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همیشه با سیاست  همگانیی در جوامع دارای حق رأی دارسررمایهنظام اقتصادی 

رابر ان در بدارسرررمایهبینی این موضرو،  بیشرتر مشرک  برریی داترته اسرتا با  یش

ا تنهندا اەکرد مقاومت  ثروتمندانی که صاحب سرمایه بودندورای   حق رأی یسرتر 

ی به رأ کام  یابیتا دسررت  حق رأی در ی ی یسررتر به ای از  ایین ەتودفشرارهای 

ان انوا، و دارسرررمایه  نیر امروزهمین حداق  از نظر قانونیا تا  -منجر تررد  همگانی 

دود کردن حق رأی توسعه داده و مح برای اقسرام سرازوکارهای قانونی و ریرقانونی را

ی أند  ترس از حق رایدارسرمایهبه حفظ متعهد ا در میان کسرانی که اندفتهیرکار به

 را ترس این 0202ان با تررو، انتاابا  خواهیجمهورعمیق اسرتا ترام  و  همگانی

   اندردکمی و به آن عم  ەبازتاب داد

انی که مالک و دارسرمایهترودا می ی ناتریدارسررمایه بنیادیمشرک  از ماهیت 

اقلیت  -عنوان یک یروه کارفرمایان به -هسرررتند  اقتصرررادیهای اهبنگر ییرداننرده

ی آنها اکثریت هانان و خانوادهکمقاب   کاردهندا در می اجتماعی کوچکی را تشرررکی 

وضرو  بر اقتصاد خرد در داخ  هر بنگاه اقتصادی اجتماعی هسرتندا اقلیت کارفرما به

ای که آنها ان عمده و هیئت مدیرهدارسهام  یدارسرمایهی هاتسرل  داردا در تررکت

 ار ترکت صخال درآمد توزیع ینحوه جملهکنند  تمام تصرمیما  اصلی ازمی انتااب

  ییرندامی

و  سررهامسررود عنوان به خالص را هایای از آن درآمدهباش عمد  تصررمیما  آنها

دهدا درآمد و ثرو  آنها می اختصاصخود بهمدیران ارتد اجرایی  رداختی ی هابسته

  اندارسرمایهخصروصی های هبنگاترودا در می انباترتتر از میانگین اجتماعی سرریع

 رفتار مشابهی دارند و از مجموعه امتیازا  مشابهی برخوردار  صاحبان و مدیران ارتد

تررروندا توزیع نابرابر درآمد و ثرو  در جوامع مدرن بیشرررتر از سرررازمان داخلی می

تررودا مالکان و مدیران ارتررد آنها سررثر از ثرو  می ی ناترریدارسرررمایههای بنگاه

رل اقتصاد کلان و سیاست آمیاته با آن استفاده نامتناسب خود برای تک  دادن و کنت

 اکنندمی

تا کند می فراهم نیروی کراراین امکران را برای  همگرانیییری برا این حرال  رأی

 یسرریاسرر هایبا اسررتفاده از ابرار ترروند می اکثریت در انتاابا   یروزبا که  هنگامی

 ندتوامی نیروی کارکنندا  خنثی داری راسررررمایه بنیادینی اقتصرررادی هرانرابرابری
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ر طوها بهند که تصررمیما  قانونی  اجرایی و قیررایی آنسرریاسررتمدارانی را انتااب ک

  حداق  یا قوانین مالیاتباتررردداری سررررمایهاقتصرررادی آمدهای  یمعکوس مرداوم 

توزیع بازی ماتلف هاتواند درآمد و ثرو  را به رو می های دولتهرینهدسرررتمرد و 

 نباترررد که اکثریت برای  ایان دادن به سررررو  ریر اییونهبره توزیع برازکنردا ایر 

ان مثال  عنوهی دیگری بردارندا بهاتوانند یاممی گیرند بقبول نابرابری تصرررمیم قراب 

ی دارسرمایهمراتب ها از سلسلهداخلی ترکت ختارسایذار از اکثریت ممکن اسرت به 

ها نه توسرر  هدرآمد خالص بنگا  در این صررور ی دهندا أهای دموکراتیک ربه تعاونی

با تصررمیما  دموکراتیک  مقاب ی بلکه دردارسرررمایهمراتب ی بالای سررلسررلههااقلیت

دا سررررو  متعدد تررر خواهدتوزیع   یک رأی یک نفر  هر کارکنان/کارمندان یهمه

 .ی از بین خواهد رفتدارسرمایه متداول درنابرابری 

توان کارکنان را می بوده است که چگونهاین داری سرمایه دایمی سریاسی مشرک 

 هادتررواریمکرر  هایدورها در بازداتررت های سرریاسرریتشررک  یونهایناز تشررکی  

های بیماری  ها  درییری بین صررنایع انحصرراری و رقابتی  جنگادواری هایسررقو )

