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 داريآمريکاتامغزاستخوانفاسدشدهاستسرمايه

 استريت گيری جنبش تسخير وال وگو با هوشنگ اميراحمدي در باره چگونگی شکل گفت

 

المللي از دانشگاه کرنل دارد و در حال حاضر  ريزي و توسعه بين شناسند اما او مدرک دکتراي برنامه اش مي هاي سياسي هوشنگ اميراحمدي را اگرچه بيشتر به واسطه فعاليت

با سابقه وارتباطي که آقاي امير احمدي با . آمريکا است و درعين حال رياست مرکز مطالعات خاورميانه اين دانشگاه را نيز برعهده دارد استاد دانشگاه قديمي راتگرز در نيوجرسي

آمريکا تا مغز استخوانش هم داري  نظام سرمايه»مداران وکارگزاران دولت آمريکا دارد خواندن انتقادهاي صريح او از وضعيت فعلي اين کشور عجيب است او اعتقاد دارد  سياست

 «.فاسد شده است

موردشکل وال»گيريمسائلزياديدر شودمطرحمي«استريتجنبشتسخير ماهيتاينجنبشاقتصادي. برخيمعتقدند

کنيدداليلشمافکرمي.استوريشهدربحراناقتصادآمريکاداردوبرخيمعتقدنداينجنبشماهيتسياسيواجتماعيدارد

 گيريآنچهبودواينجنبشچهنسبتيبابحرانماليورکوداقتصاديدارد؟اقتصاديشکل

استريت در اعتراض به وضعيت بد  پيشنهاد کرد که وال( ضد آگهي تجاري)پس از آنکه گروهي کانادايي با عنوان ادباستر  1122در اواسط تابستان « استريت جنبش تسخير وال»

. داري مالي دنيا است ر پيچيده و شلوغ در واقع پايتخت سرمايهاستريت؟ چون اين بازا چرا وال. آميز تسخير شود آغاز شد اقتصادي و سياسي در آمريکا و دنيا، به طور غير خشونت

اساس فکر جنبش اين بود که مديران و بازيگران بازار مالي آمريکا باعث . آغاز شد 1112استريت مسوول وضعيت بد اقتصادي فعلي هستند که از سال  درذهن مردم،بازيگران وال

شود، فساد مالي و سياسي را افزايش داده و  هاي آنها در واشنگتن پيش برده مي امر، که عمدتاٌ از طريق دالالن و البياند و اين  تداخل هرچه بيشتر پول و سياست شده

 .هاي اساسي اقتصادي، اجتماعي و دموکراتيک به وجود آورده است گرفتاري

ايد آيا بحران ريشه اقتصادي دارد که در  پرسيده. ان ملل در شهر نيويورک ديديمهم زمان با شروع مجمع عمومي ساالنه سازم 1122چهره جدي اين جنبش را در هفدهم سپتامبر 

به هرحال باراک . گذار بود جمهوري آمريکا اثر جمهوري جورج بوش آغاز شد و در انتخابات رياست دانيد که بحران در زمان رياست حتماً مي. ريشه اقتصادي دارد. پاسخ بايد بگويم بله

اميد و »ند و شعارهاي مهوري آمريکا انتخاب شد و بيشتر آمريکائيان جوان و طبقه متوسط که از وضع موجود مأيوس بودند انتخاب آقاي اوباما را به فال نيک گرفتج اوباما به رياست

هاي  استريت و البي داران، دالالن و ساير بازيگران عمده وال او را باور کردند و انتظار داشتند که رئيس جمهور جديد آمريکا به حساب مسببان اصلي بحران اقتصادي يعني بانک« تغيير

 .واشنگتن رسيدگي کند

دولت اوباما . ميليارد دالر پول ماليات مردم آمريکا، به کمک آنها شتافت 011داران مالي عمدتاً متقلب و ايادي آنها برخورد جدي کند با بيش از  اما اوباما به جاي آنکه با اين سرمايه

