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 Political  سياسی

  
  )Michael Parenti(مايکل پرنتی: نويسنده
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٦ سپتمبر ٠٨
  

  )فصل سوم (عليه امپرياليسم

  ؟برد برد؟ چه کسی رنج می چه کسی نفع می: مداخله

  

  مايکل پرنتی

 که امريکا. ات انقالبی در سراسر جھان استتغيير مشخص استعمار مجدد و رھبر دشمنی با ۀ نمايندامريکا ،امروز

 و توان نظامی صدمه کمتری ، ظرفيت توليدی،نی دوم نسبت به بقيه کشورھای صنعتی ديگر در ثروتدر جنگ جھا

 مالی و نيروی ۀبا قضاوت براساس ميزان سرماي.  جھانی ظھور کردۀعنوان ناجی و آذوقه رسان سرمايه  ب،ديده بود

 نيرومندترين و ترسناکترين امريکاتوری  امپرا،جز استعمار مستقيمه  قضاوت با ھر استاندارد امپرياليستی ب،نظامی

  .امپراتوری تاريخ است، حتی بسيار بيشتر از بريتانيای قرن نوزدھم يا رم دوران باستان

  

  يک امپراتوری جھانی

. کند  آن نظام اعمال قدرت میامريکائی نه فقط برای حفظ نظام سرمايه داری بين المللی، بلکه برای ھژمونی امريکا

خواھد برای سلطه بر نظام بين المللی به   میامريکامصرانه از ) ١٩٩٢(پنتاگون »  راھنمای دفاعۀامبرن«پيش نويس 

» ی بزرگترئ رھبری ما يا حتی اشتياق به نقش جھانی يا منطقه زير سؤال بردنمنع کشورھای صنعتی پيشرفته از «

صلح و  بازار محور ۀيک منطق«تواند از   میکاامريکنند که   تحليگران پنتاگون ادعا می،با حفظ اين تسلط. ادامه دھد

  .اطمينان حاصل کند» رفاه که شامل بيش از دو سوم اقتصاد جھان است
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 جھان ی کشورھاۀ نظامی ھمۀ بيشتر از مجموع بودجامريکاامروز . حفظ اين قدرت جھانی فوق العاده پرھزينه است

 بر روی يک دستگاه نظامی جھانی امريکارھبران . کند ھزينه می» امنيت ملی«برای تسليحات نظامی و ديگر اشکال 

  .کنند که ھرگز در تاريخ بشرسابقه ندارد، رياست می

 پايگاه نظامی و صدھا تأسيسات ٣٩۵ نيم ميليون نفر سرباز مستقر در بيش از ً اين قدرت شامل تقريبا١٩٩٣در سال 

 ،میو ات- یئ ناوھای ھواپيمابر ھسته ، کروزراکتھای و يک ناوگان بزرگ متشکل از ،کوچک در سی و پنج کشور

 در ھر اقيانوس و ھر بندری ، جھانبحریيک آن از مجموع تمام نيروھای ل و کشتی جاسوسی بود که قدرت ش،ناوشکن

 کافی نيروی انفجاری برای ازبين ۀ دور برد، که به اندازراکتھای و امريکابمب افکن ھای . در ھر قاره ای بيشتر بود

 سالح نوع ٢٢٠٠٠ی و ئژيک ھسته ي سالح سترات٨٠٠٠شورھا و ظرفيت کشتار بيشتر دارند، مشتمل بر بردن کل ک

 با قدرت شليک سالحھای متعارف امريکانيروھای واکنش سريع . ھر ھدفی برسنده توانند ب تاکتيکی آن است که می

 نشان داد، قادر به کشتار با ٩١-١٩٩٠عام عراق در سالھای  بسيار تواناتر از ھر کشور ديگر و ھمانگونه که قتل

  .مصونيت از مجازات است

 تجھيزات و يارانه ، کمک نظامی جھت آموزشدالر ميليارد ٢٠٠ بيش از امريکا دولت ،از زمان جنگ جھانی دوم

 نه برای دفاع از تھاجم ھای ، ميليون و نيم نظامی و نيروھای امنيت داخلی در حدود ھشتاد کشور جھان٢به بيش از 

خارجی بلکه برای حفاظت از اليگارشی حاکم و سرمايه گذاران شرکتھای بزرگ چند مليتی از خطرات ناشی از 

  . بومی ھزينه کرده است-شورشھای ضد سرمايه داری داخلی

 ، زئير، مثل ترکيهئی نظامی درتاريخ، کشورھاۀدريافت کنندگان اين کمکھا برخی از بدنامترين نظامھای خودکام

  نيکاراگوئه،)تحت رژيم باتيستا( کوبا ، ھائيتی، السالوادور، کلمبيا، پرو، ھندوراس،ازيي اندون، مراکش،ان پاکست،چاد

ھستند، که ) تحت رژيم ساالزار(ال گو پرت) تحت رژيم مارکوس(  فيليپين،)تحت رژيم شاه(  ايران،)تحت رژيم ساموزا(

طريقی تحت ه  يا ب، کشتار کرده اند،خالف شکنجه کرده اندخاطر ديدگاھھای سياسی مه بسياری از شھروندان خود را ب

  .بدرفتاری قرار داده اند

 دولتھای منتخب اصالح طلب ، گذشتهۀبا اين حال در طول پنج دھ.  ادعای تعھد به دمکراسی دارندامريکارھبران 

 ، يونان،) رژيم سوکارنوتحت(ازيي اندون، سوريه، اروگوئه،يلیچ ، برزيل، جمھوری دومينيکن، گويان،در گواتماال

 و بسياری کشورھای ديگر توسط نظاميان ھوادار سرمايه داری که توسط دولت امنيت ملی ، ھائيتی، بوليوی،ارجنتاين

  . تأمين مالی و کمک شدند، سرنگون گشتندامريکا

 ، آنگوال،انقالبی کوبادر اقدامات پنھان يا در جنگھای نيابتی توسط مزدوران، عليه دولتھای  امريکادولت امنيت ملی 

 با خسارات ً معموال، و جاھای ديگر، صحرای غربی، تيمور شرقی، کامبوج، نيکارگوئه،الگ پرت، اتيوپی،موزامبيک

اقدامات خصمانه عليه دولتھای اصالح طلب در . وحشتناک و به قيمت از دست رفتن جمعيتھای بومی شرکت کرده است

 و ، جزاير فيجی،)قبل از متحد شدن با يمن شمالی( يمن جنوبی، جامائيکا،ير زئ، سوريه، ايران، پرو، لبنان،مصر

  .جاھای ديگر متمرکز شده است

 ، عليه ويتنامئیطور مستقيم تھاجم کرده يا با حمالت ھواه  يا بامريکائی نيروھای ،از زمان جنگ جھانی دوم

 حمله کرده که به درجات ، عراق و سومالی، ليبی، گرانادا، لبنان، کامبوج، الئوس، شمالیوريای ک،جمھوری دومينيکن

  . نابودی به بار داشته است-مختلفی مرگ و نيستی
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 يک جنگ خونين و طوالنی سلطه ١٩٠٣ تا سال ١٨٩٩ از سال امريکا نيروھای نظامی ،قبل از جنگ جھانی دوم

 سوسياليستی حمله کرد و از ۀه روسي ھمراه با چھارده کشور صنعتی ديگر بامريکا. راه انداخته جويانه در فيليپين ب

  . از آن را تحت اشغال در آوردئیبخشھا١٩٢١ تا ١٩١٨سال 

 Boxer( ھمراه با ساير ارتش ھای غربی در سرکوب شورش بوکسورامريکادر چين نيروھای اعزامی 

Rebellion (ی شمالی جنگ کردامريکا و ئی استعمارگران اروپاۀو برای حفظ چينی ھا در زير پنج.  

