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  داري سرمایهگسیختگی ایدئولوژي  ها و پیامدهاي لجام ریشه
  ∗سمیعیمحمد 

  استادیار گروه مطالعات هند، دانشگاه تهران

  چکیده
در سـال   اسـتریت  دامنگیر آن شده و در پی آن جنبش اشغال وال 2008بحران کنونی اقتصادي غرب که از سال 

داري غـرب را بـه یـک     هاي پایانی جنگ سرد آغاز شده و نظام سرمایه ، نتیجه فرایندهایی بوده که از سال2011
شدن اقتصاد، محـدود شـدن قـدرت     الگوي اقتصادي نولیبرال، جهانی. استکرده گسیخته تبدیل  لجامایدئولوژي 

داري متکی بر فاینانس،  هاي نوین، فراوان شدن انواع مشاغل غیر مولد مانند سرمایه هاي ملی، ظهور فناوري دولت
بگیرد و در نتیجه اختالف طبقاتی داران جهانی قرار  موجب شدند تا قدرت جهانی در اختیار معدودي از سرمایه

نهادهاي دموکراتیـک در غـرب و   . ویژه در جامعه امریکا شدت یابد جاي دیگر در غرب و به فاحش بیش از هر
تنها نتوانستند از بروز این مشکل جلوگیري کنند  داري هستند نیز نه ها که غالباً در اختیار ایدئولوژي سرمایه رسانه

در این پژوهش با استفاده از روش تحلیل موقعیت و با بررسی نهادهاي تأثیرگذار و . ندبلکه خود به آن دامن زد
سـازي دولـت    فراینـد تصـمیم   شود میداري، تالش  محیط اقتصادي و سیاسی موجود و نقش رقیبان نظام سرمایه

نشـان داده  پایان در . شودایاالت متحده امریکا به عنوان کنشگر اصلی در دوران قبل و بعد از جنگ سرد تحلیل 
داري، بیش از هرچیز، از بین رفتن ایـدئولوژي   گسیختگی ایدئولوژي سرمایه شود که در واقع دلیل اصلی لجام می

  .رقیب در عرصه سیاسی بوده است
  .داري شدن، لیبرال دموکراسی، نظام سرمایه ، جهانیاستریت والاشغال جنبش ، اقتصاد نولیبرال :واژگان کلیدي
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  مقدمه
هاي پایانی قرن بیستم چند عامـل مهـم دسـت بـه دسـت هـم دادنـد تـا نظـام           دههدر 

هاي پس از جنگ جهانی دوم روزهـاي طالیـی خـود را     داري غرب که در دهه سرمایه
در بیشتر کشـورهاي  . گسیخته تبدیل شود پشت سر گذاشته بود، به یک ایدئولوژي لجام

گ جهانی دوم تا دهه هفتاد میالدي داري حاکم از زمان جن اروپاي غربی الگوي سرمایه
از اوسـط   ،مشکالتی که آن الگو پیدا کرددلیل بود ولی به  2و فوردیسم 1الگوي کینزیسم

علت اصلی تغییر الگو این بـود کـه در   . جایگزین آن شد 3دهه هفتاد الگوي نولیبرالیسم
ود پـایین  دهه هفتاد، غرب با مشکالت اقتصادي از جمله تورم، نرخ باالي بیکاري و س

در جهت حل این مشکالت، الگوي جدید تالش کرد تا با فشار بر . از تولید مواجه شد
داران را براي افزایش دستمزدها تحت فشار قرار  هاي کارگري که همواره سرمایه اتحادیه

هاي تـأمین   هاي دولتی و محدود کردن نظام دادند و همچنین با حذف یا تقلیل یارانه می
هاي  سازمان ،در همین راستا. ولوژي بازار آزاد را بیش از پیش تثبیت کنداجتماعی، ایدئ

المللی پول و بانک جهانی به کار گرفتـه شـدند و بـه     المللی مالی مانند صندوق بین بین
آنان نقش مرکزي بخشیده شد تا سرمایه، بیش از پیش در عرصه جهانی قـدرت مـانور   

المللـی، در   تر کردن قـوانین تجـارت بـین    سادهها در کنار  همه این سیاست. داشته باشد
هاي چندملیتی داد که پیش از این هـم در نظـام    شرکتنهایت نقش اصلی اقتصاد را به 

  .فوردیسم از جایگاه واالیی برخوردار بودند ولی این بار نقش اصلی را به عهده گرفتند
تـر   رنگ رچه کمتوان گفت کانون اصلی این تغییر الگوي اقتصادي، ه کلی می طور به

هـاي مـالی و    نـوع مداخلـه دولـت در نظـام     کردن نقش دولت در اقتصاد و حذف هـر 
تنها لیبرالیسم کالسیک اواخر قـرن نـوزدهم را احیـا     الگوي نولیبرالیسم نه. اقتصادي بود

از جمله اینکه نقش . آورد هاي جدیدي را نیز با خود به ارمغان می کرد بلکه سیاست می
                                                             
1. Keynesism 
2. Fordism 

3. Neo-liberalism  
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کرد و اجـازه   راري توازن مالیاتی بین طبقات مختلف اجتماعی کمتر میدولت را در برق
هـاي خیلـی بـاالتر     هاي پردرآمد را با نرخ شرکتداد که دولت مالیات ثروتمندان و  نمی

. کنـد درستی ایفـا   محاسبه و از این طریق نقش خود در استحکام عدالت اجتماعی را به
درآمد و طبقه متوسط در قالب  به طبقه کم ها به عالوه دولت از طرفی با کم کردن کمک

تر کردن قوانین مربوط بـه   دیگر با ساده سويهاي تحصیلی و خدمات درمانی، و از  وام
سازي هرچه بیشتر و با آزادسـازي تجـارت فرامـرزي و     سرمایه و فاینانس و خصوصی

حد سرمایه برداشتن هرگونه کنترل بر نرخ ارز، در عمل زمینه را براي شکوفایی بیش از 
  ).2011پیت، (زنی نیروي کار فراهم آورد  و در عین حال محدود کردن قدرت چانه

داد زمانی در  تري ارائه می داري را به صورت کامل الگوي جدید که جوهره سرمایه
از نظـر   )کمونیسـم ( فضاي سیاسی غرب مطرح شد که رقیـب جـدي ایـدئولوژیک آن   

وقت الزم بـود تـا بـرج و بـاروي ایـدئولوژي      سیاسی رو به افول بود و فقط یک دهه 
تـرین حریـف سیاسـی و     آنجا بود که بزرگ. مارکسیسم به همراه دیوار برلین فرو بریزد

ــولیبرال از صــحنه خــارج شــد و تنهــا ابرقــدرت جهــان   ایــدئولوژیک ســرمایه داري ن
 1.را با ایدئولوژي خود رقم بزند» پایان تاریخ«خواست  می

ویژه در  گذرد و به گیري از الگوي نولیبرالیسم می ه دهه از بهرهاکنون که بیش از س
، تقریباً همه تحلیلگـران بـه   است شده آغاز 2008پی بحران عظیم اقتصادي که از سال 

در جامعـه امریکـا کـه رهبـري ایـدئولوژي      . هاي وسیع این الگـو اذعـان دارنـد    ناکامی
ی بـه پیکـره اقتصـاد وارد کـرده و     داري را در دست دارد، این الگو لطمه بزرگـ  سرمایه

کـه   1973تـا   1947هـاي   در بین سال. است کردهشدت عدالت اجتماعی را تضعیف  به
هـاي   داد کـه تمـام دهـک    هاي اقتصـادي نشـان مـی    الگوي کینزیسم حاکم بود شاخص

