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  پديده امپرياليسم

 انگليس شايد نخستين متفکري باشد که 20اقتصاددان ليبرال اوايل قرن  (J.Hobson) جان هابسن
به دنبال او .  مطرح کرد1902در سال ") امپرياليسم("ر عنوان پديده امپرياليسم را در کتاب خود زي

پديده را  بود که رودلف هليفردينگ، روزا لوگزامبورگ، بوخارين و باالخره لنين جوانب مختلف اين
 اما شايد هيچکس اين پديده را با زباني ساده تر و قانع کننده تر از سيسيل رودز. شکافتند

(C.Rhodes) ـ آن هم چندين ) زيمبابوئه امروز(و بنيانگذار رودزيا " فاتح آفريقا"ف، امپرياليست معرو
  :ويسداو در خاطرات خود مين. سال پيش از همه ي متفکرين باال ـ توضيح نداده است

به صحبتهاي . ايست اند لندن بودم و در تجمع بيکاران شرکت کردم[ فقيرنشين]ديروز در محله "
بود گوش کردم و در سر راه خود به منزل درباره اين " نان، نان" خشم آگين آنان که صرفا فرياد

، عقيده راسخ من. . . منظره به فکر فرو رفتم و بيش از پيش به اهميت امپرياليسم پي بردم 
 ميليون ساکنين بريتانيا از يک 40يافتن راه حلي براي معضل اجتماعي است، يعني براي نجات 

ران استعماري بايد سرزمينهاي جديدي براي اسکان جمعيت ما سياستمدا. جنگ داخلي خونين
. اضافي پيدا کنيم و بازارهاي جديدي براي کاالهاي توليدشده در صنايع و معادن خود فراهم آوريم

اگر بخواهي از جنگ . گونه که هميشه گفته ام، امپراتوري مسئله عادي نان و پنير استهمان
 of Capitalism. MR Press "اليستي در پيش گيريداخلي جلوگيري کني بايد سياست امپري

2001-pp 159-60) (Michel Beaud: A History  
نخست، بي : چند نکته ي اساسي در اين نوشته ي مقام بلندپايه استعماري انگليس وجود دارد

پروايي و واقع بيني او ـ برخالف بسياري روشنفکران ليبرال و چپ نماي امروز ـ در کاربرد لغت 
دوم آنکه از منافع فردي شخص سيسيل رودز و قساوت جنايتکارانه . ستعمار و امپرياليسم استا

عليه مردم آفريقا که بگذريم ـ تجاوزي که موجب گرديد ميليونها افريقايي در معادن طال و  اش
الماس تسخير شده توسط او جان خود را از دست دهند و در عوض صدها ميليون پوند ثروت از 

 به انگليس و خانواده رودز انتقال داده شود ـ او مکانيسم امپرياليسم و دليل آن را به افريقا
مازاد توليد، نياز به بازارهاي جديد ـ بويژه بازارهاي : ي و بالغت کم نظيري شرح ميدهد يعنيسادگ

" ونينيجنگ داخلي خ"در غير آن صورت به قول او . انحصاري ـ دارد و اين بازارها بايد تسخير شوند
صادي و به سخن ديگر تضادهاي دروني جامعه انگليس در اثر رکود اقت. در انگليس روي خواهد داد

و براي اين کار . بيکاري به جايي خواهد رسيد که کل نظام را در معرض خطر جدي قرار ميدهد
يسم دولت سرمايه داري به عنوان مدافع بي چون و چراي نظام، وارد صحنه ميشود، چرا که مکان

 هاي دروني و اقتصادي سيستم قادر به حل اين تضادها نيست و عامل نظامي و دولت بايد براي
 در برلين و تقسيم آفريقا 1885کنفرانس سال . کمک به حل تضادهاي حوزه اقتصاد وارد عمل شود

  .ميان چند کشور اروپايي را در پرتو چنين شرايطي ميتوان توضيح داد
تئوري ) امپرياليسم(ت هم زمان با اين رويدادها و آغاز دوران نواستعمار تعجب آور نيست که درس

، کنت گوبينو، نيچه و صدها نظريه پرداز ديگر از اين دست در )فلسفه تاريخ(هاي نژادپرستانه هگل 
ئت هاي حاکمه اروپا رواج پيدا ميکند تا برده داري و ديگر بربرمنشي هاي جنايتکارانه دولتها و هي

