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بگذار آشغال بخورند
آفریند؟داري چاقی و گرسنگی میگونه سرمایههچ

کیانوش یاسایی|رابرت آلبریتون

عملعقالنیکشاورزيِ خالفداري،سرمایهنظامکهاستاین…آموزیممیکهچهآن
این(اگرچهاستناسازگارداريسرمایهنظامباعقالنیکشاورزيدیگرعبارتبهیاکندمی

کشاورزانِ خردهفعالیتیاداردنیازچهآنودهد)میتوسعهکشاورزيدرراآوريفننظام
1است.تولیدکنندگانهايتشکلدستبهلکنتریافرماخویش

عملگامهمصنعتی،ايشیوهبهکشاورزيمقیاسبزرگفعالیتومقیاسبزرگصنعت
وکندمیتلفراانسانطبیعینیروياولیکهاستنایدرابتدادرهاآنتمایزاگرکنند.می
بابعدتردوایناماآورد،میزمینطبیعینیرويسربرراهمیندومیوبردمیبیناز

نیرويشودمیاعمالنزمیبرکهايصنعتینظامکهصورتاینبهشوند،میراههمدیگریک
بهرازمینتاکنندمیفراهمکشاورزيبرايوسایلیتجارتوصنعتوکندمیتلفراکار

2بکشاند.اضمحالل

فرضکند.میتولیدآالتماشینونخگرصنعتکهطورهمانکندمیتولیدگندمکشاورز
رژیمایننتیجهدروداردخودکنترلدررااورزيکشداريسرمایهتولیديشیوهکنیممی
کههاییشرطآنواستگستردهراخودبورژوازييجامعهتولیدهايحوزهيهمهدر

یکازهاآنانتقالقابلیتها،سرمایهآزادرقابتمانندسازدمیممکنراعملکردش
وکمالتمامحدّبهسودمتوسطهاينرخبرابريودیگرايشاخهبهتولیديشاخه
3اند.رسیدهخوداییشکوف

داري مطابق با خواهم نشان دهم چرا دقیقاً در جایی که نظام سرمایهدر این بحث می
تواند نظام کشاورزي/غذا کند، نمیش عمل میاترین ساختارهايترین اصول و ژرفعقالنی

کشاورزي «که در ابتدا از قول مارکس آوردم طورهاي عقالنی اداره کند. یا همانرا با روش
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سبب است که این بخش از همیندقیقاً به». آیدجور درنمیداريعقالنی با نظام سرمایه
ي سیاسی و دخالت دولت بوده است؛ بخشی که تا ي منازعهحیات اقتصادي همیشه عرصه

4شد.داري میسرمایهبهداري و یا شي زیادي شامل تولید غیرسرمایههمین اواخر تا اندازه

فرما، مانند مزارع خانوادگی را تولیدي غیرکاپیتالیستی بدانیم، پس باید اگر تولید خویش
ن مزارع خانوادگی غیرکاپیتالیستی بودند ای	ي پس از پایان جنگ دوم جهانیگفت تا دوره

مزارع «کردند و حتا امروز هم در عصر ها را تولید میکه بخش اعظم غذاي آمریکایی
چنان بر مزارع خانوادگی کوچک و یا ترِ کشاورزان دنیا همکاپیتالیستی، بیش» ايکارخانه

5کنند.متوسط مقیاس فعالیت می

ي غذا از ناکافی هاي نظام تولید و تهیهگویند که نقصاناقتصاددانانِ جریان غالب گاهی می
ها دخالت در بازارهاي ین کاستیمعنا که منشاء ااینداري ناشی شده است. بهرمایهبودن س

ود بازارهاي آزادتر ي غذا با وجي مشکالت نظام تولید و تهیهکه تقریباً همهاست و اینآزاد 
نظیر خواهم بر اساس تحلیل بیجا میمقابل این استدالل، در ایندرحل خواهد شد. 

