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نظام اقتصادی سررمایهداری در جوامع دارای حق رأی همگانی همیشه با سیاست
مشرک برریی داترته اسرتا با یشبینی این موضرو ،بیشرتر سرررمایهداران در برابر
یسرتر حق رأی ورای ثروتمندانی که صاحب سرمایه بودند مقاومت کردەاندا تنها
فشرارهای تودەای از ایین به یسررتر یدر ی حق رأی تا دسررتیابی کام به رأی
همگانی منجر تررد  -حداق از نظر قانونیا تا همین امروز نیر سرررمایهداران انوا ،و
اقسرام سرازوکارهای قانونی و ریرقانونی را برای محدود کردن حق رأی توسعه داده و
بهکار یرفتهاندا در میان کسرانی که متعهد به حفظ سرمایهداریاند ترس از حق رأی
همگانی عمیق اسرتا ترام و جمهوریخواهان با تررو ،انتاابا  0202این ترس را
بازتاب دادە و به آن عم میکردندا
مشرک از ماهیت بنیادی سررمایهداری ناتری میترودا سرمایهدارانی که مالک و
یرداننردهی بنگراههای اقتصرررادی هسرررتند  -کارفرمایان بهعنوان یک یروه  -اقلیت
اجتماعی کوچکی را تشرررکی میدهندا در مقاب کارکنان و خانوادههای آنها اکثریت
اجتماعی هسرتندا اقلیت کارفرما بهوضرو بر اقتصاد خرد در داخ هر بنگاه اقتصادی
تسرل داردا در تررکتهای سرمایهداری سهامداران عمده و هیئت مدیرهای که آنها
انتااب میکنند تمام تصرمیما اصلی ازجمله نحوهی توزیع درآمد خالص ترکت را
میییرندا
تصررمیما آنها باش عمدهای از آن درآمدهای خالص را بهعنوان سررود سررهام و
بستههای رداختی مدیران ارتد اجرایی بهخود اختصاص می دهدا درآمد و ثرو آنها
سرریعتر از میانگین اجتماعی انباترت میترودا در بنگاههای خصروصی سرمایهداران
صاحبان و مدیران ارتد رفتار مشابهی دارند و از مجموعه امتیازا مشابهی برخوردار
می تررروندا توزیع نابرابر درآمد و ثرو در جوامع مدرن بیشرررتر از سرررازمان داخلی
بنگاههای سرررمایهداری ناترری میتررودا مالکان و مدیران ارتررد آنها سررثر از ثرو
نامتناسب خود برای تک دادن و کنترل اقتصاد کلان و سیاست آمیاته با آن استفاده
میکنندا
برا این حرال رأیییری همگرانی این امکران را برای نیروی کرار فراهم میکند تا
هنگامی که با اکثریت در انتاابا یروز میترروند با اسررتفاده از ابرارهای سرریاسرری
نرابرابریهرای اقتصرررادی بنیادین سررررمایهداری را خنثی کنندا نیروی کار میتواند
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سرریاسررتمدارانی را انتااب کند که تصررمیما قانونی اجرایی و قیررایی آنها بهطور
مرداوم معکوس یآمدهای اقتصرررادی سررررمایهداری باتررردا قوانین مالیاتی حداق
دسرررتمرد و هرینههای دولت میتواند درآمد و ثرو را به رو های ماتلف بازتوزیع
کنردا ایر برازتوزیع بره یونهای نباترررد که اکثریت برای ایان دادن به سررررو ریر
قراب قبول نابرابری تصرررمیم بگیرند میتوانند یامهای دیگری بردارندا بهعنوان مثال
اکثریت ممکن اسرت به یذار از ساختار داخلی ترکتها از سلسلهمراتب سرمایهداری
به تعاونیهای دموکراتیک رأی دهندا در این صررور درآمد خالص بنگاهها نه توس ر
اقلیتهای بالای سررلسررلهمراتب سرررمایهداری بلکه درمقاب با تصررمیما دموکراتیک
همهی کارکنان/کارمندان هر یک نفر یک رأی توزیع خواهد تررردا سررررو متعدد
نابرابری متداول در سرمایهداری از بین خواهد رفت.
