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تحليل پيشنهادي حاضر در مورد نقش اروپا و خاورميانه در سياست جهاني و استراتژيك امپرياليسم آمريكا، 

طبق اين بينش، ) 1. (بينش عمومي و تاريخي قرار ميگيرد آه در نوشته هاي ديگرم باز آرده امدر چهارچوب 

سرمايه داري از آغاز خود هميشه بنا به ماهيت اش نظامي تضاد آفرين و قطبي آننده يعني نظامي 

زير اين قطبي شدن ــ ايجاد جهان آنوني به صورت بخش مسلط مرآزي و بخش . امپرياليستي بوده است

سلطه محيطي و بازتوليد اين شكاف به شكلي هر چه عميق تر در هر مرحله ــ جزو سرشت انباشت 

. سرمايه و عملكرد آن در سطح جهان است

طبق اين نظريه گسترش جهاني سرمايه داري، تغييرات آيفي در نظام انباشت سرمايه از يك مرحله ي 

پيرامون يعني / تقارن قطب بندي جهاني به صورت مرآز تاريخي به مرحله ديگر، اشكال پشت سر هم و نام

بنابر اين نظام جهاني معاصر تا آينده اي قابل پيش بيني به . نظام واقعي امپرياليستي را شكل ميدهد

خود باقي خواهد ماند چرا آه منطق بنياني آن زير سلطه روابط توليدي ) قطبي آننده(شكل امپرياليستي 

اين تئوري، امپرياليسم را با فرايند انباشت سرمايه در مقياس جهاني . د ماندسرمايه داري باقي خواه

مربوط ميسازد؛ پديده اي آه به نظر من واقعيت به هم پيوسته اي را تشكيل ميدهد و ابعاد مختلف آن به 

. واقع از هم جداناپذيرند

امپرياليسم، باالترين مرحله سرمايه "پس اين نظريه به همان اندازه با روايت مبتذل شده تئوري لنين درباره 

فرق دارد، آه با ) گويي آه مراحل پيشين گسترش جهاني سرمايه داري قطبي آننده نبوده اند" (داري

. ميدانند" پساامپرياليستي" را  تئوري پسامدرنيستي معاصر آه جهاني شدن جديد

ــ آشاآش دائم امپرياليسم ها با امپرياليسم جمعي و مشترك 1

 هميشه به صورت مجموعه اي از 1945تا سال ) در قرن شانزدهم(ظم جهاني امپرياليسم از همان آغازش ن

برخورد دائم و اغلب خشونت بار امپرياليست ها با هم از جهت دگرگوني جهان، . امپرياليست ها بوده است

اي آه تضاد بنياني سرمايه جايگاهي به همان اندازه پر اهميت دارد آه مبارزه طبقاتي داشته است؛ مبارزه 

عالوه بر آن ميان آشاآش هاي اجتماعي و برخورد امپرياليست ها با هم . داري توسط آن تعيين ميشود

ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و سير تاريخي سرمايه داري واقعا موجود نيز توسط اين ارتباط تعيين گرديده 

) 2(به آلي فرق دارد " دوران سلطه پي در پي"تئوري تحليلي آه از اين جهت پيشنهاد آرده ام با . است

جنگ دوم جهاني منجر به دگرگوني عمده اي در اشكال امپرياليسم گرديد يعني جاي امپرياليسم هاي 

، مجموعه ي )مشترك(اين امپرياليسم جمعي . متعدد در حال جنگ دائمي را يك امپرياليسم جمعي گرفت

اياالت : ا نمايندگي ميكرد يا به عبارت ساده تر نماينده سه مرآز بودمراآز نظام سرمايه داري جهاني ر

 با ما 1945اين شكل جديد امپرياليسم آه از سال . متحده و زائده آن آانادا؛ اروپاي غربي و مرآزي و ژاپن

نقش سلطه گر اياالت متحده بايد با در . بوده است خود مراحل مختلفي از تحول را پشت سر گذاشته است

ظر گرفتن اين پيش زمينه بررسي شود و هر وهله از اين سلطه گري بايد در رابطه با اين امپرياليسم ن

اين موضوعات پرسش هايي را پيش پاي ما ميگذارد آه مايلم در اينجا به آنها اشاره . جمعي مشخص گردد

. آنم



ي رقباي اصلي آن يعني اياالت متحده از جنگ دوم جهاني سود عظيمي برد در حالي آه اين جنگ همه 

بنابر اين اياالت متحده در موقعيتي قرار گرفت آه . اروپا، اتحاد شوروي، چين و ژاپن را به ويراني آشاند

 را اعمال آند چرا آه بيش از نيمي از توليدات صنعتي جهان، بويژه تكنولوژي  ميتوانست تسلط اقتصادي خود

به عالوه اياالت . ين ميكرد در اياالت متحده متمرآز شده بودهايي آه تحوالت نيمه دوم قرن بيستم را تعي