درآمد، بیشترین میـزان   هاي کم درآمدي به صورت متوازن رشد درآمد داشتند و خانواده
                                                             

ترین ایـدئولوژي   ، مغرورانه لیبرال دموکراسی را متکاملآخرین بشرو  پایان تاریخفرانسیس فوکویاما در کتاب . 1
از این عقیـده عجیـب خـود     البته او متعاقباً. تري امکان وجود ندارد دیگر ایدئولوژي کاملدانست و ادعا کرد که 

  . دست برداشت ولی متأسفانه سخن او زبان حال بسیاري از دولتمردان امریکایی بوده و هست
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به عبارت دیگر رشد اقتصـادي کشـور همـه طبقـات جامعـه را منتفـع        ؛تندرشد را داش
 20تنها درآمد متوسط مردم امریکا رشد نداشـته بلکـه    ، نه1973بعد از سال . ساخت می

شاهد بودنـد و  نیز درصد از جامعه که بیشترین درآمد را داشتند بیشترین رشد درآمد را 
بـر  . تجربـه کردنـد   اي ورت قابل مالحظهکاهش درآمد را به ص ،درصد پایین جامعه 20

کـاهش   73بیش از نیمی از مردم امریکا نسـبت بـه سـال     90این اساس تا اواسط دهه 
یکم نیز این رونـد ادامـه پیـدا     و در دهه نخست قرن بیست). Leon ،1996(درآمد داشتند 

اجتمـاعی  درصد افت کرده و عدالت  10کرده و درآمد متوسط خانوار امریکایی حدود 
نیز به صورت وسیعی به چـالش کشـیده شـده تـا جـایی کـه امـروزه امریکـا در میـان          

، Kupchan(عـدالتی از لحـاظ درآمـد اسـت      کشورهاي صنعتی شاهد بیشـترین نـرخ بـی   
2012.(  

که این نابرابري عمیق اقتصادي در جامعه  داد اجازه نمیدر سه دهه گذشته عواملی 
یکی اینکه در سه دهه گذشـته خانوارهـاي امریکـا بـه ایـن      . امریکا چندان آشکار شود

دو شاغل باشند و بار اقتصادي خـانوار فقـط بـر     سمت حرکت کردند که زن و مرد هر
عهده مرد نباشد و در نتیجه گرچه درآمد هرکدام کـاهش یافـت، ولـی مجمـوع درآمـد      

دیگر آنکه دولت امریکا به یک سیاست پرخطر دست زد و به  ؛خانوار افزایش پیدا کرد
درآمـد را فـراهم    جاي تعدیل توزیع ثروت، امکان دریافت وام مسکن براي طبقات کـم 

در پی این کار که سیل سرمایه را به بازار مسکن امریکا کشاند و حتی کشورهاي . آورد
دار  ازار شدند، بسیاري از خانوارها با این توهم که خانـه ویژه چین وارد این ب دیگر و به

اند؛ غافل از اینکه خانه آنهـا در   کردند وضع زندگی بهتري پیدا کرده اند احساس می شده
حقیقت متعلق به بانک بوده و پس از عدم پرداخت چند قسط، دوباره به مالکیت بانک 

توانند  در عمیق است که تحلیلگران نمیاتفاقاً بحران اقتصادي اخیر که آنق. درخواهد آمد
عقالنـی بـود و از همـین بـازار      همین ریسـک غیـر   ۀپایانی را برایش ترسیم کنند، نتیج

  .شدآغاز واقعی مسکن  غیر
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رغم اینکه صدها مؤسسـه پژوهشـی و    رسد این است که به که به ذهن میپرسشی 
هاي مختلف اقتصـادي   جنبهترین سطوح مطالعاتی  دانشگاهی در امریکا و اروپا در عالی

کنند و ساالنه هزاران کتاب و مقاله در این زمینه به  داري را رصد می و مالی نظام سرمایه
آید، چرا امریکا پیش از آنکه گرفتار این بحـران شـود، بـه مشـکالت      می رشته تحریر در

ره اشـا درستی  به 1دیوید هاروي هک چنانساختاري خود واقف نشد؟ در پاسخ باید گفت 
، متأسفانه معموالً در این دست مؤسسات نگاه کالن به نحوه عملکرد کلـی نظـام   کند می

هاي پیچیده ریاضـی و   کنند با ترسیم مدل در عوض متخصصان سعی می. مد نظر نیست
به ذکر اعـداد و ارقـام    ،پایان هاي بی و تحلیل ها کننده و گزارش نمودارها و جداول گیج

گویا مطالعات رایج ). Harvey ،2010 :vi(» مفهومی را دفن کنند هرگونه نگاه«بپردازند و 
داري غرب که دچار پراگماتیسم افراطی نیز هست، جز انباشت سـرمایه   در نظام سرمایه
آنچه براي این . هاي زودبازده، در اندیشه شناخت واقعی سیستم نیستند و یافتن راه حل

یـافتن معـادالت و نمودارهـاي     ،اند شدهدست پژوهشگران مهم است و براي آن تربیت 
قیمت سهام، طال، ارز و دیگر کاالهاست و نه یک مطالعه عمیـق و راهبـردي در مـورد    

تاریخی این غفلت آن شد که هنگامی کـه   ۀنتیج. آنچه در کل این نظام در جریان است
همـه تحلیلگـران اقتصـادي و     ،نمود پیـدا کـرد   2008بحران مالی بزرگ غرب در سال 

از  2008در نـوامبر   ملکـه الیزابـت دوم  وقتـی   بریتانیـا در . مداران شوکه شـدند  یاستس
تـرین مراکـز مطالعـات اقتصـادي      کـه یکـی از تخصصـی    2مدرسه علوم اقتصادي لندن

دنیاست، این سؤال ساده را پرسید که عامل اصلی بحران چه بوده، شش ماه طول کشید 
ریسـک  «ران اقتصادي با تـن دادن بـه یـک    گذا تا این پاسخ را دریافت کند که سیاست

  ).Harvey  ،2010 :vi(اند  جهان را دچار این بحران کرده ،»سیستمیک
داري در  هاي اقتصادي و سیاسی بحـران سـرمایه   مقاله حاضر پس از بررسی ریشه

داري، بیش  گسیختگی ایدئولوژي سرمایه پی اثبات این فرضیه است که دلیل اصلی لجام
                                                             
1. David Harvey 

2. London School of Economics, University of London 
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در حقیقـت پـس از   . بین رفتن ایدئولوژي رقیب در عرصه سیاسی اسـت از هرچیز، از 
شده دیـد و بـه    پایان جنگ سرد امریکا که رقیب سیاسی و ایدئولوژیک خود را متالشی

شـد کـه نظـام سیاسـی و اقتصـادي آن      توهم  ، دچار ایندشتنها ابرقدرت جهان تبدیل 
قوت بگیرد، بلکه باید صـادر   تنها باید در امریکا بیش از پیش است و نه» عین حقیقت«

صدور دموکراسی بود ـ و همچنـین    جورج بوشسیاست رسمی دولت  چنانچهشود ـ  
متأسفانه نظـام  . را رقم زده است» پایان تاریخ«جهانی شود زیرا این مولود فکري غرب 

تنها بـه رفـع ایـن     نه ،داري هاي به اصطالح آزاد سرمایه لیبرال دموکراتیک غربی و رسانه
داري  توهم کمکی نکردند بلکه بـه صـورت عجیبـی بـه آن دامـن زدنـد و بـه سـرمایه        

