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 Political سياسی

  
   رضا نافعیۀی ـ ـ ترجمالماننشريه اينترنتی » ھينتر گروند«

  کبير توخی: انتخاب و ارسال از
  ٢٠١٢ دسمبر ٢٢

  !در سراشيبی سقوط ناگزير  امريکاۀاياالت متحد
ه  و البته در تايوان و بامريکا وضع کارگران در ۀويژه در باره ته اطالعات جالبی به خواننده عرضه می دارد باين نوش

 دگرگون خواھد   وضعی که با ھمت و شرکت مردم در ھمه جا از جمله ميھن ما. طور کلی در جھان گلوباليستی امروز

وضع چنين است؟ توصيف گويای مارکس را از چون ممکن است اين پرسش برای شما مطرح شود که چرا . گشت

  :ويژگی ھای سرمايه و سرمايه داری در صدر مطلب قرار می دھم 

ت می شود، برای ده درصد مطمئن أبرای سود مناسب پرجر…سرمايه از فقدان سود، يا سود اندک وحشت دارد،«…

 و برای پنجاه درصد بی باک، برای صد کار افتد، برای بيست درصد سرزنده می گردده می شود و می تواندھمه جا ب

در صد ھر قانون انسانی را زير پا می گذارد و برای سيصد در صد جنايتی نيست که به آن تن در ندھد، حتی اگر خطر 

  ».اگر اغتشاش و درگيری سود آور باشند ھر دو اميد بخشند. اعدام داشته باشد

، جزيره ای چينی است و »چين ملی «معروف به(در تايوان مستقرFoxconn خبرھا حکايت از آن دارند که کنسرن 

قصد دارد در ) م . رسميت نمی شناسد و اين جزيره را متعلق به خود می دانده مستقل که جمھوری خلق چين آن را ب

 خوانده می شد» سرزمين امکانات بی مرز« کهامريکاروشنی نشان می دھد که ه اين خبر ب . کارخانه ايجاد کندامريکا

 امريکا پس رفت به روزھای آغازين ۀامروز به چھارمين مرحله از روندی وارد شده است که می توان آن را مرحل

  .اقتصاد يک کشور جھان سوم تنزل خواھد دادۀ  را به درجامريکاخواند، به مرحله ای که اقتصاد 

Foxconn  ۀسسؤچينی است که قطعات فرآورده ھای مبزرگترين کارفرمای خصوصیAppel   و »آيپد«»آيفون«مانند

  .را توليد می کند» آيپود «

نگر   فن آوری و طراحی رسانه ای مردی پيشۀسسه و احتماال در عرصؤجاب که يکی از پايه گذاران اين ماستيون 

 عظيم خود ۀمؤسس توليدات ۀاو بخش عمد. ئی نبودامريکا از دوستداران اتحاديه ھای کارگری و يا کارگران بود، قطعاً 

  .منتقل کرد که به دادن مزدھای اندک مشھور و بد نام است  Foxconn رابه کنسرن

 ساعته ١٢آنھا معموال در شيفت ھای.  کارخانه ساخته شدهۀاقامتگاه ھای کارگران که محل زندگی آنھاست در محوط

را با » آيپد«دليل آن که  ه نفر از کارگران ب١٣٧ اخيراً . کار می کنند و پيوسته با شرائط خطرناک کاری مواجه ھستند

ھنگام کار دست Foxconn  نفر ار کارگران١٧طی پنجسال گذشته .  بيمار شدند،يميائی خطرناک تميز می کردندکمواد 

گردا گرد کارخانه تورھائی نصب کرده اند که اگر کارگران خود را به قصد خود کشی از پنجره . به خودکشی زدند

  .ارند و مانع مرگ آنھا گردندپرت کردند تورھا آنھا را نگه د
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   می رود؟امريکااين بھشت آزاد خود را که در آن قانون کار وجود ندارد رھا می کند و به  Foxconnچرا

