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 استرالیا

حال،  نیبا ا. تشخیص داده اندشدن را  یبه نام جهان یدار هیدر سرما یفیک یرییتغ ست،یاز محققان مارکس یاریبس: چکیده

گرفته مورد مطالعه قرار ن یآن به خوب یو فرهنگ یو روابط اجتماع یدار هیمرحله از سرما نیا یاقتصاد زیربنای نیارتباط ب

 یاجتماع یو جنبش ها یمعاصر جهان یدار هیسرما یاقتصاد زیربنای نیب 2سنتتیکای دهد که رابطه  یمقاله نشان م نیا. است

 ،ینژاد یها تیو اقل بارگی همجنس طرفداران یعنی) یکمان نیاتحاد شناخته شده به عنوان انقالب رنگ کیتحت  دیجد یو فرهنگ

 ایو  ،گریکدیجدا از  یو فرهنگ یاجتماع یجنبش ها لیو تحل هیتجز یمقاله به جا نیدر ا. وجود دارد( رهیها و غ ستینیفم

 .داده شده انددر تعامالت متقابل نشان  نهایجدا از اقتصاد و تجارت، همه امطالعه این حوزه ها 

 مقدمه .1
 نیا. است یدار هیمرحله توسعه در سرما نیاشاره به آخر" یساز یجهان"اصطالح . میکن یم یشدن زندگ یما در عصر جهان

 یا نهیدهد، که هر کدام ممکن است به عنوان زم یجامعه و فرهنگ نشان م است،یرا در اقتصاد، س یفعل تیوضع اصطالح

 ازیشدن، ما ن یدرک جهان یبرا ن،یبنابرا. رندیگ یشدن قرار م یجهان ریتأثتحت  یظاهر شوند، اما همگ یجداگانه از علوم انسان

 نیاز ا کیتواند هر  ینقطه شروع ما، م. میدار حوزه ها گرید دیچهار حوزه و شا نیاز ا کیآن بر حداقل هر  ریبه درک تاث

 گرید حوزه وارد سه دیبا ناچار تی، در نهایفرهنگ یا یاجتماع ،یاسیس ،یها، چه در ابتدا اقتصاد لیهمه تحل. ها باشد حوزه

ما  ،است دفعلی موجو یمهم و غن مطالعات که در یگسترده ا راثیاز م بهره گیری یاما، برا. ارائه دهندکامل  یریتصو شوند تا

و  یاجتماع ،یاسیما به ابعاد س یاقتصاد نشیب یامدهایپ د،ید میهمانطور که خواه. کرد میسفر خود را از اقتصاد آغاز خواه

شکل  کیستماتیحلقه س کی ب،یترت نیبه ا  .گردندیاقتصاد بازم حوزه به ها مجددابازخورهای اینو  ،گسترش می یابد یفرهنگ

 .مطالعه ما است یحوزه ها نیب یکیالکتید یوابستگ و نشان دهنده نظام مند یچرخه ا نیکه چن دید میخواه نیما همچن. می گیرد

 سه دپارتمان اقتصادی .2
جامعه  برای مطالعهمدل ساده  کیشود، از  یم دهینام" هیسرما"عنوان کارل مارکس در جلد دوم از کار مشهور خود که تحت 

 میتقس یبه دو بخش اقتصاد طبقههر دو . و کارگران اندار هیسرما: شامل دو طبقه استمدل  نیا. کند یاستفاده م یدار هیسرما

 : شوند یم

 دییتول هایابزار کننده دیتول: اول دپارتمان

  یمصرف کاالهای کننده دیولت: دوم دپارتمان

که  ییاز آنجا[. 1] توسط اقتصاد ایجاد می شود را مطالعه کردکه  کل یجذب ارزش اضاف ندیفرآ ،مدل با استفاده از این مارکس

یعنی ارزش مبادله که قیاس )شوند  ید و مبادله منرس یبه فروش م ارزششان معادلفرض را مطرح کرد که همه کاالها  نیاو ا

فرض را  نیقرار گرفت که ا چالشمورد  یگرانیاو بعدا توسط د لی، تحل(ارزش استفاده که قیاس ناپذیر استپذیر است، و نه 

چالش  نیا ایآ نکهیافارغ از و  وارد شده انداو  یها یریگ جهیچالش ها به نت نیحال، ا نیبا ا. غیر قابل پذیرش می دانستنداساسا 

 .است دیتول یروابط اجتماع یساز ریتصو یروش قدرتمند برا کیهمچنان  دتصامدل مارکس از اق م،یکن یرد م ایها را قبول 

. سریع شوروی طرح ریزی شد سازی یبرنامه صنعت و بر مبنای آنبود  یشورو یاقتصاد یزیبرنامه رپایه و اساس مدل  نیا

با . در رکود فروکش کرد تیو در طول زمان در نها افتیادامه  داریشروع شد، با رشد نسبتا پا باالبا سرعت  یتوسعه شورو

مارکس مورد بحث  هیروبرو شد که در جلد سوم سرما یگریبا مشکل د افتهیتوسعه  یبازار آزاد کشورها یدار هیحال، سرما نیا

 .قرار گرفت

. از تقاضا پیشی میگیردعرضه بطور مداوم بازار آزاد ،  یدار هیسرما ستمیس کیبه طور خالصه، مارکس استدالل کرد که در 

این مطلب  .به دلیل تضادهای موجود در حوزه توزیع، توان مصرف عمومی از قدرت تولید عقب می ماند ،یبهره ور شیبا افزا

 .منجر به اضافه تولید غیر قابل فروش می شود و چرخه بازیابی سرمایه را ناتمام می گذارد
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و  هیمورد تجز نایکور انوسیتوسط " بازار آزاد یسرمایه دار"و  ه در شورویمورد استفاد "تیسیالیسوسبازار  " تفاوت میان

 یزیبه علت اشتباهات برنامه ر یستیمزمن در کل بلوک کمون و قحطی های استدالل که کمبود هابا این . قرار گرفت لیتحل

محدود به " یستیالیسوس یکند که اقتصادها یشده است، او خاطر نشان م جادیا یذات اتیکستمیس یبلکه به علت نقص ها ،بودهن

 [3. ]هستند" 4تقاضا محدود به" یدار هیسرما یاقتصادها کهی، در حالهستند" 3منابع

 شده یزیبازار آزاد به اقتصاد کنترل شده و برنامه ر رییتغ نیو همچنارائه کرد مارکس  دپارتمان کهبا استفاده از مدل دو 

بهره . سرعت رشد آن به مرور زمان پایین می آمد که بودفارغ از فراز و فرود  یاقتصاد یجاداقادر به  یشورو ستمی، سمرکزی

همانطور که مارکس اظهار داشت، . غرب نبود یه داریقادر به رقابت با اقتصاد سرما تیاقتصاد در نها نیا تولید در یور

تواند به  ینم گریمصرف د بیترت نیبه ا ودهد  شیخود را افزا یدارد به طور مداوم بهره ور لیبازار آزاد تما یدار هیسرما

 یبازار آزاد، گسترش تقاضا یدار هیاسرم یمشکل اصل ،لذا. افتد یم یو افسردگ یبه رکود اقتصاد نیبنابراو برسد،  تولید یپا

 .را جذب کند (اضافه تولید) یمازاد اقتصاداینکه چگونه آن است و  موثر در

 [:4]ندگسترش داد دپارتمان سومف، مدل مارکس را با افزودن داباران و مگ ،یزیسوئ

 .یجذب مازاد اقتصاد: سوم دپارتمان

 یدار هیسرمااداره  وهینسبت به ش یشتریب نشیمورد استفاده قرار گرفت تا ب گرانیو د نیام میرتوسط س نیمدل همچن نیا

مبالغ هنگفت مازاد  قیاست که از طر یدار هیسرما افتهی سعهتو یشورهاسوم شامل تمام مؤسسات ک دپارتمان. بدست آیدمعاصر 

 :موسسات عبارتند از نیا. شوند یم هیتغذ این کشورها یاقتصاد

 بازاریابیو  اتغیفروش، تبل یها نهیهز ،ییمصرف گرا 

 یتیو امن ینظام مجتمع 

 یها و سرگرم رسانه 

 دولت رفاه ینهادها 

 5فایر، که به عنوان بخش طبقات رانت خواررا بر دپارتمان سوم متقابل  ریخود را گسترش دادند تا تاث لیتحل این محققان بعدها

جذب  چگونگی حیتشر یسوم در ابتدا برا دپارتمانمفهوم . در بر گیردشود،  یشناخته م( و امالک و مستغالت مهیب ،یبخش مال)

 یستیالیامپر رانتبا افزودن تالش کرد تا  نیام ریسم. ارائه شد یدار هیسرما یافته مراکز توسعه محدوده ملیدر  اقتصادی مازاد

کشورهای ارزش افزوده از  انتقال بر امین نیبنابرا .گسترش دهد یجهان یدار هیسرماحوزه  ، این مفهوم را بهسوم دپارتمانبه 

مفر بسیار مهم دیگری برای جذب مازاد اقتصادی وجود،  نیبا ا[ 5. ]کند یم دیتاک یدار هیسرماتوسعه یافته به مراکز  جهان سوم

 .کشورها توسعه یافته سرمایه داری وجود دارد که مورد توجه مارکس هم قرار گرفته بود

 سرمایه داری جهانی .3
بر آن  یکه مبتن یدیتول وهیآن، و ش یاست، حداقل در چارچوب اساس یاستقرار بازار جهان ییجامعه بورژوا یخیتار فهیوظ"

