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  ٢٠١۴ جنوری ٠۶
  

  ١٠چرا بايد دوباره به تحليل مارکسيستی بازگرديم؟ شمارۀ 

  )٢بخش (

٣.  

  ياليسم معاصردو تحول اساسی در امپر

. ، بحران اقتصاد ساختاریءابتدا. برای تحليل جھانی سازی کنونی، بايد دو تغيير اساسی را مورد توجه قرار دھيم

ولی بحران از ديدگاه . آغاز شد  با افزايش بھای بشکۀ نفت به چھار برابر ١٩٧٣بحران اقتصاد ساختاری سال 

  ...نرخ سود مايالت ساختاری بر اساس کاھش توليد، از طريق کاھش ت

 سياست  و ثروت سرمايه داران است که تھاجم وسيع کارفرمايان آغاز شد، که آن را غالباً  برای مقابله با کاھش درآمدھا

ی آن دوران، مارگارت تاچر و روالند ريگان انطباق ھويتی می امريکانئو ليبرال می نامند و با دولت ھای بريتانيا و 

دست آمده توسط کشورھای جھان سوم و کارگران است، و از سوی ه ھا ھم زمان کاھش قدرت باز يک سو ھدف آن. يابد

  .ديگر تقسيم مجدد ثروت ھای ايجاد شده بين ثروتمندان

در نتيجه، درصد سھم ثروتمندترين افراد در اياالت متحده از . دست آورده اين سياست ھا در مورد آخرين ھدف توفيق ب

  . اين موضوع را نشان می دھد٧تابلوی شمارۀ . پيشی گرفت ١٩٨٠ثروت ملی از سال 

 درصد سقوط می ٩،٢١، تا ١٩٧٣با بحران اقتصادی .  درصد ثابت است٣٠ پيرامون ، اين سھم نسبتاً ۶٠در سال ھای 

سياست ھای ريگان به ثروتمندترين ھا اجازه داد که ثروت از دست رفتۀ شان را طی سقوط بورس در سال ھای . کند

 سھم آنھا به حدی رسيد که از تاريخ ١٩٩۵سال . و حتی بيشتر.  دوباره به چنگ آورند١٩٨١- ١٩٧٩ و ١٩٧۴- ١٩٧٣

در واقع .  موجب کاھش سرمايۀ مالی شد٢٠٠١سقوط مجدد در سال .  درصد۵،٣٨: جنگ جھانی دّوم بی سابقه بود 

دومين عنصر تغيير . دگان سھام مرتبط می باشدترکيب اين سرمايه ھای مالی بين درصد ثروتمندترين ھا به ويژه به دارن

اين رويداد با فروپاشی . در واقع پيروزی ضد انقالب در اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی و در اروپای شرقی است

در اين مورد جوزف استيگليتس، برندۀ جايزۀ نوبل .  با سير قھقرائی بی سابقه ھمراه بود اين کشورھا و تخريب جزئی

ن و سپس معاون رئيس اقتصاد در بانک جھانی، چنين گفته است اد در دولت کلينت رئيس قديمی کارشناسی اقتصاقتصاد،

  .») خارج از جنگ و گرسنگی(بزرگترين افزايش تاريخی فقر در فاصلۀ زمانی کوتاه «: 

حال نظام آلترناتيوی ولی اين وضعيت در کشوری که برای نخستين بار انقالب سوسياليستی را تحقق بخشيد و در عين 

دست . ضد حملۀ کارفرمايان تقويت شد و شدت گرفت.  بر تمام جھان داشتايه داری ايجاد کرد، تأثير شگرفیبرای سرم
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. حاشيه ھای مانور محدود شد. فشار روی جھان سوم به حالت وخيمی درآمد. آوردھای کارگران باشتاب کاھش يافت

.  به رھبری اياالت متحده، امپرياليسم انکار ناپذير از تاريخ جنگ جھانی دومدر چھارچوب امپرياليسم،» متحد«جھان 

محافظه کاران اين جمله را به شکل خاصی  - برخی نئو. برای تثبيت چنين حاکميتی ايجاد شدسازمان تجارت جھانی 

روشن است که از . اميده اندن» پايان تاريخ«نامگذاری کرده اند، آنھا پيروزی قاطع نظام سرمايه داری بر سوسياليسم را 

  .ولی بی گمان اين موضوع تکبر امپرياليسم را نشان می دھد. موفقيت نمی توانيم حرف بزنيم

١(     baisse tendancielle du taux de profit  

انون تاريخی بوده که توضيح مختصر اين است که در نظريۀ مارکسيستی يک ق. ترجمه کرده ام »   کاھش تمايالت نرخ سود« در اينجا به شکل 

بر اساس آن رقابت بين سرمايه داران از ديدگاه تاريخی شدت می يابد و در اين صورت به تدريج که توده ھای سرمايه گذاری شده افزايش می 

  .ی سرمايه مطرح شده است مارکس در تحليل بحران ھای دوره ئاين نظريه توسط. يابد سود نيز به شکل نسبی کاھش می يابد

   

۴.  

