
 بخش دوم-طرح دولت آمريکا براي سلطه بر جهان
   مرتضي محيط ـ نيويورک

يکي : گفتيم که فروپاشي شوروي، از نظر تاريخي دو راه پيش پاي هيئت حاکمه آمريکا گذاشت
قتصادي ـ نظامي، دست آوردهاي شگرف علمي ـ آنکه در سطح جهاني با استفاده از قدرت ا

تکنولوژيک و اهرمهاي قدرتمند فرهنگي و دستگاههاي ارتباط جمعي خود را در راه به وجود آوردن 
ي مشترک و ايجاد نهادهاي جمعي و چند جانبه براي تغيير روابط جهان در راه همکاريها"

ز با صرف بخشي از بودجه نظامي و در داخل آمريکا ني" همزيستي مسالمت آميز اقدام کند
سرسام آورش در راه ايجاد اشتغال، بهبود امنيت شغلي و در نتيجه کاهش ميزان فقر، بي 

ي و اخالقي و نيز در راه پژوهش براي يافتن منابع انرژي آلترناتيو خانماني، جنايت، انحطاط فرهنگ
راه ديگر البته آنچه . ه وجود آوردسازگار با حفظ محيط زيست قدم بردارد و جامعه اي انساني تر ب

بود که دولت آمريکا، چه در دوران رياست جمهوري کلينتون برگزيد و چه بويژه دولت جديد 
؛ راهي که محتواي اساسي آن اعالم جنگي بي پايان هم عليه تقريبا جمهوريخواه برگزيده است

 نتيجه زيرساخت هستي همه ي کشورهاي ديگر و هم اکثريت مردم آمريکا و محيط زيست و در
  .اجتماعي است

سئوال اين است که آيا ماهيت نظام حاکم، به دولت آمريکا اجازه برگزيدن راه اول را ميداد يا 
ميدهد؟ براي شکافتن اين موضوع ابتدا بايد ماهيت نظام سرمايه داري و شيوه عملکردش را در 

گليس ـ و آمريکاي شمالي شکافت و زادگاه اصلي آن يعني چند کشور اروپاي غربي ـ بويژه ان
رابطه ي کشورهاي اصلي سرمايه داري با يکديگر در طول چند قرن اخير و باالخره رابطه ي  سپس

  .اين کشورهاي اصلي با بقيه جهان را مورد بررسي قرار داد
 

  سرشت نظام سرمايه داري
پس : پرسيده شودممکن است . نظام سرمايه داري در ذات خود نظام سلطه و تابعيت است

بورژوايي چه ميشود؟ پاسخ دادن به اين " آزادي و دموکراسي"دست آوردهاي بزرگ آن يعني 
تفاوت بنياني سرمايه داري با فئوداليسم اين است که در فئوداليسم : پرسش نياز به توضيح دارد

اج و روابط صادي ـ اجتماعي جامعه رنگ سياسي دارد ـ از مالکيت گرفته تا ازدوتمام امور اقت
خانوادگي، از لباس پوشيدن گرفته تا انتخاب مسکن، از نام خانوادگي و القاب گرفته تا انتخاب 

ـ سرمايه داري نه تنها قلمرو اقتصاد را از سياست جدا ميکند بلکه مسائل ) يا المذهبي(مذهب 
ادگي را صوصي افراد چون مالکيت، ازدواج، مذهب و ديگر مسائل خصوصي و خانواجتماعي و خ

از سوي ديگر ـ با جدا کردن مالکيت و حوزه اقتصاد از سياست ـ به مردم حق . غيرسياسي ميکند
و . راي، آزادي بيان، آزادي مسافرت، و انتخاب مسکن و در نتيجه امکان تحرک اجتماعي ميدهد

  .اي دوران ساز و عظيم در راه پيشرفت بشريت بوده استاينها همه دستاورده
عملي که منبعث از (سرمايه داري اما، براي نخستين بار در تاريخ عمل ديگري هم انجام ميدهد 