و ژاپن انجام  نیچ مهیو با ضم ایو استرال ایفرنیامر با استعمار کال نیرسد که ا یاست، به نظر م گردکه جهان  ییآنجا از. است

خواهد بود؛  یستیالیسوس دفعتا  آن  ماهیتالوقوع است و  بیقر اروپا انقالب در قاره: ن استیما مسئله دشوار ا یبرا. شده است

گوشه  نیدر اانقالب لزوما ، آیا هنوز در حال ظهور است ییبزرگتر توسعه جامعه بورژوا اریبس ۀنیزم کیدر  از آنجا که

 [6] "سرکوب نخواهد شد؟کوچک از جهان 

بعدها، . رده استتکامل سرمایه داری فکر می ک برتاثیر توسعه نامتقارن باره روشن است که مارکس در سطور باال با نظر به

از جمله مهمترین و تاثیر گذارترین آنها،  .کردند رائهبرای مطالعه و توضیح همان مشاهدات ادیگران نظریه های مختلفی را 

 .[7] تاین و نظریه سیستم جهانی وی بودشامانوئل والر

و به  ابدی یشکل م رییتغ یدار هیمراکز سرما هیو سا ریتحت تاث افتهیتوسعه ن ینواح یاستدالل کرد که ساختار اقتصاد نیوالرشتا

که از مراکز  یصادرات مواد خام در عوض محصوالت صنعت به جوامع توسعه نیافته را وشده  یوابستگ علت منجر به نیهم

 .می شوند مجبور می نمایدوارد  یدار هیسرما

خاطر  یعلو. است را ارائه دادکمتر شناخته شده  که گریمهم د هینظر کی، یپاکستان ستیمارکس جامعه شناس ،یحمزه علو

و در  ییمنافع آنها به همگرا نیبنابرا ابند،ی یبه صورت متقارن توسعه م یدار هیدر مراکز سرما ینشان کرد که طبقات اجتماع

به طور  پیرامونی یدار هیسرما جوامعدر  یبرعکس، طبقات اجتماع. مدانجا یم کیدموکرات یجوامع مدن استقرار جهینت
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 یدار هیمراکز سرما ریو تحت تأث افتهیاز بخش ها از جامعه به شدت توسعه  یکه برخ یدر حال یعنی ابند،ی ینامتقارن توسعه م

شود که  ینامتقارن باعث م تیوضع نیا. است ولگروه ا هیعل منافع آنها در تضادو  افتهیآن توسعه ن گرید یقرار دارند، بخش ها

 [8. ]می شوند داریناپا این کشورها حاکم بر یاسیس ینظام هانتیجتا  واگرا شوند و یطبقات اجتماع

 توسعه نامتقارن و امپریالیسم .4
و  نایهمانطور که توسط مارکس اشاره شده و توسط کور. میدار یجهانابعاد  در یدار هینسبتا روشن از سرما یریاکنون تصو

 ،یو رکود اقتصاد یکاریب جادیبدون ا ن،یبنابرا. بازار آزاد محدود به تقاضا است یشده است، سرمایه دار دییتاهم  گرانید

را به همراه خواهد  یاسیس یجد یامدهایپ د،یمدت و شد یطوالن رکودو  یکاریب. نقطه خاص رشد کند کیفراتر از  تواندینم

 نیبرطرف کردن ا یدو روش عمده برا نیحال، ا نیبا ا. خواهد شد لیتبد یدار هیسرما نظام تیموجود ی علیهداشت و به چالش

 :مشکل وجود دارد

 دپارتمان سوم و جذب مازاد اقتصادی 

 "که در آن جوامع پیرامونی فراهم کننده تقاضای موثر برای رشد صنایع مراکز سرمایه داری هستند" بازار جهانی 

 وو ن ییاستعمارگرا یها هیدوم توسط نظر حوزهدرک ما از . وجود دارد یهمبستگنوعی  دو حوزه نیا نیکه ب دید میخواه

 مرکانتیلیسم را در دوران یاستعمارگر جرقه آغاز هیبه مواد اول یتجارت و دسترس کهیدر حال. شده است تر یغن استعمارگرایی

 :بر جا گذاردداد و دو اثر مهم  رییر توسعه در مستعمرات را تغیمس یی، استعمارگرازد

 بودند گرمراکز استعمار یصنعت هیکه مکمل پا فراهم کرد  را در مستعمرات یعیآن صنا عیتوسعه سرزمینه  استعمار .

 .رهیمواد خام، حمل و نقل و غ ریمعدن، استخراج نفت و سا صنایع به عنوان مثال

 یرقابت م گرمراکز استعمار یصنعت هیبود که با پا اتمستعمر یاجتماع یو بخش ها عیصنا ریمانع توسعه سا استعمار 

 .کردند

توسعه کم "به نام  نیهمچنکه توسعه نامتقارن،  نیا. است یمشاهده شده توسط حمزه علو یاجتماع واگرایی یاصل لیدل نیا

که  یدارد، در حال یصنعت شرفتهیبه مصرف محصوالت پ ازیشود که جامعه ن یم یتی، منجر به وضعخوانده شده است "یافتگی

به . است یدار هیشده در مراکز سرما مشاهدهمعکوس مشکل  نیا. ستیمحصوالت نآن خود قادر به عرضه  یدیتول تیظرف

کاربرد  یدار هیسرما شرفتهیتنها در مورد مراکز پ ارائه داد، یدار هیاز سرما ورنایک که" محدود به تقاضا" مدل گر،یعبارت د

مع بلوک جوا با مشکالتاساسا  ریشه محدودیتهای این جوامعمحدود به منابع هستند، هرچند  شهیهم افتهیتوسعه ن یحوزه ها. دارد

 .تفاوت دارد یستیالیسوس

 تقاضایو  کردند، مشاهدهخطان وی  و همسوئیزی که  یدار هیسرما شرفتهیمراکز پ در بیش از توان مصرف دیتول ظرفیت

یک از . سکه هستند کی رویدو  دیگران مشاهده کردند،و  نیتاشوالر که افتهیتوسعه ن یکشورها بیش از توان تولید درمصرف 

نامحدود دارد، اما  تیخود به ظرف تولید یبهره ور شیفزابه ا لیهمانطور که توسط مارکس مشاهده شده، تما ،یدار هیسرما ،سو

مصرف خود را  بازارکند که  یتالش م ن،یبنابرا. شود یم یدیمستمر آن در جامعه تول شرفتیمانع پ ع،یتوز یستیآنتاگون طیشرا

مصرف  به که پیرامونیجوامع  گر،ید یاز سو. گسترش دهد افته،یمناطق توسعه ن یعنی ،یخارج یبا به دست آوردن بازارها

قادر به رقابت  سرمایه داری عادت کرده اند، شرفتهیمراکز پ پذیرفته شده یرواناز نظر  و ارزان ترباال، نسبتا  تیفیبا ک یهابرند

 .مجال توسعه نمی یابندآنها  عیو صنا صنعتی نبوده

، نقش گسترش بازار مصرف صنایع مستقر در جوامع مرکزی سرمایه داری را بازی می کنند پیرامونی جوامعکه  ییاز آنجا

کنترل  جوامع پیرامونیمطمئنا، از آنجا که . را حفظ کنند یستیهمز نیکنند تا ا یبه شدت تالش م یاسیو س یاجتماع یروهاین

جوامع در  زین( یاسیس جهیو در نت) یاجتماع یروهاین ،ندارندتفع می شود را در اختیار که از مصرف آنها من یمجتمع صنعت

 روهاین نیاوقات ا یهستند، گاه ییکه عمدتا روستا یدر جوامع. جایگاه پیرامونی خود را نمی پذیرندوجود دارند که  پیرامونی

ملی است و زمینه  یب صنعتانقال کی تبدیل شوند که خواستارجهت جدا شدن از مراکز استعمار  یجنبش مردم کیتوانند به  یم

 کیکه  یهنگاماما،  .رقم می زند(بورژوازی ملی کنترل شده کی جادیا ای یستیالیسوس ستمیس کی قیاز طر ای) رامتقارن  توسعه

 به شیوه دموکراتیک یمل توسعه متقارن، ادغام کند یدار هیاقتصاد مراکز سرما درخود را به طور کامل  افتهیجامعه توسعه ن

 .شود یم رممکنیغ

، به (شود ینامیده م" یساز یجهان" ا تساهلبکه در جوامع توسعه نیافته  ) یاقتصاد مراكز سرمایه دار دربنابراین، ادغام 

 تیو ماه یواقع یمعنا نیا. پیرامونی یبر نواح متروپلهژمونیک قدرت  تسلطنفوذ سیاسي و  اهرمی بدل می شود برای

 .معاصر است یدار هیدر سرما سمیالیامپر

 نفوذبه طور فعال قدرت  کالنشهرهابا کالنشهرهاي سرمایه داري، این  مستمربه ادغام  پیرامونیعالوه بر تمایل طبیعي جوامع 

پدیده را ما این  من بعد) درجهت رهایی از برتری خود به کار می گیرندخود را براي جلوگیري و غلبه بر هر گونه تالش 



 م،یمشاهده کرد نجایهمانطور که در ا. شود یانجام م یو دموکراس یدآزادفاع از  ا عنواناغلب ب کار نیا(. امپریالیسم میخوانیم

