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لوم و ع یاقتصاد یمدیر مرکز تحقیقات برای توسعهو  برجسته استادچانگ انفو 

 University of the Chinese) آکادمی علوم اجتماعی چین دانشگاه اجتماعی

Academy of Social Sciences،) .از  و رئیس انجمن جهانی برای اقتصاد سیاسی است

با او تماس بگیرید. لوو  یدتوانمی vip.163.com@65344718 پست الکترونیکی طریق

 School of Economics, Qufu) دانشکده اقتصاد دانشگاه کوفو نرمال استادولین ئبا

Normal University.است ) 

*** 

و  اقتصادی سازیجهانیمبین  وتاریخی  یخاصی از توسعه ینوامپریالیسم مرحله

 بر اساستوان می. خصوصیات نوامپریالیسم را استداری انحصاری سرمایه سازیمالی

است.  و گردش انحصار جدید تولید نخستپنج ویژگی کلیدی ذیل خلاصه کرد. ویژگی 

مدن وجود آهتشدید تمرکز سرمایه، باعث ب در کنارتولید و گردش،  سازیالمللیبین

 یندازهبه ا تقریباًشده است که ثروتشان  پیکریغولهای انحصاری چندملیتی شرکت

مالی است که نقش  یانحصار جدید سرمایه ،ثروت تمام کشورهاست. ویژگی دوم

عنی ناهنجار، ی یتوسعه موجبکند و اقتصاد جهانی بازی میای در زندگی کنندهتعیین

 intellectual) است. سوم انحصار دلار آمریکا و مالکیت معنوی شده یاقتصادسازی مالی

property) اقتصاد  سازیالمللی کار و قطبیتقسیم نابرابر بین پیدایشکه باعث  است

الملل ر جدید اتحاد الیگارشی بینانحصا ،چهارمویژگی جهانی و توزیع ثروت شده است. 

 نیدو چن کیقدرت هژمون کی یعنی ،یگارشیال یدارهیسرما یالمللنیانحصار باست. 

 داتیفرهنگ مبتذل، و تهد ،یپول استیس یرا برا یاقتصاد یربنایز گر،یقدرت بزرگ د

 فراهم کرده است. زند،یانحصار دست به استثمار و سرکوب م یکه بر مبنا ،ینظام

داری و است. تضادهای جهانی سرمایه امور عمومی روندماهیت اقتصادی و  ،جمپن

 لشک موجب پیدایش شوند کهاغلب طوری تشدید می ،این نظامهای مختلف بحران

و  ، موقتیزوالروبه، هژمونیک و متقلب، انگلی و غارتگرداری انحصاری و سرمایه نوین

 .شده است متأخرامپریالیسم  مثابهبه در حال احتضار
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متمایز عبور کرده است. در آغاز  یداری از چندین مرحلهتکامل تاریخی سرمایه

 یانحصار خصوصی رسید، که لنین آن را مرحله یداری به مرحلهقرن بیستم، سرمایه

را با  نابرابر اقتصادی و سیاسی یقانون توسعه ،نامید. عصر امپریالیسم یتسیالیامپر

قلمروهای توزیع بازهای دوردست و برای گسترش سرزمین صلیهای اخود آورد. قدرت

های شدیدی شدند که وجود آوردند و درگیر کشمکشهگوناگونی ب اتحادهای جهان،

اول قرن بیستم  یدر طول نیمه ی اروپا و آسیامنطقهمنجر به دو جنگ جهانی شد. 

 پس یکی ی،یستانقلابات دمکراتیک ملی و جنبش کمون. بود های مداوممتحمل جنگ

از جنگ جهانی دوم، تعدادی از کشورهایی  پستوسعه یافت.  پیوستهطور از دیگری، به

تخاذ سوسیالیستی را ا یراه توسعه شدندمحسوب مینیافته که از نظر اقتصادی توسعه

داری و سوسیالیسم شد. اگر چه سرمایه میانمنجر به تشدید تقابل  و این امرکردند، 

 زیرسوسیالیسم ناگبینی کرده بود که پیش های مدیدیسال ستیکمون فستیمان

کشورها میسر شد.  از یمعدودفقط در  امر ایناما خواهد شد، داری سرمایهجانشین 

ود ادامه خ بقای، به مشکلات جدی که داشتند رغمبه یتسیالیامپرداری و سرمایه نظام

استراتژیک به  چرخشیاری د، سرمایه۰۸۸۱ یو اوایل دهه ۰۸۹۱ ی. در دههندداد

ر نشان ام. این شدنوامپریالیستی  یمرحله واردهای نولیبرالی انجام داد و سمت سیاست

 . داشتامپریالیسم متعاقب جنگ سرد  یجدیدی در توسعه یمرحلهاز 

یالیسم امپر، تعریف یدارهیسرما یمرحله نیبالاتر :سمیالیامپرلنین در کتاب 

 دهد:ین شکل ارائه میرا به اآن و خصوصیات 

 

ه بدر مورد امپریالیسم را ترین تعریف ممکن اگر لازم باشد که کوتاه

ری داانحصاری سرمایه ییم که امپریالیسم مرحلهیباید بگو دست دهیم،

ا داشته ذیل ر ویژگیداد که پنج دست بهباید تعریفی از امپریالیسم  است...

جب موکه  رسیدهی بالایی ان مرحله( تمرکز تولید و سرمایه به چن۰) باشد:

ی کننده در زندگی اقتصادتعیین یکه نقش شده استانحصاراتی پیدایش 

( ادغام سرمایه بانکی با سرمایه صنعتی، و ایجاد الیگارشی ۲کنند؛ )بازی می

که از طوری( صادرات سرمایه به۳؛ )«مالی یسرمایه»ی این مالی بر پایه

گیری ( شکل۴؛ )یابدمیاستثنائی  یاهمیت ،باشدصادرات کالا متمایز شده 
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خودشان  میانالمللی که دنیا را بینداری انحصاری سرمایههای انجمن

های بزرگترین قدرت میان( تقسیم مناطق دنیا ۵و ) کنندتقسیم می

اری دسرمایه یای از توسعهرسد. امپریالیسم مرحلهداری به اتمام میسرمایه

ارات و سرمایه مالی برقرار شده باشد؛ صدور سرمایه است که تسلط انحص

مللی الهای بینای کسب کرده باشد؛ تقسیم دنیا بین تراستاهمیت ویژه

ترین بزرگ میانهای جهان سرزمین تمامتقسیم  وشده باشد؛  آغاز

 (۰).باشد به پایان رسیدهداری های سرمایهقدرت

 

دهد: شد، توضیح بیشتری می چاپ ۰۸۰۱ای که در دسامبر در مقاله لنین

 ویژگی خاص این مرحلهداری است. تاریخی خاصی از سرمایه یامپریالیسم مرحله»

داری سرمایهداری انحصاری؛ سرمایهعبارت است از : امپریالیسم استدارای سه وجه 

 (۲).«در حال احتضار داری؛ و سرمایهزوال روبه انگلی و یا

داری معاصر را با در نظر گرفتن یسم لنین، سرمایهامپریال ینظریهبراساس  ما

که صورت پذیرفته است تحلیل خواهیم کرد. استدلال خواهیم کرد که  یتحولات اخیر

در متن مرحله نهایی امپریالیسم است که ( Neoimperialism) سمیالینوامپر

صیت و خصو (۳).تاس آمده وجودهب معاصر یایاقتصاد در دن سازییو مال سازییجهان

ه توان پیرامون پنج جنبمطرح شد می ترپیشهای نوامپریالیسم را همانطور که ویژگی

 خلاصه کرد. 

 گردش و دیتول دیانحصار جد

 ین امراترین زیربنای اقتصادی امپریالیسم انحصار است. لنین توضیح داد که ژرف

کز رقابت باعث تمر گویدمیکه  داردداری رقابت سرمایه ندر قانون بنیادی ریشه عمیقاً

ه ب ، ناگزیررسداین تمرکز وقتی که به حد مشخصی می و شودتولید و سرمایه می

تمرکز سرمایه و همزمان که قرن بیستم،  یهای اولیهشود. در سالانحصار منجر می

داری دو موج عظیم ادغام دنیای سرمایه، دندشیکدیگر می تشدید موجب تولید

های ای در دست گروه کوچکی از کمپانیطور فزایندهتولید بهرا تجربه کرد.  هاشرکت
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این فرایند سازمانی بر اساس انحصارات صنعتی با مدیریت  و طیبزرگ متمرکز شد، 

های انحصاری جای رقابت آزاد، اتحادیهوجود آمد. بههچندمحصولی و چندبخشی ب

 «رکود تورمی»حران داری با ب، سرمایه۰۸۱۱ یصاحبان قدرت شدند. در اوایل دهه

طولانی رکود یا کاهش  یدوره خودبه دنبال و مواجه شد که ده سال طول کشید، 

مراه داشت. رکود اقتصادی و فشارهای رقابتی در بازارهای هبهرا بلندمدت در نرخ رشد 

جدید رشد در کشورهای های تفرصداری انحصاری را به جستجوی سرمایه ،داخلی

، مللیالهای مستقیم خارجی و نقل و انتقالات صنایع بینگذاریهسرمایدیگر سوق داد. 

به اوج خود رسیده است،  فناوری اطلاعات و ارتباطاتی نسل تازه گیری ازبهرهبا 

موجب شده است تا  ،تولید و گردش سازیالمللیاز بین میزانکه این طوریبه

 .سازی پیش از این اصلاً به چشم نیایدجهانی

از تولید تا گردش در سطح جهانی دوباره توزیع شده است.  انحصاری یسرمایه

ر است که د آوردهوجود هبرا  نظامییندهای تولید، افر سازیالمللیو بین تمرکززدایی

های عملیاتی برای سازماندهی و مدیریت های جهانی ارزش و شبکههآن زنجیر

ای ههندملیتی زنجیرهای چبندی شده است. شرکتتقسیم ،های چندملیتیشرکت

ولات محص گانکنندروابط با تامین یهای پیچیدههایشان را از طریق شبکهجهانی ارزش

هایی، کنند. در چنین سیستمهای مختلف حاکمیت، هماهنگ میالگوو از طریق 

)محصولاتی که  ایواسطهیندهای که درگیر تولید و دادوستد محصولات و خدمات افر

در اقصی نقاط جهان تقسیم  ،( هستندم.-روندکار میهدیگر هم ب برای تولید محصولات

های وابسته به تولیدات و در شبکه هاستاندهو  هانهادهو توزیع شده است. معاملات 

های چندملیتی انجام کنندگان شرکتخدمات جهانی، شرکای قراردادها، و تامین

ی محصولات و مل مبادلهدرصد تجارت جهانی شا ۰۱آمار، حدود  اساسشود. بر می

 (۴).شودهای چندملیتی انجام میدرصد آن از طریق شرکت ۹۱و  است ایواسطه خدمات

عبارت است از در چارچوب ساختارهای انحصاری، خصوصیت دوم نوامپریالیسم 

های کتشر پیدایشتولید و گردش. تمرکز بیشتر سرمایه منجر به سازی المللیبین

ورهای کشتمام ثروت  یاندازهشود که ممکن است ثروتشان بهچندملیتی می پیکرغول

های باشد. شرکت (کنندها تاسیس میهایشان را در آنکارخانهشعبات مقصد )که 
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های معاصر هستند. خصوصیات شرکت یالملچندملیتی نمایندگان واقعی انحصار بین

 صورت ذیل خلاصه کرد:هتوان برا می پیکرغولچندملیتی 

 یاند، و درجهصورت جهانی رشد کردهههای چندملیتی بعداد شرکت( ت۰)

 تولید و گردش به مرحله بالاتری رسیده است. سازیاجتماعی

اصلی دادوستد  یمحرکه های چندملیتی تبدیل به نیروی، شرکت۰۸۹۱ یاز دهه

 یاند. در دههگذاری مستقیم خارجی است، شدهالملل، که حامل سرمایهاقتصاد بین

 تر ازمراتب سریعای داشته است، که بهسابقهگذاری خارجی رشد بی، سرمایه۰۸۹۱

در همان دوره متغیرهای اصلی اقتصادی مثل تولیدات و تجارت جهانی  سایررشد 

ای قهسابالمللی به سطح بیگذاری مستقیم بینسرمایه حجم، ۰۸۸۱ یباشد. در دههمی

که حجمش  یخارج میمستق یگذارهیسرما قیاز طر یتیچندمل یهاشرکترسید. 

طح جهان در س یشعبات و وابستگان سیاقدام به تأس افت،یگسترش  یریطرز چشمگبه

 ۹۲۱۱۱به  ۰۵۱۱۱های چندملیتی جهانی از ، تعداد شرکت۲۱۱۹تا  ۰۸۹۱از  نمودند.

 ۳۵۱۱۱از  وتر بود، خارجی حتی سریع یهای تابعهتعداد شرکترشد افزایش پیدا کرد. 

فروش حجم ها و درصد دارایی ۰۱طور متوسط ، به۲۱۰۱ سال رسید. در ۹۰۱۱۱۱به 

از مرزهای کشورهای مبداً اتفاق در خارج  ،جهان برتر کمپانی چندملیتی غیرمالی یکصد

 (۵)دادند.تشکیل میدرصد مجموع کارکنان را  ۰۱کارمندان خارجی  افتاد و

های تولیدی، و آمد، تمرکز فعالیت دیدپداری تولید سرمایه یشیوهاز زمانی که 

شدن تولید شده است. تکامل تقسیم اجتماعی کار منجر به بالا رفتن مداوم اجتماعی

روند اشتراکی کار در  سویبهای طور فزایندهکار به یشدهفرآیندهای تمرکززدایی

گذاری مستقیم در کشورهای حرکت است. واقعیت این است که رشد مداوم سرمایه

 سطحاست، همچنین  شدهکشورها  میانپیوندهای اقتصادی  ، موجب استحکامدیگر

ی هاشرکتهای تولید و توزیع که در آن سیستمسازی المللیو بین سازیاجتماعی

ایش ، افزکنندبازی می خُردعنوان نیروی غالب در سطح کلیدی به یچندملیتی نقش

 یوهشیای طور گستردهدن تجارت بهشتولید و جهانی سازیالمللی. بینیافته است

 دخو یبهبه نو نیز المللی کار تغییر داده است، و اینمشارکت کشورها را در تقسیم بین
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است. در سراسر  شدهسود در آن کشورها  الگوهایهای تولید و روشمنجر به تحول 

این  یهوسیلهکه ب یهای تولید و تجارتجهان، اکثریت کشورها و مناطق دنیا در شبکه

 ،جهان سرتاسرشرکت در  اناند. هزار، ادغام شدهاست وجود آمدهههای عظیم بتشرک

وجود هبرا های سیستم تولید جهانی زنجیره آفرینارزش (nodesکلیدی ) هایگاهگره

اصلی  مجراهایهای چندملیتی به اند. در بطن اقتصاد جهانی، شرکتآورده

الملل، و دهندگان اصلی فعالیت اقتصاد بینلی، سازمانالملگذاری و تولید بینسرمایه

ان های چندملیتی نشسریع شرکت یاند. توسعهشدهتبدیل موتور رشد اقتصاد جهانی 

ست، ا شکل گرفتهشدن سرمایه جهانی حولجدید امپریالیستی که  یدهد در مرحلهمی

تی ها هزار شرکت چندملی. دهرسیده است ایفزایندهدائماً تمرکز تولید و سرمایه به ابعاد 

 همه چیز مسلط هستند. بردر حال حاضر 

 شرکتیکه یک امپراطوری  المللیبین یانحصار ی( مقیاس انباشت سرمایه۲)

 آورد، در حال افزایش است. وجود میهبرا چندملیتی 

ی همه امازیاد نیست،  داری چندملیتی مشخصاًهای سرمایهاگرچه تعداد شرکت

تنها نیروی اصلی در توسعه و ها نههستند. این شرکتبسیار زیادی قدرت  حبصاها آن

ا طور روز افزونی منابع طبیعی و مالی رهای بازاریابی و بهاند، بلکه شبکهفناوریکاربرد 

یندهای تولید و گردش را به انحصار خود در اها فر، آنبر این مبناکنند. کنترل می

شرکت بزرگ  ۲۹۱۱۱سود اند. کرده بدیلیمزیت رقابتی بی همجهز باند و خود را آورده

 د،یعوامل تول یهانهیبازارها و کاهش هز یتوسعه یواسطه، به۲۱۰۳ تا ۰۸۹۱جهان از 

 ۰۱ باًیبه تقر ۰/۱از  یعنیکرد،  دایپ شیدلار افزا ونیلیتر ۲/۱دلار به  ونیلیتر ۲از 

 تنهاهای چندملیتی نه، این شرکتتهگذشازاین (۰).دیناخالص جهان رس دیدرصد تول

یوند پ نیزمالی جهانی  نظام، بلکه با دهندشکل میهای قدرت دولتی با ارگان اتحادی را

ت از پشتیبانی دولالی را که م یهای انحصارسازمانو با کمک یگدیگر  اندبرقرار کرده

موجب تحکیم  ،سرمایه سازیو مالی سازی. جهانیاندوجود آوردههب برخوردار است

 ی. از لحاظ درآمد فروش، اندازهشوداین متحدین می ثروت هرچه بیشتر انباشت

تر رگبزیافته های چندملیتی از تعدادی از کشورهای توسعهاقتصادی بعضی از شرکت

بیشتر از درآمد ناخالص  وتایتو ی، فروش سالیانه۲۱۱۸ سال است. برای مثال، در



 

 
 

