
 بخش پنجم و پاياني -طرح دولت آمريکا براي سلطه بر جهان
   مرتضي محيط ـ نيويورک

 ؟ جنگ افروزي و کينه توزي چرا
با همه رونق ظاهري، به داليلي که گفتيم ـ پيشي گرفتن سرمايه گذاريهاي توليدي از تقاضاي 

لشکرکشي آمريکا به .  باز هم دچار رکود گرديد1990ـ91يکا در سالهاي موثر جامعه ـ اقتصاد آمر
منطقه خليج فارس، برقراري پايگاههاي بزرگ نظامي در عربستان، کويت و ديگر شيخ نشين هاي 

آغاز آن جنگ اما داليل . ، را بايد در پرتو چنين شرايطي ديد1991يج و حمله به عراق در سال خل
از سوي جورج " نظم نوين جهاني"اده کردن طرح جديد پال ولفوويتز، اعالم پراهميت تري از جهت پي

بوش اول، جلوگيري از کاهش بودجه نظامي آمريکا پس از فروپاشي شوروي و تسلط بر منابع 
  .ت خليج نيز داشتنف

جنگ خليج گرچه به عنوان دارويي نسبتا مقوي براي اقتصاد در حال رکود آمريکا به کار گرفته شد، 
اما ناتواني بوش اول در برطرف کردن رکود اقتصادي در باقيمانده دوره رياست جمهوري اش از 
اتي يکسو و وعده هاي کلينتون کانديداي جديد حزب دموکرات به مردم آمريکا حين مبارزات انتخاب

  . گرديد1992اش از سوي ديگر موجب شکست بوش در انتخابات سال 
تون، به دليل وعده هايي که به مردم داده بود ـ کاهش بودجه در ابتداي روي کار آمدن کلين

نظامي، افزايش بودجه اجتماعي، ايجاد اشتغال، پيشگيري از تبعيض هاي چشمگير، کاهش 
. شکاف طبقاتي و تنظيم بودجه دولتي ـ وال استريت عکس العمل مثبت به انتخاب او نشـان نداد

نه تنها او به آن وعده ها عمل نخواهد کرد، بلکه به ذشت که با اطمينان از اينکه اما ديري نگ
گوش فرا ) مهره بنام وال استريت و شريک اصلي گلدمن ساکس(مشاور اصلي خود رابرت روبين 

عکس العمل مثبت وال . خواهد داد، چهره ي وال استريت و بورس سهام نيويورک عوض شد
ه تنها در پرتو تشريح آنها ميتوان از ا، داليل متعدد ديگري داشت کاستريت در سالهاي بعد ام

  : سخن گفت1990اقتصاد آمريکا در دهه ي " استثنايي"شرايط 
ـ اقدامات و مقررات وضع شده در دوران ريگان عليه کارگران و به نفع سرمايه داران، در زمان 1

" موفقيت"در واقع بسياري از نظريه پردازان جمهوري خواه . کلينتون بر سر جاي خود باقي ماند
. دهاي اقتصادي کلينتون را محصول اقدامات ريگان و بوش اول دانسته و به حساب آنها ميگذاشتن

به اين معنا که نه تنها فشار روي کارگران کاسته نشد، بلکه شمار قوانين و مقررات ضدکارگري که 
 رسيد، از  سال رياست جمهوري کلينتون به تصويب ديوان عالي کشور و کنگره آمريکا8در طول 

 (Downsizing) "تعديل کارگري"اخراج هاي دسته جمعي کارگران که . دوران ريگان هم بيشتر بود
 سال گذشته 60 چنان ابعادي به خود گرفت که در تاريخ 1990نام گرفت در سالهاي دهه ي 

ي هجوم براي گشودن دروازه ي کشورهاي ديگر براي سرمايه هاي آمريکاي. آمريکا بي سابقه بود
با ارتقاء رابرت روبين به وزارت خزانه داري و الرنس سامرز رئيس . شدتي مضاعف به خود گرفت

بانک جهاني به معاونت او، اعمال فشار آمريکا به کشورهاي روسيه، اروپاي شرقي و  قبلي
براي تابعيت از احکام بانک جهاني و صندوق بين المللي پول " جهان سوم"تمامي کشورهاي 

مد روز شد و ) چون نفتا و ايپک(قراردادهاي دو جانبه و چند جانبه . انند به خود گرفتشدتي بي م
با هدف نفوذ هر چه بيشتر انحصارات آمريکا در بخشهاي هر چه وسيعتري از " (جهاني شدن"

  .در سر لوحه فعاليتهاي دولت کلينتون قرار گرفت) جهان
الف ـ جنبه رواني آن : صاد آمريکا داشتـ فروپاشي شوروي از چند جهت نقشي محرک بر اقت2

شايد از همه مهمتر بود چرا که فرو ريختن ديوار برلين و فروپاشي بعدي شوروي چنان چشمگير 
 فوکوياما بر قشر مغز بخش وسيعي از جامعه، بويژه روشنفکران و نظريه" پايان تاريخ"بود که تئوري 