 درکقابل  یو آزاد یارجاعات به دموکراس نیا ، سلطه متروپل نسبت به یرامونیدر جوامع پ و اقبال عمومی تیمحبوببه دلیل 

بی اساس بودن  یخیشواهد متعدد تار بنابرو  بوده بندهیاغلب فر عمومی شرفتیو پ آسایشرفاه،  یحال، وعده ها نیبا ا. هستند

 پیرامونی،جوامع اقتصادی و اجتماعی  طیشرا. به نفع سلطه متروپول است نییرو به پا چیوجود، مارپ نیبا ا. است دهثابت شآنها 

 ،یستیالیسلطه امپربه جای  یافکار عموماما شود،  ی، همچنان بدتر ممتروپل یادغام مداوم آنها در سلطه اقتصاد جهیدر نت

نمونه از  کی ونانی. متروپل می شونددر اقتصاد  شتریخواستار ادغام ب جهیو در نت ،گناهکار تشخیص می دهند را  یمقامات محل

 تیکثراز سوی دیگر ادادند،  یرا یاقتصاد اضتیر یها استیدادن به س انیپا یمردم برا تیکه اکثر یدر حال. روند است نیا

 وسطشده ت لیتحم یپول نامنعطف یها استیبا توجه به س ن،یبنابرا .بودنداروپا  هیاتحاد همچنین خواهان باقی ماندن یونان در

 .باقی نمی ماند یاقتصاد اضتیر یها استیجز ادامه س یا نهیگز چیاروپا، ه هیاتحاد

 هیسرما ستمیکه س درک این مطلب ضروری استتر،  قیدقمشاهده تصویری  یبرا. ستیمعاصر ن سمیالیداستان امپرکل  نیا

 کلیهمانطور که توسط ما. قرار گرفته استمتحده  االتیا ساختاری سلسله مراتبی دارد که در راس آن معاصر یجهان یدار

 ریمقادمنجر به سرازیر شدن و  دیآ یم دستبه  یتسلط پول قیمتحده از طر االتیا سمیالیامپرابرداده شده است،  حیهادسون توض

به طور  رانت نیا[ 9. ]دارد انیمتحده جر االتینقاط جهان به اقتصاد ا ریاز سا می شود که یستیالیامپر رانت هنگفتی به صورت

در ابعادی غول آسا  دپارتمان سوم در ایاالت متحده ینهادها باعث می شود لذاشود،  یسوم جذب م دپارتمانعناصر  درعمده 

معاصر  سمیالیامپر یاصل کالنشهرو از آن به عنوان  بگسترندمتحده را در سراسر جهان  االتیا یبتوانند هژمون کنند ورشد 

 .ندیمحافظت نما

 :شود یم اعمال یسه راه اصل از طریق یستیالیقدرت امپر

 یبا استفاده از رسانه ها و سرگرم اقناع افکار عمومی: قدرت نرم 

 یالملل نیو ب یموسسات مال قیاز طر یاسیو س یقانون یها میتحر: قدرت سرد 

 یبه نفع قدرت ها کیمعادالت ژئواستراتژ رییتغ ایمخالفان و  سرکوب یبرا ینظام یروین استفاده از: قدرت سخت 

 یستیالیامپر

 ،زمینه سازبه عنوان همچنین  نهیگز نیاول. هستند دپارتمان سومموسسات  مشمول موردسه  هرهمانطور که مشخص است، 

 قیاز طر) یو سوم( یمال تیحما قیاز طر) یکه دوم یدر حال. شود یدوم و سوم استفاده م یها نهیگز امیو ح کننده لیتکم

 که از بدل می شود یتمدن جهانجلوه  نیتر فیو ظر ترین یعال به نهیگز نیاول ،کمک می کنند اول نهیبه گز( یاثرات روان

 .سر بر آورده است معاصرجهانی  یدار هیسرما درون

، بیشتر جامعه کی تولید مازاد هرچه. شکل گرفته اند یمازاد اقتصاد به برکت وجود شهیهم بشر خیتمام تمدن ها در طول تار

 نمادهایمتحده، همه آثار و  االتیو ا یشورو ییفضا یبرنامه هاگرفته تا از اهرام مصر . تر است دهیچیپآن هم تمدن  ماهیت

ان به کارگر تیجمع برفراز وسیع ستمیاکوس پدید آمدن یک. برخوردار بوده اند عظیمی یمازاد اقتصاد که از یی هستندتمدن ها

" شدن یجهان"متحده،  االتیا سمیالیامپر یدر تمدن معاصر تحت رهبر پدیده منحصر به فرد. ستین یدیجد هیچ عنوان پدیده

 یها یامپراتور ،خیتار. است متعدد گسترده شده یقاره ها پهنه درقلمرو آن که  نیستآن  یشدن تنها به معنا یجهان نیا. است

 یجهان" وجه التمایز. ایرانو  یروم، مغول، مقدون یمانند امپراتوری را هم به یاد دارد که چنین خصوصیتی داشتند، تر یمیقد

عامل بروز خصایص  خصیصه نیا د،ید میهمانطور که خواه. است هاانسان تیجمع جابجایی یآن برا میعظ ییتوانا همانا" یساز

 .ساخته اندمقاوم تر  طلبانه را در برابر مبارزات استقالل آنکه  است" سازی یجهان" دیگری در

 مهاجرت .5
که در  افتهیتوسعه  شق کی: شود یم شقدو شکل گیری منجر به  یدار هیتوسعه نامتقارن در سرما م،یهمانطور که مشاهده کرد

 نیابه . پیشی می گیرداز عرضه  شهیکه تقاضا هم افتهیتوسعه ن شق یگریو د ،رود یاز تقاضا فراتر م شهیهم عرضهآن 

 افتهین سعهتو شقصادرات به  ازمندیگسترده ن یکاریاز ب یریخود و جلوگ یجذب مازاد اقتصاد یبرا افتهیتوسعه  شق ب،یترت

با از . دارد مزمن یاز کمبود و قحط یریجلوگ یبرا افتهیتوسعه  شقبه واردات از  ازین افتهیتوسعه ن شقکه  یاست، در حال

ممکن است به نظر برسد  ،یبه طور سطح. مواجه خواهند شد یاسیس یجد یبا واکنشهاشق دو یک از ، هر دست دادن دیگری

 یم مردودگزاره را  نیا دپارتمان سوموجود  لیکن. در آن برتری ندارد نیاز طرف کی چیمتقابل است که ه یوابستگ کی نیکه ا

 .نماید

از حد  شیب یجذب هر گونه مازاد اقتصاد یبرا نیگزیسوم را به عنوان جا دپارتمان یتوانند نهادها یم افتهیتوسعه  یکشورها

 افتهیتوسعه  شق یبرا تیمز کیبه عنوان  لیامکان به دو دل نیا. استفاده کنند یاقتصاد یجد رکوداز  یریجلوگ یبرا ازیمورد ن

 :کند یعمل م



 تداوم فعالیتهای اقتصادی  یبراکافی  ی موثررا جذب کنند و تقاضا یتوانند مازاد اقتصاد یسوم م دپارتمان نهادهای

 .نشان داده شده است[ 11[ ]11] نیک ویتوسط است رایو اخ نزیتوسط ک مطلب نیا. ایجاد کنند

 استفاده شوند افتهیتوسعه ن یکشور هاو به انقیاد کشیدن  مقاومت برای سرکوبی توانند  یسوم م دپارتمان نهادهای .

که همه آنها  صورت پذیردسخت  ایقدرت نرم، سرد  با استفاده ازتواند  یمامر  نیهمانطور که در باال نشان داده شد، ا

 .شود یم نیتام یمازاد اقتصاد قیاز طر

از استقالل  یآنها برا اتمبارز ن،یبنابرا. سالح ها را در زرادخانه خود ندارند نیاز ا کی چیه افتهیتوسعه ن یدر مقابل، کشورها

نشده ادغام  یبه طور کامل در اقتصاد جهان اکثریت جمعیت آنهاافتد که  یاتفاق م یتنها در صورت ،یمردم طریق جنبش های

 تاکثریکه  رخ داد یدر مرحله ا توده ایانقالب  ،هر دودر که  پدیده هستند نیاز ا ییانمونه ه نیو چ هیروس یانقالبها. باشند

 ی واستبدادحکومت  کی قیاز طر گرید نهیصورت تنها گز نیا ریدر غ. و خودکفا بودند ییروستا تشانیجمعقریب به اتفاق 

گمرکی،  یاهتعرفه  موانعی از قبیلاعمال  قیاز طر فعالیتهای تجاری نموده و کنترلاقدام به  ا قاطعیتاست که ب کیردموکراتیغ

 یاستبداد نیچن. و غیره نفوذ و سلطه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی کالنشهرهای سرمایه داری را خنثی کند هیسرما فرارکنترل 

 مدنی یمقاومت هاهمراه با حال  نیدر ع که بر خواهد انگیخت یدفاع از دموکراس عنوان اب را افتهیتوسعه  شقبالفاصله واکنش 

 یخشم مردم م وجبشوند، و م یمستبد به شدت مستعد فساد م ینهادها ن،یعالوه بر ا. خواهد بود زین یمردم محل سوی از

 ای مخملیبه انقالب کار این جوامع  تها و مقاومتهای مدنی مهر تاییدی بر مداخله جویی امپریالیستی زده و نهایتامخالف. گردند

 .ودش یم ختم یدخالت نظام قیاز طر میرژ رییتغ

به  نیا. ستندیخودکامه ن یمحبوب تر از نسخه ها معموال پیرامونیدر جوامع  کیو دموکرات برالینول یوجود، دولت ها نیبا ا

