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 ١٠چرا بايد دوباره به تحليل مارکسيستی بازگرديم؟ شمارۀ 

 )١بخش (
 

  مبارزهپيشگفتار گاھنامۀ ھنر و

ايران، تخريب «در مورد متن حاضر می توانم بگويم که به نوعی مشابه کتاب ژان ميشل ورنوشه تحت عنوان 

 به شکل موجزتری با چشم انداز  با يک ديدگاه مارکسيستی و نسبتاً نظر می رسد ولی اين بار مشخصاً ه ب» ضروری

 .جغرافيای سياسی و اقتصادی آشنا می شويم

 ھا و تحليل ھائی به ويژه وقتی از سوی نھادھای پژوھشی مانند انستيتو مطالعات مارکسيستی بلژيک براستی چنين متن

ی داده می شود و در عمق رسانه ھای آلترناتيو غرب مثل سايت انويستيگ آکسيون به مديريت روزنامه ئپوشش رسانه 

 می شود، می  مانند دومينيکو لوسوردو منعکسبا نويسندگانی» انديشۀ آزاد«نگار آزاد بلژيکی ميشل کولن و يا سايت 

 ھا به عنوان قطب نما و ابزاری کارا در مبارزۀ طبقاتی مورد استفاده قرار گيرد، يعنی برای ما ايرانی تواند برای ما

ھائی که از فقدان چنين نھادھا و رسانه ھائی محروم ھستيم و به ويژه ھمواره در خطر ابتذال تبھکارانی می باشيم 

 برای ما ضرورت از  و فوراً طر ابتذال در اينجا پيش از ھمه برای من خطر ازخودبيگانگی است که الزاماً خ(

که آنھا را به نام )  در مبارزۀ طبقاتی می يابدخودبيگانه زدائی رامطرح می کند که اين امر نيز پاسخ خود را احتماالً 

از کشور می شناسيم و خالصه برای ما ايرانی ھائی که در مدافعان حقوق بشر و يا اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج 

چنگ امپرياليسم جھانی و طبقۀ حاکم ايران يعنی بورژوازی وابسته و معامله گر يعنی طبقه ای که در کوران دوران 

رياليست  در پيوند با منافع استعمارگران و امپ-از دوران قاجار - استعمار در کشورھای سنتی و عقب مانده مانند ايران 

ھا به وجود آمد و تا امروز ادامه يافته و نه تنھا جمھوری اسالمی ايران بلکه اپوزيسيون ھای ايرانی در خارج از کشور 

چنين .  حاصل چنين دورانی بوده است، باطلنيز به عنوان بارزترين و برجسته ترين بخش از اين طبقۀ بھيمی و مطلقاً 

را برای ھزار و چھارصد و ھشتاد و سومين بار تکرار می کنم که اين طبقۀ  رايگان نيست، زيدشنام ھائی واقعاً 

 خصوصيات اصلی اين طبقۀ انگلی استعماری دشمن کار و توليد و خالقيت و پيشرفت است، در نتيجه دشنام ھا واقعاً 

بورژوازی ( و عقب نشينی ھای جمھوری اسالمی ٢و يژن. است که کاری جز محافظت از منافع استعمارگران ندارد

] اتحاد جمھوری خواھان[ و سپس به تبع آن ھورا کشيدن ھای امريکاو امتيازدادن به امپرياليسم ) وابسته و معامله گر
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 روی داده - ٢و ي ژن-يک امر منزوی که در يک مقطع تاريخی مشخص  از جبھۀ اپوزيسيونھا » دموکراتيک و الئيک«

 بورژوازی استعماری در ايران در گسترده ترين و عام ترين بنيادھای باشد نيست، بلکه تمام ايدئولوژی اسالمی و

اين .  ھمآھنگ استامريکا با کنسرت فيالرمونيک امپرياليسم جھانی و جھانخواری  و مشخصاً اعتقادی اش مستقيماً 

ی در که چگونه ممکن است که ايدئولوژی جمھوری اسالم. موضوعی است که در مقالۀ ديگری به آن خواھم پرداخت

ژيست ايرانی به طرح ي نزد دکتر حسن عباسی سترات- به عنوان مثال-راديکاترين و روشنفکرترين بخش ھايش

 لبيک می گويد؟ متن حاضر داليل و عناصر بسيار روشنی را در اختيار ما می گذارد که در تحليل امريکاجھانخواری 

 .نی خواھيم ديدبه روش.  پاسخ بگوئيمھايمان بتوانيم به پرسش باال کامالً 

خودمان يادآور شويم که حاکميت امپرياليست ھا و به تبع آن ه ھر اندازه در اين مورد بگوئيم کم است، و بايد بدانيم، و ب

 اقتصادی نيست حاکميت طبقۀ بورژوازی وابسته و معامله گر در کشورھای جھان سوم مانند ايران، يک مقولۀ صرفاً 

بلکه ما با تمامی يک ايدئولوژی و روبناھای ) اول منابع طبيعی ايران منحصر نيستتنھا زير بنائی نيست و به چپ(

وابسته سروکارداريم که در تمام عرصه ھا و خاصه عرصۀ زندگی روزمره در سطوح فردی و اجتماعی ما نفوذ کرده 

 حرفھا و جمالت و دائماً و حتی گروه ھای مختلف کمونيستی نيز از آن در امان نبوده و نيستند، و کمونيست ھا بايد 

 .که در کجا در باتالق اين ايدئولوژی نابارور فرو رفته ايم.  اين ديدگاه بازرسی کنند رفتارھا و افکار خودشان را از

 خواننده را به آنھا مراجعه می دھد، نکتۀ بعدی در مورد متن ھانری ھوبن به تابلوھائی مرتبط است که نويسنده دائماً 

