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  ابر طبقه
آنان چه کسانی ھستند؟ چه . اندک در جھان قدرت و تراکم آن در دستان شماری ۀدربار« نام کتابی است اَبَر طبقه

 اثرات ژرف اين ۀ کتابی دربارابر طبقه ، ما دارند؟ فراتر از آنۀ با بقيئیھا با نخبگان پيشين، و چه تفاوتئیھااھتشب

  ».گروه بر حيات ما و دوران ماست

آنان که کار، سياست و فرھنگ جھانی را در .  ديد صاحبان آنۀتصويری از زاوي. کتاب فوق تصوير جھان ماست

روايتی از زبان . اندن خود کردهآ را از اَبَر طبقهھای زرين  آن صندلیۀکنند و به واسط میھدايتش. ل دارندوکنتر

 عھده دار معاونت وزارت بازرگانی نلينتک در حکومت ديويد راتکاف کتاب ۀنويسند. داری جھانیپادشاھان سرمايه

وه مطالعاتی است که او مديريت آن را به عھده  تالش گرۀ او کتاب نتيجۀالمللی بوده و به گفت در امور تجارت بينامريکا

  .داشته است

شمار .  استاَبَر طبقهدر جھانی با شش ميليارد جمعيت، از ھر يک ميليون نفر يک نفر عضو اين «: در مقدمه آمده است

ھا را سانهر. کنندھای جھانی را اداره میبزرگترين شرکت. ھا ھستندس دولتأکسانی که در ر. آنان شش ھزار نفر است

ھای شان است و نيز در پشت پرده سرنخ خطرناکترين سازمانۀچرخانند، رھبری اديان بزرگ جھان بر عھدمی

 گذشته ۀظرف چند دھ» .شکل دھندگان تاريخ ما.  جھانی ھستندۀاَبَر طبقآنان . تروريستی جھان را در دست دارند

 اَبَر ھر يک از اعضای اين. اندھا در زمين ظھور کرده گروهۀمگروھی نخبه در جھان با اقتداری فراگير و فراتر از ھ

ھای حدود يک ھزار تن ئیمجموع ارزش خالص دارا. ھا نفر را دارند توان اثر گذاری بر حيات ميليونمعموالً طبقه 

  . ن ماست ميليارد نفر فقيرترين ھم نوعا۵/٢ دو برابر  تقريباً - ميلياردرھای جھان -ثروتمندترين مردمان جھان 

 عناصری از آن رفته و حاصل آن مصاحبه با بيش از يکصد ئی به دنبال شناسااَبَر طبقه کتاب برای فھم بيشتر ۀنويسند

  . گری، رسانه و دين، بوده است ھای دولت، سياست، تجارت، نظامیرھبر جھانی در حوزه

 را که در جھان امروز با سرعتی نجومی افزايش ئیھاای از نابرابریخواھد جنبه نويسنده کتاب اَبَر طبقه میۀبه گفت

کيفرخواستی عليه تمدن ما و تھديدی برای ثبات آن «تواند يافته است بيان کند و وضعيتی را به تصوير کشد که می

ی مطالعه و ئتواند مورد قبول کسانی باشد که واقعيت را ريشهاما در جای جای کتاب خط سياسی تحليلی آن نمی. »باشد

المللی يا فرامليتی از ھای اقتصادی بين جدا جلوه دادن قدرتئیھامھم ترين اشکال در چنين تحليل. کنندحليل میت

ھای بورژوا امپرياليستی موجود، کمرنگ کردن نقش دستگاه دولت به مثابه ماشين سرکوب طبقاتی و نھاد رھبری دولت

ھای جھانی ھای واقعی در سلسله مراتب و رقابتردن صف بندیداری، و رازآلود ککننده و برنامه ريز نظام سرمايه

دھد، ارائه می) چه سياسی و چه ايدئولوژيک( جوانب ممنوع آن ۀ با رعايت ھمراتکافھا تصويری که با ھمۀ اين. است
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» عادالنه«داری و نئو ليبراليزم، تصويری واقعی است از جھانی که قرار بود تحت روابط اقتصادی و اجتماعی سرمايه

دھد و ھای مختلف ارائه می موجود در عرصهۀھای فزايندد نابرابریئيأکتاب ھمچنين از منظر آماری که جھت ت. باشد

 ،ای اجتماعی و جھانی مورد مطالعه قرار داده است را به عنوان رابطهاَبَر طبقهنيز از اين جھت که در پژوھش خود 

  .تواند مفيد باشدمی

بنا بر .  جھانی بزرگ ترين گروه، رھبران تجارت و امور مالی ھستندۀاَبَر طبق ۀناگون تشکيل دھنددر ميان افراد گو