و آن هم سلب مالکيت حقيقي، حقوقي و ) غيرسياسي کردن مالکيت و خصوصي کردن آن است
قطعي از اکثريت توليدکنندگان جامعه ـ دهقانان، خرده مالکان، توليدکنندگان خرد و متوسط شهر و 

به سخن ديگر سرمايه داري اگرچه اين اکثريت . شه وران و سوداگران خرد و متوسط ـ استده، پي
عظيم را از هرگونه وابستگي به زمين، به فئودال، به مالک، به کليسا، به صنف، به دسته و قشر 

ميکند وحق تعيين سرنوشت انسان را به خودش ميسپارد، اما " آزاد"طبقاتي و به شاه و خواجه 
ميکند يعني آن را از دست او " آزاد"از وسايل توليد يعني وسيله ي امرار معاش اش نيز  او را

 در انگليس و تا به امروز در سراسر جهان، 16در واقع تاريخ سرمايه داري از اوايل قرن . ميگيرد
تاريخ سلب مالکيت از اکثريت عظيم جامعه و تمرکز و تراکم دائم مالکيت وسايل توليد در دست 

در نهايت سهامداران اصلي چند صد انحصار (ار هر چه کوچکتري از افراد و خانواده هاي جامعه شم
در اين فرايند تنها چيزي که در مالکيت اين اکثريت سلب . بوده است) غول آساي فرامليتي

مالکيت شده باقي ميماند يک چيز است و آن هم نيروي کار جسمي و فکري آنهاست که اکنون 
  .فروش آن امرار معاش کنند تا دچار گرسنگي و بي خانماني نشوندناچارند با

پس اين اکثريت عظيم گرچه از نظر سياسي آزاد شده است اما چون وسيله امرار معاش خود را از 
. بايد نيروي کار خود را بفروشد) ترس از گرسنگي و بي خانماني(دست داده تحت اجبار اقتصادي 

ن  مالکيت خصوصي و دفاع از اين آزادي به مثابه بنيان و جوهر قانواز سوي ديگر به دليل آزادي
اساسي بورژوايي، اقليتي کوچک به طور حقيقي و حقوقي صاحب زمين ها و ديگر وسايل توليد 



سنتي را از دهقانان، توليدکنندگان خرد و پيشه وران گرفته و تمام " حق نسق"شده و هرگونه 
  .به مالکيت خويش درميآورندزمين ها و اموال عمومي را نيز 

از ") جامعه مدني"قلمرو اقتصاد يا (از آنجا که در نظام بورژوايي، مالکيت خصوصي وسايل توليد 
" آزادي"جدا شده است و حکم اساسي نظام ـ نشانه ي اصلي ) دخالت دولت(قلمرو سياست 

گر شيوه توليد سرمايه در اين نظام ـ عدم دخالت دولت در امر اقتصاد خصوصي است و از سوي دي
اراي احکام و قوانين ويژه و سرشتي خود است که بنياني ترين آن دستيابي به حداکثر نرخ داري د

سود است، در چنين شرايطي کارگر به دليل اجبار اقتصادي ناچار است نيروي کار خود را ـ در بازار 
رخ ق قانون دستيابي به حداکثر نآزاد و طبق قانون ارزش ـ بفروشد و سرمايه دار هم آزاد است طب

و منت بر سر او گذارد که از گرسنگي نجاتش داده (سود، تا حد ممکن از او بهره کشي کند 
نتيجه آنکه آزادي سياسي که با يک دست به او داده شده بود، به دليل اجبار اقتصادي با ) است

انين ود سرمايه دار هم بايد از قوبلکه خ) کارگر(دست ديگر از او ربوده ميشود چرا که نه تنها او 
به سخن ديگر کارگر بايد تابع . ي انباشت سرمايه تبعيت کنند (sui generis) خودوند و پايا

  :مسئله اما به همين جا خاتمه پيدا نميکند. گردد" استبداد کارگاهي"
ظام سرمايه چرا که استثمار در ن(از آنجا که اين قوانين اقتصادي تابع قوانين سياسي نيستند 

داري به شيوه ي اقتصادي است ـ برخالف نظامهاي پيش سرمايه داري و شوروي سابق که به 
بنابرين در شرايط سرمايه داري ليبرال از يک سو سرمايه دار در فعاليتهاي ) شيوه ي سياسي بود

