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  اميد متين: فرستنده

  پوينده: نويسنده

 ٢٠١١  جون٠٣

  

  "فرياد امپرياليسم"

٧ 
 :به ادامه گذشته

  ١٩۵٣ ــ ۶٣نسبت قيم صادرات به قيم واردات 

  

١٩۵١٩                    ٣۶٣  

   

   ١٢٠                     ١٠٠                                              جرمنی              

   ١٢٢                     ١٠٠                                              امريکا               

   ٩٢                     ١٠٠                                                  کانادا              

   ٨٣                     ١٠٠                                            ارجنتاين              

   

 Source:  Economic  Councils of Canada First Annual ١٩٦٤   )١١٣   ــ١١۴ص ،  (         

Review,       

 با صدور بخشی از کاالھای   و اروپا، گردد که امپرياليسم جھانی، در امريکا رک می د از خالل ھمين تابلو 

 و تراکم فقر آنھا   و امريکای التين را می چاپند مانوفکتوری خويش، بخش ھنگفت مواد خام کشور ھای آسيا، افريقا

   در تراکم سرمايه خويش مجسم می سازند؛  را

  دله را خدشه نزنند می گذارند، تا شعار برابری مبا ليبرال دموکراسیاينک و درست نام اين عمل را دموکراسی و 

  . را که در عمق اين به اصطالح آزادی مبادله وجود دارد، از چشم فاقد بصيرت پوشيده نگھدارندئیو تا برابر
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ای داروين در جھانی که مناسبات توليد اجتماعی سرمايه داری مسلط است، تعجبی ندارد که قانون تنازع البق

که در چنگال بحران است، فقط بزرگتر ھا و ) دين و قرض( در اقتصاد بدھی   Gonickگفته ه حکومت کنند و ب

فتند و سرمايه دار به صف کارگر مزدور بي از صف  چاقتر ھا مجال ادامه حيات را بيابند و رقبای ديگر، يک ــ يک

مالی در استقرار اليگارشی مالی، کوچک ھا را می بلعد و آن  سرمايه یدر نتيجه، مشت قليل سرمايه دار، مگنات ھا

يک نسبت بسيار بسيار قليل ه  مقاله شپيگل در ظل سرمايه شامل لطف می ديد، بۀيک بر پنجم جمعيتی را که نويسند

  .ين می آوردئپا

چطور در صدد مان،  امريکا در ھمان زۀر وزير خارجج، ھنری کسين١٩٧٣  می بينيم که دريک نگاه اجمالی ه ب

 ئی خود را در غرب اروپا، تھديد می کند تا به اصطالح به صلح امريکائیی بر جھان، رقبای اروپائنواختن کوس آقا

)Pax American( گويد که کشور ھای غرب اروپا، رقبای قوی پنجه امريکا را  اين مرد زيرک می.  تن در دھند

 او  .ميان آيده کند، در دوستی ميزانی ب ن می آورد و ايجاب میمياه می سازند که اين امر خود، اصطکاکاتی را ب

 اروپا نقش  نيستند؛" بنفسه يک چيز" و امپرياليسم دول غرب اروپا،  کند که ھردو، امپرياليسم امريکا اظھار می

ز ھمين سبب امپرياليسم امريکا  ا ؟!ی" ارضی کره" نقش  ای بر دوش دارد و اضالع متحده" ه ئیمنطق"

 در نتيجه او ديگر با جسارت مدعی است   ؟! و نقش وسيع تری در تجارت بين المللی و سيستم پولی دارد وليتؤمس

  . بر سيستم سرمايه داری جھانيستئی اين خود افاده صريح آقا .دوش دارده  را ب "جھان آزاد"که امريکا ضمانت 

باشد که " مجمع اتالنتيک"وحدت اروپا بايد تابع "قول او ه شرط اينکه به ر از وحدت اروپا ناخوش نيست، بجکسين

  ". و انسجام می پذيرد از جانب واشنگتن سازمان يافته

ه  و در حال فرصت نيافته، ب زرگ ديگرش در غرب اروپا است،بفکر بلعيدن رقبای چاق و ه زرگتر و چاقتر بباين 