اين استدالل از سوي طبقات روشنفکر و متوسط، که خواهان ملي کردن اين موسسات مالي . ها به سقوط اقتصاد آمريکا منجر خواهد شد استدالل کرد که سقوط بانک گونه اين

راهي براي اعتراض بودند که آن را در آگهي گروه کانادايي  داري آمريکا رفته رفته از اوباما مأيوس شدند و به دنبال شد و آنها و ساير نيروهاي ناراضي از نظام سرمايه بودند، رد مي

 .استريت آغاز شد يافتند و به اين شکل جنبش تسخير وال

عده آمريکا، بزرگياقتصاد اقتصاديبهپوياييو در ولواندک)ايازشهروندانچرا نارضايتيرسيدهبهدرجه( اندکهدراياز

 اند؟انداختهانيراهاعتراضبهکارکردآنتظاهراتخياب

گذارند، دليل عمده نابرابري درآمدي در  در حالي که عوامل متعددي چون تخصص، مهارت، بهره وري، تجربه کاري، ارث، جنسيت، نژاد و تحصيالت روي درآمد شخصي افراد اثر مي

دستمزدها براي طبقات متوسط در دو . براي افرادي که بيکار هستند، وضع بسيار بدتر است. هاست ها، و ماليات هاي حاصل از دارايي آمريکا ناشي از نابرابري در دستمزدها، درآمد

اکثريت جامعه آمريکا درآمد از دارايي ندارند . درصد باالي جامعه رشد داشته و براي يک درصد باال جهش چندين برابري کرده است 5اند در حالي که براي  دهه گذشته کاهش داشته

 .العاده است هاي عمده از دارايي دارند و اين وضع براي يک درصد باال خارق رصد باال درآمدد 5در حالي که 

 هاي تقلبي زيادي دارند که از ماليات فرار هاي بزرگراه کمپاني. اند ها بسيار کاهش يافته ماليات براي اکثر طبقات اجتماعي آمريکا باال رفته است در حالي که براي ابرثروتمندان ماليات

در واقع ازدواج . اند ترين راه کسب درآمد شده اند، فساد سياسي و مالي عمده بسيار زياد و پررشد بوده( سرمايه، مستقالت و غيره)ها   در حالي که درآمدهاي حاصل از دارايي. کنند

در واقع آنها به . ان مجلس و مخصوصاً سناتورهاي آمريکا اکثرا ميليونر هستندمثالً، نمايندگ. ترين معضل اقتصاد آمريکا شده است داران عمده غير ميمون نخبگان سياسي و سرمايه

 .مردان قوه مجريه، از جمله آقاي اوباما، جزء همان يک درصد باالي جامعه درآمدي آمريکا هستند همراه دولت

تواند  آمريکا هنوز هم رهبر علم و تکنولوژي در دنيا است و هنوز هيچ کشوري نمي. ظير استن اش هنوز در دنيا کم هاي اقتصادي ترين اقتصاد دنيا را دارد و بنيان آمريکا هنوز هم بزرگ

تر، آمريکا هنوز هم مرکز  از همه مهم. ترين و بهترين سيستم راه و ترابري را دارد و زير بناهايش بسيار مدرن است آمريکا هنوز هم وسيع. با آن در خدمات بعد از فروش رقابت کند

داري آمريکا آن پويايي گذشته را به مقدار زيادي از دست  اما در همين حال، سرمايه. ري مالي دنياست و شهر نيويورک و چند شهر ديگر از نوع شهرهاي جهاني هستنددا سرمايه

 .داري آمريکا تا مغز استخوانش هم فاسد شده است نظام سرمايه. دهد داده و مي



داران و نخبگان سياسي خيلي باال گرفته است  اند، سوء مديريت دولتي و خصوصي بسيار شديد است، کار فساد سرمايه جتماعي زياد شدههاي اقتصادي و ا در همين حال نابرابري

هاي  اسي و کمپانياعتمادي به رهبران، نخبگان سي در واقع عدم ثبات اجتماعي و تبعيض اقتصادي در کنار بي. و مردم عادي دچار يأس شده و نسبت به آينده خودنگران هستند