. متحده تنها آشوري بود آه صاحب سالح اتمي يعني سالح تعيين آننده ي نوين بود

آه اين دو امتياز رنگ باختند؛ يكي در اثر بازسازي اقتصادي ) آمتر از دو دهه(اما مدت زيادي نگذشت 

بايد به ياد آوريم آه آاهش نسبي .  به دليل رشد قدرت نظامي شورويسرمايه داري اروپا و ژاپن و ديگري

قدرت اياالت متحده موجب نظريه پردازيهاي پر حرارتي درباره افول امريكا گرديد آه حتي پيش بيني ظهور 

. گرديد) از جمله اروپا، ژاپن و بعدا چين(نيروي مسلط ديگري 

ژنرال دوگل بر اين عقيده بود آه هدف اياالت . ظاهر گرديد) يسمگل(در اين دوران بود آه ديدگاه ژنرال دوگل 

واشنگتن خود را در چنان . بوده است) اروپا و آسيا" (جهان قديم" به اين سو تسلط بر 1945متحده از سال 

ميخواهد "[ خطر آمونيسم]"موقعيت استراتژيكي قرار داده است آه با توسل به حربه خطر تهاجم مسكو 

ميشد " روسيه شوروي" آه از نظر ژنرال دوگل از آتالنتيك تا آوه هاي اورال آشيده ميشد و شامل اروپا را ــ

تحليل ژنرال دوگل . ژنرال دوگل هيچگاه به وجود چنين خطري باور نداشت خود . ــ به دو بخش تقسيم آند

" (اييآتالنتيك گر"در برابر . واقع بينانه بود اما در آن هنگام او خود را تنها يافت Atlanticism آه از سوي ) 

و آن هم عبارت از آشتي ميان فرانسه و  واشنگتن تبليغ ميشد، ژنرال دوگل استراتژي ديگري پيشنهاد ميكرد 

" اسب ترويا"آلمان، ايجاد اروپايي مستقل از آمريكا و حذف محتاطانه انگليس چرا آه او فكر ميكرد انگليس 

به نظر او . را باز آند" روسيه شوروي"ت اروپا ميتوانست باب مذاآره با در آن صور. آمريكاست[ عامل نفوذي]

آشتي دادن توده هاي مردم سه آشور بزرگ اروپا ــ فرانسه، آلمان و روسيه ــ و به هم پيوستن آنها، به 

 بدين ترتيب بحث و جدل دروني و ويژه ي. نقشه آمريكا مبني بر تسلط جهاني به طور قطع پايان خواهد داد

، آه "يكي اروپاي آتالنتيكي: "مربوط به آينده اروپا را ميتوان به صورت دو گزينه مشخص چنين خالصه آرد

. آه روسيه را دربرميگرفت" غيرآتالنتيكي"طبق آن اروپا زائده اي از طرح جهاني آمريكا ميشد؛ ديگري اروپاي 

ايان گرفتن گليسم، ورود انگليس به  پ تحوالت بعدي اما ــ. اين آشاآش تا به امروز هم حل نشده است

اتحاديه اروپا، گسترش اروپا به سوي شرق و فروپاشي شوروي ــ دست به دست هم داد و پروژه اروپايي را 

به دو علت تضعيف آرد، يكي جهاني شدن اقتصاد نئوليبرالي و ديگري برقراري اتحاد سياسي ــ نظامي با 

. را تحكيم ميبخشد) جمع آمريكا، اروپا و ژاپن(ليسم سه تايي اين تحوالت خصلت جمعي امپريا. واشنگتن

جهاني آردن دآترين مونروئه :  نقشه هيئت حاآمه آمريكا ــ2

نقشه آنوني اياالت متحده، آه نقشه اي بسيار خودخواهانه و حتي جنون آميز با پيامدهاي جنايتكارانه 

سط يك باند راست افراطي آه در انتخاباتي بسيار است، از مغز جورج دبليو بوش تراوش نكرده است تا تو

 به 1945خير، اين نقشه اي بوده است آه هيئت حاآمه آمريكا از سال . مشكوك به قدرت رسيد، پياده شود

گرچه پياده آردن آن از مراحل اوج و نزول گذشته و گاه . اين سو بي وقفه در پي پياده آردنش بوده است

 با توسل به خشونتي آه پس از فروپاشي شوروي شاهدش بوده ايم دنبال نتوانسته است با پيگيري و

. شود

به ) پس از جنگ(اياالت متحده . بعد نظامي هميشه در اجراي اين طرح نقش اساسي بازي آرده است



سرعت، استراتژي نظامي و جهاني طرح ريزي آرد آه طبق آن آل جهان به چند منطقه تقسيم ميشد و 

. جهان به يك فرماندهي نظامي آمريكايي سپرده شد) پنجگانه(ر بخش از اين بخشهاي مسئوليت آنترل ه

نبود بلكه تضمين موقعيتي براي واشنگتن به عنوان فرمانرواي ) چين(هدف فقط محاصره اتحاد شوروي و 