  جھانی» ھژمونی«به سوی : اياالت متحده 

 آنچه در گذشته رھبری.  را در پيش گرفت، اياالت متحده راه تھاجم به ھم پيمانان امپرياليست قديمی اش١٩٩٩از سال  

به . می ناميدند، با فروپاشی اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی به قدرت اصلی در جھان تبديل شد» جھان آزاد«را که 

اين موضوعی .  ھدف ثابتی تعيين کرد که ھمانا جلوگيری از ھر قدرتی است که بتواند با اياالت متحده رقابت کندفوريت

 پرونده سال و بايد بدانيم که اين. نتيجه گرفته می شود)١(» دفاعستراتيژيکطرح «است که از پرونده ای تحت عنوان 

 لويس ليبی نيز تحت فرماندھی وزير دفاع آن دوران، ديک نوشته شده و) ٢( و لويس ليبی  توسط پل ولفوويتز١٩٩٢

در سطح توليد، اياالت متحده به . ولی مشکل شمارۀ يک را بايد مشکل اقتصادی تلقی کنيم. چنی فعاليت داشته است 

  . اين رابطه را به روشنی نشان می دھد٨تابلوی شمارۀ .  در رقابت قرار گرفتجاپانتدريج با اروپا و 

 در فاصلۀ يک پنجم وضعيت جاپانو . ، اقتصاد اروپا در حد نيمی از سطح اقتصاد اياالت متحده است١٩۵٠سال 

 ١٩٨٠جبران تأخير برای اروپا سال .  يک امری دائمی استجاپانجبران تأخير برای اروپا و .  واقع شده استامريکا

) ٣(»امريکاساخت «متحده کتابی با عنوان در اين دوران، در اياالت . ١٩٩٠ نيز سال جاپانبه اوج خود می رسد و 

منتشر می شود و نشان می دھد که در ھشت بخش صنعتی، کارخانه ھای ) ۴(توسط انستيتوی تکنولوژی ماساچوست

ئی برخوردار ھستند و حتی در مورد سقوط کارخانه ھای امريکای از سطح مھارت بيشتری نسبت به کارخانه ھای جاپان

وقتی از درگيری با اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی آزاد شد، . ی ھائی را مطرح می سازداياالت متحده گمانه زن

بر اين اساس، مشاورت .  اقتصاد جھانی به ميدان آمد و تھاجماتش را آغاز کردحده برای باز پس گيری رھبریاياالت مت

» جنگ سرد«با اين حساب ديپلماسی .  باشدامريکااقتصاد ملی را ايجاد کردند که می بايستی در خدمت رئيس جمھور 

آژانس (در نتيجه فعاليت ھای سيا و ناسا .  تبديل کردندامريکارا به فعاليت تجاری به نفع شرکت ھای چند مليتی 

و ھمانطور که درتابلوی . اين تحوالت نتايج خود را به بار آورد. روی اھدف اقتصادی متمرکز شد) ژی ملیيسترات

  . از پيشروی ھايشان باز می مانندجاپان، اتحاديۀ اروپا و به ھمين گونه ١٩٩٠ز سال  می بينيم، ا٨شمارۀ 

ی، جامعۀ ئاين طرح بر اساس دوران انقالب رايانه . ن سياست اقتصادی جديدی طرح ريزی شدت کلينتدر دوران دول

اميان پنتاگون به کار بسته می ابداع بزرگ بر اساس بانک تکنولوژی که توسط نظ. آگاه و شناسنده بنيانگذاری شده بود

  .دارای بنيادھای ديگری نيز می باشد» امريکارقابت جديد «ولی در واقع . يعنی انترنت: شد راه اندازی شد 

ی التين، امريکادر جھان سوم، در ) و در نتيجه ارزش اضافی(، استقرار توليدات صنعتی پايه، ولی مولد ارزش ءابتدا

موضوع پيش از ھمه به ويژه مرتبط است به ابزارھای الکترونيک در زندگی روزمره و اين ...آسيای شرقی و غيره

با ارزش اضافی : مترجم (» ارزش افزوده«سير تحولی اين پديده را می توانيم با افزودن . بخش پارچه بافی و لباس
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در اين مورد محاسبه می . محصول صنعتی و واردات محصوالت صنعتی به اياالت متحده ببينيم) اشتباه گرفته نشود

 ساخته شود، و  تواند مضاعف باشد، به عنوان مثال، اگر ماشين ھا يا قطعات در اياالت متحده برای صدور به خارج

