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 Political  سياسی

  
  مايکل پرنتی: نويسنده
  آمادور نويدی:  ازبرگردان

  ٢٠١٦ سپتمبر ١٦

  )فصل پنجم(، عليه امپرياليسم

  يک موفقيت وحشتناک

  
 مايکل پرنتی

ی برا. دھند دليل اشتباھات و عدم انسجامش مورد انتقاد قرار میه  را بامريکاکسانی ھستند که سياست خارجی 

 يا توسط نيروھای ،که آنھا از عواقب ناخواسته نااميد زمانی. کنند  سياستگزاران غلط پيشبينی می، بدون شک-اطمينان

اما احمقان کوری ھم . آنھا نه معصوم و نه قادر مطلق ھستند. گردند  شگفت زده می،شوند  خنثی میکنترولخارج از 

طور قابل مالحظه ای در تضعيف انقالبات ه  بامريکاسياست خارجی  ،طور کلیه ب. کنند، نيستند که بعضی ھا فکر می

دليل اين ه اگر ب. مردمی و در تحکيم رژيمھای محافظه کار سرمايه داری در ھر منطقه ای از جھان موفق بوده است

طور ه ب و اروپای پس از جنگ خودش ، خاور ميانه،افريقا ، آسيا، کارائيب،ی التينامريکا تاريخ ،موفقيتھا نبود

  .کرد چشمگيری سرنوشت ديگری پيدا می

رند دآنھا قا.  که در خدمت منافع قدرتمندان ھستند،گويند کنند که سياستمداران دروغ می  ھا درک میامريکائیخيلی از 

اما وقتی که به سياست خارجی . چيزی بگويند و سپس کار ديگری که با صدای بلند به مردم وعده داده اند، انجام دھند

 امريکاشود بپذيريم که رھبران  ناگھان برای ما مشکل می. کشيم  بسياری از ما از قضاوت کردن عقب می،رسد یم

 و دنبال کردن سياستھای نئوامپرياليستی آنھا کمترين ربطی به  گويند ما دروغ میه  جھان بۀ نيات خود در بارۀدربار

  .دمکراسی دارد

  

  گمانه زنی ھای بررسی نشده

ھای قانونی دگيرد و به استاندار  از بھترين انگيزه ھا سرچشمه میامريکا شده که سياست خارجی کشور به ما گفته

 سياست خارجی در محافل سياسی اصلی و رسانه ھای ۀموارد نادری که دربار.  کردار بين المللی پايبند است- اخالق
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متکی به نيروی ) يا خيلی کم(ان ما بيش از حدآيا رھبر:  انتقادات محدود به مسائل عملياتی است،شود بزرگ بحث می

 آن نيستند، تحميل نمايند؟ آيا آنھا ۀکنند که سبک دمکراسی غربی را بر مردمی که آماد نظامی ھستند؟ آيا آنھا سعی می

ا اين  دقت عمل شکست خورده اند؟ آيا آنھا برای مدتی طوالنی منتظر مانده اند يا بيش از حد عجله کرده اند؟ آيۀدر زمين

 اما بنياد و ،دارد؟ اگر نگوئيم ھرگز شود که بيش از حد ھزينه خرج برمی سياست موفقيت آميز خواھد بود؟ آيا اثبات می

 حق مداخله در امريکايرفته شده است که ذعنوان يک روند په ب. گيرد ندرت مورد بررسی قرار میه اساس سياست ب

ئيان تحت خطر امريکا نجات ، مبارزه با تروريسم،ثی کردن شورشھا خن،امور کشورھای ديگر را برای برقراری نظم

 اين، موضوع پذيرفته شده ای است که تجاوز ناعادالنه چيزی است که اين کشور مقاومت می. يا ھر چيز ديگری دارد

را ھا  که چپگ،وجود آمده با کشورھای ديگر تقصير آن کشورھاسته  که اختالفات ب،کند اما ھرگز تجربه نمی. کند

» ثبات« و چيزی که ، که احتياجی نيست چپگرا يا راستگر تعريف شود، نيستندًخطرناک ھستند اما راستگراھا معموال

  .شود خوانده شود، به انقالب و شورش مردمی ترجيح داده می

 در خارج  قليلی است چرا که مردم عادی در اين کشور وۀ بيشتر در خدمت عدامريکا سياست - اين کتابۀدعاوی اولي

 نقش ۀبرای بحث مفصل دربار(.شناسد رسميت نمیه از آن بحث ھای سياسی جريانھای اصلی و تفسير رسانه ھا را ب

: نيويورک( چاپ دوم، سياست رسانه ھای خبری،واقعيت اختراع   به کتابم،رسانه ھا در پوشش جنايات امپراتوری

 جنگھای ھای فرسايشی ، از تيمور شرقی تا صحرای غربی،ير تا زئارجنتايناز . )انتشارات سنت مارتين نگاه کنيد

 از نظر عاطفی درھم ، معلول، ده ھا ميليون مجروح، جان ميليونھا انسان را گرفتهامريکاضدانقالبی مورد حمايت 

ذرد، گ  آن گفتمان سياسی که در اين کشور چه میۀ بسختی کلمه ای دربار،با اينحال.  يا تبعيد شده اند، آواره،شکسته

  .ودش شنيده می

ه  عضالتش را ب،نمايش بگذارده  قدرتش را بايد مدام ب، خود را نشان دھدۀبه ما گفته اند که اين کشور موظف است اراد

دوران رسيده تحت فشار قرار ه  ھمانند يک ابرقدرت عمل کند تا از سوی بعضی از کشورھای تازه ب،حرکت درآورد

شنويم، ھر گونه  ما می). رود کار میه عام در عراق ب  ھم کوبيدن ويتنام و يا قتل که برای توجيه درئیادعا(نگيرد 

يکی ممکن است تعجب کند که . دھد کند و تجاوز را عودت می  اعتبار ما را تضعيف می،شکست در اعمال قدرت ما

 قويترين قدرت نظامی در امريکا به چنين احساسی نياز دارند تا ھرکس ديگری را متقاعد کنند که امريکاچرا رھبران 

  .طور دردناکی از آن حقيقت آگاه استه که ھر کس ديگری اکنون ب  وقتی-جھان است

  

   مردانگی–موضع گيری ماچو 

 ،برای اطمينان.  رنج ببرندً مشترکاامريکاباعث شده است که نسل رھبران  گويند نياز ناشی از ناامنی روانی بعضی می

ابزار کليدی قدرت .  آنھا قاطع و قوی ھستند، به رؤسای جمھوری عنوان ماچو داده اند اين تصور کهیاغلب برای القا

 سلطه و خشونت ساخته شده ، تأکيدات ھمراه خود در سفت و سختیۀ با ھم، مردانگی-  بر مبنای ماچويسم، ارتش،دولت

سياستھای امپراتوری خودشان  آنھا ،شوند شوند و مھار می اما درحالی که احساس مردانگی و تصور، تشويق می. است

