
https://manotoma.de/ 

آمریک����������ا     ای���������التمتح�������ده   ق��������درتجه�������انیب�����یپ���������روا   - امپراط�������������وری

�ی سویس�ی اس�ت ک�ه تحقی�ق خ�ود را در ام�ورDniele Ganserدانیل گنسر � دارای دکتری فلسفه، تاریخ�دان و محقق
�لح��ه ص��ات او در زمین��تیجه تحقیق�صلح مجدانه پیگیری می کند . او از مشهورترین چهره های جنبش صلح اروپاست. ن

�روع ����گ نامش����ه جن����اب از جمل����دین کت����ار، چن���Illegaleانتش  Kriege ا�����ی در اروپ����اتو-ارتش مخف������-Nato، ن
Geheimarmeen in Europaت ، ارو�،  جن�گ ب�زرگ بع�دیEuropa im Erdölrauschپ�ا در نش�ئگی نف
Der  nächste  große  Kriegر����س دیگ���اله و کنفران���اب و مق���دین کت���اب و چن���ر او کت���ن اث���د. آخری���ی باش��  م

�روا ����ی پ����انی ب����درت جه����ا ق����ده آمریک����الت متح����وری ای���IMPERIUMامپراط  USA  Die  Skrupellose
Weltmacht امل 2020 می باشد که او آنرا در نیمه آوریل���اب ش��ن کت��ش در 15 منتشر ساخت  ای��فحه400 بخ� ص

�دیم خوا��ا  تق��و م��و ت��ایت من��ش اول آن  قبل  در س��ت بخ��کاس��م این��د. ه��دگان ش��هنن��اب را ب��ن کت��ش دوم  ای��ه بخ� ترجم
حضورتان  تقدیم می کنم.

مهدی مترجم

- ایالت متحده آمریکا یک الیگارشی است2

�ی��ر م��ت را ب��ا وحش��ین و ی��ه  تحس��رفنظر از اینک��د، ص��ی کنن��حبت م��ا» ص��ا از «آمریک��روز در دنی��تی ام�وق
�ا��یلی ی��د ش�انگیزد، باید توجه داشت که منظور قلمرو ایالت متحده آمریکا است، و نه یک کشور آمریکای جنوبی مانن
�ی ب�رای ی�ک تحلی�ل��ه در آن ق�اره زن�دگی می کنن�د آمریک�ایی هس�تند. ول�برزیل، هرچند که بدون شک همه انسانهایی ک

�ا و ��ده آمریک��الت متح��خص از ای��ه ط�ور مش��ه ب��ا بلک��ی از آمریک��ورت کل��ه ص��ه ب��ه ن�330دقیق این ضروری است ک
�ثریت��ه اک��را ک��ت چ��ق نیس��امل  دقی��وز ک��م هن��ود ه��ن خ��م. و ای��حبت کنی��ا ص��اکن آنج��ده س��الت متح��ایی ای��ون آمریک�میلی
�ت��ه سیاس��ایی ک��د.  آن ه��ذاری ندارن��أثیر گ��ل   ت��ا اص��انی آمریک��ت جه��ر روی سیاس��م ب��ده ه��الت متح��ای ای��ایی ه�آمریک
�ر��وچکی اب��روه ک��ا، گ��د، تنه��ی برن��ره م��ده به��الت متح��وری ای��د و از امپراط��دایت می کنن��ده را ه��الت متح��ارجی ای�خ

�ی300،000ثروتمند، یعنی � آمریکایی ایالت متحده هستند. ایالت متحده آمریکا دموکراسی نیست بلکه یک الیگارش
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�الت��روت و فق�ر را در ای��ن ث��م بی��کاف عظی��ه ش��د. هرک�س ک��ی کنن��ومت م��دان در آن حک��ه ثروتمن�است، یک کشور ک
�ده تح�ت��ایی ه�ای ای�الت متح��ا از آمریک��ن میلیونه�متحده آمریکا نادیده بگیرد، این واقعیت را مخفی می کند ک�ه همچنی
�دون��د ب��رمایه گذاری می کن��گ س��لیحات و جن�تأثیر امپراطوری ایالت متحده رنج می برند، چونکه نظام، پول را در تس

نن را ممکن گرداند.  آنکه برای اقشار پائینی یک زندگی در شا

 ابرثروتمند امپراطوری را هدایت می کنند300،000

���الها در انس��ه س��ده ک��الت متح��وذ ای��ت نوام چامسکی یکی از روشنفکران با نف��وژی ماساچوس� درتیتوی تکنول
�ا2019بوستون تدریس کرده، در سال ��ش از ده ه��ت. بی��ابقه اس��ی س��ا ب��روزی تقریب� اعتراض کرد که این نابرابری ام

�ل��ن اص��د. ای��اد کن�سال سیاست اجتماعی و اقتصادی در ایالت متحده آمریکا بر این بود که برای ثروتمندان منافع ایج
�د م�رد��ک درص��تر از ی��ت کم��ی در دس��درت واقع��کی، «ق��ابراین ام�روزه، طب�ق نظ�ر چامس��ود.  بن�مدر سیاست حاکم ب
�د،��ی کنن��دایت م��وری را ه��د، «امپراط��ا را می نام��کی آن ه��ه چامس�متمرکز شده است». این «ابر ثروتمندان» آنچنان ک
�ل��ونه عم��ه چگ��د ک��ن می کنن��اس تعیی��ه در اس��تند ک��ا هس��د، آن ه��ی آورن�آن ها به سادگی هرچه را که می خواهند بدس�ت م

48شود».

�ترن ��ر جف�ری وین��اس نظ��ت. براس��ان اس��ده ه�م نمای��الت متح��ان ای��ر محقق��ج دیگ�Jeffreyاین ارزیابی در نتای
Wintersت���ان، سیاس��ا پولش��دان ب� سیاست شناس که در دانشگاه شمال غربی در ایلینویس تدریس می کند، ابرثروتمن

�ک درص�د��م از ی��ک ده��دان ب�ه ی�و رسانه ها را در ایالت متحده آمریکا هدایت می کنن�د. طب�ق نظ�ر وین�ترن ابرثروتمن
�ی ��د. یعن��ق دارن��ده تعل��الت متح��ردم ای��ان300،000م��فید و در پارلم��اخ س��ان در ک��ا خودش��دان ی��ن ابرثروتمن��ر. ای� نف

�د�هستند، که در ایالت متحده آمریکا به عنوان سنا و مجلس نمایندگان مشخص می شود. یا می توانند به آنجا زنگ بزنن
و یک وقت ملقات با رئیس جمهور یا سناتورها ترتیب دهند و خواسته اشان را بیان کنند، چیزی که فقرا نمی توانند.

