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 فصل دوم
  

گلوباليزاسيون اسير دست 
 امپریاليستی

  
 

 است؟" اصالح پذیر" آیا سرمایه . 1
  
  

  : صحبت از آن است که  در دهه گذشته نيز در روسيهدر غرب و
گلوباليزاسيون که بعد از جنگ جدید سرمایه داری در طول قرن بيستم و بویژه در مرحلٌه 

 .تغيير داده است) رادیکال(طور ریشه ای به جهانی دوم آغاز شده است، طبيعت خود را 
گویا سرمایه داری از این رو به آن رو شده، خوی راهزنانه و غارتگرانًه خود را از دست 

رفاه "خدمت به وردن احتياجات مردم ندارد و کمر داده، به مردم رو آورده، فکری جز بر آ
ميلياردهای «وجود در کشورهای شود به رفاه م به عنوان دليل اشاره می .بسته است" عمومی
گيرد می خود به انسانی ه ای  چهردر تمام جهان سرمایه داری  و تحمل،قدری صبر .»طالیی

 .خواهد شدها چنين و چنان  و زندگی انسان
  گفت؟ چه می تواندر این باره

 بسياری از فاکتورهای سرمایه داری واقعا دیگر همان نيستند، که در آغاز قرن بيستم بوده
 چرا؟: ال این است ئوولی س. اند

لنين در زمان خود به وجود دو نوع سرمایه در روسيه و هر کشور مفروض سرمایه داری 
 :کند اشاره می

 اصطالح مردمی سرمایهبه نوع دموکراتيک و   •
اشاره به دست راستی های افراطی طرفدار  ( سرمایه» باندهای سياه« نوع اکتبریستی و •

 ). يوناليست ابتدای قرن بيستم استسلطنت، مذهبی و ناس
 :نویسد  می)  ميالدی1911 ژانویه 3(او در نامه ای به ماکسيم گورکی 

دفاع به ها هرگز  مارکسيست.  پيشرفت آن استضامن پيروزی بر سرمایه داری فقط" 
ها، محدود کردن تجارت و غيره اقدام  از اقدامات ارتجاعی مانند ممنوع کردن تراست

  : هر کس به کيش خودولی  .کنند نمی
کشند و لياخوف را روانًه آن براه آهن سراسری در ایران ومياکف و شرکاء خ بگذار

: وظيفًه مارکسيستهاست که چشم زحمتکشان را باز کنند .کند کشور کنند، مسًاله فرق می
 !دفاع بر خيزیدبه . ، می بلعد، گلو را فشار داده و خفه می کندد می خورسرمایه! هشدار

مقاومت در برابر سياست استعماری و راهزنی بين المللی با سازماندهی زحمتکشان، با 
 شود، بلکه بر عکس آن دفاع از نبرد آزادی بخش آنان مانع پيشرفت سرمایه داری نمی

مدنانه و از کند که شيوه های مت بخشد، زیرا سرمایه داری را مجبور می را سرعت می
 .بنددکار به نظر فنی پيشرفته را 

 !کاپيتاليسم داریم تا کاپيتاليسم
ها و باندهای سياه را داریم و کاپيتاليسم واقع بين، دموکراتيک و  کاپيتاليسم اکتبریست

 .فعال را
 :دهد دو طریق زیر فشار قرار میبه پرولتاریای بين المللی سرمایه را 

o کندوسيله که سرمایًه اکتبریستی را به سرمایًه دموکراتيک تبدیل  نیبد 
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o آن  و تبدیل از خود راندن سرمایًه اکتبریستیرا مجبور بهکه سرمایه  دیگری آنو 
 .کندمی به علف هرز 

 انجامد و در نتيجه مرگ او را نزدیکتر می این امر به گسترش پایگاه سرمایه داری می
تمام سرمایه تقریبا . در اروپای غربی سرمایًه اکتبریستی تقریبا وجود ندارد .کند

سرمایًه اکتبریست از انگلستان و فرانسه به روسيه و آسيا آمده  .اتيک شده استدموکر
انقالب روسيه و انقالبات آسيا عبارتند از مبارزه برای تغيير سرمایًه اکتبریستی به  .است

به پایان راه سرمایًه دموکراتيک اما یک نوزاد دیر آمده است،  .سرمایًه دموکراتيک
 ." استوعاقبتدی بی آخر  و نوزارسيده

 این است که این پيش بينی چگونه و به مسئلهولی . استنتاج آخری لنين هنوز هم صادق است
به تحقق خود (تواند آتوماتيسم  در این مورد نمی چه طریق مشخصی تحقق خواهد یافت؟

