاری کسییب وکار و صیینعت اروپییایی و سییپهرهایی کییه به لحییاظ کییارکردی و
جغرافیایی مستقیمًا وابسته به آن ها بودند، بار دیگر به ایاالت متحد آمریکا سرازیر می شییدند. تییا زمانی کییه
این چرخه به طریقی برقرار بود و عمل می کرد، اقتصاد جهانی می توانست به یک ثبات شکننده تکیه کنیید،
تا مایه ی تسکین سرمایه داران و سخن گویان لیبرال آن ها باشد؛ کسانی که ساده لوحانه  می پنداشییتند نظییام

بازارهای خود-تنظیم گِر پیش از جنِگ سرانجام احیاء شده است.   

 بیییرون8جنگ اول جهانی، به دلیل فوران فوق العاده ی تقاضا، امکانات مولد و تاسیسات تولیدِیطی دوره ی 
ا، به ویژه در ژاپن و ایاالت متحد، به طور وسیعی توسعه یافتند. اما وقتی صیینعت اروپییایی از صییدماتاز اروپ

( بییر اقتصییادovercapacityناشی از جنگ خالصی بافت و ترمیم گردید، حجم عظیمی از ظییرفیت مییازاد )
ون اینجهانی تحمیل گردید؛ خواه در کشاورزی و صنایع سبک و سنگین، و خواه در صنعت حمل ونقل. چ

liberal )تأسیسات تولیدی به واسطه ی اعتبارات لیبرالی  creditفراهم شده بودند، فروکش کردن ناگهییانی )
 به بحران جدی بدهی و اضافه تولید منجر گردید. این امر احیای نظم9 دوره ی رونق بازسازیجنگ و شروع

اقتصادی پیش از جنگ را با یک عدم امکاِن عملی مواجه سییاخت. به طییور معمییول، تحت چیینین شییرایطی
دولت بورژوایی به دلیل نیازش به پای بندی به استاندارد طال، می توانسییت مجمییوعه ای از اقییداماِت بنیییادِی

 را به اجرا بگذارد؛ به این امییید کییه بتوانیید نقطه ی عییزیمت جدیییدی پیییدا کنیید، هرچنیید این10ضدتورمی
اما درشرایطی که شکل گیریسیاست گذارْی ورشکستگی ها و بیکاری های گسترده ای را در پی داشته باشد. 

متاخر اتحاد جماهیر شوروی به طبقه ی کییارگر ]در جوامییع غییربی[ اعتمییادبه نفس و انگیییزه ی کنش گییری

8. productive facilities
9. reconstruction boom
10. deflationary measures
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رزمنده بخشیده بود، جو اجتماعی و سیاسی آن زمان به سختی می توانست با انضباط اقتصادی ضییروری ای
که احیای استاندارد طال  یحتمل بر جامعه تحمیل می کرد، هماهنگ گردد. هنگامی  که رونق سوداگرانه  در
ایاالت متحد جهت حرکت جریان بین المللی پول را وارونه ساخت و سایر بخش های جهان را کییه تشیینه ی
نقدینگی بودند به حال خود رها ساخت، اقتصاد جهانی در آستانه ی بحران قرار گرفت که ظهییور نهییایی اش
هر آن می توانست رخ دهد. ماشه ی تیر خالص برای پدیدارشدِن نهایی بحران توسط فروپاشی سوداگرانه ی

Great کشیییده شیید، کییه بییا خییوْد دهه ی رکییود بییزرگ )۱۹۲۹قیمت های سییهام وال اسییتریت در پییاییز 

Depression .را به همراه آورد  )

در نگاهی بازنگرانه، ساده است گفتن اینکه این رکوِد طوالنی ناشییی از سیاسییت گذاری های نادرسییت بییود؛
های غلطی را فشیییاراینکه صاحبان قدرِت، به واسطه ی وحشتی که گرفتارش بودند، در موارد بسیاری دکمه 

[inflateدادند که صرفًا بحران را وخیم تر ساختند و ]ازجمله[ درست زمانی کییه اقتصییاد می باییید منبسییط ]
 دیگییری بییرای کنند. اما این نوع تحلیل صییرفًا شیییوه ی(deflating )می شد، کوشیدند از اقتصاد تورم زدایی

تصییدیق این واقعیت اسییت کییه برخییورد صییحیح بییا مییوقعیت یادشییده فراسییوی مسیییر عییادی اقییدامات
سیاست گذارانه ای بود که در زرداخانه ی ]سیاست گذاری[ یک دولت ِ بورژوایی یافت  می شوند.

در این زمان، از یک سو عروج ناگهانی رژیم های فاشیستی، شامل نازیسم آلمان و رژیم نظامی گرای ژاپن، و
از سوی دیگر استقرار و تثبیت مصیبت بار استالینیسم، دولت بییورژوایی را کییه نییاتوانی و درمانییدگی اش در
مهار بحران های فزآینده هرچه نمایان ترمی شد با تهدیدهای جدی مواجه ساخت. به زودی دولت بورژوایی از

هایی راست )فاشیسم( و چپ )بلشویسم( آشکارا به  چالش کشیده شده و مغلوب گردید11سوی جمع گرایی 
و سرنوشت بدی در انتظار آن بود. بنابراین، »دولت بییورژوایی« می باییید بین دو گزینییه دسییت بییه انتخییاب
می زد: نابودی و فنای محض، یا یک راه نجات ناقص ازطریییق دگرگون سییازی بنیییادی خییویش بییه »دولت
رفاه«. تفسیر ما این است که سیاست ها و اصییالحات طییرح »نیییو دیییِل« پرزیییدنت روزولت نشییان دهنده ی

« را در چارچوب دولت رفییاه۲نخستین گام به سمت دگردیسِی دولت بورژوایی آمریکا بود که »سرمایه دای-
حفظ می کرد ]تداوم می بخشید[؛ دولت رفاهی که اینک می باید پذیرای سوسیال دموکراسی می شد و آن را

                                                   تغذیه می کرد.

روزولت موفق شد برای دولت حق مداخله ی مسییتقیم و ِاعمییال اقتییدار تنظیم گرانییه در تولییید، اسییتخدام،
فروش، قیمت گذاری، مالیه، و همه ی حوزه هایی که پیش تر به عنوان قلمرو انحصاری بخش خصوصییی تلقی
می شدند را کسب کند. به بیان دیگر، او موفق گردید در پهنه ی مییدیریت اقتصییاد ملی »اصییل برنییامه ریزی

« قرار دهد؛ درنتیجه، او توانست نقش دولت در امور اقتصادی13« را در امتداد »اصل بازارِی سرمایه12دولت

11. collectivisms
12. planning principle of the state
13. market principle of capital
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را به طییرز عظیمی گسییترش دهیید. بییدین ترتیب، سیاسییت های اقتصییادی دولت دیگییر صییرفًا محییدود بییه
فراهم سازی بستر خود-تنظیم گرِی بازار سرمایه دارانه ازطریییق درونی سییازِی بیرونیت هییا نبییود. بلکییه دولت
اینک مسئول مدیریت کالِن اقتصاد ملی انگاشته می شد، کییه در این مسیییر می بایسییت بییا سییرمایه و کییار

( کند.cooperateهمکاری )

اگرچه طرح »نیو دیل« واجد این سویه ی انقالبی بود و اندازه ی بودجه ی )دولت( فدرال در حین اجرای آن
امی کییه کشییور انییدک بییود و هنگ14ش یافت، تأثیر اقدامات دولت برای احیای اقتصییادبه طور عظیمی افزای

( گردییید، محافظه کییاران بییرای بازداشییتن روزولت از ادامه ی این نییوع۱۹۳۷دست خوش بحییران دیگییری )
سیاست ها به او هجوم آوردند. تنها با افزایش تولید تسلیحات نظامی در سییال های بعییدی بییود کییه آمریکییا
سرانجام از باتالِق »رکود بزرگ« بیرون آمد. در جاهای دیگر هم عموما اوضاع همین گونییه بییود. دولت هییای
فاشیستی که پیش تر به نظامی سازِی اقتصادشان متوسل شده بودند، زودتر از دیگران از رکییود و ایسییتایی 

(doldrumsخالصی یافتند؛ بعد از آن ها نوبت به کشورهایی رسید که استاندارد طال را رها کرده بودند، تییا )
domesticتعادل داخلی )  equilibriumرا مقدم بر تعادل خارجی قرار دهنیید. کشییورهایی کییه همچنییان )

وابستگی خود را به استاندارد طال حفظ کرده بودنیید، کمییتر توفیییق یافتنیید؛ تییا اینکییه آن هییا نیییز به زودی
 رها کردند. پس، می توان گفت در آسییتانه ی جنییگ15]استاندارد[ طال را به نفع یک نظام ارزِی مدیریت شده

جهانی دوم همه ی کشورها به غیر از کشورهای فاشیستی و کمونیسییتی، در چییارچوب یییک دولت رفییاِه در
حاِل تکوین، به سوسیال دموکراسی روی آوردند.   

جنگ جهانی دوم کاماًل متفاوت با جنگ اول جهانی بود؛ چرا کییه این جنییگ بین دو ائتالف از دولت هییای
( از قدرت های  سوسیال دموکراتیکallianceبورژوایِی امپریالیستی رخ نداد، بلکه در یک  سوی آن ائتالفی )

( دولت های فاشیستی. قدرت های غربی فقط بدین سببaxisو بلشویکی قرار داشت و در سوی دیگر محور )
که پیش تر در چارچوب دولت رفاه پذیرای سوسیالی دموکراسی شده بودند و در رابطییه بییا جنییگ طبقییاتِی
داخلی و ستیز بیرونی با بلشویک ها اعالم آتش بس ]متارکه ی نبرد[ کرده بودند، قادر شدند توان کافی برای
غلبه بر دشمن مهلک خویش ]فاشیسم[ را گردآوری کنند. به بیان دیگر، دموکراسی های غییربی تنهییا از آن

« عقب نشستند ]اصل: توبه  کردند[؛ گرچه به واقع این۲رو قادر به حفظ خویش شدند که از »سرمایه داری-
کار را نه در سطح کالمی ]بیان رسمی مساله[، بلکه ازطریق »دگرگون سازی دولت بورژوایی به دولت رفاه«

انجام دادند. 

با این همه، درست بعد از سقوط فاشیسم، جنگ سرد آغاز گردییید و تقسیییمات ایییدئولوژیکی و سییرزمینِی
شرق-غرب به  میینزله ی جییدال بین سییرمایه داری و سوسیالیسییم قلمییداد شییدند. به واقییع، احساسییات قییوی

1۴.pump-priming effect مجموعهاقداماتدولتبرایاحیایاقتصادازطریقَصرفهزینههایکالنونیزکاهش
نرخمالیاتونرخبهره./م.