از انتشار اين تابلوھا خود . ه مربوط به تابلوھا می شود در متن اصلی برای من چندان روشن نيستمتأسفانه بخشی ک

ولی خوشبختانه نبود اين تابلوھا لطمه ای به . در ھر صورت در متن اصلی تمام تابلوھا متشر نشده است. داری می کنم

 .محتوای متن نمی زند

 سال پيش نوشته شده ولی بی ھيچ ترديدی می توانيم ٧سد، يعنی حدود نظر می ره تاريخ نگارش اين متن کمی قديمی ب

ھمانطور که در باال در مورد متن .  که تازگی خود را از دست نداده است-  در ھر صورت از ديدگاه من- مطمئن باشيم 

 از -رکسيستی  ما-حاضر اشاره کردم، درک واقعيات جھان پيرامون از ديدگاه جغرافيای سياسی، اقتصادی و انرژتيک 

يک سو ولی در عين حال با چنين تحليل ھائی انتظار من اين است که خوانندگان نيز ھميشه در خواندن اين متن به شکل 

نيز داشته باشند، و دست به مقايسه ) نمای پنتاگونی(موازی گوشۀ چشمی به گفتارھا و نظريات اپوزيسيون ھای ايرانی

 و و الئيک و غيره با تمام بودجه ھااپوزيسيون ھای دموکراتيک و آزادی خواه بزنند و ببينند که اين رسانه ھای 

امکاناتی که قدرت ھای غرب امپرياليستی در اختيارشان گذاشته اند تا چه اندازه و طی چه مدتی افکار عمومی ما را به 

 بازی گرفته بوده اند و ھمچنان به اين وظيفۀ امپرياليستی ادامه می دھند؟

نوشتۀ ژان ميشل ورنوشه، برای درک و چگونگی » ايران تخريب ضروی« کمتر از می تواندمقالۀ حاضر ن مطمئناً 

مذاکرات اخير بين ايران و اياالت متحده چشم انداز روشن تری را عرضه کند و ابزاری باشد برای اندازۀ گيری رسانه 

 .دروغ ھای ايرانی

 نوشتۀ برونو »مارکس، لنين، بلشويک ھا و اسالم« تحت عنوان »انديشۀ آزاد«پيش از اين من يک مقاله از سايت 

ترجمه کرده ام، کشف اين سايت را مديون ارساالت انوستيگ آکسيون ھستم و اميدوارم که از اين پس ) ٢(دروسکی 

ز به در پايان ھمانطور که در پيغام ھای اخير ني.  اين سايت را به زبان فارسی ترجمه کنمفمقاالت بيشتری از آرشي

نقدی بر نيروھای کار پروژه ھای نفتی و نئوليبراليسم و «اطالع خوانندگان گاھنامۀ ھنر و مبارزه رساندم، مقالۀ 

منتشر شده است، از ديدگاه من می تواند برای   نوشتۀ ياور که توسط کانون مدافعان حقوق کارگر»نئوليبرال ھای وطنی

 .د و خواندن آن را به عالقمندان توصيه می کنمگسترش موضوع مرکزی متن حاضر بسيار مفيد باش

١( 
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/com.blogfa.interculturel.www://http 

٢( 

518/post/com.blogfa.mobarze-v-honar-g://http 

٣( 
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 پاريس/گاھنامۀ ھنر و مبارزه /حميد محوی  

  

 پيشگفتار سايت انديشۀ آزاد 

اله انتشار اين مق» انديشۀ آزاد«پس از يک ربع قرن حملۀ ضد مارکسيستی در سطح جھانی، برای گروه ما در سايت 

ما بر . نظر می رسيد زيرا وضعيت جھان کنونی را از ديدگاه مارکسيستی مورد بررسی و تحليل قرار می دھده مفيد ب

خاک سپردند، و به اين علت که ما فکر می کنيم کاستی ھای مفاھيم حاکم ه اين باور ھستيم که مارکس را کمی زود ب

؟ و نتايج آن »گلوباليزاسيون«امپرياليسم يا . دارداشارت » بازگشت به مراجع بنيادی«امروز به ضرورت 

در اينجا بر اساس تاکتيک دست به انتخاب می زنند، موضوع . ر واژگان نيستندييانترناسيوناليسم يا الترموندياليسم تنھا تغ

ه ب جلو ه  فرار ب  سلطۀ قديمی، و خواست گريز از موانع قديمی، بی گمان سواری گرفتن از مفاھيم برای» ليفتينگ«

 .نظر می رسد

 از ؟ مرحلۀ نھائی سرمايه داری شايد فرا رسيده باشد، ولی آيا تضادھای آن واقعاً ندولی آيا واقعا اين موانع از بين رفته ا

   بين رفته است يعنی آن چيزی که به عنوان سنجۀ مرحلۀ نھائی بايد مطرح باشد؟

و   سخنرانی ھائی که در چين برگزار گرديده نوشته استۀ مجموعاز ديدگاه ما مطالبی را که نويسندۀ اين مقاله برای

منتشر شده، چنين مسائلی را به شيوۀ جالبی مطرح کرده و به ھمين ) ١(توسط انستيتوی مطالعات مارکسيستی بلژيک

کی برخی بر اين باور ھستند که اين تحليل اند. علت ما تصميم گرفتيم اين نوشته را در فرانسه نيز منتشر کنيم

 نشان باطل شدگی آن نيست، و بايد يادآوری کنيم که با اين وجود، بيان واقعيت انکار ناپذير الزاماً . است» کالسيک«

أسفانه کمتر به توضيح مفاھيم  بخوبی می دانند چگونه از واژگان نو استفاده کنند، ولی متمدرنيته غالباً » پسا«مبتکران 

