مازیار رازی :نگاهی گذرا به ساختار اقتصاد جهانی  -بخش ششم و پایانی
مرحله چهارم
احتضار سرمايه داری انحصاری پسين
توليد کاالهای مصرفی در بازارهای پيرامونی
امپرياليزم عبارت است از مرحله احتضارسرمايه داری انحصاری يا «سرمايه داری پسين» .دوران کالسيک امپرياليزم با
جنگ جهانی اول خاتمه يافت .از آن پس نظام جهانی سرمايه داری با بحران عميقی روبرو بوده است .وجه مشخصه
بحران نظام جهانی ظهورانقالب ها و جنگ های خانمانسوز است .جنگ های اول و دوم جهانی؛ انقالب های روسيه،
چين و کوبا و اعتصاب های کارگری گسترده در سراسر جهان؛ طغيان های کارگری در اسپانيا و ايتاليا و فرانسه نشانگر
اين انحطاط در سيستم جهانی بود ( .)۱۹۷۰-۱۹۱۷امپرياليزم که تمام بحران ها و جنگ ها را به دول شوروی و اروپای
شرقی نسبت می داد ،با فروپاشی شوروی و «بلوک شرق» ،نويد «صلح» و آرامش را سر داد؛ در سال های پيش
نشان داده شد ،که امپرياليزم بدون جنگ افروزی و کشتار مردم ساير نقاط جهان قادر به ادامه حيات اقتصادی
نيست .تهاجمات نظامی به يوگسالوی ،افغانستان و حمله نظامی احتمالی به عراق( )۲۰۰۲-۱۹۹۰همه نمايانگر مرحله
انحطاط اين نظام جهانی است .در اين مرحله تمام تضادها نظام امپرياليستی برجسته تر از پيش می شود .علل اصلی
جنگ افروزی ها اينست که سرمايه داری پسين با بحران دائمی اشباع انباشت روبرو است .اين وضعيت رقابت شديدتر
از پيش برای کسب سودهای افزونه انحصاری را طلب می کند .در اين مرحله برخالف دوران پيش (عصر کالسيک
امپ رياليزم) ،ضمن به قوت باقی ماندن تمام قوانين حرکت و تضادهای سرمايه داری جهانی؛ شيوه عملکرد سرمايه داری
نسبت به ساير نقاط جهان ،تغيير می کند.
چنانچه در عصر کالسيک امپرياليزم؛ مسير دخالتگری ،صدور سرمايه به کشورهای پيرامونی بود؛ در دوره جديد؛ تمرکز
اصلی بر محور توليد کاالهای مصرفی برای بازارهای بومی اين کشورها است .اين روند به تشديد عقب افتادگی در
کشورهای محيطی منجر شد .بيشتر توضيح می دهيم:
اول؛ در اين دوره با توسعه و گسترش توليد صنايع؛ توليد مواد خام مصنوعی در کشورهای پيشرفته صنعتی ،فراهم
آمد .صدور سرمايه ا ز کشورهای وابسته به خود کشورهای متروپل تغيير جهت داد.نيروی کار ارزان کشورهای پيرامونی
ديگرمنطبق با استفاده وسيع از تکنولوژی صنعتی نبود .در نتيجه توليد مواد خام مصنوعی (الياف مصنوعی؛ الستيک،
پالستيک و غيره) در کشورهای متروپل جايگزين مواد خام در کشورهای پيرامونی گشت .نتيجه اين تغييرات منجر به
انتقال حوزه عمل سرمايه خارجی از مواد خام به مانوفاکتور شد .در نتيجه ،جهت مداخالت امپرياليزم نسبت به
کشورهای ديگر جهان تغيير کرد.