ولی گمانه زنی بر اين .  به ماورای آتالنتيک صادر شوداگر با اين ماشين ھا و قطعات کاالھائی را توليد کنند که مجدداً 

 را مخدوش نمی ٩به ھر صورت، اين موضوع بازنمائی محاسبات تابلوی شمارۀ . ل باقی بمانداساس است که قيمت ناز

  .سازد

 تا تقريباً . رشد ارزش افزودۀ کاالی صنعتی و به ھمين گونه واردات را می بينيم، ولی واردات رشد بيشتری داشته است

بوده است، بخشی که به جھان سوم تعلق دارد  وارداتی که از کشورھای سرمايه داری پيشرفته صادر شده بيشتر ١٩٩٠

  . از ديگران پيشی می گيرد٢٠٠۴با شتاب افزايش می يابد، ولی طی سال 

  . روشنتر ديده می شود زيرا داده ھای تابلوی پيشين را اينبار به در صد نشان می دھد١٠اين محاسبه در تابلوی شمارۀ 

چنين رابطه ای . از سوی ديگر سھم واردات بی وقفه باال می رود دائما کاھش می يابد و امريکاسھم توليد صنعتی 

، سھم واردات ١٩٩٩ولی سال .  استامريکاحاکی از اھميت فزايندۀ توليد صنعتی خارجی برای مصرف داخلی 

، ١٩٧٣سال .  سھم جھان سوم بيشتر است٢٠٠۴ولی سال . کشورھای سرمايه داری ھنوز دو برابر جھان سوم است

  .تمام يا تقريبا تمام کاالھا در خود اياالت متحده ساخته می شد: ود است واردات محد

، صنايع تنھا نيمی از توليد ضروری را در اياالت متحده به عھده دارد، بيش از يک چھارم از جھان سوم و ٢٠٠۴سال 

  . و کانادا وارد می شودجاپانکمی کمتر از يک چھارم از اروپا و 

، اين جريان نشان می دھد که اقتصاد اياالت ءوانيم تعريف کنيم و معنای آن چيست؟ ابتدااين جريان را چگونه می ت

در نتيجه نياز حفاظتی افزايش می يابد زيرا ھر . متحده به شکل فزاينده ای به توليدات در جھان سوم وابسته شده است

سپس، چنين امری در .  در بر داشته باشدگونه توقف در تدارکات می تواند نتايج زيانباری برای نخستين اقتصاد جھان

واقع به اياالت متحده اجازه می دھد که از مراودات بين المللی بر اساس توليد خارجی برای توليد ارزش اضافی استفاده 

  .کند

 رواج قيمت ھای پائين در رابطه با کاالھای وارداتی،: در واقع، اين مراودات می تواند چند وجه مختلف داشته باشد 

ولی به ھمچنين انباشت سود در خارج که به کشور بازگردانده می شود يا برای . پارچه بافی، تلويزيون، راديو و غيره

سرانجام، فرصتی برای پرداخت حقوق پائين تر در خود اياالت متحده، . پرداخت مستقيم حق مالکيت فکری و خدمات

  .رزش نيروی کار می تواند تنزل يابدزيرا با کار بست بھای پائين برای کاالھای وارداتی ا

 ٢.١به اين موضوع پيش از اين در بخش . گسترش بازارھای مالی است» ئیامريکارقابت نوين «دومين امر بنيادی در 

بر اساس گمانه زنی ھا ھر سود ده درصدی برای سرمايه در بازارھای مالی موجب رشد مصرف در . اشاراتی داشتيم

اگر ما باالترين درصد را در اين گمانه زنی مد نظر قرار . ئی می شودامريکای خانواده ھای حد نيم تا يک درصد برا

 درصد افزايش داشته باشد، ٢٠٠ تا ١٩٩٩ تا ١٩٩٠دھيم و اگر سرمايۀ مالی در رابطه با مصرف داخلی بين سالھای 

  . بوده استدالر ميليارد ٧٧٠ امريکامی توانيم نتيجه بگيريم که رشد مصرف 

 افزايش داشته، می توانيم مصرف دالر ميليارد ٣۴۶۵ امريکا آنجائی که طی اين مدت، توليد ناخالص داخلی برای از

که رقم .  درصد تخمين بزنيم٢٢ئی که از منبع افزايش سھام بورسی تأمين شده را تقريبا امريکاداخلی خانواده ھای 

 به شکل سھام بورس به اقتصاد اً دوق خودشان را عمومعالوه بر اين سرمايه دارھا صن. نظر نمی رسده ناچيزی ب

بر اين اساس، حجم رشد توليد .  وجوھی چند از اين مناسبات را نشان می دھد١١تابلوی شمارۀ .  اضافه می کنندامريکا

 و سرانجام در ١٩٩٩ تا ١٩٩۵ و ١٩٩۴ تا ١٩٩١ در حال افزايش بوده از طور متوسط، دائماً ه  ناخالص ملی بۀساالن

