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 ٢٠١٤ جنوری ١٤
    

  ١٠١امپرياليسم 

٢  
يک شرايط تاريخی اصلی نيست بلکه، محصول فوق استثمار امپرياليسم آنچه که توسعه نيافتگی خوانده ميشود، 

  .شود خود کم توسعه يافتگی، يک توسعه محسوب می .است

 

 فقر مصنوعی

با ظھور   .مجموعه ای از روابط اجتماعی است که با اجبار و زور بر کشورھا تحميل شده است »توسعه نيافتگی«

 . سوم در واقع بعضی اوقات قرنھا از توسعه يافتگی به عقب رانده شدند مردم کشورھای جھان،استعمارگران غربی

کرد  ، ھند منسوجات بيشتری به انگلستان صادر می١٨١٠در سال   .امپرياليسم بريتانيا در ھند يک مثال آموزنده است

راه ورود کاالھای موانع گمرکی سنگينی در  بريتانيا  .، مسير تجارت عوض شد١٨٣٠در سال    .تا انگلستان به ھند

  قايق ھای مجھز به توپ وۀوسيله  عملی که ب،فروختند کاالھايشان را در ھند می ھندی ايجاد کرد، ولی انگليسی ھا

 .س به شھرھای ارواح تبديل گشتندا مراکز بزرگ نساجی داکا و مدر،در عرض چند سال  .شد نيروی نظامی کمک می

 ھند به گاو ،در واقع  . به روستاھا فرستاده شدندئیدر کارخانه ھای بريتانيا مورد استفاده ۀبرای کشت پنب  ھندی ھا

 .شيردھی برای سرمايه داران انگليسی تبديل شد

 ، درآمد سرانه اش به تقريباً ١٩٠٠ تا سال ١٨۵٠از سال   . ميليون پوند انگليس رسيد۵٣، بدھی ھند به ١٨۵٠در سال

زدھم سالھای قرن ن  که ھند مجبور به ارسال به بريتانيا بود، در اکثرئیھامواد خام و کاال ارزش .دو سوم کاھش يافت

 ھند محصول ۀفقر گسترد . کشاورزی و صنعتی ھندی بالغ شد ساالنه به بيش از مجموع درآمد کل شصت ميليون کارگر

 سپس با زور آن کشور ،يان داد ھند پاۀ به توسع،اول :امپرياليسم بريتانيا دو کار انجام داد .شرايط تاريخی آن کشور نبود

 .را عقب نگه داشت

می دھند که  ثروت عظيم استخراج شده گواھی از آن   .روندھای جانگداز مشابھی در سراسر جھان سوم اتفاق افتاد

 ، مکزيک، زئير،ليویو ب،يلیچ ، اندونزی، مثل برزيلئیکشورھا  .تعداد ملت ھای ضعيف در واقع کم بوده است

طور کامل تاراج شده که ه برخی اراضی آنگونه ب .پين سرشار از منابع بودند و بعضی ھا ھنور ھم ھستند و فيلي،مالزی
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نيستند، بلکه استثمار  »توسعه نيافته«  بسياری از کشورھای جھان سوم،با اينحال  .شود از ھمه نظر متروکه می

ه زندگی با استانداردھای پائين تر و نه باالتر ببرای آنھا يک   استعمارگران غربی و سرمايه گذاران .مضاعف شده اند

 .وجود آورده اند

ايرلندی « : نوشت١٨۵۶ فردريک انگلس در سال ، آنچه که استعمارگران انگليسی بر سر ايرلندی ھا آورده اندۀبا مطالع

در  . خرد شده اند ھر بار آنھا از نظر سياسی و صنعتی،ھا ھر وقت به کاری برای آغاز راه رشد و ترقی دست زده اند

با بيشتر کشورھای  ». فقير تبديل شده استطور مصنوعی به کشوری کامالً ه اثر سرکوب مستمر آنھا، کشورشان ب

، قبل از آمدن ١۶مايا در گواتماال در ابتدای قرن  سرخپوستان .ھمين صورت برخورد شده استه جھان سوم نيز ب

