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مقاله اول

چه اتفاقي دارد مي افتد 
و این چه معنایي می تواند داشته باشد؟ 

برگرفته از نشریه »انقالب« ارگان مرکزي
 حزب کمونیست انقالبي آمریکا شماره 136- 20 ژوئیه 2008
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از روندهاي مهم در  مقاله زیر سنتز بسیار فشرده و در حال تکامل است که برخي 
ساختار،  در  را  آن  تبارزات  از  برخي  و   - امپریالیست ها  میان  روابط  و  جهان  اقتصاد 
آمارهاي  برخي  می کند.  تحلیل  و  تجزیه   - آمریکا  امپریالیسم  وضعیت  و  کارکرد، 

روشنگر و مقایسه ای نیز در خالل آن بافته شده است. 
این یک مقاله پژوهشي در مورد تغییرات در انباشت جهاني سرمایه، تناسب قدرت 
فشارها  نیروي  و  منطقه ای،  و قدرت های  امپریالیست ها  میان  در  جدید در حال ظهور 
بزرگ؛  قدرت های  میان  رقابت های  درباره  است  مقاله ای  است.  رقابتي  تنش های  و 
در نظام جهاني که متکي بر استثمار است. با استفاده از تشبیهي در مورد حرکت های 
پیچیدة الیه های بیروني و پوستة زمین می توان گفت؛ که این مقاله بحثي است در مورد 
حرکت های  از  برخي  مورد  در  جهان:  اقتصاد  در  تکتونیک  سنگ های  تخته  جابجایي 

درازمدت آن و برخي از انفجارهاي غیرمترقبه اش. 
 این تحلیل ادامة مقالة »ذوب مالي و دیوانگي امپریالیسم« )نوشته ریموند لوتا- 
نشریه »انقالب« شماره 127- 20 آوریل 2008( است و به کاربست نظریة باب آواکیان 
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است که این دوران را »دوران گذار مملو از تالطمات عظیم« خوانده است. البته تمرکز 
این مقاله بر اقتصاد جهاني است. 

 
1(  مقدمه:

 نظام جهاني ساکن نیست

 ایاالت متحده نیروي مسلط و کماکان برتر دنیا باقي مانده است؛ اما با فشارهاي اوج 
یافته اقتصادي و ضرورت استراتژیک فزاینده مواجه است. تغییر و تحوالت عمده اي در 
نظام جهاني امپریالیستي در حال وقوع است. اهمیت مرکزي با چرخش هایی است که 
در توزیع قدرت اقتصادي جهاني صورت گرفته و ظهور گروه بندی های جنیني قدرت 
بلوک های  گروه بندی ها،  این  از  منظور  سیاسي.  جغرافیایي  و  اقتصادي  جغرافیایي 
سلطه  کشیدن  چالش  به  در  فزاینده ای  قابلیت  که  کشورهاست  از  متشکل  بالقوه ای 
جهاني ایاالت متحده دارند. در این معادله، چین یک عنصر به شدت دینامیک )پویا( 

است. 
این پدیده ها در عمل متقابل با سایر تضادها و درگیری های دنیا قرار دارد؛ به ویژه 
و  عراق  در  آمریکا  جنگ های  سپتامبر،  یازده  از  بعد  آمریکا  امپریالیسم  نظامي  تهاجم 

افغانستان، مشکالتي که تجربه کرده است، و تهدیدهاي نظامي علیه ایران. 
آمریکا مطرح  امپریالیسم  اهمیت چالش های جدید رقابت جویانه اي که در مقابل 
است از نظر دور خواهد ماند؛ اگر آن ها را با اینکه چقدر در عرصه های نظامي و اقتصادي 
این  اندازه بگیریم. در حال حاضر،  آمریکا می باشند؛  و نهادي »نقطه مقابل هژموني« 
چالش ها به این شکل تجسم نمی یابند. هر چند عناصري از آن را می توان دید؛ اما این ها 

در یک قدرت واحد متمرکز نیستند. 
رویارویي  پي  در  آمریکا  امپریالیسم  بالقوة  حریفان  از  یک  هیچ  کنوني،  گره گاه  در 
مستقیم نظامي با آمریکا، یا مقابله بسیار جدي با آن نیست. اما موجودیت این چالش ها 
از پیش  امپریالیسم آمریکا مجبور است بیش  این است که  )و این حریفان( به معناي 
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مواظب پشت سرش باشد. 
امپریالیسم آمریکا به دنبال آن است که سرکردگي )هژموني( خود را در شرایطي 
مالي  بناي  و  است  فرسایش  و  رفتن  تحلیل  حال  در  اقتصادی اش  توان  که  کند  حفظ 
جهاني که بر مبناي نقش ممتاز دالر بر پا شده بود گرفتار شکنندگي و بی ثباتی فزاینده 
جهاني  نظام  در  پرتحرک  ثبات  عدم  دوره  یک  در  این ها  همه  که  است  این  مهم  است. 
جریان دارد. در این دوره، با بازتر شدن شکاف ها در سرکردگي جهاني ایاالت متحده، 

قطب های جدید قدرت در حال ظهورند. 
فروپاشي بلوک سوسیال امپریالیستي شوروي در 91 - 1989 معرف مهم ترین تغییر 
در مناسبات درون امپریالیستي از زمان خاتمه جنگ جهاني دوم بود. به وجود آمدن یک 
چارچوب جدید و ادغام  شده تر جغرافیایي سیاسي براي انباشت سرمایه، کمک کرد تا 
موج عظیم »جهانی سازی« شتاب یابد. این امر توسط فناوری های نوین تسهیل شد و 
تحت پروژه نئولیبرالیسمي که آمریکا رهبری اش را به عهده داشت قوام پیدا کرد. منظور 
از نئولیبرالیسم، خصوصي کردن دارایی های حکومتي، گشایش بازارها به روي سرمایه 
خارجي، شل کردن مقررات حاکم بر کسب و کار، کاهش هزینه های اجتماعي و محدود 

کردن سیاست های حمایت از کارگران است. 
جهش در زمینه صنعتي کردن کشاورزي جهاني و ادغام ماوراي ملي تولید و حمل و 
نقل مواد خوراکي، فرایند نابودي نظام های سنتي کشاورزي در مناطق روستایي جهان 
سوم را سرعت بخشیده است. این امر، فرایندي از رشد بی سابقه جمعیت شهري در 
طول تاریخ را به دنبال داشته که مرکزش جهان سوم است: منظور حرکت اهالي از مناطق 
کشاورزي به شهرها، و رشد سریع شهرهاي قدیم و جدید است. براي نخستین بار در 
میان،  این  در  می کنند.  زندگي  شهرها  در  دنیا  جمعیت  از  نیمي  از  بیش  بشر،  تاریخ 
یک میلیارد نفر ساکن زاغه هایی موقتي هستند که در درون و گرداگرد شهرهاي جهان 
سوم وجود دارد. این همان چیزي است که »مایک دیویس« نامش را به درستي »سیاره 

زاغه ها« نهاده است. 1

 1- Mike Davis, Planet of Slums (London: Verso, 2006).
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از درون حل تضادها به آن شکل خاص که در فروپاشي شوروي فشرده  به عالوه، 
اسالمي  فراملیتي  و  ارتجاعي  بنیادگرایي  یک  دیگر(  عواملي  با  همراه  البته  )و  شد 
سربلند کرد که کسي انتظارش را نداشت. این جریان کماکان یک نیروي واقعي مادي 

و ایدئولوژیک در دنیا است. 
بیشتر این فرایندها در مقاله »یادداشت هایی در زمینه اقتصاد سیاسي« )منتشره در 
سال 2000( و »اوضاع نوین و چالش های عظیم« )منتشره در سال 2002( مورد تجزیه و 

تحلیل قرار گرفته است. 1
تأثیر  آن ها  از  و  دارند  قرار  زیر  عوامل  با  متقابل  تداخل  در  تحوالت  همین  اینک 

می گیرند:
اقتصادي سریع چین و نمایش قدرت آن در شرق آسیا، آسیاي مرکزي و   • خیز 

سایر مناطق استراتژیک جهان سوم. 
و  مرکزي  اروپاي  در  مرزهایش  شدن  گسترده  و  یو(  )اي  اروپا  اتحادیه  تحکیم   •
برتري  براي  این ها،  دوي  هر  »یورو«.  حول  منسجم  پولي  منطقة  یک  ایجاد  و  شرقي 
»آمریکا دالر« یک چالش محسوب می شوند و چارچوبة یک بدیل حکومتي )هر چند 

جنیني( را در مقابل نظم جهاني آمریکا ارائه می دهند. 
اعتماد  زمان  گذشت  با  و  است  متکي  خام  مواد  بر  که  روس  امپریالیسم  عروج   •
آن  بر  و  می کند  دراز  غربي  اروپاي  تا  را  دستش  روسیه،  است.  شده  بیشتر  نفسش  به 
»ارو-آسیا«  پهنه  در  چین  با  می کند؛  مقابله  آمریکا  حرکت های  با  می گذارد؛  فشار 
وارد همکاری های استراتژیک گوناگون می شود؛ به کشورهایي نظیر ایران و ونزوئال  

فن آوری باال و تسلیحات پیشرفته می دهد. 
برخاسته  عمدتًا  امر  این  سوم.  جهان  در  جدید  منطقه ای  انباشت  مراکز  ظهور   •
هدایت  تحت  که  است  سرمایه داری  تولیدي  روابط  تعمیق  و  گسترش  بر  مبتني  و 
 1- Revolutionary Communist Party, Notes on Political Economy: Our Analysis of
 the 1980s, Issues of Methodology, and the Current World Situation (Chicago: 2000,
 RCP Publications); Bob Avakian, «The New Situation and the Great Challenges,»
 Revolutionary Worker  #1256, October 26, 2004, rwor. org/a/1256/ba-newsituation.
 htm
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»سرمایه داری  یک  از  که  جدیدي  تقسیم کارهای  و  است؛  گرفته  انجام  امپریالیست ها 
به لحاظ  تولیدي  ادغام شده تر نشئت گرفته و شامل تمرکززدایي تجهیزات  شبکه ای« 
 )outsourcing( جغرافیایي، و شکل های مختلف مقاطعه کاری و برون منبعي شدن
است. یک نتیجه مهم این بوده که برخي رژیم های کمپرادور وابسته و تابع، اینک میدان 
مانور بیشتري در اختیار دارند. این به ویژه در ارتباط است با افزایش قیمت های انرژي 

و کاال و گروه بندی های جدید قدرت جغرافیایي اقتصادي )نظیر روسیه چین(. 
• تداوم تالش های امپریالیسم آمریکا براي تضمین سلطة بالمنازع جهانی اش براي 
دهه های آتي، بر شالوده ای از نظامي گري و مالي کردن فزاینده داخل ایاالت متحده. این 
امر باعث رشد انفجاري بخش مالي نسبت به بخش تولیدي و اقتصاد به طور کلي شده 
است. همچنین موجب گسترش گمانه زنی و ابزارهاي مالي انباشت ثروت که بی ثبات 

کننده می باشند، شده است. 
از  و  دارند  قرار  متقابل  تداخل  در  هم،  به  مرتبط  کاماًل  تحول  دو  با  پدیده ها   این 
آن ها تأثیر می گیرند. یکم، ما با رقابت شدت یابنده جهاني بر سر منابع روبرو هستیم. 
منابعي  کنترل  براي کسب  رقابت  و  انرژي،  به  صنعتي عمده  قدرت های  فزاینده  نیاز 
مصرف«  اوج  نقطه  در  »نفت  نظریه  )خواه  است  شدن  محدود  حال  در  آن  عرضه  که 
روند است. دوم، فشار جهاني  این  قوة محرک  یا خیر(  باشد  به لحاظ علمي درست 
بر محیط زیست در حال رسیدن به نقطه عطفي است که بعد از آن جامعة بشري شاید 
دیگر نتواند جلوي لطمات درازمدتي که نصیب آب و هوا و اکوسیستم ها می شود را 
بگیرد، و تأثیرات کوتاه مدت این وضع نیز بیش از پیش وخیم شده است. فشارهاي 
در  جمعیتي  جابجایی های  بر  خوراکي،  مواد  قیمت  و  تولید  بر  دارد  محیطي  زیست 
مانند  مثاًل در کشوري  تأثیر می گذارد.  اجتماعي  ثبات  بر  و  به بالیاي طبیعي،  پاسخ 
سومالي که از تأثیرات به هم آمیخته قحطي و برداشت کم محصول، تجاوز اتیوپي تحت 
حمایت آمریکا، و از فروپاشي نهادها و آشوب شهرها که به بحران در تأمینات و خدمات 

بشردوستانه انجامیده، رنج برده است. 
در  زیادي  متفاوت  در سطوح  و جغرافیایي سیاسي  اقتصادي  تغییرات جغرافیایي 
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این ها گرایش ها و وقایع  اما  تاریخي خاصي در کار است.  حال وقوع است؛ و عوامل 
اتفاقي نیستند. در عمیق ترین الیه، آنچه شالوده تغییرات را تشکیل می دهد خصلت 
و منطق نظام سرمایه داری است: اجبار به گسترش و به حداکثر رساندن سود براي به 
کوتاه  افق های  و  مرج،  و  هرج  پر  و  کور  رشد  رقابت،  در  برتر  موقعیت  آوردن  دست 
به  و  شده  اجتماعي  شدت  به  تولید  آن،  در  که  نظامي  ذاتي  تنش  سرمایه داری.  مدت 
شکل جهاني به هم پیوند خورده و در برگیرنده تالش های متصل و دسته جمعی هزاران 
و میلیون ها کارگر مزدي است. و این در حالي است که ابزار تولید ثروت )همان ثروتي 
که به شکل جمعي تولید شده است( و حتي دانش به شکل خصوصي کنترل می شود 

و توسط یک طبقه قلیل العده سرمایه دار به کار گرفته می شود. 

 2(  برخي نکات بسیار مهم 

 درباره جغرافیاي اقتصادي اقتصاد جهاني

تولید  درصد   50 تخمیني  طور  به  ایاالت متحده  دوم،  جهاني  جنگ  خاتمه   در 
ناخالص ملي دنیا، و حتي درصد بزرگ تری از توانایي صنعتي دنیا را در اختیار داشت. 
این امر بازتاب نتیجه تاریخي مشخص آن جنگ بود: ظهور برتري امپریالیسم آمریکا و 
نابودي بخش اعظم توانایي تولیدي در مراکز امپراتوري ـصنعتي اروپاي غربي و ژاپن. 
با رسیدن سال 1960، سهم آمریکا از تولید ناخالص ملي در دنیا به 30 درصد کاهش 
یافته بود و امروز به حدود 21 درصد رسیده است. سقوط نسبي اقتصادي امپریالیسم 
آمریکا به چند دهه قبل برمی گردد. مقطع 1971  - 1968 به نوعي یک نقطه عطف 
محسوب می شود. آن دوره تاریخي با چالش گري اروپا و کنار گذاشته شدن معیار طال 
- دالر رقم خورد. ظهور ژاپن به مثابه یک رقیب صنعتي مالي و یک صادر کننده عمدة 

سرمایه در دهه 1980 به نوعي یک نقطه عطف دیگر را مشخص کرد. 
متفاوت  بودن،  ناگهاني  و  قدرت  نظر  از  که  هستیم  لرزه اي  زمین  شاهد  امروز  اما 
امپریالیستي. در سال  اقتصاد جهاني  در  قبلي است: سربلند کردن چین  تکان های  از 
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نفر«(  چهار  »گروه  اصطالح  به  دستگیري  و  دون  تسه  مائو  مرگ  )متعاقب   ،1976
سوسیالیسم در چین سرنگون و سرمایه داری در آن کشور احیاء شد. 

عبارت »سربلند کردن چین« هم یک توصیف است و هم تجزیه و تحلیلي را در بر 
دارد. چین یک قدرت امپریالیستي نیست اما یک قدرت جهاني در حال رشد و رقابت 

جوي اقتصادي و جغرافیایي سیاسي در نظام جهاني امپریالیستي محسوب می شود. 
حجم مطلق اقتصاد سریعًا در حال رشد چین، جایگاه مرکزي این کشور در فرایند 
انباشت جهاني )چین هم مقصد سرمایه امپریالیستي است و هم محور تولید صنعتي 
دنیا(، درآمدهاي صادراتي عظیمي که کمک کرده تا بانک مرکزي چین به بزرگ ترین 
دارنده خارجي ذخایر دالر در دنیا تبدیل شود، تأثیر منطقه ای این کشور بر شرق آسیا 
و دامنه حضور جهانی اش )مثاًل در آفریقا و آمریکاي جنوبي(، و باالخره توانایی های 
نظامي سریعًا در حال گسترش چین، همه و همه تأثیرات عمیقي بر مناسبات اقتصادي 
و جغرافیایي سیاسي دنیا می گذارد. و به دالیلي که نیازمند بررسي بیشتر است، به نظر 
می آید رهبري چالش گري شرق آسیا در برابر سلطه آمریکا بر آن منطقه، از دست ژاپن 

خارج شده و به دست چین رسیده است. 
 

الف( جغرافیاي اقتصادي جدید کره ارض
سهم  می سنجد:  را  دنیا  جدید  اقتصادي  جغرافیاي  از  مهم  جنبه  یک  اول   نمودار 
میزان  ناخالص ملي  تولید  دنیا.  ناخالص ملي در سطح  تولید  از  کشورهاي مختلف 
محصوالت کاالیي و خدمات در یک کشور معین را طي یک دوره زماني معین )معمواًل 
طي یک سال( به صورت پولي اندازه گیری می کند. از دیدگاه مارکسیستي، شاخص 
تولید ناخالص ملي، گمراه کننده و ناقص است. زیرا واقعیت استثمار و موضوعات 

مربوط به برابري و نابرابري، هزینه های زیست محیطي تولید و امثالهم را می پوشاند. 
اما این شاخص براي گرفتن درکي از عملکرد اقتصادي، توزیع قدرت اقتصادي در 
سطح دنیا و چگونگي تغییراتش در دوره های مشخص، و اینکه همین مسئله چگونه 

می تواند بر رقابت و برتری جویی تأثیر بگذارد، مفید است. 
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نمودار اول دریچه خوبي را براي مشاهده برخي گرایش های مهم در اقتصاد جهاني 
به روي ما باز می کند. 

محسوب  جهاني  سرمایه داری  نظام  در  اقتصاد  تک  بزرگ ترین  کماکان  آمریکا 
در طلوع  حدودًا  است.  فرسایش شده  این کشور دچار  اقتصادي  برتري  اما  می شود. 
هزاره سوم بود که چین جلو آمد و نگذاشت آلمان به سومین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل 
شود. چین اینک ژاپن را هم پشت سر گذاشته است.   در بین پنج اقتصاد بزرگ دنیا، 
نرخ رشد ساالنه چین با 9 تا 11 درصد طي 20 سال گذشته، رتبه اول را دارا است. هند 
با 8 درصد رشد طي سال های اخیر، در فاصله اندکي قبل از چین قرار گرفته است. این 
در حالي است که نرخ رشد ایاالت متحده و ژاپن و آلمان بین 2 تا 4 درصد بوده است. 

نرخ رشد باال و مداوم چین در طول تاریخ سرمایه داری بی سابقه است. 
سهم چین از تولید صنعتي دنیا از 4 درصد در سال 1995 به 8 درصد در سال 2005 
افزایش یافت. در سال 2006، آلمان با 9،2 درصد باالترین سهم از صادرات صنعتي دنیا 
را در اختیار داشت. بعد از آن، ایاالت متحده با 8،6 و چین با 8،0 درصد قرار داشتند. 1
صدور  جهاني:  اقتصاد  در  قدرت  شاخص های  از  دیگر  یکي  سراغ  به  برویم  حاال 
سرمایه گذاری  دیگر  کشوري  در  کشور  یک  از  بنگاه ها  توسط  که  سرمایه ای  یا  سرمایه، 
سرمایه  صدور  بزرگ  بسیار  و  کلیدي  جزء  یک  بر  دوم  نمودار  توجه  کانون  می شود. 
است؛ یعني سرمایه گذاری مستقیم خارجي. این سرمایه گذاری مستقیم رو به بیرون، در 
واقع سرمایه ای است که بنگاه های یک کشور در تجهیزات تولیدي کشور پذیراي سرمایه 

)نظیر کارخانه ها و معادن( می گذارند. 
حجم  درصد   50 فرانسه،  و  آلمان  ژاپن،  بریتانیا،  ایاالت متحده،  کشور  پنج 
به  ایاالت متحده   ،1960 سال  در  دارند.  اختیار  در  را  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري 
تنهایي تقریبًا نیمي از حجم سرمایه گذاري مستقیم خارجي را در اختیار داشت. اینک 
سهم ایاالت متحده در سرمایه گذاري جهاني حدود 20 درصد است. در فاصله سال های 

 1- U. S. -China Business Council, «U. S. Manufacturing: Dying…Or Still Going
 Strong,» uschin. org; World Trade Organization, International Trade and Tariff Data,
 Statistics Database, stat. wto. org/Home/WSDBHome. aspx?Language=E.
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1960 و 1985، آلمان و ژاپن به طور مداوم سهم خود در سرمایه انباشت شده خارجي 
در سطح دنیا را افزایش دادند. سهم ژاپن تا سال 1990 همچنان در حال افزایش بود اما 
از آن به بعد، به شدت سقوط کرد. این امر ناشي از کاهش سرعت رشد داخلي اقتصاد 

ژاپن و بحران مالي شرق آسیا در سال 1998 بود. 
از حجم کل سرمایه گذاري مستقیم خارجي در  اروپا سهم خود  اتحادیه  کشورهاي 
حال  در  است.  شده  کمتر  آمریکا  سهم  که  است  حالي  در  این  کرده اند.  حفظ  را  دنیا 
حاضر، اتحادیه اروپا بزرگ ترین منبع جریان یابي سرمایه هایی است که به طور مستقیم 
در خارج سرمایه گذاري می شود. همه این ها اهمیت بیشتري پیدا می کند وقتي که از 
زاویه موقعیت اتحادیه اروپا طي چند ساله اخیر به آن نگاه کنیم. در این سال ها، اتحادیه 
در  که  است  ارزي  صاحب  و  شده  تبدیل  ادغام شده تر  و  منسجم تر  بلوک  یک  به  اروپا 
سطح بین المللی با دالر به رقابت برخاسته است. اتحادیه اروپا در زمینه سرمایه گذاري 
در آمریکاي التین، ایاالت متحده را پشت سر گذاشته، به بزرگ ترین سرمایه گذار در آن 
منطقه تبدیل شده است. اما ایاالت متحده کماکان بزرگ ترین تک صادر کننده سرمایه 
آمریکاي  در  سرمایه گذار  کشور  تک  بزرگ ترین  ایاالت متحده  است.  خارجي  مستقیم 
التین محسوب می شود و در این زمینه فاصله زیادي با تک تک کشورهاي دیگر دارد. 
ایاالت متحده توسط پیمان »نفتا« یک شبکه منطقه ای فشرده تر را به هم جوش داده که 
به مثابه سکوي پرشي در سرمایه گذاري و رقابت جویی جهاني نیز ایفاي نقش می کند. 
سایر  و  ایاالت متحده  میان  یافته  کاهش  اقتصادي  فاصله  نشانه  شد  گفته  آنچه  هر 

قدرت های امپریالیستي در سطح بین المللی و موقعیت رقابتي آن هاست. 
به آمار سال 2007 توجه کنید: پایگاه مادر 500 شرکت بزرگ دنیا در آمریکاي شمالي، 
سهم  اخیر،  سال های  طي  بود.  ژاپن  در  شرکت   64 و  اروپا  اتحادیه  در  شرکت   184

ایاالت متحده در این مجموعه سقوط کرده است. 1
در  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاري  شده  انباشت  حجم  از  درصد   15 حدود  اینک 
جهان سوم است. اما جریان یابي سرمایه گذاري مستقیم خارجي در جهان سوم اگر سال 
1- Fortune, «Global 500 2008,» money. cnn. com/magazines/fortune/glob-

 al500/2008/index. html.



به سال در نظر گرفته شود، به نسبت کل سرمایه گذاری های خارجي ساالنه، در حال 
تا 35 درصد کل سرمایه گذاري  افزایش بوده است. یعني طي ده ساله اخیر، بین 25 
خارجي در سطح دنیا. در دوره هایی نیز، جریان یابي سرمایه به کشورهاي جهان سوم 
با بی ثباتی شدید روبرو شده است: مثاًل در حرکات سرمایه امپریالیستي که به بحران 
شرق آسیا در سال های 98 - 1997 انجامید و یا در حرکات سرمایه امپریالیستي براي 

پاسخگویي به همان بحران. 
امپریالیستي، در سایر  بیشتر سرمایه گذاری های مستقیم خارجي توسط کشورهاي 
کشورهاي امپریالیستي انجام می گیرد. این امر به عوامل متعددي ربط دارد: نیروهاي 
دامنه  و  یافته اند  تکامل  بسیار  امپریالیستي،  کشورهاي  در  ملي  بازارهاي  و  تولیدي 
جهان  کشورهاي  از  بسیاري  به  نسبت  را  سرمایه گذاري  فرصت های  از  گسترده تری 
عمده،  و  کالن  سهام  خرید  صورت  به  سرمایه گذاری ها  اغلب  می کنند.  تأمین  سوم 
ترکیب و ادغام، و بازخرید بنگاه های بزرگ است. بین شرکت های بزرگ و قدرت های 
بازارهاي به شدت توسعه یافته ملي و قاره ای  امپریالیستي بر سر جایگاه های قوي در 
امپریالیستي رقابت وجود دارد. در عین حال، برخي از این سرمایه گذاری ها )مثاًل در 
متصل  سوم  جهان  کشورهاي  در  مربوطه  سرمایه گذاری های  به  نفت(،  پاالیشگاه های 

است. 
از طرف دیگر، نسبت فزاینده ای از سرمایه گذاري مستقیم خارجي در بخش صنایع، 
مستقیم  سرمایه گذاري  برگشتي  نرخ های  می شود.  چین  ویژه  به  سوم  جهان  راهي 
باالتر  قابل مالحظه اي  به شکل  خارجي در بخش صنایع جهان سوم، عمومًا و غالبًا، 
از سرمایه گذاري مستقیم خارجي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داری است. سودآوري 
که  است  مقاطعه کاری  شبکه های  وجود  از  متأثر  سوم  جهان  در  سرمایه گذاری ها  کلي 
و  قطعات  و  پوشاک  بخش  در  مثال  براي  می یابد؛  رونق  شدید  استثمار  فوق  پایه  بر 

یدکی هایی که در کارگاه های عرق ریزان تولید می شود. 
یک تک تحول دیگر: در حال حاضر، همان گونه که نمودار اول نشان می دهد، 41 
درصد محصوالت دنیا در کشورهاي تحت سلطه تولید می شود. این رقم در سال 2000 
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از  این عمدتًا یکي  از 30 درصد بود.(  به 36 درصد مارسید )و در سال 1990 کمتر 
هدایت  تحت  انباشت  مراکز  مثابه  به  هند(  دوم  درجه  در  )و  چین  سریع  رشد  نتایج 
به جهان سوم منتقل شده است.  اجناس  تولید  از  بزرگي  امپریالیست ها است. بخش 
محصوالت  ارزش،  لحاظ  به  سوم  جهان  کاالیي  صادرات  درصد   80 حاضر  حال  در 
کارخانه ای است. این یک تغییر عظیم نسبت به دوره های گذشته امپریالیسم محسوب 

می شود. 1
و چین(  هند  روسیه،  »بریک« خوانده می شوند )برزیل،  اصطالحًا  که  4 کشوري 
21 درصد اقتصاد دنیا را تشکیل می دهند. روشن باشد که »بریک« نه یک بلوک ادغام 
این کشورها  از  از دولت ها )یکي  ائتالفي  نه  است،  اروپا  اتحادیه  نظیر  اقتصادي  شده 
و  مالي  جامعه  واقع،  در  می شود(.  محسوب  امپریالیستي  قدرت  یک  روسیه  یعني 
را  باال  و سود  باال  داراي رشد  بازارهایي  تا  را کرد  نام گذاری  این  سرمایه گذاري غرب 

تصویر کند. 
کاماًل  تحلیلي،  لحاظ  به  گروه بندی،  یک  در  کشورها  این  دادن  قرار  این،  باوجود 
این ها »بازارهاي سربلند کرده« اي براي سرمایه گذاری های تولیدي  بی اعتبار نیست. 
اقتصاد  در  فزاینده اي  مهم  نقش  این ها  رشدند.  حال  در  سرعت  به  که  هستند  مالي  و 
مهم  کننده  یا مصرف  هستند  انرژي  مهم  کننده  تولید  یا  این ها  می کنند.  بازي  جهاني 
و  گوناگون  یکدیگر همکاری های  با  و چین(  روسیه  این ها )خاصه  از  بعضي  انرژي. 

مهمي دارند. 
در خاتمه جنگ اول خلیج در سال 1991، از 20 شرکت بزرگ صنعت انرژي، 55 
درصد آمریکایي و 45 درصد اروپایي بودند. اما در سال 2007، بر اساس بررسي بنگاه 
کشورهاي  به  متعلق  انرژي  بزرگ  شرکت   20 از  درصد   35 زاکس«  »گولدمن  مالي 
»بریک« هستند )که بیشتر این شرکت ها تحت مالکیت دولت قرار دارند(؛ حدود 35 
درصد اروپایي هستند؛ و حدود 30 درصد آمریکایي. روسیه و برزیل تولیدکننده عمده 

1- United Nations Conference on Trade and Development, «Manufacturing Trou-
 ble: UNCTAD Report Examines Emerging Tensions in the Trading System,» 2002.
 unctad. org.
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انرژي محسوب می شوند. 1
از سوي دیگر، چین و هند براي تأمین نیازهاي خود در زمینه انرژي به شدت متکي 
به واردات اند. اما شرکت های انرژي چین که توسط دولت کنترل می شوند، دارند به 
بودیم  را در سال 2005 شاهد  واقعیت  این  تبدیل می شوند.  بین المللی  بازیگران مهم 
که شرکت نفت چین »سي. ان. دبل او. سي. « تالش کرد بر بنگاه بزرگ »اونوکال« 
چنگ بیندازد.   پایگاه مادر »اونوکال«، ایاالت متحده است و در آمریکاي شمالي و آسیا 

صاحب ذخایر گسترده نفتي است. 

ب( شکاف بین امپریالیسم و ملل تحت ستم ادامه دارد... 

اما میدان مانور جدیدي براي برخي رژیم های جهان سوم به وجود آمده است

عربستان  ونزوئال،  برزیل،  نظیر  سوم  جهان  در  انرژي  کننده  تولید   کشورهاي 
)به  امپریالیستي  جهاني  بازار  به  ساختاري  وابستگي  از  ایران  و  نیجریه  سعودي، 
جدا  نقل(  و  حمل  و  بازاریابي  پاالیش،  فن آوری،  زمینه  در  خارج  به  اتکا  مفهوم 

نشده اند. این کشورها به شدت در مقابل نوسانات قیمت و امثالهم آسیب پذیرند. 
بر  عمیقي  انحرافي  تأثیرات  کماکان  انرژي(  )و  نفت  هدایت  تحت  توسعه 
بهاي  و  می گذارد  جاي  بر  اجتماعي  ساختار  و  ـروستا  شهر  مناسبات  و  کشاورزي 
انساني عظیمي را طلب می کند. ونزوئالي تحت حاکمیت چاوز حدود 70 درصد 
بر  مبتني  مراتب  که سلسله  است  در حالي  این  وارد می کند؛  را  مواد خوراکي خود 
کماکان  کاراکاس  زاغه های  است.  برقرار  گسترده  شکلي  به  همچنان  ارضي  مالکیت 
از تهیدستان شهري را در خود جاي داده است که بسیاری شان  بخش های فشرده ای 
از اقتصاد غیررسمي دور نگه داشته شده اند.2 »روي دیگر سکه« رونق الکل صنعتي 
1- «New economic tigers Brazil, Russia, India and China overtake U. S. in domi-
 nating global energy industry, new study says,» International Herald Tribune, June
 25, 2007, iht. com.

2- Raymond Lotta, «Hugo Chavez Has an Oil Strategy…But Can This Lead to Lib-
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درو  جریان  در  کشاورزي  کارگران  بین  از  مجروح  هزار  ده ها  و  کشته  صدها  برزیل، 
)شرکت های  می شود.  تهیه  سوخت  محصول،  این  از  که  است  نیشکر  ساقه های 
آمریکایي نظیر »اي. دي. ام. « و »کارگیل«، سرمایه گذاران اصلي در بخش کشاورزي 

انرژي برزیل هستند.(
اقتصادي واقعي در حیطه های نفت  اما براي قشرهاي ممتاز حاکم بومي، قدرت 
آمیختن  هم  به  است.  شده  متمرکز  گیاهي،  مواد  از  سوخت  تولید  و  طبیعي  گاز  و 
جهان  وابسته  رژیم های  برخي  اختیار  در  را  بزرگ تری  مانور  میدان  تحوالت،  برخي 
آمریکا جنگ هایی است که در عراق و  امپریالیسم  قرار داده است. کانون توجه  سوم 
بهاي  ناگهاني  جهش  می برد.  پیش  به  بزرگ تری،  امپراطوري  ایجاد  براي  افغانستان 
گسترش  و  کالن  درآمدهاي  باعث  نیست(  دائمي  وجه  هیچ  به  چه  )گر  خام  مواد 
کردن  سربلند  حال  در  اقتصادي  قدرت  یک  که  واقعیت  این  است.  شده  مالي  نفوذ 
کار،  این  براي  و  دنبال می کند  را  رقابت جویانه جهاني خود  کار  نظیر چین، دستور 
مانند  کشوري  که  است  این  معناي  به  کرده،  انباشت  را  مالحظه اي  قابل  مالي  منابع 
ونزوئال می تواند با روي آوردن به چین براي کسب وام و اعتبار، با برخي فشارهاي 

ایاالت متحده مقابله کند. 
گلوبالیزاسیون(  )جهانی سازی-  تولیدي  ظرفیت  در  مهم  پراکندگي  یک 
نيست«  مسطح  »دنیا  اما  است.  آمده  وجود  به  ارض  کره  متغیر  اقتصادي  جغرافیاي 
شکلي  به  کماکان  تولیدي  پیشرفته  نیروهاي  نیست.  هم  شدن  مسطح  حال  در  و 
در  سرانه  ملي  ناخالص  تولید  است.  شده  متمرکز  ثروتمند  کشورهاي  در  ناموزون 
بین المللی  صندوق  که  است  کشورهایي  برابر  پنج  از  بیش  کماکان  غني  کشورهاي 
مانند  کشورهایي  یعني  می نامد؛  متوسط«  درآمد  صاحب  »کشورهاي  را  آن ها  پول 
از 19  برزیل و مکزیک و ترکیه. تولید ناخالص ملي سرانه در کشورهاي غني بیش 
 1 آفریقا.  برابر کشورهاي کم درآمد است؛ نظیر بیشتر کشورهاي منطقه زیر صحراي 

 eration,» Revolution #94, July 1, 2007, revcom. us/a/094/chavez-en. html

 1- World Bank, «World Development Indicators, 2008. » worldbank. org.
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تفاوت های گسترده در سطوح دستمزد و انقیاد بخش عظیمي از نوع بشر در شرایط 
وحشیانه فوق استثمار، نشانه و تأکیدي است بر تقسیم ملل به ستمگر و ستمدیده. 

صنعتي  باالتر  سطوح  آن،  نتایج  از  یکي  دارد.  متناقضي  تأثیرات  جهانی سازی، 
شدن جهان سوم و درآمدهاي بیشتر براي بخش هایی از طبقات میاني است. اما این 
به معناي برابر سازي کلي نیست. در این مرحله از جهانی سازی امپریالیستي، یکي 
درون کشورهاي جهان  از مهم ترین تأثیرات مشخصه آن افزایش توسعه نابرابر ثروت 
چین،  درآمد  توزیع  است.  بوده  کشورها  این  بين  ثروت  نابرابري  افزایش  و  سوم، 
صدق  نیز  برزیل  و  ایاالت متحده  مورد  در  این  است.  دنیا  نابرابرترین های  شمار  در 

می کند. 
بر  تأثیرگذاري  حال  در  ارض  کره  تغییر  حال  در  اقتصادي  جغرافیاي  عالوه  به 
کشاورزي جهان است. این تأثیر در جهان سوم نابود کننده است و نابرابري را دامن 
میزند. امپریالیسم در حال تبدیل نظام های ملي کشاورزي به اجزاء جهاني شده تولید 
فراملیتي است و زنجیره بازاریابي از نیازهاي بومي جدا می شود. معنایش این است 
براي  نه  می شوند،  تولید  کردن  صادر  براي  بیشتر  چه  هر  خوراکي  محصوالت  که 
خارج  خوراکي  مواد  تولید  دایره  از  کشاورزي  اراضي  اینکه  یا  کشور؛  اهالي  تغذیه 

می شوند. 
این  اغلب  اقتصاد  شالوده  خوراکي  مواد  تولید  تاریخي،  لحاظ  به  که  آنجا  از 
کشورها بوده، کشاورزي به شکل فزاینده ای دارد نقش »بنیادین« خود را در بسیاري 
گرداب  به  خوراکي  مواد  تولید  می دهد.  دست  از  سوم  جهان  ملي  اقتصادهاي  از 
کشاورزي  بهره برداری  هم زمان  و  شده  کشیده  مالي  و  کاالیي  گمانه زنی  بازارهاي 
موجب  می گیرد  انجام  امپریالیست ها  هدایت  تحت  که  گیاهي  سوخت  ـصنعتي 
از  بنشیند. در بسیاري  تولید محصوالت خوراکي  شده کشت سوخت گیاهي جاي 
اندازه ای که براي رفع تقاضا کافي  نقاط جهان سوم، محصوالت خوراکي اساسي به 
امپریالیستي بر  این در حالي است که رقابت جهاني، کنترل  باشد، تولید نمی شود. 
امنیت  جهاني،  قیمت  غریب  و  عجیب  نوسانات  و  کشاورزي،  جدید  فناوری های 
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غذائي را بیش از پیش تضعیف می کند. 
پیش  که  جهاني  خوراکي  مواد  بحران  یک   ،2008 سال  اوایل  در  ترتیب  بدین  و 
وحشتناک  ضایعات  باعث  بود،  نشده  تجربه  مدرن  اقتصاد  تاریخ  در  نظیرش  این  از 
ماجرا  این  و  می شود  التین  آمریکاي  و  آسیا  آفریقا،  از  بزرگي  بخش های  در  انساني 
همچنان ادامه دارد. این نیز جلوهاي از شکاف عمیق بین ملل ستمگر و تحت ستم 

است. 
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مقاله دوم

توسعه سرمایه داری در چین 
و سربلند کردن این کشور در نظام جهاني امپریالیستي
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جهاني  نظام  در  بزرگ  تغييرات  درباره  مقاالت  سلسله  يک  از  دوم  بخش  اين 
اقتصادي  اول، بحثي بود درباره جابجا شدن توازن قدرت  امپرياليستي است. بخش 
امپرياليستي و شکل گيری بلوک های جغرافيايي- بين المللی ميان قدرت های اصلي 

اقتصادي )ژئواکونوميک( جديد کشورها. 
 در بخش اول گفته شد، امکان دست يابی برخي قدرت ها، يا ائتالفي از قدرت ها، به 
ظرفيت جغرافيايي-سياسي )ژئوپلتيک( بزرگ تر و به چالش گرفتن سلطه آمريکا، در 
حال افزايش است. اين چالش گري، در حال حاضر، لزومًا از طريق رويارويي مستقيم 
نيست؛ اما به طور فزاينده ای به طرق استراتژيک است. اين روندها در تداخل متقابل با 

تضادها، برخوردها، و مبارزات ديگر در جهان قرار دارند. 
بزرگ ترين  است.  امپرياليستي  جهاني  اقتصاد  در  اول  مقام  دارنده  هنوز   آمريکا 
اقتصاد جهان است؛ چسب مالي تمام نظام جهاني است؛ و »ضامن« سياسي-نظامي 

يک نظم جهاني است که، حداقل در حاضر، به نفع همه قدرت های بزرگ است. 
 مقام اقتصادي آمريکا در جهان در حال نزول است. اما امپرياليسم آمريکا، نسبت 
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از سال  به رقبا و رقباي در حال شکل گيری، داراي توان نظامي بی همتاست. آمريکا، 
امتياز  اين  با هدف تضمين سلطه بالمنازع جهاني خود براي دهه های آينده،   ،2001
را به کار گرفته و دست به يک تهاجم نظامي جهاني زده که امروز مرکز آن افغانستان و 

عراق است. 
 اما آمريکا در زمينه پيگيري دستور کار جهانی اش، با مشکالت روبه رو شده است. 
نظام مالی اش در گردابي که تندتر می شود، افتاده است. جابه جايی و تغييرات اقتصاد 

جهاني آزادي عمل و مانور او را محدود کرده است. 
 به طور خالصه نظام امپرياليستي در سياليت است. در اين معادله، چين يک عامل 

بسيار متحرک است. 
 خصلت توسعه چين، و مفاهيم عروج چين در نظام جهاني امپرياليستي، موضوع 

اين مقاله است.  

 مقدمه: این یک جامعه سوسیالیستي نیست

 بلکه یک پویش پیچیده توسعه است

این  از همه،  خیلی ها گمان می کنند که چین یک جامعه سوسیالیستي است. پیش 
رهبران چین هستند که نظام خود را سوسیالیستي می خوانند و حزب حاکم بر آن کشور، 
در اسم، کمونیستي است. اما در چین، دیگر، سوسیالیسم وجود ندارد. سوسیالیسم در 
اکتبر 1976 سرنگون شد. دن سیائو پین و سایر نیروهاي درون حزب کمونیست چین 
که رهبران سرمایه داری نوخاسته بودند، کمي بعد از مرگ مائوتسه دون، دست به یک 
کودتاي نظامي زدند. این نیروها سریعًا اقدام به دستگیري هسته رهبري مائوئیستي و 

سرکوب مخالفان انقالبي خود کردند. 
اینک یک طبقه سرمایه دار جدید در چین حاکم است. این طبقه تابع و تحت سلطه 
امپریالیسم است. به واقع، امپریالیسم عمیقًا در جامعه و اقتصاد چین ریشه دوانده است. 
فعالیت های  فراملیتي،  شرکت های  سرمایه گذاری های  طریق  از  را  کار  این  امپریالیسم 
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و  جهاني  بانک  نظیر  امپریالیسم  کنترل  تحت  مؤسسات  نفوذ  تحت  که  جهاني  مالي 
سازمان تجارت جهاني انجام می گیرد، و از مجراي فرهنگ و ایدئولوژي به پیش می برد. 
چین وابسته به امپریالیسم است. این به معني وابستگي به جریان عظیم سرمایه جهت 
بازارهاي صادراتي کشورهاي  به  ورود  به  وابستگي  و  اقتصاد چین،  در  سرمایه گذاری 
این تعیین کننده ترین  آلمان است.  ایاالت متحده و ژاپن و  سرمایه داری پیشرفته نظیر 

عامل در توسعه سرمایه داری چین بوده و هست. 
چین ذخیره گسترده ای از کار را در اختیار دارد که می تواند آن را مورد فوق استثمار 
قرار دهد. این عامل براي چین، »امتیاز در صحنه رقابت« محسوب می شود. دقیقًا بر 
همین مبنا، چین یک عرصه بسیار سودآور براي سرمایه گذاری های امپریالیستي در نظام 
جهاني بوده است. این علت رشد سریع اقتصاد چین است. تداوم این امر، و حرکت 
حاکمان چین براي تحکیم پایه قدرت و ابتکار عمل خود، باعث شده که چین نفوذ و 
توان فزاینده ای کسب کند. این فرایند در چارچوبي جریان دارد که امپریالیسم، به ویژه 

امپریالیسم آمریکا بر چین مسلط است. 
جغرافیایي  منافع  تأمین  و  فضا  ایجاد  پي  در  فزاینده ای  شکل  به  چین  حاکمان 
استثمار  یعني  هستند:  اساسي  بستر  همین  بر  و  چارچوب  همین  در  خود  استراتژیک 
برابر  در  را  چالش هایی  کار،  این  جریان  در  چین  حاکمان  اما  مزدي.  کار  وحشیانه 

چارچوبي که عمدتًا امپریالیسم آمریکا از آن سود می برد، مطرح می کنند. 
در واقع چین می تواند در حال گذار و تبدیل شدن به یک قدرت امپریالیستي باشد. 
اما اینکه باالخره تبدیل به آن بشود یا خیر، فقط نتیجه عملکرد عوامل اقتصادي نخواهد 
بود. و صرفًا در گرو عوامل دروني جامعه چین هم نخواهد بود. بلکه این وابسته است 
به تحوالت مختلف و در هم تنیده اقتصادي و سیاسي و نظامي در سیستم جهاني؛ از 
جمله تحوالت غیرمنتظره ای نظیر بحران ها، جنگ ها، مبارزات طبقاتي در چین و دنیا، 

و انقالبات. 
به طور کلي، توسعه چین و سربلند کردن آن در نظام جهاني امپریالیستي را پویش 
پیچیده ای مرکب از وابستگي و توان در حال رشد شکل می دهد و به نوبه خود بر این 
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نظام تأثیر می گذارد. فرجام این روند، از پیش تعیین شده نیست. اما پیشاپیش، گسل 
عمده و تعیین کننده ای در دنیا محسوب می شود. 

 
1( رشد سریع چین، تحت هدایت سرمایه خارجي قرار دارد 

     و وابسته به صادرات است

نرخ  دنیاست.  بزرگ  اقتصاد  دومین  ایاالت متحده  از  بعد  چین  حاضر،  حال   در 
رشد این کشور در بین همه اقتصادهاي عمده دنیا، سریع ترین محسوب می شود. طي 
دو دهه اخیر، نرخ متوسط رشد تولید ناخالص داخلي )GDP( چین نزدیک به 10 
درصد بوده است. در مقابل، نرخ رشد متوسط ساالنه کشورهاي امپریالیستي بین 2 تا 
4 درصد بوده است. تولید ناخالص داخلي چین، یعني محصوالت کاالیي و خدمات 
)و  محصول  با  چین  این،  باوجود  شد.  برابر  دو   2005 و   1990 فاصله  در  کشور،  این 
درآمد( سرانه ای که بسیار پایین تر از کشورهاي پیشرفته سرمایه داری است، یک کشور 

فقیر باقي مانده است. 
نرخ باال و مداوم رشد و صنعتي شدن چین در دو دهه اخیر، امري استثنایي است 
دارد  یکم(  پایدار،  رشد  این  عالوه  به  باشد.  بی نظیر  سرمایه داری  تاریخ  در  شاید  که 
جهاني  توسعه  مسیر  دارد  دوم(  می انجامد؛  چین  تولیدي  توانایي  عظیم  تقویت  به 
سرمایه داری را عمیقًا تحت تأثیر قرار می دهد؛ سوم( دارد به سربلند کردن سریع چین 

به مثابه یک قدرت اقتصادي جهاني کمک می کند. 
 

الف. چین در اقتصاد جهاني

 چین دارد به مرکز ثقل تولید صنعتي دنیا تبدیل می شود. در سال های اخیر، چین 
در شمار پنج کشور عمده اي بوده که مقصد سرمایه گذاری های خارجي می شوند. چین، 
مقصد عمدة سرمایه گذاری صنعتي دنیاست. چین براي اقتصاد جهاني امپریالیستي، 
یک موتور رشد بوده است. چین مصرف کننده حدود 20 تا 25 درصد محصول جهاني 
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آهن، آلومینیوم و مس محسوب می شود. چین، یک سوم افزایش جهاني تقاضاي نفت 
را باعث شده است. 1

چین عمیقًا در اقتصاد جهاني بافته شده است. چین بعد از ایاالت متحده، بزرگ ترین 
سایر  )و  ایاالت متحده  با  مناطق،  سایر  و  آفریقا  در  چین  دنیاست.  در  دالر  دارنده 
انرژي است. چین  بر سر مواد خام و ذخایر  امپریالیستي(، درگیر رقابت  قدرت های 
دارد به مثابه یک نیروي جغرافیایي اقتصادي در حال رشد و بیش از پیش تهاجمي در 
سطح دنیا ظاهر می شود. امپریالیسم آمریکا نیز به نوبه خود، به طور فزاینده ای، چین را 

به مثابه یک رقیب و حریف دراز مدت، مورد هدف قرار می دهد. 
رشد سریع چین، به طور الینفک، وابسته به جریان های عظیم سرمایه خارجي براي 

سرمایه گذاری است:
 • سرمایه خارجي اکثر دارایی های 21 بخش از 28 بخش اصلي صنعتي چین را 

کنترل می کند. 2 
• از اوایل سال های 2000، شرکت های بزرگ فراملیتي نظیر »جنرال الکتریک« بیش 

از یک سوم تولید صنعتي چین را در اختیار داشته اند. 3 
درصد   60 حدودًا  شده  سرمایه گذاری  آنجا  در  خارجي  سرمایه  که  بنگاه هایی   •

واردات و صادرات چین را در اختیار دارند. 4 
تولیدي  گسترده  مجتمع های  توسعه  باعث  خارجي  سرمایه  توسط   سرمایه گذاری 
جدید در مناطق ساحلي چین شده است. 80 درصد کل سرمایه گذاری های خارجي 

 1- Keith Bradsher, «Labor Costs Soar in China, So Its Neighbors Beckon,» New
 York Times, June 18, 2008; John C. K. Daly, «Feeding the Dragon: China’s Quest
for African Minerals,» China Brief, January 31, 2008, jamestown. org; Energy Infor-
mation Administration, Country Analysis Briefs: China, August 2006, eia. doe. gov

 2-. Wu Qi, China Regulates Foreign Mergers for More Investment, September 11,
2006, china-embassy. org

 3- Wang Zile, Foreign Acquisition in China: Threat or Security, China Security, Vol.
3, No. 2 (Spring 2007), p. 90

4- U. S. -China Business Council, Forecast 2008: Foreign Investment in China, p. 1
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راهي این مناطق می شود. طي 20 سال اخیر، حدود 200 میلیون کارگر روستایي براي 
یافتن کار به مناطق شهري نقل مکان کرده اند. 1 این ارتش کار مهاجر که می تواند مورد 
فوق استثمار قرار بگیرد، در محیط کار با دستمزد اندک و در زمینه مسکن و خدمات با 
تبعیض روبروست. همین ارتش کار مهاجر است که نیازهاي کاري مجتمع های تولیدي 

را تأمین می کند. 
سرمایه خارجي در چین به میزان زیادي در محصوالت کارخانه ای کم هزینه و کم 
ارزش نظیر پوشاک سرمایه گذاری می شود. چین تولید کننده محصوالت الکترونیکي 
و فن آوری اطالعات نیز هست. در حال حاضر، چین بزرگ ترین صادر کننده کامپیوتر، 
وسایل الکترونیکي مربوط به کامپیوتر و سایر محصوالت در زمینه فن آوری اطالعات 
به ایاالت متحده محسوب می شود. اما بخش بزرگي از این کاالهاي صادراتي، شامل 
محصوالت مونتاژ شده در مجتمع های متعلق به خارجیان در چین است؛ و یا قطعاتي 
تا در  را به شکل مقاطعه کاری تولید می کنند  آن ها  است که سرمایه داران محلي چیني 
محصوالت فن آوری پیشرفته که خارج از چین تولید می شود مورد استفاده قرار گیرد. 

2 این نمونه ای از توسعه معوج چین است. 

سوم  جهان  در  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاری  کننده  دریافت  بزرگ ترین  چین 
محسوب می شود. شرکت های ماوراء بحار از طریق عملیات خود در چین، سودهاي 
استخراج می کنند. همان گونه که نمودار یک نشان می دهد، نرخ های  استثنایي  کالن 
سودهاي  نرخ  برابر   2 چین،  در  ایاالت متحده  صنعتي  سرمایه گذاری های  برگشتي 
برگشتي از سرمایه گذاری های قابل قیاس در کشورهاي اتحادیه اروپا، و باالتر از نرخ 

سودهاي برگشتي از آمریکاي التین است.  
سرمایه  که  وقتي  امپریالیست ها  هدایت  تحت  توسعه  از  دیگر  نمونه  یک    اینک 
امپریالیستي، تولیدي را به شکل مقاطعه کاری به بنگاه های چیني واگذار می کند، سهم 

 1- U. S. -China Business Council, Forecast 2008: Foreign Investment in China, p. 3;
CIA, World Fact Book: China, cia. gov

 2- Nicholas Lardy, Trade Liberalization and Its Role in China’s Economic Growth
imf. org
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بزرگ و نامتناسبي از سود به سوي امپریالیست ها روانه می شود. براي مثال، یک »آي 
پد« در ایاالت متحده 299 دالر فروخته می شود. بنگاه هایی که در چین قطعات آن را 
این در حالي است که 160 دالر بابت  سر هم می کنند فقط 4 دالر دریافت می کنند. 
شرکت های  جیب  به  پود«ها  »آي  فروش  به  مربوط  کارهاي  و  نقل  و  حمل  طراحي، 

آمریکایي می رود. 1 
سرمایه بین المللی، اقتصاد چین را به یک حلقه کلیدي در سیستم تولیدي منطقه 
ادغام کرده  آن  آسیا که سودآوري باال و جهت گیری صادراتي دارد، تبدیل و در  شرق 

است. 
عمده  مقصد  که  است  متکي  ایاالت متحده  بازار  به  زیادي  بسیار  میزان  به  چین 
به رشد  وابسته  به شدت  اقتصادي چین  رونق  بنابراین  صادراتش محسوب می شود. 
تأمین  وام  توسط  فزاینده ای  شکل  به  تقاضا  این  است.  ایاالت متحده  بازار  در  تقاضا 
براي  چین  است:  وابسته  صادراتي،  بازارهاي  به  نیز  دیگر  طریقي  به  چین  می شود. 
پرداخت هزینه های فزاینده اش از واردات انرژي، مواد معدني و خوراکي، محصوالت 
که  تجملي  محصوالت  و  آالت(،  ماشین  )نظیر  سرمایه ای  محصوالت  ساخته،  نیم 
خوراک طبقات نو کیسه کشور است باید صادرات خود را به شکل تصاعدي افزایش 

دهد. 
 

ب: کمي در مورد زمینه های تاریخي 

و جنایت های حاکمان سرمایه دار نوخاسته چین

 در قرن نوزدهم میالدي، سرمایه داری غرب از طریق جنگ ها، تحمیل قراردادهاي 
کرد.  را  کشور  این  بر  تسلط  قصد  خارجیان،  نفوذ  مناطق  به  چین  تقسیم  و  نابرابر، 
از فشار  نفوذ اقتصادي و نظامي قدرت های خارجي به شکل وحشیانه ای ادامه یافت: 
اشغال  و  ژاپن  تجاوز  تا  بازار چین گرفته  دروازه  براي گشودن  ایاالت متحده  اقتصادي 

1- Charlemagne, Winners and losers, The Economist, March 1, 2008, p. 56
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چین توسط آن کشور در دهه 1930 میالدي، تا حمایت ایاالت متحده از نیروهاي فاسد 
و ارتجاعي چانکایشک در جریان جنگ داخلي به سال های 1945 تا 1949. تحت سلطه 
امپریالیسم، چین حاکمیت ملي خود را از دست داد و توسعه اقتصادي کشور معوج 

شده و از رشد بازماند. 
چنگال  کرد.  دگرگون  کاماًل  را  وضعیت   1976 تا   1949 فاصله  در  چین  انقالب 
جهنمي کنترل خارجي را در هم شکست. پایه های حاکمیت استثماري و فاسد فئودالي 
و سرمایه داری بوروکرات را نابود کرد. دیگر، ذخایر چین به رفع نیازهاي توسعه همه 
جانبه خدمت می کرد. چین تحت رهبري مائو، یک اقتصاد متکي به خود و موزون را 
ایجاد کرد. یک زیربناي صنعتي مدرن ساخته شد. حمل و نقل و پایگاه های تولید برق 
به مثابه بخشي از زیرساخت نوین توسط تالش های جمعي جامعه ایجاد شد و به این 
یافت.  گسترش  روستاها  و  کوچک  شهرهاي  در  صنعت  کرد.  خدمت  موزون  توسعه 
تعاوني در سطوح  به شکل  زرع  و  برقرار شدند: کشت  مناطق روستایي، کمون ها  در 
مختلف انجام می شد؛ دهقانان براي ساختن دستگاه های آبیاري گسترده و مهار سیل 
همراه شدند؛ سیستم های بهداشتي و آموزشي کم هزینه فراهم شد. یک نیروي کار ماهر 

و سالم به وجود آمد. 
 ،1976 سال  در  سوسیالیسم  سرنگوني  از  بعد  چین  نوخاسته  سرمایه دار  حکام 
دروازه های چین را به طور اساسي به روي سرمایه خارجي گشودند و کشور را در اختیار 
آن ها قرار دادند. امپریالیسم به همراه حکام سرمایه دار نوخاسته در چین، به توسعه سابقًا 
سوسیالیستي کشور متصل شدند و آن را در خدمت انباشت سرمایه تغییر دادند. رژیم 
جدید، کارگران را از حقوقشان محروم و براي سرمایه خارجي و سرمایه نوخاسته بومي، 
به بردگان مزدي تبدیل کرد. آن ها کمون ها را تعطیل کردند؛ دهقاناني که خلع مالکیت 
شده یا توانایي تأمین معاش از راه کشاورزي را نداشتند از سر درماندگي )و به خیال 
کسب درآمدهاي بیشتر( به شهرهاي مناطق پر رونق ساحلي مهاجرت کردند تا به یک 
قشر کارگري انعطاف پذیر، در دسترس، با قابلیت فوق استثمار شدن، تبدیل شوند. 
زیرساختي که طي دوران سوسیالیسم ایجاد شده بود به نوعي یارانه توسعه ای شد که 
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تحت هدایت امپریالیست ها به پیش رفت. 
 

ج: بورژوازي و بخش دولتي چین

 پایگاه یک بخش از طبقه حاکمه چین در دولت است. این بخش از طبقه حاکمه، 
هسته مرکزي قدرت در آن کشور را تشکیل می دهد و از طریق نهاد سیاسي آن، یعني 
حکم  ندارد،  کمونیسم  یا  سوسیالیسم  به  ربطي  هیچ  که  چین«  کمونیست  »حزب 
تحت  را  چین  اقتصاد  کلیدي  اهرم های  چین  بورژوازي  مرکزي  بخش  این  می راند. 
کنترل خود دارد. همین بخش است که سیاست های پولي و مالیاتي را تنظیم می کند. 
این بخش از نزدیک به سرمایه خارجي متصل و وابسته است. این بخش با سرمایه بزرگ 
خصوصي بومي ادغام شده است. این بخش فرماندهي ارتش و قواي سرکوبگر دولتي 
را در دست دارد و وحشیانه از این نیرو علیه توده ها استفاده می کند. یعني همان طور که 
در جریان سرکوب دانشجویان و کارگران طي خیزش میدان »صلح آسماني« به سال 

1989 دیدیم. 
است  به دولت  متعلق  بانک های  و  بنگاه های صنعتي  اقتصاد شامل  دولتي  بخش 
که حدود 35 درصد اقتصاد چین را در بر می گیرد. بخش سرمایه داری خصوصي در 
اقتصاد به سرعت در حال رشد است و اکثر بخش دولتي، خصوصي شده است. از سال 
بازسازي شده است.  قابل مالحظه ای دستخوش  1995، بخش دولتي چین به شکل 
شده اند.  حرکت  این  شامل  بگیر  حقوق  میلیون  ده ها  و  بنگاه ها  از  گسترده ای  شمار 
و بخش های کلیدي  اکثر صنایع سنگین  بر  بنگاه های دولتي  از  اما یک هسته مرکزي 
اقتصادي قدرت براي  خدمات مسلط است. )18 و بخش دولتي کماکان یک پایگاه 

این بخش رهبري کننده بورژوازي چین محسوب می شود. 
کنترل دولتي کماکان پرقدرتی بر بخش های بانکي و بیمه اعمال می شود؛ اگر چه 

آن ها سهامي را به سرمایه گذاران خصوصي بین المللی فروخته اند. 

 1- On the state sector, see Arthur Kroeber and Roselea Yao, Large and in charge,
Financial Times, FT. com, July 14, 2008
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به  وارداتي،  فن آوری  به  وابستگي  و  امپریالیستي  سلطه  چارچوب  در  چین  دولت 
درجاتي توسعه چین را به لحاظ استراتژیک هدایت می کند. یکي از اهداف دولت چین 
به مرحله تولیدات  از نردبان تولیدات صنعتي و رسیدن  این کشور، »باالرفتن«  براي 
درگیر  و  می کند  تولید  بیشتري  َبِر  سرمایه  محصوالت  اینک،  چین،  است.  پیچیده تر 

تولید مدوالر modular )فن آوری پیشرفته و استاندارد( و غیره است. 
طبقه حاکم چین تالش می کند زیربناي صنعتي فن آورانه کشور را بسط داده و بر 

الگوهاي توسعه تأثیر بگذارد. 
خارجي  سرمایه  هدایت  تحت  خودروسازی،  صنعت  یک  حاضر  حال  در 
)شرکت هایی مانند فولکس واگن و جنرال موتورز(، سریعًا در چین توسعه می یابد. 
اما حکومت چین یک شرط ورود به بازار چین را انتقال فن آوری از شرکت های بزرگ 
فراملیتي قرار داده که امري بی سابقه است. رژیم، بر روي این که خودرو سازان داخلي 

پروژه های مشترک با شرکاي خارجي رقیب را حفظ کنند، پافشاري می کند. 
یک مسئله بسیار مهم دیگر این است که چین در زمینه پژوهش های مقیاس بزرگ و 
درازمدت سرمایه گذاری کرده است. حکومت، شرکت های خصوصي و دولتي چیني 
قرار  اول  در صف  تلفني  ارتباطات  و  کامپیوتر  نظیر  در صنایعي  که  تشویق می کند  را 

بگیرند. 
امپریالیست ها  سلطه  تحت  که  اقتصادي  رشد  این  از  می خواهد  چین  حاکمه  طبقه 
و خارجیان است به مثابه پایگاهي براي تقویت قدرت اقتصادي جهاني چین استفاده 
کند؛ و از این جایگاه تقویت شده براي گسترش نفوذ اقتصادی اش در جهان بهره جوید. 
انجام شده که کماکان تحت سلطه سرمایه  به گونه ای  اقتصادي سریع چین  توسعه 
این توسعه در مقابل نوسانات شدید  بین المللی است.  بازارهاي  به  خارجي و متکي 
تقاضا در بازار جهاني، آسیب پذیر است. این توسعه می باید سرمایه خارجي را به خود 
جلب کند؛ سرمایه ای که براي تولید دائمًا از مکزیک گرفته تا چین، و از چین گرفته تا 
ویتنام به دنبال مناطق کم هزینه تر می گردد. این پروژه مستلزم ثبات اجتماعي و سیاسي 
در جامعه و اقتصاد است؛ اما در عین حال، اعوجاج های فوق العاده و حادي را در زمینه 



فصل اول    /           33

کشاورزي صنعت ایجاد کرده و نابرابری های گسترده منطقه ای و اجتماعي را دامن زده 
نواحي شهري و  میان درآمدها در  آماري، شکاف  ارزیابی های  اساس برخي  بر  است. 
روستایي چین، بیشتر از هر کشور دیگر دنیاست و این عامل عمیقًا بی ثبات کننده ای 

است. 1 

د. واقعیت ها را دانه به دانه بررسي کنیم

 دست یافتن به توسعه ای سریع با حداقل هزینه و سود باال، از اهداف کلیدي طبقه 
حاکمه چین است. این توسعه بر  استثمار کار مزدي و کار دهقاني؛ بر خون و استخوان 
از نظر  اقتصادي، پر هرج و مرج، فالکت بار و  این توسعه  مردم چین؛ بنا شده است. 