و این نيز طبيعی د ن وجود داشته باشتوانند  متنوعی میاشکال. وجود داشته باشد) خودی
 .است
 متمدن شدن  اینو درجًه. دهد ال سرمایه فقط زیر فشار مبارزه مردم تن به متمدن شدن میاو

 .داردمقاومت مبارزه و آن نيز بستگی به شدت و توان 
کشورهای سرمایه داری (اصطالح انسانی سرمایه در کشورهای متروپول به ثانيا چهرًه 

ا که با گلوباليزاسيون دهشتناکترین و چر. با گلوباليزاسيون رابطه ای مستقيم دارد) پيشرفته
غير انسانی ترین اشکال استثمار از کشورهای متروپول به مستعمرات و کشورهای وابسته 

 .شوند منتقل می
 او در مقابل .دهد وفق شرایط تغيير یافتهخود را با ) بنا به مصلحت خویش( سرمایه توانسته 

ولی وقتی از این تغييرات سخن . تن داده استدادن امتيازات مهمی ه مطالبات طبقًه کارگر ب
   .ها داوطلبانه نبوده است فراموش کنيم که هيچکدام از این عقب نشينیگویيم، نباید  می

پيروزی انقالب اکتبر در روسيه و در ارتباط با آن تشدید ، شرایط تغيير یافته منظور از
 .ياسی خود  بوده است حقوق اقتصادی، اجتماعی و س احقاقمبارزًه زحمتکشان برای

در مواجهه با اعتراضات توده ای دو راه متفاوت در برابر داشته و هر دو را در سرمایه 
این امر را در جریان بحران اقتصادی . سياست عملی خود مورد آزمایش قرار داده است

 :توان دید  وضوح میبه  قرن بيستم 30های   و آغاز سال20های  جهانی در پایان سال
 را اعالم می» معاملًه نوین«سياست ) دًه امریکا ایاالت متح وقت درریيس جمهور(لت روزو
در دستور کار ابتدا در آلمان و سپس در تمام اروپا را »  نظم نوین«و هيتلر برقراری  کند
اگر چه ميان این دو راه از نظر ظاهری تفاوت چشمگيری وجود داشت  .دهد  قرار میخود

 . وجوه مشترک زیادی داشتندیتوها از نظر مح ولی آن
و سرمایه در مقياس های حاکم به تغيير تناسب نيروها ميان کار  هر دو  واکنش مستقيم رژیم

 .برکت پيروزی انقالب اکتبر پدید آمده بودبه جهانی بود که 
و هر دو در خدمت سرمایه  افزایش نفوذ دولتی بر اقتصاد متکی بودندبه در عين حال هر دو 

که هيتلر اعمال  مریکا متمایل بود، در حالیآروزولت به کنار آمدن با طبقًه کارگر  .بودند
 به زحمتکشان  که راولی در هر دو مورد امتيازاتی داد فشار بر زحمتکشان را ترجيح می

و باالخره  جبران کردند دیگر با تشدید استثمار در عرصه های  راامریکایی و آلمانی داده شد
های مختلف امپریاليستی را به سرکردگی جهان  ن خاص خود تمایل گروهزبابه هر کدام 

   .در واقع هر کدام گلوباليزاسيون خاص خود را مطرح کردند .اعالم داشتند
با این فرق که ابتکار . دیگر قرار گرفتندیک در نبرد مرگبار رو در روی ها به همين دليل آن

 که کداميک از دو راه  پيروز مسئلهی به این پاسخ نهای .تاریخی دیگر در دست سرمایه نبود
 .خواهد شد، دیگر در اختيار سرمایه نبود، بلکه در اختيار سوسياليسم پيروزمند روسيه بود
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اتحاد جماهير شوروی با سهم سنگين خود در پيروزی عليه آلمان فاشيستی راه فاشيستی رشد 
ریخ بشری نقش بسيار ارزنده ای در سير تا این کشور .سرمایه داری جهانی را مسدود کرد

 .ایفا کرد و بشریت را از وحشت پيروزی جهانی سرمایًه فاشيستی نجات داد
، ابدًا خود گرفتبه اصطالح انسانی به ه داری در برخی از کشورها چهرًه  سرمایکه این

ه  که ببوداین در واقع مزد کار سوسياليسم لياقت و شایستگی سرمایه نداشت، بلکه ربطی به 
قدرت هماورد اقتصادی، سياسی و اخالقی در برابر سرمایه داری تبدیل شده و مبارزًه 

   .داد زحمتکشان را در سراسر جهان مورد پشتيبانی قرار می
اکنون که این قدرت هماورد تضعيف شده است، نوع فاشيستی سرمایه داری وزنش باال رفته 

