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 Political  سياسی

  
  مايکل پرنتی: نويسنده

  نويدی آمادور: برگردان از
  ٢٠١۶ اگست ٢۴

  

 )بخش اول و دوم(١٠١امپرياليسم 
  )بخش اول(١٠١امپرياليسم 

 

  

  مايکل پرنتی

 با نابودی ،ه ضمن سرکوب مردم بومیامپرياليسم قدرتمندترين نيرو در جھان در طول چھار يا پنج قرن گذشته بوده ک

 ، بندرت توجه خاصی توسط استادان دانشگاه ھا،با اين حال ھنوز. کامل تمدن بشری تمام قاره ھا را تکه تکه کرده است

 به موضوع امپرياليسم ،زمانی ھم که ناديده گرفته نشده.  مفسران رسانه ای و رھبران سياسی مبذول شده است–منتقدان

يا (»دومينو ھا«يا » ھاقلمرو« و مستعمرات ،»مشترک المنافع« که امپراتوری ھا ،شود  پاکيزه برخورد میگونه ای iب

دفاع «عنوان مسائل ه مداخالت نظامی امپرياليسم ب. شوند خوانده می) »مشترک المنافع «،ھمچنين در مورد پورتوريکو

  .شود گری تلقی می ديۀمنطق در يک منطقه يا» ثبات« و برای ،»امنيت ملی «،»ملی

  . ھست نگاه کنمًخواھم به امپرياليسم ھمانگونه که واقعا در اين کتاب می

  

  در سرتاسر کل جھان

 سياسی يک ملت غالب، مالکيت ملتھای ديگر بر ثروتھای - روندی است که منافع اقتصادی» امپرياليسم«منظورم از 

  .کند ود را سلب می مواد خام و بازار خ، نيروی کار، به سرزمين،سرزمين خود
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 ايرلند اولين مستعمره ای گرديد که ، سال قبل٨٠٠حدود . اولين قربانيان امپرياليسم اروپای غربی اروپائيان ديگر بودند

ديگر قربانيان اوليه . بخشی از ايرلند ھنوز تحت اشغال بريتانياست. عنوان امپراتوری بريتانيا شناخته شده بعدھا ب

در اوايل قرن نھم مردم شارلمانی که در معادنش تا سرحد . شامل مردم اروپای شرقی است) اقفقازی ھ(سفيدپوستان 

علت اسارت مکرر و طوالنی مترادف با ه ب»   Slav -اسالو«مردم اروپای شرقی . کردند اسالو بودند مرگ کار می

اروپای . است» Slav- اسالو«ز مشتق ا» slave  -اسليو« کلمه ،در حقيقت.  به خدمت اجباری وادار می شدند–بردگی 

ھای توليدی )  کارخانه–ماشين ( به مانوفاکتور ً که در قرن ھفدھم کامال،شرقی يک منبع اوليه برای انباشت سرمايه بود

  .غربی وابسته بود

يه سرما(  که به کارتل ھای تجارت، بسيار مھلک امپرياليسم در داخل اروپا بودۀتجاوز نازی در جنگ جھانی دوم، نمون

 از جمله کار بردگی در ،و حکومت نازی فرصت غارت و تاراج منابع و استثمار کار اروپای اشغال شده) داری

  .اردوگاه ھای کار اجباری داد

ی التين متمرکز شده امريکا آسيا و ،افريقا عليه جاپان و ،ی شمالیامريکا ،ئینيروی برتر قدرتھای امپرياليستی اروپا

 -جھان سوم را نه فقط برای تأمين منابع مواد خام و برده، بلکه بازاری برای محصوالت  نھا آ،در قرن نوزدھم. است

 ، در شکل ماشين آالت، ممالک صنعتی نه فقط کاالھايشان، بلکه سرمايه،در قرن بيستم. کاالھای توليدی ديدند

 صدور سرمايه و سرمايه گذاری ۀاين که بگوئيم ما وارد مرحل. کردند  سرمايه گذاری و وام را صادر می،تکنولوژی

شتاب بيشتری ) تاراج( غارت ،تفاقی افتادهاگر ا. شده ايم به اين معنی نيست که چپاول منابع طبيعی پايان يافته است

  .گرفته است

 برتر اين است ۀ نظري،)رسد گوش میه ب(امريکا در گردش است  امپرياليسم در ۀاز مفاھيم گوناگونی که امروز دربار

