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  باالترين مرحلًه امپرياليسم  ـ 3
 

 معروف به گ هایکشورديگر اياالت متحدًه امريکا، ژاپن و ( امپرياليسم اصلیدر کشورهای 
شاخًه تنظيم دولتی  های چند رود و تشکيل مکانيسم  رو به تکميل میگرايی تمرکزروند) 7ـ 

ذ مواضع کليدی از سوی اين اقداماتی که راه را برای اتخا جمله اند از آن. يابد ادامه می
های علمی ـ فنی، برنامه ريزی تکنولوژيکی، پيش بينی های درازمدت  کشورها در پيشرفت

 .کنند و ساختارهای متمايز مديريت هموارمی
کنند و شالوده  در رشته های کليدی علمی و تکنولوژيکی که پيشرفت اقتصادی را تعيين می

هواپيماسازی، موشک سازی، تکنولوژی (دهند  ل میهای توليد مدرن تکنولوژيکی را تشکي
ديگر هيچگونه رقابت آزاد بخش خصوصی ) فضايی، تکنولوژی مخابرات و انرژی اتمی

عمال فقط ميان مًوسسات دولتی که خرج بخش مهمی از تحقيقات علمی، آزمايش . وجود ندارد
ردن مهارت خود در های خصوصی که در پی باال ب کنند، ميان شرکت و توليد را تقبل می

زمينًه تکنولوژی آينده اند و ميان مًوسسات دولتی فراملتی که به تدوين استراتژی پيشرفت 
به . خورد چشم میبه بخشند، رقابت حادی  مشغولند و بر روند رقابت تًاثير خود را می

عبارت ديگر در رشته های کليدی پيشرفت اقتصادی گرايشات تراکم غول آسای سرمايه، 
 مسخرهروند، که صحبت کردن از بازار آزاد  چنان رو به تکميل می ت دولتی و دانش آنقدر
  .رسد نظر میبه 

کرده و  بقيًه کشورهای جهان را مجبور به در پيش گرفتن مدل ماورای ليبرالی در عين حال
  بر طريق  بدينتا گردانيدهحاکم آنجا ر درا ه  هرج و مرج کنترل شوندبنا به سرشت آن، يک
جهان را کشورهای ديگر » ميلياردهای طاليی«ملل که به کمک آن  یمکانيسم تبادل نابرابر

به ها، افزايش و   قيمت عدم برابری مکانيسم متکی است براين. سرپوش نهندد، چپاول ميکنن
همچنين وابستگی ناشی از حساب کشورهای در حال رشد و به  *»حق الزحمه «جيب زدن

  . بدهکاريهای اين کشورها
 .حساب نمی آيدبه ه عنوان عنصر طبيعی ضرور بديگر برای پيشرفت اقتصادی بازار آزاد 

 .**»دست دوم«بازار آزاد اکنون به ابزاری تبديل شده است برای چپاول بيرحمانًه کشورهای 
به ميدان تبادل مبادله پاياپای از عرصًه  و شود مقياس جهانی به ضد خود بدل میبازار در 
 .شود بديل مینابرابر ت

بدينگونه است که امپرياليسم با سد کردن راه پيشرفت اجتماعی و با منجمد کردن مناسبات 
بارًه امپرياليسم به گيرد و نظريًه لنين در خود میبه  و رابطه پول ـ کاال خصلت انگلی بازار

  . گيرد مورد تًاييد قرار میز هم  بانديگنددر حال عنوان سرمايه داری 
با توجه به تب مصرفی که . وزه اين تئوری، سوژه مورد عالقه کمدين ها شده استالبته امر

در حال حاضر کشورهای غربی را گرفتار کرده است، آيا واقعًا مسخره نيست که از گنديدگی 
 اقتصادی سخن بگوييم؟ اگر نقطه نظرات کميک را کنار گذارده، بوضوح مشاهده می کنيم که 

  .دهد نی را به بن بستی آشکار سوق میسرمايه نيروی مولد انسا
خرند، نه برای  های مربوط به کشفيات نو را می ها پاتنت برای کسی پنهان نمانده که کنسرن

