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  فريد پرواز: فرستنده

  ٢٠١٣ سپتمبر ٢٠

  امپرياليسم عريان
  

ک و ي" ميليتاريسم جديد" يک ۀ را عموماً به مثاب٢٠٠١ سپتمبر ١١ پس از امريکاعمليات جھانی اياالت متحده 

 ،ارزيابی می کنند، در حالی که نه ميليتاريسم و نه امپرياليسم برای اياالت متحده که از ابتدای پيدايش" امپرياليسم جديد"

ر کرده، عريانی ييآن چه که تغ. بوده است، پديده ھای جديدی نيستند) ی و جھانیئی، نيم قاره ئچه قاره (قدرتی توسعه گر 

  .بی ھای آن در سرتاسر اين کره خاکیآن است و نامحدود بودن جاه طل

Max Boot اياالت متحده در " بزرگ ترين خطری که: "می گويد" شورای روابط خارجی"، يکی از صاحب منصبان

از تمامی نيروی مان ) يعنی امپرياليسم(آن است که ما از ترس تنھا يک کلمه "روست ه عراق و سرتاسر جھان با آن روب

با خود دارد، دولت اياالت متحده نيازی نمی بيند که خود را به " امپرياليسم"ه خاطر بار تاريخی که ب... استفاده نمی کنيم 

برای ايفای نقش "وی اضافه می کند که اياالت متحده بايد ". اما قطعاً بايد درعمل ھمان را انجام دھد. اين واژه آلوده کند

که مبادا امپرياليست خوانده شود،  اگر واشنگتن از ترس آن".  کند خود را آمادهیمانيامپرياليستی اش بدون ھيچ گونه پش

ازی ين: ؟امريکاامپرياليسم ". ("پايگاه ھای دائمی در عراق ندارد، بايد بدون ھراس به آن تن دھد"برنامه ای برای ايجاد 

 Jamesاز زبان مشابه ھمين گفته ھا را ). USA Today ،May 06, 2003، "ست که از برچسب خوردن ھراس داشتين

Colemanسياست ۀمبرم ترين وظيف: " بين المللی دانشگاه کاليفرنيا در لس آنجلس می شنويمۀ استاد مطالعات توسع 

بسياری اين اتھام را به اياالت متحده می زنند ...  برای ايجاد نظمی نوين در خاورميانه باشد ئی بايد يافتن راھکارھاامريکا

 اصلی آن ھم کنترل منابع نفتی ۀموجود منطقه، نوعی سياست امپرياليستی است و انگيزراتی در وضع ييکه چنين تغ

اما جدا از اين سياست ھای اعتراضی، امپرياليسم دقيقاً ھمان چيزی است که برای استقرار نظم در . خاورميانه است

اين نقطه نظرات گرچه از ). The Imperial Tense، 2003، "وری ھاتدر دفاع از امپرا" ("خاورميانه به آن نياز داريم

در واقع نارضايتی . کاران صادر شده، اما خط اصلی سياست خارجی اياالت متحده را تشکيل می دھند سوی نومحافظه

 Ivoاز نظر .  وجود نداردامريکاوری تد تالش ھای مربوط به گسترش امپراچندانی در ميان محافل حاکم در مور

Daalder و James Lindsayرمندان ارشد  کاBrooking Institution" وری تبحث اصلی اين نيست که بايد امپرا

 Carr مدير Micheal Ignatieff) ٢٠٠٣ می ١٠نيويورک تايمز " (له بر سر نوع آن استأداشته باشيم يا نه، بلکه مس

Centreاين امپرياليسم جديد : " دولتی جان اف کندی می گويدۀ بخش سياست ھای حقوق بشر دانشگاه ھاروارد در مدرس

وجود می آورد که در آن دولت ھا تنھا در ه در تئوری انسان دوستانه است و در عمل جھانروا، نوعی از اَبَرحاکميت را ب
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ئيان در افغانستان يا بالکان حفظ نظم نوين امپرياليستی در امريکا حضور ئیعلت غا. تئوری استقالل دارند، نه در عمل

  ".آنھا برای حفظ نظام در مقابله با خطر بربريت در آنجا حضور دارند.  حياتی اندامريکامنافع مناطقی است که برای 

ساختار "وليت ؤسيعنی اياالت متحده م" وری باقی مانده اشتامپرا"و آخرين " ميليتاريستی غربآخرين دولت "از آنجا که 

ما تازه از حضور بربريت آگاھی يافته و ... ھده دارد به ع" ی رمامپراتوردر قياس با "را " و برقراری نظم امپرياليستی

 Naval War، "امريکا ھای قدرت امپرياليستی روياروئی". ("به مقابله آن برخاسته ايم و اين تازه آغاز ماجراست

College Review, Spring 2003 ( جرج دبليو .  را نشان می دھندامريکاتمامی اينھا واقعيت ھای قدرت امپرياليستی

 منتشر شد اعالم کرد که از زمان ٢٠٠٢که در پائيز " ستراتژی امنيت ملی اياالت متحده"وش در سرآغاز خطابيه اش به ب