براي اثبات . گسیخته میدان دادند تا نظام اقتصادي غرب را به سمت سقوط بکشاند لجام
شـود و بـا بررسـی     گیري مـی  بهره 1این فرضیه در این پژوهش از روش تحلیل موقعیت

گیرنـد ـ نهادهـاي تأثیرگـذار و      الً در این روش مورد توجه قرار میمتغیرهایی که معمو
کـه   شود میداري ـ تالش   محیط اقتصادي و سیاسی موجود و نقش رقیبان نظام سرمایه

 2کنشگر اصلی بر اساس اصل عقالنیت ،سازي دولت ایاالت متحده امریکا فرایند تصمیم
بینـیم کـه    ي شروع بحـث ابتـدا مـی   برا. دانسته شوددر دوران قبل و بعد از جنگ سرد 

  .داشته استداري  شدن چه ارمغانی براي سرمایه پدیده جهانی

  داري شدن براي سرمایه ارمغان جهانی
در بازه جهانی از ابتداي دهه نود و به دنبال انقالب ارتباطات و اطالعـات و سـپس بـا    

داشـت  روي  پـیش کـه   يداري مانع مهم دیگر ، سرمایه3تأسیس سازمان تجارت جهانی
شـده در چهـارچوب    هاي سیاسی ملی را تضـعیف کـرد و اقتصـاد جهـانی     یعنی قدرت

داري برداشت  سست سازمان تجارت جهانی، گویی همه ابزار کنترل را از مقابل سرمایه
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دار بـه ارمغـان    را نه براي میلیاردها انسان بلکه براي چند هزار سرمایه» آزادي واقعی«و 
قیمت چین و هند و برزیل بـدون اینکـه دسترسـی بـه      رگر ارزانصدها میلیون کا. آورد

داران را آزار  ردردسـري ماننـد آنچـه در اروپـا و امریکـا سـرمایه      هاي کارگري پ اتحادیه
در اختیار آن جماعت چند هزار  ،از حد تصورتر داشته باشند، با دستمزدي ناچیز ،داد می

یکی پس از دیگري در صف اسـتقبال از   توسعه نیز حال هاي در دولت. نفره قرار گرفتند
هاي گذشته تمـدن   داري را که در سده بودند تا معجزه سرمایه 1»گذاري خارجی سرمایه«

المللـی   هـاي بـین   در پـی پیمـان  . در دیار خود شاهد باشـند  ،غرب را متحول کرده بود
قوق گمرکی داري برداشته شد و تقلیل ح تقریباً تمام موانع از راه سرمایه ،تجارت جهانی

المللی همه  سابقه قوانین و مقررات تجارت بین و تقویت شبکه مالی جهانی و تسهیل بی
  .داري آشکار ساخت هاي جذابی را براي ایدئولوژي سرمایه و همه افق

شدن اقتصاد به نفع جهان غرب و به ضرر کشورهاي  رفت جهانی در ابتدا گمان می
آن را نقشه از پیش طراحـی شـده اسـتعمار و     توسعه خواهد بود و حتی بسیاري حال در

شدن نهایت  داران غربی از جهانی ولی در عمل اگرچه سرمایه. دانستند استثمار جدید می
درصـد جمعیـت    99درآمـد و متوسـط کـه     استفاده را بردند باید گفـت کـه طبقـه کـم    

 کشـورهاي . از جهات متنوعی متحمل ضرر شـدند  ،دهند هاي غربی را تشکیل می کشور
یافته اروپا و شمال امریکا و همینطـور ژاپـن بـه خـاطر اقتصـاد بـاز و نهادهـاي         توسعه

هـاي سـریعی بـه تحـوالت      توانسـتند پاسـخ   نمـی  ،اي کـه داشـتند   شده اقتصادي نهادینه
در مقابل کشورهایی مثل برزیل، هنـد و ترکیـه و بسـیاري دیگـر از     . شدن بدهند جهانی

ویژه چین کشوري بـود   توسعه از این فرایند استفاده زیادي بردند و به حال کشورهاي در
در ایـن  کم  دست. مند شود بهرهشدن اقتصاد  که بیش از دیگران توانست از منافع جهانی

، Kupchan(بخش باشـد   خوبی نتیجه چین توانست به 2داري حکومتی سرمایهنظریه زمینه 
2012.(  
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ولـی  توسعه بوده،  حال نفع اقتصاد کشورهاي در شدن در کل به رغم اینکه جهانی به
جِري . واقعاً به نفع طبقه کارگر در این کشورها بوده است این پدیدهنباید تصور کرد که 

دهـد کـه چـالش اصـلی      نشـان مـی   2داري فراملـی  با تمرکز بر رویکرد سرمایه 1هریس
ل منطـق  توسـعه همچـون چـین، هنـد و برزیـل، تعـدی       حـال  شدة در اقتصادهاي جهانی

داري سـنتی فقـط    اگرچه نظام سرمایه. داري فراملی است ناپذیر سرمایه کشی سیري بهره
شدن ارتباطات و  کرد، پس از جهانی خود را در چهارچوب یک ملیت خاص تعریف می

داري فراملی در پی سیطره بر همۀ منابع موجـود در سـطح جهـان     تجارت، نظام سرمایه
شـود   داري فراملی به کشورهاي در حـال توسـعه مـی    یهسرما ۀآنچه موجب عالق. برآمد

از این جهت وقتی این دست کشورها . بیش از هرچیز نیروي کار ارزان آن کشورهاست
کننـد تـا حـد     آورند و سعی می گذاري خارجی را بیش از پیش فراهم می امکان سرمایه

خواسـته یـا   داري فراملی را به درون مرزهاي خـود تسـهیل کننـد،     ممکن ورود سرمایه
داري فراملـی نیـروي    ازآنجاکه عامل کشش سرمایه. شوند نوا می ناخواسته خود با آن هم
حـداکثر  تـا بـراي   کنـد   داري فراملی تمـام تـالش خـود را مـی     کار ارزان است، سرمایه

ترین سطح ممکن نگاه  کشی از نیروي کار ارزان، تا حد امکان دستمزدها را در پایین بهره
کند اگرچه در این دسـت کشـورها    هریس اضافه می. شترین سود را ببرددارد تا خود بی

کارگران پس از باز شدن اقتصاد شرایط بهتري را در بهداشت و آموزش و تأمین حداقل 
داري فراملـی تمـام    رسد، سرمایه اند، ولی وقتی نوبت به دستمزدها می خوراك پیدا کرده

). 2005هریس، (ترین حد باقی بماند  پایین دستمزدها در تابرد  تالش خود را به کار می
آور اقتصـادي در هنـد هنـوز آن کشـور      رغم رشد سرسـام  این است که به طور مثال به

در حقیقت رشد اقتصـادي  . هاي زیر خط فقر را در خود جاي داده است بیشترین انسان
ایی را در برخی موارد حتی موجب افزایش تعداد افراد زیر خط فقر شده و میزان فقرزد

  ).2006باردهان، (کاهش داده است 
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شده، کشور چین است  ترین چالش اقتصادي غرب در پارادایم اقتصاد جهانی جدي
البته نباید از نظـر  . دموکراتیک را با طبیعت بازار همنوا کند که توانسته یک حکومت غیر
تـاریخِ  خوار یک امپراتوري دوهزار ساله است کـه در طـول    دور داشت که چین میراث