ر نتيجه واژگان قديمی را بايد تحليل کنيم، ولی در عين حال بايد ببينيم که واژگان د. ی که رايج ساخته اند می پردازندنو

آيا در انکشاف سرمايه داری از آغاز تا امروز تدام و يا انقطاعی . نو، آالمد، حامل چه مفھوم بی بديلی ھست يا نيست

 يا نه؟ وجود داشته 

 ھمواره   عراق، نشان می دھد که قدرت بزرگ امپرياليسم در ھمه جا روی داده، و به ويژه درجنگ ھائی که دائماً 

و ملت ھائی که در مقابل آن از خود دفاع می کنند نيز وجود دارند و شايد به باور برخی تنھا يک  ...وجود دارد

وجود داشته باشد، اگر چنين موردی واقعيت داشته باشد، ھستۀ مرکزی آن از سه عنصر انکار ناپذير » امپراتوری«

قومگرائی آنگلو ساکسون و نئو پروتستان با تمرکز به درون اياالت متحده، نئو محافظه کاران اياالت : کيل شده است تش

متحده ولی با رويکرد جھان وطنی با ظاھری ھدايت شده به بيرون و صھيونيسم، دست کم به عنوان پايگاه امپراتوری 

 .ی آن مطرح بوده استئحاشيه در نتيجه ھمواره يک مرکز با مناطق . در خاورميانه

امپراتوری واقعی می توانست به مفھوم عميق کلمه وجود داشته باشد، در صورتی که مانند امپراتوری رم وقتی که در 

و در نتيجه، در اياالت متحده (شھروند اياالت متحده بودند » امپراتوری-جھان«اوج خود به سر می برد، تمام شھروندان 

مشاھدۀ ديواری که در مرز مکزيک ايجاد کرده اند و . ولی چنين نيست و اتفاقی ھم نيز نمی باشد. )حق رأی می داشتند
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وجود دارد و نه تنھا به » خارج«و » داخل« کدام؟ امپراتوری؟ پايتخت؟ در اينجا به ما نشان می دھد که مشخصاً ...

 .مفھوم اجتماعی

تی بين عناصر دولتی يا ن شرکت ھای سرمايه دار و عناصر رقاب رقابت بيآنچه را که نويسنده مطرح می کند، مطمئناً 

ولی، از جنگ دوم جھانی، واشينگتن توفيق آن را داشت که در تمام شرکت ھای سرمايه . ی سرمايه دار استيفرا دولت

 داری در امروز پنتاگون ضامن امنيت نظام سرمايه. دار نفوذ کند و بر اين اساس موجب ايجاد امپرياليسم نابرابر شد

ولی اياالت متحده، تا وقتی که آلترناتيو کاملی وجود نداشته باشد دست کم برای حفظ برخی دست . سطح جھانی است

 .نظر می رسده آوردھای تمدن، ھمچنان ضروری ب

لو در اشکال جنگی می شود که جه ئی و جھانی شده موجب تحريک فرار بامريکااز سوی ديگر، بربريت سرمايه داری 

راف در مصرف ھمراه می گردد که در مجموع گواه بر جاندار بودن مفھوم امپرياليسم است که ناسيوناليسم يا سابا 

مفھومی تحقق : برونو دروسکی، امپرياليسم (د می کند ئياصول گرائی ھر يک به سھم خود آن را فعال ساخته و تأ

 ).٢٠٠۵، می ۵، رويکرد مارکسيست، شمارۀ »يافته

وشته به ما اجازه می دھد تا تشخيص دھيم که به چه دليلی تحليل مارکسيست و لنينيست برای درک اکنون نويسندۀ اين ن

آنچه باقی می ماند اين است که بدانيم چرا سوسياليسم ھنوز جايگزين امپرياليسم از نفس افتاده . و آينده بی فايده نيست

  مبتکر تر باشد؟ نشده است؟ يا شکل ديگری از آلترناتيو که از سوسياليسم

                                                                                               

1)      http://www.marx.be/ 

 

 تحليل مارکسيستی در باب جھانی سازی اکنونی

   

انی سازی و اقتصاد مارکسيستی اقتصاد جھ«: برای نخستين گردھمآئی جھان اقتصاد سياسی اجتماعی، تحت عنوان (

 )٢٠٠۶ اپريل ٣- ٢شانگھای، » مدرن

(Contribution à la Première Conférence de la World Political Economics Society, sous le 

thème : « Economic Globalization and Modern Marxist Economics », Changhaï, 2-3 

avril 2006)*  

   

اولين . م به موضوع جھانی سازی کنونی بپردازيم، به باور من بايد از ارتکاب به دو اشتباه اجتناب کنيموقتی می خواھي

اشتباه و به شکل اجتناب ناپذيری مھمتر از ھمه اين است که از بررسی لنين دربارۀ امپرياليسم حرکت نکنيم، که ھمچنان 

رات و تنظيماتی را که از آن دوران روی داده ييست که تغدومين اشتباه اين ا. تازگی حياتی خود را حفظ کرده است

 . و پيش از ھمه وضعيت امپرياليسم در دوران ما را تشکيل می دھدجھانی سازی اکنونی مقدماً . بازشناسی نکنيم

   

  ١. 

