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نجات »پوشش  نگره درک جمهور ورئیساین دومین بار است که در طول یک نسل، 

کنند. از طریق نجات اقتصادی مدیران و رئوسا و می ای ایجاداقتصاد تازه ،«اقتصاد

ثروتمندترشدن خودشان و نهادها، که درواقع صندوق ذخیره شان درنتیجه  هابنگاه

ریق کوشند. از طمی ی فاسد برای تضمین سلطه طبقاتی شانهابنگاهخالی شده است، 

 باتثبیی هاگیر بخشعالمبری از این بیماری مردم و سود یبه توده ی ناچیزهاپرداخت

 که چهآن عنوانبهگسترش یافته است تا موقعیت خود را  و جامعه امریکا، تعمیق شده

 تواند دراین راه هزینه شود تثبیت کند.می

اقتصاد امریکا باید »آوریل(  21با تهدید دونالد ترامپ که تا تعطیلات عید پاک )

بار فاجعه یتراژیک را به موقعیت یهمان تاکتیکی که در ایتالیا موقعیت« کار بیفتدهب

د. اما برای چه؟ شومی جا دارد تکراردر این ترمراتب عظیممقیاسی به در، تبدیل کرد

ی رشد اقتصاد منافع ناشی از یترین بخش جمعیت همهدرصد غنیاقتصادی که یک در

ثابت مانده، این بخش ثروتمند است که  دهه چهارجیب زده ولی درآمد بقیه برای را به

میرند. این می شوند ومی شود و سهم کارگران هم این است که مریضمی مندبهره

شد، می خفه 1002زیر بار سنگینی وزن خودش در  است که باید در ی مالیدارسرمایه

 . یابدمی ولی نجات
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وحدت  زمان بحران صاحبان قدرت خواهان همبستگی و در دهدنشان می نمودار 

این که چه کسانی مالک امکانات اقتصادی هستند همبستگی  شوند. ولی درمی ملی

 یدرباره نمودار بالا همان گونه که دراند یاقتصاد منابع وجود ندارد. ثروتمندان مالک

شروع بحران  ها قبل ازیعنی مدت 1022یز یپا . ازکنیممی مشاهده مالکیت سهام

ود اقدام کرده ب استریتوالجات برای ن دلار هابا صرف تریلیون رزروفدرال ،ویروس کرونا

 بعدی بنگرید( به نمودار)

