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ای که در حقیقت در تاریخ بشریت منحصر بریم؛ لحظهحساسی به سر می یهدر لحظ

پای  به معنی واقعی کلمه. هایی در اوج وخامتتلاقی بحران یهبه فرد است. لحظ

مندترین کشور های آتی در قدرت. در هفتهی بشری در میان استسرنوشت تجربه

 .خواهد رسید حادی یهبه مرحل اوضاع ، یعنی ایالات متحده امریکا،یخ بشریتتار

 هنجارهای منشِ بهتحت رهبری فعلی نه تنها  . این کشوردنیا تسلط داردبر امریکا 

یافته ازمانانسانیِ س یهجامع ی، بلکه حقیقتاً بقااست دهپشت پا زطور کامل ه متمدنانه ب

 کند.را تهدید می

جلوی چشم ماست. گوی تخریب ترامپ  این ادعا طور روزانه شواهدهتقریباً ب

ود خدولت او  حال المللی را یکی پس از دیگری منهدم کرده و در همینهای بینتوافق

 یا.های دنها و نخواستهاعتنا به خواستهبیداند هر کار دلش خواست بکند، را محق می

 ساخت، پیگیر کنسرسیوم جهانیِنی یع 1،چند هفته قبل، دولت ترامپ از کووَکس

بسیار  تبعاتاین کار کنار کشید.  ،واکسن ویروس کرونا یهتوزیع منصفانتولید، و 

المللی ساخت واکسن را تسریع همکاری بیندانیم که مینامطلوبی خواهد داشت. 

 نتضمی شود. کنسرسیوم کووَکس بهویِ امریکا مانع آن میرَتککه حال آنکند؛ می

قرای افریقا ف سعی می کرد اندیشید؛ مثلاًنیازمندان به واکسن می هایی برای دستیابیِراه

رامپ ت ند آن را به انحصار خود در آورند!قادرفقط کسانی که  ، نهرا در نظر داشته باشد

، و به زعم او این کشور احتمالًا تنها کشور حائز «اول امریکا»بار دیگر اعلام کرده 

، هم هاسرنوشت امریکاییاو نیست. یهسرنوشت دنیا دغدغ است! اهمیت روی زمین

اول »به معنی  «اول امریکا». او نیست ی، دغدغهآسیب رسانده هاکه او شدیداً به آن

 یست.ها نبه امریکاییزدن است. کنار کشیدن از کووَکس دقیقاً چیزی جز ضربه  «خودم

سازمان بهداشت جهانی در میان  به تخریب کووَکس این است که پای اقدام یهبهان

برگزیده است تا با حمله به عنوان یکی از سپربلاها است، و ترامپ این سازمان را به
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در  ها هزار امریکایی با سوءمدیریت فاحشدهبه کشتن دادن بر مسئولیت خود در  آن

 سازمان بهداشت تضعیف ناشی از. خسارت انسانیِ سرپوش بگذارد گیریِ اخیرهمه

ن برای ها انساجهانی هنگفت است: در افریقا، یمن، سایر نقاط فقیرنشین، که میلیون

 ،شرور و بدخواه اند. اما برای ترامپِدوختهاین سازمان  تحیات چشم به خدما یهادام

 اش، آن چه برای او مهم است بهبودِ دورنمای انتخاباتیپشیزی ارزش ندارد جان مردم

 . هار خود استاستیربا تهییج پایگاه دست

ج از کوَوکس، با شورای امنیت سازمان ملل تماس وچند روز بعد از خرترامپ 

ای های سازمان ملل بر ایران از سر گرفته شود. توافق هستهگرفت و خواست که تحریم

 اند،آمیز قلمداد کردههای اطلاعاتی امریکا آن را قویاً موفقیتبا ایران، که حتی آژانس

ها را اوباما بدست آورده بود، تخریب ترامپ بود. این توافقر از اهداف گوی یکی دیگ

ین انگار ا رفت!باید از بین می ،امضاکنندگان یههم هایبنابراین بر خلاف مخالفت

 ها ربطی به موضوع ندارد.مخالفت

 اامریک متحدان . حتیشورای امنیت، تقریباً به اتفاق آرا، تقاضای ترامپ را رد کرد

 ، با منتها ، وزیر امور خارجه، مایک پومپئو. چند روز بعد از آنی دادندأخلاف او ر

، شورای امنیت را مطلع  کمی از گانگسترهای مافیا نداشتکه دستنخوت  یهدرج

ند ک گوییم، و هر کس که نقضچون ما می اند،ها از سر گرفته شدهساخت که تحریم

 یک تهدید تو خالی نیست! حرف این .شدیداً تنبیه خواهد شد

 کارها قبیل این شاهد . ما چهار سال است کههستند ترامپ اخیراقدامات ها این

 . بوده ایم

 .دنزده نباشاگر که وحشت ؛ندسایر جاهای دنیا نگرانمردم در تعجبی ندارد که 

 ایمز  شال تفاینَن یهو معتبرتر از مارتین وولف از روزنام ترمفسری هوشیار مشکل بتوان

ار ب. او نوشته است غرب با یک بحران جدی روبروست، و اگر ترامپ ملندن پیدا کنی

 این کلمات اغراق نیست و وولف .«خواهد بودویرانگر این کار »انتخاب شود،  دیگر
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یمی های عظحتی به بحران مهم این است که وولف ینکته .اهل گزافه گویی نیست هم

