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  رود؟آمريكا به كدام سو مي
 ارنست مندل

  
عي و اقتصادي موجود در ند تا تعادل اجتماا امروزه نيروهاي بسياري در تالش      

  1937 -  38 و 1929 - 32هاي بزرگ اين تعادل پس از بحران. هم زننداياالت متحده را بر 
المللي  اي از اين نيروها خصلت بين پاره. قرار بوده استبيش از بيست و پنج سال بر

از  ترمهم -ملل تحت استثمار امپرياليسم آمريكا دارند و با مبارزات رهايي بخش مليِ
ماركسيستي مهم آنست كه در  روشاما از نقطه نظر . ندا مرتبط -همه با انقالب ويتنام

در اين مقاله . ندا نخست بر نيروهايي تأكيد كنيم كه در درون خود نظام فعال يدرجه
شش  -رسي كنم طور مجزا بره كنم شش نيرو از مجموعه اين نيروها را ب سعي مي

ايي داري و نظم بورژوون تعادل اجتماعي اقتصاد سرمايهاكن  اي كه همتناقض تاريخي
  .ندكاياالت متحده را زير و رو مي
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  هاي اجتماعي راديكاليزه شدن سياه پوستان زوال نيروي كار غير ماهر و ريشه -1     
درگير فرايند شتابان دگرگوني  ،داري ديگري آمريكا همانند هر كشور سرمايهجامعه

كه در كليد واژه  -انقالب سوم تكنولوژيك. است) لوژيكتكنو(ساالرانه فن
صنعت آمريكا را قريب دو دهه دگرگون كرده  -خالصه شده) خودكاري( "توماسيونآ"

 وجود آورده است،ه تغييراتي كه اين انقالب صنعتي جديد در جامعه آمريكا ب. است
نرخ رشد . داشت ه در پيبيكاري فزايند ،ي پنجاهاين انقالب طي دهه. گوناگون اند

وري از نرخ رشد توليد ساالنه باالتر بود و در نتيجه حتي در دوران رونق و آرباساالنه 
بيكاري متوسط ساالنه . وجود  داشت كاري ساختاري فزايندهوفايي گرايش به بيشك

  . خواهان به پنج مليون رسيددر اواخر حاكميت جمهوري
هر (كاران تا حدودي كاهش پيدا كرد يب ي شصت به اين سو، شماراما از دهه     
اين رقم احتماالً از متوسط پنج ). ندا معتبركاري در آمريكا بسيار ناآمار بي چند

اين ارقام : قليل يافته استليون تيليون پانصد هزار و چهار ميليون به متوسط سه ميم
-ركود پيش مياتفاقي كه طي دوران  كارينه به بي ،ي ساختاري اشاره داردكاربه بي

كاري ساختاري هر چه باشد، امر بسيار قابل اما علت كاهش موقت يا نسبي اين بي. آيد
از جمعيت آمريكا بر بخشي  شديداً )آتوماسيون( خودكاريكه تكوين  توجه اين است

در اياالت متحده كار امروزه  .تخصصيي عمومي كار غيرمقوله :گذاردتأثير مي
. داردكامل  زوال رو به در اقتصاد آينده آمريكا رود و ين ميسرعت از به تخصصي بغير
تر ليون به كمياي در صنعت از سيزده م حرفهر شكل عددي مطلق، شمار مشاغل غيرد

اين فراگردي . ليون طي ده سال گذشته رسيده استيليون و احتماالً سه مياز چهار م
داري عتي در كل تاريخ سرمايها چنين سررويدادي از اين دست و ب. واقعاً انقالبي است

ماهر بر جمعيت سياه لبته تأثير از ميان رفتن كار غيرا. به ندرت اتفاق افتاده است
  . تر بوده استالت متحده از هر گروه ديگري شديدپوست در ايا
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اي است كه عصيان فزاينده غل غيرماهر در صنعت آمريكا شبكهكاهش سريع مشا      
اقتصادي  -ي عمومي  اجتماعيپوست، را به شبكهجوانان سياهپوستان، مخصوصاً سياه

د، انن نشان دادهاكه اغلب ناظر طوري البته همان. زندداري آمريكا پيوند ميسرمايه
و مخصوصاً راديكاليزه شدن جوانان سياه پوستان روشن است كه تشديد عصيان سياه

تنگي با تكوين انقالب در تنگا پيوند ،ي شصتي پنجاه و اوائل دههپوست در دهه
انقالب كوبا با از ميان  هاي مستقل در افريقا،برآمد دولت. ها داشته استمستعمره

بسط و گسترش جنگ ويتنام از  ،در اين كشور راديكال ايبه گونه بردن تبعيض نژادي
 آرامي در اياالت جمله عوامل ذهني و اخالقي مؤثر در شتاب بخشيدن به  شورش و نا

داري خاسته از رشد دروني خود سرمايههاي عيني بر اما نبايد انگيزه. اندبوده متحده
- شكوفايي اقتصادي بلندمدت پس از جنگ و پيشرفت شگفت. اديده بگيريمآمريكا را ن

 يايي شدن امريكائيانرورزي نخستين عوامل شهري و پرولتاوري كشابارآانگيز 
گونه قارچ به نحو شمالي] يمنطقه[بادهاي آحلبي: اس كالن بوديآفريقايي تبار در مق

پوست دوبرابر جمعيت متوسط بيكاري در بين جمعيت سياه امروزه نرخ. گسترش يافت
- كه نرخ بي ياگونهه است، ب ساالنپوست و نرخ بيكاري جوانان دو برابر بزرگسفيد

نزده تا پا. در كشور است برابر نرخ عمومي تقريباً چهار ،ي جوانان سياه پوستكار
دوران  يصدي است مشابهاين در: ندا كارپوست بيبيست درصد كارگران جوان سياه

-منشاء مادي عصيان سياه تا كافي است قامرنگاهي به اين ا. ود بزرگ اقتصاديرك

  . كنيم را درك پوستان
نان سياه كاري بين جواتنگاتنگ دروني بين نرخ باالي بي يتأكيد بر رابطه       

آبادها، حائز اهميت پوستان در حلبيآور آموزش سياهوضعيت عموما ننگ پوست و
اي تقريبا از ميان  حرفهاي كه مشاغل غير اين نظام آموزشي دقيقاً همان لحظه. است
علت اين . وردآوجود ميه آموزان ترك تحصيل كرده را برود، اكثريت عظيم دانش مي
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صوص مساله كنترل ه پوست در خهاي سياكه تحت چنين شرايطي ناسيوناليست
كامالً روشن اي مساله - كنند احساس قدرت مي پوستانهاي سياه جماعت بر مدرسه

بخش سياهان به نقطه تبلور مبارزه رهايي ها واقعاًمكانكه در نيويورك و ديگر است 
  .تبديل شده است

  
  هاي اجتماعي شورش دانشجويان ريشه - 2

توان فرايند كنار گذاشته شدن نيروي كار حال مي انقالب سوم صنعتي را در عين
-يروي كار صنعتي به ديگر حوزهانساني از صنايع سنتي، و سرازير شدن خيل عظيم ن