 .برخوردار بودند ر، و از شرايط سالمتی بھتر از آنچه که امروز دارند،مغذی تر و متنوع ت ئی ھا از رژيم غذائیاروپا

آنچه که توسعه نيافتگی  .و باغداری بوميان بيشتر از امروز داشتند  ، صنعتگری، معماری،آنھا برای کارھای دستی

م توسعه يافتگی، خود ک  .شود، يک شرايط تاريخی اصلی نيست بلکه، محصول فوق استثمار امپرياليسم است خوانده می

 .شود يک توسعه محسوب می

جای بيمارستان ه  ب،ءخانه سازی برای فقرا جایه ب  :می نامم، ايجاد کرده است »بد توسعه« امپرياليسم آنچه را که من

 ند يک دکتر ياا که اميدوارئیجای احداث جاده ھا برای آنھاه  ب،بازارھای داخلی جای غذا برایه  ب،ھا برای کارگران

 ئیکلنيک ھای عمل جراحی زيبا تلھای مجلل در شھرھای بزرگ،ولمی را ببينند، ساختمان ھای اداری مدرن و ھمع

 که معادن و ويالھای ئیمحصوالت کشاورزی، بزرگراه ھا برای ثروتمندان، شرکتھای صدور پول نقد برای تجار

 . کشور می سازدکند، در پااليشگاه ھا و بنادر و فرودگاھھا متصل می ثروتمندان را به

از وضع ماليات ھای   مردم جھان سوم، مالکيت مردم بر منابع طبيعی، پولھای حاصلۀ غارت شدمستقيماً  ثروتھای

ھا و عوارض واردات اجباری د ناچيز، بخش اصلی دستمر  منھای دستمزد،سنگين و اجاره بھای تحميل شده بر زمين 

کشورھای  .انتقال می يابد )جاپان اً و اخير(ی شمالیامريکاتصادی اروپا و باال به نخبگان اق محصوالت با قيمتھای بسيار

خودگردانی    . بازار و پيشرفت صنعتی خود محرومند، منابع طبيعیۀمستعمره از آزادی تجارت و فرصت برای توسع

در جھان سوم از ، تعداد کارگران مزدبگير ١٩٨٠ تا ١٩٧٠سال  از .و خوداشتغالی جايش را به کار مزدوری داده است

 .ميليون نفر افزايش يافت و نرخ رشد آن در حال شتاب گيری است ١٢٠ ميليون به ٧٢

فقير نشين، شلوغ و   محالت ميليون نفر از مردم جھان سوم در حال حاضر در روستاھای دورافتاده و در صدھا

تھای تجاری محصوالت کشاورزی، تسلط و اعمال کنترل شرک علته  اغلب ب،کنند پرتراکم شھری در فقر زندگی می

برنج و ذرت  ،منظور کشت لوبياه  که زمانی آنھا را بئی محصوالت بر زمينھاۀشرکتھای صادرکنند استخراج معادن يا

 شکر و گوشت گاو روی آنھا ،محصوالتی مانند قھوه ند برای توليدازدند و اکنون مجبور برای مصرف داخلی شخم می

 آمارھای مندرج بيست کشور فقير جھان در آمار ۀمطالع .برند و بيسوادی رنج می اری بيم،کار کنند، از گرسنگی

 نفر ٧٠٠٠٠ روزانه ،سر می برنده يا فقر مفرط ب »فقر مطلق« رسمی نشان می دھند تعداد مردمی که در شرايط

 - San Francisco Examiner) ميليارد نفر رسيد ١/۵ به ٢٠٠٠که شمار آنھا در سال  طوریه ب .افزايش می يابد

 .)١٩٩۴ جون ٨ ،سان فرانسيسکو ايگزامينر

استثمار بی پايان، سالمت   در اثر،کند ميليونھا کودک را در سراسر جھان به زندگی در کابوس مجبور می امپرياليسم

