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داري رقابت چيره است يا وحدت منافع هاي سرمايهآيا در مناسبات بين دولت: مقدمه
المللي شدن سرمايه ي رقابت را تحت الشعاع قرار داده است؟ آيا بينها مولفهبين آن

ت را زايل ساخته است، يا اين كه كاركرد آن را متناسب با شرايط مل –نقش دولت 
داري هاي سرمايهقابت بين دولترتغيير داده است؟ آيا تز محوري لنين ناظر بر معاصر 

داري يا تغيير در روابط بين دول سرمايه ،كماكان صحت خود را حفظ كرده است
تواند نظام كامل ناموزون مياعتبار آن را به زير پرسش گرفته است؟ آيا نظريه ت

 تواندمي المللي را تبيين كند؟ يا آن كه نظريه بلوك هژموني گرامشيمناسبات بين
خوانيد مقاالتي آن چه مي ؟باشد در تشريح اين مناسباتتري ابزار مفهومي مناسب
... موج اول بحث به لنين، كائوتسكي، بوخارين، هليفردينگ -است كه موج دوم

دهد كه اساسا در مجله المللي را پوشش ميبحث در مناسبات بين -داختصاص دار
ما در آينده تالش خواهيم كرد موج سوم اين بحث را . اندنيولفت ريويو به چاپ رسيده

چرا كه بر اين باوريم بدون تصور روشن از نظام  ،مندان قرار دهيمدر اختيار عالقه
-، و نه از استراتژي سوسياليستي ميالمللي نه سخني از بازسازي چپمناسبات بين

از درك  كاري كه نيروهاي چپ از آن غفلت ورزيده و كماكان .تواند در ميان باشد
  .ورزندضرورت آن امتناع مي
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  رود؟آمريكا به كدام سو مي
 ارنست مندل

  
عي و اقتصادي موجود در ند تا تعادل اجتماا امروزه نيروهاي بسياري در تالش      

  1937 -  38 و 1929 - 32هاي بزرگ اين تعادل پس از بحران. هم زننداياالت متحده را بر 
المللي  اي از اين نيروها خصلت بين پاره. قرار بوده استبيش از بيست و پنج سال بر

از  ترمهم -ملل تحت استثمار امپرياليسم آمريكا دارند و با مبارزات رهايي بخش مليِ
ماركسيستي مهم آنست كه در  روشاما از نقطه نظر . ندا مرتبط -همه با انقالب ويتنام

در اين مقاله . ندا نخست بر نيروهايي تأكيد كنيم كه در درون خود نظام فعال يدرجه
شش  -رسي كنم طور مجزا بره كنم شش نيرو از مجموعه اين نيروها را ب سعي مي

ايي داري و نظم بورژوون تعادل اجتماعي اقتصاد سرمايهاكن  اي كه همتناقض تاريخي
  .ندكاياالت متحده را زير و رو مي
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  هاي اجتماعي راديكاليزه شدن سياه پوستان زوال نيروي كار غير ماهر و ريشه -1     
درگير فرايند شتابان دگرگوني  ،داري ديگري آمريكا همانند هر كشور سرمايهجامعه

كه در كليد واژه  -انقالب سوم تكنولوژيك. است) لوژيكتكنو(ساالرانه فن
صنعت آمريكا را قريب دو دهه دگرگون كرده  -خالصه شده) خودكاري( "توماسيونآ"

 وجود آورده است،ه تغييراتي كه اين انقالب صنعتي جديد در جامعه آمريكا ب. است
نرخ رشد . داشت ه در پيبيكاري فزايند ،ي پنجاهاين انقالب طي دهه. گوناگون اند

وري از نرخ رشد توليد ساالنه باالتر بود و در نتيجه حتي در دوران رونق و آرباساالنه 
بيكاري متوسط ساالنه . وجود  داشت كاري ساختاري فزايندهوفايي گرايش به بيشك

  . خواهان به پنج مليون رسيددر اواخر حاكميت جمهوري
هر (كاران تا حدودي كاهش پيدا كرد يب ي شصت به اين سو، شماراما از دهه     
اين رقم احتماالً از متوسط پنج ). ندا معتبركاري در آمريكا بسيار ناآمار بي چند

اين ارقام : قليل يافته استليون تيليون پانصد هزار و چهار ميليون به متوسط سه ميم
-ركود پيش مياتفاقي كه طي دوران  كارينه به بي ،ي ساختاري اشاره داردكاربه بي

كاري ساختاري هر چه باشد، امر بسيار قابل اما علت كاهش موقت يا نسبي اين بي. آيد
از جمعيت آمريكا بر بخشي  شديداً )آتوماسيون( خودكاريكه تكوين  توجه اين است

در اياالت متحده كار امروزه  .تخصصيي عمومي كار غيرمقوله :گذاردتأثير مي
. داردكامل  زوال رو به در اقتصاد آينده آمريكا رود و ين ميسرعت از به تخصصي بغير
تر ليون به كمياي در صنعت از سيزده م حرفهر شكل عددي مطلق، شمار مشاغل غيرد

اين فراگردي . ليون طي ده سال گذشته رسيده استيليون و احتماالً سه مياز چهار م
داري عتي در كل تاريخ سرمايها چنين سررويدادي از اين دست و ب. واقعاً انقالبي است

ماهر بر جمعيت سياه لبته تأثير از ميان رفتن كار غيرا. به ندرت اتفاق افتاده است
  . تر بوده استالت متحده از هر گروه ديگري شديدپوست در ايا
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اي است كه عصيان فزاينده غل غيرماهر در صنعت آمريكا شبكهكاهش سريع مشا      
اقتصادي  -ي عمومي  اجتماعيپوست، را به شبكهجوانان سياهپوستان، مخصوصاً سياه

د، انن نشان دادهاكه اغلب ناظر طوري البته همان. زندداري آمريكا پيوند ميسرمايه
و مخصوصاً راديكاليزه شدن جوانان سياه پوستان روشن است كه تشديد عصيان سياه

تنگي با تكوين انقالب در تنگا پيوند ،ي شصتي پنجاه و اوائل دههپوست در دهه
انقالب كوبا با از ميان  هاي مستقل در افريقا،برآمد دولت. ها داشته استمستعمره

بسط و گسترش جنگ ويتنام از  ،در اين كشور راديكال ايبه گونه بردن تبعيض نژادي
 آرامي در اياالت جمله عوامل ذهني و اخالقي مؤثر در شتاب بخشيدن به  شورش و نا

داري خاسته از رشد دروني خود سرمايههاي عيني بر اما نبايد انگيزه. اندبوده متحده
- شكوفايي اقتصادي بلندمدت پس از جنگ و پيشرفت شگفت. اديده بگيريمآمريكا را ن

 يايي شدن امريكائيانرورزي نخستين عوامل شهري و پرولتاوري كشابارآانگيز 
گونه قارچ به نحو شمالي] يمنطقه[بادهاي آحلبي: اس كالن بوديآفريقايي تبار در مق

پوست دوبرابر جمعيت متوسط بيكاري در بين جمعيت سياه امروزه نرخ. گسترش يافت
- كه نرخ بي ياگونهه است، ب ساالنپوست و نرخ بيكاري جوانان دو برابر بزرگسفيد

نزده تا پا. در كشور است برابر نرخ عمومي تقريباً چهار ،ي جوانان سياه پوستكار
دوران  يصدي است مشابهاين در: ندا كارپوست بيبيست درصد كارگران جوان سياه

-منشاء مادي عصيان سياه تا كافي است قامرنگاهي به اين ا. ود بزرگ اقتصاديرك

  . كنيم را درك پوستان
نان سياه كاري بين جواتنگاتنگ دروني بين نرخ باالي بي يتأكيد بر رابطه       

آبادها، حائز اهميت پوستان در حلبيآور آموزش سياهوضعيت عموما ننگ پوست و
اي تقريبا از ميان  حرفهاي كه مشاغل غير اين نظام آموزشي دقيقاً همان لحظه. است
علت اين . وردآوجود ميه آموزان ترك تحصيل كرده را برود، اكثريت عظيم دانش مي
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صوص مساله كنترل ه پوست در خهاي سياكه تحت چنين شرايطي ناسيوناليست
كامالً روشن اي مساله - كنند احساس قدرت مي پوستانهاي سياه جماعت بر مدرسه

بخش سياهان به نقطه تبلور مبارزه رهايي ها واقعاًمكانكه در نيويورك و ديگر است 
  .تبديل شده است

  
  هاي اجتماعي شورش دانشجويان ريشه - 2

توان فرايند كنار گذاشته شدن نيروي كار حال مي انقالب سوم صنعتي را در عين
-يروي كار صنعتي به ديگر حوزهانساني از صنايع سنتي، و سرازير شدن خيل عظيم ن

تري در كه افراد هر چه بيش در حالي. هاي فعاليت اقتصادي و اجتماعي دانست
اه ت دستگيورزي، مديرهايي چون كشا شوند، فعاليتصنعت با ماشين جايگزين مي

يعني هر چه  -شوند ي امور عمومي و حتي آموزش و پرورش صنعتي مياداري، اداره
  .شوندهاي صنعتي سامان داده ميشكله آمد و بتر ماشيني، كاربيش
توان آمدها را مياين پي. اجتماعي مهمي در بر داردآمدهاي اين وضعيت پي      

ي توليد تي، كار يدي از حوزهقالب سوم صنعان يخالصه كرد و گفت كه در محدوده
توليدي و در  كه نيروي كار فكري دوباره در فرايندشود، در حالي كنار گذاشته مي

بدين ترتيب، اين نيروي كار، دقيقاً به همان شيوه كار . شودمقياس كالن عرضه مي
يك  - تر به نيروي كار از خود بيگانهيدي در انقالب اول و دوم صنعتي، هر چه بيش

يل تبد -، ماشيني و تابع مقررات سفت و سخت و نظم يافته)استاندارد كردن( شكل
هاي اخير در  ترين پيشرفتالعاده تنگاتنگي با يكي از خارق پيوند ،اين حقيقت. شودمي

وييم، با راديكاليزه تر بگ ي دانشجويي، يا دقيقبا شورش گسترده: جامعه آمريكا دارد
ي آمريكا، اين دگرگوني در جامعه يبه قلمرو  اي اشارهبر. ي دانشجويانشدن فزاينده

نوز اساساً كافي است در نظر داشته باشيم كه اياالت متحده كه در آغاز اين قرن ه
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از  ،كرد، امروزه تعداد كشاورزان آنهاي كشاورزي صادر ميكشوري بود كه فرآورده
ليون دانشجو وجود يمامروزه در اياالت متحده شش . تر استتعداد دانشجويانش كم

آن به زير پنج و نيم  ي خانوادگيها اورزان همراه با كارمندان و كمكو تعداد كش ،دارد
رو هستيم كه مناسبات ه عظيمي رو ب ما با دگرگوني. هش پيدا كرده استليون كايم

اي  پاره و نيروي كار انساني را ازكند  و رو مي هاي اجتماعي را زير سنتي بين گروه
و در  تر را در مقياسي گسترده ريزد، اما آنطرز اساسي بيرون ميه هاي فعاليت بهحوز

  .داردها عرضه ميسطح باالتري از كيفيت و مهارت به ديگر حوزه
توانيم دگرگوني بسيار با اهميت اگر به سرنوشت دانشجويان جديد نگاه كنيم، مي

د كه ماشيني دار ر پيوند قراردتي اين دگرگوني با تغييرا. نيممالحظه كديگري را 
بيست يا سي سال . وجود آورده استه در اقتصاد آمريكا ب آوريكردن و پيشرفت فن

ن آزاد يا عامال كاربا  داران آينده،شت كه دانشجويان عموما يا سرمايهپيش حقيقت دا
ا ي ،شدند دان، معمار و امثال آن ميها يا دكتر، حقوق اغلب آن. داري بودندسرمايه

ه اما امروزه اين الگو ب. داريي مديريت در صنعت يا دولت سرمايههاستكارگزاراني با پ
آمريكا شش ي معاصر واضح است كه در جامعه. يافته استاي تغيير  ي ريشهگونه

 با هاياي داران يا حرفهو نه براي سرمايه: داران وجود نداردمليون شغل براي سرمايه
اين، شمار زيادي از دانشجويان امروز به بنابر. دارين سرمايهعامالو يا براي  آزاد كار

ي امور بگيران آينده در آموزش، ادارهبلكه حقوق ،داران آينده نيستندوجه سرمايههيچ 
-ها بيش موقعيت اجتماعي آن. ندا گوناگون در صنعت و اقتصاد عمومي  و سطوح فني

دن، زيرا، در نتيجه ماشيني كر. به مديريتتر به كارگران صنعتي نزديك خواهد بود تا 
. رودسرعت از ميان ميه شناس و كارگر ماهر بتفاوت موقعيت اجتماعي بين فن

رود كه در آن اغلب كارگران ماهري كه در  ي آمريكا به سمت وضعيتي ميجامعه
تري عاليي نسب به طور تر يا، مجبور خواهند شد آموزش عاليكنندپيدا ميصنعت كار 
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اكنون در صنايع معيني حتي در كشورهايي   چنين وضعيتي هم. ندپشت سر بگذاررا 
  . وجود دارد - ي آنستي برجستهسازي ژاپن نمونهكشتي  - اياالت متحده  غير از

ها در اياالت متحده همان از خود بيگانگي عميقي  ي دانشگاهغير منتظره گسترش     
غربي را در اروپاي  ست كه امروزه مشابه آنرا در بين دانشجويان در پي داشته ا

است كه توجه داشته باشيم كه دالئل مادي عصيان  اين امر زماني بارز. شاهديم
هاي ر بودن بيش از حد سالنپ. تري دارداز اروپا نماد بسيار كم ،دانشجويي در آمريكا

و ديگر  ها خوابگاه دانشجويي، ارزان نبودن قيمت غذا در رستوران بوددرسي، كم
جا كنند، در آن هاي آمريكايي ايفا مي نقشي نسبتاً ناچيز در دانشگاه ،هاي مشابه پديده

با اين . تر استشناسيم، گستردهكه در اروپا مي چيزيادي عموما از هاي مساخت زير
داري دانشگاه، ساختار ي شكل سرمايهگاهي به از خود بيگانگي كه نتيجههمه، آ

تر ي آنست، هر چه بيشآموزش عالي و مديريت سلطه جويانهكرد بورژوايي آن، كار
به جويان در جامعه را وضعيت اجتماعي دگرگون شده امروز دانش و ،كند بسط پيدا مي

  .دهدتاب ميباز ينمادطور 
عمومي اجتماعي  دانشجويان آمريكا از خود بيگانگيبدين ترتيب احتمال اين كه       

به ها، دست كم، و  رود كه آنن، احتمال ميسخبه ديگر . ستتر ارا درك كنند، بيش
در اين . داري تبديل شوندن سرمايهاتر از ده پانزده سال پيش به مخالفطور بالقوه بيش
ب موارد، در اغل. با تحوالت اروپاي غربي شباهت بسيار دارد غييراتخصوص، اين ت

پوست يا ه جمعيت سياهاالت متحده با كمك بهاي اي بسيج سياسي در دانشگاه
نخستين واكنش سياسي . هاي رهايي بخش جهان سوم آغاز شدهمبستگي با جنبش

موجب  تياما منطق ضد امپرياليس. دانشجويان آمريكا خصلت ضد امپرياليستي داشت
داري را ي ضد سرمايهضرورت مبارزه تا حديشد كه جنبش دانشجويي، دست كم، 
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را بسط دهد كه امروزه در محافل راديكال دانشجويي درك كند و آگاهي سوسياليستي 
  .گسترش يافته است

  
  شناسان و ساختار هرمي كارخانه، فن)وماسيونتآ(ي خودكار -  3

مالي و اقتصادي ديگري هم داشته است كه  يبسط و گسترش ماشيني كردن نتيجه
گرايش  يهمثابه ي شصت بر اروپا مشاهده كنيم، اما طي دههتوانيم به وضوح د نمي
دهنده تئوري ماركسيستي توضيح. اشته استگيري در اياالت متحده برآمد دچشم

شناختي حاضر، كوتاه شدن و انقالب فن خودكاريت اساسي آنست كه يكي از اثرا
ت را هر چهار پنج سال امروزه ماشين آال. ي ثابت استي حيات سرمايهچرخه

بار جايگزين  سال يك هر ده ،ي كالسيكدارتر، در سرمايهپيش. كنندجايگزين مي
مركز ثقل  معني آنست كهه هاي بزرگ، اين بهاي شركت انداز فعاليتاز چشم. شدمي
بحث اساسي روساي . جهت پيدا كرده استتوليد ها از مسائل توليد به مسائل باز آن

 اين وظيفه به سطوح: ي سازماندهي توليد نيستديگر نحوه ،هاي بزرگواقعي شركت
هي ها چگونگي سازماند ي مورد عالقه آنهدف ويژه. ين هرم واگذار شده استزيرين ا

: گذارند هاي آينده را به بحث مي ها برنامه ، آنديگر به بيان. توليداستو تضمين باز
اي تأمين مالي آن هايي بر گزيني ماشين آالت موجود، برنامههايي جهت جاي برنامه

اين پديده، . گذاري و از اين قبيل هاي جديد براي سرمايهاهها و جايگجايگزيني، حوزه
بيني مواجه ساخته  تمركز سرمايه در اياالت متحده را با تحولي جديد و غير قابل پيش

هاي معين  اساساً ايجاد انحصارات در رشته فرايند ادغام طي چند سال گذشته. است
هاي س و فوالد يا كارخانهاتومبيل، م هاينعت نبوده است، فرايندي كه تراستص

حركت به سوي متحد كردن  ،ها جاي آنه سازي را درهم ادغام كند، بلكه بهواپيما
توليد هاي كامالً غير معمول ديگر بوده كه در حوزه يك مرتبط باهاي ظاهراً غيرشركت
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 بههاي كالسيك هم دارد كه در مطبوعات مالي آمريكا  نمونه ،اين فرايند. اندعمل كرده
تي، . آي. هايي چون ادغام زيراكس سيمورد بحث قرار گرفته است، حوزه وسيعطور 

ووگت  - و كلم -المللي و شركت تلگراف يا امپراطوري لينگ انگيز تلفن بينگفتتنوع ش
)Ling-lemco – vought ( كه اخيراً شركت جونز و شركت فوالد لوگلين)Loughlin ( را

  . خريده است
گيري فزاينده با مسائل دهد عبارت است از در بازتاب مي واقعاً حركتچه اين آن       

آوري سرمايه كافي و متنوع معني آنست كه امروزه وظيفه جمعه اين ب. انباشت سرمايه
اهش ساختاري در اين يا آن شاخه طرزي است كه مخاطرات كه ب ،ساختن آن

شناختي ول فنمخاطراتي كه در دوران تح -اقل برسانندرا به حد] صنعت[
داري ت نظام سرمايه، امروزه فعاليديگرسخن  به. ندا بسيار عظيم ،سريع) تكنولوژيك(

و (اند  ها همواره گفتهدهد كه آنچه ماركسيست ني نشان ميروشه در اياالت متحده ب
كشورهاي اروپاي شان در دانان در شوروي و برخي همكارانآنچه امروز فقط اقتصاد

اكثر ها و به حد كه، كاهش واقعي هزينه اين) كنند ها فراموش ميشرقي و ديگر مكان
. آوري فقط در سطح كارخانه محاسبه شود، غير ممكن استآمد، اگر سودرساندن در

آوري كند كه به حداكثر رساندن سود رگ آمريكايي درك مياين حقيقت را شركت بز
ن به همي. كن استممسطح يك شاخه منفرد صنعت نيز غير و عقالنيت اقتصادي در

داري در اياالت متحده عبارت است از سعي در دليل است كه گرايش غالب سرمايه
در  نوع امپراطوري ماليتكوين اين . هاي توليد ها در تعدادي از شاخه يب فعاليتترك

مطالعه و بررسي  برايها موضوع جالبي براي ماركسيست ،اين شكل از فعاليت ينتيجه
  .آيدبه شمار مي

تر درگير مسائل انباشت و بازتوليد سرمايه باشد، اما هر چه سرمايه بزرگ بيش      
گذارد تر وامي ن سطح پاييناتر به متخصصمديريت كارخانه و سازماندهي توليد را بيش
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خصوصي و ساختار هرمي  تر با بقاي دارائيسر اقتصاد بايد بيشي بي دردو اداره
ي لب كه رابطهقگذاران متداران غايب و سرمايهكارخانه .خانه درگيري داشته باشدكار
ها قدرت نهايي را در  آن. ها با فرايند توليد قطع شده است، پهلوان پنبه نيستند آن

راه انداختن قدرت گشودن يا بستن كارخانه، بستن آن در يك شهر و به  -دست دارند
و پنجاه مهارتي كه به قيمت  تر و از بين بردن بيست هزار شغلآن دو هزار مايل دور

اين قدرت بايد از ديد . دش قلممدت انسان حاصل شده است، با يك گرهاي بلندتالش
گيرنده نيست، يعني قدرت صاحبان سرمايه را ندارد، آور واقعي كه دقيقًا تصميمفن

هرچه سطح تحصيالت و دانش علمي كارگر . تر مستبدانه و مطلق به نظر آيدبيش
داران و مديران در حفظ ساختار هاي سرمايه ط باالتر باشد، تالشسمتخصص متو

-ها در تناقض قرار ميانه، كه حتي با منطق آخرين تكنيكهرمي و مستبدانه كارخ

جاي ه كاري منعطف در درون كارخانه بنياز به هم -شود تر ميگيرد، منسوخ
  .فت و سختاي از دستورات س مجموعه

  
  يابد طريق تورم افزايش مي كاهش دستمزد حقيقي از - 4

كاري ساختاري كاهش و نرخ رشد داري كندي، بيي شصت و ظهور زماماز آغاز دهه
اين دگرگوني را عموما به نرخ افزايش يافته . اقتصاد آمريكا افزايش پيدا كرده است

خواستگاه و منشاء مشخص اين تورم را بايد نه . دانندتورم در اقتصاد آمريكا مرتبط مي
بلكه در  -اگر چه مسلم است كه اين علت اصلي است -قط در تشكيالت عظيم نظاميف

بدهي خصوصي بسيار سريع . ي كل جامعه آمريكا جستجو كردبدهي افزايش يافته
سال گذشته از حدود شصت و پنج درصد به  حدود  و در پانزده ،افزايش داشته است

صد همواره زياد شده است، و راين د. صدوبيست درصد درآمد ملي كشور رسيده است
-  آمد ملي سريعليون گذشته و از رشد دري، از مرز هزار تر1966چند سال پيش، در سال 
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هاي انحصاري و جايي كه ي شركتبي ترديد رويكرد ويژه. كرده است تر افزايش پيدا
زايي گذاري، با اين فرايند تورمبازار كنترل دارند، در خصوص قيمتچند شركت بر 

  . وند تنگاتنگ دارندپي
آمد اما بايد تأكيد كرد كه پي. نيست در اين نوشته جاي بررسي مسائل فني تورم      

ه زا در پيوند با جنگ ويتنام اين بوده است كه براي نخستين بار باين گرايشات تورم
اوج آن . آمريكا متوقف شده استآمد واقعي طبقه كارگر مدت بيش از سه دهه رشد در

. از آن پس پيوسته كم شده است. بود 1966و آغاز   1965واقعي در اواخر سال  آمددر
با اين همه، اين كاهش، . صد در سالتر از يك درشايد كم -ند بودهكاهش بسيار كُ

ادامه وقفه  گيري در گرايشي است كه عمالً  طي سي و پنج سال گذشته بيسل چشمگُ
از : است بوده ي دو فرايندرگران نتيجهاين كاهش در درآمد واقعي كا. داشته است

مروزه ا. سويي تورم و از ديگر سو افزايش سريع ماليات از شروع جنگ ويتنام بدين سو
ه محافل طبقه شكيبايي فزايندبين اين وقفه در افزايش درآمد واقعي طبقه كارگر و نا

وجود  ي بسيار روشن و مشخصيي حاكم اياالت متحده رابطهكارگر نسبت به طبقه
اقدام جرج (در جنبش واالس  تا حديه حاكمه را ي طبقتفكر تحريف شده .دارد

  . توان مشاهده كردمي)  1967واالس كه در سال 
ي كارگر عليه نظام بت از وجود اپوزيسيون سياسي طبقهدر اين مرحله صح       
خود در حزب اما اگر كارگران آمريكا ادغام رهبري . ممكن استداري امري غيرسرمايه

طبيعي و  يگونهه اي كه با دولت روزولت شروع شد را تا حدودي بكرات طي دورهودم
ها،  دي آنآمد واقعي و شرايط ماخاطر اين حقيقت بود كه دره به آساني پذيرفتند، ب

ره ظاهراً به پايان امروزه آن دو. شان، در آن دوره بهبود يافتمخصوصاً امنيت اجتماعي
معني آن است كه ادغام ه آمد واقعي پرولتاريا بدر ،ركود جاري. شودخود نزديك مي

سادگي ه كرات بورژوا اكنون ديگر حتي بوكارگري در حزب دم يبوركراسي اتحاديه
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اين امر طي كارزار انتخاباني رياست جمهوري . شودچهار سال پيش هم پذيرفته نمي
ويژه معمول خود را براي  اجالس) UAW. (و. اي. رهبري يو. آشكار بود 1968سال 

، )Humphrey, Muskie(كرات، هامفري و موسكي وپشتيباني رسمي از كانديداهاي دم
اي كه معموالً از هزار نماينده. رگي تحمل كردندبز اين بار ضربه روحي. سازمان دادند
ها ديگر از  آن. وجه شركت نكردندشان به هيچها مي رفتند، تقريباً نصفبه اين اجالس

كردند و هر نوع احساس هم هويتي با دولت  كرات با شور و شوق حمايت نميوحزب دم
ها پيرامون قانون رفاه،  ي صحبتها همه از ديد آن. ست داده بودندجانسون را از د

ديگري كه كارگران طي چهار  يي امتيازهاي و همهپزشكامنيت اجتماعي و مراقبت 
- آمدهايبندي بر درطر نتايج تورم و مالياتخاه دست آورده بودند، به سال گذشته ب

ها ديگر افزايش  حقيقت اين بود كه دستمزدهاي واقعي آن. شان بي اثر شده بود
  .نداشت و حتي كمي هم شروع به كاهش كرده بود

هاي  دانند كه تورم دالر در اياالت متحده آمريكا در نظام پولي جهاني تنشهمه مي  
ي طبقهخود اياالت متحده آمريكا بحثي در محافل  در. موجب شده است بزرگي را

ن رسمي اقتصادي در گرفته است ابورژوازي و متخصص حاكمه، پرسنل سياسي
يت داد يا به حفظ نرخ جاري ها اولوپرداخت يكه آيا بايد به تأمين موازنهپيرامون اين

تالشي جهت از هر . ندا خوانديگر نا هم يك ظاهر باه اين دو هدف ب]. اقتصادي[رشد 
توان با ميان بردن كامل تورم و تثبيت مجدد پول رايج بسيار ثابت و با دوام را تنها مي

احتماالً بي  -آورد  بار ميه كاري بتضمين كرد، سياستي كه بي هاي ضد تورميسياست
ه اشتغال كامل و تسريع نرخ رشد هدف نيل ب اهر تالشي ب. كاري به مقياس كالن

قدرت پول رايج را عمدتا كم  دهد و همراه با آن ورتاً تورم را افزايش ميضر] اقتصادي[
گونه  روست همانخواه با آن رودراين معضلي است كه امروزه دولت جمهوري. كندمي

كه نيكسون چه مسيري را بيني اين پيش. كه جانسون در گذشته با آن مواجه بود
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ن هست كه سياست اقتصادي او به دنبال خواهد كرد، غير ممكن است، اما امكان اي
  .جانسون -تر باشد تا به دولت كندي دولت آيزنهاور نزديك

دهند و  ن تجاري را تشكيل مياي آمريكايي كه شوراي مشاورگروهي از تجار عمده    
تحقيقي را منتشر  1968مقام نيمه رسمي دارند، دو هفته پيش از انتخابات نوامبر سال 

ي ها بي پرده گفته بودند كه برا آن. الي سر و صدا براه انداختكردند كه در محافل م
اين تجار آمريكايي از هم . صد بيكاري الزم استمبارزه با تورم، دست كم، شش در

شود،   صد بي كاري صحبت ميكه وقتي از سه در ندا خرسند بريتانيايي خودتايان 
ي وجود حدود پنج معنه صدي در اياالت متحده بكاري شش دربي. ندا ترصريح

" طبيعي"اين رقم در مقايسه با سطح كنوني، يعني سطح . ليون نفر بيكار دائم استيم

داران اگر نيكسون در آن راستايي كه بانك. ركودها، باال است] دوران[شرايط، خارج از 
ند وادارش كنند، حركت كند، بورژوازي آمريكا در مهار جنبش ا المللي مايل بين

چنان ادغام بوروكراسي كه كارگران آمريكا هم رگري و تضمين اينكا ياتحاديه
هاي اتحاديه تن ظام را بپذيرند و منفعالنه به روسا و بوروكراتي خود در ناتحاديه

  .دهند، با دشواري زيادي مواجه خواهد شد
  
  هاي اجتماعي فالكت عموميآمدپي – 5

خصوص بر مناسبات اجتماعي، ه ، بآمد ديگري هم دارد كه بر اقتصاد آمريكاپي ،تورم
فالكت "و  "رفاه خصوصي"تورم تضاد بين . گذاردر اياالت متحده تأثير فزاينده ميد

اين تضاد را اقتصاددانان ليبرالي چون گالبرايت برجسته . كندرا تشديد مي "عمومي
ند، كپايي كه از اياالت متحده ديدن ميو امروزه اين تضاد از نظر يك ارو ،اندكرده

ي و از كار افتادگي خدمات عمومي در حقيقت، خراب. رسدبه نظر ميگير بسيار چشم
 آكاراقل استاندارد خدمات عمومي ي كالن هنوز از عهده حدبودجه. انگيز استتحير
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مجله نيويورك تايمز در نقد از خدمات پستي   1968در اواخر سال . بر نيامده است
تر از صد ك آهستهال نامه بين واشنگتن و نيويورآمريكا فاش ساخت كه متوسط انتق

در شهري چون . بردندامه را در غرب با اسب به مقصد ميسال پيش است كه ن
هاي اصلي معموالً  خيابان. طور كامل از بين رفته استه ها ب نيويورك نظافت خيابان

تر، طق مرفهدر منا. شوندها به ندرت تميز مي خيابان ،نشيندر مناظق فقير: ندا كثيف
خود به كارگران  هاي تميز دارند كه از جيب شهروندان فقط به اين دليل خيابان

در . باشندها شرايط كم و بيش معمولي داشته  تا خيابان ،پردازندخصوصي دستمزد مي
ترين پديده براي اروپاييان اين است كه شهرهاي بزرگي چون هر حال، شايد غيرعادي

نه : ي عمومي ندارندنقليه هيچ نوع وسائل ،غرب امريكا وبِهوستن يا فونيكس در جن
فقط ماشين شخصي . هيچ نوع سيستمي به سادگي -حتي يك سيستم درب و داغان

  . زميني، هيچ چيزه اتوبوس نه تراموا، نه قطار زيرن - هست و هيچ چيز ديگر
ه و كنندنظر مصرففالكت عمومي را معموالً از نقطه تضاد بين رفاه خصوصي و

اما . اندكند، بررسي كردههايي كه به شهروند عادي تحميل مي گرفتاري ها ومجازات
تر اهميت هاي آتي هر چه بيش ر اين تضاد وجود دارد كه در سالدديگري هم  يجنبه

ناميد،  "كنندگانتوليد"توان ميكه كند، و اين عبارت است از تأثيرش بر آنچه پيدا مي
سرعت ه ب] دولت[ن اشمار اين مستخدم. خدام دستگاه دولت اندكه در استيعني آنان

ترين و تنها منبع استخدام در اكنون بزرگ  دستگاه دولت هم. كندافزايش پيدا مي
در ليون ياين يازده م. بگير در استخدام داردليون مزدياياالت متحده است كه يازده م

درآمد متوسط . نهايت ناچيز استبيها  اند و دستمزد آن هاي گوناگوني تقسيم شده اليه
اين امري استثنايي  .تر استها از درآمد همتايان خود در بخش صنعت خصوصي كم آن

. وجود داشته و و جود داردهاي مشابهي در بسياري از كشورهاي اروپايي  پديده. نيست
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ه است آمدهايي كه طي ده يا پانزده سال گذشته در اروپا مشاهده شدپي -آمدهااما پي
  .شونداكنون براي نخستين بار در مقياسي كالن در اياالت متحده پديدار مي هم -

  اي و دره در گذشته خارج از جنبش اتحاديهعمومي ك بخش نشدگاماستخدا      
ي اجتماعي قرار داشتند، امروزه، دست كم، يافتهواقع بيرون از هر نوع فعاليت سازمان

كنند و در  كنند، تبليغ مييدهي مها سازمان آن. شونده ميدر سطح اتحاديه راديكاليز
توانند در صنعت خصوصي كنند كه حداقل با درآمدي كه مي آمدهايي را مطالبه مي

در كشوري چون اياالت متحده كه در سطحي جهاني . كسب كنند، مشابه باشد
اتحاديه در بخش موقعيتي امپرياليستي دارد، نظام اجتماعي در مقابل راديكاليزه شدن 

چكي براي توضيح اين مثال كو. پذير است تي بسيار آسيبدول بخش نشدگاماستخدا
طرز ه نه رسما بلكه ب ،اخيراً در نيويورك پليس و آتش نشاني. كندامر كفايت مي

اً اداره كردن بود و بدين ها صرف ي آنحرفه. زمان دست به اعتصاب زدند مه ،موثري
در . همه چيز از كار افتاد. زندگي شهر نيويورك را مختل كردند كل] با اعتصاب[طريق 

رانندگان . ر نيويورك حاكم بودمدت شش روز هرج و مرج كامل بر شهه حقيقت، ب
كشيده و برده شوند، پارك كه يدك  هاي خود را همه جا بدون اين توانستند ماشينمي

-ميهزار ماشين يدك  تحت شرايط طبيعي پليس نيويورك روزانه دو تا سه. (كنند

ل بودند موتورهاي سواران هر كجا كه مايشش روز كه موتور در آن). بردو مي كشد
طور ه د بامدادي، ترافيك شهر بآمكردند، پس از يك ساعت رفت و خود را پارك مي
  .صد افزايش حقوق مطالبه كردفقط به اين دليل كه پليس ده در -شد  كامل مختل مي

است كه اين وضعيت را نه  بسيار مهم. ين مساله را بايد فهميدا منطق اقتصادي   
داري تلقي همداران سرمايمشي نادرست مجريان حكومتي يا سياستاي از خط نمونه

يكي از . داري دانستگرايشات اساسي نظام سرمايهتجلي بايد آن را كرد، بلكه 
روپا عبارت از داري است و پنج تا سي سال گذشته سرمايهگرايشات اساسي بي
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ه اين امر ب. هاي غير مستقيم توليد بوده است ههمه هزين ياجتماعي كردن فزاينده
داران سرمايه. طور كامل در خدمت تحقق سود خصوصي و انباشت سرمايه بوده است

بلكه  ،هاهاي برق و جادههاي كابل اهان آنند كه دولت نه فقط هزينهتر خوهر چه بيش
اما . عهده بگيرده ي اجتماعي را هم بتوسعه، آموزش و پرورش و بيمهي تحقيق، هزينه

شود، هاي غير مستقيم توليد عملي مي زماني كه اين گرايش به اجتماعي كردن هزينه
. ها نخواهند رفت ها زير بار افزايش ماليات جهت تأمين مالي آنركتروشن است كه ش

در كار  "اجتماعي كردني"واقع  دهند، دررد نياز را پوشش ها هزينه مو اگر بنا بود آن
كه اين  جاي اينه كردند، اما بها را پرداخت مي خصوصي اين هزينهها بطور  آن. نبود

شان انجام هايغيرمستقيم از طريق ماليات طوره را ب كار را مستقيماً انجام دهند، آن
جاي ه حلي بين راهچن). كردند ها نيز هزينه ميو براي مديريت اين پرداخت(دادند مي

 ها و طبقهبدين دليل است كه شركت. دهدرا افزايش مي كم كردن بار مسئوليت، آن
دهند، ناجار مقاومتي نهادينه در مقابل افزايش ماليات از خود بروز ميه دار بسرمايه

وجود آورند كه بتواند ه ها خدمات عمومي كارآيي را بكه مالياتمگر در آن جائي
اف بين ، اين احتمال هست كه شكبه همين دليل. ل جمعيت را بر آوردنيازهاي ك

خصوصي در اياالت متحده باقي  و كارگران بخش دستمزدهاي مستخدمين دولتي
سازي فزاينده و هم اتحاديه -بماند و گرايش به راديكاليزه شدن مستخدمين دولتي

  .ادامه يابد -حتي احتماالً راديكاليزه شدن سياسي 
هم فارغ التحصيالن و هم  -فزون بر اين، ورود شمار بزرگي از دانشجويان دانشگاها      

تي يمي اداره امور عمومي امر كم اهبه حوزه -اند  دانشجوياني كه ترك تحصيل كرده
يابيم كه بسياري از هي به چهار پنج سال گذشته، در ميحتي امروزه با نگا. نيست

بران دانشجويان يا از رزمندگان دانشجويي جواناني كه سه چهار سال پيش از ره
كنند يا در خدمات  ها تدريس مي در ميان كساني يافت كه در مدرسهتوان بودند، را مي
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آگاهي  شوند، بخشي از ها احتماال وقتي شاغل مي آن. ندا ها شاغلعمومي شهرداري
ي كه اميد طبقهبل ،ها اين نه تنها اميد والدين آن. دهندراديكال خود را از دست مي

ي آنست كه، دست كم، بخشي از آگاهي دهندهاما اين خود نشان. دار نيز هستسرمايه
مخصوصاً به  -شود و راديكاليزم بخش دانشجويان به آموزگاران  ها حفظ مي سياسي آن

هاي گوناگون اداره امور عمومي كه  طور به اليهكند و همين رسوخ مي -آموزش عالي
  .شوندن در آن به كار مشغول مييان پيشيدانشجو

  
  تأثير رقابت خارجي -  6

ها  آن يابي تدريجيقتصاد اياالت متحده و چگونگي سمتتناقضات عيني مشخصي در ا
پوستان، مخصوصاً سياه -هاي مختلف جمعيت كشور ذهني گروه به تغيير آگاهي

داده شده نشان  -شناسان، مستخدمين دولتيجوانان سياه پوست، دانشجويان، فن
ترين اما مهم. ي كارگر دامن زده استاي از طبقهتورم به نارضايي بخش فزاينده. ستا

مقطع و لحظه نهايي تجزيه تحليل يك ماركسيست از جامعه امپرياليستي اياالت 
داري آمريكا از سوي رقابت فرا نرسيده است ـ يعني تهديدي كه سرمايهمتحده 

  .ستورهالمللي با آن روب بين
طور سنتي همواره از دستمزد كارگران اروپايي بسيار ه دستمزد كارگران آمريكا ب     
اين داليل با كمبود . انداين پديده شناخته شده داليل تاريخي. تر بوده استبيش

صنعت . غاز عمدتا خالي بودنيروي كار در اياالت متحده ارتباط دارد، كشوري كه در آ
سنتي توانست چنين دستمزدهاي بااليي را تأمين كند،  طوره داري آمريكا بسرمايه

دي اروپا كه به اياالت متحده كاالهاي تولي. المللي جدا مانده بود زيرا عمالً از رقابت بين
كوچكي از توليدات خود رسيد، بسيار اندك بود و صنعت اياالت متحده فقط بخش  مي

. ت به تدريج تغيير كرده استالبته طي چهل سال گذشته اين وضعي. كردرا صادر مي
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ر در تافزونازار جهاني ادغام شده و هر چه تر در بتوليدات صنعتي آمريكا هر چه بيش
كند و هم به  تر صادر ميكند، هم به اين دليل كه بيشالمللي مشاركت مي رقابت بين

به  داريكه صادرات ديگر كشورهاي سرمايه كه بازار داخلي آمريكا از زماني سبباين 
ه بخش اصلي بازار جهاني تبديل سرعت افزايش داشته است، خود به اياالت متحده ب

چگونه است كه كارگران . كندبروز مي) پارادكس(اي جا ظاهراً ناسازهيندر ا. شودمي
كنند كه دو تا سه برابر دستمزد در اروپاي  اي كسب ميكا دستمزدهاي حقيقيآمري

ر دستمزد حقيقي در ژاپن است، در عين حالي كه صنعت غربي و بين چهار تا پنج براب
  المللي است؟ آمريكا در گير رقابت بين

هاي باال به اين دليل ممكن بوده است كه اين دستمزد. البته پاسخ روشن است      
صنعت اياالت متحده در سطح بسيار باالتري نسبت به اروپا يا ژاپن باروري داشته 

ي انگلس پيرامون صنعت بريتانيا در از شكافي يا، به گفتهاالت متحده صنعت اي. است
اين انحصار باروري . قرن نوزدهم، از انحصار باروري در بازار جهاني سود جسته است

] توليد[تري از يعني حجم بزرگ -تكنولوژي برتر و توليد كالن : حاصل دو عامل است 
دستي فن پيش. ندا ر خطرامروزه هر دوي اين عوامل د. كارخانه يا شركت معمولي

امپرياليسم آمريكا  ويژگيكا بر ژاپن و اروپاي غربي كه خودآمري) تكنولوژيك(شناختي 
همين سمت و سوي صدور سرمايه در . رودسرعت از ميان ميه بوده است، امروزه ب

ي امپرياليسم امريكاست و هاي امپرياليستي كه متمايزكنندهسطح كالن به ديگر كشور
نه از ده مورد شركت كه در واقع، در ("چند مليتي"اصطالح شركت  ماهيت به

دهد و بدين ترتيب،  سط ميآوري آمريكا را در مقياسي جهاني بفن) امريكايي است
البته، . كندين كشورهاي امپرياليستي يكسان ميشناختي را، دست كم، در بسطوح فن

- ه مستعره را افزايش مييستي و نيمدر عين حال هم، شكاف بين كشورهاي امپريال

خصوصي چون رايانه و ه هاي بتوان گفت كه صنعت آمريكا در حوزهامروزه مي. دهد
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اما اين دو . دارد ي اروپايي و ژاپني خود برتري فنيصنعت هواپيما سازي بر رقبا
بخش، حتي در صورتي كه براي آينده بسيار مهم باشند، براي كل بازار صادرات و 

ه در ده يا بيست سال آينده اياالت متحده تعيين كننده نيستند و ن واردات اروپا يا
اند  گران اروپايي ادعا كردهر اين، اين امتياز از آنچه تحليلبناب. كننده خواهند بودتعيين

  . تر استاهميتش كم
ها از ميان  در آن) تكنولوژيك(شناختي كه امتياز فنهايي  نگاهي به ديگر بخش     

هايي چون فوالد، اتومبيل، وسائل برقي، نساجي، وسائل خانه،  بخش -رود  رفته يا مي
كند كه توليدات خارجي تهاجم  مشخص مي -يا انواع مشخصي از ماشين آالت

الد، چيزي بين پانزده تا در بخش فو. اندآغاز كرده اي را عليه بازار آمريكاگسترده
ها ژاپني. شودغربي وارد مي صد مصرف آمريكا امروزه از ژاپن و اروپايبيست در

ها سهم بزرگي از بازار  غلبه كنند و اروپايي] آمريكا [ روند كه بر بازار ساحل غربي  مي
فقط در غرب ميانه كه منطقه اصلي صنعتي اياالت . آورنددست ميه ساحل شرقي را ب

ه دريايي ااما حتي با باز شدن آبر. متحده است، فوالد وارداتي زياد مورد استفاده نيست
قابل تواند غيردر آينده مي] استفاده از فوالد وارداتي[سنت الرنس، اين مساله 

در عين حال، امروزه اتومبيل به ميزان ده تا پانزده در صد كل مصرف . بيني شود پيش
سرعت به بيست تا بيست و ه تواند باين حجم مي .شودساالنه به اياالت متحده وارد مي

توري و دستگاه قابل در بخش وسائل خانه، نساجي، راديو ترانزيس. پنج در صد برسد
سازي و وسائل برقي نيز رشد مشابهي ممكن است در پيش ، كشتيحمل تلويزيون

  . باشد
اي را داري آمريكا رقابت فزايندهباروري براي سرمايه تاكنون از ميان رفتن نايكساني    

-داري آمريكا در حوزههاي خارجي سرمايهبازار. ايجاد كرده استدر بازارهاي داخلي 

اين البته . روديداً در مخاطره است يا از بين ميهاي معيني چون اتومبيل و فوالد شد
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اگر تمركز صنعت اروپا و ژاپن بر ايجاد واحدهايي متمركز شوند . فقط فاز نخست است
، در آن صورت ها در آمريكا يكسان باشدها با ظرفيت توليد شركت توليد آنكه ظرفيت 

در چنان صورتي مجبور خواهد . رو خواهد شدهبنعت آمريكا با وضعيت نامطلوبي روص
چنين وضعيتي مطلقاً . شد دستمزدي سه برابر دستمزد در ژاپن و اروپا بپردازد

  .ناكارآمد است و سرآغاز بحران ساختاري شديد براي صنايع امريكا
اندازي عالي ن وضعيتي بهيچ وجه چشماينكه چني دو مثال براي نشان دادن      

وجود ه اي را بدر صنعت فوالد ژاپن، شركت ژاپني آخرين ادغام. نيست، كافي است
معني ه اين در آمريكا ب. كندست و دو مليون تن فوالد توليد ميآورد كه ساالنه بي

يتروئن كه در اروپا فيات و ساز ديگر سو، اعالن اين. شركتي است كه مقام دوم را دارد
معني ايجاد شركتي است كه ساالنه دو ه شوند، بديگر ادغام مي با يك 1970در سال 

سازي است كه معني شركت اتومبيله اين در آمريكا ب. كندليون ماشين توليد مييم
رود كه مقام دوم را پيدا كند و اگر افزايش نرخ رشد  مقام سوم را دارد و به جهتي مي

ديگر حفظ شود، شد كنوني در صنعت آمريكا سه يا چهار سال آن در مقايسه با نرخ ر
  .گذاردفورد را پشت سر مي

تمركز سرمايه ادامه يابد،  كند كه، اگر فرايند كنوني شخص ميها م اين نمونه      
] با آمريكا[آوري قابل قياس ي اروپايي و ژاپني نه تنها به فنهاتشرك ممكن است كه

زماني . هاي آمريكايي برسانندبه همان ظرفيت توليد شركتخود را دست يابند، بلكه 
شود، برسند، بي ترديد حمله به دستمزدهاي كارگران آمريكا آغاز مي كه به آن سطح

داري غير ممكن است كه حجم باروري با حجم باروري رقيب زيرا در جهان سرمايه
 د دو يا سه برابرخارجي يكسان باشد و با وجود اين دستمزد  كارگران در كشور خو

  .باشد
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  ندا مندهها بهريكساني دستمزدارگران آمريكا از نكا- 7  
- برد كه نايكساني شديد دستمزدها كه همتر پي ميآمريكا هرچه بيش يطبقه حاكمه

 المللي يك نقطه ند، در رقابت بينكدر مورد كارگران خود رعايت مي آن را انچن
انعي جدي تبديل نشده است، ضعف هنوز به م طهقاگرچه اين ن. رودبه شمار ميضعف 
  . اندسال گذشته به آن واكنش نشان دادهداران آمريكا طي چند سرمايه

. ريزي شده استقاً براي مقابله با اين نايكساني دستمزد طرحصدور سرمايه دقي      
 طور انحصاري در كشورهاي خارجيه سازي آمريكا تقريباً بهاي اتومبيلتراست

برند و بنابر  تر سود ميجا از پرداخت دستمزد كمها در آن آن. اندگذاري كرده مايهسر
توانند با توليد ماشين در بريتانيا و آلمان سهم خود در بازار جهاني را بسيار اين، مي

تالش . بپردازند يتركه در خود اياالت متحده دستمزد بيشتا اين ،تر حفظ كنند آسان
مشي بود كه مورد خطآن داشتن رشد دستمزدهاي حقيقي، گهديگري جهت پايين ن

كه در اثر جنگ ويتنام با  بود 1966تا سال  ايت دستگاه حكومتي كندي و جانسونحم
سومين راه مقابله با نايكساني دستمزد تشديد استثمار نيروي كار . رو شدهشكست روب
معيني   هاير حوزهن كه دبه آن در صنايع كال خصوص شدت بخشيدنه ب -بوده است

اين تشديد استثمار  .  ي كارگر آمريكا را موجب شده استدگرگوني ساختاري در طبقه
  سال، دروجود آورده است كه كارگران بزرگه رشتاب در كار بچنان پ ضرب آهنگي آن

اين امر ساختار سنتي در صنايع معيني . مدت قادر به ادامه آن نيستندواقع، در دراز
امروزه، از آنجا كه . داده استطرز راديكالي كاهش ه سازي يا فوالد را بيلومبچون ات

سال بدون درب و داغان مدت دهه ها بماندن در كارخانه) تحت شرايط تشديد كار(
سازي صد كارگران اتومبيلشود، تا چهل درشدن عصبي و جسمي هر چه دشوارتر مي

ن بر اين، جريان ورود كارگران سياه افزو. دهنداياالت متحده را جوانان تشكيل مي
، پوست به صنايع داراي ظرفيت باال در نتيجه همان پديده افزايش بسيار داشته است
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-درصد كارگران كارخانه 45يا  40تا  35امروزه . ندا ترها به لحاظ جسمي مقاوم زيرا آن

) River Rouge(ي معروف ريور روژ در كارخانه. ندا پوستسازي سياههاي اصلي اتومبيل
سازي دج در كارخانه اتومبيل. ندهست پوستدرصد كارگران سياه 40فورد، بيش از 

)Doge (موارد استثناء . رسددرصد مي 50پوستان شاغل به بيش از در ديترويت رقم سياه
صد در 50 سازي هم وجود دارد كه بيش ازهاي فوالدگرچه كارخانه -هم هست 
پوست اما متوسط استخدام كارگران سياه .دهندن تشكيل ميستاپورا سياه كارگران آن

: تر استالً از متوسط جمعيت شناختي ده درصد بسيار باالدر صنايع اياالت متحده ك
  .صد استدر 30حدود 

 يبا اين همه، اگر لحظه. ها تأثير چنداني نداشته استهيچ يك از اين خط مشي     
غربي و ف باروري بين صنعت آمريكا و اروپاي كه شكاتاريخي فرا رسد، يعني زماني

اي بس اي جز به راه انداختن حملهداري آمريكا هيچ گزينهژاپن از بين برود، سرمايه
- تر از آناي شديدقيقي كارگران آمريكا ندارد، حملهتر به سطح دستمزد حبي رحمانه

مزدي محدودي سته تاكنون در اروپاي غربي، در كشورهاي مختلفي كه نايكساني دچ
ي هاي گوناگون دههبرهه ايتاليا، فرانسه، آلمان غربي، انگلستان و بلژيك طي(اند داشته
آمريكا مساله  كه نايكساني دستمزدي بين اروپا و جااز آن. وجود داشته است) شصت

صد نيست، يعني همانند آنچه بين كشورهاي گوناگون اروپاي در پانزدهپنج، ده يا 
صد است، تصور عظيم بودن اين صد درد، بلكه در حد دويست تا سيد دارغربي وجو

كه شود و تصور اين كه باروري قابل مقايسه مي كار آساني است نقطه ضعف زماني
  . داري تا چه حد شديد خواهد بودهاي سرمايه العمل عكس

ر، منظور داشتن رويكردي ماركسيستي يا به بيان ديگه ها بتأكيد بر اين مولفه     
ي كارگر آمريكا به جامعه ضروري آليستي به مساله نگرش طبقههماترياليستي و نه ايد

ونيسم دستگاه حاكمه، درست است كه رابطه دروني تنگاتنگي بين ضد كماين . است
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ي الملل سازد، نقش بينمي سازي كه سطح بااليي از استخدام را ميسرهزينه اسلحه
هاي گذاري پرياليسم آمريكا از سرمايهاي كه امامپرياليسم آمريكا، سود افزوده

ها گذاري كه از اين سرمايه جود داردو اينظاميكند و دستگاه  المللي كسب مي بين
كارگران آمريكا با كل اين نظام در . اما يك نكته را بايد درك كرد. محافظت مي كند

ه ها را ب سم آني ضد كمونيكنند كه ايده اين خاطر همراهي مينه به  ،درجه نخست
كنند كه طي سي  ها با كل اين نظام به اين خاطر همراهي مي آن .د آورده استووج

سيستم توانسته است . ها تحويل دهد سال گذشته توانسته است كاال به آن
همين . ان فراهم سازدشدستمزدهاي باال و درجه باالتري از امنيت اجتماعي براي

و نه پذيرش ضد  ها بوده است نيسم از سوي آنكننده پذيرش ضد كموحقيقت تعيين
تر بتواند تر و كموقتي نظام كم. كننده ثبات اجتماعي بوده استكمونيسم كه تعيين

  .ها تحويل دهد، وضعيت كامالً جديدي در اياالت متحده پيش خواهد آمد كاال به آن
بندي كنيم، صورتتر يا اگر ديالكتيكي. فقط منفي نيستاي آگاهي اتحاديه      

خودي خود به لحاظ اجتماعي خنثي است، نه ارتجاعي است نه ه آگاهي اتحاديه ب
زماني . هاي اتحاديه را بر آوردتواند خواستشود كه نظام مي زماني ارتجاعي مي. انقالبي

اي ران را پاسخ گويد، آگاهي اتحاديهاي كارگ كه نظام ديگر نتواند مطالبات پايه
ي آمريكا تحت چنين  دگرگوني در جامعه. آوردمي وجوده ظيمي بپتانسيل انقالبي ع
داري اياالت متحده كمين سرمايه، امروزه پشت ديوار سرمايهالمللي  تأثير رقابت بين

  . كرده است
گذاري امپرياليستي  بخش ملل جهان سوم و تهديدي كه براي سرمايهمبارزات رهايي  

داري سرمايهاقتصادي  -شيدن به توازن اجتماعيآمريكا دارند، نقش مهمي در پايان بخ
هاي چنان حاد و آمداگر شكاف باروري از بين برود، پياما . آمريكا ايفا خواهد كرد

