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 امپرياليسم جمعی
 پيشگفتار مترجم

به زبان فرانسه به چاپ » توری و مبارزۀ طبقاتی خشونت امپرا«  مقاالتی که تحت عنوان ۀپيش از اين از مجموع

رسيده بود، مقاله ای از نوآم چامسکی ترجمه کردم و ترجمۀ حاضر نيز دومين متن از اين مجموعه مقاله به قلم سمير 

 .امين می باشد

ھوری اسالمی پارلمان اروپا اعتراض به جمۀ قطعنام« خبر » اخبار روز« در سايت  از اين جھت که اخيراً  در اينجا،

، می خواستم به پيشگفتاری که پيش از اين نوشته )الف(  منتشر شد٢٠٠٨ بروریدر اّول ف» به دليل نقض حقوق بشر

البته برای نخستين بار نيست که چنين قطعنامه . مطلب مختصری اضافه کنم  به مناسبت اين خبر تازۀ سياسی  بودم،

ولی چه بايد گفت؟ کجای اين . اف با دشمنان نوع بشر گسيل می شوندت سنگين وزنی به ميدان مصأ با چنين ھيئیھا

  قابل اعتراض ھستند؟) ھا(قطعنامه 

   ھای ن می دھند ولی از انگيزه ، ظاھری متمدنانه و بشر دوستانه از خود نشائیمتأسفانه اگر چه چنين قطعنامه ھا

  .د غافل شويمنباي) ب(»پشت ابرھائی که رسانه ھای جھانی را استتار کرده است«

   گوش کردم، ليک نشنيدم     چون فريب زبان او ديدم

 )یوحکيم نظامی گنج(

 

 سمير امين 

 امپرياليسم جمعی
ی شمالی در دو مرحله تحقق يافت و شايد که امريکا سيارۀ زمين توسط اروپائی ھا و فرزندانشان در  فتح امپرياليستی 

می تواند معرف شکل نوين » امپرياليسم جمعی « اصطالح . آن باشيم تکوينی ۀدر عصر حاضر نيز شاھد سومين مرحل

 . باشدئیاين جھان گشا

را بر عھده  در گذشته، قدرت ملّی بود که گسترش شرکت ھای تجاری را تضمين می کرد و مديريت حضور جھانی آن

 مشترک بازار و نظام سياسی زيرا از اين پس ادارۀ. داشت، ولی امروز تناسب اين رابطه به شکل معکوس عمل می کند

حاکم در جھان بر حسب منافع منفرد ساخت و سامان نيافته، بلکه ترجمان تشکل منافع مشترک سرمايه ھای فرامليتی 
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در اين چھار چوب سلطه جوئی اياالت متحده تنھا به .  می باشدجاپانتمام شرکای سه گانه يعنی اياالت متحده، اروپا و 

  .ياالت متحده عمل نمی کند بلکه حامی منافع مشترک مجامع کاپيتاليستی نيز ھستدليل دفاع از منافع ا

   

 امپرياليسم مرحلۀ دائمی کاپيتاليسم

ئی ھا در چھار چوب نظام تجاری آتالنتيک و امريکانخستين وحلۀ گسترش ويرانگر امپرياليسم پيرامون فتوحات 

الت متحده بر ويرانه ھای تمدن بومی سرخپوستان و استعمار و سرانجام ايا.  آن دوران ساخت و سامان يافت اروپای

چنين نمونه ای از . اسپانيا و رواج مسيحيت بنيانگذاری شد و يا به عبارت ساده تر بر اساس نسل کشی تحقق يافت

 در نژادپرستی بنيادی نزد استعمارگران آنگلوساکسون در مناطق ديگر نيز تکرار شد، در استراليا، در زالند جديد،

نام مذھب بر آن ه زيرا اگر اسپانيائی ھای کاتوليک ب). که حاکی از کاملترين نسل کشی در تاريخ می باشد(تاسمانی 

  بودند تا اقوام و ملت ھای مغلوب را به دين خود درآورند، آنگلوساکسون ھای پروتستان به تأويل خاص خود از انجيل

 نظام ننگين – مقاومت ھايشان   يا طی سرکوب– قتل عام سرخپوستان به علت. قتل عام کافران را مجاز می دانستند

. برده داری سياه پوستان به ضرورتی اجتناب ناپذير تبديل شد تا جھت کار در مناطق حاصلخيز جايگزين بوميان شوند

بطۀ تنگاتنگ کس نيست که به را کس ترديدی در انگيزه ھای واقعی تمام اين حوادث دھشتناک ندارد و ھيچ امروز ھيچ

 ئولوژيکبا اين وجود اروپائی ھای آن دوران گفتمان ھای ايد. چنين فجايعی با گسترش سرمايه ھای تجاری آگاه نباشد

 ) .١(البته افراد معترض ديگری ھم بودند مثل الس کازاس . را پذيرفتند که چنين فجايعی را مجاز می دانست

 موجب پيدايش نيروھای آزاديخواھی – با تأخير –شائی سرمايه داری ويرانگری ھا و فجايع اين نخستين فصل جھان گ

 که اين ھمه از جانب خيلی از انقالبيون سال امريکاانقالب . شد که در اين وقايع ترديد کرده و آنھا را محکوم می دانستند

اعتقاد من انقالب  مورد تمجديد قرار گرفته است و امروز نيز بيش از ھر زمان ديگری ستايش می شود، به ١٧٨٩

ئی در قيامشان عليه دستگاه سلطنتی امريکامستعمره نشين ھای . سياسی محدودی بود که ھيچ برد اجتماعی نداشت

انگليس به ھيچ وجه قصد متحول ساختن روابط اقتصادی و اجتماعی را نداشتند و تنھا می خواستند منافع خودشان را 