  .دھند را توضيح نمی

خواست سر سختی خودش را نشان  می ،که به عراق و پاناما حمله کرد وقتی)  م-پدر(بدون شک رئيس جمھور بوش 

او با اميدواری به بھبود محبوبيتش و انتخاب مجدد .  ماچو مجبور شد تا به منافع سياسی متعھد باشدۀاما او با انگيز. بدھد

ن در اوايل رياستش عليه عراق حرکات نمايش قدرت ئی رئيس جمھور کلينت ھواۀ حمل،به ھمين ترتيب. مند بوده عالق
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 طراحی شده بود تا نشان داده شود که او ترسو نيست و ھر وقت که ، خونريزی برای رياست جمھوری،عضالتش بود

  .، قادر به استفاده از نيروی مرگبار است»الزم باشد«

اگر پوشيدن لباس زنانه مانند .  ھدف فی نفسه زياده روی ماچوگری نيست، بلکه انتخاب مجدد است، خالصهطوره ب

 ن و ھر سياستمدار مرد ديگری مردانگی را در ھوا پرت می کلينت،انتخاب مجدد را ضمانت کنددامن و کفش پاشنه بلند، 

  .پوشد کند و براين اساس لباس زنانه می

 برای بقاء و امنيت خود و کشورشان الزم است مردم ئیدمی که به آنھا القاء شده که چنين نيرونمايش قدرت، برای مر

.  نبرد شرکت کنندۀکنند که در صحن اکثر شھروندان عادی آرزو نمی. ،حرکت درمی آورده را در اطراف رھبرانش ب

 ، بکشند يا کشته شوندتاپيوندند   ارتش نمیحتی بسياری از داوطلبان از ميل و اشتياق مردانه به. آنھا بايد احضار شوند

که توسط توستوسترون  تا اين. بلکه برای اينست که بتوانند به برخی موقعيت ھا يا کمکھای اقتصادی دسترسی پيدا کنند

 به بسياری از سربازان بايد دستور داد تا تحت تھديد تحريمھای شديد اينکار را ،ھای خود مجبور به جنگ شده باشند

  .ام دھندانج

دھند که چرا رھبران  بينند که نياز به سلطه گری دارد، توضيح نمی که امپراتوری را ناشی مردانگی می آن کسانی

دھد که چرا  تئوری مردانگی توضيح نمی. خواھند بر برخی از کشورھا يا کشورھای ديگر تسلط داشته باشند  میامريکا

 و خودکامگان نظامی است و نه در کنار ، زمينداران بزرگ،ی فرامليتیطور مداوم در کنار منافع شرکتھاه واشنگتن ب

  .کنند مساوات مبارزه میو  و ديگران که برای اصالحات ، دانشجويان، دھقانان،کارگران

 ديکتاتورھای راستگرا ،طرف دولتھای دست نشاندهه  سياستگزاران بيشتر ب،بدون در نظرگرفتن تصاوير مردانگی خود

 کمکھای سخاوتمندانه ،کنند  با نامردانه ترين وجھی عقب نشينی میً آنھا قطعا،اگر فشار کامل نباشد. اندمتمايل بوده 

 برای حفظ روابط حسنه با گروه حکومتھای ، چگونگی مصرف آنھا ارسال می کنندۀبدون طرح ھيچ پرسشی دربار

  .ذاری نمی کنند و سياستمداران فاسد از ھيچ تالشی فروگ  سلطنت مطلقه،نامشروع نظامی

: گفته شده است.  نه فقط حق دخالت در خارج دارد، بلکه اين يک تعھد استامريکاخواھند بپذيريم که  اغلب از ما می

اشاره ای نشده است که چه کسی انجام . »وليتھای محوری را که بردوش ما گذاشته شده است، قبول کنيمؤما بايد مس«

، رئيس ١٩٩٢در سال .  جھان دخالت کندۀ و چرا اين کشور بايد در ھرگوشما محول کرده استه اين محوريت را ب

و کشورھای ديگر از ما انتظار دارند که چنين عمل » رھبر جھان است «امريکااعالم داشت که ) پدر(جمھور بوش

اھم کردن شغل و  سيستم انرژی يا فرۀ که قادر به پاک کردن آبراه ھای ما يا توسع،مستأجران پی در پی کاخ سفيد. کنيم

  .کنند  خودشان را رھبران تمام جھان اعالم می، نيستندامريکامسکن مناسب برای ميليونھا نفر در داخل 

وليت اصلی برای ؤبودن يعنی داشتن مس» رھبر جھان«. است» رھبر جھان «امريکابارھا و بارھا شنيده می شود که 

وظيفه آنست که برای آرام کردن خلقھای کشورھای مختلف . ریحفظ سيستم جھانی سرمايه گذاری و انباشت سرمايه دا

آنھا .  انداخت و له کردیزير پاه  و جنگ فرسايشی بکنترول ۀدست نشانده و فقير عناصر مقاوم را با استفاده از ھر شيو

 اتيوپی و ، چنانچه) م–امريکا يعنی ،اشاره به عموم سام(» عمو«: ھمانطور که ريگان گفت بايد گريه کنان بگويند

  .خواست بگويد  از قلع و قمع در واقع گفتند، از نيکاراگوئه انقالبی میامريکاپس از سالھا حمايت  موزامبيک انقالبی

  

  به نام دمکراسی

که آنھا فاقد دمکراسی  شود که رھبران امريکا مخالف کشورھای کمونيستی ھستند برای اين بارھا و بارھا شنيده می

 دولت ھای واشنگتن يکی بعد از ديگری ھمواره از برخی از دولتھا که ، اشاره شدًمانگونه که قبال ھ،اما. سياسی ھستند
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 و ارعاب و ، شکنجه، ترور،طور منظم در دستگيريھای گستردهه که ب  از کسانی،سرکوبگرترين رژيمھا در جھانند

 یخی از بدترين شورشيان راستگرا واشنگتن از بر،عالوه براين.  حمايت کرده است،تھديد زياده روی کرده اند

 Savimbi’s( از جمله ساويبی يونيتا:  حمايت کرده است،برند ضدانقالبی و جنايتکار که گلوی انسانھا را می

UNITA (رينامو،در آنگوال )RENAMO (حتی از پول ١٩٨٠ و در سالھای ، مجاھدين در افغانستان،در موزامبيک 

  .راه انداخته سياليستی بپوت ديوانه که جنگ عليه کامبوج سو

 از جمله - از ما خواسته اند که باور کنيم که دھه ھا خصومت امريکا نسبت به کوبا. مورد کوبا را در نظر بگيريد

خاطر بی ميلی طبيعت استبدادی دولت کاسترو و نگرانی يا آزادی مردم کوبا تحريک ه  ب- خرابکاری و حمله،تحريم

آزادی کوبا از کجا آمده است؟ دھه ھا قبل از انقالب کوبا در سال » بازگرداندن«رای اين اصرار ناگھانی ب. شده است