ھا بيش از ھای آنئی شرکت از اين نوع وجود دارد که فروش ساالنه يا دارا١۵٠٠ محافظه کارانه بيش از ئیبرآوردھا

با نگاھی به توليد .  جھانی استھا قرار دارند واقعاً س اين غولأقدرت و اثرگذاری افرادی که در ر. ر استال ميليارد د۵

در سال . ھا را با قدرت کشورھا مقايسه کردتوان قدرت شرکت ھای جھانی میناخالص جھانی و جمع فروش شرکت

 شرکت تراز اول ٢۵٠در ھمان سال جمع فروش . ر برآورد شدال تريليون د۴٧ متوسط توليد ناخالص جھانی ٢٠٠٧

 برابر يک سوم توليد ناخالص داخلی جھان و باالتر از توليد تقريباً . ر بوده استال تريليون د٨٧/١۴جھان بيش از 

فروش تنھا . ر بوده استال تريليون د٧۴/١٣ تريليون و ٢٠/١٣ اروپا که به ترتيب ۀ يا اتحاديامريکاناخالص داخلی 

 مارت، اکسون -وال(نج شرکت اول آن ر و جمع فروش پال تريليون د٧٢/٩يکصد شرکت صدر اين فھرست بيش از 

 کشورھا ۀ باالتر از توليد ناخالص داخلی ھم- رال تريليون د۵/١تقريبا ) موبيل، رويال داچ شل، بی پی و جنرال موتورز

است و ) بيست و پنجمين اقتصاد بزرگ جھان(تر از عربستان سعودی اکسون موبيل بزرگ. منھای ھفت کشور بود

  . سر و گردنی باالتر از تايلند است، قرار دارد، و جنرال موتورزپولندنزی و اندووالمارت مابين 

 ميليارد ۵٠ که فروش يا توليد ناخالص داخلی آنان باالتر از ئیھاتر شدن اھميت اين مقايسه بھتر است واحدبرای شفاف

ھای اقتصادی جھان باشند ين واحد قدرتمند ترۀھا در جرگکه اين واحد صرف نظر از اين. ر است را در نظر بگيريدالد

 ۶٠ واحد است، تنھا ١۶۶) ٢٠٠٨( مھم اين است که از اين گروه که مجموع آنھا در زمان نگارش کتاب ۀيا نباشند، نکت

 شرکت در دو سوی اقيانوس اطلس قرار ٩١ شرکت غول آسا ١٠۶از اين .  واحد شرکت ھستند١٠۶واحد کشور و 

ھای س شرکتأ شرکتی که در ر٢٠٠٠. جاپان و ھشت شرکت در امريکا شرکت در ٣٨شرکت در اروپا و   ۵٣دارند،

جھانی قرار دارند به لحاظ نيروی انسانی بيش از ھفتاد ميليون نفر در سراسر جھان را در استخدام خود دارند و چنانچه 

 ميليون نفر را در سراسر جھان ٣۵٠ما معاش ھا مستقيھر کدام از آنھا عضو يک خانوار چھار نفره باشد اين شرکت

به اين ترتيب . گذارندھا نيز بر معاش چندين برابر بيش از اين اثر میاز طريق تجارت با ساير شرکت. کنندمين میأت

 بر زندگی شايد يک ميليارد نفر يا ھا مستقيماً ت مديره و مديريت اين شرکتأتصميمات تنھا چند ھزار نفر اعضای ھي

ن استانداردھای زيست محيطی، و نيز يير شرايط کار، تعييايجاد شغل، کاھش اشتغال، تغ. ثر استؤتر در جھان مبيش

  .ھا استحمايت از برخی سياستمداران محلی و بی مھری نسبت به برخی ديگر از نتايج عمليات آن

ھای عمده از ايام شرکت ھند شرقی تشرک.  تازه استای نسبتاً  پديده،ھا بر چنين جايگاھی از قدرتعروج اين شرکت

اما . اندوری ھمواره اھميت داشتهتاقتدار بريتانيا در عھد امپرادر بريتانيا و شرکت خليج ھادسن به عنوان موتورھای 

حتی ربع قرن پيش قدرت آنھا در حد قابل توجھی . ھيچ گاه اين اھميت در حد دوران جھانی شدن اقتصاد نبوده است

امروز .  درصد توليد ناخالص جھانی بود١۵ جمع درآمد پانصد شرکت بزرگ جھان برابر با ١٩٨٣سال در . کمتر بود

