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مقاله اول
چه اتفاقي دارد مي افتد

و اين چه معنايي میتواند داشته باشد؟

برگرفته از نشريه «انقالب» ارگان مرکزي
حزب کمونيست انقالبي آمريکا شماره  20 -136ژوئيه 2008

فصل اول    5        /

مقاله زير سنتز بسيار فشرده و در حال تکامل است که برخي از روندهاي مهم در
اقتصاد جهان و روابط ميان امپریالیستها  -و برخي از تبارزات آن را در ساختار،
کارکرد ،و وضعيت امپرياليسم آمريکا  -تجزيه و تحليل میکند .برخي آمارهاي
روشنگر و مقایسهای نيز در خالل آن بافته شده است.
اين يک مقاله پژوهشي در مورد تغييرات در انباشت جهاني سرمايه ،تناسب قدرت
جديد در حال ظهور در ميان امپریالیستها و قدرتهای منطقهای ،و نيروي فشارها
و تنشهای رقابتي است .مقالهای است درباره رقابتهای ميان قدرتهای بزرگ؛
در نظام جهاني که متکي بر استثمار است .با استفاده از تشبيهي در مورد حرکتهای
پيچيدة الیههای بيروني و پوستة زمين میتوان گفت؛ که اين مقاله بحثي است در مورد
جابجايي تخته سنگهای تکتونيک در اقتصاد جهان :در مورد برخي از حرکتهای
درازمدت آن و برخي از انفجارهاي غیرمترقبهاش.
اين تحليل ادامة مقالة «ذوب مالي و ديوانگي امپرياليسم» (نوشته ريموند لوتا-
نشريه «انقالب» شماره  20 -127آوريل  )2008است و به کاربست نظرية باب آواکيان
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است که اين دوران را «دوران گذار مملو از تالطمات عظيم» خوانده است .البته تمرکز
اين مقاله بر اقتصاد جهاني است.
 )1مقدمه:
نظام جهاني ساکن نيست

ایاالتمتحده نيروي مسلط و کماکان برتر دنيا باقي مانده است؛ اما با فشارهاي اوج
يافته اقتصادي و ضرورت استراتژيک فزاينده مواجه است .تغيير و تحوالت عمده اي در
نظام جهاني امپرياليستي در حال وقوع است .اهميت مرکزي با چرخشهایی است که
در توزيع قدرت اقتصادي جهاني صورت گرفته و ظهور گروهبندیهای جنيني قدرت
جغرافيايي اقتصادي و جغرافيايي سياسي .منظور از اين گروهبندیها ،بلوکهای
بالقوهای متشکل از کشورهاست که قابليت فزایندهای در به چالش کشيدن سلطه
جهاني ایاالتمتحده دارند .در اين معادله ،چين يک عنصر به شدت ديناميک (پويا)
است.
اين پديده ها در عمل متقابل با ساير تضادها و درگیریهای دنيا قرار دارد؛ به ويژه
تهاجم نظامي امپرياليسم آمريکا بعد از يازده سپتامبر ،جنگهای آمريکا در عراق و
افغانستان ،مشکالتي که تجربه کرده است ،و تهديدهاي نظامي عليه ايران.
اهميت چالشهای جديد رقابت جويانه اي که در مقابل امپرياليسم آمريکا مطرح
است از نظر دور خواهد ماند؛ اگر آنها را با اينکه چقدر در عرصههای نظامي و اقتصادي
و نهادي «نقطه مقابل هژموني» آمريکا میباشند؛ اندازه بگيريم .در حال حاضر ،اين
چالشها به اين شکل تجسم نمییابند .هر چند عناصري از آن را میتوان ديد؛ اما اینها
در يک قدرت واحد متمرکز نيستند.
در گرهگاه کنوني ،هيچ يک از حريفان بالقوة امپرياليسم آمريکا در پي رويارويي
مستقيم نظامي با آمريکا ،يا مقابله بسيار جدي با آن نيست .اما موجوديت اين چالشها
(و اين حريفان) به معناي اين است که امپرياليسم آمريکا مجبور است بيش از پيش
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مواظب پشت سرش باشد.
امپرياليسم آمريکا به دنبال آن است که سرکردگي (هژموني) خود را در شرايطي
حفظ کند که توان اقتصادیاش در حال تحليل رفتن و فرسايش است و بناي مالي
جهاني که بر مبناي نقش ممتاز دالر بر پا شده بود گرفتار شکنندگي و بیثباتی فزاينده
است .مهم اين است که همه اینها در يک دوره عدم ثبات پرتحرک در نظام جهاني
جريان دارد .در اين دوره ،با بازتر شدن شکافها در سرکردگي جهاني ایاالتمتحده،
قطبهای جديد قدرت در حال ظهورند.
فروپاشي بلوک سوسيال امپرياليستي شوروي در  1989 - 91معرف مهمترین تغيير
در مناسبات درون امپرياليستي از زمان خاتمه جنگ جهاني دوم بود .به وجود آمدن يک
چارچوب جديد و ادغا م شدهتر جغرافيايي سياسي براي انباشت سرمايه ،کمک کرد تا
موج عظيم «جهانیسازی» شتاب يابد .اين امر توسط فناوریهای نوين تسهيل شد و
تحت پروژه نئوليبراليسمي که آمريکا رهبریاش را به عهده داشت قوام پيدا کرد .منظور
از نئوليبراليسم ،خصوصي کردن داراییهای حکومتي ،گشايش بازارها به روي سرمايه
خارجي ،شل کردن مقررات حاکم بر کسب و کار ،کاهش هزینههای اجتماعي و محدود
کردن سیاستهای حمايت از کارگران است.
جهش در زمينه صنعتي کردن کشاورزي جهاني و ادغام ماوراي ملي توليد و حمل و
نقل مواد خوراکي ،فرايند نابودي نظامهای سنتي کشاورزي در مناطق روستايي جهان
سوم را سرعت بخشيده است .اين امر ،فرايندي از رشد بیسابقه جمعيت شهري در
طول تاريخ را به دنبال داشته که مرکزش جهان سوم است :منظور حرکت اهالي از مناطق
کشاورزي به شهرها ،و رشد سريع شهرهاي قديم و جديد است .براي نخستين بار در
تاريخ بشر ،بيش از نيمي از جمعيت دنيا در شهرها زندگي میکنند .در اين ميان،
يک ميليارد نفر ساکن زاغههایی موقتي هستند که در درون و گرداگرد شهرهاي جهان
سوم وجود دارد .اين همان چيزي است که «مايک ديويس» نامش را به درستي «سياره
1
زاغهها» نهاده است.
1- Mike Davis, Planet of Slums (London: Verso, 2006).
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به عالوه ،از درون حل تضادها به آن شکل خاص که در فروپاشي شوروي فشرده
شد (و البته همراه با عواملي ديگر) يک بنيادگرايي ارتجاعي و فرامليتي اسالمي
سربلند کرد که کسي انتظارش را نداشت .اين جريان کماکان يک نيروي واقعي مادي
و ايدئولوژيک در دنيا است.
بيشتر اين فرايندها در مقاله «یادداشتهایی در زمينه اقتصاد سياسي» (منتشره در
سال  )2000و «اوضاع نوين و چالشهای عظيم» (منتشره در سال  )2002مورد تجزيه و
1
تحليل قرار گرفته است.
اينک همين تحوالت در تداخل متقابل با عوامل زير قرار دارند و از آنها تأثير
میگیرند:
• خيز اقتصادي سريع چين و نمايش قدرت آن در شرق آسيا ،آسياي مرکزي و
ساير مناطق استراتژيک جهان سوم.
• تحکيم اتحاديه اروپا (اي يو) و گسترده شدن مرزهايش در اروپاي مرکزي و
شرقي و ايجاد يک منطقة پولي منسجم حول «يورو» .هر دوي اینها ،براي برتري
«آمريکا دالر» يک چالش محسوب میشوند و چارچوبة يک بديل حکومتي (هر چند
جنيني) را در مقابل نظم جهاني آمريکا ارائه میدهند.
• عروج امپرياليسم روس که بر مواد خام متکي است و با گذشت زمان اعتماد
به نفسش بيشتر شده است .روسيه ،دستش را تا اروپاي غربي دراز میکند و بر آن
فشار میگذارد؛ با حرکتهای آمريکا مقابله میکند؛ با چين در پهنه «ارو-آسيا»
وارد همکاریهای استراتژيک گوناگون میشود؛ به کشورهايي نظير ايران و ونزوئال
فنآوری باال و تسليحات پيشرفته میدهد.
• ظهور مراکز انباشت منطقهای جديد در جهان سوم .اين امر عمدت ًا برخاسته
و مبتني بر گسترش و تعميق روابط توليدي سرمایهداری است که تحت هدايت
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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امپریالیستها انجام گرفته است؛ و تقسیمکارهای جديدي که از يک «سرمایهداری
شبکهای» ادغامشدهتر نشئت گرفته و شامل تمرکززدايي تجهيزات توليدي به لحاظ
جغرافيايي ،و شکلهای مختلف مقاطعهکاری و برون منبعي شدن ()outsourcing
است .يک نتيجه مهم اين بوده که برخي رژیمهای کمپرادور وابسته و تابع ،اينک ميدان
مانور بيشتري در اختيار دارند .اين به ويژه در ارتباط است با افزايش قیمتهای انرژي
و کاال و گروهبندیهای جديد قدرت جغرافيايي اقتصادي (نظير روسيه چين).
• تداوم تالشهای امپرياليسم آمريکا براي تضمين سلطة بالمنازع جهانیاش براي
دهههای آتي ،بر شالودهای از نظامي گري و مالي کردن فزاينده داخل ایاالتمتحده .اين
امر باعث رشد انفجاري بخش مالي نسبت به بخش توليدي و اقتصاد بهطور کلي شده
است .همچنين موجب گسترش گمانهزنی و ابزارهاي مالي انباشت ثروت که بیثبات
کننده میباشند ،شده است.
اين پديده ها با دو تحول کام ًال مرتبط به هم ،در تداخل متقابل قرار دارند و از
آنها تأثير میگیرند .يکم ،ما با رقابت شدت يابنده جهاني بر سر منابع روبرو هستیم.
نياز فزاينده قدرتهای صنعتي عمده به انرژي ،و رقابت براي کسب کنترل منابعي
که عرضه آن در حال محدود شدن است (خواه نظريه «نفت در نقطه اوج مصرف»
به لحاظ علمي درست باشد يا خير) قوة محرک اين روند است .دوم ،فشار جهاني
بر محیطزیست در حال رسيدن به نقطه عطفي است که بعد از آن جامعة بشري شايد
ديگر نتواند جلوي لطمات درازمدتي که نصيب آب و هوا و اکوسیستمها میشود را
بگيرد ،و تأثيرات کوتاه مدت اين وضع نيز بيش از پيش وخيم شده است .فشارهاي
زيست محيطي دارد بر توليد و قيمت مواد خوراکي ،بر جابجاییهای جمعيتي در
پاسخ به بالياي طبيعي ،و بر ثبات اجتماعي تأثير میگذارد .مث ًال در کشوري مانند
سومالي که از تأثيرات به همآمیخته قحطي و برداشت کم محصول ،تجاوز اتيوپي تحت
حمايت آمريکا ،و از فروپاشي نهادها و آشوب شهرها که به بحران در تأمينات و خدمات
بشردوستانه انجاميده ،رنج برده است.
تغييرات جغرافيايي اقتصادي و جغرافيايي سياسي در سطوح متفاوت زيادي در
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حال وقوع است؛ و عوامل تاريخي خاصي در کار است .اما اینها گرايشها و وقايع
اتفاقي نيستند .در عمیقترین اليه ،آنچه شالوده تغييرات را تشکيل میدهد خصلت
و منطق نظام سرمایهداری است :اجبار به گسترش و به حداکثر رساندن سود براي به
دست آوردن موقعيت برتر در رقابت ،رشد کور و پر هرج و مرج ،و افقهای کوتاه
مدت سرمایهداری .تنش ذاتي نظامي که در آن ،توليد به شدت اجتماعي شده و به
شکل جهاني به هم پيوند خورده و در برگيرنده تالشهای متصل و دستهجمعی هزاران
و میلیونها کارگر مزدي است .و اين در حالي است که ابزار توليد ثروت (همان ثروتي
که به شکل جمعي توليد شده است) و حتي دانش به شکل خصوصي کنترل میشود
و توسط يک طبقه قليل العده سرمایهدار به کار گرفته میشود.
 )2برخي نکات بسيار مهم
درباره جغرافياي اقتصادي اقتصاد جهاني

در خاتمه جنگ جهاني دوم ،ایاالتمتحده به طور تخميني  50درصد توليد
ناخالص ملي دنيا ،و حتي درصد بزرگتری از توانايي صنعتي دنيا را در اختيار داشت.
اين امر بازتاب نتيجه تاريخي مشخص آن جنگ بود :ظهور برتري امپرياليسم آمريکا و
نابودي بخش اعظم توانايي توليدي در مراکز امپراتوري ـصنعتي اروپاي غربي و ژاپن.
با رسيدن سال  ،1960سهم آمريکا از توليد ناخالص ملي در دنيا به  30درصد کاهش
يافته بود و امروز به حدود  21درصد رسيده است .سقوط نسبي اقتصادي امپرياليسم
آمريکا به چند دهه قبل برمیگردد .مقطع  1968 - 1971به نوعي يک نقطه عطف
محسوب میشود .آن دوره تاريخي با چالش گري اروپا و کنار گذاشته شدن معيار طال
 دالر رقم خورد .ظهور ژاپن به مثابه يک رقيب صنعتي مالي و يک صادر کننده عمدةسرمايه در دهه  1980به نوعي يک نقطه عطف ديگر را مشخص کرد.
اما امروز شاهد زمين لرزه اي هستيم که از نظر قدرت و ناگهاني بودن ،متفاوت
از تکانهای قبلي است :سربلند کردن چين در اقتصاد جهاني امپرياليستي .در سال
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( ،1976متعاقب مرگ مائو تسه دون و دستگيري به اصطالح «گروه چهار نفر»)
سوسياليسم در چين سرنگون و سرمایهداری در آن کشور احياء شد.
عبارت «سربلند کردن چين» هم يک توصيف است و هم تجزيه و تحليلي را در بر
دارد .چين يک قدرت امپرياليستي نيست اما يک قدرت جهاني در حال رشد و رقابت
جوي اقتصادي و جغرافيايي سياسي در نظام جهاني امپرياليستي محسوب میشود.
حجم مطلق اقتصاد سريع ًا در حال رشد چين ،جايگاه مرکزي اين کشور در فرايند
انباشت جهاني (چين هم مقصد سرمايه امپرياليستي است و هممحور توليد صنعتي
دنيا) ،درآمدهاي صادراتي عظيمي که کمک کرده تا بانک مرکزي چين به بزرگترین
دارنده خارجي ذخاير دالر در دنيا تبديل شود ،تأثير منطقهای اين کشور بر شرق آسيا
و دامنه حضور جهانیاش (مث ًال در آفريقا و آمريکاي جنوبي) ،و باالخره تواناییهای
نظامي سريع ًا در حال گسترش چين ،همه و همه تأثيرات عميقي بر مناسبات اقتصادي
و جغرافيايي سياسي دنيا میگذارد .و به داليلي که نيازمند بررسي بيشتر است ،به نظر
میآید رهبري چالش گري شرق آسيا در برابر سلطه آمريکا بر آن منطقه ،از دست ژاپن
خارج شده و به دست چين رسيده است.
الف) جغرافياي اقتصادي جديد کره ارض

نمودار اول يک جنبه مهم از جغرافياي اقتصادي جديد دنيا را میسنجد :سهم
کشورهاي مختلف از توليد ناخالص ملي در سطح دنيا .توليد ناخالص ملي ميزان
محصوالت کااليي و خدمات در يک کشور معين را طي يک دوره زماني معين (معمو ًال
طي يک سال) به صورت پولي اندازهگیری میکند .از ديدگاه مارکسيستي ،شاخص
توليد ناخالص ملي ،گمراه کننده و ناقص است .زيرا واقعيت استثمار و موضوعات
مربوط به برابري و نابرابري ،هزینههای زيست محيطي توليد و امثالهم را میپوشاند.
اما اين شاخص براي گرفتن درکي از عملکرد اقتصادي ،توزيع قدرت اقتصادي در
سطح دنيا و چگونگي تغييراتش در دورههای مشخص ،و اينکه همين مسئله چگونه
میتواند بر رقابت و برتریجویی تأثير بگذارد ،مفيد است.
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نمودار اول دريچه خوبي را براي مشاهده برخي گرایشهای مهم در اقتصاد جهاني
به روي ما باز میکند.
آمريکا کماکان بزرگترین تک اقتصاد در نظام سرمایهداری جهاني محسوب
میشود .اما برتري اقتصادي اين کشور دچار فرسايش شده است .حدود ًا در طلوع
هزاره سوم بود که چين جلو آمد و نگذاشت آلمان به سومين اقتصاد بزرگ دنيا تبديل
شود .چين اينک ژاپن را همپشت سر گذاشته است .در بين پنج اقتصاد بزرگ دنيا،
نرخ رشد ساالنه چين با  9تا  11درصد طي  20سال گذشته ،رتبه اول را دارا است .هند
با  8درصد رشد طي سالهای اخير ،در فاصله اندکي قبل از چين قرار گرفته است .اين
در حالي است که نرخ رشد ایاالتمتحده و ژاپن و آلمان بين  2تا  4درصد بوده است.
نرخ رشد باال و مداوم چين در طول تاريخ سرمایهداری بیسابقه است.
سهم چين از توليد صنعتي دنيا از  4درصد در سال  1995به  8درصد در سال 2005
افزايش يافت .در سال  ،2006آلمان با  9،2درصد باالترين سهم از صادرات صنعتي دنيا
1
را در اختيار داشت .بعد از آن ،ایاالتمتحده با  8،6و چين با  8،0درصد قرار داشتند.
حاال برويم به سراغ يکي ديگر از شاخصهای قدرت در اقتصاد جهاني :صدور
سرمايه ،يا سرمایهای که توسط بنگاهها از يک کشور در کشوري ديگر سرمایهگذاری
میشود .کانون توجه نمودار دوم بر يک جزء کليدي و بسيار بزرگ صدور سرمايه
است؛ يعني سرمایهگذاری مستقيم خارجي .اين سرمایهگذاری مستقيم رو به بيرون ،در
واقع سرمایهای است که بنگاههای يک کشور در تجهيزات توليدي کشور پذيراي سرمايه
(نظير کارخانهها و معادن) میگذارند.
پنج کشور ایاالتمتحده ،بريتانيا ،ژاپن ،آلمان و فرانسه 50 ،درصد حجم
سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در اختيار دارند .در سال  ،1960ایاالتمتحده به
تنهايي تقريب ًا نيمي از حجم سرمايه گذاري مستقيم خارجي را در اختيار داشت .اينک
سهم ایاالتمتحده در سرمايه گذاري جهاني حدود  20درصد است .در فاصله سالهای
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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 1960و  ،1985آلمان و ژاپن به طور مداوم سهم خود در سرمايه انباشت شده خارجي
در سطح دنيا را افزايش دادند .سهم ژاپن تا سال  1990همچنان در حال افزايش بود اما
از آن به بعد ،به شدت سقوط کرد .اين امر ناشي از کاهش سرعت رشد داخلي اقتصاد
ژاپن و بحران مالي شرق آسيا در سال  1998بود.
کشورهاي اتحاديه اروپا سهم خود از حجم کل سرمايه گذاري مستقيم خارجي در
دنيا را حفظ کردهاند .اين در حالي است که سهم آمريکا کمتر شده است .در حال
حاضر ،اتحاديه اروپا بزرگترین منبع جريان يابي سرمایههایی است که به طور مستقيم
در خارج سرمايه گذاري میشود .همه اینها اهميت بيشتري پيدا میکند وقتي که از
زاويه موقعيت اتحاديه اروپا طي چند ساله اخير به آن نگاه کنيم .در اين سالها ،اتحاديه
اروپا به يک بلوک منسجمتر و ادغامشدهتر تبديل شده و صاحب ارزي است که در
سطح بینالمللی با دالر به رقابت برخاسته است .اتحاديه اروپا در زمينه سرمايه گذاري
در آمريکاي التين ،ایاالتمتحده را پشت سر گذاشته ،به بزرگترین سرمایهگذار در آن
منطقه تبديل شده است .اما ایاالتمتحده کماکان بزرگترین تک صادر کننده سرمايه
مستقيم خارجي است .ایاالتمتحده بزرگترین تک کشور سرمایهگذار در آمريکاي
التين محسوب میشود و در اين زمينه فاصله زيادي با تک تک کشورهاي ديگر دارد.
ایاالتمتحده توسط پيمان «نفتا» يک شبکه منطقهای فشردهتر را به هم جوش داده که
به مثابه سکوي پرشي در سرمايه گذاري و رقابتجویی جهاني نيز ايفاي نقش میکند.
هر آنچه گفته شد نشانه فاصله اقتصادي کاهش يافته ميان ایاالتمتحده و ساير
قدرتهای امپرياليستي در سطح بینالمللی و موقعيت رقابتي آنهاست.
به آمار سال  2007توجه کنيد :پايگاه مادر  500شرکت بزرگ دنيا در آمريکاي شمالي،
 184شرکت در اتحاديه اروپا و  64شرکت در ژاپن بود .طي سالهای اخير ،سهم
1
ایاالتمتحده در اين مجموعه سقوط کرده است.
اينک حدود  15درصد از حجم انباشت شده سرمايه گذاري مستقيم خارجي در
جهان سوم است .اما جريان يابي سرمايه گذاري مستقيم خارجي در جهان سوم اگر سال
1- Fortune, «Global 500 2008,» money. cnn. com/magazines/fortune/global500/2008/index. html.

به سال در نظر گرفته شود ،به نسبت کل سرمایهگذاریهای خارجي ساالنه ،در حال
افزايش بوده است .يعني طي ده ساله اخير ،بين  25تا  35درصد کل سرمايه گذاري
خارجي در سطح دنيا .در دورههایی نيز ،جريان يابي سرمايه به کشورهاي جهان سوم
با بیثباتی شديد روبرو شده است :مث ًال در حرکات سرمايه امپرياليستي که به بحران
شرق آسيا در سالهای  1997 - 98انجاميد و يا در حرکات سرمايه امپرياليستي براي
پاسخگويي به همان بحران.
بيشتر سرمایهگذاریهای مستقيم خارجي توسط کشورهاي امپرياليستي ،در ساير
کشورهاي امپرياليستي انجام میگیرد .اين امر به عوامل متعددي ربط دارد :نيروهاي
توليدي و بازارهاي ملي در کشورهاي امپرياليستي ،بسيار تکامل یافتهاند و دامنه
گستردهتری از فرصتهای سرمايه گذاري را نسبت به بسياري از کشورهاي جهان
سوم تأمين میکنند .اغلب سرمایهگذاریها به صورت خريد سهام کالن و عمده،
ترکيب و ادغام ،و بازخريد بنگاههای بزرگ است .بين شرکتهای بزرگ و قدرتهای
امپرياليستي بر سر جایگاههای قوي در بازارهاي به شدت توسعه يافته ملي و قارهای
امپرياليستي رقابت وجود دارد .در عين حال ،برخي از اين سرمایهگذاریها (مث ًال در
پاالیشگاههای نفت) ،به سرمایهگذاریهای مربوطه در کشورهاي جهان سوم متصل
است.
از طرف ديگر ،نسبت فزایندهای از سرمايه گذاري مستقيم خارجي در بخش صنايع،
راهي جهان سوم به ويژه چين میشود .نرخهای برگشتي سرمايه گذاري مستقيم
خارجي در بخش صنايع جهان سوم ،عموم ًا و غالب ًا ،به شکل قابل مالحظه اي باالتر
از سرمايه گذاري مستقيم خارجي در کشورهاي پيشرفته سرمایهداری است .سودآوري
کلي سرمایهگذاریها در جهان سوم متأثر از وجود شبکههای مقاطعهکاری است که
بر پايه فوق استثمار شديد رونق مییابد؛ براي مثال در بخش پوشاک و قطعات و
یدکیهایی که در کارگاههای عرقریزان توليد میشود.
يک تک تحول ديگر :در حال حاضر ،همانگونه که نمودار اول نشان میدهد41 ،
درصد محصوالت دنيا در کشورهاي تحت سلطه توليد میشود .اين رقم در سال 2000
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به  36درصد مارسید (و در سال  1990کمتر از  30درصد بود ).اين عمدت ًا يکي از
نتايج رشد سريع چين (و در درجه دوم هند) به مثابه مراکز انباشت تحت هدايت
امپریالیستها است .بخش بزرگي از توليد اجناس به جهان سوم منتقل شده است.
در حال حاضر  80درصد صادرات کااليي جهان سوم به لحاظ ارزش ،محصوالت
کارخانهای است .اين يک تغيير عظيم نسبت به دورههای گذشته امپرياليسم محسوب
1
میشود.
 4کشوري که اصطالح ًا «بريک» خوانده میشوند (برزيل ،روسيه ،هند و چين)
 21درصد اقتصاد دنيا را تشکيل میدهند .روشن باشد که «بريک» نه يک بلوک ادغام
شده اقتصادي نظير اتحاديه اروپا است ،نه ائتالفي از دولتها (يکي از اين کشورها
يعني روسيه يک قدرت امپرياليستي محسوب میشود) .در واقع ،جامعه مالي و
سرمايه گذاري غرب اين نامگذاری را کرد تا بازارهايي داراي رشد باال و سود باال را
تصوير کند.
باوجود اين ،قرار دادن اين کشورها در يک گروهبندی ،به لحاظ تحليلي ،کام ًال
بیاعتبار نيست .اینها «بازارهاي سربلند کرده» اي براي سرمایهگذاریهای توليدي
و مالي هستند که به سرعت در حال رشدند .اینها نقش مهم فزاينده اي در اقتصاد
جهاني بازي میکنند .اینها يا توليد کننده مهم انرژي هستند يا مصرف کننده مهم
انرژي .بعضي از اینها (خاصه روسيه و چين) با يکديگر همکاریهای گوناگون و
مهمي دارند.
در خاتمه جنگ اول خليج در سال  ،1991از  20شرکت بزرگ صنعت انرژي55 ،
درصد آمريکايي و  45درصد اروپايي بودند .اما در سال  ،2007بر اساس بررسي بنگاه
مالي «گولدمن زاکس»  35درصد از  20شرکت بزرگ انرژي متعلق به کشورهاي
«بريک» هستند (که بيشتر اين شرکتها تحت مالکيت دولت قرار دارند)؛ حدود 35
درصد اروپايي هستند؛ و حدود  30درصد آمريکايي .روسيه و برزيل توليدکننده عمده
1- United Nations Conference on Trade and Development, «Manufacturing Trouble: UNCTAD Report Examines Emerging Tensions in the Trading System,» 2002.
unctad. org.
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انرژي محسوب میشوند.
از سوي ديگر ،چين و هند براي تأمين نيازهاي خود در زمينه انرژي به شدت متکي
به وارداتاند .اما شرکتهای انرژي چين که توسط دولت کنترل میشوند ،دارند به
بازيگران مهم بینالمللی تبديل میشوند .اين واقعيت را در سال  2005شاهد بوديم
که شرکت نفت چين «سي .ان .دبل او .سي » .تالش کرد بر بنگاه بزرگ «اونوکال»
چنگ بيندازد .پايگاه مادر «اونوکال» ،ایاالتمتحده است و در آمريکاي شمالي و آسيا
صاحب ذخاير گسترده نفتي است.
1

ب) شکاف بين امپرياليسم و ملل تحت ستم ادامه دارد...
اما ميدان مانور جديدي براي برخي رژیمهای جهان سوم به وجود آمده است

کشورهاي توليد کننده انرژي در جهان سوم نظير برزيل ،ونزوئال ،عربستان
سعودي ،نيجريه و ايران از وابستگي ساختاري به بازار جهاني امپرياليستي (به
مفهوم اتکا به خارج در زمينه فنآوری ،پااليش ،بازاريابي و حمل و نقل) جدا
نشدهاند .اين کشورها به شدت در مقابل نوسانات قيمت و امثالهم آسيب پذيرند.
توسعه تحت هدايت نفت (و انرژي) کماکان تأثيرات انحرافي عميقي بر
کشاورزي و مناسبات شهر ـروستا و ساختار اجتماعي بر جاي میگذارد و بهاي
انساني عظيمي را طلب میکند .ونزوئالي تحت حاکميت چاوز حدود  70درصد
مواد خوراکي خود را وارد میکند؛ اين در حالي است که سلسله مراتب مبتني بر
مالکيت ارضي همچنان به شکلي گسترده برقرار است .زاغههای کاراکاس کماکان
بخشهای فشردهای از تهيدستان شهري را در خود جاي داده است که بسیاریشان
از اقتصاد غيررسمي دور نگه داشته شدهاند« 2.روي ديگر سکه» رونق الکل صنعتي
1- «New economic tigers Brazil, Russia, India and China overtake U. S. in dominating 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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برزيل ،صدها کشته و دهها هزار مجروح از بين کارگران کشاورزي در جريان درو
ساقههای نيشکر است که از اين محصول ،سوخت تهيه میشود( .شرکتهای
آمريکايي نظير «اي .دي .ام » .و «کارگيل» ،سرمايه گذاران اصلي در بخش کشاورزي
انرژي برزيل هستند).
اما براي قشرهاي ممتاز حاکم بومي ،قدرت اقتصادي واقعي در حیطههای نفت
و گاز طبيعي و توليد سوخت از مواد گياهي ،متمرکز شده است .به هم آميختن
برخي تحوالت ،ميدان مانور بزرگتری را در اختيار برخي رژیمهای وابسته جهان
سوم قرار داده است .کانون توجه امپرياليسم آمريکا جنگهایی است که در عراق و
افغانستان براي ايجاد امپراطوري بزرگتری ،به پيش میبرد .جهش ناگهاني بهاي
مواد خام (گر چه به هيچ وجه دائمي نيست) باعث درآمدهاي کالن و گسترش
نفوذ مالي شده است .اين واقعيت که يک قدرت اقتصادي در حال سربلند کردن
نظير چين ،دستور کار رقابت جويانه جهاني خود را دنبال میکند و براي اين کار،
منابع مالي قابل مالحظه اي را انباشت کرده ،به معناي اين است که کشوري مانند
ونزوئال میتواند با روي آوردن به چين براي کسب وام و اعتبار ،با برخي فشارهاي
ایاالتمتحده مقابله کند.
يک پراکندگي مهم در ظرفيت توليدي (جهانیسازی -گلوباليزاسيون)
جغرافياي اقتصادي متغير کره ارض به وجود آمده است .اما «دنيا مسطح نيست»
و در حال مسطح شدن هم نيست .نيروهاي پيشرفته توليدي کماکان به شکلي
ناموزون در کشورهاي ثروتمند متمرکز شده است .توليد ناخالص ملي سرانه در
کشورهاي غني کماکان بيش از پنج برابر کشورهايي است که صندوق بینالمللی
پول آنها را «کشورهاي صاحب درآمد متوسط» مینامد؛ يعني کشورهايي مانند
برزيل و مکزيک و ترکيه .توليد ناخالص ملي سرانه در کشورهاي غني بيش از 19
1
برابر کشورهاي کم درآمد است؛ نظير بيشتر کشورهاي منطقه زير صحراي آفريقا.
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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تفاوتهای گسترده در سطوح دستمزد و انقياد بخش عظيمي از نوع بشر در شرايط
وحشيانه فوق استثمار ،نشانه و تأکيدي است بر تقسيم ملل به ستمگر و ستمديده.
جهانیسازی ،تأثيرات متناقضي دارد .يکي از نتايج آن ،سطوح باالتر صنعتي
شدن جهان سوم و درآمدهاي بيشتر براي بخشهایی از طبقات مياني است .اما اين
به معناي برابر سازي کلي نيست .در اين مرحله از جهانیسازی امپرياليستي ،يکي
از مهمترین تأثيرات مشخصه آن افزايش توسعه نابرابر ثروت درون کشورهاي جهان
سوم ،و افزايش نابرابري ثروت بين اين کشورها بوده است .توزيع درآمد چين،
در شمار نابرابرترینهای دنيا است .اين در مورد ایاالتمتحده و برزيل نيز صدق
میکند.
به عالوه جغرافياي اقتصادي در حال تغيير کره ارض در حال تأثيرگذاري بر
کشاورزي جهان است .اين تأثير در جهان سوم نابود کننده است و نابرابري را دامن
ميزند .امپرياليسم در حال تبديل نظامهای ملي کشاورزي به اجزاء جهاني شده توليد
فرامليتي است و زنجيره بازاريابي از نيازهاي بومي جدا میشود .معنايش اين است
که محصوالت خوراکي هر چه بيشتر براي صادر کردن توليد میشوند ،نه براي
تغذيه اهالي کشور؛ يا اينکه اراضي کشاورزي از دايره توليد مواد خوراکي خارج
میشوند.
از آنجا که به لحاظ تاريخي ،توليد مواد خوراکي شالوده اقتصاد اغلب اين
کشورها بوده ،کشاورزي به شکل فزایندهای دارد نقش «بنيادين» خود را در بسياري
از اقتصادهاي ملي جهان سوم از دست میدهد .توليد مواد خوراکي به گرداب
بازارهاي گمانهزنی کااليي و مالي کشيده شده و هم زمان بهرهبرداری کشاورزي
ـصنعتي سوخت گياهي که تحت هدايت امپریالیستها انجام میگیرد موجب
شده کشت سوخت گياهي جاي توليد محصوالت خوراکي بنشيند .در بسياري از
نقاط جهان سوم ،محصوالت خوراکي اساسي به اندازهای که براي رفع تقاضا کافي
باشد ،توليد نمیشود .اين در حالي است که رقابت جهاني ،کنترل امپرياليستي بر
فناوریهای جديد کشاورزي ،و نوسانات عجيب و غريب قيمت جهاني ،امنيت
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غذائي را بيش از پيش تضعيف میکند.
و بدين ترتيب در اوايل سال  ،2008يک بحران مواد خوراکي جهاني که پيش
از اين نظيرش در تاريخ اقتصاد مدرن تجربه نشده بود ،باعث ضايعات وحشتناک
انساني در بخشهای بزرگي از آفريقا ،آسيا و آمريکاي التين میشود و اين ماجرا
همچنان ادامه دارد .اين نيز جلوهاي از شکاف عميق بين ملل ستمگر و تحت ستم
است.
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مقاله دوم
توسعه سرمایهداری در چين

و سربلند کردن اين کشور در نظام جهاني امپرياليستي
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اين بخش دوم از يک سلسله مقاالت درباره تغييرات بزرگ در نظام جهاني
امپرياليستي است .بخش اول ،بحثي بود درباره جابجا شدن توازن قدرت اقتصادي
بینالمللی ميان قدرتهای اصلي امپرياليستي و شکلگیری بلوکهای جغرافيايي-
اقتصادي (ژئواکونوميک) جديد کشورها.
در بخش اول گفته شد ،امکان دستیابی برخي قدرتها ،يا ائتالفي از قدرتها ،به
ظرفيت جغرافيايي-سياسي (ژئوپلتيک) بزرگتر و به چالش گرفتن سلطه آمريکا ،در
حال افزايش است .اين چالش گري ،در حال حاضر ،لزوم ًا از طريق رويارويي مستقيم
نيست؛ اما به طور فزایندهای به طرق استراتژيک است .اين روندها در تداخل متقابل با
تضادها ،برخوردها ،و مبارزات ديگر در جهان قرار دارند.
آمريکا هنوز دارنده مقام اول در اقتصاد جهاني امپرياليستي است .بزرگترین
اقتصاد جهان است؛ چسب مالي تمام نظام جهاني است؛ و «ضامن» سياسي-نظامي
يک نظم جهاني است که ،حداقل در حاضر ،به نفع همه قدرتهای بزرگ است.
مقام اقتصادي آمريکا در جهان در حال نزول است .اما امپرياليسم آمريکا ،نسبت
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به رقبا و رقباي در حال شکلگیری ،داراي توان نظامي بیهمتاست .آمريکا ،از سال
 ،2001با هدف تضمين سلطه بالمنازع جهاني خود براي دهههای آينده ،اين امتياز
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 جهانیاش ،با مشکالت روبهرو شده است.
نظام مالیاش در گردابي که تندتر میشود ،افتاده است .جابهجایی 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 :اين يک جامعه سوسياليستي نيست
بلکه يک پويش پيچيده توسعه است

خیلیها گمان میکنند که چين يک جامعه سوسياليستي است .پيش از همه ،اين
رهبران چين هستند که نظام خود را سوسياليستي میخوانند و حزب حاکم بر آن کشور،
در اسم ،کمونيستي است .اما در چين ،ديگر ،سوسياليسم وجود ندارد .سوسياليسم در
اکتبر  1976سرنگون شد .دن سيائو پين و ساير نيروهاي درون حزب کمونيست چين
که رهبران سرمایهداری نوخاسته بودند ،کمي بعد از مرگ مائوتسه دون ،دست به يک
کودتاي نظامي زدند .اين نيروها سريع ًا اقدام به دستگيري هسته رهبري مائوئيستي و
سرکوب مخالفان انقالبي خود کردند.
اينک يک طبقه سرمایهدار جديد در چين حاکم است .اين طبقه تابع و تحت سلطه
امپرياليسم است .به واقع ،امپرياليسم عميق ًا در جامعه و اقتصاد چين ريشه دوانده است.
امپرياليسم اين کار را از طريق سرمایهگذاریهای شرکتهای فرامليتي ،فعالیتهای
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مالي جهاني که تحت نفوذ مؤسسات تحت کنترل امپرياليسم نظير بانک جهاني و
سازمان تجارت جهاني انجام میگیرد ،و از مجراي فرهنگ و ايدئولوژي به پيش میبرد.
چين وابسته به امپرياليسم است .اين به معني وابستگي به جريان عظيم سرمايه جهت
سرمایهگذاری در اقتصاد چين ،و وابستگي به ورود به بازارهاي صادراتي کشورهاي
سرمایهداری پيشرفته نظير ایاالتمتحده و ژاپن و آلمان است .اين تعيين کننده ترين
عامل در توسعه سرمایهداری چين بوده و هست.
چين ذخيره گستردهای از کار را در اختيار دارد که میتواند آن را مورد فوق استثمار
قرار دهد .اين عامل براي چين« ،امتياز در صحنه رقابت» محسوب میشود .دقیق ًا بر
همين مبنا ،چين يک عرصه بسيار سودآور براي سرمایهگذاریهای امپرياليستي در نظام
جهاني بوده است .اين علت رشد سريع اقتصاد چين است .تداوم اين امر ،و حرکت
حاکمان چين براي تحکيم پايه قدرت و ابتکار عمل خود ،باعث شده که چين نفوذ و
توان فزایندهای کسب کند .اين فرايند در چارچوبي جريان دارد که امپرياليسم ،به ويژه
امپرياليسم آمريکا بر چين مسلط است.
حاکمان چين به شکل فزایندهای در پي ايجاد فضا و تأمين منافع جغرافيايي
استراتژيک خود در همين چارچوب و بر همين بستر اساسي هستند :يعني استثمار
وحشيانه کار مزدي .اما حاکمان چين در جريان اين کار ،چالشهایی را در برابر
چارچوبي که عمدت ًا امپرياليسم آمريکا از آن سود میبرد ،مطرح میکنند.
در واقع چين میتواند در حال گذار و تبديل شدن به يک قدرت امپرياليستي باشد.
اما اينکه باالخره تبديل به آن بشود يا خير ،فقط نتيجه عملکرد عوامل اقتصادي نخواهد
بود .و صرف ًا در گرو عوامل دروني جامعه چين هم نخواهد بود .بلکه اين وابسته است
به تحوالت مختلف و در هم تنيده اقتصادي و سياسي و نظامي در سيستم جهاني؛ از
جمله تحوالت غیرمنتظرهای نظير بحرانها ،جنگها ،مبارزات طبقاتي در چين و دنيا،
و انقالبات.
به طور کلي ،توسعه چين و سربلند کردن آن در نظام جهاني امپرياليستي را پويش
پیچیدهای مرکب از وابستگي و توان در حال رشد شکل میدهد و به نوبه خود بر اين
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نظام تأثير میگذارد .فرجام اين روند ،از پيش تعيين شده نيست .اما پيشاپيش ،گسل
عمده و تعيين کنندهای در دنيا محسوب میشود.
 )1رشد سريع چين ،تحت هدايت سرمايه خارجي قرار دارد
     و وابسته به صادرات است

در حال حاضر ،چين بعد از ایاالتمتحده دومين اقتصاد بزرگ دنياست .نرخ
رشد اين کشور در بين همه اقتصادهاي عمده دنيا ،سریعترین محسوب میشود .طي
دو دهه اخير ،نرخ متوسط رشد توليد ناخالص داخلي ( )GDPچين نزديک به 10
درصد بوده است .در مقابل ،نرخ رشد متوسط ساالنه کشورهاي امپرياليستي بين  2تا
 4درصد بوده است .توليد ناخالص داخلي چين ،يعني محصوالت کااليي و خدمات
اين کشور ،در فاصله  1990و  2005دو برابر شد .باوجود اين ،چين با محصول (و
درآمد) سرانهای که بسيار پایینتر از کشورهاي پيشرفته سرمایهداری است ،يک کشور
فقير باقي مانده است.
نرخ باال و مداوم رشد و صنعتي شدن چين در دو دهه اخير ،امري استثنايي است
که شايد در تاريخ سرمایهداری بینظیر باشد .به عالوه اين رشد پايدار ،يکم) دارد
به تقويت عظيم توانايي توليدي چين میانجامد؛ دوم) دارد مسير توسعه جهاني
سرمایهداری را عميق ًا تحت تأثير قرار میدهد؛ سوم) دارد به سربلند کردن سريع چين
به مثابه يک قدرت اقتصادي جهاني کمک میکند.
الف .چين در اقتصاد جهاني

چين دارد به مرکز ثقل توليد صنعتي دنيا تبديل میشود .در سالهای اخير ،چين
در شمار پنج کشور عمده اي بوده که مقصد سرمایهگذاریهای خارجي میشوند .چين،
مقصد عمدة سرمایهگذاری صنعتي دنياست .چين براي اقتصاد جهاني امپرياليستي،
يک موتور رشد بوده است .چين مصرف کننده حدود  20تا  25درصد محصول جهاني
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آهن ،آلومينيوم و مس محسوب میشود .چين ،يک سوم افزايش جهاني تقاضاي نفت
1
را باعث شده است.
چين عميق ًا در اقتصاد جهاني بافته شده است .چين بعد از ایاالتمتحده ،بزرگترین
دارنده دالر در دنياست .چين در آفريقا و ساير مناطق ،با ایاالتمتحده (و ساير
قدرتهای امپرياليستي) ،درگير رقابت بر سر مواد خام و ذخاير انرژي است .چين
دارد به مثابه يک نيروي جغرافيايي اقتصادي در حال رشد و بيش از پيش تهاجمي در
سطح دنيا ظاهر میشود .امپرياليسم آمريکا نيز به نوبه خود ،به طور فزایندهای ،چين را
به مثابه يک رقيب و حريف دراز مدت ،مورد هدف قرار میدهد.
رشد سريع چين ،به طور الينفک ،وابسته به جریانهای عظيم سرمايه خارجي براي
سرمایهگذاری است:
• سرمايه خارجي اکثر داراییهای  21بخش از  28بخش اصلي صنعتي چين را
2
کنترل میکند.
• از اوايل سالهای  ،2000شرکتهای بزرگ فرامليتي نظير «جنرال الکتريک» بيش
3
از يک سوم توليد صنعتي چين را در اختيار داشتهاند.
• بنگاههایی که سرمايه خارجي در آنجا سرمایهگذاری شده حدود ًا  60درصد
4
واردات و صادرات چين را در اختيار دارند.
سرمایهگذاری توسط سرمايه خارجي باعث توسعه مجتمعهای گسترده توليدي
جديد در مناطق ساحلي چين شده است 80 .درصد کل سرمایهگذاریهای 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 Information 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 اين مناطق میشود .طي  20سال اخير ،حدود  200ميليون کارگر روستايي براي
يافتن کار به مناطق شهري نقل مکان کردهاند 1 .اين ارتش کار مهاجر که میتواند مورد
فوق استثمار قرار بگيرد ،در محيط کار با دستمزد اندک و در زمينه مسکن و خدمات با
تبعيض روبروست .همين ارتش کار مهاجر است که نيازهاي کاري مجتمعهای توليدي
را تأمين میکند.
سرمايه خارجي در چين به ميزان زيادي در محصوالت کارخانهای کم هزينه و کم
ارزش نظير پوشاک سرمایهگذاری میشود .چين توليد کننده محصوالت الکترونيکي
و فنآوری اطالعات نيز هست .در حال حاضر ،چين بزرگترین صادر کننده کامپيوتر،
وسايل الکترونيکي مربوط به کامپيوتر و ساير محصوالت در زمينه فنآوری اطالعات
به ایاالتمتحده محسوب میشود .اما بخش بزرگي از اين کاالهاي صادراتي ،شامل
محصوالت مونتاژ شده در مجتمعهای متعلق به خارجيان در چين است؛ و يا قطعاتي
است که سرمایهداران محلي چيني آنها را به شکل مقاطعهکاری توليد میکنند تا در
محصوالت فنآوری پيشرفته که خارج از چين توليد میشود مورد استفاده قرار گيرد.
 2این نمونهای از توسعه معوج چين است.
چين بزرگترین دريافت کننده سرمایهگذاری مستقيم خارجي در جهان سوم
محسوب میشود .شرکتهای ماوراء بحار از طريق عمليات خود در چين ،سودهاي
کالن استثنايي استخراج میکنند .همانگونه که نمودار يک نشان میدهد ،نرخهای
برگشتي سرمایهگذاریهای صنعتي ایاالتمتحده در چين 2 ،برابر نرخ سودهاي
برگشتي از سرمایهگذاریهای قابل قياس در کشورهاي اتحاديه اروپا ،و باالتر از نرخ
سودهاي برگشتي از آمريکاي التين است.
  اينک يک نمونه ديگر از توسعه تحت هدايت امپریالیستها وقتي که سرمايه
امپرياليستي ،توليدي را به شکل مقاطعهکاری به بنگاههای چيني واگذار میکند ،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 امپریالیستها روانه میشود .براي مثال ،يک «آي
پد» در ایاالتمتحده  299دالر فروخته میشود .بنگاههایی که در چين قطعات آن را
سر هم میکنند فقط  4دالر دريافت میکنند .اين در حالي است که  160دالر بابت
طراحي ،حمل و نقل و کارهاي مربوط به فروش «آي پود»ها به جيب شرکتهای
1
آمريکايي میرود.
سرمايه بینالمللی ،اقتصاد چين را به يک حلقه کليدي در سيستم توليدي منطقه
شرق آسيا که سودآوري باال و جهتگیری صادراتي دارد ،تبديل و در آن ادغام کرده
است.
چين به ميزان بسيار زيادي به بازار ایاالتمتحده متکي است که مقصد عمده
صادراتش محسوب میشود .بنابراين رونق اقتصادي چين به شدت وابسته به رشد
تقاضا در بازار ایاالتمتحده است .اين تقاضا به شکل فزایندهای توسط وام تأمين
میشود .چين به طريقي ديگر نيز به بازارهاي صادراتي ،وابسته است :چين براي
پرداخت هزینههای فزایندهاش از واردات انرژي ،مواد معدني و خوراکي ،محصوالت
نيم ساخته ،محصوالت سرمایهای (نظير ماشين آالت) ،و محصوالت تجملي که
خوراک طبقات نو کيسه کشور است بايد صادرات خود را به شکل تصاعدي افزايش
دهد.
ب :کمي در مورد زمینههای تاريخي
و جنایتهای حاکمان سرمایهدار نوخاسته چين

در قرن نوزدهم ميالدي ،سرمایهداری غرب از طريق جنگها ،تحميل قراردادهاي
نابرابر ،و تقسيم چين به مناطق نفوذ خارجيان ،قصد تسلط بر اين کشور را کرد.
نفوذ اقتصادي و نظامي قدرتهای خارجي به شکل وحشیانهای ادامه یافت :از فشار
اقتصادي ایاالتمتحده براي گشودن دروازه بازار چين گرفته تا تجاوز ژاپن و اشغال
1- Charlemagne, Winners and losers, The Economist, March 1, 2008, p. 56
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چين توسط آن کشور در دهه  1930ميالدي ،تا حمايت ایاالتمتحده از نيروهاي فاسد
و ارتجاعي چانکايشک در جريان جنگ داخلي به سالهای  1945تا  .1949تحت سلطه
امپرياليسم ،چين حاکميت ملي خود را از دست داد و توسعه اقتصادي کشور معوج
شده و از رشد بازماند.
انقالب چين در فاصله  1949تا  1976وضعيت را کام ًال دگرگون کرد .چنگال
جهنمي کنترل خارجي را در هم شکست .پایههای حاکميت استثماري و فاسد فئودالي
و سرمایهداری بوروکرات را نابود کرد .ديگر ،ذخایر چين به رفع نيازهاي توسعه همه
جانبه خدمت میکرد .چين تحت رهبري مائو ،يک اقتصاد متکي به خود و موزون را
ايجاد کرد .يک زيربناي صنعتي مدرن ساخته شد .حمل و نقل و پایگاههای توليد برق
به مثابه بخشي از زيرساخت نوين توسط تالشهای جمعي جامعه ايجاد شد و به اين
توسعه موزون خدمت کرد .صنعت در شهرهاي کوچک و روستاها گسترش يافت.
در مناطق روستايي ،کمونها برقرار شدند :کشت و زرع به شکل تعاوني در سطوح
مختلف انجام میشد؛ دهقانان براي ساختن دستگاههای آبياري گسترده و مهار سيل
همراه شدند؛ سیستمهای بهداشتي و آموزشي کم هزينه فراهم شد .يک نيروي کار ماهر
و سالم به وجود آمد.
حکام سرمایهدار نوخاسته چين بعد از سرنگوني سوسياليسم در سال ،1976
دروازههای چين را به طور اساسي به روي سرمايه خارجي گشودند و کشور را در اختيار
آنها قرار دادند .امپرياليسم به همراه حکام سرمایهدار نوخاسته در چين ،به توسعه سابق ًا
سوسياليستي کشور متصل شدند و آن را در خدمت انباشت سرمايه تغيير دادند .رژيم
جديد ،کارگران را از حقوقشان محروم و براي سرمايه خارجي و سرمايه نوخاسته بومي،
به بردگان مزدي تبديل کرد .آنها کمونها را تعطيل کردند؛ دهقاناني که خلع مالکيت
شده يا توانايي تأمين معاش از راه کشاورزي را نداشتند از سر درماندگي (و به خيال
کسب درآمدهاي بيشتر) به شهرهاي مناطق پر رونق ساحلي مهاجرت کردند تا به يک
قشر کارگري انعطاف پذير ،در دسترس ،با قابليت فوق استثمار شدن ،تبديل شوند.
زيرساختي که طي دوران سوسياليسم ايجاد شده بود به نوعي يارانه توسعهای شد که
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تحت هدايت امپریالیستها به پيش رفت.
ج :بورژوازي و بخش دولتي چين

پايگاه يک بخش از طبقه حاکمه چين در دولت است .اين بخش از طبقه حاکمه،
هسته مرکزي قدرت در آن کشور را تشکيل میدهد و از طريق نهاد سياسي آن ،يعني
«حزب کمونيست چين» که هيچ ربطي به سوسياليسم يا کمونيسم ندارد ،حکم
میراند .اين بخش مرکزي بورژوازي چين اهرمهای کليدي اقتصاد چين را تحت
کنترل خود دارد .همين بخش است که سیاستهای پولي و مالياتي را تنظيم میکند.
اين بخش از نزديک به سرمايه خارجي متصل و وابسته است .اين بخش با سرمايه بزرگ
خصوصي بومي ادغام شده است .اين بخش فرماندهي ارتش و قواي سرکوبگر دولتي
را در دست دارد و وحشيانه از اين نيرو عليه تودهها استفاده میکند .يعني همانطور که
در جريان سرکوب دانشجويان و کارگران طي خيزش ميدان «صلح آسماني» به سال
 1989ديديم.
بخش دولتي اقتصاد شامل بنگاههای صنعتي و بانکهای متعلق به دولت است
که حدود  35درصد اقتصاد چين را در بر میگیرد .بخش سرمایهداری خصوصي در
اقتصاد به سرعت در حال رشد است و اکثر بخش دولتي ،خصوصي شده است .از سال
 ،1995بخش دولتي چين به شکل قابل مالحظهای دستخوش بازسازي شده است.
شمار گستردهای از بنگاهها و دهها ميليون حقوق بگير شامل اين حرکت شدهاند.
اما يک هسته مرکزي از بنگاههای دولتي بر اکثر صنايع سنگين و بخشهای کليدي
خدمات مسلط است 18( .و بخش دولتي کماکان يک پايگاه اقتصادي قدرت براي
اين بخش رهبري کننده بورژوازي چين محسوب میشود.
کنترل دولتي کماکان پرقدرتی بر بخشهای بانکي و بيمه اعمال میشود؛ اگر چه
آنها سهامي را به سرمایهگذاران خصوصي بینالمللی فروختهاند.
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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دولت چين در چارچوب سلطه امپرياليستي و وابستگي به فنآوری وارداتي ،به
درجاتي توسعه چين را به لحاظ استراتژيک هدايت میکند .يکي از اهداف دولت چين
براي اين کشور« ،باالرفتن» از نردبان توليدات صنعتي و رسيدن به مرحله توليدات
پیچیدهتر است .چين ،اينک ،محصوالت سرمايه َب ِر بيشتري توليد میکند و درگير
توليد مدوالر ( modularفنآوری پيشرفته و استاندارد) و غيره است.
طبقه حاکم چين تالش میکند زيربناي صنعتي فن آورانه کشور را بسط داده و بر
الگوهاي توسعه تأثير بگذارد.
در حال حاضر يک صنعت خودروسازی ،تحت هدايت سرمايه خارجي
(شرکتهایی مانند فولکس واگن و جنرال موتورز) ،سريع ًا در چين توسعه مییابد.
اما حکومت چين يک شرط ورود به بازار چين را انتقال فنآوری از شرکتهای بزرگ
فرامليتي قرار داده که امري بیسابقه است .رژيم ،بر روي اين که خودرو سازان داخلي
پروژههای مشترک با شرکاي خارجي رقيب را حفظ کنند ،پافشاري میکند.
يک مسئله بسيار مهم ديگر اين است که چين در زمينه پژوهشهای مقياس بزرگ و
درازمدت سرمایهگذاری کرده است .حکومت ،شرکتهای خصوصي و دولتي چيني
را تشويق میکند که در صنايعي نظير کامپيوتر و ارتباطات تلفني در صف اول قرار
بگيرند.
طبقه حاکمه چين میخواهد از اين رشد اقتصادي که تحت سلطه امپریالیستها
و خارجيان است به مثابه پايگاهي براي تقويت قدرت اقتصادي جهاني چين استفاده
کند؛ و از اين جايگاه تقويت شده براي گسترش نفوذ اقتصادیاش در جهان بهره جويد.
توسعه اقتصادي سريع چين به گونهای انجام شده که کماکان تحت سلطه سرمايه
خارجي و متکي به بازارهاي بینالمللی است .اين توسعه در مقابل نوسانات شديد
تقاضا در بازار جهاني ،آسیبپذیر است .اين توسعه میباید سرمايه خارجي را به خود
جلب کند؛ سرمایهای که براي توليد دائم ًا از مکزيک گرفته تا چين ،و از چين گرفته تا
ويتنام به دنبال مناطق کم هزینهتر میگردد .اين پروژه مستلزم ثبات اجتماعي و سياسي
در جامعه و اقتصاد است؛ اما در عين حال ،اعوجاجهای فوقالعاده و حادي را در زمينه
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کشاورزي صنعت ايجاد کرده و نابرابریهای گسترده منطقهای و اجتماعي را دامن زده
است .بر اساس برخي ارزیابیهای آماري ،شکاف ميان درآمدها در نواحي شهري و
روستايي چين ،بيشتر از هر کشور ديگر دنياست و اين عامل عميق ًا بیثبات کنندهای
1
است.
د .واقعیتها را دانه به دانه بررسي کنيم