 سمیالینوامپر یپنج مشخصه 7

شرکت پر درآمد  ۵۱۱در لیست  والمارتشرکت ، ۲۱۰۱ سال اسرائیل بود. در داخلی

 تشرک اینکل  درآمد ومجله فورچن به عنوان بزرگترین کمپانی دنیا شناخته شد، 

های . اگر ما دادهبودبلژیک  تولید ناخالص داخلیبیشتر از  ودلار  میلیارد ۵۱۱

درآمد  فهرستکشور دنیا را ترکیب و  ۲۱۱ های چندملیتی و مجموع تقریباًشرکت

شود که آن کشورها کمتر شان را تهیه کنیم، آشکار میداخلیسالیانه و درآمد ناخالص 

ی چندملیت یهاکه شرکتگیرند، در حالیاقتصاد اول دنیا را در بر می ۰۱۱درصد  ۳۱از 

 .درآمد را در اختیار دارنددر صد  ۱۱بیشتر از 

بیشتری های چندملیتی ، شرکتبه همین خط سیر ادامه دهدجهان  یاگر توسعه

کشورها خواهد بود. اگرچه  تمامثروت  برابر باوجود خواهند آمد که ثروتشان هب

ی بخش بزرگاما ، شده استهای اقتصادی فعالیتموجب پراکندگی شدن صنایع جهانی

شود. می رسرازیدر جهان  هدودی از کشورهای پیشرفتعمسوی از سود هنوز به 

های چندملیتی شرکت توسط عمدتاً فناوریدرات، و انتقال گذاری، تجارت، صاسرمایه

های مادر این شوند، و شرکتها در خارج مدیریت میبزرگ یا از طریق شعبات آن

های ، شرکت۲۱۰۱ سال متمرکزند. در صاری از نظر جغرافیایی شدیداً حهای انشرکت

انی برتر دنیا را در کمپ ۵۱۱ نیمی ازآمریکایی، ژاپنی، آلمانی، فرانسوی، و انگلیسی 

 این کشورها هستند. آن شرکت چندملیتی برتر جهان از ۰۱۱اختیار داشتند. دو سوم از 

های خاص خودشان انحصاری کرده، های چندملیتی صنایع را در زمینه( شرکت۳)

 کنند.المللی تولید را کنترل و اداره میهای بینو شبکه

 رانهفناونظیر علمی و های کمو توانایی های چندملیتی مقادیر عظیمی سرمایهغول

، مالیبخش گذاری و در تولید جهانی، تجارت، سرمایهرا ها آن مسلطدارند، که موقعیت 

 های چندملیتی، با استفادهکند. شرکتو همچنین در ایجاد مالکیت فکری تضمین می

رچشمه شان سکه از موقعیت انحصاری (economies of scale) مقیاسبهاز صرفه

هرچه ارتش »اند. علت این است که را گسترش داده خودگیرد، مزیت رقابتی می

ز تری ا، مقیاس عظیمتر باشدبزرگ کار تقسیم شده است شانکارگرانی که بین

رتر ار باروَکند، و کتولید کاهش پیدا می ی نسبیشود، هزینهکار گرفته میهآلات بماشین
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به  مندند،از آن بهرههای چندملیتی که شرکت یصاربالای انح یدرجه (۱.)شودمی

 را تقویت کرده ودیگر یکآن است که تمرکز تولید و تمرکز کنترل بازارها  یمنزله

 عنوان دو اهرم قدرتمندکنند. در ضمن، رقابت و اعتبار بهانباشت سرمایه را تسریع می

در حال  یرمایهس روند هرچه بیشتر تحت کنترل محدود درآمدنتمرکز سرمایه، 

پیش هایی را ملل جهان سیاست تمامسال گذشته،  ۳۱کنند. طی انباشت را تسریع می

با  مرتبطهای گذاری و کاهش محدویتکه هدفشان افزایش سرمایه اندبرده

گذاری مستقیم گذاری مستقیم خارجی است. اگرچه افزایش حجم سرمایهسرمایه

 یریگموجب تسریع شکلبه درجات مختلفی کشورهای پیشرفته  یوسیلههخارجی ب

 شدهته نیافکشورهای توسعهو افزایش رقابت صادراتی منابع انسانی  یسرمایه و توسعه

های فرامرزی و تصاحب و ادغام گستردههای سازیخصوصیموجب  حالاست، درعین

های شرکت طیکه شده است فرایندی امر موجب تسریع ها شده است. این شرکت

. دشونهای چندملیتی مییا مجبور به ادغام با شرکت و هک و متوسط ورشکستکوچ

 پذیر کرده است.آسیبنیز بزرگ را  های نسبتاًحتی شرکت

ی با انحصار چندجانبه در سراسر جهان ساختار بازارصنایع متعددی اکنون، 

(oligopolistic )دارند. برای مثال، بازار جهانی برای واحدهای پردازش مرک( زیCPU )

درآمده است.  (AMDدی )ام( و اِیIntel)های اینتل به انحصار شرکت تمامیبه تقریباً

ت شش شرک تحت کنترل یتمامبه ها تقریباًکشبازار جهانی بذر و آفت ۲۱۰۵ سال از

که با است  (BASF, Bayer, Dow, DuPont Monsantof and Syngenta) چندملیتی

درصد پژوهش  ۱۵درصد بازار جهانی بذر، و  ۰۳ها، کشآفتدرصد بازار جهانی  ۱۵هم 

 اف، و بایر بهاسِاییها را به کنترل خود درآوردند. سینجنتا، بخصوصی در این زمینه

نت، وکه دوپکنند، درحالیها را کنترل میکشدرصد بازار جهانی آفت ۵۰تنهایی 

طبق آمار  (۹)اند.د اختصاص دادهدرصد از بازار بذر را به خو ۵۵ مونسانتو، و سینجنتا،

 European Medical Devices Industryی اروپا )کهای پزشگروه صنایع دستگاه

Group ۰۱بیشتر از  ۲۱۰۱سال های پزشکی وپنج کمپانی دستگاهبیست تنها(، فروش 

شد. ده شرکت های پزشکی تمام جهان را شامل میدرصد مجموع فروش دستگاه

بازار جهانی برای محصولات دارویی و پزشکی وابسته به آن را  درصد ۴۱ ،چندملیتی

 تمامهای سویا در چین یکی از محصولات زراعی حیاتی است. کردند. دانهمیکنترل 
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کت پنج شر توسطهای بازاریابی های سویا، عرضه، و زنجیرههای تولید جهانی دانهجنبه

(، Bunge(، بانج )Archer Daniels Midlandنسانتو، آرچر دنییلز میدلند )وچندملیتی: م

شوند. مونسانتو مواد ( کنترل میLouis Dreyfus(، و لوییس دریفس )Cargillکارگل )

که چهار شرکت دیگر کاشت، تجارت، و کند، درحالیخام برای تولید دانه را کنترل می

ریق ط های مختلفی ازچندملیتی اتحادیههای شرکت. این تحت کنترل دارندفرآوری را 

 (۸)کنند.های بلندمدت ایجاد مینامههای مشترک، مشارکت، و توافقگذاریسرمایه
ی خصوص انداراز سرمایه معدودیای به تصرف طور فزایندهبهثروت اجتماعی که درحالی

. دشوکنترل و استثمار کارگر میموجب تعمیق انحصاری  یآید، سرمایهبزرگ درمی

 تیظرف دیتشدشود، که باعث رمایه در مقیاس جهانی میمنجر به انباشت سامر این 

 شود.ثروتمندان و فقرا میسازی و قطبی یجهان مازاد

. استدر عصر نولیبرالیسم، فناوری اطلاعات و ارتباطات با سرعت درحال توسعه 

ظهور اینترنت وقت و فضای مورد نیاز برای تولید و گردش اجتماعی را تا حدود زیادی 

گذاری، و تجارت شده است. های فرامرزی در سرمایهکه باعث افزایش ادغام کاهش داده،

سلط ی در تبه فرایند انباشت سرمایه روزافزونیطور بهداری ، مناطق غیرسرمایهنتیجتاً

ی موجب تقویت و توسعهچشمگیری  زطربه و این نیزاند، انحصاری پیوسته یسرمایه

تولید و گردش  سازیالمللیو بین سازیاجتماعیاست.  شدهداری جهانی سرمایه نظام

ده ش مویکداری جهانی در قرن بیستدستخوش جهش بزرگی در عصر اقتصاد سرمایه

ه ب سرشتی جهانی» ستیکمون فستیمان بر اساس متن، همانطور که الگواست. این 

 یسازجهانی (۰۱)داده، تا حد زیادی تقویت شده است. «تولید و مصرف در هر کشوری

برای جهان سیاسی اقتصادی و های نظام ، مستلزم این است کهی انحصاریسرمایه

. اگرچه، وقتی که تعدادی از کشورهای ، همدست یکدیگر شوندحذف موانع سازمانی

چه آن ، برخلافپیشین خود را کنار گذاشتندسیاسی و اقتصادی های منظا ،انقلابیپسا

نصیبی از وفور و ثبات نبردند.  دادند،د سر میدر موعظات خواقتصاددانان نولیبرال  که

صاری سرمایه انح گسیختگیلگاماست برای  ترتیباتیبرعکس، مرحله نئولیبرالی 

 هژمونی.
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  دیجد یانحصار یمال یهیسرما

د؛ تمرکز تولی»: نوشت یدارهیسرما یمرحله نیبالاتر سم،یالیامپردر  لنین

 زشخی چنین است تاریخ ؛صنایع وها بانک تلافائانحصارهای برخواسته از آن؛ ادغام یا 

از سرمایه  جدیدی مالی نوع یسرمایه (۰۰)محتوای آن.چنین است مالی و  یسرمایه

وجود هانحصاری صنعتی ب یانحصاری بانکی و سرمایه یاست که بر اثر ادغام سرمایه

 ،مالی یه سرمایهطور عام بداری بهعطف این تحول از قانون سرمایه یآمده است. نقطه

یستی ها در کشورهای پیشرو امپریالقرن بیستم بود، وقتی که بانک تقریباً مصادف با آغاز

از جنگ جهانی دوم،  پیشعادی تبدیل به نیروهای انحصاری شدند. اما  هایمیانجیاز 

های بالای انتقال اطلاعات، موانع فنی و تشکیلاتی مثل های مکرر، هزینهبه خاطر جنگ

 نسبتاً، و بازار، هگذاری جهانی، تجارت، مالیسرمایه میانایت از تجارت، ارتباطات حم

 شکارآکه مانع از گسترش طوریاقتصاد پایین ماند، به سازیضعیف بودند. سطح جهانی

خاطر انقلاب اقتصاد به سازیاز جنگ جهانی دوم، جهانی پسانحصار سرمایه شد. 

بحران به ، بالا رفتن قیمت نفت ۰۸۱۱ یاوایل دهه سرعت گرفت. در ی جدیدفناورانه

وجود آورد که درآن تورم و رکود هرا ب ناموزونی یجهانی اقتصادی دامن زد و پدیده

ن بود. کینزی غیرممک داناناقتصادی همزیستی داشتند. توضیح این پدیده برای اقتصاد

تورم »و فرار از باتلاق  گذاری سودآورهای سرمایهبرای یافتن فرصتانحصاری  یسرمایه

اش در نتیجه مزیت رقابتی اولیه و منتقل، از مرزها ، صنایع سنتی را به خارج«یرکود

 ایشگشسرعت بخشید و به دنبال  را از صنایع سنتی اشییرا حفظ کرد. در ضمن، جدا

ان و پشتیبداری کاتالیزور سرمایه سازیو مالی سازیقلمروهای مالی جدید شد. جهانی

انحصاری و تهی کردن اقتصاد واقعی  یسرمایه «سازیمجازی»به و ، ددیگر شدنیک

عنوان کاتالیزور هنه تنها ب ۰۸۱۱ یرکود اقتصاد غرب در دهه، بنابراینسرعت بخشیدند. 

 زیمتیع یعنوان نقطههانحصاری عمل کرد، بلکه همچنین ب یسرمایه سازیالمللیبین

انحصاری حرکتش را از  یی بود. از آن مقطع، سرمایهصنعت یسازی سرمایهبرای مالی

و از انحصار صنعتی به انحصار مالی تسریع  یالمللیک کشور به انحصار بین انحصار در

 کرده است.
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نوامپریالیسم این است  ین ویژگی کلیدیمالی، دوم یانحصار سرمایه یدر زمینه

ب و موج کندهانی بازی میاقتصاد ج حیاتکننده در تعیین یکه انحصار مالی نقش

 شود.می یاقتصادسازی مالیوجود آمدن هب

المللی را های اقتصاد بینشاهرگ ،سسات مالیؤم از یاندک دتعدا

 کنندکنترل می

که  هددمیواقعی امپریالیسم است. لنین توضیح  ماهیتپیگیری قدرت انحصاری، 

 های کوچک را کاملاً یا شرکت هاها، نه تنها بانکبانک ویژهبههای بزرگ، و شرکت»

سهیم شدن در از طریق ها را آنو وابسته کردند،  «تسخیر»ها را جذب کردند، بلکه آن

ر امو»یا  «خود»وارد گروه  ی و الی آخراعتبار نظامسهام، ی یا مبادله شان، خریدسرمایه

ا کشور ر تمامکه هایی مجراای از فشرده یسریع شبکه یتوسعهد .شاه"کردند «خودی

ک ی بهسرمایه و درآمد را متمرکز کرده، و هزاران شرکت پراکنده را  تمام، در بر گرفته

 تبدیلداری جهانی سرمایه یاقتصاد نظام، و بعد در یک انهدارواحد ملی سرمایه

 های چندملیتی، اکثراًاز شرکت اندکینوامپریالیستی، تعداد  یدر مرحله (۰۲)کند.می

اجرایی را در جهان از طریق ادغام، مشارکت، و  و دقیقی وسیع هاها، شبکهبانک

ط های کوچک و متوساند، و بنابراین نه تنها تعداد کثیری از شرکتداری گستردهسهام

ی مطالعههاست. های اصلی اقتصاد جهان در اختیار آنبلکه شاهرگ ،کنندرا کنترل می

گلتفلدر  ی(، جیمز بStefania Vitaliسه پژوهشگر سوئیسی، استفانیا ویتالی )تجربی 

(James B. Glattfelder( و استفانو بتسیتون ،)Stefano Battiston نشان دادند که )

بر مجموع اقتصاد جهان مسلط  عملاً های چندملیتی از بانک اندکیطور نسبی تعداد به

 یچندملیتی در سطح جهان و رابطه تشرک ۴۳۱۰۱تحلیل  یبر پایهاین سه هستند. 

 ۹۱شرکت چندملیتی رده بالا  ۱۳۱ها، نتیجه گرفتند که سهامداران در آن شرکت

های بیشتر شبکه یهاز مطالع پسها آنکنند. درصد مجموع تولیدات دنیا را کنترل می

رکزی م ایمواجه شدند که هسته ترانگیزشگفت یاین نتیجهاین روابط، با  یپیچیده

درصد ارزش اقتصادی  ۴۱نزدیک به  شده است، تشکیلشرکت چندملیتی  ۰۴۱ از که

های نهادها چهارم آنکمپانی سه ۰۴۱کند. از مجموع تولیدات را در جهان کنترل می

 (۰۳).مالی هستند
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 انحصاری -مالی یسرمایه سازیجهانی 

واملشان عهای مالی و وقتی که امپریالیسم به نوامپریالیسم تحول یافت، الیگارشی

دست به هر زمان که اراده کردند گذاری را کنار گذاشتند، و و سرمایهقوانین تجارت 

. در چارچوب این زدند غارت منابع و ثروت جهان وهای ارزی، تجاری و اطلاعاتی جنگ

سازی از آزاد وهای مالی را بازی ، اقتصاددانان نولیبرال نقش سخنگویان الیگارشینظام

 توسعه را فریبکنند و کشورهای درحالفاع مین دگرامنافع انحصار سازیمالی و جهانی

. اگر کشورهای مربوطه ی خود را حذف کنندسرمایهحساب های محدودیت تادهند می

شان پذیریشود و آسیبتر میاین نصایح را گوش کنند، اجرای عملی نظارت مالی سخت

های فرصت مالی افزایش پیدا خواهد کرد. نتیجه این که نظامبه خطرات پنهان نسبت 

ای هغولشود تا ثروت این کشورها را غارت کند. بیشتری برای انحصار مالی فراهم می

دیوارهای های سرمایه، تمایل به حمله به بازار عملیاتدر الملی مالی بین یسرمایه

رای ب آمدهدستبههایی توسعه دارند و از فرصتی کشورهای درحالمالی شکننده دفاعی

دهد ند. این نشان میبراند، بهره میچندین دهه انباشته شده طیایی که هغارت دارایی

وجود آورده همالی جهانی باز و متحد ب نظام مالی مطمئناً سازیو جهانی سازیکه آزاد

منابع ها از طریق آنوجود آورده است که مرکز جهانی هب سازوکارهاییاست، اما همزمان 

الی م یکند. سرمایهحاشیه را تصاحب می ییافتههو ارزش افزوده کشورهای کمترتوسع

 اقعیو به قدرت انحصاری ومتمرکز المللی های مالی بینکه در دست اقلیتی از الیگارشی

گذاری خارجی، از طریق سرمایه را از سودهای انحصاریای فزایندهاست، مقادیر  مسلح

 یمرزی، و خرید سهام عمدههای فراهای جدید متنوع و خطرپذیر، ادغامگذاریسرمایه

طور مداوم در مالی به یدست آورده است. در شرایطی که سرمایههها بدیگر شرکت

 د.شومی تحکیمهای مالی شود، حاکمیت الیگارشیسراسر جهان تحسین می

 مالی سوداگریاز تولید به 

ه است، دمرتبط با اشکال مادی رهانی انحصاری مالی، که خود را از موانع یسرمایه

احتمال  ت.اس سوداگرانهپذیر و العاده انعطافشکل سرمایه، و فوق ترینانتزاعیبالاترین و 

مقررات، علیه اهدافی که کشوری  فقداندر انحصاری مالی  یدارد که سرمایهبالایی 
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 و از جنگ جهانی دوم پسکند.  عملاست،  کردهاش تعیین صنعتی یبرای توسعه