		داري است، و نهسرمایهمارکس از ساختارهاي ژرف سرمایه نشان دهم که این خودِ نظام 
اي عی سیاست مستقل دولتی بدفهم شده (اگرچه این سیاست هم ممکن است در زمینهنو

یم. اي مشکالتی است که ما در تهیه و توزیع غذا با آن مواجهکه ریشه) گونه باشددیگر این
الحی در تنها همیشه در برابر هرگونه اصداري نهخواهم استدالل کنم که نظام سرمایهو می

که ممکن است رسیدن لکه درحالیکند بتر کردن نظام غذایی مقاومت میجهت عقالنی
اي باشد، ما در بلندمدت به مدت ارزندهشده هدف کوتاهداريِ اصالحنوعی سرمایهبه

تغییراتی نیاز داریم که از هرگونه اداره کردن با بازارهاي رقابتی و واحدهاي در مالکیت 
ها را جا منظورم این نیست که بازارها و شرکتي سرمایه فراتر رود. در ایندرآمدهخصوصی 

گو طور دموکراتیک پاسخها بهکه باید کاري کرد که آناستم ایناکنار بگذاریم، بلکه حرف
داري بنامند.اي آن را پساسرمایههایی که شاید عدهباشند به شیوه

ذا نیازي حیاتی است و تولید آن ما را در ارتباطی نزدیک با که غاین، با دانستن اینبرعالوه
ها و تواند هم بر سالمت انساندهد، عملکرد نادرست این بخش از اقتصاد میزمین قرار می

هم بر سالمت محیط زیست اثرات نامطلوبی بگذارد. اگر بتوان نشان داد که عملکرد 
ي ها مداخلهاتی براي بهروزي انسانهایی چنین حیداري در عرصهنادرست نظام سرمایه

این مداخالت بخش اعظم وجودکه حتا بامداوم دولت را ضروري کرده و اینمتعدد و
داري تردید کرد. بر اساس چنان باقی است، پس باید در عقالنیت سرمایهمشکالت هم
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، که خیلی هم عقالنی نیست و خود»عقالنیت کاپیتالیستی«تحلیل مارکس باید بین 
دنبال حداکثر کردن سودهاي دار عقالیی همیشه بهتفاوت قائل شد. یک سرمایه» عقالنیت«

تواند سازمان یابد میمدت خود است. فعالیت کشاورزي که مطابق با چنین احکامیکوتاه
رغم بیش خطر اندازد. بهبهها و محیط زیست، هر دو را عمیقا نادرست باشد و سالمت انسان

هاي مدهاي تالشآترین پیارزات مردمی براي تخفیف دادن برخی از مخرباز دو سده مب
داري به سوددهی گیري سرمایهکاپیتالیستی براي ادغام نظام کشاورزي/غذایی در جهت

انگیزد که دار این بخش در ما این گمان را برمیهاي ادامهها و ضعفکوتاه مدت، نارسایی
عقالنیت داده باشد. نظامی که یاد جاي خود را به عدمباید از بنکاپیتالیستی » عقالنیت«

کس در دنیا فراهم ید و رژیم غذایی مناسبی براي همهاین توان را دارد تا غذاي کافی تول
تواند کند، نمیجاي آن بیش از نیمی از مردم را گرسنه و با سوءتغذیه رها میکند، اما به

6عقالنی باشد.

تفاوت سرمایه را نسبت به وجوه کیفی زندگی بیوجوي سودآوري رفتن، در جست
ها که پرداختن به این وجوه براي سرمایه سودآور نباشد، نسبت به آنزمانیگرداند و تامی
تواند شامل خیلی چیزها شود، از سالمت تفاوت خواهد ماند. وجوه کیفی زندگی میبی

مالحظات کیفی همیشه تحت محیط زیست گرفته تا کیفیت زندگی کارگران. براي سرمایه 
وقت براي سالمت و امنیت ل تاریخ هیچي مالحظات کمّی قرار دارد. سرمایه در طوسیطره