 شناخته شده امريکا با توجه به ً قطعا،)مشروع(عنوان يک مفھوم قانونی ه امپرياليسم ب. وجود ندارد) امپرياليسم (که آن

اما در مورد . صحبت شود» امپرياليسم بريتانيا در قرن نوزدھم«يا » امپرياليسم شوروی«ممکن است از . نيست

 علوم سياسی در اکثر دانشگاه ھا در ۀسی ارشد در رشتبه يک دانشجوی کارشنا. شود  صحبت نمیامريکاامپرياليسم 

 براين اساس که اين نوع رشته علمی نيست، اعطا نخواھد ،امريکا تحقيق در مورد امپرياليسم ۀاجاز) امريکا(اين کشور 

که در  کسانی) امريکا( در اين کشور ،کنند  را متھم به قدرت امپرياليستی میامريکادر حالی که در سرتاسر جھان . شد

 تعريف می) حراف( زبان دراز ،عنوان چرند گوی ايدئولوژيکه  بًکنند، معموال  صحبت میامريکامورد امپرياليسم 

  .شوند

  

   سرمايهۀپويائی توسع

 رومی و مغول ھمگی قرنھا قبل ، مقدونی،)فارس(امپراتوری ھای پارسی . امپرياليسم از سرمايه داری قديمی تر است

 به غارت و ًامپراتورھا و فاتحان اکثرا. وجود داشتند)  م-خانواده ھای معروف سرمايه دار(فلرھا از روتچليدھا و راک

از ) نظام مند (ًامپرياليسم سرمايه داری متفاوت از اشکال اوليه مرتبا. مند بودنده  طال و شکوه و جالل عالق،خراج

امپرياليسم سرمايه داری در . کند ت سرمايه می کار و نفوذ در بازارھای خارج، انباشۀطريق استثمار سازمانيافت

 آنھا ساختار مالی و ،اسی و زندگی سي، فرھنگ،ر و سلطه بر اقتصاديي با تغ،کند کشورھای ديگر سرمايه گذاری می

  .سازد شان را در سيستم جھانی انباشت سرمايه ادغام میتوليدی 

گذارند  پولھايشان را در ريسک تجاری نمی) له گرانمعام(سرمايه دارھا .  ضرورت اصلی سرمايه داری استه،توسع

ه افزايش درآمد فقط با رشد سرمايه گذاری ب. که بتوانند بيش از آن چيزی که گذاشته اند درآمد داشته باشند مگر اين
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. زدکند که چگونه بيشتر پول بسا تحقيق می   راھھای ساختن پول بيشترۀسرمايه داری بدون وقفه، در بار. دست می آيد

 در مقابل نيروھای رقيب و نيروھای غيرقابل پيش ،يکی بايد ھمواره سرمايه گذاری کند تا برای تحقق بخشيدن به سود

  .بينی ھرچه بيشتر قدرت کسب نمايد

 سال پيش ١۵٧( سال پيش ١۵٠ً تقريبا.  سرمايه داری کمتر مايل است در خانه بماند،با توجه به طبيعت توسعه طلبی اش

در ھمه جا بايد ھم . کند قيب میعسرتاسر کل سطح جھان را ت«س و انگلس شرح دادند که بورژوازی که مارک)  م–

توسعه . »جھانی برای تصوراتش خلق نمايد…  در ھمه جا ارتباط برقرار کند، در ھمه جا اقامت گزيند،آغوش گردد

جوامع . دبگير بدون حق رأی تبديل گردندمردم خودکفا مجبورند به کارگران مز. سازد  جوامع را نابود میۀطلبی ھم

زمينھای . شود جوامع مصرفی جايگزين می  ، رسانه ھای عمومی، با بازار عمومی،)مردمی(بومی و فرھنگ محلی

 مناطق خودمختار با نظام ھای ، روستاھا با کلبه ھای متروک، محصوالت کشاورزیۀتعاونی با مزارع کارخان

  .ده استاستبدادی متمرکز جايگزين گردي

چند سال پيش لس آنجلس تايمز گزارش مخصوصی در مورد مناطق جنگلی . يکی از ھزار مورد را درنظر بگيريد