ولی حجم سرمايۀ وارد شده از خارج بازھم با شتاب بيشتری افزايش می . آخرين سالھا سقوط بورس به وقوع می پيوندد
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، ترکيه، رشد کند ارجنتاين طی دوران ھای گذشته، بحران ھای مختلف در آسيای حنوب شرقی، روسيه، برزيل،  .يابد

 تا پول ھايشان را در مطمئن ترين مکان روی کرۀ زمين  بورژواھای تمام جھان را بر آن داشتجاپاندر اروپا و 

با عنوان سرمايه :  مشخص شده ١١ از تابلوی شمارۀ ۵اين نکته در خط (سرمايه گذاری کنند، يعنی اياالت متحده 

  ). گذاری ھای خارجی

شته، زيرا حجم اين  افزايش دا به دليل سرمايه ھای خارجی ساالنه کامالً امريکاسرانجام، برای آخرين دوران، رشد 

  .سرمايه گذاری ھا در رابطه است با باال رفتن توليد ناخالص ملی

و در سال (اگر اين سرمايه ھا نباشند  ..  به اين سرمايه ھا تأکيد کنيمامريکابايد روی وابستگی می يک بار ديگر، 

حساب )  استدالر ميليارد ٨٠٠ا  ت٧٠٠ درصد توليد ناخالص داخلی بين ۶ بر اساس گمانه زنی حجم کل بيش از ٢٠٠۵

 در خطر سقوط قرار می گيرد، و در نتيجه تمام نظام پولی جھان دالر نامتعادل خواھند شد و  کامالً امريکاھای خارجی 

  .و در پی آن تمام اقتصاد جھانی فرومی پاشد

شرفته متمرکز می شود که ، اياالت متحده روی خدمات و تکنولوژی پي»امريکارقابت نوين «سرانجام، چھارمين عنصر 

. بر اين اساس می تواند با تکيه قوانين مرتبط به مالکيت فکری، حق تأليف خود را خيلی گران به خارجی ھا بفروشد

  .مانند مايکروسافت، اينتل و شرکت ھای ديگر

دارند، درآمدھای ئی ھا در مابقی جھان امريکا بيشتر از آنچه  دالردر حالی که خارجی ھا مالک دو ميليارد و نيم 

به ھر «:  سرمايه گذاری کرده اند امريکائی ھا بيشتر از آن چيزی است که ديگران در امريکاسرمايه گذاری ھای 

 درصد بھره تعلق می گيرد ٨ی که توسط عوامل اياالت متحده در خارج سرمايه گذاری شده باشد، بطور متوسط دالر

  ).رمبا توجه به نازل شدن قرض ھا در کوران تو(

.  درصد بھره می گيرد۴به عنوان مثال، وقتی يک خارجی در اياالت متحده سرمايه گذاری می کند، به طور متوسط 

، اياالت متحده طی اين مدت، با وجود ٢٠٠۴ و ١٩٩۵بين «: ئی مطرح کرده اند امريکااين واقعيتی است کارشناسان 

دست ه  از درآمدھای خارجی بدالر ميليارد ٢٠٠ بيش از  ،ردال ميليارد ٣٠٠٠کاستی ھای حساب جاری، برای بيش از 

  .آورده است

 اين افزايش ١٢ۀ رتابلوی شما. ئی تعلق می گيردامريکاسھم منافعی که از سرمايه گذاری ھای خارجی به شرکت ھای 

  .را نشان می دھد

اين حجم از . ا تشکيل می دادئی رامريکا درصد کل منافع شرکت ھای ٣،۶، منافع خارجی بالغ بر ١٩۶٠طی سال ھای 

 به ١٩٩٠رکود سال ھای . ١٩٨٠ درصد در سال ھای ١۵ درصد می رسد، و سپس ۴،١١ به ١٩٧٠منافع در سال ھای 

ولی به محض اين که با سقوط مواجه شد، سھم منافع سرمايه ھای . ويژه به دليل رشد قوی تر خود اياالت متحده بود

  . درصد رسيد٢٠ه در سال ھای اخير به خارجی برای شرکت ھای اياالت متحد

دست آورده و بر اين اساس اقتصاد و در عين حال سرمايه ھای ه اياالت متحده از مراودات بين المللی ارزش اضافی ب

 استثنائی ارزيابی می شود، به اين علت ١٩٩١ از سال امريکااگر رشد . ثروتمندترين سرمايه داران را تقويت می کند

روی اھرم بازارھای مالی، پشتيبانی خارجی و کالھبرداری از سرمايه ھای باقی جھان بنيانگذاری شده بوده است که 

 برای اين حجم از سرمايه ھا می تواند به کشورھا يا سرزمين ھای جھان سوم اجازۀ رشد بدھد، ولی عموماً . است