ان اآنون به سراسر جه) در مورد آمريكاي التين(به سخن ديگر دآترين مونروئه . نهايي سراسر جهان بود

تعميم داده ميشد آه طبق آن عمال به اياالت متحده اين حق انحصاري را ميداد آه تمامي آره زمين را در 

. اش مينامد اداره آند" منافع ملي"راستاي آنچه خود 

مفهوم ضمني چنين پروژه اي اين است آه سلطه ي آامل منافع ملي اياالت متحده باالتر از همه ي اصولي 

تعيين آننده رفتار سياسي مشروع است، و اين نوعي بي اعتمادي سيستماتيك نسبت به قرار ميگيرد آه 

امپرياليسم هاي گذشته مسلما رفتاري متفاوت با اين نداشتند و آنهايي . هر گونه حق فراملي پديد ميآورد

ت آم گرفته آه آوشش دارند مسئوليت اعمال هيئت حاآمه فعلي آمريكا ــ و رفتار جنايتكارانه اش ــ را دس

. و توجيه آنند از اين استدالل استفاده آرده و ميتوانند سابقه ي قبلي چنين اعمالي را به راحتي پيدا آنند

 تغيير آند چرا آه 1945آن چيزي بود آه همه ي ما مايل بوديم بعد از سال [ رفتار امپرياليستي]اما اين 

تها با هم و حس تحقير نيروهاي فاشيستي نسبت وحشتكده جنگ دوم جهاني به دليل رويارويي امپرياليس

به قوانين بين المللي به وجود آمد و از اين رو سازمان ملل بر پايه اصول جديدي بنيان گذاشته شد و حق 

ميتوان گفت آه اياالت متحده نه تنها هويت خود را با اين اصول . دست زدن به جنگ را نامشروع اعالم آرد

. جزو اولين قدرتهايي بود آه اين اصول را پذيرفتجديد تعيين ميكرد بلكه 

اين ابتكار مفيد و شايسته ــ آه در آن هنگام مورد حمايت تمام مردم جهان قرار گرفت ــ به راستي نشانگر 

اين ابتكار اما هيچگاه مورد تاييد هيئت حاآمه . جهشي آيفي بود و راه را براي پيشرفت تمدن باز ميكرد

مقامات واشنگتن هميشه نسبت به فكر ايجاد سازمان ملل احساس ناراحتي ميكردند و . تآمريكا قرار نگرف

اينكه حتي فكر : امروز آنچه را آه مجبور شدند تا حال پنهان آنند با خشونت هر چه تمامتر اعالم ميكنند

ي شان تلقي ميكنند وجود قانوني بين المللي را آه باالتر از آنچه باشد آه اينان ضرورتهاي دفاع از منافع مل

ما نميتوانيم اين توجيه آردن ها را آه بازگشت به شيوه تفكر نازي هاست و موجب از . نخواهند پذيرفت

دفاع متين و هوشيارانه ي دومينيك دو ويلپن وزير خارجه فرانسه از . ميان رفتن جامعه ملل گرديد بپذيريم

ه حسرت بار به گذشته نيست بلكه به عكس يادآور قانون بين المللي در شوراي امنيت فقط به معناي نگا

اين اياالت متحده بود ) پيش از حمله به عراق(در آن موقعيت . چيزي است آه آينده بايد در بر داشته باشد

آه از گذشته دفاع ميكرد، گذشته اي آه افكار عمومي تمام انسانهاي معقول آن را منسوخ اعالم آرده 

يكا الزاما از مراحل چندي گذشت و هر مرحله آن توسط موازنه قدرت موجود پياده آردن نقشه آمر. است

. تعيين ميگرديد و شكل ميگرفت

چرا . بالفاصله پس از جنگ دوم جهاني، رهبري آمريكا توسط بورژوازي اروپا و ژاپن با آغوش باز پذيرفته شد

ود، توسل به اين بهانه خدمت آه گرچه خطر حمله شوروي تنها ميتوانست توسط افراد ابله پذيرفته ش

بزرگي بود هم به دست راستي ها و هم سوسيال دمكراتهايي آه آمونيست هاي مخالفشان را اسباب 

 باور آرد آه خصلت جمعي امپرياليسم جديد فقط در اثر شرايط سياسي  در آن موقع ميشد. دردسر ميديدند

گي خود را نسبت به آمريكا پشت سر گذراند فوق به وجود آمده و به محضي آه اروپا و ژاپن عقب ماند

چرا؟ . اما چنين نشد. درصدد راحت آردن خود از نظارت مزاحم و از آن پس بالاستفاده واشنگتن خواهند افتاد



توضيح من اين است آه به دليل اوج گيري جنبش هاي آزاديبخش ملي در آسيا و آفريقا ــ حين دو دهه ي 