  .تواند داشته باشدالمللي مي گونه كه رقابت بين آن ندارد اي فاصلهبال
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ه رزمنده ب هاي هايي هستند كه انسان مادام كه سوسياليسم يا انقالب فقط آرمان      
. ناچار محدود استه ها ب كنند، تأثير اجتماعي آنباورها و آگاهي خود تبليغ مي سبب

ان و آگاهي را با منافع هاي سوسياليسم انقالبي بتواند اعتقاد، اطمين كه ايدهاما زماني
متحد سازد،   -گري كارطبقه -ي مادي يك طبقه اجتماعي در حال عصيانبالواسطه

آن معنا، راديكاليزه  در. شودواقع انفجاري ميه ها ب است كه پتانسيل آندر آن صورت 
 طبقه كارگر و همراه با آن سوسياليسم در اياالت متحده تحت تأثير به كردن سياسي

اي مورد بررسي قرار گرفت، به گزاره ي اين نيروها كه در اين مقالهي همهم پيوستهه
ست، پوپس از كارگران سياه. واهد شديل خعملي طي ده تا پانزده سال آينده تبد

ي دولتي، توده شدگان بخشاستخدامو  شناسانكارگران جوان، دانشجويان، فن
كارگران آمريكا مبارزه براي سوسياليسم را در برنامه تاريخي بالفصل خود قرار خواهند 

  .در آن زمان راه انقالب گشوده خواهد بود. داد
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  تضاد جهاني
  السومارتين نيك

  
: تز ارنست مندل تحت عنوان. كنيم يآوران انقالب هميشه استقبال ماز پيام      

كه برنامه يكي مبني بر اين) 54مجله نيو لفت رويو شماره ( "؟ رود آمريكا به كجا مي"
-زهاي يأسياليستي است، نسبت به تاياالت متحده انقالب سوس در ي آيندهدو دهه

اين با . است داربرخورانديشانه اهميتي چاره از شود،ها ارائه ميمكانوري كه از ديگر آ
داليلي كه . رودبه شمار ميي يأس بي اساس، اشتباه همه، اميدهاي واهي به اندازه

د كشيد تا كساني ها را به نق بايد آن. كند، باور كردني نيستندطرح ميم مامندل براي 
هاي گذارهپيش ،جز اميد و يأسه ب. دچار اشتباه نشوند ،كار دارندها سرو كه با آن

ترين تزهاي مدر بر گيرنده مه ]ي مندلنوشته[ بخش شش و هفت. بهتري وجود دارد
دهد كه تأثير رقابت اروپا و ژاپن بر بازار جهاني، مندل نشان مي ،دو تز در اين. است او

اين مساله را در زير به . بخشديكا را سرعت مياساسي در صنعت آمربحران ساختاري 
خواهد كه  مياز ما ين حال، در ع] مندل[ ياما  مقاله. دهيمبحث قرار مي تفصيل مورد
نيروها و "مان اندازه ه اي كه به نيز توجه كنيم، پنج نكته نخستي به پنج نكته

- ظام عمل ميدرون خود ن"دارند كه مندل معتقد است از را عرضه مي "تضادهايي

از . داري اياالت متحده استبخش داخلي اقتصاد سرمايه ،نظاماو از درون  رادم ."كنند
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حواشي  دركم و بيش براي مردم در درون و  ،اين پنج نكته غالب مايهجا كه درونآن
ه جا بها را در اين كه آن من بر اين باورمجنبش در اياالت متحده شناخته شده است، 

تر مربوط به ديدگاه مندل نه در هر مسايل مهم. كنيمرسي ه تفصيل برب وطور مجزا 
كند  شود كه او تالش مي اي مربوط ميطور مجزا، بلكه به شيوهه يك از اين پنج نكته ب

  . ديگر مرتبط سازد يكه ها را ب آن
        

  ژيستناتر و فلو: تكنولوژي و تورم -  1
پوستان، كاليزه شدن سياهيپيرامون راد ذشتهي گتجارب و ادبيات گرد آمده طي دهه

ه ب. شناسان، كارمندان دولتي و طبقه كارگر صنعتي قابل توجه استدانشجويان، فن
ش و به استثناي كم و بي ،ها، مقوالت يا طبقات مردم رسد هر يك از اين گروه نظر مي

ه ب - داشتها از همان آغاز پيوند وجود  كه بين آن - پوست) و سفيد(دانشجويان سياه 
 بدين ترتيب، براي نمونه. اندديگر راديكاليزه شده انگيخته و مستقل از يكطور خود

بدون آگاهي يا مشاركت و  ،ايني يا موج اعتراضات اتحاديهقانوغير ،اعتصابات غالب
و هنوز  ،ياه پوستان رخ دادههاي انقالبي سكار دانشجويان راديكال يا سازمانحتي ابت
شناسان و دانشمندان وجود دارد، در راديكاليسمي كه بين فن چنين. دهدرخ مي

 واقعاً بي اطالع كارمندان شهري و امثال آن، از آنراستايي جريان دارد كه رزمندگي 
  .ندا

ه بود، طرف به اياالت متحده وارد شد مندل كه كم و بيش با نظرگاهي بي    
پيش  ه كه ممكن استگون خاص فعاليت جنبش، آن ديدگاهش به اين يا آن افق

وان رهبر انترناسيونال چهار كه عنه گيريش برغم موضع علي(بيايد، وابسته نبود، و نه 
اي  كنندهشركت) حده در آن عضويت داشتدر اياالت مت "وسياليستي نوبنياداتحاد س"

ه ارنست مندل ب. اي سال گذشته بي اطالع باشدهاي دروني فرقه بود كه از درگيري
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كند، به حقيقت با اهميتي اشاره مي - ي آن در مفهوم محترمانه -اي انهانگارطرز ساده
اي از او پاره. باشند يا بايد -اين حقيقت كه اين پنج نيرو بخشي از يك جنبش واحدند

ترين نيروها، جنبش زنان و جنبش در درون ارتش، را حذف كرده است، اما در قوي
 حال از يكه كه ظاهراً تا ب كندترسيم مي هايي اي در اطراف پديده ين حال دايرهع

  .ندا ديگر مرتبط نوعي با يكه ها ب كند كه اين پديده و اشاره مي ؛اند ديگر جدا بوده
اين نيروها را به  ،آشكار مندل و انداز خالصه شدهچشم. ش استاين گامي به پي      
ي اما هر كس كه تجربه. كندبل قبول بر روي كاغد باهم جمع مينسبتاً قا شكلي

ه هاي بخش متفاوتي را داشته است، مثالً دانشجويي كه سعي كردتماس با راديكال
پوست با انقالبيون سياه كند شناسي كه تالش مييا فن ،است با كارگران صحبت كند

ه داند كه جمع كردن اين نيروها در فهرستي بر روي كاغذ، بوارد گفتگو شود، مي
 كالم، حتي اگر در سطح تماس واقعي برقراري سه، چهار و پنج وصورت يك، دو ، 

اي چون شناسايي يك  ظاهر سادهه حتي چنين اقدام ب. باشد، كار بسيار دشواري است
  .ايجاد كندتواند در عمل مشكل دشمن مشترك، مي

ي نظري خوب عبارت از اين است كه اين فرايند تماس يكي از محسنات نوشته      
طور ه هايي آسان كنيم كه ب هاي مشترك ستم ادن و توضيح ريشهبا نشان دگيري را 
 دانشجوي كالج مادام كه بسيج نشود و حتي نه ضرورتاً در آن. اندبه شدهرمجزا تج

هاي او و علل مبارزه هاي نارضائي يابد كه ريشهشخصي در نمي يصورت هم، از تجربه
- پوست كارخانه از تجربه شخصي خود نميدكارگر جوان سفي. ندا مشترك. اف. ال. ان

- عليه يك نظام مبارزه مي ،خياباني ]حركات[ پوستسياه يدهندهسازمان داند كه او و

در آن سطح، بايد توجه داشت كه مقاله . اين را بايد ببيند و برايش توضيح دهند. كنند
  .   اردرفت هم دحتي به لحاظي پس ؛گذاردمندل پيشرفت چنداني به نمايش نمي
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ت؟ از نظر اند در چيس ي مجزا تجربه شدهگونهه هايي كه ب هاي مشترك ستم ريشه     
يند آفر"مشتركا از ) شناسانه پوستان، دانشجويان و فنسيا(مندل نخستين سه نيرو 

انقالب سوم "اين فرايند را مندل . اندبرآمده "شتابان دگرگوني تكنولوژيك
ي مندل اين است كه ماشيني كردن بدين ترتيب، ادعا. نام نهاده است "تكنولوژيك

. اي خارج كرده است حرفهي مشاغل غيرپوست را از گردونه، كارگران سياه)سيوناآتوم(
بنابر اين، به  وجود آورده وه تر را بكردهاز به افراد تحصيليند در عين حال، نيآاين فر

-و سرانجام، فن. نتهي شده استش مروهاي صنعتي در آموزش و پر استفاده از شيوه

در مورد نكته چهارم و پنجم . تگير كرده اسان را با كارشناسان امور مالي درشناس
 "تورم"ها ريشه در  مشكالت آن :گويد مندل مي) كارگران صنعتي و كارمندان دولتي( 

  . دارد
هم بي  ها و متاسفانه هيچ يك از آن. ي مجزابلكه دو ريشه ،نه يك ريشه مشترك     

ها، نقدها و ستون ت تقريباً يك دهه طيف رسمي تحليلمدبه . نهايت روشنگر نيستند
ي ي علل اين يا آن پديدهريشه يمثابهه ب "تورم"و  "تكنولوژي"نويسان مطبوعات به 
 اقتصادي معاصر -نقد اجتماعي "يستنژفلو"و  "اتر"ها  اين. اندنامطلوب اشاره كرده

ي كساني است كه روشنايي گاه همهه و غير واقعي و مأمن و پناهماندند، مقوالت پسا
يك دوجين تحليل در باره . اندازدوحشت ميه ها را ب انديشه نقاد و راديكال آن

همان اندازه هم ه ت اجتماعي و سياسي آن وجود دارد، دست كم بو تأثير "تكنولوژي"
مساله . شودا شامل ميها از راست به چپ راين نقد يدامنه. "تورم"در مورد 

-مي. اندها بيش از اندازه توضيح دادهي آناين است كه در باره  "تورم"و  "تكنولوژي"

اي هم  به هيچ نتيجه در عيم حالكار برد و ه ها را براي توضيح هر چيزي ب توان آن
  . نرسيد
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ه تأثيرات منظور حمله به آوري نيروها با بكنيد كه كنفرانسي را براي گردتصورش ر    
تواند در اين كنفرانس شركت  نمي چه كسي. ايدفراخوانده "تكنولوژي"فرساي توان

اعالم  "تورم"كند؟ تصورش را هم بكنيد كه كنفرانس ديگري را براي اعتراض به 
شود؟ حال اگر دو كنفرانس را يكي كنيد، اين كنفرانس مانع ورود چه كسي مي. يدكن

كرات و وريزي پالتفرمي هم براي حزب دمجهت طرحاي داريد صورت كميته در آن
جنبشي ] حاصل آن[هرچه هم برويانند،  "هاي مشترك ريشه"اين . خواههم جمهوري
  .انقالبي نيست

ديگر  در درون خود از يك ،هاي مشترك صوصاً زماني كه هر دوي اين ريشهمخ    
كه مندل  "ورميت"و  "انقالب سوم صنعتي"تر تئوري  بررسي دقيق. ندهست مجزا

- و منطقي را در درون هر يك پيش ميكند، مسائل عجيب غريب آماري مطرح مي

  .كشند
ظاهراً ده مليون شغل صنعتي غير  "انقالب صنعتي سوم" ،ي اولمثالً در نكته

جا كه دارندگان اين مشاغل ظاهراً همه از آن. تخصصي را از بازار كار حذف كرده است
بايد حجم قابل توجهي از  ،اين خروج جمعي از حوزه صنعت دانشجو و مهاجر نشدند،

ه گويد آمار بيكاري ب اگر چه مندل حق دارد كه مي. ارقام بيكاران را تشكيل داده باشد
قابل اتكاست، اما اگر قضيه تحقيق در خصوص افزايش ناگهاني ده گيري غيرطرز چشم

. قابل اتكا باشدر زياد هم نبايد غيريرد، اين آماليون بيكار در واقعيت مورد نظر قرار گيم
دهد  نشان مي -صد افراد شاغل در مشاغل معين در -كنترل متقابلي از ارقام اشتغال

زراعت و  زحمتكش كه خارج از حوزه"، يا "كارگر"عنوان ه كه رقم افرادي كه ب
، فقط كاهش "ماهر به لحاظ صنعتيغير"ند، يعني مقوالت اصلي ا كشاورزي شاغل

 مختصر اين)  5. (دهندمطلقي را در نسبت ارقام تشكيل مينه به هيچ وجه  ناچيز و
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ليون شغل ييا ده م ،اي در كار استي گستردهتوطئه" دفتر آمار كارگري"كه، يا در 
  . تحصصي فقط در تخيل مندل ناپديد شده استصنعتي غير

چنان پا ناقض همكند، زيرا اين تآمار و ارقام هم مساله را حل نميكنار گذاشتن     
خروج جمعي از ] مورد اشاره مندل[كه در نكته نخست  در عين حالي. برجاست
گرفت، مي "ترين وجهبه شديد"پوست را وجود داشت كه گريبان جمعيت سياه صنعت

 "پوست را در صنعت كالنجريان عظيمي از كارگران سياه"هفتم  يبه ناگاه در نكته
يم كه بخش عظيمي دانستچرا كه مي ،ممكن استيراين تناقضي عجيب و غ. شاهديم

يا بايد خروج جمعي . شونداستخدام نمي عنوان كارگران ماهره پوست باز كارگران سياه
پوست كارگران سياه]. حوزه صنعت[ روند يا سرازير شدن افراد به ددر كار باش

  .زمان هم بيايند هم بروند  توانند هم نمي
نويسد كه مسئوليت  او مي .كننده نيستهم آن چنان قانع "تورم"تحليل مندل از     

اين حقيقت دارد ولي . اين پديده اساساً متوجه دم و دستگاه نظامي غول پيكر است
مبناي مسئوليت دستگاه نظامي غول پيكر چيست؟ مندل عالوه بر اين . نامربوط است

خريداري قسطي گويد كه مسئوليت متوجه افزايش گسترده ديون خصوصي، يعني  مي
تورم به اين علت كه مردم . بلكه مغرضانه است ،اين نظر نه تنها نا مربوط. است

. شوندمردم به علت تورم است كه مقروض مي. آيدوجود نميه شوند ب مقروض مي
ي تجزيه تحليل مندل اين تأثير ويژه. وار در كار استكه، فرايندي دايره دست كم اين

گي ن و بي مالحظهوهاي پنتاگكاريشجاعانه به گردن اسرافاست كه تقصير تورم را 
هاي روزنامه ي كه تقريباً هر روزه در سرمقالهجايكننده بگذاريم، دقيقاً همانمصرف

-  سرمايه يند تورمآها در فر آن: هااما در خصوص شركت. يما متداول پايتخت شاهد
ها البته خود اين را  آن. "اندتنيده در هم"م يند تورآكنند،  بلكه صرفاً با فر گذاري نمي
  .كننداظهار مي
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ارج بااليي كه مندل . كردني نيست ؟ باوري ماركسيستي استنام اين اقتصاد سياس      
هايي حتي شود كه چنين لغزش ه است، موجب ميخاطر كارش كسب كرده ب

" ائل تكنيكيمس"كند صرفاً  گونه كه مندل بارها ادعا مي مسائل آن. تر باشدآور تعجب

ها يكي از وظائفي  اين مسائل جزء برنامه سياسي جنبش است و حل درست آن. نيست
ها  افزون بر اين، اين. است كه اقتصاد سياسي ماركسيستي موظف است به آن بپردازد

درون خود "توان با كشيدن خط فاصلي بين نيروها يا تضادهاي  مسائلي است كه نمي
و نيروها يا  -داري اياالت متحدهخلي خود سرمايهيعني درون بخش دا - "نظام

 بيرون از نظام هاداند، گفتي اين تضا "المللي بين"تضادهايي دانست كه داراي خصلتي 
المللي  اين تضادها را، اگر قرار باشد درك كنيم، بايد از همان آغاز مسائلي بين. ندا

ي نظر مندل در مورد صحنه متأسفانه -مسائلي كه برخاسته از امپرياليسم اند -دانست
  .كندتر مي رد، فقط مساله را پيچيدهالمللي كه بايد بعداً بررسي ك بين

  
  اياالت متحده، اروپا و ژاپن -  2
  ".رسيم ترين تحليل ماركسيستي مينهايي و مهم بررسيي مرحله"كنون به ا

ياالت متحده يعني به نكات شش و هفت كه به نشان دادن سرنگوني و انهدام سرمايه ا 
مندل بر اين باور است كه بورژوازي اروپا و . پردازدزي اروپا و ژاپن ميدست بورژواه ب

االت متحده بالفاصله پس از جنگ از موضع تقريباً وابستگي كامل به اي) 6(ژاپن 
رشد . اندباً برابر با اياالت متحده رسيدهدر حوزه تجاري به وضعيتي تقري] جهاني دوم[

 وري صنعت اروپا و ژاپن در تركيب با دستمزد نسبتاً نازلي كه دارند، اينهحجم و بهر
بخشي با صادرات طرز سوده آورد كه ب ها فراهم مي موقعيت را براي صادرات اين ملت

اي در بازار داخلي ي فزايندهجهاني رقابت كنند و حتي به درجه اياالت متحده در بازار
  . اياالت متحده رسوخ كنند
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دراتي اروپا و ژاپن دير يا بيني مندل اين است كه برتري تجاري توليدات صا پيش    
بحران ساختاري "باعث ) هم تفاوت دارند اي او كه بسيار باهبنديصورتو (زود 

مندل به  ايهبنديصورت -شايد هم. در صنعت اياالت متحده خواهد شد "عظيمي
وجود ه اي ب ي عمدهنگيزها "ري عظيمبحران ساختا"اين  -ي روشن نيستندنلحاظ عقال

  . و به جانب انقالب سوق دهد "طرفي خارج كند بي"هاي كارگري را از آورد تا اتحاديه
ي گذشته رقابت بين صنعت اياالت متحده، اروپا و ژاپن انكار نبايد كرد كه در دهه   

ت بين مناسباو اختالف شديدي در تقريباً همه ديگر  ،در حوزه صادرات افزايش داشته
اين قضيه مخصوصاً در مناسبات بين اياالت متحده و . داري در كار بوده استسرمايه

د شش عضو جامعه ايجا. شودمحدود نمي فرانسه دوران دوگل بهو  ،اروپا صادق بوده
با هدف آشكار ايجاد يك اقتصاد اروپايي كه با قدرت و ) بازار مشترك(اقتصادي اروپا  
ياالت متحده قابل مقايسه باشد، سرمايه اياالت متحده را به بررسي اندازه اقتصاد ا

] آمريكا[اين اقدام . ندي وادار كرده استهاي چ مجدد استراتژي جهاني خود در زمينه
دهد، به تقليل نسبي قدرت را در جبهه اروپايي نويد مي "جهان آزاد"كه  تقويت 

مندي ان نسبت به تقويت توانجا منجر شده و به هم نظامي اياالت متحده در آن
شرق "نشيني بريتانيا از و اين تحولي است كه با عقب ،اياالت متحده در اقيانوس آرام

  .قطعيت يافته است "سوئز
هاي متمادي آلي كه سالهداري مستقل اروپايي، ايدي يك سرمايهاز ديگر سو، ايده   

هاي در ميان استراتژيست ه،هاي سياسي گوناگون بود محرك اروپاييان داراي هدف
اياالت متحده كه از اتحاد احتمالي بين اروپا و اتحاد جماهير شوروي " آتالنتيكي"

ظاهراً چنين است كه هنوز وفاق مشخصي بر . وحشت دارند، ايجاد نگراني كرده است
 ازيوي حاكمه اياالت متحده و نه در بين بورژمساله استراتژي نه در ميان طبقه سر

ختالفات ا. وجود نيامده استه ب "اروپايي"هاي اروپايي يا بورژوازي واقعي تملي دول
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هاي اين مساله وجود دارد كه ارزش دارد در آينده به آن  بارزي در مورد همه جنبه
  .دقيقاً توجه شود

ي علت و معلولي است، كه بايد به آن ايراد گرفت رابطه آن جنبه از تز مندل    
بحران عظيم  "وهاي رقابت تجاري  كند بين پديده ش ميكه او تال اي رابطه

-اين تز را مي. اي بر قرار كند كه صنعت اياالت متحده در انتظار آن است"ساختاري

ي تجربي نشان دهيم يك شيوه اين است كه به گونه. شيدتوان در دو سطح به نقد ك
ين رقابت به صنايع كه ا و اين ،چنان كه او ادعا دارد شديد نيست كه اين رقابت آن

و نيروي كار اضافي در اياالت متحده به هدف پردازش  ،معيني محدود است غير حياتي
كه شكاف  گيرد و اين انواع كاالهاي وارداتي مورد استفاده قرار مي ي ازو تكميل بعض

كه اختالف  و اين ؛يابد بلكه گسترش مي ،شود گونه كه او ادعا دارد كم نمي فراوري آن
واقع كاهش   در ،كند گونه كه او ادعا مي جاي شدت يافتن، آنه تمزدها ببين دس

تر از بسيار كم خارجي براي اقتصاد اياالت متحده كه در هر حال تجارت و اين ؛يابد مي
تري گرد ي مفصلها را در نوشته مندل بخشي از اين داده. يت دارداروپا و ژاپن اهم

   .دآلماني ان  آورده است كه مخاطب آن



اي كه در  ها با مقاله ي جنبههاي مندل در آن نوشته در همهگيري كه نتيجه جالب اين
مثالً در آن مقاله  نوشته است كه رقابت . خوانايي ندارد مجله نيو لفت رويو نوشته،

ن ژاپن و اروپا از رقابت كه رقابت بي بين اياالت متحده و ژاپن كم اهميت است و اين
 ها در دو نوشتهتفاوتاين . تر استها با اياالت متحده شديد دوي آن هرها يا  بين آن

اي كه شامل كل گذارد، مسالهاله را به نمايش ميپيچيدگي بي نهايت اين مس
  .سازدبه تحقيق تجربي منظم را مطرح مي شود و نياز مناسبات جهاني مي

آيد كه وجود ميه اي بياين تز بر پايه اطالعات ساختار اما راستاي ديگر نقد      
آيد كه  اي پيش ميي تاريخيكند و بر اساس تجربه ذف ميحمندل از صورت مساله 

كه افزايش رقابت در تجارت را  در عين حالي. مندل خواسته است ناديده بگيرد
دانم، تحليلي كه اين پديده را علت بحران با عاليم و آثار انقالبي در حقيقتي محرز مي

  :كننده را به دالئل زير اشتباه و گمراهكند  ت متحده درك ميصنعت اياال
  
  بانكي در اياالت متحده  يتفوق سرمايه - 1

در صنعت اياالت متحده  "بحران عظيم ساختاري"انگيختن منظور بره سرمايه اروپا ب
ها در نقش بانك. دايجاد كناني عظيم داري آمريكا بحركنيد در بادر نخستين قدم با

ي يك طرف نسبت به و با كاهش امتيازهاي توليد ،هاي رقابتي حياتي است جدال
فراوري از نوعي  ها واگر تساوي دستمزد. دكنمي پيدا هم يتراهميت بيشطرف ديگر 

كنندگان عمده اتومبيل در اياالت متحده وجود دارد را مفروض كه در بين توليد
جدال فروشندگان اين  شتاست كه سرنو قدرت مالي اين يم، در آن صورت،بدان

گذاري  ترين سرمايهي عظيمآن طرفي كه بتواند از عهده. كندمي تعيينرا توليدات 
ها عهده بگيرد و در رويارويي با ضرره هاي توزيع را ب ترين هزينهجديد برآيد و بيش

هر ي هاذخيرهميزان . ته باشد، برنده خواهد بودتري از ديگران داشقدرت دوام بيش
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ايت حجم اعتباري كه از اهميت دارد، اما در نه اين جدال ينتيجهنيز در  ركتيش
بنابر اين، توان صنعت اروپا . كننده استدست آورد، تعيينه توان بها ميطريق بانك

اي و متحده به قدرت نسبي ذخائر سرمايهدر تحميل يك بحران به صنعت اياالت 
  .شودوصي كنترل ميطور خصه اعتباري خاصي بستگي دارد كه ب

را به رسميت )  در نكته سوم(هاي داخلي  ي مالي در بخشاهميت حوزه مندل تحليل
- اين نكته را با چاره از آن جا كه اما دهد،واقع مورد تأكيد قرار مي  شناسد و در مي

از نقصاني در تحليل آميزد، هم ميالمللي در در خصوص بخش بينهاي تخيلي انديشي
ه ب "المللي داران بينبانك"معلومي از ناگاه ارقام ناه ي چهارم بدر نكته. بردرنج مي

اند  اصلي اياالت متحده قرار گرفته داراني كه در كنار مدير اجرائيدهد، بانكدست مي
و پس  ؛آمدهاي جهاني براي او در پي داردكنند كه پي و تصميماتي را به او تحميل مي

اگر مندل . رسدگوش نميه ها ب شوند كه ديگر خبري از آن اي ناپديد ميگونهه از آن ب
سطح مالي قائل نشود،  برايكند  كه در سطح صنعت انكار مي را داريوحدت سرمايه

امي كه به در خصوص ارق و وجود آورد،ه در تجزيه تحليل خود تغيير جدي ببايد 
مگي كاركردي هاي اصلي همسلم است كه بانك. تر برخورد كند دقيق ،دهد دست مي

ها پرستي متهم كرد، اما بانكتوان به ميهن ها را نمي و هيچ كدام آن ،المللي دارند بين
ها، در عين حال يك ن اصلي شركتاشان با مراجعاز طريق پيوندها و در هم تنيدگي

المللي در  داران بيناين بانك بنيان .كننديگاه ملي را نيز براي خود حفظ ميپا
  د؟  شوريزي ميكدام ملت پايه داريسرمايه

گيري خود پيرامون  ون بدان اشاره كردم، براي نتيجهاكن  مندل در كتاب آلماني كه هم
ي ارائه يلدارند، دال پايه داري اياالت متحدهدر سرمايه ،هاي مالي ين قدرتكه ا اين

هاي اياالت با شركت اترجيح داران اروپاييبانك: الف :كند كه او اشاره مي. است كرده
كه  و نتيجه اين ،دنكن مشتري برخورد مي يمثابهه ب ،ندا كه در اروپا فعال متحده
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گذاري ي الزم جهت فعاليت و سرمايهاالت متحده تقريباً تمامي سرمايههاي ايشركت
نتيجه . آورندارد كنند، در خود اروپا فراهم ميكه از اياالت متحده وجاي اينه را ب

به اي كه دانند كه سرمايههاي اروپايي به ضرر خود ميآنست كه شركتديگر اين امر 
. متحده دوباره قرض بگيرند طور منفرد از اياالته اند را بدهتهيه كر يجمعطور 

كنند، كه در اروپا مستقرند، مراجعه مي اياالت متحده شعبه هايبنابراين، به بانك
آمد كه مقدار با اين پي: ب ، وهايي كه عالقمند داشتن مشتريان جديدندشعبه

ي اروپايي تحت كنترل نهادهاي بانكي مستقر در اياالت متحده اي از سرمايهفزاينده
يابي هرچه هدف دسته خود ب پس از آن از ذخائر داخليآيد، نهادهايي كه  در مي
الي ي انتقال مو بدين ترتيب، چرخه: جكنند و  هاي اروپايي استفاده ميتر به بانكبيش

  .شودتكميل مي
عصر "داف تحت عنوان گط به اين موضوع كه در كتاب هري ممدارك مربو   

كه اگر  در اين راستا استگيري  فته است، نتيجهمورد تأييد قرار گر "امپرياليسم
ه در نهايت مجبور است جدي باشد، اين صنعت اروپاست ك صادرات در امر شكست

ها اشاره  ه آنالمللي كه مندل ب هاي بينبانكآن . تري را از سر بگذراندبحران شديد
  . چيس منهاتان، بانك امريكا، مورگان گارانتي و غيره: كند عبارتند از مي
. تكرار شونده از دو جنبه مورد بررسي قرار گيرد در اين رابطه بجاست بحران مالي   

دالرهاي  اسبر اس دارايي ،هاي اروپاييكه واضح است كه از نظر دولتنخست اين
هاي خود اند براي كسري پرداخت ها مجبور شده ياالت متحده كه آنتورم اناشي از 

ها فشارهاي گوناگوني را به  كه آنهاست و اينقبول كنند، فشار سنگيني بر دوش آن
ي را جبران كند و دارايي ناخواسته ها ند تا اين كسريكنمي ردااياالت متحده و

بنابر اين، دالر آمريكا . خريد كندرا از طريق تجارت يا طال باز تورمناشي از دالرهاي 
هاي از طرف دولت[تري برابري نازل و نرخ ،آيد حساب ميه پول رايج ضعيفي ب
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-پي. را رد كرده است و دولت آمريكا نيز بارها آن ،به آمريكا پيشنهاد شده] اروپايي

  .بيني است ل پيشآمدهاي سياسي چنين رويكردي به لحاظ داخلي غير قاب
) تري داردها اهميت بيشي بحرانر نظر گرفتن اين نكته در متن همهو د(اما       
عصر  در) استرلينگ(داري، همانند پوند المللي سرمايه واحد پولي بين يمثابهه دالر ب

اگر از (، و بنابر اين، كاهش ارزش دالر چنان پا برجاستهم تفوق امپرياليستي بريتانيا،
بزرگي در صنعت  معني بحران ساختاريه ميان نياوريم كه به قوط آن صحبتي بس

داري ت را به كل ساختار تجارت و ماليه سرمايهترين ضربا عميق) آمريكا خواهد بود
سوي اقيانوس دقيقاً  ترين قربانيان چنين وضعيتي در آن اصلي. كندجهان وارد مي

در ابعاد  هايي هستند كه با دارايي دالربانك ها وهاي اروپايي و ديگر دولتدولتهمان 
وجود آورد، ه بنابر اين، اگر دالر براي اياالت متحده معضل ب. سر و كار دارند كالن

هاي دولت[ها  آن. پايي به بار خواهد آوردبراي بورژوازي ارو حتي تري رامسائل حاد
 ي درختي رايابند كه شاخهولي در مي ،دالر را پايين بياورندند ارزش ا مايل] اروپايي

  .اندرند كه خود بر روي آن نشستهب مي
با بي ميلي و تا حدودي  تا حديهاي اروپايي چون فرانسه و بريتانيا  اين، غولبنابر     

اند بارها و بارها ارزش پول رايج خود را  ن از كاهش قيمت دالر، مجبور شدهكامالً ناتوا
ها با  آن قداماتي شانس باال بردن صادرات تجاريچنين ا كهدر حالي. فرو بكاهند

، اقتدار هاآن برد، كاهش ارزش پولنسبت به دالر را باال مي شانكاهش قيمت توليدات
ردن قيمت نسبي دهد، چرا كه با پايين آو را كاهش مي شاناقتصادي داخلي

د كه سهام دهن مي هاي آمريكايياي خود، اين اجازه را به شركتهاي سرمايه دارايي
شان هاي داخليمالك شركت ،تر از استاندارد پايينو با قيمتي  ،ها را بخرندشركت
  .شوند
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  هاي مستقيم اياالت متحده در اروپا، ژاپن و جهان سوم گذاري ايهنقش سرم -  2
 يگيرندهرهايي است كه در بگذاري سرمايه ،مستقيم هايگذاري از سرمايه رادم

صورت ه گذاري ب سرمايه شود، در مقابل، مي هاي توليدي ستگاهمالكيت و كنترل د
نكته اين . دگذاراوراق قرضه فقط حق شركت در درآمدها را در اختيار ميسهام و 

هاي اياالت متحده در خارج نوعي هاي مستقيم شركتگذاري است كه سرمايه
ه رمايه بكننده است چون س كه در عين حال اصطالحي گمراه -است  "صادرات"

كه  شودمنتفي مي كه از طريق آن هر نوع ضرري -شود محلي فراهم مي يگونه
  .تحده در صادرات تجاري داشته باشدسرمايه اياالت م

 ياقتصادي سرمايه اياالت متحده را با قلمرو يحوزه ،فرايندي كه مندل طبق آن   
اين برداشت و . ننده استك دهد، بسيار گمراهي اياالت متحده يكسان قرار ميسرزمين
بار  و ين اياالت متحده و اروپا شبيه دو فروشگاه خوارآيد كه رقابت ب وجود ميه تصور ب

 هاي خوارفروشگاه"حقيقت اين است كه يكي از اين . ديگر اند در دو نبش مقابل يك
يك در چارچوب سرمايه اياالت متحده  يقلمرو. منافع عظيمي در ديگري دارد "بار و

- ت گوناگون به كانادا، ژاپن، دولتدرجاه طور حتم به بلكه ب ،شودمحدود نمي ركشو

اصطالحي است  "اروپاي سوم"سرزمين . كنداروپايي و جهان سوم بسط پيدا مي هاي
اند و منظورشان نشان دادن آن بخش  ان اروپايي استقالل انديش ساختهداركه سرمايه

بلكه تحت  ،نه اروپايي ،ي سوسياليستي استاقتصاد اروپايي است كه نه سرمايهاز 
ها حاكي از اين است كه آن بخش آورداي بر پاره. االت متحده استكنترل سرمايه اي

  . تر است طور مجزا بزرگه هاي اروپايي باكنون از هر بخش اقتصاد دولت  هم
تا وضع  ،دهد اي كه مندل در مورد دستمزدها انجام مي كه مقايسهنتيجه اين   
امساعد ادعايي سرمايه اياالت متحده را در تجارت صادرات نشان دهد، چندان ربطي ن

  .ندارد "بحران ساختاري كالن"به 
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هاي اروپايي يا با سرمايه "رقابت"هيچ نيازي به  ،هاي اصلي اياالت متحدهسرمايه   
يق ها از طر سهل است، آن .ژاپني بر مبناي نرخ دستمزدها در اياالت متحده ندارند

ا يو  ايي بر مبناي نرخ دستمزد اروپاييگذاري مستقيم خود، با سرمايه اروپ سرمايه
رمايه ن، سسخبه ديگر . كنندرمايه ژاپني بر مبناي نرخ دستمزد ژاپني رقابت ميس

و مقايسه . اي امپرياليستي است، سرمايهاي ملي نيستصرفاً سرمايه ،اياالت متحده
ي مهمي لي اياالت متحده محدود شود، نكتهي يا منرخ دستمزدي كه به بخش داخل

 يچه الزم است مقايسه شود نرخ جاري دستمزد در كل قلمروآن. كندنميرا بيان 
قلمروهاي "امپرياليستي اياالت متحده از يك سو، و نرخ جاري دستمزد در كل 

  .فايده است گيري بسيار بي ثمر و بي ژاپن است، اما چنين اندازه -اروپا "امپرياليستي
اكنون صنعت  بخشي از رقابتي كه هم ،افزون بر اين، بايد اشاره كرد كه دست كم     

هاي بلكه در شعبه ،"خارجي"ي اياالت متحده با آن رو در رو است، نه در سرمايه
اين امر مخصوصاً در صنعت . هاي اياالت متحده پايه دارندامپرياليستي خود شركت

ان اصلي اياالت متحده مالك كنندگتوليد ،ست، در اين صنعتسازي مشهود ااتومبيل
كه ) اپل، فورد واكسال، كرايسلر سيمكا .ام .جي(توليدكنندگان اصلي اروپايي اند 

با واردات متعلق به اروپائيان تا نه تنها  ،كنند اياالت متحده وارد مي  را به هاآن توليدات
مثالً ماوريك (ادي داخلي اياالت متحده اي اقتصهبلكه با مدل) مثالً فولكس واگن(

هاي واقع رقابت بين خود سرمايه  مشابهي كه در "خارجي"رقابت . رقابت كنند) فورد
هاي صنعت وجود دارد كه محدوده آن هنوز تعيين  آمريكايي است در ديگر شاخه

كه كدام  مستقيمي جهت مشخص كردن اين يكه شيوه از آن جايي. است نشده
امپرياليستي اياالت متحده است، بايد در  "واردات مجدد"واقع   در "خارجيواردات "

يا  "ساخت ژاپن" بسياسي مربوط به آنچه برچس -هاي اقتصاديگيري خصوص نتيجه
  . ، محتاط بوددارد "ساخت  آلمان"
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گونه كه به  همان "واردات به دام افتاده"اين پديده واردات مجدد امپرياليستي يا      
گيري منافع جدي ي آن است كه دردهندهشود، نشاناشاره مي] با اين نام هم[ ها آن

كنندگان از يك سو، و توليد) شانهايو بانك(هاي بزرگ اياالت متحده بين شركت
بر مبناي  "رقابت"كنندگان كوچك قادر به توليد. ر سو وجود داردتر از ديگ كوچك
به بازار اروپايي وارد شوند،  اگر بخواهند. گذاري در كشورهاي خارجي نيستند سرمايه

هاي قديمي تبعيت كنند كه شامل تجارت صادرات محصوالت از مكانيسم ستبايمي
از ديگر سو، . ضرر هم ببينند اين هست كهتمام شده است، در اين فرايند احتمال 

با مستقيم  گذاري خاطر وارد شدن به بازارهاي خارجي با سرمايهه هاي بزرگ بشركت
  .  شوندرو نميهچنان مانعي روب آن

كنندگان محصوالت حمايت"و  "تجار آزاد"در سياست اياالت متحده، بحث بين 
توليد " كنندگان محصوالت داخليحمايت"فعال شده است و در اين بحث  "داخلي

س امپرياليستي عمل ايكنند كه در مق ده را نمايندگي ميكنندگان داخلي اياالت متح
ي عمومي ي، متأسفانه با وجههتبا همه رنگ و  نشان ناسيوناليس "رقابت"تز . دكنننمي

ي امپرياليستي اياالت سرمايه. اخلي كامالً انطباق داردكنندگان محصوالت دحمايت
از  متحده در عين مخالفت عملي با حمايت از محصوالت داخلي مخالف استفاده

ه برد مقاصد اجتماعي داخلي نيست، بگرا براي پيشهايي از ايدئولوژي حمايت بخش
ذاشتن تقصير افزايش گبتواند توضيح مناسبي براي  "رقابت خارجي"شرطي كه از 

ما به هيچ وجه نبايد به دام چنين مانورهايي گرفتار . بيكاري به گردن آن فراهم كند
  .شويم

اني ي ديگر در طرح مقايسه دستمزدها از سوي مندل، زمكننده ي گمراهاشاره   
هاي امپرياليستي اياالت متحده نه فقط شود كه در نظر بگيريم كه شركت مينمايان 

توانند از سطح بلكه مي ،كنند بر مبناي سطح دستمزد اروپايي و ژاپني عمل مي
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يك . هاي خود در جهان سوم نيز استفاده كنند ها در فعاليت تر از ايندستمزدي نازل
ي ر مبناي دستمزدهاي تايواني و كرهليدات ژاپني بنمونه شركت سينگر است كه با تو

نشيني رغم عقب م بايد تأكيد كرد كه عليباز ه. كندجنوبي با موفقيت رقابت مي
ي، اقتصاد اياالت متحده در رداسرمايه - نظري مندل به تجزيه تحليل ناسيوناليستي

ح متوسط كه سطو اين ،هاي غالب خود ساختاري كامالً امپرياليستي دارد بخش
طور كلي يعني در اقتصاد امپرياليستي اياالت ه دستمزد در اقتصاد اياالت متحده ب

ترين و احتماالً يكي از نازل ؛تر استمتحده، از سطح دستمزد در مركز بسيار نازل
اياالت "و " اروپا"كه تضاد بين انجام اينو سر .دستمزدها در سطح جهان است

بلكه  ،هاداريتا حد زيادي نه تضاد بين سرمايه ،كندكه مندل ترسيم مي "متحده
اين قضيه زماني كه به مساله . تضاد در درون خود امپرياليسم اياالت متحده است

  . شودتر قابل درك مينظامي بپردازيم بيش
  
  نقش ارتش اياالت متحده -  3

ت هيچ قدرت بزرگ با هر ساختار اقتصادي داخلي هم كه داشته باشد، دست روي دس
. بسيج كند آن گذارد تا قدرت ديگري نيروهاي خود را براي حمله به صنعت نمي

كه مندل معتقد است در اثر  "بحران ساختاري عظيم در صنعت اياالت متحده"تهديد 
ترين د، اگر حقيقت داشت، ضرورتاً شديدكنآمد ميرمايه اروپايي و ژاپني بررشد س

بلي در اين قرن، در دو موقعيت ق. انگيختش از جانب اياالت متحده را بر ميواكن
ي صادرات كشيده شد، زمينه ها در به درگيري ،داري كالن مليزماني كه سرمايه

به حمايت از توليدات داخلي،  و سرعت تشديد شد،ه ها ضرورتاً ب بين آن "رقابت"
هاي استعماري و سرانجام هم به جنگ اول و  تحريم اقتصادي، محاصره مالي، جنگ

ياالت متحده در دهه سي كه ا "بحران ساختاري عظيم". (م جهاني منتهي شددو
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- هديدي كه مندل نشان ميت) خاطر رقابت خارجي نبوده بي ترديد، ب متحمل شد،

كننده جنگ دهد را داشت، بايد حتماً توجيه يدهد، اگر ابعادي كه او به اين تهديد م
  .باشد

توانستند با چنين اپني فقط در وضعيتي ميروپايي و ژيا به بيان ديگر، سرمايه ا  
مسلم . را داشته باشند تهديدي مقابله كنند كه در سطحي نظامي هم آمادگي آن

تواند به هژموني تجاري دست  تفوق نظامي داشته باشد، نمي است كه ملتي كه نتواند
تند كه از كه اروپا و ژاپن به هيچ وجه در وضعيتي نيس اما اين. را حفظ كند يا آن ،يابد

شان كنترل مستقيم يا غير مستقيم نيروهاي نظامي اياالت متحده بر موقعيت نظامي
  . بيني، چندان مطرح نيست ي قابل پيشآيندهخارج شوند، در حال حاضر و يا 

يي كه تنها امتياز تجاري بي چون و چرا. هست مطرحهم  از مساله ديگري يجنبه   
ها با اتحاد جماهير  مناسبات آن ،ايه اياالت متحده داردسرم سرمايه اروپايي و ژاپني بر

ها با اين كشورها دارند، مخصوصاً  تجارتي كه آن. شوروي، اروپاي شرقي و چين  است
- ي بازار سرمايهاروپاي شرقي، توسعه قابل مالحظه و با بخش اتحاد جماهير شوروي

وپايي و بنابر اين ي اري بخش عمده پويايي سرمايهداري است كه توضيح دهنده
كند به جا هم سرمايه اياالت متحده شروع ميحتي در اين. ظرفيت رقابتي آن است

هايي كه اين تجارت را به شركاي شركتعنوان يكي از ه ورود از پشت به صحنه ب
ز هم عمدتا وظيفه برند، اما احتماالً درست است كه اين حوزه فعاليت را هنوپيش مي

  .ري اروپا بدانيمدااختصاصي سرمايه
شرق و "تا كنون در اروپا بين  ،نفع هر دو طرف استه اين مناسبات تجاري كه ب  

و اياالت متحده توانسته است از  ،ها منتهي شده است گير تنشبه كاهش چشم "غرب
، ]آرام[تر در اقيانوس  ظامي نسبتاً قوياين موقعيت با به نمايش گذاشتنن نيروي ن

ها بيش از اندازه از  اما اگر اين تنش. بدان اشاره شد، بهرمند شود طوري كه قبالًهمان
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- منظر سرمايه ميان برود، در آن صورت كل حضور نظامي اياالت متحده در اروپا از

وجود ه و زمينه عمومي براي رد ناتو را ب ،شود داري اروپا به يك بار سنگين تبديل مي
است جماهير شوروي كه چندين دهه سيبا اتحاد  "قراري آرامش و صلحبر". آيدمي

جماهير  يك اتحاد: گذارد نمايش ميه ي ديگر خود را باياالت متحده بوده است، چهره
اين خط . داري اروپايي مستقل خواهد بودعني يك سرمايهمه ب ،جوشوروي مسالمت

ن هر و نشان گليستي بر پيشاني دارد را به اتحاد نظامي بياستداللي كه بي ترديد م
كه صنعت اروپا و ژاپن زير طوريه ب ،سرمايه اروپا و اتحاد جماهير شوروي بسط دهيد

اما ! كندني پيدا ميصورت است كه تز مندل مع چتر شوروي به رقابت بپردازند، در آن
شك دارم كه رهبر انتر ناسيونال چهارم و دشمن قسم خورده رقيب قديمي با چنين 

] مندل[فرض آنچه  اين همه، اين است پيشبا . باشدموافق  خود استدالل تعميمي از
پشت ظاهر . دهددست ميه هاي تهديد سرمايه اياالت متحده ب در توضيح ريشه

و پشت ظاهر  "آميزهمزيستي مسالمت"ي اصلي جانمايه "رقابت"دكترين 
  آيا اين مصداق اين ضرب. شوداروپايي  مندل، دوگل مشاهده مي "انترناسيوناليسم"
  ؟آموزيم را مي تريبيش نكاتمثل نيست كه ما از دشمنان خود ال

 -اياالت متحده  -تجارت صادرات كاالهاي توليدي فقط يك جنبه از مناسبات اروپا   
وقتي . و اين مناسبات فقط يك جنبه از قدرت و تناقض سرمايه است. ژاپن است

، يعني به "بت خارجيرقا"ي اياالت متحده را به گردن مندل مسئوليت سقوط سرمايه
ي عيني از راه دور، گونهه ، به جهان نه از درون تلسكوپ و بدهداحاله مي عامليك 

  .آمدهاي اين امر ضرورتاً قهقرايي استپي. كندن ميكرسكوپ نگاه ميبلكه از درو
 و خصلت يا بحران ساختاري سرمايه از ديد ما بحراني عمومي است كه در كل نظام

يا بايد تالش ماركسيستي را كنار  ،ريشه داردآن  ساختار امپرياليستيالمللي با  بين
آيد اگر ما بين  چه پيش مي. هاي آدام اسميت در غلطيمها و دغدغهشيوهه بگذاريم و ب
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، "كنند نيروهايي كه در خود نظام كار مي"و  "المللي نيروهاي داراي مشخصات بين"
ي دروني كه از توسعه از ديگر سو، اي عينيه حوالت جهاني از يك سو، و انگيزهبين ت

جهاني  ،شكاف ايجاد كنيم؟ اين جمالت مندلآمد كرده است، داري آمريكا برسرمايه
و  ،شود متخاصم ملي تقسيم مي داريكند كه به دو سرمايه را در ذهن بازسازي مي

به  هاي توليدي منفردي شباهت دارد كهها با ديگري به شركت فتار هر يك از آنر
همان تصوير بر : كنندديگر برخورد مي يك الهيات اقتصادي آدام اسميت با يشيوه
داري، پول رايج، انكرود، بي امپراطوري از بين ميمايهناگاه درونه ب. تري بزرگپرده

امپرياليسم صرفاً يك ايده، . گوي هيچ چيز نيستها و جنگ ديگر پاسخگذاري سرمايه
-خيز حركت ميبر شيارهاي پشت كشتي باربري سينه تاريخ. شوديك رنگ مايه مي

شوند و  كدام اين چنين فهميده نمي جماهير شوروي هيچ نه چين، نه اتحاد. كند
  .ها را بر نيافراشته استفرمانده پري هنوز بادبان

  
  داريالمللي سرمايه هاي بين محدوديت -  3
به  ،اند داري كوچك تقسيم شدهايههاي سرمكه به ناسيونالسيمداري جهان سرمايه از

به  ،محدود از زاويه ديد جاي نگاه كردنه ب. انقالب سوسياليستي نخواهيم رسيد
هاي كوچك از هر دو سو، به شور و سرمايه ،آيد يهايي كه برايمان پيش مدگرگوني

و  -شوند آرامي عوض مي  هاي عصبيت و ناافتند و با دوره ق ناگهاني در ميشو
شان براي خواست انقالبي سوسياليستي براي طرف ديگر، به تصادف، شفاف لاستدال
 گذارد كه با اي اثر ميگونه ترسيم كنيم كه بر سرمايه بايد اين فرايند را آن -است

اگر قرار است چارچوب نظري جهت امكان عيني انقالب . شود حرف بزرگ شروع مي
 حد ترينبيش خود را در د مخالفوجود آيد، بايه سوسياليستي در اياالت متحده ب
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هيچ نظم اجتماعي مادام كه همه نيروهاي مولده آن " .مورد مالحظه قرار دادقدرت 
  ) ماركس( ".رودفيت رشد داشته باشند، از بين نميظر
هاي ترسيم فرايند انقالبي بايد مولفههاي سرمايه، تالش براي  فرض سلطه غوله ب  

  : زير را لحاظ كند
   
  ام سرمايه ادغ -1 

ر سد و هاست كه ديگ، مرزهاي ملي مدتهاي بزرگ در صنعت و ماليهشركت نظرماز 
ها در قلمروهاي ملي گوناگون  هاي متفاوت سودي كه آناگر چه نرخ. نيستند مانع

ها در  كه آنو در عين حالي ؛هاستگذاري آن راهنماي شيوه سرمايه ،كنند كسب مي
و بدين ترتيب از  -كنند  هاي سرمايه نقد خود عمل ميام بازي با سهنرخ برابري سفته

هاي خود را به  ها، معادن و زمينتوانند كارخانه نمي -برند تقسيمات ملي سود مي
داري را ها جهان سرمايه آن. ا دنبال كنندر سوي مرزها آنو آن انتقالهمان طريق 

ي كه به حمايت از بل فشارو طبعا در مقا ؛وجود آوردند و به آن وابسته انده خود ب
  عقبكه از صنايع غير امپرياليستي و  گراملي داريو سرمايه ،شود توليدات داخلي مي

  .كنندگيرد، مقاومت مي تر نشات ميكوچك كنندگانمانده و عمدتا از طرف توليد
داري، پول هاي بانكداري صنعتي در حوزههاي سرمايه داري ملتادغام سرمايه      

بحران "اي پيشرفت كرده است كه يك گونهه گذاري و جنگ تاكنون ب ج، سرمايهراي
بحران ساختاري عظيمي را در  و داري بزرگ،در هر ملت سرمايه "ساختاري عظيم
موردي پيش از شروع جنگ جهاني دوم،  چنين. آوردوجود ميه ها ب همه آن ملت

ي ديگر همه ،در اياالت متحده رانبح: افتادزماني كه ركود دهه سي نمايان شد، اتفاق 
- بخش كالن سرمايه امروزه هر. داري را با خود فرود آورداقتصادهاي صنعتي سرمايه

تواند بحران ساختاري عظيمي را در بخش ديگر، مخصوصاً در اياالت متحده،  داري مي
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 در عرصه داري، خواهخواه در بانك. شي استكجب شود كه خود، فقط اقدام به خودمو
يك بازار بزرگ، يك بحران جدي در اياالت متحده به بحران  در گذاري يا پول، سرمايه

  . شودداري جدي  جهاني تبديل ميهسرماي
الهاي گر آن است كه بازار صادرات كاي مندل كه بيانتوضيح اين وضعيت در گفته    

در اياالت يك بحران . شودشود، به روشني ديده ميتمام شده همه چيز محسوب مي
و بدين ترتيب  ،كند اروپا و ژاپن را از يك بازار عمده محروم مي يسرمايه ،متحده

  .دنبال دارده بالفاصله سقوط خود را ب
  
  
   داريتر سرمايهغير ممكن شدن گسترش بيش -  2

تر بسيار محدود ،بود 1971چه پيش از سال داري جهاني كه از آنمرزهاي كنوني سرمايه
جماهير شوروي و  اتحاد. تواند بيش از اين به خارج گسترش پيدا كندميشده است، ن
و جهان سوم هم كامالً تحت نفوذ قرار  ،اند هاي اتمي تبديل شده به قدرت چين هر دو
داري امپرياليستي بتواند گسترش خود ديگري كه توسعه سرمايه يقلمرو. گرفته است

آميز در كشورهاي ي مسالمتي از رخنهحد. ش ببرد، وجود نداردرا با فتح نظامي پي
، ولي تسليم عمومي شوروي به و اتحادجماهير شوروي آشكار است اروپاي شرقي

و  ،داري و شكست انقالب چين در كار نيست سرمايه كشورهاي گذاري ي سرمايهرخنه
و جايي جز  ،داري به حد و مرز نهايي خود رسيدهسرمايه. ها نامحتمل اند هر دوي اين

استثمار  يي جانبهتر همهخود ندارد، يعني در راستاي تشديد بيش رونركت در دح
نه حفظ مرزهاي ي جهان سوم، هزيهاي فزايندهرغم حمله علي. ر داخل مرزهاي خودد

  .داري افزايش شديد داردموجود جهان سرمايه
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  آمد بحران عمومي اضافه توليد بر -  3
هاي جنگ جهاني دوم به بار آورد، اي كه ويرانيتهنبار شده و تحقق نيافهاي تلخواست

فني داري اشباع شده، هيچ نوآوري سرمايه گسترشمانده است، ظرفيت  اقيچنان بهم
آهن و اتومبيل جامه عمل نپوشيده است، نسبت سودها به سازي همانند راهدوران

حاضر در داري در حال سرمايهنسبت دستمزدها افزايش پيدا كرده است، كل جهان 
طرز ه ب -دوران طوالني. يابنده عمومي اضافه توليد استبحران گسترش مراحل آغازين

  . داري پايان يافته استرشد پس از جنگ سرمايه -اي طوالنيسابقهبي
رزهاي خود را پشت سر م ،داري، طرفيت توليدي عموميسرمايه كشوردر هر    

 افزايش كه محرك جاي اينه ي دولتي بها ج نظامي و ديگر هزينهمخار .گذاشته است
و از يك سو مطالبات  ،اند ها را فرسوده كردهباشند، هم مردم و هم دولتشغل 

هاي كه حوزهاند، بدون اينوصي و از ديگر سو قدرت پولي دولت را كاهش دادهخص
ت فني در پيشرف ،تقريباً در هر كشور. وجود آورنده گذاري جديدي را ب سرمايه
هاي  كه بخشبدون اين ،صورت كمي وجود داشته استه ي پيشين فقط بسرمايه