مشرک سریاسی دایمی سرمایهداری این بوده است که چگونه میتوان کارکنان را
از تشررکی اینیونه تشررک های سرریاسرری بازداتررتا در دورههای مکرر دتررواریها
(سررقو های ادواری جنگها درییری بین صررنایع انحصرراری و رقابتی بیماریهای
همهییر) مشرک سریاسری سرمایهداری تد میییرد و وسعت مییابدا این بهترین
رو برای یشرررگیری از اکثریت سررریاسررری کارکنان در خاتمه باشررریدن نهایی به
سرمایهداری و انتقال جامعه به سمت نظام بدی اقتصادی استا
برای ح مشرکلا سیاسی سرمایهداری سرمایهداران بهعنوان یک اقلیت کوچک
جرامعره برایرد برا دیگر یروههای اجتماعی ائتلاف برقرار کنندا این ائتلافها باید چنان
قردرتمنرد براترررند که بتوانند اکثریت نوظهور کارمندان را که ممکن اسرررت منافع
سرررمایهداران یا بقای سرریسررتم آنها را تهدید کنند خنثی کند بازدارد یا از بین ببردا
هر چه اقلیتهای سررمایهدار کوچکتر یا ضرعیفتر باتند ائتلاف اصلی که آنها تک
میدهند و به آن متکی میترروند همانا ائتلاف با نظامیان اسررتا در بسرریاری از نقا
جهان یک دیکتاتوری نظامی از سرمایهداری محافظت میکند که جنبشهای نوظهور
ضردسررمایهداری کارمندان یا باشهای ریرسرمایهداری آن برای تغییر را هدف قرار
دهد و نابود میکندا حتی هنگامی که سررمایهداران اقلیتی نسربتا برر و تثبیتتده
هسررتند ایر سررلرهی اجتماعی آنها را مثلا یک جنبش برر ضررد سرررمایهداری از
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ایین تهدید کند ائتلاف با دیکتاتوری نظامی ممکن اسرت آخرین مکانیسم بقا باتدا
زمانیکه چنین ائتلافهایی با ادرام سررمایهداران و دسرتگاه دولتی به او خود برسد
فاتیسم ظهور کرده استا
طی دورههای عادی سرررمایهداری که در تهدید انفجارهای قریبالوقو ،اجتماعی
است مشک اساسی سیاسی آنان همچنان باقی استا سرمایهداران باید مانع توند که
اکثریت کارکنان کارکرد و نتایج سیستم اقتصادی سرمایهداری و بهویژه توزیع درآمد
ثرو قدر و فرهنگ را که خاص سرررمایهداریسررت خنثی کنندا برای این منظور
سرمایهداران در ی ائتلاف با باشهایی از طبقهی کارکنان هستند تا با آنها همسو و
از دیگر همکاران خود جدا ترروندا آنها برای ایجاد و حفظ چنین ائتلافهایی با احراب
سیاسی کار و از آنها استفاده میکنندا
به قول مارکسریسرت برر آنتونیو یرامشری سرمایهداران از حرب سیاسی متحد
خود برای تشرکی یک «بلوک سریاسری» با باشهایی از طبقهی کاریر و سایر افراد
خار از اقتصرراد سرررمایهداری اسرتفاده میکنندا این بلوک باید آنقدر قوی باتررد که
اهداف ضرردسرررمایهداری جنبشهای طبقهی کاریر را خنثی کندا در حالت مرلوب
برای سرررمایهداران بلوک آنها  -که قدر هژمون اسررت  -باید با کنترل رسررانههای
یروهی یروزی در انتارابا تولید اکثریت ارلمانی و ترویج ایدئولوژی در مدارس و
فراتر از آن کره سررررمرایرهداری را توجیه میکند بر جامعه حکومت کندا بدینیونه
هژمونی سررمایهداری طغیانهای ضدسرمایهداری را سازماننایافته نگه میدارد و یا از
بنیران نهرادن جنبشهرای اجتمراعی براز میدارد کره به چنان بلوک ضررردهژمونیک
قدرتمندی بدل تود که اقتدار سرمایهداری را به چالش بکشدا