جائی می ه سرعت به  را بامريکاسيری که .  را شناختامريکابرای پاسخ دادن به اين پرسش بايد سير چھار مرحله ای  

  .ه يک کشور جھان سومی گرددبرد که از لحاظ اقتصادی تبديل ب

  

  ويران کردن صنايع:  نخست ۀمرحل

برای حمايت از صنايع را  طرحی يازده ماده ای ١٧٩١، در سال امريکا ماليۀآلکساندر ھاميلتون، نخستين وزير  

 طبق آن طرح افزون بر حمايت ھای گوناگون دولتی از.  گذاشت که تا چند دھه پيش دنبال می شدء به اجراامريکا

پيروی از  با.  صادر می شدند عوارض گمرکی سنگينی تعلق می گرفتامريکاصنايع داخلی به کاالھائی که از خارج به 

 اين اصلح.  توليدات صنعتی به جھان گشتۀ تبديل به بزرگترين صادر کنندامريکا» حمايت ازصنايع داخلی«شيوه 

عنوان کارگر ھای صنعتی دستمزد ه  وابستگان به آنھا ب متوسطی شد که بسيار گسترده بود وۀسياست رشد پايدار طبق

  .ھای خوب دريافت می کردند

ی ملی کشورھا باز مرزھارو به رشد نھاد و گفته شد راه شايسته آنست که » گلوباليزايسون«آنگاه روند جھانی شدن يا 

  .محدود نسازدشوند، حمايت از صنايع داخلی به کنار نھاده شود و ھيچ مانعی بازرگانی جھانی را 

 ھشتاد طرح يازده ماده ای آلکساندر ھاميلتون را دور ۀدر دوران رياست جمھوری رونالد ريگان، در سالھای دھ

 وارد کاخ سفيد شد سياست بازرگانی ١٩٩٠ ۀبيل کلينتون ھم که در دھ. انداختند و تعرفه ھای گمرکی را کاھش دادند

و سازمان تجارت   NAFTA و نفتا GATT بازرگانی آزاد موسوم به گات قرار داد ھایامريکاريگان را ادامه داد و 

 در برابر امريکا سال از صنايع داخلی صدحاصل آن اين بود که تمام سدھائی که دو .را امضاء کرد WTO جھانی

  . شکسته شدند،رقبای خارجی حمايت می کردند

 گفت امريکاستقل برای رياست جمھوری نامزد م  Ross Perot  راس پِروت١٩٩٢در بحث ھای انتخاباتی سال 

روت بود حق با پ . به کشورھائی که سطح دستمزد در آنھا نازل است منتقل خواھند شدامريکاشغل ھای موجود در  که

  .ول دولتی نمی خواستند اين ھشدار را بشنوندؤولی ھيچ يک از مقامات مس

ولی امروز، پس از آن که . يع توليدی کار می کردئی يک نفر در صناامريکا از ھر سه نفر ١٩۶٠ ۀدر سالھای دھ

 قرار داد ھای پيوستن به مناطق آزاد بازرگانی را امضاء کرد، از ھر ده نفر يک نفر در صنايع توليدی کار می امريکا

  .کند

بين نه اين که از .  ميليون شغل صنعتی از دست رفت۵ تعطيل شدند و امريکا ھزار کارخانه در ۵طی دھه ھای گذشته 

  . به چينرفته باشند بلکه به خارج انتقال يافتند مثالً 

 توليدات ۀ مواد خام و بزرگترين صادر کنندۀ بزرگترين وارد گنندامريکاپيش از آن که ريگان به کاخ سفيد راه يابد 

گترين  امروز بزریامريکاولی  . جھان نيز بودۀ بزرگترين اعتبار دھندامريکادر عين حال . صنعتی در جھان بود

.  کاالھای ساخته شده و در عين حال مقروض ترين کشور جھان استۀ مواد خام و بزرگترين وارد کنندۀصادر کنند