- ي جديدي را براي سرمايهو بدين ترتيب بستر گسترده ،رج كنداصلي را از دور خا
كه نرخ  در عين حالي ،داري صنعتيدر همه كشورهاي سرمايه. جود آوردوه گذاري ب

لحاظ تاريخي هم سطح، از  و به ،شود المللي همسان مي بين مدت سود در سطحدراز
گذاري و هم  كه هم سرمايه طوريه پيشي گرفته، ب بيش از اندازه سطح دستمزدها

. استساز شده ي مصنوعي تورم كه ضرورتا گذراست، مسالهمطالبات، بدون انگيزه
داري با مساله افزايش بيكاري و درجات گوناگون ركود هاي سرمايه تقريباً همه ملت

  .ندا مواجه
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  المللي تراكم و تمركز سرمايه در مقياسي بين ـ 4
تر و به لحاظ مالي  اي، ضعيفهاي حاشيهشركت در دوران بحران، "ملي" يدر قلمرو
ا يا براي نجات خود با ديگر ه آن. شوندبازار به بيرون رانده مي تر از گردونهكم جثه
ها را به  تر آن ي مقاوماظ مالتر و به لح هاي بزرگشوند يا كنسرن ها يكي ميشركت

همه  نفوذ داشتن و ادغام گريدم وابسته بودن، در يكه اگر به. خرندتر ميقيمت نازل
] يابيمميدر[م به اين سو را در نظر بگيريم،هاي ملي از جنگ جهاني دوداريسرمايه

  .شودفرايند در مقياسي جهاني تكرار ميكه همين 
كنند، امتياز مهمي بر در سطحي جهاني عمل ميهايي كه شركت  ناز دور خارج شد

گذاري  سرمايهها از  اي كه آن قدرت اضافه. هاي محدود در چارچوب ملي دارندشركت
ها فراهم مي بارزه با رقابت داخلي را براي آنكنند، زمينه مامپرياليستي كسب مي

ه با رقابت ي، قدرت مبارزهاي خارجن حال، حمايت وزارت كشور از شعبهدر عي. كند
هاي بحران"نتيجه فرايند آشناي . دهدها ميي خارجي را به آن شعبهدر حوزه

ده و محدود در مان اي يا عقب تر، حاشيه است كه صنايع كوچك "ساختاري عظيمي
يعي كه بدين ترتيب قرباني رويند، صناهي كشورها با آن روبچارچوب ملي در همه

و سازماندهي امپرياليستي  ،ندا تردر همه كشورها قوي گيرند كه ر ميهايي قراسرمايه
  . دارند

اي هاي تراكم و تمركز سرمايه ها و ديگر شكلها، تملكها، ورشكستگيموج ادغام    
ها مشهود بوده ها سال ها و در داخل آن كه در اروپا، ژاپن و اياالت متحده و بين آن

داري حاصل ود كه در كل جهان سرمايهباالتر سهاي نرخ .است، تنها آغاز كار است
ايه كه مانعي براي سرم شود، بخش ديگري از اين فرايند است، زيرا بيش از آنمي

حده بر بازارهاي فشاري كه اياالت مت. ندا هاي كوچكبزرگ باشند، سدي عليه سرمايه
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ور است ط، هميندهدرا نشان ميالمللي اين روندها  ي بينآورد، جنبهسرمايه اروپا مي
  .اروپايي به اياالت متحده يفرار داوطلبانه رو به افزايش سرمايه

تر جاي افزايش استقالل سرمايه در اروپا و ژاپن، شاهد تابعيت هرچه بيشه ما ب    
واقع تابع   مثال بريتانيا و فرانسه كه اقتصادشان در. سرمايه اياالت متحده ايم ها از آن

ان كه هنوز، دست كم، تا جمهوري فدرال آلم ،استدستورات مالي اياالت متحده 
گذارد، احتماالً نمايش ميه را ب -ديگر  استقاللاگر نه  - اقتصادي  استقاللاثري از 

هاي ژاپن به روي سرمايه اياالت افتتاح مجدد دروازه. كندتر جنبه نمونه پيدا ميبيش
براي ژاپن اهميت  تجارت(  از سوي پنتاگون ديكته شده استمتحده كه احتماالً

اي است كه گر  ، رابطه)شور فاقد نيروي دريايي مستقل استحياتي دارد ولي اين ك
آور قراردادهاي بين مديرت ژاپني برقرار شده، ياد چه ظاهرا بر پايه پنجاه ـ پنجاه و با

سرمايه اياالت متحده خواه از طريق . فرانسه ـ الجزيره يا اياالت متحده با ونزوئالست
داري و يا المللي يا از طريق بانك مالي بينصار نظامي يا كنترل بر نظام انح

اي از تجارت كل جهان رسد كه احتماالً بخش فزاينده مي نظره ها، بگذاري سرمايه
تيب، ديگر كند و بدين تر داري را در دست خود متراكم و متمركز ميسرمايه
امپرياليسم ] نظام[شركاي كهتر در  ام اقمار وداري را به مقهاي صنعتي سرمايهكشور

  .شوندكند، يعني به متروپل هايي كه خود امپرياليزه و مستعمره مي تبديل مي
هاي صنعتي  بدين ترتيب خط استمراري بين كشورهاي جهان سوم و ملت   

. آيدوجود ميه شود، بشان حادتر ميضادهايكه ت تر، حتي در عين حالي كوچك
تا بدين عنوان يك نمونه، هرگز ه ا نسبت به مردم جهان سوم، ببرخورد رسمي بريتاني

با اين همه، در تاريخ معاصر سرمايه . پرستانه نبوده استحد آشكارا خصمانه و نژاد
بريتانيا هرگز تا بدين حد تحت كنترل خارجي و بريتانيا خود تا بدين اندازه تحت 

تر نشان مي  اري كوچكدرمايههاي س ن سوم راه را به قدرتجها. استعمار نبوده است
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داري، خط كودتاهاي نظامي كه از يابي استثمار در كل جهان سرمايهبا شدت. دهد
آرژانتين، برزيل، اكوادور تا غنا، اندونزي و غيره كشيده و به دور يونان گره خورده 

 .ايزادگاه (تا گره خود را به دور ايتاليا  رسد چنبر زده و آماده است است، به نظر مي
شكل قوانين  در(مهوري آلمان فدرال و ديگر جاها محكم كند و حتي در ج) سي .اي

بلكه در  ،ها را نه فقط در مقياسي داخلي سرمايه هزينه. قابل رويت است) اضطراري
اجتماعي "هر قدمي در اين ). مندل(كند  ليستي نيز اجتماعي ميمقياسي امپريا

ها تقليل تر به نايب كنسولتر و بيشني را بيشهاي پيراموگر، بورژوازيويران" كردن
. هارهمرا به شرايط طبقات كارگر مستع و طبقات كارگر كشورهاي پيراموني ،دهدمي

  . رسدمي دنبال فقر نسبي فراه فقر مطلق ب
  
آمد مجدد  تضاد  بين هاي اياالت متحده، برشرايط استعماري به متروپل "وارد كردن" – 5

  سرمايه و كار
 كلها، كاهش  امپرياليستي هزينه "اجتماعي كردن" ع استثمار،انوا فرايند تشديد
-وضعيت نيروي كار استعماري در مرزهاي اياالت متحده متوقف نمينيروي كار به 

هاي آسيايي  پوستان و اقليتپوستان، سرخلكه از پايگاه مستقر خود به سياهشود، ب
بازگشت فقر مطلق . گيرددر بر ميكلي را  طوره و طبقه كارگر ب ؛كند بسط پيدا مي

ل احتما. آغاز آنستفقط بخشي از اين فرايند و فقط سر) كاهش دستمزد واقعي(
پوست و آسيايي است كه مندل هم به پوست، سرخافزايش بخش طبقه كارگر كه سياه

 جا ما هنوز هماين در. دهديند را تشكيل ميآتوجه داشته است، بخش ديگر اين فرآن 
خواست يا اعتبار سياسي  با تحوالتي سرو كار داريم كه، اگر ساختار قدرت اتحاديه مي

ي حوزه اقتصادي و رهايي ها را داشت، در محدوده ثر حول آندهي مؤجهت سازمان
  .رودن روند در اياالت متحده فراتر مياما اي. گيرندي مدني قرار ميجويانه
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وجود ه دهد ب ي كه كارفرما مستقيماً ميهاي پرداخت فقر از مسير سنتي چك -1
تا لحظه  "خصوصي"سر دستمزدها را به اقتصاد  آيد، كارفرمايي كه مشاجره بر نمي

بلكه . كندش فدرال عليه اعتصابيون محدود ميبحراني رو در رويي آشكار و ورود ارت
ه ام بطور عه صورت ماليات و از طريق سرمايه به فقر از همان آغاز از طريق دولت ب

بدين ترتيب، از همان ابتدا بين كارگران و دولت شكاف . آيدوجود ميه صورت تورم ب
. كندعد سياسي پيدا مياز همان آغاز ب مشاجره بر سر دستمزد -شود ايجاد مي

 ،خواهند در اين جبهه مبارزه كنند توانند و نه مي هاي كارگري كه خود نه مياتحاديه
  .شوندجاع كشيده ميبا چنين شكافي به سوي ارت

برد و  گرايي را از ميان مينده اشتغال، پايگاه كامل اتحاديهنا امني و بي ثباتي فزاي - 2
شود كه طبقه كارگر در سطح  اندازد و موجب مي را از اعتبار مي فرايندهاي فعاليت آن

فرض آن داراي  هاي بديل سازماندهي باشد كه پيش اي به دنبال شكلگسترده
  .سياسي است محتوايي

ت متحده طي دوران ي غير اختياري رو به افزايش طبقه كارگر اياالخدمت وظيفه - 3
كند، قطب هاي ارتش را به دو قطب تقسيم ميهاي خارجي، رده جواني در جنگ

المللي  عنصر منتقد ضد امپرياليست و در سطحي بين نيروي افسران فاشيست و
  .تحصيل كرده در بين سربازان عادي

پردازان، نظريه"المللي آگاه جنبش دانشجويي،  سركوب عناصر به لحاظ بين -4
را به طبقه كارگر جهت محتوا بخشيدن به ) لنين( "دهندگانن، سازمانان، مروجامبلغ

  .دهدشور سياسي سوق مي
دارد، سروري خانگي مرد، تري را به كار واميجا كه گسترش فقر، زنان بيشاز آن - 5
  .شودون آگاهي امپرياليستي، سست و نابود ميكان] يعني[



 ...سمارتين نيكوالارنست مندل،  ****** المللينظام مناسبات بين

 ٥٦

و  هاي عنان گسيختهفزاينده فرايند كار كه در مغازه نالمللي شد فرايند بين - 6
  .دهدبخشي از طبقه كارگر را ارتقا مي المللي اتي مشهود است، آگاهي بيناجناس وارد

به پليس و اش توسل فزاينده اي الزمهسست شدن مشروعيت دولتي و اتحاديه - 7
دفاع از خود پرسش  ها،جدالل مشاجرات كارگران و ديگر قدرت ارتش براي حل و فص

  . كندرا مطرح و برجسته مي
فرايند طوالني آموزش سياسي از سوي مقامات بهزيستي در تمامي سطوح دولت،  - 8

ه ابزار ناآگاشود كه ارتش بيكاران و افراد فاقد شرايط استخدام، كمتر به  موجب مي
  . تبديل شوند رهاي ارتجاعيمانو

كراسي به لحاظ سياسي قابل قبول و در سطحي ملي وغياب يك سوسيال دم - 9
و در اثر ورشكستگي كامل ليبراليسم پس  1914پس از سال  ييافته در مفهومسازمان

كنون، برخي از توهمات مسير آگاهي را زدوده و راه رشد  تا) New Deal(از نيو ديل 
  .كندرا هموار مي تريسريع

ت ارتجاع و از ميان رفتن واقعي زراعت فاميلي كوچك، پايگاه سنتي را از دس - 10
  .گيردگرايشات شووينيستي مي

صنعتي شدن جنوب و بهبود ارتباط امپرياليستي، شرايط سياسي را در همه  - 11
ي در هاي واقعتري براي سازمانه قويكند و پايگا مناطق اين كشورها همسان مي

  .كندسطحي ملي فراهم مي
تر به سقوط مقامات شهري، كشوري و ديگر مقامات مالي واسط، هر چه بيش -12

ملي (شود كه مستقيماً دولت فدرال  ميهاي سياسي منجر  قطبي كردن همه درگيري
  . اندرا هدف حمله خود قرار داده) و امپرياليستي
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ت متحده و حفظ امپراطوري رگر اياالي طبقه كاپيوندهاي بين فقر همه جانبه - 13
هاي عنان مشخصي چون مغازه هايجلوهتر در توان هرچه بيشداري را ميسرمايه

  .و وارد كردن تابوت مشاهده كرد هاي ويژهگسيخته، ماليات
 هاي آني طفيليه، طبقه حاكم و همداريتر سرمايهناممكن بودن پيشرفت بيش -14

دهد و  يسياسي، اخالقي، فرهنگي و روشنگرانه سوق متر به فساد را هرچه بيش
  ...آن را زايل مي كند  بقاياي احترام و مشروعيت

لي بهتر آنست كه توقف كرده و مطلب را و ،تر ادامه دادتوان اين فهرست را بيشمي
  .خالصه كنيم

    
   گيري نتيجه -  4

ه رمايه شكلي جهاني بتضاد بين كار و س ،در عصر امپرياليسم بيش از هر دوره پيشين
امكان داشت اين تضاد خود را فقط در حوزه ملي، بسيار كمتر  ايامي كه. گيردخود مي
تنها خشك . دهد، سپري شده استاي، محلي يا در يك فروشگاه نشان منطقه

صرفاً در محدوده  تضاد را به دالئل محلي محض و آمد اينتواند برترين فرد ميمغز
-ها در اياالت متحده و ديگر مكان -كارگران. تمزد تصور كندهاي مشاجره بر سر دس

نوع خاصي ماشين تفريح نيستند كه مادام  ،كنيم برعكس آنچه ما نويسندگان فكر مي
. ان كوك كندهر سازي كه بخواهيم را برايم ،كه پول در سوراخ آن ريخته شود

هر كدام را رابينسون  اي نيست كه هاي ميكروسكپي پراكندهداري صرفاً جزيرهسرمايه
كروزوي منفردي با كيسه پولش بر آن حكومت كند، و تضاد بين كار و سرمايه صرفاً 

ها تمام مي  كه پولآيد، زماني آن چيزي نيست كه در هر يك از اين جزاير پيش مي
  .  شود
ي جاده و اگذاري، دارريزي شود، عالمتبايستي كشف شود، طرحان ميكل جه    
كشي شود، آن پرواز شود، لوله آسمان شود، بر روي ود، زير و رو و كشتآهن شراه
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بايد از جاي خود كنده در هر انساني در روي اين كره مي. ودمتصل و سيم كشي ش
جا كشيده شود، جا و آنآموزي شود، به اينيگر مستقر شود، آموزش داده و بازجاي د

اختراع بايد انديشيده و اختراع شود،  هر ايده و. سازماندهي و مجدداً سازماندهي شود
آزموده شود و به دور انداخته شود، برگرفته و دوباره تدوين شود، از طريق صدها زبان 

براي   Bرا در مهره  Aكه يك شخص منفرد بتواند پيچ  وارسي شود و پيش از آن
براي ! بس است"چهارصد و هفتاد و نهمين بار پي در پي در يك روز بپيچاند و بگويد 

ديگر . را بيازمايد هاي گوناگون آن يك مليون بار به شيوه "اين يكي كافي است
عموالً مطرح است وجود در مفهومي كه م "اقتصادي"و تضادهاي  "محلي"هاي تضاد
 :هاي جهاني دارند د، علت و معلولي تضادهاي ما هر چقدر كه حاد باشنهمه. ندارد

  .برد، كل تاريخ جهان را زير سؤال ميرگريه يك كودك در يك اطاق در يك شه
و آمد مجدد تضاد بين كار از بي حاصلي است كه تصور كنيم براندبنابراين، چشم      

داد بين رويتر زني برسر قرارهاي گفتگو و چانهرسي نشستسرمايه شبيه نوعي حساب
) ست، بداري رسوخ كرده ادر كل جهان سرمايه) اد الفاين تض. و جنرال موتور است

به ضد خود ) خورده است، ج  انجام داده و شكستمبارزه بر سر گسترش نهايي را 
مليتي را سرنگون و هر ) تبديل شده و هر اختالف دروني را تشديد كرده است، د

زماني كه دوباره . جمله كشورهاي مستقل پيشين امپريالستي را ازمطيع ساخته، 
عنوان يك بيب بيب منفرد يك ه نبال آن نه بده خواهد اثر گذار باشد، كل دنيا ب مي

  .افتداي، به راه ميد بلند اركستر غول پيكر بين قارهعنوان فرياه بلكه ب ،سوت قلعي
بگذاريد ديگران حدس بزنند كه آيا يك دهه، دو دهه ياسه يا پنج دهه وقت الزم      

شرايط انقالبي  وقعيت واي آنچه در گذشته مخت تصوير كليشهاست تا كپي قابل شنا
بخش در ربع قرن گذشته الهامسير تاريخ . شده، بار ديگر خود را نشان دهدناميده مي

ي تنگ خود به تالشي سرمايه ديگر در محدوده. البي استترين اعتماد انقعميق
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. خيزد، سرمايه كل جهان را به كارگاه سرنگوني خود تبديل كرده استخويش بر نمي
هاي ناسيوناليستي  توانيم به شهرستان مك كنيم، نمين فرايند كاگر قرار است به اي

اين تجزيه تحليل ما و فعاليت ما . هاي انضباطي خود عقب نشيني كنيم خود يا ويژگي
  .به اندازه قدرت سرمايه، جهاني باشد -اقلو حد -بايد، دست كم 
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  قوانين رشد ناموزون
  ارنست مندل                                                                                    

  
آمريكا به كدام سو " يالس بر مقالهوپاسخ به نقد مارتين نيك ارائه پيش از      
 آن مقاله متن. ، بايد منشاء، و كاركرد مورد نظر آن مقاله توضيح داده شود"؟رود مي
شجويان فنالندي در هلسينكي در چارچوب است كه در سمينار دان سخنراني يك

آن  گارشن مراد از. ايراد شده بود "امپرياليسم كنوني آمريكا"سمپوزيم مربوط به 
- ي طرحي كلي از چشمارائه و نه حتي ،ي امپرياليسم آمريكاتحليل تضادهانه مقاله 

ي دارخود را متخصص سرمايه من .بود هاي آتياندازهاي آمريكا يا جهان در دهه
چنين تحليلي بسيار ارائه هايي هستند كه براي ماركسيست. دانماياالت متحده نمي

كافي است منشاء  .ها دوستان نزديك من در اياالت متحده ند و از جمله آنا مجهزتر
بحث دانسته هاي موضوع مورد  آوري كنم تا محدوديته از سخنراني ام را ياداين نسخ

ديگر . به تقسيم مقدماتي نيروي كار بر آمده است از نياز هايي كه شود، محدوديت
يده ، در درجه نخست پري اندرسن، در همان سمپوزيم به پد]سمپوزيم[سخنرانان 
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در داخل و  آن و تاثيرات ،هاي صنعتي ـ مالي ـ نظاميامپرياليسم آمريكا، زيرساخت
به من آمريكا  يهاي درون جامعهوظيفه پرداختن به طرح گرايش. خارج پرداخت

و ثبات سياسي  تدريج مناسبات اجتماعي به كه ندها گرايشاتي بود اين. محول شد
بود كه فعاليت جهاني امپرياليسم  من اينبديهي فرض . كردپيشين را تضعيف مي

ند، به ا و حضار با آن آشنا  تحليل كردهآمريكا و تضادهاي آن را سخنرانان پيش از من 
قد تترين منگيرحتي سخت )1( .ر گذرا برخورد كردمطوه ها ب همين دليل من با آن

تواند باور كند كه من به تأثيرات شگرف جنگ ويتنام بر رشد اجتماعي، سياسي و  نمي
  ."ام كم بها داده" يكاايدئولوژيك در اياالت متحده آمر

هاي كارا مخالفت با اشتباهات و سفسطههدف سياسي سخنرانيم چه بود؟ هدف آش    
فانون و لين  تسفران آراي در هايي كهبود، اشتباهات و سفسطه "مداريجهان سوم"

ديده تا انسان تك بعدي هربرت ماركوزه را  ،پيائو تا سرمايه انحصاري باران و سوئيزي
مدت براي طبقه كارگر امريكا را انداز انقالبي ميانها هر نوع چشم همگي آن. شدمي

ترين ديالكتيكيترين و غيرنها مكانيستيروشن است كه ت )2(. دانندنادرست مي
ره و نيمه بخش ملي در كشورهاي مستعهاي رهاييجنبش "هاماركسيست"

تحت رهبري شايسته (ها به انقالبات سوسياليستي  ي آناستعماري و بسط بالقوه
كه بخشي از فرايند انقالب جهاني اند كه طي ي هايجنبش ،كنند را انكار مي )پرولتري
معني ه اين ب )3( .اند، انكشاف يافته)1927ــ  1925(ل، از انقالب دوم چين چهل سا

و (ري و انقالب سوسياليستي در غرب ي دروني بين انقالب ضد استعماآنست كه رابطه
استعماري و انقالب سياسي ضد بوروكراتيك طور رابطه دروني بين انقالب ضدهمين

  . ه و داراي جهات گوناگون استپيچيد) در به اصطالح كشورهاي سوسياليستي
در اين حقيقت  "سه جهان"] تز[هاي انقالبي و حاميان تفاوت بين ماركسيست    

يكرد در دو رو كند، بلكهدروني را انكار و دومي تأييد مي نيست كه اولي اين رابطه
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 توالي يك هاي انقالبي بهماركسيست. است نهفته ي درونياساساً متمايز به اين رابطه
معتقدند كه نخست بايد  "سه جهان" طرفداران كهري باور ندارند، در حاليجب زماني

كه انقالب  نيافته پيش از آنر همه يا اغلب كشورهاي مهم توسعهامپرياليسم د
تز معروف لين پيائو . باره در برنامه غرب قرار بگيرد، سرنگون شودوسوسياليستي د

رين بيان اين ايده تانخواهد كرد، درخش "حاصرهشهرها را م" "حومه"كه مبني بر اين
ميان رفتن بخش مهم يا حتي  هاي انقالبي بر اين باور نيستند كه ازماركسيست. است

تي ر اتوماتيك در كشورهاي امپرياليسطوه استعماري بيگانه ب يكننده سلطهتعيين
از ] كشورها[ين ها معتقدند كه خارج شدن ا آن. وجود خواهد آورده موقعيت انقالبي ب

دارد كه در درجه نخست به امپرياليستي فقط در صورتي تأثير انقالبي  يسلطه
بين سياست جهاني . ي امپرياليسيتي منجر شودي در جامعهرونهاي مادي ددگرگوني

 تغييردگرگوني در كاركرد اقتصاد، : يك ميانجي ضروري وجود دارد ،و انقالب در غرب
هاي اجتماعي  گاهي و رزمندگي گروهدر خود آ تحولطبقات، نيرو در ميان  توازندر 

  .گوناگون
الس جاري واكنون امكان برطرف كردن سوء تفاهمي هست كه در سراسر نقد نيك     
بر جامعه اياالت  "يخارجتأثيرات "در برابر  "ياخلد"جا كه از انكشافات آن. است

همان . ن اجتماعي منظورم بودبلكه مت ،متحده صحبت كردم، نه يك زمينه جغرافيايي
اين تز ما كه رقابت درون  -كشد الس با تمام نيرو به نقد ميواستداللي كه نيك

يكي از نيروهايي است كه ثبات نسبي داخلي امپرياليسم اياالت متحده  ،امپرياليستي
نشان  سالواين قضيه را بايد به نيك -طور فزاينده برهم خواهد زده زند و ب را بر هم مي
رقابت امپرياليسم اروپاي غربي و ژاپن  "به لحاظ جغرافيايي"در هر حال، . داده باشد

  چرا من اين. است" خارجي"بلكه يك عامل  ،"داخلي"در اياالت متحده نه يك عامل 
روهاي گونه با اين مساله برخورد كردم؟ به اين دليل كه تأثيرات تحوالت جهاني بر ني
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بدون اين . هاي درون جامعه امپرياليستي را پي گرفته بودم اجتماعي، بر طبقات و اليه
نيست و به  "راهنماي عمل"، ماترياليسم تاريخي ديگر يك يميانجي ضرور

  .شودمي گرايي ميان تهي تبديلاكونوميسم و قدر
  
   تضاد عام و مبارزه طبقاتي خاص - 1

ان يك چارچوب عنوه ، بامعهمثابه يك جه از جهان ب سخن گفتناز اين نقطه نظر، 
كامالً درست است . دهدخبر ميغير قابل قبولي  د براي عمل، از انتزاع متافيزيكيواح

كه واحد جهاني و استثمار جهاني كه امپرياليسم همه كشورها و جوامع را به يك شب
 اند خود را از اينطريق انقالبي سوسياليستي توانستهاي كشورهايي كه از نبه استث(

اين هم صحت دارد كه سرمايه انحصاري . در هم تنيده است) شبكه نجات دهند
رياليستي ، كارگران كشورهاي امپ"كشور خود"كارگران  ،كشورهاي امپرياليستي

نيافته، كند، كارگران كشورهاي توسعهي ميگذار سرمايهدر آن بيگانه جايي كه 
، "خود كشور"دهقانان فقير و متوسط همين كشورها، دهقانان و صنعت پيشگان 

و كشورهاي امپرياليستي بيگانه  "خود"داري ي سرمايههاي غير انحصاري طبقه بخش
وناگون و درجات هاي گ و عمالً همه طبقه حاكمه كشورهاي توسعه نيافته را به شكل

گيري رسيدن كه تفاوت در  اما از اين قضيه به اين نتيجه. كندمختلف استثمار مي
كه  يا اين ،اهميت تبديل شده است امري ثانوي و بي ي اين استثمار بهل و درجهشك
جهاني است، بنابر اين همگن  امري كه استثمار ييجااز آن گونه استدالل شود كه اين

معني داشتن نگرشي ناقص از واقعيت جهاني تحت سلطه امپرياليسم ديروز و ه است، ب
  .باراجعهسياسي ف خطاهاي تحليلي و رايزمينه بفراهم كردن امروز است و 

در اين رابطه ويژگي تاريخي امپرياليسم در اين حقيقت نهفته است كه اگر چه      
داري را به محيط سرمايه اما آن، كندجهاني را در بازار واحدي متحد مياقتصاد 
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شود كه ارزش افزوده را  اگر چه سرمايه انحصاري موفق مي. كندنمي بدلهمگني 
تر مردم جهان را بيش معهذا زمين بيرون بكشد، يم كرهمستقيم از مردمستقيم يا غير

اگرچه : كهمختصر اين. كندگان صنعتي ارزش افزوده تبديل نميكنندبه توليد
ايي كه از قلمرو آن خارج ه به استثاي ملت(ها را  يسم همه طبقات و همه ملتامپريال
هاي بين  ت، تفاوتهاي گوناگون استثمار عمومي قرار داده اس در معرض شكل) اند شده

اياالت متحده و هند بيش از هر زمان . اين جوامع را حفظ و كامالً تقويت كرده است
ها، اميد زندگي  اي كه صنعت آن فاصله با اين وجود ديگري روابط درهم تنيده دارند،

از  ،ديگر دارد يك ها با ن آناها و شيوه زندگي و كار ساكن گ آنها، ميانگين فرهنآن
تر بيش -ندر بوددابرخورگر يد يك ترين رابطه باكم از كهزماني در -پيشيك قرن 

  . است
از ترين حد ممكن  شد ناموزون و مركب در گستردهقانون ر از استفاده پرتو در صرفا
و با . توانيم تاريخ جهان در قرن بيستم را درك كنيممي ما ،استامپرياليسم  سوي
دليل وجود بازار ه كه چرا ب يابيمما در مي كه ،تاسقانون رشد ناموزون و مركب  درك

جهاني منسجم، نخستين انقالبات سوسياليستي موفق توانست در سه كشور توسعه 
، استهمين قانون عملكرد درك  با تنها. ، يوگسالوي و چين اتفاق افتدروسيه نيافته

 ني را فقطر راستاي سوسياليسم جهاكننده دانيم درك كنيم مبارزه تعيينتوميكه 
  .به پيش ببرند قادر اندكارگران آلمان، بريتانيا، ژاپن، فرانسه، ايتاليا و آمريكا 

در اين زمان و عصر امپرياليسم بيش از هر دوره ": نويسد س ميالومارتين نيك     
اين زماني امكان آن بود كه . آيدمي شكل عام فراه پيشين، تضاد بين كار و سرمايه ب

هاست سپري شده مدت اما اين امكان ملي بروز كند، ...خل يك سپهرتضاد فقط در دا
خواهم به يك اشتباه در جمله اول و يك مغالطه در جمله دوم اشاره  اجازه مي ".است
در (داري وجه توليد سرمايه تضاد بين كار و سرمايه به لحاظ سمت و سو از آغاز. كنم
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الس ويكتين نرريسه ماركس، كه ماهاي مشهور گروند گاه كنيد به بخشاين رابطه ن
 طور واقعي از آغاز عصر امپرياليسم بيش از سهه و ب) هم كامالً  از آن مطلع است
در آن مفهوم نه انقالب روسيه، نه انقالب اسپانيا و نه . چهارم قرن پيش برآمد داشت

ب تر از انقال"ملي"هيچ كدام ) الب پيروز و يك انقالب ناموفقدو انق( انقالب چين
بودند، تضادي كه  "تضاد عام"هاي اصلي ها تبارز و كانون ي آنهمه. ويتنام نبودند

اما از ماهيت عام تضادهاي . خود را بروز ندادند "عصر در اين در اين روز و"فقط 
معني آنست كه ه شكل ضروري عام مبارزه طبقاتي را نتيجه گرفتن، ب ،طبقاتي

اقتصادي عيني و فعاليت بشري را  -اجتماعي همانندي بالفاصله و كامل بين انكشاف
هاي سياسي، رابطه  هاي ملي، شكل مسلم فرض كنيم، يعني كل مساله خود ويژگي

لنين،  ،ها و به بيان ديگرگوناگوني خود آگاهي و نقش سازماناجتماعي نيروها، 
هاي ماركس و انگلس را از صورت مساله  تروتسكي، لوكزامبورگ و بسياري از نوشته

  ! اك كنيم پ

مين كنگره حزب لنين دقيقاً در جدل با بوخارين پيرامون همين موضوع در هشت       
كه درك كنيم در چه وضعيتي قرار داريم  منظور اينه ب": كمونيست شوروي گفت

را به انقالب سوسياليستي  ما چيز الزم است بگوييم چگونه حركت كرديم و چه
هدايت كرد، اين  انقالب سوسياليستي[ما را به آن  هامپرياليسم بود كاين . هدايت كرد

كااليي بود كه ما را به ) ساده(هاي اوليه اقتصاد  داري در شكلسرمايه) چنينهم(
ها را درك كنيم، زيرا فقط  ي اينضروري است همه. اليستي هدايت كردانقالب سوسي

مان ائلي چون نگرشدر صورتي كه به واقعيت توجه داشته باشيم، قادر خواهيم بود مس
داري خالص در حقيقت، در عصر سرمايه. ك كنيممتوسط را در دهقاناننسبت به 

او در معناي دقيق كشورهاي زيرا  متوسط از كجا پديد آمد؟ دهقاناين امپرياليستي، 
مان نسبت به اين پديده تقريباً قرون اگر مساله نگرش. داري وجود هم نداشتسرمايه
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را منحصرا به نقطه نظر امپرياليسم و ديكتاتوري پرولتاريا  ناندهقاوسطايي طبقه 
. شويمفقط به اين سو و آن سو منحرف مي رسيم و مرتبط سازيم، هرگز به نتيجه نمي

متوسط را تغيير دهيم، لطفاً  دهقانمان در خصوص نگرشمجبور باشيم اگر، بر عكس، 
متوسط از كجا  دهقانبرنامه،  اين زحمت را به خود بدهيد كه بگوييد، در بخش نظري

داري اين الفباي سرمايه. رد استكننده كااليي خُاو يك توليد. پديد آمده و چيست
  )۴( ".ايمكنيم، زيرا هنوز از آن خارج نشدهبيانش  است كه بايد

 ، "داري استامپرياليسم روبناي سرمايه"گونه بيان داشت كه  لنين موضع خود را اين  
ن، سخبه ديگر . ماندچنان باقي ميداري هماس سرمايهو بريزد، كل اسكه فر و زماني

ترين ترين و مدرنمانده نكشاف اجتماعي است كه عقبامپرياليسم يك شكل مركب ا
هاي  سياسي را در شكل -صادي، استثمار و زندگي اجتماعيهاي فعاليت اقت شكل

به اين دليل انقالب جهاني  .زندديگر پيوند مي يكه گوناگون، در كشورهاي مختلف ب
زمان شده در اي، مقارن و همتواند رويدادي لحظه پرياليسم نميسوسياليستي تحت ام

باشد كه در آن  تواند فرايندياين انقالب مي. همه يا اغلب كشورهاي جهان باشد
ه ب. شودمي گسستههاي آن ترين حلقهمپرياليستي در درجه نخست در ضعيفزنجير ا

كننده است، ي معين رشد، تعيينقه در هر مرحلهكه تعيين كنيم چه حل نمنظور اي
هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و تاريخي بين كشورهاي تفاوت تالزم اس

در اين كشورها  متفاوت سياسي -نيروهاي اجتماعي پيوند: نهايي در تحليل -مختلف 
  .را دقيقاً بررسي كرد -مانند باقي مي "شكل عام تضاد بين كار و سرمايه"رغم  كه علي -
  
  اقتصادي  -آگاهي طبقاتي و تضادهاي اجتماعي   -  2

به اين  "اقتصادي"هاي و تضاد  "محلي"ديگر تضادهاي ": نويسد س ميومارتين نيكال
ي تضادهاي ما و هر چه اين همه. منظور نظر است، وجود ندارد مفهوم كه معموالً
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ها و تأثيرات عام  علت از ها تر صحت دارد كه آنامر بيش اينتر هم باشد، دتضادها شدي
تمامي  شهر كه در اثر گرسنگي فرياد زند،كودكي در يك اتاق، در يك . ندا داربرخور

ي زيبايي بيان اين كامالً درست است و به شيوه ".بردتاريخ جهان را زير سؤال مي
اما اين . هم صادق بوداي نيست، يك قرن پيش  حرف تازه اين نكته .شده است

زيرا پرسشي كه مورد بحثم بود يعني نقطه نظري كه . مصادره به مطلوب است
عيني  يگونهه كند، اين نيست كه آيا اقتصاد جهاني بس عليه آن جدل ميونيكال

دم هم اين را چندين بار باست و خوها الفاين براي ماركسيست( "اجتماعي"متحد و 
و چگونه  چه زمان، چرا: كه مطرح كردم اين استشي پرس. شده است) ام نوشته

ي اين عليه همه) طبقه كارگر سفيدپوست (كثريت بزرگ طبقه كارگر آمريكا ا
با انقالبي  ودكان در جهان عصيان خواهد كرد وفريادهاي ناشي از گرسنگي ك

  . گرسنگي را خواهد گرفت ياليستي جلويسوس
به هر . كننده است ي عيني گمراهمناسبات علّ بهدادن ما  ع، ارجادر پاسخ به اين سؤال

آمريكا جلو فرياد زنند و آيا كارگران  هاست كه از گرسنگي فرياد ميرو، كودكان دهه
اند كه يكا تا همين ايام اخير بحث نكردهاند؟ آيا اغلب چپ جديد آمرها را گرفته آن
كه در بود، به دليل اين "فاسد"كه  به دليل اين(ه كارگر آمريكا به داليل مختلف طبق

) "فقدان سنت انقالبي"و به دليل  "جمعي هاي رسانه"، به دليل"ادغام شده بود"نظام 
س موظف است اين را بپذيرد كه وداري عصيان نخواهد كرد؟ نيكالهرگز عليه سرمايه

داري، انگي سرمايهحتي براي كسي كه كامالً موافق باشد كه استثمار و از خود بيگ
ه اين تضاد ك! زماني(چنان بايد ، اين پرسش هم"ندا علل و تأثيرات عام" داراي

با چيزي بيش از افسون مقدس يا ايمان كور پرهيزكارانه  )كند سرانجام جاخوش مي
  . صرف پاسخ داده شود
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فقط سه پاسخ اساسي به اين پرسش  ،اكنون در تاريخ جنبش سوسياليستي جهان  
هاي تبليغاتي داراي منشاء و هاي تخيلي و فرقهاليستيك پاسخ را سوسي. وجود دارد

كه  اين: ندا دهند كه همگي بر يك نكته اساسي متفق نشان بسيار متفاوت ارائه مي
ه ، هرگز باست "روشنايي را نديده"مادام كه ) يا انسان در اين خصوص(طبقه كارگر 

آيين  اجازه دهد] كارگر طبقه[كه  يعني  اين -سوي سوسياليسم حركت نخواهد كرد
تضاد ولي هم پاسخ دوم كه كامالً م. به او انگيزه اعطا كندمشخص  ايفرقه اي ازويژه

زماني كه شرايط عيني "اين است كه ) و اساساً اشتباه است(رديف پاسخ اول است 
كه  ، يا زماني"توانند رشد كنند نيروهاي مولده ديگر نمي"زماني كه ( "فراهم است

، )هاي گوناگوني وجود دارد، قدرگرايي"قابل تحمل شده استرفقر و فالكت غي"
پاسخ سوم و پاسخ درست،  ".كنند انقالب مي"و " شوند كارگران سوسياليست مي"

، عبارت است از بودلنين  پذيرشيعني پاسخ جنبش سوسياليستي كالسيك كه مورد 
را پيشگام آگاهي سوسياليستي : كنند كه الف كه كارگران زماني انقالب مي اين

اين آگاهي با رزمندگي رو به رشد كل طبقه : ، بباشدها برده  متشكل به ميان آن
 تركيباين : تشديد تضادهاي اجتماعي است، و ج و كاركرد ناشي از درآميزد كه خود

بي ثباتي ناگهاني و بي نهايت شديد طبقه حاكمه  تواند بهب موقعيت عيني در پيوند با
تالش جهت بردن  )"يك بحران انقالبي" و "پيشاانقالبي يك موقعيت"(فرا برويد 

هاي  آگاهي سوسياليستي به درون طبقه كارگر آمريكا مدت يك قرن است كه به شكل
تر، گاه تر و گاه محدوداي بيشوم وجود داشته است، گاه با دامنهطور مداه گوناگون و ب

چه ظاهراً از  آن. قف نشده استباري ناكافي، اما هرگز متوطرز اسفه گذار و گاه بتأثير
ين طور ا[دهيد  يا اگر ترجيح مي(و اعتصابات نشسته  CIOي خيزش بزرگ دوره

است،  ش كردهطور آشكار فروكه ب) وج اعتصابات پس از جنگ به اين سو، از م]بناميد
-براي اين. يعني مبارزه عيني خود طبقه كارگر ،عبارت است از رزمندگي طبقه كارگر
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طيم، بايد اين پرسش را مطرح گرايي و قدرگرايي در نغلي آرمانچاله دوگانهمكه به دا
رزمندگي طبقاتي پرولتري را پس از  آمد جديد مبارزه وتواند برچه عواملي مي: كنيم

املي تعادل چه عو) 5( بيش از دو دهه آرامش نسبي در اياالت متحده تعيين كند؟
ي بين جنگ دوم دار آمريكا در فاصلهايهاي كه طبقه سرمنسبي اجتماعي و سياسي

اي بر به طرز فزاينده يا ود را برهم زده ومند بهجهاني و اواسط دهه شصت از آن بهر
  هم خواهد زد؟ 

وقتي مساله آرامش نسبي طبقه كارگر در ثروتمندترين كشور امپرياليستي جهان را    
تصادفي نيست  .ظه قرار دهيماساسي را مورد مالحواكاويم، دست كم، بايد آن حقيقت 

بقاتي ترين رشد آگاهي طكم ، طبقه كارگر ازكشور اصلي امپرياليستي در كه
كند بريتانياي  اي كه به ناگزير به ذهن خطور ميسابقه. است دارخورربسوسياليستي 

سازي نظر باز. ستتفسيرهاي انگلس و لنين درباره آن وضعيت مشهور ا. است 19قرن 
س آن زمان و كه آيا بين موقعيت انگلي منظور بررسي اينه كامل بطور ه انگلس ب

مادام كه : تواند مفيد باشدي امروز وجه تشابهي وجود دارد، ميموقعيت اياالت متحده
انحصار صنعتي انگلستان ادامه داشت، طبقه كارگر تا حدي در مزاياي آن انحصار 

سيار نابرابر تقسيم شده است، اقليت اين مزايا بين طبقه كارگر به شيوه ب. سهيم بودند
ه ترين سهم را به مالكيت خود در آورده، اما حتي توده وسيع، دست كم، بممتازه بيش

به همين دليل است كه از زمان . كردموقت سهم خود را گهگاه دريافت ميطور 
 با. گلستان وجود نداشته استبه اين سو، سوسياليسم در ان )Owenism(پژمردن اونيسم 

. خواهد دادپاشي اين انحصار، طبقه كارگر انگليس اين موقعيت ممتازه را از دست فرو
را در همان سطح همكاران  -جمله اقليت ممتازه و اصلياز –اين انحصار روزي خود 

به اين دليل است كه بار ديگر در انگليس . خويش در كشورهاي خارجي خواهد يافت
  )6( .گيردپا ميسوسيالسم 
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معني انحصار در باروري پيشرفته صنعتي نيروي كار ه البته ب "حصار صنعتيان"     
. وجود نداشت انحصار صنعتي مطلق در بريتانيا 1845يا حتي  1885در سال . است

در اين معني را جرح و تعديل كنيم، تشابه با موقعيت اياالت  وقتي استدالل انگلس
تا "كه كارگران آمريكا  انكار اين .شودمتحده از جنگ جهاني دوم بدين سو روشن مي

پيشرفته صنعتي ) تكنولوژي(ي انحصار امپرياليسم بر باروري درجه معيني در مزايا
كه،  دشوارتر است ين براي يك ماركسيستا از فراتر. سهيم بودند، كار دشواري است

و فقدان آگاهي طبقاتي  ي بين اين سهيم شدنعلّ دپيون وجود دست كم،
كارگر آمريكا از  يعني اين حقيقت كه طبقهكند؛  انكار راان طبقه سوسياليستي هم
  .مند استارد زندگي پرولتارياي جهاني بهرهباالترين استاند

آمد تضاد بين سرمايه و بر"س خود علل احتمالي وكه مارتين نيكال بنابر اين زماني   
ين چهارده عامل ا از .شمردعامل را بر مي چهارده كاود،در اياالت متحده را وامي "كار

هاي روبنا سرو كار دارند و بنابر  عوامل ذهني اند، يعني با پديده ها بيش از ده تاي آن
وظيفه انجام  خدمت چرا: مكناشاره ميفقط به يك نمونه . ندا اين مصادره به مطلوب
 خود به مخالفتي باه طور خود به هاي ارتجاعي در خارج بايد ب سربازان جوان در جنگ

مايه سوسياليستي بيانجامد؟ آيا اين سربازان طي جنگ كره به خدمت احضار درون
ستي قدرتمند سربازان، به خيزش خود يها به جنبش سوسيال گيري آن؟ آيا درنشدند

آگاهي طبقاتي پرولتري طبقه كارگر آمريكا منتهي شد؟ از بقيه چهار عامل فقط دو 
عيت كشاورز، فرايندهاي عيني مريع جعامل، صنعتي شدن فزاينده جنوب و كاهش س

دهند، اما در عين حال هستند كه مناسبات نيروها را به نفع پرولتاريا تغير مي
بنابر اين فقط دو عامل . انجامندآگاهي طبقاتي سوسياليستي نميمستقيماً به افزايش 

هم ها جهت بر  اساسي روي آن يگونهه تواند بالس ميوماند كه نيك اساسي باقي مي
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 باز زدن آرامش نسبي اجتماعي و سياسي پرولتارياي سفيد پوست در آمريكا حساب
  .و ناامني و بي ثباتي اشتغال "فقر مطلق": كند
شوند، كامالً بي ارتباط با تجزيه تحليل اقتصادي ما اين دو عامل به ناگاه ظاهر ميا    

الس، يعني وصلي مقاله نيكواقع اين دو عامل حتي با تز ا  در. كه پيش از آن آمده بود
داري در حال يسم اياالت متحده در جهان سرمايهاين تز كه تفوق مطلق امپريال

بي ترديد، اگر چنين بود سودهاي مافوق . افزايش است نه كاهش، در تضاد اند
يافت نه كاهش و شد، افزايش ميه سرمايه اياالت متحده سرازير ميانحصاري كه ب

بي . يافت نه كاهشطبقه كارگر آمريكا افزايش مي "كردن فاسد"ظرفيت آن براي 
- المللي همه توان بود، مي ايه بينترديد اگر امپرياليسم اياالت متحده در قلمرو سرم

كند و در  "صادر"تر  كوشيد بي ثباتي اشتغال را در درجه نخست به رقباي ضعيف
  .تانيا و ژاپن بود، بريتر از آلماننتيجه بيكاري مثالً در اياالت متحده بيش

فرايند "، و "ورود شرايط استعماري به پايتخت اياالت متحده"الس در باره ونيك     
ه ب "استعماري] وركش[نيروي كار به موقعيت نيروي كار تشديد استثمار و كاهش 

اي كه  هسازي بيش از اندازاغراق بيش از حد و ساده. كنداي ناروشن صحبت ميگونه
كه طبقه كارگر آمريكا پي برد كه  بسي بيش از آن: ت به كناردر اين جمله هس
استعماري كاهش پيدا ] كشور[نيروي كارگر "اش  به سطح استاندارد  استاندارد زندگي

آنچه اين جمله و ! شد ك انقالب سوسياليستي آماده ميكرده است، بي ترديد براي ي
ست، عبارت است از منطق مشهود ا "چهارده نكته"استدالل آن كم دارد كه در همه 

" استثمار را"ها  ر رو، آنه به. گران اياالت متحدهاقتصادي رويكرد انحصار -اجتماعي 

كنند آمريكا را براي  از سر شرارت محض يا به اين دليل كه مخفيانه توطئه مي
گرايان پس از سه دهه اگر اين انحصار. كنندنمي "تشديد"كمونيسم آماده كنند، 

اي عمل گونهه وضعيت ثبات سياسي و اجتماعي در كشورشان به ناگاه ب مندي ازهبهر
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كنند  ها چنين مي توان به جد فرض كرد كه آنكنند تا آن تعادل را برهم زنند، نمي مي
ها را مجبور  اين، چه چيزي آنبنابر. گونه عمل كنند ور باشند آنكه مجب بدون اين

جاي ه رسش را تدوين كنيم، شادمانه بگونه عمل كنند؟ زماني كه اين پ كند آن مي
غير جدي فرض  ايهه شيوس بوو جايي كه نيكال -ايم گرديم كه آغاز كردهاولي برمي

ي امپرياليسم اياالت تضادهاي دروني ويژه: كند كه ما نبايد شروع كرده باشيم مي
متحده در فاصله زماني معين، يعني در فاز جديد تحوالت پس از جنگ كه جايي 

، يا "تضادهاي عام بين سرمايه و نيروي كار"آغاز شد و نه   1965د سال حدو
  . "تضادهاي عام عصر امپرياليسم"
    
  داري در اين قرن    قوانين حركت سرمايه -  3

ي اساسي وجود دارد كه سرمايه را به انباشت سرمايه، اخذ فقط يك نيروي محركه
متوسط وادار  سوداي كسب بيش از ش تب آلود بري نيروي كار و تالدهارزش افزو

  . اين نيروي محركه رقابت است: كندمي
داران رقابت وجود دارد، اما رقابت بين سرمايه و نيروي درست است كه بين سرمايه    

داران زماني كه اشتغال كامل است و نرخ كار هم هست، بدين معني كه سرمايه
بگيران و كارفرمايان آغاز به تر بين مزد در اثر رابطه مناسب) ارزش افزوده(استثمار 

كنند نيروي كار زنده را با تجهيزاتي جايگزين كنند كه مقرون  كاهش كند، تالش مي
داران براي جلوگيري از كاهش اما علت تالش سرمايه. باشد "صرفه در نيروي كار"به  

بلكه در  ،ها آن "ضد كارگري"يا  "شيطاني"نرخ ارزش افزوده، نه در شخصيت بنيادا 
به جيب خود  "بسيار بااليي" داگر بگذارند نيروي كار دستمز. ستجبر رقابت نهفته ا

ب ها كاهش خواهد يافت و در مسابقه رقابت عق بريزد، نرخ انباشت سرمايه خود آن
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ها  شان آنآوري را ارائه دهند و سرانجام رقبايترين فنتوانند مدرن خواهند ماند و نمي
  .دكننرا نابود مي

نظامي  -مالحظات سياسي. داري نيستسرمايه "صرفا"جهان امروزي ديگر جهاني     
ي ليسم اياالت متحده آمريكا طي دههاي تصميمات كليدي امپريا در ايجاد پاره

كند كه گسترش انقالب  امپرياليسم احساس مي. گذشته نقش مهمي ايفا كرده است
جمله از طريق از را،  هر قيمتي جلو آن به خواهد كند و مي را تهديد مي اجتماع آن

سو، توضيح صرفاً  از ديگر. كند دسچون نمونه جنگ كره و ويتنام، همجنگ رو در رو 
ي اقتصادي دو نكته فاقد، امپرياليسم اياالت متحدهنظامي درگيري جهاني  -سياسي

بيش داري انحصاري، حتي اهيت انباشت سرمايه تحت سرمايهكه ميكي اين: استمهم 
  .آوردوجود ميه ، جبر اقتصادي براي گسترش جهاني سرمايه ب"آزاد"داري از سرمايه

- داري انحصاري، در ملتاضافي كه به ناچار با خود سرمايهآمد سرمايه كه بر دوم اين 
هاي اصلي امپرياليستي مرتبط است، براي ايجاد صنعت نظامي و دم و دستگاه نظامي 

داري هاي غيرسرمايهوجود دولت. آوردوجود ميه قدرتي را بجبر اقتصادي پر ،قدرتمند
. اي بخشيدتعماري به اين فرايندها شكل ويژهو خيزش انقالبي قدرتمند در جهان اس

  . ها خود پيش از جنگ جهاني دوم و قبل از انقالب اكتبر وجود داشتند اما آن
ياليسم جليات اساسي امپرها و ت اي ريشه اي كه از پاره در رابطه با اين خالصه     

 و ستيزهالمللي سرمايه بر  تأثيرات انباشت بين. شودبرشمرديم دو پرسش مطرح مي
رقابت امپرياليستي، تحت اوضاع و احوال تحوالت جهاني كنوني چيست؟ تأثيرات 

  ست؟كدام اها بر مناسبات طبقاتي در داخل اياالت متحده  آن
-هاي سرمايههمه آمارهاي مربوط به جنبش ان درتوپاسخ به پرسش نخست را مي   

طي بيست سال . المللي از پايان جنگ جهاني دوم به اين سو خواند داري اصلي بين
تر بوده است، اما در درجه نخست بين صدور سرمايه از هر زمان ديگري بيش ،گذشته
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اي امپرياليستي به كشورهاي امپرياليستي جريان داشته است و نه از كشوره
بخش در كشورهاي هاي رهاييبرآمد جهاني جنبش) 7. (نيافتههاي توسعهكشور

وجود آورده است، خطري ه مستعره و نيمه مستعمره خطر از دست رفتن سرمايه را ب
كه سرمايه خارجي در  داندازچيز نرخ باالي سودي را به خطر ميكه ظاهراً بيش از هر 

رياليسم نه كه سلطه جهاني امپ تا آن جايي) 8. (آورنددست ميه اين كشورها ب
رقدرت سرمايه و عموما المللي پ شده، چنين جريان بين گسترش بلكه فرو كاسته

جود داري نيز وچه تحت سرمايه يا آن(انباشت سرمايه طي دو دهه گذشته افزايش 
آمدهاي آن، اند به تشديد رقابت و پيتو فقط مي) دارد، نرخ باالي رشد اقتصادي

مثابه شكل اصلي ه ب "شركت چند مليتي"بر آمد . سرمايه، منتهي شود تشديد تمركز
المللي و تمركز  دهنده رقابت شديد بينداري انحصاري امروزي، نشانسازمان سرمايه

  . تر سرمايه استالمللي بيش بين
 اما منطق دروني. تر مورد اختالف استتر روشن و بيشپاسخ به پرسش دوم كم   

كه مادام كه رقابت به صراحت  رساندميناپذير  را به اين نتيجه اجتنابداري ما سرمايه
تواند استاندارد زندگي كند، نه ميامپرياليسم اياالت متحده عمل مي سره به نفع و يك

اين دقيقاً نادرست . و نه ثبات نسبي اشتغال را برهم زند ،طبقه كارگر را تهديد كند
آميز در كشورهاي اروپاي شرقي رخنه مسالمت حدي از":نويسدس ميواست كه نيكال

  ي سرمايه، ولي تسليم عمومي شوروي به رخنهو اتحاد جماهير شوروي آشكار است
ها نامحتمل  ب چين در كار نيست و هر دوي اينداري و شكست انقالگذاري سرمايه

 و جايي جز حركت در يدهخود رس] گسترش[داري به حد و مرز نهايي سرمايه. اند
داخل خود ندارد، يعني در راستاي تشديد همه جانبه استثمار در داخل مرزهاي 

نه  "جهان سوم"] گفته است[كه ظاهراً فراموش كرده كه  س پس از اينونيكال ".خود
كامالً تحت رخنه و نفوذ بوده " 1900بلكه از سال  ،به اين سو 1945يا از  1965از سال 
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هر رو، اين رخنه و نفوذ هنوز هم ه كه ب ش كردهپس از اين كه ظاهراً فرامو، "است
 هاي امپرياليستي حتي امروزه جنبش پرتوانركه حتي در كشو كامل نيست و اين

دچار  "داريسرمايه"انتزاع ]  اصطالح[ادامه دارد، با دستكاري در  "صنعتي كردن"
ز اين رياليستي از آغاهاي امپ ه قدرتترين شكل بسط و توسعشود و مهم هيجان مي
ر رو، اين ه به. ها در بسط و توسعه به هزينه رقباي خود تالش آن: بيندقرن را نمي

