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Surveillance« )سرمایه داری نظارتی »:مقدمه  Capitalism ��)،مفهوم جدیدی ست ک�ه در س�ال های اخ�یر

، در محافل فکری چپ و رس��انه های«1عصر سرمایه داری نظارتی: »خصوصا پس از انتشار کتاب شوشانا زوبُف

 از آن کهمستقلمی گشاید، که مسایلی کتاب فوق چشم ما را به روی .  داشته استوسیعیچپ بازتاب نسبتا 

از چه دستگاه فکری و مفهومی به جهان بنگریم، تأثیر ژرف آنها بر وضعیت حال و آینده ی بشری انکارناپ��ذیر

چ��رخش اهمیت این موضوع، در این نوشتار می کوشم در امتداد تحلی��ل زوبُ��ف، داللت ه��ای این بنا به. است

نش��ان خ��واهم داد ک��ه. فناورانه ی سرمایه داری را از منظر شیوه ی انباشت سرمایه اندکی ش��رح و بس��ط دهم

سیاس�ی اش، به دلی�ل مفص�ل بندی ب�ا-سرمایه داری نظارتی، فارغ از بسترهای فناورانه و خاستگاه های تاریخی

و اینکه این شیوه ی انباشت، درعین. شیوه ی جدیدی از انباشت سرمایه موقعیت خویش را تثبیت کرده است

اینکه تازه ترین تالش سرمایه داری برای عبور از فاز تاریخی مزمن شدن بح�ران انباش�ت اس�ت، همزم�ان گ�ام

فاز»دیگری درجهت فروپاشی سرمایه داری  به ساِن شیوه ی تولید و نظام اجتماعِی مسلط، یا گامی در دل یک 

این موض�وع. 2است، آنچنان که توماس سکین و جان بل آن را مفه�وم پردازی کرده اند« گذار پساسرمایه دارانه

stage« )نظ�ریه ی مرحله»همچنین اهمیت نظری ویژه ای برای بازاندیشی درب�اره ی   theory �)در چ�ارچوب

چ�را ک�ه در امت�داد تالش راب�رت آل�بریتون ب�رای مفه�وم پردازی.  دارد4 مکتب اونو3روش شناسی سه سطحی

، ردیابی تحوالت شیوه ی انباشت بر اساس آخرین تحوالت فن��اورانه ی(نظریه ی مرحله) 5نظریه ی سطح میانی

. است« نظریه ی مرحله»سرمایه داری، ضرورتی تحقیقی برای بسط مفهوم پردازی 

1. Shoshana Zuboff (2019):  The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New
Frontier of Power.

« با عنوان »سرمایه داریدموکراسی در کار »ابتکار رسانه ایخالصه ی مفیدی از این کتاب را می توانید در پادکست های سه گانه ی 
(.   قابل دسترسی  اندشانیناین همچنین در این پادکست ها نظارتی« بشنوید )

«، ترجمه ی مانیا بهروزی، کارگاه دیالکتیک، اس77فندفر  وپاشی سرمایه داری: فاز گذار پساسرمایه دارانه– جان بل  توماس سکین: »2
۱۳۹۸.

«، ت77رجمه ی همن ح77اجی میرزایی،  کارگ77اهسطوح تحلی7ل در اقتص77اد سیاس7ی مارکس7ی: رویک7ردی اون7ویی رابرت آلبریتون: »۳
.۱۳۹۷دیالکتیک، اسفند 

   برای آشنایی با مکتب اونو رجوع کنید به:  4

 -  متونی در معرفی مکتب اون77و«، گ77ردآوری و ترجم7ه: مانی77ا به7روزی،مکتب اونو: مشارکتی ژاپنی در اقتصاد سیاسِی مارکسی»
.۱۳۹۹فروردین کارگاه دیالکتیک، 

5 Robert Albritton (1997): A Japanese Approach To Stages of Capitalist Development.  
مانیا بهروزی( در وبسایت کارگاه دیالکتیک منتشر شده است. به همت ) از این کتاب چهار فصل نخستترجمه ی 
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قلمرو و سازوکار انباشت در سرمایه داری نظارتی. ۱

«ن��اظر کب��یر»تداعی می شود، فراگیرشدن استعاره ی « سرمایه داری نظارتی» از مفهومنخستین تصویری که 

است که ایده ی تش��دید کارکرده��ای کن��ترلی دولت ه��ا ب�رای پ��ایش و مه��ار( 1۹۸4در کتاب )جورج اورول 

د؛ یعنی تلفیق و تشدید کنترل و سرکوب سیاس��ی به م��ددسازهوشمند مخالفان بالفعل و بالقوه را منتقل می 

اما با خواندن این کتاب برای خواننده روشن می شود که با مس��اله ی. تازه ترین دستاوردهای فناوری  دیجیتالی

ب��دین معنا ک��ه ب��ا. بنیادی تری روبرو هستیم که همانا ظهور شکل تازه ای از فرآیند انباشت سرمایه دارانه است

 فناوری های دیجیتالی، توامان هم قلمرو، و هم سازوکار جدی��دی ب�رای انباش�ت س�رمایه ف�راهمشگرفرشد 

ی با سازوبرگ های کن��ترلیتنگاتنگآمده است که درعین حال، چه به لحاظ خاستگاه و چه پیامدهایش، پیوند 

هس��تند، بلک��ه کن��ترل« مشکل ساز» سیاسی از نظردولت دارد؛ نه فقط کنترل شهروندانی که بالفعل و بالقوه 

 برای انباش��ت س��رمایه ک��ه به لح��اظ زیرس��اخت های فناوران��ه از دلقلمرو جدیداین . دایمی و فراگیر همگان

پیشرفت های شتابان سه  دهه ی اخیر در حوزه ی فناوری های دیجیتال دسترس پذیر شده است، چیزی نیست

 ازطریق پ��ایشرفتاری مردمدر این جا مجموعه ی عظیمی از داده های . جز حوزه ی تجارب و رفتارهای فردی