تري در كه افراد هر چه بيش در حالي. هاي فعاليت اقتصادي و اجتماعي دانست
اه ت دستگيورزي، مديرهايي چون كشا شوند، فعاليتصنعت با ماشين جايگزين مي

يعني هر چه  -شوند ي امور عمومي و حتي آموزش و پرورش صنعتي مياداري، اداره
  .شوندهاي صنعتي سامان داده ميشكله آمد و بتر ماشيني، كاربيش
توان آمدها را مياين پي. اجتماعي مهمي در بر داردآمدهاي اين وضعيت پي      

ي توليد تي، كار يدي از حوزهقالب سوم صنعان يخالصه كرد و گفت كه در محدوده
توليدي و در  كه نيروي كار فكري دوباره در فرايندشود، در حالي كنار گذاشته مي

بدين ترتيب، اين نيروي كار، دقيقاً به همان شيوه كار . شودمقياس كالن عرضه مي
يك  - تر به نيروي كار از خود بيگانهيدي در انقالب اول و دوم صنعتي، هر چه بيش

يل تبد -، ماشيني و تابع مقررات سفت و سخت و نظم يافته)استاندارد كردن( شكل
هاي اخير در  ترين پيشرفتالعاده تنگاتنگي با يكي از خارق پيوند ،اين حقيقت. شودمي

وييم، با راديكاليزه تر بگ ي دانشجويي، يا دقيقبا شورش گسترده: جامعه آمريكا دارد
ي آمريكا، اين دگرگوني در جامعه يبه قلمرو  اي اشارهبر. ي دانشجويانشدن فزاينده

نوز اساساً كافي است در نظر داشته باشيم كه اياالت متحده كه در آغاز اين قرن ه
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از  ،كرد، امروزه تعداد كشاورزان آنهاي كشاورزي صادر ميكشوري بود كه فرآورده
ليون دانشجو وجود يمامروزه در اياالت متحده شش . تر استتعداد دانشجويانش كم

آن به زير پنج و نيم  ي خانوادگيها اورزان همراه با كارمندان و كمكو تعداد كش ،دارد
رو هستيم كه مناسبات ه عظيمي رو ب ما با دگرگوني. هش پيدا كرده استليون كايم

اي  پاره و نيروي كار انساني را ازكند  و رو مي هاي اجتماعي را زير سنتي بين گروه
و در  تر را در مقياسي گسترده ريزد، اما آنطرز اساسي بيرون ميه هاي فعاليت بهحوز

  .داردها عرضه ميسطح باالتري از كيفيت و مهارت به ديگر حوزه
توانيم دگرگوني بسيار با اهميت اگر به سرنوشت دانشجويان جديد نگاه كنيم، مي

د كه ماشيني دار ر پيوند قراردتي اين دگرگوني با تغييرا. نيممالحظه كديگري را 
بيست يا سي سال . وجود آورده استه در اقتصاد آمريكا ب آوريكردن و پيشرفت فن

ن آزاد يا عامال كاربا  داران آينده،شت كه دانشجويان عموما يا سرمايهپيش حقيقت دا
ا ي ،شدند دان، معمار و امثال آن ميها يا دكتر، حقوق اغلب آن. داري بودندسرمايه

ه اما امروزه اين الگو ب. داريي مديريت در صنعت يا دولت سرمايههاستكارگزاراني با پ
آمريكا شش ي معاصر واضح است كه در جامعه. يافته استاي تغيير  ي ريشهگونه

 با هاياي داران يا حرفهو نه براي سرمايه: داران وجود نداردمليون شغل براي سرمايه
اين، شمار زيادي از دانشجويان امروز به بنابر. دارين سرمايهعامالو يا براي  آزاد كار

ي امور بگيران آينده در آموزش، ادارهبلكه حقوق ،داران آينده نيستندوجه سرمايههيچ 
-ها بيش موقعيت اجتماعي آن. ندا گوناگون در صنعت و اقتصاد عمومي  و سطوح فني

دن، زيرا، در نتيجه ماشيني كر. به مديريتتر به كارگران صنعتي نزديك خواهد بود تا 
. رودسرعت از ميان ميه شناس و كارگر ماهر بتفاوت موقعيت اجتماعي بين فن

رود كه در آن اغلب كارگران ماهري كه در  ي آمريكا به سمت وضعيتي ميجامعه
تري عاليي نسب به طور تر يا، مجبور خواهند شد آموزش عاليكنندپيدا ميصنعت كار 
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اكنون در صنايع معيني حتي در كشورهايي   چنين وضعيتي هم. ندپشت سر بگذاررا 
  . وجود دارد - ي آنستي برجستهسازي ژاپن نمونهكشتي  - اياالت متحده  غير از

ها در اياالت متحده همان از خود بيگانگي عميقي  ي دانشگاهغير منتظره گسترش     
غربي را در اروپاي  ست كه امروزه مشابه آنرا در بين دانشجويان در پي داشته ا

است كه توجه داشته باشيم كه دالئل مادي عصيان  اين امر زماني بارز. شاهديم
هاي ر بودن بيش از حد سالنپ. تري دارداز اروپا نماد بسيار كم ،دانشجويي در آمريكا

و ديگر  ها خوابگاه دانشجويي، ارزان نبودن قيمت غذا در رستوران بوددرسي، كم
جا كنند، در آن هاي آمريكايي ايفا مي نقشي نسبتاً ناچيز در دانشگاه ،هاي مشابه پديده

با اين . تر استشناسيم، گستردهكه در اروپا مي چيزيادي عموما از هاي مساخت زير
داري دانشگاه، ساختار ي شكل سرمايهگاهي به از خود بيگانگي كه نتيجههمه، آ

تر ي آنست، هر چه بيشآموزش عالي و مديريت سلطه جويانهكرد بورژوايي آن، كار
به جويان در جامعه را وضعيت اجتماعي دگرگون شده امروز دانش و ،كند بسط پيدا مي

  .دهدتاب ميباز ينمادطور 
عمومي اجتماعي  دانشجويان آمريكا از خود بيگانگيبدين ترتيب احتمال اين كه       

به ها، دست كم، و  رود كه آنن، احتمال ميسخبه ديگر . ستتر ارا درك كنند، بيش
در اين . داري تبديل شوندن سرمايهاتر از ده پانزده سال پيش به مخالفطور بالقوه بيش
ب موارد، در اغل. با تحوالت اروپاي غربي شباهت بسيار دارد غييراتخصوص، اين ت

پوست يا ه جمعيت سياهاالت متحده با كمك بهاي اي بسيج سياسي در دانشگاه
نخستين واكنش سياسي . هاي رهايي بخش جهان سوم آغاز شدهمبستگي با جنبش