های تنفسی و یا ابزارهای حمایتی هم کافی نداریم، دستگاه یبه اندازهتست کیت 

ه بدارند که دیگر ثروتمند نباشند. )کم است ولی حداقل این که ثروتمندان نگرانی ن

 نقل از ادوارد وولف(

دلاری  2100ی هانجات اقتصادی مردم کجاست؟ چک یپرسش این است که برنامه

ه و تدارک نظام دلاری مداوای ویروس کرونا؟ چرا تهی هزار00مقابل صورتحساب  در

وید گمی ؟ آقای ترامپنیستنجات اقتصادی  یبهداشت عمومی هدف اصلی این برنامه

هم برای کارگران بدیلی  هاحالی که دموکرات کار خواهد فرستاد درکه کارگران را به

دلخوش  - ندارند یا باید کار کنند و یا این که گرسنگی بکشند. بدون تدارک امکانات

 گسیل دونالد ترامپ در یها به اندازهدموکرات – دلاری 2100حداقلی به همان نجات 

اند تا چند دلاری ی مرگبار این بیماری فراگیر مقصر و مسئولهاکارگران به اردوگاه

 های بانکی ثروتمندان اضافه شود. تر به حساببیش

رای بهای تنفسی، و ابزارهای حمایتی ، دستگاهتست یهاتر، کیتاندکی مشخص

 یسسهؤما کجاست؟ نیل تورس از م یزحمتکشان بخش بهداشتی و برای بقیه

ها دهنیم. بینی کتوانستیم این نیازها را پیشگوید که نمیمی وضوح دروغنترسپت بهیا

بهداشت عمومی  یی واگیر و متخصصان حوزههامتخصصان بیماریاست که سال 

 ی تنفسیهای دستگاههاویروس های واگیر ویمقابل بیمار آمادگی در ضرورت یدرباره

این هشدارها را نادیده  ییکی پس از دیگری همه ی نولیبرالهااند. دولتداده هشدار

 کشیم. می ها عذابگیریآمد این تصمیمگرفتند و ما اکنون از پی

یکی  «برای این ساخته نشده که تعطیل شود ام کشور»گوید می وقتی آقای ترامپ

اند توزند و چرا این کشور نمیمی کشور کی دارد حرف یاو بپرسد که او درباره باید از



 ثروتمندان، ویروس برای بقیه یاقتصادی برانجات  4 

 گذشته در یدهه چهارکنیم در می تعطیل شود؟ کشوری که اغلب ما در آن زندگی

، سیاست ریاضت اقتصادی و ها، واگذاریهاسپاریفرایند تعطیلی بود از طریق برون

 کنممی ای که من در آن زندگیاجتماعی. منطقه تأمینپوشش ی هاکاستن از هزینه

طور کامل تا مدتی پیش تعطیل شده بود. یعنی این مدت زمانی است که هب 1002 در

  آمدهایش را نشان داد.روند آخر نجات اقتصادی پی

ی اهخودمان را با خواستهمردم باید  که مااست ترامپ نهفته این  یه در بیانیهچآن

 آزادی و دموکراسی یی که دربارهیادعاها یبدهیم نه برعکس. با همه تطبیق« اقتصاد»

حیطی م در اقتصاد کنند که انگارمی گونه ای نظریه پردازیاقتصاد به یشود دربارهمی

 یو تنها یک مقوله گیردمی دوم قرار یمرحله دارد که در آن نیازهای انسانی در قرار

گیرشدن ویروس کرونا دستچین عالمطور منطقی ادعا کرد که توان بهمیه ن نظری است.

 گذاری. به این ترتیب، حرمتچنین است ما درحاشیه بسیاری از وجود نهشده است و 

 یظمن یگذاری به قدرت است نه این که نتیجهبه اقتصاد درواقع پوششی برای احترام

 طبیعی باشد. 

 این که دولت فدرالاست شود می در زمان وحشت سیاسی عیان یکی از حقایقی که

خواهد پول خلق کند و به هرشکلی که دوست دارد آن را می تواند هر مقدار کهمی

د کرده یتأیپولیس این حقیقت را  یارزرو مینهزینه کند. نیل کشکاری رئیس فدرال

دهد که فقر، بدهی دانشجویان، خدمات ناکافی بهداشت می واقع نشان است. این بیان در

ی های نظام رفاه اجتماعی و ریاضت اقتصادی و مالی درواقع انتخابهاعمومی، کمبود

 ین معناست کهدی طبیعی باشند. هم چنین بهاسیاسی هستند نه این که واقعیت

به  توانمی شوندمی ویروس کرونا گرفتار مرگ زودرس علتکه به را کارگری انهزار

 نجات داد. راحتی

ها ست دونالد ترامپ یک خطر بزرگ است ولی دموکراتحالی که تردیدی نی در

مردم « منظا»برای نجات شان شبیه منطق ترامپ است یعنی هم باید بپذیرند که منطق

نجات  ای است که باراک اوباما درو این درواقع همان انگیزه قربانی بشوندباید 

طی مشمول بدون هیچ شرط و شرو کار گرفت. بانکداران ثروتمندهب استریتوال

میلیون بدهکار وام مسکن از آنها گرفته شد تا  2ی های دولتی شدند ولی خانههاکمک

س قدّت»د، خواستند به ثروتمندان پاداش بدهنمی سودآوری بانک تضمین شود. وقتی
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 ییشد، برای خانوارها را مطرح کردند، ولی وقتی صحبت از کمک به خانوارها« قرارداد

ش پیرا « مخاطرات اخلاقی»روایت شان را بپردازند یهااقساط بدهیتوانستند نمی که

 کشیدند. 

 پنجحالا که دولت فدرال به زعامت دونالد ترامپ، نانسی پلوسی و چاک شومر، 

اند رزرو( از هیچ پول تکثیر کردهنجات مالی دولت فدرال و فدرال یتریلیون دلار )برنامه

