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 Political  سياسی

  
  موسوی

  ٢٠١۶  دسمبر١٢
  

  !نيست" ترمپ"به " آری"، "کلينتن"به " نه"

۶  

ود؛ بلکه شديد تر را منعکس ننم" ساختار سياسی"و " ساختار اقتصادی"پيروزی ترمپ، تنھا اختالف و تضاد عميق بين 

از آن تقابل بين جناح ھای مختلف سرمايه جھت حاکميت بر کل ساختار اقتصادی، اجتماعی و سياسی را در اياالت 

  :جھت درک بھتر اين تضاد درونی سرمايه توجه بيشتر تان را به نکات آتی جلب می نمايم. متحدۀ امريکا نمايان ساخت

ً مختلف سرمايه، الزاما می بايست به پروسۀ توليد در جوامع قبل از ساختار جھت توضيح دقيقتر شکل گيری جناح ھای

سرمايه داری، يعنی به دوره ھای فئودالی و حتا برده داری در حيات تکامل اجتماعی انسان مراجعه و با تشخيص دقيق 

  .يعنی اتحاديه ھای صنفی، گذر عاجل و مختصر نمود" کورپراشين"به وجود آمدن 

ا می آموزاند که از ھمان نخستين روز ھائی که اصناف توليدی به مفھوم توليد دستی کوچک، پای به عرصۀ تاريخ به م

ظھور نھادند، ضرورت ھای اجتماعی ھمان زمان، اصناف متعدد را که تعداد شان زياد ھم نبود، وادار می نمود تا 

تحاديه ھای صنفی دست بزنند که از يک جانب جھت حمايت از ھمديگر در مقابل خطرات احتمالی و ممکن، به ايجاد ا

تداوم ھمان شغل و حرفه را در خاندان صاحب شغل تضمين نمايد و از جانب ديگر در مواقع ضرورت به حمايت و 

  .کمک ھمديگر شتافته، از نابودی افراد و مشاغل جلوگيری نمايند

ری نيز از اھميت نسبی برخورداربود، اين اھميت ن که در دورۀ برده داآقوت و ناتوانی اين اتحاديه ھای صنفی، با 

" کاوۀ آھنگر"متناسب با رشد و انکشاف جامعه و زندگی شھری، مقام بيشتری کسب نموده، جای پای آن را در داستان 

اين اھميت در دورۀ فئودالی به خصوص در آواخر آن که جوامع . حتا در افسانه ھانيز می يابيم" ضحاک ماردوش"عليه 

پرشتاب شان را به طرف دوران سرمايه داری آغاز می نمايند، فزونی بيشتر يافته از آن جائی که اصناف و مسير 

اتحاديه ھای صنفی نيازمند ھمسوئی و حمايت متقابل بودند، در اکثر شھر ھا، مناطق و بازار ھای خاصی را يک صنف 

  ... و کوچه مسگری، کوچه آھنگری: مانند. معين به خود اختصاص می نمود

اين شکل از روابط با آن که با به وجود آمدن فابريکه ھا و عقب نشينی متداوم الی کامل توليد دستی صنعتی در جوامع 

پيشرفته سرمايه، جايش را به توليد بزرگ صنعتی و پيدايش بازار ھای فروش مستقل از اتحاديه ھای صنفی گذشته داد، 

سيبی نرساند، بلکه به شکل و آا با تمام فراز و نشيب آن، نه تنھا از بنيان مگر تراکم سرمايه در رشته و صنف خاصی ر

ھای قديم را در وجود جناح بندی ھای مختلف سرمايه، باعث گرديد که اين " کورپرشين"ساختار ديگری، چيزی شبيه 
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نافع بين يک جناح معين، ساختار ھا در عصر امپرياليزم به مثابۀ باالترين مرحلۀ سرمايه داری، در عين تضاد درونی م

 خارجی در صنف ۀضمن کاھش مبارزات درونی بين جناحھا، در مقابله با جناح ھای رقيب و يا ھم نفوذ جناح سرماي