15. managed currency system
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ضدسوسیالیستی در غرب همچنان باقی ماندند، به ویژه در ایاالت متحد که خییود را همچییون برپادارنییده ی
قلعه ای در برابر کمونیسم و یا پناهگاهی برای ارزش های سنتی بورژوایی تلقی می کرد. اما حقیقت امییر این
بود که سوسیال دموکراسی و دولت رفاه در غرب به جای اینکه از میان بروند، می باید مستحکم می شدند، تا
بتوانند خطر نفوذ ]باورهای[  کمونیستی به این جوامییع را دفییع کننیید. پس، احیییای یییک دولت ]متعییارف[
بورژوایی در آن مقطع تاریخی می توانست نوعی دست زدن به خودکشی باشیید. حییتی اصییلی ترین نیروهییای
ارتجاعی هم به طور غریزی به این موضوع واقف بودند. درنتیجه، هنگامی که جنگ سرد شدت یییافت، هیچ
یک از قدرت های غربی حرکتی بی پروا و نابخردانه در جهت بازگشت به رژیمی که در آن سییرمایه بییر کییار
سیادت ]سروری[ داشت نکرد؛ درعوض، توده های محروم و ستمدیده نیز در انتظار فرارسیییدن روز خیییزش

بزرگ سوسیالیستی بودند. 

« را سییرکوب نماییید؛ بلکییه۱برخالف کمونیسم، دولت رفاه این هدف را دنبال نمی کرد کییه »سییرمایه دای-
« را در۱« را رهییا کییرده بییود، تییا »سییرمایه دای-۲رژیمی فرصت طلب ]اپورتونیست[ بود که »سییرمایه دای-

محدوده ی امن حفاظت شده ای که پیش تر در آن قرار داشت احیا کند. ولی حتی اگییر آن هییدِف »شییریْف«
مطلوِب دولت رفاه می بود، این دولت اساسًا نمی توانست به یک واقعیت پایدار بدل شییود، اگییر همزمییان بییا

دیسم« شکل نمی گرفت: شیوه ی تولید فوردیسم حییاوی]روند تکوین[ آن شیوه ی تولید جدیدی به نام »فور
( خلق می  کییرد کییهvalue-addedفناوری صنعتی جدیدی بود که حجم عظیِم و بسنده ای از ارزش افزوده )

سرمایه تقسیم گردد. ( بین قطب های کار و amicablyمی توانست به طور دوستانه و در صلح و صفا )

. مصرف گرایی فوردیستی و عصر نفت۳

زمانی که جنگ جهانی دوم پایان گرفت، ایاالت متحد تنها قییدرت صیینعتی عمییده بییود کییه توانسییته بییود
امکانات تولیدی اش را دست نخورده نگاه دارد؛ اینک این امکانات باید بی درنگ برای تأمین نیازهای دنیییای
ویران شده و گرسنه بسیج می شدند. اما این امر به معنای آن بود که کارخانه های آمریکا که وسیعا متناسییب

civilianبا تولید تسلیحات نظامی سازمان یافتییه بودنیید می بایسییت به سییمت تولییید کاالهییای غیرنظییامی )

goodsچرخش یافته و دگرگون می شدند. این تبدیل و دگرگونی به دالیلی چند به طییور نسییبتًا همییواری )
انجام گرفت. نخست آن که تقاضای عظیمی برای محصوالت آمریکایی، چه در داخل این کشور و چه بیرون
از آن، وجود داشت. در حین جنگ، تولید کاالهای غیرنظامی در ایاالت متحد به نفع افزایش تولید نظییامی
محدود شده بود. به واقع، ازطریق پس اندازهای کمابیش »اجباری«، نظیر پیوستن به خرییید اوراق قرضییه ی

war )16جنگی  bondsتقاضا برای کاالهای مصرفی مهار می شد. بنابراین، پیش از پایان جنییگ تقاضییای ،)

War)اوراققرضهجنگی.16  bondsاوراقبهاداریستکهتوسطدولتهابرایتأمینهزینهیعملیدداتنظددامییددا)
ددیگردهزینههایزمانجنگمنتشرمیشوند.درعمددل،دولتهددایعصددرجدیدددبددابهگددردشدرآوردنپددولاضددافْی
هزینههایجنگراتأمینمیکنندوضدمنابداجمعآورینقددینگِیدرگدردشمیکوشدندتدورمرامهدارکنندد.اوراق
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عظیم سرکوفته ای برای چنین کاالهایی شکل گرفته بود؛ و زمانی که سربازاِن ترخیص شییده از خییدمت بییه
خانه بازگشتند و به جستجوی راه  و روش جدیدی برای زندگی خویش برآمدند، چنین قیدی برداشته شیید.
در خارج از آمریکا، فرایند بازسازی نیازمند کاالهای مصرفی و کاالهای تولیدی در مقیاسییی چنییان وسیییع
بود که تولید آنها در سطح بومی ]ملی[ ناممکن بود و طبعا منابع آمریکییایی ]بییرای جییبران این نارسییایی[
بسیار حیاتی بودند. مشکل »ذخیره ی دالر«، در وهله ی نخست ازطریییق طییرح مارشییال رفییع گردییید و در
مرحله ی بعدی به واسطه ی جنگ کره. خوشبختانه در این زمان به قدر کافی نقدینگِی عاطل برای تبدیل به
سرمایه وجود داشت. هنگامی که اوراق قرضییه ی جنگی بییازپس گرفتییه شییدند، بخش خصوصییی آکنییده از
پول هایی شد که می توانست آن ها را برای خرییید »کاالهییای تولیییدی« یییا بییرای سییرمایه گذاری به منظییور
توسعه ی تأسیسات تولیدی به کار گیرد. سرانجام بسط و گسترش سریِع تولید منجر بییه ایجییاد فرصییت های
شغلی بسنده گردید، طوری که پس اندازهای خانوارها به میییزان بسیییار بییاالیی افییزایش یییافت کییه این امییر
به نوبه ی خود نقدینگِی کم بهره ی بیشتری بییرای سییرمایه گذاری فییراهم آورد. بنییابراین، همه ی این عوامییل
به طور مساعد و هم سازی ایفای نقش کردند تا رژیم صنعتی آمریکای پس از جنگ پییا بگیییرد؛ رژیمی کییه

 بنا شده بود. 17عمدتا حول تولید کاالهای مصرفی بادوام

در پس این تبدیِل نسبتًا بی مساله  ی اقتصاد آمریکا از جنگ به صلح، نخبگان دولییتی و رهییبران اقتصییادی
آمریکا وسیعا با این واهمه درگیر بودند که مبادا با فرونشستن و سپری شدن جوش وخروش پسییاجنگ، بییار

 گردییید کییه به طییور18«۱۹۴۶دیگر رکود ]اقتصادی[ بازگردد. این نگرانی موجب تصویب »قانون اسییتخداِم 
رسمی تعهد دولت رفاه بییه پی گیییری سیاسییت های کالن کییینزی را اعالم می کییرد و نیییز دولت را مکلییف
می ساخت تا به منظور تضمین »آشتی صیینعتی« و شییکوفایی ملی وارد فعالیت هییای اقتصییادی گییردد. این

(، اقتصییاددانانSamuelson( و ساموئلسییون )Hansenرویییداد بییه اسییتقرار چیییزی انجامییید کییه هانسیین )
mixedآمریکایی، آن را »اقتصاد مرکب« )  economyنامیده اند. از سوی دیگر، ایییاالت متحیید همچیینین )

رهبری بالمنازع خویش به مثابه ی معمار اصییلی و تضییمین کننده ی نظییام ]متکی بییر[ »صییندوق بین المللی
Pax« را اعمال می کییرد. این رویییه، »صییلح آمریکییایی« )20« و »معاهده ی عمومِی تعرفه ها و تجارت19پول

Americanaرا که طی چند دهه ی بعدی بر جهان حاکم بود به چارچوب مناسبی برای نظم اقتصادی  )
بین المللی بدل ساخت. اقتصاد آمریکای پساجنگ که در چنین پس زمینه ای پدیدار شییده بییود مبتیینی بییر

قرضهیجنگییادرقالباوراقخردبهعموممردمواگذارمیشوندویابهصورتاوراقعمدهدربازاربورسعرضدده
/م.[ویکیپدیامیگردند.تشویقبهخریداوراققرضهیجنگیاغلبباتحریکحسمیهنپرستیهمراهاست]

17. consumer durables
18. Employment Act of 1946

(کهبهموجبآنمسئولیتحفظثبدداتاقتصددادیو-19۴6یکیازقوانینمعروفتاریخمعاصرآمریکا)مصوِبسال
درهمینراستا-تنظیمسطحتورمونرخبیکاریبرعهدهدولتفدرالنهادهشد.دربخشیازمتناینقانونآمدهاست
مسئولیتمستمردولتوسیاستگذاریدولتیآناستکههمهیطرحها،کارکردهاومنددابعشرادرجهت تهج رد ار شعبانم و اهدرکراک ،اهحرط یهمه هک تسا نآ یتلود یراذگتسایس و تلود رمتسم تیلوئسم …که»

«.تهج رد ار شعبانم و اهدرکراک ،اهحرط یهمه هک تسا نآ یتلود یراذگتسایس و تلود رمتسم تیلوئسم …تقویتوارتقایرقابتآزاداقتصادیورفاهعمومیهماهنگوهدایتنماید
19. International Monetary Fund (IMF)
20. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)
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تولید و مصرف انبوه کاالهای بادوام بود؛ یعیینی متکی بییر فوردیسییم و مصییرف گرایی )یییا جییامعه ی مرفییه/
affluent  societyکه از عصر زغال سنگ کییه21(. این ها دو چهره ی عصر جدید نفت )یا نفت خام( هستند ،

« پشتیبانی می کییرد متمییایز می شییود. خاسییتگاه پیییدایش فوردیسییم بییه روش۲پیش  تر از »سرمایه داری-
 فرآینییدهای23 بییازمی گردد کییه ازطریییق مطالعییات »زمییان-و-حییرکت«22»مدیریت علمی« فردریک تیلییور

مکانیکْی انجام و اتمام وظایف کاری ]در حین تولید[ را شتاب بخشید. با این حال، »تیلوریسییم به واسییطه ی
( و این تحول هنگامی  رخ داد کهBrenner and Glick 1991: 74فوردیسم اوج گرفت و به کمال رسید « )

« وارد عرصه ی تولید گردید. فوردیسم به بهترین وجییه در زمینه ی تولییید24»خط مونتاِژ متکی بر تمسه نقاله
انبوه کاالهای بادوام )نوعا اتومبیل( به کار گرفته می شود. پس، در اینجا باید فوردیسم را به مثابه ی شیییوه ی
تولید انبوه کاالهای بادوام به همراه یک خط تولیِد ]مونتاژ[ خودکار تلقی کنیم. منظور مییا از مصییرف گرایی،
مصرف انبوه کاالهای مصرفی در جامعه ی مرفه است که خود درجه ی باالیی از شهرنشینی را در جییامعه ی
توده ای موجب گردید. بدین ترتیب، سهم بزرگی از درآمد شهروندان صرف خرید و نگهداری کاالهای بادوام

می گردید و اسراف در مصرف نزد همگان رفتاری نهادینه   شده بود.