گيری رشد  اندازهای ديگر برای به عنوان سنجه.  درصد است۴٠اين درصد بيش از دوبرابر افزايش يافته و فراتر از 

  يک١٩۶٢در سال . ای بزرگ جھانی استھھای وابسته به شرکتھای جھانی افزايش تعداد شرکت شرکتۀنفوذ گستر

شرکت ١٠٠٠٠ھا بيش از  اين شرکت١٩٩٨تا سال .  شرکت وابسته بودند١٢٨٨صد شرکت بزرگ جھانی تنھا دارای 

) ئی تريليون دارا۵٠با  (امريکافقط .  مالی جھانی فوق العاده فشرده و متمرکز استۀقدرت در بطن جامع. وابسته داشتند
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 جھانی مسلطند، که در بطن اين بازارھا نيز ۀری سرمايال تريليون د١۴٠بر بازار )  سی تريليونتقريبا با(و اروپا 

  .ھای خاص حاکمندبنگاه

 بسياری از مناطق آن حتی نسبت به يک دھه پيش ئیھای سازمان ملل متحد، جھان به رغم شکوفابنا به بررسی

به عنوان مثال ثروتمندترين کشورھا . ورھا بيشتر شده استو شکاف بين کشورھا و نيز درون کش. تر شده استنابرابر

صد برابر ثروتمندتر از فقيرترين   در حال حاضر به طور ميانگين بيش از يکجاپان اروپا و ۀ، اتحاديامريکاچون 

جمع ثروت ميليادرھای .  بود١ به ٩صد سال پيش اين نسبت نزديک  يک. کشورھا چون اتيوپی، ھائيتی و نپال ھستند

در برخی مناطق تراکم .  کره زمين استۀبيش از ثروت دو نيم ميليارد نفر فقيرترين سکن) تقريبا يک ھزار نفر(جھان 

ر در ال نيمی از جمعيت با کمتر از يک دفريقا تقريباً ادر .  نيستجاپان، اروپا و امريکافقر بی شباھت به تراکم ثروت در 

در . ھا فقری در اين حد خرد کننده و دردآور دارندئی نيم درصد از اروپادر حالی که تنھا سه و. کنند روز زندگی می

کنند اش در دو دھۀ گذشته را ستايش میداری جھان نرخ رشد قابل مالحظهچين که نظريه پردازان و محافل سرمايه

 ٢٠٠۴ و ١٩٨۴ بين ۀدر دور. دارانه استکه اين قانون رشد سرمايه. نابرابری به طور ھولناکی در حال افزايش است

 برای سنجش ميزان نابرابری در گيری پراکندگی آماری است که معموالً  اندازهضريب جينی يک واحد (ضريب جينی 

 رسيده ۴٧ به ٢٩ دوبرابر شده است و از در چين تقريباً ) شود آماری استفاده میۀتوزيع درآمد يا ثروت در يک جامع

  .)کند اعالم می۶۵اين ضريب را برای سراسر جھان تقريبا » داھای ججھان«ميالنويچ در کتاب . (است

صورت ه جھانی که نابرابری در آن ب. گذارد به نمايش میاَبَر طبقهای از تصويری است که کتاب ھا تنھا گوشهاين

انی را در  جھۀانديشل کار و و که کنترئیجھانی تحت ھدايت و حاکميت دموکراسی بورژوا. ای رشد داشته استفزاينده

 بازگو شده است، با اين ھمه اَبَر طبقهکه کتاب با خطی ليبرال و از زبان  ھمانطور که گفته شد، با اين. دست خود دارد

 که آمال و آرزوی خود را رسيدن به عقالنيت و یبه خصوص برای آنان. رجوع به آن خالی از لطف نخواھد بود

  .کنند  رقابت آزاد را شاخص پيشروی جوامع توصيف میاند و قرار دادهئیمديريت دموکراسی بورژوا

اند، ھای اقتصادی و اجتماعی و فرھنگی جھانی را به خود اختصاص دادهاما اکثريت که ھمواره بخش زيرين منحنی

ی در آفرينندگان جھان نوين به ناگزير پا. ای پر اميد پيش رو داردای تاريخی پشت سر و آيندهتجربه. ای راکد نيستتوده

ھای مسيری است که در آن استعداد. اين نه خيالی خام است و نه کابوسی برای فراموشی. گذارند مبارزات طبقاتی می

ھا را دارد و با نظام طبقاتی و نمايندگان اقتصادی  ھم زدن اين نابرابریهانسانی که قصد ب. شود انسان نوين شکوفا می

  .ن تکليف خواھد کرديي و تاريخی تعسياسی و نظامی و ايدئولوژيکش ھمه جانبه

  دريا  

  