خود از بوروکراسی بسیار سطح باالیی برخوردار بوده و با اتکا به چنین میراثی است که 
حزبی خود کـه همـه قـدرت را در اختیـار حـزب       توانند با سیستم تک رهبران چین می

تر از آنچه رهبران امریکـا در عملکـرد    خوبی و بسیار شایسته به ،دهد کمونیست قرار می
اکنون چین  بسیاري از ناظران هم. کنند، اقتصاد کشورشان را اداره اخیر خود نشان دادند

نظیـري کـه در    قدرت مدیریت بـی دلیل تنها به خاطر رشد پایدار اقتصادي بلکه به  را نه
یک سیستم پیچیده و وسیع  ةخوبی از پس ادار چند سال گذشته از خود نشان داده و به

گیـري صـحیح و سـریعش، تحسـین      یماقتصادي برآمده و همچنین به خاطر توان تصـم 
مـداران و   در بحران اقتصادي اخیر بود کـه سیاسـت  چین در پی عملکرد موفق . کنند می

را به عنـوان جـایگزینی بـراي لیبـرال دموکراسـی      » الگوي چین«مدیران اقتصادي چین 
  ).2012فوکویاما، (معرفی کردند 

  هاي نوین ارمغان فناوري
یافته زد و رقیبی ارزان  بومی در کشورهاي توسعه وي کاربه نیر شدن اي که جهانی لطمه

 ،بینـی بـود   قیمت و غیر قابل رقابت براي نیروي کار غربی ایجاد کرد، از قبل قابل پیش
شد آن بخشی از کار که بـه کـارگران ارزان قیمـت جهـان      ولی در آن زمان استدالل می

هاي اصـلی و مهـم    و بخش شود کارهاي پیش پا افتاده و غیر فنی است سوم سپرده می
مـثالً تولیـد   . یافتـه قـرار خواهـد داشـت     فناوري همچنان در اختیار کشـورهاي توسـعه  

افزار و قطعات مختلف یک کامپیوتر شخصـی بـه چـین و تـایوان و سـنگاپور و       سخت
خوبی از پس این کار برآینـد ولـی طراحـی     توانند به مالزي سپرده خواهد شد و آنان می

اي که در حقیقت قلب تپنده فنـاوري   هاي پیچیده و نقشه 1ت اختراعقطعات و حقوق ثب
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هاي بزرگ امریکایی، و در مرحله بعد ژاپنی و اروپایی،  همچنان در اختیار شرکت ،است
پس همچنان بخش اعظم ارزش افزوده به کشورهاي غربی تعلـق خواهـد   . خواهد ماند

  .گرفت
زیـرا   ،شدت سست بـود  واقع به داشت ولی در يگرچه این استدالل، ظاهر استوار

یافتـه تقسـیم    بین همه طبقات کشـورهاي توسـعه  به طور مساوي سود بزرگی از بخش 
شد، بلکه تنها به طبقه کوچکی از صاحبان استعداد سرشار و مبتکران و مخترعان و  نمی
یک کـارگر متوسـط   . کردند که از آن گروه حمایت میرسید  میدارانی  ویژه به سرمایه به
توانـد در   تواند در سوار کردن قطعات کامپیوتر فعال باشد ولی الزامـاً نمـی   یکایی میامر

هـاي وسـیع در میـان     آمدن نابرابري یکی از علل پدید. یک مخترع باشد 1سیلیکون ولی
سـهم یـک    1974در سـال  . همین نوع تقسیم سرمایه بوده است ،نسل گذشته در امریکا
امریکا هفت درصد از تولید ناخالص ملی بود؛ اما تا  دار خانوارهاي درصد باالي سرمایه

البته نابرابري در استعدادهاي مختلـف  . درصد رسید 23/3سهم این گروه به  2007سال 
داري به شـکل وسـیعی    ها همواره در طبیعت وجود داشته، ولی نظام فعلی سرمایه انسان

  ).2012فوکویاما، (به آن دامن زده است 
تري بر پیکره نیروي کـار در   ضربه سختنام برد که دیده دیگري باید در اینجا از پ

داري هزینـه   هاي نوین است که در خدمت بـه سـرمایه   غرب زد و آن بخشی از فناوري
هاي روباتیـک تـا انـدازه     امروزه ماشین و فناوري. دهد شدت کاهش می نیروي کار را به

هاي پیشـرفته   شرکتبسیاري از همچنین . گیرد بسیار زیادي جاي کارگر و کارمند را می
 2بـوك  فـیس به عنوان مثال ارزش . به نیروي کار ندارند ينیاز در اقتصاد دیجیتال اصوالً

اگـر  . کارمنـد دارد  2000که تنها حدود  شود درحالی معادل هفتاد میلیارد دالر برآورد می
بوك یعنـی   مقایسه کنیم که ارزش آن تقریباً نصف فیس 3جنرال موتورزاین کمپانی را با 
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کارمنـد را   208000کارمند را در امریکـا و   77000شود ولی  میلیارد دالر برآورد می 35
 ؛خـوبی متوجـه ریشـه تفـاوت خـواهیم شـد       در خارج از امریکا به کار گرفته است، به

ش کـوچکی از جامعـه   بینیم چرا در سه دهه گذشته درآمد کالن امریکا فقط بـه بخـ   می
  .شود امریکایی رسیده و سهم قابل توجهی از آن نصیب طبقات پایین و متوسط نمی

  توسعه مشاغل غیرمولّد
هـاي نـوین، درآمـد نیـروي کـار در       شدن و به کار گـرفتن فنـاوري   وقتی در پی جهانی
کـه   داري از این جهت یا افزایش نیابد، اگرچه سرمایه یافته کم شود و کشورهاي توسعه

شود ولی در عین حال بازار مصـرف خـود را از    آورد منتفع می هزینه تولید را پایین می
به عبارت دیگر درست است که هزینه سربار نیروي کـار بـا اسـتفاده از    . دهد دست می

یابد و همچنین دانـش دیجیتـال و روباتیـک در     شدت کاهش می قیمت به کارگران ارزان
کند، با پایین آمـدن واقعـی دسـتمزدها و     دي کمک سرمایه میزیااندازة مرحله تولید، تا 

اینجا بود . دهند افت درآمد عمومی جامعه، کاالهاي تولیدشده بازار خود را از دست می
این کار . افتاد 1هاي اعتباري و از جمله کارتمالی داري به فکر گسترش نظام  که سرمایه

کنندگان اعتبار دهند و هم بـراي   صرفهاي مالی داشت که هم به م نیاز به ایجاد شرکت
این دست مؤسسات . کنندسازي  هاي اعتباري و اعتبارات بانکی فرهنگ استفاده از کارت

دیگـر بـه   سـوي  دادند که خانـه بسـازند و از    به پیمانکاران ساختمانی وام می سوییاز 
هم از خریدار ها را بخرند و هم از سازنده و  دادند که آن خانه مشتریان وام بلندمدت می

در نتیجه فرهنگ اتکا به وام و بـدهی بـانکی و    ؛کردند هاي باال بهره دریافت می به نرخ
در نتیجه خرید خانـه و   ؛هاي زندگی در امریکا را فرا گرفت کارت اعتباري تمام عرصه

گیرد و این همان  ماشین و حتی خریدهاي سوپرمارکتی هم به صورت اعتباري انجام می
 »چیـز تحـت لـواي    آوردن همـه «از آن به عنوان ) 2002( 2رندي مارتین چیزي است که
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  .کند یاد می 1فاینانس
کند تا حد امکان از افراد بر اساس سقف  تالش می 2داري متکی بر فاینانس سرمایه
داري این است  خواست محوري این دست سرمایه. کشی کند هاي آنان بهره باالي بدهی