 ٢۴در ( کانال ديسکاوری بر اساس يک فيلم مستند گزارش داد .شدت آسيب پذير می شوده روانی و جسمانی شان ب

 ۀسال برای کمک به ادام  تعداد زيادی از افراد کم سن و، تايلند و فيليپين، مثل روسيهئیکه در کشورھا ،)١٩٩۴ اپريل

 .شده اند  فروختهءبقاء خانواده ھای فقيرشان به سوداگران فحشا
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يب سالمتی شان حساب تخره ساعت، ب  کودکان در مقابل چند پنی در، کلمبيا و مصر، ھند، مانند مکزيکئیکشورھا در

پزشکی، از طلوع تا غروب آفتاب در مزارع و کارخانه ھا و معادن کار   يا مراقبتھای، مدرسه،و با قطع اميدی از بازی

 .کنند می

 درجه کار ١٠٠ شيشه سازی در دمای ۀده ھا ھزار کارگر در کارخان .کار ھستنده  ميليون کودک مجبور ب۵۵ ،در ھند

صبح تا تاريکی شب،  ۵ از ساعت ئیيمياکساله در اثر استنشاق دودھای مضر کان چھار  کود،يک شرکت در .کنند می

از محدوديت سنی استخدام  شرکتھای بزرگ فراملی .برند می  سل و بيماريھای تنفسی ديگر رنج،از بيماريھای آمفيزم

  .پيروی از سود پيروی از شيطان است .کنند کارگر در فيليپين و مالزی پشتيبانی می

 

 تئوری توسعه

 منظورمان اين است که عقب مانده و در برخی موارد، عقب افتاده ،است »توسعه نيافته« گوئيم کشوری وقتی که ما می

باعث شده است که  »توسعه نيافتگی« مفھوم منفی .دھد است و مردمش تمايل کمتری برای پيشرفت و تکامل نشان می

در « عنوان کشورھایه اب گوناگون سياسی به کشورھای جھان سوم ب وال استريت ژورنال و احز،سازمان ملل متحد

ھمان ه کمتر اھانت آميز است، اما ب» توسعه نيافتگی«  اصطالحی که ظاھرا در مقايسه با،اشاره کنند» حال توسعه

 د اصطالحرس نظر میه که ب استفاده کنم برای اين »جھان سوم« من ترجيح ميدھم از اصطالح .اندازه گمراه کننده است

اين  .«و برای تأخير در شروع بکاری در مورد آن است »توسعه نيافتگی«  بيانۀتنھا راه محترمان »در حال توسعه«

اصطالح، اين مفھوم را می رساند که فقر يک شرايط تاريخی اصلی بود و نه آن چيزی که از طرف امپرياليستھا تحميل 

ولی واقعيت حاکی از آن است  . دھد که اين کشورھا در حال توسعه انداين اصطالح دروغين می خواھد نشان .شده باشد

 . در حال بدتر شدن استشان معموالً  که شرايط اقتصادی

 روستاو .و .، و( Barbara Ward)  توسط نويسندگانی مانند باربارا وارد مکرراً ، دوم قرن گذشتهۀتئوری مسلط نيم

(W. W. Rostow) طور ه ب  و صراحته  و ديگر نقاط جھان غرب دارند، بامريکای در  که ثروت گسترده ائیآنھا و

 ثروتمند شمال بستگی دارد که کمک به کشورھای شود که اين، به تصميم کشورھای مکرر اعالم شده و در آن گفته می

اين  .ياموزند تکنولوژی در اختيار آنھا بگذارند عادت به کار مناسب را به آنھا ب،جنوب را افزايش دھند »عقب مانده«

 .يک طرح خيالی و مورد پسند امپرياليسم است ،»وليت مرد سفيد پوستؤمس«  به روز شدهۀآخرين نسخ

 کشورھای فقير ۀماند  بخش ھای اقتصادی عقب،اساس سناريوی توسعه و با معرفی سرمايه گذاريھای غربی بر

بعدا آنھا شغل پرباری در بخش مدرن با دستمزد باالتری پيدا  کارگرانشان را با اين توجيه آزاد خواھند کرد که گويا