استريت  نگر از علل اساسي جنبش تسخير وال اينها و ديگر عوامل از جمله فساد شديد سياسي و نبود يک رهبري با بينش و آينده. چندمليتي باعث سرخوردگي ملي شده است

 .هستند

هاراهايدرخيابانجهاناستعدهتريناقتصادچهعوامليدرتداوماينجرياننقشداشتهاست؟چرادرکشوريکهمهدآزاد

دارياستکهنقصافتندوخواستارگرفتنمالياتازثروتمندانودادنآنبهطبقهفرودستهستند؟اينکارکردسرمايهمي

 داردياکارکرددولت؟

از اهم گناهان دولت در اين . هاي مردمي مقصرند ها و در نتيجه ايجاد اعتراض نداري مالي آمريکا در ايجاد بحرا در پاسخ به اين پرسش از اينجا شروع کنم که هم دولت و هم سرمايه

هاي اخير، قوانين  به اضافه، در حالي که دولت. داري مالي آمريکا است مديريت، فساد، و باز گذاشتن دست بازيگران گوناگون و خودخواه و سودجويي بخش سرمايه رابطه سوء

داري مالي  استفاده سرمايه ن عوض کردند و اين باعث تضعيف بيش از حد طبقات فقير و متوسط شد، آنها به همان اندازه قوانيني را که سد راه سوءمالياتي را به نفع ابرثروتمندا

 .شد از ميان برداشتند و دست آنها را براي سودجويي نامشروع باز گذاشتند مي

داري مالي چه  مديريت شديد اقتصاد آمريکا شد و اما گناه مشخص اين نمايندگان سرمايه گران آنها باعث سوء البي مداران فاسد با سودجويان خودخواه و فاسد و همراهي سياست

ناميد و « راتبحران اعتبا»به بعد را بايد  1112بحران . ساز نامشروع و فاسد، سيستم اعتباري کشور را به هم ريختند و متزلزل کردند هاي پول بود؟ گناهشان اين بود که با مکانيسم

ترين نقش  داري مالي، اعتبار مهم در سرمايه. ها روي ديگر و کم اهميت سکه بحران اعتبارات است است درست است اما مشکل بدهي« ها بحران بدهي»گويند اين يک  اينکه مي

اگر اعتبار نباشد همه چيز متوقف . اند اقتصادي به شکلي به اعتبار بسته هاي همه فعاليت. شود کرد بدون اعتبار، کاري نمي. کند را در اقتصاد فرد، کمپاني و کشور بازي مي

 .شود مي

از . اگر کارت اعتباري را مثالً به دست کسي بدهيد که کار و در آمد ندارد بديهي است که از پرداخت بدهي خود عاجز خواهد بود. اما اعتبار را بايد به کسي داد که بضاعت آن را دارد

کند، جز افراط و  اگر اعتبار به کسي داده شود که آن را حيف و ميل مي. کنند سازند يا خدمات توليد مي سازند، کاال مي بار را بايد بيشتر به کساني داد که از آن پول ميتر اعت آن مهم

هاي کوچک  ي اعتبار را از طريق آگهي و فشار غير مستقيم به مردم و کمپانيدر اکثر موارد حت. ها واقعاً چه کردند؟ اعتبار را به همه دادند تفريط کاري انجام نگرفته است و اما بانک

 .و بزرگ دادند

برنامه و بدون در نظر گرفتن توان باز پرداختي وام  هاي مسکن زياد و بي وام. وار بيشتر اتفاق افتاد در خريد و فروش مسکن و امالک و مستغالت بود دهي ديوانه در يک جا که اين وام

در اکثريت موارد حتي (. مخصوصاً براي طبقات کم درآمد)شد  دار شوند هم تشويق و تسهيل مي ها خانه خواست همه آمريکايي اين امر از طرف دولت که مي. به مردم دادند گيرنده

آنها که استحقاق باز پرداخت : گيرنده طرف بودند نوع وام با دو( مخصوصا در بخش مسکن)دهنده  هاي وام ها و کمپاني در اينجا بانک. وام، دو برابر قيمت مسکن مورد رهن بود

