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ماه

سال دوم ،شماره هجدهم ،دی ۰۹۳۱

سرمايهداريآمريکاتامغزاستخوانفاسدشدهاست

گفت وگو با هوشنگ اميراحمدي در باره چگونگی شکلگيری جنبش تسخير والاستريت

هوشنگ اميراحمدي را اگرچه بيشتر به واسطه فعاليتهاي سياسياش ميشناسند اما او مدرک دکتراي برنامهريزي و توسعه بينالمللي از دانشگاه کرنل دارد و در حال حاضر
استاد دانشگاه قديمي راتگرز در نيوجرسي آمريکا است و درعين حال رياست مرکز مطالعات خاورميانه اين دانشگاه را نيز برعهده دارد .با سابقه وارتباطي که آقاي امير احمدي با
سياست مداران وکارگزاران دولت آمريکا دارد خواندن انتقادهاي صريح او از وضعيت فعلي اين کشور عجيب است او اعتقاد دارد «نظام سرمايهداري آمريکا تا مغز استخوانش هم
فاسد شده است».

مسائل زيادي در مورد شکلگيري «جنبش تسخير والاستريت» مطرح ميشود .برخي معتقدند ماهيت اين جنبش اقتصادي
شمافکرميکنيدداليل

استوريشهدربحراناقتصادآمريکاداردوبرخيمعتقدنداينجنبشماهيتسياسيواجتماعيدارد.
اقتصاديشکلگيريآنچهبودواينجنبشچهنسبتيبابحرانماليورکوداقتصاديدارد؟

«جنبش تسخير والاستريت» در اواسط تابستان  1122پس از آنکه گروهي کانادايي با عنوان ادباستر (ضد آگهي تجاري) پيشنهاد کرد که والاستريت در اعتراض به وضعيت بد
اقتصادي و سياسي در آمريکا و دنيا ،به طور غير خشونتآميز تسخير شود آغاز شد .چرا والاستريت؟ چون اين بازار پيچيده و شلوغ در واقع پايتخت سرمايهداري مالي دنيا است.
درذهن مردم،بازيگران والاستريت مسوول وضعيت بد اقتصادي فعلي هستند که از سال  1112آغاز شد .اساس فکر جنبش اين بود که مديران و بازيگران بازار مالي آمريکا باعث
تداخل هرچه بيشتر پول و سياست شدهاند و اين امر ،که عمدتاٌ از طريق دالالن و البي هاي آنها در واشنگتن پيش برده ميشود ،فساد مالي و سياسي را افزايش داده و
گرفتاريهاي اساسي اقتصادي ،اجتماعي و دموکراتيک به وجود آورده است.

چهره جدي اين جنبش را در هفدهم سپتامبر  1122هم زمان با شروع مجمع عمومي ساالنه سازمان ملل در شهر نيويورک ديديم .پرسيدهايد آيا بحران ريشه اقتصادي دارد که در
پاسخ بايد بگويم بله .ريشه اقتصادي دارد .حتماً ميدانيد که بحران در زمان رياست جمهوري جورج بوش آغاز شد و در انتخابات رياستجمهوري آمريکا اثرگذار بود .به هرحال باراک
اوباما به رياستج مهوري آمريکا انتخاب شد و بيشتر آمريکائيان جوان و طبقه متوسط که از وضع موجود مأيوس بودند انتخاب آقاي اوباما را به فال نيک گرفتند و شعارهاي «اميد و
تغيير» او را باور کردند و انتظار داشتند که رئيس جمهور جديد آمريکا به حساب مسببان اصلي بحران اقتصادي يعني بانکداران ،دالالن و ساير بازيگران عمده والاستريت و البيهاي
واشنگتن رسيدگي کند.