زیست محیطي نابود کننده است. 
پنج شهر از ده شهر دنیا که آلوده ترین هوا را دارند در چین هستند. پروژه سد »سه 
آبراه« که بزرگي آن در تاریخ بشر بی سابقه است، اکوسیستم ها را به شکلي عظیم نابود 
کرده؛ باعث جابجایي جمعیت های بزرگي شده است. توسعه آزمندانه تجاري در حال 
با شتاب بسیار است. )کشاورزان توسط مقامات حکومتي محلي  نابود کردن مزارع 
تحت فشار قرار دارند تا حق نسق خود را در مقابل مبلغي اندک بفروشند.( در حال 
حاضر، چین نیمي از تاالب هایش را از دست داده است. توسعه سرمایه داری یک بالي 
زیست محیطي است. بر مبناي تخمین ها، ساالنه نزدیک به 400000 )چهار صد هزار( 
نفر از اهالي چین بر اثر آلودگي هوا، آلودگي آب و سایر شکل های تخریب محیط زیست 

دچار بیماري و مرگ زودرس می شوند. 2
توسعه اقتصادي چین یک بالي انساني است:

1- Mobo Gao, The Battle For China’s Past: Mao and the Cultural Revolution (Lon-
 don: Pluto, 2008), pp. 160, 179; Joseph Kahn and Jim Yardley, Amid China’s Boom,
No Helping Hand for Young Qingming, New York Times, August 1, 2004

 2- Elizabeth Economy, China vs. Earth, The Nation, April 19, 2007; Jim Yardley,
 China’s Turtles, Emblems of a Crisis, New York Times, December 5, 2007; L. Alan
 Winters and Shahid Yusuf, eds. , Dancing with Giants (Washington D. C.: World
Bank, 2007), p. 14
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تهیدستان  میان  از  را  خود  قربانیان  بیشترین   2008 بهار  در  »سیچوان«  استان  زلزله 
را در خود  چین گرفت: مدارس سرهم بندی شده که فرزندان قشرهاي فقیرتر جامعه 
جاي می دادند فرو ریختند؛ کودکان بسیاري کشته شدند؛ در حالي که می شد این اتفاق 
بپردازند. در جمع بندی  آموزشي هزینه  باید براي خدمات پزشکي و  نیفتد. دهقانان 
است:  آمده  چنین  گرفته  صورت  چین  بهداشتي  نظام  مورد  در  اخیرًا  که  پژوهشي 

»تهیدست ترین ها به شکل فزاینده ای از هر نوع مراقبت درماني محروم می شوند. « 1
در شهرهاي چین، غیرمعمول نیست که کارگران بخش صادرات 80 ساعت در هفته 
ایمني و با دستمزد پایین کار کنند. در غرب، ما  تحت شرایط وحشتناک بهداشتي و 
چیزهایي  چین  در  شده  تولید  اسباب بازی های  در  سرب  به  آغشته  رنگ های  مورد  در 
می شنویم. اما در مورد استنشاق دودهاي سمي، جراحات، و قطع دست و پاي کارگران 
یک  مبناي  بر  نمی رسد.  گوشمان  به  چیزي  اسباب بازی  تولید  کارخانه های  همان  در 
بررسي که توسط حکومت چین انجام گرفته، 72 درصد از حدود 100 میلیون کارگر 
مهم  منبع  یک  این  و  گریبان اند  به  دست  معوقه  دستمزدهاي  معضل  با  کشور  مهاجر 

سرمایه است که توسط بنگاه های خصوصي و خارجي انباشت شده است. 2
یک نکته مهم این است که رونق اقتصادي چین در فاصله 2002 - 1990 به کاهش 
که  عادي  مشاغل  کاهش  )یعني  انجامید  شهري  بخش  در  رسمي  مزدبگیران  اشتغال 
از حمایت ها و استانداردهاي معیني برخوردارند(؛ زیرا بخش دولتي به دنبال درجه 
بخش  در  جدید  مشاغل  ایجاد  اعظم  قسمت  بود.  سودآوري  و  کارایی  از  باالتري 
می شود:  نامیده  غیررسمي  بخش  آنچه  در  ویژه  به  است؛  گرفته  صورت  خصوصي 
امروز به فردا در گروه های  از  امنیت و بی حساب و کتاب، مشاغل  یعني مشاغل فاقد 
زیرساخت  شهري،  خراش های  )آسمان  چین  عظیم  پروژه های  در  ساختمان سازی 

 1- Li Onesto, The Capitalist Ground Shaken by the Earthquake in China, Revolution
 #131, June 1, 2008, revcom. us; Sanjay Reddy, Death in China: Market Reforms
and Health, New Left Review 45, May-June 2007

 2- Anita Chan, A Race to the Bottom, China Perspectives, no. 46 (March-April
2003), p. 43; David Harvey, A Brief History of Neoliberalism (London: Oxford Uni-
 versity Press, 2005), p. 148
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و  خیاباني  بساط های  رودخانه ای(،  نواحي  در  سدسازی   ،2008 المپیک  بازی های 
فعالیت های غیرقانوني. 1

رشد سریع و گسترده صنعت سکس در چین، جلوهاي از این روندهاست. بر مبناي 
تخمین برخي از گروه های زنان، در حال حاضر حدود 20 میلیون کارگر جنسي در چین 
وجود دارند که اغلب براي کار در محالت تن فروشان از مناطق روستایي به مراکز در 

حال گسترش صنعتي و تجاري می آیند. 2
موانع  با  می کنند  مهاجرت  شهرها  به  پسرانشان  و  شوهران  با  که  روستایي  زنان 
جدیدي روبرو می شوند. فرصت های زندگي آنان محدود است. یکي از غم انگیزترین 
تحوالت در مناطق روستایي چین که خیلي کم در موردش گزارش منتشر می شود، 
این شرایط  خودکشي زنان جوان در شماري بی سابقه است. چه فاصله ای است میان 
با چین مائوئیستي که در آن، مبارزه علیه ستم بر زنان یکي از کانون های تحول انقالبي 

مداوم جامعه محسوب می شد. 3
 

2(   چین یک قدرت اقتصادي در حال صعود

 با اهداف استراتژیک

 توسعه سریع سرمایه داری در چین، یک شبکه بندی تولید سرمایه داری در شرق آسیا 
بافته است که مرکزش چین است. در این شبکه بندی تولیدي، امپریالیسم ژاپن نقش 
تولید صنعتي دنیاست.  پویاترین منطقة  آسیا،  بازي می کند. شرق  را  سازمانده مهمي 
حاکمان چین در حال ایجاد حلقه های اقتصادي ـسیاسي بیشتري در سراسر شرق آسیا 
هستند. به عالوه چین در حال تقویت قابلیت های خود براي نمایش قدرت نظامي در 
1- Martin Hart-Landsberg and Paul Burkett China, Capitalist Accumulation, and La-
 bor, Monthly Review, May 2007, pp. 28-29.

 2- Howard W. French, The Sex Industry is Everywhere But Nowhere, New York
 Times, December 14, 2006, cited in Hart-Landsberg and Burkett, p. 29.

 3- Robert Weil, Were Revolutions in China Necessary, Socialism and Democracy,
Vol. 21, July 2007, pp. 20-22
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منطقه است و راه خود را به سوي دیگر مناطق دنیا باز می کند. 
 

الف. اهرم مالي رشد یابنده 

 چین به یک بازیگر عمده در بازارهاي ارزي و مالي دنیا تبدیل شده است. چین 1. 
8 تریلیون دالر )1. 8 هزار میلیارد دالر( را به عنوان ذخایر ارز خارجي خود در اختیار 
دارد. این انبوهي از ثروت است که به مثابه وسیله پرداخت های بین المللی نیز مورد 
استفاده قرار می گیرد. ذخایر ارز خارجي از درآمدهاي صادراتي و نیز سایر درآمدهاي 
سرمایه گذاری حاصل می شود. چین یک ماشین صادراتي فوق العاده است. از بین همه 
حال  در  می گیرد.  چین  از  را  خود  وارداتي  کاالهاي  بیشترین  ایاالت متحده  کشورها، 
این  اعظم  از ژاپن پیشي جسته است. بخش  ارز خارجي  حاضر، چین در زمینه ذخایر 
ذخایر )تا حاال( به صورت دالر است: سرمایه گذاری شده در اوراق بهادار خزانه داری 

آمریکا، آژانس قرضه های حکومتي آمریکا، و سایر ابزار مالي. 
دارایی های دالري چین یکي اهرم مالي قابل توجه در اقتصاد جهاني امپریالیستي 
جنگي،  )هزینه های  روبروست.  حکومتي  بودجه  عظیم  کسری های  با  آمریکا  است. 
که  است  مالیات هایی  از  بیشتر  غیره،  و  بهره  پرداخت  باز  و  اجتماعي  برنامه های 
)وارداتش  است.  زیاد  بسیار  ایاالت متحده  تجاري  تراز  کسري  می کند.(  جمع آوری 
تا به عدم توازن  آمریکا مبالغ زیادي سرمایه قرض می کند  از صادراتش است.(  بیش 
به  اداره قروض خود،  و  تأمین  براي  ایاالت متحده  بین المللی اش پوشش دهد.  مالي 

شکل بسیار حادي وابسته به کشورهایي نظیر چین است. 
مورگان  )نظیر  استریت«  »وال  داللي  و  مالي  بنگاه های  که   2007  08 دوره  در 
استنلي( تضعیف شده بودند، چشم ها به »صندوق ثروت ملي« چین )یعني ذخایر 
گسترده مالي که توسط حکومت چین اداره می شود( دوخته شد تا سرمایه به شدت 

مورد نیاز را تأمین کند. 
چین یک وارد کننده بزرگ سوخت و مواد معدني است. از سال 1995 تاکنون، چین 
باعث 40 درصد رشد در تقاضاي این محصوالت در بازار جهاني شده است. به علت 
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از  نیافته  بر یک شالوده توسعه  با جهت گیری جهاني  این که توسعه بسیار سریع چین 
حیث فن آوری نسبت به کشوري مانند ژاپن انجام می گیرد، چین براي تولید حجمي 

یکسان از محصوالت، 7 برابر ژاپن )و 3 برابر هند( انرژي مصرف می کند. 1
خام  مواد  به  مطمئن  دسترسي  دنبال  به  خود  صنعتي  ماشین  تغذیه  براي  چین  و 
آفریقا  و  التین  آمریکاي  در  استخراجي  صنایع  بخش  در  چین  حاضر،  حال  در  است. 
سرمایه گذاری می کند و بنگاه هایی را می خرد. سرمایه گذاری خارجي مستقیم چین از 
1.8 میلیون دالر در سال 2003 به 16.1 میلیون دالر در سال 2006 افزایش یافت. حدود 

نیمي از این سرمایه گذاری در بخش صنایع مربوط به ذخایر طبیعي است. 2
آفریقا  معدني  و  نفتي  کنترل محصوالت  براي  جویانه  رقابت  پرشتاب  هجوم  یک 
آغاز شده است. شرکت های نفتي ایاالت متحده سرمایه گذاری های خود در کشورهایي 
مانند آنگوال، نیجریه و گینه استوایي را شتاب بخشیده اند. در سال 2007، ارتش آمریکا 
از  یک مرکز فرماندهي در آفریقا مستقر کرد که »آفریکوم« خوانده می شود. )تا پیش 
این، پیاده کردن نیرو در آفریقا از طرف مراکز فرماندهي ارتش آمریکا که در بیرون آفریقا 
آمریکاست.  امپریالیسم  سوي  از  مهم  اقدام  یک  این  می شد.(  هماهنگ  داشتند،  قرار 
آفریقاست  این کار، هم دستیابي به نفت و کنترل سایر ذخایر طبیعي  از  هدف آمریکا 
و هم ادغام بخش های بیشتري از آفریقا در »جنگ علیه ترور«. آمریکا براي تحقق این 
هدف دست به کارهاي دیگر مانند شتاب بخشیدن به انتقال تسلیحات به حکومت های 

مختلف آفریقایي و عقد پیمان های نظامي با آن ها نیز زده است. 
آفریقا شتاب بخشیده است. در حال  از میانه دهه 1990، چین فعالیت هایش را در 
تحت  که  چین  نفت  شرکت  است.  آفریقا  تجاري  بزرگ  شریک  سومین  چین  حاضر، 
را در  از شرکت نفت اصلي سودان  دارد، یک سهم کنترل کننده  قرار  مالکیت دولت 

 1- Winters and Yusuf, Dancing with Giants, p. 14; Parag Khanna, The Second
 World: Empires and Influence in the New Global Order, New York: Random House,
2008, p. 313fn

 2- PPI, Chinese Direct Investment Abroad Has Grown Twenty-Fold Since 2000,
 October 21, 2007, ppionline. org.
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کرده  سرمایه گذاری  الجزایر  نفت  صنعت  در  چین  نفت  شرکت  همین  دارد.  اختیار 
شده  آغاز  نیجریه  و  آنگوال  نفتي  بخش های  در  سرمایه گذاری هایش  هجوم  و  است؛ 
است. آفریقا در حال حاضر، حدود 30 درصد از نیازهاي وارداتي چین در زمینه نفت را 
تأمین می کند. بنگاه های معدن کاوی چین که تحت الحمایه دولت این کشور هستند، در 
جستجوي کبالت، اورانیوم، مس و سایر مواد معدني صنعتي در جمهوري دمکراتیک 
کنگو و زیمبابوه و زامبیا سرمایه گذاری کرده، همکاری های مالي خود با این کشورها را 

افزایش داده، حلقه های ارتباطي نزدیک تری ایجاد کرده اند. 1
همه این سرمایه گذاری ها و مانورهاي چین نسبت به آنچه ایاالت متحده و اروپا در 
آفریقا انجام می دهند، ذره ای بیش نیست. اما یک رقابت شدت یابنده در آفریقا وجود 
دارد. هجومي رقابت جویانه جریان دارد که بیش از پیش چین را درگیر خود می کند. 

چین براي پیشبرد منافع خود از پیوندهاي سیاسي و دیپلماتیک، توافقات در زمینه 
فروش اسلحه و تربیت نظامي، و اعطاي وام های کم بهره استفاده می کند. چین از طریق 
انتقاد از سلطه آمریکا و برخي سیاست های ایاالت متحده که شیره کشورهاي جهان سوم 
را می مکد، جاي پاي خود را به لحاظ ایدئولوژیک در بخش هایی از جهان سوم محکم 
می کند. چین از این واقعیت که آمریکا خاورمیانه را کانون توجه خود قرار داده و به آنجا 
بند شده؛ و در حال حاضر جنگ هایش براي دستیابي به امپراتوري بزرگ تر را در آنجا به 

پیش می برد؛ سود می جوید. 
قرار  هدف  استراتژیک  رقیب  یک  مثابه  به  را  پیش چین  از  بیش  آمریکا  امپریالیسم 
داده است. از سال 2006، وزارت دفاع آمریکا در بررسي ساالنه خود، رقابت با چین بر 
سر منابع را همپاي درگیري بر سر تایوان قرار داده که می تواند جرقه بالقوه جنگ میان 

1- On great power competition for resources in Africa and China’s growing eco-
 nomic presence in Africa, see Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet
 (New York: Metropolitan Books, 2008), Chapter 6; Jian-Ye Wang and Abdoulaye
 Bio-Tchane, Africa’s Burgeoning Ties with China, Finance and Development (IMF),
 March 2008, Vol. 45, No. 1; David H. Shinn, Africa, China, The United States, and
Oil, Africa Policy Forum, forums. csis. org
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آمریکا و چین باشد. 1
را فقط در چارچوب سربلند کردن چین  آمریکا علیه چین  تبلیغاتي  چرائي جنگ 
است  چارچوب  این  در  بفهمیم.  می توانیم  کشور  این  با  رقابت  و  جهاني  اقتصاد  در 
باني مشکالت مختلف  باعث و  را  آمریکا سعي می کند چین  که می توان فهمید چرا 
مالکیت  حقوق  زمینه  در  تخلف  تا  گرفته  ناسالم  دارویي  و  خوراکي  مواد  صدور  )از 

نرم افزاری، زیر پا گذاشتن حقوق بشر، و افزایش هزینه های نظامی اش( معرفي کند. 
 

ب( جاه طلبی های جغرافیایي سیاسي 

      و ارتباط روسیه و چین

مشخص  مرج  و  هرج  و  ذخایر،  کمبود  زیاد،  شتاب  با  که  چین  اقتصادي   رشد 
می شود و تحت سلطه سرمایه امپریالیستي به پیش می رود، به لحاظ عیني این کشور 
را به سمتي می راند که به مثابه یک قدرت جهاني با جاه طلبی های جغرافیایي سیاسي 

ظاهر شو د. 
بر مبناي ارزیابي »موسسه تحقیقاتي صلح بین المللی استکهلم«، خرج های نظامي 
که  ژاپن  از  زمینه  این  در  2006، چین  در سال  است.  برابر شده  اخیر 3  دهه  چین طي 
اینک  زد.  جلو  می شد،  محسوب  آسیا  شرق  منطقه  در  نظامي  کننده  هزینه  بزرگ ترین 
بودجه نظامي چین در رده سوم دنیا قرار دارد. 2 چین توانایی های دریایي خود را ارتقاء 
به  متکي  عرصه های  به  پا  و  بخشیده،  بهبود  را  دوربردش  موشک های  زرادخانه  داده، 
فن آوری پیشرفته، نظیر نظامیگري در فضا، گذاشته است. مخارج نظامي چین با مخارج 
اما قدرت نظامي چین یک عامل  امپریالیسم آمریکا اصاًل قابل مقایسه نیست؛  نظامي 

رشد یابنده در مناسبات بین المللی به ویژه در شرق آسیا است. 

1- Michael T. Klare, The New Geopolitics of Energy, The Nation, May 1, 2008, then-
ation. com

2- Stockholm International Peace Research Institute, Recent trends in military ex-
 penditure (Stockholm: 2008), sipri. org.
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دو تن از مشاوران سیاسي حکومت ایاالت متحده که دغدغه پیشبرد منافع امپریالیسم 
این  تغییراتي که در وضعیت جغرافیایي سیاسي  از  را دارند، در توصیف خود  آمریکا 
منطقة مهم در شرف وقوع است و چالشي در مقابل آمریکاست، تصویري ارائه می دهند 
اینک تناسب قوا در  از سلطه آمریکا،  از گذشت 60 سال  که داراي حقایقي است: بعد 
منطقه شمال شرق آسیا در حال تغییر است. ایاالت متحده به طور نسبي پا در سراشیب 
نهاده؛ چین در حال اوج گرفتن است؛ ژاپن و کره جنوبي دستخوش بی ثباتی شده اند. 
واشینگتن براي حفظ قدرت آمریکا در این منطقه باید روندهایي که این گذار را شکل 
پایه  که  گیرد  کار  به  را  جدیدي  حاکمیت  روش های  و  ابزار  کرده،  شناسایي  می دهند 

قدرت آمریکا را گسترده تر کند. 1
عرصه های  در  روسیه  و  چین  منافع  فزاینده  تطابق  جاري،  اوضاع  جوانب  از  یکي 
کلیدي، و افزایش تصاعدي پیوندها و همکاری های این دو کشور است. در سال 2006، 
چین به شریک اقتصادي شماره یک روسیه تبدیل شد. به عالوه، چین تأمین کننده مالي 
پروژه های مهم خط لوله روسیه بوده، که در بخش آتي این نوشته مورد بحث و بررسي 

قرار خواهد گرفت. 
هم چین و هم روسیه، تسلیحات کشورهاي تولید کننده نفت و گاز در جهان سوم را 
تأمین می کنند. هر دو این کشورها در حال افزایش توانایی های نظامي خود در مناطق 
»سازمان  و  شدند  همراه   2001 سال  در  دو  هر  و  هستند.  انرژي  کننده  تولید  کلیدي 

همکاري شانگهاي« متشکل از کشورهاي شرق آسیا را تأسیس کردند. 
عروج  و  اقتصادي  رشد  است.  بین المللی  روابط  در  مهم  تحول  یک  سازمان،  این 
چین در اقتصاد جهاني به شکل فزاینده ای در عرصه های جغرافیایي سیاسي و نظامي 
زمینه های  در  منطقه ای  ائتالف  یک  شانگهاي«  همکاري  »سازمان  می شود.  جلوه گر 
قرقیزستان،  قزاقستان،  روسیه،  چین،  دولت های  است.  آسیا  شرق  در  امنیت  و  انرژي 

تاجیکستان و ازبکستان اعضاي اصلي آن هستند. 

 1- Jason T. Shaplen and James Laney, Washington’s Eastern Sunset: The Decline
 of U. S. Power in Northeast Asia, Foreign Affairs, November-December 2007, online
edition, summary, p. 1, foreignaffairs. org
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این سازمان، قدرت اقتصادي چین و توانایی های نظامي و ذخایر انرژي روسیه را به 
را برگزار  این سازمان نخستین تمرینات نظامي خود  تابستان 2007،  هم می آمیزد. در 
کرد. به عالوه، در جریان این تمرینات براي نخستین بار افراد نیروي هوایي چین در 

خارج از خاک این کشور مستقر شدند.  1
«سازمان همکاري شانگهاي« به وضوح هدف کاهش نفوذ آمریکا در آسیاي میانه و 
ایستادگي در برابر آن را دنبال می کند. این سازمان می خواهد نقاط قوت معین روسیه و 
چین را متمرکز کند؛ نقاط ضعف معین آن ها را رفع کند؛ و بقیه کشورها را حول این دو 
جمع کند. این یک ابزار نوپا اما مهم براي رقابت در یکي از مناطق بی ثبات و سرشار از 

ذخایر انرژي دنیاست. 
 

ج. برخي پرسش های جدید

 اوج گیری سریع چین در اقتصاد جهاني، برخي پرسش های جدید را مطرح می کند. 
آمریکا »طالق« بگیرد )این اصطالحي  بازار صادراتي  به  اتکا  از  آیا چین می تواند 
است که تحلیلگران مالي و جغرافیاي سیاسي از آن استفاده می کنند( و از تمایل خود 

به تأمین و اداره مالي کسری های ایاالت متحده دست بکشد؟
در کوتاه مدت، با توجه به تکان های عظیمي که این »طالق« می تواند به بار آورد و 
این واقعیت که توسعه وابسته و معوج چین نیازمند بازارهاي عظیم صادراتي است؛ به 
نظر می رسد که پاسخ این سؤال یک نه آشکار باشد. )اگر چین به سرعت خود را از دالر 
جدا کند و باعث شود که ارزش این ارز باد هوا شود، باید پیه از دست دادن میلیاردها 
دالر را به تن بمالد.( به نظر می رسد چین به سادگي نمی تواند ریل عوض کرده و با 

تحریک تقاضاي داخلي، آن را جایگزین بازارهاي صادراتي غرب کند. 
اما در میان مدت و درازمدت، به ویژه در ارتباط با سایر جابه جایی های اقتصادي و 

جغرافیایي سیاسي دنیا، احتمال »طالق« به گونه ای متفاوت مطرح می شود. 
1- On the Shanghai Cooperation Organization, see Bates Gill and Mathew Ores-
 man, China’s New Journey to the West (Washington, D. C.: Center for Strategic and
 International Studies, 2003), pp. 5-12; See also, Klare, New Geopolitics of Energy.
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نرخ باالي رشد چین و درجه باالي سودآوري که نصیب سرمایه امپریالیستي کرده، 
آمریکا، یک محرک حیاتي بوده است.  امپریالیسم  از جمله براي  اقتصاد جهاني  براي 
در عین حال، یک بلوک اقتصادي منسجم تر و رقابت جوتر غربي، یعني اتحادیه اروپا، 

اینک نقش مهم تری در اقتصاد جهاني و امور مالي جهان بازي می کند. 
همان گونه که در ابتداي این تحلیل اشاره شد، آمریکا کماکان جایگاه شماره یک را در 
اقتصاد جهاني امپریالیستي اشغال کرده است. با توجه به تنیدگي عمیق چین در اقتصاد 
جهاني امپریالیستي، اگر آمریکا لطمات گسترده سراشیب اقتصاد جهاني را که در حال 
اقتصاد جهان  براي  براي چین و هم  این می تواند هم  بازگشائي است، متحمل شود؛ 
تأثیرات بازخوردي عظیم و بی ثبات کننده ای به همراه داشته باشد. پاسخ های چین و 
ایاالت متحده به بحران مالي 2008 و اینکه چگونه از آن بیرون بیایند، می تواند تأثیرات 

جغرافیایي سیاسي و درازمدتي در پي داشته باشد. 
چین توانسته نرخ های رشد باال را حفظ کند. اما این یک اقتصاد سرمایه داری است. 
این اقتصاد مصون از بی ثباتی و بحران نیست. ارزیابی ها نشان می دهد که 75 درصد 
صنایع چین گرفتار اضافه تولید می باشند. یعني میزان سرمایه گذاری نسبت به بازارهاي 
شکاف های  است.  اوج گیری  حال  در  چین  در  تورم   1( است.  حد  از  زیاده  موجود، 
اجتماعي عمیق تر می شود: طي سال های اخیر اعتصابات، اعتراضات و درگیری ها در 
اراضي و لطمات زیست محیطي،  مناطق روستایي علیه فساد و رشوه خواری، غصب 

باال گرفته است. 
کل  دهنده  شکل  که  است  تضاد  یک  اما  است.  پیچیده  چین  عروج  پویش های 
به  وابسته  چین  اقتصادي.  یابنده  رشد  توان  و  وابستگي  میان  تضاد  است:  وضعیت 
سرمایه خارجي و بازارهاي خارجي است. اما چین به مثابه یک قدرت اقتصادي جهاني، 
انباشت ذخایر  این کشور دست به  یک مرکز تولید صنعتي دنیا، قد علم کرده است. 
آورده  دست  به  دالر  بر  فزاینده ای  و  توجه  قابل  مالي  نفوذ  زده،  خارجي  ارز  گسترده 
است. چین به شکل تهاجمی تری در پي بازارهاي جهان سوم و صدور سرمایه به وراي 
 1- Ho-fung Hung, Rise of China and the Global Overaccumulation Crisis, Review of
 International Political Economy, 15:2, May 2008, p. 159.
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مرزهاي خویش است. 
رقابت  و  استراتژیک  درازمدت،  جهت گیری  چیزي  چه  برگردیم.  عقب  به  دوباره 
جویانه طبقه حاکمه چین را رقم میزند؟ متنوع کردن و تقویت پایه صنعتي را که ریشه 
توانایی های  تقویت  بین المللی؛  مالي  و  اقتصادي  نفوذ  دامنه  گسترش  دارد؛  داخلي 

نظامي اما به گونه ای که محرک درگیری های مستقیم با امپریالیسم آمریکا نشود. 
آیا چین می تواند به یک صورت بندی سرمایه امپریالیستي تکامل یابد؟ این پرسشي 
است که نمی توان آن را نادیده گرفت. هر چند که این یک مقصد هموار و از پیش تعیین 
شده نیست. اما این یک احتمال واقعي است که چین در مرحله گذار تبدیل شدن به 
یک قدرت امپریالیستي باشد. این تحول کیفي به چه شکل خواهد بود و ممکن است 
از چه مسیرهاي عبور کند؟ این فرایند، مجموعه ای از عوامل تاریخي را در بر می گیرد 
در  طبقاتي  مبارزه  چین،  سرمایه داری  توسعه  و  حرکت  متقابل  تأثیر  و  عمل  نتیجه  که 
اقتصادي دنیا، و  آن کشور، چرخش ها و جابجایی ها و زمین لرزه های بزرگ تر در امور 
تحوالت بزرگ و غیرمنتظره در سیاست های جهاني )از جمله جنگ ها و درگیری ها( و 

نیز مبارزات انقالبي خواهد بود. 
 

ادامه دارد.... 
عنوان بخش بعدي: اتحادیه اروپا، روسیه، ژاپن و هند   

فرهنگ لغات فني:
و  مزدي؛  کار  استثمار  پایه  بر  سود(  )منبع  اضافه  ارزش  تولید  سرمایه:  انباشت 
سرمایه گذاری و باز سرمایه گذاری سود توسط سرمایه های رقیب بر پایه ای بسط یابنده، 
ارزان کننده هزینه ها، و به لحاظ فن آوری )و تولیدي( پیشرفته تر. همان طور که مارکس 
گفت این فرآیند انباشت ثروت در یک قطب و انباشت فالکت و رنج در قطب دیگر 

است. 
براي  دیگر  کشوري  به  کشور  یک  از  سرمایه  بیرون  به  رو  حرکت  سرمایه:  صدور 
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بنگاه های  در  خارجي  مستقیم  سرمایه گذاری  شامل  سرمایه  صدور  سرمایه گذاری. 
موجود در کشور میزبان یا اعطاي وام بانکي، یا سرمایه گذاری در سهام و اوراق بهادار 

و غیره است.   
 امپریالیسم: مرحله تکامل سرمایه داری به مثابه یک نظام جهاني استثمار. این مرحله 
امپریالیسم  می کنیم.  زندگي  امپریالیسم  عصر  در  ما  رسید.  ظهور  به   1800 اواخر  در 
داراي 5 مشخصه کلیدي است: 1- سلطه انحصارات )بزرگ، با درجه باالئي از تمرکز 
ادغام   -2 توزیع؛  و  تولید  سازمان  بر  قدرتمند(  بسیار  کنترل  و  مالکیت  واحدهاي  و 
سرمایه بانکي و صنعتي و تبدیل آن به بلوک های مالي عظیم؛ 3- صدور سرمایه دارای 
اهمیتي مرکزي براي سودآوري کلي است؛ 4- تقسیم اقتصادي جهان به مناطق نفوذ 
توسط  جهان  کامل  تقسیم   -5 بزرگ؛  قدرت های  و  کارتل ها  کورپوراسیون ها،  توسط 
که  طوری  به  نفوذ؛  مناطق  و  نومستعمرات  مستعمرات،  به  امپریالیستي  قدرت های 

مبارزه میان قدرت های امپریالیستي بزرگ شامل تقسیم مجدد جهان است.   
 بورژوازي: طبقه حاکمه جامعه سرمایه داری. این طبقه استثمارگر نیروهاي تولیدي 
کنترل  خصوصي  طور  به  پیشرفته اند،  بسیار  و  داشته  بزرگ  مقیاسي  که  را  اجتماعي 
پیشرفته،  و  بزرگ  تولیدي  نیروهاي  این  دارد(.  خصوصي  مالکیت  آن ها  )بر  می کند 
تولید  ابزار  بر  مالکیت  از  پرولتاریا؛ طبقه که  نام  به  با تالش های جمعي طبقه ای  فقط 
محروم است و باید براي بقا نیروي کار خود را بفروشد؛ قابل به کار بردن می باشند. 
بورژوازي تجسم قانون اجباري سرمایه داری است: بسط بیاب یا بمیر. این طبقه رابطه ای 
قدرت  و  سرکوب  ارگان های  و  دولت  کنترل  از طریق  و  دارد  پرولتاریا  با  آشتی ناپذیر 

حاکمیت خود را بر جامعه تحمیل می کند. 







فصل اول    /           47

مقاله سوم

 اتحادیه اروپا به مثابه یک رقیب بالقوه سلطه ایاالت متحده

برگرفته از نشریه انقالب
 ارگان حزب کمونیست انقالبي آمریکا شماره 138- 3 آگوست 2008
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جابجايی های بزرگي در توازن قواي اقتصادي ميان قدرت های بزرگ در حال وقوع 
است. گسل های جديدي را می توان در اقتصاد جهاني تشخيص داد. امپرياليسم آمريکا 
هنوز قدرت اقتصادي و نظامي درجه اول در نظام امپرياليسم جهاني است. اما موقعيت 

آن در حال فرسايش است و رقباي بالقوه در حال ظهورند. 
در حالی که عروج چين را می توان به متحرک ترين جابجايی های تکتونيک بزرگ در 
اقتصاد جهان تشبيه کرد )به بخش دوم رجوع کنيد(؛ گسترش و تحکيم اتحاديه اروپا 

نيز يکي از شاخص های چشم انداز اقتصادي متغير است. 
اتحاديه اروپا يک بلوک اقتصادي بسيار رشد يافته متشکل از کشورهاي امپرياليستي 
و سرمايه داری در قاره اروپا است. در 15 سال گذشته، اتحاديه اروپا به سطوح باالتري 
از ادغام اقتصادي و مالي دست يافت و موقعيت بين المللی اش را تقويت کرد. اورو، 
که پول 15 عضو اتحاديه اروپاست، نقش بسيار مهمي را در تجارت و فينانس جهاني 
بازي می کند و اين نقش در حال افزايش است. اتحاديه اروپا با قدرت بيشتري در صحنه 

بين المللی عرض اندام می کند و در حال تقويت توانايی های نظامي خود است. 
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خصلت و مفاهيم احتمالي گسترش و تقويت اتحاديه اروپا، در رابطه با رقابت های 
ميان قدرت های بزرگ، موضوع بخش سوم از اين سلسله مقاالت است. 

 
1(  خاتمه جنگ سرد و گسترش اتحادیه اروپا

 اتحادیه اروپا در امور نظامي و مجامع بین المللی نظیر »سازمان تجارت جهاني« در 
از سرمایه های  مقادیر عظیمي  آمریکا عمل کرده است.  امپریالیسم  با  اتحاد  و  شراکت 
اروپاي  سرمایه های  از  عظیمي  مقادیر  و  است؛  روان  غربي  اروپاي  سوي  به  آمریکایي 
که  بین المللی  درون چارچوبي  اروپا  اتحادیه  است. در عین حال،  آمریکا  راهي  غربي 
تحت سلطه ایاالت متحده قرار دارد، چالش رقابت جویانه مهم و رشد یابنده ای را در 

برابر امپریالیسم آمریکا مطرح می کند. 
عملکرد متقابل عوامل اقتصادي و غیراقتصادی، مسیر تکاملي چالش اتحادیه اروپا 

را تحت تأثیر قرار خواهند داد:
 • تغییر تدریجي »ناتو« که ائتالف نظامي تحت رهبري آمریکاست و کشورهاي 

مهم اتحادیه اروپا بخشي از آن هستند. 
• روابط اتحادیه اروپا با روسیه و چین که عنصري پویا در این معادله است. هر دوي 
این کشورها، قدرت های در حال خیز در اقتصاد جهاني هستند و بیش از پیش در حال 

تبدیل شدن به شرکاي تجاري مهم تر اتحادیه اروپا می باشند. 
• جنگ هایی که در خاورمیانه و افغانستان براي امپراتوري جریان دارد. امپریالیسم 
جنگ ها  این  نتایج  درگیرند.  جنگ ها  این  در  شدت  به  ایاالت متحده  و  غربي  اروپاي 

کاماًل غیرقابل پیش بینی است. 
با  دنیا  کننده  استثمار  و  دنیا  بر  مسلط  کهنه  امپریالیسم  میان  جهاني  برخورد    •
بنیادگرایي کهنه اسالمي. رونق این بنیادگرایي مدیون یورش های امپریالیستي است، 
اروپا،  در  نمی کند.  ارائه  امپریالیسم  جاي  به  رهایی بخشی  و  واقعي  حل  راه  هیچ  اما 
پایه گیري و نفوذ  از مهاجران در حال  بنیادگرایي مرتجع اسالمي در بین بخش هایی 
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است. 1
• تأثیرات مبارزات اجتماعي در اروپا و سراسر دنیا. امکان سربلند کردن مبارزات 

انقالبي که می توانند اوضاع کشورهاي اروپایي و کل دنیا را تحت تأثیر قرار دهند. 
 

پیش زمینه: اتحادیه اروپا

   اتحادیه اروپا یک دولت واحد نیست. اما یک ائتالف بي در و پیکر و غیررسمي 
هم نیست. این یک اتحادیه منحصر به فرد از دولت های امپریالیستي در اروپاي غربي 
است که ساختارهاي سیاسي و اداري و قانون گذاری را براي تنظیم عملکردش به مثابه 
یک بلوک به وجود آورده است. هسته مرکزي و رهبري کننده این اتحادیه از قدرت های 
عمده امپریالیستي اروپاي غربي تشکیل شده است: آلمان، فرانسه و انگلستان. آلمان و 

فرانسه هدایت کنندگان عمده سیاسي اقتصادي این بلوک هستند. 
اتحاد  امپریالیسم  فروپاشي  اما  داشت.  عضو  دوازده   ،1991 سال  در  اروپا  اتحادیه 
شوروي و بلوکش در 91 - 1989 فرصت های جدیدي را در اختیار امپریالیسم اروپاي 
غربي قرار داد. آلمان غربي؛ که از همان زمان قدرت عمده اقتصادي قاره اروپا بود؛ آلمان 
شرقي را جذب کرد. نگاه اتحادیه اروپا متوجه شرق شد و کشورهایي نظیر لهستان و 

مجارستان، و نیز کشورهاي منطقه بالتیک را در خود ادغام کرد. 
دیالکتیک دهه 1990 چنین بود: امپریالیسم آمریکا اغلب کشورهاي اروپاي شرقي 
که در بلوک شوروي سابق جاي داشتند را وارد ائتالف نظامي تحت رهبری اش یعني 
اقتصادي  مدار  وارد  را  این کشورها  اغلب  غربي  اروپاي  امپریالیست های  کرد؛  »ناتو« 

اتحادیه اروپا کردند. 
اتحادیه اروپا کماکان متشکل از اقتصادهاي قابل تفکیک با ساختارهاي طبقاتي قابل 
تفکیک و طبقات حاکمه امپریالیست یا سرمایه دار قابل تفکیک است. اما اتحادیه اروپا 
به یک بلوک منسجم تر و قوی تر تبدیل شده است. این اتحادیه نهادهاي گوناگوني را 
 1- On the conflict between Western imperialism and Islamic fundamentalism and
 the ways in which they oppose but also reinforce each other, see Bob Avakian,
Bringing Forward Another Way, revcom. us
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این  دهنده  تشکیل  کشورهاي  کلیه  در  قدرت  اعمال  و  سیاست  کردن  هماهنگ  براي 
بلوک ایجاد کرده است. تعداد اعضاي اتحادیه اروپا از سال 1995 تا به امروز از 15 به 
27 کشور افزایش یافته است. یعني بازار اتحادیه اروپا از نظر حجم، به مثابه رقیبي براي 
بازار ایاالت متحده سربلند کرده است. اتحادیه اروپا، ارزي را به وجود آورده که ظرفیت 

براي چالش گرفتن دالر آمریکا را در سطح بین المللی دارد. 
هیچ یک از دولت های اروپاي غربي به تنهایي، توان رقابت اقتصادي با امپریالیسم 
آمریکا را از نظر حجم ندارد. اما اتحادیه اروپا به مثابه یک بدنه واحد و به شدت ادغام شده 
می تواند در سطح جهاني به رقابت بپردازد. خالصه اینکه، با گسترش و تحکیم اتحادیه 

اروپا، اینک ایاالت متحده با یک مرکز نیرومند سیاسي، مالي و صنعتي روبروست. 1
از نظر فرهنگي، اتحادیه اروپا خود را یک سرمایه داری روشن بین، متمدن و جهان 
در  که  است  اروپا  اتحادیه  ایدئولوژیک  زرادخانه  از  بخشي  این  می دهد.  جلوه  وطني 

خدمت تحکیم جایگاه سیاسي اقتصادي اروپا در سطح بین المللی قرار دارد. 
سر  بر  می کند؛  محکم تر  را  مهاجران  کنترل  بندهاي  اروپا  اتحادیه  حال،  عین  در 
کسب امتیازات اقتصادي در آمریکاي التین موي دماغ امپریالیسم آمریکا می شود؛ از 
ارتباطات استعماري تاریخي خود استفاده می کند؛  مناسبات نو استعماري و وابستگي 
جدیدي را برقرار می کند؛ تا به رفع نیازهاي بین المللی اش خدمت کند. مثاًل می توان به 
سرمایه گذاری ها و عملیات نظامي در آفریقا اشاره کرد که هدف از آن، تضمین دسترسي 
امپریالیسم  اروپا در زمینه شکنجه براي  اتحادیه  انرژي و مواد خام است. به عالوه،  به 
کرده  بازي  را  مقاطعه کار  و  همدست  نقش  آمریکایی ها،  ترور«  علیه  »جنگ  و  آمریکا 

است. کشورهاي عضو اتحادیه اروپا، مکان زندان های مخفي سازمان »سیا« بوده اند. 2
 

 1- For more on the development and nature of the EU, see Peter Dicken, Global
 Shift, 5th Edition (New York: Guilford, 2007), chapter 6; and Jozsef Borocz and
 Mahua Sarkar, «What is the EU?,» International Sociology, June 2005, Vol. 20 (2),
pp. 153-73

 2- See Dick Marty, Secret Detentions and Illegal Transfers of Detainees Involving
 Council of Europe States: 2nd Report (June 7, 2007), assembly. coe. int.
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2(  اتحادیه اروپا توان رقابتي خود را افزایش می دهد

 اتحادیه اروپا براي گسترش و ادغام بیشتر یک بازار واحد حرکت کرده است. در 
ارتباط نزدیک با این امر، حرکت اتحادیه اروپا در اقتصاد جهاني امپریالیستي، در جهت 

افزایش سودآوري و توان رقابت سرمایه ای است که پایگاهش اروپا است. 

 الف باال بردن توان رقابتي و »کار منعطف«

به  نئولیبرالیسم  است.  نئولیبرالي  »اصالحات«  از  موجي  برگیرنده  در  هدف   این 
سیاست هایی اتالق می شود که درهاي اقتصادهاي ملي را بیش از پیش به روي گردش 
آزادتر سرمایه مي گشاید؛ صنایع تحت مدیریت دولت را خصوصي می کند؛ بازارهاي 
کار را از بند مقررات آزاد می کند و در زمینه استثمار و استخدام کار مزدي محدودیت ها 
را کنار می زند؛ کمک های اجتماعي را کاهش می دهد و امثالهم. این همان چیزي است 

که از دهه 1980 در ایاالت متحده به اجرا درآمده است. 
مؤسسات مالي بین المللی که تحت سلطه آمریکا قرار دارند؛ مؤسساتی نظیر بانک 
جهاني و صندوق بین المللی پول؛ یک تعدیل ساختاري همه جانبه و وحشیانه اقتصادي 
از  امپریالیستي،  این کار، مسیر نفوذ عمیق تر سرمایه  را در جهان سوم سازمان دادند. 
جمله سرمایه اروپاي غربي، را هموار کرد. همین امر، کشاورزي بومي را نیز در مناطق 
وسیعي از دنیاي سوم تضعیف کرد و فرایند بی سابقه شهري شدن گسترده و پر هرج و 

مرجي را تسریع کرد. 1
از دهه 1990، سرمایه اروپاي غربي دستور کار اصالحات نئولیبرالي خود را پیش 
استفاده  اخراج،  و  استخدام  در  بیشتر  انعطاف پذیری  کار،  این  از  هدف  است:  برده 

گسترده تر از کار موقت، و پائین راندن دستمزدها بوده است. 
در فرانسه اقداماتي انجام شده تا ساعات کار هفتگي که بر مبناي قانون 35 ساعت 
است را افزایش دهند. در آلمان شکل های گوناگون »مشارکت و همکاري« اتحادیه های 
 1- For a Marxist analysis of the origins and logic of neoliberalism, see David Harvey,
 Neoliberalism (London: Oxford: 2005).
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بود،  شده  طراحي  کارگران  تولیدي  توان  افزایش  هدف  با  که  کارخانه ها  در  کارگري 
جایگاه  این  آلمان  دارد.  قرار  دنیا  صادرکنندگان  رأس  در  آلمان  است.  شده  محدودتر 
را بخشا با کاهش هزینه های هر واحد کارگر حفظ کرده است. دستمزدهاي واقعي طي 
به  از کمک های حکومت  1 در فرانسه  7 سال )2006 - 1998( دائمًا کاهش یافت.  
آموزش و پرورش و ایجاد اشتغال نیز کاسته شده است. این سیاست ها آتش اعتراضات 
مهمي را دامن زده است. کمک های تأمین اجتماعي از جمله حق بازنشستگي در بیشتر 

کشورهاي اروپا محدود شده است. 
اروپا شامل ادغام بنگاه های بزرگ در بنگاه های بزرگ تر  اتحادیه  دستور کار رقابتي 
بوده است. این را مثاًل در صنعت فوالد مشاهده می کنیم. این دستور کار شامل حمایت 
از بخش های استراتژیک صنعتي و تقویت بنگاه های هدایت کننده نیز بوده است. براي 
مثال، اتحادیه اروپا »اي. آ. د. اس« را ایجاد کرد که شرکت اروپایي هوا فضا است. این 
شرکت سازنده هواپیماي »ایرباس« است که رقیب جهاني بوئینگ محسوب می شود. 
این دستور کار »رقابتي«، انجام اقداماتي جهت محدود کردن آزادي حرکت سرمایه 
آمریکایي در بازار بازتر و ادغام شده تر اروپا را الزام آور کرده است. مثاًل، »مایکروسافت« 
دنبال  به  اروپایي  سرمایه  کرده اند.  محکوم  انحصارگرایانه  عملکردهاي  خاطر  به  را 
کار  این  باشد.  داشته  نظر  زیر  بین المللی  سطح  در  را  آمریکایي  سرمایه  که  بوده  این 
که  نبردهایي  شکل  به  مثاًل  است؛  گرفته  خود  به  پوشیده  غالبًا  و  پیچیده  شکل های 
واردات  بر  کنترل  اعمال  یا  محیط زیستی  معیارهاي  سر  بر  اروپا  و  ایاالت متحده  میان 

محصوالت کشاورزی ای که تحت مهندسي بیولوژیک تولید شده، انجام می گیرد. 

 ب نقش ویژه اروپاي شرقي

ادغام کشورهاي اروپاي شرقي در اتحادیه اروپا، یک منبع امتیاز رقابتي براي سرمایه 
بر  یافته ای  تکامل  کاماًل  سرمایه دار  طبقات  است.  بوده  جهاني  بازار  در  غربي  اروپاي 

 1- Perry Anderson, «Depicting Europe,» London Review of Books, 20 September
 2007, lrb. co. uk.
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اقتصادهاي اروپاي شرقي حکومت می کنند. برخي از این اقتصادها به سرمایه گذاری 
اتحادیه  در  قوی تر  و  بزرگ تر  حاکمه  طبقات  تابع  آن ها  اما  می پردازند؛  سوم  جهان  در 
و  مالي  امور  نقل،  و  حمل  نظیر  اقتصادها؛  این  استراتژیک  بخش های  هستند.  اروپا 
اروپاي غربي است.  راه دور؛ تحت سلطه سرمایه خارجي، مشخصًا سرمایه  ارتباطات 
در این کشورها از یکسو، هزینه های کار پایین است؛ و از سوي دیگر، مهارت های کاري 
باالست. ترکیب این دو عامل که میراثي از دوره شوروي است، یک عامل مهم در جذب 

سرمایه گذاری ها است. 
شبکه های  در  را  آن ها  و  کرده  بازسازي  را  شرقي  اروپاي  اقتصادهاي  اروپا،  اتحادیه 
در  شرقي  اروپاي  کارگران  است.  کرده  ادغام  جهاني،  و  منطقه ای  گسترده تر  تولیدي 
قیاس با اهالي اغلب کشورهاي اروپاي غربي، داراي شرایط کاري بدتر، دستمزدهاي 
نازل تر، و برنامه های اجتماعي محدودتري هستند. دستمزدها در صنعت خودروسازی 
می رود  انتظار  که  است  حالي  در  این  است.  آلمان  هشتم  یک  »اسلواکي«،  جمهوري 
»فولکس  هدایت  تحت  )که  »اسلواکي«  خودروسازی  صنعت  در  تولیدي  بارآوري 
راه هاست که  این  از   1 قرار گیرد.  اول دنیا  به زودي در رده  قرار دارد(  واگن« و »پژو« 
جذب اروپاي شرقي در اتحادیه اروپا، قدرت رقابت جویی و سودآوري بلوک اروپا را 

بهبود بخشیده است. 
اروپاي  در  ویژه ای  منافع  که  آلمان  امپریالیسم  همه،  از  مشخص تر  و  اروپا؛  اتحادیه 
شرقي و بالکان دارد؛ به سرمایه گذاری گسترده در بازسازي حمل و نقل، انرژي و سایر 
)retooling( کاري  ابزار  این نوسازي  است.  پرداخته  شرقي  اروپاي  زیرساخت های 
پرهزینه بوده و نقش مهمي در پایین کشیدن نرخ های رشد آلمان بازي کرد. اما در عین 
حال، عامل بسیار مهمي در تقویت درازمدت یک بازار قاره اي ادغام شده تر و رقابتی تر، 
است. در بلوک اروپایي که هر روز منسجم تر می شود، آلمان دیرک اقتصادي این بازار 

قاره ای است. 
حائز  نیز  اروپا  اتحادیه  سیاسي  جغرافیایي  جاه طلبی های  زاویه  از  شرقي  اروپاي 

 1- Anderson, «Depicting Europe. »
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اعظم  بخش  که  روسیه  به  جغرافیایي  نظر  از  شرقي  اروپاي  است.  استراتژیک  اهمیت 
نیازهاي اروپاي غربي در زمینه انرژي را تأمین می کند نزدیک تر است. بنابراین اروپاي 
شرقي به نوعي یک منطقه میانگیر )buffer zone( هم محسوب می شود. به عالوه، 
نفوذ اقتصادي اروپاي غربي، یک عامل برقراري تعادل در مقابل سلطه نظامي آمریکا در 

اروپاي شرقي نیز هست. 1
 

ج کار مهاجر در قاره اي که به یک قلعه تبدیل شده است

 امروزه، اقتصادهاي بازتر، نیازمند کارگران ماهر و ساده و شمار فزاینده ای کارگران 
»منعطف« می باشند. )منظور از کارگران »منعطف« کارگراني است که از امنیت شغلي 
کمتري برخوردارند؛ به راحتي از شغلي به شغل دیگر، یا از بخشي به بخش دیگر، وارد 
یا از آن اخراج شوند(. در چنین شرایطي، کارگر مهاجر  نقش خاصي را  در بازارهاي 

تجدید ساختار شده کار بازي مي کند. 
در حال حاضر، تخمین زده می شود که بین 5 تا 6. 5 میلیون کارگر ثبت نشده در 
اروپا زندگي و کار می کنند. آنان یک »نیروي کار فراملیتي غیرقانوني شده« هستند؛ که 
در بخش هایی نظیر کشاورزي، ساختمان سازی، خدمات خانگي و غیره کار می کنند. 
از این  بر مبناي مطالعه ای که اخیرًا از سوي سه محقق ترقی خواه انجام گرفته، بعضي 
بخش ها »بدون دسترسي به کار ارزان و بدون مقررات مهاجران، فرو می پاشند. «2 این 

کارگران ثبت نشده، اغلب زیر حداقل دستمزد یا بدون قرارداد، کار می کنند. 
اینک مهاجران با کارت های شناسایي جدید و بانک اطالعاتي بیومتریک )مختصات 
چشم یا دي. ان. اي. و غیره( تهدید می شوند. فرانسه قرار است از مهاجران جدیدي که 
وارد کشور می شوند آزمایش دي. ان. اي. بگیرد. هیستري شووینیستي علیه مهاجران 
 1- On the EU and Eastern Europe, see Dorothee Bohle, «The EU and Eastern
 Europe: Failing the Test as a Better World Power,» Socialist Register 2005: The
 Empire Reloaded (London: Merlin, 2004), pp. 300-12; Jozsef Borocz, «How Size
 Matters: The EU as a Geopolitical Animal,» 2005, web. uvic. ca/europe.

 2- Markus Euskirchen, Henrik Lebruhn, and Gene Ray, «The Changing European
 Border Regime,» Monthly Review, November 2007, pp. 41-42;
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اعراب و مسلمانان به خود  با  یازدهم سپتامبر، اغلب شکل ضدیت  از  در فضاي بعد 
سارکوزي،  نیکال  مثال،  براي  هست.  نیز  رسمي  گفتمان  از  بخشي  این  است.  گرفته 
رئیس جمهور فرانسه بخشا به خاطر برنامه عمل »سختگیرانه اش« نسبت به مهاجران 
علیه   2005 سال  در  مهاجر  جوانان  شورش های  فرداي  در  انتخابات  این  شد.  انتخاب 

خشونت پلیس و تبعیضات اجتماعي صورت گرفت. 1
براي محکم  که  از وسایل جدیدي حرف می زنند  با نخوت  اروپا  اتحادیه  مقامات 
کردن مرزها علیه مهاجران »غیرقانوني« در اختیار دارند. این وسایل جدید چه نتیجه ای 
به بار آورده اند؟ فقط در یکي از گزارش ها که مقامات اسپانیا منتشر کرده اند می خوانیم 
که در سال 2006، حدود 6000 نفر از اهالي غرب آفریقا که قصد داشتند خود را به جزایر 
قناري )بخشي از اسپانیا( برسانند در اقیانوس اطلس غرق شدند. غرب آفریقا همان 
باقي  قابل صید  از جانوران دریایي  اروپایي چیزي  ناوگان های تجاري  جایي است که 
نابودي کشانده اند. در سال 2006،  به  را  ابزار معاش ماهي گیران بومي  و  نگذاشته اند 
صدها مهاجر دیگر در انبارهاي متحرک، در بخش بار کامیون ها و در قایق های باربري 

در بنادر خفه شدند. 
 

3(  خواب و خیال های ژئوپلتیک اتحادیه اروپا

داده  را گسترش  رقابت جویی خود  قدرت  و  بین المللی  نفوذ  دامنه  اروپا   اتحادیه 
است. اگر اتحادیه اروپا مي خواهد به یک قدرت جغرافیایي اقتصادي )ژئواکونومیک( 
حالي  در  این  دهد.  ادامه  کار  این  به  که  است  مجبور  شود،  تبدیل  جهاني  اقتصاد  در 
است که اقتصاد جهاني کماکان تحت سلطه امپریالیسم آمریکا است و رقیبان و حریفان 
احتمال وجود  این  کردن هستند.  در حال سربلند  نظام جهاني  در  نیز  دیگري  جدید 
دارد که چارچوب اقتصاد بین المللی که تحت سلطه آمریکا قرار دارد با تکان های بسیار 
جدي روبرو شود. چنین تکان هایی به همراه عوامل دیگر )نظیر شکست های نظامي( 

 1- On biometrics and «immigration control,» see «Special Report on Migration,»
 The Economist, January 5, 2008, pp. 8-10
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می تواند گشایش هاي جدیدي براي قدرت های در حال ظهور نظیر چین و اتحادیه اروپا 
ایجاد کند تا جهش وار، خود را به جایگاه بسیار قوی تری برسانند. 

اتحادیه اروپا از نظر ژئوپلتیک دارد یک نقش بین المللی تهاجمي تر بازي می کند. 
اتحادیه اروپا یک پاي مذاکرات خاورمیانه است. اتحادیه اروپا ناظر انتخابات کنگو در 
سال 2006 بود. اتحادیه اروپا، مسئولیت اشغال منطقه غرب بالکان که به دستور »سازمان 

ملل« اجرا شد را به عهده گرفت. 
پیمان  »سازمان  کنترل  تحت  اروپا  اتحادیه  جهاني  و  استراتژیک  نظامي  توان  کل 
آتالنتیک شمالي ناتو« قرار دارد. اما یکي از نتایج غیرمنتظره فروپاشي اتحاد شوروي 
و »پیروزي غرب« این بود که وابستگي نظامي اروپاي غربي به امپریالیسم آمریکا کمتر 
غربي  اروپاي  همسایگي  در  شوروي  مسلح  سراپا  و  قدرتمند  بلوک  دیگر،  زیرا  شد. 
بلوک های تحت رهبري  یابنده میان  برخورد شدت  و دیگر، چارچوب  ندارد؛  وجود 
آمریکا و شوروي موجود نیست. همان گونه که »دومینیک موآ زي«، یک کارشناس امور 
ژئوپلتیک و یک مشاور سیاسي در فرانسه، توصیف می کند: »تصویر جنگ سرد که در 
اما دو غرب« داده  اروپا  به »یک  را  اروپا وجود داشت« جاي خود  آن یک غرب و دو 

است. 1
داده  گسترش  یا  کرده  ایجاد  چندملیتي  مداخله گر«  »نیروي  چند  اروپا  اتحادیه 
است. هدفشان این است که طي یک سال آینده 60000 سرباز براي انجام مأموریت هاي 
ماوراء بحار سازمان دهند. اتحادیه اروپا صنایع نظامی اش را گسترش داده؛ در ساخت 
پرواز سرمایه گذاری کرده است.  ناوگان هوایي دور  فایتر« و  جت های جنگنده »یورو 
اتحادیه اروپا، سیستم ردیابي ماهواره ای خود را تحت عنوان »گالیله« برقرار کرده است. 
انجام  اروپایي  کشورهاي  در سطح  که  است  مشترکي  اقدامات  و  ابتکارات  این ها  همه 
می گیرد. به عالوه، اتحادیه اروپا تالش کرده یک ساختار فرماندهي عمومي ایجاد کند. 

 1- Dominiqe Moisi, «Reinventing the West,» Foreign Affairs, November-December
 2003, foreignaffairs. org. On growing EU-U. S. rivalry since the Kosovo war of 1999,
 see Kees Van Der Pijl, Global Rivalries From the Cold War to Iraq (London: Pluto,
 2006), pp. 287-90.
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هیچ یک از این ها قابل مقایسه با قدرت نظامي امپریالیسم آمریکا نیست و نمی تواند 
که  می شود  انجام  شرایطي  در  اروپا  اتحادیه  خودنمایي  این  اما  کند.  برابري  آن  با 
اروپا است. در چنین شرایطي، طرح های  ایاالت متحده در حال کاهش نیروهایش در 
آلمان،  جانب  از  ویژه  به  نظامي،  نیروهاي  استقرار  براي  اروپا  اتحادیه  تر  طلبانه  جاه 
گسترش می یابد. به عالوه، اتحادیه اروپا داراي »امتیازات صنعتي« است که می تواند 

داربست گسترش سریع توانائي هاي نظامي آن شود. 
اما یک عنصر دیگر هم وجود دارد: روسیه. اتحادیه اروپا در صورت ائتالف با روسیه 
)جغرافیاي  ژئوپلتیک  توان  به  دارد،  اختیار  در  سهمگین  نظامي  قدرت  یک  هنوز  که 
 wild( قابل توجهي دست خواهد یافت. این یک فاکتور غیرقابل پیش بینی )سیاسي
card( اما کاماًل واقعي است. این امکان با توجه به وابستگي روز افزون اروپاي غربي به 

منابع انرژي روسیه، واقعی تر هم می شود. 
تأمین  را  غربي  اروپاي  مصرفي  طبیعي  گاز  چهارم  یک  از  بیش  پیشاپیش  روسیه 
اروپا  بازار  به  از سوي دیگر، روسیه شدیدًا  است.  افزایش  مقدار در حال  این  می کند. 
وابسته است: 75 درصد درآمدهاي صادراتي روسیه از اتحادیه اروپا حاصل می شود. 1 
سرمایه آلماني تأمین کننده عمده اعتبارات براي شرکت هاي عظیم گاز و نفت روسیه 
است. )گرهارد شرویدر، صدراعظم سابق آلمان، اینک رئیس هیئت نظارت در یکي از 
بنگاه های تابعه شرکت عظیم گاز طبیعي روسیه یعني »گازپروم« است.(2در عین حال، 
بنگاه های فراملیتي اروپایي به دنبال حضوري مستقالنه در آسیاي میانه هستند تا روسیه 

را دور بزنند. 
تغییر  به  انرژي،  مسئله  حول  روسیه  و  اروپا  متالطم  رابطه  آیا  که  است  این  پرسش 

موضع بیشتر و همکاري بیشتر میان این دو قدرت در سطح جهاني خواهد انجامید؟
اتحادیه اروپا در حال بهره جویی از ارتباطات سلطه جویانه و استثمارگرانه قدیمي خود 

 1- Quentin Perret, «Wither Gazprom? The EU and Russia’s Gas,» diploweb. com,
 November 1, 2007.

 2- John Vinocur, «For Schroder and Putin, Linkup No Coincidence,» International
 Herald Tribune, January 3, 2006.
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در آفریقا نیز هست تا نیازهاي انرژي خود را از این طریق بر طرف کند و وابستگي به 
روسیه را کاهش دهد. بنگاه های فراملیتي اروپایي اخیرًا 60 درصد از سرمایه گذاری های 
»رویال  داده اند.  اختصاص  خود  به  را  آفریقا  غرب  گاز  و  نفت  مجتمع های  در  جدید 
داچ شل« در صدر تولیدکنندگان خارجي حاضر در نیجریه قرار دارد. این شرکت آماج 
اعتراضات و حمالت  این  است.  بوده  بومي  اعتراضات و حمالت مسلحانه ساکنین 
اندکي براي  به فعالیت های حفاري شرکت »رویال داچ شل« که منافع  پاسخي است 

اهالي آبادی های اطراف در بر دارد، اما محیط زیست را شدیدًا تخریب می کند. 1
 

4(  یورو و دالر: رقابت در میانه آشوب مالي

بازار  به عهده گرفته است. گسترش  بزرگ تر  ارز جهاني، نقشي  مثابه یک  به   یورو 
امتیازي در  ارزها در این منطقه، براي سرمایه جهاني شده اروپاي غربي،  اروپا و ادغام 
زمینه حجم و کارآرایي به بار آورده است. یورو از زمان آغاز رواجش در 2000 - 1999 به 
بزرگ ترین و تنها ارز رقیب دالر آمریکا به مثابه پول جهاني تبدیل شده است. اهمیت 
فزاینده یورو هم ناشي از توان اتحادیه اروپا است و هم ناشي از زوال تدریجي جایگاه 
مالي آمریکا در سطح بین المللی. دالر تحت فشارهاي فرو کاهنده عظیم قرار دارد. این 
یکي از نتایج کسری های سهمگیني است که ایاالت متحده به بار آورده و نیز برخاسته از 

آشوب مالي اخیر در آمریکاست. 
تأثیر جهاني بالقوة یورو را می توان به شکل فشرده در مقدمه مجموعه مقاالتي یافت 
که تحلیلگران طرفدار نظام سرمایه داری درباره یورو نوشته اند: »در حالي که ارزها دچار 
تکان ناشي از سقوط دالر آمریکا به خاطر ارزش گذاری بیش از حد بر آن در اواخر دهه 
1990 هستند، ارزش یورو و مدیریت آن براي تنظیم موفقیت آمیز عدم تعادل های مالي 
به مثابه یک رقیب و همکار درازمدت  در سطح بین المللی بسیار حیاتي است. یورو 
دالر، توان بالقوة شکل گیری یک سیستم پولي دو قطبي در سطح بین المللی را پدید 

1- On EU energy investments in Africa, see Michael T. Klare, Rising Powers, Shrink-
 ing Planet (New York: Metropolitan Books, 2008), pp. 155-57.
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می آورد. و این چالش ها و فرصت های باسابقه ای را در مقابل سیاست گزاران اقتصادي 
اوراق  بین المللی  بازار  در  جهان  اصلي  ارز  مثابه  به  پیشاپیش  یورو   1» می کند.  مطرح 

قرضه از دالر پیشي گرفته است. 
این امر نافي احتمال قدرت یابی مجدد دالر نیست. مهم است این نکته را مد نظر 
دنیا،  در  مبادالتي  ارز  و  ارزي  ذخیره  مثابه  به  آن  نقش  و  دالر  قدرت  که  باشیم  داشته 
به  وابسته  دالر«  به  »اعتماد  نیست.  آمریکا  امپریالیسم  اقتصادي  توان  عملکرد  صرفًا 
سلطه نظامي امپریالیسم آمریکا در سطح جهاني، وابسته به ارتباطات نظامي امنیتي میان 
دارندگان خارجي دالر و امپریالیسم آمریکا )مثاًل با کشوري مانند عربستان سعودي(، 
و وابسته به ثبات کلي سرمایه داری آمریکا و بازارهاي بسیار توسعه یافته مالی اش نسبت 

به مخاطرات اقتصادي و سیاسي در سایر نقاط دنیا نیز هست. 
از سوي دیگر، گرایش تدریجی تر و درازمدت تر به سوي ایجاد یک »نظام پولي دو 
قطبي« امکان فرار گسترده از دالر و بروز ناگهاني یک آشوب مالي را منتفي نمی کند؛ 
آشوبي که شاید بتوان گفت، به لحاظ مقیاس و دامنه از دهه 1930 به این سو مشاهده 
نشده است. چنین تهاجمي به دالر می تواند بر اثر آمیزه ای از وقایع اقتصادي و تحوالت 
سیاسي آغاز شود. براي مثال، چین ممکن است از تأمین مالي قروض عظیم خزانه داری 
ارزهاي مبادالت خارجي  باز زند و  اکنون درگیر آن است، سر  آمریکا، در مقیاسي که 

خود را از دالر درآورده و با تبدیل به ارزهاي دیگر تنوع بخشد. 
مؤسسات و بازارهاي مالي اروپاي غربي بر اثر بحران مالي که اوایل سال 2008 در 
ایاالت متحده بروز کرد، ضربه خورده اند. اما تا اینجاي قضیه روشن است که یورو دارد 
موقعیت رقابتي برتري نسبت به دالر کسب می کند و به شکل روزافزوني به آن به مثابه 

یک ارز ذخیره و مبادالتي بین المللی نگاه می شود. 

  

 1- See summary, Adam Posen, ed. , The Euro at Five: Ready for a Global Role?
 Special Report 18, Peter G. Peterson Institute for International Economics, 2005,
 iie. com.



