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  زبينی كتاب انباشت سرمایه رزا لوکزامبورگبا

 
 تر ھيودیسپي

 صابری مھدی  ترجمه

  

مارکس بود که   از معروفيت رزا لوکزامبورگ از آن روست كه نخستين مارکسيست پس
داری خاص، بلکه  کرد انباشت سرمایه نه تنھا به پویش زمانی درونی جوامع سرمایه  استدالل

. داری وابسته است داری و نابودی جھان غيرسرمایه بيش از ھر چيز به نفوذ مکانی سرمایه
ھای اشتراکی بومی، بخشی از  بندی تأکيد او بر رانش ذاتی سرمایه به تخریب و ویرانی صورت

ی انگليسی  داری است ــ ولو اینكه ترجمه پارچگی امپریاليسم و سرمایهتالش برای اثبات یک
درآمدی بر «اگنس شوارتزچایلد از انباشت سرمایه، که در گنجاندن عنوان فرعی آن یعنی 

ی  اکنون که ترجمه. کوتاھی کرده بود، تا حدی آن را نادیده گرفته است» تبيين امپریاليسم
عنوان بخشی از مجموعه آثار كامل رزا لوكزامبورگ به زبان  انگليسی جدید انباشت سرمایه به

ی انباشت  شود، زمان مناسبی است برای بازارزیابی اینکه نظریه انگليسی آماده می
کردن رانش جھانی سرمایه به تضعيف  ی او چگونه به نياز مبرم امروز در معکوس دار سرمایه

  .دھد ود زندگی انسان پاسخ میبومی و نيز اقتصادی و اجتماعی خ ماندگاری زیست

ی لوکزامبورگ، او را به جدال با مارکس، به ویژه  ی انباشت سرمایه دانيم، نظریه چنانكه می
لوکزامبورگ کنار . ی فرمول بازتوليد گسترده در انتھای مجلد دوم سرمایه، كشاند درباره

ارزش اضافی در ی تحقق  گذاشتِن تجارت خارجی توسط مارکس را در مدل مجردش از نحوه
آل، ھمچون ناکامی در تبيين واقعيت انباشت  داری منفرد و ایده ی سرمایه یك جامعه
دار وابسته  دانست، انباشتی که از ابتدا به جذب و نابودی اقشار غيرسرمایه داری می سرمایه

کنيم، شاید سرانجام  ی تمام و کمال سرمایه را بر جھان تجربه می اكنون که سيطره. بود
توانيم مشخص کنيم که آیا تأکيد مکانی لوکزامبورگ بر انباشت سرمایه ما را از مارکس فراتر ب

داری ما را از لوکزامبورگ فراتر  برد ــ یا تأکيد زمانی مارکس بر پویش درونی بازتوليد سرمایه می
  .برد می

I  

زمان، به جای «ای استدالل كرده است كه به نظر مارکس،  كننده اتو سکی اوتو به نحو قانع
عدالتی عمل  یی است که ھمچون اصل شاخص سلطه، بيگانگی و بی ی وجودی مکان، مقوله

ی نوع  شده، نابرابری اجتماعی و توليد ارزش، بر سلطه نقد مارکس بر کار بيگانه) 1(».کند می
گرچه مارکس عموماً برای بسط . زمان قانون عام مجرد: شود خاصی از زمان متمرکز می

ی رایا دونایفسکایا،  تر این است که، به گفته شود، دقيق ی ارزش شناخته می ی كار پایه نظریه
ی مارکسی ارزش این  ی نظریه زیرا ھسته) 2.(ی كار را بسط داد ی ارزش پایه مارکس نظریه

است که ارزش نه توسط مقدار واقعی زمان صرف شده در ایجاد یک کاال، بلکه در عوض توسط 
 24اگر کارگری در دیترویت یک اتوموبيل را در . شود زمان کار الزم تعيين میمقدار ميانگين 

ساعت سوار  16ساعت سوار کند، در حالی که کارگر دیگری در چين مدل مشابھی را در 
. کند کند، ھشت ساعت اضافی كار انجام شده توسط كارگر دیترویتی ھيچ ارزشی ایجاد نمی



كند نه زمان صرف شده برای توليد یک شی، بلکه  عيين میچه ارزش را ت آن«به بيان مارکس، 
  )3(».تواند توليد شود شده می ی زمانی است که طی آن شیء یاد كمينه

