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پیشگفتار فارسی

برخی وهله های تاریخی، شـماری از مسـائل را به گره گاه های اصلی وضعیت بدل 
می کننـد. مسـائلی کـه نقطۀ اتصال بسـیاری از مفاهیم بـرای تحلیـل وضعیت بوده؛ 
و همچنیـن نقطـۀ انفصـال نیروها، ایده هـا و چشـم اندازهای متفاوت اسـت. آثاری 
هسـتند کـه در چنـان بزنگاه هایـی، بـر چنیـن گرهگاه هایـی انگشـت می گذارنـد. 
آشـناترین ایـن آثـار در جریـان مبـارزۀ طبقاتـی را می شناسـیم؛ »چـه بایـد کرد؟«، 
در آغـاز قـرن بیسـتم، وهلـه ای کـه مسـئلۀ حزبیـت، چارچوب هایـش، کیفیتـش و 
کارکـردش محل مناقشـه بـود؛ »امپریالیسـم؛ باالترین مرحلۀ سـرمایه داری« نوشـتۀ 
لنیـن در بحبوحـۀ جنـگ اول جهانـی کـه خصلـت جنـگ جهانـی، خاسـتگاه های 
آن و پیامدهایـش بـرای انقـاب مـورد توجـه بـود؛ »دولـت و انقـاب« و »تزهـای 
آوریـل« لنیـن که مسـئلۀ کسـب قـدرت سیاسـی و برخورد به ماشـین دولتـی کهنه 
و نسـبتش را بـا دولـت سوسیالیسـتی روشـن کرد. این سـیاهه را نه صرفـًا در مورد 
آثـار لنیـن و بزنگاه هایـی کـه در آن می زیسـت که در مورد سـایر رهبـران پرولتاریا 
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– چـه پیـش و چـه پـس از لنیـن- نیـز می تـوان نشـان داد؛ گـذرا بـه برخـی از 
آن هـا اشـاره می کنیم: »مانیفسـت کمونیسـت« مارکـس، »جنگ داخلی در فرانسـه« 
مارکـس، »آنتـی دورینـگ« انگلـس، »نقـد برنامـه گوتـا« مارکـس، »دربـارۀ تضـاد« 
مائـو، »نقـد اقتصـاد شـوروی« مائـو، »فتح جهـان« آواکیـان و... . مهم تریـن ویژگی 
ایـن آثـار، بـا توجه بـه موضوعی کـه بـه آن می پردازند، این اسـت که یـا خط مرز 
جدیـدی را ترسـیم می کننـد یـا خـط و مرزهـای پیشـین را پررنگ تـر و برنده تـر 
می کننـد. بـه عـاوه، نکتـۀ دیگـری کـه بـا نگاهـی مختصـر بـه تاریـخ می توانیـم 
دریابیـم ایـن اسـت که، ایـن آثار همیشـه موضـوع تفسـیرها و تبیین هـای متفاوت 
و بعضـًا متناقضـی بوده انـد. تفـاوت در فهـم این آثـار پیامدهای عظیمـی در مبارزه 
طبقاتـی، پیشـرفت ها، عقب گردهـا و افق های آن، داشـته اسـت. اما ایـن نکات چه 

رابطـه ای با جـزوۀ کوتاه لوتـا دارد؟

لوتـا در متـن پیـش رو بـه تحلیـل مشـخص از تغییـراِت فرماسـیون اقتصـادی-
اجتماعـِی »جامعـۀ آمریـکا« در یـک بازۀ زمانی معیـن – از دهۀ 1970 تـا به کنون- 
می پـردازد. او مبناهـا و پایه هـای »تغییر ترکیـب طبقاتی- اجتماعـی« جامعۀ آمریکا 
را بررسـی می کنـد. ایـن تحلیل به خـودی خود با توجـه به التهاب جامعـۀ آمریکا ، 
بـه مثابـه سـردمدار فعلـی نظـام سرمایه داری-امپریالیسـم جهانی، و مـکان خیزش 
بـزرگ فاشیسـم، درخـور توجـه می باشـد. لوتـا در ایـن جزوه، بـا تکیه بـر تزهای 
آواکیـان و دسـتاوردهای نظـری »سـنتز نویـن کمونیسـم« یـا کمونیسـم نویـن، بـه 
تحلیـل روندهایـی می پـردازد که روابط تولیـد در چارچوب سـرمایه دارانه را چنان 
متحـول کـرده کـه بـدون آن نمی تـوان تغییـر ترکیـب طبقاتـی- اجتماعـی و نقطـه 

عطف هـای سیاسـی وضعیـت را فهـم کرد.

پیشـاپیش اشـاره کنیـم که اسـاس آن نظریـه ای که پشـتوانۀ تحلیل لوتا قـرار گرفته 
را می تـوان در اثـر دیگـر این مؤلـف ، »آمریکا در سراشـیب« و پیوسـت انتقادی ای 
کـه در سـال 1996 بـر آن نگاشـت، یافـت. ضمـن ایـن که ردِ پـای تزهـای پایه ای 
آمریـکا در سراشـیب را در ایـن اثـر هـم می تـوان یافـت، یـادآور می شـویم کـه با 
تکامـل »سـنتزنوین کمونیسـم« و تکیـۀ مؤلـف ایـن اثـر بـر آن تکامـات، موجب 
شـده کـه اثـر حاضر نسـبت بـه »آمریـکا در سراشـیب« در رویکـردش تمایزات و 
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امتیازاتـی دارا باشـد. )در ادامـه بـه آن ها خواهیـم پرداخت(

تضاد اساسی سرمایه داری و اشکال حرکت آن

تمرکـز لوتـا در آمریـکا در سراشـیب، توضیـح مفهومـی امپریالیسـم اسـت، بـه 
عبـارت دیگـر تشـریح و تعمیـق فهمی کـه لنیـن در »امپریالیسـم؛ باالتریـن مرحلۀ 
سـرمایه داری« ارائـه داده بـود. تمرکز جزوۀ حاضـر تحلیل جامعۀ آمریکا می باشـد، 
امـا بـا توجـه به این کـه فرماسـیون آمریـکا را در دورۀ متأخـر امپریالیسـتی تحلیل 
می کنـد، تمرکز تحلیل این متن، سـرمایه دارِی امپریالیسـتی در وهلۀ گلوبالیزاسـیون 
اسـت. توجـه کنیـم کـه امپریالیسـم مرحلۀ جدیـدی در روابـط تولید سـرمایه داری 
اسـت، بـا این وجـود حامل همان قوانین و تضادهای اساسـی سـرمایه داری اسـت. 
بنابرایـن بـدون فهـم مفاهیـم و روابـط بنیادین سـرمایه داری، آنگونه کـه مارکس و 
انگلـس، در نقـد اقتصـاد سیاسـی خود صورت بنـدی کردنـد، نمی توانیـم درکی از 

روابط امپریالیسـتی داشـته باشیم. 

تضـاد اساسـی شـیوۀ تولید سـرمایه داری چیسـت؟ همانطور که انگلـس به وضوح 
در آنتـی دورینـگ )آنتـی دورینـگ، جنبـۀ تئوریـک( بیـان کـرده و تحلیل هـای 
مارکـس در کاپیتـال نیـز مؤیـد آن اسـت، تضاد اساسـی شـیوۀ تولید سـرمایه داری، 
تضـاد تولیـد اجتماعـی بـا مالکیـت و تصاحـب خصوصـِی تولیـد اجتماعی اسـت. 
یعنی از یک سـو سـرمایه داری تولید را به سـطح گسـترده ای اجتماعی کرده اسـت 
امـا خـود ایـن تولید اجتماعـی در محـدودۀ تنگ مالکیـت خصوصی سـرمایه داران 
قـرار می گیـرد. امـا همانگونـه کـه انگلـس نیـز اشـاره می کنـد، ایـن تضاد اساسـی 
دو شـکل حرکـت در هـم تافتـه را بـه خـود می گیـرد و در دو تضـاد دیگـر تبـارز 
می یابـد. شـکِل اوِل حرکـت تضـاد اساسـی: تضاد بین آنارشـی در سـطح گسـتردۀ 
بـازار بـا ارگانیزاسـیون }سـازمان یافتگی{ در هـر واحـد تولیـدی یـا مجموعـه ای 
مرکـب از چندیـن واحـد تولیـدی. شـکل دومِ حرکِت تضـاد اساسـی: تخاصم بین 

بـورژوازی و پرولتاریا اسـت. 

نکتـۀ مهـم 1: تضاد اساسـی شـیوۀ تولید سـرمایه داری در دوره هـا و مراحل مختلفش 
تضـاد بیـن پرولتاریـا و بورژوازی نیسـت )نـه مارکس، نـه انگلس، نه لنیـن و نه هیچ 
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کـدام از مارکسیسـت های کالسـیک دیگـر چنین ادعای سـطحی که حاصل مشـاهدۀ 
خـام تجربـه باورانـه اسـت را نداشـتند( بلکـه تضـاد میان هرچـه اجتماعی تر شـدن 
تولیـد بـا تصاحـب و کنتـرل خصوصـی آن اسـت. بـه اختصـار، تضـاد میـان تولید 

اجتماعـی و مالکیـت خصوصی. 

امـا در مـورد نسـبت بیـن تضـاد اساسـی و دو شـکل حرکـت آن، لوتـا در »آمریکا 
در سراشـیب«، بـه نـکات حیاتـی ای اشـاره می کند. حیاتـی از این جهـت که بدون 
فهـم ایـن نـکات و عـدم تشـخیص دقیـق نسـبت بیـن تضـاد اساسـی و اشـکال 
حرکـت آن امـکان فهـم روابـط تولیـدی سـرمایه داری بـه کلـی سـلب می شـود. 
بـه اختصـار اشـاره کنیـم: 1- تضـاد اساسـی و شـکل های حرکـت ایـن تضـاد 
اساسـی، نـه فـرع بر شـیوۀ تولید سـرمایه داری، بلکه ذاتی این شـیوۀ تولید هسـتند. 
بنابرایـن بحـران سـرمایه داری نیز برخواسـته از سـاختار، مکانیسـم، و کارکرد خود 
سـرمایه داری اسـت، نـه امـری بیرونـی از آن و فـرع بـر  سـرمایه داری. 2- »تضـاد 
اساسـی سـرمایه داری، شـالودۀ مـادی ایـن دو شـکل حرکـت اسـت و ایـن تضـاد 
شـکل جداگانـه از ایـن حرکـت را بـرای خود نـدارد.« )آمریـکا در سراشـیب:29( 
و در نهایـت امـا، شـاید مهم تریـن نکتـه ایـن کـه 3- علی رغـم ایـن کـه رابطـه 
بیـن بـورژوازی و پرولتاریا »اساسـی ترین رابطه تولید سـرمایه داری اسـت... }اما{ 
آنچه باعث می شـود که تولید کنندگان سـرمایه دار در مقیاسـی گسـترده و شـدیدتر 
از پیـش طبقـه کارگـر را اسـتثمار کنند، صـرف وجـود پرولترهای بی چیـز یا تضاد 
طبقاتـی بـه خـودی خـود نبـوده بلکه روابـط پر هـرج و مـرج مابین سـرمایه داران 

)همان( اسـت.« 

الزم اسـت نکتـۀ آخـر را بیشـتر توضیـح دهیـم: در شـیوۀ تولیـد سـرمایه داری مـا 
بـا مالکیت هـای خصوصـی متفاوتـی در قالـب بنگاه هایـی سـر و کار داریـم کـه 
بـرای کسـب سـود بیشـتر بـا یکدیگـر در حـال رقابت اند، آنچـه ایـن مالکیت های 
خصوصـی منفـرد را بـه یکدیگـر مرتبـط می کنـد، قانـون ارزش اسـت، بـه ایـن 
معنـا کـه هـر کـدام از ایـن بنگاه هـای اقتصادی برای کسـب سـود خود بایـد »کار 
اجتماعـًا الزمـی« کـه در کاالیشـان نهفتـه اسـت را مدام کاهـش دهند و کاالیشـان 
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را بـا ارزش کم تـر و نهایتـًا قیمـت تمـام شـدۀ پایین تری تولیـد کنند تـا بتوانند در 
بـازاری کـه غیرقابـل پیش بینـی اسـت بـر رقبا پیشـی گرفتـه و تولیدات خـود را با 
حداکثـر سـودآوری بفروشـند تـا بـه ضـرورت ارزش افزایی و بسـط یابی سـرمایه 
خـود پاسـخ دهنـد. )می گوییـم غیرقابـل پیش بینـی، زیـرا هیـچ یـک نمی دانند که 
تولیدکننـدگاِن سـرمایه دارِ رقیـب فرآورده هایشـان را با چه میـزان کار اجتماعًا الزم 
تولیـد کرده انـد و نهایتـًا بـا چه قیمتی ارائـه خواهنـد داد( برای تحقق ایـن امر  هر 
کـدام از بنگاه هـا بایـد کارآیـی واحد تولیـدی خود را بـاال ببرند، هزینه هـا را پایین 
بیاورنـد تـا نـرخ سـود مطلـوب خـود را در بـازارِ غیرقابـل پیش بینـی، پیشـاپیش 
تضمیـن کننـد. و ایـن شـامل، تشـدید اسـتثمار کارگـر، تخریب محیط زیسـت )به 
عنـوان نهـاده ای مجانـی و بـدون هزینـه بـرای سـرمایه دار( و دسـت اندازی های 
دیگـر بـه منابـع طبیعـی و غیـره اسـت. تضـاد میـان سـازماندهی در یـک واحـد 
تولیـدی بـا آنارشـی حاکـم در بـازار، نیـروی قدرتمنـدی اسـت کـه بـر حـدت و 
درجـۀ اسـتثمار پرولتاریـا توسـط بـورژوازی تأثیـر عمـده دارد و سـوخت رشـد 
بی وقفـۀ نیروهـای مولـده و هـم زمـان تخریب آن هـا را تأمین می کنـد. بدون درک 
ایـن قـوۀ محرکه، حرکت دیوانه وار و بیرحمانۀ سـرمایه داری در بسـط و گسـترش 
خـود بـه هـر قیمتـی کـه هسـت را نمی تـوان درک کـرد. بـر همیـن مبنا اسـت که 
انگلـس می گویـد: »ایـن نیروی محرکـه هرج و مرج )آنارشـی( در تولیـد اجتماعی 
اسـت کـه قابلیـت تکامـل نامتناهـی ماشـین آالت صنعـت بـزرگ را به یـک قانون 
اجبـاری بـرای هـر سـرمایه دار صنعتـی تبدیـل می کنـد تـا ماشـین آالتش را بـرای 

جلوگیـری از زوال خـود، هـر چه بیشـتر تکمیـل کنـد.« )آنتی دورینـگ:343(

بـا ایـن وصـف، علی رغـم ایـن کـه تضـاد میـان پرولتاریـا و بـورژوازی، تضـادی 
آنتاگونیسـتی و آشـتی ناپذیر در درون شـیوۀ تولیـد سـرمایه داری اسـت؛ امـا تضـاد 
میـان سـلطۀ هـرج و مـرج در بـازار از یـک سـو و اجبـار سـرمایه داری بـه هـر 
چـه سـازمان یافته تر کـردن واحدهـای تولیـدی خصوصـی )بـه یـک کام، تضـاد 
میـان آنارشـی و ارگانیزاسـیون( اسـت که تضـاد بین بـورژوازی و پرولتاریـا را نیز 
تشـدید یـا تضعیـف می کنـد. البتـه این رابطـه  به معنـای برقـراری رابطـۀ علت و 
معلولـی خطـی بیـن ایـن دو شـکل حرکـت نیسـت. این دو شـکل حرکت یـا این 
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دو تضـاد بـا هـم رابطـۀ دیالکتیکـی و برهم کنـش متقابـل دارند، امـا حرکت عمدۀ 
تضاد اساسـی، تضاد بین آنارشـی و ارگانیزاسـیون اسـت. یعنی، این شـکل حرکت 
اسـت کـه شـرایط شـکل حرکـت دیگـر )تضـاد پرولتاریـا – بـورژوازی( را تعیین 
می کنـد. در همیـن معنـا اسـت کـه لوتا در کتـاب درخشـان »آمریکا در سراشـیب« 
بـا بسـط تزهـای مارکـس، انگلـس و تحلیـل لنیـن در مبحـث امپریالیسـم، عنـوان 
می کنـد: »حرکـت منتـج از آنارشـی شـکل عمـدۀ حرکـت تضـاد میـان خصلـت 
اجتماعـی تولیـد و خصلـت خصوصـی تملک اسـت.« و بـا تکیه به تحلیلـی عمیقًا 
ماتریالیسـتی و دیـدن دیالکتیـک روابـط، اضافـه می کند: »مبـارزه میـان پرولتاریا و 
بـورژوازی بـا تغییرهـا در روابـط تولیـدی در برهم کنـش بـوده و تضـاد طبقاتی با 
روابـط و تضادهـای میان سـرمایه ها تداخل می کند. اما آنارشـی تولید سـرمایه داری 
موجـب آن تحـوالت اساسـی در عرصـه مادی می شـود کـه صحنۀ مبـارزۀ طبقاتی 

را می چیننـد.« )آمریـکا در سراشـیب: 30(

 تکیـۀ خـام بر تجربـه و عدم تحلیـل مکانیزم های یـک پدیده، حاصلـی جز گیجی 
و سـردرگمی در پـی نخواهـد داشـت. آواکیان می نویسـد: »بـرای درک این که چرا 
بـا وضعیـِت کنونـی روبـه رو هسـتیم، نمی توانیـم صرفـًا به آنچـه در هـر مقطع در 
سـطح اتفـاق می افتد پاسـخ دهیم بلکه باید از سـطح بـه عمق برویم، سرچشـمه ها 
و علـل زیربنایـی اوضـاع را کشـف کنیم و به این درک برسـیم که مشـکل اساسـی 
و راه حـل واقعـی کـدام اسـت. اگـر صرفًا در سـطح بمانیـم، مرتبًا به ایـن طرف و 
آن طـرف کشـیده خواهیـم شـد.« تحلیل هـای حاضـر در ایـن اثـر، راه به شـناخت 
کنـه روابـط تولیدی سـرمایه داری می بـرد و ما را از خام اندیشـی های اکونومیسـتی 
بـه دور نگـه مـی دارد. مبتنـی بـر ایـن تحلیـل به جـای تکیـۀ تجربی بر مشـاهداتی 
از قبیـل افزایـش یـا کاهـش دسـتمزدها یـا افزایـش و کاهـش اعتصابـات کارگری 
)کـه هـر کـدام در نوبـۀ خـود بسـیار مهـم هسـتند( و تنظیـم پراتیـک سیاسـی مان 
بـر مبنـای ایـن تبـارزات، می توانیـم روند هـا و نیروهـای زیربنایـی آن تبـارزات 
را تحلیـل کنیـم و بـه تحلیـل سیاسـی ایـن تبـارزات بپردازیـم. بـرای مثـال لوتـا 
در همیـن اثـر مهم تریـن عامـل در »نابـودی و از دسـت رفتـن بسـیاری از مشـاغل 
تولیـدی« -و تأثیـر آن بـر بـه حاشـیه رانـده شـدن هـر چـه بیشـتر تحتانی تریـن 
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الیه هـای اجتماعـی در آمریـکا- را نـه تضـاد بین سـرمایه داران و کارگـران می داند 
و نـه حتـی انتقـال تولیـد به کشـورهای جنـوب جهانی – امـری کـه از اواخر دهۀ 
هفتـاد شـروع شـد و در دهه هـای بعـد به سـرعت و در ابعـاد کان شـیوع یافت- 
بلکـه معتقـد اسـت: »بسـیاری از مشـاغل تولیـدی آمریـکا کـه »از دسـت رفته اند، 
مشـاغلی هسـتند کـه »برای همیشـه« وابسـته بـه تکنولوژی شـده اند. مثـل }برخی 
از{ مشـاغل کشـاورزی کـه دیگـر وجـود ندارنـد و دیگر وجـود نخواهند داشـت. 
در واقـع... اتوماتیزاسـیون محـرک اصلی از بین رفتن مشـاغل در 50 سـال گذشـته 
بوده اسـت.« و فرایند اتوماتیزاسـیون در سـرمایه داری را نمی توان مسـتقل از تضاد 

آنارشـی و ارگانیزاسـیون در سـطح جهانـی فهم کرد. 

نکتـۀ مهـم 2: تضاد بـورژوازی- پرولتاریا رابطۀ اساسـی جامعۀ سـرمایه داری اسـت. 
امـا شـکلی از حرکت تضاد اساسـی سـرمایه داری )تضـاد میان مالکیـت خصوصی و 
تولیـد اجتماعـی( اسـت که در رابطـۀ تنگاتنگ و در هـم تافته با شـکل حرکت دیگر 
تضـاد اساسـی – کـه از قضـا شـکل عمدۀ حرکت تضاد اساسـی اسـت- بـه پویش 
خـود ادامـه می دهـد. بـه ایـن معنـا سـرمایه داری را نمی تـوان در چارچـوب مفهوم 
»طبقـه در مقابـل طبقـه« درک کرد. اگـر فقط همین بـود، تخفیف اسـتثمار در نتیجۀ 
مبـارزات کارگـری ممکن بـود. امـا رقابت های مـرگ و زندگی میان سـرمایه داران 
در جریان اسـت و این واقعیت، سـوخِت تشـدید اسـتثمار و گسـترش دایرۀ کاالیی 
کـردن همـه چیـز از جملـه آب و هـوا را تأمیـن می کند. بـدون درک ایـن دینامیک 
بـه طـور کلـی نمی تـوان فهمید کـه چه چیـزی را باید عـوض کرد تا سـرمایه داری 
از بیـن بـرود و نمی تـوان خصلـت انقابـی را کـه بـرای ایـن کار الزم اسـت درک 
کـرد و نمی تـوان ضـرورت درهم شکسـتن ماشـین دولتی سـرمایه داری و اسـتقرار 
ماشـین دولتـی سوسیالیسـتی و مقابلۀ آگاهانه و نقشـه مند )اعمـال دیکتاتوری همه 

جانبـه( بـرای ممانعـت از بازتولید سـرمایه داری را درک کرد.

یک »سوپر امپریالیست« یا روابط سرمایه دارانه امپریالیستی   	

بـا وجـود ایـن کـه مکانیسـم سـرمایه داری امپریالیسـتی، همچنـان بر مبنـای تضاد 
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اساسـی، و دو شـکل حرکـت آن قابـل ارزیابـی اسـت امـا تحـوالت عظیمـی را 
در روابـط تولیـدی سـرمایه داری بـه وجـود آورد و تولیـد اجتماعـی را بـه سـطح 
بین المللـی گسـترش داد1. در مرحلـۀ امپریالیسـم و گسـترش انحصارات ما شـاهد 
زنجیـرۀ بین المللـی تولیـد و تأمیـن کاال هسـتیم. به ایـن ترتیب تولیـد و رقابت که 
در مرحلـۀ »رقابـت آزاد« اساسـًا محدود به مرزهای ملی بود در مرحله امپریالیسـتی 
تولیـد و رقابـت بیـن انحصـارات بـه سـطح بین المللـی گسـترش می یابـد. در این 
راسـتا، روشـن اسـت کـه، تضاد آنارشـی و ارگانیزاسـیون که شـکل عمـده حرکت 
تضـاد اساسـی بـود نیز در سـطح بین المللـی نقش ایفـا می کند.  و رقابت به شـکل 
رقابـت میـان کشـورهای امپریالیسـتی برای تقسـیم مناطق سیاسـی و اقتصادی سـه 
قـارۀ جهـان سـوم بـروز پیـدا می کنـد. الزم بـه ذکـر اسـت، سـرمایه های تکین در 
قالـب انحصـارات »کـه در جسـتجوی سـودهای عالی تـر جهـان را در می نوردنـد 
خصلـت ملی خـود را عمیقًا حفظ می کننـد.« )آمریکا در سراشـیب:90( به این معنا 
شـرکت هایی کـه بـرای تولیـد سـودآور خـود مجبورنـد که بـه بـازار جهانی چنگ 
بیاندازنـد، بـا ایـن حـال یـک پایـگاه ملی مشـخص دارنـد: »در عصـر امپریالیسـم، 
انباشـت از گـذرگاه رقابت هـای بین سـرمایه های ملـی متفاوت، می گـذرد« )همان 

 )62:

نکتـۀ مهـم 3: بـرای تأمین کاالهـای مختلف در هـر کشـور، زنجیره ای وجـود دارد، 
انحصـارات مختلـف حلقه هایی هسـتند که از خالل آن، اقتصاد سـرمایه داری سراسـر 
جهـان را بـه یکدیگـر وصـل می کنـد. تولیـد ملـی نـاب و در عیـن حـال سـودآور 

ــورد خاصــه  ــج م ــن در پن ــل ســرمایه داری را لنی ــه از تکام ــن مرحل ــدۀ ای ــای عم 1- خصلت ه
ــه  ــد ک ــی از رش ــۀ باالی ــان درج ــه چن ــرمایه ب ــم س ــد و تراک ــم تولی ــیدن تراک ــد: 1- رس می کن
انحصــاراِت دارای نقــش قاطــع در زندگــی اقتصــادی را پدیــد آورده اســت 2- درآمیــزی 
ســرمایۀ بانکــی بــا ســرمایه صنعتــی و ایجــاد الیگارشــی مالــی بــر پایــۀ ایــن »ســرمایه مالــی« 3- 
ــد 4-تشــکیل  ــت خــاص کســب می کن ــز می شــود و اهمی صــدور ســرمایه از صــدور کاال متمای
گروه بندی هــای انحصــاری بین المللــی ســرمایه داران کــه جهــان را میــان خــود تقســیم 
می کننــد و 5- پایــان تقســیم ارضــی جهــان میــان بزرگتریــن دول ســرمایه داری )امپریالیســم:126( 
هــر کــدام از ایــن ویژگی هــا را لنیــن در اثــر خــود بــه روشــنی توضیــح داده اســت، بــرای فهــم 

ــد. ــه آن رجــوع کنی ــوارد ب ــن م ــدام از ای ــر ک ــر ه عمیق ت
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و دارای تـوان رقابـت در چنیـن روابـط تولیـدی سـرمایه داری امپریالیسـتی امـکان 
داشـت. نخواهد 

همـگام بـا در هـم تنیدگـی سیاسـی-اقتصادی کشـورهای مختلـف، رقابـت بیـن 
کشـورهای امپریالیسـتی بـر سـر مناطـق و حوزه های نفوذ به شـدت حاد می شـود. 
پیامـد ایـن تغییـر تحـوالت بـه وجود آمـدن کلیت یـا تمامیـت جدیـدی از روابط 
تولیـدی سـرمایه داری اسـت. ایـن کلیـت حاصـل جمـع جبـری مجموع کشـورها 
نیسـت، بلکه کلیتی اسـت کـه در یک رونـد مارپیچی و متضاد کشـورهای مختلف 
را بـر حسـب نیازهای انباشـت سـودآور سـرمایه در برهـم کنش با عوامل سیاسـی 
ماننـد بی ثباتـی سیاسـی و انقاب هـا و رقابت هـای ژئوپولتیک، به اشـکال متفاوت 
بـه یکدیگـر وصـل می کنـد. ایـن اتصـال کـه اساسـًا بـر مبنـای تحـوالت درونـی 
اقتصـاد سـرمایه داری صـورت گرفـت و صدور سـرمایه و تقسـیم کار جهانی را به 
امـری معمـول بـدل کرد، الجـرم تعارض های سیاسـی بر سـر تقسـیم جهـان میان 

کشـورهای امپریالیسـتی مختلـف را در پی داشـت.

در ایـن شـکل از تحلیـل، ما با یک »سـوپر امپریالیسـت« یا تبانی چند امپریالیسـت 
بـزرگ بـرای غـارت جهـان روبه رو نیسـتیم. بلکـه با یک پروسـۀ واحـد جهانی و 
در عیـن حـال بسـیار تضادمنـد روبه رو هسـتیم کـه قدرت هـای امپریالیسـتی دائمًا 
در تبانـی و تنـازع هسـتند و جـز این نیز نمی تواند باشـد. تبانی و تنـازع جغرافیایی 
و سیاسـی آن هـا بـر سـر نفوذ سیاسـی و اقتصـادی در کشـورهای مختلـف »جهان 
سـوم« از طریـق روابـط تضادمنـد بـا دول کشـورهای بـه اصطـاح جهـان سـوم 
یـا  ماتریکـس  همیـن  از  بخشـی  کـه خودشـان  دولت هایـی  می گیـرد.  صـورت 
پروسـۀ واحد انباشـت جهانی سـرمایه هسـتند. بنابرایـن، تفکیک امپریالیسـت ها به 
»خـوب« و »بـد« یـا »بـد« و »بدتر« بر حسـب موقعیتشـان در سلسـله مراتب توازن 
قـوای امپریالیسـتی در هـر مقطع زمانی معیـن، صرفًا توجیهی بـرای »بد« و »خوب« 
جلـوه دادن پروژه هـای اتحـاد بـا هـر یـک از آن هاسـت و نسـبتی با تحلیـل علمی 
امپریالیسـم – کـه لنین بنیان اش را گذاشـت- نـدارد. خود قدرت های امپریالیسـتی 
در پروژه هـای سیاسیِ شـان بـرای نفوذیابـی و برتری جویی در هر کشـور و منطقه، 
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یـا حتـا برای همـراه کردن توده هـای پرولتر در کشـور »خـود«، همـواره تضادهای 
درون امپریالیسـتی و تضادهـای خـود بـا ایـن یـا آن دولـت »یاغی« در کشـورهای 
تحـت سـلطه را دسـتمایه قـرار می دهنـد تا یـک طـرف را »نیک« و طـرف دیگر را 
»شـر« قلمـداد کننـد. درسـت همانطور کـه جمهوری اسـامی و امپریالیسـم آمریکا 
یـا آمریـکا و چیـن و یـا آمریـکا و روسـیه در مقابله بـا یکدیگر، به چنیـن ترفندی 
دسـت می یازنـد. در حالـی که بـه لحاظ اجتماعـی و اقتصادی و سیاسـی هر طرف 
ایـن دو قطبـی، بـا منافع اکثریت مردم همان کشـور به طور خاص، و تمام بشـریت 
بـه طـور عـام، دشـمنی ماهـوی دارنـد. بنابرایـن نتیجه گیری هایی از این دسـت که 
مثـا آمریـکا یـک »سـوپر امپریالیسـت« اسـت و بایـد بـرای مقاومـت در مقابل آن 
بـا کشـورهایی مانند چین و روسـیه که از قضا خودشـان کشـورهای سـرمایه داری 
امپریالیسـتی هسـتند، متحـد شـد و بـه اصطـاح »محـور مقاومت« درسـت کرد از 
مبتذل تریـن و ارتجاعی تریـن نتیجه گیری هـای سیاسـِی ابزارگرایانـه از یـک مفهوم 
علمـی )امپریالیسـم( اسـت. بـه همیـن ترتیـب، امپریالیسـت های چین و روسـیه را 
طـرِف »شـر« خوانـدن و ضـروری دانسـتن اتحاد بـا آمریـکا )و پـادگان نظامی آن: 
اسـرائیل( جهت »اسـتقال کشـور« و ...، سـوی دیگر این باهت ارتجاعی اسـت.

 نکته مهم 4: کلیت »مرحله نوین« سـرمایه داری – سـرمایه داری امپریالیسـتی - حاصل 
جمع کّمی چند کشـور امپریالیسـتی نیسـت. بلکه، نماینده روابِط سـرمایه داری اسـت 
کـه در مقیـاس جهانی انباشـت می کند. سـرمایه داری امپریالیسـتی، با صدور سـرمایه 

بـه اقصـی نقـاط جهان و با توسـعۀ روابط سـرمایه داری، جهان را در هـم می بافد. 

اگـر برای تحلیـل طبقاتی فرماسـیون های مختلـف سـرمایه داری در دورۀ رقابت آزاد 
اساسـًا بایـد روابـط سـرمایه را در درون مرزهـای ملـی تحلیـل می کردیـم، اکنون با 
ادغـام هـر واحـد کشـوری در درون ایـن فرآینـد واحـد جهانی، بـرای تحلیـل تمام 
فرماسـیون های اقتصـادی- اجتماعی مشـخص ) فرق نمی کنـد، ایـران، آمریکا، چین 

و...( بایـد آن هـا را بـر بسـتر روابط سـرمایه داری جهانی بررسـی کنیم.

آواکیـان به شـکلی موجـز، پیامدهای سیاسـِی چنیـن تغییری را شـرح می دهد: »در 
یـک معنـای کلـی، تحـوالت جهانـی بـه مثابـه یـک کل واحـد، بیـش از تحوالت 
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کشـورهای معیـن، در تکامـل مبـارزۀ طبقاتی )و ملی(، شـکل گیری اوضـاع انقابی 
و غیـره یـک کشـور معیـن تعیین کننـده هسـتند – تعیین کننـده نـه فقـط بـه عنوان 
شـرط تحـول )علـت خارجـی( بلکـه به عنـوان اسـاس تحول )علـت داخلـی(...« 

)همـان: ص 63(

بـر اسـاس همیـن تـز اسـت کـه لوتـا در جـزوۀ پیـش رو، وقتـی می خواهـد روند 
تغییـر ترکیـب طبقاتـی- اجتماعـی آمریکا را بررسـی کنـد، روند هـای کان روابط 
امپریالیسـتی- جهانـی را مـورد توجـه قـرار می دهـد. او تغییـر ترکیـب طبقاتـی و 
اجتماعـی آمریـکا را مسـتقل و مجـرد از رونـد جهانی شـدن سـرمایه داری، صدور 
سـرمایه، برون سـپاری قراردادهـا بـه کشـورهای تحـت سـلطه، مالی شـدن فزایندۀ 
کشـورهای امپریالیسـتی و انگل وارگـی امپریالیسـم آمریـکا بررسـی نمی کنـد. لوتا 
روابـط امپریالیسـم جهانـی را نـه همچـون »شـرط تحول« یـا علت خارجـی تغییر 
ترکیـب طبقاتـی- اجتماعـی جامعـۀ آمریـکا کـه همچون »اسـاس تحـول« یا علت 

داخلـی آن در نظـر می گیـرد.