به اين معنا که دنيايي . پ سريعا نقش بستپردازان از راست راست گرفته تا بخش وسيعي از چ
فارغ از هرگونه چالش در برابر سياستهاي نئوليبرال تصوير شد که به راستي آزادي سرمايه از 

ب ـ يک ششم کره خاک با تمام منابع عظيم روزميني و . هرگونه قيد و بندي را نويد ميداد
 و فقرزده که حاضر به انجام کارهاي ي آن و دهها ميليون انسان تحصيل کرده سطح باالزيرزمين

فني و علمي با ارزان ترين قيمت بودند براي استفاده غرب ـ بويژه آمريکا ـ در طبق اخالص گذاشته 
باز شدن اين منابع عظيم مواد خام و نيروي انساني متخصص و سيل بي امان آن به سوي . شد

و مزد و مزاياي کارگران " ان سومجه"ر اثري خردکننده بر قيمت مواد خام کشورهاي غرب، اگ
ج ـ و . داشت" جهان اول"آمريکا و اروپا داشت، اما اثري بسيار مثبت روي نرخ سود سرمايه ها در 

باالخره سرزمينهاي جديدي براي گسترش نفوذ اقتصادي ـ نظامي آمريکا، گسترش ناتو و بازار 



در کشورهاي اروپاي ) وسيبه جاي اسلحه ر(يدی براي فروش اسلحه آمريکايي عظيم و جد
  .شرقي پيدا شد

ـ جنگ خليج و حمله به عراق نه تنها از کاهش بودجه نظامي پس از فروپاشي شوروي جلوگيري 3
ميکرد بلکه هم باعث باال رفتن بودجه نظامي و هم بستن قراردادهاي دهها ميليارد دالري اسلحه 

 اي کناره خليج فارس شد و در نتيجه بازارو ساير ابزار و وسايل با شيخ نشينها و سلطان نشينه
جنگ خليج اما اثر ديگري هم داشت ـ اثري که . صنايع اسلحه سازي آمريکا داغ نگه داشته شد

هدف اصلي آمريکا در لشکرکشي به آن منطقه و حمله به عراق بود ـ و آن هم کنترل جريان نفت 
ي اشکال و وقفه ي آن از منطقه خليج به بهاي آن از سوي آمريکا و جريان ب" تثبيت"و در نتيجه 

  .رب بودغ
ـ از آنجا که هيئت حاکمه آمريکا نه تنها مصمم به پشت سر گذاشتن رقباي احتمالي بلکه 4

جهشي بزرگ به پيش نسبت به آنها بود و در اين راه، قبال مزد و مزاياي کارگران آمريکايي را 
از " رشد"اهش داده بود تا به اين ترتيب از جهت نسبت به کارگران ژاپن و اتحاديه اروپا سخت ک

ها پيشي گيرد، اقدام ديگرش سرمايه گذاريهاي عظيم در پژوهش و توسعه ي ابزار نظامي بود آن
به طور مثال کامپيوتر و اينترنت .  داشت به بار مينشست1990که نتايج آن اکنون در سالهاي دهه 

دستگاههاي امنيتي آمريکا بود اکنون وسيعا شکل که از سالها پيش مورد استفاده پنتاگون و 
اين پديده به نوبه خود موجب داد . رتي به خود گرفت و صنايع آمريکا به سرعت کامپيوتريزه شدتجا

گرديد و مفهومي به نام " پسامدرن"و " پساصنعتي"، ورود به عصر "انقالب اطالعاتي"و فغان 
 ه ميشد به دليل کامپيوتريزه شدن و اتوماتيزه شدناختراع شد ـ اقتصادي که گفت" اقتصاد نوين"

توليد، بارآوري کار را چنان باال خواهد برد که قادر خواهد بود به طور بي انتها هم کاالهاي ارزان 
توليد کند و هم سطح مزد کارگران و قدرت خريد آنها را در سطح بااليي نگهدارد و در نتيجه اقتصاد، 

اي ادواري راحت  نظام سرمايه داري از دردسر تورم و رکود و بحرانهبراي نخستين بار در تاريخ
  .خواهد شد

ـ از آنجا که تمهيدات ريگان، بخشهاي وسيعي از کشورهاي آسيايي، افريقايي، آمريکاي التين و 5
شده شوروي سابق را به سوي فقر، ناامني، جنگ هاي محلي و " جهان سومي"کشورهاي 

سياسي کشانده بود و نيز اقتصاد اروپا در حال سکون و اقتصاد ژاپن " تيبي ثبا"قومي و در نتيجه 
" جزيره ثبات و آرامش" در واقع به تنها 1990ي عميق فرو رفته بود، آمريکا در سالهاي دهه در رکود

براي سرمايه هاي ثروتمندان سراسر جهان بدل شد و در نتيجه صدها ميليارد دالر ثروت به سوي 
  .يگر بخشهاي اقتصاد امريکا روان شدوال استريت و د

ـ تغيير مقررات حاکم بر صندوقهاي بازنشستگي دهها ميليون افراد شاغل آمريکايي در بخش 6
دولتي و خصوصي؛ تغيير قوانين مالياتي به نفع سرمايه گذاري اين صندوقها در بورس سهام و 