دوم؛ برخالف دوره پيش که بازارهای درونی کشورهای عقب افتاده جذابيت خاصی از منظر امپرياليزم نداشت؛ در دوره
اخير با رشد قشرهای پردرآمد مصرف کننده ،بازار اين کشورها مورد توجه کشورهای متروپل قرار گرفت .سريعترين روش
برای کنترل بر بازار اين کشورها و همچنين از ميان برداشتن رقبای ديگر امپرياليستی که کاالهايشان در بازارها عرضه
داده می شد ،توليد در آن کشورها بود .در اين مرحله ،سرمايه خارجی همراه با بورژوازی بومی بخش های مهم بازار را
به خود اختصاص دادند .رشد فوق العاده در صنايع مونتاژ در اين دوره نمايانگر اين تحوالت نوين است .همزمان با توليد
کاالهای مصرفی مبادله نابرابر ميان کشورهای متروپل و پيرامونی تشديد شد .زيرا «محصول کار» در کشورهای متروپل
بار آورتر از محصول کار در کشورهای عقب افتاده ،بود .از اينرو به شکلی انتقال«ارزش» از کشورهای عقب افتاده به
کشورهای صورت گرفت .اضافه بر اين نظام جهانی امپرياليستی تساوی ميزان سود در سطح بين المللی را به ضرر
کشورهای عقب افتاده تغيير داد .در نتيجه؛ وابستگی اقتصادی را هرچه بيشتر تشديد داد .در دوره پيش؛ برای نمونه
در آستانه جنگ جهانی اول ( )۱۹۱۷درآمد ساالنه بريتانيا از سرمايه گذاری خارجی  ۲۰۰ميليون استرلينگ تخميم زده
شده بود و سود حاصل از مبادله نابرابر 130ميليون استرلينگ بود .اما؛ درسال های  ۱۹۷۰-۱۹۶۰ضرر ساالنه کشورهای
عقب افتاده به علت مبادله نابرابر ۲۲ميليارد دالر بوده ،در صورتی که در آمد کشورهای متروپل از سرمايه گذاری های
خصوصی ۱۲ميليارد دالر بود.
سوم؛ بخش( ۲بخش توليد کاالهای مصرفی) به علل فوق رونق حاصل کرد ،اما در بخش( ۱بخش توليد وسايل
توليد) رشد ،محدود باقی می ماند .عدم وجود مبادله بين اين دو بخش اقتصادی ،منجر به تجديد رشد نيروهای مولده
می گردد .همچنين کاالهای مصرفی توليد شده به رغم استفاده از نيروی کار ارزان ،تغيير تعيين کننده ای در صادرات اين
کشورهای ايحاد نمی کند و کاالهای عمدتاً برای مصرف داخلی باقی می ماند.
چهارم؛ گسترش بخش( ۲بخش توليد کاالهای مصرفی) بدون گسترش بازار درونی منحبر به انحصاری شدن سريع
توليد گشته و اين امر به نوبه خود بحران هميشگی اشباع انباشت و محدود ماندن رشد صنعتی را به دنبال خواهد آورد.
عوامل باال باعث تشديد ناموزونی بيشتر در سطح جهانی می گردد .به سخن ديگر دخالت های اين دوره امپرياليزم
منجر به پيدايش نوع ويژه ای از سرمايه داری می گردد .سرمايه داری ناقص الخلقه (و غيرعادی) .در اين دوره براساس
نيازهای مرحله ای امپرياليزم حکومت های وابسته از لحاظ سياسی(يا مستقيم) و به حکومت های غيرمستقيم تغيير
شکل می دهند .موقعيت اين کشورها ،از از کشورهای استعماری (دوره کالسيک امپرياليزم) به شبه استعماری (دوره
سرمايه داری پسين) تغيير می يابد.امپرياليزم ،کشورهای عقب افتاده را ديگر نيازمند به سرمايه های صادرتی
کشورهای متروپل نکرده ،بلکه آن کشورها را متکی به زمينه ريزی برای جذب وسايل توليدی اشباع شده خود ،می
کند .در اين دوره برای ايجاد تسهيالت ضروری برای چنين زمينه ريزی ی ،سرمايه ها نه به شکل«صادرات» بلکه به
صورت وام های درازمدت و يا کمک های بالعوض به کشورهای پيرامونی داده می شود .نقش «سازمان بين المللی
پول» و نهادهای مشابه ،در اين دوره تضمين نيازهای کنونی امپرياليزم است .بدين ترتيب با کمک های فوق ،دولت ها و
سرمايه داری بومی ناقص الخلقه (ساخته شده توسط امپرياليزم) اين کشورها ،زيربنای اقتصادی( سيستم بانکی،
ترانسپورت و غيره) را برای جذب کاالهای کشورهای متروپل ،بنياد می نهند.
