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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Political سياسی

 

  اميد متين: فرستنده

  پوينده: نويسنده

  ٢٠١١ جون ١٠

 

  "فرياد امپرياليسم" 

٨  

   ؟واقعيت ھا چه ميگويند

ر دھه ھای اول و دوم، می بينيم که عقد و با رجوع به حقايق تاريخی ھمين عصر در آغاز قرن بيست، يعنی د

چگونه قماش اصلی سرمايه داری بزرگ جھانی را در انظار مردم جھان، به نمايش " صلح سرد"قرارداد چنين 

ه امپرياليسم ب" لنين در   طور نمونه .سازد دستان اجير شان را به سرافگندگی و خواری مبتال میه  و قلم ب گذاشته

  :نوشت" رحله سرمايه داریمثابه باال ترين م

 ورسای   و رذيالنه تر مراتب وحشيانه تره لمان سلطنتی تحميل شد، و سپس باصلح برست ليتوفسک که از طرف "

، تحميل گرديد، سودمند ترين کمک ھا " آزاد" و انگلستان  که از طرف جمھوری ھای دموکراتيک امريکا، فرانسه

 و ھم خرده بورژوا ھای  رزابنويس ھای مزدور امپرياليسم را رسوا ساخت،را به بشريت نمود؛ بدين معنی که ھم م

 و اصالحات   و امکان صلح را ستوده" ويلسونيسم"  و سوسياليست را که   يا با اصطالح خودشان پاسيفيست مرتجع

  " کردء در شرايط امپرياليسم ثابت می نمودند، افشا را

   ).٣٩٣منتخبات يک جلدی، زبان فارسی، ص ــ (  

   قوله  ھفتاد، پس از جنگ دوم امپرياليستی جھانی بررسی کنيم، بۀاگر مناسبات دول سرمايه داری مقتدر را به دھ

Cy Gonickی و جاپانی ئی بينيم، و در مقابل رقبای اروپا امريکا را در حال سقوط م ۀوری اضالع متحدت ، ما امپرا

 اما بايد  . کنيم بحران عظيم اقتصادی سرمايه داری جھانيست فراموش نمی اينرا. اش را در حالت گسترش قدرت

سان  يکه  و لذا تأثيراتش در دول مختلف جھان، ب نگرفتهيک آن فرا ه روشن بسازيم که اين بحران ھمه دول را ب

  :دھد  سی گونيک توضيح می .نمی باشد
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 و از  جا ايستاده  اين سه قدرت يک .می و قدرت نظا  قدرت اقتصادی، قدرت سياسی  قدرت ملی عبارتند ازۀسه پاي

  .کند  امريکا شروع به افتيدن میۀ سه قدرت در اضالع متحدر اين ھ١٩٧٣ در سال  .پا می افتند

    و  کشته۴۶٠ ٧٣   سال، ٢٣ در ظرف   بيليون دالر ١۴٠شکست امپرياليسم امريکا را در ھند و چين با مصرف 

  .دی ــ سياسی اش می بيند بحران اقتصا  زخمی مترادف با ٣٠٠٠٠٠

ی در تابستان آن، که با انفالسيون وحشی بی نظير در تاريخ، خود ئ و بحران غذا١٩٧٣نرجی در زمستان بحران ا

    از جنگ جرد از يکديگر و بروز نکردند، و نه م شبه کدام اين بليات يک دنبال داشت، ھيچه  سقوط دالر را بۀفاجع

 و پايگاه ھای نظامی در  وریتی امپرائ ذخايرش را در ماجراجو الع متحده اض در حاليکه .چين بودنددر ھندو

  .رت خود را پھن می ساختنددی و جاپانی اش قئ جھان ملغی می ساخت، رقبای اروپااطراف

Cy Gonick دھد، خود  دست میه  ب١٩٧۶ ھفتاد تا سال ھای ۀ با تحليلی که از وضع سرمايه داری جھانی در دھ

 سرمايه داری ۀ و مسايل جامع  او وقتی مشکالت . می بيندکامل بيشتر جامعه انسانی يک مانع ت ر راهسرمايه را د

 وقتی بتوانيم  .کالت غلبه کنيمتوانيم براين مش گيرد که می کند، نتيجه می امريکا را در رابطه به کانادا بررسی می