اش به بحران سیاسی ]و فقط اشاره است شاره نکردهکه بشریت با آن مواجه است ا

 .است[

ای حیاتی اگر چه نه در مقیاس مسئله ؛کردوولف به نظم جهانی اشاره می

های هایی که عقربهکنند، بحرانمیتهدید تری پیامدهای جدیبه هایی که عمدتاً بحران

سمت فنا و کنند؛ به شب هدایت میرا به سمت نیمه 1ساعت معروف روز قیامت

 ی.یستن

 هفتاد و پنج نیست. در گفتمان عمومی وولف یک مدخل تازه «ویرانگر» یهکلم

؛ ای[]یعنی از زمان انفجار اولین بمب هسته ایمآن زندگی کرده یهسال است که زیر سای

دی زودی قابلیت نابوههایی ابداع کرده که بهوش بشر شیوه پی بردیماز همان زمان که 

 را در اختیار او قرار خواهد داد. «ناپذیرعلاج»و  «ویرانگر»و انهدام 

 دهنده بود، اماقدر کافی تکانبه ایقدرت مخرب بمب هسته ادراک میزان از این

 یهفهمیدند که انسان دارد وارد دور. آن زمان مردم نمیکار به اینجا ختم نشد

شود که در طی آن می «ورمحانسان»یا  2«آنتروپوسین»جدیدی به اسم  شناختیِزمین

بودی الحال رو به ناکند که فیای غارت میهای انسانی محیط زیست را به شیوهفعالیت

 گذاشته است.  ناپذیرعلاج

                                                      

، که گروهی از دانشاامندان DOOMSDAY CLOCKاشاااره به ساااعت نمادین روز قیامت، یا 1 

و نابودی حیات انسانی برای سنجش خطر درگیری هسته ای بین دو ابرقدرت  1491هسته ای در سال 

بعدها متغیرهای دیگری از جمله خطر گرمایش زمین هم به  تعریف و طراحی کردناد.زمین  یدر کره

همان طور که از فحوای کلام چامسکی روشن است، رسیدن این ساعت به این مخاطرات افزوده شاد. 

 شب معادل فنا و نیستی است.هنیم

2 ANTHROPOCENE 
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 های اتمیهای ساعت روز قیامت اولین بار اندک زمانی پس از انداختن بمبعقربه

. ان بودهر نوسدهانی تغییر کرده ج از زمانی که اوضاعشمار دقیقه یهعقرب کار افتادند.هب

. ستا تر شدهشب نزدیکهر سال که ترامپ بر مسند قدرت بوده، این عقربه به نیمه

ا گران دقایق رگذشته، تحلیل یهترین حد خود رسید. ژانویدو سال قبل به نزدیک

ین پیش هایبه همان بحرانآنها  شب!رو آوردند: صد ثانیه تا نیمه هادادند و به ثانیهوا

 محیطی، و اضمحلالای و فلاکت زیستجنگ هسته یهکردند: تهدید فزاینداشاره می

  دموکراسی.

یست. طور ن ناجور به نظر برسد، اما این یهشاید در نگاه نخست وصللفه ؤمآخرین 

ریز گما به  است. تنها امیدِ انگیرنوازی حزنسه نشین اینافول دموکراسی عضو خوش

ست که در آن دید به انهدام و نابودی، دموکراسی زنده و پرشوریدو تهاین از 

 ،مگیری سیاست، و اقدام مستقینگران و مطلع در بحث و تبادل نظر، شکلدل شهروندانِ

 عیار داشته باشند.تمام دخالتِ

بود. ترامپ از آن زمان به هر سه تهدید  گذشته یهژانویساعت در وضعیت این 

به ابطال نظام کنترل او برانگیزی! چه دستاورد تحسین است. شدت بخشیدهخود 

کند استمرار ورزیده، و در ای تا حدودی جلوگیری میتسلیحات که از جنگ هسته

تر رو آورده، و به سرعِت های جدید و چه بسا خطرناکعین حال به ساخت سلاح

مجوز  دجدیمناطق وسیعی از  یگسترهبه حفاری نفت درشب افزوده. نزدیکی به نیمه

ار ؛ و در کندر آلاسکا عظیم طبیعی یهآخرین ذخیریکی از  حفاری در به، از جمله داده

شرکت های اش را پر از مقامات وفادار به های اجرایی دستگاه حاکمهاین کار پُست

کسانی که نظام مقررات از  کرده است پر یعنی وکار کرده است؛عالَم کسبتجاری و 

تا حدودی تأثیر مخرّب استفاده از  مقررات این .تخریب می کنند مندنظام طورهرا ب

سوخت فسیلی را تقلیل داده، و از مردم در برابر مواد شیمیایی سمّی و آلودگی محافظت 

کند. اکنون در جریانِ اپیدمی حاد تنفسی مرگبارتر عمل میکند؛ مصیبتی که هممی
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گردد، لغو تصمیم دانشمندان دولتی برای آخرین اقدام آنها، که به چند روز قبل بازمی