واگرا هستند، امکان  یرامونیجوامع پ یکه طبقات اجتماع ییاز آنجا. است یمشاهده شده توسط حمزه علو شیخاطر همان گرا

 یعیبه طور طب هاکشور نیا و سیاسی در وضعیت متزلزل اجتماعی. وجود ندارد امعجو نیو کارآمد در ا داریپا یدموکراس جادیا

. است یدار هیسرما ناحیه کالنشهرهایعمدتا از  این حمایتها. اتکا کنند یملراف یها تیکند تا به حما یدولت ها را متقاعد م

 نیاز ا یینمونه ها کیپاکستان و مکز. نیستند استبدادیدموکراتیک تر از دولت هاي  نهایتا پیرامونیبنابراین، دموکراسي هاي 

 .هستند نکته همین برپایهعمدتا  ینواستعمار یها هینظر. هستند دولتهاگروه از 

 گر،ید یو از سو دربر داردرا  یو اجتماع یاسیس یثبات یضرورتا ب ،موقعیت پیرامونیادامه و حفظ  سو کیاز  کهییاز آنجا

 یو مطلوب برا قبولبه حالت م یرامونیجوامع پ یثبات یب نیاست، بنابرا متروپلثبات جوامع  یبرا یاصل اتیاز ضرور یکی

 ملی گرایانهاحساسات  جادیمانع ا رامونیواگرا در جوامع پ یساختار اجتماع ن،یا رعالوه ب. شود  یم لیتبد یجهان یدار هیسرما

که اغلب با آنچه  دیجد تیهو کیوجود داشته باشند، به نفع قبل اگر از  ایو  رندیگ یشکل نم ای یمعتبر مل یها تیهو. شود یم

Thorstein Veblen " البته این مصرف عمدتا محدود به کاالها و برندهای . نامید رها می شوند [11" ]متظاهرانهمصرف

باشد،  ریامکان پذ یدولت ازاتیها و امت ارانهی قیاگر از طر ای ست،ین ریامکان پذ ای هیانباشت سرما ط،یشرا نیدر ا. متروپل است

 .دوجود دار یشتریب "پرستیژ"که ثبات و  ییجایعنی شود،  یم منتقل متروپلبه مراکز  تیانباشته در نها هیسرما

 :شده است لیاز دو گروه تشکمهاجران  یاصل انیحال، جر نیدهد، با ا یم لیمهاجران را تشک گروه از کی هیسرما فرار

  (فرار مغزها)کارگران ماهر 

 پناهندگان 

عمدتا به دلیل انگیزه های سلبی مهاجرت می ، اما پناهندگان شامل موارد سلبی و ایجابی استهر دو گروه انگیزه های مهاجرت 

است که از این جوامع به ایجادگر جریانی دایمی از انسانهایی  ،پیرامونیجوامع  یذات یثبات یب م،یهمانطور که مشاهده کرد. کنند

 یمداخله نظام لیبه دل ای، یداخل یاسیو س یاجتماع یها یاز ناآرام یتواند ناش یامر م نیا. ه می شوندپناهند جوامع کالنشهر

 یدر طول دوره ها یحت اخیر حال، گروه نیدهند؛ با ا شیافزا زیکارگران ماهر را نخروج توانند  یم لیدال نیهم. باشد یخارج

 .دارندمهاجرت تمایل بیشتری برای  زیو صلح ن ینسبثبات 

 :باشند یم ریز شامل مواردماهر عمدتا  انکارگر تمهاجر یبرا سلبیعوامل 

 مبدا در کشور یکاریب 

  دستمزد نییپا اریبسسطح  ایو  ریتاخبا پرداخت 

  یرشد حرفه ا نامطلوب برایچشم انداز 

 فرسوده ای ناکافی یها رساختیز 

  خدمات دولت رفاهعدم وجود یا ناکارآمدی 

  عدم پیشرفتاحساس رکود و 

 :این موارد است عمدتا شامل ایجابی عوامل



 چشم انداز بهتر بازار کار 

 منظم و دستمزد نسبتا باالتر یپرداخت ها 

 فراهم می کندرا  دیجد یمهارت ها امکان فراگیری که دسترسی بیشتر به صنایع پیشرفته 

 بهتر هایرساختیز 

 خدمات بهتر دولت رفاه 

 خودمبدا  کشورو  یجامعه قوم تعامل بادر  ژهیبه و ،یاجتماع شرفتیاعتبار و پ احساس 

مهاجران  نیا. کند یحفظ م کالنشهرهابه  پیرامونیمداوم مهاجران را از جوامع  انیشده، جر یجهان یدار هیسرما ن،یبنابرا

اخراج و محاکمه  به راحتی توانند یم سازمشکل  افرادند و تر افتهیو انضباط  تر عیمط اریبس جمعیت محلیعموما نسبت به 

طبقه  یریشکل گ یاصل لیمهاجران، دلورود  انیو جر عیدر واقع، منبع وس. یبوم مساله دارساده تر از عناصر  اریشوند، بس

 .استشناخته شده  6«یکاریاتپر» ی است که با نامدیجد یاجتماع

سه  نیو ا) جوامع متروپل عمل می کنند طبقه کارگر در جهت تضعیف ونیو اتوماس یکه سه گانه مهاجرت، برون سپار یدر حال

کالنشهر  یبوم تیجمع یکاری، نرخ ب(تاثیر را دارند ینشتریمتحده، ب االتیا یعنیمعاصر،  سمیالیامپر راس سلسله مراتبدر 

سه عنصر به  نیهمه ا. فراتر رودنقطه خاص  کیاز  یاسیس یجد یامدهایبدون پتواند  یهنوز هم نم( کایآمر یعنی) اصلی

 .داشته باشد ی با اثر معکوس وجودزمیمکان دیبا نیکنند؛ بنابرا یکمک م یکاریب شیافزا

 یحت. شده است قلع و قمعروند  نیکارشان در ا یرویشدن قرار گرفته اند و ن یجهان ریمتحده تحت تأث االتیبزرگ ا عیهمه صنا

 یکاریشغل و کنترل ب جادیا نهیتوانند در زم یمتحده حفظ کرده اند، نم االتیخود را در خاک ا کارخانه هایکه هنوز  یعیصنا

 یتوانند به راحت یم ایمنتقل کنند،  اهایدرآنسوی خود را به  هر لحظه امکان دارد کارخانجاتباشند، چرا که  گزینه های مطمئنی

و  یقانون یها نیتضم. است ینظام ایعتنها استثناء بزرگ صن. نیستند ییکایشهروندان آمرهنوز که را استخدام کنند  یمهاجران

 یمتحده اداره م االتیاتوسط شهروندان  یعمدتا به طور انحصار ینظام ایعدهد صن یم نانیوجود دارد که اطم یمل تیامن

 ینظاممتورم بودجه . است یصنعت-یمتحده در مجتمع نظام االتیهر دولت ا یبرا یگذار هیراه سرما نیامن تر ن،یبنابرا. دنشو

ابزار موثرترین  در واقعبلکه . نه تنها مفری برای هدر دادن منابع دپارتمان سوم است، و نه سربار اقتصاد آمریکا متحده االتیا

 اتآمریکا در تولید یصنعت ی شدن قدرتبنابراین، روند بلندمدت، تخصص. برای کنترل بیکاری است آمریکادولت  رسدست رد

برای اعمال قدرت ارتش آمریکا را حفظ مي کند، بدین ترتیب آمریکا را قادر مي سازد که از آن  ینظامي و امنیتي است که برتر

شهروندان که ، است محافظت کندنظامي آمریکا گیری قدرت عامل جهاني که  نظامو از  ،استفاده کندعلیه جوامع پیرامونی 

 .الخو  مشغول به کار نگه می داردمتحده را  االتیا

کامال . را خنثی نمی کند ونیاتوماس ری، اما تاثرا خنثی کند یمهاجرت و برون سپار ریممکن است تاث ینظام یها نهیهز

که  لیدل نیکند، به خصوص به ا یحرکت م ونیبه سمت اتوماس شتریب ینظام یدر تکنولوژ یدگیچیپ زانیم شیبرعکس، افزا

مانند  ینظارت یها یفن آور ای تکنولوژی پهبادها ،به عنوان مثال. کند دایپ هم ینظام ریغ یممکن است کاربردها شیها شرفتیپ

 ابد،یتعداد شغل ها ممکن است کاهش نه تنها است که در طول زمان،  یبدان معن نیا. دوربینهای مداربسته و هوش مصنوعی

 یبرا یدار هیسرما یعموم شیگرا. دارد یافتن شغل یبرا یتخصص یبه مهارت ها ازین یا ندهیبه طور فزا یبوم تیبلکه جمع

و  ینسبت به برون سپار یبوم تیممکن است جمع لیدل نیبه هم. شود یم لیچالش تبد کیباالتر دوباره به  یش بهره وریافزا

 .است یذهن یبه ابزارها ازین یبوم تیجمع نیتسک یرو، برا نیاز ا. دهد واکنش نشانمهاجرت 

 رسانه های گروهی، اقناع و تولید رضایت .6
در جوامع . مشترک یاخالق اصولهمگرا و  یبا باورها شکل نگرفته مگر همراه با جمعیتی بشر خیهرگز در تار یتمدن چیه