  .فتديب بزرگ ديگرش، جاپان در آسيا بيفکر رق

 اين دول مقتدر سرمايه داری در رقابت به   برابری  و  برادریا درست درک گردد کهعطف توجه الزم است ت

 دريای خون  در نتيجه،؛ خموش نساخته) رقيبان(ود آتش تزاع را بين اين دوستان  ارض موجود، خۀفرمانداری کر

شته باشند تا در امور  دا مستقلی، ھستی ئیخواھند جامعه اروپا اروپائيان خود می. کند را ھم در جرگه دعوت می

 اينکه طور  . در ھمين امور ھمکاری نمايند "به اساس برابری"د و با امريکا جھانی از ھمين موقف برخورد کنن

  کی بر کی برتر است، جنگ بی امانی درمی ۀلأ روی مس  نمی گنجد، معلوم است که دو شاه در يک قلمرو معروف

است که در چنگال بحران سرمايه داری جھانی، الحال ھم حال " ان سومجھ"گيرد، که زيان آن بازھم متوجه ھمان 

  . و ويرانی دارد زار

 از قول ھر کسی که باشد، با   Mayer – Larsen   بدين مطلب توجه الزم است که تحليل  !فرياد دموکراسی

 بتواند از آرامش، رفاه  نظام آدمخوار   و تلخ سرمايه داری جھانی در توافق نيست، که اين واقعيت ھای دردناک

ر، بين جن اکنون می بينيم که از قول کسين ھمي . و آزادی برای بشريت ارمغانی بياورد اجتماعی، برابری، برادری

خاورميانه، در حاليکه بين دزدان در غارت ھر چپاول ) نفت( امريکا، در قابيدن منابع تيل ۀ و اضالع متحد اروپا

 و منجر  انی تبانی وجود دارد، چطور منافع اين دول امپرياليستی باھم در تضاد افتيدهمنابع طبيعی و نيروی کار انس

  .گردد  رقابتی شديدی میۀمبارزه ب

 مانند ايران، عراق، عربستان ئی در مديترانه، کشور ھا دول غرب اروپا می خواستند با ايجاد يک ابر قدرت جديد

حيث ه  و آنھا را ب  و زمبيا را يکجا نموده راکش، ترکيه، سودانسعودی، کويت، لبنان، مصر، ليبيا، الجزاير، م
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 بازار مشترک در اين فکر خود ربع يک ميليارد انسان را با تسھيالت  . يا ھمکار بازار مشترک بسازندءاعضا

   داد، که می توانست ھمچنان شرق قريب  و مواد جديد و انرجی بھم در رابطه قرار می صنعتی و مانوفکتوری خود

 از دول عربی تقاضا می  . و توليدات تروپيک آنرا ھم شامل شود و دفينه ھای معمور شمال افريقا، مواد خام غنی

 اينکه   . حل سارند  تا مسايل بيالنس تأديات اروپا را شد تا بودجه ھای متورم خود را در اروپا سرمايه گذاری کنند

  . ندارد  و شبھه راه رد، شک وجود دا  چه ھدف استثمارگرانه نيت خيردر اين 

وانمود " جھان آزاد"ترديدی وجود ندارد که چنان خيالی يا انديشه ای با منافع امپرياليسم امريکا که خود را آقای 

ر ھم می شنويم که می خواھد در اين مورد با اروپا عمل جديدی نمايد، و در ج و از زبان کسين ، تکر ميکند ساخته

 در ھژمونی امريکا   نمی خواست مذاکرات بين دول ذيدخل وجه مجاھدت کند، زيرا به ھيچخنثی ساختن اين نقشه 

 از جانب ديگر تالش امپرياليسم امريکا وقتی به ثمر می رسيد که دول  . مورد بحث، رخنه وارد نمايدۀدر منطق

 و در  يانه به تماس آمده با کشور ھای مختلف خاورم اما با اينھم فرانسه.  را در روی خط نگھدارد غرب اروپا

  . در قراردادی گنجانيد راھا  تيل اين کشور دمقابل کمک ھای تخنيکی و فروش سالح ھايش، خري

 و پای   مواجه شده کند، کشور ھای اروپای غرب به مشکالت  وقتی بحران انرژی تبارز می١٩٨٠  در سال

ر ج اش، کسينئی و در ھمين حالت ضعف رقبای اروپا . اضالع متحده سست می شود مقاومت شان در برابر