اگر در دوره پيش ترکيب طبقاتی هيئت حاکم در کشورهای عقب افتاده از زمينداران بزرگ ،تجار و نزول خوارها ،برای

تأمين نيازهای مرحله ای امپرياليزم ،شکل می گرفت؛ امروز بورژازی «صنعتی» ملی و اقشار فوقانی خرده بورژوازی
چنين نيازی را برآورده می کنند .نزول خواران به بانکدارها و زمينداران به صاحبان مانوفاکتورها؛ تبديل گشته اند .اما ،به
علت ضعف بورژوازی ناقص الحلقه بومی ،قدرت اصلی برای پيشبرد مقاصد امپرياليزم در دست دولت قدرتمند متمرکز
می گردد .در اين دوره مرز بين سرمايه داری «بومی» و «کمپرادور» موجود در مرحله کالسيک امپرياليزم ،از ميان رفته و
دولت های سرمايه داری منحط همراه با بورژوازی ناقص الخلقه ،وابستگی اقتصادی خود را به امپرياليزم حفظ می
کنند.در اين دوره انقالب های کالسيک «بورژوا دمکراتيک» سپری گشته ،زيرا که سرمايه داری خود در قدرت قرار گرفته
است .مبارزات مردم ستمديده اين کشورها برای رهايی از يوغ امپرياليزم با مبارزات عليه سرمايه داری بومی پيوند
خورده است .زيرا بورژوازی ايران در هر لباسی که ظاهر گردد ،خود توسط امپرياليزم بر اين جوامع تحميل گشته و در
جبهه سرمايه داری جهانی قرار گرفته است .در نتيجه در اين جوامع همواره مطالبات دمکراتيک با خواست های
ضدسرمايه داری گره خورده است.
همانطور که در باال به تفصيل اشاره شد؛ عوامل اساسی تعيين کننده اين تغيير بنيادی در عملکرد اقتصاد سرمايه داری
بين المللی از قرارزير بودند:
«الف) مقدا ر توليد انبوه بسياری از محصوالت بوسيله کشورهای امپرياليستی به معنی آن بود که اين کشورها ،چنان
برتری ای در بارآوری کار و قيمت خرده فروشی بر توليد سرمايه داری نوپا در کشورهای عقب افتاده کسب کرده اند که
کشورهای عقب افتاده ديگر نمی توانند به توليد در مقياس بزرگ دست زنند ،و ديگر تاب تحمل جدی رقابت با محصوالت
خارجی را ندارند .از اين پس اين صنايع غربی (و بعداً همچنين ژاپن) بود که بطور روزافزونی از خانه خراب شدن سريع
صنايع پيشه وری و خانگی و کارگاهی در کشورهای اروپای شرقی ،امريکای التين ،آسيا و افريقا بهره مند می شد.
ب) اكنون سرمايه افزونه که بطور کمابيش دائم در کشورهای سرمايه داری صنعتی شده وجود داشت ،و بسرعت تحت
کنترل انحصارات در می آمد ،جنبش وسيعی را در جهت صدور سرمايه به کشورهای عقب افتاده به حرکت در
آورد .سرمايه صادراتی در کشورهای عقب افتاده زمينه هايی از توليد را رشد داد که مکمل صنايع غرب بودند و نه در
رقابت با آن .بدين ترتيب اين چيرگی سرمايه ی خارجی به اقتصاد اين کشورهاست که آنها را متخصص در توليد مواد
غذائی می کند .بعالوه ،چون اين کشورها بتدريج به کشورهای مستعمره و شبه مستعمره تبديل ميشوند ،دولت های
آنها ،در درجه اول از منافع سرمايه ی خارجی دفاع می کنند .بنابراين ،دولت های اين کشورها حتی اقدامات نيم بندی
هم برای حمايت از صنايع در حال ظهور کشور در برابر رقابت کاالهای وارداتی نمی کنند.
ج) سلطه ی سرمايه ی خارجی بر اقتصاد کشورهای وابسته وضع اقتصادی و اجتماعی ای را بوجود می آورد که در آن
دولت منافع طبقات حاکمه قديمی را حفظ و تحکيم می کند ،و آن را با منافع سرمايه امپرياليستی مرتبط می سازد،
بجای آنکه آنها را به همانگونه که در انقالبات بورژوادموکراتيک کبير اروپای غربی و اياالت متحده انجام شد ،قاطعانه نابود
سازند.