تقسيم    را با طبقۀ حاکم در سرزمين اجدادی خود ور نباشند که بخشی از آنبرای خودشان نگھدارند تا از اين پس مجب

  .کنند

جز آنچه تا پيش از اين در دوران ه کار ديگری به آنھا در پی کسب قدرت برای خودشان بودند، نه برای تحقق بخشيدن ب

. ری به ھمان راه و روش ادامه دھندکه بتوانند جھت منافعشان، به شکل مصممت استعمار انجام می دادند، بلکه برای اين

 بيشتر و گسترش متصرفاتشان به سوی غرب بود و چنين امری آنان یھدف آنھا پيش از ھر چيز تصاحب سرزمين ھا

تثبيت نظام برده داری نيز در ھمين . را ملزم می ساخت تا نسل سرخپوستان را منقرض ساخته و قتل عامشان کنند

 ھمگی و يا تقريباً امريکارھبران انقالبی انقالب . و شبھه ای در آن وجود نداشتچھارچوب مطرح بود و ھيچ شک 

.  صاحبان برده بودند و در پيشداوری ھايشان در اين زمينه ھيچ گونه تزلزلی به خود راه نمی دادندۀھمگی از زمر

ک قرن ديگر الزم بود تا سياه بايستی سپری می شد تا نظام برده داری ملغا گردد و بازھم ي تقريباً يک قرن ديگر می

که در نژادپرستی عميق فرھنگ حاکم انشقاقی روی   به حداقل حقوق شھروندی خود دست يابند، بی آنامريکاپوستان 

  ی اين دوران تنھا يک انقالب اجتماعی به وقوع پيوست و آن ھم انقالبی بود که توسطامريکادر واقع در . داده باشد

البته اين که بعدھا اين . دست آوردنده تحقق پذيرفت وخود آنھا بودند که آزاديشان را ب) ٢(نگ  دمي- برده ھای شھر سنت

  .انقالب به چه سرنوشتی دچار شد، موضوع ديگری ست

نيز دقيقاً واجد ھمان ) به استثنای برزيل که در آنجا ھيچ حادثه ای به وقوع نپيوست( ی اسپانيائیامريکاانقالب ھای 

از نظام سلطنتی اسپانيا خلع يد کردند تا به شکل مستقل به ھمان ) ٣(کرئولھا  : ی انگليسامريکاه خصوصياتی بود ک
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 و سپس در ١٩٢٠ و ١٩١٠بنابراين می بايستی يک قرن بگذرد تا با انقالب مکزيک در سال ھای . سياق ادامه دھند

با اين وجود چنين روندی . را آغاز کند» ١٤٩٢ نظام« ی التين خروج ازامريکا نيم قرن بعد با انقالب کوبا،  ادامۀ آن

 می توانيم شاھد گفتمان ھائی باشيم که با الفاظ مشکوکی آميخته  ھنوز از تحقق قطعی بسيار دور است و ما حتی امروز

 زندگی می کنند ، در خانۀ خود ئی که تمام مردمانی که در جائیرا مطرح می کنند، و گو» مردم بومی « که حقوق 

  !نيستند» بومی«

ئی برآورد کنيم که امروز نيز به عنوان امريکانکته ای را که به اعتقاد من می توانيم به عنوان شکاف بنيادی دموکراسی 

 آن در ھمين نخستين مراحل گسترش امپرياليسم در نظام سرمايه داری أسرمنش(!) سرمشق جھانی مطرح شده است 

  .نھفته است که حقيقتاً وجود داشته است

رات آسيائی و ستعمممين مرحلۀ ويرانگری ھای امپرياليسم بر اساس انقالب صنعتی بنا گرديد وفرمانبردار ساختن دو

چينی ھا توسط پوريتان اجباری ساختن مصرف ترياک برای   -» گشايش بازار « . فريقائی نيز از پيامدھای آن بودا

صاحب منابع طبيعی کرۀ زمين انگيزه ھای واقعی را تشکيل  و ھمان گونه که امروز ھمه می دانيم، ت–) ٤ (ھای انگليس

چنين واقعياتی را نديدند و ) به انضمام جنبش کارگری دومين انترناسيونال(ولی يک بار ديگر اذھان اروپائی . می دادند

اھای آگاھانه صد. »مأموريت تمدن ساز « اين بار موضوع عبارت بود از . دوباره گفتمان قانونگذار سرمايه را پذيرفتند

است ) ٥(  ای که در اين دوران از گوشه و کنار به گوش می رسد، صداھای بورژواھای بی پروائی مانند سسيل رودز 

عالوه بر اينھا صداھای . رات تبليغ می کندستعممخاطر اجتناب از انقالب اجتماعی در انگلستان برای فتح ه که ب

اين دومين مرحله از ويرانگری ھای .  البته انعکاس چندانی نداشتمعترض از کمون پاريس تا بلشويک ھا بود که

تمرکز عظيمی که رابطۀ نابرابر : رو نشده بود ه امپرياليسم، سر منشأ مھمترين مسائلی است که بشريت ھرگز با آن روب

ھان می شود  درصد مردم ج٨٠ و امروز آنچه که مربوط به ١٨٠٠بين مردمان جھان را از يک به دو حداکثر در سال 

پيشرفت ھای شگرف .  درصد مردم جھان می شود٢٠مراکز ذينفع سيستم کنونی تنھا شامل . رابطه يک به شصت است

  .تمدن سرمايه داری در عين حال موجب منازعات خشونت بار بی سابقه ای بين قدرت ھای امپرياليستی بوده است

 نه –روسيه، چين يعنی ( عليه طرح ھای انقالب سوسياليستی وجود آورد وه خشونت امپرياليست دوباره نيروھائی را ب