. ناپذیر سرمایه نھفته است ی مقاومت ی درونی سلطه در اینجا، به نظر مارکس، ھسته
توليد کاالیی معين  ھنگامی که رقابت حداقل مقدار زمان کار الزم، به طور ميانگين، را برای

شوند تا آن كاال را در چارچوب آن واحد زمانی، بدون درنظر  كند، کارگران مجبور می آشكار می
ما نه تنھا از محصول کار . شان، توليد كنند ھای جسمانی گرفتن نيازھای انسانی یا ظرفيت

بنا . شویم بيگانه میبلکه از خود فعاليت توليدكردن كاال، از طریق استبداد زمان كار عام مجرد 
ی زمان  زمان ھمه چيز است، انسان ھيچ چيز؛ او، حداكثر، الشه«ی مشھور مارکس،  به گفته
کند؛ ساعت به ساعت، روز به  کميت ھمه چيز را تعيين می. کيفيت دیگر اھميت ندارد. است
 )4(».روز

  
. گنجاند تبلوریافته می ھای توليدی ناھمگن را ذیل زمان کار مجرد بنابراین، توليد ارزش فعاليت

ما از . داری است ی توليد سرمایه این امر، و نه وجود مالکيت خصوصی یا بازار، جوھر شيوه
اعتناست، از  ھای بالفعل ما بی ای از زمان، که به توانایی واره طریق تبعيت از شکل شیء

چون . ی استاین نيز بنياد رانش به سمت افزایش ارزش اضاف. ایم خالقيت خود محروم شده
کند تعيين  ارزش توسط یك ميانگين اجتماعی زمان كار که پشت سر توليدکنندگان عمل می

چه به  شوند در واحد معينی از زمان ارزش بيشتری نسبت به آن شود، کارگران ناگزیر می می
بنابراین، نابرابری، مالکيت خصوصی و . کنند توليد کنند عنوان وسایل معاش دریافت می

ی زمان کار عام مجرد  نه علت بلکه پيامد مناسبات اجتماعی تحت سلطه» مرج بازارو ھرج«
 .است

  
ام، موضوع زمان نيز از  داری، نشان داده چنانكه در آخرین کتابم، درک مارکس از بدیل سرمایه

در ) 5.(داری برخوردار است اھميتی اساسی در برداشت مارکس از الغای سرمایه
زمان کار واقعی دیگر ذیل زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی قرار سوسياليسم یا کمونيسم 

ھای مصرفی كه توسط افراد  ی ارزش ھای انضمامی توليدكننده اِعمال کنش. گيرد نمی
دیگر نيرویی ــ . شود، بدل به تنھا معيار حيات اجتماعی خواھد شد ی آزاد انجام می ھمبسته

كند که باعث  در پس پشت توليدکنندگان عمل نمییعنی زمان کار الزم از لحاظ اجتماعی ــ 
. چه با استانداردی مجرد منطبق نباشد، بالاستفاده یا نامولد باشد ھا چنان شود فعاليت آن می

زمان بدل به «ی آزاد، که در آن  گيری مناسبات توليد ھمبسته دیکتاتوری زمان از طریق شکل
توليد ارزش به پایان . شود سته می، درھم شک»مكانی برای رشد انسان بدل خواھد شد

 .شود رسد، زیرا جوھر آن، کار مجرد، خالی از وجود می می

  
پس آیا درست دارد، . در نتيجه تردیدی نيست که نقد مارکس به سرمایه بر زمان متمرکز است

اگر «اند که  ی زمان ھا به قدری درگير مسئله کند، که مارکسيست طور که فوکو ادعا می آن
) 6(؟»ع به صحبت براساس مکان کند، به این معنی است که دشمن آنان استکسی شرو

تردید است، چرا که مارکس تعين مکانی را نادیده نگرفته است ــ چنانكه در  این ادعا قابل
داری مشاھده  گيری سرمایه و تأکيدش بر نقش استعمار در شکل  ی انباشت سرمایه   نظریه
که تأکيد مارکس بر زمان دقيقاً ھمان چيزی است که او را  کنم من استدالل می) 7.(شود می

ی جھان غيرغربی در دو  ھایش درباره ویژه در نوشته به تمرکز بر تعين مکانی سرمایه، به
کوشد دائماً کار  گونه که سرمایه می ھمان) 8.(ی پایانی زندگی، رھنمون کرد دھه