دست يافتن به توسعهای سريع با حداقل هزينه و سود باال ،از اهداف کليدي طبقه
حاکمه چين است .اين توسعه بر استثمار کار مزدي و کار دهقاني؛ بر خون و استخوان
مردم چين؛ بنا شده است .اين توسعه اقتصادي ،پر هرج و مرج ،فالکتبار و از نظر
زيست محيطي نابود کننده است.
پنج شهر از ده شهر دنيا که آلودهترین هوا را دارند در چين هستند .پروژه سد «سه
آبراه» که بزرگي آن در تاريخ بشر بیسابقه است ،اکوسیستمها را به شکلي عظيم نابود
کرده؛ باعث جابجايي جمعیتهای بزرگي شده است .توسعه آزمندانه تجاري در حال
نابود کردن مزارع با شتاب بسيار است( .کشاورزان توسط مقامات حکومتي محلي
تحت فشار قرار دارند تا حق نسق خود را در مقابل مبلغي اندک بفروشند ).در حال
حاضر ،چين نيمي از تاالبهایش را از دست داده است .توسعه سرمایهداری يک بالي
زيست محيطي است .بر مبناي تخمینها ،ساالنه نزديک به ( 400000چهار صد هزار)
نفر از اهالي چين بر اثر آلودگي هوا ،آلودگي آب و ساير شکلهای تخريب محیطزیست
2
دچار بيماري و مرگ زودرس میشوند.
توسعه اقتصادي چين يک بالي انساني است:
1- Mobo Gao, The Battle For China’s Past: Mao and the Cultural Revolution (London: 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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زلزله استان «سيچوان» در بهار  2008بيشترين قربانيان خود را از ميان تهيدستان
چين گرفت :مدارس سرهمبندی شده که فرزندان قشرهاي فقيرتر جامعه را در خود
جاي میدادند فرو ريختند؛ کودکان بسياري کشته شدند؛ در حالي که میشد اين اتفاق
نيفتد .دهقانان بايد براي خدمات پزشکي و آموزشي هزينه بپردازند .در جمعبندی
پژوهشي که اخير ًا در مورد نظام بهداشتي چين صورت گرفته چنين آمده است:
1
«تهیدستترینها به شکل فزایندهای از هر نوع مراقبت درماني محروم میشوند» .
در شهرهاي چين ،غیرمعمول نيست که کارگران بخش صادرات  80ساعت در هفته
تحت شرايط وحشتناک بهداشتي و ايمني و با دستمزد پايين کار کنند .در غرب ،ما
در مورد رنگهای آغشته به سرب در اسباببازیهای توليد شده در چين چيزهايي
میشنویم .اما در مورد استنشاق دودهاي سمي ،جراحات ،و قطع دست و پاي کارگران
در همان کارخانههای توليد اسباببازی چيزي به گوشمان نمیرسد .بر مبناي يک
بررسي که توسط حکومت چين انجام گرفته 72 ،درصد از حدود  100ميليون کارگر
مهاجر کشور با معضل دستمزدهاي معوقه دست به گریباناند و اين يک منبع مهم
2
سرمايه است که توسط بنگاههای خصوصي و خارجي انباشت شده است.
يک نکته مهم اين است که رونق اقتصادي چين در فاصله  1990 - 2002به کاهش
اشتغال مزدبگيران رسمي در بخش شهري انجاميد (يعني کاهش مشاغل عادي که
از حمایتها و استانداردهاي معيني برخوردارند)؛ زيرا بخش دولتي به دنبال درجه
باالتري از کارایی و سودآوري بود .قسمت اعظم ايجاد مشاغل جديد در بخش
خصوصي صورت گرفته است؛ به ويژه در آنچه بخش غيررسمي ناميده میشود:
يعني مشاغل فاقد امنيت و بیحساب و کتاب ،مشاغل از امروز به فردا در گروههای
ساختمانسازی در پروژههای عظيم چين (آسمان خراشهای شهري ،زيرساخت
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 University Press, 2005), p. 148
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بازیهای المپيک  ،2008سدسازی در نواحي رودخانهای) ،بساطهای خياباني و
1
فعالیتهای غيرقانوني.
رشد سريع و گسترده صنعت سکس در چين ،جلوهاي از اين روندهاست .بر مبناي
تخمين برخي از گروههای زنان ،در حال حاضر حدود  20ميليون کارگر جنسي در چين
وجود دارند که اغلب براي کار در محالت تنفروشان از مناطق روستايي به مراکز در
2
حال گسترش صنعتي و تجاري میآیند.
زنان روستايي که با شوهران و پسرانشان به شهرها مهاجرت میکنند با موانع
جديدي روبرو میشوند .فرصتهای زندگي آنان محدود است .يکي از غمانگیزترین
تحوالت در مناطق روستايي چين که خيلي کم در موردش گزارش منتشر میشود،
خودکشي زنان جوان در شماري بیسابقه است .چه فاصلهای است ميان اين شرايط
با چين مائوئيستي که در آن ،مبارزه عليه ستم بر زنان يکي از کانونهای تحول انقالبي
3
مداوم جامعه محسوب میشد.
 )2چين يک قدرت اقتصادي در حال صعود
با اهداف استراتژيک

توسعه سريع سرمایهداری در چين ،يک شبکهبندی توليد سرمایهداری در شرق آسيا
بافته است که مرکزش چين است .در اين شبکهبندی توليدي ،امپرياليسم ژاپن نقش
سازمانده مهمي را بازي میکند .شرق آسيا ،پوياترين منطقة توليد صنعتي دنياست.
حاکمان چين در حال ايجاد حلقههای اقتصادي ـسياسي بيشتري در سراسر شرق آسيا
هستند .به عالوه چين در حال تقويت قابلیتهای خود براي نمايش قدرت نظامي در
1- Martin Hart-Landsberg and Paul Burkett China, Capitalist Accumulation, and Labor, 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 ديگر مناطق دنيا باز میکند.
الف .اهرم مالي رشد يابنده

چين به يک بازيگر عمده در بازارهاي ارزي و مالي دنيا تبديل شده است .چين .1
 8تريليون دالر ( 8 .1هزار ميليارد دالر) را به عنوان ذخاير ارز خارجي خود در اختيار
دارد .اين انبوهي از ثروت است که به مثابه وسيله پرداختهای بینالمللی نيز مورد
استفاده قرار میگیرد .ذخاير ارز خارجي از درآمدهاي صادراتي و نيز ساير درآمدهاي
سرمایهگذاری حاصل میشود .چين يک ماشين صادراتي فوقالعاده است .از بين همه
کشورها ،ایاالتمتحده بيشترين کاالهاي وارداتي خود را از چين میگیرد .در حال
حاضر ،چين در زمينه ذخاير ارز خارجي از ژاپن پيشي جسته است .بخش اعظم اين
ذخاير (تا حاال) به صورت دالر است :سرمایهگذاری شده در اوراق بهادار خزانهداری
آمريکا ،آژانس قرضههای حکومتي آمريکا ،و ساير ابزار مالي.
داراییهای دالري چين يکي اهرم مالي قابل توجه در اقتصاد جهاني امپرياليستي
است .آمريکا با کسریهای عظيم بودجه حکومتي روبروست( .هزینههای جنگي،
برنامههای اجتماعي و باز پرداخت بهره و غيره ،بيشتر از مالیاتهایی است که
جمعآوری میکند ).کسري تراز تجاري ایاالتمتحده بسيار زياد است( .وارداتش
بيش از صادراتش است ).آمريکا مبالغ زيادي سرمايه قرض میکند تا به عدم توازن
مالي بینالمللیاش پوشش دهد .ایاالتمتحده براي تأمين و اداره قروض خود ،به
شکل بسيار حادي وابسته به کشورهايي نظير چين است.
در دوره  2007 08که بنگاههای مالي و داللي «وال استريت» (نظير مورگان
استنلي) تضعيف شده بودند ،چشمها به «صندوق ثروت ملي» چين (يعني ذخاير
گسترده مالي که توسط حکومت چين اداره میشود) دوخته شد تا سرمايه به شدت
مورد نياز را تأمين کند.
چين يک وارد کننده بزرگ سوخت و مواد معدني است .از سال  1995تاکنون ،چين
باعث  40درصد رشد در تقاضاي اين محصوالت در بازار جهاني شده است .به علت
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اين که توسعه بسيار سريع چين با جهتگیری جهاني بر يک شالوده توسعه نيافته از
حيث فنآوری نسبت به کشوري مانند ژاپن انجام میگیرد ،چين براي توليد حجمي
1
يکسان از محصوالت 7 ،برابر ژاپن (و  3برابر هند) انرژي مصرف میکند.
و چين براي تغذيه ماشين صنعتي خود به دنبال دسترسي مطمئن به مواد خام
است .در حال حاضر ،چين در بخش صنايع استخراجي در آمريکاي التين و آفريقا
سرمایهگذاری میکند و بنگاههایی را میخرد .سرمایهگذاری خارجي مستقيم چين از
 1.8ميليون دالر در سال  2003به  16.1ميليون دالر در سال  2006افزايش يافت .حدود
2
نيمي از اين سرمایهگذاری در بخش صنايع مربوط به ذخاير طبيعي است.
يک هجوم پرشتاب رقابت جويانه براي کنترل محصوالت نفتي و معدني آفريقا
آغاز شده است .شرکتهای نفتي ایاالتمتحده سرمایهگذاریهای خود در کشورهايي
مانند آنگوال ،نيجريه و گينه استوايي را شتاب بخشیدهاند .در سال  ،2007ارتش آمريکا
يک مرکز فرماندهي در آفريقا مستقر کرد که «آفريکوم» خوانده میشود( .تا پيش از
اين ،پياده کردن نيرو در آفريقا از طرف مراکز فرماندهي ارتش آمريکا که در بيرون آفريقا
قرار داشتند ،هماهنگ میشد ).اين يک اقدام مهم از سوي امپرياليسم آمريکاست.
هدف آمريکا از اين کار ،هم دستيابي به نفت و کنترل ساير ذخاير طبيعي آفريقاست
و هم ادغام بخشهای بيشتري از آفريقا در «جنگ عليه ترور» .آمريکا براي تحقق اين
هدف دست به کارهاي ديگر مانند شتاب بخشيدن به انتقال تسليحات به حکومتهای
مختلف آفريقایي و عقد پیمانهای نظامي با آنها نيز زده است.
از ميانه دهه  ،1990چين فعالیتهایش را در آفريقا شتاب بخشيده است .در حال
حاضر ،چين سومين شريک بزرگ تجاري آفريقا است .شرکت نفت چين که تحت
مالکيت دولت قرار دارد ،يک سهم کنترل کننده از شرکت نفت اصلي سودان را در
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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اختيار دارد .همين شرکت نفت چين در صنعت نفت الجزاير سرمایهگذاری کرده
است؛ و هجوم سرمایهگذاریهایش در بخشهای نفتي آنگوال و نيجريه آغاز شده
است .آفريقا در حال حاضر ،حدود  30درصد از نيازهاي وارداتي چين در زمينه نفت را
تأمين میکند .بنگاههای معدنکاوی چين که تحتالحمایه دولت اين کشور هستند ،در
جستجوي کبالت ،اورانيوم ،مس و ساير مواد معدني صنعتي در جمهوري دمکراتيک
کنگو و زيمبابوه و زامبيا سرمایهگذاری کرده ،همکاریهای مالي خود با اين کشورها را
1
افزايش داده ،حلقههای ارتباطي نزدیکتری ايجاد کردهاند.
همه اين سرمایهگذاریها و مانورهاي چين نسبت به آنچه ایاالتمتحده و اروپا در
آفريقا انجام میدهند ،ذرهای بيش نيست .اما يک رقابت شدت يابنده در آفريقا وجود
دارد .هجومي رقابت جويانه جريان دارد که بيش از پيش چين را درگير خود میکند.
چين براي پيشبرد منافع خود از پيوندهاي سياسي و ديپلماتيک ،توافقات در زمينه
فروش اسلحه و تربيت نظامي ،و اعطاي وامهای کم بهره استفاده میکند .چين از طريق
انتقاد از سلطه آمريکا و برخي سیاستهای ایاالتمتحده که شيره کشورهاي جهان سوم
را میمکد ،جاي پاي خود را به لحاظ ايدئولوژيک در بخشهایی از جهان سوم محکم
میکند .چين از اين واقعيت که آمريکا خاورميانه را کانون توجه خود قرار داده و به آنجا
بند شده؛ و در حال حاضر جنگهایش براي دستيابي به امپراتوري بزرگتر را در آنجا به
پيش میبرد؛ سود میجوید.
امپرياليسم آمريکا بيش از پيش چين را به مثابه يک رقيب استراتژيک هدف قرار
داده است .از سال  ،2006وزارت دفاع آمريکا در بررسي ساالنه خود ،رقابت با چين بر
سر منابع را همپاي درگيري بر سر تايوان قرار داده که میتواند جرقه بالقوه جنگ ميان
1- On great power competition for resources in Africa and China’s growing economic 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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آمريکا و چين باشد.
چرائي جنگ تبليغاتي آمريکا عليه چين را فقط در چارچوب سربلند کردن چين
در اقتصاد جهاني و رقابت با اين کشور میتوانیم بفهميم .در اين چارچوب است
که میتوان فهميد چرا آمريکا سعي میکند چين را باعث و باني مشکالت مختلف
(از صدور مواد خوراکي و دارويي ناسالم گرفته تا تخلف در زمينه حقوق مالکيت
نرمافزاری ،زير پا گذاشتن حقوق بشر ،و افزايش هزینههای نظامیاش) معرفي کند.
1

ب) جاهطلبیهای جغرافيايي سياسي
      و ارتباط روسيه و چين

رشد اقتصادي چين که با شتاب زياد ،کمبود ذخاير ،و هرج و مرج مشخص
میشود و تحت سلطه سرمايه امپرياليستي به پيش میرود ،به لحاظ عيني اين کشور
را به سمتي میراند که به مثابه يک قدرت جهاني با جاهطلبیهای جغرافيايي سياسي
ظاهر شو د.
بر مبناي ارزيابي «موسسه تحقيقاتي صلح بینالمللی استکهلم» ،خرجهای نظامي
چين طي دهه اخير  3برابر شده است .در سال  ،2006چين در اين زمينه از ژاپن که
بزرگترین هزينه کننده نظامي در منطقه شرق آسيا محسوب میشد ،جلو زد .اينک
بودجه نظامي چين در رده سوم دنيا قرار دارد 2 .چين تواناییهای دريايي خود را ارتقاء
داده ،زرادخانه موشکهای دوربردش را بهبود بخشيده ،و پا به عرصههای متکي به
فنآوری پيشرفته ،نظير نظاميگري در فضا ،گذاشته است .مخارج نظامي چين با مخارج
نظامي امپرياليسم آمريکا اص ًال قابل مقايسه نيست؛ اما قدرت نظامي چين يک عامل
رشد يابنده در مناسبات بینالمللی به ويژه در شرق آسيا است.
1- Michael T. Klare, The New Geopolitics of Energy, The Nation, May 1, 2008, thenation. com
2- Stockholm International Peace Research Institute, Recent trends in military expenditure (Stockholm: 2008), sipri. org.
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دو تن از مشاوران سياسي حکومت ایاالتمتحده که دغدغه پيشبرد منافع امپرياليسم
آمريکا را دارند ،در توصيف خود از تغييراتي که در وضعيت جغرافيايي سياسي اين
منطقة مهم در شرف وقوع است و چالشي در مقابل آمريکاست ،تصويري ارائه میدهند
که داراي حقايقي است :بعد از گذشت  60سال از سلطه آمريکا ،اينک تناسب قوا در
منطقه شمال شرق آسيا در حال تغيير است .ایاالتمتحده به طور نسبي پا در سراشيب
نهاده؛ چين در حال اوج گرفتن است؛ ژاپن و کره جنوبي دستخوش بیثباتی شدهاند.
واشينگتن براي حفظ قدرت آمريکا در اين منطقه بايد روندهايي که اين گذار را شکل
میدهند شناسايي کرده ،ابزار و روشهای حاکميت جديدي را به کار گيرد که پايه
1
قدرت آمريکا را گستردهتر کند.
يکي از جوانب اوضاع جاري ،تطابق فزاينده منافع چين و روسيه در عرصههای
کليدي ،و افزايش تصاعدي پيوندها و همکاریهای اين دو کشور است .در سال ،2006
چين به شريک اقتصادي شماره يک روسيه تبديل شد .به عالوه ،چين تأمين کننده مالي
پروژههای مهم خط لوله روسيه بوده ،که در بخش آتي اين نوشته مورد بحث و بررسي
قرار خواهد گرفت.
هم چين و هم روسيه ،تسليحات کشورهاي توليد کننده نفت و گاز در جهان سوم را
تأمين میکنند .هر دو اين کشورها در حال افزايش تواناییهای نظامي خود در مناطق
کليدي توليد کننده انرژي هستند .و هر دو در سال  2001همراه شدند و «سازمان
همکاري شانگهاي» متشکل از کشورهاي شرق آسيا را تأسيس کردند.
اين سازمان ،يک تحول مهم در روابط بینالمللی است .رشد اقتصادي و عروج
چين در اقتصاد جهاني به شکل فزایندهای در عرصههای جغرافيايي سياسي و نظامي
جلوهگر میشود« .سازمان همکاري شانگهاي» يک ائتالف منطقهای در زمینههای
انرژي و امنيت در شرق آسيا است .دولتهای چين ،روسيه ،قزاقستان ،قرقيزستان،
تاجيکستان 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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اين سازمان ،قدرت اقتصادي چين و تواناییهای نظامي و ذخاير انرژي روسيه را به
هم میآمیزد .در تابستان  ،2007اين سازمان نخستين تمرينات نظامي خود را برگزار
کرد .به عالوه ،در جريان اين تمرينات براي نخستين بار افراد نيروي هوايي چين در
1
خارج از خاک اين کشور مستقر شدند.
»سازمان همکاري شانگهاي» به وضوح هدف کاهش نفوذ آمريکا در آسياي ميانه و
ايستادگي در برابر آن را دنبال میکند .اين سازمان میخواهد نقاط قوت معين روسيه و
چين را متمرکز کند؛ نقاط ضعف معين آنها را رفع کند؛ و بقيه کشورها را حول اين دو
جمع کند .اين يک ابزار نوپا اما مهم براي رقابت در يکي از مناطق بیثبات و سرشار از
ذخاير انرژي دنياست.
ج .برخي پرسشهای جديد

اوجگیری سريع چين در اقتصاد جهاني ،برخي پرسشهای جديد را مطرح میکند.
آيا چين میتواند از اتکا به بازار صادراتي آمريکا «طالق» بگيرد (اين اصطالحي
است که تحليلگران مالي و جغرافياي سياسي از آن استفاده میکنند) و از تمايل خود
به تأمين و اداره مالي کسریهای ایاالتمتحده دست بکشد؟
در کوتاه مدت ،با توجه به تکانهای عظيمي که اين «طالق» میتواند به بار آورد و
اين واقعيت که توسعه وابسته و معوج چين نيازمند بازارهاي عظيم صادراتي است؛ به
نظر میرسد که پاسخ اين سؤال يک نه آشکار باشد( .اگر چين به سرعت خود را از دالر
جدا کند و باعث شود که ارزش اين ارز باد هوا شود ،بايد پيه از دست دادن ميلياردها
دالر را به تن بمالد ).به نظر میرسد چين به سادگي نمیتواند ريل عوض کرده و با
تحريک تقاضاي داخلي ،آن را جايگزين بازارهاي صادراتي غرب کند.
اما در ميان مدت و درازمدت ،به ويژه در ارتباط با ساير جابهجاییهای اقتصادي و
جغرافيايي سياسي دنيا ،احتمال «طالق» به گونهای متفاوت مطرح میشود.
1- On the Shanghai Cooperation Organization, see Bates Gill and Mathew Oresman, 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 چين و درجه باالي سودآوري که نصيب سرمايه امپرياليستي کرده،
براي اقتصاد جهاني از جمله براي امپرياليسم آمريکا ،يک محرک حياتي بوده است.
در عين حال ،يک بلوک اقتصادي منسجمتر و رقابت جوتر غربي ،يعني اتحاديه اروپا،
اينک نقش مهمتری در اقتصاد جهاني و امور مالي جهان بازي میکند.
همانگونه که در ابتداي اين تحليل اشاره شد ،آمريکا کماکان جايگاه شماره يک را در
اقتصاد جهاني امپرياليستي اشغال کرده است .با توجه به تنيدگي عميق چين در اقتصاد
جهاني امپرياليستي ،اگر آمريکا لطمات گسترده سراشيب اقتصاد جهاني را که در حال
بازگشائي است ،متحمل شود؛ اين میتواند هم براي چين و هم براي اقتصاد جهان
تأثيرات بازخوردي عظيم و بیثبات کنندهای به همراه داشته باشد .پاسخهای چين و
ایاالتمتحده به بحران مالي  2008و اينکه چگونه از آن بيرون بيايند ،میتواند تأثيرات
جغرافيايي سياسي و درازمدتي در پي داشته باشد.
چين توانسته نرخهای رشد باال را حفظ کند .اما اين يک اقتصاد سرمایهداری است.
اين اقتصاد مصون از بیثباتی و بحران نيست .ارزیابیها نشان میدهد که  75درصد
صنايع چين گرفتار اضافه توليد میباشند .يعني ميزان سرمایهگذاری نسبت به بازارهاي
موجود ،زياده از حد است 1( .تورم در چين در حال اوجگیری است .شکافهای
اجتماعي عمیقتر میشود :طي سالهای اخير اعتصابات ،اعتراضات و درگیریها در
مناطق روستايي عليه فساد و رشوهخواری ،غصب اراضي و لطمات زيست محيطي،
باال گرفته است.
پویشهای عروج چين پيچيده است .اما يک تضاد است که شکل دهنده کل
وضعيت است :تضاد ميان وابستگي و توان رشد يابنده اقتصادي .چين وابسته به
سرمايه خارجي و بازارهاي خارجي است .اما چين به مثابه يک قدرت اقتصادي جهاني،
يک مرکز توليد صنعتي دنيا ،قد علم کرده است .اين کشور دست به انباشت ذخاير
گسترده ارز خارجي زده ،نفوذ مالي قابل توجه و فزایندهای بر دالر به دست آورده
است .چين به شکل تهاجمیتری در پي بازارهاي جهان سوم و صدور سرمايه 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 خويش است.
دوباره به عقب برگرديم .چه چيزي جهتگیری درازمدت ،استراتژيک و رقابت
جويانه طبقه حاکمه چين را رقم ميزند؟ متنوع کردن و تقویت پايه صنعتي را که ريشه
داخلي دارد؛ گسترش دامنه نفوذ اقتصادي و مالي بینالمللی؛ تقويت تواناییهای
نظامي اما به گونهای که محرک درگیریهای مستقيم با امپرياليسم آمريکا نشود.
آيا چين میتواند به يک صورتبندی سرمايه امپرياليستي تکامل يابد؟ اين پرسشي
است که نمیتوان آن را ناديده گرفت .هر چند که اين يک مقصد هموار و از پيش تعيين
شده نيست .اما اين يک احتمال واقعي است که چين در مرحله گذار تبديل شدن به
يک قدرت امپرياليستي باشد .اين تحول کيفي به چه شکل خواهد بود و ممکن است
از چه مسيرهاي عبور کند؟ اين فرايند ،مجموعهای از عوامل تاريخي را در بر میگیرد
که نتيجه عمل و تأثير متقابل حرکت و توسعه سرمایهداری چين ،مبارزه طبقاتي در
آن کشور ،چرخشها و جابجاییها و زمینلرزههای بزرگتر در امور اقتصادي دنيا ،و
تحوالت بزرگ و غيرمنتظره در سیاستهای جهاني (از جمله جنگها و درگیریها) و
نيز مبارزات انقالبي خواهد بود.
ادامهدارد....
عنوان بخش بعدي :اتحاديه اروپا ،روسيه ،ژاپن و هند   
فرهنگ لغات فني:
انباشت سرمايه :توليد ارزش اضافه (منبع سود) بر پايه استثمار کار مزدي؛ و
سرمایهگذاری و باز سرمایهگذاری سود توسط سرمایههای رقيب بر پایهای بسط يابنده،
ارزان کننده هزینهها ،و به لحاظ فنآوری (و توليدي) پیشرفتهتر .همانطور که مارکس
گفت اين فرآيند انباشت ثروت در يک قطب و انباشت فالکت و رنج در قطب ديگر
است.
صدور سرمايه :حرکت رو به بيرون سرمايه از يک کشور به کشوري ديگر براي
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سرمایهگذاری .صدور سرمايه شامل سرمایهگذاری مستقيم خارجي در بنگاههای
موجود در کشور ميزبان يا اعطاي وام بانکي ،يا سرمایهگذاری در سهام و اوراق بهادار
و غيره است.
امپرياليسم :مرحله تکامل سرمایهداری به مثابه يک نظام جهاني استثمار .اين مرحله
در اواخر  1800به ظهور رسيد .ما در عصر امپرياليسم زندگي میکنیم .امپرياليسم
داراي  5مشخصه کليدي است -1 :سلطه انحصارات (بزرگ ،با درجه باالئي از تمرکز
و واحدهاي مالکيت و کنترل بسيار قدرتمند) بر سازمان توليد و توزيع؛  -2ادغام
سرمايه بانکي و صنعتي و تبديل آن به بلوکهای مالي عظيم؛  -3صدور سرمایه دارای
اهميتي مرکزي براي سودآوري کلي است؛  -4تقسيم اقتصادي جهان به مناطق نفوذ
توسط کورپوراسيون ها ،کارتل ها و قدرتهای بزرگ؛  -5تقسيم کامل جهان توسط
قدرتهای امپرياليستي به مستعمرات ،نومستعمرات و مناطق نفوذ؛ به طوری که
مبارزه ميان قدرتهای امپرياليستي بزرگ شامل تقسيم مجدد جهان است.
بورژوازي :طبقه حاکمه جامعه سرمایهداری .اين طبقه استثمارگر نيروهاي توليدي
اجتماعي را که مقياسي بزرگ داشته و بسيار پیشرفتهاند ،به طور خصوصي کنترل
میکند (بر آنها مالکيت خصوصي دارد) .اين نيروهاي توليدي بزرگ و پيشرفته،
فقط با تالشهای جمعي طبقهای به نام پرولتاريا؛ طبقه که از مالکيت بر ابزار توليد
محروم است و بايد براي بقا نيروي کار خود را بفروشد؛ قابل به کار بردن میباشند.
بورژوازي تجسم قانون اجباري سرمایهداری است :بسط بياب يا بمير .اين طبقه رابطهای
آشتیناپذیر با پرولتاريا دارد و از طريق کنترل دولت و ارگانهای سرکوب و قدرت
حاکميت خود را بر جامعه تحميل میکند.
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مقاله سوم
اتحادیه اروپا به مثابه یک رقیب بالقوه سلطه ایاالت متحده
برگرفته از نشريه انقالب
ارگان حزب کمونيست انقالبي آمريکا شماره  3 -138آگوست 2008
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جابجاییهای بزرگي در توازن قواي اقتصادي ميان قدرتهای بزرگ در حال وقوع
است .گسلهای جديدي را میتوان 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 میتوان به متحرکترین جابجاییهای تکتونيک بزرگ در
اقتصاد جهان تشبيه کرد (به بخش دوم رجوع کنيد)؛ گسترش و تحکيم اتحاديه اروپا
نيز يکي از شاخصهای چشمانداز اقتصادي متغير است.
اتحاديه اروپا يک بلوک اقتصادي بسيار رشد يافته متشکل از کشورهاي امپرياليستي
و سرمایهداری در قاره اروپا است .در  15سال گذشته ،اتحاديه اروپا به سطوح باالتري
از ادغام اقتصادي و مالي دست يافت و موقعيت بینالمللیاش را تقويت کرد .اورو،
که پول  15عضو اتحاديه اروپاست ،نقش بسيار مهمي را در تجارت و فينانس جهاني
بازي میکند و اين نقش در حال افزايش است .اتحاديه اروپا با قدرت بيشتري در صحنه
بینالمللی عرض اندام میکند و در حال تقويت تواناییهای نظامي خود است.
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خصلت و مفاهيم احتمالي گسترش و تقويت اتحاديه اروپا ،در رابطه با رقابتهای
ميان قدرتهای بزرگ ،موضوع بخش سوم از اين سلسله مقاالت است.
 )1خاتمه جنگ سرد و گسترش اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا در امور نظامي و مجامع بینالمللی نظير «سازمان تجارت جهاني» در
شراکت و اتحاد با امپرياليسم آمريکا عمل کرده است .مقادير عظيمي از سرمایههای
آمريکايي به سوي اروپاي غربي روان است؛ و مقادير عظيمي از سرمایههای اروپاي
غربي راهي آمريکا است .در عين حال ،اتحاديه اروپا درون چارچوبي بینالمللی که
تحت سلطه ایاالتمتحده قرار دارد ،چالش رقابت جويانه مهم و رشد یابندهای را در
برابر امپرياليسم آمريکا مطرح میکند.
عملکرد متقابل عوامل اقتصادي و غیراقتصادی ،مسير تکاملي چالش اتحاديه اروپا
را تحت تأثير قرار خواهند داد:
• تغيير تدريجي «ناتو» که ائتالف نظامي تحت رهبري آمريکاست و کشورهاي
مهم اتحاديه اروپا بخشي از آن هستند.
• روابط اتحاديه اروپا با روسيه و چين که عنصري پويا در اين معادله است .هر دوي
اين کشورها ،قدرتهای در حال خيز در اقتصاد جهاني هستند و بيش از پيش در حال
تبديل شدن به شرکاي تجاري مهمتر اتحاديه اروپا میباشند.
• جنگهایی که در خاورميانه و افغانستان براي امپراتوري جريان دارد .امپرياليسم
اروپاي غربي و ایاالتمتحده به شدت در اين جنگها درگيرند .نتايج اين جنگها
کام ًال غیرقابل پیشبینی است.
• برخورد جهاني ميان امپرياليسم کهنه مسلط بر دنيا و استثمار کننده دنيا با
بنيادگرايي کهنه اسالمي .رونق اين بنيادگرايي مديون یورشهای امپرياليستي است،
اما هيچ راه حل واقعي و رهاییبخشی به جاي امپرياليسم ارائه نمیکند .در اروپا،
بنيادگرايي مرتجع اسالمي در بين بخشهایی از مهاجران در حال پايه گيري و نفوذ
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است.

1

• تأثيرات مبارزات اجتماعي در اروپا و سراسر دنيا .امکان سربلند کردن مبارزات
انقالبي که میتوانند اوضاع کشورهاي اروپايي و کل دنيا را تحت تأثير قرار دهند.
پيش زمينه :اتحاديه اروپا

   اتحاديه اروپا يک دولت واحد نيست .اما يک ائتالف بي در و پيکر و غيررسمي
هم نيست .اين يک اتحاديه منحصر به فرد از دولتهای امپرياليستي در اروپاي غربي
است که ساختارهاي سياسي و اداري و قانونگذاری را براي تنظيم عملکردش به مثابه
يک بلوک به وجود آورده است .هسته مرکزي و رهبري کننده اين اتحاديه از قدرتهای
عمده امپرياليستي اروپاي غربي تشکيل شده است :آلمان ،فرانسه و انگلستان .آلمان و
فرانسه هدايت کنندگان عمده سياسي اقتصادي اين بلوک هستند.
اتحاديه اروپا در سال  ،1991دوازده عضو داشت .اما فروپاشي امپرياليسم اتحاد
شوروي و بلوکش در  1989 - 91فرصتهای جديدي را در اختيار امپرياليسم اروپاي
غربي قرار داد .آلمان غربي؛ که از همان زمان قدرت عمده اقتصادي قاره اروپا بود؛ آلمان
شرقي را جذب کرد .نگاه اتحاديه اروپا متوجه شرق شد و کشورهايي نظير لهستان و
مجارستان ،و نيز کشورهاي منطقه بالتيک را در خود ادغام کرد.
ديالکتيک دهه  1990چنين بود :امپرياليسم آمريکا اغلب کشورهاي اروپاي شرقي
که در بلوک شوروي سابق جاي داشتند را وارد ائتالف نظامي تحت رهبریاش يعني
«ناتو» کرد؛ امپریالیستهای اروپاي غربي اغلب اين کشورها را وارد مدار اقتصادي
اتحاديه اروپا کردند.
اتحاديه اروپا کماکان متشکل از اقتصادهاي قابل تفکيک با ساختارهاي طبقاتي قابل
تفکيک و طبقات حاکمه امپرياليست يا سرمایهدار قابل تفکيک است .اما اتحاديه اروپا
به يک بلوک منسجمتر و قویتر تبديل شده است .اين اتحاديه 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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براي هماهنگ کردن سياست و اعمال قدرت در کليه کشورهاي تشکيل دهنده اين
بلوک ايجاد کرده است .تعداد اعضاي اتحاديه اروپا از سال  1995تا به امروز از  15به
 27کشور افزايش يافته است .يعني بازار اتحاديه اروپا از نظر حجم ،به مثابه رقيبي براي
بازار ایاالتمتحده سربلند کرده است .اتحاديه اروپا ،ارزي را به وجود آورده که ظرفيت
براي چالش گرفتن دالر آمريکا را در سطح بینالمللی دارد.
هيچ يک از دولتهای اروپاي غربي به تنهايي ،توان رقابت اقتصادي با امپرياليسم
آمريکا را از نظر حجم ندارد .اما اتحاديه اروپا به مثابه يک بدنه واحد و به شدت ادغام شده
میتواند در سطح جهاني به رقابت بپردازد .خالصه اينکه ،با گسترش و تحکيم اتحاديه
1
اروپا ،اينک ایاالتمتحده با يک مرکز نيرومند سياسي ،مالي و صنعتي روبروست.
از نظر فرهنگي ،اتحاديه اروپا خود را يک سرمایهداری روشن بين ،متمدن و جهان
وطني جلوه میدهد .اين بخشي از زرادخانه ايدئولوژيک اتحاديه اروپا است که در
خدمت تحکيم جايگاه سياسي اقتصادي اروپا در سطح بینالمللی قرار دارد.
در عين حال ،اتحاديه اروپا بندهاي کنترل مهاجران را محکمتر میکند؛ بر سر
کسب امتيازات اقتصادي در آمريکاي التين موي دماغ امپرياليسم آمريکا میشود؛ از
ارتباطات استعماري تاريخي خود استفاده میکند؛ مناسبات نو استعماري و وابستگي
جديدي را برقرار میکند؛ تا به رفع نيازهاي بینالمللیاش خدمت کند .مث ًال میتوان به
سرمایهگذاریها و عمليات نظامي در آفريقا اشاره کرد که هدف از آن ،تضمين دسترسي
به انرژي و مواد خام است .به عالوه ،اتحاديه اروپا در زمينه شکنجه براي امپرياليسم
آمريکا و «جنگ عليه ترور» آمریکاییها ،نقش همدست و مقاطعهکار را بازي کرده
2
است .کشورهاي عضو اتحاديه اروپا ،مکان زندانهای مخفي سازمان «سيا» بودهاند.
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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 )2اتحاديه اروپا توان رقابتي خود را افزايش میدهد

اتحاديه اروپا براي گسترش و ادغام بيشتر يک بازار واحد حرکت کرده است .در
ارتباط نزديک با اين امر ،حرکت اتحاديه اروپا در اقتصاد جهاني امپرياليستي ،در جهت
افزايش سودآوري و توان رقابت سرمایهای است که پايگاهش اروپا است.
الف باال بردن توان رقابتي و «کار منعطف»

اين هدف در برگيرنده موجي از «اصالحات» نئوليبرالي است .نئوليبراليسم به
سیاستهایی اتالق میشود که درهاي اقتصادهاي ملي را بيش از پيش به روي گردش
آزادتر سرمايه ميگشايد؛ صنايع تحت مديريت دولت را خصوصي میکند؛ بازارهاي
کار را از بند مقررات آزاد میکند و در زمينه استثمار و استخدام کار مزدي محدودیتها
را کنار میزند؛ کمکهای اجتماعي را کاهش میدهد و امثالهم .اين همان چيزي است
که از دهه  1980در ایاالتمتحده به اجرا درآمده است.
مؤسسات مالي بینالمللی که تحت سلطه آمريکا قرار دارند؛ مؤسساتی نظير بانک
جهاني و صندوق بینالمللی پول؛ يک تعديل ساختاري همه جانبه و وحشيانه اقتصادي
را در جهان سوم سازمان دادند .اين کار ،مسير نفوذ عميق تر سرمايه امپرياليستي ،از
جمله سرمايه اروپاي غربي ،را هموار کرد .همين امر ،کشاورزي بومي را نيز در مناطق
وسيعي از دنياي سوم تضعيف کرد و فرايند بیسابقه شهري شدن گسترده و پر هرج و
1
مرجي را تسريع کرد.
از دهه  ،1990سرمايه اروپاي غربي دستور کار اصالحات نئوليبرالي خود را پيش
برده است :هدف از اين کار ،انعطافپذیری بيشتر در استخدام و اخراج ،استفاده
گستردهتر از کار موقت ،و پائين راندن دستمزدها بوده است.
در فرانسه اقداماتي انجام شده تا ساعات کار هفتگي که بر مبناي قانون  35ساعت
است را افزايش دهند .در آلمان شکلهای گوناگون «مشارکت و همکاري» اتحادیههای
1- For a Marxist analysis of the origins and logic of neoliberalism, see David Harvey,
Neoliberalism (London: Oxford: 2005).
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کارگري در کارخانهها که با هدف افزايش توان توليدي کارگران طراحي شده بود،
محدودتر شده است .آلمان در رأس صادرکنندگان دنيا قرار دارد .آلمان اين جايگاه
را بخشا با کاهش هزینههای هر واحد کارگر حفظ کرده است .دستمزدهاي واقعي طي
 7سال ( )1998 - 2006دائم ًا کاهش يافت 1 .در فرانسه از کمکهای حکومت به
آموزش و پرورش و ايجاد اشتغال نيز کاسته شده است .اين سیاستها آتش اعتراضات
مهمي را دامن زده است .کمکهای تأمين اجتماعي از جمله حق بازنشستگي در بيشتر
کشورهاي اروپا محدود شده است.
دستور کار رقابتي اتحاديه اروپا شامل ادغام بنگاههای بزرگ در بنگاههای بزرگتر
بوده است .اين را مث ًال در صنعت فوالد مشاهده میکنیم .اين دستور کار شامل حمايت
از بخشهای استراتژيک صنعتي و تقويت بنگاههای هدايت کننده نيز بوده است .براي
مثال ،اتحاديه اروپا «اي .آ .د .اس» را ايجاد کرد که شرکت اروپايي هوا فضا است .اين
شرکت سازنده هواپيماي «ايرباس» است که رقيب جهاني بوئينگ محسوب میشود.
اين دستور کار «رقابتي» ،انجام اقداماتي جهت محدود کردن آزادي حرکت سرمايه
آمريکايي در بازار بازتر و ادغام شده تر اروپا را الزامآور کرده است .مثالً« ،مايکروسافت»
را به خاطر عملکردهاي انحصارگرايانه محکوم کردهاند .سرمايه اروپايي به دنبال
اين بوده که سرمايه آمريکايي را در سطح بینالمللی زير نظر داشته باشد .اين کار
شکلهای پيچيده و غالب ًا پوشيده به خود گرفته است؛ مث ًال به شکل نبردهايي که
ميان ایاالتمتحده و اروپا بر سر معيارهاي محیطزیستی يا اعمال کنترل بر واردات
محصوالت کشاورزیای که تحت مهندسي بيولوژيک توليد شده ،انجام میگیرد.
ب نقش ويژه اروپاي شرقي

ادغام کشورهاي اروپاي شرقي در اتحاديه اروپا ،يک منبع امتياز رقابتي براي سرمايه
اروپاي غربي در بازار جهاني بوده است .طبقات سرمایهدار کام ًال تکامل یافتهای بر
1- Perry Anderson, «Depicting Europe,» London Review of Books, 20 September
2007, lrb. co. uk.

فصل اول    55        /

اقتصادهاي اروپاي شرقي حکومت میکنند .برخي از اين اقتصادها به سرمایهگذاری
در جهان سوم میپردازند؛ اما آنها تابع طبقات حاکمه بزرگتر و قویتر در اتحاديه
اروپا هستند .بخشهای استراتژيک اين اقتصادها؛ نظير حمل و نقل ،امور مالي و
ارتباطات راه دور؛ تحت سلطه سرمايه خارجي ،مشخص ًا سرمايه اروپاي غربي است.
در اين کشورها از يکسو ،هزینههای کار پايين است؛ و از سوي ديگر ،مهارتهای کاري
باالست .ترکيب اين دو عامل که ميراثي از دوره شوروي است ،يک عامل مهم در جذب
سرمایهگذاریها است.
اتحاديه اروپا ،اقتصادهاي اروپاي شرقي را بازسازي کرده و آنها را در شبکههای
توليدي گستردهتر منطقهای و جهاني ،ادغام کرده است .کارگران اروپاي شرقي در
قياس با اهالي اغلب کشورهاي اروپاي غربي ،داراي شرايط کاري بدتر ،دستمزدهاي
نازلتر ،و برنامههای اجتماعي محدودتري هستند .دستمزدها در صنعت خودروسازی
جمهوري «اسلواکي» ،يک هشتم آلمان است .اين در حالي است که انتظار میرود
بارآوري توليدي در صنعت خودروسازی «اسلواکي» (که تحت هدايت «فولکس
واگن» و «پژو» قرار دارد) به زودي در رده اول دنيا قرار گيرد 1 .از اين راههاست که
جذب اروپاي شرقي در اتحاديه اروپا ،قدرت رقابتجویی و سودآوري بلوک اروپا را
بهبود بخشيده است.
اتحاديه اروپا؛ و مشخصتر از همه ،امپرياليسم آلمان که منافع ویژهای در اروپاي
شرقي و بالکان دارد؛ به سرمایهگذاری گسترده در بازسازي حمل و نقل ،انرژي و ساير
زیرساختهای اروپاي شرقي پرداخته است .اين نوسازي ابزار ( )retoolingکاري
پرهزینه بوده و نقش مهمي در پايين کشيدن نرخهای رشد آلمان بازي کرد .اما در عين
حال ،عامل بسيار مهمي در تقويت درازمدت يک بازار قاره اي ادغام شده تر و رقابتیتر،
است .در بلوک اروپايي که هر روز منسجمتر میشود ،آلمان ديرک اقتصادي اين بازار
قاره ای است.
اروپاي شرقي از زاويه جاهطلبیهای جغرافيايي سياسي اتحاديه اروپا نيز حائز
» 1- Anderson, «Depicting Europe.
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اهميت استراتژيک است .اروپاي شرقي از نظر جغرافيايي به روسيه که بخش اعظم
نيازهاي اروپاي غربي در زمينه انرژي را تأمين میکند نزديکتر است .بنابراين اروپاي
شرقي به نوعي يک منطقه ميانگير ( )buffer zoneهم محسوب میشود .به عالوه،
نفوذ اقتصادي اروپاي غربي ،يک عامل برقراري تعادل در مقابل سلطه نظامي آمريکا در
1
اروپاي شرقي نيز هست.
ج کار مهاجر در قاره اي که به يک قلعه تبديل شده است

امروزه ،اقتصادهاي بازتر ،نيازمند کارگران ماهر و ساده و شمار فزایندهای کارگران
«منعطف» میباشند( .منظور از کارگران «منعطف» کارگراني است که از امنيت شغلي
کمتري برخوردارند؛ به راحتي از شغلي به شغل ديگر ،يا از بخشي به بخش ديگر ،وارد
يا از آن اخراج شوند) .در چنين شرايطي ،کارگر مهاجر نقش خاصي را در بازارهاي
تجديد ساختار شده کار بازي ميکند.
در حال حاضر ،تخمين زده میشود که بين  5تا  5 .6ميليون کارگر ثبت نشده در
اروپا زندگي و کار میکنند .آنان يک «نيروي کار فرامليتي غيرقانوني شده» هستند؛ که
در بخشهایی نظير کشاورزي ،ساختمانسازی ،خدمات خانگي و غيره کار میکنند.
بر مبناي مطالعهای که اخير ًا از سوي سه محقق ترقیخواه انجام گرفته ،بعضي از اين
بخشها «بدون دسترسي به کار ارزان و بدون مقررات مهاجران ،فرو میپاشند 2» .اين
کارگران ثبت نشده ،اغلب زير حداقل دستمزد يا بدون قرارداد ،کار میکنند.
اينک مهاجران با کارتهای شناسايي جديد و بانک اطالعاتي بيومتريک (مختصات
چشم يا دي .ان .اي .و غيره) تهديد میشوند .فرانسه قرار است از مهاجران جديدي که
وارد کشور میشوند آزمايش دي .ان .اي .بگيرد .هيستري شووينيستي عليه 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

فصل اول    57        /

در فضاي بعد از يازدهم سپتامبر ،اغلب شکل ضديت با اعراب و مسلمانان به خود
گرفته است .اين بخشي از گفتمان رسمي نيز هست .براي مثال ،نيکال سارکوزي،
رئيسجمهور فرانسه بخشا به خاطر برنامه عمل «سختگيرانه اش» نسبت به مهاجران
انتخاب شد .اين انتخابات در فرداي شورشهای جوانان مهاجر در سال  2005عليه
1
خشونت پليس و تبعيضات اجتماعي صورت گرفت.
مقامات اتحاديه اروپا با نخوت از وسايل جديدي حرف میزنند که براي محکم
کردن مرزها عليه مهاجران «غيرقانوني» در اختيار دارند .اين وسايل جديد چه نتیجهای
به بار آوردهاند؟ فقط در يکي از گزارشها که مقامات اسپانيا منتشر کردهاند میخوانیم
که در سال  ،2006حدود  6000نفر از اهالي غرب آفريقا که قصد داشتند خود را به جزاير
قناري (بخشي از اسپانيا) برسانند در اقيانوس اطلس غرق شدند .غرب آفريقا همان
جايي است که ناوگانهای تجاري اروپايي چيزي از جانوران دريايي قابل صيد باقي
نگذاشتهاند و ابزار معاش ماهي گيران بومي را به نابودي کشاندهاند .در سال ،2006
صدها مهاجر ديگر در انبارهاي متحرک ،در بخش بار کامیونها و در قایقهای باربري
در بنادر خفه شدند.
 )3خواب و خیالهای ژئوپلتيک اتحاديه اروپا

اتحاديه اروپا دامنه نفوذ بینالمللی و قدرت رقابتجویی خود را گسترش داده
است .اگر اتحاديه اروپا ميخواهد به يک قدرت جغرافيايي اقتصادي (ژئواکونوميک)
در اقتصاد جهاني تبديل شود ،مجبور است که به اين کار ادامه دهد .اين در حالي
است که اقتصاد جهاني کماکان تحت سلطه امپرياليسم آمريکا است و رقيبان و حريفان
جديد ديگري نيز در نظام جهاني در حال سربلند کردن هستند .اين احتمال وجود
دارد که چارچوب اقتصاد بینالمللی که تحت سلطه آمريکا قرار دارد با تکانهای بسيار
جدي روبرو شود .چنين تکانهایی به همراه عوامل ديگر (نظير شکستهای نظامي)
»1- On biometrics and «immigration control,» see «Special Report on Migration,
The Economist, January 5, 2008, pp. 8-10
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میتواند گشايشهاي جديدي براي قدرتهای در حال ظهور نظير چين و اتحاديه اروپا
ايجاد کند تا جهش وار ،خود را به جايگاه بسيار قویتری برسانند.
اتحاديه اروپا از نظر ژئوپلتيک دارد يک نقش بینالمللی تهاجميتر بازي میکند.
اتحاديه اروپا يک پاي مذاکرات خاورميانه است .اتحاديه اروپا ناظر انتخابات کنگو در
سال  2006بود .اتحاديه اروپا ،مسئوليت اشغال منطقه غرب بالکان که به دستور «سازمان
ملل» اجرا شد را به عهده گرفت.
کل توان نظامي استراتژيک و جهاني اتحاديه اروپا تحت کنترل «سازمان پيمان
آتالنتيک شمالي ناتو» قرار دارد .اما يکي از نتايج غيرمنتظره فروپاشي اتحاد شوروي
و «پيروزي غرب» اين بود که وابستگي نظامي اروپاي غربي به امپرياليسم آمريکا کمتر
شد .زيرا ديگر ،بلوک قدرتمند و سراپا مسلح شوروي در همسايگي اروپاي غربي
وجود ندارد؛ و ديگر ،چارچوب برخورد شدت يابنده ميان بلوکهای تحت رهبري
آمريکا و شوروي موجود نيست .همانگونه که «دومينيک موآ زي» ،يک کارشناس امور
ژئوپلتيک و يک مشاور سياسي در فرانسه ،توصيف میکند« :تصوير جنگ سرد که در
آن يک غرب و دو اروپا وجود داشت» جاي خود را به «يک اروپا اما دو غرب» داده
1
است.
اتحاديه اروپا چند «نيروي مداخلهگر» چندمليتي ايجاد کرده يا گسترش داده
است .هدفشان اين است که طي يک سال آينده  60000سرباز براي انجام مأموريتهاي
ماوراء بحار سازمان دهند .اتحاديه اروپا صنايع نظامیاش را گسترش داده؛ در ساخت
جتهای جنگنده «يورو فايتر» و ناوگان هوايي دور پرواز سرمایهگذاری کرده است.
اتحاديه اروپا ،سيستم رديابي ماهوارهای خود را تحت عنوان «گاليله» برقرار کرده است.
همه اینها ابتکارات و اقدامات مشترکي است که در سطح کشورهاي اروپايي انجام
میگیرد .به عالوه ،اتحاديه اروپا تالش کرده يک ساختار فرماندهي عمومي ايجاد 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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هيچ يک از اینها قابل مقايسه با قدرت نظامي امپرياليسم آمريکا نيست و نمیتواند
با آن برابري کند .اما اين خودنمایي اتحاديه اروپا در شرايطي انجام میشود که
ایاالتمتحده در حال کاهش نيروهايش در اروپا است .در چنين شرايطي ،طرحهای
جاه طلبانه تر اتحاديه اروپا براي استقرار نيروهاي نظامي ،به ويژه از جانب آلمان،
گسترش مییابد .به عالوه ،اتحاديه اروپا داراي «امتيازات صنعتي» است که میتواند
داربست گسترش سريع توانائيهاي نظامي آن شود.
اما يک عنصر ديگر هم وجود دارد :روسيه .اتحاديه اروپا در صورت ائتالف با روسيه
که هنوز يک قدرت نظامي سهمگين در اختيار دارد ،به توان ژئوپلتيک (جغرافياي
سياسي) قابل توجهي دست خواهد يافت .اين يک فاکتور غيرقابل پیشبینی (wild
 )cardاما کام ًال واقعي است .اين امکان با توجه به وابستگي روز افزون اروپاي غربي به
منابع انرژي روسيه ،واقعیتر هم میشود.
روسيه پيشاپيش بيش از يک چهارم گاز طبيعي مصرفي اروپاي غربي را تأمين
میکند .اين مقدار در حال افزايش است .از سوي ديگر ،روسيه شدید ًا به بازار اروپا
1
وابسته است 75 :درصد درآمدهاي صادراتي روسيه از اتحاديه اروپا حاصل میشود.
سرمايه آلماني تأمين کننده عمده اعتبارات براي شرکتهاي عظيم گاز و نفت روسيه
است( .گرهارد شرويدر ،صدراعظم سابق آلمان ،اينک رئيس هيئت نظارت در يکي از
بنگاههای تابعه شرکت عظيم گاز طبيعي روسيه يعني «گازپروم» است2).در عين حال،
بنگاههای فرامليتي اروپايي به دنبال حضوري مستقالنه در آسياي ميانه هستند تا روسيه
را دور بزنند.
پرسش اين است که آيا رابطه متالطم اروپا و روسيه حول مسئله انرژي ،به تغيير
موضع بيشتر و همکاري بيشتر ميان اين دو قدرت در سطح جهاني خواهد انجاميد؟
اتحاديه اروپا در حال بهرهجویی از ارتباطات سلطهجویانه و استثمارگرانه قديمي 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 آفريقا نيز هست تا نيازهاي انرژي خود را از اين طريق بر طرف کند و وابستگي به
روسيه را کاهش دهد .بنگاههای فرامليتي اروپايي اخير ًا  60درصد از سرمایهگذاریهای
جديد در مجتمعهای نفت و گاز غرب آفريقا را به خود اختصاص دادهاند« .رويال
داچ شل» در صدر تولیدکنندگان خارجي حاضر در نيجريه قرار دارد .اين شرکت آماج
اعتراضات و حمالت مسلحانه ساکنين بومي بوده است .اين اعتراضات و حمالت
پاسخي است به فعالیتهای حفاري شرکت «رويال داچ شل» که منافع اندکي براي
1
اهالي آبادیهای اطراف در بر دارد ،اما محیطزیست را شدید ًا تخريب میکند.
 )4يورو و دالر :رقابت در ميانه آشوب مالي

 يورو به مثابه يک ارز جهاني ،نقشي بزرگتر به عهده گرفته است .گسترش بازار
اروپا و ادغام ارزها در اين منطقه ،براي سرمايه جهاني شده اروپاي غربي ،امتيازي در
زمينه حجم و کارآرايي به بار آورده است .يورو از زمان آغاز رواجش در  1999 - 2000به
بزرگترین و تنها ارز رقيب دالر آمريکا به مثابه پول جهاني تبديل شده است .اهميت
فزاينده يورو هم ناشي از توان اتحاديه اروپا است و هم ناشي از زوال تدريجي جايگاه
مالي آمريکا در سطح بینالمللی .دالر تحت فشارهاي فرو کاهنده عظيم قرار دارد .اين
يکي از نتايج کسریهای سهمگيني است که ایاالتمتحده به بار آورده و نيز برخاسته از
آشوب مالي اخير در آمريکاست.
تأثير جهاني بالقوة يورو را میتوان به شکل فشرده در مقدمه مجموعه مقاالتي يافت
که تحليلگران طرفدار نظام سرمایهداری درباره يورو نوشتهاند« :در حالي که ارزها دچار
تکان ناشي از سقوط دالر آمريکا به خاطر ارزشگذاری بيش از حد بر آن در اواخر دهه
 1990هستند ،ارزش يورو و مديريت آن براي تنظيم موفقیتآمیز عدم تعادلهای مالي
در سطح بینالمللی بسيار حياتي است .يورو به مثابه يک رقيب و همکار درازمدت
دالر ،توان بالقوة شکلگیری يک سيستم پولي دو قطبي در سطح بینالمللی را پديد
1- On EU energy investments in Africa, see Michael T. Klare, Rising Powers, Shrinking Planet (New York: Metropolitan Books, 2008), pp. 155-57.
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میآورد .و اين چالشها و فرصتهای باسابقهای را در مقابل سياست گزاران اقتصادي
مطرح میکند 1» .يورو پيشاپيش به مثابه ارز اصلي جهان در بازار بینالمللی اوراق
قرضه از دالر پيشي گرفته است.
اين امر نافي احتمال قدرتیابی مجدد دالر نيست .مهم است اين نکته را مد نظر
داشته باشيم که قدرت دالر و نقش آن به مثابه ذخيره ارزي و ارز مبادالتي در دنيا،
صرف ًا عملکرد توان اقتصادي امپرياليسم آمريکا نيست« .اعتماد به دالر» وابسته به
سلطه نظامي امپرياليسم آمريکا در سطح جهاني ،وابسته به ارتباطات نظامي امنيتي ميان
دارندگان خارجي دالر و امپرياليسم آمريکا (مث ًال با کشوري مانند عربستان سعودي)،
و وابسته به ثبات کلي سرمایهداری آمريکا و بازارهاي بسيار توسعه يافته مالیاش نسبت
به مخاطرات اقتصادي و سياسي در ساير نقاط دنيا نيز هست.
از سوي ديگر ،گرايش تدریجیتر و درازمدتتر به سوي ايجاد يک «نظام پولي دو
قطبي» امکان فرار گسترده از دالر و بروز ناگهاني يک آشوب مالي را منتفي نمیکند؛
آشوبي که شايد بتوان گفت ،به لحاظ مقياس و دامنه از دهه  1930به اين سو مشاهده
نشده است .چنين تهاجمي به دالر میتواند بر اثر آمیزهای از وقايع اقتصادي و تحوالت
سياسي آغاز شود .براي مثال ،چين ممکن است از تأمين مالي قروض عظيم خزانهداری
آمريکا ،در مقياسي که اکنون درگير آن است ،سر باز زند و ارزهاي مبادالت خارجي
خود را از دالر درآورده و با تبديل به ارزهاي ديگر تنوع بخشد.
مؤسسات و بازارهاي مالي اروپاي غربي بر اثر بحران مالي که اوايل سال  2008در
ایاالتمتحده بروز کرد ،ضربه خوردهاند .اما تا اينجاي قضيه روشن است که يورو دارد
موقعيت رقابتي برتري نسبت به دالر کسب میکند و به شکل روزافزوني به آن به مثابه
يک ارز ذخيره و مبادالتي بینالمللی نگاه میشود.