 چيزی که حاال زعامت امپرياليسم امريکا رويش ابرام دارد، اينست که  .کند را پيشنھاد می" منشور جديد اتالنتيک"

 تيل، حضور ۀ با رابطه به کشور ھای توليد کنند در آينده يک ھمبستگی موافقه کنند کهه  تيل بۀ وارد کنندتمام ملل

  . کند، بپذيرندئی و رھنما  اضالع متحده را که امور انرجی بين المللی را نظم دھد يک نماينده

 و اعضای مشمولش  "جھان آزاد " کدموکراتي حق  که گويا " دوستانه"شود که چنين مذاکرات يا مفاھمات  ديده می

دست آمده ه گذارد، در باطن خود جنگ شديد رقابتی را ھم بر سر تقسيم غنايم ب  به نمايش می مردم  را در انظار

  . و آن قرارداد ھای نسبی، برگ ساتر اين جنگ می باشد دارد که اين امر مطلق

گردد، خود موجب  طور روزافزون عملی میه  تيل بۀند توليد کن  ھای مردم کشور ھای فشار آن ستمی که بر گرده

 اين عکس العمل  .لرزه در می آورده گردد که زمين را زير پای خداوندان سرمايه مالی جھانی ب عکس العملی می

 اطاعت از سرمايه وابسته اند، ۀشديد، زمامداران دول اين کشور ھا را ھم به خوف اندر می سازد، زيرا تماما به ربق

  .گردد دانند که با انقالب اجتماعی پرولتاری، گليم سيادت برده وار آنھا ھم جمع می ود میو خ

رئيس ۀ  از خطاب ما می توانيم ھراسی را که از اين رھگذر برای زمامداران دول به اصطالح جھان سوم توليد شده،

 ٢٣  ھور امريکا، فورد، در جمجمھور ونيزويال حس کنيم که در مجمع ملل متحد، پس از گلو صاف کردن رئيس

  : او می گويد .مبر ايراد کرده استسپت

 در مقابل  ن دول منکشفئيمستقيم پاليسی متجاوز قيم پاۀ نتيج) OPEC(تأسيس سازمان کشور ھای صادر کننده تيل 

تۀ ند که گفک د میئييک مفھوم اين حقيقت ھمان مطلبی را تأه  ب .مثابه يک سالح ستم اقتصادی استه مواد خام ما، ب

کند، بال اجتناب   سياسی خود استعمال می ۀ کشوری که توليد را به غاي .شما در ملل متحد بدان اشاره می نمايد

  .کار گيرنده  تا توليدات را برای مقاصد خويش ب دارد کشور ھای ديگر را وا می

ماسی يک زبان ديپلو(ستعمال خواھد کرد  و نه ا  کردهمثابه سالح استعماله  منابع انرجی خود را نه ب ونيزويال... 

 ت از زمين خود را طوری حماي دست آمدهه  آن اين بود تا ثروت بۀ با اين ھم غاي ) ... خاقان سرمايه داری برده

  . جبران کند  تکنولوژی وارده ما را کند، که قيم بتواند مخارج
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 ما  .فروش می رسانده اتيژيک حياتی نادر را بصورت وافر، اين کاالی ستره  يک کشور توليدگر تيل، ب ونيزويال

 اقتصادی که در ساحت معامله  )دول خود مختار فردی يا گروپی( نمی بينيم تا با توتاليتاريزم ديگر راه ديگری را

  شکل نازی ــ فاشيسمه  توتاليتاريزم سياسی، ب قدم گذاشته، مقابله کنيم، تا آن افزاری را جلو گيريم که از رھگذار

  .يديمد

 رو به کاھش است، در  برای ساليان زياد دايم رت مداومصوه اگر خود ونيزويال را در نظر بگيريم، قيم پترول ب

 رو ولی با قيمت ھای دايم. ند از اضالع متحده امريکا ابتياع ک  مانوفکتوری راۀ امتع حاليکه کشور ما مکلفيت دارد

  ) .ضيق می سازد( و سعادت ونيزويال را می بلعد   تکاملصعود، که روز تا روز، بيش از پيش امکاناته ب

