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مجل ه تحلیلی قلمرورفاه

کتاب «امپریالیســم جدید» که در سال  2003منتشر شد یکی
از مهمترین متون در تبیین امپریالیسم معاصر به شمار میرود.
هاروی در این کتاب وضعیــت كنونی ســرمایهداری جهانی و
نقش امپریالیســم جدید در آن را از منظر تاریخی و جغرافیایی
بررسی میکند .کتاب «امپریالیســم جدید» در  ۵فصل تالیف
شده است .عناوین فصول آن شامل فصل اول؛ همه چیز در مورد
نفت ،فصل دوم؛ قدرت آمریکا چگونه افزایش یافت؟ فصل سوم؛
بردگی سرمایه ،فصل چهارم؛ انباشت از راه سلب مالکیت و فصل
پنجم؛ موافقت با زور است .هاروی معتقد است امپریالیسم از نوع
سرمایهداری از بطن رابط ه دیالكتیكی میان منطقهای سرزمینی
و ســرمایهداری قدرت سرچشــمه میگیرد .انباشــت بیپایان
سرمایه به علت نیاز به انباشــت بیپایان قدرت سیاسی /نظامی
بحرانهــای دورهای را در چارچوب منطق ســرزمینی به وجود
میآورد .وقتی كنترل سیاســی در چارچوب منطق ســرزمینی
تغییر میكند ،جریانهای ســرمایه نیز برای سازگاری با آن باید
تغییر كند .به باور هاروی ،با توســل به نوعی دیالکتیک دوگانه
یعنی دیالکتیک منطقهای ســرزمینی و سرمایهداری قدرت و
همچنین دیالکتیک روابط داخلی و خارجی دولت سرمایهداری
میشــود در بهوجودآوردن یک چارچوب تفســیری مستحکم
برای شكلهای مشخصا ســرمایهدارانه امپریالیسم پیش رفت.
هاروی مساله چرخش پسین در شكل امپریالیسم ایاالت متحده
از نئولیبرال به نئومحافظــهكار را از این منظر تبیین میکند .بنا
به دیدگاه هاروی ،دولت نئولیبرال معموال میکوشد دور مشاعات
حصار بکشد ،خصوصیســازی کند و چارچوبی را برای بازارهای
باز سرمای ه و كاال به وجود آورد .این دولت باید فرمانبرداری نیروی
كار را حفظ کند و به فضای خوب كســبوكار پر و بال دهد .اگر
دولتی نتواند یا نخواهد چنین کند با این خطر مواجه میشود كه
در زمره دولتهای یاغی قرار گیرد .در نتیجه ،شكلهای مشخصا
نئولیبرال امپریالیسم رشد کردند .بنا بر نظر هاروی ،در این رابطه
دستور کار محافظهکاری متفاوت از دســتور کار نئولیبرالیسم
است؛ چراکه به نظر میرسد نئومحافظهكاران به چیزی كمتر از
برنامهای برای سلط ه کامل بر جهان متعهد نیستند .چنانکه ایاالت
متحده همزمان با اشــغال عراق ،اصالحات داخلی احتمالی در
عربستان سعودی و نوعی کرنش سوریه به یک موقعیت راهبردی
ی در گستر ه اوراسیا که از قضا مركز تولید نفت است دست
و كلید 
خواهد یافت ،نفتی كه در حال حاضر (دســتکم برای  50سال
آینده نیز اینچنین خواهد بود) نه فقط به اقتصاد جهانی بلكه به
هر ماشین جنگی بزرگی سوخت میرساند .این میتواند سلطه
جهانی مستمر ایاالتمتحده را برای  50سال آینده تضمین کند.
بنابراین ،ایاالت متحده از هژمونی مبتنی بر اجماع دست کشیده
و بیشتر و بیشتر به سلطه به مدد زور متوسل میشود.
شمار ه  38خرداد ماه 1397

کتاب «همبستگي اجتماعي و نابرابری و آسیبهای اجتماعی
و نابرابری» ،دوره  2جلدی دومين گزارش وضعيت اجتماعي
ايران  1388-1396است .اولین گزارش دوره سالهای  80تا
 88را مورد بررسی قرار داده اســت .این کتاب و گزارش درج
شده در آن در چهار محور نابرابری و فقر ،نابرابری و همبستگی
اجتماعی و سرمایه اجتماعی ،نابرابری و آسیبهای اجتماعی
و سازوکارهای تولید فقر و نابرابری تهیه شده است .کارگروه
اول با عنــوان «نابرابری و فقر» شــامل  ۱۰مقاله اســت که
به مســائل نابرابری اقتصادی ،قومیتهــا ،آموزش و منطقه
میپردازد .بخش دوم با عنوان «نابرابری ،همبستگی اجتماعی
و سرمایه اجتماعی» شامل  ۳مقاله است .بخش سوم با عنوان
«نابرابری و آســیبهای اجتماعی» شــامل  ۱۰مقاله است
که به مســائل بازنشســتگان ،زنان و کودکان کار ،نابرابری و
جرم ،حاشیهنشینی ،تخریب محیطزیست ،طالق و سالمت
میپردازد .آخرین بخش با عنوان «سازوکارهای تولید فقر و
نابرابری» شامل  ۶مقاله به مســائل اقتصاد سیاسی ،اقتصاد
غیررسمی ،سیاستهای کالن اقتصادی و جهانی شدن اقتصاد
میپردازد .نویسندگان مقاالت این گزارش جمعی از استادان و
فعاالن حوزه علوم اجتماعی ،آموزش عالی ،اقتصاد ،توانبخشی
و جغرافیا هســتند که از آن جمله میتوان به حسین راغفر،
فرشاد مومنی ،فرشید یزدانی ،مروئه وامقی ،فاطمه جواهری،
میترا عظیمی ،پرویز صداقت و علی دینی ترکمانی اشاره کرد.
به عقیده مولف کتاب ،برنامههاي مداخلــه به منظور مهار و
کاهش مسائل و مشکالت اجتماعي در شرايط فقدان شناخت
دقيق و بيطرفانه و جامــع ،ناممکن خواهد بود .بنابراین و در
اين چارچوب ،گزارش دوم تالش دارد به هفت پرســش کلي
بپــردازد -1 :وضعيت جامعه ايران از حيث توليد و انباشــت
و تصوير نابرابريها چگونه اســت؟  -2مســائل و آسيبهاي
اجتماعي توليد شده در ســپهر نابرابريهاي موجود چگونه
است؟  -3اين مسائل چگونه به سياســتهاي کلي توسعه و
تغييرات اجتماعي مربوط ميشوند؟  -4کداميک از بخشهاي
جامعه در معرض تهديد بيشــتري قرار دارنــد؟  -5چگونه
موقعيت فرودستي و آسيبپذيري گروههاي مختلف اجتماعي
بازتوليد ميشود؟ سازوکارهاي اين بازتوليد چيست؟  -6در
وضع موجــود جامعه ايــران در کنار آســيبها و تهديدات،
فرصتها و قابليتها کدامند؟  -7توصيهها و تجويزهاي حاصله
از تدوين گزارش وضعيت چيســت؟ با توجه به گفتوگوهاي
طوالني و منظم صورتگرفته در شــوراي سياســتگذاري و
کميته علمي اين گزارش و درک و تحليل شرايط موجود در
تدوين گزارش دوم وضعيت اجتماعي بيعدالتي ،نابرابري و
جهتگيري به ســوي کاهش نابرابري در این کتاب به عنوان

