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 ودخثباتی بی اساسی مشرک  برای یحلکه راهراچ یافت تداوم امریکا داریسررمایه

 هیچ داریسرمایهکه این دلی . به کرد پیدا است، وکارکسب ادواری یچرخه هماناکه 

 ازین تداومبرای  ،دهد پایان آن وحشتناک نتایج وای چرخه رکودهای به نتوانسرت گاه

بعد از دوران . تحم  کندقاب ای تا اندازهی اجتماع لحاظ ازرا  نتایج آنکره  داشرررت

ه ب ایتااندازهدوام یافت، در ایالات متحده امریکا  مندنظامنژادپرسرررتی جنگ داخلی، 

 یبرا کرد فراهم شرررای ی داریسرررمایه. کرد کمک پذیریتحم  اینبه که  دلی  این

 .عکسرب ومند نظام نژادپرستیِ بازتولید

، «کسادی)» کندمی ایجاد نزول داریسرمایهبه طور متوسط هرچهار تا هفت سال 

 و بارهاکه ای است در توصیف مسأله های متعددی واژه «سروو »و  «افول»، «رکود»

 دنبالبهکه  هاستاقتصاددانان ودیگران مدترهبران سریاسی و  .(شرودمی تکرار بارها

بدین گاه چیزی پیدا نکردند. هیچ. هسرررتند داریسررررمایه یثباتبی برای چراره راه

 ،0222 بهار) کردبه تجر جدید قرن این در را سوو  سرهتاکنون  داریسررمایه ترتیب

 .(0202 اکنون در سال و 0222 پاییز

 یچرخه» را آن گریزناپذیر یثباتبی دهندمی ترجیح داریسررررمرایهمردافعران 

با این حال واقعیت سرر ت . تر ناخوشررایند اسررتکماصرر لا  این . مندبنا «کاروکسررب

دانند می آنها.کرده است  زده وحشت را داریسررمایه مدافعان همیشره آن هایخهچر

دهند، بسررریاری از می کار خودشررران را از دسرررت ناگهان افراد بسررریاریوقتی که 

مدهای مالیاتی خود را از آیابد و دولت درمی میرند، تولید کاهشمی وکرارهراکسرررب

 هدیدت را اقتصادی سیستم ک که  ەتواند و اغلب پیش آمدمی دهد نتایج آنمی دست

 خودعلیه اش را ربانیانق تواندمی ەطور بالووههرای ادواری اقتصرررادی بربحران. کنرد

 .کند این نظام نودِ مستعد را وآنها بشوراند

احتمال پذیر باشررند آسرریبای در برابر رکودهای چرخه نهمگان به یک میزااگر 

درسررتی نگران آن هبسرریاری از کارکنان ب گاهآن .وقوع چنین امری بیشررتر خواهد بود

 با ایەآنها به صورت دور. را از دست بدهند شرانمشراغ  بعدی بحران درکه  هسرتند

 جهموا هامانند این وخانه  دادن دست از ،یآموزش یوقفه ،مدهایشانآدر دادن ازدست

 ،کارگراننه خود  اگر بازهم کنندبه تجر را تسررکین از یممکن یجهدرهر . شرروندمی

. بود خواهد آنها خود نوبت بعدی یدر چرخه دانندمی شروند اخراج انشرانکارهم هبلک
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 را کارگران این هامدت ،داریسررررمایه های ناشررری از ایننگرانی و هاها، ناامنیزیان

 .بوده است متفاوت نظامی به گذارای برای انگیزه و داده سوق اشعلیه

 نجرکه  کرد ح  ترفند این با را خود یثباتبی مشررک  متحده لاتاای داریسرررمایه

این اقلیت را در  .دنک تحمی  کارگر یطبوه ک  ی ازاقلیت بر  را خود ادواری رکودهای

 راآن از ناشرری هایخسررارت رنج و  ندکهر چرخه را تحم   داد که بارِ موقعیتی قرار

کار پیدا  هاچرخه فراخوربه ها بارها و بارها این اقلیت. شررود متحم  متناسرربنا طوربه