ي، همه تبديل به محرکي بزرگ براي پايين افتادن تدريجي نرخ بهره پرداختي به پس اندازهاي بانک
نه شدن پس اندازهاي مردم به سوي بازار سهام و درگير شدن ميليونها خانواده آمريکايي به روا

  .طور خواسته يا ناخواسته در سفته بازي بورس سهام نيويورک گرديد
از به صعود همه ي اين عوامل موجب گرديد که بورس سهام از اوايل ورود کلينتون به کاخ سفيد آغ

به طور همزمان دهها کتاب در مورد مزاياي سرمايه گذاري در سهام انحصارات به چاپ رسيد . کند
هها و کانالهاي تلويزيوني براي نخستين بار آغاز به اعالم دقيقه به دقيقه وضع بورس کرده و د

و بي دردسر با شدن سريع " ثروتمند"مالي در اين کانال ها آغاز به تشويق مردم به " کارشناس"
خريد سهام کردند و بدين ترتيب شرکت در جشن بزرگ وال ستريت نقل محافل زنان خانه دار، 

بدين سان بود که در سالهاي پاياني دهه ي . مردان بازنشسته و حتي نوجوانان دبيرستاني شد
خشي  درصد از خانواده هاي آمريکايي، چه بطور مستقيم و چه غيرمستقيم ب50نزديک به  1990

 تنها 1980درصد شرکت کنندگان در بورس سهام تا سال (از دارايي هاي خود را در اين راه نهادند 
در  بدين ترتيب و در اثر مجموعه ي اين عوامل).  درصد از خانواده هاي آمريکايي را دربر ميگرفت20

وع ميان  بورس نيويورک به راستي سر به آسمان کشيد و در مجم1990چند سال پاياني دهه ي 
 Dow Jones  تريليون دالر به ارزش بورسهاي اصلي يعني15، 2000 تا سال 1993سالهاي 

Industrial و Nasdac افزوده شد.  
 Wealth) چنين وضعي طبيعتا به دهها ميليون خانواده آمريکايي احساس ثروتمند شدن ميداد

effect) اي خود را به فراموشي به طوري که حتي بخشي از کارگران هم، کاهش مزد و مزاي
اين احساس موجب شد که بخش وسيعي از جامعه عالوه بر جنون قماربازي به جنون . سپردند



ه اين معنا که بسياري از مردم بر پايه ثروت کاغذي خود در بازار سهام، يا ب. مصرف کشيده شود
 را زير بار وامهاي سنگين کارتهاي اعتباري خود را به کار انداختند يا براي خريد انواع کاالها، خود

با مصرف  (s.u.v)  جاده ها پر از اتومبيل هاي غول پيکر1990بدين ترتيب بود که در سالهاي . بردند
بندرگاهها از قايقها و کشتي هاي تفريحي پر شد و بليت مسافرتهاي . حشتناک بنزين شدو

نان اوج گرفت که امر بر و خالصه جشن و پايکوبي چ. تفريحي از ماههاي قبل، پيش خريد گرديد
بسياري از اقتصاددانان وابسته به وال استريت ـ از جمله آقاي گرين سپن رئيس بانک مرکزي ـ 

و باال رفتن بي سابقه " انقالب اطالعاتي"يد که به راستي اين همه رويدادها نتيجه ي مشتبه گرد
هاي اقتصادي آزاردهنده با سيکل " اقتصاد قديم"بارآوري کار است و آنچه شاهدش هستيم نه 

و به جاي اوج . است که تا آينده اي نامعلوم ادامه خواهد يافت" اقتصاد نوين"اش بلکه از معجزات 
  .و بي اهميت خواهيم بود (ripple) لهاي موج وار گذشته، از اين پس فقط شاهد امواجي ريزو نزو

کروگمان، رابرت رايش، لستر ثارو، جان برخي از نظريه پردازان باهوش و ليبرال نظام ـ از جمله پال 
 90که (بي سابقه اقتصادي " رونق"کسيدي و استيفن روچ ـ مدتها بود هشدار داده بودند که اين 

قعي آن  درصد پايين جامعه بازندگان وا50 درصد باالي جامعه شده و 10درصد از تنعم آن نصيب 
م و باال رفتن ثروت کاغذي ـ و نه واقعي ـ ، در درجه اول به دليل رشد حباب وار بورس سها)بودند

بسياري از خانواده هاي آمريکايي هست که برپايه آن نه تنها پس اندازهاي خود را خرج ميکنند 
ب شرقي آسيا جنو" ببرهاي کوچک"ولي حتي فروپاشي اقتصاد . بلکه تا گلو زير بار قرض رفته اند

، اعالم ورشکستگي دولت روسيه و " ولگردگربه" و تبديل آنها به مشتي 1997ـ98در سالهاي 
اقتصاد "روان شدن دولتهاي برزيل و آرژانتين به آستانه ورشکستگي براي قانع کردن طرفداران 