هم فوردیسم و هم مصرف گرایْی عصر نفت را پیش انگاشت خود دارند. زغال سنگ و نفت هر دو سوخت های
هستند؛ پس، می توان چنین برداشت کرد که آن ها به لحاظ اثرات اقتصادی نیز مشابهت دارنیید. امییافسیلی 

هیچ چیزی به این اندازه از حقیقت دور نیست. درحالی که استخراج زغال سنگ حاوی سختِی کار بدنی است
machoو مکررًا با تصویر مردانه ی ]  imageمعدنچیان در پیوند است، نفت خام پس از آنکه چییاه نفت در ]

حییرکجایی حفر گردد تقریبًا به طور خودکار از دل زمین پمپاژ می شود. برخالف زغال سنگ، نفت نه تنها م
احتراِق درونی موتورهاست، بلکه می توانیید مییواد فرآوری شییده )الیییاف، صییمغ ها، پاک کننییده ها و غیییره( را
جایگزین بسیاری از مواد خام طبیعی سازد. درنتیجه، نفت موجب انقالب هییای نیرومنییدی هم در حییوزه ی

« صیینعت از کشییاورزی را بییه25تولید و هم در حوزه ی حمل ونقل گردید و درعین حییال رونیید »جداسییازی
. حتی می توان ادعا کرد کییه نییوع بشییر به واسییطه ی نفت سییرانجام از رنج  و26سرحدات آن سوق داده است

ماازاصطالحاتیمانندعصرنفت،تمدننفتیوغیرهبدینخاطراستفادهمیکنیمکهخصلتاصلِیفضای{  5}.21
تعلددق1ارزشاستفادهیمعاصررابرجستهسازیمکهبهباورمادیگرنمیتواندددبددهمنطقهیسددرمایهدارانهینمددودار

داشتهباشد.اینکهتحلیلگرانبورژواییعملکرد)خود-تنظیمگرِی(بازارراتدداسددطحهمهیفضدداهایارزشاسددتفادْه
[واهمیتورود]عامددل[نفترانادیدددهمیگیرنددد،امددریقابلانتظدداراسددت.امدداuniversalizeتعمیممیدهنددد]

منتقدانشانکهمدعِیپیرویازماتریالیسمتاریخیهستندنددیزاغلبتددوجهیبددهاینواقعیتمهمندارندددیددابددهآن
(اسددتکددهversatileبیاعتناییمیکنند.بهنظرمیرسدکهآنهابراینباورندکددهمنطددقسددرمایهچنددانهمهکدداره)

میتواندخودراباهرفضایارزشاستفادهایوفقدهد.حالآنکهمارکسبهمایادآورمیشودکهمناسباتبشریدر
جامعهبهطوراساسیبهشرایطمادِیدربردارندهیارزشهایاستفادهوابستهاند.

Frederick.فردریکتیلور)22  Taylor(مهندسمکانیکآمریکایی)بددودکددهبهدلیددلپژوهشهدداو1856-1915)
industrialیافتههایشددرزمینهیارتقایبازدهیصنعتی)  efficiencyوکاربستبعدیگستردهیآنهددادرالگددوی)

فوردیستِیتولیدصنعتیشهرتیافت./م.
23. “time-and-motion” studies
24. conveyor-belt assembly line
25. disembedding

26 نخستینبارکارلپوالنیبودکهاز»فکشدگیاقتصادازجامعه«درعصرمدرنسددخنگفت؛مفهددومیکدده{6}.
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 )کاری که اشیای مادی تولید می کند( خالصی یافته است، طوری که به حییرکت  درآوردن27زحمت کار مولد
 کار مولد دیگر ساختار اصلی جامعه ی انسانی نیستند. 28و بازآرایی

( اسییتlabour-savingبنیادی کییار-انییدوز )بدبختانه، ]سرشت[ فناوری نفت تنها در این خصلت که به طور 
 بلکه همچنین به لحاظ زیست محیطی ویران گر است. در فاز نخسِت عصر نفت کییه پس ازخالصه نمی شود؛

جنگ جهانی دوم تثبیت گردید، تنها این خصلت دوم فنییاوری نفت چیییره گردییید. این امییر ناشییی از این
 را زیسته بودند، ولییع و۱۹۴۰ و ۱۹۳۰واقعیت ساده بود که مردمی که محرومیت ها و کمبودهای دهه های 

.  هرچیزی که به تازگی تولید می شد نزد آنان ارزشمند29اشتیاق زیادی برای رفاه و تسهیالت مادی داشتند
تلقی شده و از آن استقبال می شد. از آنجا که فناوری گسترده ی متکی بر نفت ناگهییان در دسییترس آن هییا

غیرضروری رها کردند. اینقرار گرفته بود، آن ها کورکورانه خود را به روی تولید و مصرف اشیای ضروری و 
30رویه این امکان را فراهم آورد تا بسط وگسترش تولید با نرخی سریع تر از ]میزان[ تنزل نرخ کار- برون داد

 گردید. با سرازیرشییدن کاالهییای۱۹۶۰ و ۱۹۵۰انجام گیرد که موجب رشد اقتصادی بی سابقه ی دهه های 
وده ای و شییدیداتولید انبوه از کارخانه های فوردیستی، اسییتاندارد زیسییتی جمعیت در جییامعه ی مصییرف تیی

شهری  شده )همان جامعه ی »مرفه« یا »مصرف گرا«( به طرز چشییم گیری ارتقییا یییافت. بییدین ترتیب، بنیییان
مادی دولت رفاه، که در صدد فرونشاندن پیکارهای طبقاتی بود، پی ریزی شد. امییا روی دیگییر این منفعت،
تخریب شدید و گسترده ی محیط زیسِت طبیعی بود که ]به تدریج[ تنگناها و قیدهایی را بر جامعه ی مرفییه

 دیگییر بسیییار آشییکار شیده بودنیید. بییه این مسییاله بعییدًا۱۹۷۰تحمیل می کرد؛ تنگناهییایی کییه تییا دهه ی 
بازمی گردیم.  

 جامعییه ایجییاد31بنا به دالیلی که تا اینجا بیان شد، فناوری نفتی توسعه ی عظیمی در قدرت های تولیییدِی
ی، قابل تصور نبود. بخش هایی که چیینینکرد که تا پیش از آن، یعنی در عصر زغال سنگ و مواد خام طبیع

-labourفناوری ای را به خدمت گرفتند بسیییار سییریع تر از بخش هییایی کییه بیشییتر کییار-محییور )یییا کییاربر 

intensiveخدمات شخصی( رشد یافتنیید. ]صنعتکاری[ و32( بودند )نظیر کشاورزی سنتی، تولید پیشه وری 
همچنین، بخش های دارای بارآوری باال که ارزش افزوده ی بیشتری ایجاد می کردند، به نسییبِت بخش هییایی

یادآورایناستدالِلماتریالیسمتاریخیاستکهزیربنایاقتصادِیجامعهروبنایایدئولوژیکآنراتعیینمیکند.امددا
(ازوضددعیتیکددهmanufacturing(هنگامیرویدادکهتولیددد)disembeddingازدیدمابنیادیترین»فکشدگی«)

بخشیازیرمجموعهایازکشاورزیباشدگسستنمود؛مااینرویدادرا»فکشدگیصدنعتازکشداورزی«مینددامیم.
درپیاینمرحله،رشتهیکاملیازفکشدگیهایدیگررویمیدهد:فکشدگیفناوریازاکولوژی؛فکشدگیعلماز

(؛فکشدددگِیاقتصددادازlife-worldِخرد؛فکشدگیانسانازطبیعت؛فکشدگیفضا-زماِنعقالنیاززیست-جهددان)
(؛وغیره.دراینرابطددهکتددابهوشمندددانهیGemeinschaft(ازجماعت)Gesellschaftجامعه؛فکشدگیجامعه)

(درخوِرتوجهاست.Colin Duncan 1996کالیندانکن)
27.  productive labour
28.  mobilization and deployment
29.  amenities
30.  labour-output ratio
31. productive powers
32. artisanal production
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که از بارآوری پایینی برخوردار بودند با آهنگ سریع تری رشد یافتند. دسته ی نخست کییه بیشییتر سییودآور
بود، در مقایسه با دومی قادر بود مزدهای بیشتری پرداخت کنیید. همچنییان کییه به تییدریج وزن بخش هییای
صنعتی دسته ی اول در اقتصاد ملی - به زیاِن دسته ی دوم- فزونی می گییرفت، نییرخ رشییِد کلی آن افییزایش
می یافت و )با میزان یکسانی از سرمایه ی صرف شده( ارزش افزوده ی بیشتری به بییار می آورد؛ ماحصییلی کییه
سپس می توانست در صلح وصفا بین کار و سرمایه تقسیم گردد. به همین دلیل است که نرخ میانگین رشیید

 درصد( پس از جنگ جهانی دوم نسبت به میانگین پایای نرخ های رشِد دوره های پیشین )حییدود۵)حدود 
 درصد(، که مدت مدیدی پیش از آن امری نرمال و متعارف تلقی می شد، به طور قابل توجهی بییاالتر بییود.۲

پس، استاندارد زیستی طبقات کارگر به طور بسیار چشم گیری )هرچند نامتوازن( ارتقاء یافت و دولت رفاه و
 آن به طییور رضایت بخشییی گسییترش یافتنیید؛ دسییت کم تییا زمانی کییه رؤیییای33برنامه های امنیت اجتماعِی

« پرزیدنت جانسون در اثر تشدید مهارناپذیر هزینه های جنگ نقش بر آب گردید. 34»جامعه ی سترِگ

چنین به نظر می رسید کییه سوسیال دموکراسییی در بییازه ی زمییانی کوتییاهی و به گییونه ای نسییبتًا بی دردسییر
دستاوردهای زیادی کسب کرده است. اما این رشد بی سابقه متکی بییر مصییرفی حیییاتی بییود کییه تقاضییای
صعودی برای کاالهای مصرفی بادوام ایجاد می کرد. فرض کنید که وقفه ای ایجاد می شد و رشد را متوقییف
می ساخت، طوری که صنعت حداکثر می توانست روی ]پیداشدِن[ جایگزین دیگری برای تقاضییای کاالهییای
مصرفی باداوم حساب کند. در این صورت، بخش های دارای بارآوری بییاال و واجیید پتانسیییِل بییاالی رشیید از
سوددهی می افتادند و به موقعیت بخش های کم بازده با پتانسیل نازِل رشد )نوعا بخش های خدمات فردی و
عمومی( فرومی افتادند و این پیامد حاصل می شد که نرخ رشِد کل اقتصاد به طرز موثری کییاهش می یییافت.
این امر می توانست موجب آن گردد که تولید جارِی ارزش افزوده توسط کل اقتصاد دیگر با سییرعت کییافی
رشد نیابد؛ درنتیجییه، توزیییع آن ]ارزش افییزوده[ بین کییار و سییرمایه ضییرورتًا بییا دشییواری روبییرو شییود؛ و
بدین ترتیب شالوده ی دولت رفاه در خطر فروپاشی قرار گیرد. بحران هییای نفییتی هشییدارهایی بودنیید بییرای
یادآوری اینکه جامعه باید هزینه ی هدردادن منابع و تخریب زیسییت محیطی را کییه فعالیت هییای مولییِد آن
به بار آورده  بودند بپردازد. وقتی صنعت مجبور می شد بخشی از این بار را متحمل گردد، اعالم عجز می کرد؛
به ویژه هنگامی که گرایش تهدیدآمیزتِر دیگر، یعنی افول تقاضا بییرای وسییایل رفییاه مییادی، هرچییه بیشییتر

 متحقق شد، زمانی کییه اقتصییاد جهییانی به طییرزی۱۹۷۰احساس می شد. چنین گرایشی به واقع طی دهه ی 
اساسی طی دو بحران نفتی به لرزه در آمد.    