گذاری سرمایههای بانکهای تجاری و بانکعملکرد دولتی، دخالت  گریتحت هدایت

 مالی و یسرمایه ینظارت، و توسعه شدیداً تحت، بازار اوراق بهادار از یکدیگر جدا شد

که رنگ  کینزگرایی یسیطره، ۰۸۱۱ یهای تجاری آن محدود بود. در دههفعالیت

دایی را زمالی فرایند مقرراتتدریج جانشین آن شد، صنایع به، عقاید نولیبرالی باخت

های مالی را به عهده برداری از بازارای که کنترل بهرهو نیروهای پایه شروع کردند

د. در پیشتاز بازار شدن بازیگرانداشتند دیگر در اختیار دولت نبودند و خود تبدیل به 

ذاری گسسات سپردهؤزدایی مقانون مقررات ۰۸۹۱ سال آمریکا، دولت جیمی کارتر در

 Depository Institutions Deregulation and Monetiry) و قانون کنترل پولی

Control Actاکرد، و ت الغاوام را  یانداز و نرخ بهره( را تصویب کردند، که کنترل پس 

قانون فعالیت بانکی بین  ،۰۸۸۴ سال آزادسازی نرخ بهره تکمیل شد. در ۰۸۹۰ سال

 Riegle-Neal Interstate Banking and Branching)شعب ی اینیل و کار-ایالتی ریگل

Efficiency Act و از میان برداشتهای بانکی را موانع جغرافیایی روی فعالیت( تمام 

 و اینها اجازه داد که خارج از مرزهای ایالتی اقدام به فعالیت تجاری بکنند به بانک

، قانون بهبود بازار اوراق ۰۸۸۰ سال سسات مالی شد. درؤم میانباعث افزایش رقابت 

 شد، که مشخصاً ابلاغ( National Securities Market Improvement Actبهادار ملی )

 سازیقانون مدرن ۰۸۸۸ سال دنبال آن درهنظارت بر بخش اوراق بهادار را کاهش داد. ب

جدایی اجباری و ( آمد، Financial Services Modernization Actخدمات مالی )

سال  ۱۱که بیش از  قراردادی راگذاری و بیمه، سرمایههای بانکهای تجاری از کبان

. مدافعان آزادسازی مالی در ابتدا ادعا کردند که اگر کردمنسوخ  اًوجود داشت، کامل

 منابع مالی تخصیصی ای، کاربکاهدسسات و بازارهای مالی ؤبر م خود نظارت از دولت

و بخش مالی قادر خواهد بود که بهتر رشد اقتصادی  بدیامیبهبود تا حد بسیار زیادی 

هایش ، و اگر محدویتبسیار بالاستد مالی به تمرّ یسرمایه گرایشرا تقویت کند. اما 

د. باشداشته  گسیختهلگام یمثل اسب یقادر است که رفتار برداشته شود کاملاً 

قتصادی و ظهور های اسازی فعالیتمنجر به مجازی ناگزیر افراطی،گرایی مالی

 شود.می موهوم یهای عظیم سرمایهحباب
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قتصاد، ا دائمی زداییبا صنعتمرتبط فرایندی  طیمالی  یدر سی سال گذشته، سرمایه

 یرابطهگذاری تولیدی، سرمایهفقدان فرصت گسترش پیدا کرده است. به خاطر 

ری هر شکل دیگه که بای . سرمایهشودمیکمتر و کمتر معاملات مالی با اقتصاد واقعی 

شود و باعث بالا رفتن حجم می سرازیر بازانهسفتههای فعالیتسمت زائد است، به 

شود. همسو با این تحولات، جریان نقدینگی می یمجازدر اقتصاد  موهومهای دارایی

گذاری مالی منتقل گذاری ثابت به سرمایهطور وسیعی از سرمایهسسات بزرگ بهؤم

بین شود. های مالی عاید میطور روزافزونی از فعالیتها بهد شرکتشوند، و سومی

در  های پیشینگذارییک چهارم مجموع سرمایه ، تقریباً ۰۸۸۱تا  ۰۸۹۲ هایسال

های مالی، بیمه، و املاک به بخش، کارخانه و تجهیزات آن در اقتصاد واقعی خصوصی

، ۰۸۸۱و  ۰۸۹۱ هایدهه های مالی درکاهش محدویت زماناز  (۰۴)د.منتقل شدن

اند، تری را در اختیار مردم گذاشتهای کالاهای مالی بیشتر و متنوعهای زنجیرهفروشگاه

ه، های بیمانداز، برنامههای بانکی جاری و پسکه شامل کارت اعتباری و بانکی، حساب

 یکه از دهه دارانارزش سهام یسازنهیشیب اصل (۰۵).استهای مسکن و حتی وام

 الویتدر مدت را مدیران عامل را مجبور کرد که اهداف کوتاه ،رواج پیدا کرد ۰۸۹۱

ساختار مالی شرکت، در بهبود ها یا بدهی پرداختجای بهمدیران عامل بدهند.  قرار

در  و رودقیمت سهام بالا  د تاردنکبازخرید سهام شرکت می صرفبیشتر موارد سود را 

تا  ۲۱۱۳ هایبین سالکمپانی که  ۵۱۱از کمپانی  ۴۴۸. افزایش یابدنتیجه حقوقشان 

، در آمده بودند( Standard & Poors 500 Index) ۵۱۱اندپیفهرست اسدر  ۲۱۰۲

 گذاری کردند. این مبلغخرید سهام خودشان سرمایهبازمیلیارد دلار برای  ۲۴۱۱مجموع 

بصورت سود  درصد دیگر از درآمدشان ۳۱، و بوددرآمدشان  مجموعدرصد  ۵۴ معادل

خرید بازهای غیرمالی برای کمپانی ی، هزینه۲۱۱۰ سال رد (۰۰).سهام پرداخت شد

غیرمسکونی )اجاره  یگذاری در سرمایهسرمایه یدرصد هزینه ۸/۴۳معادل  ،سهام خود

 (۰۱).آلات کارخانه( بودساختمان، ابزار و ماشین

ی مبالغ تسلط دارد. بخش مالی همچنین بر توزیع ارزش اضافی در بخش غیرمالی

نسبت  ،شودعنوان سود سهام و پاداش در بخش غیرمالی شرکت پرداخت میکه به

، نسبت ۰۸۸۱ یتا دهه ۰۸۰۱ یگیرد. از دهههرچه بیشتری از کل سود را در بر می
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 رد مالیات(کسر از  پسشده تعدیلسهام به سود  سودسهام پرداختی )نسبت  سود

ین اکه میانگین شد. درحالی چشمگیریوش افزایش بخش شرکتی در آمریکا دستخ

درصد بود، از  ۴/۴۲درصد و  ۳/۴۲ معادلترتیب به ۰۸۱۱و  ۰۸۰۱ یدر دهه نسبت

درصد  ۰۱نرفت. اگر چه کل سود شرکتی  تردر صد پایین ۴۴هرگز از  ۰۸۹۸تا  ۰۸۹۱

سهام  سوددرصد افزایش یافت و نسبت  ۰۳کاهش پیدا کرد، مجموع سود سهام 

، ۲۱۱۹از بحران مالی آمریکا در  پیشر روزهای د (۰۹).در صد رسید ۵۱داختی به پر

ی درصد تخصیص سرمایه ۹۱مالیات به کسر از  پسنسبت پاداش خالص به سود خالص 

ایی توان هب ربطیهیچ دیگر  یمجاز، رونق در اقتصاد گذشتهازاین (۰۸)د.رسینهایی شرکت 

 ی ندارد.اقتصاد واقعی در حمایت از چنین رشد

همزیستی  یمجازاقتصاد  حدبیش از  یرکود و انقباض اقتصاد واقعی با توسعه

وجود آمده است بستگی به قدرت خریدی دارد که هدارند. ارزشی که در اقتصاد واقعی ب

های دارایی )مثل بالا رفتن ناگهانی شدید قیمت خانه و حباب متورم شدناز طریق 

 باشود. اثر ثروت نامیده می شوند، که اصطلاحاً ظاهر می هاسهام( و بالا رفتن دارایی

برخورداری از مالی با  نهادهایثروتمند و فقیر، کشورهای  میانشکاف  تر شدنعمیق

احبان صکه  یبا اتکا به ابداعات متنوع مالی از مصرف شهروندان موظفندی حمایت دولت

کنندگان میان مصرفده را وجود آمهمالی ب ریسکها نیستند حمایت کرده و دارایی

 یعرصهحضور در  ناشی ازعظیم  یو ثروت ی. در این میان، اثرات درآمدپخش کند

 جذببیشتری را  انگذارهای دارایی، سرمایهمالی و رشد حباب محصولات مشتقات

 عددیتممالی  محصولات مشتقاتسود انحصاری، ی واسطهبهکند. می یمجازاقتصاد 

موجب مالی همچنین  محصولاتدادوستدهای  یهحوزها در نوآوریوجود آمده است. هب

لًا مث. شده استمالی های شدن ریسکدستبهبدهی و دست یزنجیرهتر شدن طولانی

عبارت  نیا ازمنظور  ؛subprime mortgage loansپرایم )های مسکن سابتوان به واممی

( اشاره م.-است  نییزپرداخت اقساط پابا یها براآن ییاست که توانا یدادن وام به افراد

 محصولاتاعتبار  یبا هدف بالا بردن درجه ظاهراً هاهای متعددی از این واملایه کرد؛

 انتقال هدفشان، اما درواقع شوندی پیشنهادی ارائه میصورت یک بستهبهمربوطه 

ولید از تر هر چه بیشت ،مالی محصولات یمبادلهسطح بالا به دیگران است.  هایریسک
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 یبه تولید ندارد و فقط یک معامله بطیرگفت که هیچ  توانمیجدا شده است، حتی 

 ماری است.قُ

 یمعنو تیمالک و کایانحصار دلار آمر

ویژگی »گوید: می یدارهیسرما مرحله نیبالاتر سم،یالیامپردر بار دیگر  لنین

صادرات کالا بود. ویژگی قدیمی، وقتی که رقابت آزاد غالب بود،  یدارسرمایهظام ن

 (۲۱)«.داری، وقتی که انحصارات حاکم بودند، صادرات سرمایه استآخر سرمایه یمرحله

المللی کار، کشورهای تر شدن و پالایش تقسیم بیناز جنگ جهانی دوم، عمیقپس 

اقتصاد جهانی پیوستند. در چارچوب  یتوسعه و مناطق بیشتری به شبکهدرحال

کار هاش را بمزیت نسبی قادر است که ظاهراً بنگاهیجهانی، هر کشور و تولید  سازوکار

ر توانند با اتکا به مزایای کارگر ارزان و ساییافته میبگیرد. حتی کشورهای کمترتوسعه

 یالمللی کار مشارکت داشته باشند. در هر صورت، انگیزهمنابع دیگر در تقسیم بین

 و غارت سودهای بالای یبسترهای مناسب تجار ر سربرقابت  ،انحصاری یواقعی سرمایه

انحصار مالکیت معنوی کشورهای  ، هژمونی دلار آمریکا وباشد. مشخصاًانحصاری می

، نابرابر شود. بنابراین شدیداًالمللی ین معناست که مبادلات بیندیافته بتوسعه

. ستاعمومی سرمایه  دادمُبیّن برونتولید کالا،  در کنارم قدیمی سخصوصیات امپریالی

 همراه هیسرما یعموم دادبرونکالا و  دیکه با تول مسیالیامپرنو اتیحال، خصوصنیعدر

 . باشدیم یمعنو تیو مالک کایدلار آمر محصول است،

م با هژمونی دلار آمریکا و مالکیت معنوی دنیای سنوامپریالی یسومین مشخصه

ار را همراه با المللی کقسیم نابرابر بینتدر کنار یکدیگر شود، که پیشرفته تعریف می

آورند. در هرکدام از وجود میهو ثروت را ب یاقتصادجهانی ی نظام شدهتوزیع قطبی

سرمایه، و -، سرمایهکار-، سرمایهسرمایه-توان به صورت دولتای که میچهار جنبه

 مپریالیسمانحصاری و نوا آسایی غول، نیروهای غالب سرمایهخلاصه کرد دولت-دولت

 د. اناقتصاد و آزادسازی مالی بیشتر تقویت شده سازیشرایط جهانیی زیر سایهدر 
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های ارزش هسرمایه: زنجیر-کار یرابطه (Spatialفضایی ) یتوسعه

 کشورهای جهان سومسوی جهانی و حرکت مشاغل به 

 

ی اهشرکت تأسیسسپاری، برون سازوکارهایی از جملههای چندملیتی با شرکت

های شرکت و کشورهاای طور فزایندهوجود آوردن متحدین راهبردی، بههتابعه، و ب

که کنند. علت اینادغام می ی خودتحت سلطههای جهانی تولید شبکه دربیشتری را 

وجود نیروی کار ارزان جهانی  برسد،جهانی  مقیاسانباشت سرمایه توانسته به این 

در  ۸/۰لمللی کار، مجموع کل نیروی کار در جهان از اآمار سازمان بین اساس است. بر

درصد از  ۱۳. از این تعداد، رسیده است ۲۱۱۱ سالنفر  میلیارد ۰/۳به  ۰۸۹۱سال 

تشکیل چین و هندوستان درصد آنان را کارگران  ۴۱توسعه بودند، که کشورهای درحال

که یحالند، دراهیافتسازمان هاییموجودیتهای چندملیتی شرکتتمام  (۲۰)دهند.می

و دفاع از حقوقش مواجه  کارآمدهای زیادی برای اتحاد با دردسردر جهان نیروی کار 

تواند از استراتژی جهان، سرمایه میدر نیروی کار ی ارتش ذخیرهخاطر وجود است. به

 استفاده کند. مُزدبگیرتفرقه بینداز و حکومت کن برای انظباط دادن به کارگران 

پیشرفته را به  هایهای تولیدی اقتصادبخش در طول چندین دههْنحصاری ا یسرمایه

جهان را وادار کار در مناطق مختلف  هاینیرو و، استکشورهای جنوبی منتقل کرده 

یتی های چندملشرکت. کرده استدرآمدهای اساسی زندگی  بر سربا یکدیگر  به رقابت

عظیم امپریالیستی از کارگران جهان  (rentهای )رانتقادرند  این فرایندی واسطهبه

ای هدولتبا خوبی قادرند که پیکر بههای غولعلاوه بر آن، این شرکت (۲۲).اخاذی کنند

 هایی که به نفع جریانسیاسترا برای اتخاذ ها توسعه لابی کنند و آنحالدرکشورهای 

کشورهای ا در هدولت. بسیاری از تحت فشار بگذارند گذاری باشدسرمایه و سرمایه

 یاز طریق ترغیب سرمایه داخلیرشد تولید ناخالص  تضمینتوسعه، برای درحال

تنها محافظت از حقوق رفاه ها، نهکارخانه تأسیسگذاری و المللی به سرمایهبین

مثل امتیازات  ترجیحی، بلکه اقدامات گوناگون گیرندمیاجتماعی و کار را نادیده 

کشورهای  به تولید سازیجهانیبنابراین، . کنندمیرا تضمین  یمالیاتی و حمایت اعتبار

ی تر«محترمانه »یافته را با روش کشورهای کمترتوسعه دهد تاامکان میداری سرمایه
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توسعه برای مدرن شدن تحت شعار تجارت عادلانه استثمار کنند. کشورهای درحال

 ؛هاادی از جانب امپریالیستی پیشنهاجباری سرمایه پذیرش ی ندارند جزاغلب انتخاب

 .همراه داردکه سرمایه با خود بههایی شرایط و محدودیت و نیز

 های چندملیتیانحصاری و تسلط شرکت-مالی یسرمایه

ت. نامتعادل و نابرابر قدیمی اسدار نظام ، میراثالمللی کارساختار جدید تقسیم بین

 مراکز کنترل تحقیق واما است،  ه شدهدر سراسر جهان پراکنداگرچه تولید و بازاریابی 

 هایموجودیتهای چندملیتی هستند. این توسعه، مالی، و سود هنوز در دست شرکت

وق ها مالکان حقکنند، آنبخش بالای تقسیم عمودی کار را اشغال می چندملیتی معمولاً

جهان را در های عظیم که هستند. شرکت ساختار اجزای اصلی ومالکیت معنوی 

لاوه هستند، ع فناوریو  محصولاتتنظیم استانداردهای  مسئول اند،ی خود گرفتهبرهچن

 «انشرکایش»، کنند. ضمناًکنترل می نیزطراحی، پژوهش، و توسعه را  پیوندهایبر آن 

های چندملیتی وارد قراردادهای پیمانکاری با شرکت توسعه معمولاًدر کشورهای درحال

ر اربَکهای درگیر فعالیت ها معمولاً اند. آنی محصولاتدارهااستان پذیرندگانشوند و می

(labor-intensive ) مسئول تولید انبوه قطعات ساده  نیزمثل تولید، پردازش و مونتاژ، و

 غیرتخصصیِ  عمدتاًای های کارخانهعنوان مجری فعالیتهبسسات ؤاین مهستند. 