آنھا با . شان راضی بودند  مردم از زندگی،طبق اقرار خودشان. در جنوب اقيانوس آرام منتشر کرد) Borneo(بورنئو 

شان   مسير زندگیۀاما ھم. کردند غھای جنگلی تھيه میشان را درباغھای خود و با یئ صيد ماھی مواد غذا،شکار

نابود کردند،   سرعته جھت سود ب  منظور برداشت چوبه بيرحمانه توسط چند شرکت بزرگ که درختان جنگل را ب

 – ، زيست محيطی تبديل گرديدند و خودشان به ساکنان حلبی آباد مبدل گشتهۀشان به مناطق فاجع زمينھای. عوض شد

  .مجبور شدند برای دستمزد ناچيزی کار کنند  – کافی خوش شانس باشند و کاری پيدا کنند ۀندازاگر به ا

ی التين امريکا و افريقا ، آسياۀل بيش از سه چھارم منابع معدنی شناخته شدوی شمالی کنترامريکا و ئیشرکتھای اروپا

نياز . رش سرمايه داری در خارج از کشور نيستاما سلطه بر منابع طبيعی تنھا دليل برای گست. دست آورده انده را ب

) کارگر( با بازارھای کار ئیديگر برای کاھش ھزينه ھای توليد و افزايش سود بيشتر سرمايه گذاری در کشورھا

 ، درصدی داشته٨۴ رشد ١٩٩٠ تا ١٩٨۵   از سالامريکائیسرمايه گذاری خارجی شرکتھای بزرگ . ارزانتر است

  . و سنگاپور بوده است، اسپانيا، تايوان، جنوبیوريای مانند کئیھا کارگر ارزان کشورھاعلت افزايش چشمگير آن

 ، و نبود حفاظت محيطی و شغلی  ضعف اتحاديه ھای کارگری، نبود مزايای کارگری، ماليات کم،علت دستمزد پائينه ب

 يکی از ،سيتی بانک. ه است درصد بيشتر از کشورھای توسعه يافت۵٠ در جھان سوم امريکائینرخ سود شرکتھای 

 سود در ۀدر حالی که حاشي. شود  درصد سودش از معامالت خارج از کشور کسب می٧۵ حدود ،بزرگترين شرکتھا

 باعث ، درآمدھای خارج از کشور با رشد چشمگيری ادامه می يابد،کند داخل کشور بعضی اوقات آھسته رشد می

امروز حدود چھارصد شرکت فراملی . مليتی يا فرامليتی شناخته شده استنام شرکتھای چند ه توسعه آن چيزی است که ب

در حال گسترش چنگھايشان بر کشورھای سابق  کند و ل میو باز آزاد جھانی را کنترۀ درصد درآمد سرماي٨٠حدود 

  .کمونيستی شرق اروپا ھستند

 کاميون و ، دارد که انواع اتوموبيلئینه ھاجنرال موتورز کارخا. فرامليتی ھا يک خط توليد جھانی را توسعه داده اند

 ، نيجريه،) م- سابق( يوگسالوی ،جيم بل، اسپانيا، ونزوئال، برزيل،طيف گسترده ای از قطعات خودرو را در کانادا

» منابع چندگانه«اينچنين . کند  جنوبی و يک دوجين کشور ديگر توليد میوريای ک،ی جنوبیافريقا ، فيليپين،سنگاپور

حساب افزايش سرعت توليد در کشور ه سازد که اعتصابات کارگری را در يک کشور ب وتورز را قادر میجنرال م

ديگر بشوراند تا از مطالبات برای اضافه دستمزد و سود   کارگران کشورھای مختلف را عليه يک،ديگری خنثی کند

  . کارگری را تضعيف کندۀژھای اتحادييدلسرد شوند و سترات
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  ط فوتی و فوری فق،الزم نيست

شود که بسياری از   اشاره می،بعضی از نويسندگان می پرسند که آيا امپرياليسم شرط الزم برای سرمايه داری است

کنند اگر شرکتھای  آنھا مشاجره می. شود  نه در جھان سوم سرمايه گذاری می، غرب در کشورھای غربیۀسرماي

ی امريکاتوانند در بازارھای اروپا و   بيشتر آنھا ھنوز می،بدھند سرمايه گذاری در جھان سوم را از دست ۀبزرگ ھم

