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 ٢٠١١ نومبر ٢۶

 

 ...کنند  ھا سيستم را فاسد می آيا شرکت

 داری است؟ که مسأله خوِد سيستِم سرمايه يا اين
 

 اکتبر ٧در نيويورک در » !کنيم   را اشغالاستريتوال« براِی ريموند لوتا  رانی  سخن  سردستی سازی همتِن زير پياد

  .است

سنتِز « ھستم و براِی ترويجِ انقالب   تخصِص من اقتصاِد سياسی است و از نويسندگاِن نشريه.  استريموند لوتاناِم من 

  .کنم فعاليت می انجام شده باب آواکيانکه توسِط » نويِن کمونيسم

که به  ما نه به يک جنايت بل.  مقاومت استۀ تازنسيمِ . دادی بزرگ و  تاريخی است ُرخ» !استريت را اشغال کنيموال«

افکنی بر سؤاالِت بزرگی در مورِد  حاِل پرتو   در» ! کنيم استريت را اشغالوال«. شماِر اين سيستم معترضيم جناياِت بی

مان   را برایئیتوان يک جھاِن بنيادن متفاوت و بھتر را به ظھور رساند و فضاگونه می که چه و اين منبِع اين جنايات است

  .حالم جا بسيار خوش به اين دليل، از بودن در اين! آفريده که در مورِد اين مسائل حرف بزنيم

داری ه مشکل خوِد سيستِم سرمايهک کنند يا اين ھا سيستم را فاسد می آيا شرکت«: عنواِن سخناِن کوتاِه من اين است

  »است؟

  . حق است ھا به ھا و بانک شکی نيست که عصبانيتِ مردم نسبت به شرکت

 تاريخِ یمحيط  زيستۀ فاجعترين  در خليِج مکزيک کرد و بزرگبريتيش پتروليومنگاھی بکنيد به کاری که ساِل قبل 

  . را آفريدامريکا

اش  ھا از عملياِت مالی سودھاِی عظيمی بردند که نتيجه اين بانک. اند ھا عصبانی حق از دسِت بانک مرُدم به

ش خورد مبه مشا) وانه پُشت بی (پرايم سابھاِی  شان بود، و زمانی که بوِی گنِد وام ھای ھا نفر از خانه کردِن ميليون بيرون

ی در سراسِر جھان شد؛ که به گرسنگی و  شد و به اين ترتيب باعِث صعوِد قيمِت اقالِم خوراکئی کاالھاِی غذاۀ آتي  وارد

  . ھا تن در جھاِن سوم منجر شد  ميليونیقحط
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اش  ئیگرا ياِی نابؤر «کردنِ  قدر در دنبال ُمرد و در مورِد او که چه(Steve Jobs)  استيو جابزدانيد که اخيراً  می

 اَپل استثمار، نه ی جھانۀبدوِن وجوِد يک شبککه  در حالی. برند  کرده، و او را به عرِش اعالء میئیفرسا قلم» گير بود پی

)Apple ( سيليکان َولِی  جھانی که از ی توليدۀبدوِن وجوِد يک زنجير. استيو جابزدر کار بود و نه)Silicon Valley (

) Foxconn(فاکسکان گاِن قراردادی ماننِد  کنند   در مورِد توليداکنون. شدند  نمیاستيو جابز و اَپلھا  شود اين مديريت می

 که کارگران را مجبور ئیھا کنند؛ در کارخانه را مونتاژ می) iPad (پَدآیو ) iPhone (فونآیکنم که در چين  صحبت می

کنند، در وضعيتی که کارگران از   خطرناک می ئیھاِی آلوده به مواِد شيميا  ساعت در ھفته در کارخانه۶٠به کاِر 

  .زنند  در نھايِت نااميدی دست به خودکشی میند و گاه ا  محروم ترين حقوق اوليه

  

  تر ھستند ھا بخشی از چيزی بزرگ ھا و بانک شرکت

ھا  شان را بگيريم، بايد به سيستمی که اين خواھيم جلوی کنند متنفريم و می چه می ھا و آن ھا و بانک اگر از کورپورسيون

داری  بخشی از سيستِم سرمايه. ھاست تر از اين  بزرگھا بخشی از چيزی ھستند که اين. بخشی از آن ھستند نگاه کنيم

  .کند ھاِی معينی کار می ھستند که طبقِ ديناميک

  چيس و مورگانپیجیماننِد . شوند کنند، مرتباً خريد و فروش می ر میييھا مرتباً تغ ھا و بانک شرکت: فکرش را بکنيد

 وارِد خِط توليدھاِی برادرزلَِمنماننِد . شوند حران ورشکسته می رقابت و بۀدر نتيج. شوند  ادغام میِشورون و يا تکزاکو