 در ھائيتی ١٩٣٣، تا ١٩٢۶ و دوباره از سال ١٩١٢ در حمله و اشغال نيکاراگوئه در سال امريکا بحریتفنگداران 

.  شرکت داشته اند١٩١۶ تا ١٩١۴ در مکزيک از سال  ١٩٠٢، تا ١٨٩٨ در کوبا از سال  ١٩۴٣، تا ١٩١۵از سال 

  . اشغال شده بود١٩١۴ و ١٩٠٣ما بين سالھای  و پانا، شش بار به ھندوراس حمله کرد١٩٢۵ تا ١٩١١بين سالھای 

  

  مداخله؟ چرا

داند از خشونت و سرکوب عليه بسياری از مردم در  چرا يک کشور مدعی صلحدوستی و دمکراسی الزم می

 ۵٠٠ خوشبخت ۀ اين است که جھان را برای خانوادامريکابسياری از مکانھا استفاده کند؟ يکی از اھداف مھم سياست 

 که برای ھر نوع استقالل اقتصادی يا ھر گونه سياستھای ئیدولتھا. تم جھانی انباشت سرمايه داری امن کندو سيس ینفر

مردمی برای توزيع مجدد ثروت تالش کنند و بخواھند قسمتی از مازاد اقتصادی را بردارند و به خدمات غير انتفاعی به 

 مواجه می امريکا ۀ خصمانه يا حملۀه به احتمال زياد با مداخل ھستند کئینفع مردم صرف کنند، اين دولتھا از جمله آنھا

  .شوند

رياست ه  پوپوليست يا دولت نظامی مانند دولت پاناما ب،تواند يک دولت اصالح طلب  میامريکامورد نظر » دشمن«

يک  ،در پرو) Velasco( رژيم والسکو، رژيم ناصر در مصر،)Noriega(و حتی رژيم نوريگا) Torrijo(توريجو

؛ سوسيال )Sandinistas(ال؛ مانند ساندنيستھای نيکاراگوئه گدر پرت) Salazar(دولت سوسيال مسيحی بعد از ساالزار

 در يونان تحت رھبری ،)Manley(رياست مانلیه  در جامائيکا ب،يلیچدر ) Allende(دمکرات مانند آلنده 

 ،؛ يک مارکسيست لنينيست مانند کوبا)Bosch( و جمھوری دومينيکن تحت رياست باش،)Papandreou(پاپاندرئو

 و يا حتی يک رژيم محافظه کار مانند رژيم ، قذافیۀ دورا شمالی؛ يک نظام انقالبی اسالمی مثل ليبيوريای و ک،ويتنام

  . عبور کندامريکاکه در قيمتگذاری نفت و سھميه بندی آن از خط قرمز   مشروط بر اين،صدام حسين در عراق باشد

داليل مختلف و مکمل ھمديگر .  بزرگترين قدرت مداخله گر در جھان استامريکادھد که  ريخی نشان میاسناد تا

  :برای اثبات اين مدعا وجود دارند

نقش کمکی را که ) Woodrow Wilson(، وودرو ويلسون١٩٠٧ در سال .یحفاظت مستقيم از سرمايه گذار 

  :رسميت شناخته کند، ب  میأ خصوصی ايفۀدولت سرمايه داری به نيابت از سرماي

عنوان يک بازار ه گيرد و توليد کننده اصرار دارد که جھان را ب  که تجارت مرزھای ملی را ناديده میئیاز آنجا

ه امتيازات ب.  بايد بشکند، که عليه او بسته شده اندئی و درھای کشورھا  پرچم کشورش بايد به دنبالش برود،داشته باشد

 که تمايل ندارند ئی حتی اگر حاکميت کشورھا، وزرای دولت حفاظت شوندۀوسيله ه داران بايد بدست آمده توسط سرماي

 مفيد جھان نبايد ناديده گرفته ۀعبارت ديگر، ھيچ گوشه  ب،مستعمرات بايد ايجاد يا درست شوند. در روند به خشم آيد

  .شود يا مورد استفاده قرار نگيرد

رھبری « درگير يک مبارزه برای امريکا ويلسون اظھار داشت که ،ريکاامعنوان رئيس جمھور ه  ب،پس از آن

  .است» ثروت اقتصادی جھان
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ی مرکزی و کارائيب دخالتھای امريکا سرمايه گذاريھای بزرگ در ،در اواخر قرن نوزدھم و اوايل قرن بيستم

 ۀ و منطق، پورتوريکو،ئیھاوا مانند ، يا حتی خريد مستقيم اراضی، اشغال طوالنی مدت،مکرر نظامی، جنگ طوالنی

 و فلزات ، پنبه، تنباکو،اغلب برای تسلط بر منابع طبيعی کشور مورد نظر مانند شکر. کانال پاناما را به ارمغان آورد

و )  مراجعه شود۶به فصل ( در خليج فارس ١٩٩١ مداخالت سال ،در ابعاد بزرگتر. گرانبھا سرمايه گذاری می شد

  .ترتيب برای محافظت از منافع نفتی و چشم انداز نفتی صورت گرفته ب) ٧فصل  (١٩٩٣سومالی در 

 اگرچه نيروھای نظامی ،بيان داشت که) Charles Larson( دريادار چارلز الرسون،در دوران پس از جنگ سرد

 امريکاارت که تج دليل اينه  آسيا و اقيانوس آرام بۀ اما در منطق، در برخی از بخشھای جھان کاھش يافته استامريکا

 Charles( چارلز ميکونيس. مانند ی التين است، در سطح قابل توجھی باقی میامريکادر آن منطقه بزرگتر از اروپا يا 

Meconis ( در اقيانوس امريکا حضور نظامی ۀرا دليل عمد» اھميت اقتصادی منطقه« نيز بحریمتخصص نيروی 

  ).١٩٩۴ت گس ا-جوالی ،Daniel Schirmer -ه از دانيل اشيرمرنگاه کنيد به نقد و بررسی ماھان( آرام می داند 

  

  : شمشير در پی دالر فرود می آيد،در اينگونه موارد

 ھمانگونه که قدرت نظامی ، در پی شمشير می آيددالرگاھی اوقات  .ايجاد فرصتھا برای سرمايه گذاريھای جديد 

» بی ثباتی «ۀ به بھانامريکا، نظاميان ١٩١۵ در سال ،نگونهبدي. کند  برای سرمايه گذاريھای جديد ايجاد میئیفرصتھا