چیـز بـه صـورت     تصادي به صورت نقدي انجام شود، همهکه به جاي اینکه مبادالت اق
هـاي   اعتباري شکل بگیرد زیرا معموالً در نقل و انتقاالت اعتباري بهره باالیی به مؤسسه

درصـد   20مثالً (رسد که از میزان بهره مصوب رسمی به مراتب باالتر است  اعتباري می
شدت توفیـق   ون در این زمینه بهداري متکی بر فاینانس تاکن سرمایه). درصد 2در مقابل 

هاي اعتباري چند برابر  داشته تا آنجا که امروزه میزان کلی بدهی مردم امریکا به مؤسسه
توان سود ساالنه این دست  و با حسابی سرانگشتی می 3درآمد ناخالص ملی امریکا شده

مؤسسـات  نکته مهم این است که این سود کـالن عایـد ایـن    . کردمؤسسات را محاسبه 
داري  به عبارت دیگر استثماري که سـرمایه  ؛شود بدون اینکه کار تولیدي انجام دهند می

دهد به جاي اینکه بر فضاي تولیـد اسـتوار باشـد در فضـاي      متکی بر فاینانس انجام می
داري متکـی بـر گرانـی و گسـترش      سود این دست سـرمایه  4.گیرد بازتولید صورت می

زایی واقعـی   که کاري به عرصه تولید و اشتغال درحالی ؛روزافزون فرهنگ مصرف است
بر فایناس در  گذاري متکی سرمایهدهد که  خوبی نشان می به) 2011( ریچارد پیت. ندارد

داري مولد فرصت رشد بیشتري  الگوي نولیبرالیسم تا چه حد در مقایسه با انواع سرمایه
داري بـیش از پـیش    نوع سرمایه دهد چرا این خوبی نشان می همچنین او به .داشته است

  .از افراد جامعه منجر شده است کمیبه تمرکز ثروت در اختیار تعداد بسیار 
شـود کـه    گونه توجیـه مـی   داري این همیشه به صورت سنتی در ایدئولوژي سرمایه

 ۀکنـد زیـرا در نهایـت سـرمای     پولدارتر شدن افراد ثروتمند به توسعه جامعه کمـک مـی  

                                                             
1. The Financialization of Everything 
2. Finance Capitalism 

  .گیرد نمایش داده شده و در ادامه مقاله به تفصیل مورد بحث قرار می 2این واقعیت در نمودار شماره . 3
4. Sphere of Reproduction Rather Than Sphere of Production 
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هـاي اخیـر در    تر به واقعیـت  ولی با نگاهی عمیق ،گردد خه تولید بازمیدار به چر سرمایه
زیـرا   ؛سادگی نشـان داد کـه ایـن توجیـه، نـوعی سـاده لـوحی اسـت         توان به غرب می
کننــد، بلکــه بــه دنبــال  گــذاري نمــی داران ضــرورتاً در بخــش تولیــد ســرمایه ســرمایه
اي  اشته باشد، اگرچـه زمینـه  که برایشان سود بیشتري دروند  میجایی گذاري در  سرمایه

هاي کاذب، تبـدیل کـردن ارز    انواع بانکداري. غیرمولّد و کاذب و حتی ضد تولید باشد
هـا و انـواع دیگـر     بنـدي  به یک کاال و معامله روي قیمت آینده ارزهاي مختلف، شـرط 

ایـن دسـت   . تـر باشـد   جـذاب  گذاران هبراي سرمای تواند می هاي غیرمولّد گذاري سرمایه
 250بـه حـدود    2005ارهاي کاذب که از اوایل دهه نود به وجـود آمدنـد تـا سـال     باز

امروزه کار به جـایی  . تریلیون دالر رسیدند 800به حدود  2008تریلیون دالر و تا سال 
هاي تولیـدي بـزرگ هـم بـه جـاي اینکـه توسـط         ها و کارخانه رسیده که حتی شرکت

هـاي   شوند و درآمد آنان از فروش ره میمهندسان اداره شوند توسط متخصصان مالی ادا
اسـت   شـان تولید حاصل ازبیشتر از درآمد ،دهند هایی که به مشتریان می بلندمدت و وام

دهند که پولدارتر شـدن ثروتمنـدان    همه این موارد نشان می). 23 .، ص2010هاروي، (
د را در جهت تواند اقتصا کند بلکه می تنها ضرورتاً به بهبود وضع اقتصادي کمک نمی نه

هاي غربی در زمینه کنترل اوضاع و تأمین  ولی واقعاً چرا دولت. مخالف تولید رشد دهد
  ناتوان هستند؟اندازه عدالت اجتماعی تا این 

  هاي ملی محدودیت دولت
دهندگان انتظار دارند که دولت براي افت مـداوم   طبیعتاً رأي ،در یک کشور دموکراتیک

آنـان همچنـین   . اندیشی کند هاي فزاینده اجتماعی چاره استانداردهاي زندگی و نابرابري
هاي جهانی مانند در خطر قرار گـرفتن محـیط    انتظار دارند که دولت بتواند براي بحران

ولی گویـا امـروزه    ؛اه حل ارائه دهدرویه و مسائلی از این دست ر زیست، مهاجرت بی
علـت را بایـد در ایـن    . انـد  هاي مشروع نـاتوان شـده   ها از برآوردن این خواست دولت
هـا قـرار    شدن ابزارهاي سنتی که در اختیـار دولـت   وجو کرد که در عصر جهانی جست
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  .داشته کارایی خود را از دست داده است
اند که  هاي غربی وارد دورانی شده معتقد است به سه دلیل دولت) 2012( ناپچوک

شـدن، بسـیاري از    نخسـت آنکـه جهـانی   . خاصیتی آنـان نـام نهـاد    باید آن را دوران بی
پیش از این واشینگتن با استفاده از قوانین . گذاري را ناکارا کرده است ابزارهاي سیاست
ولـی   ،زیادي به اقتصـاد سـامان بخشـد   اندازة  توانست تا هاي مالی می بودجه و سیاست

اي که دولت امریکا دارد و وجود رقابت شدید جهانی،  سابقه اکنون با میزان بدهی بی هم
تواند مشـکلی را از اقتصـاد    هاي کنترل نرخ بهره نمی تزریقات مالی دولت و یا سیاست

بـه ایـن    وسعت و سـرعت در تجـارت جهـانی و در جریـان سـرمایه     . امریکا حل کند
از قبیـل  (افتـد   معناست که تصمیمات و دستاوردهایی که در دیگر نقاط جهان اتفاق می

گیري دولت چین در مورد ارزش یوآن، کندي واکـنش اروپـا بـه بحـران مـالی،       سخت
هاي اعتباري و باالخره بهبود کیفیت آخـرین مـدل    گذاران و مؤسسه هاي سرمایه فعالیت

در اروپـا نیـز   . هاي واشینگتن دارد تصمیمبر تري  یر مهمدر عمل تأث )خودروي هیونداي
 هـاي  نوسـان کردنـد   هاي مالی تالش مـی  ها معموالً با اتکا به سیاست پیش از این دولت

از انجام این کار باز  ،ندوستاقتصاد ملی را کنترل کنند ولی از وقتی که به اروپاي متحد پی
هاي مالی بوده ولـی   در حال تزریق محركژاپن هم در دو دهه گذشته همواره . اند هماند