رياست ژنرال فولجينسيو ه  وحشيانه و سرکوبگر بً دولتھای امريکا از يک حکومت مطلقاۀ، ھم١٩۵٩

تا يک رھبر  که گفته نشده اين بود که باتيسیاما تفاوت قابل توجھ. پشتيبانی کرد) Fulgencio Batista(باتيستا

 فيدل کاسترو از ،عکسه ب.  امريکا باز گذاشتۀ سرمايۀکمپرادور بود که درھای کشور کوبا را برای نفوذ گسترد

 و ساختار طبقاتی را   دارائی ھای امريکا را ملی کرد،کنترول اقتصاد توسط شرکتھای بزرگ خصوصی جلوگيری کرد

  . آنچيزيست که او را اينچنين تحمل ناپذير کرده استاين. اشتراکی تر و برابر طلبانه تر بازسازی کرد

 امنيت ملی پس از جنگ جھانی دوم نقش فعالی در تخريب ۀ کميت،دور از حمايت از دمکراسی در سراسر جھانه ب

  ).کنيد  مراجعه٣فصل   ليست اين کشورھا، بهۀبرای مشاھد(دولتھای مترقی در يکسری از کشورھا بازی کرده است 

، ھنری کسينجر ١٩٧٣ در سال ، سالوادور آلنده،يلیچرنگون کردن رئيس جمھور دولت منتخب دمکراتيک در توجيه س

کسينجر . » ما بايد اقتصاد را نجات دھيم،که ما بايد بين اقتصاد و دمکراسی يکی را انتخاب کنيم زمانی«: اظھار داشت

بيان   ، او راۀرا نجات دھد، می شد گفت ايه داریسرم خواست اقتصاد اگر او می گفت که می. نصف حقيقت را گفته بود

  .ھمه واقعيت تلقی کرد

ه که او ب  و فقر توده نسل ھا قبل از اين، فساد گسترده، ممتاز باالۀطبق. يلی را نابود کردچاين آلنده نبود که اقتصاد 

ت دولت متحد مردمی در مدت اگر بخواھيم تغييرات قابل توجھی را که حاکمي. رياست جمھوری برسد، در امنيت بودند

کوتاه دو سال به ارمغان آورد، عبارت بود از افزايش درآمد ناخالص ملی و افزايش سھم کارمندان و مزدبگيران از آن 

يلی، آلنده يک اصالح چدر . کنند  امالک زندگی میۀ و کراي، سود سھام،حساب سوده نسبت به نخبگان ثروتمند که ب

بايست ماليات  کاالھای مصرفی ثروتمندان سھميه بندی شد و می. طبقاتی انجام دادکوچک ولی واقعی در قدرت 

 مردم فقير از اشتغال ،در ھمين حال. ملی شدند)  م-شرکتھا(برخی از سرمايه گذاريھا و کسب و کارھا. بپردازند

  .فقير بھره مند شدند و نيم ليتر شير روزانه برای ھر کودک ، تعاونيھای کارگری، برنامه ھای سودآموزی،عمومی

 ديدگاھی از روابط عمومی کردند که از انحصار ۀ تعداد کمی ايستگاھھای راديو و تلويزيون شروع به ارائ،عالوهه ب

 با ، دولت متحد مردمی چپ،بدون تھديد دمکراسی. ايدئولوژيک رسانه ھای متعلق به بخش خصوصی خارج شده بود

  . را با خطر مواجه ساخت اقليت ممتاز اليکارشی، دمکراسیۀتوسع

خوردند  چيزی که رھبرانی مثل کسينجر را برانگيخت، اين بود که رفرمھای دمکراتيک اجتماعی آلنده شکست نمی

 ،)CIA(  سيا،بنابراين کسينجر. شد بايست متوقف می روند به سمت برابری اقتصادی سياسی می. شدند بلکه موفق می

زير نام نجات دمکراسی برای . جان دولت متحد مردمی افتادنده نگ و دندان ب و رسانه ھای امريکا با چ،کاخ سفيد

 ،)Augusto Pinochet(  با ايجاد ديکتاتوری فاشيستی تحت رھبری ژنرال آگستو پينوشه، آنھا تخريبش کردند،يلیچ
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 ، ھای مخالف دولت رسانهۀ او ناپديد شدند، ھمۀکه ھزاران نفر را شکنجه و اعدام کرد و ھزاران نفر ديگر در دور

  . و سازمانھای دھقانی سرکوب گرديدند، اتحاديه ھای کارگری،احزاب سياسی

 عملياتش را از سر ، که پس از انتخاب آلنده کارخانه ھايش را بسته بود، جنرال موتور،بالفاصله بعد از کودتای نظامی

خالف ادعای نجات . ست تا سوسيال دمکراسی  نشان داد که چگونه سرمايه داری خيلی بيشتر با فاشيسم ھمراه ا،گرفت

 افزايش شديد ، تاريخی باالرفتن سرسام آور تورم و بدھی ملی- کودتای مورد حمايت سيا آغازگر عصر،اقتصادی

  . و گرسنگی گرديد، فقر،بيکاری

  

  شکار برای خطر سرخ

ای ھنگفت نظامی و مداخالت خصمانه توانند به مردم امريکا بگويند که ھدف واقعی از ھزينه ھ مقامات واشنگتن نمی

در .  و ھمه جنرال ھای ديگر است، جنرال ديناميک، جنرال الکتريک،برای ساختن جھانی امن برای جنرال موتور

اما آسان نيست که عموم مردم را متقاعد ساخت که . شود که امنيت کشور ما در خطر است ما گفته میه عوض ب

بنابراين .  يا قدرت کوچکی مثل گرانادا تھديدی برای بقای ما ھستند، يا نيکاراگوئه،ما پانا،قدرتھای کوچکی مانند کوبا

  .ما گفته شد که چنين کشورھائی ابزار بزرگنمائی جھان شوروی بودنده در مدت جنگ سرد ب

ت که  رئيس جمھور آيزنھاور اظھار داش،دست مردم کوبا نگذشته بود کهه خيلی از سرنگونی ديکتاتوری باتيستا ب

عنوان بخشی ه کوبا ب. را تحمل کند»  کمونيسم بين المللۀتحت سلط« غربی يک رژيمی ۀتواند در نيمکر واشنگتن نمی

» توسعه طلبی شوروی «،برای چندين دھه.  به تصوير کشيده شد، جھانی که دفتر مرکزی آن مسکو بودۀاز يک توطئ

  .است توجيھی درخدمت مداخالت امريکا بوده ،ديو  عنوانه ب

آنھا بخش بزرگ اقتصاد .  شوروی و ديگر دولتھای کمونيستی اروپای شرقی تھديدی برای سرمايه جھانی بودندً،مطمئنا

 ملی افريقای نلسون ۀ از جمله کنگر،عمومی را توسعه دادند و به کشورھا و جنبشھای ضدامپرياليستی سراسر جھان