سربازان نوزده سال در و نظاميان .  به ھائيتی حمله کرده و شبه نظاميان مردمی را درھم شکسته، ازبين بردند،ھائيتی

 امريکائی زور خارج شدند و شرکتھایه  و بريتانيا بالمان ، سرمايه گذاران فرانسه،در طول اين مدت. آنجا ماندند

 از امريکاخاطر حمايت نظامی ه  شرکتھای تايوانی ب،بتازگی. سرمايه گذاريھای خود را در ھائيتی سه برابر کردند

  . دادندامريکائی، بلکه به شرکتھای جاپانتايوان، اولويت را نه به 

 جت ايرالينرز یئی را با شرکت ھواپيمادالر ميليارد ۶، عربستان سعودی يک قرارداد انحصاری١٩٩٣در سال 

 واشنگتن را به اين متھم کرد که ، که مجبور به خروج از معامله شده بودئیيک کنسرسيوم اروپا.  کردء امضاامريکا

تحت   تأمين کرده بودند،  واشنگتنیاتکاه چون سعوديھا امنيت نظامی خود را در دوران پس از جنگ خليج فارس ب

  .فشار واشنگتن قرار گرفته است

  

  . سياسی و سيستم انباشت سرمايه– اقتصادی ۀحفظ سلط

 ،طور کلی برای حفاظت از نظام طبقاتی جھانیه تعھد ب. نگرانی امپرياليسم تنھا سرمايه گذاريھای مشخص نيست

   کل.  و بازار قابل دسترس سرمايه گذاران فراملی است، منابع طبيعی، کارگر-  نيروی کار،از سرزمين جھان  نگھبانی

 جنبشھای ،دولت امپرياليستی برای دفاع از آن روند. يه گذاری و سود، مھمتر از حفاظتھای ويژه است سرمافرآيند

 با ارسال پيام به آنھا و ديگران تفھيم می ،مردمی را که به ھر گونه تالش برای اعمال سياست توزيع مجدد دست بزنند

 خنثی و سرکوب ،رمايه داری بزرگ اصالح کنندکند که اگر سعی نکنند خودشان را در برابر امتيازات شرکتھای س

  .شود خواھد کرد و اين، برايشان گران تمام می

و ويتنام از ١٩٢٠ تا سال ١٩١٨ اتحاد جماھير شوروی از سال ،امريکادر دو مورد از مداخالت قابل توجه ارتش 

 ،در اين موارد و موارد مشابه ديگر.  نبودندامريکائی و ئی، بسياری از سرمايه گذاران اروپا١٩٧٣ تا سال ١٩۵۴سال 

ھدف آن ممانعت از ظھور مناسبات اجتماعی رقيب و محو تمام گزينه ھای قابل اجرای دست نشاندگان سرمايه داری 
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 ، شمالیوريایک)  م- منظور قبل از اتحاد با يمن شمالی است(آن ھدف تا امروز باقی است و کشورھای يمن جنوبی . بود

  .دف ھستندو کوبا مشمول اين ھ

) nutmeg supply( درخت جوزۀرونالد ريگان زمانی اعتراف کرد که حمله به گرانادا برای محافظت از عرض

او اذعان داشت که منابع . شود گرفت  موجود بود که میافريقامقدار زيادی درخت جوز در .  درست گفت، نبودامريکا

 نفر مردم فقير، برای سرمايه گذاری در سرمايه ١٠٢٠٠٠تراکی طبيعی گرانادا مھم نبودند و يا روح انقالبی مزارع اش

 درنھايت سيستم سرمايه ، آن روند را دنبال کنندئی کافی کشورھاۀولی اگر به انداز. جھانی تھديدی محسوب نمی شود

ئيب عنوان ھشدار به کشورھای ديگر کاراه  ريگان به گرانادا بۀحمل. دھد داری جھانی را در معرض خطر قرار می

. فکر خارج شدن از وضعيت دست نشاندگی باشد، ھمين خواھد بوده بود تا نشان دھد که سرنوشت ھر کشوری که ب

) New Jewel Movement’s revolutionary programs(بنابراين مھاجمان به برنامه ھای انقالبی جواھر جديد

 گرانادا با بيکاری ،امروز. ونی ھا پايان دادند آموزش و پرورش و تعا، مراقبتھای بھداشتی،مبنی بر اصالحات ارضی

در واقع، ھرکس ديگری در اين منطقه متوجه اين . بار ديگر به جھان بازار آزاد پيوسته است  يک،باال و فقر گسترده

  .واقعيت شده است

گرچه  ا،اولين نگرانی دولت امپرياليستی اين نيست که از سرمايه گذاری مستقيم ھر شرکت خاصی حفاظت کند

 ولی برای حفاظت از نظام جھانی انباشت سرمايه خصوصی در مقابل سيستمھای ،دھد بعضی اوقات آن را انجام می

 را از امريکااشاره شده است که تحريم واشنگتن عليه کوبا تجارت . دھد مورد کوبا اين نکته را نشان می. رقيب است

از اين نظر، به اشتباه چنين نتيجه . تی بی نصيب ساخته است سرمايه گذاری مھم و فرصتھای معامالدالرميلياردھا 

دھد که ھيچ   اين خالف آن را نشان می،در واقع. شود  توسط منافع اقتصادی نمیامريکاگيری شده است که سياست 

  را از سيستم جھانی سرمايه داری نجات دھند، وجود ندارد کنند خودشان  که سعی میئیتمايلی به تحمل آن دولتھا

منافع شرکتھای بزرگ به    برای پيشرفت کل سيستم سرمايه داری است کهئیھدف دولت سرمايه داری انجام کارھا

 شرکتھای تجاری حاضر به اطاعت از بعضی ،حال خود رھا شده انده دستگاھھای رقيب ب. تواند انجام دھد  نمیئیتنھا

  .دو اقتصاد بومی و سرمايه گذاريھای خارجی مصداق دارداين در ھر .منافع اصولی مشترک نيستند   ۀاز قوانين نانوشت

مند به خرد شدن کوبای ه طور کلی عالقه  ب،يک شرکت تجاری ممکن است مانند ھر تشکيالت خوب سرمايه داری

  . اما ممکن است انجام تجارت سودآور با دشمن طبقاتی بيشتر وسوسه اش بکند،سوسياليستی در بلند مدت باشد

 ، شرکتھا در کانادا،با اين حال[زور به خط برگردانده ماند که شرکتھای منفرد را ب  باقی میاين برای دولت

رغم نارضايتی   ندارند، علیامريکا و کشورھای ديگر که ھيچ احساس تعھدی به امپرياليسم جھانی ، اسپانيا،ونزوئال

کشتی ھای خارجی آن  ليۀنع از بارگيری يا تخ برای شش ماه ماامريکاقانون . با کوبا تجارت کرده اند  بسيار واشنگتن

در نتيجه، ھزينه ھای قابل توجھی بر کوبا و ھر شريک تجاری آن تحميل . دھند شود که با کوبا تجارت انجام می می

  ] .شود می

وجه خطرناک نيست، بلکه امنيت دراز مدت کل سيستم  ھيچه سرمايه گذاری در يک کشور خاص جھان سوم ب