�از(����ای فکرس����انه ها و اتاقه����ت، رس����ان را در سیاس����ش از پولش����ک بخ����د ی����دان می توانن���Tinkابرثروتمن  Tanks(
�ول��ل قب�سرمایه گذاری کنند، چیزی که برای مردم فقیر ایالت متحده آمریکا غیر قابل تصور است.  این دیگر غیر قاب
�یله م�ردم در��ه وس��ا ب��ده آمریک��الت متح��ت در ای��ه سیاس�است ( اگر کل  می توانست قابل قبول باشد) که استدلل شود ک
�د�یک وضعیت دموکراسی هدایت می شود، که هر شهروند یک رأی با قدرت برابر دارد. اینرا وینترن توضیح می ده

49که « ثروت و درآمدنقش مرکزی را بازی می کند»

�رار را��ای ف��ا راهه��د و ی��ایین آوردن��دان پ��رای ثروتمن��ات را ب��دان مالی��دگان ابرثروتمن��ی نماین��ت داخل�در سیاس
�رض��ت ق��ه دول��ت ک��دان نیس��ی ابرثروتمن��ن نگران��د، ای��ر نیافت�برایشان ایجاد کردند. تا جایی که دارایی های  آنها به خط

�الی  ��ران م��ه بح��الی ک��ا را ب�ازپس ده�د. در ح��د آن ه��ه دیگ�ر نتوان��د ک��ن2008های بزرگی را ایجاد کن��ک لهم��ه بان�، ک
 ورشکسته شد، دولت به نفع ابرثروتمندان مداخله کرد و میلیاردها دلر برای نجاتLehman Brothersبرودرز 

�ار��ا از اقش�بانکها و سرمایه گذاران هزینه کرد، چیزی که باعث شد قرض دولت افزایش یابد. البته که صاحب خانه ه
�ک��ه ی��تی ک��ن وق��ت. همچنی��ار داش��وان انتظ��ر از آن نمی ت��ه غی��ی ب��ک الیگارش��ه از ی��زی ک��رد، چی��ک نک��انی را کم�می
�رمایه��تی س�صاحب کار از قشر متوسط بنگاهش ورشکسته می شود، دولت اورا کمک نمی کند. فقط ابرثروتمندان وق
�ترل��ت را کن��دی دول��ات کلی��ا نک�گذاریشان دچار مشکل می شود می توانند بر روی کمک دولت حساب کنند، چون آن ه

می کنند.

�ی ب�ه موادخ�ام و��الت متح�ده و دسترس��ولت ای��دان ب�ازار ف�روش ب�رای محص��ارجی، ابرثروتمن�در سیاس�ت خ
�ی��رنگون م��ی را س��انه رژیم��ور بیگ��ک کش��ده در ی�نیروی کار ارزان را تأمین می کنند. وقتی امپراطوری ایالت متح

�ق ��ت آن علی��د، در پش��أمین300،000کن��رای ت��ه ب��روف ک��ل مع��ان مث��ت، هم��ه اس��ا نهفت��رن آن ه��د و کنس� ابرثروتمن
�وق��ی، آزادی و حق��ه دموکراس��ی ب��ده ربط��الت متح��ت خ�ارجی ای�منافعشان از روی اجساد عبور می کنند. هرگزسیاس
�ار��ن ک�بشر ندارد. جنگ به اقتصاد خدمت می کند و طمع ابرثروتمندان را ارضاء می کند. رژیم ایالت متحده برای ای
�رای��روش را ب��ازار ف��عیف و ب��ا را ض��د، رقب��أمین کن��ام را ت��واد خ��ر م��از و دیگ��ت و گ��ه نف��ی ب��ه دسترس��د ک�می کن
�م��اد از امپریالیس�محصولت کنسرنهای ایالت متحده باز کند. امپراطوری قدرت به اشرافیت پولی خدمت می کند. انتق
�وجه��ه مت��ود  بلک��ی ش��د نم��ی خوابن��ا م��ت پارکه��ر نیمک��ه ب��ا ک��ده آمریک��الت متح��ر ای��ردم فقی��وجه م��د مت��الت متح�ای

ابرثروتمندان است.

�رن بیس�ت و��ا ابت�دای ق��تم و ت��رن بیس�این ارتباطات همچنین در ایالت متحده هم شناخته شده است. در ط�ول ق



�ه از��ایی را ک��ا رژیمه��رد ت��ار می ب��ود را بک��ی خ��ازمانهای مخف��امی و س��روی نظ��درت نی��واره ق��ده هم��الت متح��م ای�یک
�ان م�ی��ایی بی�حمایت از علیق آمریکا سرپیچی می کردند  را سرنگون کند. این�را اش�تفان کینس�ر روزنامه نگ�ار آمریک
�انند. در��رای آزادی، بپوش��ارزه ب�کند. «تا هر مرتبه دخالتشان را با محمل خوش آب و رنگ نیازهای امنیت ملی و مب
اکثر این م�وارد زمین�ه عملیاتش�ان عم�دتا ب�ر انگی�زه ه�ای اقتص�ادی اس�توار ب�وده. قب�ل از هم�ه اینک�ه علی�ق اقتص�ادی
�د.��ه دارن��ی را از آن دور نگ��ونه اختلل��د و  هرگ�آمریکا در سراسر دنیا را پایدار سازند، ترویج کنند و از آن دفاع کنن

50

�د در��دریس می کن��ا ت��تیت در کالیفرنی��ونوما اس��گاه س��ه در دانش��ایی ک��ناس آمریک��امعه ش��پ ج��تر فیلی��ن پ�همچنی
�ی��ترل م��ش را کن��ی و ارت�تحقیقاتش به این نتیجه رسید که ابرثروتمندان در ایالت متحده آمریکا رسانه ها، نظام سیاس
�ایی تعل�ق��ان، فرانس�ه و بریتانی�ا و دیگ�ر کش�ورهای اروپ��ن ب�ه آلم��ه همچنی��اتو، ک�کنند. طبق نظر فیلیپ، اتحاد نظامی ن
�روش��یله ف��ه وس��ت و ب��ارت اس�دارد، فقط یک ابزار است تا سرمایه گذاری ابرثروتمندان را حمایت کند. جنگ یک تج
�داوم ی�ک��ه م��ن اس�ت ک��دان ای��ه ابرثروتمن�مواد جنگی به خصوص می تواند سودزایی ب�الیی را بدس�ت آورد. ه�دف اولی

�امعه10 تا 3سود آوری ��رای ج��ارتی را ب��ه خس��ه چ� درصد و یا بیشتر را برای سرمایه گذاری آن ها بدست آورد، اینک
�وردنظر��ود م��ه س�داراست، اهمیت ندارد. ابرثروتمندان در تمام جهان در همه چیز سرمایه گذاری می کنند، هرچیزی ک
�امی و��نایع نظ��ک، ص��ک، ژن تکنی��وژی انفورماتی��ت، املک، تکنول��اورزی، نف�را برایشان ایجاد کند، شامل زمین کش

51تاباک.

�ارکلی��د بلک راک، ب��د مانن��تفاده می کنن��الی اس��رکتهای م��ا و ش��رمایه گذاری از بانکه��رای س��دان ب�ابرثروتمن
�ان را بزرگ ت�ر��ه ثروتش��د ک��ک می کنن��دان کم��ه ابرثروتمن��ه ب��ایی ک��س، آن ه��دمن زاک�بانک، جی پی مورگان کیس و گل
�رای��ه ب��ت بلک��وب اس��ان خ��رای خودش��ا ب��ه تنه��رمایه داری ن��ه س��د ک��ج می کنن��ده را تروی��ن عقی��دان ای��د. ابرثروتمن�کنن
پیشرفت تمام دنیا خوب است. پیشرفت مخرب مانند تخریب محیط زیست، بهره کشی، و جنگ هم برای ابرثروتمندان
�دا روی��ونکه ابت�ثابت شده است ولی این در تصمیمشان  برای سرمایه گذاری از اهمیت درجه دوم برخوردار است، چ
�د.��ی انجام�میران سود آوری برای سرمایه به کار گرفته شده حساب می شود. «این تمرکز ثروت به بحران بشریت م
�ه��ت ک��افته اس��ش ی��ان  افزای��ت آنچن��ط زیس��ب محی��انه ای و تخری��ات رس��انگی، تبلیغ��نگی،از خودبیگ��گ، گرس��ر، جن�فق

 52زندگی و حیات نوع بشریت را با خطر مواجه کرده» این اخطار جامعه شناس پتر فیلیپ است.