موجب  تياما منطق ضد امپرياليس. دانشجويان آمريكا خصلت ضد امپرياليستي داشت
داري را ي ضد سرمايهضرورت مبارزه تا حديشد كه جنبش دانشجويي، دست كم، 
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را بسط دهد كه امروزه در محافل راديكال دانشجويي درك كند و آگاهي سوسياليستي 
  .گسترش يافته است

  
  شناسان و ساختار هرمي كارخانه، فن)وماسيونتآ(ي خودكار -  3

مالي و اقتصادي ديگري هم داشته است كه  يبسط و گسترش ماشيني كردن نتيجه
گرايش  يهمثابه ي شصت بر اروپا مشاهده كنيم، اما طي دههتوانيم به وضوح د نمي
دهنده تئوري ماركسيستي توضيح. اشته استگيري در اياالت متحده برآمد دچشم

شناختي حاضر، كوتاه شدن و انقالب فن خودكاريت اساسي آنست كه يكي از اثرا
ت را هر چهار پنج سال امروزه ماشين آال. ي ثابت استي حيات سرمايهچرخه

بار جايگزين  سال يك هر ده ،ي كالسيكدارتر، در سرمايهپيش. كنندجايگزين مي
مركز ثقل  معني آنست كهه هاي بزرگ، اين بهاي شركت انداز فعاليتاز چشم. شدمي
بحث اساسي روساي . جهت پيدا كرده استتوليد ها از مسائل توليد به مسائل باز آن

 اين وظيفه به سطوح: ي سازماندهي توليد نيستديگر نحوه ،هاي بزرگواقعي شركت
هي ها چگونگي سازماند ي مورد عالقه آنهدف ويژه. ين هرم واگذار شده استزيرين ا

: گذارند هاي آينده را به بحث مي ها برنامه ، آنديگر به بيان. توليداستو تضمين باز
اي تأمين مالي آن هايي بر گزيني ماشين آالت موجود، برنامههايي جهت جاي برنامه

اين پديده، . گذاري و از اين قبيل هاي جديد براي سرمايهاهها و جايگجايگزيني، حوزه
بيني مواجه ساخته  تمركز سرمايه در اياالت متحده را با تحولي جديد و غير قابل پيش

هاي معين  اساساً ايجاد انحصارات در رشته فرايند ادغام طي چند سال گذشته. است
هاي س و فوالد يا كارخانهاتومبيل، م هاينعت نبوده است، فرايندي كه تراستص

حركت به سوي متحد كردن  ،ها جاي آنه سازي را درهم ادغام كند، بلكه بهواپيما
توليد هاي كامالً غير معمول ديگر بوده كه در حوزه يك مرتبط باهاي ظاهراً غيرشركت
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 بههاي كالسيك هم دارد كه در مطبوعات مالي آمريكا  نمونه ،اين فرايند. اندعمل كرده
تي، . آي. هايي چون ادغام زيراكس سيمورد بحث قرار گرفته است، حوزه وسيعطور 

ووگت  - و كلم -المللي و شركت تلگراف يا امپراطوري لينگ انگيز تلفن بينگفتتنوع ش
)Ling-lemco – vought ( كه اخيراً شركت جونز و شركت فوالد لوگلين)Loughlin ( را

  . خريده است
گيري فزاينده با مسائل دهد عبارت است از در بازتاب مي واقعاً حركتچه اين آن       

آوري سرمايه كافي و متنوع معني آنست كه امروزه وظيفه جمعه اين ب. انباشت سرمايه
اهش ساختاري در اين يا آن شاخه طرزي است كه مخاطرات كه ب ،ساختن آن

شناختي ول فنمخاطراتي كه در دوران تح -اقل برسانندرا به حد] صنعت[
داري ت نظام سرمايه، امروزه فعاليديگرسخن  به. ندا بسيار عظيم ،سريع) تكنولوژيك(

و (اند  ها همواره گفتهدهد كه آنچه ماركسيست ني نشان ميروشه در اياالت متحده ب
كشورهاي اروپاي شان در دانان در شوروي و برخي همكارانآنچه امروز فقط اقتصاد

اكثر ها و به حد كه، كاهش واقعي هزينه اين) كنند ها فراموش ميشرقي و ديگر مكان
. آوري فقط در سطح كارخانه محاسبه شود، غير ممكن استآمد، اگر سودرساندن در

آوري كند كه به حداكثر رساندن سود رگ آمريكايي درك مياين حقيقت را شركت بز
ن به همي. كن استممسطح يك شاخه منفرد صنعت نيز غير و عقالنيت اقتصادي در

داري در اياالت متحده عبارت است از سعي در دليل است كه گرايش غالب سرمايه
در  نوع امپراطوري ماليتكوين اين . هاي توليد ها در تعدادي از شاخه يب فعاليتترك

مطالعه و بررسي  برايها موضوع جالبي براي ماركسيست ،اين شكل از فعاليت ينتيجه
  .آيدبه شمار مي

تر درگير مسائل انباشت و بازتوليد سرمايه باشد، اما هر چه سرمايه بزرگ بيش      
گذارد تر وامي ن سطح پاييناتر به متخصصمديريت كارخانه و سازماندهي توليد را بيش
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خصوصي و ساختار هرمي  تر با بقاي دارائيسر اقتصاد بايد بيشي بي دردو اداره
ي لب كه رابطهقگذاران متداران غايب و سرمايهكارخانه .خانه درگيري داشته باشدكار
ها قدرت نهايي را در  آن. ها با فرايند توليد قطع شده است، پهلوان پنبه نيستند آن

راه انداختن قدرت گشودن يا بستن كارخانه، بستن آن در يك شهر و به  -دست دارند
و پنجاه مهارتي كه به قيمت  تر و از بين بردن بيست هزار شغلآن دو هزار مايل دور

اين قدرت بايد از ديد . دش قلممدت انسان حاصل شده است، با يك گرهاي بلندتالش
گيرنده نيست، يعني قدرت صاحبان سرمايه را ندارد، آور واقعي كه دقيقًا تصميمفن

هرچه سطح تحصيالت و دانش علمي كارگر . تر مستبدانه و مطلق به نظر آيدبيش
داران و مديران در حفظ ساختار هاي سرمايه ط باالتر باشد، تالشسمتخصص متو

-ها در تناقض قرار ميانه، كه حتي با منطق آخرين تكنيكهرمي و مستبدانه كارخ

جاي ه كاري منعطف در درون كارخانه بنياز به هم -شود تر ميگيرد، منسوخ
  .فت و سختاي از دستورات س مجموعه

  
  يابد طريق تورم افزايش مي كاهش دستمزد حقيقي از - 4

كاري ساختاري كاهش و نرخ رشد داري كندي، بيي شصت و ظهور زماماز آغاز دهه
اين دگرگوني را عموما به نرخ افزايش يافته . اقتصاد آمريكا افزايش پيدا كرده است

خواستگاه و منشاء مشخص اين تورم را بايد نه . دانندتورم در اقتصاد آمريكا مرتبط مي
بلكه در  -اگر چه مسلم است كه اين علت اصلي است -قط در تشكيالت عظيم نظاميف