شود تا  کند، اجازه داده نمی بنا بر اين، به ھيچ کشوری که مسير استقالل را دنبال می. ايه داری مھم استفرامليتی سرم

  . خطرناک برای کشورھای ديگر ظاھر گرددۀعنوان يک نمونه ب

  

   مشترک-ابھامات متداول
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 نيکاراگوئه و ويتنام ،روادو السال، مثل گرانادائی در کشورھاامريکابعضی از منتقدان با اشاره به بيشترين مداخالت 

کنند که عوامل   سرمايه گذاری بزرگی در آنھا کرده است، استدالل میامريکاکه نه منابع طبيعی بزرگی دارند و نه 

ويژه در مورد ه ليس بواين مثل آنست که بگوئيم که پ.  ندارندامريکا ۀاقتصادی تأثير مھمی در سياستھای مداخله جويان

  . در محله ھای فقير استویکه بسياری از اقدامات قاطع  موال مردم نگران نيست برای اينحفاظت از ثروت و ا

روند که سرمايه در   میئیروند که سرمايه داری موجود است؛ آنھا به جا  نمیئینيروھای مداخله گر به آنجا

 امن ًه داری در آن کشور نسبتاکه سرماي  برای اين،کنند آنھا برای مثال در سوئيس مرفه دخالت نمی. معرض تھديد است

دست بگيرند و سعی کنند که بانک سوئيس و ه ب) Bern(اما اگر احزاب چپ قدرت را در برن.  استمشکلو بدون 

  .کند احتمال زياد توجه زياد قدرتھای صنعتی غربی را جلب میه  ب،مالکيتھای مھم را ملی اعالم کنند

 شورای امنيت ، وزارت امور خارجه،ستگاھھای امنيت ملی خودشبعضی از ناظران معتقدند که مداخله توسط د

 خود به وجود بحران و دشمنان جديد نياز ۀاين سازمانھا برای توجيه و تقويت بودج. وجود آمده استه  و سيا ب،ملی

ه دف ديگری بدھد که سياستگذاران ھ می  اين نشان. گيرد اين ديدگاه واقعيت منافع طبقاتی و قدرت را ناديده می. دارند

اين، . کند چنين تصوری جای علت و معلول را عوض می.  بوروکراتيک خود ندارندئیجز سياستگذاری و بزرگنما

اين، دولت امنيت ملی را منبع . شود گويد اسب باعث مسابقات اسب دوانی می مصداق آن ضرب المثلی است که می

  .زار مھم است يکی از اب، در صورتی که در واقع آن،داند مداخالت می

که سازمان سيا و شورای امنيت ملی وجود داشته باشند، به اقدامات مداخله جويانه   خيلی قبل از اينامريکامقامات 

  .دست زده اند

 بزرگ بين توليد می، کند که دولت خود  که استدالل می،يکی از آن کسانی است) Richard Barnet(ريچارد بارنت

 ، کشورھای صنعتی بزرگۀگويد ھم کند و می امپرياليسم اقتصادی را رد می» ر و شوم ترانگيزه ھای آشنات« او . کند

جوی راھھای نفوذ برای تثبيت امنيت و  و  می کند، در پی اعمال قدرت و جستءھر قدر که سيستم اقتصاديشان اقتضا

اما سرمايه . درنظر گرفته شود تحقيق برای امنيت ھرکشوری واقعيتی است که بايد ،برای حصول اطمينان. سلطه ھستند

 اقتصادی آشکار دولتھای ۀگذاری سرمايه داری شرکتھای بزرگ چند مليتی در مسير بسيار پوياتری در مقايسه با توسع

بارنت به  مداخله و انقالب  مطالعات موردی در کتاب،در واقع. سوسياليستی و يا ماقبل سرمايه داری گسترش می يابند

  . اصلی مداخله امپرياليستی استۀ ھمانگونه که انگيز،کند  امنيت ملی اشاره میتجارت تا بوروکراسی

رسد تا يک شگرد تبليغاتی برای  تھديدات ضد کمونيستی و ضد شوروی کمتر منبعی برای سياست به نظر می

  . و تجمع حمايتی برای تعھدات خارج از باشدامريکاترساندن مردم 

 لبنان و جمھوری ، ايران،رسد در مطالعات موردی در مورد يونان نظر میه کند، ب انگيزه ای که بارنت رد می

 توسط ً صراحتا، تمايل برای تأمين دسترسی به بازارھا و مواد خام و رفع احتياجً خصوصا،دومينيکن عملی باشد

  .سياستگذاران مختلف، برای محافظت از سرمايه گذاری آزاد در سراسر جھان اظھار شده است

 رويدادھای بين المللی را مۀکه ھ  برای اين،است» ساده«ممکن است شکايت کنند که تجزيه و تحليل فوق بعضی ھا 

 ناسوناليسم، ، قوميت، فرھنگ، متغيرات مثل جغرافيای سياسیۀدھد و بقي  اقتصادی و طبقاتی نسبت میۀ به انگيزًصرفا

  .گيرد ايدئولوژی و اخالق را درنظر نمی

 سياست جھانی و ۀ جھانی سرمايه داری ھمه چيز را دربارۀکنم که مبارزه برای حفظ سلط ولی من بحث و جدل نمی

دھد؛   اين خيلی چيزھا را شرح می،با اين حال. دھد  را توضيح میامريکا سياست خارجی ۀيا نه حتی ھمه چيز دربار

خواھند زندگی سياسی را با   میً واقعا افکارۀبنابراين وقتش نرسيده است تا ما از آن آگاه شويم؟ اگر رسانه ھای سازند
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 پس چرا آنھا در مقابل جديت واقعيات بسيار زياد امپرياليسم ساکت ،تمام پيچيدگی ھايش چند برابر به تصوير بکشند

  ھستند؟

 ،قدرت و اعمال سلطهه  و دستيابی ب  تحقيق برای امنيت ملی، نظاميگری،ئیوجود متغيرھای ديگری مثل ملی گرا

 نه متغيرھای ديگر را ھمچون عايقی از منافع طبقاتی درمان ،کند مجبور به خروج از واقعيات اقتصادی مینه ما را 

 خاص بر آن است حداقل در ۀ در يک منطقامريکاژيک يبه ھمين دليل است که ميل به گسترش قدرت سترات. کند می

ھمين دليل منطقه ه ان اقتصادی سياسی است، ببخشی از تمايل به ثبات منطقه در امتداد خطوطی که مطلوب منافع نخبگ

  .شود  اول به مرکز نگرانی مبدل میۀدر وھل

رشد سرمايه گذاری در . گذارند ديکر اثر می شکل دايره ای بريکه  مالحظات مختلف ديگر ب،عبارت ديگره ب

ه ھا و ايجاد اتحاد با کشورھای  احتياج به امنيت پايگا، خودۀنوبه  ب،اين. خارج از کشور احتياج به حفاظت نظامی دارد

ه بنابراين، يک کشور ب. دھد محيطی را که بايد حفظ شود، گسترش می» دفاع«اين اتحاد حاال . کند ديگر را ايجاب می