در نتيجه، باعث  .کند  کارفرما سودش را مجددا سرمايه گذاری می،شود که سرمايه انباشت می ھمچنان .خواھند کرد

ل می درنھايت يک اقتصاد شکوفاتر تکام .شود  قدرت خريد و بازار می، راندومان کار،توليد محصوالت باز ھم بيشتر

 .يابد

 ارتباط کمی با واقعيت ،شود که بعضی اوقات خوانده می ،»مدرنيزاسيون -تئوری نوسازی«يا »تئوری توسعه« اين

شرايط اقتصادی با  .آنچه که در جھان سوم پديد آمده شکلی از استثمار شديد و وابستگی به سرمايه داری است .دارد

مشکل اصلی نه زمينھای فقير يا جمعيت ھای بيفايده، بلکه  .تر شده استشدت بده رشد شرکتھای فرامليتی سرمايه گذار ب

کشورھای  سرمايه گذاران برای سود خودشان نه برای کمک به توسعه به .استثمار خارجی و نابرابری طبقاتی است

 .جھان سوم روی می آورند

آنھا محتاج زمين و ابزار برای  . کنندمردم اين کشورھا نيازی ندارند که به آنھا ياد داده شود که چگونه کشاورزی

آنھا نيازمند قايق و تور ماھيگيری و دسترسی به  .آنھا نيازی به آموزش چگونگی ماھيگيری ندارند .کشاورزی اند
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آنھا برای توقف خالی کردن مواد زايد سمی در آبھا به کارخانه ھای صنعتی احتياج  .ساحل خليج ھا و اقيانوس ھا ھستند

آنھا به يک داوطلب سپاه صلح که  .ھای بھداشتی را مراعات کنندت ر ندارند که متقاعد شوند بايد استندا احتياجآنھ .دارند

ويژه زمانی که نمی توانند سوخت تھيه کنند يا به ھيزم دسترسی ه ب .به آنھا بگويد آبتان را بجوشانيد، احتياجی ندارند

آنھا به نصايح  .دھد  داشتن آب نوشيدنی پاکيزه و لباس تميز و خانه میۀاجازآنھا به شرايطی نيازمندند که به آنھا  .ندارند

 ۀ به بھترين وجھی نيازھای تغذيئیدانند که چه غذاھا  میآنھا معموالً  .ی شمالی احتياج ندارندامريکا از ئیرژيم غذا

ده شود تا برای خودشان کار کنند و به آنھا پس دا  آنھا احتياج دارند که سرزمين و کارشان .سازد ايشان را برآورده می

 . مورد مصرف خودشان را توليد نمايندئیمواد غذا

 شرکتھای بين ۀشبک ۀوسيله  بلکه ساختار اقتصادی حاکم ب، امپرياليستی فقط فالکت و جنگ نيستۀسلط ميراث

اگر ھرگونه  .نداستقر مجاپان اروپا و ،ی شمالیامريکا است که خودشان مرھون شرکتھای مادر ھستند که در المللی

 نه در ميان اقتصادھای بومی اين ، فقط در ميان طبقات سرمايه گذار جھانی،ھماھنگی يا يکپارچه سازی موجود است

 ھر دو در جريان ،اقتصادھای جھان سوم تکه تکه و نامتشکل ھر دو بين يکديگر و خودشان .دھد کشورھا رخ می

 چيزی که ما داريم يک اقتصاد جھانی است که ،در مجموع .اقی ميماندسرمايه و کاال و در فن آوری و مديريت ب

  .کمترين رابطه ای با نيازھای اقتصادی مردم جھان ندارد

 

 سرشيرگرفتن از خامه :نئو امپرياليسم

شرح داده  »امر قلمروی«  يک، امپرياليستی ناشی از تمايل ماھوی برای سلطه طلبی و توسعه طلبیۀبعضی اوقات سلط

 که ،زدھم و اوايل قرن بيستممقايسه با قرن ن در . امپرياليسم سرزمينی ديگر حالت غالب نيست،در واقع .ودش می