مقدس،  هایو کتاب یمذهب یمردم، با استفاده از اسطوره ها، داستان ها. بود روحانیون این کارویژه بر عهده صنفباستان، 

خرافات  ،یبر خالف روش علم. است فکرانتقال دانش، تجربه و  یموثر برا اریو بس یمیقد وشر کی خرافات. شیت می شدندتم

 ادیبه  شهیکه هم بیان می کندداستان و اسطوره  صورتدر عوض، آن را به . کند ینم هیتک یعیمشاهدات طب قیدق حیبه توض

 .شود ینسل ها حفظ م قیو از طر ماندیم

است،  یواقع یایشده از دن فیتحر روایت کی ف،یتعر طبق، ماهیت این رسانه. رسانه ارتباط و ارائه است کی سرایی داستان

است  تیواقع نیحال، قدرت آن نهفته در ا نیبا ا. شود یآن درک م رندگانیو توسط مخاطبان و گ شدهتصور م قصه گوکه توسط 

 .متقاعد کردن مخاطبان باشدقادر به و بوده   ضمنی یها امیل پتواند شام یم ،یسرگرم قیکه از طر

 یکرد که درام دارامی او استدالل . کامال ممنوع شود دیبا درام ،آل دهیجامعه ا کیباستان معتقد بود که در  ونانیافالطون در 

، نظر نیبا ا ارسطو. ندیبب یمنطق ریغ یها وهیجهان را به ش تا می کنداست و مخاطبانش را متقاعد  تیواقع فیقدرت تحر

 .مردم استفاده شودتوده آموزش  یتواند برا یاست که م مدیومیکه درام تنها  نمودمخالفت کرد و استدالل 
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با  را یمیقد یدتیعق ستمیسرواج می دهد تا را  یو آموزش عموم یعلم شیوهمدرن،  یدار هیکه سرما دیرس یبه نظر م یمدت تا

شده و آن  عتیطب رام کردنموفق به  دیعلم بدون ترد. برتریهایی نسبت به خرافات دارد البته یروش علم. جایگزین کند دیعلم جد

 :دو ضعف در برابر خرافات است یحال، علم دارا نیبا ا. را تحت فرمان و کنترل انسان قرار داده است

 علم نسبتا  کهیشده اند، در حال آزموده متوالی ینسل ها توسطو  شکل گرفتهدر طول هزاران سال  خرافی باورهای

به همین دلیل گاهی اوقات باورهای خرافی موقتا توسط یافته های علمی رد می  .دارد یطوالن یریجوان است و مس

 .شوند، اما نهایتا با کامل تر شدن علم مجددا پذیرفته می شوند

 درک، دریافت و به یاد سپاری  نیبنابرا د،نشو یمنتقل م انهیعام یداستان ها و افسانه ها قیاز طر خرافی باورهای

آن و گسترش  درک، دریافت نیشود، بنابرا یمنتقل م پیچیدهو  فنی یمتون علم قیعلم از طراما . آنها بسیار ساده است

 .دشوار است اریبس

 ایو  ندرالیداستان س اثبات دروغ بودندرست مانند تالش برای  "یو مذهب خرافی یافسانه ها" اثبات دروغ بودن یتالش برا

این داستانها این است که روایت این داستانها  "اثبات دروغ بودن"پیش فرض هرگونه تالش برای . است یمعن یب ر،یهملت شکسپ

این گونه مجادالت به همان دلیل باطل هستند که تفسیرهای بنیادگرایانه از کتب  بنابراین .قرار بوده دقیقا منطبق با واقعیت باشد

ثابت شده  اما. شاید  بتوان از داستانهای مذهبی با توجه به محتوا و پیامهایی که از آنها دریافت می شود انتقاد کرد. س باطلندمقد

ارائه  های مختلف افراد مختلف و در زمان متعددی توسط و تاویالت تفاسیر زیرادشوار است،  اریبس شیوه هم نیا یحتاست که 

از قدرت قصه سرایی است در مقام مدیوم ارائه و آموزش که آن را بسیار موثر و مانا می این خصوصیت ناشی . شده است

به  .مدیوم قصه سرایی را با شیوه علمی اشتباه گرفته اندغیرواقعی بودن داستانها را ثابت کنند، کنند  یکه تالش م یکسان. نماید

مجنس گرایی در آنان رواج یافت و نهایتا توسط خداوند مورد عنوان مثال داستان قوم لوط در قرآن حکایت از قومی دارد که ه

هرچند در ظاهر داستان شکل عذاب الهی را به صورت باران سنگ بیان کرده، لیکن پیام نهایی . عذاب قرار گرفته و نابود شدند

ت می تواند به دلیل کاهش نرخ این نابودی در واقعی .این است که هرگاه قومی به چنین گرایشاتی در افتد الجرم نابود خواهد شد

قصه و داستان خصوصیات و قواعد و قوانین خاص خود را  ملذا زبان و مدیو. زاد و ولد و نتیجتا عدم بازتولید اجتماعی باشد

 .دارد که با متد علمی متفاوت است

چند شاخه  ای کیدر هم تنها دانشمندان و محققان  یحتاما قدرتمندتر است،  اریو مطالعات بس قاتیدر تحق یعلم شیوهاگر چه 

 نیا. هم غیر قابل دسترس است دانشمندان شتریببرای  یحت یعلم متوناز  یمیعظ تیاکثر نیبنابرا. تخصص دارند یعلم

 چینخواهند داشت و ه یدست اول از اکتشافات علم درک یبرا یاکثر مردم هرگز فرصت. بدتر استعامی مردم  یبرا تیوضع

متکی  دنشو یداده مارائه " کارشناسان"که توسط " سازی شده ساده"دست دوم و  یبر داستان ها جز اینکه ندارندهم  ینیگزیاج

 یاگر فرد. دستاوردهای علمی مطلع می شوداز  روایات دهان به دهان ایو  یجمع یرسانه ها قیاز طر یمعمول فرد. باشند

 یم یعلم تیواقع کیرا به عنوان  روایات نی، او اخاص با هم سازگار هستندمشاهده کند که تمام روایات در یک موضوع 

 میتصم یبرا یگرید یبه روش ها عامیکارشناسان وجود دارد، افراد  انیرسد اختالف نظر م یکه به نظر م یدر موارد. پذیرد

استفاده از  یبرا یعلم یدانش کاف میافراد عا رایز ند،ندار یارتباط یروشها اغلب با روش علم نیا. ل می شوندسمتو یریگ

است باور کنند  کافیاست،  قیدق یخاص از لحاظ علم ای گزاره که بپذیرندافراد عادی  برای اینکه نیبنابرا. ندارند یروش علم

و " یعموم یپلماسید" یها کیتاکتمی توان با استفاده از صورت  نیا ریدر غ ای ،با آن موافق هستند" کارشناسان"که همه 

 یاز صحت علم نانیاطمطراحی شده اند و نه متقاعد کردن مردم  این تاکتیکها اساسا برای. آنها را متقاعد کرد" یروابط عموم"

 .دیآ یبوجود م" شبه علم" به این ترتیب. گزاره ها

. دنشو یه بندطبق" یلیتخ یعلم"د به عنوان نتوان یمکه  قصه هایی هستند روایات شبه علمی. خرافات است تداومشبه علم 

است که علم را  یمتقاعد کردن کسان یاست که شبه علم برا نیداستان است، تنها تفاوت ا آنها همانند سایر انواع ییکارکرد و کارا

 .دهند یم حیبر داستان ترج

رسانه ها  عهدهبر  کارویژه نیامروز ا یای، در دنمحفوظ بود ونیکاهنان و روحان یبرا قصه گویی کارویژه م،یقد یایاگر در دن

 یمازاد اقتصاد قیاز طر نیسوم هستند و بنابرا دپارتمان از نهادهایها  یرسانه ها و سرگرم م،یهمانطور که مشاهده کرد. ستا

 نیا ن،یآنال رسانه ای یها سیو سرو یونیزیتلو یها شنامهیها، نما لمیف خبار،ا. ابندی یتوسعه م یدار هیبزرگ سرما اریبس

و از  کنند یم منتقلخود را  پنهان یها امیحال، پ نیکنند، و در ع یآنها مردم را سرگرم م. دنکن یداستان ها را به مردم منتقل م

مردم  ستمیاگر در طول قرن ب. این طریق افراد جامعه تربیت یکسانی پیدا کرده و رسانه ها فرهنگ عمومی را شکل می دهند

توانند  ی، در حال حاضر مبودند ها شینما یها و اجرا لمیف یتماشا یبرا نمایو س ونیزیتلو یتماشا یمجبور به رفتن به خانه برا

را تماشا  ونیزیقطار تلو انتظار در ایستگاهمردم هنگام . هوشمند خود تماشا کنند یهمه آنها را در هر لحظه با استفاده از تلفن ها

 موالکه از  یدر حال ای، برند یم یباز نیکه کودکان خود را به زم یدر حالرا ورق می زنند  یتماعاج شبکه های ایکنند و  یم

اختصاص  کنندیکه آنها را سرگرم م ییبه داستانها شانیچشمها و گوشها ت،یدر هر وضع. خوانند یکنند، اخبار را م یاستفاده م

 .داده شده است



داستان  کی. کنند یرا دنبال م یشناس ییبایز نیتمام اشکال هنر، قوان. فرد را گسترش دهند یتوانند تجارب زندگ یداستان ها م

 نیکه ا یمخاطبان. کند یم کیاحساسات را تحر تیمنتقل شود، در نها یونیزیدرام تلو ایو  لم،یمتن، ف قیخوب، چه از طر