ترام تررای کنونی اقتدار سرمایهداری را بازمینمایاندا ناست و قب از هر چیر
دولت او با ولارجی تمام خر نیروهای نظامی کرد و به ستایش از آنها رداختا ثانیا
معافیت عظیم مالیاتی  02٠٢را به ترررکتهای برر و ثروتمندان هدیه داد علیررم
اینکه از چندین دهه قب از بازتوزیع ثرو از ایین به بالا برخوردار بودندا سررروم به
مقررا زدایی اقتصررادی و مالی اسررتمرار باشرریدا وی برای حفظ بذل و باشررشهای
دولت به حامیان سرمایهدار خود آتکارا در حال تشکی بلوکهای سنتی با باشهایی
از طبقرهی کارکنان بودا حرب جمهوریخواه که ترام به ارث برد و کنترلا را به
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دست یرفت بسترساز این کژرویهاستا آنها ضعیف تده و بهسوی زیانهای سیاسی
خررناکی سررود داده ترردندا آنها باید بازسررازی و تقویت میترردند درریر اینصررور
حرب جمهوریخواه دیگر نمیتوانسرت وسیلهای برای سرمایهداران باتد تا یک بلوک
مقتدر را بسررازد و از لحاظ سررازمانی حفظ کندا درنتیجه احتمالا حرب جمهوریخواه
محو میتد و حرب دموکرا را به سرمایهداران وامینهاد تا با آن ائتلاف کنند و از آن
برای چنین بلوک هژمونیکی بهره ببرندا
بارها و بارها در تاریخ آمریکا سرررمایهداری این کشررور ائتلاف و عاملیت هژمونیک
خود را بین دو حرب جابهجا کرده اسررتا همانیونه که حرب جمهوریخواه یذاتررت
ائتلافش با باشهایی از طبقهی کارکنان ازهم بثاترررد تا فیرررا برای ترام باز کند
حرب دموکرا نیر با مؤتلفان سررنتی خود چنین کرد تا فیررا را برای برنی سرراندرز و
الکسرررانردریرا کورتر و ترقیخواهران براز کردا برای احیای دوباره و بازسرررازی حرب
جمهوریخواه همچون مؤتلف هژمونیک سرررمایهداران آمریکایی ترام مجبور بود در
مقرایسررره با سرررایر جمهوریخواهان امتیازا بیشرررتری به بنیادیرایان مسررریحی
برتریطلبان سرفید وسرت نیروهای ضردمهاجر ترووینیستها (و ضد خارجیها)
هواداران قانون و نظم و اسلحه رستان بدهدا چرایی و چگونگی تکست دولت اوباما را
همین مسررهله توضرری میدهدا به دلای تاریای کلینتون اوباما و تشررکیلا قدیمی
حرب دموکرا براقی مرانردنرد هرچنرد بره مؤتلفران خود در میان طبقهی کارکنان
(کراریران اتحرادیرههرای کراریری آفریقاییتبارها لاتینتبارها زنان دانشرررجویان
دانشرگاهیان و بیکاران) امتیاز چندانی ندادندا آنها حرب را کماکان در اختیار داتتند
از مبرارزهی سرررانردرز و ترقیخواهران حرب ممرانعرت کردند و در رأیییری 02٠2
کاندیدای نهایی حرب را معرفی کردند و انتاابا را باختندا
سرررمایهداران جمهوریخواهان را بر دموکرا ها بهعنوان تررریک هژمونیک خود
ترجی میدهنرد زیرا جمهوریخواهان با قابلیت اتکا و نظم بیشرررتری از دموکرا ها
خواسرررترهتررران را برآورده میکننردا امرا در صرررورتی و هنگرامی که بلوک ائتلاف
جمهوریخواهان تیرعیف ترود یا در مقام ترریک هژمونیک عملکردی ناکافی داتته
باتررد سرررمایهداران ایالا متحده به دموکرا ها روی خواهند آوردا ایر از تررریک

چرا سرمایهداری در کشمکش مداوم با دموکراسی است؟

هژمونیک قدرتمندی بهرهمند تررروند سررریاسرررتهایی را که مرلوبیت کمتری دارند