سرھنگ  . ھيچ سلطه استعماری وجود ندارد امروز تقريباً ،خودشان تکه تکه کردند  جھان را بينئیقدرتھای اروپا

يقه سفيدھای ( به مردانی در لباس کارآفرينخاک سپرده شده و جای خود را ه مرده و ب (Colonel Blimp)بليمپ

 به کشورھای ضعيف دام ، قدرت امپراتوری استعمار کندۀوسيله  بکه مستقيماً  جای اينه ب . داده است )م -سرمايه داری

ل سھم شير خود را از منابع سودآور حفظ کرده و مالی غربی کنترۀدر حالی که سرماي  -حق حاکميت گسترده شده است

 ،»استعمار بدون مستعمرات« ،»امپراتوری غيررسمی« از جمله، :ن رابطه نام ھای گوناگونی دارداي .است

 .»نئو امپرياليسم« و ،» استعمار نو–نئوکلونوياليسم«

ويژه در کوبا در آغاز قرن ه  ب،کارگزاران نوع جديدی از امپراتوری   در ميان اولينامريکارھبران سياسی و تجاری 

 ھا در نھايت به کوبا استقالل امريکائی، ١٨٩٨در جنگ با اسپانيا در سال   س از تصرف اين جزيرهپ  .بيستم بودند

 اما تصميم ،آوردند وجوده  پول و نيروی امنيتی خود را ب، پرچم، قانون اساسی، ھا دولتئیکوبا يعنی  .رسمی دادند

ت توريسم و عمده واردات و صادرات در  و صنع،تنباکو ، شامل شکر،ھای مھم سياست خارجی ھمچنين ثروت جزيره

 . باقی ماندامريکادستان 

به دارائی  . در طول تاريخ بيشتر از تصرف مستعمرات به تصاحب ثروت عالقه داشتندامريکامنافع سرمايه داری 

 پرچم ،سم نئوامپرياليۀبا سلط .خود بدھده  دولت ھايشان را بۀکه زحمت ادار بدون اين کشورھای ديگر ترجيح می دادند

 .رود به ھمه جا می»شمشير« زوره غالبا ب -دالر در حالی که ،در خانه ميماند

پس از  .ژی نئوامپرياليستی را تدوين کردندي مانند بريتانيا و فرانسه ستراتئی قدرتھای اروپا،پس از جنگ جھانی دوم

شديد مقاومت در ميان جھان سوم سالھا جنگ، از نظر اقتصادی ورشکسته شده و با اقتصادی در حال رکود شاھد ت

از نظر سياسی مناسبتر از   اقتصادی غيرمستقيم، کم ھزينه تر وۀھمين سبب، با اکراه تصميم گرفتند که سلط به  .بودند
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ط بسيج ي آشکار استعماری، شراۀکشف کردند که حذف قانون مداخل آنھا .قانون آشکار استعماری را اعمال کنند

 سازد  مستعمره مشکل می را برای عناصر ملی گرا در کشورھای سابقاً ضدامپرياليستی احساسات

چشمان مردمش از مشروعيت بيشتری   اما در برابر،چه دولت تازه تأسيس ممکن است از استقالل کامل دور باشد اگر

 ۀدر شرايط سلط ،اضافهه ب .امپرياليستی برخوردار خواھد بود  تحت کنترل قدرتۀنسبت به دولت مستعمر

ه  کشور را بۀ ادارۀسرمايه متمرکز شود، دولت بومی ھزين ئوامپرياليستی که منافع امپرياليستی آزاد است تا بر انباشتن

 .خواھند انجام بدھند  آنچيزی است که آنھا واقعا میۀاين، ھم .کشد دوش می

 را با استعمارگر قبلی اش خود  نابرابرۀ برای کشورھای جھان سوم بسيار مشکل است که رابط،از سالھا استعمار پس

 که سعی کنند جدا شوند در معرض ئیآن کشورھا.جھانی خارج شود  سرمايه داریۀرھا کند و غيرممکن است از داير