 جهانی�ان ازروزاف�زوندر خالل اس�تفاده ی )دیجیتالی مستمر فعالیت ه�ا و عادت ه�ای روزم�ره ی ش�هروندان 

غربال( Big Data )گردآوری شده و در قالب کالن داده ها ( گوشی های هوشمند و شبکه های اجتماعی مجازی

 هم عبارت ست از کاالیی س�ازی مص�الح گردآوری ش�ده در این انباشتسازوکار جدید. و سامان بندی می شوند

، که ارزش آنها ازطریق فروش شان به کالن مشتریان ویژه ی عالقمند به این داده ه��ا یع��نی کنس�رن هایقلمرو

یعنی تقاضا و مصرف این کاالهای جدید،. اقتصادی و نهادهای تصمیم سازی و امنیتِی دولت ها محقق می شود

نطفه ی این. نه از جانب توده ی معمول مصرف کنندگان، بلک��ه توس��ط دولت ه��ا و کالن ش��رکت ها رخ می دهد

روند با شکل گیری استارت آپ های دیجیتالی تحت حمایت مالی نهادهای امنیتی دولت آمریکا و برای اج��رای

در. اما به زودی قابلیت های فراگیرتر سیاسی و اقتصادی آن آش�کار شد. دکترین ضدترور بسته شدی «بهینه»

نتیجه، در پی ابتکارات اولیه ی کنسرن گوگل، عطش سودجویانه برای کاالیی سازی داده های شخصِی ت��وده ی

بازار مصرف)مصرف کنندگان و تقاضای سیاسی و اقتصادی برای خرید این داده ها توسط دولت ها و کنسرن ها 

این وض��عیت، زمینه س��از توس��عه و کاربس��ت ش��تابان این فن��اوری توس��ط همتای��ان. باال گ��رفت( غیرتوده ای

برای فهم جایگ��اه و اهمیت ت��اریخی این. قدرتمندی نظیر مایکروسافت، اپل، فیسبوک، آمازون و غیره گردید

 ب��ر اس��اس ی��کتافاز جدید انباشت سرمایه باید در تاریخچه ی تحوالت سرمایه داری کمی به عقب برگردیم، 

. کنیمبازشناسیمقایسه ی تاریخی بتوانیم الگویی کالن تر را در بطن این سازوکار جدید انباشت سرمایه 

الگوی انباشت انطباقی و سازوکار انباشت به میانجی نظامی گری . 2

 ناگزیر دولت ملت های مدرن سبب شد تا جنگ ها و کش��مکش هایچارچوبتوسعه ی جهانی سرمایه داری در 

امپریالیستی، به یکی از واقعیت های پایدار جهاِن مدرن بدل شوند ؛ و ل�ذا آم�ادگی ب�رای مواجه��ه ب�ا دش��من

جبر»به موازات این . گرفت دولت های کانونِی سرمایه داری قرار پیشارویخارجی همچون نیازی اجتناب ناپذیْر 

تث��بیت و تق��ویت( با نظر به گرایش جهان روای سرمایه)، نه فقط جایگاه دولت به طرزی پارادوکسیال «تاریخی
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.شد، بلکه صنایع نظامی به مولفه ای ثابت و بنیادی در اقتصاد کشورهای پیشرفته ی سرمایه داری تب��دیل شد

چ�را ک�ه ب�رای. دوران حدودا پنجاه ساله ی جنگ س�رد این رون�د را ت�ا ابع�اد تص�ورناپذیری ش�تاب بخش�ید

کانون های اصلی سرمایه داری، حفظ مزیت های اقتصادی در جایگاه مرجح جهانی ش��ان پیون��د مس��تقیمی ب��ا

بدین معنا، سیاس�ت های توس�عه طلبانه ی امپریالیس�تی، ک�ه به ط�ور ع�ام وظیفه ی. حفظ برتری نظامی یافت

تامین و حراست از ملزومات گسترش و بازتولید سرمایه داری و تض��مین بلندم��دت آن مزیت ه��ای اقتص��ادی

را برعهده دارند، مشخصا به طور فزآینده  و مستقیمی با سیاست و اقتصاد نظ��امی«( ملی»به نفع سرمایه های )

6صنعتی-نظامی مجتمع های 1۹5۰ دهه ی میانه یاین گونه بود که در ایاالت متحده ی آمریکا از . پیوند یافتند

همزم��ان، به می��انجی التهاب��ات جن��گ س��رد،. سربرآوردند، که از آن زمان بی وقفه به رشدش��ان ادام��ه داده اند

ب��دین ترتیب، ملزوم��ات.  ی��افتوی��ژه ایوابستگی به صنایع نظامی در اقتصاد نظام شوروی هم وزن و جایگ��اه 

مناسبات جدید امپریالیستی، اقتصادهای ملی قدرتمندترین کشورهای س��رمایه داری را به ط��ور روزاف��زون ب��ه

-صنایع نظامی وابسته ساخت، طوری که ص��نایع نظ��امی ب��ه موت��ور مح��رکه ی اص��لی حوزه ه��ای تحقیق��اتی

درنتیج��ه، کلیت اقتص�اد ملی در این. دانشگاهی و شاخه های وسیع و متنوعی از صنایع غیرنظامی بدل شدند

بدین س�ان، ص�نایع نظ�امی در. کشورها وابستگی قابل توجه و روزافزونی به اقتصاد نظامی و تس�لیحاتی ی�افت

کنار تامین دغدغه های امپریالیستی دولت ه�ای قدرتمن�د، مح�رک انباش�ت س�رمایه در اقتص�ادهای ملی این

ام��ا. کش��ورها ش��دند و توام��ان دامنه ی وابس��تگِی اقتص��اد ملی ب��ه ت��داوم حی��ات خ��ویش را وس��عت دادند

می تواند برای اقتصاد ملی یا فرآیند انباشت فاجعه بار باشد، اگ��ر/محدودیت های این وابستگی طبعا می توانست

از سوی دیگر، حفظ و ارتق�ای برت�ری نظ�امی. گردد/دچار وقفه می گشت( صنایع نظامی)تحرک موتور اصلی 