?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.
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 )5نتیجهگیری :آيا ائتالف کشورهاي حوزه اقيانوس اطلس
در حال گذار و تغيير است؟

متعاقب جنگ جهاني دوم ،امپرياليسم آمريکا ساختارهاي دولتي را در اروپا شکل
داد و عميق ًا در صورتبندیهای اجتماعي اين قاره ،از جمله به لحاظ فرهنگي ،نفوذ
کرد .در دوره انبساط بعد از جنگ جهاني دوم ،حلقههای اتصال تجاري و سرمایهگذاری
ایاالتمتحده و اروپاي غربي عمیقتر شد و چارچوب ژئوپلتيک (جغرافياي سياسي)
بزرگتری که تحت سلطه ایاالتمتحده قرار داشت ،راه را بر بروز چالشهای استراتژيک
از سوي امپرياليسم اروپا بست .اين امر بعد از فروپاشي اتحاد شوروي نيز ادامه يافت .به
عالوه ،انگلستان که يک عضو اتحاديه اروپا است« ،رابطه ويژه»اي با ایاالتمتحده دارد.
و همه اینها بر مانورهاي رندانه ميان اتحاديه اروپا و ایاالتمتحده براي کسب برتري
تأثير میگذارد.
اما تنظيمات اقتصادي و سياسي کنوني دنيا ،چيزي ثابت و هميشگي نيست .اين
تنظيمات میتواند در جهتهای جديدي تکامل پيدا کند و يا در ارتباط با جابجاییها
و چرخشهای مهم ژئو اکونوميک (جغرافياي اقتصادي) و ژئوپلتيک (جغرافياي
سياسي) دستخوش تغييرات ریشهای شود .در اينجا فاکتور روسيه خودنمائي میکند.
اتحاديه اروپا ممکن است ميان آن دسته از طبقات حاکمه امپرياليستي که خواهان افزايش
قابلیتهای نظامي اروپا میباشند و آن دسته که کماکان میخواهند به ائتالف ناتو اتکا
کنند ،دوپاره شود .مسيرهاي مقابل اتحاديه اروپا براي اينکه نقش ژئوپلتيک بینالمللی
کمتر يا بيشتري بازي کند ،عميق ًا تحت تأثير يک حرکت جدي چين خواهد بود .اگر
چين دست به يک حرکت جدي براي کسب ابتکار عمل بيشتر در اقتصاد جهاني بزند
و/يا ائتالف نزدیکتری با روسيه برقرار کند؛ خيلي چيزها عوض خواهد شد.
در ماه ژوئن  ،2008حکومت فرانسه يک نوع جهتگیری مجدد در سياست امنيتي
اين کشور را اعالم کرد :يعني برقراري روابط عمیقتر با «ناتو» .اما خوب دقت کنيد:
فرانسه اين را به مثابه چرخشي به سوي «ناتو» و «اتحاديه اروپا» مطرح کرد ،و به موازات
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آن مطرح کرد که اتحاديه اروپا بايد توان خود را در طراحي و هدايت عمليات نظامي
تقويت کند.
تضادهاي ميان فرانسه و آلمان (که نيروهاي مرکزي اتحاديه اروپا محسوب
میشوند) با ایاالتمتحده بر سر جنگ در عراق بسيار حاد بوده است .تضادهاي
ديگري نيز وجود داشته است .مثالً ،دعوايي که در سال  2005به دنبال لغو تحريم
تسليحاتي چين از سوي اتحاديه اروپا اتفاق افتاد .اين تحريم از زمان خيزش دانشجويان
و کارگران در ميدان «صلح آسماني» پکن برقرار شده بود .حتي در مواردي که
وحدت (ظاهري) بيشتري وجود دارد؛ مث ًال در مورد اعمال فشار بيشتر بر ايران؛ باز
هم رقابتها درون ائتالف ناتو عمل میکنند.
اتحاديه اروپا با ضرورتها و آزادیها روبهرو است .استراتژي عمومي اتحاديه اروپا به
نظر میرسد که «به انتظار فرصتهای خوب نشستن» است :در حال حاضر تالش براي
تقويت هر چه بيشتر ادغام نهادهاي درون بلوک اتحاديه اروپا؛ تالش براي مشارکت
نزدیکتر با ساير قدرتهای مهم؛ و سودجويي از مشکالت و شکستهای امپرياليسم
آمريکا .اما سرعت ،جهتگیری و توان تهاجمي اتحاديه اروپا متأثر از روندهاي اساسي
دنيا و تحوالت پیشبینی نشده ،درون و خارج از اين بلوک ،خواهد بود.
بخش بعدي :روسيه ،امپرياليسمي که از دل خاکستر شکست بر میخیزد
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مقاله چهارم
امپریالیسم روس دوباره سربلند می کند
برگرفته از نشريه «انقالب» ارگان مرکزي حزب کمونيست انقالبي آمريکا -شماره
 24 -141اوت 2008
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اين چهارمين بخش از سري مقاالت در مورد تغييرات مهم در اقتصاد جهاني
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 بینالمللی
مدعي قدرت است ،ظهور کرده است.
ایاالتمتحده آمريکا کماکان به لحاظ اقتصادي و نظامي ،قدرت مسلط امپرياليستي
در جهان است .آمريکا نگهبان نظم سرمایهداری جهاني است؛ نظمي که حداقل در
حال حاضر به نفع ساير قدرتهای بزرگ نيز هست .اما موقعيت جهاني آمريکا در
حال تضعيف است .در عين حال ،به طور بالقوه امکان آن هست که برخي قدرتها يا
ائتالفي از قدرتها چالشهای بینالمللی سهمگيني را (چه در سطح اقتصادي و يا
استراتژيک) در مقابل امپرياليسم آمريکا بگذارند.
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شايد عروج چين بزرگترین جابجايي تکتونيک (تخته سنگهای قارهای) در نماي
اقتصادي جهان است .اما بازگشت امپرياليسم روسيه نمایشیترین واقعه غيرمترقبه
است.
در ده سال گذشته ،اقتصاد روسيه تقريب ًا پخش زمين بود .امروز ،طبقه حاکمه روسيه
قدرت اقتصادي روزافزونش را در جهان به کار میگیرد و يک دستور کار استراتژيک را
تعقيب میکند که هر روز بيش از روز قبل در تضاد با امپرياليسم آمريکا قرار میگیرد.
 )1پايان جنگ سرد ،گذار و بحران اقتصادي1991 - 1998 :

اتحاد شوروي حدود ًا  35سال يک کشور سوسياليستي واقعي بود .انقالب 1917
شوروي ،اقتصادي را ايجاد کرد که ديگر بر استثمار مبتني نبود .آن انقالب منشأ
اقداماتي راديکال و الهامبخش در جهت ريشه کن کردن ستم بر زنان و دستيابي به
برابري ملیتها شد .اما از ميانه دهه  1950اتحاد شوروي ديگر يک کشور سوسياليستي
نبود.
يک طبقه بورژواي نوين به قدرت رسيد و جامعه شوروي را به شکل خاصي از
سرمایهداری امپرياليستي تبديل کرد .در اين نوع سرمایهداری ،بورژوازي دولتي نيروي
کار را استثمار میکرد .در اين نوع سرمایهداری ،رقابت ميان بلوکهای سرمايه درون
چارچوب مالکيت دولتي انجام میگرفت .با فروپاشي اتحاد شوروي در سال ،1991
اين سرمایهداری دولتي نيز فرو پاشيد.
در نتيجه نابودي و تجزيه اتحاد شوروي ،جنگ سرد ميان آمريکا و شوروي نيز خاتمه
يافت .اين يک تغيير تعيين کننده در اوضاع کلي بینالمللی بود .اين واقعه ،فرصتهای
جديد اقتصادي و استراتژيکي را در برابر امپرياليسم آمريکا گشود :فرصتهای جديد
سرمایهگذاری ،فرصتهای جديد براي حل درگیریها به نفع آمريکا در بخشهای
متفاوت دنيا (مث ًال مبارزه در آفريقاي جنوبي) ،فرصتهای جديد براي گسترش
ائتالف عمده نظامي آمريکا يعني «ناتو» با عبور از مرزهاي اروپاي شرقي.
رژيم جديدي که در روسيه تحت رهبري بوريس يلتسين و با پشتيباني آمريکا بر سر
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کار آمد ،کوشيد تا تجديد ساختار اقتصاد شوروي را در راستاي نهادها و عملکردهاي
مشابه کشورهاي سرمایهداری غرب به انجام رساند .اين رژيم دروازهها را به روي
سرمایهگذاران غربي گشود .يک روسيه جديد درون چارچوب سلطه جهاني آمريکا به
ظهور رسيد.
الف .اصالحات اقتصادي در دهه 1990

رژيم يلتسين با تشويق و همکاري مشاوران غربي و صندوق بینالمللی پول که
آمريکا بر آن مسلط است ،يک سلسله اصالحات را براي شکلدهی مجدد به اقتصاد و
تحريک رشد به اجرا گذاشت .رژيم قیمتها را آزاد کرد؛ یارانههای ويژه و واپایشهایی
که حکومت بر قیمتها اعمال میکرد را کنار گذاشت .رژيم مشوق تأسيس بازارهاي
مالي و بورس شد .رژيم يلتسين ،برنامه گسترده خصوصیسازی را رهبري کرد؛
بنگاههایی که سابق ًا تحت مالکيت دولت بودند را به سرمایهگذاران خصوصي و
گروههای سرمایهگذاری فروخت؛ هزینههای تأمين اجتماعي را کاهش داد.
شرط اعطاي اعتبار و وام از سوي صندوق بینالمللی پول اين بود که حکومت
روسيه اين «شوک درماني» را اعمال کند و به اجرا بگذارد.
در اصالحات گوناگون ،همه جانبه ترين تأثيرات را خصوصیسازی بر جاي
گذاشته است .در اتحاد شوروي سابق ،فعالیتهای صنعتي و تجاري و مالي اساس ًا
توسط بنگاههای متعلق به دولت جلو میرفت .از سال  ،1997بخش خصوصي بيش
از  70درصد محصول اقتصادي روسيه را در اختيار داشت.
کسب و کارهاي خصوصي جديد و بیشماری ايجاد شد .اما حاال ديگر کنترل به
دست يک قشر جديد نازک اما قدرتمند از سرمایهگذاران و تجار ثروتمند افتاده بود .اين
قشر از طريق خريد و فروش و به دست آوردن حقوق مالکيت داراییهای دولتي سابق،
به سودهاي کالن دست يافتند و ثروت بیحسابی انباشت کردند.
تجديد ساختار سريع اقتصاد شوروي به بهبود و رشد اقتصادي منجر نشد .وامهای
خارجي و سرمایهگذاری مستقيم خارجي در آن سطحي که حاکمان روسيه پیشبینی
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میکردند تحقق نيافت .فساد و چنگاندازی به سودهايي که در کوتاه مدت حاصل
میشود ،یکباره همه جا گير شد .درگیریهای دروني طبقه سرمایهدار روس ،سير
صعودي پيدا کرد .سرمایهگذاری صنعتي به شدت کاهش يافت .روسيه پا به ورطه
بحران گذاشت.
آمار تکان دهنده است :در فاصله  1991 - 1997محصول اقتصادي روسيه بيش از
 40درصد سقوط داشت (اين رقم بيش از چيزي است که آمريکا طي دوران «کسادي
بزرگ» دهه  1930تجربه کرد ).نرخ متوسط بيکاري روسيه به  13تا  15درصد رسيد.
نتايج «شوک درماني» براي توده اهالي ،نوميد کننده و وخيم بود .نابرابري درآمدها
به شکل قابل توجهي افزايش يافت .از کار افتادن نظام خدمات اساسي همگاني و
جابجاییهای گسترده باعث افزايش آشکار جرايم ،بیماریهای رواني و نرخ خودکشي
شد .انتظار طول عمر از  70سال به  65سال سقوط کرد؛ که اين امر در جوامع صنعتي
جديد در دوران صلح بیسابقه است.
ب .عوامل بینالمللی و بحران 1998

عوامل درگير در اين وضعيت اینها بودند :اقتصاد ناکارآمد و پر هرج و مرج روسيه
نمیتوانست به شکلي رقابتي و سودآور به اقتصاد بینالمللی «متصل» شود .در عين
حال ،بیثباتی در اقتصاد سرمایهداری جهاني تأثير متقابل خود را بر روسيه میگذاشت.
در تابستان  ،1997شرق آسيا توسط يک بحران مالي عمده به لرزه درآمد.
سرمایهگذاران خود را از بخش امالک ،بورس و بازارهاي ارز بيرون کشیده بودند .فشار
بر روسيه رو به افزايش نهاد .سر رسيد بازپرداخت بدهیها به بانکها و حکومتهای
خارجي رسيده بود اما نشانه چنداني از رشد اقتصادي به چشم نمیخورد.
روسيه قادر به بازپرداخت وامهایش نبود .اعتماد سرمایهگذاران به سرعت رنگ
باخت .در  13اوت  ،1998بازارهاي سهام و قرضه و ارز روسيه سقوط کرد .پول روسيه
يعني روبل بيش از  60درصد ارزش خود را صرف ًا طي چند ماه از دست داد .پنج بانک
از ده بانک بزرگ روسيه ورشکست شدند .دو سوم دستمزدهاي واقعي دود شد و به
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آسمان رفت .يلتسين همه اعتبارش را از دست داد.
بد نيست به گذشته برگرديم و به بخشهایی از اين تصوير کلي تاريخي نگاهي
بيندازيم.
فروپاشي بلوک امپرياليستي شرق به سرکردگي شوروي در  ،1990 - 91به موج
جديدي از «جهانیسازی» تحت سلطه آمريکا انجاميد .بازارها و مناطق دنيا ،از جمله
بلوک شوروي سابق ،بيش از پيش به روي سرمايه امپرياليستي باز شدند .يک اقتصاد
توليدي در هم ادغام شده و مبتني بر کار ارزان در حال شکلگیری بود که در چارچوب
آن ،چين به «کارگاه توليدي يا مشقت خانه» سرمایهداری بینالمللی تبديل شد.
سرمایهداری انحصاري روس ،در اين اقتصاد که بيش از پيش جهاني شده بود ادغام
شد؛ اما از دو موقعيت نامناسب رنج میبرد .او ًال ،ادغام روسيه در شرايطي صورت
گرفت که از نظر دروني در موضع ضعف قرار داشت .ناکارآمدیهای صنعتي بر جاي
مانده از دهههای  1970و  1980گريبان آن را گرفته بود .خصوصیسازی و اصالحاتي
که در جهت آزادسازي قیمتها در دوره يلتسين صورت گرفت نيز در ابتدا تأثيرات
بیثبات کنندهای داشت.
ثاني ًا ،چارچوب بینالمللی خارجي نيز براي سرمايه روس نامساعد بود .تالطم
در بازارهاي مالي بینالمللی ،تثبيت وضع روبل و جذب سرمایهگذاری خارجي را
با مشکل روبهرو کرد .قیمتهای جهاني کاالهايي که روسيه از آنها سرشار بود (نفت
و گاز طبيعي و ساير مواد خام) پايين بودند .اين امر روسيه را در افزايش درآمدهاي
صادراتیاش ناتوان کرده بود.
به عالوه ،امپرياليسم آمريکا تحت رياست جمهوري کلينتون ،در دهه  1990به
شدت در پي آن بود که ميدان مانور امپرياليسم روس را محدود کند .کلينتون ،سازمان
پيمان آتالنتيک شمالي (ناتو) را که ائتالف نظامي تحت رهبري آمريکا در اروپاي
غربي است ،به سوي گسترش بيشتر و ادغام کشورهاي بلوک شوروي سابق در اروپاي
شرقي و بالتيک در درون خود میراند.
1

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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 )2رياست جمهوري پوتين :يک طرح جديد امپراتوري در يک
چارچوب بینالمللی تغيير يافته و تحریکآمیز

بحران مالي  1998نوعي نقطه عطف بود .اقتصاد روسيه با سر به زمين خورده بود.
مبارزه درون طبقه حاکمه روس بر سر کنترل و مديريت اقتصادي ،سياست بینالمللی
و چهره بینالمللی روسيه تشديد يافته بود .در اين چارچوب« ،ارائه يک چهره رقابت
جوي جديد؛ سرمایهدار اما با تأکيد بر جهتگیری استراتژيک تحت هدايت دولت؛ و
1
با ايدئولوژي کلي «اروـ آسيايي» (و کمتر غربي) آغاز شد» .
الف .تجديد ساختار مجدد

والديمير پوتين اين جهتگیری جديد را تبيين کرد و بر سرش جنگيد.
ابعاد سياسي و اقتصادي اين جهتگیری:

• خلع قدرت از آنچه نيروهاي پوتين نامش را «اليگارک هاي جديد» گذاشته
بودند .يعني قشر ثروتمند جديد سرمایهگذار؛ اعمال کنترل بر داراییهای آنان به ويژه
در عرصه نفت و گاز طبيعي؛ برقراري مجدد کنترل قدرتمند دولتي بر بخش انرژي و
نيز بر امور بانکداري و ارتباطات (به قصد خاموش کردن صداي مخالفان).
• اولويت بخشيدن به صنايع مربوط به مواد خام نظير گاز طبيعي و نفت و نيز مواد
معدني و فلزات؛ و استفاده کردن از افزايش تقاضاي جهاني براي مواد خام صنعتي.
روسيه دارنده بزرگترین ذخاير گاز طبيعي در جهان است و دومين توليد کننده بزرگ
نفت است.
• احياي صنايع نظامي که توسط دولت اداره میشود و افزايش سهم صنايع نظامي
1- Kees van der Pijl, Global Rivalries: From the Cold War to Iraq (London: Pluto,
2006), p. 356.
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روسيه در بازارهاي تسليحاتي دنيا؛ گسترش و تجديد ساختار تأمينات مالي نيروهاي
مسلح روسيه.
ابعاد جغرافيايي سياسي اين جهتگیری:
• اعمال مجدد نفوذ روسيه بر آنچه حاکمان روس نامش را «محيط خارجي
همسايه» نهادهاند .منظورشان کشورهايي مانند گرجستان و اوکراين و ساير کشورها
در منطقه قفقاز و آسياي ميانه هستند که قب ًال بخشي از اتحاد شوروي سابق محسوب
میشدند و بعد از فروپاشي شوروي مستقل شدند.
• مقابله با امپرياليسم آمريکا از طريق اتخاذ سياست «نگاه به شرق» با هدف تشکيل
يک ائتالف جغرافيايي سياسي با چين ،و سياست «نگاه به غرب» با هدف برقراري
ارتباط جغرافيايي اقتصادي با اتحاديه اروپا (يعني بلوک اقتصادي سياسي تحت
رهبري قدرتهای امپرياليستي اروپاي غربي).
پوتين به لحاظ ايدئولوژيک میخواست يک فضا و جنبش سياسي ناسيوناليستي
شووينيستي را با هدف ايجاد يک پايگاه اجتماعي براي امپرياليسم دوباره برخاسته
روس دامن بزند.
ب .چارچوب بینالمللی

ترکيبي از عوامل مساعد بینالمللی باعث شد که پوتين بتواند اين دستور کار را به
جلو براند .اين عوامل شامل افزايش قيمت منابع انرژي ،رشد سريع اقتصادي چين،
گسترش اتحاديه اروپا ،تحکيم «يورو» (پول اروپايي) و نقش در حال گسترش آن در
معامالت پولي بینالمللی از جمله در عرصه نفت بودند( .رجوع کنيد به بخش سوم از
همين مجموعه تحت عنوان «اتحاديه اروپا يک رقيب بالقوه براي سلطه ایاالتمتحده»)
در عين حال ،يک عامل بینالمللی ديگر در برابر طبقه حاکمه روسيه مطرح شد که
آنها را با ضرورتي جديد روبرو کرد.
رژيم بوش از حمالت  11سپتامبر استفاده کرد تا جنگي را براي دستيابي به
امپراتوري بزرگ آمريکايي به راه اندازد .آمريکا اين کار را تحت پوشش «جنگ عليه
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ترور» آغاز کرد .هدف از اين «جنگ بیانتها» تضمين سلطه جهاني آمريکا براي دهههای
آينده است .اولين پرده اين نمايش ،سرنگون کردن رژيم طالبان در افغانستان بود.
آمريکا در جريان دورخيز و تدارک براي جنگ افغانستان ،شروع به ايجاد پایگاههای
نظامي در چند کشور آسياي ميانه کرد .با اين کار ،امپرياليسم آمريکا با قابلیتهای
فزاينده نظامي جهت حضور در مناطقي که فراتر از مرزهاي افغانستان بودند ،درست
پشت گوش روسيه ايستاد .امپرياليسم آمريکا با فشاري منظم ،رقابت بر سر کنترل توليد
و انتقال نفت و گاز طبيعي در آسياي ميانه را به راه انداخت.
 )3سربلند کردن مجدد در عرصه انرژي و امور نظامي

رشد اقتصادي روسيه در فاصله  1999تا  ،2007ساالنه  7در صد بود .اين نرخ
رشد در ميان کشورهاي عمده صنعتي موسوم به «جي  »8از همه باالتر است .سرعت
رشد بازار سهام روسيه در باالترینها ردههای جهاني قرار دارد 1 .در حال حاضر،
روسيه بعد از چين و ژاپن ،سومين دارنده بزرگ ذخاير ارزي بینالمللی است .ذخاير
ارز خارجي ،درآمدهايي هستند که از طريق صادرات و ساير شکلهای جريان يابي
سرمايه ،به صورت دالر و يورو و ساير ارزهاي مهم دنيا به دست میآیند .تصميمات
روسيه در مورد اين که دالرها را نگهدارد يا بفروشد میتواند تأثير قابل توجهي بر توان
2
بینالمللی دالر بگذارد.
چرخش کامل اقتصادي روسيه محصول دو عامل مرتبط به هم است.
او ًال ،قیمتهای نفت و گاز طبيعي و ساير منابع طبيعي در بازارهاي جهاني طي
1. On Russia’s post-1999 economic performance, see Vladimir Popov, «Resurgent
Russian Economy?» International Journal, Spring 2008; and Lucio Vinhas de Souza, A Different Country: Russia’s Economic Resurgence (Brussels: Centre for European 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 Uneasy Relationship with the U. S. Dollar,» Review of International Political Economy,
15:3 (August 2008).
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سالهای  2000افزايش يافت .در نتيجه درآمدهاي صادراتي روسيه اوج گرفت.
ثاني ًا ،رشد صادرات ،اقتصاد روسيه را در بخشهای ديگر نيز به تحرک در آورد.
بعضي تواناییهایی صنعتي خفته که مربوط به دوران قبل از  1991میشود را دوباره
فعال کرد .به عالوه ،درآمدهاي صادراتي ،وارد کردن تجهيزات و فنآوری پيشرفته را
براي فعال کردن مجدد بخشي از قابلیتهای صنعتي کهنه روسيه امکانپذیر میکند.
يکي از پژوهش گران روسيه که فردي مترقي است میگوید يکي از عناصر مرکزي
طرح جديد امپراتوري عبارت است از« :استفاده از ذخاير کشور براي تحميل نقش
بزرگتری براي روسيه در امور جهاني و دستيابي به فرصتهای بيشتر براي بینالمللی
1
کردن سرمايه روسي» .
الف .انرژي به مثابه يک بخش استراتژيک

با احياي اقتصاد روسيه ،پوتين طرح تحکيم بخشهای گاز طبيعي و نفت را تحت
نظارت خود پيش برد .او کنترل دولتي را بر آینده دارترین ذخاير انرژي که در منطقه
شرق دور روسيه واقعاند اعمال کرد .پوتين براي فعاليت بنگاههای انرژي خارجي ،يک
رشته قوانين و مقررات سفت و سخت تعيين کرد.
»گاز پروم» يعني شرکت گاز طبيعي روسيه ،حلقه اصلي بخش انرژي استراتژيک
اين کشور است .حدود  8در صد توليد ناخالص ملي روسيه توسط اين شرکت انجام
میگیرد .حکومت روسيه ،سهامدار عمده «گاز پروم» است .دميتري مدودف که اوايل
سال  2008جانشين پوتين شد ،قب ًال مدير عامل «گاز پروم» بود.
»گاز پروم» بزرگترین شرکت توليد گاز در دنيا است .اين شرکت بعد از «اکسون
موبايل» و «جنرال الکتريک» ،سومين شرکت بزرگ دنيا محسوب میشود« .گاز پروم»
چيزي حدود يک چهارم تا يک سوم ذخاير گاز طبيعي دنيا (که تا به حال شناخته شده)
2
را در اختيار دارد و صاحب بزرگترین شبکه انتقال گاز دنيا است.
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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روسيه از طريق اين شرکت ،خطوط انتقال گاز و صادرات گاز از مناطق حوزه خزر
و آسياي ميانه به اروپا را کنترل میکند .اين شامل يک رشته توافقات با قزاقستان و
ترکمنستان و ازبکستان است.
»گاز پروم» حضور مستقيم خود در بازار اروپا را تقويت کرده است .اين شامل خريد
شرکتهای اروپاي غربي يا سهامدار شدن در اين شرکتها ،ايجاد زیرساختها ،و
کارهايي است که بده و بستان ناميده میشود :سرمايه اروپاي غربي نيازمند حضور در
عرصه نفت و گاز روسيه است و روسيه نيازمند حضور در بخش تسهيالت حمل و نقل
و توزيع در اروپاي غربي.
اروپاي غربي براي تأمين نزديک به  25درصد گاز طبيعي مصرفي خود به روسيه
متکي است .در سال  ،2010خط لوله گاز «شمال اروپا» که از زير درياي بالتيک مي
گذرد ،وابستگي روسيه و آلمان به يکديگر را بيشتر خواهد کرد .روسيه نيز به نوبه خود
1
به بازار اروپا نياز دارد که  75درصد نفت خام صادراتي اين کشور را جذب میکند.
روسيه تحت رهبري پوتين به دنبال بسط نفوذ خود در اروپا است؛ کشورها را درگير
معامالت درازمدت انرژي میکند؛ و هدفش تضعيف ائتالف اتحاديه اروپا ناتو است.
همکاري صنعتي فن آورانه فزایندهای ميان روسيه و «يي اي دي اس» (شرکت هوا
فضاي اروپاي غربي) وجود دارد .روسيه در پي افزايش سهام خود در اين شرکت است.
در عين حال ،درون اتحاديه اروپا اين نگراني موجود است که وابستگي فزاينده به
روسيه در زمينه تأمين انرژي ،ميدان مانور اروپا را محدود خواهد کرد .در عين حال که
روابط اتحاديه اروپا با روسيه عميق تر شده ،اروپا به دنبال متنوع کردن ذخاير انرژي
خود بوده است.
روسيه از انرژي به مثابه يک سالح سياسي استفاده کرده است .در ژانويه ،2006
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,» YaleGlobal On Line, July 10, 2007, www. yaleglobal. yale. edu.
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روسيه موقت ًا جريان گاز طبيعي ارسالي به اوکراين را قطع کرد .اوکراين که يکي از
جمهوریهای اتحاد شوروي سابق بود اينک يک دولت مستقل است که قصد عضويت
در «ناتو» را دارد.
ب .ابعاد نظامي

رژيم پوتين که با درآمدهاي صادراتي خود سر حال آمده بود ،هزینههای نظامیاش را
افزايش داد .در حال حاضر روسيه از نظر مخارج نظامي در رتبه سوم دنيا قرار دارد (اين
1
بر حسب مقايسه قدرت خريد کشورها اندازهگیری شده است).
در فاصله سالهای  2003و  ،2007روسيه در زمينه تجارت اسلحه در رتبه دوم
جهاني ،و در فاصله نزديکي با آمريکا قرار داشت 2 .روسيه براي سر پا نگهداشتن پايه
صنعتي و تکنولوژيکي خود اتکا زيادي به صادرات اسلحه دارد .روسيه بخش توليد
تسليحاتي را تکامل داده ،فنآوری پيشرفته و برتر را به کار گرفته است.
فروش و تحويل اسلحه ،وسیلهای براي گسترش نفوذ جغرافيايي سياسي روسيه
در آسياي ميانه ،خاورميانه و آمريکاي التين نيز هست( .ونزوئال يک مصرف کننده
مهم تسليحات روسي محسوب میشود ).تحويل سیستمهای پيشرفته تسليحاتي به
ايران ،اين اجازه را به روسيه داده تا حضورش در خاورميانه را گسترش دهد و آزادي
عمل اياالت متحده در قبال ايران را بدون مواجهه مستقيم با امپرياليسم آمريکا تحت
تأثير قرار دهد.
ج .بررسي واقعيات

احياي اقتصاد روسيه هرگز به يک جامعه عادالنهتر منتهي نشده است.
1- SIPRI Yearbook 2008: Armaments, Disarmament and International Security (Oxford: 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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در بعضي بخشهای صنعتي ،کارگران مجبورند ساعات طوالني به اضافه کاري
بپردازند .حقوق بازنشستگي قطع شده يا کاهش يافته است .بهبود اقتصادي به افزايش
درآمدها و دستمزدها انجاميده ،اما نابرابري اجتماعي همچنان گسترده است .در سال
 ،2005درآمد متوسط دهک بااليي جامعه روسيه (ثروتمندان)  15برابر دهک پاييني
(تهيدستان) بود .در سال  ،2008نشريه «فوربس» از وجود  87ميلياردر در روسيه خبر
داد که جمع ثروت آنان تقريب ًا نيم تريليون دالر است .روسيه از نظر تعداد میلیاردرها،
بعد از آمريکا در رتبه دوم جهاني است 1 .يکي از رازهاي کثيف کوچک در بهبود
اقتصادي روسيه اين است که کارگران مهاجر نقش مهم و فزایندهای در عملکرد اقتصاد
بازي میکنند .برخي ارزیابیها خبر از وجود  14ميليون کارگر قانوني و غيرقانوني
خارجي در روسيه میدهد که اين حدود  10در صد کل جمعيت روسيه است 2 .حوادث
و حمالت نژادپرستانه و ضد خارجي ،رو به افزايش است.
مراقب هاي بهداشتي درماني يک مشکل اجتماعي عمده محسوب میشود .تا
همين سال  ،2005يک پنجم بيمارستان هاي روسيه فاقد آب گرم و تسهيالت فاضالب
3
بودند.
يک اقتصاد گسترده زيرزميني و غيرقانوني که توسط شبکه جنايات سازمان يافته
تقويت میشود مثل قارچ رشد کرده است .روسيه يکي از مهمترین نقاط عبور و انتقال
در صنعت بینالمللی سکس محسوب میشود.
 )4رقابت قدرتهای بزرگ در آسياي ميانه و ارتباط با چين

روسيه در ميان قدرتهای عمده امپرياليستي منحصر به فرد است چون که براي
تأمين نيازهاي انرژي خود ،وابسته به واردات نيست .اما روسيه مثل همه قدرتهای
1- Dmitri Trenin, «Getting Russia Right,» The Globalist, May 8, 2008, www. theglobalist. com; Luisa Kroll, «World’s Billionaires,» Forbes. com, March 5, 2008.
2- Russian Federal Migration Office data, cited in Vinhas de Souza, Russia’s Economic Resurgence, p. 92.
3- Economist Intelligence Unit, Russia Country Profile 2006, p. 24.
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امپرياليستي به سوي گسترش جهاني کشيده میشود .امپرياليسم روس با يک ضرورت
مشخص مواجه است :اعمال کنترل بر توليد انرژي و خط لوله هاي انرژي در آسياي
ميانه ،براي گسترش اقتصادي و انباشت توان استراتژيک روسيه ،امري اساسي است.
در عين حال ،امپرياليسم آمريکا براي بسط نفوذ و کنترل در منطقه آسياي ميانه و
حوزه خزر و عقب راندن نفوذ روسيه ،طرحها و دستور کار خود را دارد.
الف .رقابت در زمينه انرژي

حوزه درياي خزر بعد از فروپاشي اتحاد شوروي ،ميان هشت کشور نوبنياد از
جمله آذربايجان و گرجستان و قزاقستان ،به عالوه روسيه و ايران تقسيم شد .اين منطقه
ظرفيتش را دارد که طي ده سال آينده به توليد کننده عمده نفت و گاز طبيعي تبديل
شود .اينجا عرصهای حياتي براي سرمایهگذاری شرکتهای نفتي بینالمللی است.
همين حاال ،امپرياليسم روسيه موقعيت ممتازي در دسترسي به ذخاير انرژي آسياي
ميانه دارد و تقريب ًا انحصار انتقال گاز طبيعي از آسياي ميانه در اختيار اين کشور است.
اما مبارزه بر سر کنترل جريان نفت و گاز طبيعي از حوزه درياي خزر به بازارهاي اروپا و
آسيا دارد حاد میشود.
شرکتهای آمريکايي ،اروپاي غربي و ژاپني بر سر آنچه به خط لوله «بي تي سي»
معروف شده ،همکاري کردهاند .اين خط لوله ،نفت آذربايجان را از طريق گرجستان
به ترکيه انتقال میدهد و روسيه را کام ًال دور ميزند .آمريکا از اين خط لوله که وسيلهاي
1
براي تضعيف نفوذ روسيه است ،به لحاظ مالي و سياسي قوي ًا حمايت کرده است.
روسيه و ایاالتمتحده درگير رقابتي شديد در اين منطقه هستند .اين شامل مانور
دهي ديپلماتيک ،استقرار پایگاههای نظامي و توافقات تسليحاتي ،تمرينات نظامي و
ائتالفات امنيتي است .اخيراً ،اين رقابت امپرياليستي به يک درگيري آشکار نظامي بين
گرجستان (که يکي از متحدان نزديک آمريکا است) و روسيه 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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ایاالتمتحده راه تبديل گرجستان به سر پل ارتباطي امپریالیستهای آمريکايي و
غربي در منطقه را در پيش گرفته است .روسيه نيز به نوبه خود به مناطق تجزیهپذیر
کمک کرده است .هر چقدر که «ناتو» با فشار به سوي شرق راه میگشاید ،روسيه نيز
بيش از پيش به منطقه قفقاز و درياي خزر به چشم يک «حوزه نفوذ ويژه» مینگرد.
ب .ظهور ائتالف روسيه چين

در حالي که اقتصاد جهاني دستخوش تغييرات بزرگ است و رقابتهای ميان
قدرتهای بزرگ حادتر میشود ،امپرياليسم روسيه به سمت برقراري اتحاد نزدیکتر
با چين و پيوند بيشتر با اقتصاد عظيم و بسيار پوياي سرمایهداری چين پيش ميرود.
چين بعد از آلمان ،دومين شريک بزرگ تجاري روسيه است .توان مالي گسترده
چين ،انجام سرمایهگذاریهای مشترک متعدد و فزایندهای را در بخش اکتشاف ،ميان
شرکتهای دولتي نفت روسيه و چين در منطقه شرق دور روسيه ممکن ساخته است.
طي  15سال اخير ،چين در رده اول مصرف کنندگان تسليحات روسي قرار داشته است.
هر دو کشور براي محکم کردن موضع خود در آسياي ميانه در حال مانور دادن
هستند .هر دو کشور ،ایاالتمتحده و مداخالت و اقداماتش براي ايجاد شبکهای از
پایگاههای نظامي در منطقه را محکوم کردهاند .هر دو کشور ،در مبارزه با جنبشهای
بنيادگرايانه اسالمي که مخالف رژیمهای حاکم هستند و تهديد به تجزیهطلبی میکنند،
1
منافع مشترک دارند.
در سال  ،2001روسيه و چين مشترکا «سازمان همکاري شانگهاي» را تشکيل دادند.
اين سازمان ،يک ائتالف نظامي و امنيتي در آسياي ميانه است .ساير اعضاي اصلي آن
را قزاقستان ،قرقيزستان ،تاجيکستان و ترکمنستان تشکيل میدهند و ايران و هند نيز 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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»سازمان همکاري شانگهاي» تحرکات آسياي ميانه را تغيير داده است .در سال
 ،2005روسيه و چين از رئیسجمهور ازبکستان که در تنگنا قرار گرفته بود ،و از سرکوب
اعتراضات توسط وي ،حمايت کردند .متعاقب اين واقعه ،خروج قواي آمريکا از
ازبکستان اتفاق افتاد .در سال « ،2005سازمان همکاري شانگهاي» اولين تمرینهای
مشترک نظامي خود را در چين به اجرا گذاشت .در سال  ،2007اين سازمان اولين
1
تمرینهای نظامي خود را در آسياي ميانه برگزار کرد.
»سازمان همکاري شانگهاي» يک تحول بسيار مهم در روابط بینالمللی است.
 )5نتیجهگیری :برخي موضوعات
و پرسشها که بايد در نظر گرفته شود

با سربلند کردن دوباره امپرياليسم روس ،موضوعات و پرسشهای متعددي مطرح
میشود:
• امپرياليسم روس از افزايش ادامهدار قیمتهای انرژي سود برده است .اما ساختار
اقتصادي روسيه به صادرات انرژي محدود است (اين در حالي است که صنايع انرژي
روسيه ،خود مستلزم نوسازي قابل مالحظهای در عرصه فنآوری است ).اگر قیمتهای
انرژي کاهش يابد يا سقوط کند چه اتفاقي خواهد افتاد؟ واضح است که تنظيمات
اقتصادي کنوني روسيه نمیتواند پا بر جا بماند .روسيه هم زمان و همگام با قیمتهای
فزاينده انرژي است که ذخاير ارز خارجي را انباشت کرده است .روبل بر همين مبنا
تقويت شده است .بحران روبل در سال  1998اقتصاد روسيه را به ويراني کشاند .تا چه
اندازه اين امپرياليسم به پا خاسته از ساختارهاي مالي امني برخوردار است؟
• کارکرد صنايع روسيه هنوز در سطح هزینهها و استانداردهاي کيفي بازار جهاني
نيست و آن ميزان سرمایهگذاری که براي رسيدن به چنين سطحي مورد نياز 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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دريافت نمیکند .اين يکي از نقاط ضعف صورتبندی سرمايه روسي است که دامنه
نفوذ و توان رقابتیاش را محدود میکند.
• روابط روسيه با اتحاديه اروپا ،پيچيده و متناقض است .آيا اتحاديه اروپا براي
برقراري ارتباط نزدیکتر و استراتژيک تر با روسيه حرکت خواهد کرد؟ چنين اقدامي به
معني پيوند قدرت اقتصادي برتر اتحاديه اروپا با قابليت نظامي برتر روسيه خواهد بود،
و میتواند تناسب قواي موجود ميان نيروهاي بزرگ دنيا را به طور کيفي دستخوش
تغيير کند .فشارهاي تعرضي آمريکا در آسياي ميانه بخشا به اين دليل است و سعي
میکند حلقههاي اتصال روسيه و اروپا را در زمينه انرژي محدود کند.
• اگر اقتصاد روسيه تضعيف شود ،چه تأثيري بر روابط روسيه با چين خواهد
گذاشت؟ يا يک تکان ناگهاني و غيرمنتظره در چين ،از جمله يک تالطم سياسي يا
اجتماعي ،چه تأثيري بر اوضاع کلي بینالمللی و در اين ميان ،بر محاسبات استراتژيک
روسيه خواهد گذاشت؟
• بر عکس ،اگر روسيه به رشد خود ادامه داده ،نوسازي پايه صنعتي خود را آغاز کند
و دستور کار جهانیاش را با قدرت جلو ببرد ،امپرياليسم آمريکا در برابر چالشهایی
که ممکن است از جانب روسيه مطرح شود و در برابر احتمال جدیتر تشکيل بلوک
روسيه چين ،چه عکسالعملی نشان خواهد داد؟ يا دست به چه اقدام «پیشگیرانهای»
خواهد زد؟
اقتصاد دنيا و سیاستهای جهاني دستخوش تغييرات عظيم است .عرصهاي که
رقابت قدرتهای بزرگ در آن جريان دارد و ميداني که مبارزات طبقاتي و اجتماعي
و انقالبي در آن انجام میگیرد ،به شکلي تکان دهنده و سريع در حال تغيير 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  ،1166سپتامبر 2002
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در سایت  2changetheworld. infoفردی به نام برایت رِدالیت نظریه ای را فرموله
میکند که در تقابل است با برنامهریزی همه جانبۀ سوسیالیستی .او برای اقتصادهای
سوسیالیستی ،واژۀ اقتصادهای آمرانۀ قدرتمند 1را به کار میبرد .او میگوید ،بازار به
خودی خود عیبی ندارد و مینویسد« :کشور سوسیالیستیِ بازاری که از طرق قوانین
دولتی ،حاکمیت تصاحب سرمایهدارانۀ 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 سوسیالیستها باید الگوهای اقتصاد آمرانه را به طور
2
جدی نقد کنیم».
او و دیگران استدالل میکنند که شکل تعدیل یافتۀ اقتصاد بازار که در آن استثمار
نباشد میتواند وزنۀ تعادل بخشی در مقابل برنامه ریزان مرکزی که واقعیتها را
نمیدانند و دلبخواه برنامهریزی میکنند ،باشد .رِدالیت مانند آنارشیستها فکر
1- Strong command economies
2- BRL in 2changetheworld. info
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میکند و معتقد است برنامهریزی دولتی سوسیالیستی غیر دموکراتیک است و منجر به
آن میشود که بوروکرات ها ،کارگران را غارت کنند .رِدالیت مانند «سوسیالیستهای
بازاری» (کسانی که فکر میکنند میتوان بازار را طوری شکل داد که به منافع کارگران
خدمت کند) میگوید ،برنامهریزی مرکزی ممکن است برای برخی پروژههای بزرگ
مفید باشد اما وقتی به حوزههایی چون کاالهای مصرفی میرسد کار نمیکند.
من دغدغههای واقعیِ نهفته در این مواضع را میفهمم اما به شدت با استداللها و
نتیجهگیریهای آنها مخالفم .من معتقدم که باید از تولید کاالیی و بازار گسست کرد
زیرا اینها موانع مقابل حاکمیت آگاهانۀ تودهها بر جامعه و تغییر آگاهانۀ جامعه توسط
تودهها هستند.
من ،همچنین فکر میکنم تاریخ نشان داده است که نظام برنامهریزی میتواند به
گونهای کار کند که هم نیازهای اجتماعی را برآورده کند و هم مردم را توانمند کند .به
عبارت دیگر ،برنامهریزی سوسیالیستی اساس ًا این نیست که برنامه ریزان و بنگاههای
برنامهریزی چه میکنند .هرچند که این نیز مهم است .اما مسئله در درجه نخست و
بیش از هر چیز به وجود آوردن طرق و مکانیزم هایی است که توسط آنها جامعه بتواند
آگاهانه تولید اجتماعی را در خدمت به اهداف سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی کلی و بر
اساس فعالیت آگاهانۀ تودههای مردم تنظیم کند .چنین فرآیندی بدون وجود دولت
پرولتری ممکن نیست .اما مسائل خیلی ساده نیستند.
او ًال ،یک شبه نمیتوان روابط کاال -بازار را محو کرد .اقتصاد نوین سوسیالیستی
مجبور است از برخی جوانب این روابط استفاده کند .برای مثال ،توزیع فرآوردههای
مصرفی حتم ًا نیازمند استفاده از اشکالی از تجارت و مبادله با واسطۀ پول خواهد بود.
اما در همان حال ،جامعۀ نوین باید نقش روابط کاال -بازار و نفوذ آن را محدود کند.
ثانی ًا ،به طور بالقوه خطر آن هست که ساختارهای دولت سوسیالیستی از تودههای
مردم جدا بیفتد ،دولت سوسیالیستی تبدیل به یک دولت سرمایهداری بشود و برنامه
ریزان دولتی تبدیل به ابزار یک طبقۀ سرمایهداری دولتی نوظهور بشوند .اما وجود
چنین خطری به هیچ وجه نمیتواند استداللی باشد برای کنار گذاشتن برنامهریزی
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سوسیالیستی به نفع بازار .بلکه هشداری است نسبت به خطر بوروکراتیسم و خطر
احیای سرمایهداری.
مقاله من دارای  5قسمت است.
 -1این مقاله در ابتدا بحثی است در مورد بازارها و اینکه ما نمیتوانیم از حاکمیت
بازار در توزیع فرآوردهها استفاده کنیم بدون آن که در نهایت بازار ابزار تولید و بازار
نیروی کار (یعنی استثمار سرمایهداری) داشته باشیم.
 -2سپس بحثی است در مورد اینکه اشکال اقتصاد مبتنی بر بازار چیست و چرا
بازار مانعی است در مقابل رهایی کامل بشریت.
 -3سپس مقاله به اتهاماتی که منتقدین «اقتصاد آمرانه» طرح میکنند جواب
میدهد برای مثال ،در جواب به رِدالیت که مینویسد« :به نظر میآید لوتا فکر میکند
تنها بدیلهای ممکن برای یک جهان مدرن عبارتاند از سرمایهداری یا اقتصاد آمرانۀ
سوسیالیستی ...اگر تئوری مارکس در مورد استثمار را جدی بگیریم ،آنگاه باید از
خود بپرسیم واقع ًا یک کارگر در اقتصاد آمرانه به همان صورت استثمار نمیشود که در
یک اقتصاد سرمایهداری؟ مگر نه اینکه در یک اقتصاد آمرانه ،کارگر تمام محصول کار
خود را دریافت نمیکند .در اقتصاد آمرانه ،درست مانند اقتصاد سرمایهداری ،دولت
حاکم ارزش اضافه را برای تقویت بوروکراسی ،بوروکراسی انگلی ،ارتش ،تحقیقات،
زیرسازی و غیره میمکد ....من فکر میکنم تاریخ نشان داده است که اقتصادهای آمرانۀ
قدرتمند گذشته ورشکسته از آب در آمدند .حداقل در رابطه با تأمین طیف متنوعی از
فرآوردههای مصرفی روزانه و برخی مصارف لوکس که خواست تودههای مردم عادی
است».
در جواب به این نقطه نظر و نظرات مشابه ،استدالل من آن است که نظریۀ «اقتصاد
آمرانه» در کلیت خود واقعیت تجربۀ اقتصادهای سوسیالیستی را تحریف میکند.
این واژه به خودی خود از نزدیک مرتبط است با مفروضات و تحلیلهای نظریههای
اقتصادیِ حامیِ سرمایهداری .در این مقاله ،روشها و موفقیتهای سالهایی را
که کمونیستهای انقالبی در چین مائوئیستی در عمل ،اقتصاد برنامهریزی شدۀ
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سوسیالیستی را خلق کردند بحث خواهم کرد.
 -4بخش چهارم با بررسی «اقتصاد برنامهریزی سوسیالیستی» ادامه خواهد یافت
و از نزدیک به رویکرد اقتصادی که پیشنویس برنامۀ حزب کمونیست انقالبی آمریکا
پیش میگذارد ،نگاه خواهم کرد.
 -5بخش پنجم مقاله ،بحث در مورد موضوعات مربوط به فرآوردهها و بازارهای
مصرفی و «سیاست مصرف» است .رِدالیت سؤالهای مهمی را در این رابطه طرح
میکند« :اگر بازارهای عرضه و تقاضا را منحل کنیم ،آنگاه طریقی دیگر برای ارزیابی از
خواستهای مردم الزم خواهد بود .آیا میخواهید منابع بیشتری را اختصاص دهید به
فرآوردههای 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
تصمیمگیریهای بزرگ پیشنهاد میکند؟ آیا رأیگیری خواهد شد؟ اگر کارگران رأی
به تولید کاالهای لوکس بدهند و نه به اختصاص بودجه برای هزینههای اجتماعی چه
خواهد شد؟ ...آیا تصمیمگیریها توسط متخصصین و بوروکرات ها انجام خواهد شد
همانطور که در اتحاد شوروی و چین میشد؟ در این بخش ،من بحث خواهم کرد که
اقتصاد سوسیالیستی نیازمند مکانیسمهای گوناگونی برای بازخورد گرفتن از مردمی
است که این فرآوردهها را استفاده میکنند اما این امر باید بر بستر یک جنبش انقالبی
گسترده علیه مصرفگرایی رخ دهد.
امیدوارم این مبحث موجب فکر و دیالوگ بیشتری در مورد موضوعهای کلیدی
پیشنویس برنامه بشود.
بخش اول :بازار چیست؟

بیایید از مبانی شروع کنیم.
زمانی که اکثریت تولیدات یک جامعه برای فروش تولید میشود ،وقتی روابط
میان بخشهای مختلف و «بازیگران» اقتصاد شکل رابطهی خرید -فروش را به خود
میگیرد ،بازار سرمایهداری به وجود میآید .بازار ،حوزه یا مکانیسم مبادله است:
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خریدوفروش میان افراد ،میان افراد و واحدهای سرمایه (شرکتها ،کورپوراسیون ها
و غیره).
بازار ،قبل از ظهور سرمایهداری نیز وجود داشت .اما سرمایهداری ،اوج شکفتگی
و فراگیر شدن آن است .در سرمایهداری کلیۀ عواملی که وارد فرآیند تولید میشوند
(مانند زمین ،مواد خام ،ساختمان ،ماشین ،کامپیوتر و انسان) «پولی» یا «بازاری»
شدهاند .اینها ،به صورت اجزاء یک نظام یکپارچۀ تولید اجتماعی ،خریدوفروش
میشوند.
در جامعهای که اقتصاد حول تولید کاالیی میچرخد ،فرآوردههای 1تولیدی،
دارایی کارگزاران اقتصادی مشخص هستند و از طریق معامله میان صاحبانشان مبادله
میشوند .خریدوفروش یعنی منتقل کردن مالکیت و کنترل فرآوردهها .مالکیت ،صرف ًا
محدود به کنترل اشیاء نمیشود بلکه به کنترل انسانها نیز تعمیم مییابد و در واقع
انسانها نیز تبدیل به اشیاء میشوند.
در سرمایهداری ،اساس ًا سه نوع بازار وجود دارد که با یکدیگر مرتبط هستند:
الف -بازار فرآوردههای مصرفی .ب -بازار سرمایه (پول ،سهام ،وام ،و بازارهای ارز
و همچنین ابزار تولید) .ج -بازار کار (آگهیهای استخدام ،اخراج و سیکل اشتغال و
عدم اشتغال مربوط به این بازار است).
در جامعۀ سوسیالیستی ،ابزار تولید مانند کارخانه و ابزارآالت ،نمیتواند تحت
مالکیت خصوصی بوده و در بازار خریدوفروش شوند .در جامعۀ سوسیالیستی ،ابزار
تولید که امروز در انحصار طبقه سرمایهدار است ،تبدیل به دارایی کل جامعه میشود و
به کل جامعه فایده میرساند.
امیدوارم که این بحث خیلی تجریدی نشود .اما به این دلیل وارد آن میشوم که باید
بر سر یک موضوع روشن باشیم :اگر میگویید که در یک جامعۀ انقالبی ،بازار باید ادامه
یابد آنگاه باید مشخص کنید که آیا منظورتان برخی از این انواع بازارهاست یا همۀ آنها.
آیا ابزار تولید ،مانند کارخانهها و دستگاهها تحت مالکیت خصوصی بوده و در بازار
ءایشا .سانجا .هعتما 1- Goods
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خریدوفروش خواهند شد؟
پیشنویس برنامه آر .سی .پی روشن میکند که ابزار تولید که امروزه تحت انحصار
طبقه سرمایهدار است تبدیل به مالکیت جامعه خواهند شد و در خدمت به جامعه
استفاده خواهند شد.
بسیاری از آنارشیستها میگویند ،کارخانهها و بهطور کل ابزار تولید باید توسط
گروههای مستقل کارگری کنترل شوند .اما اگر تولید در سطح کارخانه کنترل شود،
برنامهریزی اجتماعی ممکن نمیشود .در واقع این کارخانهها ،باالجبار ،از طریق بازار
با هم رابطه برقرار خواهند کرد .دیدن پایان این راه مشکل نیست :بازتولید سرمایهداری.
اگر کارخانهها توسط تعاونیهای خودمختار کارگران اداره شوند ،تبدیل به
واحدهای جداگانۀ تولید کاالیی میشوند .هیچ مکانیسم سراسری برای ایجاد تعاون
و هماهنگی میان این شرکتهای جداگانه ،وجود ندارد .میان اینها بر سر تخصیص
منابع و فروش فرآوردهها رقابت در خواهد گرفت .برخی از آنها 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 بزرگتر و بشریت در مقیاس جهانی ،برای
جامعه ناممکن خواهد شد.
الف -کارکرد بازار چیست؟