 کودکان بود. همنع مواد شیمیاییِ دخیل در آسیب مغزی ب

ه مندان، و نیل بمندان و قدرتفردا جنایت دیگری در راستای سودرسانی به ثروت

 کشور سر خواهد زد. یهمسئول ادارو ستیز بیمار جامعهاین های شخصی از طلبیجاه

ت. برده اسبه پیش هم را های دموکراسی رای سست کردن پایهکارزار خود ب ترامپ

 فقط مجیزگویان ؛دولت را از هر گونه صدای مستقل پاکسازی کرده یمجریه یقوه او

تا بر  گماشته بود «بازرسان کل» برای دولت اند. کنگره از خیلی وقت پیشباقی مانده

ه به بررسی باتلاق فسادی کبودند شروع کرده . آنها کنند نظارت مجریه یقوه عملکرد

 !سرعت با اخراج آنها قال قضیه را َکند. او بهاست وجود آورده هترامپ در واشنگتن ب

که بخش  یخواهاو حتی دریدگی را به حدی رساند که به سناتور ارشد جمهوری

ای خود را صرف تشکیل سیستمی برای جلوگیری از خطاهای زندگی حرفه یهعمد

که ترامپ سفت و  ،خواهانتوهین کند. از سنای جمهوری ،ساد کرده بوداداری و ف

که از  خواهان سنا. جمهوریجیک در نیامد ییصدا ،گرفته سخت آن را در مشت خود

ن ت زبونیشان اطلاع دارند، به هر دهندگان متمایل به حزبپایگاه ترامپ در میان رای

 دهند تا در قدرت بمانند.می

 امان به دموکراسی تازه شروع کار است. گام اخیر ترامپ هشداربی یهاین حمل

د را ترک ، کاخ سفیراضی نباشدانتخابات ماه نوامبر  یاز نتیجهکه اگر ست دال بر ایناو

فقط  .اندخیلی جدی گرفته رااین تهدید نظام امریکا  یرتبهمقامات عالینخواهد کرد! 

 نظامی و شدیداً مورد احترام یهارشد بازنشست یهکنم: دو فرماندبه چند مثال اشاره می

زد کردند به او گوشای به رئیس ستاد مشترک، ژنرال میلِی، فرستادند و سرگشاده یهنام

اتی بعد از شکست انتخاب «شکنجمهور قانونرییس»بیر آنها( عمسئول است اگر )به ت

ها از این ترس آن. ور عزل کندتا او را با ز اعزام کنند ارتش را ،قدرت را واگذار نکند

 را فراخواند کهای نظامیشبهواحدهای همان ترامپ برای دفاع از خود است که 
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 فرستاده بود تا به جان آن شهراورِگانِ پورتلند به رغم مخالفت مقامات منتخب علی

ا رنظامِی تا بن دندان مسلح شهروندان شبه هم شاید، ترس بیندازند معترض جمعیت

 .بسیج کندنامد هایش می«قلچماق»ودِ او که خ

سید، رها، که در گذشته به عقل کسی نمیپنتاگون چشم خود را به روی این دغدغه

  .است را نگران کرده نظامی نبسته است؛ و این موضوع افسران ارشد

. یکی از محققان سرآمد ی مشابهی ابراز کرده اندهانگرانیمحققان برجسته هم 

ا ب شناعت فاشیسم، پروفسور تیموثی اسنایدر، از دانشگاه یِیل، یهعمطالجهان در 

. تحت حاکمیت ترامپ هشدار داده است های فاشیسمِبه نطفه ای نسبتنگرافی فزاینده

د دهکند. هشدار میسی در آلمان مقایسه می یهکنونی امریکا را با اوایل ده یهلحظ او

کند ه میای اشاربه حادثه او یعنی شده است؛ روشعلهدر امریکا  پیشاپیش که رایشتاگ

پ، داد. با نگاه به عملکرد اخیر ترام به دست بهانهصب قدرت مطلق هیتلر برای غ که به

 از ماه ژوئن آهسته آهسته در حالرایشتاگ »اسنایدر حالا به این نتیجه رسیده است که 

 «!است سوختن بوده

قلمداد  بینانههشدارها را واقعاین م های دستگاه حاکم هبسیاری از زیرمجموعه

 ه کرد؛اشار «تضمین درستی انتقال قدرت » یهتوان به پروژن میان میآکنند، که از می

پیامدهای احتمالی انتخابات نوامبر را گزارش  «سازیشبیه»ها نتایج ای که تازگیپروژه

پروژه عبارتند  یگوید اعضاپروژه در توضیحات خود میهماهنگی کرده است. مدیر 

ها، کارمندان دولت، کارشناسان خواهان، دموکراتترین جمهوریزبده شماری از از

. " ی که امروز در کشور داریمهایای، نظرسنجان افکار عمومی و استراتژیسترسانه

ر به چیزی مثل جنگ داخلی منج هاسازیشبیهجز حالتی که ترامپ آشکارا پیروز شود، 
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خاتمه  1«امریکایی یتجربه » جای خروج از قدرت تصمیم گرفت بهبه  ترامپ و شدند

 .بدهد

 ترپیش نظیر آنکه  ای هستیمدهندهشاهد استفاده از کلمات و تعابیر تکانباز جا این

چنین  . خودِ این واقعیت کهاست های غالب به گوش نرسیدهاز دهان عقلای جریان

به قدر کافی حامل  کندران خطور میمداای از سیاستآمدهایی به ذهن عدهپیش

ا ب نیست که فقط صدای آنها در آمده باشد. طور هم های تهدیدآمیز هستند. اینپیام

 «اییامریک یتجربه »تر از همتای ایالات متحده، چیزی بس بزرگتوجه به قدرت بی

 در خطر است.