 تازگی تحليل لنين در باب امپرياليسم  

 جنگ حبوحۀ در ب١٩١۶را به سال »  سرمايه داریلۀبه مثابۀ باالترين مرحامپرياليسم «لنين متن خود را تحت عنوان 

از ديدگاه او اين جنگ حاصل سياست ھای امپرياليستی ھر يک از دولت ھای اروپائی طرف منازعه در . جھانی نوشت

او . ژی شرکت ھای بزرگ برای تسخير بازارھا بوده استيجنگ می باشد و خود اين سياست ھا نيز نتيجۀ سترات
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که در گذار از وضعيت حاکم توسط شرکت ھا و کارخانه ھای کوچک و متوسط آزاد در دوران يادآوری می کند 

رواج داشته و رقابت به ويژه در » بازار آزاد«در آنجائی که . ر کيفی در نظام سرمايه داری روی دادييانحصارات، تغ

ت پيش از ھمه در چھارچوب در آنجائی که دول. سطح اقتصادی، رقابت در تمام سطوح بين غول ھا جايگزين شد

ل کارگران و پول واحد فعال بود، دولت امپرياليست جايگزين می شود که وگسترش اقتصادی با سرمايه گذاری، کنتر

در آنجائی که تضادھا کارگران و کارفرمايان و شرکت . حاضر است برای دفاع از انحصاراتش دست به ھر کاری بزند

 قرار می داد، از اين پس تضادھا در اشکال جھانی از يک سو طبقات اجتماعی و از ديگر ھای توليدی را در مقابل يک

در آنجائی که نظام سرمايه داری می توانست ضامن . ديگر سوق داد سوی ديگر دولت ھا را به روياروئی با يک

و، انگلی، حريص پيشرفت فنی و علم باشد و به عنوان گامی بيشتر از فئوداليسم تلقی گردد، سرمايه داری سود ج

 .جايگزين شد که شاخص نھائی باالترين درجۀ بھره گيری است

 عکس، امپرياليسم بيش از ھر زمان ديگری هب. نظر می رسده امروز دوران امپرياليسم از پايان خود بسيار دور ب

 .ر کرده، ھمانا وسعت عمل خصوصيات امپرياليسم استييحضور دارد و آنچه که بيش از ھمه تغ

  

 جھان تحت سلطۀ انحصارات .١.١

تنھا در زمينۀ مواد اوليه .  در سطح جھانی عمل می کردند بسيار اندک بودند ، انحصاراتی که مستقيماً ١٩١۶سال 

 به که بعداً ( ايرانی پتروليوم کمپانی - شل و سپس شرکت انگليسی/انحصارات وجود داشت، در زمينۀ نفت، رويال دوچ

 ).امروز اکسون موبيل و بخشی از شورون تکزاکو(و استاندارد اويل متعلق به راکفلر ) شودبريتيش پتروليوم تبديل می 

بخش ھائی که در سراسر جھان ساخت و ساز توليدی دارند و تحت سلطۀ غول . عکس استه امروز، به طريق اولی ب

دوازده . بوئينگ و ايرباس: د تنھا دو سازندۀ بزرگ ھواپيمای تجاری وجود دار. ھای جھانی اداره نشوند اندک ھستند

 ٢٠٠۴ درصد توليد جھانی را در ٩٠ می بينيم ١شرکت چند مليتی اتومبيل وجود دارد و ھمان گونه که در تابلوی 

  شرکت توليدی وجود داشت که غالباً ٢۵ برای دستيابی به چنين نسبتی در توليد اتومبيل ١٩٩٠سال . تضمين کرده است

 .خريداری شده و به ساخت و سازھای آنھا ضميمه شده اندتوسط سازندگان قدرتمندتر 

شل، /رويال دوچ: خود ديده است، ولی سه شرکت بزرگ نفتی وجود دارد ه رات بسياری را بييدر بخش نفت، اگر چه تغ

سه شرکت خيلی مھم ديگر نيز وجود دارد، ولی اندازۀ آنھا نصف شرکت ھائی است . بريتيش پتروليوم و اگزون موبيل

 .توتال، شورون تگزاکو و کونوکو فيليپس: ه در ابتدا يادآور شديم ک

در گذشته . صنعت دارو سازی است: بخش ديگری از توليدات جھانی که متأثر از موج ضميمه سازی ھا و تمرکز بوده 

ت توليد اين بخش در پراکندگی به سر می برد، زيرا محصوالت آن بسيار متعدد است، امروز به مديريت دوازده شرک

 درصد فروش جھانی را به عھده داشته ۶٠ نشان می دھد ٢داروسازی فعاليت می کند و ھمان گونه که تابلوی شمارۀ 

 .است

موج ضميمه سازی و ذوب شرکت ھا در يکديگر . بر اين اساس می توانيم به آمار و ارقام بخش ھای مختلف ادامه دھيم

 ابعاد بی سابقۀ اين موضوع را ٣تابلوی شمارۀ . يادی برخوردار بود از اھميت خيلی ز١٩٩٠به ويژه در سال ھای 

 .نشان می دھد

 رسيده است و در ٢٠٠٠ در سال ١١.١۶٩ به ١٩٨۵ در سال ١.٧١٩می بينيم که ضميمه سازی و ذوب شرکت ھا از 

 ٣۴٠٠ به ١٩٨۵  ميليارد در سال١۵٠ افزايش داشته و طی اين مدت از ٢٠مورد مبالغی که در کار بوده، با ضريب 

  عمالً دالر ميليارد ١۴.٠٩٩ جمع کل ٢٠٠٠ تا ١٩٩١ظرف ده سال، از .  افزايش داشته است٢٠٠٠ميليارد در سال 
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ولی عمليات حقيقتا .  اين آمار کاھش داشته است٢٠٠١پس از سقوط بورس طی سال .  معامله بوده است۶۵٠٠٠برای 

 .سر گرفته شد از ٢٠٠۴در سطح جھانی از سال » مونوپولی«عظيم 

   

 گسترش بازارھای مالی .٢.١

در دوران لنين، بانک به . اين بازی سرمايه با گسترشی فوق العاده به مفھوم بی حد و حصر بازارھای مالی ھمراه است

امروز، بانک در پيوند . می شد و از قدرت بسياری برخوردار بودعنوان مرکز خدمات و مديريت سرمايه به کار بسته 