بدهي خصوصي بسيار سريع . ي كل جامعه آمريكا جستجو كردبدهي افزايش يافته
سال گذشته از حدود شصت و پنج درصد به  حدود  و در پانزده ،افزايش داشته است

صد همواره زياد شده است، و راين د. صدوبيست درصد درآمد ملي كشور رسيده است
-  آمد ملي سريعليون گذشته و از رشد دري، از مرز هزار تر1966چند سال پيش، در سال 
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هاي انحصاري و جايي كه ي شركتبي ترديد رويكرد ويژه. كرده است تر افزايش پيدا
زايي گذاري، با اين فرايند تورمبازار كنترل دارند، در خصوص قيمتچند شركت بر 

  . وند تنگاتنگ دارندپي
آمد اما بايد تأكيد كرد كه پي. نيست در اين نوشته جاي بررسي مسائل فني تورم      

ه زا در پيوند با جنگ ويتنام اين بوده است كه براي نخستين بار باين گرايشات تورم
اوج آن . آمريكا متوقف شده استآمد واقعي طبقه كارگر مدت بيش از سه دهه رشد در

. از آن پس پيوسته كم شده است. بود 1966و آغاز   1965واقعي در اواخر سال  آمددر
با اين همه، اين كاهش، . صد در سالتر از يك درشايد كم -ند بودهكاهش بسيار كُ

ادامه وقفه  گيري در گرايشي است كه عمالً  طي سي و پنج سال گذشته بيسل چشمگُ
از : است بوده ي دو فرايندرگران نتيجهاين كاهش در درآمد واقعي كا. داشته است

مروزه ا. سويي تورم و از ديگر سو افزايش سريع ماليات از شروع جنگ ويتنام بدين سو
ه محافل طبقه شكيبايي فزايندبين اين وقفه در افزايش درآمد واقعي طبقه كارگر و نا

وجود  ي بسيار روشن و مشخصيي حاكم اياالت متحده رابطهكارگر نسبت به طبقه
اقدام جرج (در جنبش واالس  تا حديه حاكمه را ي طبقتفكر تحريف شده .دارد

  . توان مشاهده كردمي)  1967واالس كه در سال 
ي كارگر عليه نظام بت از وجود اپوزيسيون سياسي طبقهدر اين مرحله صح       
خود در حزب اما اگر كارگران آمريكا ادغام رهبري . ممكن استداري امري غيرسرمايه

طبيعي و  يگونهه اي كه با دولت روزولت شروع شد را تا حدودي بكرات طي دورهودم
ها،  دي آنآمد واقعي و شرايط ماخاطر اين حقيقت بود كه دره به آساني پذيرفتند، ب

ره ظاهراً به پايان امروزه آن دو. شان، در آن دوره بهبود يافتمخصوصاً امنيت اجتماعي
معني آن است كه ادغام ه آمد واقعي پرولتاريا بدر ،ركود جاري. شودخود نزديك مي

سادگي ه كرات بورژوا اكنون ديگر حتي بوكارگري در حزب دم يبوركراسي اتحاديه
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اين امر طي كارزار انتخاباني رياست جمهوري . شودچهار سال پيش هم پذيرفته نمي
ويژه معمول خود را براي  اجالس) UAW. (و. اي. رهبري يو. آشكار بود 1968سال 

، )Humphrey, Muskie(كرات، هامفري و موسكي وپشتيباني رسمي از كانديداهاي دم
اي كه معموالً از هزار نماينده. رگي تحمل كردندبز اين بار ضربه روحي. سازمان دادند
ها ديگر از  آن. وجه شركت نكردندشان به هيچها مي رفتند، تقريباً نصفبه اين اجالس

كردند و هر نوع احساس هم هويتي با دولت  كرات با شور و شوق حمايت نميوحزب دم
ها پيرامون قانون رفاه،  ي صحبتها همه از ديد آن. ست داده بودندجانسون را از د

ديگري كه كارگران طي چهار  يي امتيازهاي و همهپزشكامنيت اجتماعي و مراقبت 
- آمدهايبندي بر درطر نتايج تورم و مالياتخاه دست آورده بودند، به سال گذشته ب

ها ديگر افزايش  حقيقت اين بود كه دستمزدهاي واقعي آن. شان بي اثر شده بود
  .نداشت و حتي كمي هم شروع به كاهش كرده بود

هاي  دانند كه تورم دالر در اياالت متحده آمريكا در نظام پولي جهاني تنشهمه مي  
ي طبقهخود اياالت متحده آمريكا بحثي در محافل  در. موجب شده است بزرگي را

ن رسمي اقتصادي در گرفته است ابورژوازي و متخصص حاكمه، پرسنل سياسي
يت داد يا به حفظ نرخ جاري ها اولوپرداخت يكه آيا بايد به تأمين موازنهپيرامون اين

تالشي جهت از هر . ندا خوانديگر نا هم يك ظاهر باه اين دو هدف ب]. اقتصادي[رشد 
توان با ميان بردن كامل تورم و تثبيت مجدد پول رايج بسيار ثابت و با دوام را تنها مي

احتماالً بي  -آورد  بار ميه كاري بتضمين كرد، سياستي كه بي هاي ضد تورميسياست
ه اشتغال كامل و تسريع نرخ رشد هدف نيل ب اهر تالشي ب. كاري به مقياس كالن

قدرت پول رايج را عمدتا كم  دهد و همراه با آن ورتاً تورم را افزايش ميضر] اقتصادي[
گونه  روست همانخواه با آن رودراين معضلي است كه امروزه دولت جمهوري. كندمي

كه نيكسون چه مسيري را بيني اين پيش. كه جانسون در گذشته با آن مواجه بود
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ن هست كه سياست اقتصادي او به دنبال خواهد كرد، غير ممكن است، اما امكان اي
  .جانسون -تر باشد تا به دولت كندي دولت آيزنهاور نزديك

دهند و  ن تجاري را تشكيل مياي آمريكايي كه شوراي مشاورگروهي از تجار عمده    
تحقيقي را منتشر  1968مقام نيمه رسمي دارند، دو هفته پيش از انتخابات نوامبر سال 

ي ها بي پرده گفته بودند كه برا آن. الي سر و صدا براه انداختكردند كه در محافل م
اين تجار آمريكايي از هم . صد بيكاري الزم استمبارزه با تورم، دست كم، شش در

شود،   صد بي كاري صحبت ميكه وقتي از سه در ندا خرسند بريتانيايي خودتايان 
ي وجود حدود پنج معنه صدي در اياالت متحده بكاري شش دربي. ندا ترصريح

" طبيعي"اين رقم در مقايسه با سطح كنوني، يعني سطح . ليون نفر بيكار دائم استيم

داران اگر نيكسون در آن راستايي كه بانك. ركودها، باال است] دوران[شرايط، خارج از 
ند وادارش كنند، حركت كند، بورژوازي آمريكا در مهار جنبش ا المللي مايل بين