كه تاريخ قرن بيستم آني است كه بوده  است علت بروز دو جنگ جهاني و چرايي اين
  . است
هاي تر بازارددهند هر چه زوگرايان اياالت متحده ترجيح ميبدين ترتيب انحصار    

كه اضافه جا را بر هم زنند تا ايناشتغال در آن] شرايط[كنند و  رقباي خود را تسخير
اگر مقطعي فرارسيده كه اياالت متحده . توليد و بيكاري در اياالت متحده داشته باشند

تواند مجبور شده است استثمار كارگران آمريكايي را تشديد كند، علتش فقط اين مي
توان فقط اين را هم مي. شودتر مي ديكبديل عملي هر چه نزاين ي راستا درباشد كه 

 "صدور"ست كه ا ايگونهه گونه توضيح داد كه همبستگي نيروهاي رقيب ب اين
  .شودممكن ميتر غيراستثمار تشديد يافته هرچه بيش

يافته كارگران هدف توضيح نياز به استثمار تشديده تري بس حقايق بيشوالونيك   
المللي  ابت فزاينده بينآورد كه از رق ها دالئلي مي آن دهد و براي مي آمريكايي ارائه

جا هم مصادره به مطلوب در اين) 9. (آورداو تورم و ماليات را مثال مي. ندشوناشي نمي
چرا . بعد در اياالت متحده وجود داشته استه ي سي بتورم از اواسط دهه. كندمي

لوي ارتقاء استاندارد زندگي بكاهد، ج كه استاندارد زندگي فرو تورم، پيش از آن
طور مداوم مدت مديدي افزايش داشته ه كارگران آمريكا را نگرفته است؟ ماليات ب

دستمزدهاي واقعي، بايد افزايش است، چرا در آن مقطعي كه شروع كرد به كاهش 
ر نيست؟ بي ترديد طو ند، اينا ديگر مربوط يافت؟ بي ترديد اين دو پرسش به يكمي
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هاي اياالت هدف كاهش كسري موازنه پرداخته هاي خارجي بليستفشار امپريا
بي ترديد كاهش نسبي موقعيت امپرياليسم . متحده با اين مسائل ارتباط داشته است

كه براي يك دوره  شود كه، در عين حالي اياالت متحده با اين حقيقت توضيح داده مي
ست خود كسري توانتحده ميامپرياليسم اياالت م) رهطول جنگ ك در جملهاز (كامل 

هاي كالن نظامي و  ها، دم و دستگاه عظيم نظامي و هزينهباالي موازنه پرداخت
اقتصادي در خارج را، در عين حفظ بيالن تجاري كامالً مثبت، تأمين كند، امروزه 

مازاد تجاري را تا آن  ،هاي نظامي در خارج دو جانبه تورم در داخل و هزينه تأثيرات
  .سره از بين برود داده است كه ممكن است يك حد كاهش

، و "دارينه حفظ مرزهاي موجود جهان سرمايههزي"درستي افزايش ه س بونيكال
هاي مداخالت و  تن بار هزينهيعني گذاش(، "سوسياليزه شدن"گرايش رو به افزايش 

ه در كند ك ولي فراموش مي. كندياشاره م) در خارج بر دوش كارگران آمريكا ها جنگ
  يك كشور امپرياليستي هم. اي نسبي سر و كار داريم نه مطلقجا هم با مجموعهاين

داشته باشد،  فزايندههاي زندگي  هزينه بودجه نظامي فزاينده و همتواند هم زمان مي
و نه چنان افزايش آمد واقعي كارگران همال هم، انباشت واقعي سرمايه و دردر عين ح

ن دهه پنجاه و هاي نخستي ي چهل، سالوضعيت در اوائل دههاين (كاهش پيدا كند 
 ايچه الزمه چنين رابطهآن) ي شصت در اياالت متحده پيش آمدهاي اوليه دهه سال

زمان ها را هم ي اينست عبارت است از افزايش درآمد واقعي و درآمد ملي، كه همها
هاي نظامي  خ تورم و هزينهيا نر(قتصادي فرو بكاهد فقط اگر نرخ رشد ا. ممكن سازد

مداخله نظامي در خارج ) در نسبتي بسيار زيادتر از درآمد واقعي افزايش پيدا كند
تگي دارد كه اين خود به اين بس. كارگران در داخل است يافتهاش استثمار شدتالزمه

 عايدالمللي  كند و چه سهمي از بازار بينداري چگونه رفتار مياقتصاد جهاني سرمايه
هاي نظامي فزاينده در اياالت متحده، حتي با  هزينه. شودامپرياليسم اياالت متحده مي
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حده امكان دريافت سهم رشد وجود بازار جهاني راكد، مادام كه امپرياليسم اياالت مت
خود ه طور خود به اي از آن بازار به هزينه رقباي خود را داشته باشد، معني آن بيابنده

حذف رقابت درون  الس باونيك. ندگي كارگران آمريكا نيستكاهش استاندارد ز
آمريكا را از منطق كامال تهي  آورد خود از استثمار فزاينده طبقه كارگرامپرياليستي، بر

  . سازدمي
  
  باز گرديم به مغالطه ابر امپرياليسم -  4

 دري هاي امپرياليست منظور انكار هر نقش با اهميتي براي رقابته س بومارتين نيكال
  :كند كه زمان كنوني ادعا مي

هاي مديدي  هاي عمده در صنعت و امور مالي، مدتاز ديدگاه شركت"كه اين) الف 
طور ه ب] مرزهاي ملي[ها  آن... روندشمار نميه است كه مرزهاي ملي ديگر مانعي ب

داري و ناسيوناليسم سرمايه طبيعي در مقابل فشارهاي حمايت از محصوالت داخلي
مانده و عمدتا از   عقباين فشارها از سوي صنايع غير امپرياليستي و . كنندمت ميمقاو

   . "شودرد اعمال ميكنندگان خُسوي توليد
گذارد تا قدرت  هيچ ساختار اقتصادي داخلي دست روي دست نمي"كه اين) ب

يشين در دو مورد پ... ديگري به هدف يورش به صنعت آن، نيروهاي خود را بسيج كند
هاي ملي به درگيري در حوزه تجارت وارد شدند، داريدر اين قرن زماني كه سرمايه

سرعت به حمايت از محصوالت داخلي، تحريم ه ها به ناچار و ب بين آن "رقابت"
جنگ اول و دوم جهاني فرا  هاي استعماري و سرانجام عيت مالي، جنگاقتصادي، ممنو

داشت كه او به آن نسبت  اي را اگر اندازهدهد، تهديدي كه مندل نشان مي... روييد
   . "اي براي جنگ بود دهد، آشكارا بهانهمي
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 يرمايه اياالت متحده با قلمروي اقتصادي سفرايند هم تراز دانستن حوزه"كه اين) ج
قلمرو اقتصاد امريكا به ملت  ...كننده است ياالت متحده آمريكا بسيار گمراها سرزميني

مختلف به كل كانادا،  شود، بلكه البته به درجات محدود نمي در چارچوب سرزميني
  .كندهاي اروپا و جهان سوم گسترش پيدا ميژاپن، دولت

رقابتي  ها در مبارزاتنقش بانك. "غالب است"ي اياالت متحده ككه سرمايه باناين) د
ل در مقاب ]رقيب[ي توليد يك طرف شود كه مزايا تر ميحياتي است و زماني حياتي
اين توانايي صنعت اروپا در تحميل بحران به بنابر... كندطرف ديگر كاهش پيدا مي

دارد كه در اي و اعتباري بستگي متحده به قدرت نسبي ذخائر سرمايهصنعت اياالت 
  . هاي مالي در امپرياليسم آمريكا پايه دارند اين قدرت ...كنترل خصوصي است

اگر  . ند و ناسخ و منسوخا متناقض تا حدي كم،ت، دسهالدر نگاه نخست اين استدال   
يدات داخلي و طور منظم و مسلماً در مقابل حمايت از توله ب "هاي اصليشركت"همه 

هاي عمده در كشمكش"كردند، در آن صورت داري مقاومت ميناسيوناليسم سرمايه
 هايي كهدهيم، چگونه چنين كشمكشرا چگونه توضيح مي "صادرات] يحوزه[

دهد، ولي در واقعيت نسبت مي "هاي ملي عمدهداريسرمايه"س متواضعانه به ونيكال
اند، ها درگير بوده شه در آنيهاي امپرياليستي هم هاي انحصاري اصلي و قدرتشركت

مسئول جنگ اول و دوم جهاني  "تركوچككنندگان توليد"تواند پيش بيايد؟ آيا مي
              ، ويكرزـ آرمسترنگ)Krupp & Thyssen(بودند و نه آقايان كروپ و تيسن 

)Vickers -Armstrog (و دتردينگ )Deterding( مورگان ،)Morgen ( و راكفلر            
)Rockefeller(هاي دولتي ملي  رياليسم با قدرتهاي اقتصادي نفوذ امپ؟ اگر حوزه)ايده -

ها كار است نقش اساسي دولت آنچه در .وار آمده استاشاره جادر اين "سرزميني"ي 
ت داخلي، حمايت از توليدا"توان همين ، پس چگونه مي)!هاستدر اين درگيري

استعماري و جنگ اول و دوم هاي  هاي مالي، جنگتحريم اقتصادي، ممنوعيت
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-  ايه و سرمايه؟ آيا صدور سرمايم هگفت سخنكه در باره آن  را توضيح داد "جهاني
؟ آيا پيش و طي جنگ جهاني اول بسيار است "جديدي"ي گذاري خارجي پديده

طلبان ليبرال و سوسيال ندازه كه، در حقيقت، بي شمار صلحآن ا -نيافته بود انكشاف 
ممكن هاي امپرياليستي غير ودند كه جنگطلب متقاعد شده بهاي فرصتكراتودم
  )10(شود؟ مي

يعني، اغلب منابع مالي  -باشد "غالب"تواند سرمايه بانكي اياالت متحده چگونه مي
-ر باشد كاهش مزاياي توليد سرمايهو در عين حال، اوالً مجبو -جهان را كنترل كند

جهت تأمين مالي داران اروپا و ژاپن سرمايه سرمايه(اران اياالت متحده را خنثي كند د
ها ايهكنند؟ اين سرمي توليدي خود را از كجا تأمين ميگذار هاي عظيم سرمايه هزينه

تر براي قرض كه هر چه بيشو دوم اين) !اندداران اياالت متحده قرض نكردهرا از بانك
  گرفتن به بازار سرمايه اروپايي وابسته باشند؟ 

هاي آمريكايي را بايد هاي دستمزدي شركت نهچنين ادعا دارد كه هزيالس همونيك   
ها بخش  اين حقيقت كه آن ض برمحاسبه كرد، با فر "هاي جهانيميانگين"بر مبناي 

ه در اين خصوص چنين ب. كنندهاي خود را به خارج منتقل مياي از فعاليتفزاينده
سهم كل توليد . س حس نسبت و اندازه را از دست داده باشدورسد كه نيكال نظر مي

حساب ه با ب -هاي توليدي در داخلمتحده در خارج در رقابت با واحد صنعت اياالت
ست؟ كدام -هايي كه مكمل توليد داخلي است، مثل استخراج نفت فعاليت نياوردن
اي كه صنعت اياالت متحده آن سهم كل نيروي انساني. اي ي حاشيهفقط سهم ظاهراً

. ايچقدر است؟ باز هم فقط سهمي حاشيهسوي مرزهاي خود استخدام كرده است، 
مپيوتر، اتوليدات، مثالً اتومبيل، ك در صد 50، يا 40، 30واقع اگر انحصارات در انتقال  در

ده در خود اياالت متحده هواپيما و توربين موفق بودند، چنين امري به بيكاري گستر
دستمزدي  چنين بيكاري چه بود؟ كم كردن تفاضل) و هدف(آمد پي. شدمنتهي مي
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دگي از طريق كاهش استاندارد زن) يا حتي اياالت متحده و ژاپن(اياالت متحده و اروپا 
المللي در  چرا انحصارات اياالت متحده اساساً، اگر جبر رقابت بين. طبقه كارگر امريكا

  كار نباشد،  بايد به چنين اقدامي دست زنند؟
هاي در ناتواني او در تمايز دگرگوني السوهاي متدولوژيك اشتباهات نيك زمينه     

اين . ي نهايي آن استنتيجه مطلق و آغاز يك فرايند از كمي از كيفي،  تفوق نسبي از
اصلي دفاع از منافع طبقه  ابزار ياشتباهات به كم بها دادن بسيار به دولت به مثابه

عليه دشمنان طبقاتي خود، عليه رقباي خارجي خود و عليه ماهيت (دار سرمايه
  .مربوط است) رناك انفجاري تضادهاي دروني نظامخط
تواند به نفع يك و به اگون امپرياليستي ميهاي گون رابطه نيروها بين قدرت     

و    1916 تا 1900هاي آلمان طي دوره. و گسترش پيدا كندي ديگري بسيار بسط هزينه
ين ااما . تفوق نسبي عظيمي داشتند 1923تا  1919هاي و فرانسه طي دوره 1944تا  1937
هايي كه كنترل  د، ملتدهره تغيير نميممستعنيمه يها را به ملت رقبا هقئقدرت فاامر 

هاي نيمه مستعمره فقط  چنين ملت. بر ابزار توليد كشور خود را از دست داده باشند
كشور، تحت مالكيت و كنترل  اصلي يهاآيند كه صنايع و بانك وجود ميه زماني ب
ر اساسي از منافع هاي خارجي باشد و به همين دليل دولت خود به طودارسرمايه

چنين است . حمايت كند" بومي"زي اخارجي در مقابل منافع بورژوت طبقه امپرياليس
وضوح، وضعيت فرانسه و ه اين وضعيت ب. ، برزيل، غنا يا ايران امروزوضعيت يونان

. ميان آوريمه نخواهيم از ژاپن يا آلمان غربي سخني ب بريتانيا يا ايتاليا نيست، اگر
هاي امپرياليستي يك چيز است، و  قدرت ينيروها ي بيني در رابطههاي كمدگرگوني

قعيت، دگرگوني يك كشور امپرياليست به يك كشور نيمه دگرگوني كيفي در مو
توانست اتفاق بيافتد اگر آلمان درجنگ جهاني دوم پيروز گونه كه مي آن(مستعمره 

 تا 1945هاي  توانست در آلمان غربي پيش آمده باشد، اگر گرايش سالشده بود و يا مي
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ترين  كوچك. چيز كامالً ديگري) شده بود و جنگ سرد آغاز نشده بودفظ ح 1947
صد اليسم اياالت متحده بيش از ده درمدركي در دست نيست كه نشان دهد كه امپري

ديگري تر، ابزار مالي مبادله قدرت امپرياليستي ابزار صنعتي توليد و حتي از آن هم كم
به همين دليل . كندرا كنترل مي) زي استواقع موردي مر  به استثناي كانادا كه در(

استقالل اساسي   ،ها ترين مدركي در دست نداريم كه نشان دهد كه اين قدرت كوچك
هاي اياالت و به نيمه مستعمره  از دست داده هاي امپرياليستي را مثابه قدرته خود ب

  .اندمتحده تبديل شده
ي بين امپرياليسم اياالت متحده و در حقيقت، اگر تكامل تدريجي مناسبات درون     

رقباي اصلي خارجي آن را مطالعه كنيم، بايد به اين نتيجه برسيم كه اياالت متحده 
پس رو به  ايندر پايان جنگ جهاني دوم به اوج قدرت خود رسيد و هژموني آن از 

اين تفوق . البته اياالت متحده هنوز هم برتري نسبي بااليي دارد. كاهش داشته است
كافي رخنه نكرده  المللي در مقياسي اروپايي به اندازه نسبي اگر سرمايه در سطح بين

هاي شركت"منظور رقابت منظم با ه ب "اروپايي"هاي چندمليتي باشد، اگر شركت
كه در اياالت متحده پايگاه دارند، بر اساس شرايط نسبتاً برابر مستقر  "چند مليتي

اما مالكيت مستقل سرمايه، كنترل . ايش يابدنشوند، حتي ممكن است دوباره افز
هاي  خود ويژگي چنانو استفاده مستقل قدرت دولتي هم "بازار داخلي"مستقل 

  )11. (رودبه شمار ميهاي اروپايي و ژاپني  اساسي امپرياليست
هاي جديد  آيا امكان جنگ بينيم؟نظامي اياالت متحده را چگونه مي اما تفوق        
 راش، داياالت متحده نسبت به رقباي اصليستي وجود دارد؟ برتري نظامي امپريالي

وجود ه خاطر به اما دقيقاً ب. گير استبيش از برتري نسبي اقتصاديش چشم واقع، بسي
آمدن تضادي بين بر كشيدن قدرت مستقل مالي و صنعتي امپرياليسم اروپاي شرقي 

، )Nippo(متحده، ناتو و نيپو  تها به اياال و ژاپن و وابستگي مداوم نظامي آن
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يك راه برون رفت از  مدت تنهادر دراز. بحران عميق و مداوم استشان دچار اتحادهاي
ي رابطه نيروها تغيير جا كه امپرياليسم بقا داشته باشد و راستاي كنونتا آن(اين بحران 

آمد قتصادي، برمي نيروها با واقعيت اانطباق دادن رابطه نظا: وجود دارد) اساسي نكند
آمد در تحليل نهايي، بر - ژاپن مجدد قدرت نظامي مستقل در اروپاي غربي و

تانيا، بري -آلمان -بريتانيا يا فرانكو -فرانكو(مستقل در اروپاي غربي  "دارنده اتميباز"
- هاي جديد بين امپرياليست خصوص جنگدر . و ژاپن) تر يا حتي در مقياسي گسترده

هايي بي  بيني كرد، چنين جنگ سياسيش پيش ينامه ن در وصيتها كه ژوزف استالي
بلكه به اين  ،است چيرهند، نه به اين دليل كه اياالت متحده نيروي ا محتملنهايت غير

 كند كه از رقابت هاي امپرياليستي را خطر ديگري تهديد مي ي قدرتدليل كه همه
نقالبات داري جهان كه با اخطر بخش غيرسرمايه: بين امپرياليستي مرگبارتر است
 هاي امپرياليستي بر عليه به اصطالح  قدرت. دكنظفرمند جديد بسط پيدا مي

وجود ه همبستگي جمعي ب ويكردرو انقالبات جديد،  "كشورهاي سوسياليستي"
هاي واقعي تحادهاي آمريكايي را به اتحاداي كه ناتو و نيپو، يعني ااند، همبستگيآورده

دار در همه جا و نه صرفاً ي سرمايهنفع عمومي طبقهه ت، اتحادهايي بتبديل كرده اس
  . ابزار گوش به فرمان براي گسترش اياالت متحده

اي  اين رقابت شامل پاره. رقابت امپرياليستي ادامه دارد و ادامه خواهد داشت    
بل همبستگي در مقا ويكردري همان نه است، اما در محدودهتحوالت بسيار بي رحما

ي همان چارچوب، قانون توسعه ناموزون، بي با اين همه، در محدوده. من مشتركدش
ي پيشين و هاي فائقه دهد و كاهش نسبي قدرت چون و چرا به كاركرد خود ادامه مي

ي امپرياليسم اياالت سرنوشت برتر. شودمند جديد را موجب ميبرآمد نيروهاي قدرت
در  شود و نه در ميدان جنگ تعيين مي نه -هاي آتيكم در سالدست –متحده 

و (هاي اروپاي غربي اين سرنوشت را ظرفيت امپرياليست )12. ("جهان سوم"
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كند كه به لحاظ قدرت  هاي كالني تعيين ميدر ايجاد شركت) هاي ژاپنامپرياليست
گويم كه اين رشد در  نمي. راز رقباي اياالت متحده باشندتي هممالي و توان صنعت

ها  در جاي ديگري موانع و مقاومت. يا امري ناگزير است ،اس كافي صورت گرفتهمقي
دهم كه اگر چنين امري اتفاق بيافتد، فقط توضيح مي. امرا توضيح داده عليه آن

امپرياليسم اياالت متحده را، تحت فشار رقابت، مجبور به تشديد استثمار طبقه كارگر 
  .امريكا خواهد كرد

كائوتسكي پس از بروز . در حقيقت، بحثي قديمي است "امپرياليسمابر "بحث       
جنگ جهاني اول مبتكر اين بحث بود، بحثي كه لنين، در آن زمان، پاسخ 

هيلفردينگ، (هاي رنگارنگ كراتواين بحث را سوسيال دم. شكني به آن داد دندان
مثابه پيروزي ه را بجهاني فوالد  دوباره احيا كردند و ايجاد كارتل) درولد و ديگرانون
دست ردي كه تاريخ چند . جشن گرفتند "آميزرشد مسالمت"و  "ابر امپرياليسم"

  . دانندسال بعد به آن توهم زد را همه مي
: توان در يك جمله خالصه كردرا مي "ابر امپرياليسم"پاسخ لنين به مغالطه       

كنيم تا بفهميم كه پاسخ ي است پرسش را به روشني مطرح افك". قانون رشد ناموزون
داري، اند درك كند كه، تحت نظام سرمايهتوزيرا فرد نمي. تواند منفي باشدفقط مي

ود، مستعمره و غيره سواي قدرت شركاي آن ي ديگري براي مناطق نفوذ، سپايه
. ها آن... وجود داشته باشد، يعني قدرت اقتصادي، مالي، نظامي و] مناطق نفود[تقسيم 

كند، زيرا تحت نظام ي مختلفي تغيير ميقدرت در بين شركا به شيوه نون آناك
لنين .  "ممكن استها، صنايع و كشورها غيرها، تراستداري، حتي بسط بنگاهسرمايه

عصر سرمايه مالي  "الص اقتصاديخ"ي شرايط اما اگر كسي در باره": افزايدسپس مي
ي كه در آغاز قرن بيستم مشخص د، مثل صحبت پيرامون عصر تاريخيصحبت كن

ابر امپرياليسم عبارت "هاي بي روح در باره اشته است، بهترين پاسخ به انتزاعوجود د
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. ها است از قرار دادن واقعيت اقتصادي مشخص اقتصاد جهاني امروزه در مقابل آن
تواند امپرياليسم كائوتسكي كامالً از معنا و مفهوم تهي است و فقط ميتئوري ابر

كه سلطه سرمايه مالي  اين] يعني.... [ها باشد ترين ايدهاشتباهي ارتكاب زمينه
كه در واقعيت  دهد، در صورتيتضادهاي اقتصاد جهاني را كاهش ميها و  نابرابري

  )13(. "كندها را تقويت مي آن
تجسم كامل اين  -گرديمي اخير هم بر نميبه گذشته -تحوالت سال گذشته    

ها و تضاد اقتصاد جهاني را نابرابري" -انون رشد ناموزون و مركب كه حقيقت اند كه ق
، 1958در سال . كند كه پنجاه سال پيش گونه امروزه عمل مي همان  -"كند تقويت مي

لغ بر سه و نه دهم با ،و نقل آلمان غربيصادرات ماشين آالت و تجهيزات حمل 
صد در 62سه دهم ميليارد، يعني  ميليارد بود و صادرات اياالت متحده بالغ بر شش و

صادرات ماشين آالت و تجهيزات حمل و نقل  1968در سال . بيش از رقم آلمان غربي
رد و نيم ميليا 14آلمان غربي به يازده و سه دهم ميليارد و صادرات اياالت متحده به 

هر دو رقم عمالً به  1969در سال . صد رسيده بودتر از سي درتفاوت به كم. رسيد
كل صادرات آلمان غربي نصف صادرات اياالت متحده . ميليارد خواهد رسيد 15 حدود

  .به بيش از دو سوم آن رقم رسيد 1969در سال . بود 1958در سال 
. قدرت صنعتي به هيچ وجه بي ارتباط با انباشت سرمايه و قدرت مالي نيست  اين   
ر وردن ارزش پولي دالر دپايين آ: در حقيقت(اال بردن ارزش پولي مارك آلمان ب

صدور . ستبه صدور گسترده سرمايه آلمان مربوط ا) مقايسه با پول رايج اصلي اروپا
چهار  1968يك ميليارد دالر، در سال  1967مدت در سال سرمايه خصوصي خالص دراز

بيش از پنج ميليارد بود، يعني  1969در سال  -با نرخ جديد مبادله -ميليارد و احتماالً 
  !اي اياالت متحده از ارقام مطلق صادرات سرمايهبيش 
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و از جمله از (المللي  در بازار سرمايه بين 1969در حقيقت طي نخستين نيم سال اول 
اوراق قرضه به مارك آلمان بيش از دالر منتشر شده ) هاي اياالت متحدهسوي شركت

  .بود
ات مالي نيروها را به هاي نظامي خارجي مناسب تضعيف قدرت دالر در اثر هزينه    

كه دولت آمريكا  چنان تغيير داده است هاي اصلي امپرياليستي آن نفع ديگر قدرت
تر در گذاري بيش ها به سرمايه اي را به هدف وادار كردن آنهاي پيوسته تالش

مخارج  "المللي كردن بين"به ديگر بيان، به تقسيم مجدد و به اصطالح به (تسليحات 
ه بدون تقويت نظامي اين امر، البت. پي گرفته است) "ي جهاني سرمايهمرزها"دفاع از 

قابل فهم )  اكنون در برنامه قرار دارد بي همتقويت ژاپن پس از آلمان غر( ها اين قدرت
نيروها را به هزينه امپرياليسم  ار ديگر مناسبات بين امپرياليستينيست، و اين خود ب

  . دهداياالت متحده تغيير مي
  
   سياستمناظره بر سر   - 5

ها او مرا  هايي است كه در آنالس بخشوهاي جدل مارتين نيك ترين بخشانگيزشگفت
با اتحاد شوروي، اتحاد نظامي بين  "برقراري صلح"كند كه نظراتم فقط اگر  متهم مي

را فرض بگيرم، " آميزهمزيستي مسالمت"سرمايه اروپا و اتحاد جماهير شوروي و 
پس پشت "كه به ديگر بيان، ظاهراً اشاره ضمني دارد به اين. دارد "ومهمعني و مف"
واري در اختيار داريم جا هم مثال نمونهدر اين ."مندل دوگل نشسته است] ذهن[

ي بيش از حد از انتزاعات متافيزيكي س چگونه با استفادهومبني بر اينكه مارتين نيكال
ديگر  كنند و با يك ي كه عمل ميجاي درك نيروهاي اجتماعي واقعي و متضاده ب

  .شوددرگيرند، منحرف مي
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رقابت بين امپرياليسم اروپاي غربي و امپرياليسم اياالت متحده حقيقتي است كه   
هاي  ها و بحث ه جدلبلك ،براي همه كساني قابل رويت است كه نه تنها آمار تجاري

ها  در اين بحث. كنندمير دو سوي اقيانوس اطلس مطالعه داري را در همحافل سرمايه
امپرياليسم  "تحكيم"تالشي بود جهت ] گليسم[ معرف چه چيزي بود؟ "گليسم"

ديپلماسي دودماني قرن (زدهم هاي قديمي ديپلماسي قرن نواروپاي غربي با تكنيك
ه باشيم، احتماالً تري از اين قضيه داشتهيجدهم، اگر ارزشيابي سفت و سخت

ت استدالل آوردم، ي شصطور كه در اواسط دهه همان). تري بودديپلماسي درست
ها  ترين قدرتتحت هژموني يكي از ضعيف "استقالل اروپايي"ريزي تالش براي پايه

، خواه عامل بازدارنده، محكوم به "مستقل"به لحاظ اقتصادي، يعني فرانسه، خواه 
رانسه در ف به تضعيف موقعيت نسبي امپرياليسمچنين استقاللي تنها . شكست بود
گل در نيروي واي كه دشد، زيرا سرمايهرياليسم آلمان و ايتاليا منجر ميمقايسه با امپ
دهنده قديمي بودن فزاينده تجهيزات صنعتي فرانسه در در داد نشانه ضربتش به

هاي اجتماعي در خود  مقايسه با ماشين آالت ايتاليا و آلمان و تشديد وخامت تنش
محكوم به  در الس زدن اقتصادي و ديپلماتيك با مسكو همگل وسعي د .سه بودفران

سوي اروپاي ه گذشته از اهميت آشكاري كه توسعه تجاري بكه،  شكست بود، چرا
هاي  امري كه گروه(داران اروپا به آن واقف بودند همه سرمايهشرقي داشت، كه 

، خود )تر بودنداي آن از رقباي فرانسوي خود مجهزايتاليايي، آلماني و بريتانيايي بر
رغم همه  آگاهي عميق بورژوازي فرانسه نيز در كار بود كه اتحاد شوروي را، علي

توانست دشمن محافظه كاري رهبرانش و رفورميسم حزب كمونيست فرانسه، فقط مي
  . بداند كه با آن هيچ اتحادي در متن جهاني كنوني ممكن نبود طبقاتي

داري دوگل پيش آمد ي كه در اقتصاد فرانسه طي زمامواقع، تنها تغيير قابل دوام  در   
. ادغام مداوم و فزاينده فرانسه در بازار مشترك: رغم ميل او بود عبارت بود از عليو 
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اين رقم  1958پيش از سال . رودصد صادرات فرانسه به اين كشورها ميدر 45امروزه 
كه مخالفت زيادي را در  قدر بارز بود اين حقيقت اقتصادي آن. بيست و دو درصد بود

داري اروپاي غربي بر گل پيرامون ادغام سرمايهوبورژوازي فرانسه عليه نظرات خاص د
ها پيش، پيش  اين را سال. همراه داشته واقع سقوط او را ب  كه در طوريه انگيخت، ب

كورانه براي راه بيني كردم كه دوگل كور را هم پيشطور كه اين  گويي كردم همان
  . كندوني آلمان به شش كشور، فعاليت ميبراي محدود شدن هژم پروسي،

در  "استقالل اروپايي"بسيار خوب، ايدئولوژي اصلي اجتماعي و سياسي طرفداران    
داري و خرده بورژوايي اروپاي غربي چيست؟ آيا اين ايدئولوژي تز حافل سرمايهم

اين ايدئولوژي، ! يچ وجهه هرقابت بين امپرياليستي است كه مندل ارائه داده است؟ ب
. نزديك است "ابر امپرياليسم"س و تز وبسيار به ايدئولوژي مارتين نيكال در حقيقت،

اين مستعره . "در خطر آنست كه به مستعمره اياالت متحده آمريكا تبديل شود"اروپا 
در كتابي كه در باره بازار مشترك . كه اروپا متحد شود ، مگر اين"ناگزير است"شدن 
شعار  شود، كاركرد ايدئولوژيك اينزودي به زبان انگليسي منتشر ميه ام و ب  نوشته

طبقه كارگر  "گراييريكاييآمضد"هدف آن استفاده رايج از : ام توخالي را نشان داده
اي است جهت پايين كشيدن فتيله مبارزه طبقاتي در اروپا و خلع  عنوان وسيلهه اروپا ب

داري و همكاري با ل تمركز سرمايه، توجيه سرمايهقابسالح اين طبقه در م
  .امپرياليسم اياالت متحده: "دشمن مشترك"استثمارگران خود عليه 

كه  اياالت متحده در مقياسي جهاني، و ايده اين پرياليستيايده تفوق كامل ام     
هاي نيمه مستعره  ت  قدرتياروپاي غربي و ژاپن به تدريج ولي يقيناً به موقع

زيرا . شودهايي منتهي ميگيري طور منطقي به چنين نتيجهه شوند، بكاسته ميفرو
دهد كه تفاوتي اساسي بين ياد مي] ابه م[ه اين است كه ماركسيسم لنينيسم مگر ن

درگيري درون امپرياليستي و درگيري بين يك قدرت امپرياليستي و يك بورژوازي 
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اين، تئوري هژموني مطلق ؟ بنابرستم و استثمار وجود دارد ره تحتمنيمه مستع
را در پي ] با آن[ه دشمن طبقاتي و همكاري طبقاتي اياالت متحده است كه تسليم ب

 دارد، و نه به هيچ وجه مفهوم كالسيك لنيني رقابت درون امپرياليستي كه من هم
دوبار در عمل به تحقق گويي نظري تاكنون، دست كم، اين پيش. چنان به آن پايبندم

-و تا درجه كم(، زماني كه حزب كمونيست فرانسه در آغاز دهه پنجاه: ته استپيوس

دادند ها يك بلوك تشكيل ميبا گليست) ست در اروپاي غربييتري، ديگر احزاب كمون
كنار گذاشتن "و  "امپرياليسم اياالت متحده"ها عليه  و بر طبق يك پالتفرم با آن

نسه كشوري نيمه مستعمره است و نه دار كردند، گفتي فرامذاكره مي "حاكميت ملي
گران و چپاول گرهاي غارتالمللي بارون يب در بين اخوت بيناي رق و دسته

هاي مائوئيست با همان  اي از گروه و در اوائل دهه شصت، زماني كه پاره امپرياليست،
فرضيه، پيشنهاد حمايت از دوگل در انتخابات رياست جمهوري در مقابل ميتران را 

  . "تر استاز ميتران ضد آمريكايي"كردند كه دوگل داشتند و از اين توجيه استفاده مي
المللي به هيچ  ينبر عكس، تئوري ما به تابعيت هيچ بخشي از طبقه كارگر ب       

بقه ما از مبارزه طبقاتي مستقل ط. شودداري جهاني منتهي نميبخشي از سرمايه
ي اي كه از منافع طبقهكنيم، طبقهري دفاع ميداكارگر در همه كشورهاي سرمايه

ما به كارگران آمريكايي . كند و معطوف به انقالب سوسياليستي است خود دفاع مي
اي را به ، چنين موعظه"متحد شوند"كنيم كه با بخشي از طبقه حاكمه  موعظه نمي

ي پس پشت هاي بورژواي كه ايدهگفتن اين. كنيم نهاد نميكارگران اروپايي هم پيش
احمقانه و  نوعيه ي كارگر است، باستراتژي روشن مبارزه مستقل طبقهچنين 

  .نامعقول است
ترديدي . يما هاي زيادي هست كه با آن موافقس مولفهالودر مقاله مارتين نيك     

شگرف نيروهاي مولده  "المللي كردن بين"و  "اجتماعي كردن"نيست كه ما در عصر 
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 )14( .منتظره حتي براي لنين و زمان اوم در مقياسي غيره كنيم، آن زندگي مي
در چنين عصري در فرايند توليد تضاد بين كار و  ترديدي نيست كه تضاد اصلي

سوي يك انقالب سوسياليستي در كشورهاي ه كه مسير مستقيم ب سرمايه است، و اين
هاي عيني چالشبلكه از طريق  ،امپرياليستي صنعتي نه از طريق مبارزه براي دستمزد

ايم و دليلي  ها پيش در اين باره نوشته ا سالم. داري استوليد سرمايهعليه مناسبات ت
  .نيست كه چنين امري در مورد اياالت متحده صادق نباشد دستدر 
اين نيز روشن است كه حتي تفوق امپرياليسم اياالت متحده در پايان جنگ جهاني     

امريكا با همه تضادهاي جهاني امپرياليسم را در بر دوم طبقه حاكم اياالت متحده 
گرفت، و معطوف به آن بود كه همه اين تضادها را به نوعي با خود جامعه آمريكا  مي

ي رغم ثروت و ذخائر انباشته شده ليحتي امپرياليسم اياالت متحده، ع. مرتبط بداند
هاي نقش  هزينهزمان هم   هم مدت قادر نيستخود، ثابت كرده است كه در دراز

منظور اجتناب از ه را در جامعه ب "اصالحاتي" هم و ،ژاندارمي جهاني را تأمين كند
منظور حفظ ه و هم بتواند تجهيزات خود را، ب ،هاي اجتماعي انجام دهد وخامت تنش

ي تمامي روشن است كه ريشه. وم نوسازي كندطور مداه آوري بر رقيبان، ببرتري فن
ي كه از اوائل دهه شصت در جامعه اياالت متحده رو به افزايش هايفشارها و تنش

ما خود بارها به تأثير عظيم انقالب . با تحوالت جهاني گره خورده است ،داشته است
در اياالت متحده،  گيري جوانان انقالبي پيشگام د استعماري و جنگ ويتنام بر شكلض

در بين روشنفكران،  جديد سياسي كردن سياه پوستان، پيدايش راديكاليسم
اين، دليلي در كار نيست بنابر. ايمندان خدمات عمومي اشاره كردهها و كارمتكنيسين

بايد اضافه كرد كه موج جديد . اكنون چنين استدالالتي را به ناگاه انكار كنيم كه هم
، ي كارگرانگر اروپاي غربي و مبارزات رزمندهرزمندگي عيني انقالبي طبقه كار

 -تيسيكراسي سوسيالون و روشنفكران اروپاي شرقي به هدف دستيابي به دمدانشجويا
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 -اگر ذكري هم از برآمد انقالب سياسي در اتحاد جماهير شوروي در ميان نباشد
م سجديد انقالبي و پيدايي راديكالي مان ترتيب به تقويت برآمد پيشگامه تواند به نمي
  .اي در اياالت متحده آمريكا منجر نشود توده

به بر هم  -كند س نقل ميوو بسياري از عواملي كه مارتين نيكال - ي اين عواملهمه   
زدن ثبات نسبي سياسي و اجتماعي اياالت متحده آمريكا، به بر انگيختگي آگاهي 

تي پرولتاريا در طبقاتي كارگران پيشروي امريكا و تسهيل بسط انفجاري مبارزات طبقا
ي اين عوامل ذهني كه بازتاب روبناي اجتماعي بر مهاما ه. رساندآن كشور ياري مي

 اي آن طبقه اصلي راديكاليزه شدن جديد توده تواند علت مناسبات طبقاتي است، نمي
بحران . ط مادي جستجو كردتوان در تغيير شرايعلت اصلي را فقط مي. باشد] كارگر[

بي ثباتي رو به افزايش  از طريق ميانجي تواندي امپرياليسم آمريكا تنها ميفزاينده
در اين . اين تز اصلي ما است. اي تغيير پيدا كندكنندهصاد آمريكا به بحران تعييناقت

از دست رفتن ساالري آن بر كل  ،ي آمريكااتي فزاينده اقتصاد اياالت متحدهبي ثب
جهان امپرياليستي، كاهش نسبي سروري اقتصادي آن در مقابل رقباي امپرياليست 

كه بازار داخلي اياالت  -المللي داري بينتقسيم بازار سرمايه تشديد رقابت و بازخود و 
  . نقش مهمي را ايفا خواهد كرد -ترين بخش آنست متحده آمريكا مهم

آمد مجدد تضاد بر"گويي نكردم كه پيش" رود آمريكا به كدام سو مي"در مقاله     
مثابه اداره مجدد دفترهاي ه ب"د را خو" بين كار و سرمايه در اياالت متحده آمريكا

فقط . "نشان خواهد داد. ام. زني معامالتي بين رويتر و گمحاسباتي جلسات چانه
گويي كردم كه طبقه كارگر اياالت متحده كه امروزه اتحاديه دارد ولي خودآگاهي پيش

در به تر قاتر و كمداري كماي كه نظام سرمايه دارد، از لحظهطبقاتي سوسياليستي ن
شد، يعني زماني كه افزايش منظم دستمزدهاي واقعي و سطح باالي  "تحويل كاالها"

زيرا بحث من اين بود كه ثبات . شوداشتغال را نتواند تضمين كند، راديكاليزه مي
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به دليل نوعي عامل ايدئولوژيك  نسبي جامعه آمريكا طي سي سال گذشته اساساً نه
تحويل "بلكه به دليل ظرفيت نظام در  ،)ضدكمونيسم ادعايي طبقه كارگر(

الس با من توافق دارد كه اين ظرفيت اكنون رو به كاهش است، و ونيك. ست"كاالها
هاي آن كاهش را بايد در وخامت موقعيت جهاني امپرياليسم آمريكا پي  كه ريشه اين

تضعيف  نوعي رابطه بين اين وخامت و وجود نكارتحت چنين شرايطي، ا. گرفت
  .است دشواريت رقابتي امپرياليسم اياالت متحده در بازار جهاني موقع

  
 1969پنجم دسامبر                                                                                 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  



 ...سمارتين نيكوالارنست مندل،  ****** المللينظام مناسبات بين

 ٩٣

  :منابع
 ـ در مجله نيو لفت رويو "رودآمريكا به كدام سو مي"در پاراگراف نخست مقاله  -1

  .3صفحه  54شماره 
را پير ژاله در كتاب  "مداريجهان سوم"بخشي بهآخرين تالش جهت عقالنيت - 2

ارائه داده ) 1969ماسپرو، پاريس سال (  "1970امپرياليسم در سال "خود تحت عنوان 
اين امر بر اين فرض بنا شده است كه تضاد بين امپرياليسم و ملل جهان سوم . است

بندي غير صورتاي كه اين توان آشفته فكريمي(است  "تضاد اصلي"امروزه 
وجود آورده است را ه هاي شريف و توانا بديالكتيكي لين پيائو در ميان ماركسيست

هاي كارگران در غرب هم به دليل توانايي نظام  ، در عين حالي كه فعاليت)درك كرد
) ايين بيكاريكاهش نوسانات سيكل صنعتي و سطح پ(در تضمين نرخ درازمدت رشد 

مانده  باقي "رفورميستي"و هم به دليل تفوق نيروهاي راست در جنبش كارگري، 
توان با واقعيت مبارزه طبقاتي در فرانسه در ماه اينكه اين تئوري را چگونه مي. است
كه آشكارا بدان گرايش دارد كه از محدوده رفورميسم فراتر  1969و ايتالياي  1968مي 

د و يا با واقعيت اقتصاد جهاني يداري را به چالش كشليدي سرمايهرود و مناسبات تو
به اين سو عبارت بوده است از كاهش نرخ  1965اش از سال آشتي دهد كه مشخصه

هاي كليدي  رشد و افزايش بيكاري و پيدايي اضافه توان توليد در تقريباً همه بخش
  . صنعت، امري است كه برايم درك آن مشكل است

ست تأكيد شود كه تروتسكي اين عقيده كه ملل جهان توسعه نيافته بايد جاه ب -3
طور هم تا پرولتارياي غرب انقالبش را انجام دهد، مخالف بود و همين "منتظر بمانند"

او در سند سياسي خود، مانيفست ماه مي . بود "مداريجهان سوم"مخالف توهمات 
- چشم": يستي و انقالب پرولتري نوشتانترناسيونال چهار پيرامون جنگ امپريال 1940

داشته  نگه  معني آن نيست كه كشورهاي عقبه انداز انقالب مداوم در هيچ موردي ب
كه ملل تحت  شده بايد منتظر عالمتي از سوي كشورهاي پيشرفته باشند و يا اين
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. كنندها را آزاد  استعمار بايد صبورانه منتظر آن باشند كه پرولتارياي مراكز متروپل آن
كارگران بايد مبارزه انقالبي را در هر . شود كه به خود كمك كند كمك به كسي مي

كشوري، استعماري يا امپرياليستي، جايي كه شرايط مناسب است، بسط دهند و بدين 
جالب توجه براي خوانندگان  ".طريق براي كارگران ديگر كشورها سرمشق قرار گيرند

جانب تروتسكي نبود، موضعي كه فقط پس از  گيري جديدي ازاين كه اين موضع
در  تاريخ . باشد اخذ كردهي سي هاي طبقه كارگر اروپا در دههتجارب تلخ شكست

اي به كميته مركزي حزب كمونيست تروتسكي در پيام محرمانه 1919پنجم اوت 
هيچ شكي نبايد داشت كه ارتش سرخ ما نيروي غير قابل مقايسه ": شوروي نوشت

در . دهد تا در خطه اروپايي را در خطه آسيايي سياست جهاني تشكيل مي تريقوي
كه  جا امكان مسلمي برايمان نه فقط در مورد صبر كردن طوالني براي ديدن ايناين

آيد، بلكه امكان هدايت وجود ميه كنند، ب رويدادها در اروپا چگونه انكشاف پيدا مي
ي راه به هندوستان احتماالً در لحظه. شودفعاليت در حوزه آسيايي نيز فراهم مي

نوع ارتشي كه . تواند باشدتر از راه به مجارستان شورايي مي معيني قابل عبورتر و كوتاه
باشد، در صورت  هاي اروپايي اهميت زيادي نداشتهتواند در مقياسدر حال حاضر مي

ايدار مناسبات تواند توازن ناپهاي تحت ستم، ميپشتيباني مستقيم از قيام توده
آسيايي وابستگي استعماري را بر هم زند و پيروزي چنين قيامي را در آسيا تضمين 

  )، هاگ1964سال  623صفحه  1917  - 22، سال1هاي تروتسكي، مقاله( ".كند
 - 1962، اديسيون سوسيال، پاريس، 167- 168ص ص 29لنين ، مجموعه آثار، جلد  -4

  .ترجمه خودم
ها را انكار كنم، وجود اعتصاب در اين دههش نسبي صحبت ميوقتي از آرام -5

اما روشن است كه اعتصاباتي در مقياس پس از جنگ در كار نبوده، اگر از . كنم نمي
  .ميان نيايده هم ذكري ب  1936-37موج اعتصابات 
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، مقاله منتشره در مجله كامان ويل اول "1885و  1845انگلستان  ":نقل از انگلس -6
انتشارات ديچ،   197تا  196ص  21از مجموعه آثار ماركس و انگلس، جلد ، 1885مارس 
  .امرا خودم از آلماني به انگليسي ترجمه كرده دآوراين گفت. 1962برلن 

در اينجا مجبور . ـ اين امر البته فقط  در مورد خروج سرمايه خصوصي صادق است 7
در  -بپردازم  "رهاي جهان سومكمك عمومي به كشو"نيستم به پديده  به اصطالح 

 هاي امپرياليستي براي صنايع سنگين انحصارات صادراتيلتوحقيقت اينكه د
  .كنندكشورهاي خود قدرت خريد ايجاد مي

گذاري  موقعيت سرمايه"كالتر در مقاله  .نلسون و اف .ال .طبق ارقامي كه اي -8
، 48تجارت جاري، جلد  در مجله بررسي( "1967المللي اياالت متحده در سال  بين

داري در هاي سرمايه، نرخ سودي كه شركت)25 تا 24ص ص 1968، سال 10شماره 
محاسبه كردند، در امريكاي التين  1968گذاري مستقيم در سال  خصوص سرمايه

در صد و در آفريقا نوزده و نه دهم درصد در  14دوازده و سه دهم در صد، در آسيا 
مستقيم در كشورهاي هاي گذاري د سرمايهدر ص مقابل فقط ده و يك دهم

  .بوده است) كانادا، اروپاي غربي، استراليا(امپرياليستي 
اش مرا بخاطر اينكه از س پس از آنكه در آغاز مقالهوبايد توجه داشت كه نيكال - 9

ام، مسخره مي كند، آن هم استفاده كرده "تورم"و  "انقالب تكنولوژيك"مقوالت 
قاً به همان عوامل اي از علل بي ثباتي فزاينده در جامعه امريكا، دقي ارهجهت توضيح پ
انكشاف بحران عمومي اضافه "اش به گردد كه در بخش چهارم مقالهآنجايي باز مي

- اي كه در اثر خرابي هاي تحقق نيافته تلنبار شدهخواست"توانيم مي. پردازدمي "توليد

، بدون تخيل زياد "سادگي كنار بگذاريمه ب وجود آمده راه هاي جنگ جهاني دوم ب
تواند هفت يا هشت سال رونق اقتصادي اياالت متحده در دهه شصت را اين خود مي
هيچ نوآوري ") الف: بردسپس قضيه را با دو توضيح پيش مي سونيكال. توضيح دهد
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معني آن باشد كه نرخ باالي ه تحقق نيافته است كه ب "سازيتكنولوژيك دوران
در الكترونيك،  "سازهاي تكنولوژيك دوراننوآوري"ي گذشته به ترش در دو دههسگ

نظر من بود، پيوند داشته مپيوتر كه مطمح اي، صنايع پتروشيمي و كاانرژي هسته
گذاري و تقاضا هر دو بدون انگيزه مصنوعي و ضرورتاً موقت ماهيت  سرمايه") ب. باشد

اي را تورم مشاجره "ضرورتاً موقت"سر ماهيت بر .  "آوردوجود ميه تورم، مساله ب
منظور اجتناب از يك بحران اضافه توليد ه اما به نقش اساسي آن ب. كنيمآغاز نمي

تئوري اقتصادي "نگاه كنيد به مجله . (امها پيش اشاره كردهعمده، مدت
  )1968، لندن ، مطبوعات مرلين، سال 526 -36صص 2شماره  "ماركسيستي

) ؟(داران يك كشور عليه همه كه امپرياليسم جنگ سرمايه ين حاليدر ع" – 10
. جنگي را متحقق سازد سازد، قادر نيست چنينديگر كشورها را ضروري مي

-هاي ديگر قدرت يا قدرترت بزرگ مجبور بود با امپرياليستي هر قدهاامپرياليست

ها  تحادي آناما با چنين ا. دها متحد شو هاي بزرگ به تفاهم برسد و با آن
به هيچ وجه منتفي ... اندير بسيار مهم خود آغاز كردهبه مسير تغي]  هاامپرياليست[

 هاي اصلي  هر دو اردو برسر تقسيم و نيست كه جنگ كنوني به تفاهمي بين قدرت
 حتي بايد اين امكان را در نظر بگيريم كه  جهان شاهد. استثمار جهان منتهي شود

كه انترناسيونال ما بايد از آن شرم داشته باشيم، ايناي باشد كه آن منظره
كارل . "ت به واقعيت تبديل شودناسيونال احزاب سوسياليسامپرياليستي زودتر از انتر

  .1917فوريه  16ايت، سكائوتسكي، روزنامه دي نوي 
اروپا در مقابل ": وانتر در مقاله آتي من تحت عنها به تفصيل بيش ي اينهمه – 11

  )يوويمجله مانتلي ر. (آمده است "تضادهاي امپرياليسم  -ا آمريك
هاي  هاي رهايي بخش در سالن است كه پي آمدهاي اقتصادي جنبشمنظورم اي -12

اي را در اقتصاد اياالت متحده  خودي خود درهم ريختگي عمدهه تواند ب آينده نمي
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داري اي سرمايهها كه بربيست سال گذشته اين جنبش در حقيقت، طي. موجب شود
گذاري، معني  مثابه محل سرمايهه ب-چين –ترين كشور جهان از دست دادن بزرگ

اين البته بمعني آن . داد، مقارن بود با نرخ رشد بسيار باالي اقتصاد امپرياليستيمي
نيست كه تأثيرات سياسي، اجتماعي و ذهني مبارزات رهايي بخش جهان سوم كمك 

  .كندزدن تعادل جامعه امپرياليستي نميهم اهميتي به بر  بسيار با
ها ديگر مانعي براي  كه مرزهاي ملي و دولت ملت الس مبني بر اينوفرض نيك - 13

هر : سهل است . آورد، اشتباه استوجود نميه المللي كردن سرمايه ب اين جنبش بين
به  چه اين جنبش گسترش يابد، تضاد بين بقاي دولت ملت و گرايش نيروهاي مولده

-اش پيرامون اشتغال سياهس در مجادلهونيكال. شودتر تقويت ميفرا رفتن از آن، بيش

يكي دهد كه فرايند متناقض و ديالكتجايي نشان ميپوستان ناتواني مشابهي را آن
اي  رقمي كه در مورد كاهش مشاغل غير حرفه. كنددگرگوني اجتماعي  را درك نمي

نقل از اثر ( ،)Wirtz(گرفته از مركز بايگاني كار ويرتز م، برا اياالت متحده ارائه داده در
تلي ريويو، سال ن، در ما267ص  "سرمايه انحصاري"سوئيزي تحت عنوان  -باران 

. سه مليون و ششصد هزار بود 1960تغال سياه پوستان در سال شآمار رسمي ا) . 1966
شان ها يك چهارم از آن( اي بودند ها كارگر غير حرفه ناز اين رقم فقط يك مليون آ

هزار استاد كار و  357000هزار كارگر نيمه ماهر، 887000، در مقابل )كارگر دهقان اند
فرايند اصلي در صنعت آمريكا . هزار تكنيسين ، متخصص و دفتري 292000سركارگر و 

در  اما. عبارت از اين بوده كه كارگران غير ماهر را با كارگران نيمه ماهر جايگزين كنند
تري ها حتي با سرعت بيشاي ها و حرفهال، مشاغل دفتري و مشاغل تكنيسينعين ح

اي، فني و دفتري از يازده مليون و هفتصد  رقم مشاغل حرفه(گسترش پيدا كرده است 
كه تعداد كارگران  افزاش يافت، در حالي 1965مليون در سال  21به  1940هزار در سال 

نيم مليون به چهارده مليون  ها فقط از نه و يك به آننيمه ماهر و كارگران هم نزد
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تر بنابر اين كامالً  امكان دارد كه در يك زمان مشاغل كارگر غير ماهر كم). رسيد
عنوان كارگر نيمه ماهر ه تري در صنعت و خدمات بباشد، كارگران سياه پوست بيش

ران سفيد پوست مشغول به كار باشند، نسبت كارگران سياه پوست بيكار از كارگ
تر شود كه تأثير تر باشد و شكاف درآمد بين نژادي و جدايي شغلي هرچه بيشبيش

  .ي قوي بر جمعيت سياه پوست داشته باشدكنندهراديكاليزه
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  ملت -المللي شدن سرمايه و دولت بين
  ياروبين مور: نوشته                                                                          

  
هنوز  ،المللي بين ]سياسي[ المللي همانند مناسبات اقتصاد بين يهاي ليبرالمدل     

 يمثابهه در جهان با دولت ـ ملت ب. گرايي اوليه دارندسود مدل يشه درهم عموما ر
كه ين است بر افرض : شود برخورد ميي اين نظام هستهچون هماي اي پايهمقوله
مناسبات . شبيه انسان اقتصادي -تعين اندواحدهاي معقول، خودآگاه و خود ،هادولت
كه  شود وانمود ميخست در درجه نو  -المللي، خواه سياسي، خواه اقتصاديبين

اكثر رساندن منافع خالص خود بر اصل به حد ،لهاي مستقمناسباتي بين اين دولت
تحوالت . هاي داخلي و خارجي اند ابع محدوديتها مبتني باشد، منافعي كه ت آن