رك ایجاد تدبيرھای کاراندوز جدید نيز ی بيشتری از کارگر را بيرون بکشد، مح نشده پرداخت
چنانكه مارکس . دھد ھست، در نتيجه ترکيب انداموار سرمایه را به بھای كار زنده افزایش می

. انجامد کند، این روند به گرایش نزولی نرخ سود می در مجلد سوم سرمایه استدالل می
جوی بازارھا و سرمایه در مواجھه با مانعی درونی برای افزایش سوددھی، در جست



ی مکانی برای  امپریاليسم ھمبسته. رود ھای جدید استثمار در خارج از كشور می عرصه
  .گزینی زمانی سرمایه است ھم

II  

ی بازتوليد گسترده، تعين مکانی سرمایه  لوکزامبورگ معتقد بود مارکس به ھنگام طرح نظریه
ی  س مبنی بر یك جامعهی لوکزامبورگ، فرض مارك به عقيده. را نادیده گرفته است

در . كند داری را نقض می بدون تجارت خارجی واقعيت انباشت سرمایه  داری بسته سرمایه
ی درونی سرمایه شامل رانش به تحليل  كوشيد نشان دھد كه ھسته مقابل، لوكزامبورگ می

 .دار بيرون از آن است و نابودی اقشار غيرسرمایه

  
آیا کاال نيازمند ) 1: ی این دو پرسش متضاد استوار بود پایهی لوکزامبورگ با مارکس بر  مناقشه

، پول، است تا سپس وسایل »ارزش ناب«شکل مصرفی خود و دگرگونی به » کنار گذاشتن«
توليد بيشتری خریداری کند و از این طریق ارزش اضافی الزم برای انباشت سرمایه را در 

تواند مستقيماً  تحقق ارزش اضافی می یا آیا این) 2یابنده تحقق بخشد؟  مقياسی گسترش
ی  رخ دھد، بدون اینکه بخشی از محصول اضافی به پول تبدیل شود، یعنی توسط سرمایه

  ای قسمتی از شکل مصرفی محصول مازاد را به مصرف رساند؟ ثابت كه به نحو مولدانه
باشت سرمایه ی مرکزی ان اگر مورد اول صحيح باشد، دليلی برای این که تقاضای موثر مؤلفه

دار صرفاً قسمتی از ارزش اضافی را از طریق جذب مستقيم آن در  سرمایه. باشد وجود ندارد
که مجبور باشد ابتدا آن را به خریدار  کند، بدون آن ی ثابت تبدیل می وسایل توليد به سرمایه

 شود، و دیگر مشکلی بابت نبود تقاضای مؤثر توسط بازار مصرفی دور زده می. بفروشد
چنانچه مورد دوم صحيح باشد ــ به عبارت دیگر، اگر ارتباط ميان ) 9.(ھا وجود ندارد کننده مصرف
ی ارتباطی مبادله برقرار  از طریق حلقه) وسایل مصرف( 2و بخش ) وسایل توليد( 1بخش 

ھا باید تمام محصولش را بفروشد تا تحقق ارزش اضافی  گاه ھر یک از بخش شده باشد ــ آن
اگر تحقق ارزش اضافی به فروش محصول متكی باشد، . انباشت سرمایه ميسر باشدپيش از 

اما چنانچه تقاضایی برای محصول از جانب . الجرم باید خریداری برای آن وجود داشته باشد
 .شود خریداران وجود نداشته باشد، تحقق ارزش اضافی ناممکن می

  
. رود زامبورگ به سراغ رویکرد اول میگزیند، در حالی که لوک مارکس رویکرد دوم را برمی

ای فرعی ــ نمودی صرفاً  پدیده«ی بازتوليد گسترده را برای اینکه پول را  لوکزامبورگ نظریه
او حتا . كند کند نقد می تلقی می) 10(»بيرونی و سطحی از مراحل مختلف گردش کاالھا

ه خودی خود عنصری از پول ب«کند که انگار  سازد که چنان رفتار می مارکس را متھم می
دانست که برای افزایش  او، مانند مارکس، به خوبی می) 11(».بازتوليد واقعی نيست

ــ به » کنار گذاشته شود«ی ثابت، باید بخشی از ارزش اضافی از مصرف شخصی  سرمایه
اما وی بر سر نقش . داران عبارت دیگر، نه توسط کارگران مصرف شود و نه توسط سرمایه

