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معمواًل نولیبرالیسم  اجتنابنتیجه  ظهور  و  طبیعی  تحول  سرمایهی  داری  ناپذیر 

خوانی کامل آن با ماهیت  همهای اقتصادی و  شود. حال آن که برکنار از جنبهقلمداد می

نولیبرالیسمنظام سرمایه  ی هدفمندی بوده که زیرکانه از سوی پروژه  ی نتیجه   داری، 

ارتجاعی از  نامیمونی  جریانائتالف  دستترین  و های  سرمایه،  صاحبان  راستی، 

عیاری که تمامی طبقاتی  مزدور، با هدف احیای قدرت و سلطهو وکالی  ن  اقتصاددانا

و   ی خواهانهترقیهای  سیاست  طراحی  بود،  کرده  تضعیف  دوم  جهانی  جنگ  از  پس 

های بسیار مهم فرهنگی داشته،  موقع اجرا گذاشته شد. گسترش سریع آن نیز جنبهبه

   سازی کاذبی تبدیل به ایدئولوژی مسلط جهانی شده است.ذهنیت و با 
راستی اروپایی پخت گروهی از اقتصاد دانان دست دست نولیبرالیسم که    طرح نظری 

از دهه امریکایی  او  از جنگ جهانی دوم  بعد  و  قبل  مقاله های  حاضر   ی ست موضوع 

حسن آزاد    ی « نوشته ایدئولوژیک  ی نولیبرالیسم: یک پروژهارزشمند »  ی نیست. )مقاله 

عملی شدن جا به طرح چگونگی  اینپردازد.( در  به این مهم می   1، نقد اقتصاد سیاسیدر  
کردن این  جهانیداری جهانی، امریکا، و  نولیبرالیسم در مرکز سرمایهو اجرایی شدن  

 شود.دیدگاه ارتجاعی پرداخته می

 

 بخشی به افکار عمومیشکل
برنیز مُبلّبه (،  Edward Bernays) ادوارد  و  عمومی«  »روابط  پدر   غ اصطالح 

برای محصوالت  -مصرف اولین کسانی  شرکت افزایی  از  امریکا،  بزرگ  بود که در های 

می تبلیغات  با  که چگونه  داد  نشان  بیستم  قرن  نوع  اوایل  هر  و  کرد  ایجاد  نیاز  توان 

قرن بیستم برای گسترش   ۲۰  ی محصولی را به فروش رساند. برای مثال در اوایل دهه

ها های توتون و سیگار، با هدف قرار دادن زنان و تشویق آنمصرف سیگار برای کمپانی 

گر نمایان عنوان که کشیدن سیگار یک حرکت فمینیستی و    حت اینتبه سیگار کشیدن،  

 به راه انداخت.  تبلیغات وسیعی آزادی زنانه است، 

 

 .۲۰۲1، نقد اقتصاد سیاسی، ژانویه ی ایدئولوژیک : یک پروژه الیسمرنولیبحسن آزاد،  1

https://pecritique.com/2021/01/27/%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%ad/
https://pecritique.com/2021/01/27/%d9%86%d9%88%d9%84%db%8c%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%84%db%8c%d8%b3%d9%85-%db%8c%da%a9-%d9%be%d8%b1%d9%88%da%98%d9%87%e2%80%8c%db%8c-%d8%a7%db%8c%d8%af%d8%a6%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c%da%a9-%d8%ad/
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ای  ای یا رمهی گَلههای مردم عاری از عقالنیت اند و انگیزه برنیز معتقد بود که توده

کرد و جهت   ها را کنترلتوان رفتار آنشناسی اجتماعی میدارند، و با استفاده از روان

های بزرگ امریکایی، تخصص خود را در خدمت  عالوه بر تبلیغات برای کمپانی   داد. او

دست سیاسی  تودهاحزاب  دادن  فریب  و  داد.  راستی  قرار  نیز  انتخابات  هنگام  به  ها 

هایی را های او نیز بود، روشکه عنوان یکی از کتاب  ۲«بخشی به افکار عمومیشکل»

توان افکار عمومی را در جهت طرفداری و یا مخالفت با یک ارائه داد که از طریق آن می

سیاست و یا یک فرد و گروه تنظیم کرد و تغییر داد. او در بسیاری از جنایات امریکا در 

از جمله   با آن،  تبلیغات مرتبط  و  آربنز،  امریکای مرکزی  یاکوبو  علیه خوان  بر  کودتا 

 ، نیز نقش مؤثری داشت.1۹۵۴جمهور مترقی و منتخب گواتماال در رییس

 

 های اهریمنی نابغه
اندرسن و  Kurt Andersen) کرت  نویسنده  بهروزنامه(،  امریکایی  قول نگار 

تالش   3،های اهریمنینابغه یک نولیبرال خشنود«، در کتاب جدید خود،    خودش » قبالً

قرن بیستم به    ۸۰و    ۷۰های  کند که تحوالت نظام اجتماعی در امریکا را از دههمی 

پیمان، متشکل هم ی اقتصاد و جامعه توسط زدوبند گروهی  سو، و »مهندسی آگاهانه این

رغم بههای بزرگ« را وقایع نگاری کند. این کتاب  ها، و شرکت راستی از ثروتمندان، دست

نقش بازیگران    ی اش، حاوی اطالعات بسیار دقیق و مهمی در زمینه ژورنالیستیماهیت  

سیاست در  اقتصاد عمده  صدمه گذاری  و  است،  امریکا  اجتماعی  و  به  ی  که  را  هایی 

 ۴3۰حجم زیاد کتاب )  با توجه بهدهد.  خوبی نشان می هدموکراسی امریکا وارد آمده ب

ترین جا تنها به مهم اینممکن نیست، و در    آنهای  صفحه( امکان بررسی تمامی جنبه

سلطهبخش  فرایند  گیری  شکل  به  که  اف  ی هایی  راست  اقتصادی  و تفکر  راطی 

از آنجا که ممکن است    همچنین پردازد، اشاره خواهد شد.  نولیبرالیسم در امریکا می 

آشنایی نداشته   ییها و نهادهای امریکا ها، شخصیت ای خوانندگان با بسیاری از نامپاره

 

2 Edward Bernays , (1923) Crystalizing Public Opinion,  

3 Kurt Andersen, (2020), Evil Geniuses: The Unmaking of America: A Recent 
History, Random House. 
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. با توجه است  های افراد و نهادها پرهیز شدهجا که امکان داشته از ذکر نامباشند، تا آن

 یشدن همین تفکر، این کتاب فراتر از محدودهجهانی جهانی امریکا و    یسلطه و  به نفوذ  

 تواند مورد توجه قرار گیرد.امریکا می

می  دههاندرسن  تا  اقتصادی    1۹۷۰  ی گوید  از  به  امریکاییانزندگی  بهتر  مراتب 

اما در دهه بود،  با مروری   ی دوران والدین شان شده  او  هشتاد همه چیز تغییر کرد. 

امریکا درچند قرن گذشته،    ی های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی جامعهسریع از تحول

پردازد؛ تحولی که به این سو می  1۹۷۰  ی به نقطه عطف تحول مهم تاریخی از دهه

بَری »آغاز شده بود. از آن جمله بود کاندیداتوری    1۹۶۰  ی قبلی آن از دهه  ی زمینه 

دست Barry Goldwater)  «گُلدواتر از  بکی  محافظه راستی(  و  ترین کارترین 

فکری و مشورت میلتون هم ، با  1۹۶۴کاندیداهای ریاست جمهوری تاریخ امریکا در سال  

امریکا. گُلدواتر    یعارتجاترین اقتصاددان  کار(، محافظه Milton Friedmanفریدمن )

های فردی و شرکتی، حذف  های تبلیغاتی خود ازجمله به کاهش شدید مالیاتدر برنامه 

بهداشت و کمکبرنامه  تأمین  و  اجتماعی  تأمین  های غذایی، و های »سوسیالیستی« 

فدرال«   دولت  سرطانی  »رشد  از  »اقتصاد کید  أتجلوگیری  حمله  اصلی  هدف  نمود. 

 نیسم« بود.سیاسی« و ضدیت با »کمو

 

  «یفرهنگ  نگ»جَ

بر وجود »جَنگ کید  أتساعته برای  نیم در جریان این انتخابات یک فیلم تبلیغاتی  

ای ای ترسناک از عده فرهنگی« در آمریکا تهیه شده بود که بدون هیچ گفتاری با صحنه 

سیاه  خیابانجوانان  در  آوازخوانی  و  رقص  حال  در  آشکارا پوست  زوج  یک  و  ها، 

ها ای از این جوانان بود، و ماشین شد. پلیس در حال دستگیری عده گرا آغاز می همجنس

گذشتند. پس از آن گوینده صحبت خود را آغاز با سروصدا و سرعت زیاد از کنار هم می 

در یک   ییکلیساچرخد، و به دنبال آن  آزادی می  ی کند، دوربین به سوی مجسمهمی 

های سفیدپوست در حال ادای احترام به پرچم بچه دهد که  را نشان می کوچک  شهر  

گوید »دو امریکا« داریم، و امریکای دوم دیگر نه یک »رؤیا« امریکا هستند. گوینده می 

های پورنوگرافی، و های شبانه، فیلم که یک »کابوس« است. دوربین پوسترهای کلوب 
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کتاب عنوان می های  نشان  را  مبتذل  میهای  اضافه  گوینده  و  امریکای دهد،  که  کند 

کار این  می »جدید«  اعالم  بیان«  »آزادی  را  باورها  و  »ملت  کند  جمله  از  قدیم  های 