 سسات عموماًؤشاغل این م. مآیدی گیرشان میچندملیتی، سود ناچیزهای شرکت

ی و محیط کار ساعات طولانی کاربا ، بَرکاربسیار دستمزدهای پایین، اند با مشاغلی

کارگران خط تولید در  توسطاول  یوهلهکالاها در موجود در  نامساعد. اگرچه ارزش

توسط ها ارزش افزوده یوجود آمده است، عمدههتوسعه بدرحال کشورهایهای کارخانه

وند. شهای تولید غارت مینابرابر در شبکه یاز طریق مبادله و چندملیتی هایشرکت

 سال درصد در ۵های آمریکایی از نسبت سود خارج از کشور به مجموع سود شرکت

 سود انباشته در خارج از کشور. نسبت رسیدافزایش  ۲۱۱۹ سال درصد در ۳۵به  ۰۸۵۵

نسبت سود . یافتافزایش  ۲۱۱۱ل سادرصد در  ۰۰۳به  ۰۸۵۵ سال درصد در ۲از 

به  ۰۸۸۱ سال درصد در ۴/۲۳ های ژاپنی ازبه نسبت کل سود شرکت خارج از کشور

تر است، سهم سود ای که اندکی متفاوتمحاسبه در (۲۳)د.رسی ۲۱۱۹ سال در ۵/۵۲

 ۰۸۵۱ سال درصد در ۴از شرکتی های آمریکایی نسبت به سود داخلی خارجی شرکت
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 قادرندچندملیتی اغلب  هایشرکت (۲۴).کردافزایش پیدا  ۲۱۰۸ سال درصد در ۲۸به 

. مالکیت استفاده کنندانبوه  سودهای ایجادبرای  خود یاز مالکیت معنوی انحصار

ابی در بازاریکار رفته هبتجاری، نمادها و تصاویری  هاینشانطراحی تولید،  شامل معنوی

ی ، و علائم تجاررایتکپیها، ی که امتیازنامهاحکام و قوانین یوسیلههها بشود. اینمی

شوند. ارقام کنفرانس سازمان ملل در تجارت و توسعه ، حفاظت میدهندرا پوشش می

های چندملیتی حق امتیاز و صدور مجوز به شرکت مبالغی که برایدهند که نشان می

 ۲۱۰۱در  دلار میلیارد ۳۳۳به  ۰۸۸۱ سال دلار در میلیارد ۳۰شود از پرداخت می

 (۲۵).افزایش پیدا کرده است

مالی دیگر فقط در خدمت سرمایه صنعتی  یبا پیشرفت آزادسازی مالی، سرمایه

های لیگارشا اکنون دیگر از آن زیادی پیشی گرفته است.ی زیادی با فاصلهنیست، بلکه 

، ۰۸۹۱. در طول فقط بیست سال از اندشدهمسلط  هستند که بر سرمایهمالی و رانتیرها 

تریلیون دلار صعود  ۴۹تریلیون دلار به  ۰۰المللی اعتبار از کمتر از بدهی در بازار بین

 (۲۰).است بودهاقتصاد جهان کل بیشتر از نرخ رشد  بسیار آنکرد، و نرخ رشد 

 نوامپریالیسم و دولت نولیبرالی

 لهاصفکینزگرایی یا  رها کردن، رکود تورمی اقتصادی شاهد ۰۸۱۱ یاز اواسط دهه

گرایی مدرن، مکتب های نولیبرالی مثل پولاز آن بوده است. دیدگاهها دولت گرفتن

ر باند، و عرضه در بین اقتصاددانان محبوب شده سمتهای انتظارات عقلانی، و تئوری

و سیاست اقتصادی در کشورهای نوامپریالیستی مسلط هستند. علت  یاقتصاد ینظریه

 یسرمایه سازیو مالی سازیجهانی گسترشیبرالی با های نولاین است که دیدگاه

صاری انح یسرمایه یدارند. نولیبرالیسم روبنایی است که بر پایه مطابقتانحصاری 

های مورد نیار برای ای است برای ایدئولوژی سیاستپایه اساساً و شده است؛  بنامالی 

رئیس جمهوری آمریکا و ، رونالد ریگان، ۰۸۹۱ یحاکمیت نولیبرالیسم. در دهه حفظ

عنوان هبآنان پرچمداران جهانی نولیبرالیسم بودند.  بریتانیاوزیر مارگارت تاچر، نخست

ضه، عر سمتی مدرن و مواضع مالکیت خصوصی و مکاتب گرایپول هاییاندیشهحامیان 

، نظارت دولت را کاهش کردندسازی و بازارگرایی را اجرا خصوصی اطلاحات مرتبط با
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کردند تضعیف کردند. های کارگری را که از حقوق کارگران دفاع می، و اتحادیهدادند

ورج ج را به ریاست ویژه از مدیران کل یگروه، از به قدرت رسیدن بلافاصله پسریگان 

 لتعدیها را لغو و یا نامهتا مقررات و آئین تشکیل داد (جمهورمعاون رئیس)بوش پدر 

سلامت شغلی، حمایت از کارگر، و حمایت از  هن گروه بای مورد حمایتکنند. تغییرات 

 رگان بزدارسرمایهدر اتحاد با . دولت ریگان همچنین شدمربوط میکننده منافع مصرف

، سران زدهای دولتی و خصوصی های کارگری در بخشسرکوب اتحادیه دست به

در موقعیت  یشاز پکارگر را، که  یدهندگان را معزول و طبقهها و سازماناتحادیه

استریت وال-واشنگتن تافتهم. کردضعیفی بودند، در شرایط بدتری رها 

(Washington-Wall Street Complex )همان منافع دولت آمریکا کرد که منافع  عنوان

ست. دولت آمریکا در عمل ه ایالات متحده نیز خیر ،استریتوال خیراست؛  استریتوال

اش منافع اقتصادی و سیاسی جوییگارشی مالی برای پیالی در دستتبدیل به ابزاری 

ه دولت نبود ک تفکیک قوادمکراتیک  نظامی شهروندان یا حتی أراین بنابراین،  (۲۱)شد.

تافت هماستریت و کرد، بلکه در تحلیل نهایی الیگارشی مالی والرا کنترل می

(complex) راهم با فال استریت کردند. ودولت را کنترل میبودند که صنعتی -نظامی

یاسی مشی سخط تدوینفرایند سیاسی و  ،هاهای انتخاباتی و کنترل رسانهکردن کمک

 ذونفهای ذیگروه یداد. دولت آمریکا که زیر سلطهدر آمریکا را تحت تاثیر قرار می

 منظوربهجامعه اقتصاد و  سالم یتوسعه شبردیپ یبرا یچندانانحصاری بود، قدرت 

 یدرآمدهای سالیانهاستریت با مدیران اجرایی وال فهرستداشت. نگی مردم بهبود زند

های بالای دولت آمریکا را در اختیار دارند با کسانی که پست یها ملیون دلارده

 داری آمریکا، قبلاً خزانه وزیرمین تادهمخوانی دارد. برای مثال، رابرت ادوارد رابین، هف

ن، کار کرده بود. هنری پالسو ساکسگولدمن یگذاروشش سال برای بانک سرمایهبیست

 سکاسگولدمن مدیره و مدیرعاملرئیس هیئت داری، قبلاًخزانه وزیرهفتادوچهارمین 

 عنوانبهارشد دولت دونالد ترامپ سوابقی  اتبسیاری از مقامهمچنین . ه استبود

 ییجابجا) «چرخاندرب » سازوکارمدیران اجرایی موسسات انحصاری داشتند. وجود 

های ین معناست که حتی اگر دولت سیاستدب (یو خصوص یمشاغل دولت نیبمدیران 

بنیان منافع مالی توانست سختی میبهکرد، می را تصویبنظارتی مناسب مالی 
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های جنوبی که شرکتکره یای است به چند خانوادهاشاره؛ chaebols) زادگاناشراف

  را به لرزه درآورد.استریت وال( ولت نفوذ داشتندکردند و روی دآنجا را کنترل می

 هایکمک اضطراری برای الیگارش آمریکا دهد، دولتهروقت که بحران مالی رخ می

اند که فدرال رزرو کند. پژوهشگران آمریکا متوجه شدهاستریت فراهم میانحصاری وال

های نیازهای گروه نهای اضطراری پنهانی برای برآوردواماز )بانک مرکزی آمریکا( 

در برخی از موارد برای بانکدارانی که و  ؛است استفاده کردهاستریت بزرگ وال نفوذذی

های فدرال رزرو هستند حمایت جدی مهیا کرده ای بانکمنطقه یمدیرهعضو هیئت

 Bearاسترنز ) ری. بآغاز شدآمریکا  پرایمسابهای ، بحران وام۲۱۱۱ سال است. در

Stearnsپی مورگانجی توسطاستریت، وال اصلی گذاریکی از پنج بانک سرمایه(، ی 

( اعلام Lehman Brothers( خریداری شد. لیمن برادرز )JP Morgan Chaseچیس )

( را Merrill Lynch( مریل لینچ )Bank of Americaورشکستگی کرد و بانک آمریکا )

بقای  یعلل عمدهتوان می در برد؛ه جان سالم ب اکسخرید. در هر صورت، گولدمن س

ن که به آ به این شرکت دانستهلدینگ  عنوانفوری  اعطایآن را تصمیم دولت برای 

ن علاوه، کمیسیوه. بدریافت کنداز فدرال رزرو  یدهد منابع مالی حیاتی انبوهمی امکان

( the US Securities and Exchange Commissionsتبادل و اوراق بهادار آمریکا )

، در بازارهای دوطرفه عبارت است از قرض کردن یک سهم shortingکردن ) شورت

 (برای مدت معین، فروش آن در قیمت باالا و خرید آن با قیمت پایین در سررسید قرض

 (۲۹)سهام مالی را ممنوع کرد.

 یهیسرما غارت و ،یمعنو تیمالک حقوق کا،یدلار آمر یهژمون

 جهان

هار وچ، نمایندگان چهلبریتانیاهای آمریکا و ل دولت، با ابتکار عم۰۸۴۴در جولای 

( برای  (New Hampshireپشایرنیو هم ایالت (Bretton Woodsن وودز )وکشور در برت

. در طی کنفرانس گرد هم آمدنداز جنگ  پس پولی نظامهای گفتگو در مورد برنامه

 ل، مواد موردسازمان مل یو مال یکنفرانس پول ییاسناد توافق نهان وودز، وبرت
 یازسازب یبرا المللنیبانک ب توافق مورد مواد و پول، یالمللنیتوافق صندوق ب
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 نکات زیکی اصویب شدند. اند تمعروف ن وودزوبه توافقات برترفته همکه روی، و توسعه

کز که دلار آمریکا در مربود المللی نظم پولی بینیک  ایجاد ،ن وودزوبرت نظامکلیدی 

از طرف دیگر دلار هم به  و شدند، میخه دلار آمریکا ارزهای دیگر ب (۲۸).شتداقرار  آن

. تگشبه ارز جهانی  مبدلطلا. دلار آمریکا پس از آن جانشین پوند انگلستان شد و 

پولی جهان نصیب آمریکا  نظاممزیت استثنایی که از نقش محوری دلار آمریکا در 

 ۱۱دهد. دلار آمریکا کشورهای جهان میر سایای نسبت به موقعیت ویژه آنشود به می

های درصد از تسویه حساب ۰۹که گیرد، درحالیبر می درصد ذخایر ارزی جهان را در

درصد معاملات بانکی  ۸۱درصد از معاملات ارزهای خارجی، و  ۹۱الملل، تجارت بین

ارز  جهانی و ییرهارز ذخ رسماً که دلار آمریکا. ازآنجاییشودبه دلار انجام میالمللی بین

از آن برای خرید کالا، منابع، و کارگر تواند میتنها تسویه حساب تجاری است، آمریکا نه

ند، را تامین ک خودهای تجاری و مالی بلندمدت کسری پرداخت استفاده کند و نتیجتاً

ج از اردر خ ،شودچاپ می به رایگانتواند با استفاده از دلار آمریکا که تقریبا بلکه می

. هژمونی نمایدکشور از خارج  هایبنگاهادغام  و نیزگذاری سرمایهمرزهای خود اقدام به 

 تواندنولیبرلیسم. آمریکا همچنین می غارتگرطبیعت  ازنظیری است دلار آمریکا مثال بی

 تواند بدهی، و میمند شودالمللی بهرهی صادرات دلار، از حق ضرب پول بینواسطهبه

گذاری که به دلار قیمت یهایدلار یا دارایی ارزش کاستنرا از طریق  خودخارجی 

کاهش دهد. هژمونی دلار آمریکا باعث انتقال ثروت از کشورهای بدهکار به  اندشده

آن است که کشورهای فقیر به کشورهای  یکشورهای طلبکار شده است. این به منزله

 ه است.نا عادلان دهند، که کاملاًثروتمند یارانه می

ها، انتقال درصد از امتیاز نامه ۹۱المللی ، انحصارات بین۰۸۸۱ یاز اواسط دهه

 و همین امراند، جهانی را به کنترل خود درآورده معروف، و اغلب علائم تجاری فناوری

اندای دایجست شاخص اسهای زیادی کرده است. بر طبق ارقام ها را صاحب درآمدآن

شورای که  (Science and Engineering Indicators 2018 Digest) ۲۱۰۹ در سال

منتشر  ۲۱۰۹ ی( در ژانویهNational Science Council of Americaآمریکا ) ملی علم

 میلیارد ۲۱۲معادل ، ۲۱۰۰ آمریکا در سالکرد، مجموع درآمد مالکیت معنوی فرامرزی 

ترین ن منبع، بزرگدرصد مجموع درآمد جهانی از ای ۴۵با کسب  آمریکا دلار بود.

درصد، برای ژاپن  ۲۴اروپا  یی مالکیت معنوی بود. رقم معادل برای اتحادیهصادرکننده
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حق امتیازهای  های چین برایدرصد بود. در مقابل، پرداختی ۵درصد، و برای چین  ۰۴

 میلیارد ۰/۲۹به  ۲۱۱۰ سال دلار در میلیارد ۸/۰ مالکیت معنوی به کشورهای دیگر از

افزایش پیدا کرد، و کسری معاملات مالکیت معنوی فرامرزی چین  ۲۱۰۱ سال در دلار

آمریکا از صدور  یاین دوره، درآمد خالص سالیانه طیدلار رسید.  میلیارد ۲۱به بیش از 

 (۳۱)دلار بود. میلیارد ۹۱مالکیت معنوی به دیگر کشورها حداقل  مجوز

 یالمللنیب یگارشیال اتحاد دیانحصار جد

 آغاز»که  اظهار کرده یدارهیسرما یمرحله نیبالاتر سم،یالیامپرن در لنی

های انجمن میانای دهد که روابط ویژهداری نشان میسرمایه یآخرین مرحله

ت که به موازا؛ درحالییابدگسترش می جهانتقسیم اقتصادی  یپایه داری برسرمایه

 یها بر پایهدولت میانای سیاسی، هاتحاد میانآن و در رابطه با آن، روابط خاصی 

 (۳۰)«.بدیابسط میتقسیم ارضی دنیا، مبارزه برای مستعمرات، مبارزه برای مناطق نفوذ 

های بزرگ برای تقسیم سیاسی و قدرت یمبارزه مالی و سیاست خارجی آن یسرمایه

تی وابستگی دول گذاردرحال اشکالوجود آمدن تعدادی از هاقتصادی جهان باعث ب

ین ا یمشخصه (و خود مستعمرات دارن)مستعمرهها شوند. دو گروه عمده از دولتمی

 متنوع کشورهای وابسته که از لحاظ سیاسی رسماً اشکالدوره هستند، همانطور که 

امروز،  (۳۲)اند.وابستگی مالی و دیپلماتیک تور گرفتارمستقل هستند، اما درواقع 

اقتصادی، سیاسی،  یو روابط هژمونیک در زمینه های جدیدنوامپریالیسم اتحادیه

 وجود آورده است. هفرهنگی، و نظامی ب

 یالمللی، چهارمین مشخصههای بیندر چارچوب انحصار جدید الیگارش

رت قدیک  میانالمللی داری انحصاری بینگیری اتحاد سرمایهنوامپریالیسم شکل

اقتصادی متشکل از  یبنیانها، این قدرتهژمون و چندین قدرت بزرگ دیگر است. 

ی طهواساند تا بهبرای خود ایجاد کرده ، فرهنگ مبتذل، و تهدیدات نظامییسیاست پول

 .از مرزها دست به استثمار و سرکوب بزنندخارج در انحصار در کشور خود و 
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اری دمرکزی سرمایه یگاه اصلی هستهتکیه مثابههب G7 هفت گروه

 یامپریالیست

المللی نوامپریالیسم و چارچوب حاکمیت اقتصاد جهانی تصادی انحصار بیناتحاد اق

کشور  ۰ یوسیلههب ۰۸۱۵ سال درG7 . گروهستآمریکا یسلطهدر حال حاضر تحت 

تی وجود آمد، و وقهصنعتی، آمریکا، انگلستان، آلمان، فرانسه، ژاپن، و ایتالیا ب یعمده

های و سازمانG7 شد. G7بدیل به که کانادا در سال بعد به آن ملحق شد ت

 المللی پول، بانککه صندوق بین، درحالیاندکنندههماهنگهای پلتفرماش انحصاری

هستند. حاکمیت اقتصادی نظم  دیعملکر یبدنهجهانی، و سازمان تجارت جهانی 

یک  اساساً  ،وجود آمدهبرتون وودز ب نظامبا عنوان از جنگ جهانی دوم  پسجهانی که 

ت آمریکا در جه یوسیلههالمللی سطح بالاست که بداری بینحاد انحصاری سرمایهات

ارتباط ، ۰۸۱۱ یشود. در اوایل دههاش کنترل میمنافع راهبردی سیاسی و اقتصادی

 G7اجماع  ارزی برتون وودز از هم پاشید. کشورهای نظامو  قطع شدطلا  بادلار آمریکا 

 یبا کشورهای سوسیالیست مبارزهت اجماع غرب، مسئولیت تقوی یکی پس از دیگری

لاح یافته در رابطه با اصهای کشورهای کمترتوسعهخواستهو نادیده گرفتن ، بلوک شرق

از وقتی که نئولیبرالیسم ( ۳۳).عهده گرفتند ررا بالمللی نظم سیاسی و اقتصادی بین

کنترل خود در مفاهیمی شد که حاکمیت اقتصاد جهانی را تحت  تبدیل به مجموعه

برای گسترش نئولیبرالیسم در سطح  ایبه نیروی محرکه هاپلتفرمو  نهادهاآورد، این 

های الیگارشی انحصاری مالی با خواسته همراستااین تشکیلات اند. شده تبدیلجهان 

 توسعه برایالمللی و متحدانش، از هیچ تلاشی برای وادار کردن کشورهای درحالبین

 هایتولید، بازارسازی بدون نظارت عواملسازی زادسازی مالی، خصوصیگرفتن آدرپیش

پول »که جریانات درونی و بیرونی طوریهای سرمایه بهآزاد در پروژه ی، و مبادلهپیشین

ه ب گریکشور به کشور د کی( از هیسرما ایگردش وجوه )؛ hot money)المللی بین «داغ

 ینیبشینرخ تبادل ارز پ ایت نرخ بهره نوسانا یمدت رومنظور کسب سود کوتاه

کنترل و غارت  یآماده سسات دائماًؤتسهیل شود، دریغ نکردند. این م (م.- استشده

 و بازیسفتهبا تشویق  سودهای کلانکشی و زهتوسعه اقتصادهای کشورهای درحال

ابق س یو برژنیسکی یکی از مشاورانطور که زبیگنِ. همانهستندهای مالی ایجاد حباب
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( The Grand Chessboard) بزرگصفحه شطرنج امور امنیت ملی آمریکا در کتاب 