 طی دوران اوِج شکوفایی فوردیسم اقتصادهای کشورهای صنعتِی پیشرفته به ازای َصرف سرمایه ای نسیییبتًا
( خلییق کردنیید. این واقعیت، پییایه ی مییادی آشییتی ]صییلح[v+s(، میزان زیادی از ارزش افزوده )cکوچک )

 واحد ]ارزش افزوده[ تولید می کرد۱۰۰اقتصادی و دولت رفاه را مهیا ساخت. پس، برای نمونه، اگر جامعه 

33. social security programmes
34. Great Society
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 واحد دیگر می توانست در صلح وصییفا بین کییار و سییرمایه تقسیییم۸۰ واحد آن صرف سهام می شد، ۲۰که 
خیییر کییینز، گییالبرایت، راولییز و همه ی اندیشییمندان »لیییبرال« )یییاگییردد؛ به همییراه تصییدیق و دعییای 

( چندان بیشتر از سییالGNPسوسیال دموکرات(. اما فرض کنید در شرایطی که میزان تولید ناخالص ملی )
 دست کم می باید دو برابر گردد.35قبل نبود ناگهان گفته می شد که از امروز به بعد حد الزامی َصرف سرمایه

ر و سییرمایه بییاقی می مانیید؛ بییدین ترتیب، واحد )یا کمتر( برای تقسیم کردن بین کا۶۰در این صورت، فقط 
 واحد چگونه توزیع می گردید، دست کم یکی از آن دو طرف ]کار یا سرمایه[ احسییاس۶۰فارغ از این که آن 

ُخسران و فریب کرده و ناخشنود می شد. پس، افت اندازه ی کیک به معنییای آن اسییت کییه گشاده دسییتی و
(، سقوط موهبت وStagflationبزرگواری سابق باید جای خود را به عداوت و کینه ورزی دهد. رکود تورمی )

منزلت اقتصاد کینزی، فروپاشییی صیینعتی، افییول رقییابت، غلیییان نومحافظه کییاری و همه ی دردنشییان های
یاس آوری که در پی بحران های نفتی پدیدار شدند، همگی شییاخص های نشییان دهنده ی این واقعیت  بودنیید

 بییود، بییه36(، که متکی بر مصییرف گرایی فوردیسییتی۱۹۶۰ و ۱۹۵۰که عصر سوسیال دموکراسی )دهه های 
نقطه ی پایانی اش رسیده است. 

petroleumپس از آن که پرده ی این فاز نخست تمدن نفتی )  civilizationفرو افتییاد، مییا از خالل دهه ی )
(casino capital عبور کردیم، پیش از آن که وارد عصر پسافوردیسم و سرمایه ی کازینویی )۱۹۷۰انتقالی 

.    37شویم؛ عصری که همانا دومین فاز تمدن نفتی است

 کازینوییعصر پسافوردیسم و سرمایه ی ۳8. بی ثباتی های۴

 با وقوع دو رویداد مهم همراه بود: یکی، بحران های نفتی که منجر به پاگرفتن شیییوه ی۱۹۷۰اوایل دهه ی 
تولید »پسا فوردیستی« و تفوق آن بر فوردیسم گردییید؛ و دیگییری، سییقوط رژیم صییندوق بین المللی پییول
)نظام ارزی بین المللِی متکی بر نرخ های مبییادله ی ثییابت و اسییتاندارد طال-دالر(، کییه نه تنهییا سیاسییت های
کینزی را از کار انداخت، بلکه منجر به سر بازکردِن بازی های پولی بین المللی شیید کییه بی نظمی و ویییرانی

بسیار زیادی در زمانه ی ما ایجاد کرده اند. 

تاثیرات بحران های نفتی بر بازساختاربندی صنعتی را نسبتًا آسان تر می توان ردیییابی کییرد. به محض آن کییه
(energy-intensiveقیمت نفِت خام توسط کارتل نفتی سه تا چهار برابر گردییید، نظییام تولیییدِی انرژی  بییِر )

35. capital-consumption allowance
36. Fordism-consumerism

۳7 اینداعیهکهبااتکایهرچهبیشترجوامعبهانرژیهستهاْیعصرنفتدیگدرسدپریشددهاسدت،خطدای{7}.
فاحشیست.تصورکنیدکهزغالسنگناگهانناپدیدشود؛بهرغمبرخیدشواریها،حیاتتمدنماتدواممییابددد.امددا
اگرعرضهینفتناگهانمتوقفگرددد،حیاتاقتصادِیبشردچاروقفهیمصیبتباریمیشود.چونحیدداتاقتصددادی

(وابستهاست.remarkableماهنوزتمامًابهاینسوختخارقالعاده)
38. Uncertainties
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jukocho )39فوردیستی به بن بست رسید. به بیان کلی، تولید کاالهایی که عمدتا »بزرگ، سنگین و حجیم«

daiو بنابراین نسبتًا انرژی بر بودند، می باید مورد بازبینی قرار می گرفت و جای خود را به تولید کاالهییایی )
( باشییند. اینenergy-saving( و انییرژی-انییدوز )keihakutansho )40می داد که »کوچک، سبک و کم حجم«

چرخش به جذب و اقتباس فناوری های سطح باال منجر گردید، کییه تییا آن زمییان در خییدمت کاربسییت های
تجاری قرار داشتند؛ و این امر خصوصا در حوزه های میکرو-الکترونیک، مواد کربنی جدید و ژنتیک مشهود
بود. بدین ترتیب، شرکت های تولیدی به شییدت در تکییاپوی آن بودنیید کییه ازطریییق کییاهش انییرژی، کییار و
هزینه های مالی، ابعاد محصوالت و فعالیت های خویش را کییاهش دهنیید؛ بییدین ترتیب، شییرکت های ]مهم[

leanتولیدی به سمت »تولید نحیف« )  productionسوق یافتنیید. هرقییدر شییرکت ها در این وارون سییازی )
کامیاب می شدند، کار فوردیستی سنتی به طور وسیع تری زاید می گردید. چییون کارهییایی کییه شییرکت های

 بییود. از آنجییا کییه بییازاِر کییار41پیشرو در این مرحله به جسییتجوی آن بییر می آمدنیید، کارهییایی دانش بنیییاد
نمی توانست یک شبه خود را با این دگرگییونی وفییق دهیید، نرخ هییای بییاالی بیکییاری پدیییدار شیید و همه ی
اقتصادهای پیشرفته را در معرض تهدید قرار داد. طبعا پیییدایش این پدیییده، بسییته بییه سییرعت دگرگییونی

«42صنعتی، از کشوری به کشور دیگر فرق می کرد؛ و همچنین به درجه ی »سختی ها و انعطاف ناپذیری های
نهادی و »اجتماعی-فرهنگی« خاص هر کشور بستگی داشت. 

دراین میان، جابجایی نظام ارزی بین المللی از نرخ های مبادله ی ثابت به ]نرخ های[ متغیر، محرک پیدایش
و توسعه ی بانک داری فرامرزی بوده است که هم چون محملی برای اهتراز ]اجتناب[ جریانات ارزِی مشخص

( ازطریییقflexibleاز نظارت و مقررات خاص کشورهای مختلف عمل کرده است. نرخ های مبادله ی سیال )
شتاب بخشیدن به تحرک سرمایه از بین مرزها، میدان عمل خویش را وسیعا گسترش می دادند؛ حال آن که

 در کار برانگیختن یییک بحییران بییدهی فزآینییده بییود. پیش از43سیل دالرهای نفتی به بازارهای ارزِی یورو
financialآن که این مشکالت نمود بارزی بیابند و مورد توجه قرار گیرند، مقییررات زدایی از صیینایع مییالی )

industries( که از ایاالت متحد آغاز شده بود، در کنار کاربست فناوری های نوین کامپیوتری )کییه عالوه بییر
انتقال سییریع پیام هییا انتقییال سییریع مقییادیر کالن نقییدینگی را هم ممکن سییاختند(، مولفه  هییای مییالیه ی

 و فاکتورهای مؤثر بر آن را به طرز شگرفی تغیییر دادنیید. پیامییدهای این وضییعیت آن بییود کییه44بین المللی
شرکت های تجاری ای که در سطح بین المللی عمل می کردند، در معرض خطییرات بزرگ تییر و بی ثباتی هییای

 و45بیشتری قرار گرفته و بسیار آسیب پذیر شدند. بدین ترتیب، بستر الزم برای پیدایش عصر نوآوری مییالی

39. big-heavy-long-and-thick
40. small-light-short-and-thin
41. knowledge-intensive
42. rigidities
43. euro-currency markets
44. international finance
45. financial innovation                                                                                                                     
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.46( فراهم گردیدcasino capitalبازی های پولِی جنون آمیِز سرمایه ی کازینویی )

در ساحِت زیریِن همه ی این  رویه ها گرایشی عمومی به سمت افول تقاضا برای نقدینگی )پول قابییل تبییدیل
به سرمایه( از جانب شرکت های بزرگ تر وجود داشت: در شرایطی کییه اقتصییاد تحت رکییود تییورمی دچییار
کساد شده بود، شرکت ها انگیزه ی کمی برای گسترش مقیاس فعالیت های شان داشییتند؛ این امییر به همییراه

(، الجرم سطح تقاضای آنان برای نقییدینگی های بیییرونی راdownsizingنیاز تحمیلی آنان به کوچک شدن )
کوچک و نازل ساخته بود. درنتیجه، شرکت های بزرگ نه فقط وام های کمتری از بانک ها و بازارهای سرمایه
طلب کردند، بلکه همچنین نقدینگی های بی کار ]عاطل[ خود را نیز جهت سییرمایه گذاری در اوراق قرضییه 

(securitiesعرضه کردند. پس، بازارهای سرمایه و بانک ها با سیل پول های عاطل مواجه شدند. هنگامی که )
با پدیدارشدِن بحران بدهی ها معلوم گردید که قییرض دادن بییه »جهان سییوم« ریسییک بییزرگی بییوده اسییت،
اقتصادهای صنعتِی رشدیافته مجبور شدند به جستجوی راه دیگییری بییرای اسییتفاده از پول هییای اضییافه ای
برآیند که از جذب شدن در فعالیت های اقتصادی واقعی در تولید و زمینه های مرتبط با آن سر باز می زدنیید.
با این حال، وضعیت این گونه نبود که تولیدکنندگان کوچک به قدر کافی به نقدینگی های مورد نیاز خییویش