نکتـه مهـم 5: تغییـر و تحـول روابـط سیاسـی- اجتماعـی و اقتصـادی داخلـی هـر 
فرماسـیون اجتماعـی مشـخص، بـا شـکل گیری ایـن کلیـت جدیـد )نظـام جهانـی 
سـرمایه داری امپریالیسـتی(، توسـط این کلیت که تبدیل به بخشـی از بافت »داخلی« 

شـده، تعییـن می شـود و نـه توسـط کلیـت »داخلـی« مجـرد از این بسـتر کلی.1 

»نابودی نهایی« یا »دیالکتیک تخریب و بازسازی«؟	) 

آمارهـای لوتـا در این جزوه دربارۀ تشـدید بیـکاری، از بین رفتن مشـاغل تولیدی، 
تزلـزل فزاینـدۀ جایـگاه الیه هـای پایینـی طبقـۀ متوسـط در آمریـکا و بـه ویژه پس 
از همه گیـری کوییـد 19 را بـه هیـچ وجـه نبایـد بـه معنای رونـد بحـران دائمی و 

ــیم بندی در دورۀ  ــن تقس ــی« و »خارجــی« و تحــوالت ای ــر نســبت »داخل ــم دقیق ت ــرای فه 1- ب
ــان رجــوع  ــاب آواکی ــای فلســفی انترناسیونالیســم« نوشــته ب ــم »مبناه ــۀ مه ــه مقال امپریالیســتی ب

شــود.
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افـول رو بـه مـرگ امپریالیسـم دیـد. دیدگاهی شـدیداً مکانیکـی و اساسـًا غلط در 
نقـد سـرمایه داری وجـود دارد کـه معتقـد اسـت کـه پیشـرفت فنـی و تکنولوژیک 
سـرمایه داری در کشـورهای امپریالیسـتی و تولیـد انبـوه کاالهـا و افزایش اسـتثمار 
بـه چنـان حدی خواهد رسـید کـه بیکاری گسـترش و دسـتمزدها کاهـش خواهد 
یافـت، در نتیجـه کاالهـای تولیـد شـده متحقـق نخواهنـد شـد و سـرمایه داری 
درگیـر بحـران دائمـی خواهد شـد کـه امـکان برون رفـت از آن برای سـرمایه داری 
امپریالیسـتی مهیـا نیسـت. ایـن تئـوری در سـویه های مختلفـی ارائـه شـده، امـا 
کمینتـرن تحـت عنـوان »تئـوری بحران عمومـی« این تحلیـل غلط از امپریالیسـم را 
گسـترش داد. نقـد بنیان هـای فکری ایـن تئـوری و تحلیل چهره هـای مختلف این 
تئـوری نادرسـت را می توانیـد در فصـل نهـم »آمریکا در سراشـیب« مطالعـه کنید.1

امـا دربـارۀ روند هایـی کـه سـرمایه پشـت سـر می گـذارد، لوتـا نشـان می دهد که 
سـرمایه داری در هیـچ مرحلـه ای درگیـر »بحـران دائمـی« نبـوده اسـت. از نظر لوتا 
بحـران سـرمایه داری، نـه حاصـل شـکاف بیـن تولیـد و مصـرف بلکـه ذاتـی خود 
این فرایند تولید و انباشـت سـرمایه دارانه اسـت. بنابراین درسـت اسـت که بحران 
ذاتـی سـرمایه اسـت امـا دائمـی نیسـت. از طـرف دیگـر ایـن بحران ها، بـه معنای 
گام هـای آهسـته و خـود بـه خـودی سـرمایه به سـمت مرگ نیسـت. بلکـه بحران 
گامـی اسـت کـه به واسـطۀ بازسـازماندهی سـرمایه شـرایط سـودآوری دوبـاره را 
بـرای سـرمایه فراهـم می کنـد. )مگـر ایـن کـه اتصـال میلیون هـا تـوده بـا حـزب 
انقابـی کمونیسـت، موجـب سـرنگونی سـرمایه داری در یک جغرافیای مشـخص 

 ) شود

ــوان  ــا عن ــوم ب ــی« بخــش س ــوری بحــران عموم ــوان »تئ ــم تحــت عن ــر بخــش نه ــاوه ب 1- ع
ــم اســت. هــر دو  ــن رابطــه مه ــز در ای ــرخ ســود« نی ــی ن ــش نزول »بحــران ســرمایه داری و گرای
ــاد  ــران در اقتص ــوری بح ــن تئ ــند. همچنی ــیب« می باش ــکا در سراش ــاب »آمری ــای کت بخش ه
سیاســی امپریالیســم در ارتبــاط بــا مســئلۀ »ســد کــردن تکامــل اجتماعــی« در کشــورهای تحــت 
ســلطه می باشــد؛ موضــوع بســیار مهمــی کــه لوتــا در مقالــۀ »دربــارۀ دینامیســم امپریالیســم و ســد 
کــردن تکامــل اجتماعــی« بــه آن پرداختــه اســت. از آنجایــی کــه ایــن موضــوع ارتبــاط مســتقیمی 
ــدن  ــا خوان ــم. ام ــن مــورد نمی پردازی ــا در ای ــح تبیین هــای لوت ــه توضی ــدارد، ب ــن جــزوه ن ــا ای ب

ــم. ــه می کنی ــن جــزوه توصی ــدگان ای ــه خوانن ــداً ب آن را اکی
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لوتا در پارگرافی کوتاه این مسـئله را چنین توضیح می دهد: »انباشـت سـرمایه داری 
شـامل یک پروسـۀ دیالکتیکی تخریب و بازسـازی سـرمایه اسـت. سـرمایه همواره 
بایـد شـرایط و روابـط تولیـد خود را بازسـازی کند. سـرمایه باید پیوسـته بر موانع 
خـود آفریـدۀ خویـش فائق آیـد، موانعی کـه در نقطـه عطف های حساسـی، صرفًا 
می تواننـد در مقیـاس عظیـم و بـه طور تخریبـی به سـطوح عالی تری انتقـال یابند. 
نیـروی محرکـۀ ایـن حرکـت، آنارشـی اسـت کـه هـم بـه توسـعۀ سـرمایه منتهـی 
می شـود و هـم آن را فرسـوده می کنـد. در عیـن حال، ایـن حرکت معلول آنارشـی 
اسـت کـه سـرمایه را بـه گونـه ای قهـری تجدیـد سـازمان می کنـد...« )همـان:39( 
ایـن پروسـۀ تخریـب و بازسـازی در مرحلـۀ امپریالیسـتی، در سـطح جهانـی عمل 
می کنـد: »دیالکتیک گسـترش و بحران امپریالیسـتی از راه تجدید سـازماندهی همه 
جانبـۀ سـرمایه در مقیاسـی جهانـی عمـل می کنـد. و مسـتعمرات }و کشـورهای 

تحـت سـلطه{ در ایـن فرایند یـک نقش مرکـزی بـازی می کنند« )همـان:127(

نکتـۀ مهـم 6: بحـران امپریالیسـتی گام هـای روابـط امپریالیسـتی بـه سـوی نابـودی 
نهایـی نیسـت، بلکه پروسـه ای اسـت کـه از خالل آن و بـه بهای تخریب بسـیاری از 
ارزش هـای تولیـد شـده و فقـر و فالکـت میلیون ها نفر در سراسـر جهان، بـه تجدید 

شـرایط سـودآوری می پردازد.

نقد »آمریکا در سراشیب« و تکامل روش و رویکرد   	

در  »آمریـکا  اساسـی  تزهـای  و  بنیـادی  چارچـوب  و صحـت  دقـت  علی رغـم 
در  لوتـا  کـه  داشـت  متدولوژیـک  تبعـی  اشـکال  یـک  کتـاب  ایـن  سراشـیب«، 
»یادداشـت های اقتصـاد سیاسـی« در سـپتامبر 1996 بـه آن اشـاره می کنـد. »آمریکا 
در سراشـیب« در فصـل چهـارم، جایـی کـه بـه مبحـث مارکـس دربـارۀ »گرایـش 
نزولـی نـرخ سـود« می پـردازد از »قوانین گرایشـی« یـاد می کند. همچنیـن در آنجا 
لوتـا بـه گرایشـات متضـاد و »مارپیچـی« سـرمایه اشـاره می کنـد اما با ایـن وجود، 
وقتـی نوبـت بـه تحلیـل تضـاد امپریالیسـتی بیـن آمریـکا و سوسـیال امپریالیسـم 
شـوروی می رسـد، مبحـث را بـه گونـه ای ارائـه می دهـد کـه گویـی ایـن تضـاد 
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امپریالیسـتی، بـه سـیاق تضـاد امپریالیسـتی پیشـین در جنـگ اول و دوم جهانـی 
)اگـر بـه انقـاب کمونیسـتی منجـر نشـود( الزامـًا و ضرورتـًا بـه جنـگ جهانـی 
دیگـری خواهـد انجامیـد. اما همانطـور که تاریخ نشـان داد، این تضاد حاد شـونده 
علی رغـم ایـن کـه در وهله هایـی گرایشـات قـوی ای بـه سـوی جنـگ داشـت، نه 
بـه یـک انقـاب کمونیسـتی انجامیـد و نـه جنـگ جهانی دیگـری را موجب شـد.

لوتـا بـا بازبینـی و نقـد این نـگاه در آمریکا در سراشـیب بود که نوشـت: »... فشـار 
بـه سـمت جنـگ نیـاز نـدارد که فقـط به یـک جنگ همـه جانبـه یا پیشـروی های 
انقـاب جهانـی کـه صحنـه را به طـور کیفـی تغییر خواهـد داد، بیانجامـد. خاصه 

آن کـه فشـار بنیادیـن همیشـه بـه نتیجه )یـا نتایج( یکسـان منجر نمی شـود.«

آواکیـان ایـن تفکـر متدولوژیـک صحیح را در سـنتز نویـن تکامل بیشـتری داد. او 
تأکیـد می کنـد کـه »هیـچ »فراینـد باوقـار و منظـم« کـه جامعـه را از مرحلـه ای بـه 
مرحلـۀ دیگـر برسـاند وجـود ندارد...»رقـص بـزرگ والـس تاریخ« در کار نیسـت 
کـه بـه شـکل یـک دو سـه، یـک دو سـه، انجـام شـود...« )دولـت و آزادی:48( او 
در کتـاب »گشـایش ها: گشـایش تاریخـی توسـط مارکـس و گشـایش بیشـتر بـا 
کمونیسـم نویـن، چکیـده ای پایـه ای ...« توضیـح می دهـد کـه سـطوح مختلفـی از 
سـازماندهی مـاده وجـود دارد کـه بـا یکدیگـر برهـم کنش دارنـد، اما هر کـدام از 
ایـن سـطوح تضادهـای درونـی خـاص خـود را نیـز دارنـد و در کنـش متقابـل با 
یکدیگـر الزامـًا تأثیـرات ضـروری از پیـش تعیین شـده ای تولید نمی کننـد. به واقع 
در ایـن فهـم از نسـبت های سـطوح مختلـف مـاده، مـا نـه تنهـا بـا ضروت هـای 
درونـی و ارتباطـات آن هـا بـا یکدیگـر بلکـه بـا تصادفـات و پیامدهـای غیرمقـدر 
و پیش بینی ناپذیـری نیـز روبه روییـم کـه می توانـد تأثیـرات متناقضـی را بـه دنبال 

داشـته باشـد. )گشـایش ها:65-7(

در جـای جـای جـزوۀ حاضـر بـه قلـم لوتـا، کاربسـت همیـن متدولـوژی تکامـل 
یافتـۀ مارکسیسـتی را شـاهد هسـتیم. بـرای مثـال او در تحلیـل علـل حضـور و 
قـدرت انفجـاری زنـان در جامعـه از دهـۀ 60 میـادی بـه بعـد، به عوامـل و علل 
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مختلفـی اشـاره می کنـد کـه بـر یکدیگـر تأثیـر متناقضـی گذاشـته اند. او ضمـن 
تحلیـل ضرورت هـای اقتصـادی ای کـه موجـب کشـیده شـدن زنـان بـه بـازار کار 
شـده اسـت، حضور گسـتردۀ زنـان را صرفًا محصـول تحوالت اقتصـادی نمی داند: 
»محـرک ورود گسـتردۀ زنان بـه بازار نیـروی کار هم ضرورت هـای اقتصادی بوده 
اسـت و هـم نتیجـۀ مبارزۀ سیاسـی- اجتماعی.« عـاوه بر این، این دو سـطح رابطۀ 
علی-معلولـی خطـی بـا یکدیگـر ندارند و در هـم تافتگی این دو سـطح با یکدیگر 
پیامدهـای متناقضـی را بـه بـار آورد، پیامدهایـی کـه بـه هیـچ وجـه از پیـش مقدر 
نبـود. حضـور گسـتردۀ زنـان در سـطح جامعـه نه تنهـا پایه هـای »خانوادۀ سـنتی« 
و ایده هـای پیشـین در مـورد زنـان را بـه چالـش گرفت، بلکـه از سـوی دیگر، در 
کنـار عوامـل دیگـر، از جمله از دسـت رفتن مشـاغل تولیـدی با »دسـتمزد خوب« 
کـه در ُقـُرق مـردان بود، واکنش »پدرسـاالرانۀ ضد زن« را در اقشـار مختلف جامعه 
برانگیخـت1. همچنیـن لوتا تحلیل می کند »پیشـرفت« شـغلی، تحصیلـی و موقعیتی 
زنـان بـه ویـژه در الیه هـای میانـی آمریـکا موجـب از بین رفتـن »آپارتاید جنسـی 
مشـاغل« نشـد. به نحـو متناقضی بسـیاری از مشـاغل خدماتی از جملـه مراقبت از 
فرزنـدان، پخـت و پـز و تمیـز کردن خانه بـر گردۀ زنـان مهاجری افتـاد که نیروی 
کار فـوق ارزانـی بودنـد کـه الیه هـای میانـی جامعـه آمریـکا نیـز توان بـه خدمت 
گرفتنشـان را داشـتند. در راسـتای همیـن تضادهـا و تناقض هـا اسـت کـه لوتـا بـه 
نقـل از آواکیـان عنـوان می کنـد کـه: »کل مسـئله موقعیـت و نقش زنـان در جامعه، 
در شـرایط افراطـی امـروز، هرچـه حادتر خـود را طـرح می کند- ایـن موضوع در 
جامعـۀ امـروز آمریـکا یـک انبـار بـاروت اسـت.«2 اما ایـن رویکـرد، بـه تحلیل از 

1- بــرای فهــم التهــاب پدرســاالرانه و ضــد زنــی کــه در جامعــۀ آمریــکا گســترش یافتــه کافــی 
اســت بــه مبــارزات انتخاباتــی 2016 آمریــکا اشــاره کــرد. گفتارهــای ضــد زن ترامــپ نــه تنهــا، 
ــه  ــد بلک ــپ نش ــف از ترام ــرهای مختل ــای قش ــف توده ه ــای مختل ــی الیه ه ــب روگردان موج
ــان بیشــتر کــرد. اوج داســتان  ــرای بســیاری از آن ــن گفتارهــا از قضــا جذابیــت ترامــپ را ب همی
ــه  ــه در آن ب ــپ افشــا شــد ک ــی از ترام ــات فیلم ــه انتخاب ــده ب ــه مان ــد هفت ــه چن ــود ک ــی ب جای
صورتــی صریــح و بــا الفاظــی رکیــک بــه زنــان توهیــن می کــرد. برخــی از »تحلیــل گــران« کــه 
متوجــه نفــرت عمیقــی کــه از زنــان در جامعــۀ آمریــکا نهفتــه بــود، نبودنــد، افشــای ایــن فیلــم 
را بــه مثابــه میــخ آخــر بــر تابــوت انتخــاب ترامــپ تفســیر کردنــد. امــا نتیجــه معکــوس بــود. و 
ترامــپ بــا همــان گفتــار ضــد زن و نژادپرســتانه اش توانســت بــه مقــام ریاســت جمهــوری برســد. 
2- همین جــا بــه نحــوی گــذرا اشــاره کنیــم کــه جــزوه لوتــا، بــا توجــه بــه دســتاوردهای ســنتز 
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مسـئلۀ زنـان در ایـن جزوه خاصه نمی شـود. ردِ پـای این تکامل رویکـردی را در 
تمامـی تحلیل هایـش می تـوان گرفـت.

نهایتـًا لوتـا تکامـل رویکـردی کـه در این جـزوه ارائـه داده را بدین شـکل خاصه 
را  پیشـامد  نقـش  کـه  اسـت  تغییـرات، ضـروری  و  روندهـا  فهـم  »در  می کنـد: 
نیـز بـه رسـمیت بشناسـیم. منظـور از پیشـامد، رخدادهـای مهـم و موقعیت هـای 
شـکل دهنده ای اسـت کـه رخ دادشـان قطعـی نبـوده و نمی شـد آن هـا را بـه طـور 
کامـل پیش بینی کرد. سـقوط سوسیال-امپریالیسـم اتحاد جماهیر شـوروی و بلوک 
متحدش در سـال های 1991-1989، و شکسـت سوسیالیسـم و احیای سرمایه داری 

در چیـن مائوئیسـتی در سـال 1976 از ایـن دسـت پیشـامدهای بـزرگ بودند.«

سخن آخر: مسئلۀ امپریالیسم و بزنگاه کنونی

تـا اینجـا سـعی کردیـم مهم تریـن تزهـا و بنیان هـای نظری ای کـه این اثر بـر آن ها 
اسـتوار اسـت را اختصـاراً توضیـح دهیـم. امـا بگذاریـد بـار دیگر بـه موضوعی بر 
گردیـم کـه این پیشـگفتار را با آن شـروع کردیم. ایـن جزوه برای خوانندۀ فارسـی 
زبـان اهمیتـی دوگانـه دارد: 1 – جـزوه، روندهای تغییـر ترکیب طبقاتـی اجتماعی 
کشـوری را مـورد بررسـی قـرار می دهـد کـه سـردمداری روابـط سـرمایه داری 

ــی  ــل طبقات ــتی تحلی ــم اکونومیس ــی از فه ــه کل ــه ب ــی جامع ــل طبقات ــم، در تحلی ــن کمونیس نوی
گسســت کــرده اســت. او بــه تأســی از آواکیــان، صحنــه نبــرد طبقاتــی را صحنــه نبــرد یــک دســته 
بــورژوا بــا یــک دســته پرولتــر نمی بینــد. در ایــن میــان الیه هــای مختلفــی از طبقــات اجتماعــی 
ــد: مهاجــران،  ــی زیســت می کنن ــف اجتماع ــای مختل ــای تضاد ه ــر کرانه ه ــه ب ــد ک حضــور دارن
ــان و  ــف اجتماعیش ــای مختل ــه موقعیت ه ــته ب ــا بس ــن الیه ه ــدام از ای ــر ک ــیاهان. ه ــان، س زن
جایگاه شــان در روابــط تولیــدی و اجتماعــی پتانســیل های متفاوتــی بــرای پیوســتن بــه 
ــروی  ــم نی ــر بگویی ــود اگ ــد ب ــاده انگارانه خواه ــیار س ــد. بس ــاب کمونیســتی دارن ــای انق نیروه
ــچ  ــا اســت. هی ــی پرولتاری ــر فرماســیون اجتماع انقــاب کمونیســتی، همیشــه و پیشــاپیش در ه
چیــز مضحک تــر از ایــن نیســت کــه بخواهیــم بگوییــم پرولتاریــای کشــور امپریالیســتی )حتــی 
ــاد  ــر تض ــاوه ب ــه ع ــتی ک ــا سیاه پوس ــر از میلیون ه ــری اش( جلوت ــرافیت کارگ ــای اش الیه ه
طبقاتــی از تبعیــض ســیتماتیک نــژادی و تضــاد ملــی نیــز در رنج انــد. نیــروی انقــاب کمونیســتی 

اســت.
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امپریالیسـتی را علی الحسـاب بـر عهـده دارد؛ تغییـر روند هـای سیاسـی اجتماعـی 
در چنیـن جامعـه ای بـرای تمامی کسـانی کـه دغدغۀ تغییر روابط سـتم و اسـتثمار 
موجـود را در سـردارند می توانـد و بایـد مهـم و درخـور توجه باشـد 2( اما عاوه 
بـر آن ایـن جـزوه بـر مبنـای درک علمـی از »امپریالیسـم« و به عبـارت صحیح تر، 
درک علمـی از دینامیک هـای سـرمایه داری امپریالیسـتی و تأثیـرات جهانـی آن بـه 

نـگارش درآمـده، فهمـی کـه تـاش کردیم در بـاال ِشـمایی از آن ارائـه دهیم.

مفهـوم »امپریالیسـم« بـرای ایرانیان، چه تودۀ عـادی و چه بخش روشـنفکر جامعه، 
جـدای از ایـن کـه مفهومی بسـیار پربسـامد بـوده و هسـت، تاریخًا نیـز معضله دار 
بـوده؛ و اکنـون نیـز هسـت. مفهومـی کـه در بزنـگاه انقـاب دسـتاویز شـماری از 
»نیروهـای سیاسـی چـپ« برای بسـتن عقد اتحاد طبقاتـی با ضدانقـاب بنیادگرای 
اسـامی قـرار گرفت. اما مسـئلۀ مـا در اینجا تحلیل سرنوشـت و مقـدرات تاریخی 
مفهـوم امپریالیسـم در بیـن نیروهای چپ و روشـنفکران نیسـت. ایـن تحلیل مجال 
مسـتقلی می طلبـد. امـا آنچـه مهـم اسـت برخورد کنونـی به مفهـوم امپریالیسـم در 

فضـای فکـری جامعۀ ایران اسـت. 

در ایـران بـه ویـژه از اوایـل دهـۀ 1390، همزمـان بـا تبـارز و گسـترش بحـران 
اقتصـادی در ایـران، شـاهد روی آوری نسـبتًا گسـترده ای- از محافـل دانشـگاهی 
گرفتـه تـا روشـنفکران تکیـن یا گروهی از روشـنفکران- به سـوی تحلیـل و »نقد« 
اقتصـاد سیاسـی بودیـم. ایـن گروه ها و روشـنفکران چـه از نظر مواضع سیاسـی و 
چـه از نظـر تحلیـل اقتصـادی، نقاط افتـراق زیـادی داشـتند، اما در مـورد موضوع 
»امپریالیسـم« دچـار کمبـود اسـت. بـه ایـن معنـا که یـا فهـم و درک اشـتباه از این 
مفهـوم داشـتند یـا اساسـًا آن را نادیـده می گرفتنـد. گروهـی از آنـان، موسـوم بـه 
»محـور مقاومتی هـا« خوانشـی بـه شـدت غلـط و ارتجاعـی از مفهـوم امپریالیسـم 
ارائـه دادنـد. این جریان که هم در دانشـگاه سـخن گویان و نشـریاتی داشـت و هم 
در برخـی از مجامـع روشـنفکری، بـا تکـرار نقـل قول هـا و قرائت مبتـذل، غلط و 
دم دسـتی از »امپریالیسـم« لنین، پیرو سیاسـت و خیانت حزب توده شـد و همچنان 
نیـز بـر همـان خـط حرکت می کنـد. اینان امپریالیسـم را نـه در روابطـش – آنگونه 
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کـه لنیـن تحلیـل کـرده- بلکـه در اسـطوره ای می بیننـد کـه فعـًا در امپریالیسـم 
آمریـکا متجسـد شـده، در ادامـه نیـز تمـام نیروهـای امپریالیسـتی و ارتجاعـی ای 
کـه بـه نحـوی از انحـاء تضـادی بـا آمریـکا دارنـد را »محـور مقاومـت در مقابـل 

امپریالیسـم« می داننـد1.

امـا گفتمـان دیگـری کـه از اوایل دهـۀ 1390 صدایـش انعکاس گسـترده ای یافت؛ 
گفتمـان ضـد نئولیبرالی و ضد خصوصی سـازی بـود. این گفتمان نمایندۀ گرایشـی 
در تحلیـل و نقـد اقتصـاد سیاسـی اسـت که غایـت و افـق اش را نقد نئولیبرالیسـم 
قـرار می دهـد2. گروهـی از روشـنفکران دانشـگاهی و غیـر دانشـگاهی توانسـتند 
نئولیبرالیسـم« را تـا حـدود زیـادی بـرای روشـنفکران جـوان و  »گفتمـان ضـد 
دانشـگاهیان بـه گفتمانـی هژمونیـک بدل کنـد. اما معضل ایـن گفتمان ایـن بود که 
بـا بی توجهـی نظـری اش بـه بنیان هـای اقتصـادی امپریالیسـم، بـه صـورت ضمنی 
مسـئلۀ سـرمایه داری کـه یـک شـیوۀ تولیـدی تاریخی مشـخص بـود را به مسـئلۀ 
نئولیبرالیسـم تقلیـل داد. ایـن شـکل از تحلیل که بسـیار هم شـایع شـد، و همچنان 
هـم شـیوع دارد، افـق مبـارزات سیاسـی را، مبـارزات صنفـی  و عادالنـه ای بـرای 
افزایـش دسـتمزد، حق بیمـه و ... قـرار داد؛ بازتاب های »رادیکال«تـر و »جذاب« تر 

همیـن صـدا، از »خودمدیریتـی« و »اداره شـورایی« سـخن گفت. 

در ایـن میان، شـاهد جریان دیگـری بودیم که به جای نقد یک جانبه نئولیبرالیسـم، 
بازگشـت بـه مفاهیـم اقتصـادی بنیادیـن مارکـس و پاالیـش گفتمـان »نقـد اقتصاد 
سیاسـی« و »نقـد مبانی سـرمایه داری« را توصیـه می کرد3. این جریان تـا آنجایی که 
موضـوع بـه مفاهیـم پایـه ای تئوری های اقتصـادی مارکس بر می گشـت، با مقاالت 
تألیفـی و ترجمـه ای، توانسـت خدماتـی بـه جامعـه کتاب خـوان ایرانی ارائـه دهد. 

1- برای آشنایی با پسماندهای نظری این نحله می توانید به سایت »مجلۀ هفته« رجوع کنید
2- بــرای آشــنایی بــا چارچوب هــای فکــری ایــن جریــان بــه مقــاالت نظــری و تحلیلــی پرویــز 

صداقــت و محمــد مالجــو در ســایت »نقــد اقتصــاد سیاســی« رجــوع کنیــد.
ــه مقــاالت تألیفــی و ترجمــه ای کمــال خســروی و حســن  ــا ایــن جریــان ب ــرای آشــنایی ب 3- ب

مرتضــوی در ســایت »نقــد« رجــوع کنیــد.
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امـا از آنجایـی کـه در مـورد تحـوالت درونـی سـرمایه داری، و ورودش بـه مرحله 
امپریالیسـم بی توجـه بـود، نمی توانسـت بـه تحلیـل واقعیـت کنونی سـرمایه داری 
بپـردازد. واقعیـت سـرمایه داری از ابتـدای قـرن بیسـتم وارد »مرحلـه نوینی« شـده 
و تحلیـل اقتصـادی در دنیـای امپریالیسـتی کنونـی، بـا تکیـۀ صـرف بـر مارکس و 
تفاسـیر حـول آن ممکـن نیسـت. انبـوه مقـاالت تحلیلی در مـورد تئـوری مارکس 
و غیـاب تحلیـل امپریالیسـم، بیش تـر شـبیه دهن کجـی بـه پیشـرفت های تئـوری 

مارکسیسـتی در حـوزه اقتصادی می باشـد.

در ایـن میـان البتـه روشـنفکران و اقتصاددانان از سـایر گرایشـات چپ نیز هسـتند 
کـه تحلیل هـای کمابیـش متفاوتـی ارائه می دهنـد1 - مـا در اینجا تنها خواسـتیم به 
برخـی از مطرح تریـن گفتمان هـای تحلیـل اقتصـادی از منظـر چـپ بپردازیم – اما 
نقطـۀ اشـتراک همگـی آنـان همچنـان غیاب تحلیـل روابط پیچیـدۀ امپریالیسـتی – 
آنگونـه کـه در باال به برخی از رئوس نظری آن اشـاره کردیم- و تأثیرات مشـخص 

آن بـر فرماسـیون های اجتماعی و سـاختارهای اقتصادی کشـورها می باشـد.

در چنیـن فضـای فکـری ای کـه یـا مفهـوم امپریالیسـم دسـتمایه ابتـذال گفتارهای 
»محـور مقاومـت« قـرار گرفتـه یـا بـه کلـی غایـب اسـت، تأکیـد بـر واقعیـت 
سرمایه داری-امپریالیسـم و ارائـۀ تحلیلـی علمـی از سـاختار انباشـت سـرمایه  در 

ــای  ــا و فکت ه ــۀ آماره ــا ارائ ــد. او ب ــگاه کنی ــی ن ــرداد وهاب ــات مه ــه نظری ــه ب ــرای نمون 1- ب
زیــادی در مــورد ســاختار اقتصــادی جمهــوری اســامی، در بهتریــن حالــت توصیفاتــی از اقتصــاد 
ــران  ــاد ای ــت. او اقتص ــاکام اس ــا ن ــه یابی آن ه ــی و ریش ــا در علت یاب ــد. ام ــه می ده ــران ارائ ای
را نوعــی از »ســرمایه داری نامتعــارف« می خوانــد کــه غــارت ثــروت توســط نیروهــای مــوازی و 
ــن ســاختار  ــودن« ای ــح »نامتعــارف ب ــد و در توضی ــات انباشــتی را فراهــم نمی کن در ســایۀ موجب
ــورهای  ــن کش ــا بی ــبات م ــی و مناس ــتی جهان ــط امپریالیس ــه رواب ــرمایه دارانه، ب ــادی س اقتص
امپریالیســتی و کشــورهای تحــت ســلطه عطــف توجهــی نــدارد. بــرای آشــنایی بــا نظریــات ایــن 
ــۀ »اقتصــاد سیاســی »بیمــاری ایرانــی«: درآمــدی  ــه مقال ــان فارســی می توانیــد ب اقتصــاددان در زب
ــن  ــد. همچنی ــر شــیوۀ هماهنگــی ویرانگــر« منتشــر شــده در نقــد اقتصــاد سیاســی رجــوع کنی ب
ــار  ــان« و »اخب ــو زم ــد در ســایت »رادی ــاالت و مصاحبه هــای دیگــر وی را می توانی برخــی از مق
روز« پــی بگیریــد. عــاوه بــر ایــن سلســله گفتارهــای وبینــاری وی نیــز در ســایت »رادیــو زمانــه« 

قابــل دســترس اســت.
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عصـر امپریالیسـم و روابـط امپریالیسـتی ضرورتـی اکیـد دارد. چـه بخواهیـم، چـه 
نخواهیـم روابـط سـرمایه داری از اواخـر قـرن 19 و ابتدای قرن بیسـتم وارد مرحلۀ 
نوینی شـده اسـت، مرحلـه ای که پیامدهـای اقتصادی و سیاسـی عظیمی داشـته، و 
تحلیـل آن هـا نیازمنـد ابزارهـای مفهومـی جدیـدی بوده اسـت. نادیـده گرفتن این 
واقعیـت و مسـلح نشـدن بـه این ابزارهـای مفهومی، مـا را در تحلیل درسـت و در 
نتیجـه تغییـر بنیادیـن شـرایط موجـود فلـج خواهـد کـرد. تحلیل های اثـر پیش رو 
می توانـد راهنمایـی بـرای فهـم و تحلیـل سـاختار اقتصادی ایـران کنونی باشـد. به 
ایـن امیـد کـه مداخلۀ نظری ایـن جزوه مختصـر در فضـای فکری موجـود، بتواند 

نیروهـای مـادی خـود را نیـز بیابد.

منابع:

انگلـس، فردریـک )1382(؛ آنتی دورینگ یا علم انقاب، ترجمه: آرش پیشـاهنگ؛ 
جامی انتشارات 

انتشـارات  مرحلـۀ سـرمایه داری،  امپریالیسـم-باالترین  )1390(؛  لنیـن، والدیمیـر 
حـزب تـوده ایـران، ترجمـه: محمـد پورهرمـزان

لوتـا، ریموند/شـانون )بـی تـا(؛ آمریـکا در سراشـیب، ترجمـه: منیـر امیـری، قابل 
دسـترس در سـایت حـزب کمونیسـت ایـران )م ل م(

لوتا، ریموند )1397(، از اقتصاد تا سیاسـت، انتشـار و ترجمه از حزب کمونیسـت 
ایران )م ل م(

آواکیـان، بـاب )1398(، گشـایش ها، مترجـم: گـروه مترجمـان حـزب کمونیسـت 
ایـران )م ل م( 

آواکیان، باب )1393(، دولت و آزادی، مترجم: منیر امیری
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یادداشت مؤلف:

بـرای درک ایـن کـه چـرا بـا وضعیـِت کنونـی روبـه رو هسـتیم، 
نمی توانیـم صرفـًا بـه آنچـه در هـر مقطع در سـطح اتفـاق می افتد 
پاسـخ دهیـم بلکـه بایـد از سـطح بـه عمق برویـم، سرچشـمه ها و 
علـل زیربنایـی اوضـاع را کشـف کنیـم و بـه ایـن درک برسـیم که 
مشـکل اساسـی و راه حل واقعی کدام اسـت. اگر صرفًا در سـطح 

بمانیـم، مرتبـًا بـه ایـن طـرف و آن طرف کشـیده خواهیم شـد.

 باب آواکیان. بیانیه به مناسبت سال جدید 2021

 سـؤال ها و تضادهایـی کـه بـاب آواکیـان در مـورد کارکردهـای اقتصـاد جهانـی 
امپریالیسـتی و جایـگاه مسـلط ایـاالت متحده آمریـکا در آن و تأثیـرات مهم همین 
امـر در سـاختار طبقاتـی و اجتماعـِی جامعـۀ ایـاالت متحـده آمریـکا پیش کشـیده 

اسـت، انگیزه بخـش و هدایت کننـدۀ ایـن رسـالۀ پژوهشـی بـوده اسـت.
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بـاب آواکیـان، در اثـرش تحـت عنـوان »گشـایش ها: گشـایش تاریخـی توسـط 
مارکـس، و گشـایش بیشـتر توسـط کمونیسـم نویـن« صحبـت از هرچـه جهانی تر 

شـدن سـرمایه داری می کنـد و ایـن کـه: 

بـه درجـات بسـیار زیـاد، بـرای تولیـد و حفـظ نـرخ سـودش، بر 
در  ویـژه  بـه  عرق ریـزان،  کارگاه هـای  از  عظیمـی  شـبکه های 
و  التیـن، خاورمیانـه  آمریـکای  آسـیا،  تحـت سـلطۀ  کشـورهای 
آفریقـا )جهان سـوم یـا جنوب جهانـی( تکیه می کنـد. در حالی که 
فعالیت سـرمایه داری در کشـورهای سـرمایه داری- امپریالیستی که 
پایـگاه خانگـی سـرمایۀ جهانی هسـتند، به طـور روزافـزون درگیر 
فعالیـت مالـی و سـفته بازی مالـی و درگیـر در نقطـۀ »سرمنشـاء«1 
فنـاوری پیشـرفته )نـه در تولیـد محصـوالت جسـمانِی فنـاوری( 
و همچنیـن بخـش خدمـات و عرصـۀ تجـارت )از جملـه نقـش 
روزافـزون بازاریابـی آنایـن( هسـتند. طبـق عبارت پـردازِی لنین، 
ایـن »مهـر انگل وارگـی« بـر کل جوامعـی ماننـد ایـاالت متحـده 

آمریـکا حک شـده اسـت ...