/     از اقتصاد و سیاست - ریموند لوتا62

5(  نتیجه گیری: آیا ائتالف کشورهاي حوزه اقیانوس اطلس

 در حال گذار و تغییر است؟

 متعاقب جنگ جهاني دوم، امپریالیسم آمریکا ساختارهاي دولتي را در اروپا  شکل 
داد و عمیقًا در صورت بندی های اجتماعي این قاره، از جمله به لحاظ فرهنگي، نفوذ 
کرد. در دوره انبساط بعد از جنگ جهاني دوم، حلقه های اتصال تجاري و سرمایه گذاری 
ایاالت متحده و اروپاي غربي عمیق تر شد و چارچوب ژئوپلتیک )جغرافیاي سیاسي( 
بزرگ تری که تحت سلطه ایاالت متحده قرار داشت، راه را بر بروز چالش های استراتژیک 
از سوي امپریالیسم اروپا بست. این امر بعد از فروپاشي اتحاد شوروي نیز ادامه یافت. به 
عالوه، انگلستان که یک عضو اتحادیه اروپا است، »رابطه ویژه«اي با ایاالت متحده دارد. 
و همه این ها بر مانورهاي رندانه میان اتحادیه اروپا و ایاالت متحده براي کسب برتري 

تأثیر می گذارد. 
اما تنظیمات اقتصادي و سیاسي کنوني دنیا، چیزي ثابت و همیشگي نیست. این 
تنظیمات می تواند در جهت های جدیدي تکامل پیدا کند و یا در ارتباط با جابجایی ها 
)جغرافیاي  ژئوپلتیک  و  اقتصادي(  )جغرافیاي  اکونومیک  ژئو  مهم  چرخش های  و 
سیاسي( دستخوش تغییرات ریشه ای شود. در اینجا فاکتور روسیه خودنمائي می کند. 
اتحادیه اروپا ممکن است میان آن دسته از طبقات حاکمه امپریالیستي که خواهان افزایش 
قابلیت های نظامي اروپا می باشند و آن دسته که کماکان می خواهند به ائتالف ناتو اتکا 
کنند، دوپاره شود. مسیرهاي مقابل اتحادیه اروپا براي اینکه نقش ژئوپلتیک بین المللی 
کمتر یا بیشتري بازي کند، عمیقًا تحت تأثیر یک حرکت جدي چین خواهد بود. اگر 
چین دست به یک حرکت جدي براي کسب ابتکار عمل بیشتر در اقتصاد جهاني بزند 

و/یا ائتالف نزدیک تری با روسیه برقرار کند؛ خیلي چیزها عوض خواهد شد. 
در ماه ژوئن 2008، حکومت فرانسه یک نوع جهت گیری مجدد در سیاست امنیتي 
این کشور را اعالم کرد: یعني برقراري روابط عمیق تر با »ناتو«. اما خوب دقت کنید: 
فرانسه این را به مثابه چرخشي به سوي »ناتو« و »اتحادیه اروپا« مطرح کرد، و به موازات 
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آن مطرح کرد که اتحادیه اروپا باید توان خود را در طراحي و هدایت عملیات نظامي 
تقویت کند. 

محسوب  اروپا  اتحادیه  مرکزي  نیروهاي  )که  آلمان  و  فرانسه  میان  تضادهاي 
تضادهاي  است.  بوده  حاد  بسیار  عراق  در  جنگ  سر  بر  ایاالت متحده  با  می شوند( 
تحریم  لغو  دنبال  به   2005 سال  در  که  دعوایي  مثاًل،  است.  داشته  وجود  نیز  دیگري 
تسلیحاتي چین از سوي اتحادیه اروپا اتفاق افتاد. این تحریم از زمان خیزش دانشجویان 
که  مواردي  در  حتي  بود.    شده  برقرار  پکن  آسماني«  »صلح  میدان  در  کارگران  و 
وحدت )ظاهري( بیشتري وجود دارد؛ مثاًل در مورد اعمال فشار بیشتر بر ایران؛ باز 

هم رقابت ها درون ائتالف ناتو عمل می کنند. 
اتحادیه اروپا با ضرورت ها و آزادی ها روبه رو است. استراتژي عمومي اتحادیه اروپا به 
نظر می رسد که »به انتظار فرصت های خوب نشستن« است: در حال حاضر تالش براي 
تقویت هر چه بیشتر ادغام نهادهاي درون بلوک اتحادیه اروپا؛ تالش براي مشارکت 
نزدیک تر با سایر قدرت های مهم؛ و  سودجویي از مشکالت و شکست های امپریالیسم 
آمریکا. اما سرعت، جهت گیری و توان تهاجمي اتحادیه اروپا متأثر از روندهاي اساسي 

دنیا و تحوالت پیش بینی نشده، درون و خارج از این بلوک، خواهد بود. 
 

بخش بعدي: روسیه، امپریالیسمي که از دل خاکستر شکست بر می خیزد
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مقاله چهارم

امپریالیسم روس دوباره سربلند می کند

آمریکا- شماره  انقالبي  ارگان مرکزي حزب کمونیست  »انقالب«  نشریه  از  برگرفته 
141- 24 اوت 2008
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جهاني  اقتصاد  در  مهم  تغييرات  مورد  در  مقاالت  سري  از  بخش  چهارمين  اين 
امپرياليستي و برخي مفاهيم ژئوپلتيک آن است. 

مقاله با بررسي مجمل روندهاي تازه و تحوالت مهم در اقتصاد جهاني شروع شد. 
سپس به بررسي عروج چين در نظام جهاني و ظرفيت تبديل آن به يک قدرت جهاني، 
پرداخت. پس از آن نوبت به تحليل از اتحاديه اروپا رسيد که گفتيم، اتحاديه اروپا به 
مثابه يک بلوک امپرياليستي منسجم و هماهنگ که  بيش از پيش در صحنه بين المللی 

مدعي قدرت است، ظهور کرده است. 
اياالت متحده آمريکا کماکان به لحاظ اقتصادي و نظامي، قدرت مسلط امپرياليستي  
در  که حداقل  نظمي  است؛  نظم سرمايه داری جهاني  نگهبان  آمريکا  است.  در جهان 
آمريکا در  اما موقعيت جهاني  نيز هست.  بزرگ  نفع ساير قدرت های  به  حال حاضر 
حال تضعيف است. در عين حال، به طور بالقوه امکان آن هست که برخي قدرت ها يا 
ائتالفي از قدرت ها چالش های بين المللی سهمگيني را )چه در سطح اقتصادي و يا  

استراتژيک( در مقابل امپرياليسم آمريکا بگذارند. 
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شايد عروج چين بزرگ ترين جابجايي تکتونيک )تخته سنگ های قاره ای( در نماي 
غيرمترقبه  واقعه  نمايشی ترين  روسيه  امپرياليسم  بازگشت  اما  است.  جهان  اقتصادي 

است. 
در ده سال گذشته، اقتصاد روسيه تقريبًا پخش زمين بود. امروز، طبقه حاکمه روسيه 
قدرت اقتصادي روزافزونش را در جهان به کار می گيرد و يک دستور کار استراتژيک را 
تعقيب می کند که هر روز بيش از روز قبل در تضاد با امپرياليسم آمريکا قرار می گيرد. 

1( پایان جنگ سرد، گذار و بحران اقتصادي: 1998 - 1991 

اتحاد شوروي حدودًا 35 سال یک کشور سوسیالیستي واقعي بود. انقالب 1917 
منشأ  انقالب  آن  نبود.  مبتني  استثمار  بر  دیگر  که  کرد  ایجاد  را  اقتصادي  شوروي، 
به  دستیابي  و  زنان  بر  ستم  کردن  کن  ریشه  جهت  در  الهام بخش  و  رادیکال  اقداماتي 
برابري ملیت ها شد. اما از میانه دهه 1950 اتحاد شوروي دیگر یک کشور سوسیالیستي 

نبود. 
از  خاصي  شکل  به  را  شوروي  جامعه  و  رسید  قدرت  به  نوین  بورژواي  طبقه  یک 
سرمایه داری امپریالیستي تبدیل کرد. در این نوع سرمایه داری، بورژوازي دولتي نیروي 
کار را استثمار می کرد. در این نوع سرمایه داری، رقابت میان بلوک های سرمایه درون 
چارچوب مالکیت دولتي انجام می گرفت. با فروپاشي اتحاد شوروي در سال 1991، 

این سرمایه داری دولتي نیز فرو پاشید. 
در نتیجه نابودي و تجزیه اتحاد شوروي، جنگ سرد میان آمریکا و شوروي نیز خاتمه 
یافت. این یک تغییر تعیین کننده در اوضاع کلي بین المللی بود. این واقعه، فرصت های 
جدید اقتصادي و استراتژیکي را در برابر امپریالیسم آمریکا گشود: فرصت های جدید 
بخش های  در  آمریکا  نفع  به  درگیری ها  حل  براي  جدید  فرصت های  سرمایه گذاری، 
گسترش  براي  جدید  فرصت های  جنوبي(،  آفریقاي  در  مبارزه  )مثاًل  دنیا  متفاوت 

ائتالف عمده نظامي آمریکا یعني »ناتو« با عبور از مرزهاي اروپاي شرقي. 
رژیم جدیدي که در روسیه تحت رهبري بوریس یلتسین و با پشتیباني آمریکا بر سر 
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کار آمد، کوشید تا تجدید ساختار اقتصاد شوروي را در راستاي نهادها و عملکردهاي 
روي  به  را  دروازه ها  رژیم  این  رساند.  انجام  به  غرب  سرمایه داری  کشورهاي  مشابه 
سرمایه گذاران غربي گشود. یک روسیه جدید درون چارچوب سلطه جهاني آمریکا به 

ظهور رسید. 

الف. اصالحات اقتصادي در دهه 1990

که  پول  بین المللی  صندوق  و  غربي  مشاوران  همکاري  و  تشویق  با  یلتسین  رژیم 
آمریکا بر آن مسلط است، یک سلسله اصالحات را براي شکل دهی مجدد به اقتصاد و 
تحریک رشد به اجرا گذاشت. رژیم قیمت ها را آزاد کرد؛ یارانه های ویژه و واپایش هایی 
که حکومت بر قیمت ها اعمال می کرد را کنار گذاشت. رژیم مشوق تأسیس بازارهاي 
کرد؛  رهبري  را  خصوصی سازی  گسترده  برنامه  یلتسین،  رژیم  شد.  بورس  و  مالي 
و  خصوصي  سرمایه گذاران  به  را  بودند  دولت  مالکیت  تحت  سابقًا  که  بنگاه هایی 

گروه های سرمایه گذاری فروخت؛ هزینه های تأمین اجتماعي را کاهش داد. 
حکومت  که  بود  این  پول  بین المللی  صندوق  سوي  از  وام  و  اعتبار  اعطاي  شرط 

روسیه این »شوک درماني« را اعمال کند و به اجرا بگذارد. 
جاي  بر  خصوصی سازی  را  تأثیرات  ترین  جانبه  همه  گوناگون،  اصالحات  در 
اساسًا  مالي  و  تجاري  و  صنعتي  فعالیت های  سابق،  شوروي  اتحاد  در  است.  گذاشته 
توسط بنگاه های متعلق به دولت جلو می رفت. از سال 1997، بخش خصوصي بیش 

از 70 درصد محصول اقتصادي روسیه را در اختیار داشت. 
کسب و کارهاي خصوصي جدید و بی شماری ایجاد شد. اما حاال دیگر کنترل به 
دست یک قشر جدید نازک اما قدرتمند از سرمایه گذاران و تجار ثروتمند افتاده بود. این 
قشر از طریق خرید و فروش و به دست آوردن حقوق مالکیت دارایی های دولتي سابق، 

به سودهاي کالن دست یافتند و ثروت بی حسابی انباشت کردند. 
تجدید ساختار سریع اقتصاد شوروي به بهبود و رشد اقتصادي منجر نشد. وام های 
خارجي و سرمایه گذاری مستقیم خارجي در آن سطحي که حاکمان روسیه پیش بینی 
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به سودهایي که در کوتاه مدت حاصل  نیافت. فساد و چنگ اندازی  می کردند تحقق 
سیر  روس،  سرمایه دار  طبقه  دروني  درگیری های  شد.  گیر  جا  همه  یک باره  می شود، 
ورطه  به  پا  روسیه  یافت.  کاهش  شدت  به  صنعتي  سرمایه گذاری  کرد.  پیدا  صعودي 

بحران گذاشت. 
آمار تکان دهنده است: در فاصله 1997 - 1991 محصول اقتصادي روسیه بیش از 
40 درصد سقوط داشت )این رقم بیش از چیزي است که آمریکا طي دوران »کسادي 
بزرگ« دهه 1930 تجربه کرد.( نرخ متوسط بیکاري روسیه به 13 تا 15 درصد رسید. 
نتایج »شوک درماني« براي توده اهالي، نومید کننده و وخیم بود. نابرابري درآمدها 
و  همگاني  اساسي  خدمات  نظام  افتادن  کار  از  یافت.  افزایش  توجهي  قابل  شکل  به 
جابجایی های گسترده باعث افزایش آشکار جرایم، بیماری های رواني و نرخ خودکشي 
شد. انتظار طول عمر از 70 سال به 65 سال سقوط کرد؛ که این امر در جوامع صنعتي 

جدید در دوران صلح بی سابقه است. 

ب. عوامل بین المللی و بحران 1998

عوامل درگیر در این وضعیت این ها بودند: اقتصاد ناکارآمد و پر هرج و مرج روسیه 
نمی توانست به شکلي رقابتي و سودآور به اقتصاد بین المللی »متصل« شود. در عین 
حال، بی ثباتی در اقتصاد سرمایه داری جهاني تأثیر متقابل خود را بر روسیه می گذاشت. 
درآمد.  لرزه  به  عمده  مالي  بحران  یک  توسط  آسیا  شرق   ،1997 تابستان  در 
سرمایه گذاران خود را از بخش امالک، بورس و بازارهاي ارز بیرون کشیده بودند. فشار 
بر روسیه رو به افزایش نهاد. سر رسید بازپرداخت بدهی ها به بانک ها و حکومت های 

خارجي رسیده بود اما نشانه چنداني از رشد اقتصادي به چشم نمی خورد. 
رنگ  سرعت  به  سرمایه گذاران  اعتماد  نبود.  وام هایش  بازپرداخت  به  قادر  روسیه 
باخت. در 13 اوت 1998، بازارهاي سهام و قرضه و ارز روسیه سقوط کرد. پول روسیه 
یعني روبل بیش از 60 درصد ارزش خود را صرفًا طي چند ماه از دست داد. پنج بانک 
از ده بانک بزرگ روسیه ورشکست شدند. دو سوم دستمزدهاي واقعي دود شد و به 



فصل اول    /           71

آسمان رفت. یلتسین همه اعتبارش را از دست داد. 1
نگاهي  تاریخي  این تصویر کلي  از  به بخش هایی  و  برگردیم  به گذشته  نیست  بد 

بیندازیم. 
فروپاشي بلوک امپریالیستي شرق به سرکردگي شوروي در 91 - 1990، به موج 
جدیدي از »جهانی سازی« تحت سلطه آمریکا انجامید. بازارها و مناطق دنیا، از جمله 
بلوک شوروي سابق، بیش از پیش به روي سرمایه امپریالیستي باز شدند. یک اقتصاد 
تولیدي در هم ادغام شده و مبتني بر کار ارزان در حال شکل گیری بود که در چارچوب 

آن، چین به »کارگاه تولیدي یا مشقت خانه« سرمایه داری بین المللی تبدیل شد. 
سرمایه داری انحصاري روس، در این اقتصاد که بیش از پیش جهاني شده بود ادغام 
ادغام روسیه در شرایطي صورت  اواًل،  رنج می برد.  نامناسب  از دو موقعیت  اما  شد؛ 
گرفت که از نظر دروني در موضع ضعف قرار داشت. ناکارآمدی های صنعتي بر جاي 
مانده از دهه های 1970 و 1980 گریبان آن را گرفته بود. خصوصی سازی و اصالحاتي 
تأثیرات  ابتدا  آزادسازي قیمت ها در دوره یلتسین صورت گرفت نیز در  که در جهت 

بی ثبات کننده ای داشت. 
تالطم  بود.  نامساعد  روس  سرمایه  براي  نیز  خارجي  بین المللی  چارچوب  ثانیًا، 
را  خارجي  سرمایه گذاری  جذب  و  روبل  وضع  تثبیت  بین المللی،  مالي  بازارهاي  در 
با مشکل روبه رو کرد. قیمت های جهاني کاالهایي که روسیه از آن ها سرشار بود )نفت 
افزایش درآمدهاي  را در  امر روسیه  این  پایین بودند.  و گاز طبیعي و سایر مواد خام( 

صادراتی اش ناتوان کرده بود. 
به   1990 دهه  در  کلینتون،  جمهوري  ریاست  تحت  آمریکا  امپریالیسم  عالوه،  به 
شدت در پي آن بود که میدان مانور امپریالیسم روس را محدود کند. کلینتون، سازمان 
اروپاي  در  آمریکا  رهبري  تحت  نظامي  ائتالف  که  را  )ناتو(  شمالي  آتالنتیک  پیمان 
غربي است، به سوي گسترش بیشتر و ادغام کشورهاي بلوک شوروي سابق در اروپاي 

شرقي و بالتیک در درون خود می راند. 
 1-  For an account of the Yeltsin period and the 1998 crisis, see Gregory L. Freeze,
 ed. , Russia: A History (Oxford: Oxford University Press, 2002), chapters 14 and 15.
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2( ریاست جمهوري پوتین: یک طرح جدید امپراتوري در یک 

چارچوب بین المللی تغییر یافته و تحریک آمیز

بحران مالي 1998 نوعي نقطه عطف بود. اقتصاد روسیه با سر به زمین خورده بود. 
مبارزه درون طبقه حاکمه روس بر سر کنترل و مدیریت اقتصادي، سیاست بین المللی 
و چهره بین المللی روسیه تشدید یافته بود. در این چارچوب، »ارائه یک چهره رقابت 
جوي جدید؛ سرمایه دار اما با تأکید بر جهت گیری استراتژیک تحت هدایت دولت؛ و 

با ایدئولوژي کلي »اروـ آسیایي« )و کمتر غربي( آغاز شد. «1

الف. تجدید ساختار مجدد
والدیمیر پوتین این جهت گیری جدید را تبیین کرد و بر سرش جنگید. 

ابعاد سیاسي و اقتصادي این جهت گیری:

گذاشته  جدید«  هاي  »الیگارک  را  نامش  پوتین  نیروهاي  آنچه  از  قدرت  خلع   •
بودند. یعني قشر ثروتمند جدید سرمایه گذار؛ اعمال کنترل بر دارایی های آنان به ویژه 
در عرصه نفت و گاز طبیعي؛ برقراري مجدد کنترل قدرتمند دولتي بر بخش انرژي و 

نیز بر امور بانکداري و ارتباطات )به قصد خاموش کردن صداي مخالفان(. 
•  اولویت بخشیدن به صنایع مربوط به مواد خام نظیر گاز طبیعي و نفت و نیز مواد 
معدني و فلزات؛ و استفاده کردن از افزایش تقاضاي جهاني براي مواد خام صنعتي. 
روسیه دارنده بزرگ ترین ذخایر گاز طبیعي در جهان است و دومین تولید کننده بزرگ 

نفت است. 
•  احیاي صنایع نظامي که توسط دولت اداره می شود و افزایش سهم صنایع نظامي 

 1-  Kees van der Pijl, Global Rivalries: From the Cold War to Iraq (London: Pluto,
 2006), p. 356.
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روسیه در بازارهاي تسلیحاتي دنیا؛ گسترش و تجدید ساختار تأمینات مالي نیروهاي 
مسلح روسیه. 

ابعاد جغرافیایي سیاسي این جهت گیری:
خارجي  »محیط  را  نامش  روس  حاکمان  آنچه  بر  روسیه  نفوذ  مجدد  اعمال   •
کشورها  سایر  و  اوکراین  و  گرجستان  مانند  کشورهایي  منظورشان  نهاده اند.  همسایه« 
در منطقه قفقاز و آسیاي میانه هستند که قباًل بخشي از اتحاد شوروي سابق محسوب 

می شدند و بعد از فروپاشي شوروي مستقل شدند. 
• مقابله با امپریالیسم آمریکا از طریق اتخاذ سیاست »نگاه به شرق« با هدف تشکیل 
برقراري  با هدف  به غرب«  با چین، و سیاست »نگاه  ائتالف جغرافیایي سیاسي  یک 
تحت  سیاسي  اقتصادي  بلوک  )یعني  اروپا  اتحادیه  با  اقتصادي  جغرافیایي  ارتباط 

رهبري قدرت های امپریالیستي اروپاي غربي(. 
پوتین به لحاظ ایدئولوژیک می خواست یک فضا و جنبش سیاسي ناسیونالیستي 
برخاسته  دوباره  امپریالیسم  براي  اجتماعي  پایگاه  یک  ایجاد  هدف  با  را  شووینیستي 

روس دامن بزند. 

ب. چارچوب بین المللی

ترکیبي از عوامل مساعد بین المللی باعث شد که پوتین بتواند این دستور کار را به 
جلو براند. این عوامل شامل افزایش قیمت منابع انرژي، رشد سریع اقتصادي چین، 
گسترش اتحادیه اروپا، تحکیم »یورو« )پول اروپایي( و نقش در حال گسترش آن در 
معامالت پولي بین المللی از جمله در عرصه نفت بودند. )رجوع کنید به بخش سوم از 
همین مجموعه تحت عنوان »اتحادیه اروپا یک رقیب بالقوه براي سلطه ایاالت متحده«(
در عین حال، یک عامل بین المللی دیگر در برابر طبقه حاکمه روسیه مطرح شد که 

آن ها را با ضرورتي جدید روبرو کرد. 
به  دستیابي  براي  را  جنگي  تا  کرد  استفاده  سپتامبر   11 حمالت  از  بوش  رژیم 
علیه  را تحت پوشش »جنگ  کار  این  آمریکا  اندازد.  راه  به  آمریکایي  بزرگ  امپراتوري 
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ترور« آغاز کرد. هدف از این »جنگ بی انتها« تضمین سلطه جهاني آمریکا براي دهه های 
آینده است. اولین پرده این نمایش، سرنگون کردن رژیم طالبان در افغانستان بود. 

آمریکا در جریان دورخیز و تدارک براي جنگ افغانستان، شروع به ایجاد پایگاه های 
قابلیت های  با  آمریکا  امپریالیسم  کار،  این  با  کرد.  میانه  آسیاي  کشور  چند  در  نظامي 
فزاینده نظامي جهت حضور در مناطقي که فراتر از مرزهاي افغانستان بودند، درست 
پشت گوش روسیه ایستاد. امپریالیسم آمریکا با فشاري منظم، رقابت بر سر کنترل تولید 

و انتقال نفت و گاز طبیعي در آسیاي میانه را به راه انداخت. 

3( سربلند کردن مجدد در عرصه انرژي و امور نظامي

نرخ  این  بود.  صد  در   7 ساالنه   ،2007 تا   1999 فاصله  در  روسیه  اقتصادي  رشد 
رشد در میان کشورهاي عمده صنعتي موسوم به »جي 8« از همه باالتر است. سرعت 
حاضر،  حال  در   1 دارد.  قرار  جهاني  رده های  باالترین ها  در  روسیه  سهام  بازار  رشد 
روسیه بعد از چین و ژاپن، سومین دارنده بزرگ ذخایر ارزي بین المللی است. ذخایر 
یابي  جریان  شکل های  سایر  و  صادرات  طریق  از  که  هستند  درآمدهایي  خارجي،  ارز 
سرمایه، به صورت دالر و یورو و سایر ارزهاي مهم دنیا به دست می آیند. تصمیمات 
روسیه در مورد این که دالرها را نگهدارد یا بفروشد می تواند تأثیر قابل توجهي بر توان 

بین المللی دالر بگذارد. 2
چرخش کامل اقتصادي روسیه محصول دو عامل مرتبط به هم است. 

بازارهاي جهاني طي  در  منابع طبیعي  و سایر  و گاز طبیعي  قیمت های نفت  اواًل، 

 1.  On Russia’s post-1999 economic performance, see Vladimir Popov, «Resurgent
Russian Economy?» International Journal, Spring 2008; and Lucio Vinhas de Sou-
za, A Different Country: Russia’s Economic Resurgence (Brussels: Centre for Euro-
 pean Policy Studies, 2008), www. ceps. eu.

 2-  For a detailed analysis of the strengthening of the ruble and how this might affect
the international dollar regime, see Juliet Johnson, «Forbidden Fruit: Russia’s Un-
 easy Relationship with the U. S. Dollar,» Review of International Political Economy,
 15:3 (August 2008).
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سال های 2000 افزایش یافت. در نتیجه درآمدهاي صادراتي روسیه اوج گرفت. 
آورد.  در  تحرک  به  نیز  دیگر  بخش های  در  را  روسیه  اقتصاد  صادرات،  رشد  ثانیًا، 
بعضي توانایی هایی صنعتي خفته که مربوط به دوران قبل از 1991 می شود را دوباره 
فعال کرد. به عالوه، درآمدهاي صادراتي، وارد کردن تجهیزات و فن آوری پیشرفته را 
براي فعال کردن مجدد بخشي از قابلیت های صنعتي کهنه روسیه امکان پذیر می کند. 

یکي از پژوهش گران روسیه که فردي مترقي است می گوید یکي از عناصر مرکزي 
نقش  تحمیل  براي  کشور  ذخایر  از  »استفاده  از:  است  عبارت  امپراتوري  جدید  طرح 
بزرگ تری براي روسیه در امور جهاني و دستیابي به فرصت های بیشتر براي بین المللی 

کردن سرمایه روسي. «1 

الف. انرژي به مثابه یک بخش استراتژیک

با احیاي اقتصاد روسیه، پوتین طرح تحکیم بخش های گاز طبیعي و نفت را تحت 
نظارت خود پیش برد. او کنترل دولتي را بر آینده دارترین ذخایر انرژي که در منطقه 
شرق دور روسیه واقع اند اعمال کرد. پوتین براي فعالیت بنگاه های انرژي خارجي، یک 

رشته قوانین و مقررات سفت و سخت تعیین کرد. 
«گاز پروم« یعني شرکت گاز طبیعي روسیه، حلقه اصلي بخش انرژي استراتژیک 
این کشور است. حدود 8 در صد تولید ناخالص ملي روسیه توسط این شرکت انجام 
می گیرد. حکومت روسیه، سهامدار عمده »گاز پروم« است. دمیتري مدودف که اوایل 

سال 2008 جانشین پوتین شد، قباًل مدیر عامل »گاز پروم« بود. 
«گاز پروم« بزرگ ترین شرکت تولید گاز در دنیا است. این شرکت بعد از »اکسون 
موبایل« و »جنرال الکتریک«، سومین شرکت بزرگ دنیا محسوب می شود. »گاز پروم« 
چیزي حدود یک چهارم تا یک سوم ذخایر گاز طبیعي دنیا )که تا به حال شناخته شده( 

را در اختیار دارد و صاحب بزرگ ترین شبکه انتقال گاز دنیا است. 2
 1 Tony Wood, «The Putin Era,» New Left Review, March-April 2007 (44), p. 68.

 2.  Gazprom’s ranking as the world’s third-largest corporation is based on market
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روسیه از طریق این شرکت، خطوط انتقال گاز و صادرات گاز از مناطق حوزه خزر 
و  قزاقستان  با  توافقات  رشته  یک  شامل  این  می کند.  کنترل  را  اروپا  به  میانه  آسیاي  و 

ترکمنستان و ازبکستان است. 
«گاز پروم« حضور مستقیم خود در بازار اروپا را تقویت کرده است. این شامل خرید 
و  زیرساخت ها،  ایجاد  شرکت ها،  این  در  شدن  سهامدار  یا  غربي  اروپاي  شرکت های 
کارهایي است که بده و بستان نامیده می شود: سرمایه اروپاي غربي نیازمند حضور در 
عرصه نفت و گاز روسیه است و روسیه نیازمند حضور در بخش تسهیالت حمل و نقل 

و توزیع در اروپاي غربي. 
اروپاي غربي براي تأمین نزدیک به 25 درصد گاز طبیعي مصرفي خود به روسیه 
بالتیک مي  دریاي  زیر  از  که  اروپا«  گاز »شمال  لوله  2010، خط  در سال  است.  متکي 
گذرد، وابستگي روسیه و آلمان به یکدیگر را بیشتر خواهد کرد. روسیه نیز به نوبه خود 

به بازار اروپا نیاز دارد که 75 درصد نفت خام صادراتي این کشور را جذب می کند. 1
روسیه تحت رهبري پوتین به دنبال بسط نفوذ خود در اروپا است؛ کشورها را درگیر 
معامالت درازمدت انرژي می کند؛ و هدفش تضعیف ائتالف اتحادیه اروپا ناتو است. 
هوا  )شرکت  اس«  دي  اي  »یي  و  روسیه  میان  فزاینده ای  آورانه  فن  صنعتي  همکاري 
فضاي اروپاي غربي( وجود دارد. روسیه در پي افزایش سهام خود در این شرکت است. 
در عین حال، درون اتحادیه اروپا این نگراني موجود است که وابستگي فزاینده به 
روسیه در زمینه تأمین انرژي، میدان مانور اروپا را محدود خواهد کرد. در عین حال که 
انرژي  متنوع کردن ذخایر  دنبال  به  اروپا  روسیه عمیق تر شده،  با  اروپا  اتحادیه  روابط 

خود بوده است. 
 ،2006 ژانویه  در  است.  کرده  استفاده  سیاسي  سالح  یک  مثابه  به  انرژي  از  روسیه 

 capitalization. On Gazprom, see de Souza, Russia’s Economic Resurgence, pp.
 73-82.

 1- International Energy Agency, World Energy Outlook 2004 (Paris: IEA, 2004), p.
284; Michael Richardson, «Russia Puts Energy Importers Over a Barrel,» YaleG-
 lobal On Line, July 10, 2007, www. yaleglobal. yale. edu.
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از  یکي  که  اوکراین  کرد.  قطع  را  اوکراین  به  ارسالي  طبیعي  گاز  جریان  موقتًا  روسیه 
جمهوری های اتحاد شوروي سابق بود اینک یک دولت مستقل است که قصد عضویت 

در »ناتو« را دارد. 

ب. ابعاد نظامي

رژیم پوتین که با درآمدهاي صادراتي خود سر حال آمده بود، هزینه های نظامی اش را 
افزایش داد. در حال حاضر روسیه از نظر مخارج نظامي در رتبه سوم دنیا قرار دارد )این 

بر حسب مقایسه قدرت خرید کشورها اندازه گیری شده است.( 1
دوم  رتبه  در  اسلحه  تجارت  زمینه  در  روسیه   ،2007 و   2003 سال های  فاصله  در 
جهاني، و در فاصله نزدیکي با آمریکا قرار داشت. 2 روسیه براي سر پا نگهداشتن پایه 
صنعتي و تکنولوژیکي خود اتکا زیادي به صادرات اسلحه دارد. روسیه بخش تولید 

تسلیحاتي را تکامل داده، فن آوری پیشرفته و برتر را به کار گرفته است. 
نفوذ جغرافیایي سیاسي روسیه  براي گسترش  اسلحه، وسیله ای  و تحویل  فروش 
نیز هست. )ونزوئال یک مصرف کننده  آمریکاي التین  در آسیاي میانه، خاورمیانه و 
مهم تسلیحات روسي محسوب می شود.( تحویل سیستم های پیشرفته تسلیحاتي به 
آزادي  ایران، این اجازه را به روسیه داده تا حضورش در خاورمیانه را گسترش دهد و 
آمریکا تحت  امپریالیسم  با  را بدون مواجهه مستقیم  ایران  ایاالت متحده در قبال  عمل 

تأثیر قرار دهد. 

ج. بررسي واقعیات

احیاي اقتصاد روسیه هرگز به یک جامعه عادالنه تر منتهي نشده است. 

1- SIPRI Yearbook 2008: Armaments, Disarmament and International Security (Ox-
 ford: Oxford University Press, 2008), Appendix 5A.

 2- The Economist, «The World’s Biggest Arms Exporters,» July 29, 2008, www.
 economist. com.
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کاري  اضافه  به  طوالني  ساعات  مجبورند  کارگران  صنعتي،  بخش های  بعضي  در 
بپردازند. حقوق بازنشستگي قطع شده یا کاهش یافته است. بهبود اقتصادي به افزایش 
درآمدها و دستمزدها انجامیده، اما نابرابري اجتماعي همچنان گسترده است. در سال 
پاییني  2005، درآمد متوسط دهک باالیي جامعه روسیه )ثروتمندان( 15 برابر دهک 
)تهیدستان( بود. در سال 2008، نشریه »فوربس« از وجود 87 میلیاردر در روسیه خبر 
داد که جمع ثروت آنان تقریبًا نیم تریلیون دالر است. روسیه از نظر تعداد میلیاردرها، 
بهبود  در  کوچک  کثیف  رازهاي  از  یکي   1 است.  جهاني  دوم  رتبه  در  آمریکا  از  بعد 
اقتصادي روسیه این است که کارگران مهاجر نقش مهم و فزاینده ای در عملکرد اقتصاد 
و غیرقانوني  قانوني  کارگر  میلیون  از وجود 14  ارزیابی ها خبر  برخي  بازي می کنند. 
خارجي در روسیه می دهد که این حدود 10 در صد کل جمعیت روسیه است. 2 حوادث 

و حمالت نژادپرستانه و ضد خارجي، رو به افزایش است. 
تا  می شود.  محسوب  عمده  اجتماعي  مشکل  یک  درماني  بهداشتي  مراقب هاي 
همین سال 2005، یک پنجم بیمارستان هاي روسیه فاقد آب گرم و تسهیالت فاضالب 

بودند. 3
یافته  توسط شبکه جنایات سازمان  که  غیرقانوني  و  زیرزمیني  اقتصاد گسترده  یک 
تقویت می شود مثل قارچ رشد کرده است. روسیه یکي از مهم ترین نقاط عبور و انتقال 

در صنعت بین المللی سکس محسوب می شود. 

4( رقابت قدرت های بزرگ در آسیاي میانه و ارتباط با چین

براي  که  است چون  فرد  به  منحصر  امپریالیستي  قدرت های عمده  میان  در  روسیه 
اما روسیه مثل همه قدرت های  انرژي خود، وابسته به واردات نیست.  تأمین نیازهاي 
1- Dmitri Trenin, «Getting Russia Right,» The Globalist, May 8, 2008, www. theglo-

 balist. com; Luisa Kroll, «World’s Billionaires,» Forbes. com, March 5, 2008.

2-  Russian Federal Migration Office data, cited in Vinhas de Souza, Russia’s Eco-
 nomic Resurgence, p. 92.

 3- Economist Intelligence Unit, Russia Country Profile 2006, p. 24.
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امپریالیستي به سوي گسترش جهاني کشیده می شود. امپریالیسم روس با یک ضرورت 
انرژي در آسیاي  انرژي و خط لوله هاي  مشخص مواجه است: اعمال کنترل بر تولید 

میانه، براي گسترش اقتصادي و انباشت توان استراتژیک روسیه، امري اساسي است. 
امپریالیسم آمریکا براي بسط نفوذ و کنترل در منطقه آسیاي میانه و  در عین حال، 

حوزه خزر و عقب راندن نفوذ روسیه، طرح ها و دستور کار خود را دارد. 

الف. رقابت در زمینه انرژي

از  نوبنیاد  کشور  هشت  میان  شوروي،  اتحاد  فروپاشي  از  بعد  خزر  دریاي  حوزه 
جمله آذربایجان و گرجستان و قزاقستان، به عالوه روسیه و ایران تقسیم شد. این منطقه 
ظرفیتش را دارد که طي ده سال آینده به تولید کننده عمده نفت و گاز طبیعي تبدیل 

شود. اینجا عرصه ای حیاتي براي سرمایه گذاری شرکت های نفتي بین المللی است. 
همین حاال، امپریالیسم روسیه موقعیت ممتازي در دسترسي به ذخایر انرژي آسیاي 
میانه دارد و تقریبًا انحصار انتقال گاز طبیعي از آسیاي میانه در اختیار این کشور است. 
اما مبارزه بر سر کنترل جریان نفت و گاز طبیعي از حوزه دریاي خزر به بازارهاي اروپا و 

آسیا دارد حاد می شود. 
شرکت های آمریکایي، اروپاي غربي و ژاپني بر سر آنچه به خط لوله »بي تي سي« 
معروف شده، همکاري کرده اند. این خط لوله، نفت آذربایجان را از طریق گرجستان 
به ترکیه انتقال می دهد و روسیه را کاماًل دور میزند. آمریکا از این خط لوله که وسیله اي 

براي تضعیف نفوذ روسیه است، به لحاظ مالي و سیاسي قویًا حمایت کرده است. 1
روسیه و ایاالت متحده درگیر رقابتي شدید در این منطقه هستند. این شامل مانور 
دهي دیپلماتیک، استقرار پایگاه های نظامي و توافقات تسلیحاتي، تمرینات نظامي و 
ائتالفات امنیتي است. اخیرًا، این رقابت امپریالیستي به یک درگیري آشکار نظامي بین 

گرجستان )که یکي از متحدان نزدیک آمریکا است( و روسیه منجر شد. 

 1- On U. S. -Russian rivalry in the Caspian Sea region, see Michael T. Klare, Rising
 Powers, Shrinking Planet (New York: Metropolitan Books, 2008), chapter 5.
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امپریالیست های آمریکایي و  ارتباطي  ایاالت متحده راه تبدیل گرجستان به سر پل 
به مناطق تجزیه پذیر  نوبه خود  به  نیز  را در پیش گرفته است. روسیه  غربي در منطقه 
کمک کرده است. هر چقدر که »ناتو« با فشار به سوي شرق راه می گشاید، روسیه نیز 

بیش از پیش به منطقه قفقاز و دریاي خزر به چشم یک »حوزه نفوذ ویژه« می نگرد. 

ب. ظهور ائتالف روسیه چین

میان  رقابت های  و  است  بزرگ  تغییرات  دستخوش  جهاني  اقتصاد  که  حالي  در 
قدرت های بزرگ حادتر می شود، امپریالیسم روسیه به سمت برقراري اتحاد نزدیک تر 

با چین و پیوند بیشتر با اقتصاد عظیم و بسیار پویاي سرمایه داری چین پیش مي رود. 
گسترده  مالي  توان  است.  روسیه  تجاري  بزرگ  شریک  دومین  آلمان،  از  بعد  چین 
چین، انجام سرمایه گذاری های مشترک متعدد و فزاینده ای را در بخش اکتشاف، میان 
شرکت های دولتي نفت روسیه و چین در منطقه شرق دور روسیه ممکن ساخته است. 
طي 15 سال اخیر، چین در رده اول مصرف کنندگان تسلیحات روسي قرار داشته است. 
دادن  مانور  حال  در  میانه  آسیاي  در  خود  موضع  کردن  محکم  براي  کشور  دو  هر 
از  ایجاد شبکه ای  براي  اقداماتش  و  ایاالت متحده و مداخالت  هستند. هر دو کشور، 
پایگاه های نظامي در منطقه را محکوم کرده اند. هر دو کشور، در مبارزه با جنبش های 
بنیادگرایانه اسالمي که مخالف رژیم های حاکم هستند و تهدید به تجزیه طلبی می کنند، 

منافع مشترک دارند. 1
در سال 2001، روسیه و چین مشترکا »سازمان همکاري شانگهاي« را تشکیل دادند. 
این سازمان، یک ائتالف نظامي و امنیتي در آسیاي میانه است. سایر اعضاي اصلي آن 
را قزاقستان، قرقیزستان، تاجیکستان و ترکمنستان تشکیل می دهند و ایران و هند نیز به 

عنوان ناظر در آن شرکت دارند. 

 1-  On Russia-China relations and moves towards alliance, see Andrew Kuchins,
 «Russia and China: The Ambivalent Embrace,» Current History, October 2007; and
 Alexei D. Voskressenski, «The Rise of China and Russo-Chinese Relations in the
 New Global Politics of Eastern Asia,» (2007), available online.
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سال  در  است.  داده  تغییر  را  میانه  آسیاي  تحرکات  شانگهاي«  همکاري  «سازمان 
2005، روسیه و چین از رئیس جمهور ازبکستان که در تنگنا قرار گرفته بود، و از سرکوب 
از  آمریکا  قواي  خروج  واقعه،  این  متعاقب  کردند.  حمایت  وي،  توسط  اعتراضات 
تمرین های  اولین  شانگهاي«  همکاري  »سازمان   ،2005 سال  در  افتاد.  اتفاق  ازبکستان 
اولین  سازمان  این   ،2007 سال  در  گذاشت.  اجرا  به  چین  در  را  خود  نظامي  مشترک 

تمرین های نظامي خود را در آسیاي میانه برگزار کرد. 1
«سازمان همکاري شانگهاي« یک تحول بسیار مهم در روابط بین المللی است. 

5( نتیجه گیری: برخي موضوعات

 و پرسش ها که باید در نظر گرفته شود

با سربلند کردن دوباره امپریالیسم روس، موضوعات و پرسش های متعددي مطرح 
می شود:

• امپریالیسم روس از افزایش ادامه دار قیمت های انرژي سود برده است. اما ساختار 
اقتصادي روسیه به صادرات انرژي محدود است )این در حالي است که صنایع انرژي 
روسیه، خود مستلزم نوسازي قابل مالحظه ای در عرصه فن آوری است.( اگر قیمت های 
تنظیمات  که  است  واضح  افتاد؟  خواهد  اتفاقي  چه  کند  سقوط  یا  یابد  کاهش  انرژي 
اقتصادي کنوني روسیه نمی تواند پا بر جا بماند. روسیه هم زمان و همگام با قیمت های 
بر همین مبنا  انباشت کرده است. روبل  را  ارز خارجي  انرژي است که ذخایر  فزاینده 
تقویت شده است. بحران روبل در سال 1998 اقتصاد روسیه را به ویراني کشاند. تا چه 

اندازه این امپریالیسم به پا خاسته از ساختارهاي مالي امني برخوردار است؟
• کارکرد صنایع روسیه هنوز در سطح هزینه ها و استانداردهاي کیفي بازار جهاني 
نیست و آن میزان سرمایه گذاری که براي رسیدن به چنین سطحي مورد نیاز است را هم 

 1- The Shanghai Cooperation Organization military exercises of 2005 and 2007 are
 discussed in Roger N. McDermott, The Rising Dragon: The SCO Peace Mission
 2007, Occasional Paper, www. jamestown. org.
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دریافت نمی کند. این یکي از نقاط ضعف صورت بندی سرمایه روسي است که دامنه 
نفوذ و توان رقابتی اش را محدود می کند. 

براي  اروپا  اتحادیه  آیا  است.  متناقض  و  پیچیده  اروپا،  اتحادیه  با  روسیه  روابط   •
برقراري ارتباط نزدیک تر و استراتژیک تر با روسیه حرکت خواهد کرد؟ چنین اقدامي به 
معني پیوند قدرت اقتصادي برتر اتحادیه اروپا با قابلیت نظامي برتر روسیه خواهد بود، 
و می تواند تناسب قواي موجود میان نیروهاي بزرگ دنیا را به طور کیفي دستخوش 
این دلیل است و سعي  به  میانه بخشا  آسیاي  آمریکا در  تعرضي  تغییر کند. فشارهاي 

می کند حلقه هاي اتصال روسیه و اروپا را در زمینه انرژي محدود کند. 
خواهد  چین  با  روسیه  روابط  بر  تأثیري  چه  شود،  تضعیف  روسیه  اقتصاد  اگر   •
یا  سیاسي  یک تالطم  از جمله  در چین،  غیرمنتظره  و  ناگهاني  تکان  یک  یا  گذاشت؟ 
اجتماعي، چه تأثیري بر اوضاع کلي بین المللی و در این میان، بر محاسبات استراتژیک 

روسیه خواهد گذاشت؟
• بر عکس، اگر روسیه به رشد خود ادامه داده، نوسازي پایه صنعتي خود را آغاز کند 
و دستور کار جهانی اش را با قدرت جلو ببرد، امپریالیسم آمریکا در برابر چالش هایی 
که ممکن است از جانب روسیه مطرح شود و در برابر احتمال جدی تر تشکیل بلوک 
روسیه چین، چه عکس العملی نشان خواهد داد؟ یا دست به چه اقدام »پیشگیرانه ای« 

خواهد زد؟
که  عرصه اي  است.  عظیم  تغییرات  دستخوش  جهاني  سیاست های  و  دنیا  اقتصاد 
رقابت قدرت های بزرگ در آن جریان دارد و میداني که مبارزات طبقاتي و اجتماعي 

و انقالبي در آن انجام می گیرد، به شکلي تکان دهنده و سریع در حال تغییر است. 

سلسله مقاالت ريموند لوتا ادامه نيافت. نويسنده وعده داده بود در بخش بعدي 
به بررسي ژاپن و هند بپردازد.







فصل دوم
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برنامه ریزی سوسیالیستی یا سوسیالیسم بازاری؟

برگرفته از نشریه انقالب شماره 1166، سپتامبر 2002
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در سایت 2changetheworld. info  فردی به نام برایت ِردالیت نظریه ای را فرموله 
می کند که در تقابل است با برنامه ریزی همه جانبة سوسیالیستی. او برای اقتصادهای 
بازار به  او می گوید،  را به کار می برد.  آمرانة قدرتمند1  اقتصادهای  سوسیالیستی، واژة 
خودی خود عیبی ندارد و می نویسد: »کشور سوسیالیستِی بازاری که از طرق قوانین 
دولتی، حاکمیت تصاحب سرمایه دارانة ارزش اضافه را خاتمه ببخشد و تصاحب کامل 
تولید یک کارخانه توسط کارگران آن کارخانه را تضمین کند به خودی خود متناقض 
و ناعادالنه نیست. به نظر من، ما سوسیالیست ها باید الگوهای اقتصاد آمرانه را به طور 

جدی نقد کنیم.«2
او و دیگران استدالل می کنند که شکل تعدیل یافتة اقتصاد بازار که در آن استثمار 
را  واقعیت ها  که  مرکزی  ریزان  برنامه  مقابل  در  بخشی  تعادل  وزنة  می تواند  نباشد 
فکر  آنارشیست ها  مانند  ِردالیت  باشد.  می کنند،  برنامه ریزی  دلبخواه  و  نمی دانند 

1- Strong command economies

2- BRL in 2changetheworld. info



/     از اقتصاد و سیاست - ریموند لوتا90

می کند و معتقد است برنامه ریزی دولتی سوسیالیستی غیر دموکراتیک است و منجر به 
آن می شود که بوروکرات ها، کارگران را غارت کنند. ِردالیت مانند »سوسیالیست های 
بازاری« )کسانی که فکر می کنند می توان بازار را طوری شکل داد که به منافع کارگران 
خدمت کند( می گوید، برنامه ریزی مرکزی ممکن است برای برخی پروژه های بزرگ 

مفید باشد اما وقتی به حوزه هایی چون کاالهای مصرفی می رسد کار نمی کند. 
من دغدغه های واقعِی نهفته در این مواضع را می فهمم اما به شدت با استدالل ها و 
نتیجه گیری های آن ها مخالفم. من معتقدم که باید از تولید کاالیی و بازار گسست کرد 
زیرا این ها موانع مقابل حاکمیت آگاهانة توده ها بر جامعه و تغییر آگاهانة جامعه توسط 

توده ها هستند. 
به  برنامه ریزی می تواند  نظام  که  است  داده  نشان  تاریخ  فکر می کنم  من، همچنین 
گونه ای کار کند که هم نیازهای اجتماعی را برآورده کند و هم مردم را توانمند کند. به 
عبارت دیگر، برنامه ریزی سوسیالیستی اساسًا این نیست که برنامه ریزان و بنگاه های 
اما مسئله در درجه نخست و  این نیز مهم است.  برنامه ریزی چه می کنند. هرچند که 
بیش از هر چیز به وجود آوردن طرق و مکانیزم هایی است که توسط آن ها جامعه بتواند 
آگاهانه تولید اجتماعی را در خدمت به اهداف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کلی و بر 
اساس فعالیت آگاهانة توده های مردم تنظیم کند.  چنین فرآیندی بدون وجود دولت 

پرولتری ممکن نیست. اما مسائل خیلی ساده نیستند. 
اواًل، یک شبه نمی توان روابط کاال- بازار را محو کرد. اقتصاد نوین سوسیالیستی 
از برخی جوانب این روابط استفاده کند. برای مثال، توزیع فرآورده های  مجبور است 
مصرفی حتمًا نیازمند استفاده از اشکالی از تجارت و مبادله با واسطة پول خواهد بود. 

اما در همان حال، جامعة نوین باید نقش روابط کاال- بازار و نفوذ آن را محدود کند. 
ثانیًا، به طور بالقوه خطر آن هست که ساختارهای دولت سوسیالیستی از توده های 
مردم جدا بیفتد، دولت سوسیالیستی تبدیل به یک دولت سرمایه داری بشود و برنامه 
وجود  اما  بشوند.  نوظهور  دولتی  سرمایه داری  طبقة  یک  ابزار  به  تبدیل  دولتی  ریزان 
برنامه ریزی  کنار گذاشتن  برای  باشد  استداللی  نمی تواند  به هیچ وجه  چنین خطری 
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خطر  و  بوروکراتیسم  خطر  به  نسبت  است  هشداری  بلکه  بازار.  نفع  به  سوسیالیستی 
احیای سرمایه داری. 

مقاله من دارای 5 قسمت است. 
1- این مقاله در ابتدا بحثی است در مورد بازارها و اینکه ما نمی توانیم از حاکمیت 
بازار  و  تولید  ابزار  بازار  نهایت  در  که  آن  بدون  کنیم  استفاده  فرآورده ها  توزیع  در  بازار 

نیروی کار )یعنی استثمار سرمایه داری( داشته باشیم. 
اینکه اشکال اقتصاد مبتنی بر بازار چیست و چرا  2- سپس بحثی است در مورد 

بازار مانعی است در مقابل رهایی کامل بشریت. 
جواب  می کنند  طرح  آمرانه«  »اقتصاد  منتقدین  که  اتهاماتی  به  مقاله  سپس   -3
می دهد برای مثال، در جواب به ِردالیت که می نویسد: »به نظر می آید لوتا فکر می کند 
تنها بدیل های ممکن برای یک جهان مدرن عبارت اند از سرمایه داری یا اقتصاد آمرانة 
از  باید  آنگاه  بگیریم،  جدی  را  استثمار  مورد  در  مارکس  تئوری  اگر  سوسیالیستی... 
خود بپرسیم واقعًا یک کارگر در اقتصاد آمرانه به همان صورت استثمار نمی شود که در 
یک اقتصاد سرمایه داری؟ مگر نه اینکه در یک اقتصاد آمرانه، کارگر تمام محصول کار 
خود را دریافت نمی کند. در اقتصاد آمرانه، درست مانند اقتصاد سرمایه داری، دولت 
حاکم ارزش اضافه را برای تقویت بوروکراسی، بوروکراسی انگلی، ارتش، تحقیقات، 
زیرسازی و غیره می مکد.... من فکر می کنم تاریخ نشان داده است که اقتصادهای آمرانة 
قدرتمند گذشته ورشکسته از آب در آمدند. حداقل در رابطه با تأمین طیف متنوعی از 
فرآورده های مصرفی روزانه و برخی مصارف لوکس که خواست توده های مردم عادی 

است.«
در جواب به این نقطه نظر و نظرات مشابه، استدالل من آن است که نظریة »اقتصاد 
می کند.  تحریف  را  سوسیالیستی  اقتصادهای  تجربة  واقعیت  خود  کلیت  در  آمرانه« 
با مفروضات و تحلیل های نظریه های  از نزدیک مرتبط است  این واژه به خودی خود 
را  سال هایی  موفقیت های  و  روش ها  مقاله،  این  در  سرمایه داری.   حامِی  اقتصادِی 
شدة  برنامه ریزی  اقتصاد  عمل،  در  مائوئیستی  چین  در  انقالبی  کمونیست های  که 
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سوسیالیستی را خلق کردند بحث خواهم کرد. 
4- بخش چهارم با بررسی »اقتصاد برنامه ریزی سوسیالیستی« ادامه خواهد یافت 
و از نزدیک به رویکرد اقتصادی که پيش نويس برنامۀ حزب کمونیست انقالبی آمریکا 

پیش می گذارد، نگاه خواهم کرد. 
5- بخش پنجم مقاله، بحث در مورد موضوعات مربوط به فرآورده ها و بازارهای 
رابطه طرح  این  در  را  مهمی  سؤال های  ِردالیت  است.  مصرف«  »سیاست  و  مصرفی 
می کند: »اگر بازارهای عرضه و تقاضا را منحل کنیم، آنگاه طریقی دیگر برای ارزیابی از 
خواست های مردم الزم خواهد بود. آیا می خواهید منابع بیشتری را اختصاص دهید به 
فرآورده های مصرف روزمره یا اختصاص دهید به تحقیقات مربوط به ایدز؟ آیا صنایع 
سبک بیشتری الزم است یا صنایع سنگین بیشتر؟... لوتا چه مکانیسمی را برای این 
تصمیم گیری های بزرگ پیشنهاد می کند؟ آیا رأی گیری خواهد شد؟ اگر کارگران رأی 
به تولید کاالهای لوکس بدهند و نه به اختصاص بودجه برای هزینه های اجتماعی چه 
خواهد شد؟... آیا تصمیم گیری ها توسط متخصصین و بوروکرات ها انجام خواهد شد 
همان طور که در اتحاد شوروی و چین می شد؟ در این بخش، من بحث خواهم کرد که 
اقتصاد سوسیالیستی نیازمند مکانیسم های گوناگونی برای بازخورد گرفتن از مردمی 
است که این فرآورده ها را استفاده می کنند اما این امر باید بر بستر یک جنبش انقالبی 

گسترده علیه مصرف گرایی رخ دهد. 
امیدوارم این مبحث موجب فکر و دیالوگ بیشتری در مورد موضوع های کلیدی 

پيش نويس برنامه بشود. 

بخش اول: بازار چیست؟

بیایید از مبانی شروع کنیم. 
روابط  وقتی  می شود،  تولید  فروش  برای  جامعه  یک  تولیدات  اکثریت  که  زمانی 
میان بخش های مختلف و »بازیگران« اقتصاد شکل رابطه ی خرید- فروش را به خود 
است:  مبادله  مکانیسم  یا  حوزه  بازار،  می آید.  وجود  به  سرمایه داری  بازار  می گیرد، 
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خریدوفروش میان افراد، میان افراد و واحدهای سرمایه )شرکت ها، کورپوراسیون ها 
و غیره(. 

اما سرمایه داری، اوج شکفتگی  از ظهور سرمایه داری نیز وجود داشت.  بازار، قبل 
تولید می شوند  فرآیند  وارد  آن است. در سرمایه داری کلیة عواملی که  فراگیر شدن  و 
»بازاری«  یا  »پولی«  انسان(  و  کامپیوتر  ماشین،  ساختمان،  خام،  مواد  زمین،  )مانند 
خریدوفروش  اجتماعی،  تولید  یکپارچة  نظام  یک  اجزاء  صورت  به  این ها،  شده اند. 

می شوند. 
تولیدی،  فرآورده های1  می چرخد،  کاالیی  تولید  حول  اقتصاد  که  جامعه ای  در 
دارایی کارگزاران اقتصادی مشخص هستند و از طریق معامله میان صاحبانشان مبادله 
می شوند. خریدوفروش یعنی منتقل کردن مالکیت و کنترل فرآورده ها. مالکیت، صرفًا 
انسان ها نیز تعمیم می یابد و در واقع  محدود به کنترل اشیاء نمی شود بلکه به کنترل 

انسان ها نیز تبدیل به اشیاء می شوند. 
هستند:  مرتبط   یکدیگر  با  که  دارد  وجود  بازار  نوع  سه  اساسًا  سرمایه داری،  در 
الف- بازار فرآورده های مصرفی. ب- بازار سرمایه )پول، سهام، وام، و بازارهای ارز 
و همچنین ابزار تولید(. ج- بازار کار )آگهی های استخدام، اخراج و سیکل اشتغال و 

عدم اشتغال مربوط به این بازار است(. 
تحت  نمی تواند  ابزارآالت،  و  کارخانه  مانند  تولید  ابزار  سوسیالیستی،  جامعة  در 
مالکیت خصوصی بوده و در بازار خریدوفروش شوند. در جامعة سوسیالیستی، ابزار 
تولید که امروز در انحصار طبقه سرمایه دار است، تبدیل به دارایی کل جامعه می شود و 

به کل جامعه فایده می رساند. 
امیدوارم که این بحث خیلی تجریدی نشود. اما به این دلیل وارد آن می شوم که باید 
بر سر یک موضوع روشن باشیم: اگر می گویید که در یک جامعة انقالبی، بازار باید ادامه 
یابد آنگاه باید مشخص کنید که آیا منظورتان برخی از این انواع بازارهاست یا همة آن ها. 
آیا ابزار تولید، مانند کارخانه ها و دستگاه ها تحت مالکیت خصوصی بوده و در بازار 

 1- Goods ءایشا .سانجا .هعتما
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خریدوفروش خواهند شد؟
پیش نویس برنامه آر. سی. پی روشن می کند که ابزار تولید که امروزه تحت انحصار 
جامعه  به  خدمت  در  و  شد  خواهند  جامعه  مالکیت  به  تبدیل  است  سرمایه دار  طبقه 

استفاده خواهند شد. 
توسط  باید  تولید  ابزار  به طور کل  و  کارخانه ها  آنارشیست ها می گویند،  از  بسیاری 
کنترل شود،  کارخانه  تولید در سطح  اگر  اما  کنترل شوند.  کارگری  گروه های مستقل 
برنامه ریزی اجتماعی ممکن نمی شود. در واقع این کارخانه ها، باالجبار، از طریق بازار 
با هم رابطه برقرار خواهند کرد. دیدن پایان این راه مشکل نیست: بازتولید سرمایه داری. 
به  تبدیل  شوند،  اداره  کارگران  خودمختار  تعاونی های  توسط  کارخانه ها  اگر 
واحدهای جداگانة تولید کاالیی می شوند. هیچ مکانیسم سراسری برای ایجاد تعاون 
و هماهنگی میان این شرکت های جداگانه، وجود ندارد. میان این ها بر سر تخصیص 
منابع و فروش فرآورده ها رقابت در خواهد گرفت. برخی از آن ها از برخی دیگر جلو 
خواهند زد و به جای رشد متعادل، رشد ناموزون فراگیر خواهد شد. حرکت در یک 
جهت واحد، برای تحقق اهداف اجتماعی بزرگ تر و بشریت در مقیاس جهانی، برای 

جامعه ناممکن خواهد شد.  

الف- کارکرد بازار چیست؟

می کند.  بازی  سرمایه داری  اقتصاد  سازمان دهی  در  کننده ای  تعیین  نقش  بازار 
عالئم و نشانه هایی )مانند قیمت ها و درآمدها( را ارائه می دهد که بر حسب آن منابع 
تخصیص یافته و تولید بر مبنای آن ها تنظیم شده و انجام می گیرد. همان طور که در مقالة 
»سوسیالیسم آرزو پرداز: درباره آنارشی سرمایه داری و نیاز به سوسیالیسم« گفتم، بازار، 

تضادی را که در ذات سرمایه داری است و در حرکت مداوم است، حل می کند. 
 از یکسو، سرمایه داری یک نظام تولید اجتماعی بسیار پیشرفته و درهم تنیده است 
که دارای فن آوری باال و یک تقسیم کار پیچیده است. واحدهای مختلف تولید – مانند 
کارخانه های فوالد و کامپیوتر سازی ها به یکدیگر وابسته اند. آن ها تأمین کننده  مواد خام 



فصل دوم    /           95

و ماشین آالت یکدیگر بوده و در عین حال مشتری های فرآورده های یکدیگر هستند. 
از سوی دیگر، نظام تولید پاره پاره است: هر واحد توسط یک مالک خصوصی کنترل 
می شود. بنابراین، رشته های اتصال میان تولیدکنندگان به طور آگاهانه و مستقیم برقرار 
نتیجة  به طور خودبه خودی و در  اتصال  نمی شود و نمی تواند بشود. بلکه، رشته های 
روندهای بی انتهای مبادله برقرار می شوند. اگر محصولی فروش برود اوضاع خوب 
است. اگر فروش نرود می فهمند خطایی شده است. اگر درآمدها افزایش یابند اوضاع 
خوب است. اگر پایین بروند، سرمایه دار عکس العمل نشان داده و تنظیم می کند. هیچ 

گونه برنامه ریزی »قبل از وقوع« وجود ندارد. 
 پس، بازار )در واقع دارم در مورد قانون ارزش صحبت می کنم( مؤلفه های گوناگون 
تولید را هماهنگ می کند. اما این کار به طور غیرمستقیم و پشت سر تولیدکنندگان انجام 
می گیرد. هر سرمایه داری راه خود را می رود و در بازار می فهمد که آیا خطا کرده یا به 

خال زده است.  
و  قیمت  پرداخت  واسط  فقط  پول  می کند.  حکومت  پول  سرمایه داری،  بازار  در 
کسب محصول نیست. پول هدف تولید است! واحدهای تولیدی حول کسب سود 
اتومبیل  به دنبال درست کردن صابون و المپ و  سازمان می یابند. هیچ سرمایه داری 
نیست. آن ها در بیزنس تولید پول هستند. هدف سرمایه دار این است که از درون فرآیند 

تولید و مبادله با پولی بیش از آنچه در آغاز داشت یعنی با سود بیرون آید. 
و کسانی، طبقه ای از کارگران،1 باید این ثروت را تولید کنند. در سرمایه داری، این 

طبقة تولید کننده، پرولتاریاست. 
چرا پرولترها برای سرمایه داران کار می کنند؟ این نکته ایست که کاماًل با موضوع 
ابزار تولید عمدة جامعه را تصاحب  بازار و روابط مالکیت ربط دارد. طبقه سرمایه دار 
می کند. در انحصار خود می گیرد. پرولترها هیچ راهی ندارند جز آنکه نیروی کار خود 
را در بازار کار بفروشند. در غیر این صورت گرسنه می مانند. نیروی کار پرولتر، یعنی 
توانایی جسمی، مهارت و خالقیت وی. دستمزد، به کارگران امکان می دهد که وسایل 

1- A class of laborers
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معیشت خود را به دست آورند. - یعنی در بازار بخشی از ثروتی را که تولید کرده اند از 
نو بخرند. بقیه، ماِل سرمایه داران است. 

در سرمایه داری، اساسی ترین بازار داد و ستد، بازار خریدوفروش نیروی کار است. 
منبع  بازار،  مارکس...  استثمار  تئوری  »طبق  که،  گفت  را  صحیحی  نکتة  ِردالیت 
استثمار نیست بلکه استخراج ارزش اضافه از کارگران توسط سرمایه داران، منبع استثمار 
است. « مکانیسم بازار همان استثمار کارمزدی نیست. استثمار در نقطة تولید صورت 
استثمار  از روند تحقق  بازار بخشی الینفک  را نمی بیند که  این  ِردالیت  اما  می گیرد. 

است. 
این  استثمار فراهم است. زیرا  از کارگران )بازار کار( برای  از یک طرف، تمرکزی 
مختص  که  است  زوری  و  اجبار  نوعی  بازتاب  کار،  بازار  ندارند.  تولید  ابزار  کارگران 
سرمایه داری است. در اینجا، سرنیزه یا فشار قیود فئودالی نیست که کارگر را وادار به 
کار می کند. اما کارگر مجبور است به دنبال فروش نیروی کار خود باشد و فقط زمانی 

می تواند کار پیدا کند که سرمایه دار از کار وی سود ببرد. 
پس سؤالم را از کسانی که می گویند در سوسیالیسم باید به بازار اجازه داد که کارش 

را انجام دهد دوباره می پرسم: آيا شامل بازار برای نيروی کار مردم هم می شود؟ 
از طرف دیگر، بازار مکانیسمی است که از طریق آن سرمایه دار، مدار تولید و مبادلة 
را که کار اجتماعی  ارزش اضافه ای  تولید و کار می خرد و  ابزار  را کامل می کند:  خود 

تولید کرده است، با تبدیل آن به پول، متحقق می کند. 
دیگر  کار،  نیروی  سوسیالیسم،  در  که  می گوید  پی  سی.  آر.  برنامه  پیش نویس 
کاالیی که خریدوفروش بشود، نخواهد بود. اقلیتی از صاحبان ابزار تولید دیگر وجود 

نخواهند داشت که »آزادی« استخدام و اخراج کارگران را داشته باشند. 
سوسیالیسم، این وضع را که انسان ها عمر خود را در کشمکش و نزاع برای یافتن 
کار و درآمد تلف می کنند، پایان خواهد داد. این امر مستلزم آن است که طبقه پرولتر 
از طریق دولت خود، کنترل ابزار تولید را به دست گیرد و امکان آن را فراهم آورد که 
انسان ها در محیط اجتماعی کاماًل متفاوت تری کار کنند، از یک شغل به شغل دیگری 
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به  کنند-  همکاری  و  تعاون  یکدیگر  با  مشترک  اهداف  تحقق  برای  و  کنند،  حرکت 
گونه ای که تاکنون در تاریخ بشر نظیر نداشته است. پيش نويس برنامه این موضوع را 

شرح می دهد. 