" آزادی، دموکراسی و تجارت آزاد: "يک مدل غيرقابل جانشين برای موفقيت ملی وجود دارد"سقوط اتحاد شوروی تنھا 

ھر جامعه ای که راھنمای اين مدل را نبيند، محکوم به سقوط .  استکه تمامی در سرمايه داری اياالت متحده تجسم يافته

 امريکاتمامی آنچه که پس از اين مقدمه مطرح شد، اعالم آشکار ھدف . است و تھديدی برای امنيت ملی ما تلقی خواھد شد

 عليه امريکاکار اين خطابيه اعالن جنگ آش.  زمين برای آينده ای نامعلوم استۀ ستراتژيک بر تمامی کرۀبرای سلط

ه  کنند يا در آينده توان اين کار را داشته باشند و يا بامريکا ۀ است که بتوانند مستقيماً خطری را متوجه سلطئیکشورھا

ستراتژی جديد . " زمين ايجاد کنندۀ در ھر نقطه ای از کرامريکاطور غيرمستقيم خطری را متوجه دوستان يا متحدان 

که برای آن به عمليات پيش گيری کننده مبادرت می ورزد که تضمين کند که ھيچ کشوری به تأکيد می کند " امنيت ملی

جرج دبليو بوش در .  قد علم کندامريکا ھای نظامی ئیدر مقابل توانا)  دورۀحتی در آيند(خود اجازه ندھد در ھر زمانی 

و به جنگی بی رحمانه عليه " می گرفتحالتی تھاجمی به خود " اظھار داشت که اياالت متحده بايد ٢٠٠۴پريل ا ١٣

  . آنھا را دشمن می دانست، دست می زدامريکا که ئیتمامی آنھا

 به جنگ در افغانستان و عراق دست زد، پايگاه ھای نظامی اش را در سطح جھان امريکا، ٢٠٠١ سپتمبر ١١پس از 

موع ھزينه ھای نظامی تمامی کشورھای  رساند که اکنون با مجئیگسترش داد و سطح ھزينه ھای نظامی اش را به جا

 يکی از روزنامه نگاران نيويورک Greg Easterbrook به عراق امريکادر ستايش از يورش . جھان برابری می کند

...  ھستند که جھان تا به حال به خود ديده ئیقوی ترين نيرو "امريکانوشت که نيروھای نظامی ) ٢٠٠٣ آپريل ٢٧(تايمز 

  ".ی رمامپراتور و نيرومندتر از لژيون ھا در اوج قدرت ١٩۴٠ای آلمان ھيتلری در قوی تر از نيروھ

". اين حرامزاده ھا را بيندازيد بيرون" کرده اند که بگويند ءتنی چند که به انتقاد از اين سياست پرداخته اند تنھا به اين اکتفا

کاری اداره می شود که سياست جديد  ته نومحافظه در دوران حکومت بوش، توسط دارودسامريکااينھا معتقدند که دولت 

 جامعه شناس دانشگاه کاليفرونيا در لس Micheal Mannمثالً . ميليتاريستی و امپرياليستی را بر دولت تحميل کرده است

با برآمدن جرج دبليو بوش در مقام رئيس "می نويسد که " ی نامنسجمامپراتور"آنجلس در انتھای مقاله اش با عنوان 

 راه حل Mannاز نظر ". کاران کاخ سفيد و وزارت دفاع را تسخير کرده است  از جنس نومحافظهئیجمھوری، کودتا

  ".ديميليتاريست ھا را از کار برکنار کن: "بسيار ساده است

ر تاريخ ، ريشه دامريکاميليتاريسم و امپرياليسم . اما ما از تمامی اين مباحث به نتيجه گيری کامالً متفاوتی می رسيم

 اکنون می پذيرند امريکاآنگونه که حتی حاميان امپرياليسم . اقتصادی سرمايه داری آن دارد  و منطق درونی سياسیامريکا

اياالت متحده : "می نويسد" امريکاامپرياليسم " در Boot. ی بوده استامپراتورکه اياالت متحده از آغاز پيدايش ، يک 

در سرتاسر . ی بوده استامپراتوره توماس جفرسون ايالت لوئيزيانا را خريد، يک  يعنی زمانی ک١٨٠٣حداقل از سال 

پس از آن اياالت ".  گسترش يافتامريکا ۀاش می ناميد، در سراسر قار"ی آزادیامپراتور"قرن نوزدھم آنچه که جفرسون 

 که بالفاصله پس امريکا -يپين  و جنگ وحشيانه فل١٨٩٨" امريکا - متحده سرزمين ھای ماوراءبحار را در جنگ اسپانيا 
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پس از جنگ جھانی دوم، .  خود کردۀتسخير و مستعمر") سفيدھا"با توجيه تالش برای اعمال حاکميت (از آن روی داد 

ی غيررسمی اقتصادی امپراتوراياالت متحده و ديگر دولت ھای بزرگ امپرياليستی از مستعمرات خود بيرون آمدند، اما 

جنگ سرد اين واقعيت نواستعماری را تنھا مغشوش کرد، اما . ه دخالت مستقيم نظامی حفظ کردندخود را با تھديد و ن