 ترمزی بر حوزه و سطح مداخالت کاھیی شوروی گاھئابليت ھسته  ق،عالوهه ب. ماندال در افريقای جنوبی کمک کردند

کرد ممکن  بنابراين اگر بلوک شوروی ھنوز وجود داشت، در نقش مخالف پايدار اقدام می. نظامی امريکا تحميل کرد

  . عمل کند١٩٩١با احتياط بيشتری عليه عراق در سال ) پدر(بود که رئيس جمھوربوش 

ما گفته شده بود که چنين ه  چنانچه بارھا و بارھا ب،مريکا واکنشی الزم به تجاوز شوروی بوداگر ماشين نظامی جھانی ا

و پيمان نظامی ورشو و اعالم پايان جنگ سرد، ) USSR( پس چرا بعد از انحالل اتحاد جماھير شوروی،باور کنيم

 ،مدير سيا تأئيد کرد) Robert Gates(ھنوز ماشين نظامی جھانی امريکا وجود دارد؟ ھمانگونه که رابرت گيتس

 ٢٣ ،نيويورک تايمز( » قابل پيش بينی ازبين رفته استۀ جھان در آيندۀ عمدی از آن گوشۀتھديد امريکا به حمل«

   ).١٩٩٢ جنوری

ديک چينی وزير دفاع اعالم کرد که اتحاد . خواھند ما را قانع کنند که ناگھان دشمنان جديدی ظاھر شده اند مقامات می

حال .  ناديده گرفته استً قبالً که او ظاھرا– شوروی تنھا تھديد نبوده؛ جھان پر از ديگر دشمنان خطرناک است جماھير

 حتی بدون ھيچ تحريکی از طرف ،تواند از درون خود کشورھای جھان سوم  شود که مشکالت می ما گفته میه ب

 از ،ھا در رسانه ھای متعلق به شرکتھای بزرگ ماسياستگزاران امريکا و پيروان وظيفه شناس آن. وجود آيده مسکو ب

 و  یئ ھسته ۀ مرد ديوان، کارتلھای قاتل مواد مخدر، متعصبان اسالمی،خطر مرگ ناشی از تروريستھای بين المللی

عنوان ابزار مسکو ه  شمالی و کوبا ديگر بوريای کمونيستی مانند کۀچند دولت باقيماند. دھند ھيتلر جھان سوم ھشدار می

  . شرور در حق خودشانند- نوعی شره شوند، بلکه ب به تصوير کشيده نمی
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 عطيمی بحریما گفته شد که برای محافظت خود از اتحاد جماھير شوروی ما احتياج به نيروی ه در مدت چندين دھه ب

 نياز به  اعالم کرد که ما ھنوز،بحری رئيس عمليات نيروی ،)Trost( دريا ساالر تروست،با نبود شوروی. داريم

 نيروی ،او گفت. جز دفاع ما در برابر شوروی وجود دارده زيرا، چيزھای ديگری ب.  بسيار بزرگی داريمبحرینيروی 

 محصول اصطالحات امپرياليستی برای تمرين ارسال –» پرچم را نشان دھد« بايد به مناطق مشکل دار برود و ،بحری

 ۀاندازه کشتی ھا پرچم را ب. يتھای نافرمان با نمايش قدرت استکشتی ھای جنگی به بنادر خارجی برای ارعاب جمع

 زنند، مرگ و نابودی را از مايل ھا دور به داخل می  آنھائی که از راه دور می،دھند نشان نمی   اسلحه ھای خود- توپھا

ه قايق توپدار يا کشتی  کمتر احتمال دارد ک،امروز. شود گفته می» ديپلوماسی قايق توپدار«به اينگونه نمايش ھا . برند

 و ھليکوپترھای توپدار ، ھاراکت ، بمب افکن ھا، جنگندهی باشد که حامل ھواپيماھابحریجنگی از نيروی ضربت 

  .نباشد

  خودۀاين وظيف. احتياج است» یئدرگيريھای محلی و منطقه « قدرتمند برای بحریتروست اضافه کرد که يک نيروی 

خوب چه   اما ) م-زبان اسپانيائیه ب(- )cui boeno(کوی بوينو؟ . مشکل دار باشدِجھان ِليسو امريکا بود که پۀخواست

گويند که کارشان   نمیًشود؟ مقامات معموال ليسی انجام داده میوسود چه کسی و به حساب چه کسی اين کار په ب ؟کسی

 - رمزۀدھند از کلم ح میآنھا ترجي. برای حفاظت سرمايه داری جھانی از جنبشھای اجتماعی برابری طلب است

 دفاع ۀ آنھا دربار، اينھا شکست بخوردۀکه ھم و وقتی. استفاده کنند» یئدرگيريھای محلی و منطقه «اصطالحاتی مثل 

  .شود کار برده میه  برای توجيه ھر اقدامی بً عبارتی که تقريبا،کنند در خارج صحبت می» منافع ما«از 

  

  چه ھستند؟» منافع ما«

 رھبر ،)Michael Harrington( از زبان مايکل ھارينگتون،در يک کنفرانس در نيويورک شرکت داشتمدر حالی که 

ال ؤدر طول زمان س. کرد، شنيدم  سياست خارجی امريکا صحبت میۀ که در بار،سابق سوسياليستھای دمکرات امريکا

ما المانی ھای «رينگتون پاسخ داد که است؟ ھا» خيلی احمقانه« يکنفر از او پرسيد چرا سياست خارجی امريکا ،کردن

  .»ما اين قدرت را داريم«جھان ھستيم و » ما فضول«و » خوبی ھستيم

 آميز و يتطور قابل توجھی موفقه  ب، برای بيشترين بخشھا،جای احمقانه بودنه  ب، سياست امريکا،من پاسخ دادم که

که منطق ارائه  نظر برسد برای اينه  است احمقانه باين ممکن. بيرحمانه در خدمت منافع نخبگان اقتصادی بوده است

وجود می آورد که سياستگزاران قاطی کرده ه  اين تصور را در ذھن ما ب،شده در حمايت خود، اغلب متقاعد کننده نيست

بران اين معنی نيست که رھه کنند، ب فھمند که آنھا چه می که مردم نمی اما فقط برای اين. اند يا قابل دسترس نيستند

 ۀدر حالی که ھزين. به اين معنی نيست که آنھا احمق ھستند  بگوئيم که آنھا ساختگی اند. امنيت ملی خودشان گيج ھستند

 چه ًمطمئنا.  سرمايه گذاری منطقی و سازگار استً سياست امريکا اساسا، و درد و رنج انسان زياد است پول زندگی

ھمان ه  ب،عنوان دشمن استه عنوان دوست و چه کسی به ه کسی ب چ،کسی حمايت شده و چه کسی مخالف شده است

  .اندازه نمايان است

 از آنجائی که ،کنيم، پرھيز کنيم آن کار را می» ما«کنيم و  اين کار را می» ما«من اضافه کردم که ما بايد از گفتن 