  .آنھا به شدت عکس العمل نشان می دادند

ی آيد، ديده ونی بر منتا جائی که باز ھم از مطالعۀ دوران سرمايه و جناح بندی ھای آن در نيمۀ دوم قرن بيست و قرن ک

  :می شود که عمده ترين جناح ھای سرمايه در کل و در اياالت متحدۀ امريکا، تمرکز يافته است

جناح سرمايۀ نظامی، جناح سرمايۀ نفتی، جناح سرمايۀ صنعتی، جناح سرمايۀ بانکی، جناح سرمايۀ تفريحی، جناح 

  ...  سرمايۀ تجاری و سرمايۀ کمپيوتری، جناح سرمايۀ دارو سازی و مواد کيميائی، جناح

  :با يک نظر اجمالی به جناح ھای متذکره می توان ديد

  . ھر يک از جناح ھا متشکل از ده ھا و صد ھا عضو در عين رشته است-

  . در آغاز تمام جناح ھا، با تقويت و يا خريد اين و يا آن سياستمدار، بستر رشد خود را مساعد می ساخت-

 ميدان آمده، متناسب با رشد و انکشاف حيات اجتماعی جايگاه خاص خود را در بين تمام  جناح ھائی اند که تازه به-

  .جناحھا احراز می نمايد

 تضاد منافع بين جناح ھای مختلف در بطن تضاد درونی بين يک جناح واحد، نقش اساسی و گاھی ھم تعيين کننده در -

  .اتخاذ سياست دو لتھا داشته و در آينده نيز خواھد داشت

 حاکميت اين و يا آن جناح سرمايه، گذشته از فراھم سازی بستر رشد ھمان جناح، تأثير کلی و عظيمی در شکل گيری -

دون چون و چرای يک جناح  بو انکشاف حيات اجتماعی در کشور معينی گذاشته، در برخی مواقع، حاکميت مطلق و

ا به طرف يک کشور تک محصولی سوق دھد، بلکه باعث معين سرمايه، نه تنھا باعث می شود کشور خاصی ر

  .تضعيف و نابودی جناح ھای ديگر سرمايه نيز گردد

 جناح و يا ھم جناح ھای تحت فشار و به فراموشی سپرده شده به ناگزير برای بقای شان بايد در مقابل جناح حاکم -

  .سرمايه ايستاده، به يک مبارزۀ مرگ و زندگی آغاز نمايد

را وادار ساخت تا با شرکت در انتخابات پرچمدار تمام جناح ھای سرمايه " ترمپ"ست ھمان کاری بود، که واين در

عليه حاکميت مطلق و انحصارطلبانۀ سرمايه نظامی گرديده، با تمام سياست مداران و رسانه ھائی که از طرف سرمايه 

  .نظامی خريده شده بودند، در تقابل قرار گيرد

و سرمايۀ ساختمانی، در اتحاد " سکس، قمار و مواد مخدر"دگی مستقيم از سرمايۀ تفريحی شامل به نماين" ترمپ"

فعال ساختن مجدد توليدات صنعتی با حذف و کاھش "ک با سرمايۀ دارو سازی و با دادن رشوت ھای لفظی از قبيل دينز

، " الزم برای اعطای قرضه ھای بانکیماليات بر توليدات داخلی از طريق آوردن سرمايه ھا از خارج و زمينه سازی

نه تنھا چراغ سبز به " حفظ تفوق امريکا با رشد انکشاف صنعتی و علمی"، "خروج از پيمان کيتو و پيمان پاريس"

، نه تنھا شکاف بين سرمايۀ نظامی و سرمايه ھای نفتی و بانکی  "صنعتی، نفتی و کمپيوتری"جناح ھای سرمايه ھای 

در واقع يک جبھۀ بس بزرگی عليه سرمايۀ نظامی به وجود آورده، در جنگ درونی جناح ھای به وجود آورد بلکه 