  .ھرگز نتوانست آنرا پنھان کند

 سيستماتيک ۀ اياالت متحده است و نه محصول صرف سياست ھای دول خاصی است، بلکه نتيجۀی نه ويژامپراتوررشد 

ی از آغاز تولدش در قرون پانزدھم و شانزدھم، سيستمی گسترش يابنده سرمايه دار. کل تاريخ و منطق سرمايه داری است

ھدف سيستم . يعنی سيستمی ھيرارشی که بين سرزمين مادر و اقمار، يا مرکز و پيرامون، تقسيم شده است. بوده است

ه داری مرکز ، ھمچون گذشته، گشودن اقتصاد کشورھای پيرامونی بر سرمايه گذاری کشورھای سرمايیامپرياليستی کنون

 مداوم مواد خام را به قميت ھای پائين تضمين کند و ھم بازگرداندن مازاد اقتصادی از ۀبوده است، تا بدين وسيله ھم عرض

 ارزان تلقی می عالوه بر آن، جھان سوم ھمچون منبعی از نيروی کار. کشورھای پيرامونی به مرکز سيستم جھانی را

اقتصاد کشورھای پيرامونی برای تأمين نيازھای خارجی اياالت متحده . کل می دھد کار جھان را شۀشود که ارتش ذخير

به شرايط وابستگی پايان ) با چند استثناء(اين امر . و ديگر کشورھای مرکزی ساخته می شود و نه نيازھای داخلی آنھا

 .ناپذير و بدھی خارجی عظيم مناطق فقير جھان منجر شده است

ده ھای چندان جديدی نيستند بلکه در انطباق با کل تاريخ يپد" امپرياليسم جديد"و " يتاريسم جديدميل"م که يري پذیاگر م

 در سالھای اخير امريکاچرا امپرياليسم :  اساسی اين خواھد بودألۀاياالت متحده و جھان سرمايه داری قرار دارند، پس مس

کشف کرده اند؟ ھمين چند سال پيش بود که برخی از را  اين چنين عريان شده است که دوست و دشمن انگار تازه آن

در کتابشان تحت " آنتونيو نگری"و " مايکل ھارت"تئوريسين ھای گلوباليزاسيون که اتفاقاً ريشه در چپ ھم داشتند نظير 

تی سر آمده است و جنگ ويتنام آخرين جنگ امپرياليسه مطرح کردند که عصر امپرياليسم ب) ٢٠٠٠" (یامپراتور"عنوان 

ه اين جاب.  اعمال می شودامريکا توسط ١٨٩٠با وجود اين، امپرياليسم تنھا عريان تر از ھر زمان ديگری پس از . بود

 گذشته پس از پايان جنگ ويتنام روی داده، قابل درک ۀرات تاريخی که در طول سه دھيي، تنھا در پرتو بررسی تغئیجا

  .است

که به اعتبار ايدئولوژی جنگ سرد، جنگی آشکارا امپرياليستی (ايان گرفت  پ١٩٧۵زمانی که جنگ ويتنام سرانجام در 

 و اقتصاد امريکااين شکست مصادف شد با کند شدن رشد اقتصادی . اياالت متحده شکست سختی را متحمل شد) بود

 به خارج از لردا ۀروي صدور بی.  ھفتاد که در واقع بازگشت رکود اقتصادی ذاتی اين سيستم بودۀجھانی در اوائل دھ

 شد که در تصميم نيکسون برای ئی اروپادالری منجر به پيدايش بازار عظيم امپراتورھمراه جنگ و رشد ه کشور، ب

و اين افول ھژمونی .  طال را پايان داد، نقش اساسی داشت- دالر که استاندارد ١٩٧١ست اگ از طال در دالر ئیجدا

ه اياالت متحده و ديگر کشورھای صنعتی مھم را پس از آن که کشورھای بحران انرژی ک.  را رقم زدامريکااقتصادی 

 شيرھای نفت خود را به روی غرب بستند، دربر گرفت، ١٩٧٣دنبال حمايت غرب از اسرائيل در جنگ ه خليج فارس ب

  . را در رابطه با وابستگی اش به واردات نفت آشکار کردامريکانقطه ضعف 

 به حمايت از دخالت امريکا که در واقع عدم تمايل مردم -می ناميدند"  ويتنامۀعارض"ا کاران آن ر آنچه که نومحافظه

 اياالت متحده را در اين دوران از پاسخ دادن به بحران ھای جھانی با - نظامی اياالت متحده در کشورھای جھان سوم بود

 متحده کاھش يافت و جدا شدن از سيستم در نتيجه، دخالت اياالت. به حرکت درآوردن ماشين عظيم نظامی اش، بازداشت

آنگوال، موزامبيک، و (، مستعمرات افريقائی پرتقال ١٩٧۴اتيوپی در . امپرياليستی توسط کشورھای پيرامونی شدت يافت

