
 بخش چهارم/طرح دولت آمريکا براي سلطه بر جهان
  مرتضي محيط

  درونشهاز 
  چهره جديد امپرياليسم

داري را از يک بحران عميق اقتصادي و گسترش انقالب ¬سان جنگ دوم جهاني نه تنها جهان سرمايه¬بدين
آمريکا البته از نظر اقتصادي و . طور کامل به نفع آمريکا تغيير دادداد بلکه موازنه قدرت در آن را به " نجات"

رفته بود و در نتيجه از اواسط نظامي حتي پيش از جنگ دوم جهاني از تمام کشورهاي اروپايي پيشي گ
  :به قول مزاروش. داري بود¬ درصدد احراز مقام رهبري جهان سرمايه1930ي ¬دهه

تنظيم مجدد اقتصاد "روزولت در نخستين نطق افتتاحيه خود استراتژي ) فرانکلين(هنگامي که پرزيدنت "
ي ¬اش به عملي ساختن انحالل همه¬ي تصميم¬را اعالم داشت، حرکت او نشانه" جهاني

با  اين نگرش در واقع ارتباط نزديکي. . . هاي استعمارگر بود، نه فقط امپراتوري انگليس ¬امپراتوري
هدف سياست به اصطالح درهاي . ر اوايل قرن بيستم اعالم گرديده بودداشت که د" سياست درهاي باز"

در برابر اشغال استعماري (باز که رعايت آن از سوي ديگر کشورها خواسته شده بود، رخنه و نفوذ اقتصادي 
را " باز ¬ياست درهايس"آور نيست که بسياري از مردم ¬بنابرين تعجب. . . بود ) مستقيم و نظامي

 ".کارانه خواندندسياستي ريا
  :دهد¬او سپس ادامه مي

با توجه به موازنه قدرت و پيکربندي " سياست درهاي باز"اما دستيابي به تسلط جهاني از طريق "
حمام خون . اي پيشرس بود¬ي قرن بيستم به طور نوميدکننده¬هاي امپرياليستي عمده در آستانه¬قدرت

زي، الزم بود تا هولناک جنگ اول جهاني، به عالوه بحران اقتصادي وخيم بعدي پس از يک دوره کوتاه بازسا
افزون بر آن حتي حمام خون از آن بزرگتر به صورت جنگ دوم . استراتژي نوع روزولتي بتواند اعالم گردد

جهاني و سر برآوردن اياالت متحده از آن جنگ به عنوان بزرگترين قدرت اقتصادي جهان الزم بود تا استراتژي 
اين کار در اواخر جنگ دوم و سالهاي بالفاصله بعد از آن  .روزولتي بتواند با قدرت هر چه تمامتر اعمال گردد

سوسياليسم يا بربريت ـ چاپ فارسي ـ انتشارات سنبله ـ صفحات : ايستوان مزاروش." (صورت گرفت
 .(31ـ32

پذير بود و نه ¬بدين ترتيب از اواخر جنگ دوم جهاني، ديگر نه جهان چندقطبي براي دولت آمريکا تحمل
ي اول بعد از جنگ ـ ¬داري را در چند دهه¬تنها عاملي که کشورهاي اصلي سرمايه. همزيستي رقابتي

 (GATT) "گات" داد و در جلسات¬ناپذير ميان آنها ـ به هم پيوند مي¬هاي شديد و آشتي ¬برغم کشاکش
آورد، در درجه اول وجود شوروي و در ¬دور هم گرد مي (Trilateral Commission) کميسيون سه جانبه"و 
  .بود" جهان سوم"جه دوم چين و انقالبات ديگر در در

آشکارا خود را نشان " گات"داري ـ که در جلسات ¬دليل وجود کشاکش و تضاد ميان کشورهاي سرمايه
و ) بويژه آلمان(اي ¬ي بعد از جنگ، قدرتهاي صنعتي اروپاي قاره¬داد ـ اين بود که در همين چند دهه¬مي

به . گرفتند¬لش مي بودند که داشتند از نظر اقتصادي آمريکا را به چاژاپن چنان پيشرفت سريعي کرده
  :طوري که

ي ¬ درصد در ابتداي دهه66 به 1950 درصد در سال 70سهم اياالت متحده از توليد جهان سرمايه داري از "
در همين مدت سهم اياالت متحده از تجارت .  رسيد1970ي ¬در آغاز دهه% 50 و به کمي بيش از 1960