 .گيرند  قرار میامريکا  معموالً ،تنبيه اقتصادی و تھديد نظامی توسط يکی ازقدرتھای بزرگ

 جھانی محبوس می ۀسرماي  اما ھنوز خودشان را در مدار،دکشورھای جديد ممکن است شعارھای انقالبی بدھن رھبران

 ۀبر اين، ما شاھد پديد بنا .کنند  و کمک ھمکاری می، تجارت،گذاری  بناچار با کشورھای جھان اول برای سرمايه،بينند

 در ،کنند یعنوان منبع فقر کشورشان محکوم مه امپرياليسم را ب  جھان سوم ھستيم کهۀعجيب رھبران تازه استقالل يافت

 .کنند  با امپرياليسم متھم مییمخالف در اين کشورھا ھمين رھبران را به ھمکار حالی که شھروندان

قشر کمپرادور  .عنوان پيش شرط استقالل به منصب گماشته شده در بسياری موارد يک قشر کمپرادور پديد آمد يا ب

دست نشانده کشوريست که برای سرمايه گذاری با شرط و کشور  .کند کشورش را به منبع تأمين منافع خارجی تبديل می

 سرمايه گذاران ،کشور دست نشانده در .شروطی که منافع سرمايه گذاران خارجی را در نظر بگيرد، آزاد است

 ماليات کم يا بدون ، دسترسی به مواد خام و کارگر ارزان،مالی زمين شرکتھای بزرگ از سوبسيدھای مستقيم و کمک

کم يا کار کودکان يا نبود امنيت   در آنھا از قوانين مخالف با دستمزد،ند اتحاديه ھای کارگری کم اثر برخوردارا ،ماليات

قوانين حفاظتی موجود، اغلب ناديده گرفته شده و به آنھا عمل  .توان صحبت کرد  و حفاظت زيست محيطی نمی،شغلی

 .شود نمی

 در طول قرن امريکااروپا و   زندگی را ھمانگونه که در، است جھان سوم چيزی شبيه بھشت سرمايه داری،کل در

باالتر از آنچه که امروز ممکن است در يک کشور با قوانين اقتصاد   با نرخ سود بسيار،کند زدھم بود، تصوير مین

رھبرانش  .عنوان پاداش اعطا شده استه  کمپرادور بۀش با امپرياليسم به طبق ادليل ھمکاریه ب .بياورد دسته شکوفا ب

با استقرار نيروھای  .برند کنند، لذت می  پر میامريکااز فرصتی که جيبشان را با کمکھای خارجی ارسالی دولت 

 و مجھز به آخرين فن آوری ھای ترور و سرکوب، ثبات تضمين شده امريکاامنيتی آموزش ديده و مسلح شده توسط 

دستيابی قانونی به استقالل، در  .کند ت و مخاطره می نئوامپرياليسم حامل خطر اس،با اين حال ھنوز .است

 خود ۀاشکال خودگردانی، تحريک يک تمايل برای برداشت از ثمر .دھد توقعات استقالل بالفعل را پرورش می نھايت

بعضی اوقات يک رھبر ملی گرا که ميھندوست و اصالح طلب ھم ھست، در شکل و ھيبت يک  .گردانی است

ر استعمار به استعمارنو بدون خطر برای امپرياليستھا نيست يي تغ،بنابراين .شود رياليسم پديدار میکمپرادور ھمدست امپ

 .. سود خالص برای نيروھای مردمی در جھان استۀو نشان دھند

او يکی از  .يک نويسنده شناخته شده برنده جايزه بين المللی و سخنران است (Michael Parenti) مايکل پرنتی

کتابھای بسيار آموزنده و جذاب و سخنرانی ھايش طيف گسترده ای از  .مترقی پيشرو در کشور استتحليلگران 

 .گيرد ی شمالی و خارج در بر میامريکامخاطبان را در 

 :برگرفته از

Imperialism 101 
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Chapter 1 of Against Empire by Michael Parenti 

  منتشر شده در سايت اشتراک

 

 