انتقال "نژاد سفيد، " بيولوژيک"و " طبيعي" اروپايي عليه مردم آفريقا را به عنوان برتري کشورهاي
وظيفه آسماني "و " گسترش تمدن بخش مسيحيت"، "تمدن اروپا به اقوام وحشي غيراروپايي

  .توجيه کنند (White Burden) "نژادسفيد
که موجب گشودن بازارهاي وسيع و منابع عظيم ثروت براي چند کشور اروپايي " راه حل"اين 

گرديد، گرچه دارويي قدرتمند بود اما نميتوانست به مدتي طوالني دوام آورد چرا که اکنون 
وارد صحنه بازارهاي جهاني شده و به دنبال ) بويژه آلمان، امريکا و ژاپن(قدرتهاي صنعتي ديگري 

و در اين زمان است که . يعني بازارهاي جديد و مناطق نفوذ جديد ميگشتند" اني در آفتابمک"
رقابت ميان قدرتها بر سر مناطق نفوذ به جنگ اول جهاني منجر ميگردد ـ در درجه اول بر سر 
تقسيم سرزمينهاي عثماني بويژه خاورميانه که نفت در آن کشف شده بود و با تغيير سوخت 

براي هيئت حاکمه و دولت انگليس ) 1911در سال (يي انگليس از زغال سنگ به نفت ناوگان دريا
  .جنبه حياتي پيدا کرده بود



اروپايي نه بر پايه " متمدن"جنگ اول اما، عالوه بر آنکه ثابت ميکرد که رابطه ي ميان کشورهاي 
يگر کشورهاست ـ يعني در برابري و برادري بلکه برپايه موازنه قدرت و برتري يک يا چند کشور بر د

ي دروني تضادها" درمان"اساس رابطه سلطه و تابعيت است ـ بلکه نکته پراهميت ديگري را براي 
  .نظام در هر کشور به هيئت حاکمه آنها عرضه کرد، و آن هم جنگ بود

جنگ اول جهاني به هيئتهاي حاکمه کشورهاي اصلي سرمايه داري ثابت کرد که درگير شدن در 
اگر به . يکي سياسي و ديگري اقتصادي: نگ خارجي دو پيامد بسيار پراهميت برايشان دارديک ج

ميگردد، جنگ " جنگ داخلي خونيني"قول سيسيل رودز، رکود و بحران اقتصادي در داخل موجب 
خارجي و اعالم وضع فوق العاده در داخل، به همراه يک دستگاه تبليغاتي مجهز و  عليه دشمن
، به اهتزاز درآوردن پرچم ملي و در نتيجه "ميهن پرستي"ند باعث دامن زدن به حس گسترده ميتوا

گرديده و توجه مردم را از معضالت دروني به " دشمن خارجي"وحدت بخشيدن به کل ملت عليه 
. د و پرده استتاري بر تضاد ميان هيئت حاکمه و توده هاي کارگر و زحمتکش کشدبيرون انتقال ده

و " جنگ خونين داخلي"از نظر سياسي ابزاري قدرتمند براي جلوگيري از بدين سان جنگ 
در چنين . سرپوش گذاشتن بر تضادهاي دروني و تضادهاي عمق گيرنده اجتماعي است

و درست اين . ميتواند در گلو خفه شود" انت به ميهنخي"شرايطي، هر صداي مخالفي به عنوان 
مام کشورهاي اصلي سرمايه داري اتفاق افتاد يعني نه پديده اي بود که در جنگ اول جهاني در ت

اين کشورها جاي " سوسيال دمکرات"و " سوسياليست"تنها کارگران اين کشورها بلکه احزاب 
زند، به گرد هيئت حاکمه کشورهاي مربوطه آنکه عليه استثمارکنندگان کشور خودشان بپاخي

اقليت ترقي خواه و . تار يکديگر پرداختندحلقه زده و بدين سان کارگران کشورهاي مختلف به کش
  .آگاهي که عليه اين جنايات قد علم کرد، به راحتي منزوي گرديده و سرکوب شد

از نظر اقتصادي نيز جنگ موهبتي براي هيئت حاکمه است زيرا بي آنکه بخواهد تغييري اساسي 
ارگران به وجود آورد ميتواند در سلسله مراتب قدرت، توزيع درآمدها، و ثروتها و شرايط استثمار ک

ح نوعي درمان موقت براي رکود و بحران اقتصادي پيدا کند، چرا که ميليتاريزه شدن اقتصاد سط
و با رونق بخشيدن به صنايع نظامي، به طور ) تقاضا براي کاالهاي نابودگر(را باال ميبرد " تقاضا"