  خاصی از منافع طبقاتی میۀ مجموعۀمنظور واقعی از ما سياستگزارانی در مؤسسات امنيت ملی ھستند که نمايند

رھبران دولت امنيت «گفتن . اشاره کنند» ما« زيادی تحليلگر اين عادت را دارند که به ۀدر غير اينصورت عد. باشند

 که مرتب می کسانی. اين نکته بيش از حد اھميت دارد . اما استفاده از ضمير گمراه کننده است. ميانبر زدن است» ملی

کنند و منافع طبقاتی را ناديده  عنوان عده ای مبتدی در امور بين الملل تحليل میه ال زياد ملتھا را ببه احتم» ما«گويند 
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 مردم وجود دارد در صورتی که ۀکنند که اجماعی از منافع بين رھبران و تود احتمال زياد فرض میه آنھا ب. گيرند می

وليت را از ؤ موضعی که مس،ھستيم» ما«ول سياستھای ؤمس  ماۀھم ماند که اين تصور باقی می.  وجود نداردًمعموال

شود، که نتيجه گيری کنند که ما بايد  دارد و بر ضمير بسياری افراد خوب تداعی می گردن سياستگزاران واقعی برمی

  .دھيم، شرمنده و متأثر باشيم در جھان انجام می» ما«از آن چيزی که 

 از يک ديدگاه طبقاتی يا ديدگاه ھای ديگر طبقاتی تدوين و ، نه فقط جنبه ھای سياست خارجی،تمام سياستھای اقتصادی

 ھيچ. وجود ندارد» اقتصاد«عنوان ه  چيزی ب، سخن گفتنًصرفا. خود اقتصاد يک نھاد بيطرف نيست. فرموله شده است

 ،بينيم، مردمی ھستند که درگير تبادل ارزشھا آنچه که ما می. کسی ھرگز يک اقتصاد را نديده و يا لمس نکرده است

 اين ۀ يک ساختار فرضی تحميل شده بر واقعيات قابل مشاھده و ما نامی کلی به ھم،کارمولد و کار غير مولد ھستند

ه  ب،ما سپس به اختالس ھای خودمان ھمچون اشخاص بدل ساخته. خوانيم می» اقتصاد« که آن را ،دھيم فعاليتھا می

 نه مشکالت ،طور کلیه  مشکالت اقتصادی بۀبنابراين ما دربار .کنيم عنوان نيروھای خود توليد با خودشان برخورد می

. کنيم با يک مجموعه ای خاص روابط اجتماعی و توزيع ظاھری از قدرت طبقاتی صحبت می سرمايه داری اقتصادی

اقتصاد در حال «و » اقتصاد در رکود است «،ھاراتی مانند ھمچون اظ،شود خودی تجسم میه اقتصاد، يک نھاد خود ب

  .»احياء شدن است

عنوان يک ه  امريکا بۀبنابراين، ما دربار. دھيم را جسميت می» ملت«کنيم سپس مفھوم   ما اختالس می،به ھمانصورت

 طبقاتی سياست چنين رويکردی ابعاد. انجام دھيم» عنوان يک ملته ما ب«کنيم و چيزی که  نھاد واحد صحبت می

اين گمراه کننده است که بگوئيم . ال کمکھای خارجی را در نظر بگيريدؤ س،برای مثال. گيرد امريکا را ناديده می

 يک ملت به اينصورت به ملت ديگر آنقدر کمک نمی. کند  به اين يا آن کشور کمک می،عنوان يک کشوره  ب،امريکا

ھمانگونه که شخصی . دھند اليات خود را به نخبگان کشورھای ديگر می م، شھروندان معمولی کشور ما،دقيقتر. کند

انتقال در . دھند کمکھای خارجی زمانيست که مردم فقير يک کشور ثروتمند به مردم ثروتمند کشور فقير پول می: گفت

  .کند سوی باال را نمايندگی میه  توزيع مجدد درآمد ب،سراسر خطوط طبقاتی ھمچنين خطوط ملی

از » ما«اما آسان نيست که معلوم شود که منظور رھبران . کنند در جھان صحبت می» ما« منافع ۀشنويم دربار ما می

 من برای اولين بار آگاه شدم که چگونه اغلب مقامات به ،، در زمان جنگ ويتنام١٩۶٧در سال . چيست» منافع امريکا«

ما بگويند آن منافع ممکن است چه ه بتا  حتی مکثی عنوان راھی برای توجيه سياست خود بدونه ب» منافع امريکا«

 دنبال بعضی تعاريف يا برای ،بولتن وزارت امور خارجه من بيھوده از طريق بيش از چند جلد. دادند باشند، ارجاع می

 مقامی از وزارت ،)William Bundy( ويليام باندیۀوسيله نزديکترين نظر ب. را مطالعه کردم» منافع امريکا«مثال 

. عنوان منافع ضروری امريکا ذکر کرده بوده در فيليپين ب» پايگاه ھای نظامی حياتی ما«امور خارجه بود که از 

ھرچه ( »منافع ما«اصطالح برای دفاع از ه  حضور نظامی در خارج از کشور که ب،افتد ھمانگونه که اغلب اتفاق می

  .شود ارزش ابزاری ارزش نھائی می. يد از آنھا دفاع شودشوند که با  خودشان منافعی می،تأسيس شده اند) که باشند

که برای نخبگان  او ھنگامی. از پايگاه ھای نظامی وجود دارد» مھمتر«باندی در ادامه تأئيد می کند که منافعی 

د برای دھ فيليپين برای امريکا خيلی معنی می«:  گفت،کرد صحبت می)  م-پايتخت فيليپين(امريکائی و فيليپينی در مانيل

 ۀدر خان  تصور کن،گويند  چنانچه فيليپينی ھا اغلب می،اين کشوری است که امريکائی ھا ھميشه… که اين

  . منافع ما در فيليپين حفاظت از مھمان نوازی فيليپينی ھا بود،اگر منظور باندی را بفھمم. »ھستيد خودتان
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 در تالشی ، ١٩٠٢ تا ١٨٩٩يروھای امريکائی از سال ن. کند ادعای باندی از تاريخ امپرياليستی زياد چشم پوشی می

 فيليپينی را کشته و ده ھا ھزار نفر ديگر را زخمی ٢٠٠٠٠٠موفقيت آميز برای درھم شکستن استقالل فيليپينی ھا حدود 

  .يا شکنجه کرده اند

 ۀيپين و صنعت گسترد ازجمله فقر عمومی در فيل،گيرد  امروزی را ناديده میۀباندی ھمچنين بعضی از واقعيات تير

 ۀدرخان  تصور کن «ۀگيرد و معنی تازه ای به ايد نفع سربازان امريکائی مستقر در آنجا انجام میه  که بءفحشا

  .دھد می» ھستيد خودتان

کاربرده شده که ھيچ ربطی به ه طوری اين واژه ب  که ماند برای اين تيره و تار باقی می» منافع ما«حقيقت اين است که 