 .١٩٨٠ و زيمباوه در ١٩٧٩، نيکاراگوا و ايران در ١٩٧٩، گرانادا در ١٩٧۴-٧۵در ) گينه بيسائو
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 ايران بود که به سرنگونی شاه ايران که محور و ١٩٧٩ انقالب ٧٠ ۀ در اواخر دھريکاامجدی ترين شکست امپرياليسم 

دنبال بحران انرژی، خاورميانه به محور اصلی ه ب.  منجر شد، بر خليج فارس و نفت آن بودامريکا سلطه نظامی ۀپاي

صادر کرد که بعدھا به دکترين  بيانيه ای ١٩٨٠ جنوریجيمی کارتر در .  در ستراتژی جھانی اش بدل شدامريکاتوجه 

 خليج فارس، حمله به منافع حياتی ۀھر تالش توسط ھر نيروی خارجی برای کسب کنترل منطق: "کارتر معروف شد

و اين بيانيه ".  ممکن از جمله نيروی نظامی با آن برخورد خواھد شدۀ تلقی خواھد شد و با ھر وسيلامريکااياالت متحده 

 رسميت امريکائی بر تمامی کشورھای امريکا ۀ بود که به سلطMonroeطوط دکترين مونرو دقيقاً در ھمان خط و خ

ئی در سرتاسر امريکابرای توجيه اشغال نظامی کشورھای ديگر " اصل قانونی و مشروع"را ھمچون   آنامريکابخشيد و 

ای با ھر وسيله " بر خليج فارس مريکاا نظامی ۀ دکترين کارتر در واقع اين بود که سلطۀنتيج.  به کار گرفتامريکا ۀقار

 در خاورميانه با امريکااين اظھار صريح حضور نظامی .  می گنجدامريکای امپراتوردر چارچوب منافع " که الزم باشد

بزرگ ترين جنگ . آغاز جنگی عليه نيروھای شوروی در افغانستان که توسط سازمان سيا رھبری می شد، ھمراه گرديد

اريخ که در آن اياالت متحده، نيروھای بنيادگرای اسالمی از جمله اسامه بن الدن را در جنگی مقدس يا پنھانی در طول ت

بازتاب مستقيم اين جنگ و جنگ خليج فارس که پس از آن . جھادی عليه نيروھای اشغالگر روسی، سربازگيری کرد

  . منجر شدسپتمبر ١١درگرفت، بود که به حمالت تروريستی 

 تسليحاتی جنگ ۀ ھشتاد، اياالت متحده حمالت تھاجمی خود و مسابقۀ رياست جمھوری ريگان يعنی در دھدر طول دوران

عالوه بر دنبال .  بود٧٠ ۀ برای سرنگونی انقالبات دھئیدنبال يافتن راھکارھاه سرد را گسترش داد و در عين حال ب

می و اقتصادی فراوانی به حکومت صدام حسين کردن جنگ پنھانی عليه نيروھای شوروی در افغانستان، کمک ھای نظا

دخالت نظامی مستقيم خود در خاورميانه را .  ايران و عراق حمايت نمود١٩٨٠- ٨٨در عراق کرد و از صدام در جنگ 

 ئی در پايگاه ھوا١٩٨٣تنھا پس از انفجار ( ھشتاد به دخالت نظامی ناموفقی دست زد ۀافزايش داد، در لبنان در اوايل دھ

 دوست تلقی نمی امريکا که از نظر ئیو به عمليات مخفيانه برای سرنگونی دولت ھا) يروھای خود را بيرون کشيداش، ن

 بزرگی عليه ساندينيست ھا در نيکاراگوئه و عليه نيروھای ۀجنگ ھای مخفيان.  زمين ادامه دادۀشدند، در سرتاسر کر

 کوچک گرانادا را اشغال نظامی کرد ۀ جزير١٩٨٣الت متحده در سال ايا. انقالبی در گواتماال و السالوادور به راه انداخت

ل وعنوان بخشی از مبارزه برای کنتره  رياست جمھوری جرج بوش که پس از ريگان به حکومت رسيد، بۀو در دور

  .ی مرکزی، پاناما را به اشغال درآوردامريکا

 فراھم امريکات اساسی در سياست ھای امپرياليسم رايي بود که راه را برای تغ١٩٨٩اما اين سقوط بلوک شوروی در 

درست ھمانطور که پيروزی در : "نوشت) ٢٠٠٠" (امريکای امپراتور" در Andrew Bacevichھمان گونه که . آورد

) در جنگ سرد (١٩٨٩ تبديل کرد، پيروزی امريکا نفوذ ۀ کارائيب را به منطقۀمنطق) امريکا - در جنگ اسپانيا  (١٨٩٨

 ھيچ حد و مرزی نمی امريکااز آن به بعد است که منافع .  قرار دادامريکا زمين را دربست در اختيار ۀسرتاسر کر

، ) فرو پاشيد١٩٩١به ھمان زودی که خود در تابستان ( جھانی ۀبالفاصله پس از عقب نشينی شوروی از صحن". شناسد

و اين امر درست بالفاصله با جنگ خليج فارس که در .  در خاورميانه تحقق يافتامريکاامکان دخالت نظامی تمام عيار 