 که ھميشه در حاشيه قرار داشتند و قربانی گسترش امپرياليست و تمرکز نظام سرمايه داری موجود –بر حسب اتفاق 

ا به آنھا بعد از جنگ جھانی دّوم قربانيانشان نيم قرن عقب نشينی ر. و انقالب ھای آزاديبخش ملّی به کار بستند) شدند

ناگزير راه مدارا در پيش گرفته و به تمدن ه تحميل کردند که موجب تشويق اين توھم شد که سرانجام سرمايه داری ب

  .دست يافته است

 را به تنھا بعد امپرياليستی آن منحصر سازم، ولی تنھا می ١٤٩٢در نيت من نيست که تمام تاريخ عصر مدرن، از سال 

را به   تأکيد کرده باشم، زيرا ايدئولوژی حاکم در اروپای اروپا محور به شکل دائمی آنخواستم روی چنين موضوعی

خود سرمايه داری در عين حال واجد فرھنگی است که بر اساس از . حاشيه کشيده و برد آن را نديده گرفته است

ا درک کنيم، و بر اين اساس می بنيانگذاری شده که بدون آن نمی توانيم گسترش امپرياليستی ر باور - بيگانگی اقتصاد

را به مردم خاص اروپا و فرھنگشان نسبت دھيم، ھمين رابطه را می توانيم در فرھنگ ملت ھای آسيائی و  توانيم آن

به ھمين علت سرمايه داری از ھمان منشأ اصلی خود و به شکل دائمی تحت تأثير تناقضات . فريقائی نيز در نظر گيريما

اين نياز اجتماعی خيلی زود و در .  به ھمين علت پيوسته گذار از آن طبيعتاً به ذھن منتقل شده استغير قابل حل بوده و

چنين خواستی را به شکل فعال در سه انقالب بزرگ عصر . تمام مراحل پر اھميت تاريخ مدرن خود را نشان داده است

رانسه از اين جھت حائز اھميت ويژه ای در تاريخ با اين وجود انقالب ف. مدرن مشاھده می کنيم، فرانسه، روسيه و چين

را  روشنی ماھيت آنه  می کند و بءجناح راديکال ژاکوبين خيلی زود طرح متناقض بورژوازی را افشا. مدرن است
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اين جريان سياسی تالش می کرد که بينش .  به اين معنا که ليبراليسم اقتصادی دشمن دموکراسی است آشکار می سازد،

از اين جريان افراطی نخستين نسل . ردمی را متحقق سازد تا گذار از شرايط بورژوائی را امکان پذير سازدانقالب م

) ٦(» بابوويست ھا« جنبش  ، از اين جمله می توانيممنتقدين کمونيست پا به عرصۀ مبارزات ضد سرمايه داری گذاشتند

ای وظايفی را که مطلوب کمونيست ھا بود به جوامع خود به ھمين منوال انقالب ھای روس و چين اجر. را يادآور شويم 

 –خالف ديگران –بنابراين اتفاقی نيست که ھريک از اين انقالب ھا . تحميل کردند که در واقع از عھدۀ آن بر نمی آمدند

 يافت، نماد  تحققئیبا اين وجود پيشرفت ھائی که در چنين انقالبھا.  و يا بازسازی منتھی گرديدءبه مرحلۀ ثانوی احيا

زندۀ آيندگان خواھد بود زيرا بذر آرمان برابری انسان ھا و آزادی آنان و الغای از خودبيگانگی ناشی از نظام سرمايه 

   . را در انقالب فرانسه مشاھده می کنيم داری را در قلب طرح ھايشان کاشته بودند که جوانه ھای بسيار زود رس آن

ئل جبھۀ مخالف يعنی موضوع آزادی و گسترش در سرتاسر تاريخ نظام سرمايه داری مسائل امپرياليسم ودر پی آن مسا

  .تا امروز ادامه داشته و قوياً سنگينی می کند

فريقائی را ابه اين ترتيب است که جنبش ھای آزاديبخش در فردای جنگ جھانی دّوم استقالل سياسی ملت ھای آسيائی و 

 آغاز شده ١٤٩٢  ی خاتمه بخشيدند بلکه به گسترش اروپا نيز که در تاريخعمارردند و نه تنھا به نظام استبه چنگ آو

خود گرفته ه چنين گسترشی شکلی بود که توسعۀ سرمايه داری در روند تاريخی طی چھار قرن و نيم ب. بود پايان دادند

ديگر جدائی پذير نبوده  يکگاه از  که اين دو بعد به يک واقعيت يگانه تعلق داشته و ھيچ طوریه ب) ١٩٥٠ تا ١٥٠٠(

 آغاز شده امريکامطمئناً در اواخر قرن ھجدھم و آغاز قرن نوزدھم با استقالل » ١٤٩٢نظام جھانی « فروپاشی . اند

ن و ابود، ولی چنين موردی صرفاً ظاھری است، زيرا استقالل مزبور توسط بوميان تحقق نيافته بود بلکه توسط مھاجر

  . را به اروپای دّوم تبديل کرده بودندامريکا ظھور رسيده بود که به عبارتی استعمار نشينانی به منصۀ

طبقات اجتماعی حاکم در کشورھای . دست آوردند مفھوم کامالً متفاوتی داشته فريقا باولی استقاللی که مردم آسيا و 

ريافتند که بايد از بينش سنتی استعمارگر اروپا سرانجام دريافتند که براستی برگ تازه ای در تاريخ گشوده است، و د

زيرا چنين بينشی نه .  می دانستداخلی را در گرو گسترش استعمارشان صرفنظر کنند که پيش از اين پيشرفت سرمايۀ 

