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نهادها  زمانی که. ن در حال رشیی  هاناسیییانالی ییتهای میلیاردر، الیگارشبا حمایت 

هره ب داری فاجعهسیییرمایهاز ابرثروتمن ان  ،ریزدفرومیدماکراتیک ،قاانین و نظارت 

 .برن می

 

 گفت ،آوردکم ینی که ادای سیییاسییرم اران را درمی 1،، روری برمنِرهفت سییال شی 

ن را کردتقلی ارزش ن رت ب یار بهان  که ش ه سیربرحاصیلهچنان سییاسیرم اران آن

 شانشخصیتگایی  ه یرن .. سیربرحاصیلهکاملاً عین هم و ها آناین روزها »دارن : 

 طنزق رهر: اسیییت کاملاً برعکسای وی حرفهامروز کار « ریزی اسیییت.بروآ یمایه

و  دلگیرچنان آنفضییای سیییاسییی . تر عین واقعیت باشیی بای  بی اد، شییمی تربامزه

  .ان کردهاشغال  مهمل انماینُخاد اینک را چن  سال قبل یکنن هک ل

 گردانصحنه 2هاجلاد - همه جا دلقک ،به انگل ران نی ت این رون  فقط منحصر

، ارو انلبا رییژامادی،  یجل فراژ، دونال  ترامپ، نارن راان . باریس جان ان، ناشی ه

الاینی، رجب طیب اردوغان، سییی دوترته، ماتئاو اسیییکیات ماری یییان، رودریی 

 معمالاًآن گانه که  ناتاان، یا – ق رتمن  هایمهملاز  ی دیگرشییمار و ویکراراوربان

را در صحنه  شانکنن  که روزی حضارهایی حکامت میبر ملت - آین از آب در می

 . ج ی نگرفره باد

جا مه هچن  سال شی  بر هایی که تقریباًتاین است که چرا؟ چرا تکناکراال ؤسی

 ،قطع طاربهدادن .  هیای خادنما و مرظاهررا بیه دلقیک م یییلط بادنی  جیای خاد

 این از بخشی بیهادگی، و شاچی محل شرورش و رشی  عناانبههای اجرماعی، رسیانه

                                                      

1Rory Bremner  
2 killer clown 
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ات، کارهای خابی بررسییی وسییایل و امکان یدر زمینه که حالی در. ه ییرن  داسییران

 فکری ش ه است. کم ه فمارد آوری درشگفتانجام ش ه اما به طرز 

 ازحمایت  صیییرفهایشیییان را ین اواخر شال و روزنامهثروتمن ان که تا اچرا ابر

چرا  ؟کنن ، اینک از این سیرک حمایت مالی میکردن می ب ون کاریزماسییاسرم اران 

ع  بتاسط م یران مراسط نماین گی شاد و  زمانیسیرمایه بای  خااهان این باش  که 

داری تغییر کرده سییرمایه، به اعرقاد من این اسییت که ماهیت  علر ها.کدلقتاسییط 

 است. 

 - هاابرشیییرکیتقی رت  – 2۱۱۱ لییاوا و 1۹۹۱ یدهیه نیروی م یییلط در

 یلردوخااست که براانن  همزمان هم را می افرادیخااسیرارحکامری تکناکرات باد. 

 هانآماکراتیک، حافظ منافع کفایت را اداره کنن  وهم در قبال دگرگانی دکیارآم  و با

گله و شکایت خاد را مطرح کرد ق رت کمابی  تغییر  که برمنرزمانی 2۱12باش . در 

   جایگاه داده باد ولی سیاست از آن عقب مان ه باد.

کاه   - اسییت های تجاریتشییرکباد حامی و مشییا   هایی که قرارسیییاسییت

های ت اجرماعی و مرلاشیییی کردن اتحادیهمیالییات ثروتمنی ان، از بین بردن حمیایی

. امروزه راه رسی ن به مافقیت، ش انباشیت ثروت ماروثی محرک مارشیچ  - کارگری

 جاییرانتو  انحصییارثروت ماروثی،  که تاسییط فرماییکار هایمهارتنه از طریق 

مثل زمین ی مهمهای ییدارابر تضیییمین کنررل انحصیییاری نی( : )یعآی میدسیییت هب

 هایانحصارتجمیع  ای،الکیت معن، مش هی خصاصیالمنفعهعام خ مات ،وساخرمان

های اجرماعی، و افزاری و رسیییانهنرمهای ، شلاتفرمهای تجاریقطب خی میاتی نظیر

 تحایلی  و الت یب یار بالاتر از هزینه مصرف کنن ه به قیمری سیسس تحمیل هزینه بر

 .آن

 . اما نامنمیها اولیگارش ن ین راه به ثروت دست یافرا که از در روسیه ک انی را

 بوجذ –الیگارشی  ست. امروزه ق رت شرکری تاسط ق رتا این یک ش ی ه جهانی
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اسیت چیزی  مرفاوت ازخااهن  ها میچیزی که الیگارش .اسیت رفره تحلیل – آن در