ها در توليد، بلکه درست برعکس، برای جلوگيری از مورد استفادًه عملی قرار  استفاده از آن
  .ها گرفتن آن

جو .  نيستاين امتيازات برخی اکتشافاتن خصلت انگلی امپرياليسم فقط در بايگانی کرد
 مانع جستجوی راه بهتری برای توسعًه نيروی هر چيزمصرف بی بند و بار خود قبل از 

 .خالق انسانی است
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ای است فاقد » ئیشي«سرمايه  .اين امر علل ديگری دارد، که در ذات سرمايه نهفته است
 جز رشدراهی به مايه برای رشد خود از اينروست که سر. کميت تنها کيفيت آن است. کيفيت

يک ، اما بهتر يک ميليارد دالر،  خوب استيک ميليون دالر .شناسد  نمی*خطی و کمی
 ...  که ديگر زهی سعادت بيليون دالر

چنان   سالًه خود از نظر ظاهری آن500سرمايه داری حاکم در بخش اعظم سيارًه ما در عمر
همچنان ولی مشخصات ماهوی و اصلی خود را . عوض شده، که باز شناختنش آسان نيست

 . حفظ کرده استدست نخورده 
مثابه شرط هميشه  ضرور و طبيعی زندگی بشری همچنان در شکل به طور کلی به توليد 

ويژگی بنيادين سرمايه  .گيرد مشخص تاريخی ارزش و ارزش اضافی، سرمايه صورت می
   .فقط تشنًه تکثير کمی بی پايان است فقط ودر اين است که فاقد معيار کيفی درونی است و 

وابسته کردن توليد مايحتاج عمومی کيفيتا متفاوت و  يعنی  و نکتًه کليدی درست همين جاست
  يعنی ارزش مبادله،قوانين مطلقا کمی افزايش سودرفع نيازهای مادی و معنوی مردم به 

 زش همًه اشياء و همًه مناسبات ـ  میمثابه معيار تعيين اربه منجر به باال رفتن اهميت پول ـ 
اکنون ديگر پول است که خصلت صنعتی شيوًه توليد سرمايه داری و همچنين تمام . شود

ها، انگيزًه  سيستم ارزشگذاری جاری درروبنا و زيربنای جامعه، اهداف و ارجحيت
  .کند رفتارهای اقتصادی و اجتماعی مردم را تعيين می

کارل " (انباشت غول آسای کاال نيست" له اول چيزی جز مفهوم ثروت جامعه در وه •
 .، البته تا زمانی که اين کاالها قابل تبديل به پول باشند)21مارکس

 .شود از اين رو پيشرفت اجتماعی با تکثير بی پايان کميت و تنوع کاالها سنجيده می •
 نابع و ثروتها و چپاول م  استثمار نيروی جسمی و روحی انسانمثابهتوليد عمدتا به  •

طور به هر چيز که "شود از اينکه  اصل حاکم عبارت می. تلقی می گرددهای طبيعی 
 ."رسد، بايد بی جون و چرا جامًه عمل پوشد وريک ممکن به نظر میئت
گيرد، بدون کوچکترين  کارايی توليدی در وهلًه اول از نظر کمی مورد ارزيابی قرار می •

شود و  وجه به آن که به چه بهايی برای جامعه تمام میتوجهی به جنبًه کيفی آن، بدون ت
  .ورد آهای بعدی بدنبال می چه عواقبی برای محيط زيست و نسل

 لک خصوصی در نظر گرفته میاانسان به عنوان يک اتم مجرد اجتماعی، به عنوان م •
 .برد بسر می» جنگ بی پايان همه عليه همه«شود که در شرايط 

بازار : گيرد ن طبيعی و شرط بقای انسان مورد مالحظه قرار میو بازار به عنوان ميدا •
  .کاال، بازار کار، بازار سرمايه، بازار ايده و غيره

های اقتصادی و اجتماعی  ، سرمايه داری را از کليًه صورت بندیهای خاص ويژگیاين 
رمايه های ماقبل س در هيچکدام از صورت بندی: "نويسد مارکس می .سازد قبلی متمايز می