 در در درجه اولشود همه جا دید و  ا میر عالیم آن .و دو باره در حال قد علم کردن است
 . امپریاليسم جهانی در عرصه های سياسی و اقتصادیتهاجم رو به رشد

 های مارکسيسم ـ لنينيسم از چند و همًه این موارد حاکی از آنند که تجزیه و تحليل کالسيک
امپریاليسم نظریًه لنين دربارًه  .وجه کهنه نشده است هيچه چون رشد بنيادی سرمایه داری ب

 درک به ما کمک می کند تان نظریه ای. کند در شرایط کنونی شادابی ویژه ای کسب می
های درونی  مثابه یک روند تاریخی بغرنج با قانونمندیبه ماهيت گلوباليزاسيون تری از عميق

  .، داشته باشيمهای خاص خویش و محمل
 

 نو، همان کهنًه از یاد رفته. 2
  

مثابه باالترین مرحلًه به امپریاليسم "خود به نام کتاب در  ميالدی 1916 لنين در سال 
  :دهد  بنيادی امپریاليسم را مورد بررسی قرار میلت خص5" سرمایه داری

 تمرکز توليد و توسعًه انحصارات .1
 تشکيل سرمایًه  در نتيجه سرمایًه صنعتی وو سرمایًه بانکی  آميختگیهمو در رشد  .2

  .مالی
 .کند مقایسه با صدور کاال اهميت بيشتری کسب میصدور سرمایه در  .3
 .برای تقسيم از نودرگيری های امپریاليستی و آغاز  تقسيم جهان ميان قدرت .4
 . سرمایه داری در مرحلًه امپریاليستی آنفاسد بودنانگلی و  .5

  :ما سعی خواهيم کرد این مشخصات را در پرتو شرایط کنونی مورد مالحظه قرار دهيم
  

   :مشخصًه اول
 ) انحصاراترشدتمرکز توليد و   (

  
 صنعت و روند سریع تمرکز توليد در کارخانجات بزرگ یکی سرسام آوررشد : "لنين نوشت

  "16.از خصایص سرمایه داری است
 گسترش یافته است و مالحظه ایقابل صورت به در طول قرن بيستم این وجه امپریاليسم 

تی انحصارات بسيار بزرگ که ظاهرا به حد ح. خود گرفته استبه  ابعاد بسيار وسيعی
در دهه های اخير روند . شوند اعالی رشد خود رسيده بودند، همچنان بزرگتر و پهناورتر می

 :خود گرفته استبه ليد و رشد انحصارات کيفيت جدیدی  توزرکمت
به تی وظایفی يهای فرامل که اکنون کنسرن عمده در این مورد عبارت است از اینمسئله 

 دهند که قبال فقط از عهدًه دولت گيرند و خودمختاری خود را تا حدی گسترش می هده میع
کوشند  وسيله ای می هربه ها  آن .مدآ های ملی که در طول تاریخ تکوین یافته بودند، بر می

ها ساختارهای اعمال فشار خاص خود را  آن .به عاملی در حقوق بين الملل تبدیل شوند

                                                 
16 Lenin Werke, Dietz Verlag Berlin, Bd. 22, S. 200 
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ارتش و پليس خود را تحت عنوان مًامورین امنيتی تشکيل . کنند نونی میبوجود آورده و قا
های بين المللی نفوذ کنند و به  های گوناگون در سازمان کوشند زیر ماسک می و دهند می

 .شوند تهدیدی عليه ثبات تمامی سيستم سياسی جهان تبدیل می
اریخ جهان بودند، صلی تها عوامل ا  آنمخلوقهای  ها و دولت اگر در دوران گذشته خلق

های  دولت .کند ساختار اداری تمام ارضی دیگری را دایر می» نظام جهانی نوین«اکنون 
های مسلحانه و   با درگيری و، با تضادهای ملی داخلی خودمستقلمستقل با مرزها و قوانين 

عارهای و لذا ش. کنند را مختل می جنگ، مزاحم تجارت آزاد هستند و شکوفایی و پيشرفت آن
 قدرت مدیران  زنده باد!های مستقل مرگ بر دولت«: عبارتند از» نظام جهانی نوین«لی اص

 » !و بانکداران و خلع ید از سياستمداران
 عهدًه کنسرنبه های تمام ارضی باید  گيری برآنند که تصميم» نظام جهانی نوین« معماران 

 از عده ایاینک  .کنند الی عمل میهای فراملتی باشد که برپایًه اصول کارایی اقتصاد م
  دولت خود را جایگزینها اربابان واقعی جهان شده اند و در پی آنند که مدیران این کنسرن

های سنتی استقالل، عدم  پای بند به ارزشهایی که هنوز  دولت. کنند» ادهاز مد افت«های 
 .ندهستگيری تاریخی  وابستگی ملی، تعلقات فرهنگی و پی

