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  )فصل چھارم( ،عليه امپرياليسم
  : جمھوری ضعيف،امپراتوری قدرتمند 

  

  مايکل پرنتی

ل قبل ما اشاره کرديم که در فص.  اش بر سلب مالکيت از منابع جمھوری بستگی داردئیموفقيت امپراتوری به توانا

ماند، در   امپرياليسم بر دوش ماليات دھندگان عادی پايدار میۀچگونه بار مالی ناشی از سياستھای مداخله جويان

  ھا پرداخت میامريکائیبرای مخارج پنھان امپراتوری که . شود حساب گروه اندکی افزوده میه که مزايا ب صورتی

  .کنند راه ھای اضافی وجود دارد

  

   صادرات شغل ھا- صدور مشاغل

کند نه فقط محصوالت، بلکه خود  که سرمايه داری پيشرفت می ، لنين اظھار داشت ھمچنان١٩١۶در اوايل سال 

، امريکائیامروز، اکثر شرکتھای غول پيکر . کند سرمايه، نه تنھا محصوالت خود، بلکه تمام فرآيند توليد را صادر می

خوبی مشخص شده ه اين ب. کنند  مشاغل ما را صادر می- و کارھا- بکه ھای فروش خودفن آوری، کارخانه ھا، و ش

.  تعطيل می کندامريکاکارخانه ھايش را در ) General Motors(است که شرکت اتومبيل سازی جنرال موتورز 

جديد در خارج،  صرف ساختن کارخانه ھای دالرچيزی که کمتر شناخته شده است، اينست که جنرال موتورز ميليونھا 

  ھا پرداخت میامريکائیمراتب خيلی کمتر از آنچه که به کارگران اتومبيل سازی ه  که دستمزدھا بئیدر کشورھا

  .است) Detroit(ی سود بيشتر برای جنرال موتورز و بيکاری بيشتر برای ديترويت امعنه اين ب. باشد شوند، می
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سال گذشته، در کشورھای ديگر سه برابر شده، که سريع ترين  در طول بيست امريکائیسرمايه گذاری شرکت ھای 

در حال حاضر توليد سرمايه . احتمال زياد برگشت ناپذير استه اين روند، ب. نرخ رشد در جھان سوم را نشان می دھد

ی  فعاليتھاۀبسياری از شرکتھا ھم.  در خارج از کشور به ھشت برابر بيش از صادراتش بالغ می شودامريکاداری 

  .توليدی خود را به سرزمينھای خارجی منتقل کرده اند

رسد، تقريبا تمام دوچرخه ھا، ضبط صوت ھا، راديوھا، تلويزيون ھا،  فروش میه  بامريکا که در ئی دوربين ھاۀھم

در حال حاضر از ھر سه کارگری که . ، و کامپيوترھا در خارج از کشور ساخته می شوند)VCRs(ويدئو ضبط ھا 

 امريکائیشرکتھای . کند شود، يک نفر در خارج از کشور کار می کار گرفته میه  بامريکاکتھای چند مليتی توسط شر

تھديد مديريت به انتقال کارخانه به خارج از کشور اغلب . کنند ھمچنان ھر سال ده ھا ھزار شغل ايالت ھا را صادر می

  . و مزايا و افزايش ساعات کار اضافی صورت می گيرد با ھدف کاھش دستمزدھاامريکائیبرای باجگيری از کارگران 

شرکتھای . عنوان ماليات دھنده و مصرف کننده ھستيمه عنوان کارگر، بلکه به قربانی امپرياليسم اقتصادی نه فقط ب  ما

ھا به که اين بھره  تا زمانی.  ماليات بپردازندامريکاچند مليتی مجبور نيستند از درآمد حاصل در ديگر کشورھا به 

عنوان ه شود، ب مالياتی که به کشور ميزبان پرداخت می. گردند، باز نيستندر حتی اگر ھم ب- برگردانيده شودامريکا

 که به دالر ميليون ١عبارت ديگر، ه ب. شود  محض اينجا در خانه با آن برخورد می- جای کسر ھزينهه اعتبار مالياتی ب

 ۀعنوان ماليات بر درآمد توسط اداره شود، ب تياز نفت پرداخت میصورت ماليات يا حتی حق امه کشور خارجی ب

 کم و بيش در ماليات ايالتی نجات دالر ١٠٠٠٠٠که ممکن است شرکت را . (شود  آی آر اس کسر نمی- امريکاماليات 

يد پرداخت ی را که بادالر ميليون ١ ۀ ھم- حساب نمی آيده  که شرکت بايد پرداخت کند، بئی، ولی در ماليات نھا)دھد

بين خود و شعبه ھای   توانند کتابھای ثبت شده عالوه براين، شرکتھای چند مليتی می. کند  میئیکند، صرفه جو

کشور نشان دھند، در    در-کشورھای مختلف خارجی را با حقه بازی، سود کم را با ماليات باال و سود باال با ماليات کم

  .کنند  اجتناب میامريکا ماليات به دالرارد  ميلي٢٠نتيجه، حداقل ساالنه از پرداخت 

 ما ۀکه پناھگاه خارج از کشورشان بايد توسط بقي برای اين. کنند  فرار میدالرشرکتھای بزرگ از پرداخت ميلياردھا 

 تخصيص داده می ئی برای برنامه ھای کمک به دولتھادالرعالوه بر ماليات پرداختی ما، ميلياردھا . شود ساخته می

  .فرستند خارج میه  را با فريبکاری بامريکائیکه بازار کارگر ارزان را حفظ کرده و مشاغل شود، 

در واقع، بيشتر آن . رسد  قطره چکانی به مردم فقير کشورھای دريافت کننده میۀاندازه ندرت به کمکھای خارجی ب

پول . شود  برمی خيزند، مصرف میءاحتمال زياد برای سرکوب مخالفانی که از ميان فقراه کمکھای نظامی است که ب

ماليات ما برای تأمين مالی ساخت و ساز جاده ھا، مجتمع ھای اداری، طرحھا و بنادر مورد احتياج برای حمايت از 