  . آغاز شده بود، ھمراه گشت١٩٩١بھار 

 عراق به کويت آگاه بود اما تا پيش از يورش عراق، مخالفت جدی با آن نشان ۀاياالت متحده گرچه از پيش از قصد حمل

). ١٩٩٠ سپتمبر ٢٣ در عراق، نيويورک تايمز بين الملل امريکاه سفير وقت  صدام حسين و جوابيۀنگاه کنيد به بياني(نداد 

بين . وجود آورده  بھترين فرصت و بھانه را برای جنگ تمام عيار در خاورميانه بامريکايورش عراق به کويت برای 

 یمستقيماً ط نفر غيرنظامی ١۵٠٠٠ ھزار نفر از سربازان عراق در جنگ خليج کشته شدند و حداقل ٢٠٠ تا ١٠٠
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). ٢٠٠٣گروه تحقيق اقتصاد سياسی، در مورد يورش عراق ( و انگليس جان خود را از دست دادند امريکابمباران ھای 

 ويتنام را ۀشکر خدا، عارض: " در تفسيری در مورد دستاوردھای بزرگ اين جنگ اظھار داشت١٩٩١بوش در اپريل 

  ".پشت سر گذاشتيم

ھر چند که داليل بسيار .  از اين امتياز خود استفاده کرده و به اشغال عراق دست بزند در آنزمان نخواست کهامريکا

 در امريکاکه يکی از آنھا اين بود که در صورت حمله به عراق، متحدين عرب (متعددی برای اين تصميم وجود داشت 

يکی بود که پس از فروپاشی شوروی ايجاد رات ژئوپولتيي، اما دليل اصلی، تغ)خليج فارس از اين اقدام پشتيبانی نمی کردند

 شوروی و مناطق ژئوپولتيکی ۀبی اطمينانی نسبت به آيند. شده بود و در آن زمان خود اتحاد شوروی در حال تزلزل بود

که تحت کنترل روس ھا قرار داشت آن چنان بود که واشنگتن نمی توانست با فرستادن نيروی نظامی، پی آمدھای اشغال 

 .فروپاشی شوروی تنھا چند ماه بعد بود که اتفاق افتاد. ق را پذيرا باشدمداوم عرا

درگير دخالت ھای نظامی ) عمدتاً در دوران بيل کلينتون دموکرات(، اياالت متحده ٩٠ ۀدر طول سالھای باقی مانده از دھ

 با جنگ در ١٩٩٩در و اين دخالت ھا . بزرگی در شاخ افريقا، خاورميانه، جزاير کارائيب و اروپای شرقی شد

پيش از سرازير شدن نيروھای نظامی کشورھای عضو ) فرمانده اصلی ناتو(که در آن اياالت متحده ) کوزوو(يوگسالوی 

جنگ بالکان که ظاھراً با ھدف توقف .  منطقه پرداخت، گسترش يافتئیناتو، به مدت يازده ھفته به بمباران ھوا

 به منطقه ای بود که امريکا نظر ژئوپولتيکی به معنای گسترش قدرت امپرياليستی آغاز شده بود، اما از" پاکسازی قومی"

  .پيش از آن تحت نفوذ روس ھا قرار داشت

، ھر چه بيشتر به سوی سياست امپرياليسم عريان امريکاگيرندگان سياست  بدينگونه در سالھای پايانی قرن بيستم، تصميم

حتی زمانی که جنبش .  يکه تاز آن بودامريکاپيش می رفتند، در جھانی که ) نو حتی گسترده تر از سال ھای آغازين قر(

 بود، آغاز شد دستگاه دولتی اياالت متحده ١٩٩٩مبر ھورترين آن اعتراضات سياتل در نوعظيم ضد گلوباليزاسيون که مش

يزاسيون نئوليبرالی را با سياستی که گلوبال. با شدت و حدت زيادی به سوی امپرياليسم قرن بيست و يکم پيش می رفت

 ۀنينويس نيويورک تايمز در زم  پوليتزر و مقالهۀ جايزۀ، برند"توماس فريدمن. " گسترش می دادامريکا جھانی ۀحفظ سلط

، کار ئیدستان نامرئی بازار، ھرگز بدون مشت نامر: "، در ھمان زمان چنين اظھار عقيده می کندامريکاسياست خارجی 

 که ئیو مشت نامر.  کسب و کارش رونق نمی گيردF15سازنده " مک دانل داگالس"د بدون يک مک دونال. نمی کنند

، "ستامريکا ئی و نيروی دريائیايمن نگاه می دارد، ارتش، نيروی ھوا" سيليکون ولی"جھان را برای تکنولوژی ھای 

 بسيار کوتاھی خود ۀبوده و در فاصلتنھا تا حدودی نامرئی " مشت نامرئی"اما اين ). ١٩٩٩ مارچ ٢٨نيويورک تايمز، (

  .را به چشم جھانيان مرئی کرد

در بيشتر . واقعيت اين است که انتقال به مرحله امپرياليسم ميليتاريستی آشکار، به تدريج خود را در جھان گسترش داد