 آه جنبش آشورهاي غيرمتعهد را به وجود آورد ــ و حمايتي 1955ونگ در سال بعد از افتتاح آنفرانس باند

امپرياليسم مجبور شد به اين . دريافت ميكردند) هر يك به شيوه خود(بود آه اين آشورها از شوروي و چين 

وضع تن دردهد و نه تنها همزيستي مسالمت آميز با بخشهاي وسيعي از جهان را آه از زير سيطره اش 

بپذيرد، بلكه بر سر مشارآت آشورهاي آسيايي و افريقايي در ") سوسياليستي"جهان (رون آمده بودند بي

اتحاد جمعي سه نيروي امپرياليستي زير رهبري . سيستم جهاني امپرياليستي پاي ميز مذاآره بنشيند

به اين دليل بود آه . شدآمريكا به نظر ميرسيد آه براي اداره آردن روابط شمال و جنوب در آن دوران مفيد با

. را در برابر يك بلوك يكدست غربي ميديدند آشورهاي غيرمتعهد عمال خود 

فروپاشي شوروي و سرآوب رژيم هاي ملي و مردمي برخاسته از جنبشهاي آزاديبخش ملي به 

ريكاي التين پياده امپرياليسم آمريكا اجازه داد پروژه خود را با قدرت هر چه تمامتر در خاورميانه، افريقا و آم

در خدمت ) آه بعدها آوشش خواهم آرد آن را توضيح دهم(درست است آه اين پروژه الاقل تا ميزاني . آند

نمود اين پروژه به شكل مديريت اقتصادي جهان بر پايه اصول . اتحاد جمعي امپرياليستها باقي ميماند

 موسساتي آه در خدمت آنهاست  آشور صنعتي بزرگ و7نئوليبراليسم ظاهر شده است آه توسط 

پياده ميشود، به عالوه برنامه هاي تعديل ) سازمان تجارت جهاني، بانك جهاني و صندوق بين المللي پول(

اروپا و ژاپن حتي از نظر سياسي هم خود . ساختاري آه براي خفه آردن جهان سوم به آنها تحميل ميگردد

 در يوگسالوي و 2002و جنگ سال [ فارس] خليج 1991م جنگ آنها هنگا. را با پروژه آمريكا پيوند دادند

 2003با آنكه در جنگ عليه عراق در سال . آسياي مرآزي، آنار زدن سازمان ملل به نفع ناتو را پذيرفتند

. شكاف هايي در اين اتحاد ظاهري به وجود آمد اما اين مرحله هنوز به سر نيامده است

ميكند آه تجديد حيات هيچ نيروي اقتصادي و نظامي را آه قادر به زير هيئت حاآمه آمريكا آشكارا ادعا 

آمريكا با اين هدف حق حمله . سئوال بردن سلطه ي انحصاري آمريكا بر آره زمين باشد تحمل نخواهد آرد

هدف اصلي آمريكا در اين سياست سه دشمن عمده . پيشگيرانه به هر آشوري را به خود داده است

. است

 روسيه است، آشوري آه ادامه ي تكه پاره آردنش حتي پس از فروپاشي شوروي يكي از اولين هدف

به نظر نميرسد آه هيئت حاآمه روسيه هنوز اين مسئله را . اهداف استراتژيك اياالت متحده خواهد بود

تيابي به به نظر ميرسد آه سران روسيه اطمينان دارند گرچه جنگ را باخته اند اما در امر دس. فهميده باشد

اما اينان فراموش ميكنند . به آن دست يافتند) بعد از جنگ(صلح پيروز خواهند شد، آن چنان آه آلمان و ژاپن 

اوضاع، اآنون به آلي . آه آمريكا به بازسازي آن دو آشور درست به خاطر رويارويي با شوروي نياز داشت

اولين گزينه اش از ميان بردن آامل و هميشگي بنابر اين . آمريكا اآنون رقيب جدي ندارد. فرق آرده است

آيا آقاي پوتين اين مسئله را درك خواهد آرد و فرايند رها . روسيه ي از هم فرو پاشيده و تاراج شده است

ساختن هيئت حاآمه روسيه از اين خواب و خيال ها را آغاز خواهد آرد؟ چين در درجه دوم قرار دارد چرا آه 

هدف استراتژيك آمريكا تكه پاره . ادي اش دولت آمريكا را دچار تشويش آرده استرشد و موفقيتهاي اقتص

. آردن اين آشور نيز هست

اما در اين زمينه هيئت حاآمه . در اين بينش استراتژيك اربابان جديد جهان، اروپا در درجه سوم قرار دارد

آتالنتيك گرايي بي چون و چراي . اشدآمريكا الاقل تا حال به نظر نميرسد آه اشتياق زيادي نشان داده ب

آه (، سيال بودن پروژه اتحاد اروپا )انگليس و آشورهاي نوآر صفت اروپاي شرقي(برخي آشورهاي اروپايي 