. چیزی رخ نداده است انداز دموکراسیِ پارلمانی چنیندستدر تاریخِ غالبًا پرقبلًا 

ترین رؤسای جمهور تاریخ کامیکی از تلخ –های اخیر، ریچارد نیکسون در همین سال

 شده بود ممحرو 1491پیروزی در انتخابات سال از برای این باور خود که  –امریکا 

عاملان حزب دموکرات در اعلام نتایج انتخابات به طرز غیرقانونی داشت:  یل خوبیادل

او به نتایج انتخابات اعتراض نکرد؛ چون صَلاح اما کاری کرده بودند. ری دستآوو شرم

 2111داد. اَل گور همین کار را در سال میطلبی و آمال شخصی ترجیح کشور را به جاه

 این کار را نخواهد کرد.ترامپ  کرد. امروز

زادی ای آبق «موانع و استحکامات کاغذین »جِیمز مَدیسون خاطرنشان ساخته که با 

 به تظارو ان بر امیدآزادی کنند. بنیاد های روی کاغذ کفایت نمیشود. کلمهتضمین نمی

ه همراه . ترامپ باست متعارف بنا شده ضوابط اخلاقیِ بندی بهپای و صداقت در رفتار

پاره هرا پاراین موانع کاغذین ، کانل رهبر اکثریت سناگر همدست خود، میچ مکهتوطئ

 «مشورتی دنیا عترین مجمعالی »کانل سنای امریکا را که خودش را مک .کرده است

                                                      

American Experiment 1 جمهور امریکا، در زمان، رئیساصاااطلاحی که توماس جفرساااون 

 ر قالبدساختن دموکراسی لیبرال  یو امروز به تجربه کار برده بودهب ایجدایی امریکا از اساتعمار بریتان

 . م.در ایالات متحده اطلاق می شود و تفکیک قوا فدرالیسم
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 کانل حتی از بررسی. سنای مکاست تبدیل کرده آوررقت یهبه یک لطیف خواندمی

ن و مندااو بذل و بخشش به ثروت یهکند. دغدغخالی میقانونی هم شانه هایپیشنهاد

 تات سافراطی راستیِا وکلای جوان دستیه، از صدر تا ذیل، بیقضا یهانباشتن قو

ه ک کانل محافظت به عمل آورند؛ فارغ از آنمک-بتوانند از دستور کار ارتجاعی ترامپ

 حیات چه نیازهایی دارد. یخواهند، و دنیا برای ادامهعموم مردم چه می

آور حیرت مندانثروتبه  کانلمک-خواهِ ترامپحزب جمهوری بارخدمت حقارت

ت اما مهم اس از حرص و آز!ولیبرالیِ تمجید و ستایش حتی با استانداردهای ن است،

رالیِ چهل ولیبن یهپروژبه افراط کشاندن جز کنند نمیکاری اینها به خاطر بسپاریم که 

 سال گذشته.

 اخیراً به دنبال آن بود که میزان موهبتی را تخمین بزند که 1دولتیِ رَندشرکت نیمه

ولیبرالیسم در اختیار ن در طی چهل سال حاکمیتِ و دل بازانهعموم مردم دست 

 از این قرار است: چهل و گیری آنها. نتیجهندامندان و بخش شرکتی قرار دادهاَبَرثروت

 اند که سالانه بیش از یک تریلیون دلار ازرسیدهنتیجه آنها بدین  هفت تریلیون دلار!

راد ترین افبه جیب پر درآمد –متوسط  یهکارگر و طبق یهطبق – جامعه پایین 41%

 .است سرازیر شده

، منداناََبرثروتیعنی ی، درآمد بالای %11 ِِ یلایهنصیب بالاترین ها موهبتاین 

را به راه  ولیبرالیتهاجم ن و . زمانی که ریگان قدرت را در دست گرفتشده است

ملی بودند. در چهل سال گذشته،  ثروت از %11جمعیت مالکِ  الاییِب %1/1، انداخت

 .است آورشوک که ، رقمیرسیده %21این رقم دو برابر شده و به 

                                                      

1 RAND CORPORATION  انادیشاااکده بزرگی که بیش از 1011 کارمند دارد و در چند

شاعبه تاسیس کرده است و در زمینه های امنیتی، نظامی، و اقتصادی تحقیق می کند و به دولت کشاور 

 امریکا و بخش خصوصی مشورت می دهد.
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د متخصصین سرآمامانوئل سائِز و گابریل زوکمان که از  دو اقتصاددان به نام های