اکنون انقالب سرمایه داری : "نویسد ـ روزنامًه پرنفوذ فرانسوی ـ می» ياسیلوموند س«
های  گلوباليزاسيون بی توجه به استقالل دولتی و تفاوت رژیم. جدیدی در جریان است

جهان ما شاهد دوران تازه ای از  .نوردد سياسی، دورافتاده ترین نقاط سيارًه ما را درمی
 ولی اگر قبال دولت .ير استعمارگرانًه کشورهای دیگر استکشورگشایی است که یاد آور تسخ

 کردند، امروز گروههای صنعتی و مالی خصوصی اند ها عمدتا به عنوان کشورگشا عمل می
 ها این هرگز محفل آن. می باشندتعيين سرنوشت مردم جهان عامل تصميم گيرنده برای که 

 ."چنين کوچک، وليکن پرتوان نبوده است
 

   :مشخصًه دوم
تراکم سرمایه و تکوین سرمایًه مالی در نتيجًه رشد (

 ) سرمایًه صنعتیو سرمایًه بانکی ونهمگ
  

   :کند به این که لنين اشاره می
. شود مًوسسات مالی سرازیر می» نوابغ«مایه داری سودهای کالنی به جيب با رشد سر"

عدودی از مًوسسات روند و رفته رفته در م ها رو به رشد می گونه است که بانک بدین
ها از واسطه های ناقابل به انحصارات غول آسا  در نتيجه بانک. یابند بانکی تمرکز می

شوند، که تقریبا مجموعًه سرمایًه پولی همًه سرمایه داران و کارخانه داران  بدل می
کوچک و بخش اعظم وسایل توليد و منابع مواد خام یک و یا گروهی از کشورها را در 

 به مشتی انحصارگر سادهشماری از این واسطه های  تبدیل تعداد بی .گيرند میاختيار 
گيری یکی از روندهای بنيادی گذار کاپيتاليسم به کاپيتاليسم امپریاليستی  منجر به شکل

 "17.شود می
تمام ملتی سرمایه ها به  یک واحد اقتصادی  هزاران واحد اقتصادی پراکنده توسط بانک

  . شوند تبدیل میجهانی سرمایه داری  واحد اقتصادی و سپس به یکداری 
ها به مًوسساتی با خصلت جهانی ناب  ها و تبدیل آن نتيجًه نهایی، رشد جوشان بانک" 

 " 18.است

                                                 
17 Lenin Werke, Dietz Verlag Berlin, Bd. 22, S. 214 
 
18 Lenin Werke, Dietz Verlag Berlin, Bd. 22, S.226 
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: زند های گلوباليزاسيون امروزی دست می لنين در اینجا به پيشگویی یکی از مهمترین محمل
 ».عتی و سرمایًه مولد را بدست گرفته استحاکميت سرمایًه مالی که لگام سرمایًه صن«

به ، پيوسته رو گر مالی اقتصاد جهانی ظيمتنها به عنوان  در طی قرن گذشته اهميت بانک
افزایش رفته است و با استفاده از کامپيوتر در این عرصه و گسترش شبکًه اطالعاتی تمام 

عاليت انسانی کسب کرده باز موضع فرماندهی در کليًه عرصه های ف ارضی، سرمایًه بورس
 .های اخير روند گلوباليزاسيون بازار مالی سرعت فزاینده ای گرفته است در سال .است

 طور تنگاتنگی بهبه ه و قيمت سهام در کشورهای مختلف نوسانات بازار ارز، نرخ بهر
لرزه می به در یک بخش بازار، تمام سيستم را تغييرات حاصله . دیگر گره خورده اندیک
  .دازدان

های فراملتی   این روند و همچنين روند تراکم سرمایه در دست کنسرنجدید قرن آغازدر 
مشخصًه عمدًه آن عبارت است از این که پول بدون گذار از  .کيفيت نوینی کسب کرده است

بازارهای مالی و (زای بازارهای کاذب  رشد توفان. پردازد  خود میبازتوليدمرحلًه کاال به 
 . بخشد این روند را سرعت می) بورسبازارهای 

  
  :مشخصًه سوم 

 )سابقه صدور سرمایه در مقياسی بی(
  

مشخصًه اصلی سرمایه داری قدیمی تحت حاکميت رقابت آزاد، : "نویسد لنين می
ولی مشخصًه اصلی سرمایه داری جدید، تحت حاکميت . عبارت بود از صدور کاال

شورهای صادر کنندًه سرمایه تقریبا ک. انحصارات عبارت است از صدور سرمایه
توان ماهيت  در پرتو این منافع می. هميشه امکان دستيابی به منافع مشخصی را دارند