 ديگر بايد دفاع ئی بلکه از خود کشور، مثل ھر دارا،سازد می » ضروری«، دفاع ما را ئیدارا  خصوص نه فقط يک

  .شود

  

  اختراع دشمنان

غير از چند ه ب. ، امپرياليسم نو در اسلوب عملياتی خود استامريکا امپراتوری ،مانگونه که در فصل قبل اشاره شدھ

.  در اختيار بگيردًکه مستقيما  غيرمستقيم متکی است تا اينکنترولبر    در گسترش خارج از کشور خود،قلم متصرفات

  .و فتح سرزمين ديگران آشنا نيستند به سياست الحاق امريکابه اين معنی نيست که سران 

 ۀکاليفرنيا و ھم.  به چنگ آمده استامريکازور از ملتھای بومی ه  نام دارد، بامريکابيشتر آن چيزی که اکنون کشور

  .فلوريدا و پورتوريکو از اسپانيا تصرف و ضبط شده اند.  با جنگ از مکزيک جدا شده استامريکاجنوب غربی 

 آنھا ضروری ی بسيار زياد امپراتوری برای امنيت و بقاۀ را متقاعد کنند که ھزينامريکام  بايد مردامريکاسران 

تھديد جھان کمونيسم با دفتر «رو بويم ه ما گفته شد که بزرگترين خطری که ما با آن روبه طی سالھای متمادی ب. است

محدود کردن « تسليحاتی ابرقدرت و ۀابقمردم بار مالياتی کمرشکن را برای برنده شدن مس. بود» مرکزی اش در مسکو

 رھبران ، اتحاد جماھير شورویۀبعد از تجزي. ، قبول کرده بود» که ممکن است، روی دھدئیتجاوز شوروی در ھرجا

  . ناديده گرفته شده اندً قبالً که ظاھرا،ما ھشدار داده اند که جھان پر از دشمنان خطرناک ديگر استه سياسی ما ب

مانند لحظه ای که ما گارد خود را پائين بياوريم يا لحظه ای که  اين دشمنان شيطانی چه کسانی ھستند که منتظر می

 مزاحمتی برای ،جای ماه ما حمله ور شود؟ چرا آنھا به  کاھش می دھيم، بً ھنگفت نظامی خود را واقعاۀما بودج

توسط حاکمان امپراتوری روم و امپرياليستھای » دشمنانجھان «نمارک يا برزيل ايجاد نمی کنند؟ اين سناريوی د

 به مداخالت بيشتر و ،با دشمنان ھمواره بايد مقابله به مثل کرد. گرفت  قرن نوزدھم مورد استفاده قرار میئیبريتانيا

  .کردند  آنھا را اختراع می،شدند که دشمنانی يافت نمی  و زمانی  بيشتر نياز بودۀگسترش سلط

 اھداف ۀ ما بايد بپرسيم که آيا ھم،بايد در خارج از کشور محافظت شود» ما«گويد منافع  نگتن میکه واش وقتی

ه  ب، ھا شناخته شده نبودامريکائی برای اکثر ً که قبال،کشورھای دور دست. تعقيب شده به نمايندگی از ما ارائه شده است

و بازارھای » ما«در خاورميانه و منابع » ما« نفت برای محافظت از. شود حياتی می» ما«طور ناگھانی برای منافع 

 و تأمين مالی ،بايد در سرمايه گذاريھای نظامی خارج از کشور شرکت کنند ما  پسران و دختران،در جاھای ديگر» ما«

  . نيازمند است ما اين سرمايه گذاری ھا به ماليات
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 کمی از ما ًخاطر بياوريم که تعداد نسبتاه يد ب ما با،در خاورميانه در معرض خطر باشد» ما« بعد که نفت ۀدفع

شوند که دارای منافع مشترک با   ھای محروم نمونه فرض میامريکائیاما حتی . دارای سھام بورس نفت ھستيم

که آنھا در يک اقتصاد وابسته به نفت  ھستند برای اين)  م-شرکتھای بزرگ نفتی(  Mobil -و موبيل Exxon -اکسون

  .کنند زندگی می

دور از شرکتھای بزرگ نفتی در اختيار ه  نفت خود را بکنترولفرض براين است که اگر مردم سرزمينھای ديگر  

ار اصطالح آنھا ترجيح دھند که ما را در دستان توليدکنندگان رقيب قره ب. گرفته اند، حاضر به فروش آن به ما نيستند

 ئی کشورھا،در واقع.  محروم سازندامريکای شمال دالرار ميليارد  خود را از باز،ندازنددھند و خودشان را به تباھی بي

 ا  ليبي، شمالیوريای ک، ويتنام،کوبا. کنند طرز عجيب و غريبی عمل نمیه  منابع خود را در دست بگيرند، بکنترولکه 

متر از آنچه که  با قيمت برابر و يا حتی ک،شوند که دسترسی به بازار اين کشور داشته باشند و ديگران خوشحال می

  .شود، بفروشند توسط شرکتھای غول پيکر چند مليتی ارائه می

 يا ، دوباره به نفت در سرزمين خود، يا ھردو، انقالب، از طريق ملی کردن،که مردم جھان سوم بنابراين زمانی

 به شرکتھای ًما مطمئناا. زند  صدمه نمیامريکا زحمتکش ۀ به منافع تود،دسترسی يابند ، يا منابع ديگر، قند، قلع،مس

  .بردند، لطمه ميزند چند مليتی که زمانی سودھای کالنی از اين شرکتھا می

  

  برد؟ کند؟ چه کسی سود می چه کسی پرداخت می

 ، دارای منافع مشترک با شرکتھای غول پيکر چند مليتی ھستندامريکاما را متقاعد کرده اند، باور کنيم که مردم 

 مردم ،در حقيقت. کنند  ما را ترک میۀ دستيابی به نيروی کار ارزان در خارج از کشور جامع که برایئیھمان شرکتھا

شود؛ از  طور مساوی به اشتراک گذاشته نمیه ھزينه ھای سياست ب. ھمراه با شرکتھای بزرگ در ھمان قايق نيستند

 مسلط ۀ منافع طبقۀتی منعکس کننديک کشور امپرياليس» ملی«سياستھای . شود ھمان اندازه بھره مند نمیه منافع ب

 دولت واحد حياتی تجزيه و - جای ملته  امپرياليسم اغلب يک طبقه بۀدر مطالع. اقتصادی اجتماعی آن کشور است

  .تحليل می شود

کنيم، منجر به سوء تفاھم ھای جدی  که با امپرياليسم برخورد می تمايل به انکار وجود منافع طبقاتی متضاد ھنگامی

 Richard( و ريچارد بارنت) Kenneth Boulding( نويسندگان ليبرال مانند کينيث بولدينک، برای مثال.شود می

Barnet (که   زمانیً خصوصا،دارند آورند ھزينه بر می داخل میه اشاره کرده اند که امپراتوری ھا بيشتر از آنچه که ب

 دالر چندين ميليارد امريکا، دولت ١٩٧٠ا سال  ت١٩۵٠ از سال ،بدينصورت. صورت می گيردجنگھا برای حفظ آنھا 