تنھا به قدرت ھای استعماری قديمی و در وحلۀ نخست انگلستان، فرانسه و ھلند تعلق داشت بلکه مراکز تازۀ سرمايه 

منازعات . جاپانلمان، اياالت متحده و ا گرفت که در طول قرن نوزدھم تشکيل يافته بود، يعنی داری را نيز در بر می

بنابر اين .  بود١٤٩٢داخلی اروپا و بين المللی در وحلۀ نخست از نتايج تقسيم استعماری و امپرياليستی ناشی از نظام 

م انداز تازه ای را برای ايجاد اروپای متحد طبقات حاکم دولت ھای اروپائی و مراکز سرمايه داری بعد از جنگ چش

 ١٤٩٢و سيستم به اين ترتيب ايجاد اتحاديۀ اروپا در منطق ساختاری خود به منازعات داخلی اروپا . طرح ريزی کردند

سادگی انجام نگرفت و ه صرفنظر کردن از مزيت ھای نظام استعماری نيز ب. ی عھد قديم خاتمه داديعنی نظام استعمار

 و اتفاقی نبود   مردمان شورشی تمام می شد زمانی دست از چنين روش ھائی کشيدند که جنگھای استعماری به نفعتنھا 

 چھار چوب قوانينی تعيينھمزمان با ] ١٩٥٧[که قرارداد رم که به اتحاد شش کشور اروپائی جامۀ عمل می پوشاند 

چند سال بعد دوگل خط مشی . فريقا استا در رات فرانسویستعمممصادف می شود که موضوع آن استقالل آخرين 

ايجاد فضای کالن . اروپائی فرانسه را در رابطه با سنت قديمی و در رابطه با گزينش استعماری به روشنی مطرح کرد

اروپائی، پيشرفته، ثروتمند، با در اختيار داشتن توان تکنولوژيک و علمی پيشگام و به ھمين منوال با نيروی نظامی 

رات، می توانستند جھش تازه تعمسم ترکيبی منسجم بودند که بر اساس آن و بدون هد سنتی از عناصر تشکيل دھندقدرتمن

  . تفاوت داشت١٤٩٢يعنی بر اساس گسترش جھانی از نوعی تازه که با سيستم . ای را در انباشت ثروت فراھم بياورند

ری قديم چه تفاوت ھائی دارد و آيا مثل گذشته تک قطبی حال پرسش اينجاست که اين نظام جھانی جديد با نظام استعما

بی گمان چنين اتحاديه ای نه تنھا ھنوز خيلی دور . که با توجه به پايه ھای تازه کامالً متحول می شود خواھد بود و يا اين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ۵

ت سؤال می از تشکل نھائی خود می باشد بلکه در حال گذراندن بحران ھائی است که انسجام و برد آن را زير عالم

 حل اتحاد سياسی اروپا نيز که چنين صلحی را فراھم آورده است، ھنوز در رابطه با واقعيات تاريخی ھای برد، و راه

  .نظر نمی رسده ملّی قانع کننده ب

 فضای اقتصادی و سياسی اروپا در سطح جھانی ھنوز ساخت و سامان آن به ه بر اين، در رابطه با نقطۀ مفصلعالو 

آيا فضای . سر می برده م که در فضای مه آلودی بئيسيده و تا اينجا ابھاماتی داشته و حتی می توانيم بگوپايان نر

اقتصادی اتحاديۀ اروپا در پی رقابت با اروپای دّوم يعنی اياالت متحده است؟ و اين رقابت چگونه در رابطه با اروپا و 

مانند قدرت ھای امپرياليستی دوران ھای گذشته با ھم برخورد  ھء و بقيۀ جھان تأثير خواھد گذاشت؟ آيا رقباامريکا

که حرکات خود را با يکديگر ھماھنگ خواھند ساخت؟ و در اين صورت آيا اروپائی ھا با ارجاع  خواھند کرد؟ و يا اين

ھند کرد؟  را تمديد خوا١٤٩٢، امپرياليسم نظام امريکا در پيروی از خط مشی  به نمايندگی واشنگين و گزينش سياسی

   خاتمه دھد؟١٤٩٢تحت چه شرايطی ساخت و ساز اروپای مزبور در متن جھانی سازی امروز می تواند به نظام 

امروز ما شاھد آغاز گسترش سومين موج جھانی ويرانگر توسط امپرياليسم ھستيم که ناشی از فروپاشی شوروی و در 

اھداف سرمايه ھای حاکم ھمواره ھمان است . م بوده استعين حال فروپاشی ملی گرائی مردمی در کشورھای جھان سوّ 

ر از نيروی کار در صيعی جھان، بھره برداری بی حد و حل گسترش بازارھا، چپاول منابع طبوکنتر: که بود يعنی 

اگر چه چنين اھدافی در شرايط تازه ای پی گيری می شود و با خصوصيات دوران امپرياليستی عھد . یئمناطق حاشيه 

گفتمان ايدئولوژيک برای متقاعد ساختن اذھان عمومی در مراکز سه گانه نيز متحول شده و از .  کامالً متفاوت استقديم

، و مأموريت ھای »حقوق ملت ھا« ، » دموکراسی « که دفاع از » مداخله به عنوان انجام وظيفه« اين پس به بھانۀ 

  .را توجيه می کنند» بشر دوستانه «

با  نظر می رسد که تا چه اندازه ه فريقائی ھا روشن بای بی پروای چنين گفتمانی برای آسيائی ھا و ولی اگر ابزارساز

واقعيات تناقض دارد، ولی با اين وجود افکار عمومی اروپا با شور و شوق بی سابقه ای از اين گفتمان استقبال می کنند 