روش�ن اس��ت. ظامی ستدر استاندارد جهانی، مستلزم ارتقای کیفی دایمِی تسلیحات تولیدی توسط ص�نایع ن

 و نیز ارتقای دایمی کیفیت محصوالِت آن، نیازمند حفظ وکه تداوم چرخه ی انباشت متصل به صنایع نظامی

 را درآتیهر جنگی، بذر جنگ های از آنجا که و . گسترش بازارهای جهانی مصرف برای تسلیحات نظامی ست

.7سازوکاری ضروری برای حفظ و گسرتش این بازارهاستخاک سرزمین های مختلف می پاشد، جنگ افروزْی 

از این رو، دیر یا زود نظامی گری به شالوده ی سیاسی ثابت این دولت ه��ای امپریالیس��تی ب��دل ش��د، چ��را ک��ه

، کارکرده�ای بنی�ادی دوگ�انه ای را ب�رای کانون ه�ای اص�لی«با ی�ک ت�یر دو نش�ان»همچون مثل عامیانه ی 

6 military-industrial complexes

 بر این اساس، برخالف بسیاری از مفسران چپ، تصور نمی کنم دولت آمریکا بازنده ی جنگ های عراق و افغانستان ب7وده باش7د.۷
مسلما دولت آمریکا در تحقق برخی چشم داشت های بلندپروازنه ی ژئوپلتیک خود ناکام ماند )این پیش بینی ناپذیری، در ذات ه77ر
جنگ بلندپروازانه است(، اما به رغم آن، این جنگ ها به مدت حدود دو دهه چرخه ی انباشت به م7دد اقتص7اد تس7لیحاتی را به نف7ع

 نظامی گری و مسابقه ی تسلیحاتی در خاورمیانه و کشورهای دیگر را )که ض77امن گس77ترشپویشسرمایه های ملی تقویت کردند؛ 
آمریک7ا وآتی بازار تسلیحاتی ست( به نح7و چش7مگیری وس7عت و ش7دت بخش7یدند؛ س7طح کیفی فناوری ه7ای تس7لیحاتی دولت 

، زمینه های تضعیف و سرکوب جنبش ها و گرایش های مترقی ودر کنار این ها را به مدد آزمون و خطا ارتقا بخشیدند؛ و متحدانش
مردمی در منطقه را به نفع رشد بنیادگرایی، قوم گرایی و تقویت دولت های خودکامه و نظامی گرا فراهم ساختند. روش77ن  اس77ت ک77ه
برجسته کردن هزینه های نظامی-تسلیحاتِی هنگفت دولت آمریکا و مقایسه ی صوری آن با سطح نازل تر منافع اقتصادی مستقیم و
بی واسطه ی این جنگ ها برای این دولت، استدالل محکمی برای دف7اع از رویک7رد تحلیلی یادش7ده محس7وب نمی ش7ود، چ7ون این

ازطری7ق دس7تبرد ب7ه دولت آمریکا به بهانه ی جنگ های میه7نی، از سوی که هزینه های صرف شده نادیده می ماندنکته ی بنیادی 
طبقات فرودست جامعه ی آمریکا تامین شده، تا به میانجِی این جنگ ها بودجه ی ملی در قالب سودثروت عمومی و سطح معیشت 

. فراگ77یربودن اینگ77رددبه جیب کنسرن های تسلیحاتی و شرکت ها و شاخه های تولیدی-صنعتی-فناورانه ی پیراموِن آنها سرازیر 
نوع داوری ها در طیف مفسران مارکسیست نمونه ی بارزی از خط7ایی روش شناس7انه  در تحلی7ل مق7وله ی امپریالیس7م اس7ت ک7ه
به موجب آن، این پدیده از بنیان های اقتصاد-سیاسی سرمایه دارانه ی آن منتزع شده و به تقابل ه7ای ژئوپولتی7ک و ژئواس7تراتژیک

دولت های قدرتمند فروکاسته می شود.

۴



این مساله یادآور اصل داروینی حاکم بر تحوالت زیستی س�ت، ج�ایی ک�ه. می کند/سرمایه داری تامین می کرد

نیاز حیاتی ارگانیسِم زنده به انطباق پذیری با شرایط سیال محیطی، در اثر استمرار، کارکردهای جدیدی را بر

 در درازمدت تغییرات متناسبی را در برخی ارگان ها به وج��ودبه نوبه ی خودارگان های آن تحمیل می کند، که 

اینب��ر همین اس��اس، می ت��وان (. ناتوانی در این انطباق ی��ابی، انق��راض آن ارگانیس��م را در پی دارد)می آورند 

ب�ا. نامید«  انباشت انطب�اقیالگوی» را نمونه ای از شیوه ی پیوندیابی صنایع نظامی با ملزومات انباشت سرمایه

 که امپریالیس�م ب�ه ش�کل سیاس�یشده است این الگو، در بستر تاریخِی کالن تری پدیدار این تبصره که خود

 .مناسبات سرمایه در سطح جهانی بدل شده استمسلط پیشبرد و بازتولید 

 و الگوی انباشت انطباقیسرمایه داری نظارتی. 3

فارغ از داللت های مهم و  پردامنه ی این مفهوم پردازی برای فهم اقتصاد سیاسی نظامی گری در جهان معاص��ر،

سویه ی مورد توجه ما در یادداشت حاضر، نحوه ی پیدایش و رشد ی�ک قلم�رو و ی�ک س�ازوکار جدی�د ب�رای

بسط نظامی گری ْ نمونه ی تاریخی ملموسی ست که به روشنی نشان می دهد ک��ه چگون��ه. انباشت سرمایه است

با یک نیاز ن��اب( برآمده از تنازعات بین قدرت ها)به واسطه ی شرایط تاریخی مشخص، یک نیاز ظاهرا سیاسی 

درمی آمیزد و یکی از شکل های مسلط انباشت س��رمایه را خل��ق و بازتولی��د( تداوم انباشت سرمایه)اقتصادی 

هرچند باید توجه داشت که دوگانه بودن این نیازها، صرفاً پوسته ی ظاهری و توصیفی آنهاست، چون. می کند