امريكا، اروپا و [و اشتراك منافع سرمايه هاي بزرگ و جمعي امپرياليسم سه گانه ) به آن خواهم پرداخت

امريكا با مطيع نگهداشتن آلمان توانسته . ه اتحاد اروپا آمك ميكند، همه و همه به آمرنگ شدن پروژ]ژاپن

.است جناح اروپايي پروژه امريكا را سر پا نگه دارد

. وحدت مجدد آلمان و سيطره بر اروپاي شرقي حتي به نظر ميرسيد آه اين اتحاد را تحكيم بخشيده باشد

مود آشكار اين مسئله را ميتوان در نقشي آلمان به بازگشتن به سنت هجوم به شرق خود تشويق شد و ن

) با به رسميت شناختن سريع استقالل اسلواني و آرواسي(ديد آه آلمان در تكه پاره آردن يوگسالوي 

آيا هيچ گونه تغييري در اين . در بقيه موارد نيز آلمان وادار به دنباله روي از واشنگتن شده است. بازي آرد

 ميرسد آه طبقه حاآم آلمان دچار شك و ترديد بوده و تا آنجا آه به سياست به چشم ميخورد؟ به نظر

بديل اتحاد با امريكا همانا . گزينه هاي استراتژيك اين آشور مربوط ميشود در درون خود دچار شكاف باشد

تقويت اتحاد ميان پاريس، برلين و مسكو است؛ اتحادي آه ستون پرقدرت اروپايي مستقل از واشنگتن 

.دخواهد بو

به اين معنا آه ماهيت و توان بالقوه . حال پرسش اصلي خود را ميتوانيم به شكل ديگري مطرح آنيم

امپرياليسم جمعي قدرت هاي سه گانه و تضادها و نقاط ضعف رهبري آن توسط امريكا آدامند؟

شكل بندي و تضادهاي آن : ــ امپرياليسم جمعي سه گانه زير سلطه امريكا3

اما در عين حال به نظر ميرسد آه الاقل به لحاظ نظري از . ز نظر نظامي دنيايي تك قطبي استدنياي امروز ا

جهت مديريت سياسي متحد نظام جهاني بر پايه اصول ليبراليسم ميان برخي آشورهاي اروپايي و امريكا 

اتي پايدارند؟ آيا اين شكاف ها موقت و محدودند يا اين آه نشانه هاي تغيير. شكاف به وجود آمده باشد

به اصطالح (الزم است دالئل و منطق مرحله جديد امپرياليسم جمعي ] براي پاسخ دادن به اين پرسش[

.و اهداف مشخص پروژه امريكا با تمام پيچيدگي هايش شكافته شود) »روابط شمال و جنوب«رايج فعلي 

:رار دهمدر اين راستا سعي خواهم آرد پنج رشته مسائل را پياپي مورد بررسي ق

سير تكاملي امپرياليسم جمعي جديد : الف

فقط تا همين چند دهه . منشاء شكل گيري امپرياليسم جمعي جديد را بايد در دگرگوني شرايط رقابت يافت

پيش، جنگ هاي رقابتي ميان شرآتهاي بزرگ اساسا در سطح بازارهاي ملي صورت ميگرفت، چه در اياالت 

به رغم اندازه نه چندان بزرگ (، و چه در آشورهاي اروپايي )ملي جهان را داشتآه بزرگترين بازار (متحده 

آنهايي آه در مسابقه بر سر بازارهاي ). بازارهاشان آه آنها را در رابطه با اياالت متحده دچار ضعف ميكرد

زم براي امروزه، اندازه و وسعت بازار ال. ملي برنده بودند در سطح جهاني ميتوانستند عرض اندام آنند

بنابر اين چنين جنگ .  ميليون مشتري باشد600 تا 500داشتن دست باال در دور اول رقابت بايد شامل 

آن شرآتهايي آه بر اين . رقابتي در وهله اول بايد در سطح بازار جهاني آغاز گردد و در آنجا به موفقيت رسد

بدين . ارهاي داخلي آشور مربوطه نيز اعمال آنندبازارها غلبه پيدا آنند، خواهند توانست قدرت خود را در باز

ــ . سان جهاني شدن آامل، زمينه اصلي فعاليت انحصارات بزرگ ميشود به عبارت ديگر در معادله ملي 

قبال داشتن قدرت در سطح ملي، عرض اندام در سطح : جهاني، روابط علت و معلولي برعكس ميشوند

.رعكس شده استجهاني را تعيين ميكرد؛ امروزه مسئله ب

. بنابر اين انحصارات فراملي صرفنظر از آن آه مليت آنها چه باشد، در اداره بازار جهاني منافع مشترآي دارند



اين منافع مشترك بر آشاآش هاي تجارتي مختلفي آه تعيين آننده انواع رقابت هاي ويژه سرمايه داري 

.نداست، صرفنظر از اين آه چه نوع باشند، غلبه پيدا ميك

) امريكا، اروپا و ژاپن(همبستگي ميان بخش هاي غالب و عمده ي سرمايه هاي فراملي شرآاي سه گانه 