 در آن امريکا سرمايه گذاريھای دالراميد محافظت از حدود يک ميليارد ه  ب،برای تقويت يک ديکتاتوری فاسد در فيليپين

.  حفاظت کنددالر ميليارد ١ خرج کرد تا از دالر ميليارد ٣در نگاه اول با عقل جور در نمی آيد که . کشور خرج کرد

: ی مرکزی اشاره کرده استامريکا در امريکاھمانگونه با توجه به ھزينه ھای مداخالت ) Saul Landau(سائول الندو

ھزينه حفاظت از امتيازات امپرياليستی «کند که  بارنت اشاره می.  فراتر رفتندامريکاآنھا از سرمايه گذاريھای واقعی 

. سادگی ارزش اينھمه خرج و زحمت را ندارنده ست که امپراتوريھا باز اين نتيجه گيری شده ا. »ھميشه باالتر است

ه ما بقبوالنند که از امپراتوری به خواستند ب  ميزگرد سياستگذاران امپرياليستی در بريتانيا می،مدتھا قبل از بارنت

ن بر دوش است تا  مادی امپراتوری يک بار سنگيًاز نقطه نظر ديدگاه صرفا«شد؛ در واقع،  خاطر سود نگھداری نمی

  ).۴١١و٣٩-٢٣٢، ص١ جلد ،ميز گرد(»منبع منفعت
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ھزينه ھای سنگينی برای سرکوب نظامی و اشغال . دست نمی آينده برای حصول اطمينان، امپراتوری ھا ارزان ب

منظور ه  زيرساخت تجاری بۀ برای رشوه و سالح مزدوران بومی، و برای توسع، برای دولت استعماری،طوالنی مدت

. دھد اما امپراتوری پيشنھادات برای ھمه را از دست نمی. ھيل در صنايع استخراجی و نفوذ سرمايه مورد نيازھستندتس

 که مزايا را درو می  اما کسانی،دولتھای کشورھای امپرياليستی ممکن است بيش از آنچه که دريافت کنند، صرف کنند

در تئوری تجارت ) Thorstein Veblen( انگونه که تورستين وبلنھم. کنند، نيستند که پرداخت می کنند، ھمانند کسانی

 ۀکه ھزين  ممتاز تجار می افتد، در حالیۀدست طبقه  دستاوردھای امپراتوری ب،اشاره کرد) ١٩٠۴(سرمايه داری 

 یگيرند در صورت انحصارات فرامليتی بازده امپراتوری را خصوصی می. است» ابتکار بقيه مردم «ۀعھده استخراج ب

مخارج مورد . شوند  اگر خرجی برايشان در بر داشته باشد، از مقدارھزينه ھای عمومی را متحمل می،که خرج کمی

 و ، جنرال الکتريک، جنرال ديناميک، امن برای شرکتھای جنرال موتورئینياز در راه تسليحات و کمک به ايجاد دنيا

  .شود  دھندگان است، پرداخت می که پول ماليات،امريکابقيه شرکتھای جنرال توسط دولت 

از جيب  «، آنچنان که مارکس نيم قرن پيش از وبلن به آن اشاره کرد،بنابراين، ھزينه ھای امپراتوری بريتانيا در ھند

. گشت که به وزارت خزانه داری بريتانيا برمیمراتب خيلی بيشتر از آنچه بود ه  و ب،»شد مردم انگلستان پرداخت می

محدود به سودی بود که متعلق به » طرز قابل توجھیه ب«که مزيت بريتانيای کبير از امپراتوری ھند او نتيجه گرفت 

  . يک قشر سھامدار و افسران شرکت ھند شرقی و بانک انگلستان بودندً عمدتا،افراد منتخب

ی المانليات دھندگان برای ما «المان توسط افريقا فتح جنوب غربی ، در قرن بيستمۀدر اواخر قرن نوزدھم و در ادام

 ،)Horst Drechsler( ھورست دريچسليرۀعقيده  ب،»عنوان يک شرکت سرمايه داری غيرسودآور محسوب می شده ب

 ۀتعدادی از شرکتھای انحصاری موفق شدند سود سرشاری از مستعمرات در سالھای پايانی سلط«رخ، ھنوز ؤم

 و نه بسياری از ماليات  شرکتھای انحصاریاز  در خدمت تعدادی و امروز امپرياليسم. »دست آورنده  بالماناستعماری 

  .دھندگان باقی مانده است

 سرمايه گذاران دالر از پول عموم برای حفاظت از يک دالر ھزينه کردن سه ۀ ھيچ چيزی دربار،در مجموع

 از پولشان، دالريک برای حفاظت از .  حداقل از ديدگاه سرمايه گذاران غيرمنطقی نيست- خصوصی غيرمنطقی نيست 

 پول ، حفاظت از پولشان برسدألۀکه مس  ھنگامی،در واقع. کنند  از پول ما را خرج میدالر و پنج ، چھار،دالرآنھا سه 

  .ما ھيچ موضوعيتی ندارد

 درھر کشور مورد نظر، امريکا نبايد در برابر ارزش سرمايه گذاری امريکا خاص ۀ يک مداخلۀ ھزين،عالوه براين

اشاره شده است که مخارج دستگيری يک دزد . ر برابر ارزش سيستم سرمايه گذاری جھان اندازه گيری شودبلکه د

اما اگر به سارقان اجازه داده شود که به راه . بانک، گاھی اوقات ممکن است بيش از مجموع مقدار به سرقت رفته باشد

کند و کل سيستم بانکی را درمعرض خطر قرار  شويق می اين امر ديگران را به دنباله روی از آنھا ت،خود ادامه دھند

  .دھد می

 نه فقط سرمايه گذاری در ھرکدام ازاين ، آنچه که در اين جنگھای گوناگون سرکوبگرانه در خطر است،پس

.  خود باشدۀھيچ کشوری اجازه ندارد دنبال روش مستقل توسع . مالی جھان استۀکشورھا، بلکه امنيت کل نظام سرماي

در خدمت منبع   ھيچ کشور مستقلی نبايد. ماند کشور مستقلی بدون مجازات و بدون کيفر و مصمم به بقاء خود نمیھيچ 

ه الھام يا منبع کمکی به کشورھای ديگر قرار گيرد، که ممکن است بخواھد دنبال مشی اقتصادی سياسی مستقل باشد، ب

  .می خواھدجز بد توسعه يافتگی، يعنی آنچه که سرمايه داری جھانی 
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   امپرياليسم محبوبۀافسان

 دانند، ماھيت امپرياليسم را اشتباه تفسير می  منافع ملی و نه منافع طبقاتی میۀ که امپراتوری را تنھا بيان کنندئیآنھا

 را امريکا امپرياليستی ۀ توسع١٩۵٠-١٩٠٠ امريکائیديپلماسی  در کتاب) George Kennan( جورج کينان. کنند

سادگی بوی امپرياليستی را دوست ه ب «امريکامردم : ن نوزدھم محصول آرمانھای محبوب توصيف کرددر پايان قر