مارد  شردازنظریه 1اسییریا بانان قال بهدنبال آن بادن . هب یمیق  هایابرشییرکتکه 

 ه رن . « جراییادولت ساخرار شکنی »دنبال ه، آنان بشانعلاقه

ومرج، هرج ،فاجعه که ب ییرر رشیی  میلیاردرهای ج ی  اسییتداری برای سییرمایه

بهره ی هاییبیشرر دارای تصرفای شکافی برهر آنان از . است سیاد یین هفزا ضیریب

یافرنی، ندست شی از برگزیتِآشیفرگی نا. ها واب یره اسیتآن که حیات ما بهبرن  می

 هییایی ازنمانییه ترامییپ ،دولییت یهییای مکرر در دورهلیهییا و تیعیطییبیحیران

رت نهادها، قاانین و نظاهمچنان که  بینی کرد.شی  بانونهایی است که شکنیسیاخرار

ی ما گ ییررش هشییان را به هزینروت و ق رتها ثشاشیی ، الیگارشدماکراتیک فرو می

 دهن . می

کنن : نشییانی غلط ها شیشیینهاد میترفن  دیگری را هم به الیگارش هاجلاد-دلقک

اجه ما را به درحال چاشی ن ما ه رن  توقری دزد سیالارها .دادن وانحراف تاجه مردم

کنن  میرا تشایق  شایم که مامی ییهادلقک م حار کنن . مام ائل دیگری جلب می

، انمهاجران، زنان، یهادی معطاف بهسیییت، میلیاردرها احق م یییرتا خشیییمی را که 

. شان یمسسربلا  که طبق عادتکنیم  خیالیمنان و سایر دش انرنگین شاسرم یلمانان، 

علیه  شیییارش یک فریبکاری اسیییت، فریبیاین عاام، 1۹۹۱ یدرسیییت مثیل دهه

   .کنن مالی میمین أتداران سرمایه خادکه است ی یآم هاشی

بهشییت مالیاتی و رژیم های  در اسییت، مرزها خارج ازمنافع الیگارشییی همیشییه 

به  بامی سییاکنان طرف ارانو  هاناسیییانالی ییت را این منافع ،مرناقضییی نحابه  .ررازدا

ری و شرسییمیهن از ترم ارانی که با صیی ای بلن یاسییرسیی . کننمیمین أتبهررین وجه 

به دشیییمن را  اولین ک یییانی ه یییرن  که ملت خاد ،کنن میحیاکمییت ملی دفیا  

تبلیغ  را ی بامیدفا  از سکنههایی که اکثر روزنامهفروشین . تصیادفی نی یت که می

                                                      

1 Steve Bannon 
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ه ، مرعلق بدهن سر میاسیرقلال  فریادو  زنن دامن مینن ، نفرت علیه مهاجران را کمی

  .کنن میزن گی  برای فرار از مالیات در مناطق آزادمیلیاردرهایی است که 

ش ه است. مرزی برونرصیادی، حیات سییاسیی هم مرزی شی ن حیات اقبرون با

هم سییاست داخلی باش  از در باد مانع دخالت شال خارجی که قرار سییاسیی قااع 

ل ه ییرن  که به کمک اسییرقلا یخادخاان هن ام افعی، نفعان اصیلشاشیی ه اسییت.  ی

اسی که سی گرانلابیها، ان یشک ه افراد گمنام،ط تاسهای اجرماعی رسانهدر تبلیغات 

رجیر هن ریکس ان . ش هخری اری  شان منع مید از افشای نام حامیان مالی خاد خا

کنن  که امار میاسییر لال  یامقالهدر اخیراً  دو اسییراد دانشییگاه (۶)،رودریگا فرنان ز و