  .گيرد صنايع صادراتی جھان سوم مورد استفاده قرار می

طور کلی کاالھای ه ب. رود نمی امريکائی ۀھيچ ميزان قابل توجھی به جيب مصرف کننده مزايای اين امپراتوری ب

شرکتھای بزرگ . رسند فروش میه  بامريکاساخت کارخانه ھای خارج از کشور به باالترين قيمت ممکن در بازارھای 

، بلکه برای امريکائیصرفه برای مصرف کنندگان ه  با قيمت پائين تر و مقرون بئیسرمايه داری نه برای توليد کاالھا

  که امکان دارد، دستمزد کمی در خارج میئیآنھا تا آنجا. روند  میافريقاخودشان به آسيا و به حداکثر رساندن سود 

 تمام می دالر ٧ ادر اندونزي) Nike(توليد کفش ھای نايک. فروشند پردازند و کاالھا را تا حد ممکن در خانه گران می

 سپس -پردازند  سنت می١٨به کارگران زن، ازای ھر ساعت کار ه اليست که شرکت يا پيمانکاران آن بحشود، اين در 

در ھائيتی دو سنت ) Baseballs( توليد ھر توپ بيس بال. رسد فروش میه  يا بيشتر بدالر ١٣٠در اين کشور به قيمت 

لوازم خانوادگی جنرال . شود  و بيشتر فروخته میدالر ١٠ به قيمت امريکاھزينه بر می دارد، اما ھمان توپ در 
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 ۀ و مجموع کنند  جنوبی، که فقط برای امرار معاش کار میوريای شده توسط زنان جوان در کالکتريک ساخته

که توسط کارگران با دستمز پائين در تايوان مونتاژ ) Admiral International(تلويزيون رنگی بين المللی ادميرال

ھمانگونه که رئيس   .رسد  نمیفروشه ی شمالی ساخته می شد، بامريکاکه در  قميت کمتر از زمانیه شود، ب می

تأثيری در قيمت گذاری دولتی ندارد، اما بايد ساختار سود بری را بھبود «ادميرال اشاره کرد، انتقال شرکت به تايوان 

  .»شود بخشد، در غيراينصورت منتقل نمی

يه گذاری خارجی سرما.  بزرگی برای مردم جھان سوم ندارديتگونه مز اين سرمايه گذاری در خارج از کشور ھيچ

در ھمان زمان کمبود .  موجب رشد چشمگير توليد ناخالص ملی اين کشور گرديد١٩۶٠، در سالھای » برزيلۀمعجز«

طور فزاينده ای برای توليد محصوالت ه که زمين و کارگر برزيلی ب طوریه غذا و با افزايش فقر ھمراه شد، ب

مورد سوءاستفاده قرار گرفت، و نياز مردم برزيل را تأمين ) production of cash export crops(صادراتی پول نقد

 مردم کاشته می شد، برای افزايش مصرف ۀ که در آنھا ذرت و لوبيا برای تغذيئیی التين، زمينھاامريکادر . نمی کرد

  .ی شمالی و اروپا به گاوداری تبديل شدندامريکاگوشت گاوی در 

تعداد . نديشيم فراريان از سرمايه داری بيۀد شنيده ايم؛ ما بايد يک لحظه ھم دربارزيا» فراريان از کمونيسم«ما در مورد 

کشورھای جھان سوم مجبور به فرار و تبعيد اقتصادی از سرزمين  ی التين و ديگر امريکا ۀزيادی از جمعيت فقر زد

 می امريکا به امريکائیارگران عنوان رقبای که خود می شوند، بيشتر آنھا غيرقانونی، برای اشتغال به مشاغل پست ب

دليل وضعيت غيرقانونی خود و در مقابل خطر اخراج از کشور آسيب پذير ھستند و کارگران غيرمجاز و ه آنھا ب. آيند

  .فاقد اتحاديه، کمتر احتمال دارد، برای بھبود شرايط کار مبارزه کنند

  

  امپراتوری عليه محيط زيست

 خطرناک سالھا در اين کشور ممنوع بود، ئی علف کش، آفت کش، و مواد داروئیميايککه توليد مواد  اينه با توجه ب

در . (توليد کنندگان آنھا صنايع توليدی خود را به کشورھای جھان سوم که دارای مقررات ضعيف ھستند، فروختند است

توسط صادر کنندگان چنين  امريکا، ريگان فرمان کارتر داير بر اعالم الزامی ممنوعيت کاالی ارسالی در ١٩٨١سال 

با وجود بازار قطعی برای صادرات، اين سموم عالوه بر فلج کردن کارگران .) محصوالت به کشور مقصد را لغو کرد

 وارداتی دوباره بر روی ۀ، ھمراه ميوه ھا، سبزيجات، گوشت، و قھوامريکا ئیيمياک مواد ۀدر کارخانه ھای توليدکنند

 به ءاين محصوالت که مردم کشورھای جھان سوم را نيز مسموم کرده است، باعث ابتال. شوند ميز غذای ما ظاھر می

، قوانين مصرف محصوالت و حمايت زيست )GATT( تعرفه و تجارتۀبا اجرای موافقتنام. بيماری و مرگ می شوند

رزمينی دنيا،  و ديگر مواد صنعتی که در آبھای زيئیيمياکسموم . توان دور زد محيطی را سھلتر از ھميشه می

ی التين ريخته امريکا، و افريقا چند مليتی بدون محدوديت، در آسيا، یاقيانوسھا، و جو توسط شرکتھای بزرگ سودجو

بار آورده در زمين ھای جھان سوم توسط شرکتھای معادن و چوب و تجارت محصوالت ه شود، و خرابی ب می

. گذارد خوريم اثر می  که میئیخوريم، و غذا يم، آبی که میکن  که تنفس میئیطور جدی بر کيفيت ھواه کشاورزی، ب

  . بوم شناسی مرزھای ملی نمی شناسد-محيط زيست

شود که شرکتھا درختان جنگلی بارانی يا جنگلھای  جوی زمينھای کشاورزی ارزان برای گاوداری باعث می و جست