با اين . نشانه ي بارز آن اتفاق نظر آنها در نئوليبراليسم جهاني شده است. يك همبستگي واقعي است

با اين . شترك تلقي ميشوداين منافع م) در صورت لزوم نظامي(چشم انداز، اياالت متحده به عنوان مدافع 

همه واشنگتن خيال آن را ندارد آه منافع ناشي از اين رهبري خود را به طور عادالنه اي با ديگران تقسيم 

خود تقليل دهد و از ) واسال هاي(به عكس، امريكا در صدد آن است آه شرآاي خود را به درجه نوآران . آند

آيا اين برخورد . امتيازات ناچيزي به شرآاي آوچكتر خود دهداين رو در اين جمع سه گانه فقط حاضر است 

منافع ميان سرمايه هاي اصلي و غالب جهاني موجب از هم پاشيدن اتحاد آتالنتيك خواهد شد؟ چنين 

.اتفاقي گرچه غيرممكن نيست اما غير محتمل است

جايگاه اياالت متحده در اقتصاد جهاني : ب

درت نظامي اياالت متحده فقط چون نوك آوه يخي است آه جايگاه برتر عقيده عمومي بر اين است آه ق

جهاني اين آشور را به تمام حوزه هاي ديگر بويژه حوزه اقتصادي و حتي سياسي و فرهنگي گسترش 

.بنابر اين هيچ چاره اي جز سر سپردن به سلطه ادعايي امريكا وجود ندارد. ميدهد

 امپرياليسم جمعي، اياالت متحده از برتري اقتصادي تعيين آننده نظر من به عكس، اين است آه در نظام

واقعيت اين است آه . سيستم توليدي امريكا به هيچ رو آارآترين سيستم توليد نيست. اي برخوردار نيست

امريكا در شرايط بازار آزاد واقعي آه اقتصاددانان ليبرال هميشه خواب آن را ديده اند، تنها در معدودي از 

آسري موازنه تجاري امريكا آه هر سال در حال . ه ها به طور قطع قادر است از رقباي خود پيشي گيردرشت

مضافا اين آه .  رسيد2002 ميليارد دالر در سال 500 به 1989 ميليارد دالر در سال 100افزايش است از 

لوژي باال آه امريكا روزي حتي در حوزه آاالهاي با تكنو. آسري مزبور شامل تمام رشته هاي توليد ميگردد

 ميليارد دالر ميرسيد، اآنون به آسري موازنه تبديل شده 35 به 1990در آن مازاد تجاري داشت و در سال 

رقابت ميان موشك هاي آرين . است Ariane و ناسا NASA ميان ايرباس Air Bus و بوئينگ شاهدي است بر 

ينه توليدي آاالهاي با تكنولوژي باال، امريكا با رقابت جدي در زم. ضربه پذيري برتري امريكا در اين رشته ها

اروپا و ژاپن در مورد آاالهاي معمولي با رقابت آشورهاي چين، آره و ديگر آشورهاي صنعتي آسيا و 

اگر امريكا . امريكاي التين روبروست و از جهت محصوالت آشاورزي با اروپا و باريكه جنوبي امريكاي التين

يل فرااقتصادي نميشد و تمام اصول ليبراليسم را آه خود به ديگران تحميل ميكند لگدمال متوسل به وسا

.نميكرد احتماال در هيچ يك از رشته هاي توليدي نامبرده نميتوانست از رقبايش پيشي گيرد

 اين در واقع آنچه امريكا از آن برخوردار است برتري نسبي او در رشته اسلحه سازي است و آن هم دقيقا به

دليل آه اين رشته تا حد زيادي بيرون از حوزه رقابت بازار عمل ميكند و از اقدامات حمايتي دولت برخوردار 

بهترين نمونه (اين امتياز احتماال موجب ميگردد آه منافعي نصيب رشته هاي توليدي غيرنظامي گردد. است

 جدي ديگري ميشود آه دامن بسياري ، اما اين مسئله از سوي ديگر موجب انحراف هاي)آن اينترنت است

.از رشته هاي توليد ديگر را ميگيرد

اقتصاد امريكاي شمالي به شكل انگلي و با ضرر زدن به شرآاي خود در اقتصاد جهاني به حيات خود ادامه 

ي  درصد از مصارف صنعتي خود متكي به فرآورده هاي10اياالت متحده براي «: بنابه گفته امانوئل تاد. ميدهد



جهان توليد ميكند و مردم ) 3(»است آه هزينه واردات آن توسط صادرات آاالهاي خودش جبران نميشود

امتياز اياالت متحده، خصلت الشخوري و . مصرف ميكنند) آه عمال هيچ پس اندازي ندارند(اياالت متحده 

دولت . ا تامين ميشودتجاوزگر آن است آه آسري بودجه اش توسط وام هاي ديگران چه به زور و چه به رض