قتی و را نجات بدهند، ولی هابنگاهغارتگر صاحبان  یقهان بازارهای مالی و طبسوداگرتا 

نظام بهداشت عمومی کارآمد داشته  کقادر نیستیم ی «ما»جو بایدن ادعا کرد که 

 ما»تی نانسی پلوسی مدعی شد که ؟ یا وقرفت معلوم نیست این قدرت کجا  ،باشیم

 این قدرت کجا بود؟ باید گفت که« مالی کنیم تأمینتوانیم طرح نیودیل سبز را نمی

ه یک وارسطح ملی هم ها درریاضت اقتصادی دموکرات یبرنامهها سال است که ده

 . ه استدروغ بزرگ بود

 عمدتا  برای این که اغلب اعضای عادی حزب دموکرات  چرا این نکته مهم است؟

ه حتی درزمانی ک -«هزینه کنداش جیب یاندازهه باید ب»اند که دولت فدرال پذیرفته

 – کردندمی ی سیاست ریاضت اقتصادی را تحملهاهزینه یهمان افراد عادی همه

گذاری، صاحبان سرمایه بزرگی هاصندوق گونه که حالا هم همان خواهد شد. اگرهمان

توان نجات داد می ان گوناگون بازارهای مالی راسوداگرسهام خصوصی و همین طور 

 یعرضهسای فاسد و بیؤنجات ندادند؟ اگر ر 1020 پوست را دری سیاههاصاحبخانهچرا 

اری سپنفتا برون یجهتیکه کارشان درن را کارگرانیرا توان نجات داد چمی را هابنگاه

گرفته را  دولت اوباما ییقهاستریت ها در نجات والدموکرات اگر نجات ندادند؟ ،شد

ده ها این کار را نکرتوانستند از دونالد ترامپ هم انتقاد کنند. ولی آنمی بودند، اکنون

 بودند. 

 رزروفدرال( 1022یز گذشته )یکه از پااست دهد این می نشانبعد نمودار  چهآن

رفیت بالابردن ظبرای یعنی  - - دراختیار بازارهای مالی بگذارد« نقدینگی»برای این که 

. شروع کرده استخرید اوراق قرضه را  یگسترده یبرنامه - آنها برای انجام معاملات

ی بزرگ های که صندوقییعنی جا - در بازارهای بازخرید قراردادها ،همهاینبا

ظهور کرد. روشن  جا شدن، جابهزنندمی انهسوداگرگذاری دست به معاملات سرمایه
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را شان زرگ منابع مالیهای بنیست که آیا این تغییر به این خاطر پیش آمد که بانک

ت گیری از تفاو( یا استراتژی بهرهرزییعنی بازارهای ادر جای دیگری خرج کرده بودند )

گذاری به بیراهه افتاد، ولی خرید اوراق قرضه درواقع سرمایه بزرگی های صندوقهانرخ

 سنت لوئیس( رزروفدرال :)منبع .ی در بخش خصوصی استآورعمومی به سود ییارانه

 

 
 

 - یز سال گذشتهیاوایل پا در رزروفدرالدانند که نمی اغلب خوانندگان احتمالا 

را آغاز  استریتوال ینجات دوباره یبرنامه – ها قبل از بروز ویروس کرونایعنی مدت

ی نجات قبلی هیچ هابرنامه دهد که درمی کرد. چرا این نکته مهم است چون نشان

سرمایه گذاری که به مدیران خود  بزرگی هامشکل اساسی حل نشد. مدیران صندوق

بازارها را ایجاد کردند چون  ی دریجادهند درواقع این جابهمی ها میلیون دلار پاداشده

مورد  درستیبه هااین استراتژی 1002 توانند از آن سود ببرند. درمی معتقد بودند که

مال کم زیان هنگفتی احتمال زیاد بازدهی اندک و به احتبه»استهزا قرار گرفت که 

وقتی که  هاو یا حتی بعضی ، یعنی وقتی به سودآوری معمولی«کنندنصیب می

حل از نظر اجتماعی و راه .ها را پس بدهندممکن است این پول شکوفایی رسیدند

راه نجات  - شان جمع شوداین بود که بساط هامواجهه با این حباب اقتصادی معقول در
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شان هم در گذاری تعطیل شوند و مدیرانسرمایه بزرگی هاو بعد صندوق - این بود

ولت به تبعیت از د رزروفدرال چهآنای پیدا بکنند. ولی محترمانه شغل تازه ییک رشته

 هاازارو ب اوباما انجام داد این که بانکهای ورشکسته را تا مدت نامعلوم سرپا نگاه بدارد

 بینند. نمی تجارت، زیان یای مدیریت کند که بازندگان عرصهرا به شیوه

 دونالد ترامپ را که با تنبلی یکشانهها تمایلات آدمبه این ترتیب وقتی دموکرات

یح کنند باید بتوانند توضمی از گذشته تصویر گسست عنوانبهشود، می بندیصورت

دهی و بدهند که چرا رئیس خودشان ) اوباما( از همین تقسیم طبقاتی برای سازمان

 یدیگر یهالیگارشآقای ترامپ و ا استفاده کرد. 1002نجات اقتصادی  یامهتوزیع برن

« نجات»اقتصادی خود  یاوباما با برنامه مثل او دقیقا همان کسانی هستند که دولت

از  یشرایطند، اگرچه در کمی همانند آقای اوباما عمل داد. حالا که آقای ترامپ دقیقا 

 انجامسرمردم امریکا  یدو حزب علیه بقیه تر، جنگ طبقاتی ایننظر سیاسی ناروشن

 شود. می دارد آشکار

 داده شود.« نجات»است  و ساختار اقتصادی که قرارسرشت رسد به می این البته

 تواند چیزینمی زمان شیوع جهانی یک بیماری مسری این است که کسی مشکل در

د که آرزو کنن توانندمی نگرهکو آقای ترامپ  .توان آن را خریدب تولید کند که با پول

اند ردهتولید ک را بکنند تنها پول ارمیزان زیادی پول وجود داشته باشد. ولی اگر این ک