ب- تنظیم تولید

بازار به دو طریق اساسی تولید سرمایه داری را تنظیم می کند. 
با دیگران  را تحمیل می کند. هر سرمایه دار در جنگ  کارایی  معیارهای  بازار،  اول، 
از بازار  است. هر یک، به بهای دیگری در جستجوی به دست آوردن سهم بزرگ تری 
است. اسلحة اصلی آنان در این جنگ، گسترش تولید، باال بردن بارآوری و کم کردن 
هزینة تولید است. یعنی کارگر باید سخت تر، سریع تر و طوالنی تر کار کند. اگر فالن 
یعنی  است:  بازنده  نکند،  عمل  بازار  توسط  شده  تعیین  کارایی  سطح  در  سرمایه دار 
یا  بنابراین،  بازار حاکم است بفروشد.  را به قیمتی که در  نمی تواند فرآورده های خود 

باید کارایی خود را باال ببرد یا از بین برود. 
دوم، بازار، سرمایه گذاری را هدایت می کند. زمانی که بازار و سود در یک بخش یا خط 
تولید افزایش می یابد، سرمایه وارد آن می شود. برای مثال، چند سال پیش به دلیل آن که 
نرخ بازگشت در تکنولوژی ارتباطات )تله کامیونیکیشن( باال بود، سرمایه گذاری های 
عظیمی در آن شد. )ارزش اخالقی این داستان را که متوجه هستید؟(. اما وقتی کشتی 
اقتصاد به صخره می خورد، بازار، انضباط را تحمیل کرده و تجدید سازمان سرمایه را 
دارایی هایشان  شوند،  ادغام  می شوند  مجبور  یا  رفته  بین  از  کمپانی ها  می کند:  دیکته 
فروخته شده یا از بین برده می شوند، کارگران اخراج می شوند، سطح دستمزدها پایین 
با  گرسنه  دریایی  کوسه های  مثل  قوی تر  گمانه زن های1  و  سرمایه ها  و  می شود-  رانده 

حرص و شوریدگی وارد گوش بری می شوند. این چه مکانیسم تنظیم تولید است؟

1- speculators
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ج- حسابرسی و کنترل

مورد  در  مردم  با  نیست.  جوابگو  مردم  مقابل  در  و  است  شخصیت  فاقد  بازار 
حقوق  خانه،  کار،  کسانی،  که  نیست  مهم  برایش  نمی کند.  مشورت  نیازهایشان 
راه خود  را سد  این ها  بازار،  اگر  از دست می دهند.  را  بازنشستگی و بیمه درمان خود 

ببیند بی رحمانه از سر راه برمی دارد. 
یاوه سرایی های زیادی در مورد »اقتدارگرایی« اقتصاد سوسیالیستی شده است. اما 
چه چیزی می تواند اقتدارگراتر از بازاری باشد که اخراج نیم میلیون )توجه کنید: نیم 

میلیون!( کارگر صنایع ارتباطات در آمریکارا در عرض 18 ماه دیکته می کند؟
از زمانی که چین سوسیالیستی سرنگون شد و تحت نام »سوسیالیسم بازاری« قوانین 
بازار در آن حاکم شد؛ از زمانی که بازار تبدیل به مکانیسم سازمان دهندة اقتصاد آن شد، 
برای اکثریت مردم چین فقط دهشت و فقر و بازگشت به روابط اجتماعی کهن، نابودی 
محیط زیست و تبدیل شدن به بردة نظام مالی سرمایه داری جهانی را به بار آورده است. 
برخی می گویند می توان اجازه داد که بازار در بخش فرآورده های مصرفی عملکرد 
یا  برنده  بازار چه می خرند،  در  آنکه مردم  بر حسب  تولیدی  بنگاه های  و  باشد  داشته 

بازنده شوند. 
بیایید نگاهی به این »بدیل« بیاندازیم. 

- در صورت پایین رفتن درآمدهای بنگاه، آیا مدیران اجازه خواهند داشت که نیروی 
کار خود را کم کنند؟

- اگر بنگاه ها سود کافی به دست نیاورند، آیا اجازه داده خواهد شد که ورشکست 
شوند؟

- آیا جامعه اجازه خواهد داد که بازار »آزادانه« روی فرآورده ها قیمت گذاری کند- به 
خصوص روی فرآورده هایی که برای سالمت مردم ضروری است؟

- آیا جامعه اجازه خواهد داد که این بنگاه ها به بهای حذف مدارهای تولید نیازهای 
اقشار گسترده تر مردم، وارد عرصة تولید کاالهای مورد نیاز اقشار مرفه تر شوند؟
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اگر جواب شما منفی است و می خواهید که بازار طبق قوانین دیگری جز این ها عمل 
کند )مثاًل طبق منافع اساسی مردم( آن وقت باید پرسید این بازار چطور باید عمل کند 
که همچنان بازار باقی بماند؟ مکانیسم های بازار برای تشویق و گسترش کار معنی دار 
که به نیک بختی اجتماعی خدمت کند و برابری اجتماعی به بار آورد، کار نمی کنند. 

این ارزش ها کاماًل در تضاد با رقابت قرار دارند. 

بخش دوم: اشکال بازار چیست؟

بازار دارای 5 اشکال ذاتی است. 
- هرج و مرج در تولید یا تولید بر پایه برنامه ریزی آگاهانه. 

- تولید برای سود یا تولید برای منافع اجتماعی
- رقابت جویی یا همکاری

- رازوارگی بازار
- از خودبیگانگی و بی قدرتی

 الف- هرج و مرج یا تولید با برنامه

نیست.  موجود  اجتماعی  تولید  برای  برنامه ای  هیچ  سرمایه داری  بازاِر  اقتصاد  در 
و  ابزار  اجتماعی اش،  نیازهای  نمی کند:  محاسبه  را  نیازهایش  خود،  کلیت  در  جامعه 
فن آوری الزم برای پیش برد تولید، ضرورت های مسکن برای اهالی، منابعی که برای 

مقابل با بیماری های مسری مانند ایدز و غیره الزم است. 
این کار بر عهدة بازار گذاشته می شود. البته دولت نقشی بازی می کند. اما بازار است 
متفاوت می شوند.  تولیدهای  و خط  میدان ها  وارد  که حکومت می کند. سرمایه داران 
آیا  کرد،  خواهد  تولید  چقدر  و  را  چیزی  چه  که  می گیرد  تصمیم  خود  سرمایه دار  هر 
کارگران جدیدی را استخدام خواهد کرد یا تسهیالت جدیدی خواهد ساخت یا خیر. 
سودآوِر  فروِش  در  توانش  پایة  بر  می گیرد؟  پایه ای  چه  بر  را  تصمیم ها  این  سرمایه دار 



/     از اقتصاد و سیاست - ریموند لوتا100

فرآورده هایش و با این انتظار که در آینده بازارهای سودآوری خواهد یافت. سرمایه دار 
اول تولید می کند و سپس می بیند که چه می شود. یعنی روش امتحان و خطا، افراط و 
تفریط. در دوره رونق، سرمایه گذاری بیش از اندازه گسترش می یابد. در دورة رکود، 
سرمایه گذاری بسیار کم می شود. شمار عظیمی از مردم بیکار می شوند، منابع عاطل و 
باطل می شوند، نیازهای عاجل اجتماعی بی جواب می ماند. این روند بشدت مخرب 

و اتالف کننده است. 
برخی می گویند، سوسیالیسم باید از »بازار« استفاده کند و »سوسیالیسم بازار« بهتر 

از برنامه ریزی مرکزی می تواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد. 
گری  »دخالت  جز  چیزی  مرکزی«  برنامه ریزی  »کمی  یا  بازار«  »سوسیالیسم  اما 
دولتی« در جامعه ای که تولید اساسًا بر پایه قوانین بازار می چرخد نیست. به طور مثال 
با چنین  ایدز  مانند  امراضی  برای  یافتن درمان  مانند  اجتماعی  نیازهای  به  جوابگویی 
و  کامل  بازسازی  نیازمند  فراگیر  امراض  این  درمان  زیرا  نیست.  ممکن  هرگز  نظامی 
رادیکال تولید دارو و ابزار پزشکی، درس های پزشکی و نظام خدمات رسانی است. و 

نیازمند بسیج توده ای در سطح مدرسه و محل کار و زندگی آنان است. 
بدون برنامه ریزی و هماهنگی در سطح جامعه نمی توان این اهداف را برآورده کرد. 

ب- سود یا فایدۀ اجتماعی

بازار به تولیدکنندگانی پاداش می دهد که هزینه ها را به حداقل رسانده و سود را به 
حداکثر رسانده اند. برای بازار، این معادله مهم است و نه این که آیا فرآورده ای که تولید 
حاصل  معنای  به  کارایی  سرمایه داران،  برای  خیر.  یا  دارد  اجتماعی  فایدة  است  شده 
کسر این حداکثر سازی سود و حداقل سازی هزینه هاست. در جامعه طبقاتی »کارایی« 
معنایی طبقاتی دارد. به معنای کارآرایی در استثمار کارمزدی است. کارایی در قاموس 
سرمایه داران، محاسبة تنگ نظرانه و کوتاه مدت عوامل هزینه و سود است. کارخانه ها 
این  که  اما هزینه هایی  تولید می کنند.  هوا  آلودگی  قابل مصرف،  فرآورده های  از  بیش 
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کارخانه برای جامعه دارد برای سرمایه دار مهم نیست زیرا هوا بخشی از فضای مالکیت 
و مشغلة او نیست. آلوده کردن هوا بخشی از ساختار هزینه های او نیست که بازار آن را 

به حساب آورده و بر حسب آن، پاداش داده یا تنبیه کند. 
یا به کشاورزی نگاه کنید: اخیرًا من به دیدار عده ای در کانزاس رفتم که با تعهد برای 
ایجاد یک کشاورزی پایدار تالش می کنند. آن ها پژوهش می کنند، تکامل می دهند و 
و  باال  داده های  مستلزم  که  کنونی  کشاورزی  نظام  مقابل  در  را  قبولی  قابل  بدیل های 
به لحاظ زیست محیطی مخرب است، ارائه داده اند. آن ها ثابت کرده اند که می توان با 

رعایت معیارهای زیست محیطی دانه های خوراکی تولید کرد. 
بر  نمی تواند  بازار،  نظرانة  کوته  محاسبات  حسب  بر  رویکرد  این  می گویند،  اما 
کشاورزی تجاری چیره شود. برای کشاورزی تجاری، تولید دانه های خوراکی ساالنه 
که مستلزم به کار بردن مقدار زیادی شیمیایی های ضد آفات و ضد علف هرز است، 
باصرفه است. البته برای کشاورزی تجاری باصرفه است اما برای جامعه باصرفه نیست. 
وقتی تأثیرات آن را بر روی آب های زیرزمین، تخریب خاک و سالمت عامه به حساب 

بیاوریم می بینیم که اصاًل به صرفه نیست. 
اجتماعی  تأثیرات  و  درازمدت  اقتصادی  فعالیت های  بازار،  که  اینجاست  مشکل 
و  بهداشت  است.  بازار  ذات  از  بخشی  این  نمی کند.  ثبت  را  اقتصادی  فعالیت های 
آلودگی هوا در جدول های عرضه و تقاضا و حداکثر سازی سود خود را نشان نمی دهد. 

زیرا برای بازار آغاز و پایان، سود است. 
مثالی در مورد صنایع داروسازی. برای این صنایع، کشف و ساختن داروهای ارزان 
برای درمان بیماری هایی که اکثریت عظیمی از مردم جهان را اسیر کرده است، باصرفه 
نیست. زیرا بازگشت های بازار خیلی کند است. پس بهتر است مردم بمیرند تا اینکه 
به »سبک زندگی«  داروهای مربوط  اما ساختن  برسد!  دارو  آنان  به  آفرینی  بدون سود 
های  تالیف-م(  )حق  پاتنت  دریافت  برای  فعلی  داروهای  در  جزئی  دست کاری  و 

جدید، خیلی سودآور است. 
مسکن یک مثال دیگر است. در آمریکا، مردم نیازمند مسکن ارزان و قابل زندگی اند. 
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اما بازار به این نیاز اجتماعی و تقاضای اجتماعی جواب نمی دهد. بازار فقط تقاضاهای 
این چنین است که  به من نشان بده«.  را  را تشخیص می دهد و می گوید: »پول  پولی 
مشکل بی خانمانی گریبان مردم را می گیرد. بحران مسکن عمومی به وجود می آید. 
کارگر خدماتی متوسط الحال در آمریکا، فقط در سه تا از 20 بازار مسکن می تواند یک 

آپارتمان یک اتاق خوابه که از پس کرایه اش برآید پیدا کند. 
سودآوری حرف آخر را می زند. سرمایه گذار جهانی بازارهای جهان را در جستجوی 
عرق ریزان،  کارگاه های  می کند.  مرور  باال  بازگشت  نرخ  و  باال  بارآوری  پایین،  هزینة 
قوانین زیست محیطی سهل، مزایای کاری کم. این ها از نظر بازار، عوامل مثبت هستند. 

در این زمینه »نایکی« بسیار موفق بوده است. 
ج- رقابت یا همکاری

فن آوری  دانش  آن ها  کند.  در  به  میدان  از  را  دیگران  می کند،  تالش  سرمایه دار  هر 
پنهان  یکدیگر  از  فکری،  مالکیت  حق  و  پاتنت  و  تجاری  اسرار  طریق  از  را  علمی  و 
ایده ها« داد  از  ایده ها تبدیل به مالکیت خصوصی می شوند و »حق استفاده  می کنند. 

و ستد می شود- مانند بقیه چیزها. 
دیگر  با  رقابت  در  را  خود  برتری  باید  بازار  در  شدن  برنده  برای  سرمایه دار  هر 
به  و  می کند  اشباع  را  جامعه  روان  و  حیات  تمام  امر،  این  کند.  تضمین  سرمایه داران 
نه پوشش  نه می توانیم غذا بخوریم،  ما  بازار  از  نفوذ می کند. بدون گذر  آن  هر گوشة 
بازار مراجعه  به  یا کار  اما وقتی که ما برای تهیه مسکن  و مسکن و غیره داشته باشیم. 
می کنیم، در واقع وارد رابطه با انسان های دیگر می شویم. برای خانه، کار و غذا و غیره 

با دیگران رقابت می کنیم. 
بازار یک تفکر و روحیة »اول من« و »خود را جلو کشیدن و بقیه را عقب گذاشتن« 
و  »بازنده ها  یعنی  بازار  است.  بی مروت  و  بی رحم  بازار  می کند.  بازتولید  و  تولید 

برنده ها«. و در چنین جهانی، به فکر دیگران بودن، »باصرفه« نیست. 
البته، ما تالش می کنیم به فکر دیگران باشیم )حتی در جهانی که بازار بی رحمانه 
بر آن سلطه دارد( و در محل کار و زندگی خود دست به سازمان دادن خود می زنیم. اما 
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این کار واقعیت را عوض نمی کند که سرمایه داری و بازار، ما را به جان هم می اندازد. 
نظام مالکیت خصوصی و بازار، مردم را پاره پاره می کند. 

د- تحریف کردن واقعیت 

 اغلب مصرف کنندگان شهرنشین در مورد کشت مواد غذایی و تهیه فرآورده های 
غذایی چه می دانند؟ ما همه می دانیم که می توانیم مواد غذایی را در قفسه های سوپر 
مارکت ها بیابیم. اما چیزی در مورد روند اجتماعی تولید آن نمی دانیم. - این را در 
لیست ترکیبات نمی نویسند. ما قیمت را می دانیم. این مهم ترین اطالعات بازار است. 
من یک بسته شکالت می خرم.  آیا می دانم که ساحل عاج بزرگ ترین صادر کننده 
کاکائو و عرضه کنندة بخش عمدة بستة شکالت من است؟ آیا می دانم که »نستله« و 
»هرشیز« از طریق شبکه ای از صادر کنندگان کاکائو، دالل های خرید، پیمان کارانی که 
از کار کودکان در پالنتاژهای تولید کاکائو استفاده می کنند، کار خود را پیش می برند؟ 

بازار، این اطالعات حیاتی را به مصرف کننده منتقل نمی کند. 
نه تنها تولید کاال و روابط بازار بر روی استثمار و روابط طبقاتی ستمگرانه که ریشه در 
نظام تولیدی سرمایه داری دارد، پرده می افکنند،. بلکه روابط اجتماعی واقعی را که افراد 
را به یکدیگر پیوند می زند، تحریف کرده و در ابهام نگاه می دارند. ما مصرف کنندگان 

معلق نیستیم بلکه بخشی از یک »ماتریکس« اقتصادی و اجتماعی هستیم. 

ه- الیناسیون و بی قدرتی

وضعیت استثمار و روابط بازار، کارگران را از ابزار تولید، از اهداف تولید و از خود 
کار بیگانه می کند. کار یک فعالیت بیگانه کننده و ستمگرانه است. ما برای یک بازار 
بدون شخصیت کار می کنیم و کار می کنیم که پاداش زندگی را از بازار دریافت کنیم. 
کار هیچ لذت ذاتی ندارد و برای خدمت به هیچ هدف اجتماعی معنادار نیست. ما 

برای شغل، تحصیل،... و حتی برقراری رابطه، »خود را به معرض بازار« می گذاریم. 
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اندازه گیری  اشیاء  آوردن  دست  به  و  ثروت  توسط  بازاری  جامعه  در  خوشحالی 
نیازهای  به  بازار  که  نیست  آن  دلیل  به  نیز  این  اما  هست.  وفور  نعمت  بله،  می شود. 
نیازهای  ارضای  برای  تجاری،  عالمت های  و  بَِرند  است.  گفته  پاسخ  کننده  مصرف 
مادی و اجتماعی واقعی نیست و تبلیغات برای اعالم خدمات اجتماعی نیست. همه 
این ها برای ایجاد خواست هاست. برای دامن زدن به اشتهای خواست این یا آن جنس و 

کشمکش برای دست یافتن به سهمی از بازار. 
بله، »ما انتخاب داریم«. اما در این مورد سه نکته را باید گفت. اول، این انتخاب 
به  بازار  کردیم،  تأکید  که  همان طور  دوم،  دارد.  درآمد  و  طبقاتی  موقعیت  به  بستگی 
نیازهای اجتماعی جواب نمی دهد. و سوم اینکه، مانند آئین انتخابات، »توهم انتخاب 
ایدئولوژی  می کند.  تقویت  را  جامعه  اکثریت  بی قدرتی  که  است  نقابی  داشتن« 
مصرف گرایی بخشی از پسیکولوژی کنترل است که در اقتصاد بازار سرمایه داری اعمال 

می شود. 

بخش سوم: برنامه ریزی سوسیالیستی اصیل و نه »اقتصاد اقتدارگرا«

بدفهمی های  و  شده  وقیحانه ای  تحریف های  سوسیالیستی،  برنامه ریزی  مورد  در 
این زمینه غوغا می کند و واقعیت ها در مورد  نادانی در  و  زیادی موجود است. جهل 
اینکه اقتصادهای سوسیالیستی در عمل چگونه کار می کردند عامدانه سرکوب شده اند. 
ما صرفًا در مورد الگوهای انتزاعی سخن نمی گوییم. در چیِن دوران مائوئیستی )از 
1949 تا 1976( یک چهارم بشریت در حال آفریدن جامعه ای نوین بودند که از استثمار 

و ستم آزاد بود. در این جامعه اقتصاد برنامه ریزی شده به خوبی در حال کارکرد بود. 
بوروکراتیک  اقتصادهای سوسیالیستی هیوالهای  که  بورژوا مدعی اند  متخصصین 
و  شده  ثابت  فاکتی  گویی  که  می کنند  بیان  طوری  را  ادعا  این  و  آهسته اند  و  ناکارآمد 
اقتصادهای سوسیالیستی، زمانی که موجود  انکار است! آن ها اعالم می کنند  غیرقابل 
این  می گویند  بودند.  مردم  نفرت  مورد  بودند،  موجود  که  آنجا  هر  در  و  بودند 
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اقتصادهای به اصطالح »اقتدارگرا« محکوم به شکست و فروپاشی اند. بسیاری از افراد 
مترقی نیز بدون بررسی واقعیت ها این یاوه ها را تکرار می کنند. 

الف- واژه ی »اقتصاد اقتدارگرا« یک واژه ی مارکسیستی نیست

اقتصادهای  مخالفین  را  اقتدارگرا«  »اقتصاد  واژه ی  که  اینجاست  توجه  جالب 
سوسیالیستی اختراع کرده اند. این یک واژه ی مارکسیستی یا مائوئیستی نیست. 

دلخواه،  به  بوروکرات  مشت  یک  که  است  این  اقتدارگرا«  »اقتصاد  از  منظور  اگر 
دستورها و رهنمودهایی را صادر می کنند، بدون آنکه توجهی به نیازهای عینی تولید 
اجتماعی داشته باشند، باید گفت که این یک گزارة یاوه است. اگر اقتصادها طبق هوا و 
هوس یا حتی نیات حسنة بوروکرات ها اداره می شدند، حتمًا فرو می پاشیدند. اقتصاد 

مقولة پیچیده ای است که باید از قوانین معینی پیروی کند. 
هدایت  زیر  مکانیسم  دو  از  یکی  توسط  اقتصادی  توسعة  تاریخ،  کنونی  عصر  در 
خواهد شد: توسط قانون ارزش، که در آن تولید، ارزش مبادله و ارزش اضافه بر فرآیند 
انقالب جهانی  منافع  با  انطباق  در  که  آگاهانه  برنامه ریزی  یا  است؛  کار حاکم  و  تولید 

پیش برده می شود. 
یکی نظام سرمایه داری ست و دیگری نظام سوسیالیستی. 

سرمایه داری توسط »دست نامرئی« سود، کارکرد خودانگیخته و پر هرج و مرج در 
پشت سر انسان ها از طریق بازار، هدایت می شود. 

بر  می شود.  هدایت  انقالبی  سیاست  مرئی«  »دست  توسط  سوسیالیستی  نظام 
آگاهانه مهار  بود  قادر خواهند  توده ها  اجتماعی،  برنامه ریزی  و  اجتماعی  مالکیت  پایة 
اقتصاد را در دست گیرند. نیازهای عینی تولید اجتماعی، مانند تناسب ضروری میان 

بخش های مختلف اقتصاد آگاهانه در دست گرفته خواهد شد. 
یک نفر نوشته است: »اگر تئوری مارکس را در مورد استثمار جدی بگیریم می بینیم 
که در اقتصاد اقتدارگرا و اقتصاد سرمایه داری، کارگران به یک شکل استثمار می شوند. 
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زیرا، در اقتصاد اقتدارگرا نیز کارگر تمام محصول کار خود را دریافت نمی کند. درست 
مانند سرمایه داری، دولت ارزش اضافه را از کارگر می مکد تا صرف بوروکراسی، ارتش 

و تحقیق و زیرسازی و غیره کند. «
یک نکته را باید روشن کرد. کارگران در سوسیالیسم نیز اضافه ای را تولید می کنند. 
همان طور که در اقتصاد سرمایه داری می کنند. منظور از »اضافه«، تولیدی است که بیش 
از مقدار ضروری برای بقای کارگران بوده و برای بازتولید جامعه در هر مقطع از رشد آن 
ضروری است. اما هدف سوسیالیسم این نیست که تمام تولید کار را به هر کارگر منفرد 
یا گروه کارگران بازگرداند. اگر کارگران مستقیمًا »محصول بی کم و کاست کار خود« 
را دریافت کنند، نه جامعه پیش می رود و نه کار می کند. نکته در آن است که سوسیالیسم 

این »اضافه« را در اختیار جامعه قرار می دهد. 
به  کارکن،  مردم  توسط  شده  تولید  ملی  درآمد  از  بخشی  فقط  سوسیالیسم،  در 
صورت مزد و درآمد توزیع خواهد شد. بخش بزرگ »اضافه« توسط دولت پرولتری 

برای مصارف زیر به کار خواهد رفت:
صندوق توسعه قابلیت های توسعة تولید، حمل ونقل، زیرسازی و غیره. بخش های 
غیره.  و  قحطی  جنگ،  برای  مادی  ذخایر  دولتی.  ادارات  و  دفاع  آموزش،  فرهنگی، 
صندوق اجتماعی برای نیازهای درمانی و تصادف و بازنشستگی کارگران و حمایت 

از انقالب جهانی. 
اضافة اجتماعی، مستقیم و غیرمستقیم، به منافع پرولتاریا و توده های مردم خدمت 

می کند. 
با چنین نگرشی، می توانیم معیاری را برای درک اینکه اضافه برای چیست، آیا برای 
استثمار است یا نه به دست آوریم. باب آواکیان این مسئله را به طور موجز روشن می کند:
»مسئلة تعیین کننده این نیست که آیا اضافه ای تولید خواهد شد یا نه. حتی اندازه 
اضافه  بیشترین  تولید  برای  وسیله  »کارآمدترین«  آیا  که  نیست  هم  این  نیست.  هم  آن 
را  آن  که  اصولی  شد.  خواهد  تولید  طریقی  چه  به  اضافه  که  است  این  بلکه  چیست. 
تغییر  بیشترین  ایجاد  آیا در جهت  اینکه،  از همه  و مهم تر  هدایت خواهد کرد کدامند 
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انقالبی ممکن در جامعه و جهان مصرف خواهد شد یا خیر. « )از یک  و دگرگونی 
مکاتبة منتشر نشده(

اگر در جامعه صرفًا یک مالکیت دولتی و برنامه ریزی دولتی صوری حاکم باشد، 
ولی به توده های مردم اتکا نشود و کسانی که در رهبری هستند از توده ها جدا افتاده و 
بر آنان فرمانروایی کنند، اگر جامعه در جهت محو نابرابری های جامعة طبقاتی حرکت 
اگر  حتی  سوسیالیستی.  برنامه ریزی  نه  و  دارد  وجود  سوسیالیسمی  نه  آنگاه  نکند، 
حاکمیت آن را سوسیالیسم بخوانند. در این حالت قانون ارزش مکانیسم هدایت توسعه 
اقتصادی بوده و به سرمایه داری بوروکراتیک خدمت خواهد کرد. واقعیت شوروی در 
فاصله 1956 تا 1991 چنین بود. علت فروپاشی شوروی در سال 1991 بخشا این بود 

که اقتصاد سرمایه داری دولتی آن وارد یک بحران جدی شد. 
اما وضع در چین تا سال 1976 که مائوتسه دون فوت کرد، کاماًل متفاوت بود. چین 
یک کشور سوسیالیستی بود و در اقتصاد سوسیالیستی چین هیچ نوع بحران یا فروپاشی 
آنکه سوسیالیسم »از کار  اما نه به دلیل  موجود نبود. در چین، سرمایه داری احیاء شد 
سرمایه داری  نبود.  مردم  نیازهای  تأمین  به  قادر  سوسیالیستی  اقتصاد  که  این  یا  افتاد« 
اکتبر 1976  در  پین،  سیائو  دن  رهبری  با  استثمارگر جدید،  طبقه  یک  زیرا  احیاء شد 
دست به یک کودتای ارتجاعی زد و چین را به راه سرمایه داری کشید. منظورم این نیست 
از  اما  نداشت.  وجود  اشکالی  هیچ  چین  سوسیالیستی  اقتصاد  در  مائو،  دوران  در  که 
نظر دن سیائو پین و شرکایش اشکال اساسی خود سوسیالیسم بود؛ اشکال اساسی از 
نفوذ  راه های  و  داشتند  را در دست  و جامعه  اقتصاد  اداره  توده ها  که  بود  این  آنان  نظر 

سرمایه داری بسته بود. 
ب- موفقیت های اقتصاد مائوئیستی در چین

چین  چشم گیر  اقتصادی  موفقیت های  به  مربوط  واقعیات  است  الزم  اینجا  در 
مائوئیستی را تصریح کنم. 

وجود  به  را  مستقل  و  منسجم  جانبه،  همه  صنعتی   - کشاورزی  پایة  یک  توده ها، 
آوردند. در سال های انقالب فرهنگی، میانگین رشد صنعتی 10 درصد در سال بود. 
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یافت. مشکل غذایی حل شد؛ طیف  بهبود  به طور چشم گیری  استاندارد زندگی 
و  شد؛  برآورده  مردم  مسکن  نیازهای  می شد؛  تولید  مصرفی  کاالهای  از  فزاینده ای 
انقالب )طبق گزارش بانک جهانی!( مساوی ترین نظام سالمت در جهان را به وجود 
 35 شد(  پیروز  سوسیالیستی  انقالب  که  )سالی   1949 سال  در  عمر  میانگین  آورد. 
سال بود. اما در اواسط 1970 به 65 سال رسید. در سال 1975 نرخ مرگ و میر اطفال 
در شانگهای کمتر از نیویورک بود. دست یافتن به این موفقیت ها بدون برنامه ریزی و 

هماهنگی اقتصادی سوسیالیستی غیرممکن بود. 
بسیج  پایة  بر  پیشرفت ها  این  نیست.  عظیم  رفاه  دولت  سر  بر  صحبت  اینجا  در 
و  سیاسی  مهم  مسائل  پذیرفت.  صورت  مردم  توده های  سیاسی  آگاهی  و  اجتماعی 
فرهنگی در کارخانه ها و کمون ها مورد بحث و جدل توده ای قرار می گرفت. در دوره 
را  دهید«  رشد  را  اقتصاد  بگیرید،  دست  در  را  »انقالب  شعار:  مائو  فرهنگی  انقالب 

فرموله کرد. 
و  کارخانه ها  در  و  شد  ابداع  انقالبی  مدیریت  و  کارگری  کنترل  نوین  شکل های 
محیط های کار برای مستقر کردن آن ها مبارزه شد. سد میان محیط های کاری مختلف و 

میان کسانی که در کشاورزی و صنعت کار می کردند برداشته شد. 
است!  بیشتری موجود  مائو، کاالهای مصرفی  زمان  به  امروز نسبت  بله، در چین 
زمانی که مائوئیست ها سرنگون شدند و چین دوباره در بازار سرمایه داری جهانی ادغام 
شد، تنوع و کمیت کاالهای مصرفی گسترش یافت. مسئله در آن است که این اجناس 
آمد، می تواند بخرد در حالی  به وجود  احیای سرمایه داری  از  بعد  را قشر ممتازی که 
که ده ها میلیون چینی در کارگاه های عرق ریزان کار کرده و کاالهایی را برای بازارهای 
کشورهای امپریالیستی تولید می کنند که خودشان نمی توانند. بله چین بازار پررونقی 
شده است: یکی از دالیل گسترش بیماری ایدز در چین آن است که فقر و فالکت و 
نابرابری باعث شده که دهقانان بی زمین و فقیر چین برای بقا، خون خود را بفروشند. 

ج- برنامه ریزی سوسیالیستی عملی است )و این را در عمل نشان داده است!(
منظورشان  می کنند،  اقتدارگرا«  »اقتصاد  از  صحبت  سوسیالیسم  مخالفین  وقتی 
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معمواًل دو چیز است. 
یکم، فکر می کنند که مقامات کشور سوسیالیستی آن باال نشسته و همه چیز را »در 
جزئیات مدیریت« می کنند- از رهبری وزارتخانه گرفته تا کوچک ترین بنگاه تولیدی. 
و  مهره هایی روی صفحه شطرنج جابه جا می شوند  مانند  مردم  فکر می کنند  دوم، 

فرمان ها از باال به آن ها سرازیر می شود. 
خیر! چین مائوئیستی این طوری رهبری نمی شد. بعالوه، مائو و انقالبیون چین از 
جوانب منفی تجربه شوروی نیز درس هایی آموخته بودند. در دورة استالین، بیش از 
اندازه کنترل از باال به پایین بر اقتصاد اعمال می شد. مائو گفت این روش موجب خفه 
شدن خالقیت توده های مردم می شود و چنین رویکردی موفق نخواهد بود زیرا یک 
اقتصاد متنوع و پیچیده را به هیچ وجه نمی توان بر پایة فرمان های جزئی از باال به پائین 

هدایت کرد. 
و  مسئولیت  و  متمرکز  هماهنگی  و  رهبری  دارای  برنامه ریزی  مائو  نظر  طبق   -1
ابتکار عمل غیرمتمرکز است و رهبری صرفًا این نیست که چه کسی در رأس است. 
بلکه این است که چه خطی و چه سیاست هایی دارند رهبری می کنند، افراد رهبری در 

حال عملی کردن و مبارزه برای چه خط هایی هستند.  
در چین مائوئیستی برنامه سوسیالیستی اولویت های سیاسی، اقتصادی و اجتماعِی 
توده های  تغذیة  و  توسعة کشاورزی  به  اولویت ها مربوط  این  بر داشت.  را در  روشنی 
مردم، توسعة یک نظام صنعتی که به لحاظ منطقه ای و فن آوری موزون بود. یعنی، بر 
شکاف میان شهر و روستا فائق می آمد، مدیریت، سازمان دهی و فرآیند کار را انقالبی 

کرده بود. 
یک انقالب باید نیازها و اولویت های کلیدی اش را شناسایی کند. آیا از انقالب های 
کشورهای دیگر حمایت خواهد کرد؟ آیا اول استادیوم های بیس بال خواهد ساخت یا 
بیمارستان؟ برای بهبود حمل ونقل تمرکزش را کجا می گذارد: حمل ونقل عمومی یا 

اتومبیل های خصوصی؟
باید  دولت  باشد.  باید  اصلی  فرآورده های  تولید  سطح  مورد  در  مرکزی  رهنمود 
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قادر باشد منابع را برای نیازها و بخش های اولویت دار بسیج کند. فن آوری هایی مانند 
سیستم های برق رسانی و مخابرات باید دارای هماهنگی سراسری باشند. به دلیل آن که 
فعالیت های اقتصادی در هر سطحی دارای تأثیرات اقتصادی، اجتماعی و محیط زیستی 
برای دیگر سطوح جامعه دارند نیازمند هماهنگی مرکزی اند. و کسانی که در »میدان« 
هستند هر چقدر هم که منابع کل جامعه و جهان را مدنظر داشته باشند نمی توانند همة 

پیامدها را پیش گیری کنند. 
برنامة سراسری در چین انقالبی نه تنها نیازهای اصلِی استان ها را در برمی گرفت 
بلکه قدرت قابل توجهی درزمینٔه برنامه ریزی و اداره به استان ها و محل ها می داد. شمار 
ماتریال هایی که در اختیار تخصیص مرکزی گذاشته می شد در مقایسه با شوروی در 
دورة استالین نسبتًا کمتر بود. مسئولیت تأمین فرآورده های کلیدی مورد نیاز صنایع هر 

استان و مناطق محلی را خود استان ها و مناطق محلی داشتند. 
برنامه نمی تواند بدون انعطاف باشد. آماج باید قابل دست یافتن و منعطف باشند. 
آنگاه شاید  بیشتر کسب شود،  دانش  اگر  کنند،  تغییر  و سیاسی  اقتصادی  اگر شرایط 
الزم باشد که تعدیل هایی صورت گیرد و این انعطاف باید بخشی از نظام برنامه ریزی 
باشد. نکتة دیگر این است که برنامه ریزی نیازمند آن است که در چارچوب »افق های 
کوتاه  برنامه های  و  چندساله،  درازمدت  برنامه های  یابد؛  گسترش  چندگانه«  زمانی 

مدت یک ساله. 
از راهگشایی ها در روش برنامه ریزی در چین مائوئیستی پراتیک »دو طرفه«  یکی 
مشخصی  شاخه های  حوایج  و  نیازها  تأمین  برای  را  برنامه هایی  صنعت،  وزرای  بود. 
از تولید را می ریختند. این یک طرف بود. اما طرف عمده »برنامه ریزی میدانی« بود. 
مناطق محلی مسئولیت عمده را برای تصمیم گیری و تخصیص منابع در زمینه تولید 
محلی،  منابع  و  توانایی ها  مبنای  بر  دقت  با  محلی  برنامه های  می گرفتند.  را  پایه ای 
حساس بودن بر سر مسائلی چون آلودگی، رشد جمعیت، یافتن راه هایی برای تبدیل 
مناطق زیست مردم به واحدهای زندگی کلکتیو اقتصادی و اجتماعی ریخته می شدند. 
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2- برنامه ها چگونه ریخته می شدند؟

من در مقاله ای در کتاب »اقتصاد مائوئیستی و راه انقالبی به سوی کمونیسم« در 
این باره نوشتم. فرآیند کلی این کار به صورت »دو تا باال و دو تا پایین« تشریح شده 

است. 
یک برنامة اولیه بر پایة »باال رفتن« تجربة توده ای و نیازهای پیشبرد انقالب فرموله 
می شد و از طریق کلیة مجاری اداری و تولیدی به »پایین« فرستاده می شد. سپس در 
معرض بازبینی توده ای قرار می گرفت و پیشنهادات به »باال« فرستاده می شد. سپس 

برنامة نهایی اصالح شده دوباره به »پایین« می رفت. 
اهداف برنامه بر طبق اهداف سیاسی کلی و راهنما در معرض بحث ها و ارزیابی های 
توده ای قرار می گرفت. جامعه به چه سمتی باید برود و ما چگونه به آن خواهیم رسید؟ 
اصل فائق آمدن بر »سه تفاوت بزرگ« )فائق آمدن بر تفاوت میان صنعت و کشاورزی، 

شهر و روستا، کار فکری و یدی( در نظر گرفته می شد. 
و برنامه صرفًا یک نسخة »نهاده- بازده« یا یک رشته فرمان های پر آب و تاب نیستند. 
یک برنامه سوسياليستی، پیش از و بیش از هر چیز اهداف سیاسی و اجتماعی انقالب 

را فشرده کرده و به آن ها خدمت می کند. 
یکی از اهداف درجه اول یک برنامه سوسیالیستی آن است که به مردم درک عمیق 
و دقیقی از شرایط جامعه و روابط واقعی میان مردم بدهد - کاری که بازار با آن هرج 
و مرجش هرگز نمی تواند بکند. توده ها نیاز دارند که دانش گسترده ای از کل سیستم 

داشته باشند: از قوانین اقتصادی اش، از تضادها و اهدافش. 
یک برنامة سوسیالیستی در صورتی که توده های مردم آن را آگاهانه نپذیرند بی فایده 
و غیرعملی است. زیرا این توده ها هستند که باید آن را درک کرده و عملی کنند؛ این 
توده ها هستند که باید مسئولیت ها را تعریف کرده و به انجام برسانند... و این کار را 
این خاطر  به  انجام دهند.  انقالب و کل جهان  با مدنظر داشتن منافع کل جامعه، کل 
است که برنامه ریزی باید با جنبش های اجتماعی و با کارزارهای سیاسی که تمرکز بر 

موضوع های کلیدی مقابل جامعه پیوند دارند انجام گیرد. 
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برنامه ریزی  کند.  اتکا  کلکتیو  مسئولیت  بر  باید  برنامه ریزی  نظام  آنکه،  خالصه 
آنان  پایة بسیج  سوسیالیستی پراتیک »خط توده ای« است. که طبق منافع توده ها و بر 

عملی می شود. 

بخش چهارم: اهمیت طرح پیش نویس

برنامۀ جدید حزب کمونیست انقالبی، آمریکا

1- طرح پیش نویس برنامه جدید حزب کمونیست انقالبی و روابط کاالیی 
طرح پیش نویس برنامه آر. سی. پی می گوید، تحت سوسیالیسم نمی توان به طور 
فوری بر روابط کاالیی- پولی فائق آمد. این روابط تا مدتی دوام خواهند یافت. )به 
بخش: اقتصاد نوين سوسياليستی، بخش اول: انقالب را در دست بگيريد، توليد را 

باال ببريد، رجوع کنید(
قانون ارزش )که بر مبنای آن، ارزش چیزهای تولید شده مساوی است با کار اجتماعا 
الزم برای تولید آن ها( در اقتصاد سوسیالیستی یک نقش درجه دوم بازی خواهد کرد. 
را  انسانی  )نیازهای  است  مصرف  ارزش  دارای  کاال  است.  جنبه  دو  دارای  کاال  یک 
برآورده می کند(؛ و همچنین دارای ارزش مبادله است )آن را می توان با کاالهای دیگر 

بر مبنای ارزشی که در آن نهفته است مبادله کرد(. 
تخمین  را  تولید  هزینه های  برنامه ریزی  نظام  اینکه  برای  سوسیالیستی  اقتصاد  در 
که  است  الزم  کند  تقویت  و  مقایسه  اندازه گیری،  را  )افیشنسی(  کارایی1  و  بزند 
تولید  آنچه  اما  بیان می شود.  ارزش/پول/قیمت  هزینه ها محاسبه شوند که بر حسب 
می شود توسط نیاز اجتماعی تعیین می شود و اماکن کار، بر اساس گذاشتن سیاست در 
فرماندهی، سازمان دهی خواهند شد و نه حول قرار دادن سود یا کارایی در فرماندهی. 
یک نظام قیمت ها در خدمت به مبادلة سوسیالیستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. 
مصرفی  بازارهای  در  افراد  توسط  هنوز  مصرفی  فرآورده های  از  قابل توجهی  بخش 

1- efficiency
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تا  بود  خواهند  شده  کنترل  و  تنظیم  شدت  به  بازارها  این  اما  شد.  خواهد  خریداری 
نیازهای اجتماعی برآورده شود

تولید  سوسیالیسم،  در  می کنند:  برخورد  این طور  این موضوعات  به  مائوئیست ها 
درجات  به  پول  طریق  از  مبادله  و  بود  خواهد  موجود  گوناگون  شکل های  در  کاالیی 
گوناگون وجود خواهد داشت. این ها در اقتصاد برنامه ریزی شده سوسیالیستی مورد 

استفاده قرار خواهند گرفت. اما اين مقوله ها خنثی نيستند. 
در جایی که روابط پول/قیمت در هر شکلی موجود باشد، بذرها و عوامل منفی 

وجود دارند که در موردشان صحبت خواهم کرد:
• تمایزات اقتصادی 

• قطب بندی اجتماعی
• به جان هم افتادن گروه های مختلف و مردم

• افراد و واحدها به دنبال آن خواهند بود که درآمد خود را زیاد کنند به جای آن به 
نیک بختی اجتماعی خدمت کنند

• در قلمرو ایدئولوژیک روحیة محاسبات تنگ نظرانه و خودپرستانه رشد خواهد 
کرد

از نقطه نظر هدفی که جامعة بشری باید به سوی آن پیشروی کند، این روابط معايب 
جامعۀ نوين هستند. 

این  که  این  سر  بر  سوسیالیستی  جامعه  در  بود.  خواهد  مناقشه  مورد  حکم  این  اما 
روابط گسترش یابند و استثمار احیاء شود یا اینکه این روابط کنترل و محدود شده و 
تغییر یابند و انقالب ادامه یافته و جامعه به جلو و به ورای کاال، پول و بازار و ایدئولوژی 

»اول من« برود مبارزه طبقاتی درگیر خواهد شد. 
2- اصول و سیاست های سوسیالیستی

و  سنگین  صنعت  چون  مسائلی  مورد  در  برنامه ریزی  برای  می پرسند  برخی ها 
سبک، موضوعاتی که پژوهش باید روی آن ها تمرکز یابد، چگونگی تولید فرآورده های 
آن ها رأی گیری می شود؟  آیا در مورد  مصرفی و غیره، چگونه تصمیم گیری می شود. 
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جواب این است: خیر! چون اواًل، برخی نیازهای متعارف )مانند مسکن، بهداشت و 
غیره( مسائل رمز و رازداری نیستند. ثانیًا، این روش غیرعملی در اداره یک اقتصاد و 
جامعه است.  باید سؤال کرد: طبق چه استانداردها و ترجیحاتی مردم رأی خواهند داد؟
در  درگیر  باید  برنامه ریزی  نظام  و  بیفتند  جدا  توده ها  از  نباید  ریزان  برنامه  اما 
تحقیقات عمیق در میان توده ها باشد و از آن ها بازخورد بگیرد. از يک طرف، اولويت ها 
بر سر  بايد  در سطح جامعه  ديگر،  از طرف  است.  اجتماعی الزم  و جهت گيری های 
این امر برای  اهداف فوری و درازمدت انقالب مناظره و آموزش و مبارزه در بگيرد. 
اتکا به توده ها در رابطه با حل مشکالت و تغییر جامعه از طریق تالش های خودشان 

تعیین کننده است. 
حزب تالش کرده است تا از این یاد بگیرد. طرح پیش نویس برنامه، رویکردی را 
را نشان می دهد.  به تکامل اجتماعی جلو می گذارد و سیاست های مشخصی  نسبت 

می خواهم بر برخی از مهم ترین این اصول و سیاست ها را تأکید کنم. 
1- »پایین را باال کشیدن«. دولت نوین پرولتری باید اقدامات خاصی را اتخاذ کند 
تا »سطح پایین را باال بکشد«. این در مورد بازسازی و بهبود گتوها و باریوها )محالت 
التینوها به این نام خوانده می شوند-م(، توزیع فرآورده ها و خدمات اجتماعی )مانند 
مراکز بهداشت( و اولویت دادن به مناطق کمتر توسعه یافته و عقب مانده تر در زمینة 
توسعه. کل جامعه، مردم از همه قشرها، بسیج خواهند شد تا بر نابرابری های مانده از 

جامعة کهنه غلبه کنند.  
فن آوری،  توسعة  برای  گام به گام  تالش های  سوسیالیستی«.  بادوام  »توسعة   -2
کارآمد هستند،  اقتصادی  به لحاظ  که  زیرسازی هایی  و  نظام های صنعتی- کشاورزی 
به لحاظ زيست محيطی، عقاليی و به لحاظ اجتماعی، عادالنه هستند. جامعة نوین 
باید این بینش را تبلیغ کند که بشریت حافظ کره زمین برای نسل کنونی و آینده است. 
شد؛  خواهند  کوچک تر  آگاهانه  شهرها،  روستا«.  شهر-  نوین  روابط  »ایجاد   -3
ادغام  را  مناطق  و  مسکن  و  کار  سازندگی،  و  اجتماعی  اقتصادی-  نوین  برنامه ریزی 
خواهد کرد؛ توسعة شهری که امروز حاکم است متوقف شده و برعکس خواهد شد؛ 
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اماکن زندگی مردم به زمین های کشاورزی و تولید کشاورزی نزدیک تر خواهد بود. 
نوین  سوسیالیستی  اقتصاد  سابق«.  امپریالیستی  اقتصاد  دوبارة  »پیکربندی   -4
بالفاصله  شکست.  خواهد  درهم  را  قبلی  کهنة  جامعة  بین المللی  اقتصادی  روابط 
خواهد  را  جهانی  تجارت  سازمان  و  جهانی  بانک  مانند  نهادهایی  با  پیوند  رشته های 
گسست و جنایت های آنان را افشا کرده و علیه این نهادها مبارزه خواهد کرد. پرولتاریای 
در قدرت از نیروهای مولده ای که به ارث برده است اول از همه و بیشتر از هر چیز برای 
پیشبرد انقالب جهانی به سوی هدف غلبه کردن بر کلیه روابط استثمارگرانه و نابرابر 

در جهان استفاده خواهد کرد. 
این اصول از کجا می آیند؟

در  تجربه  آن  درس های  کاربست  و  هستند  سوسیالیستی  تجربه  تقطیر  این ها   •
شرایط کنکرت جامعة ایاالت متحده را نمایندگی می کنند. 

• از تحلیل کنکرت سرمایه داری ایاالت متحده و اینکه برای زیر و رو کردن ساختار 
اقتصادی و اساس اجتماعی آنچه باید کرد سرچشمه می گیرند. 

• درون بینی های جنبش های اجتماعی و تئوری های اجتماعِی مخالف را نیز ادغام 
می کنند. 

را  متحده  ایاالت  جامعة  در  مبارز  توده های  آمال  عالی ترین  و  عادالنه  مطالبات   •
نمایندگی می کنند. 

از  بر منافع ستمدیدگان جهان که می خواهند یوغ امپریالیسم ایاالت متحده را   •
گردن خود پاره کنند منطبق هستند. 

آر. سی. پی این اصول را امروزه تبلیغ و فراگیر می کند. تالش می کند مردم را به 
پراتیک بگذارد بسیج  به  را  این ها  بتواند  انقالبی که  مبارزه  انقالبی و  آرمان  حول یک 

می کند. 
تحت سوسیالیسم، نیاز به اصول مرکزی هست که به عنوان نشانة راه برای توسعة 
اقتصادی عمل کنند و محکی باشند برای ارزیابی پیشرفت و عقب گرد. این نوع اصول 
برنامه ثبت شده است موضوع مورد مطالعه، بحث و مناظرة  که در طرح پیش نویس 
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توده ها خواهد بود. توده ها آن ها را در دست گرفته و برای دگرگون کردن جامعه استفاده 
خواهند کرد. دانش و درک نوین به دست خواهد آمد. 

اما این همه در خالء انجام نخواهد شد. اصولی از این دست توسط نیروهای نوین 
صاحب امتیاز در درون جامعه سوسیالیستی و دولت که از اولویت ها و جهت گیری های 
اقتصادی متفاوتی حمایت می کنند زیر حمله قرار خواهند گرفت. این یک عامل دیگر 
است که ضرورت یک رهبری انقالبی را نشان می دهد تا مسائل کلیدی مقابل جامعه 
را نشانه کند و توده ها را به لحاظ سیاسی مسلح کرده و سازمان دهد تا بتوانند مبارزه 

طبقاتی پیچیده را پیش برده و از انقالب دفاع کرده و آن را به جلو برانند. 

بخش پنجم: سرنگون کردن جامعۀ مصرف گرا

مسئله فرآورده های مصرفی

افراد  با  که  گفتگو  چند  در  سوسیالیستی  جامعة  در  مصرفی  فرآورده های  مسئلة 
به  اینکه  از  قبل  اما  آمده است.  برنامه داشتم پیش  مختلف در مورد طرح پیش نویس 
بازار  مورد  در  را  نکاتی  می خواهم  بپردازم  سوسیالیستی  جامعه  در  مصرف  موضوع 

مصرفی در سرمایه داری بگویم. 
اغلب به ما گفته می شود که بازار مصرف نوعی »رفراندوم« است که مصرف کنندگان 

»با دالرهایشان رأی می دهند«. یعنی، در بازار »بهترین فرآورده« پیروز می شود. 
آنچه  بازار طراحی می کند.  را،  کننده  زیرا مصرف  است.  تحریفی خارق العاده  این 
پیروز می شود عملکرد دست آموز کردن و خلق خواسته ها است )و پژوهش اقتصادی 
حزب نشان می دهد که 20 تا 25 درصد از نیروی کار در ایاالت متحده درگیر در فروش 
و بازاریابی و تبلیغات است(. آنچه در جهان سرمایه داری که گرگ، گرگ را پاره می کند، 
پیروز می شود، سودآوری1 و تولید با کمترین هزینه2 است. فرض بر آن است که ما در 

1- profitability

2- Least-cost production
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امپراتوری  بازار هیچ ربطی به  این  آیا  اما  بازار مصرفی عظیم آمریکا دعا کنیم.  قربانگاه 
لباستان محصول کار کارگر فوق استثمار  را به خاطر دارید که  باری  آیا آخرین  ندارد؟ 

شدة جهان سوم نبود؟

الف- انقالبی کردن قلمرو مصرف

ایدئولوگ های سرمایه داری دریافت می کنیم که سوسیالیسم  از  را  پیام  این  مرتبًا  ما 
ندارند  دوست  مردم  که  را  کننده  خسته  و  یکدست  فرآورده های  از  چینی  دست  فقط 
به  توجهی  زیرا  آورد  نخواهند  به دست  را می خواهند  آنچه  و مردم  تولید خواهد کرد 
که  شنیده ام  هستند  رادیکال  که  کسانی  از  اغلب  من  شد.  نخواهد  فرآورده ها  توزیع 
این  زیرا  است  نامناسب  کننده  مصرف  خواست های  برای  سوسیالیستی  برنامه ریزی 

خواست ها متنوع و متغیر هستند. 
برایت ردالیت که می دانم دلش جای   2changetheworld. info در وب سایت 
درستی قرار دارد، گفت: »یک بازار سوسیالیستی به طرقی می تواند در پیوند با نیازهای 

مردم باشد که برنامه ریزی مرکزی نمی تواند. «
من  نیست!  رادیکال  کافی  اندازه  به  است:  این  استدالل  این  به  من  فوری  جواب 
همیشه از مفروضات پنهان در مورد مصرف که در لفافة تئوری های »بازار سوسیالیستی« 
پیچیده شده اند حیرت می کنم. گویی وقتی به فرآورده های مصرفی می رسیم همه چیز 

باید کمابیش همان طور بماند یا حداقل خیلی از روش های بازار دور نباشد. 
اما مائوئیسم معتقد است که انقالب باید قلمروی مصرف را نيز بنيادا تغيير دهد. 
نه از طریق »به اشتراک گذاشتن فقر« بلکه از طریق بازسازی رادیکال روابط میان مردم 
و در نهایت و با دست یافتن به کمونیسم، رسیدن به »وفور مادی عمومی« در سطح 

جهان. )این نکته ایست که در پیش نویس برنامه آمده است(. 
پس، وقتی می گویم »به اندازه کافی رادیکال نیست« منظورم آن است که باید »به زیر 

پوست حیات اجتماعی« تحت سرمایه داری انحصاری معاصر نفوذ کنیم.  
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• رابطه ی بین سرمایه داری مصرف کننده1، خانوار و نقش های جنسیتی و رابطه ی 
میان بازاریابی و ارائة زیبایی را مورد توجه قرار دهیم. 

مورد  را  مصرفی  فرآورده های  ریختن«  »دور  محیطِی  زیست  فاجعه بار  تأثیرات   •
توجه قرار دهیم. 

• به رابطه ی میان اقتصاد متکی بر اتومبیل و ساختار اجتماعِی حومه فکر کنیم. 
• در مورد فن آوری های جدید و عقب نشینی کردن به قلمرو خصوصی بیندیشیم. 
 من نمی خواهم وارد تشریح این نکات به صورتی اموری در خود و برای خود بشوم 
اما با پیش کشیدن آن ها می خواهم نشان دهم که دفاع خام دالنه از یک بازار مصرفی که 
رادیکال  اندازه کافی  نیازهای متغیر مصرف کننده، واکنش نشان می دهد »به  به  گویا 
نیست«. نکتۀ من در آن است که جامعۀ سوسياليستی بايد به نيازهای اجتماعی پاسخ 

دهد اما همچنين بايد ساختار، استانداردها و ايدئولوژی مصرف را شکل دهد. 
 یکی از بخش های تحریک آمیزتر پيش نويس برنامه در مورد موضوعات مربوط به 
استاندارد مصرف و رفتارهای مصرفی در یک جامعه سوسیالیستی است که این امر را 
بر بستر توسعة یک اقتصاد خودکفا که دیگر مردم جهان را استثمار نمی کند می گذارد:

نوین تالش خواهد کرد  اقتصاد  و  تأمین خواهد شد،  نیازهای مردم  «اساسی ترین 
که تنوع مناسبی از اشیاء مصرفی را تولید کند. اما »راحتِی« تأمین البسة ورزشی توسط 
کارگران اندونزی یا ارضای ذائقه های مخصوص قهوه توسط کارگران نقاط دیگر جهان 
دیگر موجود نخواهد بود.... در همان حال، نیازهای اجتماعی مردم همراه با دگرگون 
نخواهد  روانی  عقدهای  از  یکی  مصرف،  کرد.  خواهد  تغییر  اجتماعی  زندگی  شدن 
بود و افراد نیاز نخواهند داشت که خود را بر اساس اینکه چه مصرف می کنند و چقدر  
کردن  اجتماعی  مورد  در  همچنین  برنامه  پيش نويس  کنند.  تعریف  می کنند  مصرف 

مصرف صحبت می کند:
»بخش هرچه بیشتری از نیازهای زندگی باید خارج از مدار »رابطه نقدی« برآورده 
شود. یعنی، از طرقی به جز مبادلة پولی.  به طور مثال، مراقبت های درمانی، مراقبت از 

1- Consumer capitalism



فصل دوم    /           119

کودکان، فعالیت های فرهنگی و برخی از اشیا مصرف به طور فزاینده ای با قیمت های 
در  کلکتیو عرضه خواهند شد:  از طریق های  این ها  ارائه خواهند شد.  رایگان  یا  پایین 

محل کار، در محالت و مزارع.«
پيش نويس برنامه می گوید که یک نظام نوین صنعتی- کشاورزی که اتالف گرا و 
به لحاظ زیست محیطی ویرانگر نیست و اقتصادی که دیگر از جهان تناول نمی کند، 
تغییرات بزرگی را الزام آور خواهد کرد. خلق این نظام نیازمند بازبینی رادیکال پراتیک 

های تولیدی و همچنین توسعة الگوهای جدیدی از مصرف خواهد بود. 
به  را  کمونیستی  توزیع  عناصر  باید  سوسیالیستی  جامعه  که  می گوید  پيش نويس 
توزیع  رایگان  به  و  نیاز  مبنای  بر  خدمات  و  فرآورده ها  از  فزاینده ای  سهم  آورد:  میدان 

اجتماعی خواهد شد و هدف جامعة سوسیالیستی خلق وفور اشتراکی مادی است. 
بخشی از دست یافتن به آن، بسط و گسترش توانایی های تولیدی خواهد بود. اما 
همچنین نیازمند ایجاد شبکه های اجتماعی نوین خواهد بود. به موازات ادغام هر چه 
پیوند  به روش های جدیدی  نیز  تولید و مصرف  بیشتر محل کار و مسکن و مناطق، 
وفور  نخواهد داشت(.  را  معنای سابق  بودن دیگر  کننده«  خواهند خورد )«مصرف 

مادی اشتراکی دارای پایه اجتماعی گسترده ای خواهد بود. 

ب- یک بار دیگر در مورد نیازهای مصرفی

تقاضاهای  و  نیازها  به  نسبت  نمی تواند  سوسیالیستی  واقعًا  برنامه ریزی  نظام  یک 
مردم بی اعتنا یا نادان باشد و باید منافع اساسی مردم را حراست کند و باید نسبت به 
تغییر در نیازها پاسخگو باشد. پيش نويس برنامه در این زمینه وارد جزییات نخواهد شد 
اما می خواهم برخی فکرها را در مورد این که چه رویکردی به این مسئله می توان داشت 
بیان کنم. در اینجا تالش می کنم به تجربة سوسیالیستی و اقتصاد سیاسی سوسیالیستی 

تکیه می کنم. 
دولت پرولتری باید در مورد سطح بازده تولید و ترکیب تولید بخش فرآورده های 
سیاسی،  کلی  الویت های  پایة  بر  تصمیم گیری ها  این  کند.  تصمیم گیری  مصرفی 



/     از اقتصاد و سیاست - ریموند لوتا120

اقتصادی و اجتماعی؛ تخمین نیازهای اجتماعی؛ و ظرفیت های تولیدی خواهند بود. 
برخی از این تصمیم گیری ها را می توان در سطوح اداری و سیاسی محلی انجام داد و 

حل کرد. 
در عرصة تولید و توزیع فرآورده های مصرفی، اقتصاد سوسیالیستی باید هم از نظام 

قیمتی استفاده کند و هم از مکانیزم های بازخوردی1. 
مردم  مدتی،  تا  سوسیالیسم،  تحت  کنیم:  شروع  سوسیالیستی  قیمتی  نظام  از 
دولت  بنابراین  خرید.  خواهند  را  مصرفی  فرآورده های  از  بسیاری  فردی  طور  به 
کانال های  و  )«خرده فروشی«  تجارت  کند.  تنظیم«   « را  حوزه  این  باید  سوسیالیستی 
عرضة عمده فروشی( باید تحت کنترل دولت پرولتری باشد و دولت باید از یک نظام 
قیمت گذاری استفاده کند که از نقطه نظر سوسیالیستی »معقول« باشد. این به معنای آن 
است که کل قیمت ها باید بازتاب کل درآمد در جامعه باشد. همچنین به معنای آن است 
که قیمت های هر فرآورده و خدمات منفرد باید آگاهانه و عمدًا طوری تعیین شود که 
نیازهای اولیه مردم را برآورده کند )و این چیزی است که از نقطه نظر اقتصاد بورژوایی 

مطلقًا »غیرمعقول« است(. 
بسیار  قیمت های  دارو  و  غذا  مانند  اساسی  فرآورده های  کنم.  خرد  را  این  بگذارید 
پایین، برابر با هزینه یا پایین تر از هزینه، خواهند داشت یا اینکه مجانی در اختیار مردم 
عرضه،  در  اختالل  یا  کمیابی  دوره های  در  می توان  همچنین،  شد.  خواهند  گذاشته 
متفاوت  اساسی،  کمتر  اما  نیاز  مورد  فرآورده های  دیگر  شود.  استفاده  جیره بندی  از 
قیمت گذاری خواهند شد و فرآورده های بازهم کمتر اساسی )به قول برایت ردالیت، 
این  بود.  خواهند  متفاوت  قیمت گذاری  ساختار  دارای  نیز  لوکس«(  کمی  »اقالم 
کاتگوری های اقالم مصرفی، در طول زمان، در تناسب با ظرفیت های تولید و دگرگون 

شدن زندگی اجتماعی تغییر خواهند کرد. 
حال به موضوعی که می توان اسمش را »مسئله ترجیح ها« گذارد بپردازیم. یعنی، 
که  است  آن  بورژوازی  معمول  اتهام  مصرفی.  اقالم  تنوع  و  طبقه بندی  حجم،  مسئله 

1- Feedback mechanisms
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اقتصاد سوسیالیستی نمی تواند نسبت به تقاضاهای تغییر یابندة مردم پاسخگو باشد 
یا اینکه اصاًل برایش مهم نیست. در مقابل این اتهام دو جواب می توان داد. 

به جواب اول قباًل پرداخته ام. در قلمرو مصرف، سوسیالیسم صرفًا مصرف »کم یا 
زیاد یک چیز« نیست و نقطه آغاز و پایان فرد خصوصی نیست. سوسیالیسم باید جامعه 
ایجاد  را  کلکتیوتر مصرف  باید شکل های هرچه  کند.  ایجاد  نوین  اجتماعی  روابط  و 
کند؛ و هدفش باید خلق یک ثروت مادی اشتراکی در جامعه باشد. باید ایدئولوژی 
مصرف گرایی که معنا و ارزش زندگی را با تحصیل و تملک چیزها مترادف می کند را، 

نقد و با آن مبارزه کند. سوسیالیسم باید ارزش های نوین را اشاعه دهد. 
با این وجود، سؤال موجهی پرسیده می شود که آیا اقتصاد سوسیالیستی قادر خواهد 
بود نسبت به تقاضاهای مصرفی و »تغییر ذائقه« پاسخگو باشد و چگونه. جواب این 
است که الزمة پاسخگو بودن »مکانیسم های بازخوردی« و جریان یابی اطالعات در 
تبادل اطالعات اجتماعی و تحقیقات اجتماعی در  نیازمند  برنامه ریزی است؛  فرآیند 

همة سطوح است.  
به عبارت ديگر، سؤال اين نيست که آيا بايد اجازه داد که بوروکرات ها از راه دور 
بايد  بگيرند چه  تصميم  که  داده شود  اجازه  قيمت ها  و  بازار  به  يا  کنند  تصميم گيری 

توليد شود و چه کسی می تواند آن را بخرد. 
به جای رویکرد مجرد و فرمال، بحث در مورد برخی پراتیک های چین مائوئیستی 

ممکن است جالب تر باشد: 
سازمان های تجاری، دوره به دوره اطالعات مربوط به مصرف را جمع آوری 	 

می کردند. 
نظام توزیع شامل شمار نسبتًا بزرگی نقاط توزیع و خرید بود. این امر ازدحام 	 

را کم کرده و الگوهای تغییر ذائقه را جدول بندی می کرد. 
فروشگاه های بزرگ، دوره به دوره گردهمایی های عمومی برگزار می کردند 	 

و در آن ها مصرف کنندگان پیشنهادات و شکایت هایشان را طرح می کردند. 
و 	  فروشگاه ها  می افتاد،  راه  به  جدید  تولیدهای  خط  که  هنگامی 
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خرده فروشی های بزرگ مجبور بودند پیشخوان خاصی را به این فرآورده ها اختصاص 
دهند و عکس العمل مصرف کنندگان را جمع آوری کنند. 