 و با فعاليت متمرکز روی  ياسی قرار دھيم،از اين عواقب ناگوار فرار کنيم و بحران را موضوع مناقشه س(

 چپ ۀيافت  و برای عملی ساختن اين مأمول، يک نيروی فعال و سازمان . مشخصی را ارائه دھيمۀموضوعات، برنام

که به اين فھم رسيده اند، برای ساختمان جامعه ) در اين کشور(مام آن کسانی را دورھم جمع کند نياز است که بتواند ت

 در   Corporate Imperialisme   در داخل، و  Corporate Capitalisme  ن با کفايت، مانعه خودتا حد توا

   ).٣۴۵ ص ــ   زبان انگليسی،  Inflation  or  Depression. ( سراسر جھان است

ل ھا،  و وسايل توليد در سرمايه داری در دست کارت يد نمی گذارند که توليدئ واقعيت ھا پای اين تحليل مھر تأآيا

 رقبای ضعيفتر  روزبه  روز  ری و کنسرن ھا متمرکز می شوند، و ھمين اتحاديه ھای انحصا سنديکا ھا، تراست ھا

 با حيات ميليارد ھا مردم بازی   و بازھم در دست قليل تر سرمايه داران مالی، خود را در بازار رقابت از بين برده

  راه می اندازند؟ه ب

 و برای بنگاه مرکب ثبات بيشتری را ، عمل ترکيب، موجب تعادل وضع بازار می شوداوالً : " ھلفردينگ می گفت

 تکامل فنی و بالنتيجه  ثالثاً  .شود تن بازرگانی منجر میف ترکيب به از بين ر ثانياً  .در نرخ سود تأمين می نمايد

 موقعيت بنگاه رابعاً . سازدامکان پذير می ) يعنی غير مرکب( را نسبت به بنگاه ھای بسيط  ریتحصيل سود بيشت

وقفه در (آميز، ھنگام انحطاط شديد بازار  رقابت ۀ نسبت به بنگاه بسيط، تحکيم می نمايد و آنرا در مبارز مرکب را

عات عقب می ماند، تقويت  که در آن سرعت تنزل بھای مواد خام، از سرعت تنزل بھای مصنو )کارھا، بحران

    ).مثابه باال ترين مرحله سرمايه داری ه امپرياليسم ب( در اثر  )سرمايه مالی" (ميکند

  :گويد لمان میای ئدان بورژوا ھايمان اقتصاد در ھمين مورد،

 و مصالح مورد لزوم، و در عين زمان بھای نازل محصوالت حاضر  بنگاه ھای بسيط تحت فشار بھای گزاف مواد" 

   .٣٩۶ ھمين اثر، ص ــ  "خورد می شوند

  :شود يم، چنين میئ بيان نمابشرین مطلب را به زبان اگر اي"

 تمام ۀمثابه پايه و ب" حکمفرماست"ی کما فی السابق ئ آنکه توليد کاالحدی رسيده است که، باه تکامل سرمايه داری ب

سانی  و سود ھای عمده عايد ک رود، معھذا اين توليد ديگر بالفعل شيرازه اش از ھم پاشيده شده شمار میه اقتصاد ب
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و شيادی ھا، اجتماعی شدن توليد   و کلک ھا  مبنای اين دوز .ھستند" نابغه" و کلک ھای مالی   در دوز می شود که

." محتکر ھا تمام می شود... فع است، ولی ترقيات عظيم بشری که با کوشش خود به اين اجتماعی شدن رسيده، به ن

   )٣٩٩لنين ، ھمين اثر، ص ــ (

 و حد اقل   کندءليد اجتماعی در لوای نظام سرمايه داری نتواند نيازمندی ھای عام مردم را ارضا توۀزمانی که پروس

 غنا و فقر، گودال  ين ب  تأمين نمايد، و روز تا روز و نياز ھای ديگر معيشتی اش را خوراک، پوشاک، سرپناه

يبا، جز کلمات ميات تھی، چيز ديگری  ورای کلمات ز وسيعی بيافريند، معلوم است که ادعای دموکراسی ليبرال در

  .باشد نمی

 در آن سلطه دارد، سخن از انفالسيون يا انحطاط  ھمين اکنون در سرتا سر جھان که مناسبات توليد سرمايه داری

در تحت تأثير ھمين بحران، روز . دھد است که در اصل بحران اجتماعی مسلط بر نظام سرمايه داری را شھادت می