  . مالی اين طبقۀ انگلی اختصاص پيدا می کندئی يا افزايش بازھم بيشتر ثروت و قدرتامريکانيازھای لوکس ثروتمندان 

 پشتيبانی و حفاظت از اين قدرت اقتصادی، اياالت متحده خود را به قابليت ھای نظامی مجھز کرده که خيلی فراتر برای

پس از يک دوران کاھش در بودجه ھای نظامی در آغاز سال . از آن نيروھائی است که در کشورھای ديگر وجود دارد
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امروز نيمی از مخارج نظامی در جھان را تأمين . ته شد، مسابقۀ تسليحاتی در پايان ھمين دھه از سر گرف١٩٩٠ھای 

  .می کند

١(     Defense Planning Guidance«  

٢(     Paul Wolfowitz  _ Lewis Libby 

٣(     Made in America 

۴(     Massachusetts Institute of Technology 

۵.  

  جھانی سازی و اولترا امپرياليسم 

به ويژه نظريۀ اولترا امپرياليسم را نزد . ياليسم در مقابل نظريۀ کائوتسکی دفاع می کرد لنين از نظريۀ امپر١٩١۶سال  

از ديدگاه کائوتسکی اولترا امپرياليسم نتيجۀ رقابت سرمايه داری خواھد بود که به . کائوتسکی مورد انتقاد قرار می دھد

ت ھای امپرياليستی با ھم به توافق می رسند و  انجاميده و بر جھان مسلط می شود، دول پارچه  يک ايجاد يک انحصار

  .پارچۀ خود را تضمين می کنند برتری يک

تحليل نظريه پردازانه، به ھمين گونه نقد اقتصادی و سياسی امپرياليسم «: او می نويسد . انتقاد لنين خدشه ناپذير است

 به وضعيت فرصت هدارد، که عبارت است تکي با مارکسيسم ھمخوانی ننزد کائوتسکی وارد تمايالتی شده است که مطلقاً 

  ».طلبانه برای متوقف ساختن و از بين بردن اصلی ترين تضادھا و حفظ اتحادی متزلزل در جنبش کارگری اروپا

مشھورترين اين نظريات . امروز فراسوی نظريات دربارۀ جھانی سازی، تعدد نظريات مشابھی را مشاھده می کنيم

به باور آنھا امپراتوری جايگزين امپرياليسم شده، که عبارت خواھد . است) ٢(و مايکل ھارت) ١(متعلق به تونی نگری

بر اساس اين نظريات اياالت متحده رھبر نخواھد بود، ولی . بود از تسلط جھانی منافع يک طبقۀ رھبر کمابيش متحد

و گوئی جنگ بين امپرياليست . ت دارندتمام دولت ھا، حتی چين، در اين تسلط جھانی شرک. بازوی نظامی آن خواھد بود

ليسی باقی خواھد ماند که بايد دولت ھای نافرمان و ملت ھای شورشگر را تنبيه وتنھا عمليات پ. ھا به پايان رسيده است

  .کند

را سر کار می گمارد که به شکل اجتناب ناپذيری وارد ) »ناسيوناليست«(» ملی گرا«دموکراتيک دولت -انقالب ملی

طبقۀ کارگر نيز ديگر پيشگام انقالب . چنين دولتی ديگر انقالبی نخواھد بود. وب تسلط امپراتوری می شودچھار چ

ولی نه ھميشه به شکل قاطعانه و . رواج دارد» الترموندياليست«اين نظريه به ويژه بين جنبش . سوسياليستی نخواھد بود

  .مشخص

 نيز می بايستی اين ديدگاه ھا را مورد نقد و بررسی قرار دھيم، زيرا ھمانگونه که لنين با کائوتسکی مقابله می کرد، ما

  .اين نظريات اصلی تضادھای جامعۀ ما را استتار می سازد

رقابت بين . جز ظاھر امر نبوده و نيسته پارچکی و اتحاد و صلح بين سرمايه دارھا ھرگز چيزی ب در واقع، يک

امواج ادغام و اکتساب شرکتھا گواه بر اين امر . نه ای ادامه داردشرکت ھای صنعتی، بين غول ھا به شکل ددمنشا

آلن مينس استاد مشھور بازاريابی در فرانسه، جھان . تالش ھر شرکتی بر آن است که رقبايش را سرنگون کند. است

د برای جنگی است که راه اندازی می شود، با جبھه ای مشخص، نبر«: سرمايه داری را به اين شکل ترسيم می کند 

تسخير مھمترين وضعيت ھا در سطح جھانی، با عمليات نفوذی، قرادادھای بزرگ صادرات و با پشت جبھه يعنی بازار 

اين بعد منازعه آميز در روياروئی ھای اقتصادی . داخلی، که در ھر جنگی از وضعيت تعيين کننده ای برخوردار است