زی وقتی که چی خرید. و بتوان های تولید کرده باشند که با این پولینه این که کالا

 یدرا تول برای خرید نیست، پول فاقد ارزش است. پس باید گفت که کارگران ثروت

 ند. کمی بازتوزیع هاییی هم هست که ثروت را به سمت بالااستریتوال ولیکنند می

نالد نظر بگیرید. دونجات اقتصادی کنونی در یولی این نکته را با توجه به برنامه

و بعد تصمیم بگیرند که  خلقدلار  هاخواهند تریلیونمی رزروفدرالنگره و کترامپ، 

ان بازارهای مالی، سوداگردارند،  رابطهها که ثروتمندان، و آنآن را توزیع کنند.  گونههچ

و  ای از آن را خواهند داشت.لیگارشی بخش عمده، و دیگر اعضای اهامدیران شرکت

ند. به کنکنند خریداری می را که کارگران تولید چهآندهد تا می این به آنها قدرت

اب و بعد با این انتخ گرسنگی نمیرند رسد که ازمی آن قدر کارگران هم برای چند هفته

 چهآنرند. بمی در این وضیعت شیوع بیماری تاگردند بعد به کار برمیشوند که می روبرو
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 گونه بوده است. فقر و نیازوضعیت همیشه همین است کهمهم است این  زمینهاین  در

 اند. ی سیاسیهادرواقع انتخاب

یاسی س اقتصاد نهادهای مسلط درباید  هابنگاهگویند که می هاقتصاددانان چپ میان

ود شمی هدی برای نجات به آنها دایهاآنها معتقدند که اگرچه پول امریکا باقی بمانند.

ولی باید درست مدیریت شوند و دادن پول باشرایطی همراه باشد یعنی کارگران هم 

چنان ین مدیران که هماکه است این پیشنهاد با علم بهبمانند و این « باقی»شاغل چنان 

ستانی بیش از اندازه برای کنند همان مدیرانی هستند که با واممی بنگاه را کنترل

به این سو بدهی داشتن  2220ی دههاند . از مندی شخصی، بنگاه را تضعیف کردهبهره

طاعت است یعنی بنگاه .دوده شاز آن علیه نیروی کار استفا تاای شده است درواقع بهانه

 .را به کارگران ندارندبرای زندگی معمولی  پرداخت مزدی

العاده واقع شکنندگی فوق در 1010نجات اقتصادی سال  یگستردگی برنامه

به خرید  برنامه دارد رزروفدرالها دهد. براساس گزارشمی ی مالی را نشاندارسرمایه

اوراق بهادار ، هابنگاه یخرید سهام، اوراق قرضه - بزنددست ای در بازارها گسترده

، نهادهای مربوط به برای این که ثروت اغنیاو غیره  های رهنیی وامپشتوانهبه

 ،اندغارت کردهطور منظم هندین دهه بچکه  های بزرگیشرکتی مالی و دارسرمایه

 جات اقتصادی قبل از شیوع ویروس کرونا شروع شد. و کاملا  ن یبرنامه .دوحفظ ش

 خواهند نظامی را که خوب کارمی کنند کهنمی حتی تظاهر هم 1002سال  برخلاف

 کند نجات بدهند. می

ترامپ( و یا روبرو شدن با جهانی ) این بیماری شیوع یدوره به کار در اجبار

گر و دیگر فقرا را در موقعیتی قرارداده کار یطبقه ،ها(دموکراتخانمانی و گرسنگی )بی

که درمقایسه حتی با چند هفته پیش، چیز زیادی برای از دست دادن ندارند. این 

 رکود بزرگ دئولوژی پیش ازیا آورد و بامی ی قرن نوزدهم را به یاددارسرمایهوضعیت، 

ی ندار خوانی دارد که درواقع منطق اقتصادی کنونی هم هست. کاربکنید یا ازهم

 ید برای این که بمیرید. ایننبک شده است که کار« دگرسان»بمیرید، به این صورت 

 یهبه تجرببنابه فکر نجات کس دیگری غیر از خودشان هستند  هاکه دموکرات تصور

ی این شرایط یعن رستگی دتوهم و غیر واقعی است. همبایم چندین بحرانی که داشته
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دهی کنید یا بمیرید. و این درواقع پیامی همبستگی طبقاتی. پیام این است سازمان

  رسد.می است که از بالا

   

 :نبع اصلیپیوند با م
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