اما اوباما به جاي آنکه با اين سرمايهداران مالي عمدتاً متقلب و ايادي آنها برخورد جدي کند با بيش از  011ميليارد دالر پول ماليات مردم آمريکا ،به کمک آنها شتافت .دولت اوباما
اينگونه استدالل کرد که سقوط بانکها به سقوط اقتصاد آمريکا منجر خواهد شد .اين استدالل از سوي طبقات روشنفکر و متوسط ،که خواهان ملي کردن اين موسسات مالي
بودند ،رد ميشد و آنها و ساير نيروهاي ناراضي از نظام سرمايهداري آمريکا رفته رفته از اوباما مأيوس شدند و به دنبال راهي براي اعتراض بودند که آن را در آگهي گروه کانادايي
يافتند و به اين شکل جنبش تسخير والاستريت آغاز شد.

چرا در اقتصادي به پويايي و بزرگي اقتصاد آمريکا ،عدهاي از شهروندان (ولو اندک) به درجهاي از نارضايتي رسيدهاند که در
انداختهاند؟

انيراه

اعتراضبهکارکردآنتظاهراتخياب
در حالي که عوامل متعددي چون تخصص ،مهارت ،بهره وري ،تجربه کاري ،ارث ،جنسيت ،نژاد و تحصيالت روي درآمد شخصي افراد اثر ميگذارند ،دليل عمده نابرابري درآمدي در
آمريکا ناشي از نابرابري در دستمزدها ،درآمدهاي حاصل از داراييها ،و مالياتهاست .براي افرادي که بيکار هستند ،وضع بسيار بدتر است .دستمزدها براي طبقات متوسط در دو
دهه گذشته کاهش داشتهاند در حالي که براي  5درصد باالي جامعه رشد داشته و براي يک درصد باال جهش چندين برابري کرده است .اکثريت جامعه آمريکا درآمد از دارايي ندارند
در حالي که  5درصد باال درآمدهاي عمده از دارايي دارند و اين وضع براي يک درصد باال خارقالعاده است.

ماليات براي اکثر طبقات اجتماعي آمريکا باال رفته است در حالي که براي ابرثروتمندان مالياتها بسيار کاهش يافتهاند .کمپانيهاي بزرگراههاي تقلبي زيادي دارند که از ماليات فرار
کنند .در حالي که درآمدهاي حاصل از داراييها (سرمايه ،مستقالت و غيره) بسيار زياد و پررشد بودهاند ،فساد سياسي و مالي عمدهترين راه کسب درآمد شدهاند .در واقع ازدواج
غير ميمون نخبگان سياسي و سرمايهداران عمدهترين معضل اقتصاد آمريکا شده است .مثالً ،نمايندگان مجلس و مخصوصاً سناتورهاي آمريکا اکثرا ميليونر هستند .در واقع آنها به
همراه دولت مردان قوه مجريه ،از جمله آقاي اوباما ،جزء همان يک درصد باالي جامعه درآمدي آمريکا هستند.

آمريکا هنوز هم بزرگترين اقتصاد دنيا را دارد و بنيانهاي اقتصادياش هنوز در دنيا کمنظير است .آمريکا هنوز هم رهبر علم و تکنولوژي در دنيا است و هنوز هيچ کشوري نميتواند
با آن در خدمات بعد از فروش رقابت کند .آمريکا هنوز هم وسيع ترين و بهترين سيستم راه و ترابري را دارد و زير بناهايش بسيار مدرن است .از همه مهمتر ،آمريکا هنوز هم مرکز
سرمايهدا ري مالي دنياست و شهر نيويورک و چند شهر ديگر از نوع شهرهاي جهاني هستند .اما در همين حال ،سرمايهداري آمريکا آن پويايي گذشته را به مقدار زيادي از دست
داده و ميدهد .نظام سرمايهداري آمريکا تا مغز استخوانش هم فاسد شده است.

در همين حال نابرابريهاي اقتصادي و اجتماعي زياد شده اند ،سوء مديريت دولتي و خصوصي بسيار شديد است ،کار فساد سرمايهداران و نخبگان سياسي خيلي باال گرفته است
و مردم عادي دچار يأس شده و نسبت به آينده خودنگران هستند .در واقع عدم ثبات اجتماعي و تبعيض اقتصادي در کنار بياعتمادي به رهبران ،نخبگان سياسي و کمپانيهاي
چندمليتي باعث سرخوردگي ملي شده است .اينها و ديگر عوامل از جمله فساد شديد سياسي و نبود يک رهبري با بينش و آيندهنگر از علل اساسي جنبش تسخير والاستريت
هستند.