یابدا این بهترین می و وسعت ییردمی ی تد دارسرمایهییر(  مشرک  سریاسری همه

ه ب نهاییخاتمه باشررریدن  درن کنارای  یشرررگیری از اکثریت سررریاسررری کاررو  ب

 ااقتصادی است نظام بدی ی و انتقال جامعه به سمت دارسرمایه

عنوان یک اقلیت کوچک داران بهسرمایهداری  سرمایهسیاسی  ا برای ح  مشرکل

ان چنها باید ئتلافبرقرار کنندا این ا ائتلافی اجتماعی هاجرامعره برایرد برا دیگر یروه

کارمندان را که ممکن اسرررت منافع نوظهور  براترررند که بتوانند اکثریت قردرتمنرد

آنها را تهدید کنند  خنثی کند  بازدارد یا از بین ببردا  ان یا بقای سرریسررتمدارسرررمایه

 ک ت آنهاکه  اصلی ئتلافتر باتند  اتر یا ضرعیفدار کوچکسررمایهی هاهر چه اقلیت

اسررتا در بسرریاری از نقا   نظامیانبا  ئتلافترروند همانا امی ن متکیآبه دهند و می

های نوظهور د که جنبشکنمی محافظتداری از سرمایهجهان  یک دیکتاتوری نظامی 

را هدف قرار   برای تغییرآن داری سرمایهرهای ریداری کارمندان یا باشسررمایهضرد

تده و تثبیت نسربتا  برر  یداران اقلیتسررمایهکه  هنگامیکندا حتی می و نابود دهد

ی از دارسرررمایهمثلا  یک جنبش برر  ضررد را اجتماعی آنها  ی  ایر سررلرههسررتند
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با دیکتاتوری نظامی ممکن اسرت آخرین مکانیسم بقا باتدا  لافتئ  اکندتهدید    ایین

د  رسبود ان و دسرتگاه دولتی به او  خدارسررمایههایی با ادرام ئتلافچنین اکه زمانی

 ااست هظهور کردفاتیسم 

الوقو، اجتماعی انفجارهای قریب در تهدیدداری که سرررمایه یعاد هایهدور طی

ه کمانع توند ن باید ادارسرمایه نان همچنان باقی استاآمشک  اساسی سیاسی  است 

  مدآع درتوزی هویژبهداری و سرمایهو نتایج سیستم اقتصادی  اکثریت کارکنان  کارکرد

برای این منظور  اسررت  خنثی کنندداریسرررمایهخاص که  را قدر  و فرهنگ  ثرو 

و و ها همسنآتا با  کارکنان هستندی هی از طبقیهاباش با ائتلافدر  ی  دارانسرمایه

ی با احراب یهائتلافنها برای ایجاد و حفظ چنین اآاز دیگر همکاران خود جدا ترروندا 

   کنندااستفاده میها نآو از  سیاسی کار

 داران از حرب سیاسی متحدسرمایه یرامشری آنتونیو برر  مارکسریسرت به قول

ی کاریر و سایر افراد هی از طبقیهابا باش «بلوک سریاسری» یک تشرکی خود برای 

قدر قوی باتررد که نآاین بلوک باید  کنندافاده میتداری اسررسرررمایهخار  از اقتصرراد 

 مرلوب در حالت  خنثی کندا را ی کاریرطبقه یهاجنبشداری سرررمایهاهداف ضررد

های نهباید با کنترل رسررا - اسررت هژمونقدر  که  - بلوک آنها  اندارسرررمایهبرای 

 ایدئولوژی در مدارس و ترویجتولید اکثریت  ارلمانی و    یروزی در انتارابا   ییروه

یونه بدین داکومت کنح بر جامعهکند  می توجیهرا داری سررررمرایرهکره   فراتر از آن

و یا از  ارددمی یافته نگهانسازمان را داریسرمایهدضهای داری طغیانسررمایه هژمونی

 کمونیژضرررده بلوککره به چنان  رددامی ی اجتمراعی برازهرابنیران نهرادن جنبش

 ی را به چالش بکشدادارسرمایه اقتداری بدل تود که درتمندق

و قب  از هر چیر  ناستا نمایاندبازمیداری را سرمایهاقتدار کنونی  ترام  تررای 

 ا ثانیا ها  رداختکرد و به ستایش از آننظامی  یهانیرو با ولارجی تمام خر  اودولت 

ررم د علیدا یههدثروتمندان  های برر  ورا به ترررکت 02٠٢ یمالیاتعظیم  معافیت

 به  سررروم دادنبرخوردار بوبالا به از  ایین یع ثرو  زتواز بازچندین دهه قب   ازکه این