گذاري دولت مجبورش که قانوني چندانی از خود نشان نداده مگر آنکارگران دغدغه
کرده. تا زمانی هم که دولت، قانونی در حمایت از محیط زیست وضع نکرده اعتنایی به 

ها غیر از سود ي ارزشودن و آسیب رساندن به آن نداشته است. سخن کوتاه، همهآل
دویی هستند که در برخورد با سود مغلوب خواهند شد. در این کتاب هاي درجهارزش

دیگر گونگی ارتباط ما با یکهداري، نادیده گرفتن ابعاد کیفی چتمرکز اصلی در نقد سرمایه
مان است.غذايو با زمین در تولید و تهیه

ترین شکل خود مورد کاال، یک کاالي کاپیتالیستی در خالصي مارکس دربر اساس نظریه
اش کنترل مطلق دهد و موجب باید مرزهایی روشن و قطعی داشته باشد تا به مالک

هاي خوب حصارهاي خوب همسایه«این مثل که 7کنارگذاشتن کامل غیرمالک از آن شود.
».خواهندداران حصارهاي خوب میسرمایه«گونه ترجمه کرد که وان اینترا می» سازدمی
ي دارایی شدهدقت مشخصکه قطعاتِ بهاستري اصل است اینداچه براي سرمایهآن

دارها باشد و ترل کامل سرمایهدهند تحت کنخصوصی که ابزارهاي تولید را تشکیل می
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گذاشته شوند. نهاد مالکیت ها کنارآنطور کامل از مالکیتکارگران بهترتیب اینبه
داري ناب کند و در سرمایهاي از قدرت میان مالک و غیرمالک را ایجاب میخصوصی رابطه

دارها هستند. سلب مالکیت ي ابزار تولید اموال خصوصی در تملک انحصاري سرمایههمه
اي که در حالت ده، رابطهوجود آوراي ساختاري از قدرت بهلید رابطهکارگران از ابزارهاي تو

دارد تا مزد و شرایط کاري که بازار کار رقابتی برایش تعیین داري ناب کارگر را وامیسرمایه
کرده بپذیرد.

هرگونه منابع طبیعی که بتوان آن را به دارایی خصوصی » زمین«عنوان مارکس تحت 
معدنی، زمین و ساختمان، شمرد: نفت، موادتبدیل کرد و در انحصار مالک قرار داد را برمی

کان کنترل مطلق بر هر هایی امگروهآب و جز آن. وجود مالکیت خصوصی که به افراد یا 
سازي زمین است. در بریتانیا با آغاز ي بنیادي کاالییزمینهدهد پیشواحدِ طبیعت می

فئودال اران دتر خصلت کاالیی گرفتند. زمینهاي مشاع هرچه بیشداري زمینسرمایه
ها حصار ي عموم بود را تصاحب کرده، دور آنآن در استفادهازش هایی که تا پیزمین

داران که مردم را از زمین8هاي خصوصی خودشان اعالم کردند.ها را داراییکشیدند و آن
شان اجاره هايتوانستند براي استفاده از زمینهاي همگانی بیرون کرده بودند حاال میزمین
که چرا» اصوالً«گویم ا بفروشند. میشان رهايتوانستند زمینت کنند و اصوالً میدریاف
دنبال آن بودند که عمالً به» قوانین ارث خانوادگی زمین و امالك«داران با برقراريزمین

9.شان بود، حفظ کنندي اصلی قدرت سیاسیها را که پایهاین زمین

ک فرض عنوان یاقتصاددانان زمینِ کاالیی شده را بهمارکس برخالف تقریباً تمامی دیگر 
عنوان فرایندي سازي زمین را بهخواهد که کاالییمثال از ما میعنوانپذیرد. بهاولیه نمی

دست ختیار عموم مردم آن مناطق بود بههایی که در اببینیم تاریخی که طی آن زمین
و معموالً به بیرون ـ شدمحصور میسپستدریج تصاحب ودار بهمند زمیني قدرتطبقه