ايدرخيابانهاراه


جهاناستعده
چهعوامليدرتداوماينجرياننقشداشتهاست؟چرادرکشوريکهمهدآزادتريناقتصاد


مي افتند و خواستار گرفتن ماليات از ثروتمندان و دادنآن به طبقه فرودست هستند؟ اين کارکرد سرمايهدارياست که نقص

داردياکارکرددولت؟
در پاسخ به اين پرسش از اينجا شروع کنم که هم دولت و هم سرمايهداري مالي آمريکا در ايجاد بحرانها و در نتيجه ايجاد اعتراضهاي مردمي مقصرند .از اهم گناهان دولت در اين
رابطه سوء مديريت ،فساد ،و باز گذاشتن دست بازيگران گوناگون و خودخواه و سودجويي بخش سرمايهداري مالي آمريکا است .به اضافه ،در حالي که دولتهاي اخير ،قوانين
مالياتي را به نفع ابرثروتمندا ن عوض کردند و اين باعث تضعيف بيش از حد طبقات فقير و متوسط شد ،آنها به همان اندازه قوانيني را که سد راه سوءاستفاده سرمايهداري مالي
ميشد از ميان برداشتند و دست آنها را براي سودجويي نامشروع باز گذاشتند.

همراهي سياستمداران فاسد با سودجويان خودخواه و فاسد و البيگران آنها باعث سوء مديريت شديد اقتصاد آمريکا شد و اما گناه مشخص اين نمايندگان سرمايهداري مالي چه
بود؟ گناهشان اين بود که با مکانيسمهاي پول ساز نامشروع و فاسد ،سيستم اعتباري کشور را به هم ريختند و متزلزل کردند .بحران  1112به بعد را بايد «بحران اعتبارات» ناميد و
اينکه ميگويند اين يک «بحران بدهيها» است درست است اما مشکل بدهيها روي ديگر و کم اهميت سکه بحران اعتبارات است .در سرمايهداري مالي ،اعتبار مهمترين نقش
را در اقتصاد فرد ،کمپاني و کشور بازي ميکند .بدون اعتبار ،کاري نميشود کرد .همه فعاليتهاي اقتصادي به شکلي به اعتبار بستهاند .اگر اعتبار نباشد همه چيز متوقف
ميشود.

اما اعتبار را بايد به کسي داد که بضاعت آن را دارد .اگر کارت اعتباري را مثال ً به دست کسي بدهيد که کار و در آمد ندارد بديهي است که از پرداخت بدهي خود عاجز خواهد بود .از
آن مهمتر اعتبار را بايد بيشتر به کساني داد که از آن پول ميسازند ،کاال ميسازند يا خدمات توليد ميکنند .اگر اعتبار به کسي داده شود که آن را حيف و ميل ميکند ،جز افراط و
تفريط کاري انجام نگرفته است و اما بانکها واقعاً چه کردند؟ اعتبار را به همه دادند .در اکثر موارد حت ي اعتبار را از طريق آگهي و فشار غير مستقيم به مردم و کمپانيهاي کوچک
و بزرگ دادند.

در يک جا که اين وامدهي ديوانه وار بيشتر اتفاق افتاد در خريد و فروش مسکن و امالک و مستغالت بود .وامهاي مسکن زياد و بيبرنامه و بدون در نظر گرفتن توان باز پرداختي وام
گيرنده به مردم دادند .اين امر از طرف دولت که ميخواست همه آمريکاييها خانهدار شوند هم تشويق و تسهيل ميشد (مخصوصاً براي طبقات کم درآمد) .در اکثريت موارد حتي
وام ،دو برابر قيمت مسکن مورد رهن بود .در اينجا بانکها و کمپانيهاي وامدهنده (مخصوصا در بخش مسکن) با دو نوع وامگيرنده طرف بودند :آنها که استحقاق باز پرداخت
داشتند  Primeو آنها که روي مرز يا حتي زير آن بودند)sub prime( .