ير سلطه بايد آزاد باشد و از ديگر سو کارگر ز) سياسي(ادي خود از هرگونه محدوديت قانون اقتص
ناگفته پيداست که طبقه . ي صاحبان سرمايه بايد دستخوش اوج و نزول نرخ سود سرمايه گردد

سرمايه دار با در دست داشتن وسايل توليد و اهرم قدرتمند مالي، اهرمهاي سياسي، نظامي، 
دي آزا"را نيز زير سيطره خود گرفته و در نتيجه ) بويژه دستگاههاي فکرسازي(فرهنگي  امنيتي و
  .کارگران و زحمتکشان را نيز تبديل به يک آزادي فرمال و توخالي ميکند" سياسي

بدين ترتيب مالحظه ميکنيم که در درون هر کشور سرمايه داري، رابطه ي کار و سرمايه، رابطه ي 
پنهان " آزادي و دمکراسي"سلطه و تابعيت است؛ رابطه اي که زير پوشش نازک و بدن نمايي از 

 حال بايد ديد در شرايط حاکميت سرمايه داري ليبرال، روابط بين المللي يعني رابطه .شده است
براي گشودن اين مطلب باز . ميان کشورهاي سرمايه داري مختلف جهان چه شکلي پيدا ميکند

هم بايد به قوانين سرشتي و گريزناپذير حاکم بر انباشت سرمايه، چه در بعد ملي و چه بين 
 :ميدانيم که. ردالمللي مراجعه ک

به محضي که مقدار ارزش اضافي قابل . ارزش اضافي است. . . هدف مستقيم فرايند توليد ايجاد "
حال بخش دوم . . . دسترس در کاال تجسم و تحقق پيدا کرد، ارزش اضافي به وجود آمده است 

يا به   کار صورت نگيرداگر اين. بايد فروخته شوند. . . تمامي انبوه کاالها . اين فرايند فرا ميرسد
فروخته شوند، با  cost of production)) طور کامل انجام نشود و يا به بهايي کمتر از هزينه توليد

در اين . وجودي که کارگر استثمار شده است، اما اين استثمار براي سرمايه دار تحقق نميپذيرد
تمام  مکن است بخشي ياصورت نه تنها هيچگونه ارزش اضافي براي او ايجاد نشده بلکه م

شرايط وقوع استثمار مستقيم با شرايط تحقق ارزش اضافي . سرمايه خود را نيز از دست دهد
بهره وري (تنها به ضرورت توليدي جامعه ) استثمار مستقيم(شرايط دسته اول . . . يکسان نيست

 رشته هاي به روابط نسبي) تحقق ارزش اضافي(بستگي دارد و در حالي که دسته دوم ) کار
قدرت خريد جامعه، نه با قدرت توليدي . جامعه بستگي دارد) خريد(توليد و قدرت تقاضاي  مختلف

مطلق و نه قدرت خريد مطلق جامعه تعيين ميشود بلکه وابسته به قدرت خريدي است که پايه در 
قدرت مصرف [ و اين شرايط آنتاگونيستي. ]توزيع ثروت در جامعه دارد) متضاد(شرايط آنتاگونيستي 

قدرت مصرف از سوي . هاي عظيمي از مردم را به حداقل ها و در جايي پايين محدود ميکند توده
ديگر توسط گرايش به انباشت و آزمندي براي گسترش سرمايه و توليد ارزش اضافي در مقياس 

  .(286صفحه  kerr کاپيتان ـ جلد سوم ـ چاپ انگليسي." (هر چه وسيعتر تعيين ميگردد
نخست آنکه مارکس . ر اين نوشته مارکس چند نکته اساسي وجود دارد که نياز به توضيح داردد

و برخي اقتصاددانان بعد از او چون  (J.B.say) برخالف اقتصاددانان کالسيک چون ژان باتيست سه
 هرا در نظر نميگيرد بلک) عرضه(آلفرد مارشال، تنها يک سوي فرآيند روابط اجتماعي يعني توليد 