همواره انسانهای بیشتری درک می کنند که سیاست امپراطوری نه در جهت ارزشها بلکه فقط بدنبال قدرت و
�وهلر ��ورتس ک��ت. ه��ادق اس��م ص��ان ه��ان در افغانس��ش آلم��ات ارت��ورد عملی��ن در م��ت. ای��ادی اس��ق اقتص�Horstعلی

Köhler ش2010 رئیس جمهور وقت آلمان در���ا ارت��داری ب��ت از دی��س از برگش��رد. پ� با جسارت اینرا علنی بیان ک
�ارجی»��ارت خ��ری تج��ت گی��ن جه��ا ای�آلمان در افغانسان در یک مصاحبه او بیان داشت که یک کشوری مثل آلمان «ب
�ه��ه ب��ن گفت��ت ». ای�باید بداند که « در شرایط اضطراری برای تأمین علئق خودمان کاربرد نظامی هم ضرورری اس

 «او راجع به چیزیJürgen Todenhöferقیمت سمت او تمام شد. به گفته روزنامه نگار آلمانی یورگن تودنهوفر 
�ور��س جمه��د». رئی��ی برن��ار م��ه ک��را ب��ند و آن��ه آن می اندیش��ر روزه ب��ی ه��ر غرب��داران دیگ�صحبت کرد که  سیاست م
�ه��فرمان آهنین دورویی را نقض کرده بود. تودنهوفر معتقد است که  « فرقی ندارد آمریکایی ها و یا اروپایی ها همیش
�ران آزادی��ز نگ��ان و  هرگ��ان و آزادیش��تاوردهای اجتماعیش��ان، دس�نگران قدرت، بازارها و پول هستند نگران رفاهش

53دیگران نیستند.»

�ا در��د ت��ار می گیرن��انی بک��ربالی می��وب را از قش�در ایالت متحده آمریکا ابرثروتمندان افراد با تحصیلت خ
�ن شخص�یت ها�مقابل دریافت پول علیق ابرثروتمندان را رسما نمایندگی کنن�د و از آن دف�اع کنن�د. در جوام�ع م�درن ای
�ر��ردم فقی��وند. م��ی ش��افت م��ا ی��ی ه��اوره ای و لب��رکتهای مش��الت، ش��اتر وک��ر، دف��ای فک��ا، اتاقه��ا، بنیاده��انه ه�در رس
�ن��رای ای��د. ب��رمایه گذاری کنن��ا س��ی ه��اران و لب��امه نگ��وقی، روزن��تمداران، وکلی حق��رای سیاس��ز ب��د هرگ�نمی توانن
�ترز��ری وین��د. جف��ازی کنن��ت س��ا آن سیاس��د و ب��ر کنن��ان را کس��ی از در آمدش��ک بخش��ت ی��ن نیس��ردم ممک��ای م�گروهه

Jeffrey Wntersه���ایی ب��ای آمریک��دترین خانواره��ه ثروتمن� دانشمند علوم سیاسی می گوید « در این شکی نیست  ک
�ثریت��ده اک��ن از عه��ه ای��الی ک��د، در ح��ی دهن��رار م��أثیر ق��ت ت��ت را تح��ا آن سیاس��ه ب��د ک��ی دارن��ی دسترس��روت عظیم�ث
�ده��دیل ش��دان تب��اص ب�رای ثروتمن��از خ��ک امتی��ه ی��الت متح�ده آمریک�ا ب��ت در ای�آمریکایی ها اینرا خرج اس�ت.» سیاس

54است. 

 میلیون فقیر در آمریکا وجود دارد100



�ه ��د ک��دگی می کنن��تی زن��ددر آن300،000مردم فقیر در ایالت متحده آمریکا  اگرچه در همان دول� ابرثروتمن
�ول��ادی پ��دار زی��لیحات  مق�هستند، در عین حال ولی در یک دنیای کامل  دیگری هستند. به دلیل هزینه شدیدا  بالی تس
�وو��ون بول��دریاس ف��ود. آن��ی ش��ارج م��ار رود، خ��ه ک��اقلنه ب��ی ع��ته خیل��ه می توانس��ایی ک��اعی، ج��ای اجتم��روژه ه�از پ

Andreas von Bülow» ه���د ک� که زمانی در سمت وزیر تحقیقات و تکنولوژی آلمان خدمت می کرد اشاره می کن
�اعی، ب�ال ب�ودن��تم اجتم��ی زیرس�اختهای ش�هری، از ه�م پاش�یدگی سیس��درال، کهنگ��روض ب�ودن فوق الع�اده ب�ودجه ف�مغ
�ه��یاری ک��ای بس��ه خانواده ه��ا و نیم��ل، خانواده ه��زان قت��ور می�میزان بی سوادی، به نسبت اروپا بال بودن غی�ر قاب�ل تص
�ن پیش�رفت اس�ت»��ویر ای��اس تص��ه انعک��د هم��ر می برن�زیر خط فقر زندگی می کنند، تعداد انسانهایی که در زندانها بس

55

�ا.2در ایالت متحده آمریکا بالغ بر � میلیون نفر در زندانها بسر می برند، بیشتر از هر کشور دیگری در دنی
�ال دیگ�ر بیم�ه��د از نی�م س��ده بع��ای ای�الت متح��ی ب�زرگ اس�ت. در بیش�تر ایالته�نگرانی قشر پایین در ایالت متحده خیل
بیکاری پرداخت نمی شود. بسیاری افرادی که مدت طولنی بیکار هستند از فقر رنج می برند. برای آنکه نیاز اقشار

�تامپ ��ود اس��طلح ف��ه اص��د. ب��ی کن��ع م��ذایی توزی��وپن غ��ا ک��اورزی آمریک��د وزارت کش��ف دهن��ائینی را تخفی�Foodپ
Stamps ن���ی  بی��تند یعن��ار هس��ن ک��ا 16 (کوپن غذا). افرادی که در س��افت60 ت��رای دری��ه ب��د ک��ازه دارن��اله ها اج� س

�ایی�کوپن غذا تقاضا بدهند درصورتی که برای کار تلش می کنند و درآمد خانوار در زیر خط فقر قرار دارد. گروهه
�ی40 تعداد 2018که این کوپن غذا را دریافت می کنند به شکل شگفت آوری بزرگ هستند. در سال ��ون نف�ر یعن� میلی

56 درصد جمعیت ایالت متحده.12

�الهای ��ا1960 از س��ت، ب��افته اس��ش ی��داوم افزای��ور م��ه ط��د ب��افت می کنن��ذا دری��وپن غ��ه ک��انهایی ک��داد انس� تع
�تر��انه کم��تند و ماه�وجودی که خیلی افراد به خاطر شرم و یا نا آگاهی اصل  درخواست نمی دهند. افرادی که تنها هس

�تر از 1000از ��ان کم��ه در آمدش��ره ک��ار نف��ای چه��ن خانواره��د و همچنی��د دارن��ت2000 دلر در آم��اه اس� دلر در م
�د. او��دیریت می کن��ورک م��وپ را در نیوی��ای س��پزخانه ه��ه آش��ت ک��ی اس��رگ کس��د. ژول ب��ت بدهن��د درخواس�می توانن
�ورم ب�زرگ ده�ه�می گوید «اینجا هیچ کس نباید گرسنه بماند، ما اتیوپی نیستیم. ولی وضعیت غم انگیز اس�ت. فق�ط در ت

57 انسان ها در این کشور کثیف تر از حال بودند»30

�ژه ای190یک فرد تنها حد اکثر کوپن غذایی به مبلغ ��اب وی� دلر در ماه دریافت می کند که آنرا در یک حس
�ود را��وپن خ��ا ک��تد ت��ولنی می ایس��ف ط��ک ص�واریز می کنند که آنرا فقط در فروشگاههایی که مشخص شده است در ی
�اب��ق انتخ��ط ح��وراک فق��ه خ��ت. در محفظ��ده اس��د ش��ر جدی��ای فقی�بتواند خرید کند. این صف ها یک سمبل برای آمریک
�وپین�برای دو نوع محصول را داراست. مثل  آب سیب و یا آب پرتقال. با آن اجازه خرید سیگار و الکل ندارند. هانا ل
�رای�که در نیویورک از فقرا مراقبت می کند می گوید «اوضاع غم انگیز است، این فرض که خیلی از کمک بگیران ب
�ه��کم بچ��د ش��ه می خواهن��دینی ک��ه وال��ی بلک�انجام کار تنبل هستند درست نیست. اینجا با مردمان بی میل برخورد نمی کن
�ه را ب�ه بچ�ه��ون هم��ورده ام چ��ه چی�زی نخ��ن چه�ار روز اس�ت ک�هایشان را سیر کنن. اغلب من این را می شنوم ک�ه: م

58هایم داده ام.»