واقعيت مهم ديگر در اين ارتباط اين است که بانکها و نهادهاي وام دهنده معموال وامها را براي کسب سود بيشتر به ديگر کمپانيها و نهادها ميفروختند .خريدار هم آنچه را
خريده بود ،دوباره به فرد ديگري ميفرخت .پس اين وامها دست به دست ميگشت و سود کاذب ميساخت .اما خريدارها معموال ً يا نميدانستند يا اهميتي نميدادند که بخشي
از اين وامها ريسکي هستند ( .)sub primeاين خريد و فروش تا وقتي که وامگيرنده ميتوانست اقساط ماهانهاش را بپردازد مشکلي ايجاد نميکرد .مشکل وقتي پيش آمد که
وامگيرنده قادر به پرداخت ماهانه مقرري نبود .اين ناتواني داليل زيادي داشت.

يا وام گيرنده شغلش را از دست داده بود يا مقروض شده بود ،يا اتفاقي در خانواده افتاده بود (مثل طالق ،عروسي يک بچه ،پول شهريه بچهها و غيره) .وقتي مشکل عدم پرداخت
ماهانهها پيش آمد آنگاه بانکها ،خانهها ،ساختمانها و کاالي مورد رهن را مصادره کردند و به حراج گذاشتند .قانون نيز از آنها حمايت کرد .از آن طرف ،زماني که در پرداخت اقساط
وامها مشکل پيش آمد ،بانکها گرفتاري مالي پيدا کردند .اينجا بود که دولت اوباما دخالت کرد و بانکها را با تزريق پول ماليات مردم نجات داد .پس در اين بحران مردم بازنده اصلي
شدند بهخصوص مردمي که اعتبار خوب داشتند .اما تر و خشک با هم سوختند.

ممکن است سئوال شود چرا بانکها يا کمپاني هاي وام دهنده به کساني که صالحيت نداشتند اعتبار دادند؟ پاسخ اين است که در سرمايهداري مالي آمريکا ،مديران و کارگزاران،
خود صاحبان سرمايه نيستند .يعني ميان مديريت و مالکيت جدايي وجود دارد .اين جدايي منافع صاحب سرمايه و گردانندگان سرمايه باعث ميشود که وفاداري به موسسات
مالي بسيار پايين باشد .از طرف ديگر ،مديران منافع کوتاه مدت دارند و دستمزدها و پاداشهايشان بر اساس کارکرد کوتاه مدت آنها تعيين ميشود .پس هر کارگزاري سعي
ميکند فروش بيشتري نشان بدهد تا پاداش بيشتري بگيرد .اين کارگزاران حتي اگر بدانند که وام را به شخص فاقد اعتبار ميدهند باز هم اين کار را ميکنند چون پاداش
ميگيرند .از طرف ديگر آنها با اين فرض وامهاي بد را تأييد ميکردند که ميدانستد آنها را روز بعد به مؤسسه ديگري خواهند فروخت .از سوي ديگر آنها که وامهاي ريسکي
ميگرفتند خودشان را محدود نکردند.

دولتي هم در کار نبود که بگويد داريد چکار ميکنيد .خود بانک هم که هم اکنون از قيد قانون آزاد بودند .سهامداران هم يا خبر نداشتند يا اهميت نميدادند چون آنها فکر ميکردند
که دارند از اين مکانيسم سود ميبرند .مطبوعات هم يا نميفهميدند دارد چه اتفاقي ميافتد يا ميفهميدند و براي حفظ منافع خود سکوت ميکردند .در اين ميان ،موسسات
رتبهبندي اعتبارات هم نسبت به وامهاي ريسکي بيتوجه بودند و گاهي حتي آنها را به عنوان وامهاي درجه يک ارزيابي ميکردند و از اين طريق رفيق دزد قافله ميشدند.
وکاليي هم که اين وامها را قانوني ميکردند دم برنياوردند و کارمزد فعاليتهاي خود را چند برابر به جيب ميزدند .پس بحران اخير نتيجه شکست کل سيستم بود و نه فقط
عدهاي افراد يا تعدادي کمپاني .جالب اينجاست که در اين عمليات هيچکس هم کار غير قانوني نميکرد اگرچه کار آنها کال ً غير قابل قبول بود.