 یفراوان رسانه ها یبا توجه به گستردگ[ 13. ]دهند تاثیر آن را در زندگی روزمره خود گسترش میکنند،  یاحساس را تجربه م

 ای میمستق ریتاث چیکه ه ییخود در راه ها یبه استفاده از حق رأ تیکه چگونه کل جمع ستیتعجب ن یجا نترنت،یو ا یجمع

 انیازدواج همجنسگرا نکرد یقانوناقبال عمومی و . شود یم هدایت و ترغیبروزمره آنها نداشته باشد،  یدر زندگ یمرتبط

 .موارد استاین از  ینمونه ا

 انقالب رنگین کمانی .7
 سم،یفئودال. باشندسازگار  ی و زیربنای اقتصادی آنهادیدهند که با روابط تول یرا توسعه م یفرهنگ یهمه جوامع، ساختارها

. پرورش داد کیکاتول یسایو مذهب را در اتحاد با کل یتیداد، و سپس فرهنگ نجا لیتشک ی راقرون وسط دوران یجامعه اشراف

 یجهان یدار هیسرما یساختار فرهنگ. استقبال کرد سمیهمراه بود و از پروتستانت تهیو مدرن سمیبرالیمدرن با ل یدار هیسرما

 یکبه عنوان   سمیمدرناپس ، همراه بامیدینامتقارن است که قبال د یاز نظم جهان یبیترک نولیبرالیسم. است سمیمعاصر، پسامدرن

 .به نظم موجود مشروعیت بخشددارد  تالشکه  یدئولوژیا

 کشمکش میان و سپس رانت خوار قدیمی بودیم طبقاتمدرن و  یبورژواز انیابتدا شاهد مبارزه م یدار هیسرما هیمراحل اولدر 

مانند  توده ایظهور کردند و احزاب  یمردم یانقالب یجنبش ها. داران هیکارگران و سرما یعنیمدرن  یدو طبقه اجتماع

قانون "حال، با گذشت زمان،  نیبا ا. گردیدند لیتشک ستیونها، حزب کارگر و حزب کم ستیالیدموکرات ها، سوس الیسوس

 لیاز نخبگان تبد یگریرا به گروه د توده ایاحزاب  نیشده بود، ا عریفت زشلی، همانطور که توسط رابرت م"یگارشیال ینآهن

 .مبارزه با وضع موجود، تالش می کنند آن را حفظ کنند یکرد که به جا

اما با . جذاب و مؤثر باشد برای جذب آرای مردم دیرس یبه نظر م" سمیالیامپر هیمقاومت عل"و " یحقوق کارگر" یمدت یبرا

کسب و  یارتقا یو برا داده اندخود را از دست  ییکارآ ییشعارها نیمتوجه شدند که چن یاسیاحزاب س نیگذشت زمان، نخبگان ا

 !کنند پیدا یدیجد یمدل تجار دیبا کارشان

 یدار هیسرما یخیتار فهیوظ ، به این ترتیب کهبود ساده انگارانه یفرض شیپ هیبر پا یانقالب یبود که تمام جنبش ها نیمشکل ا

 انیماند مبارزه م یم یکه باق یاجتماع تضاد نیتر یادیو بن نیآخر نی، بنابرانابودی و حذف طبقات رانت خوار سنتی است

 نیا بر خالف انتظار، خود "یخیتار فهیوظ"انجام  یحال، به جا نیبا ا. است ثمارگرداران است هیو سرما استثمار شده کارگران

 اشکال شامل نیا. آورد دیجد یایرا به دن رانتو تمام اشکال  رانت خوار سنتی وارد صلح شد طبقاتبا  یدار هیسرما ون،یانقالب

تحت پوشش  یانحصار رانتو  سیستم بانکی ربویدر قالب  یمال رانتامالک و مستغالت،  یدر قالب حباب ها نیزم رانت

 .اعمال شده است[ 15[ ]14] یمانند سازمان تجارت جهان یتجارت آزاد است که توسط موسسات

 یتخصص همکار نیروی ، می روندتر  شرفتهیتر و پ دهیچیپ یها یتکنولوژ به سوی استفاده از عیصناهمچنان که  ن،یعالوه بر ا

 مضافا  . تصور بود رقابلیکارگران غ یبراسابقا برخوردار باشد که  یا ژهیو یایتواند از مزا یم ژهیو یمهارت ها. شود یتر م

سرمایه گذاران ، الکبه شکل صاحبان ام رانت خوار در آمدند که طبقات یاعضا در قالب یا ندهیبه طور فزا گران همکار ،اینکه

سوی به  پیرامونیکه از جوامع را  یستیالیامپر رانت نیداضافه کبه تمام اینها . هستند و صاحبان سهام بازنشستگی هایحساب

 کیکه از  رانتی میعظ زانیم. دید دیخواهرا  یکارگر یتاشراف کی کامل تصویرو  سرازیر می شود یدار هیسرما کالنشهرهای

. در هم پیچیده و متحول کرده استرا  یدار هیجوامع سرما یاسی، اقتصاد سمنتقل می شود گرید یبخش از جامعه به بخش ها

از جهان که  ییبه بخش ها عیقدرت خود را در برابر مهاجرت صنا کاهایو سند یکارگر یها هیمانند اتحاد یمؤسسات اجتماع

 قیاز جهان حرکت کند، کارگران ارزان را از طر یگرینتواند به بخش د یصنعتاگر . کار ارزان بود، از دست دادندنیروی 

حذف  ایو کاهش  ونیدر دسترس نبودند، اتوماس نهیدو گز نیکدام از ا چیاگر ه. دنکن یمهاجرت و ورود پناهندگان وارد م

 .بود نیگزیجا نیبه کارگران سوم یوابستگ

دور  کارآمد یجامعه بورژواز کیبه عنوان شهروندان  دیجد تیبه نفع هو کیکاتولمذهب  رینظ یسنت یها تیهو کهیدر حال

 یاز بخش کوچکهم ها را  تیهو نیا یحت یدار هیبزرگ سرما یشهرهاکالن زدایی در و صنعت یساز ی، جهانریخته شده بودند

 ایو  تیبر اساس نژاد، جنس دیجد یها تیهو یریشکل گ یمناسب برا یا نهیزم ت،یبحران هو دیتشد. ساخت یاز مردم دور م

 .کرد جادیا" 7تیجنسمیان "

به عنوان  یاساس کارویژه ای یو محافظه کار نیجنگ سرد، د یو در طول سال ها یشورو ریاتحاد جماه یقبل از فروپاش

 نیسقوط کرد، ا یشورو ریکه اتحاد جماه یهنگام. داشت یدار هیسرما نیبه سرزم یستیکمون یدئولوژیا ی در برابر تجاوزمانع

 سمیالیامپر بالمنازع سلطه هیعل دیو تهد بیرق کیبه عنوان  مجددا در حال برخاستن هیامروز روس. رفت میاناز هم  کارویژه

 ن،یبنابرا. شده است لیارتدوکس تبد یحیکشور مس کی، به خدا یب ستیبلوک کمون کیاز  هیحال، روس نیبا ا. است کایآمر
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دهد و به  یم جیرا ترو جندرها و ترانس ، مخنث پروریبازی ضد ارتدوکس مانند همجنس یها تیهومدرن که اپس یدئولوژیا

مناسب در  کیدئولوژیابزار ا کیمانند ازدواج و خانواده است، ناگهان به عنوان  یسنت یمذهب نهادهایدادن  رییدنبال تغ

 نیتر یقو) هیو روس( قرار دارد سمیالیسلسله مراتب امپر کالنشهری که در راس)متحده  االتیا نیچارچوب جنگ سرد دوم ب

 .مطرح می شود (ملل پیرامونی انیدر م یقدرت نظام

است که مهاجران  از و مداوم انیپا یب یانیجر پیدایششده  یجهان یدار هیسرما یعموم شیگرا م،یهمانطور که قبال مشاهده کرد

خود را در حدی حفظ کنند که ترکیب جمعیتی  تینرخ رشد جمع دارند که ازیجوامع نهمه . متروپل منتقل می شوندبه  پیرامون از

د یتجد یرا برا یجد یکنند، چالش ها یرا تجربه م یکه رشد جمعیت منف یجوامع. قادر به اداره امور جامعه و بقای آن باشد

 یم لیتبد یمشکل جد کیبه  تیشد جمعحفظ ر ن،یبنابرا. آورد یخود بوجود م یمیقد یها تیکار و مراقبت از جمع یروین

آنها به . شود یمداوم مهاجران هستند، حل م انیجر افتیکه در حال در یجوامع برای یمشکل به راحت نیحال، ا نیبا ا. شود

 یکی. کنند ترمیماز مهاجران دوباره  یشتریتعداد ب و پذیرشمهاجرت  یها استیس رییکار خود را با تغ یرویتوانند ن یم یراحت

و  ،خطاهای توام با  ینیب شیپو  یزیبه برنامه ر ازیبدون ن و یاست که کارگران ماهر به آسان نیا استیس نیا یایاز مزا گرید

که قبال مشاهده  طورهمان ن،یعالوه بر ا. در دسترس جوامع متروپل هستندآنها  تربیتآموزش و  یبرا یگذار هیسرمابدون 

جوامع  یرا برا رشد جمعیت مهاجرت مشکل. دارند یشتریاطاعت و نظم ب یبوم تیمهاجران اغلب نسبت به جمع م،یکرد