 ولی - بايد توجه داشت که سرمايه داری ممکن است بدون امپرياليسم قادر باشد زنده بماند،در پاسخ. شمالی زنده بمانند

.  سوم را از دست بدھدآشکارا ھيچ عالقه ای ندارد که بازار پرسود جھان. دھد ھيچ تمايلی به انجام اينکار نشان نمی

 طبيعی ۀرسد تمايل ذاتی و نتيج نظر میه امپرياليسم ممکنست شرط الزم برای زنده ماندن سرمايه گذاری نباشد، ولی ب

 اما آنھا راھھای بسيار ،ممکن است روابط امپراتوری تنھا راه برای تعقيب سود نباشد. سرمايه داری پيشرفته است

  .سودآوری ھستند

 ، الزم نيستند ھنوز بسيار مطلوبندًخيلی چيزھا که مطلقا. ال نيستؤ سًيسم برای سرمايه داری الزمست، واقعاآيا امپريال

 منابع ،سرمايه گذاران خارج کشور کارگر ارزان جھان سوم. شوند بنابراين بشدت ترجيح داده و با شور تعقيب می

ممکن است سودھای زياد برای . جذاب می بينندقابل   و شرايط مختلف بسيار سودمند ديگر را قاطعانه،طبيعی حياتی

. ند امنده  آن چيزی نيست که سرمايه داران به آن عالقۀزنده ماندن سرمايه داری الزم نباشد، ولی زنده ماندن ھم

ممکن است ضرورتی بين سرمايه داری و امپرياليسم نباشد، . شود سودھای زياد بشدت بر درآمد متوسط ترجيح داده می

  .معنای آن نيست که ارتباط مستحکمی بين آنھا نيسته ی اين بول

. شود  منجر به زندگی مجلل نمیً ثروت الزاما،برای مثال.  ھای ديگر اجتماعی صادق استئیھمين شکل برای پويا

افراد بسيار .  پولدار ممکن است برای سرمايه گذاری و نه مصرف شخصی استفاده گرددۀقسمت زيادی از ثروت طبق

در . دھند زندگی کنند توانند با درآمد متوسط زنده بمانند ولی اين آنچيزی نيست که بيشتر آنھا ترجيح می روتمند میث

 تمام ، اينھاۀپس از ھم.  ترجيح داده اند که بھترين ھرچيزی را در اختيار بگيرندً طبقات ثروتمند معموال،طول تاريخ

 کار شاق ۀ از ھمه نوع رنج بيھود،اينست که بھتر زندگی کرد) استثمار ديگران(بل کار مردم ِثروتمند شدن از ق ھدف 

 ، مسافرت رفت، تحصيل کرد، مراقبت پزشکی داشت،زندگی لذت برددر  از فرصت بيشتر برای اسراف ،اجتناب کرد

ً کدام از اين چيزھا واقعا  ھيچدر حالی که.  فرصت برای قدرت و منزلت داشت، اوقات فراغت، امنيت داشت،تفريح کرد

که شاھديم طبقات مرفه ھر زمان که از طرف يک   ھمچنان- صاحبانشان به آنھا مشتاقانه چسبيده اند،نيست» الزم«

  .نيروی دمکراتيک يا تساوی طلب احساس خطر کنند، اقدامات خشونت آميز را تأئيد کرده اند

  

   توسعه نيافتگیۀافسان

جھان « که آنھا را از ،شناخته شده اند» جھان سوم«عنوان ه ی التين برای ما بامريکا و افريقا ،سرزمين ھای فقير آسيا

فقر . دولتھای کمونيستی که حاال از بين رفته اند، تشخيص دھيم» جھان دوم«ی شمالی و امريکااروپای صنعتی و » اول

  شرايط تاريخی تلقی میأ،عنوان منشه بی ب از طرف بسياری از ناظران غر،خوانده شد» توسعه نيافتگی «،جھان سوم

که سرزمينشان ھمواره  ند برای اين ا کشورھای فقير فقير،خواھند بقبوالنند که ھميشه اينطور بوده است ما میه ب. گردد

، یئی التين به مدت طوالنی مواد غذاامريکا و افريقا ، سرزمينھای آسيا،در حقيقت. نابارور و مردمشان بيفايده بوده اند