 بار  و غيرهخوريم که کدام شکل مالکيت ارضی  برنمیمسئلهداری حتی يکبار هم به اين 
ها هيچگاه به  ثروت برای آن.  سازدآورتر است و بيشترين حد ثروت را امکان پذير می

هميشه اين بوده است که چه نوعی از مالکيت مسئله . شود عنوان هدف توليد مطرح نمی
ماکس « در اين مورد ."بخشد بار آوردن بهترين شهروندان ياری میدولت را در پرورش و 

با "هم نظر است که شکار کاپيتاليستی به دنبال سود، به عنوان هدف، نيز با مارکس » وبر
   ."ها در تضاد است بينش اخالقی تمام دوران

                                                 
* linearen, quantitativen Wachstum 
21 Marx Engels Werke, Dietz Verlag Berlin, Bd. 13, S. 15 
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خ بشری با جدا کردن اهداف توليدی از آماج انسانی، سرمايه داری برای اولين بار در تاري
تًاثير انقالبی غير قابل تصوری در رشد نيروهای مولده و تشکيل سيستم اقتصاد جهانی باقی 

   . زند زمان با آن به شعله ور شدن تضادهای سيستم سرمايه داری دامن می ولی هم. گذارد می
 در دورًه بعد از جنگ جهانی دوم، وقتی که گروهی از کشورهای رشد يافتًه مسئلهاين 
 يه داری به بهای چپاول بی بند و بار منابع طبيعی، ثمرات کار و ثروت معنوی بخشسرما

طرز بارزی به نهادند، خود را » جامعًه مصرف« مرحلًهبه بزرگی از مردم سيارًه زمين  پا 
 و. رسيد برای تسريع گردش سرمايه، بايد توليد به حداکثر درجًه ممکن می .نمايش گذاشتبه 

به عبارت ديگر انسان بايد به موجود . انبوه بايد بازار مطمينی فراهم می آمدبرای تحقق توليد 
  .تنزل می يافت» مصرف کننده«سيری ناپذير 

  :پس از بررسی تغييرات ياد شده نوشت) ليفشيتس. آ. م(فيلسوف معروف روس 
روزگاری بود که فرق عمدًه سرمايه داری با شيوه های توليدی ديگری که هدفشان "

ولی اکنون عقربًه . شد خالصه می» توليد وسايل توليد« بود، در توسعًه سريعتر مصرف
تازد و اين امر منجر به تغييرات مشخصی در ساختار  در جهت عکس می» سودنما«

در کنکاش آرزوهای خفتًه انسانی، توجه سرمايه داری . محصول نهايی صنعت شده است
جا که هدف اصلی جامعًه سرمايه داری از آن. شود معطوف توليد کاالهای مصرفی می

تناقض .  مردم سخن گفتواقعیتوان از توليد برای رفع مايحتاج  عوض نشده، پس نمی
جنبه و آنجا ( آنجاست که سرمايه که خود را تا عرش اعالی مصرف باال کشيده است 

ی ، در مقابل محتوای اين امرهيچ واکنش)عهده دارندبه های طبيعی و کيفی نقش مهمی 
مانده ) پول(ارزش رشد بی انتهای  شيدای روح جادويی  مانند هميشهدهد و نشان نمی

توانند کيفيت بسيار خوبی داشته باشند، ولی عليرغم آن بدرد نخور و  کاالها می. است
عليرغم آن، بنا بر نفع تجاری، اين کاالها به مقدار انبوه توليد گشته و . حتی مضر باشند

  ."رايطی تحميل می گرددمصرف آنها تحت هر ش
بر اساس سرشت اين پديده، موضوع بر سر شيوه جديدی از اجبار در کار متراکم و بر سر 
نحوه عملکرد جديد سرمايه است که در طبع دائمًا متغير مصرف کننده، در پی يافتن 

مصرف مانند ديگر جنبه های زندگی اجتماعی به بت . سرچشمه های جديد سود می باشد
وظيفه «و از يک عملکرد طبيعی ارگانيسم انسان به تشريفاتی مذهبی، به يک  می گرددتبديل 
 .   تبديل می گردد، که موقعيت اجنماعی فرد به انجام مداوم آن بستگی دارد» مقدس