ي نزدیک مارکس با یادآوري این تاریخ رابطه10شد.جا منجر میبار اهالی آنراندن خشونت
دهد. دهقانانی که دیگر راهی به شدن نیروي کار را هم نشان میشدن زمین و کاالییکاالیی
تنها چیزي که دارند شدند تر متوجه میگذشت بیشمینداشتند هرچههاي مشاع زمین

که جاي آنرا باید در ازاي مزدي به سرمایه بفروشند. مارکس بهنیروي کارشان است که آن
که بازار کار تماماً شکل اي بداند و یا آنشدهکاالیی شدن کامل زمین را عمل انجام

ن راندن و ي فرایند تاریخیِ بیروها را با دقت نتیجهاي را از ابتدا فرض بگیرد، اینگرفته
11گیرد.نظر میبار درسلب مالکیتی خشونت
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کند که سرمایه اصوالً باید همیشه آماده باشد تا از گرایش سرمایه به سود ایجاب می
جا شود. اگر موانع قانونی را هتر جابتر سودآور به تولیدي با سودآوري بیشتولیدي کم

جاي برنج تریاك تولید خواهد کرد. تریاك سودآورتر باشد، سرمایه بهنظر نگیریم، اگردر
جایی از تولید یک ارزش مصرفی به هي سرمایه براي جابطلبانهمارکس این آمادگی فرصت

نامیده » اعتنایی به ارزش مصرفیبی«فی دیگر فقط به تحریک نرخ سود را ارزش مصر
مادّي یک کاالست که آن را از نظر کیفی خصوصیاتبه آن اشاره » ارزش مصرفی«11است.

مثال عنوانکند. بهخاصی را از آن ایجاد میياز دیگر کاالها متمایز کرده، امکان استفاده
سوز تفاده در موتورهاي درونخصلت اشتعالی (ارزش مصرفی) بنزین آن را براي اس

کند در ن اشاره میآتفاوتی به ارزش مصرفی که مارکس به گرداند. بیاستفاده میقابل
ام غذا اهمیتی مورد عقیم بودن سرمایه در اداره کردن کشاورزي و نظاستدالل من در

مدت باید نسبت به مالحظات گرایش سرمایه به سودآوري کوتاهاساسی دارد. چراکه 
و اعتناگسترده و بلندمدت نسبت به ارزش مصرفی که نظام تولید غذا نیازمند آن است بی

ایش سودآوري که توجه به این مسائل معموال موجب افزجاییآنز حس باشد. البته ابی
ها و محیط زیست و مسائل نتیجه مسائل بلندمدت مربوط به سالمت انسانشود درنمی

شود.مرتبط با عدالت اجتماعی کنارگذاشته می
یدئولوژیک یک شیء (یعنی تواند به کیفیات مادي و یا ادار نمیوفاداري عقالیی یک سرمایه

میّتی ناب وفادار باشد. عنوان کد، بلکه او همیشه باید به سود بهارزش مصرفی آن) باش
که قدر مذهبی باشد، همینهکند چ، فرقی نمی»عاقل«دار واقعا مثال یک سرمایهعنوانبه

دست هاي سودآوري محصوالت پورنوگرافی را دریافت کند از تولید کتاب مقدس نشانه
خواهد کشید و به تولید پورنوگرافی خواهد پرداخت. تخطی از وفاداري به سودآوري ناب 

دار نبودن. مجازات در پی خواهد داشت؛ در نهایت مغلوب رقابت بازار شدن و دیگر سرمایه
ي محیط زیست سودآوري را افزایش دهد مورد غذا، اگر استفاده از مواد سمّی و آالیندهدر

صورت همینغذاي ناسالم تولید خواهد کرد. بهجاي غذاي سالم به» عاقل«ار دسرمایهیک
جا که که سودآوري خود را افزایش دهند تا آنبراي آن» عاقل«کشاورزان کاپیتالیست 