امپریالیسم در تحلیل نهایْی شکل سیاسِی ضروری برای م��دیریت س��رمایه داری در( همان طور که اشاره شد)

از دل توسعه ی تاریخی سرمایه داری که(� emergent)فضای سیال تحوالت بین المللی ست؛ سازوکاری نوپدید 

رال آن گرایش بنیادِی جهان گستری سرمایه و ملزومات س��یارا کسب کرده است که توامان این فاعلیت ویژه 

، مقاومت ه��ای محتم��ل دولت ه��ا و(رق��ابت و س��تیز دولت ملت ها)به رغم واقعیت عینِی وج��ود مرزه��ای ملی 

.  تأمین نمایدمردمان دور و نزدیک، و نیز محدودیت منابع طبیعی 

، ازطری��ق مفص��ل بندی ب��ا س��ازوکارهای دیگ��رقی ک��ه این الگ��وی کلی انباش��ت انطبااکنون نش��ان می دهیم

م�رور فش�رده یب�رای این منظ�ور، پس از . ق�ابلیت تک�رار دارد( متناسب با سطح فناوری و شرایط ت�اریخی)

و س�رمایه داری نظ��ارتی و چگ�ونگی( بیگ دیتا)، ب�ازمی گردیم ب�ه مبحث کالن داده ه��ا پدی��ده ی نظ�امی گری

کارکرد مستقیم آنها در تحقق این فاز جدید انباشت سرمایه را، تا پیوندیافتن آنها با فاز جدید انباشت سرمایه

:  بررسی کنیم

، شکل مسلط انباشت س��رمایه در دوره ه��ای ت��اریخْی( از مارکسپیرویبه )آلبریتون -سکین-در نظریه ی اونو

تابعی از زیرساخت های فناورانه است، که هر یک از آنها تولید و مصرف کاال یا کاالهای معینی را به مرکزثقل

طوری که مراحل تاریخی توسعه ی جهانی س��رمایه داری را می ت��وان ب��ا فرآین��د. فرآیند انباشت بدل می سازند

 پنب��ه در؛پش��م در س��رمایه داری مرکانتالیس��تی: انباشت حول ک��االی ک��انونی در ه��ر دوره بازشناس��ی ک��رد

در عص�ر( و نفت) اتومبی�ل ؛در عص�ر کالس�یک امپریالیسم( و س�رمایه ی ب�انکی) فوالد ؛سرمایه داری لیبرالی
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وقفه یام�ا رش�د فن�اوری ک�ه زایی�ده ی پ�ویش بی . ۸(ی�ا عص�ر تولی�د و مص�رف انب�وه)سرمایه داری مصرفی 

در این میان، دیدیم که نظامی گرایِی امپریالیس��تی طی دوران. سرمایه داری ست، کارکردهایی چندوجهی دارد

. مس��لط کاربس��ت آن ه��ا داش��ته  استشکلجنگ سرد تاثیرات مهمی بر سمت وسوی نوآوری های فناورانه یا 

 در سیاس��ت های دول��تی ون نیاز به نظامی گری و وزن دوگانه ی فزآین��ده ی آاستمراردرعین حال، دیدیم که 

درنتیج�ه، ش�یوه ی مس�لط .بنیادِی اقتصاد ملی به استمرار فرآیند انباشت را متأثر می س�ازداقتصاد ملی، نیاز 

به همین .گ�ردد انباشت سرمایه به گونه  ای تغییر یافت که با ضرورت برآورده سازِی توامان این دو نی�از س�ازگار

منوال، می توان به طور عام از دو نیاز بنیادی و هم بسته ی زیر س��خن گفت ک��ه به س��ان ی��ک ن��یروی ت��اریخِی

مرکب و تعیین کننده در متن مناسبات سرمایه دارِی امپریالیستی مادیت  می یابند و الگوی انباشت انطب��اقی را

نیاز پایدار اقتصاد سرمایه داری به انباشت سرمایه؛ و نیاز تاریخا سیال دولت ه��ای ک��انونِی. فعال می سازند(باز)

در اث�ر بازفعال ش�دِن. نظامی در براب�ر رقبا-کسب برتری اقتصادی/ثبات سیاسی و حفظسرمایه داری به حفظ 

این الگو، کارکردهای متنوع و ممکن فناوری های نوظهور به اشکال معینی محدود می گردند که به م��وثرترین

.را به تکانه ای برای چرخه ی انباشت سرمایه مبدل سازند( امپریالیستی)وجه بتوانند رانه ی بسط قدرت دولت 

درنظ��ر فناوری کالن داده ها و پیدایش سرمایه داری نظارتی مرب��وط می ش��ود، بای��د وسعه یاما تا جایی که به ت

 توضیح دهیم ک��همی بایدپس، . فرآیند بر بستر تاریخِی مشخِص نولیبرالیسم رخ داده استداشت که کل این 

تکوین این فرآیند را میسر ساخته است؛ و اینکه این هم پیوندی، چ��هچه خصلت یا مختصاتی از نولیبرالیسْم 

. سمت وسوهای محتملی را پیشاروی جهان معاصر قرار می دهد

 فروپاشی سرمایه داریناقوس: سلب مالکیِت نولیبرالی و سرمایه داری نظارتی. ۴

درباره ی شالوده ها و مولفه های نولیبرالیسم و نمودهای عینی آن دیدگاه های متفاوتی طرح شده اند ک��ه تن��وِع

–می کوش��م در اینج��ا پس، . به حاشیه می ب��رد فهم بنیان عام نولیبرالیسم را اغلبچشم گیر و تعارضات آن ها 

 پیدایش نولیبرالیسم، سرشت بنیانی آن را روشن سازم؛ سرشتی ک��هاصلی به خاستگاه با ارجاع- به سهم خود

فهم اب��زاری تحلیلی ب��رای هم هم شالوده ها و مولفه ها و نمودهای متنوع نولیبرالیسم را پوشش دهد؛ و بتواند

این شیوه ی جدید انباش�ت در- همان طور که گفته شد - چرا که . بنیان های سرمایه داری نظارتی فراهم آورد