 دستهنگام بیکار شدن از   ،اندازپسهرگونه  . دهندکنند و کارشان را از دست میمی

ی مکرر مانع از این شرد که چنین اقلیتی از مزایای طول عمر شللی هااخراج. رفتمی

ی ازهم هاهو خانواد هاخانوارفور، . مند شررودبهره( ، ثبات خانوار و غیرهسررنوات، ارتوا)

 چنین کابوس پزشکی یهامراقبت و آموزش ،عدم اسرت اعت برای مسرکن ،گسرسرته

 شدند یدارسرمایه« وکارکسرب یشروک چرخه یکنندهجذب» اناین. بود ییهااقلیت

عمر در طول   -شرروند میاخراج کسررانی که اولین  و اسررت دام کسررانی که آخرین  –

 .یدارسرمایهی هر چرخه بارِچهار تا هفت سال یک متوسط

 ثریتاک هایی،اقلیت برچنین داریسرررمایهی ثباتبیی هاتحمی  بیشررترین هزینه

توانسررت کمتر می اکثریت. کردمی آنها از آزاد و معاف نسرربی طوربه را کارگر یطبوه

نظام . قرار گیرد زیرا به طورنسرربی اقلیت بیشررتر مورد هدف بودها چرخهمورد هدف 

 از را آنها زیرا داده را مدآدر و شللی امنیت قول اکثریت به نسبی طوربه داریسررمایه

بعدی هستند این در  یچرخهتر نگران رو اکثریت کمایناز. شروند داشرته دریغ اقلیت

 شرران را با آن وف بود و زندگیمی بایسررت بیشررتر نگرانمی حالی اسررت که اقلیت

اقلیت و اکثریت این ن میا های تواسرررتند تفاوتمی نژادپرسرررتان گراهآن. دادنردمی

ی م تلف نسرربت «نژادها» ذاتی یهاکیفیت بهض ودر ع را جمعیت هایمجموعهزیر

 .بدهند

برخی . یافتند[ رااین]ی موازی هاح راهی دارسرمایهی سرایر کشرورهای پیشرفته

تبار در ایالات متحده های افریوایییمهاجران را به خاطر ایفای نوشررری که به امریکای

 الدنببه و بیشرتر اوقات نژادپرستی مورد نظر . کردندمی محکوم شردمی دادهنسربت 

به  هاآفریوای شمالی: شدندمی وارد مهاجران اقتصادی، شکوفایی هایهدر دور. آمدمی
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ی هاسپس  سوو . به آلمان و غیره هاترک، ی جنوبی به سروییسهاایتالیایی، فرانسره