  .وقتی توليد از پای درآمد اقتصاد ھم از بين می رود

  

   متوسطۀطبق»  تھی دست شدن«:  دوم ۀمرحل

آنھا امروز يا در . ئی نيستندامريکاصندلی کارگران امروز ديگر توليد کنندگان دستگاھھای تلويزيون، کامپيوتر يا ميز و 

مک دونالد ھمبرگر سرخ می کنند يا در ھتل ھا مالفه عوض می کنند و آنھا که دانش آموخته بودند ديگر در کار ايجاد 

  .مصنوعات پيچيده نيستند بلکه دربازار بورس برای وال استريت اوراق بھادار می فروشند
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 يازده ماده ای ھاميلتون حرکت می کرد يک چھارم از توليد ۀ ھنوز در مسير برنامامريکااد  که اقتص١٩۵٠در سالھای 

را  در حال حاضر اين توليدات به يک در صد کاھش يافته اند و جای آن.  توليدات صنعتی بودندامريکاناخالص ملی 

و در عين حال . وسط پايدار را تحمل کند متۀ اقتصاد قادر نيست يک طبقۀاين نوع تاز .خدماتی با دستمزدھای کم گرفتند

  .نه اين بخش خدمات و نه وال استريت ھيچ کدام قادر به ايجاد رفاه مستمر نيستند

ه  پيوسته رو بامريکاکار در ه در آمد مشتغلين ب٢٠٠۴ آزاد تجارت در سال ۀاز زمان انعقاد قرار داد نفتا و ايجاد منطق

در آمد خانواده ھائی که در آنھا زن و مرد ھر دو به کار اشتغال داشتند ٢٠٠٩ تا ٢٠٠٧بين سالھای . کاھش بوده است

در اين .  در صد بود١٨کاھش در آمد در خانواده ھائی که فقط زن يا مرد به کار اشتغال داشتند . پنج درصد کاھش يافت

  . در صداز در آمد خود را از دست دادند۶،۶طور متوسط ه مدت خانوار ھا ب

 حداکثر از کارت ھای اعتباری خود، برای پرداخت اقساط خانه ھای مسکونی خود وام دوم ۀم شاغل به کار با استفادمرد

راه نيز برای گذران زندگی کفايت  اما سرانجام اين.  پرداخت مخارج ماھانه برآيندۀنوعی از عھده را گرفتند تا بتوانند ب

  .نکرد

.  متوسط بودۀوجود آمده بود که تخصصش خالی کردن بيشتر جيب طبقه يز ب مالی تازه نعتافزون بر اين ھا يک صن

اين صنعت مالی پس از آن که کنترل . ئی بود که بدھکارمی شدندامريکاسسات ؤيک مدل کار آنھا تسلط يافتن بر آن م

 از کشورھائی  را به يکیمؤسسهسسات را اخراج می کرد و خود ؤکار در آن مه دست می گرفت، شاغالن به آنھا را ب

برای بھره برداری تمام ميت رومنی می گفت اين شيوه ای پر سود . که سطح دستمزد در آنھا پائين بود منتقل می ساخت

  .سسات استؤعيار از م

از اين حمله در امان » ايلی نويز«در » سنساتا فری پورت«ۀمؤسسحتی کارخانه ھائی که بسيار سود آور بودندمانند 

 کارگر ١٧٠قيمت اخراج ه زجھانی شدن ارزانتر است، انتقال کار به کشورھای کم دستمزد، حتی بپيروی ا. نبودند

  .ئی و ويران کردن کل اقتصاد يک منطقه، سود بيشتری داردامريکا

 ۀطبق. سر می برند و به دريافت کوپن غذا برای مستمندان نيازمندنده ئی در فقر بامريکا ميليون ۵٠امروز بيش از 

اقتصاد محلی ) “Workingpoor ”( کارگران فقيرتبديل شد ۀبه طبقه ای که خود به طبق  کارگر پيوست،ۀ طبقمتوسط به