  .کند و تغيير دولت ھا ھم ھيچ چيزی را روشن نمی.  واقعی ما نداردمنافع

ما يادآوری ه  ب، کشور قول دادۀن ترسيم مسير جديدی را برای آيندبيل کلينت  ١٩٩٢،در طول مبارزات انتخاباتی سال 

 ،ن انتخاب شدل کلينتکه بي ولی زمانی. آيد نظر خوب میه بيانيه ب. داشته باشيم» شجاعت برای تغيير«کرد که ما بايد 

 و مداخله امريکا در خارج   که امريکا بايد يک ابرقدرت جھانی باقی بماند،ھمانند اسالف محافظه کار جمھوريخواه خود

 ،و ھمانند پيشينيان خود. را حمايت کند، حفظ کرد» منافع ما«تواند  که نيروی نظامی می  و اين ھميشه با حس نيت بوده

  .انتقادی از چيستی منافع ما را نداد ھيچ بررسی ۀاو اجاز

عنوان عضوی ه ب.  ھيچ بحث عمومی بر سر موضوع سياست خارجی نکرد،رغم تحوالت چشمگير جھان ن علیکلينت

ی  شرکتھاۀ ھمه تحت سلط، و کميسيون سه جانبه،)Bilderberg( در کنفرانس بيلدربرگ،از شورای روابط خارجی

 ، نه يک کسی که مزاحم باشد، داخلی قدرت بودۀ ايدئولوگ بخشی از حلقً خصان ش کلينت، نخبگان سياستگزار،بزرگ

  .چه رسد به آن که اجازه دھد تغييری صورت پذيرد

  

  تناقصات پايدار

 با دقت در پيشرفت منافع ،عکسه ب. است» خودش ضد و نقيض«انتقاد رايج از سياست خارجی امريکا اينست که اغلب 

 برخورد اعطا شده به کوبا و چين ،ژی متناقصيه تصوير کشيدن اين ارتباط به ظاھر ستراتبرای ب. طبقاتی استوار است

 جنگی نزديک به جنگ برای فلج کردن ۀ تعقيب ھر حيلۀ دولت امريکا در ادام، ١٩٩۴از سال . را درنظر بگيريد

که سعی کنند با ھاوانا تجارت  از جمله تحريم مسافرت و تجارت و تالفی عليه کشورھا يا شرکتھائی ،اقتصاد کوبا بود

ما ه ب. خاطر فشار امريکا لغو شده بسياری از قراردادھائی را که کوبا با شرکتھای کشورھای ديگر بسته بود ب. کنند

  .گيرد دمکراسی و حقوق بشر در کوبا سرچشمه می» بازگرداندن« دشمنی واشنگتن از اشتياق به ،گفته شد که

آنھا اشاره کردند که چين . سياست امريکا نسبت به کوبا و چين توجه داشتند» قص بودن متنا- تضاد«منتقدان سريع به 

برای تجارت »  بيشترۀکشور مورد عالق« با اين توصيف به آن مقام ،موارد متعدی از نقض حقوق بشر را اعمال کرده

 ۀطمينان دادند که تھديد و اجبار نتيجما اه  ب،فراخواندند» دمکراسی آرام« مقامات مردم را به ،با اين حال. اعطا گرديد

ه ژی که بي يک سترات،بر چين تحميل کنيم) political litmus(توانيم يک تورنسل سياسی دھد و ما نمی معکوس می

  .طور قابل توجھی متفاوت از آن بود که عليه کوبا استفاده شد

چين درھای .  وضع موجود جھانی نھفته استاما در پشت ظاھرسياست دو روئی ھمان تعھد به نيروی انباشت سرمايه و

 ازجمله به مناطق سرمايه گذاری جائی ، خصوصی و بازار آزاد باز کرده استۀسرماي» اصالحات«کشور خود را به 

 نيروی کار ارزانقيمت و بزرگ کشور را فوق العاده استعمار ۀتوانند عرض که سرمايه گذاران شرکتھای بزرگ می

خاطر مخالفت تند و ه  چين ب،عالوهه ب. انی در مورد قوانين و مقررات محدود کننده داشته باشندکه نگر کنند بدون اين



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

انقالبيون و حتی نيروھای فاشيستی   ھمان ضد،تيز خود به تمام جنبشھای سياسی در جھان که با شوروی دوست بودند

 ، مجاھدين در افغانستان،يلیچينوشه در از جمله پ:  چين ھمچنين حمايت کرده است،خارج را که امريکا حمايت کرده

 ، در ھر يک از اين موارد،عکسه ب.  خمرھای سرخ در کامبوج،در آنگوال) Savimbi’s UNITA(ساومبی يو نيتا

 تضادی بين سياستھای امريکا نسبت ً واقعا،بنابراين. کنند بود کوبا در کنار نيروھائی که از تحوالت اجتماعی حمايت می

  .خواھند آنھا را توجيه کنند  فقط در منطق مصرانه می-  وجود نداردبه کوبا و چين

 در ،درحالی که.  فاقد چشم انداز طبقاتی ھستند،کنند ھمه نوع کارشناسانی که براساس ظاھر سطحی نتيجه گيری می

دم  از برخی شرکت کنندگان شني،شرکت کردم) San Francisco( شورای امور جھانی در سان فرانسيسکوۀيک جلس

اشاره کردند که در کوبای قبل از . کردند قبل از روزھای انقالب مراجعه می»  کاملۀداير«که به طنز از آمدن کوبا به 

 کمی از کوبائی ھا دالر ًتلھا و مغازه ھا برای خارجيھا اختصاص داده شده بود و تعداد نسبتاو بھترين ھ،انقالب

  .نطور است ھنوز ھما،امروز. داشتند)  م-امريکائی(يانکی

 تصميم ،دولت انقالبی که سخت وابسته به ارز خارجی بود. گرفت اين قضاوت بعضی اختالفات مھم را در نظر نمی

 ، ١٩٩٣تا سال .  گردشگری استفاده کند-  صنعت توريستیۀ و آب و ھوای آفتابی برای توسع گرفت از سواحل زيبا

 از آنجائی ،که مطمئن شويم برای اين. شده بود)  شکر-از قندپس (صنعت توريستی دومين منبع مھم درآمد ارز خارجی 

اما در کوبای قبل از . دادند که کوبائی ھا استطاعت مالی و از آنجائی که دالر نداشتند به گردشگران امکانات رفاھی می

. شد ه می و گانگسترھا به جيب زد، قماربازھا،نرالھاج ، درآمد حاصل از گردشگری توسط شرکتھای بزرگ،انقالب

 سھمی که به دولت می. شود سازند و دولت کوبا تقسيم می تلھا را میوامروز سود بين سرمايه گذاران خارجی که ھ

و امثالھم ھزينه   واردات سوخت، شيرخشک، ماشين آالت، آموزش و پرورش،رود برای پرداخت کلينيکھای بھداشتی