بازار نقش تعیین کنندهای در سازماندهی اقتصاد سرمایهداری بازی میکند.
عالئم و نشانههایی (مانند قیمتها و درآمدها) را ارائه میدهد که بر حسب آن منابع
تخصیص یافته و تولید بر مبنای آنها تنظیم شده و انجام میگیرد .همانطور که در مقالۀ
«سوسیالیسم آرزو پرداز :درباره آنارشی سرمایهداری و نیاز به سوسیالیسم» گفتم ،بازار،
تضادی را که در ذات سرمایهداری است و در حرکت مداوم است ،حل میکند.
از یکسو ،سرمایهداری یک نظام تولید اجتماعی بسیار پیشرفته و درهم تنیده است
که دارای فنآوری باال و یک تقسیم کار پیچیده است .واحدهای مختلف تولید – مانند
کارخانههای فوالد و کامپیوتر سازیها به یکدیگر وابستهاند .آنها تأمینکنند ه مواد خام
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و ماشینآالت یکدیگر بوده و در عین حال مشتریهای فرآوردههای یکدیگر هستند.
از سوی دیگر ،نظام تولید پاره پاره است :هر واحد توسط یک مالک خصوصی کنترل
میشود .بنابراین ،رشتههای اتصال میان تولیدکنندگان به طور آگاهانه و مستقیم برقرار
نمیشود و نمیتواند بشود .بلکه ،رشتههای اتصال بهطور خودبهخودی و در نتیجۀ
روندهای بیانتهای مبادله برقرار میشوند .اگر محصولی فروش برود اوضاع خوب
است .اگر فروش نرود میفهمند خطایی شده است .اگر درآمدها افزایش یابند اوضاع
خوب است .اگر پایین بروند ،سرمایهدار عکسالعمل نشان داده و تنظیم میکند .هیچ
گونه برنامهریزی «قبل از وقوع» وجود ندارد.
پس ،بازار (در واقع دارم در مورد قانون ارزش صحبت میکنم) مؤلفههای گوناگون
تولید را هماهنگ میکند .اما این کار بهطور غیرمستقیم و پشت سر تولیدکنندگان انجام
میگیرد .هر سرمایهداری راه خود را میرود و در بازار میفهمد که آیا خطا کرده یا به
خال زده است.
در بازار سرمایهداری ،پول حکومت میکند .پول فقط واسط پرداخت قیمت و
کسب محصول نیست .پول هدف تولید است! واحدهای تولیدی حول کسب سود
سازمان مییابند .هیچ سرمایهداری به دنبال درست کردن صابون و المپ و اتومبیل
نیست .آنها در بیزنس تولید پول هستند .هدف سرمایهدار این است که از درون فرآیند
تولید و مبادله با پولی بیش از آنچه در آغاز داشت یعنی با سود بیرون آید.
و کسانی ،طبقهای از کارگران 1،باید این ثروت را تولید کنند .در سرمایهداری ،این
طبقۀ تولید کننده ،پرولتاریاست.
چرا پرولترها برای سرمایهداران کار میکنند؟ این نکته ایست که کام ًال با موضوع
بازار و روابط مالکیت ربط دارد .طبقه سرمایهدار ابزار تولید عمدۀ جامعه را تصاحب
میکند .در انحصار خود میگیرد .پرولترها هیچ راهی ندارند جز آنکه نیروی کار خود
را در بازار کار بفروشند .در غیر این صورت گرسنه میمانند .نیروی کار پرولتر ،یعنی
توانایی جسمی ،مهارت و خالقیت وی .دستمزد ،به کارگران امکان میدهد 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 کردهاند از
نو بخرند .بقیه ،ما ِل سرمایهداران است.
در سرمایهداری ،اساسیترین بازار داد و ستد ،بازار خریدوفروش نیروی کار است.
رِدالیت نکتۀ صحیحی را گفت که« ،طبق تئوری استثمار مارکس ...بازار ،منبع
استثمار نیست بلکه استخراج ارزش اضافه از کارگران توسط سرمایهداران ،منبع استثمار
است » .مکانیسم بازار همان استثمار کارمزدی نیست .استثمار در نقطۀ تولید صورت
میگیرد .اما رِدالیت این را نمیبیند که بازار بخشی الینفک از روند تحقق استثمار
است.
از یک طرف ،تمرکزی از کارگران (بازار کار) برای استثمار فراهم است .زیرا این
کارگران ابزار تولید ندارند .بازار کار ،بازتاب نوعی اجبار و زوری است که مختص
سرمایهداری است .در اینجا ،سرنیزه یا فشار قیود فئودالی نیست که کارگر را وادار به
کار میکند .اما کارگر مجبور است به دنبال فروش نیروی کار خود باشد و فقط زمانی
میتواند کار پیدا کند که سرمایهدار از کار وی سود ببرد.
پس سؤالم را از کسانی که میگویند در سوسیالیسم باید به بازار اجازه داد که کارش
را انجام دهد دوباره میپرسم :آیا شامل بازار برای نیروی کار مردم هم میشود؟
از طرف دیگر ،بازار مکانیسمی است که از طریق آن سرمایهدار ،مدار تولید و مبادلۀ
خود را کامل میکند :ابزار تولید و کار میخرد و ارزش اضافهای را که کار اجتماعی
تولید کرده است ،با تبدیل آن به پول ،متحقق میکند.
پیشنویس برنامه آر .سی .پی میگوید که در سوسیالیسم ،نیروی کار ،دیگر
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 انسانها عمر خود را در کشمکش و نزاع برای یافتن
کار و درآمد تلف میکنند ،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
انسانها در محیط اجتماعی کام ًال متفاوتتری کار کنند ،از یک شغل به شغل دیگری
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حرکت کنند ،و برای تحقق اهداف مشترک با یکدیگر تعاون و همکاری کنند -به
گونهای که تاکنون در تاریخ بشر نظیر نداشته است .پیشنویس برنامهاین موضوع را
شرح میدهد.
ب -تنظیم تولید

بازار به دو طریق اساسی تولید سرمایهداری را تنظیم میکند.
اول ،بازار ،معیارهای کارایی را تحمیل میکند .هر سرمایهدار در جنگ با دیگران
است .هر یک ،به بهای دیگری در جستجوی به دست آوردن سهم بزرگتری از بازار
است .اسلحۀ اصلی آنان در این جنگ ،گسترش تولید ،باال بردن بارآوری و کم کردن
هزینۀ تولید است .یعنی کارگر باید سختتر ،سریعتر و طوالنیتر کار کند .اگر فالن
سرمایهدار در سطح کارایی تعیین شده توسط بازار عمل نکند ،بازنده است :یعنی
نمیتواند فرآوردههای خود را به قیمتی که در بازار حاکم است بفروشد .بنابراین ،یا
باید کارایی خود را باال ببرد یا از بین برود.
دوم ،بازار ،سرمایهگذاری را هدایت میکند .زمانی که بازار و سود در یک بخش یا خط
تولید افزایش مییابد ،سرمایه وارد آن میشود .برای مثال ،چند سال پیش به دلیل آن که
نرخ بازگشت در تکنولوژی ارتباطات (تله کامیونیکیشن) باال بود ،سرمایهگذاریهای
عظیمی در آن شد( .ارزش اخالقی این داستان را که متوجه هستید؟) .اما وقتی کشتی
اقتصاد به صخره میخورد ،بازار ،انضباط را تحمیل کرده و تجدید سازمان سرمایه را
دیکته میکند :کمپانیها از بین رفته یا مجبور میشوند ادغام شوند ،داراییهایشان
فروخته شده یا از بین برده میشوند ،کارگران اخراج میشوند ،سطح دستمزدها پایین
رانده میشود -و سرمایهها و گمانهزنهای 1قویتر مثل کوسههای دریایی گرسنه با
حرص و شوریدگی وارد گوشبری میشوند .این چه مکانیسم تنظیم تولید است؟

1- speculators
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ج -حسابرسی و کنترل

بازار فاقد شخصیت است و در مقابل مردم جوابگو نیست .با مردم در مورد
نیازهایشان مشورت نمیکند .برایش مهم نیست که کسانی ،کار ،خانه ،حقوق
بازنشستگی و بیمه درمان خود را از دست میدهند .اگر بازار ،اینها را سد راه خود
ببیند بیرحمانه از سر راه برمیدارد.
یاوهسراییهای زیادی در مورد «اقتدارگرایی» اقتصاد سوسیالیستی شده است .اما
چه چیزی میتواند اقتدارگراتر از بازاری باشد که اخراج نیم میلیون (توجه کنید :نیم
میلیون!) کارگر صنایع ارتباطات در آمریکارا در عرض  18ماه دیکته میکند؟
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 دهندۀ اقتصاد آن شد،
برای اکثریت مردم چین فقط دهشت و فقر و بازگشت به روابط اجتماعی کهن ،نابودی
محیطزیست و تبدیل شدن به بردۀ نظام مالی سرمایهداری جهانی را به بار آورده است.
برخی میگویند میتوان اجازه داد که بازار در بخش فرآوردههای مصرفی عملکرد
داشته باشد و بنگاههای تولیدی بر حسب آنکه مردم در بازار چه میخرند ،برنده یا
بازنده شوند.
بیایید نگاهی به این «بدیل» بیاندازیم.
 در صورت پایین رفتن درآمدهای بنگاه ،آیا مدیران اجازه خواهند داشت که نیرویکار خود را کم کنند؟
 اگر بنگاهها سود کافی به دست نیاورند ،آیا اجازه داده خواهد شد که ورشکستشوند؟
 آیا جامعه اجازه خواهد داد که بازار «آزادانه» روی فرآوردهها قیمتگذاری کند -بهخصوص روی فرآوردههایی که برای سالمت مردم ضروری است؟
 آیا جامعه اجازه خواهد داد که این بنگاهها به بهای حذف مدارهای تولید نیازهایاقشار گستردهتر مردم ،وارد عرصۀ تولید کاالهای مورد نیاز اقشار مرفهتر شوند؟
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اگر جواب شما منفی است و میخواهید که بازار طبق قوانین دیگری جز اینها عمل
کند (مث ًال طبق منافع اساسی مردم) آن وقت باید پرسید این بازار چطور باید عمل کند
که همچنان بازار باقی بماند؟ مکانیسمهای بازار برای تشویق و گسترش کار معنیدار
که به نیک بختی اجتماعی خدمت کند و برابری اجتماعی به بار آورد ،کار نمیکنند.
این ارزشها کام ًال در تضاد با رقابت قرار دارند.
بخش دوم :اشکال بازار چیست؟

بازار دارای  5اشکال ذاتی است.
 هرج و مرج در تولید یا تولید بر پایه برنامهریزی آگاهانه. تولید برای سود یا تولید برای منافع اجتماعی رقابتجویی یا همکاری رازوارگی بازار از خودبیگانگی و بیقدرتیالف -هرج و مرج یا تولید با برنامه

در اقتصاد بازا ِر سرمایهداری هیچ برنامهای برای تولید اجتماعی موجود نیست.
جامعه در کلیت خود ،نیازهایش را محاسبه نمیکند :نیازهای اجتماعیاش ،ابزار و
فنآوری الزم برای پیش برد تولید ،ضرورتهای مسکن برای اهالی ،منابعی که برای
مقابل با بیماریهای مسری مانند ایدز و غیره الزم است.
این کار بر عهدۀ بازار گذاشته میشود .البته دولت نقشی بازی میکند .اما بازار است
که حکومت میکند .سرمایهداران وارد میدانها و خط تولیدهای متفاوت میشوند.
هر سرمایهدار خود تصمیم میگیرد که چه چیزی را و چقدر تولید خواهد کرد ،آیا
کارگران جدیدی را استخدام خواهد کرد یا تسهیالت جدیدی خواهد ساخت یا خیر.
ِ
فروش سودآو ِر
سرمایهدار این تصمیمها را بر چه پایهای میگیرد؟ بر پایۀ توانش در
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فرآوردههایش و با این انتظار که در آینده بازارهای سودآوری خواهد یافت .سرمایهدار
اول تولید میکند و سپس میبیند که چه میشود .یعنی روش امتحان و خطا ،افراط و
تفریط .در دوره رونق ،سرمایهگذاری بیش از اندازه گسترش مییابد .در دورۀ رکود،
سرمایهگذاری بسیار کم میشود .شمار عظیمی از مردم بیکار میشوند ،منابع عاطل و
باطل میشوند ،نیازهای عاجل اجتماعی بیجواب میماند .این روند بشدت مخرب
و اتالف کننده است.
برخی میگویند ،سوسیالیسم باید از «بازار» استفاده کند و «سوسیالیسم بازار» بهتر
از برنامهریزی مرکزی میتواند پاسخگوی نیازهای مردم باشد.
اما «سوسیالیسم بازار» یا «کمی برنامهریزی مرکزی» چیزی جز «دخالت گری
دولتی» در جامعهای که تولید اساس ًا بر پایه قوانین بازار میچرخد نیست .به طور مثال
جوابگویی به نیازهای اجتماعی مانند یافتن درمان برای امراضی مانند ایدز با چنین
نظامی هرگز ممکن نیست .زیرا درمان این امراض فراگیر نیازمند بازسازی کامل و
رادیکال تولید دارو و ابزار پزشکی ،درسهای پزشکی و نظام خدمات رسانی است .و
نیازمند بسیج تودهای در سطح مدرسه و محل کار و زندگی آنان است.
بدون برنامهریزی و هماهنگی در سطح جامعه نمیتوان این اهداف را برآورده کرد.
ب -سود یا فایدۀ اجتماعی

بازار به تولیدکنندگانی پاداش میدهد که هزینهها را به حداقل رسانده و سود را به
حداکثر رساندهاند .برای بازار ،این معادله مهم است و نه این که آیا فرآوردهای که تولید
شده است فایدۀ اجتماعی دارد یا خیر .برای سرمایهداران ،کارایی به معنای حاصل
کسر این حداکثر سازی سود و حداقل سازی هزینههاست .در جامعه طبقاتی «کارایی»
معنایی طبقاتی دارد .به معنای کارآرایی در استثمار کارمزدی است .کارایی در قاموس
سرمایهداران ،محاسبۀ تنگ نظرانه و کوتاه مدت عوامل هزینه و سود است .کارخانهها
بیش از فرآوردههای قابل مصرف ،آلودگی هوا تولید میکنند .اما هزینههایی که این
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کارخانه برای جامعه دارد برای سرمایهدار مهم نیست زیرا هوا بخشی از فضای مالکیت
و مشغلۀ او نیست .آلوده کردن هوا بخشی از ساختار هزینههای او نیست که بازار آن را
به حساب آورده و بر حسب آن ،پاداش داده یا تنبیه کند.
یا به کشاورزی نگاه کنید :اخیر ًا من به دیدار عدهای در کانزاس رفتم که با تعهد برای
ایجاد یک کشاورزی پایدار تالش میکنند .آنها پژوهش میکنند ،تکامل میدهند و
بدیلهای قابل قبولی را در مقابل نظام کشاورزی کنونی که مستلزم دادههای باال و
به لحاظ زیست محیطی مخرب است ،ارائه دادهاند .آنها ثابت کردهاند که میتوان با
رعایت معیارهای زیست محیطی دانههای خوراکی تولید کرد.
اما میگویند ،این رویکرد بر حسب محاسبات کوته نظرانۀ بازار ،نمیتواند بر
کشاورزی تجاری چیره شود .برای کشاورزی تجاری ،تولید دانههای خوراکی ساالنه
که مستلزم به کار بردن مقدار زیادی شیمیاییهای 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 آبهای زیرزمین ،تخریب خاک و سالمت عامه به حساب
بیاوریم میبینیم که اص ًال به صرفه نیست.
مشکل اینجاست که بازار ،فعالیتهای اقتصادی درازمدت و تأثیرات اجتماعی
فعالیتهای اقتصادی را ثبت نمیکند .این بخشی از ذات بازار است .بهداشت و
آلودگی هوا در جدولهای عرضه و تقاضا و حداکثر سازی سود خود را نشان نمیدهد.
زیرا برای بازار آغاز و پایان ،سود است.
مثالی در مورد صنایع داروسازی .برای این صنایع ،کشف و ساختن داروهای ارزان
برای درمان بیماریهایی که اکثریت عظیمی از مردم جهان را اسیر کرده است ،باصرفه
نیست .زیرا بازگشتهای بازار خیلی کند است .پس بهتر است مردم بمیرند تا اینکه
بدون سود آفرینی به آنان دارو برسد! اما ساختن داروهای مربوط به «سبک زندگی»
و دستکاری جزئی در داروهای فعلی برای دریافت پاتنت (حق تالیف-م) های
جدید ،خیلی سودآور است.
مسکن یک مثال دیگر است .در آمریکا ،مردم نیازمند مسکن ارزان و قابل زندگیاند.
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اما بازار به این نیاز اجتماعی و تقاضای اجتماعی جواب نمیدهد .بازار فقط تقاضاهای
پولی را تشخیص میدهد و میگوید« :پول را به من نشان بده» .این چنین است که
مشکل بیخانمانی گریبان مردم را میگیرد .بحران مسکن عمومی به وجود میآید.
کارگر خدماتی متوسط الحال در آمریکا ،فقط در سه تا از  20بازار مسکن میتواند یک
آپارتمان یک اتاق خوابه که از پس کرایهاش برآید پیدا کند.
سودآوری حرف آخر را میزند .سرمایهگذار جهانی بازارهای جهان را در جستجوی
هزینۀ پایین ،بارآوری باال و نرخ بازگشت باال مرور میکند .کارگاههای عرقریزان،
قوانین زیست محیطی سهل ،مزایای کاری کم .اینها از نظر بازار ،عوامل مثبت هستند.
در این زمینه «نایکی» بسیار موفق بوده است.
ج -رقابت یا همکاری
هر سرمایهدار تالش میکند ،دیگران را از میدان به در کند .آنها دانش فنآوری
و علمی را از طریق اسرار تجاری و پاتنت و حق مالکیت فکری ،از یکدیگر پنهان
میکنند .ایدهها تبدیل به مالکیت خصوصی میشوند و «حق استفاده از ایدهها» داد
و ستد میشود -مانند بقیه چیزها.
هر سرمایهدار برای برنده شدن در بازار باید برتری خود را در رقابت با دیگر
سرمایهداران تضمین کند .این امر ،تمام حیات و روان جامعه را اشباع میکند و به
هر گوشۀ آن نفوذ میکند .بدون گذر از بازار ما نه میتوانیم غذا بخوریم ،نه پوشش
و مسکن و غیره داشته باشیم .اما وقتی که ما برای تهیه مسکن یا کار به بازار مراجعه
میکنیم ،در واقع وارد رابطه با انسانهای دیگر میشویم .برای خانه ،کار و غذا و غیره
با دیگران رقابت میکنیم.
بازار یک تفکر و روحیۀ «اول من» و «خود را جلو کشیدن و بقیه را عقب گذاشتن»
تولید و بازتولید میکند .بازار بیرحم و بیمروت است .بازار یعنی «بازندهها و
برندهها» .و در چنین جهانی ،به فکر دیگران بودن« ،باصرفه» نیست.
البته ،ما تالش میکنیم به فکر دیگران باشیم (حتی در جهانی که بازار بیرحمانه
بر آن سلطه دارد) و در محل کار و زندگی خود دست به سازمان دادن خود میزنیم .اما
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این کار واقعیت را عوض نمیکند که سرمایهداری و بازار ،ما را به جان هم میاندازد.
نظام مالکیت خصوصی و بازار ،مردم را پاره پاره میکند.
د -تحریف کردن واقعیت

اغلب مصرفکنندگان شهرنشین در مورد کشت مواد غذایی و تهیه فرآوردههای
غذایی چه میدانند؟ ما همه میدانیم که میتوانیم مواد غذایی را در قفسههای سوپر
مارکت ها بیابیم .اما چیزی در مورد روند اجتماعی تولید آن نمیدانیم - .این را در
لیست ترکیبات نمینویسند .ما قیمت را میدانیم .این مهمترین اطالعات بازار است.
من یک بسته شکالت میخرم .آیا میدانم که ساحلعاج بزرگترین صادر کننده
کاکائو و عرضه کنندۀ بخش عمدۀ بستۀ شکالت من است؟ آیا میدانم که «نستله» و
«هرشیز» از طریق شبکهای از صادر کنندگان کاکائو ،داللهای خرید ،پیمانکارانی که
از کار کودکان در پالنتاژهای تولید کاکائو استفاده میکنند ،کار خود را پیش میبرند؟
بازار ،این اطالعات حیاتی را به مصرف کننده منتقل نمیکند.
نه تنها تولید کاال و روابط بازار بر روی استثمار و روابط طبقاتی ستمگرانه که ریشه در
نظام تولیدی سرمایهداری دارد ،پرده میافکنند .،بلکه روابط اجتماعی واقعی را که افراد
را به یکدیگر پیوند میزند ،تحریف کرده و در ابهام نگاه میدارند .ما مصرفکنندگان
معلق نیستیم بلکه بخشی از یک «ماتریکس» اقتصادی و اجتماعی هستیم.
ه -الیناسیون و بیقدرتی

وضعیت استثمار و روابط بازار ،کارگران را از ابزار تولید ،از اهداف تولید و از خود
کار بیگانه میکند .کار یک فعالیت بیگانه کننده و ستمگرانه است .ما برای یک بازار
بدون شخصیت کار میکنیم و کار میکنیم 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» میگذاریم.

     / 104از اقتصاد و سیاست  -ریموند لوتا

خوشحالی در جامعه بازاری توسط ثروت و به دست آوردن اشیاء اندازهگیری
میشود .بله ،نعمت وفور هست .اما این نیز به دلیل آن نیست که بازار به نیازهای
مصرف کننده پاسخ گفته است .ب َِرند و عالمتهای تجاری ،برای ارضای نیازهای
مادی و اجتماعی واقعی نیست و تبلیغات برای اعالم خدمات اجتماعی نیست .همه
اینها برای ایجاد خواستهاست .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
بستگی به موقعیت طبقاتی و درآمد دارد .دوم ،همانطور که تأکید کردیم ،بازار به
نیازهای اجتماعی جواب نمیدهد .و سوم اینکه ،مانند آئین انتخابات« ،توهم انتخاب
داشتن» نقابی است که بیقدرتی اکثریت جامعه را تقویت میکند .ایدئولوژی
مصرفگرایی بخشی از پسیکولوژی کنترل است که در اقتصاد بازار سرمایهداری اعمال
میشود.
بخش سوم :برنامهریزی سوسیالیستی اصیل و نه «اقتصاد اقتدارگرا»

در مورد برنامهریزی سوسیالیستی ،تحریفهای وقیحانهای شده و بدفهمیهای
زیادی موجود است .جهل و نادانی در این زمینه غوغا میکند و واقعیتها در مورد
اینکه اقتصادهای سوسیالیستی در عمل چگونه کار میکردند عامدانه سرکوب شدهاند.
ما صرف ًا در مورد الگوهای انتزاعی سخن نمیگوییم .در چینِ دوران مائوئیستی (از
 1949تا  )1976یک چهارم بشریت در حال آفریدن جامعهای نوین بودند که از استثمار
و ستم آزاد بود .در این جامعه اقتصاد برنامهریزی شده به خوبی در حال کارکرد بود.
متخصصین بورژوا مدعیاند که اقتصادهای سوسیالیستی هیوالهای بوروکراتیک
ناکارآمد و آهستهاند و این ادعا را طوری بیان میکنند که گویی فاکتی ثابت شده و
غیرقابل انکار است! آنها اعالم میکنند اقتصادهای سوسیالیستی ،زمانی که موجود
بودند و در هر آنجا که موجود بودند ،مورد نفرت مردم بودند .میگویند این
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اقتصادهای به اصطالح «اقتدارگرا» محکوم به شکست و فروپاشیاند .بسیاری از افراد
مترقی نیز بدون بررسی واقعیتها این یاوهها را تکرار میکنند.
الف -واژهی «اقتصاد اقتدارگرا» یک واژهی مارکسیستی نیست

جالب توجه اینجاست که واژهی «اقتصاد اقتدارگرا» را مخالفین اقتصادهای
سوسیالیستی اختراع کردهاند .این یک واژهی مارکسیستی یا مائوئیستی نیست.
اگر منظور از «اقتصاد اقتدارگرا» این است که یک مشت بوروکرات به دلخواه،
دستورها و رهنمودهایی را صادر میکنند ،بدون آنکه توجهی به نیازهای عینی تولید
اجتماعی داشته باشند ،باید گفت که این یک گزارۀ یاوه است .اگر اقتصادها طبق هوا و
هوس یا حتی نیات حسنۀ بوروکرات ها اداره میشدند ،حتم ًا فرو میپاشیدند .اقتصاد
مقولۀ پیچیدهای است که باید از قوانین معینی پیروی کند.
در عصر کنونی تاریخ ،توسعۀ اقتصادی توسط یکی از دو مکانیسم زیر هدایت
خواهد شد :توسط قانون ارزش ،که در آن تولید ،ارزش مبادله و ارزش اضافه بر فرآیند
تولید و کار حاکم است؛ یا برنامهریزی آگاهانه که در انطباق با منافع انقالب جهانی
پیش برده میشود.
یکی نظام سرمایهداری ست و دیگری نظام سوسیالیستی.
سرمایهداری توسط «دست نامرئی» سود ،کارکرد خودانگیخته و پر هرج و مرج در
پشت سر انسانها از طریق بازار ،هدایت میشود.
نظام سوسیالیستی توسط «دست مرئی» سیاست انقالبی هدایت میشود .بر
پایۀ مالکیت اجتماعی و برنامهریزی اجتماعی ،تودهها قادر خواهند بود آگاهانه مهار
اقتصاد را در دست گیرند .نیازهای عینی تولید اجتماعی ،مانند تناسب ضروری میان
بخشهای مختلف اقتصاد آگاهانه در دست گرفته خواهد شد.
یک نفر نوشته است« :اگر تئوری مارکس را در مورد استثمار جدی بگیریم میبینیم
که در اقتصاد اقتدارگرا و اقتصاد سرمایهداری ،کارگران به یک شکل استثمار میشوند.
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زیرا ،در اقتصاد اقتدارگرا نیز کارگر تمام محصول کار خود را دریافت نمیکند .درست
مانند سرمایهداری ،دولت ارزش اضافه را از کارگر میمکد تا صرف بوروکراسی ،ارتش
و تحقیق و زیرسازی و غیره کند» .
یک نکته را باید روشن کرد .کارگران در سوسیالیسم نیز اضافهای را تولید میکنند.
همانطور که در اقتصاد سرمایهداری میکنند .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 مستقیم ًا «محصول بی کم و کاست کار خود»
را دریافت کنند ،نه جامعه پیش میرود و نه کار میکند .نکته در آن است که سوسیالیسم
این «اضافه» را در اختیار جامعه قرار میدهد.
در سوسیالیسم ،فقط بخشی از درآمد ملی تولید شده توسط مردم کارکن ،به
صورت مزد و درآمد توزیع خواهد شد .بخش بزرگ «اضافه» توسط دولت پرولتری
برای مصارف زیر به کار خواهد رفت:
صندوق توسعه قابلیتهای توسعۀ تولید ،حملونقل ،زیرسازی و غیره .بخشهای
فرهنگی ،آموزش ،دفاع و ادارات دولتی .ذخایر مادی برای جنگ ،قحطی و غیره.
صندوق اجتماعی برای نیازهای درمانی و تصادف و بازنشستگی کارگران و حمایت
از انقالب جهانی.
اضافۀ اجتماعی ،مستقیم و غیرمستقیم ،به منافع پرولتاریا و تودههای مردم خدمت
میکند.
با چنین نگرشی ،میتوانیم معیاری را برای درک اینکه اضافه برای چیست ،آیا برای
استثمار است یا نه به دست آوریم .باب آواکیان این مسئله را بهطور موجز روشن میکند:
«مسئلۀ تعیین کننده این نیست که آیا اضافهای تولید خواهد شد یا نه .حتی اندازه
آن هم نیست .این هم نیست که آیا «کارآمدترین» وسیله برای تولید بیشترین اضافه
چیست .بلکه این است که اضافه به چه طریقی تولید خواهد شد .اصولی که آن را
هدایت خواهد کرد کدامند و مهمتر از همه اینکه ،آیا در جهت ایجاد بیشترین تغییر
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و دگرگونی انقالبی ممکن در جامعه و جهان مصرف خواهد شد یا خیر( » .از یک
مکاتبۀ منتشر نشده)
اگر در جامعه صرف ًا یک مالکیت دولتی و برنامهریزی دولتی صوری حاکم باشد،
ولی به تودههای مردم اتکا نشود و کسانی که در رهبری هستند از تودهها جدا افتاده و
بر آنان فرمانروایی کنند ،اگر جامعه در جهت محو نابرابریهای جامعۀ طبقاتی حرکت
نکند ،آنگاه نه سوسیالیسمی وجود دارد و نه برنامهریزی سوسیالیستی .حتی اگر
حاکمیت آن را سوسیالیسم بخوانند .در این حالت قانون ارزش مکانیسم هدایت توسعه
اقتصادی بوده و به سرمایهداری بوروکراتیک خدمت خواهد کرد .واقعیت شوروی در
فاصله  1956تا  1991چنین بود .علت فروپاشی شوروی در سال  1991بخشا این بود
که اقتصاد سرمایهداری دولتی آن وارد یک بحران جدی شد.
اما وضع در چین تا سال  1976که مائوتسه دون فوت کرد ،کام ًال متفاوت بود .چین
یک کشور سوسیالیستی بود و در اقتصاد سوسیالیستی چین هیچ نوع بحران یا فروپاشی
موجود نبود .در چین ،سرمایهداری احیاء شد اما نه به دلیل آنکه سوسیالیسم «از کار
افتاد» یا این که اقتصاد سوسیالیستی قادر به تأمین نیازهای مردم نبود .سرمایهداری
احیاء شد زیرا یک طبقه استثمارگر جدید ،با رهبری دن سیائو پین ،در اکتبر 1976
دست به یک کودتای ارتجاعی زد و چین را به راه سرمایهداری کشید .منظورم این نیست
که در دوران مائو ،در اقتصاد سوسیالیستی چین هیچ اشکالی وجود نداشت .اما از
نظر دن سیائو پین و شرکایش اشکال اساسی خود سوسیالیسم بود؛ اشکال اساسی از
نظر آنان این بود که تودهها اداره اقتصاد و جامعه را در دست داشتند و راههای نفوذ
سرمایهداری بسته بود.
ب -موفقیتهای اقتصاد مائوئیستی در چین
در اینجا الزم است واقعیات مربوط به موفقیتهای اقتصادی چشمگیر چین
مائوئیستی را تصریح کنم.
تودهها ،یک پایۀ کشاورزی  -صنعتی همه جانبه ،منسجم و مستقل را به وجود
آوردند .در سالهای انقالب فرهنگی ،میانگین رشد صنعتی  10درصد در سال بود.
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استاندارد زندگی به طور چشمگیری بهبود یافت .مشکل غذایی حل شد؛ طیف
فزایندهای از کاالهای مصرفی تولید میشد؛ نیازهای مسکن مردم برآورده شد؛ و
انقالب (طبق گزارش بانک جهانی!) مساویترین نظام سالمت در جهان را به وجود
آورد .میانگین عمر در سال ( 1949سالی که انقالب سوسیالیستی پیروز شد) 35
سال بود .اما در اواسط  1970به  65سال رسید .در سال  1975نرخ مرگ و میر اطفال
در شانگهای کمتر از نیویورک بود .دست یافتن به این موفقیتها بدون برنامهریزی و
هماهنگی اقتصادی سوسیالیستی غیرممکن بود.
در اینجا صحبت بر سر دولت رفاه عظیم نیست .این پیشرفتها بر پایۀ بسیج
اجتماعی و آگاهی سیاسی تودههای مردم صورت پذیرفت .مسائل مهم سیاسی و
فرهنگی در کارخانهها و کمونها مورد بحث و جدل تودهای قرار میگرفت .در دوره
انقالب فرهنگی مائو شعار« :انقالب را در دست بگیرید ،اقتصاد را رشد دهید» را
فرموله کرد.
شکلهای نوین کنترل کارگری و مدیریت انقالبی ابداع شد و در کارخانهها و
محیطهای کار برای مستقر کردن آنها مبارزه شد .سد میان محیطهای کاری مختلف و
میان کسانی که در کشاورزی و صنعت کار میکردند برداشته شد.
بله ،در چین امروز نسبت به زمان مائو ،کاالهای مصرفی بیشتری موجود است!
زمانی که مائوئیستها سرنگون شدند و چین دوباره در بازار سرمایهداری جهانی ادغام
شد ،تنوع و کمیت کاالهای مصرفی گسترش یافت .مسئله در آن است که این اجناس
را قشر ممتازی که بعد از احیای سرمایهداری به وجود آمد ،میتواند بخرد در حالی
که دهها میلیون چینی در کارگاههای عرقریزان کار کرده و کاالهایی را برای بازارهای
کشورهای امپریالیستی تولید میکنند که خودشان نمیتوانند .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 -برنامهریزی سوسیالیستی عملی است (و این را در عمل نشان داده است!)
وقتی مخالفین سوسیالیسم صحبت از «اقتصاد اقتدارگرا» میکنند ،منظورشان
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معمو ًال دو چیز است.
یکم ،فکر میکنند که مقامات کشور سوسیالیستی آن باال نشسته و همه چیز را «در
جزئیات مدیریت» میکنند -از رهبری وزارتخانه گرفته تا کوچکترین بنگاه تولیدی.
دوم ،فکر میکنند مردم مانند مهرههایی روی صفحه شطرنج جابهجا میشوند و
فرمانها از باال به آنها سرازیر میشود.
خیر! چین مائوئیستی اینطوری رهبری نمیشد .بعالوه ،مائو و انقالبیون چین از
جوانب منفی تجربه شوروی نیز درسهایی آموخته بودند .در دورۀ استالین ،بیش از
اندازه کنترل از باال به پایین بر اقتصاد اعمال میشد .مائو گفت این روش موجب خفه
شدن خالقیت تودههای مردم میشود و چنین رویکردی موفق نخواهد بود زیرا یک
اقتصاد متنوع و پیچیده را به هیچ وجه نمیتوان بر پایۀ فرمانهای جزئی از باال به پائین
هدایت کرد.
 -1طبق نظر مائو برنامهریزی دارای رهبری و هماهنگی متمرکز و مسئولیت و
ابتکار عمل غیرمتمرکز است و رهبری صرف ًا این نیست که چه کسی در رأس است.
بلکه این است که چه خطی و چه سیاستهایی دارند رهبری میکنند ،افراد رهبری در
حال عملی کردن و مبارزه برای چه خطهایی هستند.
در چین مائوئیستی برنامه سوسیالیستی اولویتهای سیاسی ،اقتصادی و اجتماعیِ
روشنی را در بر داشت .این اولویتها مربوط به توسعۀ کشاورزی و تغذیۀ تودههای
مردم ،توسعۀ یک نظام صنعتی که به لحاظ منطقهای و فنآوری موزون بود .یعنی ،بر
شکاف میان شهر و روستا فائق میآمد ،مدیریت ،سازماندهی و فرآیند کار را انقالبی
کرده بود.
یک انقالب باید نیازها و اولویتهای کلیدیاش را شناسایی کند .آیا از انقالبهای
کشورهای دیگر حمایت خواهد کرد؟ آیا اول استادیومهای بیس بال خواهد ساخت یا
بیمارستان؟ برای بهبود حملونقل تمرکزش را کجا میگذارد :حملونقل عمومی یا
اتومبیلهای خصوصی؟
رهنمود مرکزی در مورد سطح تولید فرآوردههای اصلی باید باشد .دولت باید
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قادر باشد منابع را برای نیازها و بخشهای اولویتدار بسیج کند .فنآوریهایی مانند
سیستمهای برقرسانی و مخابرات باید دارای هماهنگی سراسری باشند .به دلیل آن که
فعالیتهای اقتصادی در هر سطحی دارای تأثیرات اقتصادی ،اجتماعی و محیطزیستی
برای دیگر سطوح جامعه دارند نیازمند هماهنگی مرکزیاند .و کسانی که در «میدان»
هستند هر چقدر هم که منابع کل جامعه و جهان را مدنظر داشته باشند نمیتوانند همۀ
پیامدها را پیشگیری کنند.
برنامۀ سراسری در چین انقالبی نه تنها نیازهای اصلیِ استانها را در برمیگرفت
بلکه قدرت قابلتوجهی درزمین ٔه برنامهریزی و اداره به استانها و محلها میداد .شمار
ماتریال هایی که در اختیار تخصیص مرکزی گذاشته میشد در مقایسه با شوروی در
دورۀ استالین نسبت ًا کمتر بود .مسئولیت تأمین فرآوردههای کلیدی مورد نیاز صنایع هر
استان و مناطق محلی را خود استانها و مناطق محلی داشتند.
برنامه نمیتواند بدون انعطاف باشد .آماج باید قابل دست یافتن و منعطف باشند.
اگر شرایط اقتصادی و سیاسی تغییر کنند ،اگر دانش بیشتر کسب شود ،آنگاه شاید
الزم باشد که تعدیلهایی صورت گیرد و این انعطاف باید بخشی از نظام برنامهریزی
باشد .نکتۀ دیگر این است که برنامهریزی نیازمند آن است که در چارچوب «افقهای
زمانی چندگانه» گسترش یابد؛ برنامههای درازمدت چندساله ،و برنامههای کوتاه
مدت یکساله.
یکی از راهگشاییها در روش برنامهریزی در چین مائوئیستی پراتیک «دو طرفه»
بود .وزرای صنعت ،برنامههایی را برای تأمین نیازها و حوایج شاخههای مشخصی
از تولید را میریختند .این یک طرف بود .اما طرف عمده «برنامهریزی میدانی» بود.
مناطق محلی مسئولیت عمده را برای تصمیمگیری و تخصیص منابع در زمینه تولید
پایهای را میگرفتند .برنامههای محلی با دقت بر مبنای تواناییها و منابع محلی،
حساس بودن بر سر مسائلی چون آلودگی ،رشد جمعیت ،یافتن راههایی برای تبدیل
مناطق زیست مردم به واحدهای زندگی کلکتیو اقتصادی و اجتماعی ریخته میشدند.
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 -2برنامهها چگونه ریخته میشدند؟

من در مقالهای 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 برنامۀ اولیه بر پایۀ «باال رفتن» تجربۀ تودهای و نیازهای پیشبرد انقالب فرموله
میشد و از طریق کلیۀ مجاری اداری و تولیدی به «پایین» فرستاده میشد .سپس در
معرض بازبینی تودهای قرار میگرفت و پیشنهادات به «باال» فرستاده میشد .سپس
برنامۀ نهایی اصالح شده دوباره به «پایین» میرفت.
اهداف برنامه بر طبق اهداف سیاسی کلی و راهنما در معرض بحثها و ارزیابیهای
تودهای قرار میگرفت .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 میشد.
و برنامه صرف ًا یک نسخۀ «نهاده -بازده» یا یک رشته فرمانهای پر آب و تاب نیستند.
یک برنامه سوسیالیستی ،پیش از و بیش از هر چیز اهداف سیاسی و اجتماعی انقالب
را فشرده کرده و به آنها خدمت میکند.
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 نمیتواند بکند .تودهها نیاز دارند که دانش گستردهای از کل سیستم
داشته باشند :از قوانین اقتصادیاش ،از تضادها و اهدافش.
یک برنامۀ سوسیالیستی در صورتی که تودههای مردم آن را آگاهانه نپذیرند بیفایده
و غیرعملی است .زیرا این تودهها هستند که باید آن را درک کرده و عملی کنند؛ این
تودهها هستند که باید مسئولیتها را تعریف کرده و به انجام برسانند ...و این کار را
با مدنظر داشتن منافع کل جامعه ،کل انقالب و کل جهان انجام دهند .به این خاطر
است که برنامهریزی باید با جنبشهای اجتماعی و با کارزارهای سیاسی که تمرکز بر
موضوعهای کلیدی مقابل جامعه پیوند دارند انجام گیرد.
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خالصه آنکه ،نظام برنامهریزی باید بر مسئولیت کلکتیو اتکا کند .برنامهریزی
سوسیالیستی پراتیک «خط تودهای» است .که طبق منافع تودهها و بر پایۀ بسیج آنان
عملی میشود.
بخش چهارم :اهمیت طرح پیشنویس
برنامۀ جدید حزب کمونیست انقالبی ،آمریکا

 -1طرح پیشنویس برنامه جدید حزب کمونیست انقالبی و روابط کاالیی
طرح پیشنویس برنامه آر .سی .پی میگوید ،تحت سوسیالیسم نمیتوان به طور
فوری بر روابط کاالیی -پولی فائق آمد .این روابط تا مدتی دوام خواهند یافت( .به
بخش :اقتصاد نوین سوسیالیستی ،بخش اول :انقالب را در دست بگیرید ،تولید را
باال ببرید ،رجوع کنید)
قانون ارزش (که بر مبنای آن ،ارزش چیزهای تولید شده مساوی است با کار اجتماعا
الزم برای تولید آنها) در اقتصاد سوسیالیستی یک نقش درجه دوم بازی خواهد کرد.
یک کاال دارای دو جنبه است .کاال دارای ارزش مصرف است (نیازهای انسانی را
برآورده میکند)؛ و همچنین دارای ارزش مبادله است (آن را میتوان با کاالهای دیگر
بر مبنای ارزشی که در آن نهفته است مبادله کرد).
در اقتصاد سوسیالیستی برای اینکه نظام برنامهریزی هزینههای تولید را تخمین
بزند و کارایی( 1افیشنسی) را اندازهگیری ،مقایسه و تقویت کند الزم است که
هزینهها محاسبه شوند که بر حسب ارزش/پول/قیمت بیان میشود .اما آنچه تولید
میشود توسط نیاز اجتماعی تعیین میشود و اماکن کار ،بر اساس گذاشتن سیاست در
فرماندهی ،سازماندهی خواهند شد و نه حول قرار دادن سود یا کارایی در فرماندهی.
یک نظام قیمتها در خدمت به مبادلۀ سوسیالیستی مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
بخش قابلتوجهی از فرآوردههای مصرفی هنوز توسط افراد در بازارهای مصرفی
1- efficiency

فصل دوم    113        /

خریداری خواهد شد .اما این بازارها به شدت تنظیم و کنترل شده خواهند بود تا
نیازهای اجتماعی برآورده شود
مائوئیستها به این موضوعات این طور برخورد میکنند :در سوسیالیسم ،تولید
کاالیی در شکلهای گوناگون موجود خواهد بود و مبادله از طریق پول به درجات
گوناگون وجود خواهد داشت .اینها در اقتصاد برنامهریزی شده سوسیالیستی مورد
استفاده قرار خواهند گرفت .اما این مقولهها خنثی نیستند.
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
• قطببندی اجتماعی
• به جان هم افتادن گروههای 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 روحیۀ محاسبات تنگنظرانه و خودپرستانه رشد خواهد
کرد
از نقطه نظر هدفی که جامعۀ بشری باید به سوی آن پیشروی کند ،این روابط معایب
جامعۀ نوین هستند.
اما این حکم مورد مناقشه خواهد بود .در جامعه سوسیالیستی بر سر این که این
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.
 -2اصول و سیاستهای سوسیالیستی
برخیها میپرسند برای برنامهریزی در مورد مسائلی چون صنعت سنگین و
سبک ،موضوعاتی که پژوهش باید روی آنها تمرکز یابد ،چگونگی تولید فرآوردههای
مصرفی و غیره ،چگونه تصمیمگیری میشود .آیا در مورد آنها رأیگیری میشود؟
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جواب این است :خیر! چون او ًال ،برخی نیازهای متعارف (مانند مسکن ،بهداشت و
غیره) مسائل رمز و رازداری نیستند .ثانی ًا ،این روش غیرعملی در اداره یک اقتصاد و
جامعه است .باید سؤال کرد :طبق چه استانداردها و ترجیحاتی مردم رأی خواهند داد؟
اما برنامه ریزان نباید از تودهها جدا بیفتند و نظام برنامهریزی باید درگیر در
تحقیقات عمیق در میان تودهها باشد و از آنها بازخورد بگیرد .از یک طرف ،اولویتها
و جهتگیریهای اجتماعی الزم است .از طرف دیگر ،در سطح جامعه باید بر سر
اهداف فوری و درازمدت انقالب مناظره و آموزش و مبارزه در بگیرد .این امر برای
اتکا به تودهها در رابطه با حل مشکالت و تغییر جامعه از طریق تالشهای خودشان
تعیین کننده است.
حزب تالش کرده است تا از این یاد بگیرد .طرح پیشنویس برنامه ،رویکردی را
نسبت به تکامل اجتماعی جلو میگذارد و سیاستهای مشخصی را نشان میدهد.
میخواهم بر برخی از مهمترین این اصول و سیاستها را تأکید کنم.
« -1پایین 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 میشوند-م) ،توزیع فرآوردهها و خدمات اجتماعی (مانند
مراکز بهداشت) و اولویت دادن به مناطق کمتر توسعه یافته و عقب ماندهتر در زمینۀ
توسعه .کل جامعه ،مردم از همه قشرها ،بسیج خواهند شد تا بر نابرابریهای مانده از
جامعۀ کهنه غلبه کنند.
« -2توسعۀ بادوام سوسیالیستی» .تالشهای گامبهگام برای توسعۀ فنآوری،
نظامهای صنعتی -کشاورزی و زیرسازیهایی که به لحاظ اقتصادی کارآمد هستند،
به لحاظ زیست محیطی ،عقالیی و به لحاظ اجتماعی ،عادالنه هستند .جامعۀ نوین
باید این بینش را تبلیغ کند که بشریت حافظ کره زمین برای نسل کنونی و آینده است.
« -3ایجاد روابط نوین شهر -روستا» .شهرها ،آگاهانه کوچکتر خواهند شد؛
برنامهریزی نوین اقتصادی -اجتماعی و سازندگی ،کار و مسکن و مناطق را ادغام
خواهد کرد؛ توسعۀ شهری که امروز حاکم است متوقف شده و برعکس خواهد شد؛
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اماکن زندگی مردم به زمینهای کشاورزی و تولید کشاورزی نزدیکتر خواهد بود.
« -4پیکربندی دوبارۀ اقتصاد امپریالیستی سابق» .اقتصاد سوسیالیستی نوین
روابط اقتصادی بینالمللی جامعۀ کهنۀ قبلی را درهم خواهد شکست .بالفاصله
رشتههای پیوند با نهادهایی مانند بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی را خواهد
گسست و جنایتهای 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 میآیند؟
• اینها تقطیر تجربه سوسیالیستی هستند و کاربست درسهای آن تجربه در
شرایط کنکرت جامعۀ ایاالت متحده را نمایندگی میکنند.
• از تحلیل کنکرت سرمایهداری ایاالت متحده و اینکه برای زیر و رو کردن ساختار
اقتصادی و اساس اجتماعی آنچه باید کرد سرچشمه میگیرند.
• درونبینیهای جنبشهای اجتماعی و تئوریهای اجتماعیِ مخالف را نیز ادغام
میکنند.
• مطالبات عادالنه و عالیترین آمال تودههای مبارز در جامعۀ ایاالت متحده را
نمایندگی میکنند.
• بر منافع ستمدیدگان جهان که میخواهند یوغ امپریالیسم ایاالت متحده را از
گردن خود پاره کنند منطبق هستند.
آر .سی .پی این اصول را امروزه تبلیغ و فراگیر میکند .تالش میکند مردم را به
حول یک آرمان انقالبی و مبارزه انقالبی که بتواند اینها را به پراتیک بگذارد بسیج
میکند.
تحت سوسیالیسم ،نیاز به اصول مرکزی هست که به عنوان نشانۀ راه برای توسعۀ
اقتصادی عمل کنند و محکی باشند برای ارزیابی پیشرفت و عقبگرد .این نوع اصول
که در طرح پیشنویس برنامه ثبت شده است موضوع مورد مطالعه ،بحث و مناظرۀ
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تودهها خواهد بود .تودهها آنها 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 اولویتها و جهتگیریهای
اقتصادی متفاوتی حمایت میکنند زیر حمله قرار خواهند گرفت .این یک عامل دیگر
است که ضرورت یک رهبری انقالبی را نشان میدهد تا مسائل کلیدی مقابل جامعه
را نشانه کند و تودهها 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 مصرفگرا
مسئله فرآوردههای مصرفی

مسئلۀ فرآوردههای مصرفی در جامعۀ سوسیالیستی در چند گفتگو که با افراد
مختلف در مورد طرح پیشنویس برنامه داشتم پیش آمده است .اما قبل از اینکه به
موضوع مصرف در جامعه سوسیالیستی بپردازم میخواهم نکاتی را در مورد بازار
مصرفی در سرمایهداری بگویم.
اغلب به ما گفته میشود که بازار مصرف نوعی «رفراندوم» است که مصرفکنندگان
«با دالرهایشان رأی میدهند» .یعنی ،در بازار «بهترین فرآورده» پیروز میشود.
این تحریفی خارقالعاده است .زیرا مصرف کننده را ،بازار طراحی میکند .آنچه
پیروز میشود عملکرد دستآموز کردن و خلق خواستهها است (و پژوهش اقتصادی
حزب نشان میدهد که  20تا  25درصد از نیروی کار در ایاالت متحده درگیر در فروش
و بازاریابی و تبلیغات است) .آنچه در جهان سرمایهداری که گرگ ،گرگ را پاره میکند،
پیروز میشود ،سودآوری 1و تولید با کمترین هزینه 2است .فرض بر آن است که ما در
1- profitability
2- Least-cost production
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قربانگاه بازار مصرفی عظیم آمریکا دعا کنیم .اما آیا این بازار هیچ ربطی به امپراتوری
ندارد؟ آیا آخرین باری را به خاطر دارید که لباستان محصول کار کارگر فوق استثمار
شدۀ جهان سوم نبود؟
الف -انقالبی کردن قلمرو مصرف

ما مرتب ًا این پیام را از ایدئولوگهای سرمایهداری دریافت میکنیم که سوسیالیسم
فقط دست چینی از فرآوردههای یکدست و خسته کننده را که مردم دوست ندارند
تولید خواهد کرد و مردم آنچه را میخواهند به دست نخواهند آورد زیرا توجهی به
توزیع فرآوردهها نخواهد شد .من اغلب از کسانی که رادیکال هستند شنیدهام که
برنامهریزی سوسیالیستی برای خواستهای مصرف کننده نامناسب است زیرا این
خواستها متنوع و متغیر هستند.
در وبسایت  2changetheworld. infoبرایت ردالیت که میدانم دلش جای
درستی قرار دارد ،گفت« :یک بازار سوسیالیستی به طرقی میتواند در پیوند با نیازهای
مردم باشد که برنامهریزی مرکزی نمیتواند» .
جواب فوری من به این استدالل این است :به اندازه کافی رادیکال نیست! من
همیشه از مفروضات پنهان در مورد مصرف که در لفافۀ تئوریهای «بازار سوسیالیستی»
پیچیده شدهاند حیرت میکنم .گویی وقتی به فرآوردههای مصرفی میرسیم همه چیز
باید کمابیش همانطور بماند یا حداقل خیلی از روشهای بازار دور نباشد.
اما مائوئیسم معتقد است که انقالب باید قلمروی مصرف را نیز بنیادا تغییر 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 پیشنویس برنامه آمده است).
پس ،وقتی میگویم «به اندازه کافی رادیکال نیست» منظورم آن است که باید «به زیر
پوست حیات اجتماعی» تحت سرمایهداری انحصاری معاصر نفوذ کنیم.
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• رابطهی بین سرمایهداری مصرف کننده ،1خانوار و نقشهای جنسیتی و رابطهی
میان بازاریابی و ارائۀ زیبایی را مورد توجه قرار دهیم.
• تأثیرات فاجعهبار زیست محیطیِ «دور ریختن» فرآوردههای مصرفی را مورد
توجه قرار دهیم.
• به رابطهی میان اقتصاد متکی بر اتومبیل و ساختار اجتماعیِ حومه فکر کنیم.
• در مورد فنآوریهای جدید و عقب نشینی کردن به قلمرو خصوصی بیندیشیم.
من نمیخواهم وارد تشریح این نکات به صورتی اموری در خود و برای خود بشوم
اما با پیش کشیدن آنها میخواهم نشان دهم که دفاع خام دالنه از یک بازار مصرفی که
گویا به نیازهای متغیر مصرف کننده ،واکنش نشان میدهد «به اندازه کافی رادیکال
نیست» .نکتۀ من در آن است که جامعۀ سوسیالیستی باید به نیازهای اجتماعی پاسخ
دهد اما همچنین باید ساختار ،استانداردها و ایدئولوژی مصرف را شکل دهد.
یکی از بخشهای تحریکآمیزتر پیشنویس برنامه در مورد موضوعات مربوط به
استاندارد مصرف و رفتارهای مصرفی در یک جامعه سوسیالیستی است که این امر را
بر بستر توسعۀ یک اقتصاد خودکفا که دیگر مردم جهان را استثمار نمیکند میگذارد:
»اساسیترین نیازهای مردم تأمین خواهد شد ،و اقتصاد نوین تالش خواهد کرد
که تنوع مناسبی از اشیاء مصرفی را تولید کند .اما «راحتیِ » تأمین البسۀ ورزشی توسط
کارگران اندونزی یا ارضای ذائقههای مخصوص قهوه توسط کارگران نقاط دیگر جهان
دیگر موجود نخواهد بود ....در همان حال ،نیازهای اجتماعی مردم همراه با دگرگون
شدن زندگی اجتماعی تغییر خواهد کرد .مصرف ،یکی از عقدهای روانی نخواهد
بود و افراد نیاز نخواهند داشت که خود را بر اساس اینکه چه مصرف میکنند و چقدر
مصرف میکنند تعریف کنند .پیشنویس برنامه همچنین در مورد اجتماعی کردن
مصرف صحبت میکند:
«بخش هرچه بیشتری از نیازهای زندگی باید خارج از مدار «رابطه نقدی» برآورده
شود .یعنی ،از طرقی بهجز مبادلۀ پولی .به طور مثال ،مراقبتهای درمانی ،مراقبت از
1- Consumer capitalism
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کودکان ،فعالیتهای فرهنگی و برخی از اشیا مصرف به طور فزایندهای با قیمتهای
پایین یا رایگان ارائه خواهند شد .اینها از طریقهای کلکتیو عرضه خواهند شد :در
محل کار ،در محالت و مزارع».
پیشنویس برنامه میگوید که یک نظام نوین صنعتی -کشاورزی که اتالف گرا و
به لحاظ زیست محیطی ویرانگر نیست و اقتصادی که دیگر از جهان تناول نمیکند،
تغییرات بزرگی را الزامآور خواهد کرد .خلق این نظام نیازمند بازبینی رادیکال پراتیک
های تولیدی و همچنین توسعۀ الگوهای جدیدی از مصرف خواهد بود.
پیشنویس میگوید که جامعه سوسیالیستی باید عناصر توزیع کمونیستی را به
میدان آورد :سهم فزایندهای از فرآوردهها و خدمات بر مبنای نیاز و به رایگان توزیع
اجتماعی خواهد شد و هدف جامعۀ سوسیالیستی خلق وفور اشتراکی مادی است.
بخشی از دست یافتن به آن ،بسط و گسترش تواناییهای تولیدی خواهد بود .اما
همچنین نیازمند ایجاد شبکههای اجتماعی نوین خواهد بود .به موازات ادغام هر چه
بیشتر محل کار و مسکن و مناطق ،تولید و مصرف نیز به روشهای جدیدی پیوند
خواهند خورد (»مصرف کننده» بودن دیگر معنای سابق را نخواهد داشت) .وفور
مادی اشتراکی دارای پایه اجتماعی گستردهای خواهد بود.
ب -یک بار دیگر در مورد نیازهای مصرفی