گيرد که با شيوه های  خود میبه  شکل اجبار به مصرف متناقضیطور به اجبار به کار 
طور بی به ها  به انسان. پوشد متفاوت تحميق و در وهلًه اول بوسيلًه تبليغات جامًه عمل می

احتياجات اغلب مصنوعی و مسخ شده به  و شوند وقفه نيازهای کاذب مادی ومعنوی القا می
د گرفته و خوجنبه فرعی به استفادًه عينی از يک فراورده  .شوند تودًه مردم قبوالنده می

  . شود مردم به مهمترين ويژگی کاال بدل می» تازه خواهی«يک کاال به سبب صرفًا نو بودن 
کند، اگرچه اجبار به مصرف  برای تماشاچی از خارج که در مناسبات مصرفی شرکت نمی

تر از فقر و کمبود  رسد ولی در عين حال جالب نظر میبه  ای غير قابل فهم مسئلهبه عنوان 
سرمايه داری برای اولين بار در تاريخ، شرايط عينی . در واقع نيز چنين است .بودخواهد 

صورتی به ولی اين امر . ی فراهم آورده استالزم را برای از بين بردن کمبود و گرسنگ
مناسبات اجتماعی سرمايه داری را بيشتر تعميق »  از خود بيگانًه«يابد که خصلت  تحقق می

صرفنظر از مواضع ( سوی اکثر متفکرين تا حدودی جدی و صادق اين حقيقت از .بخشد می
   .گيرد مورد تًاييد قرار می) سياسی و فلسفی شان
شبحی در ميان ما در : "کند  را با اين جمالت آغاز می»انقالب اميد «اريش فروم کتابش

صحبت از شبح . صحبت از شبح کمونيسم و يا فاشيسم نيست. حرکت است، شبحی نامريی
توليد ومصرف حداکثر « شده که زهصحبت از جامعه ای است مطلقا مکاني: دی استجدي

انسان در اين روند . شود را شعار خود قرار داده است و بوسيلًه کومپيوتر اداره می» ممکن
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 روح و بی احساس بی کاره و وسالم، اما بی روغنکاری شده يک بخش هر چند اجتماعی به 
 و زندگی خصوصی ناپديد يتبا غلبًه جامعًه نوين فرد. ه استدستگاه بزرگ بدل شداز اين 

 که در عين یکمک روان درمانان و با تجويز مواد مخدره شود، همدردی با همنوع ب می
    22".گيرد صورت می، سازد درونکاوی را امکان پذير می حال يک نوع
ن امکان تقليل می ايدهد و به   محتوای واقعی خود را از دست میبيش از پيشآزادی فردی 

کانديدای ( دائمًا در حال تغيير یيابد که بين صدها و هزاران نوع کاالی در عمل مشابه ول
های  در چارچوب) رياست جمهوری، سريال تلويزيونی، محصوالت فرهنگ انبوه و غيره

ح آزادی برای يک اقليت، اصطالبه اين .  ای يکی را انتخاب کندثابت از پيش تعيين شده
از بيش مصرف  .گيرد برکت سلب آزادی دم افزون از اکثريت مردم صورت میبه ان همچن
کنند، براساس  که در کشورهای سرمايه داری سلطه گر زندگی می» ميلياردهای طاليی«حد 

   .يابد  مزمن و فالکت نسبی و مطلق بخش مهمی از ساکنان سيارًه زمين تحقق میکم مصرفی
  :کند انه ای ترمز میزيرکبه اشکال امپرياليسم ترقی اجتماعی را 

و غيره را » پيشرفت صفری«، »محدوده های پيشرفت«اوال بذر نظريه هايی از قبيل  .1
 .و نه برای خود» دست دوم«نشاند، البته صرفا برای کشورهای  بار میبه پاشد و  می

زند تا کشورهای غارت  طور مصنوعی به تشديد هرج و مرج بازار دست میبه ثانيا  .2
 .زور مجبور به چشم پوشی از پيشرفت کندبه ه را شد