47دسترسی داشته باشند؛ درعوض، منابع سترگی از پول های عاطل که قادر نبودند با مالیه ی ُخرد پرهزینه 

 برآمدند و یا ازطریق سییوداگری در اوراق قرضییه ِی48درآمیزند، یا به جستجوی پروژه   های عظیم و پرمخاطره
. البته اغلب این منابع پولی سترگ گزینه ی50 کوشیدند »جای امنی« برای خود دست وپا کنند49نقدشونده

دوم را ترجیح می دادند؛ درنتیجه، زمینه ی مساعدی برای آن ها فراهم گردید تییا بییا عرضییه ی نوآوری هییای

(راباالهامازعنوانشایستهیکتابمشهورسوزاناسترنجcasino capitalاصطالح»سرمایهیکازینویی«){8}.۴6
(Susan Strange (بهکدارگددرفتهایم؛هرچنددخدوداونددهازاصدطالح»سددرمایهیکدازینویی«،بلکددهازتددرم1997

Casino»سرمایهداریکازینویی«)  Capitalismاستفادهکردهاست.دیالکتیکسرمایهدوشکلغیرمولِدسددرمایهرا)
بهعنوانشکلهایخاصیازسرمایهکهکارکردهایویژهیسرمایهیصنعتیرابرعهدهمیگیرندددموجددهمیدارد:یکی

commercial(ودیگددریسددرمایهیتجدداری)loan-capitalسرمایهیوامی)  capitalکددهدومیسددرمایهیبددانکی،)
بهمنزلهییکموردخاصرانیزشاملمیشدود.اینموضدوعبدااینواقعیتدرپیوندداسدتکدهبدااجتماعیسدازِی
نقدینگیهایعاطلیکهحرکتسرمایهیصنعتیبهطورمرتبایجادمیکند)سرمایهیوامی(ونیزبهواسطهیفددروش
هرچهحرفهایتروتخصصیتِرکاالهایتولیدشدهتوسطآن)سرمایهیتجاری(،کارکردهایایننقددینگیهاسدرمایهی
صنعتیراقادرمیسازدتاارزشاضافهیبیشتریتولیدکند)درقیاسبافقدانایننقدینگیها(.امادرنظددریهیندداِب
)یاتعریدِف(سرمایهداری،مسلمًاجاییبرایچیزینظیر»سرمایهیکازینویی«وجودندارد؛یعنیبرایایننوعکارکرد
خرماتیستیکیدربازیهایپولیکهنهتنهاسهمیدرتولیدموثرتِرارزشاضافیبرعهدهندارد،بلکهدراینروندوقفدده

«تعلددقندددارد،2واختاللایجادمیکنند.اهمیتفزآیندهیعملکردسرمایهیکازینویی،کهبهتعریدف»سرمایهداری-
[.همانگوندهکده»سدرمایهیبازرگدانی«و»سدرمایهی2گواهددیگریاستبرایفروپاشدیسددرمایهداری]درمعندای

(شکلهاییازسرمایهبودندکهبهلحاظنظریوتدداریخیبددرسددرمایهیصددنعتیmoney-lendingوامدهندهیپولی«)
(enfeeblementتقدمداشتند،میتوانتصورکردکه»سرمایهیکازینویی«شکلمسلطسددرمایهپسازبیرمقشددِن)

(بدداmeasurelessnessسرمایهیصنعتیاست.»سرمایهیکازینویی«درخصلتهگلی»اندازهناپذیربودن«]بیکرانی[)
(؛دراینمعناکهمیتواندفعالیتهایSekine 1997, I:103; 1986, I:209سرمایهیوامدهندهیپولیمشترکاست)

(راتضعیفوتخریبکند.soundسرمایهدارانهیمعقولواستوار)
47. costly petty finance
48. huge stakes
49. marketable securities
50. parked safely
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مالی، بازی های مالی را آغاز کنند و وارد این حوزه گردند.      

 دو گرایش ذکرشده در باال عصر پسافوردیسم و سرمایه ی کازینویی را تعریف می کنند. هییر یییک از این دو
گرایش می باید به سان جنبه ای از یک کِل ضروری دیده شود، نه اینکه آن ها را همچییون دو پدیییده ی مجییزا
تلقی کنیم که بنا به دالیلی تصادفی ]حادث[ در یک زمان روی داده اند و با هم مصادف ]مقییارن[ شییده اند؛

« را تأیییید و۱چون این دو گرایْش توامان نشانه های نزدیک شدن بییه فنییا و نییابودی حییتی »سییرمایه داری-
تصدیق می کنند.     

عصر نفت، در هر دو فاز فوردیستی و پسافوردیستی آن، به طور بنیییادی فرآینیید فروپاشییی سییرمایه داری را
سرشییت نمایی می کنیید. فنییاوری نفییتی، همان گونییه کییه گفتییه شیید، هم کییار-انییدوز اسییت و هم به لحییاظ
زیست محیطْی مخرب و ویران گر. اگر در فاز فوردیستی فقط سویه ی دوم آشکار شده بود، سویه ی نخسییت
به طور روشن و بی ابهامی در فاز پسافوردیستی خود را آشییکار می سییازد. هنگامی کییه مصییرف کنندگان طی

 به طییور فزآینییده ای بییا کاالهییای متعییارف اشییباع )و دل زده( شییده بودنیید، کارخانه هییا دیگییر۱۹۷۰دهه ی 
نمی توانستند صرفًا به تولید انبوه کاالهای عادی بپردازند و انتظار داشته باشند که بازاْر چنین کاالهییایی را
بدون تعلل و تردید جذب کند. آن ها می باید چیزهای بدیعی می فروختند و منسوخ شدگی سریع کارخانه ها

51و تجهیزات شان را بپذیرند، با این  که این امر ]بی گمان[ بار سنگینی را بر بخش های »تحقیق و وتوسییعه«

آن ها و کاًل بر هزینه های سرمایه ای شان تحمیل می کرد. امییروزه فشییار بییر روی شییرکت ها و کارخانه هییا در
جهت عرضه ی کاالهای نوآورانه برای بازارهای تنگ و ناپایدار بسیار شدید شییده اسییت. پس، آن هییا به طییور

 می شییوند و سییود خییالص کمییتری نصیییب52اجتناب ناپذیری هرچه بیشتر وابسته ی مخترعاِن خرده ابزارها
خودشان می شود. به همین دلیل است که امروزه این شرکت ها، حتی وقتی که نسبتًا خوب عمییل می کننیید،
به صورت کارفرمایان فقیر باقی می مانند، طوری که »رشد بی کاری« هرچه بیشتر به یک قاعده بدل می شود.

( به قی کییردِن مییواد سییمی و زیییان بخش بییه دامییانhigh-consumptionدرعین حال، جامعه ی پرمصرف )
محیط زیست طبیعی ادامه می دهد، به گونه ای که سرعت و وسییعت این آالیش از ظییرفیت طییبیعت بییرای
پاک سازی خویش پیشی گرفته است و ]درنتیجه[ آلودِن طبیعت به طور بی امان درحال خفه کردِن ماتریس

هستی ماست. بنابراین، سویه ی دوم تمدن نفتی همچنان بدون کاستی تدوام می یابد. 

روشن است که ]در این زمان[ وابستگی اقتصادهای صنعتِی پیشرفته بییه کییار مولیید )به معنییای کییاری کییه
جامعه به منظور دگرگون سازی بخشی از طبیعت به اشیا ی مفید و ارزش های استفاده، بییر طییبیعت ِاعمییال
می کند( نسبت به گذشته گرایشی نزولی داشت. چون آن نوع کاری که جوامع صیینعتی پیشییرفته تقاضییای

( چییرخش یافتییه بییود. خاطرنشییانintellectualآن را داشتند هرچه بیشتر از کار یدی به سمت کار ذهنی )

51. Research and Development (R&D)
52. gadget inventors
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 نگریسته شییود، حییتی بییا این  کییه چیینین53ن کار ذهنی می باید به سان کار غیرمولد خدماتیمی کنیم که ای
 درصیید۱۶ تییا ۱۵( به کار گرفته می شیید. درسییت اسییت کییه 54کاری در بخش های اصطالحًا مولِد )غیرثالث

(، اما گرایش فزآینده ای بدین سو وجود داشت کهDrucker 1986مشاغل همچنان نیازمند کار یدی بودند )
 در اقتصادهای تازه صنعتی شده ]نظیر چین، مکزیک، مییالزی،55این نوع مشاغل به »مناطق اقتصادی ویژه«

هند، پاکستان[ انتقال داده شوند. به مییوازات بازسییاختاربندی هدفمنیید اقتصییادهای پیشییرو در کشییورهای
توسعه یافته، عموما به هزینه ی کشورهای »جهان سوم«، این اقتصادها موفق شدند ]سییطح[ بییارآوری ارزش

ه های باالی انرژی از دست داده بودند، بازیابی و احیاء کنند. اما اشاره بهافزوده  ای را که پیش تر در اثر هزین
distributionalیک مثال شاخص ]سنخ نما[ می تییوان نشییان داد کییه این امییر به  هیچ رو مشییکل تییوزیعی )

problem  .را رفع نمی کند؛ معضلی که هرگونه بخت احیای سوسیال دموکراسی را مسدود می سازد )

 ]الکترونیکی[ نوعی می تواند56(( قیمت واحد یک مدار مجتمِعMiyazaki 1990بنا بر یافته های میازاکی )
۸۰ درصیید هییزینه ی کییار مسییتقیم؛ ۱۲ درصد هزینه ی مصالح مستقیم؛ ۳به مولفه های زیر تقسیم گردد: 

 درصد سود. بخش عمده ی هزینه های غیرمستقیم مربییوط می شییود بییه۵درصد هزینه های غیرمستقیم؛ و 
( را شامل می شییود. حییال، اگییر فییرضR&D»هزینه های دانش محور«، که هزینه  های »تحقیق و توسعه « )

 درصِد آن صرف بخش هییای سیینتِی هییزینه ی غیرمسییتقیم۵ درصِد هزینه های غیرمستقیم ۸۰کنیم که از 
output( گردد، می توان ادعا کرد که مولفه های برسازنده ی قیمت خروجی )depreciation)نظیر استهالک/

price درصد[ مولفه ی سییرمایه ی۵ درصد به اضافه ی ۳ درصد ]۸( کمابیش به شرح زیر خواهند بود: حدود 
 درصد مولفه ی ارزش اضافه. اما از این۸۰(، و حدود v درصد مولفه ی سرمایه ی متغیر )۱۲(؛ حدود cثابت )

( کارگرانknowledge-intensive درصِد آن از همان ابتدا برای پرداخت خدمات دانش بِر )۷۵ارزش اضافه، 
 درصییید ]از۵غیرمولدی که توسعه ی کاالی جدید را برعهده داشته اند، کنار گذاشته می شود. بنابراین، تنها 