 «هانیج»المللی پول و بانک جهانی منافع صندوق بینتوان گفت می»ه است اظهار کرد

حال، اینباتوان کل جهان تفسیر کرد. را می شانانتخابی یکنند، و حوزهرا نمایندگی می

 (۳۴)«هستند. آمریکای سلطهشدت تحت به در واقعیت

کشورهای  به این سو ۰۸۹۱ یاز دهه، المللی پول و بانک جهانیصندوق بین

رها به اند. وقتی که این کشواصلاحات نولیبرالی فریفته سازیپیاده توسعه را برایدرحال

المللی پول و شوند، صندوق بینسازی و آزادسازی مالی دچار بحران میعلت خصوصی

، انددهدریافت کر ترپیشهایی که به وامگوناگون معقول ناشرایط  افزدونبا  هادهاندیگر 

ثیرات أش تشدید بیشتر تارا بپذیرند. نتیجه اجماع واشنگتن تا کنندمجبورشان می

توسعه کشور درحال ۱۱، بیش از ۰۸۸۲و  ۰۸۱۹ هایسال نولیبرالی است. بین اصلاحات

 تحمیلیِهای تعدیل ساختاری برنامه ۵۰۰سوسیالیست مجموعا سابقًا یا کشورهای 

 یدر اوایل دههبرای مثال،  (۳۵)اجرا کردند. را و بانک جهانی المللی پولبین صندوق

ورهای کش ،از بحران بدهی آمریکای لاتین بهره بردنالمللی پول با بین دوقصن، ۰۸۹۱

 فدرال رزرو آمریکا درنولیبرالی کرد.  «اصلاحات» پذیرشآمریکای لاتین را مجبور به 

درصد  ۰۵درصد به  ۰۱مدت را از کوتاه ینرخ بهره خود برای کنترل تورم، ۰۸۱۸ سال

توسعه که بدهی موجود کشورهای درحالازآنجایی درصد افزایش داد. ۲۱و در نهایت به 

بود، در نتیجه به ازای یک درصد افزایش نرخ بهره، کشورهای صل وآمریکا  یبه نرخ بهره

پرداختند. در اضافی می یدلار بهره میلیارد ۵۱تا  ۴۱بدهکار سالانه  یتوسعهدرحال

گرفت، که دلار قرض می میلیارد ۰ای ، آمریکای لاتین هفته۰۸۹۰دوم سال  ینیمه

 ی، بهره۰۸۹۳بود. در طول سال  اشجاریهای ی بدهیپرداخت بهره منظوربه عمدتاً 

 (۳۰)نصف درآمد حاصل از صادراتش بود.معادل  پرداختی آمریکای لاتین تقریباً

 پذیرشهایشان، مجبور به زیر فشار برای باز پرداخت وامکشورهای آمریکای لاتین 

بود، شدند.  آغازگر آنالمللی پول بین صندوقنولیبرالی که  احاتاصلهای برنامه

 آزادسازی ،دولتی هایبنگاهسازی خصوصیعبارت بود از  هااین برنامه یمحتویات عمده

استانداردهای زندگی  تنزلهای ریاضت اقتصادی که باعث تجارت مالی، اجرای سیاست

گذاری دولتی روی و کاهش سرمایه ،انحصاری هایبنگاهکاهش مالیات بر  ،شودمی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AC%D9%85%D8%A7%D8%B9_%D9%88%D8%A7%D8%B4%DB%8C%D9%86%DA%AF%D8%AA%D9%86
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المللی پول بین صندوق، ۰۸۸۱های اجتماعی. درخلال بحران مالی آسیا در زیرساخت

شرایط متعددی را برای کمک به کره جنوبی ضمیمه کرد، که شامل افزایش نرخ سود 

بود.  ۰۸۸۹درصد تا دسامبر  ۵۵درصد، و به  ۵۱درصد به  ۲۳داری خارجی از سهام

ی های خارجبه بانکرا شعبه  یانهگشایش آزاد یجنوبی ملزم شد که اجازه، کرهعلاوههب

 (۳۱)بدهد.

 داری انحصاری نظامی و اتحاد سیاسیناتو و سرمایه

 وجودهجنگ سرد ب یکه در روزهای اولیه (ناتو) یشمال کیآتلانت مانیسازمان پ

 ، و توسطداری انحصاریبرای دفاع از سرمایهاست المللی آمد، یک اتحاد نظامی بین

شود. در طول جنگ سرد، ناتو ابزار هدایت میدیگر کشورهای امپریالیستی و آمریکا 

اصلی آمریکا برای کنترل و مخالفت با شوروی و کشورهای اروپای شرقی، و همچنین 

شد. در پایان جنگ سرد، اروپای غربی محسوب میکشورهای تاثیرگذاری و کنترل 

کشور جمهوری سوسیالیستی بلوک اروپای  ۱ن دفاعی بین شوروی و پیمان ورشو )پیما

یابی دستبرای آمریکا  یتحت سلطهشرقی و غربی( منحل شد و ناتو به سازمان نظامی 

داری، در نتیجه، الیگارشی نظامی سرمایه شد. تبدیل به اهداف راهبردی در سطح جهانی

ر وزی ستوفریوارن کرآمد.  وجودهو چندین قدرت دیگر ب کهژمونی قدرت یک شامل

عنوان یک رهبر عمل هبتواند می فقط آمریکا»: ه استگفت امور خارجه سابق آمریکا

از نیروی تهدیدگر که ، لازم است اش را اعمال کندکه آمریکا رهبریکند... برای این

 یمل تیامن یاستراتژ (۳۹)«برخوردار باشیم. دیپلماسیی عنوان پشتوانهمعتبری به
( که در The National Security Strategy for the New Century) دیجد قرن یابر

ادعا کرد که هدف آمریکا  یابهامگونه هیچدر آمریکا انتشار یافت، بدون  ۰۸۸۹دسامبر 

از جانب کشوری  اشرهبریو هرگز اجازه ندهد که  «دنیا را رهبری کند»این بود که 

، وزیر امور خارجه ۲۱۰۹روز چهارم دسامبر  (۳۸)د.دچار چالش شو یا گروهی از کشورها

؛ Marshall Fund) فاند مارشال به خطاب یسخنران کیدر یک  پومپئو کیماآمریکا 

م تقدیاش را آمریکا رهبری جهانی»در بروکسل اعلام کرد:  (م.-صندوق مشترک طرح مارشال 

حق  یر پایهآمریکا نظم جهانی را ب ،از جنگ جهانی دوم پسنکرده است.  کسی
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ترامپ، ما جمهور رئیسچند جانبه( دوباره شکل داد... تحت رهبری  نظامحاکمیت )نه 

... اشتگذنخواهیم  تنهایا متحدانمان را را به کسی تسلیم نخواهیم کرد و رهبری جهانی 

یابد... آمریکا عنوان مرکز و رهبر جهان باز میهترامپ موقعیت سنتی آمریکا را ب

 (۴۱)«.و برای همیشه رهبری کند اکنونجهان را خواهد که می

جهان، تمام تلاشش را برای گسترش  ربرای دستیابی به رهبری و تسلط بآمریکا 

کنترل  منظوربهنفوذ خود را  یناتو به سمت شرق کرده است، و حوزههرچه بیشتر 

 فضای راهبردی روسیه گسترش داده است. تنگ کردناروپای مرکزی و شرقی و برای 

شده ل تبدیبرای منافع جهانی آمریکا  یآلناتو تحت کنترل آمریکا به ابزار نظامی ایده

، نیروی نظامی چندملیتی ناتو تحت رهبری آمریکا اقدام به حمله ۰۸۸۸است. در مارچ 

گذشت می ناتوکه از تاسیس  یعلیه یوگسلاوی کرد. در طول پنجاه سال یهوایی عظیم

آوریل  . درزدمینظامی  یبه حمله دسته یک کشور مستقل این اولین باری بود که علی

راهبردی اتخاذ  یطور رسمی مفهوم، ناتو اجلاسی در واشنگتن برگزار کرد و به۰۸۸۸

، به ناتو اجازه داده شد که اقدام نخستخلاصه کرد. در دو نکته توان آن را کرد که می

جنایات و »واکنش به  اش و دربه دخالت نظامی جمعی، خارج از محدوده دفاعی

یمان ناتو را از پ عملاًتصمیم بکند. این  «اندهایی که مربوط به منافع مشترکدرگیری

اصطلاح هدف دفاع از به سازمانی تهاجمی سیاسی و نظامی با به «دفاع جمعی»نظامی 

الزامی خود عملکردهای نظامی برای های مشترک تبدیل کرد. دوم، ناتو منافع و ارزش

 (۴۰)مجوز از شورای امنیت سازمان ملل نداشت.ذ اخبه 

شامل قراداد با  جانلهنظامی آمریکا بر پایه قراردادهای دو اتحادهایعلاوه بر ناتو، 

در  اییآمریک های نظامی. پایگاهشکل گرفتژاپن، کره جنوبی، استرالیا، و فیلیپین 

اتحاد نظامی  یعمده ها بخش، و اینمستقرنداش نظامی انپیمانهم تمامهای سرزمین

زنند دهند. آمریکا و متحدانش دست به تهدیدات نظامی مینوامپریالیستی را تشکیل می

 که منجر بهدهند آمیزی انجام میات تحریکو در بسیاری از مناطق جهان اقدام

 «جدید های سردجنگ»و « های خنکجنگ»، «های گرمجنگ»، «های داغجنگ»

ه ک «تروریسم دولتی»شود. عملکردهای تسلیحاتی می یمتعدد و تشدید مسابقه
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یه مبارزه عل برایکه  ایهای دوگانهاستاندارد ، وشودمیوسیله نوامپریالیسم انجام هب

 تروریسم شده است. دیگر اشکالشود، باعث ازدیاد تروریسم اعمال می

 

 غربی "ارزش های جهانی" نفوذتحت فرهنگی  هژمونی تسلط
 اعمالهای نظامی علاوه بر قدرت نظامی و هژمونی که از طریق اتحادیهنو امپریالیسم 

توصیف  غربی هم «های جهانیارزش» یتحت سلطه، با هژمونی فرهنگی کندمی

که قدرت  ه است( تاکید کردJoseph Nyeشود. دانشمند علوم سیاسی جوزف نای )می

زور یا اعمال به جای دن جذب کراز طریق  خودهای نرم توانایی دستیابی به خواسته

هنگ ، یعنی فرگیردنشئت میسه منبع از  نرم یک کشور عمدتاً باشد. قدرتخریدن می

های سیاسی کند که برای مردم منطقه جذابیت داشته باشد(، ارزش)وقتی عمل می

هم در داخل کشور و خارج از کشور اجرا کرد(، ها را بتوان آنکنند که )وقتی عمل می

 و داشته باشدشود با قانون مطابقت  کند که تصورارجی )وقتی عمل میو سیاست خ

از ویژه آمریکا، هغربی، ب ییافتهکشورهای توسعه (۴۲)(.بَرداخلاقی را بالا  اعتباربتواند 

 قمناط و کشورهاخود در  با فرهنگبرند تا می بهره، و مزایای بازارشان فناوریسرمایه، 

را  «جدید یجویانهدخالت»های فرهنگی ، و سلسله نظریهتر جهان نفوذ کنندقدرتکم

با صدور  کایآمردهند. های آمریکا طراحی شده است، ارائه میکه برای تحمیل ارزش

ه، توسعدرحال یکشورها ژهیوبه گر،ید یبه کشورها ییکایآمر یها و سبک زندگارزش

 یو فضاها یفرهنگ یجهان، بازارها« فرهنگ غالب»فرهنگ خود به  لیو با هدف تبد

 (۴۳).آوردیکشورها را تحت نفوذ خود در م نیا ،یاطلاعات

 کندغرب را صادر می «های جهانیارزش»هژمونی فرهنگی یا امپریالیسم فرهنگی 

 اتابانقل»آمیز و مجری تکامل صلح، المللیافکار عمومی بین یحوزهو از طریق کنترل 

 چاردیر «پیروزی بدون جنگ»هبردی دستیابی به هدف را، است. منظور «رنگی

است. تحولات شوروری و کشورهای سوسیالیست در اروپای شرقی مثال  کسونین

آهسته،  ها معمولاً، نفوذ ارزشدانیمعموماً میطور که مشخص خوبی است. همان

ای هاش اغلب در مبادلات علمی، نوشتهارتباطی مجراهایبلندمدت و نامحسوس است، و 

وی بلندگ»هالیوود  اند. برای مثال،تلویزیونی پنهان شده هاینمایشها، و ادبی، فیلم
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مزایای آمریکا را به رخ جهان  یهالیوودهایمریکاست... فیلمآسیاست هژمونیک 

 لن دالاساَ (۴۴)«دستیابی به پیروزی فرهنگی از این طریق هستند. دنبالبهکشند و می

های ما گر جوانان شوروی را آموزش دهیم تا ترانها»مقام ارشد سابق سیا ادعا کرد که: 

ر روش ما فک هدهیم که بها یاد میها برقصند، دیر یا زود به آنرا بخوانند و با آن ترانه

د. گسترش نئولیبرالیسم هستن پیشراننیروهای  نیزها بنیادها و اندیشکده (۴۵)«کنند.

 یانجمن؛ Mont Pelerin Societyپلرین )مونتانجمن بنیاد فورد، بنیاد راکفلر،  برای مثال،

نفر از جمله  ۳۸داده بود، توسط  بیترت کیهافون  شیکه فردر ی، در کنفرانس۰۸۴۱ لیآور ۰۱که در 

ل الملخصوصی بین بنگاه(، و مرکز م.-شد  لیتشک دمنیفر لتونیو م زسیمفون گیلودو

(Centre for International Private Enterpriseدر ترویج ،) های نولیبرالی از ارزش

 کنند.های علمی شرکت میگذاری در سمینارها و سازمانطریق سرمایه

اهد متعلق به بریتانیای کبیر، ش ایجای انحصار یکپارچهبه»لنین یکبار گفت که: 

شغول مسهیم بودن در این انحصار  بر سرکه هستیم های امپریالیستی تعدادی از قدرت

از پایان  پس (۴۰)«تمام دوران اوایل قرن بیستم است. یرزه مشخصه، و این مبااندرقابت

ه نو  رقابت دارندتوانایی  نههای دیگر آمریکا. قدرت یانحصار یکپارچه و جنگ سرد،

مریکا آ «حقوق انحصاری» کردند تا. کشورهایی مثل ژاپن تلاش اندیشندحتی به آن می

. انددر نهایت شکست خوردهاما  لش بکشند،فناورانه را به چااقتصادی و  یدر زمینه

ونی هژم نتوانستدر نهایت  اماظاهر شد  ترداندکی بعاتحادیه اروپا که  همین امر در مورد

نظامی، جنگ خلیج )فارس( و  ی. در عرصهلرزه درآورد، صادق استرا بهآمریکا 

یک  و هژمونیک یسلطه ،های متعاقب در کوزوو، افغانستان، عراق، لیبی، و سوریهجنگ

با کمک متحدان اقتصادی، آمریکا تقویت کرد.  بیش از پیشگرایی آمریکا را جانبه

را خود « های جهانیارزش»، و با استفاده از قدرت نرم فرهنگی، خودنظامی و سیاسی 

گیزد، و انکند، اعتراضات خیابانی و انقلابات رنگی را در کشورهای دیگر برمیمی ترویج

مجبور به های مالی با هدف ایجاد بدهی و بحرانتوسعه را لکشورهای درحا

ی تحت سلطه که جهانیحکمرانی  نظامکند. وقتی که مالی می از نظامزدایی مقررات

، و فناورانهو  یهای علمهای تجاری، جنگشود، جنگمیمواجه با چالش  آمریکا

 درواقع دستیا رود و یش میاندازد، و حتی تا حد تهدید پراه میههای اقتصادی بتحریم
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زند. دلار، ارتش، و فرهنگ آمریکا سه ستون هژمونی امپریالیسم به حمله نظامی می

های )تحریم «قدرت قوی»، «قدرت نرم»، «قدرت سخت»از آمریکا هستند که 

 (۴۱)کنند.می پشتیبانی «قدرت هوشمند»اقتصادی( و 

ون قدرت هژم کیمتشکل از  یالمللنیب یانحصار یدارهیاتحاد سرما که،نیخلاصه ا

، و فرهنگ مبتذل ،یپول استیس لازم را برای یاقتصاد یربنایقدرت بزرگ، ز نیو چند

اعمال انحصار در داخل کشور و خارج دست به سرکوب و  قیکه از طر ینظام داتیتهد

 تیتقو یستیالیعنوان هژمون نوامپربه را کایکرده، و قدرت آمر ایمه زندیاستثمار م

 .کندیم

 کیدئولوژیا بیفر شکل چهار و ،یکل روند اقتصاد، تیماه

 یداری گذرا و روبه مرگ توصیف کرد. در مرحلهعنوان سرمایههلنین امپریالیسم را ب

 یاداقتصنظام  یاست، تضاد عمده معروفاقتصاد  سازینوامپریالیستی که به جهانی

و  سازیاجتماعی میانضاد ت دهد:خود را چنین بروز میداری معاصر سرمایه

زیرپوشش بخش خصوصی، جمعی، یا  ی کهتولید عواملاقتصاد با  مدام سازیجهانی

ومرج در تولید در سطح یا هرج اختلال و، سوی این تضادیک  در اندمالکیت دولتی

نوامپریالیسم تعدیلاتی را که ( ۴۹).در سوی دیگراقتصادهای ملی و در اقتصاد جهانی 

 یگرتنظیم-جای آن خودبهو کند، دهند رد میانجام المللی باید وامع بینها و جدولت

آن  ینتیجهموارد، اغلب در کند. می ترویجانحصاری و دفاع از منافع آن را  یسرمایه

های . بحرانخواهد بودتضادهای گوناگون در درون کشورها یا در سطح جهان  تشدید

اند. تعدادی از این گیر شدهامراض همه یل بهتبد اقتصادی، مالی، اجتماعی، و محیطی

ها اند. همگی آنآمیختهدرهم ها با تضادهای اجتماعی یا تضادهای انباشت سرمایهبحران

در حال افول و گذرا، پوسیده و  داریِشکل جدیدی به دوران فعلی سرمایه رفتههمروی

  دهد.، چپاولگر و انحصارطلبانه میهژمونیکانگلی، متقلب و 

نیم، تعریف ک آنکلی  هایگرایشاقتصادی و  ماهیتاگر نوامپریالیسم را در رابطه با 

های و بحران شدهاش در رابطه با تضادهای جهانیتوان نتیجه گرفت که سه مشخصهمی

 . داده استشوند، خود را بروز تشدید می مدامنوامپریالیستی که  نظامگوناگون 
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 نیانبداری مالی انحصاری است که بر یک سرمایه ،ماهیت اقتصادی نوامپریالیسم