 و ستم  قلت، گرسنگی  گويد، سرمايه داری  وقتی می،خطا اندر استه ديده شد که چطور ورنر ــ ماير ــ الرسن، ب

 جناب رئيس جمھور ونيزويال، که بدون شک به رشته ھای ۀ در ھمين توضيح با مالحظ .را از بين می برد  

   و با آقای فورد، رئيس جمھور امريکا تبانی دارد، می توانيم بخوانيم که صاعقه رمايه جھانی وابسته،نامرئی س

  . نيست بالی آسمانی   و مردم ونيزويالف از ستم امپرياليسم امريکا ناشی شده

   "کمونيسم" بر   رقابتیۀ سرمايه داری که ديگر در مقابلش حريفی ندارد، و گويا در مبارز،قول ماير ــ الرسنه ب

کار شود و بدبختی ھا را از ميان ه غالب آمده، خود يگانه عاملی است که می تواند در مقابل مسايل موجود دست ب

 از ھمين سبب او ديگر از انواع فرعی اين نظام اجتماعی که با تراکم سرمايه ، انباشت فقر را ھم دعوت  !بردارد

  ؟! بر مشکالت فايق آيد،ان عمل و تجربهکند، اين انتظار را دارد که در ميد می

است که انگلو     Individualkapitalismusانديويدوآل کاپيتاليسم "حال می بينيم که يکی از اين انواع فرعی 

    که البرت  در تضاد است  Solidarkapitalismus   يا  Sozial   با  و ساکسن ھا از آن جانبداری می کنند

Albert   در توافق است  وی، اين مدل با تکامل اجتماعی ــ سياسیۀگفته  می خواند و ب " راينمدل"  اين نوع را !  

اما .  که کمتر شناخته شده است  Korporativen Kapitalismusگردد  نوع سوم در حال از جانب جاپان ارائه می

 و  دد احزاب، وجود ندارد در اين سيستم محلی برای پلوراليسم، تع ! ديده می شود  و يک در آن سيستم قرن بيست

  . به يک مرد پرقدرت، دست ناظمی از باالست اشتياق

 وجود   نزاع سياسی ــ اقتصادی دھد که بين اين سه نوع سرمايه داری، خوبست که خود اين نويسنده ھم تذکر می

.  کرده اندخود جلبه  را ب  و اقتصاد دانان سرمايه داری جھانی  و ھراس سياستمداران دارد، طوريکه خوف

 در کتابش   ماسوچوست  ( ... ) ۀسسؤ از م  Rester – Thurow امريکا ۀ اقتصاددان ملی اضالع متحد چنانچه

 و به ھمين نھج کس  .کند  تشويش می اظھار"  و امريکا  بين جاپان، اروپا  آينده  به کلبه اقتصادی جنگ کلبه"

  . می خواند "صلح سرد"  را  )مريکا  و ا آسيا، اروپا( ديگری اين جنگ رقابتی سه جھان 

 و در رشد ناموزون سرمايه داری جھانی، تفاوت  وقتی ما به قانونمندی ھای عينی جامعه سرمايه داری غور کنيم

 سرمايه  ھای سطح رشد را در دول مختلف اين نظام اجتماعی در نظر بگيريم، درک می کنيم که انواع تصنيف شده

 و دسته بندی  شود، که تالش گروه ھا  ناشی می ھفته ای در شيوه توليد سرمايه داریداری، خود از آن نيروی ن

جھانی، در بازار ۀ  در عرص  و سود انحصاری  فوق العاده منظور شکار ارزش اضافیه  را ب ھای مختلف سرمايه

  .سازد رقابتی سرمايه داری مجسم می

 که ی آنھاست، با وجود وحدت نسبيۀ و واحد ھم ھدف مشترک و دوام سرمايه داری،  اين سه نوع سرمايه داری بقا

 واقعيات دردناک  .تقبل می شوند که امر مطلق استم را   شديدیۀبين خود دارند، در تقسيم مجدد جھان مبارز
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 و تخريب   دوستانه، در عمل ھر کدام پی منافع خوددھد که در ورای مذاکرات و موافقات ظاھراً  موجود نشان می

  . ابا نمی ورزند یگونه مساعي تاژ حريف يا رقيب ديگر شان، از ھيچيا سبو

                                                                                              ادامه دارد

  