شکنان آزادند و پلیس و شهروندان قانونکاران و  جنایت کند،  خداپرست« را مسخره می 

 شوند! خوب تنبیه می 

آغاز سختی از لیندون جانسون شکست خورد، اما حرکتی را که  بهالبته گلدواتر  

زد. تازه در آن که برای آن زمان زودهنگام بود، نقطه عطف مهمی را رقم می کرد، با آن

بود، خیزش سیاه  نگرفته  اوج  فمینیستی  و جنبش حقوق  سال هنوز جنبش  پوستان 

و  بودند،  نشده  ویتنام  با  وارد جنگ  امریکایی  سربازان  هنوز  و  بود،  نشده  آغاز  مدنی 

بو نیفتاده  گرایی و مصرف وسیع مواد مخدر هم هنوز  د. هیپی جنبش ضد جنگ راه 

 به وقوع پیوست.    متداول نشده بود. در واقع آنچه را که گُلدواتر »کابوس« خوانده بود بعداً

،  1۹۷۲و    1۹۶۸درپی ریچارد نیکسون در انتخابات ریاست جمهوری  پیپیروزی  

واکنش   اجتماعیی أرانعکاس  تحوالت  و  مشکالت  و  مسائل  به  حال    دهندگان  در 

آزادسازی بیشتر بازار. نیکسون با آن که نظیر گلدواتر یک   با هدفبود، و نه   گیری شکل

اکثریت  یهای مورد عالقهکار بود، اما بر خالف او بر موج خواستراستی محافظهدست

بسیاری   »برابری سیاستاز  مردم سوار شد،  را حفظ    ی خواهانه«های  دوران جانسون 

و   را  رغم  بهکرد،  ویتنام  به  امریکا  آرام  تسلیم شدن  ویتنام، سرانجام  گسترش جنگ 

ب کرد.  مقابله ه هدایت  سیاست    ی جای  کمونیسم،  با  و تشنج آشکار  شوروی،  با  زدایی 

جمهور منفوری بود. رییسگیری نمود. با این حال او  پی چین کمونیست را    ابنزدیکی  

او   یجویانهمداخلههای مالیاتی و  خواهان از او ناراضی بودند چرا که سیاستجمهوری 

ها هم از او متنفر بودند، زیرا بسیاری دانستند. دموکراتهای خود میرا مغایر با خواست

شان را تضعیف انتخاباتیکرد و با این کار تأثیر شعارهای  ها را اجرا میهای آناز سیاست 

عالم کرد، و نظام رفاهی خود را پیرو اقتصاد کینزی ا  رسماً  1۹۷1کرد. نیکسون در  می 

 امریکا را گسترش داد.  

حال  تحول در  گوناگونی  کتاب شکلهای  بود.  علیه  گیری  بر  متعددی  های 

داد که اگر در ها نشان می شد. نظر سنجی ها منتشر می های بزرگ و عملکرد آنشرکت 

که ند  ابر آنها  وکارکسبال که »ؤدرصد مردم به این س  ۷۰شصت حدود    ی اواخر دهه

دادند، در اوایل  مثبت می ی  أربین سود و منافع عمومی تعادلی عادالنه برقرار سازند«  
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با این ادعا موافقت داشتند. طرفداران پاسخ درصد از    33هفتاد تنها    ی دهه دهندگان 

امریکا متمم »حقوق   ی ، کنگره 1۹۷۲دیدند. در  تر می منزوی آزادی کامل بازار خود را  

دادگاه عالی امریکا   1۹۷3عدم تبعیض جنسیتی( را به تصویب رساند. در  -ERAبرابر« )

مورد   را  جنین  سقط  مجموعهیید  أتحق  داد.  دست  ی قرار  تحوالت  های راستیاین 

 فرهنگی و مذهبی را به وحشت انداخت و مقابله با آنها را آغازکردند. 

کتاب  1۹۷۰در   امریکا  ،  چارلز Greening of America)احیای جوانی  اثر   )

ترین کتاب امریکا تبدیل سرعت به پر فروشبه( منتشر و  Charles Reichرایش ) 

فرهنگ حاکم  -شد. رایش استاد حقوق دانشگاه ییل یک همجنسگرا و یک شورشی ضد

های پاپ طلبی، استفاده از مخدر و کنسرتبرابری وشرط فردی،  قید بیبود و بر آزادی  

های داری و آگاهیهای سرمایهمخالف سودجویی شرکت   ان شدیداًزمهمداشت، و  کید  أت

رادیکال   شعارهای  به  بازگشت  خواهان  او  بود.  مردم  اکثریت  برذهنیت  مسلط  کاذب 

 روزولت بود.  «نیو دیل» ی شصت و قبل از آن به برنامه ی دهه

 

 !« دیشو متحد جهان   داران ه ی»سرما

این کتاب،  جالب آن انتشار  از  قبل  کامالًبا خواست   مانیفستی که دو هفته    هایی 

داشت، تحت این عنوان که تنها »مسئولیت اجتماعی  کید  أتمغایر با آنچه که رایش بر آن  

روزنامه  وکارکسب  در  است«،  بیشتر  سود  تایمز  ی کسب  بود.   نیویورک  شده  منتشر 

اقتصاددان    ی نویسنده  فریدمن،  میلتون  دانشگاه  دست  نولیبرالآن  استاد  و  راستی 

خواست که تنها  ها می خواهانه، از شرکت ترقیهای  شیکاگو بود که خشمگین از سیاست

داران »سرمایه به منفعت خود فکر کنند. به قول کرت اندرسن، پیام فریدمن این بود که  
های زنجیر  –ن را از دست نخواهید داد  جهان متحد شوید! شما چیزی جز زنجیرهاتا

- گیرد که به این ترتیب در آن مقطع دو ضد . اندرسن نتیجه می !«'وجدان اجتماعی'

)هیپی  حاکم  لیبرتارینفرهنگ  و  دستها  اقتصادی(،  های  همهبهراستی    یرغم 

هایی که باهم داشتند، در یک خواست با هم مشترک بودند: هرکاری را که از آن تفاوت

های زمان هشدارهای دیگری نیز از جانب دیگر اقتصاددانهم برید، انجام دهید.  ذت میل

داری«  »رشد احساسات ضد سرمایه  ی های بزرگ دربارهراستی و عاملین شرکت دست
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کردند پوست و سفیدپوست« را متهم می های سیاه شد، و »رادیکالدر امریکا مطرح می 

ها« و »بنیان دنیای ها، »آزادی شرکتکردن ذهن آنمسمومکه با گمراه کردن جوانان و  

 اندازند.  آزاد« را به خطر می 

 

 پاول  سیئلو یمحرمانه ادداشتی

های راستی وابسته به شرکت دان دستحقوق  ،(Lewis Powellیس پاول )ئلو

ای را تحت  محرمانه   یادداشتبه درخواست اتاق بازرگانی امریکا    1۹۷1در سال  تنباکو  

عنوان »اقتصاد آزاد امریکا تحت حمله است« تهیه نمود. این یادداشت محرمانه حاوی  

 یداری برای حملههای بزرگ سرمایهرهنمودهایی بود در جهت دعوت مدیران شرکت

های بزرگ کند که صاحبان شرکتمتقابل علیه منتقدین. پاول در این نوشته اشاره می

ها فاقد دانش مبارزه برعلیه دشمنان  این شرکت   ی هیئت مدیره  ی اعضا  داری وسرمایه

کنند و با  ای را دنبال می طلبانه تسلیمهای  ها سیاست جای مقابله با آنه خود هستند و ب

کند که باید ها توصیه می اند. به آن انداخته این کار موقعیت خود را سخت به مخاطره  

ریزی بلندمدتی را طراحی بینند و برای آن برنامه حساب شده را تدارک ب  ی یک ضدحمله

آگاهانه می می او  کنند.   سازماندهی  و  با وحدت  تنها  برعلیه  گوید  این ضدحمله  توان 

 دشمنان اقتصاد آزاد را تدارک دید.  

 

 جبهه«  چهار در »جنگ

ها،  رسانهها، در  لوییس پاول »جنگ در چهار جبهه« را پیشنهاد کرد: در دانشگاه 

باید دانشگاهیان و   ی گذاری )دولت(، و در نظام قضایی. در دو جبههدر سیاست  اول 

ژورنالیست و  روشنفکران  هزینهدیگر  و  یافت  را  همفکر  »فکر تالش  ی های  هایشان، 

کردن، تحلیل کردن، نوشتن، و سخنرانی کردن برای تغییر تدریجی افکار عمومی« را 

جبهه برای  نمود.  سیاست   ی تأمین  بر  گذاری  تأثیر  و  صاحبان  سوم،  به  دولتی،  های 

های خواه الهام بگیرند و از فعالیتترقیهای چپ و  سرمایه توصیه کرد که از سازمان

یک   -ACLUهای مدنی امریکا )آزادی   ی برداری کنند؛ از جمله از اتحادیهکپی ها  آن

 ی های فردی، ارائهو آزادی نهاد مترقی و کهنسال برای دفاع و حفظ حقوق  مردم سازمان  
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های و از اتحادیه  خواهانه،...(ترقیهای  گری در دفاع از سیاست البی های حقوقی،  کمک

چهارم، بخش    ی های حقوقی مترقی. جبهههای حقوق مدنی، و شرکت کارگری، گروه

او شاید مهم  باور  به  و قضایی  اقتصادی  اجتماعی،  تغییرات  پیشبرد  برای  ترین وسیله 