انحصار تولید و انحصار مالی ی ریشهملیتی بنا شده است. دچنعظیم های شرکت

تولید و تمرکز سرمایه یافت، که  یدر بالاترین مرحله توانمیهای چندملیتی را شرکت

تر تر و گستردهقدری عمیقهشوند که در آن انحصار بای میوجود آمدن مرحلههباعث ب

 (۴۸)«شود.افراد متمرکز میتعداد هر چه کمتر هر صنعتی در دست  تقریباً»شود که می

 خودروسازی. تولید پنج شرکت اشاره کرد خودروسازیصنعت توان به برای مثال می

ت ، و ده شرکاست خودروتولید جهانی  نیمی از برابر با چندملیتی برتر جهان تقریباً

مالی انحصاری  یسرمایه (۵۱).تولید را دراختیار دارنددرصد  ۱۱ خودرو یکنندهتولید

نابع مواد م تمام تقریباًبلکه کند، جهان را کنترل می یتنها صنایع عمدهالمللی نهبین

ها به انحصار خود در زمینه تمامدر نیز کار فیزیکی فنی را نیروی خام، استعدادها، 

یه سرما بر مالی بخشکند. نقل و انواع ابزار تولید را کنترل میوآورد و مراکز حملمی

ها و انواع مشتقات مالی و همچنین از طریق بانک ؛کندمسلط است و آن را کنترل می

اگر مجموع  (۵۰)کند.کنترل می های گوناگون دیگر رافعالیت، های سهامداریسیستم

تمرکز میزان ، مد نظر قرار دهیمرا  هاهای شرکتارزش بازار و مجموع درآمد و دارایی

شرکت برتر دنیا، در حال  ۰۱۱ویژه در مورد هقدرت اقتصادی در سطح جهان، ب یاصل

 برابر ۱۱۱۱شرکت برتر جهان بیشتر از  ۰۱۱، ارزش بازار ۲۱۰۵ سال افزایش است. در

ا ب، بودهای غیرمالی جهان ی بزرگترین شرکتپایگاه دادهپایین هرم شرکت  ۲۱۱۱

ی هاداده اساسبر  (۵۲)بود. برابر ۳۰این مقدار فقط  ۰۸۸۵ که در سالتوجه به این

کمپانی برتر دنیا  ۵۱۱کمپانی از  ۳۹۱، درآمد ۲۱۰۱در سال  ۰۵۵ گلوبال نوفورچ

 ۳/۲۸رسید، که معادل میتریلیون دلار  ۹۳/۲۲های چینی( به )به استثنای شرکت

تریلیون دلار  ۵۰/۰به  هااین شرکت دسو مجموع. بوددرصد تولید ناخالص جهان 

درصد  ۹۵/۰۹ شان سالانهو نرخ سود شدکه رکوردی جدید محسوب میرسید، می

 یغارتگرانه ماهیت ،های سهم سود و نرخ سودبالارفتن شاخص (۵۳)افزایش پیدا کرد.

 دهد. نوامپریالیسم را نشان می

 های نولیبرالی فشارو سیاست، سازیاقتصاد، مالی سازیکه جهانیبا توجه به این

که دستمزد گذارند، سودها در حال رشدند، درحالیکارگر میدوش روی  ایجانبهسه
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، رشد ۲۱۱۰تا  ۰۸۹۲ هایبین سال (۵۴).کندمیکارگرها با سرعت خیلی کمتری رشد 

های غیرمالی در آمریکا )کارخانه( در شرکت خط تولیدمتوسط دستمزد واقعی کارگران 

 هایبین سالدرصد  ۴۳/۲مراتب کمتر از درصد بود، این رشد نه تنها به ۰/۰فقط 

 بین درصد در مقطع رکود اقتصادی ۰۹/۰، بلکه همچنین کمتر از ۰۸۰۰تا  ۰۸۵۹

آورد تا در این دوره توزیع  پدیدفرصتی  ،بود. کند شدن رشد دستمزد ۰۸۹۲تا  ۰۸۰۰

توان میدرصد بهبود در نرخ سود.  ۹۲ یعنی درصد افزایش یابد و این ۰/۴ها سود شرکت

علاوه، از وقتی که اقتصاد هب (۵۵)کلیدی داشته است. ینقش در اینجا «فشار کار»گفت که 

کرد، متوسط نرخ به بازیابی خود از بحران بزرگ مالی آغاز پس  ۲۱۱۸ سال آمریکا در

 ۰۸۱۱ یهاواخر ده نسبت بهبود، هنوز  ۰۸۸۱در آناوج  ینقطه سود، اگرچه کمتر از

 چشمگیری رزطبهبود، قرار داشت  یپاییندر سطح که نرخ سود  ۰۸۹۱ یو اوایل دهه

 ریالیسمنوامپماهیت نوامپریالیسم نیازش به کنترل و غارتگری است. تمایل ( ۵۰).بالاتر بود

شورهای غارت کبا استثمار کارگر در سطح ملی، بلکه با نه تنها  «انباشت غارتگرانه»به 

برد، کار میکه به هاییگیرد، و روشکه به خود می اشکالیکند. آشکار مینیز دیگر 

 از قرار ذیل است. عمدتاً 

های از طریق کنترل قیمت را نوامپریالیسم سودهای عظیمی :، چپاول مالینخست

و  ازیسبا استفاده از مالینوامپیرالیسم کند. می کشیزهالمللی ی کالاهای بینعمده

ها برای پایین نگهداشتن قیمت رامواد خام  یتولیدکنندهکشورهایی  های دیگر،روش

عنوان بخشی از فشارها و اذیت و هبنوامپریالیسم ممکن است دهد. تحت فشار قرار می

های مالی و حباب ،کلانمقیاس  درورود و خروج سرمایه ی واسطهبه، های خودآزار

سی کشور مورد نظر را تحت تاثیر قرار وجود بیاورد که ثبات اقتصادی و سیاهبحران ب

وزی پیر»در پی دستیابی به  های مالیبا تحمیل تحریم ممکن است که حتیدهد. یا 

 نامولدبه امواج معاملات  یدولت مقررات در ریو تاخنوآوری مالی  (۵۱)باشد. «بدون جنگ

تورم  از ،های چندملیتی در بالای هرمهای مالی و شرکتکند. اولیگارشیمی کمک

و قادرند مقادیر عظیمی از ثروت اجتماعی را  شوندمنتفع میهای مالی قیمت دارایی

 غارت کنند. 

یسم و از وقتی که تاچر :هایی دولتیسازی منابع عمومی و داراییخصوصی ،دوم

گذاری اقتصادی در بسیاری از سیاست یر عرصهحدود چهل سال پیش بدر  یسمریگان
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سازی را تجربه کرده است. هان امواج وسیع خصوصیها مسلط شدند، جکشور

اری انحص ییافته به مالکیت سرمایههای عمومی خیلی از کشورهای کمترتوسعهدارایی

نابرابری جهانی  است. نتیجتاً درآمدههای چندملیتی خصوصی و انحصارهای شرکت

آشکار  ۲۱۰۹ سال در یجهان یگزارش نابرابرتقسیم ثروت افزایش پیدا کرده است. 

 یافتهافزایش  ، ثروت خصوصی در کشورهای گوناگون عموما۰۸۱۱ً یکند که از دههمی

 «ندثروتم»که نسبت درآمد خصوصی به درآمد ملی در بیشتر کشورهای است، در حالی

در ثروت عمومی درصد افزایش پیدا کرده است.  ۱۱۱تا  ۴۱۱درصد به  ۳۵۱تا  ۲۱۱از 

طور پیوسته پایین آمده است. ثروت عمومی ی، بهثروت خصوص شیافزا مخالف جهت

های اخیر به عدد منفی سقوط کرده است، و ثروت عمومی خالص خالص آمریکا در سال

 ،های عمومیژاپن، آلمان و فرانسه فقط کمی بالای صفر است. ارزش محدود دارایی

 (۵۹)کند.تر میها را برای تعدیل شکاف درآمد محدودتوانایی دولت

کشورهای نوامپریالیستی با استفاده از موقعیت  :پیرامون-مرکز الگویتقویت  ،سوم

 الگوی ،المللیهای بیننظامی، و سازمان یهصمالی، عر بخشدر تجارت، ارز،  خودقوی 

ل با اعما ها، دائماًبرداری از این موقعیتبا بهرهها آنکنند. تقویت می پیرامون را-مرکز

تا  دآورناز چنگشان درمییافته( را ای پیرامونی )کمتر توسعهمنابع و ثروت کشورهزور 

را تحکیم و توسعه و رفاه خود را تضمین کنند.  خودموقعیت انحصاری و یا الیگارشی 

مثبت روی نرخ عمومی سود در کشورهای  یتاثیر مازاد،المللی ارزش نرخ انتقال بین

ند که قادرند قدرت اقتصادی، فقط کشورهای نوامپریالیستی هست (۵۸)هژمونیک دارد.

 یوسیلههب مازاد ایجادشدهرا برای تبدیل بخشی از ارزش  خودسیاسی، و نظامی 

 ی، انباشت سرمایهکار ببرند. نتیجتاًهب ،نیافته به ثروت ملی خودکشورهای توسعه

د شومی ناو ثروتمند افقر سازیقطبیموجب تشدید نوامپریالیسم  یوسیلههانحصاری ب

کند )همانطور که ه معیشت مردم در کشورهایی مثل آمریکا و فرانسه لطمه وارد میو ب

 جزو ما»که هشتاد کشور با شعار  شاهد بودیماستریت المللی اشغال والجنبش بیندر 

انباشت ثروت مالی موجب تقویت که درآن شرکت کردند(، درحالی «درصد هستیم ۸۸

 «پیرامون»قر و آلودگی در کشورهای و ف «مرکز»محیطی در کشورهای زیستو 

 «مرکزی» G7کشورهای گروه  داخلی، مجموع تولید ناخالص ۲۱۰۹ سال د. درشومی
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 (۰۱).گرفترا در بر میدرصد تولید ناخالص جهان  ۵/۵۴تریلیون دلار رسید، که  ۳۰۱به 

 Creditکردیت سوئیس ) توسطکه  ۲۱۰۳در سال  گزارش ثروت جهان بر اساس

Suisseثروتمند جهان در آن سال معادل مجموع فرد  ۹۵یه شده است، ثروت ( ته

جمعیت کره  نیمی ازدرواقع  یعنی)فقیرترین مردم جهان  میایارد نفر ۵/۳های دارایی

 (۰۰)( بود.زمین

  هژمونی اقتصادی و فریب

، و قلدریهژمونی،  از شودآمریکا نمایندگی می یوسیلههامپریالیسم که ب

، و در سیاست دیپلماسی به استانداردهای دوگانه متوسل کنداستفاده میگرایی یکجانبه

و به  یید کردأکشورش را ت یهای فریبکارانهفعالیت شود. در مقطعی، پومپئو علناًمی

سیا بودم، ما دروغ سازمان من رئیس »ها اظهار غرور کرد. او گفت خاطر آن فعالیت

 ...دیدیمود که تمام دورهای آموزشی را میگفتیم، تقلب کردیم، دزدیدیم. مثل این ب

از جنگ سرد، آمریکا  پسدر دوران  (۰۲)«اندازد.آمریکا می یانسان را بیاد شکوه تجربه

های کند. به مزیتکنترل می قدرتمند گرو تعادل یجهان را بدون هرگونه نظام نظارت

تا هم  کندتکیه می خودفناوری نظامی، هژمونی دلار آمریکا، تبلیغات بیرونی، و علم و 

 (۰۳).دست به قلدری بزند سایر کشورهادر کشور خودش و هم در 

 ها،استی، سنیقوان در تفحص یهاافتهی با عنوان، آمریکا سندی ۲۱۰۹در مارچ 
 ریز ن،یچ یو نوآور ،یمعنو تی، مالکیفناورمربوط به انتقال  یو عملکردها

وادار کردن یا متقاعد کردن »به  چین را منتشر و ۳۷۹۱ یتجار قانون ۱۵۳ بخش

یوتری های کامپغیرقانونی به شبکه نفوذ»و  «فناوریآمریکایی برای انتقال  هایبنگاه

 متهم« دزدی حقوق مالکیت معنوی و اطلاعات حساس تجاری منظوربهتجاری آمریکا، 

زی یچ دستاویزی برای شروع جنگ تجاری بود؛ اتهامات، ایجاد . هدف از انتشار سندکرد

 چین یفناورانهجز شایعات نیست و با واقعیت هماهنگی ندارد. منبع پیشرفت  جز

های عظیم دولت در با استعدادی که از سرمایه گذاری کارفرمایانهای کجاست؟ تلاش

داری سابق آمریکا خزانه ، وزیرلورنس سامرز. همانطور که شوندمیمند علوم پایه بهره

زش دهد و تمرکمی بها شایستگیآموزشی است که به  ظامن این امر،منبع » ه استگفت
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سرچشمه  جااز آن شانیاست که رهبر ییجاهمان نیااست.  فناوریروی علوم و 

دامن زدن به  ازنیت آمریکا  (۰۴)«.ییکایآمر تشرک چندسهام  خریدنه از  رد،یگیم

 آغازو ، چینهای اقتصادی و تجاری با چین، واضح است: تهدید و سرکوب درگیری

، مالی، غذا، منابع، و غیره. فناوریعلوم و  یعرصهبه  آنتدریجی  بسطجنگ تجاری و 

صنایع، و  ،تجارت، مالی یعرصهچین در  تپی تضعیف نقاط قو مقامات آمریکا در

خواهند اطمینان حاصل کنند که چین چالشی برای موقعیت می و تکنولوژی هستند،

 .اهد کردایجاد نخوجهانی آمریکا  هژمونیک

 های اقتصادیهژمونی آمریکا را تقویت و تحریم «آمریکا اول»با شعار  دولت ترامپ

ا رچین  ساساًاش اهای اقتصادی و تجاریکشورهای دیگر تحمیل کرد. سیاست بررا 

متحدان سنتی آمریکا مثل اتحادیه اروپا، ژاپن، هندوستان، و کره  امابود، هدف گرفته 

اقدام به اخاذی و مهار اقتصادی کرده  . واشنگتن مکرراًگرفتدر بر میجنوبی را هم 

ژاپن را مجبور کرد  ۰۸۹۱ یدر اواسط دههآمریکا . هرگز فراموش نخواهد شد که است

( را امضا کند و آن را وادار به اجرای سیاست پولی با Plaza Accordپلازا )توافق که 

های خارجی به ژاپن دی از سرمایهمقادیر زیاموجب سرازیر شدن بهره پایین کرد که 

 مدت تقاضا برای ین ژاپن باعث افزایش شدید. نتیجه این بود که بالا رفتن کوتاهگردید

 خارجی و سیاست پولیِ یکشور در مقابل دلار آمریکا شد. هجوم سرمایه ش ارز اینارز

ونق ر رغمبه. شدهای ژاپن دارایی قیمت ، موجب افزایش شدیدپایین ینرخ بهره

. رد شدواژاپن ی بود که به اقتصاد ضررهای بزرگاین توافق نهایی  یمدت، نتیجهکوتاه

نقد و به خارج  سرعتبه خارجی یی آن بود که سرمایهها به منزلهقیمت بالای دارایی

ت بیس»ی که اقتصاد ژاپن دچار عقبگردهای عظیمی شد و ضربهمنتقل شد، درحالی

 .ان خود خریدبه جرا  «رفتهسال ازدست

 هژمونی سیاسی و فریب

دموکراسی، آزادی، و برابری  مدافعآمریکا همیشه خود را در صف اول کشورهای 

است. با استفاده از ابزارهای سیاسی و دیپلماتیک، هیچ فرصتی را برای تحمیل قرار داده 

کشورهای آن ویژه هدهد، بکشورهای دیگر از دست نمی بر خودسیاسی  نظام
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ایران، عراق، و کره شمالی پسر، . جرج بوش داندمی «دیکتاتوری»را که  ایتوسعهدرحال

در و  آوردخطاب کرد. آمریکا روی رهبران آن کشورها فشار می «مثلث شیطان»را 

ناوینی با ع، پروپاگاندای خودبرد. با بکار می ایرابطه با حقوق بشر استانداردهای دوگانه

، کندسازی میهای این کشورها شیطاناز دولت «امهخودک»و  «غیردمکراتیک»مثل 

گذارد، و مخالفان ها میهای غیردولتی و رسانهکه کمک مالی در اختیار سازماندرحالی

ای مشروع هبا هدف سرنگونی دولت «رنگی اتانقلاب»و اپوزیسیون را تحریک به برپایی 

 کند. می

صاری انرژی، نیروی همواره مخربی های انحآمریکا، تحت نفوذ محافل نظامی و گروه

 شش فهرستواشنگتن در  توسطدر خاورمیانه و آمریکای لاتین بوده است. سوریه 

حال، هربه. خواندغیرقانونی را ، و آمریکا دولت بشار اسد قرار گرفت «یشیطان»کشور 

ین گفت، کنیت واقعی پشت این حرکات را آشکار کرد. مک نیککجان مسناتور 

 علیهحزب الله به ایران را خواهد برید، تهدید دیرینه  حیاتخط  ،یم اسدپایان رژ»