  "19.دوران حاکميت سرمایًه مالی و انحصارات را بهتر دید
صدور سرمایه . دهد  ویژگی دوران ما را نشان نمی1916این مشخصه اکنون کمتر از سال 

عالوه بر آن با افزایش قدرت . زاسيون اقتصادی چندین برابر شده استبا گسترش گلوبالي
در سيستم مالی تمام  .های فراملتی تقریبا به مهمترین پایًه رفاه مالی آن تبدیل شده است کنسرن

ند تواند در عرض چ ارضی نوین انتقال سرمایه های کالن از قاره ای به قاره ای دیگر می
جایی رسيده به  سرعت جابجایی طالعاتی اه هایبرکت شبکبه امروزه . دقيقه صورت گيرد

سادگی در سراسر سيارًه زمين رد و بدل به توان  است که سرمایه های سرسام آور را می
 .شوند ها سرمایه گذاری می کرد و این سرمایه ها چه بسا بسيار دورتر از صاحبان آن

تنها با  .مندی مشخصی کمين کرده استقاعدًه سرمایه ليکن قانون در این جابجایی ظاهرا بی
  .توان به اهداف صدور سرمایه در شرایط کنونی جهان پی برد تکيه بر منطق تفکر لنينی می

کردند که سرمایًه صادره از  بسياری از اقتصاددانان در دوران حکومت شوروی تًاکيد می
ل کيفيتا نوین تمام قصد ایجاد یک مدبه تی در طی دهه های گذشته يهای فرامل سوی کنسرن

بعد از فروپاشی اتحاد جماهير شوروی  .ارضی در تقسيم کار بين المللی صورت گرفته است
امروز دیگر برای کسی پنهان نيست که مهمترین  .تر شده است این روند چندین برابر سریع

 تمامی به تعدادی از مناطق اقتصادی تخصصی شدهبه ویژگی این مدل در این است که جهان 
 :و مناطق اقتصادی نابرابر حقوق تقسيم شده است

 ژاپن  مانندها  استراتژیک آنشرکایگروه اول عبارتند از کشورهای بسيار پيشرفتًه غربی و 
این چيزی نيست جز  .را تصویر می کنند» ميلياردهای طالیی «خودکه مردمشان در مجموع 

 آن مهمترین واحدهای قدرت و یک نوع متروپول امپریاليسم استعماری تمام ارضی که در
 .مًوسسات اداری تمرکز یافته اند

                                                 
19 Lenin Werke, Dietz Verlag Berlin, Bd. 22, S. 244; 247 
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 درگيرد و  را در بر می» *پا سازمان یافته سرتا«اصطالح به این متروپول کليًه مراکز 
، چرا که پول به »شود قدرت بر اساس کيفيت پول تحت کنترل سنجيده می«ست که آنجا

ـ یکی » یلآتا. جی«این تصویر را  .بدل شده است»  تنها معيار جهانی سنجش هر چيزی«
نام به ـ در کتابش » نظام جهانی نوین«نظریه پردازان گلوباليزاسيون و از برجسته ترین 

  : کند عرضه می» **خطوط افقی«
 خرید و کاالیی قابلبه گرانبهاترین مایملک و به غالب، کشورهای داشتن تابعيت "

 ".ودش ها تبدیل می فروش در بازار آزاد پاسپورت
در » ميلياردهای طالیی«برای » نظام جهانی نوین«باالی مصرف که معماران  سطح بسيار

بخش اعظم . ، مستلزم توليد کاال و خدمات در مقياس خارق العاده ای استنظر گرفته اند
نظر طراحان به بنا  . متمرکز شده است***اینگونه صنایع در منطقًه باصطالح تکنولوژیکی

 وظيفًه تدارک مواد خام و انجام کار مونتاژ ****»دست دوم« کشورهای برای، گلوباليزاسيون
 .  حفظ شود» مراکز سازمان یافته«در نظر گرفته شده است، تا کيفيت زندگی مردم 

دور نمایی از نظر اقتصادی "شود که  منطقًه سوم تقسيم کار تمام ارضی شامل مناطقی می
 آن. نيستنددر آنجا دارای منافع مالی قابل توجهی » ميلياردهای طالیی «کشورهایو " نداشته

را مورد » نظام جهانی نوین«ها  حال خود گذاشت ولی باید مواظب بود که آنبه ها را باید 
  .تهدید قرار ندهند

شورهای غربی از خطر انداختن آسایش و رفاه مردم کبه خطر اصلی برای ثبات جهان، 
 افراد فقير محبوس در گتوهای .خواهد بود» زمان یافتهکم سا«اصطالح به سوی مردم منطقًه 