  دفاع واکنشیفراگیرسازِی تحمیلی نولیبرالیسم، به نظر می رسد که . متن تاریخی نولیبرالیسم خلق شده است

 ب��وده1۹7۰نظام سرمایه داری به پدیدارشدن طلیعه ی بحران های ماندگار انباشت سرمایه در می��انه ی دهه ی 

، توم��اس۹نظیر فرنان برودل، جیوانی اریگی، امانوئل والرش��تاین)چرا که به نظر شماری از اندیشمندان . است

 همچ�ون1۹7۰دایمی شدن بحران انباشْت تهدیدی ست ک�ه از می�انه ی دهه ی ( و غیرهمایکل رابرتز، سکین، 

 رجوع کنید به: «نظریه ی مرحله»توضیحات بیشتر درباره ی . برای ۸

Robert Albritton (1997): A Japanese Approach To Stages of Capitalist Development.  

 کارگاه دیالکتیک( درچهار فصل نخستترجمه ی )

وارد شده(structural crisis 7 »بحران ساختارِی« )دوران به ۱۹۷۰نظام جهانی پس از دهه ی بر این باور است که  والرشتاین ۹
 :است

Immanuel  Wallerstein  (2011):  Structural  Crisis  in  the  World-System-Where  Do We Go from Here?  Monthly
Review.
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؛ بحرانی که در تحلی��ل نه��ایی در گ��رایششمشیر دموکلس بر فراز سر سرمایه داری جای گرفته است

ج��دیت بازتابی ست از درجه ی همتهاجمِی این دفاْع توامان شیوه ی  .1۰نزولی میانگین نرخ سود تجلی می یابد

خطر این بحران برای بازتولید و دوام سرمایه داری ؛ و هم نشانه ای ست از ناتوانِی س��رمایه دارِی توس��عه یافته در

ام�ا اقتص�اد. مدیریت ابع�اد پیچی�ده ی تض�ادها و مح�دودیت هایی ک�ه از دل این توس�عه ی ن�اگزیر برآمده اند

چ�اره ای ج�ز ح�رکت رو به  جل�و، یع�نی( منطق خودگستری سرمایه)سرمایه داری بنا به سرشت بنیانی خود 

.توسعه و رشد بیشتر، ندارد؛ حتی اگر نش��انه های بن بس��ت در چش��م انداز پیِش رو پیش��اپیش نمای��ان باش��ند

بنابراین، سرمایه داری برای بازتحمی�ل خ�ود ب�ه جه�ان انس�انی و ط�بیعْت گرایش�ی ض�روری ب�ه مواجه�اتی

سرمایه داری متاخر نه فقط از داعیه ی دست نامرئی و نج�ات بخش ب�ازار عقب نشس�ته اس�ت،: تهاجمی تر دارد

بلکه توسل به راه های وحشیانه ی قهر و اجبار فرااقتصادی را از حاشیه به متن آورده و آن را به قاع��ده ای ع��ام

این رهیافت که با ظهور نولیبرالیس��م به س��ان ای��دئولوژی و دک��ترین رس��می س��رمایه داری. بدل ساخته است

رونمایی شد و به طرزی تحمیلی و خشونت بار تکثیر یافت، آشکارا یادآور سازوکارهای انباش��ت ب��دوی به م��دد

ب��ه( تر)توس��ل ته��اجمیبر این اساس، به باور من . سلب مالکیْت در سرآغازهای تکوین نظام سرمایه داری ست

«خالقیت»ام�ا این . عص�ر نولیبرالی ستهم ترین بنیاِن سرشت نمای ، م«سلب مالکیت»اشکال جدید و متنوع 

ت�اریخی« پیش�رفت»در رون�د ( بازگش�ت ب�ه عقب)جدید که به ط�رزی پارادوکس�یال ب�ر حرک�تی ارتج�اعی 

چ�ون. سرمایه داری  داللت دارد، صرفا بازتابی ست از محدودیت های س�اختاری فرآین�د انباش�ت س�رمایه دارانه

تداوم فرآیند انباشْت مستلزم کاالیی سازی فزآینده قلمروهای انسانی و طبیعی ست، که محدودیت های این دو

را به طور اجتناب ناپذیری در دستور کار سرمایه( بازگشت به انباشت بدوی)قلمرو نیاز به سلب مالکیت قهری 

. قرار می دهد( پیکریابی های انسانِی سرمایه)و کارپردازان انسانی آن 

:در اینجا یک دیالکتیک فروپاشنده فعال می گردد، که توضیح آن برای مقصود این نوشتار ضروری ست

،(و سلب م��الکیت هم��زاد آن)به موازات گسترش و تشدید روندهای کاالیی سازی قلمروهای انسانی و طبیعی 

در این قلمروه��ای« مص��رف»که بخشی از فرآیند تاریخی توسعه ی جهانی سرمایه داری س��ت، ذخ��یره ی قابل

زی��را ط��بیعت و ق��وه ی ک��ار اگرچ��ه درون داده��ای اص��لی فرآین��د تولی��د. کران من��د، مح��دودتر می ش��وند

 خل�ق آن ه�ا ب�ه روش ه�ایچ�ون، 11نیستند« کاال» واقعیسرمایه دارانه اند، اما به تعبیر کارل پوالنی به معنای 

ک��رانی« مق��اومت ارزش مص��رفْی»لذا همان طور که توماس سکین گفت��ه اس��ت، . ناممکن استسرمایه دارانه 

جه�انِی-به همین دلیل، در امت�داد گس�ترش ت�اریخی. بنیادی بر میل نامحدود خودگستری سرمایه می گذارد

«خالق��انه ی»سرمایه داری و با جهان گیرشدن مناسبات سرمایه داری، گشایش ایجادشده در هر شکل جدید و 

درعوض، گرایش درونی و س�اختاری س�رمایه داری ب�ه. انباشت سرمایه، خصلتی شکننده و کوتاه مدت می یابد

بدین ترتیب، با هرچه کم ترشدن فواصل زمانی بین بحران های ادواری انباشت،. بحران انباشت تقویت می گردد