به نظر مارکس، ارزش اضافی از . رفی در تحقق ارزش اضافی با مارکس اختالف داردارزش مص
شود  گذاری می اھميتی در از پيش معين کردن مسيری که در آن ارزش اضافی سرمایه

، و شکل مصرفی آھن به IIبرخوردار است ــ به عنوان مثال، شکل مصرفی ذرت به بخش 
ل، نقش ارزش مصرفی را در از پيش معين کردن ھدف لوکزامبورگ در مقاب. تعلق دارد Iبخش 

ی جدید و نيز  سرمایه«کند که  او تأکيد می. شمارد توليد در بازتوليد اجتماعی کم اھميت می
ارزش اضافی که به وجود آورده است باید شکل کاالیی خود را کنار بگذارند، دوباره شکل 

این کامالً برای … دار برگردند به سرمایه ارزش ناب به خود بگيرند، و بنابراین به صورت پول
ی جدید  انباشت سرمایه حياتی است که کميت مکفی از کاالھای خلق شده توسط سرمایه

 .باید جایی برای خود در بازار دست و پا کرده و تحقق یابند



  
داران تحقق یابد، و حال که  تواند از طریق مصرف کارگران یا سرمایه حال که ارزش اضافی نمی

توانيم ھيچ  نمی«چون ) 13(؟»تواند باشد آن فرد چه کسی می«، »کسی باید آن را بخرد«
  ی ارزش اضافی تجسد شده ھا بخش انباشت خریداری را برای کاالھایی پيدا كنيم که در آن

داری یافت  ــ این فرض که تقاضا در جھان غيرسرمایه» ماند یابد، تنھا یک راه باقی می می
داری ماحصل  ی لوکزامبورگ این است که گسترش سرمایه اس نظریهاس) 14.(شود می

داری در برطرف کردن محدودیت تقاضای مؤثِر ناشی از حد و مرزھای ملی خود  ناتوانی سرمایه
  .است

III  

ھای  داری چيره شد، و صورتبندی رویکرد لوکزامبورگ نه تنھا تبيينی است از اینکه چرا سرمایه
عيف و نابود کرد، بلکه ھمچنين او را به محکوم کردن این فرایند در اجتماعی اشتراکی را تض

الملل دوم برای امپریاليسم  ھربار که بسياری از ھمقطارانش در بين. کليت آن سوق داد
داری  شدند که امپریاليسم از قانون حرکت سرمایه کردند، یا منکر می تراشی می توجيه
داد چگونه عمالً ھربار که انباشت سرمایه رخ داده  میناپذیر است، او موشکافانه نشان  تفکيک
تحليل ) 15.(ھا آفریقایی، آسيایی و سرخپوست بوده است ی رنج و خون ميليون بر پایه

انتقادی او از شرایط تاریخی انباشت در بخش سوم انباشت سرمایه احتماال قدرتمندترین 
رانگر خودگستری سرمایه ارائه ی خشونت و طبيعت وی یی است که تاكنون درباره افشاگری

این تحليل امروز نيز از اھميت بسيار باالیی برخوردار است، ھنگامی که سرمایه . شده است
ی ھستی  ی شالوده به ھر گوشه و کنار جھان ھجوم برده، و در انجام این کار تيشه به ریشه

 .زند انسان و طبيعت می

  
مسئله این است که آن . خورد شم میای در تحليل لوکزامبورگ به چ اما مسئله عمده

آميز ویرانگری را دارند چه  ھای انسانی كه توان برخاستن و پایان دادن به روند خشونت سوژه
ھای  ای درونی ميان شاخه انباشت چيزی بيش از رابطه«کسانی ھستند؟ او مصر است که 

ھای  ه و محيطای ميان سرمای داری است؛ انباشت پيش از ھرچيز رابطه اقتصاد سرمایه
دھد  چه نھایتاً به انباشت سرمایه پایان می شود آن نتيجه می  )16(».دارانه است غيرسرمایه

عمالً «کند که  در ھر صورت، لوکزامبورگ تاًکيد می. دار است تحليل رفتن اقشار غيرسرمایه
ه گرفته ای که غالباً از سوی ستایندگان او نادید ــ نکته) 17(»ھرگز چنين رخ نخواھد داد