دست به اخاللگری و آشوب خواهند » نظام جهانی نوین«تصادی و مالی در ثبات و کارآیی اق
 یک دیکتاتوری نظامی  ازها بر آنند که برای سرکوب آن» نظام جهانی نوین«معماران  .زد

 . استفاده کنندـ سياسی تمام ارضی 
 صادر کنندگان امروزی سرمایه در آن است که آهسته و بی سر و صدا کنترل مهمترین منافع

 .اقتصادی جهان را بدست گيرند و بر این پایه مدل تازًه تقسيم بين المللی کار را رایج سازند
توان در مثال سرمایًه صادره از سوی غرب به روسيه مورد مطالعه قرار  این قضيه را می

معرفی » سرمایه گذاری اقتصادی خارجی «خوش طنين عنوان را تحت  امروزه آن کهداد
حاال ببينيم غرب از کجا این .  در ماهيت این پدیده تغييری ایجاد نمی کندنامی که. کنند می

چه  و کند در چه رشته هایی از اقتصاد روسيه سرمایه گذاری می، هوردآبدست  را سرمایه 
 ند؟ک ها دنبال می اهدافی از این سرمایه گذاری

 اگر آن در رشته .خودی خود نمی توان پدیده ای منفی انگاشترا به سرمایه گذاری خارجی 
برای حل معضالت اقتصادی و اجتماعی روسيه  صورت گيرد و» واقعی«های اقتصادی 

 ایده آلر یبينيم که این امر از تصو ولی در عمل می .کمک کند، باید حتی از آن استقبال کرد
 در روسيه می» بازار وحشی«بعد از ده سال تاخت و تاز بی لگام . اردها فاصله د فرسنگ
 براساس اسناد و مدارک به این نتيجه رسيد که سرمایه گذاری های غربی در سه زمينه توان

 :گيرند اصلی صورت می
  

  بازار بورس : اولين عرصًه سرمایه گذاری غربی
 

های مالی اختصاص داده شده  بخش اعظم سرمایه گذاری غربی به سهيم شدن در بورس
. غربی مبالغ سرسام آوری جاری شده اندبر اساس معيار های در این عرصه حتی . است

                                                 
* hochorganisierten Räume 
** Linien des Horizonts 
*** Technologischen Zone 
**** "zweiten Staffel" 
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) سهام دولتی کوتاه مدت (GKOکالهبرداران طریق مبلغ سرمایه گذاری غربی در هرم  بدین
 سهام دولتی( GKOدر بازار  .ليارد دالر بوده استي م70حدود بيش از در  1998در سال 

ها و مًوسسات مالی  باز پيش پا افتاده بلکه بزرگترین بانک  بورسعدهنه یک ) کوتاه مدت
نهاتان بانک، سولومون برادرز و بسياری دیگر از این قبيل ادویچه بانک، چيس ممثل غربی 

  .نقش اصلی را بدست دارند
ن ارزش دالر در هم شکستن ارزش روبل، باال رفت: ها روشن است نتيجًه این سرمایه گذاری

برابر، متناسب با آن باال رفتن بدهی روسيه به خارج، از دست دادن کامل  4  ميزانتا
  . استقالل مالی و تعميق بحران اقتصادی

 
   مواد خاماستخراج  صنایع :دومين عرصًه سرمایه گذاری غربی 
  

د خام ارزان مواد خام زمينًه الزم برای پمپ کردن موا استخراج صنایعدر با سرمایه گذاری 
 بر اساس .فراهم آمده است» ميلياردهای طالیی«روسی تحت کنترل غرب به کشورهای 

روسيه عبارت بوده اند سودمند  سال گذشته مواد صادراتی 7در عرض منابع رسمی دولتی 
  .نفت، گاز، فلزات سياه، آمونياک، آلومينيوم، مس، نيکل، چوب و فراورده های چوبی: از

سه چهارم کل در آمد روسيه از تجارت خارجی را در مجموع دراتی یاد شده کليًه مواد صا
ها چنين در نظر  در برنامه ریزی.  و این نسبت ساالنه رو به افزایش می باشددهد تشکيل می

 روسيه به کشورهای اروپای گازميزان صادرات  سال آینده 20گرفته شده است که طی 
های خارجی قرار  با مشارکت شرکت.  افزایش یابد ميزان فعلیدو برابرنزدیک به غربی 

 قرار گيرند و لوله های گاز بهره برداریاست که منابع طبيعی سيبری و آسيای دور مورد 
 .احداث گردندالزم 

 آن نتيجه. باشد » قابل اعتمادضمانت  قانونی«برخوردار از باید سرمایًه خارجی در روسيه 
به عنوان ال ئبه ونزوی  کافی است نگاه.ًال روشن استچه خواهد بود، از همين امروز کام