خصوص�ا ک�ه ب�ا جهانی ش�دن امپریالیس�تی. بحران انباشت به بحرانی م�زمن در س�رمایه داری ب�دل می ش�ود

.۱۳۹۷«، ترجمه ی احمد سیف، وبسایت نقد اقتصاد سیاسی، مرداد مارکس و نظریه ی بحران  مایکل رابرتز: »۱۰

( می نامد. رجوع کنید به: fictitious commodities کارل پوالنی زمین، کار و پول را »کاالهای موهومی« )۱۱

. ۱۳۹۶–کارل پوالنی: »دگرگونی بزرگ  خاستگاه های سیاسی و اقتصادی روزگار ما«، ترجمه ی محمد مالجو، نشر شیرازه، 
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سرمایه داری، رقابت ها و ستیزهای کانون های سرمایه داری برای دسترسی به منابع محدود ط��بیعی، بازاره��ا و

به همین اعتبار، رهایی از این تهدید دایمی به دغدغه ی اصلی سرمایه. نیروی کار ارزان بی وقفه شدت می یابند 

این مح�رک بنی�ادی، به ن�وبه ی خ�ود عام�ل اص�لی ش�تاب گرفتن. و کارپردازان انس�انی آن ب�دل ش�ده است

ی��ا به واق��ع)غلبه بر مزمن شدن بحران انباش��ت . پویش های متاخر فناورانه، سیاسی، و امپریالیستی بوده است

، مستلزم دامن زدن دایمی به راهکارهای متعارفی چون تشدید مصرف توده ای و نظامی گری و(دفع موقتی آن

اما این سازوکارهای ظاهرا گشاینده، همان طور ک��ه. است( 12«تخریب خالق»به سان نمونه ی بارزی از )جنگ 

منابع طبیعی و تعادل چرخه ه�ای زیس�تی و)گفته شد، محدودیت های خود را دارند؛ خواه کران های طبیعت 

پس، ه�ر گش�ایش(. در هر دو وجه ن�یروی ک�ار و مص�رف کننده)، و خواه مقاومت گریزناپذیر انسانی (اقلیمی

«اکتش��اف»درنتیج��ه، . تازه ای در فرآیند شکننده ی انباشت، سرمایه را به کران های خود نزدیک ت��ر می س��ازد

پدیدار همچون نیازی بنیانیکه بتوانند در نقش کاالهای کانونی فرآیند انباشت عمل کنند، ی کاالهای جدید

 نیاز به گسترش قلمروی کاالیی سازی، همچون نیازی دایمی پیشاروی سرمایه داری ق��راربدین معنا،. می شود

، این گس��ترش( در م��ورد ط��بیعتخصوصا)رفع ناپذیر اس�ت « مقاومت ارزش مصرفی»و  از آنجا که . می گیرد

خواه این تهاجم چنان آشکار و ملموس باشد ک��ه از. همراه می شود« سلب مالکیت»الجرم با اشکال تهاجمی 

، و خ��واه در(دف��اعی برانگ��یزد-و واکنش های انتقادی)سوی سوژه های انسانی به سان تهاجم بازشناسی گردد 

و لذا دست کم)ای رخ دهد که ماهیت آنها مستقیما یا به سرعت قابل شناسایی نباشد «خالقانه »چنان اشکال 

(. در فاز اولیه ی پیشروی خود، سطح پایینی از مقاومت عمومی را برانگیزد

 توسط کالن کنس��رن هایانسان هاعادات و فعالیت های روزمره ی « مصرفی»کاالیی سازی و تصاحب مازادهای 

دیجیتالی یا داده پرداز، تازه ترین نوع سلب مالکیت سرمایه دارانه است که به دالیلی چند خصلت ته��اجمی آن

نو ب��ودن این پدی��ده، م��اهیت فن��اورانه ی پیچی��ده ی آن،: ازجمله به دلیل. تاکنون کمابیش پنهان مانده است

، وابستگی فزآینده ی توده ی مردم ب��ه اس��تفاده ی«بشری»پنهان شدن در پس اسطوره ی دستاوردهای علمی 

روزانه  از این ابزاره��ای فناوران��ه، مش��ارکت کم��ابیش داوطلب��انه ی مص��رف کنندگان در واگ��ذاری اطالع��ات

درنتیج��ه، این.  ی��ک ع��ادت واره ی عم��ومیبه سان، و سرانجام نرمالیزه شدن آن (وانهادن اختیار)شخصی شان 

.شیوه ی جدید سلب مالکیت گسترشی فراگیر یافته و به یکی از ارکان واقعیت امروز جه��ان ب��دل ش��ده است

 متناسب با سطح تاریخی پیشرفت های فن�اوری دیجیت��ال و نیازه��ای سیاس��ی ق��درت هایپس، می بینیم که

سلب مالکیت را خلق کرده-امپریالیستی، فناوری دیجیتال در قالب بیگ دیتا شیوه ی جدیدی از کاالیی سازی

، بلکه توامان قدرت نظ��ارتی و کن��ترلیعرضه می کنداست که نه تنها پاسخی به بحران مزمن انباشت سرمایه 

چرا که به تعب��یر شوش��انا زوبُ��ف، این. فراگیر دولت ها بر رفتار شهروندان را به طرز چشمگیری افزایش می دهد

creativeصطالح »تخریب خالق« )ا ۱2  destruction 7)کت7اب ژوزف ش7ومپیتر: »س7رمایه داری، سوسیالیس7م، وپس از انتشار 
( رواج یافت. شومپیتر این اصطالح را برای توصیف توالِی جهش های صنعتی در اقتصاد صنعتی به کار گ77رفت؛۱۹42دموکراسی« )

فرایندی که ساختار سرمایه داری را از درون متحول می سازد و پویشی منحصربه فرد به آن می دهد. اما روشن اس77ت ک77ه ردپ77ای
مانیفس7ت»خ7واه در معن7ای ع7امی ک7ه در این مفهوم )و مفهوم پردازی ژرف تر آن( را می توان در آثار مارکس )و انگلس( یافت. 