 محيط زيست ۀاين کاھش پاي. يا قطع کنندی مرکزی، جنوب شرقی آسامريکارا در سراسر ) rain forests(انبوه 

ی مرکزی و امريکاجنگلھای بارانی مناطق گرمسير در .  تھديد جدی برای تمام ساکنان زمين است،جھانی

 درصد از داروھای ٢۵بيش از . کلی محو گردنده  آينده بۀ آمازون ممکن است تا دو دھۀوسيع تر در حوز جنگلھای
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 خوش الحان مھاجر ۀ زمستانی ميليونھا پرندۀجنگلھای بارانی خان. بارانی توليد می شودتجويزی ما از گياھان جنگلھای 

وجود بسياری از اين پرندگان برای . ابديی ی مرکزی کاھش مامريکا که شمار برگشتی ھا از -ی شمالی استامريکا

  . آفات و جوندگان ضروری ھستندکنترول

جنگلھا منبع اصلی طبيعت برای زدودن دی . قرنھای پيش، از بين رفته اندبيش از نيمی از جنگلھای جھان در مقايسه با 

اثر گلخانه «ّ جو زمين، شتاب ئیيمياکسيد کربن باعث تبديل ترکيب کامروز، انباشت دی ا. ّاکسيد کربن از جو ھستند

  .شود  میئی، ذوب يخ ھای قطبی زمين، و انواع بی ثباتی آب و ھوا»ای

اگر اقيانوسھا بميرند، از . و زباله ھای راديو اکتيو ممکن است اقيانوس ھای ما را بکشدريختن مواد زايد صنعتی 

درحالی که امپرياليستھا آزادند که در جھان پرسه . ميريم کنند، ما ھم می  که بيشتر اکسيژن زمين را توليد میئیآنجا

  .مانيم تا رنج ببريم  برگشت ناپذير بالقوه باقی میرا ھر زمان که اراده کنند، از بين ببرند، ما ھمه با عواقب بزنند و آن

، ميليونھا ھکتار زمين را در داخل و در امريکاآسيب ھای اضافی به محيط زيست و حيات وحش توسط نيروھای مسلح 

 توليد ۀبرای چندين دھه، بيش از صد کارخان. سازد خارج از کشور در اثر بمباران و مانورھای نظامی تخريب می

ه ارتش اين کشور ب. ی، زباله ھای راديو اکتيو را در ھوا، آبھای سطحی و رودخانه ھا ريخته اندئی ھسته سالحھا

 سوخت، صدھا ھزار تن فلزات سنگين، حالل ھا، روان کننده ھا، پی سی بی ھا، ۀوان بزرگترين مصرف کنندنع

وجود آمدن ه ارتش باعث ب. ط زيست ھستند محيۀپلوتونيم، مواد سوختی، و ديگر ضايعات سمی، بزرگترين آلوده کنند

 ٢١٠٠٠حدود .  کشنده استئیيمياک درصد از زباله ھای راديو اکتيو ما و ايجاد ھزاران تن از عوامل بيو٩٠بيش از 

ھرسال، ارتش ميليونھا تن مواد . ی وجود داردئمکان آلوده در پايگاه ھای نظامی و کارخانه ھای سالحھای ھسته 

 يکی از بزرگترين خطرات برای امنيت و سالمتی امريکادر مجموع، ارتش . کند قيق شده مصرف می اوزون رئیيمياک

  .باشد  زمين میۀ و کرامريکامردم 

  

  تلفات امريکائی

طور منظم در حوادث ه سربازان داوطلب ب. شود ارتش ھمچنين يک خطر جدی برای صفوف خودش محسوب می

 تا ١٩٧٩ از سال ٢٠٢۶٩ -شوند ی، آتش سوزی کشتی، چتربازی کشته میرانندگی، تمرين تيراندازی، سقوط ھوائ

عالوه براين ساالنه صدھا خودکشی در .  نفر پرسنل غير رزمی کشته شده اند٢٠٢٧طور ميانگين ه ، ساالنه ب١٩٨٨

  .ارتش اتفاق می افتد

 سرطان با ءند، در اثر ابتالی بوده ائ ارتش که پس از جنگ جھانی دوم در معرض آزمايشات ھسته ۀھزاران بازنشست

سربازان بازگشته از جنگ ويتنام و آلوده به تن ھا گرد علف کش سمی که در ھندوچين . مرگ زودرس مواجه می شوند

رو ھستند و فرزاندان متولدشان از ميزان باالی نقص عضو غيرطبيعی ه سر می برند، با بيماری غيرقابل عالج روبه ب

در شرايط ). ا آنھا، فرزندان ويتنامی ھا وضعيت غيرطبيعی بسيار بيشتری را متحمل شده انددر مقايسه ب(برند  رنج می

علت قرار گرفتن در معرض ه ، ب١٩٩١مشابھی، ده ھا ھزار نفر از سربازان برگشته از جنگ خليج فارس در سال 

و در طول ساليان . ای درآمده اند به بيماريھای گوناگون از پء ناشی از جنگ، در اثر ابتالۀطيف وسيعی از مواد کشند

که دچار مسموميت ناشی ) Utah( در ايالت يوتا» در جريان باد قرار گرفته« و  ئیزيادی، کارگران نيروگاه ھای ھسته

بسياری از آنھا . شده بودند، دچار مرگ زودرس شدند) Nevada(ی در بيابانھای نوادائاز تشعشعات آزمايش ھسته 

  .دنيا آوردنده يتيکی بفرزندانی با کمبود ژن
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، نيروی ١٩۵٠در سال .  ھا آزمايش کرده استامريکائی را بر روی ئیيمياک آزمايشات باکتريولوژيک و امريکاارتش 

باکتری جفتک زنی پخش کرد که باعث ابتالی ساکنان به بيماريھای ) San Francisco( در سان فرانسيسکوئیدريا