  (229صفحه : تاريخ سرمايه داري." (کاهش يافت% 25به % 50ميان کشورهاي غرب از 
 

 به سرعت پيش 1970 و 1960هاي ¬به همان اندازه که اقتصاد کشورهاي اروپايي و بويژه ژاپن در دهه
افت ي¬يافت و به همان اندازه ذخائر طالي آنها افزايش مي¬رفت و موازنه تجاري و پولي آنها بهبود مي¬مي

هاي ¬کردند، کمک¬مي و از نظر صنعتي ـ تکنولوژيک بويژه در زمينه کاالهاي مصرفي به سرعت پيشرفت
اش و مخارج جنگ ويتنام موجب فرسايش نسبي اقتصادي و ¬نشانده¬نظامي آمريکا به کشورهاي دست

 .شد¬تکنولوژيک اين کشور مي
مدارهاي کنفرانس برتون وودز و تعيين دالر به کرد، قرار و ¬آنچه از فروپاشي اقتصاد آمريکا جلوگيري مي

از اين رو آمريکا . اي جهان و تعيين بانک مرکزي اياالت متحده به عنوان بانکدار جهان بود¬عنوان پول ذخيره
ه کشورهاي ديگر امکان تحمل آن توان تحمل کسري موازنه بودجه و کسري موازنه تجاري عظيمي داشت ک

رسيم مجموع دالرهاي انباشته شده در کشورهاي ¬ که مي1960ي ¬ه اواخر دههبا اين همه ب. را نداشتند
ي چنين وضعي ـ بويژه ¬ادامه. رسد¬اي آمريکا مي¬خارج به بيش از سه برابر مجموع ارزش طالي ذخيره
پذير نبود و نيکسون ناچار به ¬ر فرانسه به طال ـ امکانپس از تهديد شارل دوگل به تبديل دالرهاي موجود د

  .دا کردن نرخ برابري دالر از طال گرديدج
به دنبال باال گرفتن تضاد ميان اروپا و ژاپن از يکسو و اياالت متحده از سوي ديگر در اثر اين تحوالت، نيکسون 

هاي عربستان و ايران ¬داري، دولت¬و کيسينجر براي دادن درسي آموزنده به رقباي خود در جهان سرمايه
عه را به حساب خود به عنوان رهبري و شاه اين واق(قيمت نفت خام تشويق کردند را به باال بردن شديد 



پردازان آمريکا نيز اين افزايش ناگهاني قيمت نفت را باعث و باني رکود ¬مستقل گذاشت و بسياري از نظريه
 .(کنند¬ به حساب آورده و کشورهاي اپک را هنوز هم به خاطر آن محکوم مي1974ـ75اقتصادي 

اي به سوي رقبا پرتاب ¬ا با جدا کردن همزمان دالر از طال و کمک به باال رفتن قيمت نفت تير دو شعبهآمريک
نخست آنکه چون بخش اعظم نفت جهان زير سيطره شرکتهاي : زد¬کرد که با آن چند نشان را مي¬مي

 آنها خريداري را از بايست نفت خود¬اي و ژاپن مي¬آمريکايي ـ انگليسي است و کشورهاي اروپاي قاره
شود، از اين رهگذر، هم بخشي از انبوه دالرهاي جمع شده در اروپا ¬کنند و بهاي نفت به دالر پرداخت مي

که مقدارش در آمريکا رو به نقصان (گشت، هم پشتوانه دالر عمال از طالي زرد ¬و ژاپن به آمريکا برمي
از سوي ديگر نيز با کاهش . شد¬تبديل مي) ش بودا¬که منابع آن زير سيطره(به طالي سياه ) گذاشته بود

هاي ¬نرخ برابري دالر در برابر ين ژاپن و مارک آلمان در اثر جدا شدن آن از طال، آمريکا قدرت رقابتي فرآورده
  .بخشد¬خود را نسبت به آنها بهبود مي

اش در برابر اروپا ¬ نسبيبا وجود تمام اين تمهيدات اما، آمريکا قادر به برون رفت از اين سير قهقهرايي قدرت
. و ژاپن ـ چه از جهت اقتصادي، چه تکنولوژيک و چه رقابت در بازارهاي خود آمريکا و ديگر جاهاي جهان ـ نبود

نفت از يکسو و کاهش رشد بهره وري کار از سوي  با پايين افتادن قيمت دالر و افزايش بهاي واردات، بويژه
بازارهاي جهان، اقتصاد آمريکا " اشباع"از سوي ديگر به دليل . گذاشتديگر، تورم در آمريکا رو به افزايش 