چنان ادغام بوروكراسي كه كارگران آمريكا هم رگري و تضمين اينكا ياتحاديه
هاي اتحاديه تن ظام را بپذيرند و منفعالنه به روسا و بوروكراتي خود در ناتحاديه

  .دهند، با دشواري زيادي مواجه خواهد شد
  
  هاي اجتماعي فالكت عموميآمدپي – 5

خصوص بر مناسبات اجتماعي، ه ، بآمد ديگري هم دارد كه بر اقتصاد آمريكاپي ،تورم
فالكت "و  "رفاه خصوصي"تورم تضاد بين . گذاردر اياالت متحده تأثير فزاينده ميد

اين تضاد را اقتصاددانان ليبرالي چون گالبرايت برجسته . كندرا تشديد مي "عمومي
ند، كپايي كه از اياالت متحده ديدن ميو امروزه اين تضاد از نظر يك ارو ،اندكرده

ي و از كار افتادگي خدمات عمومي در حقيقت، خراب. رسدبه نظر ميگير بسيار چشم
 آكاراقل استاندارد خدمات عمومي ي كالن هنوز از عهده حدبودجه. انگيز استتحير
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مجله نيويورك تايمز در نقد از خدمات پستي   1968در اواخر سال . بر نيامده است
تر از صد ك آهستهال نامه بين واشنگتن و نيويورآمريكا فاش ساخت كه متوسط انتق

در شهري چون . بردندامه را در غرب با اسب به مقصد ميسال پيش است كه ن
هاي اصلي معموالً  خيابان. طور كامل از بين رفته استه ها ب نيويورك نظافت خيابان

تر، طق مرفهدر منا. شوندها به ندرت تميز مي خيابان ،نشيندر مناظق فقير: ندا كثيف
خود به كارگران  هاي تميز دارند كه از جيب شهروندان فقط به اين دليل خيابان

در . باشندها شرايط كم و بيش معمولي داشته  تا خيابان ،پردازندخصوصي دستمزد مي
ترين پديده براي اروپاييان اين است كه شهرهاي بزرگي چون هر حال، شايد غيرعادي

نه : ي عمومي ندارندنقليه هيچ نوع وسائل ،غرب امريكا وبِهوستن يا فونيكس در جن
فقط ماشين شخصي . هيچ نوع سيستمي به سادگي -حتي يك سيستم درب و داغان

  . زميني، هيچ چيزه اتوبوس نه تراموا، نه قطار زيرن - هست و هيچ چيز ديگر
ه و كنندنظر مصرففالكت عمومي را معموالً از نقطه تضاد بين رفاه خصوصي و

اما . اندكند، بررسي كردههايي كه به شهروند عادي تحميل مي گرفتاري ها ومجازات
تر اهميت هاي آتي هر چه بيش ر اين تضاد وجود دارد كه در سالدديگري هم  يجنبه

ناميد،  "كنندگانتوليد"توان ميكه كند، و اين عبارت است از تأثيرش بر آنچه پيدا مي
سرعت ه ب] دولت[ن اشمار اين مستخدم. خدام دستگاه دولت اندكه در استيعني آنان

ترين و تنها منبع استخدام در اكنون بزرگ  دستگاه دولت هم. كندافزايش پيدا مي
در ليون ياين يازده م. بگير در استخدام داردليون مزدياياالت متحده است كه يازده م

درآمد متوسط . نهايت ناچيز استبيها  اند و دستمزد آن هاي گوناگوني تقسيم شده اليه
اين امري استثنايي  .تر استها از درآمد همتايان خود در بخش صنعت خصوصي كم آن

. وجود داشته و و جود داردهاي مشابهي در بسياري از كشورهاي اروپايي  پديده. نيست
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ه است آمدهايي كه طي ده يا پانزده سال گذشته در اروپا مشاهده شدپي -آمدهااما پي
  .شونداكنون براي نخستين بار در مقياسي كالن در اياالت متحده پديدار مي هم -

  اي و دره در گذشته خارج از جنبش اتحاديهعمومي ك بخش نشدگاماستخدا      
ي اجتماعي قرار داشتند، امروزه، دست كم، يافتهواقع بيرون از هر نوع فعاليت سازمان

كنند و در  كنند، تبليغ مييدهي مها سازمان آن. شونده ميدر سطح اتحاديه راديكاليز
توانند در صنعت خصوصي كنند كه حداقل با درآمدي كه مي آمدهايي را مطالبه مي

در كشوري چون اياالت متحده كه در سطحي جهاني . كسب كنند، مشابه باشد
اتحاديه در بخش موقعيتي امپرياليستي دارد، نظام اجتماعي در مقابل راديكاليزه شدن 

چكي براي توضيح اين مثال كو. پذير است تي بسيار آسيبدول بخش نشدگاماستخدا
طرز ه نه رسما بلكه ب ،اخيراً در نيويورك پليس و آتش نشاني. كندامر كفايت مي

اً اداره كردن بود و بدين ها صرف ي آنحرفه. زمان دست به اعتصاب زدند مه ،موثري
در . همه چيز از كار افتاد. زندگي شهر نيويورك را مختل كردند كل] با اعتصاب[طريق 

رانندگان . ر نيويورك حاكم بودمدت شش روز هرج و مرج كامل بر شهه حقيقت، ب
كشيده و برده شوند، پارك كه يدك  هاي خود را همه جا بدون اين توانستند ماشينمي

-ميهزار ماشين يدك  تحت شرايط طبيعي پليس نيويورك روزانه دو تا سه. (كنند

ل بودند موتورهاي سواران هر كجا كه مايشش روز كه موتور در آن). بردو مي كشد
طور ه د بامدادي، ترافيك شهر بآمكردند، پس از يك ساعت رفت و خود را پارك مي
  .صد افزايش حقوق مطالبه كردفقط به اين دليل كه پليس ده در -شد  كامل مختل مي

است كه اين وضعيت را نه  بسيار مهم. ين مساله را بايد فهميدا منطق اقتصادي   
داري تلقي همداران سرمايمشي نادرست مجريان حكومتي يا سياستاي از خط نمونه

يكي از . داري دانستگرايشات اساسي نظام سرمايهتجلي بايد آن را كرد، بلكه 
روپا عبارت از داري است و پنج تا سي سال گذشته سرمايهگرايشات اساسي بي
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ه اين امر ب. هاي غير مستقيم توليد بوده است ههمه هزين ياجتماعي كردن فزاينده
داران سرمايه. طور كامل در خدمت تحقق سود خصوصي و انباشت سرمايه بوده است

بلكه  ،هاهاي برق و جادههاي كابل اهان آنند كه دولت نه فقط هزينهتر خوهر چه بيش
اما . عهده بگيرده ي اجتماعي را هم بتوسعه، آموزش و پرورش و بيمهي تحقيق، هزينه

شود، هاي غير مستقيم توليد عملي مي زماني كه اين گرايش به اجتماعي كردن هزينه
. ها نخواهند رفت ها زير بار افزايش ماليات جهت تأمين مالي آنركتروشن است كه ش