 خليج ۀ، سيا يک آزمايش جنگ بيولوژيکی در منطق١٩۵۵در سال . يدجدی شد و موجب مرگ حداقل يک نفر گرد

بيماری واگير سياه سرفه، خيلی زود به  ءعلت ابتاله انجام داد، پس از آزمايش، دوازده نفر ب) Tampa Bay area(تامپا

  .در گذشتند

، واشنگتن، با )Hanford(ی در نانفوردئ ساخت سالحھای ھسته ۀ، تشعشات کارخان١٩۶٠ و ١٩۵٠درطول سالھای 

  . رھا شدءطور عمد در فضاه نظارت مخفی پزشکی بر جمعيت محلی که در مسير باد قرار داشتند، ب

، بدون آگاھی آنھا امريکائی محققان دولت شايد به صدھا ١٩۴٠ آشکار شد که در اواخر سالھای ١٩٩۴در سال 

 پرجمعيت، ازجمله سنت لوئيس، نيويورک و ۀ منطق٢٧٠پلوتونيوم تزريق کرده اند و در مدت بيست سال پس ازآن، به 

  . پاشيده اندئیيمياکمينياپوليس باسيل مسری و ذرات 

امپراتوری با مواد مخدر که توسط کارتل ھای مخفی بين المللی مرتبط با سازمان اطالعاتی سيا نقل و انتقال می يابد، به 

ی مرکزی با پشتيبانی سيا از امريکادر جنوب شرقی آسيا و  مواد مخدر ۀقاچاق بسيار گسترد.  حمله کرده استامريکا

ضد انقالب ( از کنتراھای نيکاراگوئه امريکا، شواھد دال بر حمايت ١٩٨٨از سال . جنگھای مخفی پيوند دارد

در  ئی مواد مخدر از مزارع کوکائين در کلمبيا، با کشتی ھای ھواپيماۀرا با يک قاچاق شبک)  م-ساندينيستی نيکاراگوئه

  ما مرتبط میۀبا شرکتھای تجاری غيرمجاز در ميامی و در نھايت، با خيابانھای مملو از مواد مخدر جامع  کوستاريکا،

 مستقيم ۀ به مواد مخدر را نتيج١٩٨٠ھمانطور که کميسيون جنبی استناد مجلس سنا، اعتياد عمومی سالھای . سازد

  .حمايت سيا از قاچاق آن دانست

وص برای امور نظامی، ھزينه ھای سربار بسيار ھنگفت که بايد توسط مردم ما پرداخت شود، خصه امپراتوری، ب

بر ) از جمله مزايای بازنشسته ھا و بيمارستانھا، بھره بدھی ھای ملی، و امثالھم(کل مخارج جنگ ويتنام. صرف می کند

او تأکيد می کند که . رسد  میدالريارد  ميل۵١٨، اقتصاددان، به بيش از )Victor Perlo(اساس برآورد ويکتور پيرلو

 ١٩۶۴ درصد افزايش يافت؛ بدھی ھای ملی به حد بيش از دو برابر سال ١٠ درصد به ١در پايان جنگ، تورم از حدود 

 فدرال بی سابقه بود؛ بيکاری دو برابر شد؛ دستمزدھا به باالترين ميزان کاھش خود در تاريخ ۀرسيد؛ کسری بودج

 درصد و بيشتر از آن افزايش يافت؛ مازاد صادرات جايش را به مازاد واردات ١٠يد؛ نرخ بھره به  رسامريکامعاصر 

ميليون ) دو و نيم (٢/۵زندگی حدود . تلفات انسانی جدی وارد شد.  به اتمام رسيدامريکاداد؛ و ذخايز طال و پول 

 نفر مجروح شده ٣٠٣۶١۶ نفر کشته و ۵٨١۵۶از اين تعداد، .  خدمت در ھندوچين قربانی شدۀ در نتيجامريکائی

دليل خودکشی، قتل، ه  نفر از زمان بازگشت به خانه ب٧٠٠٠٠بيش از ).  درصد ناتوانی١٠٠ نفر با ١٣١۶٧(بودند

اقليتھای قومی . ده ھا ھزار نفر ديگر اقدام به خودکشی کرده اند. ل در گذشته اندحاعتياد، به مواد مخدر، و اعتياد به الک

 درصد تمام ٢٢ تبارند، افريقائیھای امريکائي درصد جمعيت ما، ١٢در حالی که فقط . ناسبی پرداخت کردند نامتۀھزين

مجلس قانونگذاری ايالت نيومکزيکو تأئيد کردند که . خود اختصاص دادنده مرگ و مير ناشی از جنگ ويتنام را ب

 درصد جمعيت آن ايالت به خدمت ۶٩ند، ولی شو  درصد جمعيت آن ايالت را شامل می٢٩ تنھا امريکائیمکزيکی ھای 

  . درصد از تلفات جنگی را در سالھای اوليه جنگ ويتنام متحمل شدند۴٣سربازی فراخوانده شدند و 

  

  تضعيف جمھوری
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قدری ه ھزينه ھای عمليات نظامی جھانی ممکن است ب. کند طور فزاينده ای جمھوری را تضعيف میه امپراتوری ب

 ھا امريکائی. را تضعيف کند، چنين دليلی باعث تضعيف امپراتوريھای گذشته بوده است  حامی آنۀدشوار شود که جامع

ويژه چھارده ه  ولخرجی پنتاگون برای دھه ھا، بۀھزين. کنند پرداخت می» ما«از صميم قلب برای دستگاه ھای نظامی 

 به بزرگترين کشور بدھکار جھان تبديل  راامريکاسال گذشته، باعث رکورد کسری بودجه و ازدياد بدھی ملی شده، 

 رو به تزايد بدھکاری را به طلبکاران ثروتمند در ۀشود که با قرض بيشتر و بيشتر بھر دولت موظف می. کرده است

  .داخل و خارج از کشور پرداخت کند

از مجموع  بيش - صرف ارتش خود کرده است  دالر تريليون ١١، دولت فدرال تقريبا ١٩٩۴ و ١٩۴٨بين سالھای 