لگدمال آردن يك جانبه و مكرر اصول : امريكا براي جبران اين آسري ها سه وسيله عمده برگزيده است

آه مستلزم تسلط سيستماتيك بر آشورهاي (ليبرالي؛ صدور اسلحه و جستجو براي سودهاي آالن از نفت

واقعيت اين ). آزي و عراق همين استتوليدآننده نفت است ــ و يكي از دالئل واقعي جنگ در آسياي مر

است آه بخش اصلي آسري بودجه دولت امريكا توسط سرمايه هاي اروپايي، ژاپني و آشورهاي جنوب 

به ) آشورهاي نفتي ثروتمند و بورژوازي آمپرادور تك تك آشورهاي جهان سوم از جمله فقيرترين آنها(

ا آه به زور تقريبا به تمام آشورهاي پيراموني تحميل عالوه ي بهره و اصل و فرع سرمايه گذاري هاي امريك

.ميشود، تامين ميگردد

رشد اقتصادي دوره آلينتون آه به عنوان پيروزي ليبراليسم به نمايش گذاشته شد و تاسف ميخوردند آه 

آه پايه چرا اروپا در برابرش مقاومت ميكند، در واقع چيزي دروغين بود و به هر صورت تعميم يافتني نبود چرا 

داشت آه به نوبه خود به معناي سكون اقتصادي شرآاي ] به سوي امريكا[در انتقال عظيم سرمايه ها

اگر تمام رشته هاي توليدي واقعي را در نظر بگيريم، رشد اقتصادي اياالت متحده بهتر از اروپا . امريكا بود

ه در اثر نابرابري شديد اجتماعي به منحصرا نتيجه ي افزايش عظيم مخارجي بود آ» معجزه امريكا«. نبود

به اين .) خدمات مالي و شخصي، لشكر بزرگي از وآالي مدافع و نيروهاي پليس خصوصي[وجود آمده بود 

.مفهوم ليبراليسم آلينتون در واقع شرايط را براي اوج گيري ارتجاع و پيروزي بعدي بوش دوم آماده آرد

اين ضعف بي ترديد پديده اي گذرا و اتفاقي نيست و با . استدالئل ضعف سيستم توليدي امريكا پيچيده 

و بازده آار ] آارآنان[اتخاذ نوعي نرخ مبادله مناسب مثل برقراري نوعي موازنه مطلوب تر ميان حقوق 

پايين بودن سطح آموزش و آارآموزي و تعصب ريشه دار . اين ضعف علل ساختاري دارد. برطرف نخواهد شد

ع فعاليت هاي خصوصي به ضرر خدمات عمومي، از عمده ترين داليل بحران عميقي و سيستماتيك به نف

.است آه گريبانگير جامعه امريكا است

بنابر اين به راستي مايه تعجب است آه اروپاييان نه تنها از مشاهده ضعف هاي آشكار اقتصاد امريكا به 

در اينجا نيز ويروس . قليد از آن هستندنتيجه گيري هاي الزم و صحيح نميرسند بلكه فعاالنه در صدد ت

ليبراليسم توضيح دهنده همه چيز نيست، حتي اگر نقش مفيدي در فلج آردن چپ براي سيستم بازي 

را » اروپاي قديم«خصوصي سازي هاي گسترده و حذف خدمات عمومي فقط ميتواند امتيازات نسبي . آند

اقدامات با وجود زيان هاي درازمدتي آه وارد ميكنند، براي اين . آه هنوز از آنها برخوردار است از ميان برد

.آه هميشه ديد آوتاه مدت دارند، سودهاي آالني به بار مي آورد) فراملي(سرمايه هاي بزرگ 

درخصوص اهداف مشخص پروژه امريكا : ج

.استراتژي سلطه گرانه اياالت متحده در چارچوب سيستم امپرياليسم جمعي قرار دارد

از . ددانان رسمي ابزار تئوريك الزم براي تحليل و درك اهميت درجه اول اين اهداف را در اختيار ندارنداقتصا

آنها تا حد تهوع ميشنويم آه در اقتصاد نوين، مواد خام وارداتي از جهان سوم الجرم اهميت خود را از دست 

تر دارد جنبه ي حاشيه اي به خود از نظر سيستم جهاني هر چه بيش» جهان سوم«خواهند داد و بنابر اين 

و ) 4(، دولت جورج بوش را پيش روي خود داريم »نبرد من«در تضاد با اين بحث توخالي و ابلهانه، . ميگيرد



بايد درك آرد آه اياالت متحده سخت درصدد است بر تمام منابع آره زمين چنگ اندازد تا نيازهاي مصرفي 

) در درجه اول نفت ولي منابع ديگر و بويژه آب(حب منابع مواد خام مسابقه بر سر تصا. خود را تامين آند

از آن مهمتر اين آه هم به دليل اسراف . مدتي است آه با آينه توزي هرچه تمامتر از سر گرفته شده است