پرسشماايناستکهبراساسمشاهداتوشنيدههاودرمجموع

استريتراديدهايد.

احتماالًشماازنزديکجنبشتسخيروال
يافتههايشما،معترضانبيشتربهکدامطبقهتعلقدارند؟آنهاجزوطبقهمتوسطهستندياجزوطبقهفرودستانجامعهآمريکا؟

معترضين جنبش تسخير والاستريت نيروهاي اجتماعي گوناگوني را نمايندگي ميکنند .از ديدگاه سني ،آنها در ابتدا بيشتر نيروهاي جوان بودند ،همانها که از آقاي اوباما حمايت
کرده بودند .در اين اواخر اما نيروهاي مسنتر هم به آنها پيوستهاند .متوسط سن در حدود  01سال است .از نظر جنسيتي ،شرکت زنان بسيار چشمگير است .از نظر نژادي،
معترضين بيشتر سفيد پوست هستند ( 21در صد) اگرچه سياه پوستان هم نقش دارند .از نظر مذهبي ،افراد اين جنبش بيشتر از مسيحيان هستند ولي مسلمانان هم شرکت
چشمگير داشتهاند .از نظر طبقاتي ،اين يک جنبش طبقه متوسط است اما تهيدستان هم در آن شرکت گستردهاي دارند.

در ميان اين طبقات متوسط افرادي با در آمدهاي بين  51تا  05هزار دالر به وفور ديده ميشوند ( 21درصد) و بيشتر شاغل هستند ( 51درصد) .بيشترين کمک مالي به جنبش را
هم همين افراد تامين کردهاند .بخشي از شرکتکنندگان هم بيکاراني هستند که به دليل بحران  1112شغل خود را از دست دادهاند ( 20در صد) .در ميان اين بيکاران افراد بسيار
تحصيل کرده و حرفهاي وجود دارند .از نظر ايدئولوژيکي ،معترضي ن بيشتر کساني هستند که وابستگي حزبي ندارند و خود را «مسقل» اعالم ميکنند ( 01درصد) .بعد از اين گروه
تعداد دموکراتها بيشتر است ( 10درصد) .سمپاتهاي جمهوري خواه هم در ميان آنها يافت ميشوند ( 1در صد) ولي بيشتر آنان از نوع ليبرتارينها هستند (طرفداران ران پال که
نامزد رياستجمهوري است).

نيروهاي چپ هم به وفور در ميان معترضين وجود دارند اما آنها به هيچ وجه نقش مهمي ندارند .اين را هم يادآوري کنم که معترضين والاستريت هيچ ارتباطي با جنبش دست
راستي «تي پارتي» ندارند ولي در مواردي نظرات آنها با هم تطبيق دارد .مثال ً هر دو گروه ضد فدرال رزرو (بانک مرکزي آمريکا) هستند و معتقدند که دولت و بازارهاي مالي فاسد
شدهاند .با اين وجود ،اين دو در واقع رقيب يکديگر هستند .درحالي که تيپارتيها (مطرودين محافظهکاران سنتي) دولت کوچک و بازار بزرگ ميخواهند ،تسخيرگران والاستريت
(مطرودين حزب دموکرات سنتي) براي دولت بزرگ و بازار کوچک مبارزه ميکنند.