�لAngus Deatonفقر در آمریکا را دیگر نمی شود همچنان نادیده گرفت. آنگوس دیتون ��ایزه نوب� برنده ج
�اد��ورد انتق��ایین را م��ر پ��دان و قش��ان ابرثروتمن��زرگ می�که در دانشگاه پرینستون علم اقتصاد تدریس می کند، شکاف ب
�ون��ود. دیت��تر ش��د به��رط  بای��د و ش�قرارداد و خواهان آن شد که وضعیت ضغیف ترینها در ایالت متحده آمریکا بی قی
�ا��ر و ی��ا براب��ج آنه��ت  رن��دی بهداش��ادی و ب�از این شکایت داشت که « میلیونها آمریکایی وجود دارند که به دلیل فقرم
�ن��تر از ای�بیشتر از انسان ها در آفریقا و یا آسیا است».  ایالت متحده به همین دلیل نباید مشکل بزرگش با فقز را بیش
�ودش��ور خ��د، قش�ر پ�ایین را در کش��داخله کن��ورها م��ر کش��ت دیگ��ودش در سیاس��ل از اینک�ه خ��د قب�پنهان سازد، بلکه کن

59کمک.

�زی��گ مرک��ق بان��ک تحقی��ق ی��ود. طب��ی ش��ان داده م��م نش�شکاف میان فقر و ثروت همچنین با میزان دارایی ه
 میلیون انسان در ایالت متحده آمریکا، یعنی برابر یک سوم جمعیت، اصل  و یا100 2017 در سال FEDآمریکا 

�ه ��س  هزین��طراری از پ��رایط اض��رای ش��ان ها ب��ن انس��د.400تقریبا  اصل  هیچ ذخیره ای ندارند. ای��ی آین��ر نم� دلری ب
�انه و ی�ا��ارت ب�ه خ��د و ی�ا خس�مثل  آن ها هرگاه اتوموبیلشان خراب شود پول کافی برای اینکه ماشین خود را تعمیر کنن
�د و��ا وام بگیرن�آپارتمان خودشان را برطرف کنند، ندارند. آن ها در صورت نیاز باید از دوستشان پول قرض کنند و ی



�ان��د بی��افت می کردن��ذا دری��وپن غ��ا ک��ی از آن ه��ه نیم�یا چیزی را بفروشند تا از پس آن برآیند. اینرا پرسش شوندگانی ک
�ود��تی نب��ا در موقعی��ی از آن ه��ر یک��ر دو نف�کردند. این تحقیق بانک مرکزی (فید) مشخص ساخت که در این گروه ازه
�ک��ا در ی��ار داش�تند ک�ه آن ه��ا اظه�که آخرین صورت حساب ماه قبل خود را کامل پرداخت کرده باشد، و خیلی از آن ه
�ر آن��د.   علوه ب��ی آمدن�سال قبل نتوانستند مراقبتهای لزم بهداشتی خود را محقق کنند چونکه آن ها از عهده آن بر نم

�ا60تحقیق فید معلوم داشت که یک چهارم و یا ��س ان�داز و ی� میلیون از بزرگسالنی که کار می کنند «به هیچ عنوان پ
�یار ب�زرگ��ان بس��ن خ�اطر  ت�رس از فق�ر دوران پی�ری ب�رای آن��تگی ب�رای دوران پی�ری ندارن�د». ب�ه ای��وق بازنشس�حق

60است.

 میلیاردر وجود دارد450در ایالت متحده آمریکا 

�ال ��د. در س��ی گذرانن��اوتی را م��امل  متف��دگی ک��ک زن��ر2017ثروتمندان ی��ون نف��ده میل��ان هیج��ر جه� در سراس
�ند.25میلیونر دلری وجود داشت، که این کمتر از��ی باش��د م��ت هلن� صدم درصد از جمعیت دنیا یعنی در حدود جمعی

�دود ��ی ح��ا یعن��ی از آن ه��ش بزرگ��ت. بخ��ته اس��ود نداش��ون5در تاریخ گذشته هرگز به این مقدار میلونر دلری وج� میلی
�ک3نفر در ایالت متحده زندگی می کنند. بدنبال آن ژاپن در مقام دوم با ��ا ی��ک ب��ر ی��ن ه��ان  و چی��ر، و آلم� میلیون نف

�وئیس ��ر ، در س��ون نف��د 400،000میلی��ر و در هن��ی300،000 نف��ا خیل��ونر ه��ی از میلی��د. بعض��ی کنن��دگی م��ر زن� نف
�ا��ا ب�طماع، خشن و بی ملحظه هستند و انسانهای دیگر را استثمار می کنند که ثروتمندتر شوند. البته برخی میلیونر ه
�ش��ک بخ��ل ی�هوش و دارای همدلی بوده و خود را  برای یک دنیای بهتر درگیر می کنند. این امید وجود دارد که لاق
از میلیونرها پس از آنکه نیازهای مادی اشان تأمین شد و آن ها در جستچوی معنی دادن به زندگیشان بودند، به جنبش
�میم��لح را از ص��ش ص��وع جب�صلح بپیوندند. با تجربه شخصی خود من می دانم که بعضی از میلیونرهای سویس موض
�ان��ا خواه��تند. آن ه�قلب حمایت می کنند. این افراد از آموزش بالیی برخورداند و از لحاظ مالی کامل  غیر وابسته هس

61جنگهای دیگری نیستند و تبلیغات جنگی را محکوم می کنند. 

�ود دارد. ��ی وج��اوت بزرگ��ا تف��ان90در میان گروه میلیونره��ثریت بزرگش��م اک��ا ه��ن آن ه��ا، و در بی��د آنه�درص
�تند،5 میلیون دلر هستند. در مقابل افراد شخصی با دارایی بیشتر از 5دارای دارایی بین یک تا ��م هس� میلیون دلر ک

�ال ��الص ب��ا ارزش خ��راد ب��خصHigh-net-worth individualو از سوی بانکها و اداره اموال آن ها به «اف�»  مش
�راد30). کسانی که دارای ثروتی بیش از HNWIمی شوند(��ه «اف��الی ب�میلیون دلر هستند توسط مؤسسات مشاوره م

�کUHNWI » مشخص می شوند (ultra-High-net-wotrhبا ارزش خالص فوق العاده بال ��ش از ی��ی بی�). فقط کم
�تUHNWI نفر ب�ه ای�ن گ�روه  250،000درصد از میلیونرها یعنی در سراسر جهان ��د.این براب�ر جمعی�� تعل�ق دارن

�ا ��ت و ی��د اس��هردر هلن��ک ش��ل بلک راک3ی��زرگ مث��الی ب��ای م��ان. اداره ه��ال جه��ت بزرگس��د از جمعی��زارم درص�ه
Black Rock او اس بی ،USB و گلدمن زاکس ،Goldman Sachsی���راد خیل��ن اف��ا ای��اط ب��تجوی ارتب� در جس