-مخصوصاً رشد سريع شركت -ه اين سوب 1945هاي اقتصادي از سال ساختار سازمان

المللي را بين يدر عرصه المللي با مناسبات دولتي بين روابط موضوع -الملليهاي بين
ن صندوق اند، نهادهايي چوالمللي گسترش يافتهنهادهاي بين. مطرح ساخته است

شان از بسياري از اي كه اهميتالمللي هاي بينالمللي پول، بانك جهاني يا شركت بين
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ريموند ورنن، رئيس . تر استنيافته، بيشيافته يا توسعهها، خواه توسعهدولت ـ ملت
  : دهدگونه توضيح مي  ي تحقيقاتي مدرسه بازرگاني هاروارد، قضيه را اينبرنامه

ي در حمل و نقل و آوردار انقالب فنپرچم قدرته با تمامي جهان پيشرفته ك"
است كه با نظام   وجود آوردهه نهادها و مناسباتي را ب نيرومندي ازنظام  ارتباطات بود،

  ) 1( . "زندملت پهلو مي -دولت 
ها تضعيف مي  ملت -آمد اين نهادهاي بين المللي، دولتافزون بر اين، همراه با بر     
يك واحد  يمثابهبه  ملت -دولت"يندلر برگر، براي نمونه معتقد است كه ك: شوند

  ) 2( ."اقتصادي در حال پايان گرفتن است
                         

  روقلم در ينديآمساله ناهم
تحليلي  برتري ،المللي پس از جنگ هاي بيناز اين روست كه رشد سريع شركت

 يالمللي را زير سئوال برده و با اين كار، مساله نظام بين ياي مدل ليبرال عناصر پايه
زيرا اكنون . رابطه بين سازمان سياسي و اقتصادي را به طرز بارزي مطرح كرده است

- ، دست كم، در مورد كشورهاي معيني، ديگر شباهت يكرسد كه نظر ميچنين به 

: كندونه خالصه ميگ ون اين نظر را اينيك سردبير نشريه فورچ. ساني وجود ندارد
مرزهاي ملي را پشت سر گذاشته  ،ي واقعي اين است كه تجارت در همه جانكته"

- و شيوه بي سياسي جهانياي سازمانهاي جديدي بين شيوه اين كار، تنشاست، و با 

وجود آورده ه يابد، ب تر به لحاظ اقتصادي سازمان مياي كه اين جهان هر چه بيش
  )3. ("است

، تحليل رودبه شمار مي نظر عمومي يك يرويقلمآيندي هملي كه اين نادر عين حا 
آمدهاي چنين ن ليبرال در خصوص اين موضوع و پياي از جانب نويسندگاهمه جانبه

ها  دست داده نشده، چه رسد كه بين آنه يندي پيرامون تشكيالت سياسي بآناهم
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تر توجه به  ي فقدان عموميدهندهابها بازت در اين مورد، آن. توافقي وجود داشته باشد
ساختاري بين سرمايه خصوصي و  ين در خصوص رابطهوتئوري اقتصادي انگلو ساكس

  .قدرت دولتي اند
اند كه  وار، گرايش به آن داشتهركسيست در مقابل مدل ليبرالي ذرهنويسندگان ما      

نظر در ه سيستم كاملي بلك ،اي از اقتصادهاي ملي المللي را نه مجموعه اقتصاد بين
براي نمونه، تروتسكي . كنندتارهاي تابع را ايفا ميها در آن نقش ساخ كه ملت گيرند

ي واحدهاي ملي آن، بلكه جمع ساده يمثابهه بايد نه ب"نويسد كه اقتصاد جهان را  مي
 يالملل المللي كار و بازار بين چون واقعيت نيرومند مستقلي دانست كه تقسيم بينهم

ماركس خود بر ) 4. (ي بازارهاي ملي سلطه دارندبر همه و ،آورندآن را به وجود مي
داري پيوندي ناگسستني با تجارت خارجي دارد، تأكيد داشت كه توليد سرمايه امر اين

ريسنده به يمن ". ي استلالمل، تقسيمي بينداريسرمايهكار كه تقسيم و اين) 5(
كه بافنده در هند شرقي اقامت دگي كند، در حاليتواند در انگليس زنماشين مي

  . سوسياليزه شدن توليد است يپيشرفته يالمللي كار مرحله تقسيم بين) 6( ."دارد
. ندا از ديگران قدرتمندتر ،اقتصاد جهاني يودهدر محد يداران ملسرمايه برخي از  

است، با اين همه، هاي ماركسيستي امپرياليسم  ها موضوع تئوري آن سرزمينيتوسعه 
هاي در اين مورد، سازمان. هاي پيشاسرمايه استاساساً توسعه در حوزه ،اين توسعه

هاي اقتصادي سازمان سرزمينيموازات توسعه ه ب ،هاي امپرياليستي سياسي قدرت
داري بودي ساختارهاي عمومي پيشاسرمايهبرابر با نا يرابطه: كندها بسط پيدا مي آن

  . شودليزه شده حفظ ميمناطق امپريا
هاي پس از جنگ جهاني دوم و نفوذ دولت بخش ضد استعماريتحوالت رهايي

 "رودر قلم ينديآناهم"چه ما اكنون مساله آن  هم ،ديگر داري پيشرفته بر يكسرمايه
ولي  ،كرده طرح آن را رالاي كه نويسندگان ليبناميم را برجسته كرده است، مساله مي



 ...سمارتين نيكوالارنست مندل،  ****** المللينظام مناسبات بين

 ١٠٢

تر فزاينده هر چه يه از اين قرار است كه آيا با درهم تنيدگيقض. اندشتهبي پاسخ گذا
ي نظام اقتصادي اري ملي در محدودهدهاي سرمايهالمللي، دولتنظام اقتصادي بين

ي يافتهشگستر يكه دامنهيا اين ،چنان ساختارهاي اصلي خواهند بودالمللي هم بين
اي  آهنگ شدهكاركردهاي دولتي همگسترش  نياز به ،داريتوليد سرمايه سرزميني

و  ،شود تر انجام ميدست ملل قويه تر بدارد، كه يا با الحاق عملي ملل ضعيفموازي 
  . يا از طريق شكلي از دولت فراملي

 امپرياليسم را دوباره زنده ف نظر كائوتسكي ـ لنين بر سر ابراين امر البته اختال    
كند كه  امپرياليستي بحث ميمكان يك خط مشي ابرسكي راجع به اكائوت. كندمي

ي جاي رقابت دو جانبهه آنست، استثماري كه ب] هدف[استثمار مشترك جهان 
  )7. (المللي است ي مالي متحد بيني آن سرمايهمالي ملي، پيش برندهسرمايه 

 المللي كه مورد لنين در پاسخ به كائوتسكي استدالل كرد كه اتحادهاي بين       
زيرا : ها چيز ديگري نيست بس موقتي بين جنگآتشي است، جز مالحظه كائوتسك

گيري اتحاد  ها در زمان شكل ي طرفاين اتحادها مبنايش قدرت اقتصادي، مالي و نظام
ند تكوين پيدا ا بين مللي كه در اتحاد ،طور نابرابره كه اين اتحادها ب جااست و از آن

هاي بين دولت يضرورچون امر همرقابت . شوندكهنه ميناچار منسوخ و ه كند، بمي
  ) 8. (ماندداري به جا ميسرمايه

ي باندهاي المللي فزاينده هم تنيدگي بيندر"كه لنين  در عين حالي ،كهدوم اين      
ناپذير دانست، را امري ترديدبيني خود مي كه كائوتسكي مبناي پيش "ي ماليسرمايه

المللي  كند كه بين عت تسليحاتي را به هدف دفاع از اين تز ذكر ميصناما او داند، مي
سرمايه كه در ". بلكه افزايش دهد ،تواند رقابت ملي را نه كاهششدن سرمايه مي

  )9( ."كندت، بر اساس تسليحات و جنگ رشد ميمقياسي جهاني در هم تنيده اس
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گيري كائوتسكي مبني بر توانيم با نقد لنين از موضعكه مي در عين حالي       
تر المللي را بيش تضادهاي بين او گيريتوافق داشته باشيم، موضع "انتزاعات بي روح"

بايد توجه  .كه در آن زمان وجود داشت، آشكار كند چنان را آن برد تا به ابهام مي
ها را مورد بحث قرار  آمدهاي قدرت و استقالل دولت ـ ملتداشته باشيم كه لنين پي

- هاي ملي بر يككه سرمايه آمدهايي كه ناشي از تأثير متقابلي استده است، پيندا

گرايشي در خصوص  ،هاي ماركسيستي قرن بيستم به يقين در نوشته. ديگر دارند
داند كه از ملت را داراي استقاللي مي -اقتصاد جهاني وجود داشته است كه دولت

-تبديل مي به ذاتي بدون جوهرها  ملت دولت. ي ملي آن مجزاستدامنه و قدرت سرمايه

  )10(شوند 
كه  دهدنشان مي ار ايكرد عمدتا سياسي، و تا حدودي روياين قضيه، دست كم     

هاي اخير، در درجه  تا همين سال. دهددست ميه ادبيات ماركسيستي از دولت ب
: دادندميقرار داري مورد تأكيد در نظام سرمايه را گرانه دولتنخست، نقش سركوب

چه آن .)11( دئولوژيك دولت را توضيح داده استباند نقش اييكي از كارهاي اخير ميلي
داري ه به نقش اقتصادي دولت در سرمايهكه تا چه انداز است جالب توجه است اين
نظرم در رابطه با هر بحثي پيرامون ه و اين قضيه است كه ب ،كم توجهي شده است

ديگر اهميت هاي ملي بر يكگذاري سرمايهعصر تأثيرقدرت دولت ـ ملت در يك 
لنين كه در بحث ، بدون اينهدشطرح  ترپيش اين موضوعي است كه اما ؛اساسي دارد

  .ه باشددراي دريافت ككنندهو كائوتسكي پاسخ قانع
رغم تأكيد بر انباشت  اين است كه تئوري ماركسيستي علي نم بدين ترتيب، بحث     

رغم بحث و بررسي نقش سياسي دولت، اين دو جنبه از تحليل  مايه و عليو تمركز سر
ها در عصر تمركز و تراكم  ملت - جهت توضيح مساله ماهيت و مناسبت دولت - را

ه ي به مسالاشايستهكرد در هنوز هم روي. به نتيجه و سامان نرسانده است -المللي بين
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ي رودر قلميندي آي ناهمفه، يعني مولشودنخستي كه طرح كرديم مشاهده نمي
لمللي ا هاي ماركسيستي اخير پيرامون معاني بينبيني كه پيشنتيجه اين. سرزميني

پايه و اساس و در  ، بيي نويسندگان ليبرال نامطمئنشدن سرمايه به همان اندازه
  . بوده است "انتزاعي  بي روح"مواردي 

كردي كنم كه در نظرم در بسط روي بنديام عواملي را صورت در زير سعي كرده     
بخش نخست نقش : در اين رابطه سه بخش وجود دارد. تر اهميت دارد مناسب

دولت و سرمايه در  ي بينبخش دوم رابطه. دهدساختاري دولت را مورد بحث قرار مي
با . و بخش سوم با اين رابطه سروكار دارد. دهدي را پوشش ميسرزمينعصر گسترش 

  .كه اين رابطه به اقتصاد جهاني معاصر مربوط استنتوجه به اي
  
  داريابزار اقتصادي سرمايه ينقش ساختاري  دولت به مثابه  -  1

و  ،داري استساختاري عيني در نظام سرمايه ،ولتكنم كه د در اين بخش مطرح مي
ون عنوان يك نظام بده توان ب هاي ليبرالي، نميسرمايه داري را، برعكس مدلكه اين

ه مخصوصاً در فرايند توليد و بازتوليد كنقش دولت تحليل كرد، و اين] در نظر گرفتن[
، كندآن را اجرا ميكردهاي اقتصادي معيني دارد كه هميشه لت كارداري، دوسرمايه

ما با اين كاركردهاي اقتصادي سروكار . هاي گوناگون و درجات مختلف گيرم به شكل
-هاي منفرد، يكي از مولفهي سرمايهرويقلميري گسترش گ خواهيم داشت، زيرا در پي

هايي اين كاركردهاي اقتصادي مطرح، اين خواهد بود كه چه ارگان هاي اساسي
اگر انجام كاركردهاي اقتصادي  . ها اجرا خواهند كردساختاري را جهت بسط سرمايه

ي آن مينسرزداري است، گسترش هر نظام سرمايه يوي دولت شرط ضرورمعيني از س
يافته گسترش رويقلممعني نياز به اجراي كاركردهاي اقتصادي دولت در ه ب ،نظام
  . است
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هر كه كاركردهاي اقتصادي نخست اين. دو نكته را بايد بالفاصله توضيح دهيم      
دار، كه را ضرورتاً نبايد يك مرجع صالحيتها ي معين يا گروه منسجم سرمايهسرمايه

ايي كه اين كاركردها را هكه هيات يا هياتدوم اين. ارد، انجام دهداغلب هم وجود د
ني كه در زيرا زما .ها باشند ي دولت ـ ملتدهند، ضرورتًا نبايد مقامات حاكمهانجام مي

كنيم، به آن چيزي اشاره داريم كه به  صحبت مي "دولت" باره كاركردهاي اقتصادي
ناميد، ) economic res publica(ي عمومي مسائل اقتصادرا  توان آنبهترين وجه مي

. عمومي و بيروني دارند] يجنبه[ي خصوصي منفرد مسائلي كه براي سرمايه] يعني[
هاي هاي خصوصي، دولتتوان با گروهي از سرمايهاين مسائل اقتصادي عمومي را مي

اهيت تر با مدر حال حاضر بيش. المللي عمومي حل و فصل كرد هاي بينملي يا هيات
  . ندا گير فعاليتها در هايي كه با آن مسائل سرو كار داريم تا با گروهاين 

  )12. (را مشخص خواهم كرد "res publica"يا  دولتي كاركردشش 
  :تضمين حقوق مالكيت - 1
، حقوق مالكيت تضمين يپشتوانه .از ديدگاه انگلس اين كاركرد اصلي دولت است 

برد ، كارداري مدرنهاي سرمايهدر دولت. نيروهاي نظاميپليس و : نيروهاي قانوني اند
هاي  پارچگي محدوديتعبارت است از حمايت از يك ،عملي يك حوزه جالب توجه

در بريتانيا، بخش خصوصي خواهان بسط  گيري، يا نمونه ديگري ماهياعالن شده
تر عليه جاسوسي هاي شديداطالعات خصوصي در شكل تحريم "تقدس"تضمين 

  . نعتي استص
   :ليبراليزه كردن اقتصادي  -2

دش بر گر  لغو محدوديت: رقابتي استي آزاد و ريزي شرايط مبادلهاين امر شامل پايه
دن پول رايج، قانون ي، استاندارد كررويقلمي ي حوزهكاال، پول يا افراد در محدوده

ي ايجاد احل اوليهي مراين فرايند مشخصه. ها و امثال آنها، مقياساقتصادي، وزن
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-صورتمايه ي مشخص است و درونسرزميناي است كه به لحاظ  يافتهنظام گسترش

در كار نبودن يا حذف گام به  يمثابهه ها بپارچگي اقتصادي نئوكالسيكبندي يك
پارچگي  تئوري يك") Bela Balassa(سا باال براي نمونه نگاه كنيد به بال(گام تبعيضات 

هاي معاصر چنين  ترين نمونهدر حقيقت، يكي از روشن. است) 1962، "اقتصادي
تعيين  ها و ديتي لغو محدوفرايند دوگانه. بازار مشترك اروپاست ،ليبراليزه كردني

فرا " معاهده رم" در آمدن اي است كه در پي به اجراهاي اصلي دهه، ويژگيمعيار عام
ر محدوده كشورهاي پيشرفته د. گيرم كه فرايندي است هنوز ناكامل: رسيده است

قهقرايي است  هيتبه لحاظ ما ،ليبراليزه كردن اقتصاد در درجه نخست ،داريسرمايه
كننده، از جمله هاي محدود يرد، عملي عليه فعاليتگخود ميه و شكل ضد انحصاري ب

هاي كارگري و استفاده از قدرت نيروي قيمت فروش و محدوديت بر اتحاديه حفظ
  .كار

  :هنگ سازي اقتصاديهما -  3
. ريزي اقتصادي است هاي تجاري و برنامهي تنظيم دورهموضوعي كه در برگيرنده 

ها در  مداخله آن در اين مورد، مغاير است با نقش عدم موجود يهاي دولتنقش هيات
تر مداخله است كه ديدگاه اقتصادي و اين شكل فعال) ليبراليزه كردن(آزاد كردن 

. سازداز ديدگاه نئو كالسيك متمايز مي كراتيك راودي سوسيال دمپارچگي اقتصايك
 ،پارچگي اقتصادي را نه صرفاً از بين بردن تبعيضاتكراتيك يكوديدگاه سوسيال دم

پارچه يك": هنگي توليدي استآكه هدفش هم داندخط مشي مي آن گيري بلكه پي
هاي گروه مراكز  امهاري برنكردن عبارت است از گسترش فضاي معيني براي سازگ

موريس ( ."دهنديك نظام واحد اقتصادي را شكل مي گيري، گروهي كه باهمتصميم
  )13).  (1958و اكونوميك، سال يويبايه، در مجله ر
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بندي اقتصادي است پارچگي صورتترين وجه عامل يكدولت در اين مورد به آشكار   
نگاه كنيد به (كند  توليدي ايفا ميبا نظام  پيونداي در ايدئولوژيك فزاينده و نقش

در اين برنامه توضيح داده شده است كه كاركرد تبليغي . 1965برنامه ملي بريتانيا در 
  ). ترين كاركردهاي آنستاين برنامه يكي از مهم

  .دادهاتدارك درون - 4
دادهاي است كه در دسترس قرار دادن درون هاي دولتي خواسته شدهاز هيات 

  :ه هزينه ارزان تضمين كننداساسي را ب
  اند تا ها در كار بودهدولت .نيروي كار) الف

نمونه نگاه كنيد به مستقيم تضمين كنند، براي جود پرولتاريا را، مستقيم يا غيرو - 1 
 استاين هردن انگليس، اصالحات مناسبات كشاورزيدر  انهروز ي كارنامهبسط اساس

تباري يا نتايج سياست اع ،قرن نوزدهم پروسدر اوائل ) Stein – Herdenberg(برگ 
  :ي استعمارفرانسه در هندوچين در دوره

هاي تعليماتي صنعتي  دولتي يا برنامه شهاي آموزپرولتاريا كه در نظامتعليم  - 2 
  :مشهود است

آن نيازي به فراتر هاي  مزدهاي پرولتاريا، كه براي مشاهده نمونهكنترل دست -  3 
مخصوصاً . داري پيشرفته نيستهاي درآمدي معاصر كشورهاي سرمايهرفتن از سياست

كرات وهاي سوسيال دمجالب است كه دولت ،در خصوص مساله تدارك نيروي كار
ملي كردني (نه بر ملي كردن  ،سوئد تأكيد اصلي خط مشي اقتصادي پس از جنگ را

بلكه بر  ،)ر بوده استهاي اروپاي غربي در كاتر از ديگر كشوركه احتماالً در سوئد كم
  )14. (اندگذاشته - ، كيفيت و تجديد آرايش آناندازه -كنترل نيروي كار

بازار براي زمين ضرورت پيدا كرده است نه فقط جهت رشد كشاورزي  .زمين) ب
-بلكه هم ،)زمين در انگليس اركشيدولت در جنبش حصنگاه كنيد به نقش (كااليي 
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نگاه كنيد به (سازي ي، مخصوصاً حمل و نقل و خانهرفاهچنين در برپا داشتن خدمات 
ها در اياالت متحده در قرن نوزدهم به شركت، حقي كه "پايهرو اشخاص بلندقلم"حق 

داد تا هر زميني كه  تكوين يابنده اين قدرت را مي اين حق به خدمات رفاهي. داده شد
  )15( .)زم داشتند را به زور تصاحب كنندهاي خود ال براي فعاليت

ي مالي را براي صنعت از طرق زير اند تا ذخيره دهها در كار بودولت .سرمايه) ج 
  : تضمين كنند

ونه كه در گ از طريق ايجاد و حمايت از نظام بانكي و بازار خصوصي پول، همان) 1
داري المنافع بريتانيا و تاريخ بانكاي از كشورهاي مشترك پاره ،تاريخ پس از جنگ

  . ود داشته استفرانسه وج
  هاي صنعتي خاص،راي پروژهايجاد صندوق مالي ب) 2
مالياتي، كمك  هاي ديگر، از جمله تخفيف اعتباردهي و كمك مالي دولت به شيوه) 3

ي شصت در فرانسه آغاز دهه: ي ويژه و امثال آنگذاري، نرخ بهرهدولتي براي سرمايه
- هاي خود را به نرخ بهرهبدهي ،اريگيران تجشد كه هشتاد درصد وامتخمين زده مي

نيا نشان و يك محاسبه در مورد بريتا) 16(كردند، مي پرداختتر از نرخ بازار اي نازل
دولت  ،ر راگيري سرمايه ثابت خصوصي در كشو ي شكلدهد كه حدود نصف همه مي

  . كندبه طرز موثري تأمين مي
ري به آواري پيشرفته در تكوين فندهاي سرمايهنقش دولت .)تكنولوژي(آوري فن )د 

بيش از نيمي از  شود كه وزارت دفاع تخمين زده مي :اندازه كافي تثبيت شده است
حدود . كنددر اياالت متحده را تأمين مي) R & D( "پژوهش و توسعه"هزينه مؤسسه 

به  صد آندر 80صد اين هزينه به صنايع هوايي و فضايي و از كل هزينه دولتي نود در
كنندگان فعال ها در عين حال صادردولت. داده شده است نعت الكترونيك اختصاصص

هاي ها و پويشروش ،دولت فرانسه در قرن هفدهم: دان تكنولوژي خارجي بودهي عرصه
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گونه  عرضه كرد، همان ماشين و نيروي كار ماهر از خارج جديدي را با واردات صنعتي
نقش مؤكد دولت در . صنعتي خود چنين كردندها در اوائل دوره انقالب كه ژاپني

شناختي پژوهش و توسعه فن) 1: تكنولوژي جديد مبتني بر چهار عامل است يتوسعه
 تابع اندازه و مقياس] آوريفن [اين توسعه ) 2. كه با خطرات عظيم سروكار دارد

رند، اين توسعه ماهيتاً ارتباط تنگاتنگ با مؤسسات آكادميك دا اين) 3. ندا ي اقتصاد
آوري همواره با فن) 4. كندها را تأمين مي هاي آن ولت هزينهو د ،مؤسسات عمومي اند

خود تقريباً هميشه در كنترل  يو ارتش به نوبه ،ارتش پيوند تنگاتنگ داشته است
واقع امر عجيبي است كه تكنولوژي   در. كندرا تأمين مالي مي دولت بوده و دولت آن

  )17. (را تأمين نكرده باشد آن ي توسعهدولت هزينه عمدهشود كه يدي پيدا نظامي جد
ها نه فقط به اين خاطر كه  بخش اين .ويژه انرژي و ارتباطاته ساخت اقتصادي، بزير )ه 
هايي هستند كه تقريباً ند كه هزينها بلكه به اين دليل متمايز ،"انحصارات طبيعي اند"

ي آشكاري ژهبدين ترتيب است كه عالقه وي :ندا هاي توليدي مشترك در همه فعاليت
در . شودهاي ارزان و مطمئن براي اين خدمات مشاهده مي ي هزينهبراي ارائه

ايتاليا، ) Risorgimento( ]هويت سرزميني سكوالر ايتاليا اشاره به[ريسورگيمنتوي
بود و  آهناهر ختنساهاي آغازين دولت جديد گسترش شتابزده ي سالمشخصه

به بخش خصوصي فروخت،  1865جديد را دولت در سال ] راه آهن[سيستم  گرچه
كل  1905د و در سال يرگپس  باز آن را هاي اين بخش موجب شد كه دولتدگرگوني

هر چه  1871پس از سال  راه آهن ،در آلمان هم. در كنترل خود بگيرداين سيستم را 
در عين حال، در ژاپن . شد هاي پايين تبديلتر به يك سيستم دولتي با قيمتبيش

هاي راه آهن و تلگراف را ساخت  اين دولت بود كه سيستم  1868يك دهه پس از سال 
كنترل . اورزي را تاسيس كردهاي تجربي كشره كرد و معادن را گشود و پايگاهو ادا

در اين خدمات رفاهي در اروپاي غربي معاصر و سيستم قوانين و مقررات  دولتي
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-بايد مورد تأكيد قرار گيرد قيمت بي ترديد آنچه: شناخته شده است اياالت متحده

روند تا منطق ايدئولوژيك خود  هايي كه مينظارت -هاي نظارت شده در صنعت است
  )18. (وجود آورنده ب هاي نهايي هزينهرا در شكل تئوري قيمت 

ساخته صنعتي ات ها شامل آن توليد اين هزينه .ي صنعتهاي عمومي ساختههزينه) و  
ترين رابطه رو به پيش را با اقتصاد يا يك بخش كليدي در اقتصاد است كه عموما قوي

و گرچه  ؛مومي اند، عدها اشاره ش به آن ترتر از خدمات رفاهي كه پيشها كم اين. دارد
صنعت فوالد . ها دارد تري بر آنكنترل ضعيف اما هاست،ي آنكنندهاغلب دولت تنظيم

در  تري در ايتاليادر بريتانيا، اتريش و تا درجه كمبارز است، اين صنعت  يك نمونه
ده هاي گوناگون الكتريكي و مهندسي را ملي كراتريش شركت. مالكيت دولت است

كند، اما نقش دولت در  نقش مهمي ايفا مي راه آهن ساختن در ايتاليا صنعت. است
وجود ه دوره خدمات رفاهي را بدولت ژاپن در همان . سازي فرعي استصنعت سمنت
د هاي مدل براي توليسازي و كارخانهگري، ناوخان، ماشينهاي ريختهآورد و كارگاه

  . ريزي كردسمنت، كاغذ و شيشه را پايه
لت عبارت است از ميان بردن جا كاركرد دودر اين .هدف وفاق اجتماعي امداخله ب -5   

هاي اين مداخله مولفه. داريبقات غير سرمايهكار استثمار بر طترين اثرات آش مخرب
  : دهدزير را پوشش مي

هاي بيروني عمومي، از قبيل آلودگي، تباهي زمين و شهر آوريجلوگيري از زيان) الف
  . ايي منطقههاي گستردهگونييا ناهم

كردن ساعات كار و  تنظيم شرايط كار، از جمله اجراي امنيت صنعتي، محدود) ب
  . اقل دستمزدها يا دستمزد برابر براي زنانين حدنوعي تعي
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كننده و قوانين چون سيستم دولتي حمايت از مصرفتنظيم شرايط فروش، هم) ج
از ) Carlisle(ها در كارليزل فروشي دولت سوئد، يا ملي كردن ميتوضيحي بازرگاني در 

  ). Gretna(ا خواري كارگران مهمات در گرتنمنظور كنترل مشروبه سوي لويد جورج ب
  .اجتماعي، مخصوصاً تأمين آتيه براي بيكاري ]حقوق[از  هاي اي جنبه پاره تامين) د
اين كاركردها را نه فقط . كاركردهاي ايدئولوژيك مربوط به سيستم توليدي) ه

بلكه  ،ي ارتباطاتنظام آموزش و پرورش و رسانهتر فرهنگي از قبيل  مؤسسات عمومي
  .آورند نيز به اجرا در مي "آمدهيات تعيين قيمت و در"اي چون نهادهاي ويژه

نظام بسته  اصال يك دارينظام سرمايه .دارينظام سرمايه مديريت روابط خارجي - 6
ل و چه در خارج هاي بيگانه، چه در داخدهي روابط اين نظام با نظامسازمان. نيست
داري احل تكوين سرمايهها در تمامي مري اصلي دولتي داخلي اين نظام وظيفهقلمرو

از  داران خودحمايت از سرمايه: يك بخش از اين وظيفه تهاجمي است .بوده است
اين حمايت . خارجي قلمرويها در فضاي اقتصادي و  دولت در گسترش آن سوي

داران داخلي شود كه در رابطه با سرمايه مي ايامل حمله به موانع انحصارگرايانهش
اي، كنترل مبادله، وضع ماليات تبعيضاتي چون موانع تعرفهشوند، تبعيض قايل مي

اين . ها يا انحصارات خارجيهاي نامناسب خريد از سوي دولتآميز، خط مشيتبعيض
هاي رقيب و هاي داخلي در رقابت با بازارچنين شامل پشتيباني از سرمايههم وظيفه

هاي انحصاري وقعيتبلكه ايجاد م ،تالش نه فقط جهت فروكاستن تبعيضات خارجي
  .شودداران داخلي در خارج ميبراي سرمايه

شود كه  ميهاي نيمه انحصاري وظيفه دفاعي است، و شامل موقعيت بخش ديگر اين 
اين وظيفه شامل . اندوجود آوردهه ي خارجي بداران داخلي در رابطه با سرمايهسرمايه
شود كه  مي يه و خريدهايمبادل ها، كنترلبعيضات عليه سرمايه خارجي، تعرفهحفظ ت

هاي تجاري ترجيحي و مناطق پولي مناسب حفظ حوزه: ي داخلي پيوند داردبا سرمايه
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:  ها و خطوط هوايي به كشتي ،ها به خارجمحدوديت حمل و نقل كاال: با سرمايه داخلي
  .و حمايت از حقوق مالكيت شهروندان در خارج

  :ندا ركردها عبارتابزار مورد استفاده در اجراي اين كا
ف هد اي خارجي يا تهاجمي بي دفاعي عليه يك نيروگونهه خواه ب قدرت نظامي،) 1

معموالً استفاده دفاعي بر سر چالش حقوق مالكيت . تراردوهاي تنبيهي يا الحاق دائمي
قبالً به : لي كردن دارايي در خارج بوده استبلكه بر سر م ،داخلي ينه فقط در خطه

در . ايمورد آن تبليغ شده بود اشاره كردهتر در ماي كه كمعنوان حوزهه ب گيريماهي
و جالب است توجه داشته باشيم كه دولت  ،اين حوزه قدرت نظامي امري عادي است

گيري با ايسلند، گذشته از دفاع از حد و مرزهاي بريتانيا، زمان اختالف بر سر ماهي
مشخص شده، از  گيران با تورهايايت از ماهيداري را به حمي توپگيري، ناوچهماهي
را دارائي عمومي  جا گسيل داشت و بر حقي كه دولت آنبه آن 1961تا  1958سال 

  .كرد، پافشاري نمودتلقي مي
نخست . گيردقرار مي كمك يا ياري عمومي خارجي كه به دو شكل مورد استفاده) 2  

از طريق كم كردن  ،جي درگيرندكه در رقابت خار هاي مليشركت آن كه از اين
از طريق  تأمين مالي مستقيم مانند مورد صدور كتان ظريف فرانسوي در  يا(ها  هزينه

گذاري خارجي  هاي تضميني سرمايه ا از طريق صدور اعتبار و برنامهقرن هيجدهم، ي
 در اياالت متحده تأمين AID، بانك صادرات و واردات و FCIAهايي كه  مانند برنامه

كه در پيوند با صادرات  AIDتأمين مالي (و يا از طريق بازارهاي پيوسته  )كنند مي
شود، در را شامل مي AIDصد تأمين ماليدر 90تا  85اكنون   اياالت متحده است هم

هاي مستقيمي كه ت متحده اكنون با وامي صادرات اياالصد همهدر 4كه عين حالي
كه تهديد به امتناع  دوم اين .)شودهد، تأمين ميددولت اياالت متحده به خريدار مي

 يمثابهه از ارسال كمك تعيين شده يا پس گرفتن قوانين مربوط به ارسال كمك ب
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هاي داخلي در كشور بيگانه است و مشوق براي كشور حمايت از حقوق مالكيت شركت
ير تأث: به هدف كاهش تبعيضات عليه اهداكننده سرمايه] كمك[كننده  يافتدر

كنندگان كمك از اياالت متحده بر دريافت) Hickenlooper(لوپر اصالحيه هيكن
  )19. (مبنايش هم تهديد به اجراي اصالحيه و هم اجراي آنست

افريقاي جنوبي، رودزيا، (هاي تجاري اي بازرگاني، در شكل تحريم سهميههمجازات) 3
ها يا بنديسهميه ،)م شمالي، چينميانه، كوبا، ويتنا ي تازه استقالل يافته، خاورگينه

  .ايتغييرات تعرفه
پس از جنگ  تاريخ(رت ممنوعيت ورود و خروج سرمايه صوه هاي مالي بمجازات) 4

جا  دهد، در آني جالبي را ارائه مياياالت متحده در بريتانيا نمونه سازيصنعت فيلم
ب آن هشت ماه قدرصد عوارض گمركي از جانب بريتانيا و متعا 75در پي تحميل 

به توافق رسيدند ] دو طرف[اياالت متحده از سوي بريتانيا، ي بايكوت صنعت سينما
نيا مجاز آمد فيلم اياالت متحده در بريتاليون دريم 17كه برطبق آن مقرر شود بيش از 

يا ) ادامه داشت 1961اين نظارت تا سال : نباشد] آمريكا[به بازگرداندن به وطن 
  .ي مبادلههبرقراري حق بيم

هاي معيني  ي داخلي، از قبيل حفظ بخشروقلمهاي دولتي در چارچوب نظارت – 5
آميز مربوط به هاي تبعيضمشيهاي ويژه، خطيري از انتقالگبراي صنعت داخلي، جلو

  )20. (خريداري و امثال آن
خواه  با رقباي خارجي، پيوندداري از سرمايه داخلي در از وظيفه جانب نظرصرفدولت 

سازي يا تنظيم شد يا تدافعي، كاركرد دوم هماهنگداري تهاجمي بابناين جا
عهده ه ها را بي پرداختدر شكل نظارت بر موازنهمناسبات اقتصادي داخلي يا خارجي 

هاي تحت هايي كه بين ايجاد و كاركرد دولتتضاد در بخش سوم اين مقاله بايد. دارد
  . رار دهيمسلطه وجود دارد را مورد بحث ق
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تشكيل  ارداري اين شش مولفه به باور من كاركردهاي اساسي يك دولت سرمايه    
تضمين حقوق مالكيت، ليبراليزه كردن اقتصادي، تنظيم اقتصادي، تأمين : دهدمي

. داريديريت مناسبات خارجي نظام سرمايهها، مداخله براي وفاق اجتماعي و م هزينه
  . ندا پنج كاركرد ديگر نيز مطرح

ش خصوصي بر مبناي پيمان دراز نقش دولت در تأمين شكل خريدهاي كالن از بخ) 1
كند، و اين ا براي دولت ايفا ميجا نقش نيمه عامل ر سرمايه خصوصي در اين: مدت

) Booker Brothers(هايي چون بوكربرادرز ويژگي در مديريت قراردادهايي كه شركت
  .كنند، روشن شده استسعه نيافته منعقد ميي كشورهاي توهابا دولت) ENI(و 
، مخصوصاً، در نده ماليات، كاركردي كه اهميت آنكنمقام وضع يمثابهه دولت ب) 2
  .داري پيشرفته بارز استصادهاي سرمايهاقت
ي يك نظام خصوصي در محدودهه مجري و حامي انحصارات ب يمثابهه دولت ب) 3

  . داري سرمايه
: هاي كساد و بي رونقها و شركت ننده كمك اوليه به بخشكتأمينعنوان ه لت بود) 4

نجات چهار بانك اصلي : را ذكر كرديم 19در قرن  آهنراه ي دولت ايتاليا بادر باال رابطه
ن خصوصي در سال اشان به مالكدادنو باز پس 1931از سوي جمهوري وايمار در سال 

به شمار ي ديگر تضمين شد، يك نمونهشان آمدهاي مناسب برايكه در زماني 1937
  .رودمي

ي اي كه باران و سوئيزي در سرمايه نكته: ي مازادكنندهجذب يدولت به مثابه) 5
  . اندتأكيد قرار داده انحصاري خود مورد

-ي مولفهها در دنباله زيرا همه آن ،امرا در كاركردهاي اساسي نگنجانده هااين مولفه

قابل  "كمك اوليه"منظور بررسي مساله ه ، بسانبدين. ايمكرده هايي هستند كه لحاظ
هاي  هايي است كه هزينه توجه است كه چنين فعاليتي اساساً يا سمت و سويش بخش
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خارجي اهميت دارند، خواه هايي كه در مناسبات  يا بخش ،آورند وجود ميه عمومي را ب
شته اگر نگاهي به صنايعي دا. يا قدرت نظاميشهود ي صادرات، درآمدهاي نامدر حوزه

حلي كه تقريباً هميشه در راه-اند ي صنعتي ملي شدهباشيم كه در كشورهاي پيشرفته
ها معموالً در  اين -گير همراه استه، مخصوصاً تاواني چشمبهترين وجه با كمك اولي

عي هم در معدود صناي. كنندهاي اساسي را تأمين ميهايي هستند كه هزينهبخش
كننده هايي دارد كه توليددر اين مقوله ايرلند كنسرن(صادرات وجود دارد بخش 

-مصرف نهايي توليد مي و تقريباً در بخشي كه كاالهاي توليد شده براي) دولتي اند

ي دولت به رنو و فولكس واگن استثناء بود و بر عالقه(كنند، هيچ صنعتي وجود ندارد 
  .)ويژه آمده از اوضاع و احوال

هاي خاص صورت كمك مالي دولت، بازسازي، و اعتبار به شركته كمك اوليه ب      
ام  اي برخورد كردهي ثانويههعنوان وظيفه اين، با آن ببنابر. آيدبه دنبال اين الگو مي
من در زير . هاي اساسي و مديريت مناسبات بيروني داردهزينه كه ريشه در تأمين

  .      دارندبرخوري ثانوي جنبه از ان شيوهكه وظائف ديگر به همكنم  بحث مي
   

  عوامل تعيين كننده نوسانات
احل تكوين ي مرنوعي در همهه ي مربوط به كاركردهاي اساسي اين است كه بنكته

دهند، هاي دولتي كه آن را انجام ميالبته درجه و نوع هيات: داري وجود دارندسرمايه
شوند پنج عامل را  يچنين نوساناتي را موجب م در بين عواملي كه. متفاوت خواهد بود

  : كنيم مشخص مي
اين وضعيت احتماالً در . زاچشمي بحرانتر، همالمللي يا، دقيق ي رقابت بيندرجه)  1

جنگ در جريان است، به ش ي كه حول و حوتدارك و بهبود يمرحلهن جنگ و زما
هاي  بارز در فعاليت يهايي مشخصهچنين دوره: شود شديدترين وجه مشاهده مي
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هاي يق هم صنايع رو به توسعه در دورهاما به همان طر. دولتي در همه كاركردهاست
زا قرار دارند، رويي با رقابت خارجي بحران-رد-آغازين صنعتي شدن در وضعيت رو

 يي اصلهمگي نمونه ژاپن، آلمان، و ايتاليا: كند تأكيد مي) List(گونه كه ليست همان
آن  هاي ملي اقتصاد سياسيي نظامر قدرت دولت در روزهاي اوليهوي پو س سمتاز 

پذيري تبديل امر قابل توجه در حال حاضر، افزايش فعاليت دولت با بازگشت. هاست
  ) 21. (است 1958اقتصادهاي غربي در سال 

ار در درون نظام، منظور افزايش تقسيم نيروي كه داري، بي تكوين سرمايهمرحله) 2
ي از آن با اويژههاي  برد و بخش پذيري نظام را باال مي افزايش وابستگي متقابل، آسيب

  .شوندرو ميهشكست روب
3 (درت در شكل فعاليت عمومي رققدرت جنبش كارگري، زيرا يك جنبش پ

كرد كه هدف آن وفاق اجتماعي اقداماتي امتياز كسب خواهد  يتر در حوزه گسترده
قدرت كارگري رش پي نيروي كار، يك جنبين، با باال بردن هزينهفزون بر اا: باشد

موضع رقابتي سرمايه را در رابطه با سرمايه خارجي تضعيف كند، ) الف :ممكن است
- دادهاي عمومي توليد ميهايي كه برون زا در بخشنرخ سود را به سطحي بحران) ب

  . كنند، كاهش دهد
  . كه دولت قرار است ايفا كند ايدئولوژي سنتي در رابطه با نقشي) 4
  .ميزان تمركز سرمايه در اقتصاد) 5

ايم  ي كه دولتي نام نهادهاين نكته آخر اهميت دارد، زيرا بايد تأكيد كرد كه كاركردهاي
ن كاركردها را احتماالً خود اي. برندهاي دولتي پيش نميرا عموما دولت يا هيات

ين كاركردها ريشه در آن چيزي دارند كه زيرا ا. دهندهاي خصوصي انجام ميشركت
ها مارشالي باشند،  خواه آن: عنوان اقتصادهاي بيروني توضيح داده ها را ب توان آنمي

ها در رابطه  كه آن نگهداشت ماهي يا تأمين نيروي كار ويژه، يعني جايي ينمونهچون 



 ...سمارتين نيكوالارنست مندل،  ****** المللينظام مناسبات بين

 ١١٧

كه يا اقتصادهايي  ، اما در رابطه با صنعت جنبه داخلي دارند؛ي بيرونيبا شركت جنبه
اما در رابطه با سيستم توليدي  ،ي خارجي دارنددر رابطه با شركت و صنعت جنبه

ريزي شرايط ضروري دادهاي اساسي و پايهچون تأمين درونجنبه داخلي دارند، هم
جا كه در رابطه با شركت جنبه بيروني دارند، سيستم ؛ يا، سرانجام، آني آزادمبادله

  .، اما در رابطه با جامعه جنبه داخلي دارندتوليدي و صنعت
معني آن نيست ه وجود دارند، ب بيرون معطوف به اين حقيقت كه چنين اقتصادهاي  

- بسياري از شركت. ده نخواهند گرفتعهه هاي منفرد خود اين كاركرد را بكه شركت

ت؛ شرقي ارتش خاص خود را داشكمپاني هند : نيروي پليس خاص خود را دارند ،ها
ه ند، با خود يهاي اياالت متحده در حال حاضر درگير كاهش فضاي آلودهشركت
. شان خواهد داشتي شركتهاي بيروني بر وجههوحشتي كه چنين زيانخاطر 

هاي  ها برنامه آن: سازندهاي مولد خود را ميها، كارخانهآهنها، راهها جادهكتشر
ها همه  نكته اين است كه اين. ا دارندر خاص خود هاي رفاهي تعليماتي و سيستم

ا كه جآن. رهزينه باشدهايي هستند كه ممكن است براي خود شركت نسبتاً پ فعاليت
هاي ثابت بين  مانند خدمات رفاهي، تقسيم هزينههايي در كار باشد، ناپذيريتقسيم

كه براي يك جا آن. تري خواهد داشتي كموضوح، هزينهه ها، بزيادي از شركت دتعدا
 ينمونهچون گذاريش مشكل است، همشركت، خصوصي كردن توليدات سرمايه

دهد كه طور آشكار ترجيح ميه ها، شركت بانواع پژوهش رخي ازعليمات كارگري و بت
يك . دگيرند، مشترك انجام ده ن بهره ميگذاري را با كساني كه از آ مايهاين سر

 تري را ترجيح خواهد داد كهضوح، گروه بزرگشركت جايي كه خطر زياد باشد، به و
سرمايه خصوصي در عين . تفاوت باشند  تر بيبه مخاطرات تأمين مالي يك پروژه بيش

تداعي ي نيروي مسلح و پليس دهندهعنوان سازمانه كه باين ازحال هم، همواره 
  . د، بي عالقه استشو
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ها اقتصاد وه كوچكي از شركتيك شركت، يا گر كهنيافته، جاييدر كشورهاي توسعه
هرچند كه : دهندها انجام مي را اغلب خود آنبرده دهند، كاركردهاي نامرا تشكيل مي

مند ها بهره گذاري آن از سرمايههايي كه كنند از ديگر شركت هميشه تالش ميها  آن
هاي شركت ياما در چارچوب اقتصادهاي پيشرفته، اندازه. مك بگيرندشوند، كمي

 يز آن چارچوب، جنبهاي از اقتصادهاي بيرون ا ست كه پارها معني آنه زرگ بب
ها بخشي ي ارتباطات، شركتبدين معني كه، مخصوصاً در حوزه كنند،داخلي پيدا مي

 ترين نيروي هواييشركت فوالد بريتانيا مالك بزرگ. كننداز خدمات خود را تهيه مي
 ترين سيستم تلفني داخلي در اروپابزرگ از يفورد اروپاي. خصوصي در بريتانيا است

ت است كه امتيازهاي داراي يك سيستم داخلي ارتباطا AT & T. است داربرخور
كاركردهاي  آن بدين ترتيب، اگر چه. گذارداي در اختيارشان ميكنندهرقابتي تعيين

كه دودي ح ايم، به لحاظ ماهيت آشكار نيست، حد و كه مورد بحث قرار داده رادولتي 
ي دولت و بخش بعدي رابطه. ثابت نخواهد بودبرند، ها را پيش مي مقامات دولتي آن
  .ي را مورد بررسي قرار خواهد دادسرزمينسرمايه در فضاي 

  
  يسرزميندولت و سرمايه در فضاي  -  2
نيروي كار و وابسته  يفزاينده داري، تقسيمماعي كردن توليد تحت نظام سرمايهاجت 

-همان. عدي اقتصادي استي و بسرزميني اجنبهديگر داراي ها به يكمايهبودن سر

داري يا  ساالري، بردهي پدرجاي فروپاشي جامعهه ب": گونه كه مندل گفته است
ها بسيار ريز كه هر يك از ديگر هستهي به هزاران هستهها  فئوداليته و تبديل آن

ديگر ، با يك)ايپيوندهاي مبادلهمخصوصاً (تقل است و فقط پيوندهاي آغازين مس
هاي نظام) 22. ("وجود آمده استه ها در سطح جهان ب دارند، مناسبات بين انسان

روهايي اند، غالباً در قلمي بازشناختني تكوين يافتهسرزمينداري در قلمروهاي سرمايه
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 ]رشد[ي طي دوره. شناختني كرده بودندها را باز داري آنهاي پيشاسرمايهكه دولت
ها كه هاي خصوصي و دولتهاي سرمايه ملي، ريشهي در عرصه هاداريسرمايه

ي سرزميناند كه ما در باال توضيح داديم، به لحاظ  اي را انجام دادهكاركردهاي دولتي
ها از مرزهاي خود ها و هم دولتهم سرمايه. صاري بودندطور غالب انحه آيند و بهم

المللي  عدي بينداري از آغاز بهاي سرمايهه كرديم كه نظامقبالً اشار: فتندفراتر ر
  . دادهمان فضاي جغرافيايي را پوشش مي ها هاي آن اما حجم فعاليت. داشتند

را به  اي كه آند تاريخيرود، پيون تراي از مرزهاي ملي خود فرازماني كه سرمايه    
اي كه سرمايه. آوردنميكند، ديگر ضرورتاً دوام حكومت داخلي مشخص مقيد مي

ي خود به انجام كاركردهاي هاي گسترده ، براي فعاليتكندبدين ترتيب بسط پيدا مي
دهد، الزم نيست  اما دستگاهي كه اين كاركردها را انجام مي. دولتي اوليه نياز دارند

- لمرو رشد آغازين سرمايه انجام ميها را در چارچوب ق همان دستگاهي باشد كه آن

خود  توانند كاركردهاي دولتي خارج را براي سرمايه مليحكومت داخلي مي. دهد
محدود ي فعاليت خود ي در حوزهسرزمينملي به لحاظ  يك دستگاه دولتي. انجام دهد

اما هم . خص باشدانحصاري مش ياي در يك قلمرونيست، حتي اگر به لحاظ خطه
ش يافته با دولت داخلي خود، هاي اقتصادي يك سرمايه گسترآيندي جغرافيايي دامنه

  .را فرض كرد توان آن صورت تجربي تثبيت شود و نميه بايد ب
دريايي هاي فرا ي كاركردهاي حكومتي براي فعاليتتوانيم پنج مجري احتمالمي    

  :ي گسترده را مشخص كنيم يك سرمايه
دها را تواند اين كاركرتر اشاره كرديم حكومت داخلي ميكه پيشطوريهمان) 1

ا از طريق مستقيماً انجام دهد، كاركردهايي كه اكثراً حد و مرزهاي خود حكومت ر
- جا كه اين امر گسترش دفاع ملي را در بر مياز آن. دهدمي گسترش تصرف و الحاق

اي در بر دارد، و دست كم، بايد گفت يك مساله براي مالحظهي قابل گيرد و هزينه
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سترش جغرافيايي خارجي است، گ يتماعي در خطهاجراي كاركرد تضمين وفاق اج
دف تحقق كاركردهاي ه داري بهنظر سرمايهكاري است كه، از نقطه حكومت داخلي راه

ني قرار زماني مورد پشتيبا. شوددرياها، كمتر رجحان داده مي سويحكومت در فرا
  .دهاي بديل، به لحاظ اقتصادي و سياسي، غير ممكن باشنگيرد كه سيستم مي
اي را يا چنين برنامه. نه بايد انجام دهنداي كه ساختارهاي حكومت بيگابرنامه) 2   

فشار يا توطئه و  كند يا حكومت داخلي آن از طريق تشويق، تنظيم مي خود سرمايه
يك كارگزار سياسي كالن تبديل  در نتيجه حكومت بيگانه به. دهددسيسه انجام مي

اقتصادي را تشكيل  يننو هر دريافتي از استعمار مبنايه اي است ك اين برنامه. شودمي
البته وجود و ميزان استعمار نو به درجه امتيازهايي بستگي دارد كه به : دهدمي

  .شودا ميكردهاي مورد بحث اعطآن به اجراي كار بيگانه جهت ترغيحكومت ب
ه اي كييافته و جلوگيري از تبعيضات اصلق مالكيت شركت گسترشتضمين حقو   

اي كه در بخش باال در هاي منفيدهد، با نوع تحريمحكومت بيگانه عليه آن انجام مي
تدارك . شودپشتيباني مي) 10تا  9ص ص(ي مناسبات خارجي بر شمرديم مورد اداره

جام كسب و ريزي ساختارهاي تشكيالتي براي انر پايهطوهاي اساسي و همين هزينه
- وضع[هاي جمعي، مقامات  نيروي پليس، رسانه(اري دكار عادي حكومت سرمايه

طور مستقيم تأمين ه از ديگر سو، اغلب ب) "كنندگان اقتصاديتنظيم"ماليات، ] كننده
مقامات دولتي و پيمان  نيافته، خدمات اقتصاديدر كشورهاي توسعه. شوندمالي مي

منبع قابل بهره  دارانشكه يكي از سرمايه پس از آن ي خاصي راهحوز كاران خصوصي
ريزي كنند و به لحاظ  توانند تأمين مالي و برنامهاي در خارج كشف كرد، ميبرداري

 كمك يكننده هاي دريافتبراي نمونه، نگاهي به شركت. اشندفني بر نظارت داشته ب
ا كمك ناً بدون استثها تقريب دهد كه آن آفريقا فعاليت دارند، نشان مي خارجي كه در
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المللي دريافت  هاي داخلي يا كارگزاران بيني زيرساخت ضروري را از دولتمالي برا
  ) 23 (.كمك مالي مسيرش دولت ميزبان بودهر چند اين  -كردند مي
ي شهروندان منتقل شكيالتي هم ممكن است در برگيرندهريزي ساختارهاي تپايه    

ان در نهادهاي كشور ي شهروندان ميزبشور اصلي باشد كه مستقيماً وظيفهك شده از
كي از ي. دهندها را تعليم مي يا آن ،دهندداخلي يا كشور ميزبان را انجام مي

عبارت بود از فرستادن يك  1954ها در ويتنام پس از سال هاي اوليه آمريكايي فعاليت
ي ديم، در باره برادر رئيس جمهور گروه از دانشگاه ايالت ميشيگان براي مشاوره با نهو،

، ششصد پليس، دوازده هزار گارد مدني يا ميليشيا 1956در سال . دهي پليسانسازم
ت ويتنام يعاي تدوين شد جهت مشخص كردن كل جم آموزش ديده بودند، و برنامه

اين برنامه، شبيه تأمين مالي ديگر ساختارهاي تشكيالتي، تحت عنوان كمك . جنوبي
تري را پوشش  ي گستردهحوزه اگر چه كمك فني بي ترديد -فني صورت گرفته است

  .دهدمي
هاي خارجي كارگزار با دست حكومته بنابر اين، اجراي كاركردهاي دولتي ب    

و ها دهند و تهديدمي جهتهاي كارگزار هاي مثبتي كه دولتاي از ذخيرهآميزه
: شود نيافته محدود نمياين امر به كشورهاي توسعه. يابدهاي منفي تحقق ميتحريم

ها  شود، از بسياري جهات با اين كمكجايي كه به اروپا مربوط ميكمك مارشال، تا آن
شود كه در زير بند مربوط به  اي مربوط مي بحثم اين است، و اين به نكته. مشابه است

ت گوناگون خود عبارت است از گسترش جغرافيايي گفتم، كه استعمار نو در درجا
قق كاركردهاي حكومتي براي اصلي جهت تحتري براي يك حكومت ي عاديشيوه

فاصله  ]يك خطه[كه الحاق مستقيم  و اين ؛تر در خارج اش در مناظق ضعيفسرمايه
حكومت خارجي از  باز زدن يك آمد سرتواند پيالحاق مي. گرفتن با اين هنجار است
 قادر به ي غياب يك حكومت خارجيطور نتيجهو همين ،انجام نقش كارگزار باشد
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نده در دستيابي به وفاق در يابگسترش يدغدغه سرمايهعدم ا، يا تحقق اين كاركرده
هاي فراوان  ي استعمار با استعمار نو جنبهرابطه. رويي كه در آن فعاليت داردقلم

ي ضروري جهت توانيم دوران استعمار را مرحلهمي عناديگري هم دارد، اما به يك م
  .مناظق بدانيم ريزي استعمار نو در آنپايه

هايي يا در پيوند با تواند خود اين كاركردها را يا به تنيافته ميي گسترشسرمايه) 3 
ي نظارت و ين دست در حوزهاهايي از  در باال به نمونه. ها انجام دهدديگر سرمايه

هاي منفي عليه رغم در كار بودن تحريم ار نو علياستعم) 24 .(تداركات اشاره كرديم
هاي مورد بحث، گسترش پيدا خارجي، و تبعيض و ملي كردن شركت هايتحكوم
اي را در چندين گانهي نفت، همبستگي چندالمللي عمده هاي بينشركت: كندمي