در رابطـه بـا »مهـر انگل وارگـی«، بـاب آواکیـان دو سـؤال مرتبط را بـرای پژوهش 
و دسـت و پنجـه نـرم کـردن طـرح کرده اسـت: رابطۀ میان جهانی شـدن و تشـدید 
اسـتثمار توسـط امپریالیسـم )به ویژه امپریالیسـم آمریکا( در کشـورهای جهان سـوم 
از یـک طـرف، و تغییـر در ترکیـب طبقاتـی و اجتماعـی در ایاالت متحـده آمریکا از 
طـرف دیگـر، تـا چه اندازه مسـلم و در حـال عمل کردن اسـت؟ آیا ایـن تغییرات را 

می تـوان شـاخص بیـان کننـدۀ انگل وارگی امپریالیسـتی محسـوب کرد؟ 

جـواب بـه ایـن دو سـؤال آن اسـت کـه بـه واقـع، رابطۀ بسـیار قـوی میـان این ها 
وجـود دارد و بلـه، تغییـرات اجتماعـی- طبقاتی که در چند دهۀ گذشـته در ایاالت 
متحـده آمریـکا صورت گرفته اسـت، تبارز مسـلم انگل وارگی امپریالیسـتی اسـت.

1- High-end of hight technology
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آن چـه در زیـر خواهیـد خوانـد، یافته هـا و سـنتزهای کلیـدی این پژوهش اسـت. 
خاصـه ای از موضوعـات ایـن رسـاله در وبسـایت »انقاب« موجود اسـت. 
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مقدمه: دربارۀ اهمیت انگل وارگی و جامعۀ ایاالت متحده

انگل وارگـی، مفهومـی اسـت کـه و.ای.لنیـن، تئوریسـین بـزرگ و رهبـری انقاب 
روسـیه در سـال 1917، در تحلیـل اش از امپریالیسـم )سیسـتمی کـه بـر جهـان 
سـلطه دارد( اسـتفادۀ وسـیعی کـرده اسـت. انگل وارگـی اشـاره بـه راه هایـی دارد 
که کشـورهای امپریالیسـتی از مافوق اسـتثمار کارگران در کشـورهای تحت سـلطۀ 
آسـیا، آمریـکای التیـن و آفریقـا )جهـان سـوم یـا جنـوب جهانـی( بهـره می برند. 
مافـوق اسـتثمار، شـرایط وحشـتناک اشـتغال اسـت کـه دسـتمزد کارگـران در حد 
بخـور و نمیـر و حتـا پایین تـر از آن اسـت. مافـوق اسـتثمار، منبـع مهـم سـود و 

محـرک بسـیار مهـم برای سـودآوری سـرمایه اسـت. 

انقیـاد کشـورهای تحـت سـلطه توسـط امپریالیسـم، اقتصاد هـا و جوامـع مذکـور 
را معـوج می کنـد. مثـًا، کشـاورزی تجارتـی موجـب نابودِی کشـاورزی معیشـتی 
)کشـاورزی توسـط خانواده هـا روی زمین هـای کوچک شـان برای تأمیـن نیازهای 
اولیـۀ بقـاء( را نابـود کرده و مردم را از روسـتاها به درون شـهرهای باد کرده پرتاب 
می کنـد. امـا انقیـاد ایـن کشـورها توسـط امپریالیسـم، فقـط ایـن کار را نمی کنـد. 
بلکـه، با »کنِش بازگشـتی« روی کل سـاختار اجتماعی کشـورهای امپریالیسـتی هم 
اثـر می گذارد. سـودها یـا »غنائـم« امپراطوری، امپریالیسـت ها را قـادر می کند که در 
دوره هـای نرمـال، یک ثبـات اجتماعِی نسـبی را در قلب امپراطوری بـه وجود آورند. 
انگل وارگـی منجـر بـه تمرکـز عظیم تـر ثـروت در میان قشـر مالـِی بـورژوازی که 

فعالیـت اقتصـادی اش هرچـه بیشـتر از عرصۀ تولیـد جدا شـده، می گردد. 

خصلـت اشـتغال و خانـوار متعارف در ایاالت متحده آمریکا نسـبت بـه دهۀ 1970 
یا 1980 بسـیار متفاوت اسـت:

* در طـول 50 سـال گذشـته، یـک دگرگونـِی عمیـق در سـاختار 
شـغلی )در نـوع شـغل های مـردم( بـه وجـود آمـده اسـت. اکنون، 
در اقتصـاد آمریـکا، نـه مشـاغل تولیـدی بلکـه مشـاغل خدماتـی 
)مشـاغل پزشـکی – سـامتی، دیگـر حرفه هـا، انفورماتیـک، مالی، 

فنـی، حکومتـی( سـلطه دارد. 



25ریموند لوتا

* سراشـیب تنـدی در اشـتغال کارخانـه ای بـه وجـود آمده اسـت 
و بزرگتریـن طبقه بنـدی اشـتغال در ایـاالت متحـده، اشـتغال در 

خرده فروشی هاسـت.

* تغییـرات بزرگ جمعیت شـناختی }دموگرافیـک{ در نیروی کار 
بـه وجـود آمـده و بـه ویـژه در برگیرنـدۀ زنـان و مهاجرین اسـت. 
در اوایـل سـال 2020، زنـان اکثریت شـاغلین را در اقتصـاد آمریکا 
تشـکیل می دادنـد )کمـی بیـش از 50 درصـد(؛ و مهاجریـن جهان 
سـوم عامـل اساسـی در عملکـرد سـودآور بخش هـای کلیـدی از 

اقتصـاد ایاالت متحـده آمریکا هسـتند.

* رونـد رو بـه افزایشـی در اضمحـال خانـوار سـنتی پدرسـاالر 
)جفـت مـزدوج بـا فرزنـدان و مـرد خانـواده بـه عنـوان نـان آور( 
وجـود داشـته اسـت. این اضمحـال هم مرتبط اسـت بـا تغییرات 
اقتصـادِی مـورد بحـث، بـه ویـژه این کـه مشـاغل کارخانـه ای که 
دسـتمزدهای نسـبی بهتـری داشـتند به افـول رفته اند و فشـار مالی 
بـر خانواده هـا افزایـش یافتـه و هـم مرتبـط اسـت بـا مبـارزات 
زنـان بـرای برابـری و دست رسـی بـه کار و شـغل، همراه بـا دیگر 

اجتماعی.  تغییـرات 

* در ایـاالت متحـده، طبقـۀ کارگـِر بعـد از جنـگ جهانـی دوم در 
صنایـع بـزرگ قرار داشـت و از حمایت های اتحادیـه ای برخوردار 
بـود امـا سـهمیۀ ایـن بخـش در نیـروی کار بـه شـدت کاهـش 
یافتـه اسـت. البتـه، هنـوز میلیون هـا کارگـر صنعتـی- کارخانـه ای 
وجـود دارد. ایـن کاهـش بـه مـوازات نقل مـکان عملیـات تولیدِی 
شـرکت ها بـه کشـورهای دسـتمزد پاییـن رخ داده اسـت. این نقل 
مـکان بـرای مواجهـه بـا چالش تشـدید رقابت هـا و بـرای حداکثر 
کـردن سـودها بـود و فنـاوری جا به جایـی اشـتغال1 را بـه میـدان 

1- job-displacing technology in efforts
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آورد تـا کارآیـی و رقابت جویـی را بـاال ببـرد. 

* بعـد از جنـگ جهانـی دوم، شـاخص »طبقۀ متوسـط آمریکایی«، 
قشـر کارگـراِن دسـتمزد بـاال کـه می توانسـتند از »سـطح زندگـی 
بودنـد  کوچـک  مالکیـن  و  شـوند  برخـوردار  متوسـط«  طبقـۀ 
امـا امـروزه، این هـا هرچـه کمتـر شـاخص طبقـه متوسـط ایـاالت 
متحـده آمریکا هسـتند. و قشـر باالی طبقۀ متوسـط کـه دارای وزن 
و نفـوذ اجتماعـی بسـیار باالتـر اسـت، از متخصصیـن )بـا »اعتبار« 
دانشـگاهی چهار سـاله و مدارج پیشـرفته تر( و قشـر مالی-اداری- 

فنی تشـکیل شـده اسـت. 

عوامـل گوناگونـی، جا به جایـِی صـورت گرفتـه در ترکیـب طبقاتی-اجتماعـی در 
»امپراطـوری متأخـر« آمریـکا را شـکل داده انـد. این هـا شـامل عوامـل جغرافیایی- 
سیاسـی }ژئوپولتیـک{ ماننـد رقابـت بزرگ میـان قدرت هـا، از جملـه »رقابت در 
فضـا« میـان ایـاالت متحـده آمریـکا و اتحـاد جماهیـر شـوروی ... و پـس از آن 
فروپاشـی شـوروی و بلـوک امپریالیسـتی آن در فاصلـه 1989-1991 اسـت که در 
پهنـۀ جهانـی، فضـای مانـور بیشـتری در اختیـار ایـاالت متحـده آمریکا قـرار داد. 
ضـرورت امپریالیسـم آمریـکا در زمینـۀ حفـظ، تقویـت و گسـترش امپراطوری اش 
مسـتلزم صـرف هزینه هـای نظامـی و سـرمایه گذاری در فنـاوری و کامپیوتریـزه 
کـردن بـود کـه در سراسـر اقتصـاد شـایع شـد. عوامـل دیگـر عبارتنـد از تأثیـرات 
مبـارزات سیاسـی و اجتماعـی، بـه ویژه مبارزات سـیاهان و زنان بر الگوی اشـتغال 

اسـت )ماننـد، گسـترش مشـاغل دولتـی بـرای زنان و سـیاهان(. 

امـا آن چـه )در تداخـل بـا عوامـل بـاال و عوامـل دیگـر( تعیین کننده تریـن عامـل 
بـوده اسـت، نفـوذ عمیق تـر امپریالیسـتی در کشـورهای جهان سـوم و ادغـام هرچه 
کامل تـر اقتصادهـای تحـت سـلطه درون اقتصـاد سـرمایه داری جهـان بـوده اسـت. 
شکسـت خـوردن انقـاب سوسیالیسـتی و احیـای سـرمایه داری در چین در سـال 
1976 یـک رخـداد مهـم بود: حـکام جدید چیـن دروازه های آن کشـور را به روی 
سـرمایه گذاری بـاز کردنـد و چیـن تبدیـل به کانون مـوج جدیدی از جهانی شـدن 
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امپریالیسـتی در جنـوب جهانی شـد. 

انگل وارگی امپریالیسـتی – مافوق اسـتثمار نیروهای کار در کشـورهای تحت سـلطه 
و غـارت مـواد خـام آن هـا – و رقابـت شـدید در میـان قدرت هـای امپریالیسـتی 
بـرای بـه چنـگ آوردن بازارهـا، بـه قطب بنـدی فزایندۀ شـغلی خدمت کرده اسـت. 
اقتصـاد ایـاالت متحـده آمریـکا نیازمنـد مهندسـین، »مدیـران مالـی« و کارگـران 
فنـاوری اطاعاتـی اسـت. همچنین نیازمند فروشـندگان کـم دسـتمزد، خدمتکاران 
بیمارسـتان، کارگـران لجسـتیک و حمـل و نقـل، و کارگران کم دسـتمزد در صنایع 

فـرآوری غذایی اسـت.

تغییـرات اقتصـادی در چنـد دهـۀ گذشـته ... چرخش هـای ناگهانـی در اقتصاد، از 
همـه مهم تـر »رکـود بـزرگ« در سـال 2007-2009 ... و اختال هـای اقتصـادی و 
ضربـات گسـتردۀ مربـوط بـه همه گیـرِی کویـد 19 در 2020-2021 آن طور که در 
درون سـاختارها و موانـع نظـام سـرمایه داری جهانـی گشـایش یافتـه اسـت ... این 
تحـوالت عمـده، هرگز بـه »تساوی سـازی بـزرگ« در درون ایاالت متحـده آمریکا 

نشـده اند. منجر 

این امر، بر یکی از مختصات مهم جامعه آمریکا تأکید می کند: 

جهانی سـازی امپریالیسـتی هرچـه بیشـتر باعـث پدیـد آمـدن یـک جامعـۀ شـکاف 
برداشـته، قطبـی شـده و »جزیـره وار« شـده اسـت – نـه تنهـا جزایـر نـژادی بلکـه 
همچنیـن جزایـر گروه هـای اجتماعـی مختلـف. جامعـۀ ایـاالت متحـده آمریـکا بـا 
محرومیـت افراطـی در الیه هـای پاییـن رقـم خورده اسـت ... بـا بازتوزیـع موهن و 

نفرت انگیـز ثـروت و تمرکـز آن در سـمت یـک الیـه کوچـک باالیـی.

بـرای هرکـس کـه آرزوی یک جهـان متفاوت و بسـیار بهتـر را دارد، کسـب درک 
علمـی از ماهیـت و ابعـاد تغییـرات اجتماعی-طبقاتی که از دهـۀ 1970 تا امروز در 
جامعـۀ آمریـکا رخ داده اسـت، کسـب درک علمی از ریشـه های مـادی و تبارزات 
سیاسـی- ایدئولوژیـک ایـن تغییـرات، بسـیار مهم اسـت. ایـن تغییرات بـه طرزی 
عمیـق زندگـی آدم هـا را شـکل می دهـد. بخشـی از زمینـی اسـت که فاشیسـم در 
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آمریـکا رشـد کـرده و قـدرت گرفتـه اسـت. ایـن روندهـا و تغییـرات، پیامدهـای 
عمیقـی برای انقاب سوسیالیستی-کمونیسـتی در عصر کنونی دارند؛ داشـتن درک 
علمـی از آن هـا، در تـوان شناسـایِی نیروهـای سـنگ بنایـی و نیروهای گسـترده تر 
انقـاب، تشـخیص پتانسـیل انقـاب و موانـع راه آن، و در دسـت بـه عمـل زدن، 

مهم اسـت. 

حداقلـش ایـن اسـت کـه ایـن یک جامعـۀ به شـدت انگلی اسـت که یـک انقاب 
رادیـکال و رهایی بخـش بایـد آن را تغییـر دهـد و این تحـول باید به مثابه بخشـی 
از پیشـبرد انقـاب جهانـی بـرای رهایـی تمـام بشـریت انجام شـود. در ایـن پرتو، 
بایـد گفـت، بـرای درک دینامیک هایـی کـه منجـر بـه وضعیـت فاکت بـار کنونی 
بشـریت شـده اسـت و ایـن که چـرا انقـاب، انقابی که تحـت رهبری کمونیسـم 
نویـن کـه بـاب آواکیـان تکامل داده اسـت، تنها بدیـل واقعی در مقابل این سیسـتم 
سـرمایه داری امپریالیسـتی و دهشـت های آن اسـت، الزم اسـت بیانیۀ باب آواکیان 
بـه مناسـبت سـال 2021 تحـت عنـوان »یک سـال جدید، نیـاز عاجل بـه یک جهان 
بنیـاداً متفـاوت، برای رهایی بشـریت« را بـه عنوان یکی از اسـناد مطالعاتی اساسـی 

خوانده شـود. 

*****

ایـن رسـالۀ پژوهشـی بـه 9 بخـش تقسـیم شـده اسـت که حـول موضوعـات زیر 
سـازمان یافته اسـت:

امپریالیسـتی .  	 جهانی شـدن  تشـدید  صحنـه:  چینـش 
)گلوبالیزاسـیون(، تغییـر در نیروی کار جهانی، و فوق اسـتثمار 

سـوم جهـان  در 
جهانی شدِن امپریالیستی و مالی شدِن اقتصاد آمریکا .  	
اشتغال کارخانه ای در اقتصاد آمریکا وسیعًا کاهش یافته ... .  	

امـا ناپدیـد نشـده اسـت؛ تهاجم بـه اتحادیه ها و سراشـیب آن.
بحـث بیشـتر در مـورد سـاختار اشـتغال و رشـد فزاینـده .  	

آمریـکا. متحـده  ایـاالت  در  نابرابـری 
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وقتی مشـاغل ناپدید می شوند، رنج عظیمی به بار می آورد .  	
... اما رنج بسـیار بیشـتری نصیب کارگران سـیاه می شـود و نه 
کارگـران سـفید »مغفول مانـدۀ« ترامـپ؛ روندهای گسـترده تر 

اشـتغال و بیـکاری، به ویژه برای سـیاهان.
اقتصـادِ دسـتخوش تغییـر و مبـارزه زنـان بـرای برابـری: .  	

تصـادم رونـد تغییـر در هنجارهـای جنسـیتی با پدرسـاالری و 
پدرسـاالری. تثبیـت  بـاز-  در  بیرحمانـه  تاش هـای 

کارگـران خارجی تبـار در ایـاالت متحده، »فـرار مغزها« از .  	
جهـان جنوبـی.

طبقۀ میانه در حال »ناپدید« شـدن نیسـت ... اما پیکربندی .  	
جدیـد یافتـه که هسـتۀ سـنتی آن »تخلیه شـده« اسـت.

واگرایی و نابرابری فزایندۀ منطقه ای در ایاالت متحده..  	

****
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بخش اول

چینش صحنه: تشدید جهانی شدن امپریالیستی )گلوبالیزاسیون(، تغییر در 
نیروی کار جهانی

 و فوق استثمار در جهان سوم



تشـدیِد جهانـی شـدِن امپریالیسـتِی تولیـد بـه ایـن واقعیـت اشـاره دارد کـه در 
اقتصادهـای امپریالیسـتی، بخـش کیفیتـًا بزرگتـری از تولیـد صنعتی کـه در خدمت 
ضرورت هـای سـودآوری سـرمایه امپریالیسـتی اسـت، در عرصـۀ بزرگتـر جهـان 
و خـارج از بـازارِ »خانگـی« )محلـِی( آن هـا، تولیـد می شـود. هـر چنـد کـه بـازار 
داخلـی- ملـی کشـورهای امپریالیسـتی، هنـوز بزرگترین بـازار آن هاسـت و مبنای 
سـرمایۀ امپریالیسـتی- ملـی کشـورهایی همچـون ایـاالت متحـده، ژاپـن، آلمـان، 

روسـیه و ... هسـتند.

جهانی شـدن فزاینده، تجلی منطق گسـترش بیاب یا بمیر سـرمایه داری امپریالیسـتی 
و رقابـت بیـن قدرت هـای امپریالیسـتی اسـت. جهانـی شـدن امپریالیسـتی شـامل 
افزایـش ظرفیـت تولیـدی )کارخانه هـا و تجهیـزات( و افزایـش حمـل نقـل، تولید 
بـرق و ارتباطـات مرتبـط بـا افزایـش تولیـد، در کشـورهای تحت سـلطه در جهان 
سـوم اسـت. این امر خـود متضمن ادغـام فعالیت هـای تولیدی در سرتاسـر جهان، 

تحت سـلطۀ امپریالیسـم است.

بـه ویـژه، بخش عظیمـی از تولیدات کارخانـه ای - چه تجهیزات ماشـینی، چه لباس، 
لـوازم خانگـی و ... - در ماوراء بحار و توسـِط شـرکت های کشـورهای امپریالیسـتی 
سـرمایه گذاری  طریـق  از  می توانـد  کار  ایـن  می شـوند.  تولیـد  سـوم  جهـان  در 
مسـتقیم خارجـی باشـد، ماننـد وقتی کـه شـرکت جنرال موتـورز }در کشـورهای 
خارجـی{ کارخانـه و مراکـز توزیع مختلـف و... راه اندازی می کنـد. برخی اوقات، 
سـرمایه گذاری شـکل »برون سـپاری« بـه خـود می گیـرد. بـرای مثـال هنگامـی که 
شـرکت های والمـارت، تارگـت یـا اپـل تولیـد خـود را از طریـق شـرکت های 
مقاطعـه کاری واسـطه در آسـیا، آمریـکای التین و آفریقـا برون سـپاری می کنند. در 
تمامـی ایـن مـوارد، تولیـد برخـی از عوامـل ضروری بـرای تولیـد فـرآوردۀ نهایی 
را بـه واسـطه پیمـان کاری بـه سـایر تأمین کننـدگان محلـی محـول می کننـد. )مثًا 
اجـزای مـورد نیـاز بـرای تولیـد محصـوالت Best Buy TV توسـط شـرکت های 

محلـی در چیـن تولید می شـوند(.

• حدود 35-30 درصد از کل صادرات ایاالت متحده آمریکا 	
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و همچنیـن حـدود 35-30 درصـد از کل واردات ایاالت متحده 
آمریـکا، در واقـع، کاالهایـی هسـتند کـه در درون شـرکت های 
فراملیتـی آمریکایـی، کـه در سراسـر جهـان گسـترده اند ) مانند 
جنـرال موتـورز، جنرال الکتریک، بوئینـگ و...( نقل و انتقال داده 
می شـوند. برای مثال، حـدود 40 درصـد از ارزش کاالهایی که 
ایـاالت متحده آمریکا از مکزیک وارد می کند، در واقع بخشـی 
از یـک فرایند دایره ای اسـت. بـرای نمونه اجزاهـای مربوط به 
خـودرو کـه در ایـاالت متحده آمریکا سـاخته می شـوند، برای 
مونتـاژ عمومـًا به مکزیک فرسـتاده می شـوند، سـپس فرآوردۀ 
نهایـی بـار دیگـر از مکزیک بـه همـان شـرکت های آمریکایی 
صـادر می شـوند. بوئینـگ تأمین کننـدگان محلـِی تجهیزاتش را 

بـه برون سـپاری به مکزیـک تشـویق می کند.

ایـن امـر، هزینـه را بـرای سـرمایۀ ایـاالت متحـده کاهش می دهـد؛ هزینـۀ قطعات 
و نهاده هـا و همچنیـن هزینـۀ نیـروی کار را کاهـش می دهـد. بـار دیگـر نمونـۀ 
مکزیـک را در نظـر بگیریـم. سـال 2016 هزینـه متوسـط دسـتمزد و مزایایـی که به 
کارگـر تعلـق می گرفـت در مکزیـک 3/91 دالر بـود، در حالی در همـان زمان برای 
کارگـر آمریکایـی 39/03 دالر بـود. به عبـارت دیگر کارگـران کارخانـه در مکزیک 
یـک دهـم کارگـران آمریکایـی دریافتـی داشـتند.)1( تمامـی ایـن مـوارد موجـب 
افزایـش سـود دهی می شـوند، همچنین قـدرت رقابتی سـرمایۀ آمریکایـی در بازار 

جهانـی را تقویـت می کننـد.

• درصد بزرگی از البسـه، وسـایل خانگی و سایر کاالهای 	
مصرفـی در سـطح جهـان- و همچنیـن بخـش رشـدیابنده ای 
از قطعـات و افـزار و سـایر عناصـری که در تولیـد محصوالت 
در  هسـتند-  دخیـل  امپریالیسـتی  کشـورهای  در  پیشـرفته تر 
کشـورهای جنـوب جهانـی تولیـد می شـوند. بیـن سـال های 
1970 و 2012، سـهم کشـورهای جهـان سـوم از مجمـوع کل 
صـادرات محصـوالت کارخانـه ای از 20 درصـد بـه 60 درصد 
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یافت. افزایـش 
پیـش از دهـه 80 میـادی، بخـش اعظمـی از محصـوالت سـاخته شـده 
که کشـورهای پیشـرفتۀ سـرمایه داری و امپریالیسـتی به اقتصادشـان وارد 
می کردنـد، از سـایر کشـورهای پیشـرفته می آمدنـد. امـا ایـن رونـد نیـز 
تغییـر کـرد: سـهم محصوالتـی کـه در کشـورهای جهـان سـوم سـاخته 
می شـد و بـه کشـورهای پیشـرفتۀ سـرمایه داری صـادر می شـد، از 10 
درصـد در سـال 1970 بـه 57 درصـد در سـال 2012 افزایـش یافـت.)2(

بگذارید به برخی از نمونه ها نگاه کنیم:

_ اگر پیراهن یا آی فون شما می  توانستند صحبت کنند...

در سـال 1990، 56 درصـد از کل لباس هـای خریـداری شـده در ایـاالت متحـده 
آمریـکا آمریـکا در خـود آمریـکا تولیـد شـده بودنـد، ایـن در حالـی اسـت کـه در 
سـال 2012، ایـن رقـم بـه 2 در صـد می رسـد. عمـده کارگرانـی کـه پوشـاک و 
منسـوجات را تولیـد می کننـد، در کشـورهای فقیـر جنـوب جهانـی هسـتند؛ که از 
ایـن بیـن بیشترشـان زنـان هسـتند و برخی شـان نیـز دختـر و پسـرهای خردسـال. 
کم تـر از 2 درصـد از کارگـران بخـش پوشـاک و منسـوجات »حداقل دسـتمزد در 
سـطح معیشـت« می گیرنـد. در سـال 2016، معلوم شـد کـه غول های تولیـد لباس 
ماننـد اچ اند ام، نکسـت و اسـپریت از کودکان پناهندۀ سـوری بـرای دوخت و دوز 
و بسـته بندی لباس هـا در کارگاه هـای پیمانـکاری در ترکیـه اسـتفاده می کنند. طبق 
محاسـبۀ بانـک جهانـی، در صنعت جهانی پوشـاک، هزینۀ دسـتمزد بـرای تولید هر 

لبـاس تنهـا 1 تـا 3 درصـد از قیمـت فـروش نهایی را شـامل می شـود.)3(

بـا شـروع سـال 2010، بیشـتر آی فون هـای اپـل در کارخانـه ای در چیـن مونتـاژ 
شـد کـه توسـط شـرکت تایوانـی بـه نـام فاکسـون مدیریـت می شـد. این شـرکت 
بـا اسـتخدام 450000 کارگـر، متراکم تریـن جمعیـت کارگـری را بیـن شـرکت ها 
داشـت. ایـن کارگـران در معـرض ریتـم کاری سـریع و بـدون انقطـاع، سیسـتم 
ظالمانـۀ کنتـرل؛ از جملـه تحقیـر و تنبیه بـرای حـرف زدن، بودنـد. در اعتراض به 
چنیـن شـرایطی بـود که سـال 2010 در مقابل درب ورودی ایـن مجموعه کارخانه، 
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کارگـران زنجیـرۀ مونتـاژ خودشـان را از پشـت بـام خوابگاه های 10 الـی 12 طبقه 
کـه بسـیاری از کارگـران در آن هـا زندگـی می کردنـد، بـه پاییـن پرتـاب کردنـد.
)4( بـه یـاد داشـته باشـید که آمـازون، مایکروسـافت و سـونی نیز تولیدشـان را به 

فاکسـون برون سـپاری کرده انـد.

امور دارویی و پزشکی	 

 ایـاالت متحـده آمریـکا بخـش عظیم بـازار جهانـی بسـیار سـودآور دارو را تحت 
کنترل خود دارد. این کشـور بیش از هر کشـور امپریالیسـتی دیگر از »حق مالکیت 
فکـری« سـود می بـرد )پاتنت یـا ثبت اختـراع برای داروهـای جدید، کـه قیمت را 
بـاال نگـه داشـته و دارو را برای شـمار زیـادی از افراد در کشـورهای تحت سـلطه 
غیرقابـل دسـترس می کنـد، و عـاوه بر این }بر اسـاس ثبت حـق مالکیت فکری{ 
از تولیـد نمونه هـای مشـابه1 و ارزان تـر ایـن داروهـا نیـز جلوگیـری می کنـد(. این 
در حالی اسـت که، 80 درصد مواد سـازندۀ مورد اسـتفاده در ترکیبات بسـیاری از 
ایـن داروهـای دارای حـق امتیـاز انحصـاری، در خـارج از آمریکا تولید می شـوند. 
چیـن یکـی از بزرگتریـن عرضه کننـدگان مـاوراء بحـار )خارجی( ترکیباتی اسـت 
کـه در داروهـا بـه کار می رونـد. همچنیـن 50-40 درصـد از داروهـای مشـابه2 که 

در آمریـکا مصـرف می شـوند در هنـد تولید شـده اند.)5(

یـا وسـایل ایمنـی شـخصی پرسـنل درمـان را در نظر بگیریـد. محصولـی ضروری 
بـرای محافظـت زندگـی کارکنـان پزشـکی کـه جـان مـردم را نجـات می دهنـد، 
در زنجیـرۀ کارگاه هـای عرقریـزان امپریالیسـتی ای تولیـد می شـوند کـه جان هـای 
زیـادی را می گیرنـد. شـرایط شـرکت تـاپ گاو، کـه 25 درصـد از دسـتکش های 

السـتیکی را تولیـد می کننـد را ماحظـه کنیـم.

شـرکت تـاپ گاو، شـرکتی اسـت کـه بـه دلیـل اسـتفاده از کار اجبـاری3 از آن 

1- generic versions
2- generic drugs
3- forced labor 
ــه  ــود و ب ــام می ش ــازات انج ــد مج ــا تهدی ــار و ب ــا اجب ــه ب ــت ک ــی اس ــاری کارهای کار اجب
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شـکایت شـده اسـت. کارگـران آن در خوابگاه هایـی زندگـی می کننـد که هـر اتاق 
20 نفـر را در خـود گنجانـده، و روزانـه 220 میلیـون دسـتکش یـک بـار مصـرف 
تولیـد می کننـد، در حالـی کـه دسـتمزد ماهیانـه کارگـران حـدود 300 دالر اسـت. 
کارگرانـی بـا ماسـک هایی »غـرق در عـرق« کـه هفته هـای متمـادی، بـدون فاصلۀ 
اجتماعـی اضافـه کاری می کننـد و هیچـگاه نتایـج آزمایـش کرونـا را کـه اجبـاری 
اسـت، دریافـت نمی کننـد. از مـاه نوامبـر، در بیـن 11215 نفـر از کارگـران کـه 
آزمایـش داده بودنـد، 5700 نفـر از آنـان مبتـا به کرونـا بودند. در چنین شـرایطی، 
یکـی از کسـانی کـه در مورد شـرایط ناامـن کار و خطر آن هشـدار داده بـود، فورا 

شـد.)6( اخراج 

• لنزمـان را عقب تـر بکشـیم و محدودۀ وسـیع تری را 	
نـگاه کنیـم ... زنجیره هـای تأمیـن1 و نبـرد رقابتـی بـرای 

امپریالیسـتی سـودآوری 

ایـن شـرکت ها، چرخ دنده هـا و قطعـات »زنجیره های تأمین« هسـتند کـه از 1970 
بـه بعـد شـروع بـه کار کرده انـد. زنجیره هـای تأمیـن، شـبکه هایی درهـم پیچیده و 
ادغـام شـده از واحدهـای تولیـدی، حمل و نقـل و توزیع هسـتند که فراینـد تولید 
کاالی نهایـی بـرای فـروش را تشـکیل می دهنـد: از البسـه گرفتـه تـا خودروها، تا 
دارو و بـرق و موتورهـای جـت. سـرمایۀ امپریالیسـتی بـا تأمین کننـدگان متفاوتـی 
کـه در بخش هـای مرتبـط تولیـد بـه یکدیگـر وصـل شـده اند. قـرارداد می بنـدد. 
زنجیره هـای تأمیـن اسـتخراج مـواد معدنی، سـاخت قطعـات و بخش هـای }مورد 
نیـاز بـرای تولیـد کاالی نهایـی{، مونتـاژ محصـوالت و حمـل و نقـل را شـامل 

می شـود و آن هـا را بـا یکدیگـر متحـد می کنـد.

زنجیره هـای تأمیـن )کـه بعضـًا زنجیره های »ارزش« یـا »کاال« هم نامیده می شـوند( 
برسـازندۀ آن چیـزی هسـتند کـه برخـی از محققـان تحت عنـوان »سیسـتم عصبی 

ــا  ــا ارعــاب ی ــق اســتفاده از خشــونت ی ــراد از طری ــی اطــاق می شــود کــه در آن اف موقعیت های
بــا ابزارهایــی ماننــد بدهــی ، ضبــط مــدارک شناســایی و تهدیــد کــردن کارگــران بــه معرفی شــان 

ــه کار می شــوند. ــه مســئولین مهاجــرت، وادار ب ب
1- supply chains
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مرکـزی و نوین« جهان اقتصادی )امپریالیسـتی( از آن نام می برند. در سـال های دهۀ 
دوم قـرن بیسـت و یکـم، 80 درصد تجـارت جهانـی از »زنجیرۀ تأمین« می گذشـت؛ 
کـه خـود ایـن زنجیره نیز تحـت تسـلط و کنترل شـرکت های فراملیتـی غربی قرار 
داشـت. از هـر پنـج شـغل در جهـان، یک شـغل به تولیـد در ایـن زنجیره هـا مرتبط 

)7( است. 

تولیـد کـم هزینـه در کشـورهای تحـت سـلطه برای 	 
حیاتی انـد. تأمیـن  زنجیره هـای  سـودآوری 

 هرچنـد ممکـن اسـت کارخانـه ای در چیـن، در آِن واحـد بـرای شـرکت های 
مختلـف غربـی کاال تولیـد کنـد. امـا معنـی اش این نیسـت کـه زنجیره هـای تأمین، 
یکدسـت هسـتند و بـه یک »سوپر-امپریالیسـت« واحـد خدمت می کننـد. در واقع، 
زنجیره هـای تأمین توسـط شـرکت ها، بانک هـا و گروه های سـرمایه گذار که رقیب 
یکدیگـر هسـتند، کنتـرل می شـوند. این هـا سـاح هایی در نبـرد رقابتـی سـرمایۀ 
امپریالیسـتی، بـرای تصاحـب سـهم بازار، هسـتند. شـرکت های امپریالیسـتی که بر 
ایـن زنجیره هـای تأمین فرمـان می رانند، و محصـوالت کم هزینـۀ تأمین کنندگان را 
خریـداری می کننـد، دائمًا بـر تأمین کنندگان فشـار وارد می آورند که هزینه هایشـان 
را کم تـر کننـد و }بـا ایـن هدف{ فعالیت هـای تولیدی را از یک کشـور به کشـور 
دیگـری ببرنـد: بـرای مثـال، از  اندونزی بـه ویتنام }کـه تولید کم هزینه تر اسـت{. 
و بـه موازات تشـدید رقابـت امپریالیسـتی، زنجیره های تأمین، بـرای کاهش هزینه، 
بـرای کاهـش حداکثـری اختـال در مسـیر، و سـاختن مبناهـای رقابتـی جدیـد یا 
تحکیـم مبناهـای رقابتـی موجود، بـه لحاظ جغرافیایـی پیکربندی مجدد می شـوند. 
بـر بسـتر افزایـش تنش هـای تجـاری بیـن ایاالت متحـده آمریـکا و چیـن، این امر 
)پیکر بنـدی مجـدد زنجیرۀ تأمیـن( از رخدادهای پاندمِی 2021-2020 بوده اسـت.