بهنظرشمابهطورمشخصخواسته هايمعترضينچيست؟آياآنهابهدنبالاصالحنظاماقتصاديآمريکاهستند؟ياساختار


نامناسباجتماعيوطبقاتياينکشوراستکهموجباتنارضايتيآنهارافراهمکردهاست؟
خواستههاي معترضين بسيار گسترده است و هدف مشخصي را دنبال نميکنند .همانطور که گفتم ،اين جنبش نوعي جنبش «اجتماعي» است ولي خواستههاي اقتصادي-
سياسي مشخصي هم دارد .به طور کلي ،اين جنبش هم با دولت مسأله دارد و هم با سرمايهداري مالي .معترضين هر دوي اين نهادها را فاسد و غيرقابل اعتماد ميدانند و
سعي دارند ارتباطات غير مشروع اين دو را افشا کنند .اعتراض آن به دولت براي فساد سياسي و عدم اعمال قوانين محدودکننده عليه سرمايهداري مالي است .معترضين به
سيستم مالياتي ضد فرو دستان جامعه معترضاند و خواهان آن هستند که دولت با تغيير قوانين مالياتي از ثروتمندان ،هرچه بيشتر ماليات بگيرد.

آنها خواهان برنامه هاي وسيع براي باز گرداندن عدالت و خدمات اجتماعي به جامعه هستند و ميخواهند نابرابري درآمدها ،تصحيح شود .آنها عليه فساد سياسي و اقتصادي هم
شعار ميدهند و ميخواهند با فساد به صورت جدي مبارزه شود .معترضين نسبت به کنگره آمريکا بسيار بدبين هستند و اين بدبيني در کل جامعه هم وجود دارد (فقط  21درصد
آمريکاييان از کارکرد کنگره راضي هستند) .از ديد معترضين ،دولت آمريکا هرچه بيشتر در جيب سرمايهداران قرار گرفته و ابزار آنها براي ثروتاندوزي نامشروع شده است.
بي اعتمادي به دولت هم بسيار گسترده است و معترضان خواهان دولتي مشروعتر هستند .آنها هر دو حزب را مسوول بدبختيهاي مردم ميدانند اما اکثرا با محافظهکاران
دشمني ميکنند .ايدهآل آنها ايجاد حزبي جديد و مستقل و مترقي است.

اعتراض جنبش به بخش مالي سرمايهداري و دالالن فاسد و آزمند آنها بسيار گسترده و عميق است .آنها حتي وجود نهادهاي مالي موجود را براي آمريکا مضر ميدانند .از ديد
معترضين ،سرمايه مالي عامل اصلي فساد دولتي ،بحران اقتصادي ،انحصارگري تخريبگر ،نابرابريهاي فزاينده و غيرقابل تحمل ،نرخ بيکاري  9درصدي ،و کاهش شديد درآمدهاي
طبقات پايه و متوسط است .آنها موسسات مالي را متهم ميکنند که ماليات نميدهند يا حداقل ماليات کافي نميدهند ،درآمدهاي نامشروع به دست ميآورند و عامل اصلي از
بين رفتن صنعت در آمريکا هستند.

معترضين حتي سرمايهداري مالي را متهم به جنگطلبي مي کنند و معتقدند که اين سرمايه و ايادي آن با دموکراسي ضديت دارد و در تدارک ايجاد يک نظام شبه ديکتاتوري در
آمريکا است .آنها فکر ميکنند که سرمايه مالي با آزاديها مشکل دارد و در صدد محدود کردن دموکراسي در اين کشور است .آنها به اتحاد ناميمون مذهبيون دست راستي
(مسيحيت اونجليکي) با سرمايه مالي اعتراض دارند و اين اتحاد را که بخش وسيعي از دولتيها هم در آن هستند براي آينده آمريکا خطرناک ميدانند .تسخيرگران والاستريت
همچنين به سياستهاي جهاني سرمايه مالي که به بازارهاي جهاني پرسود (مثال ً در چين و هند) بيشتر از بازار آمريکا توجه دارد معترضند .از ديد آنها اين رويکرد جهاني سرمايه
مالي در تحليل نهايي آمريکا را در دنيا زبون و ذليل ميکند چراکه باعث عقبماندگي اقتصاد ملي آن ميشود.