اي در اقتصاد اين کشور شد ¬مجموع اين پديده موجب عارضه). 74ـ75سالهاي (وارد يک دوره رکود گرديد 
از سوي ديگر به دليل . بود (Stagflation)ن هم وجود رکود و تورم به طور همزمانکه کمتر سابقه داشت و آ

المللي پس از جدا شدن دالر از طال، بازارهاي مالي جهان دچار ¬ها در سطح بين¬ر شدن ارزش پولشناو
ين افزون بر ا. زد¬تالطم تمام عيار شده بودند و اين مسئله به تجارت جهاني و صادرات آمريکا لطمه مي

  . گذاشته بودمبارزات کارگري و اعتصابات، به دليل لطمه خوردن به قدرت خريد کارگران روبه اوج
 به 1970ي ¬ي اين تحوالت منفي در اقتصاد جهاني ـ بويژه اقتصاد آمريکا ـ از آغاز دهه¬دليل بنياني همه

عوامل برانگيزنده رونق  (Exhaustion) پايان گرفتن و ته کشيدن: شود خالصه کرد¬بعد را در يک چيز مي
يکا در تمام دوره جنگ و  معوق مردم آمرهاي¬خواست(اقتصادي که اساسا پيامد جنگ دوم جهاني بود ـ 

هاي بعد از ¬ها در سال¬پس اندازهاي عظيم آنها در اثر باال رفتن ميزان دستمزدها و ارضاي اين خواست
هاي جنگ و مدرنيزه کردن صنايع و زيربناي اقتصادي اروپا و ژاپن با ¬جنگ، بازسازي خرابه

نظام سرمايه دوباره مواجه با پيشي ،  عوامل نامبردهبا پايان گرفتن اثرات). هاي عظيم¬گذاري¬سرمايه
و در نتيجه پايين افتادن نرخ سود " اشباع بازار"گرفتن قدرت توليدي صنايع، از قدرت خريد توده هاي مردم و 

اين رويدادها طبيعتا موجب . ها در بورس سهام نيويورک گرديد¬ها و سقوط بهاي سهام شرکت¬سرمايه
داري براي تسخير بازارهاي يکديگر و بازار جاهاي ديگر جهان ¬ايهورهاي اصلي سرمتشديد رقابت ميان کش

به همين دليل فشار براي افزايش صادرات و سرمايه گذاريهاي خارجي به شدت افزايش . گرديد¬¬مي
  .يافت

 1980ها در انتخابات ¬توان شکست دموکرات¬ي تاريخي است که مي¬با در نظر گرفتن چنين پيش زمينه
در اين کشور و شکست حزب کارگر در انگليس و ) ريگان(ر آمريکا و روي کار آمدن دولت راست افراطي د

و چرخش بزرگ در " انقالب ريگان"قدرت گيري مارگارت تاچر در آن کشور را توضيح داد و سپس به تحليل 
از اوايل دهه ي  "نئوليبرال"داري و آغاز پياده شدن سياستهاي ¬سياستهاي اقتصادي دو کشور سرمايه

  .، چه در آمريکا و چه در سطح جهاني پرداخت1980
ها رو به کاهش ¬ از نظر داخلي دچار تورم و رکود بود، نرخ سود سرمايه1970ي ¬گفتيم که آمريکا در دهه

از نظر خارجي نيز پس از شکست در جنگ ويتنام، اعتبار . گيري بود¬داشت و اعتصابات کارگري در حال اوج
نظام پولي و مالي . فته بودهاي بعد از جنگ زير سئوال ر¬اين کشور و رهبري بالمنازع آن در سالجهاني 

 به طور موثري براي رونق 1960 و 1950ي ¬ها¬که در دهه) اتخاذ شده در کنفرانس برتون وودز(بعد از جنگ 
ها ¬ي اين¬ بر همهبخشيدن به اقتصاد جهان عمل کرده بود، کارآيي خود را از دست داده بود و عالوه

ي قبل موجب جذب ¬ز که در شرايط مساعد چند دههني" نيوديل"آوردهاي اقتصاد کينزي و برنامه ¬دست
ي متوسط گرديده و اقتصاددانان ليبرالي چون جان کنت گالبريث و پال ¬بخش وسيعي از کارگران به طبقه

و " ناپديد شدن هميشگي فقر"، "ي رفاه¬جامعه"ساموئلسون را چنان سرشوق آورده بود که صحبت از 
و چنين شرايطي نياز . رسيد¬ردند، داشت به پايان خط خود ميک¬و غيره مي" مدرنيزاسيون جهان سوم"

  .به يک دگرگوني اساسي در خط مشي کل نظام داشت
ي تالش سهمگين هيئت حاکمه آمريکا براي جلوگيري از افول قدرت آمريکا و ¬که نتيجه" انقالب ريگان"