زنجیـرۀ تأمیـن امپریالیسـتی، اسـتفاده از فنـاوری پیشـرفتۀ قرن بیسـت و یکـم، برای 
ایجـاد هماهنگـی جهانـی، تولید و حمـل و نقل را با شـرایط کارگاه هـای عرق ریزان 
در کشـورهای تحـت سـلطه ترکیـب می کنـد. نمونـه اش را در شـرایط حاکـم در 
کارخانه هـای نسـاجی بنـگادش می بینیـم کـه 3/6 میلیـون کارگـر را اسـتخدام 
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می کنـد و بسـیاری از ایـن کارگران در زاغه هـای پـر از گل و الی زندگی می کنند. 
تأمین کنندگانـی کـه بـا هزینـۀ کـم تولیـد می کننـد، در هنـدوراس، چیـن، ویتنام و 
سـایر کشـورها بـه منظـور دسـتیابی بـه سـطح تولیـد و اسـتانداردهایی که توسـط 
شـرکت هایی مثـل تارگـت تعییـن می شـود، در رقابـت بـا یکدیگرنـد. اگـر ایـن 
رقابـت، بـرای تأمین کننـدگان، بـه ایـن معنا باشـد کـه کارخانه هایی داشـته باشـند 
بـدون برق کشـی ایمـن و یـا بـدون خـروج اضطـراری... یـا اگر بـه معنای داشـتن 
سـاختمان های موقتـی اسـت کـه فرومی ریزنـد، و تنهـا بـرای ایـن هسـتند کـه بـه 
سـرعت توسـط سـاختمان دیگـر جایگزین شـوند، چه بـاک! آن ها چنیـن خواهند 
کـرد. زیـرا، منطـق کـم کـردن هزینۀ سـرمایه و بیشـینه کردن سـود همین اسـت. به 
ایـن فکـر کنید: اپل کـه نماد به اصطاح »نبـوغ آمریکایی« و »مهـارت تکنولوژیک« 
اسـت، بـدون اسـتفاده از 40000 کـودک در کار حفـاری تونـل و جابه جایـی تخته 
سـنگ ها از معـادن کوبالـت در جمهـوری دموکراتیـک کنگـو، هرگز به مقـام اولین 
شـرکت 2 تریلیـون دالری آمریکایـی نمی رسـید )اپل در بحبوحـۀ همه گیری کرونا 
بـه ایـن رکـورد ننگیـن دسـت یافـت(. همیـن کـودکان در معادن هسـتند کـه مواد 
معدنـی ضـروری بـرای توربین هـای گازی و موتورهـای جـت و همچنیـن بـرای 
سـایر  و  برقـی  ماشـین های  لپ تاپ هـا،  هوشـمند،  گوشـی های  انـرژی  تأمیـن 

»دسـتگاه های دوران مـا« را تأمیـن می کننـد.)8(

• تحت سلطۀ سـرمایۀ امپریالیسـتی، یک اقتصاد کارخانه ای 	
ادغـام شـدۀ جهانـی شـکل گرفتـه کـه مبتنـی بـر نیـروی کار 
ارزان اسـت. اعـداد زیر نشـان می دهنـد که چگونـه نیروی کار 
صنعتـی جهانـی بـه صـورت فزاینـده ای در کشـورهای تحـت 

سـلطه جنـوب جهانـی متمرکـز شـده اند.
1950: 34 درصد از کارگران صنعتی جهان در جنوب جهانی 	 

زندگـی می کردند.
1980: 53 درصـد از کارگران صنعتـی در جنوب جهانی 	 

می کردنـد. زندگـی 
2010: 79 درصـد از کارگران صنعتـی در جنوب جهانی 	 
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می کردنـد.)9( زندگـی 

از یـک سـو، بخـش زیـادی از تولیـد صنعتـی و بخش زیـادی از کارگـران جهان در 
جهـان سـوم هسـتند و از طـرف دیگـر،  انـدازۀ نیـروی کار جهانـی ، بیـن سـال های 
1980 تـا 2000 عمـاًل دو برابـر شـده: از 1/5 میلیـارد کارگر بـه 2.9 میلیـارد کارگر 

اسـت.)10( یافته  افزایش 

شکسـت انقـالب سوسیالیسـتی چیـن و احیـاء سـرمایه داری در سـال 1976 یکی از 
فاکتورهـای عمـده در گسـترش عظیـم کارگـران قابـل اسـتثمار و در دسـترس برای 
سـرمایۀ امپریالیسـتی، از ابتـدای سـال های دهـۀ 80 میالدی بـود. به موازات تشـدید 
جهانی سـازی )گلوبالیزاسـیون( امپریالیسـتی، در طـول دهـۀ 80 و 90 میادی، چین 
سـرمایه داری در اقتصـاد جهانی امپریالیسـتی ترکیب شـد و کارگاه هـای عرق ریزان 
و کارخانه هـای کـم هزینـه اش در زنجیـرۀ تأمیـن جهانـی ادغـام شـدند. در 20 
سـال گذشـته، چیـن دومین کشـوری بـوده که مقصـد بیشـترین سـرمایه گذاری های 
خارجـی بـوده و مافـوق اسـتثمار کارگـران چینـی بـدل بـه محرکـی حیاتـی بـرای 

سـودآوری امپریالیسـتی شـده است.

بـه عبـارت دیگـر: بـدون »قیمـت چینـی« کـه بـر مبنـای اسـتثمار وحشـیانه قـرار 
دارد، »قیمـت والمارتـی« وجـود نخواهـد داشـت. همچنین به خاطر داشـته باشـید 
کـه والمـارت بزرگتریـن خرده فـروش در جهـان اسـت )بزرگتـر از آمـازون( و 70 
درصـد کاالهـای والمـارت توسـط کارگـران در 30000 کارخانـه در چیـن تولیـد 

می شـوند.)11(

در همیـن دورۀ دهه هـای 80 و 90 میـادی، هنـد هـم هرچـه بیشـتر در اقتصـاد 
امپریالیسـتی جهانـی ادغـام شـده بـود. در سـال 2008، چیـن 43 درصـد از تمامی 
مشـاغل زنجیـرۀ تأمیـن جهانـی را نمایندگی می کـرد. پس از آن هند، بـا 16 درصد 
از مشـاغل زنجیـرۀ تأمیـن جهانـی، قرار داشـت. مقصد عمـدۀ کاالهایی کـه این دو 

کشـور تولیـد می کردنـد و در بـازار جهانـی می فروختنـد، آمریکا بـود.)12(

• رشد گسترده در شمار نیروی کار جهانی – که بخش زیادی 	



39ریموند لوتا

از آن هـا کارگـر ارزان، نیمـه بیـکار )کارگـران پـاره وقـت یـا 
کارگـران موقـت( و بیـکار بودنـد- فشـاری را جهـت کاهـش 
دسـتمزد نیـروی کار در سراسـر جهان، از جملـه در آمریکا وارد 

می کنـد.
امـا چگونـه؟ مؤسسـات و شـرکت ها آمریکایـی هر چه بیشـتر مشـاغل کارخانه ای 
را بـه سـمت کشـورهایی بـا دسـتمزد پاییـن منتقـل می کردنـد و ایـن امـر در دهۀ 
1980 شـتاب گرفـت )اروپـای غربـی نیـز همیـن فراینـد را در پیـش گرفـت(. در 
ایـن کشـورهای بـا دسـتمزد پاییـن، خیـل عظیـم نیـروی کار وجـود دارد؛ افرادی 
کـه معیشـت سـنتی روستایی شـان نابـود شـده... افـرادی کـه بـه دلیل فقـر، جنگ، 
خشـونت و بایـای زیسـت محیطـی، خیـل خیـل به شـهرها سـرازیر می شـوند...
افراد مسـتاصل و محتاج کار- این وضع شـرایط مسـاعدی را برای مافوق اسـتثمار 
فراهـم کـرده اسـت. ایـن واقعیت که بیشـتر آنچـه که در جهان سـاخته می شـوند، 
توسـط کارگـران کشـورهای تحـت سـلطه ای اسـت کـه در معـرض شـرایط کار 
ظالمانـه و حقـوق کـم قـرار دارنـد و همچنین این تهدید که ممکن اسـت مشـاغل 
بیشـتری »برون سـپاری« شـوند- فشـاری را جهت کاهِش میانگین دستمزد در خود 

کشـورهای امپریالیسـتی اعمـال می کند.
• در عین حال، افزایش وسیع کاالهای مصرفی وارداتی که بر 	

مبنـای کار به شـدت پربازده و نیروی کار کم دسـتمزد )شـدیداً 
اسـتثمار شـده( در جهان سـوم قـرار دارد، موجـب حفظ قدرت 
خریـد تـودۀ مصرف کننـدگان در آمریـکا )و سـایر کشـورهای 
امپریالیسـتی( می شـود. تولیـد کـم هزینـه خارجـی، همچنیـن 
کشـورهای  در  کارگـران  اسـتخدام  هزینـۀ  کاهـش  موجـب 

است. امپریالیسـتی شـده 
امـا چگونـه؟ در آمریـکا کارگرانـی که مهـارت کم تـری دارند )کارگـران غیرماهر( 
دسـتمزد ناچیـزی دریافـت می کنند و با این وجود می توانند، در سـطح مشـخصی، 
مصـرف کننـده باقـی بماننـد )بـرای مثـال، با داشـتن بیـش از یک شـغل( حتی اگر 
دستمزدشـان در وضعیـت رکـود بمانـد و در سـطح ناچیز و بخـور و نمیری گذران 
کننـد. در واقـع، تولید کم هزینه در کشـورهای تحت سـلطه موجـب کاهش قیمت 
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برخـی از کاالهـای مصرفـی از قبیـل پوشـاک و لـوازم الکترونیکـی شـده اسـت. 
بـه ایـن ترتیـب، قیمـت یـک تلویزیـون صفحـه تخـت، کـه در بخـش بزرگـی از 
خانوارهـای آمریکایـی معمـول اسـت، کاهـش یافته- و ایـن موضوع بـه این معنی 
اسـت کـه زمـان کاری کـه یک کارگـر در آمریـکا باید خـرج خرید ایـن تلویزیون 

بکنـد نیـز کاهش یافته اسـت.
درک ایـن نکته مهم اسـت: اقتصاد امپریالیسـتی جهانی با وضعیتی مشـخص می شـود 
کـه در آن فراینـد تولیـد ) کـه بـه صـورت فزاینـده در جهان سـوم انجام می شـود( 
و مصـرف نهایـی فرآورده هـا )کـه در کشـورهای امپریالیسـتی متمرکز شـده( هرچه 
بیشـتر از یکدیگـر جدا می شـوند. این تجلـِی اصلـِی انگل وارگِی امپریالیسـتِی مدرن 

است.
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بخش دوم

جهانی شدِن امپریالیستی و مالی شدن1 و اقتصاد آمریکا 

تشدید جهانی شدن، با وجود چین در کانون تولید کارخانه ای کم هزینه، 
دست در دست تشدید مالی شدن در کشورهای امپریالیستی، با وجود آمریکا 

در مرکز این فرایند مالی شدن، صورت گرفته است. 

1- Financialization
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مالـی شـدن اشـاره دارد بـه افزایـش عظیـم اهمیـت و وزن فعالیـت مالی-بانکـی، 
سـرمایه گذاری در سـهام و مدیریـت وجـوه مالـی، رشـد ابزارهـای مالـی جدیـد 
و هرچـه سـوداگرانه تر )جایـی کـه همزمـان هـم خطـر باخـت بزرگ اسـت و هم 
انتظـار سـود بسـیار(. عـاوه بر این مالی شـدن، بـه افزایش عمومی سـود های مالی 

در کل اقتصـاد اشـاره دارد.

در اوایـل دهـۀ 90 میـالدی، فاینانـس1، بیمـه2 و معامـالت ملکـی3 )بـه صـورت 
اختصـاری FIRE 4( نسـبت بـه تولید کارخانـه ای5 به عنـوان بزرگترین بخـش اقتصاد 

آمریـکا، پیشـی گرفتنـد. )13(

گسـتره و رشـد فوق العادۀ بخش FIRE به وسـیلۀ سـهمش در »برون داد«6 یا »ارزش 
افـزودۀ«7 فعالیـت ایـن بخش اندازه گیـری می شـود: ماننـد ارائـه »خدمـات مالـی«، 
اخـذ هزینـه بـرای »مدیریـت ریسـک«، تسـهیل خریـد سـهام و ادغـام شـرکت ها، 
سـازماندهِی »عرضـۀ اولیـه سـهام بـه عامـه«8 بـرای فـروش سـهام شـرکت های 
جدیـدی کـه در صـدد به دسـت آوردن سـهمی از بـازار هسـتند، و تحصیل سـود 
»اختـاف  از  بهره بـرداری  سـهام ها،  »ارزش«  برق آسـای  و  شـدید  افزایـش  از 
قیمت هـای« لحظـه ای بیـن ارزهـا )یـورو، دالر، ین و...(، به دسـت آوردن سـود از 

»صعـود و ترقـی« )افزایـش ارزش بـازار( مسـتغات تجـاری و... . 

هـدف از آوردن گیومـه )»«( در پارگـراف بـاال، ایـن اسـت کـه توجـه را بـه ایـن 

1- Finance
2- Insurance
3- Real Estate
4- در ادامـه هرجـا بـه مجموعـه فاینانـس، بیمـه و معامـات ملکـی اشـاره شـود، آن را در حالـت 

اختصـاری التینـش )FIRE  خواهیـم آورد.
5- manufacturing
6- output
7- value added
initial public offering -8 عرضـه ی اولیـه عمومـی )IPO ، عرضـه ی اوراق  بهـادار شـرکت بـه 
عمـوم بـرای اولیـن بـار و بدون سـابقه قبلـی قیمت گذاری اسـت.به عبـارت دیگر، عرضـه اولیه به 

ایـن معناسـت کـه سـهام یـک شـرکت قرار اسـت بـرای اولین بـار در بـورس عرضه شـود.
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واقعیـت جلـب کنیم که ایـن فعالیت های مالـی ارزش جدیـدی را در اقتصاد تولید 
نمی کننـد. امـا سـودهای بخـش FIRE از خـالء هـم نمی آینـد. ایـن سـودها، نهایتًا، 
بـر مبنـای یـک تولیـد واقعی قـرار دارنـد، بر مبنـای تولیـد جهانی شـده، بـر مبنای 
زنجیـره ای از اسـتثمار و فوق اسـتثماری که سـرمایۀ امپریالیسـتی و نهادهـای مالی از 

آن، سـود اسـتخراج می کنند.

عبـارات زیـر )بـا اصطاحـات بخشـًا فنـی( سرشـت نشـانه های مفیـدی از برخی 
مکانیسـم های موجـود را ارائـه می دهـد: »نـرخ اسـتثمار بسـیار بـاال کـه ریشـه در 
دسـتمزدهای پایین در کشـورهای پیرامونِی صادرات محور دارد }کشـورهای تحت 
سـتم جنـوب جهانی که مواد خـام، قطعات و محصوالت نهایـی را برای فروش در 
بـازار جهانـی تولیـد می کنند{ موجب بـه وجود آمـدن مازادهای جهانـی1 }درآمد 
حاصـل از فـروش صـادرات{ شـده اسـت کـه بـه هیـچ وجـه نمی توانند بـه طور 
سـودآور در تولید }در این کشـورهای کمتر توسـعه یافته{ جذب شـوند. صادرات 
ایـن قبیـل اقتصادهـا وابسـته بـه مصـرف اقتصادهـای ثروتمنـد ، به طور مشـخص 
ایـاالت متحـده آمریـکا اسـت ... در عین حـال ، مازادهـای گسـترده صادراتی که از 
اقتصادهـای صادراتـی "نوظهـور" بـه وجـود می آینـد، به بازارهای سـرمایۀ شـمال 
جهانـی جـذب می شـوند جایـی کـه چنیـن مـازاد جهانـی بـه تقویـت مالی شـدن 

فراینـد انباشـت خدمت می کنـد.«)14(

بگذاریـد ایـن انگل وارگـی و کارکردهـای کان تـر امپریالیسـم و رنج هایـی کـه 
موجـب می شـود را بـا عبـارات روشـن تری بیـان کنیـم: 

کار طاقت فرسـا و رنـج و الـم نیـروی کار فـوق اسـتثمار شـده در جهنـم مناطـق 
صادراتـی چیـن در دهه 1990 و 2000 ، محصوالِت تمام شـدۀ کـم هزینه، قطعات، 
لـوازم و سـودهای هنگفتـی را بـرای شـرکت های آمریکایـی فراهم می کـرد ... این 
فـوق اسـتثمار در عیـن حـال بـرای سـرمایه داران چینِی صـادر کننـدۀ محصوالت، 
درآمـد دالری ایجـاد می کـرد ... سـرمایه داران چینـی این دالرها را بـا بانک مرکزی 
چیـن مبادلـه می کننـد ... و بانـک مرکـزی چیـن هـم دالرهـا را در اوراق قرضـه 

1- global surpluses



انگل وارگی امپریالیستی و تغییر در ترکیب طبقاتی - اجتماعی در ایاالت متحده آمریکا از دهۀ 1970 تا به امروز 44

منتشـر شـده توسـط خزانه داری آمریـکا سـرمایه گذاری می کنـد. جریـان یابِی این 
وجـوه کـه ریشـه در کارِ کارگـران کارگاه هـای عـرق ریـزان دارد – بـه ایـاالت 
متحـده، در اوایـل دهـۀ 2000، بـه تأمین مالـی هزینه های دولـت و تحریک اقتصاد 

آمریـکا کمـک کرد.

سـرازیر شـدن چنیـن وجوهـی بـه اقتصـاد آمریـکا همچنیـن رشـد حباب مسـکن 
سـوداگرانه ای را تغذیـه کـرد. )اصطـاح FIRE – فاینانـس، بیمـه و مسـتغات- را 
بـه خاطـر داشـته باشـید(... حبـاب مسـکنی کـه بعدهـا به بحـران وام های مسـکن 
ثانویـه و پرریسـک1 تبدیـل شـد... و همیـن بحـران وام ثانویـه که چکاننـدۀ بحران 
مالی جهانی در سـال 9-2008 شـد... و در نهایت باعث شـد که مردم بسـیاری در 
آمریکا، خانه ها و پس اندازهایشـان را از دسـت بدهند... و چشـمۀ بیشـتر وام هایی 
کـه بانک هـای امپریالیسـتی بـه کشـورهای جهـان سـوم می دادنـد خشـک شـد و 
همیـن امـر موجـب شـد کـه هزینه هـای حـوزۀ بهداشـت و درمـان کـه پیشـاپیش 
در کمینه تریـن حالتـش بـود، قطـع شـود... و رنج هـای غیر ضـرور بیشـتری به بار 

آورد.

انگل وارگـی اقتصـادی آمریـکا به واسـطۀ نقـش »ممتـاز« دالر در امور مالـی و داد و 
سـتد بین المللـی تسـهیل و تقویـت می شـود. ایـن موضوع به چـه معنا اسـت؟ دالر 
آمریـکا ارز اصلـی جهـان اسـت: بـرای انجام داد و سـتد )بـرای مثال، نفـت با دالر 
قیمت گـذاری می شـود(؛ بـرای اخـذ و بازپرداخت بدهـی به بسـیاری از بانک های 
جهـان )وقتـی کـه دولت هـای جهان سـوم پول قـرض می گیرنـد، آن هـا مجبورند 
کاال صـادر کننـد تـا دالر بـه دسـت بیاورنـد و بـا آن دالرها بدهی شـان بـه بانک ها 
و دولت هـای امپریالیسـتی را بپردازنـد(. دالر و بـازار آمریـکا، بـرای بانک هـای 
خارجـی، شـرکت ها، بسـیاری از نهادهـای خصوصـی سـرمایه گذاری و دولت هـا، 
همچـون یـک »مأمن امن« اسـت. آن ها بـرای محافظـت از دارایی هایشـان در برابر 
بی ثباتـی سیاسـی و اقتصـادی هرجـای جهـان، در بازارهـای اماک و مالـی آمریکا 
سـرمایه گذاری می کننـد. ایـن »نقش ویژه« دالر، اهـرم رقابتی قـوی ای را در اختیار 

1- subprime mortgage
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آمریـکا در اقتصـاد جهـان قـرار می دهـد؛ و دولـت آمریـکا را قـادر می کنـد کـه 
کسـری های عظیـم را طـوری تحمـل کند کـه سـایر کشـورها نمی توانند.

رونـد،  ایـن  نیسـت.  بانکـی  بخـش  خصلت نشـاِن  صرفـًا  شـدن  مالـی  رونـد 
الکتریـک« GE و  عملیات هـای مالـی  شـدۀ فزاینـده شـرکت هایی مثـل »جنـرال 
»جنـرال موتـورز« GM را نیز شـامل می شـود )برای مثـال، داد و سـتد در بازارهای 
مالـی و ارز جهانـی؛ ایجـاد خدمـات وام هـای مالـی(.1 همزمـان، در بخـش مالـی، 
شـرکت هایی مثـل Master Card و Visa »مبتکـران فنـاوری پیشـرفته« در هـوش 

مصنوعـی و تجـارت دیجیتـال هسـتند.

در شـهرهایی مثل نیویورک و لس آنجلس، اسـتخدام در بخش FIRE وسـیع اسـت. 
در نیویـورک، از هـر دوازده کارگـر، یـک نفـر در بخش مالی و بیمه شـاغل اسـت.
)15( ایـن بخـش، بـرای انـواع خدمـات تقاضا به وجود مـی آورد، بـرای مثال برای 
تکنولـوژی اطاعـات، یـا بـرای زیرسـاخت ارتباطـات. سـرمایه گذاری در تجارت 
و مسـتغات لوکـس آمریـکا، ورزشـگاه ها، مناطق خریـد تجماتـی و گران قیمت، 
اعیانی سـازی سـودآور مناطـق گسـتردۀ شـهرهای آمریـکا2 بـر چشـم انداز شـهری 

»امپراطـوری متأخـر آمریکا« تأثیرات عظیمی داشـته اسـت.

بخـش مالـی، تراکـم باالیـی از حقوق بگیـران با دسـتمزدهای بـاال، را دارد. این امر 
در نابرابـری اجتماعـی عظیـم و قطبی تـر شـدن جامعـۀ آمریـکا نقـش بـازی کرده 
اسـت و آن را می تـوان در زیسـت محصـور و جزیـره وار بخشـی از اهالـی دیـد 
کـه دارای مناطـق مسـکونی متفـاوت، دسترسـی متفاوت بـه مراقبت های پزشـکی، 

آمـوزش و تحصیـات عالی هسـتند. 

تشـدید مالـی شـدن اقتصـاد آمریـکا، در عیـن حـال کـه محصـول هرچـه جهانی تر 
شـدن سـرمایه داری جهانـی اسـت، بـرای کارکـرد سـودآور آن نیز ضروری اسـت. 
سـرمایه امپریالیسـتی و کشـورهای امپریالیسـتی از شـبکه های جهانـی شـدۀ تولیـد 
بـا نیـروی کار ارزان منتفـع شـده و بـا ابزارهـای مالـی از آن ارزش می مکنـد. اگـر 

1- financial lending arms
2- gentrification
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از منظـر کارکـرد یـک اقتصـاد سوسیالیسـتی کـه آگاهانـه برنامه ریـزی شـده تـا به 
نیازهـای اجتماعـی خدمـت کنـد، بـه روند فوق نـگاه کنیـم، چیزی جز یـک روند 
ظالمانـه و پـوچ نیسـت. امـا از منظـر نیازهـای سیسـتم سـرمایه داری امپریالیسـتی 
جهانـی شـدۀ رقابتـی کـه بـر مبنـای سـود بنیان گذاشـته شـده، ایـن روند یکسـره 

اسـت. عقانی 
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بخش سوم

کاهش بزرگ )و نه محو( اشتغال در تولید کارخانه ای در اقتصاد آمریکا... 
حمله به اتحادیه ها و افول آن ها
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• سهم مشاغل تولیدی در کل اشتغال آمریکا از 28 درصد کل 	
کارگـران شـاغل در سـال 1960 بـه 8 درصـد در سـال 2017 
کاهـش یافتـه اسـت. از نظـر تعـداد واقعـی کارگـران، اشـتغال 
تولیـدی از نقطـۀ اوجـش کـه 19 میلیون کارگر در سـال 1978 
بـود بـه 12/4 میلیـون کارگـر در سـال 2017 کاهـش یافتـه 
اسـت؛ یعنـی کاهشـی بیـش از 30 درصـد.)16( بین سـال های 
2001 تـا 2016، حـدود 18000 کارخانـه در آمریـکا تعطیـل 

شدند.)17(

پـس از پایـان جنـگ جهانـی دوم در سـال 1945، آمریـکا بـه مـدت 25 سـال از 
برتـری بی همتایـی در اقتصـاد جهانـی بهره منـد بـود؛ اقتصـاد جهانی ای کـه در آن 
دوران سـایر قدرت هـای امپریالیسـتی تـوان رقابتـی محـدودی بـا آن داشـتند. امـا 
ایـن شـرایط در اوایـل دهـۀ هفتـاد بـا قـدرت اقتصـادی روبه رشـد ژاپـن و آلمان 
امپریالیسـتی تغییـر کـرد. بـه طور مشـخص، در سـال های دهۀ 80، بـه دلیل قدرت 
رقابتـی ژاپن، تعداد زیادی از مشـاغل تولیدی در وسـایل برقـی مصرفی، اتوموبیل، 
ابـزار آالت ماشـینی، فـوالد و میکروالکترونیـک از دسـت رفت. شـرکت هایی مثل 
تویوتـا بـه بازارهایـی کـه قبـا آمریـکا بـر آن هـا مسـلط بـود، هجـوم آوردنـد که 
خـود بـازار آمریـکا را هـم شـامل می شـد. ایـن رقابـت محـرک نوعـی از جهانـی 
شـدن تولیـد شـد که پیـش از این بحـث کردیم- یعنـی سـرمایه گذاری خارجی در 
مـاوراء بحـار، برون سـپاری و... . و گسـترش زنجیـرۀ تأمین جهانـی تبدیل به عامل 

ضـروری ای در نبـرد بـرای تصاحـب سـهمی از بازار جهانی شـد.

• در سال 2010، چین به عنوان بزرگترین تولید کنندۀ جهان، 	
از آمریـکا سـبقت گرفـت. امـروزه، آمریـکا دومین تولیـد کنندۀ 

بـزرگ جهـان اسـت و ژاپن در مقام سـوم قـرار دارد.

جهانـی شـدن امپریالیسـتی تولیـد، کـه بـه طـور مشـخص عبـارت از انتقـال تولید 
کارخانـه ای بـه کشـورهای تحـت سـتم، تنهـا دلیـل کاهش شـغل های تولیـدی در 

آمریکا و سـایر کشـورهای امپریالیسـتی نیسـت.
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•  و تغییرات تکنولوژیک، دیگر عامل قطعی است – در واقع 	
عامـل اصلی اسـت کـه در کاهـش مشـاغل تولیـدی در آمریکا 
نقـش بـازی کـرد. اتوماتیزاسـیون، مثـًا اسـتفاده از ربات هـا، 
شـامل جایگزین کردن نیروی کار انسـانی با ماشـین اسـت. از 
سـال 1997 تـا 2016 تولیـدات کارخانـه ای )محصوالتی که به 
واقـع تولید شـده بودند( در آمریـکا 40 درصد افزایـش یافتند. 
ایـن در حالی بـود که در همین بازه، اشـتغال در بخش تولیدی 
حـدود 30 درصـد کاهـش یافت؛ یک آمـار حیرت انگیـز! )18(

فناوری هـای جدیـد موجـب افزایـش بهـره وری نیـروی کار شـده اسـت. یعنـی 
تعـداد کمتـری از کارگـران ، کاالهـای بیشـتری تولیـد می کننـد. نـوآوری و تحـول 
تکنولوژیـک، موجـب افزایـش بهره وری نیـروی کار و در عین حال کوچک شـدن 
و کاهـش نیـروی کار }ماهـر{ی کـه دسـتمزد بهتـری می گرفت شـده اسـت. قوۀ 
محرکـۀ ایـن رونـد، نیـاز سـرمایۀ رقابتی به بـاال بردن بهـره وری اسـت و خود این 
نیـاز نیـز از ضـرورت سـرمایه بـرای حفـظ و گسـترش سـهم اش از بـازار و سـود 

خیزد. برمـی 

• تـالش بـرای افزایـش بهـره وری و کاهش هزینـه، جهت 	
جدیـد  اسـتراتژی های  نیازمنـد  همچنیـن  سـود  بیشـینه کردن 
بنگاه هـا بـرای تجدید سـازماندهی محل کار بود. شـدید شـدن 
رقابـت امپریالیسـتی، کـه به صورت مشـخص ناشـی از قدرت 
اقتصـادی امپریالیسـم ژاپـن در دهـۀ 1980 بود، محـرک اتخاذ 
روش هـای مدیریتـِی جدیـد مانند »تولیـد بدون ضایعـات1« و 
»تعدیـل نیـرو2« شـد. بـه عبـارت دیگـر: حـذف مشـاغلی کـه 
آن هـا را غیـر ضـروری تشـخیص دادنـد یـا می توانسـتند بـا 
سـایر مشـاغل ترکیـب کننـد، اسـتفادۀ هرچـه بیشـتر از نیروی 
کار موقـت یـا پاره وقـت، حفظ موجـودی مـواد و محصوالت 

1- lean production
2- downsizing
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در سـطوح انعطاف پذیـر بـه منظور واکنـش به تغییـرات متغیر 
در تقاضـای جهانـی. در دهۀ 1990 شـاهد اسـتفادۀ گسـترده تر 
از فناوری هـای کنترلـی و نظارتـی جهـت تشـدید آهنـگ کار 
سـازماندهی  جدیـد  شـیوه های  هدایت کننـدۀ  اصـل  بودیـم. 
بیشـتر  تولیـد  و  کمتـر  کارگـران  گرفتـن  کار  بـه  کار،  محـل 
اسـت. در اقتصـاد کنونـِی آمریکا، بر اسـاس در آمـد حاصل از 
فـروش، بزرگتریـن بخش هـای تولیـدی، بخش های زیر هسـتند: 
کامپیوتـر و محصـوالت الکترونیـک، وسـایل نقلیـۀ موتـوری و 
قطعـات، هوافضـا، ماشـین آالت، فرآورده های تصفیه شـدۀ نفتی 
) سـوخت بـرای حمل و نقـل، صنعت و ...؛ همچنیـن تولید مواد 
شـیمیایی نفتی کـه در تولید پالسـتیک و کودهای شـیمیایی و... 
بـه کار می روند( و داروسـازی. آمریـکا اکنـون بزرگترین تولید 
کننـدۀ نفـت جهان اسـت؛ »دسـتاوردی« که در دوران ریاسـت 
جمهـوری اوبامـا محقـق شـد. آمریـکا بزرگتریـن تولیـد کننده 
جت هـای تجاری اسـت و بر سـایر وجـوه و تولیـدات مربوط 
بـه هوافضا نیز مسـلط اسـت. بر اسـاس میـزان اشـتغال، تولید 
خـودرو و قطعـات آن، بـا حـدود یـک میلیون شـغل در سـال 

2019، بزرگتریـن بخـش تولیـدی اقتصـاد آمریکا اسـت.

بـا بررسـی دسـتۀ مربـوط بـه »محصـوالت کامپیوتـری«؛ در نظـر داشـته باشـید که 
اپـل در بخـش مربوط به »شـرکت تولیدی« دسـته بندی شـده اسـت. ایـن در حالی 
اسـت کـه آی فـون، همانطـور که برچسـب آن هـم نشـان می دهد، »طراحی شـده 
در کالیفرنیـا« اسـت و تقریبـًا تمـام آن هـا در خـارج از آمریـکا و در کشـورهای بـا 

دسـتمزد پاییـن، عمدتـًا در چیـن، تولید می شـوند.

تولیـد کارخانـه ای در آمریـکا، بیشـتر از چهـل سـال پیـش نیازمنـد نیـروی کار 
بـا »مجموعـه مهارت هـای« باالتـر و »سـطح تحصیـل« عالی تـر اسـت و در ایـن 
راسـتا، تغییـر کـرده اسـت. همزمـان، و مطابـق عملکـرد زنجیـرۀ تأمیـن در درون 
آمریـکا، الیه هایـی از کارگـران کـم دسـتمزد و کـم مهـارت در بخش هـای تولیـد 



51ریموند لوتا

قطعـات و اجـزا وجـود دارند. در کنـار این هـا، در بخش های دیگـری مانند صنایع 
فرآوری هـای غذایـی نیـز کارگران کم دسـتمزد وجـود دارند. حـدود 10 درصد از 
کل نیـروی کار بخـش تولیـدات کارخانـه ای را کارگـران موقـت تشـکیل می دهند 

کـه اکثـرا دسـتمزدی کمتـر از کارگـران تمـام وقـت می گیرند.

• پنج منطقۀ بزرگ تولیدات کارخانه ای در آمریکا، بر اسـاس 	
تعـداد کارگـران، بـه ترتیب زیـر هسـتند: 1( منطقـۀ متروپولیتن 
منطقـۀ   )3 شـیکاگو  متروپولیتـن  منطقـۀ   )2 آنجلـس  لـس 
متروپولیتـن داالس-فـرت ورث 4(منطقـۀ متروپولیتن هیوسـتون 
5( منطقـۀ متروپولیتـن دیترویـت. قطـب تولیـدی لـس آنجلس 
شـامل بخش هـای فنـاوری پیشـرفته، هوافضـا -- کـه در آن، 
و خـودرو  می کننـد --  دریافـت  بهتـری  دسـتمزد  کارگـران 
اسـت. همچنیـن صنایع پوشـاِک کاربَر1 در لـس آنجلس عمدتًا 
بـر کارگـران مهاجـر )و مهاجـران بـدون مجـوز اقامـت( تکیه 
دارد. عـاوه بـر ایـن، بخش هـای دیگـری، از جملـه وسـایل 
الکترونیـک و وسـایل و تجهیـزات پزشـکی نیـز در آنجا فعال 

. هستند
• حملـه به اتحادیه هـای کارگری از طـرف دولت و صنایع، 	

بخشـی الینفـک }اسـتراتژی{ »تجدید سـازماندهی محـل کار« 
در بخـش تولیـدات کارخانـه ای و در کل اقتصـاد بـوده اسـت. 
در سـال 1980، از هـر پنـج کارگـر یـک نفـر عضـو اتحادیـه 
بودنـد که بیشترشـان کارگـران بخش معدن، کارگـران تولیدات 
کارخانـه ای و حمـل نقـل بودنـد. در سـال 2019، تنهـا یـک 
کارگـر از هـر 10 کارگـر توسـط اتحادیـه نمایندگـی می شـد. 
یعنـی پایین تریـن رکـورد از زمـان پایـان جنگ جهانـی دوم به 

ایـن طـرف. )19(
• سال 1981 ، رونالد ریگان بر آن شد که اعتصاب سراسری 	

1- labor-intensive
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کارکنـان سیسـتم کنتـرل ترافیک هوایـی را در هم بشـکند. این 
واقعـه، نقطـه عطـف مهمی بود. سـال های بعـد از آن دو اتفاق 
افتـاد: 1( حملـۀ نقشـه مند شـرکت ها علیـه اتحادیه هـا و 2( 
رشـد مشـاغلی کـه سـنتًا هـدف گسـتردۀ مبـارزات اتحادیه ای 
نبودنـد. در دهـه 1970، بـه طور متوسـط، سـاالنه حـدود 300 
اعتصـاب بـزرگ- کـه حداقـل شـامل 1000 کارگـر می شـد- 
از 60  بـه کم تـر  تعـداد  ایـن  شـکل می گرفـت. دهـه 1990 
اعتصـاب عمـده در سـال سـقوط کـرد، و در ده سـال 2008 
تـا 2018 تعـداد اعتصاب هـا بـه 13 اعتصـاب در سـال تقلیـل 

فت. یا

اتحادیه زدایـی1 عامـل مهمـی در رشـد نابرابـری دسـتمزد در ایاالت متحده: شـکاف 
رو بـه رشـد درآمدی بیـن بخش هـای مختلف نیـروی کار. 