  .حباب بورس سهام ميبايست ميترکيد تا اينان درس الزم را بگيرند. کافي نبود" نوين
 

 آخرين وسايل الکترونيکي، که حاوي سهام شرکتهاي توليدکننده Nasdac سقوط تدريجي بورس
انقالب "نرم ابزار و سخت ابزار رايانه اي و وسايل ارتباطي راه دور و خالصه تمام آن شرکتهايي که 

ل  آغاز گرديد، در اواخرآن سال شتاب گرفت و در سا2000مرهون آنهاست از بهار سال " اطالعاتي
يليون دالر از ارزش خود را از دست  تر3 ادامه يافت و بدين سان در عرض يکسال نزديک به 2001
که سهام سي شرکت غول آساي صنعتي مربوط  Dow Jones Industrial بورس پر اهميت تر. داد
 را دربرميگيرد ـ گرچه دچار ناآرامي و نوسان شده بود اما موقعيت خود را حفظ" اقتصاد قديم"به 

زون بر اين همه شاخصهاي اصلي اف.  به اوج تازه اي رسيد2001کرد و در ماههاي مي و ژوئن 
 11توليد صنعتي در . اقتصادي ـ جز شاخص کار ساختماني ـ در اين هنگام رو به نزول گذاشته بود

 به طور بي وقفه اي سير نزولي داشت؛ اميد مصرف کنندگان به آينده 2001ماه قبل از سپتامبر 
تصادي و نشانه تمايل مردم به ـ که از شاخص هاي پراهميت اق (Consumer confidence) قتصادا

 به طور پيگيري رو به سقوط 2001خريد کاالهاي مصرفي است ـ به همين ترتيب پيش از سپتامبر 
 درصد 5/2 که قبال 2001در سه ماهه ي دوم سال  (GDP) رشد توليد ناخالص داخلي. داشت

دماه قبل از سپتامبر ميزان بيکاري در عرض چن.  درصد اعالم گرديد2/0ه بود تنها پيش بيني شد
 درصد رسيد و بدين سان نظريه پردازان اقتصادي آغاز به پيش بيني 5 درصد به نزديک 9/2 از 2001

 آغاز 2001نيز از ژوئن  Dow Jones بدين سان بورس. حتمي ورود به يک دوره رکورد اقتصادي کردند
  .از دست داده است تريليون از ارزش خود را 4وط کرد و تا به امروز نزديک به به سق

را به سرعت در " اقتصاد نوين"از مرحله رکود اقتصادي، داد و هوار " قديمي"اين تصوير کالسيک و 
از سوي ديگر نيز انتشار آمار وزارت کار مربوط به رشد بارآوري کار در . گلوي طرفدارانش خفه کرد

ز بوده مينه سخت اغراق آميصنايع و خدمات نشان ميداد که ارقام اعالم شده ي قبلي در اين ز
  .است و اين مسئله شاهد ديگري بر رد نظرات گرين سپن و طرفدارانش بود

افزون بر آن، دستکم سه عامل منفي ديگر اين رکود را از رکودهاي چند دهه ي گذشته متمايز 
ي به استثنا( سال اخير اقتصاد تمام بخشهاي جهان 60نخست آنکه براي نخستين بار در : ميکرد
يا در حال افت و سکون و يا رکود و بحران بود؛ دوم آنکه اگر گسترش سريع تجارت بين ) چين

 به 1995 سال اخير از مشخصه هاي پراهميت اقتصاد جهاني بود، اين پديده از سال 50در  المللي
طور چشمگيري رو به کاهش گذاشته بود؛ عامل سوم عبارت از رشد سرسام آور بازار مالي و 

 تريليون دالر در 31(بازي، اوج گيري بي سابقه حجم وامهاي شخصي، دولتي و شرکتها سفته 
ش پرشتاب اعالم ورشکستگي و در نتيجه ضربه پذيري خطرناک سيستم مالي و افزاي) 2002اوت 

  .بانکي جهان بود



جنبه ي سياسي کل اين رويدادها اين بود که بخشهاي هر چه وسيع تري از مردم آمريکا و ديگر 
سرمايه بر کشورهاي " جهاني شدن"کشورهاي پيشرفته صنعتي به اثرات نابودگر به اصطالح 

، بر محيط زيست و بر مبارزات کارگري و اتحاديه هاي آنها پي برده و مبارزات آنها از "جهان سوم"
  . به سرعت در حال اوج گيري بود1999خر سال اوا

 سپتامبر را 11واکنش برق آسا و جنون آميز دولت آمريکا و شخص جورج دبليو بوش در برابر واقعه 
و نيز در پرتو اين رويدادهاست . در پرتو اين پيش زمينه هاي اقتصادي و سياسي ميتوان درک کرد

بلکه " جنايت عليه مردم آمريکا"تجارت جهاني را نه که بايد ديد چرا دولت بوش، حمله به مرکز 
نه توسط مراجع بين المللي بلکه " تروريسم"از آنجا که اصطالح . اعالم کرد" جنگ عليه آمريکا"