اين تکامل نوين اقتصاد سرمايه داری بين المللی در عصر امپرياليزم را می توان در قانون انکشاف مرکب و ناموزون جمع
بندی کرد .ساختار اقتصادی و اجتماعی در کشورهای عقب افتاده -يا حداقل در بيشتر آنها -نه وجوه مشخصه يک
جامعه فئودالی را دارد و نه وجوه مشخصه يک جامعه سرمايه داری را .در اثر سلطه سرمايه امپرياليستی وجوه
مشخصه اين جوامع بگونه ای استثنائی ترکيبی است از وجوه مشخصه فئودالی ،شبه -فئودالی ،شبه -سرمايه داری و
سرمايه داری.
نيروی اجتماعی حاکم ،نيروی سرمايه است -اما اين معموال ً سرمايه خارجی است .بنابراين بورژوازی بومی قدرت
سياسی را در دست ندارد .عمده جمعيت را نه مزد بگيران تشکيل می دهند و نه سرف ها ،بلکه جمعيت متشکل
است از دهقانانی که به درجات مختلف مورد چپاول شبه -فئودال ها ،زمينداران شبه -سرمايه دارها ،ربا خواران ،تجار ،و
مأمورين ماليات هستند .اگر چه اين توده عظيم تا حدودی از توليد تجاری و حتی پولی به دورند ،باز هم از تأثير نوسانات
مخرب قيمت مواد خام در بازار جهانی امپرياليستی ،از طريق تأثير اين نوسانات بر اقتصاد ملی رنج می برند».
سرمايه داری «صنعتی» ايران در عصر امپرياليزم
ظهور سرمايه داری در ايران نيز جدا از تحوالت و تغييراتی که در سطح جهانی رخ داد ،نبوده است.مراحل انکشاف
سرمايه داری ايران نيز با جهت گيری های امپرياليستی و براساس نيازهای کشورهای متروپل تعيين و اجرا شد .به
عبارت ديگر اهميت اصلی کشورهای عقب افتاده برای امپرياليزم ،عبارت بود از امکانات کشورهای واپسگرا برای جذب
کاالهای توليدی کشورهای متروپل.بديهی است که برای جذب کاالهای توليدی کشورهای امپرياليستی ،می بايستی
در ابتدا زير بنای اقتصادی کشورهای عقب افتاده تغيير داده شود تا آمادگی جذب کاالها آنها را داشته باشند .در نتيجه
کشورهای نظير ايران می بايستی «صنعتی» گردند .برای انجام موفقيت آميز اين طرح در ايران ،يکی از پيش شرط
اوليه ،يعنی منبع سرشار مالی درآمد از استخراج نفت ،موجود بود .حتی در اوائل دهه  )۱۳۳۹( ۱۹۶۰در آمد ساالنه
خالص از صادرات نفت به  ۴۰۰ميليون دالر رسيده بود .پس از آن ،طرح «آزاد سازی» نيروی کار (تبديل دهقانان به
کارگر) ضروری بود .اين پروژه توسط «اصالحات ارضی»و «انقالب سفيد» شاه به اجرا گذاشته شد .شايد به توان اذعان
داشت که مهمترين اقدام برای رفع مانع بر سر راه زمينه ريزی برای جذب کاالهای امپرياليستی اين
پروژه «ملوکانه» بود .به بهانه«تقسيم اراضی» ،بيش از نيمی از دهقانان از زمين کنده شده و به شهرها در جستجوی
کار درکارخانه های جديد التأسيس روانه شدند .بورژوازی تازه به دوران رسيده ايران ،کارخانه ها را با کمک بانک های
بين المللی متکی بر «برنامه هفت ساله دوم عمرانی» ( )۱۳۳۴ -۱۳۴۱تأسيس کردند.وام های کالن به سرمايه داران
تازه به دوران رسيده ،توسط بانک های نوين تعلق گرفت.بدين ترتيب کارخانه های وسايل مصرفی (کاالهای که در
کشورهای امپرياليستی اشباع شده بودند)از طريق ايجاد کارخانه ها و اشتغال نيروی کار کارگران به جريان افتاد.