بيمارگونه در مصرف آنها ــ آه جزو سرشت مصرف گرايي غرب است ــ و هم به دليل توسعه صنعتي 

.ي، اين منابع احتماال آمياب تر خواهد شدآشورهاي پيرامون

عالوه بر آن شمار قابل توجهي از آشورهاي جنوب نيز در آينده، چه براي تامين نيازهاي بازار داخلي خود و 

چه به لحاظ نقشي آه در بازار جهاني ميتوانند داشته باشند به طور فزاينده اي به توليدآنندگان صنعتي پر 

اين آشورها هم به عنوان واردآنندگان تكنولوژي و سرمايه و هم به عنوان . شداهميتي تبديل خواهند 

و اين مسئله تنها . رقباي صادرآننده آاال ناگزير موازنه اقتصاد جهاني را با توان هرچه تمامتر تغيير خواهند داد

ربوط به هند و نيست بلكه مربوط به چين پرعظمت و فردا م) مانند آره(مربوط به چند آشور آسياي شرقي 

ولي شدت گيري گسترش سرمايه داري در جنوب نه تنها . آشورهاي بزرگ امريكاي التين نيز خواهد بود

عاملي در جهت ثبات نيست بلكه تنها ميتواند موجب برخوردهاي خشونت بار ــ چه داخلي و چه بين 

ادر به جذب نيروي آار ذخيره آن هم به اين دليل آه اين گسترش، تحت شرايط آنوني، ق. المللي ــ گردد

در واقع بخش پيراموني نظام، مرآز توفان . عظيمي آه در آشورهاي محيطي متمرآز است نخواهد بود

بنابراين بخش مرآزي به تحميل سلطه ي خود بر بخش هاي پيراموني و قرار دادن توده . باقي خواهد ماند

.ولويت هاي مربوط به خودش نياز داردهاي مردم جهان در معرض انضباط بيرحمانه اش در جهت ا

با اين چشم انداز هيئت حاآمه امريكا به طور دقيق پي برده است آه براي اعمال سلطه ي خود سه برگ 

آنترل منابع طبيعي جهان؛ برتري مطلق : برنده تعيين آننده نسبت به رقباي اروپايي و ژاپني خود دارد

آه سلطه ي ايدئولوژيك سرمايه داري از طريق آن به بهترين نظامي و وزنه سنگين فرهنگ انگلوساآسون 

استفاده به موقع از اين سه امتياز در بسياري از جنبه هاي سياست اياالت متحده . شكل نمايندگي ميشود

آوشش حساب شده واشنگتن در سلطه نظامي بر آشورهاي توليدآننده نفت در : به چشم ميخورد

آشور اخير؛ » بحران مالي«هاجمي در مورد چين و آره ــ با سوءاستفاده از خاورميانه، آاربرد استراتژي ت

بازي ظريف امريكا در اروپا براي تفرقه انداختن ميان آشورهاي مختلف اروپايي ــ از طريق بسيج متحد بي 

جهت از . قيد و شرط خود انگليس؛ در عين حال جلوگيري از هرگونه توافق جدي ميان اتحاديه اروپا و روسيه

نه تنها به اين دليل . آنترل منابع آره زمين، امريكا برتري نسبي تعيين آننده اي نسبت به اروپا و ژاپن دارد

آه امريكا تنها قدرت نظامي بين المللي است و از اين رو بدون آمك اين آشور دخالت نظامي جدي در هيچ 

و ژاپن، خود، تا حد ) منهاي شوروي سابق(آشور جهان سومي امكان پذير نيست بلكه به اين علت آه اروپا 

به طور مثال وابستگي آنها در زمينه انرژي بويژه . زيادي فاقد منابع اساسي براي برگرداندن صنايع خويش اند

وابستگي شان به خاورميانه از جهت تامين نفت حتي اگر هم به طور نسبي آاهش يابد تا مدت زيادي 

مريكا با آنترل نظامي منطقه از طريق اشغال عراق نشان داده است آه هيئت حاآمه ا. ادامه خواهد يافت

در گذشته نه چندان دور اتحاد شوروي نيز . به منافع استفاده از اين نوع فشار بر رقباي خود آامال آگاه است

ي به اين ضربه پذيري اروپا و ژاپن پي برده بود و برخي دخالت هاي شوروي در جهان سوم به منظور يادآور

.اين نكته به آنان بود تا شايد آنها را بر سر مسائل ديگر به پاي ميز مذاآره بكشاند

خانه ي «يا به قول گورباچوف تشكيل (آشكار بود آه در صورت وقوع نوعي توافق جدي ميان اروپا و روسيه 

ي توافق درست به همين دليل است آه خطر ايجاد نوع. نقاط ضعف اروپا و ژاپن برطرف ميشد) »مشترك



 

.ميان اروپا و روسيه چون يك آابوس براي واشنگتن باقي مانده است

ادامه دارد
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