
در ناامیدی بسی امید است" به روایت برنی سندرز"     

مروری بر »اشکالی ندارد از سرمایه داری عصبانی باشی

مصطفی رضیئی

 آیا شما هم از دست سرمایه داری عصبانی هستید؟ سندرز می گوید حق دارید. تازه ترین کتاب برنی سندرز،

 »اشکالی ندارد از سرمایه داری عصبانی باشی« نگاهی به سرمایه داری، بازار کار و آینده بشر می اندازد.

.مروری بر این کتاب

 برنی سندرز در تازه ترین کتابش »اشکالی ندارد از سرمایه داری عصبانی باشی«، انگشت بر دردهایی

 می گذارد که می تواند برای خواننده فارسی زبان هم معنا دهد. یک مثالش این: او می پرسد آیا آزاد خواهی بود

 اگر وقتی از بیمارستان برمی گردی به خاطر هزینه های درمانی ورشکست شده  باشی؟ او معتقد است که

.آزادی بدون حق و حقوق اقتصادی بی معناست

  میالدی در حزب۲۰۲۰ و ۲۰۱۶سندرز، سناتور آمریکایی، نامزد سابق انتخابات های ریاست جمهوری 

 دموکرات است که البته هر دو مرتبه به هیالری کلینتون و جو بایدن باخت. با وجود این، او معتقد است که

 بانی خلق جریانی پیش رو در سیاست آمریکا است و از آن به "انقالب" )مانند عنوان یکی از کتاب های پیشن

 او »انقالب ما«( یاد می کند. سندرز سناتوری مستقل است اما در رای گیری های کنگره آمریکا در کنار

.حزب دموکرات رای می دهد

 این مرور شامل اشاراتی مستقیم به محتوای کتاب است. شاید شما بخواهید ابتدا کتاب را بخوانید و بعد سراغ

.این مرور بیایید. هرچند کتاب فعال به معدود زبان هایی مانند انگلیسی در دسترس است

آزادی بدون حق اقتصاد بی معناست



 کتاب سندرز با خاطرات او از انتخابات های درون حزبی دموکرات ها شروع می شود؛ روندی که سندرز در

 ادامه کتاب هم در پیش می گیرد. توجه ها را جلب آن چیزی می کند که رسانه ها مفصل بر رویش انگشت

 می گذارند و جامعه را با آن سرگرم نگه می دارند و بعد سواالت سخت خودش را می پرسد. البته درنهایت،

.راه حل هم پیشنهاد می دهد

 از مهم ترین مساله های مطرح شده در این کتاب، نابرابری اقتصادی است. به قول سندرز، این موضوعی

 است که رسانه ها به ندرت در آن وارد بحثی در سطح ملی می شوند و حتی کنگره آمریکا هم انگشت شمار به

 آن پرداخته است. سندرز از انواع نابرابری ها صحبت می کند. یک مثال آن در تفاوت سطح حقوق افراد

 است: مثال مدیر اجرایی یا رئیس شرکت پیش  از این ده تا بیست برابر کمترین حقوق کارگرهایش حقوق

.می گرفت، و امروز تا چهارصد برابر کمترین حقوق کارگرهایش، درآمد کسب می کند

 سندرز می پرسد آزادی چه معنایی دارد، اگر حق اقتصادی مردم نادیده گرفته شود، در مورد این حق

 صحبت نشود و تالشی برای رسیدن به آن صورت نگیرد؟ بهداشت و درمان، همچنین حق مجانی تحصیل

 در مدرسه و دانشگاه، از جمله مواردی هستند که مفصل سندرز در موردشان صحبت می کند و راه حل نشان

.می دهد که چگونه می توان زندگی را برای خودمان و بقیه جامعه، آرام تر و ساده تر کنیم

 البته همان طور که نام کتاب نشان می دهد، مشکل اصلی سندرز سرمایه داری )کاپیتالیسم( به شیوه کنونی اش