  .  شدگوگلروِی   که وارِد قلماَپل افتاد، يا سیپی و امبیآیماننِد اتفاقی که براِی . شوند ھا خارج می گوناگون شده يا از آن

ھاِی جھانی، ئیيک شرکت يا بانِک ماوراِی ملی، با دارا

. کنيم  ھست که ما تحِت آن زندگی میتجسِم سيستِم اقتصاديی

کند يا   که اتومبيل مونتاژ میتويوتاھاِی فرا ملی ماننِد  شرکت

ھاِی توليد و کند، يگان  که چاِه نفت حفاری میموبيل-  اکسون

 ھستند که از عملياِت ئیھا ھا يگان بانک. انباشِت سود ھستند

رکت يک ش. رسانند دوردست سودھاِی مالی را به حداکثر می

 کاِر مزدی؛ ابزاری ۀيافت ابزاری است براِی استثماِر سازمان

ھاِی نفتی که به قطب  ماننِد کمپانی. شوند آورده می آن به بازارھا نفوذ کرده و منابِع زيرزمينی به چنگ ۀوسيل است که به 

  . ھا نيست اما، تنھا ابزاِر آندار براِی تملک و کنترل است؛   سرمايهۀطبق ھا ابزارِ   ھا و بانک اين شرکت. روند می

 امپرياليسِم ی شطرنِج جھانۀ ھستند بر روِی صفحئیھاھا ُمھره ھا و بانک  من در آن است که اين شرکتۀنکت

 ۀآن نيستند؛ و اين صفح ھاِی البته تنھا ُمھره. داری سرمايه

 مشخصی یرحم داراِی قوانيِن باز  بییشطرنج، اين ميداِن باز

گِر بسکتبال ماننِد فوتبال توپ را با پا به انتھاِی  اگر بازی. است

پس نگاھی به اين . ريزد زمين پرتاب کند کِل بازی به ھم می

  .داری کنيم  سرمايهی قوانيِن باز

  

   :کند داری طبِق قوانيِن مشخصی عمل می سرمايه



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٣

شود  داری ھر چيزی که توليد می در سرمايه. ھمه چيز کاالست و ھدِف ھر کاری توليِد سود است:  يکۀقانوِن شمار

 از -  توليِد ھر چيزی ۀاما در اساس محرک و انگيز. که فروش بروند بايد مفيد باشند براِی اين. براِی مبادله يا فروش است

  . آيد  خاکی به دست میۀو سود از استثماِر ميلياردھا انساِن اين ُکر.   سود است- خانه تا کامپيوتر و دارو و سوخت

 چيزی - کند  چاِه نفت حفاری میتکزاکو که  ئی جااِکوادور؛ھاِی بارانی در   ماننِد جنگل-  زيست  داری، محيط يهدر سرما

  !جنايت.  کرد است که بايد آن را به چنگ آورد و به خاطِر سود غارت

آن را » !ا بميرگسترش بياب ي«شود و فرماِن  داری تحِت مالکيِت خصوصی انجام می  توليِد سرمايه: دوۀقانوِن شمار

 براِی سھمی از بازار با ھم چيسمورگانپیجی و ِکِردی سوئيس يا رويال داچ ِشل و  موبيل- اکسون. راند به جلو می

شوند،  شان رانده نمی ھای کردِن ھزينه ھا و ارزان گذاری سوِی بسِط سرمايه آنان به دليِل حرص و آِز شخصی به. جنگند می

تر انباشت  شان مرتباً سودھاِی بيش ھای شوند که اگر بسط نيابند و براِی شطرنِج جنگ  سو رانده میکه به اين دليل به آن بل

  . اگر چنين نکنند به زير رفته و بلعيده خواھند شد. توانند سِر خود را از آب بيرون نگاه داشته و بقاء يابند نکنند نمی

ِت أکردِن نش  در حاِل تميزبريتيش پتروليوموقتی !  زنده بمانیبُکش تا. سر تا پاِی اين نظام با رقابت رقم خورده است

شناسِی خود را ھاِی ديگر براِی کمک به اين کار تجارب و ابزاِر اقيانوس  بود ھيچ يک از کمپانیخليِج مکزيکنفت در 

 امکاِن بلعيدِن ۀاھدبرداری کنند و مش خواستند از اين وضعيت به نفِع خودشان بھره در اختيارش قرار ندادند، زيرا می

منجر به » !گسترش بياب يا بمير«اين اجباِر .  سرازير کرده بودموبيل- اکسون و ِشل ۀولوچ  آب از لببريتيش پتروليوم

  .شود تِر سرمايه می تر و بزرگ مند ھاِی قدرت  يگانئیگير شکل

در جھان . ری يک سيستِم جھانی استدا سرمايه.  سه تالش براِی کنترِل جھانی استۀقانوِن شمار:  سهۀقانوِن شمار