تخمیـن زده می شـود کـه یـک سـوم رشـد نابرابـری دسـتمزدها بین مـردان و یک 
پنجـم ایـن نابرابـری بیـن زنـان در بـازه 1973 تـا 2007 بـه ایـن دلیل بـوده که در 
جریـان ایـن سـال ها تعداد هر چـه کمتری از کارگران توسـط اتحادیه هـا نمایندگی 
می شـدند. بـرای ایـن کـه توضیـح دهیم نکتـه فوق بـه چه معنا اسـت: دسـتمزدها 
و درآمدهـای بخـش بزرگـی از کارگـران، اگر توسـط قراردادهـای اتحادیه ها – که 
عمومـًا دسـتمزدها و منافع بیشـتری را عایـد کارگران می کنند- حمایت می شـدند، 
بـه میـزان چشـم گیری باالتـر می بـود؛ ایـن در حالی بود که دسـتمزد ایـن کارگران 
از سـایر کارگـران }ماهـر{ با دسـتمزد بهتر )چـه اتحادیـه ای چه غیـر اتحادیه ای( 

و متخصصیـن عقب افتاده اسـت.)20(

• کاهش شـدید مشـاغل تولیدات کارخانه ای به عنوان 	
و  تعیین کننـده  شـاخص های  از  اشـتغال،  کل  از  سـهمی 
برجسـته در تغییـر ترکیب شـغلی در آمریکا اسـت. یکی از 
پیامدهـای ایـن تغییر، فشـار فرصت های محدودی اسـت 

1- De-unionization



53ریموند لوتا

کـه بـر کارگـران جـوان تحمیـل می شـود؛ کارگرانـی که 
در جسـتجوی کارنـد و واجـد هیچ مدرک دانشـگاهی ای 
نیسـتند. عمومـًا ایـن گونـه اسـت کـه اغلب بـرای جبران 
از دسـت دادن درآمـد یـک شـغل تولیـدی بـا دسـتمزد 
مناسـب، یـا بـرای بـه دسـت آوردن معـادل آن دسـتمزد، 

بایـد دو یـا حتـی سـه شـغل خدماتی داشـت.

یادداشتی در باب دروغ های فاشیستی درباره از بین رفتن مشاغل تولیدی

بحـث دربـارۀ کاهـش مشـاغل تولیـدی بـدون پاسـخ کوبنـدۀ صریـح و علمـی به 
روایت هـای نژادپرستانه-فاشیسـتی دونالـد ترامپ کامـل نخواهد بـود. او می گوید 
کارگـران چینـی، مکزیکـی یـا سـایر کارگران جهان سـوم دارنـد مشـاغل کارگران 

آمریکایـی را »مـی دزدنـد«. ایـن روایـت هیچ بنیـاد مسـتندی ندارد:

اواًل، بسـیاری از مشـاغل تولیـدی آمریـکا که »از دسـت رفته اند.، مشـاغلی هسـتند 
کـه »بـرای همیشـه« وابسـته بـه تکنولـوژی شـده اند- مثـل }برخـی از{ مشـاغل 
کشـاورزی کـه دیگـر وجـود ندارنـد و دیگـر وجـود نخواهنـد داشـت. در واقـع، 
همانطـور کـه بحث شـد، اتوماتیزاسـیون محرک اصلـی از بین رفتن مشـاغل در 50 

سـال گذشـته بوده اسـت. 

ثانیـًا، کارگـران در جنـوب جهانـی در معـرض همـان دینامیک های کاهـش هزینۀ 
جهانـی بـرای انباشـت رقابتـی سـرمایه دارانه هسـتند و پیامـد ایـن دینامیـک برای 
آن هـا از دسـت رفتـن شغل شـان و جا به جایـی اسـت: مشـاغل از مکزیـک به چین 
می رونـد، از چیـن به اندونـزی، ویتنـام، کامبـوج... دوبـاره از چیـن بـه مکزیـک و 
غیـره. ایـن کارگـران نیسـتند که مشـاغل یک کشـور را »مـی دزدند« بلکه سـرمایه 

اسـت کـه در پـِی »شـکارِ« پایین ترین میزان دسـتمزد اسـت. 

ثالثـًا، نهایتـًا، هیـچ کارگـری »مالـک« شـغل مـزدی اش نیسـت. طبقـۀ سـرمایه دار، 
مالـک و کنتـرل کننـدۀ ابزار تولید اسـت و کارگـران، برای بقاء باید نیروی کارشـان 
را به سـرمایه دار بفروشـند. سـرمایه دارِ خصوصی اسـت که روی ابـزار تولید و کل 
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شـرایط سـودآوری کنتـرل دارد، و سـرمایه دار خصوصـی اسـت که تعییـن می کند 
کارگـران اسـتخدام شـوند یا اخراج شـوند.

آنچـه در 30 سـال گذشـته تغییـر کـرده این اسـت کـه نیـروی کار قابل اسـتثمار و 
فـوق اسـتثمار در سـطح جهـان بـه میزان بسـیار گسـترده ای رشـد کـرده و به طور 
کامـل در شـبکه های جهانـی تولیـدی ادغـام شـده اند که تحـت فرماندهِی سـرمایۀ 
انحصاری-امپریالیسـتی اسـت. و نیـروی کاری کـه هـم دسـتمزد پاییـن اسـت و 
هـم بهـره وری بـاال دارد، در جهـان سـوم نقـش حیاتـی ای بـرای تولید و انباشـت 
سـود امپریالیسـتی بـازی می کنـد. و ایـن موضـوع بدیـن معناسـت کـه بخش هایی 
از کارگـران صنعتـی آمریـکا نـه توسـط کارگـران خارجی بلکـه به واسـطه کارکرد 

بیشـینه کردن سـود سـرمایه بـه زبالـه، پرتاب شـده اند.
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بخش چهارم

فهم بیشتر ساختار تغییر یابندۀ شغلی و رشد نابرابری در آمریکا
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در سـال 1970، آمریـکا از جامعـه ای کـه اکثـر کارگرانـش اساسـًا در بخش هـای 
تولیـد کاال فعـال بودنـد ) تولیـدات کارخانـه ای، کشـاورزی، معـدن( بـه جامعه ای 
گـذار کـرد کـه اکثـر کارگـران، شـاغل در بخـش خدمـات بودنـد )خرده فروشـی، 

کارهـای مالـی، مراقبت هـای پزشـکی، آمـوزش و ...(

کتـاب »سـاختار طبقاتـی آمریـکا در عصـر رشـد نابرابری« نوشـتۀ دنیـس گیلبرت 
)21(، مرجـع ارزشـمندی اسـت کـه بـا اسـتفاده از داده هـای اواسـط دهـه 2010، 
نمـای کلـی ای از چگونگی تغییر در سـاختار اشـتغال از بخش تولیـدی به خدماتی 

در آمریـکا را طـی چهـار دهـۀ گذشـته ارائـه می دهد:

»اقتصـاد پسـا صنعتی گرایشـی به قطب بندی شـغلی دارد. ایـن اقتصاد به مهندسـین، 
مدیـران پـول، و فیزیکدانـان نیـاز دارد، امـا همچنیـن بـه صنـدوق دار و مسـتخدم 
بیمارسـتان هـم نیازمنـد اسـت. تقاضـا بـرای کارگـران یقه آبـی و کارمنـدان اداری 
کاهـش می یابـد... فرصت هـا بـرای کارگـران بـدون مـدارک تحصیلـی بـاال کـم و 
کم تـر می شـود... . گرایـش بـه سـمت نابرابـری درآمدها بـه طـور قابل ماحظه ای 
شـایع و فراگیـر اسـت. نابرابـری بیـن محصل دبیرسـتان و دانشـگاهی، بیـن کارگر 
ماهـر و غیـر ماهـر، بیـن کارگـران جوان تـر و کارگران مسـن تر، همچیـن بین خود 
محصلیـن دانشـگاه، بیـن خود محصلین دبیرسـتان، بین پزشـکان، بین نجـاران، بین 
افـراد شـاغل در کارخانـه، بیـن افراد شـاغل در بخش خدمات، و حتـی بین مدیران 
شـرکت ها نیـز افزایـش یافته اسـت. در ایـن الگو تنها یـک اسـتثنای نظرگیر وجود 
دارد: شـکاف درآمـد بیـن زنـان و مـردان کم تـر شـده اسـت. امـا در عیـن حـال، 
اختـاف درآمدهـا بیـن خـود زنـان و بین خود مـردان افزایـش یافته اسـت.«)22(

• طبق آمار ادارۀ کار آمریکا، بزرگ ترین دسـتۀ شـغلی در آمریکا، 	
فروشـندگان خرده فروشـی هسـتند، پـس از آن کارگـران بخـش تهیه 
و سـرو غـذا )از جملـه کارگـران فسـت فودها(، سـپس صنـدوق 
داران. والمـارت و آمـازون دو تا از بزرگتریـن کارفرمایان خصوصی 
در آمریـکا هسـتند. ایـن کـه انبـار بـزرگ آمـازون )»مرکـز توزیـع 
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1«}کاال{«( در بالتیمـور مکانـی را اشـغال کـرده کـه سـابقًا مـکان 

بزرگتریـن تأسیسـات فوالدسـازی در جهـان بـود، بسـیار معنـادار 
ست. ا
• گسـترش کارهایـی که »غیررسـمی« یا غیـر اسـتاندارد خوانده 	

می شـوند، پدیـده ای مهـم در اقتصـاد شـدیداً رقابتی و عمیقـًا جهانی 
شـغل هایی  بـه  رسـمی«  »غیـر  اشـتغال  اسـت.  امپریالیسـتی  شـدۀ 
اشـاره دارد کـه هیـچ امنیتـی ندارنـد: بدون سـاعات منظـم )یا حتی 
بـدون تعییـن دسـتمزد(؛ بـا کمتریـن یا بـدون محافظ هـای ایمنی و 
بهداشـتی؛ و بـا کمتریـن یا بـدون مزایایـی از قبیل هزینـۀ بیکاری یا 

بازنشسـتگی. کمک هـای 
• علی رغم رشد تولید کارخانه ای و صنعت در مناطق جهان سوم، 	

تقریبـًا 70 درصـد اشـتغال در مناطـق کـم درآمـد و متوسـط درآمِد 
جهـان، در »اقتصـاد غیررسـمی« اسـت. و ایـن »اقتصاد غیررسـمی« 
بـه فروشـندگان دوره گـرد، دکه هـای مـواد غذایـی، زباله گردهـا و 
کهنه جمع کن هـا، کارگـران خانگـی، کارگـران سـاختمانی و سـایر 
کارهـای بـدون حقـوق و سـاعت منظـم اطـاق می شـود. همزمان، 
سـایر کارگـران غیر رسـمی در قراردادهـای پیمانـکاری و ثانویه ای 
سـقوط می کننـد کـه توسـط شـرکت های بـزرگ در صنایعـی مانند 
اسـباب بازی، کفـش و لبـاس بسـته می شـوند.)23( ایـن امر بسـیار 
مرتبـط بـه دینامیک شـهری شـدِن سـریع و آشـفته در مناطق جهان 
سـوم اسـت: گسـترش جمعیـت شـهری بـدون رشـد متناظـر در 
اشـتغال صنعتـی و غیـر صنعتـی... و بـدون هیـچ گونـه برنامه ریزی 
شـهری عقانـی؛ بـدون هیـچ گونـه تخصیـص منابـع جهـت دفـع 
ایمـن فاضـاب یـا بدون هیـچ منابعی جهت سیسـتم های آموزشـی 
و سـامت بـرای مهاجـران جدیـد به شـهرها. و در نتیجـۀ این ها، با 
رشـد حلبی آبادهـا و زاغه هـا بـه میزانـی مواجهیـم کـه تاریخ بشـر 

1- fulfillment center
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پیـش از ایـن به خـود ندیده اسـت. 
• در کشـورهای امپریالیستی، از دهۀ 80، با تشدید جهانی شدن 	

تولیـد، اشـتغال غیـر اسـتاندارد بـه مثابـه بخشـی از کل اشـتغال، به 
شـکل عظیمی افزایش یافته اسـت. اندیشـکدۀ امپریالیسـتی »سازمان 
همـکاری و توسـعۀ اقتصـادی« تخمیـن زده اسـت کـه 60 درصـد 
مشـاغل جدیـدی کـه در دهـۀ 1990 و 2000 ایجـاد شـده بودنـد 
همیـن خصلـت غیراسـتاندارد را داشـتند؛ یعنی بدون سـاعت کاری 
و حقـوق منظـم و بـا کمترین مزایا. شـکاف بین کارگران با مشـاغل 
»اسـتاندارد«؛ یعنی کسـانی که میـزان محدود و  اندکی امنیت شـغلی 
داشـتند، از یک سـو- و کسـانی که مشـاغل غیر اسـتاندارد داشـتند ، 
از سـوی دیگـر، دائمًا افزایش یافته اسـت. عمدتًا کارگـران جوان تر 

هسـتند کـه در مشـاغل بـا امنیت پاییـن کار می کننـد.)24(
• در آمریکا، بین 25 الی 30 درصد از نیروی کار، با مهارت و توانایی 	

مشـخص، در آنچـه امـروزه »اقتصـاد گیگ« نامیده می شـود، مشـغول 
بـه کارنـد- و از هـر 10 کارگـر یک نفـر منبع اصلی درآمـدش متکی 
بـه »کار گیگ« اسـت. »اقتصـاد گیگ« به مشـاغل موقتی و مسـتقلی 
اشـاره دارد کـه عمدتًا کارگران مسـتقا – و عمومـًا از طریق پلتفرم 

آنایـن- با مشـتری ها و خریدارانشـان ارتبـاط می گیرند.

بـه ماننـد کل اقتصـاد آمریـکا، »کار گیـگ« هـم عمیقـًا بخش بنـدی شـده اسـت. 
برخـی از ایـن کارهـا کـه خویش فرمـا1 هسـتند و حقـوق بسـیار باالیـی نیـز دارند 
در خدمـات فنی/شـغلی/ مالـی هسـتند. بسـیاری از »کارهـای گیـگ« مکمـل و در 
کنـار سـایر کارهـا و شـغل هایی هسـتند کـه فـرد ممکـن اسـت داشـته باشـد. این 
طریقـی نویـن و غیـر سـنتی اسـت کـه مـردم در آن مشـغول اند. بسـیاری از ایـن 
مشـاغل »اقتصـاد گیـگ« توسـط کسـانی انجـام می شـوند کـه همیشـه نیمـه بیکار 
هسـتند )افـرادی بـا شـغل های موقـت و پـاره وقتی که در پـی کارهـای تمام وقت 
هسـتند(- و کسـانی کـه عمدتـًا بـه ایـن کار بـه عنـوان وسـیلۀ امرار معـاش اصلی 

1- self-employed
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خود اتـکا دارنـد.)25(

رده هـای پاییـن کارگران پشـتیبانی و تدارکاتی تولید »به موقـع1« ، از جمله کارگران 
تحویـل بـه اصطـاح »کیلومتـر آخـر2« بـرای تجـارت دیجیتال، بـه عنـوان یکی از 

just-in-time -1 انــگاره ای اســت مربــوط بــه »زنجیــره تأمیــن« کــه طریــق نوینــی از مدیریــت 
ــه  ــا ب ــه همــراه دارد. نحــوه مدیریــت just-in-time ی تولیــد، انبــارداری، حســاب داری و ... را ب
موقــع، بــه مدیریــت تولیــدی اطــاق می شــود کــه تنهــا بنــا بــه ضــرورت و تقاضــای مشــتریان 
ــفارش،  ــد از س ــیار بع ــه بس ــرد و ن ــام می گی ــفارش انج ــل از س ــه قب ــد ن ــد. تولی ــد می کن تولی
سفارشــات از پیــش تخمیــن زده می شــود و بــر اســاس همــان تعــداد، تولیــد صــورت می گیــرد. 
بــا هــر چــه رقابتــی شــدن بیشــتر ســرمایه، ایــن شــیوه شــیوع بیشــتری پیــدا کــرد. و اساســًا بــر 
ــر  ــه ایــن صــورت کــه چــون تولیــد ب ــود کــه هزینه هــای تولیــد را کاهــش دهــد. ب ــا ب ایــن مبن
اســاس سفارشــات انجــام میگیــرد، نیــازی بــه انبارهــای بــزرگ مــواد اولیــه نمی باشــد، بنابرایــن 
ــر و  ــی کاال کمت ــت نهای ــًا قیم ــود و نهایت ــته می ش ــابداری کاس ــارداری، حس ــار، انب ــه انب هزین
ــت و ســکون ســرمایه می شــود.  ــدر رف ــع ه ــن شــیوه، مان ــن ای ــود. همچنی ــد ب ــر خواه رقابتی ت
ــا  ــد ب ــه بتوان ــاالی شــرکت اســت ک ــی ب ــوان تکنیکــی و فن ــد ت ــن شــیوه نیازمن ــردن ای ــاده ک پی
ســرعت و بــا ضرباهنــگ بــاالی کار )شــدت اســتثمار بــاال(، تولیــدات را انجــام دهــد. امــا اجــرای 
آن فقــط منــوط بــه بخــش تولیــد نیســت، بلکــه مســتلزم آن اســت کــه در بخــش توزیــع – چــه 
ــی  ــره وری و کارای ــز به ــی- نی ــول نهای ــع محص ــه توزی ــد، و چ ــرای تولی ــه ب ــواد اولی ــع م توزی
ــم  ــن می بینی ــرد. بنابرای ــن صــورت گی ــان ممک ــل زم ــه در حداق ــد ک ــه باش ــش یافت ــان افزای چن
ــازار رقابتــی ســرمایه کل زنجیــرۀ تأمیــن از  کــه ایــن شــیوه مدیریــت بــرای کاهــش هزینــه در ب
ــع  ــارداری، توزی ــد، انب ــا، تولی ــه کارخانه ه ــل آن ب ــل و نق ــال و حم ــه، انتق ــواد اولی ــتخراج م اس
ــخصی  ــزل ش ــد من ــه می توان ــی ک ــد نهای ــه مقص ــع ب ــًا توزی ــده و نهایت ــرف کنن ــق مص ــه مناط ب
ــر  ــد را درگی ــدی باش ــرکت های تولی ــر ش ــی دیگ ــا حت ــتوران ها، ی ــی ها، رس ــراد، خرده فروش اف
ــن  ــران »آخری ــن، کارگ ــرۀ تأمی ــاماندهی زنجی ــکل از س ــن ش ــران ای ــک رده از کارگ ــد. ی می کن

ــند. ــل کاال می باش ــل« last mile تحوی مای

ــه اســت.  ــده شــامل دو مرحل ــا مصــرف کنن ــده ت ــد کنن ــل محصــول از تولی last mile -2 تحوی
ــداری در  ــتی و نگه ــز پس ــه مراک ــزرگ کاال ب ــداری ب ــا نگه ــدی ی ــز تولی ــش اول از مراک بخ
ــد  ــه ای مانن ــا وســایل نقلی ــا جمــع می شــود و ب ــادی از کاال ه ــداد زی مقصــد. در بخــش اول، تع
کامیون هــای حمــل بــار از شــهری بــه شــهر دیگــر انتقــال داده می شــود، یــا اگــر بیــن دو کشــور 
مختلــف باشــد، حجــم زیــادی از کاال توســط کشــتی و یــا هواپیماهــای باربــری منتقــل می شــوند، 
بــا توجــه بــه حجــم بــار زیــادی کــه وســایلی از جملــه کامیــون، کشــتی و یــا هواپیمــا می تواننــد 
ــر  ــش هزینه بَ ــا بخ ــد. ام ــل نمی کن ــده، تحمی ــع کنن ــر توزی ــادی را ب ــۀ زی ــد، هزین ــل کنن منتق
ــًا هــم بیــرون از شــهر  اساســی بخشــی اســت کــه از انبارهــای کاالی شــهر مقصــد – کــه عمدت
هســتند- بــه مقصــد نهایــی منتقــل شــود. ایــن فاصلــه همــان last mile یــا کیلومتــر آخــر نامیــده 
ــک  ــتن ی ــا داش ــه ب ــد ک ــتفاده کنن ــران آزادی اس ــد از کارگ ــال آن می توانن ــرای انتق ــود. و ب می ش



انگل وارگی امپریالیستی و تغییر در ترکیب طبقاتی - اجتماعی در ایاالت متحده آمریکا از دهۀ 1970 تا به امروز 60

مؤلفه هـای مهـم »اقتصـاد گیـگ« در دوران بیمـاری همه گیـر COVID-19 پدیـدار 
شـدند. )بسـیاری از راننـدگان آمـازون در واقع به طور مسـتقل قرارداد بسـته شـده 

و تحـت فشـار زیـادی کار می کنند(

• پاندمی و نابرابری های شغلی	

دسترسـی بـه شـرایط کاری »با فاصلـه ایمن« به لحـاظ اقتصـادی و اجتماعی قطبی 
شـده اسـت. در بخش هـای کـم دسـتمزدِ »کارگـران ضـروری«، ماننـد کارگـران 
بسـته بندی گوشـت، مدت هاسـت کـه کارگـران بـا شـرایط کاری بسـیار خطرناک، 
از جملـه نـرخ بـاالی آسـیب دیدگی های صنعتـی و غیـره مواجه انـد. هنگامـی کـه 
پاندمـی کرونـا رخ داد، شـرکت های بـزرگ بسـته بندی گوشـت از ایجـاد فاصلـه 
 COVID ایمـن و سـایر اقدامات محافظتی جلوگیـری کردند؛ آزمایش منظـم و ممتد
صـورت نمی گرفـت. و میـزان ابتـا خصوصـًا در ماه هـای اولیـه بحران بسـیار باال 
بـود. از ایـن نظـر که چه کسـانی قـادر بـه انجـام »دور کاری« )انجـام کار از خانه( 
هسـتند، بایـد بگوییـم کـه با گسـترش پاندمی، تنهـا 9 درصد از کارگران شـاغل در 
یـک چهـارم مشـاغلی که کم تریـن دسـتمزد را دارند قادر بـه »دور کاری« هسـتند؛ 
ایـن در حالـی اسـت کـه ایـن رقـم در مـورد یـک چهـارم مشـاغلی کـه باالتریـن 

دسـتمزدها را دارنـد بـه بـاالی 60 درصد می رسـد.)26(

• وجود بخش بزرگی از کارگران کم دستمزد، خصلت نشان 	
نیـروی کار آمریکایی اسـت: 53 میلیون کارگـر، یعنی 44 درصد 
از کل کارگـران بیـن 18 تـا 64 سـال مشـاغل با دسـتمزد پایین 
دارنـد- با متوسـط دسـتمزد 10/22 دالر در سـاعت و درآمدی 
برابـر بـا 18000 دالر در سـال. حـدود دو سـوم کارگـران کـم 
دسـتمزد بیـن 25 تـا 54 سـال سـن دارنـد- و 40 درصـد ایـن 

ــد  ــد. و ایــن قــرار داد می توان ــا هــر وســیله ای مســتقا قــرارداد کاری ببندن ــا ماشــین ی موتــور ی
ــه ذهــن در نظــر  ــرای نزدیکــی ب ــر بگیــرد. ب ــًا همــان بســته ای را کــه منتقــل می کننــد در ب صرف
بگیریــد کــه یــک شــرکت توزیعــی بــرای مثــال دیجــی کاال می توانــد هــم بــا برخــی از وانت هــا 
قراردادهــای ماهانــه داشــته باشــد و هــم از طریــق اســنپ باکــس کاال را منتقــل کنــد کــه صرفــًا 

پــول همــان بســته را بــه کارگــر شــاغل در اســنپ باکــس می دهــد. 
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گـروه فرزند کـودک دارنـد.)27( نزدیک به نیمـی از کارگرانی 
کـه کم تـر از 15 دالر در سـاعت در آمد دارند، کارگران شـاغل 
در بخش هایـی هسـتند کـه با شـروع پاندمـی کرونا، »مشـاغل 
ضـروری« نامیـده شـدند؛ از جمله کمک پرسـتاران، دسـتیاران 

مراقبـت از بیمـار و کارگـران حفاظت و نگهـداری.)28(
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بخش پنجم

رنج بزرگی است، وقتی که کارها ناپدید می شوند... اما رنِج کارگران سیاه، 
بسیار بزرگتر ازرنِج کارگران سفیدی است که ترامپ می گوید، »نادیده گرفته 
شده اند. نگاه کنیم به روند عمومِی اشتغال و بیکاری، به ویژه تأثیراتی که بر 

مردم سیاه گذاشته است.
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تاریخـًا بخـش تولیـد کارخانـه ای منبـع مشـاغل نسـبتًا پردرآمـد بـرای مـردان بـا 
تحصیـات متوسـطه یـا تحصیـات کـم بـوده اسـت. کاهـش تولیـد کارخانـه ای 
تأثیـرات مخربـی بـر زندگی کارگـران از هر نژاد و گروه ملی/قومی داشـته اسـت- 
امـا ایـن تأثیـر بـر کارگـران و خانواده های سـیاه بسـیار گسـترده تر و بی تناسـب با 

درصـد جمعیـت آنـان بوده اسـت.

برخی از اسناد مرتبط به این موضوع:

• اختالل و به همریختگی جدِی شغلی در شهرهایی که درصد 	
جمعیـت سـیاهان بـاال اسـت. در دیترویـت، خانواده های سـیاه 
بـا درآمـد متوسـط، بیشـتر از خانواده هـای سـفید بـا درآمـد 
متوسـط، بـه مشـاغل تولیـدی وابسـته هسـتند: کمـی کم تر از 
یـک سـوم کل حقـوق بگیران سـیاه ، افرادی هسـتند کـه برای 
شـرکت های تولیـدی کار می کردنـد- نرخـی حـدود دو برابـر 
کارگران سـفید- و این امر موجب می شـود که از دسـت رفتن 
مشـاغل تولیدی اثـرات تخریبِی بیشـتری بر خانواده های سـیاه 
داشـته باشـد. از 1970 تـا 2013، تعـداد کارگـران سـیاه که در 
بخش هـای تولیـدی، بـرق و گاز، حمـل و نقـل و سـاختمانی 
در دیترویـت اسـتخدام شـده بودنـد، حـدوداً به نصف سـقوط 
کـرد: از 102000 کارگـر بـه 53000 کارگـر. در همیـن مدت، 
متوسـط درآمد سـاالنه کارگران حدود 7000 دالر سـقوط کرد. 
در شـیکاگو در سـال 1960، یک سـوم کارگران سـیاه ، شـاغل 
در بخـش تولیـدی بودنـد؛ در 2017، تنهـا 5 درصـد کارگـران 

سـیاه در ایـن بخش شـغل داشـتند. )29(
• کارگران سـیاه ، به لحاظ ثروت خانوار1، در طول تاریخ، از 	

کارگـران سـفید عقب تـر بوده انـد. ثـروت خانـوار بـه ارزش 
وسـایل نقلیـه ای که خانـواده صاحـب آن اسـت، ارزش خانه، 

1- household wealth
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پس انـداز بازنشسـتگی ، سـهام و غیره اطاق می شـود. هنگامی 
کـه کار تولیـدی ضربه خـورد، خانواده های سـفید دارای منابع 
و قـدرت مانـوری بودنـد که به آن هـا امکان تـرک »منطقه غیر 
صنعتـی شـده« و جسـتجوی چشـم اندازهای جدیـد شـغلی را 
مـی داد. خانواده هـای سـیاه بـه دلیـل وجـود »شـکاف ثـروت 
مرتبـط بـا نژاد«1 )ثـروت خانوادگی کم تر( – که وجود داشـت 
و تشـدید نیـز می شـد- و دینامیک هـای جداسـازی و تفکیک 
مناطـق مسـکونی، از همـان ظرفیت هـای خانواده هـای سـفید 
برخـوردار نبودنـد؛ به دلیـل تبعیض در دادن وام و سـایر موانع 
نژادپرسـتانه نهادینـه شـده، خانواده هـای سـیاه همـان توانایـی 
خانواده هـای سـفید در جابه جایـی بـه سـوی مناطـق مـورد 
نظرشـان را ندارنـد و »درجـای خـود، گیـر می افتنـد«. عـاوه 
بـر ایـن، در پـی تعطیلـی عمـدۀ کارخانه هـا و از بیـن رفتـن 
کلـی مشـاغل کارخانـه ای، کارگران سـیاه به طـرز قابل توجهی 
دسترسـی کمـی به برنامه های دولتی بازآموزی شـغلی داشـتند؛ 

بسـیاری از آن هـا بـه ایـن برنامه هـا اصـًا دسترسـی ندارند.

• سیستم آب مسموم شهر فلینت به عنوان مطالعۀ موردِی 	
وحشـتناک از کاهـش تولیـدات کارخانـه ای، بحـران مالی 

شـهری و بـه مخاطـره  انداختن نامعقول سـالمت

شـهر فلینـت، کـه 60 درصـد جمعیتش را سـیاهان تشـکیل می دهند، عمدتـًا در پی 
کاهـش تولیـد اتوموبیـل، از اواخـر دهـه 1970 تا سـال 2006، هفتاد هزار شـغل را 
از دسـت داد. ایـن شـهر حدود نیمـی از جمعیتش را بین سـال های 1960 تا 2010 
از دسـت داد )بیشـتر کسـانی که شـهر را تـرک کردند، سـفید بودند(. ایـن موضوع 
فشـار مالـی عظیمـی بـر شـهر وارد کـرد. چـون کارخانه هـا تعطیـل شـدند، درآمد 
مالیاتـی سـقوط کـرد و بـا انقبـاض مبنـای درآمـد مالیاتی، بـرای شـهرداری قرض 

1- racial wealth gap
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پول بسـیار سـخت شـد. ایـن مسـئله }همانطور کـه گفتیم{ فشـار مالی زیـادی را 
بـر شـهر وارد کـرد و منجـر بـه کم کـردن بودجـۀ شـهر و کاهش هزینه ها شـد.

یکـی از ایـن اقدامـات تصمیمـی بـود کـه در آوریـل 2014 بـرای تغییـر منبـع آب 
شـهر گرفتـه شـد. منبع آب شـهر پیـش از ایـن از منبـع آب تصفیه شـدۀ دیترویت 
و بخـش آب و فاضـاب دریاچـۀ هـورون و دریاچـۀ دیترویـت گرفته می شـد. اما 
پـس از اقدامـات در جهـت کاهـش هزینه هـا، ایـن منابع تأمینـی به آب هـای آلودۀ 
دریاچـۀ فلینـت تغییـر داده شـد. بیـن 6000 تـا 12000 کودک در معـرض مصرف 
آب آشـامیدنی بـا مقادیـر بـاالی سـرب قـرار گرفتنـد- که خـود این امـر می تواند 

رشـد ذهنـی کـودکان را تحلیل بـرد. )30(

• از بین رفتن مشاغل کارخانه ای و افزایش نابرابری 	
سـیاه- سفید

بـا  تاریخـًا شـغل های  همانطـور کـه بحـث کردیـم، بخـش تولیـد کارخانـه ای ، 
دسـتمزد خـوب، بـرای مـردان بـا تحصیـل پاییـن فراهـم می کـرد. در 50 سـال 
گذشـته ایـن گونـه مشـاغل کاهـش یافته انـد و ایـن امـر، بـه طـور کلـی، نـه تنهـا 
تأثیـرات منفـی گسـترده ای بـر مـردان بـا تحصیـات کـم داشـته اسـت )از جملـه 
بـر مـردان سـفید( بلکـه تأثیـرات منفـی آن بر سـیاهان، بسـیار بزرگتـر از تأثیراتش 
بـر سـفیدها بـوده اسـت. در جامعـه و اقتصـادی کـه سـرمایه داری و برتری طلبـی 
سـفید در هـم تنیده انـد. سـختی ها بـه صـورت برابـر توزیـع نمی شـوند. کاهـش 
مشـاغل کارخانـه ای، منجـر به تشـدید نابرابری اقتصـادی و اجتماعی بین سـیاهان 

و سـفیدان شـده اسـت.

خاصـه ای از یافته هـای پژوهشـی تحـت عنـوان »از هـم گسـیخته؟« )31( کـه 
تأثیـرات متفـاوِت کاهـش مشـاغل کارخانـه ای بـر آمریکایی های سـیاه و سـفید را 

نشـان می دهـد؛ یافته هایـی کـه بسـیار افشـاگرانه می باشـند:

تأثیرات کاهش مشاغل تولیدی بر اجتماع سیاهان:

• کاهش مشاغل تولیدی در بازۀ 2010-1960 منجر به 	
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کاهـش سـیزده درصـدِی دسـتمز کارگران مرد سـیاه شـد.
• این کاهش، مسئوِل افزایش نابرابری در دستمزد بین 	

خـود مـردان اسـت )به عبـارت دیگـر، بیشـتر درآمدها به 
مـردان سـیاه بـا حقـوق باالتـر تعلق گرفته اسـت(

• کاهش مشـاغل تولیدی بـا افزایش نرخ فقر در میان 	
زنـان و کـودکان سـیاه نیـز مرتبـط بـود.

تفاوت هـای رو بـه رشـدی در شـرایط اقتصـادی و اجتماعـی بین سـیاهان و 
سـفیدان نیز وجود داشـته اسـت:

• کاهـش مشـاغل تولیـدی موجـب افزایش شـکاف 	
اسـت شـده  سـیاهان  و  سـفیدان  بیـن  دسـتمزدی 

• کاهش مشاغل تولیدی در افزایش شکاف بین زندگی 	
کـودکان سـیاهی کـه در شـرایط فقـر بـه سـر می برنـد و 
کـودکان سـفیدی کـه در شـرایط فقـر هسـتند نیـز نقـش 
داشـته اسـت. شـکاف بنیادینـی کـه پیشـاپیش نیـز وجود 

داشت.
• در سایر وجوه نیز، در طول پنجاه سال گذشته، شاهد 	

ماننـد  ایـم.  بـوده  دیگـر  زمینه هـای  در  مشـابهی  نتایـج 
شـکاف های رو بـه رشـد میـان سـیاهان و سـفیدها در 

مالکیـت خانـه، در نـرخ مـرگ و میـر کـودکان.

بـه ایـن ترتیـب کاهـش شـغل تولیـدی بـار بسـیار سـنگینی را بـر دوش اجتمـاع 
سـیاهان گذاشـته اسـت.