ترین فرصت برای  تواند مهمکند که این جنگ که می سیاسی باشد. سپس اضافه می 

تأمین  ها  وکارکسب  به  این  گی  ننقدیباشد مشروط  در  واقع جنگ  در  زیرا  است  الزم 

دارد.جبهه زیادی  هزینه  می   ها  اضافه  با پاول  مماشات  برای  فرصتی  دیگر  که  کند 

جویانه برعلیه آنها را با قدرت به پیش  مقابلهدشمنان اقتصاد آزاد نمانده و باید سیاست  

موقع اجرا گذاشته شد، و بهها با مهارت زیاد  برد. همانطور که خواهیم دید، این توصیه 

موردنظر عملی شد. درست سه   ی ههای افراطی در چهار عرصنفوذ این دسته از راست

ی محرمانه، لوییس پاول از سوی ریچارد نیکسون با تصویب مجلس  ماه بعد از این نوشته 

 العمر دادگاه عالی امریکا منصوب شد.  مادامسنا به سمت قاضی 

و اتاق بازرگانی امریکا ناچار د  کریک ژورنالیست افشا    را  پاول    ی یادداشت محرمانه

خود قرار دهد. اندرسن به نقل از جین مییر   ی اعضاارش را در اختیار  شد که تمام گز

(Jane Mayer نویسنده خبیث  کتاب    ی (  می Dark Money)پول  که (  نویسد 

العاده فوقی جدیدی از ثروتمندان  ها را به هیجان آورد و گونهی پاول »راستنوشته 

کار را برانگیخت تا امکانات مالی خود را برای اثرگذاری بر افکار عمومی امریکا محافظه 

ی پاول  هاروی نیز به نقش این نوشته   در جنگی در چند جبهه به کار گیرند.« )دیوید

 (  ۴ور نولیبرالیسم اشاره دارد.در ظه

نحوه و  ویتنام  اف.بی.آی    ی جنگ  را    ا ببرخورد  با دولت  مخالفین جنگ، ضدیت 

پوستان و جنبش حقوق افزایش داد. از سوی دیگر، سیاست دولت در حمایت از سیاه 

سفید  خشم  نیز  دستمدنی  جز های  کسی  شرایط  آن  در  بود.  برانگیخته  را  راستی 

 

4 -David Harvey, )۲۰۰۷(, “Neoliberalism as Creative Destruction”, in Annals, 

APSSA, March. 

 -David Harvey, (2021), The Construction of Consent”, in Levon Chorbajian 

(ed.), Power and Inequality, Routledge 
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بودند،    1۹۶۰  ی بزرگ که در طول دهه   های صاحبان شرکت  قرار گرفته  مورد حمله 

 توجه چندانی به یادداشت پاول نداشت، و هم آنها شروع به سازماندهی کردند.  
 

 ها شکده«ی»اند گسترش و هادانشگاه در نفوذ

ها، توجه صاحبان صنایع بزرگ بر  عالوه بر تالش برای وضع قوانین به نفع شرکت 

- هایی مواجه بودند، خود به ایجاد شبهشد، و چون در آغاز با مقاومت   ها متمرکزدانشگاه

دههدانشگاه از  زدند.  دست  )  ی ها  اندیشکده  یا  فکر  اتاق  کنار  در  -thinkشصت 

tank) ی اندیشکده   1۹۷۰کار هم ایجاد شده بود. در  های محافظه های لیبرال، اندیشکده

ا»کار  محافظه  اینستیتیوتنترپریامریکن   American Enterprise) «ایز 

Institute (AEI) اندیشکده نسبت  به  اینستیتیوت  (،  بروکینگز  »لیبرال«  ی 

(Brookings Institute  بسیار کوچک بود و منابع ) دهم آن بود و تنها  یکاش  مالی

امریکن  »  ی هفتاد بودجه  ی ده نفر کارمند و دو پژوهشگر مقیم داشت. در پایان دهه

به  «  نترپرایز یا کارکنانش  تعداد  و  شد  بروکینگز  با  بود.    1۲۵برابر  هوور »نفررسیده 

سیاست  Hoover Institute)   «اینستیتیوت با  رابطه  در  که  استانفورد  دانشگاه   )

خارجی از مدتی قبل به وجود آمده بود، توجه خود را به مسائل داخلی نیز معطوف  

کار امریکا در دوران بحران بزرگ اقتصادی و محافظه جمهور  رییس . هربرت هوور، )دکر

تعرضی  موریتی  أملت( قبل از مرگ خود  وروز  «نیو دیل»  ی سرسخت برنامه ن امخالفاز  

های دکترین کارل  را برای انستیتو تعیین نموده بود به این مضمون که باید »خباثت 

برمَال کند« و یک اقتصاددان  را    –  یسمئاعم از کمونیسم، سوسیالیسم، و آت  –مارکس  

کار کرده بود را به    نترپرایز  یامریکن ا  برای اتاق بازرگانی امریکا و  راستی که قبالًدست

تکیه بر سیاست خارجی را حفظ کرده    1۹۷۲ریاست انستیتو برگزید. انستیتو هوور تا  

و سیاسی   های اجتماعیبود، اما از آن تاریخ اعالم کرد که »به همان اندازه به تحول

خواهد   توجه  کشور  دههدکرداخل  اواخر  در  بودجه  ی «.  میالدی  و    ی هفتاد  ساالنه 

میلیون دالر افزایش یافته بود،  3۰۰میلیون دالر به  ۲۰اش از دریافتیهای مالی کمک

اندیشکده  ین  ا(  fellowو کسانی چون رونالد ریگان و میلتون فریدمن هم از اعضای )

 بودند. 
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اندیشکده اندیشکده این  دیگر  و  به  ها  همگی  آوردند،  بر  سر  قارچ  مثل  که  هایی 

های راست افراطی را در پیش گرفتند، و بالفاصله شکلی آشکار و غیر خجالتی سیاست

دست ثروتمندان  سوی  محافظه از  و  صنایع  راستی  وارث  که  بودند،  پدرانکار  شان 

برادران کُک )ترین آنمهم  دریغ مالی دریافت کردند. ازبیهای  حمایت  ,Scaifeها 

Charles, and David Koch( اُلین ( John Olin( صاحبان صنایع نفتی، جان 

( وارث صنعت بزرگ Joseph Coorsوارث صنایع شیمیایی ضد آفت، و جوزف کورز )

آن بودند. جالب  فدرال عصبانی   ی که همهآبجوسازی  از »مداخله« دولت  آنها سخت 

توسط دولت    1۹۷۰( امریکا در همان سال  EPAاظت محیط زیست )فن ح بودند. سازما

نیکسون به وجود آمده بود. این نهاد بسیار مهم از جمله صنایع نفتی کُک را زیر نظر 

کرد. شرکت  تعیین می   آالیندههایی را برای آن و دیگر صنایع  داشت و مدام محدودیت

استفاده   حفاظت محیط زیستسازمان  ترین تولید کننده سم د.د.ت بود که  اُلین بزرگ 

های ارتجاعی و تبعیض آمیزش خاطر سیاست هاز آن را ممنوع کرده بود. شرکت کورز ب

گار و توتون هم از تبلیغ در تلویزیون منع شده بودند.  ی شرکت های س تحت تعقیب بود.  

ا دولت  جدی ب  ی خواند و خواستار مقابلهها را »سوسیالیستی« می اُلین تمام این سیاست 

  3۰۰ترین  ای با افتخار گفته بود که از میان مهم ها بعد دیوید کُک در مصاحبه بود. مدت

موسسه را مرتب تأمین مالی کرده   133او    -ها  همان اندیشکده  –کار  محافظه  ی سسهؤم

 است، تا بتوانند نقش دولت را به حداقل، و نقش بخش خصوصی را به حداکثر برساند. 

ارتجاعیهب از  یکی  وزودی  اندیشکدههارترین  عنوان  ترین  تحت  ج  ی هریتبنیاد  ها 

(Heritage Foundation  در )های هنگفتی از سوی شروع به کار کرد و پول   1۹۷3

گذاران آن با افتخار اعالم کرد که »ما  شد. یکی از پایهسوی آن سرازیر  هداران بسرمایه

محافظه  پیشین  نسل  متفاوبا  رادیکالکاران  ما  هستیم.  خواهان ت  که  هستیم  هایی 

ها از جمله خواستار آن شدند که نظام تأمین  برچیدن ساختار قدرت در کشوریم!« آن

اجتماعی امری اختیاری و نه اجباری باشد، و کارگران اعتصابی حق دریافت هیچ کمکی  

اندیشکده باشند.  با پول چارلزمحافظه فوق  ی را نداشته  به وجود    کار دیگری که  کُک 

لیبرتارین راست است.    ( بود که یک نهاد تماماً Kato Instituteیتو )کِانستیوت  آمد،  

 یتفکر لیبرتاریانیسم )اختیارباوری( راست، میلتون فریدمن در اوایل دهه  ی برای اشاعه
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کار تازه کار  دانان محافظه اقتصاد هفتاد در واشنگتن کنفرانسی به راه انداخت که در آن  

ای ( شرکت داشتند. چارلز کُک هم مجلهAlan Greenspanاز جمله آلن گرینسپَن )

انداخت و در مقاله لیبرتارین ریویورا  بنام   راه  پاول به  به تکرار دکترین فریدمن و  ای 

ها باید بر تمام ها هم فراتر رفت و خواستار آن شد که افکار آنپرداخت و حتی از آن

 تر شود.  رادیکالیزهمسلط و کاری امریکا جنبش محافظه 

اندیشکده ایجاد  بر  سیاست عالوه  مبلغ  عاملین  های  این  افراطی،  راست  های 

ها نیز افزایش دادند. برکنار  ها و دانشگاهتدریج نفوذ خود را در کالجه های بزرگ بسرمایه