ھا براِی  ھا و بانک  جھانی، شرکتیدر اين ميداِن باز. شکاِف بزرگی مياِن کشورھاِی امپرياليستی و تحِت سلطه ھست

اما شديدترين . کنند فريقا يا نيجريه حفاری میاھاِی نفتی که در غرِب  ماننِد شرکت. کنند نفوذيابی و کنترِل جھانی حرکت می

يابی به مواضِع ستراتژيک و ممتاز در مناطق و بازارھا و  ھاِی جھانی است براِی دست شکِل رقابت، رقابِت مياِن قدرت

 در فيليپين يا فرانسه در امريکاچه  ماننِد آن. ھاِی تجاوزکارانه منجر شده است اين رقابت به جنگ. به چنگ آوردِن منابع

و اين رانِش به سوِی کسِب سلطه و کنترِل جھانی موجِب دو .  در تجاوز به عراق کرده استامريکا الجزاير کرد و يا

  . جنگِ جھانی شده است

  . جھانییياب يابی يا مرگ، و رانِشِ سلطه سوِد کسب شده از استثماِر کارگر، گسترش:  بازی استۀگان ھا قوانيِن سه اين

ً یدار  است، در بخِش سرمايهباب آواکيانناِن ای از سخ که گزيده» ھا پايه«در کتاِب     امپرياليسم، به يک نقِل قوِل واقعا

  :جا نقل کنم خواھم اين خوريم که می خوب برمی

را نه فقط در ) و حياِت مردم(ھاِی اقتصادی و سياسی   بزرگ که نظامیامپرياليسم يعنی انحصارات و نھادھاِی مال «

صفت که به صدھا ميليون مردِم  امپرياليسم يعنی استثمارگراِن انگل. کنند نترل میکه در سراسِر جھان ک يک کشور بل

صفت که با يک کليِک کامپيوتری  گذاراِن انگلکنند؛ سرمايه ناشدنی می جھان ستم کرده و آنان را محکوم به فالکِت وصف

امپرياليسم يعنی . کنند جا می ی ديگر جابها رانند و ثروِت عظيمی را از يک نقطه به نقطه ھا نفر را به قحطی می ميليون

. کنند  که با ھم رقابت می ھاِی امپرياليستی ديدگان و جنگ مياِن دولت جنگ؛ جنگ براِی سرکوِب مقاومت و شورِش ستم

  کامل را از طريِق فشار بر روِی يکی غيِرقابِل تصور و حتا نابودیتوانند نابود ھا می امپرياليسم يعنی رھبراِن دولت

 عظيمی یاش به سطوحِ انفجاری ئست که تضادھاِی پايه ا داری ای از سرمايه امپرياليسم مرحله. کنند دگمه به بشريت تحميل

ديدگان برخاسته و ستم. چنين به معناِی آن است که جھان شاھِد انقالب خواھد بود اما امپرياليسم ھم. ارتقاء يافته است
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 جھانی خواھد بود براِی محوکردِن ۀو اين انقالب يک مبارز. رنگون خواھند کردگان را ساستثمارگران و عذاب دھند

  ».ھيوالِی جھانی، امپرياليسم

  )١:۶»  ھا پايه«به نقل از (

  داری و قدرِت دولتی سرمايه

دولتی اما اين سيستم براِی بقا و گسترِش خود نيازمنِد قدرِت . داری اين قوانيِن اقتصادی ھستند  سيستِم سرمايهۀريش

لمان و ا يا فرانسه، روسيه و امريکامثالً (داراِن يک کشور  اما سرمايه. سرمايه خصوصی و در رقابت است! آری. است

 فرانسوی است؛ به ۀقدرِت دولتی در فرانسه مدافِع منافِع مشترِک ستراتژيِک سرماي. داراِی منافِع مشترکی ھستند) غيره

   .چنين دولِت ژاپن و روسيه و غيره ھم

 زمين، مواِد خام و منابِع ديگر، تکنولوژی و   اصلی مانند ابزاِر توليد. دار بر اقتصاد سلطه دارد  سرمايهۀطبق

 ۀ کنترِل طبق حکومت بخشی از قدرِت دولتی است که تحت. کند ھا را کنترل می  کارخانه زيکی مانند فساختارھایِ 

اين دولت در . کند اما اين دولت نقِش خاصی در جامعه بازی می. تست مھم نيس جمھور کی که رئيس اين. دار است سرمايه

 کِل ۀداری و ادار  سرمايهیکه در حفاظت و گسترِش سيستِم اقتصاد کند، بل دفاع از منافِع اين شرکت يا آن بانک عمل نمی

   دولت کدام است؟ یکارھاِی کليد. کند داری عمل می  سرمايهۀجامعه به مثابِه يک جامع

ن سربلند کند، از  ئيبراِی سرکوِب ھرگونه مقاومتی که از پا.  زور را در انحصار خود داردۀعيِت استفاده از قو مشرو- 