 (sub prime. )و آنها که روي مرز يا حتي زير آن بودند Primeداشتند 

خريدار هم آنچه را . ختندفرو ها و نهادها مي ها را براي کسب سود بيشتر به ديگر کمپاني ها و نهادهاي وام دهنده معموال وام واقعيت مهم ديگر در اين ارتباط اين است که بانک

دادند که بخشي  دانستند يا اهميتي نمي اما خريدارها معموالً يا نمي. ساخت گشت و سود کاذب مي ها دست به دست مي پس اين وام. فرخت خريده بود، دوباره به فرد ديگري مي

مشکل وقتي پيش آمد که . کرد اش را بپردازد مشکلي ايجاد نمي توانست اقساط ماهانه مي گيرنده اين خريد و فروش تا وقتي که وام(. sub prime)ها ريسکي هستند  از اين وام

 .اين ناتواني داليل زيادي داشت. گيرنده قادر به پرداخت ماهانه مقرري نبود وام

وقتي مشکل عدم پرداخت (. ها و غيره مثل طالق، عروسي يک بچه، پول شهريه بچه)گيرنده شغلش را از دست داده بود يا مقروض شده بود، يا اتفاقي در خانواده افتاده بود  يا وام

از آن طرف، زماني که در پرداخت اقساط . قانون نيز از آنها حمايت کرد. گذاشتندها و کاالي مورد رهن را مصادره کردند و به حراج  ها، ساختمان ها، خانه ها پيش آمد آنگاه بانک ماهانه

پس در اين بحران مردم بازنده اصلي . ها را با تزريق پول ماليات مردم نجات داد اينجا بود که دولت اوباما دخالت کرد و بانک. ها گرفتاري مالي پيدا کردند ها مشکل پيش آمد، بانک وام

 .تر و خشک با هم سوختند  اما. مردمي که اعتبار خوب داشتند خصوص شدند به

داري مالي آمريکا، مديران و کارگزاران،  هاي وام دهنده به کساني که صالحيت نداشتند اعتبار دادند؟ پاسخ اين است که در سرمايه ها يا کمپاني ممکن است سئوال شود چرا بانک

شود که وفاداري به موسسات  اين جدايي منافع صاحب سرمايه و گردانندگان سرمايه باعث مي. ريت و مالکيت جدايي وجود دارديعني ميان مدي. خود صاحبان سرمايه نيستند

گزاري سعي پس هر کار. شود شان بر اساس کارکرد کوتاه مدت آنها تعيين مي هاي از طرف ديگر، مديران منافع کوتاه مدت دارند و دستمزدها و پاداش. مالي بسيار پايين باشد

کنند چون پاداش  دهند باز هم اين کار را مي اين کارگزاران حتي اگر بدانند که وام را به شخص فاقد اعتبار مي. کند فروش بيشتري نشان بدهد تا پاداش بيشتري بگيرد مي

هاي ريسکي  از سوي ديگر آنها که وام. بعد به مؤسسه ديگري خواهند فروختدانستد آنها را روز  کردند که مي هاي بد را تأييد مي از طرف ديگر آنها با اين فرض وام. گيرند مي

 .گرفتند خودشان را محدود نکردند مي

کردند  فکر مي دادند چون آنها داران هم يا خبر نداشتند يا اهميت نمي سهام. خود بانک هم که هم اکنون از قيد قانون آزاد بودند. کنيد دولتي هم در کار نبود که بگويد داريد چکار مي

در اين ميان، موسسات . کردند فهميدند و براي حفظ منافع خود سکوت مي افتد يا مي فهميدند دارد چه اتفاقي مي مطبوعات هم يا نمي. برند که دارند از اين مکانيسم سود مي

. شدند کردند و از اين طريق رفيق دزد قافله مي هاي درجه يک ارزيابي مي وامتوجه بودند و گاهي حتي آنها را به عنوان  هاي ريسکي بي بندي اعتبارات هم نسبت به وام رتبه