 است. بیایید به نمونه ای خارج از کتاب او بیندیشیم تا بهتر مساله را بفهمیم: چگونه می خواهیم تلفن هوشمند

 امروزی مان را با نخستین سیستم عاملی که همان شرکت سازنده اش عرضه کرده، اداره کنیم؟ آیا می توانیم؟

 با سیستم عامل نخست اپل نمی شود تلفن نسل چهاردهم را اداره کرد، به همین شکل هم با سرمایه داری

به روز نشده ی قدیمی نمی توان جامعه امروزی را اداره کرد. باید سرمایه داری را به روز کرد، اما چگونه؟

میلیاردر الزم نداریم

 در آمریکا، این روزها صحبت این است که چه کسی نخستین تریلیونر ]باالی یک هزار میلیارد دالر[ جهان

 خواهد بود. در مقابل، سندرز این سوال را پیش می کشد که اصالً چرا باید فردی بتواند چنین حجمی از

 ثروت را در دست خود نگهدارد؟ همان طور که پیش تر هم سندرز گفته است، جهان نیازی به وجود

.میلیاردرها ندارد. سندرز می گوید در جهان ایده آل او، میلیاردها می بایست غیرقانونی شده باشند

 یا بیان صحبت سندرز به شیوه ای دیگر، وقتی بعضی کشورها مانند آمریکا حداقل حقوق دارند، چرا حداکثر

حقوق نداشته باشند؟



 یک راه دیگر تغییر، همان طور که سندرز مطرح می کند، تغییر قوانین ارث است. چرا افراد باید بتوانند ده ها

 میلیون و یا میلیاردها دالر را از یک نسل به نسلی دیگر منتقل کنند؟ سندرز می گوید راه آن محدود کردن

 مقدار ارثی است که می توان از یک نسل به نسلی دیگر منتقل کرد. بدین شکل شاید بتوان توزیع ثروت را در

.آمریکا بهبود بخشید

 سندرز همچنین یادآور می شود در نیمه دوم قرن بیستم، درآمد طبقه کارگر باالتر از سطح درآمدی کنونی اش

 بوده است. این در حالی است که همزمان از مالیات ثروتمندان مکرر کاسته شده و عمده پول موجود در

.کشور، به سرمایه های شخصی آن ها اضافه شده است

 سندرز به طعنه می گوید در آمریکا سوسیالیسم وجود دارد اما فقط برای ثروتمندانش. سندرز می گوید

 Uber) اصلی ترین دلیل این روند، این است که حق کارگر و مردم در نظام سرمایه داری اوبری

capitalism) به کل نادیده گرفته می شود.

حق کارگر در مدل سرمایه داری اسنپی

 اوبر شرکتی است مانند اسنپ و مدلی را در دنیای کار پیش می برد که در آن کارگر هیچ حقی ندارد.

 شیفت های کاری منظم، اضافه کاری، بازنشستگی، بیمه، مرخصی با پرداخت، مرخصی برای بیماری و

.تقریبا هر حق دیگری که یک کارگر بایستی داشته باشد، در این مدل سرمایه داری دیده نمی شود

 شرکت هایی مانند اسنپ یا اوبر، بدین شکل سود را به جیب می زنند اما حداقل پاسخگویی به کارگری دارند

 که زندگی اش را فدای کار کردن برای آن ها می کند. این شیوه کار، اصلی ترین مشکل سندرز با سرمایه داری

 امروز حاکم بر آمریکاست. او می خواهد آمریکا نگاهی به نیمه نخست قرن بیستم بیاندازد و از گذشته خود

.آمریکا درس بگیرد

  درصد درآمدشان را به عنوان مالیات به دولت می دادند.۹۰آن زمان، ثروتمندترین بخش های جامعه باالی 

 همچنین جنگ جهانی دوم و رویدادهای پس از آن، بانی اوج گرفتن اتحادیه های کارگری شدند. اتحادیه هایی