 درصد ارزش اضافی[ در قالب سود در اختیاِر خود شرکت قرار می گیرد. ۸۰

نیازی به گفتن نیست که  این تحلیِل هزینه ها فقط در مورد یک کاالی خییاص انجییام می گیییرد، نییه بییرای
تمامی فعالیت مولد یک اقتصاد. اما به نظر نمی رسد که در سطح ]اقتصاد[ کالن نیز مشکل یادشده کمتر از

53. unproductive service labour
54. productive (non-tertiary) sectors                                                                                                  

حوزههایاقتصادییاحوزههایتخصیصکارعمومابهسهبخشکلیزیرتقسیممیشوند:بخشاول:تولیدموادخددام؛
intangibleبخشدوم:تولیدکارخانهای؛وبخشسدوم:خددمات)کدهبعضداکاالهدایندداملموس-  goodsنامیدده-

quaternaryمیشوند(.اخیراًدرادبیاتاقتصادیاز»بخشچهارم«ی)  sectorهمنامبردهمیشودکددهمربددوطبدده)
تولیداطالعاتاست؛فرآیندیکهپیشترذیلحوزهیخدمات)بخشسوم(قرارمیگرفت./م.

maquiladora-typeصادیویژه).مناطقاقت55  districts«مناطقصدنعتیآزاد«یگفتددهمیشدودکدهحددوداًاز(به
دربرخیکشورهایپرجمعیِتدرحالتوسعهپدیدارشدندودولتهایمربوطهبهعنوانمشددوق1980میانهیدههی

Specialاقتصادیآنهاراازمالیاتوگمرکوشدمولحقدوقکدارمعدافسداختند.منداطقاقتصدادیویدژهیچین)
Economic  Areasشاخصتریننمونهیمناطقصنعتیآزادهسدتند.اینپدیددههمچدنیندرکشدورهایآمریکدای)

(رواجگستردهاییافتهاست./م.NAFTAمرکزی)بهویژهدرشمالمکزیک،تحتعنوان»پیماننفتا«/
56. integrated circuit
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این برجسته باشد؛ چرا که در این سطح کالن نیز گرایش عمومی بر آن است که سهم هرچه بزرگ تییری از
( به کارtertiary sector/ثلاث شخب) ِیتامدخ ِدشر لاحرد ًاعیرس یاههزوح رد –کارگران - به نسبت گذشته  در حوزه های سریعًا درحال رشِد خدماتِی )بخش ثالث/

57، در حوزه های »صنایع ثییالث«۱۹۹۰ درصد از شاغلیِن ایاالت متحد در سال ۷۲گرفته شوند. برای مثال، 

استخدام شده بودند و باقی آن ها در بخش های اولیه و ثانویه. در مقایسه بییا گذشییته، این وضییعیت تقریبییًا
خییود درصیید میییزان اسییتخدام ها را به  ۷۰ بود؛ زمانی کییه صیینایع غیرثییالث بیش از ۱۸۹۰واورنه ی دهه ی

 به فعالیت های مولد(. بخش ثالث شامل صنایعی می شود کهLabergott 1966: 118اختصاص می دادند )
( و آن هایی که مستقیمًا به فعالیت های مولیید مربییوط نیسییتند58 می شوند )خدمات ادارِی کسب وکارالحاق

سانی که در بخش های(. همان طور که گفته شد، بی گمان بسیاری از ک59)خدمات ادارِی پرسنلی و همگانی
اولیه و ثانویه شاغل اند درگیر کار مولد به معنای دقیِق کلمه نیستند. بنییابراین، شییاید این بییرآورد منصییفانه
باشد که در اکثر کشورهای پیشرفته سهم کارگرانی که به معنییای دقیییق کلمییه کییارگر »مولیید« محسییوب

labourمی شوند در گستره ی کل نیروی کار )  force درصد نیست. از آنجا که نیییروی کییار در۲۰( بیش از 
بسیاری از کشورهای پیشرفته نوعا نصف کل جمعیت در هر کشور است، می توان این برآورد را نیییز افییزود

 درصِد جمعیِت هر یک از این کشورها، کل جمعیت کشور را۱۰که ارزش اضافه ی تولید شده توسط حدود 
تغذیه و پشتیبانی می کند. بنابراین، نرخ ارزش اضافه می باید بسیار باال باشد، که این امر داللت بییر آن دارد
که فاکتور بسیار مهم در مدیریت مناسِب هر جامعه ی پیشرفتْه در توزیع ارزش اضافه نهفتییه اسییت، نییه در

. 60تولید آن

 تا زمان فرارسیدن عصر زغال سنگ )و کمابیش طی این عصر( بارآوری تولید اشیای مییادی نسییبتًا پییایین
مانده بود، طوری که تحرک و بازآرایی کار مولد دغدغه ی اصلی جامعه را تشکیل می داد. این واقعیت نه فقط
اصل اول ماتریالیسم تاریخی )این که سازمان دهی تولید اشیای مادی یا همان زیربنییای اقتصییادْی، روبنییای
ایدئولوژیِک جامعه را تعیین می کند( را توجیه می کند، بلکه همچنین تقدم »علم اقتصاد« به میینزله ی هیینر
تخصیص بهینه ی منابع جامعه )جهت دستیابی به کارآترین شیوه ی تأمین نیازهای مییادی( را نیییز توجیییه

«( اساسًا متعلییق بییه عصییر زغال سیینگ بییوده۲می نماید. از آنجا که سرمایه داری )در معنای »سرمایه داری-
است، سرمایه داری آخرین جامعه ی بشری بود که در آن روبنا به شیوه ی خاِص تحرک و بازآرایی کار مولیید
وابستگی داشت. سرمایه داری همچنین جامعه ای بود که به علم اقتصاد جایگاه مرجحی در علوم اجتمییاعی

( استفاده از منابع مولییِد جامعییه را می داد. امییاeconomizeبخشید، چراکه این علم وعده ی »بهینه سازی« )
یپدایش نفت، به واسطه ی آزادسازی نهایی جامعه ی بشری از زحمت کار مولد، همه ی این هییا را تغییییر داد.

57. tertiary industries
58. business-administrative services
59. personal and public-administrative services

60 دراینجااصطالح»ارزشاضافه«بهگونهایاستعاریوبراینشاندادِنارزِشپولِیمحصوالتمازادبهکددار{۹}.
گرفتهمیشود؛چوندراقتصادامروزقانونارزشدرمعنایدقیقآنقابلکاربستنیسددت؛چراکددهاقتصددادامددروز

1بددیروناز»منطقهیسددرمایهدارانه«درنمددودارd متناظربافضددایارزشاستفادهایسددتکددهتوسددطنقطهایمانند
بازنماییمیشود.

20



مفهوم پردازی و تصور عامیانه از یک »جامعه ی پساصیینعتی« کییه در آن اطالعییات بییر اشیییای مییادی - یییا
نرم افزار بر سخت افزار- ارجحیت دارد، همانا این واقعیت را تصدیق می کند )اگرچه در مرتبه ای سطحی( که
جامعه ی ما دیگر نگران تولید رفاه مادی نیست. از دید ما چنین به نظر می رسد کییه بخش بییزرگی از ارزش

،61اضافه به نفع سوداگران ]مالی[ کازینویی بین المللی، ابداع کننییدگان خرده ابزارهییای فنییاوری سییطح بییاال
، و بسیاری دیگییر از کییارگران »غیرمولییِد« آشییکارا غیرمفییید دور ریختییه62طراحان مد با سالیق نامتعارف

می شود و درنتیجه  تنها بخش ناچیزی از آن به صورت سود نصیب کسییب وکارهایی می شییود کییه در اصییل
stationaryالیق آن هستند. آیا این موقعیت ما را به یاد کابوس وضعیت ایستا )  stateکه زمییانی مییایه ی ،)

، نمی اندازد؟ دیالکتیک سرمایه نیز از چنین امکانی سخن می گوید: بهییره ی63عذاب دیوید ریکاردو شده بود
( از ُگرده ی ارزش اضافه می تراشد )پیش از توزیع ارزش اضافهlanded propertyمطلقی که مالکیت زمین )

به سان سود در بین شاخه های مختلف صیینعت(، دارای کییران باالیی سییت کییه چنان چییه از آن فراتییر بییرود
(.Sekine 1997, II : 122عمل کرِد قانون ارزش مخدوش گردیده و هستی سرمایه داری متوقف می شود )

فارغ از این که میزان ارزش اضافه ای که جامعه تولید می کند تا چه حد بزرگ باشد، اگر بخش بسیار بییزرگی
از آن به بهره و سود و درآمدهای بخش های خدماتِی غیرمولِد جامعه تعلق گیرد، و لذا سییود انییدکی عاییید
عاملین تولید سرمایه دارانه گردد، دراین صورت انباشت سرمایه علیییل و پژمییرده می شییود. دو مسیییر بییرای
پیدایش چنین وضعیتی وجود دارد: مسیر نخست زمانی رخ می دهد که به رغم تأمین همه ی شرایط مییادی

، نظیییر ]جایگییاه64به نفع تولید سرمایه دارانه در یک فضای ارزش استفاده ی معین،  وجود یک مییانع نهییادی
( موجب می شود تا سود بسنده ای عاید سرمایه داران نگردد تا آنییان را بییهlandlordismمرجح[ زمین داری )

انباشت ]سرمایه[ ترغیب نماید. این وضعیت، که گهگاه پیش از آن که تولییید سییرمایه دارانه شییانس توسییعه 
بیابد روی داده است، به طییور نسییبتًا سییاده ای ازطریییق اصییالحات و سیاسییت گذاری های مناسییب درجهت
برداشتن چنین موانعی قابل چاره سازی و عالج است. اما مسیر دوم شامل مواردی می شود که در آن فضای
ارزش استفاده ِی موجود فاقد شرایط مادی ای ست که تولییید سییرمایه دارانه را بییه یییک کسییب وکار موفییق و

 بدل می سازد. تحت چنین شرایطی تولید سرمایه دارانه نمی تواند سودهای باالی بسنده ای کسب65دوام پذیر
کند، هرچند مانع نهادی ویژه ای در برابر انباشت سرمایه وجود ندارد. چنین بیماری سیستمی و ریشه داری
در اقتصاد سرمایه داری نمی تواند ازطریق اصالحات متعارف درمان گردد. به نظر  می رسد که مییا امییروزه بییا
این وضعیِت نوع دوم مواجه هستیم. تنها در پرتو چنین تحلیلی ست که می تییوان بییه ارزیییابی درخییوری از

بیش فعالیِت کنونِی سرمایه ی کازینویی دست یافت.