یک نظام برنامهریزی واقع ًا سوسیالیستی نمیتواند نسبت به نیازها و تقاضاهای
مردم بیاعتنا یا نادان باشد و باید منافع اساسی مردم را حراست کند و باید نسبت به
تغییر در نیازها پاسخگو باشد .پیشنویس برنامه در این زمینه وارد جزییات نخواهد شد
اما میخواهم برخی فکرها را در مورد این که چه رویکردی به این مسئله میتوان داشت
بیان کنم .در اینجا تالش میکنم به تجربۀ سوسیالیستی و اقتصاد سیاسی سوسیالیستی
تکیه میکنم.
دولت پرولتری باید در مورد سطح بازده تولید و ترکیب تولید بخش فرآوردههای
مصرفی تصمیمگیری کند .این تصمیمگیریها بر پایۀ الویت های کلی سیاسی،
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اقتصادی و اجتماعی؛ تخمین نیازهای اجتماعی؛ و ظرفیتهای تولیدی خواهند بود.
برخی از این تصمیمگیریها را میتوان در سطوح اداری و سیاسی محلی انجام داد و
حل کرد.
در عرصۀ تولید و توزیع فرآوردههای مصرفی ،اقتصاد سوسیالیستی باید هم از نظام
قیمتی استفاده کند و هم از مکانیزم های بازخوردی.1
از نظام قیمتی سوسیالیستی شروع کنیم :تحت سوسیالیسم ،تا مدتی ،مردم
به طور فردی بسیاری از فرآوردههای مصرفی را خواهند خرید .بنابراین دولت
سوسیالیستی باید این حوزه را « تنظیم» کند .تجارت (»خردهفروشی» و کانالهای
عرضۀ عمدهفروشی) باید تحت کنترل دولت پرولتری باشد و دولت باید از یک نظام
قیمتگذاری استفاده کند که از نقطه نظر سوسیالیستی «معقول» باشد .این به معنای آن
است که کل قیمتها باید بازتاب کل درآمد در جامعه باشد .همچنین به معنای آن است
که قیمتهای هر فرآورده و خدمات منفرد باید آگاهانه و عمد ًا طوری تعیین شود که
نیازهای اولیه مردم را برآورده کند (و این چیزی است که از نقطه نظر اقتصاد بورژوایی
مطلق ًا «غیرمعقول» است).
بگذارید این را خرد کنم .فرآوردههای اساسی مانند غذا و دارو قیمتهای بسیار
پایین ،برابر با هزینه یا پایینتر از هزینه ،خواهند داشت یا اینکه مجانی در اختیار مردم
گذاشته خواهند شد .همچنین ،میتوان در دورههای کمیابی یا اختالل در عرضه،
از جیرهبندی استفاده شود .دیگر فرآوردههای مورد نیاز اما کمتر اساسی ،متفاوت
قیمتگذاری خواهند شد و فرآوردههای بازهم کمتر اساسی (به قول برایت ردالیت،
«اقالم کمی لوکس») نیز دارای ساختار قیمتگذاری متفاوت خواهند بود .این
کاتگوری های اقالم مصرفی ،در طول زمان ،در تناسب با ظرفیتهای تولید و دگرگون
شدن زندگی اجتماعی تغییر خواهند کرد.
حال به موضوعی که میتوان اسمش را «مسئله ترجیحها» گذارد بپردازیم .یعنی،
مسئله حجم ،طبقهبندی و تنوع اقالم مصرفی .اتهام معمول بورژوازی آن است که
1- Feedback mechanisms
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اقتصاد سوسیالیستی نمیتواند نسبت به تقاضاهای تغییر یابندۀ مردم پاسخگو باشد
یا اینکه اص ًال برایش مهم نیست .در مقابل این اتهام دو جواب میتوان داد.
به جواب اول قب ًال پرداختهام .در قلمرو مصرف ،سوسیالیسم صرف ًا مصرف «کم یا
زیاد یک چیز» نیست و نقطه آغاز و پایان فرد خصوصی نیست .سوسیالیسم باید جامعه
و روابط اجتماعی نوین ایجاد کند .باید شکلهای هرچه کلکتیوتر مصرف را ایجاد
کند؛ و هدفش باید خلق یک ثروت مادی اشتراکی در جامعه باشد .باید ایدئولوژی
مصرفگرایی که معنا و ارزش زندگی را با تحصیل و تملک چیزها مترادف میکند را،
نقد و با آن مبارزه کند .سوسیالیسم باید ارزشهای نوین را اشاعه دهد.
با این وجود ،سؤال موجهی پرسیده میشود که آیا اقتصاد سوسیالیستی قادر خواهد
بود نسبت به تقاضاهای مصرفی و «تغییر ذائقه» پاسخگو باشد و چگونه .جواب این
است که الزمۀ پاسخگو بودن «مکانیسمهای بازخوردی» و جریان یابی اطالعات در
فرآیند برنامهریزی است؛ نیازمند تبادل اطالعات اجتماعی و تحقیقات اجتماعی در
همۀ سطوح است.
به عبارت دیگر ،سؤال این نیست که آیا باید اجازه داد که بوروکرات ها از راه دور
تصمیمگیری کنند یا به بازار و قیمتها اجازه داده شود که تصمیم بگیرند چه باید
تولید شود و چه کسی میتواند آن را بخرد.
به جای رویکرد مجرد و فرمال ،بحث در مورد برخی پراتیک های چین مائوئیستی
ممکن است جالبتر باشد:
·سازمانهای تجاری ،دوره به دوره اطالعات مربوط به مصرف را جمعآوری
میکردند.
·نظام توزیع شامل شمار نسبت ًا بزرگی نقاط توزیع و خرید بود .این امر ازدحام
را کم کرده و الگوهای تغییر ذائقه را جدولبندی میکرد.
·فروشگاههای بزرگ ،دوره به دوره گردهماییهای عمومی برگزار میکردند
و در آنها مصرفکنندگان پیشنهادات و شکایتهایشان را طرح میکردند.
·هنگامی که خط تولیدهای جدید به راه میافتاد ،فروشگاهها و
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خردهفروشیهای بزرگ مجبور بودند پیشخوان خاصی را به این فرآوردهها اختصاص
دهند و عکسالعمل مصرفکنندگان را جمعآوری کنند.
·جلسات ماهانه میان آژانسهایی که عرضه و خرده فروشها را اداره میکردند
تشکیل میشد تا مشکالت بازاریابی ،حجم ،کیفیت و مناسب بودن فرآوردهها را حل
کنند.
·تیمهای سیار به طور منظم برای «بازرسی محل» فرستاده میشدند تا نیازها و
پاسخهای مصرف کننده را جمع کنند.
·آژانسهای عرضه ،نمایندگانی را در کارخانههای عمدۀ تأمین کننده داشتند
تا منافع مصرفکنندگان را تضمین کنند.
قصد من از اشاره به اینها این نیست که بگویم اینها بیعیب و نقص کار میکردند
که نمیکردند؛ یا اینکه نقشههای پیشساخته بودند (این طرز تفکر با ما مائوئیستها
که میدانیم زندگی و مبارزه طبقاتی بینظم پیش میرود ،بیگانه است) .اما این رویکرد
نسبت به مصرف و تقاضای مصرف کننده کار کرد! و فکر میکنم با بیان آن میتوان
کمک کرد که آدمها چشم بندهایشان را بردارند و در مورد بدیلهای واقعی در مقابل
مکانیسمهای تصمیم گیرندۀ بازار-قیمت فکر کنند.
در خاتمه میخواهم یک نکتۀ دیگر را اضافه کنم.
برایت رِدالیت مینویسد« :مارکسیسم یک ابزار تحلیلیِ خالق تکامل یابنده
است» .من موافقم اما با این تأکید که این ابزاری است برای دست یافتن به جامعۀ
بی طبقه.
به نظر من پیشنویس برنامه آر .سی .پی و درک گستردهتری که توسط حزب ما
و جنبش انقالبی انترناسیونالیستی کسب شده است نشان دهندۀ قدرت مارکسیسم
است ،از جمله توانایی آن در جذب تجربه و درک نوین – دقیق ًا برای آنکه بتوانیم این
رادیکالترین و رهاییبخش ترین انقالب را ،انقالب جهانی پرولتری را عملی کنیم.
تمام شد ِن اتحاد شوروی به معنای واقعی کلمه در اوایل دهۀ  1990بیش از سه
دهه بعد از این که سوسیالیسم در آن کشور در اواسط دهۀ  1950سرنگون شده و

سرمایهداری احیاء شده بود سررسید .از آن زمان به بعد ،همانطور که مائوتسه دون
تشخیص داد ،شوروی تبدیل به سوسیال امپریالیسم شده بود .یعنی ،سوسیالیسم
در نام اما سرمایهداری -امپریالیستی در واقعیت و در عمل .این کشور ،دارای شکلی
از سرمایهداری امپریالیستی بود که در آن دولت عنصر مرکزی و دیرک اقتصاد بود.
شوروی سرمایهداری به مثابه یک قدرت سوسیال امپریالیستی رقیب سرسخت
امپریالیسم آمریکا و بلوک تحت رهبری آن بود و وقتی امپراتوری آن در دهۀ 1990
فروپاشید ،مشاطه گران سرمایهداری امپریالیستی «کالسیک» بر بوق و کرنا دمیدند
و اعالم کردند که فروپاشی شوروی نشانۀ دیگری در شکست کمونیسم است و این
که سوسیالیسم هیوالیی کار نکردنی است .جوامع سوسیالیستی ،در اتحاد شوروی
و چین ،دگرگونیهای بینظیر و رهاییبخش در دوران حاکمیت سوسیالیسم در آن
کشورها را پیش بردند و البته دارای مشکالت بسیار جدی ،نقصانها و اشتباهات نیز
بودند .برای تحلیل این تجربه تاریخی و کمبودها و اشتباهات آن به سایت «این است
1
کمونیسم» مراجعه کنید.
آنهایی که ادعا میکنند تجربۀ جنبش کمونیستی و جوامع سوسیالیستی که توسط
این جنبش متولد شدند نشانۀ محدودیتها و در نهایت ورشکستگی «الگوی حزب-
دولت» است به نتیجهگیریهای اساس ًا غلط و گمراه کننده رسیدهاند که پژواکی است
از تبلیغات سرمایهداران و اردوی روشنفکران دنبالهروی آنان و از هیاهوی وحوش ضد
کمونیستی تغذیه میکند .در ماهها و سالهای آینده ما از این نوع تئوریها و بینش و
متد نهفته در آنها خاکبرداری کرده ،آنها را موشکافی و رد خواهیم کرد .در اینجا
بیایید خیلی روشن اعالم کنیم که بدون به اصطالح «الگوی حزب -دولت» یعنی،
قدرت دولتی برای آنها که قب ًال 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 پیچیدهای که باید حل شوند تا بتوانیم یک
جهان بنیادا متفاوت را به ظهور برسانیم نمیتوانیم 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 شدۀ هرکس
مترادف است با ترک این هدف و تضعیف آن ،ترک مبارزه برای تحقق این هدف ،ترک
مبارزه علیه نظامی که دهشتهای واقعی که بشریت را زخمی کرده و له میکند 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 جمعبندی کنیم ،نشان
میدهد .در واقع ،تمام تجربه تاریخی جامعۀ بشری آن را نشان میدهد.
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میراث هوگو چاوز و «سوسیالیسم» بولیواری
برگرفته از نشریه انقالب ارگان
حزب کمونیست انقالبی آمریکا -شماره  ،94اول 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 سالهای زمامداری «سوسیالیسم بولیواری»
بر این کشور به راه افتاد .در این میان آنچه بیش از همه قابل توجه و قابل تأمل بود همانا
واکنش عدهای از جوانان چپگرا در دفاع از چاوز و کارنامه سیاسی -اقتصادی وی
بود .اینان عملکرد چاوز را عمدت ًا ضد امپریالیستی و سوسیالیستی ارزیابی میکنند و
بر این باورند که در مقابل فزونطلبیها و سلطه جوییهای امپریالیسم آمریکا آن هم در
زمانه هژمونی نئولیبرالیسم قابل دفاع و تمجید است .این بحثها یک بار دیگر مسائل
کلیدی همچون چیستی کمونیسم و سوسیالیسم ،ماهیت مبارزه ضد امپریالیستی و
معنای انقالب را به سطح آورد .ابهام و سردرگمی در بسیاری از این مباحث به چشم
میخورد .گاه فقدان یک درک مارکسیستی از ماهیت سوسیالیسم و نظام سوسیالیستی
موجب میشود که برخی چاوز را سوسیالیست و جهتگیری دولت وی را انقالبی
و سوسیالیستی بدانند .و گاه نام «سوسیالیسم» پوششی میشود برای مطلوب جلوه
دادن یک «راه میانه» یا «راه سوم» (میان سرمایهداری و سوسیالیسم واقعی و راهی سوم
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نسبت به این دو) .اتکا به آمارهای متفاوت اقتصادی در حوزهها و شاخههای مختلف
تولید و توزیع ،معیار سوسیالیستی بودن یا نبودن دولت چاوز تلقی میشود .آنچه
به واقع در این میان جایش خالی است یک ارزیابیِ مارکسیستی از پدیده چاوز و
سوسیالیسم بولیواری است .از این زاویه مقاله ریموند لوتا که در سال  2007در نشریه
انقالب ارگان حزب کمونیست انقالبی آمریکا به چاپ رسید بسیار آموزنده است.
بدون شک مقاله فشرده لوتا به تنهایی قادر نیست بیش از یک دهه تجربه اقتصادی و
سیاسی چاوز را جمعبندی کند اما به باور ما با محور قرار دادن اقتصاد سیاسی نفت
در ونزوئال ،خطوط عمده یک درک روشن از محتوای طبقاتی الگوی اقتصادی هوگو
چاوز را ترسیم میکند .این خط کلی را میتوان با تحقیقات اقتصادی و پژوهشهای
مفصلتر ،دقیقتر و جامعتر کرد .همچنین مباحث اخیر بار دیگر نشان داد که
جمعبندی از تجربه دولتهای سوسیالیستیِ قرن بیستم (روسیه از  1917تا  1954و
چین از سال  1949تا  ،)1976تضادها و معضالت دوران گذار سوسیالیستی آن گونه
که در آن تجارب نمایان شد ،رویکردهایی که در حل آن مسائل در پیش گرفته شد،
دستاوردهای عظیم و اشتباهات جدی که رخ داد و باالخره علل احیای سرمایهداری در
آن کشورها تا چه حد برای تبیین و ترسیم یک افق و برنامه واقع ًا سوسیالیستی جهت
آغاز و فرجام پیروزمند امواج نوین انقالبهای سوسیالیستی الزم و ضروری است .در
این زمینه به اثر گرانبهای 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
انتشارات حزب موجود است ** .مقاله ارزشمند دیگری به نام «یادداشتهایی بر
اقتصاد سیاسی کوبا» نیز برای این مباحث مفید است که میتوان در بخش «تحلیل
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؟

ماهیت «انقالب بولیواری» هوگو چاوز از دید افراد مترقی و کسانی که تفکرات
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
سیاسی محسوب میشوند .چاوز ،آمریکا را به مثابه یک قدرت امپریالیستی زورگو
محکوم کرده است .او در سال  2005اعالم کرد که ونزوئال پروژه «سوسیالیسم قرن
بیست و یکم» را آغاز کرده است .در دورانی که آمریکا «جنگ علیه دنیا» را به پیش
میبرد و سردمدار پیشبرد یک نقشه و برنامه نابود کننده و سبعانه اقتصادی نئولیبرالی
است ،تحوالت ونزوئال عالقه بسیاری را به خود جلب کرده است.
اما برنامه و دیدگاه واقعی هوگو چاوز چیست؟ خصلت فرایندی که در ونزوئال
به پیش میرود کدام است و سرانجام آن کجا است؟ آیا برنامه چاوز معرف یک بدیل
واقعی در برابر استثماری است که تحت سرکردگی امپریالیستها به پیش میرود؟ 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 ریشهای از امپریالیسم نیست .این
جریان ،دورنما یا مسیر رسیدن به تحول اجتماعی ریشهای را در برندارد .ولی فهم این
موضوع ،امری است پیچیده که تجزیه و تحلیل دقیقی را میطلبد .در رابطه انقالب
بولیواری و هوگو چاوز در فرصت دیگری باید مسائل مختلفی را مورد بحث قرار داد:
عوامل تاریخیای که تحوالت ونزوئال را رقم میزند ،الگوی اقتصادیای که هوگو چاوز
به پیش میبرد ،نقش ارتش و نهادهای تودهای جدید در «انقالب بولیواری» ،نیروهای
اجتماعی و طبقاتیای که در این جنبش درگیرند و آن را رهبری میکنند ،و یک مباحثه
گستردهتر درباره «سوسیالیسم قرن بیست و یکم» و چالشهای واقعی که در زمینه
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انجام انقالب در دنیای امروز مطرح است.
ما در عین حال که نقد خود را از پروژه چاوز ارائه میدهیم ،به هیچوجه موضع
همسویی با مردم ونزوئال را ترک نمیکنیم و از ضدیت کامل با هر تالش امپریالیسم
آمریکا برای تضعیف رژیم چاوز یا هجوم آشکار علیه آن دست نمیکشیم.
کانون توجه نوشتهای که اینک پیش روی شما است ،اقتصاد نفتی ونزوئال است.
و از آن شروع میکنیم ،زیرا نفت در سلطه تاریخی امپریالیسم بر ونزوئال و در توسعه
اقتصادی اجتماعی این کشور ،نقشی کام ًال مرکزی ایفا کرده است .نفت در برنامه
هوگو چاوز برای اعاده حق حاکمیت و تغییر جامعه ونزوئال نیز چنین نقشی دارد.
هدف ما کمک به فهمیدن مسئله ،آموختن از تجزیه و تحلیل دیگران ،و عمق
بخشیدن به گفتوگو و مباحثه در مورد این موضوعات بسیار مهم است.
هوگو چاوز در جریان کارزار انتخابات ریاست جمهوری سال  1998قشر ممتاز
قدیمی را چنین مورد سرزنش قرار داد:
«نفت یک سالح ژئوپلیتیکی است و ابلهانی که بر ما حکومت میکنند قدرت یک
1
کشور تولید کننده نفت را نفهمیده اند» .
او طی مصاحبهای به سال  2006تفکر استراتژیک خود درباره نفت را چنین بیان کرد:
«امروز ما برنامه استراتژیکی را تحت عنوان نقشه کشت نفت به اجرا درآوردهایم:
استفاده از ثروت نفتی به نحوی که ونزوئال به یک کشور کشاورزی ،یک مقصد
گردشگری ،یک کشور صنعتی با اقتصادی متنوع تبدیل شود .ما در حال سرمایهگذاری
میلیاردها دالر در زیرساختها هستیم :مولدهای برق با استفاده از انرژی گرمایی ،یک
راه آهن گسترده ،جادهها ،بزرگراهها ،شهرکهای جدید ،دانشگاههای جدید ،مدارس
جدید ،اراضی احیا شده ،تولید تراکتور ،و وامدهی به کشاورزان .روزی خواهد رسید
که ما دیگر نفت نخواهیم داشت .ولی این مربوط به قرن بیست و دوم است .ونزوئال
 -1نقل 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  200سال دیگر نفت دارد» .
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 سیاستهای مشخص به طور مؤکد نشان میدهد ،برای دورهای که بدون شک
میان مدت خواهد بود ،نفت ستون فقرات اقتصاد و دیرک سیاست خارجی ونزوئال
باقی می ماند.
1

نفت چه نوع منبعی است؟

بدون تردید ونزوئال سرشار از نفت است .این کشور صاحب گستردهترین منابع
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 میتواند رشد نجومی داشته باشد :بهای نفت به یک نقطه اوج
تقریب ًا تاریخی نزدیک میشود و حول  65دالر برای هر بشکه نوسان میکند( .توجه
کنید که این رقم مربوط به سال  2007است  -مترجم).
اما چرا نفت یک عرصه سرمایهگذاری و «طالی سیاه» یک ابزار مالی «پترودالری»
است؟ نفت در یک مجموعه مناسبات معین تولیدی اجتماعی به یک منبع ثروت
تولیدی و پولی تبدیل شده است .رشد و گسترش معاصر سرمایهداری جهانی یک
ساختار کشاورزی صنعتی مبتنی بر سود را ایجاد کرده که شدید ًا و به شکلی نامتناسب
بر یک منبع بازگشت ناپذیر متکی است :نفت ،به مثابه یک داده (ورودی) اقتصادی
اساسی که بهای جهانی آن به هزینههای تولید ،سودها ،و برتری در عرصه رقابت،
کام ًال 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
 -1مصاحبه «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
1
بخش شدید ًا سودآور را در اقتصاد جهانی شکل میدهد.
خط سیر تاریخی توسعه مبتنی بر نفت تحت سرمایهداری جهانی ،در جهت
نابودی حیات انسانها و محیط زیست کره زمین بوده است .الگوهای تولید و مصرف
در کشورهای سرمایهداری پیشرفته که  25درصد اهالی دنیا را در خود جای دادهاند اما
 75درصد ذخایر دنیا را مصرف میکنند ،اینک نقطه اوج خود را در یک بحران آب و
هوایی جهانی مییابند .یک اقتصاد عادالنه و منطقی جهانی را نه میتوان حول یک
ساختار اجتماعی استثمارگرانه و ناعادالنه سازمان داد و نه بر چنین شالودهای استوار
کرد .شالودهای که چه به مثابه یک منبع و چه از لحاظ فنی ،ناپایدار محسوب میشود.
به عالوه ،نفت در سیاستهای جهانی به یک سالح تبدیل شده است .این نیز یکی
از عملکردهای امپریالیسم است .مناسبات قدرت جزئی جداییناپذیر از امپریالیسم
است .کنترل بر ذخایر مستلزم برتری جغرافیایی اقتصادی و سلطه جغرافیایی سیاسی
است .در جریان این کار ،برخی قدرتها از موقعیت ممتاز و انحصاری در دسترسی
به ذخایر بهرهمند میشوند و توان کنترل سایر اقتصادها و دولتها را به دست
میآورند .نفت یک ابزار رقابت ،تبانی و تسلط امپریالیستی بوده است که از جمله از
طریق جنگهای نیابتی محلی به پیش برده میشود .نفت یک ابزار پشتیبانی و کنترل
رژیمهای نو مستعمراتی نظیر نیجریه بوده که در درآمدهای نفتی و فساد غوطهورند.
چرخ ماشین نظامی مدرن و جهانی امپریالیستی را نفت میگرداند.
نفت و ونزوئال

ونزوئال به مثابه یک صادر کننده استراتژیک نفت ،نقش تاریخی معینی در تقسیم
کار بینالمللی امپریالیستی بازی کرده است .ستون اقتصادی نظام دولتی مدرن در
 -1رجوع 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 (Monroe, Me.: Common Courage Press, 2004).
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ونزوئال ،اخذ اجاره از شرکتهای نفتی و مطالبه بها در ازای اجازه استخراج نفت از
اراضی کشور بوده است .طی نیم قرن اخیر ،درآمد نفت هم کاتالیزور نوع معینی از
رشد و توسعه در ونزوئال بوده است و هم این کشور را در یک اقتصاد نفتی بینالمللی
که تحت سلطه امپریالیسم غرب قرار دارد اسیر کرده است.
نفت با رونقها و سکتههایش ،جغرافیای اقتصادی کشور را تغییر شکل داد.
کاراکاس ،پایتخت ونزوئال در فاصله  1920تا  ،1936دو برابر گسترش یافت .گسترش
شهر از  1936تا  1950باز هم دو برابر بود .و در فاصله  1950تا  1970این رقم به سه برابر
رسید .اقتصاد نفتی به ظهور یک طبقه متوسط جدید انجامید که به دولت و پرداخت
درآمدهای نفتی وابسته بود .در همان حال ،زاغههای متعلق به تهیدستان روستایی
گسترش یافت و واقع ًا جایگزین آببندهای غرب کاراکاس شد .امروز تقریب ًا  90درصد
جمعیت ونزوئال شهرنشیناند و نیمی از جمعیت کاراکاس در فقر به سر میبرند.
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
دورهگردی و دستفروشی ،و کارگران غیررسمی یا کار و خدمات «ثبت نشده» است.
1

نفت خط سیری را برای توسعه ایجاد و تداوم بخشیده که با شکافهای عظیم
اقتصادی و اجتماعی رقم میخورد .یعنی شکاف بین توان بهرهوری بخش نفتی و
توان بهرهوری در بخشهای غیرنفتی .شکاف بین توسعه مناطق روستایی و توسعه
مناطق شهری .و شکاف بین غنی و فقیر در شهرها و مناطق روستایی.
بگذارید به عقب برگردیم .طی سالهای  1958تا  ،1998درآمدهای نفتی ونزوئال
مجموع ًا حدود  300میلیارد دالر بود .معنای این برای تودههای مردم ونزوئال چه بود؟
و تبعیت از قوای محرکه اقتصاد جهانی امپریالیستی و در این چارچوب ،تبعیت از
 -1در زمینه رشد کاراکاس رجوع کنید به کتاب «شهر آمریکای التینی» نوشته آلن گیلبرت
()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 توسعهای منجر شد؟
تولید نفت به واقع امکان هرگونه تنوع بخشیدن جدی به صنعت کشور را سد
کرد .بیشتر زیرساختهای جدیدی که طی دهههای  1960و  1980ایجاد شد به علت
عدم نگهداری و تعمیر رفته رفته از بین رفت .وقوع سیلها و انباشت گل و الی که به
علت گسترش بیرویه شهرها وضع وخیمی را ایجاد کرده بود ،شهرکها را از بین برد.
اینک خطرات ناشی از فقدان بهداشت بر شهرکهایی که  60درصد جمعیت شهرنشین
ونزوئال را در خود جای داده حکمفرما است .بین سالهای  1984و  ،1995شمار
کسانی که طبق آمار رسمی فقیر محسوب میشوند تقریب ًا دو برابر شد .و امروز بیش از
1
نیمی از جمعیت کارکن کشور درگیر اقتصاد بیثبات و پرمخاطره غیررسمی هستند.
هوگو چاوز اقتصاد سلسله مراتبی نفتی را با فساد و قیم بازی و افراط و تفریطهایی
که به شکل ثروت چشمگیر و فقر دلخراش 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 میتواند یک بدیل عادالنه و قابل دوام در برابر الگوی اقتصادی
نئولیبرال به وجود بیاورد و به سوسیالیسم بیانجامد؟ و اگر چنین اقتصادی مستلزم
جاری شدن سیل سرمایهگذاریهای خارجی و قمار در بازی بازارهای نفتی باشد واقع ًا
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
 -1نگاه کنید به مقاله «گشودن گره اقتصاد غیررسمی ونزوئال» نوشته جی .پی .لیری (دسامبر
)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 سیاستهای 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
قیمتهای باال و اوج یابنده نفت برای پر کردن چاله چولههای عظیم ناشی از مخارج
حکومت ،حضور رشد یابنده دولت در اقتصاد ،و قیمتهای یارانهای برای برخی
محصوالت بومی (عمدت ًا بنزین و عالوه بر آن ،کاالهای مصرفی وارداتی از جمله
مواد غذایی) حساب باز کرده است .در سال  ،2004از بودجه  15میلیارد دالری ساالنه
شرکت دولتی نفت 1.7 ،میلیارد دالر به تأمین مالی برنامههای اجتماعی اختصاص
1
یافته بود .کمی بعد این رقم به  4میلیارد دالر افزایش یافت.
اینک چاوز بعد از تغییر ساختار مدیریت شرکت دولتی نفت ،سه راه را برای به
حداکثر رساندن درآمدهای نفتی به پیش میبرد تا هزینههای برنامهاش را تأمین کند.
او در پی توسعه تولید نفت است .او در پی افزایش مالکیت دولتی و سهم حکومت
از عواید ،حقوق بهرهبرداری و مالیاتهایی است که از فعالیت شرکتهای خارجی
در بخش هیدروکربن (نفت ،گاز طبیعی و زغال سنگ) حاصل میشود .او در پی
یافتن بازارهای جدید نفت است که هم تولید گسترش یافته را جذب کنند و هم نقش
ضربهگیر را در برابر فشارها و انتقامجوییهای احتمالی آمریکا بازی کنند .اینها صرف ًا
ابزار فنی مدیریت اقتصادی نیستند .اینها به یک منطق سرمایه دارانه گره خوردهاند و
سرشار از تضادهای فرایند توسعه وابسته و تحت هدایت امپریالیسماند.
در مسیر اول ،در مرحلهای که سالهای  2005تا  2012را شامل میشود و بخش
نخست از برنامه راهبردی  25ساله «کشت نفت» است ،فراخوان افزایش تولید از سطح
فعلی (که بر مبنای برآورد سال  2006چیزی حدود  2.8تا  3.3میلیون بشکه در روز
است) به  5.8میلیون بشکه در سال  2012داده شده است .در صنعت گاز نیز توسعه
« - 1یادداشت 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 برنامهریزی شده است.
شرکت دولتی نفت ونزوئال در سال  2006برآورد کرد که این مرحله از نقشه توسعه
مستلزم حدود  75میلیارد دالر برای تأمین سرمایهگذاری جدید است .این پول از کجا
میآید؟ بیشترش را شرکت دولتی نفت تأمین میکند .انتظار میرود که حدود 25
تا  30درصد آن از منابع خارجی ،خصوصی تأمین شود .یعنی از طریق وام گرفتن از
بانکها ،پیش پرداخت به حساب درآمدهای نفتی آینده ،و سرمایهگذاریهایی که
1
شرکتهای نفتی خارجی حاضر در ونزوئال انجام خواهند داد.
چاوز روی افزایش تولید در به اصطالح کمربند نفتی «اورینوکو» حساب میکند.
اینجا منطقهای در مرکز ونزوئال است که محل سرمایهگذاریهای عمده شرکت دولتی
نفت و شرکتهای خصوصی خارجی مانند «اکسن موبیل»« ،کنوکو فیلیپس» و
شرکت فرانسوی «توتال اس آ» به شمار میآید .از دهه  1990تا به حال ،این شرکتهای
چندملیتی امپریالیستی بیش از  17میلیارد دالر سرمایهگذاری کردهاند که این رقم
میتواند به  30میلیارد دالر هم افزایش یابد .استخراج و فراوری این نفت خام بسیار
سنگین مستلزم سرمایهگذاری گسترده در بخش ماشینآالت سنگین ،بخش عملیاتی
و مجتمعهای انبار و نگهداری است .فراوری قسمی این نفت در همان مقطع نخست،
برای اینکه به حد کافی رقیق شود و بتواند در لولههای جریان پیدا کند ،حجم عظیمی
از مواد بیمصرف را تولید میکند.
این یک تضاد چشمگیر است .از یک سو ،دولت باید به ذخایر مالی صنعت نفت
متکی شود تا بتواند هزینه برنامههای توسعه و مخارج اجتماعی را جبران کند (و به
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 رقابتجویی صنعت نفت به
مثابه یک بخش اقتصادی سرمایه دارانه در بازار بینالمللی سرمایهداری باید دست به
 -1در زمینه برنامه گسترش  2006 - 2012و 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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سرمایهگذاری بزند.
در این کار نیز تنش بزرگی وجود دارد .طی دو سال گذشته ،سهم بزرگی از بودجه
شرکت دولتی نفت نسبت به آنچه برای نگهداری و رسیدن به تواناییهای جدید
در صنعت نفت هزینه میشود ،خرج برنامههای اجتماعی شده است .پولهایی که
حکومت در برنامههای اجتماعی هزینه میکند ،سرمایهگذاریهای مورد نیاز در بخش
نفت را محدود میکند .وقتی از «مورد نیاز بودن» سرمایهگذاری صحبت میکنیم
منظورمان یک بحث صرف ًا فنی نیست .سرمایهگذاریها از جایگاه ونزوئال به مثابه یک
اقتصاد صادر کننده نفت و آنچه بازار جهانی دیکته میکند «مورد نیاز» است .این بازار
جهانی است که باال بردن راندمان کار و جبران کاهش احتمالی بهای نفت به وسیله
افزایش تولید را دیکته میکند .اما چاههای نفت ونزوئال خیلی قدیمیاند و هر سال
 23درصد از میزان تولید نفت این کشور کاسته میشود .بنابراین فقط برای حفظ توان
تولیدی نیز حفر چاههای جدید ضروری است 2.رقابت در بازار جهانی کششی را به
سمت ارتقاء و توسعه صنعت نفت و حفظ توان سودآوری آن اعمال میکند .این کشش
توسط سطح پایین سرمایهگذاری در بخش نفت ونزوئال نسبت به سایر کشورهای
1

 -1به این نوع تضادها در مقاله «توهمات جادویی یا جادوی انقالبی؟ چاوز در چارچوب تاریخی»
نوشته «فرناندو کورونیل» ( )2000اشاره شده است .رجوع کنید به این مقاله و نیز تحلیل بسیار
مهم دیگری که همین نویسنده از تکامل تاریخی اقتصاد رانت خوار نفتی و دولت مدرن ونزوئال
و دگردیسی های گوناگون در نقشه های «کشت نفت» در کتاب «دولت جادویی :طبیعت ،پول و
مدرنیته در ونزوئال» ارائه داده است.
These kinds of contradictions are pointed to in Fernando Coronil, «Magical Illusions 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 Venezuelan 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).

 -2نگاه 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 میشود.
اگر سرمایهگذاری خارجی انجام گیرد و سهم مهمی از تأمین مالی «نقشه کشت
نفت» را به خود اختصاص دهد ،کنترل واقعی و اهرمهای واقعی را در دست همان
سرمایهگذاران 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 شرکتهای ملی نفت نظیر «سعودی
آرامکو»« ،کویت پترولیوم» و «شرکت دولتی الجزایر» اداره میشود .اما شرکتهای
ملی دولتی نفت بر تأمین مالی بینالمللی تکیه دارند ،از طریق تجارت بینالمللی و
کانالهای بازاریابی و توزیع بینالمللی کار میکنند ،و با شرکتهای بزرگ چندملیتی
غرب نظیر «اکسن موبیل» همکاری میکنند .این بنگاههای چندملیتی و شبکههایی که
شامل شرکتهای خدماتی آنها هستند از برتری عظیمی در میدان رقابت بهرهمندند.
این برتری در میزان توانایی ،دامنه نفوذ و قابلیتهای اساسی مدیریتی و فن آورانه به
چشم میخورد .این بنگاهها از پشتیبانی حکومتهای امپریالیستی غرب برخوردارند
و این توان را دارند که سرمایههایشان را از کشوری مثل ونزوئال بیرون بکشند.
در مسیر دوم ،مالیات بیشتر و حق بهرهبرداری باالتری مطالبه میشود .در آوریل
 ،2006چاوز اعالم کرد که قصد دارد سهم «شرکت دولتی نفت ونزوئال» در پروژههای
اصلی را از  40به  60درصد افزایش دهد .حکومت چاوز در حال ایجاد شکلهای
جدیدی از سرمایهگذاری مشترک با «شل»« ،شه ورون»« ،بریتیش پترولیوم» و سایرین
است که اسمش را «شرکتهای مختلط» گذاشتهاند .بدین ترتیب ،ذخایر و سودهای
نفتی در قالب بنگاههای واحد نوین تحت مالکیت مشترک قرار میگیرند .فقط در
حال حاضر است که حکومت ونزوئال نسبت به قبل ،نسبت باالتری از سودها را کسب
میکند .حال آنکه ،شرکتهای نفتی خارجی با سرمایهگذاریهای عظیم خود هم از
قیمت باالی کنونی نفت سود میبرند و هم از دورنمای حوزههای سودآور و جدید
نفتی منتفع میشوند .در عین حال ،حکومت با  22شرکت خارجی فعال در ونزوئال
وارد مذاکره شده تا بر سر قانون مالیاتی جدید که عطف به ما سبق هم میشود به توافق
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برسند.
روز اول ماه مه  ،2007چاوز به دادخواهی برخاست و به شرکتهای خارجی
اولتیماتوم داد که یا سهم مالکیت بزرگتر 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 بزرگتری از درآمدهای فزاینده نفتی را از همان شرکتهایی
کسب کند که از آنها میخواهد بمانند و بر ارزش سرمایهگذاریهای بیفزایند و به
سودهای کالن دست یابند ).در عین حال ،برای این که پروژههای موجود کار کنند
و برنامههای توسعه جلو بروند ،چاوز باید به نوعی با سرمایه خارجی به تفاهم برسد.
زیرا همین بنگاهها هستند که منابع مالی و فنآوری حیاتی را تأمین میکنند .به همین
خاطر است که (در سخنان چاوز) تهدید به باز پسگیری با اعالم تعهد به تاوان دهی به
1
بنگاهها تلطیف شده بود.
مسیر سوم در برنامه نفتی ،بازسازی ساختار روابط بازرگانی خارجی ونزوئال به
نحوی است که از وابستگی به آمریکا به مثابه یک بازار و منبع سرمایه برای سرمایهگذاری
و تخصص فنی فاصله بگیرد .ونزوئال حدود  12درصد از واردات روزانه نفتی ایاالت
متحده را تأمین میکند و نقش استراتژیک معینی در توانایی آمریکا در طراحی نقشههای
قدرتش در دنیا دارد .اما این معادله ،طرف دومی هم دارد که به حد کافی گویا است12 :
درصد نفت وارداتی ایاالت متحده که توسط ونزوئال تأمین میشود 60 ،درصد از کل
 -1رجوع کنید به مقاله «زمانی که چاوز برای نبرد علیه کمپانی های بزرگ نفتی تعیین کرده فرا
می رسد» نوشته «سیمون رومه رو» (نیویورک تایمز  01آوریل  )2007و مقاله «چاوز به پروژه های
نفتی تحت کنترل خارجی در ونزوئال چنگ می اندازد» از همین نویسنده (نیویورک تایمز  2مه
 .)2007چاوز در مصاحبه ژوئیه  2006با «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!
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 خدماترسانی
به این بازارها هزینههای زیادی در بر دارد .ونزوئال فاقد بندر در حاشیه اقیانوس آرام
است و نفتکشهای بزرگ نمیتوانند از کانال پاناما عبور کنند .بنابراین ونزوئال برای
حمل نفت نیاز به ساختن خط لوله از طریق کلمبیا دارد .اما حمل نفت با کشتی به
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 سرمایهگذاری مبالغ
مهمی برای افزایش توانایی خود در این زمینه است ،اما در پی خرید و نفت و گاز از
کشورهایی که به بنادر جنوبیاش در دریای چین نزدیک هستند هم هست و معامله با
منطقه دریای خزر را نیز مد نظر دارد.
چاوز به دشواری بتواند گره ارتباط با آمریکا را باز کند ،خصوص ًا اگر قرار است
نفت بخش مرکزی توسعه (اقتصاد کشور) باشد .بازار آمریکا به ونزوئال بسیار نزدیک
است و هزینههای حمل و نقل پایین .در ایاالت متحده پاالیشگاههایی وجود دارند که
با فراوری نفت ونزوئال تطبیق داده شدهاند .و آمریکا کماکان مهمترین شریک تجاری
ونزوئال است( .در سال  2006تجارت بین دو کشور رشدی  36درصدی داشت ).همه
اینها بخشی از فشارهایی است که بر چاوز اعمال میشود تا روابط پایدار اقتصادی با
ایاالت متحده را حفظ کند 2،حتی اگر آمریکا نقشههای دیگری در سر داشته باشد.
1

 -1مقاله «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.

 -2نگاه کنید به مقاله «پادویی مالی :هم کوشی با شیطان» نوشته «جیمز سورو ویکی» (نیویورکر،
 8ژانویه )2007
See James Surowiecki, «The Financial Page: Synergy With The Devil,» The New
Yorker, January 8, 2007, p. 26.
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بخشی از استراتژی چاوز برای تنوع بخشیدن ،دعوت از شرکتهای خارجی از
بیرون از حلقه سنتی شرکتهای نفتی عمده غرب جهت سرمایهگذاری در صنعت
نفت ونزوئال و شرکت در طرح وی یعنی پروژه خط لوله گاز قاره است که از ونزوئال
تا آرژانتین ادامه مییابد .این بخشی از تالشهای چاوز برای ایجاد سرمایهگذاریها
و ارتباطات تجاری چندجانبه محسوب میشود .چاوز مشغول دعوت از شرکتهای
هندی ،چینی ،روسی و غیره است .چاوز برنامههای سرمایهگذاری در آمریکای التین
را به مثابه همگرایی ضدآمریکایی در سطح منطقه میستاید.
ولی ماهیت این پروژهها چه در ونزوئال و چه در هر جای دیگر امریکای التین
یکسان است :سرمایهگذاری توسط بنگاههای سرمایهداری ....بر مبنای شیوههای
استثمار سرمایهداری ....که بر حسب معیار سرمایه دارانه سودآوری سنجیده میشوند.
این پروژهها عواقب اجتماعی بیشماری برای اهالی این کشورها در پی دارد که از
جمله میتوان به جابجایی خلقهای بومی اشاره کرد .به عالوه ،این پروژهها عواقب
1
زیستمحیطی بیشماری نیز به همراه میآورد.
چاوز باید برای سرمایهگذاران قدیمی غربی و سرمایهگذاران جدید ،فضایی نسبت ًا
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.
مدیریتی که توسط دولت منصوب شده این بخش را به شدت تحت کنترل دارد
(صنعت نفت ،جایی است که در آن سهیم شدن و مشارکت کارگران ممنوع است .در
بخشهای بعدی این مجموعه ،محدودیتها و محتوای واقعی چنین مشارکتی مورد
 -1در 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  )2006و «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, October 2006; «Open Letter to President Hugo Chavez,» Sociedad Homo et Natura,
posted at www. nadir. org in April 2006.
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بحث قرار خواهد گرفت).
یکی از حامیان نقاد چاوز چنین اظهار داشته است« :سرمایهگذاریهای مشترک،
کسانی را که فقط به جیره سخنرانیهای چاوز عادت کردهاند به وارسی واقعیت دعوت
میکند ...اما در شرایط کنونی ممکن است یک قرارداد فاوستی  1با سرمایه خارجی،
به گونهای تناقضآمیز ،الزم باشد تا بتوان سایه نیروهای امپریالیسم (فشار و مداخله
2
آمریکا) را از سر ونزوئال برچید.
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
شده است .از آنجا که بسیاری از هواداران چاوز مشتاق دگرگونی واقعی اجتماعی
هستند ،به جا است «کنکاش در واقعیت» را هرچند که به مزاجشان تلخ خواهد آمد
ادامه دهیم.
توسعه جزیرهای در عصر حاضر

امپریالیسم صرف ًا خود را از طریق قلدری اقتصادی یا تهدید و مداخله نظامی به
نمایش نمیگذارد( .البته گزینه اقدام نظامی آمریکا علیه ونزوئال به هیچوجه کنار
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 میدهد و تقویت میکند نیز جلوهگر میشود.
چاوز یک شکل از رشد متکی به صادرات حول صنعت نفت را تداوم میبخشد.
غیرمنطقی بودن این اقتصاد که شدید ًا به نفت گره خورده در این واقعیت تبارز مییابد
 -1منظور قرارداد با شیطان است که به نمایشنامه «دکتر فاوست» اثر گوته اشاره دارد.
 -2مقاله «سرمایه گذاری های مشترک :قرارداد فاوستی ونزوئال با سرمایه خارجی» نوشته «استیون
ماتر» ( 03سپتامبر )2006

»Steven Mather, «Joint Ventures: Venezuela’s Faustian Pact with Foreign Capital,
Venezuelanalysis. com, September 30, 2006, www. venezuelanalysis. com.
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که فقط  20درصد از کل تولید نفت ونزوئال وارد اقتصاد کشور میشود 1.در این
واقعیت تبارز مییابد که «شرکت دولتی نفت ونزوئال» با  25000حقوقبگیر ،تنها
کارفرمای بزرگ کشور است اما فقط کمی بیش از یک درصد کل نیروی کار ونزوئال در
استخدام بخش نفتاند 2 .در این واقعیت تبارز مییابد که در دوران حکومت چاوز،
علیرغم قیمتها و درآمدهای باالی نفت ،نرخ رسمی بیکاری در کشور بین  8تا 15
3
درصد بوده و در آغاز سال  2007نرخ فقر ونزوئال  30درصد بوده است.
این یک اقتصاد عمیق ًا ناموزون است :امروز بخش نفت حدود یک سوم تولید
ناخالص ملی 50 ،درصد درآمدهای حکومت و  80درصد درآمدهای صادراتی کشور
را تأمین میکند .البته در ونزوئال این یک الگوی دیرینه است .ونزوئال به مثابه یک
تولید کننده بزرگ نفت در دنیا ،یکی از منتشرکنندگان عمده گازکربنیک و گازهای
مشتق از آن در آمریکای التین است و در این منطقه باالترین نرخ سرانه اشاعه مشتقات
4
کربنی را دارد.
اقتصاد مبتنی بر صدور نفت ،شکلی از توسعه «جزیرهای» ایجاد میکند .عملکرد
چنین توسعهای مرتبط با منابع خارجی دینامیسم اقتصادی است :بازار جهانی نفت،
شرایط تقاضا در اقتصادهای عمده امپریالیستی و منطقهای ،آهنگ و جهت جریان یابی
سرمایه جهانی و امثالهم .چنین توسعه مبتنی بر صادرات تک محصول نفت آن هم
محصولی که سرمایهبر است ،مانعی است در برابر توسعه منسجم و همه جانبه صنعت
 -1اطالعات پایان سال  2006وزارت انرژی آمریکا

Year-end data for 2006 from U. S. Department of Energy, Energy Information Administration.

« -2ونزوئال :مواد معدنی» از دایره المعارف بریتانیکا

16. «Venezuela: Minerals,» Encyclopedia Britannica Online, www. britannica. com.

 -3مقاله «دستور کار جهانی ونزوئال :شش سال دیگر» نوشته «برناردو آلوارز» ( 5آوریل )2007

Bernardo Alvarez, «Venezuela’s Global Agenda: Six More Years,» April 5, 2007,
Venezuelanalysis. com, www. venezuelanalysis. com.

 -4اطالعات از «یادداشت های تحلیلی کشور» (سپتامبر  2006وزارت 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 آسیبپذیری شدید از این بازار از طرف دیگر.
در ملل تحت ستم ،بخش نفت مستلزم سرمایهگذاری عظیم در تجهیزات و فنآوری
پیشرفته است .این نیازها در زمینه فنآوری به شکل نامتناسبی از خارج از این اقتصاد
تأمین میشود .بخش اعظم فنآوری 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
سرمایهای خارجی را تأمین کرد ،یا باید از طریق سرمایهگذاریهای مشترک به این
فنآوری دست یافت .یعنی سرمایهگذاری با مشارکت شرکتهای نفتی و خدمات
نفتی خارجی مانند «هالیبرتن» که عرضه کننده فنآوری در کشور مورد نظر یا فروشنده
در بازار جهانی هستند.
به عالوه ،بخش اعظم این فنآوری را نمیتوان جهت دگرگون کردن تولید اجتماعی
به طور گسترده در سراسر اقتصاد انتشار و تطبیق داد .به دو دلیل :او ًال ،بخش اعظم
فنآوری حفر تخصصی چاه نفت و مهندسی نفت با شرایط کلی توسعه اجتماعی
اقتصادی خوانایی ندارد .ثانی ًا ،حتی آنجا که بخشی از این فنآوری میتواند به طور
مستقیم و غیرمستقیم در زمینههای داخلی قابل استفاده باشد ،یک ساختار صنعتی
گسترده موجود نیست که بتواند از آن منتفع شود .دقیق ًا 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 مهارتهای اجتماعا مفید در کل نیروی کار نیز
نمیانجامد .شما با یک فرایند شکوفایی توسعه کشاورزی و صنعتی که توان نوآوری و
تطابق فنآوری را تقویت کند روبرو نیستید .اینها عواقب توسعه جزیرهای مبتنی بر
1
نفت است.
 -1مسئله 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  2003کمیسیون اقتصادی

فصل سوم    149        /

تحت حکومت چاوز« ،شرکت دولتی نفت ونزوئال» به دنبال توافقهایی با
شرکتهای نفتی خارجی بوده است .یک شرط ورود این شرکتها 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 میکند ،ملزومات فنآوری جدید بیشتر خودنمایی
میکند .و هر چه این ملزومات با فنآوری تخصصیتر و پیچیدهتر پاسخ میگیرد،
شکافهای فنآوری میان بخش نفت با بقیه اقتصاد در یک سطح جدید بازتولید
1
میشود.
در عین حال ،بندرگاه عظیم ،تسهیالت خط لوله ،و سایر سرمایهگذاریهای
زیرساختی که برای تسهیل اکتشاف و استخراج و حمل نفت و زغال سنگ صورت
میگیرد غالب ًا از حیطه نیازهای کل اقتصاد به دور است .زیرا این اقدامات در خدمت
پروژههای سرمایهگذاری نظیر برنامههای کمربند نفتی «اورینوکو» قرار دارد که
پروژههایی محصور به خود و با جهتگیری خارجی است.
آمریکای التین و منطقه کارائیب که تحت عنوان «سرمایه گذاری خارجی در آمریکای التین و
کارائیب» منتشر شد به الگوهای سرمایه گذاری خارجی در این منطقه می پردازد و منفعت های
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 research 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.