جلسات ماهانه میان آژانس هایی که عرضه و خرده فروش ها را اداره می کردند 	 
تشکیل می شد تا مشکالت بازاریابی، حجم، کیفیت و مناسب بودن فرآورده ها را حل 

کنند. 
تیم های سیار به طور منظم برای »بازرسی محل« فرستاده می شدند تا نیازها و 	 

پاسخ های مصرف کننده را جمع کنند. 
آژانس های عرضه، نمایندگانی را در کارخانه های عمدة تأمین کننده داشتند 	 

تا منافع مصرف کنندگان را تضمین کنند. 
قصد من از اشاره به این ها این نیست که بگویم این ها بی عیب و نقص کار می کردند 
که نمی کردند؛ یا اینکه نقشه های پیش ساخته بودند )این طرز تفکر با ما مائوئیست ها 
که می دانیم زندگی و مبارزه طبقاتی بی نظم پیش می رود، بیگانه است(. اما این رویکرد 
نسبت به مصرف و تقاضای مصرف کننده کار کرد! و فکر می کنم با بیان آن می توان 
کمک کرد که آدم ها چشم بندهایشان را بردارند و در مورد بدیل های واقعی در مقابل 

مکانیسم های تصمیم گیرندة بازار-قیمت فکر کنند.  
در خاتمه می خواهم یک نکتة دیگر را اضافه کنم. 

یابنده  تکامل  خالق  تحلیلِی  ابزار  یک  »مارکسیسم  می نویسد:  ِردالیت  برایت 
جامعۀ  به  يافتن  دست  برای  است  ابزاری  این  که  تأکید  این  با  اما  موافقم  من  است«. 

بی طبقه. 
ما  توسط حزب  که  و درک گسترده تری  پی  آر. سی.  برنامه  پيش نويس  من  نظر  به 
انترناسیونالیستی کسب شده است نشان دهندة قدرت مارکسیسم  انقالبی  و جنبش 
است، از جمله توانایی آن در جذب تجربه و درک نوین – دقیقًا برای آنکه بتوانیم این 

رادیکال ترین و رهایی بخش ترین انقالب را، انقالب جهانی پرولتری را عملی کنیم. 
سه  از  بیش   1990 دهة  اوایل  در  کلمه  واقعی  معنای  به  شوروی  اتحاد  شدِن  تمام 
و  شده  سرنگون   1950 دهة  اواسط  در  کشور  آن  در  سوسیالیسم  که  این  از  بعد  دهه 



دون  مائوتسه  که  همان طور  بعد،  به  زمان  آن  از  سررسید.  بود  شده  احیاء  سرمایه داری 
سوسیالیسم  یعنی،  بود.  شده  امپریالیسم  سوسیال  به  تبدیل  شوروی  داد،  تشخیص 
در نام اما سرمایه داری- امپریالیستی در واقعیت و در عمل. این کشور، دارای شکلی 
بود.  اقتصاد  دیرک  و  مرکزی  عنصر  آن دولت  در  که  بود  امپریالیستی  از سرمایه داری 
سرسخت  رقیب  امپریالیستی  سوسیال  قدرت  یک  مثابه  به  سرمایه داری  شوروی 
 1990 دهة  در  آن  امپراتوری  وقتی  و  بود  آن  رهبری  تحت  بلوک  و  آمریکا  امپریالیسم 
دمیدند  کرنا  و  بوق  بر  »کالسیک«  امپریالیستی  سرمایه داری  گران  مشاطه  فروپاشید، 
این  و اعالم کردند که فروپاشی شوروی نشانة دیگری در شکست کمونیسم است و 
شوروی  اتحاد  در  سوسیالیستی،  جوامع  است.  نکردنی  کار  هیوالیی  سوسیالیسم  که 
آن  در  رهایی بخش در دوران حاکمیت سوسیالیسم  و  بی نظیر  و چین، دگرگونی های 
کشورها را پیش بردند و البته دارای مشکالت بسیار جدی، نقصان ها و اشتباهات نیز 
بودند. برای تحلیل این تجربه تاریخی و کمبودها و اشتباهات آن به سایت »این است 

کمونیسم« مراجعه کنید. 1
آن هایی که ادعا می کنند تجربة جنبش کمونیستی و جوامع سوسیالیستی که توسط 
این جنبش متولد شدند نشانة محدودیت ها و در نهایت ورشکستگی »الگوی حزب- 
دولت« است به نتیجه گیری های اساسًا غلط و گمراه کننده رسیده اند که پژواکی است 
از تبلیغات سرمایه داران و اردوی روشنفکران دنباله روی آنان و از هیاهوی وحوش ضد 
کمونیستی تغذیه می کند. در ماه ها و سال های آینده ما از این نوع تئوری ها و بینش و 
اینجا  در  کرد.  خواهیم  رد  و  موشکافی  را  آن ها  کرده،  خاک برداری  آن ها  در  نهفته  متد 
بیایید خیلی روشن اعالم کنیم که بدون به اصطالح »الگوی حزب- دولت« یعنی، 
قدرت دولتی برای آن ها که قباًل تحت استثمار بودند؛ بدون دولتی که هدفش ریشه کن 
کردن روابط ستم در سراسر جهان باشد؛ و بدون پیشاهنگی که این فرآیند را رهبری کند؛ 
حتی به چند قدمی دیدن تضادهای عمیق و پیچیده ای که باید حل شوند تا بتوانیم یک 
جهان بنیادا متفاوت را به ظهور برسانیم نمی توانیم برسیم چه برسد به حل این تضادها. 

1- thisiscommunism. org



ترک این »الگو« و حمله به آن، حداقل به طور عینی و فارغ از نیات اعالم شدة هرکس 
مترادف است با ترک این هدف و تضعیف آن، ترک مبارزه برای تحقق این هدف، ترک 
مبارزه علیه نظامی که دهشت های واقعی که بشریت را زخمی کرده و له می کند و در 
واقع تهدید بسیار واقعی علیه موجودیت بشریت است. این حقیقتی است که تجربه 
جنبش کمونیستی، در صورتی که آن را با نگاه و روشی علمی جمع بندی کنیم، نشان 

می دهد. در واقع، تمام تجربه تاریخی جامعة بشری آن را نشان می دهد. 







فصل سوم
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میراث هوگو چاوز و »سوسیالیسم« بولیواری

برگرفته از نشریه انقالب ارگان 
حزب کمونیست انقالبی آمریکا- شماره 94، اول جوالی2007
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به دنبال درگذشت هوگو چاوز رئیس جمهوری ونزوئال، موجی از مباحثات سیاسی 
و نظری پیرامون ماهیت وی و دولتش در سال های زمامداری »سوسیالیسم بولیواری« 
بر این کشور به راه افتاد. در این میان آنچه بیش از همه قابل توجه و قابل تأمل بود همانا 
اقتصادی وی  از چاوز و کارنامه سیاسی-  از جوانان چپ گرا در دفاع  واکنش عده ای 
بود. اینان عملکرد چاوز را عمدتًا ضد امپریالیستی و سوسیالیستی ارزیابی می کنند و 
بر این باورند که در مقابل فزون طلبی ها و سلطه جویی های امپریالیسم آمریکا آن هم در 
زمانه هژمونی نئولیبرالیسم قابل دفاع و تمجید است. این بحث ها یک بار دیگر مسائل 
و  امپریالیستی  ضد  مبارزه  ماهیت  سوسیالیسم،  و  کمونیسم  چیستی  همچون  کلیدی 
معنای انقالب را به سطح آورد. ابهام و سردرگمی در بسیاری از این مباحث به چشم 
می خورد. گاه فقدان یک درک مارکسیستی از ماهیت سوسیالیسم و نظام سوسیالیستی 
موجب می شود که برخی چاوز را سوسیالیست و جهت گیری دولت وی را انقالبی 
و سوسیالیستی بدانند. و گاه نام »سوسیالیسم« پوششی می شود برای مطلوب جلوه 
دادن یک »راه میانه« یا »راه سوم« )میان سرمایه داری و سوسیالیسم واقعی و راهی سوم 
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نسبت به این دو(. اتکا به آمارهای متفاوت اقتصادی در حوزه ها و شاخه های مختلف 
آنچه  تلقی می شود.   نبودن دولت چاوز  یا  بودن  توزیع، معیار سوسیالیستی  و  تولید 
و  چاوز  پدیده  از  مارکسیستی  ارزیابِی  یک  است  خالی  جایش  میان  این  در  واقع  به 
سوسیالیسم بولیواری است. از این زاویه مقاله ریموند لوتا که در سال 2007 در نشریه 
است.  آموزنده  بسیار  رسید  چاپ  به  آمریکا  انقالبی  کمونیست  حزب  ارگان  انقالب 
بدون شک مقاله فشرده لوتا به تنهایی قادر نیست بیش از یک دهه تجربه اقتصادی و 
اقتصاد سیاسی نفت  اما به باور ما با محور قرار دادن  سیاسی چاوز را جمع بندی کند 
در ونزوئال، خطوط عمده یک درک روشن از محتوای طبقاتی الگوی اقتصادی هوگو 
چاوز را ترسیم می کند. این خط کلی را می توان با تحقیقات اقتصادی و پژوهش های 
که  داد  نشان  دیگر  بار  اخیر  مباحث  همچنین  کرد.  جامع تر  و  دقیق تر  مفصل تر، 
جمع بندی از تجربه دولت های سوسیالیستِی قرن بیستم )روسیه از 1917 تا 1954 و 
چین از سال 1949 تا 1976(، تضادها و معضالت دوران گذار سوسیالیستی آن گونه 
پیش گرفته شد،  در  آن مسائل  که در حل  رویکردهایی  نمایان شد،  تجارب  آن  در  که 
دستاوردهای عظیم و اشتباهات جدی که رخ داد و باالخره علل احیای سرمایه داری در 
آن کشورها تا چه حد برای تبیین و ترسیم یک افق و برنامه واقعًا سوسیالیستی جهت 
آغاز و فرجام پیروزمند امواج نوین انقالب های سوسیالیستی الزم و ضروری است. در 
این زمینه به اثر گران بهای دیگری از ریموند لوتا باید رجوع کرد: دو فصل پیش درآمد 
و مؤخرهای که بر »کتاب اقتصاد سیاسی سوسیالیستی شانگهای« نگاشته است. * این 
کتاب به زبان فارسی در سایت حزب کمونیست ایران )م. ل. م(- بخش کتابخانه و 
بر  نام »یادداشت هایی  به  ارزشمند دیگری  مقاله  انتشارات حزب موجود است. ** 
این مباحث مفید است که می توان در بخش »تحلیل  برای  نیز  اقتصاد سیاسی کوبا« 

اقتصادی« از سایت حزب کمونیست ایران )م. ل. م( آن را جست. 
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هوگو چاوز و استراتژی نفتی!

آیا این استراتژی می تواند به رهایی بینجامد؟

افراد مترقی و کسانی که تفکرات  از دید   ماهیت »انقالب بولیواری« هوگو چاوز 
رادیکال دارند یک موضوع بسیار مهم تلقی شده، و وسیعا مورد بحث قرار گرفته است. 
چاوز یک رشته اقدامات اجتماعی و اقتصادی را به پیش برده که هدف اعالم شده آنها 
تقویت و بهبود زندگی تهیدستان و کسانی است که در جامعه ونزوئال محروم از حقوق 
زورگو  امپریالیستی  قدرت  یک  مثابه  به  را  آمریکا  چاوز،  می شوند.  محسوب  سیاسی 
قرن  »سوسیالیسم  پروژه  ونزوئال  که  کرد  اعالم   2005 سال  در  او  است.  کرده  محکوم 
به پیش  را  آمریکا »جنگ علیه دنیا«  آغاز کرده است. در دورانی که  را  بیست و یکم« 
می برد و سردمدار پیشبرد یک نقشه و برنامه نابود کننده و سبعانه اقتصادی نئولیبرالی 

است، تحوالت ونزوئال عالقه بسیاری را به خود جلب کرده است. 
ونزوئال  در  که  فرایندی  خصلت  چیست؟  چاوز  هوگو  واقعی  دیدگاه  و  برنامه  اما 
به پیش می رود کدام است و سرانجام آن کجا است؟ آیا برنامه چاوز معرف یک بدیل 
واقعی در برابر استثماری است که تحت سرکردگی امپریالیست ها به پیش می رود؟ آیا 
برنامه چاوز راه قابل دوامی برای کسب رهایی در دنیای امروز است؟ و باالخره اینکه، 

مفهوم سوسیالیسم در دنیای گلوبالیزه کنونی چیست؟
به نظر ما »انقالب بولیواری« معرف یک گسست ریشه ای از امپریالیسم نیست. این 
جریان، دورنما یا مسیر رسیدن به تحول اجتماعی ریشه ای را در برندارد. ولی فهم این 
موضوع، امری است پیچیده که تجزیه و تحلیل دقیقی را می طلبد. در رابطه انقالب 
بولیواری و هوگو چاوز در فرصت دیگری باید مسائل مختلفی را مورد بحث قرار داد: 
عوامل تاریخی ای که تحوالت ونزوئال را رقم میزند، الگوی اقتصادی ای که هوگو چاوز 
به پیش می برد، نقش ارتش و نهادهای توده ای جدید در »انقالب بولیواری«، نیروهای 
اجتماعی و طبقاتی ای که در این جنبش درگیرند و آن را رهبری می کنند، و یک مباحثه 
زمینه  در  که  واقعی  چالش های  و  یکم«  و  بیست  قرن  »سوسیالیسم  درباره  گسترده تر 
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انجام انقالب در دنیای امروز مطرح است. 
موضع  هیچ وجه  به  می دهیم،  ارائه  چاوز  پروژه  از  را  خود  نقد  که  حال  عین  در  ما 
همسویی با مردم ونزوئال را ترک نمی کنیم و از ضدیت کامل با هر تالش امپریالیسم 

آمریکا برای تضعیف رژیم چاوز یا هجوم آشکار علیه آن دست نمی کشیم. 
کانون توجه نوشته ای که اینک پیش روی شما است، اقتصاد نفتی ونزوئال است. 
و از آن شروع می کنیم، زیرا نفت در سلطه تاریخی امپریالیسم بر ونزوئال و در توسعه 
برنامه  در  نفت  است.  کرده  ایفا  مرکزی  کاماًل  نقشی  کشور،  این  اجتماعی  اقتصادی 

هوگو چاوز برای اعاده حق حاکمیت و تغییر جامعه ونزوئال نیز چنین نقشی دارد. 
عمق  و  دیگران،  تحلیل  و  تجزیه  از  آموختن  مسئله،  فهمیدن  به  کمک  ما  هدف 

بخشیدن به گفت وگو و مباحثه در مورد این موضوعات بسیار مهم است. 
ممتاز  قشر   1998 سال  جمهوری  ریاست  انتخابات  کارزار  جریان  در  چاوز  هوگو 

قدیمی را چنین مورد سرزنش قرار داد:
»نفت یک سالح ژئوپلیتیکی است و ابلهانی که بر ما حکومت می کنند قدرت یک 

کشور تولید کننده نفت را نفهمیده اند. « 1
او طی مصاحبه ای به سال 2006 تفکر استراتژیک خود درباره نفت را چنین بیان کرد:
به اجرا درآورده ایم:  را تحت عنوان نقشه کشت نفت  استراتژیکی  »امروز ما برنامه 
مقصد  یک  کشاورزی،  کشور  یک  به  ونزوئال  که  نحوی  به  نفتی  ثروت  از  استفاده 
گردشگری، یک کشور صنعتی با اقتصادی متنوع تبدیل شود. ما در حال سرمایه گذاری 
میلیاردها دالر در زیرساخت ها هستیم: مولدهای برق با استفاده از انرژی گرمایی، یک 
راه آهن گسترده، جاده ها، بزرگراه ها، شهرک های جدید، دانشگاه های جدید، مدارس 
جدید، اراضی احیا شده، تولید تراکتور، و وام دهی به کشاورزان. روزی خواهد رسید 
که ما دیگر نفت نخواهیم داشت. ولی این مربوط به قرن بیست و دوم است. ونزوئال 
1- نقل شده در کتاب »هوگو چاوز: نفت، سیاست و چالش در برابر آمریکا« نوشته نیکوالس کوزلوف 

)2006(
 Cited in Nicholas Kozloff, Hugo Chavez: Oil, Politics, and the Challenge to the U. S.
 (New York: Palgrave Macmillan, 2006), p. 7. No original Spanish-language source
available.  
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برای 200 سال دیگر نفت دارد. « 1
چاوز اغلب در مورد »جدا شدن از اقتصاد نفتی« ونزوئال صحبت کرده است. یعنی 
جدا کردن کشور از وابستگی بیش از حد به بخش نفت. ولی همانگونه که اظهارات 
فوق و سیاست های مشخص به طور مؤکد نشان می دهد، برای دوره ای که بدون شک 
میان مدت خواهد بود، نفت ستون فقرات اقتصاد و دیرک سیاست خارجی ونزوئال 

باقی می ماند. 
 

نفت چه نوع منبعی است؟ 
منابع  این کشور صاحب گسترده ترین  از نفت است.  تردید ونزوئال سرشار  بدون 
نفتی کشف شده در نیمکره غربی است. )میزان نفت ونزوئال سه برابر منابعی است 
که تاکنون از وجودشان در ایاالت متحده باخبریم.( این کشور تریلیون ها فوت مکعب 
گاز طبیعی در اختیار دارد. و بر مبنای برخی برآوردها، میزان نفت منابع دست نخورده 
در کمربند »اورینوکو« ممکن است از منابع عربستان سعودی بیشتر باشد. بدون تردید 
درآمدهای نفتی ونزوئال می تواند رشد نجومی داشته باشد: بهای نفت به یک نقطه اوج 
تقریبًا تاریخی نزدیک می شود و حول 65 دالر برای هر بشکه نوسان می کند. )توجه 

کنید که این رقم مربوط به سال 2007 است - مترجم(. 
اما چرا نفت یک عرصه سرمایه گذاری و »طالی سیاه« یک ابزار مالی »پترودالری« 
ثروت  منبع  یک  به  اجتماعی  تولیدی  معین  مناسبات  مجموعه  یک  در  نفت  است؟ 
یک  جهانی  سرمایه داری  معاصر  گسترش  و  رشد  است.  شده  تبدیل  پولی  و  تولیدی 
ساختار کشاورزی صنعتی مبتنی بر سود را ایجاد کرده که شدیدًا و به شکلی نامتناسب 
بر یک منبع بازگشت ناپذیر متکی است: نفت، به مثابه یک داده )ورودی( اقتصادی 
رقابت،  عرصه  در  برتری  و  سودها،  تولید،  هزینه های  به  آن  جهانی  بهای  که  اساسی 
کاماًل گره خورده است.  در دوره بعد از جنگ دوم جهانی، صنایع جدیدی که بر نفت 
متکی و با نفت مرتبط بودند، سر بلند کردند. منظورمان، صنایع اتومبیل، پتروشیمی 

1- مصاحبه »گرگ پاالست« با هوگو چاوز در مجله »زی« )ژوئیه 2006(
 Greg Palast, «Hugo Chavez,» Interview in Z, July 2006. www. zmag. org.  
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و پالستیک است. به عالوه، اکتشاف، استخراج، پاالیش و بازاریابی و توزیع نفت، یک 
بخش شدیدًا سودآور را در اقتصاد جهانی شکل می دهد. 1

جهت  در  جهانی،  سرمایه داری  تحت  نفت  بر  مبتنی  توسعه  تاریخی  سیر  خط 
نابودی حیات انسان ها و محیط  زیست کره زمین بوده است. الگوهای تولید و مصرف 
در کشورهای سرمایه داری پیشرفته که 25 درصد اهالی دنیا را در خود جای داده اند اما 
75 درصد ذخایر دنیا را مصرف می کنند، اینک نقطه اوج خود را در یک بحران آب و 
نه می توان حول یک  را  اقتصاد عادالنه و منطقی جهانی  هوایی جهانی می یابند. یک 
ساختار اجتماعی استثمارگرانه و ناعادالنه سازمان داد و نه بر چنین شالوده ای استوار 
کرد. شالوده ای که چه به مثابه یک منبع و چه از لحاظ فنی، ناپایدار محسوب می شود. 
به عالوه، نفت در سیاست های جهانی به یک سالح تبدیل شده است. این نیز یکی 
امپریالیسم  از  مناسبات قدرت جزئی جدایی ناپذیر  امپریالیسم است.  از عملکردهای 
است. کنترل بر ذخایر مستلزم برتری جغرافیایی اقتصادی و سلطه جغرافیایی سیاسی 
است. در جریان این کار، برخی قدرت ها از موقعیت ممتاز و انحصاری در دسترسی 
دست  به  را  دولت ها  و  اقتصادها  سایر  کنترل  توان  و  می شوند  بهره مند  ذخایر  به 
می آورند. نفت یک ابزار رقابت، تبانی و تسلط امپریالیستی بوده است که از جمله از 
طریق جنگ های نیابتی محلی به پیش برده می شود. نفت یک ابزار پشتیبانی و کنترل 
رژیم های نو مستعمراتی نظیر نیجریه بوده که در درآمدهای نفتی و فساد غوطه ورند. 

چرخ ماشین نظامی مدرن و جهانی امپریالیستی را نفت می گرداند. 
 

نفت و ونزوئال
ونزوئال به مثابه یک صادر کننده استراتژیک نفت، نقش تاریخی معینی در تقسیم 
در  مدرن  دولتی  نظام  اقتصادی  ستون  است.  کرده  بازی  امپریالیستی  بین المللی  کار 

1- رجوع کنید به کتاب »نفت، امپراتوری و قدرت: عراق و دستور کار جهانی آمریکا« نوشته الری 
اورست )2004(

See Larry Everest, Oil, Empire, and Power: Iraq and the U. S. Global Agenda (Mon-
 roe, Me.: Common Courage Press, 2004).  
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از  ازای اجازه استخراج نفت  از شرکت های نفتی و مطالبه بها در  ونزوئال، اخذ اجاره 
از  معینی  نوع  کاتالیزور  نفت هم  درآمد  اخیر،  قرن  نیم  است. طی  بوده  اراضی کشور 
رشد و توسعه در ونزوئال بوده است و هم این کشور را در یک اقتصاد نفتی بین المللی 

که تحت سلطه امپریالیسم غرب قرار دارد اسیر کرده است. 
داد.  شکل  تغییر  را  کشور  اقتصادی  جغرافیای  سکته هایش،  و  رونق ها  با  نفت 
کاراکاس، پایتخت ونزوئال در فاصله 1920 تا 1936، دو برابر گسترش یافت. گسترش 
شهر از 1936 تا 1950 باز هم دو برابر بود. و در فاصله 1950 تا 1970 این رقم به سه برابر 
رسید. اقتصاد نفتی به ظهور یک طبقه متوسط جدید انجامید که به دولت و پرداخت 
روستایی  تهیدستان  به  متعلق  زاغه های  حال،  همان  در  بود.  وابسته  نفتی  درآمدهای 
گسترش یافت و واقعًا جایگزین آب بندهای غرب کاراکاس شد. امروز تقریبًا 90 درصد 
می برند.  سر  به  فقر  در  کاراکاس  جمعیت  از  نیمی  و  شهرنشین اند  ونزوئال  جمعیت 
یک شاخصه تأثیرات معوج کننده نفت بر ساختار اقتصادی و اجتماعی ونزوئال، رشد 
گسترده »اقتصاد غیررسمی« در شهرها بوده است. منظورمان صاحبان مشاغل آزاد نظیر 
دوره گردی و دست فروشی، و کارگران غیررسمی یا کار و خدمات »ثبت نشده« است. 

1

عظیم  شکاف های  با  که  بخشیده  تداوم  و  ایجاد  توسعه  برای  را  سیری  خط  نفت 
و  نفتی  بخش  بهره وری  توان  بین  شکاف  یعنی  می خورد.  رقم  اجتماعی  و  اقتصادی 
توسعه  و  روستایی  مناطق  توسعه  بین  شکاف  غیرنفتی.  بخش های  در  بهره وری  توان 

مناطق شهری. و شکاف بین غنی و فقیر در شهرها و مناطق روستایی. 
بگذارید به عقب برگردیم. طی سال های 1958 تا 1998، درآمدهای نفتی ونزوئال 
مجموعًا حدود 300 میلیارد دالر بود. معنای این برای توده های مردم ونزوئال چه بود؟ 
از  تبعیت  چارچوب،  این  در  و  امپریالیستی  جهانی  اقتصاد  محرکه  قوای  از  تبعیت  و 

گیلبرت  آلن  نوشته  التینی«  آمریکای  »شهر  کتاب  به  کنید  رجوع  کاراکاس  رشد  زمینه  در   -1
)1998(

 On the growth of Caracas, see Allen Gilbert, The Latin American City (London: Latin
 America Bureau, 1998), pp. 7-11.
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صنعت جهانی نفت به چه نوع توسعه ای منجر شد؟
سد  را  کشور  صنعت  به  جدی  بخشیدن  تنوع  هرگونه  امکان  واقع  به  نفت  تولید 
کرد. بیشتر زیرساخت های جدیدی که طی دهه های 1960 و 1980 ایجاد شد به علت 
عدم نگهداری و تعمیر رفته رفته از بین رفت. وقوع سیل ها و انباشت گل و الی که به 
علت گسترش بی رویه شهرها وضع وخیمی را ایجاد کرده بود، شهرک ها را از بین برد. 
اینک خطرات ناشی از فقدان بهداشت بر شهرک هایی که 60 درصد جمعیت شهرنشین 
شمار   ،1995 و   1984 سال های  بین  است.  حکمفرما  داده  جای  خود  در  را  ونزوئال 
کسانی که طبق آمار رسمی فقیر محسوب می شوند تقریبًا دو برابر شد. و امروز بیش از 
نیمی از جمعیت کارکن کشور درگیر اقتصاد بی ثبات و پرمخاطره غیررسمی هستند. 1
هوگو چاوز اقتصاد سلسله مراتبی نفتی را با فساد و قیم بازی و افراط و تفریط هایی 
که به شکل ثروت چشمگیر و فقر دل خراش به همراه دارد به باد انتقاد گرفته است. او 
از نیاز به احیای اقتصاد دهقانی صحبت کرده است. ولی سؤال این است که آیا شکل 
دیگری از اقتصاد نفتی می تواند یک بدیل عادالنه و قابل دوام در برابر الگوی اقتصادی 
اقتصادی مستلزم  اگر چنین  و  بیانجامد؟  به سوسیالیسم  و  بیاورد  به وجود  نئولیبرال 
جاری شدن سیل سرمایه گذاری های خارجی و قمار در بازی بازارهای نفتی باشد واقعًا 

چه فرقی با آنچه تاکنون حاکم بوده خواهد داشت؟
 

برنامه چاوز پر از تضاد است و 

نمی تواند ونزوئال را از نظام موجود رها کند

چاوز موفقیت برنامه برابری اجتماعی و تنوع بخشیدن به اقتصادش را بر درآمدهای 
نفتی وابسته کرده است. شعار اقتصادی اصلی او این است: »پاشیدن بذر نفت«. این 

)دسامبر  لیری  پی.  نوشته جی.  ونزوئال«  غیررسمی  اقتصاد  گره  مقاله »گشودن  به  کنید  نگاه   -1
)2006

 See J. P. Leary, «Untying the Knot of Venezuela’s Informal Economy,» naclanews,
December 6, 2006. http://news. nacla. org.  
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جمله و برنامه، بخشی از گفتمان و سیاست های ملی گرایانه - پوپولیستی بوده است 
و به این معنا است که: دولت کنترل بیشتری بر درآمدهای نفتی اعمال کند، نفت را در 
خدمت به توسعه به کار گیرد، و درآمد نفتی را بیشتر میان مردم تقسیم کند. چاوز روی 
قیمت های باال و اوج یابنده نفت برای پر کردن چاله چوله های عظیم ناشی از مخارج 
برخی  برای  یارانه ای  قیمت های  و  اقتصاد،  در  دولت  یابنده  رشد  حضور  حکومت، 
جمله  از  وارداتی  مصرفی  کاالهای  آن،  بر  عالوه  و  بنزین  )عمدتًا  بومی  محصوالت 
مواد غذایی( حساب باز کرده است. در سال 2004، از بودجه 15 میلیارد دالری ساالنه 
شرکت دولتی نفت، 1.7 میلیارد دالر به تأمین مالی برنامه های اجتماعی اختصاص 

یافته بود. کمی بعد این رقم به 4 میلیارد دالر افزایش یافت. 1
به  برای  را  راه  سه  نفت،  دولتی  شرکت  مدیریت  ساختار  تغییر  از  بعد  چاوز  اینک 
حداکثر رساندن درآمدهای نفتی به پیش می برد تا هزینه های برنامه اش را تأمین کند. 
او در پی توسعه تولید نفت است. او در پی افزایش مالکیت دولتی و سهم حکومت 
فعالیت شرکت های خارجی  از  که  مالیات هایی است  و  بهره برداری  از عواید، حقوق 
پی  در  او  می شود.  حاصل  سنگ(  زغال  و  طبیعی  گاز  )نفت،  هیدروکربن  بخش  در 
یافتن بازارهای جدید نفت است که هم تولید گسترش یافته را جذب کنند و هم نقش 
ضربه گیر را در برابر فشارها و انتقام جویی های احتمالی آمریکا بازی کنند. این ها صرفًا 
ابزار فنی مدیریت اقتصادی نیستند. این ها به یک منطق سرمایه دارانه گره خورده اند و 

سرشار از تضادهای فرایند توسعه وابسته و تحت هدایت امپریالیسم اند. 
بخش  و  می شود  شامل  را   2012 تا   2005 سال های  که  مرحله ای  در  اول،  مسیر  در 
نخست از برنامه راهبردی 25 ساله »کشت نفت« است، فراخوان افزایش تولید از سطح 
فعلی )که بر مبنای برآورد سال 2006 چیزی حدود 2.8 تا 3.3 میلیون بشکه در روز 
است( به 5.8 میلیون بشکه در سال 2012 داده شده است. در صنعت گاز نیز توسعه 

1 - »یادداشت های تحلیلی کشور«، وزارت انرژی آمریکا، دبیرخانه اطالعات انرژی )ژوئن 2004(
 U. S. Department of Energy, Energy Information Administration, Country Analysis
Briefs, Venezuela, June 2004. www. eia. doe. gov.  
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گسترده مشابهی برنامه ریزی شده است. 
شرکت دولتی نفت ونزوئال در سال 2006 برآورد کرد که این مرحله از نقشه توسعه 
مستلزم حدود 75 میلیارد دالر برای تأمین سرمایه گذاری جدید است. این پول از کجا 
انتظار می رود که حدود 25  تأمین می کند.  نفت  را شرکت دولتی  بیشترش  می آید؟ 
از  از طریق وام گرفتن  از منابع خارجی، خصوصی تأمین شود. یعنی  تا 30 درصد آن 
که  سرمایه گذاری هایی  و  آینده،  نفتی  درآمدهای  حساب  به  پرداخت  پیش  بانک ها، 

شرکت های نفتی خارجی حاضر در ونزوئال انجام خواهند داد. 1
چاوز روی افزایش تولید در به اصطالح کمربند نفتی »اورینوکو« حساب می کند. 
اینجا منطقه ای در مرکز ونزوئال است که محل سرمایه گذاری های عمده شرکت دولتی 
و  فیلیپس«  »کنوکو  موبیل«،  »اکسن  مانند  خارجی  خصوصی  شرکت های  و  نفت 
شرکت فرانسوی »توتال اس آ« به شمار می آید. از دهه 1990 تا به حال، این شرکت های 
رقم  این  که  کرده اند  سرمایه گذاری  دالر  میلیارد   17 از  بیش  امپریالیستی  چندملیتی 
می تواند به 30 میلیارد دالر هم افزایش یابد. استخراج و فراوری این نفت خام بسیار 
سنگین مستلزم سرمایه گذاری گسترده در بخش ماشین آالت سنگین، بخش عملیاتی 
و مجتمع های انبار و نگهداری است. فراوری قسمی این نفت در همان مقطع نخست، 
برای اینکه به حد کافی رقیق شود و بتواند در لوله های جریان پیدا کند، حجم عظیمی 

از مواد بی مصرف را تولید می کند. 
این یک تضاد چشمگیر است. از یک سو، دولت باید به ذخایر مالی صنعت نفت 
تا بتواند هزینه برنامه های توسعه و مخارج اجتماعی را جبران کند )و به  متکی شود 
شکلی فزاینده، توقعات در حال رشد مردم را پاسخگو باشد و پایگاه سیاسی رژیم چاوز 
را محکم سازد.( از سوی دیگر، دولت برای حفظ توان رقابت جویی صنعت نفت به 
مثابه يک بخش اقتصادی سرمايه دارانه در بازار بين المللی سرمايه داری باید دست به 

1- در زمینه برنامه گسترش 2012 - 2006 و هزینه ها و تأمینات مالی آن رجوع کنید به بیانیه ها 
و مصاحبه های مقامات »شرکت دولتی نفت ونزوئال«

 On the 2006-2012 expansion plan and its costs and financing, see the statements
 and interviews by PDVSA officials at www. pdvsa. com.  
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سرمایه گذاری بزند. 1
در این کار نیز تنش بزرگی وجود دارد. طی دو سال گذشته، سهم بزرگی از بودجه 
جدید  توانایی های  به  رسیدن  و  نگهداری  برای  آنچه  به  نسبت  نفت  دولتی  شرکت 
که  پول هایی  است.  شده  اجتماعی  برنامه های  خرج  می شود،  هزینه  نفت  صنعت  در 
حکومت در برنامه های اجتماعی هزینه می کند، سرمایه گذاری های مورد نیاز در بخش 
می کنیم  صحبت  سرمایه گذاری  بودن«  نیاز  »مورد  از  وقتی  می کند.  محدود  را  نفت 
منظورمان یک بحث صرفًا فنی نیست. سرمایه گذاری ها از جایگاه ونزوئال به مثابه یک 
اقتصاد صادر کننده نفت و آنچه بازار جهانی دیکته می کند »مورد نیاز« است. این بازار 
جهانی است که باال بردن راندمان کار و جبران کاهش احتمالی بهای نفت به وسیله 
افزایش تولید را دیکته می کند. اما چاه های نفت ونزوئال خیلی قدیمی اند و هر سال 
23 درصد از میزان تولید نفت این کشور کاسته می شود. بنابراین فقط برای حفظ توان 
بازار جهانی کششی را به  تولیدی نیز حفر چاهه ای جدید ضروری است.2 رقابت در 
سمت ارتقاء و توسعه صنعت نفت و حفظ توان سودآوری آن اعمال می کند. این کشش 
کشورهای  سایر  به  نسبت  ونزوئال  نفت  بخش  در  سرمایه گذاری  پایین  سطح  توسط 

1-  به این نوع تضادها در مقاله »توهمات جادویی یا جادوی انقالبی؟ چاوز در چارچوب تاریخی« 
نوشته »فرناندو کورونیل« )2000( اشاره شده است. رجوع کنید به این مقاله و نیز تحلیل بسیار 
ونزوئال  مدرن  دولت  و  نفتی  رانت خوار  اقتصاد  تاریخی  تکامل  از  نویسنده  همین  که  دیگری  مهم 
و  پول  نفت« در کتاب »دولت جادویی: طبیعت،  نقشه های »کشت  و دگردیسی های گوناگون در 

مدرنیته در ونزوئال« ارائه داده است. 
These kinds of contradictions are pointed to in Fernando Coronil, «Magical Illu-
 sions or Revolutionary Magic? Chavez in Historical Context,» NACLA Report on
 the Americas, Vol. XXXIII, No 6, 2000. See this article and also the highly important
analysis of the historical development of the rentier oil economy and modern Vene-
 zuelan state and various incarnations of plans to «sow the petroleum» in Fernando
 Coronil, The Magical State: Nature, Money, and Modernity in Venezuela (Chicago:
University of Chicago Press, 1997).  

2- نگاه کنید به مقاله »پا به پای فشار تقاضای جهانی، تولیدکنندگان نفت دستور کار خود را دارند« 
به قلم »دیوید لوناوگ« و »پیتر میالرد«، در »وال استریت جورنال« )اول اوت 2006(

 See David Luhnow and Peter Millard, «As Global Demand Tightens, Oil Producer
Has Agenda,» The Wall Street Journal, August 1, 2006.  
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تولید کننده نفت تشدید می شود. 
کشت  »نقشه  مالی  تأمین  از  مهمی  سهم  و  گیرد  انجام  خارجی  سرمایه گذاری  اگر 
را در دست همان  اهرم های واقعی  به خود اختصاص دهد، کنترل واقعی و  را  نفت« 
سرمایه گذاران خارجی قرار خواهد داد. فهم این نکته، مهم است. فقط ونزوئال نیست 
که از حق حاکمیت رسمی بر نفت خود برخوردار است. حدود سه چهارم ذخایر نفت 
و گاز دنیا و نیمی از تولید جهانی نفت توسط شرکت های ملی نفت نظیر »سعودی 
آرامکو«، »کویت پترولیوم« و »شرکت دولتی الجزایر« اداره می شود. اما شرکت های 
ملی دولتی نفت بر تأمین مالی بین المللی تکیه دارند، از طریق تجارت بین المللی و 
کانال های بازاریابی و توزیع بین المللی کار می کنند، و با شرکت های بزرگ چندملیتی 
غرب نظیر »اکسن موبیل« همکاری می کنند. این بنگاه های چندملیتی و شبکه هایی که 
شامل شرکت های خدماتی آنها هستند از برتری عظیمی در میدان رقابت بهره مندند. 
این برتری در میزان توانایی، دامنه نفوذ و قابلیت های اساسی مدیریتی و فن آورانه به 
چشم می خورد. این بنگاه ها از پشتیبانی حکومت های امپریالیستی غرب برخوردارند 

و این توان را دارند که سرمایه هایشان را از کشوری مثل ونزوئال بیرون بکشند. 
 در مسیر دوم، مالیات بیشتر و حق بهره برداری باالتری مطالبه می شود. در آوریل 
2006، چاوز اعالم کرد که قصد دارد سهم »شرکت دولتی نفت ونزوئال« در پروژه های 
شکل های  ایجاد  حال  در  چاوز  حکومت  دهد.  افزایش  درصد   60 به   40 از  را  اصلی 
جدیدی از سرمایه گذاری مشترک با »شل«، »شه ورون«، »بریتیش پترولیوم« و سایرین 
است که اسمش را »شرکت های مختلط« گذاشته اند. بدین ترتیب، ذخایر و سودهای 
در  فقط  قرار می گیرند.  مالکیت مشترک  نوین تحت  واحد  بنگاه های  قالب  در  نفتی 
حال حاضر است که حکومت ونزوئال نسبت به قبل، نسبت باالتری از سودها را کسب 
از  با سرمایه گذاری های عظیم خود هم  آنکه، شرکت های نفتی خارجی  می کند. حال 
قیمت باالی کنونی نفت سود می برند و هم از دورنمای حوزه های سودآور و جدید 
نفتی منتفع می شوند. در عین حال، حکومت با 22 شرکت خارجی فعال در ونزوئال 
وارد مذاکره شده تا بر سر قانون مالیاتی جدید که عطف به ما سبق هم می شود به توافق 
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برسند. 
خارجی  شرکت های  به  و  برخاست  دادخواهی  به  چاوز   ،2007 مه  ماه  اول  روز 
اولتیماتوم داد که یا سهم مالکیت بزرگ تر حکومت ونزوئال را قبول کنند، یا از فعالیت 
در این کشور دست بکشند. چاوز ممکن است پشت میز مذاکره، سرسختی کند. )در 
واقع او موفق شده بخش بزرگ تری از درآمدهای فزاینده نفتی را از همان شرکت هایی 
به  و  بیفزایند  سرمایه گذاری های  ارزش  بر  و  بمانند  می خواهد  آنها  از  که  کند  کسب 
این که پروژه های موجود کار کنند  یابند.( در عین حال، برای  سودهای کالن دست 
و برنامه های توسعه جلو بروند، چاوز باید به نوعی با سرمایه خارجی به تفاهم برسد. 
زیرا همین بنگاه ها هستند که منابع مالی و فن آوری حیاتی را تأمین می کنند. به همین 
خاطر است که )در سخنان چاوز( تهدید به باز پسگیری با اعالم تعهد به تاوان دهی به 

بنگاه ها تلطیف شده بود. 1
به  ونزوئال  خارجی  بازرگانی  روابط  ساختار  بازسازی  نفتی،  برنامه  در  سوم  مسیر 
نحوی است که از وابستگی به آمریکا به مثابه یک بازار و منبع سرمایه برای سرمایه گذاری 
و تخصص فنی فاصله بگیرد. ونزوئال حدود 12 درصد از واردات روزانه نفتی ایاالت 
متحده را تأمین می کند و نقش استراتژیک معینی در توانایی آمریکا در طراحی نقشه های 
قدرتش در دنیا دارد. اما این معادله، طرف دومی هم دارد که به حد کافی گویا است: 12 
درصد نفت وارداتی ایاالت متحده که توسط ونزوئال تأمین می شود، 60 درصد از کل 

1- رجوع کنید به مقاله »زمانی که چاوز برای نبرد علیه کمپانی های بزرگ نفتی تعیین کرده فرا 
می رسد« نوشته »سیمون رومه رو« )نیویورک تایمز 01 آوریل 2007( و مقاله »چاوز به پروژه های 
مه  تایمز 2  )نیویورک  نویسنده  از همین  ونزوئال چنگ می اندازد«  در  نفتی تحت کنترل خارجی 
2007(. چاوز در مصاحبه ژوئیه 2006 با »گرگ پاالست« در مورد شرکت های نفتی خارجی چنین 
می گوید: »ما خواهان رفتن آنها نیستیم. و فکر نمی کنیم آنها هم بخواهند از این کشور بروند. ما به 

یکدیگر احتیاج داریم. «
 See Simon Romero and Clifford Krauss, «Deadline Nears in Chavez Fight Against
 Big Oil,» The New York Times, April 10, 2007; Simon Romero, «Chavez Takes Over
 Foreign Controlled Oil Projects in Venezuela,» The New York Times, May 2, 2007.
 In his July 2006 interview with Greg Palast (see zmag. org), Chavez says about the
 foreign oil companies, «[W]e don’t want them to go, and I don’t think they want to
 leave the country, either. We need each other. »  
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تولید این کشور است! 1
چاوز به قصد دستیابی به بازارهای گوناگون، باب مذاکره را با چین باز کرده است تا 
نفت ونزوئال را به این کشور که دومین کشور مصرف کننده انرژی در سطح دنیا است 
بفروشد. همچنین چاوز فروش نفت به هند را نیز مد نظر دارد. ولی خدمات رسانی 
به این بازارها هزینه های زیادی در بر دارد. ونزوئال فاقد بندر در حاشیه اقیانوس آرام 
است و نفت کش های بزرگ نمی توانند از کانال پاناما عبور کنند. بنابراین ونزوئال برای 
اما حمل نفت با کشتی به  از طریق کلمبیا دارد.  حمل نفت نیاز به ساختن خط لوله 
آسیا پرهزینه است زیرا مسافت زیادی باید طی شود. به عالوه چین توانایی الزم برای 
پاالیش نفت خام مملو از سولفور ونزوئال را ندارد. چین در حال سرمایه گذاری مبالغ 
مهمی برای افزایش توانایی خود در این زمینه است، اما در پی خرید و نفت و گاز از 
کشورهایی که به بنادر جنوبی اش در دریای چین نزدیک هستند هم هست و معامله با 

منطقه دریای خزر را نیز مد نظر دارد. 
است  قرار  اگر  خصوصًا  کند،  باز  را  آمریکا  با  ارتباط  گره  بتواند  دشواری  به  چاوز   
نفت بخش مرکزی توسعه )اقتصاد کشور( باشد. بازار آمریکا به ونزوئال بسیار نزدیک 
است و هزینه های حمل و نقل پایین. در ایاالت متحده پاالیشگاه هایی وجود دارند که 
با فراوری نفت ونزوئال تطبیق داده شده اند. و آمریکا کماکان مهم ترین شریک تجاری 
ونزوئال است. )در سال 2006 تجارت بین دو کشور رشدی 36 درصدی داشت.( همه 
این ها بخشی از فشارهایی است که بر چاوز اعمال می شود تا روابط پایدار اقتصادی با 

ایاالت متحده را حفظ کند،2 حتی اگر آمریکا نقشه های دیگری در سر داشته باشد. 

1- مقاله »هوگو چاوز، استفاده بولیواری از دالرهای نفتی و بازار نفت« نوشته »کلود الرسیمون« 
)2006(

 Claude Larsimont, «Hugo Chavez, the Bolivarian Use of Petrodollars and the Oil
 Market,» ESISC Background Analysis 10/05/2006.  

2- نگاه کنید به مقاله »پادویی مالی: هم کوشی با شیطان« نوشته »جیمز سورو ویکی« )نیویورکر، 
8 ژانویه 2007(

 See James Surowiecki, «The Financial Page: Synergy With The Devil,» The New
Yorker, January 8, 2007, p. 26.  



فصل سوم    /           145

از  خارجی  شرکت های  از  دعوت  بخشیدن،  تنوع  برای  چاوز  استراتژی  از  بخشی 
در صنعت  نفتی عمده غرب جهت سرمایه گذاری  از حلقه سنتی شرکت های  بیرون 
نفت ونزوئال و شرکت در طرح وی یعنی پروژه خط لوله گاز قاره است که از ونزوئال 
ایجاد سرمایه گذاری ها  برای  از تالش های چاوز  این بخشی  ادامه می یابد.  آرژانتین  تا 
و ارتباطات تجاری چندجانبه محسوب می شود. چاوز مشغول دعوت از شرکت های 
هندی، چینی، روسی و غیره است. چاوز برنامه های سرمایه گذاری در آمریکای التین 

را به مثابه همگرایی ضدآمریکایی در سطح منطقه می ستاید. 
التین  امریکای  دیگر  جای  هر  در  چه  و  ونزوئال  در  چه  پروژه ها  این  ماهیت  ولی 
شيوه های  مبنای  بر  سرمايه داری....  بنگاه های  توسط  سرمایه گذاری  است:  یکسان 
استثمار سرمايه داری.... که بر حسب معيار سرمايه دارانه سودآوری سنجیده می شوند. 
از  که  دارد  پی  در  کشورها  این  اهالی  برای  بی شماری  اجتماعی  عواقب  پروژه ها  این 
جمله می توان به جابجایی خلق های بومی اشاره کرد. به عالوه، این پروژه ها عواقب 

زیست محیطی بی شماری نیز به همراه می آورد. 1
چاوز باید برای سرمایه گذاران قدیمی غربی و سرمایه گذاران جدید، فضایی نسبتًا 
باثبات و پذیرای بیزنس )معامله و کسب سود( را تضمین کند. این خود یک نشانه 
است که رژیم چاوز بخش نفت را به عنوان »صنعت استراتژیک« معرفی کرده است. 
دارد  کنترل  تحت  شدت  به  را  بخش  این  شده  منصوب  دولت  توسط  که  مدیریتی 
)صنعت نفت، جایی است که در آن سهیم شدن و مشارکت کارگران ممنوع است. در 
بخش های بعدی این مجموعه، محدودیت ها و محتوای واقعی چنین مشارکتی مورد 

1- در مورد موضوعات زیست محیطی و حقوق بشری که به واسطه اقدامات منطقه ای چاوز در زمینه 
نفت و گاز مطرح شده است رجوع کنید به مقاله »فضاهای مسموم: ثروت کارخانه ای، فقر تولیدی« 
)اکتبر 2006( و »نامه سرگشاده به پرزیدنت هوگو چاوز« منتشره در مجله »جامعه بشر و طبیعت« 

)آوریل 2006(
 On the environmental and human rights issues posed by Chavez’s petroleum and
 natural gas regional initiatives, see David Hallowes and Victor Munnik Poisoned
Spaces: Manufacturing Wealth, Producing Poverty, www. groundwork. org. za, Oc-
 tober 2006; «Open Letter to President Hugo Chavez,» Sociedad Homo et Natura,
 posted at www. nadir. org in April 2006.  



/     از اقتصاد و سیاست - ریموند لوتا146

بحث قرار خواهد گرفت.(
مشترک،  »سرمایه گذاری های  است:  داشته  اظهار  چنین  چاوز  نقاد  حامیان  از  یکی 
کسانی را که فقط به جیره سخنرانی های چاوز عادت کرده اند به وارسی واقعیت دعوت 
می کند... اما در شرایط کنونی ممکن است یک قرارداد فاوستی 1 با سرمایه خارجی، 
به گونه ای تناقض آمیز، الزم باشد تا بتوان سایه نیروهای امپریالیسم )فشار و مداخله 

آمریکا( را از سر ونزوئال برچید. 2
جمالت باال، »بهترین حالت« از فکرهایی است که در مورد استراتژی توسعه مبتنی 
بر نفت چاوز جریان دارد. اما همین »بهترین حالت« بر درک غلط از امپریالیسم استوار 
اجتماعی  واقعی  دگرگونی  مشتاق  چاوز  هواداران  از  بسیاری  که  آنجا  از  است.  شده 
هستند، به جا است »کنکاش در واقعیت« را هرچند که به مزاجشان تلخ خواهد آمد 

ادامه دهیم. 
 

توسعه جزیره ای در عصر حاضر

به  نظامی  مداخله  و  تهدید  یا  اقتصادی  قلدری  طریق  از  را  خود  صرفًا  امپریالیسم 
کنار  هیچ وجه  به  ونزوئال  علیه  آمریکا  نظامی  اقدام  گزینه  )البته  نمی گذارد.  نمایش 
گذاشته نشده است.( امپریالیسم از طریق ساختار و عملکرد اقتصاد جهانی و ساختار 
اقتصادی و اجتماعی موجود در ونزوئال که وابستگی به نفت و تبعیت از بازار جهانی 

را بازتاب می دهد و تقویت می کند نیز جلوه گر می شود. 
چاوز یک شکل از رشد متکی به صادرات حول صنعت نفت را تداوم می بخشد. 
غیرمنطقی بودن این اقتصاد که شدیدًا به نفت گره خورده در این واقعیت تبارز می یابد 

1- منظور قرارداد با شیطان است که به نمایشنامه »دکتر فاوست« اثر گوته اشاره دارد.  

2- مقاله »سرمایه گذاری های مشترک: قرارداد فاوستی ونزوئال با سرمایه خارجی« نوشته »استیون 
ماتر« )03 سپتامبر 2006(

 Steven Mather, «Joint Ventures: Venezuela’s Faustian Pact with Foreign Capital,»
 Venezuelanalysis. com, September 30, 2006, www. venezuelanalysis. com.  
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این  در  می شود.1  کشور  اقتصاد  وارد  ونزوئال  نفت  تولید  کل  از  درصد   20 فقط  که 
تنها  حقوق بگیر،   25000 با  ونزوئال«  نفت  دولتی  »شرکت  که  می یابد  تبارز  واقعیت 
کارفرمای بزرگ کشور است اما فقط کمی بیش از یک درصد کل نیروی کار ونزوئال در 
استخدام بخش نفت اند. 2 در این واقعیت تبارز می یابد که در دوران حکومت چاوز، 
علیرغم قیمت ها و درآمدهای باالی نفت، نرخ رسمی بیکاری در کشور بین 8 تا 15 

درصد بوده و در آغاز سال 2007 نرخ فقر ونزوئال 30 درصد بوده است. 3
تولید  سوم  یک  حدود  نفت  بخش  امروز  است:  ناموزون  عمیقًا  اقتصاد  یک  این 
ناخالص ملی، 50 درصد درآمدهای حکومت و 80 درصد درآمدهای صادراتی کشور 
مثابه یک  به  ونزوئال  است.  دیرینه  الگوی  این یک  ونزوئال  البته در  تأمین می کند.  را 
گازهای  و  گازکربنیک  منتشرکنندگان عمده  از  دنیا، یکی  در  نفت  بزرگ  کننده  تولید 
مشتق از آن در آمریکای التین است و در این منطقه باالترین نرخ سرانه اشاعه مشتقات 

کربنی را دارد. 4
اقتصاد مبتنی بر صدور نفت، شکلی از توسعه »جزیره ای« ایجاد می کند. عملکرد 
چنین توسعه ای مرتبط با منابع خارجی دینامیسم اقتصادی است: بازار جهانی نفت، 
شرایط تقاضا در اقتصادهای عمده امپریالیستی و منطقه ای، آهنگ و جهت جریان یابی 
هم  آن  نفت  محصول  تک  صادرات  بر  مبتنی  توسعه  چنین  امثالهم.  و  جهانی  سرمایه 
محصولی که سرمایه بر است، مانعی است در برابر توسعه منسجم و همه جانبه صنعت 

1- اطالعات پایان سال 2006 وزارت انرژی آمریکا
Year-end data for 2006 from U. S. Department of Energy, Energy Information Ad-
 ministration.  

2- »ونزوئال: مواد معدنی« از دایره المعارف بریتانیکا
 16. «Venezuela: Minerals,» Encyclopedia Britannica Online, www. britannica. com.  

3- مقاله »دستور کار جهانی ونزوئال: شش سال دیگر« نوشته »برناردو آلوارز« )5 آوریل 2007(
 Bernardo Alvarez, «Venezuela’s Global Agenda: Six More Years,» April 5, 2007,
 Venezuelanalysis. com, www. venezuelanalysis. com.  

4- اطالعات از »یادداشت های تحلیلی کشور« )سپتامبر 2006 وزارت انرژی آمریکا(
 Data from U. S. Department of Energy, Energy Information Administration, Country
 Analysis Briefs, Venezuela, September 2006, www. eia. doe. gov.  
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و کشاورزی در کشور صادر کننده. 
اینجا الزم است به دو جنبه مرتبط از توسعه وابسته بپردازیم: اعوجاج از یک طرف 
و گشایش شدید در برابر بازار جهانی و آسیب پذیری شدید از این بازار از طرف دیگر. 
در ملل تحت ستم، بخش نفت مستلزم سرمایه گذاری عظیم در تجهیزات و فن آوری 
پیشرفته است. این نیازها در زمینه فن آوری به شکل نامتناسبی از خارج از این اقتصاد 
تأمین می شود. بخش اعظم فن آوری پیشرفته که مورد نیاز بخش نفت است یا وارداتی 
است که این مستلزم دستیابی به ارز خارجی است تا بتوان با آن هزینه خرید کاالهای 
این  به  مشترک  سرمایه گذاری های  طریق  از  باید  یا  کرد،  تأمین  را  خارجی  سرمایه ای 
خدمات  و  نفتی  شرکت های  مشارکت  با  سرمایه گذاری  یعنی  یافت.  دست  فن آوری 
نفتی خارجی مانند »هالیبرتن« که عرضه کننده فن آوری در کشور مورد نظر یا فروشنده 

در بازار جهانی هستند. 
به عالوه، بخش اعظم این فن آوری را نمی توان جهت دگرگون کردن تولید اجتماعی 
اعظم  اواًل، بخش  به دو دلیل:  تطبیق داد.  و  انتشار  اقتصاد  به طور گسترده در سراسر 
اجتماعی  توسعه  کلی  شرایط  با  نفت  مهندسی  و  نفت  چاه  تخصصی  حفر  فن آوری 
به طور  این فن آوری می تواند  از  آنجا که بخشی  ثانیًا، حتی  ندارد.  اقتصادی خوانایی 
صنعتی  ساختار  یک  باشد،  استفاده  قابل  داخلی  زمینه های  در  غیرمستقیم  و  مستقیم 
گسترده موجود نیست که بتواند از آن منتفع شود. دقیقًا به علت نقش کانونی نفت در 

اقتصاد، راه توسعه گسترده سد شده است. 
بخش نفت، به طور جدی محرک تقاضاهای جدید برای محصوالت صنایع داخلی 
نیست. بخش نفت به باال بردن سطح مهارت های اجتماعا مفید در کل نیروی کار نیز 
نمی انجامد. شما با یک فرایند شکوفایی توسعه کشاورزی و صنعتی که توان نوآوری و 
تطابق فن آوری را تقویت کند روبرو نیستید. این ها عواقب توسعه جزیره ای مبتنی بر 

نفت است. 1
1- مسئله فن آوری مناسب و چگونگی تأثیر سرمایه گذاری ها در بخش مواد خام بر ایجاد حلقه های 
رابط با سایر بخش های اقتصاد یک موضوع دیرینه تحقیق و تحلیل در میان بخشی از صاحب نظران 
رادیکال و مارکسیست در عرصه تئوری وابستگی بوده است. گزارش سال 2003 کمیسیون اقتصادی 
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با  توافق هایی  دنبال  به  ونزوئال«  نفت  دولتی  »شرکت  چاوز،  حکومت  تحت 
شرکت های نفتی خارجی بوده است. یک شرط ورود این شرکت ها این است که آنها از 
عرضه خدمات نفتی بیشتری در همان محل برخوردار شوند. اما کاهش هر چه بیشتر 
ذخایر نفت، و با مشکالت بیشتری که در راه استخراج و فراوری نفت بسیار سنگین 
و سرشار از سولفور ونزوئال بروز می کند، ملزومات فن آوری جدید بیشتر خودنمایی 
می گیرد،  پاسخ  پیچیده تر  و  تخصصی تر  فن آوری  با  ملزومات  این  چه  هر  و  می کند. 
بازتولید  جدید  سطح  یک  در  اقتصاد  بقیه  با  نفت  بخش  میان  فن آوری  شکاف های 

می شود. 1
سرمایه گذاری های  سایر  و  لوله،  خط  تسهیالت  عظیم،  بندرگاه  حال،  عین  در 
زغال سنگ صورت  و  نفت  و حمل  استخراج  و  اکتشاف  تسهیل  برای  که  زیرساختی 
می گیرد غالبًا از حیطه نیازهای کل اقتصاد به دور است. زیرا این اقدامات در خدمت 
که  دارد  قرار  »اورینوکو«  نفتی  کمربند  برنامه های  نظیر  سرمایه گذاری  پروژه های 

پروژه هایی محصور به خود و با جهت گیری خارجی است. 

و  التین  آمریکای  در  خارجی  »سرمایه گذاری  عنوان  تحت  که  کارائیب  منطقه  و  التین  آمریکای 
منفعت های  و  می پردازد  منطقه  این  در  خارجی  سرمایه گذاری  الگوهای  به  شد  منتشر  کارائیب« 
ادعایی و تأثیرات از خارج که نتیجه سرمایه گذاری در ذخایر طبیعی است را مورد سؤال قرار می دهد. 

 The question of appropriate technology and whether raw materials investments
spur linkages to other parts of the economy has been a long-standing topic of re-
 search and analysis on the part of radical, dependency, and Marxist theorists. The
 2003 report by the Economic Commission for Latin America and the Caribbean,
 Foreign Investment in Latin America and the Caribbean, 2003 examines patterns of
 foreign investment in Latin America and questions supposed benefits and spillover
effects resulting from natural resources investments.  

1- در زمینه فن آوری جدید لرزه ای در عرصه نفت و شیوه های بسیار پیچیده بازیابی برای بار دوم و 
سوم که اینک در ونزوئال به کار برده می شود رجوع کنید به مقاله »ابداعات نفتی به چاه های قدیمی 

جانی دوباره می بخشد« نوشته »جعد موحد« )نیویورک تایمز، 5 مارس 2007(

On new oil seismic technology and highly sophisticated secondary and tertia-
 ry recovery methods, some of which are now being used in Venezuela, see Jad
 Mouawad, «Oil Innovations Pump New Life into Old Wells, The New York Times,
 March 5, 2007.  
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همانگونه که قباًل اشاره شد، بخش نفت به طور کلی قسمت بسیار کوچکی از کل 
اشتغال را در بر می گیرد. سرمایه گذاری عظیم 3.8 میلیارد دالری شرکت »شه و رون« 
در کمربند نفتی »اورینوکو« در ابتدای کار 6000 شغل ایجاد خواهد کرد. بعد از اتمام، 

این پروژه فقط به 700 کارکن دائم نیاز خواهد داشت. 
اینجا  نکته  اما  هستند.  نفت  بر  مبتنی  توسعه  جزیره ای  خصلت  پدیده های  این ها 
است که ساختار کلی کشاورزی صنعتی عمیقًا تحت تأثیر بخش نفت قرار دارد و توسط 
آن معوج شده است. میان بارآوری و سطوح دستمزد و دینامیسم فن آورانه یک بخش 
مدرن نفتی و سایر بخش های اقتصاد ناموزونی شدیدی وجود دارد. کمی جلوتر در 
بازخورد منفی صنعت نفت بر کشاورزی بومی و تولید مواد خوراکی  تأثیرات  مورد 
منافع  نفت،  دولتی  سرمایه داری  توان بخش  بردن  باال  هم زمان،  کرد.  خواهیم  بحث 
طبقاتی و نیروهای طبقاتی ای را تقویت می کند که از حفظ ساختار مسلط اقتصاد کالن 

به شدت منتفع می شوند. 
کند،  تأمین  را  جامعه  خوراکی  نیازهای  بتواند  که  کشاورزی  پایه  یک  ایجاد  برای 
کننده  تقویت  متقاباًل  ارتباطات  ایجاد  طریق  از  و  سازد،  فراهم  را  روستایی  اشتغال 
یک  اواًل،  که  است  ضروری  صنعتی،  متعادل  و  منسجم  ساختار  یک  و  کشاورزی  بین 
به  که  شود  گرفته  پیش  در  منابع  زمینه  در  متفاوت  کاماًل  اولویت دهی  و  تخصیص 
اقتصادی،  منطق  از  ثانیًا،  کند.  خدمت  امروز  ستمدیدگان  و  استثمارشدگان  نیازهای 
ساختار اهداف، و فشارهای نظام بازار جهانی و داخلی سرمایه داری )که مارکسیست ها 

آن را قانون ارزش می نامند( گسست شود. 
 

فشارها و قیود اقتصاد جهانی

در ادامه این بحث به جنبه دوم توسعه نفتی و وابسته می رسیم. بخش نفت یک نقطه 
تماس عمده با اقتصاد جهانی است. این بخش نفت است که قیمت های جهانی را به 
اقتصاد داخلی منتقل و نرخ ارزها را تنظیم می کند. این بخش نفت است که بازدهی 
رقابتی جهانی را بر اقتصاد ونزوئال تحمیل می کند. بخش نفت باید در سطح معینی 



فصل سوم    /           151

از بازدهی عمل کند که به نوبه خود سطح بازدهی سرمایه گذاری ها و شدت استثمار 
اقتصاد ونزوئال  به  بین المللی نفت  بازار  باصرفه کارگران را تعیین می کند .نوسانات 

منتقل می شود. 
 

برخی از مفاهیم نهفته و تأثیرات این مسئله چیست؟

از  را  رقابت  قدرت  که  کرده  ایجاد  را  ارز  مبادله  باالی  نرخ  یک  نفت   صادرات 
سلب  داخلی  و  بین المللی  بازارهای  در  صنعتی،  یا  کشاورزی  داخلی،  محصوالت 
می کند. قیمت های بادآورده نفت صادراتی، انگیزه ها برای توسعه کشاورزی متکی به 
دهقانان را تضعیف می کند. یک ارز قوی باقدرت خرید باال، واردات کاال مثاًل مواد 
خوراکی را »باصرفه تر« می کند. یعنی این کاالها را در کشورهای دوردست ارزان تر از 
کشاورزی  تولید  از  کار  نیروی  خروج  به  مسئله  این  کرد.  تولید  می توان  کشور  داخل 
»اقتصاد  سوی  به  خاصه  و  تجاری  و  خدماتی  بخش های  سمت  به  بومی  صنایع  و 
اندکی  اجتماعی  حمایت های  از  که  غیررسمی  کارگران  و  )دستفروشان  غیررسمی« 

بهره مندند( منجر شده است. 
سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی ونزوئال از 50 درصد در سال 1960 به حدود 
6 درصد در سال 1998 که چاوز به قدرت رسید سقوط کرد. ونزوئال علیرغم ذخایر 
از  را  خوراکی خود  مواد  80 درصد  تا  به طور سنتی حدود 75  آبی،  و  سرشار خاکی 

خارج وارد کرده است. 1
اين منطق سرمايه داری جهانی است که همچنان از توسعه پايدار کشاورزی و امنيت 
غذايی در ونزوئال جلوگيری می کند. اين کارکرد نيروهای بازار است که از طريق واسطه 
يک کاالی استراتژيک و تحت معامالت بين المللی يعنی نفت و تأثيرش بر نرخ های 

ارز عمل می کنند. 

1- »معرفی سازمان خواروبار جهانی در ونزوئال« سازمان خوراک و کشاورزی سازمان ملل )2002(

  Food and Agricultural Organization, United Nations, «Feature: FAO in Venezuela,»
 2002, www. fao. org/english/newsroom/news/2002/9788-en. html.  