هـاي   شده، دولت به طور خالصه در یک دنیاي جهانی. اي نگرفته است از این کار نتیجه
  .هاي خود دارند نتایج واقعی سیاست بردموکراتیک کنترل کمتري 

وجـو   هاي غربی را باید در این واقعیت جسـت  خاصیتی دموکراسی دومین دلیل بی
المللی دارد  دهندگان نیاز به سطحی از همکاري بین هاي رأي خواست کرد که بسیاري از

انتقـال قـدرت از غـرب بـه دیگـران بـه ایـن معنـی اسـت کـه           . نیافتنی است که دست
سازي بـراي مقـدرات جهـان تنهـا نیسـتند بلکـه        مداران غربی دیگر در تصمیم سیاست
یـا چنـد آشـپز در    شـوند، گو  هـا مـی   تري از دولـت  گیرندگان شامل طیف وسیع تصمیم

امیـد بسـته کـه     گروه بیستاکنون بیشتر به  امریکا هم. آشپزخانه مشغول آشپزي هستند
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در بتواند اقتصاد جهانی را دوباره سامان دهد ولی ایجـاد اجمـاع بـین کشـورهایی کـه      
هاي متفاوتی به مدیریت اقتصادي جهـان   و نگاههستند یافتگی  مختلفی از توسعهسطوح 
در چنـین  . گـردد  البته این فقط به عرصه اقتصاد بـاز نمـی  . نماید نیافتنی می دست ،دارند

المللی دیگري نیـز   سازي بین جهانی حتی کنترل روند گرم شدن کره زمین و هر تصمیم
  .نماید ناشدنی می

هـا فقـط هنگـامی     شمرد این است کـه دموکراسـی   می ن براچپوسومین دلیلی که ک
صدا بوده و درخواسـت واحـدي    دهندگان یک باشند که رأي دآمکارتوانند چاالك و  می

داشته باشند ولی وقتی تفرقه شدید و اختالف نظر بین مردم حـاکم باشـد ایـن دسـت     
حکومـت   هاهاي سیاسی که در آن اصوالً نظام. شوند خاصیت می ها سست و بی حکومت

کنند تا در  کار می آمیز منافع بهتر به مشارکت مردمی وابسته است در مرحله تقسیم صلح
ولی این قربانی کردن، به عقیـده  . قربانی کردن یک بخش از جامعه براي منافع همگانی

 سـوي از . ن، همان چیزي است که در حال حاضر اقتصاد جهانی به آن نیـاز دارد اچپوک
هاي غربی، همدلی و اعتماد مردم خـود را   شود که دولت دیگر چنین سیاستی باعث می

  .دهندباز دست 

  ها و لیبرال دموکراسی کارکرد رسانه
. داري نیـز غافـل بـود    هاي لیبرال دموکراسی سـرمایه  نباید از ضعف ذاتی نظامدر اینجا 
ترین نقص انتخابات در غرب این است  کند مهم اشاره می) 2011( ریچارد پیت چنانچه

وسـط  هاي انتخاباتی گـران هسـتند و افکـار عمـومی در عمـل ت      رقابت. که آزاد نیست
تولید یک عکس انتخابـاتی بسـیار   . شوند داري مهندسی می هاي وابسته به سرمایه رسانه
ویژه آنکه بخواهـد بـا دیگرانـی مبـارزه کنـد کـه از        به ؛بر است و توزیع آن بیشتر هزینه

در چنین فضایی هر نامزدي به منابع مالی . برخوردارند یامکانات مالی و تبلیغاتی وسیع
در آخرین انتخابـاتی  . هاي انتخاباتی وارد شود ا بتواند در عرصه رقابتکالن نیاز دارد ت

نامزدهـاي انتخابـاتی    1980و  1976هـاي   که در اقتصاد کینزي انجـام گرفـت در سـال   
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ولی در  ،آوري و هزینه کردند میلیون دالر جمع 175رفته در هر انتخابات  هم امریکا روي
آوري  گسیختگی اقتصادي به صـورت سرسـام   اماین مبلغ متناسب با لج ،الگوي نولیبرال

آوري کردند و  میلیون دالر جمع 1749کاندیداها  2008افزایش یافت تا آنجا که در سال 
جمهوري سال  براي انتخابات ریاست. میلیون دالر شد 5286کل هزینه انتخابات حدود 

در یـک  ). 2011پیـت،  (باراك اوباما تا کنون هزار میلیون دالر جمع کرده اسـت   2012
نظام دموکراسی که مبتنی بر پول باشد، کاندیداهایی که پولدار نباشـند یـا نتواننـد نظـر     

آنـان از داشـتن تبلیغـات    . شانسـی نخواهنـد داشـت    ،ثروتمندان را به خود جلب کنند
چـون  کننـد  تواننـد در منـاظرات انتخابـاتی شـرکت      مانند و نمـی  تلویزیونی محروم می

پس در حقیقت این ثروتمندان هستند که نامزدهاي . کار را بپردازند توانند هزینه این نمی
  .توانند از بین آن نامزدها یکی را برگزینند کنند و مردم فقط می انتخابات را تعیین می

مختلفی بـراي   هايوقتی که یک فرد انتخاب شد باز این ثروتمندان هستند که ابزار
هـا و   در امریکـا شـرکت  . ، قدرت البی اسـت هاترین آن کنترل او در اختیار دارند که مهم

میلیـون دالر هزینـه البـی بـا      3500هـاي دیگـر سـاالنه     هاي کارگري و سازمان اتحادیه
کـه الگـوي    2010تـا   1998از سـال  . کننـد  نمایندگان کنگره و دیگر نهادهاي فدرال می

امنیتـی روي   هاي بازرگانی و مراکـز  هاي بیمه، اتاق شرکت ،نولیبرال به بلوغ خود رسید
 30هـاي کـارگري فقـط توانسـتند      میلیون دالر هزینه البی کردنـد و اتحادیـه   3360هم 

هـایی برنـده ایـن     رواضح است که چـه گـروه  پ. میلیون دالر به این کار اختصاص دهند
با صرف چنین مبالغ گزافی ثروتمندان در حقیقت حکومت را کنترل . میدان خواهند بود

توان گفت که واشینگتن فاسدترین شهر روي زمین است، نـه   می بر این اساس. کنند می
شود بلکه از این جهـت کـه هزینـه خریـد      از این جهت که در آنجا رشوه رد و بدل می

  ).2011پیت، (جاي دیگر است  حکومت بیش از هر
هاي غربی همواره خود را به همه جهانیـان مهـد آزادي واقعـی معرفـی      دموکراسی

بینیم کـه آن چنـد    قدري در اعماق این آزادي فریبنده دقت کنیم می ولی وقتی. کنند می
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بـدون  . کننـده اصـلی قـدرت در غـرب هسـتند      دارند که همواره تعیین هزار نفر سرمایه
دستیابی به قـدرت در غـرب    ،دار دسترسی به میلیاردها دالر منابع مالی آن طبقه سرمایه

خواهنـد بزننـد و گویـا     رفـی کـه مـی   به ظاهر همه آزادند که هر ح. رؤیایی بیش نیست
به اصلی مقدس تبدیل شده ولی مانند بسیاري از اصول مقـدس کـه فقـط    » آزادي بیان«

هـاي   پوسته آن باقی مانده و کارکرد واقعی خود را از دست داده، در لیبرال دموکراسـی 
انـد فقـط    داري محبـوس کـرده   امروز کـه خـود را در چهـارچوب ایـدئولوژي سـرمایه     