 -1در 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 tertiary 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 قب ًال اشاره شد ،بخش نفت به طور کلی قسمت بسیار کوچکی از کل
اشتغال را در بر میگیرد .سرمایهگذاری عظیم  3.8میلیارد دالری شرکت «شه و رون»
در کمربند نفتی «اورینوکو» در ابتدای کار  6000شغل ایجاد خواهد کرد .بعد از اتمام،
این پروژه فقط به  700کارکن دائم نیاز خواهد داشت.
اینها پدیدههای خصلت جزیرهای توسعه مبتنی بر نفت هستند .اما نکته اینجا
است که ساختار کلی کشاورزی صنعتی عمیق ًا 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 بخشهای اقتصاد ناموزونی شدیدی وجود دارد .کمی جلوتر در
مورد تأثیرات بازخورد منفی صنعت نفت بر کشاورزی بومی و تولید مواد خوراکی
بحث خواهیم کرد .همزمان ،باال بردن توانبخش سرمایهداری دولتی نفت ،منافع
طبقاتی و نیروهای طبقاتیای را تقویت میکند که از حفظ ساختار مسلط اقتصاد کالن
به شدت منتفع میشوند.
برای ایجاد یک پایه کشاورزی که بتواند نیازهای خوراکی جامعه را تأمین کند،
اشتغال روستایی را فراهم سازد ،و از طریق ایجاد ارتباطات متقاب ًال تقویت کننده
بین کشاورزی و یک ساختار منسجم و متعادل صنعتی ،ضروری است که او ًال ،یک
تخصیص و اولویتدهی کام ًال متفاوت در زمینه منابع در پیش گرفته شود که به
نیازهای استثمارشدگان و ستمدیدگان امروز خدمت کند .ثانی ًا ،از منطق اقتصادی،
ساختار اهداف ،و فشارهای نظام بازار جهانی و داخلی سرمایهداری (که مارکسیستها
آن را قانون ارزش مینامند) 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 قیمتهای جهانی را به
اقتصاد داخلی منتقل و نرخ ارزها را تنظیم میکند .این بخش نفت است که بازدهی
رقابتی جهانی را بر اقتصاد ونزوئال تحمیل میکند .بخش نفت باید در سطح معینی
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از بازدهی عمل کند که به نوبه خود سطح بازدهی سرمایهگذاریها و شدت استثمار
باصرفه کارگران را تعیین میکند .نوسانات بازار بینالمللی نفت به اقتصاد ونزوئال
منتقل میشود.
برخی از مفاهیم نهفته و تأثیرات این مسئله چیست؟

صادرات نفت یک نرخ باالی مبادله ارز را ایجاد کرده که قدرت رقابت را از
محصوالت داخلی ،کشاورزی یا صنعتی ،در بازارهای بینالمللی و داخلی سلب
میکند .قیمتهای بادآورده نفت صادراتی ،انگیزهها برای توسعه کشاورزی متکی به
دهقانان را تضعیف میکند .یک ارز قوی باقدرت خرید باال ،واردات کاال مث ًال مواد
خوراکی را «باصرفهتر» میکند .یعنی این کاالها را در کشورهای دوردست ارزانتر از
داخل کشور میتوان تولید کرد .این مسئله به خروج نیروی کار از تولید کشاورزی
و صنایع بومی به سمت بخشهای خدماتی و تجاری و خاصه به سوی «اقتصاد
غیررسمی» (دستفروشان و کارگران غیررسمی که از حمایتهای اجتماعی اندکی
بهرهمندند) منجر شده است.
سهم کشاورزی از تولید ناخالص ملی ونزوئال از  50درصد در سال  1960به حدود
 6درصد در سال  1998که چاوز به قدرت رسید سقوط کرد .ونزوئال علیرغم ذخایر
سرشار خاکی و آبی ،به طور سنتی حدود  75تا  80درصد مواد خوراکی خود را از
1
خارج وارد کرده است.
این منطق سرمایهداری جهانی است که همچنان از توسعه پایدار کشاورزی و امنیت
غذایی در ونزوئال جلوگیری میکند .این کارکرد نیروهای بازار است که از طریق واسطه
یک کاالی استراتژیک و تحت معامالت بینالمللی یعنی نفت و تأثیرش بر نرخهای
ارز عمل میکنند.
« -1معرفی 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.
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کابینه چاوز از زمان به قدرت رسیدن از افزایش  5برابری قیمتهای نفت بهرهمند
شده است .این قیمتها برای مدتی پایدار مانده و رژیم را قادر ساخته که برنامههای
اجتماعیاش را توسعه دهد و تضمین کند .جای شک نیست که این برنامهها منافع
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
ارزانتر و امثالهم است .اقتصاد ونزوئال نیز توسط تقاضای نفت تحریک شده ،طی 3
ساله اخیر از نرخهای باالی رشد بهره برده است.
اما دو نکته باید مورد تأکید قرار گیرد:
او ًال ،چاوز روی قیمتها و تقاضای باالی نفت قمار میکند .نفت باید باالتر از
بشکهای  30دالر فروخته شود تا سرمایهگذاریهای گسترده در نفت فوق سنگین
که چاوز در پیش گرفته است را سودآور سازد .سقوط سنگین بهای نفت نتایج ویران
کننده ای برای سرمایهگذاران خارجی« ،شرکت دولتی نفت ونزوئال» و خزانه دولت
در بر خواهد داشت .چاوز میکوشد تولید و قیمتها را در سطوح سودآور تثبیت کند.
علیرغم تکانهای شدید درآمدهای نفتی ،حکومت مجبور شده از بانکهای
ونزوئال وامهای سنگینی بگیرد تا کسری بودجه گسترده و در حال رشد را جبران
کند( .انتظار میرود که کسری بودجه حکومت در سال  2007به  5درصد تولید
ناخالص ملی برسد 1 ).بعضی از این قروض حکومتی ناشی از تصمیم به تاوان دهی
به شرکتهای نفتی خارجی به ازای گرفتن سهم بزرگتری برای حکومت از عملیات
آنها است( .چاوز از شرکتهای نفتی خلع مالکیت نمیکند ،بلکه برای سوار شدن بر
بازارهای نفتی با آنها معامالتی را جوش میدهد ).الگوهای مصرفی طبقه متوسط
و مصرف تجملی همدوش اقتصاد نفتی وابسته به امپریالیسم به اجرا درآمده است.
هر چه درآمدهای نفتی رشد میکند ،مخارج مصرف کنندگان سر به آسمان میساید
 -1مقاله «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.
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و قروض مصرف کنندگان افزون میشود .در فضای «ثروتهای بادآورده نفتی»،
بانکهای داخلی و خارجی از رونق غیرقابل تصور درآمدها منتفع شدهاند .در سال
 2006نرخ برگشتی  33درصد بود که ژورنال بانکداری بینالمللی از آن تحت عنوان
1
«مایه رشک دنیای بانکداری» یاد کرد.
چاوز تالش زیادی برای تحکیم یک جبهه قویتر بر سر تعیین قیمت در اوپک به
خرج داد .اما بازار نفت تابع همه نوع عدم اطمینان اقتصادی و تحوالت ژئوپلیتیک
2
است .نکته مهم این است که اوپک یک تعیین کننده متحد و خودرأی قیمتها نیست.
بازارهای «فوری» و بازارهای «سلف خری» قمار گونه که پایگاهشان در نیویورک و
لندن و سنگاپور است اینک در تعیین قیمتهای نفتی نقشی کلیدی ایفا میکنند.
کشورهای تولید کننده نفت خارج از اوپک مانند روسیه هم هستند که تولید و بازاریابی
و توزیع نفت آنها بر قیمتهای جهانی تأثیر میگذارد .میان مناطق نفتی موجود دنیا،
رقابت جهانی وجود دارد .نفت یک صنعت ادواری(سیکلی) است که از شرایط
اقتصادی دنیا تبعیت میکند .همین  9سال پیش بود که هر بشکه نفت ونزوئال حدود
 10تا  12دالر فروخته میشد (مقایسه کنید با قیمت امروز که باالتر از بشکهای  60دالر
است).
در چارچوب مسائل ژئوپلیتیکی ،آمریکا از هیچگونه چرخش قدرت در اوپک از
عربستان سعودی به ونزوئال استقبال نخواهد کرد( .آمریکا با شاهزادگان سعودی
و شیوخ خلیج یک زد و بند شاهانه کرده است :آنان عرضه باثبات نفت را تضمین
میکنند و آمریکا «محله» و حریم ایشان را تحت حفاظت نظامی خود قرار میدهد).
 -1مقاله «دوره رونق بانک ها در ونزوئال» نوشته «یانس اریک گولد» (نیویورک تایمز 15 ،ژوئن
 2007و مقاله «علیرغم الف زدن های چاوز ،بانک ها در حال پول به جیب زدن هستند» نوشته
«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,

-2در 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 نزدیکتر با
تولیدکنندگان حوزه خزر و قاره آفریقا در پی کنترل گستردهتر بر شرایط عرضه نفت
هستند.
در ثانی ،رژیم چاوز کار ناچیزی در زمینه کاهش وابستگی اقتصاد به نفت ،تنوع
بخشیدن به زیربنای صنعتی ونزوئال یا توسعه جدی تولید کشاورزی انجام داده است.
«کشت نفت» عمدت ًا درگیر تأمین مالی و توسعه برنامههای اجتماعی بوده است.
بدون شک اگر ما به موضوعی مانند مواد خوراکی بپردازیم ،قیود و تضادها آشکارتر
میشود .یکی از مشهورترین «مأموریتهای» چاوز (کارزارهای اجتماعی و هزینه
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 بخشهایی از تهیدستان (و برای قشرهای وسیعتر شهری) از طریق شبکهای از
بازارها ،انبارهای عرضه کاال و مراکز توزیع تغذیه ،خوراک ارزان فراهم میکند .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
شکل از جیرهبندی و یارانه بر قیمتها است .این کار بخشی از یک پروژه بزرگتر
برای تغییر سمت و سوی اقتصاد به شکل ریشهای و جدا کردنش از وابستگی خارجی
نیست .یعنی نمیخواهد 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
کام ًال نوین برای توسعه متوازن و منسجم کشاورزی صنعتی که بتواند معیشت و
نیازهای خوراکی جامعه را تأمین کند نیست .در واقع ،مأموریت مرکال بر واردات
و خرید کردن از همان بنگاههای چندملیتی استوار است که به طور سنتی بر بخش
خوراک ونزوئال مسلط بودهاند 1.این تصویر دیرینهای از فقدان به همپیوستگی درونی
 -1مقاله «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 Sovereignty in Venezuela,» Venezuelanalysis. com, June 24, 2005, www. venezuelanalysis.
com.
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اقتصاد ونزوئال است.
اقداماتی نظیر مأموریت مرکال در نتیجه یک رکود یا سقوط عمده در قیمتهای
جهانی نفت ،به شکلی گسترده و ویران کننده در هم خواهد شکست و این نوع
برنامههای اجتماعی به طور جدی به خطر خواهد افتاد .دورنمای انجام یک انقالب
سوسیالیستی واقعی در یک کشور تحت سلطه ،وظیفه مبرم خالصی فوری و تعیین
کننده جامعه از وابستگی در زمینه خوراک ،و رهایی از اعوجاج عظیمی که امپریالیسم
در نظامهای کشاورزی و تغذیه کشور به وجود آورده را مطرح میکند .امپریالیستها
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
بینالمللی نفت همچنان یگانه و مؤثرترین عامل در تعیین دورنماهای اقتصاد سیاسی
ونزوئال هستند 1 » .چاوز ممکن است که صندوق بینالمللی پول را نکوهش کند،
اما این چگونه میتواند معرف بدیلی در مقابل نئولیبرالیسم باشد؟ مگر بخشی از
نسخههای نئولیبرالیسم این نیست که هر کشور باید در تقسیم کار بینالمللی در آنچه
«مزیت نسبی» اقتصادش محسوب میشود 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
 -1کتاب «انقالب ونزوئال 100 :پرسش و  100پاسخ» 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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ونزوئال تا ایران ،از الجزایر تا اندونزی شاهد بودهاند که رونقهای ناگهانی ناشی از
صادرات به نابرابری و فالکت اجتماعی میانجامد .بودجههای حکومتی که توسط
دالرهای نفتی باد کرده (مانند ونزوئال در اواخر دهه  1980و اوایل دهه  )1990با سر به
زمین میخورند« .دستاورد تکنولوژیک» سرمایه خارجی در نیجریه ایجاد زیرساختی
است که میتواند نفت را از یک جنگل اشباع از آب در منطقه استوایی استخراج کند.
این در حالی است که دهکدههای مجاور جنگل نه برق دارند نه آب سالم .وقتی که
رژیمهای ناسیونالیستتر جایگزین قشرهای ممتاز قدیمیای شدند که به مثابه طرف
معامله و نگهبان بومی امپریالیسم عمل میکردند ،و نمونهای از آن را در دهه  1950در
ایران دیدیم ،آمریکا در اقدام علیه شان تردید نکرد .جریان یابی «طالی سیاه» نباید
برای مدتی طوالنی دچار اختالل شود.
استخراج بیش از پیش نفت بر پایه استثمار نیروی کار ،و تحقق ارزش از طریق
مدارهای بینالمللی سرمایه ،از دیرباز اهالی ونزوئال را در یک شبکه جهانی مناسبات
کاالیی گرفتار کرده و کماکان نیز چنین میکند .در این شبکه ،توسعه اجتماعی و
انسانی در ساختار نابرابر تولید و تجارت جهانی و باال و پایین شدن قیمتهای بازار
جهانی ،موقعیتی نامعلوم و نامطمئن دارد.
یک انقالب سوسیالیستی واقعی به دنبال توزیع منصفانهتر درآمدهای نفتی ،یا
تالش برای تقویت بلوکهای تجاری و نفتی منطقهای که فقط به استثمار مردم و غارت
طبیعت تداوم میبخشد ،یا تقاضای این که شرکتهای عمده نفتی «مسئولیتهای
اخالقی و اجتماعیشان را به رسمیت بشناسند» نیست( .بله ،اگر خواستید میتوانید
به وبسایت « ِشو رون تگزاکو»  ChevronTexacoرجوع کنید و از برنامههای آموزشی
و بهداشتی که این شرکت عمده نفتی در ونزوئال به پیش میبرد آگاه شوید).
نکته این است :اقتصاد مدرن نفتی ،مجموعهای خنثی از ضریبهای تولیدی و فنی
نیست .تولید نفت با جهتگیری صادراتی ،یک رابطه در اقتصاد جهانی امپریالیستی،
و یک بند کنترل و وابستگی است که تواناییهای خالقانه تودههای مردم را به شدت
در هم میپیچد و محدود میکند .این بند باید از طریق انقالبی که نظم کهنه و قدرت
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دولتی را سرنگون میکند گسسته شود.
وقتی که پرولتاریا و تودههای مردم در جوامع تحت ستم قدرت را به دست گیرند،
هدف نمیتواند پس گرفتن و برنامهریزی مجدد همان اقتصاد معوج مبتنی بر نفت
باشد که توسعه را از شکل انداخته ،جامعه و اقتصاد را تابع فرامین ویرانگر نظام جهانی
کرده است .برعکس ،یک انقالب باید از شر شالودههای واقعی چنین اقتصادی
خالص شود تا بتواند چنگال کنترل امپریالیستی را بشکند و بر اعوجاج و تحریفهای
فرایند توسعه تحت هدایت امپریالیسم غلبه کند.
به جای اقتصاد کهنه باید یک اقتصاد رهاییبخش ساخت .اقتصادی که اساس آن
باید کشاورزی باشد .اقتصادی با یک صنعت متنوع و غیرمتمرکز که به کشاورزی
و نیازهای گسترده امر توسعه خدمت کند .فقط با ساختن چنین اقتصادی است که
نیازهای اساسی اجتماعی میتواند تأمین شود و خودکفایی نسبی در دنیایی که تحت
سلطه امپریالیسم است به دست آید.
اگر یک انقالب سوسیالیستی واقعی اتفاق بیافتد نقش نفت در کشوری مانند
ونزوئال با ذخایر گسترده نفتیاش چه خواهد بود؟ نیاز به یک تغییر جهت ریشهای
در جایگاه مسلط و دیرینه نفت در ساختار و عملکرد اقتصاد است .برای این کار،
به شکل قطعی از توسعه مبتنی به نفت با جهتگیری صادراتی گسست خواهد شد.
نفت کماکان در اقتصاد ایفای نقش خواهد کرد اما این نقش به لحاظ کمی و کیفی
متفاوت خواهد بود .تالشهای 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 پیریزی یک انرژی قابل تجدید ،و خاصه به دلیل این که در ابتدای کار
درگیر استخراج و پاالیش و صدور نفت هستیم ،جامعه به سمت بدیلهای بیخطرتر
برای محیطزیست خواهد رفت .به حداکثر رساندن تولید یا به حداکثر رساندن میزان
برگشت سرمایه ،دیگر مبنای محاسبات اجتماعی اقتصادی نخواهد بود .بلکه همه
چیز با معیار ایجاد یک اقتصاد عادالنه ،منطقی و به لحاظ زیستمحیطی پایدار سنجیده
خواهد شد .اقتصادی که مبنایش شور و انرژی و فعال بودن آگاهانه تودهها و خدمت به
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رهایی جامعه و کل نوع بشر است.
توسعه اقتصادی سوسیالیستی باید به هدف غلبه بر تفاوتهای بزرگ بین شهر و
روستا ،کشاورزی و صنعت ،و کار یدی و کار فکری خدمت کند .توسعه اقتصادی
سوسیالیستی باید جامعه انقالبی را قادر سازد که در برابر امپریالیسم بایستد و به
پیشبرد انقالب در سراسر دنیا کمک کند .هیچ یک از اینها ممکن نخواهد شد مگر
اینکه یک قدرت دولتی نوین انقالبی باشد تا این فرایند را به پیش رهبری کند و تودهها
1
را برای از نو ساختن کل جامعه بسیج کند.
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 پیچیدهتر
خواهد کرد .اما حذف وابستگی نفتی و دولت نفتی ،و اتخاذ سایر اقدامات اقتصادی
و اجتماعی انقالبی ،فرصتهای کام ًال نوینی را برای خلق یک اقتصاد حقیقت ًا
رهاییبخش مطرح خواهد کرد.
به عالوه ،قدرت دولتی سوسیالیستی در درجه اول ،آن قدرت دولتی است که توسط
یک طبقه یعنی پرولتاریا اعمال میشود و هدفش محو همه طبقات ،همه نظامهای
تولیدی استثمارگرانه ،همه مناسبات و مؤسسات اجتماعی سرکوبگر ،و همه ایدهها و
ارزشهایی است که تقسیم جامعه به طبقات را بازتاب میدهد و تقویت میکند .برنامه
دولت سوسیالیستی در هر مقطع معین باید پروژه کمونیستی حرکت نوع بشر را در این
2
جهت و از طریق مبارزه و تحول کام ًال آگاهانه ،تجسم بخشد.
 -1در 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»
( )4991به ویژه فصل هفتم
For Mao’s approach to self-reliant socialist development and the agriculture-industry relationship, see Raymond Lotta, ed. , Maoist Economics and the Revolutionary
Road to Communism (New York: Banner Press, 1994), especially chapter 7.

 -2رجوع 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

تحت حکومت هوگو چاوز ،ونزوئال همچنان به اقتصاد جهانی شدید ًا وابسته
می ماند و برنامه چاوز ،ارزش بازاری ذخایر نفتی را به جریان میاندازد .حتی اگر این
برنامه در کوتاه مدت باعث برخی بهبودها در شرایط تودهها شود ،نمیتواند پایدار
باشد و به دنیایی عاری از امپریالیسم بینجامد .هوگو چاوز نماینده پرولتاریا نیست،
بلکه بخشی از طبقه سرمایهدار ونزوئال و خردهبورژوازی رادیکال شده را تجسم
میبخشد که بر بیعدالتیهای ناشی از سلطه خارجی سوار شده ،اما نمیتواند بار
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 1985 - 2
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  معرفی

نوشته زیر از ریموند لوتا  1اقتصاددان کمونیست ،در سال  ١٩٨٥در مجله
انترناسیونالیستی «جهانی برای فتح» (شماره  )٢منتشر شد .این نوشته مکمل کوتاهی
است بر کتاب «آمریکا در سراشیب» و توضیحی است پیرامون رابطه امپریالیسم با
کشورهای تحت سلطه و دینامیسم و کارکرد سرمایۀ امپریالیستی .کتاب «آمریکا در
سراشیب» اثر ریموند لوتا (با همکاری فرانک شانون) در سال  ١٩٨٣به چاپ رسیده
است.
 -1این مقاله نخستین بار به وسیله رفیق جان باخته کامران منصور برای نسخه فارسی مجله «جهانی
برای فتح» ترجمه شد .متن کنونی با اندکی ویرایش در اختیار شما قرار می گیرد .رفیق کامران
منصور مسئول کمیته کردستان اتحادیه کمونیست های ایران (سربداران) و مسئول رادیو «صدای
سربدران» بود که در روز چهارشنبه  10تیر ماه  1371در شهر سلیمانیه عراق توسط مزدوران
جمهوری اسالمی ترور شد .برای آشنایی با افکار و زندگی پربار او می توانید به حقیقت شماره ،21
مرداد  ،1371دوره دوم رجوع کنید.
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زمانی که لوتا «درباره دینامیسم امپریالیسم » ...را نوشت ،هنوز بلوک سوسیال
امپریالیستی شوروی فرونپاشیده و دور جدید «جهانی سازی» آغاز نشده بود.
فروپاشی بلوک شرق که تحت رهبری شوروی امپریالیستی بود تأثیر قابل توجهی
بر چهره سیاسی دنیا و صفبندی قدرتهای امپریالیستی بر جای گذاشت .خاتمه
«جنگ سرد» به این طریق ،مناطق نفوذ جدیدی را به روی سرمایههای امپریالیستی
غرب باز کرد و به تحرک و سرعت جابجایی سرمایه جهانی افزود .این واقعه باعث
شتاب گرفتن و میدان یافتن نئولیبرالیسم اقتصادی شد و پدیده گلوبالیزاسیون را به
ظهور رساند .همه اینها ،شکل و درجهای 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 چرخشهای
بزرگ در ساختار جهانی ِ نظام سرمایهداری امپریالیستی را درگرو وقوع یک جنگ
جهانی جدید میدید .اما چنین نشد .همین امر ،بازبینی تحلیل و متدولوژی «آمریکا
در سراشیب» را در دستور کا ِر رهبری حزب کمونیست انقالبی آمریکا (آر .سی .پی)
گذاشت .ریموند لوتا نتایج بررسیهای خود را در «یادداشتهای اقتصاد سیاسی» در
اوایل دهۀ  1990ارائه داد .در مقدمهای که بر «یادداشتهای اقتصادی» نگاشته است
چکیدۀ جمعبندیهایش را چنین توضیح میدهد:
« ...از زمان سقوط اتحاد شوروي ،سؤاالت بسيار مهمي به وضوح خود را
مطرح کردهاند .آيا اين نتيجه مارپيچي بود كه در دهه  80به يك نقطه اوج انفجاري
نزديك میشد؟ آيا بر بحران اقتصاد جهاني غلبه شده است؟ خطوط مشخصه رقابت
امپرياليستي در نظام جهاني چيست؟ آيا جوانب نوين يا كيفيتا تشديد یافتهای از
انباشت سرمايهدارانه در كار است كه تأثیر مهمي بر توسعه جهاني دارد؟ و همه اینها
چه مسائلي را در برابر دورنماي انقالب قرار میدهد؟ پرداختن به اين سؤاالت نگاه
نقادانه به تحليل و دورنماهایی كه ما در مورد دهه  80ترسيم میکردیم را ضروري
میسازد .ديدگاه ما اين بود كه تضاد درون امپرياليستي ،كه به شکل دو بلوك رقيب و
در حال تقابل امپرياليستي تبلور يافته ،تضاد عمده بوده و اين تضاد حاد و شدت يابنده،
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در عمل متقابل با ساير تضادها ،به جنگ جهاني خواهد انجاميد؛ مگر آنكه انقالب مانع
اين امر شود .روشن است كه امور اینگونه جلو نرفت .ما مسئوليم بفهميم كه چرا به
برخي نتیجهگیریهای نادرست رسيده بوديم؛ در عين حال كه وجه صحيح آن تحليل
را مورد تائید قرار میدهیم .در بازبيني تحلیلهای خود در مورد دهه  ،80ما بايد نحوه
تئوريزه شدن قوانين حركت نظام جهاني امپرياليستي در كتاب آمريكا در سراشيب را
هم مورد بررسي قرار بدهيم؛ زيرا تفكر و دورنماهاي ما به میزان بسيار زيادي از اينجا
تغذيه میشد .به عقیده ما ،به ویژه در پرتو آنچه طي سالهای  89 - 91در جهان
گذشت ،نقاط ضعف معيني در آن كتاب به چشم میخورد .اما طبق اين ارزيابي ،نقاط
ضعف موجود در برخورد ما به توسعه جهاني و تحليل مشخص ما از اوضاع در دهه
 ،80نسبت به نقاط قوت آن تبعي است .هشدار نسبت به خطر جنگ جهاني اشتباه نبود.
چارچوب اساسي تئوريك آمريكا در سراشيب بهواسطه اين وقايع زير سؤال نرفته است.
اين كتاب معرف خدمتي مهم به اقتصاد سياسي مارکسیست لنینیست مائوئیستی بوده
كه به همراه و بر پايه امپرياليسم لنين ابزار تحليلي را جهت فهم پروسههای پيچيده
جاري در اقتصاد جهاني و نظام جهاني امپرياليستي فراهم میکند .آمريكا در سراشيب
در كنار نظرات راهگشا (و پيشروي) باب آواکیان در فتح جهان شناخت ما از قواي
محركه عصر كنوني را عمق بخشيده است .بعالوه ما برخي تزها را تدوين کردهایم كه
راهنماي ما در امر تحقيق پيرامون اوضاع جاري جهان باشد .در اين ميان ،تبيين فشردۀ
صدر حزب ما از اين دوران در مقیاس جهانی ،به عنوان دوران گذاری که با تالطمات
بالقوه عظیم همراه است ،اهمیتی برجسته دارد .همين مسئله گذار و تالطم و نقش آن
در فعاليت ما ،بجاي خود يكي از موضوعات حتمي آثار اخير وی بوده است؛ كه قابل
توجهترين آنها مقاله پايداري ،...گفتارهایی درباره اخالقيات ،و مسائل استراتژيك
است .در اينجا عصاره نكات كليدي متدولوژيك ،تئوريك و عملي كه نتيجه دور اول
تحقيقات و سنتزها است را ارائه میدهیم .روي چند تز مهم قابل توجه بيشتر كار شده
و موضوعات مشخص بيشتري كه بايد عمیقتر مورد بررسي قرار گيرد هم روشن شده
است .يك چيز كه از بازبيني كار تئوريك گذشته ما و تحليل از اوضاع كنوني روشن
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شده این است كه ما نياز به گسستهای بيشتري از متدولوژي انترناسيونال سوم يعني
از نظريات مربوط به تكامل تك خطي و از پيش مقدر شده (نمونه وار) و نظريات
مربوط به راههای مطلق ورود به يك پروسه داريم .اين متدولوژي مانع فهم قواي محركه
1
واقعي تكامل اجتماعي و نقش محرك پراتيك آگاهانه انقالبي است» .
درباره دینامیسم امپریالیسم و سد کردن تکامل اجتماعی

پرسشی که غالب ًا از جانب کسانی که با تزهای «آمریکا در سراشیب» آشنایی
دارند مطرح می شود این است که :چگونه می توان اصرار این کتاب بر دینامیسم
امپریالیسم را با این جهت گیری مارکسیستی لنینیستی که امپریالیسم سد کننده
تکامل نیروهای تولیدی است آشتی داد؟ آیا «آمریکا در سراشیب» مدعی این است
که امپریالیسم در جهان سوم یک نیروی مدافع پیشرفت محسوب می شود؟ و در
همین ارتباط ،یک پرسش دیگر :آیا بحرانی که امروزه اقتصاد جهانی امپریالیستی را
در برگرفته اساس ًا محصول نظامی است که صاف و ساده در مقابل تکامل نیروهای
تولیدی (چه در کشورهای متروپل و چه در مستعمرات) ایستاده است؟ شاید هم
رابطه ای میان سهمگینی این بحران با گسترش دینامیک و مداوم سی ساله بعد از
پایان جنگ جهانی دوم وجود دارد؟ گسترشی که نه تنها در بخش های مهمی از
جهان سوم  ،2مانع را برداشت بلکه خود عمیق ًا مشروط به تحوالتی بود که نفوذ
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.
 -1مقدمۀ یادداشتهایی درباره اقتصاد سياسي اکتبر  1999از ریموند لوتا
)Preface to «Notes on Political Economy» (October 1999

 -2در 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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برای درک ابعاد آنچه پیش روی ماست به چند آمار روشنگر توجه کنید :در سال
 ١٩۷٥کشورهای پیشرفته  %19.5ارزش افزوده صنعتی دنیا را در حساب خود داشتند.
تولید ناخالص ملی سرانه در این کشورها  ٢٦۷١دالر بود .در جهان سوم این رقم
معادل  ٢٦٦دالر بود 1 .حدود  %٤٠جمعیت جهان سوم در فقر مطلق به سر می برند.
یعنی  ٨٠٠میلیون نفر شرایطی را تحمل میکنند که با سوء تغذیه ،بیسوادی و بیماری
2
مشخص میشود.
این مقاله در زمانی نوشته میشود که قحطی وحشتناکی در آفریقا بیداد میکند.
تخمین زده میشود که یک آفریقایی متوسطالحال ،امروز نسبت به  ٢٠سال پیش%٢٠ ،
از میزان خوراکش کاسته شده است .اما روندهای دیگری نیز قابل رؤیت است .بین
سالهای  ١٩٦٠ - ١٩۷٦صادرات صنعتی جهان سوم از  %19.5کل صادرات جهان
سوم (به غیر از مواد سوختی) به  %45.5افزایش یافت .این به معنای تغییری چشمگیر
در ترکیب تجارت است 3 .برزیل هشتمین تولید کننده فوالد در بلوک تحت رهبری
آمریکا است .بزرگترین کارخانه پارچهبافی دنیا در مصر قرار دارد .در کره جنوبی،
سرمایهگذاری ناخالص ملی از سال  ١٩٦٠چنان سریع رشد کرده که اکنون سهمی که
4
صنایع در تولید ناخالص ملی دارند از سهم صنایع در اقتصاد آمریکا بیشتر است.
رونق بعد از جنگ ،شاهد افزایش اساسی در سرمایهگذاری سرمایه ثابت ،بارآوری
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 بینالمللی در بعضی از
آنها) 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.
 -1گزارش «سازمان توسعه صنعتی» وابسته به سازمان ملل متحد :صنایع دنیا از سال 1960
 -2گزارش توسعه جهانی« :بانک جهانی» 1980
 -3منبع شماره یک.
 -4مقاله «چرخش جهانی :برزیل صحنه را اشغال می کند» در .NACLA
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این مقاله به مطالبی که بیشتر مورد مشاجره است و ناشی از همین پدیدههایی است
که گفتم ،خواهد پرداخت .بحث من شامل سه موضوع مرتبط به هم است :یکم ،نظریه
لنینیستی در مورد امپریالیسم در مقابل دیدگاه رکودگرایانه از امپریالیسم .دوم ،چند
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

میخواهم با بررسی برخی از جوانب چیزی شروع کنم که میتواند پرنفوذترین
تالش در تئوریزه کردن تأثیر امپریالیسم بر کشورهای تحت سلطه ،از یک دیدگاه
رکودگرایانه باشد .منظورم «اقتصاد سیاسی رشد» 1از دید «پل باران» است .نویسنده
در این اثر به دنبال مشخص کردن مکانیسمهایی است که باعث تسریع و یا بطئی شدن
رشد در کشورهای توسعه نیافته میشود .او استدالل میکند که رشد هم در کشورهای
پیشرفته و هم وابسته ،بستگی به مقدار و وضعیت مازاد دارد .مازاد یعنی حجمی از
تولید و مشخص ًا به معنی تفاضل مقدار جاری تولید خالص و مصرف جاری .بخشی
از کل تولید که وارد مصرف نمیشود ،قابل استفاده برای سرمایهگذاری است .بنابراین
مازاد در جامعه یعنی مقدار خالص سرمایهگذاری به عالوه هر سرمایهای که وارد کشور
مورد نظر میشود (یا سرمایهگذاری خالص منهای سرمایه هایی که از کشور خارج
میشود) .بنا به نظریه «باران» ،انحصار در عصر امپریالیسم ،هم در هر کشور منفرد
و هم در ابعاد جهانی ،تمایل به بطئی کردن سرعت یا مقاومت در برابر سرمایهگذاری
دارد .چرا؟ چون سرمایه با توجه به کم شدن تعداد رقابت کنندگان و امتیازی که بزرگی
حجم سرمایه دارد ،دیگر نه با اجبارهای قدیم به سرمایهگذاری مواجه است و نه با
انگیزههای قدیم برای این کار؛ که این دومی برمیگردد به افت روزافزون تقاضا در
نتیجه محدود شدن مصرف تودههای وسیع .بنابراین سرمایه انحصاری ،اگر چه با
 -1پل باران« :اقتصاد سیاسی رشد»
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همان سرعتی که تحت شرایط کالسیک رقابت آزاد امکانش بود افزایش نمییابد ،ولی
باید راههایی برای جذب مازاد فزاینده پیدا کند .راه حل این مشکل ،بیشتر روی آوردن
به فعالیتهای غیر مولد و اسرافکاری است؛ مث ًال حراجها و هزینههای تبلیغات و
مخارج حکومتی.
»پل باران» با استفاده از این ابزار تجزیه و تحلیل است که توضیحی برای توسعه
نیافتگی ارائه میکند .یعنی میگوید که سطح نازل سرمایهگذاری در کشورهای
تحت سلطه و عقبماندگی نسبی آنها از یک سو ناشی از بیرون کشیدن سیستماتیک
مازاد توسط کشورهای پیشرفته است و از سوی دیگر ناشی از رکود مزمن تقاضا که
به کشاورزی خود معیشتی عقب مانده و کار مزدی ارزان در کشورهای تحت سلطه
مربوط میشود .سرمایه خارجی دشمن تکامل نیروهای تولیدی است .این سرمایه
منافعی در ساختار موجود ِ کار ارزان و تولید جهت صادرات دارد که از طریق اتحاد
امپریالیسم با طبقات مالک و کمپرادور (که خود مصرف کننده مازاد و اسرافکاریها
هستند) تقویت میشود .هر صنعت نوپایی که امکان ظهور دارد در گرداب رقابت با
شرکتهای بزرگتر و پربازدهتر کشورهای پیشرفته غرق خواهد شد .دایره استدالل
«پل باران» بدین شکل بسته میشود که :سرمایهداری در دوران انحصاری ،دیگر مازاد
قابل سرمایهگذاری را به حداکثر افزایش نمیدهد؛ و مازاد را از کشورهای توسعه نیافته
خارج میکند؛ مازادی که اگر خارج نمیشد میتوانست برای سرمایهگذاری تولیدی
در آن کشورها قابل استفاده باشد.
کتاب «باران» حاوی بینشهای مهمی است .او به درستی تأکید میکند که
کشورهای تحت سلطه تکرار ساده و تجدید مراحل ابتدایی توسعه سرمایهداری اروپا
نیستند؛ بلکه تابع شرایط تاریخی مشخصی هستند که ساختار اقتصادی آنها را شکل
میدهد .اما «پل باران» اساس ًا از تشخیص قوای محرکه «توسعه» و «توسعه نیافتگی» در
دوران امپریالیسم ناتوان است .اگر لنین ،انحصار و رقابت را وحدت اضدادی میدید که
منجر به تشدید همه تضادهای آشتی ناپذیر درون سرمایه میشود« ،پل باران» سرکوب
شدن رقابت را میبیند .اگر لنین ،امکان این را میدید که صدور سرمایه باعث تسریع
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توسعه سرمایهداری در مستعمرات شود« ،پل باران» کم شدن امکان رشد را میبیند.
 1اینطور نیست که «باران» و پیروانش ،رشدی که بعد از جنگ جهانی دوم پدید آمد
را مشاهده نمیکردند .مسئله این است که آنان با چسبیدن به یک طرح ذهنی ،فقط
میتوانستند در این مورد توضیحاتی حاشیهای و التقاطی عرضه کنند .جلوتر به برخی
از این توضیحات خواهم پرداخت .مقوله مازاد اقتصادی «باران» و تجسم بعدی آن
در آثار «آندره گوندر فرانک» ،تبلور اشکالهای مهمی است که در متدولوژی «تئوری
2
وابستگی» او ریشه دارد .بگذارید این مسئله را کمی دقیقتر بررسی کنیم.
نظریهپردازان پرنفوذ تئوری «وابستگی» اقتصادی ،جهانی را در نظر دارند که صفت
مشخصه آن ،تقسیم امپریالیسم غارتگر به متروپلها و اقمار (یا به مرکز و پیرامون)
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 میشود .زمانی که انگلیسیها در شبه قاره هند مستقر میشدند ،هند منسوجاتی
تولید میکرد که ارزانتر و بدون تردید مرغوبتر از همه منسوجاتی بود که اروپاییان
قادر به تولیدش بودند .انگلیسیها بعد از حاکم شدن بر هند ،اجارهداری و سیستم
مالیات ارضی را تجدید سازمان دادند تا اهالی هند را مجبور به پرداخت مخارج جنگ
و کاهش هزینههای اشغالگری انگلستان کنند .کشاورزی این کشور به سمت تولید
پنبه خام و تریاک جهت داده شد .انگلستان نه تنها باج استعماری سنگینی را تحمیل
میکرد 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
 -1نگاه کنید به لنین« :امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله سرمایه داری»
 -2منظور 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.
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شدن را پیمود« .پل باران» به طور ضمنی از این بحث میکند که اگر استعمار در هند (و
سایر کشورهای مستعمره) مداخله نکرده بود ،آنها نیز میتوانستند به خوبی همین راه
ژاپن را طی کنند یا حداقل امروز در وضع بهتری به سر میبردند.
هند به زور تفنگ در اقتصاد جهانی سرمایهداری ادغام شد .درآمدهای حاصله که
بسیار بیشتر از سرمایهگذاریهای انگلستان در هند از میانه قرن نوزدهم بود ،پایههای
ساختار امپراتوری بریتانیا و اقتصاد جهانی تحت سلطهاش بودند .هند« ،نگین تاج»
انگلستان محسوب میشد .تأثیر این ادغام بر صنایع سنتی و کشاورزی دهقانی،
ویران کننده بود .تجاوز به هند یکی از جنایتهای بزرگ سرمایهداری انگلیس است.
با این وجود ،گفتن این که اگر هند به حال خود رها شده بود ،به قول «باران» رشد
سریعتر (و متعادلتری) را تجربه میکرد ،در بهترین حالت یک تصور متافیزیکی
است .مارکسیستها تکامل اجتماعی را به این نحو تجزیه و تحلیل نمیکنند .موضوع
اصلی ،گمانهزنی در مورد اینکه «چه اتفاقی ممکن بود بیفتد» نیست؛ بلکه باید ببینیم
«نظریه بیرون بردن مازاد» به عنوان توضیحی برای توسعه نیافتگی ،تا چه اندازه از
نظر تئوریک معتبر است .هسته مرکزی این نظریه چیست؟ این تصور است که توسعه
اقتصادی عمدت ًا 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 میآید .با این توضیح،
استدالل میشود که سرمایه خارجی از مازاد موجود در کشورهای تحت سلطه ،آنچه
برای انباشت سرمایه خود الزم دارد برمیدارد ،بدون اینکه در این کشورها راه بسط
نیروهای تولیدی را هموار کند« .والتر رادنی» در کتابش به نام «تاریخ مستند نفوذ
اروپاییان در آفریقا» به همین ترتیب نتیجهگیری میکند ...« :رشد قبلی آفریقا کند شد؛
متوقف شد؛ به عقب برگشت .در مقابل این انسداد و وقفه ،هیچ چیزی که جبرانش را
1
بکند آغاز نشد» .
در این نوع رویکرد به اقتصاد سیاسی چند اشکال وجود دارد .او ًال ،در عین حال
که عرضه شدن مازاد تولید به شکل مجموعهای از ارزشهای مصرف (یا محصوالت
 -1والتر رادنی« :چگونه اروپا ،آفریقا را عقب مانده کرد»
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مصرفی) یک واقعیت است ،اما این مازاد ،ماد ّیت یافتن مازاد ِ کاری است که تحت
مناسبات اجتماعی و تولیدی مشخصی انجام گرفته است .نه فقط جدا کردن مقوله
رشد از این مناسبات ،ناممکن است بلکه خصوصیات و سرعت این رشد نیز به آن
مناسبات بستگی دارد .بنابراین نظر من در مورد فرضیه اصلی در تئوری مورد بحث
این است که ِصرف ِ عرضه مازاد به جهان سوم ،لزوم ًا آنها را در یک حالت متعادل برای
«پرش» صنعتی قرار نمیداد یا به آنها توانایی جهش به سطح یک بازتولید گسترده
و متکی به خود نمیبخشید .مسئله این است که این مازاد چگونه تولید میشود و
چگونه به مصرف میرسد .و این عملکردی مرتبط به درجه تکامل نیروهای تولیدی
موجود و مشخص ًا مرتبط به مجموعه مناسبات تولیدی است .این مناسبات مشخص
تولید سرمایهداری است که با دگرگون کردن جبری نیروهای تولیدی به مثابه یک
ضرورت درونی ،سرمایهداری را به پرتحرکترین شیوه تولید استثمارگرانه در تاریخ
دنیا تبدیل میکند.
ثانی ًا ،فرایند بیرون کشیدن مازاد باید بر متن مناسبات تولیدی دیده شود .در آستانه
و در طول سفرهای اکتشافی بزرگ و گسترش راههای تجارتی در اواخر قرن  ١٥و
طی قرن  ،١٦مقادیر غیرقابل تصوری از فلزات قیمتی ،محصوالت تجملی و مواد
خام از کشورهای غیراروپایی بیرون کشیده شد .کتاب «آمریکا در سراشیب» تأکید
میکند که چگونه انتقال این ثروتها ،جوانههای اولیه سرمایهداری در اروپا را تغذیه
کرد .اما محصول مازاد در درجه اول ،از طریق تکامل نیروهای تولیدی در کشورهای
تحت انقیاد ،افزایش نیافت .افزایش ثروت تجاری عمدت ًا 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 کشورگشاییها
و غارت و چپاول ،حاصل شد .تأثیرات مخربی که همه اینها بر جوامع مورد بحث
داشت چندان نتیجه بیرون کشیدن مازاد نبود؛ بلکه فلسفۀ وجودی سرمایه تجاری
را تشکیل میداد .یعنی به چگونگی استخراج مازاد و استفاده از آن توسط سرمایه
تجاری ،بر میگشت .نکته اینجاست که سرمایه تجاری در کشور مادر بر شیوه تولید
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سرمایهداری و بر منطق افزایش محصول از طریق افزایش بازدهی تولید ،استوار نبود.
سرمایه تجاری تا حد زیادی نسبت به شیوههای تولیدیای که با آن در فعل و انفعال
قرار میگرفت ،بیتفاوت بود .حتی در جایی که این سرمایه ،شکلهای تولیدی جدید
را برقرار کرد (به ویژه در آمریکا) این شکلها در خدمت به نیازهای فعالیت تجاری
قرار گرفت.
امپریالیسم و شیوه های تولیدی ماقبل سرمایه داری

در همان حال که شیوه تولیدی سرمایهداری خود را مستحکم میکرد و تکامل
مییافت ،فعل و انفعاالت میان کشورهای پیشرفته و تحت سلطه برحسب نیازهای
تولید کاالیی سرمایهداری استوار میشد .در اواخر قرن  ١٨و اوایل قرن  ١٩که سرمایه
صنعتی با خشونت در جست و جوی راههای ورود به کشورهای خارجی (عالوه
بر مناطق تأمین مواد خام) برای تولیدات صنایع شکوفان خود بود ،و نیز تکامل
ناموزون برخی صنایع مانند نساجی ،باعث شد که نیاز به بازارهای صادراتی به شدت
افزایش یابد .باز کردن جبری بازار چین به روی تولیدکنندگان خارجی در نیمه قرن
 ١٩نشانهای از بینالمللی شدن مدار سرمایه کاالیی بود .به جریان در آمدن کاالها در
عرصه بینالمللی و نیازهای مراکز اصلی سرمایهداری در سراسر دنیا ،از سطح خانواده
گرفته تا گروههای خویشاوندی ،جماعتها ،مناطق و طبقات تأثیر میگذاشت .مائو
تسه دون تأثیرات متحول کننده نفوذ سرمایهداری در چین را مورد تأکید قرار داد .ربع
آخر قرن  ١٩یک دوره انتقالی بود که شامل عناصر تاریخی ماقبل امپریالیسم میشد و
در عین حال ،پیش در آمدی بر عصر جدید به حساب میآمد :فرانسویها بخشهایی
از آفریقای غربی را غارت میکردند؛ رشد خطرناک آلمان از یک موقعیت عقب مانده،
رقابت بزرگی را بر سر مستعمرات و بازارهای خارجی دامن میزد؛ و انگلیسیها
سرگرم صدور مقادیر فزایندهای سرمایه بودند.
با فرارسیدن قرن بیستم ،بینالمللی شدن تولید و روابط اجتماعی سرمایه ،واحد
جهانی اقتصادی نوین و کیفیتا برتری را بنیانگذاری کرد .انباشت بر اساس آنچه ما
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آن را یک مجتمع بازتولید جهانی نامیدهایم جلو میرود .صدور سرمایه ،نوک پیکان
جست و جوی سودآوری و شکلدهی به استانداردهای تولیدی است .نفوذ یابی
کشورهای پیشرفته ،تابع ساختن و انقیاد مستعمرات (و نو مستعمرات) ،به یک
خصوصیت عمیق و سیستماتیک تبدیل میشود .اقتصادهای وابسته صرف ًا ارزشهای
مصرفی را که در خدمت احتیاجات اقتصاد خارجی است تولید نمیکنند .آنها
تحت نفوذ و محاصره انباشت امپریالیستی قرار گرفتهاند .نیازها و چشماندازهای این
انباشت ،عامل تعیین کننده عمده برای شکلها و اهرمهای اتصال و ترکیب با شیوههای
تولیدی معین در این کشورها و خصوصیت و مسیر حفظ و یا انحالل آنهاست .هیچ
یک از قدرتهای کنونی سرمایهداری در دوران کودکی خود با چنین رقابتی ،با چنین
تخصصی شدن نامتعادلی ،و یا با چنین تمرکز قدرت نظامی و سیاسی که امروز نزد
سرمایهداری بومی در جهان سوم میبینیم ،مواجه نبودند .علیرغم این مسئله ،وجود
بازارهای سرمایهای و مالی امپریالیستی ،درجات سریعتر رشد را در برخی از این
کشورها (اگر چه با گرفتاریهای بیشتر و فوقالعاده شکنندهتر) ممکن میسازد.
تحت شرایط معین ،این درجه از رشد نسبت به آنچه در دوران جنینی سرمایهداری
غرب قابل حصول بود ،بیشتر هم هست .این عمدت ًا در فرایند انباشت بینالمللی شده
است که سرمایهداری ریشههای خود را در سراسر دنیای معاصر میگستراند.
کتاب «آمریکا در سراشیب» توجه قابل مالحظهای به نمایش اینکه چرا رابطه میان
ملل ستمگر و ملل ستمدیده یک مشخصه اساسی اقتصاد جهانی امپریالیستی است،
معطوف میدارد .مقادیر بازگشتی کالن که حاصل سرمایهگذاریها در جهان سوم
است ،عمیق ًا بر اقتصادها و شکلبندیهای اجتماعی امپریالیستی تأثیر میگذارد.
این اهرمهای اتصال چندجانبه و پیچیده ،نقش حیاتی در بازتولید سودآور سرمایه
امپریالیستی بازی میکنند .ولی ،آیا باید این را به عنوان یک محرک برای کشورهای
پیشرفته و یک نیروی ترمز برای کشورهای تحت سلطه ،فرموله کرد؟ آیا ما با منطق
پیشرفت در کشورهای متروپل و منطق عقبماندگی در جهان سوم سر و کار داریم؟
یعنی با چیزی که رویاروی تکامل نیروهای تولیدی در جهان سوم میایستد؟ من
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اینطور فکر نمیکنم .در هر دو نوع کشور ،مسئلهای که در میان است ،قوه محرکه
توسعه و بحران است .باید تأکید کنم که اینها را فقط میتوان 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 ویژگیها 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 نمیکند .قابل ذکر است که در مورد این نکته ،کتاب به دیدگاههای
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 سرمایهداری (در شرایط مشخص تاریخی خودشان) تکامل پیدا
کرد .این در حالی بود که فرایندهای تاریخی دیگری در نقاط دیگر دنیا اتفاق میافتاد.
سرمایهداری جهانی با سیستمهای اجتماعی و اقتصادی موجود روبرو میشود و باید
آنها را به خود ملحق کند .در یک مقیاس تاریخی جهانی ،امپریالیسم در جهت تحلیل
بردن و تغییر شیوههای تولیدی ماقبل سرمایهداری حرکت میکند .این امر توسط
نیروی رقابت یا از طریق سرمایهداری کردن مستقیم عوامل تولید ،از جمله نیروی کار،
صورت میگیرد که نتیجه آن ،تسریع بیرون راندن دهقانان خود معیشتی و کارگران
صنایع دستی از روستاها است .اما امپریالیسم صرف ًا و به شکل صاف و ساده ،شیوههای
ماقبل سرمایهداری را نابود نمیکند؛ بلکه آنها را تقویت هم میکند و بعضی فرمهای
پیوندی به وجود میآورد .اگر چه حتی این فرمها هم به سمت سرمایهداری متمایل
میشوند و شیوه تولید سرمایهداری به شکل فزایندهای در آنها نفوذ میکند .چرا
امپریالیسم چنین شیوههایی را بر منافع خود منطبق میکند و یا حتی مناسبات
اجتماعی را تحت شرایط معینی «باز فئودالیزه» میکند؟
تاکنون در تاریخ سرمایهداری و برحسب نحوه ساختار دنیا ،الزامات سرمایه مبنی
بر کاهش هزینهها ،بیشتر در راستای استفاده از چنین فرمهای ماقبل سرمایهداری بوده
است .در ارتباطی تنگاتنگ با همین امر ،باید بگویم که بازتولید نیروی کار ارزان در
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جهان سوم که یک شرط اساسی فوق استثمار امپریالیستی است ،غالب ًا وابسته به یک
رابطه همزیستی میان فرمهای سرمایه دارانه و غیر سرمایه دارانه است .به عنوان مثال،
هزینههای معیشت کارگران مهاجری که درگیر کار در مزارع کشاورزی تجاری هستند
میتواند به دوش جماعات دهقانی یا قبیلهای که خاستگاه این کارگران است انداخته
شود .در عین حال ،دادن دستمزدهایی پایینتر از ارزش نیروی کار ِ کارگران نیمه پرولتر
کشاورزی به آنها میتواند منجر به کمتر شدن هزینههای خوراک کارگران در شهرها
شود .به عالوه یک بعد سیاسی استراتژیک هم هست که ممکن است برخالف از میان
بردن فرمهای عقب مانده زمینداری حرکت کند؛ حتی زمانی که چنین از میان بردنی
میتواند باعث افزایش سودآوری شود .منظور ائتالفهایی است که امپریالیسم با
طبقات حاکمه بومی تشکیل میدهد .این ائتالفها بر سرعت و حد و حدود تغییرات،
تأثیر میگذارد .ایجاد مزارع بزرگ تجاری در آمریکای مرکزی در اواخر قرن  ١٩بذر
الیگارشی (حاکمیت اقلیتی کوچک) را ریخت که هنوز تکیهگاه کلیدی حاکمیت
امپریالیستی باقی مانده است .اشرافیت زمیندار ،سران قبایل و به طور تاریخی ،جنگ
ساالران نیز چنین عملکردی داشتهاند .امپریالیستها که بر آن الیگارشی به عنوان
پایه اجتماعی و نگهبان نظامی شدید ًا تکیه میکنند ،باید در معادالت خود ،تبدیل
بخشهایی از آن را در بعضی مناطق به گستره مناسبات سرمایهداری در نظر میگرفتند.
و باالخره این هم هست که بعضی از ساختارهای اجتماعی که امپریالیسم با آنها فعل
و انفعال دارد ،کام ًال ریشهدار هستند و سرمایه نمیتواند به آسانی در آنها نفوذ کند.
این در حالی است که عواملی نظیر کمبود زمین ،شیب ِ اراضی و خصوصیات کشت،
ممکن است قالبهای موجود مالکیت ارضی و سازمان تولیدی را برای استخراج
سریع ارزشهای مصرفی مورد نیاز ،مناسبتر 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 .طرحهایی 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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با خیزشهای بالقوه یا بالفعل مقابله کنند ،و نیز به یک ضرورت واقعی که برای
عموم چندان شناخته شده نیست پاسخ دهند :یعنی ضرورت تعمیق و توسعه پایهها
و سطح تولید ارزش اضافه .ساختارهای اقتصادی و طبقاتی در کشورهای مشخص،
تضادهای سیاسی و اقتصادی معینی را در مقابل امپریالیستها مطرح میکنند که باید
حل شوند .اما توانایی امپریالیسم در تغییر و تبدیل ،عقالیی کردن و توسعه ،عمیق ًا با
سودآوری عمومی سرمایه در سطح دنیا (که شامل ذخایر بینالمللی که امپریالیسم
میتواند گردآوری کند) و با صفآرایی بینالمللی نیروها مرتبط است .به طور کلی،
امپریالیسم در ارتباط با مناسبات ماقبل سرمایهداری ،هم خصوصیت حفظ کننده دارد
و هم تأثیرات تحلیل برنده .به شرط تقسیم مجدد دنیا ،امپریالیسم میتواند مناسبات
تولیدی زمینداری را از اساس متحول کند .اما این امر ،محرک توسعه بیش از پیش
ناموزون سرمایهداری 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 پایههای اجتماعی آن است (یعنی
مخالف عملی که پیش شرط رشد سریع سرمایهداری در کشاورزی خواهد بود).
امپریالیسم تغییر و تبدیلها را فقط در جایی آغاز میکند که تا درجهای که شرایط
مشخص تقسیم بینالمللی دنیا اجازه میدهد ،ممکن و سودآور باشد .اما در هر
صورت ،امپریالیسم تدریج ًا به درون شیوه تولید فئودالی نفوذ کرده ،میتواند تحت
شرایط مناسبتر بینالمللی منجر به اوضاعی شود که در آن ،بقایای فئودالیسم فقط
بقایا باشند .در مقالهای از «فرانک شانون» که انتشار خارجی پیدا نکرده ،نویسنده
دست به نوع شناسی زده است .بر مبنای این کار میتوان 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 آنها شیوههای تولید نیمه
فئودالی نقش مهمی در بازتولید شکلبندی اجتماعی نو مستعمراتی بازی میکنند.
این شیوههای تولیدی در دنیا ،ناچیز نیستند و به شکل قابل توجهی از رشد نیروهای
تولیدی جلوگیری میکنند .اگر چه در دوران پس از جنگ دوم جهانی و همینطور
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در دهه  ،١٩٦٠امپریالیسم در زمینه نفوذ درون شیوههای نیمه فئودالی در بسیاری
از بخشهای دنیا پیشرویهای عمدهای کرد ،اما خصلت نواحی گستردهای از دنیا
کماکان نیمه فئودالی باقی مانده است .این نواحی با عناصر گسترده یا مهم نیمه
فئودالیسم ،نخستین گروهبندی کشورها را تشکیل میدهند .خود اینها یک طیف
هستند :بعضی از کشورهای آمریکای التین که در آنجا روابط تولید سرمایهداری تحت
هدایت امپریالیسم عمیق ًا نفوذ کرده ،بخش اعظم بافت زمینداری را تغییر داده اما هنوز
برخی روابط مهم مناسبات تولیدی نیمه فئودالی نیز باقی مانده است؛ و نیز دیگر
کشورهای آمریکای التین و یا کشورهایی نظیر ایران که هنوز فئودالیسم را در بسیاری
از نقاط مهم آن نمیتوان به عنوان «پس مانده» به حساب آورد؛ تا بخشهایی 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
خصوصیات ویژه نیمه فئودالی چین که توسط مائو قبل از جنگ جهانی دوم تشریح
شده ،اساس ًا تفاوتی ندارد .به طور عام میتوانم بگویم که جوانب سرمایهداری خود
را عمیق ًا در چارچوب اجتماعی اقتصادی به نحوی جای داده که نیاز به بررسی دقیق
دارد .به عالوه ،نسبت رو به افزایش سکنه شهرها در بسیاری از این کشورها ،راهی
جز تغییر اثرات محدود کنندهای که توسط مناسبات نیمه فئودالی ارضی بر توسعه
سرمایه دارانه امپریالیستی (یا سرمایه دارانه ملی) اعمال میشود و تغییر رابطه میان
مبارزه انقالبی شهری و مبارزه انقالبی روستایی ،باقی نمیگذارد .هیچکدام از اینها
ابد ًا تغییری در این واقعیت نداده که تئوری و پراتیک انقالب در کشورهای مستعمره،
به طور مشخص خصوصیت دو مرحلهای 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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گروهبندی دوم در طرح «شانون» را کشورهایی تشکیل میدهند که در زمان قرار
گرفتن تحت انقیاد امپریالیسم ،نظام فئودالی نداشتند و یا جوامعی که شکلهای
فئودالی از بیرون به زور به آنها تحمیل نشد( .در بسیاری از کشورهای آمریکای
التین ،شکلهای فئودالی را استعمارگران به زور تحمیل کردند) .بسیاری از کشورها
در آفریقا و آسیا در این گروهبندی جای دارند .در اینها به نظر میآید که امپریالیستها
به سختی میتوانند اقتصاد کشاورزی بچالنند و آن را به مثابه منبعی برای استخراج
ارزش اضافه به میزان زیاد مورد استفاده قرار دهند .اگر چه تقسیمبندیهای طبقاتی
نوظهوری تحت تأثیر نفوذ سرمایهداری بروز میکند ،و اگر چه امپریالیسم تا حد امکان
به بهرهکشی وحشیانه از روستاها میپردازد ،اما توان استثمار توسط سطح نسبت ًا پایین
تکامل نیروهای تولیدی و مناسبات تولیدی در این کشورها ،محدود میشود .این
کشورها غیر از موارد سرمایهگذاریهای حیاتی در معادن ،در انتهای فهرست محاسبات
امپریالیستها برای سرازیر کردن سرمایه باقی ماندهاند و از بقیه کشورهای جهان سوم
بسیار عقب افتادهترند .اگر چه اهمیت اقتصادی آنها بیشتر به مواد خامی محدود
میشود که جزء مواهب طبیعی است و ممکن است مورد استفاده امپریالیسم باشد،
اما اهمیت استراتژیک و ژئوپلیتیکی آنها میتواند بسیار زیاد باشد .در همین ارتباط
میتوان کشوری مانند چاد را در نظر گرفت.
بهترین نمونه برای سومین نوع کشورها ،آرژانتین و شیلی هستند .در آنجا،
فئودالیسم عامل بزرگی در روستاها نیست .این مسئله در مواردی نظیر آرژانتین،
ریشه در علل خاص ِ تکامل تاریخی (قبل از جنگ دوم جهانی) دارد؛ و یا در مواردی
نظیر شیلی ،نتیجه ترکیب عوامل تاریخی و نفوذ قدرتمند امپریالیسم در کل کشور
و در روستاهایش ،در شرایط تجدید تقسیم دنیا بر اثر جنگ جهانی دوم بوده است.
در کشوری مانند شیلی ،جنبههای تولید فئودالی مانعی در مقابل جریان انباشت
سرمایهداری (نه به آن درجهای که قبل از جنگ جهانی دوم بود و نه به آن درجهای که
اینک در دیگر نقاط جهان سوم منجمله بخشهایی از آمریکای التین هست) ایجاد
نمیکند .کشاورزی بزرگ سرمایه دارانه نقش اصلی را در کشورهایی نظیر شیلی بازی
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میکند .بقایای فئودالیسم علت در هم و بر همی اقتصاد این دسته از کشورها نیست.
منظور از نشان دادن این تفاوتها ،تأکید بر این است که فئودالیسم مانع مطلق و
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 ،اجبار ًا مسئله
مناسبات تولیدی را که حتی در یک کشور هم مقولهای پیچیده و چندجانبه است ،ساده
کرده است .امپریالیسم هم فئودالیسم را تقویت میکند و هم توسط فئودالیسمی که
در چارچوب جهانی امپریالیسم قرار دارد ،محدود میشود .با این حال ،امپریالیسم
در فئودالیسم نفوذ کرده ،حتی در جریان کم فشارترین چرخشها ،در جهت تغییر و
تبدیل فئودالیسم کار میکند .فئودالیسم میتواند تضعیف شود و شده است .حتی
میتوانم 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 تبدیلهایی
که تحت هدایت امپریالیسم منجر به تناقضات و خیزشهای شدیدتر و اساسیتر
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