خصوص عليه ايران پس از ه ب -ي خود دارندهاي ملي در كارنامهعليه حكومتمورد 
  ) 25. (انگليسي -ملي كردن شركت ايراني

هاي مشابهي را در شكل در اختيار نگذاشتن ي فلز غيرآهني تهديدهاشركت     
  .المللي اعمال كردند هاي اساسي يا بستن بازارهاي بين هزينه

هاي خارجي احتماالً اين كاركردها را داوطلبانه به اجرا گذاشته يا مايلند حكومت – 4
يت از حقوق حما گسترشداري به ترين كشورهاي سرمايه پيشرفته. ندبه اجرا گذار

] كار[رأيانه در يم كالن و مداخله هم، تأمين هزينه، تنظمالكيت، آزادي مبادله
اي كه مايل به انجام ي اصليوظيفه. اندگذاران خارجي در كشورشان پرداختهسرمايه

طرفي نسبت به سرمايه داخلي  داري از منافع خارجي ديگر و بيآن نيستند، طرف
ه خود ب ي مليكه يك حكومت در حمايت از سرمايه بزارهايييقيناً بسياري از ا. خود

گذاري  هاي ملي سرمايهاي كه در محدوده هاي بيگانهبرد، در مورد سرمايهكار مي
ولي، اعتبار اي و پر در خصوص قراردادهاي تعرفهاين ام. اند، قابل اجرا خواهد بودكرده

و امثال آن صادق  كشور در خارجهاي  خانههاي تجاري سفارتصادراتي، خدمات شعبه
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مندي از تبعيضات انحصاري كشورهاي بيگانه است كه هدر حقيقت، توانايي بهر. است
هاي آمريكايي كتشر: كند گذاري در خارج مي به سرمايه غالباً يك شركت را تشويق

 سازمان در لينگ وي استراي صادرات خود در بريتانيا، حوزهتر بازاره با خدمات ارزان
كارشناسان هايي هم در مورد  نمونه. كنندگذاري مي سرمايه) EFTA( تجارت آزاد اروپا

جا يك شركت بر سر تبعيض در آن. در آرژانتين و جود دارد) ICI( المللي مستقل بين
- گذاري در آن كشور به مذاكره مي عنوان شرط سرمايهه مناسب با يك دولت بيگانه ب

روند و پيشنهاد  ايرلند حتي از اين هم فراتر مي تر چون كشورهاي كوچك. نشيند
يازها از اين امت. دهندگذاران خارجي ميومي امتيازهاي انحصاري به سرمايهعم

تنها استثناي قابل . تر استدهند، بيشي ملي خود ميامتيازاتي كه به سرمايه
ي ه حوزهگذاران خارجي است، بنفع سرمايهه مالحظه بر اين تابلوي تبعيضاتي كه ب

در خصوص قراردادهاي نظامي دليل روشن است، اما : شود خريدهاي دولتي مربوط مي
. كندتري استفاده مي اصل به طرز عموميدولت پادشاهي بريتانيا براي مثال، از اين 

هاي حفاري در درياي شمال هاي بريتانيايي در بلوكلت آشكارا از شركتاين دو
فقط ها  كند كه آن ادعا مي IBMمپيوتر اي كر زمينهكه د حمايت كرد، در عين حالي

قرار  كه دولت مورد استفادهاند را تأمين مالي كردهوتري يمپاك شركت 72دو عدد از 
  ) 26. (دهد مي

ي نخست، به كشورهايي حتي همين تبعيض نامناسب، در درجهبا اين همه،      
 داد را در اختيارمورد قرارها محصوالت شود كه توليدكنندگان ملي آن د ميمحدو

اين، بنابر. ها اندك استآوري پيشرفته تعداد آندارند، محصوالتي كه در زمينه فن
طرز ه ي خارجي در كشور ميزبان، بلي اين است كه تبعيض عليه سرمايهتصوير ك

ي جا كه به كشورهاي پيشرفته يافته، تا آني گسترشسرمايه: گيري ناچيز استچشم



 ...سمارتين نيكوالارنست مندل،  ****** المللينظام مناسبات بين

 ١٢٤

كردهاي دولتي هاي ميزبان براي انجام كارشود، توانسته است به دولتوط مياروپا مرب
  .اعتماد كند

 ند كه باا موجود هاي حكومتيمجريان كاركردهاي حكومتي، دستگاهـ گروه نهايي  5
هاي زير  توان در زمينه ين همكاري را مياهايي از  نمونه. كنندديگر همكاري مي يك

  :يافت 
المللي، پيمان جانبه، نظارت بين گذاري دو هاي سرمايهتضمين(رايي حفاظت از دا) الف
  ) استرداد مجرمين، اتحادهاي نظامي هاي
حوزهاي آزاد تجارت، اتحاد در (شورها ي آزاد بين كاستاندارد كردن و انجام مبادله) ب

تر هاي پولي بيشكه به استاندارد كردن و اتحاد-زمينه گمرك، بازارهاي مشترك
  ) دهد ت مياهمي

از سوي  IMF ،OECD ، BISكاركردي كه تا حدودي در -سازي متقابلآهنگهم) ج
  .گيردبانك مركزي انجام مي

ي آن مقياس و اندازه است، مانند همكاري كه زمينههمكاري  آن. تدارك هزينه) د
-لت كه خدمات فراملي است، چون راهتكنولوژيك، يا  تدارك ذخائر برق يا به اين ع

  ) Tan Zam(تان زم  آهن
يا معاهدات متعدد  ها،المللي، مانند مورد آباداني رودخانه بين برداري از منابعبهره) ه

  . هاحفاظت از ماهي
و   OPEC: هاي اقتصادي رابطه با ديگر قدرت جانبه در نظارت بر منافع اقتصادي دو) و

ي از اين هاي مونهنيافته، نمس در جهان توسعههاي چهار كشور عمده توليد نشست
در همين رابطه در توان ميمليتي را نيز هاي كمك چندآژانس شكل همكاري است،

  .نظر گرفت
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المللي عمومي كه مالحظه  هاي مشترك، در مقايسه با كاركردهاي بين نامهاين توافق
. گيرد، هدفش وظائف فراملي استهاي خارجي انجام ميدست حكومته كرديم كه ب
 اين امر مخصوصاً. تحقق اهداف خود تا پيروزي راه درازي دارند ها در از آناما بسياري 

گيري صادق بين دولتي و در مورد مقررات ماهي شناختيهاي فن در زمينه همكاري
: حتي جاهايي كه همكاري موفق بوده، در اغلب موارد موقتي بوده است. است

صادهايي كه در رابطه با اقت(المللي خارجي  ي مربوط به اقتصادهاي بينها همكاري
) المللي اند داري جهاني بينارند، اما از منظر اقتصاد سرمايهي بيروني دملت جنبه
گونه تصور   توان اينجانبه را مي سازي دوآهنگدر زمينه مبادله آزاد و هممخصوصاً 

اندك سر بگذرانند، المللي بزرگ را از  كه بتوانند يك ركود بينكرد كه احتمال اين
پارچه، در حقيقت، يك دستگاه تر همكاري يكريزي يك شكل با دوامشرايط پي. است

  .كنيمگر بررسي ميي ديالمللي را تا چند لحظه كومتي بينح
  

   هاي گسترش سرمايه شكل

كه در خارج گسترش سرمايه ملي  آنبحث ما تا كنون اين نكته بوده است كه  راستاي
را در بخش  س اصلي آنئواي دارد كه ر ردهاي دولتي اوليهكند، نياز به كاركپيدا مي

را  ركردهااكاما الزم نيست اين  ،دنيك بر شمرديم، كاركردهايي كه بايد اجرا شو
يافته و توسعهبين سرمايه  يپيوند ضرور يك. ردعهده بگيه حكومت اصلي سرمايه ب

هايي كه يا دستگاهدستگاه . وجود نداردآن  يافتهگسترش يرودر قلم ،خليدولت دا
كه اين  دارد گيبست امر توانند متفاوت باشد، و اينمي ،دهند اين كاركردها را انجام مي

هاي حكومت از د كهنعهده گرفته شوه روهايي بي قلمكاركردها بايد در محدوده
اري دهاي سرمايهكه حكومت روهاييقلم ، بيناند داربرخوداري تثبيت شده سرمايه

داري تثبيت هاي سرمايهروهاي بدون حكومتي قلميا در محدوده ،دارد تثبيت شده
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در  اما: تواند اين كاركردها را انجام دهددولت داخلي مي ،در هر يك از اين موارد. شده
يك امكان بسيار  -هايي وجود دارد، و اين امكان هستهر يك از اين موارد بديل

 المللي طوري باشد كه كه تضادهاي نظام بين -يما داده بهاكه تا كنون به آن كم واقعي 
آمد آن براي هر سرمايه در حال پي. تحقق اين كاركردها را بگيرد جلوي يكل به طور

 "گيري پي"گسترش، به قدرت دولت داخلي آن، قدرت اقتصادي و سياسي آن در 
. رش بستگي خواهد داشتو شكل خاص اين گست سرزميني، گسترشسرمايه خود در 

  . مدهقرار ميبررسي  اكنون موردرا  در مورد شكل گسترش ي اخيرنكته ناي
اي مربوط ه كه بسياري از بحث يابنده همگن نيست، با وجود اينسرمايه گسترش    

ن درياها و اشارات مربوط به آن با گسترش سرمايه چنيگذاري در فرا به سرمايه
اي كه رمايه در انواع كاركرد دولتيفع سكه ن تر ايناز اين هم ويژه. رويكردي دارند

ها را انجام دهند، طبق عوامل زير تفاوت  هايي كه قرار است آنتحقق يابد و هياتبايد 
  : خواهد داشت 

و  -توليدات -دادهااي كه بازارهاي خارجي با برون ، يعني درجهتوليدتمركز  يدرجه) 1
- هايي كه صادراتشركت. است د و در يك كشور متراكمشون داد تأمين ميدرون ذخائر

هايي كه به شركت: هاي خارجي در يك قطب قرار دارد شنرخ فرو: شان زياد است
. ندا دادها در بازار سروكار دارند، در قطب ديگربازارهاي خارجي با توليد و تأمين درون

تي به قطب صنايع خدما: ندا يكدتر به قطب اول نزبيش ،فوالد و بخشي از صنعت برق
جهت توليد يي توليد تجاري باال هايي كه توليد متمركز وروشن است كه شركت. مدو
المللي  ي آزاد بينريزي و حفظ شرايط مبادلهكز دارند، بيش از هر چيز به پايهمتمرغير

هاي خارجي يكي نسبت فروش: ز توليدي همراه با تجارت گستردهتمرك. ندا عالقمند
رات مكرر سرمايه است و در مشاج المللي رش بيني آغازين گستهرهاي دو از ويژگي

  . كندمي اين قرن پيش آمد، بازتاب پيدا هايي كه پيش ازالمللي بر سر تعرفه بين
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اقتصادهاي مربوط به -توليد المللي ز مربوط به تمركز بينآميفشارهاي تعارض   
هاي حمل  زينههديگر  ياز سوو  ،مقياس و اندازه كه از يك سو گرايش به تمركز دارند

گرايش به  كههاي مورد نياز بازار، هاي يدكي و نيازمندياي، قطعهو نقل، موانع تعرفه
اين امر مخصوصاً . شودمي توليد منجر ايهتمركز منطق معموالً به  -عدم تمركز دارند

براي نمونه، ( صادق است دارادوام مصرفي و ديگر كاالهاي ماركدر مورد كاالهاي ب
در اين  ).Marsيا    Colgate – Palmotive(پالموليو يا مارس  -كالگيت محصوالت 

تواند از سوي استراليا يا مالزي تأمين شود، امريكاي آسياي جنوب شرقي مي خصوص
چنين . از سوي هلند EECاز سوي بريتانيا و  EFTAافتا  ،مركزي از سوي مكزيك

  . اي دارندآزاد منطقه ي وافري به تجارتهايي در عين حال هم عالقهشركت
ها در خارج، از طريق آن بسياري از شركت. شركت فرادريايي ي گسترشمرحله) 2  

ها بر مبناي  آن. لكه جوهري ناميد را استراتژي توان آنچيزي گسترش يافتند كه مي
براي . ي و هم ساختاري گسترش يافتندسرزمينهاي موجود هم به لحاظ  فعاليت
شويم كه صدور از طريق  ي مياالهاي بادوام، متوجه مسير گسترشدر خصوص كنمونه، 
يابي شركت، انجمن محلي، هاي بازارفرادريايي، صدور از طريق سازمان هايآژانس

نيروي كار در توليد و در  ايتوليد يا تقسيم منطقه ايمركز منطقهتوليد كامل محلي، ت
  )27. (شودرا شامل مي ر در توليدالمللي نيروي كا تقسيم كار بينچندي گسترش موارد 

ي ي اياالت متحده در اروپا در دورههااي از شركت هاي گسترش را پارهاين مسير   
د يا يولتمرحله تمركز اكنون به   ها هم پس از جنگ، پي گرفتند كه تعدادي از آن

ن كه در پايا آموزنده اين. رسندمي EECي نيروي كار در محدوده ايتقسيم منطقه
 ها وجود داشت، با وجود اين ي مركزي گروهاداره 800در بروكسل بيش از  1968سال 

  ) 28. (كه سرو كار ما اساساً با تقسيم تشكيالتي نيروي كار است
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ي كنندهتعيين بدين ترتيب، مرحله گسترش شركت يكي از عواملي خواهد بود كه     
المللي  درجه تقسيم بين -ازه با اهميتاي به همان اند يا نكته -ديولتي تمركز درجه

  . نيروي كار در توليد است
هاي معيني جريان ي شركتدغدغه]. اطالعات[المللي  هاي جريان بين شكل) 3  

راي چنين بسياري از صنايع خدماتي دا. المللي اطالعات و پرسنل است تا كاال بين
 آن را عات و مديريت متمركزمتمركز كه نظام اطالهمراه با توليد غير: خود ويژگي اند

داري، و آمائي، توليد فيلم، هتلهي، دادهدي سازمانتبليغ، مشاوره. ندبيميتدارك 
ها ممكن است بر  آن. نداين نكته ا در تاييدهايي  هاي بزرگ همگي مثالفروشگاه
ار يا سرمايه در باز ،كار كنند) هانوشبيه بسياري از هتل هيلت(داد مديريت راساس قرا

هاي محلي گرد  هدف تأمين مالي فعاليت االمللي خود ب محلي بر اساس شهرت بين
و  از پروانه، اجارهي عمومي خدمات مديريت، جوحجم منافع فرادريايي در حوزه. آورند

ت متحده از سهم مالكانه و هاي اياالهاي شركت توان با دريافتامثال آن را مي
مليون دالر  28بالغ بر يك ميليارد و  1968ع در سال اين مناف. ها اندازه گرفتدستمزد

ليون دالر يم 64برداري، پول جواز، و اجاره بها و ليون حق بهرهيم 54بود كه شامل 
گذاري مستقيم  توان با كل سرمايهاين رقم را مي. ي خدماتاجرت مديريت و هزينه

. ميليارد دالر بود 7 ميزان آن كه مقايسه كرد اياالت متحده در همان سال در خارج
المللي اين است كه عموما حركت مردم و گردش  ويژگي با اهميت اين نوع فعاليت بين

هاي  اما تابع محدوديت: هاي جريان كاالها نيست ن محدوديتاطالعات تابع هما
توان گونه مي  هايي كه مورد بحث ما بود، را اينهرچه باشد، شركت. ردش سرمايه اندگ

هايي المللي دارند تا شركت ي بينهاي مبادله ي محدوديتتر دغدغهمفرض كرد كه ك
  .المللي كاال وابسته اند كه به جريان بين
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- دليل ماهيت فعاليته ها باي از شركت پاره. درجه وابستگي به جانبداري حكومت) 4

اين . شان وابسته اندي خود به حكومت داخليهاي ترجيح تر به خاطر كمكشان بيش
در كشورهاي توسعه  گذاراندر مورد صنايع قراردادي، صادركنندگان و سرمايه مرا

طور عمده در بازار داخلي ه تواند بشان ميهايي صادق است كه فروشنيافته و شركت
اين  يدغدغه. خرندكنند يا مي را در خارج توليد مي شاندادهايولي درون ،باشد

المللي حفظ  ن در بازارهاي بينشات حكومتها اين خواهد بود كه بدانند قدرشركت
  .شودمي

انند حفاظت ترجيحي و توهاي داخلي نميكه حكومتجايي. قدرت رقابت بيگانه) 5
كه يا در بازارهاي داخلي يا خارجي بسيار به  را تأمين كنند هاييكمك به شركت

درتمندتر ها عالقه خواهند داشت كه يا به ساختارهاي ق، شركتوابسته اند ها آن
. به همكاري با ديگران كنندخود را تشويق  يا ساختار حكومتي ،متي منتقل شوندحكو
وجود ]  هاي وابسته به بازارهاي داخليشركت[اندكي در مورد اقدام قبلي هاي  مثال
- را بهينه خود المللي بين هاي كه مؤسس آن فعاليتخاطر اينه ب) Mars(مارس  -دارد

هايي كه به بازارهاي شركت[اما در مورد دوم  -ها را تغيير داديتسازي كرد، اساساً مل
همكاري بين دولتي اروپايي  هاي اروپايي آشكارا طرفدارشركت] بيگانه وابسته اند

اكنون در . دانندهاي خود را ناتوان از حمايت ميبه اين دليل كه حكومت ،اند بوده
ي د كه دغدغهنهايي وجود دارتشرك. م كه تمايز مهمي قائل شويموضعيتي هستي

المللي  ه عبارت است از اجراي بينيافتي گسترششان در رابطه با سرمايهاصلي
تواند، مثال، براي نظام توليد ها ميملت -دولت  نظام كنوني. كاركردهاي دولتي

قع، مزاياي وا  ها نظام كنوني، دراي شركت نظر پارهاز م. غيرمتمركز مناسب باشد
ها چگونه در اي سرمايه مالحظه كرديم كه پاره ترپيش. گذاردرا به نمايش ميمثبتي 

هاي ديگر، گسترش پيدا  استفاده از مجموعه تبعيضات ملت خارج دقيقاً به هدف
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هايي كه به لحاظ اين حقيقت را اضافه كنيم كه شركت، امر توانيم به اينمي. نداهكرد
- ن است براي مقاصد عملي خود حكومت، ممكندا المللي متمركز مالي در سطح بين

ها  شود كه انگيزه در جايي انجام مياين اقدام . ديگر بياندازند جان يكه هاي رقيب را ب
- هايي، با فرض بر اينچنين شركت. ي سود، بسيار قوي استگيرپسبراي توليد يا باز

در مورد وضع (ي ها توانند هزينهدارد، ميمي كه انجام كاركردهاي دولتي هزينه بر
بهشت ماليات گريزان آن . اقل برسانندكنند را به حد ماتي كه دريافت ميخد) ماليات

-هاي بي نام و نشان ناميد، شركتشود سرمايه وجود آورده است كه ميه چيزي را ب

 المللي فعال ، كه در سطح بينگ، مالتا يا لوكزامبور)Curacao(هايي كه در كرواچائو 
اين، بنابر. شوندهاي رقيب تأمين مالي ميو با سرمايه ،لت اندود "حمايت"ند، تحتا

هاي هاي داخلي و سرمايهبين حكومت سرزمينيي آيندي گستردههمكه نا يحتي جاي
 وار منسوخهاي ذره ملت -معني آن نيست كه نظام دولته گسترش يافته وجود دارد، ب

- شركت"كه  بدين ترتيب،مبني بر اين يوويي مانتلي راظهارنظر سردبير مجلهاين . ندا

، الزاماً درست "ندا ديگر در تضاد ناگزير با يكه و ب ها اساساً هاي چند مليتي و ملت
  ) 29. (نيست

شان نه فقط در اجراي هاي ديگري هم وجود دارد كه نفعدر مقابل، شركت  
در اجراي است، بلكه ه آنگسترش سرمايه  دفه اها ب كاركردهاي دولتي بين ملت

  :ها نيز هست آن] كاركردهاي دولتي[المللي  بين
  . ندا هاي خارجي از طريق تجارتكه اساساً به كار خدمت به بازار هايي آن) الف
  .اي متمركزقهطهايي با توليد به لحاظ منشركت) ب
  .ندا اي در توليد فعالالمللي يا منطقه نهايي كه در تقسيم نيروي كار بيشركت) ج
كاال بيش از اطالعات يا نيروي كار فعاليت  المللي ي بينهايي كه در مبادلهكتشر) د

  .دارند
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دارانه كافي در رويارويي با رقابت شان كمك جانبهايي كه دولت داخليشركت) ه
باز هم، اين حقيقت كه اين منافع در حمايت از . خارجي در اختيارشان نگذاشته است

حكومتي وجود دارد، به اين معني نيست كه نظام دولت المللي كاركردهاي  اجراي بين
  . ها نباشند ي آنتوانند در برگيرنده ها نمي ملت -
  

  چارچوب سياسي
-ديگر ميكاري با يكها در همحكومت. ها را انجام دهد تواند آنحكومت غالب مي يك

هاي بورژوازي اي ملي دارد، يعنييا منافع نظامي كه پايه. ها را انجام دهند توانند آن
ها بحث  المللي كه در بندهاي پيشين در مورد آن هاي ملي و بينملي و آن شركت

سرانجام . ياري رسانندنظام  فروپاشي به كرديم، ممكن است آن اندازه قوي باشند كه
فشارند، ممكن مللي پاي ميال بين ايي كه به داليل دفاعي به همكاريههم، شركت
، هويت خود ي كشور غالبسرمايه در اختيار قرار دادن با د رايا خو ،شدن است با يكي

هاي اصلي در كشورهاي اروپاي اين روحيه تسليم ويژگي شركت. اني كنندرا قرب
اي مقام دوم را داشته باشند تا در دهكده دهند در رم مقامترجيح مي: جنوبي است

موضع . ابت خارجي استبا رقرويي ياوشان در رهم وقتي مساله بر سر هويت اول، آن
ي جالبي در نمونه EECي يونان در خصوص پيشنهاد كشورها به همكاري با سرمايه

  .اين مورد است
كاركردهاي دولتي و  در خصوصها ين حال، به مشكل همكاري بين دولتدر ع   

آن سودهاي  ،كه آيا اين. ايمركود اشاره كرده اي در دورانشكنندگي چنين همكاري
هدف اجراي كاركردهاي دولتي  اب كند ياعمل ميبه نفع قدرت حكومتي سرمايه 

هاي حكومتي موجود  از شكلكه  است هايياز سرمايه يتر قوي كه اهرم -المللي ينب
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ها در مقطع  توان فقط با بررسي مواضع نسبي آنپرسشي است كه مي -كننددفاع مي
  .تاريخي  مشخصي به آن پاسخ داد

المللي را مستقيم يا  لب باشد، حكومت آن ممكن است همكاري بيناگر سرمايه غا    
اگر سرمايه مورد تهديد قرار گيرد، با اين حال، ممكن . غير مستقيم نتواند تحميل كند

- وسيع يآهنگهم روي خود باقلمي درت كند كه در محدودهاست آن اندازه احساس ق

آهنگي از طريق تيابي به چنين همسر انجام، در باال به مشكالت دس. تري مقاومت كند
هاي همكاري  با اين همه، شكل: ها اشاره كرديم ملت - آهنگي متقابل بين دولتهم
ي آهنگ شدهنيروهاي حامي قدرت هم ،وجود آورد كه در آنه اي را ب تواند مرحلهمي
  .المللي، تقويت شوند بين

شويم  بيافكنيم، متوجه مي اقتصادي رايش دوم نظري هاي براي نمونه، اگر به ريشه  
ه وجود آورد و گسترش بعدي آن به ب  1818كه اتحاد گمركي كه پروس در سال 

مد از حقوق و آآمد نياز به افزايش درظاهراً پي، 1834عنوان انجمن گمرك در سال 
 هسرماي گسترشي تسهيالت اداري معيني بوده است تا به اضافهه عوارض گمركي ب

ي بدين ترتيب، تعرفه. رجيحي استتر حمايت ت وسيع يرور پي قلمكه د باشد گوپاسخ
ولي . تجايگاه باالتري از عوارض پايين واردات داش 1818حمل و نقل كاال در سال 
تقا داد، گسترش يك رو، صنعتي كردن را اري اين قلمليبراليزه كردن در محدوده

- را در دهه الفت كرده بودند، آنها مخروسي كه با راه آهنداران پزمين( اتحادسيستم 

منافع پا بر جا در ") Kemp(را تشويق كرد و، به بيان كمپ ) پذيرفتند 1840ي چهل 
  ) 30( ."تر اين اتحاد اوليه را تثبيت كردتثبيت بيش

ا و قانون هها، اندازهاً بر آهن ناخالص و نخ كتان، وزنهاي حمايتي مخصوصتعرفه     
داده شد  ا همگي استاندارد شدند و حق استخراج معدن تغييربريتاني تجاري و مدني

پروس، باز  -در پايان جنگ فرانكو. تر باشدداري قابل دسترستا براي استثمار سرمايه
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كه اتحاد چگونه قرار بود تحقق پيدا  طبقه متوسط سوداگر به اين"هم به قول كمپ، 
توانستند به ، مادام كه مينددادزياد اهميت نمي كند، يا تحت نظارت چه كسي باشد

يك دولت استوار و به سامان در كشور و داشتن حمايت آن از داد و ستد خود در 
  )31( ."خارج متكي باشند

آمد، به  وجوده المللي كه از طريق همكاري ب ليبراليزه كردن در سطح بين     
هنگي متحد آاش همزمان الزمه اي منتهي شد كه در آنالمللي كردن سرمايه بين

  ) 32. (دادندرا پوشش مي يافتهي گسترشخطههايي كه  اي حكومتي بود، قدرته قدرت
ويم عبارت است از چارچوب تحليلي پي ام در اين بخش بگخواسته آنچه مي        

ه مثابه امري عمداً سرمايه را ب. ي سرمايهسرزمينآمدهاي تشكيالت سياسي گسترش 
خوبي نشان داد، ه آلمان اين نكته را ب. ه تصوير كشيدمطلب ببه لحاظ سياسي فرصت

هاي هاي خارجي از جنبشتوان نگاهي به حمايت شركت هم مي اما به همان اندازه
اي را هاي بديل سازمان حكومتي ام شكل هسعي كرد. بخش در آفريقا افكندرهايي

هد، و دطلب قرار ميي فرصتر اختيار چنين سرمايهمطرح كنم كه خود را د
اي را مشخص كردم كه ممكن يابندهموجود در دستگاه سرمايه گسترشتمايزهاي 

چه به قدرت و منافع آن. ها منجر شود است تصور شود به اختالف منافع در بين آن
المللي شدن است، زياد توجه  ي بينهاي درمانده در يك دوره ملت -توان دولت مي

حث پيرامون رقابت شديد مداومي كه بين روشن است كه اين امر براي ب. نكردم
. حائز اهميت استيابنده جريان دارد، هاي گسترشها در يك عصر سرمايه ملت -دولت
مربوط به اقتصاد  اي پيشنهادها مساله در متن پاره به اينبخش بعدي اين، بنابر
  .پردازدپيشين ميالمللي معاصر در پرتو بحث  بين
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  صاد معاصر جهانتسرمايه و حكومت در اق -3
المللي كردن  ينبه اين سو افزايش شديد ب 1950ي رهود يمشخصه .المللي كردن بين  -1

. گذاري و سرمايه مالي بوده است داري، به شكل تجارت، سرمايهاقتصادهاي سرمايه
پايان  چنين بود كه در OECDي گذاري مستقيم، محاسبه صوص سرمايهفقط در خ

بالغ )  كميته كمك به توسعه( DACري خارجي در كشورهاي گذا سرمايه 1966سال 
 سلطنتبر نود ميليارد دالر بوده است كه سهم اياالت متحده پنجاه و چهار و سهم 

گذاري مستقيم اياالت متحده در خارج نسبت به سال  سرمايه. ميليارد است 16انگليس 
اي رشد كرده، كنندهخيرهسرعت  االمللي نيز ب تجارت بين. پنج برابر شده است  1950

المللي سرمايه  گسترش واقعي بازارهاي بينشاهد  ،تراخير يدر دوره در عين حال كه
نهصد  ،اوراق قرضه المللي طي پنج سال، بازار بين 1963از سال . ايمخصوصي بوده

ليون يصد مبه مبلغ يازده ميليارد و چهار 1968و در پايان سال  ،صد افزايش داشتهدر
 75سرمايه منتشر شده،  المللي اق قرضه در سطح بازار بينرسيده است، ارزش اوردالر 

. بوده است) ششصد مليون دالر و بلغ هشت ميلياردبه م(ها اوراق قرضه يورو  درصد آن
ي در محدوده] اين اوراق[مدت برآورد اين است كه سطح بازار كوتاه حال، در در عين

 5ارزش سپرده نسبت به ) هاي اروپاآمريكايي در بانكرهاي دال(ميليارد يورو دالر  35

  .رسيده است 1963ميليارد دالر سال 
براي فروش، سود و ماليه اقتصادي خارجي  رويقلماين فرايند اهميت فزاينده      

شركت كالن اياالت متحده در  100از . داري عمده را نشان دادهاي سرمايهجهت شركت
-كشور يا بيش 6ها در  ، شصت و دو عدد آن1967در سال ) Fortune(فهرست فورچون 

اين رقم فقط هاي اروپايي در مورد شركت: در اختيار داشتند تر، تسهيالت توليدي
هشتاد و يك شركت  1965كه در سال تر از اين، اينگيرچشم. كمي متفاوت است

صد فروش ج درو پن المللي فعاليت دارند، بيش از بيست اياالت متحده كه در سطح بين
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، كه يازده شركت بيش انددرياها داشتهفراسوي شان را از فعاليت خود در و درآمدهاي
شان از آمد فروشدرصد در 96المللي تا  بندي بينهاي بستهاز پنجاه درصد و شركت

  ) 33. (بوده است خارج
هاي اخير چهل درصد  هاي اياالت متحده در سالدر سويه مالي، شركت     
كه در  اندتأمين مالي كرده آمدهاي نقديدرياها را از درفراسوي هاي خود در  يتفعال

درصد از نقل و انتقال  25صد از منابع بيروني در خارج، در 35خارج حاصل شده، 
گيري جانسون در سال  هاي اندازه ن رقم آخري با سيستماي. اي از اياالت متحدهسرمايه

. هاي بازار دالر اروپايي جايگزين شددتا با وامو عم ،دبسيار كاهش پيدا كر 1968
ر اروپايي به شكل اياالت متحده، موجب شد تا دال هاي پولي در بازار داخلي محدوديت

هاي بانكي اياالت متحده در خارج، به ادارات مركزي از شعبه] پولي[نقل و انتقال 
  . ريان پيدا كندگيري جچشمي به گونه  المللي آن خاص تعهد بينها با شكل  آن

ها در  ننكته با اهميت در مورد اين تحوالت عبارت است از تمركز بخش اعظم آ      
كه كاركردهاي  درياها، جاييفراسوي داري پيشرفته در بازارهاي كشورهاي سرمايه

اي بين يندي فزايندهآشود و ناهم اي انجام ميالمللي حكومتي در سطح گسترده بين
  .آن وجود دارد بنده و حكومت داخليياشسرمايه گستر

  
  المللي  حكومتي خواست كاركردهاي بين. 2

اي  يافتههاي گسترشبايد بين سرمايهكه در بخش دوم گفته شد، ميگونه  همان    
هايي كه و سرمايه ،ها سروكار دارندالمللي حكومت جراي كاركردهاي بينكه اساساً به ا
ي اخير، در مورد مقوله. تمايز قائل شويم ،ندا مرزي مشغول-هاي فرا در فعاليت

شان يا دليل ماهيت شغله هاي تجاري كه يا بعنوان كنسرنه هايي اساساً بشركت
اند، بر گسترش درياها، گسترش پيدا كرده سويها در فراي گسترش آنمرحله
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ها  ز آنچه بسياري ااگر: اند ، ايتاليا و ژاپن سلطه داشتهالمللي فرانسه، آلمان بين
هاي تري معطوف به شركت ي تجمع محلي يا در سطح گستردهاكنون در مرحله هم

اساساً با  -كه گفته بوديمگونه  همان -هايي كهچنين شركت. محلي بازاريابي اند
المللي بسيار عالقمند و  كار دارند تا با توليد خارجي، به ليبراليزه شدن بينتجارت سرو

وپايي كه اما در مورد كشورهاي ار. دان بندخود پاي خليدا در عين حال به حكومت
هاي شان، چه در بازارحمايت هاي داخلي به تدريج تواناييمورد بحثمان بود، حكومت

. يافته است كاهش اند،آن نياز داشته ه اروپايي بهاي كه سرمايداخلي چه خارجي
تي، كه از دولت ـ هاي اقتصادي حكوم دگرگوني حاصله در نگرش به فعاليت قدرت

- ي معيني صنعت فرانسه بسيار چشمهاي پيشرفته اند، در بخشگرفتهها فاصله  ملت

  )34. (گير بوده است
ي كه در خارج گسترش "مورد تهديد"هاي يابيم كه سرمايهبدين ترتيب، در مي    
خوردار هاي خود برهم، از حمايت كافي از سوي حكومت يابند، در عين حالمي

حكومتي را تقويت  المللي هر دو عاملي كه عالقه به اجراي كاركردهاي بين: دنيستن
  .كندمي

ي آهنگ شدهترين سروكار را با تحقق همهايي كه بيش ي دوم گروهدسته     
كار در  المللي هايي هستند كه تقسيم بين المللي حكومت دارند، گروه ي بينكاركردها

ي استرلينگ يا شمال حوزه ،EFTAمانند بازار مشترك اي، سطح منطقه توليد را يا در
المللي البته  قسيم كار بيناجراي ت. اند المللي گسترش داده آفريقا يا در سطح بين

برداري مشغول هاي متمادي به بهرهاي است كه سالالمللي هاي بيني شركتمشخصه
تر درگير ي هم كمبا اين همه، تعداد. نوساكسهاي آنگلواند، مخصوصاً شركتبوده

  )Pechiney  Ugine( گسترش پچني يوجين: المللي اند ي توليد بينفرايندهاي يكپارچه
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ام  .بي .آي .تر است ي يك گرايش عموميي پنجاه، نمونهدر آفريقا از اواسط دهه
)IBM (ه نُ صصيخهاي تو بخش ،و يكپارچه است شده قوياً ادغامي توليد،  در حوزه

ورد، كرايسلر و جنرال موتورز ف. كندا خارج از اياالت متحده توليد ميركارخانه اصلي 
: دهند ه در اروپاي غربي را بسط مييابندسترشگي ي يكپارچهي تسهيالت مولدههمه

يافته هاي تجاري در كشورهاي كمتر توسعهروهمين امر نيز در مورد تعدادي از قلم
هاي تخصصي را االهاي مصرفي، كارخانهكنندگان كرها توليددر اين كشو. صادق است

  . وجود آوردنده حفاظي عليه ناسيوناليسم محلي ب يمثابهه كشور به كشور ب
مدرسه بازرگاني هاروارد در  سرانجام، نتايج مقدماتي حاصله از پروژه تحقيقاتي    
بندي خاص دهد كه اين مرحله ي اعتبار تئوري تجاري سيكل توليد نشان ميباره

  )35. (المللي كار غير معمول نيست م بينتقسي
توليد در داخل يك شركت، هنوز در مراحل  المللي تكوين يك تحقيق مبسوط بين     

 و قابل توجه اين كه در ،اما اين يك جريان روشن و آشكار است: است آغازين خود
ها  نهاي تابع آشركت هاي اصلي اياالت متحده بابررسي اخير در زمينه روابط شركت

صد صادراتي كه از ص شد كه پنجاه و يك و هشت دهم دردرياها، مشخسوي در فرا
هاي تابع خارجي صورت هاي اصلي مورد بررسي قرار گرفته، از مسير شركتشركت

  )36. (گرفته است
اي كه در محدوده مقوالتي قرار هاي گسترش يابندهبا اين همه، حتي آن سرمايه      
المللي حكومتي  بررسي كرديم، به اجراي كاركردهاي بين گيرند كه قبالً نمي

ند، تحت تأثير ا ها در آن فعال جا كه اقتصادي كه آنهم تا آنعالقمندند، آن
ه ها ب اين، اين حقيقت كه وابستگي ملتبنابر. اقتصاد جهاني قرار دارند هايدگرگوني

ي ي از منافع سرمايههر برآورد سرعت رشد كرده است، در رابطه باه ديگر نيز ب يك
  .گسترش يابنده اهميت اساسي دارد
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عبارت  ،المللي شدن سرمايهي ديگر بينيك سويه. جانبه وابستگي ملي اقتصادي  دو -  3
ها در ها نسبت به دگرگوني پذيري آن ش استقالل اقتصادهاي ملي و آسيباست از كاه

] جهاني[كود بين دو جنگ كه رگونه اين امر البته همان. شرايط اقتصادي خارجي
گذاري و  يش تجارت، سرمايههاي مديدي صادق بوده است، اما افزانشان داد، مدت

ه، بازار مشترك، هم براي نمون. ي مالي اين جريان را تقويت كرده استسرمايه
ها از مازاد آلماني. پذيرتر كرد ها را آسيب ترش داد و هم آنساقتصادهاي درگير را گ

ايتاليا كه در : نوسان كردند 1965به كسري عظيمي در سال  1964در سال جاري خود 
اين نوسانات . به مازاد، نوسان پيدا كرد 1965كسري بودجه داشت، در سال  1963سال 

. دهندهاي حركت سرمايه و هم افزايش تجارت را بازتاب ميتيهم كاهش محدود
درصد ارزش در آمد خالص  9: ترش داشتگيري گسطرز چشمه تجارت فرانسه نيز ب

با آن صادر  هاي مرتبطبه كشورهاي خارج از فرانسه و خطهكاالهاي تجاري را  ملي
اين  1963در سال . داشت] كاال[دوازده و هفت درصد واردات   1953كرد و در سال 

صد بود و تأثير عميقي بر ماهيت سياست ارقام هفده و نيم درصد و نوزده و دو دهم در
  )37. (ارجي فرانسه گذاشته بوداقتصادي خ

المللي  ه بيندر بازار سرمايه، دالر اروپايي بازاري را ايجاد كرده است كه نرخ بهر    
دالرهاي اروپايي نسبت به دالر دست باال را دارد و اين خود . كندفراهم مي موثري را

رصد شان يك هشتم دي نقل و انتقالدهد و هزينهمخاطرات مبادله را كاهش مي
در  هاي رايج كه ي پولهاي همهنرخ بهره سپرده")Altman(ي التمن به گفته. است

يافته  ي اين ارزش افزايشبه اندازه ،داشت ندخواهدالر  تر نسبت بهآينده ارزشي بيش
كه در حالي  تر شدن خواهند داشت؛گرايش به كم الر اروپاييهاي دسپردهاز نرخ 

تر به دالر خواهند در آينده ارزشي كم هاي رايج كه ه پولي همهاهاي بهره سپردهنرخ
هاي دالر اروپايي سپرده يبهرهاز نرخ  يافتهكاهشي اين ارزش به اندازه ،داشت
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 از ترپيش كه يندهدر آ ارزها يمبادله خنر ."تر شدن خواهند داشتگرايش به بيش
هاي دالر اروپايي جنبه خنر نسبت به ،ندبود برخوردارالمللي  بين بهرهيك ساختار 

. شوندتر بي حفاظ و آشكار ميهاي پولي ملي هرچه بيش سيستم. اندفرعي پيدا كرده
)38 (  
المللي شدن اقتصادي به گسترش اقتصادها و بي  بين .هاي ملي  فروكاستن قدرت -  4

هاي ملي موجود در  قدرت در عين حال، اين فرايند، توانايي. ثباتي منجر شده است
در  ايي، سياست پوليدر مورد دالر اروپ. ترل اين بي ثباتي تضعيف كرده استكن

منبع  آن ر درجه نخست، بازارد. ترديد تضعيف شده استملي در اروپا بي يعرصه
گونه كه  ثانيا، همان. را فراهم كرده است كه در كنترل مقامات ملي نيست اعتباري

عبارت است از  ،المللي هاي بين بزار داراييمثابه اه ها ب ايم، ويژگي آن مشاهده كرده
كه  سوم اين. داخلي رهاي نرخ در خارج، به بازار پولينقش انتقال تغييرات ساختا

كه براي خط مشي ] مسائلي[المللي را با همه  فته بازي بينها بدون ترديد فرايند س آن
قتصاد اياالت متحده نفوذ اين امر بر ا. اندالي در بر داشته است، تسهيل كردهپولي و م

رسد كه بر سياست پولي اياالت  به يقين چنين به نظر مي. چنان روشن نيست آن
  . داري اثر داشته استهاي ديگر كشورهاي سرمايهتر از خط مشيمتحده بسيار كم

المللي انعطاف  هاي بينالمللي، شركت آور بازار پولي بينافزون بر تأثيرات زيان    
ند مديريت اقتصادي را كُ دارند كه اسباب و ابزارهاي سنتي فعاليتي يو شيوه پذيري
گذاري خارجي در كشورهاي توسعه نيافته،  اين امر در رابطه با سرمايه. نداكرده
گذاري  موارد زيادي چون سرمايه در. هاي مديد است كه آشكار بوده است مدت

يتاني، استخراج مس در مور در) Charter Consolidated(چارتر كانسوليديتد ] شركت[
در : [مدت تثبيت شده است ارهاي كنيايي در قراردادهاي درازاستفاده از اسباب و ابز

  .و امثال آن ها، نرخ مبادلهات، منابع سرمايهنرخ مالي] مورد
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يافته در ك محكمي در خصوص اقتصادهاي گسترشبا اين همه، هنوز شواهد و مدار   
هاي منفرد هايي است كه با شركت م، حاصل بحثدانياً ميچه را يقين آن. دست نيست

  :دست آمده است ه ها ب ايم كه نكات زير از آن داشته
كنند، معموالً جريان المللي فعاليت مي تقسيم كار بين هايي كه بر مبنايشركت) الف

و از تغيير نرخ  كاالها و مقادير توليد شده در كشور را تغيير نخواهند داد] حركت[
دادهاي ثابت المللي با درون كنند، چرا كه توليد به يك بازار بينمبادله پيروي مي

اي كنندهداد تأثير تعيينمحتمل است كه تغيير در قيمت يك درونغير. وابسته است
ام پس از كم شدن  .بي .اين امر بي ترديد در مورد آي. بر تقاضاي كلي داشته باشد

  .وده استانگليس صادق ب سلطنتارزش پول 
دهد كه تا ها اين امكان را مي المللي به آن هاي بينپذيري مالي شركتانعطاف) ب

كه نرخ مبادله بر ارزش  را دور بزنند حدودي هم از كنترل مبادله و هم تاثيراتي
اكنون شناخته شده است، اين مجرا  يك مجراي حركت سرمايه هم. سرمايه دارد

 حد و حدود. المللي بين انتقاالت درون شركتي گذاري نقل واست از قيمت عبارت
در كه گونه همان( اما بي ترديد در صنعت دارويي: ستاستفاده از اين مجرا متفاوت ا

كند، مانند صنعت اي عمل ميبه طرز گسترده) دشبر مال  Eli Lillyمورد الي ليلي 
هاي ديگر  اما شيوه .هاي بانكي و امثال آن كنندگان، هزينهنفت، كاالهاي بادوام مصرف

جريان [ي، تغيير در تهاي درون شركوام: مان اندازه مهم استه دارايي به جاييهجاب
هاي خت دستمزدها و حق امتيازهاي شركتهاي بازرگاني، پرداپرداخت] معمول
دارند كه ببينند چه كشوري براي گسترش ماليه برخور انتخاباين  از هاشركت. اصلي
به قرض گرفتن در شركت فيليپس براي نمونه   :سود را در بر دارد ترينشان بيشبراي
طور غير مستقيم اين پول را ه هاي داراي پول ضعيف پرداخته است و اين خود بحوزه
ي الت پولي از سوي كشورهاي پيشرفتهزماني كه اغلب مباد. كندتر تضعيف ميبيش
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از [اي طفره رفتن گسترده اين حقيقت كه در سطحشود، بيني مي داري پيشسرمايه
  .آور باشد وجه تعجبگيرد، نبايد به هيچصورت مي] قوانين

المللي  طرز وسيعي به بي ثباتي نرخ مبادله بينه ب] هاطفره رفتن[با اين همه، اين      
هاي معيني در جريان بحران مبادله در كه فعاليت شركتطوريدامن زده است، همان

  .آلمان نشان داد
كه بنا به اطالعات موجود، (المللي سرمايه  هاي بيندسترسي به بازار. استقالل مالي )ج

و به لحاظ منابع ) ندرون به شمار ميآ كنندگان اصليالمللي استفاده هاي بينشركت
تر نيز بيش ،المللي در اختيار دارند مالي خود كه در هر فعاليتي يا در سطح بين

در استراليا ) Brash(شركت براش . دهدولتي را كاهش ميي پولي دها تأثيرات سياست
دست ه صد سودي كه در آن كشور بگذاران اياالت متحده شصت درپي برد كه سرمايه

مانده را تري از باقيو بخش بيش ،كنند گذاري مي سرمايه] جاهمان[آورند را دوباره  مي
المللي غالباً جزء  ي بيناليهي مدهسازمان. آورنددست ميه هاي درون شركتي باز وام

المللي  بدين ترتيب در فرايند بين) 39. (المللي است هاي بينمتمركزترين فعاليت
اقتصادي در اقتصاد جهان وجود دارد و  ايشي به افزايش پتانسيل بي ثباتيكردن، گر
هاي ملي در كنترل فعاليت اقتصادي حال هم گرايشي به كاهش قدرت دولتدر عين 
  ) 40. (درون مرزهاي خود حتي در

داري ملي هاي سرمايهكه دولت در عين حالي .هاي پرداختها و موازنهحكومت – 5
هاي دهد، ولي خط مشيالمللي را از دست مي ي بينتر ابزار كنترل سرمايههرچه بيش

 در. كنندميتر تضعيف ي ملي خود را بيشسرمايه كهو آن اين: دارد بارزي ها تأثير آن
از يك سو، تأثيرات . المللي كردن شاهديم جا تناقض مهمي را در هر عصر بين اين
دهي مجدد صنعت ها از سوي خارجيان، سازمانشركت ترين سهامبار خريد بيشزيان

- ي پرداختو اقتصادي حاصل از مشكالت موازنههاي اجتماعي داخلي، و خط مشي
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، كه همگي نظم )نيا، فرانسه و ايرلندبريتا(ن هاي هر اقتصادي در فرايند متحد شد
از ديگر . طلبدتر منافع خود را ميگيري ملي و دفاع پيتر سرمايهسخت دادن سفت و

شود، ها پي گرفته ميي پرداختهايي كه براي كنترل كسري موازنهسو، خط مشي
ي بر ي خارجكند و سلطه تر تضعيف مياي است كه سرمايه ملي را بيشگونهه غالبًا ب

  .دهدچارچوب اقتصاد ملي را افزايش مي سرمايه در
زي ملي، وابستگي ري جا برنامه در آن. ترين نمونه در اين مورد استايرلند بارز     

شناسد، بدين ترتيب كه جاري شدن  ي خارجي را به رسميت ميكشورش به سرمايه
- بيني پيش. گيردنظر مير ريزي د مانده فرايند برنامهبخش باقي يسرمايه را به مثابه

موازنه  اين  گيرد و كسرير اساس تعيين ميزان رشد انجام ميها بهاي موازنه پرداخت
ن حال هم سرمايه در عي. شودي خارجي تأمين ميهدفش با جاري شدن سرمايه

محدود كردن فعاليت اقتصادي . شودهاي ضد تورمي محدود مي داخلي با اقدام
هاي  اي كه جهت هدفجيخار گذاري سرمايه يمثابهه ، بلامشابهي هم، در عين ح

هاي خط مشي بريتانيا گيرد، يكي از مشخصهزنه پرداخت مورد استقبال قرار ميموا
  .اكنون تاحدودي مشخصه خط مشي فرانسه است  بوده و هم

   
  نتيجه گيري  - 4 

ي تأثيرات لهتري به مسا كرد اساسيريزي چارچوبي بوده است كه رويطرح نمدغدغه 
با چنين . هاي سياسي موجود را ممكن سازددن سرمايه بر سازمانالمللي كر بين

اجراي كاركردهاي اقتصادي ام اهميت تحليل منافع در رابطه با كاري، تالش كرده
 اهاي داخلي بهاي حكومت ي گوناگون و قدرتيافتههاي گسترشحكومتي سرمايه

اين بود كه پيوند ناگزيري  نم بحث. ا نشان دهمهاي خود رهدف حمايت از سرمايه
كه  و اين ،و جود ندارد] سرمايه [يه و حكومت آن در قلمرو گسترش بين يك سرما
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المللي  هاي موجود اغلب در اثر بينطلب سياسي است و حكومتسرمايه يك فرصت
-دين ترتيب، در عين حالي كه حكومتب. كندشان كاهش پيدا ميشدن سرمايه قدرت

، ديگر باشندها ممكن است خصلتا در رقابت اقتصادي، به لحاظ ساختاري، مخالف يك
ها در اجراي كاركردهاي  و توان آن ،اي كه معرف آنندههها در رابطه با سرماي قدرت آن

ها زياد شود، نيازي به تضاد بين  جايي كه اين قدرت. اقتصادي، متفاوت خواهد بود
ي تر در دوره هاي ضعيفاما حكومت. ي آن نيستيافتهدولت ـ ملت و سرمايه گسترش

خود انطباق دهند نه با  يگستردهي توانند خود را با سرمايهدن نه ميالمللي كر بين
  . گذاران خارجيسرمايه

ها بررسي پيوندهاي بين نه فقط حكومتبراي هرگونه تحليلي از امپرياليسم، بسط و 
فقط در آن . ها، به نظرم، الويت اساسي دارد آن هايها و سرمايهبلكه بين حكومت

 در قلمرو داريسرمايه چه ديالكتيكصورت در موقعيتي خواهيم بود كه بتوانيم آن
  .تر ارائه دهيم ناميم را كامل مي
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  :هاداشتياد
ص  ص ،1968ريموند ورنن، امور خارجه، اكتبر : اثر "بيخودمختاري اقتصادي در" – 1

20-119.   
  . 207، 1969كيندلر برگر، تجارت آمريكا در خارج، ييل، . پي. سي -  2
 .73، ص 1969، اوت 15مجله فورچون،  -  3
 .10تروتسكي، ص . اثر ال "انقالب مداوم" -4.

هاي امپرياليسم، اين نكته را به  مربوط به ماركس در تئوري تام كمپ در فصل  - 5
جالب است كه ماركس در جلد نخست . 1967درستي مطرح كرده است، لندن، 

براي بررسي ": داندداري را منتفي ميههاي سرمايالمللي نظام جنبه بين "سرمايه"
بايد با كل جهان آور، آن، و فارغ از شرايط فرعي اختاللمان در كليت هدف تحقيقات

ري همه جا مستقر داكنيم و فرض كنيم كه توليد سرمايهيك ملت برخورد  يمثابهه ب
  .  581مسكو، جلد نخست، ص  . "هاي صنعت را دربر گرفته است شده و همه شاخه

 .144چنين نگاه كنيد به ص هم. 139كارل ماركس، ص :  اثر "فقر فلسفه"– 6

نقل   ،144، ص 1915سي اپريل  5زمان نو شماره : ر مجلهوتسكي، دنوشته كارل كائ - 7
   .19اثر والديمير ايليچ لنين، ص  "تالشي انترناسيونال دوم"شده در 

 111ص لنين، مسكو، ص. آي. اثر وي "داريامپرياليسم، باالترين مرحله سرمايه" – 8
– 110. 