و خواهيم ديد همين . را نيز در نظر دارد) تقاضاي موثر جامعه(مسئله فروش کاالهاي توليد شده 
  .موضوع به منطقي ترين شکل، بحرانهاي ادواري اقتصاد سرمايه داري را توضيح ميدهد



دوم آنکه چون انگيزه بنياني سرمايه دار کسب حداکثر سود و انباشت هر چه بيشتر سرمايه 
 خاطر حرص و آز بلکه براي مصون ماندن از گزند سرمايه هاي بزرگتر و بلعيده شدن و نه به(است 

د تا نرخ بنابراين انگيزه هر چه قدرتمندتري او را واميدارد که از هزينه توليد بکاه) نابودي توسط آنها
ار روي سطح مزد کارگران از اقالم مهم هزينه توليد است، بنابراين به طور دائم فش. سود را باال برد

سطح دستمزد نيز نه تنها توسط قدرت توليدي جامعه بلکه از آن . دستمزد کارگران وجود دارد
از آنجا که در اين . مهمتر در اثر مبارزه آشتي ناپذير ميان کارگران و سرمايه داران تعيين ميشود

ار ميشود، در مبارزه ـ تا زماني که نظام سرمايه پابرجاست ـ پيروزي معموال نصيب سرمايه د
نتيجه . تقسيم کل ارزشهاي توليدشده اجتماعي، سهم سرمايه، دائم از سهم کار پيشي ميگيرد

يعني مجموع  از سهم کارگران) سرمايه ثابت(آنکه رشد سرمايه و سرمايه گذاريهاي توليدي 
ش سرمايه با باال رفتن قدرت توليد در اثر گستر. سرعت بيشتري پيدا ميکند) سرمايه متغير(مزدها 

از يک سو قيمتها رو به کاهش ميگذارد و از ديگر سو ترکيب ،  (R&D) گذاري در تحقيق و توسعه
  .رو به افزايش ميگذارد) نسبت ميان سرمايه ثابت و متغير(ارگانيک سرمايه 

با سقوط نرخ سود، سرمايه داران نه تنها از . اين هر دو عامل موجب پايين افتادن نرخ سود ميگردد
مايه گذاري بيشتر خودداري ميکنند بلکه ظرفيت توليدي را پايين ميآورند و دست به اخراج سر

د طبقه جمعي کارگران ميزنند و يا سطح دستمزدها را پايين ميآورند که اين به نوبه خود قدرت خري
کارگر را کاهش ميدهد و موجب از کار افتادن بخش بزرگتري از قدرت توليدي جامعه و بيکاري 

اين حرکت زنجيره اي ميتواند موجب رکود و سکون اقتصادي گردد و يا يک بحران . يع تر ميشودوس
 بدين سان مالحظه ميکنيم که سرشت شيوه توليد سرمايه. تمام عيار اقتصادي به وجود آورد

داري و قوانين حاکم بر انباشت سرمايه، نظام را در وضعي قرار ميدهد که گرايش بنياني آن به 
  .کود و بحران استسوي ر

ترديدي نيست که سکانداران نظام، هنگام بحران اقتصادي، براي جلوگيري از فروپاشي کل نظام 
در يک نگاه کلي تاريخي به تحول نظام سرمايه داري در کشورهاي . به فکر چاره جويي ميافتند

براي درمان اين " راه حل"اصلي صنعتي از ثلث اول قرن نوزدهم تا به امروز، در اساس سه نوع 
اختراعات "نخست آن چيزي است که پال سوئيزي از آن به عنوان : ل ميتوان تشخيص دادمعض

نام ميبرد، راه حلي که به غايت مفيد بوده و دست آوردهاي بزرگ نظام سرمايه داري " دوران ساز
يي کرده با بالغتي کم نظير درباره آن قلم فرسا" مانيفست"مرهون آن است و مارکس در جزوه 

يگ بخار و ديگر اختراعات، حين انقالب صنعتي انگليس بويژه لکوموتيو که زيربناي کشف د. است
تقريبا در سراسر قرن نوزدهم بنا نهاد، از آن ) در درجه اول در انگليس(صنعتي پرقدرت اروپا را 