  .فعاليت می کند...صندوق پانسيون، کمپانی بيمه: با يک سری شرکت ھای مالی گوناگون 

 به سرمايه گذاری بورسی ولی در اينجا منحصراً . اين پديده را می توانيم با نشانگرھای بسياری مورد بررسی قرار دھيم

 . بازنمائی شده است۴گسترش اين بخش در تابلوی شمارۀ . ختخواھيم پردا

 ٧،٢٠ برای تمام جھان و ١٩٩٩ تا ١٩٩٠طور متوسط در سال بين ه  درصد ب١۶: رشد حائز اھميتی را می بينيم 

 تنھا رشد ساالنه به: خيلی سريع تر از توليد ناخالص داخلی .  بوده استامريکادرصد برای سرمايه گذاری ھای بورسی 

 درصد توليد ناخالص داخلی جھانی را در ۴٠به ھمين علت، سرمايه گذاری بورسی تقريبا .  درصد٣،٣طور متوسط 

 درصد از توليد ناخالص ٣٩در اياالت متحده .  است١٩٩٩ اين ميزان فراتر از ٢٠٠۴سال .  در بر می گيرد١٩٩٠سال 

 .داخلی بيشتر است

 

 مللیاز صادرات سرمايه تا توليد بين ال. ٣.١

، ذخيرۀ سرمايۀ ١٩٨٠سال .  نشان می دھد۵اين مورد را تابلوی شمارۀ . خود گرفته صادرات سرمايه ابعاد عظيمی ب

 افزايش اين بخش از سرمايه ھا طی سال ھا دائماً .  درصد توليد ناخالص داخلی در سطح جھانی بود۴،۴خارجی معادل 

، رويکرد اين سرمايه گذاری ھا در وھلۀ نخست به بخش ١٩١۴سال .  درصد رسيد٩،٢٣ به ٢٠٠۴داشته و در سال 

 ١۵ درصد برای راه آھن، ٢٠ در صد کل سرمايه به مواد خام اختصاص داشت، ۵۵تقريبا «: مواد خام مرتبط می شد 

 درصد برای امور تجاری و مابقی برای شرکت ھای عام المنفعه، بانک ھا و ١٠درصد برای فعاليت ھای صنعتی، 

ايه گذاری ھای صنعتی که در گذشته به سوی بازارھای محلی سرازير می شد، به ويژه در اروپا، اياالت سرم. غيره

متحده، دولت ھای مستقل امپراتوری بريتانيا و روسيه تمرکز داشت، در حالی که به استثناء معادن آھن، ذغال و 

ينۀ فلزات در امپراتوری بريتانيا يا در کشورھای  تمام سرمايه گذاری ھا در زم، تقريباً )سنگ معدن آلومينيوم(بوکسيت 

 درصد ذخيرۀ سرمايه گذاری خارجی را ۵،۴۵در اين دوران، بريتانيای کبير تقريبا . در حال توسعه صورت می گرفت

 .در اختيار داشت

اگذار کرد انگلستان جايگاھش را به اياالت متحده و. رات مھمی صورت گرفتييتنھا پس از جنگ دوم جھانی بود که تغ

 ٩،۴۴به گزارش کنفرانس تجارت و توسعه در سازمان ملل متحد، : که از اين پس ضامن سرمايه گذاری ھا خواھد بود 

 . ١٩٨٠ درصد در سال ۴٢ و ١٩٧۵ درصد در سال ۴۴، ١٩۶٠در سال 

 اياالت متحده و  در صد سرمايه ھای انباشت شدۀ٣۵، تقريبا ١٩۶٠سال «:  رو به افزايش دارد توليد صنعتی دائماً 

. »١٩١۴ درصد طی ١۵ درصد و ٢۵ که ١٩٣٨بريتانيای کبير به توليدات صنعتی اختصاص داشته، در مقايسه با سال 

 . درصد می رسد۴۵ حتی به ١٩٧۵سھم فعاليت ھای صنعتی در سرمايه گذاری ھای اياالت متحده طی سال 

اری ھای شرکت ھای چند مليتی ھدفشان ايجاد بازار محلی تا اينجا، سرمايه گذ. در اين بخش تحوالتی صورت می گيرد

 در جھان سوم و به ويژه در آسيای جنوب شرقی که  شرکت ھا در کشورھای خارجی، عموماً ١٩۶٠از سال . بود

بر اين اساس، نخستين . مناطق آزاد تجاری را تشکيل می داد سرمايه گذاری کردند تا تغذيۀ کالن شھر را تأمين کنند
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ه  مونتاژ فرامرزی در بخش نيم رساننخستين شبکۀ«:  در بخش الکترونيک ايجاد شد ۶٠ه ھا در آغاز سال ھای کارخان

بخشی از مونتاژ » ژنرال انسترومنتس «١٩۶۴سال .  ايجاد شد١٩۶٢در ھونگ کونگ به سال ) ١(ھا توسط فيرچيلد

 در تقريباً .  جنوبی يک کارخانه ايجاد کردريایو فيرچيلد در ک١٩۶۶سال . ميکرو الکترونيک را به تايوان منتقل کرد

ئی چندين زنجيرۀ مونتاژ برای نيم رسانه ھا در منطقۀ مرزی با فرانسه راه اندازی امريکاھمان زمان چندين شرکت 

 .ئی در سنگاپور و سپس در مالزی مستقر شدندامريکا کارخانه ھای ١٩۶٠در اطراف پايان سال ھای . کردند

 تنھا امريکا، شرکت ھای چند مليتی ١٩۶۶به عنوان مثال سال . ی است برای گسترش توليد در خارجو اين نقطۀ آغاز

 در ١٩٨۴سال .  در تايوان۴٨٠۴ در سنگاپور و ١٣٢٣خدمت گرفته بود، ه  کارگر صنعتی در مالزی را ب١٧۵٠