مورد پرداخته اند که پس  در پشت پرده به مباحثات زيادی در اين امريکا حاکم و دستگاه امنيت ملی ۀ، طبق٩٠ ۀسالھای دھ

قطعاً ھيچ .  را به عنوان تنھا ابرقدرت در سطح جھان باقی گذاشته بود، چه بايد بکنندامريکااز ناپديد شدن شوروی که 

 - که توسط اياالت متحده رھبری می شود-ی جھانیامپراتورگونه ترديدی در مورد آنچه که بايد اساس منافع اقتصادی 

برداشتن موانع از سر راه :  شاھد مستحکم شدن پايه ھای گلوباليزاسيون نئوليبرال بود٩٠ ۀدھ. تقرار گيرد، وجود نداش

 که مستقيماً قدرت کشورھای سرمايه داری را در مرکز اقتصاد جھانی ئی راھکارھاۀسرمايه در سرتاسر جھان به وسيل

ھمراه ه ت، ورود سازمان تجارت جھانی بيکی از مھم ترين اين تحوال. در مقابل کشورھای پيرامونی افزايش می داد

 انحصاری را به اجبار تحميل می ۀ که قواعد بازی سرمايئیبانک جھانی و صندوق بين المللی پول به عنوان سازمان ھا

از نظر بسياری از کشورھای جھان، يک اقتصاد امپرياليستی با قدرت استثمار بيشتر، چھره کريه خود را . کردند، بود
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رغم نشانه ھای بی ثباتی مالی  علی( که در مرکز اقتصاد جھان قرار داشتند ئیمعھذا، برای قدرت ھا.  بودنشان داده

، گلوباليزاسيون نئوليبرال به موفقيت بسيار عظيمی دست ) آسيا خود را آشکار کرد١٩٩٧- ٩٨جھانی که با بحران مالی 

  .يافته بود

ورد چگونگی پيشبرد اين برتری ادامه می داد و به نحو وسيعی از  به بحث در مامريکابا اين ھمه، محافل حاکم در 

اگر .  تفوق جھانی اش در دنيای جديد يک قطبی شده، استفاده می کردۀنيروھای نظامی اش به عنوان ابزار پيش برند

ر کرده بود، اما نئوليبراليسم در پاسخ به رکود اقتصادی و انتقال ھزينه ھای بحران اقتصادی به کشورھای فقير جھان ظھو

 به عنوان ماشين امريکااثبات مجدد حضور : ، پاسخ کامالً متفاوتی را می طلبيدامريکا زوال ھژمونی اقتصادی ألۀمس

  .غول آسای نظامی سيستم جھانی

راتی که در سيستم ييبالفاصله پس از فروپاشی شوروی، وزارت دفاع در زمان رياست جمھوری جورج بوش در پرتو تغ

 تکميل ١٩٩٢اين گزارش که در مارچ . ورت گرفته بود، به يک تجديد نظر در سياست امنيت ملی اش دست زدجھانی ص

 که در آن Paul Wolfowitzتز يمعروف شد، تحت سرپرستی پل ُولفوو" خطوط کلی برنامه ريزی دفاعی"شد و به 

 امنيت ملی ۀ نشان می داد که ھدف عمداين گزارش. ن خط مشی در وزارت دفاع بود، نوشته شده بودئيول تعؤزمان مس

بحث ھای ). ١٩٩٢ مارچ ٨نيويورک تايمز " (جلوگيری از ظھور ھرگونه رقيب بالقوه در جھان باشد"اياالت متحده بايد 

دنبال تفوق ه  حول اين موضوع که آيا اياالت متحده بايد ب٩٠ ۀ در تمامی سالھای دھامريکا ۀبعدی در درون دستگاه حاکم

اشد يا نه دور نمی زد، بلکه عمدتاً بر اين محور می چرخيد که چگونه به برداشتی چند جانبه و حتی ھمه جانبه جھانی ب

 جورج دبيلو بوش را تشکيل دادند نظير دونالد رامزفيلد و پل ۀبرخی از بازيگران اصلی صحنه ای که بعدھا کابين. برسد

سازمان دھند که با پيش بينی برنده شدن جورج بوش " ديی جدامريکاقرن "تز بر آن بودند که پروژه ای را برای يُولفوو

در انتخابات رياست جمھوری و به درخواست ديک چينی کانديدای معاون رياست جمھوری، گزارشی را از سياست 

ا ند که ستراتژی آشکاردمعروف شد، انتشار دا) ٢٠٠٠ سپتمبر" (امريکابازسازی مسايل دفاعی " که به امريکاخارجی 

 ١١ ۀدنبال واقعه ب.  را مورد تأئيد و تأکيد قرار می داد١٩٩٢" خطوط کلی برنامه ريزی دفاعی"تھاجمی و چندجانبه 

.  تبديل شد٢٠٠٢در سال " ستراتژی امنيت ملی اياالت متحده" در امريکا، اين برداشت به سياست رسمی ٢٠٠١ سپتمبر

در واقع اعالميه ای برای ( جديد در مورد امنيت ملی ۀشار اين اعالميبه صدا درآمدن طبل ھا برای حمله به عراق، با انت