در كار  "اجتماعي كردني"واقع  دهند، دررد نياز را پوشش ها هزينه مو اگر بنا بود آن
كه اين  جاي اينه كردند، اما بها را پرداخت مي خصوصي اين هزينهها بطور  آن. نبود

شان انجام هايغيرمستقيم از طريق ماليات طوره را ب كار را مستقيماً انجام دهند، آن
جاي ه حلي بين راهچن). كردند ها نيز هزينه ميو براي مديريت اين پرداخت(دادند مي

 ها و طبقهبدين دليل است كه شركت. دهدرا افزايش مي كم كردن بار مسئوليت، آن
دهند، ناجار مقاومتي نهادينه در مقابل افزايش ماليات از خود بروز ميه دار بسرمايه

وجود آورند كه بتواند ه ها خدمات عمومي كارآيي را بكه مالياتمگر در آن جائي
اف بين ، اين احتمال هست كه شكبه همين دليل. ل جمعيت را بر آوردنيازهاي ك

خصوصي در اياالت متحده باقي  و كارگران بخش دستمزدهاي مستخدمين دولتي
سازي فزاينده و هم اتحاديه -بماند و گرايش به راديكاليزه شدن مستخدمين دولتي

  .ادامه يابد -حتي احتماالً راديكاليزه شدن سياسي 
هم فارغ التحصيالن و هم  -فزون بر اين، ورود شمار بزرگي از دانشجويان دانشگاها      

تي يمي اداره امور عمومي امر كم اهبه حوزه -اند  دانشجوياني كه ترك تحصيل كرده
يابيم كه بسياري از هي به چهار پنج سال گذشته، در ميحتي امروزه با نگا. نيست

بران دانشجويان يا از رزمندگان دانشجويي جواناني كه سه چهار سال پيش از ره
كنند يا در خدمات  ها تدريس مي در ميان كساني يافت كه در مدرسهتوان بودند، را مي
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آگاهي  شوند، بخشي از ها احتماال وقتي شاغل مي آن. ندا ها شاغلعمومي شهرداري
ي كه اميد طبقهبل ،ها اين نه تنها اميد والدين آن. دهندراديكال خود را از دست مي

ي آنست كه، دست كم، بخشي از آگاهي دهندهاما اين خود نشان. دار نيز هستسرمايه
مخصوصاً به  -شود و راديكاليزم بخش دانشجويان به آموزگاران  ها حفظ مي سياسي آن

هاي گوناگون اداره امور عمومي كه  طور به اليهكند و همين رسوخ مي -آموزش عالي
  .شوندن در آن به كار مشغول مييان پيشيدانشجو

  
  تأثير رقابت خارجي -  6

ها  آن يابي تدريجيقتصاد اياالت متحده و چگونگي سمتتناقضات عيني مشخصي در ا
پوستان، مخصوصاً سياه -هاي مختلف جمعيت كشور ذهني گروه به تغيير آگاهي

داده شده نشان  -شناسان، مستخدمين دولتيجوانان سياه پوست، دانشجويان، فن
ترين اما مهم. ي كارگر دامن زده استاي از طبقهتورم به نارضايي بخش فزاينده. ستا

مقطع و لحظه نهايي تجزيه تحليل يك ماركسيست از جامعه امپرياليستي اياالت 
داري آمريكا از سوي رقابت فرا نرسيده است ـ يعني تهديدي كه سرمايهمتحده 

  .ستورهالمللي با آن روب بين
طور سنتي همواره از دستمزد كارگران اروپايي بسيار ه دستمزد كارگران آمريكا ب     
اين داليل با كمبود . انداين پديده شناخته شده داليل تاريخي. تر بوده استبيش

صنعت . غاز عمدتا خالي بودنيروي كار در اياالت متحده ارتباط دارد، كشوري كه در آ
سنتي توانست چنين دستمزدهاي بااليي را تأمين كند،  طوره داري آمريكا بسرمايه

دي اروپا كه به اياالت متحده كاالهاي تولي. المللي جدا مانده بود زيرا عمالً از رقابت بين
كوچكي از توليدات خود رسيد، بسيار اندك بود و صنعت اياالت متحده فقط بخش  مي

. ت به تدريج تغيير كرده استالبته طي چهل سال گذشته اين وضعي. كردرا صادر مي

www.hks-iran.com



 ...سمارتين نيكوالارنست مندل،  ****** المللينظام مناسبات بين

 ٢١

ر در تافزونازار جهاني ادغام شده و هر چه تر در بتوليدات صنعتي آمريكا هر چه بيش
كند و هم به  تر صادر ميكند، هم به اين دليل كه بيشالمللي مشاركت مي رقابت بين

به  داريكه صادرات ديگر كشورهاي سرمايه كه بازار داخلي آمريكا از زماني سبباين 
ه بخش اصلي بازار جهاني تبديل سرعت افزايش داشته است، خود به اياالت متحده ب

چگونه است كه كارگران . كندبروز مي) پارادكس(اي جا ظاهراً ناسازهيندر ا. شودمي
كنند كه دو تا سه برابر دستمزد در اروپاي  اي كسب ميكا دستمزدهاي حقيقيآمري

ر دستمزد حقيقي در ژاپن است، در عين حالي كه صنعت غربي و بين چهار تا پنج براب
  المللي است؟ آمريكا در گير رقابت بين

هاي باال به اين دليل ممكن بوده است كه اين دستمزد. البته پاسخ روشن است      
صنعت اياالت متحده در سطح بسيار باالتري نسبت به اروپا يا ژاپن باروري داشته 

ي انگلس پيرامون صنعت بريتانيا در از شكافي يا، به گفتهاالت متحده صنعت اي. است
اين انحصار باروري . قرن نوزدهم، از انحصار باروري در بازار جهاني سود جسته است

] توليد[تري از يعني حجم بزرگ -تكنولوژي برتر و توليد كالن : حاصل دو عامل است 
دستي فن پيش. ندا ر خطرامروزه هر دوي اين عوامل د. كارخانه يا شركت معمولي

امپرياليسم آمريكا  ويژگيكا بر ژاپن و اروپاي غربي كه خودآمري) تكنولوژيك(شناختي 
همين سمت و سوي صدور سرمايه در . رودسرعت از ميان ميه بوده است، امروزه ب

ي امپرياليسم امريكاست و هاي امپرياليستي كه متمايزكنندهسطح كالن به ديگر كشور
نه از ده مورد شركت كه در واقع، در ("چند مليتي"اصطالح شركت  ماهيت به

دهد و بدين ترتيب،  سط ميآوري آمريكا را در مقياسي جهاني بفن) امريكايي است
البته، . كندين كشورهاي امپرياليستي يكسان ميشناختي را، دست كم، در بسطوح فن