  . توليد شده استامريکا انسانھا در ۀارزش ثروت مالی که توسط ھم

، کمکھای نظامی خارجی، منافع )NASA( پروژه ھای نظامی وزارت انرژی و ناساۀاضافه  کنونی پنتاگون بۀبودج

  .گردد  در سال بالغ میدالر ميليارد ۵٠٠ بدھی ھای قبلی نظامی به حدود ۀبازنشستگان، و بھر

 گذشته، ميانگين ۀدر طول دھ.  کشورھای جھان استۀ ھمً پنتاگون بيشتر از توليد ناخالص ملی تقريباۀ ساليانۀبودج

 با ھيچ قدرت ديگری قابل قياس امريکاميزان ھزينه ھای نظامی .  بوددالر ٣۵٠٠٠ھر خانواده از مخارج نظامی   سھم

  .نيست

 مخارج نظامی داشته است، در دالر ميليارد ٢٩١ امريکا، ١٩٩٣طبق داده ھای مرکز اطالعات دفاعی، در سال 

، انگلستان دالر ميليارد ٣۶ احراز می کند و پس از آن، فرانسه با دالر ميليارد ۴٠ فقط با جاپانکه مقام دوم را  صورتی

 در رديفھای بعدی ردال ميليارد ٢٢، و چين با دالر ميليارد ٢٩، روسيه با دالر ميليارد ٣١ با المان، دالر ميليارد ٣۵با 

  . نظامی پانزده کشور بيشتر استۀ از مجموع بودجامريکا ۀمخارج نظامی ساالن. قرار می گيرند

بعضی اوقات مقياس وسيع مخارج . توان با ھزينه ھای نظامی مرتبط دانست بسياری از مشکالت داخلی ما را می

 گرسنه  واند غذای ده سال چندين ميليون از فقيرترينتو  ساخت يک ناو ھواپيمابر میۀھزين. بسختی قابل درک می شود

 ھزينه بحری نيروی تحت البحری خودرو نجات ۀمبالغ بزرگی که فقط برای توسع.  را تأمين نمايدامريکاترين کودکان 

 ۀھزين.  تخصيصی برای ايمنی کار، کتابخانه ھای عمومی و مھد کودکھا بيشتر استۀشود، از مجموع بودج می

قطعات ھواپيماھای نظامی و مھمات موجود در انبارھای پنتاگون بيشتر از مجموع مخارج دولت فدرال برای نگھداری 

جمع .  اجتماعی، مسکن، امنيت شغلی و حمل و نقل عمومی استۀ آلودگی ھوا، حفاظت از محيط زيست، توسعکنترول

  . پنتاگون نمی رسدۀ ساليانۀرصد بودج د١ مقننه و قضائيه و کميسيونھای نظارتی به ميزان ۀ شعب قوۀکل بودج

 research and( درصد تحقيقات و توسعه٧٠که  طوریه  علم و فن آوری نيز تحريف می شود، بامريکادر 

development (خالف ادعای پنتاگون، چيزی که ارتش در تحقيق و . شود  دولت فدرال، صرف ارتش میۀيا بودج

 ۀحدود يک سوم ھم. رخش زندگی برای بازار شھروند غيرنظامی داردتأثير کمی در چ  کند، توليد می  توسعه

.  که به پروژه ھای نظامی مشغولند، فرار مغزھا از بخش غيرنظامی را موجب می شوندامريکائیدانشمندان و مھندسان 

ی خارجی که در  در مقابل رقباًجای سرمايه گذاری غيرنظامی، قافيه را دقيقاه  با سرمايه گذاری نظامی باال بامريکا

، که زمانی بر بازار امريکابرای مثال، صنعت ماشين ابزار .  توسعه صنايع سرمايه گذاری می کنند، باخته استۀزمين

 ئی و فضابه ھمان الگو در صنايع الکترونيکمشا. جھانی تسلط داشت، شاھد افزايش شش برابری واردات خارجی است

  .ظامی متمرکز شده، آشکار گريده استو ساير زمينه ھا که روی سرمايه گذاری ن

 ھا بايد بی توجه به نيازھای محيط امريکائیشود،   که مقادير نامتناسبی برای نيروھای نظامی ھزينه میئیاز آنجا

زيستی، ورشکستگی مالی و فرسودگی شھرھای ما، بدتر شدن وسايل حمل و نقل ما، آموزش و پرورش، و سيستمھای 
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عالوه بر اين، ھزينه ھای . ت مخرب بيکاری بر ميليونھا خانوار و صدھا انجمن را تحمل کنندمراقبتھای پزشکی، اثرا

 ۀ و نيمه فقيران، فرھنگ عامء عمومی، خشم و درد و رنج فقراۀروانی و اجتماعی وحشتناک، افسردگی و افت روحي

ی مشکالت اجتماعی ما بخش ديگری  استبدادی برا ایطور فزايندهه خشونت و نظاميگری، و استفاده از راه ھای حل ب

  .از نتايج ھزينه ھای ھنگفت نظامی ھستند

، شمار مردم زير امريکادر ثروتمندترين آنھا، . فقر در کشورھای ثروتمند صنعتی و ھمچنين در جھان سوم بيداد می کند

فر افزايش يافته است، براساس  سی و پنج ميليون نًخط فقر در دوازده سال گذشته از بيست و چھار ميليون نفر به تقريبا

 در گروه ھای اجتماعی در ءرا کمتر از آمار واقعی بدانند، رشد فقرا آمار رسمی دولت، که خيلی ھا ممکن است آن

  . قابل قياس است- کند ھا رقابت میرونرھا و ميلياردي، تنھا با رشد چشمگير ميلامريکا

 گرسنگی کنترول ۀگزارش کميت. ا گامھای بلندی بازگشته است ب-ء بيماری خاص فقرا-در سال ھای اخير، بيماری سل

 -)marasmus(و ماراسموس ) kwashiorkor( کواشيرورکور -  کودکانۀمجلس تأئيد می کند که بيماريھای سوء تغذي