معناي اهند پرداخت. حتا اگر این کار بهترین مزد را به کارگران کشاورزي خوبتوانند کم
باشد.اجیر کردن مهاجران غیرقانونی 

که کشاورزان دلیلاینالت کشاورزي ساالنه است و بهکه تولید اغلب محصوجاییآنز ا
آالت خود را براي تولید طیف محدودي از محصوالت توسعه کاپیتالیست تخصص و ماشین
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جایی در تولید محصوالت کشاورزي و یا ورود و خروج به تولید کشاورزي در دهند، جابهمی
جایی از مثال جابهعنوانه مدت دشوار خواهد بود. بهسودآوري در کوتاپاسخ به معیارهاي

نسبت آسان باشد (اگرچه باید تا فصل زراعی بعد صبر تولید ذرت به سویا ممکن است به
ها جایی از تولید غالت به سبزیجات و یا از تولید شیر به تنباکو به این سادگیکرد) اما جابه

هاي سنگینی دارند و تامین منابع باً تمامی کشاورزان دنیا بدهینیست. این واقعیت که تقری
دشواري این مساله شان ساده نیست، بهها برايجاییمالی الزم براي این قبیل جابه

ه کـشانهايهاي کشاورز غیرکاپیتالیست به ترك زمینکه خانوادهرغم اینهافزاید. و بمی
اند، درمقابل کشاورزان میلشدت بیبهاند ـدر برخی موارد چند نسل در آن زندگی کرده 

گذاري کنند، بر اساس معیار خالص سودآوري، در سرمایهکاپیتالیستی که عقالیی رفتار می
جایی از تولید ذرت براي غذا هاي خود از آن و یا جابهدر کشاورزي و یا خارج کردن سرمایه

خود راه نخواهند داد. حتا اگر مردم در گرسنگی و ذرت براي اتانول تردیدي بهبه تولید
علت مصرف بخشی از آن در تولید ي ذرت بهباشند. و وقتی که عرضهغذاییقحطی و بی

کنند که تري تمایل پیدا میاتانول کاهش یابد قیمت آن باال خواهد رفت و کشاورزان بیش
کردند ذرت تولید کنند وي که تا آن موقع تولید میجاي دیگر محصوالت کشاورزبه
13شان باال خواهد رفت.ي دیگر محصوالت غذایی کاهش یافته و قیمتترتیب عرضهاینبه

طور داري در شکلی تجریدي و بهسرمایه«یا » داري نابسرمایه«مورد در این بحث در
کنم:استدالالت خود را تحت هفت عنوان ارائه می» کلی

گرایش سرمایه به سود
سرمایه، زمان و سرعت
سازيسرمایه، فضا و همگن
سرمایه و کارگران
سرمایه و مصرف ناکافی
سازيسرمایه، انحصار چندقطبی و جهانی
گیسرمایه و سوژه

اي باشد براي شروع این بحث.تواند مقدمهاي از موارد باال میخالصه
گونه مالحظات دیگر مدت نسبت به هرکوتاهنخست، اولویتی که سرمایه براي سودآوري

ها ها و اقیانوسها، رودخانهاش در حفظ کیفیت زمین، دریاچهاعتناییبه بیقائل است منجر
هاي آب زدایی، تضعیف زمین و آلودن جریان. ممکن است سرمایه فرمان به جنگلشودمی
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اي نظارتی یازمند رابطههاي آینده ندهد. حفظ این منابع در بلندمدت براي خاطر نسل
هاي خصوصی به حداکثرسازي سود خود اي که کامالً برخالف گرایش شرکتاست، رابطه

کنند. اصوالً هایی که فقط به منافع آنی خود توجه میمدت است. براي شرکتدر کوتاه
هاي ها کشانده، زمیني جنگلتواند سرمایه را به قطع درختان همهفرامین سودآوري می