 داریسررررمایه گونهبدین. گرداندمی ادواری، آن مهراجران را به کشرررورهای خود باز

 ودندب گشتهبر کهرا  کارگرانی برای غیره و یرفاه یهایارانه بیکاری، یبیمه هاینههزی

 یهای به اقلیتدارسرمایهکه برخی از کشرورهای در حالی. کردمی اندازپس خود برای

شرروک باشررند و برخی دیگر به مهاجران، برخی  یکنندهجذبداخلی متکی بودند که 

در کنار ایالات متحده از مهاجران آمریکای مرکزی . کردندمی کشرررورها به هر دو اتکا

ز آلمان به برخی ا. کندمی داخلی اسررتفاده کرد، و هنوز هم تباری آفریواییهاآمریکایی

انی را در جوار ترکی داد و سرررایر آلم تابعیت اخذ یهو اجاز اقامت یمهراجران اجازه

 .  پذیرفت« مهمان کارگر»مهاجران را همچون 

 یچرخهشوک ی هکنندجذبنیز نوش ه  أمتدر ایالات متحده، زنان سفیدپوست 

ت یا وقنیمهدر هنگام شکوفایی اقتصادی، آنها در مشاغ  . کردندمی کار را ایفاوکسرب

رآمد ، دتبارآفریواییی هاآنها مانند آمریکایی. شدندمی وقت وارد نیروی کار مزدیتمام

شررل  زنان، بیشررتر موقتی بوده و رکودهای . پوسررت داشررتندتری از مردان سررفیدکم

 .اندشدهباعث ازدست رفتن آنها  ایچرخه

 فور، ،شررده دادهشرروک سرروق ی کنندهجذب نوش سررویبهکه  جماعتیهر در 

زشی و بهداشتی ناکافی آمو امکانات نشینی،زاغه ،گسستهازهم یهاخانواده افسرردگی،

، درآمد، مسررکن و زندگی کار. اسررتبوده  ی کارگرطبوهتر از ب ش اکثریت گسررترده

. جنایت و خشرررونت به وجود آورد، افسرررردگی، مزاجی، حسرررادتتلخغرالبا   ،نراامن

 ،بسرررتگی داشرررت هاجماعتآنها به تولید و بازتولید آن  بوایکه هایی داریسررررمایه

 یوظیفه این هازندانپلیس و . کردندرا مدیریت می موازیهای بایسررت این خسررارت

 .دارند و داشتهعهده ربمدیریتی را 

شوک ی یهکنندجذب جماعتسرکش های ب شآن بایسرت ها میزندانپلیس و 

 «و کنترل مراقبت» و« رام» ،«مهار» ،نددبو دهیا گتوها منزوی شررر هارا که در زاغه

برای ای وسررریله هازندانتعرامر  برا پلیس توبم با چرخش و بازیافت از طری  . کننرد

: خود بودند موازی هایزیاناین ابزارها واجد . ی بوددارسرمایهمدیریت خسارت همزاد 

ری و گیانگیز خشونت پلیس، استفاده از زور بیش از حد، س تطولانی و غم یسرابوه

 .تبارییی آفریواهاویژه آمریکاییبه و قت ِ داری در سلول انفرادینگه خشونتِ
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 اصرررلی ب ش  عنوانبهتبار در ایالات متحده امریکا ییافریواهرای ییچرا آمریکرا

؟ یکی از دلای  اندشرردهانت اب  ایچرخه هایشرروک این جذب( ب ش نه تنها البته)

 اوربشام  این  [میراث] این. نژادپرسرتی بردگی در ایالات متحده میراث گردد بهبرمی

 حتی قانون اساسی. هسرتند پسرت از نژادیانسران نیسرتند یا  ها یا کاملا هکه برد بود

 برای( پوسرررتیعنی سرررفید)پنجم فرد کام  ایالات متحده نیز یک برده را فوط سررره

بسرترسازی برای بردگی قب  از جنگ داخلی ایالات . آوردمی حسراببه سررشرماری  

و از آنجا که . شررک  داده بود هاخودآگاهی نژادی را در ارباب و برده پیشرراپیشمتحده 

( جهان تاریخ در دیگر هایداریهبرخلاف بسرریاری از برد)ی در ایالات متحده داربرده

پیشررراپیش یک اقلیت هرای متفراوت پوسرررت برای اربرابان و بردگان قای  بود، رنرگ

ر علاوه ب. ایالات متحده تعریف شرررده بود زی-هتمییز از نظر نژادی در مناط  بردقاب 

ایالات  یدار. سرمایهکرده بود سرایت نیز متحده ایالات مناط  سایربه این، این تعریف 

 در نوش تبارآفریواییآمریکایی  جماعاتهای زیادی از کاربسرررتن ب شهمتحرده برا ب

 وکرد  جذب راآن ،هی اسررتفاده کردداربرده میراث گیر مورد نیاز سرریسررتم، ازضررربه

 یافتهی ایالات متحده توسررعه داربرده مددبهای که نژادپرسررتی. ب شررید اسررتحکام

 .دش توویت آن توسط هم و کرد تسهی  را متحده ایالات داریسرمایه هموسیله بدین

نیز همیشه  هایدارسرمایه یسرفیدپوسرت در همه ی کارگرطبوهاز  بزرگیب ش 

 حدهی ایالات متدارسرمایهدر « سفید یزباله»اند. شدهگیر محکوم به ایفای نوش ضربه

 داده قرار موام همین در نداشته زیادی یفاصله تبارآفریوایی یهاآمریکایی از هرگزکه 

اه و سرری ی کارگرطبوهبنابراین امکان همبسررتگی طبواتی بین این جوامع . اندشررده

دهد که این امکانات می تاریخ ایالات متحده لحظاتی را نشررران. آمد وجودبهسرررفیرد 

همچنین  ،دوارد به خوبی مسررتند کردووان و. محو  شررده اسررت، همان ور که سرری

که برای جلوگیری از تحو  دهد می لحظاتی از خشرونت شردید نژادپرسرتانه را نشان

کارفرمایان برای جلوگیری از اتحاد کارکنان در برابر . این امکانات اسرتفاده شرده است