 ، ھمراه باامريکا در کشورھای جھان سوم مشاھده می شد، حاال در ًناشی از کمبود شديد پروتئين و کالری که معموال

  .نوزادان در مناطق فقير شايع شده است افزايش مرگ و مير

، جمعيت امريکائی - افريقائی، جوامع فقير التين و )Appalachia(، مانند آپاالچيا امريکا از مناطق داخلی ئیدر بخشھا

مستعمرات «عنوان ذخايز نيروی کار اضافی يا ه  که بامريکادر آالسکا، و جوامع سرخپوستان بومی ) Inuit(اسکيمو 

شمرده می شوند، عالئم آشکار استعمار جھان سوم، از جمله بيکاری مزمن، گرسنگی، درآمد ناکافی، سطح » داخلی

  . بومی ديده می شودۀ و کسب سود از جامع پائين آموزش، خدمات انسانی کم يا غيرموجود، فقر و نداری

طور سنتی متعلق به مردان سفيدپوست ه درآمد، که بعالوه بر اين، از دست دادن مھارت، شغل ھای توليدی خوب و پر

  . کارگر جوامع سفيد پوست گذاشته استۀبود، تأثيرات منفی زيادی بر روی طبق

کنيم، ما نبايد فراموش کنيم که  صحبت می» کشورھای فقير«و » کشورھای ثروتمند «ۀبنابراين ھنگامی که ما دربار

 برتولد ۀھمانگونه که نمايش نام. ران ثروتمند در کشورھای فقير وجود داردميليونھا فقير در کشورھای ثروتمند و ھزا

  :گويد برشت می

  .فاتحان و فتح شدگان وجود دارند

  .کشند در ميان فتح شدگان مردم عادی گرسنگی می

  .کشند در ميان فاتحان بازھم مردم عادی گرسنگی می

جان و مال . منظور تقويت حاشيه خون داده استه  مرکز بمانصورت در روم قديم و در ھر امپراتوری پس از آن، ھبه

  .مردم برباد رفته است تا نجيب زادگان به غارت خود ادامه دھند

  

  بسيارای ای قليل عليه عده  عده

. سازد ثر محروم میؤکند و مردم را از خودمختاری م امپراتوری قدرت را در دستان عده ای قليل متمرکز می

: نوشت) Thomas Jefferson( به توماس جفرسون١٧٩٨در سال ) James Madison(يسونکه جيمز مد ھمانطوری

بی ترديد اين يک واقعيت جھانی است که مقررات راست يا تظاھر به مبارزه عليه خطر خارجی، دليل از دست دادن «

  .»آزادی در داخل باشد

زيرا، سياستھای عمومی توسط مردم، آن توده . باشيم پاسخ اين است که ما نبايد بيش از حد در اين مورد نگران ًاحتماال

طور متوسط ه بيطرفی اندازه گيری شود، ب اگر با تمام. ھای محبوب و آرمانی توسط مردم در چپ تنظيم نشده است
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سياست دولت، چه .  چه اتفاقی می افتدًدانند که واقعا ندرت میه آنھا ب. مردم از سطح پائين اطالعات برخوردارند

 داخلی و چه سياست خارجی آن، ھميشه در باالترين دواير دولتی و در درون تشکيالتی مثل شورای روابط سياست

 باال، ۀ عمومی و خصوصی متشکل از متخصصان سياسی ردۀ و ديگر گروه ھای نخب خارجی، کميسيون سه جانبه

آنھا کسانی . قان دانشگاھی تدوين می شود و تعدادی از محق ن برجستها، سرمايه گذاران، مبلغئیبانکدارن، مديران اجرا

پستھای وزارت امور خارجه، دفاع، خزانه داری، تجارت، و در ھستند که در محافل فوقانی قدرت حضور دارند و 

اکثر چيزی که ما می  حد. کنند آنھا سياست را تنظيم و انحصاری می. رئيس سيا و شورای امنيت ملی خدمت می کنند

 بحث تا فرارسيدن زمان انتخابات است که پس از آن مھر تأئيد بر يک ۀم انتظار داشته باشيم، ادامتوانيم از عموم مرد

  .نخبه يا بر يک گروه ديگر از سياستگذاران ھم مسلک زده می شود

کنند و بيشتر اوقات  در پاسخ، موافقم که نخبگان برای انحصاری کردن سياست و گمراه کردن مردم سعی خود را می

اثبات رسيده و بازده ه  که ارزشمندند، در عمل بئی تمام سياستھاًبا اين حال بايد تصريح کرد که تقريبا. شوند یموفق م

عرض بيش از صد سال توسعه درکه را مبارزه برای حقوق زنان . دمکراتيک دارند، از طرف مردم تدوين شده است

کدام مبارزه ه ا متخصصان پرقدرت سياست ما را برئيس جمھور ھا، اعضای کابينه ھا، ي. يافته، در نظر بگيريد

 کرده اند؟ در بھترين حالت، برخی از رھبران علل حق رأی زنان، اقدامات مثبت، و سقط جنين قانونی را تنھا ئیراھنما

ق ھمينگونه ھم مبارزه برای حقو. که مدتھا برای اينگونه حقوق مبارزه کرده اند، دير وقت قبول کرده اند بعد از اين

  .مدنی را

 تبار بوده افريقائی ھای امريکائی مردم عادی، که بسياری از آنھا ۀنخبگان سياسی با اکراه و تنھا پس از دھه ھا مبارز

در جنوب، قانون ) Jim Crow(، لغو جيم کرو١٩۴٠اند، برای کميسيون تمرين استخدام منصفانه در اواخر سالھای 

  .و ساير موارد مشابه تن داده اند، ١٩۶٠انتخابات، حقوق مدنی در سالھای 

نام بردن از رھبران سياسی و پيشروان صنعت که نه برای ده ساعت کار در روز يا، بعد از آن برای ھشت ساعت کار 

و کداميک از آنھا برای چانه زنی جمعی، آموزش عمومی، معيارھای . در روز مبارزه کرده باشند، خيلی سخت است