های انتگرها، از طریق واگذاری  کارگیری بسیاری از استادان مورد نظر در اندیشکده بهاز  

ی چارلز کُک در ترین مورد، مداخلهها باز کردند. جنجالی بزرگ راه خود را به دانشگاه 

در دهه میسون  کالج جرج  بود.  میسون  واحد    ی دانشگاه جرج  اهمیت  کمهفتاد یک 

هشتاد تبدیل   ی وابسته به دانشگاه دولتی ویرجینیا در نزدیکی واشنگتن بود، اما در دهه

وهشی مهم شده بود، و از جمله اقتصاد دان لیبرتارین انتخاب عمومی  به یک دانشگاه پژ

(choice theory)   جیمز بوکانان )1۹۸۶جایزه نوبل اقتصاد در    ی و برنده ،James 

Buchananاندیشکده بود. کُک دو  انتفاعی دست   ی ( در آن دانشگاه  را غیر  راستی 

نمود متصل  میسون  دانشگاه جرج  به  و  کرد  مالی  »مرکز   تأمین  از  بودند  عبارت  که 

 Institute for( و »انستیتو مطالعات انسانی« )Mercatus Centerمرکاتوس« )

Human Studiesهای های مهمی برای پروپاگاندا بر علیه تنظیم (، که هر دو به نهاد

تبدیل شدند. در دهه  از جمله در مورد محیط زیست  هفتاد ریچارد فینک   ی دولتی 

(Richard Fink یک دانشجوی اقتصاد دست )  راستی که به ریچارد کُک نزدیک شده

مسئولیت  کُک  خانوادگی  دستگاه  در  بزودی  مهو  به  مهای  بود  گرفته  عهده  بر  را  ی 

های البی گری خانواده کُک استادی اقتصاد دانشگاه جرج میسون و به مدیریت فعالیت 

ش گمارده  واشنگتن  نهاددر  این  تهیه د.  به  جمله  از  علیه مقاله   ی ها  بر  متعدد  های 

های های رفاهی و بهداشتی امریکا، و برعلیه پژوهش های کارگری، نظام کمکاتحادیه

زدند. نهاد دیگری نیز دست  های مختلف  ها در رسانهزیست محیطی و انتشار وسیع آن

مبادله »شورای  عنوان  )  ی تحت  امریکا«   American Legislativeقانونگذاری 

Exchange Council, ALEC  آن نقش  که  شد  ایجاد  نویس  پیش   ی تهیه ( 

راستی برای نمایندگان ارتجاعی کنگره و نمایندگان مجالس ایالتی بود.  های دستالیحه
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سرمایه عاملین  این  ترتیب،  این  مستقیماً به  بزرگ  سطوح  قانونوارد    های  در  گذاری 

 نیز شدند.  ایالتی فدرال و

 

 یدولت  یگذاراستیس یعرصه در ورود
میهب امریکا جا  در جامعه  راست  اختیارباور  تفکر  این  با تدریج  که  آنجا  تا  افتاد، 

در   نیکسون  فورد1۹۷۴استعفای  پرزیدنت  اقتصاددان    ، ،  همان  گرینسپَن،  آلن 

کاری را که میلتون فریدمن تحت حمایت خود گرفته بود به ریاست نهاد پرنفوذ محافظه 

 »شورای مشاورین اقتصادی« رییس جمهور منصوب کرد. 

کاران تا حدودی  های تحت کنترل این دسته از محافظه در آن زمان هنوز رسانه 

 ی، که چندان بزرگ نبود، رسانه نشنال ریویوون  محدود بودند بر کنار از نشریاتی چ

بود که با تیراژ دو میلیونی محل   وال استریت جورنالی ابراز نظر  ها صفحهاصلی آن

 ی دار سرمایههای ضد مالیاتی، ضد دولت و ضد لیبرالی و طرفدار  نظر   مناسبی برای طرح

با همین تفکر تربیت  بود. نسل نوینی از اقتصاددانان جوان در دانشگاه های امریکایی 

مربوط می می  یکدیگر  با  و  اقتصادداشدند  روزنامه،  بخش  این  ن جوان شدند. سردبیر 

شیکاگو درس   بیزنس  ی که در مدرسه را  (  Arthur Lafferنام آرتور الفر ) هبلندپروازی ب

عنوان کسی که بههایش او را  پالکی همخوانده بود، تحت حمایت خود گرفت، و با کمک  

اندازد، معرفی کرد. یکی اه  رتواند »یک انقالب کوپرنیکی در سیاست اقتصادی« به  می 

وال استریت جورنال با رییس کارکنان کاخ سفید، دونالد رَمزفلد   ی روزنامهاز مدیران  

(Donald Rumsfeld( چینی  دیک  معاونش  از  هم  او  و  کرد  مالقات   )Dick 

Chaney خواست که با الفر مالقات کند. آنها در رستورانی با هم مالقات کردند و )

 سفره شرح داد، که بعداً   مالیاتی خود را روی یک دستمال-الفر سیاست اقتصادی ضد

ای که مدعی آن بود که افزایش مالیات پایهبی به »منحنی الفر« معروف شد! )سیاست  

نهایتاً شرکت  را  دولت  درآمد  می   ها  مالیات کاهش  کاهش  دیگر  عبارت  به  یا  دهد، 

داد!  شرکت  خواهد  افزایش  را  دولت  درآمد  که    -ها،  توسط  پی سیاستی  درپی 

جای باال رفتن در آمدهای دولتی،  هگیری شد اما ب پیخواه  وری جمههای  جمهوررییس

 های دولتی باال رفت.(  بدهی 
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کرد و فرصت این را  الفر در آن زمان در دانشگاه کالیفرنیای جنوبی تدریس می

با فرماندار ایالت، رونالد ریگان، درست زمانی که او خود را کاندیدای   یافته بود که مرتباً

بریاست جمهوری ک بود، مالقات کند.  اقتصاد سَمت  ه رده  به اصطالح  تدریج سیاست 

( سیاست  (Supply-side economicsعرضه  در  را  خود  پیدا راه  دولتی  گذاری 

اقتصادی رییس جمهور می  به هیئت مشاورین  ریگان، الفر  به قدرت رسیدن  با  کرد. 

صدمات اقتصادی آن دوره نقش مهمی داشت. )در دوران   از  منصوب شد و در بسیاری 

کرد. در دوران جرج  ها را تکرار می ریاست جمهوری جرج بوش اول هم همین توصیه 

جمهور شده بود، باز پای الفر را به کاخ  رییس بوش دوم نیز دیک چنی که حال معاون  

رغم آن به امپ، الفر  ها بعد در دوران ریاست جمهوری دونالد ترسفید باز کرد. چند سال 

اش های اقتصادی خالف ادعاخواهان سر کار بودند  جمهوری هایی که  که در تمام دوره

 جمهور دریافت کرد.(رییسثابت شده بود، »مدال آزادی« )!( از 

چنان باال گرفته بود که حتی  راستی و طرفدار سرمایه آندست  هفتاد جَوّ  ی در دهه

ود جذب کرد. از جمله بنیاد فورد که یک نهاد مترقی است  های لیبرال را هم به خنهاد 

راستی ا.ای.آی داد، ی دستگرانت یک میلیون و هشتصد هزار دالری به اندیشکده  یک

داری« شدن بنیادی  و این حتی مانع آن نشد که هنری فورد دوم به دلیل »ضد سرمایه

از هیئت مدیره بود  وارث آن  نکندکنارهآن    ی که خود  یا روزنامهگیری  نیویورک   ی . 
نویس روزنامه استخدام نمود و پس از ستون نویس نیکسون را به عنوان  -سخنران  تایمز

تلویزیونی غیر انتفاعی و   -  رادیویی  ی جایزه پولیتزر شد. شبکه   ی چندی هم او برنده 

آزادی  قسمتی را تحت عنوان »  1۰  ی ( هم یک برنامه P.B.Sآموزشی پی. بی.اس )

سخنرانی  به  هزینه انتخاب«  که  داد،  اختصاص  فریدمن  موتورز،   ی های  جنرال  را  آن 

صلح نوبل در اقتصاد هم در سال    ی کردند. جایزهپپسی کوال و جنرال میلز تأمین می 

تر این جایزه پیش هایک هم دو سال    به فریدمن تعلق گرفت. مُرشدش فردریک1۹۷۶

 دریافت کرده بود. مشترکطور هرا ب

 

 ست« یفدرال ی»جامعه و یحقوق یهانهاد جادیا

های هایی که به نفع سرمایه روی عملی و جلوگیری از قوانین و سیاست پیش برای  

با جلب وکالی دست با راستی شرکت بزرگ نبود،  تا  های حقوقی متعددی ایجاد شد 
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دادگاه در  و شکایت  دادخواست  علیه  طرح  عالی  دادگاه  و  ایالتی  دولتی های  مقررات 

های این نهاد   ی های مربوط به محیط زیست، دست به اقدام زنند. از جملهازجمله تنظیم 

( بود که Pacific Legal Foundationلیبرتارین ارتجاعی بنیاد حقوقی پاسیفیک )

فرماندار ریگان  که زمانی که    به وجود آمد  دران کُک توسط افرادی ابا پول یکی از بر 