/     از اقتصاد و سیاست - ریموند لوتا152

کابینه چاوز از زمان به قدرت رسیدن از افزایش 5 برابری قیمت های نفت بهره مند 
شده است. این قیمت ها برای مدتی پایدار مانده و رژیم را قادر ساخته که برنامه های 
منافع  برنامه ها  این  که  نیست  جای شک  کند.  تضمین  و  دهد  توسعه  را  اجتماعی اش 
معینی را برای تهیدستان در برداشته است. منظورمان برخی بهبودهای هر چند محدود 
در خدمات درمانی، تغذیه، برخی کارهای عمومی، توسعه خدمات اجتماعی و برق 
ارزان تر و امثالهم است. اقتصاد ونزوئال نیز توسط تقاضای نفت تحریک شده، طی 3 

ساله اخیر از نرخ های باالی رشد بهره برده است. 
اما دو نکته باید مورد تأکید قرار گیرد:

از  باالتر  باید  قمار می کند. نفت  باالی نفت  تقاضای  و  اواًل، چاوز روی قیمت ها 
سنگین  فوق  نفت  در  گسترده  سرمایه گذاری های  تا  شود  فروخته  دالر   30 بشکه ای 
که چاوز در پیش گرفته است را سودآور سازد. سقوط سنگین بهای نفت نتایج ویران 
کننده ای برای سرمایه گذاران خارجی، »شرکت دولتی نفت ونزوئال« و خزانه دولت 
در بر خواهد داشت. چاوز می کوشد تولید و قیمت ها را در سطوح سودآور تثبیت کند. 
بانک های  از  شده  مجبور  حکومت  نفتی،  درآمدهای  شدید  تکان های  علیرغم 
جبران  را  رشد  حال  در  و  گسترده  بودجه  کسری  تا  بگیرد  سنگینی  وام های  ونزوئال 
تولید  درصد   5 به   2007 سال  در  حکومت  بودجه  کسری  که  می رود  )انتظار  کند. 
ناخالص ملی برسد.( 1 بعضی از این قروض حکومتی ناشی از تصمیم به تاوان دهی 
به شرکت های نفتی خارجی به ازای گرفتن سهم بزرگ تری برای حکومت از عملیات 
آنها است. )چاوز از شرکت های نفتی خلع مالکیت نمی کند، بلکه برای سوار شدن بر 
الگوهای مصرفی طبقه متوسط  آن ها معامالتی را جوش می دهد.(  با  بازارهای نفتی 
اجرا درآمده است.  به  امپریالیسم  به  وابسته  نفتی  اقتصاد  و مصرف تجملی همدوش 
هر چه درآمدهای نفتی رشد می کند، مخارج مصرف کنندگان سر به آسمان می ساید 

1- مقاله »چاوز در مورد سیاست به زور پس گرفتن در شرکت فوالد و بانک ها هیاهو می کند« نوشته 
»سیمون رومه رو« )نیویورک تایمز، 7 مه 2007(

 Simon Romero, «Chavez Rattles Takeover Saber at Steel Company and Banks,»
The New York Times, May 7, 2007.  



فصل سوم    /           153

نفتی«،  بادآورده  »ثروت های  فضای  در  می شود.  افزون  کنندگان  مصرف  قروض  و 
در سال  منتفع شده اند.  درآمدها  تصور  غیرقابل  رونق  از  و خارجی  داخلی  بانک های 
2006 نرخ برگشتی 33 درصد بود که ژورنال بانکداری بین المللی از آن تحت عنوان 

»مایه رشک دنیای بانکداری« یاد کرد. 1
چاوز تالش زیادی برای تحکیم یک جبهه قوی تر بر سر تعیین قیمت در اوپک به 
اقتصادی و تحوالت ژئوپلیتیک  تابع همه نوع عدم اطمینان  بازار نفت  اما  خرج داد. 
است. نکته مهم این است که اوپک یک تعیین کننده متحد و خودرأی قیمت ها نیست.2 
و  نیویورک  در  پایگاهشان  که  قمار گونه  بازارهای »سلف خری«  و  »فوری«  بازارهای 
می کنند.  ایفا  کلیدی  نقشی  نفتی  قیمت های  تعیین  در  اینک  است  سنگاپور  و  لندن 
کشورهای تولید کننده نفت خارج از اوپک مانند روسیه هم هستند که تولید و بازاریابی 
و توزیع نفت آنها بر قیمت های جهانی تأثیر می گذارد. میان مناطق نفتی موجود دنیا، 
شرایط  از  که  است  ادواری)سیکلی(  صنعت  یک  نفت  دارد.  وجود  جهانی  رقابت 
اقتصادی دنیا تبعیت می کند. همین 9 سال پیش بود که هر بشکه نفت ونزوئال حدود 
10 تا 12 دالر فروخته می شد )مقایسه کنید با قیمت امروز که باالتر از بشکه ای 60 دالر 

است(. 
از  اوپک  از هیچ گونه چرخش قدرت در  آمریکا  در چارچوب مسائل ژئوپلیتیکی، 
سعودی  شاهزادگان  با  )آمریکا  کرد.  نخواهد  استقبال  ونزوئال  به  سعودی  عربستان 
تضمین  را  نفت  باثبات  عرضه  آنان  است:  کرده  شاهانه  بند  و  زد  یک  خلیج  شیوخ  و 
می کنند و آمریکا »محله« و حریم ایشان را تحت حفاظت نظامی خود قرار می دهد.( 
ژوئن  تایمز، 15  )نیویورک  اریک گولد«  »یانس  نوشته  ونزوئال«  در  بانک ها  رونق  مقاله »دوره   -1
نوشته  به جیب زدن هستند«  بانک ها در حال پول  مقاله »علیرغم الف زدن های چاوز،  و   2007

»مارک ترنر« )بانکر، 5 مارس 2007(
 Jans Erik Gould, «Boom Times for Banks in Venezuela,» The New York Times,
June 15, 2007; Mark Turner, «Banks Thriving Despite Chavez Bravado,»

2-در مورد اوپک رجوع کنید به مقاله »محدودیت های قیمت گذاری اوپک: سودهای اوپک و ماهیت 
انباشت جهانی نفت« به قلم سیروس بینا )خبرنامه اوپک، بهار 1990(

 On OPEC, see Cyrus Bina, «Limits of OPEC Pricing: OPEC Profits and the Nature
 of Global Oil Accumulation,» OPEC Review, Vol. 14 (1), Spring 1990.  
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به عالوه، آمریکا و بریتانیای کبیر از طریق »تغییر رژیم« و مناسبات کاری نزدیک تر با 
آفریقا در پی کنترل گسترده تر بر شرایط عرضه نفت  قاره  تولیدکنندگان حوزه خزر و 

هستند. 
تنوع  به نفت،  اقتصاد  ناچیزی در زمینه کاهش وابستگی  ثانی، رژیم چاوز کار  در 
بخشیدن به زیربنای صنعتی ونزوئال یا توسعه جدی تولید کشاورزی انجام داده است. 

»کشت نفت« عمدتًا درگیر تأمین مالی و توسعه برنامه های اجتماعی بوده است. 
بدون شک اگر ما به موضوعی مانند مواد خوراکی بپردازیم، قیود و تضادها آشکارتر 
هزینه  و  اجتماعی  )کارزارهای  چاوز  »مأموریت های«  مشهورترین  از  یکی  می شود. 
کردن در بخش بهداشت، آموزش، مسکن و خوراک و امثالهم( مأموریت »مرکال« نام 
دارد. هدف استراتژیک این مأموریت، امنیت تغذیه ملی اعالم شده است. این برنامه 
برای بخش هایی از تهیدستان )و برای قشرهای وسیع تر شهری( از طریق شبکه ای از 
بازارها، انبارهای عرضه کاال و مراکز توزیع تغذیه، خوراک ارزان فراهم می کند. در یک 

جامعه انقالبی واقعی، این یک کار اضطراری مهم و یک اقدام پشتیبان خواهد بود. 
اما این یک برنامه امنیت تغذیه واقعی نیست. بلکه یک نوع باز توزیع است. یک 
بزرگ تر  پروژه  یک  از  بخشی  کار  این  است.  قیمت ها  بر  یارانه  و  جیره بندی  از  شکل 
برای تغییر سمت و سوی اقتصاد به شکل ریشه ای و جدا کردنش از وابستگی خارجی 
نیست. یعنی نمی خواهد اقتصاد را از وابستگی به نفت و به واردات مواد خوراکی رها 
کند. این بخشی از یک پروژه سوسیالیستی جهت شکل دادن به یک شالوده ساختاری 
و  معیشت  بتواند  که  صنعتی  کشاورزی  منسجم  و  متوازن  توسعه  برای  نوین  کاماًل 
واردات  بر  مرکال  مأموریت  واقع،  در  نیست.  کند  تأمین  را  جامعه  خوراکی  نیازهای 
بخش  بر  سنتی  طور  به  که  است  استوار  چندملیتی  بنگاه های  همان  از  کردن  خرید  و 
خوراک ونزوئال مسلط بوده اند.1 این تصویر دیرینه ای از فقدان به هم پیوستگی درونی 
1- مقاله »مرکال: کاهش فقر و ایجاد حق حاکمیت ملی بر خوراک در ونزوئال« نوشته »سارا واگنر« 

)سایت ونزوئالآنالیسیس، 24 ژوئن 2005(
Sarah Wagner, «Mercal: Reducing Poverty and Creating National Food Sovereign-

 ty in Venezuela,» Venezuelanalysis. com, June 24, 2005, www. venezuelanalysis.
 com.  
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اقتصاد ونزوئال است. 
قیمت های  یا سقوط عمده در  نتیجه یک رکود  در  مأموریت مرکال  نظیر  اقداماتی 
نوع  این  و  شکست  خواهد  هم  در  کننده  ویران  و  گسترده  شکلی  به  نفت،  جهانی 
انقالب  انجام یک  افتاد. دورنمای  به طور جدی به خطر خواهد  برنامه های اجتماعی 
تعیین  و  فوری  مبرم خالصی  واقعی در یک کشور تحت سلطه، وظیفه  سوسیالیستی 
کننده جامعه از وابستگی در زمینه خوراک، و رهایی از اعوجاج عظیمی که امپریالیسم 
در نظام های کشاورزی و تغذیه کشور به وجود آورده را مطرح می کند. امپریالیست ها 
حمله خواهند کرد، تحریم خواهند کرد، و خواهند کوشید که به معنای واقعی کلمه 

شما را گرسنگی دهند. 
یک تلقی دلسوزانه از »انقالب بولیواری« در این جمله خالصه شده که »بازارهای 
بین المللی نفت همچنان یگانه و مؤثرترین عامل در تعیین دورنماهای اقتصاد سیاسی 
را نکوهش کند،  پول  بین المللی  1 چاوز ممکن است که صندوق   » ونزوئال هستند. 
از  بخشی  مگر  باشد؟  نئولیبرالیسم  مقابل  در  بدیلی  معرف  می تواند  چگونه  این  اما 
نسخه های نئولیبرالیسم این نیست که هر کشور باید در تقسیم کار بین المللی در آنچه 
»مزیت نسبی« اقتصادش محسوب می شود تخصص پیدا کند، درآمدهای صادراتی را 
به حداکثر برساند، خوراک ارزان وارد کند، و درآمدهای بودجه را در راه توسعه کنترل 

کند؟
 

نتیجه گیری: بهای اجتماعی نفت تحت امپریالیسم ـ

 راه دیگری ممکن است

نفت، »گنج« نیست که به چنگ کسی بیفتد. کشورهای دارای منابع غنی نفت از 

1- کتاب »انقالب ونزوئال: 100 پرسش و 100 پاسخ« نوشته »که زا بودین«، »گابریل گونزالس« و 
»ویلمر رومبس« )2006(

 Chesa Boudin, Gabriel Gonzalez, Wilmer Rumbos, The Venezuelan Revolution:
 100 Questions—100 Answers (New York: Thunder’s Mouth Press, 2006), p. 141.  
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از  ناشی  ناگهانی  رونق های  که  بوده اند  اندونزی شاهد  تا  الجزایر  از  ایران،  تا  ونزوئال 
توسط  که  بودجه های حکومتی  اجتماعی می انجامد.  و فالکت  نابرابری  به  صادرات 
دالرهای نفتی باد کرده )مانند ونزوئال در اواخر دهه 1980 و اوایل دهه 1990( با سر به 
زمین می خورند. »دستاورد تکنولوژیک« سرمایه خارجی در نیجریه ایجاد زیرساختی 
است که می تواند نفت را از یک جنگل اشباع از آب در منطقه استوایی استخراج کند. 
نه آب سالم. وقتی که  نه برق دارند  این در حالی است که دهکده های مجاور جنگل 
رژیم های ناسیونالیست تر جایگزین قشرهای ممتاز قدیمی ای شدند که به مثابه طرف 
معامله و نگهبان بومی امپریالیسم عمل می کردند، و نمونه ای از آن را در دهه 1950 در 
نباید  یابی »طالی سیاه«  تردید نکرد. جریان  اقدام علیه شان  آمریکا در  ایران دیدیم، 

برای مدتی طوالنی دچار اختالل شود. 
طریق  از  ارزش  تحقق  و  کار،  نیروی  استثمار  پایه  بر  نفت  پیش  از  بیش  استخراج 
مدارهای بین المللی سرمایه، از دیرباز اهالی ونزوئال را در یک شبکه جهانی مناسبات 
و  اجتماعی  توسعه  شبکه،  این  در  می کند.   چنین  نیز  کماکان  و  کرده  گرفتار  کاالیی 
انسانی در ساختار نابرابر تولید و تجارت جهانی و باال و پایین شدن قیمت های بازار 

جهانی، موقعیتی نامعلوم و نامطمئن دارد. 
يا  نفتی،  درآمدهای  منصفانه تر  توزيع  دنبال  به  واقعی  سوسياليستی  انقالب  يک 
تالش برای تقويت بلوک های تجاری و نفتی منطقه ای که فقط به استثمار مردم و غارت 
اين که شرکت های عمده نفتی »مسئوليت های  يا تقاضای  طبيعت تداوم می بخشد، 
اخالقی و اجتماعی شان را به رسميت بشناسند« نيست. )بله، اگر خواستید می توانید 
به وب سایت »ِشو رون تگزاکو« ChevronTexaco رجوع کنید و از برنامه های آموزشی 

و بهداشتی که این شرکت عمده نفتی در ونزوئال به پیش می برد آگاه شوید.( 
نکته این است: اقتصاد مدرن نفتی، مجموعه ای خنثی از ضریب های تولیدی و فنی 
نیست. تولید نفت با جهت گیری صادراتی، یک رابطه در اقتصاد جهانی امپریالیستی، 
و یک بند کنترل و وابستگی است که توانایی های خالقانه توده های مردم را به شدت 
در هم می پیچد و محدود می کند. این بند باید از طریق انقالبی که نظم کهنه و قدرت 
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دولتی را سرنگون می کند گسسته شود. 
وقتی که پرولتاریا و توده های مردم در جوامع تحت ستم قدرت را به دست گیرند، 
هدف نمی تواند پس گرفتن و برنامه ریزی مجدد همان اقتصاد معوج مبتنی بر نفت 
باشد که توسعه را از شکل انداخته، جامعه و اقتصاد را تابع فرامین ویرانگر نظام جهانی 
اقتصادی  چنین  واقعی  شالوده های  شر  از  باید  انقالب  یک  برعکس،  است.  کرده 
خالص شود تا بتواند چنگال کنترل امپریالیستی را بشکند و بر اعوجاج و تحریف های 

فرایند توسعه تحت هدایت امپریالیسم غلبه کند. 
به جای اقتصاد کهنه باید یک اقتصاد رهایی بخش ساخت. اقتصادی که اساس آن 
کشاورزی  به  که  غیرمتمرکز  و  متنوع  صنعت  یک  با  اقتصادی  باشد.  کشاورزی  باید 
که  است  اقتصادی  چنین  ساختن  با  فقط  کند.  خدمت  توسعه  امر  گسترده  نیازهای  و 
نیازهای اساسی اجتماعی می تواند تأمین شود و خودکفایی نسبی در دنیایی که تحت 

سلطه امپریالیسم است به دست آید. 
مانند  کشوری  در  نفت  نقش  بیافتد  اتفاق  واقعی  سوسیالیستی  انقالب  یک  اگر 
نیاز به یک تغییر جهت ریشه ای  با ذخایر گسترده نفتی اش چه خواهد بود؟  ونزوئال 
کار،  این  برای  است.  اقتصاد  عملکرد  و  ساختار  در  نفت  دیرینه  و  مسلط  جایگاه  در 
به شکل قطعی از توسعه مبتنی به نفت با جهت گیری صادراتی گسست خواهد شد. 
کيفی  و  به لحاظ کمی  این نقش  اما  ایفای نقش خواهد کرد  اقتصاد  نفت کماکان در 
متفاوت خواهد بود. تالش های جمعی هماهنگ و موزونی انجام خواهد گرفت تا از 
وابستگی به نفت به مثابه یک منبع انرژی به میزان زیادی کاسته شود. به طور اساسی در 
فرایند رشد و پی ریزی یک انرژی قابل تجدید، و خاصه به دلیل این که در ابتدای کار 
درگیر استخراج و پاالیش و صدور نفت هستیم، جامعه به سمت بدیل های بی خطرتر 
برای محیط زیست خواهد رفت. به حداکثر رساندن تولید یا به حداکثر رساندن میزان 
همه  بلکه  بود.  نخواهد  اقتصادی  اجتماعی  محاسبات  مبنای  دیگر  سرمایه،  برگشت 
چیز با معیار ایجاد یک اقتصاد عادالنه، منطقی و به لحاظ زیست محیطی پایدار سنجیده 
خواهد شد. اقتصادی که مبنایش شور و انرژی و فعال بودن آگاهانه توده ها و خدمت به 
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رهایی جامعه و کل نوع بشر است. 
توسعه اقتصادی سوسیالیستی باید به هدف غلبه بر تفاوت های بزرگ بین شهر و 
اقتصادی  توسعه  کند.  خدمت  فکری  کار  و  یدی  کار  و  صنعت،  و  کشاورزی  روستا، 
به  و  بایستد  امپریالیسم  برابر  در  که  سازد  قادر  را  انقالبی  جامعه  باید  سوسیالیستی 
پیشبرد انقالب در سراسر دنیا کمک کند. هیچ یک از این ها ممکن نخواهد شد مگر 
اینکه یک قدرت دولتی نوین انقالبی باشد تا این فرایند را به پیش رهبری کند و توده ها 

را برای از نو ساختن کل جامعه بسیج کند. 1
ایجاد چنین اقتصادی یک وظیفه پیچیده است. حذف حجم عظیمی از درآمدهای 
نفتی، به همراه فشارهای اقتصادی و سیاسی و نظامی امپریالیسم، این وظیفه را پیچیده تر 
خواهد کرد. اما حذف وابستگی نفتی و دولت نفتی، و اتخاذ سایر اقدامات اقتصادی 
حقیقتًا  اقتصاد  یک  خلق  برای  را  نوینی  کاماًل  فرصت های  انقالبی،  اجتماعی  و 

رهایی بخش مطرح خواهد کرد. 
به عالوه، قدرت دولتی سوسیالیستی در درجه اول، آن قدرت دولتی است که توسط 
نظام های  همه  طبقات،  همه  محو  هدفش  و  می شود  اعمال  پرولتاریا  یعنی  طبقه  یک 
تولیدی استثمارگرانه، همه مناسبات و مؤسسات اجتماعی سرکوبگر، و همه ایده ها و 
ارزش هایی است که تقسیم جامعه به طبقات را بازتاب می دهد و تقویت می کند. برنامه 
دولت سوسیالیستی در هر مقطع معین باید پروژه کمونیستی حرکت نوع بشر را در این 

جهت و از طریق مبارزه و تحول کاماًل آگاهانه، تجسم بخشد. 2

1- در مورد رویکرد مائو به توسعه متکی به خود سوسیالیستی و مناسبات کشاورزی و صنعت رجوع 
کنید به کتاب »اقتصادیات مائوئیستی و راه انقالبی به سوی کمونیسم« به ویراستاری »ریموند لوتا« 

)4991( به ویژه فصل هفتم 
For Mao’s approach to self-reliant socialist development and the agriculture-indus-

 try relationship, see Raymond Lotta, ed. , Maoist Economics and the Revolutionary
Road to Communism (New York: Banner Press, 1994), especially chapter 7.  

2- رجوع کنید به متن سخنرانی »باب آواکیان« تحت عنوان »دیدگاه هایی درباره سوسیالیسم و 
کمونیسم: یک نوع بنیادا نوین دولت، یک تصویر بنیادا متفاوت و بزرگ تر از آزادی« )سایت حزب 

کمونیست انقالبی آمریکا(
 See Bob Avakian, Views on Socialism and Communism: A Radically New Kind of



وابسته  شدیدًا  جهانی  اقتصاد  به  همچنان  ونزوئال  چاوز،  هوگو  حکومت  تحت 
می ماند و برنامه چاوز، ارزش بازاری ذخایر نفتی را به جریان می اندازد. حتی اگر این 
پایدار  نمی تواند  توده ها شود،  بهبودها در شرایط  برخی  باعث  در کوتاه مدت  برنامه 
نیست،  پرولتاریا  نماینده  بینجامد. هوگو چاوز  امپریالیسم  از  به دنیایی عاری  و  باشد 
تجسم  را  شده  رادیکال  خرده بورژوازی  و  ونزوئال  سرمایه دار  طبقه  از  بخشی  بلکه 
بار  نمی تواند  اما  شده،  سوار  خارجی  سلطه  از  ناشی  بی عدالتی های  بر  که  می بخشد 
گسست از سلطه نفت بر حرکت و توسعه اقتصاد ونزوئال را به دوش کشد. سلطه نفت 

بر اقتصاد این کشور را امپریالیسم معین و مشروط کرده است. 

 State, A Radically Different and Far Greater Vision of Freedom, revcom. us.
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درباره دینامیسم امپریالیسم و سد کردن تکامل اجتماعی

برگرفته از  نشریه جهانی برای فتح شماره 2 - 1985





فصل چهارم    /           165

  معرفی 

مجله  در   1985 سال  در  کمونیست،  اقتصاددان   1 لوتا  ریموند  از  زیر   نوشته 
انترناسیونالیستی »جهانی برای فتح« )شماره 2( منتشر شد. این نوشته مکمل کوتاهی 
با  امپریالیسم  رابطه  پیرامون  است  توضیحی  و  سراشیب«  در  »آمریکا  کتاب  بر  است 
در  »آمریکا  کتاب  امپریالیستی.  سرمایة  کارکرد  و  دینامیسم  و  سلطه  تحت  کشورهای 
سراشیب« اثر ریموند لوتا )با همکاری فرانک شانون( در سال 1983 به چاپ رسیده 

است. 

1- این مقاله نخستین بار به وسیله رفیق جان باخته کامران منصور برای نسخه فارسی مجله »جهانی 
قرار می گیرد. رفیق کامران  اختیار شما  اندکی ویرایش در  با  برای فتح« ترجمه شد. متن کنونی 
منصور مسئول کمیته کردستان اتحادیه کمونیست های ایران )سربداران( و مسئول رادیو »صدای 
مزدوران  توسط  عراق  سلیمانیه  در شهر  ماه 1371  تیر  روز چهارشنبه 10  در  که  بود  سربدران« 
جمهوری اسالمی ترور شد.  برای آشنایی با افکار و زندگی پربار او می توانید به حقیقت شماره 21، 

مرداد 1371، دوره دوم رجوع کنید. 
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سوسیال  بلوک  هنوز  نوشت،  را   » امپریالیسم...  دینامیسم  »درباره  لوتا  که  زمانی 
امپریالیستی شوروی فرونپاشیده و دور جدید »جهانی سازی« آغاز نشده بود. 

فروپاشی بلوک شرق که تحت رهبری شوروی امپریالیستی بود تأثیر قابل توجهی 
بر جای گذاشت. خاتمه  امپریالیستی  دنیا و صف بندی قدرت های  بر چهره سیاسی 
امپریالیستی  به روی سرمایه های  را  نفوذ جدیدی  مناطق  این طریق،  به  »جنگ سرد« 
باعث  واقعه  این  افزود.  و سرعت جابجایی سرمایه جهانی  تحرک  به  و  کرد  باز  غرب 
به  را  اقتصادی شد و پدیده گلوبالیزاسیون  نئولیبرالیسم  یافتن  شتاب گرفتن و میدان 
ظهور رساند. همه این ها، شکل و درجه ای از تجدید تقسیم دنیا، بدون برپایی یک جنگ 

جهانی امپریالیستی جدید بود. 
در نوشته زیر )و نیز در کتاب »آمریکا در سراشیب«(، لوتا تغییرات و چرخش های 
جنگ  یک  وقوع  درگرو  را  امپریالیستی  سرمایه داری  نظام   ِ جهانی  ساختار  در  بزرگ 
جهانی جدید می دید. اما چنین نشد. همین امر، بازبینی تحلیل و متدولوژی »آمریکا 
در سراشیب« را در دستور کاِر رهبری حزب کمونیست انقالبی آمریکا )آر. سی. پی( 
گذاشت. ریموند لوتا نتایج بررسی های خود را در »یادداشت های اقتصاد سیاسی« در 
اوایل دهة 1990 ارائه داد. در مقدمه ای که بر »یادداشت های اقتصادی« نگاشته است 

چکیدة جمع بندی هایش را چنین توضیح می دهد: 
را  خود  به  وضوح  مهمي  بسیار  سؤاالت  شوروي،  اتحاد  سقوط  زمان  از   ...«     
انفجاري  اوج  نقطه  به یک   80 در دهه  که  بود  مارپیچي  نتیجه  این  آیا  کرده اند.  مطرح 
نزدیک می شد؟ آیا بر بحران اقتصاد جهاني غلبه شده است؟ خطوط مشخصه رقابت 
از  یافته ای  تشدید  کیفیتا  یا  نوین  جوانب  آیا  چیست؟  جهاني  نظام  در  امپریالیستي 
انباشت سرمایه دارانه در کار است که تأثیر مهمي بر توسعه جهاني دارد؟ و همه این ها 
چه مسائلي را در برابر دورنماي انقالب قرار می دهد؟ پرداختن به این سؤاالت نگاه 
ضروري  را  می کردیم  ترسیم   80 دهه  مورد  در  ما  که  دورنماهایی  و  تحلیل  به  نقادانه 
می سازد. دیدگاه ما این بود که تضاد درون امپریالیستي، که به شکل دو بلوک رقیب و 
در حال تقابل امپریالیستي تبلور یافته، تضاد عمده بوده و این تضاد حاد و شدت یابنده، 
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در عمل متقابل با سایر تضادها، به جنگ جهاني خواهد انجامید؛ مگر آنکه انقالب مانع 
این امر شود. روشن است که امور این گونه جلو نرفت. ما مسئولیم بفهمیم که چرا به 
برخي نتیجه گیری های نادرست رسیده بودیم؛ در عین حال که وجه صحیح آن تحلیل 
را مورد تائید قرار می دهیم. در بازبیني تحلیل های خود در مورد دهه 80، ما باید نحوه 
تئوریزه شدن قوانین حرکت نظام جهاني امپریالیستي در کتاب آمریکا در سراشیب را 
هم مورد بررسي قرار بدهیم؛ زیرا تفکر و دورنماهاي ما به میزان بسیار زیادي از اینجا 
جهان  در   89   -  91 سال های  طي  آنچه  پرتو  در  به ویژه  ما،  عقیده  به  می شد.  تغذیه 
گذشت، نقاط ضعف معیني در آن کتاب به چشم می خورد. اما طبق این ارزیابي، نقاط 
ضعف موجود در برخورد ما به توسعه جهاني و تحلیل مشخص ما از اوضاع در دهه 
80، نسبت به نقاط قوت آن تبعي است. هشدار نسبت به خطر جنگ جهاني اشتباه نبود. 
چارچوب اساسي تئوریک آمریکا در سراشیب به واسطه این وقایع زیر سؤال نرفته است. 
این کتاب معرف خدمتي مهم به اقتصاد سیاسي مارکسیست لنینیست مائوئیستی بوده 
پیچیده  پروسه های  فهم  جهت  را  تحلیلي  ابزار  لنین  امپریالیسم  پایه  بر  و  همراه  به  که 
جاري در اقتصاد جهاني و نظام جهاني امپریالیستي فراهم می کند. آمریکا در سراشیب 
قواي  از  ما  فتح جهان شناخت  آواکیان در  باب  پیشروي(  راهگشا )و  نظرات  کنار  در 
محرکه عصر کنوني را عمق بخشیده است. بعالوه ما برخي تزها را تدوین کرده ایم که 
راهنماي ما در امر تحقیق پیرامون اوضاع جاري جهان باشد. در این میان، تبیین فشردة 
صدر حزب ما از این دوران در مقیاس جهانی، به عنوان دوران گذاری که با تالطمات 
بالقوه عظیم همراه است، اهمیتی برجسته دارد. همین مسئله گذار و تالطم و نقش آن 
در فعالیت ما، بجاي خود یکي از موضوعات حتمي آثار اخیر وی بوده است؛ که قابل 
استراتژیک  مسائل  و  اخالقیات،  درباره  گفتارهایی  پایداري...،  مقاله  آن ها  توجه ترین 
است. در اینجا عصاره نکات کلیدي متدولوژیک، تئوریک و عملي که نتیجه دور اول 
تحقیقات و سنتزها است را ارائه می دهیم. روي چند تز مهم قابل توجه بیشتر کار شده 
و موضوعات مشخص بیشتري که باید عمیق تر مورد بررسي قرار گیرد هم روشن شده 
از اوضاع کنوني روشن  از بازبیني کار تئوریک گذشته ما و تحلیل  است. یک چیز که 
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شده  این است که ما نیاز به گسست های بیشتري از متدولوژي انترناسیونال سوم یعني 
نظریات  و  وار(  )نمونه  شده  مقدر  پیش  از  و  خطي  تک  تکامل  به  مربوط  نظریات  از 
مربوط به راه های مطلق ورود به یک پروسه داریم. این متدولوژي مانع فهم قواي محرکه 

واقعي تکامل اجتماعي و نقش محرک پراتیک آگاهانه انقالبي است. «1

درباره دینامیسم امپریالیسم و سد کردن تکامل اجتماعی

آشنایی  سراشیب«  در  »آمریکا  تزهای  با  که  کسانی  جانب  از  غالبًا  که   پرسشی 
دینامیسم  بر  کتاب  این  اصرار  می توان  چگونه  که:  است  این  می شود  مطرح  دارند 
کننده  سد  امپریالیسم  که  لنینیستی  مارکسیستی  جهت گیری  این  با  را  امپریالیسم 
تکامل نیروهای تولیدی است آشتی داد؟ آیا »آمریکا در سراشیب« مدعی این است 
و در  پیشرفت محسوب می شود؟  نیروی مدافع  امپریالیسم در جهان سوم یک  که 
همین ارتباط، یک پرسش دیگر: آیا بحرانی که امروزه اقتصاد جهانی امپریالیستی را 
در برگرفته اساسًا محصول نظامی است که صاف و ساده در مقابل تکامل نیروهای 
تولیدی )چه در کشورهای متروپل و چه در مستعمرات( ایستاده است؟ شاید هم 
از  با گسترش دینامیک و مداوم سی ساله بعد  این بحران  رابطه ای میان سهمگینی 
از  مهمی  بخش های  در  تنها  نه  که  گسترشی  دارد؟  وجود  دوم  جهانی  جنگ  پایان 
نفوذ  که  بود  به تحوالتی  بلکه خود عمیقًا مشروط  برداشت  را  مانع   ،2 جهان سوم 
امپریالیسم در آن جوامع باعث شد. در کتاب »آمریکا در سراشیب« همین نظریه دوم 
پذیرفته شده است. این نظریه موجب بحث و جدل های فراوان در محافل مختلف 

است. 
1- مقدمۀ یادداشت هایی درباره اقتصاد سیاسي اکتبر 1999 از ریموند لوتا

  Preface to «Notes on Political Economy» (October 1999)

2- در ابتدا این را بگویم که در این نوشته از عبارت »جهان سوم« استفاده کرده شده است. یعنی 
عبارتی که عموم برای خالصه کردن مردم و کشورهای آسیا و آفریقا و آمریکای التین به کار می برند. 
استفاده از این عبارت در این نوشته هیچ ربطی به آنچه از زبان حکام رویزیونیست چین و »تئوری 

سه جهان« رسوای آنان می شنویم، ندارد. 
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در سال  کنید:  توجه  روشنگر  آمار  به چند  ماست  پیش روی  آنچه  ابعاد  برای درک 
1975 کشورهای پیشرفته 19.5% ارزش افزوده صنعتی دنیا را در حساب خود داشتند. 
رقم  این  سوم  جهان  در  بود.  دالر   2671 کشورها  این  در  سرانه  ملی  ناخالص  تولید 
معادل 266 دالر بود. 1 حدود 40% جمعیت جهان سوم در فقر مطلق به سر می برند. 
یعنی 800 میلیون نفر شرایطی را تحمل می کنند که با سوء تغذیه، بی سوادی و بیماری 

مشخص می شود. 2
این مقاله در زمانی نوشته می شود که قحطی وحشتناکی در آفریقا بی داد می کند. 
تخمین زده می شود که یک آفریقایی متوسط الحال، امروز نسبت به 20 سال پیش، %20 
نیز قابل رؤیت است. بین  اما روندهای دیگری  از میزان خوراکش کاسته شده است. 
از 19.5% کل صادرات جهان  1960 صادرات صنعتی جهان سوم  سال های 1976 - 
سوم )به غیر از مواد سوختی( به 45.5% افزایش یافت. این به معنای تغییری چشمگیر 
در ترکیب تجارت است. 3 برزیل هشتمین تولید کننده فوالد در بلوک تحت رهبری 
جنوبی،  کره  در  دارد.  قرار  در مصر  دنیا  پارچه بافی  کارخانه  بزرگ ترین  است.  آمریکا 
سرمایه گذاری ناخالص ملی از سال 1960 چنان سریع رشد کرده که اکنون سهمی که 
 4 بیشتر است.  آمریکا  اقتصاد  از سهم صنایع در  دارند  ناخالص ملی  تولید  صنایع در 
بارآوری  ثابت،  سرمایه  سرمایه گذاری  در  اساسی  افزایش  شاهد  جنگ،  از  بعد  رونق 
تولید و قدرت خرید در کشورهای پیشرفته، و نیز شاهد رشد سریع در تعداد نه چندان 
کمی از کشورهای جهان سوم )همراه با تغییر تقسیم کار سنتی بین المللی در بعضی از 
آن ها( بود. تغییرات بزرگی در بسیاری از نقاط جهان سوم رخ داده است. اما هنوز فوق 
استثمار و غارت، تخفیف نیافته بلکه تشدید شده است. دهشت بحران در جهان سوم 

هرگز به عظمت امروز نبوده است. 
1- گزارش »سازمان توسعه صنعتی« وابسته به سازمان ملل متحد: صنایع دنیا از سال 1960

2- گزارش توسعه جهانی: »بانک جهانی« 1980

3- منبع شماره یک. 

 .NACLA 4- مقاله »چرخش جهانی: برزیل صحنه را اشغال می کند« در
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این مقاله به مطالبی که بیشتر مورد مشاجره است و ناشی از همین پدیده هایی است 
که گفتم، خواهد پرداخت. بحث من شامل سه موضوع مرتبط به هم است: یکم، نظریه 
امپریالیسم. دوم، چند  از  امپریالیسم در مقابل دیدگاه رکودگرایانه  لنینیستی در مورد 
فرایند مهم در توسعه جهان سوم بعد از خاتمه جنگ جهانی دوم. و باالخره، برداشت از 
مفهوم »سد کردن« )یا ترمز( در آثار مارکس و متون مارکسیستی. در این بخش، درک 

مقوله تکامل از دل تضاد و مقوله تکامل سد شده، مورد بحث قرار خواهد گرفت. 
 

»پل باران« و نظریه بیرون بردن مازاد

پرنفوذترین  از جوانب چیزی شروع کنم که می تواند  برخی  بررسی  با  می خواهم 
دیدگاه  یک  از  سلطه،  تحت  کشورهای  بر  امپریالیسم  تأثیر  کردن  تئوریزه  در  تالش 
رکودگرایانه باشد. منظورم »اقتصاد سیاسی رشد«1 از دید »پل باران« است. نویسنده 
در این اثر به دنبال مشخص کردن مکانیسم هایی است که باعث تسریع و یا بطئی شدن 
رشد در کشورهای توسعه نیافته می شود. او استدالل می کند که رشد هم در کشورهای 
از  مازاد یعنی حجمی  مازاد دارد.  به مقدار و وضعیت  پیشرفته و هم وابسته، بستگی 
تولید و مشخصًا به معنی تفاضل مقدار جاری تولید خالص و مصرف جاری. بخشی 
از کل تولید که وارد مصرف نمی شود، قابل استفاده برای سرمایه گذاری است. بنابراین 
مازاد در جامعه یعنی مقدار خالص سرمایه گذاری به عالوه هر سرمایه ای که وارد کشور 
خارج  کشور  از  که  سرمایه هایی  منهای  خالص  سرمایه گذاری  )یا  می شود  نظر  مورد 
منفرد  در هر کشور  امپریالیسم، هم  انحصار در عصر  »باران«،  نظریه  به  بنا  می شود(. 
و هم در ابعاد جهانی، تمایل به بطئی کردن سرعت یا مقاومت در برابر سرمایه گذاری 
دارد. چرا؟ چون سرمایه با توجه به کم شدن تعداد رقابت کنندگان و امتیازی که بزرگی 
با  نه  و  است  مواجه  سرمایه گذاری  به  قدیم  اجبارهای  با  نه  دیگر  دارد،  سرمایه  حجم 
در  تقاضا  روزافزون  افت  به  برمی گردد  دومی  این  که  کار؛  این  برای  قدیم  انگیزه های 
با  چه  اگر  انحصاری،  سرمایه  بنابراین  وسیع.  توده های  مصرف  شدن  محدود  نتیجه 

1- پل باران: »اقتصاد سیاسی رشد«
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همان سرعتی که تحت شرایط کالسیک رقابت آزاد امکانش بود افزایش نمی یابد، ولی 
باید راه هایی برای جذب مازاد فزاینده پیدا کند. راه حل این مشکل، بیشتر روی آوردن 
تبلیغات و  اسراف کاری است؛ مثاًل حراج ها و هزینه های  به فعالیت های غیر مولد و 

مخارج حکومتی. 
توسعه  برای  توضیحی  که  است  تحلیل  و  تجزیه  ابزار  این  از  استفاده  با  باران«  «پل 
کشورهای  در  سرمایه گذاری  نازل  سطح  که  می گوید  یعنی  می کند.  ارائه  نیافتگی 
تحت سلطه و عقب ماندگی نسبی آن ها از یک سو ناشی از بیرون کشیدن سیستماتیک 
که  تقاضا  مزمن  رکود  از  ناشی  دیگر  از سوی  و  است  پیشرفته  توسط کشورهای  مازاد 
در کشورهای تحت سلطه  ارزان  مزدی  کار  و  مانده  معیشتی عقب  به کشاورزی خود 
سرمایه  این  است.  تولیدی  نیروهای  تکامل  دشمن  خارجی  سرمایه  می شود.  مربوط 
اتحاد  از طریق  تولید جهت صادرات دارد که  و  ارزان  کار   ِ منافعی در ساختار موجود 
امپریالیسم با طبقات مالک و کمپرادور )که خود مصرف کننده مازاد و اسراف کاری ها 
هستند( تقویت می شود. هر صنعت نوپایی که امکان ظهور دارد در گرداب رقابت با 
استدالل  دایره  پیشرفته غرق خواهد شد.  پربازده تر کشورهای  و  بزرگ تر  شرکت های 
»پل باران« بدین شکل بسته می شود که: سرمایه داری در دوران انحصاری، دیگر مازاد 
قابل سرمایه گذاری را به حداکثر افزایش نمی دهد؛ و مازاد را از کشورهای توسعه نیافته 
خارج می کند؛ مازادی که اگر خارج نمی شد می توانست برای سرمایه گذاری تولیدی 

در آن کشورها قابل استفاده باشد. 
که  می کند  تأکید  درستی  به  او  است.  مهمی  بینش های  حاوی  »باران«  کتاب 
اروپا  ابتدایی توسعه سرمایه داری  کشورهای تحت سلطه تکرار ساده و تجدید مراحل 
نیستند؛ بلکه تابع شرایط تاریخی مشخصی هستند که ساختار اقتصادی آن ها را شکل 
می دهد. اما »پل باران« اساسًا از تشخیص قوای محرکه »توسعه« و »توسعه نیافتگی« در 
دوران امپریالیسم ناتوان است. اگر لنین، انحصار و رقابت را وحدت اضدادی می دید که 
منجر به تشدید همه تضادهای آشتی ناپذیر درون سرمایه می شود، »پل باران« سرکوب 
شدن رقابت را می بیند. اگر لنین، امکان این را می دید که صدور سرمایه باعث تسریع 
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توسعه سرمایه داری در مستعمرات شود، »پل باران« کم شدن امکان رشد را می بیند. 
1 این طور نیست که »باران« و پیروانش، رشدی که بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمد 

به یک طرح ذهنی، فقط  با چسبیدن  آنان  را مشاهده نمی کردند. مسئله  این است که 
می توانستند در این مورد توضیحاتی حاشیه ای و التقاطی عرضه کنند. جلوتر به برخی 
آن  بعدی  تجسم  و  »باران«  اقتصادی  مازاد  مقوله  پرداخت.  خواهم  توضیحات  این  از 
در آثار »آندره گوندر فرانک«، تبلور اشکال های مهمی است که در متدولوژی »تئوری 

وابستگی« او ریشه دارد. بگذارید این مسئله را کمی دقیق تر بررسی کنیم. 2
نظریه پردازان پرنفوذ تئوری »وابستگی« اقتصادی، جهانی را در نظر دارند که صفت 
پیرامون(  و  مرکز  به  )یا  اقمار  و  متروپل ها  به  غارتگر  امپریالیسم  تقسیم  آن،  مشخصه 
است. موتور چنین دنیایی، انتقال مازاد از کشورهای پیرامونی یا اقمار به متروپل است. 
نتیجه این وضعیت، توسعه در یک قطب و توسعه نیافتگی در دیگری است؛ یا به قول 
معروف »توسعه ی توسعه نیافتگی«. الگوی »پل باران« در تفاوت دو مسیر هند و ژاپن 
بیان می شود. زمانی که انگلیسی ها در شبه قاره هند مستقر می شدند، هند منسوجاتی 
تولید می کرد که ارزان تر و بدون تردید مرغوب تر از همه منسوجاتی بود که اروپاییان 
اجاره داری و سیستم  بر هند،  از حاکم شدن  بعد  انگلیسی ها  بودند.  تولیدش  به  قادر 
مالیات ارضی را تجدید سازمان دادند تا اهالی هند را مجبور به پرداخت مخارج جنگ 
تولید  سمت  به  کشور  این  کشاورزی  کنند.  انگلستان  اشغالگری  هزینه های  کاهش  و 
پنبه خام و تریاک جهت داده شد. انگلستان نه تنها باج استعماری سنگینی را تحمیل 
می کرد بلکه با شتاب گرفتن انقالب صنعتی، منسوجات ماشینی انگلیسی بازار هند 
را تسخیر کرد و باعث نابودی قسمت اعظم صنایع دستی هند شد. در سوی دیگر، ژاپن 
قرار دارد. ژاپن از چپاول و کنترل خارجی در امان ماند و سرانجام راه صنعتی و مدرنیزه 

1-  نگاه کنید به لنین: »امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه داری« 

2- منظور این مقاله به نقد کشیدن تئوری وسیع تر »پل باران« در مورد حرکت سرمایه گذاری و در 
ارتباط با آن، نظر او در مورد اشکال های جذب مازاد در دوران انحصارات نیست. این کار به  وسیله 
دیگران انجام شده و ما به بعضی از این موضوعات در جلدهای بعدی آمریکا در سراشیب برخورد 

خواهیم کرد. 



فصل چهارم    /           173

شدن را پیمود. »پل باران« به طور ضمنی از این بحث می کند که اگر استعمار در هند )و 
سایر کشورهای مستعمره( مداخله نکرده بود، آن ها نیز می توانستند به خوبی همین راه 

ژاپن را طی کنند یا حداقل امروز در وضع بهتری به سر می بردند. 
ادغام شد. درآمدهای حاصله که  اقتصاد جهانی سرمایه داری  هند به زور تفنگ در 
بسیار بیشتر از سرمایه گذاری های انگلستان در هند از میانه قرن نوزدهم بود، پایه های 
ساختار امپراتوری بریتانیا و اقتصاد جهانی تحت سلطه اش بودند. هند، »نگین تاج« 
دهقانی،  کشاورزی  و  سنتی  صنایع  بر  ادغام  این  تأثیر  می شد.  محسوب  انگلستان 
ویران کننده بود. تجاوز به هند یکی از جنایت های بزرگ سرمایه داری انگلیس است. 
رشد  »باران«  قول  به  بود،  رها شده  خود  حال  به  هند  اگر  که  این  گفتن  این وجود،  با 
متافیزیکی  تصور  یک  حالت  بهترین  در  می کرد،  تجربه  را  متعادل تری(  )و  سریع تر 
است. مارکسیست ها تکامل اجتماعی را به این نحو تجزیه و تحلیل نمی کنند. موضوع 
اصلی، گمانه زنی در مورد اینکه »چه اتفاقی ممکن بود بیفتد« نیست؛ بلکه باید ببینیم 
از  اندازه  چه  تا  نیافتگی،  توسعه  برای  توضیحی  عنوان  به  مازاد«  بردن  بیرون  »نظریه 
نظر تئوریک معتبر است. هسته مرکزی این نظریه چیست؟ این تصور است که توسعه 
اقتصادی عمدتًا یک فرایند فنی و وابسته به مقدار معینی مازاد است. یعنی اگر مقداری 
از آن مازاد از دست برود، متناسب با آن در رشد نیز افت به وجود می آید. با این توضیح، 
استدالل می شود که سرمایه خارجی از مازاد موجود در کشورهای تحت سلطه، آنچه 
راه بسط  این کشورها  اینکه در  انباشت سرمایه خود الزم دارد برمی دارد، بدون  برای 
نفوذ  مستند  »تاریخ  نام  به  کتابش  در  رادنی«  »والتر  کند.  هموار  را  تولیدی  نیروهای 
اروپاییان در آفریقا« به همین ترتیب نتیجه گیری می کند: »... رشد قبلی آفریقا کند شد؛ 
متوقف شد؛ به عقب برگشت. در مقابل این انسداد و وقفه، هیچ چیزی که جبرانش را 

بکند آغاز نشد. « 1
در این نوع رویکرد به اقتصاد سیاسی چند اشکال وجود دارد. اواًل، در عین حال 
که عرضه شدن مازاد تولید به شکل مجموعه ای از ارزش های مصرف )یا محصوالت 

1- والتر رادنی: »چگونه اروپا، آفریقا را عقب مانده کرد«
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کاری است که تحت   ِ یافتن مازاد  این مازاد، مادّیت  اما  مصرفی( یک واقعیت است، 
مقوله  فقط جدا کردن  نه  است.  انجام گرفته  تولیدی مشخصی  و  اجتماعی  مناسبات 
آن  به  نیز  رشد  این  سرعت  و  خصوصیات  بلکه  است  ناممکن  مناسبات،  این  از  رشد 
مناسبات بستگی دارد. بنابراین نظر من در مورد فرضیه اصلی در تئوری مورد بحث 
این است که ِصرف ِ عرضه مازاد به جهان سوم، لزومًا آن ها را در یک حالت متعادل برای 
»پرش« صنعتی قرار نمی داد یا به آن ها توانایی جهش به سطح یک بازتولید گسترده 
و  تولید می شود  مازاد چگونه  این  که  است  نمی بخشید. مسئله  این  به خود  و متکی 
چگونه به مصرف می رسد. و این عملکردی مرتبط به درجه تکامل نیروهای تولیدی 
موجود و مشخصًا مرتبط به مجموعه مناسبات تولیدی است. این مناسبات مشخص 
یک  مثابه  به  تولیدی  نیروهای  جبری  کردن  دگرگون  با  که  است  سرمایه داری  تولید 
تاریخ  در  استثمارگرانه  تولید  شیوه  پرتحرک ترین  به  را  سرمایه داری  درونی،  ضرورت 

دنیا تبدیل می کند. 
ثانیًا، فرایند بیرون کشیدن مازاد باید بر متن مناسبات تولیدی دیده شود. در آستانه 
و   15 قرن  اواخر  در  تجارتی  راه های  گسترش  و  بزرگ  اکتشافی  سفرهای  طول  در  و 
مواد  و  تجملی  محصوالت  قیمتی،  فلزات  از  تصوری  غیرقابل  مقادیر   ،16 قرن  طی 
تأکید  سراشیب«  در  »آمریکا  کتاب  شد.  کشیده  بیرون  غیراروپایی  کشورهای  از  خام 
انتقال این ثروت ها، جوانه های اولیه سرمایه داری در اروپا را تغذیه  می کند که چگونه 
کرد. اما محصول مازاد در درجه اول، از طریق تکامل نیروهای تولیدی در کشورهای 
تحت انقیاد، افزایش نیافت. افزایش ثروت تجاری عمدتًا بر اثر گسترش شبکه جهانی 
تجارت و تعیین شرایط تجارت به نفع اروپاییان، از طریق اتحاد با طبقات بومی که بر 
کشیدن بیش از پیش شیره تولیدکنندگان مستقیم اتکا داشتند، و توسط کشورگشایی ها 
بر جوامع مورد بحث  این ها  تأثیرات مخربی که همه  و غارت و چپاول، حاصل شد. 
تجاری  سرمایه  وجودی  فلسفة  بلکه  نبود؛  مازاد  کشیدن  بیرون  نتیجه  چندان  داشت 
سرمایه  توسط  آن  از  استفاده  و  مازاد  استخراج  چگونگی  به  یعنی  می داد.  تشکیل  را 
تجاری، بر می گشت. نکته اینجاست که سرمایه تجاری در کشور مادر بر شیوه تولید 
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سرمایه داری و بر منطق افزایش محصول از طریق افزایش بازدهی تولید، استوار نبود. 
سرمایه تجاری تا حد زیادی نسبت به شیوه های تولیدی ای که با آن در فعل و انفعال 
قرار می گرفت، بی تفاوت بود. حتی در جایی که این سرمایه، شکل های تولیدی جدید 
را برقرار کرد )به ویژه در آمریکا( این شکل ها در خدمت به نیازهای فعالیت تجاری 

قرار گرفت. 
 

امپریالیسم و شیوه های تولیدی ماقبل سرمایه داری

تکامل  و  می کرد  مستحکم  را  خود  سرمایه داری  تولیدی  شیوه  که  حال  همان  در 
نیازهای  برحسب  و تحت سلطه  پیشرفته  میان کشورهای  انفعاالت  و  فعل  می یافت، 
تولید کاالیی سرمایه داری استوار می شد. در اواخر قرن 18 و اوایل قرن 19 که سرمایه 
)عالوه  خارجی  کشورهای  به  ورود  راه های  جوی  و  جست  در  خشونت  با  صنعتی 
تکامل  نیز  و  بود،  خود  شکوفان  صنایع  تولیدات  برای  خام(  مواد  تأمین  مناطق  بر 
ناموزون برخی صنایع مانند نساجی، باعث شد که نیاز به بازارهای صادراتی به شدت 
نیمه قرن  تولیدکنندگان خارجی در  به روی  بازار چین  باز کردن جبری  یابد.  افزایش 
19 نشانه ای از بین المللی شدن مدار سرمایه کاالیی بود. به جریان در آمدن کاالها در 
عرصه بین المللی و نیازهای مراکز اصلی سرمایه داری در سراسر دنیا، از سطح خانواده 
گرفته تا گروه های خویشاوندی، جماعت ها، مناطق و طبقات تأثیر می گذاشت. مائو 
تسه دون تأثیرات متحول کننده نفوذ سرمایه داری در چین را مورد تأکید قرار داد. ربع 
آخر قرن 19 یک دوره انتقالی بود که شامل عناصر تاریخی ماقبل امپریالیسم می شد و 
در عین حال، پیش در آمدی بر عصر جدید به حساب می آمد: فرانسوی ها بخش هایی 
از آفریقای غربی را غارت می کردند؛ رشد خطرناک آلمان از یک موقعیت عقب مانده، 
انگلیسی ها  و  می زد؛  دامن  خارجی  بازارهای  و  مستعمرات  سر  بر  را  بزرگی  رقابت 

سرگرم صدور مقادیر فزاینده ای سرمایه بودند. 
با فرارسیدن قرن بیستم، بین المللی شدن تولید و روابط اجتماعی سرمایه، واحد 
جهانی اقتصادی نوین و کیفیتا برتری را بنیان گذاری کرد.  انباشت بر اساس آنچه ما 
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پیکان  نامیده ایم جلو می رود. صدور سرمایه، نوک  بازتولید جهانی  را یک مجتمع  آن 
یابی  نفوذ  است.  تولیدی  استانداردهای  به  شکل دهی  و  سودآوری  جوی  و  جست 
یک  به  مستعمرات(،  نو  )و  مستعمرات  انقیاد  و  ساختن  تابع  پیشرفته،  کشورهای 
خصوصیت عمیق و سیستماتیک تبدیل می شود. اقتصادهای وابسته صرفًا ارزش های 
آن ها  نمی کنند.  تولید  است  خارجی  اقتصاد  احتیاجات  خدمت  در  که  را  مصرفی 
تحت نفوذ و محاصره انباشت امپریالیستی قرار گرفته اند. نیازها و چشم اندازهای این 
انباشت، عامل تعیین کننده عمده برای شکل ها و اهرم های اتصال و ترکیب با شیوه های 
تولیدی معین در این کشورها و خصوصیت و مسیر حفظ و یا انحالل آن هاست. هیچ 
یک از قدرت های کنونی سرمایه داری در دوران کودکی خود با چنین رقابتی، با چنین 
تخصصی شدن نامتعادلی، و یا با چنین تمرکز قدرت نظامی و سیاسی که امروز نزد 
سرمایه داری بومی در جهان سوم می بینیم، مواجه نبودند. علیرغم این مسئله، وجود 
این  از  برخی  در  را  رشد  سریع تر  درجات  امپریالیستی،  مالی  و  سرمایه ای  بازارهای 
می سازد.  ممکن  شکننده تر(  فوق العاده  و  بیشتر  گرفتاری های  با  چه  )اگر  کشورها 
سرمایه داری  جنینی  دوران  در  آنچه  به  نسبت  رشد  از  درجه  این  معین،  شرایط  تحت 
غرب قابل حصول بود، بیشتر هم هست. این عمدتًا در فرایند انباشت بین المللی شده 

است که سرمایه داری ریشه های خود را در سراسر دنیای معاصر می گستراند. 
کتاب »آمریکا در سراشیب« توجه قابل مالحظه ای به نمایش اینکه چرا رابطه میان 
ملل ستمگر و ملل ستمدیده یک مشخصه اساسی اقتصاد جهانی امپریالیستی است، 
سوم  جهان  در  سرمایه گذاری ها  حاصل  که  کالن  بازگشتی  مقادیر  می دارد.  معطوف 
می گذارد.  تأثیر  امپریالیستی  اجتماعی  شکل بندی های  و  اقتصادها  بر  عمیقًا  است، 
سرمایه  سودآور  بازتولید  در  حیاتی  نقش  پیچیده،  و  چندجانبه  اتصال  اهرم های  این 
این را به عنوان یک محرک برای کشورهای  آیا باید  امپریالیستی بازی می کنند. ولی، 
منطق  با  ما  آیا  فرموله کرد؟  برای کشورهای تحت سلطه،  ترمز  نیروی  و یک  پیشرفته 
پیشرفت در کشورهای متروپل و منطق عقب ماندگی در جهان سوم سر و کار داریم؟ 
من  می ایستد؟  سوم  جهان  در  تولیدی  نیروهای  تکامل  رویاروی  که  چیزی  با  یعنی 
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قوه محرکه  است،  میان  در  که  مسئله ای  نوع کشور،  دو  هر  در  نمی کنم.  فکر  این طور 
توسعه و بحران است. باید تأکید کنم که این ها را فقط می توان به مثابه یک فرایند واحد 
جهانی درک کرد. اگر چه توسعه و بحران در دو نوع اصلی کشورها، صفات مشخصه 
خود را داراست. اما همه این ویژگی ها که مقدمتا در »آمریکا در سراشیب« توضیح داده 
شده، اجبار درونی سرمایه برای تغییر دنیا و تبدیل آن به شکل خود، و دگرگون ساختن 
ابزار تولید را لغو نمی کند. قابل ذکر است که در مورد این نکته، کتاب به دیدگاه های 
لنین در مورد تأثیر صدور سرمایه به کشورهای تحت سلطه اتکا کرده است؛ در حالی که 

»پل باران« چنین نکرده است. 
امپریالیسم از درون ابرها ظاهر نشد، بلکه بر مبنای فعل و انفعاالت قوانین سرمایه 
در کشورهای پیشرفته سرمایه داری )در شرایط مشخص تاریخی خودشان( تکامل پیدا 
کرد. این در حالی بود که فرایندهای تاریخی دیگری در نقاط دیگر دنیا اتفاق می افتاد. 
سرمایه داری جهانی با سیستم های اجتماعی و اقتصادی موجود روبرو می شود و باید 
آن ها را به خود ملحق کند. در یک مقیاس تاریخی جهانی، امپریالیسم در جهت تحلیل 
توسط  امر  این  می کند.  حرکت  سرمایه داری  ماقبل  تولیدی  شیوه های  تغییر  و  بردن 
نیروی رقابت یا از طریق سرمایه داری کردن مستقیم عوامل تولید، از جمله نیروی کار، 
کارگران  و  معیشتی  راندن دهقانان خود  بیرون  تسریع  آن،  نتیجه  که  صورت می گیرد 
صنایع دستی از روستاها است. اما امپریالیسم صرفًا و به شکل صاف و ساده، شیوه های 
ماقبل سرمایه داری را نابود نمی کند؛ بلکه آن ها را تقویت هم می کند و بعضی فرم های 
این فرم ها هم به سمت سرمایه داری متمایل  اگر چه حتی  به وجود می آورد.  پیوندی 
چرا  می کند.  نفوذ  آن ها  در  فزاینده ای  شکل  به  سرمایه داری  تولید  شیوه  و  می شوند 
مناسبات  حتی  یا  و  می کند  منطبق  خود  منافع  بر  را  شیوه هایی  چنین  امپریالیسم 

اجتماعی را تحت شرایط معینی »باز فئودالیزه« می کند؟
الزامات سرمایه مبنی  تاکنون در تاریخ سرمایه داری و برحسب نحوه ساختار دنیا، 
بر کاهش هزینه ها، بیشتر در راستای استفاده از چنین فرم های ماقبل سرمایه داری بوده 
ارزان در  کار  نیروی  بازتولید  باید بگویم که  امر،  با همین  تنگاتنگ  ارتباطی  است. در 
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به یک  وابسته  غالبًا  امپریالیستی است،  استثمار  اساسی فوق  جهان سوم که یک شرط 
رابطه همزیستی میان فرم های سرمایه دارانه و غیر سرمایه دارانه است. به عنوان مثال، 
هزینه های معیشت کارگران مهاجری که درگیر کار در مزارع کشاورزی تجاری هستند 
می تواند به دوش جماعات دهقانی یا قبیله ای که خاستگاه این کارگران است انداخته 
شود. در عین حال، دادن دستمزدهایی پایین تر از ارزش نیروی کار ِ کارگران نیمه پرولتر 
کشاورزی به آن ها می تواند منجر به کمتر شدن هزینه های خوراک کارگران در شهرها 
شود. به عالوه یک بعد سیاسی استراتژیک هم هست که ممکن است برخالف از میان 
بردن فرم های عقب مانده زمین داری حرکت کند؛ حتی زمانی که چنین از میان بردنی 
با  امپریالیسم  که  است  ائتالف هایی  منظور  شود.  سودآوری  افزایش  باعث  می تواند 
طبقات حاکمه بومی تشکیل می دهد. این ائتالف ها بر سرعت و حد و حدود تغییرات، 
تأثیر می گذارد. ایجاد مزارع بزرگ تجاری در آمریکای مرکزی در اواخر قرن 19 بذر 
حاکمیت  کلیدی  تکیه گاه  هنوز  که  ریخت  را  کوچک(  اقلیتی  )حاکمیت  الیگارشی 
امپریالیستی باقی مانده است. اشرافیت زمین دار، سران قبایل و به طور تاریخی، جنگ 
عنوان  به  الیگارشی  آن  بر  که  امپریالیست ها  داشته اند.  عملکردی  چنین  نیز  ساالران 
تبدیل  خود،  معادالت  در  باید  می کنند،  تکیه  نظامی  شدیدًا  نگهبان  و  اجتماعی  پایه 
بخش هایی از آن را در بعضی مناطق به گستره مناسبات سرمایه داری در نظر می گرفتند. 
و باالخره این هم هست که بعضی از ساختارهای اجتماعی که امپریالیسم با آن ها فعل 
و انفعال دارد، کاماًل ریشه دار هستند و سرمایه نمی تواند به آسانی در آن ها نفوذ کند. 
این در حالی است که عواملی نظیر کمبود زمین، شیب ِ اراضی و خصوصیات کشت، 
استخراج  برای  را  تولیدی  سازمان  و  ارضی  مالکیت  موجود  قالب های  است  ممکن 
سریع ارزش های مصرفی مورد نیاز، مناسب تر کند. )برای مثال، بعضی از محصوالت 

زراعی ساالنه به حداقل ِ فراوری نیاز دارند.(
انواع اتحادها و قرار و مدارهای اقتصادی یا سیاسی که ذکر کردم، از نظر امپریالیسم 
عملکردی طوالنی مدت ندارند. طرح هایی نظیر »انقالب سبز«، »انقالب سفید« و یا 
»اتحاد برای پیشرفت« جلو گذاشته شدند تا موانع معین انباشت را از پیش پا بردارند، 
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برای  که  واقعی  ضرورت  یک  به  نیز  و  کنند،  مقابله  بالفعل  یا  بالقوه  خیزش های  با 
پایه ها  عموم چندان شناخته شده نیست پاسخ دهند: یعنی ضرورت تعمیق و توسعه 
اقتصادی و طبقاتی در کشورهای مشخص،  اضافه. ساختارهای  ارزش  تولید  و سطح 
تضادهای سیاسی و اقتصادی معینی را در مقابل امپریالیست ها مطرح می کنند که باید 
حل شوند. اما توانایی امپریالیسم در تغییر و تبدیل، عقالیی کردن و توسعه، عمیقًا با 
امپریالیسم  که  بین المللی  ذخایر  شامل  )که  دنیا  سطح  در  سرمایه  عمومی  سودآوری 
می تواند گردآوری کند( و با صف آرایی بین المللی نیروها مرتبط است. به طور کلی، 
امپریالیسم در ارتباط با مناسبات ماقبل سرمایه داری، هم خصوصیت حفظ کننده دارد 
و هم تأثیرات تحلیل برنده. به شرط تقسیم مجدد دنیا، امپریالیسم می تواند مناسبات 
از پیش  بیش  توسعه  امر، محرک  این  اما  اساس متحول کند.  از  را  زمین داری  تولیدی 
ناموزون سرمایه داری در درون اقتصاد کشورهای تحت سلطه و بر اساس تابع کردن و از 

شکل انداختن این اقتصادها خواهد شد. 
امپریالیسم مخالف سرنگون کردن فئودالیسم و پایه های اجتماعی آن است )یعنی 
بود(.  خواهد  کشاورزی  در  سرمایه داری  سریع  رشد  شرط  پیش  که  عملی  مخالف 
شرایط  که  درجه ای  تا  که  می کند  آغاز  جایی  در  فقط  را  تبدیل ها  و  تغییر  امپریالیسم 
هر  در  اما  باشد.  سودآور  و  ممکن  می دهد،  اجازه  دنیا  بین المللی  تقسیم  مشخص 
فئودالی نفوذ کرده، می تواند تحت  به درون شیوه تولید  امپریالیسم تدریجًا  صورت، 
شرایط مناسب تر بین المللی منجر به اوضاعی شود که در آن، بقایای فئودالیسم فقط 
نویسنده  نکرده،  پیدا  خارجی  انتشار  که  شانون«  »فرانک  از  مقاله ای  در  باشند.  بقایا 
دست به نوع شناسی زده است. بر مبنای این کار می توان بیشتر کشورهای تحت سلطه 

را بر اساس وزن و میزان نفوذ نسبی فئودالیسم در روستاها از هم تشخیص داد. 
دسته اول در نوشته »شانون«، کشورهایی هستند که در آن ها شیوه های تولید نیمه 
فئودالی نقش مهمی در بازتولید شکل بندی اجتماعی نو مستعمراتی بازی می کنند. 
این شیوه های تولیدی در دنیا، ناچیز نیستند و به شکل قابل توجهی از رشد نیروهای 
از جنگ دوم جهانی و همین طور  اگر چه در دوران پس  تولیدی جلوگیری می کنند. 
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بسیاری  در  فئودالی  نیمه  شیوه های  درون  نفوذ  زمینه  در  امپریالیسم   ،1960 دهه  در 
دنیا  از  گسترده ای  نواحی  خصلت  اما  کرد،  عمده ای  پیشروی های  دنیا  بخش های  از 
نیمه  مهم  یا  گسترده  عناصر  با  نواحی  این  است.  مانده  باقی  فئودالی  نیمه  کماکان 
طیف  یک  این ها  خود  می دهند.  تشکیل  را  کشورها  گروه بندی  نخستین  فئودالیسم، 
هستند: بعضی از کشورهای آمریکای التین که در آنجا روابط تولید سرمایه داری تحت 
هدایت امپریالیسم عمیقًا نفوذ کرده، بخش اعظم بافت زمین داری را تغییر داده اما هنوز 
دیگر  نیز  و  است؛  مانده  باقی  نیز  فئودالی  نیمه  تولیدی  مناسبات  مهم  روابط  برخی 
کشورهای آمریکای التین و یا کشورهایی نظیر ایران که هنوز فئودالیسم را در بسیاری 
از نقاط مهم آن نمی توان به عنوان »پس مانده« به حساب آورد؛ تا بخش هایی از هند و 
کشورهای دیگری که دامنه تحوالت در بسیاری از مناطق روستایی کماکان پرجمعیت که 
تسلط »اربابان« نیمه فئودال در آنجا هنوز چشمگیر است، محدودتر از این چیزهاست. 
با این حال، اشتباه خواهد بود اگر تصور شود، شرایط حتی در کشورهای گروه آخر، با 
از جنگ جهانی دوم تشریح  خصوصیات ویژه نیمه فئودالی چین که توسط مائو قبل 
خود  سرمایه داری  جوانب  که  بگویم  می توانم  عام  طور  به  ندارد.  تفاوتی  اساسًا  شده، 
را عمیقًا در چارچوب اجتماعی اقتصادی به نحوی جای داده که نیاز به بررسی دقیق 
راهی  کشورها،  این  از  بسیاری  در  شهرها  سکنه  افزایش  به  رو  نسبت  عالوه،  به  دارد. 
توسعه  بر  ارضی  فئودالی  نیمه  مناسبات  توسط  که  کننده ای  محدود  اثرات  تغییر  جز 
میان  رابطه  تغییر  و  اعمال می شود  دارانه ملی(  امپریالیستی )یا سرمایه  دارانه  سرمایه 
مبارزه انقالبی شهری و مبارزه انقالبی روستایی، باقی نمی گذارد. هیچ کدام از این ها 
ابدًا تغییری در این واقعیت نداده که تئوری و پراتیک انقالب در کشورهای مستعمره، 
به طور مشخص خصوصیت دو مرحله ای و ابعاد استراتژیک جنگ درازمدت خلق که 
به وسیله مائو تدوین شده، کماکان کلید و نقطه عزیمت حتمی هر تالش جدی برای 
تحلیل از وظایف و راه انقالب در این کشورها است. آن تئوری و پراتیک کماکان نقطه 
رجوع برای تکمیل و تدقیق استراتژی و تاکتیک انقالبی در کشورهای تحت سلطه به 

طور عموم است. 
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گروه بندی دوم در طرح »شانون« را کشورهایی تشکیل می دهند که در زمان قرار 
شکل های  که  جوامعی  یا  و  نداشتند  فئودالی  نظام  امپریالیسم،  انقیاد  تحت  گرفتن 
آمریکای  کشورهای  از  بسیاری  )در  نشد.  تحمیل  آن ها  به  زور  به  بیرون  از  فئودالی 
التین، شکل های فئودالی را استعمارگران به زور تحمیل کردند(. بسیاری از کشورها 
در آفریقا و آسیا در این گروه بندی جای دارند. در این ها به نظر می آید که امپریالیست ها 
به سختی می توانند اقتصاد کشاورزی بچالنند و آن را به مثابه منبعی برای استخراج 
تقسیم بندی های طبقاتی  اگر چه  قرار دهند.  استفاده  زیاد مورد  میزان  به  اضافه  ارزش 
نوظهوری تحت تأثیر نفوذ سرمایه داری بروز می کند، و اگر چه امپریالیسم تا حد امکان 
به بهره کشی وحشیانه از روستاها می پردازد، اما توان استثمار توسط سطح نسبتًا پایین 
این  می شود.  محدود  کشورها،  این  در  تولیدی  مناسبات  و  تولیدی  نیروهای  تکامل 
کشورها غیر از موارد سرمایه گذاری های حیاتی در معادن، در انتهای فهرست محاسبات 
امپریالیست ها برای سرازیر کردن سرمایه باقی مانده اند و از بقیه کشورهای جهان سوم 
محدود  خامی  مواد  به  بیشتر  آن ها  اقتصادی  اهمیت  چه  اگر  افتاده ترند.  عقب  بسیار 
باشد،  امپریالیسم  استفاده  می شود که جزء مواهب طبیعی است و ممکن است مورد 
اما اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی آن ها می تواند بسیار زیاد باشد. در همین ارتباط 

می توان کشوری مانند چاد را در نظر گرفت. 
آنجا،  در  هستند.  شیلی  و  آرژانتین  کشورها،  نوع  سومین  برای  نمونه  بهترین 
آرژانتین،  نظیر  مواردی  در  مسئله  این  نیست.  روستاها  در  بزرگی  عامل  فئودالیسم 
ریشه در علل خاص ِ تکامل تاریخی )قبل از جنگ دوم جهانی( دارد؛ و یا در مواردی 
کشور  کل  در  امپریالیسم  قدرتمند  نفوذ  و  تاریخی  عوامل  ترکیب  نتیجه  شیلی،  نظیر 
اثر جنگ جهانی دوم بوده است.  بر  و در روستاهایش، در شرایط تجدید تقسیم دنیا 
انباشت  جریان  مقابل  در  مانعی  فئودالی  تولید  جنبه های  شیلی،  مانند  کشوری  در 
سرمایه داری )نه به آن درجه ای که قبل از جنگ جهانی دوم بود و نه به آن درجه ای که 
ایجاد  آمریکای التین هست(  از  نقاط جهان سوم منجمله بخش هایی  اینک در دیگر 
نمی کند. کشاورزی بزرگ سرمایه دارانه نقش اصلی را در کشورهایی نظیر شیلی بازی 
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می کند. بقایای فئودالیسم علت در هم و بر همی اقتصاد این دسته از کشورها نیست. 
فئودالیسم مانع مطلق و  این است که  بر  تأکید  تفاوت ها،  این  از نشان دادن  منظور 
غیرقابل عبور در راه گسترش سرمایه امپریالیستی نیست. این را هم باید بگویم که نوع 
شناسی »شانون« فقط به طور آزمایشی ارائه شده است. این نوع شناسی، اجبارًا مسئله 
مناسبات تولیدی را که حتی در یک کشور هم مقوله ای پیچیده و چندجانبه است، ساده 
فئودالیسمی که  را تقویت می کند و هم توسط  فئودالیسم  امپریالیسم هم  کرده است. 
امپریالیسم  حال،  این  با  می شود.  محدود  دارد،  قرار  امپریالیسم  جهانی  چارچوب  در 
در فئودالیسم نفوذ کرده، حتی در جریان کم فشارترین چرخش ها، در جهت تغییر و 
فئودالیسم می تواند تضعیف شود و شده است. حتی  فئودالیسم کار می کند.  تبدیل 
می توانم بگویم که این پدیده در مناطقی از جهان سوم وسیعا نابود شده است )و این 
غیر از مواردی است که به شکل قهرآمیز سرنگون شده(.  نابودی فئودالیسم نه علیرغم، 
بلکه به علت نیازهای انباشت امپریالیستی انجام شده است. چنین تغییر و تبدیل هایی 
اساسی تر  و  شدیدتر  خیزش های  و  تناقضات  به  منجر  امپریالیسم  هدایت  تحت  که 
شده، تا زمانی که »اتصال به« امپریالیسم وجود دارد، ادامه خواهد یافت. این فشارهای 
متناقض انباشت امپریالیستی شاهد دیگری بر این مدعاست که مانع نهایی گسترش 

سرمایه در کشورهای تحت سلطه، خود ِ سرمایه است. 
 