.  کارگر۴٩١٠٠ در تايوان  کارگر و٣٨۴٠٠ نفر رسيد، در سنگاپور ۵۴٠٠٠کارخانه ھای مالزی تعداد کارگران به 

 در مورد مالزی و سنگاپور اين رشد – درصد را ببيند ١٠٠٠ھر کسی می توانست اين ميزان از افزايش در فراسوی 

 . درصد بود٣٠٠٠تقريبا 

نظر می رسد که اين توسعه مصادف است با نقطۀ ه اين گونه ب. خود ديده صنايع اتومبيل سازی توسعۀ مشابھی را ب

پيش از اين ھر شبکۀ توليد اروپائی در سطح بازار محلی . ١٩٨٠سازی فعاليت ھای فورد در اروپا طی سال آغاز باز 

پارچه برای  ، فورد تصميم می گيرد که اين شبکۀ توليدی را بر اساس يک بازار محلی يک١٩٨٠سال . فعاليت می کرد

 بر اساس مدل و کارخانه ھائی که موتور يا قطعات عمليات مونتاژ: واحد ھای توليدی تخصصی ھستند . اروپا تنظيم کند

ديگر را می سازند تخصصی ھستند و در چند محل تمرکز داده شده اند و تمام کارخانه ھا را در سطح قاره تأمين می 

يم گيری خود را اين شرکت مرکز تصم:  پی گيری می شود ١٩٨۵الگوی فورد توسط جنرال موتورز طی سال . کند

در اياالت . به زودی، سازندگان ديگر در اروپا ھمين شيوه را در پيش می گيرند. يس مستقر می سازدر سوبرای اروپا د

ی شمالی امريکامتحده، شرکت ھای توليدی در فرانسه مستقر می شوند و واحدھای توليدی را در ساختارھای توليدی 

 با تمرکز واحدھای مونتاژ در تايلند، ساخت :در آسيای جنوب شرقی، تويوتا در اوج به سر می برد . جذب می کنند

 ...، انتقاالت به فيليپينيزياموتور در تايلند و در اندون

ھدف اين بود که .  فورد در عين حال نظريۀ اتومبيل جھانی را مطرح کرد١٩٨٠جالب است ياآور شويم که طی سال 

ولی اين عمليات با شکست مواجه شد و . شوديک اتومبيل با قطعاتی که در سراسر جھان جمعی آوری می شود توليد 

 .ی باقی ماندئتوليد و ساخت و ساز اتومبيل تا امروز در سطح قاره 

: ، مثال ديگری را در کتابی که دربارۀ جھانی سازی نوشته مطرح می سازد امريکاوزير کار پيشين ) ٢(رابرت ريچ 

به عنوان مثال وقتی «:  امروز توليد جھانی سازی شده است او می خواھد بگويد که. او به پونتياک لمان اشاره می کند

ئی يک ماشين پونتياک لمان ساخت جنرال موتور را خريداری می کند، بی آن که بداند وارد يک داد و ستد امريکايک 

 برای امور کار و مونتاژ به دالر ٣٠٠٠ی که به جنرال موتور می پردازد، دالر ١٠٠٠٠از . بين المللی می شود

 ٧۵٠، )موتور، محورھا و الکترونيک( برای تجھيزات پيشرفته جاپان به دالر ١٧۵٠ جنوبی تعلق می گيرد، وريایک

 به فرانسه دالر ٢۵٠ برای قطعات کوچک، جاپان به تايوان، سنگاپور و دالر ۴٠٠ برای طراحی، ه به غرب فرانسدالر

  به دالر ۴٠٠٠ کمتر از -مابقی .  و باربادوس برای برنامه ريزی به فرانسهدالر ۵٠ برای تبليغات و بازاريابی، و تقريباً 

ژھای ديترويت، وکال و بانکداران نيويورک، البی ھای واشينگتن، کارمندان بيمه و بھداشت در تمام کشور، و به يسترات

 تعلق  - خارجی ھستند در اياالت متحده زندگی می کنند و بخش فزاينده ای از آنھا که غالباً -سھام داران جنرال موتور 

 .»می گيرد

بر اين اساس او می خواھد نشان دھد که بين شرکت ھای چند مليتی سودھای جداگانه وجود دارد و در سطح بين المللی 

ر کرده است، يياز دوران چارل ويلسون مدير جنرال موتور وضعيت تغ. عمل می کند، ولی دولت ھا ملی باقی می مانند
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 پرسيده بودند آيا بين اين  به مقام وزير دفاع برگزيده شد، در پاسخ به روزنامه نگارانی که از او١٩۵٣او وقتی در سال 

نمی توانم چنين تفکيکی را متصور شوم زيرا طی سالھا فکر «: وليت ھمخوانی وجود دارد، پاسخ گفته بود که ؤدو مس

شرکت . تفاوتی وجود نداشت.  عکسهت و بمی کردم که آنچه برای کشور خوب است برای جنرال موتور نيز خوب اس

 .».ما خيلی بزرگ است و با نيک بختی کشور ما ھمخوانی دارد

درواقع نمونۀ مطرح شده عمل نمی کند، زيرا به قرارداد بين . متأسفانه رابرت ريچ برای چنين تحليلی کم می آورد

صنايع . فروش نمی رسده ی شود و پونتياک لومان بجنرال موتور و داوو بستگی دارد، ولی اين قرار داد به کار بسته نم

 . ی سازماندھی می شود و وجھۀ جھانی پيدا نمی کندئاتومبيل سازی به شکل بنيادی در سطح قاره 

ولی در اينجا از ھم اکنون می .  به موضوع مناسبات بين شرکت ھای چند مليتی و دولت ھايشان باز خواھيم گشتبعداً 