 .کند یم پیرامونی تشدیدمناطق  یو آن را برا کردهحل  متروپل

. پنداشته اندقبول  رقابلیو غ اعمالی شنیعرا  آمیزش با محارم ای لواطمانند  یجنس روابط بشریاکثر جوامع  ،یخیاز لحاظ تار

به  ازین میانارتباط تشخیص  ن،یبنابرا. بود شتریب هم و میر مرگ زانیاما م ،باالتر بود ان های قدیمدر دوراگرچه نرخ تولد 

اغلب در  احکام نیامروز، ا یجهان یدار هیدر سرما. ستیدشوار ن یجنس یرفتارها رد یسنت احکام با ،سالم تیجمع کیحفظ 

مبارزه با "پسا مدرن  نیدکتر. کنار زده شده اند ا تندیب یدار هیسرما ی، اما در کالن شهرهاحفظ شده اند یرامونیجوامع پ

و  یبرابر ،یآزاد یبه مبارزه برا یجنس تعارفم ریغ یها تیارتقاء هو فسیرت. است سازگارکامال  ریتصو نیاا ب" ها تیرواابر

 .کند یم تیتقو پیرامونیجوامع  علیه سرمایه داری را در جنگ صلیبی نوینشان یشهرهاموضع کالن ،یتوانمند ساز

 «9یتوانمند ساز»و « 8تنوع و انعطاف»هستند که به  ییبرنامه ها ترویج دهنده متروپلجوامع  بزرگ یشرکت ها شتریب

 یدار هیطبقه سرما جهیمدرن با منافع شرکت ها و در نتپسا یابتکارات و شعارها نیواضح است که ا. اند افتهیاختصاص 

 .دنمطابقت دار متروپل

. دهند یکودکان را هدف قرار م یا ندهیکه به طور فزا کرده اند بیرا تصو یدیجد مقرراتو  نیجوامع متروپول قوان سیاری ازب

که  یآموزش یبرنامه ها یاجرا ای ،همجنسگرا یزوج هاخوانده برای  فرزند اخذ کردن یقانون این قوانین عبارتند از ینمونه ها

 نیا. کرده و به عنوان گرایشات طبیعی و متعارف آموزش می دهد آشنا ترانس جندرو  انیهمجنسگرا یها شیگرا اکودکان را ب

سن  ریز یشوند بچه ها یم قیتشو نیوالد ن،یعالوه بر ا. دهد یرا پوشش م رستانیتا دب یدبستان شیدوره پ ینبرنامه ها سن

. قرار دهند کنند یم نهانآنها را  جنسی که بلوغ ییداروها افتدری تحت به تغییر جنسیت میکنند لیتماابراز خود را که  یقانون

 .است" شاد نگاه داشتن کودکان"ها به نام  نیهمه ا

ینی جنس کردیرو کیآنها قصد دارند فرزند خود را با : "مگان اعالم کردند بانوو  یشاهزاده هر ،یخانواده سلطنت یاعضا رایاخ

یا دختر، و اجازه است یعنی به کودک خود نگویند پسر ) "نکنند لیتحم به فرزندشان را یا شهیگونه کل چیو ه خنثی تربیت کرده

 ینشانه ا دتوان یحرکت م نیاست، ا مانیحفظ سنت و ا نماد یکه خانواده سلطنت ییاز آنجا. (دهند جنسیتش را خودش انتخاب کند

 .باشد یجهان یدار هیقابل برگشت در نحوه عملکرد سرما ریغو  یفیک یرییاز تغ

. رندیبپذ میرا به عنوان عقل سل عقاید نیکرده اند تا ا قیمردم را تشو یونیزیتلوسریالهای ها و  لمیف ،یجمع یسالهاست رسانه ها

را  کودک همسریو  همسریهمانند چند و سریالها، تمایالتی ها لمیو سازندگان ف رسانه هاهمان مثال،  یبرا د،یتوجه داشته باش

هر دو هنوز در نظر افکار (. ندنبوده ا یها صورت گرفته است، اما هرگز جد دهیا نیبا ا یکم یها شیآزما) کنندینم غیتبل

موارد  نیا هیتوج یتوان برا یمدرن را ماپس کیدئولوژیکه همان استدالل ا تیواقع نیهستند، صرفنظر از ا ندیناخوشا یعموم

 مانند ، اشکالی ندارد شود« کودک یخوشحالباعث »زدواج فرزند، اگر توان گفت که ا یمثال م)مورد استفاده قرار داد  زین

و تنوع  یانتخاب، آزاد یتواند به نام آزاد یم همسریچند ای؛ ارائه می شود بلوغ نهان سازی یداروها زیتجو یبرا ی کهاستدالل

 مورد است که هر دو تیواقع نیاناظر بر  گرید پذیرشقابل  حیتصادف باشد، اما توض کیتواند صرفا  یم نیا(. شناخته شود

کاهش دهنده تغییر جنسیت و  ییکه همجنس گرا ید، در حالنده یم شیفزارا ا تیرشد جمعنرخ  کودک همسریو  همسریچند

باشد که هر  تیواقع نیاز ا یممکن است ناش تقبیح چند همسری و کودک همسری یبرا گرید لیالبته دل. نرخ رشد جمعیت هستند

 لهیقب نیب یها نگکه ج میقد یبه عنوان مثال در زمان ها) متداولند رامونیدر جوامع پ بوده و کماکاناسالم قابل قبول  نیدو در د
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امر  نیا(. شد یاستفاده م تیجمع انحطاطاز  یریجلوگ یبرا یو ازدواج کودکان به عنوان راه حل همسریچند ،بود عیشا یا

 [.16] متروپل را خراب میکندفرهنگ  جلوه پیشروکند و  یم فیجنبش ها را تضع نیا نفکرانهروشو  شرفتهیپ ژست

مسلمانان را  سعی داردکه  عنصری از نژادپرستی سفید دانسته اندرا بعنوان  یژگیو نیاقدم فراتر رفته و  هستند که چند یافراد

رژیم متحده و  االتیروابط ا نهیاست، اما در زم انگارانهبه نظر ساده  نظریه نیگرچه ا[. 11]کند  بیرون یاز جوامع غرب

و  هودیضد  عنوان نژادپرستیبه  لیاسرائ یها استیس هیچگونه اعتراضات عل نشان می دهد و بوده قابل پذیرش صهیونیستی

آن بر  راتیتأث ،متولد شده اندشدن  یاز جهانپیش  رژیم صهیونیستیو  سمیونیاز آنجا که صه. جلوه داده می شود یهودستیزی

 لیامروزه عناصر طرفدار اسرائ حال، نیبا ا. ردیمورد مطالعه قرار گ جهانی شدنمستقل از  طورتواند به  یم هم عامهفرهنگ 

 .بهره جسته اند ستیزیهودیو نژاد پرستی  هیو مبارزه عل" تنوع و انعطاف"، به نام یکمان نیانقالب رنگ ازبه وضوح 

 یاز اعضا گرید یکی ینژاد یها تیهو. ردیگ یقرار م" یمبارزه نژاد"عمدتا تحت  یهود ستیزی مبارزه علیهحال،  نیبا ا

عمومی سرمایه داری  لیبه وضوح با تما یتنوع نژاد ،مسیونیعناصر طرفدار صه یبه استثنا. هستند یکمان نیبزرگ اتحاد رنگ

به طور  استیس نیا. است همسو اجران،ود منظم مهور قیاز طر ،یدار هیسرما یشهرهاکالنکار در  یروین تجدیدبه جهانی 

 نیبه هم. کنند یبانیپشت رنگین کمانیعناصر اتحاد  ریکند تا از سا یم قیخود مهاجران محبوب است و آنها را تشو نیدر ب یعیطب

کنند،  یم تیحما ینژاد، از مهاجران و تنوع می دانند یتیاقل یگروه ها گرید جزئی ازکه خود را  تیاز جمع ییبخش ها ب،یترت

 .متبلور است« هستیمهمه ما متفاوت »شعار  و این موضع در

و  بارداریکنترل . است نیو سقط جن بارداری، حق کنترل خواسته های اصلی این جنبشاز  یکی، "زنان یتوانمندساز" در مورد

تشویق به کارمندان زن را  متروپلی از شرکت ها یاریبس ن،یعالوه بر ا. شود یم تیسبب کاهش رشد جمع شهیهم نیسقط جن

به آنها حق انتخاب می و  ساختهتوانمند را زنان این کار آنها گفته اند : "کنند یباالتر م ینبه سن یباردارتعویق و  کتخم انجماد

 آنها به عنوان مادران یو سنت یعینقش طب باالتر از اولویتی کار یروین یرسد نقش زنان به عنوان اعضا یبه نظر م[ 18." ]دهد

 دیبازتول بنابراین کارویژه تولید مثل و مداوم مهاجران مرتبط شود، انیجروجود تواند به  یم زین شیگرا نیا. پیدا کرده است

 .شود یم تیتقو" یتنوع نژاد"ترویج فرهنگ توسط  و این فرایند ،جمعیت به جوامع پیرامونی برون سپاری گردیده

. ابدی یتداوم م یمعاصر جهان یدار هیمحصول توسعه نامتقارن است که توسط سرما یکمان نیانقالب رنگ نها،یبا توجه به همه ا

 هیسرما توسط، همه آنها باشدگرفته  نشأت ای جداگانه نهیزم ازممکن است  یکمان نیاتحاد رنگ منفرداز عناصر  کیاگر چه هر 