والاستريتنيستندکهحتيماهيتآنراضدفسادوضد
برخيصاحبنظرانمدافعسازوکاربازار،نهتنهامخالفجنبشتسخير 


آيااينجنبشدراصليکجنبشضدفسادوضدانحصاروضدتحميلبرعليهغولهايماليآمريکااست؟

انحصارميدانند.

جنبش تسخير والاستريت را ميشود يک جنبش اصالحطلبي قلمداد کرد .اين جنبش حداقل در اين مقطع به دنبال براندازي نظام سرمايهداري نيست .اين جنبش حتي با
سرمايهداري در مجموع مسأله چنداني ندارد .مشکل معترضين با بخشي از سرمايهداري آمريکا (سرمايه مالي) است که انحصار گر ،فاسد ،و غير ملي شده است .معترضين
خواهان اصالحات اساسي در نظامهاي مالي و سياسي آمريکا هستن د و معتقدند که بايد به هر قيمتي که شده دموکراسي را حفظ و از آن براي اصالح امور استفاده کرد .سازو
کارهاي جنبش هم نشان ميدهد که معترضين انقالبيون برانداز نيستند و ميخواهند حرکت صلحآميز و غير خشن خود را در چهارچوب خواستهاي معقول براي اصالحات اساسي
پيش ببرند.

تسخيرگران والاستريت به خوبي واقفند که سرمايهداران خشن و پليس و ارتش آنها به دنبال بهانه هستند تا آنها را در اولين فرصت نابود کنند .در واقع هم معترضين و هم دشمنان
آنها ميدانند که بايد صبور ،محتاط و عملگرا باشند .هر حرکت تندي از هر سويي ميتواند بارو ت آتشي شود که هنوز زير خاکستر آمريکا پنهان است .اين احتياط و عملگرايي در
برخورد اقتصادانان راست و چپ ،اتحاديه کارگران ،روزنامهنگاران ،نمايندگان کنگره ،دولتيها و نيروهاي مردمي با معترضين به خوبي مشهود است .حتي اوباما هم از آنها حمايت
مشروط کرده است .در همين حال هم نيروهاي راست و مرتجع آمريکا از هر بهانهاي براي تخريب کردن معترضين استفاده کرده و ميکنند .واقعيت جنبش ضد والاستريت اين است
که هنوز تعداد شرکت کنندگان در آن بسيار اندک و قدرت آنها بسيار محدود است .تا زماني که اين جنبش به نيروي اجتماعي مؤثري تبديل شود هنوز زمان زياد و راه درازي مانده
است.

آيا اين جنبش آينده دارد؟ جواب بستگي به اين دارد که چه اتفاقي براي اقتصاد آمريکا و رابطه سرمايهداري مالي با مردان فاسد سياسي در آينده نزديک خواهد افتاد .اگر بحران
حاضرادامه پيدا کند و راه حلهاي ارائه شده نتيجه مهمي به بار نياورند ،نه فقط اين جنبش اعتراضي بزرگتر ميشود که حتما ً جنبشهاي ديگري هم به موازات آن شکل خواهد
گرفت و اين جنبشها هرچه بيشر راديکاليزه ميشوند .پس آينده به اين بستگي دارد که دولت مردان و صاحبان سرمايه در آينده نزديک چه سياستي را پيشه کنند .راه حلي که
اوباما براي مشکل بحران در پيش گرفت نه تنها تأثير مهمي به جا نگذاشت که باعث يأس و عصبانيت مردم هم شد که ميديدند پول ماليات آنها به جيب همان دزدان مالي ريخته
ميشود.