 ، به ھمانگونه که درآمد حاصل از شکر-برند توريستی می مردم سود سرشاری از تجارت ،عبارت ديگره ب. شود می

  . و سنگ مرمر کوبا صحت دارد، عسل، غذاھای دريائی، مشروب رام، توتون،قھوه

 واشنگتن تحريمھا را ، دولتی دست نشانده و باز و خدمتگزار بود،ھمان وضع سابق قبل از انقالبه  بًاگر کوبا دقيقا

 ارزش اضافی را برای توزيع بين عموم مردم درنطر ۀجزء عمد  با ديگر بخش دولتیزمانی که دولت کو. برداشته بود

که اجازه دھد ثروت اضافی توليد شده به جيب چند سرمايه دار خصوصی برود و کارخانه ھا و زمينھا   و زمانی نگيرد

 آنموقع دايره -انجام گرفته ھمانگونه که در کشورھای کمونيستی سابق در شرق اروپا - ثروتمند برگرداندۀرا به طبق

گرمی توسط واشنگتن در آغوش گرفته ه عنوان دولت دست نشانده خدمتگزار خواھد بود و به آنموقع ب. شود کامل می

  . ھمانگونه که ديگر کشورھای سابق کمونيستی شدند،شود می

ورود پناھندگان .  گرفته استاست که موردانتقاد قرار» یضمتناق« يکی ديگر از نکات سياست پناھنده پذيری امريکا

. شوند که پناھندگان ھائيتی برگردانده می طور منظم برای ورود به اين کشور تضمين شده است در صورتیه کوبائی ب

از .  نفر قبول شده اند٧٨٣ تقاضای پناھندگی سياسی کرده اند، تنھا ١٩٩٣ نفر مردم ھائيتی که در سال ٣٠٠٠٠از 

ند که تفاوت در  بعضی افراد به اين نتيجه رسيده ا، ھائيتی ھا سياه پوستۀ ھمً پوستند و تقريباآنجائی که کوبائی ھا سفيد

  .تواند به نژادپرستی منسوب گردد له فقط میأبرخورد به اين مس

 عليه آسيائی ھا و ، تبعيض قومی در سياستھای مھاجرتی امريکا برای اغلب سالھای قرن بيستم،که مطمئن شد برای اين

اما وقتی که . مند به اروپائيان شمالی تعبيه شده بوده  و عالق، کمتری اروپائيان شرقی و جنوبیۀقائی ھا و تا درجافري

پناھنده ھای .  ما بايد فراتر از رنگ پوست را درنظر بگيريم،رفتار با پناھندگان کوبائی و ھائيتی را در نظر بگيريم

 ولی با اين ،ھستند) Caucasian( سفيدپوست - قفقازی، و گواتماال مثل السالوادور،کشورھای راستگری دست نشانده
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پناھندگان از نيکاراگوئه ھمانند التين ھا ھمانند السالوادوری و . توجه آنھا مشکل بزرگی برای دريافت پناھندگی دارند

که آنھا ھم از دولت   اين برای ورود به امريکا بدون مشکل ھستند برایً با اين حال نسبتا،روند شمار میه گواتماالئی ب

 اما ورود آنھا به اين ،پناھندگان ويتنامی آسيائی ھستند. شوند فرار کرده اند در نظر گرفته می» کمونيستی«ساندنيست 

که آنھا ھم از دولت ضد سرمايه داری   برای اين، تضمين شده است١٩٩٣ نفر در سال ٣۵٠٠٠کشور تنھا با تعداد زياد 

  .فرار کرده اند

عنوان موضوعی البته ه  ويزای ورودی مھاجرانی از اتحاد جماھير شوروی و اروپای شرقی ب،ول جنگ سرددر ط

 وزارت امور خارجه برنامه ،حال که کمونيسم با دولتھای محافظه کار بازار آزاد جايگزين شده است. تضمين شده بود

 ، حتی به يھوديان، ھيچ اوکراينی ويزا داده نشدً به تعداد کمی روسی و تقريبا، ١٩٩۴در سال . دارد» تحت بررسی«ای 

  .رسد بيشتر در معرض اذيت و آزار ضد سامی ھستند تا تحت کمونيست بودند نظر میه ب)  م-يھوديان(ھرچند که دومی

. ال استؤ بلکه چھره سياسی دولتھا مورد س، مھاجران نيستۀرسد چھر نظر میه  قطعی بی که تصميم،در موارد فوق

عنوان قربانيان سرکوب سياسی طبقه بندی ه طور اتوماتيک به  پناھندگان کشورھای ضدسرمايه داری ب،لیطور که ب

 در حالی که پناھندگان کشورھای طرفدار سرمايه داری که از نظر سياسی ، ورود دارندۀشوند و به آسانی اجاز می

که اگر آنھا از  برای اين. شوند رو میه ی روب نابود- که اغلب با زندان يا مرگ،شوند شوند برگردانده می سرکوب می

  . طبق تعريف از نظر سياسی نامطلوب ھستند،کنند دولت راستگرای سرمايه داری فرار می

پيشتر بين ھاوانا و    طبق توافق نامه ای که.  سياست پناھندگی نسبت به کوبا دچار عوارض خاصی شد، ١٩٩۴تا سال 

. داد کشور را ترک کنند اگر آنھا ويزای امريکا را داشته باشند ردم اجازه می دولت کوبا به م،واشنگتن بسته شد

داد   ترجيح می، ويزا صادر کند اما در حقيقت چندتائی بيشتر تضمين نکرد٢٠٠٠٠واشنگتن موافقت کرده بود که سالی 

شود  تضمين می   آنھائیۀ ھمپناھندگی. که خروج غيرقانونی را تحريک کند و از ارزش تبليغاتی آن بھره برداری نمايد

يا کشتی يا ھواپيمای ربوده شده فرار )  م-قايق زھوار در رفته  (طور غيرقانونی بر روی صنعت دستی نحيفیه ب  که

جان خود را و گيرند که برای فرار از ظلم و ستم کاسترو زندگی  کرده اند و ھمچون قھرمانانی مورد ستايش قرار می

خواھد  دھد ھرکسی که می کند و اجازه می تی که ھاوانا اعالم کرد که ديگر آن بازی را نمیوق. خطر انداخته انده ب

سياست درھای بسته را )  م-؟!مھاجرت زياد(ر و مد مھاجرتز دولت کلينتن از ترس ج،شور را ترک کند برودک

کند که با کاھش  و کمک میترسند که فرار بيش از حد پناھندگان ناراضی به کاستر حال سياستگزاران می .برگرداند

  . کوبا در قدرت بماندۀتنش در جامع

کوبا برای اجازه ندادن به شھروندان خود برای ترک کشور محکوم شد و حاال دوباره برای اجازه دادن به شھروندان 

ر کردن  آشکار اين بود که تمايل واشنگتن برای بی اعتباض اين تناقۀاما زمين. شود خود برای ترک کشور محکوم می