اند چطور این انتقال ثروت صورت نشان داده  گذاری مالیاتی هستندسیاست یهعرص

ای که برداری مالیاتیدنبال کلاهه، ب2110دهند که در سال . آنها نشان میگرفته است

برای اولین بار در صد سال گذشته، »کانل بود، مک-قانونی ترامپ هایدستاورد ی ازیک

 الیاتفولاد، معلمان مدارس، و بازنشستگان مصنایع تر از کارگران میلیاردرها کم

کشور پاک  رویه های مالی یک قرن تاریخ مالی را از»، و با این کار «اندپرداخته

، بری اولین بار در تاریخ نوین ایالات متحده، روی سرمایه 2110اند... در سال کرده

 برای یبرانگیزپیروزی تحسین ؛ این حقیقتاً«است تر از کار مالیات بسته شدهکم

 «آزادی» است.در دکترین مسلط این پیروزی تحت لوای یجنگ طبقات ثروتمندان در

 !تطهیر می شود

اختصار تاریخ اقتصادی ایالات متحده را از جنگ ای بهارزد که لحظهمیجا در این

دود که حچرخشی  ایم، باعلناً متمایز داشته یهدو دورما جهانی دوم به بعد مرور کنیم. 

 » یه. اولین دوره اصطلاحاً دوراز هم جدا کردو دو دوره را  قبل رخ داد چهل سال

ولیبرالیسم . دومین دوره ناست 1114 یهاز پایان جنگ تا ده 1«شدهمهارسرمایه داری 

دیگران  و شروع شد دست ریگان در امریکا و تاچر در انگلستانه گیرد که برا در بر می

 .هم از آنها پیروی کردند

کاپیتالیسم  «طلاییِ یهدور»تصاددانان غالباً را اق شدهمهارداری سرمایه یهدور

نرخ  ورهست. در این دا «کاپیتالیسم دولتی»تر برای آن نامند؛ عبارت دقیقامریکایی می

 وریبهره رشددستمزدها از  رشد طلبانه بود.رشد مساوات بود، وبالا العاده فوق رشد

های شدت تحت کنترل بودند. از سقوطهو ب تعداد، لی کماکردند. نهادهای متبعیت می

 خبری نبود.بزرگ مالی 

                                                      

1 REGIMENTED CAPITALISM 
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مرار است وریبهره رشد اقتصادی و این روند را وارونه کرد. یهولیبرالی همنارتجاع 

 قلیل ایجیب عده شد بهمراتب کمتری. ثروتی که تولید مییافت، اما با سرعتِ به

د. راکد ماندن واقعی یو دستمزد هم گسستازوری بهرهدستمزد و  یه. رابطسرازیر شد

ب به جی متوسط یهکارگر و طبق یهطبق حلقومیافته از انتقال ها دلارِتریلیون

گونه فقط بخشی از این ماجراست. علاوه بر آن، از زمانی که ریگان این مندانابرثروت

ریلیون ها تده ،سرمایه به بهشت مالیاتیفرار  با قانونی کرد، «آزادی»ها را به نام فعالیت

 ند،داشتترها این اقدامات منع قانونیمردم به سرقت رفت. پیش عمومی دلار از دارایی

فعالیت های نهادهای مالی سر به  یبعد از ریگان، دامنه و قانون هم اعمال می شد.

اقدامات  الب اقتصاد بدل شد. مجاز شمردنغبخش مالی به بخش  و آسمان زد

دنبال  به . نداشت های منظمبحران ثمری جز ولیبرالیزداییِ نقرراتم نه از راهیاغارتگرا

در  ؛ اینغارتگران از راه رسیدنجات دهندگان برای های مالیِ مالیاتکمک هم آن

 کنند.دریافت میها آنست که دولتی کلانی یهحقیقت فقط بخشی از یاران

باً اند، با تقریشان زندهاین ماه به آن ماه یدر امریکا اکثریت جمعیت به چک حقوق

ی ها، با قیمتهبه انحصارات انجامید «آزاد بازارهای»اصطلاح این به  !ایهیچ اندوخته

ترها ضعفا قوی . نتیجه آن کهکاهش رقابت و نوآوری، آورسرسام و سودهای تورمیِ

 ند.اهبلعیدرا می

ی را از پا در های کارگرریگان و تاچر بلافاصله دست به کار شدند تا اتحادیه

 یهاصلی کارگران برای دفاع از خود در برابر سرمای ابزارها اتحادیهچرا که  آورند؛

د فصل جدید نبود. آنها داشتنسر یکولیبرالیسم در ناین کار البته . ندمتمرکز بود

خاذ را اتدر وینِ بین دو جنگ جهانی  آنروزهای آغازین از ای نئولیبرالیسم هسرفصل

ین انگهبان  یهار و فرشتگذبنیان ،سدر آن زمان در وین، لودیگ فون میز .کردندمی

یِ تر دموکراسمفاشیست با خشونت هر چه تما-پروتوکه دولِت  از این، بود جنبش

این  م اوعبه ز .شاد و سرمست بود کردها را نابود میاجتماعی سرزنده و اتحادیه
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. اخلال می کردند اقتصاد سالم کارکرد رگر درهای کاها با دفاع از حقوق انساناتحادیه

 در اثر ،موسولینی یه، پنج سال بعد از آغاز به کار حاکمیت ظالمان1421او در سال 

 اخت:گونه به تبیین طرز فکر خود پرداین لیبرالیسمکلاسیک خود با عنوان ولیبرال ن

سرشار  ل دیکتاتوریهای مشابه با هدف تشکیتوان انکار کرد که فاشیسم و حرکتنمی»

تمدن اروپایی را  ،آنها در این برهه از تاریخ یهاند و مداخلمقاصد پسندیده نیات و از

که فاشیسم از این راه برای خود کسب کرده است تا ابد در منزلتی نجات داده است. 