ھر نظام ملی . وجود ندارد، زيرا ايجاد ارزش در سطح جھانی وجود ندارد  جھانی  که توليد واقعاً  بگوئيمتوانيم مشخصاً 

 معادل يک ساعت کار در يک ساعت کار در يک کشور الزاماً . با خصوصيات خاص خود تداوم و توسعه می يابد

 .کشور ديگری نيست

 نيروی کار به شکل خيلی متفاوتی پرداخت می شود و به ويژه، مزد. شرايط کار در مناطق مختلف جھان يکسان نيست

 .که در عين حال بر اساس ارزش ھای خيلی متفاوت و حتی مناسبات و توازن نيروھای متفاوتی می باشد

آنچه را که در اين چھارچوب جھانی سازی می نامند به اين مفھوم است که شرکت ھای چند مليتی با سوء استفاده از اين 

 ھمکاری دولت ھا و نھادھای بين المللی خودشان مانند صندوق بين المللی پول، بانک جھانی و سازمان تفاوت ھا، و با

با چنين شيوه ای، اگر ارزش جھانی . تجارت جھانی، بيشترين بھره برداری ممکن را برای خودشان به عمل بياورند

 و به ويژه از منابع انسانی جھان –يج گرديده ايجاد نشده، انتقال ارزش اضافی حاصله از کار کارگران تمام جھان را

 . و به سوی مراکز قدرت ھای سرمايه داری منتقل می شود -سوم 

  

 تقسيم جھان بين امپرياليست ھا. ١.۴

 به موضوع مجادله ولی تقسيم جھان دائماً . انحصارات در سطح جھانی فعال بوده و جھان را بين خودشان تقسيم می کنند

شرکت ھای چند مليتی غول ھائی ھستند که ھمواره عليه يکديگر رقابت سرسختانه . فين تبديل می شودو منازعه بين طر

چه کسی چه کسی را اّول می بلعد، . موج ادغامات و اکتسابات گواه بر چنين واقعيتی است. ای را راه اندازی می کنند

 .رزش اضافی متعلق به چه کسی خواھد بوددست خواھد آورد، و بيشترين اه چه کسی بيشترين سھم را از بازار ب

 مشابه آن چيزی نيست که در واقع، اگر شيوۀ مداخله احتماالً . در اين مبارزه، دولت ھا نيز به سھم خودشان فعال ھستند

بر اين اساس، اياالت متحده از تجارت آزاد و از حق مالکيت .  بود، ولی از اھميت آن کاسته نشده است١٩۵٣در سال 

وزارت دفاع در .  پشتيبانی کند،فاع می کند، تا از شرکت ھائی که در گسترش فن آوری ھای نو فعال ھستندفکری د

به ھمين گونه، ايجاد بازار بزرگ و .  به آنھا سفارش می دھدئی فعال است و دائماً امريکاپشتيبانی از شرکت ھای 

ه در اين منطقه مستقر شده اند، و در نتيجه پيش از ضميمه سازی آن در قارۀ اروپا به نفع شرکت ھائی تمام می شود ک

برای پيروزی در رقابت جھانی، يک کمپانی پيش از ھمه بايد در بازار . ھمه به نفع خود شرکت ھای اروپائی است

 برای  چه می توانيم بگوئيم که وزير اقتصاد، تجارت و صنايع قدرتمند آن دائماً جاپاندر مورد . داخلی خودش قوی باشد

 . در رقابت جھانی طرح ھای تازه عرضه می کندجاپانیبھبود بخشيدن به وضعيت شرکت ھای 

دست آوردن مناطقی که نفوذ در آن از اھميت فوق العاده ای برخوردار است، ھمچنان به عنوان يکی ه به ھمين علت، ب

حده به شکل انکار ناپذيری رھبری اياالت مت. جھان تقسيم شده است. از اھداف دولت ھای امپرياليستی باقی می ماند

ولی در برخی مناطق، بر اساس گذشته و منافع اکنونی، جدال يا نا ھمسازی ھائی بين اياالت . جھان را به عھده دارد
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 از سوی ديگر وجود دارد، اگر چه اين تضادھا در حال حاضر در اشکال جاپانمتحده از يک سو و اتحاديۀ اروپا يا 

فريقای غربی به مکانی برای روياروئی اروپا، قدرت ابر اين اساس، . عاد گسترده تجلی نمی کندخشونت آميز و در اب

. جوی منابع نفتی ھستند و استعماری سنتی، و اياالت متحده تبديل می شود که برای چرخش اقتصادی شان در جست

آسيا منطقه ای . الت اروپا قرار گرفتی التين که مدتھا حياط خلوت صنايع اياالت متحده بود تحت نفوذ و مداخامريکا

در برخی بخش ھا شرکت ھای اروپائی ( شده است جاپان و امريکاکه به ويژه موجب رقابت بين شرکت ھای چند مليتی 

 ).نيز حضور دارند

 

٢. 