- ه مستعره را افزايش مييستي و نيمدر عين حال هم، شكاف بين كشورهاي امپريال

خصوصي چون رايانه و ه هاي بتوان گفت كه صنعت آمريكا در حوزهامروزه مي. دهد
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اما اين دو . دارد ي اروپايي و ژاپني خود برتري فنيصنعت هواپيما سازي بر رقبا
بخش، حتي در صورتي كه براي آينده بسيار مهم باشند، براي كل بازار صادرات و 

ه در ده يا بيست سال آينده اياالت متحده تعيين كننده نيستند و ن واردات اروپا يا
اند  گران اروپايي ادعا كردهر اين، اين امتياز از آنچه تحليلبناب. كننده خواهند بودتعيين

  . تر استاهميتش كم
ها از ميان  در آن) تكنولوژيك(شناختي كه امتياز فنهايي  نگاهي به ديگر بخش     

هايي چون فوالد، اتومبيل، وسائل برقي، نساجي، وسائل خانه،  بخش -رود  رفته يا مي
كند كه توليدات خارجي تهاجم  مشخص مي -يا انواع مشخصي از ماشين آالت

الد، چيزي بين پانزده تا در بخش فو. اندآغاز كرده اي را عليه بازار آمريكاگسترده
ها ژاپني. شودغربي وارد مي صد مصرف آمريكا امروزه از ژاپن و اروپايبيست در

ها سهم بزرگي از بازار  غلبه كنند و اروپايي] آمريكا [ روند كه بر بازار ساحل غربي  مي
فقط در غرب ميانه كه منطقه اصلي صنعتي اياالت . آورنددست ميه ساحل شرقي را ب

ه دريايي ااما حتي با باز شدن آبر. متحده است، فوالد وارداتي زياد مورد استفاده نيست
قابل تواند غيردر آينده مي] استفاده از فوالد وارداتي[سنت الرنس، اين مساله 

در عين حال، امروزه اتومبيل به ميزان ده تا پانزده در صد كل مصرف . بيني شود پيش
سرعت به بيست تا بيست و ه تواند باين حجم مي .شودساالنه به اياالت متحده وارد مي

توري و دستگاه قابل در بخش وسائل خانه، نساجي، راديو ترانزيس. پنج در صد برسد
سازي و وسائل برقي نيز رشد مشابهي ممكن است در پيش ، كشتيحمل تلويزيون

  . باشد
اي را داري آمريكا رقابت فزايندهباروري براي سرمايه تاكنون از ميان رفتن نايكساني    

-داري آمريكا در حوزههاي خارجي سرمايهبازار. ايجاد كرده استدر بازارهاي داخلي 

اين البته . روديداً در مخاطره است يا از بين ميهاي معيني چون اتومبيل و فوالد شد
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اگر تمركز صنعت اروپا و ژاپن بر ايجاد واحدهايي متمركز شوند . فقط فاز نخست است
، در آن صورت ها در آمريكا يكسان باشدها با ظرفيت توليد شركت توليد آنكه ظرفيت 

در چنان صورتي مجبور خواهد . رو خواهد شدهبنعت آمريكا با وضعيت نامطلوبي روص
چنين وضعيتي مطلقاً . شد دستمزدي سه برابر دستمزد در ژاپن و اروپا بپردازد

  .ناكارآمد است و سرآغاز بحران ساختاري شديد براي صنايع امريكا
اندازي عالي ن وضعيتي بهيچ وجه چشماينكه چني دو مثال براي نشان دادن      

وجود ه اي را بدر صنعت فوالد ژاپن، شركت ژاپني آخرين ادغام. نيست، كافي است
معني ه اين در آمريكا ب. كندست و دو مليون تن فوالد توليد ميآورد كه ساالنه بي

يتروئن كه در اروپا فيات و ساز ديگر سو، اعالن اين. شركتي است كه مقام دوم را دارد
معني ايجاد شركتي است كه ساالنه دو ه شوند، بديگر ادغام مي با يك 1970در سال 

سازي است كه معني شركت اتومبيله اين در آمريكا ب. كندليون ماشين توليد مييم
رود كه مقام دوم را پيدا كند و اگر افزايش نرخ رشد  مقام سوم را دارد و به جهتي مي

ديگر حفظ شود، شد كنوني در صنعت آمريكا سه يا چهار سال آن در مقايسه با نرخ ر
  .گذاردفورد را پشت سر مي

تمركز سرمايه ادامه يابد،  كند كه، اگر فرايند كنوني شخص ميها م اين نمونه      
] با آمريكا[آوري قابل قياس ي اروپايي و ژاپني نه تنها به فنهاتشرك ممكن است كه

زماني . هاي آمريكايي برسانندبه همان ظرفيت توليد شركتخود را دست يابند، بلكه 
شود، برسند، بي ترديد حمله به دستمزدهاي كارگران آمريكا آغاز مي كه به آن سطح

داري غير ممكن است كه حجم باروري با حجم باروري رقيب زيرا در جهان سرمايه
 د دو يا سه برابرخارجي يكسان باشد و با وجود اين دستمزد  كارگران در كشور خو

  .باشد
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  ندا مندهها بهريكساني دستمزدارگران آمريكا از نكا- 7  
- برد كه نايكساني شديد دستمزدها كه همتر پي ميآمريكا هرچه بيش يطبقه حاكمه

 المللي يك نقطه ند، در رقابت بينكدر مورد كارگران خود رعايت مي آن را انچن
انعي جدي تبديل نشده است، ضعف هنوز به م طهقاگرچه اين ن. رودبه شمار ميضعف 
  . اندسال گذشته به آن واكنش نشان دادهداران آمريكا طي چند سرمايه

. ريزي شده استقاً براي مقابله با اين نايكساني دستمزد طرحصدور سرمايه دقي      
 طور انحصاري در كشورهاي خارجيه سازي آمريكا تقريباً بهاي اتومبيلتراست

برند و بنابر  تر سود ميجا از پرداخت دستمزد كمها در آن آن. اندگذاري كرده مايهسر
توانند با توليد ماشين در بريتانيا و آلمان سهم خود در بازار جهاني را بسيار اين، مي

تالش . بپردازند يتركه در خود اياالت متحده دستمزد بيشتا اين ،تر حفظ كنند آسان
مشي بود كه مورد خطآن داشتن رشد دستمزدهاي حقيقي، گهديگري جهت پايين ن

كه در اثر جنگ ويتنام با  بود 1966تا سال  ايت دستگاه حكومتي كندي و جانسونحم
سومين راه مقابله با نايكساني دستمزد تشديد استثمار نيروي كار . رو شدهشكست روب
معيني   هاير حوزهن كه دبه آن در صنايع كال خصوص شدت بخشيدنه ب -بوده است

اين تشديد استثمار  .  ي كارگر آمريكا را موجب شده استدگرگوني ساختاري در طبقه
  سال، دروجود آورده است كه كارگران بزرگه رشتاب در كار بچنان پ ضرب آهنگي آن

اين امر ساختار سنتي در صنايع معيني . مدت قادر به ادامه آن نيستندواقع، در دراز
امروزه، از آنجا كه . داده استطرز راديكالي كاهش ه سازي يا فوالد را بيلومبچون ات