انقالب گرچه اوجود،  نیبا ا. تقویت شده و کارویژه ای جدید پیدا کرده اندزیر یک چتر جمع گردیده،  یجهاننامتقارن  یدار

به شکلی مضحک در  ینابرابر نیا اما، ای دارد دهونش دیمنظم بازتولبطور و  قیعم یها ینابرابر نیدر چن شهیررنگین کمانی 

دستچین مهاجران  باریکه ای ازبا استقبال از  یرامونیجوامع پ های تیجمع یسرکوب کل. پس تظاهر به برابری مخفی شده است

 .می گردد[ 19" ]فرصت برابر" به ظاهرت طریق نیا، و از پنهان می شود جوامع متروپلبه شده 

. اعمال شده تیرشد جمع تیریدر مد است که کاردویر ینسب تیمز یتئور گسترش یافتهنسخه  رسدیروند بلندمدت به نظر م

 یجا ن،یبنابرا. می کنندوارد و استخدام  متروپل ها آنها راو  کرده، آموزش و صادر د،یکارگران را بازتول جوامع پیرامونی

آموزش و پرورش  تیفیبودجه و کاهش ک شاهد کاهشمعاصر،  یدار هیسرما متروپل هایدر  یکه آموزش عموم ستیتعجب ن

دایمی  انیبه جر یواقع یها زهیانگ. انند توجیهی تساهل آمیز استتئوری مزیت نسبی ریکاردو اینجا هم بیشتر م البته. استبوده 

 .باز می گردد یانتظارات و رفتار جمع تیریبه کنترل و مدآن کمک  چگونگیورود مهاجران و 

 نتیجه گیری .8
 یریگ جهینت لیکن واضح است که ،کرده ایماستفاده  هااشاره از آن یستیمارکس یها هیبه منابع و نظر شتریب نجایدر اما گرچه 

پیشنهاد می کنند در تضاد  ستیمارکس استمدارانیو س نفعاال ، که متفکران ییها استیها کامال با س هینظر نیاز ا برآمده یمنطق

 نامتعارف یجنس یها تیهو رفتنیپناهندگان و مهاجران، پذ شریپذ در جوامع متروپل شامل طرف کیها از  استیس نیا. است

به صورت اجرای  رامونیدر جوامع پ گرید یو از سو ره،یو غ یتنوع نژاد ،یجنبش مترق گونههر یضرور نیبه عنوان متحد

 .می گردد سمیالیامپر هوادار وسططبقه مت لیمنجر به تشک رفاه است که دولت یها استیس

 سنتتیکبه صورت  اما اگرظاهر شود،  یجنبش مترق کیها ممکن است به عنوان  استیس نیاز ا کیکه در انزوا هر  یدر حال

 ،یجهان یاستعدادها نیبهتر کرده،عمل  فوژیسانتر کی شکلکه به  گردند یم بدل یجهان ستمیس کی اجزاءد، به نمشاهده شو

درک . حاشیه می گستراندرو به رشد در  تیاکثر یفقر را برا در مرکز قرار داده و یکوچک تیاقل اریثروت و رفاه را در اخت

 یامدهایرا در مورد پ یقتریدق یها ینیب شیو پ نور افکنده یمنطق ریظاهرا غ اتشیاز گرا یاریبس درست این مطلب بر

با این توصیفات به راحتی می توان دید که برخالف تصور تمام مارکسیستها، به عنوان مثال، . ممکن می سازدبلندمدت  یروندها

حفظ  یبرا عاملی پراهمیت دولت رفاهزیرا . ه نیستگرایش عمومی سرمایه داری به سوی حذف و نابودی خدمات دولت رفا

دولت رفاه ممکن است  عملکردهای و جنبه هابرخی حال،  نیبا ا. است متروپل هابه  پیرامونیمداوم مهاجران از جوامع  انیجر

در  گریکه د است مثال قابل توجه نظام آموزش و پرورش کی. بازسازی شود آن دیجد کارویژهاز  تیحما درشده و  متحول

مهاجرت  یها استیس میتنظ لهیبوسفورا  دمی توان هر گونه کمبود مهارت  چون ،ندارد تمتروپل مانند گذشته اهمیجوامع 



 یی، مانند آنهایابد یم شیافزا یحت ایحفظ  یمنابع مال ،کیاستراتژ وحساس  یقاتیتحق حوزه های یبعضالبته در . گردداصالح 

 .کاربرد دارند یتیو امن ینظام یها یکه در فن آور

 شیپ نیبنابرا. شود یم زدایی و صنعت یثبات یمنجر به ب یرامونیدر جوامع پ یرفاه اجتماع یها استیس یاجرا گر،ید یاز سو

 هیو سرما" یبازار جهان"جوامع را از  نیانزواطلبانه است که ا یها استیس اتخاذ، مشکالت نیاز ا یریشگیپ یشرط الزم برا

 اقتصادیباز درهای  یاستهایبه سبا آسایش خاطر  یتا حدودبعدا ممکن است  یرامونیجامعه پ. جدا سازدشده  یجهان یدار

 یو نهادها یوابسته به اقتصاد داخل قایعم که کرده باشد جادیا یمل یبورژوازیک اول، اگر : مهمشرط  شیبا دو پاما بازگردد، 

همچنین برتری و  توان تولید یبرتردر مقابل د و نرا برآورده کن یداخل یازهاین آن بتوانند یداخل ایعصناگر است؛ و دوم،  یمل

 گرید یاریکه ونزوئال و بس یبه توسعه است، در حال کردیرو نینمونه از ا نیموفق تر نیچ. دنکمر خم نکن یجهان یرقبا یروان

 .کنند یثبات م یخود را ب مردمی هیپا تیرفاه شکست خورده هستند که در نها دولتاز  یینمونه ها

توسعه ملی از طریق شده است، ادغام  یجهان یدار هیکند که در سرما جادیطبقه متوسط را ا کی پیرامونی ای جامعه هرگاه

. شوند تیتثب یمل ینهادها ریتوسط سا دیهستند و با داریناپا کیدموکرات یموارد، نهادها نیدر ا. دموکراتیک غیرممکن می شود

ادغام  یاز حد رشد کرده است و برا شیدر حال حاضر بآن طبقه متوسط  نکهیبا وجود ا .مورد است نیاز ا ینمونه ا رانیا

از محققان و فعاالن  عده قلیلی. است دارینسبتا پا یکشورایران همچنان  ،سر و دست می شکند یاقتصاد جهان در افسارگسیخته

انکار  رقابلیاصل غ کیبه عنوان  یاز دموکراس وهای ترقی خواهنیر ا  که اکثر یرا متوجه شده اند، در حال شیگرا نیا یمترق

 .کنند یم تیحما

مهاجران واکنش نشان  انیبه جر یعیبه طور طب یبوم تیجمع ،یرکود اقتصاد یدر جوامع متروپول، به خصوص در دوره ها

 یو وانمود م ها را تایید کردهواکنش توده " یاسیس راست"به اصطالح جریان . در دو جهت خواهد بود یاسیپاسخ س. دهد یم

 گریو د اتیکاهش مال ،یگسترش بودجه نظام قیکند تا از طر یم شتال تیاست و در نها ریکند که در برابر مهاجران سخت گ

سخت  ،یبر مبارزه با نژادپرستبه پافشاری " یاسیچپ س"حال،  نیبا ا. ترمیم کندرا  یاقتصاد بحران ،یو مال یپول یها استیس

 زمردم را ا بنابراین تالش می کند تا، شمول اقلیتهای نژادی و جنسیتی پرداختهتنوع و  جیو ترو نژادپرستاندر برابر  گیری

 یناکاف زین یاسیس راستدهنده توسط  نیاقدامات تسک کهییاز آنجا م،یهمانطور که مشاهده کرد. رام سازدآ یذهن یها وهیش قیطر

قدرت تبدیل می شود که  یدائم نوسانبه فرایند  نیا ،لذا. سود ببرد همراست خود  یرقبا یشکستها از تواندیم یاسیاست، چپ س

 یلیتماهیچ ،  ستیاز متفکران معاصر مارکس یاریبستصور بر خالف . جابجا می شوداز چپ به راست به چپ الی غیرالنهایه 

ظاهر شد  ستیاول قرن ب مهیاز آنچه در ن ریغ معناییاصطالح  نیکه ما از ا نیوجود ندارد، مگر ا سمیفاش ظهور مجددبه 

آن  یصنعت یقدرتهادر طبقات حاکم  ن،یعالوه بر ا. نداشت دمهاجرت به اندازه امروز وجو ریدر آن زمان تأث. میکن برداشت

کنند و  ینم تیحما گرایی ینخبگان امروز از مل اما. بودندمحدود  مشخص دولت ملتهای متخاصم یها زمان عمدتا در محدوده

تمام  ت،یدر نها. قرار می گیرداستفاده مورد سوء  دهندگان در انتخاباتها یرا نظر موقتا برای جلبفقط  نارضایتی توده ها

 ،بطور فزاینده ای کمرنگ خواهد شد" انیب یآزاد" کیاگر چه، اصل دموکرات. هستند فعلی تیبه نفع حفظ وضع یاسیس یروهاین

فرهنگ واحد  کی جادیا در جهت پیگیرانهآنها سخت  رایز ، یاسیچپ س یاز سو شتریبلکه ب ،یاسیس راست ینه از سوالبته 

 .کنند یتالش م" تنوع و انعطاف"
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