 سال گذشته 25این کشور کوچک در . یکی از شش کشور بزرگ صادر کنندًه نفت بيندازیم
 جمعيت این نيمی از  بيش ازولی هنوز. صادر کرده است» طالی سياه« ميليارد دالر 300

 . کارند  بی،ارکبه برد و یک چهارم مردم قادر  کشور در فقر مطلق بسر می
     

رشته های مضر به محيط زیست و عرصًه  تسریع : سومين عرصًه سرمایه گذاری غربی 
      خلع سالح روسيه

 محيط زیست  حالسومين عرصًه سرمایه گذاری غربی عبارت است رشته های مضر به
 و) انبار کردن و نگهداری مواد زاید رادیو اکتيو و برخی از رشته های صنعت شيمی(

برای افشای نيت غرب در این زمينه . سرمایه گذاری در جهت تسریع خلع سالح روسيه
 .نيازی به توضيح نيست

 توان به این نتيجه رسيد که مهمترین هدف سرمایه گذاری با تکيه به اسناد ومدارک می
های خارجی در این جهت است که روسيه را هر چه محکمتر به سيستم اقتصاد جهانی 

 و در مدل جدید تمام ارضی تقسيم کار بين المللی آن را به عنوان کشور صادر پيوند دهند
  .    در نظر گيرند» ميلياردهای طالیی«کنندًه مواد خام و وابسته به تکنولوژی کشورهای 
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  :مشخصًه چهارم 
 ) برای تقسيم از نودرگيریتقسيم جهان و (

  
های سرمایه داری  گروهبندیدهد که ميان  عصر جدید سرمایه داری نشان می" 

 ولی هم. مناسبات ویژه ای برپایًه تقسيم اقتصادی جهان در حال شکل گرفتن است
 مناسبات جدیدی  نيزها  ميان دولتیعنیهای سياسی  زمان با آن ميان گروهبندی

 بر سر مناطق درگيریو   بر سر مستعمرات، درگيریتقسيم ارضی جهان برای
 ".در حال زایشند اقتصادی

با این تفاوت که سرعت دم افزون گلوباليزاسيون مهر . این برداشت لنين هنوز هم صادق است
خود را بر همًه  عرصه های زندگی بشری در مرحلًه کنونی جنگ برای تقسيم مجدد جهان 

  . کوبد می
اتحاد جماهير شوروی و در رابطه با آن فروپاشی سيستم جهانی سوسياليستی سبب تالشی 

محتوای اصلی این مرحلًه  تقسيم مجدد جهان عبارت است از  . روند شده استتسریع این
نتيجًه قانونمند این  .سلطه جویی جهانی امپریاليسم جهانی بسرکردگی ایاالت متحدًه امریکا

های  حکومت(سلطه جویی عبارت است از انتقال مدام قدرت سياسی از ساختارهای قانونی 
توسط قدرت سياسی دستيابی به  .می اقتصادی جهانیبه رهبران غير رس) دول مستقل

خاطر به  است که بشریت هرگز  نزدیکحدیبه مداران سرمایًه مالی جهان امروز سرد
  .نداشته است

 
 خطر اصلی اکنون کجاست؟

 : که خطر اصلی اکنون عبارت است از این
از  و ندکسی انتخاب نشده ا ه از سوی هيچکسانی زمام امور جهان را بدست گيرند ک •

 .کسی این وظيفه به آنان محول نشده است سوی هيچ
 .شناسد ها را نمی کسی آن •
 .کنند کسانی که هيچگونه تعهدی در برابر افکار عمومی احساس نمی •
 .دارند کنند و قصد واقعی خود را پنهان می کسانی که هيچ برنامه ای عرضه نمی •

  
  :مشخصًه پنجم 

 ) آندن فاسد بوخصلت انگلی امپریاليسم و(
  

خصلت انگلی امپریاليسم و گندیدن آن یعنی ممانعت از پيشرفت علمی ـ فنی و رشد نيروهای 
  :20لنين نوشت .مولده

معنی انباشت مبالغ نجومی سرمایًه مالی در دست تعداد معدودی از به امپریاليسم " 
صورت به  ميليارد فرانک فقط 150 تا 100م بيني همانطور که می. کشورهاست

یا به عبارت درستتر  نتيجًه این امر رشد طبقه ای و . تمرکز یافته است*راق ارزشیاو
 کنند و از شرکت در هر زندگی میطریق سفته بازی  که از نزول خوارانقشری از 