دار عليه طبقه کارگر آمريکا و ديگر کشورهاي ¬ان کل نظام بود، در واقع انقالب تمام عيار طبقه سرمايهبحر
سياسي و نظامي آمريکا در  ،ها در داخل و گسترش نفوذ اقتصادي¬جهان براي باال بردن نرخ سود سرمايه

آن البته درگير کردن شوروي هدف ديگر . داري بود¬سراسر جهان به ضرر رقباي قدرتمند آن در جهان سرمايه
اش ¬آور تازه بود که دولت آمريکا اطمينان داشت آن کشور از عهده¬در يک مسابقه تسليحاتي مرگ

  .برنخواهد آمد
جهت نبود که درست هم زمان با اين رويدادها، نه تنها کينز و طرفدارانش بلکه کل اقتصاددانان ليبرال ¬بي

پردازان نظام بودند با سرعتي کم نظير کنار زده ¬د گردانندگان و نظريهکه تا همين چند سال پيش مورد تمجي



فن مايزز، فردريک فن هايک و  هايش چون لودويک¬شده و اقتصاددانان دست راستي مکتب وين و دنباله
شاگرد آنها ميلتون فريدمن از موزه بيرون کشيده شده و گردگيري شدند و بر کرسي افتخار نشانده شده و 

گردانندگان جايزه نوبل نيز براي آنکه از . ه مارگارت تاچر از دست ملکه انگليس نشان افتخار گرفتندبه همرا
  .اعطا کردند" جايزه نوبل"و تا از شاگردان آنها در مکتب شيکاگو قافله عقب نيفتند هر سال به يک يا د

ت که برخي مربوط به مسائل هاي چندي داش¬اجزا و مولفه" تثبيت اقتصادي"برنامه کلي ريگان زيرعنوان 
از نظر اقتصاد . بود") جهان سوم"بويژه (شد و بعضي نيز مربوط به ديگر کشورهاي جهان ¬داخلي آمريکا مي

خ تورم و دوم از ميان بردن اول، کاهش نر: داخل آمريکا دولت ريگان دو هدف اصلي را پيش پاي خود گذاشت
دولت "مخارج اجتماعي دولت و در نتيجه برچيدن عملي اجتماعي از طريق کاهش چشمگير " چتر حفاظتي"

عملي کردن چنين ". نيوديل"و دستاوردهاي اجتماعي چند دهه قبل و بعد از جنگ و قرارداد اجتماعي " رفاه
کارگران آمريکا بود تا از طريق از ميان بردن امنيت  اقداماتي در درجه اول مستلزم درهم شکستن مقاومت

از باال رفتن سطح دستمزدها جلوگيري شود بلکه مزد و مزاياي آنها کاهش داده شده و شغلي آنان نه تنها 
اين سياست مختص آمريکا هم نبود بلکه تقريبا به طور . برچيده شود") دولت رفاه("چتر حفاظتي اجتماعي 
  .را درآمدتر آن توسط هلموت کهل در آلمان به اج¬وسط مارگارت تاچر و به شکل ماليمهمزمان در انگليس ت

 براي پايين آوردن نرخ تورم، نرخ بهره 1970ي ¬بانک مرکزي آمريکا زير رهبري پال ولکر قبال و از اواخر دهه
، همين عامل 1981ـ82اکنون آشکار است که يکي از داليل رکورد . (بانکي را به طور چشمگيري باال برده بود

ها ¬گذاري¬دولت و هم ميزان سرمايه م، هم مخارجبوده است چرا که نرخ بهره باال، هم ميزان مصرف مرد
افزون بر آن نرخ بهره بانکي باال ارزش برابري دالر نسبت به ارزهاي ديگر را باال نگه ). دهد¬را کاهش مي

نرخ بهره (خواهيم ديد که همين دو عامل . هاي خارجي را به آمريکا جلب کند¬داشت تا بتواند سرمايه¬مي
داشت و چگونه آنها را " جهان سوم"ه اثرات سهمگيني بر اقتصاد کشورهاي چ) الي دالربانکي باال و ارزش با

  .داري آمريکا و صندوق بين المللي پول از پاي درآورد¬در برابر احکام وزارت خزانه
هاي اقتصادي، در باالترين سطوح رهبري هيئت ¬ي اين سياست¬ي بسيار پراهميت آنکه همه¬نکته

به اين معنا که نه . دولت بود" دست مرئي"شد و اساسا تصميماتي سياسي با ¬ ميحاکمه آمريکا اتخاذ
 بايست با کاربرد قدرت دولت و با¬ها داشت بلکه مي¬تنها دولت نقش اساسي در طرح اين سياست