دربارۀ روند کلی اشتغال آمریکایی های آفریقایی تبار

نگاهی به تصویر موجزی از اواسط دهه 2010 بیاندازیم:

»در مقایسـه با سـفیدها، سـیاهان نسـبت  اندکی از رده های باالی سـاختار شـغلی را 
اشـغال می کننـد و برعکـس، درصد غیر متناسـبی از شـاغلین در پایین تریـن رده های 
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شـغلی سـیاهان هسـتند، بـه ویـژه در میـان کارگـران خدماتـی، کـه همچنـان و بـا 
فاصلـۀ بسـیار، بزرگتریـن طبقه بندی شـغلی اسـت کـه سـیاهان در آن کار می کنند. 
همچنـان – بـه ویـژه در دوره هـای رکـود اقتصـادی- این که سـیاهان هیچ شـغلی 

نداشـته باشـند، بسـیار محتمل تر اسـت- در نسـبت با سـفیدان. 

»یکـی از نتایـج چنیـن روندهایـی افزایـش تجزیـۀ طبقاتـی1 بیـن آمریکایی هـای 
آفریقایی تبـار بوده اسـت. اگرچه تعـداد زیادی از زنـان و مردان جوان سیاه پوسـت 
تحصیـل کـرده بـه سـوی مشـاغلی رفته انـد کـه بـرای تعـداد  اندکـی از پـدران و 
مادرانشـان در دسـترس بـود، امـا بـا این حال اقشـار محـروم با دسـتمزدهای پایین 

و کارگـران بیـکار همچنـان در بیـن آنان هسـتند. 

»شـکاف دسـتمزدی بیـن سـیاهان و سـفیدها که برای مدت هـا رو به کاهش گذاشـته 
بـود، بعـد از 1980 گسـترش یافـت. از 1980 تـا 2016، متوسـط2 دسـتمزد مـردان 
سـیاه در سـاعت )متوسـط یـک نـوع میانگیـن3 اسـت( از 76 درصد بـه 69 درصد 
دسـتمزد مـردان سفیدپوسـت تنـزل یافـت. این نـرخ برای زنان سـیاه در نسـبت با 
زنـان سـفید، کـه در ابتـدای دهـۀ هشـتاد تقریبـًا برابر بـود، کاهش باز هم بیشـتری 
را نشـان می دهـد: از 90 درصـد بـه 80 درصـد. )در ایـن بـازه دسـتمزد زنان سـیاه 
افزایـش یافـت، اما افزایش دسـتمزد زنان سفیدپوسـت سـرعت بیشـتری داشـت(. 
بخشـًا، ایـن روند هـا تغییـرات بزرگتـری را در اقتصـاد آمریـکا بازتـاب می دهنـد، 
ایـن تغییـرات بـه ویژه بر سـطوح پایین بـازار نیـروی کار- که هنوز تراکم سـیاهان 
در آن هـا، بـه نسـبت جمعیتشـان، بسـیار بـاال اسـت، تأثیر گذاشـته اسـت. تأثیراتی 
ماننـد، سـقوط اشـتغال در بخـش تولیـدی، کاهش اتحادیه هـا، شـکاف فزایندۀ بین 
کارگرانـی کـه تحصیـات دانشـگاهی دارنـد بـا کارگرانی کـه تحصیـات پایین تر 

)32( دارند.« 

نوعـی از نابرابـری شـغلی که بین سـفیدها و سـیاهان وجـود دارد ) به ویـژه تراکم 

1- class differentiation
2- median 
3- Average
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بسـیار بـاالی کارگـران سیاه پوسـت در مشـاغل کـم درآمـد خدماتـی( را می توانیم 
در آمـار تکان دهنـدۀ زیـر بـه دسـت آوریم: 

در نیـروی کارِ آمریـکا، در اواسـط دهـۀ 2010، به ازای هر یک پزشـک دو دسـتیار 
خدماتی وجود داشـت، اما به ازای هر پزشـک سیاه پوسـت 15 کارگر سیاه پوسـت 

شـاغل در دسـتیار خدماتی وجود داشت. )33(

• طی 50 سال گذشته بیکاری نزد سیاهان، به طور میانگین، دو 	
برابـر نـرخ بیکاری سـفیدان بوده اسـت. همچنین بایـد تذکر داد 
کـه این آمار رسـمی افـرادی را که بـه صورت فعال }رسـمی{ 

در جسـتجوی شـغل نیستند را شـامل نمی شود.

در حقیقـت ، درصـد باالتـری از نیـروی آمـاده بـه کار در بیـن سـیاهان، کارگـران 
»مایـوس از یافتـن کار« هسـتند. آن هـا بـه دلیل تبعیـض و کمبود شـغل در نزدیکی 
محله هایشـان، از جسـتجو بـرای یافتن کار باثبات دسـت کشـیده اند. باز هـم، تأثیر 
از دسـت دادن شـغل در شـهرهایی که سـیاهان زندگی کرده اند و حرکت مشـاغل 
بـه حومـه شـهرهایی کـه بخش هـای پاییـن نیـروی کار سـیاه بـه آن هـا دسترسـی 
ندارنـد - اغلـب بـه دلیـل عدم حمـل و نقـل عمومی مناسـب و همچنیـن تبعیض 
مسـکن. بـار دیگـر، همـان تأثیـر از بین رفتن شـغل های تولیـدی در شـهرهایی که 
سـیاهان زندگـی می کردنـد و جابـه جایـی شـغل ها بـه حومه هایـی که نیـروی کار 
کـم درآمـد سیاه پوسـت دسترسـی آسـانی بـه آن ها ندارنـد- عمومـًا به دلیـل عدم 

حمـل و نقـل عمومـی مناسـب، همچنین تبعیـض مربوط به مسـکن.

بسـیاری از ایـن کارگـران »مایـوس از یافتـن کار« ارتبـاط شـان بـا اقتصاد رسـمی 
»قطـع می شـود«.

• نژادپرسـتی سیسـتماتیک و نیمه بیکاری1 در بین سـیاهان: 	
نیمـه بیـکاری بـه پدیـده ای اشـاره دارد کـه مطابـق آن بخـش 
قابـل توجهـی از جمعیـت شـاغل، مجبـور بـه کار در کارهای 

1- under-employment 
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نیمه وقـت یـا شـغل های موقـت اسـت- در حالـی کـه واقعـًا 
تلـخ  واقعیـت  ایـن  بـه  کننـد.  کار  وقـت  تمـام  می خواهنـد 
نـگاه کنیـد: در سـال 2019، در دورۀ رشـد اقتصـادِی پیـش 
از همه گیـری کرونـا، نـرخ بیـکاری سـیاهان 12 درصـد بـود- 
یعنـی از هـر 8 کارگر سـیاه ، یـک نفر بیکار اسـت. این نرخ دو 

برابـر میـزان بیـکاری بـرای سفیدپوسـتان می باشـد.
• بسـیاری از آمریکاییان آفریقایی تبار در مشاغلی مشغول به 	

کارنـد کـه پایین تر از سـطح مهـارت و تحصیالت آنان اسـت... 
آن هـا نمی تواننـد شـغل مرتبـط بـا زمینـۀ مهـارت و تحصیالت 
خـود را بـه دسـت آورنـد. در پـی آن؛ ایـن واقعیـت تلـخ: در 
سـال 2019، در دورۀ رشـد اقتصادِی پیشـاپاندمی کرونا قریب 
بـه 40 درصـد از کارگـران سیاه پوسـت بـا مـدرک دانشـگاهی 
یـا مـدارک مـدارس عالـی )تحصیـات تکمیلی( در مشـاغلی 
اسـتخدام بودنـد کـه نیازی به مـدرک دانشـگاهی نداشـتند. به 
عبـارت دیگـر آن ها مشـغول کار در مشـاغلی بودند کـه بیانگر 
سـطح مهـارت، خاقیـت و خواسـت و اشـتیاق آن هـا نبـود. 

)34(
•  »جنایـت حبس توده ای« که علیه سـیاهان اعمال می شـود 	

و پیامدهـای آن بـرای اشـتغال: همانطـور کـه همـه می داننـد، 
آمریـکا باالتریـن نرخ حبـس در جهـان را دارد. و همانطور که 
مسـتند شـده اسـت، به نسـبت سفیدپوسـتان بسـیار محتمل تر 
بازداشـت،  از  پـس  آفریقایی تبـار،  آمریکایی هـای  کـه  اسـت 
محبـوس شـوند. ) احتمـال حبس سـیاهان پنـج برابـر بیش از 

است.(  سـفیدان 

محبوسـان سـابق در یافتـن شـغل بـا مشـکات بسـیار بیشـتری از مـردم عـادی1 
روبـه رو می شـوند. مطالعـات نشـان می دهـد که داشـتن »سـوابق کیفـری« -پس از 

1- general population
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ایـن کـه محبوس سـابق درخواسـت شـغل یا مصاحبـه بـرای کار را ثبت کـرد- به 
میـزان 50 درصـد احتمـال ایـن کـه کارفرما بـا او تمـاس بگیرد را کاهـش می دهد. 
مشـاغلی کـه بسـیاری از زندانیان در آن ها مشـغولند، مشـاغلی ناامن )بـی ثبات( و 
کـم درآمـد هسـتند. و دقیقـًا بـه دلیل بـی ثباتی ایـن مشـاغل ، اغلِب افـرادی که در 
ایـن مشـاغل در رفـت و آمد هسـتند، یا نیـروی کار را بالکل ترک می کننـد یا وارد 

»اقتصـاد زیرزمینـِی« کار نیمـه قانونی می شـوند.)35(

فقیرنشـینی  نواحـی  بـه  هسـت،  هـم  رنگین پوسـت  کـه  سـابق  محبـوس  فـرد 
بازمی گـردد کـه در آن هـا میـزان بیـکاری باال اسـت )که نتیجۀ نابود شـدن مشـاغل 
کارخانـه ای اسـت که زمانـی از عناصر پایه اِی اقتصاد محلی بوده اسـت(. بسـیاری 
از افـراد دارای »سـوابق« زنـدان از دسترسـی کامـل به مسـکن عمومـی، کوپن غذا، 
کمـک مالـی دانشـجویی و آمـوزش شـغلی محروم می شـوند. آن ها برای به دسـت 
آوردن برخـی از مشـاغل کـه مسـتلزم مجـوز شـغلی و کارآمـوزی اسـت بـا موانع 
بسـیار روبـه رو هسـتند )و برنامه هـای کارآمـوزی و اخـذ گواهینامـه را همزمان به 
پیـش می برنـد، کـه به جایی نمی رسـد( در برخـی از فقیرترین اجتماعات سـیاهان، 
محبوسـان سـابق از یـک طرف بـا محرومیـت تقریبًا تـامِ از ورود به مشـاغل منظم 
و دارای درآمـد مواجـه هسـتند و از طـرف دیگـر، بـا حضـور همـه جانبـۀ اقتصاد 

مـواد مخدر.

بـه شـکلی بی رحمانـه، سیسـتم زنـدان در آمریـکا، بـه خصـوص بـرای سـیاهان و 
التین تبـاران- بـه عنـوان یـک »تنظیـم کننـده«ی مشـاغل و بـازار نیـروی کار عمـل 
می کنـد- شـغل هایی بـا حقـوق بهتـر را از آن هـا دریـغ می کنـد و آنان را به سـمت 

مشـاغل بـا دسـتمزد پایین سـوق می دهـد. )36(

*****

یادداشـتی دربـارۀ برخی تغییـرات در الگوهای اشـتغال نزد مـردان... و پایۀ ترامپ در 
میان »کارگران مذکر سـفید و خشـمگین« 

• کاهش چشمگیری در حضور و مشارکت مردان 54-23 سال 	
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در مجمـوع نیـروی کار وجـود داشـته اسـت. در دهـۀ 1950 و 
دهـۀ 1960، 97 درصـد از مـردان بیـن سـنین 25 تـا 54 سـال 
یا شـاغل یا در جسـتجوی شـغلی بودنـد؛ در سـال 2018، این 
میـزان بـه 89 درصـد کاهـش یافـت و در مناطـق تولیـدی کـه 

اوضـاع بـدی داشـتند، ایـن نرخ بـاز هـم پایین تـر بود.
• در مدت زمان اشتغال یک فرد برای یک کارفرما تغییراتی 	

ایجـاد شـده بـود- و این مسـئله جنبـۀ جنسـیتی دارد. از اوایل 
دهـۀ 1970، بـا کاهـش مشـاغل تولیـدی، میلیون هـا زن وارد 
نیـروی کار شـدند. هـر چـه ایـن زنـان مسـن تر می شـدند، 
»سـابقۀ شغلی«1 شـان - بـه ایـن معنـا که بـه طور متوسـط چه 
مـدت نزد یـک کارفرمـا مشـغول کار بوده اند. باالتـر می رفت. 
امـا بـرای مـردان در برخـی از رده های سـنی، »سـابقۀ شـغلی« 
دسـتخوش تغییراتـی شـد. در دهـۀ 1980، حـدود 40 درصـد 
از مـردان بیـن 59-50 سـال بیـش از 20 سـال سـابقۀ کار، در 
شـغل فعلـی خود داشـتند. اما در اواسـط دهـه 2010، این نرخ 
بـه شـدت سـقوط کـرد و بـه 26 درصـد رسـید. ایـن امـر بـه 
ویـژه در مشـاغل تولیـدی تبارز یافـت اما در طیف وسـیعی از 
صنایـع از جملـه سـاخت و سـاز، خرده فروشـی و کشـاورزی 

نیـز اتفـاق افتاد.
• »مردان سفید خشمگین«، ترامپ –ایسم را »صدا و حقانیت« 	

فاشیسـتی خـود می دانند. 

همانطـور کـه در ایـن تحلیـل نشـان دادیم، کارگران سـفید بیـش از کارگران سـیاه 
از تنش هـا و آشـفتگی اقتصـادی 50 سـال گذشـته متاثـر نشـده اند. امـا بایـد به دو 

نکتـه اشـاره کنیم:

اول، از اواخـر دهـۀ 1970، بافـت و توقعات مبتنی بر »شـرایط اجتماعـِی دیرپا« در 

1- job tenure
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میـان بخش هـای ممتـاز و بهره منـد کارگـران مرد سـفید رو بـه افول گذاشـت و به 
ویـژه از اوایـل دهـۀ 1990، بـا تمرکـز رونـد جهانی شـدن تولید در چین، سـرعت 
گرفـت و مشـاغِل تولیـدِی باثبـات و پردرآمـد کـه عمدتـًا در »ُقُرِق مـردان« بود، از 
بیـن رفتنـد. مشـاغِل قابل دسترسـِی جدید که رو به افزایش گذاشـته بود، مشـاغلی 
بودنـد کـه از طرفـی خدماتـی و حقوق شـان پاییـن بـود و از طـرف دیگر مسـتلزم 
تحصیـات بیشـتر بودنـد. و هر دو دسـتۀ این مشـاغل هر چه بیشـتر شـاهد تراکم 

جمعیـت زنـان و اقلیت هـا بوده و هسـت. 

دوم، بخش هایـی از ایـن قشـرها احسـاس کردنـد کـه، »از آنـان بـه عنـوان اعضای 
طبقـۀ متوسـط رو به پایین -- متشـکل از کشـاورزان مسـتقل، مغـازه داران کوچک 
و کارگـران ماهـر، که سـابقًا خودمختار و مسـتقل بودند -- خلع ید شـده اسـت.«. 
این احسـاس هنوز در آنان شـعله ور اسـت. واکنش فاشیسـتی به این وضع، دسـت 
یازیـدن بـه »حـق بـه جانبـِی مـرد سـفیِد مظلـوم واقع شـده« بوده اسـت کـه فریاد 
سـر دادنـد، »دیگـراِن ناشایسـت )و ...( حق خدادادی مـا را دزدیده انـد و مردانگی 
مـان را ربوده انـد. ایـن امـر بسـیار مرتبـط اسـت بـا قـوای محرکـۀ جهانی  سـازی 
امپریالیسـتی، کاهـش اشـتغال تولیدی، و فرسـایش شـرایط ثبـات نسـبِی قبلی و از 
بیـن رفتـن نسـبِی تحـرک اجتماعـی رو به بـاال )توانایـی بـاال رفتـن از نردبان های 

شـغلی و کسـب درآمد(. 

همزمـان، تغییـرات قابـل توجهـی در موقعیـت و نقـش زنـان در اقتصـاد و جامعـه 
ایجـاد شـده اسـت که برای سیاسـت کینه تـوزی فاشیسـتی خوراک فراهـم می کند.

عمدتـًا سـرمایه داری بـه عنـوان یـک سیسـتم »پویـا« کـه دائمـًا تحوالتـی را ایجاد 
می کنـد، مـورد سـتایش قرار گرفته اسـت. امـا این »پویایی« ای اسـت که بـر مبنای 
اسـتثمار برای انباشـت سـود خصوصی است و توسط آنارشـی )و رقابت آنارشیک 
بیـن سـرمایه داران( هدایـت می شـود، و اگـر ایـن سیسـتم سـرمایه داری، در تجلی 
امپریالیسـتی جهانـی شـده اش، به سـلطه بر جهان ادامـه دهد، آنارشـِی آن همه چیز 
را بـه آسـتانۀ پرتـگاه اگزیستانسـیالی– کـه گذشـتن از آن می توانـد بشـریت را بـه 

وضعیتـی غیرقابـل بازگشـت پرتاب کنـد- هدایـت خواهد کرد.
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بخش شش

تغییرات اقتصادی و مبارزۀ زنان برای برابری: تغییر هنجارهای جنسیتی، تصادم 
آن با پدرساالری و مقابلۀ وحشیانۀ پدرساالری با این تغییرات

کل مسئلۀ موقعیت و نقش زنان در جامعه، در شرایط افراطی 
امروز، هرچه حادتر خود را طرح می کند- این موضوع در جامعۀ 

امروز آمریکا یک انبار باروت است. باب آواکیان
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دینامیک هـای مرتبـط بـا تغییراِت »پسـا صنعتـی« در اقتصـاد آمریکا، به شـکل های 
عمیقـی بـا مبـارزات زنـان برهم کنـش دارند. شـالودۀ ایـن تغییر، هرچـه جهانی تر 
شـدن تولیـد بـا مرکزیت تولید در جهان سـوم اسـت. این تحول، تأثیـرات عمده ای 
بـر حضـور و بازنمایی زنان در نیروی کار و نیز بر خانواده سـنتی پدرسـاالر داشـته 

اسـت )پدرسـاالری به موقعیت مسـلط مردان در جامعه و اقتصاد اشـاره دارد(. 

صفـوف زنـان کارگـر در دهـه 1950 و 1960 رشـد قابـل توجهـی داشـت. ایـن 
امـر، از 50 سـال پیـش تـا کنـون جهش هـای بیشـتری نیـز کـرده اسـت. در سـال 
1968، 40 درصـد از زنانـی کـه در سـن کار بودند، بخشـی از نیـروی کار جامعه را 
تشـکیل می دادند- یعنی، یا شـاغل بودند یا در جسـتجوی شـغلی. در سـال 2018، 
60 درصـد از زنـان در سـن نیـروی کار، بخشـی از نیـروی کار بودنـد. در ژانویـۀ 
2020، درسـت قبـل از همه گیـری کرونـا، زنـان اکثریت )کمی بیـش از 50 درصد( 

مزدبگیـران جامعـۀ آمریکا بودنـد. )39(

• محـرک ورود گسـتردۀ زنـان بـه بـازار نیـروی کار هـم 	
ضرورت هـای اقتصـادی بـوده اسـت و هـم مبـارزۀ سیاسـی- 
اجتماعـی. از آنجایـی که مشـاغل تولیـدِی با مزایا و »دسـتمزد 
خـوب« در حـال ناپدیـد شـدن بودنـد- الزم به ذکر اسـت که 
ایـن مشـاغل عمدتـًا در اختیـار مردان بـود- دسـتمزدهای مرد 
»نـان آور خانـه« )کسـی کـه درآمـدش منبـع حمایـت خانواده 
بـوده اسـت( دیگـر نمی توانسـت بـه لحـاظ مالـی آن خانواده 

را تأمیـن کنـد.

 ایـن فشـار اقتصـادی، تعـداد هرچـه بیشـتری از زنـان متأهـل را وادار بـه یافتـن 
شـغلی کـرد. ایـن موضـوع همزمـان بـود بـا گسـترش زیـاد کارهـای خدماتـی که 
زنـان نیـروی عمـده در آن هـا بودنـد و دسـتمزد بسـیار پایینـی دریافـت می کردند. 
خرده فروشـی، بهداشـت و درمـان و آمـوزش، بخش های کلیدی این حـوزه بودند. 
بیشـتر ایـن شـغل ها، ماننـد خرده فروشـی کـه بـه سـرعت در حـال گسـترش بود، 
نمونـه اش والمـارت، کارهایـی بـا سـاعت کار بسـیار متغیـر و دسـتمزد و مزایـای 
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پاییـن »ارائـه می دادنـد«. در نتیجـه تعـداد فزاینده ای از زنـان متأهل، عمومـًا در این 
نـوع مشـاغل وارد بـازار نیـروی کار شـدند و این موضـوع به مثابـه ضربه گیری در 
مقابـل از بیـن رفتـن درآمـد خانـواده که حاصـل زوال شـغل تولیدی مـرد خانواده 

بـود، عمـل می کرد.

 همزمـان، مبـارزات زنـان بـرای برابـری در دهـۀ 1960 و 1970، انتظارات سـنتی از 
کار و مسـیر زندگـی را داشـت متزلـزل می کرد. با مبـارزۀ زنان مجـرد و متأهل برای 
بـه دسـت آوردن ایـن فرصـت کـه حق انتخاب شـغل داشـته باشـند و حرفه شـان 
را بیـرون از خانـه دنبـال کننـد، موانع شـغلی در حال شکسـته شـدن بودنـد )برای 
ایـن منظـور، عمدتـًا زنان بـه قوانینی مثل حق هفتـم از قوانین مدنـی مصوبه 1964 
اسـتناد می کردنـد؛ حقـی کـه مطابق آن هـر گونه تبعیض توسـط کارفرما بـر مبنای 

نـژاد، رنـگ پوسـت، مذهب، جنـس، و ملیت ممنوع اسـت(

قانـوِن ضـد تبعیـض و سیاسـت های تبعیـض مثبـت، تأثیـر عمـده ای درافزایـش 
اشـتغال زنـان، و همچنیـن کارگـران سیاه پوسـت داشـت. ایـن افزایـش در برخـی 
از بخش هـا از جملـه شـغل های دولتـی قابـل مشـاهده بـود. زنـان، بـرای دهه هـا، 
اکثریـت نیـروی کارمنـدان ایالتـی و محلـی را تشـکیل می دادنـد، و در 2019، زنـان 
بـاالی 60 درصـد از کارگـران بخـش عمومـی ایالتی و محلی را شـکل دادنـد. )40(

در 50 سـال گذشـته، کار تبدیـل بـه هسـتۀ اصلـی هویت زنان شـده اسـت، هویتی 
کـه دیگـر بـه عنـوان »خانـه دار« یـا »سیسـتم پشـتیبانی« مـرد تعریـف و محـدود 
نمی شـود. امـا همۀ این هـا در جامعـه ای رخ می داد/می دهد کـه در آن برتری طلبی 

مردانـه و برتری طلبـی نـژاد سـفید حاکم اسـت.

• تغییرات اجتماعی- فرهنگی و محو »خانوادۀ سنتی«	

تغییـرات اجتماعـی- فرهنگـی ورود زنـان به نیروی کار را تسـهیل کـرده و موجب 
کشـیده شدنشـان بـه درون نیـروی کار شـده اسـت. این تغییرات شـامل دسترسـی 
گسـترده تر زنـان بـه روش هـای جلوگیـری از بـارداری، کاهـش نـرخ زاد و ولـد، 
افزایـش نـرخ طـاق، و همچنیـن افزایـش میـزان تولـد نـزد زنـان مجـرد، اسـت. 
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امـروزه در آمریـکا، مـادران در نیمـی از خانواده هـای بـا فرزنـدان زیـر 18 سـال، 
نـان آور خانـه هسـتند؛ 45 درصد مـادران سـفید، 47 درصد مـادران التین تبار و 74 

درصـد مـادران سـیاه نـان آور  خانه هسـتند. )41(

در دهـۀ 1970، رونـد اضمحـال خانوادۀ سـنتی آمریکایی که متشـکل از یک زوج 
و فرزنـدان بـود و توسـط مرد نـان آور  خانه »سرپرسـتی می شـد« )چیزهایی که در 
نمایش هـای تلویزیونـی قدیـم می دیدیـم( شـروع شـد. در ابتدای سـال های 2000، 
فقـط 1 خانـوار از هـر 14 خانـوار آمریکایی، متشـکل از زوج و فرزندانـی بود که در 

آن تنهـا شـوهر کار می کرد. )42(

در سـال 2015، 20 درصـد از کل خانواده هـا توسـط زنان سرپرسـتی می شـد- این 
نـرخ در سـال 1970 ، 10 درصـد بـوده اسـت. بیـش از 25 درصـد خانواده هایی که 
واجـد فرزنـد بودند، توسـط زنان سرپرسـتی می شـدند. )بـه عبارت دیگـر، در این 
خانواده هـا نـه »مـرد نـان آور « وجود داشـت و نـه درآمد هـر دو والدیـن. در واقع 
تنهـا زنان شـاغل بودنـد(. این خانواده هـا درجۀ باالیـی از فقر را تجربـه می کردند. 

)43(

• افزایش عظیم زنانی که مدرک دانشـگاهی دارند و افزایش 	
حضـور زنان در مشـاغل

بـا گسـترش تحصیـات عالـی در اواخـر دهـه 1950 و 1960 )کـه خـود ایـن امر 
شـدیداً بـه رقابـت جهانـی بـا شـوروی مرتبط بـود(، زنـان بیشـتری به دانشـگاه ها 
و آمـوزش عالـی وارد شـدند. ایـن رونـد از 1970 به بعد سـرعت بیشـتری گرفت. 
از 1982، نسـبت زنـان بـا مـدرک کارشناسـی )4 سـال تحصیـات عالـی( بیش از 
مـردان بـا همیـن مـدرک بـود. در سـطح تحصیات فـوق لیسـانس: زنان در سـال 
1971 تنهـا کمـی بیـش از 10 درصـد افـراد با مدرک دکترا را شـامل می شـدند، در 
حالـی کـه در سـال 2014 این نسـبت بـه بیش از 50 درصد رسـید؛ در سـال 1970 
زنـان تنهـا کمـی بیـش از 5 درصـد فارغ التحصیـان دانشـکده پزشـکی را شـامل 
می شـدند؛ در حالـی کـه امروز حـدود 50 درصـد فـارغ التحصیان دانشـکده های 

پزشـکی را زنان تشـکیل می دهنـد.)44(
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• نابرابری بین زنان در نیروی کار	

در حالـی کـه زنـان از تمامـی گروه های اقتصـادی و نژادی/قومی به تعـداد عظیمی 
وارد بـازار نیـروی کار شـده اند. امـا ایـن امر در امتداد شـکاف و تمایـز عمده اتفاق 
افتـاده اسـت زیرا مشـاغلی کـه به روی زنـان طبقۀ متوسـط با تحصیالت دانشـگاهی 
و آمـوزش عالـی بـاز اسـت کامال متفاوت از مشـاغلی اسـت که در دسـترس زنان با 

تحصیـالت کم ، بـه خصوص زنان رنگین پوسـت، قـرار دارد.

در واقـع، بخشـی از شـرایطی کـه ورود زنـان متخصـص بـه مشـاغل بـا دسـتمزد 
بـاال را هرچـه بیشـتر »ممکن« کرده اسـت، گسـترش خدماتـی از قبیـل تمیز کردن 
خانـه، مهدکودک، پرسـتار خانگی، و آشـپز خانگی بوده اسـت. این مشـاغل عمدتًا 
بـا دسـتمزدهای پاییـن هسـتند که اکثرا توسـط زنـان انجام می شـوند- بسـیاری از 
مشـاغل خانگـی و مشـاغل مربـوط به خانـه داری توسـط زنان مهاجـر از مکزیک، 
صـورت  سـوم  جهـان  بخش هـای  سـایر  زنـان  و  کارائیـب  مرکـزی ،  آمریـکای 

می گیرنـد.

همزمـان، خانوارهـای تحـت سرپرسـتی زنـان، بـه خصـوص زنان رنگین پوسـت، 
بـا فشـارها و سـختی های مالـی بسـیاری مواجـه بوده انـد. این زنـان عمومـًا بدون 
بـدون مرخصـی  بـه کودکانشـان و  بـه مراقبت هـای درمانـی مربـوط  دسترسـی 

اسـتحقاقی و اسـتعاجی، بـرای تأمیـن خانواده هایشـان، تقـا می کننـد.

بنابرایـن، بـر حسـب درآمـد خانـواده »فشـار و گرایش در جهـات مختلفـی« وجود 
دارد. زوج هـای متأهـل دگرجنسـگرا کـه هـردوی آن هـا در حرفه هایـی مشـغول به 
کارنـد، افزایـش عظیمـی در مجمـوع درآمـد خانـواده خـود داشـته اند. و درآمـد 
همسـران )زن( ایـن خانوارهـا نقـش محوری در رشـِد مجمـوِع درآمـِد 20 درصد 
باالیِی خانوادهاِی آمریکایی داشـته اسـت. این در حالی اسـت که، شـرایط دشواری 
کـه خانواده هـای با فرزنـد و سرپرسـت زن بـا آن مواجه اند. }حتـی{ موجب اعمال 

فشـاری در جهـت پاییـن آمـدن درآمـد دسـته های پایین تر جامعه شـده اسـت. 

پدرسـاالری همچنـان بـار انتخـاب بیـن »شـغل یـا خانـواده« را بـر گـردن زنـان 
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سیاسـت های  فقـدان  دلیـل  –بـه  کار  پدرسـاالرانۀ  و  نابرابـر  تقسـیم  می انـدازد. 
اجتماعـی دولتـی جهـت حمایـت از کسـانی کـه هـم کار بیـرون می کننـد و هـم 
کارخانگـی- همچنـان برقـرار اسـت و بـه این معنا اسـت کـه هنجار و اصـل برای 
مـادران شـاغل ایـن اسـت کـه وقتـی از کار بـه خانـه برگشـتند »شـیف دوم« کار 

خانگـی و پرسـتاری بـدون حقـوق و پرداخـت را انجـام دهنـد.

حتـی اگـر شـاغل بـودن والدیـن یـک هنجـار جدیـد باشـد- »در نهایـت«، در 
خانوادهایـی کـه زن و مـرد والدین هسـتند و موقعیت شـغلی یکسـانی هـم دارند، 
زنـان همچنـان زمـان بسـیار بیشـتری را بـه مراقبـت از کـودکان و کار خانـه داری 
صـرف می کننـد. در مـدت همه گیـری پاندمـی کرونـا در سـال تحصیلـی 2021-
2020 ، شـمار عظیمـی از زنان، به دلیل تعطیلی مدارس و مسـئولیت های پرسـتاری 
خانگـی، مجبـور بـه تـرک شـغل شـدند- مطالعـات مختلفـی نشـان می دهنـد کـه 
در مـدت همه گیـری کرونـا، کار مراقبتـی، آموزشـی و خانگـی زنـان بـه شـکل 

معنـی داری افزایـش یافتـه اسـت. )45(

• تغییرات اقتصادی و تغییر نقش های جنسیتی... و مردان. مردان 	
همچنـان از امتیـاز سـاختاری- نهـادی مردانـه در دسترسـی به 
مشـاغل، حقـوق و اقتـدار در محـل کار بهرهمند انـد. امـا در 
مقایسـه بـا شـرایط قبـل از 1970، بر حسـب موارد زیر شـاهد 
روند هـای نزولـی نـزد بخشـی از کارگـران مـرد بوده ایـم: 1(
فراگیـری مهارت هـا 2( نرخ اشـتغال 3( »موقعیت« شـغلی )در 
پـی از بیـن رفتن مشـاغل پردرآمد تولیدی( و 4( سـطح واقعی 
دسـتمزد )بـه ویـژه بـرای افـرادی کـه تحصیـات دانشـگاهی 

ندارند(

بـه مـوازات پیـش رفـت رونـد جهانی سـازی، تحـوالت تکنولوژیکـی، و سـرعت 
زوال اتحادیه هـا، همانطـور کـه پیـش از ایـن نیـز بحـث شـد، در اقتصـاد شـاهد 
یـک جـا بـه جایـِی در مشـاغل از مشـاغلی که سـنتًا تحـت تسـلط مردان بـود، به 
مشـاغلی که توسـط زنان اشـغال شده اسـت که مشـاغل خدماتی با دسـتمزد پایین 
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هسـتند، بوده ایـم. بسـیاری از این مشـاغل »داغ« »کار زنانه« را بر خـود دارند: مانند 
کارهـای مراقبتـی یا پرسـتاری، کـه در این جامعۀ عمیقـًا خوار و بی ارزش شـمرده 
می شـود. )اکنـون، مـردان بیشـتری وارد ایـن مشـاغل می شـوند، امـا نـه بـه میزانی 

کـه زنـان وارد مشـاغل تحت سـلطۀ مردان می شـوند.(

در عیـن حـال کـه اقتصاد آمریـکا، دسـتخوش تغییـرات اقتصادی- اجتماعی شـده 
اسـت کـه اساسـًا ناشـی از جهش هـای جهانی شـدن امپریالیسـتی بـوده اسـت، اما 
در »امپریالیسـم متأخـر آمریکایـی« بـا واقعیت جدیـدی نیز مواجهیم: زنان بیشـتری 
شـاغل هسـتند، مقدار بیشـتری از درآمد خانوارتوسـط زنان تأمین می شـود، در میان 
شـمار فزاینـدۀ خانوارهایـی کـه دو حقوق بگیـر دارند، زنان بیشـتر از شـوهران خود 
درآمـد دارنـد، و تعـداد مـردان خانـه نشـین )بیـکار( کـه مایـل نیسـتند وارد برخی 
مشـاغل شـوند یـا بـه علـت شـرایطی از بـازار کار بیـرون پرتـاب شـده اند )مثـاًل، 
زندانیـان فعلی یا سـابق سـیاه و التین تبار( بیشـتر شـده اسـت. این مسـئله در امتداد 

جریان فروپاشـی خانواده »سـنتی« قـرار دارد.

• ورود گستردۀ زنان به به بازار نیروی کار، »آپارتاید جنسیتی 	
مشـاغل« را کنار نزده اسـت. در طول 50 سـال گذشـته شـاهد 
ورودبیشـتر زنـان و مـردان بـه مشـاغل »غیر سـنتی« بـوده ایم: 
بـرای مثـال، در ایـن بـازه تعـداد زنانـی کـه پزشـک و تعـداد 
مردانـی که پرسـتار شـده اند افزایش یافته اسـت. امـا ترکیب و 
اختـاط زنـان و مـردان در مشـاغل، بعـد از دهـۀ 1990 کندتر 
شـد و پـس از آن در 2000 متوقـف شـد. بیـش از 40 درصـد 
کارگران در مشـاغلی مشـغولند که باالی 75 درصد کارگرانش 

از یک جنسـیت هسـتند. 