مردم انتظار داشتند که اين پولها به کارآفرينان کوچک داده شود که بيشترين کار را ايجاد مي کنند و در بخش زيربناها خرج شوند که هم نياز به رشد دارند و هم کار ايجاد ميکنند.
اگر دولتمردان و سرمايه داران مثل زمان روزولت برنامه جديد ارائه دهند جنبش تسخير از بين خواهد رفت .درغيراين صورت اين جنبش و جنبشهاي ديگر ،از جمله تي پارتيها،
ميتوانند به نيروي عظيمي تبديل شوند و آمريکا را درگير مبارزههاي خطرناک طبقاتي کنند .فرض من اين است که هيأت حاکمه آمريکا بعد از يک دوره مقاومت در تحليل نهايي به
اصالحات اساسي تن خواهد داد.

والاستريت و نظير حکومت کمونيستي
ميخائيل گورباچف در تحليلي معتقد بود نظام آمريکا در اثر بحرانهايي نظير جنبش  
اندازهاينتحليلرادرستميدانيد؟


تاچه
شورويسقوطخواهدکرد.
از اين بحران و مسائلي که آن را به وجود آورده اند ،نبايد اين نتيجه را گرفت که آمريکا در حال سقوط است و بعد از شوروي حاال نوبت آمريکاست .اين نوع نتيجهگيري ،باعث به بيراه
رفتن سياست ايران در مقابل آمريکا شده است و ميتواند براي منافع ملي ما گران تمام شود .واقعيت اين است که آمريکا با وجود همه گرفتاريهاي داخلي و خارجي (در عراق و
افغانستان و ، ) . . .هنوز هم يکي از قدرتمندترين اقتصادهاي دنيا را دارد و حداقل تا  25سال آينده قدرت برتر اقتصادي ،سياسي و البته نظامي دنيا خواهد ماند .اين هم البته
درست است که آمريکا در حال نزول است و به طور نسبي و شايد هم مطلق کاهش پيدا خواهد کرد .آمريکا هم چون همه ابرقدرتهاي دنيا حتماً هم يک روز جاي خود را به رقيب
ديگري خواهد داد .ميگويند شوروي دچار فروپاشي شد و اکنون نوبت آمريکاست .اين بحث چند مشکل دارد.

نخست اينکه اقتصاد آمريکا مبتني بر نظام سرمايهداري است و سيستم سياسي تقريباً دموکراتيکي دارد ،درحالي که شوروي ،سوسياليستي و ديکتاتوري بود .دوم اينکه «آمريکا
يک نظام دولت-ملت دارد درحالي که شوروي يک امپراتوري بود .در دولت-ملت ها ملل و اقوام به طور اختياري يک پارچه شده و يک کشور را ميسازند .در آمريکا هيچ ايالتي به زور
در اتحاديه آمريکا قرار نگرفته است .در امپراتوريها ،برعکس ،ملل يا اقوام با زور سياسي-نظامي به هم چسبانده شدهاند و هرگاه اين زور از ميان برود ،آن اتحاديه هم فرومي
پاشد .سوم اينکه ،آمريکا يک جغرافياي سياسي بسيار به هم تنيده دارد و ايالتها در همه زمينهها به هم وابستگي متقابل دارند ،در حالي که در شوروي سابق وضع فرق
ميکرد و جغرافياي سياسي بسيار ضعيف و جمهوريها از هم گسسته بود.

د 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 ،آمريکا حکومت فدرال دارد که بر اساس
آن ،ايالتها از همديگر و از دولت فدرال خودمختاري وسيع دارند .مثالً ايالتها براي خود مجلس دارند ،فرماندار را خودشان انتخاب ميکنند ،سياستهاي مالي خود را دارند ،و در
سطح ملي هم با وکال و سناتورهاي خود در کنگره آمريکا نمايندگي ميشوند .اين سيستم با آنچه در شوروي وجود داشت متفاوت است .پس اين حرف که آمريکا هم مثل
شوروي از هم خواهد پاشيد ،نادرست است .تصادفاً اگر هم يک روز آمريکا فروبپاشد اين فروپاشي در چهارچوب يک انقالب طبقاتي اتفاق خواهد افتاد نه در چهارچوب يک
تجزيهطلبي ايالتي.
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