  .د ورشکست می شوامريکافرو می شکند واياالت 

   

  صدور ثروت:  سوم ۀمرحل

ر نقش بسته  سنگين اين سفۀ جھان بر تابلوئی ھزينۀدر گذرگاه عبور از بزرگترين صادر کننده به بزرگترين وارد کنند

  . استامريکا منفی بازرگانی ۀ ترازنام اين تابلو. است

امروز برای خريد کاالھائی . ر بودال ميليارد د٧٨٠ در برابر بقيه کشورھای جھان امريکا ۀ کسر بودج٢٠١١در سال 

  .ودر به کشور ھای آستانه ای حواله می شال ميليارد د۵٠٠ توليد می شدند سالی امريکا در خود که قبالً 

  .ئی کرده اندامريکائی شروع به خريد کارخانه ھای امريکارھای السرمايه گذاران خارجی با د

مغازه ھای خواربار فروشی مستقر . مصرف می رسيده  بامريکا توليد می شد در خود امريکادر گذشته ثروتی که در 

عنوان ه سپردند و بانک ھم آن پولھا رابئی پولی را که به صندوقشان می آمد به بانک می امريکادر شھرھا و محالت 

سسات ھم می توانستند کارگر استخدام کنند و کارگران ھم با مزد ؤم .ذاشتسسات محلی می گؤاعتبار در اختيارم

  .و اين دور تسلسل ادامه داشت دريافتی خود در خوار بار فروشی محل خريد می کردند
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 ديگری می رسيم ۀا در کنار خواربار فروش محل قرار دھيم به نتيجولی اگر در اين معادله سرمايه گذاران خارجی ر 

به اين معنی که سرمايه گذار خارجی بخش عمده ای از سود خود را دوباره در محل کسب سودسرمايه گذاری نمی کند 

  .را به خارج می فرستد بلکه آن

وقتی مردم .  مطلوب منتھی نشودۀا به نتيج رونق اقتصادی پرزيدنت اوبامۀاين يکی از آن دالئلی است که سبب شد بست

 با پول خود تلويزيون يا لباس و يا ميز و صندلی می خرند، به احتمال بسيار زياد سود حاصله از فروش اين امريکا

توليدات به دست سرمايه گذاران خارجی خواھد رسيد و آنھا با آن پول اقتصاد محل خود را رونق می بخشند نه اقتصاد 

  .ا رامريکا

  

  بازگشت به دوران مھاجرت ھای اوليه برای آباد کردن امريکا:  چھارمۀمرحل

ئی برای يافتن کار خود را به ھر دری می زنند کنسرن ھای بزرگ خارجی امريکادر زمانی که کارگران 

ين منبع سساتی ديگر نيز از اؤپيش از فوکسُکن م.  دسترسی دارندبه انبوھی از کارگران اندک مزد Foxconn مانند

  .گرفتند سود خود بھره میه کارگران اندک مزد ب

 خوشی با اتحاديه ھای ۀکارخانه ای در ويرجينيا افتتاح کرد، يعنی در ايالتی که ميان» Ikea « ۀمؤسسچندی پيش 

 ھفته ۵ دالر است و ساالنه دست کم ١٩، دستمزد کارگران ساعتی   Ikea ۀ، مقر اولييدندر سو. کارگری ندارد

 امريکابخشی از توليد خود را به   Ikea در نتيجه.  با حقوق دارند، اين مزايا مخارج توليد را نسبتا باال می بردمرخصی

  . دالر و مرخصی ساالنه آنھا دوازده روز است٨منتقل کرد که دستمزد کارگران در آنجا ساعتی 

 امريکا دوباره بخشی از توليد خود را به ی اتوموبيل سازی فولکس واگن نيز سود خود را تشخيص داد والمان ۀکارخان

واقع در ايالت تنسی افتتاح کرد که آن ايالت نيز روابطی » چاتانوگا«چندی پيش اين کنسرن کارخانه ای در . بازگرداند