 از هـر سـه زنی که شـاغل هسـتند، یک نفرشـان در یکـی از این دو صنعت مشـغول 
بـه کارنـد:1( مراقبت های بهداشـتی و مـددکاری اجتماعـی؛ 2( صنعت بـه اصطالح 
فراغـت و مهمانـداری1 )غـذا و نوشـیدنی، هتل هـا و اقتامتگاه ها، مسـافرت و ...(. اما 

1- leisure and hospitality industry
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حتـی وقتـی زنـان و مـردان در یک شـغل، مشـغول بـه کار هسـتند- بـرای مثال به 
عنـوان آرایشـگر، متخصـص زیبایـی، پرسـتار، معلـم، مهنـدس کامپیوتـر، مهندس 
مکانیـک یـا کارگـر سـاختمانی- مـردان، بـه صـورت میانگیـن، درآمـدی بیـش از 

زنـان دارند.

تراکـم زنـان، بـه ویژه زنـان رنگین پوسـت، در بخش هـای مهمانـداری و خدمات، 
آن هـا را، بـه طـور مشـخص، در مقابل اختال هـای اقتصـادی ناشـی از همه گیرِی 
کرونـا آسـیب پذیر کـرده اسـت- این هـا مشـاغلی بودنـد کـه بعـد از همه گیـری، 
خیلـی زود تعطیـل شـدند. در قیـاس با سـطح اشـتغال پیشـا- پاندمی کرونـا، زنان 
سـیاه و التین تبـار از نظـر بیـکار شـدن در نسـبت بـا سـایر دسـته های جمعیتـی 

نیـروی کار، بیشـترین رنـج را متحمل شـدند. )46(

در برخـی از صنایـع و مشـاغل، زنـان کمـاکان حضـور کمـی دارنـد و در تمامـی 
بخش هـا، بـه نسـبت مـردان حقـوق کمتری دریافـت می کننـد. امروزه زنان شـاغل 
تمـام وقـت، در طـول سـال، در یـک شـغل یکسـان، بـه ازای هـر دالری کـه مـرد 
دریافـت می کنـد، حـدود 80 سـنت حقـوق می گیرد. در نسـبت با هـر دالر حقوق 
مـردان سـفید و غیر التین تبار، زنان سفیدپوسـت 79 سـنت؛ زنان سـیاه 63 سـنت؛ 

و التین هـا تنهـا 55 سـنت حقـوق دریافـت می کننـد.)47(

• طاعون آزار جنسی، در تمام مشاغل	

آنچـه »ِمعضـات مشـاغل مردانـه« نامیـده می شـود، اشـاره دارد بـه کـم شـدن 
مجموعـه ای از مشـاغل و فرهنـگ مرتبـط بـا آن نـوع مشـاغل در محیـط کار. در 
ایـن فرهنـگ، »اسـتاد« بـودن در آن مشـاغل با واژه های خشـن و بر اسـاس قدرت 
بدنـی مردانـه تعریـف می شـود. بـاز در اینجـا، با حـس به خطـر افتـادن جایگاهی 
کـه گویـا »مسـتحق« مردان اسـت مواجهیـم؛ جایگاهی که توسـط انقباض مشـاغل 
تولیـدی کارخانـه ای و همچنیـن بـه واسـطۀ ورود زنان بـه این نوع مشـاغل، که از 
1970 شـروع شـد، مـورد تهدید واقع شـده اسـت)عاوه بـر ورود زنان به مشـاغل 
کارخانـه ای، زنـان همچنیـن وارد کار سـاختمانی و معـدن نیز شـدند(. این نگرش 
کـه زنـان »اسـتحقاق« و »صاحیـت« این مشـاغل را ندارنـد رایج شـد و زنان آماج 
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حمـات مشـمئز کننـده و خشـن بـرای احیـای هژمونی مردانه شـدند. 

فـوران جنبـش MeToo# سـال 2018-2017 علیـه اذیـت و آزار جنسـی مـردان 
و فسـاد ، ابتـدا در شـرکت های رسـانه ای، اسـتارت آپ هـای فنـاوری و صنعـت 
سـرگرمی طغیـان کـرد. ایـن سـرطان }آزار جنسـی{ فراگیـر اسـت. مثالـی بزنیـم 
از یـک نبـرد حقوقـی 25 سـاله کـه طـی آن زنـان شـاغل در یکـی از کارخانه های 
خودروسـازی فـورد در شـیکاگو خواهـان خسـارت به خاطـر آزارهای جنسـی ای 
شـدند کـه در طـول کارشـان در آن کارخانـه بـر آن هـا اعمـال شـده بـود. هرچند 
بسـیاری از ایـن زنـان باالخره توانسـته بودند شـغلی به دسـت آورند کـه حقوقش 

کفـاف معیشـت را مـی داد امـا سرشـان را بلنـد کـرده و فهمیـده بودنـد که: 

رئیس هـا و همقطـاران کارگـر خودشـان بـا آن هـا مثـل یـک دارایـی یـا طعمـه 
برخـورد می کردنـد. مـردان بـه شـکل بی شـرمانه ای در مـورد سـینه و لمبرشـان 
نظـر می دادنـد؛ طرح هـای از آلـت شـان بـر روی میزهـا می کشـیدند... زنـان را 
دسـتمالی می کردند، خودشـان را به آن ها می چسـباندند، ادای اعمال جنسـی را در 
می آوردنـد... ناظـران کارخانـه کارهـای بهتر را در ازای سـکس، معاملـه می کردند 

و آن هـا کـه ایـن تـن نمی دادنـد را تنبـه می کردنـد.

یکـی از شـاکیان آفریقایـی- آمریکایـی کـه کارش را در کارخانـۀ فورد تـرک کرده 
بـود گفتـه کـه در سـال گذشـته، بـه ازای هـر سـاعت کار )در کارخانه فـورد( 23 
دالر حقـوق می گرفتـه، در حالـی کـه زمانـی کـه در Bed Bath & Beyond1 کار 
می کـرد تنهـا یـک سـوم ایـن حقـوق را دریافـت می کـرده اسـت. او )از زمانی که 
کارخانـۀ فـورد را تـرک کرده(، شـب ها بـه پرسـتاری خانگی می پـردازد و در طول 
روز چمن زنـی می کنـد... او می گویـد: »61 سـال دارم، و بـرای گـذران زندگـی 

)48( می کنـم.«  چمن زنـی 

تحقیقـات گسـترده نشـان می دهـد که زنـان به واسـطۀ محیط های خصمانۀ شـغلی 

1- یک شرکت تولید و فروش لوازم خانگی است که فروشگاه های زنجیره ای اش در آمریکا، کانادا 
و مکزیک وجود دارد و کلیۀ وسایل خانه از وسایل آشپزخانه گرفته تا توالت و حمام را عرضه 

می کند. بسیاری از خرده فروشان آمریکایی در مراکز فروش این شرکت شاغل هستند.



انگل وارگی امپریالیستی و تغییر در ترکیب طبقاتی - اجتماعی در ایاالت متحده آمریکا از دهۀ 1970 تا به امروز 82

از مشـاغل غیرسـنتی بـه بیـرون پـرت می شـوند. حـدود 60 درصـد زنانـی کـه در 
مشـاغل مربـوط بـه علم، فنـاوری، و مهندسـی کار می کننـد، آزار جنسـی را تجربه 
کرده انـد. بـه مـرور و با سـپری شـدن زمـان، نیمی از زنان شـاغل در ایـن حرفه ها، 
آن شـغل را تـرک می کننـد- و نیمـی از آن ها کًا ایـن عرصه را رهـا می کنند.)49(
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بخش هفتم

کارگران خارجی در اقتصاد آمریکا؛

 »فرار مغزها« از جنوب جهانی

جهانی شدن امپریالیستی حرکت کارگران مهاجر فصلی1 و کارگران مهاجر2 از جهان 
سوم به کشورهای ثروتمند را تشدید کرده است.

1- migrant laborers
2- Immigrants
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کارگـر مهاجر فصلی، کسـی اسـت که از یک کشـور )یـا منطقه( برای یافتن شـغل 
بـه کشـور یـا منطقـۀ دیگـری مهاجـرت می کنـد- امـا نه بـه قصـد اقامـت دائم در 
آن کشـور. در سـال 2015، بخشـی از نیـروی کار جهانـی را 150 میلیـون کارگـر 
مهاجـر فصلـی تشـکیل مـی داد کـه اکثریـت مطلقشـان از جنـوب جهانـی بودنـد. 
تقریبـًا نیمـی از ایـن کارگـران در دو منطقـه متراکم انـد. اروپـای غربـی و آمریـکا. 
اکثریـت عظیمـی از این کارگـران مهاجـر )70 درصد( در بخش خدمات اسـتخدام 
می شـوند، تعـداد قابـل توجهـی از آن هـا کارگـران خانگـی هسـتند و 73 درصد از 
کل کارگـران خانگـی مهاجر، زن هسـتند. اما مهاجران کسـانی هسـتند که کشـوری 
را تـرک می کننـد تـا بـه بـه طـور دائـم در جـای دیگـری سـکونت کننـد، و البتـه 

امـکان بازگشـت به کشـور خـود را هم دارنـد. )50(

در مجمـوع، تعـداد افـرادی کـه در بیـرون از کشـور محـل تولـد خـود زندگـی 
می کننـد، در سـطح جهـان، از 153 میلیـون در سـال 1990 بـه 273 میلیـون نفـر 
در سـال 2019 افزایـش یافتـه اسـت. )51( تعـداد فزاینـدۀ مهاجـران، بخشـی از 
همیـن جمعیـت مهاجـر جهـان اسـت- ده هـا میلیـون نفـر کـه به واسـطۀ شـرایط 
و در جسـتجوی امنیـت و پناهـگاه وادار بـه تـرک کشورشـان شـدند- امـا غالبًا در 

می شـوند. تلنبـار  ظالمانـه  بازداشـتگاه های  و  پناهنـدگان  بی چیـز  اردوگاه هـای 

جریـان فزاینـدۀ کارگـران مهاجـر و مهاجران به کشـورهای امپریالیسـتی، به شـرایط 
سـلطۀ امپریالیسـتی، غـارت و توسـعۀ معوج در کشـورهای تحت سـتم گـره خورده 
اسـت. کشـاورزی تجاری امپریالیسـتی، که کشـاورزی سـنتی را نابـود می کند، فقر 
و بی جاسـازی1}مردم جنـوب جهانـی{ را در پـی داشـته اسـت. همچنیـن در نظر 
بگیریـد: تأثیـرات نابـود کننـده و طوالنـی مـدت جنگ هایـی کـه آمریـکا از آن هـا 
حمایـت مالـی می کـرد و اثراتـش بـر اقتصـاد کشـورهایی چـون ال سـالوادور و 
گواتمـاال؛ و تأثیـرات مخـرب گرمایـش جهانـی بر زندگی کشـاورزی و روسـتایی.

جهانـی  سیسـتم  در  جهانـی  جنـوب  اقتصـاد  عمیق تـر  ادغـام  حـال،  عیـن  در 
امپریالیسـتی محـرک رشـد طبقـۀ میانـی و الیه هـا و بخش هـای متخصـص در این 

1- dislocation
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کشـورها }جنـوب جهانی{ بوده اسـت.- و کشـورهای امپریالیسـتی ایـن الیه ها را 
مجـذوب خـود می کنـد. جذبـۀ حقوق بهتـر و باالتـر، امنیت شـغلی باال بـه همراه 
مشـاغل فنی تـر و حرفه ای تـر، در کنار تحقیقات پیشـرفته و تسـهیات درمان و ... 
همچنین فضای سیاسـی- اجتماعی نسـبتًا پایدار؛ بنابراین کشـورهای سـرمایه داری 
ثروتمنـد اقشـار و الیه هـای میانی از جهان سـوم که تحت فشـار هسـتند و تحصیل 
کـرده و حرفـه ای نیـز هسـتند را به خـود جذب می کنـد. )برای جـذب مهاجران با 

مهارت هـای بـاال، اقداماتـی را صـورت می دهد(

مهاجران در نیروی کار آمریکا   	

آمریـکا بیش از هر کشـور دیگـری در جهان، جمعیت مهاجر دارد. در سـال 2017، 
حـدود 44 میلیـون نفـر از کل جمعیتـی که در آمریـکا زندگی می کردنـد، خارج از 
آنجـا متولـد شـده بودنـد. این عـدد در تاریـخ جمعیت مهاجـر آمریکا یـک رکورد 
محسـوب می شـود؛ و 13.6 درصـد از کل جمعیـت آمریکا را شـامل می شـود و در 
قیـاس بـا 4.7 درصـد در دهـۀ 1970 افزایشـی نزدیـک به سـه برابر داشـته اسـت. 
دهـۀ 1990 شـاهد افزایـش عظیـم تعـداد مهاجرانـی بـود که بـه آمریکا وارد شـده 
بودنـد. تعـداد مهاجـران بالـغ کـه بـه آمریـکا وارد می شـوند و فرزندان بزرگسـال 
ایـن مهاجـران امـروز یک منبـع اصلی و حیاتـی برای افزایـش نیـروی کار بالقوۀ- 

افـرادی کـه کار خواهنـد کرد یا در جسـتجوی کارنـد- آمریکا اسـت. )52(

• عمدۀ مهاجران حاضر در آمریکا ، به ترتیب، از این سه 	
کشـور می آینـد: مکزیـک، چین و هنـد. 11 میلیـون مهاجر 
از مکزیـک در آمریـکا هسـتند؛ قیـاس شـود بـا 3 میلیـون 
مهاجـر از چیـن و 2.6 میلیـون از هنـد. بنابرایـن مکزیـک با 
فاصلـه زیـاد بزرگتریـن منبـع مهاجـران در آمریکا می باشـد. و 
ایـن موضـوع کامـا مرتبـط اسـت بـا فقـر عمیـق در مکزیک 
که توسـط پیمـان تجارت آزاد آمریکای شـمالی )نفتا( تشـدید 
شـد، پیمانـی کـه در سـال 1994 منعقد شـد و درهـای اقتصاد 
مکزیـک را برای سـرمایۀ امپریالیسـتی آمریکا گشـود. از سـال 
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2010 منطقـه ای کـه سـریعترین رشـد مهاجـرت بـه آمریکا را 
داشـته، آسـیا بوده اسـت. )53(

• مهاجران و کارگران فصلی و مهاجر 17 درصد از نیروی 	
کار آمریـکا را شـکل می دهنـد؛ چیـزی حـدود 1 کارگـر 
از هـر 6 کارگـر- و تخمیـن زده می شـود کـه از هـر 3 
مهاجـری کـه در نیروی کار اسـت، 1 نفرشـان فاقد مدرک 
هویتی باشـد. مهاجـران 25 درصد از کل کارگران سـاختمانی 
و 40 درصـد از کل کارگـران شـاغل در بسـته بندی گوشـت را 
شـامل می شـوند. و بین 50 تـا 75 درصـد از کارگرانی که مواد 
غذایـی بـرای خـوردن آمریکایی هـا را تهیـه می کنند )کاشـت، 
برداشـت و فـرآوری( کارگـران مهاجـر بـدون مـدارک هویتی 
هسـتند، که اکثرشـان از مکزیک هسـتند. کارگران فاقد مدارک 
هویتـی، 25 درصـد از کل خدمتـکاران و نظافتچیـان در آمریکا 

را تشـکیل می دهنـد.)54(

حـدود 8 میلیـون مهاجـر بـدون مدرک هویتی، که بخشـی از نیـروی کار در آمریکا 
هسـتند، بـه دلیـل وضعیـت متزلـزل شـان، بـه طـور کامـل تحـت حمایـت قانـون 
کار آمریـکا نیسـتند. آن هـا در معـرض شـرایط کاری پایین تـر از سـطح اسـتاندارد 
و دسـتمزدهای پرداخـت نشـده ای قـرار می گیرنـد کـه کارفرمـا بـه آن هـا تحمیـل 
می کنـد. شمشـیر نفـی بلـد1 )اخـراج( بـر فـراز سـر ایـن کارگـران آویزان اسـت- 
تهدیـد و واقعیـت نفی بلد )اخراج( شـدن و زندگی در سـایه، بخشـی از شـرایطی 
اسـت کـه سـرمایه داری بـا اسـتفاده از آن، کارگـران بـدون مجـوز را، بـه عنـوان 
بخشـی از نیـروی کار آمریـکا کـه قابلیـت فوق اسـتثمار شـدن را دارد، ادغـام کند. 
یکـی از مشـخصه های روابـط بیـن کشـورهای سـرمایه داری ثروتمند و کشـورهای 
تحـت سـتم جنـوب جهانـی، اهمیـت فزاینـدۀ وجوهی اسـت کـه کارگـران فصلی 
و مهاجـرِ سـاکِن در کشـورهای امپریالیسـتی بـرای خانـوادۀ خـود می فرسـتند. اگـر 
مبلغـی کـه فرسـتاده می شـود تنها 15 درصـد درآمد ایـن کارگران مهاجر را شـامل 

1- deportaition
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می شـود، امـا همیـن پـول عمومـًا ریسـمان نجـات خانواده هـای فقیـری اسـت که 
بـرای تأمیـن نیازهـای اولیـه خـود، نیازمنـد پول نقد هسـتند.

پـول1«  »حوالـه  را  می فرسـتند  خانـواده  بـرای  خارجـی  کارگـران  کـه  وجوهـی 
می نامنـد. ایـن جریان هـای مالـی طـی چهـار دهـۀ گذشـته چنـان رشـد کـرده 
کـه میـزان سـاالنۀ ایـن مبالـغ از میـزان مبالـغ سـاالنۀ کمک هایـی کـه کشـورهای 
امپریالیسـتی بـه کشـورهای تحـت سـتم می کنند؛ یـا وقتی یک شـرکت خصوصی 
امپریالیسـتی در کشـورهای تحـت سـتم سـرمایه گذاری می کنـد )برای مثـال وقتی 
کـه فـورد یـک کارخانـه دایـر می کند( بیشـتر اسـت. )55( طبقـات اسـتثمار کنندۀ 
حاکـم در کشـورهای تحـت سـتم نیز بـه نوبۀ خـود، روی حواله هایی کـه کارگران 
مهاجـر می فرسـتند، بـرای جریان یافتـن این مبالغ به سـوی اقتصـاد و فراهم کردن 

مقـداری ثبـات اجتماعـی در شـرایط فقـر و بیـکاری بـاال، حسـاب می کنند.

 وجوهـی کـه کارگـران مهاجر مکزیکی سـاکن آمریکا بـرای خانه می فرسـتند، نقش 
بنیـادی ای در روابـط اقتصادی اسـتراتژیک و جـاری اقتصادی آمریـکا و مکزیک، که 

مبتنـی بر سـلطۀ آمریکا اسـت، دارد

دینامیـک سـبعانه و عبثـی، بـا عملکـرد گسـترش جهانی سـازی امپریالیسـتی گـره 
خـورده اسـت. نفـوذ عمیـق امپریالیسـم و تغییرات آنارشـیک در کشـورهای تحت 
سـتم، مـردم را از موطـن خود بـرای یافتن شـغل به کشـورهای امپریالیسـتی روانه 
می کنـد. کارگـران مهاجـر مکزیکـی به طـور معمـول در رده های پایین نیـروی کار 
آمریـکا کار می کننـد؛ جایـی کـه آن ها تحت شـرایط سـخت و خشـن اسـتخدام و 

دسـتمزد قـرار دارند.

در حـال حاضـر، مکزیـک، بـا گرفتـن جـای چیـن در سـال 2019، بزرگتریـن 
شـریک تجـاری ایـاالت متحـده آمریکا اسـت. به مـوازات تشـدید رقابـت آمریکا 
بـا چیـِن سـرمایه داری- امپریالیسـتی، بـر سـر تصاحب بـازار جهانـی؛ زنجیره های 
تأمیـِن تولیـدات کارخانـه ای در مکزیـک، واجـد اهمیـت فزون تـری بـرای آمریکا 

1- remittances
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در تـوان رقابت جویـی جهانـی و امپریالیسـتی اش، شـده اسـت. حواله هایـی کـه 
توسـط کارگـران مهاجـر مکزیکـی شـاغل در آمریـکا، بـه خانه فرسـتاده می شـود، 
بـه حفـظ خانوارهـای فقیـری کمـک می کنـد که بخشـی از منبـع نیـروی کار قابل 
فـوق اسـتثمار را شـکل می دهـد؛ و همین نیروی کار اسـت کـه به نیازهای بیشـینه 

سـازی سـود سـرمایۀ امپریالیسـتی آمریـکا خدمـت می کند.

انگل وارگی امپریالیسـتی و »فرار مغزها« از کشـورهای    	
جهان سـوم بـه کشـورهای امپریالیسـتی

• فناوری پیشرفته )High Tech( و کارگرانی که در خارج 	
شـده اند متولد 

جـذب کارگـران ماهـر خارجـی از جهان سـوم نقش اساسـی ای در بخـش فناوری 
پیشـرفتۀ آمریـکا بـازی کـرده اسـت؛ و همچنان هم همیـن نقش اساسـی را دارد.

تراکـم  محـل  کـه  دارد  اشـاره  شـرکت هایی  و  صنایـع  بـه  پیشـرفته  فنـاوری 
کارگـران در بخش هـای علـم، فنـاوری، مهندسـی و ریاضیـات اسـت. ایـن حـوزه 
شـامل شـرکت های کامپیوتـری، توسـعۀ نرم افـزار، فنـاوری اطاعـات، رباتیـک، 
مایکروسـافت،  مثـل  شـرکت هایی  و  اسـت.  مصنوعـی  هـوش  و  بیوتکنولـوژی 
فیسـبوک، اپل، گوگل، اوراکل- و شـرکت های »اسـتارت آپ« جدید در این حوزه 
را شـامل می شـود. قطـب تاریخی فناوری پیشـرفته »سـیلیکون ولـی«، منطقه ای در 

جنـوب سانفرانسیسـکو، بـوده اسـت.

فنـاوری پیشـرفته منبـع اصلی قـدرت رقابتـی امپریالیسـم آمریکا در اقتصـاد جهان 
بـوده اسـت. امـروزه، پیشـرفت های فنـاوری آمریـکا بـه شـدت وابسـته اسـت بـه 
سـرمایه گذاری در بخـش فنـاوری پیشـرفته؛ کـه شـرکت هایی مثل مایکروسـافت، 
گـوگل و اپـل را شـامل می شـود. زنجیره هـای تأمینـی کـه در ایـن جـزوه بحثـش 
شـد، مسـتلزم فنـاوری پیچیدۀ اطاعـات، ارتباطـات، نظارت بر هزینه، و لجسـتیک 
یـا تـدارکات می باشـد. ماشـین کشـتارِ جمعـِی ارتـش امپریالیسـم آمریـکا نیـز بـه 
ایـن تکنولـوژی نیازمند اسـت. در واقـع، در غیـاب سـرمایه گذاری ها، قراردادها، و 
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تأمیـن مالـی حکومـت و وزارت دفاع آمریـکا )پنتاگون( برای علـم، فضا و فناوری 
محاسـباتی مدرن، سـلیکون ولی و فناوری پیشـرفته ای وجود خارجی نمی داشـت.

در پرتـو ایـن موضـوع، بـه حرف هـای عظمت طلبـی امپریالیسـتی که وزیـر انرژی 
سـابق آمریـکا، اسپنسـر آبراهام، دربارۀ نقش مهـم کارگران خارجـی ماهر در ظهور 

سـیلیکون ولـی زده، فکر کنید:

»سـیلیکون ولـی، کاتالیـزوری حیاتـی بـرای برتـری اقتصـاد آمریـکا اسـت. ایـن 
منطقـه، مرکـز جهانـی انقـاب دیجیتـال اسـت... کشـور مـا از مزایـای اقتصـادی 
ناشـی از ایـن کـه برخـی از بزرگتریـن و ابتکاری تریـن شـرکت های فنـاوری و 
مراکـز تحقیقـی در درون مرزهایمـان قـرار دارند؛ بهره مند اسـت. امـا در پایان دهه 
1970 هیـچ ضمانتـی نبـود که این انقـاب فناوری در آمریکا رخ دهـد. در آن زمان 
اسـتعداد های برتـر کامپیوتـری در سراسـر جهـان پراکنـده بودنـد، و ایـن صنعـت 
بـه مکانـی نیاز داشـت کـه بهتریـن و درخشـان ترین اسـتعدادها را بـرای همکاری 
و ابتـکار گـرد هـم آورد. ایـن مـکان می توانسـت هـر جایـی باشـد- امـا نهایتـًا به 
سـیلیکون ولـی در آمریـکا ختـم شـد. چـرا؟ بخـش اساسـی پاسـخ این اسـت که 

آمریـکا درهایـش را بـه روی کارگـران ماهـر خارجـی گشـود.« )56(

در سـال 1956، بـا لغـو قانـون مهاجـرت مربـوط بـه سـال 1924، »درهـا گشـوده 
شـد«- و جریـان بـزرگ کارگـران ماهـر خارجـی، غالبـا از جهـان سـوم، بـه طـور 
مشـخص از هنـد، تسـهیل شـد. بسـیاری از آن هـا جـذب و اسـتخدام مراکـز روبه 
رشـد فنـاوری در آمریـکا، بـه ویـژه سـیلیکون ولی شـدند. ایـن همان رونـد »فرار 
مغزهـا«ی کشـورهای فقیر به کشـورهای ثروتمند اسـت. و این به مثابـه »یارانه ای« 
بـه امپریالیسـم اسـت: چرا کـه هزینۀ تحصیل این کارگران ماهر توسـط کشـورهای 
خودشـان تأمیـن می شـود. وزیر انـرژی سـابق آمریکا با شـادی و شـعف می گوید 
کـه بیـن سـال های 1973 تـا 1977، بیـش از 60 درصـد فـارغ التحصیـان برتـر 

مهندسـی بـرق از موسسـۀ فنـاوری هند بـه آمریـکا آمدند.

در سـال 1990، هنگامـی کـه آمریـکا ویـزای )H-1B( را ارائـه داد درهـا بـه روی 
کارگـران ماهـر بیشـتر گشـوده شـد. ویزایـی کـه بـر اسـاس آن بـه کارفرمایـان 
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آمریکایـی اجـازه مـی داد که کارگـران خارجی با مهـارت باال را به صـورت موقت 
اسـتخدام کننـد. در میانـۀ دهـه 2010، 70 درصـد از ایـن ویزاها برای مهندسـین و 

سـایر کارگـران فنـاوری پیشـرفته هنـدی صادر شـد.

• در میانۀ دهۀ 2010، بیش از 70 درصد کارمندان فناوری 	
اطاعـات در سـیلیکون ولـی متولـد خـارج از آمریـکا بودنـد. 
در سـیاتل، یکـی دیگـر از قطب هـای فناوری پیشـرفته، سـهم 
کارگـران بخـش فنـاوری پیشـرفته ای که در خارج متولد شـده 
بودنـد، از 11 درصـد در سـال 1990 بـه 40 درصـد در سـال 
2016 افزایـش یافـت- و بیـش از 40 درصـد از ایـن کارگران 

)57( بودنـد.  هندی 

}در نتیجـه{ زندگـِی یـک بخش اسـتراتژیک از اقتصـاد آمریکا )فناوری پیشـرفته( 
وابسـته بـه »فرار مغزها« اسـت. 

»دزدیدن« متخصصین بهداشت و درمان از جهان سوم	)  

در میانـۀ دهـه 2010، بیـش از 247000 دکتر با مدرک پزشـکی حاصل از کشـورهای 
خارجـی در آمریـکا کار می کردنـد- یعنـی از هـر 4 پزشـکی که مشـغول کار بودند 
بیش از 1 پزشـک خارجی بودند. حدود 23 درصد از شـاغان مربوط به پرسـتاری، 
روانپزشـکی و دسـتیاران بهداشـت خانگـی در خـارج متولـد شـده اند. از هـر 10 
دسـتیار بهداشـت خانگـی 1 نفر فقط از کارائیـب و آمریکای مرکزی هسـتند. )58( 
بیـن سیسـتم بهداشـت و درمـان آمریـکا و دانشـکده های پزشـکی و پرسـتاری در 
فیلیپیـن، بـه مدت یـک قرن، رابطۀ اسـتعماری/ نو اسـتعماری وجود داشـته اسـت 
کـه مبتنـی بـر آن تعداد عظیمی از پرسـتاران را بـرای کار در آمریـکا تعلیم می دهد. 
و در مواقـع بحـران سـامت در آمریکا، ماننـد بحران ایدز در دهـه 1980 و 1990، 

پرسـتاران هـر چـه بیشـتری از فیلیپیـن به سـوی آمریکا رانده می شـوند.

پزشـکی  امـور  جـذب  پزشـکی  مـدارس  آمریکایـی  فارغ التحصیـان  چـه  هـر 
تخصصی تـر و پردرآمدتـر می شـوند، پسـت های مراقبت هـای اولیـه در آمریـکا 
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بیشـتر توسـط پزشـکان عمومـی و کارگـران بهداشـت از جهان سـوم پر می شـود. 
بـه عبـارت دیگـر نیازهـای بهداشـت درمـان اولیـه آمریکایی هـا توسـط کارگـران 
بهداشـت جهـان سـوم بـرآورده می شـود. و ایـن امـر رکـود و کمبـود بهداشـت و 
درمـان در کشـورهای جهـان سـوم را حاد می کنـد. کشـورهایی که »فراهـم کننده« 
اصلـی دکترها برای آمریکا و سـایر کشـورهای امپریالیسـتی هسـتند، این کشـورها 
می باشـند: هنـد، نیجریـه، پاکسـتان و آفریقـای جنوبـی- یعنی تمام کشـورهایی که 

از کمبودشـدید پزشـک در رنج انـد. )59(

در کل، نقشـی کـه ایـن مسـئله در آفریقـا ایفـا می کنـد جنایت کارانه اسـت. مطابق 
سـازمان بهداشـت جهانـی، آفریقـا بیـش از 24 درصـد بیماری هـای جهـان را بـر 
دوش دارد، امـا تنهـا بـه 3 درصـد از کارگـران درمـان و کم تـر از 1 درصـد منابـع 
مالـی جهانـی کـه بـه بهداشـت اختصـاص داده می شـود، دسترسـی دارد. از جهت 
بهداشـت و درمـان مـادران و نـوزادان، آفریقا در وضعیـت بحران و نیاز مسـتمر به 
سـر می بـرد. بـا ایـن حـال، آفریقـا شـاهد فـرار عظیـم مغزهـا و متخصصیـن ماهر 
پزشـکی بـه کشـورهای امپریالیسـتی، به طور مشـخص بـه بریتانیا و آمریـکا- بوده 

است.

در سـال 2015، تعـداد پزشـکانی که در آفریقـا آموزش دیده بودند و فـارغ التحصیل 
شـده بودنـد، ولـی در آمریـکا کار می کردنـد، حـدود 14000 پزشـک بـود؛ کـه به 
نسـبت سـال 2005 رشـد 27 درصدی داشـته اسـت. و این معـادل مهاجـرت روزانه 
یـک پزشـک آفریقایـی بـه آمریـکا، طی ده سـال -2005تـا 2010- اسـت. بـرآورد 
می شـود کـه آفریقا ، بر حسـب هزینه هـای برگشـت ناپذیر تعلیم کارکنان بهداشـتی 
کـه بـه غـرب مهاجرت می کننـد و ضررهای مرتبط با آن، سـاالنه 2 میلیـارد دالر از 

طریـق فـرار مغزهـای بخش بهداشـت و درمـان از دسـت می دهد.)60(

امـا »هزینه« هـای ایـن مسـئله فراتـر از ایـن اسـت کـه کشـورهای فقیـر به واسـطۀ 
فراهـم کـردن کارکنـان پزشـکی در واقع بـه کشـورهای ثروتمنـد یارانـه می دهند. 
مسـئله ایـن اسـت کـه اگـر پزشـکان مهاجـرت نمی کردنـد، می توانسـتند جـان 
بسـیاری از مـردم - بـه ویـژه کـودکان زیـر 5 سـال- را نجـات دهنـد. بیاییـد ایـن 
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موضـوع را در چشـم انداز تکان دهنـده اش ببینیـم: در اوج شـیوع ابـوال در آفریقـای 
غربـی، بـه طور متوسـط 2 دکتـر در ازای هر 100000 نفر در سـیرالئون و 45 پزشـک 
در ازای هـر 100000 نفـر در نیجریـه وجـود داشـت- ایـن آمـار را قیـاس کنیـد با 

حـدود 250 پزشـکی در ازای 100000 نفـر در آمریـکا. )61(

»فرار مغزها« از جهان سـوم، تجلی خشـن و وحشـی انگل وارگی امپریالیسـتی 
است.

جهانی شـدن و رونـد صنعت زدایـی بـه »یکسان سـازی بـزرگ«1 نیانجامیـد. آمریکا 
بـه نسـبت دهـۀ 1970 جامعـه ای قطبی تـر، تـرک خورده تر و تقسـیم بندی شـده تر 
اسـت. ایـن موضـوع بـه لحـاظ اقتصـادی، اجتماعـی، منطقـه ای و سیاسـی، صادق 

است.

1- great leveling
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بخش هشتم

طبقۀ متوسط »ناپدید« نشده... بلکه بازپیکربندی و هستۀ سنتی اش »توخالی« 
شده است.

پیکربندی تاریخی خاص طبقه متوسط در آمریکا از بین رفته است
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ایـن طبقـۀ متوسـط در بـازۀ 1945 تـا 1975 رشـد کـرد و تـا درجاتـی بـه لحـاظ 
اقتصـادی شـکوفا شـد؛ بخش هـای زیـر را شـامل می شـد و در آن ها متمرکز شـده 
بـود: کارگـران صنایـع بـزرگ کـه حقـوق شـان بـاال بـود و در اتحادیـه متشـکل 
بودنـد، اسـتادکاران، صاحبان مشـاغل کوچک، مدیـران رده پایین، کارمندان شـاغل 
در بخش هـای دولتـی ماننـد معلمـان و حرفه هایـی کـه بـه مـدرک دانشـگاهی یـا 

تحصیـات پیشـرفته نیازی نداشـتند.

ایـن طبقـۀ متوسـط پایـۀ اجتماعـی »رویـای آمریکایـی« بـود. رویایـی کـه افـق 
ایدئولوژیکـش امنیـت مـادی، توانایـی خانـواده بـرای خریـد خانه و »جمـع کردن 
مقـداری ثـروت«، وعـدۀ تحـرک اجتماعـی رو به باال )درآمد بیشـتر( بـرای خود و 
فرزنـدان بـود. ایـن طبقۀ متوسـط وخیم شـدن شـرایطش را به چشـم دیـد. کاهش 
نفـوذ منسـجم کننـدۀ رویـای آمریکایـی تأثیـرات متضـادی داشـت. انتظـارات و 
توقعـات سـنتی منفجـر شـد. در واقـع، ایـن موضـوع بخشـی از زمینـی اسـت کـه 

فاشیسـم ترامـپ از آن تغذیـه می کنـد.