های بذل و باشررش حفظوی برای  ااسررتمرار باشررید یمال اقتصررادی و زداییمقررا 

 هاییباشسنتی با  هایتشکی  بلوکدر حال  اآتکار دار خودسرمایهحامیان به دولت 

به  ا  راکنترلکه ترام  به ارث برد و  خواهجمهوریحرب  ابود انکنکار یاز طبقره
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ی سیاس هایزیان سویهب آنها ضعیف تده و اهاست  بسترساز این کژرویدست یرفت

 صررور درریر اینند ترردمی و تقویت بازسررازیباید  آنها اندتررد هسررود داد یخررناک

 یک بلوک باتد تا دارانسرمایهای برای هوسیل نسرتتوانمی دیگر خواهجمهوریحرب 

 خواهجمهوریا حرب احتمال  درنتیجه ا حفظ کنداز لحاظ سررازمانی  و سررازدمقتدر را ب

و از آن کنند  با آن ائتلافتا نهاد داران وامیسرمایهرا به  کرا ودم و حرب تدمی محو

 ابرای چنین بلوک هژمونیکی بهره ببرند

این کشررور ائتلاف و عاملیت هژمونیک داری سرررمایه در تاریخ آمریکا  بارها بارها و

یذاتررت  هخواحرب جمهوریکه  نهیوهمانجا کرده اسررتا خود را بین دو حرب جابه

  تا فیرررا برای ترام  باز کند ان ازهم بثاتررردکارکن یقههایی از طبباش ائتلافش با

و  زبرنی سرراندر را برایفیررا  تا ن سررنتی خود چنین کردؤتلفابا م نیرکرا  وحرب دم

و بازسرررازی حرب  دوبارهبرای احیای  داکرخواهران براز الکسرررانردریرا کورتر و ترقی

در آمریکایی  ترام  مجبور بود  دارانسرررمایه هژمونیک ؤتلفم همچون خواهجمهوری

  به بنیادیرایان مسررریحی امتیازا  بیشرررتری انخواهجمهوریسرررایر مقرایسررره با 

(  ها)و ضد خارجی هانیستیتروو  طلبان سرفید وسرت  نیروهای ضردمهاجر برتری

چرایی و چگونگی تکست دولت اوباما را ا  رستان بدهدهقانون و نظم  و اسلحهواداران 

ا به دلای  تاریای  کلینتون  اوباما و تشررکیلا  قدیمی دهدهمین مسررهله توضرری  می

ان نککار یطبقهخود در میان ن ؤتلفرابره م هرچنرد براقی مرانردنرد حرب دموکرا 

  دانشرررجویان  زنان ها تبارلاتین  تبارهاآفریقایی  ی کراریریهرااتحرادیره  )کراریران

  کماکان در اختیار داتتندا آنها حرب را امتیاز چندانی ندادنددانشرگاهیان و بیکاران( 

 02٠2ییری خواهران حرب ممرانعرت کردند و در رأیی سرررانردرز و ترقیاز مبرارزه

 کردند و انتاابا  را باختنداکاندیدای نهایی حرب را معرفی 

خود  هژمونیکعنوان تررریک به هاکرا ورا بر دم انخواهجمهوریان دارسرررمایه

ها از دموکرا  قابلیت اتکا و نظم بیشرررتریان با خواهجمهوریزیرا دهنرد می ترجی 

بلوک ائتلاف که  هنگرامی و در صرررورتیا امرا کننردتررران را برآورده میخواسرررتره

تیرعیف ترود یا در مقام ترریک هژمونیک عملکردی ناکافی داتته ان خواهجمهوری

ایر از تررریک روی خواهند آوردا  هاان ایالا  متحده به دموکرا دارسرررمایه باتررد 
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تری دارند هایی را که مرلوبیت کممند تررروند  سررریاسرررتهژمونیک قدرتمندی بهره