زند این است  تمام حرفی که می. گوید ؟ او چيزی نمی»ھرگز رخ نخواھد داد«چرا . شود می
یافته برپا خواھد  که چنين روزی سربرسد پرولتاریا در جھان توسعه» بسيار پيش از آن«که 

پرداز بزرگ  شکی نيست که لوکزامبورگ نظریه. ھا پایان خواھد داد خاست و به تمامی این
داری یقين  کن کردن سرمایه ی کارگر در ریشه کسی است که به توانایی طبقه. است انقالب
ی  با این ھمه این دورنما، که جزء اصلی بسياری از آثار دیگر اوست، منطقاً از نظریه. داشت

 .شود اش ناشی نمی بازتوليد گسترده

  
داری و  مایهی لوکزامبورگ بر تضاد بيرونی بين سر ی بازتوليد گسترده سراسر نظریه

ی ثابت، کار مرده، که بر  داری متمرکز است ــ نه تضاد درونی بين سرمایه غيرسرمایه
نظر به این که تضاد بنيادین سرمایه نه در توليد . کند ی متغير، کار زنده، سروری می سرمایه

قاومت کارگران بلکه در بازار قرار دارد، یعنی در نبود تقاضای مؤثر، موانع پيش رو در بازار، و نه م
در یك كالم، رویكرد بازارمدار . کند در محل توليد، حد و مرزھای انباشت سرمایه را مشخص می

نه مردم یا . آورد لوكزامبورگ نفی بازتوليد گسترده را از درون مناسبات سرمایه ـ كار پدید نمی
حد و مرزھای داری، است كه  مقاومت آنھا بلكه چيزی، یعنی تحليل رفتن اقشار غيرسرمایه

 .كند نھایی سرمایه را تعيين می



  
شود که وی قربانيان گسترش امپریاليستی را  این مسئله با این امر بيشتر تأکيد می

ھای  دید، چنانكه در مخالفت تندش با تمامی درخواست ھای انقالبی قائم به ذات نمی سوژه
 .شوند تلقی می» ارتجاعی«خودمختاری ملی 

  
یم لوکزامبورگ احساس ھمدردی عميقی با قربانيان استعمار و گو به ھيچ عنوان نمی

کرد و علت آن را تئوریزه کرد، به سياقی  برعکس، او رنج آنان را درک می. کرد امپریاليسم نمی
به عنوان مثال لنين . عصرش و بعد از آن به آن ادامه دادند ھای ھم که فقط برخی مارکسيست

ی  توصيف آزار و شکنجه«: طور نوشت باشت سرمایه ایناش بر ان ھای انتقادی در یادداشت
» غيرمارکسيستی«باالتر از ھمه . معناست سياھان در آمریکای جنوبی شلوغ، پرھياھو و بی

کرد شرح و تفصيل رنج و آزار کسانی که در معرض  گاه تصور نمی لوکزامبورگ ھيچ) 18(».است
باورتر از  او انسان. باشد» يرمارکسيستیغ«اند  داری قرار داشته سازی سرمایه سبعيت جھانی

 !آن بود که چنين بياندیشد

  
وجه  داری به ھيچ داری و اقشار غيرسرمایه با این وجود، تعادل مکانی موردنظر او ميان سرمایه

ھای انباشت سرمایه از درون فراتر  ماندگار نيست، نيرویی سوبژكتيو که بتواند از واقعيت درون
اش به ميان کشيده  ی انقالبی مھارنشدنی ی اراده ب به واسطهانقال«در عوض، . رود
این در تقابل مستقيم با مارکس است، که برای او طغيان سوبژكتيو جزیی ) 19(».شود می

کند،  گونه که دونایفسکایا مطرح می آن. یكپارچه از توصيف دقيق مقوالت عينی سرمایه است
یک سو سقوط نرخ سود، و ازسوی دیگر ارتش ترکيب انداموار سرمایه، از «از دید مارکس 

آفرین خود  داری در بازتوليد یگانه جوھر ارزش ناتوانی سرمایه. كند ی کار را ایجاد می ذخيره
این رویکرد، که در دسترس لوکزامبورگ ) 20(».آورد داری را به صدا در می ناقوس مرگ سرمایه

  .تی او گرفته شده اس ی انباشت سرمایه بود، از نظریه

IV  

ایم که سرتاسر  ای رسيده این مسئله چه اھميتی برای امروز دارد؟ به وضوح، اکنون به نقطه
كشاند ــ در عين حال، عجيب آن که، تمام  جھان را خودگستری سرمایه به نابودی می