اود  کالیفرنیا بود برای   ر دفتر  بعد شرکت کورز هم پول الزم  اشتغال داشتند. مدتی 

راستی دیگر تحت عنوان بنیاد حقوقی مانتین استیتس  اندازی یک بنیاد حقوقی دست راه

(Mountain States Legal Foundation)   شرکت کرد.  ایجاد  بزرگ را  های 

   های دولتی شدند.حقوقی بیشتری وارد کارزار بر علیه سیاست 

روویتس ودان ارتجاعی دیگر، مایکل هحقوقاوج کار در این زمینه زمانی بود که یک  

(Michael Horowitz( به سفارش بنیاد ریچارد ملون اسکیف )Richard Mellon 

Scaife Foundation  )گزارشی برای سازماندهی جدیدی از حقوق   ی تهیه مور  أم

راستی و وارث ثروت عظیمی بود دستراستی افراطی شد. )اسکیف میلیاردر  دانان دست

آلومین  و  نفت  بانکداری،  از  بیکه  بهوم  بود.(  آمده  دانشجویان هدست  از  گروهی  زودی 

 ینام »جامعهههاروارد، ییل و شیکاگو، نهاد جدیدی ب  های راستی حقوق دانشگاهدست

( به Federalist Societyفدرالیست«  را  شیکاگو  بخش  ریاست  و  کردند،  ایجاد   )

دان مرتجعی که از حقوق بگیران اندیشکده  حقوق(  Antonin Scaliaآنتونین اسکالیا ) 

بود، واگذار   ایجاد شبکه دندکرا.ای.آی  این جامعه  از وکال و قضات . هدف  مافیایی  ی 

به   و  خواهانهترقیراستی در سراسر امریکا بود، تا بتوانند برعلیه هرگونه سیاست  دست

های های هنگفتی از سوی بنیاد زودی پوله داران عمل کنند. بها و سرمایهنفع شرکت 

مختلف از جمله اسکیف، کُک ، اُلین و دیگران در اختیار این نهاد ارتجاعی قرار گرفت.  

 یفدرالیست بیش از دو هزار عضو در هفتاد دانشکده   ی تر از چند سال جامعه ظرف کم 

های مهمی را در وزارت ی وابسته به خود به پست یت شبکهحقوق داشت که با حما

دادگاه و  امریکا،  رییس  دادگستری  اولین  همان  اسکالیا،  آنتونین  کردند.  اشغال  ها 

فدرالیست از سوی ریگان قاضی دادگاه عالی امریکا شد و برای چند دهه از   ی جامعه

مهم پرنفوذ این  قضات  گونه  ترین  هر  مانع  قضایی  نهاد  در ترقیقانون  ترین  خواه شد. 

 یاش از سوی دونالد ترامپ مدال آزادی به او تعلق گرفت، و مدرسه مرگپس از    ۲۰1۸
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دان ارشد حقوقهم خود  روویتس  وهحقوق دانشگاه جرج میسون نام او را بر خود نهاد!  

های بعد از جمله راستی دادگاه عالی امریکا در سال دولت ریگان شد. چند قاضی دست

( که هر دو توسط  Neil Gorsuch( و نیل گُرسوچ ) Brett Kavanaughاوانا )برت ک

شده  تربیت  شدند،  منصوب  مقام  این  به  ترامپ  جامعهدونالد  همین  فدرالیست    ی ی 

  ۷۰های امریکا شعبه دارد و  بودند. )این نهاد امروزه در دویست دانشکده حقوق دانشگاه

به آن    ۹۰هزار وکیل در   اوابستهشهر  بر تمامی قضات مهم ز آن  اند.  امروزه عالوه  تر 

دادگاه عالی که حال در آن اکثریت دارند، بخش بزرگی از   العمرمادامراستی و  دست

نیز  قضات دادگاه آنها  به همین جامعهمادامهای قدرتمند فدرال که   یالعمر هستند، 

امپ منصوب در صدشان توسط تر  ۸۰و    ۲۰1۷ها از  درصد آن  3۰  –اند  مرتبط فدرالیست  

 شدند.(
 

 عامل  ران یمد زگرد«ی»م

گذاری  تأثیرطور مستقیم برای  هتر و بفعالبایست  های بزرگ نیز می مدیران شرکت

بازرگانی و بر سیاست  اتاق  نهادهایی چون  تا آن زمان،  ها و قوانین نقش بازی کنند. 

شده بودند، از سیس  أتملی تولیدکنندگان صنعتی که از اوایل قرن بیستم    ی اتحادیه

سرمایه اتحادیهمنافع  با  مقابله  در  می داران  دفاع  کارگری  این های  اما کردند.  ها 

ساختارهای کهنه و ناکارآمدی داشتند، و نهادهای جدیدی برای دفاع از منافع سرمایه 

های بزرگ به کار شدند و از مدیران عامل شرکت ای از این مدیران دست الزم بود. پاره 

در واشنگتن نهادی بنام میزگرد   1۹۷۲وجود آورند. در  بهدعوت کردند تا نهاد جدیدی  

)Business Roundtable, BRT)  بیزنس عامل  مدیران  از  متشکل   )CEO )  

گری مستقیم به نفع  البی های امریکا به وجود آمد و هدف اصلی آن  ترین شرکتبزرگ

های دولتی  ای، ضد مالیاتی، و ضد تنظیم اتحادیههای ضد  ها و پیشبرد سیاست شرکت 

ها وکارکسبی  بود. تفاوت آن با اتاق بازرگانی امریکا در این بود که در اتاق بازرگانی همه

ها ترین شرکت حضور داشته و دارند، اما »میزگرد« تنها محدود به مدیران عامل بزرگ

با    ۲۰1۹گفتنی است که در  ست. )البته  ابوده    مدیر  ۲۰۰حدود    ی امضااین میزگرد 

عامل در ظاهر و روی کاغذ هدف وجودی خود را تغییر داد و از سیاست میلتون فریدمن  

داران بر هر چیز دیگری اولویت دارد، فاصله گرفت و اعالم کرد که نه که منافع سهام 
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منافع شرکت و سهام تنها  تمامها  منافع  بلکه  کارکنان، نفع ی »ذی داران  از جمله  ها« 

گیرد!( این نهاد قدرتمند نقش بسیار مهمی مشتریان، و عرضه کنندگان را در نظر می 

قوانین   از  های رفاهی و در جهت  های کارگری و سیاست نفع اتحادیهبه در جلوگیری 

یافته دوران خود را  سازمان قولی کارگر  به کند.  گسترش قدرت سرمایه ایفا کرده و می

 یافته است.  سازمانی داشت، و حال دوران سرمایه

 

 «یدموکراس  یسازدر انتخابات و »دور باطل فاسد ندهینفوذ فزا 

اضافه می باندرسن  راندن اصالحاتی که  برای عقب  اصلی  تدریج ه کند که کارزار 

دسته از سناتورها و صورت گرفته بود، در واشنگتن متمرکز بود. کمک به انتخاب آن  

ها را وضع کنند، و جلوگیری از انتخاب نمایندگان کنگره که قوانین موردنظر شرکت 

سیاست  که  نمایندگانی  و  مهم سناتورها  از  داشتند،  نظر  در  را  متفاوتی  ترین های 

رو که  آنویژه ازبه نولیبرال بود. در این کار بسیار موفق شدند،    ی های این پروژهاولویت

دو هزینه  ی رههر  می  ی انتخاباتی  را  بیشتری  از  تبلیغاتی  که  کاندیداهایی  و  طلبید، 

دست حمایت ثروتمندان  این  مالی  می های  مند  بهره  پیروزی راستی  شانس  شدند 

 یافتند. بیشتری می 

دست نمایندگان  نفع  به  انتخابات  در  نفوذ  انتخاب اعمال  از  ممانعت  و  راستی 

مترقی   واترگیت  به نمایندگان  رسوایی  یافت.  گسترش  و  سرعت  نیکسون  دوران  در 

اثر کمکجنجال ها صورت گرفت، سبب شد که کنگره های مالی شرکت هایی که بر 

ها راه دیگری را از طریق های مالی وضع کند. اما شرکت هایی را برای کمکمحدودیت

کمیته )ایجاد  سیاسی  اقدام  به  PACهای  پول  پرداخت  به  و  آوردند،  وجود  به   )

ادامه دادند. کمیسیون انتخابات فدرال مقرراتی را به تصویب  کاندیداهای مورد نظر خود  

دارانشان به هر کاندیدایی که ها حق دارند بدون رضایت سهام رساند که مدیران شرکت 

های ند کمک مالی کنند. دو ماه بعد دادگاه عالی امریکا با موردی که لیبرتارینامایل

از جمله   -کنندگان مالی  کمکاد که  دی  أرراست و لیبرال به دادگاه کشانده بودند،  

اقدام سیاسی، پَک »کمیته ب   - های بزرگ  ها«ی وابسته به شرکت های  طور همادام که 

دانند رسمی به کاندیدای مورد نظر مرتبط نباشند، حق دارند که هر مقدار که الزم می 
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پاول   به آن کاندیدا کمک کنند. در مورد دیگری نیز دادگاه عالی با متنی که لوییس 

بود، اجازه داد که شرکت  مالی کنند، و حق  نوشته  ها نظیر شهروندان مجازند کمک 

 آزادی بیان دارند.