ثروتمند هستند، تا اموال آن ها را اداره کنند و آنرا افزایش دهندو خودشان از کارمزد  اداره این اموال ثروتمند گردند.
80،000 تعداد 2017 در سال World Ultra Wealth Reportبر اساس گزارش  ثروتمندان فوف العاده جهان 

62 هستند در ایالت متحده زندگی می کنند. UHNWIنفر که بسیار ثروتمند متعلق به گروه 

�ی بی�ش از ��ا از ثروت��دترین اف�راد در نه�ایت میلیاردره�ا ایس�تاده ان�د. آن ه��ون1000در راس ه�رم ثروتمن� میلی
�ر2017 در سال Farbesدلر برخوردار هستند. بر اساس مجله اقتصادی ایالت متحده موسوم به فاربز � در سراس

�دود ��ان در ح��ا 2000جه��ان آن ه��ت. از می��ود داش��اردر وج��ر میلی��ایی، 540 نف��ی و 250 آمریک��اردر چین�120 میلی
�د ��انی. در هن��ود داش�ت. در روس�یه 84میلیاردر آلم��اردر وج��ن مجل�ه 77 میلی��اس ای��ویس ب�ر اس�33 میلی�اردر و در س

�ی کنن�د. ��دگی م��ا، میلی�ارد زن��ور دیگردنی��تر از ه�ز کش��ا بیش��الت متح�ده آمریک��دترین400میلیارد. درای� ت�ن از ثروتمن
�س�میلیاردر های آمریکا با عکس و نامشان توسط فاربز هر ساله در یک لیست معرفی می شوند. در حال حاضر رئی

�ر ��الغ ب��ایی ب��ا داری��زوس ب��ف ب��ازون ج��رد100آم��دترین م��ن او ثروتمن��ا برای��رار دارد. بن��ام اول ق��ارد دلر در مق� میلی
جهان است. در ردیف دوم این لیست صاحب مایکروساف بیل گیتس قرار دارد در رده سوم سرمایه گذار وارن بوفت

63می باشد و مارک زاکربرگ صاحب فیس بوک در مقام چهارم است. 

�دام10همچنین برادران چارلز و دیوید کخ در لیست فاربز جزو ��ر هرک��الغ ب��ی ب��ا دارای� نفر اول قرار دارند ب
�ق50��گاهی و علی��ای دانش��ی ه��الی از کرس��ایت م��ر، حم��ای فک��ان در اتاقه��بکه ارتباطاتش��ا ش��ا ب��ارد دلر. آن ه� میلی

�پریتی ��ور پراس��ن ف��ل امریک��ایی مث��هAmericans for Prosperityگروهه��تند ک��ایی هس��ن مثاله��ده تری��ناخته ش� ش
�ان��ه در زم��س ک��ک پن��رای مای�چگونه میلیاردرها می توانند بر سیاست تأثیر گذار باشند. برادران کخ به عنوان مثال  ب



دونالد ترامپ به عنوان مشاور رئیس جمهور در کاخ سفید برگزی�ده ش�د، ملیونه�ا دلر حم�ایت م�الی اختص�اص دادن�د.
�ن دو میلی�اردر نوش�ت «   بان�د ثروتمن�دان ب�زرگ دول�ت را ب�ه تص�رف�روزنامه سایت آنلین ضمن انتق�اد ب�ه ت�أثیر ای

�پ ک�ه در س�ال ��ن دونال�د ترام��ت. مجل�ه2017خود درآوردند». همچنی��ود ی�ک میلی�اردر اس��فید راه ی�افت خ��اخ س� ب�ه ک
�ارد دلر در رده 3فاربز او را با دارایی برابر ��ش259 میلی��اعث رنج��ن ب��ه ای��رار داد ک��ا ق��ایی ه��دترین آمریک� ثروتمن

64ترامپ شد چون طبق نظر خودش میزان دارائیش بیش ازدو برابر آن است.

پایان رؤیای آمریکایی

�ی500در حالی که ��الت متح�ده از ه�م م� میلیاردر آمریکایی همواره ثروتمندتر می شوند، زیر س�اختها در ای
�ا��ن و ی�پاشد، و جانبازان جنگ بر نیمکت پارکها می خوابند. نوام چامسکی آمریکایی می گوید «هر کس به اروپا، ژاپ
�ه��اس را دارد ک��ن احس��ب ای��ت و اغل��ا اس�چین سفر کند، در بازگشت بلفاصله متوجه می شود که آمریکا در حال انقض
�تم��ته، سیس��م شکس��امل در ه��لمت ک��تم س��ه و  سیس��اختها ویران��ت، زیرس��ته اس�به کشور به اصطلح جهان سوم بازگش
�اورنکردنی دارای��ور ب��ه ط��تکه ب��وری  اس��ا در کش��ه این ه��د و هم��ل نمی کن��ز عم��چ چی��ه، هی��الت ویران��وزش در ح�آم
�ته��ط خواس��ت، فق��ده اس��یم ش��ابرابر تقس��دیدی ن��ورت ش��ه ص��ده ب��الت متح��روت در ای��اکه ث��ت.» از آنج��ات اس�امکان
�ت��حی جمعی��ور واض��ه ط��دان ب�ابرثروتمندان مورد توجه قرار می گیرد. قشر پایین و قشر متوسط در مقابل ابرثروتمن
�ی ب�دتر��دان خیل�بیشتری دارند ولی خودشان را بدون قدرت احساس می کنند. چون اعضای آن ه�ا  نس�بت ب�ه ابرثروتمن
�ورت��ه ص��ان را ب��ی سروسامانش��یده و ب��م پاش�آموزش دیده و سازمان دهی شده اند برایشان میسر نیست که وضعیت به
�ود��ن نتبج�ه وج��ه « ای��د ک��وجه می ده��کی ت��وام چامس��ند. ن��ود بخش�واضحی بیان دارند و به وسیله رفرم سیاسی آن�را بهب

65سالها پروپاگاند موثری است که به وسیله آن انسان ها با وجود یک چنین واقعیتی بی عمل باقی مانده اند».

اغلب برنامه هایی که در خدمت قشر پایین است حذف می شود و قوانینی تصویب می شود که ابرثروتمندان را
�ی کنن�د،��ارزه م��ی ج�امعه مب�بازهم ثروتمندتر می کند. ابرثروتمندان همه نهادهایی را که با نا برابری اقتصادی و سیاس
�اتی��تم مالی��ک سیس��ومی، ی��ای عم��ه ه��اعی، بیم��ای اجتم��ومی، کمکه��ت عم��وزش و بهداش��د آم��د. مانن��ی کنن��عیف م�تض
�ردم��ه م��ادی را ک��ر نه��دان ه�عادلنه، کوپن مواد غذایی، وسایل حمل و نقل عمومی و زیر ساختها. همزمان ابرثروتمن
�ت و��ی دول��ت داخل��تم امنی�ایالت متحده را به طور دائم زیر فشار می آورد را تقویت می کنند. از جمله این نهادها سیس
�ای��انی از پایگاهه��بکه جه��ا ش��ش ب��ی و ارت��ت داخل��س، , وزارت امنی��ردن پلی��امی ک��ارت، نظ��ترل و نظ��تمهای کن�سیس

�دجز ��س ه��ایی کری��ار آمریک��امی. روزنامه نگ�Chrisنظ  Hedgesدان ارزش���رای ابرثروتمن��ه «ب��د ک��اد می کن� انتق
�رای��ه ب��تند ک��ایی هس�وجودی هرچیز برای نفع شخصی آنهاست. موجودیت انسان، نهادهای اجتماعی و طبیعت، کاله

66منافع شخصی باید قربانی شوند تا جایی که فرسوده شوند و یا فرو بپاشند.» 