ده شده و به محض اين که نبود رشد موجب کاھش ابعاد صحنۀ نبرد می  تيغ آن صيقل داپديدۀ تازه ای نيست، ولی دائماً 

در چنين جنگی که .  افزايش می يابدنشود، ھم زمان اشتھای بازيگران يا به طريق اولی تمايالتشان برای زنده ماند

 صنعتی -دولتی  است که در اشکال  شھامت معرفی خود را ندارد، بسيج، در اينجا نيز روشن است که امری تعيين کننده
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واژگان، آداب و رسوم، عادات جھان تجارت چيزی به جز کد تشريفاتی در جنگ ھای تاريخ گذشته . تجلی می کند

  ».می دارد نيست، قشر نازکی از ادب اجتماعی است که خشونت ضربات را پنھان نگه

.  تحميل می شودليد و بازدھی قوياً نياز به تو. بحران اقتصادی و گسترش بازارھای مالی موجب تشديد تضادھا می شود

به ھمين علت، بايد پاکسازی کنند يعنی .  درصد است١۵شاخص بازدھی عادی بين شرکت ھای مالی دست کم بالغ بر 

در نتيجه رقابت شديدی راه اندازی می .  را نيز بايد يا از بين ببرند و يا ببلعندءکارگران و کارمندان را اخراج کنند، رقبا

  .يچ شباھتی به تمايالت صلح جويانه نداردشود که ھ

دولت ھای امپرياليست مجبور ھستند از شرکت ھای چند مليتی خود دفاع کنند و در نتيجه با وجود ظاھر وحدت نظر، 

 ءامور دفاعی و تسخير فضا  ھمين مورد را نشان می دھد، و زمينۀ انرژی مشخصاً . ديگر می شوند وارد رقابت با يک

  .گونه استنيز به ھمين 

کاخ سفيد می خواھد روی . ئی در خاورميانه منافع اروپائی ھا را خدشه دار می سازدامريکابر اين اساس، طرح ھای 

اياالت . ل داشته باشد تا به عنوان اھرم برای جلوگيری از سربرآوردن قدرت ديگری جلوگيری کندومنابع نفتی کنتر

 نفت امريکاتنھا عربستان سعودی به شکل گسترده به . يج فارس داردمتحده برای مايحتاج خود وابستگی کمی به خل

 عکس، اتحاديۀ اروپا به شکل قابل توجھی به خاورميانه نيازمند است و مايل است برای سھم بيشتر هب. صادر می کند

ايران، : ماد نمی داند  را دور بزند به ويژه در رابطه با کشورھائی که واشينگتن آنھا را قابل اعتامريکادستورالعمل ھای 

ئی ھا، می توانيم بگوئيم که ھژمونی از راه جنگ تضمين می شود و به روشنی اعالم می امريکابرای ...اسوريه و ليبي

برای اروپائی ھا، سياست انعطاف پذيرتری وجود . کند که خواھان تغيير منطقه بر اساس ديدگاه ھای خودش می باشد

  .اين دو رويکرد با يکديگر ھمخوانی ندارد. لت ھای عرب بازشناسی می کنددارد که امتيازاتی را برای م

 بر اساس انحصار و حتی اختصاص تمام وجوه امريکاژی يسترات. ھمين رابطه برای سياست ھای فضائی وجود دارد

 اروپا رقيب به عنوان مثال، انکشاف صنايع فضائی توسط اتحاديۀ. ھواپيمائی به اياالت متحده بنيانگذاری شده است

 درصد در اياالت متحده را در اختياردارد و به ۵٠ درصد بازار را در مقابل ٣٣اياالت متحده است، و سھمی معادل 

 در پيوند در نتيجه، صنايع ھوائی مستقيماً . روشنی خواھان پيشرفت بوده و بر آن است تا از اين معادلۀ نابرابر عبور کند

و حتی وجوه مدنی و نظامی نيز به شکل تنگاتنگ به .  ھای اين بخش سفارش می دھدبا دولت عمل می کند که به شرکت

  کسب مقام اّول در رقابت با يکایرباس در زمينۀ ساخت ھواپيماھای تجاری و بريبوئينگ و ا: يکديگر وابسته است 

  . تجھيزات نظامی توليد می کنند ديگر ھستند، ھر دو در عين حال

دازی رقابت در اروپا با طرح اياالت متحده در تضاد قرار می گيرد که می خواھد جايگاھش را طرح اروپا برای راه ان

  .به عنوان تنھا قدرت برتر حفظ کرده و از پيدايش ھر قدرت رقيب ديگری جلوگيری کند

رياليست اياالت دموکرات آلترناتيوی برای حاکميت امپ -از اين ديدگاه، اتحاديۀ اروپا چه در اشکال ليبرال و چه سوسيال