گری مستقیم  البیشرکت بزرگ در واشنگتن برای    1۷۵تنها    1۹۷1اگر در سال  

در   بودند،  کرده  ایجاد  به    1۹۷۸دفتر  تعداد  دوره  ۵۰۰این  در  و  دوم   ی شرکت، 

ها و نمایندگان کنگره که شرکت رسید. اکثر سناتور  ۲۵۰۰جمهوری ریگان به  ریاست

می «»خدمت  ی دوره پایان  به  به  شان  خود  شرکتالبیرسید،  تبدیل گر  بزرگ  های 

ها« های مالی از سوی »پَک شوند. درست از زمانی که محدودیت کمکشدند و می می 

برای انتخابات هر دوره  رسید و با پولی که    1۲۰۰به    3۰۰ها از  برداشته شد، تعداد آن

می  هزینهصرف  کاندیداشد،  برای  انتخاباتی  اواسط  های  در  مثال  برای  رفت.  باالتر  ها 

ی انتخاب شدن در کنگره سه برابر شده بود، و برای انتخابات سنا  هشتاد هزینه  ی دهه

  های بزرگ راهای وابسته به شرکت مراتب باالتر بود. همین امر قدرت پَکبهها  هزینه

کند کرد، و »دور باطل فاسدسازی دموکراسی« ادامه یافت. اندرسن اشاره می بیشتر می 

های بزرگ ملی تولیدکنندگان صنعتی، حضور مستقیم شرکت   یکه وکیل ارشد اتحادیه

 سروصدا« خوانده بود. بی سیاسی را یک »انقالب  ی در عرصه

 

 د« یبلع را کایامر تیاستروال»  نده؛یفزا شدن«یمال»

های اقتصادی تحوالت راست افراطی و نولیبرالیسم، »مالی شدن« ترین جنبهاز مهم

مهمی است که درباره آن زیاد نوشته شده و در    ی فزاینده بود. این خود مبحث جداگانه 

های بانک   –هفتاد مالیه    ی شود. تا دهههایی از آن پرداخته میاین نوشته تنها به جنبه

یک   –های اعتباری  های کارت، و شرکت بورس اوراق بهادارگذاری،  سرمایهتجاری و  

به   مربوط  به سرمایه دهی،  وامصنعت خدماتی  نزدیک  که  بود،  پولی  فرایند  و  گذاری 

دولتی قرار داشت،    ی کننده تنظیم قرن بعد از بحران اقتصادی بزرگ تحت مقررات  نیم 

های یابی به سود دست پرداخت. اما با طمع  تیاط به این امور می استریت هم با احوالو  

راست وابسته به    نولیبرالهای فریدمن و دیگر اقتصاددانان  بیشتر و تحت تأثیر نظریه 

شدت ادامه یافت و بههشتاد    ی مکتب شیکاگو، آنچه که از قبل شروع شده بود از دهه

 . دکرتر ستحکم مای مالی را به شکل فزاینده ی سرمایه ی سلطه
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تنظیم  بانکرفع  دست  دولتی،  و  های  صندوق سسات  ؤ مها  و  های اعتباری 

های بسیار باز پذیری ریسکبازنشستگی را با ابداع انواع مشتقات اعتباری و بانکی و با  

تجاری و   ی یا عمدتا در رابطه با سرمایه   سرمایه مالی تماماً   ی گذاشت. اگر در گذشته 

ها را بیش از بیش به  کرد، و آنها عمل می بود، حال مستقل از آن بخش   تولیدی مطرح 

در امریکا معادل    1۹۷۰که در سال    اوراق بهادارنمود. خرید و فروش  خود وابسته می

میلیارد دالر بود، ظرف دو دهه به بیش از یک تریلیون و ششصد میلیارد رسید    13۶

به کم نزدیک  اکه  امریکا  3۰ز  تر  ملی  ناخالص  تولید  زمان  درصد  با رفع  بود.    در آن 

شان در بازار و باال تظاهر به باال بودن تقاضا برای سهام   ا هدف شرکت ها ب  هاممنوعیت 

  ،هشتاد  ی بردن ارزشِ این سهام شروع به بازخریدِ سهام خود کردند. اگر در اواسط دهه

کردند، در اواخر همان دهه سهام خود می  درصدِ سود خود را صرفِ بازخرید  ۴ها  شرکت 

این در شرایطی بود درصد رسید.    ۵۰به    ۹۰  ی درصد و در دهه  3۰این رقمِ بازخرید به  

ترین حد خود که از زمان ریگان، کنگره مالیات بر سود ناشی از فروشِ سهام را به پایین 

بود.   بحران  درآورده  از  قبل  شرکت بزرگ  ۴۰۰آمار  طبقِ  ،  ۲۰۰۸درست  های ترین 

باز خرید سهام خود می  ۸۹  تا  امریکایی را صرف   ی کردند. در دههدر صدِ سودشان 

مجموعه سرمایه  ی هشتاد  سرمایهگذاری انواع  ازجمله   خطرپذیر   های گذاری ها 

(venture capital  ،)  پوششیصندوق های  (hedge funds)( اختصاصی ،private 

equity)    های  صندوقو( مشترکmutual fundsبه )در  .  نسبت چندان بزرگ نبود

میلیارد به قیمت   ۲۲و اختصاصی معادل    خطرپذیر های  گذاری سرمایه  ی مجموعه  1۹۸۰

چند ده میلیارد نیز  گذاری ها در صندوق های پوششی  تمام سرمایه، و  امروزِی دالر بود

های گذاری مایههای سردرست قبل از بحران اقتصادی، رقم  ۲۰۰۷بیشتر نبود. در سال  

شده   ترتیب  ذکر  و    ۴/1به  به  سرمایه  ۸/1تریلیون  بود.  رسیده  های گذاری تریلیون 

  ۲۰۰۸قبل از بحران  میلیارد بود،    ۴۰۰حدود    1۹۸۰  ی های مشترک که در دههصندوق 

ها هم به حقوق و در آمدهای مدیران شرکتزمان  همها دالر رسیده بود.  تریلیون  به

 ۵۰۰، متوسط حقوق و در آمدهای  ۹۰  ی یافت. در اواخر دههافزایش می شکل نجومی  

 یاین رقم در دههرسیده بود.  دالر  میلیون    3۰های عام به مرز  باالترین مدیرانِ شرکت 
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به قول اندرسن، »وال استریت   بسیاری موارد دیگر.و  .میلیون دالر بود.  ۴/1معادل    ۷۰

 امریکا را بلعید«. 

 

 ی اس یس راتییتغ و بحران 

در   او  استعفای  و  نیکسون  واترگیت  بسیار جمهوری حزب  1۹۷۴ماجرای  را  خواه 

 یهای راست میانهتضعیف کرد. معاونش جرالد فورد وعده داده بود که همان سیاست 

های حزب را بر انگیخته  ترراستیدست گیری خواهد کرد و این امر خشم  پی نیکسون را  

رونالد ریگان در انتخابات مقدماتی حزب جمهوری خواه   ،1۹۷۶بود. در جریان انتخابات  

به مقابله با فورد پرداخت و تنها با اختالف بسیار کمی شکست خورد. مردم ناراضی از 

های واشنگتن، جیمی کارتر، مردی ساده و مذهبی را که از زراعت در یک شهر سیاست 

 دادند.   حکوچک به فرمانداری ایالت جورجیا رسیده بود، بر فورد ترجی

چهار برابر شدن قیمت نفت اوپک، امریکا با بحران    درپیهفتاد    ی از اواسط دهه

 یوسیعی همراه شد. تورم شدید همراه با رکود اقتصادی، همزمان با پایان مفتضحانه

جنگ ویتنام، نارضایتی اکثر مردم امریکا از دولت و ناتوانی آن در حل مشکالت را شدت 

درصد مردم بر   ۵۸سی از افکار عمومی در آن زمان نشان داد که  بخشیده بود. یک برر

کند. و مداخله می ها  وکارکسباین باور بودند که دولت بیش از حد در امور اقتصادی و  

های افراطی در حال تدارک آن بودند. جالب آن این درست همان چیزی بود که راست 

سنا و مجلس نمایندگان را در ها هم ریاست جمهوری و هم  که در آن زمان دموکرات

می  اگر  که  بود  نادری  موارد  از  و  داشتند  خود  کامل  می کنترل  توانستند  خواستند، 

های سروصدا«ی نابغهبیزیادی را به وجود آورند. اما »انقالب    ی خواهانهترقیتغییرات  

های مهمی دست یافته بود. طنز قضیه در اهریمنی حتی در آن مقطع هم به موفقیت 

ندادند،  ی  أرکه مردم بخاطر نارضایی از دولت جمهوری خواهان به آنها  این بود که با آن

گرایش پیدا   های افراطیراستی هایی که انتخاب شدند بیشتر به افکار دستاما دموکرات

نمونه یک  بودند.  الیحه  ی کرده  شکست  از    ی آن  حمایت  نهاد  یک  ایجاد  به  مربوط 

اکثرمصرف  بود که  تأثیر فشارها و  یت دموکراتکنندگان  گری »میزگرد البیها تحت 

  1۹۷۸تر در سال  مهم منفی دادند. از آن  ی  أر« که در باال به آن اشاره شد، به آن  بیزنس

توجهی قابل ها در هر دو مجلس سنا و نمایندگان اکثریت  باز در شرایطی که دموکرات
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جمهور کارتر هم  رییس رسید و  داشتند، قانون کاهش شدید مالیات بر درآمد به تصویب  

بی هیچ اعتراضی آن را امضا کرد. این کاری بود که حتی چند سال قبل رونالد ریگان 

به   به عنوان یک فرد ساده و صادق  بود در کالیفرنیا عملی سازد. کارتر که  نتوانسته 

ل جمهور دموکرات تبدیسای  ؤرترین  کارقدرت رسیده بود، در آن فضا به یکی از محافظه 

ریاضتی را به موقع اجرا گذاشت و واردات نفت را، نه   ی زودی یک برنامههبوی  شد.  