�ول1982نوام چامسکی در ��ی را در ط��ر و غن��ه فقی��ا ب��دن آمریک��قه ش��ت دو ش� در فیلدلفیا متولد شد و توانس
زندگیش مشاهده کند. مدت طولنی انسان ها از «رویای آمریکایی» الهام می گرفتند، یعنی امید به اینکه از ظرفشویی
�خت��ار س�رستوران به میلیونر ارتقاء یابند. «رؤیای آمریکایی تأکید می کند» که حتی اگر در فقر متولد شده باشی با ک
�د  می توان�د ی�ک��وب پی�دا کن�می توانی به رفاه بال برسی. منظور آنست که به این وسیله هرکس یک شغل ب�ا حق�وق خ
�ن�خانه با یک اتومبیل بدست آورد و از پس هزینه تحصیلت بچه هایش بر آید. «رویای آمریکایی» چیزی بیش از ای
�ه��ا ب��روزه در آمریک��اعی ام��رک اجتم��ت. تح��ده اس��اقی نمان��زی ب��ر چی��ایی دیگ�نیست. البته که امروزه از رؤیای آمریک
�ر��الیی فقی��یار ب��ال بس��ا احتم��ود ب�طور واضحی از اروپا کمتر است. کسی که در آمریکا در یک خانواده فقیر متولد ش
�ن��ای آنلی��ا در فیلمه��ینمما و ی�باقی می ماند. داستان تبدیل شدن از ظرف شوی به میلیونر را دیگر فقط می توانیم  در س

67نتفلیکس شاهد باشیم. 

�درک�در بین چهار گروه بزرگ قومی در آمریکا، سیاهان و لتین تباران به طور میانگین کمتر به دریافت م
�د.��تر ب�ا فق�ر س�روکار دارن��ا، بیش��یایی تباره��فید پوس�تان و آس��انگین نس�بت ب�ه س��ور می��وند و ب�ه ط�تحصیلی موفق می ش

�ال ���ایتونگ در س���ر س���وی زوریخ���امه ن���ا2016روزن���ایی ب���تان آمریک���ا از سفیدپوس���ه میلیونه���ه ک���زارش داد «البت�� گ
تحصیلت بال هم امروزه فقیر هستند. وضعیت قشر متوسط در آمریکا خراب شده است. این جدیدا  به سوی سفیدهای
�ده��ز ش�با تحصیلت بال هم آمده است. «دارایی ها به طور افزاینده ای در دست یک بخش کوچکی از قشر بال متمرک
�م�است». رسیدن به این قشر بال برای بسیاری دیگر ممکن نیست. حتی برای زنان و مردان با تحصیحصیلت بال ه
�ار�دیگر این مشخص شده است که فرمول آمریکایی که بر مبنای آن هرکس می تواند موفق شود وقتی که فقط سخت ک

68کند، دیگر اعتبار ندارد». 



�یم، در ��ود ت�وجه داش�ته باش��ن وض�عیت ناهنج�ار موج��ورک در جری�ان جنب�ش2011برای اینکه ب�ه ای� در نیوی
�ا ��ه « م��یح دادن�د ک��د و توض��وم بردن��تیم».99تخلیه وال استریت، تظاهر کنندگان به حوزه مالی منهتن هج��د هس� درص

�ته99جنبش تخلیه وال استریت، تأثیر قدرتمندانه یک درصد ثروتمندترین ها در برابر ��ا را برجس� درصد مردم آمریک
�ی��میمات سیاس�ساخت و خواهان کنترل شدید بانکها و مؤسسات مالی بر سیاستگذاری و کم کردن تأثیر اقتصاد بر تص

 ابرثروتمند هم اقتصاد و هم سیاست را کنترل می کنند، هیچ چیز تغییر نکرد. لوئیس300،000شد. ولی از آنجا که 
�ا��ور ی��ن کش��وانیم در ای��ی ت��ا م��رد« م��ان ک��اقلنه ای را بی��ز ع��ک چی��ده ی��الت متح��الی ای��اه ع��ی دادگ��دیس، قاض�بران

69دموکراسی و یا تمرکز ثروت در دست عده ای معدود را داشته باشیم، هردو این ها باهم ممکن نیست». 

ابرثروتمندان سیاست را تعیین می کنند

�ور��رد کش��وی ترین م��اهر ق��الت متح�ده و در ن�تیجه ب�ه ظ��امی ای��ای نظ��ور ب�الترین فرمان�ده نیروه�رئیس جمه
�ه��ه ک��رار دارد. البت�است. رئیس جمهور جنگها را هدایت می کند و در مرکز توجه رسانه ها و همچنین تاریخ نگاران ق
�فید��اخ س��ی ب�ه ک��ا  چ�ه کس��میم می گیرن�د ک�ه اساس��ت دارن�د و تص�پشت سر رئیس جمهور ابرثروتمندان سرنخ را در دس
�ا و��ن دموکراته��دید بی��گ ش��اد و جن��اهوی زی��ا هی��ار ب�برود. انتخابات ریاست جمهوری آمریکا که هر چهار سال یک ب
�د.��ی را برگزینن��واه یک�جمهوریخواه ها جریان می یابد، مردم فقط اجازه می یابند که از بین انتخاب ثروتمندان، به دلخ
�وان��ی توان�دبه عن��د، نم��دان حم�ایت نش�ده باش�هیچ گاه کسی از قشر میانی و ابدا  از قشر پ�ایین، اگ�ر از ج�انب ابرثروتمن
�د. در��اتی را ندارن��ارزات انتخاب��رای مب��الی ب��ات م��ردم امکان��روه از م��ن گ��ه ای��زا ک��ود،  چ��اب ش��ور انتخ��س جمه�رئی

�ا2003پرسشهای اساسی به عنوان مثال مانند حمله به عراق در سال �، از مردم آمریکا رأی گیری نشد، و آرای آن ه
�ور��ا رئی�س جمه�به حساب نیامد، چون در آمریکا دموکراسی مستقیم وجود ندارد. این گونه تصمیمات فقط  به عهده تنه
�اخ��ه ه�م ک��دان، ک��ته ابرثروتمن��ر وف�ق خواس��گ ب��ور تنگاتن��ه ط��ت و همیش�ه ب�به همراه شورای امنیت ملی و کنگره اس

سفید و هم کنگره را هدایت می کنند، می باشد.

�ارتر، در ��ی ک��ا، جیم��دیم آمریک��ور ق��س جمه��رنخ2015رئی��دان س��ده ابرثروتمن��الت متح��ه در ای��رد ک��د ک� تأیی
�ه چ�ه��میم می گی�رد ک�قدرت را در دست دارند. « امروز آمریکا یک اولیگارشی است. رشوه سیاسی در این مورد تص
�ن��ت  «و همی��ان داش�کسی کاندیدای ریاست جمهوری شود و به عنوان رئیس جمهور انتخاب شود.» کارتر اینچنین بی
�الی��اربرد م��دان ب�ا ک��ره.»  ابرثروتمن��دگان کنگ��ناتورها و نماین��ور س��ن ط�برای فرمانداران ایالتها هم معتبر است،  همی
�د��د ح��وری بای��ت جمه��داهای ریاس�تعیین می کنند که چه کسی رئیس جمهور شود و چه کسی به کنگره برود. همه کاندی

�ونی300اقل ��ار تلویزی��ا خبرنگ��احبه ب��ارتر در مص��ی ک��را جیم��ند. این��ته باش��اتی داش��ارزه انتخاب��رای مب��ون دلر ب� میلی
�ایینOprah Winfreyمشهور آمریکا، اپرا وینفری ��ر پ��ا قش�  مطرح ساخت. اینهمه پول را افراد از قشر میانی و ی