پس بحران اخير نتيجه شکست کل سيستم بود و نه فقط . زدند هاي خود را چند برابر به جيب مي کردند دم برنياوردند و کارمزد فعاليت ها را قانوني مي وکاليي هم که اين وام

 .کرد اگرچه کار آنها کالً غير قابل قبول بود کس هم کار غير قانوني نمي جالب اينجاست که در اين عمليات هيچ. ياي افراد يا تعدادي کمپان عده



هاودرمجموعپرسشماايناستکهبراساسمشاهداتوشنيده.ايداستريتراديدهاحتماالًشماازنزديکجنبشتسخيروال

 طبقهتعلقدارند؟آنهاجزوطبقهمتوسطهستندياجزوطبقهفرودستانجامعهآمريکا؟هايشما،معترضانبيشتربهکداميافته

ها که از آقاي اوباما حمايت  از ديدگاه سني، آنها در ابتدا بيشتر نيروهاي جوان بودند، همان. کنند استريت نيروهاي اجتماعي گوناگوني را نمايندگي مي معترضين جنبش تسخير وال

از نظر نژادي، . گير است از نظر جنسيتي، شرکت زنان بسيار چشم. سال است 01متوسط سن در حدود . اند تر هم به آنها پيوسته اين اواخر اما نيروهاي مسندر . کرده بودند

ن هستند ولي مسلمانان هم شرکت از نظر مذهبي، افراد اين جنبش بيشتر از مسيحيا. اگرچه سياه پوستان هم نقش دارند( در صد 21)معترضين بيشتر سفيد پوست هستند 

 .اي دارند دستان هم در آن شرکت گسترده از نظر طبقاتي، اين يک جنبش طبقه متوسط است اما تهي. اند گير داشته چشم

بيشترين کمک مالي به جنبش را (. درصد 51)و بيشتر شاغل هستند ( درصد 21)شوند  هزار دالر به وفور ديده مي 05تا  51در ميان اين طبقات متوسط افرادي با در آمدهاي بين 

در ميان اين بيکاران افراد بسيار (. در صد 20)اند  شغل خود را از دست داده 1112کنندگان هم بيکاراني هستند که به دليل بحران  بخشي از شرکت. اند هم همين افراد تامين کرده

بعد از اين گروه (. درصد 01)کنند  اعالم مي« مسقل»ن بيشتر کساني هستند که وابستگي حزبي ندارند و خود را از نظر ايدئولوژيکي، معترضي. اي وجود دارند تحصيل کرده و حرفه

ل که طرفداران ران پا)ها هستند  ولي بيشتر آنان از نوع ليبرتارين( در صد 1)شوند  هاي جمهوري خواه هم در ميان آنها يافت مي سمپات(. درصد 10)ها بيشتر است  تعداد دموکرات

 (.جمهوري است نامزد رياست

استريت هيچ ارتباطي با جنبش دست  اين را هم يادآوري کنم که معترضين وال. نيروهاي چپ هم به وفور در ميان معترضين وجود دارند اما آنها به هيچ وجه نقش مهمي ندارند

هستند و معتقدند که دولت و بازارهاي مالي فاسد ( بانک مرکزي آمريکا)هر دو گروه ضد فدرال رزرو  مثالً . ندارند ولي در مواردي نظرات آنها با هم تطبيق دارد« تي پارتي»راستي 

استريت  گران وال خواهند، تسخير دولت کوچک و بازار بزرگ مي( کاران سنتي مطرودين محافظه)ها  پارتي درحالي که تي. با اين وجود، اين دو در واقع رقيب يکديگر هستند. اند شده

 .کنند براي دولت بزرگ و بازار کوچک مبارزه مي( رودين حزب دموکرات سنتيمط)

هايمعترضينچيست؟آياآنهابهدنبالاصالحنظاماقتصاديآمريکاهستند؟ياساختاربهنظرشمابهطورمشخصخواسته