قط ففاشیسم که کند میما را خاطرجمع  سفون میزاگر چه  – «تاریخ باقی خواهد ماند

  1«سیاهانپیراهن» گفتاو می .روی کار آمده است موقتاً

همه دیدیم  هاشان بازخواهند گشت.خود به خانه یهت پسندیدلپس از انجام رسا

ولیبرالیسم در بخشِ حمایت مشتاقانه از نالهام همین اصول .چه شد که در واقع

 یهر عرصد. این اصول چند سال بعد، به یک شکل دیگر شد کریه پینوشه دیکتاتوریِ

 شدند. یجهانی تحت رهبری امریکا و بریتانیا عملیات

و  هکنندای پنهان کرد. یکی از دروس خیرههای قرن گذشته را نباید در گوشهدرس

، با «آزادی»اش برای دَرانیحنجره در حین ولیبرالیسمتغییرناپذیرِ آن این است که ن

سازگار به خوبی ند مهای قدرتسرکوبِ سفت و سخت و خشونت توسط دولت

. مایم، این نکته را باید به خاطر بسپاریپساکرونایی روانه یهدور است. حال که به سمت

 ای که به آن باز خواهم گشت.نکته

 به ابعادگذشته قبل از آنکه  یهساعت روز قیامت ژانویهای آخرین بار عقربه

ه بهایی گیری، بز این همهاود تنظیم شد. بشریت دیر یا ز ،شود پی بردهگیر بیماری همه

غیرضروری بودن این بهای بهایی غیر ضروری. البته و  ؛گزاف، خلاص خواهد شد

 ویهدر دهم ژانچین  شود که بعد از آنکهکشورهایی دیده می یهوضوح از تجرببه گزاف

                                                      

Black Shirts 1 ه تن ب حزب فاشیست ایتالیا که به عنوان علامت حزبی خود پیراهن سیاه یاعضاا

 د. م.کردنمی
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خاذ ای اتدر اختیار دنیا قرار داد تصمیمات قاطعانه ویروس یدرباره اطلاعات سودمندی

 شجنوب شرقی و اقیانوسیه بود، که کم و بی آسیای کشورهای شانترینکردند. برجسته

از همه با چند مصیبت تمام عیار مواجهیم؛ به  آخر .دیگران را به دنبال خود کشاندند

ویژه امریکا، بدنبال آن برزیِل بولسونارو و هندوستانِ مودی. سه کشور سرآمد در 

آمار موارد ابتلا و مرگ و میر  ، در های پارلمانیِراسیدموکتخریب های اخیر پروژه

 دارد.تفکر وامی هی که انسان را کمی بمعنادار ارتباط !پیشتازند هم ناشی از کرونا

گیر این بیماری همههای برخی از رهبران سیاسی، نهایتاً اعتناییبه رغم خطاها و بی

های هنهپبه بهبود وضعیت یخ اما .بهبود خواهیم یافت به نوعیبه سر خواهد رسید و 

م که حج های سیبریجنگل های، یا میزان ویرانگر آتشاندنآب شد قطبی که در حال

که  یآلودکند، یا سایر اقدامات شتابای را وارد اتمسفر میعظیمی از گازهای گلخانه

 امیدی نیست.برند، میپیش فجایع  ما را به سمت

وقت »دهند که مندان وضعیت اقلیمی به ما هشدار میترین دانشوقتی که برجسته

گرانه جار و جنجال به پا کنند. زمانی برای اتلاف ، خیال ندارند هوچی«ترسیدن است

ن شده نفری دنیااین که گویا  بدتر از آن اند، وکمی کمر همّت بسته یهنمانده. فقط عد

لکه ب ،ورزندفی و عاجل امتناع میکه نه فقط از اقدام مک اداره شود رهبرانی دسته ب تا

کار در دهند. اشرار جنایتاکت و بدبختی شتاب میلتعمداً به این پیشروی به سمت ف

 د.انکاخ سفید تا بخواهید در این شتاب هولناک گوی سبقت را از دیگران ربوده

ها نیست. همین امر در خصوص صنایع سوخت فسیلی، فقط از دولتصحبت 

ه تأمین مالی آنها را به عهده دارند، و سایر صنایع هم صادق است های بزرگ کبانک

از  ،ترین بانک امریکا به بیرون درز کردهکه بر اساس یک یادداشت داخلی که از بزرگ

 دهند.را در خطر جدی قرار می «حیات بشریت» یهبرند که اداماقداماتی سود می

های مدیریت اکنون راههم !دوام نخواهد آورد شدهنهادینه این شرارتِ  تحت بشریت

ما این است  یهف اساسی همی. یکی از وظافرصت تنگ است اما بحران فراهم است،
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به و  «بترسیم»به قول دانشمندان از سرانجام این مسیر  اینکهمبی هیچ فوت وقت که 