61. high-tech gadget inventors
62. fashion designers of eccentric tastes

.نزدددیویدریکاردواقتصادسرمایهداریمیتواندعلیاالصولبهچنانوضعیتایسددتایسددوتوکوروحزنانگددیزی6۳
برسدکهبهپایانیافتننظامسرمایهداریمنجرگردد.البتهازنظرریکاردوبایدبههرقیمتممکنازرسیدنبهچنین

وضعیتیاجتنابکرد./م.
64. institutional impediment
65. viable proposition
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یک اقتصاد صنعتی بالغ که در آن استاندارد زیستی توده ها و طبقات متوسط بهبییود یافتییه باشیید، محییرک
چنان میزانی از پس اندازهاست که قابییل سییرمایه گذاری در صییورت بندی واقعی سییرمایه نیسییتند؛ ]چیینین
اقتصادی[ کمیت بزرگی از نقدینگی ها را »عاطل و بیکاره« می سازد؛ در این معنا که وام گیرندگان معتییبر و

 برای این نقدینگی ها )کسانی  که بخواهند آنها را به سییرمایه ی واقعی تبییدیل کننیید( یییافت66قابل اعتمادی
نمی شوند. این نقدینگی های عاطل جایی برای رفتن ندارند، مگر بازارهایی که در آن ها دارایی های موجییود،
خواه واقعی و خواه مالی، مورد معامله قرار می گیرند. به همین دلیییل، رویه ی رایجی کییه امییروزه شییاهد آن
هستیم آن است که افراد و شرکت  ها نقدینگی های شان را به طور موقتی در اوراق قرضه ی نقدشونده »جای

 را67(، بدین منظور که یا درآمدهایی کسب کنند و یا عایدی های )سییرمایه اِی( سییوداگرانهparkمی دهند« )
( نامیده می شود. تا زمانی که رشدfund managementمحقق سازند. این رویه اغلب »مدیریت نقدینگی« )

تولید تداوم بیابد، نقدینگی های ذخیره شده - در مسیر مقرر- به سرمایه ی واقعی تبدیل می شوند؛ طوری که
( است که می توان به »مدیریت نقدینگی« متوسل شد. اماinterim]علی االصول[ تنها در این بازه ی زمانی )

با پیدایش عصر پسافوردیستی، به موازات اینکه تولید قدرت و صالبت سییابِق خییویش را از دسییت می دهیید،
( در اقتصییاد کسییب می کنیید کییه به اصییطالحusurpatoryمدیریت نقدینگی به تدریج چنان نقش غاصییبی )

»شالوده های اقتصاد« را واژگون می سازد. نرخ های مبادله ی سیال، مقررات ُزدایی از خدمات مالی، کاربسییت
 )به همییراه نییوعی از68فناوری های کامپیوتری، ابداع طیفی از کاالهای جدیِد مییالی به ویییژه مشییتقات مییالی

 درجهت استفاده ی سودآورانه از مشتقات یادشده(، همگی ترکیب می شییوند تییا69مهندسِی پیچیده ی مالی
 که بازی گران اقتصادی70مدیریت نقدینگی را به طور بی نقص و استواری به بازی های پولِی کالن و خطیری

را جذب و مسحور می کنند بدل نمایند؛ یعنی به آن چیزی که امروزه سرمایه ی کازینویی نام گرفته است.

درعین حال، این مشتقات مالی - درکنار سایر ابزارهای جدییید مییالی- محصییوالتی ضییروری بییرای محیییط
امروزِی کسب وکار هستند کییه آکنییده از خطییرات ]بی ثباتی هییا و تقلبییات[ اسییت. کاربسییت مییدبرانه ی این

[ و مواردی از این دست شرکت های کسب وکاِر متعارف را  قادر می سییازدswapsگزینه ها، به همراه تهاترها ]
تا مانعی تدافعی در برابر خطرات پیش بینی ناپذیر بازار برپا کنند )به ویژه در رابطییه بییا بی ثباتی  هییای قیمت

 ]سهم سییهام داران[(. چیینین کاربسییتی71کاالها، نرخ های مبادله  ]ی ارز[، نرخ های بهره یا دارایی  های خالص
بیشتر همانند یک سیاست ضمانتی/حفاظتی عمل می کند که هیچ بنگاه داِر عاقلی بییدون آن هییا نمی توانیید
به طور معقولی دوام بیاورد. ولی موضوع ناگوار آن است که نمی توان این کنش کاماًل موجه خییود-حفییاظتی
توسط کسب وکارهای واقعی را از قمارهای سوداگرانه تفکیک کرد. چون تالش اولیه ی آن ها برای احتراز از

(،hedgeبی ثباتی های بازار گرایشی ذاتی به تقویت این بی ثباتی ها دارد. اگر یک شرکت مانع بازدارنییده ای )
66. credible borrowers
67. speculative (capital) gains
68. financial commodities and financial derivatives
69. sophisticated financial engineering
70. high-stakes money games
71. equity prices
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را در برابر یک خطر برپا کند، خطر مورد احتراز ناپدید نمی شود، بلکه صرفا به سمت شییرکت رقیب منتقییل
می شود. گاهی اوقات گفته می شود که کاربست مشتقات مالی موجب می شود تا میزان معینی از ریسک از
جانب کسانی کییه کمییترین قییابلیت تحمییل آن را دارنیید به سییمت آن هییایی کییه قییابلیت حییداکثری بییرای
متحمل شدن آن را دارند، انتقال بیابد. اما بازتوزیع خطرات عموما بدین شیوه ی حماسییی وار  رخ نمی دهیید.
بلکه بنا به روال معمول، بنگاه های بزرگ که از ظرفیت بیشتری برای استفاده از مشتقات ]مالی و مواجهییه
با اثرات آن ها[ برخوردارند، گرایش به  متمرکزسازی مجمییوعه ی بییزرگی از سییهام  دارنیید و - درنتیجییه- بییا
اهرم های مؤثر اعمال فشار می کوشند این سهام را ارتقاء دهند؛ پیش از آنکه بییه اقییدامات پرمخییاطره ای از

Russianجنس رولِت روسی )  rouletteکشانده شییوند. البتییه این شییرکت ها نیییز ممکن اسییت گییاهی در )
محاسبات شان دچار خطای مهلکی شوند؛ ولی تییأثیرات مخییرب و بی ثبات کننییده ای کییه سییقوط احتمییالی
بنگاه های بزرگ - در اثر یک خطای محاسباتی- بییر بییازار به جییای می گییذارد، به مییراتب بسیییار شییدیدتر و
رد[ در سراسییر پهنه ی جبران ناپذیرتر از حالتی است که رشته ای از خطاهایی کوچک ]از سوی بازیگران ُخیی

( در برابییرhedgingبازار رخ می دهند. این پیچیدگی ها از آن رو حادث می شییوند کییه تمهیییدات بازدارنییده )
72خطرات بازار درمجموع متفاوت با محافظت در برابر بی ثباتی های معینی ست که در اصْل »ضییمانت پذیر«

هستند. 

mutualدر این میان، نهادهای کالن سرمایه گذاری )نظیر صندوق های بازنشستگی، صندوق های دوجانبییه )

funds( تراست های سرمایه گذاری، شرکت های بیمه، صندوق های پوشش ریسک ،)hedge funds)و غیره )
corporateکه پس اندازکنندگان فردی و شرکتی )  saversنقدینگی های شان را به عنوان سپرده به آن هییا  )

واگذار می کنند، نقش مسلطی در بازارهییای اوراق قرضییه دارنیید. آن هییا مییدیران مییالی خییبره را به خییدمت
( کننیید. نهادهییای کالنvalorizeمی  گیرند تییا داشته های شییان را به نفییع مشییتریان خییویش ارزش  افییزایی )

سرمایه گذاری گرایش به محافظه کاری دارند، چون سرمایه گذاری های آنان به طرز قابل فهمی تحت ضوابط
و مقررات متعددی قرار دارد. اما این مقررات اغلب در مهار مدیران مالی »مستعد« ناکام می مانند: کسییانی
که برای نشان دادن درجه ی ذکاوت و کاردانی خویش به سمت صندوق  های پوشش ریسک حرکت می کنند.

(global-macroبرخی از صندوق  های پوشییش ریسییک، به خصییوص آن هییایی کییه از ابعییاد کالن-جهییانی )
برخوردارند، تاکنون دگرگونی های شدیدی را در بازارهای مالی بین المللی ایجاد کرده انیید )شییاهد این امییر،

 و بحییران روبییل۱۹۹۷ تایلنیید-Bath  ، بحییران بییاِث/۱۹۹۴ بحران پزوی مکزیک-۱۹۹۲بحران پوند بریتانیا-
 است( و بنابراین مشکالت و آسیب های متعییدد و نییاالزمی را مییوجب شییده اند. صییندوق های۱۹۹۸روسیه-

پوشش ریسک همچنین گهگاه در اثر ریسک های قمارگونه  با ابعاد خارق العییاده ای کییه فراتییر از ترازنییامه ی
، خودشییان را بییه دردسییر انداخته انیید.73مالی آن ها بوده و قویًا وابسته به رهن گییذاری دارایی هییای آنهاست

72. insurable
73. highly leveraged off the balance sheet
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 اسییت،۱۹۹۸( در سییپتامبر LTMC )74مدیریت سرمایه ی بلندمدت«نمونه ی شاخص آن، بحران شرکت »
که دولت وقت ایاالت متحد و مقامات دیگر قطب های پییولی را بییه اقییدام بییرای نجییات مییالی این شییرکت
واداشت تا اقتصاد جهانی به خطر نیافتد. تهدیداتی که از جییانب چیینین فعالیت هییا و رویییدادهایی متوجییه
اقتصاد جهانی می شود بسیار جدی تر و عظیم تر از بحران های کوچکی ست که به طور پراکنده در پهنه هییای
زمانی و مکانی رخ می دهند. پس، در عصر ما تالش برای احییتراز از بی ثباتی هییای بییازار همانییا گییرایش بییه

تقویت و تشدید این بی ثباتی ها دارد.    

( در برابییر خطییرات بییازار درمجمییوع چیییزhedgingبنابراین، برداشت ما این است که مقییابله ی بازدارنییده )
( هسییتند. در عینinsurableمتفاوتی ست از محافظت در برابر بی ثباتی هایی که در اصییْل »ضییمانت پذیر« )

حال، ما گمان نمی بریم که معامالتی که امروزه به میانجی مشتقات ]مالی[ انجام می شوند رویه ی غیرعییادی
(anomalyو خارج از قاعده ای  باشد که ازطریق اقدامات تنظیمی بتوان آنها را به آسانی مهیار کرد. چون در )

 اقتصییاِد75نظر ما این وضعیت یک بیماری سیستمی را بازتاب می دهد که به واقع »بیماری پیش از مییرِگ«
پسافوردیستی  است که در آن نقدینگی های عاطل و سرگردان در روالی منظم و مداوم در تبدیل شییدن بییه

به ابزاری برای خرماتیستیِک76سرمایه ی واقعی ناکام می مانند. به منظور تبدیل این نقدینگی های وام نشدنی
( می باییید78 بود که یک زوج ِخبره و برنده ی جایزه ی نوبل )رابرت مرتون و میرون ُشلز77اصیل یا سودجویی 

به خدمت گرفته می شدند تا »نوآوری مالی« ای را سامان بدهند که شامل اسییتفاده ی گسییترده از مشییتقات
]مالی[ است. اما آیا دستاورد درخوِر ستایش آنان بی ثباتی های اقتصادی را کاهش داده اسییت یییا بییر آن هییا
افزوده است؟ شاید به زودی فروپاشی یک یا چند شرکت پوشش ریسک از بین کالن شرکت های یغمییاگری
که این اقتصاددانان به آن ها مشاوره می دهند، به افسارگسیختِن نهییایِی  سییرمایه ی کییازینویی بیانجامیید و

 و بحییران۱۹۲۹« به پایان راه خویش برسد؛ درست همان گونه کییه فروپاشییی ۱بدین ترتیب »سرمایه داری-
« خاتمه بخشید.   ۲رکود پی آمِد آن به »سرمایه داری-

. جمع بندی۵

امروزه این تصور عامیانه همچنان رواج دارد که ]گویا[ بین جییامعه ی کنییونی مییا و سییرمایه داری سیینتی و

(یکشرکتمدیردیتپوششLong-Term Capital Management: LTCM.»مدیریتسرمایهیبلندمدت«)7۴
ریسکمستقردرگرینویچبودکهازاستراتژیهایتجاریبازدهمطلِقترکیبشدهبااهرممالیبدداالاسددتفادهمیکددرد.