�ا100هرگز نخواهند توانست جمع آوری کنند. نه تنها کاخ سفید، بلک�ه س�نا ب�ا ��ن مجل�س نماین�دگان ب��ده، و همچنی� نماین
�ا435� نماینده اش، تقریبا  به طور کامل در دستان ابرثروتمندان می باشد. ازاین نظر بین دموکراتها و جمهوریخواه ه

�ام، چ�ه��احبان مق��دارد. «ص��ود ن��ا وج��ده آمریک��الت متح��د، در ای��ذار باش��ه ت�أثیر گ�تفاوتی نیست. و یک حزب سومی ک
دموکراتها و یا جمهوریخواهان، این جریان پول بی حد را به عنوان منافع بزرگی برای خودشان می بینند. هرکس که
�ی��ک الیگارش��ون ی��ارتر توض�یح میده�د « م�ا اکن��ی فروش�د.» ک��ران م��ی گ��وذ خ�ودش را خیل�در کنگره نشست، ای�ن نف
�تاندارد�شده ایم به جای آنکه یک دموکراسی باشیم. و من فکر می کنم که این بزرگترین زیان برای اساس قومیت و  اس

70اخلقی سیستم سیاسی  آمریکا ست که من در تمام طول عمرم دیده ام.»

�ک��ا ی��ری  ب��را وینف��ه اپ��ت ک��ته اس��ن شایس��نویم. ای��ی ش��درت م�چنین گفته هایی را در رسانه های آمریکایی به ن
�ارتر را در3ثروتی که تخمین زده می شود بالغ بر ��اد ک� میلیارد دلر باشد که خودش به ابرثروتمندان تعلق دارد،  انتق

تلویزیون خودش پخش کرد. چونکه این گفته کامل  شفاف و مهم است که کارتر به عنوان رئیس جمهور قبل جریانات
�د��د عقای��ته او می توان��ک بازنشس��وان ی��ه عن�ساسی در آمریکا را دقیق می شناسد.  و چون او دیگر در سر کار نیست ب
�د. در��ته ش��ده انگاش��ارتر نادی��ل ک��ن تحلی��ی ای��ا ول��لی در اروپ��ان اص��انی زب��انه های آلم��د. در رس��ودش را اعلن کن�خ

�د آ ار دی ��ده مانن��انه های هدایت کنن��پیگل ORF، او ار اف ZDF، زد دی اف ARDرس��هSpiegel، اش�، زود دویچ
 ، همچنان ایالتNeue Züricher Zeitungو نوی زوریخر سایتونگ Süd deutsche Zeitungسایتونگ 

�ی ��اکمیت عمل��ق ح��ن طری��ه ای��ی، ب��وان الیگارش��ه عن��ه ب��د و ن��ام می برن��ی ن��وان دموکراس��ه عن��ده را ب�300،000متح
ابرثروتمند پوشیده  می شود. 



�تیLockheed Martinبنگاههای بزرگ آمریکایی مانند کنسرن اسلحه سازی لکههید مارتین �، کنسرن نف
�ل ���ون موبی���ازون ExxonMobilاکس���ن آم���اجر آنلی���س Amazon، ت���دن زاک���رمایه گذاری گل���ک س��Golden، بان

Sachs و یا بنگاه مدیریت سرمایه گذاری بلک راک Black Rockا��ی را ب�ه خ�دمت می گیرن�د ت��ادی لب�، تعداد زی
�عیف��د. اتح�ادیه ه�ای ض��ال کنن��انی دارن�د را اعم��م پوش�علئق ابرثروتمندان که با علیق بنگاههای بزرگ آمریکایی ه
�ی��ایی ل��ی آمریک��وم سیاس��مند عل��تند. دانش��ا ن�اتوان هس��ر آن ه��ت در براب��ط زیس�کارگری آمریکا و کانونهای محافظ محی

�ن ��زرگLee Drutmanدروتم��ای ب��ی بنگاهه��ه «برخ��د ک��یح می ده��د توض��دریس می کن��اپکینز ت��گاه ه��ه در دانش�  ک
�ان می ده�د ک�ه هم�ه ج�ا و در ه�ر لحظ�ه1000آمریکایی بیش از ��ن ب�ه آن ه�ا امک� لبی را به کار مشغول کرده ان�د و ای

�ه ازای  ه�ر2،6حاضر باشند. بنگاهها هر سال بیش از ��د. «ب��ی کنن��تعلم م��ا اس� میلیارد دلربرای به کار گی�ری لبیه
�ور��ه ط��ان ب��ادیه هایش�یک دلری که اتحادیه ها رسما برای دفاع از علئقشان هزینه می کنند، بنگاههای بزرگ و اتح

71 دلر هزینه می کنند.»34میانگین 

�د.��ی کنن��اع م��دان امتن��ه ابرثرتمن��دمت ب��ه از خ��وند ک��اب می ش��دگان انتخ�گه گداری نمایندگانی برای مجلس نماین
2019آلکساندر اوکازیو کورتس  از ایالت یویورک از جمله این سیاستمداران با جرات به حساب می آید. در ژانویه 

�اس29او در سن ��ه از اس��تمی داری�م ک��ا سیس��دگان راه ی�افت. « م��س نماین��ده ب�ه مجل��ترین نماین��وان جوان� سالگی ب�ه عن
خراب است» این انتقادی است که آلکساندر اوکازیو کورتس در نشس�ت کمیت�ه کنگ�ره ب�رای کن�ترل و رف�رم واش�نگتن
�تی��رکتهای نف�بیان کرد. هر کس می خواهد رئیس جمهور شود باید مبارزات انتخاباتی خودش را مورد حمایت مالی ش
�تی و��رکتهای نف��ر ش��ق نظ��ر طب��وانین را ب��د، ق��فید وارد ش�و صنایع دارویی قرار دهد، و بعد به محض اینکه به کاخ س
�ی��دان م��ی ابرثرتمن��صنایع دارویی تنظیم کند. به این وسیله ایالت متحده آمریکا در دست کنسرنها و صاحبان آنها،یعن

72باشد. 

�اد ��انی اقتص��ع جه� درWEFدر کشور من سوئیس، ابرثرتمندان کشورهای گوناگون هز ساله در جریان مجم
�ینند.�داووس  یکدیگر را ملقات می کنندو با سیاستمداران با نفوذ و هدایت کنندگان اقتصادی به بحث و گفتگو می نش

 از مدرسه ستاره نیویورک برای بیزنسNouriel Roubini اقتصاددان آمریکایی نوریل روبینی 2015در ژانویه 
�ک پلوت�وکراتی ��ده ب�ه ی��ه ای�الت متح��اخت ک��ن س��دانPlutokratie، در برابر بلومبرگ روش��ی ح�اکمیت ثروتمن�  یعن

�ن��کایت از ای��ی ش��یله روبین��ود، و بدینوس��ی ش��واره بزرگ ت�ر م��ا هم�تبدیل شده است. دره می�ان فق�ر و ث�روت در آمریک
�ک رأی دارد»�داشت که « بالخره در یک دموکراسی  باید قواعد وجود داشته باشد: «هر شهروند دارای حق رأی ی
�درت را در دس�ت دارن�د و ب�ا��ون افس�ار ق��ا اکن��ه این ه��ا می رس�د ک��دان در ای�الت متح�ده ب�ه آنج�البته که ق�درت ابرثرتمن
�دی��ه تن��اد دان ب��ن اقتص��د. ای�وسیله لبی ها و نمایندگانشان در پارلمان قانونگذاری را به اختیار خودشان تنظیم می کنن
�تم��ک سیس��ون ی��ا اکن��ده آمریک��الت متح��ه ای��د ک��تیچه می رس��ن ن��ه ای�انتقاد می کند که « وقتی در این مورد تعمق شود، ب
�ی��ک دموکراس��ا ی��أثیر بیش�تری دارد. م��تری دارد ت��ه پ�ول کم��ی ک��ول بیش�تر دارد از کس��س پ��د دارد. هرک��اد قانونمن�فس

73واقعی در آمریکا نداریم، بلکه یک پلوتوکراتی داریم.» 