هم آمريکا را در شرايط اضطراري جنگ " تروريسم"توسط پنتاگون تعريف ميشد، اعالم جنگ عليه 
ادي در داخل  بتواند برنامه هايش را از نظر سياسي و اقتصقرار ميداد و دست دولت را باز ميکرد تا

پياده کند و هم جنگ بي پايان و بي مرزي را به مجتمع نظامي ـ صنعتي ارزاني ميداشت تا جاي 
را پس از فروپاشي شوروي پر کند و در نتيجه نه تنها از کاهش بودجه نظامي " جنگ سرد"

شب  اينکه جورج دبليو بوش در نطق تاريخي.  گرددجلوگيري کند بلکه موجب افزايش تصاعدي آن
يا با ما هستيد، " خود در کنگره آمريکا به همه ي کشورهاي جهان اعالم کرد که 2001 سپتامبر 20

، عمال عليه هر کشوري که تسليم خواستهاي دولت آمريکا نشود اعالم جنگ "يا با تروريست ها
  . آشکار بودپيامد اين اعالم جنگ الاقل از يک جهت. کرد

  :دو روز پس از اين نطق معروف، در صفحه اول بخش اقتصادي نيويورک تايمز ميخوانيم
يک شبه ناپديد ) به مرکز تجارت جهاني(مخالفت با افزايش عظيم بودجه نظامي، در اثر اين حمله "

را  (Social Security) گرديده است و اعضاي کنگره به راحتي حاضر شده اند بودجه بيمه اجتماعي
به اوج  بودجه نظامي در حال حاضر دارد. که تاکنون دست نخورده باقي مانده بود به مصرف رسانند
" براي اقتصاد است (Keynsian Stimulus) تازه و نامعلومي ميرسد و اين مسئله يک محرک کينزي

  (2001 سپتامبر 22نيويورک تايمز ـ (
 ميليارد دالر افزايش 80سپتامبر تا به امروز نزديک به  11نتيجه آنکه بودجه نظامي آمريکا پس از 

که (اين مبلغ سرسام آور تازه شامل بودجه وزارت انرژي .  ميليارد رسيده است279يافته و به 
صله اثر بالفا. و نيز دستگاههاي امنيتي آمريکا نميشود) مسئول بمبهاي هسته اي آمريکا است

  اين رويدادها چه بود؟
دوباره آغاز به کار کرد، " مرکز تجارت جهاني"رس سهام نيويورک پس از حمله به هنگامي که بو"

." سهام شرکتهاي اسلحه سازي آمريکا که پنتاگون مشتري اصلي آنهاست سر به آسمان کشيد
  (همانجا(

 :در ادامه ي مقاله ميخوانيم
هاي پيشرفته است و پنتاگون با اعالم حالت فوق العاده و جنگ، در حال تهيه فهرستي از سالح"

سازنده وسايل الکترونيک هواپيماهاي ) L3 در نتيجه شرکتهاي غول آسايي چون الکهيد مارتين و
اگر اين حمله سهام ديگر شرکتها . ، سود برندگان اصلي حمله به برجهاي دو قلو هستند)جنگي

هبود چشمگيري شديدا پايين آورد، آينده مجتمع نظامي ـ صنعتي نسبت به چند سال گذشته ب را
  (همانجا." (پيدا کرد

نويسنده پس از برشمردن شرکتهايي چون جنرال دايناميک، بوئينگ، الکهيد، نورث روپ و رتيون که 
سود برندگان اصلي اين وقايع اند، به جنبه پر اهميت اقتصادي اين افزايش عظيم بودجه نظامي 

  :اشاره کرده و مينويسد
س از سرازير شدن به سوي شرکتهاي عظيم، به طور ثانوي به بخشي از اين مبالغ بزرگ، پ "

  ".پيمانکاران کوچکتر خواهد رسيد
اين موج وضع : "آقاي جان ويليامز رئيس مجمع صنايع دفاع ملي به خبرنگار نيويورک تايمز ميگويد

 و ديگر رشته هاي صنعتي که از اين وضع فوق العاده و رعب). همانجا." (همه را خوب خواهد کرد
وحشتي که سران دولت و دستگاههاي ارتباط جمعي در ميان مردم به وجود آورده اند سود 

ند، عبارت از توليدکنندگان وسايل و ابزار رديابي افراد از طريق عکاسي و فيلمبرداري پنهاني از ميبر
کن مردم در معابر عمومي، ساختمانها، ميدانهاي ورزشي، سالنها، بانکها، ادارات و ديگر اما

  . سپتامبر دو برابر شد11فروش تفنگ و مسلسل و تپانچه نيز در ماههاي پس از . عمومي است



برخي اقتصاددانان، " تروريسم"با اين همه، از همان ابتداي اعالم جنگ جورج دبليو بوش عليه 
 به قول يکي از. چنين جنگي را به تنهايي کافي براي بيرون کشيدن اقتصاد از رکود نميدانستند

  :مفسرين اقتصادي نيويورک تايمز
ماهيت مبارزه جديد عليه تروريسم چنان است که به نظر نميرسد بتواند مانند تحوالت جنگي "