برای نمونه ،در سال های  ۱۳۰۵ -۱۳۱۸توليدات داخلی پارچه ،شکر ،کبريت ،روغن نباتی ،صابون و چای را ظاهر
گشتند .اين کاالها در قرن  ۱۹بيش از  ۹۰درصد از کاالهای وارداتی ايران را تشکيل می دادند .به تدريج کارخانه های
توليد سيمان ،شيشه ،آجر ،بلور و چرم نيز به ليست فوق افزوده شد.احداث کارخانه های برنج کوبی ،آبجوسازی ،چای
خشک کنی و توليد محصوالت کاغذی نيز به دنبال آمد .در دوره  ۲۰ساله بين  ۱۳۰۵تا  ۱۳۲۵در حدود  ۱۷۸کارخانه
وسايل مصرفی تأسيس شده و تعداد کارگران از حدود  3500نفر به ۴۰هزار نفر افزايش يافت .سهم سرمايه ثابت
ناخالص ملی از  ۹/۸درصد در سال  ۱۳۰۰به  ۲۰/۱۵درصد افزايش يافت.

در سال  1314حدود  4در صد کل واردات کشور را سيمان تشکيل می داد (برای احداث راه آهن سراسری) .با سرمايه
گذاری دانمارک دو کارخانه سيمان سازی تأسيس شد که توليد ساالنه سيمان را به  ۴۰هزار تن
رساند .سپس  ۱۲کارخانه ريسندگی و بافتدگی و  ۱۰۰کارخانه پنبه پاک کنی احداث شدند؛ و  ۱۴۰۰۰نفر در صنعت
نساجی مشغول به کار شدند .در همين دوره جمعاً  ۹۲کارخانه و واحدهای توليدی داير شده و در حدود ۱۷۰۰۰تُن
ماشين آالت وارد ايران شد .و در فاصله ۱۳۱۳-۱۳۱۸معادل  ۲۴۷۰ميليون لاير ( ۷۷ميليون دالر) در راه آهن سراسری
سرمايه گذاری شد.
از سال  ۱۳۳۷به بعد ،با افرايش صادرات نفت ،کارخانه های وسايل مصرفی افزايش يافتند .کارخانه های توليد کاالهای
مصرفی با دوام مانند يخچال ،کولر ،راديو ،تلويزيون ،در و پنجره اتومبيل و همچنين ساير وسايل مصرفی مانند پودر لباس
شوئی ،کفش ماشينی ،کنسروسازی ،محصوالت غذايی به ليست باال افزوده شد .دردوره  ۱۲ساله -۱۳۴۷
 ۱۳۳۵مبلغی در حدود  ۷۸ميليون دالر سرمايه خارجی تحت عنوان سرمايه های «مشارکتی» وارد اقتصاد ايران شد.
 ۵۴درصد اين مبلغ سرمايه های اياالت متحده آمريکا ۸ ،درصد آلمان 7 ،درصد انگلستان ۶ ،درصد فرانسه و  5درصد
سوئيس بودند .در دهه ۱۳۵۰احداث کارخانه های ذوب آهن اصفهان و کارخانه های پتروشيمی و مونتاژ اتومبيل تراکتوری
سازی نيز اضافه شد .در دوره پس از انقالب  ۱۳۵۷گرچه توليد بسياری از صنايع يا متوقف شده و يا سرعت آنها نازل تر
از پيش شده بود ،اما روند و گرايش فوق همچنان ادامه يافته و بازسازی اقتصادی در دو دهه پيش در همان چارچوب
اقتصادی پيش ادامه يافته است.
آنچه درطول حيات اقتصادی سرمايه داری ايران مشاهده شده ،يک روند مشخص متکی بر نيازهای امپرياليستی،
است .تمام توليدات کشور تنها به توليد وسايل مصرفی (بخش  )۲محدود بوده است.کارخانه های مونتاژ اتومبيل،
پتروشيمی و ذوب آهن نيز به مفهوم «صنعتی» شدن ايران نبوده است.امپرياليزم تنها زمينه های اقتصادی برای به
فروش رساندن کاالهای سرمايه ای خود در ايران را فراهم آورد .ايران در دوره شکوفايی خود (پس از انقالب سفيد) هرگز
به توليد وسايل توليدی (بخش )۱و جهش صنعتی نايل نيامد ،زيرا فاقد چنين امکانانی بود .سرمايه داری ايران و بورژوازی
ناقص الخلقه تحميلی بر ايران توسط امپرياليزم ،اصوال ً به منظور زمينه ريزی و شکوفايی اقتصادی کشور طرح ريزی نشده
بود.
بهمن ۱۳۹۳
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