خود ه  ھا برای دزديدن و غارت آنھا بئیھمين دليل است که اروپاه ب. معدنی و منابع طبيعی فراوان توليد کرده اند
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ه  و ب ند افقط مردمش فقير. جھان سوم غنی است. رود کسی به مکانھای فقير برای غنی کردن خود نمی. زحمت دادند

  .علت ھمين غارتی است که متحمل شده اند

 استعمارگران ء،ابتدا. منابع طبيعی جھان سوم قرنھا پيش شروع شد و تا امروز ادامه دارد) مصادره(مالکيتروند سلب 

 پارچه ، تنباکو، الستيک، رام، شکر،)شيره( مالس ، چوب، کنف، و ادويه جات را، سپس کتان، ابريشم، خز، نقره،طال

 ، جيوه،زي منگنمس، ، نفت، عاج و بعد از آن، آھن،ع قل، روغن نخل، زغال سنگ، مس، پنبه، قھوه، کاکائو،)چلوار(

از بيشترين سلب مالکيت جھنمی .  و آلومينيم و اورانيم را استخراج کردند، ھيدروکسيدآلومينيم آھن دار، کبالت،پالتين

  .ربايش ميليونھا انسان برای کار بردگی: غافل نشويم

در مدرسه به من آموختند که . ی برای خود ساخته شده اند بسياری تئوريھای امپرياليست،در طول قرنھای استعماری

در . کنند  مناطق معتدل ساکنيم، کار نمیدرتنبل ھستند و به سختی ما که ) گرمسير (ئیمردم در سرزمينھای استوا

قبل  ايجاد تمدن ھای با شکوه ، توليدی انجام داده استۀ ساکنان مناطق آب و ھوای گرم شاھکارھای قابل مالحظ،حقيقت

 طوالنی تر ، ساعات سخت برای مبالغ ناچيزیًامروز آنھا معموال. از اروپا از قرون و اعصار تاريک پديد آمده است

 - ء فقرا، سرمايه داریۀدر ھر جامع. ، ھنوز با ماست»بومی تنبل است«ی اوليه ئبا اين حال رفتار کليشه . کنند کار می

  .شوند خاطر شرايط سخت خودشان سرزنش می هطور منظم به  ب-در داخل و خارج کشور ھردو

 ھای فنی عقب مانده ئی و از لحاظ توانا، آداب و رسوم،لحاظ فرھنگی در نگرشھاه ما می شنويم که مردم جھان سوم ب

عنوان امدادگر، ناجی و کمک مردم ه خواھند سرمايه گذاران غربی را ب  است که میئی آنھاۀ ساخت،اين مفھوم. ھستند

به » عقب ماندگی فرھنگی «ۀافسان. کنند اما با طرح چنين مسائلی در واقع به خودشان کمک می.  جا بزنندعقب افتاده

اين روش توسط . گردد بردند، برمی کار میه باستان، به زمانی که فاتحان برای توجيه بردگی مردم بومی ب  دوران

  .ستفاده قرار گرفته است در پنج قرن گذشته برای ھمين منظور مورد ائیاستعمارگران اروپا

 ،تواند مدعی برتری فرھنگی شوند؟ از قرن پانزدھم تا نوزدھم اروپا در اعمال گوناگون  ھای قديمی میئیچگونه اروپا

 ، سل،)حصبه( تيفوس، آبله، و جنايات خشونت آميز ديگر؛ مواردی از بيماريھای مقاربتی، قتلھا،از قبيل تعداد اعدام ھا

؛ بدرفتاری با زنان و کودکان؛ ) و شھری ھردوئیروستا( ھای واقعی؛ نابرابری اجتماعی و فقر  و ساير مشقت،طاعون

. بوده است» پيشتاز « و شکنجه و تفتيش عقايد ،عام مذھبی  قتل،ئی دزدی درياء، فحشا، برده داری،و قحطی مکرر

  .را درنطر بگيرند» ئیدستاوردھا«نين کنند که غرب دارای پيشرفته ترين تمدن بشری است، بايد چ  که ادعا میئیآنھا

زمانی که غرب، . برد  ما بايد توجه داشته باشيم که اروپا از گفتن مزيت دريانوردی و تسليحات لذت می،طور جدیه ب

 و امروز ، قايقھای تفنگدار و تفنگھای گاتلينگ،کند، تفنگھای فتيله ای و توپ شرق را و شمال جنوب را مالقات می