رأی دهندگان آمریکایی هیچ تأثیری بر سیاست ندارند

�ل ��د. در آوری��ی کن��گاه2014تحقیقات علمی این گفته روبینی را تأیید م��ات دانش��اس تحقیق��ر اس��ی ب��ی س��ی ب� ب
�ن��ایی، ای��ی نیس�ت. در رس�انه های اروپ��ت و دیگ�ر ی�ک دموکراس��ی اس�پرینستون گزارش داد که آمریکا یک اولیگارش
�ی��ت. ب�یکی از معدود گزارشاتی است که ایالت متحده آمریکا را صریحا  به عنوان یک الیگارشی مشخص نموده اس
�ده��اکمیت در آم��ت ح�بی سی به درستی روشن ساخت که « آمریکا به وسیله ثروتمندترین و قدرتمند ترین نخبگان، تح

�ز ��ارتین گیلن��ور م��تون، پروفس��گاه پرینس��ش دانش��ن پژوه��ندگان ای��ت». نویس�Martinاس  Gilensج���امین پی�  و بنی
Benjamin Pageازه���ک ب��ا در ی��د. آن ه��رار دادن��ق ق��ورد تحقی��تماتیک م��ی سیس��ده را خیل��الت متح��وقعیت در ای� م

�هروندان2002 ت�ا 1981زمانی دو ده�ه ای ( از س�ال ��می نظ�ر ش��ام پرسش�نامه ه�ای رس��ق، ب�ا انج� )ب�رای  ای�ن تحقی
�ک1779آمریکایی را برای مجموع ��ر ی��رای ه��د. ب��ت کردن��تند ثب� پرسش مشخص جمع آوری کرده و به صورت مس

�الف آن��ا مخ��ق آن و ی�از پرسشهای مشخص، گیلنز و پیج می تواننستند تعیین کنند که آیا بیشتر شهروندان آمریکا مواف
�خص��ان را مش��زان درآمدش�بودند. علوه بر آن تحقیق کنندگان این سئوال را هم مطرح می کردند که پاسخ دهندگان می
کنند، یعنی به چه طبقه اجتماعی تعلق دارند. این داده ها را با تصمیمات عملی سیاستمداران آمریکا مورد مقایسه قرار
�دارد و خواس�ته های قش�ر پ�ایین و قش�ر��ابقت ن�دادند و دریافتند که تصمیمات سیاستمداران ابدا  با خواسته توده مردم مط

74متوسط کل  نادیده گرفته شده است. 



�وجهی�«خواسته آمریکائیهای متوسط به مقدار بسیار کم، تقریبا  هیچ و از نظر آماری به ص�ورت غی�ر قاب�ل ت
�ابراین��ه «بن��د ک��ان می کنن��ج  بی��ز و پی��د. گیلن��تون دریافتن��گاه پرینس��گران دانش��را پژوهش��ت دارد.» این��اثیربر سیاس�ت
�ی کن�د- لاق�ل��ومت نم�نمی توان از حاکمیت ملت سخن گفت». نتایج تحقیقاتمان نشان می دهد که در آمریکا اکثریت حک
نه به آنصورت که عمل  بر تصمیم گیری های ساسی تأثیری داشته باشند. وقتی عقیده اکثریت ش�هروندان در م�واردی
�ثریت بازن�ده هس�تند.��ن م�وارد قاع�دتا  عقی�ده اک��د، در ای��افته متف�اوت باش�با عقیده نخبگان اقتصادی و لبیهای س�ازمان ی
�ن�«این ابرثرتمندان و لبیهای آن ها هستند که درآمریکا در مورد سیاست تصمیم می گیرند» تحقیقات ما در آخر به ای
�ی گوین�د،��ج م��ود. گیلن�ز و پی�نتیجه رسید که تأثیر کم اکثریت آمریکائیها در تصمیم گیریها باعث سقوط دول�ت م�ا می ش
�رر، آزادی��ات مک��د انتخاب��ت. مانن��ی اس��تم دموکراس��بین سیس��ه م��م ک�ما آمریکائیها با شاخص های  زیادی نشان می دهی
�ادی��ازمانهای اقتص��ط س��ت توس�بحث و آزادی اجتماعات و یک حق انتخاب گسترده، « ولی ما معتقدیم که وقتی سیاس
�ی��ک دموکراس��ای اینک�ه آمریک�ا ی��د، دیگ�ر ادع��لطه باش�قدرتمند و یک تعداد کمی آمریکائیهای بسیار ثروتمن�د تح�ت س

75باشد، به طور واقعی در خطر قرار می گیرد» 

�دین�به خاطر اینکه آزادی بیان در آمریکا تضمین شده است، پس  به طور رسمی این امکان وجود دارد  منتق
�ذیب کنن�د. اری�ک��ن نظ�رات را تک�ابرثرتمندان نیز نظراتشان بیان گردد حتی اگر در رسانه های اصلی با برد وس�یع ای

�ویزه  �Ericس  Zuesseک���ه ی��ده ب��الت متح��ه ای��د ک��ف می کن��راز تأس��ی اب��ور مشخص��ه ط��ایی ب��دان آمریک� تاریخ
�ام��ه ن��ک ب�الیگارشی تغییر حالت داده و این تحول را به شدت مورد انتقاد قرار می دهد. سویزه در یک روزنامه کوچ
�ی��ها، یعن��ونه اولگارش�کنترپونچ می گوید«دموکراسی آمریکایی فقط یک گیجی گول زننده است. فرقی نمی کند که چگ
�الت�آن هایی که حکومت می کنند و رسانه ها را تحت کنترل دارند، اینرا به طور واژگونه بنمایانند. به عبارت دیگر ای
�ال�متحده دقیقا  مانند روسیه و بسیاری دیگر دموکراسی های انتخاباتی مبهم  می باشد. ما قبل  الیگارشی نبودیم ولی ح

76ما یک الیگارشی هستیم» 

�ورها،��ی از کش��ه در خیل��ت، بلک��ده نیس��الت متح��ه ای��ر ب��ط منحص��ر فق��روت و فق��ن ث��ی بی��اوت بزرگ��ود تف�وج
�ادلنه ت�ری را بن�ا21همچنین در چین هم این تفاوت وجود دارد. آیا در قرن ��ک دنی�ای ع� این امکان وج�ود دارد ک�ه ی

�د.��ز میکنن��دف متمرک��ن ه�کنیم؟ این لاقل قابل فکر کردن است، و بسیاری از انسان های فعال تلششان را بر روی  ای
�ه در��روش ک��ای پرف�افراد به تناسب آگاهی شان همزیستی با یکدیگر را شکل می دهند. نویسنده آلمانی صاحب کتاب ه

�رهEckhart Tolleکانادا زندگی می کند به نام اکهارد توله ��انهای ک��ه انس��ی هم��ای اساس��ه «نیازه��د ک�  توضیح می ده
�واهی ، طم�ع��زون خ��ار، ب�رای ف��ان طم�ع ک��ه دیوانگ��تی ک�زمین برای غذا، آب، مسکن و لباس می تواند تأمین شود، وق
�ر��د ب��ا بای��لح در دنی��ه ب�رای ص��ت ک��ی اس��ن قطع�خودخواهانه برای چنین بی تعادلی در توزیع منابع را نداشته باشند. ای

77این شیوه ی توجه به افراد و شناسایی آنها بر حسب خودخواهی و طمعشان، غلبه شود.» 
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