 ت؟نامناسباجتماعيوطبقاتياينکشوراستکهموجباتنارضايتيآنهارافراهمکردهاس

-هاي اقتصادي است ولي خواسته« اجتماعي»طور که گفتم، اين جنبش نوعي جنبش  همان. کنند هاي معترضين بسيار گسترده است و هدف مشخصي را دنبال نمي خواسته

دانند و  دها را فاسد و غيرقابل اعتماد ميمعترضين هر دوي اين نها. داري مالي به طور کلي، اين جنبش هم با دولت مسأله دارد و هم با سرمايه. سياسي مشخصي هم دارد

معترضين به . داري مالي است اعتراض آن به دولت براي فساد سياسي و عدم اعمال قوانين محدودکننده عليه سرمايه. سعي دارند ارتباطات غير مشروع اين دو را افشا کنند

 .دولت با تغيير قوانين مالياتي از ثروتمندان، هرچه بيشتر ماليات بگيرداند و خواهان آن هستند که  سيستم مالياتي ضد فرو دستان جامعه معترض

آنها عليه فساد سياسي و اقتصادي هم . خواهند نابرابري درآمدها، تصحيح شود هاي وسيع براي باز گرداندن عدالت و خدمات اجتماعي به جامعه هستند و مي آنها خواهان برنامه

درصد  21فقط )معترضين نسبت به کنگره آمريکا بسيار بدبين هستند و اين بدبيني در کل جامعه هم وجود دارد . د به صورت جدي مبارزه شودخواهند با فسا دهند و مي شعار مي

. اندوزي نامشروع شده است داران قرار گرفته و ابزار آنها براي ثروت از ديد معترضين، دولت آمريکا هرچه بيشتر در جيب سرمايه(. آمريکاييان از کارکرد کنگره راضي هستند

کاران  دانند اما اکثرا با محافظه هاي مردم مي آنها هر دو حزب را مسوول بدبختي. تر هستند اعتمادي به دولت هم بسيار گسترده است و معترضان خواهان دولتي مشروع بي

 .آل آنها ايجاد حزبي جديد و مستقل و مترقي است ايده. کنند دشمني مي

از ديد . دانند آنها حتي وجود نهادهاي مالي موجود را براي آمريکا مضر مي. داري و دالالن فاسد و آزمند آنها بسيار گسترده و عميق است ه بخش مالي سرمايهاعتراض جنبش ب

هاي  درصدي، و کاهش شديد درآمد 9ل، نرخ بيکاري هاي فزاينده و غيرقابل تحم گر، نابرابري معترضين، سرمايه مالي عامل اصلي فساد دولتي، بحران اقتصادي، انحصارگري تخريب

آورند و عامل اصلي از  هاي نامشروع به دست مي دهند، درآمد دهند يا حداقل ماليات کافي نمي کنند که ماليات نمي آنها موسسات مالي را متهم مي. طبقات پايه و متوسط است

 .بين رفتن صنعت در آمريکا هستند

کنند و معتقدند که اين سرمايه و ايادي آن با دموکراسي ضديت دارد و در تدارک ايجاد يک نظام شبه ديکتاتوري در  طلبي مي مالي را متهم به جنگداري  معترضين حتي سرمايه

د ناميمون مذهبيون دست راستي آنها به اتحا. ها مشکل دارد و در صدد محدود کردن دموکراسي در اين کشور است کنند که سرمايه مالي با آزادي آنها فکر مي. آمريکا است

استريت  تسخيرگران وال. دانند ها هم در آن هستند براي آينده آمريکا خطرناک مي با سرمايه مالي اعتراض دارند و اين اتحاد را که بخش وسيعي از دولتي( مسيحيت اونجليکي)

از ديد آنها اين رويکرد جهاني سرمايه . بيشتر از بازار آمريکا توجه دارد معترضند( در چين و هند مثالً )هاي جهاني سرمايه مالي که به بازارهاي جهاني پرسود  همچنين به سياست

 .شود ماندگي اقتصاد ملي آن مي کند چراکه باعث عقب مالي در تحليل نهايي آمريکا را در دنيا زبون و ذليل مي