هاي شهري و یا مزارع کشت تنباکو و دیگر مواد اعتیادآور تبدیل کشت را به حومهبلقا
هاي هوا را آلوده کند، زمینواز ماهی تهی گرداند، زمین و آبهاي آب را کند، جریان

هم در زمانی که بسیاري از زیرکشت محصوالت غذایی را به تولید اتانول اختصاص دهد آن
براي کشاورزي و بینی نبودن طبیعت پیشلوردن ندارند. قابافی براي خمردم غذاي ک

شود.تقاضاي غذا، موجب مقاومت غذا در برابر مقررات بازار میوناپذیري عرضهکشش
تواند ناگهان باال برود و میلیاردها انسان را با گرسنگی و نتیجه قیمت غذا راحت میدر

سازي سود و داري به خصوصیسرمایهمایل نظام تقحطی مواجه کند. و در آخر،
هاي محیط زیست آلوده، گرسنگی و ي هزینهتواند تقریباً همهها میسازي هزینهاجتماعی

دهندگان که سرمایه با پول مالیاتدهندگان بیاندازد درحالیغذاي ناسالم را بر دوش مالیات
دهد.به سودزایی خود ادامه می

تمرکز بر افزودن سرعت، کشاورزي را به به سود،ي گرایش سرمایهدوم و در نتیجه
هاي ي دادهکند. با افزایش سرعت اندازهشدت وابسته میبه» استخراجی«هاي انرژيِ داده

اي که منحنی به خط عمود که در نقطهتمایل به افزایش خواهند داشت تاجاییانرژي هم
عالوه سرعت ممکن است . بهیراقتصادي خواهد شدغتر سرعتشود افزودن بیشنزدیک می

براي محیط زیست مخرب آهنگ طبیعت آسیب برساند که کشاورزي راقدر به ضربآن
تواند منجر به هجوم مواد شیمیایی به رژیم غذایی شود، گرداند. نیاز به افزودن سرعت می

د. خصلت اجتماعی و شناسی مناسبی روي غذاها صورت بگیرهاي سمکه آزمایشآنبدون
هاي زیادي به آسیب» فودفست«نام حلّی بهشود و راهوردن نابود میخي غذا مانهصمی

سالمتی وارد آورد.
سازي فضایی مورد غذا موجب همگنهاي تولید و مصرف انبوه درت روشسوم، کاربس

کِشتی اي با شرایط گوناگون زیستی به مزارع تکهاي حارهخواهد شد. درنتیجه جنگل
ي ي حاشیهند در بلوارهافودفستهاي شوند. مراکز بزرگ خرید که پر از رستورانتبدیل می

که جاییشوند. و از آنضافه میشده اترتیب به محیط همگن اینشهر ردیف شده و به
شود منبع مواد اولیه و نیروي گیر است دنیا میچنان تولید انبوهی نیازمند گسترشی عالم
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هاي ترتیب است که رستوراناینه مصرف انبوه نیاز دارد و بهکار ارزان. تولید انبوه ب
کنند خصوص کودکان) را ترغیب میاند و همه (بهگسترشحالفود در سراسر دنیا درفست

ي غذاي آلوده شوند.هاي هر روزهکنندهتا مصرف
تر به کارگران مزد بپردازد سود هرچه سرمایه در ازاي کار مشخصی بتواند کمچهارم،

ي جا که غذا ضرورتی است که در همهتري براي خود حاصل کرده است. و از آنبیش
که براي آنطور کلی تر باشد بهچه غذا ارزانگیرد، پس هرمیمزد قرار سبدهاي دست

ر به آنان مزد پرداخت. تتوان کمنمیري داشته باشند میمزد بخوروکارگران فقط دست
که غالب کارهاي کشاورزي در مزارع نیازمند کاري خطرناك و فصلی است، رغم آنبه