باز هم درباره استخراج مازاد

مازاد  به طور عمده سرمایه تجاری،  باز گردیم.  مازاد  به مسئله  اجازه بدهید دوباره 
را به شکل مولد در مستعمرات مجددًا سرمایه گذاری نکرد. این سرمایه با شکل های 
فوق العاده عقب مانده تولیدی روبرو شد و عمدتًا به تجارت پرداخت. از سوی دیگر، 
برده داری تجاری در ایاالت متحده، عمیقًا در درون بازاری جهانی ادغام شده بود که 
تحت تسلط سرمایه صنعتی قرار داشت. اما شیوه برده داری خود را به لحاظ ساختاری 
در یک حالت جزیره ای بازتولید می کرد. این تولید فقط توسط تشدید کار و افزودن بر 
تعداد بردگان )و زمین( افزایش می یافت، و نه از طریق ابداعات فنی. در عصر حاضر، 
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امپریالیستی چگونه عمل می کند؟ »آمریکا در سراشیب« خاطر نشان می کند  سرمایه 
که:

دزدیدن  با  را  آن  نمی توانیم  کنیم  ارائه  امپریالیسم  از  کاملی  تعریف  بخواهیم  »اگر 
ثروت های جهان سوم تعریف کنیم. امپریالیسم صرفًا تصرف ثروت، به عنوان هدفی 
در خود، نیست؛ بلکه شیوه تولید بین المللی شده ای است که دیگران را به تبعیت در 
می آورد. شیوه تولید امپریالیستی تحت نفوذ قوانین واقعی و پویای روابط ارزش قرار 
امپریالیستی مستلزم تخصیص معین سرمایه و تغییر و تبدیالت واقعی  دارد. توسعه 
مناسبات تولیدی است که به ضد خود بدل می شوند و عدم تناسب ها و عدم تعادل ها 

را گسترش می دهند.« 1
با  داریم؛  کار  و  سر  سرمایه داری  انباشت  جهانی  فرایند  یک  با  ما  دیگر،  عبارت  به 
تولید ارزش اضافه، با انتقال ارزش که نتیجه ترکیب های فنی مختلف صنایع، بازده های 
مختلف و سطوح متفاوت دستمزد است؛ با شیوه های تولیدی ماقبل سرمایه داری که 
در میان ضروریات فنی اقتصادی سرمایه محصور شده اند و مورد نفوذ روزافزون آن ها 
با عوامل پیش  از کشورهای تحت سلطه که  با بیرون کشیدن ارزش  قرار می گیرند؛ و 
بیرون کشیدن  که  اینجاست  مهم  نکته  اما  است.  گره خورده  انحصار  و عملکرد  گفته 

ارزش اضافه از کشورهای تحت سلطه، تنافری با رشد ندارد. چنان که نوشتیم:
اقتصاد این کشورها را توسعه دهد؛ و در درازمدت  «سرمایه امپریالیستی می تواند 
مبنایی  بر  امپریالیستی )مشخصًا  اساس  بر یک  را  آن ها  باید  اما  را بکند.  کار  این  باید 
در  و  توده های گسترده  این کشورها  رفاه  با  تضاد  در  و  مساعد حال سرمایه خارجی( 

تضاد با تکامل یک شکل بندی اجتماعی نسبتًا موزون، توسعه دهد. « 2 
از  بسیاری  )و  اقتصادی«  جدید  بین المللی  »نظم  نظریه  طرفداران  از  بسیاری 
انقالبیون ناسیونالیست( خاطر نشان می کنند که نه تنها مازاد از کشورهای تحت سلطه 
بیرون برده می شود، بلکه مازاد بیرون برده شده بیش از آن مقداری است که دوباره در 

1- »آمریکا در سراشیب«

2- همان جا. 



/     از اقتصاد و سیاست - ریموند لوتا184

همان جا سرمایه گذاری می شود. اینان اضافه می کنند که اگر این مازاد به وسیله نیروهای 
توسعه  و  می شد  سرمایه گذاری  دوباره  محل  در  بیشتری  مبالغ  می شد،  مصرف  ملی 
راهی را می پیمود که بیشتر به نفع توده های وسیع باشد. این استدالل هم نادرست است 
به طور درازمدت، سودهای  که  انکار است  این یک حقیقت غیرقابل  و هم خطرناک. 
بازگشتی غالبًا از میزان جریان یابی جدید سرمایه ها به جهان سوم بیشتر بوده است. بنا 
بر آمار رسمی وزارت بازرگانی ایاالت متحده طی دوره  1972- 1960 درآمد بازگشتی 
از آمریکای التین به ایاالت متحده 2.9 میلیارد دالر بیش از سرمایه خالصی بوده که 
از ایاالت متحده به امریکای التین صادر شده است. 1 اما حتی این شرایط نیز با رشد، 
سازگار است. در واقع طی دوران توسعه اقتصاد جهانی بعد از جنگ، انطباق مشخص 
آن ها درون  با ساختار تقاضای جهانی و وارد شدن  از منابع داخلی  شکل های خاصی 
این کشورها گشوده  از  بعضی  در  را  فرایند صنعتی شدن  راه یک  مالی جهانی،  شبکه 
است. این فرایند برحسب نیازهای توسعه امپریالیستی به راه افتاده است. هم زمان، رشد 
القایی از سوی امپریالیسم، تلفات وحشتناکی را تحمیل کرده است. در هنگ کنگ 60 
درصد نیروی کار هفت روز هفته کار می کنند. در کره جنوبی سوانح کاری باالترین 
بین 14  اکثرًا  که  زنان  به قصد صادرات«،  فرآوری  »مناطق  در  دارد.  دنیا  در  را  نسبت 
تا 24 سال دارند و هسته اصلی نیروی کار را تشکیل می دهند، با شرایط خشن و خرد 
کننده اشتغال مواجه اند. 2 تجاری شدن کشاورزی و گسترش عمومی اقتصاد پولی در 
خود  حال  به  تا  که  تولیدکنندگانی  از  بسیاری  گرده  بر  را  کننده ای  خرد  بار  روستاها، 
معیشت بودند و اکنون به یک زندگی حاشیه ای رانده شده اند، تحمیل کرده است. اما 
روی دیگر سکه فوق استثمار و قطبی شدن و فالکت، رشد پرولتاریا و افزایش بارآوری 
تعمیق  و  تشدید  اساس  بر  تولیدی  نیروهای  مجموع  در  یعنی  است.  اجتماعی  کار 

شکاف میان ملل ستمگر و ستمدیده، تکامل یافته اند. 
پاسخ  را  وسیع  توده های  نیازهای  نوعی  به  مستقل،  سرمایه داری  یک  که  ادعا  این 

1- مجله »سر وی آو کارنت بیزنس«

2- ترزا هایلر: »پیدایش فقر جهانی« )انتشارات پلوتو لندن 1982(
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می دهد، پرده پوشی طبیعت سرمایه داری است. این تصور که یک راه مستقل سرمایه داری 
در جهان سوم می تواند راهی قابل دوام و معتبر باشد، عدم درک صحیح قوای محرکه 
دوران کنونی است. ما در دوران پیدایش سرمایه داری به سر نمی بریم که اقتصاد جهانی 
به  و  بازتولید می کردند  را  ادغام شده بود؛ که جوامع مختلف خود  به شکل ضعیفی 
مثابه فرایندهای تولیدی خارجی نسبت به یکدیگر، در سطح بین المللی بر هم تأثیر 
می گذاشتند. کشورهای در حال توسعه، یکی از مؤلفه های اقتصاد واحد جهانی هستند 
این  ما  بحث  واقع،  در  می کنند.  کسب  سرمایه  شدن  بین المللی  از  را  خود  انسجام  و 
به  مالی  سرمایه  منطق  برحسب  باید  یا  سلطه،  تحت  کشورهای  اقتصادهای  که  است 
حرکت درآیند یا برحسب منطق دیکتاتوری پرولتری و انقالب جهانی پرولتری. »دن 
سیائو پین« این را می فهمد. تنها مشکل او این است که رویاهایش برای تبدیل شدن به 
نزدیک شدن  و  اقتصادی  تعمیق بحران  »تازه صنعتی شده« در دوران   ِ یک کمپرادور 

برخوردهای درون امپریالیستی به کابوس مبدل می شود. 
این بحث را می توان به شکلی تحریک آمیزتر ادامه داد. مثاًل فرض کنید که حکومت 
از  استقراض  را بدون  برنامه رشد سرمایه داری ملی  باقی مانده بود و  آلنده در قدرت 
به پیش می برد،  دارانه  مبنای سرمایه  بر یک  را  کارها  اما همه  بود،  خارج شروع کرده 
و البته امپریالیست ها هم در مقابلش روش عدم مداخله را در پیش می گرفتند. نتیجه 
چه می شد؟ نتیجه از نقطه نظر انباشت داخلی چه می توانست باشد؟ این را هم بگویم 
که وارد کردن روش عدم مداخله امپریالیست ها در این فرضیات، خود دلیلی واضح 
فرضیات  آن  همه  اگر  صورت  هر  در  است!  برنامه ای  چنین  بودن  اساس  و  بی پایه  بر 
عملی می شد، اواًل بخش های حیاتی اقتصاد شیلی در سطح استانداردهای بین المللی 
با توزیع بازده های تولیدی در سطح بین المللی در تضاد قرار  تولید عمل نمی کرد و 
حیاتی  قطعات  و  مواد  واردات  زمینه  در  خارجی  مبادله  حالتی،  چنان  در  می گرفت. 
میراث  که  توسعه ای  الگوی  به علت  روبرو می شد. چنان رژیمی  زیادی  با مشکالت 
گذشته بود، نمی توانست قاطعانه از بازار جهانی امپریالیستی جدا شود. دالیل سرمایه 
از بعضی بخش ها عماًل جلو  به عالوه حمایت  قابل پیش بینی است.  امر،  این  دارانه 
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استفاده از فن آوری مطابق با »معیارهای جهانی« و به دست آوردن نهاده های ارزان )که 
عماًل  رژیم  می گرفت.  را  بخش ها  سایر  توسط  می شود(  تولید  بین المللی  شکل  به 
برای جبران پایین بودن بازده، یارانه می پرداخت. البته این کار را برای طوالنی مدت 
ادامه نمی داد. طرح های نامتعادل مصرف، که با هر نوع سرمایه داری تقویت می شد، 
برای فروش محصوالت  بازارهای سیاه  را مطرح می کرد که ظهور  مشکالت دیگری 

تجملی، کم اهمیت ترینش بود. 
باالخره،  که  است  این  نکته  داد.  ارائه  بیشتری  فرضیات  می توان  زمینه،  همین  در 
و  است؛  پین«  با »دن سیائو  نظر دورنمای طبقاتی، حق  از  که  متوجه می شد  رژیم  آن 
موزامبیک و نیکاراگوآ هم در چارچوب انحطاط، حق دارند که انقالب را کنار بگذارند؛ 
کنند. مسئله  قبول  دارد  دنبال  به  که  کنترلی  بندهای  با  را  وام های خارجی  دارند  حق 
این است که این نوع اقتصادها در دنیای امروز بر یک مبنای سرمایه دارانه، در صورت 
در  کامل  شدن  ادغام  صورت  در  و  بین المللی،  فن آوری  و  سرمایه  از  شدن  بهره مند 
اگر میزان مازادی  امپریالیستی، رشد سریع تری خواهند داشت؛ حتی  اقتصاد جهانی 
که به جیب امپریالیسم می رود بیشتر از مقداری باشد که به شکل سرمایه گذاری مجدد 
وارد این اقتصادها می شود. نمی توان قانون ارزش را در رأس هدایت اقتصاد قرار داد 
و با این حال، به ساز رقابت بین المللی و کسب حداکثر سود نرقصید. البته در کوتاه 
مدت، وجود چنان رژیم سرمایه داری ملی قابل تصور است. نمی توان امکان اینکه یک 
کشور جهان سومی از دل تضادهای در هم و بر هم جهانی به سوی امپریالیست شدن 
خیز بردارد را هم از قبل مردود شناخت. ولی هیچ یک از این فرضیات و امکاناتی که 
امپریالیسم نیست بلکه استداللی است برای انقالب به رهبری طبقه  از  گفتیم، دفاع 

کارگر!
مستعمرات  نو  و  مستعمرات  در  نوین  دمکراتیک  انقالب  اعتبار  نفی  گفتیم  آنچه 
پدیده ای  مثابه  به  چه  فئودالیسم  بر  تفوق  دادیم،  نشان  که  همان طور  اواًل  نیست. 
حاصل  وجه  هیچ  به  سلطه،  تحت  کشورهای  روبنای  در  چه  و  اقتصادی  زیربنای  در 
نشده است. حتی آنجا که ساختارهای ارضی فئودالی عمدتًا محو شده، بیرون راندن 
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امپریالیسم به مثابه یک الزام استراتژیک و پیش شرطی برای تحول داخلی و ضرورت 
نیروهای  با  را  ائتالف هایی  است  ممکن  امپریالیستی،  جهانی  بازار  به  وابستگی  قطع 

بورژوای ملی طلب کند و به احتمال زیاد طلب خواهد کرد. 
نفوذ  که  است  این  داده ایم  قرار  تأکید  مورد  »آمریکا در سراشیب«  در  ما  که  چیزی 
پولی  تالطمات  معرض  در  را  آن ها  صرفًا  سلطه،  تحت  کشورهای  در  امپریالیستی 
نتیجه  بلکه  نمی دهد؛  قرار  قیمت ها  بی رحمانه  تنظیم  و  جهانی  رکود  بین المللی، 
در  اقتصادها  این  ادغام  که  است  توسعه  ویژه  کیفیت  یک  جامعه،  ساختار  بر  نفوذ  این 
نظم امپریالیستی را از یک موضع تبعی بازتاب می دهد. اقتصادهای کشورهای تحت 
سلطه، آن درجه از انسجام را که در کشورهای پیشرفته می بینیم به نمایش نمی گذارند. 
همان طور که گفتیم، ضربان قلب آن ها جای دیگری می زند. سرمایه خارجی، آن نوع 
حلقه های اتصال پسین و پیشین را که در استقرار یک زیربنای اقتصادی نسبتًا مستقل 
ایفا می کند به وجود نمی آورد. بخش اعظم  و منسجم به لحاظ درونی، نقش اساسی 
اقتصاد  فن آوری که در بخش های پیشرفته به کار گرفته می شود، نمی تواند به سراسر 
نفوذ کند. سرمایه گذاری های سنگین در جاده سازی و سیستم های انبارداری و توزیع، 
غالبًا باعث توسعه های جزیره ای یا »حباب گونه« می شوند. گسترش شهرنشینی که با 
هرج و مرج و به شکل خطرناکی سریع صورت می گیرد، و توسعه بخش کشاورزی که 
غالبًا آهسته و ناموزون انجام می شود، به بیکاری گسترده منجر می شود. بخش درجه 
سوم جامعه )از کارکنان اداری گرفته تا خدمتکاران خانگی( سهم بزرگ و نامتناسبی از 
کل اشتغال را تشکیل می دهند. )و همین جا اشاره کنیم که خدمتکاران خانگی، بیکاران 
افتادگی ها  شکل  از  و  انگلی  رشدهای  باعث  دولتی،  و  نظامی  هزینه های  پنهان اند.( 

می شود. این شکل از توسعه با کوهی از قرض همراه است. 
مطمئنًا در بعضی از کشورهای جهان سوم، در طول دوره های معین، سرعت رشد 
تولید ناخالص ملی ممکن است بسیار جالب به نظر آید. اما همین که تولید ناخالص 
پیدا  قرار گیرد، تصویر کاماًل متفاوتی  بررسی  ریزتر تجزیه شود و مورد  ارقام  به  ملی 
می شود. تصویری از تکامل معوج و جهت یافته به سوی خارج. کشورهای تحت سلطه 
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نه یک نوع انباشت اولیه سرمایه داری به سبک اروپا را با تأخیر از سر می گذرانند، و نه 
به سطح پایین تری از توسعه تولیدی رانده شده اند. موقعیت پیچیده تر از این هاست و 
بسیار  که  این  با  ایران  مثال،  برای  است.  دشواری  وظیفه  اقتصادها  این  انقالبی  تحول 
از چین آن دوران  اقتصاد جهانی بیشتر  اما در  از چین در دهه 1930 است،  پیشرفته تر 
برای  انقالبی  رژیم  برابر یک  در  را  بزرگی  این موضوع، مشکالت  است.  ادغام شده 
قابل درک  از کشورها  اقتصادی مطرح می کند. در بعضی  تغییر جهت دادن به چنین 
است که پرولتاریای در قدرت مجبور شود کشتزارهای تجاری بزرگ را خرد کرده، زمین 
را مجددًا تقسیم کند تا تولیدات کشاورزی را توسعه داده، متنوع سازد. یا پرولتاریای 
در قدرت ممکن است مجبور شود شهرها را با اسکان دادن اهالی در مناطق روستایی 
به درجات مختلف کم جمعیت تر کند. و یا مجبور شود کارخانه های پتروشیمی را از 
جنگل ها برچیند. در موارد دیگر، شاید جهش های سریع و بزرگ در اجتماعی کردن 
بنای  باشد. در هر صورت تجدید  امکان پذیر  تولیدی و شکل های مالکیت  نیروهای 
یک اقتصاد نامنسجم، برای پاسخگویی به نیازهای توسعه انقالبی، به گسست ریشه ای 

از امپریالیسم بستگی دارد و مستلزم پر تب و تاب ترین بسیج توده ای است. 
 

گسست از الگوهای نادرست

»پل باران« الهام بخش مطالعات پرثمر در عرصه آنچه خود »ریخت شناسی توسعه 
نیافتگی« می نامید، شد. »سمیر امین« شاید بیشترین توجه را به تحلیل ماهیت اقتصاد 
نامنسجم مبذول داشته است. به عالوه، »پل باران« و به خصوص طرفدارانش تصدیق 
می کردند که تغییراتی در جهان سوم اتفاق افتاده یا در حال اتفاق است. آنان موافق اند 
کار  این  و در شرایط سیاسی معینی  دارد  به گسترش سرمایه مولد  نیاز  امپریالیسم  که 

امکان پذیر است. 
حتی  امپریالیسم  »وابستگی«،  تئوری  نظریه پردازان  بزرگ  اکثریت  عقیده  به  ولی 
انبساط، محدودیت های شدیدی بر سر راه تکامل نیروهای تولیدی در نو  در شرایط 
مستعمرات قرار می دهد. آنان نهایتًا به مباحث نامعلوم رکودگرایانه و تئوری هایی که بر 
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مقوله مصرف ناکافی بنا شده در می غلتند. یعنی همان مباحث و تئوری هایی که »پل 
باران« و »پل سوئیزی« در قالب مارکسیسم نو، جلو گذاشته اند. اخیرًا »سمیر امین« در 
یک بررسی، توضیح می دهد که چرا امپریالیسم نمی تواند خود را قاطعانه از وضعیت 
رکود گرایانه معمول خویش بیرون بکشد؟ و چرا بحران ها همواره سربلند می کنند؟ 

او می نویسد:
اینکه  یعنی  موافقم.  شده  گذاشته  جلو  سوئیزی  جانب  از  که  نظریه ای  با  »من 
این معنی که  به  از یک کمبود تقاضا در رنج است.  شیوه سرمایه داری در جوهر خود 
دستمزدها و درآمدهای تولیدکنندگان مستقل که مستقیما به سطح الزم برای جذب 
تولیدات )منجمله کاالهای سرمایه ای که برای ادامه آن تولیدات الزم است( بستگی 

ندارد و جزئی از آن نیست، »خود به خود« تنظیم نمی شود و افزایش نمی یابد..... « 
»در دوران ما، قوه محرکه عمومی رشد و سود توسط دیالکتیک ِ متناقض/ مکمل 
در کشورهای  کارگران  درآمد  افزایش  به  رو  از یک سو، حرکت  یعنی  تعیین می شود: 

مرکز و از سوی دیگر، فشار کاهش دهنده درآمدها در کشورهای پیرامونی. «1
بنابراین، بر طبق این نظریه، به حداکثر رساندن سود در یک بعد جهانی به موقعیتی 
می انجامد که در آن عرضه عمومی بر تقاضای عمومی در سطح دنیا پیشی می گیرد. 
حدت این امر از فوق استثمار در کشورهای پیرامونی ناشی می شود؛ یعنی از شرایطی 
که پایین ماندن دستمزدها که مرتبط با الگوی رشد با جهت گیری صادراتی است، از 
توسعه یک بازار داخلی جلوگیری می کند. در مقابل، نظر ما این است که بحران را باید 
برحسب ساختار و سودآوری جهانی سرمایه درک کرد. به طور مشخص، موانع بر سر 
راه بازتولید سودآور سرمایه هم در کشورهای پیشرفته ظاهر می شود و هم در کشورهای 

وابسته. 
امپریالیسم برای ملل ستمدیده یک مانع محسوب می شود؛ نه به این خاطر که اکیدًا 
آن ها در  با  که  این علت که نمی خواهد در کشورهایی  به  یا  با رشد مخالفت می کند؛ 
ارتباط قرار می گیرد سرمایه گذاری کند؛ یا به این دلیل که روندهای رکودگرایانه را به 

1- سمیر امین: »آندره گوندر فرانک و بحران« )منتشره در مجله »مانتلی ریویو«(
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آنجا منتقل می کند. انباشت در عصر امپریالیسم در دل یک فرایند توسعه جهانی انجام 
می گیرد. ولی این فرایند به شدت ناموزون جلو می رود و وابسته به مناسبات تولیدی 
کاماًل مشخصی است که با گذر از انبساط به بحران، توسعه را از شکل می اندازد و مانع 
می شود. پیشروی و ابعاد دقیق این فرایند، بستگی به ساختار معین سرمایه، صف بندی 
مشخص نیروهای سیاسی نظامی و تکامل قبلی نیروهای تولیدی دارد. همه این ها در 
کتاب »آمریکا در سراشیب«، در چارچوب مارپیچ های جهانی ِ از جنگ تا جنگ، ترسیم 

شده است. 
در سال های 1970 - 1950 نرخ کلی رشد ساالنه کارخانه های صنعتی در جهان 
اگر  گرفت.  پیشی   19 و  قرن 18  در  آن ها  طول جهش  در  فرانسه  و  انگلستان  از  سوم 
چه باید خاطر نشان کرد که مراکز اصلی صنعتی جهان سوم در دایره نسبتًا کوچکی از 
کشورها قرار دارند. اما مقایسه تجربه صنعتی شدن قدرت های کنونی سرمایه داری با 
آنچه امروز در جهان سوم می گذرد، یک تفاوت ساختاری برجسته را به ما نشان می دهد: 
همراه  کشاورزی  تولید  بازده  عظیم  افزایش  با  اول،  گروه  کشورهای  در  شدن  صنعتی 
شدن  صنعتی  زمینه ساز  مالحظه ای  قابل  نحو  به  کشاورزی،  تولید  بازده  افزایش  بود. 
بود. در یک دوره 40 تا 60 ساله قبل از انقالب صنعتی، بارآوری تولید کشاورزی رشد 
چشمگیری کرد. اما در جهان سوم، بخش کشاورزی نه تنها از بخش صنعت و استخراج 
معادن، عقب مانده است بلکه در بسیاری از کشورها به دوره های سکون و ورشکستگی 
که  توسعه ای است  کننده  نشانگر خصوصیت معوج  امر هم  این  پا گذاشته است.  نیز 
تحت هدایت امپریالیسم انجام می گیرد؛ و هم بیانگر فالکت عظیم و بی سابقه ای که 
توده های جهان سوم به خاطر نفوذ و تحوالت امپریالیستی، نسبت به آنچه در مراحل 

اولیه تکامل سرمایه داری در اروپا وجود داشت، گرفتارش هستند. 
بسیاری از ناظران به علت عطف توجه به یک مقطع زمانی یا یک منطقه مشخص، از 
درک موضوع اصلی انباشت امپریالیستی بازمانده اند. »پل باران« توانست یک الگوی 
از تحوالت دهه 1930 می گرفت.  را  اعتبار تجربی خود  رکودگرایانه بسازد که ظاهرًا 
از  سرمایه داری«،  پیشگام  »امپریالیسم:  کتابش  در  وارن«  »بیل  انگلیسی  مارکسیست 
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مورد  در  را  جانبی  به  حق  اسناد  تا  کرد  استفاده  تکاملی  مارپیچ  این  در  رونق  مرحله 
اینکه موج دوم صنعتی شدن سرمایه داری واقعًا دارد در جهان سوم اتفاق می افتد، تهیه 
کند. در اینجا نیازی نیست که به تفصیل از اینکه »بیل وارن« چگونه شاخص های رشد 
با سرمایه  امپریالیستی  تفاوتی میان سرمایه  یا  و  قبول می کند  انتقادی  به شکل غیر  را 
بومی نمی گذارد، صحبت کنیم. 1 تأکید کتاب »آمریکا در سراشیب« بر این است که 
امپریالیسم در مقیاس جهانی نیازمند و قادر به تکامل نیروهای تولیدی است. سرمایه 
مالی، اقتصاد جهانی را متحد کرده، در آن نفوذ می کند. توانایی سرمایه مالی در تمرکز 
فرایند  راه  در  که  موانعی  واقعًا  معین،  زمانی  مقطع  هر  در  اضافه،  ارزش  توزیع  باز  و 
تأثیر  کار  این  نهایتًا،  اما  می دهد.  کاهش  را  دارد  قرار  مشخص  کشورهای  در  انباشت 
خود را در گسترش و تشدید تضادها در سطح دنیا بر جای می گذارد. توسعه نامنسجم 
نو استعماری که بذر آن توسط امپریالیسم افشانده شده به یک عنصر الینفک و تشدید 
کننده بحران امپریالیستی تبدیل می شود. فاصله درآمد سرانه در کشورهای پیشرفته و 

کشورهای وابسته، همچنان بیشتر می شود. 
 

درک مفهوم سد کردن

به عنوان نتیجه گیری، می خواهم به چند موضوع فلسفی که به معنی و مصرف مقوله 
سد کردن مربوط می شود اشاره کنم. مارکس در مقدمه »سهمی در نقد اقتصاد سیاسی« 
)که در فارسی به نام »نقد اقتصاد سیاسی« منتشر شده مترجم( می گوید: »هیچ نظام 
اجتماعی هرگز قبل آنکه کلیه نیروهای تولیدی ای که در آن محل رشد دارند، تکامل 
یافته باشند، مضمحل نمی شود. « این حرف مارکس را چگونه باید تفسیر کرد؟ خوب، 
قطرات  آخرین  زمانی که  تا  آشکار است:  بر همگان  و رویزیونیستی  تفسیر رفرمیستی 
از درون سرمایه داری بیرون کشیده نشده، انقالب نه الزم است و نه ممکن. در  رشد 
آن  از  دست  سرمایه داری  که  است  کاری  همان  دادن  ادامه  سوسیالیسم،  وظیفه  نتیجه، 
کشیده است. یعنی افزایش جریان کاالها و ذخیره سرمایه. کافی است بگوییم که این 

1- بیل وارن: »امپریالیسم، پیشگام سرمایه داری«
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مارکسیسم نیست. با توجه به آنچه از »سهمی در نقد.... « نقل کردیم، به این اظهارنظر 
جدید هم گوش کنید که می تواند نکته مفیدی را خاطر نشان کند: 

درک  خود  سیاسی  متن  در  باید  که  است  مبالغه ای  مارکس،  رفته  افراط  به  »حکم 
شود. این حکم بازتاب مجادالت وی علیه پرودن و سوسیالیست های تخیلی است، که 
تکامل صنعتی را مطالعه می کردند فقط برای اینکه آن را محکوم کنند. آنان از ارزیابی 

واقعی نیازهای مادی کارگران نوین خودداری می کردند.« 1 
تفسیر تحت اللفظی از گفته مارکس دایر بر اینکه سرمایه داری فقط زمانی مضمحل 
می شود که کلیه امکانات تکامل بیشتر نیروهای تولیدی را کاماًل مصرف کرده باشد، 
»بورژوازی  می گوید:  کمونیست«  »مانیفست  در  او  که  است  چیزی  کردن  فراموش 
بدون انقالبی کردن مداوم نیروهای تولیدی نمی تواند وجود داشته باشد«. 2 این نکته، 

یک نخ تسبیح اساسی است که مباحث کاپیتال را به هم پیوند می دهد. 
سرمایه داری نیروهای تولیدی را سد می کند، نه به خاطر اینکه دینامیسم خود و یا 
نشو و نمای فن آورانه خود را از دست می دهد؛ بلکه به این علت که همان دینامیسم 
نهایتًا منجر به ظهور سدهای بلندتر و قوی تری در راه خود گستری مداوم سرمایه داری 
عصر  در  مدعاست.(  این  گواه  مسلمًا  جهانی  اقتصاد  امروزی  )موقعیت  می شود. 
قرن  در  شود.  برطرف  می تواند  جهانی  جنگ  وسیله  به  تنها  موانع  این  امپریالیسم، 
بیستم، تجدید سازمان سرمایه به نحوی تعیین کننده، بر مبنای دو جنگ جهانی انجام 
شده است. تکامل جهانی نیروهای تولیدی، خشونت و ویرانی و دهشت مکانیسم های 
تجدید قوای سرمایه داری را شدیدتر و جهانی تر کرده است. مقوله سد کردن را باید در 
معنای دیگری درک کرد یعنی نه فقط در ارتباط با منطق درونی و عملکرد سرمایه داری 
بلکه در ارتباط با آنچه نتیجه این منطق و عملکرد است؛ یعنی در ارتباط با ضد آن. یک 
شبکه آلترناتیو روابط اجتماعی در دست است: شبکه ای از روابط که از طریقش می توان 
توسعه مادی و اجتماعی نوع بشر را به شیوه و درجه ای جلو برد که تحت سرمایه داری 

1- ریچارد میلر: »تجزیه و تحلیل مارکس«

2- مارکس و انگلس: »مانیفست کمونیست«
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از آن جلوگیری می شود. 
پرسشی که مطرح می شود این است که سوسیالیسم چه چیزی را ممکن می کند و 
توسعه سوسیالیستی چگونه باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟ مائو به روشنی می دانست که 
این توسعه را نمی توان به حجم های کاال و یا نرخ های رشد تنزل داد. بحث او این بود 
که »جهش بزرگ به پیش« می تواند از یک نگاه تنگ نظرانه اقتصادی، یک شکست تلقی 
شود. اما اگر به آن از این دریچه نگاه کنیم که چه چیزی را داشت به وجود می آورد، چه 
چیزی را داشت دامن می زد، آن وقت »جهش بزرگ به پیش«، یک ابتکار راهگشا بود. 
شبیه همین مسئله در اوایل دهه هفتاد اتفاق افتاد. یعنی زمانی که انقالبیون چین علیه 
نرخ های  به  بودند. رهروان سرمایه داری در چین  مبارزه  رهروان سرمایه داری در حال 
اشاره  سوم(  جهان  کشورهای  از  بعضی  در  جمله  )از  دنیا  دیگر  نقاط  در  رشد  باالتر 
نگاه  بود.  کرده  عظیمی  پیشرفت  واقعًا  چین  اقتصاد  که  بود  حالی  در  این  می کردند. 
کوتاهی به هر یک از گزارشات کنگره آمریکا که در آن دوره منتشر شد نشان می دهد که 
حتی بورژوازی مجبور بود به این واقعیت اذعان کند. 1 اما، با این حال، انقالبیون رشد و 
توسعه را عمدتًا برحسب کیفیت ارزیابی می کردند؛ از نقطه نظر غلبه بر »چهار کلیت« 

2 و پیشبرد انقالب جهانی. یعنی آنان، سیاست را در فرماندهی تولید قرار می دادند. 

سوسیالیسم مطمئنًا باید بارآوری کار را افزایش داده، راه های همواری را برای توسعه 
و استفاده از علوم و فن آوری بگشاید. و چنین نیز می کند: بخشا با محو اتالف، هرج 
و مرج و چیزهای غیرعقالنی سرمایه داری. اما مهم تر از این ها، سوسیالیسم این کار را 

1- همچنین باید خاطر نشان شود که »پل پابرچ« در مطالعات معتبر خود در مورد توسعه انقالبی 
به  را  اولویت  که  می کند  مشاهده  را  توسعه  بی سابقه  برنامه  یک  بین سال های 72- 1950  چین 
حاصل  چین  اقتصادی  بخش های  در  بنیادینی  دستاوردهای  اساس،  این  بر  و  می دهد  کشاورزی 

می شود. 

2- »چهار کلیت« اشاره دارد به گفته مارکس در کتاب »مبارزه طبقاتی در فرانسه 50- 1848«. 
مارکس گفت که دیکتاتوری پرولتاریا نقطه گذار ضروری است برای امحاء »کلیه تفاوت های طبقاتی 
به طور عموم«، برای امحاء »کلیه روابط تولیدی« که مبنای آن تفاوت ها است، برای امحاء »کلیه 
روابط اجتماعی« که منطبق بر این روابط تولیدی است، و برای دگرگون کردن »کلیه ایده هایی« که 

از این روابط ناشی می شود. 
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با برانگیختن فعالیت و خالقیت توده های وسیع انجام می دهد. این یک شعار ِ ِصرف 
نیست. نیروهای تولیدی از ابزار و انسان ها تشکیل شده است. اما انسان ها عامل اصلی 
هستند: ابزار به وسیله انسان خلق شده، مورد استفاده قرار گرفته، نو می شوند. علوم و 
فن آوری به وسیله انسان ها کشف می شوند. همان طور که مارکس خاطر نشان می کند: 
اساسًا  او  است.«  انقالبی  طبقه  خود  مولد،  قدرت  عظیم ترین  تولید،  وسایل  تمام  »از 
که  می گوید  مارکس  می کند.  صحبت  دنیا  تغییر  برای  انقالبی  طبقه  قابلیت  درباره 
گزینش ها و ابتکاراتی که انسان ها اتخاذ می کنند مشروط و محدود به تکامل مادی کلی 
جامعه است و انسان ها در ساختار روابط تولیدی جایگاه های عینی را اشغال می کنند، 
اما این واقعیت تغییر نمی کند که مهم ترین نیروی تولیدی ای که به وسیله سوسیالیسم 

آزاد می شود.... مردم هستند. 
امپریالیسم نیروهای تولیدی را نه در مقایسه با سرمایه داری ماقبل انحصاری، بلکه 
در مقایسه با ظرفیت سوسیالیسم سد می کند. نوع بشر به یک سرآغاز تاریخی رسیده 
است: اکنون زیربنای مادی برای تجدید سازمان تولید اجتماعی در سطحی جهانی بر 
یک شالوده غیر استثماری وجود دارد. همین امکان است که در مقابل برخورد قهرآمیز 
نیروها و روابط تولیدی قرار گرفته، نشان می دهد که سرمایه داری رسالت تاریخی خود 
به عنوان چارچوبی  انحصاری خود،  پایان رسانده است. سرمایه داری در مرحله  به  را 
به  است.  احتضار  حال  در  چرا،  و  بی چون  و  حقیقتًا  اجتماعی،  تکامل  ارتقاء  برای 
عالوه، تداوم سیستم جهانی سرمایه داری، راه توسعه سوسیالیستی را سد کرده است. 
دستاوردهای چین انقالبی در مقابل ِ آنچه پس از جنگ جهانی دوم در هند گذشت، 
واقعًا شگفت انگیز است. اما آن دستاوردها تنها نشانه محدودی از ظرفیت های توسعه 
جهانی سوسیالیستی بود. امپریالیسم دست به تحریم ها و محاصره های آشکار می زند و 
ساختار اهداف پرولتاریای در قدرت را از راه های مختلف تحت فشار قرار می دهد؛ اما 
باالتر و بیشتر از آن، در مقابل استفاده جهانی از تعیین کننده ترین نیروی تولیدی یعنی 

مردم، سد ایجاد می کند. مسئله سد کردن، واقعًا مسئله دوران است



فصل پنجم
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ضمیمه تئوریک - بحران سرمایه داری چیست؟

برگرفته از انقالب
 ارگان حزب کمونیست انقالبی آمریکا- شماره 94، اول جوالی2007
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بازتاب بحران  از مقاله نشريه حقيقت شماره 43، »بحران مالی  برگرفته  متن زير 
در ساختار سرمايه داری« است. آن مقاله  بر پايه گزارش يکی از رفقای شرکت کننده در 
سمينار »ماترياليسم تاريخي« که در نوامبر 2008 در دانشگاه سوآز لندن برگزار شد و با 

تکيه بر کتاب »آمريکا در سراشيب« به قلم ريموند لوتا، نگاشته شده بود. 

****

برخی تحليل گران »چپ« که مارکسيست نيستند اما با مارکسيسم آشنا بوده و از آن 
وام می گيرند، تحليل هايی در مورد بحران مالی 2008 ارائه داده اند که بازتابی از واقعيت 
عينی سوخت و ساز سرمايه داری نيستند. تحليل گران نشريه لوموند ديپلماتيک در 
داد  ارائه  تحليل هايی  تاريخي،  ماترياليسم  سمينار  در  دومينيل  ژرارد1  زمره اند.  اين 

با  اقتصاددان و پژوهشگر »مرکز ملی پژوهش های علمي« در فرانسه است. وی همراه  1 -- ژرارد دومینیل، 
دومینیک لوی مقاله ای در شماره اوت 2008 نشریه لوموند دیپلماتیک با عنوان »مسیر غیرقابل  دوام مالي« 

نگاشته است. 
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فاز  متأخرترين  »نئوليبراليسم«  کرد:  خالصه  اين طور  می توان  را  پايه ای اش  تزهای  که 
است؛  سياسی  و  اقتصادی  )حاکميت(  رژيم  يک  نئوليبراليسم،  است؛  سرمايه داری 
ندارد  اساسی سرمايه داری  يا ساختارهای  اساسی  و ساز  بحران ريشه در سوخت  اين 
به  است.  کرده  »مالي«  را  سرمايه داری  که  است  سرمايه داری  فاز  آخرين  بحران  بلکه 
اعتقاد وي، مقوله های مارکسيستی مانند »گرايش نزولی نرخ سود« و »بحران انباشت« 
در  می گفت:  او  کنيد(.  رجوع  واژه نامه  )به  دهند.  توضيح  را  بحران  اين  نمی توانند 
»گرايش نزولی نرخ سود« است اما در فرانسه  آمريکای التين می گويند علت بحران 
»جناح چپ، چپ« می گويد اين بحران نتيجه  سود بيش از اندازه يا صعود نرخ های 
سود است. وی تأکيد کرد که با هر دوی اين تبيين ها مخالف است زيرا به اعتقاد وي، 
که  است  آن  مالی  بحران ساختار  بلکه صرفًا  کل  در  بحران سرمايه داری  نه  بحران  اين 
تفوق  موقعيت  حفظ  در  آمريکا  پافشاری  و  نئوليبرالی  سياست های  اتخاذ  نتيجه   در 
جهانی اش به وجود آمده است. در توضيح اين مسئله گفت: اين بحران نه تنها از اتخاذ 
سياست های اقتصادی نئوليبرالی ناشی شده، بلکه به دليل پافشاری آمريکا بر تداوم 
مسير خود، تشديد يافته است. در واقع منظور وی از »نئوليبراليسم به مثابه يک رژيم 
سياسي« تفوق طلبی آمريکا بر نظام سرمايه داری جهانی است. او مانند يک فرانسوی 
عالقمند به ميهن امپرياليستی شکايت می کرد که چرا آمريکا بر اقتصاد سرمايه داری 

جهان تفوق داشته و اکنون نيز مصرانه می خواهد اين موقعيت را حفظ کند!
در مقابل بحث های او باید بر دو نکته تأکید و پرتوافکنی کرد: یکم، سقوط بی سابقه  
بازارهای مالی جهان، و رکود اقتصادی متعاقب آن، بازتاب یک بحران ساختاری است. 
به بیان دیگر، برخاسته از سوخت و ساز سرمایه داری است.  دوم، انباشت سرمایه در 
نمی گیرد.  صورت  جهانی  سیاسی  ساختارهای  از  جدا  و  خأل  در  بین المللی  سطح 
سرمایه داری  اقتصاد  چارچوب  آمریکا،  جهانی  سلطه   سو،  بدین  جهانی  دوم  جنگ  از 

جهانی بوده است. 
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بحران ساختاری

اعتباری  زنجیره های  و  فراگرفته  را  جهانی  سرمایه داری  مالی  نهادهای  که  بحرانی   
آن را از هم گسیخته، بازتابی از بحران ساختاری سرمایه است. هر چند این بحران هنوز 
در حال گسترش سریع  اما  نکرده،  آلوده  را  تولیدی  مدارهای  و  نیافته  انکشاف  کاماًل 
زیاد  سرمایه  تراکم  نقطه  مگر  نیست  چیزی  بحران  است.  اقتصاد  بخش های  تمام  به 
با  و  در چارچوب موجود  دیگر نمی تواند  نقطه، سرمایه  این  در  انباشت شده.  از حد 
ترکیب فعلي، به طور سودآور انباشت کند. و باید ساخت و ترکیب موجود را تجدید 
سازمان دهی کند. بحران سرمایه داری بحران مازاد تولید است. اما، این مازاد تولید که 
مشخص کننده بحران سرمایه داری است، یک مازاد تولید مطلق نیست. بلکه نسبت 
به شرایط موجود سودآوري، مازاد تولید است. اما به همان دلیل )و هم زمان( کمبود 
سرمایه موجود است. به عبارت دیگر، از یکسو حجم آن آنقدر زیاد است که دیگر در 
دیگر،  سوی  از  نیست.  »رضایت بخش«  سود  نرخ  کسب  به  قادر  موجود  چارچوب 
حجم و قدرت آن آنقدر نیست که بتواند توسعه ای در سطح کیفیتا برتر را در سطح جهان 
ارزش و شرایط سودآوری شود.  بازسازی کل روابط  تغذیه و تضمین کرده و موجب 
به طور مثال، در دهه های 1950 و 1960 سرمایه داری جهانی بر پایه  نتایج جنگ جهانی 
را در سطح جهان تجدید سازمان دهی  توانست سازمان تولید و گسترش سرمایه  دوم 
انباشت با سودآوری های باال را تضمین کند. پس، مازاد تولید سرمایه  کند و دو دهه 
خصلت اساسی بحران سرمایه داری است. این بحران خود را هم به صورت کم آوردن و 

هم پرخوری سرمایه بیان می کند.  چرا سرمایه به این وضع می افتد؟
بکار  و  تصاحب  با  ثروت  اجتماعی  تولید  میان  تضاد  سرمایه داری،  اساسی  تضاد   
گیری خصوصی آن است. این تضاد اساسی به دو تضاد اصلی غیرقابل حل پا می دهد: 
تضاد میان کار و سرمایه. و تضاد میان آنارشی و سازمان یابی. سرمایه داری با این تضادها 
معنی دارد و در کنش میان آن ها تولید و بازتولید می شود، توسعه سرمایه داری به طور 

اجتناب ناپذیر با روند توسعه-تخریب رقم می خورد. نگاهی به این فرآیند بکنیم. 
به هر عملی می زند  بمیر« دست  یا  بیاب  منطق »گسترش  فشار  زیر  سرمایه داری 
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تا ارزش اضافه  بیشتری تولید کرده و آن را در بسط سرمایه به کار گیرد. این کار اساسًا 
توسط  شده  تولید  ثروت  اضافه،  ارزش  می گیرد.  صورت  کارگر  شدیدتر  استثمار  با 
کارگران در فرآیند کار منهای مزد کارگران است. اما استثمار شدیدتر، صرفًا به معنای 
عدم پرداخت حقوق ها و یا پرداخت مزد کمتر از حد معیشت و حیات کارگر نیست. 
سرمایه دار با به کار گرفتن ماشین آالت بهتر و دیگر فنون کاری پیشرفته تر، امکان استثمار 
شدیدتر کارگر و تصاحب مقدار بیشتری از ارزش تولید شده را به دست می آورد. لیکن 
همین امر، نرخ سود سرمایه را به سوی پائین می راند. نرخ استثمار باال می رود اما نرخ 
سود پائین می رود. با هر چه بیشتر شدن فن آوری های تولیدي، که موجبات گسترش 
تولید را فراهم می کند، نرخ سود سرمایه پائین می رود. به عبارت دیگر، بین گسترش 
تولید و گسترش ارزش اضافه برخورد وجود دارد. هردوی این ها )افزایش نرخ ارزش 
اضافه و کاهش نرخ سود( اشکال ویژه  تبارز بازدهی رشد یابنده  کار در نظام سرمایه داری 
است. )سرمایه، جلد سوم، صفحه ؛240 نقل شده در »آمریکا در سراشیب«، ریموند 
لوتا(. از نقطه نظر تاریخي، این قانون هم نیروی محرک عظیم رشد و توسعه نیروهای 
می کند.  بیان  را  آن  کننده  محدود  خصلت  هم  و  است  سرمایه داری  نظام  در  تولیدی 
نامیده  نرخ سود«  نزولی  گرایش  »قانون  قانون،  این  مارکسیستي،  اقتصاد سیاسی  در 
می شود. قانون گرایش نزولی نرخ سود نه بیان بحران »دائمي« سرمایه داری است و نه 
نشانه  سرنوشت »محتوم« آن است. بلکه قانونی است که ماهیت عمیقًا متضاد انباشت 
سرمایه را آشکار می کند. سرمایه در جستجوی سود مجبور است طوری تولید کند که 
گویی محدودیتی بر سر راه توسعه اش وجود ندارد. در عین حال فقط تولید متناسب 
با به کارگیری سودآور سرمایه موجود را تحمل می کند. )مارکس- تئوری های ارزش 

اضافي، جلد سوم، صفحه 122 – نقل شده در »آمریکا در سراشیب«، ریموند لوتا(
یک قانون دیگر سرمایه داری که موجب بحرانی شدن آن می شود، تضاد میان هرج و 
مرج تولیدی در کل نظام و سازمان یافتگی تولید در سطح بنگاه های مجزاست )تضاد 
تولید  آن است که گویی  بورژوایی  اقتصاد سیاسی  تز بی پایه   آنارشی/ارگانیزاسیون(. 
صرفًا به اندازه تقاضا انجام می شود. به عبارت دیگر، می گویند »قانون عرضه و تقاضا« 
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آن را تنظیم می کند. به قول مارکس، اقتصاد سیاسی بورژوایی فرض می کند که گویی هر 
سرمایه دار برای تحقق سفارشاتی که جامعه داده تولید می کند )مارکس- تئوری های 
ارزش اضافي- جلد سوم، صفحه 121- نقل شده در »آمریکا در سراشیب«، ریموند 
امکان  از وقوع  اجتماعی پس  نظام سرمایه داری، منطق  نیست. در  این گونه  اما  لوتا(. 
ابراز وجود پیدا می کند. )سرمایه- جلد سوم صفحه 319- نقل شده در »آمریکا در 
سراشیب«، ریموند لوتا(. سرمایه های مختلف با حرص و آز بی مانند تولید را با فرض 
امکان توسعه گسترده تر سرمایه را  بازار فروش خواهند رفت و  این تولیدات در  اینکه 
فراهم خواهند کرد، خود را گسترش می دهند تا در میدان بازی بمانند. این فرآیند پر 
از هرج و مرج موجب ورشکستگی ها )گاه ورشکستگی بخش بزرگی از اقتصاد یک 
برخی  بسیار، و خورده شدن  تولید  نه یک سرمایه دار(، بسته شدن مدارهای  و  کشور 
سرمایه  توسعه  به  هم  سرمایه داری،  تولید  آنارشی  می شود.  دیگران  توسط  سرمایه ها 

می انجامد و هم آن را فرسوده می کند. 
ایجاد  سرمایه  گستری  خود  راه  سر  بر  بزرگی  موانع  سرمایه  آنارشیستی  حرکت 
می کند. زیرا، شیوه تولیدی سرمایه داری گرایش به سوی رشد مطلق نیروهای تولیدی 
دارد بدون آنکه توجهی به ارزش و ارزش اضافی موجود در آن و یا به شرایط اجتماعی 
که تولید سرمایه داری در آن می شود، داشته باشد. در حالی که، از سوی دیگر هدفش 
حفظ ارزش سرمایه موجود و گسترش آن به حداکثر است. این وضع، باعث ناموزونی 
خود  که  تولیدی  نیروهای  بار  سنگینی  زیر  سرمایه داری  و  می شود  مفرط  آشفتگی  و 

امکان رشد آن ها را فراهم کرده، می شکند. 
سرمایه  بازسازی  و  تخریب  شامل  دیالکتیکی  پروسه  یک  سرمایه داری،  انباشت   
سرمایه  کند.  بازسازی  را  خود  تولیدی  مناسبات  و  شرایط  باید  همواره  سرمایه  است. 
باید پیوسته بر موانعی که خود آفریده چیره شود. لیکن، نمی تواند این موانع را از میان 
بردارد بلکه آن ها را صرفًا به سطحی باالتر منتقل می کند. و هنگامی که بار دیگر سربلند 
امپریالیسم  دارند. تجدید ساختار سرمایه در عصر  می کنند قدرت تخریب عظیم تری 
که جهانی شدن کامل فرآیند توسعه  سرمایه داری و غلبه انحصارات مالی بر این روند 
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است، اشکال بسیار مخرب تر به خود می گیرد که گاه در شکل جنگ جهانی جهان سوز 
میان قطب های سرمایه داری مختلف است. جنگ جهانی اول و دوم در این زمره بودند. 
دست  سرمایه داری  بنیادین،  و  همه جانبه  ساختار  تجدید  یک  چارچوب  از  خارج   
به اقدامات دیگر برای تعدیل گرایش نزولی نرخ سود می زند: مارکس در جلد سوم 
سرمایه )فصل 14( این اقدامات را می شمارد که از آن جمله اند: افزایش شدت استثمار 
از طریق تشدید کار، طوالنی کردن روز کار، و نوآوری های فنی سرمایه داران خاص؛ 
پائین راندن دستمزدها به زیر ارزش نیروی کار؛ ارزان کردن عناصر سرمایه ثابت توسط 
پیشرفت های فني؛ صرفه جویی در هزینه ها توسط بهره گیری مؤثرتر از مواد اولیه؛ ازدیاد 
جمعیت کار ارزان؛ تجارت خارجی که از یکسو کلیه این عوامل دیگر را از فراسوی مدار 
امتیاز انحصاری و سودهای برتر از  سرمایه ملی به خدمت می گیرد و از سوی دیگر، 
طریق تجارت و سرمایه گذاری در مستعمرات به بار می آورد. )نقل شده در نقل شده 

در »آمریکا در سراشیب«، ریموند لوتا - فصل 3(
 

در عصر امپریالیسم، به وجود آمدن انحصارات مالی و تفوق آن ها بر تمام فرآیندهای 
به کشورهای تحت سلطه  اقتصادی در سطح بین المللی و صدور سرمایه  مهم توسعه 
مهم ترین اهرم های تعدیل گرایش نزولی نرخ سود می باشند. انحصارات امکان تراکم 
سرمایه را به وجود می آورد و این تراکم عظیم اهرم مهمی در تعدیل گرایش نزولی نرخ 
سود است. مکانیسم هایی چون نظام اعتباری و دخالت دولت، وسایل تجدید سازمان 
تحت  کشورهای  اغلب  در  تاکنون،  جهانی  سرمایه داری  می کنند.  فراهم  را  سرمایه 
سلطه، با ایجاد ترکیبی میان شیوه های استثمار سرمایه داری و ماقبل سرمایه داری، نرخ 
سودهای باال را تضمین کرده است. اما همین اقتصادهای عقب مانده از عوامل ایجاد 

بحران برای کل نظام سرمایه داری جهانی بوده اند. 
 بحران ها نه تنها چهره  زشت سرمایه داری را آشکارتر از هر زمان به نمایش می گذارند 
بلکه ناتوانی آن را در چیره شدن بر موانع خود آفریده نیز نشان می دهند. اما بحران ضمن 
اینکه در فرایند انباشت سرمایه داری اخالل ایجاد می کند، یک دگرگونی رادیکال نیز به 
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وجود می آورد که خود پیش شرط جهش کیفی در انباشت است. تنها راه حل سرمایه، 
تخریب و بازسازی ترکیب سرمایه است. 

 اما از سال 1973 به این سو که سرمایه اولین بحران ساختاری متعاقب جنگ جهانی 
دوم را تجربه کرد، این »تخریب و بازسازي« به طور ناقص و قسمی حل شده و هر بار 

در سطحی باالتر و مخرب تر نمایان شده است. 