 کند و بدين  را وابسته به توليد ارزش اضافی میکاالها توليد کانثالثا سرمايه داری کما .3
وسيله امر توليد را در محدوده های کيفی سابق يعنی در چارچوب يک رشد خطی کمی 

بن بستی بيش )  زيستیمحيط(و اين از نقطه نظر اجتماعی و اکولوژيکی . دارد نگه می
 .نيست

شود و  ها می گيری آزادانًه انسان رابعا امپرياليسم مانع گسترش آزادی فردی و تصميم .4
) دهند که ثروت اصلی و اليزال جامعًه بشری را تشکيل می(ها را  رشد شخصيتی انسان

 .کند ترمز می
ج نهايی گلوباليزاسيون را که آما» نظام جهانی نوين« توان  رو بنابر منطق لنين می از اين
 در مقايسه با امپرياليسم کالسيک اين مرحله ويژگی .ناميد باالترين مرحلًه امپرياليسم است،

آنرا با اشکال تاريخی پيشين ) نتيکژ(ها رابطًه ارثی  اين ويژگی. های خاص خود را دارد
 .کنند میرا بازگو   اکيدا نوين آنجوانبدهند و در عين حال  سرمايه داری نشان می

  
توان  يعنی امپرياليسم دوران گلوباليزاسيون را می» نظام جهانی نوين« مشخصًه اصلی 

  :چنين فرمولبندی کرد
طور قطعی به  ،سرمايًه مالی که بدون گذار از مرحلًه کاال امکان بازتوليد خود را دارد .1

 .کشد سرمايًه توليدی و صنعتی را زير يوغ  خود می
 گيرد که تبادل نابرابر را رايج می را  مکانيسم جعلی جديدی می جای مناسبات بازاری  .2

اقتصادی از خارج و چپاول کشورها و غيرآن به عنوان سرپوشی بر تحميالت از سازد و 
 .ددگر ملل ديگر استفاده می

عدالتی  به تعميق چشمگير بیکه تحکيم يک مدل تمام ارضی نو در تقسيم کار بين المللی  .3
 .عی در مقياس جهانی می انجامدو نابرابری اجتما

زايی رو به رشد  طور توفانبه های صنعتی ـ مالی  تی و گروهبندیيهای فرامل کنسرن .4
کنند و مراجع حقوقی  روند و در سيستم بين المللی استقالل خارج از حدی کسب می می

 .بين المللی را به تسخير خود در می آورند

                                                 
22 Erich Fromm: Die Revolution der Hoffnung. Für eine Humanisierung der Technik. dtv/Klett-Cotta, 
München 1987, S. 15 
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. دهند  موجود در اقتصاد جهانی از دست میحکومتهای ملی کنترل خود را بر روندهای .5
يد و استقالل دولتی حذف  آعمل میبه ادين حقوق بين المللی تجديد نظر های بني در نرم

 .يابند اصطالح جهانی ـ تکوين میبه اختارهای تمام ارضی قدرت ـ رژيم شود و س می
ی سنتی، تخريب ها مثابه شکلی از تجاوز به حريم ارزشبه سيطرًه اطالعاتی و فرهنگی  .6

ترين و ابتدايی ترين سطح ممکن، جامًه  ها در مبتذل ها و يکدست کردن معنوی انسان آن
 .پوشد عمل می

استفاده از تکنولوژی پيشرفته و کنترل بی رقيب منابع طبيعی جهان از . خصلت انگلی .7
 ها صورت می تی فقط و فقط در چارجوب منافع خودخواهانًه آنيهای فرامل سوی کنسرن

 .گردد گيرد و بقيًه جهان به فقر و فروپاشی ناگزير محکوم می
اخيرا تعدادی از دانشمندان مارکسيست روسی . گنديدن و ممانعت از پيشرفت فنی کيفی .8

وتسکی را در ئکا. بر آن بوده اند که دوران کنونی گلوباليزاسيون صحت پيشگويی ک
وتسکی ئکا. ک. کند م افراطی ثابت میبارًه امکان گذار سرمايه داری به مرحلًه امپرياليس