به ھيچ عنوان بنا بر اين نيست که سرمايه داری ماليم تر و متمدن تری يعنی سرمايه داری اروپا جايگزين . متحده نيست

 ديگر ۀبلکه موضوع جايگزين ساختن طبقۀ حاکم برتری خواه توسط يک طبق. سرمايه داری وحشی اياالت متحده شود

استعمار، فاشيسم، نازيسم، بر پاکردن دو :  دادند که قادر به چه شقاوتھائی ھستند در گذشته، نخبگان اروپائی نشان. است

  ...جنگ جھانی

ولی در ده سال آينده چه روی . امروز، اياالت متحده در تمام سطوح پيشتاز است. مناسبات در حال رکود باقی نمی ماند

 دامن نخواھد زد، و دچار  داوم يابد؟ آيا به بحران می تواند با ھمين آھنگ تامريکاخواھد داد؟ رشد اقتصادی کنونی 

  سقوط نخواھد شد يعنی عواملی که می تواند توازن نيروھای فعلی را دگرگون کند؟
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آيا قابل تصور است که از اکنون تا ده سال يا بيست سال ديگر توازن نيروھا بين قدرت « :  لنين می نويسد ١٩١۶سال 

و به ھمين علت، بيست سال پيش فروپاشی . » تصور ناپذير است باقی بماند؟ مطلقاً ھای امپرياليستی بی ھيچ تغييری

به عنوان مثال .  نيز تصور ناپذير بودامريکاتکبر امپرياليسم . اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی تصور ناپذير بود

  ... نيز تصور ناپذير بودجاپان و پيشی گرفتن از امريکاجھش اقتصادی 

١ ( Antonio Negi _ Tony Negri 

  ١٩٣٣ گست ا١فيلسوف و مرد سياسی ايتاليائی متولد 

٢( Micheael Hardt 

ئی است و به تدريس ادبيات ايتاليائی در دانشگاه داک امريکا او يک منتقد ادبی و نظريه پرداز سياسی ١٩۶٠متولد 

  .اشتغال دارد

   

۶.  

  بحران عمومی سرمايه داری

 که تکبر امپرياليسم نيز از آن امريکارشد . يسم روی يک بمب عظيم بنا شده استجھان امروز، جھانی سازی امپريال

  .منشأ می گيرد، از ديدگاه انسانی خطرناک، انگلی و ويرانگر است

بايد انطباقی . از ديدگاه اقتصادی، گسترش بازارھای مالی نمی تواند به شکل دراز مدت اقتصاد واقعی را به حاشيه براند

به ھمين گونه، سھم خارجی که امروز حياتی بوده و موجب افزايش .  خالی از خشونت نخواھد بودصورت پذيرد که

ولی چنين امری می تواند با شتاب به دور باطل تبديل . ئی ھا می باشد، حاصل واردات استامريکامصرف داخلی 

ئی متوقف خواھد شد، که مريکاااگر بازارھای بورس فروبپاشند، در اين صورت مصرف داخلی و خانواده ھای . گردد

يعنی مبلغی که دو برابر ميزان قروض در سقوط .  درصد توليد ناخالص داخلی مقروض ھستند٨٠از سوی ديگر معادل 

  . است١٩٢٩سال 

به ھمين داليل است .  در زمينۀ اقتصادی، پولی، سياسی و نظامی بنيانگذاری شده استامريکاچنين رشدی روی برتری 

در » اعتبار«يا » اعتماد«اگر اين . حده سرمايه ھای خارجی را که اين ھمه بدان نيازمند است جلب می کندکه اياالت مت

برتری اياالت متحده متزلزل شود، می تواند روی سرمايه گذاری ھای خارجی تأثير بگذارد به شکلی که ديگر نزد عمو 

  .شديد سازدصادی را بحران اقت  سام سرمايه گذاری نکنند يعنی موردی که می تواند

ل روی ودر نتيجه کنتر.  برتری واشينگتن را به ضرورتی اجتناب ناپذير تبديل می سازدامريکابه ھمين علت، رشد 

 امری امريکا برای رشد ءيا تسخير فضا) ميکروپروسسور(ژيک مانند مواد اوليه، نفت، ريزپردازنده ھايمواد سترات

 ضروری خواھد امريکاه عليه مخالفان يا حتی کشورھای مستقل نيز برای اين بر اين اساس مبارز. حياتی خواھد بود

ل سازمان تجارت جھانی، و تمام کشورھا مجبور ھستند در جھانی سازی شرکت داشته باشند و کنتردر نتيجه تقريباً . بود

ز ھم می توانيم نتيجه بگيريم در اينجا با.  به رسميت بشناسندامريکاصندوق بين المللی پول و بانک جھانی را نيز برای 

به اين معنا که افزايش بی . ل يا تنبيه مناطق ياغی نيازمند استوکه تا چه اندازه به راه اندازی عمليات نظامی برای کنتر