 کند، وکند، حق حاکمیت و استقلال لبنان را تقویت میاسرائیل را ریشه کن می

 نیموفقیت ژئوپولتیک بنیادیامر، کند. این راهبردی به رژیم ایران تحمیل می یشکست

 اتفاق بیست قطعنامهبهتصویب قریب رغمبهدر آمریکای لاتین،  (۰۵)«شود.محسوب می

دهد. همزمان، آمریکا کوبا ادامه می یمحاصرهبه آمریکا  در مجمع عمومی سازمان ملل،

در  اونزوئلاش زوال اقتصادی نتیجه برد وپیش میاقتصادی را علیه ونزوئلا  یمحاصره

کا، با نادیده جمهوری آمریریاستسابق معاون  ،پنس کیمااست. بوده های اخیر سال

بدون توجه به حقیقت، حتی بدون  و گرفتن انتخابات ونزوئلا و حمایت مردم از دولت

باند »ه: المللی، اعلام کرد کدرنظرگرفتن جنگ اقتصادی علیه ونزوئلا با نقض قوانین بین

را  وواقعی جنایات رژیم مادور یاقتصاد را فلج کرده است... هزینه ومادورشرور دولت 

توان ارزیابی کرد... دو ملیون نفر به خاطر دیکتاتوری و سرکوب سیاسی که اد نمیبا اعد

اند. از کشور فرار کرده ،شرایط نزدیک به گرسنگی شده است ایجادباعث محرومیت و 

شان ادامه خواهد داد. مردم دولت آمریکا به حمایت از مردم ونزوئلا برای احیای آزادی

 (۰۰)«.شدآزاد خواهند 
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در  ،ردبُمیکارههای جنگ سرد را که علیه شوروری با درحال حاضر سیاستآمریک

ریزی سیاسی برنامهدپارتمان رئیس  نریکسرون ایکرد. بَکار میهمورد چین هم ب

علیه یک تمدن  ایمبارزه»روابط شکننده آمریکا با چین را  ،آمریکا یوزارت امور خارجه

داند که آمریکا به خوبی می یی حاکمهطبقه (۰۱)د.ناممی «متفاوت واقعاً و ایدئولوژیِ

که کشورهای بزرگ  نیهم. استداری سرمایه نظام برتر ازسوسیالیستی  نظام

شوند،  قوی و ثروتمند آمیزْسوسیالیستی مثل شوروی سابق و چین از طریق رقابت صلح

، تنیس نعقا قطبیتککمتر از جهان  به چیزیآمریکا که  هژمونیکبا اهداف  ناگزیر

در نظم سیاسی و اقتصادی  گسترده اصلاحاتکه از هر تلاشی . شدمواجه خواهند 

شود. می یقهژمونی آمریکا تل ایعنوان تهدیدی برهب ،حمایت کند امپریالیستیمنسوخ 

در پیش دیدار و پرخاش را  و« تحدیدتماس و »، آمریکا استراتژی دوگانه در نتیجه

 جا بزند.  «آمیزتحول صلح»عنوان هآن را ب پی این است که درگیرد و می

 ندفرای، نخستچیزی به جز یک توهم نیست.  «کراتیکوسیاست دم»در واقعیت، 

دو حزب بورژوازی  میان یطور روزافزونی تبدیل به منازعهانتخابات در آمریکا به

های مختلف دو حزب بورژوازی انحصاری شده است. وقتی که کاندیداهای جناح

مبارزات انتخاباتی هستند، به شایعات، حملات شخصی، و تهمت زدن  مشغولری انحصا

برند. دوم، مسائل واقعی را به حاشیه می وشوند، علیه مخالفانشان متوسل می

 ایهنامنظامی و صوربیش از یک دمکراسی چیزی در آمریکا  «های دمکراتیکسیاست»

نزل الیگارشی تو های پولی، خانوادگی، تبه سیاس اینامهنظام دهیأی. سیستم رنیست

یا  ،غیردموکراتیک «انحصاری یاستبداد سرمایه»به  یعنی اساساً  ؛پیدا کرده است

 دمکراسی برای تعداد معدودی تبدیل شده است.

 هژمونی فرهنگی و فریب

ریکا تقویت فرهنگ آم»مشاور سابق امنیت ملی آمریکا معتقد است که  ،برژینسکی

و کا آمری توسطیک استراتژی است که باید  ،های جهانبرای فرهنگ ییگوالعنوان هب

از طریق  آمریکایی اصولاً  یهژمونی فرهنگ (۰۹)«کار گرفته شود.هبرای حفظ هژمونی ب

سایر هم ها و آموزش، و از طریق تبلیغات، هم در داخل کشور و کنترل خروجی رسانه
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. شودآشکار میهایش و ارزش، علوم انسانیهای دانشکده، از ادبیات و هنر، جهاننقاط 

درصد  ۱۵ کند. تقریباًآمریکا فیلم، موسیقی، و ادبیات به سراسر جهان صادر می

و  های پر قدرت فیلمکند، و مالکیت کمپانیهای تلویزیونی جهان را کنترل میبرنامه

در را یکچرز یا پکلمبپارامونت پیکچرز و تلویزیون مثل وارنر میدیا، یونیورسال پیکچرز، 

صدها ملیون دلار تولید  به ارزش بالغ برفیلم پرهزینه  هااختیار دارد، که هرسال ده

آمریکایی انجام اصلی جریان های رسانه توسطکه  اتیو گزارش هاد. پژوهشنکنمی

دهند. آمریکا همچنین نشریات معتبری را افکار عمومی دنیا را شکل می عملاً ،شودمی

ین کند، و اعلوم انسانی هستند کنترل می هایهای دانشگاهنگفتما یندهدهکه شکل

بهترین  بندیهتبکند. رآمریکاست که استانداردهای تحصیلاتی نخبگان را تعیین می

بالا در  هایهتبر. برای این موضوع استمثال خوبی  ۲۱۲۱( در QSهای جهان )دانشگاه

ی ابزار پرقدرت جایگاهْ آمریکایی است، و این های دانشگاه در اختیارهمگی  فهرستاین 

های قانون اساسی غربی، و غربی، دیدگاه یفریبنده «های جهانیارزش»برای انتشار 

وم نهاد عل دینکند. نظریات بنیامفاهیم اقتصاد نولیبرالی در سراسر جهان فراهم می

برای مثال، آمریکا  (۸۰)کند.انسانی آمریکا نخبگان و مردم را در داخل و خارج کنترل می

ای که عنوان آثار برجستههمحتوا را بهای مبتذل کارهای ادبی و هنری بینمونه

 دهد.اسکار یا جایزه ادبیات نوبل دارند، ارتقا می یجایزه شایستگی دریافت

های حرانب اقتصاد نئوکلاسیک )و همتای آن به شکل نولیبرالیسم( مسئول رشته

 ایریهعنوان نظه، باینباشد. باوجودثروتمند و فقیر می میانکاف اقتصادی و افزایش ش

 ی، و شایستهعمومیرفاه افزایش ترویج توسعه، هدفش که  شودمیعلمی شناخته 

( در علوم اقتصاد در Sveriges Riksbank Prizeسوریگس ریکسبنک ) یجایزه دریافت

 علومکه با  آثاریآمریکا،  ( است. درMemory of Alfred Nobelیادبود آلفرد نوبل )

ندرت توسط به ،انحصاری یمعیارهای سرمایهناسازگار با  انسانیادبی، هنری، و 

متمایز  که نویسندگان و هنرمندان واقعاً ، درحالیشوندمنتشر میهای معتبر رسانه

 یخورند. آمریکا همچنین تسلط کامل بر زمینهشوند و یا فریب میمحروم و سرکوب می

ه سرور تحت کنترل (، نDNSُرور سیستم نام دامنه )مجازی دارد. از سیزده سِ فضای

 لنیز در کنتریک سرور  وهای دولتی هستند، ها، یا بخشها، دانشگاهمستقیم شرکت

ا استفاده از این سرورهای سیستم ب آمریکا (۱۱).استیک سازمان غیرانتفاعی آمریکایی 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%87_%D9%86%D8%A7%D9%85_%D8%AF%D8%A7%D9%85%D9%86%D9%87
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جهانی را بدزد، شبکه را ( intelligenceهای اطلاعاتی )دادهتواند آسانی مینام دامنه، به

 (Edward Snowden)ادوارد اسنودن راه بیندازد. به کند و حملات سایبری  کنترل

های روی شبکه ی، کنترل کامل(PRISMپریزم ) ینظارت یبرنامهکرد که آمریکا با افشا 

کل جهان به هر پایش  تواند بامی سادگیدارد، و به ی راافزاررمو ن یافزارجهانی سخت

ی معروف به پنج چشم اتحادیه های اطلاعاتیدادههایت، آمریکا کشوری ضربه بزند. در ن

کند و از طریق آن )آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، و نیوزیلند( را کنترل می

کند و هژمونی سایبری محلی و های نظارتی در مقیاس وسیع را هدایت میفعالیت

 (۱۰).کنداعمال میالمللی بین

 یروی علوم انسانی دانشگاهی، و استفادهبر ، کنترلش هژمونی فرهنگی آمریکا

 هادر رابطه با ایدئولوژی و ارزشآمریکا در مواضعی که  خود را ،مزایااین از  متقلبانه

ند، امانهخصسوسیالیسم و کمونیسم  نسبت بهدهد. این مواضع همیشه بروز می گیردمی

ر بیشتپیش از این مریکا کند. آکشورهای سوسیالیستی را محدود می یو توسعه

چین است.  اشهدف اصلیاکنون کرد، اما میهایش را وقف تهمت زدن به شوروی تلاش

ن با چی روابطبازسازی  مشغولکه درحالی»گفت:  ، نیکسون صراحتا۰۸۸۱ًدر اوایل می

سوسیالیسم را رها کنند. ما باید به  تاها فشار بیاوریم مهم است به آن بسیارهستیم، 

 کایآمر یویمرکز پژوهش پهای نظرسنجی طبق داده (۱۲)«نکته کلیدی بچسبیم. این

(Pew Research Centre ،متحده است الاتیا یفرهنگ فریبو  یهژمون ریکه تحت تأث یسازمان،) 

های چینی فرهنگ آمریکایی را دوست ها یا کالجالتحصیلان دانشگاهدرصد فارغ ۱۴

یشتر پژوهشگران علوم انسانی چینی که در آمریکا واقعیت این است که ب (۱۳)دارند.

 هانآ .کنندحمایت میدانشگاهی آن  ن نهادگرایهای بنیادینظریه از اندتحصیل کرده

. ترسند، و از آمریکا میگویندمجیزش را می، ستایندمیبه درجات مختلف، آمریکا را 

کسیستی، فرهنگ فرهنگ مار بهطور جدی بر اعتماد شهروندان چینی به امر این

 ترهرچه زود گذارد، و بایدسوسیالیستی، و خود رسومات فرهنگ غنی چینی تاثیر می

 از بین برود. 

 هژمونی نظامی و فریب

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%B1%DB%8C%D8%B2%D9%85
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ای متکبر شده است و به استفاده طور فزایندهفروپاشی شوروی، آمریکا به زماناز 

 الس دارد. درگرایش  المللاز نیروی نظامی یا تهدیدات در رابطه با مسائل روابط بین

حقوق بشر مافوق حق »آمریکا با استناد به فرمول  رهبری، نیروهای ناتو تحت ۰۸۸۸

 رغمبه، ۲۱۱۳ سال درآمریکا ، جمهوری فدرال یوگسلاوی را بمباران کرد. «حاکمیت

مستقل عراق حمله کرد. شورای امنیت سازمان  مخالفت شدید سایر کشورها، به کشور

بود، و واشنگتن هیچ دلیل قانونی برای دخالت  را صادر نکرده راقجنگ عمجوز ملل 

های شیمیای تخریب جمعی دارد. غلط ادعا کرد که عراق سلاحنظامی نداشت. آمریکا به

ای هتواند اسلحهکه عراق میاز اشغال عراق، آمریکا مدارکی برای اثبات این پس اگر چه

 رداختنساختن و پ. دلیل واقعی آمریکا در شیمیایی تخریب جمعی تولید کند پیدا نکرد

 های نظامی بود.کنترل منابع نفتی عراق با روش ،این دروغ

اول باشد و  اولویتکید کرده است که منافع خودش باید در أآمریکا همواره ت

ی طور نسباش بهاش به چالش کشیده نشود. اگرچه قدرت اقتصادیهای نظامیبرتری

 یجنگی و افزایش قابل ملاحظه یدر حال گسترش زرادخانهاست، هنوز  یافته تنزل

تهدیدهای گوناگون نظامی  به ایجادجنگ سرد، آمریکا زمان اش است. از بودجه دفاعی

ای برآمریکا آسیا و اقیانوسیه ادامه داده است.  یو فشارها، در اروپا، خاورمیانه، و منطقه

های اروپای مرکزی و شرقی به زیر ، با هدف بردن کشورهژمونیک خودتحکیم موقعیت 

گسترش ناتو در از محدود کردن فضای راهبردی روسیه،  نفوذ ناتو و نتیجتاً یحوزه

. در خاورمیانه، آمریکا هدفش بردپیش میجهت شرق حمایت کرده است و آن را 

های نظامی، و های مشروع مانند سوریه و ایران با اتکا به روشسرنگون کردن رژیم

های به تنش در آسیااخیراً  واشنگتندر منطفه است.  «رنگی اتانقلاب»از حمایت 

را که هدفش  «استراتژی هند و اقیانوسیه»کره دامن زده است و همچنین  یجزیرهشبه

 هویتتواند به افشای میآمریکا  «استراتژی هندی»کند. کنترل چین است اجرا می

مریکا شامل ژاپن، کره جنوبی، استرالیا، . متحدان آکمک کندمتحدان نظامی و شرکایش 

و وزلند ، نی)چین( اش سنگاپور، تایوانادعایی «متحدان»فیلیپین، و تایلند هستند، و 

؛ و تعدادی از کشورهای جنوبی آسیا مثل هندوستان، گیردرا در بر می مغولستان

نام، ثل ویتکشورهای جنوبی شرقی آسیا منیز تعدادی از سریلانکا، مالدیو، و نپال؛ و 

 ی، لائوس، و کامبوجئاش را با بروناندونزی، و مالزی. آمریکا پیشنهاد تقویت همکاری
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رای ، فرانسه، و کانادا ببریتانیامثل  خودعلاوه، با متحدان سنتی ه. بمطرح کرده استهم 

 (۱۴)کند.هند و اقیانوسیه همکاری میو گشودگی اصطلاح آزادی حمایت از به

ه مشتاق استناد بکه پژوهشگران آمریکا تعدادی از کام ملی چین، با افزایش استح

فرار از این منطق در روابط اند که ( هستند، مدعیThucydides trap) دیدیتوس یتله

جمهور چین است. اما واقعیت این است که همانطور که رئیس دشوارچین و آمریکا 

توسیدید وجود ندارد.  یلهاشاره کرده است، در حال حاضر ت به آن نگیپ نیج یش

در محاسباتشان دچار خطای راهبردی در  اًدر هر صورت، اگر آمریکا و متحدانش مکرر

ادعا توان می (۱۵)ای وجود دارد.ن تلهیچنامکان ایجاد رابطه با کشورهای بزرگ شوند، 

ه، ثباتی گستردکرد که هژمونی نظامی و فریب آمریکا است که علت اصلی ظهور بی

های محلی دائمی، بالا رفتن تهدیدات جنگ، و بحران پناهندگان در سراسر جهان جنگ

 است.

 است زوالروبهانگلی و متأخر امپریالیسم  ،نوامپریالیسم

 همانطور که لنین مطرح کرد:

دودی از عدر م پولی یانباشت عظیم سرمایه یعنی امپریالیسم»

ری تر قشه عبارت دقیقبیا کشورها.... بنابراین رشد غیرعادی یک طبقه، 

اوراق  خریدوفروش» قِبَل، یعنی مردمی که زندگی آنها از جویانرانتاز 

 و ندارند وکارکسبی در هیچ پروژهمشارکتی  گذرد، که مطلقاً می «مالی

 های اقتصادترین پایهها بطالت است. صدور سرمایه، یکی از اصلیکار آن

کند و مهر د جدا میاز تولیبیش از پیش را  رانتجویانامپریالیستی، 

 قِبَل استثمارزند که از می یکشور پیشانی تمام مردم برگرایی را انگل

 (۱۰)«کند.زندگی میات مستعمرو  هاکار کشورنیروی 

 ماهیتدر حال افزایش است، و شدت به رانتجویاندر عصر نوامپریالیسم، تعداد 

ودی از کشورهای دعم زوالگرایی و شود. انگلتر میآشکار رانتجوکشورهای 



 اورنگ یعل ی/ ترجمه نیچانگ انفو و لوو بائول 42 

شاهد این امر های ذیل در جنبه مشخصاً توانو میتر شده است، داری وخیمسرمایه

 .بود

اول، آمریکا ارتش، مالکیت معنوی، هژمونی سیاسی و فرهنگی، و همچنین دلار 

رد. گیکار میهتوسعه، بویژه ثروت کشورهای درحالهرا برای غارت ثروت جهان، ب خود

چین و  میانتوان تجارت جهان است. می زوالروبهن کشور انگلی و آمریکا بزرگتری

که با کار، فروشد می. چین به آمریکا کالاهایی دانستاین ادعا  ی برآمریکا را مدرک

به هیچ زمین، و منابع طبیعی ارزان تولید شده است. آمریکا برای خرید آن کالاها 

ست آورده دهچاپ کند. چین با پولی که ب تواند اسکناسمی راحتیندارد؛ بهنیاز تولیدی 

 یاز آمریکا بخرد، و سرمایه اسناد خزانههای مجازی مثل تواند داراییاست فقط می

گذاری در کشورهای دیگر را مهیا کند. آمریکا به چین های مصرفی آمریکا و سرمایهوام

ی فیزیکی و خدمات کالاها که چین به آمریکا عمدتاً کند، درحالیصادر می اسناد خزانه

گروه  توسط( که National Health Reportملی ) سلامتکند. گزارش کاری صادر می

ه دهد کملی بخشی از فرهنگستان علوم چین انتشار یافت نشان می سلامتپژوهش 

کشوری است که بیشترین سودهای هژمونیک خود، آمریکا به خاطر موقعیت ارزی 

(hegemonic dividends ) که چین بیشترین ضرر هان در اختیار دارد، درحالیدر جرا

، جمع سودهای هژمونیک آمریکا ۲۱۰۰سال  درشود. سودهای هژمونیک را متحمل می

درصد تولید ناخالص کشور بود، و متوسط  ۳۹/۵۲ معادلدلار بود، که  میلیارد ۱۸/۱۳۸۰

حال، مجموع عینرسید. دردلار می میلیارد ۲۰۳/۲۱عایدی سودهای هژمونیک روزانه به 

دود حاگر بخواهیم نسبت به زمان کار بیان کنیم،  ؛دلار بود میلیارد ۴/۳۰۰۳ضرر چین 

بدون غرامت به سرمایه انحصاری  درصد ساعات کاری نیروی کار چینی عملاً  ۰۱

 (۱۱)المللی داده شد.بین

ردم مروی دوش خود بار  ینوبهدوم، مخارج نظامی افزایش پیدا کرده است، که به

 همربوط ب یفناورانههای علمی و دهد. امپریالیسم پژوهشمی کارگر را افزایش یطبقه

ند و کمیتسلیحات پیشرفته، و گسترش تولیدات نظامی را هدایت  یارتش، توسعه

صنعتی -نظامی تافتهم»اشاره کرد،  ۲۱۰۰در  یلید پلزیپ. همانطور که بردپیش می

و هژمونی فرهنگی که بر  برخوردار استانحصاری  یسرمایه از پشتیبانیآمریکا که 
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هر وقت که بخواهند شوند که کشورهای غربی می موجب ،استعمار شکل گرفته یپایه

 و هابحران آغازگربنابراین، نوامپریالیسم به  (۱۹)«در امور کشورهای دیگر دخالت کنند.