 ھمانگونه که معاون دستيار وزير امور خارجه مايکل ،ھدف.  بدون قلب بودن بود- دولت کوبا برای ظالم بی عاطفه

  .»است] کوبا[برچيدن دولت  «، اظھار داشت، )١٩٩۴ ،چ مار١٧( کنگره ۀدر کميت) Michael Skol(اسکول

نگاھی فراتر از تاکتيکھای    نياز به،ی درک اينبرا. مالحظات سياسی مقدم بر ھر گرفتاری است که مردم درگيرند

  .ژی مھم داشتيفوری به سترات

  

  اسلحه برای سود

جز کاری بی ارزش و بی اھميت ه کنند که تأسيسات بزرگ نظامی چيزی ب بعضی از منتقدان دولت امريکا را متھم می

 ما بايد به ،دوباره.  استانهجی امريکا احمقگويند سياست خار  ھمان مردمی ھستند که میًآنھا معموال. و بيفايده نيست
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بيفايده و پرھزينه باشد، ولی ممکن ) شھروند عادی و ماليات دھنده(آنھا يادآوری کنيم که ممکن است برای يک طبقه

  .فوق العاده و با ارزش باشد) پيمانکاران شرکتھای بزرگ دفاعی و افسران ارشد نظامی(است برای ديگران

 رھبران ،کردند که اگر اتحاد جماھير شوروی و کشورھای کمونيستی ناپديد شوند ضی ھا استدالل می بع،در طول سالھا

 سياسی را در ۀندرت فرصت آزمون يک فرضيه واقعيت ب. ما بازھم اصرار بر تأسيسات بسيار بزرگ نظامی دارند

 سرنگون شدند، فرضيه ای به آزمون که دولتھای کمونيستی  وقتی،در اين مثال. سازد يک آزمايشگاه تجربی فراھم می

ه  سطح ھزينه ھا ب، نيروی عظيم جھانی امريکا تا حد زيادی دست نخورده باقی مانده، کافیۀاندازه  بًمطمئنا. گذارده شد

  .در اوج خود بود، ھست) حتی پس از تنظيم برای تورم(مراتب باالتر از آنچه که در دوران جنگ سرد 

شکلی از ھزينه .  داخلی استۀ ھزينه ھای نظامی يکی از بزرگترين منابع انباشت سرمايًتفاقا ا،پس چرا؟ قبل از ھر چيز

 دولت در بخش اقتصادی غيرسودآور ۀکه بودج زمانی. گذارد ھای عمومی را که سرمايه داری می پسندد، به نمايش می

شود،  رستانھای عمومی صرف میو بيما) دولتی( يا خانه ھای مقرون به صرفه، راه آھن عمومی،مثل خدمات پستی

 و ، خدمات،توانند کاال که نيازی به افزايش سرمايه گذار خصوصی باشد، چگونه مردم می دھد که بدون اين نشان می

  .کند چنين ھزينه ای با بازار خصوصی رقابت می.  ماليات را توسعه دھندۀشغل ايجاد کنند و پاي

دھد که با بازار غيرنظاميان رقابت  ی از مخارج عمومی را تشکيل می ھا و کشتيھای ھواپيمابر بخشراکت ،عکسه ب

پول ماليات دھندگان تمام خطرات .  ولی فقط بھتر است،قرارداد دفاع مثل ھر قرارداد کسب و کاری است. کند نمی

 توليد ۀخان يک کار، يخچال که بايد نگران فروش يخچالھای خود باشدۀخالف يک توليد کنند. دھد توليدی را پوشش می

 ،عالوهه ب.  با ھزينه ھای اضافی تضمين شده استً و کامال  قراردادش امضاء شدهً اسلحه محصولی دارد که قبالۀکنند

  .پردازد  تحقيق و توسعه را دولت میۀبيشتر ھزين

يا برتری چقدر امنيت نظامی . کند طور بالقوه بی حد و حصر است، باز میه ھزينه ھای دفاعی ميدان تقاضا را که ب

کل صنايع نظامی اسلحه ھائی منسوخ . تواند توسعه داده شود نظامی کافی است؟ ھميشه سالح تازه ای وجود دارد که می

را  در مدت زمان کوتاھی بعد از ايجاد يک سيستم توليد سالحھای چند ميليارد دالری، پيشرفت فن آوری آن. شده دارند

  .و جايگزين داردکند و احتياج به بروز رسانی  منسوخ می

که توليد کنندگان اسلحه  طوریه  ب،گيرند  رقابتی تعلق میۀ بسياری از قراردادھای نظامی بدون مناقص،عالوه بر اين

 اسلحه ای که پيچيده تر ۀ وسوسه به منظور تدارک توسع،از اينرو. فروشند که خواھانش ھستند  به ھمان قيمتی میًتقريبا

. ثرترين يا معقول ترين نيستندؤ مًاين توليدات لزوما.  و در نتيجه سود بيشتر وجود دارد-اردو پر ھزينه تر باشد وجود د

 دست آوردن سالحی که بايد کار کند آنطوریه اما عملکرد ضعيف پاداش خودش را در قالب اعتبارات اضافی برای ب

  .که بايد باشد، دارد

 در بازار غيرنظامی موجود است، ً باالتر از آنچه که معموالۀ پيمانکاران دفاع از نرخ بازده قابل مالحظ،در مجموع

آنچه که . تعجبی ندارد که رھبران شرکتھای بزرگ ھيچ عجله ای برای کاھش ھزينه ھای نظامی ندارند. برند سود می

ليحات، تمام ھزينه ھای تس.  با سود باال و بی حد و حصر است،آنھا دارند ظرفی شبيه به شاخ يا قيف چند ميليارد دالری

 اينھا دو ،پس. کند کنند، تضعيف می  حتی بخش دولتی را که برای سود کار نمی،کند سيستم سرمايه داری را تقويت می

دليل اصلی ھستند که چرا امريکا حتی اگر فاقد بھانه برای يک ابرقدرت مخالف باشد، با پشتکار يک ابرقدرت مسلح 

 ،دوم. عظيم برای حفظ امنيت جھان جھت انباشت سرمايه جھانی احتياج دارد به تأسيس يک ارتش ،اول: ماند باقی می

  . بسيار زياد استۀيک ارتش عظيم خودش منبع مستقيم انباشت سرماي

  ادامه دارد
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  :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 "ورتال پ

 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"ه آقای قضيه طوری نبوده که ما فکر می کرديم، بلک

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

  .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 بگيرندمسؤوليت نوشته ھايشان را به دوش ندارند تا می دانند که به جواب عناصر جبونی که شھامت 

آخور، سايت استخبارات المان دارد، بر مواضع ضد يکی از افرادی که سر در  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 

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 نبلۀ آمال تمام انقياد طلبان يعنی امپرياليزم جنايتگستر امريکاست، به ايشان و ساير مشھروند ق

ً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 . نداستخبارات المان بيرون آمده، با ھويت اصلی شان وارد بحث شو

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

  .باشند

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