ن ساز به آن اختراعات دورا. در قرن بيستم نيز کشف اتومبيل همين نقش را بازي کرد. جمله اند
اتي اطالق ميشود که نه تنها جهشي در شيوه توليد سرمايه داري به وجود ميآورند بلکه اختراع

تغييرات اساسي در جغرافياي اقتصادي کشورهاي پيشرفته ايجاد ميکند که دامنه اش به 
اين تغييرات مستلزم سرمايه گذاري هاي عظيم براي . نيز کشيده ميشود" سه قاره"کشورهاي 

و يا ) يا توليد کاالهاي توليدي يا صنايع صنعتي کننده I دپارتمان(زيربنايي  رپايي صنايع مادر وب
کشيدن صدها هزار کيلومتر خط آهن و جاده و ساختن هزاران پل و در اثر آن توسعه شهرسازي، 
ايجاد حومه شهرها، ساختن هزاران ايستگاه راه آهن، شهرک، هتل، پمپ بنزين، ايستگاههاي 

به طور ثانوي صنايع فوالدسازي، شيشه سازي، الستيک سازي، نفت،  عمير و غيره است کهت
و همه ي اين سرمايه گذاريهاي عظيم و . چرم سازي، پالستيک و غيره را رونق ميبخشد

سودبخش به طور وسيعي ايجاد اشتغال کرده و سطح زندگي بخش وسيعي از جامعه را باال 
را  (II دپارتمان(تيجه بخش توليد کاالهاي مصرفي  وجود آورده و در نميبرد، قدرت خريد موثري به
و بدين سان از سير نزولي اقتصاد به سوي رکود و بحران جلوگيري . نيز وسيعا به حرکت درميآورد

  .ميکند
 در اروپا و آمريکاي شمالي مشاهده 1870اين شرايط را در واقع از اواخر قرن هيجدهم تا دهه ي 

 اين دوران، کشورهاي اصلي سرمايه داري گرچه دوره هاي رکود اقتصادي را تجربه در. ميکنيم
ه ب. ميکنند اما هر بار با توان بيشتري از آن بيرون آمده و به رشد اقتصادي خود ادامه ميدهند

سخن ديگر چرخه هاي اقتصادي و رکودهاي دوره اي اين دوران شدت و عمق چنداني ندارد و 
پيش گرفتن ميزان سرمايه گذاري در بخش (به داليلي که در باال برشمرديم اما . زودگذر است

 توليد کاالهاي توليدي و مصرفي از قدرت خريد موثر توده هاي مردم بويژه کارگران ـ يا به عبارتي به



 وارد يک دوره بحراني 1870، جهان سرمايه داري آن روز، از اوايل دهه ي ")اشباع بازارها"دليل 
  .ميگردد

نکته ي پر اهميتي که در اينجا بايد يادآور شد اين است که در دوره شکوفايي و صعود سرمايه 
داري در کشورهاي اصلي صنعتي، به داليلي که گفته شد ـ عوامل مثبت و کمک کننده موجود در 

اقتصاد ـ نظام اقتصادي حاکم قادر به حل معضالت خود از طريق مکانيسم هاي دروني خويش 
بازار، پيشرفت قدرت توليد و بهره وري کار، سرمايه گذاري در " دست نامرئي"بت آزاد، ارق(است 

بخشهاي توليد وسايل توليد و زيرساختي، ايجاد اشتغال در سطح وسيع و جذب جمعيت کنده 
شده از مناطق دهقاني، باال بردن سطح دستمزدها و قدرت خريد جامعه و در چارچوب اين ساز و 

زادي و دمکراسي، دادن حق تشکيل سنديکا و اتحاديه هاي کارگري، برقراري آکارها، گسترش 
چتر حفاظتي اجتماعي براي بخشهايي از کارگران و در نتيجه ارتقاء وضع مادي و فرهنگ و سواد 

و در اين دوران است که سطح زندگي مردم چند کشور اروپايي و آمريکاي شمالي به ). آموزي آنان
مي ـ تکنولوژيک و فرهنگي اين جوامع، جهش وار از بقيه کشورهاي جهان لهمراه پيشرفتهاي ع