 مرفه مشتی از محتکرين و   و زندگی ويرانی سير کردهه برو  و زحمتکش،  عادی مردم رنجبرتا روز حيات 

  .گردد  مالی مجلل تر میۀخداوندان سرماي

Cy Gonick ه تواند حدس بزند، انفالسيون ب  تابلو، خواننده می کند که با اين  مثال آنرا در کانادا ارائه می  يک

  .گردد یزيان کدام طبقات اجتماعی منجر م

   

   ١٩  تابلوی

  کی از انفالسيون سود می برد؟

   

  ازدياد فيصدی             ١٩٧٣          ١٩٧١     GNP  مجموع

  )به ميليون دالرمعمول ( 

  ٢٧ ، ۶                   ١١٨   ،٧٠٢                     ٩٣ ، ٣٠٧                   سود کورپوراسيون ھا

   ۶۴ ، ٣                       ١۴ ، ٢٧۵                      ٨ ، ۶٩٢                                          مفاد

   ٣٣، ٣                        ۵ ، ١٨٠                        ٣، ٨١٠                               درآمد کشتزار

  ١۶ ، ١                        ۶ ، ٠٨٣                       ۵ ، ٨۶١            معامالت غير کورپوراسيون

                                                                                     مزد ھا، معاشات و ديگر 

   ٢۴ ، ٩                           ۶۴، ١٠٨                 ۵١ ، ٣۴٢                    درآمدھای اضافی کار 

  )  Inflation  or  Depression   ھمين اثر ٣۵٠ص ــ ( 

   

   . را وسيعتر ساخته است  و فقرا  گودال بين اغنيا١٩٧١  لف، ازدياد روزافزون انفالسيون از سالؤگفته ھمين مه ب

ل مشتی از  فقر، در پھلوی زندگی پرتجم  و آثار و ما امروز ديگر خود شاھديم که اين گودال بازھم وسيعتر شده

 و ستم   اينکه تبعيض نژادی از گريبان نيوفاشيست ھا سربلند کرده .دھد  می  را تکان  ديوار کانادا و  در،مگنات ھا
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کند، خود می رساند که دموکراسی ليبرال در ميدان عمل، چطور ديکتاتوری   می طبقاتی را در يک شکل ديگر افاده

  .گذارد بورژوازی را به نمايش می

 سرمايه داری جھانی در ھر حالتی که قرار داشته باشند، و ھر کار شنيعی ۀر اينجاست که زمامداران خودکامتعجب د

دانند، در پرتو زور نظامی ــ تخنيکی خويش، به زمامداران دول   خود را محق می را که انجام دھند، بازھم

 پای خود را از  م نشان دھند، تا به اصطالح دارند، زھر چش  رابطه ای  ھای نامرئی سرمايه کمزورتر که با رشته

  . دراز نکنند گليم شان

نفع اکثريت اھالی سياه پوست که ه  کشور مستقلی است، ب  در زيمبابوی که ظاھراً   موگابی می خواھد طور نمونهه ب

 تمام  ک سوم ي  نفر ھستند و تقريبا ١٠٠٠٠٠   ميليون نفر می رسد، زمين ھای سفيد پوست ھا را که ١٠ ، ۵  به

اين عمل او که گفتيم نفع اکثريت اھالی مردم را در بر دارد، از طرف دول .  در اختيار دارند، تقسيم کند زمين ھا را

  : موگابی ھم از سر خشم به اين ستمگران می گويد .گيرد مقتدر سرمايه داری، مورد اعتراض قرار می

   و اسکيمو ھا دزديده اند،  aborigines ھای سرخ، بومی ھا ی که زمين را از ھندیئچطور می توانند آن کشورھا"

  ".دھيم  انجام   با زمين ھای خود چه عملی ما بگويند که ماه ت کنند بأجر

 اضالع متحده   و ابر قدرت امپرياليست  در مجموع چگونگی قضيه ھويدا می سازد که دول نيرومند سرمايه داری

 و برحسب   و نھی دھند  عالم را امر آن، امور جاریۀ دارند تا با اشاردست ه طور خاص، چوب فرمانداری را ب

  . را برقرار سازند "نظم نو جھانی" و گويا  فرمان سرمايه، سود انحصاری را تأمين

                                                                                                       ادامه دارد

                                                       