کنند و معموالً بیش از دیگر کارگران مزدها را دریافت میترین دستکارگران این بخش کم
اي دارد که به نیازهاي سرمایه و له دالیل پیچیدهقرار دارند. این مسادر معرض آسیب

داري و نقش طبقه، نژاد، جنسیت و استعمار در آن ارتباط دارد.تاریخ سرمایه
تر به کارگران تواند با پرداخت کمپنجم، سرمایه در تضادي اساسی گرفتار است. سرمایه می

ها دیگر کارگران خیلی کاهش یابد در نتیجه آنسود را افزایش دهد اما اگر پرداخت به
جاست کند خریداري کنند و در اینطور انبوه تولید میتوانند کاالهایی را که سرمایه بهنمی

باشند، با شود. اگر کارگرانِ غذا از نظر تعداد در اقلیتناکافی ایجاد میکه معضل مصرف
مزد ، سهم غذا در سبد مصرفی و دستهامزد آنطریق کاهش دستتر کردن غذا ازارزان

مزد دیگر کارگران براي خرید دیگر کاالها غیر از تري از دستتر شده و بخش بزرگکوچک
داري تا چه اندازه م سرمایهدهد که نظاهاي کاپیتالیستی نشان میشود. بحرانغذا آزاد می

ف و تولید را متوقدارها در مواقع بحرانکشاورزي خانوادگی مخرب است. سرمایهبراي 
که وضعیت بهبود یابد، اما کشاورزان خانوادگی براي وقتیکنند تاکارگران را اخراج می

ولید خود را افزایش که بتوانند در شرایط رکودِ قیمت محصوالت خود زنده بمانند باید تآن
چنان ترتیب زمانی که کشاورزان زیادي چنین کنند قیمت محصوالت همایندهند. به

شوند و مزارع ي زیادي از کشاورزان خانوادگی ورشکست میکه عدهآید، تاجاییتر میپایین
را ترك کنند. براي وقوع چنین اتفاقی الزاماً نیاز به بحران نیست: سقوط قیمت محصوالت 

گونه عمل کند.تواند ایني کشاورزي هم میکشاورزي و یا افزایش قیمت مواد اولیه
تري بسازد اما طور کلی تمایل شدیدي دارد تا واحدهاي هرچه بزرگبهداريششم، سرمایه

کند و دي میهمیشه موانع طبیعی کیفی براي کشاورزي این گرایش را دچار مشکالت زیا
تعدادي از کاالهاي زراعی مستعمراتی، جزگرداند. بهناپذیر میبینیسودآوري را پیش
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ي هتر ولی در سطح عرضسطح کشاورزي تمرکز کمداري همیشه تمایل داشته تا در سرمایه
تري نقل، فرآوري و توزیع محصوالت نهایی تمرکز بیشومواد اولیه به کشاورزان، حمل

ترند تمایل دارند ها که بزرگداشته باشد. حتا از میان مزارع خانوادگیِ باقی مانده آن
Putting-outکاري (بخشی از نظام پیمان Systemمی که در آن سرمایه مواد ) باشند. نظا

و بندد کند و براي محصوالت از پیش قرارداد میاولیه را به کشاورزان عرضه می
ترتیب ایندهد. بهي جریان سرمایه قرار میطور کامل تحت سلطهترتیب کشاورز را بهاینبه

د در سپارد و خوو واقعاً دشوار کشاورزي را به کشاورزان می» فرساکار طاقت«سرمایه 
آالت و مواد ي بذر و ماشینخورد. سطح تمرکز در عرضهسودهاي حاصل از آن غوطه می

شده، مورد بازاریابی مواد غذایی فرآوريطور که دراولیه شیمیایی بسیار باالست. همین
ي آن هم صورت است. نتیجههمینفودها هم بههاي غیرالکلی و فستگوشت، نوشیدنی

ها هاي آنکه بر فعالیتگوست (تازمانیهاي ناپاسخقدرت در ابرشرکتي العادهتمرکز فوق
هاشان اثرات بسیار نامطلوبی بر هایی که فعالیتگذاري و نظارت نباشد). ابرشرکتمقررات