 ن اقدام کنیم.آ یاضاقت

منحصر به فرد از تاریخ بشریت گریبان ما را  یهکه در این لحظ هاییبحرانی

بیماری ، و ایمحیطی، جنگ هسته. فلاکت زیستاندجهانی یهایالبته که بحران اندگرفته

تر واضح، همین امر در مورد سومین اهریمنی د. و به شکلی کمنشناسمرز نمی گیرهمه

امت روز قی ساعتِ  شمارِثانیه یهه مثل سایه زمین را دنبال کرده و عقربصادق است ک

ای این بلا زمانی بر دموکراسی. ماهیت جهانیِ  زوال یعنیکند: شب نزدیک میرا به نیمه

 های آن بپردازیم.شود که به ریشههمه روشن می

رک های مشت، اما ریشهای مختلف یکسان نیستافول دموکراسی در کشورهشرایط 

گردد ولیبرالی بازمیها به هجوم نشرارت یهخورَد. بخش عمددر همه جا به چشم می

 شد.آغاز زمین  یهکه چهل سال پیش فوج فوج بر ساکنین کر

های آن ترین شخصیتد در بیانات آغازینِ برجستهوشبه ماهیت اصلی تهاجم می

خود اعلام کرد که مشکل خودِ دولت  یهرد. رونالد ریگان در سخنرانی افتتاحیپی ب

ها ها باید از دست دولتگیریبه این معنی که تصمیم :حل باشدراهدولت که است، نه آن

ار و در اختیشود  گرفته – هستند مردمعموم کم تا حدودی تحت کنترل که دست –

ر این، . علاوه ببگیرد قرار –نیستند  وجه پاسخگوی مردمهیچکه به –قدرت خصوصی 

اصلی اقتصاد نئولیبرالی یعنی میلتون فریدمن اعلام کرده بود،  پردازنظریهگونه که همان

 .افزودن بر ثروت خود است وکار در بخش خصوصی،کسب قدرتِ تنها مسئولیتِ

های عمیقی در ام که ریشهپرداخته ییاختصار به مرور برخی از پیامدها من به

 هایی داشتند که اعلام شده و به اجرا گذاشته شدند.دکترین

یس کل گیری بود، رئتهاجم تازه در حال شکلاین  1401زمانی که در سال 

هماهنگی کار و  یهاز کمیت 1،فریزِر داگلاس (،UAWیونایتد اتو وُرکِرز ) یهاتحادی

                                                      

1 Doug Fraser 
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ندگان که گردانگفت از اینمیاو استعفا داد؛  ،ده بودکردولت کارتر بر پا که  مدیریت

 «زندداای به راه انیک طرفه جنگ طبقاتیِکشور  ندر ایاند تصمیم گرفته»وکار کسب

جنگی علیه کارگران، بیکاران، فقرا، »کار واو افزود صاحبان کسباست.  شده زدهبُهت

 یهقو حتی افراد بسیار زیادی از طب وسال و بسیار سالمند،ها، افراد بسیار کم سناقلیت

 یهردو بازمانده از یهپیمان نانوشته و شکنند»و  به راه انداخته اند «مانمتوسط جامعه

مشارکت  یهدوربه عبارت دیگر  .«اندرشد و پیشرفت را پاره کرده و دور انداخته

 .به پایان رسیده است شدهمهارسرمایه داری  تحت طبقاتیِ

نگ ج که بتوانآنبرای در حقیقت .ار استاو کمی دیر پی برد که اوضاع از چه قر 

طیع های موکارها به راه انداخته بودند و دولتکه گردانندگان کسبرا ای تلخ طبقاتی

 این تحولات پیامدهای .دیر شده بوددیگر  مهار کرد ندکردمی به آنها آزادی عمل اعطا

: خشم گسترده و فراگیر، آزردگی، جای تعجب ندارد دانای از دنیا چندر بخش عمده

که گناه این وضع بر  اقتصادی در حالی که نهادهای اصلیِ ،نفرت از نهادهای سیاسی

ای مساعدی هکه گفتم زمینه هااین .اندت مؤثر از نظرها پنهانابر اثر تبلیغ گردن آنها بود

 ،وندشظاهر می مردم بخشکه در کسوت نجات که فریبانیعوام ورظه برای فراهم کنند

را منحرف کرده و گناه را عموم  ؛ آنها ذهن زنندمی نجرخ به مردمکه از پشت حال آن

 که با تعصبات دیرپاها، و هر آنچینی به گردن بلاگردانانی همچون مهاجران، سیاهان،

 اندازند.سازگار باشد می

گردیم. همگی ازروییم بدرتاریخی رو یهای که در این لحظهای عمدهبه بحران

. یکی دانگیریالمللی در حال شکلبین یهدو جبه برای مواجهه با آنها اند، والمللیبین

در  اش رایهافتتاح یهگذشته جلس سپتامبر که است، «خواهنترناسیونال ترقیا» یهجبه

ن است. ایآن مدیره هیئت ییکی از اعضاایسلند وزیر برگزار کرد؛ نخست ایسلند

برنی سندرز در ایالات متحده و مشابه اروپایِی  جنبش قویًا موفقِ  یهنترناسیونال جواناَ