 این بحران تاریخ دارد: تاریخ انباشت و تاریخ سیاسی

جدا  و  خأل  در  بین المللی  سطح  در  سرمایه  انباشت  گفتیم،  باال  در  که  همان طور   
میان  قوای  توازن  و  جهان  اوضاع  نمی گیرد.  صورت  جهانی  سیاسی  ساختارهای  از 
قدرت های امپریالیستی را نمی توان از واقعیت تولید سرمایه داری و جامعه سرمایه داری 
جدا کرد. متعاقب جنگ جهانی دوم دو ساختار در نظام سرمایه داری جهانی ظهور کرد: 
یکم، ساختار اقتصادی یا ساختار انباشت. و دوم، ساختار قدرت و موازنه  سیاسی بین 

قدرت های امپریالیستي. 
ایتالیا در جنگ و تضعیف بریتانیا و فرانسه،   با شکست سه کشور آلمان و ژاپن و 
رسید.  ظهور  به  امپریالیستی  سرمایه داری  نظام  سرکرده   عنوان  به  آمریکا  امپریالیسم 
هرچند آمریکا در ساختار سیاسی امپریالیستی دارای فرماندهی و قدرت بالمنازع بود 
اما این ساختار بر پایه  »اخوت دزدان« شکل گرفته و منافع امپریالیست های اروپایی و 
ژاپن را نیز به بهترین وجهی تأمین می کرد. عالوه بر جایگاه و قدرت هر امپریالیست 
پس از جنگ، پیروزی های سوسیالیستی در شوروی و پیروزی انقالب سوسیالیستی در 

چین در شکل گیری این ساختار تعیین کننده بودند. 
 امپریالیسم آمریکا، با تمام قوا به بازسازی اروپا و ژاپن کمک رساند. اما، مستعمرات 
خاورمیانه  در  یابی  نفوذ  گرفت.  تحویل  نیز  را  فرانسه  و  بریتانیا  مستعمرات  نو  و 
میان  جابجایی های  مهم ترین  زمره  در  منطقه  این  انسانی  و  طبیعی  منابع  بر  سلطه  و 
امپریالیست ها، بعد از جنگ جهانی دوم بود. عالوه بر بازسازی اقتصاد اروپا و ژاپن، 
بلوک امپریالیست های غربی زیر رهبری آمریکا، به سازمان دادن و متصل کردن اقتصاد 
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کشورهای تحت سلطه در یک نظام بین المللی انباشت پرداخت. 
و  آمریکا  امپریالیسم  نظامی  نیروی  عملکرد  و  پشتوانه  با  اقتصادی  ساختار  این   
و  خود  نفوذ  از  استفاده  با  آمریکا  شد.  مستقر  اروپا  امپریالیستی  قدرت های  همکاری 
با اتکا به قدرت هسته ای و دیگر اهرم ها، رهبری خود را بر کل نظام سرمایه داری غرب 
را در  آن  بلوک غرب و گسترش  آمریکا، سازمان، مهمات و دفاع  اعمال کرد. رهبری 
جهان سوم فراهم کرد. همه  قدرت های اروپای غربی و ژاپن )که در مجموع بلوک غرب 
تحت سرکردگی آمریکا خوانده می شدند( با این سامانه توافق داشتند زیرا راه دیگری 
با  مختلف  دوره های  در  و  دوگل  دوره  در  آنکه  باوجود  فرانسه  امپریالیسم  نداشتند. 
سازمان ناتو )پیمان نظامی آتالنتیک شمالي( مشکالتی داشت، اما در مجموع مدافع 
و پیش برنده  این ساختار بود. حتا در دوره  حاکمیت »حزب سوسیالیست« در زمان 
میتران، فرانسه با قاطعیت از این ساختار سیاسی بین المللی حمایت می کرد. بنابراین 
نمی توان گفت که تفوق آمریکا بر قدرت های اروپایی تحمیل شد بلکه مسیری عینی 
از  مدتي،  تا  امپریالیست ها،  بود.  آن ها  سرمایه داری  نظام  کلی  ضروریات  از  ناشی  و 
طرق گوناگون و با راهکارهای متفاوت، توانستند این ساختار را از بحران های مختلف 
بگذرانند. مثاًل بحران اقتصادی 1973 و بی ثبات شدن قرارداد پولی »برتون وودز« 

یک نقطه عطف بود.1
 از اواسط دهه  1950 به بعد، شوروی سوسیالیستی تبدیل به شوروی سرمایه داری 
با بلوک غرب به رقابت برخاست و در  امپریالیستی شد که بر سر مناطق نفوذ جهان 
مقابل آن به صف آرایی نظامی و هسته ای گسترده دست زد. این امر، اتحاد سیاسی و 
نظامی بلوک غرب را محکم تر و روندهای توسعه  سرمایه داری غرب را غیر منعطف تر 

1- قرارداد برتون وودز در سال 1944 میان کشورهای امپریالیستی خطوط کلی یک نظام پولی بین المللی را 
ترسیم کردند. دالر به عنوان ذخیره پولی جهان و محک ارزهای گوناگون تعیین شد. تا پیش از آن طال این نقش 
را ایفا می کرد. برتون وودز دالر و طال را به یکدیگر متصل کرد و دالر را محک سنجش ارزهای دیگر کرد. تشکیل 
بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز در این اجالس تصمیم گیری شد. مقام دالر و ایجاد بانک جهانی و 
صندوق بین المللی اهرم های اعمال فرماندهی آمریکا بر اقتصاد جهان بود. آقای جان مینارد کینز معروف در این 
اجالس نماینده  بریتانیا بود. اما در اوایل دهه 1970 دالر بشدت بی ثبات شد و نظام جهانی مجبور شد حلقه  

اتصال میان طال و دالر را بردارد. 
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بشدت   1973 بحران  قبال  در  را  غرب  سرمایه داری  انتخاب های  رقابت،  این  کرد. 
سوسیالیستی  چین  تبدیل  هرچند،  بود.  آن  تشدید  عوامل  از  خود  و  می کرد  محدود 
از طریق  بلوک سرمایه داری غرب  در  آن  ادغام  و  به چین سرمایه داری در سال 1976 
اقتصادی 1979 توسط »دن سیائو پین« )رهبر چین سرمایه داری که پس  اصالحات 
از مرگ مائو، با کودتایی خونین دولت پرولتری را در چین سرنگون کرد( دروازه های 
جدیدی را به روی انباشت سودآور سرمایه های غربی باز کرد، اما نتوانست موجبات و 
پیش شرط های یک تجدید ساختار کامل را فراهم کند. پس از فروپاشی شوروي، چهره 
جهان امپریالیستی دگرگون شد. تا پیش از آن، همه قدرت های غربی بر سر اداره  جهان 
و رقابت با شوروي، توافق داشتند. سالح های هسته ای و ارتش آمریکا در اروپا مستقر 
بود. آمریکا و اروپا و ژاپن دارای یک اتحاد جنگی و آماج ناتو، شوروی و بلوک شرق 

بود. 
و  حصارها  به  سرمایه  انباشت  ویتنام،  جنگ  دوران  یعنی   1970 دهه  اوایل  در   
محدوده هایی برخورد کرد که بحران نفت یکی از شاخص های آن بود. همان طور که 
شوروي(  رهبری  به  شرق  )بلوک  رقیب  بلوک  با  تضاد  از  بخشی  بحران  این  گفتیم، 
بود و آن را تشدید می کرد. تجدید ساختار سیاسی جهان برای باز شدن راه های انباشت 
سودآور سرمایه، ضروری بود و فشار این ضرورت بحران میان دو بلوک غرب و شرق را 
حاد می کرد و می رفت که تضاد از طریق جنگ و تجدید ساختار نظام جهانی از طریق 
زیرا شوروی و بلوک شرق  نداد  این جنگ رخ  اما  یک جنگ ویرانگر صورت بگیرد. 
تحت رهبری آن، عقب نشست. شوروی به دلیل بحران اقتصادی و سیاسی عمیقی که 
گریبان گیرش شده بود و نیز به دلیل آنکه اصواًل پیروزی در یک جنگ جهانی هسته ای 
را غیرقابل تصور می دید، عقب نشسته و دست از رقابت جنگی با بلوک غرب و آمریکا، 
کشید. شوروی به صراحت اعالم کرد که درگیر در بحران بزرگی است. گورباچف که 
در آن زمان رهبر شوروی بود گفت: بحران ما بسیار بزرگ است و اگر غرب به ما کمک 
غرب،  کمک های  غیاب  در  که  کرد  تأکید  وی  شد.  خواهد  آلوده  نیز  خودش  نکند، 

سرنوشت سالح های هسته ای شوروی نیز نامعلوم خواهد بود. 
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 روس ها با این کارت بازی کردند زیرا معتقد بودند غرب نیز با مشکالت مشابهی 
روبروست. فروپاشی شوروی و بلوک شرق، راه هایی برای تخفیف بحران در ساختار 
سرمایه داری جهانی باز کرد. مرزهای سیاسی گشوده شدند. سرمایه توانست آزادتر از 
پیش، در جهان حرکت کرده و به عرصه های مختلف ورود و خروج کند. فرصت های 
با  این ها  همه  اما  آمد.  وجود  به  جهان  سطح  در  سرمایه  سودآور  بازتولید  برای  نوینی 
تجدید ساختار کامل نظام سیاسی و اقتصادی در مقیاس جهانی فاصله  بسیار داشت. 
در این مدت، در مقایسه با دوره  متعاقب جنگ جهانی دوم، خروجی های سودآور کافی 
غرب  سرمایه داری  کشورهای  رشد  نرخ  و  نیامد  وجود  به  تولید  تعمیق  و  بسط  برای 
این کشورها دارای نرخ  تا سال 1973  آنکه  تا 2 درصد چرخید. حال  در اطراف 1.5 

رشدهای 4.5 تا 7 درصد بودند. 
آنکه  جز  نکرد  اساسی  تغییر  سرمایه  ساختاری  مشکالت  شوروي،  فروپاشی  با   
انباشت می شد را سخت تر و شدیدتر  تا 2  با همان نرخ رشد 1.5  ارزش اضافه ای که 
البته  می کردند.  تزریق  تولید  مدارهای  درون  به  فعاالنه تر  و  کرده  انبار  یکجا  سابق  از 
مدارهای تولیدی جدید راه اندازی شده و سرمایه های جدید شکل گرفتند. اما نسبت 
به آنچه ضروری است و نسبت به سرمایه  موجود ناچیز بود. وقتی وضع این گونه است 
و گرایش نزولی نرخ سود سرمایه خنثی نمی شود، آنگاه گمانه زنی های مالی به سرعت 
هست.  بیشتری  سود  مالی  حرکات  و  مالی  گمانه زنی های  در  زیرا  می کند.  رشد 
فعالیت ها به سوی مکیدن ارزش از درون ارزش تولید شده سرازیر می شوند؛ گویی که 
ارزش های تولید شده چندین برابر ارزش حقیقی خود هستند. روند سرسام آور هجوم 
سرمایه ها به سوی گمانه زنی های مالی از سال 2000 به این سو، نتیجه  گرایش نزولی نرخ 
سود و ناتوانی سرمایه در بازسازی بنیادین خود و خنثی کردن گرایش نزولی نرخ سود 

است. 

 راه حل های میانه

بروز  مختلف  اشکال  به  که  بحران هایی  قبال  در  شد  مجبور  جهانی  سرمایه داری   
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از بحران های جدي، بحران قروض جهان  اتخاذ کند. یکی  میانه  راه حل های  می کرد، 
است:  ضروری  نکته  یک  یادآوری  اما  نمی گنجد  مقاله  این  حوصله  در  که  بود  سوم 
بانک های آمریکایی و اروپایی و ژاپنی بهره های عظیم از »حل« این بحران قرض بردند. 
اتخاذ سیاست های نئولیبرالي، راه کار دیگری بود برای حل بحران ساختاری انباشت 
سرمایه. آمریکا به دالیل سیاسی و برای حل مشکالت انباشت، راه کار نئولیبرالیسم را 
جلو گذاشت. تاچر و ریگان نماینده  این بدیل بودند. هم زمان با این سیاست و به مثابه 
واردات در جهان سوم جای  اقتصادی جایگزینی  توسعه   الگوی  بدیل،  این  از  بخشی 
خود را به الگوی تولید برای صادرات داد و الگوهای صدور سرمایه به جهان سوم نیز 
عوض شد. بورژوازی اروپا، مخالف این سیاست ها بود و دیر به قافله  آن پیوست. در 
واقع علت محبوبیت احزاب به اصطالح کمونیست در میان بورژوازی اروپا عمدتًا به 
این دلیل بود که این ها می گفتند بگذارید ما مشکل انباشت سرمایه را در اروپا از طریق 
دخالت گری دولتی حل کنیم. مدل اسکاندیناوي، ملی کردن صنایع و بانک ها و غیره 
به نظر یک بدیل می آمد. این بدیل در فرانسه در مجلس و در روزنامه هایی مانند لوموند 

انعکاس یافت. 
 

ایجاد  سرمایه  شدن  جهانی  در  بزرگ تری  جهش  نئولیبرالیسم،  سیاست های  اتخاذ 
کرد که به گلوبالیزاسیون مشهور است. یک مشخصه  گلوبالیزاسیون، جابجایی بزرگ 
در ساختار انباشت بود: بخش بزرگی از تولیدات به جهان سوم مانند چین و به کرانه  
اقیانوس آرام و مکزیک و برزیل منتقل شد و همراه با آن، انتقال تکنولوژی نیز به این 
مناطق تولیدی صورت گرفت. هر چند این جابجایی بزرگ، مشکل بحران انباشت را 
حل نکرد اما الگوی تولید منعطف جهانی )که با سیاست های نئولیبرالی تحمیل شد( 
و »آوت سورسینگ« )انتقال برخی از عملیات تولیدی به کشورهای جهان سوم( نقش 
یا  تعدیل  آن گفته می شود:  به  که  نرخ سود داشت  نزولی  با گرایش  مقابله  در  مهمی 
جبران نزول نرخ سود )همان طور که در باال از جلد سوم کاپیتال مارکس فصل 14 نقل 
کردیم( در نتیجه  نئولیبرالیسم یک تجدید تقسیم ثروت تولید شده نیز رخ داد که به 
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شکل حذف »دولت رفاه« و گسترش شکاف در دستمزدها و درآمدها بازتاب یافت. به 
عبارت دیگر، ثروت تولید شده با سرعت بسیار باالتر به طبقات حاکمه سرمایه داری به 

خصوص به سرمایه مالی منتقل شد. 
بیشتر  مالی شدن  به  ارگانیک  به طور  که  است  این  گلوبالیزاسیون  دیگر   مشخصه  
طور  »به  می گوییم  وقتی  کرد.  تشدید  و  تقویت  را  آن  داشت؛  نیاز  انباشت  فرآیند 
ارگانیگ« منظورمان آن است که عمدتًا سوخت و ساز خود سرمایه آن را دیکته می کرد 
اقتصاددان  لوتا،  ریموند  قول  به  نظام.  اقتصادی  »مغزهاي«  تصمیم گیری های  نه  و 
مارکسیست لنینیست مائوئیست: » آنچه محصول اراده  آزاد سرمایه داران به نظر می آید 
در حقیقت بیانگر فشار درونی یک مکانیسم اجتماعی است.« )آمریکا در سراشیب- 
انباشت  روند  گرایی(  مالی  )یا  شدن«  »مالی  ویژگی  با  دوره  این  در  لوتا(.  ریموند 
سرمایه مواجهیم. به عبارت دیگر، تأکید خاصی گذاشته شد بر ساختن ابزارهای مالی 
که می توانستند یاور سرمایه مالی در ایفای نقش انحصاری اش باشند. از سال 2000 به 
این سو، سودآوری سرمایه در بخش گمانه زنی و حرکت های مالی به طرز چشم گیری 
بیشتر از سودآوری سرمایه در تولید بوده است. ارزش اضافه های انباشت شده به طور 
روزافزونی به درون بازی های مالی ریخته می شدند تا ارزش اضافی مجازی تولید کنند. 
حاصل  جهانی  مالی  عملیات  از  آمریکایی  سرمایه های  سودهای  درصد   44.7 امروزه 
می شود و نه از تولیدات جهاني. در حالی که در سال 2000 این رقم کمتر از 15 درصد 

بود. چرا این اتفاق در تولید سرمایه افتاد؟

 نقش سرمایه مالی و ساختارهای مالی

مرحله   در  سرمایه داری  الینفک  اجزاء  از  یکی  مالي،  سرمایه  انحصاری  نقش   
انباشت  در  آن  نقش  و  مالی  »سرمایه  مقاله   به  کنید  )رجوع  است.  آن  امپریالیستی 
سرمایه در عصر امپریالیسم« در همین شماره حقیقت( اهمیت یکجا گرد آوردن حجم 
از ارزش اضافه )کشیدن ارزش اضافه هایی که در نقاط و بخش های مختلف  عظیمی 
انباشت شده، به درون یک انبار بزرگ( و تحت کنترل درآوردن آن، برای سرمایه داری 
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در چیست؟ انبار شدن یک ارزش اضافه  بزرگ در دست مراکزی معدود به سرمایه داری 
بخش های  و  نقاط  به  را  یافته  تجمع  اضافه   ارزش  این  که  می دهد  را  آن  امکان  جهانی 
استراتژیک »تزریق« کند. به عبارت دیگر، به گونه ای آن را بکار گیرد که موجب باال 
رفتن نرخ سود کلی بلوک های بزرگ سرمایه )و نه سرمایه های مجزا( شده و به اجرای 
قاطعانه  تصمیم گیری های مهم کمک کند. سرمایه مالی و فعالیت های آن برای تضمین 
تضادهای  دیگر،  سوی  از  اما  است.  حیاتی  امپریالیستي،  سرمایه  سودآوری  حداکثر 
انباشت سرمایه در عرصه مالی به هم گره می خورند و از طریق همین عرصه است که 
این تضادها با اثرات تکان دهنده به کل نظام منتقل می شوند. این روند را ریموند لوتا 
در فصل سوم کتاب »آمریکا در سراشیب« این طور توضیح می دهد که: شبکه اعتباري، 
استفاده کرده  اضافی  ارزش  از ذخیره متمرکز  امکان می دهد که  به سرمایه های خاص 
انباشت شوند. این شبکه اعتباری واگرد  از آنچه دارند وارد پروسه  و با وجوهی بیش 
منتظر  کننده  تولید  سرمایه دار  نیست  الزم  که  معنا  این  به  می کند.  سریع تر  را  سرمایه 
بازپرداخت پولی کاالهای فروخته شده اش بنشیند تا دور نوین تولید را شروع کند. این 
موقعیت امکان رشد سریع تر نیروهای تولیدی را فراهم می کند. در عمل، یک زنجیر 
طویل وام- قرض به وجود می آید که وابسته به سودآوری مستمر تولید است. هنگامی 
از هم می گسلد.  زنجیر  این  فشار می آورند،  بازپرداخت بدهی ها  برای  بستانکاران  که 
میان،  این  در  بپردازد.  را  خود  بدهی  بتواند  تا  بفروشد  را  خود  کاالی  باید  یک  هر 
مزیت  پولی حقیقی  دارایی های  و  باال می گیرد،  بازپرداخت،  واسطه های  برای  تقاضا 
می یابند. از آنجا که هر سرمایه سعی در کاهش ضررهای خود دارد، مبارزه بر سر تقسیم 
جای  به  که  وقتی  می شود.  شدید  تولیدی  واحد  سود  و  اجاره  بهره،  به  اضافی  ارزش 
سرمایه گذاری واقعي، سرمایه ها به سوی بورس بازی هجوم می آورند، فشارهای مالی 
زیاد می شود. نظام اعتباری که در خدمت تسهیل توسعه و بازسازی بود اکنون بحران را 
عمومیت می بخشد. ورشکستگی سرمایه های مقروض و استهالک دارایی های مالی و 
تضمین نامه های مالي، روبنای مالی را به لرزه می اندازد. نهایتًا نرخ های بهره پایین تر که 
از دل بحران به ظهور می رسند، از فشار بر سرمایه های بقاء یافته می کاهند. بدین ترتیب، 
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پاره  بین وام دهندگان و وام گیرندگان، زنجیر  اعتماد  برقرار شدن  و  تولید  افتادن  راه  با 
شده برقرار می شود. « )ریموند لوتا- آمریکا در سراشیب فصل 3(

آمریکائي«  »هژمونی  یا  نئولیبرالي«  »سیاست های  به  ساز  و  سوخت  این  تقلیل   
محدوده   در  و  است  بورژوایی  سیاسی  اقتصاد  می کند(،  دومینیل  ژرارد  که  )آن طور 
شکایت قدرت ها از یکدیگر می گنجد. بحران در بازارهای مالی جهان را با حرص و 
آز بانک داران و دالالن سهام در آمریکا یا هر جای دیگر نیز نمی توان تبیین کرد. یا با 
این تحلیل که طبقات حاکمه آگاهانه می خواستند ثروتی را از فقرا به ثروتمندان منتقل 
سرمایه  عصر  در  دیگر  ما  آنکه  حال  است.  مرکانتالیستی  تبیین  یک  این  غیره.  و  کنند 
تجاری نیستیم. سوخت و ساز سرمایه داری چیز دیگری است. کتاب سرمایه مارکس با 
موشکافی شگفت انگیزی این سوخت و ساز را عریان کرده و توضیح می دهد و گویی 

هم امروز نگاشته شده است. 
بر  آمریکا  امپریالیسم  تفوق  از  ناشی  بحران  این  دومینیل،  ژرارد  عقیده   برخالف   
نظم سرمایه داری جهانی و فرماندهی آن بر ارزش اضافه ای که در سطح جهان استخراج 
می شود نیز نیست. اگر اتحادیه  اروپا هم این موقعیت را داشت، در سوخت و ساز سرمایه 
تفاوتی حاصل نمی شد. تفوق امپریالیسم آمریکا ضرورت عینی نظام سرمایه داری جهان 
بود. این تفوق برای امپریالیسم آمریکا، هم فایده داشت و هم مسئولیت. این مسئولیت، 
یعنی داشتن »فرماندهي« بر ارزش اضافه ای که در سراسر جهان استخراج می شود به 
معنای آن است که باید فعاالنه آن را برای ارزش افزایی دوباره به کار برد و سودآورترین 
ببیند )نه فقط برای سودآوری سرمایه های خود  امر تدارک  این  را برای تحقق  محیط 
در  آن  تفوق  مشروعیت  صورت  این  غیر  در  کل(؛  در  سرمایه  سودآوری  برای  بلکه 
امپریالیستي، فرمانده  آنکه یک قدرت  به محض  نظام سرمایه داری زیر سؤال می رود. 
اندازد و  آن ارزش اضافه  استخراج شده گردید، باید با حداکثر سودآوری آن را به کار 
باید  آورد.  ارزش اضافه به وجود  در سطح جهان به طور فزاینده فرصت های استخراج 
بتواند  باید  مثال  به طور  کند؛  اعمال  را  فرماندهی  این  بتواند  که  کند  تعبیه  روش هایی 
تولید  آمریکا  در  دالر  یک  هزینه   با  که  را  کاال  فالن  که  بخواهد  چینی  سرمایه داران  از 
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می شود، در چین با یک سنت یا حتا منهای یک سنت تولید کنند!
 در واقع، ساختارهای مالی که در دوره  »نئولیبرالیسم« برای تشدید کارایی سرمایه 
هستند  حلقه هایی  مالی  ساختارهای  این  می کنند.  را  کار  همین  شدند  ساخته  مالی 
فشار  استخراج شده،  اضافه  حقیقتًا  ارزش  به  و  ملتهب می کنند  را  تولید  مدارهای  که 
مثابه  به  اضافه  ارزش  از  حوضی  به  مالی  ساختارهای  شود.  برابر  چند  که  می آورند 
مجبور  شده  استخراج  اضافه   ارزش  دالر  هر  می کنند!  نگاه  اضافه  ارزش  از  اقیانوسی 
است که به صورت چند برابر خود عمل کند. در واقع کار این ساختارهای مالی مکیدن 
»مشتقات«  ارزش  که  آن می شود  از  وقتی صحبت  مثاًل  است.  ارزش  درون  از  ارزش 
آن  معنی  به  است؛  تریلیون   50 جهان  مالي(  بازارهای  در  مالی  محصوالت  از  )یکی 
است که مردم جهان به حساب ارزشی که پیشاپیش تولید کرده اند، این مقدار تولید را 
بدهکارند. یعنی حلقه هایی از »مشتقات« مثل انگل به ارزش تولید شده آویزان اند و با 
حساب )یا گمان( اینکه در آینده از درون ارزش پیشاپیش تولید شده، ارزش بیشتری 
تولید خواهد شد یا نه از آن تغذیه می کنند. برای تجسم بهتر گرایش این ابزارهای مالی 
مثالی می زنیم: این ابزارها، یک لیتر شیر تولید شده را به اندازه 100 لیتر شیر می بینند! 
معنایش این است که فرض می کنند مردم دنیا در حال تولید این 100 لیتر مجازی اند. 
در حالی که این مقدار شیر نه در حال تولید است و نه قرار است تولید شود. اما این 
حلقه ها باید طوری عمل کنند که گویی چنین است. در نتیجه، این مقدار ارزش تولید 
شده )یک لیتر شیر( باید به خودش این طور نگاه کند که گویی 100 لیتر است. به این 
معنا، ساختارهای مالی مدارهای تولید را ملتهب می کنند. نتیجه  عملی این دینامیک را 
می توان در فاجعه  اضافه کردن مالمین به شیرخشک در صنایع لبنیات چین دید )13(. 
1- مالمین در شیر: در اواسط سال 2008 اخبار مربوط به مخلوط کردن مالمین با شیر بچه توسط کمپانی های 
لبنیات در چین، به سر تیتر روزنامه های غرب تبدیل شد. دولت سرمایه داری چین که جمعیت خود را در بازار 
جهانی به عنوان نیروی کار ارزان به حراج می گذارد، سعی کرد این جنایت را به گردن بنگاه های محلی که شیر 
را از دهقانان جمع آوری کرده و به کارخانه ها تحویل می دهند بیندازد. اما محرک واقعی و اصلی این جنایات و 
جنایات مشابه که هرگز کشف نمی شوند، قوای محرکه  نظام سرمایه داری است که با فشار و اجبار باید حداکثر 
سود را از عملیات اقتصادی خود در اقصی نقاط جهان استخراج کند. قیمت شیر و دیگر مواد غذایی اولیه در 
چین و اروپا و نقاط دیگر جهان توسط دولت ها کنترل می شود. هزینه های تولید شیر در چین زیر فشار باال رفتن 
قیمت نهاده های کشاورزی در بازار جهاني، مرتباً در حال افزایش بود اما دولت بشدت مانع از افزایش قیمت شیر 
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نابودی سهل و آسان صدها میلیون دهقان آسیایی و آفریقایی زیر بار وام های گوناگون 
سرعت  آمریکا،  در  کارمند  و  کارگر  میلیون  ده ها  پس اندازهای  خشکیدن  بیکاری،  و 
هولناک نابودی محیط زیست کره زمین؛ همه تحت فشارهای سرمایه داری برای مکیدن 

سود بیشتر رخ می دهد. 
 بحران کنونی سرمایه داری، از کارکرد ذاتی آن برخاسته است. تبیین هایی که معتقدند 
این بحران مربوط به بحران ساختارهای مالی آمریکا یا اشتباه تصمیم گیران اقتصادی 
آمریکا در رابطه با وام های مسکن »ساب پرایم«؛ یا نتیجه  سیاست های نئولیبرالی اتخاذ 
خواهند  نمی  واقع  در  است،  ریگان  و  تاچر  دوران  در  آمریکا  و  بریتانیا  سوی  از  شده 
فجایع  و  بحران  این  منبع  حقیقت  در  که  سرمایه داری  اساسی  اصول  نمی توانند  یا 
انسانی ناشی از آن است، زیر سؤال ببرند. آنان به قوانین عمومی کارکرد سرمایه داری 
تضادهای  و  پیدا شده  در چارچوب سرمایه داری  راه حل هایی  امیدوارند  و  نمی نگرند 
سرمایه داری و اثرات مخرب و جنایت بار آن را تعدیل یا حل کند. آنان مایل اند مبارزه 
استریت«  وال  آز  و  حرص  با  »مبارزه  و  »نئولیبرالیسم«  با  مبارزه  به  را  سرمایه داری  با 
دولتي«  »سرمایه داری  و  رفاه«  دولت  به  »بازگشت  مانند  راه حل هایی  و  دهند  تقلیل 
و  دهنده  تکان  به طور  دیگر  بار  بحران،  این  است.  ناممکن  این  اما  می کنند.  موعظه  را 
بیدار کننده ای به بشریت اعالم کرد که تکلیف نه اصالح سرمایه داری بلکه خالص 
شدن از شر این نظام است که در فراز و فرودش اکثریت مردم جهان را قربانی می کند. 
نظام سرمایه داری با اجتماعی کردن بی سابقه  تولید و ایجاد وفور، زمینه های گذر بشر 
به یک نظام اجتماعی برتر یعنی نظام اجتماعی کمونیستی را فراهم کرده است. همین 

بود. هدف اصلی دولت پائین نگاه داشتن هزینه کارگران است. زیرا کارگر ارزان بزرگ ترین »امتیاز« چین در 
بازار جهانی سرمایه داری است. برای ماندن در بازار جهاني، تولیدکنندگان شیر آن را با آب رقیق کرده و برای 
پنهان کردن مسئله به شیر رقیق شده مالمین اضافه می کردند. مالمین ماده سمی و سرطان زاست که بدن 
انسان بالغ هم تاب تحمل آن را ندارد و در کودکان موجب از کار افتادن کلیه ها می شود. بسیاری از کمپانی های 
لبنیات بین المللی سهمی در صنایع لبنیات چین دارند اما با افشا شدن این جنایت همه به »کی بود کی بود« 
روی آوردند. کمپانی سانلو که در این ماجرا بدنام شد یک کمپانی چینی و زالندنویی است. موفقیت سانلو زبانزد 
بوده و محصوالت آن به »محصوالت پابرهنه ها« معروف بود.  شیرخشک بچه  این شرکت یکی از ارزان ترین شیر 
خشک ها بود. حال راز موفقیت و سودآوری این کمپانی در بازار لبنیات جهان آشکار شده است. کودکان کارگران 

چینی و غیر چینی در محراب سود آن قربانی می شدند تا این کمپانی در میدان »بازي« بماند. 
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ضرورت و امکان، انجام انقالب کمونیستی در سراسر جهان و رهایی بشریت را تبدیل 
به تکلیف اصلی پرولتاریا کرده است. 

 توضیحات

در  علمي«  پژوهش های  ملی  »مرکز  پژوهشگر  و  اقتصاددان  دومینیل،  ژرارد   
فرانسه است. وی همراه با دومینیک لوی مقاله ای در شماره اوت 2008 نشریه لوموند 

دیپلماتیک با عنوان »مسیر غیرقابل  دوام مالي« نگاشته است. 
 1- مقررات زدایی: سیاست های مقررات زدایی که از دهه  1980 به بعد از سوی 
و  کشورها  به  سرمایه ها  خروج  و  ورود  و  خصوصی سازی ها  تسهیل  برای  دولت ها 
اتخاذ شد. برداشتن تعرفه های گمرکي، محدودیت های مالیاتي،  عرصه های مختلف 
خصوصی کردن عملیات بزرگ دولتي، خرید و فروش زمین؛ لغو یا »منعطف« کردن 
محدودیت های استخدام و اخراج کارگران و کارکنان و غیره در این زمره اند. در واقع 
سیاستی بود برای وسیع تر و عمیق تر کردن نفوذ انحصارات بر اقتصاد.  اما اگر به تاریخ 
سیاست های مقررات گذاری نگاه کنیم می بینیم که آن  هم برای همین هدف یعنی کمک 

به شکل گیری انحصارات و گسترش نفوذ آن ها بوده است!

واژه نامه

»کار  افزایش نسبت  به سوی  را  آن  مرتبًا  پویش سرمایه  نرخ سود:  نزولی   گرایش 
مرده« )ماشین آالت( به کار زنده )کارگر( در مدار تولید می راند. با هر چه باال رفتن 
نسبت ماشین آالت و فن آوری نرخ سود انباشت سرمایه گرایش به افت پیدا می کند. 
سرمایه داران مختلف بازهم دست به راه کارهای فن آورانه می زنند تا نرخ سود خود را 
تثبیت کرده یا افزایش دهند اما همان اهرم هایی که برای مقابله با گرایش نزولی نرخ 
سود استفاده می کنند در نهایت عاملی برای گرایش نزولی نرخ سود می شود. سرمایه 
هر بار باید با حجم بیشتری به کار افتد تا بتواند با این گرایش مقابله کند. اما اگر این 
حجم به اندازه  کافی بزرگ نباشد قادر به بکار بست سرمایه با نرخ سود باال نخواهد بود. 
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امپریالیسم  از اهرم های تعیین  کننده  سرمایه داری در عصر  عملیات سرمایه مالی یکی 
برای مقابله با گرایش نزولی نرخ سود است. 

ارزش  تولید  سرمایه داری  تولید  انگیزه   و  هدف  سرمایه:  انباشت  و  اضافه  ارزش   
تأمین  برای  فرآورده ای که  به هر  ارزش مصرف،  نه »ارزش مصرف«.  و  اضافه است 
فرآورده های  اکثر  سرمایه داری،  نظام  در  می شود.  گفته  باشد  مفید  زندگی  نیازهای 
می شوند.  مبادله  بازار  در  و  بوده  کسانی  به  متعلق  یعنی  هستند.  کاال  تولیدي، 
آن  تولید  برای  شده  صرف  کار  زمان  مقدار  با  که  است  ارزشی  دارای  کاالیی  هر 
محاسبه می شود؛ البته نه هر مقدار زمان کاری بلکه آن مقدار زمان کاری که با سطح 
این  به  مارکسیستی  اقتصاد سیاسی  در  باشد.  داشته  آن جامعه خوانایی  فن آوری های 
زمان کار نسبي، »زمان کار اجتماعًا الزم« می گوییم. زمانی که کارگران با صرف انرژی 
بدنی و ذهنی خود کاالها )فرآورده های مفیدی که بازار سرمایه داری به آن به صورت 
به  ارزشی  مثاًل  می کنند.  تولید  »ارزش«  واقع  در  می کنند،  تولید  را  می نگرد(  کاال 
به کارگر مزد  را تصاحب نمی کند.  ارزش  این  10 ساعت کار. سرمایه دار تمام   اندازه  
می پردازد. مزد کارگر باید )طبق قاعده( مساوی با هزینه های بازتولید حیات خود 
بازتولید حیات  کنیم هزینه های  ادامه دهد. فرض  کار  به  بتوان  تا  باشد  فرزندانش  و 
خود و خانواده اش روزانه برابر با 5 ساعت کار اجتماعا الزم است. یعنی مواد غذائي، 
سرپناه، تحصیل، بهداشت و غیره  کارگر و خانواده برابر با 5 ساعت است. اما کارگر 
که  را  ارزشی  ساعت   5 همان  اگر  اما  است.  کرده  تولید  ارزش  ساعت   10 به اندازه  
با هزینه های خود و خانواده اش است به دستش برسد، شانس آورده است.  مساوی 
آن 5 ساعت دوم، ارزش اضافه است که سرمایه دار تصاحب می کند. می بینیم که راز 
پنهان در پشت استخراج ارزش اضافه توسط سرمایه دار، کار اضافه )کار بالعوضي( 
بازار  به تملک سرمایه دار در می آید. همان طور که مارکس گفت، کارگر در  است که 
کار، در حقیقت کار خود را عرضه نمی کند بلکه استفاده موقت از خویش را به مثابه 
شده  تولید  ارزش  مقدار  آن  را.  کارش  نیروی  می کند:  عرضه  کننده  کار  نیروی  یک 
اضافه  ارزش  است،  زندگی شان  مایحتاج  هزینه  از  بیشتر  و  باالتر  که  کارگران  توسط 
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به  اضافه  ارزش  دوباره   تبدیل  و  اضافه  ارزش  انباشت  سرمایه داری،  انباشت  است. 
سرمایه )ابزار کار و استخدام نیروی کار بیشتر( برای اینکه ارزش اضافه  گسترده تری 
نیست.  انسان  حال  به  مفید  فرآورده های  تولید  سرمایه دار  هدف  است.  شود،  تولید 
در  نیست.  اشتغال  ایجاد  سرمایه دار،  هدف  است.  بیشتر  اضافه   ارزش  تولید  بلکه 
بکار  قابل  و  مفید  اجتماعی  به طور  صورتی  در  تنها  کارگر  کار  نیروی  سرمایه داری 
گیری است که توانایی تولید ارزش اضافه  مطابق با الزامات سودآوری را داشته باشد. 
نیروی کار بر طبق قانون ارزش تخصیص یافته و به آن دستمزد تعلق می گیرد. هدف 
به  که  خدمتی  حسب  بر  فنی  پیشرفت  و  کارآیی  نیست.  تکنولوژی  رشد  سرمایه دار 
سودآوری می کند سنجیده می شود. مفید بودن یک واحد تولیدی نه بر حسب تولید 
فرآورده های مفید، ایجاد اشتغال و رشد فن آوری بلکه بر حسب نرخ سود متوسط در 
جامعه و جهان سنجیده می شود.  سرمایه داری یعنی نظام قانون ارزش. تولید ارزش 
اضافه به انتخاب یا اراده شخص بستگی ندارد بلکه یک ضرورت ذاتی سرمایه است. 
اجتماعی است.   تولید  پایان  و  آغاز  نقطه   ارزش و سود،  تولید  نظام سرمایه داری،  در 
این منطق به رقابت های نابود کننده میان سرمایه های مختلف و به بحران های مهلک 

پا می دهد. 
باال  سود  نرخ  با  انباشت  به  قادر  سرمایه  که  است  آن  معنای  به  انباشت:  بحران   

نیست. 
یک  هم  سرمایه،  می کند.  تولید  اضافه  ارزش  که  است  ارزشی  »سرمایه،  سرمایه: 
از سلطه  منافعی مغایر  رابطه  اجتماعی است و هم روندی که جوهرش عبارت است 
درونی اش  دینامیسم  که  است  روندی  و  اجتماعی  رابطه  کار؛  نیروی  بر  متخاصم  و 
لوتا-  ریموند  سراشیب-  در  )آمریکا  است.  خویش  پیوسته  گسترش  و  بازتولید 

فصل 2(
عصر  در  که  است  سرمایه داری  جدید  وجوه  از  یکی  مالی  سرمایه  مالي:  سرمایه 
اضافه  ارزش  تولید  مستقیم  حیطه های  از  مالي،  سرمایه  رسید.  ظهور  به  امپریالیسم 
جداست اما به مثابه رأس سرمایه، استخراج ارزش اضافه را در همه حیطه های مهم و 
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ارزش های  این  به  تمرکز بخشی  اهرم های  دارای  و  در سطح بین المللی کنترل کرده 
اضافه هایی  ارزش  به  بخشیدن  تمرکز  مالی  سرمایه  اصلی  مشغله   است.  شده  تولید 
با حجم  به سرمایه هایی  آن  تبدیل  و  ادغام  تولید می شود؛  که در حیطه های گوناگون 
به عرصه هایی که »استراتژیک«  باال  با کارایی  به طور مؤثر و  باال و سیال که می تواند 
کردن  در  به  میدان  از  و  سرمایه  کل  سودآوری  بردن  باال  برای  می شوند،  محسوب 

رقبای مالی دیگر تزریق کند. 
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ضمیمه دوم

بحران مالی 2008 چه بود؟

متن زير با استفاده از مقاله »بحران در قمارخانه های سرمايه داری«، نشريه حقيقت 
شماره 42 و امپرياليسم چيست و چگونه امکان تحقق کمونيسم را به وجود می آورد! 
به نگارش در آمده است. سنگ ها را وابکنيـم! نگاهي به نظرات مدافعان سرمايه داری 

- از جمله موسي غني نژاد
در اکتبر سال 2008 دو بانک سرمایه گذاری آمریکا که در زمره  4 بانک سرمایه گذاری 
بزرگ جهان بودند، از میان رفتند. بانک سرمایه گذاری لیمن برادرز با 600 میلیارد دالر 
بدهی در تراز حساب ها اعالم ورشکستگی کرد و بانک سرمایه گذاری مریل لینچ زیر 
فشار دولت منحل شده و در »بانک آمریکا« ادغام شد. بحران ورشکستگی حتا دامن 
اینترناشنال  )آمریکن  جی«  آی.  »ا.  عظیم  مالی  گروه  گرفت:  را  ناپذیرها«  »تسخیر 
گروپ( تا آستانه  سقوط رفت. وقتی خطر ورشکستگی حتا به سراغ ا. آی. جی رسید، 
همه مراکز مالی دنیا به خود لرزیدند. ورشکستگی ا. آی. جی. بانک های مرکزی چین 
تا آلمان را به خطر می انداخت.  ا. آی. جی یک شرکت عظیم بیمه و اعتباری است که 
برای سرمایه گذاری های بزرگ در سراسر جهان وام های اعتباری و بیمه صادر می کند. 
این شرکت، تا چند روز قبل از رسیدن به آستانه  سقوط، بیش از هزار میلیارد دالر دارایی 
نظام  اوراق سرمایه گذاری در مسکن، که در  بیمه کردن  راه  از  این گروه مالی،  داشت. 
مالی بانک های دیگر در گردش بود، سودهای افسانه ای به دست آورده بود. اما به درون 
گردابی که این سرمایه گذاری های مسکن ایجاد کرده بودند فرورفت. از آنجا که نجات 
یک به یک بانک ها برای دولت آمریکا ممکن نیست و تمام نظام مالی »مسموم« اسَت، 
وزیر خزانه داری آمریکا و رئیس بانک مرکزی آمریکا، طرحی از آستین بیرون آوردند. 
تزریق  آمریکا  مالی  نظام  به درون  میلیارد دالر  باید 700  آمریکا  این طرح دولت  طبق 
کند. یعنی 700 میلیارد دالر خرج خرید »دارایی های بد« )سهام های از ارزش افتاده  
شرکت های مالی( کند. این بزرگ ترین یارانه  دولتی در تاریخ بود. اگر دهقان هندی 
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نتواند دیون بانکی خود را باز پرداخت کند خودکشی می کند و بعد از اینکه خودکشی 
تا  می کنند  سنگ بری ها  و  پالنتاژها  در  بردگی  به  وادار  را  بچه اش  و  زن  بانک ها  کرد، 
دیون دهقان را بپردازند. اگر کارگر یا کارمند یا بیکار آمریکایی نتواند اقساط خانه اش 
را بپردازد، جایش در کنار خیابان در کنار بقیه بی خانمان هاست. اگر دولت هند برای 
نجات دهقانان هندی، به آن ها کود و بذر با قیمت های سوبسیدی بدهد یا دولت آمریکا 
برای ممانعت از بی خانمان شدن آمریکایی هایی که قادر به پرداخت اقساط خانه هایشان 
عملکرد  تحریف  باعث  و  است  »سوسیالیسم«  این  می گویند  کند،  دخالت  نیستند 
»بازار« می شود. اما 700 میلیارد دالر چیست؟ بزرگ ترین یارانه  دولتی در تاریخ است. 
بانک مرکزی  رئیس  داده اند.  آن  به  اسم دیگری  بپوشانند  را  آن  ماهیت  اینکه  برای  اما 
آمریکا اسم آن را گذاشته است: »خرید سهام ها به قیمت زمان بلوغ«! همه می پرسند، 
دیگر این واژه  جدید چیست؟ توماس الیر، اقتصاددان و مدیر سابق شرکت وام مسکن 
»فنی می« جواب می دهد: » البته همه می دانند، »خرید به قیمت زمان بلوغ« یعنی 
جیمز  سپتامبر-   25 تریبون  هرالد  در  شده  )نقل   » بازار.  باالی  قیمت  به  آن  خرید 

سافت- مقاله : بعید است که طرح بزرگ ضد ورشکستگی موفق شود( 

چرا بانک های سرمایه گذاری ورشکست شدند؟

این بانک های سرمایه گذاری، با بانک هایی که مردم سپرده ها و پس اندازهای خود را 
در آن می گذارند، تفاوت های بزرگ دارند. این ها در واقع گروه های مالی عظیم هستند 
را به  از دارایی ها  با مکانیسم وام دادن و وام گرفتن مستمر و سریع، تمرکز بزرگی  که 
مختلف  عرصه های  در  و  کرده  جمع  یکجا  در  مالی  ذخایر  و  مالی  اعتبارات  صورت 
اقتصادی، در اقصی نقاط جهان، به حرکت در می آورند و از آن ها سود می مکند و خارج 
می شوند. میان این نهادهای مالی، روزانه میلیاردها دالر وام و اعتبار رد و بدل می شود. 
تولیدی  با عرصه   زیادی  فاصله   آن ها،  مالی  فعالیت های  و  مالی  نهادهای  این  هر چند 
دارند، اما سرنوشت تولید وابسته به عملکرد انگلی مالی آنان است. این نهادهای مالی 
اقتصاد جهان را کنترل می کنند. اما عملکرد و تصمیم گیری آن ها، وابسته به رقابت میان 
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بلوک های مالی عظیم در جهان بر سر کسب حداکثر سود است. این ها فقط یک منطق را 
دنبال می کنند: کسب حداکثر سود در کمترین زمان. هر چه بیشتر خطر کنند، سودهای 

باالتر به دست می آوردند. خطر کردن یعنی افزایش خطر ورشکستگی. 
بحران  این  که  است  آن  می خورد  گوش  به  مرتبًا  آنچه  بحران،  این  دالیل  مورد  در 
بزرگ در نظام مالی سرمایه داری جهانی را »بحران بازار وام های مسکن در آمریکا« به 
وجود آورده است. اما بحران بازار وام مسکن، »دلیل« این بحران نیست. بلکه چکاننده 
بحران مالی اخیر بود. دلیل این بحران یا ریشه هایش به طور عام در خود سرمایه داری 
امپریالیستی )یعنی سرمایه داری جهانی شده که سرمایه مالی در آن سلطه دارد( است و 
به طور خاص، مربوط به افزایش خصلت انگلی نظام مالی اقتصاد جهانی است. کلیت 

یا عامیت کارکرد یک سیستم همیشه در میدان های خاص بروز پیدا می کند. 
توهم  به  بزرگی  ضربه   جهانی،  سرمایه داری  نظام  مالی  بازارهای  در   2008 بحران 
»بازار آزاد« وارد کرد. عده ای از »اقتصاددانان« )در واقع اقتصاد-نادانان( »بازار آزاد« 
را عین رهایی بشریت تلقی می کردند. و بی شرمی را تا بدان جا رسانده بودند که حتا 
می خواندند؟  سوسیالیستی«  »اقتصاد  و  »کمونیسم«  را  نان  بابت  دولتی  یارانه های 
و  با غلظت  به دهان می آوردند،  آزاد« کف  »بازار  برای  هنگام مدیحه سرایی  که  این ها 
حرص ارتجاعی علیه مارکسیسم سخنوری می کردند و با دروغ پردازی های بیمارگونه 
روزانه   آفرینی  جنایت  بر  را  مردم  چشم  تا  می گفتند  سخن  سوسیالیسم«  »شکست  از 
دچار  محبوبشان،  استریت  وال  با  همراه   2008 بحران  با  ببندند،  سرمایه داری  سیستم 
تشنج های عصبی شدند. البته نه به خاطر سقوط بهای دستخوش هایی که بابت مداحی 
و مشاطه  چهره  خون آشام سرمایه داری می گرفتند. بلکه به خاطر آنکه چسب مشروعیت 
سیستم محبوبشان در حال آب شدن بود. آن هم نه فقط در »جهان سوم« فقیر و فالکت 
زده بلکه در قلب امپراتوری سرمایه داری. مردمی که با افسانه  »بازار آزاد« تخدیر شده 
بودند، چشم هایشان را باز کردند. این »بازار« قرار بود حق را به حق دار برساند. این 
از غوره مویز بسازد اگر ندارها دندان صبر بر جگر می فشردند. این  »بازار« قرار بود، 
»بازار« قرار بود، در ازای انباشت ثروت باالیی ها، نان و آب و خانه ای هم برای پایینی ها 
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تولید کند. این »بازار« قرار بود خودش، خودش را »تصحیح« کند. این »بازار« قرار 
بود ضد فساد و رشوه باشد. این »بازار« قرار بود... اما این بازار، هم در اوج موفقیت و 
هم در سقوط خود، باعث گسترش فقر و بی خانمانی در سراسر جهان شده بود. این 
بازار کاری کرده است که در قرن 21 هر روز 30 هزار نفر فقط به دلیل عدم دسترسی به 
آب آشامیدنی و توالت می میرند. این بازار، یک ششم مردم جهان را محکوم به زندگی 
در حلبی آبادهای بی آب و برق و توالت کرده است. و این بازار، حتا خودش را به خاطر 

خودش نتوانست »تصحیح« کند. 
اعمال  رسید:  دیگر  کاپیتالیستی  مکتب  داری  میدان  به  نوبت  بحران،  این  از  بعد 
»نهادهای  بر  ها«،  »کورپوراسیون  بر  »بازار«،  بر  دولتی  کنترل  های  مکانیزم  برخی 
مالی«! اینان هم دست کمی از مشاطه گران »بازار آزاد« و »نئولیبرالیسم« ندارند و صرفًا 
عکس برگردان همان ها هستند و حاضر نیستند قبول کنند که بزرگ ترین مانع مقابل 

سرمایه خوِد سرمایه است. 
دو راه بیشتر در مقابل بشریت نیست. سرنگون کردن سرمایه یا تن دادن به کارکرد 
هر چه سریع تر و بی رحم تر چرخ گوشت سرمایه داری. سرمایه داری سیستم اقتصادی- 
اجتماعی است که هر آنچه را انسان برای بقا، زندگی، سالمت، بهداشت، خالقیت، 
شادی، دانش اندوزی،... نیاز دارد، تبدیل به کاال و بدتر از آن تبدیل به کاالی شرط بندی 
می کند. این سیستمی است که تولیدات چند میلیارد انسان را در ید اختیار چند صد 
غول مالی قرار می دهد و مایه  شرط بندی چند صد دالل سهام می کند. این یک سیستم 
اقتصادی و سیاسی عقب مانده و متعلق به گذشته است. واقعًا دیری است که از زمان 

سرنگون کردن این سیستم عقب مانده و خوفناک گذشته است. 

نتیجه گیری:

بحران مالی بی سابقه  اخیر دو حقیقت را به طور برجسته و غیرقابل انکار نشان داد. 
1- سرایت سریع ورشکستگی مالی چند بانک سرمایه گذاری بزرگ در آمریکا به همه  
و  هم تنیده   در  سیستم  یک  انحصاری،  سرمایه داری  یا  امپریالیسم  که،  داد  نشان  قاره ها 
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درک  بدون  است.  بافته  یکدیگر  به  را  جهان  اقتصادهای  همه   که  است  جهانی  فراگیر 
 2008 سال  مالی  بحران  نمی توان  امپریالیستی  سرمایه داری  مرحله   سیاسی  اقتصاد 
یکسو،  از  که  است  سرمایه داری  از  مرحله  آن  امپریالیسم  کرد.  درک  را  آن  معانی  و 
تولید در مقیاس جهانی اجتماعی شده است و از سوی دیگر، توسط تعداد قلیلی از 
سرمایه های انحصاری مالی _ صنعتی کنترل می شود. اگر بخواهیم این حقیقت را به 
زبان اقتصاد سیاسی مارکسیستی بیان کنیم این طور می شود: تولید، اجتماعی تر از هر 
انسان های  از هر زمان شده است. سیستم سرمایه داری،  زمان و کنترل آن خصوصی تر 
اقصی نقاط جهان را در یک شبکه  عظیم تقسیم کار و مبادله  کار درگیر کرده است. هر 
یک از ما، از صبح تا شام بدون آنکه خود بدانیم، درگیر مبادله  کار با چای کار هندی، 
کارگر  آمریکایی،  هنرمند  بنگالدشی،  نساج  افغانستانی،  سنگ تراش  برزیلی،  دهقان 
نفت ایرانی وغیره هستیم. این است معنای اجتماعی شدن تولید در مقیاس جهانی. 
ما، به کار یکدیگر زنده ایم. باوجود الیه های مختلف، سیستم سرمایه داری یک سیستم 
طبقه  یک  جهان  پرولتاریای  طبقه  بسیار،  گوناگونی های  باوجود  است.  جهانی  واحد 
است؛ دهقانانمان دیگر تولیدکنندگان منفرد بی ارتباط با هم نیستند. ما بیش از آنکه 
اوج  به  انسان  نوع  اجتماعی  زندگی  هستیم.  مردم  یک  باشیم،  گوناگون«  »خلق های 
خود رسیده و کران تا کران جهان را در نوردیده است. اما... این تولید اجتماعی عظیم 
توسط عده  قلیلی از گروه های سرمایه داری که به آن ها انحصارات مالی- صنعتی گفته 

می شود، کنترل می شود. امپریالیسم یعنی این مرحله از سرمایه داری. 
لنین، این مرحله از سرمایه داری را در اثر بسیار مهم خود به نام »امپریالیسم، به مثابه 
باالترین مرحله  سرمایه داری« تحلیل کرد و گفت: »سرمایه داری در مرحله  امپریالیستی 
خود به جامع ترین وضع به تولید جنبه  اجتماعی می دهد و سرمایه داران را علیرغم اراده 
و شعورشان به نوعی سیستم اجتماعی نوین می کشد.... اینکه سرمایه  انحصاری تا چه 
اندازه بر حدت تمام تضادهای سرمایه داری افزوده است مطلبی است بر همه روشن... 

این حدت تضادها پرقدرت ترین نیروی محرک این دوران انتقال تاریخی است... « 
 2- این بحران، یک بار دیگر روشن کرد که سیستم کمونیستی، یک آفریده  »ذهنی« 
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خود،  حرکت  جریان  در  سرمایه داری  سیستم  برعکس،  نیست.  ندارد،  مادی  پایه   که 
سیستم  خود  است.  آورده  وجود  به  را  کمونیستی  سیستم  )عینِی(  مادی  پایه های 
را  خصوصی  مالکیت  جهانی،  مقیاس  در  تولید  کردن  اجتماعی  با  سرمایه داری، 
این  استمرار  که  است  واضح  کاماًل  است.  کرده  همیشه  از  عقب مانده تر  و  ارتجاعی تر 
سیستم اجتماعی، به نابودی جامعه  بشری منجر می شود. راه حل هایی که این سیستم 
برای درمان بحران هایش ارائه می دهد، تناقضاتش را حادتر از پیش می کند. عملکردهای 
مخرب این سیستم را مهار گسیخته تر و غیرقابل کنترل از پیش می کند. این یک سیستم 
اجتماعی عقب مانده است که تداومش موجب رنج و نابودی انسان هاست. بحران هایی 
سرمایه داری  سیستم  جنبه   دو  میان  قهرآمیز  برخورد  واقع  در  اخیر،  بحران  مانند 
تضاد،  این  که  بفهمد  هر کس می تواند  مالکیت خصوصی.  و  اجتماعی  تولید  است: 
»غیرمنطقی« و منسوخ است و نمی تواند معجزه بیافریند. اما بورژوازی با فضاسازی 
ایدئولوژیک و سرکوب کمونیست ها مانع از رسیدن این حقیقت ساده به اکثریت مردم 
جهان می شود. مارکس، در اثر خود کاپیتال ثابت کرد که شیوه  تولید سرمایه داری که 
مبتنی بر استثمار کار مزدی و رقابت میان سرمایه های مختلف است، طی حرکت خود، 
پایه های یک نظم اجتماعی عالی تر را به وجود می آورد که کمونیسم است. این تنها راه 
اما فرآیند عملی  باید در مقیاس جهانی عملی شود.  حل است، و راه حلی است که 

شدن آن مستلزم انجام انقالب های سوسیالیستی است. مارکس گفت: 
این  یا مبارزه  میان  امتیاز ویژه ای به خاطر کشف وجود طبقات جامعه  مدرن  »هیچ 
طبقات، به من تعلق نمی گیرد.... آنچه من انجام دادم و تازگی داشت، نشان دادن این 
نکات بود: 1- ظهور طبقات، مربوط است به مرحله تاریخی خاصی در تکامل تولید. 
این دیکتاتوری  انجامد. 3-  پرولتاریا می  دیکتاتوری  به  2- مبارزه  طبقاتی ضرورتًا 
خود تنها مرحله  گذاری به امحاء کلیه طبقات و به یک جامعه  بی طبقه است. « )مارکس 

به ژوزف ویدمیر- 5 مارس 1852(
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ضمیمه سوم: 

سوسیالیسم تنها راه چیره شدن بر این هـرج و مـرج مخرب است

متن زير ترجمه  گزيده ای از نوشته  ريموند لوتا در نشريه  کارگر انقالبي )شماره 24 
سپتامبر 2000( است.  

فقط  است.  سرمایه داری  ذات  در  اجتماعي  تولید  در  مرج(  و  )هرج  آنارشي 
واقعي  البته، منظورمان سوسیالیسم  آنارشي چیره شود -  این  بر  سوسیالیسم می تواند 

است و نه از آن نوع که در شوروي غالب بود یا امروز در چین حاکم است. 
منظور از آنارشي این است که توسعه  اقتصادي طبق یک برنامه و نقشه  از پیش معلوم 
و اهداف اجتماعي از پیش تعیین شده، انجام نمی گیرد. در سرمایه داری؛ جامعه، قبل از 
آغاز مدارهاي تولید اقتصادي، نمی تواند نیازها را محاسبه کند و بهترین راه تحقق آن ها 
اقتصاد، چه نوع  از قبل نمی داند براي کارکرد سالم و مناسب  را ترسیم کند. جامعه؛ 
تکنولوژي و ماشین آالتي مورد نیاز است. تحقق عاجل ترین نیازها مانند نان و مسکن 
و  اول  سود،  تولید  نیست.  سرمایه داری  تولید  محاسبات  جزء  آموزش،  و  بهداشت  و 
آخر تولید سرمایه داری است. تولید نیازهاي جامعه، در حاشیه و به عنوان نتیجه  جانبي 

تولید سود، انجام می گیرد. 
با  و  کند  محاسبه  را  اجتماعي  نیازهاي  قبل،  از  نمی تواند  سرمایه داری  اصواًل 
برنامه ریزی تولید را پیش برد. چون، فرآیندهاي کار، که فعالیت هاي تولیدي را به ثمر 
می رسانند، تحت مالکیت خصوصی اند. فعالیت تولیدي، توسط سرمایه هاي مختلف 
و جدا از یکدیگر انجام می گیرد. هر یک از آن ها به طور جداگانه تصمیم گیری می کنند. 
هیچ حلقه  ارتباطي میان آن ها نیست. بنابراین، تولید به مثابه یک کل اجتماعي مدیریت 
نمی شود. سود تعیین می کند که چه چیزي تولید شود. به این دلیل است که برج های 

لوکس سر به آسمان می کشند اما شهرک ها، بی رونق و بی آب می مانند. 
در نظام سرمایه داری فرآورده هاي مورد نیاز  جامعه، به صورت کاال تولید می شود. 
بلکه،  نمی شود.  تولید  تولیدکننده،  مستقیم  مصرف  براي  که  است  محصولي  کاال، 
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براي مبادله، براي فروش در بازار، تولید می شود. در اینجا، براي تولید کننده، فایده و 
مورد مصرف فرآورده مهم نیست. بلکه، ارزش مبادله  آن مهم است. ذکر جمله  معروف 
هنري فورد در اینجا مناسب است: کار فورد تولید اتومبیل نیست بلکه تولید پول است! 
تولید سرمایه داری مشتمل بر سرمایه هاي بسیار است. هر یک فرآیند تولید خود 
است.  اجتماعي  تولید،  این  هر چند  برنامه ریزی می کنند.  آن  براي  و  کرده  کنترل  را 
اما هیچ ارگان اجتماعي بر آن نظارت نداشته و این مجموعه را هماهنگ نمی کند.  هر 
بنگاه یا شرکت سرمایه گذاری، بازاریابي و پژوهش های خود را برنامه ریزی می کند. 
درجه   نیازمند  مدرن  سرمایه داری  یابد.  دست  خام  مواد  به  مستقیمًا  می کند  سعي  و 
گیرنده  تصمیم  واحد  هر  اما  است.  بنگاه  و  شرکت  سطح  در  یابي  سامان  از  باالئي 
هم  با  قراردادهایی  وارد  موقتًا  آن ها  جداست.  دیگر  تصمیم گیرنده   واحدهاي  از 
فرآیند  این  مرکزي،  کننده  هماهنگ  یا  اجتماعي  آتوریته  هیچ  کل،  در  اما  می شوند. 
اقتصادي را هماهنگ نمی کند. هیچ یک از این ها نمی دانند براي کي تولید می کنند 
کاالهاي  اینکه  از  بعد  را  این  است.  نیاز  مورد  و  ضروري  تولیداتشان  از  مقدار  چه  و 
اتومبیل سازی  کارخانه هاي  می فهمند.  کردند  عرضه  فروش  براي  بازار  در  را  خود 
بازارها  فتح  براي  سرمایه دارها  می شوند،  پا  بر  فوالد  کارخانه هاي  می شوند،  ساخته 
دست به رشد فّناوری های جدید می زنند. اما آیا اتومبیل ها فروش خواهند رفت؟ آیا 
کارخانه هاي فوالد با ظرفیت تمام به کار گرفته خواهند شد؟ آیا تکنولوژي تولید شده 
به طور سودآور به مرحله عمل در خواهد آمد؟ همه  این ها بعد از وقوع تولید و ارائه  

فرآورده ها در بازار مبادله، معلوم خواهد شد.  
البته،  می شود.  انجام  مرج  و  هرج  با  تولید  جامعه،  سطح  در  خالصه،  طور  به 
واحدهاي سرمایه مانند بانک ها، چندملیتی ها و غیره سعي می کنند برنامه ریزی قسمي 

انجام دهند. اما در نهایت هرج و مرج کلي تشدید می شود.  
تولید  جوانب  برخي  می کند  سعي  سرمایه داری  دولت  مدرن،  سرمایه داری  در 
اجتماعي را تنظیم کند تا منافع سرمایه  ملي در کل حفظ شود )در مقابل سرمایه هاي 
ملي دیگر(. اما این نیز بر اساس تولید کاالیی و در محیط رقابت جویی براي کسب 
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سود بیشتر انجام می شود. و قادر نیست بر هرج و مرج فائق آید. 
شود.  حل  باید  مرتبًا  که  است  نهفته  تضادي  سرمایه داری  کاالیی  تولید  ذات  در 
یکدیگر  از  مستقل  را  تولیدی شان  فعالیت هاي  خصوصي  تولیدکنندگان  سو،  یک  از 
کار  تقسیم  یک  از  بخشي  وابسته اند.  یکدیگر  به  آنان  دیگر،  سوي  از  می برند.  پیش 
و هر چیز  ابزار،  و  ماشین  تأمین مواد خام، سوخت،  براي  آنان  اجتماعي بزرگ ترند. 
همه شان  و  وابسته اند.  یکدیگر  به  است،  ضروري  تولیدشان  فرآیند  براي  که  دیگر 
مکانیسمي  چه  که  اینجاست  سؤال  برسد.  فروش  به  فرآورده هایشان  که  دارند  انتظار 
فعالیت  سرمایه داری،  جامعه   در  دیگر،  عبارت  به  یا  می کند.  حل  را  تضاد  این 
اقتصادي چگونه هماهنگ می شود؟ بخش های مختلف تولید چگونه با هم جفت و 
جور می شوند؟ فرآیندهاي کار را که به طور خصوصي سازمان یافته و اداره می شوند، 
مصرف  یا  تولید  اینکه  براي  مبادله.  بازار  می کند؟  تنظیم  و  متصل  هم  به  چیزي  چه 
انجام بگیرد، فرآورده هاي مورد نیاز باید از یک سرمایه دار به دیگري منتقل شود یا به 
مصرف کنندگان فروخته شود. این کار با مبادله انجام می گیرد. مبادله قوانین خود را 
دارد: کاالها به قیمتي که بازتاب زمان کار اجتماعا الزم براي تولید آن هاست، خرید و 
فروش می شود. )و خود نیروي کار نیز به مثابه کاال خرید و فروش می شود(. قانون 

قابل مبادله بودن، یکي از جوانب تنظیم  کننده  بازار است. 
تقسیم  را در یک شبکه   کار  فرآیندهاي خصوصي  نیز می کند:  کار دیگر  بازار، یک 
سودهاست:  و  قیمت ها  عالئم  کار،  این  انجام  نماي  قطب  می بافد.  اجتماعي  کار 
سرمایه در جواب به حرکت قیمت ها و سودها، از بخش های کم سود بیرون می آید و 
به سوي بخش هایی که باالترین سود را می دهد حرکت می کند. سرمایه ها، در جواب 
به ضرورت »گسترش بیاب یا بمیر« باید سود خود را افزایش دهند و سهم بزرگ تری 
از بازار را نصیب خود کنند. براي همین، کارایی خود را باال می برند؛ هزینه ها را پائین 
بازار،  کنند.  بدر  میدان  از  را  آنان  و  فروخته  رقبا  از  ارزان تر  می کنند  سعي  و  می آورند. 
سرمایه ها را منضبط می کند: اگر سرمایه گذاری سود مطلوبي به بار نیاورد، یا کاالیی با 
قیمت مناسب فروش نرود، سرمایه مجبور است کارایی خود را باال برد یا اینکه خط 
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تولید خود را عوض کند. به این ترتیب بازار، تنظیم می کند؛ تجدید سازمان سرمایه را 
دیکته می کند. مثاًل، کارخانه هایی که داراي کارایی پائین هستند باید درشان را ببندند 
یا توسط شرکت های دیگر بلعیده شوند یا اینکه کارگران را بیرون کرده و تجدید ابزار 
کرده و کارایی خود را باال برند.   حرکت قیمت ها و سودها، بولتن خبري و اطالعاتي 
سرمایه دارهاست که بر پایه آن تصمیم گیری می کنند و می فهمند که آیا فرآیند کاري که 
تحت کنترل آن هاست مورد نیاز هست و آیا متناسب با استانداردهاي رقابت در بازار 
هست یا خیر. در سرمایه داری، تقسیم کار اجتماعي به این صورت انجام می گیرد، و از 

این طریق عوض می شود. 
اما این مکانیسم تنظیم، کورکورانه بوده و با هرج و مرج همراه است. در این فرآیند 
آزمون و خطاست که  افراط و تفریط ها، پس از وقوع، امکان تصحیح می یابند. در زمان 
رونق، سرمایه گذاری رشد می یابد. فن آوری های جدید، فن آوری های قدیمي را در حالی 
که هنوز عمر مفیدشان به سر نیامده، دفن می کنند. در دوره های رکود، سرمایه گذاری 
کم انجام می شود و شمار عظیمي محکوم به بیکاري می شوند. و نیازهاي عاجل مردم 
بی جواب می ماند. فرآیند تنظیم بازار، بسیار مخرب، نابود کننده و اتالف کننده است 
و رنج های عظیمي براي اکثریت مردم دنیا در بر دارد. تنظیم بازار، توسط جنگ رقابت 
جویانه میان سرمایه هاي مختلف که مجبورند گسترش بیابند یا خطر شکست و نابودي 
را به جان بخرند، انجام می شود. یک نبرد رقابت جویانه است که هرچند وقت یکبار به 
صورت یک بحران اقتصادي منفجر می شود. این نظام تولیدي پر هرج و مرج بر دنیا 
مسلط است. فشار ذاتي »گسترش یاب یا بمیر« منتهي به رقابت اقتصادي بین المللی 
می شود. کسب سود، به عنوان انگیزه اصلي آن، منجر به استثمار وحشیانه  مردم جهان 
سوم و ستمگري بی رحمانه علیه آنان می شود. سیاست هاي امپریالیستي کنترل و سلطه 

و اقتصاد جهان گستر آن منبع جنگ های خانمان سوز می شود. 
در سوسیالیسم، تصمیم گیری های جدا و خصوصي، بر تولید اجتماعي و زندگي 
به طور  کار  نیروي  می شود.  دگرگون  به کلی  وضع  این  نمی کند.  حکومت  اجتماعي 
می یابد.  تخصیص  است  جامعه  نیازهاي  بر  منطبق  که  برنامه ای  طبق  و  اجتماعي 
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طبق  تولیدي  نیروهاي  می شود.  توزیع  نقشه،  آن  طبق  تولید  ابزار  و  کار  محصوالت 
خصلت و ماهیت اجتماعی شان اداره می شوند: توسط جامعه و نه به طور خصوصي. در 
سوسیالیسم، توسعه  اجتماعي و اقتصادي، حاصل کنترل جمعي و آگاهانه  انسان هایی 
اساس،  این  بر  گردآمده اند.  هم  با  تولیدي  تعاون  به  داوطلبانه  و  آزادانه  که  است 

سوسیالیسم آنارشي سرمایه داری را محو می کند. 