اي و  افتند کـه از تـوان رسـانه    شوند و مقبول می ی به صورت وسیع شنیده میهای حرف
توانست  ها که پیش از این می کیمیاي رسانه. اي برده باشند داري بهره قدرت البی سرمایه

اي  هاي ماهواره اکنون جهانی شده و کانال ،افکار عمومی غرب را به زیبایی معماري کند
 اصلی خـود  دهند که خود را به همراه شعار داري می سرمایهاین امکان را به ایدئولوژي 

جاي جهان از جنوب شرقی آسـیا گرفتـه تـا داخـل مرزهـاي چـین        در جاي )مصرف(
 ،کمونیست و روسیه و از آرژانتین گرفته تا هند و از عربستان سعودي گرفته تا واتیکان

  .براي همه جهانیان جلوه دهد» عقالنیت«به عنوان تنها مظهر 

  تاز رقیب و یکه یدئولوژي بیا
شـدن گرفتـه تـا     جهـانی هـاي   ضـرورت رغم تمام مشـکالتی کـه برشـمرده شـد، از      به

هاي ملی در پاسخ دادن به نیازهاي مـردم، بـه نظـر     توانی دولت هاي مدرن و کم فناوري
پایان اقتصادي غرب را باید در از دست  رسد علت اصلی بحران فعلی و مشکالت بی می

ایدئولوژي حاکم در غـرب همـان    شدن به این توهم که ردچالوژي رقیب و دادن ایدئو
 فرانسیس فوکویامااتفاقاً . وجو کرد جست ،زند را رقم می» پایان تاریخ«اکسیري بوده که 

اي بـا عنـوان    بیان کرده بود، با انتشار مقاله 1989که خود نظریه پایان تاریخ را در سال 
گوید نبـود یـک    او می. را پوشانده استخطاي خویش  (Fukuyama, 2012)» آینده تاریخ«

بار است چون بحث ایدئولوژیک و رقابت اقتصادي  رقیب ایدئولوژیک مطرح، خسارت
در حقیقت بحث جدي بین اندیشمندان بسیار ضروري اسـت  . با یک رقیب، مفید است
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است و این شده در حال فرسوده کردن طبقه متوسط  داري جهانی زیرا نوع فعلی سرمایه
  ).2012فوکویا، (به معناي اضمحالل پایه اصلی لیبرال دموکراسی است 

هاي ایدئولوژیک و سیاسـی و   در دوران جنگ سرد امریکا رقیبی داشت که کاستی
کرد که اصالحات الزم را انجام  شد و آن را وادار می اقتصادي امریکا را مرتب یادآور می

دیگر اقتصادهاي بسته مشکالت عمیق خودشان  اگرچه اتحاد جماهیر شوروي و«. دهد
را داشتند، صرف ادامه وجود آنان، امکان وجود جایگزینی براي نیـل بـه توسـعه را در    

با آنکه مدل اقتصاد بسـته بیشـتر   . کرد داري و اقتصاد آزاد مطرح می مقابل گزینه سرمایه
نفـس وجـود    مطرح بود، ولـی ) و نه کشورهاي غربی(براي کشورهاي در حال توسعه 

داد کـه   یک سیستم رقیب، به جنبش کارگري کشورهاي ثروتمند نیـز ایـن تـوان را مـی    
 ،2007گلین، (» هاي اساسی براي بازار آزاد سرمایه را درخواست کنند اعمال محدودیت

مانـد و بـه همـراه خـود      جـواب نمـی   ها بی و البته در آن دوران این درخواست) 2. ص
  .آورد را در غرب به ارمغان میعدالت اجتماعی و اقتصادي 

درصد ثروتمنـدترین افـراد    5درصد و  1 ،درصد 1/0میزان درآمد  1نمودار شماره 
این نمودار بر پایه مبالغ باز پـس  ). 2003پیکتی و سائز، (دهد  جامعه امریکا را نشان می

رفتن با در نظر گ. گرفته شده از مالیات پرداختی توسط مؤدیان مالیاتی تنظیم شده است
 1کنـیم کـه طبقـه     درصد به عنوان نماینده طبقه ثروتمندان، مشاهده مـی  1سطح درآمد 

دهنـدگان   درصد از کل درآمد مالیات 25تا  12بین  1945تا  1917درصد در فاصله بین 
گزارش  1930پیش از بحران مالی دهه  1929بیشترین میزان در سال . را دارا بوده است

کننده مشـکالت جنـگ    است که منعکس 1945مربوط به سال شده و کمترین میزان نیز 
درصد درآمد این طبقه بـین   ،میالدي 80تا اواسط دهه  1945از سال . استجهانی دوم 

درصـد قـرار داشـته     10درصد در نوسان بوده ولی در بیشتر موارد در حـوالی   12و  7
یـب قدرتمنـد   داري توسط یـک رق  این همان دورانی است که ایدئولوژي سرمایه. است

ولی بحـران اصـلی    ،شد و خواسته یا ناخواسته مجبور بود تن به اصالح دهد تهدید می
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وقتـی نظـام   . دشـ  یعنی پایان دوران جنگ سرد آغاز  80عدالت اجتماعی از اواخر دهه 
هاي آن را  داري گمان کرد عین حقیقت است و هیچ رقیب جدي نبود که کاستی سرمایه

وض همه به مدح و ثناگویی پرداختند، آنجا بود که به قـول  برایش مشخص کند و در ع
  :سعدي شیرازيشیخ اجل، 

  زند نادان دوست بر زمینت می  کند دشمن دانا بلندت می
داري دشمن دانـا را از دسـت داد و گـوش دل را بـه      در این دوران بود که نظام سرمایه

در امریکـا بـه طـور    در نتیجـه میـزان نـابرابري اجتمـاعی      ؛گفتار نـادان دوسـت سـپرد   
درصد از  1میزان سهم طبقه  .شدوحشتناکی افزایش یافت و به یک بحران جدي تبدیل 

 رسیده بود 30قبل از بحران مالی دهه  1929درآمد کل به همان جایی رسید که در سال 
کشور کـه نظـام    23گیرد که  کاوش در منابع مختلف نتیجه میبا  )2011(، ریچارد پیت

اند،  شکل بوده Uداري را پذیرفته بودند همگی در قرن بیستم شاهد همین منحنی  سرمایه
ند که توانستند پس از دوران جنگ سرد سوئد و هلند بودفقط کشورهاي آلمان، فرانسه، 

  ).2011پیت، (کنند زیادي میزان عدالت اجتماعی را حفظ اندازة نیز تا 

 درصد ثروتمندترین افراد امریکا به درآمد ملی 5درصد و  1 ،درصد 1/0درصد سهم درآمد  .1نمودار شماره 
  )peet,2011: (منبع
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که بر اساس نسبت کل میزان بدهی اعتباري امریکا به درآمد ناخـالص   2شماره نمودار 
داري را در دوران پـس از   ملی ساالنه تنظیم شده است نیز این لجام گسیختگی سـرمایه 

در این نمودار نمایش داده شده، نسـبت   هک چنان. کشد خوبی به تصویر می جنگ سرد به
اي جنگ سرد به طور متوسـط کمتـر از   ه بدهی اعتباري به درآمد ناخالص ملی در سال

رسد یعنی بازار  درصد می 375این میزان به حدود  2009درصد بوده ولی در سال  150
همـه   امریکا به اندازه حدود چهار برابر کل درآمد ساالنه خود بدهی اعتباري دارد و این