  .دھمان گونه که در دوران ھای گذشتۀ استعماری پذيرای آن بودن

   

  امپرياليسم جمعی سه گانه

 ١٨٠٠ و بعد مرحلۀ کالسيک از ١٨٠٠ -١٥٠٠مرحلۀ تجاری ( در طی دو مرحلۀ پر اھميت پيشين گسترش امپرياليسم 

ديگر   با يک امپرياليست ھا در رقابت خشونت بار دائمی. ھمواره به شکل جمعی عمل می کرد) تا جنگ جھانی دّوم

 در بوخارين و لنين.  که منازعات امپرياليست ھا ھمواره مرکز حوادث تاريخی را تشکيل می دادئیبودند و تا جا

که جنگ جھانی اّول يکی از (زعات خشونتبار و اجتناب ناپذير نظرياتشان دربارۀ امپرياليسم بر اين عقيده بودند که منا

» خيانت « . ی انقالب ھدايت خواھند کردسوه پرولتاريای مراکز صنعتی را ب) شمار می آمده بآن شواھد بارز 

بودند می بايستی تحت تأثير ) ناسيونال( دموکرات که متحد بورژوازی امپرياليست -رويکردھای سياسی سوسيال

بر اساس نظريات آنھا، انقالب جھانی . از ھم فرو می پاشيد) تئوريکمان(شورش کارگران که گوشت دم توپ بودند، 

 و اين نظريه در دستور روز  از حلقۀ ضعيف زنجيرۀ سيستم يعنی روسيه بايد آغاز شود) ئیحداقل در مراکز اروپا(

 اين نقد امپرياليسم در عصر خود را با نقد نظام سرمايه داری که به مرحلۀ بوخارين و لنيناز طرف ديگر . قرار گرفت

ديد مرحلۀ انحصارات، از اين پس حاکميت سرمايۀ مالی، خصوصيت ج. تجزيه رسيده بود تداعی و تعبير می کردند

 .شمار می آمده  سرمايه ب ترجمان خصلت انگلی

جای ه  با ھوش و ذکاوت و شوخ طبعی نيشداری به تحليل تحوالت در ايدئولوژی سرمايه داری پرداخته و ببوخارين

 کارفرمای توليد کننده به يرتغي( در اين رابطه . مدح کارفرمايان توليد کننده، نزول خوارھا را به باد انتقاد می گيرد
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و به  و ھمين امر انگيزه ای مزيد بر علت می گردد تا ا او عارضۀ کھولت سيستم را مشاھده می کند) نزول خوار

 که دوباره در حال تکرار شدن ئیچنين تاريخی گو. نديشد و آنرا امری ممکن بداندضرورت انقالب سوسياليستی بي

 جايگاه ئیجاه مان جديد در باب اشکال تراکم ارث و ميراث، می توانيم شاھد جاببا سيستم مالی جديد و گفت. است

  .کارفرمای توليد کننده و نزول خوار باشيم که موقعيت برتر را احراز می کند

پيش از ھمه، آن .  به وقوع نپيوستبوخارين و لنين ھيچ يک از پيشبينی ھای ١٩٨٠ تا ١٩١٤اما در اين مدت از تاريخ 

 سرمايه داری ١٩٤٥ تا ١٩١٤و بعد، سرانجام جنگ سی ساله . جھانی که منتظرش بودند به وقوع نپيوستانقالب 

متعاقباً به گسترش فوق العادۀ » سی سال پيروزمندانه « نيروی محرک توسعه يابندۀ خود را بازسازی کرده و در طول 

 بوخارين و لنينمضاعف   اشتباھات  می توانيم روز نظر می رسد که امه اين گونه ب. نيروھای توليد کننده نائل می آيد

  .را تشخيص دھيم

وجود آورده بود دست ه  تحوالت عميقی را که تمرکز امپرياليستی در مراکز و حاشيه ببوخارين و لنيناز يک طرف  

ل با وخامت بھبود شرايط طبقۀ کارگر که در تقاب(ومی در عرصۀ اجتماعی و اقتصادی يعنی فقر عم: کم گرفته بودند 

و ) را مدرنيزاسيون فقر می نامم  چيزی که من آن-اشکال مدرن فقر و استثمار افسار گسيخته در حاشيه قرار می گيرد 

  .به ھمين منوال در ترجمان سياسی و ايدئولوژيک چنين موقعيتی دچار اشتباه شده بودند

ت دائمی سرمايه داری در عصر کھولت به خصوصي» فرد نزول خوار« از طرف ديگر فکر می کردند که پيروزی 

 لنينعکس در موارد ديگری ه ب. ولی چنين خصوصيتی صرفاً به مراحل بحرانی تعلق داشته است. خود تبديل شده است

 به شکل کائوتسکی  . را رد می کندکائوتسکی»  امپرياليسم -سوپر« درست تشخيص می دھد و به عنوان مثال نظريۀ 

 تراست   که تمايل به تمرکز سرمايه موجب می گردد که دوران رقابت امپرياليستی به تشکيلمکانيکی نتيجه می گرفت

ھم ه  فکر می کرد که پيش از رسيدن به اين مرحله، سرمايه داری مرحلۀ آنارشيک و بلنينولی . واحدی خواھد انجاميد

  .رياليسم را زير عالمت خواھد برد امپ- ريخته و انقالب ھائی را خواھد پيمود که قابل زيست بودن تاريخی سوپر

از ھر سو تمام مدافعان دنيائی . و در فردای جنگ جھانی دّوم مشاھده می کنيم که منازعات امپرياليست ھا خاتمه می يابد

ی شمالی امريکاناميده می شدند، چه فاتح و چه مفتوح ھمگی در پی اتحاد سياسی منسجم تحت نمايندگی » آزاد«که 