 نه برتری ،برتری قدرت آتش.  و جنگنده ھای بمب افکن، عوامل تصميم گيرنده ھستند،کوپتر توپدار ھلي، ھاراکت

 اگر چه نه  داده است که امروز ھنوز با زور ی شمالی را در موقعيت برتر قرارامريکا - اروپائيان و اورو،فرھنگی

  . حفظ شده استئیفقط زور به تنھا

رات از نظر بيولوژيکی عقب افتاده و کمتر تکامل يافته تر از استعمارگرانشان  مستعمۀگفته شد که مردم استعمار شد

اما آيا آنھا از نظر .  تکامل ژنيتکی پست تر استۀپائين تکامل فرھنگی شان نشان» سطح«آنھا و » توحش«. ھستند

 مھارت قابل توجھی  مردم،نظر می آيده  که در حال حاضر جھان سوم بئیفرھنگی پست بودند؟ در بسياری از قسمتھا

داشته  پزشکی و مسائل اينچنينی ديگر توسعه يافته ،ئی ماما، ماھيگيری، شکار، صنايع دستی، باغداری،در معماری

آداب و رسوم اجتماعی شان اغلب مھربانتر و انسانی و کمتر خودکامه و سرکوبگر از آنچيزی است که در اروپا در . اند

 برخی از آنھا شيوه ھای غيرمعمولی و ،نبايد در مورد جوامع بومی خيالباف باشيمالبته ما . آنزمان روی داده است
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 نسبت به ، مردمانشان از زندگی سالمتر و شادتر با اوقات فراغت بيشتر،طور کلیه اما ب.  خودشان را دارندۀبيرحمان

  .برند ی لذت میئساکنان اروپا

 بسياری دارای ،دليل ازدياد جمعيت استه يم که فقر جھان سوم بشنو می. کند تئوريھای ديگری ھستند که مردم باور می

 جمعيت بسياری از سرزمينھای جھان ، در طول چند قرن گذشته،در واقع. فرزندان زيادی ھستند که بايد تغذيه شوند

 -يشتر اما فقر ب–کتار زمين ھند جمعيت کمتری در ھر ھ.سوم در مقايسه با قسمتھای مشخص اروپا کمتر متراکم است

اين کشورھای صنعتی  ،عالوهه ب.  و برخی ديگر از کشورھای صنعتی دارد، ايتاليا،جاپان ، انگلستان، ولز،لندااز ھ

 محيط ۀ درصد منابع جھان را می بلعند و بزرگترين خطر برای سيار٨٠ که ، نه فقرای جھان سوم،دجھان اول ھستن

  .زيست است

محدود کردن رشد جمعيت . مشکل واقعی برای زنده ماندن زيست سياره استالزم به انکار نيست که جمعيت زياد يک 

که ازدياد جمعيت   برای اين-کند  را حل نمیءکند، ولی مشکالت فقرا در تمام کشورھا به محيط زيست جھانی کمک می

که  ند برای اين تمايل به داشتن خانواده ھای بزرگ دارءفقرا.  بلکه يکی از اثرات آنست،خودی خود نه علت فقره ب

  .فرزندانشان منبع کار و درآمد خانواده و عصای دستشان در دوران کھولت است

متوجه شدند که از ھفتاد )  Rachel Schurman(و راشل شرومن)   Frances Moore Lappe(فرانسيس مور الپه 

در ھند ھستند که ) Kerala(ال  و ايالت کرا- و کوبا، برمه،يلیچ ، کلمبيا، سريالنکا، شش کشور چين،کشور جھان سوم

 باال يا برنامه ۀ صنعتی، نه درآمد ساالنۀآنھا نه نمايش توسع. موفق به کاھش يک سوم نرخ رشد سرعت زاد و ولد شدند

 بھداشتی، کاھش نابرابری ھای ۀعوامل مشترک آنھا روشنگری عمومی و بيم.  تنظيم خانواده را داشتندۀھای گسترد

 آنھا نه با ،عبارت ديگره ب.  و در بعضی موارد اصالحات ارضی بود ئی مواد غذاۀ ياران،زنان بھبود حقوق ،اقتصادی

 حتی در ، اجتماعی-عنوان مثال، بلکه با بھبود شرايط اقتصادیه سرمايه گذاريھای سرمايه داری و رشد اقتصادی ب