، افراد منفردی از خانواده ھای ممتاز، اما ً و لغو کار کودکان مبارزه کرده است؟ مطمنا سالمت و بھداشت اجتماعی

مند شرکتھای بزرگ يا گروه نخبگان سياسی بوده اند که از ه عنوان نمايندگان عالقه عنوان افراد منفرد، نه به  بًمعموال

ه دست آوردن آنھا به  برای بًقدرتمندان بودند، حتمااگر اينھا خواست ثروتمندان و .  حمايت کرده اندئیانجام چنين کارھا

  .راه انداختن اين ھمه مبارزات طوالنی الزم نبود

 فشار ۀفقط در نتيج. راه انداخت، نام برده توان از رھبران سياسی اصلی که جنبش زيست محيطی را ب به سختی می

 و امروز ھم بايد توسط شھروندان تحت  جاد شدعمومی بر رھبران سياسی ما بود، که آژانس حفاظت از محيط زيست اي

رھبران شرکتھای بزرگ که در . ھرحال بايد انجام می دادند،انجام دھنده  که بئیفشار خاصی قرار گيرند تا کارھا

  بوروکراتيک غيرضروری برخورد میۀعنوان مداخله تعقيب سود خود ھستند، ھنوز ھم با قوانين زيست محيطی ب

 محيط زيست و ۀکه به کاخ سفيد راه يابد در دربار ، معاون رئيس جمھور سابق قبل از اين)Al Gore(ل گورا. کنند

 تعرفه و ۀموافقتنام و) NAFTA( ی شمالی تجارت آزادامريکا ۀتوافقنام -سرنوشت سياره کتابی نوشت، سپس برای نفتا

  . حفاظت از محيط زيست را فلج کرد دولتھا برایئیمبارزه کرد و اقداماتی طراحی کرد که توانا) GATT(تجارت

. شروع شد) Ralph Nader(جنبش حمايت از مصرف کننده توسط مصرف کنندگان و محققان مستقلی مانند رالف نادر

عکس، عملکرد طبيعی دولت ه درست ب.  کار دولت سرمايه داری نيست،ع آوری محصوالت ناامن از بازارھاجم

، با استفاده از يارانه ھا، پشتيبانی از ) توتون و تنباکوۀجمله محصوالت کشنداز  (ئیسرمايه داری آن است که چيزھا
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معافيت مالياتی، توسعه و تحقيق رايگان، و انواع مختلف ديگر از   ،)grantsin(صادرات، کمک مالی از نوع گرانتسين

  .بازار عرضه نمايد رفاه شرکت ھای بزرگ را به

 ۀی خالص کند، ھمئکه ما را از خطرات زباله ھای ھسته  جای اينه دولت ب. یئمانصورت با جنبش مخالفان ھسته  ھبه

مرگ صدھا نفر از ه می را که بوو خصوصيات مضر آزمايشات ات   آن از انظار عمومی بودهیاين سالھا مشغول اختفا

ت عمدی أات، و نشھر روز دولت با سيلی از انتشارات، بيان. کند  ختم شد، انکار میامريکائیسربازان و شھروندان 

پنتاگون يک ماشين عظيم تبليغاتی . خواھند گذاران میت جلب می کنند که سياسئی دنياۀاخبار جعلی، ما را برای مشاھد

اما در مورد . شود شديد دروغ در خدمت خود دارد، که از طريق شرکتھای بزرگ متعلق به رسانه ھای اصلی تغذيه می

از کدام    قانون آزادی اطالعاتۀايد. کند آنھا آگاھی داشته باشيم، پنھانکاری میخواھد ما بر   که دولت نمیئیکارھا

 بسياری از منتقدان غيردولتی به ۀت گرفته است؟ چنين قوانينی تنھا پس از کوششھای سازمانيافتأرھبر سياسی نش

  .تصويب رسيد

بخش بزرگی از آنھا، از راه . ه خارج می کنددولت ھرسال ميليونھا مدرک، اغلب متعلق به پنجاه سال يا بيشتر را از رد

تصور . کند مستقل از تمام روند، تحريف تاريخ را طبقه بندی می  بنا بر اين، با حفظ تحقيقات حياتی. خرد کردن و غيره

 اقتصادی چيزی برای - اگر نخبگان سياسی. غالب اين است که کار مقامات سياسی تضعيف قانون آزادی اطالعات است

مند به خدمت به منافع عمومی بودند، مبارزه مردم برای اطالعات ضرورت پيدا نمی ه  عالقًکردن نداشتند و واقعاپنھان 

  .کرد

 مانھاتان را برای ساخت بمب ۀآنھا پروژ. گيرد اين به آن معنی نيست که ھيچ سياستی از صاحبان قدرت سرچمشه نمی

قيمت کمتر از قيمت تمام شده، با تخصيص ه را ب ادند، بعد، آنی را توسعه دئآنھا صنعت ھسته . می آغاز کردندوات

  . عمومی به شرکتھای خصوصی تحويل دادندۀيارانه ھای ساالنه و مبالغ ھنگفتی از خزان

 امريکا نظامی جھانی ۀ، کل دستگاه آژانس امنيت ملی، و شبک)CIA(، سازمان سيا)FBI(اف بی آی-ليس فدرالوآنھا پ

را، شکار سياستمداران مخالف را، وفاداری به دولت و برنامه ) McCarthyism(ا مک کارتيسمآنھ. را ايجاد کردند

ھای امنيتی برای پاکسازی مخالفان دولتی را، نظارت مخفی بر زندگی شخصی و فشار برای ايدئولوژی ارتدوکسی را 

  .به ما آموختند

 کمکھای خارجی به ديکتاتورھای نظامی و تشکيل ۀبرنام: اقدامات ديگر نخبگان سياسی نيز در برابر چشمان ما است

  . ھر نوع کمک مالی و فن آوری الزمۀنيروھای امنيتی، جوخه ھای مرگ، شکنجه گران، با ارائ

طور کلی، در ه ب. ، مداخالت پر ھزينه در شماری از کشورھا را نبايد فراموش کنيمراکتھاھمچنين بمب افکن ھا و 