می گفت از اين پس تنھا دو جبھه وجود دارد، کاپيتاليسم و سوسياليسم و چنين نظريه ای در عين ) ٧ (جدانوف. بودند

چنين اتحاد جمعی تمام بورژواھای مراکز سه گانۀ .  تعلق داردهحال به اين معنا بود که منازعات امپرياليستی به گذشت

 به اندازه ای در امريکانگ جھانی دّوم قدرت اقتصادی در فردای ج. سرمايه داری، مطمئناً توضيح ساده ای خواھد بود

عالوه بر اين در . لمان کافی و قانع کننده بود که برتری خود را بالمنازع سازدابرابر متفقين و کشور شکست خوردۀ 

خارجی و داخلی بورژواھای مراکز سرمايه داری تنھا می توانستند به آغوش » خطر کمونيسم « روياروئی با 

  .گتن پناھنده شوندواشين

 جاپانی شرکای اروپائی و – پانزده سال –در فاصلۀ تاريخی بسيار کمی . چنين عدم تعادلی قاعدتاً نبايد تا ابد ادامه بيابد

تصور بر اين بود که تاريخ به جريان عادی خود باز . به قدرت توليد رقابتی مشابھی با اياالت متحده دست پيدا کردند

می نوشتند، و از سلطۀ جديد » امريکاسقوط «  چه می نوشتند؟ دربارۀ ١٩٧٠دوره در سال ھای در اين . گشته است

و تصور بر اين .  می ديدند و برخی ديگر اروپا را برنده می دانستندجاپانحرف می زدند، عده ای شانس را در جبھۀ 

ين نظرياتی قوياً ھمان اندازه نزد راست چن.  به ميدان منازعات اجتناب ناپذير کشيده خواھد شدءبود که سرنوشت رقبا

ھای ليبرال رواج داشت که نزد سوسيال دموکرات ھا، و در تمام جريان ھای فکری و محافل سياسی موجب نگرانی 

  .برخی و اميدواری ديگران می شد
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ھاجم برتری  اروپائی به اين تز، تی، پيوستن سوسيال دموکرات ھا١٩٨٠باز گشت به ليبراليسم جھانی از سال ھای 

ستان موجب شد که جويانۀ واشنگتن در فردای فروپاشی شوروی و جنگھای متناوب خليج فارس ، يوگوسالوی و افغان

زيرا دربارۀ ادارۀ جھانی سازی اقتصاد ليبرال و به ھمين منوال ادارۀ .  امپرياليسم مطرح گردد لۀأامروز دوباره مس

جبھۀ ظاھراً متشکل و ) جاپاناياالت متحده، اروپا و (  مراکز سه گانه سياسی و نظامی نظام نوين جھانی، دولت ھای

پرسش اجتناب ناپذيری که بايد به آن . منسجمی ايجاد کرده اند و در نمايندگی واشنگتن ھيچ اختالف نظری وجود ندارد

 جناح ھای متعدد عمل  امپرياليسم در–پاسخ گفت اين است که آيا تحوالت مزبور ترجمان تحولی کيفی و پر دوام است 

که آيا چنين اتحاديۀ يکپارچه ای تنھا به موضع و   و يا اين–نمی کند بلکه قطعاً به اتحاديه ای منسجم تبديل شده است 

  موقعيت فعلی بستگی دارد؟

حده د کند، منازعات اقتصادی بين اروپا و اياالت متئيموضوعی که به عنوان مثال می تواند نظريۀ اتحاد موضعی را تأ

و چنين مشکالتی علی رغم جھانی شدن ليبراليسمی و پذيرش ) در مورد کشاورزی که خيلی آشکار است( می باشد

و استقالل ) که يورو شکل نمادين آن است( پتانسيل استقالل مالی اروپا . اصول آن از جانب طرفين، ادامه يافته است

جبھۀ سه وجھی که امروز تشکيل شده است از ھم اکنون .  غيروو) آيا اروپا کامالً در ناتو ادغام خواھد شد؟(نظامی 

  . آن خواھد بود شکاف ھائی را نشان می دھد که حاکی از نبود طول عمر طوالنی

در آن سوی نظريات ارائۀ شده در بارۀ آيندۀ سرمايه داری جھانی، برخی بر اين عقيده ھستند که سرمايه ھای فرامليتی 

می خوانند تنھا در حوزۀ فعاليت ھايشان فرامليتی » فرامليتی « تا کنون آن چه را که ). ٨(نددر حال توسعه و تشکل ھست

فرامليتی ھا . ھستند، در غير اين صورت مالکيت و مديريت مرکزی چنين انحصارات قدرتمندی کامالً ملّی می باشند

ولی بر اساس نظريات جديد، آغاز جذب . ی ھا ھا و فرانسوجاپانیلمانی ھا، ائی ھا، بريتانيائی ھا، امريکاعبارتند از 

ولی شامل جمعی از ) چنين برآيندی در سطح ملی باقی می ماند(سرمايه ھا بر اساس ھضم ضعيف توسط قويتر نيست 

  .شرکای برابر بوده که اساساً سرمايۀ چند مليتی تازه ای را پايه ريزی می کنند

اگر چه چنين تاريخی با شکست مواجه شده است، با اين : رزی است مثال با) ٩(در اين زمينه نمونۀ کريسلر ديملر 

بر اساس اين نظريه، سرمايه ای فرامليتی و در نتيجه نوعی .  باز سازی موفقيت آميز آن وجود نشانه ای ست از

 »کلوب«البته سرمايۀ فرامليتی مزبور در انحصار سه گانه بوده و . بورژوازی فرامليتی در حال شکل گيری ست