اداشته و بدين ترتيب از طريق جذب ثانوي برخي ديگر از رشته هاي توليد را نيز به فعاليت و
ز هم به بخشي از بيکاران در خدمت ارتش و تزريق بودجه دولتي به صنايع نظامي از اين رهگذر با

براي اقتصاد به وجود ميآورند که از فرو ريختن " کف مستحکمي"اقتصاد کمک کرده، و به اصطالح 
  .کامل آن جلوگيري کنند

مايه داري در دوران صعود خود نه تنها با اختراعات و اکتشافات مالحظه ميکنيم که اگر نظام سر
بزرگ و پيشبرد علم بر قواي طبيعت پيروز گرديد، آنها را به نفع بشريت مهار کرد و در نتيجه 
 بشريت را از تسليم به نيروهاي ماوراء طبيعي در اثر جهل و ترس نجات داد و به همين دليل

از از جهت خودآگاهي انسان، ارتقاء سطح زندگي مادي و نقشي بسيار پراهميت و دوران س
معنوي او، به هم پيوستن جوامع منزوي از هم و مبارزه عليه جهل و مرض بازي کرد، بلکه با 

رهايي انسان از وابستگي به نيروهاي ماوراءالطبيعه و تعبد، به عصر خردگرايي و پيروي از تعقل 
برخاسته از روابط مالکيت و شيوه توليد منتج از آن، اما به دليل تضادهاي سرشتي ، سوق داد

راههاي "الجرم از اواخر قرن نوزدهم به جايي ميرسد که به تدريج براي حفظ نظام متوسل به 
گردد که ماحصل آن به زير سلطه کشيده شدن بشريت زيرسيطره چند کشور سرمايه " درماني

ين اکثريت براي حفظ سلطه خود، کشاندن به روشهاي بربرمنشانه عليه ا داري پيشرفته، توسل
بخش وسيعي از جهان به ورطه دو جنگ بزرگ خانمانسوز و چندين جنگ نابودگر و جنايتکارانه ديگر 

چون جنگ کره، جنگ ويتنام، جنگ خليج فارس و بالکان، ميليتاريزه کردن وحشتناک اقتصاد 
ابودي تدريجي اما بي امان طبيعت و و باالخره ن) يون دالر در سالبا بلعيدن يک تريل(کشورها 

غرض از بيان اين مقدمات گشودن وجوه مختلف مسير . سوق دادن بشريت به سوي بربريت شود
جامعه ) به سرکردگي بالمنازع آمريکا(خطرناک کنوني است که نظام جهاني سرمايه ) يا بيراهه(

  .ي انساني را در آن جهت سوق ميدهد
*** 

. در نظام سرمايه داري رابطه سرمايه با کار رابطه ي سلطه و تابعيت استپيش از اين گفتيم چرا 
حال بايد ديد اگر در هر کشور بخصوص سرمايه داري چنين رابطه اي وجود دارد، رابطه ي ميان 

اما پيش از ورود به آن بحث به چند نکته . ملل و دول سرمايه داري چه شکلي به خود ميگيرد
نخست آنکه يکي از ويژگيهاي سرشتي شيوه توليد سرمايه داري . ساسي بايد اشاره کردا



همين ويژگي از دو جهت اين نظام را دچار . نامحدود بودن توليد و انباشت سرمايه در آن است
منابع کره خاک و فضاي ) 1. تعارض و تضادي آشتي ناپذير و حل ناشدني با آينده بشريت ميکند

قدرت خريد و جذب کاالهاي توليدشده (بازارهاي جهان ) 2 نامحدود نيست؛ و) وسفربي(تنفسي آن 
ـ به دليل پايين بودن قدرت خريد توده هاي عظيم مردم که نتيجه ي . نامحدود نيست) توسط نظام

 .عملکرد قوانين سرشتي خود نظام در به فقر کشيدن دائم بخش عظيمي ازآن است
وليد شده توسط اين نظام سطح زندگي در دوران صعود سرمايه داري، دوراني که در آن نعم ت

بخش هاي هر چه وسيع تري از مردم جهان سرمايه داري آن روز را ارتقاء ميداد، نيازهاي جديد و 
 و اين از(مفيدي ايجاد ميکرد و به قول مارکس دايره نيازهاي مفيد بشر را هر چه وسيع تر ميکرد 

کمتر کسي ) ندازه اي به تحليل آن پرداختآن ويژگي هايي بود که مارکس با خوش بيني بيش از ا
مسئله ي . به محدوديتهاي دوگانه فوق و معضالت بغايت سهمگين ايجاد شده در اثر آن فکر ميکرد