  .زمانی اتفاق افتاد که رقیب از میدان به در رفته بود

  1)درصد(GDP سبت بدهی بازار اعتباري امریکا بهن .2نمودار شماره 

  
گسیخته همه ابعاد زندگی بشر را نشانه رفته و تنها به مسائل اقتصادي  داري لجام سرمایه

بـا  » داري وحشـی  سـرمایه «گویـد   درسـتی مـی   به) 2009( نوالن هک چنان. کند بسنده نمی

                                                             
1. http: //reecon3.wikispaces.com/file/view/debt+to+gdp.pdf [accessed 29/02/2012] 
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این جمله ما . است بستهناپذیري که دارد کمر به نابودي همه منابع طبیعی  اي سیريهاشت
داري را  اندازد که در ابتداي قـرن بیسـتم ایـن خصـلت سـرمایه      می ماکس وبررا به یاد 

داري تا سـوزاندن آخـرین ذخـایر انـرژي، مسـیر       بینی کرده بود و گفته بود سرمایه پیش
ایـن حقیقتـی اسـت کـه روال فعلـی      ). 1958وبـر،  (نابودي طبیعت را ادامه خواهد داد 

بـراي زنـدگی بـه دو     2030سال  برد که تا مصرف منابع در کره زمین ما را به جایی می
پس ابعاد بحران واقعاً جدي است اگرچـه در  ). 2011ماتیو، (سیاره نیاز خواهیم داشت 

  .کند گونه نمود پیدا نمی ها این رسانه

  گیري نتیجه
اقتصاد آزاد بیش از آنکـه یـک تئـوري باشـد     «دارد  اذعان می) 2012(فوکویاما  هک چنان

وقتی یک ایدئولوژي آن قدر افسارگسـیخته شـود    .»ستتبدیل به یک ایدئولوژي شده ا
که نه هیچ ایدئولوژي دیگري بتواند آن را مهار کند و نه قدرت سیاسی بتواند جلوي آن 

نمایی را هم در اختیار داشته باشد، آن ایدئولوژي ممکـن   را بگیرد و همه ابزارهاي واقع
حقیقت باالخره . ا عوض کندتواند حقیقت ر است بتواند هر کاري بکند ولی هرگز نمی

خود را آشکار خواهد کرد و گویی این بار نیز مانند موسـی خـود را در خانـه فرعـون     
کنند،  رات همه جهان را تعیین میدار که مقد آن چند هزار نفر سرمایه. نمایان کرده است

جـاد  انـد و بـا ای   میهنان خود نیز رحم نکـرده  داري حتی به هم از منطق سرمایهپیروي با 
داري جهان، امریکا، آنان که کمتر از یک درصـد   ترین نظام سرمایه بحران مالی در بزرگ

تنها در برابر میلیاردها انسان گرسنه بلکه در مقابل نـود و   مردم امریکا هستند، خود را نه
اند و گویا در چنین شرایطی فقط یک انقالب است کـه   نه درصد مردم امریکا قرار داده

 ؛آغاز این انقالب است استریت جنبش اشغال وال. ره حقیقت را نمایان کندتواند چه می
هایی  گیري از فرصت داري با بهره هایی است که سرمایه انقالبی که به دنبال رفع نابرابري

کـرده  هاي نوین در اختیارش گذاشته، به جامعه امریکا تحمیل  شدن و فناوري که جهانی
 .است
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در . انـد  اي دموکراتیک نیز کارایی خود را از دسـت داده دیدیم گویا نهاده هک چنان
دوك هاي شهر واشینگتن جمعیتی که  در خیابان 2000فوریه سال  29 را در  1دوریس هـ

کیلومتري خود از کالیفرنیا تـا واشـینگتن همراهـی     5300آمیز  انتهاي سفر پیاده اعتراض
هـدوك یـک پیـرزن     .»گـویی  تو از طـرف مـا سـخن مـی    «زدند که  کردند، فریاد می می

سالگی، پس از  90سالگی سفر خود را آغاز کرد و در سن  89امریکایی بود که در سن 
در سـخنرانی خـود خـانم هـدوك     . ماه، به مقابـل سـاختمان کنگـره امریکـا رسـید      14

دهـد   نمایندگان کنگره امریکا را متهم کرد که قانون را به هر کسی که پول بیشـتري مـی  
شـما ایـن   ! اي نمایندگان کنگره شرم بر شما بـاد   اي سناتورها و«: او گفت. فروشند می

ساختمان مرکزي را که متعلق به مردمی بزرگ بود که خود زمام حکومـت خـود را بـه    
او در بخـش  ). 435 .، ص2004نـادر،  (» خانه تبـدیل کردیـد   به یک هرزه ،عهده داشتند

اي شـهداي راه    آیـا شـما  «: افزایـد  دیگري از سخنانش در کنار گورستان آرلینگتون مـی 
جان خود را فدا کردید تا تمام شهروندان به صورت آزاد و برابر در کنار دولت  ،آزادي

خانه تبدیل شـود، جـایی کـه     گذاري به یک هرزه خواستید ساختمان قانون بایستند یا می
وزد  شود؟ ما پاسخ شما را در نسیمی کـه مـی   چیز به خاطر پول انجام می همه هرچیز و

  2.»شنویم می
اش دموکراتیـک اسـت و دیگـر     وقتی دولتی به این مغرور شود که نظام حکـومتی 

این خود نهایت فالکـت آن   ،زند را رقم می» پایان تاریخ«نیازي به اصالح ندارد و با آن 
دموکراسی . استفرایند دموکراسی یک «کند که  بیان میدرستی  به جان کین. مردم است

هاست کـه دائـم    همواره در حرکت است و یک پروژه نیست؛ بلکه یک دسته از فعالیت
شده نیست که گویی  اي تمام دموکراسی هرگز مانند پروژه. ستا در حال تمرین و تکرار

ره بایـد دوبـاره   دموکراسی همـوا . خورد به غایت مطلوب خود رسیده و اکنون خاك می
دموکراسی از جـنس فعالیـت اسـت و نـه چیـزي مکتسـب کـه از آن        . دموکراسی شود

                                                             
1. Doris Haddock 
2. quoted on http: //www.grannyd.com/speeches/capitol-steps.htm [15/02/2012]. 
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ادیـب ایرلنـدي بـه     1کلیـو لـوئیس   چنانچـه  .)867 .، ص2009کین، (» ...نگهداري شود
اگرچه بیشتر مردم به دموکراسی باور دارند به خـاطر اینکـه بـه خـرد     : نویسد زیبایی می

. متضـاد دارم  براي باور خود بـه دموکراسـی دلیلـی کـامالً    جمعی ایمان دارند، ولی من 
پذیر است  این است که نوع بشر به حدي لغزش... دلیل درست براي نیاز به دموکراسی«

. و بدون نظارت، قدرت را در اختیار او گذاشتکرد توان به احدي اعتماد کامل  که نمی
مـن در ایـن زمینـه بـا او     . شـند اند که برده با ارسطو معتقد بود برخی مردم آفریده شده

یابم که بتواند اربـاب   کنم چون بشري را نمی داري را نفی می اما من برده. مخالفتی ندارم
چه نیکو بود اگر تنها ابرقدرت بازمانده در اواخر قـرن  ). 17 .، ص1986لوئیس، (» باشد

پنداشت تـا   شنید و خود را ارباب بالمنازع جهان نمی بیستم این سخن را به جان دل می
  .کند نشدنی هم خود و هم اقتصاد جهانی را دچار چنین بحران پیچیده و ظاهراً حل

  
    

                                                             
1. Clive Staples Lewis, Commonly Known as C. S. Lewis.  
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