با اين وجود . ھميشه کومپرادور بوده است وی کشورھای شرقی و جنوبی بسته است، که بورژوازی آنھا ربر

که بايد نقش يدک کش را بازی کنند و می بايستی  بورژوازی کشورھای ديگر عھده دار وظيفۀ خاصی ھستند، يعنی اين

و باز ھم البته در کشورھای اين سه قطب سرمايه  حاکميت سرمايۀ فرامليتی متشکل از سه قطب جھان را نمايندگی کنند

ولی منافعی که مربوط به بخش ملّی می شود . ھای فرامليتی بسياری از شرکت ھا کامالً در سطح ملّی باقی خواھند ماند

در موقعيت برتر نخواھد بود و بر اساس ھمين نظريه، اين بخش نيز به ادغام در بخش فرامليتی که ھمواره در حال 

  . فراخوانده خواھد شد سعه است،تو

، از طريق کائوتسکی امپرياليسم نزد -ولی من فکر می کنم که اين نظريه چندان قانع کننده نيست، و مثل مفھوم سوپر

که  مضافاً بر اين. له را نديده می گيردأرصۀ اقتصادی، ابعاد سياسی اين مسعموميت بخشيدن به خصوصيتی واحد در ع

امپرياليسم جديد الزاماً به اشکالی که در اين نظريه برای سرمايه ھای فرامليتی تصور شده ظھور خصوصيت جمعی 

  .است نمی انجامد

 ءير و تحول در موقعيت رقبايمن فکر می کنم که ظھور و پيدايش خصوصيت جديد و جمعی امپرياليسم تنھا به تغ

 می کنم که خود رھبران مجامع صنعتی در ادبيات چنين نظريه ای را در رابطه با مطالبی مطرح. منحصر خواھد بود 

  .مطرح می کنند»  business Schools «پراگماتيک 
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 پرداختند، چه در اياالت متحده  در چند دھه پيش از اين مجموعه ھای صنعتی در عرصۀ بازارھای ملّی به نبرد رقابتی

که ابعاد اندک آن نسبت به اياالت متحده ( ائی و چه حتی در بازارھای کشورھای اروپ) بزرگترين بازار ملّی جھان( 

.  بازار جھانی توليد کند برندۀ مسابقه ملّی می توانست در موقعيت برتر محصوالتش را در سطح). چندان مزيتی نداشت

 ميليون ٦٠٠ تا ٥٠٠امروز، می گويند حجم ضروری بازار برای ربودن مقام اّول در دور اّول مسابقات نزديک به 

بنابراين نبرد رقابتی بايد .  يا اروپا فراتر استامريکا و اين حجم کامالً از ظرفيت بازار  است» کنندۀ احتمالیمصرف «

 و آنھائی که در بازار جھانی گوی را از آن خود می سازند، عالوه بر اين می توانند  در عرصۀ بازار جھانی انجام گيرد

 جھانی سازی به نخستين چھارچوب فعاليت ھای مجامع صنعتی تبديل می به اين ترتيب. بازار ملّی را نيز تصاحب کنند

در گذشته قدرت ملّی : جائی صورت گرفته است ه  جھانی، در رابطۀ قبلی يک جاب- به عبارت ديگر در زوج ملی. شود

ه باشند به ھمين سبب شرکت ھای فراملّيتی ھر ملّيتی که داشت. عکسه  می شد، امروز ب بود که موجب حضور جھانی

اين منافع جايگزين منازعات دائمی و تجاری می شود که معرف . در مديريت بازار جھانی دارای منافع مشترکی ھستند

  .ھر نوع رقابت در خصوص سرمايه داری می باشد

و گزينش . به اعتقاد من اين يک تحول کيفی ست. امپرياليسم در بعد اقتصادی به شکل جمعی آن تحول يافته است

 و بر اساس موقعيت و موضع – و در نتيجه نظام سياسی جھان –فی است به نفع مديريت جمعی بازار جھانی مضاع

البته .  در سرمايه ھای فرامليتی متعلق به سه قطب اصلی آن می باشدءعمل نکرده و ترجمان منافع مشترک تمام شرکا

علت چنين تفاوتی در اينجاست که . نيست» پرياليسم ام–سوپر « تحول کيفی امپرياليسم در اينجا به مفھوم مترادف با

اقتصاد جھانی شده است، ولی دولت ھا . برای دوگانگی بعد اقتصادی نظام و بعد سياسی آن راه حلی ارائه نکرده است

در مراحل . رو ھستيمه در اينجا ما با تضاد جديدی روب.  زندگی سياسی را تشکيل می دھند ھمواره چھار چوب اصلی

 کنندۀ گسترش عرصه ھای زندگی اقتصادی و سياسی بود، حتی تعيينۀ سرمايه داری، چھار چوب ملی ھمزمان گذشت

اگر يکی از اين دو وجه در نظام اقتصادی و سياسی در سطح جھانی رقم می خورد و بايد دانست که تضاد نوين رو به 

  .وخامت دارد

امپرياليسم جمعی و ليبراليسم اقتصادی و جھانی شده، يا در سناريوی قرن بيست و يکم مبنی بر اصول خدشه ناپذير 

 شده به رھبری اياالت متحده عمل می کند و يا به مديريت جمعی شرکای سه قطب واگذار می تعيينچھار چوب سياست 

از طرف ديگر ھيچ تضمينی وجود . ی قابل تحمل نيستئگردد و اين ھمان موضوعی ست که برای ملت ھای حاشيه 

به ھمين .  با گسترش سرمايه داری مدرن تضاد پيدا نکند  حاکم استئی جوامع اروپا  که منطقی که در بعد سياسیندارد