اجازه بدهید دوباره به مسئله مازاد باز گردیم .به طور عمده سرمایه تجاری ،مازاد
را به شکل مولد در مستعمرات مجدد ًا سرمایهگذاری نکرد .این سرمایه با شکلهای
فوقالعاده عقب مانده تولیدی روبرو شد و عمدت ًا به تجارت پرداخت .از سوی دیگر،
بردهداری تجاری در ایاالت متحده ،عمیق ًا در درون بازاری جهانی ادغام شده بود که
تحت تسلط سرمایه صنعتی قرار داشت .اما شیوه بردهداری خود را به لحاظ ساختاری
در یک حالت جزیرهای بازتولید میکرد .این تولید فقط توسط تشدید کار و افزودن بر
تعداد بردگان (و زمین) افزایش مییافت ،و نه از طریق ابداعات فنی .در عصر حاضر،
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سرمایه امپریالیستی چگونه عمل میکند؟ «آمریکا در سراشیب» خاطر نشان میکند
که:
«اگر بخواهیم تعریف کاملی از امپریالیسم ارائه کنیم نمیتوانیم آن را با دزدیدن
ثروتهای جهان سوم تعریف کنیم .امپریالیسم صرف ًا تصرف ثروت ،به عنوان هدفی
در خود ،نیست؛ بلکه شیوه تولید بینالمللی شدهای است که دیگران را به تبعیت در
میآورد .شیوه تولید امپریالیستی تحت نفوذ قوانین واقعی و پویای روابط ارزش قرار
دارد .توسعه امپریالیستی مستلزم تخصیص معین سرمایه و تغییر و تبدیالت واقعی
مناسبات تولیدی است که به ضد خود بدل میشوند و عدم تناسبها و عدم تعادلها
1
را گسترش میدهند».
به عبارت دیگر ،ما با یک فرایند جهانی انباشت سرمایهداری سر و کار داریم؛ با
تولید ارزش اضافه ،با انتقال ارزش که نتیجه ترکیبهای فنی مختلف صنایع ،بازدههای
مختلف و سطوح متفاوت دستمزد است؛ با شیوههای تولیدی ماقبل سرمایهداری که
در میان ضروریات فنی اقتصادی سرمایه محصور شدهاند و مورد نفوذ روزافزون آنها
قرار میگیرند؛ و با بیرون کشیدن ارزش از کشورهای تحت سلطه که با عوامل پیش
گفته و عملکرد انحصار گره خورده است .اما نکته مهم اینجاست که بیرون کشیدن
ارزش اضافه از کشورهای تحت سلطه ،تنافری با رشد ندارد .چنان که نوشتیم:
»سرمایه امپریالیستی میتواند اقتصاد این کشورها را توسعه دهد؛ و در درازمدت
باید این کار را بکند .اما باید آنها را بر یک اساس امپریالیستی (مشخص ًا بر مبنایی
مساعد حال سرمایه خارجی) و در تضاد با رفاه تودههای گسترده این کشورها و در
2
تضاد با تکامل یک شکلبندی اجتماعی نسبت ًا موزون ،توسعه دهد» .
بسیاری از طرفداران نظریه «نظم بینالمللی جدید اقتصادی» (و بسیاری از
انقالبیون ناسیونالیست) خاطر نشان میکنند که نه تنها مازاد از کشورهای تحت سلطه
بیرون برده میشود ،بلکه مازاد بیرون برده شده بیش از آن مقداری است که دوباره در
« -1آمریکا در سراشیب»
 -2همان جا.
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همانجا سرمایهگذاری میشود .اینان اضافه میکنند که اگر این مازاد به وسیله نیروهای
ملی مصرف میشد ،مبالغ بیشتری در محل دوباره سرمایهگذاری میشد و توسعه
راهی را میپیمود که بیشتر به نفع تودههای وسیع باشد .این استدالل هم نادرست است
و هم خطرناک .این یک حقیقت غیرقابل انکار است که به طور درازمدت ،سودهای
بازگشتی غالب ًا از میزان جریان یابی جدید سرمایهها به جهان سوم بیشتر بوده است .بنا
بر آمار رسمی وزارت بازرگانی ایاالت متحده طی دوره  ١٩٦٠ -1972درآمد بازگشتی
از آمریکای التین به ایاالت متحده  ٢.٩میلیارد 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
شکلهای خاصی از منابع داخلی با ساختار تقاضای جهانی و وارد شدن آنها درون
شبکه مالی جهانی ،راه یک فرایند صنعتی شدن را در بعضی از این کشورها گشوده
است .این فرایند برحسب نیازهای توسعه امپریالیستی به راه افتاده است .همزمان ،رشد
القایی از سوی امپریالیسم ،تلفات وحشتناکی را تحمیل کرده است .در هنگکنگ ٦٠
درصد نیروی کار هفت روز هفته کار میکنند .در کره جنوبی سوانح کاری باالترین
نسبت را در دنیا دارد .در «مناطق فرآوری به قصد صادرات» ،زنان که اکثر ًا بین ١٤
تا  ٢٤سال دارند و هسته اصلی نیروی کار را تشکیل میدهند ،با شرایط خشن و خرد
کننده اشتغال مواجهاند 2 .تجاری شدن کشاورزی و گسترش عمومی اقتصاد پولی در
روستاها ،بار خرد کنندهای را بر گرده بسیاری از تولیدکنندگانی که تا به حال خود
معیشت بودند و اکنون به یک زندگی حاشیهای رانده شدهاند ،تحمیل کرده است .اما
روی دیگر سکه فوق استثمار و قطبی شدن و فالکت ،رشد پرولتاریا و افزایش بارآوری
کار اجتماعی است .یعنی در مجموع نیروهای تولیدی بر اساس تشدید و تعمیق
شکاف میان ملل ستمگر و ستمدیده ،تکامل یافتهاند.
این ادعا که یک سرمایهداری مستقل ،به نوعی نیازهای تودههای وسیع را پاسخ
 -1مجله «سر وی آو کارنت بیزنس»
 -2ترزا هایلر« :پیدایش فقر جهانی» (انتشارات پلوتو لندن )1982
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میدهد ،پردهپوشی طبیعت سرمایهداری است .این تصور که یک راه مستقل سرمایهداری
در جهان سوم میتواند راهی قابل دوام و معتبر باشد ،عدم درک صحیح قوای محرکه
دوران کنونی است .ما در دوران پیدایش سرمایهداری به سر نمیبریم که اقتصاد جهانی
به شکل ضعیفی ادغام شده بود؛ که جوامع مختلف خود را بازتولید میکردند و به
مثابه فرایندهای تولیدی خارجی نسبت به یکدیگر ،در سطح بینالمللی بر هم تأثیر
میگذاشتند .کشورهای در حال توسعه ،یکی از مؤلفههای اقتصاد واحد جهانی هستند
و انسجام خود را از بینالمللی شدن سرمایه کسب میکنند .در واقع ،بحث ما این
است که اقتصادهای کشورهای تحت سلطه ،یا باید برحسب منطق سرمایه مالی به
حرکت درآیند یا برحسب منطق دیکتاتوری پرولتری و انقالب جهانی پرولتری« .دن
سیائو پین» این را میفهمد .تنها مشکل او این است که رویاهایش برای تبدیل شدن به
یک کمپرادور ِ «تازه صنعتی شده» در دوران تعمیق بحران اقتصادی و نزدیک شدن
برخوردهای درون امپریالیستی به کابوس مبدل میشود.
این بحث را میتوان به شکلی تحریکآمیزتر ادامه داد .مث ًال فرض کنید که حکومت
آلنده در قدرت باقی مانده بود و برنامه رشد سرمایهداری ملی را بدون استقراض از
خارج شروع کرده بود ،اما همه کارها را بر یک مبنای سرمایه دارانه به پیش میبرد،
و البته امپریالیستها هم در مقابلش روش عدم مداخله را در پیش میگرفتند .نتیجه
چه میشد؟ نتیجه از نقطه نظر انباشت داخلی چه میتوانست باشد؟ این را هم بگویم
که وارد کردن روش عدم مداخله امپریالیستها در این فرضیات ،خود دلیلی واضح
بر بیپایه و اساس بودن چنین برنامهای است! در هر صورت اگر همه آن فرضیات
عملی میشد ،او ًال بخشهای حیاتی اقتصاد شیلی در سطح استانداردهای بینالمللی
تولید عمل نمیکرد و با توزیع بازدههای تولیدی در سطح بینالمللی در تضاد قرار
میگرفت .در چنان حالتی ،مبادله خارجی در زمینه واردات مواد و قطعات حیاتی
با مشکالت زیادی روبرو میشد .چنان رژیمی به علت الگوی توسعهای که میراث
گذشته بود ،نمیتوانست قاطعانه از بازار جهانی امپریالیستی جدا شود .دالیل سرمایه
دارانه این امر ،قابل پیشبینی است .به عالوه حمایت از بعضی بخشها عم ًال جلو
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استفاده از فنآوری مطابق با «معیارهای جهانی» و به دست آوردن نهادههای ارزان (که
به شکل بینالمللی تولید میشود) توسط سایر بخشها را میگرفت .رژیم عم ًال
برای جبران پایین بودن بازده ،یارانه میپرداخت .البته این کار را برای طوالنی مدت
ادامه نمیداد .طرحهای نامتعادل مصرف ،که با هر نوع سرمایهداری تقویت میشد،
مشکالت دیگری را مطرح میکرد که ظهور بازارهای سیاه برای فروش محصوالت
تجملی ،کم اهمیتترینش بود.
در همین زمینه ،میتوان فرضیات بیشتری ارائه داد .نکته این است که باالخره،
آن رژیم متوجه میشد که از نظر دورنمای طبقاتی ،حق با «دن سیائو پین» است؛ و
موزامبیک و نیکاراگوآ هم در چارچوب انحطاط ،حق دارند که انقالب را کنار بگذارند؛
حق دارند وامهای خارجی را با بندهای کنترلی که به دنبال دارد قبول کنند .مسئله
این است که این نوع اقتصادها در دنیای امروز بر یک مبنای سرمایه دارانه ،در صورت
بهرهمند شدن از سرمایه و فنآوری بینالمللی ،و در صورت ادغام شدن کامل در
اقتصاد جهانی امپریالیستی ،رشد سریعتری خواهند داشت؛ حتی اگر میزان مازادی
که به جیب امپریالیسم میرود بیشتر از مقداری باشد که به شکل سرمایهگذاری مجدد
وارد این اقتصادها میشود .نمیتوان قانون ارزش را در رأس هدایت اقتصاد قرار داد
و با این حال ،به ساز رقابت بینالمللی و کسب حداکثر سود نرقصید .البته در کوتاه
مدت ،وجود چنان رژیم سرمایهداری ملی قابل تصور است .نمیتوان 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
گفتیم ،دفاع از امپریالیسم نیست بلکه استداللی است برای انقالب به رهبری طبقه
کارگر!
آنچه گفتیم نفی اعتبار انقالب دمکراتیک نوین در مستعمرات و نو مستعمرات
نیست .او ًال همانطور که نشان دادیم ،تفوق بر فئودالیسم چه به مثابه پدیدهای
در زیربنای اقتصادی و چه در روبنای کشورهای تحت سلطه ،به هیچ وجه حاصل
نشده است .حتی آنجا که ساختارهای ارضی فئودالی عمدت ًا محو شده ،بیرون راندن
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امپریالیسم به مثابه یک الزام استراتژیک و پیش شرطی برای تحول داخلی و ضرورت
قطع وابستگی به بازار جهانی امپریالیستی ،ممکن است ائتالفهایی را با نیروهای
بورژوای ملی طلب کند و به احتمال زیاد طلب خواهد کرد.
چیزی که ما در «آمریکا در سراشیب» مورد تأکید قرار دادهایم این است که نفوذ
امپریالیستی در کشورهای تحت سلطه ،صرف ًا آنها را در معرض تالطمات پولی
بینالمللی ،رکود جهانی و تنظیم بیرحمانه قیمتها قرار نمیدهد؛ بلکه نتیجه
این نفوذ بر ساختار جامعه ،یک کیفیت ویژه توسعه است که ادغام این اقتصادها در
نظم امپریالیستی را از یک موضع تبعی بازتاب میدهد .اقتصادهای کشورهای تحت
سلطه ،آن درجه از انسجام را که در کشورهای پیشرفته میبینیم به نمایش نمیگذارند.
همانطور که گفتیم ،ضربان قلب آنها جای دیگری میزند .سرمایه خارجی ،آن نوع
حلقههای اتصال پسین و پیشین را که در استقرار یک زیربنای اقتصادی نسبت ًا مستقل
و منسجم به لحاظ درونی ،نقش اساسی ایفا میکند به وجود نمیآورد .بخش اعظم
فنآوری که در بخشهای پیشرفته به کار گرفته میشود ،نمیتواند به سراسر اقتصاد
نفوذ کند .سرمایهگذاریهای سنگین در جادهسازی و سیستمهای انبارداری و توزیع،
غالب ًا باعث توسعههای جزیرهای یا «حباب گونه» میشوند .گسترش شهرنشینی که با
هرج و مرج و به شکل خطرناکی سریع صورت میگیرد ،و توسعه بخش کشاورزی که
غالب ًا آهسته و ناموزون انجام میشود ،به بیکاری گسترده منجر میشود .بخش درجه
سوم جامعه (از کارکنان اداری گرفته تا خدمتکاران خانگی) سهم بزرگ و نامتناسبی از
کل اشتغال را تشکیل میدهند( .و همینجا اشاره کنیم که خدمتکاران خانگی ،بیکاران
پنهاناند ).هزینههای نظامی و دولتی ،باعث رشدهای انگلی و از شکل افتادگیها
میشود .این شکل از توسعه با کوهی از قرض همراه است.
مطمئن ًا در بعضی از کشورهای جهان سوم ،در طول دورههای معین ،سرعت رشد
تولید ناخالص ملی ممکن است بسیار جالب به نظر آید .اما همین که تولید ناخالص
ملی به ارقام ریزتر تجزیه شود و مورد بررسی قرار گیرد ،تصویر کام ًال متفاوتی پیدا
میشود .تصویری از تکامل معوج و جهت یافته به سوی خارج .کشورهای تحت سلطه
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نه یک نوع انباشت اولیه سرمایهداری به سبک اروپا را با تأخیر از سر میگذرانند ،و نه
به سطح پایینتری از توسعه تولیدی رانده شدهاند .موقعیت پیچیدهتر از اینهاست و
تحول انقالبی این اقتصادها وظیفه دشواری است .برای مثال ،ایران با این که بسیار
پیشرفتهتر از چین در دهه  ١٩٣٠است ،اما در اقتصاد جهانی بیشتر از چین آن دوران
ادغام شده است .این موضوع ،مشکالت بزرگی را در برابر یک رژیم انقالبی برای
تغییر جهت دادن به چنین اقتصادی مطرح میکند .در بعضی از کشورها قابل درک
است که پرولتاریای در قدرت مجبور شود کشتزارهای تجاری بزرگ را خرد کرده ،زمین
را مجدد ًا 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 جمعیتتر کند .و یا مجبور شود کارخانههای پتروشیمی را از
جنگلها برچیند .در موارد دیگر ،شاید جهشهای سریع و بزرگ در اجتماعی کردن
نیروهای تولیدی و شکلهای مالکیت امکانپذیر باشد .در هر صورت تجدید بنای
یک اقتصاد نامنسجم ،برای پاسخگویی به نیازهای توسعه انقالبی ،به گسست ریشهای
از امپریالیسم بستگی دارد و مستلزم پر تب و تابترین بسیج تودهای است.
گسست از الگوهای نادرست

«پل باران» الهامبخش مطالعات پرثمر در عرصه آنچه خود «ریختشناسی توسعه
نیافتگی» مینامید ،شد« .سمیر امین» شاید بیشترین توجه را به تحلیل ماهیت اقتصاد
نامنسجم مبذول داشته است .به عالوه« ،پل باران» و به خصوص طرفدارانش تصدیق
میکردند که تغییراتی در جهان سوم اتفاق افتاده یا در حال اتفاق است .آنان موافقاند
که امپریالیسم نیاز به گسترش سرمایه مولد دارد و در شرایط سیاسی معینی این کار
امکانپذیر است.
ولی به عقیده اکثریت بزرگ نظریهپردازان تئوری «وابستگی» ،امپریالیسم حتی
در شرایط انبساط ،محدودیتهای شدیدی بر سر راه تکامل نیروهای تولیدی در نو
مستعمرات قرار میدهد .آنان نهایت ًا به مباحث نامعلوم رکودگرایانه و تئوریهایی که بر
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مقوله مصرف ناکافی بنا شده در میغلتند .یعنی همان مباحث و تئوریهایی که «پل
باران» و «پل سوئیزی» در قالب مارکسیسم نو ،جلو گذاشتهاند .اخیر ًا «سمیر امین» در
یک بررسی ،توضیح میدهد که چرا امپریالیسم نمیتواند خود را قاطعانه از وضعیت
رکود گرایانه معمول خویش بیرون بکشد؟ و چرا بحرانها همواره سربلند میکنند؟
او مینویسد:
«من با نظریهای که از جانب سوئیزی جلو گذاشته شده موافقم .یعنی اینکه
شیوه سرمایهداری در جوهر خود از یک کمبود تقاضا در رنج است .به این معنی که
دستمزدها و درآمدهای تولیدکنندگان مستقل که مستقیما به سطح الزم برای جذب
تولیدات (منجمله کاالهای سرمایهای که برای ادامه آن تولیدات الزم است) بستگی
ندارد و جزئی از آن نیست« ،خود به خود» تنظیم نمیشود و افزایش نمییابد» .....
«در دوران ما ،قوه محرکه عمومی رشد و سود توسط دیالکتیک ِ متناقض /مکمل
تعیین میشود :یعنی از یک سو ،حرکت رو به افزایش درآمد کارگران در کشورهای
1
مرکز و از سوی دیگر ،فشار کاهش دهنده درآمدها در کشورهای پیرامونی» .
بنابراین ،بر طبق این نظریه ،به حداکثر رساندن سود در یک بعد جهانی به موقعیتی
میانجامد که در آن عرضه عمومی بر تقاضای عمومی در سطح دنیا پیشی میگیرد.
حدت این امر از فوق استثمار در کشورهای پیرامونی ناشی میشود؛ یعنی از شرایطی
که پایین ماندن دستمزدها که مرتبط با الگوی رشد با جهتگیری صادراتی است ،از
توسعه یک بازار داخلی جلوگیری میکند .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 میشود و هم در کشورهای
وابسته.
امپریالیسم برای ملل ستمدیده یک مانع محسوب میشود؛ نه به این خاطر که اکید ًا
با رشد مخالفت میکند؛ یا به این علت که نمیخواهد در کشورهایی که با آنها در
ارتباط قرار میگیرد سرمایهگذاری کند؛ یا به این دلیل که روندهای رکودگرایانه را به
 -1سمیر امین« :آندره گوندر فرانک و بحران» (منتشره در مجله «مانتلی ریویو»)
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آنجا منتقل میکند .انباشت در عصر امپریالیسم در دل یک فرایند توسعه جهانی انجام
میگیرد .ولی این فرایند به شدت ناموزون جلو میرود و وابسته به مناسبات تولیدی
کام ًال مشخصی است که با گذر از انبساط به بحران ،توسعه را از شکل میاندازد و مانع
میشود .پیشروی و ابعاد دقیق این فرایند ،بستگی به ساختار معین سرمایه ،صفبندی
مشخص نیروهای سیاسی نظامی و تکامل قبلی نیروهای تولیدی دارد .همه اینها در
کتاب «آمریکا در سراشیب» ،در چارچوب مارپیچهای جهانی ِ از جنگ تا جنگ ،ترسیم
شده است.
در سالهای  ١٩٥٠ - 1970نرخ کلی رشد ساالنه کارخانههای صنعتی در جهان
سوم از انگلستان و فرانسه در طول جهش آنها در قرن  ١٨و  ١٩پیشی گرفت .اگر
چه باید خاطر نشان کرد که مراکز اصلی صنعتی جهان سوم در دایره نسبت ًا کوچکی از
کشورها قرار دارند .اما مقایسه تجربه صنعتی شدن قدرتهای کنونی سرمایهداری با
آنچه امروز در جهان سوم میگذرد ،یک تفاوت ساختاری برجسته را به ما نشان میدهد:
صنعتی شدن در کشورهای گروه اول ،با افزایش عظیم بازده تولید کشاورزی همراه
بود .افزایش بازده تولید کشاورزی ،به نحو قابل مالحظهای زمینهساز صنعتی شدن
بود .در یک دوره  ٤٠تا  ٦٠ساله 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 دورههای سکون و ورشکستگی
نیز پا گذاشته است .این امر هم نشانگر خصوصیت معوج کننده توسعهای است که
تحت هدایت امپریالیسم انجام میگیرد؛ و هم بیانگر فالکت عظیم و بیسابقهای که
تودههای جهان سوم به خاطر نفوذ و تحوالت امپریالیستی ،نسبت به آنچه در مراحل
اولیه تکامل سرمایهداری 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 بازماندهاند« .پل باران» توانست یک الگوی
رکودگرایانه بسازد که ظاهر ًا اعتبار تجربی خود را از تحوالت دهه  ١٩٣٠میگرفت.
مارکسیست انگلیسی «بیل وارن» در کتابش «امپریالیسم :پیشگام سرمایهداری» ،از
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مرحله رونق در این مارپیچ تکاملی استفاده کرد تا اسناد حق به جانبی را در مورد
اینکه موج دوم صنعتی شدن سرمایهداری واقع ًا دارد در جهان سوم اتفاق میافتد ،تهیه
کند .در اینجا نیازی نیست که به تفصیل از اینکه «بیل وارن» چگونه شاخصهای رشد
را به شکل غیر انتقادی قبول میکند و یا تفاوتی میان سرمایه امپریالیستی با سرمایه
بومی نمیگذارد ،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 میکند .توانایی سرمایه مالی در تمرکز
و باز توزیع ارزش اضافه ،در هر مقطع زمانی معین ،واقع ًا موانعی که در راه فرایند
انباشت در کشورهای مشخص قرار دارد را کاهش میدهد .اما نهایت ًا ،این کار تأثیر
خود را در گسترش و تشدید تضادها در سطح دنیا بر جای میگذارد .توسعه نامنسجم
نو استعماری که بذر آن توسط امپریالیسم افشانده شده به یک عنصر الینفک و تشدید
کننده بحران امپریالیستی تبدیل میشود .فاصله درآمد سرانه در کشورهای پیشرفته و
کشورهای وابسته ،همچنان بیشتر میشود.
درک مفهوم سد کردن

به عنوان نتیجهگیری ،میخواهم به چند موضوع فلسفی که به معنی و مصرف مقوله
سد کردن مربوط میشود اشاره کنم .مارکس در مقدمه «سهمی در نقد اقتصاد سیاسی»
(که در فارسی به نام «نقد اقتصاد سیاسی» منتشر شده مترجم) میگوید« :هیچ نظام
اجتماعی هرگز قبل آنکه کلیه نیروهای تولیدیای که در آن محل رشد دارند ،تکامل
یافته باشند ،مضمحل نمیشود » .این حرف مارکس را چگونه باید تفسیر کرد؟ خوب،
تفسیر رفرمیستی و رویزیونیستی بر همگان آشکار است :تا زمانی که آخرین قطرات
رشد از درون سرمایهداری بیرون کشیده نشده ،انقالب نه الزم است و نه ممکن .در
نتیجه ،وظیفه سوسیالیسم ،ادامه دادن همان کاری است که سرمایهداری دست از آن
کشیده است .یعنی افزایش جریان کاالها و ذخیره سرمایه .کافی است بگوییم که این
 -1بیل 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 میتواند نکته مفیدی را خاطر نشان کند:
«حکم به افراط رفته مارکس ،مبالغهای است که باید در متن سیاسی خود درک
شود .این حکم بازتاب مجادالت وی علیه پرودن و سوسیالیستهای تخیلی است ،که
تکامل صنعتی را مطالعه میکردند فقط برای اینکه آن را محکوم کنند .آنان از ارزیابی
1
واقعی نیازهای مادی کارگران نوین خودداری میکردند».
تفسیر تحتاللفظی از گفته مارکس دایر بر اینکه سرمایهداری فقط زمانی مضمحل
میشود که کلیه امکانات تکامل بیشتر نیروهای تولیدی را کام ًال مصرف کرده باشد،
فراموش کردن چیزی است که او در «مانیفست کمونیست» میگوید« :بورژوازی
بدون انقالبی کردن مداوم نیروهای تولیدی نمیتواند وجود داشته باشد» 2 .این نکته،
یک نخ تسبیح اساسی است که مباحث کاپیتال را به هم پیوند میدهد.
سرمایهداری نیروهای تولیدی را سد میکند ،نه به خاطر اینکه دینامیسم خود و یا
نشو و نمای فن آورانه خود را از دست میدهد؛ بلکه به این علت که همان دینامیسم
نهایت ًا منجر به ظهور سدهای بلندتر و قویتری در راه خود گستری مداوم سرمایهداری
میشود( .موقعیت امروزی اقتصاد جهانی مسلم ًا گواه این مدعاست ).در عصر
امپریالیسم ،این موانع تنها به وسیله جنگ جهانی میتواند برطرف شود .در قرن
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 مکانیسمهای
تجدید قوای سرمایهداری را شدیدتر و جهانیتر کرده است .مقوله سد کردن را باید در
معنای دیگری درک کرد یعنی نه فقط در ارتباط با منطق درونی و عملکرد سرمایهداری
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 :شبکهای از روابط که از طریقش میتوان
توسعه مادی و اجتماعی نوع بشر را به شیوه و درجهای جلو برد که تحت سرمایهداری
 -1ریچارد میلر« :تجزیه و تحلیل مارکس»
 -2مارکس و انگلس« :مانیفست کمونیست»
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از آن جلوگیری میشود.
پرسشی که مطرح میشود این است که سوسیالیسم چه چیزی را ممکن میکند و
توسعه سوسیالیستی چگونه باید مورد ارزیابی قرار گیرد؟ مائو به روشنی میدانست که
این توسعه را نمیتوان به حجمهای کاال و یا نرخهای رشد تنزل داد .بحث او این بود
که «جهش بزرگ به پیش» میتواند 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 میآورد ،چه
چیزی را داشت دامن میزد ،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
رهروان سرمایهداری در حال مبارزه بودند .رهروان سرمایهداری در چین به نرخهای
باالتر رشد در نقاط دیگر دنیا (از جمله در بعضی از کشورهای جهان سوم) اشاره
میکردند .این در حالی بود که اقتصاد چین واقع ًا پیشرفت عظیمی کرده بود .نگاه
کوتاهی به هر یک از گزارشات کنگره آمریکا که در آن دوره منتشر شد نشان میدهد که
حتی بورژوازی مجبور بود به این واقعیت اذعان کند 1 .اما ،با این حال ،انقالبیون رشد و
توسعه را عمدت ًا برحسب کیفیت ارزیابی میکردند؛ از نقطه نظر غلبه بر «چهار کلیت»
 2و پیشبرد انقالب جهانی .یعنی آنان ،سیاست را در فرماندهی تولید قرار میدادند.
سوسیالیسم مطمئن ًا باید بارآوری کار را افزایش داده ،راههای همواری را برای توسعه
و استفاده از علوم و فنآوری بگشاید .و چنین نیز میکند :بخشا با محو اتالف ،هرج
و مرج و چیزهای غیرعقالنی سرمایهداری .اما مهمتر از اینها ،سوسیالیسم این کار را
 -1همچنین باید خاطر نشان شود که «پل پابرچ» در مطالعات معتبر خود در مورد توسعه انقالبی
چین بین سال های  1950 -72یک برنامه بی سابقه توسعه را مشاهده می کند که اولویت را به
کشاورزی می دهد و بر این اساس ،دستاوردهای بنیادینی در بخش های اقتصادی چین حاصل
می شود.
« -2چهار کلیت» اشاره دارد به گفته مارکس در کتاب «مبارزه طبقاتی در فرانسه .»1848 -50
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 تودههای وسیع انجام میدهد .این یک شعار ِ ِصرف
نیست .نیروهای تولیدی از ابزار و انسانها تشکیل شده است .اما انسانها عامل اصلی
هستند :ابزار به وسیله انسان خلق شده ،مورد استفاده قرار گرفته ،نو میشوند .علوم و
فنآوری به وسیله انسانها کشف میشوند .همانطور که مارکس خاطر نشان میکند:
«از تمام وسایل تولید ،عظیمترین قدرت مولد ،خود طبقه انقالبی است ».او اساس ًا
درباره قابلیت طبقه انقالبی برای تغییر دنیا صحبت میکند .مارکس میگوید که
گزینشها و ابتکاراتی که انسانها اتخاذ میکنند مشروط و محدود به تکامل مادی کلی
جامعه است و انسانها در ساختار روابط تولیدی جایگاههای عینی را اشغال میکنند،
اما این واقعیت تغییر نمیکند که مهمترین نیروی تولیدیای که به وسیله سوسیالیسم
آزاد میشود ....مردم هستند.
امپریالیسم نیروهای تولیدی را نه در مقایسه با سرمایهداری ماقبل انحصاری ،بلکه
در مقایسه با ظرفیت سوسیالیسم سد میکند .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 میدهد که سرمایهداری رسالت تاریخی خود
را به پایان رسانده است .سرمایهداری در مرحله انحصاری خود ،به عنوان چارچوبی
برای ارتقاء تکامل اجتماعی ،حقیقت ًا و بیچون و چرا ،در حال احتضار است .به
عالوه ،تداوم سیستم جهانی سرمایهداری ،راه توسعه سوسیالیستی را سد کرده است.
دستاوردهای چین انقالبی در مقابل ِ آنچه پس از جنگ جهانی دوم در هند گذشت،
واقع ًا شگفتانگیز است .اما آن دستاوردها تنها نشانه محدودی از ظرفیتهای توسعه
جهانی سوسیالیستی بود .امپریالیسم دست به تحریمها و محاصرههای آشکار میزند و
ساختار اهداف پرولتاریای در قدرت را از راههای مختلف تحت فشار قرار میدهد؛ اما
باالتر و بیشتر از آن ،در مقابل استفاده جهانی از تعیین کنندهترین نیروی تولیدی یعنی
مردم ،سد ایجاد میکند .مسئله سد کردن ،واقع ًا مسئله دوران است
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ضمیمه تئوریک  -بحران سرمایهداری چیست؟

برگرفته از انقالب
ارگان حزب کمونیست انقالبی آمریکا -شماره  ،94اول جوالی2007
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متن زیر برگرفته از مقاله نشریه حقیقت شماره « ،43بحران مالی بازتاب بحران
در ساختار سرمایهداری» است .آن مقاله بر پايه گزارش يکی از رفقای شرکت کننده در
سمينار «ماترياليسم تاريخي» که در نوامبر  2008در دانشگاه سوآز لندن برگزار شد و با
تکیه بر کتاب «آمریکا در سراشیب» به قلم ریموند لوتا ،نگاشته شده بود.
****
برخی تحليل گران «چپ» که مارکسيست نيستند اما با مارکسيسم آشنا بوده و از آن
وام میگیرند ،تحلیلهایی در مورد بحران مالی  2008ارائه دادهاند که بازتابی از واقعيت
عينی سوخت و ساز سرمایهداری نيستند .تحليل گران نشريه لوموند ديپلماتيک در
اين زمرهاند .ژرارد 1دومينيل در سمينار ماترياليسم تاريخي ،تحلیلهایی ارائه داد
 -- 1ژرارد دومينيل ،اقتصاددان و پژوهشگر «مرکز ملی پژوهشهای علمي» در فرانسه است .وی همراه با
دومينيک لوی مقالهای در شماره اوت  2008نشريه لوموند ديپلماتيک با عنوان «مسير غیرقابل دوام مالي»
نگاشته است.
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که تزهای پایهایاش را میتوان اینطور خالصه کرد« :نئوليبراليسم» متأخرترین فاز
سرمایهداری است؛ نئوليبراليسم ،يک رژيم (حاکميت) اقتصادی و سياسی است؛
اين بحران ريشه در سوخت و ساز اساسی يا ساختارهای اساسی سرمایهداری ندارد
بلکه بحران آخرين فاز سرمایهداری است که سرمایهداری را «مالي» کرده است .به
اعتقاد وي ،مقولههای مارکسيستی مانند «گرايش نزولی نرخ سود» و «بحران انباشت»
نمیتوانند اين بحران را توضيح دهند( .به واژهنامه رجوع کنيد) .او میگفت :در
آمريکای التين میگویند علت بحران «گرايش نزولی نرخ سود» است اما در فرانسه
«جناح چپ ،چپ» میگوید اين بحران نتیجه سود بيش از اندازه يا صعود نرخهای
سود است .وی تأکید کرد که با هر دوی اين تبیینها مخالف است زيرا به اعتقاد وي،
اين بحران نه بحران سرمایهداری در کل بلکه صرف ًا بحران ساختار مالی آن است که
در نتیجه اتخاذ سیاستهای نئوليبرالی و پافشاری آمريکا در حفظ موقعيت تفوق
جهانیاش به وجود آمده است .در توضيح اين مسئله گفت :اين بحران نه تنها از اتخاذ
سیاستهای 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 سرمایهداری جهانی است .او مانند يک فرانسوی
عالقمند به ميهن امپرياليستی شکايت میکرد که چرا آمريکا بر اقتصاد سرمایهداری
جهان تفوق داشته و اکنون نيز مصرانه میخواهد اين موقعيت را حفظ کند!
در مقابل بحثهای او بايد بر دو نکته تأکید و پرتوافکنی کرد :يکم ،سقوط بیسابقه
بازارهای مالی جهان ،و رکود اقتصادی متعاقب آن ،بازتاب يک بحران ساختاری است.
به بيان ديگر ،برخاسته از سوخت و ساز سرمایهداری است .دوم ،انباشت سرمايه در
سطح بینالمللی در خأل و جدا از ساختارهای سياسی جهانی صورت نمیگیرد.
از جنگ دوم جهانی بدین سو ،سلطه جهانی آمريکا ،چارچوب اقتصاد سرمایهداری
جهانی بوده است.
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بحران ساختاری

بحرانی که نهادهای مالی سرمایهداری جهانی را فراگرفته و زنجیرههای اعتباری
آن را از هم گسيخته ،بازتابی از بحران ساختاری سرمايه است .هر چند اين بحران هنوز
کام ًال انکشاف نيافته و مدارهای توليدی را آلوده نکرده ،اما در حال گسترش سريع
به تمام بخشهای اقتصاد است .بحران چيزی نيست مگر نقطه تراكم سرمايه زياد
از حد انباشت شده .در اين نقطه ،سرمايه ديگر نمیتواند در چارچوب موجود و با
ترکيب فعلي ،به طور سودآور انباشت کند .و بايد ساخت و تركيب موجود را تجديد
سازماندهی کند .بحران سرمایهداری بحران مازاد توليد است .اما ،اين مازاد توليد كه
مشخص كننده بحران سرمایهداری است ،يك مازاد توليد مطلق نيست .بلکه نسبت
به شرايط موجود سودآوري ،مازاد توليد است .اما به همان دليل (و همزمان) كمبود
سرمايه موجود است .به عبارت ديگر ،از يکسو حجم آن آنقدر زياد است که ديگر در
چارچوب موجود قادر به کسب نرخ سود «رضایتبخش» نيست .از سوی ديگر،
حجم و قدرت آن آنقدر نيست که بتواند توسعهای در سطح كيفيتا برتر را در سطح جهان
تغذيه و تضمين کرده و موجب بازسازی كل روابط ارزش و شرايط سودآوری شود.
بهطور مثال ،در دهههای  1950و  1960سرمایهداری جهانی بر پایه نتايج جنگ جهانی
دوم توانست سازمان توليد و گسترش سرمايه را در سطح جهان تجديد سازماندهی
کند و دو دهه انباشت با سودآوریهای باال را تضمين کند .پس ،مازاد توليد سرمايه
خصلت اساسی بحران سرمایهداری است .اين بحران خود را هم به صورت كم آوردن و
هم پرخوری سرمايه بيان میکند .چرا سرمايه به اين وضع میافتد؟
تضاد اساسی سرمایهداری ،تضاد ميان توليد اجتماعی ثروت با تصاحب و بکار
گيری خصوصی آن است .اين تضاد اساسی به دو تضاد اصلی غیرقابل حل پا میدهد:
تضاد ميان کار و سرمايه .و تضاد ميان آنارشی و سازمانیابی .سرمایهداری با اين تضادها
معنی دارد و در کنش ميان آنها توليد و بازتوليد میشود ،توسعه سرمایهداری بهطور
اجتنابناپذیر با روند توسعه-تخريب رقم میخورد .نگاهی به اين فرآيند بکنيم.
سرمایهداری زير فشار منطق «گسترش بياب يا بمير» دست به هر عملی میزند
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تا ارزش اضافه بيشتری توليد کرده و آن را در بسط سرمايه به کار گيرد .اين کار اساس ًا
با استثمار شديدتر کارگر صورت میگیرد .ارزش اضافه ،ثروت توليد شده توسط
کارگران در فرآيند کار منهای مزد کارگران است .اما استثمار شديدتر ،صرف ًا به معنای
عدم پرداخت حقوقها و يا پرداخت مزد کمتر از حد معيشت و حيات کارگر نيست.
سرمایهدار با به کار گرفتن ماشینآالت بهتر و ديگر فنون کاری پیشرفتهتر ،امکان استثمار
شديدتر کارگر و تصاحب مقدار بيشتری از ارزش توليد شده را به دست میآورد .ليکن
همين امر ،نرخ سود سرمايه را به سوی پائين میراند .نرخ استثمار باال میرود اما نرخ
سود پائين میرود .با هر چه بيشتر شدن فنآوریهای توليدي ،که موجبات گسترش
توليد را فراهم میکند ،نرخ سود سرمايه پائين میرود .به عبارت ديگر ،بين گسترش
توليد و گسترش ارزش اضافه برخورد وجود دارد .هردوی اینها (افزايش نرخ ارزش
اضافه و كاهش نرخ سود) اشكال ویژه تبارز بازدهی رشد یابنده كار در نظام سرمایهداری
است( .سرمايه ،جلد سوم ،صفحه ؛ 240نقل شده در «آمریکا در سراشیب» ،ریموند
لوتا) .از نقطه نظر تاريخي ،اين قانون هم نيروی محرك عظيم رشد و توسعه نيروهای
توليدی در نظام سرمایهداری است و هم خصلت محدود كننده آن را بيان میکند.
در اقتصاد سياسی مارکسيستي ،اين قانون« ،قانون گرايش نزولی نرخ سود» ناميده
میشود .قانون گرايش نزولی نرخ سود نه بيان بحران «دائمي» سرمایهداری است و نه
نشانه سرنوشت «محتوم» آن است .بلکه قانونی است که ماهيت عميق ًا متضاد انباشت
سرمايه را آشكار میکند .سرمايه در جستجوی سود مجبور است طوری توليد کند که
گویی محدوديتی بر سر راه توسعهاش وجود ندارد .در عين حال فقط توليد متناسب
با به كارگيری سودآور سرمايه موجود را تحمل میکند( .مارکس -تئوریهای ارزش
اضافي ،جلد سوم ،صفحه  – 122نقل شده در «آمریکا در سراشیب» ،ریموند لوتا)
يک قانون ديگر سرمایهداری که موجب بحرانی شدن آن میشود ،تضاد ميان هرج و
مرج توليدی در کل نظام و سازمان يافتگی توليد در سطح بنگاههای مجزاست (تضاد
آنارشی/ارگانیزاسیون) .تز بیپایه اقتصاد سياسی بورژوايی آن است كه گویی توليد
صرف ًا به اندازه تقاضا انجام میشود .به عبارت ديگر ،میگویند «قانون عرضه و تقاضا»
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آن را تنظيم میکند .به قول ماركس ،اقتصاد سياسی بورژوایی فرض میکند که گويی هر
سرمایهدار برای تحقق سفارشاتی كه جامعه داده توليد میکند (مارکس -تئوریهای
ارزش اضافي -جلد سوم ،صفحه  -121نقل شده در «آمریکا در سراشیب» ،ریموند
لوتا) .اما اینگونه نيست .در نظام سرمایهداری ،منطق اجتماعی پس از وقوع امکان
ابراز وجود پيدا میکند( .سرمايه -جلد سوم صفحه  -319نقل شده در «آمریکا در
سراشیب» ،ریموند لوتا) .سرمایههای مختلف با حرص و آز بیمانند توليد را با فرض
اينکه اين توليدات در بازار فروش خواهند رفت و امکان توسعه گستردهتر سرمايه را
فراهم خواهند کرد ،خود را گسترش میدهند تا در ميدان بازی بمانند .اين فرآيند پر
از هرج و مرج موجب ورشکستگیها (گاه ورشکستگی بخش بزرگی از اقتصاد يک
کشور و نه يک سرمایهدار) ،بسته شدن مدارهای توليد بسيار ،و خورده شدن برخی
سرمایهها توسط ديگران میشود .آنارشی توليد سرمایهداری ،هم به توسعه سرمايه
میانجامد و هم آن را فرسوده میکند.
حرکت آنارشيستی سرمايه موانع بزرگی بر سر راه خود گستری سرمايه ايجاد
میکند .زيرا ،شيوه توليدی سرمایهداری گرايش به سوی رشد مطلق نيروهای توليدی
دارد بدون آنکه توجهی به ارزش و ارزش اضافی موجود در آن و يا به شرايط اجتماعی
كه توليد سرمایهداری در آن میشود ،داشته باشد .در حالی که ،از سوی ديگر هدفش
حفظ ارزش سرمايه موجود و گسترش آن به حداکثر است .اين وضع ،باعث ناموزونی
و آشفتگی مفرط میشود و سرمایهداری زير سنگينی بار نيروهای توليدی كه خود
امکان رشد آنها را فراهم کرده ،میشکند.
انباشت سرمایهداری ،يك پروسه ديالكتيكی شامل تخريب و بازسازی سرمايه
است .سرمايه همواره بايد شرايط و مناسبات توليدی خود را بازسازی کند .سرمايه
بايد پيوسته بر موانعی که خود آفريده چيره شود .ليکن ،نمیتواند اين موانع را از ميان
بردارد بلکه آنها را صرف ًا به سطحی باالتر منتقل میکند .و هنگامی که بار ديگر سربلند
میکنند قدرت تخريب عظیمتری دارند .تجديد ساختار سرمايه در عصر امپرياليسم
که جهانی شدن کامل فرآيند توسعه سرمایهداری و غلبه انحصارات مالی بر اين روند
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است ،اشکال بسيار مخربتر به خود میگیرد که گاه در شکل جنگ جهانی جهان سوز
ميان قطبهای سرمایهداری مختلف است .جنگ جهانی اول و دوم در اين زمره بودند.
خارج از چارچوب يک تجديد ساختار همهجانبه و بنيادين ،سرمایهداری دست
به اقدامات ديگر برای تعديل گرايش نزولی نرخ سود میزند :مارکس در جلد سوم
سرمايه (فصل  )14اين اقدامات را میشمارد که از آن جملهاند :افزايش شدت استثمار
از طريق تشديد كار ،طوالنی كردن روز كار ،و نوآوریهای فنی سرمایهداران خاص؛
پائين راندن دستمزدها به زير ارزش نيروی كار؛ ارزان كردن عناصر سرمايه ثابت توسط
پیشرفتهای فني؛ صرفهجویی در هزینهها توسط بهرهگیری مؤثرتر از مواد اوليه؛ ازدياد
جمعيت کار ارزان؛ تجارت خارجی كه از يكسو كليه اين عوامل ديگر را از فراسوی مدار
سرمايه ملی به خدمت میگیرد و از سوی ديگر ،امتياز انحصاری و سودهای برتر از
طريق تجارت و سرمایهگذاری در مستعمرات به بار میآورد( .نقل شده در نقل شده
در «آمریکا در سراشیب» ،ریموند لوتا  -فصل )3
در عصر امپرياليسم ،به وجود آمدن انحصارات مالی و تفوق آنها بر تمام فرآيندهای
مهم توسعه اقتصادی در سطح بینالمللی و صدور سرمايه به کشورهای تحت سلطه
مهمترین اهرمهای تعديل گرايش نزولی نرخ سود میباشند .انحصارات امکان تراکم
سرمايه را به وجود میآورد و اين تراکم عظيم اهرم مهمی در تعديل گرايش نزولی نرخ
سود است .مکانیسمهایی چون نظام اعتباری و دخالت دولت ،وسایل تجديد سازمان
سرمايه را فراهم میکنند .سرمایهداری جهانی تاکنون ،در اغلب کشورهای تحت
سلطه ،با ايجاد ترکيبی ميان شیوههای استثمار سرمایهداری و ماقبل سرمایهداری ،نرخ
سودهای باال را تضمين کرده است .اما همين اقتصادهای عقب مانده از عوامل ايجاد
بحران برای کل نظام سرمایهداری جهانی بودهاند.
بحرانها نه تنها چهره زشت سرمایهداری را آشکارتر از هر زمان به نمايش میگذارند
بلکه ناتوانی آن را در چيره شدن بر موانع خود آفريده نيز نشان میدهند .اما بحران ضمن
اينکه در فرايند انباشت سرمایهداری اخالل ايجاد میکند ،يک دگرگونی راديکال نيز به
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وجود میآورد که خود پیششرط جهش کيفی در انباشت است .تنها راه حل سرمايه،
تخريب و بازسازی ترکيب سرمايه است.
اما از سال  1973به اين سو که سرمايه اولين بحران ساختاری متعاقب جنگ جهانی
دوم را تجربه کرد ،اين «تخريب و بازسازي» به طور ناقص و قسمی حل شده و هر بار
در سطحی باالتر و مخربتر نمايان شده است.
اين بحران تاريخ دارد :تاريخ انباشت و تاريخ سياسی

همانطور که در باال گفتيم ،انباشت سرمايه در سطح بینالمللی در خأل و جدا
از ساختارهای سياسی جهانی صورت نمیگیرد .اوضاع جهان و توازن قوای ميان
قدرتهای امپرياليستی را نمیتوان از واقعيت توليد سرمایهداری و جامعه سرمایهداری
جدا کرد .متعاقب جنگ جهانی دوم دو ساختار در نظام سرمایهداری جهانی ظهور کرد:
يکم ،ساختار اقتصادی يا ساختار انباشت .و دوم ،ساختار قدرت و موازنه سياسی بين
قدرتهای امپرياليستي.
با شکست سه کشور آلمان و ژاپن و ايتاليا در جنگ و تضعيف بريتانيا و فرانسه،
امپرياليسم آمريکا به عنوان سرکرده نظام سرمایهداری امپرياليستی به ظهور رسيد.
هرچند آمريکا در ساختار سياسی امپرياليستی دارای فرماندهی و قدرت بالمنازع بود
اما اين ساختار بر پایه «اخوت دزدان» شکل گرفته و منافع امپریالیستهای اروپایی و
ژاپن را نيز به بهترين وجهی تأمین میکرد .عالوه بر جايگاه و قدرت هر امپرياليست
پس از جنگ ،پیروزیهای سوسياليستی در شوروی و پيروزی انقالب سوسياليستی در
چين در شکلگیری اين ساختار تعيين کننده بودند.
امپرياليسم آمريکا ،با تمام قوا به بازسازی اروپا و ژاپن کمک رساند .اما ،مستعمرات
و نو مستعمرات بريتانيا و فرانسه را نيز تحويل گرفت .نفوذ يابی در خاورميانه
و سلطه بر منابع طبيعی و انسانی اين منطقه در زمره مهمترین جابجاییهای ميان
امپریالیستها ،بعد از جنگ جهانی دوم بود .عالوه بر بازسازی اقتصاد اروپا و ژاپن،
بلوک امپریالیستهای غربی زير رهبری آمريکا ،به سازمان دادن و متصل کردن اقتصاد
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کشورهای تحت سلطه در يک نظام بینالمللی انباشت پرداخت.
اين ساختار اقتصادی با پشتوانه و عملکرد نيروی نظامی امپرياليسم آمريکا و
همکاری قدرتهای امپرياليستی اروپا مستقر شد .آمريکا با استفاده از نفوذ خود و
با اتکا به قدرت هستهای و ديگر اهرمها ،رهبری خود را بر کل نظام سرمایهداری غرب
اعمال کرد .رهبری آمريکا ،سازمان ،مهمات و دفاع بلوک غرب و گسترش آن را در
جهان سوم فراهم کرد .همه قدرتهای اروپای غربی و ژاپن (که در مجموع بلوک غرب
تحت سرکردگی آمريکا خوانده میشدند) با اين سامانه توافق داشتند زيرا راه ديگری
نداشتند .امپرياليسم فرانسه باوجود آنکه در دوره دوگل و در دورههای مختلف با
سازمان ناتو (پيمان نظامی آتالنتيک شمالي) مشکالتی داشت ،اما در مجموع مدافع
و پیش برنده اين ساختار بود .حتا در دوره حاکميت «حزب سوسياليست» در زمان
ميتران ،فرانسه با قاطعيت از اين ساختار سياسی بینالمللی حمايت میکرد .بنابراين
نمیتوان گفت که تفوق آمريکا بر قدرتهای اروپایی تحميل شد بلکه مسيری عينی
و ناشی از ضروريات کلی نظام سرمایهداری آنها بود .امپریالیستها ،تا مدتي ،از
طرق گوناگون و با راهکارهای متفاوت ،توانستند اين ساختار را از بحرانهای مختلف
بگذرانند .مث ًال بحران اقتصادی  1973و بیثبات شدن قرارداد پولی «برتون وودز»
1
يک نقطه عطف بود.
از اواسط دهه  1950به بعد ،شوروی سوسياليستی تبديل به شوروی سرمایهداری
امپرياليستی شد که بر سر مناطق نفوذ جهان با بلوک غرب به رقابت برخاست و در
مقابل آن به صف آرایی نظامی و هستهای گسترده دست زد .اين امر ،اتحاد سياسی و
نظامی بلوک غرب را محکمتر و روندهای توسعه سرمایهداری غرب را غير منعطفتر
 -1قرارداد برتون وودز در سال  1944ميان کشورهای امپرياليستی خطوط کلی يک نظام پولی بینالمللی را
ترسيم کردند .دالر به عنوان ذخيره پولی جهان و محک ارزهای گوناگون تعيين شد .تا پيش از آن طال اين نقش
را ايفا میکرد .برتون وودز دالر و طال را به يکديگر متصل کرد و دالر را محک سنجش ارزهای ديگر کرد .تشکيل
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول نيز در اين اجالس تصمیمگیری شد .مقام دالر و ايجاد بانک جهانی و
صندوق بینالمللی اهرمهای اعمال فرماندهی آمريکا بر اقتصاد جهان بود .آقای جان مينارد کينز معروف در اين
اجالس نماینده بريتانيا بود .اما در اوايل دهه  1970دالر بشدت بیثبات شد و نظام جهانی مجبور شد حلقه
اتصال ميان طال و دالر را بردارد.
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کرد .اين رقابت ،انتخابهای سرمایهداری غرب را در قبال بحران  1973بشدت
محدود میکرد و خود از عوامل تشديد آن بود .هرچند ،تبديل چين سوسياليستی
به چين سرمایهداری در سال  1976و ادغام آن در بلوک سرمایهداری غرب از طريق
اصالحات اقتصادی  1979توسط «دن سيائو پين» (رهبر چين سرمایهداری که پس
از مرگ مائو ،با کودتایی خونين دولت پرولتری را در چين سرنگون کرد) دروازههای
جديدی را به روی انباشت سودآور سرمایههای غربی باز کرد ،اما نتوانست موجبات و
پیششرطهای يک تجديد ساختار کامل را فراهم کند .پس از فروپاشی شوروي ،چهره
جهان امپرياليستی دگرگون شد .تا پيش از آن ،همه قدرتهای غربی بر سر اداره جهان
و رقابت با شوروي ،توافق داشتند .سالحهای هستهای و ارتش آمريکا در اروپا مستقر
بود .آمريکا و اروپا و ژاپن دارای يک اتحاد جنگی و آماج ناتو ،شوروی و بلوک شرق
بود.
در اوایل دهه  1970يعنی دوران جنگ ويتنام ،انباشت سرمايه به حصارها و
محدودههایی برخورد کرد که بحران نفت يکی از شاخصهای آن بود .همانطور که
گفتيم ،اين بحران بخشی از تضاد با بلوک رقيب (بلوک شرق به رهبری شوروي)
بود و آن را تشديد میکرد .تجديد ساختار سياسی جهان برای باز شدن راههای انباشت
سودآور سرمايه ،ضروری بود و فشار اين ضرورت بحران ميان دو بلوک غرب و شرق را
حاد میکرد و میرفت که تضاد از طريق جنگ و تجديد ساختار نظام جهانی از طريق
يک جنگ ويرانگر صورت بگيرد .اما اين جنگ رخ نداد زيرا شوروی و بلوک شرق
تحت رهبری آن ،عقب نشست .شوروی به دليل بحران اقتصادی و سياسی عميقی که
گريبان گيرش شده بود و نيز به دليل آنکه اصو ًال پيروزی در يک جنگ جهانی هستهای
را غیرقابل تصور میدید ،عقب نشسته و دست از رقابت جنگی با بلوک غرب و آمريکا،
کشيد .شوروی به صراحت اعالم کرد که درگير در بحران بزرگی است .گورباچف که
در آن زمان رهبر شوروی بود گفت :بحران ما بسيار بزرگ است و اگر غرب به ما کمک
نکند ،خودش نيز آلوده خواهد شد .وی تأکید کرد که در غياب کمکهای غرب،
سرنوشت سالحهای هستهای شوروی نيز نامعلوم خواهد بود.
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روسها با اين کارت بازی کردند زيرا معتقد بودند غرب نيز با مشکالت مشابهی
روبروست .فروپاشی شوروی و بلوک شرق ،راههایی برای تخفيف بحران در ساختار
سرمایهداری جهانی باز کرد .مرزهای سياسی گشوده شدند .سرمايه توانست آزادتر از
پيش ،در جهان حرکت کرده و به عرصههای مختلف ورود و خروج کند .فرصتهای
نوينی برای بازتوليد سودآور سرمايه در سطح جهان به وجود آمد .اما همه اینها با
تجديد ساختار کامل نظام سياسی و اقتصادی در مقياس جهانی فاصله بسيار داشت.
در اين مدت ،در مقايسه با دوره متعاقب جنگ جهانی دوم ،خروجیهای سودآور کافی
برای بسط و تعميق توليد به وجود نيامد و نرخ رشد کشورهای سرمایهداری غرب
در اطراف  1.5تا  2درصد چرخيد .حال آنکه تا سال  1973اين کشورها دارای نرخ
رشدهای  4.5تا  7درصد بودند.
با فروپاشی شوروي ،مشکالت ساختاری سرمايه تغيير اساسی نکرد جز آنکه
ارزش اضافهای که با همان نرخ رشد  1.5تا  2انباشت میشد را سختتر و شديدتر
از سابق یکجا انبار کرده و فعاالنهتر به درون مدارهای توليد تزريق میکردند .البته
مدارهای توليدی جديد راهاندازی شده و سرمایههای جديد شکل گرفتند .اما نسبت
به آنچه ضروری است و نسبت به سرمایه موجود ناچيز بود .وقتی وضع اینگونه است
و گرايش نزولی نرخ سود سرمايه خنثی نمیشود ،آنگاه گمانهزنیهای مالی بهسرعت
رشد میکند .زيرا در گمانهزنیهای مالی و حرکات مالی سود بيشتری هست.
فعالیتها به سوی مکيدن ارزش از درون ارزش توليد شده سرازير میشوند؛ گویی که
ارزشهای توليد شده چندين برابر ارزش حقيقی خود هستند .روند سرسامآور هجوم
سرمایهها بهسوی گمانهزنیهای مالی از سال  2000به اين سو ،نتیجه گرايش نزولی نرخ
سود و ناتوانی سرمايه در بازسازی بنيادين خود و خنثی کردن گرايش نزولی نرخ سود
است.
راهحلهای ميانه