استفاده از هر سه قوه اجرائيه، مقننه و قضائيه آمريکا هم مقاومت کارگران در داخل درهم شکسته 
هاي شمار هر چه بزرگتري از کشورها به ¬در خارج با کاربرد فشار نظامي و سياسي دروازهشد و هم ¬مي

  .شد¬وده ميانحصارات اين کشور گش" آزادانه"هاي آمريکايي و فعاليت ¬سرمايه" آزاد"روي حرکت 
حال که در (باني فرودگاههاي آمريکا ¬نبرد ريگان عليه کارگران در داخل با اخراج جمعي کارکنان ديده

 عليه 1984نبرد مشابه آن در انگليس توسط مارگات تاچر در سال . ( آغاز شد1981در سال ) اعتصاب بودند
تازه يورش عليه طبقه کارگر  موج). اعتصاب قهرمانانه و يکساله کارگران معادن ذغال سنگ انگليس آغاز شد

ش نکرده است بلکه هر روز ـ حتي در دوره  آغاز شد نه تنها تا به امروز فروک1980ي ¬آمريکا که از اوايل دهه
 ساله رياست جمهوري کلينتون ـ به اشکال گوناگون و با شدت هر چه تمامتر ادامه يافته است و خواهيم 8

ج دبليو بوش در اساس هدفش سرکوب هرگونه حرکت کارگري در جور" ضدتروريسم داخلي"ديد که قوانين 
  . مزد و مزاياي آنهاستي فشار بر حقوق مدني و¬آمريکا و ادامه

هاي کارگري آمريکا، عدم آمادگي آنها در برابر اين ¬به دليل ضعف اتحاديه(آوردهاي اين نبرد نابرابر ¬دست
) چون جورج ميني و لين کرک لند "AFL-CIO" يورش و بويژه خيانت رهبران اصلي سنديکاي کارگري آمريکا

 بيش از 1950ي ¬سالهاي دهه به طوري که اگر در.  استآور بوده¬دار آمريکا سرگيجه¬براي طبقه سرمايه
عضو يکي از اتحاديه ) که خود رقمي پايين نسبت به کشورهاي اروپايي است( درصد از کارگران آمريکا 35

 درصد رسيده 12به نزديک " انقالب ريگان"، دو دهه پس از آغاز 2000هاي کارگري بودند، اين رقم در سال 
شان چنان شديد بوده است که ¬رگران و حقوق اوليهشار روي مزد و مزاياي کابه همين نسبت ف. است

ي ¬ درصد پايين تر از اواسط دهه15 تا 12، 1990ي ¬قدرت خريد دستمزد کارگر آمريکايي در اواسط دهه
 بود، و از آن مهمتر، به دليل گذراندن يک سلسله قوانين ضدکارگري طي اين دو دهه ـ با هدف از ميان 1970

 واگنر ـ امنيت شغلي کارگران عمال از ميان رفته و 1935و بويژه لغو قانون " يوديلن"بردن کامل دستاوردهاي 
 .آوري افزايش يافته است¬سان شدت کار و ساعات کار به طور سرسام¬بدين

ي ¬لهها اکتفا نکرد بلکه حم¬ريگان اما به اين اقدامات عليه کارگران در جهت باال بردن نرخ سود سرمايه
 آغاز، و کوشش 1930ي ¬ضدانحصاري دهه" دست و پاگير"اي عليه تمامي مقررات و قوانين ¬همه جانبه

نام تمام اين اقدامات را . دها بردار¬کرد هرگونه مانعي را از سر راه تمرکز و تراکم سرمايه و ادغام شرکت
ها به ¬و ديديم که اين سياست. (دگذاشتن (Liberalization) "آزادسازي"و  (Deregulation) "حذف مقررات"

سازي وسيع و همه جانبه، حذف ¬مبني بر خصوصي" نئوليبراليسم"ناپذيري از برنامه ¬عنوان بخش جدايي
هاي کشورهاي ديگر به روي ورود آزادانه ¬کردن دروازه هرگونه مقررات قانوني بر سر راه انحصارات، باز

ها، به عنوان داروي همه دردهاي اين ¬اصل اين سرمايههاي خارجي و خروج آزادانه سود و يا ¬سرمايه
  (.به خود گرفت" تعديل ساختاري"کشورها به آنان تحميل گرديد و نام 