عنوان يکی از بزرگترين قدرتھای امپرياليستی ه رسميت شناخته شدن به در زير آفتاب ب«خواستند  ؛ آنھا می»دارند

در ) Matthew Rothschild( اتيو روچيلدو م) John Buell(نويسندگان ليبرال جان بويل. »جھان حمام آفتاب بگيرند

 ، بھترين بودن،عنوان بزرگترين بودنه  ھا بامريکائیافکار « اظھار نظر کردند که ،)١٩٨۴برواکت(پيشرو 

ولی آيا شعارھای . »فقط به شعارھای سياستمداران ما گوش دھيد.  و قويترين بودن ميخکوب شده است،ثروتمندترين

 بيفايده از آب در ً که در بيشتر نظرسنجی ھا قطعا، ھستئی ھاامريکائی احساسات اکثر ۀ کنند منعکسًسياستمداران واقعا

 يا ، حال اين کشور کوبا ويتنام يا ايران-  کشور جھان سومیککه ي وقتی«: کنند می آيد؟ بويل و روچيلد ادعا می

 ،در واقع» ... غرور ما را می شکند،زند ا میدھيم، پشت پ  که انجام میئیبه راه ما در انجام کارھا   -نيکاراگوئه باشد 

کنند و اين آن چيزيست که رھبران اقتصادی سياسی  راھھای شرکتھای بزرگ سرمايه داری را سد می  اين کشورھا

دھد که امپرياليسم را بر روی  ما اجازه میه روانکاوی در مورد درد غرور جمعی ب. توانند تحمل کنند  نمیامريکا

  . که نه سازنده و نه بھره مند از امپراتوری ھستند، سرزنش کنيمکائیامريشھروندان 

عنوان ه امپراتوری ب  محقق تاريخ، در کتاب،)William Appleman Williams( ويليام اپلمن ويليامز،مثل مد

ما «رسد که  نظر میه ب. کند  را که معتاد به شرايط امپراتوری شده اند، سرزنش میامريکامردم  ،نوعی زندگی

  از مسير زندگی خود زندگی میئیعنوان جزه فراتر از احتياج و ابزار امپراتوری ب» ما«. امپراتوری را دوست داريم

از » ما«که   مفھموم اينست. دانيم چگونه به زندگی ساده تر برگرديم کنيم و نمی  جھان را استثمار میۀبقي» ما«. کنيم

» ما«. بريم کنند، نفع می کنند و مردم جھان سوم را استثمار می که محصوالت ما را صادر می  شرکتھای فراری

 و خاورميانه پرسنل نظامی بفرستيم و برای سرنگون کردن دولتھای ، ويتنام،ی مرکزیامريکاتصميم گرفتيم که به 

 ، جھانی ضد شورشۀاصرار داريم يک شبک» ما«دمکرات در يکسری يا بيشتر کشورھای سراسر جھان فکر کرديم و 

  . و جوخه ھای مرگ در کشورھای متعددی درست کنيم،ليس ھای شکنجه گروپ

 مخالف مداخله ً ھای عادی معموالامريکائی ،در حقيقت.  امپرياليسم محصول تفکر جمعی است،به باور ويليامز

و خروج نظر سنجی در زمان جنگ ويتنام نشان داد که مردم خواھان مذاکره .  ھستندشيرگرم ۀفقط حامی مداخل  يا

 و از   يک دولت ائتالفی در ويتنام که شامل کمونيستھا ھم بودۀ از ايدامريکامردم .  بودندامريکانيروھای نظامی 

  .کردند ، پشتيبانی میمی شدند آن ۀکمونيستھا برندانتخابات حتی اگر 

 ھا با نسبت ائیامريک ١٩٨۴-١٩٨٢ در سالھای ،گزارش داد که) Pollster Louis Harris(پولستر لوئيس ھريس

 درصد با ٨٠ نظرسنجی نشان داد که ۀشبک.  مخالف افزايش کمک نظامی به ماشين نظامی السالوادور بودند١ به ٣رأی 

 در بنادر نيکاراگوئه بودند؛ و به نسبت امريکائی درصد عليه معدن ۶٧اعزام پرسنل نظامی به آن کشور مخالف بودند؛ 

جناح راست سيا از مزدوران نظامی در ( مخالف دولت نيکاراگوئه مخالف بودند ھای ، اکثريت با کمک به کنترا١بر٢

 به واشنگتن پست ١٩٨٣در سال ). راه انداختن يک جنگ بيرحمانه و فرسايشی عليه مردم نيکاراگوئه پشتيبانی کرد

 امريکاسط مخالف ھرگونه تالش تو١ بر۶ شھروندان ما با نسبت ،خبر داد که) ABC(اساس نظر سنجی ای بی سی

 گفتند که بزرگترين علت ناآرامی در ١ به ٢عموم مردم با نسبت بيش از . برای سرنگونی دولت نيکاراگوئه بودند



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١١

 يا اتحاد ، نيکاراگوئه،است، نه از کوبا» فقر و فقدان حقوق بشر در منطقه«ی مرکزی ناشی از خرابکاری و امريکا

  .جماھير شوروی

 ھا برای سالم برگشتن سربازان نظامی يا ھر امريکائی ( ه خوشحالی فوق العادحتی روبان زرد وطن پرستی حاصل

خاطر خود ه  ب١٩٩١در زمان جنگ اخير خليج فارس در سال )  م- بندند کسی از خانواده، نوار زرد به درختان می

 نظر سنجی ، جنگۀانتا آست.  آن بودۀبلکه فقط يکی از محصوالت جانبی منزجر کننده و بسيار مأيوس کنند. جنگ نبود

که  اما ھنگامی.  در عراق ھستندامريکا ھا موافق مذاکره و مخالف دخالت مستقيم ارتش امريکائیھا نشان می دادند که 

، به »برای پيروزی«و » از سربازان حمايت کنيد«ذھنيت    پس از آن، به اقدام عملی دست زدندامريکانيروھای نظامی 

ماشين رسانه )  م- اصطالح شعبده بازان در مواقع شعبده بازی(ميشه توسط اجی مجی  مثل ھ،اذھان عموم رخنه کرد

  .ھای تبليغاتی با تلمبه باد شد

 قضاوت انتقادی را تعليق ۀ برخی از افراد ھم، پيروزی سريع و آسان ۀ با وعدً خصوصا،که جنگ می آيد ھنگامی

 توان به تاجر کوچکی در ماساچوست در واقع می. دھند فکر پاسخ می  وطن پرستان بیۀکنند و در صف فوق العاد می

)Massachusetts(، ولی با اينحال ، در جنگ خليج فارس بودامريکادخالت نظامی » بسيارھوادار« اشاره کرد که او 

ما . خواھم بدانم اين چيزيست که می: او اظھار داشت. اعتراف کرد که مطمئن نيست که جنگ در مورد چه چيزی است

  ).١٩٩٠مبر  نو١۵ ،نيويورک تايمز( »جنگيم؟ چه چيزی میبرای 

 درصد موافق داشت و برای انتخابات مجدد در ٩٣) پدر(  جورج بوش،در تب و تاب پيروزی در جنگ خليج فارس