سرمایه داری بنا به م7اهیت خ7ود بی وقف7ه س7اختارهای ق7دیمی را تخ7ریب می کن7د و از دل آنآمده و به موجب آن « کمونیست
 فرآین7دهای مرتب77ط ب77ا انباش7ت وجایی ک7ه م77ارکس می کند. و خواه در نظریه ی اقتصادی مارکس، خلقساختارهای جدیدی را 

.را مفهوم پردازی می کندنابودی ثروت در اقتصاد سرمایه داری 
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مشتاق پیش بی��نی رفت��ار ت��وده ی مص��رف کنندگان- در وهله ی نخست - اقتصادی، نه فقط -سازوکار فناورانه

ش��هرونداناست، بلکه هدف نهایی آن اطمینان از نوع رفتار آنان است، که معنای دقیق ت��ر آن تع��یین  رفت��ار 

 اس��اس، می ت�وان پیش بی��نی ک��رد ک�ه توس�عه  ی بیش�ترهمیناما بر . القاء و دیکته کردن به آنهاستازطریق 

قدرت انتخ��اب و/ست که به واقع فاقد حق«موجود انسانی »سرمایه داری نظارتی مستلزم تکوین نوع تازه ای از 

هرآنچه می کنی و می اندیشی برآمده از دایره ی انتخاب ها و»است؛ هرچند پیوسته به او القاء گردد که اختیار 

بدین ترتیب، روند خودبیگانه سازی س��رمایه دارانه به س��مت مرزه��ای نه��ایی اش در«. قوه ی اختیار خود توست

  .  حرکت است

پساسرمایه داریاز فروپاشی سرمایه داری تا عصر . 5

، ک�ه به س�هم خ�ود13است«  انباش�ت انطب�اقِیالگوی»تکرار دیدیم که سرمایه داری نظارتی تازه ترین نمونه ی 

 ب��ر این باورن��د ک��هجریان اصلیبرخی اقتصاددانان . داده استتکانه ای حیات بخش به فرآیند انباشت سرمایه 

 موجب شده اند ت��ا اقتص��اد س��رمایه داری بع��د از بح��راننوظهورکاربست های اقتصادی فناوری های دیجیتالِی 

و تحق�ق مک�رر آن« ش�یوه ی انباش�ت انطب��اقی»اما آیا تکرار الگوی .  بار دیگر وارد دوره ی رونق گردد2۰۰۸

س��ازوکار و قلم��رو جدی��دی ب��رای س��لب م��الکیت و« خلق»ه می��انجی ب)ازطری��ق انکش��اف فناوری ه��ای ن��و 

، اساسا قادر است بحران مزمن انباشت سرمایه و بحران های چندگانه ی مرتب�ط ب�ا آن را به ط�ور(کاالیی سازی

نامحدود به تعویق بیاندازد؟ 

ناشی از فشارهای رقابتِی میان س��رمایه داران،در تحلیل نهایی می دانیم که پویش مستمر نوآوری های فناوارنه 

به دالیلی چن��د -- و قابل انکار نیست که ظهور فناوری های نو .  تهدید دایمِی بحران انباشت استدر سایه ی

با خلق حوزه ی جدی��د نیازه��ا و ل��ذا ح��وزه ی مص��رفی: هر بار جانی تازه به فرآیند انباشت می بخشد؛ ازجمله

capital) بخشی از سرمایه ی ثابت قدیمی نابودسازیجدید؛ با   annihilation ��)س��رمایه یو جایگزینی آن با 

یش بارآوری کار و شدت ک��ار و برای کنسرن های پیش رو؛ با افزا14انحصار فناورانهثابت جدید؛ با ایجاد اَبرسود 

 جنگ و نظ��امی گریمثلفناوری های نوظهور، سازوکارهایی « حمایتِی»کارکردهای عالوه بر ضمن اینکه ... . 

ب�ر. 15 چتر حم�ایت خ�ود دارندزیر انباشت سرمایه را تا جای ممکن همچنان همتسلیحاتی -و اقتصاد نظامی

این اساس، از نظریه ی عمومی مارکسِی بحران نمی توان یک فرمول عمومْی برای پیش بینی زمان و چگ��ونگی

 ش�یوه های انباش�ت و ی�اانض�مامیچون چنین رویک�ردی کارویژه ه�ای . فروپاشی سرمایه داری استخراج کرد

می گیرد؛ حال آنکه قوانین کلی نظریه ی بحران مارکسی، در بس��تر  باالی سرمایه داری را نادیدهانعطاف پذیرِی

ب�ا این هم�ه، .انباشت سرمایه را ش�کل می دهند« واقعی»شرایط تاریخِی مشخص عمل می کنند و شیوه هاِی 

 این َمَفرهای ت�اریخی ق�ادر نبوده ان�د جابج�اییاخیر حاکی از آن اند که مجموعسال های روندهای مشهود در 

پیش ت7ر در م7ورد تلفی7ق ارگانی7ک ص7نایع تس7لیحاتی در اقتص7اد »ملی« کانون ه7ایتحق7ق این الگ7و را  نمونه ی دیگ7ری از ۱۳
. مرور کردیمسرمایه داری 

14 Tony Smith (2000):  Technology and Capital in the Age of Lean Production - A Marxian Critique of the
"New Economy".  Sunny Press

 سازوکار مکمل دیگر برای تحقق الگوی »شیوه ی انباشت انطباقی«، آشتی طبقاتی به میانجی برقراری دولت رفاه بوده است. ۱5
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به س�مت س�ازوکارهای س�لب م�الکیت، قه�ر و اجب�ار فرااقتص�ادی، اَبراس�تثمارفزآینده ی سرمایه داری متاخر 

تا مرز رواج کار برده وار، اَبراستثمار طبیعت به رغم بحرانی  ترشدن پیام��دهای(�� super-exploitation)کارگران 

و نظایر این ها را متوق��ف، (سرمایه داری کازینویی)آن، انفصال و خودمختاری سرمایه ی مالی از تولید صنعتی 