 دست آوردھای سوسياليسم

رد، پيدايش سوسياليسم طی سال ر کييتغ»  سرمايه داری باالترين مرحلۀبه مثابۀ امپرياليسم «آنچه از تاريخ نگارش 

 . تزاری بود، بلکه در عين حال انقالبی بود برای تمام جھانۀاين واقعه نه تنھا انقالبی برای تمام روسي.  بود١٩١٧

 به شکل عينی نشان داد که برای سرمايه داری و امپرياليسم می تواند آلترناتيوی وجود داشته باشد و ءاين انقالب، ابتدا

پس از جنگ اّول جھانی، نيروھای انقالبی نتوانستند بر بخش مھمی از . ه تاريخ سرمايه داری محکوم استنشان داد ک

به آنھا خيانت ) لماناو به ويژه حزب سوسيال دموکرات (و رھبران احزاب سوسيال دموکرات اروپا پيروز شوند، 

بخش مھمی از جھان بشريت از يوغ . بر پا شدپس از جنگ دّوم جھانی، انقالب ھای بسياری در اروپا و آسيا . کردند

جنگ جھانی .  و ويتنام به پيروزی رسيدندورياامپرياليسم رھائی يافت، احزاب کمونيست در اروپای شرقی، در چين، ک

نشان داد که بربريت ) فاشيست ھا و نازيست ھا(با ابتکار ملی گراترين جريان بورژوازی نژاد پرست و جنايتکار 

 . به پيش برود، تا کجا می تواندسرمايه داری

نظر می رسيد و اين مورد واقعيتی بود که به ميليون ھا ه  نظام رھائی بخش بۀسوسياليسم در اذھان اکثريت مردم به مثاب

انسانی که زير سلطۀ نظام سرمايه داری در گرسنگی و فقر به سر می بردند اجازه می داد که از اين پس ميوه ھای کار 

ولی اياالت متحده جايگزينی شد برای روندی که فاشيست ھا راه اندازی کرده بودند و به حصاری برای . نندخود را بچي

اياالت متحده طرح مارشال را برای تقسيم اروپا به . امپرياليسم تبديل شد تا از پيشروی ھای سوسياليسم جلوگيری کند

.  منتھی شدورياسياست خشونت آميز آنھا به جنگ ک. د گذاشت، و فعاالنه برای بازپس گيری يونان اقدام کرءاجرا

 .ئی ھا سپس جايگزين استعمارگران قديمی ويتنام شدند تا از اتحاد کشور جلوگيری کنندامريکا

 از کوبا رانده شدند، اين جزيرۀ کوچک ١٩۵٩سال . ئی ھا چندين بار در تالش ھايشان با شکست مواجه شدندامريکا

ئی ھا پس از ارتکاب به امريکا ١٩٧۵سال .  تبديل شده بودامريکاه به بھشت طبقۀ حاکم آنتيلی پيش از اين واقع

 .کشتارھای گسترده از ويتنام و ھندوچين خارج شدند

پيروزی سوسياليسم در چين به شکل . بخش در جھان سّوم شداليسم موجب گسترش جنبش ھای رھائيسپس، پيدايش سوسي

سوسياليسم چينی نشان داد که رھائی و توسعۀ اقتصادی . از خلق ھای جھان سوم بودانکار ناپذيری الھام بخش بسياری 

 .امکان پذير است و ملت ھا می توانند سرنوشت خودشان را به رھبری حزب کمونيست به دست گيرند

، در گردھمآئی باندونگ، اکثر کشورھای جھان سوم حضور ١٩۵۵سال . در نتيجه جھان سِومگرائی گسترش يافت

، بحران سوئز نشان داد که يک کشور استعمار شدۀ قديمی مانند مصر می تواند ١٩۵۶سال . شتند، به انضمام چيندا

فريقائی استعمار زدائی شدند، در ا، اغلب کشورھای ۶٠در سال ھای . عليه تحريکات استعمارگران قديمی مقاومت کند

چنين رويدادھائی .  ارزش نظری داشتی که صرفاً برخی موارد در اشکال رسمی، ولی با بازشناسی استقالل سياس
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در برخی کشورھا مانند ايران نمايندگان ...موجب پيدايش انقالب ھای ملی شد، مانند الجزائر، خاورميانه، نيکاراگوئه

 . درصد امور تجاری شدند٢٠ کشورھای جھان سوم خواستار عھده دار شدن ٧٠در سال ھای .  اخراج شدندامريکا

.  قدرت ھای امپرياليستی تھاجمات خود را به رھبری سياسی مارگارت تاچر و روالند ريگان از سر گرفتنداز اين پس،

با وجود تالش ھای پيگير امپرياليست ھا برای تحميل اشکال نو استعمار، کشورھای بزرگ جھان سوم مانند، چين، ھند، 

 .صر حاضر سنگينی کردندبرزيل و کشورھای ديگر بيش از پيش بر رويدادھای بين المللی ع

و سرانجام، پيدايش و گسترش سوسياليسم موجب تحوالت و دست آوردھای اجتماعی در خود کشورھای امپرياليستی، به 

بيمه ھای اجتماعی، افزايش درآمد، کاھش : اين دست آوردھا نتيجۀ مبارزات طوالنی کارگران بود . ويژه در اروپا شد

 امان و اسفناک، پس از تاجگذاری به بھای فقر کارگران، نظام سرمايه داری راه پس از جنگ ھای بی...ساعات کار

ھای ماليم تر، و اجتماعی تری را در اروپا برای گسترش خود در پيش گرفت که احزاب سوسيال دموکرات از جمله 

 .جلوه گاه ھای آن ھستند

 جماھير سوسياليستی شوروی و در اروپای ولی، بخش مھمی از اين رويدادھا، حاصل پيروزی سوسياليسم در اتحاد

 به نفع سوسياليسمی که در دست نمی آوردند، بی گمان مستقيماً ه اگر کارگران برخی از اين امتيازات را ب. شرقی بود

 .حال توسعه بود وارد مبارزه می شدند

ی در امروز روز ما بايد آن را سوسياليسم و پيامدھای بين المللی آن گواه بر تحوالت اساسی بود که تحليل جھانی ساز

بررسی در باب جھانی سازی نمی تواند در عرصۀ اقتصادی باقی بماند، و ھمان گونه که . در محاسباتش دخيل سازد

  .  بايد کلی و ھمه جانبه باشد لنين در عصر خود يادآور شده است،

 ادامه دارد

 گاھنامۀ ھنر و مبارزه

 ٢٠١۴ جنوری ٣
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