ها در داخل بود بلکه دو هدف مشخص ديگر ¬هاي جديد نه تنها باال بردن نرخ سود سرمايه¬هدف سياست
هاي مونتاژ به ديگر کشورها و ¬کارخانههاي آمريکايي در انتقال ¬ـ آزادي شرکت1: کرد¬را دنبال مي



هاي آنها و تشديد ¬اديهاستفاده از کار ارزان آنها به عنوان شمشير داموکلس بر سر کارگران آمريکايي و اتح
ـ گسترش 2رقابت و تفرقه انداختن ميان آنها براي جلوگيري از هرگونه اعتصاب در راه بهبود شرايط کار، و 

هاي سودآور و بازار فروش کاالها و خدمات آمريکايي به ضرر ديگر ¬ذاريگ¬مناطق نفوذ براي سرمايه
  .داري قدرتمند¬کشورهاي سرمايه

در امر اقتصاد " دخالت هر چه کمتر دولت"و " دولت هر چه کوچکتر"دولت ريگان در عين حال که رياکارانه از 
داران وارد ¬ر کارگران و به نفع سرمايهگفت اما با تمام قوا به دخالت فعال در اقتصاد آمريکا به ضر¬سخن مي

در داخل از . کرد¬آمريکايي پياده مي المللي به نفع انحصارات¬عمل شده و همين سياست را در سطح بين
يک سو بودجه اجتماعي را به شدت کاهش داد تا چتر حفاظتي و بيمه کارگران را از ميان برد و از اين طريق 

داران بزرگ را ¬از سوي ديگر اما نه تنها ماليات انحصارات و سرمايه. ادمزد و مزاياي کارگران را کاهش د
 تريليون 2ردن دولت، براي جبران کمبود تقاضا از سوي کارگران، با تزريق کاهش داد بلکه، به جاي کوچک ک

دالر بودجه نظامي به اقتصاد کوشش کرد هم اقتصاد آمريکا را تحرک بخشد، هم سيطره نظامي خود را بر 
 نتيجه آنکه اگر در. گسترش دهد و هم شوروي را با يک مسابقه تسليحاتي نابرابر از پا درآورد" جهان سوم"

 تريليون دالر 4 ميليارد دالر بود، در پايان دوره ريگان به 700پايان دولت کارتر وام دولت آمريکا قدري بيش از 
  .رسيد؛ بار عظيمي که بر دوش کارگران و زحمتکشان آمريکا بود

داري ¬بهايي که کارگران آمريکا و بخش بزرگي از بشريت براي اين اقدامات پرداخت در تاريخ متاخر سرمايه
گذاشت، چرا که ¬در تاريخ آمريکا اين نخستين بار بود که مزد کارگران روبه کاهش مي. کم نظير بوده است

ان آمريکا الاقل همگام با نرخ تورم رگر حتي در بدترين سالهاي بحران بزرگ، مزد کا1980 سال پيش از 150در 
اي ¬جهت نبود که خوش بيني نسبت به آينده¬بي. گرفت¬کرد و اکثرا از آن پيشي مي¬افزايش پيدا مي

پايين افتادن سطح دستمزدها و . ناپذيري از فرهنگ آمريکا شده بود¬بهتر براي نسل بعد، بخش جدايي
و از " دولت رفاه"ايش ساعات و شدت کار، برچيده شدن افزمزاياي کارگران، از ميان رفتن امنيت شغلي، 

براي بيکاران و فقرا پيامدهاي خردکننده اجتماعي چون اعتياد، افزايش طالق، " چـتر حفاظتي"ميان رفتن 
خودکشي، خشونت، ارتکاب جنايت، تجاوز به کودکان و غيره به وجود آورد و شمار زندانيان آمريکا با سرعتي 

  .افزايش گذاشت  بهآور رو¬سرسام
از آنجا که . تر بود¬از آن هم خردکننده" جهان سوم"پيامدهاي اين اقدامات براي بخش عظيمي از مردم 

هاي سنگين رفته بودند و اقتصاد آنها نيز ¬ زير بار وام1970ي ¬بسياري از اين کشورها در سالهاي دهه
دو سو زير ضربه قرار  بود، اين کشورها ازاساسا وابسته به صدور مواد خام آنهم به شکل تک محصولي 

از يک سو افزايش حجم وام ها و باال رفتن نرخ بهره آن، آغاز به بلعيدن بخش بزرگي از توليد ناخالص . گرفتند
 ميليارد دالر بود در 481، 1980به طوري که وام خارجي اين کشورها که در سال . ملي اين کشورها کرد