 ھا کاسته شد و امريکائی از شور و شادی روبان زرد ،با اينحال در مدت يکسال.  شکست ناپذير بود١٩٩٢سال 

 محبوبيت ۀھم. يات ديگر را تجربه کردندع و واق، ماليات، پول، ھمراه با نگرانی در مورد کار، جنگافسردگی پس از

 آرکانزاس شد و شکست ۀ ناشناختً در مقابل فرماندار نسبتائیھوا رفت و او گرفتار يک رسواه بخار شد و ب) پدر(بوش 

  .خورد

 سياستھای جنگ درنظر ۀعنوان نيروی محرکه  بتوانند  نمی، خاصیۀ موافق يا مخالف يک مداخلامريکامردم 

عکس آن صادق ه ب. دھند آنھا سران خود را در جزر و مد ھيستری محبوبيت جنگ رفت و برگشت نمی. گرفته شوند

 صدھا ھزار نفر که مخالف ،حتی پس از آن. زنند و بدترين چيزھا را برايشان می آورند رھبران آنھا را گول می. است

  .نفعشان نيسته  سرمايه گذاری ب- و ميليونھا نفر که بدرستی گمان کردند که اينچنين مشارکتیمانند باقی می

  

  امپرياليسم فرھنگی

 و ، مد، موسيقی، شوھای تلويزيونی،امريکائیلمھای ف. کند  میکنترولامپرياليسم از طريق ارتباطات جھان را 

.  صورت اروپای غربی و شرقی را اشباع کرده استھمانه  ب،افريقا و ، آسيا،ی التينامريکامحصوالت مصرفی 

 - از ريو تا بانکوک بازی، و ساير نوازندگان جلوی مخاطبان مشتاق از مادريد تا مسکوامريکاستاره ھای موسيقی راک 

  . برصنايع تبليغاتی و انتشاراتی جھان تسلط دارندامريکاآژانسھای تبليغاتی . کنند  میءبرنامه اجرا

 و داستان ھای ويژه از رسانه ھای ،ستون ھای ھمزمانه  سرمقال، تفسير، عکس ، خبری رشميليون ھا گزا

کنند و   کمونيسم را محکوم می، فکاھیۀميليونھا کتاب و مجل. کند  بيشتر کشورھای ديگر را اشباع میامريکائی

 امريکا) دروغين(طالعاتی  به چندين زبان ترجمه و توسط آژانسھای ا،کنند بازار آزاد را تقويت می» اعجازھای«

 و چاپ و نشر در ، خبرگزاری، مجله، روزنامه٢٠٠ صاحب آشکار بيش از ئیتنھاه سازمان سيا ب. شود توزيع می

  .کشورھای سراسر جھان است
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 National Endowment for( ملی موقوفه برای دمکراسیۀسسؤ مثل مامريکاآژانس ھای دولتی 

Democracy( مللی بين الۀو آژانس توسع)Agency for International Development(،ھمراه با بنياد فورد  

)Ford Foundation (برای برنامه ھای ، کمک برای حفظ دانشگاھھای جھان سوم،و ديگر سازمانھای اينچنينی 

 و کتب درسی، حمايت از ، بورسھای تحصيلی دانش آموزان و دانشجويان، پژوھشی،سسات علوم اجتماعیؤ م،علمی

 آرامش ۀآژانسھای تبليغاتی مسيحی راستگرا برای مردم بومی موعظ. کنند يدگاه ايدئولوژيک بازار آزاد پول فراھم مید

  .خوانند سياسی و ضد کمونيسم می

– American Institute for Free Labor Development( برای توسعه آزاد کارگران امريکائیسسه ؤم

AFLCIO  -يا AIFLD(،فعاالنه در سازمانھای کارگری جھان سوم نفوذ ،از وزارت امور خارجه کافی ۀ با بودج 

 آزاد ۀ برای توسعامريکائی ۀسسؤم.  ساخته است که بيشتر ضد کمونيستی ھستند تا طرفدار کارگرئیکرده يا اتحاديه ھا

در  AFLCIO تعھدات مشابه. کارگران به کودتاھا و کارھای ضد شورش در کشورھای مختلف پيوند خورده است

  .کار گرفته شده استه  و آسيا بافريقا

داخل سازمانھای مھم سياسی در کشورھای متعددی نفوذ کرده است و عوامل خود را در باالترين سطوح ه سيا ب

واشنگتن احزاب سياسی . کند  و احزاب سياسی عمده حفظ می  مقامات نظامی، شامل رئيس دولت،دولتھای مختلف

صالحيت اصلی آنھا . کند  و در اروپای شرقی و غربی تأمين مالی می افريقا آسيا و ،ی التيناامريکمحافظه کار را در 

در حالی که قانون فدرال خارجی ھا را از پرداخت . اين است که نسبت به نفوذ سرمايه ھای غربی دوستانه برخورد کنند

ياستگذاران واشنگتن برای خود حق دخالت در  س، ممنوع کرده استامريکاکمک مالی در فعاليتھای انتخاباتی نامزدھای 

 ، جمھوری دومينيکن،ايتاليا   از جمله، در اين مورد، به نام بردن از چند کشور،انتخابات کشورھای ديگر قائل ھستند

 تمايل شديدی به دخالت گسترده در کار نھادھای امريکارھبران . شود  میء و السالوادور و اکتفا، نيکاراگوئه،پاناما

  .دھد اين آنچيزی است که تمايالت امپراتوری معنی می. فرھنگی ھر کشور دلخواه دارند   و، سياسی، نظامی،تصادیاق

  پايان فصل سوم 

html.index/org.michaelparenti.www://http  

 /au.com.blogspot.michaelparentiblog://http  

 

  : نويسندهۀدربار

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

)Yale ( نوشته ھای او در .  ھا تدريس کرده است، دريافت کرد و در تعدادی از دانشکده ھا و دانشگاه١٩۶٢در سال

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

. محيط ھای دانشگاھی و در برابر گروه ھای مذھبی، کارگری، صلح دوست و برای منافع عمومی سخنرانی کرده است

 Ralph( با رالف کول ئی و برای ديدن نوارھای ويدئوcom.orci@arاديو آلترناتيو در برای شنيدن نوار صوتی با ر

Cole ( وcom.aol@DemocracyUوب سايت او . دکتر پرنتی در برکلی، کاليفرنيا زندگی می کند.  تماس بگيريد

org.michaelparenti.www .می باشد.  

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

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

 اگست به دست ما رسيد، متوجه شديم که ١٩انتخاب 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 

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

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

يمی نداشته و آن را عار خود و متصديان آن ھيچ گاھی چنين تصم"  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  چون اطالع يافته ايم که در اين اواخر

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

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

تقدان توصيه نموده، از نبه ايشان و ساير مشھروند قبلۀ آمال تمام انقياد طلبان يعنی امپرياليزم جنايتگستر امريکاست، 

ً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 . استخبارات المان بيرون آمده، با ھويت اصلی شان وارد بحث شوند

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

  .باشند

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

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

  ".مرحلۀ سرمايه داری

 AA-AAادارۀ پورتال

 
 