  .ھم زمان بود) آغاز جنگ جديد جھانی

رات عظيم را صرفا به مراکز فرماندھی سياسی و نظامی يين، اين تغاھمانگونه که پيشتر اشاره کرديم، بسياری از منتقد

نسبت می دھند که )  به قدرت رسيدند٢٠٠٠تخابات مخدوش که با ان(کار   نومحافظهۀ توسط يک دارودستامريکادولت 

 ھمراه گرديد، به سياست تھاجمی جھانی و ٢٠٠١ سپتمبر ١١دست آمده از حمالت تروريستی ه وقتی با فرصت ھای ب

  اتحاد شوروی، ھمانگونهۀدنبال عقب نشينی ھمه جانبه ، بامريکای امپراتوراما، گسترش . يک امپرياليسم جديد منجر شد

تحت حکومت . که در مباحث پيش نشان داديم، پيش از آن آغاز شده بود و از ھمان آغاز نيز مورد تأئيد ھر دو حزب بود

و در . بيل کلينتون، اياالت متحده به جنگ در بالکان که قبالً بخشی از قلمرو شوروی در اروپای شرقی بود، دست زده بود

 ،  نفوذ روس ھا بودۀ در آسيای ميانه را که آن نيز بخشی از منطقامريکاامی ھمان زمان، فرآيند استقرار پايگاه ھای نظ

زمانی .  ھر روز توسط ھواپيماھای اياالت متحده بمباران می شد٩٠ ۀعراق نيز در اواخر دھ. در دستورکار خود داشت

 که وی نيز با ھمان  اصرار می کرد٢٠٠۴عنوان نامزد رياست جمھوری دموکرات ھا در انتخابات ه ب" جان کری"که 

 و تنھا اختالف او بر سر آن است که -عزم و ھمان منابع نظامی به جنگ عراق و جنگ با تروريسم ادامه خواھد داد

ن يگری درازمدت از سوی ا یاست قراولچي، تا چه حد به س"سرکالنتری و عرض اندام"است يجای اتخاذ سه  بامريکا
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: ده بودندي برگز٩٠ ۀ کرد که دموکرات ھا در سراسر دھی را تکرار میع او در واقع ھمان موض-کشور، روی آورد

  .امپرياليسم عريان

 پس از امريکااز ديدگاه بلندمدت نقد ماترياليسم تاريخی نسبت به نظام سرمايه داری، در رابطه با مسيری که امپرياليسم 

سرمايه داری بنابه منطق درونی اش، . فروپاشی اتحاد شوروی بايد می پيمود، ھرگز شک و شبھه ای وجود نداشت

تضاد بين خواست ھای اقتصادی فرامليتی اش با اين واقعيت که از نظر . سيستمی از لحاظ جھانی گسترش يابنده است

 يک کشور ۀبا وجود اين، تالش ھای مذبوحان. رقابل حل استيسياسی ريشه در کشور خاصی دارد، برای اين سيستم غ

در شرايط کنونی جھان، زمانی که يک دولت . ی آن استئن تضاد نيز بخشی از اين منطق پايه خاص برای غلبه بر اي

دست آورد ه سرمايه داری، انحصار واقعی وسايل نابودی را در اختيار دارد، اين وسوسه که تالش کند تا تسلط کامل را ب

ھمان گونه . زناپذير استيايد، وسوسه ای گرو خود را به دولتی جھانی که کل اقتصاد جھانی را رھبری می کنند بدل نم

و پيش از روی کار آمدن جورج دبليو ) ٢٠٠١" (سوسياليسم يا بربريت"در " ايستوان مزاروش"که فيلسوف مارکسيست 

صرفنظر از بزرگی يا ( زمين ۀل بخش خاصی از کروآنچه که امروز مورد بحث است نه کنتر: "بوش به درستی نوشت

 را تحمل می کند، بلکه ءضعيت نامساعدی قرار گرفته اما ھمچنان برخی از اعمال مستقل رقباکه در و) کوچکی آن

 با تمامی وسايل و ی باشد، ابرقدرتیکننده، م ل تماميت آن بخش توسط يک ابرقدرت اقتصادی و سياسی رھبریوکنتر

 اين بی نظمی ۀخطرات بی سابق". د قدرت اويدر ) حتی خشن ترين وسايل و در صورت نياز با وسايل نظامی(امکانات 

ی، و به تبع آن، افزايش ئتکثير تکنولوژی ھسته :  عظيم قرار داده استۀجديد جھانی، جھان را در معرض دو فاجع

سمبل اين دو فاجعه نيز، خودداری دستگاه بوش از . ی و نابودی اکوسيستم جھانیئاحتمال درگرفتن يک جنگ ھسته 

به "  کيوتوۀمعاھد"ی و ئبرای محدود کردن گسترش آزمايش ھای ھسته " یئايش ھای ھسته پيمان جامع منع آزم"امضای 

ھمان گونه که . است) global warming( زمين ۀ حرارت سطح کرۀش درجيل افزاوعنوان اولين گام برای کنتر