ً دمات نخبگان سياسی به نيازھا، اعمال سلطه و نفوذ دولت را که مقابل سياستھای قطعاتجزيه و تحليلھای خود بايد خ

  . سخت و طوالنی عليه آنھا دست بزنيمۀحياتی مقاوم ھستند، توضيح دھيم و به مبارز

  

   معنوی- منافع شخصی اخالقی

 اخالقی -  ارزش ھای معنویۀ در بارخواھيم نيروی مقاومت در برابر امپراتوری را بسيج کنيم، ما بايد نه تنھا اگر می

ممکن است مردم ). و منظورم خودخواھی آنھا نيست(مردم، بلکه در نگرش به منافع شخصی آنھا تجديد نظر کنيم 

آنھا اگر تصور کنند .  کنندئیزمانی که متقاعد بشوند امنيت و بقای آنھا در خطر است، در زير پرچم امپراتوری راھپيما

آنھا اگر فکر کنند که خلع . کنند ا خطر مواجه ھستند، معنويات و اصول اخالقی را انتخاب نمیخود و عزيزانشان ب
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کنند و برای تجاوز عليه طرف مقابل   ضعف آنھاست، آن را نيز انتخاب نمیۀسالح و مذاکرات صلح آميز نشاندھند

  .دھند فراخوان می

 رفاه آنھا، نه برای امنيت ملی واقعی يعنی امنيت شغلی، امنيت بنابراين، بايد به آنھا ثابت شود که در جمھوری، نه برای

  .ريزند خاطر سود امپراتوری خون میه مسکن و يک محيط پاک، بلکه ب

 و پرداخت مالياتشان برقرار است، در  حساب خونشان، عرق جبين شانه آنھا بايد مطمئن شوند اين امپراتوری که ب

منظور پرورش قدرت ه  چيزی که آنھا را قربانی کند، کمترين کاری ندارد، بلکه بحفاظت از آنھا يا مردم خارج و با ھر

  . تشکيل شده استاقليتيک و سود 

. کنند، در خدمت منافع آنھا نيست  گزافی حمايت میۀکه از روی بی ميلی و با اينچنين ھزينرا دستگاه نظامی جھانی 

عکس، شمشير را بر زمين نھادن و استفاده از کار و ه ب. دکن  برخی دشمنان خارجی نمیۀکاھش شديد آن ما را طعم

شدت در داخل و خارج مورد نياز است ما را نه يک کشور ضعيف، ه ثروت ملی مان برای بازسازی صلح آميز که ب

  .کند  بزرگ میًعاقبلکه وا

ه  امپرياليستی را بۀسلطکارشناسان رسانه ھای اصلی و مبلغان، تمايل ما به احتراز از نظاميگری شرکتھای بزرگ و 

 عملی ۀولی نام ديگری وجود دارد برای دور. کنند عنوان ضعف، حماقت، انزوا، يا انفعال شکست خورده تعريف می

که ھدف از آن جنگيدن برای خارج کردن ثروت و قدرت از دستان مجتمعھای صنايع نظامی و سرمايه گذاران چند 

اين، ھمان دمکراسی : تا آنھا سازندگان زندگی و شرايط اجتماعی خودشان بشوندمليتی و بازگرداندن آنھا به مردم است 

  .شود يا پيروزی جمھوری بر امپراتوری خوانده می

»  را مقصر دانستنامريکا«يا » امريکانفرت از «عنوان عالئم ه  را بامريکاھمان مبلغان، انتقادات وارده به امپرياليسم 

 الفتمان را با نظاميگری، مداخالت خشونت آميز، و ديگر سياستھای خاص ابراز میولی وقتی که ما مخ. کنند رد می

 ھستيم که ئیگوئيم که ما سزاوار چيزی بھتر از سياستھا کنيم؛ بلکه ما می داريم، ما به کشورمان و مردمش حمله نمی

ی بدنام کردن امعنه  برابر، بافشای سوءاستفاده از قدرت طبقاتی. کند االن منافع مردم را در داخل و خارج نقض می

  .ملتی نيست که قربانی چنين سوءاستفاده ای می شوند

با توضيح بيشتر، ممکن است ما به اين نتيجه گيری درست برسيم که اين محافظه کاران که ھزينه ھای خدمات 

  .انداجتماعی، حفاظت از محيط زيست، و ماليات عادالنه تر را نمی پردازند، فاقد روح ميھندوستی 

ئيان برگزيده امريکاعنوان ضده خادم منافع اقليت، ب کنند، خالف راستگرايان ھا که برای منافع اکثريت مبارزه می  چپ

شود مخالفان امپراتوری، دشمنان جمھوری ھستند، ولی در واقع آنھا آخرين  تصور می. شوند و خودخواسته متھم می

  .اميد جمھوری ھستند

  ادامه دارد

 

  :يادداشت

 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"، در آغاز فکر نموديم، شايد ھمکار گرامی ما آقای "آزاد افغانستان- افغانستان آزاد "پورتال 

 اگست به دست ما رسيد، متوجه شديم که ١٩که ترجمۀ فصل ھشتم آن به تاريخ انتخاب و ترجمه نموده اند، اما بعد ازاين 

  . ترجمه دارنددردستتمام آن کتاب را " نويدی"قضيه طوری نبوده که ما فکر می کرديم، بلکه آقای 
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ده قسمت وقتی قضيه را از خودشان استفسار نموده و خواستار قسمت ھای قبلی اين اثر گرانبھا گرديديم، ايشان لطف نمو

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

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

، بپردازند، باز ھم بگيرندنوشته ھايشان را به دوش مسؤوليت 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"امپرياليستی و ضد ارتجاعی متصدی و ھمکار شجاع پورتال خانم دپلوم انجنير 

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

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

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

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

  .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 آدھد موافق ھستيم، چه ما را اعتقاد بر آن است که 

  ".مرحلۀ سرمايه داری

 AA-AAادارۀ پورتال

 
 
 
 