  .22لنين، ص . آي . اثر وي "تالشي انترناسيونال دوم" -9
يك استثاء قابل توجه در مورد اين نكته ارنست مندل است، مخصوصاً در  -10

  .هاي اخيرش نوشته
، نگاه كنيد به نسخه 1969ميلي باند، لندن، . اثر ار "داريدولت در سرمايه" -11

 .58ويو شماره يي پوالنزاس از كتاب او در مجله نيو لفت رتجديد شده
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 "تعينيبيش"ركردهاي سياسي به مساله جا قصد ندارم از زاويه كادر اين  -12
قدرت "النزاس در اثر خود تحت عنوان واي كه پاركردهاي اقتصادي بپردازم، مولفهك

النزاس دولت را وپ. ، بر آن تأكيد كرده است1968، پاريس "سياسي و طبقات اجتماعي
 "توليد شرايط توليد يك نظامبندي اجتماعي و عامل بازعامل يكپارچگي يك صورت"

داند، نظامي كه دولت در نقش اقتصادي خود عامل يكپارچگي در آن سطح مي
زمان كاركردهاي كاركردهاي اقتصادي دولت هم. بندي اجتماعي استمشخص صورت

نگاه كنيد به . سياسي نيز هستند كه با منافع سياسي طبقه غالب خوانايي دارند
توانيم به طرز مفيدي نظرم ما ميه ب. 54و  53پالنزاس، مخصوصا به صفحات 

تر  عنوان نخستين قدم جهت درك كامل كاركردهاي اقتصادي دولت را در اين مقاله به
  .اهميت سياسي فراگير آن بررسي كنيم

اربس . توان در نوشته اريك بررسي مفيد مفاهيم يكپارچگي اقتصادي را مي-  13
 .1966ريس، پا. مطالعه كرد "المللي يكپارچگي اقتصادي بين"تحت عنوان 

 ، آكسفورد"داري مدرنسرمايه"شن فيلد، تحت عنوان . نگاه كنيد به اثر اي - 14
 درباره ايهمطالع"ر در داب در رابطه با تدارك نيروي كا. 200 -201ص ، ص1965

، دست كم"كند كه  ، استدالل مي1963، لندن، نسخه تجديد شده "داريرشد سرمايه
هايي وجود داشته باشد كه براي مرتبط ساختن دورهيل بديهي دال ،رسدنظر ميه ب

هاي يا دوره ،كند رات اقتصادي حركت ميدولت در يك جامعه طبقاتي به سوي مقر
هايي كه دوره ،يا و ،هايي كه بيم كميابي نيروي كار وجود داردكميابي واقعي يا دوره

او  ."دولت است روح ليبراليسم اقتصادي توأم با موقعيت متضاد الهام بخش خط مشي
ها دادها يا وروديكند كه قيمت يا برون هاي دولت صحبت ميرات و كنترلدر باره مقر

- نگاه كنيد به ص. كنندر اشتغال طي دوران صلح مديريت ميرا جهت تجارت يا تغيي

  .23  - 24ص 
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 .306ص   ،شن فيلد  - 15

  . 86 جا، صهمان – 16
لت با تكوين ي دويو و جان ريكليفز رابطهسرگيو باردر اثر در دست انتشار  -  17

  .طور همه جانبه مورد بخث قرار گرفته استه داري مدرن بتكنولوژي در سرمايه
بحث  "صنعتي كردن اروپا در قرن نوزدهم"در اثر تام كمپ تحت عنوان  -  18

] نقش[در مورد . 1969لندن . مختصري در باره تجارب ايتاليا و آلمان ارائه شده است
به نوشته شن فيلد كه در اين نوشته به آن اشاره شده،  )IRI(عت راه آهن ايتاليا صن

  .ه كنيدعمراج 186ص 
ولتي در خارج در رابطه با عنوان گسترش كاركردهاي ده موضوع كمك را ب -19

: ام مورد بحث قرار داده "المللي كمك و شركت بين"ي خصوصي آن در مقاله سرمايه
  .1969، نوامبر  17و  16، شماره بولتن مانيفست روز مي

نگاه كنيد : كاركردشناسي نئوليبراليسم در جاهاهايي مفصل بررسي شده است - 20
  .1968مانيفست روز مي، لندن، 

داري غربي از زمان جنگ سرمايه"كيدرن تحت عنوان  .ي آخر در اثر اماين نكته -21
تر، ليست  ر مورد مساله عمومي، د1968مورد تأكيد قرار گرفته است، لندن،  "بدين سو

و ] تجاري[دالل بريتانيا براي آزاد گذاري ي چهل استكه در دهه كند استدالل مي
منظور حمايت ه تنزل نقش اقتصادي دولت خود صرفاً عبارت بود از استفاده از دولت ب

ن در سخنراني افتتاحيه وجان روبينس. از منافع خصوصي بريتانيا كه تثبيت شده بود
رسد كه دكترين  نظر ميه ر رو چنين به به "گويدكه مي اين نكته را زماني خود

اين امر را . دهدنتيليسم است، به اختصار توضيح ميتر مركا تجارت آزاد شكل ظريف
مركانتاليسم جديد، كمبريج . "كنندر دارند كه امتيازي از آن كسب ميفقط كساني باو

1966 .  
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  .170ص . جلد يك. مندل. اثر اي "يتئوري اقتصادي ماركسيست" – 22
  .در باال 19نگاه كنيد به يادداشت  -  23
هايي ارائه المللي را شركت خصوصي در سطح بينيك نمونه جالب نظارت  - 24
هاي گشت خود رادارند كه  ها كشتي آن. هاي زير دريايي اندكنند كه مالك كابل مي

المللي در مورد  معاهده اي بين مخصوصاً در قلمروهاي ماهي گيري با قصد انجام
  . آسيب به كابل هاعمل مي كنند، كه جز از اين طريق  قابل اجرا نمي بود

، نگاه المللي نفت هاي بينهاي شركت ث مفيدي پيرامون فعاليتدر مورد بح - 25
 ،M. Tanzerتنزر  .اثر ام "نيافتهالمللي و كشورهاي توسعه نفت بين اقتصاد سياسي"كنيد به 

 .1970دن، لن
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فرايند تصميم "در مورد بحث شكل لكه جوهري گسترش خارجي، نگاه كنيد به  - 27

 .1966اثر، يي اهاروني،  "خارجي گذاري گيري سرمايه

ي هاروارد تن پاركز، مجلهيواثر ن "شكست ادارات مركزي اروپايي"نگاه كنيد به  - 28
 .1969پريل آ -ويو مارسيبيزنس ر

 .12، ص  1969ويو، يي مانتلي رمجله -29

  .96كمپ، همان كتاب، ص  - 30
  .103همان اثر ص،  -31
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طور  ، و همين1970، كمبريج، اكتبر دانان سوسياليستبراي دومين كنفرانس اقتصاد
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لف، مجله شركت ر. اي. ، گفتاورد از اس83ـ 85 ص، ص1968بروك و ليز، نيويورك، 
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  .1969مي  "بررسي تجارت جاري"برادشا، در مجله . مري تي
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 "گوسخن"موري، در مجله . ار: اثر "اقتصاد بريتانياالمللي كردن سرمايه و  بين"به
  .11، شماره 1971پريل، آ
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  يا رقابت وحدت -ي هفتاد امپرياليسم در دهه
  ورنثباب را                                                                             

  
 ياجزا استقاللامپرياليستي و  بر وحدت بلوك اين مقاله تأثير گرايشات اقتصادي

سه امكان ) 1. (دهدرا مورد بحث قرار مي -هاي منفرد ملت - ي آندهندهتشكيل
توان مشخص كردردامنه را ميپ:  

-داري زير سلطهسرمايه هايحكومت ، سايردر اين گرايش. امپرياليسم اياالت متحدهابر

آزادي اندكي  از ،االت متحدهبا حكومت اي و در مقام مقايسه ،ي اياالت متحده اند
و  برخوردارند، اقتصادهاي خويشهاي خود و نظارت بر جهت گزينش خط و مشي

-در اين گرايش، آمريكا نقش سازمان. داتخاذ كنن با آن مغايرت دراي شيوه توانندنمي

در رويارويي با سوسياليسم حفظ را  و وحدت آن ،داري جهاني را ايفاي سرمايهدهنده
زيرا تضادها از بين نخواهد -خصمانه داردبي ترديد، اين سلطه كاركردي غير. كندمي
  .شوندبلكه صرفاً مهار مي -رفت

 مستقلهاي اي از حكومتجويانهائتالف سلطه ،يشدر اين گرا .ابر امپرياليسم  
 براي اين. كندجهت حفظ اتحاد نظام را ايفا مي الزمدهنده امپرياليستي نقش سازمان
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چنان حاد شود كه بر نبايد آن ،ائتالف ين اتحاد كارا باشد، تضادهاي بين اعضاكه اي
  .منافعي كه در حفظ ائتالف دارند، سايه افكند

ديگر نقش سازمانده  ،مستقلهاي نسبتاً در اين گرايش حكومت. رقابت امپرياليستي  
ها  جدي بين آن هاي گيريكنند كه در چنان بد ايفا مي يا آن ،كنند را ايفا نمي يضرور

اتفاق ] هايي درگيري[كه چنين  براي اين. شودتهديد مي آيد و وحدت نظام پيش مي
نويسندگان ماركسيست اخير بر سر . ها بايد حاد شودبيافتد، تضادهاي بين حكومت

اغلب . ، اتفاق نظر ندارندداردتري بيش لاحتماكه كداميك از اين سه گرايش  اين
متحده  الس براين باورند كه امروزه اياالتوي، مگداف، ژله و نيكجمله سوئيزاز ها،  آن

تر سلطه پيدا خواهد غالب است، بلكه در آينده هر چه بيش نه تنها قدرت امپرياليستي
هاي آمريكايي شركت: عين متنوع بودن، از اين قرار استها، در  استدالل آن) 2. (كرد

ها از اين  آن. ندا خود ير از رقباي بيگانهتتر و رشديابنده تر، پيشرفتهبسيار بزرگ
 يدي صنعت اروپا و از قدرت حكومتيهاي كل دست آوردن بخشه قدرت جهت ب

هاي سرانجام، شركت. كنندود به ژاپن استفاده ميآمريكا براي باز كردن راه خ
هاي بزرگي  تيجه، بخشآمريكايي بر اقتصادهاي اروپا و ژاپن غلبه خواهند كرد و در ن

به  -اگر نه ذهني -ي عينيگونهه زدايي شده، بز بورژوازي ملي اين كشورها مليتا
هاي اروپايي و افزون بر اين، شركت. شوندي آمريكا تبديل مينمايندگان سرمايه

گذارند، تضعيف و كامالً تابع سرمايه آمريكايي اي كه اين فرايند را پشت سر ميژاپني
مسلط  يائتالف سرمايه ،است كه حتي امروزه ها اين استدالل آن. خواهند شد

جود آورده وه آمريكايي و خارجي، امپرياليسم متحدي را تحت هژموني اياالت متحده ب
تر اهميت خود را از دست هرچه بيش بين كشورها ملي داريو تضاد بين سرمايه ،است
اين . است "جهان سوم"تر بين امپرياليسم متحد و بيش ،تضاد قابل توجه. دهدمي
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درستي مورد ه ب "هاسه جهاني"عنوان ه نويسندگان، به نظرم، از سوي ارنست مندل ب
  .كنمبراي سهولت كار، من هم از اين اصطالح استفاده مي. اندانتقاد قرار گرفته

ها بر اين باورند كه  اين. اندن قرار گرفتهودر سوي مقابل، مندل و احتماالً كيدر     
بحث مندل ) 3 .(اندشده اروپا و ژاپن به چالش كشيده از سويتحده هژموني اياالت م
هاي شركت سازي، امتياز برتريها، انباشت و بهينهتركيبي از ادغام: به قرار زير است

ريكايي خود آمغير در كشورهاي يروآح بارو در نتيجه سط ،برد آمريكايي را از بين مي
- طرز چشمه ك حكومت زبر ملي در اروپا بگيري ي شكل. رسانندرا به سطح آمريكا مي

كومتي، اروپائيان اين بخشد، اما حتي در نبود چنين حند سرعت ميگيري به اين فراي
آمريكايي از دستمزدهاي جايي كه دستمزدهاي غير از آن. بندندشكاف را مي
 تواند محصوالتي كه در اروپا و ژاپن توليدوري ميآتر است، افزايش بارآمريكايي كم

بازارهاي آمريكا را لبريز  ،چنان ارزان كند كه صادرات اين كشورها شود را آن مي
هدف  اداران آمريكايي بد كه سرمايهنموجب شو يدي را زمانيو تضادهاي شد ،كنند

  .دارند ، تالش كنند دستمزدها را پايين نگه]واردات[جلوگيري از اين سيل 
اي نرسيده است كه  نقطه يچ وجه بهه اپن بهافزون بر اين، نفوذ آمريكا در اروپا و ژ 

هاي ملي حكومت. شده باشند) denationalization( ستانياين كشورها مليت بورژوازي
نه اروپا نه ژاپن در جايگاهي نيستند . ي ملي دفاع مي كنندنافع سرمايهچنان از مهم

 ي جهاني، درگيري گيري مبارزه بر سر بازارهابا شدت. ره تبديل شوندمكه به نو مستع
كنند از  اني است كه تالش ميآيد و اين زم ها پيش مي ملت -اي بين دولتفزاينده
هاي هاي غيرآمريكايي با شركتتمخصوصاً شرك. هاي خود دفاع كنندشركت

حتي اتحاد يا هاي اروپايي ممكن است واقع، حكومت  در. شوندآمريكايي در گير مي
 ،هاي آمريكاييل دهند تا بتوانند در مقابل شركتكاي را شمليزبر شايد حكومت

هاي غير  به لحاظ داخلي، در درون ملت. شرايط مساوي يا تقريباً مساوي داشته باشند
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دارند تا شركت  ها را پايين نگهكنند دستمزد ها سعي ميمريكايي، زماني كه حكومتآ
بدين ترتيب، . شودميتر شان بتوانند به نحو مؤثرتري رقابت كنند، تضادها حادهاي

اي در اثر تضادهاي طرز فزايندهه امپرياليسم مورد نظر مندل، امپرياليسمي است كه ب
قدر شديد  ها آنل، مندل معتقد نيست كه اين تضادشود، در عين حارد ميداخلي، خُ

تر از آن است كه به دفاع از نظام، در كل آن، مبرمنياز . است كه به جنگ منتهي شود
  .ن وضعيتي منجر شودبه چني

او با توسل به . دان شوروي، جايي بين اين دو قطب در حركت استوارگا، اقتصاد    
ي ي اروپا و ژاپن هژموني سرمايهد كه سرمايهكن قانون رشد ناموزون، استدالل مي
و اياالت متحده مجبور خواهد شد رهبريش را با  ،آمريكا را در هم خواهد شكست

هاي ملي در با اين همه، تضادهاي بين سرمايه) 4. (تقسيم كند جهان امپرياليستي
يش سريع افزا. طور نسبي كم اهميت خواهد بوده ي نظام امپرياليستي بتعيين آينده
ي حل تضادهاي ملهدف نهادهاي زبر. را مهار خواهد كرد ملي اين تضادهانهادهاي زبر

در مقابل چالشي است كه  ليسمهاي ملي و حفظ وحدت امپريااقتصادي بين سرمايه
گذشته از نظر او مبني . اندوجود آوردهه بخش انقالبي جهان سوم بهاي رهاييجنبش
شود، ابر امپرياليسم ها تقسيم ميبا شماري از حكومت امپرياليسم كه رهبري بر اين

  .ها ندارديادي با ابر امپرياليسم سه جهانيوارگا به لحاظ محتوا تفاوت ز
  

   هااختالف نظر

هاي گوناگون فكري بر سر  ي اساسي در بين است كه مكتبروشن است كه سه مساله
  : ها اختالف نظر دارند آن

روپا و ا يي اياالت متحده و حد و حدود تسلط آن بر سرمايهـ قدرت نسبي سرمايه 1
  .هاي صنعتي ترين بخش ژاپن از طريق تصرف كليدي
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  .هاي مليشدت و ماهيت تضادهاي بين سرمايه ـ 2
الشعاع تواند تضادهاي موجود را تحتترس عمومي از سوسياليسم تا چه اندازه مي - 3

  .قرار دهد
. ي اين نكات به تفصيل غير ممكن استپرداختن به همه ،ي اين مقالهدر محدوده    

 و امكان ماهيت و شدت اين تضادها. كنماظهارات زير بسنده مي هدر مورد نكته سوم ب
ها به اين كه با و نسبت درك حكومت ترس از سوسياليسم به ميزان آن، غلبه بر

اگر . بستگي دارد اندازندي ملي خود، كل نظام را به خطر ميهاگيري منافع سرمايه يپ
آمد حمله به چين و اروپاي پن و آلمان درك كرده بودند كه پيهاي ژاامپرياليست

 ها از كل نظام امپرياليستي دا شدن آنبلكه ج ،نه مستعمره كردن اين مناطق ،شرقي
بيني به ديوانگي، دادن اين نزديكنسبت . زدنداست، هرگز دست به چنين كاري نمي

ي داري ديگر تحت سلطهگويد سرمايه جا كه مي كاري كه وارگا كرده است، آن
اي معني ناديده گرفتن شرايط عينيه ديوانگاني چون هيتلر قرار نخواهند گرفت، ب

. تحت كنترل هستند يا نيستند "ديوانه مردان"ي آنست كه آيا كنندهكه تعيين است
هاي ملي ي تضادهاي بين سرمايهشرايط عيني يكي هم ماهيت و دامنهي اين از جمله

در . بيني را موجب شودبااليي از نزديك سطحتواند حد بااليي از تضاد مي. است
باشد، به اين معني كه  "ساختاري"بيني كنزدي ناشي از تواندميامر حقيقت، اين 

افتد، ولي نتوانند ق ميدرك كنند كه چه اتفا به تنهاييكساني كه با آن سروكار دارند 
اي چون امپرياليسم و هاي افراطي البته ضرورتي ندارد كه مثال. جلوي آن را بگيرند

يق تضادهاي ممكن است از طر] امپرياليستي[نظام . يمقرار دهجنگ را مطمح نظر 
بين سرمايه و نيروي كار در چارچوب كشورهاي امپرياليستي به خطر بيافتد، يعني با 

ي نمونه، برا. هاي ملي وجود دارد، به نقطه انفجار برسدسرمايهدر درون هايي كه تضاد
تواند در ايتاليا يا آيد، ميوجود ميه المللي ب بين بحراني كه در اثر تالشي سيستم پولي
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هاي  طور هم هست تالش  همين. ستي منتهي شوديه به انقالبي سوسيالفرانس
درون ي كه ريشه در تضادهاي هاي هدف مهار تورم، تالش اهاي امپرياليستي بحكومت
جاي ه ب. و نه در تضاد بين امپرياليسم و جهان سوم ،هاي ملي داردسرمايه طبقات

ي اجازه دهيد به دو نكتهاموش شده، گيري چنين بحث واضح و در عين حال فر پي
  .ديگر بحث بپردازيم

  
  ي اياالت متحدهقدرت سرمايه

 در ،ي اياالت متحده و مزاياي آن در مبارزهدر قدرت نسبي سرمايه "هاسه جهاني"
  . اندازارهاي جهاني بسيار مبالغه كردهدستيابي به ب

خارجي خود  چنان از رقبايطور متوسط همه هاي آمريكايي باوالً اگر چه شركت
ر بستن اين ها و نرخ باالي انباشت در اروپا و ژاپن دها، خريد شركتند، ادغاما تربزرگ

در بسياري از صنايع چون صنايع شيميايي، ماشين آالت، . اندشكاف بسيار كمك كرده
گير بودن يا با چشم ،گير نيستندديگر چشم] هاشركت[ ياندازه  تفاوت ،نفت يا فوالد

چنان بارز ها هم تفاوت ،مپيوتر يا اتومبيلاها از قبيل كدر ديگر شركت. گيرنديفاصله م
اپن، اين كه از طريق تراكم و تمركز مداوم سرمايه در اروپا و ژ است، در عين حالي

ون بريتانيا، بتواند واقع، اگر بازار مشترك، با يا بد  در. كندها كاهش پيدا مي تفاوت
كننده ادغام بين ها تدوين كند، قانوني كه تسهيلكتاي براي شرقانون عمومي

ي ي، همهكجز انده هاي مختلف باشد، در آن صورت، بهاي اروپايي داراي مليتشركت
كند  يا به آن حدي تقليل پيدا مي ،رودها از بين ميي شركتاندازه  در تفاوت نابرابري

  .كه اهميت نداشته باشند
و انحصار  ،ندا آوري پيشتازهاي آمريكايي در نوركتثانياً اگر چه درست است كه ش

 "هاسه جهاني"را در اختيار دارند،  "مدرن"توليد بسياري از محصوالت پيشرفته يا 
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ي مربوط به هاي پژوهش و توسعه صوالت و هزينهي انحصاري بر اين محگونهه تقريباً ب
گذراي مركز هم ماهيتاين ت. كننده است چنين تمركزي گمراه. دارند تمركز هاآن

ي اروپايي و ژاپني در توليد تر سرمايهشناسيك و هم رشد سريعانحصارات فن
هاي شركت. والت پيشرفته نيستكه جزء محص گيردرا ناديده مي محصوالت ديگر

بايد منابع هنگفتي هزينه كنند و اشتباهاتي ] در توليد[عنوان پيشگام ه آمريكايي ب
و چيزهايي كشف كنند كه  ،ها اجتناب ورزند توانند از آنكنند كه ديگران مي مي

. كنندها را اقتباس مي تري آنهاي ارزان يا با شيوه ،كنند ها را تقليد مي ديگران يا آن
را داشتند، طي چند سالي به   ها انحصار آنآمريكايي در آغاز كه "مدرني"محصوالت 

ل شكه ها را ب يي و ژاپني آناروپا هايشوند و شركت تبديل مي "سنتي" ]توليدات[
كه هاي آمريكايي براي اينبنابراين، شركت. كنندمؤثر و در مقياس كالن توليد مي
ند ا سرعت تضعيف نشود، مجبوره يا اين رهبري ب ،بتوانند رهبري خود را حفظ كنند

اين . هزينه كنند در خارج كشور خود ژوهش و توسعه از رقبايتر براي پخيلي بيش
  .پردازندشان ميقيمتي است كه براي رهبري

ي هاي آمريكايي و غيرآمريكايي، البته دامنهبا بسته شدن شكاف بين شركت     
ي غيرآمريكايي هاو شركت ،يابد اي آمريكايي كاهش ميهرسيدن به شركت ]مسابقه[

ه محصوالت پيشرفت حولتر آور تبديل شوند و رقابت هرچه بيشمجبورند خود به نو
ت اروپا و آمريكا براي ي خواسصدايي فزايندهت، همقدر حقي. شودمتمركز مي
- ي پژوهش و توسعه، نشاندر زمينه ر حكومتتشناسيك و هزينه بيشهمكاري فن

ي كه سرمايه غيرآمريكايي آمادهو اين ،ي آنست كه اين امر در حال انجام استدهنده
هاي آمريكايي روهايي است كه شركتلمهاي آمريكايي در قبه چالش طلبيدن شركت

ها را اند، بنابراين، كامالً خطاست كه اين خواستتا كنون در آن دست باال را داشته
 بدانيم كه در مقابل اي هاي ضعيف اروپايي و ژاپنيليل تالش نااميدانه سرمايهدآخرين 
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به  هاي آنندهنياز فزاي. كنندامريكاييان مقاومت مي "شناسيكسازي فنرهممستع"
 پوياييآمد مستقيم رو تبديل شوند، پيكه خود به نوآور و نه صرفاً به دنبالهاين

هاي اروپا و اگر چالش. هاستگي فزاينده بازارها و توليدات آني آنان و پيچيدگذشته
خواهند بود از امريكاييان ها مجبور كست بخورد، مسلم است كه اين شركتژاپن ش
هيچ وجه نتيجه از پيش معيني نيست، ه ها ب اين همه، شكست آن با. ندروي كندنباله

 ييابنده سرمايهبرعكس، قدرت رشد. كنندها تصور ميگونه كه ظاهراً سه جهاني آن
اروپا و ژاپن كه حاصل ادغام و انباشت است، همراه با گسترش اندازه و پيچيدگي 

ي، د بود در اغلب، اگر نه همهخواهن ي آنست كه قادردهندهشان، نشانبازارهاي
  . توليدات پيشرفته به چالش موثري دست بزنند

هاي مستقيم آمريكا در گذاري هاي تهاجمي سرمايه بر جنبهها سرانجام، سه جهاني    
- اي دفاعي آن بسيار كم تأكيد كردهه جنبهتأكيد بيش از حد و بر  در خارج از كشور

اساساً در دو  ،ي شصتي كوتاه، در اواخر دههيك دوره اي، به استثناياروپاي قاره. اند
اواخر [در آن دوره كوتاه . شد كرده استتر ر ي گذشته از اياالت متحده سريعدهه
كه آلمان  ي رونق را تجربه كرد، در همان زمانياياالت متحده دوره] ي شصتدهه

تر رشد كرد، هم سريعاي ژاپن حتي از اروپاي قاره. گذاشتدوره ركود را پشت سر مي
بود، به  1953آمريكا در سال  ناخالص مليآمد درآمد ناخالص ملي كه يك بيستم در

هاي آمريكايي به دو اين رشد بر شركت. رسيد 1968حدود يك ششم آن در سال 
اين فرصت را در خارج از كشور  ياز يك سو، بازارهاي رشد يابنده. شيوه اثر گذاشت

هاي داخلي آمريكا اشباع و كه بازار گسترش يابند شتند تا در جاييها گذا در اختيار آن
از ديگر سو، در اثر رشد . يكا با جاهاي ديگر يكسان شده بودتقاضا براي توليدات آمر

چنان قدرت بخشيد  هاي خارجي را آنبسياري از شركت ،خارج از كشوراقتصادهاي 
گذاري آمريكا در  سرمايه. اختندخطر انده هاي آمريكايي را ب غول كه جايگاه جهاني
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هاي هاي رشد شركت شود كه اين جنبه ط زماني درك ميروها فقاروپا و ديگر قلم
عالوه برافزايش  در خارج از كشورگذاري  سرمايه. امريكايي در نظر گرفته شودغير

هاي آمريكايي، توانسته است رقابت خارجي را خنثي و انحصارات شركتفروش 
ي خود هاي آمريكايي رقباي خارجي واقعي يا بالقوهاگر شركت. حفظ كند آمريكايي را

وجود ه بدر خارج از كشور هاي فرعي ي خود در نياورده و شعبهزير سلطهه را ب
كه ابزار بسيار موثري براي  -ت تكيه كنندبودند، مجبور شده بودند به صادرانياورده 

رو هتري روبرجي  حتي بزرگخا چالش و امروزه با - نفوذ بر بازارهاي خارجي نيست
در عاده ال رغم گسترش خارق هاي بزرگ آمريكايي، عليبا اين همه، شركت .شدندمي

رو بوده هتري خود بر رقباي خارجي با مشكالت فزاينده روببر ، در حفظخارج از كشور
 ي شصت عمدتا مبنايش رشدهاي آمريكايي در اواخر دههرشد شركت. خواهند بودو 

احتمال . شتابان اقتصاد اياالت متحده و افزايش سريع سطح تمركز در آن اقتصاد بود
شود  اقتصاد آمريكا بار ديگر دچار ركود مي. وضعيت ادامه داشته باشد  رود كه اين نمي

اقتصاد داخلي اي را در باال بردن سهم خود در ندههاي آمريكايي مشكالت فزاي و غول
پا را بايد در تر، علت هجوم آمريكا به ارو انداز طوالنيچشم در بنابراين،. خواهند داشت

هاي آمريكايي مادام كه تفوق شركت. ناپذير پيشين ديدتضعيف موقعيت شكست
توانستند با نوعي توانستند بر صادرات تكيه كنند و ميمطلق داشتند، اساساً مي

هبود اقتصادي اروپا و ژاپن، با باما . با بهبود اقتصاد اروپا و ژاپن بر خورد كنند ضاغما
هاي اند و شركتگران خطرناكي تبديل شدههاي اين كشورها به چالششركت

از . گذاري كنند خاطر دفاع از خود سرمايهه بدر خارج از كشور آمريكايي مجبورند 
ها به ژاپن  ي آنها در اروپا و فشار فزاينده ي آنگسترده گذاري همين روست سرمايه

- ي سرمايهمورد تفوق فرضي و برتري فزاينده در. ازه به ورود سرمايه خارجيجهت اج

  . ها بپردازيمي تضاداكنون به مساله. كنيممريكايي به همين اندازه بسنده ميي آ
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  تضادها
د هم به ي تضاتاحدودي خصمانه بوده است و درجه ها همواره وسرمايه ي بينرابطه
بدين ترتيب، در . و هم به شدت آن بستگي دارد ،قابتي رواقعي و هم بالقوه يروقلم

سرو كار داريم،  هاي گوناگونهاي مليت، جايي كه با مناسبات بين سرمايهمورد كنوني
  : الزم است بدانيم

كنند و  اي باهم رقابت مي الي، اروپا و ژاپن در چه محدودههاي امريكاي شمـ شركت 1
  .رقابت خواهند كرد

هاي اي و سرمايههاي قارهآيا براي نمونه، سرمايه -بت چه خواهد بودـ شكل اين رقا 2
عنوان ابزاري جهت نفوذ در بازارهاي بيگانه، ه المللي خود را، ب هاي بينژاپني شركت

- وجود آورند؟ براي پاسخ به اين پرسشه آورند يا تالش خواهند كرد كه ب وجود ميه ب

  .المللي بپردازم گذاري بين مايهخواهم به بحث تجارت و سر ها اجازه مي
- قتصادي پس از جنگ كشورهاي سرمايهرشد ا :المللي گذاري بينتجارت و سرمايهـ  1

دادها ر از برونت گيري سريعم صادرات و هم واردات به طرز چشمجا كه هداري از آن
ده المللي وابسته ش اي به تجارت بينيافته است، به طرز فزايندهافزايش] توليدات[

خته وفراي است كه يا  شامل كاالهاي ساخته شده ،بخش اعظم اين افزايش. است
كه تجارت در نتيجه اين. داري وارد شده استي سرمايهيا از كشورهاي پيشرفته ،شده

يه جهان ه برابر تجارت بين اين بلوك و بقاكنون س  پيشرفته هم داريبلوك سرمايه
را تشكيل  هاي ساخت كاالهاسياري از شركتب است و صادرات بخش بارز توليدات

  .دهدمي
- هاي بزرگ، بر بازارها، مخصوصاً شركتهمه، صادرات تنها شكل نفوذ شركت با اين   

ها بدان وسيله تسهيالت كه شركت گذاري مستقيم سرمايه. هاي بيگانه نبوده است
ها در بازارهاي برند، در نفوذ شركترا پيش ميدر خارج از كشور توليد و توزيع 
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 - اياالت متحده، هلند، كانادا و سوئيس بريتانيا، -خارجي، دست كم، در پنج كشور
در حقيقت، در مورد بريتانيا و اياالت متحده اهميتش از . نقش بسزايي ايفا كرده است

- گذاري مستقيم توضيح سرمايه 1965و  1957بين سال . تر بوده استصادرات بيش

-شركت معمولي توليددر خارج از كشور سه پنجم گسترش ي پنج ششم و دهنده

افزون بر ). نگاه كنيد به نمودار شماره يك(ريتانيايي و آمريكايي بوده است ي بكننده
در خارج از گذاري  ي حجم سرمايهدهندههاي بزرگ توضيحجا كه شركتاين، از آن

ي ي تجربهدهندهتابره يك ارائه شده، و بازهايي كه در نمودار شما ، نسبتكشور
كه  دهداهميت جلوه مي را بيگذاري  ي پنج كشور سرمايهشركت معمولي است، دامنه

در خارج گذاري  ها، سرمايهبراي اين شركت. خود متكي اند در خارج از كشوربر توليد 
  . اي در خدمت بازارهاي مهم تبديل شده استبه ابزار ويژه از كشور
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ح ها توضي صد افزايش فروشدر 1957 - 65در خارج از كشور دار شماره يك، گسترش نمو

  :هاي توليد كاالستي شركتدهنده
  در خارج از كشور  فروش      در خارج از كشورتوليد           صادرات                    
  15                           13                      2               اياالت متحده

  32                           20                     12        پادشاهي  انگليس
                7                              1                      6                      فرانسه 
   16                              2                     14                     آلمان، 
  30                            5                     24                    ايتاليا،  

  43                            17                     27                     هلند، 
  46                             13                     33                     كانادا،

        20                              2                     17                      ژاپن 
  

  .22، نمودار CUP 1971، 1957 - 67كالن،  المللي ورن، تحارت بينثروبرت را: منبع
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كشور  در خارج ازشود كه تقاضا  تر و توليدات حفظ مي هاي كوچكربراي بازاصادرات 
- براي شركت. براي توليد محلي باشدقدر زياد نيست كه دليل موجهي  ها آن براي آن

در خارج گذاري  سرمايه ،مانده، چون فرانسه، ايتاليا، آلمان و ژاپنهاي كشورهاي باقي
حتي . انه نداشته استتا همين اواخر نقش با اهميتي در نفوذ بر بازارهاي بيگ از كشور
  .انددتا بر صادرات تكيه كردهبزرگ عم هايشركت

هاي كشورهاي معيني را قادر ساخته است شركت ،در خارج از كشورگذاري  سرمايه   
، حتي وجود آورنده ب موقعيت مستحكم و گاهي اوقات مسلطي در بازارهاي بيگانه

در واقع تنها با نگاهي به توليد  در. ها ضعيف باشد هاي صادراتي آن ليتكه فعا جايي
هاي آمريكايي توان ديدي نسبت به نفوذ شركتو صادرات است كه ميج از كشور خار

  .دست آورده روهايي چون اروپا، افريقاي جنوبي، استراليا يا كانادا بو بريتانيايي در قلم
شود كه مناسبات اقتصادي بين  گذاري مخصوصاً زماني روشن مي يهنقش سرما    

 1966در سال . داري را بررسي كنيمي سرمايهشرفتهو ديگر كشورهاي پي اياالت متحده
صادرات آمريكا به اروپا تفاوت چنداني با صادرات اروپا به اياالت متحده نداشت 

  ).2نمودار شماره (
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  )ليون دالريبه م(صادرات و توليد محلي   2نمودار شماره 
                  X P            P           X           X P         P       X     

   1966                                           1957بيرون از اياالت متحده      
     50/2      36،000    14,440     1 /55  10،762   6،940            اروپا
 .62        2،000      3.  545      555     030     1،851            ژاپن

  
  1966                                    1959        به اياالت متحده   

  پادشاهي بريتانيا، هلند 
  1.97     7،400         740,3      01.2    4,757  2،320    و سوئيس 

  16     1،271          8,. 5.        012     559    4،580 ديگر كشورها
  012       123         1 ،050       013       92       690   ــ فرانسه   
 05       138           2،700          .3      47       1،380    ــ آلمان 

  01         50           4،444          .2       29     1, 543      ژاپن    
 .پي .هيمر در سي. ورن و اسثرا. اي. ا نگاه كنيد به نوشته اردر مورد ارقام اروپ: منبع 

اپني هم ارقام ژ) 1970مطبوعات دانشگاه هاروارد، ( "المللي شركت بين"كيندلبرگر  در 
  .اندبه همين شيوه محاسبه شده

هاي جانبي  فروش نفت و توليدات شركت- P) ي كشورهاهمه(صادرات  - X: تعاريف
  .محلي
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طريق صادرات كم و بيش با نفوذ اروپا هاي اروپا از ن ترتيب، نفود آمريكا در بازاريبد
گذاري نگاه  اما وقتي به سرمايه. كردآمريكا از طريق صادرات برابري ميبر بازارهاي 

كننده و نفت آمريكايي در هاي توليدفروش شعبه. تفاوت استكنيم وضعيت كامالً م
ليون دالر بود، رقمي كه دو و نيم برابر كل ارزش همه ياروپا حدود سي شش م

- در مقابل، فروش شعبه. اد خام بودصادرات آمريكا به اروپا از جمله مواد غذايي و مو

ليون دالر بود كه به يه متر از نُكننده و نفت آمريكا نسبتاً كم بود و كمي كمهاي توليد
تر از يك چهارم ت اروپايي به آمريكا و كمتر از ارزش صادراگيري كمطرز چشم

ي ترازكه اين ناهم نتيجه اين. ايي در اروپاستهاي آمريكهاي شركت فروش
هاي آمريكايي در اروپا، از جمله صادرات و توليد شركت  گذاري كل فروش سرمايه

در شرايط . هاي اروپايي در اياالت متحده بودابر كل فروش شركتمحلي، دو و نيم بر
طريق مبلغ  هاي آمريكايي بازارهاي خود را ازمعني است كه شركتمطلق، اين بدان 

 ،فروش از ليون دالر گسترش دادند، يعني با اين مبلغيخالصي حدود سي هزار م
  .اياالت متحده در اروپا از فروش اروپا در اياالت متحده پيشي گرفت

هاي ي نفوذ آمريكا در بازارارقام، گوناگوني زيادي در دامنه تر اين جزئيات دقيق   
آمريكايي در بازارهاي هاي غيرذي كه شركتكند، نفو را بر مال ميخارجي مشخصي 

هاي بريتانيايي، هلندي و سوئيسي در اياالت شركت. يي با آن رقابت كرده بودندآمريكا
ها توضيح  ي آنهاي وابستهو شعبه ،اند گذاري كرده رده سرمايهمتحده در سطحي گست

يس توازن اقع، هلند و سوئدر و. ي حجم توليد اروپايي در آن كشورهاستدهنده
هاي آمد كه فروش شركتا اياالت متحده دارند، با اين پيگذاري مثبتي ب سرمايه

هاي آمريكايي در تر از فروش شركتواقع در آمريكا بيش  سوئيسي و هلندي در
يا در اياالت ديگر كشورهاي اروپايي چون فرانسه، آلمان يا ايتال. سوئيس و هلند است
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هاي  از فروش ،در اين كشورها و فروش آمريكا ،اندنكرده گذاري چنداني متحده سرمايه
  .تر استگيري بيششان در اياالت متحده به طرز چشمهايشركت

. شويمرو ميهژاپن، با تصوير كامالً متفاوتي روب ينمونه اكنون با بررسي    
 هاي ژاپني درو تا همين اواخر شركت ،محدود بودهگذاري خارجي در ژاپن  سرمايه

افرون بر اين، تجارت با اياالت متحده . كردندنمي يزياد گذاري سرمايه خارج از كشور
اي به اياالت  در واقع، ژاپن تا اندازه. كم و بيش متوازن بود، همانند مورد اروپائيان

تجارت  -ي اين تركيبنتيجه. تحده به ژاپن صادرات داردمتحده بيش از اياالت م
اند نفوذ هاي آمريكايي نتوانستهاست كه شركت -گذاري اندك تقريباً متوازن و سرمايه

اند با منافعي كه ژاپن  و منفعتي هم اگر داشته ،چنداني بر بازارهاي ژاپن داشته باشند
  . در بازارهاي آمريكا داشته، خنثي شده است

ه اي ك اش از نمونهالمللي دامنه در رقابت بين در خارج كشورگذاري  اهميت سرمايه    
سازد  يك بررسي آشكار مي. است تر د بحث قرار داديم، بسيار گستردهاكنون مور هم
  :كه

در . ندداري معموالً توازني نسبي دارها بين كشورهاي صنعتي سرمايهتجارت فراورده) 1
ه همان اندازه ي يكي از اين كشورها بهاي توليدكنندهمجموع كه نگاه كنيم، شركت

 به همان اندازه هم با ،كنند ن در اثر واردات خارجي ضرر ميشاكه بازارهاي داخلي
فقط در تجارت با كشورهاي توسعه نيافته . برندصادرات به كشورهاي صنعتي سود مي

هاي خود مازاد اساسي است كه كشورهاي صنعتي در فراوردهو كشورهاي توليد منابع 
  . آورنددست ميه ب

ي جهاني مؤثرترين ابزار نفوذ بازارهاي عمده به خارج ار كشورگذاري در  سرمايه) 2
ابزار دفاع از بازارهاي موجود و هم ابزار  يمثابهه گذاري هم ب سرمايه. تبديل شده است

  . كندتر اهميت پيدا ميدست آوردن بازارهاي جديد، هر چه بيشه ب
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. گذاري مستقيم، بي شباهت به تجارت، غالباً بسيار نامتوازن است سرمايه) 3
بسيار بيش از  ،خارج ار كشوردر گذاري بريتانيا، اياالت متحده، هلند و سوئيس  سرمايه
هاي در نتيجه، شركت. كشورها بوده استهاي بيگانه در اين گذاري شركت سرمايه

كه در مقابل به همان  ، بدون اينخارج ار كشوردر ها با دستيابي به بازار  بزرگ آن
اگر . انداي كسب كردهست دهند، سود خالص قابل مالحظهد از را اندازه بازار داخلي

-در سرمايه": جا كه گفت نمود، آنآميز مينوعي مبالغهه ب 1916جمالت لنين در سال 

-ي سرمايهوارترين مشخصهكاالها نمونه داري قديم كه رقابت آزاد غلبه داشت، صدور

-، صدور سرمايه به نمونهنحصارات غلبه دارندداري مدرن كه ادر سرمايه. داري بود

. كندي لنين حقيقت پيدا ميامروزه اين گفته. "ترين مشخصه تبديل شده استوار
)5(  
داري، ي سرمايهشده اساسي، اگر نه خوب درك يك ويژگي .سرمايه اروپايي و ژاپني -2

. خارج از كشورعبارت است از گرايش به گسترش خارجي و يافتن بازارهاي جديد در 
بر اين قاعده نيستند، از  ايي و ژاپني مشخصا استثناييپهاي اروكه شركت اج از آن
 در خارج از كشورگذاري مستقيم  سرمايهگسترش  و گيري باال پيرامون نقش نتيجه

هاي خود نائل شوند، مجبور  ها، اگر قرار باشد به هدفشركتشود كه اين  نتيجه مي
  .تكيه كنند خارج از كشوردر گذاري  تر به سرمايهخواهند شد هر چه بيش

گذاشته  خارج از كشور در با اين همه، هر نامي هم بر دالئل عمومي گسترش     
در هاي اروپايي دليل ديگري هم در تأييد اين دالئل دارند كه خود را شود، شركت
ال كه در با طوري همان. دهدي آمريكا در اروپا نشان ميگذاري گسترده شكل سرمايه

نفت و توليد كاال را قادر  هاي آمريكاييها، شركتگذاري اديم، اين سرمايهنشان د
ساالنه  1966كنند كه در سال  هاي اروپايي تا بدان اندازه نفوذساخته است در بازار

روشن . ش داشته باشندليون دالر از فروش اروپاييان در امريكا، فرويبيش از سي م
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زارهاي اروپا امتياز قابل ه نفوذ در باهاي آمريكايي از اين شبكاست كه شركت
اين نقصان يكي از  و از ميان بردن يا كاهش ،آورند دست ميه اي براي خود بمالحظه

  . ي كالن اروپا خواهد بودي سرمايههاي آينده هدف
به لحاظ دفاعي : به يكي از دو راه زير برطرف كرد تواناين نقصان را، در اصل، مي    
هاي امريكا در اروپا، يا به لحاظ تهاجمي از طريق افزايش  و رشد فروشكاهش اندازه  با

كه جايياز آن. هاي اروپا در خارج، هم در اياالت متحده و در هم جاهاي ديگر فروش
اكنون در اروپا تثبيت شده است، يك رويكرد دفاعي، اگر قرار   ايي همكي امريسرمايه

. يد دولت گذاشته شودمبنايش بر دخالت شد بايدباشد تأثير بارزي داشته باشد، مي
دالئل روشن، از آن ه ي اروپا ببا آمريكا در سطحي است كه سرمايهرويي نتيجه رودر
رويي، اگر دركنيم، چنين روكه در زير اشاره مي طوري البته، همان. ورزداجتناب مي

ها سرمايه ي اروپايي و ديگرداخلي خود در مقابل هجوم سرمايه آمريكا از سرمايه
توان تصور كرد كه  با اين همه، مي. حمايت كند، ممكن است در نهايت اتفاق بيافتد

زماني كه  كه تا رويي نخواهد بود و ايني چنين رودري اروپايي آغازكنندهسرمايه
انه در هاي آمريكايي اجازه خواهند داشت آزادگر آن نشود، شركتدولت آمريكا آغاز
اروپا تالش كند برتري آمريكا را  يكه سرمايه اين، در صورتينابرب. اروپا فعاليت كنند

- تر يا ايجاد شعبهاز طريق صادرات بيش خارج از كشور در كاهش دهد، سرمايه آمريكا

  . در پيش خواهد گرفتجويانه تر رويكردي تهاجمي و مقابلههاي بيش
 خارج از كشورفروش در تواند چيزي مشابه افزايش الزم  با اين همه، صادرات نمي     

ي دستمزد در اروپا آنچه دليل كم اهميت افزايش هزينهنظر از صرف. را فراهم كند
وجود دارد كه به توازن نظام دليل حياتي مهمي ) در زير 5نگاه كنيد به نمودار (است، 
ي اروپا بايد، فارق از هر افزايش جبران صادرات ساالنه. شودجهاني مربوط مي پولي
بنابر اين، اروپا . ليون دالر افزايش داشته باشديه در واردات،  بيست تا سي هزار مكنند
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افزون بر . ه جهان داشته باشداي در رابطه با بقيطور كلي بايد بيالن مازاد گستردهه ب
در آمريكا قرار دارد، بخش بزرگي از  اروپاييجا كه حجم قدرت خريد غير اين، از آن

بايد خريداري كند و آمريكا بايد بيالن كسري عظيمي را را  صادرات اضافي آن كشور
 ي صادرات خود موفق بودند، نتيجهترتيب، اگر اروپاييان در انگيزه بدين. ثبت كند

لحاظ كيفي بيش از براي آمريكا بود، كه به  ي بي سابقهكسري موازنه ،مازاد براي اروپا
داري آسيب جهان سرمايه ، بهكه طي چند سال گذشته استهايي مازادها و كسري

 جهان و همراه با آن تجارت فرو طي مدت زمان كوتاهي يا نظام پولي. رسانده است
اي از  پاره ،آيد كه طي آن هاي جاري پيش مي پول يا تنظيم مجدد اصولي ،ريزدمي
  هزينه يشود، امري كه امتيازهاشان كم مياي ارزش گذاري مجدد و پاره ها ارزش پول
در نظام پولي جهاني را در پي برد و احياي توازن را از بين ميهاي اروپايي تشرك

مازاد و كسري  ي صادرات كههمان موفقيت انگيزه ،ديگرسخن به . خواهد داشت
را موجب شده  برد كه موفقيت آن آورد، شرايطي را از بين ميوجود ميه زيادي را ب

در خارج از ي گسترش ور عموم به مسالهطه بايد اشاره كرد كه اين استدالل ب. بود
در چنان با موفقيت صا  هر كشوري كه آن. شوداز طريق صادرات مربوط ميكشور 

كند، گرايش دارد شرايط موفقيت خود را از بين كند كه مازاد كالن حاصل مي مي
  .ببرد
كن ه به لحاظ فني ممآيد كه رويكرد دفاعي، اگرچ نظر ميه بدين ترتيب، چنين ب    

كه  و اين ؛كند هاي اروپايي بيش از آنچه سود برساند، زيان وارد مياست، به شركت
قدر مازاد حاصل كند كه  تواند آن رويكرد تهاجمي كه مبنايش صادرات باشد، نمي

هاي شركت. ران كندي آمريكا در اروپا را جبهاي گسترده ي از فروشكبخش اند
و ايجاد تسهيالت توليدي در  خارج از كشور گذاري كالن در اروپايي فقط با سرمايه
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هاي كه از شركت جبران كنند راهايي توانند اميدوار باشند زيان ميديگر كشورها، 
  .بينند آمريكايي در اروپا مي

خارج سرمايه و  مربوط به گسترش معطوف به بنابراين، هم به خاطر داليل عمومي     
هاي اروپايي هاي كالن آمريكا در اروپا، شركتيگذار ي مبالغ سرمايههم به داليل ويژه

ن داليل عمومي، به هما. گذاري كنند اي سرمايهبه طرز گسترده خارج از كشوربايد در 
چنان قوي نبوده  اما تا كنون انگيزه ژاپن آن. ژاپن هم بايد همين مسير را پي بگيرد

رد كه بتواند فعاليت موفقي را پيش بب كه توانسته است استراتژي دفاعي است، چرا
اين، فشار آمريكا بر ژاپن موجب شد بنابر. ژاپن را بسيار محدود كند سرمايه آمريكا در

اي برسد كه،  د و اگر سرمايه آمريكا به مرحلههاي خود را بر دار كه بخشي از محدوديت
هاي ژاپني مجبور خواهند شد استراتژي كم و بيش، آزادانه وارد ژاپن شود، شركت

خارج از هاي داخلي در و تالش كنند براي جبران ضرر ،يرندجمي در پيش بگتها
  . گذاري كنند سرمايه كشور

هاي آمريكا در اروپا ميسر  مهم است توجه داشته باشيم كه در صورتي جبران فروش   
هاي توليد اگر، براي نمونه، شركت. جام گيردها خارج از اروپا ان است كه اين فروش

شور ديگر اروپايي انجام دهند، هاي خود را در ك شور اروپايي فروشي يك ككننده
  . شودها در كشور دوم خنثي ميدرآمدهاي شركت اولي با زيان

را هم در  هاي آننظر بگيريم و ديگر مزايا و زيان اگر وضعيت را به اين صورت در    
 به بار رييچ تغينظر نداشته باشيم، اين وضعيت در جبران حضور آمريكا در اروپا هي

صورت  هاي آمريكايي در نفوذ بر اقتصاد ژاپن موفق شوند، در آناگر شركت. دآورنمي
- ي خود در قلمتحدا، تنها در صورت گسترش سرمايههاي اروپايي و ژاپني مشركت

جا كه حجم  از آن. توانند نفود آمريكا را جبران كنند روهاي خارج از اروپا، مي
و كرد، هر بهبودي در بايد در آمريكا جستجرو را ميين دو قلمرهاي خارج از ابازا
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 ي گسترده در بازارهايمعني رخنهه بهاي اروپايي و ژاپني ي شركتموقعيت ويژه
ي كه هدفش جبران بخش بزرگي از بدين ترتيب، يك استراتژي تهاجم. امريكاست

ي گسترش برگيرندهزي هم در ژاپن باشد، در و شايد رو آمريكا در اروپاآمدهاي در
تواند صورت گذاري مستقيم مي پردامنه در بازارهاي امريكاست كه از طريق سرمايه

  . بگيرد
گذاري مستقيم، در  اي از طريق سرمايههاي ژاپني و قارهي شركتگسترش سرمايه    

آلمان،  خارج از كشورهاي گذاري شركت سرمايه. تاكنون شروع شده اس ، همحقيقت
نگاه كنيد به (گيري افزايش يافته است طرز چشمه هاي اخير بو ژاپن در سالايتاليا 
طور ه بين خود ساالنه ب 1960تا  1957ي بين سال اين سه كشور در فاصله)  3نمودار 

 480اين رقم به  1961 -  64هاي در سال. گذاري كردند ليون دالر سرمايهيم 230متوسط 

ليون يم 840به   1968ليون دالر و در سال يم 600به  1967ليون دالر رسيد، در سال يم
در  1968گذاري بريتانيا در سال  اين سه كشور به اندازه سرمايه. .افزايش يافتدالر 

. هاستي ايننمونهترين  برجستهآلمان . گذاري كردند سرمايهخارج از كشور 
سال گذشته كه طي چند  پس از آنخارج از كشور در گذاري مستقيم آلمان  سرمايه

مستقيم  خارجي گذاري سرمايهبيش از  1969طرز بارزي در سال ه رشد مداوم داشت، ب
  .در آلمان بود

  
  
  
  
  
  



 ...سمارتين نيكوالارنست مندل،  ****** المللينظام مناسبات بين

 ١٧٠

  
  
  
  
  
  
  

 ، OECD:  منابع )ليونيبه تر(خارج از كشور در گذاري مستقيم  سرمايه: 3نمودار 
IMF   

                 60 - 1957        64 - 1961         1967                   1968  
    3/.3                     15.3           3. 21               2. 83    اياالت متحده 

      89                       74         .      67                 .51بريتانيا    پادشاهي
                     3. 92                    92.3            88.3                34.3     :زير مجموعه

  .39                     .25               .22                .   12           آلمان  
  .23                   .  23             . 17                     .60        ايتاليا    

                               .22                   .  12                .9                     . 5              ژاپن
  .84                     .60               .48                    . 23   زير مجموعه

  .6                        .5                  -                      -            بلژيك
  -                    020              .  1.                   01/0          سهفران

  .22                   .21                 .12                    .71            هلند
    .16                     .8                10/0                     .6            كانادا
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گذاري مستقيم ساالنه آمريكا در  سرمايه. هايي بيش نيست اين همه، اين اعداد نشانه با

 روي اروپا اصليهاي ژاپن و كشورهاي گذاريهنوز هم بيش از سرمايهخارج از كشور 
شان در كشورهايي جز گذاريزون بر اين، بخش زيادي از سرمايهاف. رفته است هم

نفوذ در بازارهاي  كه صادرات هنوز هم مسير اصلي طوريه اياالت متحده است، ب
  .امريكاست

گذاري مستقيم اروپا و ژاپن در  اين است كه آيا رشد سريع سرمايهاين، پرسش بنابر    
به سوي اياالت متحده راه پيدا و آيا بخش زياد آن  ،ادامه خواهد يافتخارج از كشور 

زم است توضيح دهيم كه پاسخ ال ،پيش از تالش جهت پاسخ به اين پرسش. كندمي
كاملي از عوامل  يتواند دامنهيك پاسخ كامل مي. شوددر چه سطحي انجام مي

هاي گذارينش اياالت متحده نسبت به سرمايهسياسي و عوامل ديگري چون واك
جا كه بخشي از هدف ما  ن همه، از آنايبا . خارجي در اياالت متحده باشدسنگين 

ه ممكن است دولت آمريكا را به عمل عليه سرمايه خارجي ك نيروهايي است كدر
هاي ليبرال موجود حفظ  خواهد بود كه سياست امر استوار اين بر ما سوق دهند، فرض

را درك كنيم كه در  گرايشات اقتصادي آن ر خواهد ساخت كهاين امر ما را قاد. شود
 ،ي تحقيقهدامن، هر چند، بديهي است كه كنند يت جاري عمل ميي وضعمحدوده

  . اين گرايشات در عمل را به ما نشان نخواهند داد
رار است اروپا و در سطح كالن، اگر ق. رد و هم كالن داردي خُاين مساله هم جنبه   

انند جاي را تأمين مالي كنند، بايد بتوگذاري سنگين  سرمايه در خارج از كشورژاپن 
دار تنها يك بانك. ا تضمين كنندتوجهي رزاد قابل ها، ماديگري در موازنه پرداخت

در خارج از گذاري مستقيم  تواند سرمايهمي) يا زماني هم بريتانيا(جهاني چون آمريكا 
طي چند سال . كوتاه مدت تأمين مالي كند را از طريق انباشت اوراق بدهي كشور
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تنها در  اكنون  آلمان، ايتاليا و ژاپن هم. گذشته چنين مازادهايي پديد آمده است
نگاه كنيد به (ليون دالر مازاد ساالنه دارند يحساب جاري خود بيش از شش هزار م

ي گذاري خالص مستقيم همه بر سرمايهاين مقدار بيش از دو برا) 4نمودار شماره 
  . است در خارج از كشورهاي آمريكا شركت

  
  
  

  موازنه هاي سود جاري: 4نمودار 
                   1966             1967                 1968                    1969  

  2185                   1084                 -190             1245             ژاپن
  1770                   2838                2464              119             آلمان

 2368                    2627                 1599            2117          ايتاليا  

 6323                   6513                 3873              3490             كل

  
  
گذاري مستقيم وارد  ايهبدين ترتيب، اگر فقط نيمي از مازاد اروپا و ژاپن به سرم   

 در خارج از كشورهاي آمريكايي ي شركتهاي اين كشورها به اندازهشود، شركت
در عوض، مازاد به . اما اين وضعيت تاكنون پيش نيامده است. كنندگذاري مي سرمايه

انباشت اوراق بدهي كوتاه مدت دالر و طال و خريد اوراق بهادار آمريكايي اختصاص 
ه اكنون به تنهايي رقم سيزد  هم يداري شركت امريكايواقع، سهام  در. داده شده است