  . نرخ زاد و ولد را کاھش دادند، ھمراه با ظھور حقوق زنان،مقياس متوسط

  …امه دارداد

   

  :منبع برگردان

  
Imperialism 101  

 of1Chapter  Against Empire by Michael Parenti  

org.michaelparenti.www://http/  

 

  : نويسندهۀدربار

و دکترای علوم سياسی خود را از دانشگاه يايل ا. مايکل پرنتی، يکی از متفکران مترقی کشور در نظر گرفته شده است

)Yale ( نوشته ھای او در . ، دريافت کرد و در تعدادی از دانشکده ھا و دانشگاه ھا تدريس کرده است١٩۶٢در سال

دکتر پرنتی در سراسر کشور، در .  نشريات محبوب و روزنامه ھا به طور برجسته نوشته شده است،مجالت علمی

. ھی و در برابر گروه ھای مذھبی، کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده استمحيط ھای دانشگا

 Ralph( با رالف کول ئی و برای ديدن نوارھای ويدئوcom.orci@arبرای شنيدن نوار صوتی با راديو آلترناتيو در 
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Cole ( وcom.aol@DemocracyUوب سايت او . دکتر پرنتی در برکلی، کاليفرنيا زندگی می کند.  تماس بگيريد

org.michaelparenti.www .می باشد.  

  
  :يادداشت

 در ٢٠١۶ اگست ۴به تاريخ » داليل ارزشمند" ھفتمفصل"امپرياليسم«به دنبال انتشار قسمت ھفتم اين مقاله معنون به  -١

فقط ھمين فصل را " نويدی"، در آغاز فکر نموديم، شايد ھمکار گرامی ما آقای "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "پورتال 

ديم که  اگست به دست ما رسيد، متوجه ش١٩انتخاب و ترجمه نموده اند، اما بعد ازاين که ترجمۀ فصل ھشتم آن به تاريخ 

  . ترجمه دارنددردستتمام آن کتاب را " نويدی"قضيه طوری نبوده که ما فکر می کرديم، بلکه آقای 

وقتی قضيه را از خودشان استفسار نموده و خواستار قسمت ھای قبلی اين اثر گرانبھا گرديديم، ايشان لطف نموده قسمت 

  . اول آن را از نظر گذشتانديدھای قبلی را نيز برای ما فرستادند، که شما قسمت اول بخش

و متصديان آن ھيچ گاھی چنين تصميمی نداشته و آن را عار خود "  آزاد افغانستان- افغانستان آزاد " ھرچند پورتال -٢

، بپردازند، باز ھم بگيرندمسؤوليت نوشته ھايشان را به دوش ندارند تا می دانند که به جواب عناصر جبونی که شھامت 

يکی از افرادی که سر در آخور، سايت استخبارات المان دارد، بر مواضع ضد  ته ايم که در اين اواخرچون اطالع ياف

 به زعم خودش "نسرين معروفی"امپرياليستی و ضد ارتجاعی متصدی و ھمکار شجاع پورتال خانم دپلوم انجنير 

ود، مطالعۀ اين مقاله را که نويسنده اش انتقاداتی وارد و آن را کھنه معرفی نموده است، ما به عوض جواب از جانب خ

تقدان توصيه نموده، از نشھروند قبلۀ آمال تمام انقياد طلبان يعنی امپرياليزم جنايتگستر امريکاست، به ايشان و ساير م

ًدر صورتی که واقعا عالقه مند به دامن زدن به يک بحث علمی باشند، از زير چنبر سايت : ايشان می خواھيم

تا ديده شود که چه کس و يا کسانی کھنه گرا و بی . بحث شوندالمان بيرون آمده، با ھويت اصلی شان وارد استخبارات 

خبر از تکامل جوامع بشری اند و چه کس و يا کسانی در زير نقاب نوآوری و مدرنيزم، جيره خواران امپرياليزم می 

  .باشند

معنا تعبير گردد که ما با تمام تعاريفی که نويسنده از امپرياليزم می  الزم به يادآوريست که نشر اين مقاله، نبايد بدان -٣

باال ترين "نچه را به نام امپرياليزم می شناسيم چيزی نيست به جز آدھد موافق ھستيم، چه ما را اعتقاد بر آن است که 

  ".مرحلۀ سرمايه داری

 AA-AAادارۀ پورتال

 