سال بدون درب و داغان مدت دهه ها بماندن در كارخانه) تحت شرايط تشديد كار(
سازي صد كارگران اتومبيلشود، تا چهل درشدن عصبي و جسمي هر چه دشوارتر مي

ن بر اين، جريان ورود كارگران سياه افزو. دهنداياالت متحده را جوانان تشكيل مي
، پوست به صنايع داراي ظرفيت باال در نتيجه همان پديده افزايش بسيار داشته است
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-درصد كارگران كارخانه 45يا  40تا  35امروزه . ندا ترها به لحاظ جسمي مقاوم زيرا آن

) River Rouge(ي معروف ريور روژ در كارخانه. ندا پوستسازي سياههاي اصلي اتومبيل
سازي دج در كارخانه اتومبيل. ندهست پوستدرصد كارگران سياه 40فورد، بيش از 

)Doge (موارد استثناء . رسددرصد مي 50پوستان شاغل به بيش از در ديترويت رقم سياه
صد در 50 سازي هم وجود دارد كه بيش ازهاي فوالدگرچه كارخانه -هم هست 
پوست اما متوسط استخدام كارگران سياه .دهندن تشكيل ميستاپورا سياه كارگران آن

: تر استالً از متوسط جمعيت شناختي ده درصد بسيار باالدر صنايع اياالت متحده ك
  .صد استدر 30حدود 

 يبا اين همه، اگر لحظه. ها تأثير چنداني نداشته استهيچ يك از اين خط مشي     
غربي و ف باروري بين صنعت آمريكا و اروپاي كه شكاتاريخي فرا رسد، يعني زماني

اي بس اي جز به راه انداختن حملهداري آمريكا هيچ گزينهژاپن از بين برود، سرمايه
- تر از آناي شديدقيقي كارگران آمريكا ندارد، حملهتر به سطح دستمزد حبي رحمانه

مزدي محدودي سته تاكنون در اروپاي غربي، در كشورهاي مختلفي كه نايكساني دچ
ي هاي گوناگون دههبرهه ايتاليا، فرانسه، آلمان غربي، انگلستان و بلژيك طي(اند داشته
آمريكا مساله  كه نايكساني دستمزدي بين اروپا و جااز آن. وجود داشته است) شصت

صد نيست، يعني همانند آنچه بين كشورهاي گوناگون اروپاي در پانزدهپنج، ده يا 
صد است، تصور عظيم بودن اين صد درد، بلكه در حد دويست تا سيد دارغربي وجو

كه شود و تصور اين كه باروري قابل مقايسه مي كار آساني است نقطه ضعف زماني
  . داري تا چه حد شديد خواهد بودهاي سرمايه العمل عكس

ر، منظور داشتن رويكردي ماركسيستي يا به بيان ديگه ها بتأكيد بر اين مولفه     
ي كارگر آمريكا به جامعه ضروري آليستي به مساله نگرش طبقههماترياليستي و نه ايد

ونيسم دستگاه حاكمه، درست است كه رابطه دروني تنگاتنگي بين ضد كماين . است
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ي الملل سازد، نقش بينمي سازي كه سطح بااليي از استخدام را ميسرهزينه اسلحه
هاي گذاري پرياليسم آمريكا از سرمايهاي كه امامپرياليسم آمريكا، سود افزوده

ها گذاري كه از اين سرمايه جود داردو اينظاميكند و دستگاه  المللي كسب مي بين
كارگران آمريكا با كل اين نظام در . اما يك نكته را بايد درك كرد. محافظت مي كند

ه ها را ب سم آني ضد كمونيكنند كه ايده اين خاطر همراهي مينه به  ،درجه نخست
كنند كه طي سي  ها با كل اين نظام به اين خاطر همراهي مي آن .د آورده استووج

سيستم توانسته است . ها تحويل دهد سال گذشته توانسته است كاال به آن
همين . ان فراهم سازدشدستمزدهاي باال و درجه باالتري از امنيت اجتماعي براي

و نه پذيرش ضد  ها بوده است نيسم از سوي آنكننده پذيرش ضد كموحقيقت تعيين
تر بتواند تر و كموقتي نظام كم. كننده ثبات اجتماعي بوده استكمونيسم كه تعيين

  .ها تحويل دهد، وضعيت كامالً جديدي در اياالت متحده پيش خواهد آمد كاال به آن
بندي كنيم، صورتتر يا اگر ديالكتيكي. فقط منفي نيستاي آگاهي اتحاديه      

خودي خود به لحاظ اجتماعي خنثي است، نه ارتجاعي است نه ه آگاهي اتحاديه ب
زماني . هاي اتحاديه را بر آوردتواند خواستشود كه نظام مي زماني ارتجاعي مي. انقالبي

اي ران را پاسخ گويد، آگاهي اتحاديهاي كارگ كه نظام ديگر نتواند مطالبات پايه
ي آمريكا تحت چنين  دگرگوني در جامعه. آوردمي وجوده ظيمي بپتانسيل انقالبي ع
داري اياالت متحده كمين سرمايه، امروزه پشت ديوار سرمايهالمللي  تأثير رقابت بين

  . كرده است
گذاري امپرياليستي  بخش ملل جهان سوم و تهديدي كه براي سرمايهمبارزات رهايي  

داري سرمايهاقتصادي  -شيدن به توازن اجتماعيآمريكا دارند، نقش مهمي در پايان بخ
هاي چنان حاد و آمداگر شكاف باروري از بين برود، پياما . آمريكا ايفا خواهد كرد

  .تواند داشته باشدالمللي مي گونه كه رقابت بين آن ندارد اي فاصلهبال
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ه رزمنده ب هاي هايي هستند كه انسان مادام كه سوسياليسم يا انقالب فقط آرمان      
. ناچار محدود استه ها ب كنند، تأثير اجتماعي آنباورها و آگاهي خود تبليغ مي سبب

ان و آگاهي را با منافع هاي سوسياليسم انقالبي بتواند اعتقاد، اطمين كه ايدهاما زماني
متحد سازد،   -گري كارطبقه -ي مادي يك طبقه اجتماعي در حال عصيانبالواسطه

آن معنا، راديكاليزه  در. شودواقع انفجاري ميه ها ب است كه پتانسيل آندر آن صورت 
 طبقه كارگر و همراه با آن سوسياليسم در اياالت متحده تحت تأثير به كردن سياسي

اي مورد بررسي قرار گرفت، به گزاره ي اين نيروها كه در اين مقالهي همهم پيوستهه
ست، پوپس از كارگران سياه. واهد شديل خعملي طي ده تا پانزده سال آينده تبد

ي دولتي، توده شدگان بخشاستخدامو  شناسانكارگران جوان، دانشجويان، فن
كارگران آمريكا مبارزه براي سوسياليسم را در برنامه تاريخي بالفصل خود قرار خواهند 

  .در آن زمان راه انقالب گشوده خواهد بود. داد
  
  
  
  
   

 

  
  
  
  

www.hks-iran.com