ا تیرررعیف یدرحال  گیربحقود یهایی از طبقهترام  با باش ئتلافایر ا  رذیرندامی

 یاوباما-کلینتون-بایدنبه در مقاب  داران ایالا  متحده سررررمایه  باترررد فرو اتررری

هم متوسرر  خواهان ترقیبه ممکن اسررت   لروما در صررور  آورندروی می دموکرا 

 اروی آوردند فرانکلین دلانو روزولتبه که  ٠٣٩2ی توند همانند دهه

 ودبسرروم کارمندان آمریکایی خود با بیش از یک ائتلافتقویت  در  ی بارهاترام  

رده ککه به دیگران  میاجهتنظر از ند  صرفردکمی رسد رژیم او را تهییدمی که به نظر

به دارد  هنگان خواهجمهوریدر کنار  را اندارسرررمایهاکثر که همچون اهرمی  ویا بود

 ان را ترجی خواهجمهوریداران سرمایها از این یذتته  بیشتر این مسرهله اتکا داترت

کردا تنها می حمایت هاابرترکتنظامی و  سرودجوییرژیم وی به ترد  از  ؛دهندمی

یر و یهمهیا مهار بیماری ی یرویاروان در خواهجمهوریی عظیم ترام  و هرانراکرامی

دهندیان را به سمت یأاحساس رسرت توان  داریسررمایهسرقو  اقتصرادی ناتری از 

ان بر انکار این خواهجمهوریهرا سرررود دهردا بنرابراین ترامر  و موکرا د ییرینره

دا هدف حرب دموکرا  نتد متمرکر و منحرف کردن توجه عمومی از آن هاترکسرت

  ییر و سقوهمهبیماری داران را متقاعد سازد که رژیم بایدن بهتر سرمایهکه  بوداین 

ند کمی داری فراهمسرمایهتری برای حمایت از ه ایگاه یسترد و را مدیریت اقتصرادی

 کندامی اصلا  ار آنهای نابرابریتنها اندکی و 

ا بوددر  یش  مهم یحرب دموکرا   انتارراب بیرونخواهرران درون و برای ترقی

ین ترجذاببه مثابه خواهانترقیا از یک سرو  ممکن است دریافته بودندرا بسریاری آن

توانند با می خواهانندا ترقییاباران به قدر  دسررترسرری دسرررمایه هژمونیک مؤتلف

 انتررمؤتلف دارسرررمایهبه کارفرمایان کاسررتن از تررتاب آن  انتقادها و نه  ندترکردنت

ریبا  این تقکنندا  ارائه هاتشررکیلا  سررنتی دموکرا بلوک هژمونیک قدرتمندتری از 

انجام  خواهجمهوریب سنتی حر تشرکیلا جایی هجاب باهمان کاری اسرت که ترام  

تناوب  آنان را وسروسره کند تا از تواندمیخواهان ترقیرترد خود دیگر   سرویدادا از 

  یاه در مقاب آنا یسررسررت کنندداری را هژمونیک نگه داتررته که سرررمایه دوحربی

آزادی انتااب بیشتری برای ایالا  متحده سیاست یشرایش  با توانندمی خواهانترقی
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دو با که  مداری و طرفدار سروسیالیسسررمایه: یک حرب ضردفراهم کنندعموم مردم 

 اکندمی نبرد داریسرمایهحرب سنتی طرفدار 

اقلیت کارفرما و ذاتی و کراتیک وریردم همجواریی از دارسرمایهمشرک  سریاسی 

 در همگانیبا حق رأی  یسرراختار چنینا تناقیررا  تررودمی ناترریکارکنان اکثریت 

ی های هژمونیک با باشها ایان  یرامون بلوکمانورهای سرریاسرری بیا اسررت مواجهه

ی زنده بماندا با این حال  در نهایت این دارسررررمایهکه  هباعث ترررد بردیر  کارکنان

تیررادها از ظرفیت مانورهای هژمونیک برای مهار و کنترل آنها فراتر خواهد رفتا یک 

هان را برانگیرد و خواترقی تواندمیاقتصررادی یر همراه با سررقو  برر  یمهبیماری ه

غییرا  و ترا تغییر دهند  سیاست ایالا  متحده  یسستی را رقم برنند رتوان سرازد تا 

 داتحقق باشنرا هنگام اجتماعی دیر

 

 

  یوند با منبع اصلی:

https://braveneweurope.com/richard-d-wolff-why-
capitalism-is-in-constant-conflict-with-democracy 
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