جای جنگ عليه همديگر به به شوند و  سرمايه های مالی مختلف يکی می: "نوشته بود
اميد تازه ای را در  تواند انتظار و اين امر می. پردازند چپاول مشترک جهان می

 ."  مثال بشريت را به صلح و خلع سالح سوق دهد. کشورهای سرمايه داری پديد آورد
ولی با در نظر گرفتن گرايشات . لنين در پاسخ به او گفت که يک همچو اميدی بی پايه است

ترديدی نيست که سير : " عام موجود امکان گذار به مرحلًه امپرياليسم افراطی را رد نکرد
ها را بدون استثنا و  رشد در جهت تشکيل تراستی جهانی است که  همًه کارخانجات و شرکت

چنان  اين پيشرفت تحت آن"ولی تًاکيد کرد که ." بلعيد را بی کم و کاست خواهد ها همًه دولت
نه فقط (هايی  شرايطی، با چنان سرعتی، درچارچوب چنان تضادها، تناقضات و نا آرامی

 قبل از يکی شدن کليًه الزامًاگيرد که  صورت می...) اقتصادی، بلکه همچنين سياسی، ملی و 
، امپرياليسم را به انفجار تشکيل تراست جهانی  و امپرياليسم افراطیپيدايشسرمايه های ملی، 

  "23.و به ضد خود بدل خواهد شدخواهد کشيد 
  .ها تًاييد شد، البته با تضادها و فراز و نشيبدر اساس خود اين پيشگويی 

ز نگرش تازه مد شدًه امروزی در بارًه گلوباليزاسيون به عنوان انقالب سرمايه داری نوين ني
به کوشد  يم که می هستما با گرايشی از سرمايه داری مواجه. درست برعکس. بی پايه است
 یاز تغييرات ضرور)  حربه اعمال زورو اغلب با اتکاء به(هر وسيله ای به هر بهايی و 

مطابق با سطح رشد نيروهای مولده  شانه خالی کند و جلوی هرگونه دگرگونی الزم را سد 
به هم  شود، آن  کمی مجاز شمرده میرشدی اقتصادی ـ اجتماعی تنها ها در چارچوب .کند

 .د که ماهيت سيستم را خدشه دار نکنشرطی
قابل حل نبوده و غلبه مناسبات مبتنی بر استثمار و تضادهای موجود در سيستم سرمايه داری 

سيده ها شکل و ظاهر خود را فقط عوض کرده اند و به سطح نوينی ر آن. ناپذير می باشند
طور مشروط شاهد تخفيف تقريبی به توان  می» ميلياردهای طاليی«اگر در جوامع  .اند

ست که تشديد حاد اين تضادها در سطح بين المللی روتضادهای اجتماعی و طبقاتی شد، از اين
 تقسيم می» جنوب تهيدست«و » شمال ثروتمند«ها امروز جهان را به  آن .گيرد صورت می

و » پرولتاريا« قبال در چارچوب تک تک کشورها مردم را به که در حالی. کنند
به » جنوب تهيدست«و » شمال ثروتمند«تضاد ميان . کردند طبقه بندی می» استثمارگران«

تضادهای  .بود» استثمارگران«و » پرولتاريا«همان ميزان ريشه ای است که تضاد ميان 
   .ده اندجوامع سرمايه داری حل نشده اند، بلکه تمام ارضی ش

                                                 
23 Lenin Werke Bd. 22, S. 106 
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فقط تحت . توان از گذار امپرياليسم به سوسياليسم انتظار داشت تحول کيفی واقعی را فقط می
های  تواند يک انقالب فنی واقعی، يک گذار راستين به تکنولوژی اين شرايط است که می

   .امکان پذير شود» ما بعد صنعتی«
طور  به سازماندهی شيوههای توليد و مصرف کاپيتاليستی موجود،  تعويض بنيادی مدل

مصرف «پشت سر نهادن ايده آل اساسی نوينی از تکنولوژی و نيروهای مولده بشری، 
کند، ضرورت حاد  که شيوًه زندگی مبتنی بر مصرف خارج از حد را توصيه می» همگانی
 . دارد

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 