LTCM199۴درسال(توسطجانمریوترJohn Meriwetherمعاونپیشینورئیسمعامالتاوراقبهاداربانک،)
»جایزهینوبلدرعلوماقتصددادی«را1997برادرانسالومونتأسیسشد.اعضایهیئتمدیرهیاینشرکتدرسال

«)برگرفتهازویکیپدیایفارسی/م.(.روشجدیدیبرایتعیینارزشمشتقاتبرایکشف»

75. Krankheit zum Tode (Sickness unto death)
76. unloanable funds
77. genuine chrematistics or profit-seeking
78. Robert Merton and Myron Scholls
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اصیل تر گسست قابل تشخیصی رخ نییداده اسییت؛ ولی درعین حییال بییرای تمایزگییذاری وضییعیت امییروز از
سرمایه داری کالسیک اصطالحات دل بخواهِی متعددی ابداع  شده اند، نظیییر: »سییرمایه داری اصالح شییده یییا

 و نظایر این ها. در نظر81، »سرمایه داری معاصر یا متاخر«80، »سرمایه دارِی انحصاری دولتی«79تعدیل شده«
 سال گذشییته۷۵ما این ها صرفًا نام هایی طفره آمیز و توخالی هستند که موفق به درک و توضیح آنچه طی 

رخ داده است نمی شوند.    

Greatدراین مقاله تالش کییردیم نشییان دهیم کییه طی »رکییود بییزرگ« )  Depression ۱۹۳۰( در دهه ی
« بییه حیییاِت خییویش پایییان داد و جییای خییود را بییه سوسیال دموکراسییی سییپرد.۲»سییرمایه داری-

(، نییه به سییان یییکexpediencyسوسیال دموکراسییی به عنییوان رژیمی از مصلحت اندیشییی و فرصییت طلبی )
( در پیکارهییای طبقییاتی درtruceجامعه ی تاریخی، به جستجوی آشتی صیینعتی و ایجییاد یییک آتش بس )

پهنه ی یک جامعه ی توده اِی دارای طبقه ی متوسِط وسیع برآمد. ولی سوسیال دموکراسییی صییرفا بییه مییدد
( به این هدف دسییت یییافت، چییون انکشییاِف خوش هنگییاِم فنییاوری نفت بییه بییارآورِیchanceبخت واقبال )

چشم گیری انجامید که تقسیم رفاقتِی ارزش افزوده بین سرمایه و کییار را بییرای این رژیم ممکن گردانییید؛
این امر شالوده ی سوسیال دموکراسی و سازوکار آشتی صنعتی بر بستر مصییرف گرایی فوردیسییتی را محکم
ساخت. اما زمانی که تقاضا برای ثروت مادی فروکش یافت، سوسیال دموکراسی با مشکالتی جییدی مواجییه

( جییامعه ی مرفییهsatiation[ کییه بییا اشییباع و دلییزدگِی )۱۹۷۰شد. فرارسیدن بحران های نفتی ]در دهه ی 
، نیازمند بازسازمان دهی بنیادِی صنعت در مسیر جدیدی بود که به موجِب آن پسافوردیسم بییر82مقارن بود

فوردیسم پیشی گرفت. در این مقطع، کاربست فناوری های سطح باال، که هنوز وسیعا در محدوده ی تمدن
نفتی جای داشتند، تولید )در معنای تهیه و تأمین ثروت مادی( را به کران های نهایی اش سوق داد. 

«۲« تولید-محور نیسییت. مییا چنییان فاصییله ای از »سییرمایه داری-۲جامعه ی ما دیگر همانند »سرمایه داری-
گییرفته ایم کییه هیچ گییاه بییه آن بییازنخواهیم گشییت. چییون سوسیال دموکراسییی کییه خییود در پی

« پدیدار شد، شیوه ی حیات تولید-محور جامعه را با چنان شتابی بییه جلییو سییوق داد کییه۲»سرمایه داری-
. بییر این اسییاس،83جامعه در امتداد این مسیر و پس از عبور از فوردیسییم اینییک به  بن بسییت رسیییده است

79.  revised or modified capitalism
80.  state-monopoly capitalism
81. present-day or contemporary capitalism

82 ممکناستاینبرنهادمتنحاضرکه»جوامعامروزیازثروتمادیاشباعشدهاند«باایناسددتداللبدده{1۰}.
چالشگرفتهشودکهتنهابخشکوچکیازجمعیتجهانازامتیاززیستندرجوامعمرفهبرخوردارندد؛وهمچدنینبدا
ایناستداللکهتهیدستاِنجوامعمرفههنوزهمرغبتبدهبرخدورداریازوسدایلرفداهمدادیراحفدظکردهاندد.این
فاکتهامسلمًادرستاند،امامناسبتیبااینبحثندارند.چونهمانگونهکهوالرشتاینکاماًلبهدرسددتیمیگویددد،در

یاحاشیهایفقیروجودندددارد.درعینحدال،مددانمیتدوانیمپیرامونمرفهیبدونمرکزیکنظام»سرمایهدارانه«هیچ
مدعیآنباشیمکهمابرایهمیشهازاشباعثروتمادیایمنخواهیمبود،چونفقرهموارهدرپیرامونوجودخواهددد

داشت.نگاهکنیدبهیاددداشتبعدی.
»میلبهغذادرهرانسان،بهدلیلظرفیتمحدودمعدهیبشری،محدوداست؛امابهنظرمیرسدکهمیل{11}.83

بهآراستگیوزیوروراحتیساختمانها،پوشاک،تجهیزات،مبلمانخانگیووسایلزندددگیحدددینمیشناسدددومددرز
(طیدوسدهیگذشتهSmith 1979, I: 181معینیبرایآنقابلتصورنیست«.اینگفتهیمشهورآداماسمیت)

25



( اقتصادِی ای هستیم که سرشت نمای عصر پسافوردیسم و هییزیمتslumpدرهمان حال که شاهد سقوِط )
سوسیال دموکراسی است، باید دست کم یک درس مهم را آموخته باشیم و آن این کییه راه غلبییه بییر سییقوط
]اقتصادِی[ معاصر آن نیست که بار دیگییر بییه بازسییاختاربندی اقتصییاد به  شیییوه ای بییارآورتر، سییودآورتر و

 تکیه  کنیم. ]چییون[ مییا دیگییر84رقابتی تر متوسل شویم و یا هرچه بیشتر به ثمربخشِی اصل بازارِی سرمایه
فاقد آن بافتار مادی و تاریخی ای هستیم که این اصل در آن عمل می کرد. سازمان دهی تولیِد رفییاه مییادی

( تنها برای بازه ی خاصی از تاریخ بشری و برایchrematisticsازطریق اصل سرمایه دارانه ی خِرماتیستیک )
گستره ی معینی از فناوری هاِی تولیِد ارزش استفاده معقول است. این راهکار برای زمانه ی کنونی راهکاری

 نخواهد بود، چون کوشش بییرای سییازمان دهی آمییوزش، مییراقبت پزشییکی، خییدمات85پایدار و زیست پذیر
( بر اساس همان اصل قدیم ]یا اصل بازارِی سرمایه[ تنهاpublic goods )86اجتماعی و »کاالهای عمومی«

به فرسودگی و ناامیدی ما می انجامد و مییا را بییه سییرگردانی در بی راهه هییا می کشییاند. بنییابراین، زمییان آن
دررسیده است که به جستجوی جامعه ای برآییم که بتوانیم در آن زندگی کنیم و سزاوار آن باشیم، بی آنکه
مستقیم یا غیرمستقیم درگیر پیشبرد منافع سرمایه دارانه باشیم. »فاز گییذار پساسییرمایه دارانه« بییه چیینین

جامعه ای اشاره دارد.         

درعین حال، می باید کران های دقیق جامعه ی تاریخی ای که در افق پدیدار می شییود را معلییوم نمییاییم. در
( مییا نیییز می تییوانیم درخصییوص پیکربنییدِی87توازی با سه گانه ی کارل پییوالنی )مبادلییه، بییازتوزیع و تعامل

 سه الگوی زیر را متصور شییویم: اصییل سییرمایه دارانه ی بییازار؛ اصییل برنییامه ریزی دولییتی؛ و اصییل88اقتصاد
 )یا کمک متقابِل( اجتماعات. سرمایه داری گرایش بییدان داشییته اسییت کییه منحصییرا بییر اصییل89مشارکتِی

نخست تکیه نماید، درحالی که سوسیال دموکراسی کوشید تا ]توامان[ از اصل اول و دوم پشییتیبانی نماییید؛
ولی در هر دوی آنها اقتصادی تولید-محور حاکم بوده است. اگر ما امروز در جستجوی جامعه ی غیرتولییید-

( باشد، باید بیاموزیم که چگونه می توان اصل سوم fulfillingمحوری هستیم که شایسته و کامیاب کننده )
که مدت هاست به فراموشی سپرده شده را به کار ببندیم.

*   *   *

بنیادیترینپیشفرضعلماقتصادراشکلدادهاست.همینپیشفرضاستکهامروزهبهچالشگرفتهمیشود.
84. efficacy
85. viable proposition                                                                                                               

(ناظربرآندستهازاقالممادییاخدماتیستکهpublic goods.درادبیاتمتعارفاقتصادی»کاالیعمومی«)86
(ودرعینحالبرخوردارییکفدردازnon-excludableهیچکسرانمیتوانازدسترسیرایگانبهآنهامحرومکرد)
(.نمونههایشاخصیازکاالهددایعمدومیnon-rivalrousآنهامنعومحدودیتیبربرخورداریدیگرانایجادنمیکند)

public goodsعبارتنداز:دانش،آماررسمی،زبانمشترک،روشناییخیابانهاوغیره.)بایدبهتمایزبیندواصطالح
توجهداشت،چراکهدومیبیشترناظربرمنابعمشترکاستکهمیزانموجودیودوامآنهددا common goodsو 

تابعمیزانودامنهیمصرفآنهاست(./م.
87. reciprocity
88. integrating the economy
89.  cooperative (or mutual aid) principle
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