  .ضرورتی اجتناب ناپذير است  پيوسته دارای امريکاوقفۀ بازارھا برای شرکت ھای چند مليتی 

 واشينگتن را مجبور می سازد تا در برتری جوئی ھايش پيشروی کند، که امريکااز يک سو، تضادھای نظام اقتصادی 

و ( دچار بی اعتباری خواھد شد و زير عالمت سؤال خواھد رفت امريکابدون آن برتری اقتصادی و با آن بورژوازی 

  ).در نتيجه درآمدھا و ثروتش بخطر خواھد افتاد
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 قرار می گيرد، با ١٩٩٠اد با تمام گسترش قرن بيستم تا سال از سوی ديگر اين وضعيت در رابطۀ مفصلی و تض

استعمار زدائی و خواست استقالل دولت ھای مختلف در جھان سوم، و با خواست مقاومت از سوی ملت ھا و قابليت 

 با  در نتيجه جھان چند قطبی و پلوراليست، حاصل آرزومنديھای قديمی ملت ھای جھان،. ھای سازمان دھی آنھا

  . تصادم می کندامريکادپروازی ھای سلطه جويانه و يکجانبۀ بلن

 امريکاو به ھمين علت . از اين ديدگاه، اياالت متحده چين را به عنوان نخستين رقيب برای بلند پروازی ھايش می نگرد

 ولی . مخالفت می کند،با ھدايت اين کشور توسط حزب کمونيست چين که رويکرد سوسياليستی را تضمين کرده است

بر اساس توازن فعلی رشد، رشد ناخالص داخلی . توسعۀ چين نيز در ابعاد گستردۀ آن موجب نگرانی اياالت متحده است

رشد . رشد چين در نتيجه بيشتر است.  از اياالت متحده پيشی خواھد گرفت٢٠۴٠ و ٢٠٣٠چين طی سال ھای 

توسعۀ چين و توسعۀ مشابه . وند با چين حرکت می کندکشورھای آسيائی که در ھمسايگی با چين به سر می برند در پي

 خارج امريکانجامد که از کنترل بي  - مھمترين در زمينۀ جمعيت و رشد اقتصادی-در آسيا می تواند به ايجاد منطقه ای 

  .يعنی موردی که برای کاخ سفيد تحمل ناپذير است. شود

خواست سلطه جويانۀ .  آن را تشکيل می دھد بی ثبات استاين رشد اقتصادی سرمايه داری که اياالت متحده مرکزيت

 در پيوند با چنين رشدی بوده و با خواست ھای ملت ھا برای توسعۀ آزادانه، مستقل و دائمی در راستای منافع امريکا

ت اياال. در تضاد قرار می گيرد) امريکاو نه منافع مشتی سھام دار بزرگ در شرکت ھای چند مليتی (خاص خودشان 

 چين را به عنوان قدرتی سوسياليستی تلقی می کند، و سپس به عنوان رقيب که با ھر شيوه ای که شده می ءمتحده ابتدا

تمام اين عناصر که در پيوند با امپرياليسم بوده وجه مشخصۀ جھانی . خواھد از به منصۀ ظھور رسيدن آن جلوگيری کند

شونتبار ثباتی عميقی سوق داده و می تواند به جنگ ھای بيش از پيش خسازی کنونی را تشکيل می دھد، جھان را به بی 

  .نجامدو عمومی در سطح جھانی بي

  

  نتيجه گيری. ٧

او اضافه می کند که اين واقعيت بيش . توضيح می دھد که جنگ جھانی نتيجۀ سياست ھای امپرياليستی بوده است لنين

ريخی و در تاريخ نظام سرمايه داری نظامی محکوم به زوال است، از ھر موضوع ديگری نشان می دھد که از ديدگاه تا

 نشان - و انقالب سوسياليستی از تمايالت جنگجويانۀ سرمايه داری جلو گيری می کند - و ناممکن بودن چنين روندی 

ی، می دھد که اين نظام در بحرانی اجتناب ناپذير فرو می رود، بحرانی عمومی، که تمام وجوه اقتصادی، سياس

امپرياليسم مقدمه ای است بر انقالب «لنين در مقدمۀ کتاب بسيار مھم خود می نويسد که . ايدئولوژيک را در بر می گيرد

  .»اجتماعی پرولتاريا

 سرمايه داری پيروز مند که در تداوم آن ضد انقالب در اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی  امروز، پس از سالھای

ايد دوباره به اين تحليل ھای بنيادی در ادبيات مارکسيستی باز گرديم که بيش از ھر زمان مجددا به پيروزی رسيد، ب

  .ديگری به روز شده و تازگی دارد

      

  گاھنامۀ ھنر و مبارزه

   ٢٠١۴جنوری ٣
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