  .مختلف سرمايه، موفقيت خود را تضمين نمود

ًدر امريکا و جھان چه خواھد کرد، کامال ارتباط می گيرد به اين که وی تا چه حد و اندازه ای " ترمپ"و اما اين که 

تخاذ ا نظامی کدام سياستی را ۀناح ھای مختلف سرمايه را حفظ نموده، عليه سرمايموفق خواھد شد اتحاد جبھه ئی ج

  .نمايد



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

قادر شود، در پناه اتحاد تمام جناح ھای سرمايه، سرمايۀ نظامی را تجريد و از " ترمپ" به عبارت روشنتر، ھرگاه 

ر کل سياست امريکا نسبت به  دو" ترمپ"توطئه ھا و سوءقصد ھای محتوم آن جان به سالمت برد، به يقين سياست 

، ھم در داخل امريکا و ھم خارج از آن، تفاوت ھائی را بروز خواھد داد و ھرگاه در انجام اين مأمول يعنی تجريد گذشته

و به حاشيه راندن جناح سرمايۀ نظامی ناکام ماند و يا ھم مجبور به اطاعت از آن گردد، روشن است که در به روی 

  . چرخيده، کمترين تغيير محسوسی را در قبال سياست ھای کلی آن کشور مشاھده نخواھيم نمودھمان پاشنۀ قديمی

در " ترمپ"جھت ساختن کابينه اش بر می آيد، می توان شواھدی را مطالعه نمود که " ترمپ"تا جائی که از تالشھای 

 خواھان اين نيست تا در يک تقابل نقطۀ پايان گذارد،" سرمايه نظامی"عين حالی که می کوشد، به يکه تازی جناح 

ًمستقيم با آن جناح قرار گيرد، چنين شواھدی را می توان در انتخاب نامزد ھای مقامات امنيتی دولت فدرال که تقريبا 

 که تا مغز استخوان با جناح سرمايۀ نظامی پيوند دارند، مشاھده نمود؛ در حالی که در  اندتمام نامزدان آن مقامات افردی

ات غير امنيتی به روشنی ديده می شود که کابينۀ آينده مرکب از مشتی ميلياردر که از تمام طيفھا و جناح ھای مقام

  .سرمايه نمايندگی می نمايند، خواھد بود

، در )تقابل جناح ھا( گذشته از ھمکاری و يا روياروئی جناح ھای سرمايه، نکتۀ ديگری که به مثابۀ تابع روند اولی

ساختار "و " ساختار اقتصادی"نقشی ايفأ خواھد نمود، تنظيم چگونگی ھمکاری بين " ترمپ"دھی دوران ادامه و شکل 

  . می باشد" سياسی

می دانيم در ساختار قدرت در اياالت متحدۀ امريکا، ھر چند رئيس جمھور مقام اول و برازنده ای داراست، مگر در 

از ارکان موفقيت ھر رئيس جمھوری در تعميل اھداف و پروژه ھمه حالت ھمکاری با مجالس سنا و نمايندگان، يکی 

، با نفوذی که "خودش يک چيز بگويد و دمبوره اش چيز ديگر"ھايش می باشد، و اگر چنان نباشد و به گفتۀ مردم کابل

 قادر نشود، کمترين کاری در جھت تحقق" ترمپ"آن مجالس در کل ساختار قدرت در طی ده ھا کسب نموده، چه بسا 

  .سياست ھای جناحش انجام بدھد

، به معنای تأئيد "کلينتن"به " نه"ًوقتی از منظری که اين مقاله نگارش يافته به قضايا می نگريم، ديده می شود که واقعا 

به ادامۀ خونريزی و کشتار " نه"گری، به نظامي" نه"به کل سيستم، " نه"نبوده، بلکه به معنای " ترمپ"به  " آری"و 

نبود يک بديل انقالبی، يک سرمايه دار دشمن مردم از آن سود جسته، تالش خواھد ورزيد در امری که . ه استمردم بود

  .تا ھمان اھداف را با وسايل ديگری تحقق ببخشد

  .اين رشته سر دراز دارد

 