 درصد، 90اين ارقام به ترتيب معادل .  ميليارد رسيد711به  1985دالر و در سال  ميليارد 552 به 1982سال 
ها که در سال ¬نتيجه آنکه فقط بهره اين وام.  درصد کل ارزش صادرات اين کشورها بود136 درصد و 116

 16، اين رقم به 1980بلعيد، در سال ¬ درصد از کل دريافتي اين کشورها از صادراتشان را مي10، 1977
هاي سنگين اين ارقام بسيار باالتر بود، ¬براي کشورهاي با وام.  درصد رسيد20به  1982درصد و در سال 

 درصد، مصر 37 درصد، برمه 35 درصد، برزيل و چند کشور ديگر آمريکاي جنوبي 49 درصد، مکزيک 55شيلي 
عه مان ملل و گزارش توسآمار ساز. ( درصد36 درصد، الجزيره و بسياري از کشورهاي آفريقاي سياه 24

از سوي ديگر ) 270صفحه " داري¬تاريخ سرمايه"، نقل از 1986 و بانک جهاني 54 صفحه 1992جهاني 
  :رو به کاهش گذاشت" جهان اول"به " جهان سوم"صادرات کشورهاي 

 تا 1975هاي ¬داري ميان سال¬به کشورهاي سرمايه" در حال رشد"در حالي که صادرات از کشورهاي "
 درصد، در سال 4/7 به 1980 درصد افزايش يافته بود، اين رقم در سال 5/1 به طور متوسط هر سال 1981
ازمان ملل ملل  تجارت و توسعه س1986گزارش " ( درصد رسيد7/6 به 1983 درصد و در سال 6/14 به 1982

  .(269صفحه " داري¬تاريخ سرمايه"ـ نقل از 
نسبت به توليدات صنعتي کشورهاي " جهان سوم"خام کشورهاي تر سقوط قيمت مواد ¬از آن خردکننده
ي بعد از جنگ رو به افزايش داشت و موجب ارتقاء ¬ها که در دو دهه¬به طوري که اين قيمت. پيشرفته بود

که فقط با  شده بود، اکنون چنان سير معکوسي به خود گرفت" در حال رشد"سطح زندگي در کشورهاي 
به طور مثال نفت خام از .  قابل مقايسه بود1929ـ33ي اوج بحران اقتصادي قيمت مواد خام در سالها

ي اين عوامل ¬مجموعه.  سقوط کرد1986 دالر در سال 10اي ¬ به بشکه1979 دالر در سال 80ي ¬بشکه
 1980 تا 1973يب که از سال موجب گرديد که توليد ناخالص داخلي کشورهاي آمريکاي جنوبي و درياي کارائ

در .  رو به سقوط گذاشت1983 تا 1981داد، در سه سال متوالي ¬ درصد افزايش نشان مي4/5هر سال 
 روبه کاهش 1982داد، از ¬ درصد افزايش نشان مي6/3، 1980 تا 1973کشورهاي آفريقايي نيز که از سال 

 ديگر چنان سير قهقهرايي به خود گرفت که نتيجه آنکه اقتصاد بسياري از کشورهاي جهان سوم. گذاشت
 علتش اين 1980ي سالهاي دهه ¬"ها¬بحران وام. "هاي خود نبودند¬ي وام¬قادر به پرداخت حتي بهره

  .بود
داري آمريکا و ¬المللي پول، به عنوان کارگزار وزارت خزانه¬در اينجا بود که بانک جهاني و صندوق بين

تجديد ساختار "ياده کردن داري اصلي وارد صحنه شده و مامور پ¬هاي بزرگ کشورهاي سرمايه¬بانک



ازي و در مجموع س¬، خصوصي"تعديل کارگري"، "تعديل ساختاري"يا  (Structural Adjustment) "اقتصادي
ها و انحصارات بزرگ آمريکايي بتوانند ¬در اين کشورها شدند تا بانک" نئوليبرال"هاي ¬پياده کردن سياست

ده و با تشديد استثمار، قطع کمک به اقشار فقير، بر منابع زيرزميني و روزميني اين کشورها مسلط ش
رها به دست بانک جهاني و صندوق کاهش شديد بودجه اجتماعي و سپردن سرنوشت اقتصادي اين کشو

المللي پول، آخرين رمق اين کشورها از مردم و منابع آن بيرون کشيده شود و به صورت اصل و فرع ¬بين
داري ¬هاشان به کشورهاي اصلي سرمايه¬گذاري¬ سرمايههاي سنگين بانکهاي خارجي يا سود¬وام