." پيشين ـ که توانستند رونق اقتصادي به وجود آورند ـ اقتصاد کنوني را تجديد حيات بخشد
  ( B12  صفحه2001 اکتبر 9نيويورک تايمز ـ (

 11 شوراي اقتصاددانان دولت کلينتون نيز اين سئوال را مطرح کرد که آيا واقعه مارتين بيلي رئيس
: سپتامبر اقتصاد را به سوي رکود خواهد کشاند و يا آن را از رکود بيرون خواهد آورد؟ به نظر او

يد کاالهاي عاملي که ميتواند اقتصاد را به سوي رکود کشد، تشويش مردم و خودداري آنها از خر"
عاملي که ممکن است موجب بيرون آمدن آن از رکود گردد، باال رفتن هزينه دولت .  استمصرفي

  (همانجا." (، کاهش مالياتها و کاهش نرخ بهره است)از جمله مخارج نظامي(
 ماه از اين پيش بيني ها و اظهارنظرها درباره اقتصاد آمريکا ميگذرد و حال ميتوان بر آنچه 15اکنون 

تشويش "ميدانيم که :  سپتامبر اتفاق افتاده نگاهي کلي انداخت11 از واقعه در اين مدت و پس
سپتامبر  11 ديري نپاييد و در چند ماه اول پس از" مردم و خودداري آنها از خريد کاالهاي مصرفي

دوباره مردم به سوي فروشگاهها هجوم آورده و به خريد کاالهاي مصرفي پرداختند و در نتيجه هم 
به طوري که در ماههاي .  رو به صعود گذاشت و هم شاخص هاي اقتصادي بهبود يافتبازار بورس

صد بيشتر  در5/2 رشد توليد ناخالص داخلي از 2002، و سه ماهه ي اول سال 2001پاياني سال 
شد و در نتيجه اکثر اقتصاددانان نه تنها پيش بيني بيرون آمدن از رکود کردند بلکه بر اين باور بودند 

نشان به آن نشان که از ماه ژوئيه . ين رشد با همين سرعت يا بيشتر ادامه خواهد يافتکه ا
اين هنگام دوباره  به اين معنا که در.  شواهد، نشان دهنده مسيري معکوس در اقتصاد بود2002

 رو به کاهش 2002بورس سهام آغاز به سقوط آزاد کرد و شاخص توليد صنعتي در بقيه ي سال 
وي ديگر اخراج هاي دسته جمعي کارگران با شدت هر چه تمامتر ادامه يافت به از س. گذاشت

ند و آمار  ميليون نفر از کار بيکار شد2طوري که فقط در مدت دو سال رياست جمهوري دبليو بوش 
که البته فقط نشان دهنده حدود نيمي از شمار . ( درصد رسيد6 درصد به 5رسمي بيکاري از 

و اين در حالي بود که آقاي گرين سپن سخت مشغول پايين آوردن نرخ بهره  )واقعي بيکاران است
" نه دولتهزي"و البته در اين ميان .  درصد رساند25/1 به 2002بانکي بود و آن را تا پايان سال 

به طور تصاعدي باال رفت و با پيروزي کامل جمهوريخواهان در ) بخوان هزينه نظامي و امنيتي(
 و نديدن هيچگونه مانعي بر سر راه خود از سوي حزب دمکرات، 2002وره اي انتخابات ميان د

  .کاهش ماليات ثروتمندان در ابعادي کم سابقه ادامه يافت
و چرا با وجود اين تمهيدات، اقتصاد آمريکا نتوانسته است خود را از سکون فعلي رها سازد؟ علت 

او با اعالم خطر در مورد : نستون بشنويمرا از زبان پال کروگمان استاد اقتصاد دانشگاه پري
  :فروپاشي قيمتها مينويسد

هم شرکتها و هم ) در آن صورت. (قيمتها در عکس العمل به مازاد ظرفيت توليدي پايين ميافتند"
افراد از گرفتن وام اکراه پيدا ميکنند چرا که پايين افتادن قيمتها بار واقعي بازپرداخت اين وامها را 

متها باز هم ميزان خريد که پايين رفت اقتصاد افت بيشتري پيدا ميکند و قي. يکندسنگين تر م
  (19A ـ صفحه 2002 دسامبر 32نيويورک تايمز ـ ." (کاهش مييابد

  :او سپس هشدار جدي تري داده و مينويسد
ر حال شکاف بازده يعني تفاوت ميان آنچه اقتصاد ميتواند توليد کند و آنچه عمال توليد ميکند، د"

اکنون بيش از يکسال پيش  (Deflation) بنابراين خطر فروپاشي قيمتها. وسيع تر شدن بوده است
  (همانجا." (است

به دليل پايين بودن (به سخن ديگر با وجود آنکه خريد کاالهاي مصرفي کاهش چنداني نداشته 
دي است برطرف اما مشکل اساسي اقتصاد که عبارت از مازاد ظرفيت تولي) نرخ بهره بانکي