عظيم مستقيم آمريكا  گذاري كافي براي متوازن كردن سرمايه و) 1968(ليون است يم
وجود آمده است، بايد مساله را در ه كه اين وضعيت چگونه ب براي درك اين. در اروپا
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هاي يل وجود داشت كه چرا شركتتقريباً تا همين اواخر دو دل. رد ديدسطحي خُ
و اساساً به صادرات  ،نكردند يزياد گذاري سرمايه خارج از كشوراي در ژاپني و قاره

هاي دستمزد در  كه هزينه نخست اين. براي خدمت به بازارهاي خارجي تكيه كردند
اگر چه . تر بود، مخصوصاً از اياالت متحده آمريكاداخل از بسياري كشورهاي ديگر كم

خنثي شد، هنوز هم  ايي باالي كاالهاي سرمايهاز طريق هزينه تا حديها  اين هزينه
هيات ملي  قل ازبه ن -يك بررسيبراي نمونه، . استتر ها در داخل ارزان توليد آن

، فاش كرد كه در شده استانجام  هاي آمريكاييشركت از كه -كنفرانس صنعتي
صد هزينه در در 15/0در بازار مشترك اروپا فقط حدود  1960هاي سال  خصوص هزينه

 خارج از كشوركه در  يك شركت براي اين ،كه دوم اين) 6. (اياالت متحده بود
وجود آورد و بتواند ه ي مؤثر ببتواند يك كارخانه داراي اندازه گذاري كند، بايد سرمايه

ساختن يا خريد يك كارخانه بزرگ ممكن . درسان فروشه توليدات آن كارخانه را ب
ات خود مطمئن باشد، كه از فروش توليد و شركت براي اين ،است بسيار گران باشد

جهت  كافي سرمايه از يا ،ده باشدكرل از طريق صادرات بازاري فراهم بايد يا از قب
تقاضا  در مقابل افزايش -تا بتواند. باشد رادربرخو زينهرهي پتأمين مالي يك برنامه

 وجود آمدهه هايي كه بزيان ،آن كارخانه ارتقاء فروش توليدات با -براي محصوالتش 
ه نتوانست هنوز اي و ژاپنيهاي قاره از غول برخي ،سال پيش تا چند. دهوشش دپ را

 خارج از كشوراين، در بازارهاي را در اختيار داشته باشند، بنابري الزم ند سرمايهبود
و زماني كه  نداشتند ها بديلي جز صادرات آن ،در نتيجه. نفوذ چندان زيادي نداشتند

ها از بدين ترتيب، اين شركت. كردندنظر ميبازار صرفتوانستند صادر كنند، از نمي
ند، در و اقتصادهاي داخلي را استثمار كنطريق صادرات توانستند نيروي كار ارزان 

، مخصوصاً در امريكاي شمالي، مجبور خارج از كشورصورتي كه از طريق توليد در 
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مورد  نيروي كار راقتصادي ا معيار ياندازه هوانند باند دستمزد باال بپردازند و نت شده
  . برداري قرار دهنداستثمار و بهره

هاي پولي  هزينه. هاي اخير اين وضعيت آغاز به تغيير كرده استاما در سال   
 طوريه ، ب)5نگاه كنيد به نمودار (يابد  ژاپن به سرعت افزايش مي دستمزد در اروپا و

اي بازارهايي براي هاي ژاپني و قارهشركت. رودكه امتياز نيروي كار ارزان از دست مي
ها و نرخ باالي ادغام. اندت خود از طريق صادرات ايجاد كردهبسياري از محصوال

توانند  ها اكنون مي ز آنتقويت كرده است كه بسياري ا به ميزانيها را  انباشت، آن
ات خود را و ارتقاء توليد ،بسازند خارج از كشوري مؤثر در هاي داراي اندازهكارخانه

نه تنها  ،مؤثر يي يك كارخانه داراي اندازهايده. زم باشد، تأمين مالي كنندجايي كه ال
براي نمونه، . هاي رقيب نيز بستگي داردي توليد شركتبلكه به اندازه ،به شرايط فني

، تواند با اندازه يك پنجمشبيه اقتصاد استراليا، يك شركت مي در يك اقتصاد كوچك
. ند، فعاليت كي بقا در اياالت متحده ضروري استتر از آنچه براا حتي كميك دهم ي

- اي و ژاپن جهت تأمين سرمايههاي قارهي شركتبدين ترتيب، قدرت رشد يابنده
اكنون در  در حقيقت، اين گسترش هم. خود را نشان خواهد داد خارج از كشورگذاري 

ازي و سادامه فرايند ادغام بهينهبا اما . روهايي جز اياالت متحده مشهود استقلم
ناپذير ر به خود اياالت متحده امري گريزتها هر چه بيشآوري اين شركتانباشت، روي

منظور ه ب از دولت توانندمي -جايي كه امكان داشته باشد -ها  براي كمك به آن. است
هاي دغاماگر ا. لي پوشيده كمك بگيرنداجتناب از معامله به مثل آمريكا، به شك

گذاري اروپا در آمريكا در  د تبديل شوند، سرمايهالمللي از قبيل دانلپ و پيرلي به م بين
تر مستقر طور هم اگر صنعت ژاپن بيشهمين. سطحي كالن صورت خواهد گرفت

هاي ژاپني هم در آهنگ كنوني خود رشد كند، شركتبشود و اقتصاد ژاپن با ضر
اين . گذاري خواهند كرد ديگر در سطحي كالن سرمايهاياالت متحده و هم در جاهاي 
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تر، ها در داخل، قدرت بيش توانيم خالصه كنيم كه افزايش هزينهگونه مي بحث را اين
براي توليدات اروپا و ژاپن، همگي تركيب  خارج از كشور در ت شدهيو بازارهاي تثب

مؤثرترين  يمثابهگذاري به  هاي بزرگ اين كشورها در سرمايهشوند تا شركت  مي
سو  ي نفود در بازارهاي خارجي، هم در آمريكا و هم در جاهاي ديگر، سمت وشيوه

، اما اين فرايند بخشد ي اروپايي اين فرايند را سرعت ميادغام هاي گسترده. پيدا كنند
ي توليدات يا البته اين امر شامل همه. هد گرفتها نيز صورت خوابدون اين ادغام

اي  تري از سوي پارهي قويكه هم شاهد انگيزهاحتمال اين هست . شوديها نمشركت
 تر از آنند كه بتوانند هايي كه كوچكها براي صادرات، مخصوصاً شركتشركت
ها گذاري گسترده از سوي ديگر شركت ي سرمايهگذاري كنند، و هم انگيزه سرمايه
  . باشيم

با اين همه، به دالئل واضح . شودميهاي توليدي مربوط اين بحث به شركت    
در  خارج از كشورگذاري غير آمريكايي در  استراتژيك و اقتصادي، رشد مشابه سرمايه

  .اكنون آغاز شده است واقع هم  ي منابع طبيعي صورت خواهد گرفت و درزمينه
گيري  يچ وجه قطعي و نهايي نيست، نتيجهه بحث فوق گرچه به :گيري نتيجه -  3   

  : دهدنشان مي ر راهاي زي
گير ي اروپا و ژاپن آن اندازه قدرتمند هستند كه نه فقط با سرمايه آمريكا درسرمايه )1

  .ي متقابل دست زنندبه حمله خارج از كشوربلكه با گسترش در  ،ندشو
تر شكل هر چه بيش خارج از كشور در هاي اروپايي و ژاپنيشركتگسترش ) 2

ها از جمله در خود اياالت متحده را خواهد در ديگر كشورهاي مستقيم گذاري سرمايه
هاي كوچك و هم براي توليدات چنان هم براي شركتبا اين همه، صادرات هم. داشت

  . معيني اهميت خواهد داشت
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هاي ژاپني اين تر شركتو استقرار بيش] اروپا[هاي گسترده در سطح قاره ادغام) 3
 خارج از كشورهاي اين كشورها در و شركت ،بخشد ه طرز بارزي سرعت ميفرايند را ب

  .كنندگذاري مي سرمايه مقياسي گسترده در
هاي ارنست گيري ها بسيار به نتيجهگيري وجه خواهيم شد كه اين نتيجهمتجلوتر 

ي كه هژموني آمريكا از سوي سرمايه يمندل بر چالش رشديابنده. مندل شبيه اند
در  -با اين همه، يك تفاوت مهم. كندروست، تأكيد ميودراپني با آن راروپايي و ژ

گذاري  سرمايه ايجا براست كه در اين اهميتيدر  -مقابل تأكيد مندل بر صادرات
 ت مندل پيرامون ايننظرا. شودمي قايل هاي اروپايي و ژاپنيمستقيم از سوي شركت

  .كنيمموضوع را در زير، در بخش پيوست بررسي مي
  

   ملت -  سرمايه و دولت
ي نظام با تكوين آينده پيوندايج فوق در كه به اين بحث بپردازيم كه نت پيش از آن 

ي بين قدرت سرمايه و ، بررسي رابطهاست داربرخوري ايچه معن از داريسرمايه
ي همه. ها مفيد خواهد بوديك حكومت در رابطه با ديگر حكومت استقالل

شد، خواه به ابرامپرياليسم اياالت متحده،  مطرحدر باال  شاننام كه نويسندگاني
كه  دانند،را بديهي مي اين امرر داشته باشند، امپرياليسم يا رقابت امپرياليستي باوابر

است كه در آن  وابسته ايقدرت سرمايهبه ملت،  -يك دولت استقاللميزان  تعيين
-ي قدرتيهداراي سرما كه است مستقل هنگامي يك حكومتيعني  ملت پايه دارد،

كساني كه گمان بدين ترتيب، . تابع ي استحكومت و با سرمايه ضعيفاست مند 
تر  يه اروپا و ژاپن قويگيري از سرماي اياالت متحده به طرز چشمكنند كه سرمايه مي

كه معتقدند  طور بر عكس، كساني دانند و همينپا و ژاپن را تابع آمريكا مياست، ارو
تر را هر چه بيش هاآنكشد، ا به چالش ميي سرمايه آمريكا رسرمايه اروپايي و ژاپن
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زيرا گرچه . با اين همه، در واقعيت، امور به اين سادگي هم نيستند. دانندمي مستقل
 استقاللي بين قدرت سرمايه و ند، رابطها ديگر مربوط يكه ب استقاللقدرت و 

  .اي برابر نيست حكومت رابطه
 شركت از صد. ها در جهان استترينهنوز هم جزء قوي ،نياي كالن بريتاسرمايه    
طور ه ي اروپايي بكشور جامعه 18آن در مقايسه با  عدديازده  ،بزرگ جهان يتجار

ها در اواخر  آن عدد 53آمريكايي از دويست شركت بزرگ غير. ايي استكلي، بريتاني
 هايشركت)  7. (بودفرانسوي  23آلماني و  25ژاپني،  43ي شصت بريتانيايي، دهه

و يك مجتمع بانكي بزرگ و  ،اند بريتانيايي همواره در مقياسي جهاني فعاليت داشته
حكومت بريتانيا منافع يك  اما. كرده است ها حمايت مي مركز مالي در شهر لندن از آن

سهل است، . گيري نكرده است بريتانيايي را به طرز تهاجمي پي يهداري ويژسرمايه
المللي  نهادهاي بين هاي هاي بريتانيا نسبت به توصيهاي اقتصادي دولتهمشيخط

، اياالت متحده، بسيار حساس ترين قدرت امپرياليستيداري و بزرگجهان سرمايه
هاي هاي موازنه پرداختهاي بريتانيا طي بحرانهايي كه دولتمشيخط .اندبوده

داري يك حكومت سرمايه كه سياستيل كرده است، در حقيقت، با كنوني دنبا
داري بريتانيا را تشديد و ركود سرمايه ؛، كامالً فرق داشتتر دنبال كرده بودمستقل

داري ي سرمايها را نه در افول سادهكه ضعف حكومت بريتاني شگفت اين. كرده است
شمول سرمايه هاي جهان گونه كه هست، بلكه در خود قدرت فعاليت بريتانيا آن
تر را بيش سخت داخلي آن اي كه اقتصاد سفت ويد جستجو كرد، سرمايهبريتانيا با

المللي عظيمي داشته  بين يجنبه سرمايه كالن بريتانيا هميشه. تحليل برده است
و نه اصالح آن ] اقتصادي[ يتأكيد بر اين الگو اب ،س از جنگاست و شرايط جهان پ

گذاري  وپا و ژاپن براي سرمايهكه سرمايه در ار در عين حالي. است گيري كردهجهت
كالن  يي در اختيار داشت، سرمايهكتجربه و تسهيالت اندخارج از كشور مستقيم در 
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دست ه شكوفاي خود ب داخلينظيري كه در اقتصاد  هاي بيبريتانيا در پيوند با فرصت
در هاي بسيار زياد ها و تماسناخوشايند، اما با فرصت اندازهاي داخليآورد، با چشم
داري كالن بريتانيا كه در بدين ترتيب، افول نسبي سرمايه.  شد روهروب خارج از كشور

تر تضعيف داخل پايه داشت، تقويت شد و استقالل نسبي حكومت بريتانيا باز هم بيش
 المللي سرمايه كالن بريتانيا در پيوند با گسترش بين -اين گرايشات در درون خود. شد

به  -داري بريتانياي اقتصادي داخلي سرمايهانيا و پايهكوچك كردن دولت بريت
اكنون بخش  تانيايي همهاي بريمنتهي شده است كه بسياري از شركتموقعيتي 
دهند كه دولت بريتانيا كنترل و نفوذ روهايي انجام ميارت خود را در قلمجبزرگي از ت

ها و  كه هم آن نتيجه اين. ندحمايت كچندان ها  تواند از آن و نمي ،ها دارد اندكي بر آن
هايي كه باب طبع ديگر مشينيا، در صورت دنبال نكردن خطداري بريتاهم سرمايه

  .پذير شده است ستي نباشد، عموما بي نهايت آسيبهاي امپريالي قدرت
داري بريتانيا در سرمايه] داخلي[نسجم به هدف ارتقاء منافع بومي هاي ممشيخط    
هاي سفت و سخت بر  بايد اقداماتي چون كنترل واردات، محدوديت ،هاي گذشتهدهه

هاي استرلينگ را و مسدود كردن بخشي از موازنه ،خارج از كشورگذاري در  سرمايه
هاي  مانع فعاليتبايد  ،خود يها به نوبه هر يك از اين اقدام. شامل شده باشد

تراشي در مسير طريق مانع از هاي بريتانيايي شده باشد، يعني ياالمللي شركت بين
ي الزم براي ا و يا احتماالً با ندادن سرمايهي سرمايه از مرزهحركت آزادانه

هاي ديگر حكومتو يا از طريق تحريك به مقابله به مثل از طرف  ،ها گذاري آن سرمايه
هاي بريتانيايي مزاياي رشد در اقتصاد داخلي در عوض، به شركت. داريسرمايه

اندازهاي مشكوك و مشكل رشد در بازار منفرد با اين همه، چشم. ده بوديشنهاد شپ
. برابري كند در خارج از كشورتوانست با گسترش در بازارهاي گوناگون نمي ،داخلي

داري جهاني كه حكومت تصاد بريتانيا در سرمايهتر اقبدين ترتيب، با ادغام بيش
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و مزاياي  ؛پذيرتر شد المللي آسيب نداشت، در سطح بين ها كنترلي بريتانيا بر آن
. كاهش يافت ي بزرگ در رشد تهاجمي ناسيوناليستي هم به دنبال آني سرمايهبالقوه

، شامل ندداشت المللي فعاليت ي بريتانيا كه در سطح بينهايي از سرمايه آن بخش
ي هاهاي صنعتي بود كه با تهديد زياني مالي و بسياري از شركتحجمي از سرمايه

-هشان روبدر تجارت خارجي در مبادله با درآمدهاي مشكوك در تجارت داخلي فراوان
و  ،مخالفت كردندداري بريتانيا هاي الزم جهت پويا كردن سرمايه رو بودند، با اقدام
اگر  - هاي امپرياليستي هاي ديگر قدرتزدايي در پاسخ به خواستبديل ركود و تورم

  .دادندا ترجيح مير -شان هم نبود مطابق ميل
هم  ، آن"ملي شد"طرز موثري ه ي بريتانيا بزبورژوا هاي اصلي بدين ترتيب، بخش    

. ي داخلي آنخاطر ضعف حكومت بريتانيا و پايهه بلكه ب ،نه به خاطر ضعف خود
نيا را تشديد كرده ي بريتارداضعف سرمايه ،سرمايه بزرگ بريتانيا خارج از كشورقدرت 
 يآن گسترش از ندنتوانستاما تر بودند، بريتانيايي كوچك مسلط هايتاگر شرك. است
ي و ماليه از كشور در خارج توليد. دداشتن خارج از كشور كه در باشند ردابرخور
هاي دند، شركتكرتري از درآمدشان حساب مي م اهميتالمللي روي بخش ك بين

شدند و  پذير مي تر آسيبكم ،به مثل بريتانيايي و اقتصاد بريتانيا در رويارويي با مقابله
جاي آن، اگر حكومت ه ب. تر بودمنافع و امكانات رشد داخلي بسيار بيش ،در نتيجه

بريتانيا و اقتصاد داخلي بريتانيا قدرت پيشين خود را حفظ كرده بود، احتمال مقابله 
اخلي بود و تالش جهت تشويق و بازسازي اقتصاد د تر ميبه مثل خارجي بسيار كم

- صورت شركت در آن. افتادهاي بريتانيايي به خطر نميالمللي شركت هاي بين فعاليت

خارج از  شدند بين گسترش سرمايه در داخل و گسترش درهاي بريتانيا مجبور نمي
اگر بحث باال پيرامون . نستند داشته باشندتواهر دو را مي. يكي را گزين كنندكشور 

هاي ذاتي در گسترش، صرفاً از طريق صادرات  محدوديتاروپا و ژاپن نشان داد كه 
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را نشان گذاري مستقيمي  وجود دارد، مورد بريتانيا خطرات گسترش از طريق سرمايه
  .شد مالي نمي به اندازه كافي پشتيبانياز سوي حكومت  در داخل كهدهد مي

  
  اندازها شمچ

هاي زماني كه شركت. پنادي اروپا و ژاي اقتصاندازهاي جامعهباز گرديم به چشم
اي موقعيت طرز فزايندهه پردازند، بمي خارج از كشور در و ژاپني به گسترش اروپايي
. اندازندحده و هم در ديگر جاها به خطر ميهم در اياالت مت هاي آمريكايي راشركت

اكنون  واقع، هم رود كه به اين تهديد پاسخ دهد، در در آغاز حكومت آمريكا احتمال مي
هايي كه به لحاظ وع معيني از واردات، كمك به شركتهم از طريق محدوديت بر ن

خارج از هاي ت در شركتاو تالش براي حفظ يا كسب امتياز ،ندا داخلي تحت كنترل
 ها ناكافي اند، همان اگر معلوم شود كه اين اقدام. دهدبه آن پاسخ ميخود براي  كشور
گذاري سنگين اروپا و ژاپن چنين خواهد بود،  رمايهكه احتماالً در رويارويي با س طور

هاي سرمايه خارجي در اياالت متحده را  افتد كه فعاليت حكومت آمريكا به وسوسه مي
تر خود را هم به اين كار ن مستقلاجايي كه ممكن باشد متحد تا و ،محدود كند
نفع سرمايه  ومت آمريكا بهآمريكايي، حكي غيرهاي سرمايهبا ضدحمله .تشويق كند

روهايي آمريكايي براي نفوذ در قلمبنابراين، سرمايه غير. آمريكايي دخالت خواهد كرد
تر بر استفاده از قدرت شوند هر چه بيش آمريكا نيست، مجبور مي كه تحت هژموني

وليد و تأمين هاي ت منظور كاهش هزينهه حمايت مالي و فني ب: دولتي خود اتكا كنند
آمريكا در  يهايي عليه سرمايهحملهو سرانجام، ضد]. سرمايه[ سرمايه جهت گسترش

رو شود، گسترش اروپا و ژاپن در اياالت متحده و هها با شكست روب اگر اين اقدام. اروپا
ي اروپا و ژاپن مجبور خواهد شد و سرمايه ؛شود رو ميهبا مانع روب اقمار آن شديداً

بدين ترتيب، چشم انداز . حده فعاليت كنندروي نفوذ اياالت متعمدتا خارج از قلم
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در رويارويي با چالش  ي حكومت آمريكامدت عبارت است از دخالت فزاينده ميان
يا تهديد به معامله به مثل ي غير آمريكايي، معامله به مثل واقعي رشد يابنده

 آمريكايي و احتماالً معكوس كردن گرايشات موجود در مسير نفوذ برغيرهاي حكومت
  . كفاتري جهاني در مناطق خودهاي سرمايهپاره يمثابهه ديگر ب يك
 ميزاني آمريكا به خالت حكومت آمريكا به نفع سرمايهحد و حدود جلوگيري از د   

ها بستگي  آن يآهنگهم وحدت وشكل دادن  ،آمريكاييهاي غيرقدرت عمل حكومت
كل اروپاي غربي باشد،  يرگيرندهك اروپايي كه واقعاً در ببراي نمونه، يك بلو. دارد

هاي تابع آمريكا با فروش شركت. اي با اياالت متحده دارد هالعاد زني خارققدرت چانه
ت متحده، در كشمكشي با اياال ر ساالنه به اروپا در صورت بروزليون داليشصت م

 ؛وندش پذير مي هاي متحد اروپايي بي نهايت آسيب ي قدرتويانهجمقابل فعاليت تالفي
تر از  ها بسيار سنگين و در حال حاضر زيان از دست دادن بخش مهمي از اين فروش

بدين ترتيب، اگر چه  .هاستهاي آمريكايي و دخالت دولت به نفع آنمنافع شركت
ي آن كنندهتضمينقدر نيست كه  هاي متحد اروپايي آن قدرت جوييتهديد تالفي

له به مثل باقم به رالي ادامه دهد، تهديدياست ليبس گيري باشد كه آمريكا به پي
هاي متحد اروپايي در كوتاه مدت آن اندازه هست كه وجود يك البي ليبرال  قدرت

گيري  ، شكلبا اين همه، در كوتاه مدت. متحده را تضمين كند قدرتمند در اياالت
ي هاي شركت، زيرا با آسان شدن ادغام گستردهگذاردر عكس ميبلوك اروپايي تأثي

هاي اروپايي، اين بلوك ي منابع دولتي به نفع شركتاروپايي و تدارك گسترده
هم در  خارج از كشورتواند در چنان تقويت خواهد كرد كه مي ي اروپايي را آنسرمايه

يد پاديري نمي. ا كنداي بسط پيدو هم در ديگر جاها در سطح گستردهاياالت متحده 
ريكايي در هاي آمهاي شركت اي را عليه فعاليتها چنين تهديد جدي كه اروپايي

ميانه و حتي در خود اياالت متحده صورت ، استراليا، خاورامريكاي التين، كانادا
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ت ليبرالي داشتند، تر نظراهايي كه پيشهند داد، جايي كه بسياري از شركتخوا
ها، حتي اگر روشان در اين قلمشوند از حكومت آمريكا بخواهند كه از منافع مجبور مي

بدين ترتيب، . ها در اروپا باشد، دفاع كند محدوديت فعاليت آن ،قيمت چنين دفاعي
آن شود كه  ي يك بلوك اروپايي ممكن است مانعگير اگرچه در كوتاه مدت شكل

آمريكا وارد عمل شود، در ي درت بيش از اندازه به نفع سرمايهحكومت آمريكا با ق
حكومت را تشديد  داشت و تنها فشارها بر فعاليتأثير عكس خواهد مدت، تميان

  .خواهد كرد
المللي، هم براي  ها براي رقابت بينشود كه قدرت شركت حث فوق روشن مياز ب    

و دفاع از منابع موجود،  دست آوردن منابع ذخيرهه تصرف بازارهاي جديد و هم براي ب
اگر بنا به دليلي قدرت . تتر به استفاده از قدرت دولتي وابسته اسهر چه بيش

اي كه در اختيار سرمايه است، هيچ كجا با نيازهاي آن خوانايي نداشته باشد، حكومتي
بيند، بلكه حتي از قدرت مي آسيبدر آن صورت اين سرمايه در رقابت جهاني نه تنها 

جويانه ديگر ر ترس از برانگيختن فعاليت تالفيخاطه اي كه در اختيار دارد، بحكومتي
حكومتي كه در اين وضعيت قرار . برداري كندطور كامل بهرهه تواند ب ها، نميكومتح

و بدين وسيله  ،ها ادغام شود ها متحد يا حتي با آنتواند با ديگر حكومتدارد مي
براي نمونه، درخواست . اش قرار دهدتري در اختيار سرمايهبيش قدرت حكومتي

 سرمايه. دوي اين آماج است هدفش خدمت به هربريتانيا به پيوستن به بازار مشترك 
، نياز به كندعمل ميالمللي  اندازهايش بسيار بينها و چشم بريتانيا كه در فعاليت

و در عين  ،تأمين كند آن را تواندي مييبه تنها كه بيش از آنچهدارد  قدرت حكومتي
-كشوردرت حكومتي ترسد كه اگر بيرون از بازار مشترك باقي بماند، ق حال از آن مي

و يا اين كه، اگر سرمايه در اتحاد يا ادغام با . ته شودكار گرفه اي بر عليه آن بهاي قاره
، اگر براي نمونه. مليت خود را عوض كندتواند رو شود، ميهشكست روب ها باحكومت



 ...سمارتين نيكوالارنست مندل،  ****** المللينظام مناسبات بين

 ١٨٣

هاي بريتانيايي كه عمدتا در قلمرو نفوذ يتانيا موافقت كند، برخي از شركتحكومت بر
. اياالت متحده فعاليت دارند، ممكن است مليت خود را تغيير دهند و آمريكايي شوند

  . تحت شرايط معيني حتي توافق دولت بريتانيا غير ضرور خواهد بود
در حقيقت، اتحاد . كنندديگر را نفي نمي فعاليت يك ،بديهي است كه اين دو راستا    
- ، ميبراي نمونه، در داخل بازار مشترك. تواند  تغيير مليت را واقعاً تسهيل كندمي

و به تدريج  ،شركت فرانسوي با يك شركت آلماني نسبتا آسان باشد تواند ادغام يك
تر ه آلمان ببرند و بدين وسيله مؤثررا ب ها و سرانجام دفاتر مركزي آن توازن فعاليت

وجود داشته  هااز ديگر سو، اگر ادغام بين حكومت. شده و روزي قانوناً آلماني شود
واحد  "مليت"ها ي سرمايهنمايد، زيرا در آن صورت همهتر ساده ميباشد، وضعيت كم

هاي بومي و  ك نسبت بر ملتبا اين همه، اين تغيير به ي. كنندجديد را اختيار مي
را بتوان تا چه اندازه يك تغيير واقعي  كه آن و اين ،گذارد هاي ملي اثر ميسرمايه

  . كندپيدا ميكشور به كشور تفاوت مليت دانست از 
هميت است، با ا امري مليت در انجام روشن شود كه تغييراگرچه ممكن است سر      

ي بازار مشترك و در ا با در نظر گرفتن اتحاد فزايندههاتحادها و ادغام حكومت
 .شودمي داربرخور هم ترياهميت بالفاصله بيش ازخواست عضويت بريتانيا احتماالً 

ا پوشش طرز واقعي كل اروپاي غربي ره تواند بيافته مييك بازار مشترك گسترش
ي كامل آن، تصميمات اساسي بسيار زياد اقتصادي و يافتهد و در شكل گسترشده

 "اروپاي متحدي" اي كهگونهه شود، ب نظامي به طرز غير قابل بازگشتي متمركز مي
- اين اتحاد در عين افزايش چشم. شدهد كند، يك ملت واحد خواكه از آن برآمد مي

سازي ملي" ي اروپايي است، موجباي كه در اختيار سرمايهگير قدرت حكومتي
تر به ها را بيش و آن ،شود هاي اروپايي ميهاي بسياري از شركت فعاليت "مجدد

ي بازارهاي اروپاي غربي همه. كندبومي تازه پا گرفته، عالقمند مي سالمت اقتصاد
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، در خواهد آمد و از ديدگاه واحد است كنترل آن چيزي كه يك قدرت حكومتي تحت
هايي ، يعني شركتدر خارج از كشوراز بازارهاي پيشين  هاي اروپايي، بسياريشركت

بسياري . شوندند، به بازارهاي داخلي تبديل ميا كه در ديگر كشورهاي اروپايي مستقر
المللي  مجزا بين به طور هاي اروپاييحكومت م قديمهايي كه قبالً تحت نظااز شركت
هاي فروش بسياري از توليدات و -شوند مي "ملي"، تحت نظام جديد كردندعمل مي

در نتيجه اين  .گيرنداروپاي متحد قرار مي "ملي"ي مرزهاي ها در محدوده آن
در دارند كه به سرعت رشد كند، حتي  "ملي"ي وافري به يك اقتصاد ها عالقهشركت
. ري ديگر باشددارگيري با آمريكا يا حكومت سرمايهي اين رشد دكه هزينه جايي

سان به رشد اقتصادهاي ا به يكهي اين شركتالبته اين به معني آن نيست كه همه
 روهاي اروپايياي كه در قلمسهل است، سرمايه. ندا داخلي خود عالقمند ملي
، به داردزمنده ي كارگر رايي كه طبقهجاه در مخصوصاً ند ياا تر مستقرمانده عقب
مدهاي آكنند، امري كه احتماالً پيتر يا مساعدتر مهاجرت ميرو پيمانهاي پ بخش

  . مانندروهايي خواهد داشت كه باقي ميفاجعه بار براي قلم
سالمت اقتصاد اروپاي غربي وابستگي  ي بزرگ اروپايي بهكه سرمايه جا از آن    

كند، استفاده از قدرت حكومتي اروپايي منافع سرشاري كسب مي از رد، وتنگاتنگ دا
عمل خواهد كرد و از يك رشد اقتصادي " ناسيوناليستي"يك نيروي  يمثابهه ب

 در و به استفاده از قدرت حكومتي ،كرد مستقل براي اروپاي غربي حمايت خواهد
اروپايي بسيار  "حكومت"ايي با ي اروپي سرمايهرابطه. اتكا خواهد نمود خارج از كشور
 اين حكومت اين،و بنابر ؛حكومت آمريكايي استي سرمايه آمريكايي با شبيه رابطه

ي خود هر زمان كه ها مستقل است و به نفع سرمايهاروپايي در رابطه با ديگر حكومت
ه ب چه آن ،بدين ترتيب، يك اروپاي متحد. الزم باشد، با قدرت وارد عمل خواهد شد
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آورد، وجود ميه ناميم را ب مي "شهر امپرياليستيكالن"اطر نداشتن نام بهتري، خ
  .يعني مستقل و امپرياليستي خواهد بود

هاي امپرياليستي جز اياالت متحده وجود دارد، شهركه كالن براي استنتاج اين     
اگر . اي را فرض كنيمنيست كه چنين اتحاد اروپاي غربي همه جانبه نيازي به اين

ن حدي متحد شود كه تصميمات حياتي اقتصادي و نظامي بازار مشترك موجود تا آ
صورت سرمايه كم و بيش همان  قابل بازگشتي متمركز شود، در آنبه طرز غير

خواهد داشت كه در مورد اروپاي متحد مالحظه كرديم، و  "حكومت"اي را با  رابطه
  .ريزي خواهد كردرا پايهاحدي و شهر امپرياليستير مشترك يك كالنبازا
هاي موجود كالن  شود، شماري از ملتاكنون كه اين مقاله نوشته مي بي ترديد، هم   

ها، كوچك يا اغلب شركت. آورندوجود ميه هاي امپرياليستي مورد نظر خود را بشهر
هاي  ند، براي مدتا بزرگ، كه در كشورهايي چون فرانسه، آلمان يا ژاپن مستقر

اين . يا خواهند داشت ،دارند تنگاتنگ اقتصادهاي داخلي خود وابستگي همديدي ب
ي وافري خواهند داخلي عالقه] يسرمايه[در زمان بحران اقتصادي به رشد  هاشركت
افزون بر اين، . ند كردمستقل پشتيباني خواه و بنابر اين، از خط مشي اقتصادي داشت

، اگر نه كافي، تأمين كنند، ي راگيرچشمتيباني توانند حمايت و پشها مياين حكومت
چه ژاپن احتماالً  شكل كمك مستقيم اقتصادي يا حتي نظامي، شبيه آنه هم يا ب آن

ي تالفي جويانه عليه ياه سياي جنوب شرقي يا به شكل اقدامهاي خود در آبه شركت
 اگراي ارهكه اروپاي قي ياه اقدامشبيه  .دهد مي فع بيگانه در اقتصاد داخلي ارائهمنا

بدين ترتيب، حتي در . اعمال خواهد كرداز اروپا  خود آمريكا بر صادرات ،دهد انجام 
اروپايي  هايآل از نقطه نظر اغلب شركتهحل ايدصورت نبود اتحاد اروپايي، يك راه

آمريكايي وجود خواهند داشت كه از هاي مستقل غيراين خواهد بود كه حكومت
  .ي خود با قدرت استفاده خواهند كردد به نفع سرمايهقدرت خو
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  :هاگيري نتيجه
انداز عبارت است از رقابت امپرياليستي، تالش نخواهم كه بگوييم كه چشم به جز اين

اليستي شماري از در اين رقابت امپري. كرد محتواي مطالب باال را خالصه كنيم
ناميم در  مي "ستيهاي امپرياليكالن شهر"ها را  مستقل كه آن هاي نسبتاًحكومت

ند، خواه اين كالن ا ديگر در كشاكش يك هاي خود باسرمايه تالش جهت پشتيباني از
به  را در بر بگيرد كه خود، تر ها يا واحدهاي گسترده ولت ـ ملتاي از د شهرها پاره

ها مورد بحث قرار نگرفته  عوامل سياسي و عوامل ديگري بستگي دارد كه اغلب آن
تري هاي اروپايي را به اتحاد تنگاتنگند كه حكومتا پرقدرتي در كارنيروهاي . است

شود كه يك  چنان مستحكم مي كه آيا اين اتحاد آن دارند، اما اينمي ديگر وا يك با
بريتانيا  ها كه اي دولت ــ ملت پاره. وجود آورد، هنوز روشن نيسته كالن شهر واقعي ب

 ني پيدا كنند، به كشورهاي نسبتاً تابعاتحدهاست، اگر نتوانند م ي اصلي آننمونه
ها را در مقايسه با كالن شهرهاي  آن. اندو احتماالً شده ،تبديل خواهند شد

  .ناميد "اقمار امپرياليستي"توان امپرياليستي مي
يا اقمار خواهند بود را ضرورتاً نبايد در ضعف  ،ندا كه اين كشورها اقمار دليل اين    

اي باشد كه بين خوانيتواند ناهمبلكه در مواردي مي ،تجو كردها جسسرمايه آن
كه اين  جايي. اي وجود دارد كه در اختيار آنستنيازهاي اين سرمايه و قدرت دولتي

كند و حكومت  المللي عمل مي ي بزرگ در مقياسي گسترده در سطحي بينسرمايه
حفظ مناسبات حسنه با ] رگسرمايه بز[ست، يكي از نيازهاي اصلي آن نسبتاً ناتوان ا

در مورد امور  ي بزرگبدين ترتيب، سرمايه. د خارجي استهاي قدرتمنحكومت
مخالفت  هاي اقتصادي است،ي حل داخلي بحرانهايي كه الزمهاقتصادي با خط مشي

هايي ممكن است به معامله به مثل خارجيان منتهي مشيزيرا چنين خط .كند مي
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هايي كه به حسن رجي مايل نيست با حكومتمور خادر خصوص ا حكومت شود و
  . د، تضاد پيدا كنوابسته استها  آن روابط
مهمي در  تامازي نظام امپرياليستي الها براي آيندهگيري اگر چه اين نتيجه     

مسائل و . ذكر است ز، اما، حائيك نكته. پردازيمها نمي جا به بحث آنبردارد، در اين
ي هاي انقالبي در كشورهاي پيشرفتهي كارگر و جنبشطبقه اندازهايي كهچشم

ي بزرگ به حمايت از به ميزان آمادگي سرمايه تا حديرويند، هروب داري با آنسرمايه
ه مسير مستقل رشد اقتصادي در زمان بحران بستگي دارد، يعني به ميزاني كه ب

وم هفسيوناليست بايد در مجا نا در اين. كندروي ناسيوناليست عمل مييك ني يمثابه
هايي چون بازار مشترك و  اي كه پديدهگونهه ي تفسير شود، بتر گسترده

شهر، جايي كه چنين موردي در يك كالن. اروپايي را شامل شود "ناسيوناليسم"
وجود آيد، وجود ه ب "امپرياليسم اجتماعي"كه نوع جديدي از  صادق است، خطر اين

ي كارگر نظام طبقه -در ازاء مزاياي رشد داخلي - موجب آندارد، امپرياليسمي كه به 
يا در مقابل آن  ،هاي امپرياليستي حمايت كندمشيخط از داري را بپذيرد وسرمايه

 معني افزايش واقعي استاندارد زندگيه ضرورتاً نبايد ب ،مزايااين  البته. تمكين كند
يك رشد  ني، مزيت اصلييك بحران شديد جها سهل است، در. ي كارگر باشدطبقه

وضعيت  بهبود واقعي تا] بحران[اهد بود از خنثي كردن  اين شوك داخلي عبارت خو
شود، و جايي كه يك كشوري كه جزء اقمار محسوب مي در مقابل، در. كارگران
عنوان يك ه اين، بند، و بنابري بزرگ حاضر نيست از رشد داخلي حمايت كسرمايه

و در  ؛كند ، فضاي مانوور حكومت قوياً كاهش پيدا ميكندنيروي جهاني عمل مي
در حقيقت، در . شودتر مي ي كارگر مشكلهاي بحران تأمين مزايا براي طبقهزمان

كند، حكومت ي بزرگ تحميل ميالمللي سرمايه هايي كه نياز بين چارچوب محدوديت
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ي كارگر به حل طبقه ي مستقيم به استاندارد زندگيشود با حمله ممكن است مجبور
  . بحران بپردازد
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   وري و رقابتآبار: ضميمه

: گويدمي "رود ؟ آمريكا به كدام سو مي"ي خود تحت عنوان ارنست مندل در مقاله
سطح  ها هم اگر تمركز صنعت اروپا و ژاپن آغاز به ايجاد واحدهايي كند كه فعاليت آن"

هاي آمريكايي د كه شركتن ابعادي را داشته باشواحدهاي آمريكايي باشد و هما
در آن . شودرو ميهصورت صنعت آمريكا سرانجام با وضعيت ناممكني روب دارند، در آن

وري آهم با همان سطح از بار صورت مجبور خواهد شد دستمزدها را سه برابر كند، آن
و سرآغاز بحران اين موقعيتي مطلقاً غير قابل دفاع خواهد بود . اروپايي و ژاپني

  ) 8. (ساختاري براي صنعت امريكا
  : اين استدالل به دو فرضيه وابسته است كه هيچ كدام هم ضرورتاً درست نيستند    

سنجيده  منطبق با آن وري در اروپا و ژاپن با افزايش دستمزد واقعيآافزايش بار) 1
  .د يافتنخواهد شد و در نتيجه نرخ استثمار در اين كشورها افزايش خواه

خواهد كرد و تر افزايش نرخ استثمار در اروپا و ژاپن صادرات اين كشورها را ارزان) 2
اجازه دهيد اين دو . كندتر ميها را بيش هاي آمريكا قدرت رقابتي آناين، در بازاربنابر

  .فرض را بررسي كنيم
وري، اگر آيش باراين، افزابنابر. ي نيروهاي طبقاتي استنهنرخ استثمار بازتاب موار    

تر از آن باشد كه مطابق با آن به افزايش دستمزد واقعي نائل  ي كارگر ضعيفطبقه
بدين ترتيب، اين استدالل مندل كه . شود، موجب افزايش اين نرخ استثمار خواهد شد

ها و اي كه حاصل ادغاميورآبا افزايش بار ،افزايش دستمزد واقعي در اروپا و ژاپن
ي كارگر ين فرض تلويحي مبتني است كه طبقهرابري خواهد كرد، بر اانباشت است، ب

ي او آمده ا اين نظري كه در جاي ديگر نوشتهاين فرض ب. ندا اين كشورها ضعيف
ها  ي آنبالنده درستي بر قدرت و رزمندگيه جا مندل ب در آن. است، خوانايي ندارد

  .كندتأكيد مي
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كند كه موجب  تر رقابتي ميات به آمريكا را بيشافزايش نرخ استثمار فقط زماني صادر
به نسبت  ،شود كننده كه به دالر سنجيده ميهاي توليد در كشور صادر ود هزينهش

هاي  هزينه. دشود، كاهش پيدا كنمي ارزيابيهاي توليد در آمريكا كه با دالر  هزينه
اي توليد به پول ه شود، با هزينه، كه به دالر سنجيده ميكنندهتوليد در كشور صادر

كه بدانيم افزايش  بدين ترتيب، براي اين. شودمي ارزيابيرايج محلي و نرخ مبادله 
  : گذارد، الزم است بدانيمخ استثمار چگونه بر رقابت اثر مينر
  . گذاردشود، اثر ميهاي توليد كه به پول رايج محلي سنجيده مي چگونه بر هزينه) 1
بياييد اين دو فرض . دهدها پاسخ مي هاي اين هزينهگونينرخ مبادله چگونه به دگر) 2

هاي توليد كه به پول رايج محلي به عنوان  براي سهولت كار به هزينه. را بررسي كنيم
ها دالري سنجيده  هاي توليد كه به دالر به عنوان هزينه هاي پولي و به هزينه هزينه

  .كنيمشود، مراجعه ميمي
ها در نرخ استثمار اي بين دگرگونيپيوند ضروري. است پرسش نخست آسانپاسخ     

افزايش نرخ استثمار ممكن است با كاهش . هاي پولي وجود ندارد و دگرگوني در هزينه
كه كدام يك از اين  اين. هاي پولي همراه نباشد يا افزايش يا هيچ تغييري در هزينه

گر بتواند كارفرمايان را ي كاراين بستگي دارد كه طبقه موارد پيش خواهد آمد، به
چنين به اين  و هم ،وري افزايش دهندآها را با افزايش بار مجبور كند دستمزد پولي آن

يمت كاالهايي كه توانند با افزايش قبستگي دارد كه كارفرمايان تا چه اندازه ميامر 
ي كارگري را طبقه، به عنوان مثال. كنند، واكنش نشان دهندكارگران مصرف مي

اي هاست كه افزايش دستمزد نيرومنداندازه آن  ،سي كنيد كه در سطحي اقتصاديبرر
سياسي،  تحميل كند، اما در سطح] به كارفرما[اي پولي را به مقدار قابل مالحظه

به  ها رااگر كارفرمايان قيمت. ثير بگذاردها تأقيمت] افزايش[تر از آنست كه بر  ضعيف
وري از آجه رشد ضد تورمي خواهد بود كه در آن باري كافي افزايش دهند، نتياندازه
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- ها افزايش ميها و هم قيمت و هم هزينه ،كند مي تر رشد دستمزدهاي واقعي سريع

  .يابد
  

  .صد افزايش در توليدداد به درهاي هر واحد برون دستمزد و هزينهوري، آبار  5نمودار شماره 
  هاي دستمزد در واحد برونداد هزينه       آدم ]واحد توليد[ساعت         داد در عوايد آدم برون              

  1956  -1968ساعت                  
  2                                    55                53     اياالت متحده  

  30                                 147                 92      آلمان  غربي 
  25                                  209               147               ژاپن 

  1960 -1968سال                   
  4                                     33                    29اياالت متحده  

  17                                     84                    58آلمان غربي    
      20                                   151                  111           ژاپن 

  انستيتوي ملي ي بررسي اقتصادي: منبع 
  

  .مالحظه كنيد چنين وضعيتي مورد زير را ي عدديعنوان نمونهه ب
- ي قيمتدر صد، افزايش دستمزد بيست درصد و افزايش همه پانزدهوري آافزايش بار

كه افزايش دستمزدهاي واقعي برابر است با افزايش دستمزد  جا از آن. صدده درها 
 ،صد افزايش يابندا، دستمزدهاي واقعي بايد بيست درهپولي منهاي افزايش قيمت

تر است و صد باروري كمدر پانزدهافزايش  اين رقم از. ي ده درصد و ده درصدمنها
ي كه نيروي كار تنها هزينه با فرض اين. دكناين، نرخ استثمار افزايش پيدا ميبنابر

ي پولي منهاي برابر است با افزايش دستمزدها هاي پولي توليد است، افزايش هزينه
هاي پولي بيست درصد افزايش دارد منهاي  ن ترتيب، هزينهبدي. وريآافزايش در بار
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وجود  هاي پولي حتي با اين، در اين نمونه هزينهبنابر. پانزده درصد و پنج درصد
  .دورافزايش نرخ استثمار باال مي

ي كنندهق بيافتد صرفاً اين است كه تعيينتواند اتفاكه اين هر دو ميدليل اين   
اي كه دستمزد پولي زنيزني بر سر دستمزد نيست، چانهفقط چانه ،ارزش نيروي كار

ها نيز تعيين ا قدرت كارفرمايان در تعيين قميتكند، بلكه در عين حال ب را تثبيت مي
قدر قدرتمند بودند كه با تحميل  اكنون آورديم، كارگران آن در مثالي كه هم. شودمي

ي ي كافداران نيز به اندازهولي تورم ايجاد كنند، اما سرمايهافزايش دستمزدهاي پ
ه هاي پولي ب اگر هزينه. ها نرخ استثمار را باال برندقدرت داشتند كه با افزايش قيمت

اال رود و نرخ مبادله ثابت بماند، نرخ باالتر استثمار ممكن است موجب شود سرعت ب
تر بلكه كم ،ترو در نتيجه صادرات نه بيش ،سرعت افزايش پيدا كنده ها دالري ب هزينه

كنند، از اين  بسيار خوب، نرخ مبادله را عوامل بسياري تعيين مي. شود رقابتي مي
ي يا وضعيت موازنه خارج از كشورگيري در در وامجمله است توانايي كشور مورد نظر 

هاي  ي هزينههاندارد كه بتوان دگرگونيمكانيسم مطمئني وجود . هاپرداخت جاري
اين، بنابر. هاي نرخ مبادله جبران كردر كشورهاي گوناگون را با دگرگونيپولي د نسبي

ولي جبران نشود و هاي پولي ممكن است با پايين آوردن نرخ برابري پ افزايش هزينه
  .كندهاي دالري افزايش پيدا مي هزينه در نتيجه

وري افزايش يافته بر رقابتي بودن آشود كه تأثير بار از اين بحث روشن مي       
 ي كارگر اين كشورهاهم به رزمندگي و هم به قدرت طبقهصادرات اروپا و ژاپن 

ر نرخ مبادله همانند گذشته اگ .نرخ مبادله طور به تغييرپذيري و همين ،بستگي دارد
- گونه كه ميتر شوند، آنزمندهناپذير باقي بماند و طبقه كارگر اين كشورها رتغيير

  .بلكه ممكن است كاهش يابد ،نمايد، قدرت رقابتي صادرات اروپا و ژاپن نه افزايش
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اي معني كاهش هزينهه وري ضرورتاً بآتر باركه رشد سريعيك شيوه درك اين     
نمودار  .دهه و نيم گذشته ي يكسبي پولي نيست، عبارت است از بررسي تجربهن

در اياالت ) وريآبار] (واحد توليد[ساعت  -داد در آدمافزايش برون صددر 5ي شماره
 147وري در ژاپن آبار. دهدرا نشان مي 1968و  1956هاي  متحده، آلمان و ژاپن بين سال

از . افزايش داشتدر اياالت متحده  صددر 53ز صد و بيش ادر 92صد، در آلمان در
صد، در 209]  در اين سه كشور[ساعت به ترتيب  -ها پولي در آدمديگر سو، دستمزد

  .درصد افزايش يافت 55صد و در 147
هاي  د هزينهصزايش، عبارت بود از افزايش دو دري افتأثير مركب اين دو مجموعه      

 بيست و پنجصد در آلمان و الت متحده، سي درداد در ايادستمزد در واحد برون
وري در هر دو كشور آلمان و ژاپن بيش از آبدين ترتيب، اگرچه بار. درصد در ژاپن

  .تر افزايش يافتهاي پولي نيز بيش اياالت متحده افزايش داشت، هزينه
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  :هايادداشت
و مقاله بيل وارن در  67ي نيو لفت ريويو، شماره ي در مجلهامقاله روبين مور - 1

اگرچه . اندتحليل كردهي بين سرمايه و دولت ـ ملت را رابطه ،همين مجله 68شماره 
ها مستقيماً به  خاص آني ث مفصل اين مقاالت نيست، يك جنبهجا محل بحاين

بين موري با توضيحات گوناگون بر اين وطور كلي، ره ب. شودي حاضر مربوط ميمقاله
هاي كالن شركت ها را در رابطه با ملت -دولت ،المللي كردن سرمايه باور است كه بين

ها او معتقد است كه حكومت. شيده استنظر او را بيل وارن به نقد ك. كندتضعيف مي
كه  و اين ؛اند هاي بزرگ را افزايش دادهقدرت خود بر شركت ،هاي متعددييوهشه ب

ها تر به نفع حكومترا باز هم بيش] قوا[ي اقتصادي اروپا توازن گيري جامعه شكل
  . تغيير خواهد داد

كند، زيرا متأسفانه، نقد بيل وارن در عين درست بودن، كمك چنداني به ما نمي    
تر قدرت مستقل شركت بزرگ در رابطه با دولت ـ ملت منفرد است كه دغدغه او بيش

ام در اين مقاله نشان دهم،  گونه كه سعي كرده همان. شودطور مجزا بررسي ميه ب
كنيم كه با بيش از يك  هايي را بررسي ميشود كه موقعيت جا آشكار ميمشكل آن

  :كه مخصوصاً اين. دولت ـ ملت سرو كار دارد
كند كه از منافع  مي ارائه لت ـ ملت چگونه بهترين خدمت را به سرمايهدو – الف

هايي را دولت ـ ملت بايد اتخاذ كند، زماني كند؟ چه خط مشيآن دفاع ميعمومي 
كه ند، جائيا ي فعالسرزمين هاي غالب اين سرمايه در فضاهاي اقتصادي يا كه بخش

مطرح  جائيدر ها حتي ن پرسشهاي خارجي قرار دارند؟ ايهاي حكومت تابع قدرت
  .هاي منفرد داردقدرت ديكتاتوري مطلق بر سرمايه  كه حكومتاست 

ها  آنهاي بيگانه تا چه حد هاي معين جهت جلب حمايت حكومتشركتتوانايي  - ب
-ن، قدرت حكومتسخرهاند؟ به ديگر مي] ملت - دولت[را از كنترل حكومت داخلي 
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ي حكومت داخلي را افزايش دهد، تواند قدرت فزايندههاي بيگانه تا چه اندازه مي
  درستي بر آن تأكيد كرده است؟ه اي كه بيل وارن ب نكته

داف، مندرج در مجله مانتلي ريويو، اكتبر و نوامبر گاثر هري م "عصر امپرياليسم" -2
 "تضاد جهاني". 1969له، پاريس، سال اژ. راثر پي "1970امپرياليسم در سال ". 1969سال 

ي بعدي ي در مقالهزيپل سوئ. 59ي نيو لفت ريويو، شماره الس، در مجلهونيك. ام: اثر
هاي اروپايي و ژاپني قدرت پذيرد كه شركت ا تغيير داده و ميخود ظاهراً موضع خود ر

ه نوعي چالش و مقاومت بپردازند هاي آمريكايي برا دارند كه در مقابل شركت آن
او در سطحي اقتصادي،  وجود ).  1971ويو، ژوئن سال ير نگاه كنيد به مجله مانتلي(

هاي بزرگ كشورهاي گوناگون پذيرد كه بين شركت رقابتي را مي واقعي و فزاينده
بت براي رسد كه باور داشته باشد كه اين رقا اما، به نظر نمي. داري جريان داردسرمايه

طبقاتي در درون جهان ي داري يا مبارزههاي سرمايهمناسبات سياسي بين حكومت
واقع، او نظر هميشگي خود   در. سرمايه داري پيشرفته، اهميت چنداني داشته باشد

شده است كه  تر روشناز جنگ جهاني دوم به اين سو، هرچه بيش": كه مبني بر اين
كنوني، نه در درون  ي تاريخي، دست كم در دوره]داريسرمايه[تضاد اصلي در نظام 

داري بوده ي سرمايهنيافتهتوسعه  و بخش لكه بين بخش پيشرفتهب ،خش پيشرفتهب
رفتني نيست، زيرا ي هفتاد پذيدر دهه. ي پنجاه پذيرفتني بوداين نظر در دهه ."است

داري و ي سرمايهقاتي در تقريباً هر كشور پيشرفتهي طبي مبارزههم شدت فزاينده
ه ، البته باين. گيردها را ناديده ميستي بين اين كشوري امپرياليهم رقابت فزاينده

. انداهميت شده نيافته بيبخش در كشورهاي توسعهزات رهاييمعني آن نيست كه مبار
. ي نظام امپرياليستي ايفا خواهند كردها نقش حياتي در تعيين آينده آن سهل است،

هر  اءارتق. ي سرمايه داريد نقش تضادهاي درون جهان پيشرفتهطور خواهد بو همين
  .دائمي هم خطرناك است، هم گمراه كننده ها به سطح تضاد اصلي دوي اين
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آمريكا "و   1970سال  ارنست مندل، در بولتن نيو لفت: راث "اروپا در برابر امريكا؟" – 3
، در "قوانين رشد ناموزون". 54ويو، شماره يدر مجله نيو لفت ر "؟رود به كدام سو مي

. اثر ام "داري غربي از جنگ به اين سوسرمايه". 59ه ويو، شماريمجله نيو لفت ر
  . 1968ن، لندن وكيدر

وارگا، مشكالت اقتصادي  .واي اثر "هاي بين امپرياليستي و جنگمساله تضاد" -4
  .1968سرمايه داري، مسكو،  سياسي

اثر لنين در منتخب آثار، مسكو  "داريي سرمايهامپرياليسم، باالترين مرحله" – 5
   .723لد اول، بخش نخست  ص ، ج1967

گيتز و فابين ليندن، نيويورك، هيات ملي . ر ارواثر تئود" ها و رقابت هزينه" -6
   .14 - 15ص ، ص1961كنفرانس صنعتي 

   .اثر ارنست مندل "اروپا در مقابل آمريكا؟" -7
  .13ويو ، ص يي نيو لفت رمجله  -  8
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