دانيم که در سالهاي بعد ¬و مي. اال برندهاي خود را ب¬منتقل شود تا از اين طريق نيز سود سرمايه
ي جهان به ¬ناميده و به ما گفتند که اکنون همه (Globalization) "جهاني شدن"ي اين رويدادها را ¬همه

هاي کامپيوتري به هم وصل شده و به خير و خوبي به ¬ت که از طريق پايانهبدل شده اس" دهکده کوچکي"
  .رود¬سوي آزادي، دموکراسي و تنعم مي
المللي پول البته برغم اين ادعاها اثرات خود را گذاشت و سطح ¬اقدامات بانک جهاني و صندوق بين
 طوري که مثال، فقط به شدت رو به سقوط گذاشت به" جهان سوم"دستمزدهاي واقعي در کشورهاي 

تنها در يک (  درصد، در برزيل40 درصد، در پرو 36 درصد، در مکزيک 15 در شيلي 1985 تا 1981ميان سالهاي 
 درصد سقوط کرد و ميزان بيکاري، فقر و نابساماني اجتماعي روبه 4) 1982 و 1981سال ميان سالهاي 

 .افزايش گذاشت
ي ¬زاياي کارگران در داخل آمريکا و سقوط بهاي مواد خام و اوليهکل اين تمهيدات، به دليل سقوط مزد و م

. ها باال رود و هم تورم مهار شود¬موجب گرديد که در آمريکا هم نرخ سود سرمايه" جهان سوم"کشورهاي 
پايين افتادن نرخ . به صعود کرد به دليل سير صعودي سود انحصارات، ارزش سهام آنها در بورس نيويورک آغاز

از سوي ديگر به بانک مرکزي آمريکا فرصت داد نرخ بهره بانکي را پايين آورد که آن نيز هم ميزان مصرف تورم 
  .ها را افزايش داد¬گذاري¬و هم سرمايه

ها، انباشت هر چه بيشتر سرمايه و تمرکز و تراکم آن ¬اقدامات فوق در جهت باال بردن نرخ سود سرمايه
داد که هيئت حاکمه آمريکا براي حفظ منافع انحصارات و تسلط جهاني آنها حاضر است ¬آشکارا نشان مي

ند و هم بسياي از ناپذير در برابر طبقه کارگر آمريکا اتخاذ ک¬هم سياستي آشکارا ستيزجو و آشتي
آميز بود چرا که معيار ¬اين اقدامات البته به ظاهر موفقيت. را از پا درآورد" جهان سوم"کشورهاي 

اقتصادي، سود انحصارات، بهاي سهام آنها در " رونق"پردازان نظام و دستگاههاي ارتباط جمعي براي ¬نظريه
؛ اينکه اکثريت مردم آمريکا و جهان چه است (GDP) بورس سهام نيويورک و رشد توليد ناخالص داخلي

بهاي سنگيني که مردم آمريکا براي . پردازند از ديد آنها اهميتي ندارد¬اقتصادي مي" رونق"بهايي براي اين 
سياستهاي ريگان حتي آينده اقتصادي . مدت نبود¬اقتصادي پرداختند اما، کوتاه" رونق"و " رشد"اين نوع 

  .گذاشت¬کشور را هم به نوعي گرو مي
گفتيم که دولت ريگان از يکسو بودجه اجتماعي را سخت کاهش داد ـ يعني به ثروت اصلي کشور که نيروي 
انساني و ميزان دانش، فرهنگ، بهداشت و بهزيستي آن است لطمه زد ـ از سوي ديگر اما بودجه نظامي را 

در نتيجه بودجه دولت را با   رساند و1984 ميليارد دالر در سال 237 به 1980 ميليارد دالر در سال 134از 
 تريليون 4، وامي )انتشار اوراق قرضه(کسري بزرگ روبرو کرد و از طريق گرفتن وام از منابع داخل و خارج 

ماليات (از بودجه دولت % 20ي اين وام نزديک به ¬دالري به گرده مردم آمريکا گذاشت که تا به امروز بهره
ي ماليات بر درآمد ثروتمندان و ¬دجه البته کاهش کم سابقه کسري بودليل ديگر. بلعد¬را مي) مردم

 براي 1985آور نظامي اين بود که آمريکا در سال ¬نتيجه ديگر مخارج سرسام. انحصارات آمريکايي بود
عالوه بر اين امريکا در تمام . نخستين بار در قرن بيستم از يک کشور بستانکار به کشوري بدهکار بدل شد

ري موازنه تجاري روبرو بود و در نتيجه اقتصاد اين کشور برغم داشتن ظاهري پررونق، زير ها با کساين سال
  .بنايش به فرسودگي گراييد

   دادامه دار