می رذیرندا ایر ائتلاف ترام با باشهایی از طبقهی حقودبگیر درحال تیرررعیف یا
فرو اتررری باترررد سررررمایهداران ایالا متحده در مقاب به بایدن-کلینتون-اوبامای
دموکرا روی میآورندا در صررور لروم ممکن اسررت به ترقیخواهان هم متوسرر
توند همانند دههی  ٠٣٩2که به فرانکلین دلانو روزولت روی آوردندا
ترام بارها در ی تقویت ائتلاف خود با بیش از یکسرروم کارمندان آمریکایی بود
که به نظر میرسد رژیم او را تهیید میکردند صرفنظر از تهاجمی که به دیگران کرده
بودا وی همچون اهرمی که اکثر سرررمایهداران را در کنار جمهوریخواهان نگهدارد به
این مسرهله اتکا داترتا از این یذتته بیشتر سرمایهداران جمهوریخواهان را ترجی
میدهند؛ رژیم وی به ترد از سرودجویی نظامی و ابرترکتها حمایت میکردا تنها
نراکرامیهرای عظیم ترام و جمهوریخواهان در رویارویی یا مهار بیماری همهییر و
سرقو اقتصرادی ناتری از سررمایهداری توانسرت احساس رأیدهندیان را به سمت
یرینرهی دموکرا هرا سرررود دهردا بنرابراین ترامر و جمهوریخواهان بر انکار این
ترکسرتها و منحرف کردن توجه عمومی از آن متمرکر تدندا هدف حرب دموکرا
این بود که سرمایهداران را متقاعد سازد که رژیم بایدن بهتر بیماری همهییر و سقو
اقتصرادی را مدیریت و ایگاه یستردهتری برای حمایت از سرمایهداری فراهم میکند
و تنها اندکی نابرابریهای آن را اصلا میکندا
برای ترقیخواهرران درون و بیرون حرب دموکرا انتاررابی مهم در یش بودا
بسریاری آنرا دریافته بودندا از یک سرو ممکن است ترقیخواهان بهمثابه جذابترین
مؤتلف هژمونیک سرررمایهداران به قدر دسررترسرری یابندا ترقیخواهان میتوانند با
تندترکردن انتقادها و نه کاسررتن از تررتاب آن به کارفرمایان سرررمایهدار مؤتلفت ران
بلوک هژمونیک قدرتمندتری از تشررکیلا سررنتی دموکرا ها ارائه کنندا این تقریبا
همان کاری اسرت که ترام با جابهجایی تشرکیلا سنتی حرب جمهوریخواه انجام
دادا از سروی دیگر رترد خود ترقیخواهان میتواند آنان را وسروسره کند تا از تناوب
دوحربی که سرررمایهداری را هژمونیک نگه داتررته یسررسررت کنندا آنیاه در مقاب
ترقیخواهان میتوانند با یشرایش سیاست ایالا متحده آزادی انتااب بیشتری برای
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عموم مردم فراهم کنند :یک حرب ضردسررمایهداری و طرفدار سروسیالیسم که با دو
حرب سنتی طرفدار سرمایهداری نبرد میکندا
مشرک سریاسی سرمایهداری از همجواری ریردموکراتیک و ذاتی اقلیت کارفرما و
اکثریت کارکنان ناترری میتررودا تناقیررا چنین سرراختاری با حق رأی همگانی در
مواجهه اسررتا مانورهای سرریاسرری بی ایان یرامون بلوکهای هژمونیک با باشهای
بردیر کارکنان باعث ترررده که سررررمایهداری زنده بماندا با این حال در نهایت این
تیررادها از ظرفیت مانورهای هژمونیک برای مهار و کنترل آنها فراتر خواهد رفتا یک
بیماری همهییر همراه با سررقو برر اقتصررادی میتواند ترقیخواهان را برانگیرد و
رتوان سرازد تا یسستی را رقم برنند سیاست ایالا متحده را تغییر دهند و تغییرا
اجتماعی دیرهنگام را تحقق باشندا
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