های گران آن، کاهش داد، و نارضاییمحیطی، بلکه بخاطر قیمت زیستخاطر مسائل  هب

گیری گروگانبیشتری به وجود آورد. مصادف شدن این وضعیت با انقالب ایران و بحران  

به قدرت رسیدن رقیب بسیار برای  سازی  زمینهه کارتر و  در تهران بیشترین ضربه را ب

 خطرناکش، فراهم آورد.

 

 سمیگانیر

بازیگران    ی هالیوودی و رییس اتحادیه  یک بازیگر ارتجاعی  رونالد ریگان، که قبالً

سینما بود و به فرمانداری کالیفرنیا رسیده بود، در آن لحظه بهترین کاندیدایی بود که 

از   1۹۶۰  ی های مردم به قدرت رسد. او در دههتوانست با سوار شدن بر نارضاییمی 

اگر  که  بود  گفته  فریدمن  بود.  فریدمن  میلتون  پیروان  از  و  گلدواتر  بَری  شیفتگان 

توانست در نبود، هرگز شخصی چون ریگان نمی   ۶۰  ی واتر در دهههای گلدفداکاری 

به ریاست جمهوری امریکا برسد. ریگان فردی ضد روشنفکر بود که از جوانی   ۸۰  ی دهه

هایک    های های ضد چپ و کمونیستی اشتغال داشت. با خواندن یکی از کتاببه فعالیت 

ها، های کارگری، کاهش مالیاتدرپی در ضدیت با دولت و اتحادیهپیهای  و سخنرانی 

که به  با آنوی  گرایش یافته بود.  راستیهای اقتصادی دستتر به نظریهبیشتر و  بیش 

پروتستانرییس نسبت   به  اما  نبود،  مذهبی  آدمی  کارتر،  خود،  از  قبل  های جمهور 

سفانه  أمتها را به خود جلب کرد. )اندرسن ی امریکا نزدیک شد و توجه آنشده سیاسی 

ی روی فزایندهراست گرایان پروتستان در  در این کتاب به نقش فوق العاده مهم بنیاد 

 بپردازم.( این مسألهپردازد، و امیدوارم که در فرصت دیگری به جامعه امریکا نمی

انتخابات   شد که کارتر در    1۹۸۰ریاست جمهوری در  ریگان درست زمانی وارد 

ای های امریکایی را تا لحظه ترین وضعیت بود. حکومت اسالمی در ایران گروگان ضعیف
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ها ی ریگان که با آزاد شدن گروگانکه کارتر بر سر کار بود، آزاد نکرد. با پیروزی قاطعانه

ریگان   محبوبیت  بود،  مصادف  تهران  یافت.  به در  افزایش  های شانسیخوششدت 

دوران کارتر کاهش    ی گیرانه سختهای  بیشتری نیز نصیب او شد. تورم بر اثر سیاست 

جهانی نفت، قیمت سوخت را پایین آورده بود. راست افراطی    ی یافته و تولید فزاینده 

سیاست  نهادبه  در  و  جامعه  سطح  در  خود  میهای  ادامه  قضایی  و  اجرایی  داد.  های 

دست اندیشکده کتابراسهای  شدند،  صحنه  وارد  بیشتری  برعلیه  تی  جدیدی  های 

های رفاهی های قبلی، کمک به آموزش عمومی و سیاست فقر دولت-های ضدسیاست 

نام »شهروندان برای یک اقتصاد ه انتشار یافت. برادران کُک نهاد ارتجاعی جدیدی را ب

های جوییمداخلهبرای تبلیغات ضد    (Citizens for a Sound Economyسالم« )

به وجود آوردند. سیاست  به نفع شرکت دولت  اقتصادی  ها، کاهش سریع مالیات های 

بر علیه تنظیم شرکت  به پیش  به های دولتی و حفظ محیط زیست  ها، مبارزه  سرعت 

 رفت.  

راستی افراطی در های دست سیاست  هایی که ریگان برای تبلیغاز جمله سیاست 

سیاستی   --بود   (Fairness Doctrineین انصاف« )پیش گرفت کنار گذاشتن »دکتر

ها را از پی که از آغاز رادیو و تلویزیون توسط دولت فدرال برقرار شده بود، و این رسانه

داشت. با حذف این مانع فرد گیری یک ایدئولوژی یا سیاست حزبی خاص بر حذر می

ق ارتجاعی  های فو( توانست سیاستRush Limbaughمرتجعی چون رَش لیمبا )

شد بی هیچ محدودیتی های رادیویی که مرتب بر شنوندگانش اضافه می خود را در برنامه 

( مرداک  روپرت  تر،  مهم  آن  از  بَرَد.  مطبوعاتی Rupert Murdochپیش  غول   )

نیویورک های متعددی از جمله  ها و مجلههفتاد روزنامه   ی ارتجاعی جهانی که از دهه 
هایی هایی لیبرال به نشریهها را از نشریهرا در امریکا خریداری کرده بود و آنپُست  

های متعدد تلویزیونی  تصمیم به خرید ایستگاه   1۹۸۵راستی تبدیل کرده بود، در  دست

یک خارجی چنین    در امریکا گرفت. اما چون شهروند امریکا نبود، طبق قانون به عنوان

شهروند شدن سریع او را داد. جالب آن که در جریان حقی را نداشت. ریگان ترتیب  

روزنامه   عمال صفحات  مرداک  ریگان،  پُستانتخابات  نفع    نیویورک  به  تبلیغ  برای  را 

 ریگان به کار گرفته بود. 



  

 
 

 های اهریمنی نابغه 21

جهانی، ریگان از یک سو مقابله با شوروی را، که در آن زمان در دام    ی در عرصه

اش نیز در حال تالشی بود، در درونیسیاسی    افغانستان افتاده بود و نظام اقتصادی و

های نظامی  بود. از سوی دیگر با دادن کمک  هخود قرار دادخارجیِ  های  سیاست س  أر

های ضد چپ همیشگی  و مالی به ضد انقالبیون امریکای مرکزی و دیگر نقاط، سیاست 

کیسینجر نیکسون/  ی کارانهجنایتی سیاست  خود را به پیش بُرد. در شیلی، در ادامه

هایک و   روی کار آورد، و فریدمن وه که پینوشه را با کودتا برعلیه آلنده ب  1۹۷3در  

ها سیاست نولیبرالیسم را در یک کشور جهان سومی پیاده کرده  های آندست پرورده

سیاست  این  ریگان  دوران  در  از بودند،  )فریدمن  یافت.  ادامه  بیشتری  شدت  با  ها 

شرمانه نوشته بود بیلندن    تایمزهایک در    کان پینوشه بود، وکنندگان و از نزدیتحسین

مراتب بیشتر از دوران آلنده بود!«( دوران به های فردی در دوران پینوشه  که »...آزادی 

دورهرییس دو  در  ریگان  دیگر،    ی جمهوری  ارتجاعی  قدرت  یک  دوران  با  که  پیاپی 

داخلی و خارجی   ی مارگارت تاچر در بریتانیا مصادف بود، تغییرات فراوانی را در عرصه

نفع سرمایه  آورد که دربارهبه  به وجود  کار  نیروی  علیه  بر  و  بزرگ  بسیار   ی های  آن 

 ها نیست. نوشته شده و در این نوشته نیازی به طرح جزییات آن

  

 های عملی در جامعه و اقتصاد امریکاتأثیر
اثر   قاطعانهگیری پی بر  و  زیرکانه  افراطی در دو دهه  ی مجموعه  ی های   ی راست 

عنوان ایدئولوژی حاکم، تغییرات بسیاری در به نولیبرالیسم    ی هفتاد و هشتاد و سلطه 

از جمله نشان پردازد و  های مختلف آن میامریکا رخ داد، که اندرسن به جنبه   ی جامعه

که  می  شرکت البی دهد  »پَک«گری  تعداد  و  آنها  و به ها  های  یافت  افزایش  شدت 

تا  هزینه دو  کاندیداها  انتخاباتی  شرکت سههای  مالیات  سهم  شد؛  تولید  برابر  در  ها 

ملی   سیاست کم ناخالص  اجرای  شد؛  نصف  از  کنترل تر  برای  فدرال  ضدتراست  های 

زدایی دولتی به  تنظیم تضعیف شد؛    کاهش یافت و شدیداًها بسیار  های شرکتفعالیت 

بعد چهار برابر   ی های سهام سه برابر )و در دههای گسترش یافت؛ قیمتشکل فزاینده 

شرکت  ممانعت  قدیمی  قانون  دست شد(؛  و  خود  شرکت  سهام  خرید  از  در ها  کاری 

درصد افزایش   ۵۰  سپسدرصد و    ۲۵های وال استریت بیش از  ها، لغو شد؛ حقوققیمت 
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درصد درآمد ملی   3۵درصد به    1۴یافت؛ سهم صنایع مالی و امالک در یک دهه از  

درصد کاهش یافت؛    ۲۰درصد به    ۷۰ترین افراد از  مندافزایش یافت؛ نرخ مالیات ثروت

ترین افراد دو برابر شدت کاهش یافت؛ درآمد یک درصد از ثروتمندبه مالیات بر ارث  

و رو به کاهش گذاشتند؛  شدند  سرعت تضعیف  به ها  های کارگری در شرکتشد؛ اتحادیه

  از   بت در بسیاری درصد مشاغل صنعتی در یک دهه از بین رفتند؛ بازنشستگی ثا  ۲۲

برنامه شرکت  ماند؛  ثابت  برای یک دهه  فدرال  اقل دستمزد  بین رفت؛ حد  از  های ها 