  .به وجود ميآيد" غرب"و " شرق"پيشي ميگيرد و شکاف بزرگي ميان 
و پايين  Deflation ، فروپاشي قيمت ها"اشباع بازارها" ـ در اثر 1870با آغاز دوره بحراني دهه 

اري ديگر به تنهايي قادر به حل معضالت و تضادهاي افتادن نرخ سود سرمايه ها ـ اقتصاد سرمايه د
رفت  براي برون" راههاي درماني"سرکش دروني اش نيست و در نتيجه دو پديده جديد به عنوان 

ـ فروکش کردن اصل رقابت در اثر تمرکز و تراکم سرمايه، ظهور انحصارات 1: از بحران ظاهر ميشود
قابت که علت بنياني آن جلوگيري از سقوط قيمتها بود؛ بزرگ و جايگزيني قوانين انحصار به جاي ر

  .دخالت موثر دولت در امر اقتصاد به عنوان عصاي کمکي آن) 2و 
الزم به تذکر است که دولت، در طول تاريخ سرمايه داري نقش موثر و گاه تعيين کننده اي در حفظ 

شت اوليه سرمايه، دولت بزرگترين به طور مثال در دوران انبا. کل نظام و تحکيم آن بازي کرده است
و رام ) حصارکشي(نقش را در سلب مالکيت از دهقانان انگليس و انتقال آن به زمينداران بزرگ 

کردن و وادار ساختن ميليونها دهقان بي خانمان در تن دادن به کار در کارگاهها و کارخانه هاي 
و " ولگردان" هزار نفر از اين 75 هانري هشتم به تنهايي بيش از. (شهرهاي انگليس بازي کرد

 .(را در برج لندن و ديگر زندانهاي انگليسي به دست جالد سپرد" خانه بدوشان"
در همين دوران ناوگان دولت انگليس نيز نقش اساسي در تاراج مستعمرات اين کشور و انباشت 

اما پس . نعتي بازي کرداوليه سرمايه و تبديل بعدي اين ثروتها، به سرمايه صنعتي و آغاز انقالب ص
يه از انقالب صنعتي و پيروزي طبقه سرمايه دار صنعتي، طبق تئوريهاي آدام اسميت و ديگر نظر

پردازان اوليه سرمايه داري، دخالت دولت در امر اقتصاد ميبايست به حداقل ميرسيد و رتق و فتق 
و همانگونه که . پرده ميشدس) بازار" دست نامرئي("امور اقتصاد ميبايست به قوانين دروني آن 

راي اشاره شد، گرچه در دوران صعود سرمايه داري در قرن نوزدهم دولت باز هم نقش خود را ب
ـ اساسا به نفع انباشت سرمايه و بهره کشي از کارگران ـ حفظ کرد اما دخالت " اجراي قانون"

يل بحران نظام، دولت از اواخر قرن نوزدهم است که به دل. دولت به طور چشمگيري کاهش يافت
  .دوباره به طور موثري وارد صحنه ميشود

دخالت دولتهاي چند کشور صنعتي در کمک به شرکتها و انحصارات آن کشورها از اواخر قرن 
نوزدهم تا به امروز، دو پديده بسيار وخيم را در نظام سرمايه داري وارد کرده است که در اساس 

از جمله خود نظام (ر نه تنها با دست آوردهاي تمدن بشري اين نظام را در تضاد آشتي ناپذي
اين . ، بلکه با ادامه بقاء زيربناي خود سيستم ـ يعني محيط زيست ـ قرار داده است)ه داريسرماي

براي بيماري " داروهاي درماني"دو پديده يکي استعمار و امپرياليسم و ديگري جنگ به عنوان 
درک اوضاع جهان در سالهاي آغازين سده بيست و يکم . ان ـ استدرمان ناپذير نظام ـ رکود و بحر

چنگ و دندان نشان دادن هيئت حاکمه آمريکا به تمام کشورهاي جهان تنها در پرتو تحليل چنين  و
  .شرايطي قابل درک است

   دادامه دار
  شهروند  