 کارگری ھستند، سطح دستمزد ۀسسات بزرگ عضو اتحاديؤ کارگران مالماندر . خصمانه با اتحاديه ھای کارگری دارد

 مؤسسه ۀ آيندۀست، حق اعتصاب دارند و در مديريت کارخانه نيز نماينده ای دارند که او نيز می تواند در بارآنھا باال

  .کدام اين ھا خبری نيست در چاتانوگا از ھيچ. سخنی بر زبان آورد

 تازه امريکاتقريبا روشن است که . ر استال د١۴،۵٠آنجا کارگران عضو ھيچ اتحاديه ای نيستند و دستمزد آنھا ساعتی 

  . کشورھای اندک مزد می پيونددۀترين کشوری است که به جرگ

 فرستاده شود امريکاجای آن که از آن سر دنيا به ه فروش برسد به  بامريکاافزون بر اين بھتر است کاالئی که بايد در 

 بر   “Made in the USA «  حمل و نقل آن کمتر است و ھم می توان مھرۀدر خود آن کشور توليد شود که ھم ھزين

  .آن زد

دشواری می توان تصور ه ب.  بروندامريکادر فکر اين ھستند که به  Foxconn از اين رو کنسرن ھائی چون فوکسُکن

  .ئی حاضر به تحمل آن شرائط کاری باشد که کارگران چينی به آن تن در می دھندامريکاکرد که کارگر 

چنين تصوراتی )  اکثريت داردامريکا ۀحزبی که در کنگر(ان دنبال می کنند اما با توجه به برنامه ای که جمھوريخواھ

 شده اند مانند ءجمھوريخواھان قوانين کار را، که از نسل ھا پيش رسميت يافته و اجرا .نظر نمی رسده دور از واقعيت ب

 اين ھا را به باد ۀکان، ھم ساعت کار در ھفته، ايمنی محل کار يا ممنوعيت کار کود۴٠مشخص بودن حداقل دستمزدھا، 

ئی را از پيدا کردن امريکاو اگر موفق گردند ديگر ھيچ سد و مانعی وجود ندارد که بتواند کارگر . حمله گرفته اند

  . در امان نگاه دارد،سرنوشتی چون کارگران کشورھای اندک مزد

اگر اياالت متحده . ده چند تائی بيش نيستنداما چرا؟ دليلش آنست که راھھای باقی مان.  چھارم پايان خط استۀاين مرحل

ثير آن اندک أر دھد و دوباره برای کاالھای وارداتی عوارض وضع کند، تيي سياست بازرگانی خود را ناگھان تغامريکا
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 ايجاد کرده اند و سودی که می برند امريکاخواھد بود، چون کنسرن ھای خارجی ھم اکنون کارخانه ھای خود را در 

  . نگاه نمی دارند بلکه به خارج منتقل می سازندامريکادر

 پيشين را دوباره ايجاد کرد ولی اين ھا ديگر مشاغلی نيستند که ۀممکن است از اين طريق بتوان مشاغل از دست رفت 

اينھا مشاغل اندک مزدی ھستند که کنسرن ھای خارجی ايجاد می کنند و سودی که از . مزد خوبی عايد کار گران سازند

  .در واقع اين نوعی از استعمار است.  نخواھد ماندامريکا حاصل آيد نيز در آن

اگر حاصل اين پس روی برای مردم . صورتی به عقب باز می گردد که در تاريخ مانند ندارده  بامريکا ۀياالت متحدا

  .عنوان غوغائی حيرت انگيز به تماشای آن بنشينيمه دردناک نبود می توانستيم ب

——  

  : مقاله به زبان انگليسی است و نويسندگان آناصل اين

   وال استريت ژورنال استۀنويسند : "سام ساکس "ئی وامريکا ۀروزنامه نگار و نويسند : "توماس ھارتمن"

 

 

 