کون در راه ئيف کن"نوان در مقاله ای تحت ع) در دوران کندی و جانسون (امريکا، وزير دفاع پيشين "رابرت مک نامارا"

اياالت متحده، نه در طول ھفت : " نوشت٢٠٠۵ می و جون سياست خارجی ۀدر نشري) Apocalypse Soon" (است

ما . را صحه نگذاشته است) no first use" (اول دست به اسلحه نبردن"سال وزارت من و نه پس از آن، ھرگز سياست 

 عليه دشمن – با تصميم يک نفر يعنی رئيس جمھورمان –ی ئران از سالح ھسته ھميشه آماده بوده و ھستيم تا پيش از ديگ

ملتی با عظيم ترين نيروی ". ی مان در ھر کجا که اعتقاد داريم به نفع مان است، استفاده کنيمئی يا غيرھسته ئھسته 

ی اش، ملتی با بزرگ ترين  يک جانبه از آن برای بزرگ تر کردن قدرت جھانۀنظامی سنتی و آمادگی کامل برای استفاد

ملتی که . ی و آمادگی برای استفاده از آن در ھر کجا که الزم می داند، کل جھان را به لبه پرتگاه می کشاندئقدرت ھسته 

حدود يک ( زمين منجر می شود، بيشترين سھم را دارد ۀ حرارت سطح کرۀش درجيدر توليد دی اکسيد کربن که به افزا

 ۀشتر درجيش ھرچه بيبه بزرگ ترين مانع بر سر راه جلوگيری از افزا)  جھان توليد می شودچھارم کل آنچه که در

که چنانچه اين روند ادامه پيدا کنند به سقوط کل تمدن بشری ( زمين و ديگر مسايل زيست محيطی ۀحرارت سطح کر

 .تبديل شده است) منجر می شود

 زمين و در زمانی که بحران جھانی روز به ۀت خود را در سرتاسر کردنبال آن است که اقتدار و حاکميه اياالت متحده ب

رکود اقتصادی، افزايش قطبی شدن کشورھای ثروتمند و فقير، تضعيف ھژمونی : روز عميق تر می شود، اعمال کند

 اوج :و نتيجه. ی و عميق تر شدن شکاف ھای اکوسيستمیئ، افزايش خطر استفاده از سالح ھای ھسته امريکااقتصادی 

 اروپا و چين در سطح جھان در حال سر ۀ ديگری نظير اتحاديۀقدرت ھای بالقو. گيری ھرچه بيشتر بی ثباتی جھانی

انقالبات کشورھای جھان سوم . زير سؤال ببرندی و جھانی ئ را در سطح منطقه امريکابرآوردن اند که می توانند قدرت 
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اوز، نيروی جديد و حيات تازه ای کسب چيواری ونزوئال به رھبری ھوگو نه تنھا متوقف نشده اند، بلکه نظير انقالب بول

 .کرده اند

تالش ھای اياالت متحده برای سفت تر کردن چنگال ھای امپرياليستی اش در خاورميانه و نفت آن، بايد بتواند با مقاومت 

اياالت متحده با برق ). ن خارج استچيزی که ظاھراً از توان آ(شديد و ظاھراً غيرقابل توقف مردم عراق کنار بيايد 

ل اين تسليحات، به گسترش وی اش و خودداری از حمايت از قراردادھای بين المللی برای کنترئ ھسته ۀانداختن زرادخان

بازتاب . اند"باشگاه اتمی" شمالی در حال وارد شدن به وريایملت ھای جديد نظير ک. ی کمک می کندئتسليحات ھسته 

ای امپرياليستی در کشورھای جھان سوم، اکنون واقعيتی انکارناپذير است و ھراس از حمالت تروريستی جنگ ھ

نگونه تضادھای تاريخی گسترده و يا. تروريستی بيشتر را در نيويورک، لندن و يا ھر جای ديگری افزايش داده است

 جھانی دارد، که از پيش ۀای کسب سلط برامريکا ۀ ناموزون اقتصاد سرمايه داری جھانی و انگيزۀانبوه، ريشه در توسع

  .خبر از خطرناک ترين دوره در تاريخ امپرياليسم می دھد

معھذا، بسيار مھم .  و سرمايه داری جھانی به پيش می رود، دنيا تنھا به نوعی بربريت جھانی می رسدامريکااينگونه که 

ھنوز ھم بديل ديگری .  بشری اجتناب ناپذير نيستياد داشته باشيم که ھيچ چيزی در طول توسعه و تکامل تاريخه است ب

عنوان کالسيک چنين جامعه ای .  جھانی برای ايجاد جامعه ای انسانی، برابر، دموکراتيک و قابل دوامۀمبارز: وجود دارد

 ۀقش حل اساساً برابر، بايد مرکز توجھئیک جامعه انسانيی ازسرآغاز برای ايجاد  ا چنين مبارزه. است" سوسياليسم"

ضعيف سيستم باشد، و در عين حال، با سازماندھی جنبش مقاومت جھانی عليه اين امپرياليسم عريان به فوری ترين 

  .نيازھای جھانی پاسخ دھد
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