 ايانمورد توجه متفکرين ـ چه نظريه پردازان طرفدار نظام چون برنارد مندويل، کل مکتب فائده گر
(Utilitarians)  و تا حدودي جناح چپ متفکرين چون مارکس و و طرفداران مصرف هر چه بيشتر

انگلس ـ جنبه هاي مثبت و تمدن بخش اين نوع توليد و وجوه آزادي بخش اختراعات و اکتشافات و 
 .پيشرفتهاي علمي تکنولوژيک بشريت بود

در اثر توليد " اشباع بازارها"از اوايل قرن بيستم و بويژه پس از جنگ اول جهاني است که مسئله 
روزا . و کم بود قدرت خريد موثر به عنوان انگيزه ميليتاريزه کردن اقتصاد مطرح ميشودانبوه 

ش خود، در تحليل اقتصاد پي" انباشت سرمايه"لوگزامبورگ از نخستين کساني است که در کتاب 
از جنگ اول آلمان، نقش ميليتاريسم و نظامي کردن اقتصاد به عنوان عصاي کمکي آن را مطرح 

 بپذيريم که بازار هر يک از کشورهاي توليدکننده اصلي، کشش جذب کاالهاي توليد اگر. ميکند
 (outlet) خود مفري" اضافي"شده در آن کشور را ندارد، هر يک از اين کشورها بايد براي کاالهاي 

با در نظر گرفتن اينکه هم کره خاک از نظر فيزيکي محدود است و هم بازارهاي جهاني . پپدا کند
يلي که گفتيم نامحدود نيست، ناچار ميان سرمايه هاي ملي کشورهاي سرمايه داري به دال

اصلي بر سر تسخير اين بازارها و مناطق نفوذ براي تسلط بر منابع مواد خام و سرمايه گذاري 
سودآور کشاکش به وجود خواهد آمد و اين کشاکش گرچه ممکن است ابتدا شکل مذاکرات  هاي

خواهد کرد موازنه قدرت خواهد " حل" باشد اما در نهايت آنچه مسئله را داشته" مسالمت آميز"
. و اين دقيقا آن چيزي است که از دو دهه ي اول قرن بيستم به اين سو اتفاق افتاده است. بود

ظريه پردازان بورژوازي اذعان دارند که جنگ اول و دوم جهاني، جنگ ميان قدرتهاي حتي خود ن
براي بازارهاي جديد، منابع مواد خام و ارزان و سرمايه (خير مناطق نفوذ امپرياليستي بر سر تس

  .بوده است) گذاريهاي سودآور
 به بعد، پس از شکست 1815پيش از اين اشاره کرديم که تقريبا در سراسر قرن نوزدهم ـ الاقل از 

س و تسلط آن بر درياها ناپلئون در جنگ واترلو ـ به دليل برتري کامل و بالمنازع نيروي دريايي انگلي
درصد از  50 با پشتوانه قدرت اقتصادي آن کشور که توليدکننده نزديک به(و مراکز سوق الجيشي 

وزير نظارت . ، موازنه قدرت در سطح جهاني به طور کامل به نفع انگليس بود)مصنوعات جهان بود
کتر خود را از غارت و عاليه هيئت حاکمه آن کشور، ديگر کشورهاي قدرتمند اروپايي سهم کوچ

خوانده  "Pax Britanica" چپاول افريقا، آسيا و آمريکاي التين به دست ميآوردند ـ شرايطي که
، به عنوان يک نقطه عطف، موازنه قدرت نامبرده در اروپا بر هم 1885حدودا از سال . ميشود

يي انگليس را پيدا ميکند بلکه ميخورد چرا که نيروي دريايي آلمان نه تنها قدرت برابري با نيروي دريا
  .پيشي ميگيرد از جهاتي ـ بويژه کيفيت تکنولوژيک کشتي ها و ابزار جنگي ـ از آن کشور

آمريکا گرچه از هر دوي اين کشورهاي اروپايي قدرتمندتر شده بود، اما هنوز مشغول گشودن 
ش گرفتن انگليس از سوي و ديديم که جنگ اول جهاني نتيجه به چال. سرزمينهاي قاره آمريکا بود

ز آلمان چه از جهت تسلط بر بازارهاي اروپا، چه رقابت براي انتقال بازار پول و کاالهاي جهاني ا
جنگ . لندن به برلين و چه گسترش نفوذ خود در سرزمين هاي عثماني و بخشهايي از آفريقا بود