سرمایهداری جهانی مجبور شد در قبال بحرانهایی که به اشکال مختلف بروز
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میکرد ،راهحلهای ميانه اتخاذ کند .يکی از بحرانهای جدي ،بحران قروض جهان
سوم بود که در حوصله اين مقاله نمیگنجد اما يادآوری يک نکته ضروری است:
بانکهای آمريکایی و اروپایی و ژاپنی بهرههای عظيم از «حل» اين بحران قرض بردند.
اتخاذ سیاستهای نئوليبرالي ،راهکار ديگری بود برای حل بحران ساختاری انباشت
سرمايه .آمريکا به داليل سياسی و برای حل مشکالت انباشت ،راهکار نئوليبراليسم را
جلو گذاشت .تاچر و ريگان نماینده اين بديل بودند .همزمان با اين سياست و به مثابه
بخشی از اين بديل ،الگوی توسعه اقتصادی جايگزينی واردات در جهان سوم جای
خود را به الگوی توليد برای صادرات داد و الگوهای صدور سرمايه به جهان سوم نيز
عوض شد .بورژوازی اروپا ،مخالف اين سیاستها بود و دير به قافله آن پيوست .در
واقع علت محبوبيت احزاب به اصطالح کمونيست در ميان بورژوازی اروپا عمدت ًا به
اين دليل بود که اینها میگفتند بگذاريد ما مشکل انباشت سرمايه را در اروپا از طريق
دخالت گری دولتی حل کنيم .مدل اسکانديناوي ،ملی کردن صنايع و بانکها و غيره
به نظر يک بديل میآمد .اين بديل در فرانسه در مجلس و در روزنامههایی مانند لوموند
انعکاس يافت.
اتخاذ سیاستهای نئوليبراليسم ،جهش بزرگتری در جهانی شدن سرمايه ايجاد
کرد که به گلوباليزاسيون مشهور است .يک مشخصه گلوباليزاسيون ،جابجایی بزرگ
در ساختار انباشت بود :بخش بزرگی از توليدات به جهان سوم مانند چين و به کرانه
اقيانوس آرام و مکزيک و برزيل منتقل شد و همراه با آن ،انتقال تکنولوژی نيز به اين
مناطق توليدی صورت گرفت .هر چند اين جابجایی بزرگ ،مشکل بحران انباشت را
حل نکرد اما الگوی توليد منعطف جهانی (که با سیاستهای نئوليبرالی تحميل شد)
و «آوت سورسينگ» (انتقال برخی از عمليات توليدی به کشورهای جهان سوم) نقش
مهمی در مقابله با گرايش نزولی نرخ سود داشت که به آن گفته میشود :تعديل يا
جبران نزول نرخ سود (همانطور که در باال از جلد سوم کاپيتال مارکس فصل  14نقل
کرديم) در نتیجه نئوليبراليسم يک تجديد تقسيم ثروت توليد شده نيز رخ داد که به
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شکل حذف «دولت رفاه» و گسترش شکاف در دستمزدها و درآمدها بازتاب يافت .به
عبارت ديگر ،ثروت توليد شده با سرعت بسيار باالتر به طبقات حاکمه سرمایهداری به
خصوص به سرمايه مالی منتقل شد.
مشخصه ديگر گلوباليزاسيون اين است که به طور ارگانيک به مالی شدن بيشتر
فرآيند انباشت نياز داشت؛ آن را تقويت و تشديد کرد .وقتی میگوییم «به طور
ارگانيگ» منظورمان آن است که عمدت ًا سوخت و ساز خود سرمايه آن را ديکته میکرد
و نه تصمیمگیریهای «مغزهاي» اقتصادی نظام .به قول ريموند لوتا ،اقتصاددان
مارکسيست لنينيست مائوئيست « :آنچه محصول اراده آزاد سرمایهداران به نظر میآید
در حقيقت بيانگر فشار درونی يک مکانيسم اجتماعی است( ».آمريکا در سراشيب-
ريموند لوتا) .در اين دوره با ويژگی «مالی شدن» (يا مالی گرایی) روند انباشت
سرمايه مواجهيم .به عبارت ديگر ،تأکید خاصی گذاشته شد بر ساختن ابزارهای مالی
که میتوانستند ياور سرمايه مالی در ايفای نقش انحصاریاش باشند .از سال  2000به
اين سو ،سودآوری سرمايه در بخش گمانهزنی و حرکتهای مالی به طرز چشمگیری
بيشتر از سودآوری سرمايه در توليد بوده است .ارزش اضافههای انباشت شده به طور
روزافزونی به درون بازیهای مالی ريخته میشدند تا ارزش اضافی مجازی توليد کنند.
امروزه  44.7درصد سودهای سرمایههای آمريکایی از عمليات مالی جهانی حاصل
میشود و نه از توليدات جهاني .در حالی که در سال  2000اين رقم کمتر از  15درصد
بود .چرا اين اتفاق در توليد سرمايه افتاد؟
نقش سرمايه مالی و ساختارهای مالی
مرحله

نقش انحصاری سرمايه مالي ،يکی از اجزاء الينفک سرمایهداری در
امپرياليستی آن است( .رجوع کنيد به مقاله «سرمايه مالی و نقش آن در انباشت
سرمايه در عصر امپرياليسم» در همين شماره حقيقت) اهميت یکجا گرد آوردن حجم
عظيمی از ارزش اضافه (کشيدن ارزش اضافههایی که در نقاط و بخشهای مختلف
انباشت شده ،به درون يک انبار بزرگ) و تحت کنترل درآوردن آن ،برای سرمایهداری
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در چيست؟ انبار شدن يک ارزش اضافه بزرگ در دست مراکزی معدود به سرمایهداری
جهانی امکان آن را میدهد که اين ارزش اضافه تجمع يافته را به نقاط و بخشهای
استراتژيک «تزريق» کند .به عبارت ديگر ،به گونهای آن را بکار گيرد که موجب باال
رفتن نرخ سود کلی بلوکهای بزرگ سرمايه (و نه سرمایههای مجزا) شده و به اجرای
قاطعانه تصمیمگیریهای مهم کمک کند .سرمايه مالی و فعالیتهای آن برای تضمين
حداکثر سودآوری سرمايه امپرياليستي ،حياتی است .اما از سوی ديگر ،تضادهای
انباشت سرمايه در عرصه مالی به هم گره میخورند و از طريق همين عرصه است كه
اين تضادها با اثرات تكان دهنده به کل نظام منتقل میشوند .اين روند را ريموند لوتا
در فصل سوم کتاب «آمريکا در سراشيب» اینطور توضيح میدهد که :شبكه اعتباري،
به سرمایههای خاص امکان میدهد که از ذخيره متمركز ارزش اضافی استفاده کرده
و با وجوهی بيش از آنچه دارند وارد پروسه انباشت شوند .اين شبكه اعتباری واگرد
سرمايه را سریعتر میکند .به اين معنا که الزم نيست سرمایهدار توليد کننده منتظر
بازپرداخت پولی کاالهای فروخته شدهاش بنشيند تا دور نوين توليد را شروع کند .اين
موقعيت امکان رشد سریعتر نيروهای توليدی را فراهم میکند .در عمل ،يك زنجير
طويل وام -قرض به وجود میآید که وابسته به سودآوری مستمر توليد است .هنگامی
که بستانکاران برای بازپرداخت بدهیها فشار میآورند ،اين زنجير از هم میگسلد.
هر يک بايد کاالی خود را بفروشد تا بتواند بدهی خود را بپردازد .در اين ميان،
تقاضا برای واسطههای بازپرداخت ،باال میگیرد ،و داراییهای پولی حقيقی مزيت
مییابند .از آنجا که هر سرمايه سعی در كاهش ضررهای خود دارد ،مبارزه بر سر تقسيم
ارزش اضافی به بهره ،اجاره و سود واحد توليدی شديد میشود .وقتی که به جای
سرمایهگذاری واقعي ،سرمایهها بهسوی بورس بازی هجوم میآورند ،فشارهای مالی
زياد میشود .نظام اعتباری که در خدمت تسهيل توسعه و بازسازی بود اکنون بحران را
عموميت میبخشد .ورشكستگی سرمایههای مقروض و استهالك داراییهای مالی و
تضمیننامههای مالي ،روبنای مالی را به لرزه میاندازد .نهایت ًا نرخهای بهره پایینتر كه
از دل بحران به ظهور میرسند ،از فشار بر سرمایههای بقاء يافته میکاهند .بدين ترتيب،
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با راه افتادن توليد و برقرار شدن اعتماد بين وامدهندگان و وامگیرندگان ،زنجير پاره
شده برقرار میشود( » .ريموند لوتا -آمريکا در سراشيب فصل )3
تقليل اين سوخت و ساز به «سیاستهای نئوليبرالي» يا «هژمونی آمريکائي»
(آنطور که ژرارد دومينيل میکند) ،اقتصاد سياسی بورژوایی است و در محدوده
شکايت قدرتها از يکديگر میگنجد .بحران در بازارهای مالی جهان را با حرص و
آز بانک داران و دالالن سهام در آمريکا يا هر جای ديگر نيز نمیتوان تبيين کرد .يا با
اين تحليل که طبقات حاکمه آگاهانه میخواستند ثروتی را از فقرا به ثروتمندان منتقل
کنند و غيره .اين يک تبيين مرکانتاليستی است .حال آنکه ما ديگر در عصر سرمايه
تجاری نيستيم .سوخت و ساز سرمایهداری چيز ديگری است .کتاب سرمايه مارکس با
موشکافی شگفتانگیزی اين سوخت و ساز را عريان کرده و توضيح میدهد و گویی
هم امروز نگاشته شده است.
برخالف عقیده ژرارد دومينيل ،اين بحران ناشی از تفوق امپرياليسم آمريکا بر
نظم سرمایهداری جهانی و فرماندهی آن بر ارزش اضافهای که در سطح جهان استخراج
میشود نيز نيست .اگر اتحادیه اروپا هم اين موقعيت را داشت ،در سوخت و ساز سرمايه
تفاوتی حاصل نمیشد .تفوق امپرياليسم آمريکا ضرورت عينی نظام سرمایهداری جهان
بود .اين تفوق برای امپرياليسم آمريکا ،هم فايده داشت و هم مسئوليت .اين مسئوليت،
يعنی داشتن «فرماندهي» بر ارزش اضافهای که در سراسر جهان استخراج میشود به
معنای آن است که بايد فعاالنه آن را برای ارزش افزایی دوباره به کار برد و سودآورترين
محيط را برای تحقق اين امر تدارک ببيند (نه فقط برای سودآوری سرمای ههای خود
بلکه برای سودآوری سرمايه در کل)؛ در غير این صورت مشروعيت تفوق آن در
نظام سرمایهداری زير سؤال میرود .به محض آنکه يک قدرت امپرياليستي ،فرمانده
آن ارزش اضافه استخراج شده گرديد ،بايد با حداکثر سودآوری آن را به کار اندازد و
در سطح جهان بهطور فزاينده فرصتهای استخراج ارزش اضافه به وجود آورد .بايد
روشهایی تعبيه کند که بتواند اين فرماندهی را اعمال کند؛ بهطور مثال بايد بتواند
از سرمایهداران چينی بخواهد که فالن کاال را که با هزینه يک دالر در آمريکا توليد
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میشود ،در چين با يک سنت يا حتا منهای يک سنت توليد کنند!
در واقع ،ساختارهای مالی که در دوره «نئوليبراليسم» برای تشديد کارایی سرمايه
مالی ساخته شدند همين کار را میکنند .اين ساختارهای مالی حلقههایی هستند
که مدارهای توليد را ملتهب میکنند و به ارزش اضافه حقیقت ًا استخراج شده ،فشار
میآورند که چند برابر شود .ساختارهای مالی به حوضی از ارزش اضافه به مثابه
اقيانوسی از ارزش اضافه نگاه میکنند! هر دالر ارزش اضافه استخراج شده مجبور
است که به صورت چند برابر خود عمل کند .در واقع کار اين ساختارهای مالی مکيدن
ارزش از درون ارزش است .مث ًال وقتی صحبت از آن میشود که ارزش «مشتقات»
(يکی از محصوالت مالی در بازارهای مالي) جهان  50تريليون است؛ به معنی آن
است که مردم جهان به حساب ارزشی که پيشاپيش توليد کردهاند ،اين مقدار توليد را
بدهکارند .يعنی حلقههایی از «مشتقات» مثل انگل به ارزش توليد شده آویزاناند و با
حساب (يا گمان) اينکه در آينده از درون ارزش پيشاپيش توليد شده ،ارزش بيشتری
توليد خواهد شد يا نه از آن تغذيه میکنند .برای تجسم بهتر گرايش اين ابزارهای مالی
مثالی میزنیم :اين ابزارها ،يک ليتر شير توليد شده را به اندازه  100ليتر شير میبینند!
معنايش اين است که فرض میکنند مردم دنيا در حال توليد اين  100ليتر مجازیاند.
در حالی که اين مقدار شير نه در حال توليد است و نه قرار است توليد شود .اما اين
حلقهها بايد طوری عمل کنند که گویی چنين است .در نتيجه ،اين مقدار ارزش توليد
شده (يک ليتر شير) بايد به خودش اینطور نگاه کند که گویی  100ليتر است .به اين
معنا ،ساختارهای مالی مدارهای توليد را ملتهب میکنند .نتیجه عملی اين ديناميک را
میتوان در فاجعه اضافه کردن مالمين به شيرخشک در صنايع لبنيات چين ديد (.)13
 -1مالمين در شير :در اواسط سال  2008اخبار مربوط به مخلوط کردن مالمين با شير بچه توسط کمپانیهای
لبنيات در چين ،به سر تيتر روزنامههای غرب تبديل شد .دولت سرمایهداری چين که جمعيت خود را در بازار
جهانی به عنوان نيروی کار ارزان به حراج میگذارد ،سعی کرد اين جنايت را به گردن بنگاههای محلی که شير
را از دهقانان جمعآوری کرده و به کارخانهها تحويل میدهند بيندازد .اما محرک واقعی و اصلی اين جنايات و
جنايات مشابه که هرگز کشف نمیشوند ،قوای محرک ه نظام سرمایهداری است که با فشار و اجبار بايد حداکثر
سود را از عمليات اقتصادی خود در اقصی نقاط جهان استخراج کند .قيمت شير و ديگر مواد غذایی اوليه در
چين و اروپا و نقاط ديگر جهان توسط دولتها کنترل میشود .هزینههای توليد شير در چين زير فشار باال رفتن
قيمت نهادههای کشاورزی در بازار جهاني ،مرتباً در حال افزايش بود اما دولت بشدت مانع از افزايش قيمت شير
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نابودی سهل و آسان صدها ميليون دهقان آسیایی و آفريقایی زير بار وامهای گوناگون
و بيکاری ،خشکيدن پساندازهای دهها ميليون کارگر و کارمند در آمريکا ،سرعت
هولناک نابودی محیطزیست کره زمين؛ همه تحت فشارهای سرمایهداری برای مکيدن
سود بيشتر رخ میدهد.
بحران کنونی سرمایهداری ،از کارکرد ذاتی آن برخاسته است .تبیینهایی که معتقدند
اين بحران مربوط به بحران ساختارهای مالی آمريکا يا اشتباه تصميم گيران اقتصادی
آمريکا در رابطه با وامهای مسکن «ساب پرايم»؛ يا نتیجه سیاستهای نئوليبرالی اتخاذ
شده از سوی بريتانيا و آمريکا در دوران تاچر و ريگان است ،در واقع نمی خواهند
يا نمیتوانند اصول اساسی سرمایهداری که در حقيقت منبع اين بحران و فجايع
انسانی ناشی از آن است ،زير سؤال ببرند .آنان به قوانين عمومی کارکرد سرمایهداری
نمینگرند و اميدوارند راهحلهایی در چارچوب سرمایهداری پيدا شده و تضادهای
تبار آن را تعديل يا حل کند .آنان مایلاند مبارزه
سرمایهداری و اثرات مخرب و جنای 
با سرمایهداری را به مبارزه با «نئوليبراليسم» و «مبارزه با حرص و آز وال استريت»
تقليل دهند و راهحلهایی مانند «بازگشت به دولت رفاه» و «سرمایهداری دولتي»
را موعظه میکنند .اما اين ناممکن است .اين بحران ،بار ديگر بهطور تکان دهنده و
بيدار کنندهای به بشريت اعالم کرد که تکليف نه اصالح سرمایهداری بلکه خالص
شدن از شر اين نظام است که در فراز و فرودش اکثريت مردم جهان را قربانی میکند.
نظام سرمایهداری با اجتماعی کردن بیسابقه توليد و ايجاد وفور ،زمینههای گذر بشر
به يک نظام اجتماعی برتر يعنی نظام اجتماعی کمونيستی را فراهم کرده است .همين
بود .هدف اصلی دولت پائين نگاه داشتن هزينه کارگران است .زيرا کارگر ارزان بزرگترین «امتياز» چين در
بازار جهانی سرمایهداری است .برای ماندن در بازار جهاني ،تولیدکنندگان شير آن را با آب رقيق کرده و برای
پنهان کردن مسئله به شير رقيق شده مالمين اضافه میکردند .مالمين ماده سمی و سرطانزاست که بدن
انسان بالغ هم تاب تحمل آن را ندارد و در کودکان موجب از کار افتادن کلیهها میشود .بسياری از کمپانیهای
لبنيات بینالمللی سهمی در صنايع لبنيات چين دارند اما با افشا شدن اين جنايت همه به «کی بود کی بود»
روی آوردند .کمپانی سانلو که در اين ماجرا بدنام شد يک کمپانی چينی و زالندنویی است .موفقيت سانلو زبانزد
بوده و محصوالت آن به «محصوالت پابرهنهها» معروف بود .شيرخشک بچه اين شرکت يکی از ارزانترین شير
خشکها بود .حال راز موفقيت و سودآوری اين کمپانی در بازار لبنيات جهان آشکار شده است .کودکان کارگران
چينی و غير چينی در محراب سود آن قربانی میشدند تا اين کمپانی در ميدان «بازي» بماند.
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ضرورت و امکان ،انجام انقالب کمونيستی در سراسر جهان و رهایی بشريت را تبديل
به تکليف اصلی پرولتاريا کرده است.
توضيحات

ژرارد دومينيل ،اقتصاددان و پژوهشگر «مرکز ملی پژوهشهای علمي» در
فرانسه است .وی همراه با دومينيک لوی مقالهای در شماره اوت  2008نشريه لوموند
ديپلماتيک با عنوان «مسير غیرقابل دوام مالي» نگاشته است.
 -1مقررات زدایی :سیاستهای مقررات زدایی که از دهه  1980به بعد از سوی
دولتها برای تسهيل خصوصیسازیها و ورود و خروج سرمایهها به کشورها و
عرصههای مختلف اتخاذ شد .برداشتن تعرفههای گمرکي ،محدودیتهای مالياتي،
خصوصی کردن عمليات بزرگ دولتي ،خريد و فروش زمين؛ لغو يا «منعطف» کردن
محدودیتهای استخدام و اخراج کارگران و کارکنان و غيره در اين زمرهاند .در واقع
سياستی بود برای وسیعتر و عمیقتر کردن نفوذ انحصارات بر اقتصاد .اما اگر به تاريخ
سیاستهای مقررات گذاری نگاه کنيم میبینیم که آن هم برای همين هدف يعنی کمک
به شکلگیری انحصارات و گسترش نفوذ آنها بوده است!
واژهنامه

گرايش نزولی نرخ سود :پويش سرمايه مرتب ًا آن را به سوی افزايش نسبت «کار
مرده» (ماشینآالت) به کار زنده (کارگر) در مدار توليد میراند .با هر چه باال رفتن
نسبت ماشینآالت و فنآوری نرخ سود انباشت سرمايه گرايش به افت پيدا میکند.
سرمایهداران مختلف بازهم دست به راهکارهای فن آورانه میزنند تا نرخ سود خود را
تثبيت کرده يا افزايش دهند اما همان اهرمهایی که برای مقابله با گرايش نزولی نرخ
سود استفاده میکنند در نهايت عاملی برای گرايش نزولی نرخ سود میشود .سرمايه
هر بار بايد با حجم بيشتری به کار افتد تا بتواند با اين گرايش مقابله کند .اما اگر اين
حجم بهاندازه کافی بزرگ نباشد قادر به بکار بست سرمايه با نرخ سود باال نخواهد بود.
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عمليات سرمايه مالی يکی از اهرمهای تعیین کننده سرمایهداری در عصر امپرياليسم
برای مقابله با گرايش نزولی نرخ سود است.
ارزش اضافه و انباشت سرمايه :هدف و انگیزه توليد سرمایهداری توليد ارزش
اضافه است و نه «ارزش مصرف» .ارزش مصرف ،به هر فرآوردهای که برای تأمین
نيازهای زندگی مفيد باشد گفته میشود .در نظام سرمایهداری ،اکثر فرآوردههای
توليدي ،کاال هستند .يعنی متعلق به کسانی بوده و در بازار مبادله میشوند.
هر کاالیی دارای ارزشی است که با مقدار زمان کار صرف شده برای توليد آن
محاسبه میشود؛ البته نه هر مقدار زمان کاری بلکه آن مقدار زمان کاری که با سطح
فنآوریهای آن جامعه خوانایی داشته باشد .در اقتصاد سياسی مارکسيستی به اين
زمان کار نسبي« ،زمان کار اجتماع ًا الزم» میگوییم .زمانی که کارگران با صرف انرژی
بدنی و ذهنی خود کاالها (فرآوردههای مفيدی که بازار سرمایهداری به آن به صورت
کاال مینگرد) را توليد میکنند ،در واقع «ارزش» توليد میکنند .مث ًال ارزشی به
اندازه  10ساعت کار .سرمایهدار تمام اين ارزش را تصاحب نمیکند .به کارگر مزد
میپردازد .مزد کارگر بايد (طبق قاعده) مساوی با هزینههای بازتوليد حيات خود
و فرزندانش باشد تا بتوان به کار ادامه دهد .فرض کنيم هزینههای بازتوليد حيات
خود و خانوادهاش روزانه برابر با  5ساعت کار اجتماعا الزم است .يعنی مواد غذائي،
سرپناه ،تحصيل ،بهداشت و غیره کارگر و خانواده برابر با  5ساعت است .اما کارگر
بهاندازه  10ساعت ارزش توليد کرده است .اما اگر همان  5ساعت ارزشی را که
مساوی با هزینههای خود و خانوادهاش است به دستش برسد ،شانس آورده است.
آن  5ساعت دوم ،ارزش اضافه است که سرمایهدار تصاحب میکند .میبینیم که راز
پنهان در پشت استخراج ارزش اضافه توسط سرمایهدار ،کار اضافه (کار بالعوضي)
است که به تملک سرمایهدار در میآید .همانطور که مارکس گفت ،کارگر در بازار
کار ،در حقيقت کار خود را عرضه نمیکند بلکه استفاده موقت از خويش را به مثابه
يک نيروی کار کننده عرضه میکند :نيروی کارش را .آن مقدار ارزش توليد شده
توسط کارگران که باالتر و بيشتر از هزينه مايحتاج زندگیشان است ،ارزش اضافه
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است .انباشت سرمایهداری ،انباشت ارزش اضافه و تبديل دوباره ارزش اضافه به
سرمايه (ابزار کار و استخدام نيروی کار بيشتر) برای اينکه ارزش اضافه گستردهتری
توليد شود ،است .هدف سرمایهدار توليد فرآوردههای مفيد به حال انسان نيست.
بلکه توليد ارزش اضافه بيشتر است .هدف سرمایهدار ،ايجاد اشتغال نيست .در
سرمایهداری نيروی کار کارگر تنها در صورتی بهطور اجتماعی مفيد و قابل بکار
گيری است که توانایی توليد ارزش اضافه مطابق با الزامات سودآوری را داشته باشد.
نيروی کار بر طبق قانون ارزش تخصيص يافته و به آن دستمزد تعلق میگیرد .هدف
سرمایهدار رشد تکنولوژی نيست .کارآیی و پيشرفت فنی بر حسب خدمتی که به
سودآوری میکند سنجيده میشود .مفيد بودن يک واحد توليدی نه بر حسب توليد
فرآوردههای مفيد ،ايجاد اشتغال و رشد فنآوری بلکه بر حسب نرخ سود متوسط در
جامعه و جهان سنجيده میشود .سرمایهداری يعنی نظام قانون ارزش .توليد ارزش
اضافه به انتخاب يا اراده شخص بستگی ندارد بلکه يک ضرورت ذاتی سرمايه است.
در نظام سرمایهداری ،توليد ارزش و سود ،نقطه آغاز و پايان توليد اجتماعی است.
اين منطق به رقابتهای نابود کننده ميان سرمایههای مختلف و به بحرانهای مهلک
پا میدهد.
بحران انباشت :به معنای آن است که سرمايه قادر به انباشت با نرخ سود باال
نيست.
سرمايه« :سرمايه ،ارزشی است که ارزش اضافه توليد میکند .سرمايه ،هم يک
رابطه اجتماعی است و هم روندی که جوهرش عبارت است از سلطه منافعی مغاير
و متخاصم بر نيروی کار؛ رابطه اجتماعی و روندی است که ديناميسم درونیاش
بازتوليد و گسترش پيوسته خويش است( .آمريکا در سراشيب -ريموند لوتا-
فصل )2
سرمايه مالي :سرمايه مالی يکی از وجوه جديد سرمایهداری است که در عصر
امپرياليسم به ظهور رسيد .سرمايه مالي ،از حیطههای مستقيم توليد ارزش اضافه
جداست اما به مثابه رأس سرمايه ،استخراج ارزش اضافه را در همه حیطههای مهم و
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در سطح بینالمللی کنترل کرده و دارای اهرمهای تمرکز بخشی به اين ارزشهای
توليد شده است .مشغله اصلی سرمايه مالی تمرکز بخشيدن به ارزش اضافههایی
که در حیطههای گوناگون توليد میشود؛ ادغام و تبديل آن به سرمایههایی با حجم
باال و سيال که میتواند بهطور مؤثر و با کارایی باال به عرصههایی که «استراتژيک»
محسوب میشوند ،برای باال بردن سودآوری کل سرمايه و از ميدان به در کردن
رقبای مالی ديگر تزريق کند.

فصل پنجم    219        /

ضمیمه دوم
بحران مالی  2008چه بود؟

متن زیر با استفاده از مقاله «بحران در قمارخانههای سرمایهداری» ،نشریه حقیقت
شماره  42و امپریالیسم چيست و چگونه امکان تحقق کمونيسم را به وجود میآورد!
به نگارش در آمده است .سنگها را وابکنيـم! نگاهي به نظرات مدافعان سرمایهداری
 از جمله موسي غني نژاددر اکتبر سال  2008دو بانک سرمایهگذاری آمریکا که در زمره  4بانک سرمایهگذاری
بزرگ جهان بودند ،از میان رفتند .بانک سرمایهگذاری لیمن برادرز با  600میلیارد دالر
بدهی در تراز حسابها اعالم ورشکستگی کرد و بانک سرمایهگذاری مریل لینچ زیر
فشار دولت منحل شده و در «بانک آمریکا» ادغام شد .بحران ورشکستگی حتا دامن
«تسخیر ناپذیرها» را گرفت :گروه مالی عظیم «ا .آی .جی» (آمریکن اینترناشنال
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 .بانکهای مرکزی چین
تا آلمان را به خطر میانداخت .ا .آی .جی یک شرکت عظیم بیمه و اعتباری است که
برای سرمایهگذاریهای بزرگ در سراسر جهان وامهای اعتباری و بیمه صادر میکند.
این شرکت ،تا چند روز قبل از رسیدن به آستانه سقوط ،بیش از هزار میلیارد دالر دارایی
داشت .این گروه مالی ،از راه بیمه کردن اوراق سرمایهگذاری در مسکن ،که در نظام
مالی بانکهای دیگر در گردش بود ،سودهای افسانهای به دست آورده بود .اما به درون
گردابی که این سرمایهگذاریهای مسکن ایجاد کرده بودند فرورفت .از آنجا که نجات
است،
یک به یک بانکها برای دولت آمریکا ممکن نیست و تمام نظام مالی «مسموم» َ
وزیر خزانهداری آمریکا و رئیس بانک مرکزی آمریکا ،طرحی از آستین بیرون آوردند.
طبق این طرح دولت آمریکا باید  700میلیارد دالر به درون نظام مالی آمریکا تزریق
کند .یعنی  700میلیارد دالر خرج خرید «داراییهای بد» (سهامهای از ارزش افتاده
شرکتهای مالی) کند .این بزرگترین یارانه دولتی در تاریخ بود .اگر دهقان هندی
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نتواند دیون بانکی خود را باز پرداخت کند خودکشی میکند و بعد از اینکه خودکشی
کرد ،بانکها زن و بچهاش را وادار به بردگی در پالنتاژها و سنگبریها میکنند تا
دیون دهقان را بپردازند .اگر کارگر یا کارمند یا بیکار آمریکایی نتواند اقساط خانهاش
را بپردازد ،جایش در کنار خیابان در کنار بقیه بیخانمانهاست .اگر دولت هند برای
نجات دهقانان هندی ،به آنها کود و بذر با قیمتهای سوبسیدی بدهد یا دولت آمریکا
برای ممانعت از بیخانمان شدن آمریکاییهایی که قادر به پرداخت اقساط خانههایشان
نیستند دخالت کند ،میگویند این «سوسیالیسم» است و باعث تحریف عملکرد
«بازار» میشود .اما  700میلیارد دالر چیست؟ بزرگترین یارانه دولتی در تاریخ است.
اما برای اینکه ماهیت آن را بپوشانند اسم دیگری به آن دادهاند .رئیس بانک مرکزی
آمریکا اسم آن را گذاشته است« :خرید سهامها به قیمت زمان بلوغ»! همه میپرسند،
دیگر این واژه جدید چیست؟ توماس الیر ،اقتصاددان و مدیر سابق شرکت وام مسکن
«فنی می» جواب میدهد « :البته همه میدانند« ،خرید به قیمت زمان بلوغ» یعنی
خرید آن به قیمت باالی بازار( » .نقل شده در هرالد تریبون  25سپتامبر -جیمز
سافت -مقاله :بعید است که طرح بزرگ ضد ورشکستگی موفق شود)
چرا بانکهای سرمایهگذاری ورشکست شدند؟

این بانکهای سرمایهگذاری ،با بانکهایی که مردم سپردهها و پساندازهای خود را
در آن میگذارند ،تفاوتهای بزرگ دارند .اینها در واقع گروههای مالی عظیم هستند
که با مکانیسم وام دادن و وام گرفتن مستمر و سریع ،تمرکز بزرگی از داراییها را به
صورت اعتبارات مالی و ذخایر مالی در یکجا جمع کرده و در عرصههای مختلف
اقتصادی ،در اقصی نقاط جهان ،به حرکت در میآورند و از آنها سود میمکند و خارج
میشوند .میان این نهادهای مالی ،روزانه میلیاردها دالر وام و اعتبار رد و بدل میشود.
هر چند این نهادهای مالی و فعالیتهای مالی آنها ،فاصله زیادی با عرصه تولیدی
دارند ،اما سرنوشت تولید وابسته به عملکرد انگلی مالی آنان است .این نهادهای مالی
اقتصاد جهان را کنترل میکنند .اما عملکرد و تصمیمگیری آنها ،وابسته به رقابت میان

فصل پنجم    221        /

بلوکهای مالی عظیم در جهان بر سر کسب حداکثر سود است .اینها فقط یک منطق را
دنبال میکنند :کسب حداکثر سود در کمترین زمان .هر چه بیشتر خطر کنند ،سودهای
باالتر به دست میآوردند .خطر کردن یعنی افزایش خطر ورشکستگی.
در مورد دالیل این بحران ،آنچه مرتب ًا به گوش میخورد آن است که این بحران
بزرگ در نظام مالی سرمایهداری جهانی را «بحران بازار وامهای 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 ریشههایش به طور عام در خود سرمایهداری
امپریالیستی (یعنی سرمایهداری 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 میدانهای خاص بروز پیدا میکند.
بحران  2008در بازارهای مالی نظام سرمایهداری جهانی ،ضربه بزرگی به توهم
«بازار آزاد» وارد کرد .عدهای از «اقتصاددانان» (در واقع اقتصاد-نادانان) «بازار آزاد»
را عین رهایی بشریت تلقی میکردند .و بیشرمی را تا بدان جا رسانده بودند که حتا
یارانههای دولتی بابت نان را «کمونیسم» و «اقتصاد سوسیالیستی» میخواندند؟
اینها که هنگام مدیحهسرایی برای «بازار آزاد» کف به دهان میآوردند ،با غلظت و
حرص ارتجاعی علیه مارکسیسم سخنوری میکردند و با دروغپردازیهای بیمارگونه
از «شکست سوسیالیسم» سخن میگفتند تا چشم مردم را بر جنایت آفرینی روزانه
سیستم سرمایهداری ببندند ،با بحران  2008همراه با وال استریت محبوبشان ،دچار
تشنجهای عصبی شدند .البته نه به خاطر سقوط بهای دستخوشهایی که بابت مداحی
و مشاطه چهره خونآشام سرمایهداری میگرفتند .بلکه به خاطر آنکه چسب مشروعیت
سیستم محبوبشان در حال آب شدن بود .آنهم نه فقط در «جهان سوم» فقیر و فالکت
زده بلکه در قلب امپراتوری سرمایهداری .مردمی که با افسانه «بازار آزاد» تخدیر شده
بودند ،چشمهایشان را باز کردند .این «بازار» قرار بود حق را به حقدار برساند .این
«بازار» قرار بود ،از غوره مویز بسازد اگر ندارها دندان صبر بر جگر میفشردند .این
«بازار» قرار بود ،در ازای انباشت ثروت باالییها ،نان و آب و خانهای هم برای پایینیها
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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 بیخانمانی در سراسر جهان شده بود .این
بازار کاری کرده است که در قرن  21هر روز  30هزار نفر فقط به دلیل عدم دسترسی به
آب آشامیدنی و توالت میمیرند .این بازار ،یک ششم مردم جهان را محکوم به زندگی
در حلبیآبادهای بیآب و برق و توالت کرده است .و این بازار ،حتا خودش را به خاطر
خودش نتوانست «تصحیح» کند.
بعد از این بحران ،نوبت به میدان داری مکتب کاپیتالیستی دیگر رسید :اعمال
برخی مکانیزم های کنترل دولتی بر «بازار» ،بر «کورپوراسیون ها» ،بر «نهادهای
مالی»! اینان هم دست کمی از مشاطه گران «بازار آزاد» و «نئولیبرالیسم» ندارند و صرف ًا
عکس برگردان همانها هستند و حاضر نیستند قبول کنند که بزرگترین مانع مقابل
سرمایه خو ِد سرمایه است.
دو راه بیشتر در مقابل بشریت نیست .سرنگون کردن سرمایه یا تن دادن به کارکرد
هر چه سریعتر و بیرحمتر چرخگوشت سرمایهداری .سرمایهداری سیستم اقتصادی-
اجتماعی است که هر آنچه را انسان برای بقا ،زندگی ،سالمت ،بهداشت ،خالقیت،
شادی ،دانشاندوزی ...،نیاز دارد ،تبدیل به کاال و بدتر از آن تبدیل به کاالی شرطبندی
میکند .این سیستمی است که تولیدات چند میلیارد انسان را در ید اختیار چند صد
غول مالی قرار میدهد و مایه شرطبندی چند صد دالل سهام میکند .این یک سیستم
اقتصادی و سیاسی عقب مانده و متعلق به گذشته است .واقع ًا دیری است که از زمان
سرنگون کردن این سیستم عقب مانده و خوفناک گذشته است.
نتیجهگیری:

بحران مالی بیسابقه اخیر دو حقیقت را بهطور برجسته و غیرقابل انکار نشان داد.
 -1سرایت سریع ورشکستگی مالی چند بانک سرمایهگذاری بزرگ در آمریکا به همه
قارهها نشان داد که ،امپریالیسم یا سرمایهداری انحصاری ،یک سیستم در همتنیده و
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فراگیر جهانی است که همه اقتصادهای جهان را به یکدیگر بافته است .بدون درک
اقتصاد سیاسی مرحله سرمایهداری امپریالیستی نمیتوان بحران مالی سال 2008
و معانی آن را درک کرد .امپریالیسم آن مرحله از سرمایهداری است که از یکسو،
تولید در مقیاس جهانی اجتماعی شده است و از سوی دیگر ،توسط تعداد قلیلی از
سرمایههای انحصاری مالی _ صنعتی کنترل میشود .اگر بخواهیم این حقیقت را به
زبان اقتصاد سیاسی مارکسیستی بیان کنیم اینطور میشود :تولید ،اجتماعیتر از هر
زمان و کنترل آن خصوصیتر از هر زمان شده است .سیستم سرمایهداری ،انسانهای
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 چایکار هندی،
دهقان برزیلی ،سنگتراش افغانستانی ،نساج بنگالدشی ،هنرمند آمریکایی ،کارگر
نفت ایرانی وغیره هستیم .این است معنای اجتماعی شدن تولید در مقیاس جهانی.
ما ،به کار یکدیگر زندهایم .باوجود الیههای مختلف ،سیستم سرمایهداری یک سیستم
واحد جهانی است .باوجود گوناگونیهای بسیار ،طبقه پرولتاریای جهان یک طبقه
است؛ دهقانانمان دیگر تولیدکنندگان منفرد بیارتباط با هم نیستند .ما بیش از آنکه
«خلقهای گوناگون» باشیم ،یک مردم هستیم .زندگی اجتماعی نوع انسان به اوج
خود رسیده و کران تا کران جهان را در نوردیده است .اما ...این تولید اجتماعی عظیم
توسط عده قلیلی از گروههای سرمایهداری که به آنها انحصارات مالی -صنعتی گفته
میشود ،کنترل میشود .امپریالیسم یعنی این مرحله از سرمایهداری.
لنین ،این مرحله از سرمایهداری را در اثر بسیار مهم خود به نام «امپریالیسم ،به مثابه
باالترین مرحله سرمایهداری» تحلیل کرد و گفت« :سرمایهداری در مرحله امپریالیستی
خود به جامعترین وضع به تولید جنبه اجتماعی میدهد و سرمایهداران را علیرغم اراده
و شعورشان به نوعی سیستم اجتماعی نوین میکشد ....اینکه سرمایه انحصاری تا چه
اندازه بر حدت تمام تضادهای سرمایهداری افزوده است مطلبی است بر همه روشن...
این حدت تضادها پرقدرتترین نیروی محرک این دوران انتقال تاریخی است» ...
 -2این بحران ،یک بار دیگر روشن کرد که سیستم کمونیستی ،یک آفریده «ذهنی»
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که پایه مادی ندارد ،نیست .برعکس ،سیستم سرمایهداری در جریان حرکت خود،
پایههای مادی (عینیِ ) سیستم کمونیستی را به وجود آورده است .خود سیستم
سرمایهداری ،با اجتماعی کردن تولید در مقیاس جهانی ،مالکیت خصوصی را
ارتجاعیتر و عقبماندهتر از همیشه کرده است .کام ًال واضح است که استمرار این
سیستم اجتماعی ،به نابودی جامعه بشری منجر میشود .راهحلهایی که این سیستم
برای درمان بحرانهایش ارائه میدهد ،تناقضاتش را حادتر از پیش میکند .عملکردهای
مخرب این سیستم را مهار گسیختهتر و غیرقابل کنترل از پیش میکند .این یک سیستم
اجتماعی عقب مانده است که تداومش موجب رنج و نابودی انسانهاست .بحرانهایی
مانند بحران اخیر ،در واقع برخورد قهرآمیز میان دو جنبه سیستم سرمایهداری
است :تولید اجتماعی و مالکیت خصوصی .هر کس میتواند بفهمد که این تضاد،
«غیرمنطقی» و منسوخ است و نمیتواند معجزه بیافریند .اما بورژوازی با فضاسازی
ایدئولوژیک و سرکوب کمونیستها مانع از رسیدن این حقیقت ساده به اکثریت مردم
جهان میشود .مارکس ،در اثر خود کاپیتال ثابت کرد که شیوه تولید سرمایهداری که
مبتنی بر استثمار کار مزدی و رقابت میان سرمایههای مختلف است ،طی حرکت خود،
پایههای یک نظم اجتماعی عالیتر را به وجود میآورد که کمونیسم است .این تنها راه
حل است ،و راه حلی است که باید در مقیاس جهانی عملی شود .اما فرآیند عملی
شدن آن مستلزم انجام انقالبهای سوسیالیستی است .مارکس گفت:
«هیچ امتیاز ویژهای به خاطر کشف وجود طبقات جامعه مدرن یا مبارزه میان این
طبقات ،به من تعلق نمیگیرد ....آنچه من انجام دادم و تازگی داشت ،نشان دادن این
نکات بود -1 :ظهور طبقات ،مربوط است به مرحله تاریخی خاصی در تکامل تولید.
 -2مبارزه طبقاتی ضرورت ًا به دیکتاتوری پرولتاریا می انجامد -3 .این دیکتاتوری
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:
سوسياليسم تنها راه چيره شدن بر اين هـرج و مـرج مخرب است

متن زير ترجم ه گزیدهای از نوشت ه ريموند لوتا در نشری ه کارگر انقالبي (شماره 24
سپتامبر  )2000است.
آنارشي (هرج و مرج) در توليد اجتماعي در ذات سرمایهداری است .فقط
سوسياليسم میتواند بر اين آنارشي چيره شود  -البته ،منظورمان سوسياليسم واقعي
است و نه از آن نوع که در شوروي غالب بود يا امروز در چين حاکم است.
منظور از آنارشي اين است که توسعه اقتصادي طبق يک برنامه و نقشه از پيش معلوم
و اهداف اجتماعي از پيش تعيين شده ،انجام نمیگیرد .در سرمایهداری؛ جامعه ،قبل از
آغاز مدارهاي توليد اقتصادي ،نمیتواند نيازها را محاسبه کند و بهترين راه تحقق آنها
را ترسيم کند .جامعه؛ از قبل نمیداند براي کارکرد سالم و مناسب اقتصاد ،چه نوع
تکنولوژي و ماشینآالتي مورد نياز است .تحقق عاجل ترين نيازها مانند نان و مسکن
و بهداشت و آموزش ،جزء محاسبات توليد سرمایهداری نيست .توليد سود ،اول و
آخر توليد سرمایهداری است .توليد نيازهاي جامعه ،در حاشيه و به عنوان نتیجه جانبي
توليد سود ،انجام میگیرد.
اصو ًال سرمایهداری نمیتواند از قبل ،نيازهاي اجتماعي را محاسبه کند و با
برنامهریزی توليد را پيش برد .چون ،فرآيندهاي کار ،که فعالیتهاي توليدي را به ثمر
میرسانند ،تحت مالکيت خصوصیاند .فعاليت توليدي ،توسط سرمایههاي مختلف
و جدا از يکديگر انجام میگیرد .هر يک از آنها بهطور جداگانه تصمیمگیری میکنند.
هيچ حلقه ارتباطي ميان آنها نيست .بنابراين ،توليد به مثابه يک کل اجتماعي مديريت
نمیشود .سود تعيين میکند که چه چيزي توليد شود .به اين دليل است که برجهای
لوکس سر به آسمان میکشند اما شهرکها ،بیرونق و بیآب میمانند.
در نظام سرمایهداری فرآوردههاي مورد نياز  جامعه ،به صورت کاال توليد میشود.
کاال ،محصولي است که براي مصرف مستقيم توليدکننده ،توليد نمیشود .بلکه،
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براي مبادله ،براي فروش در بازار ،توليد میشود .در اينجا ،براي توليد کننده ،فايده و
مورد مصرف فرآورده مهم نيست .بلکه ،ارزش مبادله آن مهم است .ذکر جمله معروف
هنري فورد در اينجا مناسب است :کار فورد توليد اتومبيل نيست بلکه توليد پول است!
توليد سرمایهداری مشتمل بر سرمایههاي بسيار است .هر يک فرآيند توليد خود
را کنترل کرده و براي آن برنامهریزی میکنند .هر چند اين توليد ،اجتماعي است.
اما هيچ ارگان اجتماعي بر آن نظارت نداشته و اين مجموعه را هماهنگ نمیکند .هر
بنگاه يا شرکت سرمایهگذاری ،بازاريابي و پژوهشهای خود را برنامهریزی میکند.
و سعي میکند مستقیم ًا به مواد خام دست يابد .سرمایهداری مدرن نيازمند درجه
باالئي از سامان يابي در سطح شرکت و بنگاه است .اما هر واحد تصميم گيرنده
از واحدهاي تصمیمگیرنده ديگر جداست .آنها موقت ًا وارد قراردادهایی با هم
میشوند .اما در کل ،هيچ آتوريته اجتماعي يا هماهنگ کننده مرکزي ،اين فرآيند
اقتصادي را هماهنگ نمیکند .هيچ يک از اینها نمیدانند براي کي توليد میکنند
و چه مقدار از توليداتشان ضروري و مورد نياز است .اين را بعد از اينکه کاالهاي
خود را در بازار براي فروش عرضه کردند میفهمند .کارخانههاي اتومبیلسازی
ساخته میشوند ،کارخانههاي فوالد بر پا میشوند ،سرمایهدارها براي فتح بازارها
دست به رشد ف ّناوریهای جديد میزنند .اما آيا اتومبیلها فروش خواهند رفت؟ آيا
کارخانههاي فوالد با ظرفيت تمام به کار گرفته خواهند شد؟ آيا تکنولوژي توليد شده
به طور سودآور به مرحله عمل در خواهد آمد؟ همه اینها بعد از وقوع توليد و ارائه
فرآوردهها در بازار مبادله ،معلوم خواهد شد.
به طور خالصه ،در سطح جامعه ،توليد با هرج و مرج انجام میشود .البته،
واحدهاي سرمايه مانند بانکها ،چندملیتیها و غيره سعي میکنند برنامهریزی قسمي
انجام دهند .اما در نهايت هرج و مرج کلي تشديد میشود.
در سرمایهداری مدرن ،دولت سرمایهداری سعي میکند برخي جوانب توليد
اجتماعي را تنظيم کند تا منافع سرمایه ملي در کل حفظ شود (در مقابل سرمایههاي
ملي ديگر) .اما اين نيز بر اساس توليد کاالیی و در محيط رقابتجویی براي کسب
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سود بيشتر انجام میشود .و قادر نيست بر هرج و مرج فائق آيد.
در ذات توليد کاالیی سرمایهداری تضادي نهفته است که مرتب ًا بايد حل شود.
از يک سو ،تولیدکنندگان خصوصي فعالیتهاي تولیدیشان را مستقل از يکديگر
پيش میبرند .از سوي ديگر ،آنان به يکديگر وابستهاند .بخشي از يک تقسيم کار
اجتماعي بزرگترند .آنان براي تأمین مواد خام ،سوخت ،ماشين و ابزار ،و هر چيز
ديگر که براي فرآيند توليدشان ضروري است ،به يکديگر وابستهاند .و همهشان
انتظار دارند که فرآوردههايشان به فروش برسد .سؤال اينجاست که چه مکانيسمي
اين تضاد را حل میکند .يا به عبارت ديگر ،در جامعه سرمایهداری ،فعاليت
اقتصادي چگونه هماهنگ میشود؟ بخشهای مختلف توليد چگونه با هم جفت و
جور میشوند؟ فرآيندهاي کار را که بهطور خصوصي سازمان يافته و اداره میشوند،
چه چيزي به هم متصل و تنظيم میکند؟ بازار مبادله .براي اينکه توليد يا مصرف
انجام بگيرد ،فرآوردههاي مورد نياز بايد از يک سرمایهدار به ديگري منتقل شود يا به
مصرفکنندگان فروخته شود .اين کار با مبادله انجام میگیرد .مبادله قوانين خود را
دارد :کاالها به قيمتي که بازتاب زمان کار اجتماعا الزم براي توليد آنهاست ،خريد و
فروش میشود( .و خود نيروي کار نيز به مثابه کاال خريد و فروش میشود) .قانون
قابل مبادله بودن ،يکي از جوانب تنظیم کننده بازار است.
بازار ،يک کار ديگر نيز میکند :فرآيندهاي خصوصي کار را در يک شبک ه تقسيم
کار اجتماعي میبافد .قطب نماي انجام اين کار ،عالئم قیمتها و سودهاست:
سرمايه در جواب به حرکت قیمتها و سودها ،از بخشهای کم سود بيرون میآید و
به سوي بخشهایی که باالترين سود را میدهد حرکت میکند .سرمایهها ،در جواب
به ضرورت «گسترش بياب يا بمير» بايد سود خود را افزايش دهند و سهم بزرگتری
از بازار را نصيب خود کنند .براي همين ،کارایی خود را باال میبرند؛ هزینهها را پائين
میآورند .و سعي میکنند ارزانتر از رقبا فروخته و آنان را از ميدان بدر کنند .بازار،
سرمایهها را منضبط میکند :اگر سرمایهگذاری سود مطلوبي به بار نياورد ،يا کاالیی با
قيمت مناسب فروش نرود ،سرمايه مجبور است کارایی خود را باال برد يا اينکه خط
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توليد خود را عوض کند .به اين ترتيب بازار ،تنظيم میکند؛ تجديد سازمان سرمايه را
ديکته میکند .مثالً ،کارخانههایی که داراي کارایی پائين هستند بايد درشان را ببندند
يا توسط شرکتهای ديگر بلعيده شوند يا اينکه کارگران را بيرون کرده و تجديد ابزار
کرده و کارایی خود را باال برند   .حرکت قیمتها و سودها ،بولتن خبري و اطالعاتي
سرمایهدارهاست که بر پايه آن تصمیمگیری میکنند و میفهمند که آيا فرآيند کاري که
تحت کنترل آنهاست مورد نياز هست و آيا متناسب با استانداردهاي رقابت در بازار
هست يا خير .در سرمایهداری ،تقسيم کار اجتماعي به اين صورت انجام میگیرد ،و از
اين طريق عوض میشود.
اما اين مکانيسم تنظيم ،کورکورانه بوده و با هرج و مرج همراه است .در اين فرآيند
آزمون و خطاست که  افراط و تفریطها ،پس از وقوع ،امکان تصحيح مییابند .در زمان
رونق ،سرمایهگذاری رشد مییابد .فنآوریهای جديد ،فنآوریهای قديمي را در حالی
که هنوز عمر مفيدشان به سر نيامده ،دفن میکنند .در دورههای رکود ،سرمایهگذاری
کم انجام میشود و شمار عظيمي محکوم به بيکاري میشوند .و نيازهاي عاجل مردم
بیجواب میماند .فرآيند تنظيم بازار ،بسيار مخرب ،نابود کننده و اتالف کننده است
و رنجهای عظيمي براي اکثريت مردم دنيا در بر دارد .تنظيم بازار ،توسط جنگ رقابت
جويانه ميان سرمایههاي مختلف که مجبورند گسترش بيابند يا خطر شکست و نابودي
را به جان بخرند ،انجام میشود .يک نبرد رقابت جويانه است که هرچند وقت يکبار به
صورت يک بحران اقتصادي منفجر میشود .اين نظام توليدي پر هرج و مرج بر دنيا
مسلط است .فشار ذاتي «گسترش ياب يا بمير» منتهي به رقابت اقتصادي بینالمللی
میشود .کسب سود ،به عنوان انگيزه اصلي آن ،منجر به استثمار وحشیانه مردم جهان
سوم و ستمگري بیرحمانه عليه آنان میشود .سیاستهاي امپرياليستي کنترل و سلطه
و اقتصاد جهانگستر آن منبع جنگهای خانمانسوز میشود.
در سوسياليسم ،تصمیمگیریهای جدا و خصوصي ،بر توليد اجتماعي و زندگي
اجتماعي حکومت نمیکند .اين وضع بهکلی دگرگون میشود .نيروي کار بهطور
اجتماعي و طبق برنامهای که منطبق بر نيازهاي جامعه است تخصيص مییابد.
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محصوالت کار و ابزار توليد طبق آن نقشه ،توزيع میشود .نيروهاي توليدي طبق
خصلت و ماهيت اجتماعیشان اداره میشوند :توسط جامعه و نه بهطور خصوصي .در
سوسياليسم ،توسعه اجتماعي و اقتصادي ،حاصل کنترل جمعي و آگاهانه انسانهایی
است که آزادانه و داوطلبانه به تعاون توليدي با هم گردآمدهاند .بر اين اساس،
سوسياليسم آنارشي سرمایهداری را محو میکند.