. و یا حتی ُکند نمایند

 که استبان میتو خاطرنشان می کند، حاکی از آن است که:  چناناین وضعیت، 

گرایش نزولی نرخ سود و تأیید این گرایش با پژوهش های کاربردی درواقع مح��دودیت های ت��اریخِی ط��بیعت»
اگر نرخ سود معیاری برای س��رزندگی نظ��ام س��رمایه داری باش��د، ن��تیجه ی. تولید سرمایه داری را نشان می دهد

راه های متعددی برای سرمایه وجود دارد ت��ا ب��ر. منطقی این است که این نظام به پایان خود نزدیک شده است
بحران های گاه و بی گاه، ویژه ی شیوه ی تولید سرمایه داری اند و س��رانجام. بحران غلبه کند و دائمًا خود را بسازد

این درواقع یک وجه ویژه ی سرمایه و م��اهیت ادواری. به آن امکان می دهند تا بخشی از سودآوری را احیاء کند
ولی ماهیت گاه و بیگاهِی این بحران ها در درازمدت گرایش نزولی نرخ سود را متوق��ف. اقتصاد سرمایه داری ست

به این ترتیب، این ادعا که سرمایه برای بازسازی نرخ س�ود ظ�رفیت نامح�دودی دارد و س�رزندگی. نکرده است
خودش و لذا شیوه ی تولید سرمایه داری را شیوه ای طبیعی و پدیده ای فراتاریخی می داند با شواهد ک��اربردی رد

 16.«می شود

:هم داللت بر همین بن بست دارد« مانیفست کمونیست»همچنان که فرازی از 

» ... بورژوازی به چه وسیله ای بر بحران غلبه می کند؟ از یک سو، با ازمیان بردن جبری انبوهی از نیروهای مولد؛
از سوی دیگر، با فتح بازارهای تازه و نیز با کشیدن شیره ی بازارهای قدیمی. یع��نی ب��ا چ��ه وس��یله ای؟ ب��ه این

وسیله که بحران های همه جانبه تر و نیرومندتری را تدارک می بیند و امکانات مهار بحران را کاهش می دهد.«

ش�یوه ی انباش�ت» الگ�وی مک�رر بنابراین، در پاسخ به پرسش فوق ب�ا اطمین�ان می ت�وان گفت ک�ه کاربست

چرا ک��ه مس��تلزم پیش��روی هرچ��ه.  کران های عبورناپذیری روبروستبابرای نجات فرایند انباشت، « انطباقی

 گس��ترش نامح��دود س��لب م��الکیتمشخصا. استبیشتر سرمایه داری به سمت کران ه��ای انس��ان و ط��بیعت 

انس��ان و)، با ضرورت حفظ توامان درون دادهای بنیادی اقتصاد سرمایه داری (به منظور تداوم انباشت سرمایه)

. ناسازگار است و به دگردیسی بنیادی یا نابودِی شرایط وجودِی انسان و طبیعت می انجامد( طبیعت

ی��ا خش��م و طغی��ان( یک: در این میان، این کشاکش آنتاگونیستی می توان��د س��ه سمت وس��وی ممکن بیاید

ی�ا( دو آن طومار حی�ات انس�ان و س�رمایه داری را در هم می پیچ��د؛ در پِیطبیعت شیرازه ی تمدن بشری و 

انسان ها در امتداد روند تاسف بارِ کنونی، به تبعیت انفعالِی از ق��درت فزآین��ده ی تعیین کنن��دگی فناوری ه��ای

سرمایه دارانه تن   می دهند؛ و لذا با انفعال در برابر س��لب م��الکیت از داش��ته های منحص��ربه فرد انس��انی خ��ود،

کمینه های خودمختاری و حیات جمعی انس��انی را از دس�ت می دهن��د و ب�ه مرزه��ای نه�ایی ازخودبیگ��انگی

16 Esteban  E.  Maito (2018):  World In Crisis:  A Global  Analysis  of  Marx’s  Profitability,  Edited  by:  G.
Carchedi & M. Roberts, chapter 4. 

«.مارکس و نظریه ی بحران: »مایکل رابرتز:  نقل قول برگرفته از

۱۰

https://pecritique.com/2018/08/11/%D9%85%D8%A7%D8%B1%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%85%D8%A7%DB%8C%DA%A9%D9%84-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B1%D8%AA%D8%B2-%D8%AA%D8%B1/


با خوش بی��نی قاب��ل« گذار پساسرمایه دارانه»این گزینه ی محتملی ست که سکین در رویکردش به )می رسند 

یا اینکه تداوم رون�دهای س�لب م�الکیت از انس�ان و ط�بیعت و تش�دید( سه؛ و (درکی بر آن چشم می بندند

 فرآین��دی ک��ه زاین��ده ی س��وژ ه های جمعی مب��ارزات؛بحران های برآمده از آنها فرآیندی انقالبی خلق می کند

در هر سه حالت، با فروپاشی سرمایه داری مواجه خواهیم. آنتاگونیستی علیه بنیادهای نظم سرمایه داری باشد

 خ��واهیمروبرودر دو حالت نخست، با بربریت پساسرمایه دارانه . شد که نشانه های آن هر دم آشکارتر می شوند

اما همان طور ک�ه رزا لوکزامب��ورگ ب�ا فراس�تی ناهنگ��ام و.  و در حالت سوم، با فرآیند زایش سوسیالیسم؛بود

نظیر خاطرنشان کرد، هیچ سازوکار تاریخی غایت گرایانه ای دس��ت اندکار تحق��ق یکی از این دو چش��م اندازکم 

بلکه تنها، کنش آگاهانه ی جمعی انسان های ستمدیده می توان��د مس��یر سوسیالیس��تی را. مخالف نخواهد بود

در روند ناگزیر فروپاشی سرمایه داری، تنها همین مسیر سوسیالیس��تی می توان��د انس��ان ها و ط��بیعِت. بگشاید

.دهد به ُمغاک بربریِت پساسرمایه دارانه نجات سقوطزنده را از 

   

14۰1 فروردینا. ح. - 
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