ايان گرفت و دولت انگليس اول جهاني گرچه با شکست آلمان و متحدين آن بويژه دولت عثماني پ
توانست قدرت نظامي، اقتصادي و سياسي خود را بر بخش وسيعي از سرزمينهاي عثماني 

را کامال به نفع خود تغيير داده و به دوستان " خاورميانه"جغرافياي سياسي منطقه  بگستراند و
يروزي انقالب صهيونيست خود وعده ي دادن سرزميني به آنها در خاک فلسطين دهد، اما موجب پ

بي جهت نيست که . اکتبر و رها شدن يک ششم کره خاک از چنبره نظام سرمايه داري نيز گرديد



نه تنها بر سر تقسيم غنائم جنگ ميان کشورهاي فاتح بود بلکه ) 1919(ورساي " صلح"کنفرانس 
  .يکي از اهداف اساسي آن محاصره کشور شوراها و از پا درآوردن آن کشور نيز بود

رايط سخت تحميل شده به آلمان در اين کنفرانس، کوشش اين کشور ـ به عالوه ايتاليا و ژاپن ـ ش
در پيشبرد قدرت توليدي و صنعتي ـ تکنولوژيک خود و در نتيجه ظهور چالشي جديد در برابر 

انگليس و فرانسه از يکسو و سقوط جهان سرمايه داري به ورطه يکي از عميق ترين و طوالني 
 به بعد از ديگر سو، مانع موفقيت طرح 1929حرانهاي اقتصادي در طول تاريخش از سال ب ترين

  .کشورهاي سرمايه داري اصلي در از پا درآوردن شوروي شد
در اين هنگام ديگر جايي براي . جدي ميطلبيد" راههاي درماني "1929ـ33بحران بزرگ سالهاي 

انده بود ـ و تازه يک ششم کره خاک هم از تسخير توسط کشورهاي اصلي سرمايه داري باقي نم
دسترس آنها براي سرمايه گذرايهاي سودآور و منابع مواد خام خارج شده بود ـ نتيجه آنکه اين 

ا براي برون رفت از بحران، در اروپاي قاره اي و ژاپن به فاشيسم و نازيسم روي آوردند و در قدرته
با پيروي از رهنمودهاي بنياني جان مينارد کينز به ) تربه دليل وجود امکانات بسيار وسيع (آمريکا 

وجود در شوروي نيز براي مقابله با بحران عميق م. (پرداختند" نيوويل"پياده کردن برنامه 
  .(استالنينيسم پيروز گرديد

به طوري که . هيچ يک از اين اقدامات و تمهيدات اّما، قادر به حل بحران عميق اقتصادي موجود نبود
 1936ـ37 تا حدودي رو به ترميم و گسترش نهاد اما در سالهاي 1934ه اقتصاد آمريکا از سال گرچ

ا را نه تنها سرانجام، اين جنگ جهاني دوم بود که اقتصاد آمريک. دوباره وارد يک رکود عميق گرديد
اواخر  چنان رونق بي سابقه اي به آن بخشيد که تا 1940از بحران نجات داد بلکه از اوايل دهه 

 درصد از کل توليد 50 بيش از 1946به طوري که اين کشور در سال .  ادامه يافت1960دهه ي 
جهان را دارا   درصد از طالي ذخيره اي70جهان سرمايه داري را به خود اختصاص داده و نزديک به 

  . درصد رسيد6/5 به 1971 تا 1948نرخ رشد ساالنه صنايع در آمريکا ميان سالهاي . بود
دليل اصلي اين پديده البته اين بود که صحنه ي جنگ نه در آمريکا بلکه در اروپا و ژاپن و ديگر 

کشورها بود در حالي که صنايع آمريکا تبديل به کارگاه بزرگ توليد اسلحه براي صحنه هاي جنگ 
آن با تمام  و نه تنها آن بلکه در سالهاي بالفاصله بعد از جنگ، دولت آمريکا و انحصارات. شده بود

در بازسازي خرابي هاي جنگ و تجديد بناي " طرح مارشال"قوا وارد بازارهاي اروپا شده و از طريق 
ترديدي نيست که دولت آمريکا جز کمک به . زير ساخت صنعتي اروپا نقش پراهميتي بازي کردند

انقالب و " خطر"ز اهداف اقتصادي درازمدت خود، با اين کار هيئت هاي حاکمه اروپا و کل نظام را ا
 .دميدا" نجات"گسترش سوسياليسم ـ بويژه در ايتاليا و فرانسه ـ 