گذارد.ها و سالمت محیط زیست میسالمت انسان
اقتصادي، داري با مرکزیت دادن به مالکیت خصوصی و سود در حیات هفتم، سرمایه

دهد. اگرچه سطحی از فردگرایی چیز خوبی است اي را توسعه میجویانهفردگرایی تملّک
داري افراد و گرایی و زندگی اجتماعی در توازن باشد. سرمایهاما باید با اشکالی از جامعه

قیدوبند سود و قدرت اقتصادي خود را گسترش کند تا بیهاي منفرد را تشویق میگروه
ن. این نوع ي زمیهاي آن در بلندمدت براي جامعه و براي کرهآمدتوجه به پیدهند بی

ها هاي بخشندگی و کمک در انسانتنها مانعی است در برابر انگیزهطرفه نهفردگراییِ یک
قدر که باید نظام دهد. آنرا هم اشاعه می» آیدپیشهرچهمنازپس«ي رفتار بلکه گونه

این موارد مقصر دانست نباید افراد را سرزنش کرد. چراکه احکام ذاتی داري را در سرمایه
دهد.این نظام است که مردم را در این جهات قرار می

هایادداشت
)216:1981(مارکس.1
)950:1981(مارکس.2
)751:1981(مارکس.3
کشاورزي توسعه داري در سرمایهي تولید شبهانگلستان تنها جایی است که ابتدا شیوه.4

داري در انگلستان داشت.ي سرمایهیافت و این توسعه خود نقش مهمی در توسعه



رابرت آلبریتون|100

دارانه اداره ي سرمایهشیوهاي که بهکه عمیقاً وارد بحث شوم فقط بگویم که مزرعهآنبی.5
دست کارگران مزدبگیر انجام شده در آن بهتر کار انجاماي است که بیششود مزرعه

یک نوع فرما و یا کار اجباري. البته در عمل ممکن است شود، نه نیروي کار خویشمی
امروزه ي واضحی تغییر کند. خط و نشانهي تولید دیگر بیشیوهي تولید در مزرعه بهشیوه

چنان در بزرگ در ایاالت متحده را آن» مزارع خانوادگی«کاري بسیاري از کشاورزي پیمان
ي شیوهها را مزارعی دانست که بهتوان آنهاي سرمایه ادغام کرده است که میجریان

ها، خانوارهاي ي این حرفبا همه«)25:2007(وِیزقولکنند. بهدارانه فعالیت میرمایهس
»انددار هنوز هم حدود دوپنجم بشریتمزرعهخرده

)7:2000-15(گاردنر و هالویل .6
)158:1963(مارکس.7
ي سیزدهم آغاز شده و در هاي عمومی در بریتانیا خیلی زودتر، از سدهحصارکشی زمین.8

چنان ادامه هاي قرن نوزدهم همهاي پانزده و شانزده به اوج خود رسید و تا نیمهسده
داشت.

زادگی) و با این تمهید از رسید (نخستبر اساس این قانون تمام ارث به پسر ارشد می.9
تر نخواهد شرطی که پسر بزرگشد البته بهاث متعدد جلوگیري میتقسیم زمین بین ور

نحوي تقسیم کند.بفروشد و یا بههایی از زمین رابخش
هاي اقتصادي بنگرید بهدر نظریه» کاالیی شدن«مورد اهمیت تر دربراي بحثی کامل.10

)a2007(آلبریتون
)26:1976-33(بخشمارکس .11
)254:1976(مارکس.12
.وقوع استحالشکلی واقعی درها بهي ایندر هنگام نوشتن این سطور همه.13

:ي بخشی از فصل دوم کتاب زیر استترجمهي باالمقاله
Robert Albritton (2009), Let Them Eat Junk: How Capitalism Creates Hunger and
Obesity, Pluto Press