کا سی سال گذشته، آمریشده است. در تبدیل جنگی  ماشینای، و ی منطقههاثباتیبی

حال، عیندر( ۱۸)راه انداختن سیزده جنگ خرج کرده است.هتریلیون دلار برای ب ۲/۰۴

 انیی درمبیمههایی مثل کمبود پول مانع بهبود شرایط زندگی مردم آمریکا در زمینه

 ،گذاشته استکشور و مردمش  بر دوشهای گزاف نظامی بار سنگینی شود. هزینهمی

ر باند. دست آوردههانحصارهای انگلی در صنایع نظامی سودهای هنگفتی ب کهدرحالی

 British Institute of)ی بریتانیا المللهای راهبردی بینپژوهش یسسهؤآمار م اساس

International Strategic Studiesهای نظامی رسمی آمریکا ، هزینه۲۱۰۹ سال (، در

دلار خواهد رسید، که بیش از  میلیارد ۱۵۱به  ۲۱۰۸سال  دلار بود، و در میلیارد ۰۴۳

ترین کشورهای جهان است. قوی فهرستهای نظامی هشت کشور بعدی مجموع هزینه

که در پایان جنگ سرد اول، آمریکا در شش کشور جنگ را آغاز کرده و یا اینزمان از 

(، جنگ ۰۸۸۸(، جنگ کوزوو )۰۸۸۰آن شرکت کرده است: جنگ خلیج )فارس، 

(، و جنگ سوریه ۲۱۰۰(، جنگ لیبی )۲۱۱۳(، جنگ عراق )۲۱۱۰نستان )افغا

آن است.  زوالروبهانگلی و  نشانگر ماهیتداری به جنگ اعتیاد سرمایه (۹۱)(.۲۱۰۰)

مشترک جامعه انسانی را  یبا مدنیت است و آینده در تضاد نظاماین  وحشی خوی

 م علت اصلی جنگ است.کند که نئولیبرالیسثابت میاین امر کند. تهدید می

ثروت و درآمد ، درصد منعکس شده ۸۸درصد علیه  ۰همانطور که در فرمول سوم، 

 یمرحلههای مالی متمرکز است. در خاصی از صاحبان دارایی یدر دست طبقه

 سازیللیالم، و بینیاطلاعات یهاستمیس یسازکپارچهی، سازینوامپریالیستی، اجتماعی

ن برابر چندی آفرینیای رسیده، و توانایی انسان برای ثروتبقهساتولید به سطوح بی

قرار است وری که ، پیشرفت بهرهوجودایندوران امپریالیستی قدیم شده است. با

نظری صاحببه نفع الیگارشی مالی شده است.  عمدتاً دستاوردی عادی برای بشر باشد،

 دربرای مثال،  (۹۰).«رودمی مالی کاریدغل نوابغعمده سودها به جیب »که:  گویدمی

درصد جمعیت  ۰ثروت مالی )به استثنای حقوق املاک( که در اختیار  ۲۱۱۰ سال

تریلیون  ۸/۰درصد فقیر مردم بود. یک درصد جمعیت  ۹۱آمریکا بود معادل چهار برابر 
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درصد  ۸۸معادل ارزش سهام  دلار دارایی و سهام بازار را در اختیار داشتند، که تقریباً 

 (۹۲)مردم بود. یبقیه

کند. طمع شود و پیشرفت آن را کند میمی فناوریچهارم، انحصار مانع نوآوری در 

د دچار تردی فناورینگرش آن را به نوآوری در  ،مالی یانحصار یی سرمایهمسلکو انگل

 به نوآوری در خودانحصاری  جایگاهانحصاری برای حفظ  ی. سرمایهکندو دوگانگی می

گیرد سرچشمه میاش انحصاری جایگاهکه از  کلانکند، اما سودهای اتکا می یفناور

از خود عملی خاصی در تشویق نوآوری انحصاری بی یمعنای آن است که سرمایهبه

، ابداع شونددر یک سال  های همراهگوشیکارکردهای  تماماگر دهد. حتی می بروز

به مرور ارائه خواهند کرد تا رکردها را این کا های همراهگوشیتولیدکنندگان انحصاری 

طور کنندگان به. هدف این است که مصرفتضمین کنند سال دچنفروش خود را برای 

ها سودهای شرکت تاخریداری کنند را کارکردهای جدید دارای  های همراهگوشیمدام 

  .نصیب خود کنند کلانانحصاری 

در جنبش  انحطاطبرای ایجاد انحصاری و نمایندگانش  یپنجم، تمایل سرمایه

تمایل  ،در بریتانیای کبیر»که  ه استشود. لنین اظهار کردتر میای جدیتوده

و  انآن میانطلبی در صف کارگران، برای تقویت فرصت شکافامپریالیسم برای ایجاد 

زودتر از پایان قرن نوزدهم  بسیارکارگر، خود را  یموقتی در جنبش طبقه انحطاطایجاد 

شوروی و تغییرات  فروپاشی یبهانهنوامپریالیسم به (۹۳)«غاز قرن بیستم بروز داد.و آ

د شکاف ایجاکارگر  یطبقهدرون ، است وقوع پیوستههعظیمی که در اروپای شرقی ب

د. کنرا تضعیف می های کارگریاتحادیهزند و ضربه می ی، به جنبش کارگرکندمی

خرد، و نیروهای حمایت افراد را میخود، ری همچنین با استفاده از سودهای انحصا

ای های گوناگون تودهرا در درون جنبش کارگری و دیگر جنبشطلب و فرصتنولیبرال 

ها و دیگر و فعالیت اتحادیه کاهش شدید اندازه ،. نتایج چنین ترفندهاییپرورَدمی

تر دیفروکش جنبش جهانی سوسیالیست، و تمایل آشکارتر و ج ،های مترقیجنبش

 کارگران به ستایش از نیروهای نوامپریالیسم یا مرعوب آن شدن است.

 زوال استخر گذرا و روبهأداری متسرمایه ،نوامپریالیسم
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لنین  یِدارهیسرما یمرحله نیبالاتر سم،یالیامپرکتاب بیش از یک قرن پیش، 

اگرچه، به استثنای . آشکار ساخته استرا  یانحصار یدارزوال سرمایهبهگذرا و رو ماهیت

داری از ، بیشتر جوامع سرمایهبرپا شدها در آناز کشورها که سوسیالیسم  اندکیتعداد 

ادامه  ، و پیشرفتشانتوسعه دست یافتندسطوح گوناگون  بهها درواقع بین نرفتند. آن

 ایرگذ ماهیتکند: چگونه مهمی را مطرح می پرسش بسیار ،خواهد داشت. این پدیده

را قضاوت کرد؟ اگر  فروپاشیآن به انحطاط و  گرایشا باری معاصر را باید دسرمایه

توان بر گذرای نوامپریالیسم را می ماهیتکار گیریم، هتاریخی را ب یروش ماتریالیست

در  هر چیز دیگری مانندنیز  ینوامپریالیست نظام، نخستپایه دو نکته مشخص کرد. 

در تاریخ انسان است، و ابدی نیست.  اگذر ایدرحال تغییر است. پدیده پیوستهجهان، 

تواند به اشکال دوم، دلایلی بر این اعتقاد وجود دارد که نوامپریالیسم در نهایت می

 .بدل شودگوناگون مبارزات انقلابی به سوسیالیسم 

عدد مهم و مت اصلاحات ،داریسرمایه ییافتهدر عصر نوامپریالیسم، کشورهای توسعه

داری هقطعی بیشتر سرمای یای برای توسعهاند، که پایهادینی را تجربه کردهو نه فناورانه

 و شودمیبالا و پایین  مدام خیر انداخته است. نرخ رشدهاأمهیا کرده و مرگ آن را به ت

لیل د دانتا حد زیادی تمدید شده است. این ب، که لنین به آن اشاره کرده یزوال یدوره

، اندایجاد کرده روبنااری تعدیلات زیادی در روابط تولید و داست که کشورهای سرمایه

ی و مسائل مین اجتماعیأاقتصاد کلان، بهبود توزیع درآمد و ت گذاریکه شامل مقرارت

اد اقتص سازیتردیدی وجود ندارد که مزایای جهانیالخصوص علیباشد. می از این دست

کشورهای . معایب آن بوده است بیش ازداری سرمایه ییافتهبرای کشورهای توسعه

 لاً کام جایگاهاقتصاد از  سازیجهانی فراینددر  ،داریسرمایه ییافتهقدرتمند توسعه

رسانند. را به حداکثر میخود مسلطی برخوردارند، که از آن طریق سودهای دریافتی 

ع مان خود، بازارهای یتوسعهمنظور سازی بهجهانی به این کشورهاتمایل عمومی اگرچه 

ی به رقبای تجارتتلاش برای ضربه زدن های داخلی، یا خاطر بحرانشود که بهاز این نمی

شده در های انجامبررسی ی ازیک. ی بازارهای خود بکشنددست از توسعه موقتاًخود، 

در پرتو بحران داخلی،  در دوسال گذشته، دولت ترامپ»کند که اشاره می ۲۱۰۸ سال

، پایبند است کایاول آمر. به اصل کرده است ترعمیقخود را کوس معسازی روند جهانی
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 از شر تازند، در تلاش آن است دامن می المللیبینت و به اختلافات اقتصاد و تجار

ای مجموعه اتخاذهدف آمریکا از  (۹۴)«بحران داخل کشور راحت شود و آن را رد کند.

ها و مسائل داخلی را که ت که بحراناین اس سازیضدجهانیی گرانهاز اقدامات حمایت

هژمونیک که منافع طوریاقتصاد با آنها مواجه است کاهش دهد، به سازیدرون جهانی

 را پیش ببرد. خود

داری این حقیقت که نوامپریالیسم و سرمایه هیچ تعارضی میاندر این میان، 

تر بیش یتظار توسعهد و برای مدتی در اننخود ادامه ده حیاتد از این پس به نتوانمی

پذیر نااجتناب عملاً فرماسیون اجتماعی برترکه انتقال یه یک  این واقعیتد، و نباش

ندگان . نویسنکنند سقوط تیبربر به جوامع نیکه انیبه شرط ا، وجود ندارد، است

م داری و امپریالیسکلاسیک مارکسیست از تنظیم یک جدول زمانی برای زوال سرمایه

وال زداری در حال سرمایه ،امپریالیسم»قضاوت علمی لنین این است که  پرهیز کردند.

او  (۹۵).«نمردههنوز  است اما احتضارداری درحال سرمایه ؛کامل زوالنه  اما است،

 را برای مدت حیات خودبه احتمال زیاد احتضار داری درحال بینی کرد که سرمایهپیش

توان انکار کرد که جانبه، نمیهمه کند. همچنین، بر اساس تحلیل تمدیدمدیدی 

زوال  در بحثلنین . خواهد کردپیشرفت  خودداری حتی در طول زوال سرمایه

که گرایش به زوال مانع رشد سریع اعتقاد به این»امپریالیسم، مطرح کرد که: 

تر از عسری بسیارداری ... درکل، سرمایهابداً چنین نیستداری شود اشتباه است. سرمایه

شود، نابرابر می هرچه بیشترطورکلی شته درحال رشد است؛ اما این رشد نه تنها بهگذ

 در زوال کشورهایی که از لحاظ سرمایه ثروتمندترین هستند ویژهبهخود را اش نابرابری

 (۹۰)دهد.خود را بروز می )انگلستان(

اموفقی ن نظامداری گفتن این که سرمایه»که  هتاکید کرد نیز ستراف یجان بلام

ین که بدبلالوقوع است. اش قریبو تجزیه فروپاشیاست البته به منزله این نیست که 

 نظامیبه ران آغازین خود، دوخلاق در  نظامیتاریخی و ضرورتی معنی است که از 

 (۹۱)است.تبدیل شده غیرضروری و مخرب در قرن حاضر  اًتاریخ

ند. اداری هنوز وجود دارند و درحال گسترشسرمایه یهای عمدهتضاد

 زمانیاست.  گسترش، قانون انباشت سرمایه هنوز وجود دارد و درحال قیاسهمینبه

https://pecritique.com/tag/%D8%AC%D8%A7%D9%86-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C-%D9%81%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
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زدهم و اوایل قرن بیستم در حال پیدایش در اواخر قرن نوداری انحصاری سرمایهکه 

نابرابر اقتصادی و سیاسی امپریالیسم امکان پیروزی انقلاب علیه  یتوسعه بود، قانون

در ابتدا در یک  در تمام دنیا گسترش یابد،که در نهایت از این را پیشداری سرمایه

 وجود آورد.هکشور یا چندین کشور ب

اری داعلام کند که مرگ سرمایه ستیکمون تفسیمانکه از این پسچندین دهه 

ناپذیر است و کتاب سرمایه اظهار کند که ناقوس مرگ مالکیت خصوصی سرمایه اجتناب

امپراطوری موجب ساقط شدن هر لحظه درحال به صدا درآمدن است، انقلاب اکتبر 

 به حاکمیت مائو تسه تونگ. بعد، حزب پرولتاریا تحت رهبری شدتزاری  یروسیه

گ از جن پسفئودالی چین پایان داد )مستعمره و نیمهنیمه یبر جامعه تانگنیومک

انحصاری وابسته خطاب کرد(.  کمپرادورمائو چین را یک جامعه فئودال و  ،جهانی دوم

 نیلستی سیبورو  گورباچوف لیخائیمحزب کمونیست شوروی تحت رهبری 
ای گرد شوروی و اروپر به عقبلنینیسم خیانت کردند، که منج-آگاهانه به مارکسیسم

ها، پیچ و خم یدهندهامر نشان داری شد. اینبه سرمایه( به استثنای بلاروس)شرقی 

اقتصادی آن  نظامسوسیالیسم و  یکه در توسعهاست و مشکلات عمومی  ها،چرخش

 . تغییر دهدو گرایش عمومی فرایند تاریخی را  ماهیتتواند تجربه شده است. اما نمی

در  نگیائوپینگ ژدالمللی روشن است. چین در رابطه با مسائل مهم بین ضعمو

 یکیاند. مهم بسیارکه وجود دارد دو موضوع عمده در جهان »اظهار کرد: ۰۸۹۴اکتبر 

بسیار زیاد دیگری وجود دارند،  مسائلجنوب. -شمال یموضوع صلح و دیگری مسئله

 وی «اهمیت جهانی و راهبردی دارند. یا ی این دو مسئله اهمیت بنیادیناندازهکه به 

ی صلح و توسعه، موضوع در رابطه با دو موضوع عمده»تکرار کرد:  ۰۸۸۱ مارسدر 

نگ د (۹۹)شده است. تر تبدیلای غامضبه مسئلهصلح حل نشده است، و موضوع توسعه 

 (۹۸)ای هستند که باید حل بشوند.دو موضوع عمده «صلح و توسعه»تاکید کرد که 

ریالیسم توان نتیجه گرفت که نوامپنوامپریالیسم می ویژگیبراساس تحلیل ، نابراینب

بور از ع پسداری که در آن سرمایه استالمللی فاز جدیدی از انحصار بینی دهندهنشان

وجود بهآزاد، انحصار خصوصی عام، و انحصار دولتی  یداری رقابتاز مراحل سرمایه

داری انحصاری سرمایهجدیدی از  یی گونهدهندهنشانلیسم علاه، نوامپریاه. بیدآمی
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کشورهای  تعداد اندکی ازکه از طریق آن است جدیدی  نظام، و نیز یالمللبین

یافته بر جهان تسلط دارند و سیاست جدید هژمونی اقتصادی، سیاسی، فرهنگی توسعه

لت و المللی عداروهای بینبرند. اگر ما وضعیت فعلی را بر پایه نیکار میهبرا و نظامی 

ویکم ، قرن بیستوارسی کنیمالمللی طبقاتی بین یهای مبارزهپیچ و تاب گسترش

 های بزرگی پیشتوانند انقلابها میکارگر و توده یعصر جدیدی است که در آن طبقه

توانند کارهای ببرند و از صلح جهانی حفاظت کنند؛ کشورهای سوسیالیستی می

سازندگی پیش ببرند و تمدن زیست محیطی را ترویج دهند؛ و ملل  در جهت یعظیم

، ندبا یکدیگر همکاری کنبشر ای با آینده مشترک برای نوع مترقی برای ساختن جامعه

ی المللی راه را برای سوسیالیسم جهانداری بیندنیایی که در آن نوامپریالیسم و سرمایه

 کنند.باز می

 پیوند با منبع اصلی:

https://monthlyreview.org/2021/05/01/five-characteristics-of-

neoimperialism/ 
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