استريتنيستندکهحتيماهيتآنراضدفسادوضدوالنظرانمدافعسازوکاربازار،نهتنهامخالفجنبشتسخيربرخيصاحب

 هايماليآمريکااست؟آيااينجنبشدراصليکجنبشضدفسادوضدانحصاروضدتحميلبرعليهغول.دانندانحصارمي

اين جنبش حتي با . داري نيست ل براندازي نظام سرمايهاين جنبش حداقل در اين مقطع به دنبا. طلبي قلمداد کرد شود يک جنبش اصالح استريت را مي جنبش تسخير وال

معترضين . است که انحصار گر، فاسد، و غير ملي شده است( سرمايه مالي)داري آمريکا  مشکل معترضين با بخشي از سرمايه. داري در مجموع مسأله چنداني ندارد سرمايه

سازو . د و معتقدند که بايد به هر قيمتي که شده دموکراسي را حفظ و از آن براي اصالح امور استفاده کردهاي مالي و سياسي آمريکا هستن خواهان اصالحات اساسي در نظام

هاي معقول براي اصالحات اساسي  آميز و غير خشن خود را در چهارچوب خواست خواهند حرکت صلح دهد که معترضين انقالبيون برانداز نيستند و مي کارهاي جنبش هم نشان مي

 .ندپيش ببر



در واقع هم معترضين و هم دشمنان . داران خشن و پليس و ارتش آنها به دنبال بهانه هستند تا آنها را در اولين فرصت نابود کنند استريت به خوبي واقفند که سرمايه تسخيرگران وال

گرايي در  اين احتياط و عمل. ت آتشي شود که هنوز زير خاکستر آمريکا پنهان استتواند بارو هر حرکت تندي از هر سويي مي. گرا باشند دانند که بايد صبور، محتاط و عمل آنها مي

حتي اوباما هم از آنها حمايت . ها و نيروهاي مردمي با معترضين به خوبي مشهود است نگاران، نمايندگان کنگره، دولتي برخورد اقتصادانان راست و چپ، اتحاديه کارگران، روزنامه

استريت اين است  واقعيت جنبش ضد وال. کنند اي براي تخريب کردن معترضين استفاده کرده و مي مين حال هم نيروهاي راست و مرتجع آمريکا از هر بهانهدر ه. مشروط کرده است

يل شود هنوز زمان زياد و راه درازي مانده تا زماني که اين جنبش به نيروي اجتماعي مؤثري تبد. کنندگان در آن بسيار اندک و قدرت آنها بسيار محدود است که هنوز تعداد شرکت

 .است

اگر بحران . داري مالي با مردان فاسد سياسي در آينده نزديک خواهد افتاد آيا اين جنبش آينده دارد؟ جواب بستگي به اين دارد که چه اتفاقي براي اقتصاد آمريکا و رابطه سرمايه

هاي ديگري هم به موازات آن شکل خواهد  شود که حتماً جنبش تر مي مهمي به بار نياورند، نه فقط اين جنبش اعتراضي بزرگهاي ارائه شده نتيجه  حاضرادامه پيدا کند و راه حل

اه حلي که ر. مردان و صاحبان سرمايه در آينده نزديک چه سياستي را پيشه کنند پس آينده به اين بستگي دارد که دولت. شوند ها هرچه بيشر راديکاليزه مي گرفت و اين جنبش

ديدند پول ماليات آنها به جيب همان دزدان مالي ريخته  اوباما براي مشکل بحران در پيش گرفت نه تنها تأثير مهمي به جا نگذاشت که باعث يأس و عصبانيت مردم هم شد که مي

 .شود مي

. کنند کنند و در بخش زيربناها خرج شوند که هم نياز به رشد دارند و هم کار ايجاد مي جاد ميها به کارآفرينان کوچک داده شود که بيشترين کار را اي مردم انتظار داشتند که اين پول

ها،  هاي ديگر، از جمله تي پارتي درغيراين صورت اين جنبش و جنبش. داران مثل زمان روزولت برنامه جديد ارائه دهند جنبش تسخير از بين خواهد رفت مردان و سرمايه اگر دولت