نگرديد، و در نتيجه قيمتها رو به کاهش داشته است و شرکتها با وجود نرخ بهره پايين، حاضر به 
گذاريهاي بزرگ نيستند و نه تنها آن بلکه با سرعت مشغول اخراج کارگران هستند که اين  سرمايه

 به سوي يک رکود پيگير به نوبه خود ميتواند بر تقاضاي موثر جامعه اثر منفي گذاشته و اقتصاد را
  : پرداخته و مينويسد2000ـ2001 با رکود 1990ـ 1991او سپس به مقايسه رکود سالهاي . برد

 براي تحرک بخشيدن به اقتصاد کافي بود، 1990 درصد در اوايل دهه ي 3کاهش نرخ بهره به "
نيست؟ دليل آن  درصد براي تحرک بخشيدن به اقتصاد فعلي کافي 25/1چگونه است که نرخ بهره 



بخشا اين است که در آن موقع قيمتها در حال صعود بود، در حالي که اکنون در حال پايين افتادن 
  (همانجا." (است

به داليلي که قبال نام برديم عوامل محرک کافي براي ) 1990اوايل دهه (چرا؟ چون در آن هنگام 
ليد و توليد کاالهاي مصرفي وجود داشت باال بردن قدرت خريد، سرمايه گذاري در توليد وسايل تو

ر حال آسيا د" ببرهاي کوچک"تازه در آن هنگام هنوز . در حالي که اکنون آن عوامل ته کشيده اند
اقتصادي آرژانتين و برزيل زينت بخش صفحات اقتصادي " معجزات"غريدن بودند و عکس و تفصيالت 

  .جزو تاريخ اند" ببرها"ن و آ" معجزات"اکنون اما همه ي آن . روزنامه ها بود
براي جورج دبليو بوش کافي نيست بلکه او " جنگ عليه تروريسم"درست به اين دليل است که 

  .چندي دارد" محورهاي شيطاني"نياز به 
 

  سخن پاياني
، ")ضد انقالب ريگان ـ تاچر"يا به عبارت دقيق تر " (انقالب ريگان" سال اخير به دنبال 22آنچه در 
ود آمريکا و چه در سراسر جهان و با دخالت فعال دولت آمريکا و انحصارات آن کشور صورت چه در خ

ست که از گرفته، در واقع عکس العمل سکانداران اصلي نظام سرمايه در برابر بحران ساختاري ا
 دامنگير اين نظام شده است؛ بحراني که ماحصل عملکرد قوانين بي امان 1970اوايل دهه ي 
شناخته شده و " راههاي درماني"مايه در سطح جهاني، در شرايطي است که انباشت سر

 سال گذشته براي عالج گرايش اقتصاد به رکود و بحران و پايين افتادن نرخ 200آزمايش شده ي 
سرزمين ديگري براي تسخير . (ايه ها ته کشيده يا کارآيي خود را از دست داده اندسود سرم

ـ اختراع دوران ساز جديدي با امکان سرمايه گذاري هاي " جهاني شده" نمانده ـ سرمايه ها کامال
ـ از " زمستان اتمي"عظيم در افق به چشم نميخورد و امکان جنگ سوم جهاني ـ به دليل امکان 

جديدي براي اجازه دادن به  (outlet) ، به طوري که امکان باز کردن مفر)گرفته شده دست آنها
عرصه هايي به اندازه کافي وسيع براي سرمايه گذاريهاي سودآور را سرمايه ها در جهت گشودن 

يا به عبارتي شواهد آشکار نشان دهنده ي آن است که نظام سرمايه . از دست آنها گرفته است
خود رسيده و در نتيجه براي ادامه بقاء خود چاره اي  (ultimate Limits) هاي نهاييبه حدود و مرز

هاي موجود ـ تشديد "مفر"شيدن ارزش اضافي و سود از منابع، امکانات و ندارد جز تشديد بيرون ک
و غارت هر چه بيشتر " جهان سوم"استثمار کارگران در داخل، تشديد استثمار توده هاي مردم 

از جمله منابع آب و حتي هواي (ميني و زيرزميني آنان، کنترل هر چه بيشتر منابع حياتي منابع روز
يرون کشيدن ارزش اضافي از آنها، و بويژه ميليتاريزه کردن هر چه بيشتر اقتصاد در آينده و ب) سالم

چين، (ه خود آمريکا و به راه انداختن مسابقه ي تسليحاتي جديد و مرگ آور تازه اي با رقباي بالقو
از طريق در پيش گرفتن سياست خارجي کينه توزانه و جنگ افروزانه و ) ژاپن، روسيه و اتحاد اروپا

ريک آميز، تجاوز يک جانبه به کشورهاي مختلف و به راه انداختن و تشديد جنگهاي محلي و تح
" سوم جهان"قومي در نقاط مختلف جهان و تکيه ي هر چه بيشتر بر فروش اسلحه به کشورهاي 

 و در ١٩٢٩ـ٣٣براي سرپا نگهداشتن اقتصاد خود و جلوگيري از يک بحران عميق از نوع سالهاي 
ش فقر، به نابودي کشاندن تدريجي اما بي امان طبيعت و محيط زيست، نابودي نتيجه گستر