گیرهای سررریاه و های تلخ بین شررروکدر رقابت. نداهآنها، با اختلافات نژادی بازی کرد

توانستند و اغلب از نژادپرستی می سرفید برای مشراغ  ادواری کمیاب، سرفیدپوستان

ستی ی از نژادپردارسرمایهبنابراین، . نداهرای دستیابی مزایای آن مشاغ  استفاده کردب
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 .در سررریسرررتم جا افتاد پرورش یرافتره و از مزایرای آن بهره منرد شرررد و لذا عمیوا 

 یگرد سوی از و، شد هازندان و پلیس روابط یخصیصهاز یک سرو بی عدالتی بنیادین 

به بازی در نوش  ان(پوسترنگین، انبومی) هاجماعت دیگر و تبارآفریوایی یهاآمریکایی

آموزش بهتر یا بودجه بیشررتر نبوده و  ح . راهشرردندمحکوم ی دارسرررمایهگیر ضررربه

واقعی شللی  ح راه. اندخوردهشکست  بارهاو هر دو  شده ودهآزم بارهاهر دو . نیسرت

. دگردمی - یک ح  عنوانبه - دنبال شل هکه باست با درآمد مناسب برای هر کسی 

آزاری و کودکی، داربردهبیکاری غیرقانونی خواهد بود مانند  گراهآن آن صرررورت،در 

چه  و خصوصیچه  شل  یافتن صرف شودمی هستاند دارانسرمایه ازکه  مالیاتی. غیره

بسیاری از این ) اندشرده بیکار کارانصراحب توسرطکه  شرودمی کسرانی برای دولتی

این وجوه شام  . (کنندمی کمک بیکاری یبیمه پرداختبه در حال حاضرر  هامالیات

 دستمزد یا حووقی است که برای هر کارگر بین زمان اخراج و است دام مجدد پرداخت

، شررود، مسررکن مناسرربمی اعمال شررک  فراگیربه  که حداق  دسررتمزد. شررودمی

 .دهدمی ی زندگی را پوششهای بهداشتی و سایر هزینههامراقبت، نو وحم 

یک سرریسررتم ناسررازگار تلوی شررود،  عنوانبهی دارسرررمایهی با حلراهاگر چنین 

 نوانعبهی باید جای خود را به سیستمی بدهد که اشتلال با حووق کافی را دارسرمایه

اولویت  عنوانبهسررانجام سرود بنگاه اقتصادی . اسراسری برای همه قرار دهد یک ح ّ

 .ی از ت ت پادشاهی خارج شوددارسرمایه ن ست

از  را پوسررتانرنگینو  هابومی ،تبارییآفریواهای امریکاییی در نهایت حلراهچنین 

ای توان نژاد پرستیمی بنابراین. کندرها می هازندانپلیس و  ی درازمدتاستفادهسرو 

این امر همچنین . داد کاهش اند،هکرد شو توویت اش هسرررتندرا که آن نهادها نمونه

 کنندمی اعمال را رفتاریکه  شررودمی باعث کاهش فشررارها بر پلیس و پرسررن  زندان

لیس امروز پ. کنند سرکوب را دیگران و بردمی بین از را آنها انسانیت بی رم طوربه که

 ی ذاتا دارسررررمایهدر خدمت یک  مندنظامدر ایالات متحده با نژادپرسرررتی  هازندانو 

 تواندینم یدارسرمایه ضد و نژادپرسرتیعلیه من   اتحاد بین نبرد . هسرتند ثباتبی

 .باشد این از تر روشن
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