فرض من اين است که هيأت حاکمه آمريکا بعد از يک دوره مقاومت در تحليل نهايي به . هاي خطرناک طبقاتي کنند به نيروي عظيمي تبديل شوند و آمريکا را درگير مبارزهتوانند  مي

 .اصالحات اساسي تن خواهد داد

بحران اثر در آمريکا نظام بود تحليليمعتقد جنبشميخائيلگورباچفدر حکومتکمونيستيوالهايينظير نظير استريتو

 دانيد؟اندازهاينتحليلرادرستميتاچه.شورويسقوطخواهدکرد

به بيراه گيري، باعث  اين نوع نتيجه. اند، نبايد اين نتيجه را گرفت که آمريکا در حال سقوط است و بعد از شوروي حاال نوبت آمريکاست از اين بحران و مسائلي که آن را به وجود آورده

در عراق و )هاي داخلي و خارجي  واقعيت اين است که آمريکا با وجود همه گرفتاري. تواند براي منافع ملي ما گران تمام شود رفتن سياست ايران در مقابل آمريکا شده است و مي

اين هم البته . آينده قدرت برتر اقتصادي، سياسي و البته نظامي دنيا خواهد ماندسال  25، هنوز هم يکي از قدرتمندترين اقتصادهاي دنيا را دارد و حداقل تا . . . (افغانستان و

هاي دنيا حتماً هم يک روز جاي خود را به رقيب  آمريکا هم چون همه ابرقدرت. درست است که آمريکا در حال نزول است و به طور نسبي و شايد هم مطلق کاهش پيدا خواهد کرد

 .اين بحث چند مشکل دارد. شوروي دچار فروپاشي شد و اکنون نوبت آمريکاستگويند  مي. ديگري خواهد داد

آمريکا »دوم اينکه . داري است و سيستم سياسي تقريباً دموکراتيکي دارد، درحالي که شوروي، سوسياليستي و ديکتاتوري بود نخست اينکه اقتصاد آمريکا مبتني بر نظام سرمايه

در آمريکا هيچ ايالتي به زور . سازند ها ملل و اقوام به طور اختياري يک پارچه شده و يک کشور را مي ملت-در دولت. شوروي يک امپراتوري بود ملت دارد درحالي که-يک نظام دولت

زور از ميان برود، آن اتحاديه هم فرومي اند و هرگاه اين  نظامي به هم چسبانده شده-ها، برعکس، ملل يا اقوام با زور سياسي در امپراتوري. در اتحاديه آمريکا قرار نگرفته است

ها به هم وابستگي متقابل دارند، در حالي که در شوروي سابق وضع فرق  ها در همه زمينه سوم اينکه، آمريکا يک جغرافياي سياسي بسيار به هم تنيده دارد و ايالت. پاشد

 .ها از هم گسسته بود کرد و جغرافياي سياسي بسيار ضعيف و جمهوري مي

مريکا حکومت فدرال دارد که بر اساس ليل چهارم اينکه، آمريکا بازار ملي وسيعي دارد که هيج ايالتي حتي براي يک دقيقه هم حاضر نيست آن را ازدست بدهد و سرانجام اينکه، آد

هاي مالي خود را دارند، و در  کنند، سياست فرماندار را خودشان انتخاب ميها براي خود مجلس دارند،  مثالً ايالت. ها از همديگر و از دولت فدرال خودمختاري وسيع دارند آن، ايالت

پس اين حرف که آمريکا هم مثل . اين سيستم با آنچه در شوروي وجود داشت متفاوت است. شوند سطح ملي هم با وکال و سناتورهاي خود در کنگره آمريکا نمايندگي مي

فاً اگر هم يک روز آمريکا فروبپاشد اين فروپاشي در چهارچوب يک انقالب طبقاتي اتفاق خواهد افتاد نه در چهارچوب يک تصاد. شوروي از هم خواهد پاشيد، نادرست است

 .طلبي ايالتي تجزيه
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