زوال هسـتۀ اصلی طبقۀ متوسـط سـنتی بسـیار مرتبط اسـت بـه آنچه تاکنـون تحلیل 
کرده ایـم؛ یعنـی امـواج جهانی شـدن، تغییرات فنـاوری و روند کوچک شـدن نیروی 
کار تولیـدی. شـرکت های خودروسـازی و فـوالد دیگـر مشـاغل بـا حقـوق بهتر و 
کارهـای بـا مهـارت پاییـن را کـه در گذشـته فراهـم می کردنـد، ارائـه نمی دهنـد؛ 
همچنیـن خبـری از قراردادهـای اتحادیه با حقوق بازنشسـتگی و مزایا هم نیسـت. 
فروشـگاه های »بیـگ باکـس«1 )ماننـد Target. Home Depo و...( بـا قیمت هـای 
رقابتـی، فشـارِ هزینـه اِی عظیمـی بـر مشـاغل و بیزنس هـای کوچـک وارد کردند. 
معلمـان از دهـه 1970 بـه ایـن سـو ضربـۀ شـدیدی خورده انـد- از آنجایـی کـه 
حکومت هـای ایالتـی بودجه را در عرض دهه های گذشـته کاهـش داده اند. معلمان 

ــد  ــه می توانن ــره ای اطــاق می شــود ک ــزرگ و زنجی ــه خرده فروشــی های ب Big box store -1 ب
ــه  ــی هایی ک ــا خرده فروش ــی ی ــایل الکتریک ــد وس ــد، مانن ــه دهن ــای تخصصــی ارائ ــًا کااله صرف
ــه  ــه گفت ــان ک ــی ها، آنچن ــن خرده فروش ــد. گســترش ای ــه می دهن ــایل را ارائ ــوازم و وس ــواع ل ان
ــک  ــدگان کوچ ــن تولید کنن ــک و همچنی ــی های کوچ ــه خرده فروش ــختی را ب ــۀ س ــده، ضرب ش

وارد آورد.
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درآمدشـان بـه شـدت کاهش یافته اسـت. بخش بهداشـت و درمان یکـی از معدود 
بخش هایـی اسـت کـه همچنان مشـاغلی تولیـد می کنند که مسـتلزم مهـارت پایین 

یـا متوسـط اسـت و حقـوق »طبقۀ متوسـطی« پرداخـت می کند.

همزمـان، نیروهـای اقتصـادی ای کـه چنین جهتی بـه اقتصـاد داده انـد. در عین حال 
بـه رشـد یـک الیۀ باالیـی از طبقـۀ متوسـط آمریکایی خدمـت کرده اند. بـه صورت 
انضمامـی، جهانـی شـدن امپریالیسـتی، تغییـرات فنـاوری، و شـدت یافتـن رونـد 
 IBM مالـی شـدن- و در پیامـد آن تحـول بسـیاری از شـرکت های آمریکایـی مانند
و Dell از تولیـد بـه ارائـۀ خدمـات طـی چند دهۀ اخیر- موجب گسـترش مشـاغل 
خدماتـی »زنجیـرۀ تأمیـن خانگـی«1 بـا درآمـد بـاال شـده اسـت. مشـاغلی ماننـد 
مدیـران تولیـد2، برنامه نویسـان کامپیوتـر و... . میانگین حقوق این مشـاغل در میانۀ 
دهـۀ 2010 ، معـادل 63000 دالر بـوده اسـت. و در بخش هـای دیگـری از اینگونه 
مشـاغل کـه حقـوق باالتـری دارنـد- ماننـد مهندسـی، طراحـی، تولیـد نـرم افزار، 
خدمـات لجسـتیکی یـا تدارکاتـی و ... – میانگین درآمـد 89000 دالر بوده اسـت.

بنابرایـن زوال طبقـۀ متوسـط سـنتی، رشـد الیۀ باالیـی خرده بـورژوازی متخصص 
و »کارآفریـن« )جدیـد( را در پی داشـته اسـت. ایـن الیۀ باالی خرده بـورژوازی را 
در امـور مالـی، فنـاوری اطاعـات، بیوتکنولـوژی، حرفه هـای حقوقی و پزشـکی، 
مشـاوره و بخش هـای دیگـر از ایـن قبیـل می تـوان یافـت. در ایـن بخش هـا افراد 
بـه عنـوان کارمنـدان حقـوق بگیـر، مقاطعـه کاران مسـتقل و صاحبـان بیزنـس کار 
می کننـد. در دهـۀ 1970، 18 درصـد از طبقـۀ متوسـط در بیزنـس و ارائـۀ خدمات 
حرفـه ای کار می کردنـد؛ در حالـی کـه در سـال 2015، 33 درصد از طبقۀ متوسـط 

در ایـن بخش هـا شـاغل بودند.

ایـن تغییـر در ترکیـب طبقـۀ متوسـط به عنـوان فاکتوری در رشـد نابرابـری جامعۀ 
آمریـکا عمـل کـرده اسـت. از یک طـرف، وخیم شـدن شـرایط »طبقه متوسـط یقه 

1- “domestic supply chain” service jobs
operations manager -2 در ترجمــۀ تحت اللفظــی اش مدیــران عملیــات می باشــد و بــه 
کســانی اطــاق می شــود کــه بــر کل پروســه تولیــد و طراحــی و خدمــات نظــارت دارنــد. ایــن 

ــد. ــرار می دهن ــد نظــر ق ــز م ــر چی ــش از ه ــد را بی ــدی تولی ــروه وری و کارآم ــراد به اف
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آبـی« ) آن دسـته از کسـانی کـه بـا درآمـد بهتـر در صنعتی واجـد اتحادیـه بود کار 
می کردنـد و سـودای دسـتیابی بـه سـبک زندگـی طبقۀ متوسـط را داشـتند و در آن 
زمـان بـه آن هـم دسـت یافتنـد( سـنتی را داریـم. توجـه کنید کـه در سـال 1971، 
28 درصـد بزرگسـاالن در خانوارهـای بـا درآمـد متوسـط در بخـش تولیـدی کار 
می کردنـد؛ ایـن در حالـی اسـت کـه در سـال 2015، ایـن میـزان بـه 11 درصـد 
کاهـش یافـت. از طـرف دیگـر، افزایـش درآمـد را در خانوارهایـی شـاهدیم کـه 
بیـش از 126000 دالر در سـال درآمـد دارند، در سـال 2015 از هـر 5 خانوار، یک 
خانـوار چنیـن شـرایطی را داشـت. ایـن خانوارهـا عمومًا مشـتمل بـر خانوارهایی 
بـا تحصیـات عالـی و متشـکل از زوج هایـی اسـت کـه حرفه هایـی بـا درآمد باال 

دارند.

بنابرایـن طبقـۀ متوسـط کـه 60 درصـد از جمعیـت بزرگسـال جامعـۀ آمریـکا را در 
سـال های اولیـۀ 1970 شـکل مـی داد، بیشـتر بـه دلیـل زوال هسـتۀ »سـنتی« اش، به 
حـدود 50 درصـد در سـال 2015 کاهـش یافـت. در این اثنـا، »بخش باالیـی«1 طبقۀ 

متوسـط رشـد کـرده و درآمـد کالنـی کسـب می کند.

جهـت بازگشـتن بـه درک بنیادینـی کـه این جزوه بـر آن مبنـا قرار دارد: گسـترش 
حرفه هـای الیـۀ باالیـی بـر بنیـان تولیـد جهانـی شـدۀ انگلی ممکن شـده )بـه اپل 
فکـر کنیـد( و بر فـراز باالتریـن بخش هـای زنجیرۀ تغذیـۀ امپریالیسـتی جا خوش 
کـرده اسـت- امـا آن هایـی هـم کـه در ایـن حرفه هـا کار می کننـد، در معـرض 
فشـارهای حاصـل از شـدت کار و تحـت فشـار قـرار گرفتـن حاصـل از رقابـت 

جهانـی و بیشـینه کردن سـود سـرمایه هسـتند.

تکملـۀ فنـی: منبـع داده هـا و دسـته بندی های درآمـدی در ایـن بخـش، از گزارش 
فاینانشـال تایمـز )9 دسـامبر 2015( می باشـد. عنـوان گـزارش »فروپاشـی طبقـۀ 
متوسـط آمریـکا: هسـتۀ طبقـۀ متوسـط به نصـف خانه هـای آمریکایـی کاهش یافته 
اسـت« نوشـتۀ سـام فلمینگ و شـان دونان2 اسـت. این گـزارش از بانـک اطاعاتی 

1- upper end
2- Sam Fleming and Shawn Donnan
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»مرکـز تحقیقـات Pew« سـود جسـته اسـت. اندازۀ طبقـۀ متوسـط سـنتی ای کـه در 
اینجـا آمـده، خانوارهایـی را شـامل می شـود کـه درآمدی بین دو سـوم تـا دو برابر 
در آمـد متوسـط1 را دارنـد. در آمـد »میانگیـن« نوعـی از در آمـد میانگیـن اسـت 
کـه نیمـی از حقوق بگیـران باالتـر از آن و نیمـی دیگـر، پایین تـر از آن را دریافـت 
می کننـد. خانـوار طبقـۀ متوسـِط فوقانی، خانواری را شـامل می شـود کـه درآمدش 

2 تـا 3 برابـر درآمـد میانگین کلِی اسـت.

 

1- Median
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بخش نهم

واگرایی فزایندۀ منطقه ای در آمریکا و نابرابری های فزاینده
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تعـدادی از اقتصاددانـان جریـان اصلـی بـه واگرایـی فزاینـدۀ )شـکاف فزاینـدۀ( 
درآمدهـا بیـن مناطـق مختلـف آمریکا اشـاره کرده انـد. برخـی از این بابـت نگرانند 
کـه هیـچ راه حـل قابـل پیشـبینی ای )بخوانید راه حـل قابـل پیش بینـِی بورژوایی( 
بـرای ایـن مسـئله وجـود نـدارد، و ایـن رونـد موجـب قطبـی شـدن اجتماعـی و 

می شـود.)62( سیاسـی 

در طـول بخـش زیادی از قـرن بیسـتم، درآمدها بین مناطـق مختلف رونـد همگرایی 
داشـتند }شـکاف درآمـدی میـان مناطـق مختلـف رو بـه کاهـش بـود{. امـا از دهۀ 
1980، فاصلـۀ بیـن درآمدهـای مناطـق مختلـف رو بـه افزایش گذاشـت. ایـن روند 
در دهـۀ 1990 تسـریع شـد کـه بیشـتر بـه از بیـن رفتـن مشـاغل تولیـد کارخانه ای 
در آمریـکا و ظهـور چیـن سـرمایه داری بـه عنـوان مرکز تولیـد کارخانـه ای اقتصاد 

امپریالیسـتی جهانـی مرتبـط بود.

نکتـۀ مسـئله در ایـن جاسـت کـه، موضـوع صرفـًا ایـن نیسـت کـه برخـی از 
بخش هـای نیـروی کار آمریـکا بـا از دسـت دادن مشـاغل و درآمدشـان در نتیجـۀ 
برون سـپاری امپریالیسـتی، تشـدید رقابـت امپریالیسـتی جهانـی و تغییـر فنـاوری، 
ضربـۀ سـخت تـری را متحمل شـدند. و صرفًا این هم نیسـت که سـایر بخش های 
نیـروی کار بـر حسـب درآمـد و شـغل اوضـاع بهتـری داشـته اند. بلکـه عـاوه بر 
ایـن، روند هـای روبـه بـاال )صعـودی( و روبـه پایین)نزولی( هـر کـدام متمرکز در 
بخش هـای خاصـی هسـتند- برای مثـال، از بین رفتن شـغل های تولیـد کارخانه ای 
بـزرگ در نیمـۀ غربـی از یـک طـرف و رشـد حرفه هـای جدیـد طبقـۀ متوسـط با 
درآمـد باال در منطقۀ شـمال شـرقی )لس آنجلس، سانفرانسیسـکو، قسـمت شـمال 

غربـی اقیانـوس آرام و...( از طـرف دیگر.

اقتصـاد بـه اصطـاح دانـش بنیان )اسـتخدام نیـروی کار بـا تحصیات بـاال، تبدیل 
کشـفیات و تحقیقـات علمی به کاربرِی سـودآور، و پیوند بـا مجتمع های تحقیقی- 
دانشـگاهی و پزشـکی-درمانی( کـه بسـیار پردرآمـد اسـت بـه لحـاظ مکانـی در 
شـهرها و مناطـق خاصـی گـرد آمده انـد )همانطـور کـه در باال نیـز اشـاره کردیم(. 

عـاوه بـر ایـن، تراکـم عظیـم سـرمایه در شـرکت هایی ماننـد آمـازون، کـه بر کل 
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تجـارت دیجیتـال مسـلط اسـت، موتـور محرک دیگـری بـرای نابرابـری منطقه ای 
می باشـد- ایـن موتـور همزمـان بـر دو مبنـا موجـب نابرابـری می شـود، هـم بـر 
اسـاس کار طاقـت فرسـای الیـۀ پایینی، شـغل هایی با دسـتمزد 10 دالر در سـاعت 
)آمـازون در ده مـاه اول سـال 2020 ، تعـداد 425000 نیـروی کار غیرفصلـی بـه 
نیـروی کارش اضافـه کـرد( و هـم بر ایـن مبنا که پـول را به بخش هـای ثروتمند تر 

کشـور، ماننـد سـیاتل و واشـنگتن کانالیزه می کنـد.)63(

همزمـان، رونـد واگرایـی فزاینـدۀ منطقـه ای در درون ایالت هـا هـم وجـود دارد: 
واگرایـی بیـن شـهرهای سـاحلی بـا شـهرها و شهرسـتان های میانـی ایالـت هـا.

• بـه ویـژه در نیویورک اما عالوه بر آن، در سانفرانسیسـکو، 	
لـس آنجلـس و تعـداد کمـی از شـهرهای دیگـری که بـه مثابه 
مراکـز فرماندهـی و کنترل مالـی و اداری امپراتـوری آمریکا کار 
می کننـد، تقسـیم اجتماعـی و طبقاتـی حـاد، سـخت و در حـد 
اعلـی اسـت. پیامـد افزایـش »ثـروت« بـرای الیه هـای فوقانی، 
افزایـش شـغل »خدمـت بـه ثـروت«1 بـرای الیه هـای پایینـی 
بـوده اسـت. این کار شـامل دسـتۀ روبه گسـترش »خدمتکاران 
شـهری« بـا حقـوق پایین می باشـد: نظافـت ثروتمندان، ماسـاژ 
آن هـا، رانندگـی بـرای آن هـا و خریـد برایشـان. بیشـتر ایـن 
کارهـا را زنـان و مهاجـران انجـام می دهند. بیشـتر افـرادی که 
ایـن کارهـا را انجـام می دهنـد، بـرای انجام کارشـان مسـافت 
زیـادی را از حاشـیه های کـم هزینـه کـه در آنجـا سـاکن اند تا 

محـل کار می پیماینـد.
• همانطور که دیدیم، درصد فزاینده ای از مردان در سن اصلی 	

کار )54-25( کار نمی کننـد یـا بـه دنبـال کار نیسـتند. در ایـن 
دسـته، و در طول 20 سـال گذشـته، میزان مرگ مردان سـفید که 
سـاکن مناطـق متروپلیتـن نیسـتند، به دلیل خودکشـی، اسـتفاده 

1- wealth work
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مـواد مخـدر و...افزایـش یافته اسـت؛ ایـن افزایش بـه ویژه در 
مـردان سفیدپوسـت بیـن 25 تـا 44 سـال مشـاهده می شـود. تا 
سـال 1990 در مناطقـی ماننـد کنتاکـی و ویرجینیـای غربـی با 
جایـی مثـل نیویورک امیـد به زندگی یکسـانی وجود داشـت؛ 
امـا امـروزه کنتاکـی و ویرجینیـای غربـی بـه نسـبت نیویورک 

امیـد بـه زندگی اش 5 سـال کاهـش یافته اسـت.)64(

 هنـوز اکثریـت نیـروی کار آمریـکا، در کارهایـی بـدون نیـاز به مدرک دانشـگاهی 
شـاغلند. امـا امـروزه، »تحرک روبه باال« - یعنی بهتر شـدن درآمد و حقوق در طول 
زمـان- بـرای شـاغانی کـه مـدرک دانشـگاهی ندارند بسـیار اندک اسـت. تفاوت 
درآمـدی بیـن شـاغان بـدون مدرک دانشـگاهی و شـاغان بـا مدرک دانشـگاهی 
گسـترده شـده اسـت. »تحـرک روبه بـاال« تقریبـًا صرفـًا برای افـراد بـا تحصیات 
دانشـگاهی ممکـن اسـت- بـه ویـژه افـرادی کـه در مناطق و شـهرهایی سـاکن اند 
کـه فنـاوری پیشـرفته، »اقتصـاد دانش بنیـان« و امـور مالـی در آنجـا متمرکز اسـت. 
امـا همانطـور کـه دیدیم، در بـازار نیروی کار آمریکای سـرمایه داری- امپریالیسـتی 
کـه بـر مبنـای تبعیـض نژادی و جنسـیتی شـکل گرفتـه، نابرابری فراگیـری وجود 

دارد، از جملـه میـان کسـانی کـه مدارک دانشـگاهی و عالـی دارند.

• جهانی شدن و روند صنعت زدایی به »یکسان سازی بزرگ«1 	
جامعـه ای   1970 دهـه  نسـبت  بـه  آمریـکا  اسـت.  نینجامیـده 
قطبی تـر، تـرک خورده تـر و تقسـیم بندی شـده تر اسـت. ایـن 
موضـوع بـه لحـاظ اقتصـادی، اجتماعـی، منطقه ای و سیاسـی، 

اسـت. صادق 

یکـی از درون بینی هـای مهـم آواکیـان کـه راهنمـای تحلیـل مـن بـوده و از خال 
ایـن تحلیـل اثبـات شـده، ایـن اسـت کـه: »از شـاخص های برجسـتۀجامعه کنونی 
آمریـکا... در قیـاس بـا 50 سـال پیـش، آن اسـت کـه ایـن جامعه بسـیار سـخت تر 
از گذشـته به قشـرهای متفاوت و حصارکشـی شـده تقسـیم شـده اسـت... تقسـیم 

1- great leveling
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طبقاتـی و اجتماعـی رو بـه گسـترش و انعطاف ناپذیرتـری جریـان دارد؛ آنهـم نـه 
فقـط تقسـیم طبقاتـی و اجتماعـی بـر حسـب »تفاوت هـای نـژادی« یـا بر حسـب 
سـتم ملـی، بلکه همچنین بسـیار گسـترده تر از آن و بر حسـب گروهـای اجتماعی 

متفـاوت در جامعه اسـت.« )65(

نتیجه گیری:

در ابتـدای جـزوه، ایـن پرسـش را طرح کردیم: آیا تشـدید جهانی سـازی و تشـدید 
اسـتثمار توسـط امپریالیسـم، و بـه طـور مشـخص توسـط امپریالیسـم آمریـکا، در 
کشـورهای تحت سـلطۀ جهـان سـوم، در تغییـر ترکیب طبقاتـی و اجتماعـِی جاری 
در آمریـکا، عامـل مؤثر و عمل کننده ای مسـلم اسـت؟ آیـا این تغییـرات اجتماعی در 
آمریـکا را می تـوان بـه عنوان بیان مشـخص انگل وارگـی امپریالیسـم در نظر گرفت؟ 

این جزو،ه اثبات می کند که پاسخ یک آری قاطع است...

امـا نـه بـه طریقـی سـاده و مکانیکـی. تشـدید جهانی سـازی، تنهـا علـت تغییر در 
ترکیـب اجتماعـی و طبقاتـی نمی باشـد و حتـا به طور مثـال، رابطه ای یـک به یک، 
میـان افزایـش مشـاغل در زنجیرۀ تأمین جهانـی و کاهش مشـاغل در آمریکا وجود 
نـدارد. ایـن جزوه، نشـان داده اسـت کـه »تغییر در ترکیـب اجتماعـی و طبقاتی در 
آمریـکا« متأثـر از عوامـل مهم دیگـری مانند تحول در فناوری و مبـارزات اجتماعی 
نیـز بـوده اسـت. این عوامل با تشـدید اسـتثمار توسـط امپریالیسـم در کشـورهای 

تحـت سـتم جنـوب جهانی، کنش متقابل داشـته اسـت.

در فهـم روندهـا و تغییـرات، ضـروری اسـت کـه نقش پیشـامد1 را نیز به رسـمیت 
از پیشـامد، رخدادهـای مهـم و موقعیت هـای شـکل دهنده ای  بشناسـیم. منظـور 
اسـت کـه رخ دادشـان قطعـی نبـوده و نمی شـد آن هـا را به طـور کامـل پیش بینی 
کـرد. سـقوط سوسیال-امپریالیسـم اتحـاد جماهیـر شـوروی و بلـوک متحدش در 

Contingency -1 اصطاحــی اســت کــه بــه وقایعــی اشــاره دارد کــه رخ دادن آن هــا، قطعیــت و 
ضرورتــی از پیــش تعییــن شــده نداشــته و بــر حســب برخــی از تصادفــات و نــا بــه هنگامی هــا 
ــرار  ــا ضــرورت ق ــل necessity ی ــن اصطــاح در فلســفه مقاب ــن شــده اســت. ای تحققــش متعی

ــود.)م( ــده می ش ــکان وجــودی برگردان ــا ام ــکان ی ــه ام ــرد و ب می گی
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سـال های 1991-1989، و شکسـت سوسیالیسـم و احیـای سـرمایه داری در چیـن 
مائوئیسـتی در سـال 1976 از ایـن دسـت پیشـامدهای بـزرگ بودنـد. مسـیر چیـن 
از 1976 تـا بـه کنـون- از یـک »کارخانـه/کارگاه عرق ریـزان« سـرمایه داری و تابع 
امپریالیسـم غـرب تا عروجـش به عنوان قدرت امپریالیسـتی- تأثیـرات و پیامدهای 
عظیمـی بـرای اقتصـاد امپریالیسـتی جهانـی و رقابت بیـن قدرت های امپریالیسـتی 

اصلی داشـته است1.

انگل وارگـی امپریالیسـتی، بـه طـور مشـخص انگل وارگـی آمریـکا، از خـال موج 
جدیـد و گسـتردۀ جهانی سـازی و نفـوذ عمیق تـر در جهـان سـوم، به ویـژه از دهۀ 
1990 بدیـن سـو، شـدت یافتـه اسـت. و تغییـرات در ترکیـب اجتماعـی و طبقاتی 
آمریـکا در طـول ایـن 50 سـال به طریقـی که در این جزوه شـرح داده شـده، »بیان 

برجسـتۀ انگل وارگی امپریالیسـتی اسـت«

بـاب آواکیان واقعیت اساسـی و زیربنایی این سیسـتم سـرمایه داری امپریالیسـتی را 
اینگونـه فـاش می کند:

ایـن سیسـتم روح انسـانی را خـرد و خفـه می کنـد همانطور کـه زندگـی میلیاردها 
نفـر در سراسـر جهـان را نابـود می کنـد- یـا تمامـا آن را به تـاراج می برد.

ببینیـد ایـن سیسـتم چگونـه ظرفیت هـای انسـانی را در مقیـاس عظیم تلـف و کاماًل 
منهـدم می کنـد. تمـام این ها پیامـد این واقعیت اسـت که جهـان و توده های بشـر را 

ــتی،  ــزرگ امپریالیس ــدرت ب ــک ق ــوان ی ــه عن ــن ب ــور چی ــدۀ ظه ــای پیچی ــل دینامیک ه 1- تحلی
ــزوه  ــن ج ــۀ ای ــت، از حوصل ــر اس ــکا درگی ــم آمری ــا امپریالیس ــی ب ــطح جهان ــون در س ــه اکن ک
ــی  ــژه از خــال دهــۀ 1990 وقت ــه وی ــا 2005، و ب خــارج اســت. در طــول 25 ســال، از 1980 ت
ــزان  ــوان »کارگاه عرق ری ــه عن ــن اساســًا ب ــان یافــت – چی ــن جری ــه چی کــه ســرمایۀ خارجــی ب
ــه  ــترده ای را عرض ــروی کار گس ــر نی ــرد و ذخای ــل می ک ــرب« عم ــم غ ــه امپریالیس ــته ب وابس
ــد و  ــۀ تولی ــن هزین ــاوت بی ــی را از تف ــص عظیم ــود ناخال ــی س ــرکت های خارج ــت. ش می داش
ــی و  ــای اضاف ــل از مزای ــد اپ ــرکت هایی مانن ــد)و ش ــت می آوردن ــه دس ــی ب ــت خرده فروش قیم
انحصــاری حــق ثبــت فنــاوری، برنــد تجــاری و خرده فروشــی بهــره می بردنــد(. علی رغــم ایــن 
کــه طبقــۀ حاکمــۀ چیــن، مبنــای مســتقل و قدرتمنــد انباشــت امپریالیســتی-ملی را ســاخته اســت و 
بــه ســرعت ســاخت آن را تســریع کــرده، همچنــان انتقــال گســتردۀ ارزش در حــال انجــام اســت. 
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بـه زور مجبور می کنند تحت سـلطۀ سیسـتم سـرمایه داری امپریالیسـتی زندگی کنند.

تمـام این هـا مبنایـی اسـت کـه بـر اسـاس آن، بخـش نسـبتًا کوچکـی از مـردم در 
این کشـور، و بخش بسـیار کوچکی از کل بشـریت، شـرایط و »آزادی« توسـعه و 
بـه کاربسـت ابتـکار و خاقیت شـان را دارنـد- ابتـکار و خاقیتـی کـه، تحت این 
سیسـتم، در خدمـت تقویت شـرایط »معوج«، به شـدت نابرابر و عمیقًا سـتمگرانه، 

در کل جهـان و بـرای توده هـای مـردم در ایـن جهان اسـت.

تمام این ها شرایط، کامال غیر ضروری است. باب آواکیان
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بین سال های 1970 تا 2012، سهم کشورهای جهان سوم در جمع کل صادرات جهانی تولیدات 
 )Tegra :کارخانه ای از 20 درصد به 60 درصد افزایش یافت )عکس

پناهندگان سوری، از جمله کودکان، در کار دوخت و حمل پرزحمت بسته های 
لباس در کارگاه های پیمانکاری ترکیه هستند.
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بیشتر آیفون های اپل در کارخانۀ فاکسون واقع در جنوب چین مونتاژ می شوند. فاکسون 450000 
)AP :کارگر در استخدام دارد. )عکس

کارگران در شرکت تاپ گالو ، واقع در مالزی، در خوابگاه هایی زندگی می کنند که هر اتاق 20 
نفر را در خود گنجانده، و روزانه 220 میلیون دستکش یک بار مصرف تولید می کنند، در حالی که 
دستمزد ماهیانۀ کارگران به زحمت به 300 دالر می رسد. این موردی از چگونگی تولید محصولی 

ضروری است که برای محافظت زندگی کارکنان پزشکی -که زندگی را نجات می دهند- در 
)AP :کارگاه های عرقریزانی است که زندگی های زیادی را در معرض نابودی قرار می دهد. )عکس
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40000 کودک که در کار حفاری تونل و جابه جایی تخته سنگ ها از معادن کوبالت در جمهوری 
دموکراتیک کنگو هستند، مواد معدنی ضروری برای توربین های گازی و موتورهای جت و همچنین 

)AP :برای تأمین انرژی گوشی های هوشمند، لپ تاپ ها و... را تأمین می کنند.)عکس

افرادی که معیشت سنتی روستایی شان نابود شده و به دلیل فقر، جنگ، خشونت و بالیای زیست 
محیطی، خیل خیل به شهرها سرازیر می شوند. این اوضاع، شرایط مساعدی را برای مافوق 

استثمار فراهم می کند. در اینجا، 3/5 میلیون نفر، از شرایط ظالمانه در میانمار گریخته اند. )عکس: 
)UNCHR
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دالر آمریکا ارز اصلی جهان است: برای انجام داد و ستد )برای مثال، نفت با دالر قیمت گذاری 
می شود(؛ برای اخذ و بازپرداخت بدهی به بسیاری از بانک های جهان )وقتی که دولت های جهان 

سوم پول قرض می گیرند، آنها مجبورند کاال صادر کنند تا دالر به دست بیاورند و با آن دالرها بدهی 
شان به بانک ها و دولت های امپریالیستی را بپردازند(.

مالی شدن به اهمیت گسترده و افزایش فعالیت مالی-بانکی، سرمایه گذاری در سهام و مدیریت 
صندوق های مالی، رشد ابزارهای مالی جدید و هرچه سوداگرانه تر )جایی که همزمان هم خطر باخت 
بزرگ است و هم انتظار سود بسیار( اشاره دارد. عالوه بر این مالی شدن، به افزایش عمومی سود 

مالی در کل اقتصاد اشاره دارد.
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بخش مالی، تراکم باالیی از حقوق بگیرانی را در برمی گیرد که دستمزدهای باالیی دارند. این امر 
در نابرابری اجتماعی عظیم و قطبی تر شدن جامعۀ آمریکا نقش بازی کرده است و آن را می توان در 
زیست محصور و جزیره وار بخشی از اهالی دید که دارای مناطق مسکونی متفاوت )مانند محله های 
حصارکشی شده که در باال می بینید( و دسترسی متفاوت به مراقبت های پزشکی، آموزش و تحصیالت 

عالی هستند. 

کارخانۀ تعطیل شده ای در دیترویت.
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کارگران انبار باید به کار کردن با ربات هایی عادت کنند که »رانه « نامیده می شوند و کاالها را 
در مرکز تحویل کاالها جا به جا می کنند. ربات ها سرعت بهره وری را افزایش و هزینه را کاهش 
می دهند. هماهنگ شدن با آهنگ کار این فناوری های هوش مصنوعی به سالمت، ایمنی و روحیۀ 

Photo: Amazon-YouTube-screencapture .کارگران انسانی صدمه می زند
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آمریکا در صدر تولید جت های تجاری قرار دارد و بر تولیدات و سایر وجوه هوافضا نیز مسلط است. 
هنگامی که  تقاضا برای هواپیمای جت تجاری کم شد، بوئینگ به منظور کاهش هزینه ها، تولید جت ها 

را کاهش داد. شرکت کارخانۀ بوئینگ در رنتون، واشنگتن، 2013
Photo: Courtesy of Boeing 

در دهۀ 1990 شاهد استفادۀ گسترده تر از فناوری های کنترلی و نظارتی جهت تشدید آهنگ کار 
بودیم. این حالت های جدید سازماندهی محل کار، اصل کارگران کمتر و تولید بیشتر را مهم و ارزش 

گذاری می کند. 
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روند سریع و آشفته شهری شدن مناطق جهان سوم-گسترش جمعیت شهری بدون رشد متناظر در 
اشتغال صنعتی و غیر صنعتی... و بدون هیچ گونه برنامه ریزی شهری عقالنی؛ بدون هیچ گونه 
تخصیص منابع جهت دفع ایمن فاضالب یا بدون هیچ منابعی جهت سیستم های آموزشی و سالمت 

برای مهاجران جدید به شهرها. و در نتیجه همه اینها رشد حلبی آبادها و زاغه ها به میزانی که تاریخ 
Mumbai, India, 2020. Photo: AP .بشر پیش از این به خود ندیده است

در آمریکا، بین 25 الی 30 درصد از نیروی کار، با مهارت و توانایی مشخص، در آنچه امروزه 
»اقتصاد گیگ« نامیده می شود، مشغول به کارند- و از هر 10 کارگر یک نفر منبع اصلی درآمدش 
 Whole متکی به »کار گیگ« است. در این عکس، کارگران تحویل کاالی سوپرمارکت زنجیره ای

Foods را می بینیم



119ریموند لوتا

سیستم آب مسموم فلینت به عنوان مطالعۀ موردِی وحشتناک از کاهش تولید، بحران مالی شهری و به 
Photo: AP مخاطره انداختن نامعقول سالمت

کاهش مشاغل تولید، نابرابری اقتصادی و اجتماعی بین سفیدپوستان و سیاهان را در بازۀ 1980 تا 
2018 تشدید کرد
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بیکاری سیاهان به طور مداوم دوبرابر سطح بیکاری سفیدها  بوده است )آمارهای اداره کار(
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مبارزات زنان برای برابری در دهه  1960 و 1970، انتظارات سنتی از کار و 
مسیر زندگی را تضعیف  کرد...در ابتدای سال های 2000، فقط 1 خانوار از هر 14 
خانوار آمریکایی، متشکل از زوج و فرزندانی بود که در آن تنها شوهر کار می کرد. 

Wikimediacommons.
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مهاجران و کارگران فصلی و مهاجر 17 درصد از نیروی کار آمریکا را شکل می دهند؛ چیزی حدود 
1 کارگر از هر 6 کارگر- و تخمین زده می شود که از هر 3 مهاجری که در نیروی کار است، 1 

نفرشان فاقد مدرک هویتی باشد.حدود 8 میلیون مهاجر بدون مدرک هویتی، که بخشی از نیروی کار 
در آمریکا هستند، به دلیل وضعیت متزلزل شان، به طور کامل تحت حمایت قانون کار آمریکا نیستند. 

Photo: FERN-News

در سال 2015، بخشی از نیروی کار جهانی 150 میلیون کارگر مهاجر فصلی ای بودند که اکثریت 
مطلقشان از جنوب جهانی بودند. تقریباً نیمی از این کارگران در دو منطقه متراکم اند: اروپای غربی 

و آمریکا. تصویر عکس مهاجران آمریکای مرکزی که به سمت شمال در حرکتند، و در چیاپاس 
)Photo: IOM )International Organization of Migration .مکزیک توقف کرده اند
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جهانی شدن امپریالیستی جریان کارگران فصلی و مهاجر را از کشورهای جهان سوم به کشورهای 
ثروتمند تشدید کرده است. تصویر عکس مهاجرانی است که از ترکیه به جزیرۀ لسبوس در یونان 

Photo: AP .2020 رسیده اند، مارس

تحلیل داده های یک سرشماری در آمریکا نشان می دهد که سیستم بهداشت و درمان آمریکا به شدت 
وابسته به متخصصانی است در سایر کشورها متولد شده اند. مطابق آماری در مارس 2020، بیش 

از 1 میلیون پزشک حرفه ای شاغل در آمریکا، وجود دارد که تقریباً از هر 4 پزشک، 1 نفرشان از 
Photo: Public Domain .کشورهای خارجی بودند
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تعداد دانشجویان بین المللی در رشته های STEM )علوم، فناوری، مهندسی و ریاضی(، که مدارک 
ارشد و دکتری را به دست می آوردند بیش از نیمی از مدارک اعطا شده را در برمی گیرد. 

شرکت هایی که کارگران فنی بین المللی را حمایت مالی می کنند، در رشد شرکت های برتر فناوری 
نقش بنیادی داشته اند. شناخته شده ترین طریق استخدام کارگران خارجی ویزای H1-B است، یعنی 
 Source: One .ویزایی که برای سه سال کار در یک »شغل تخصصی« اختصاص داده می شود

Zero
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