 پلنگاِن سياهکوبيدِن حزِب  گونه حکومت براِی درھم  ديديم که چه١٩۶٠ ۀدر دھ. کند ليس و دادگاه و زندان استفاده میوپ

گير کرد و براِی تمريِن کنترِل اجتماعی ساالنه  ضِد جنگ را دستليس معترضيِن ودر ھمين نيويورک، پ. حرکت کرد

  .  ھزار جواِن سياه و التين را بازداشت و تفتيش کرده است٧۵٠

کند؛ براِی   مرکزی را اداره مییکند؛ يک سيستِم بانک ھا ھزينه می گيرد و براِی ايجاِد زيرساخت  دولت ماليات می- 

ھا و قراردادھا  ھاِی ديگر وارِد پيمان دھد؛ و با قدرت کند؛ براِی صنايِع جديد يارانه می  میگذاری استثماِر نيروِی کار قانون

  .کند  خدمت میئیامريکا ئی ھا به منافعِ سرمايه تماِم اين. شود می

است آوری را ساخته   عظيم و مرگیبراِی اين کار ماشيِن نظام. کند  جھانی حفاظت میئی از يک امپراتورامريکا دولِت - 

 مساعِد حاِل یگاِه نظامی دارد که ھدفش تحميل و تأميِن شرايِط سياس  پای٧٠٠ کشوِر جھان قريب به ١٠٠و در 

  . ھاِی مردم در ديگر نقاِط جھان است گذاری و سرکوبِ مقاومت سرمايه

کند تا براِی  ار میدر اين راستا انتخابات برگز. کرد و فعاليِت دولت مشروعيت بخشيدن به سيستم است  بخشی از عمل- 

کردِن مردِم  راضی«ش ھست مدانيد اس طور که می ھمان. دست آورد را به» ِد مردمئيُمھِر تأ«دار   سرمايهۀھاِی طبق سياست

  .»تحِت حاکميت

 و قدرِت دولتی به طوِر منظم در خدمت به بسط و امريکا حکومِت  از زماِن تأسيِس اين جمھوری و قانوِن اساسی،

طوِر منظم در حفاظت از سيستِم حقوِق مالکيت عمل کرده  حکومت و قدرِت دولتی به. اِر ملی عمل کرده استتحکيِم باز

داِر کوچک که از قِبَِل استثماِر کارگراِن مزدی   سرمايهۀاين سيستِم حقوِق مالکيت مبتنی است بر حفاظت از يک طبق. است

  . کنند ثروت انباشت می

 جھانی که بر استثمار، غارت و جنگ متکی است خدمت ی عروج و گسترِش يک امپراتور اين دولت به طوِر منظم به- 

  . ھاِی مکزيک تا الحاقِ پورتوريکو و اشغاِل فيليپين تا ويتنام و عراق و افغانستان سرزمينیاز دزد: کرده است

اين کاری است که . شود  آن مییرود، دولت مانع از فروپاش  عميق فرو مییو زمانی که سيستم در بحراِن اقتصاد

 بحراِن اقتصادی گريباِن سيستم را ٢٠٠٩-٢٠٠٨وقتی در ساِل . کرد) قرارداِد جديد(» نيوديل« در دوراِن روزولت
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که به  ھا خيلی با نفوذ ھستند، بل ھا و شرکت که اين بانک ھا دست به کار شد نه به خاطِر اين گرفت، اوباما براِی نجاِت بانک

در .  در جھان دارند حمايت کندامريکا ۀ سيستم شود و از نھادھاِی مالی که نقشی کليدی در سلطیعِ فروپاشکه مان خاطِر آن

ناکی براِی کِل بشريت و در اين کشور نه  ھاِی دھشت گی نجات داد که ھزينه ست کفالت از ورشکواقع او سيستم را به قيدِ 

 عظيمی براِی محيِط ۀو ھزين. ھاِی وسيعی از مردم در بر دارد شکه براِی بخ شوندگان، بل  و استثمارءفقط براِی فقرا

  .زيست

دانند که  و جوانان نمی  درمان، يکی را انتخاب کنندۀ خود را بدھند و يا ھزينۀ خانۀکه کراي و اکنون مردم بايد مياِن اين

  !ای دارند يا نه؟ آيا به عنواِن انسان آينده

که مسأله ھمانا خوِد سيستِم  کنند يا اين ھا ھستند که سيستم را فاسد می يا اين شرکتآ: سخنانم را با اين سؤال آغاز کردم

 امپرياليسم است و ما براِی آفريدِن سيستِم نوينی که یدار داری است؟ جوابم اين است که مسأله ھمانا سرمايه سرمايه

  .زدن به يک انقالب ھستيم  بشريت باشد نيازمنِد دستۀشايست
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