حال که نابودی تمامی . داری تقریباً به تمامی از نظرھا پنھان است ھای ممکن سرمایه بدیل
داری به سادگی دچار  ای از این که سرمایه دار رخ داده است، ھيچ نشانه سرمایهاقشار غير

رسد که  داری زمانی به پایان خود می سرمایه. خورد شود به چشم نمی فروپاشی می
یافته، شامل  داری توسعه ای از نيروھای سوبژكتيو، از داخل و نيز خارج جھان سرمایه مجموعه
ه آن، در متن بدیلی از نظر فلسفی استوار برای تمامی اشکال ی کارگر و نه منحصر ب طبقه

ی  اکنون که رابطه) 21.(گرا، ابراز وجود کنند آن و خواه دولت» بازار آزاد«داری، خواه نوع  سرمایه
کند، ما به فوریت نياز  ی جھان تحميل می مبتنی بر سرمایه عموماً خود را در ھر کنار و گوشه

را ) به بيان مارکس(» شورھای جدید و نيروھای جدیدی«که بتواند  به چارچوبی نظری داریم
  .کنی انباشت سرمایه از درون را داشته باشند استخراج کند و گسترش دھد که توان ریشه

ی انباشت لوکزامبورگ  اند که نظریه قابل ذکر است که اخيراً شماری از مفسران اظھار کرده
دار یا ھنوز  به سمت تحليل اقشار غيرسرمایهتواند با پيوند دادن آن به رانش  می

اما به نظرم این . ی موجود، بازیابی شود یافته داری توسعه ی درون جھان سرمایه نشده کاالیی
خود لوکزامبورگ تأکيد زیادی داشت که، از . برانگيز از افکار او کاربردی است کمابيش پرسش

باید به خاطر . داری وجود داشته باشند یهی سرما باید خریدارانی بيرون از جامعه«دید او، 
ارتباط با  کنندگان، چرا که شکل مادی ارزش اضافی کامالً بی داشت خریداران و نه مصرف

تواند با فروش،  کننده این است که ارزش اضافی نمی حقيقت تعيين. ی تحقق آن است نحوه
ه به آن نوع سازمان یا اقشار دار و چه به کارگر، تحقق یابد، مگر تنھا وقتی ک چه به سرمایه

به وضوح، به نظر ) 22(».دارانه نيست شان سرمایه ی توليدی اجتماعی فروخته شود که شيوه



شما باید خریداری . دار نيست لوکزامبورگ، راه حل فقط تحليل و نابودی اقشار غيرسرمایه
که تبدیل به سرمایه  صورت، ارزش اضافی در غير این. دار است و نه کارگر باشيد که نه سرمایه

داری بيرون بياید، دقيقاً ھمان چيزی که سراسر  شده باید از مصرف درون بازار مبدأ سرمایه
ی  نظریه» کاربست«ھایی برای  چنين تالش. گوید ممکن نيست ی انباشت او می نظریه

ا در چه توسط او مطرح شده، به زحمت بتواند حق مطلب ر ای غير از آن لوکزامبورگ در زمينه
 .پرداز ادا کند مورد اھميت او در مقام نظریه

  
شده از یک سو، به بررسی  ی جھانی در مجموع، امروزه برای به چالش کشيدن مؤثر سرمایه

دقيق پافشاری لوکزامبورگ بر ضرورت امپریاليسم برای انباشت سرمایه، و از سوی دیگر به 
ھای انقالبی در قياس با نمودارھای  تر نيروھا و ایده تر و عميق فراخوانی بسيار گسترده

این موضوع به ویژه ھنگامی مصداق دارد که به مبارزات درون . ی انباشت او نياز داریم نظریه
چه بيش از ھر چيز در خصوص نقد تند لوکزامبورگ بر  شاید آن. رسيم جھان در حال توسعه می

ن از پتانسيل مبارزات انقالبی استعمار و امپریاليسم الزم است، تعامل با درک فرانتس فانو
به باور من این تعامل و گفتگو کامالً پرثمر خواھد بود، آن . عليه نژادپرستی و ستم ملی باشد

ی آن فھم مشخصی از نقد مارکس بر ابعاد زمانمند سرمایه صورت  ھم ھنگامی که واسطه
 .بگيرد
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