 ی تاریخلحظهیرترین طخ 06 

است که یانیس واروفاکیس  DiEM25،1 یا «2122جنبش دموکراسی در اروپای » آن،

 که خواهان محافظت است اروپایی فراملی سازمانیک . این جنبش گذار آن استبنیان

ت سیاروپا و همزمان غلبه بر نواقص بسیار حادّ یهاتحادیدر  های باقیماندهارزشاز 

 مطرحِ  اهایصدهمچنین  این سازمان اند.آن را به خطر انداخته یاکنون بقاکه هم

 .بسیار امیدبخش ستمن اقدامی نظرکند. به را در یکجا جمع می «جنوب جهان»

یک  یعنی ،سوی دیگر بی نام است است.المللی بین سوی مبارزهیک که گفتم این 

 تحت رهبری کاخ های دنیاترین حکومتمتشکل از ارتجاعی انترناسیونال ارتجاعیِ

 گیری بوده است.در حال شکل سفیدِ ترامپ

غربی، انترناسیونال مذکور متشکل است از برزیلِ بولسونارو و چند  یهدر نیمکر

خانوادگی های اصلی عبارتند از دیکتاتوری یدیگر. در خاورمیانه، اعضا کشور

سیسی در مصر، شاید اَلعبدالفتاح ری ؛ دیکتاتو]فارس[خلیج  یهکشورهای حوز

 هاییل، که از دیرباز ریشهیترین دیکتاتوری در تاریخ تلخ مصر؛ و اسراخشن

 ،اش را کنار گذاشته و به سمت راست افراطی گرایش پیدا کردهکراتیک اجتماعیودم

یل و یر بین اسراهای اخیاش. توافقاِشغال ظالمانه و طولانی طبیعی ینتیجه

های عرب، با رسمیت بخشیدن به روابط ضمنی، قدمی حائز اهمیت در دیکتاتوری

ها . فلسطینیستایِ انترناسیونال ارتجاعیراستای استحکام بخشیدن به پایگاه خاورمیانه

د که فاق ستتقدیر محتوم کسانیاین شوند؛ دارند شکست سنگینی متحمل می

 افتند.بابان نامشروع به خاک نمیپاهای ار پیشاند و قدرت

وزیر در هندوستان است که مودِی نخست این مفهوم مناسبِ مصداقدر شرق، 

را دارد به یک کشور  هندوستاناست و  آن کشور سکولار دموکراسیِحال نابودی 

. نمایندگان کندکند و کشمیر را خُرد و متلاشی میناسیونالیستی نژادپرست تبدیل می

ا ظهور ربان در مجارستان، باو «دموکراسی نالیبرالِ»وپاییِ این انترناسیونال عبارتند از ار

                                                      

1 DiEM25, The Democracy in Europe Movement 2025 
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ماشایی ت یهصحناز تماشای ویژه هبستارگانی چون ماریو سالوینی در ایتالیا، که ظاهراً 

هایی مخروبه که از بَرَد؛ پناهندگانیشوند لذت میکه در مدیترانه غرق می یپناهندگان

هایشان ساخته است می از جماعت ن اروپاییامجرم یچندین قرن که خوف و وحشت

اعی شود عناصر دیگر این ائتلاف ارتجمی. از این گناه پاک نیستهم  ایتالیادامن  .گریزند

مند نهادهای . این انترناسیونال از حمایت قدرتطق دیگر مشخص کردرا در منا

 دست در دنیا مستفیض است.اقتصادیِ چیره

؛ یکی در سطح دهندپوشش می رااین دو انترناسیونال دو بخش اساسی از دنیا 

اعی ها نیروهای اجتمپر طرفدار. هر کدام از این عمومی هایها، دیگری جنبشدولت

 متضادی از کاملاً تصور جبهه و هر کدام از این دو کنند،نمایندگی میتری را وسیع

انه . یک نیرو سرسختدهندیارائه م اخیر سر بر آوَرَدگیریِ که باید از دل این همه دنیایی

ز آن به ولیبرال به پا کند که اانی نتری از سیستم جهگیرانهسخت یهند نسخکتلاش می

لیبرالیِ وتر، و اتحاد نو کنترل سفت و سخت؛ با نظارت است منافع کلانی دست یافته

ز جانب اسرسپردگی مندان و قدرت حکومتی برای تضمین تسلیم و حاکمیتِ ابرثروت

 صلح و آرامش عدالت ومبتنی بر نیروی مخالف به دنبال دنیایی از آن طرف، . مردم

جای  هب ،هاست  نیازهای انسانرفع خدمت در آن  و منابع انرژی دنیایی که است،

ست، طبقاتی در مقیاس جهانی یهاقلیت کوچک. این نوعی مبارز امیالبرآورده ساختن 

 .و دشوار چیدهیتأثیرات متقابل پ شمار وبی وجوهبا 

مبالغه  ،این مبارزه بستگی دارد یهبشری به نتیجتجربه  وشتاگر بگوییم سرن

  ایم.نکرده