حرارت  جنگلهاي باران زا، آلوده کردن رودخانه ها و درياچه ها و منابع زيرزميني آب، باال بردن درجه
فضاي اطراف کره زمين در اثر استفاده بي محابا از سوخت هاي فسيلي و به مخاطره انداختن 

زيربناي هستِي جامعه بشري ـ و اين همه البته در صورتي که در برابر آن مقاومت هرچه بيشتر 
 .نشود و به آن اجازه داده شود به اين مسير خطرناک و مرگ آور خود ادامه دهد

تالش سهمگين . از نوع دولت جورج دبليو بوش ميطلبد" کابينه اضطراري"چنين شرايط بحراني 
دن اين کابينه اضطراري به کاخ سفيد، حتي به قيمت تقلب آشکار هيأت حاکمه آمريکا براي فرستا

 و لطمه زدن به مشروعيت کل نظام، فقط در چنين شرايطي قابل درک ٢٠٠٠در انتخابات سال 
 سپتامبر و اعالم جنگي بي مرز و ١١نش جنون آميز هيأت حاکمه آمريکا در برابر واقعه واک. است

 .قابل فهم استبي پايان نيز در پرتو اين شرايط 
گذشته نظام سرمايه البته نشان داده است که در عکس العمل به بحران هاي شديد به راحتي 

ميتواند آزادي و دموکراسي ادعائي خود را به کلي لگدمال کرده و به فاشيسم و نازيسم متوسل 
 .شود

د، ميتواند به شکل فاشيسم و نازيسم به هيچوجه لزومي ندارد از نوع ايتاليايي يا آلماني آن باش
تکنوفاشيسم و از نوع انگلوساکسون ـ صهيونيستي آن باشد؛ از نظر سياسي لزومي ندارد تک 



حزبي و همراه با کوره هاي آدم سوزي باشد بلکه ميتواند مجموعه اي از وحشيانه ترين شکنجه 
ائم و به در زندان هاي آمريکا و اسرائيل، تنبيه جمعِي ملتها به صورت حکومت نظامي د ها

گرسنگي و تشنگي و نابودي کشيدن و قوم کشي تدريجي ميليونها فلسطيني، بمباران هاي 
سفره اي افغانستان، عراق و ديگر کشورها و آلوده کردن فضا و خاک به مواد راديو اکتيو با 

تي، هاروارد و کلمبيا و . آي. ن تکنولوژي هاي ابداع شده در دانشگاه هاي اماستفاده از آخري
 Total)"آگاهي کامل اطالعاتي"کنترل هر حرکت و فعاليت شهروندان آمريکايي طبق برنامه 

Information Awareness) در پنتاگون زير نظر متخصص جنايتکاري به نام جان پويندکستر (J. 
Poindexter) کامل هر دو حزب جمهوريخواه و دموکرات باشد و با رضايت. 

طرح جديد منتشر شده از سوي پنتاگون و جنايت بزرگ در شرف وقوع دولت آمريکا عليه ملت 
و از اين رو به آن عده از . عراق را بايد در پرتو اين پيش زمينه ها و بحران ساختارِي نظام ديد

تهاجم اخير آمريکا شده و با پذيرش تئوري چيني ـ » قدر قدرتي«نيروهاي سياسي که تسليم
تز، هرگونه مقاومت در برابر آن را کاري عبث و بيهوده ميدانند بايد گفت که اين چنگ و دندان ولفووي

نشان دادن هاي دولت آمريکا نه به دليل حقانيت معنوي يا توانايي چالش ناپذير آن، بلکه درست 
به عکس به دليل فرسودگي زيرساخت اقتصادي کل نظام و ورشکستگي معنوي خود نظام و 

انسانِي طراحان اين برنامه ها است و به همين دليل اتفاقا مخالفت با اين نظام  خصلت ضد
هيچگاه در تاريخ چنين حقانيتي نداشته و چنين پايگاه انساني و به غايت مستحکمي در جامعه 

 .بشري براي مقاومت در برابر اعمال ضد انساني و انسان کش آن وجود نداشته است
ه در حال وقوع، نه بي تفاوتي، نه تسليم، نه عقب نشيني و کوتاه آمدن، تنها راه جلوگيري از فاجع

نه توجيه اين جنايات و خاک پاشيدن به چشم مردم بلکه تحليل علمِي اوضاع، روشن ساختن 
زمينه هاي تاريخي آن، آگاهي دادن به وسيع ترين توده هاي مردم و بسيج آنها در جهت مقاومت 

ر و پيدا کردن آلترناتيوهاي عملي، انساني و ماندگار از درون اين مبارزه ر برابر اين رژيم جنايتکاد
اگر فاشيسم و نازيسم اروپايي نتوانست در برابر مقاومت توده . روزمره و دائم و اوج گيرنده است

اکسون ـ هاي مردم دوام آورد و با شکست کامل و مفتضحانه روبه رو شد، فاشيسم نوع انگلوس
 .همان سرنوشت نکبت بار روبه رو خواهد شدصهيونيستي هم به 

   2003ژانويه  7