زندگی   امید های رفاهی و بهداشتی و  درصد کاهش یافت؛ برنامه   ۷۵دولتی کمک مسکن  

ترین این عوامل محیطی رو به افزایش گذاشت،... یکی از مهمزیستکاهش یافت؛ بحران  

فاصل فزاینده   ی هگسترده شدن  فقیر شدن  و   ی طبقاتی،  پایینی  اقشار  و  زحمتکشان 

 دار بود.سرمایه ی تر شدن طبقه غنی متوسط، و  ی میانی طبقه 

بود، روندی که در سه دهه و اندی    ۸۰و    ۷۰اول    ی ها همه مربوط به دو دههاین

اول و تری به خود گرفت. اوج آن را در دوران جرج بوش  خشنبعد ادامه یافت و ابعاد  

گُلدواتر به بدون  که  ترتیب  به همان  کردیم.  مشاهده  ترامپ  دونالد  و  دوم  بوش  ویژه 

نمی نیکسون  همچون  بدون شخصی  برسد،  امریکا  جمهوری  ریاست  به  توانست 

نابغهتالش مبتذلی های  افراد  که  نداشت  وجود  امکان  این  هرگز  نیز  اهریمنی  های 

سای ؤرهای دیگرکه  امریکا برسند. در دورهیو بوش و ترامپ به رهبرَی  لهمچون جرج دب

ویژه اوباما تحت فشار همین نهادهای بهجمهور دموکرات بر سر کار بودند، کلینتون و  

های افراطی ایجاد کرده بودند، و نیز فضای فرهنگی که همین  طاق و جفتی که راست

های چندان متفاوتی را به سیاست ها بر مردم امریکا مسلط کرده بودند، نتوانستند  نهاد 

حاضر تکیه بر فرایند ظهور   ی طور که در آغاز اشاره شد، هدف مقاله پیش برند. همان 

خاطر جلوگیری از طوالنی شدن بحث به جزییات ه راست افراطی بوده و ب  ی این پدیده

 بعدی نپرداختم.  ی سه دهه

 

 گیری  جای نتیجهبه
سرمایه نظام  که  آن  همیشبا  شدیداًداری  نظامی  آغاز  از  و  بر    ه  مبتنی  طبقاتی 

استثمار اکثریت نیروی کار از سوی اقلیت صاحبان سرمایه و با حمایت دولت وابسته  
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های ذاتی خود و مبارزات و  گویی به بحرانها بوده، اما در مسیر تحول و در پاسخبه آن

های از جمله سیاست   های گوناگونیخواه، شکلترقیهای  های نیروی کار و نیرومقاومت 

جهانی   ی کینزی، نوکینزی و سوسیال دموکراتیک هم عرضه داشته بود. اما در گستره 

شدن فزاینده و بستر ضعف فزاینده نیروی کار و چپ سوسیالیستی، روشنفکران اُرگانیک 

)»نابغهجبهه سرمایه  سرمایهی  کمک  با  اهریمنی«(  و های  زیرکانه  قدرتمند،  داران 

ی کامل خود تدارک دیدند.  ای را برای استقرار سلطهی تعرضی همه جانبهژهآگاهانه پرو

تنها ظرف دو دهه   –داری جهانی  مرکز سرمایه  –همان طور که اشاره شد، در امریکا  

لیبرالیسم تغییرات عظیمی را در اقتصاد، -افسار گسیخته تحت عنوان نوداری  سرمایه

 جامعه و فرهنگ کشور، و از آنجا در سراسر جهان، بر قرار ساخت.  

  انتشار   و   متعدد  یارتجاع   یها شکده«ی»اند  جادیا  با  مون ینام  ائتالف  نیا

 و یراد  یهابرنامه  در  شرکت  ها،کنفرانس  و  هاناری سم  یبرگذار  و  هامقاله   مداوم

 و   یاقتصاد  و  یاجتماع   مسائل  مورد  در  یجعل  اطالعات  یاشاعه  و  ون یزیتلو  و

 یهااست یس  هیبرعل  و  هاشرکت  و  هیسرما  نفع  به  را  مردم  اذهان   ،یطیمحستیز

 و   تیترب   و  یراستدست  یحقوق  ینهادها  جادیا  با  دادند؛  شکل  خواهانهیترق

وکال  یعیوس  یشبکه  تیحما برا  مرتباً  یارتجاع   یاز  را  هرگونه    یدولت 

باشد، به دادگاه   ستیز  طیمح  ایو    یبه سود مردم عاد  توانستیکه م  یابرنامه 

تا    نیتریاز عال  ییقضا  ستمیخود در س  یندهیکشاندند؛ با استفاده از نفوذ فزا

 در   خود  کنترل  تحت  یارتجاع   قضات  گماردن   با  را  ییقضا  نظام  ،رده  نیترنییپا

 خواه یترق  یهارویفراوان ن  یهابر اثر مبارزه  قبالً  که  را  ینیقوان  یحت  و  آورند،

قانون سقط   رییآن تغ  ینمونه  نی ترتازه)  کردند،  یملغ  بود،  دهی رس  بیتصو  به

 قوه  و  یانتخابات  نظام  در   نفوذ  با  نیهمچنبود(.    کای امر  یتوسط دادگاه عال  نیجن

 و   سنا  مجلس  به  را  ی راستدست  یداهایکاند  هنگفت  مبالغ   صَرف  با   و  مقننه

 ی مترق  یداهایکاند  انتخاب  از  توانستندیم  که  آنجا  تا  و  فرستادند  ندگان ینما

 با   و  کردند  میتنظ  هم  حهیال  یارتجاع   ندگان ینما  یبرا  یحت  و  کردند،  یریجلوگ

حساس   یهااقتصاددانان را به نهاد  نیتریارتجاع   ه،یمجر  یقوه  و   دولت  در  نفوذ
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ا  یدولت  یگذاراست یس به  قوه  بیترت  نیرساندند.  سه  به  نفوذ  با  که   یبود 

 به رغمِ مسائلِ را، که    کایامر  ینظام دموکراس  عمالً  ه،یمقننه، و مجر  ه،ییقضا

 دارد، به سُخره گرفتند.  یابرجسته یهاهنوز هم جنبه اشساختاری جدیِ

سیاست  همین  که  نگذشت  دیری  که  آن  بحران  با  افسارگسیخته  و  ولنگار  های 

خاطر نفوذ بیش از حد همین  هپدید آورد، باز ب  ۲۰۰۸-۲۰۰۷اقتصادی بزرگی را در  

ها ادامه یافت و ابعاد نولیبرال در تمام شئون نظام امریکا، همان سیاست   ی دارودسته

سرمایهزشت  دولت  همین  اگر  که  آن  )مضحک  گرفت.  بخود  هم  که  تری  داری 

دست لیبرتارین عدم  های  بر  مدام  میکید  أتاش  مداخلهراستی  و  و کرده  نبود  کنند، 

ترین خاطر ورشکست شدن بزرگ هداری امریکا بکرد، سرمایهبالفاصله »مداخله« نمی

 بود.(  به روز سیاه نشستهاش صنعتی نهادهای مالی و  

های   نابغه  این  که  محیطی  زیست  و  اجتماعی  اقتصادی،  های  از صدمه  کنار  بر 

اهریمنی بر امریکا و نهایتا بر تمامی جهان سرمایه داری وارد ساختند، جنایاتِ سیاسی 

امپریالیستی شان به راه انداختند را نیز نباید   که در نقاط مختلف جهان با کمک رهبران

فراموش کرد. ظهور و گسترشِ جریانات بنیاد گرای مذهبی، جنگ ها و درگیری های  

ناشی از آن، مهاجرت های وسیع و فزاینده ی مردمان خاور میانه و افریقا به کشور های 

در این کشورها،    اروپایی، قدرت گیرِی جریانات سیاسیِ راست افراطی و نو فاشیستی

های  نابغه  این  که  است  مخربی  نقش  ثمره ی  مستقیم  غیر  و  مسیقیم  بطور  همگی 

 اهریمنی به جهان تحمیل کردند. 

  یافتد که تغییرات وسیع در فرایند کار، طبقهها همه در شرایطی اتفاق میاین

هان تر کرده و نیروهای چپ هم در جپارهتر و چندضعیفمتوسط را    ی کارگر و طبقه 

ضعیف و  در  پراکنده  و  گرفته  قرار  خود  موقعیت  اتحادیهگُمدرسر ترین  در اند.  ها 

و سوسیال   کارگری  احزاب  تضعیف شده،  بسیار  دارند،  وجود خارجی  که  کشورهایی 

نولیبرال   خودشان  جنبش شده دموکرات  و  با  اند،  مخالفت  در  گهگاه  که  مهمی  های 

می   ی سلطه بر  سر  بسرمایه  عمر ه آورند،  هوا  حباب  همچون  سازماندهی  نبود  خاطر 

های وسیعی از مردمان کشورهای مختلف جهان هم درمانده از یابند. بخش کوتاهی می 

ی زمینی خود به آسمان و نمایندگان مدعی آن در فقر و بیکاری و نومیدی از آینده
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به تمبسته زمین دل   امی این موارد پرداخته شده، بررسی اند. چون در جاهای دیگر 

است مادام که سرمایه   جانبه در این جا ضرورت ندارد. واضحهمهجزییات این بحران  

مقابله  به  نیروی  نبیند،  مقابل خود  را در  ادامه    ی رحمانهبیروی  پیش ی مؤثری  خود 

ی جدی ه دهد. باید دید که آیا نیروهای ترقی خواه جهان خواهند توانست راه مقابلمی 

اش را بیابند و روند نابودی طبیعت و انسانیت را اهریمنیهای  و عملی با سرمایه و نابغه 
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