 و ديگران نه تنھا ھمواره ممکن است بلکه کامالً امريکامنازعات بين کشورھای اروپائی،  علت و از اين نقطه نظر، 

  .محتمل می باشد

اليسم جمعی مطرح کنم، اين است که امپرياليسم در تمام ادوار گذشته فاتح بوده و آخرين نکته ای که بايد در مورد امپري

. به اين معنا که مراکز آن صادر کنندۀ سرمايه ھائی بود که از طريق آن سيستم جھانی تمرکز يافته را اداره می کرد

  .ولی امپرياليسم جديد به ندرت واجد چنين خصوصيتی است و يا ابداً  

   

 

 مترجمتوضيحات 

Bartolomé de Las Casas1) 

طلبۀ .  در گذشت١٥٦٦تاريخ ه دنيا آمد و در مادريد به  در سويل در اسپانيا ب١٤٨٤تاريخ ه  ببارتلومه الس کازاس

شاخه دمينيکن که از اگوستين مقدس و توماس دکن تبعيت (عضو شاخۀ دمنيکن بود . مسيحی، نويسنده و سياح اسپانيائی
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 از مسيحيت کاتوليک کشيش نيستند و فقط مذھبی ھستند و عھدشان به فقر است و نظاره گر و دربارۀ اين شاخه. می کنند

 و ئیاز خصوصيات آنھا فقر و عدم ثبات، پارسا.  باز می گردد١٢١٥تشکل آنھا به . آنچه می بينند تبليغ می کنند 

او متنھای متعددی در دفاع از . د اسقف کليسای منطقۀ شياپاس در مکزيک بو و الھی شناس وا .)اطاعت است

او چندين بار از اسپانيا به قارۀ . ن حقوق بشرياد می کنندااز او به عنوان يکی از نخستين مدافع. سرخپوستان نوشته است

 .جديد مسافرت کرد

Saint-Domingue) 2 

Créole3) 

از آريستوکرات ھای سفيد پوست بوده و در  الی ھای مستعمره نشين که غالباً گفرزندان اسپانيائی ھا، فرانسوی ھا و پرت

اين نام از .  و مستعمرات ديگر به دنيا آمده بودند و از اين جھت با اسپانيائی ھای سرزمين مادر تفاوت داشتندامريکا

البته اين نام از اوايل قرن بيستم به افراد دورگه در برخی مستعمرات در .  مصطلح گرديد١٦٠٥ و ١٥٩٥سال ھای 

  .ھند و اقيانوس آرام نيز اتالق می گردداقيانوس 

Puritanisme4) 

 افراطی در انگلستان درپايان قرن شانزدھم و اوايل قرن ھفدھم باب ی پروتستانھا تأويل جديدی از مسيحيت که توسط

 .شد

Cecil John Rhodes5) 

فريقای جنوبی و ايقا در فرارات دماغۀ ستعمم، نخست وزير ئیبريتانيا ، تاجر١٩٠٢ چ مار٢٦ – ١٨٥٣ جوالی  ٥ 

 بود شعار معروف او اين. رودزيا که نام اين کشور به افتخار او نامگذاری شده است مؤسس

« So much to do, so little time… » 

 .تحقق اينھمه کار در زمانی کوتاه

  . از قاھره تا دماغۀ آفريقائیفريقای بريتانياا

6) 

François Noël Babeuf 

 گراشو بابوف که با نام فرانسوا نوئل بابوف  Gracchus Babeufريخمعروف بود در تا 

گروھی انقالبی تشکيل . شمار می آيده نخستين پيشگامان کمونيست فرانسوی ب دنيا آمد و ازه  ب١٧٦٠مبر نو  ٢٣

  . اعدام شد١٧٩٧می  ٢٧تاريخ ه او ب. الق می شدطنامی بود که به دکترين آنھا ا» بابوويسم « بود و  داده

Andreï Aleksandrovitch Jdanov7) 

 ١٩٤٨ت گس ا٣١ – ١٨٩٤ بروریف ١٤

او به مرگ طبيعی فوت . او حامی جريان رئاليسم سوسياليست در ھنر بود. سياستمدار شوروی از طرفداران ستالين بود

به چاپ رساند  بيانيه ای از جانب حزب کمونيست اتحاد جماھير سوسياليستی شوروی ١٩٥٣ولی پراودا در سال . کرد

  توسط پزشکان عليه اعضای حزب کمونيست نسبت می داد» توطئۀ يھودی«که مرگ او را به 

William I.Rohinson and Jerry Harris, “ Towards a global ruling8)  class ? Globalization 

and the transnational capitalist class”, Science and Sociiety, vol.64,n° 1, 2000. 

Daimler AG) anciennement DaimlerChrysler AG  (  ٩(  

   دايملرAG  که پيش از اين دايملر کرايسلر نام داشت، سازندۀ اتوموبيل و کاميون بوده و در عين حال از طريق ديملر 
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. ی باشدو مالک ايرباس م   درصد از گروه ھواپيما سازی٢٢اين گروه مالکيت . مالی به خدمات ملی نيز می پردازد

 امريکائیلمانی و شرکت کرايسلر ا EADS Daimler Benz AGدايملر کرايسلر از ادغام دايملر بنز

Chrysler Corproduction  اين گروه صنعتی با مارک.  تشکيل شد١٩٩٨در سال 

 Benz-Mercedes, Maybach, Smart)کرايسلر داج امريکائیاتوموبيل و کاميون می سازد و شرکت  )دايملر بنز 

 فروخته شد و گروه دوباره برووه، شاخۀ کرايسلر در ماه اکتعلت نتايج منفی گره  ب٢٠٠٧در سال . جيپ می سازد و

Daimler AG ناميده شد. 
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