 و« آنردن کتجاریو  گرفرن اسرقلال دولت به شکل گ ررده» م رلزممرزی برونمالی 

ی که هیچ دولری رواست ی سرزمینفرا اسیرارآمیزفضیای قانانی ق رت به  جاییجابه

 در عمل غایت مرحرکبهو  شیی هجهانی مالی ییهسییرما» به باور آناند. رآن کنررل ن ا

 «.حاکمیت را برعه ه دارد

رمان  ها درشلاکراتمانن  ه ه ییرن  و ناکجا انشییهرون واقعا میلیاردرهای امروز 

، تیل ررشی. شرورن آزادی بیشیییرر در خیال می «شیییاری اطلس » آین رندترسیییناک 

ه کاست اقیاناس  یمصیناعی در میانه ایاح اث جزیره مالی حامیشی شال ار ذگبنیان

دولت، قاانین آن، مقررات و  ازرهایی فانرزی لیبرتارین به قیادرنی   آنشیییهرونی ان 

که  گذردتر ماهی میکمشیییانن . عمل بسا یجامه یافرهسیییازمان هیا، و کارمیالییات

ایر با حری س ، و اسرعمار شادهای فضاییجمعی زمیندسرهان از ترک چشیم میلیاردری

   ازد.نسیارات را مطرح 

هرچه  یسیییفر به مناطق آزاد فقط به دنبال ان مرزیبرونکه دارای هایت  ینآنیا

منبع هم ، است دردسر یمایه و همکنن ه ت هیل همملت  -. برای آنها دولت دورترن 

 عاام انباه خروشهم کارگر ارزان و  انباههم مالیات،  یکننی هتحمییلهم ثروت و 

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%86%D8%AF
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%DB%8C%D9%86_%D8%B1%D9%86%D8%AF
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سییرناشییری که لایق  هبرا  دوزخیان روی زمین و گریختها نآاز   بایناسییساس، که 

   .واگذاشت هاستنآ

 ح یها دراز آن سییرانیمالیاتنی افزای  یعقابل الیگارشییی دفا  از خادمان در م

یی با این مبحث که چه میزان مالیات، بیشییررین میزان آشیینا ها ته بکشیی .نآکه ثروت 

ج ل های زیادی  و ن ان دشیاار نی ت. بحثچکن  درآم  را )برای دولت( تالی  می

اما این  .اسیییت سیییط شی ا کردن این  ه ف آنوجاد دارد که  1منحنی لافر در مارد

گیرن : افزای  درآم  فقط یکی ازاه اف میاساسی را نادی ه  ییک نکرههمه ها بحث

   انباشت ثروت ماروثی است. مارشیچقطع  ه ف دیگرذ مالیات است. اخ

ها، صارت الیگارشرورت دماکراتیک اسیت: در غیر اینقطع این چرخه یک ضی

ن ای حیات ملی و بین المللی اعمال خااهن  کرد. را بر خاد یایم، سییلطهدی هچنانکه 

ی لیدلاشاد: نیاز به دخالت دولت دارد. این یکی از چرخه به خادی خاد مراقف نمی

و  ۹۹۹به بر درآم  در ایالات مرح ه سقف میزان اخذ مالیات 1۹۹۱ اسیت که در دهه

اصلاح  ادواری طاربه این شاخص را بای  ی عادلانهجامعه رسی . ۹۸۹ به در انگل ران

 تصیاع ی با شیب تن ، انباشت ثروت هایمالیات. اما در این دوره بهرر اسیت که  کن

  را ه ف گیرد. از راه غیر از حقا  و دسرمزد

های سییییاسیییتان  اعمال کردهمرزی کیه میلیاردرها ایجاد برونالبریه، در دنییای 

 اه اف است. ، این یکی ازهای اینبا همهاست: اما  دشاار غایتبهچنین ج ارانه این

. یمدریابچال  را این تاانیم ابعاد و می دانیم که ه ف چه بای  باشییی قل میح اامیا 

 ابر ا بای  آن را شناخت.برای مبارزه با یک ش ی ه، 

 

 با متن اصلی:یوند پ
From Trump to Johnson, nationalists are on the rise – 
backed by billionaire oligarchs 
                                                      

1 Laffer curve 

https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/26/trump-johnson-nationalists-billionaire-oligarchs
https://www.theguardian.com/commentisfree/2019/jul/26/trump-johnson-nationalists-billionaire-oligarchs