صدور سرمایه ـ به عنوان  .نوع اشتغال آزادند و مشغله ای جز تن پروری ندارند
انجامد  تشدید جدایی کامل این قشر از توليد مییکی از مهمترین مبانی امپریاليسم ـ به 

ها و مستعمرات زندگی  برکت چپاول کشورهای ماورای اقيانوسبه  که یو بر کشور
 ."کوبد کند، مهر انگلی می می

                                                 
20 Lenin Werke, Dietz Verlag Berlin, Bd. 22, S. 281 
* Wertpapieren 
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آیندًه ) هوبسن: اقتصاددان انگليسی( سال پيش یکی از نخستين محققين امپریاليسم 100حدود 

  : زند میرشد امپریاليسم را چنين تخمين 
  ازبخشیشمایلی پيدا کند که امروز  تواند شکل و بخش بزرگی ازاروپای غربی می" 

ساکنان جنوب انگلستان، منطقًه ریویرا، مناطق توریستی : این کشورها دارند
تر بگویيم گروهکی از اشراف  و ثروتمندنشين ایتاليا وسویس و واضح) جهانگردی(

به کنند،  شستگی شان را از آسيای دور دریافت می که سود سهام و بيمًه بازنثروتمند
عالوه گروهی از کارمندان حرفه ای و تجار و انبوهی از مستخدمان و کارگران 

 .مشغول در مًوسسات حمل و نقل و در رشته های صنعت مونتاژ
رشته های اصلی صنعت رو به نابودی خواهند رفت، هم  توليد انبوه فراورده های 

فریقا وارد خواهند آرده های نيمه ساز همچون غنایم جنگی از آسيا و غذایی و هم فراو
تهای بزرگ  ند که اتحاد دول اروپایی، فدراسيون قدرهستها امکاناتی  این .شد

 .همراه خواهد آوردبه اروپایی برای ما 
به معنای تواند  میاین امر نه تنها به پيشرفت تمدن بشری کمک نخواهد کرد، بلکه 

 گروهی از رای امتياز قایل شدن ب.نام زندگی انگل وار غربی باشدبه خطر بزرگی 
 فریقا دریافت میآملل پيشرفتًه صنعتی، که طبقات باالیی اش غنایم کالن از آسيا و 

خود را فرمان خدمه گوش به  از کارمندان و گروه بزرگیبرکت این غنایم به کنند و 
 مشغول خدمات ،رزی و صنعت شرکت در توليد کشاوجای به و آنان مزد داده

شخصی به حضرات و یا سرگرم کارهای دست دوم صنعتی زیر کنترل اربابان مالی 
 ".می باشند خود   رسيدهتازه بدوران

 نویسنده پيش بينیاز دقت آنگاه  سال پيش نوشته شده اند، 100 کلماتاگر توجه کنيم که این 
رقابل انکاری است بر اینکه در طول ولی خود این دقت نظر دليل غي. شویمزده می شگفت 

 سال گذشته تغيير کيفی جدی در رشد امپریاليسم صورت نگرفته است و از اینروست 100
 . کند  صدق میبه این صورتکه پيشگویی هوبسن 

ات یکجانبه و تضمين امتياز» ميلياردهای طالیی« ملل وسيله آنکه به مکانيسم مشخص این 
، مشخصه ویژه گيرند  ذلت بقيًه مردم جهان در اختيار میحساب فقر وبه شدًه خود را 
یکی برای مشخصه ای که در دل گسترش قواعد اقتصادی گوناگون، یعنی . امپریاليسم است

  .  وجود دارد، برای دیگرانومیخود و د
 بازار را در عرصًه توليد حقيقت این است که تراکم سرمایه و اجتماعی شدن کار مناسبات

تنظيم تمام  مشخصًه جهان امروز عبارت است از.  کرده استنابودر عينی طوبه انبوه 
 :ارضی اقتصاد جهانی

 .روند موانع دولتی که سد راه جریان آزاد سرمایه اند، از بين می •
گيرند که خود زیر یوغ صندوق ارز  همًه کشورها زیر فرمان یک رژیم جهانی قرار می •

 .بين المللی است
کند،   نه تنها سياست حاکم بر بازارهای بين المللی را تعيين میصندوق ارز بين المللی •

 .ها را بلکه همچنين سياست تک تک دولت
یک سازمان بوروکراتيک، ارادًه برگزیدگان تمام ارضی را قلدرمنشانه به مردم سراسر  •

ها تنها و تنها منافع و نيازهای گروهی خودخواهانه مطرح  برای آن. کند جهان تحميل می
ها تنها وسيله ای است برای ارضای نيازها و  جهان برای آن.  و دیگر هيچاست

 .کنند همًه این خصایص راه را برای بازار واقعی و رقابت آزاد سد می. خواستهایشان
  

 