 که حاال با بن بست های مفصل شرکت های عمده روبه رو هستند. وقتی سیاستمداران با توجه به اینکه عمده

 هزینه های تبلیغاتی شان را همین بخش ثروتمند جامعه پرداخت می کنند، توجه ای جدی به اتحادیه های کارگری

 تازه نشان نمی دهند. همان طور که از آمازون تا استارباکس، کارگران شرکت های عمده تقاضای تشکیل

.اتحادیه را به رای می گذارند، برنده می شوند اما شرکت ها درنهایت اجازه این کار را نمی دهند



 بدون اتحادیه های کارگری، سرمایه گذاری اجازه می دهد تا مدل اوبر و اسنپ، شیوه کار باشد. در حالی که

 در واقعیت، تمامی این شرکت ها همچنان می توانند سودده باشند اما حق کارگر را هم به درستی پرداخت

 کنند. کارگران اما فقط با ثروتمندان و سیاستمداران هم کیسه با آنان رودررو نیستند. فن آوری، از هوش

.مصنوعی گرفته تا ربات ها برای گرفتن شغل آن ها کمین کرده اند. سندرز برای این هم راه حل دارد

 فروشنده های فروشگاه های زنجیره ای در آمریکای شمالی به تدریج با ماشین جایگزین می شوند. راننده تاکسی

 و کامیون تا چند دهه دیگر جایش را به ماشین های خودران می دهد. حتی روزنامه نگاری هم در معرض

تهدید هوش مصنوعی است. راه حل چیست؟

 سندرز می خواهد دو موضوع تغییر کنند. نخست، از ربات ها مالیات بگیریم. به عنوان مثال، اگر شغلی در

هزار دالر درآمدش۵۰یک مغازه جایش را به یک ماشین می دهد، کارمندی را از کار بیکار کرده که سالی   

 بوده است، هم اکنون با رباتی جایگزین می شود که مالیات پرداخت نمی کند. چرا که نه؟ سندرز می گوید از

 آن ها هم بایستی مالیات بگیریم. درآمد حاصله هم صرف این شود تا افراد متمرکز کارهایی انسانی تر بشوند.

 یعنی فردی که کارش را به ماشین از دست داده، حاال با مالیات از ماشین ها بتوانند آموزش ببیند و وارد یک

 حرفه دیگر شود. حرفه های با طعم انسانیت. به عنوان مثال، ساعت های کمتری کار کنند، همچنین متمرکز

.کودکان، سالمندان و جامعه کار کنند

 سندرز همچنین می خواهد هدف جامعه تغییر کند و دیگر سود هدف اصلی کار نباشد. هدف این باشد که سود

 حاصل از جایگزینی کار آدمی به کار ماشینی، نصیب کل جامعه شود. نه اینکه ثروتمندترین ثروتمندان

 جامعه در شرایط کنونی پولدارتر شوند اما بقیه جامعه هر روز فقیرتر از روز پیش باشد. بعد تمامی این ها،

آیا می توان شیوه نظام سرمایه داری را تغییر داد؟

رسانه ها یا نام های بسیار برای انگشت شمار سرمایه گذار

 این یک جنگ طبقاتی است. سندرز می گوید برای تغییر شیوه نظام سرمایه داری، بایستی انقالبی اجتماعی

.شکل داد؛ انقالبی علیه غول هایی که قدرت در جهان را در دست دارند

 سندرز از این مثال می زند که در آمریکا می توانی صدها شبکه  تلویزیونی را تماشا کنی اما در واقعیت، آیا

 نظرهای گوناگون را می بینی؟ او در پاسخ می گوید نه. چند انگشت شمار سرمایه گذار، مجموعه هایی را شکل

 داده اند که هر کدام صاحب مجموعه ای از برندها هستند. در کنار آن، سندرز می گوید تنها سه گروه



هزار میلیارد دالر آمریکا سرمایه را مدیریت می کنند. همین سه گروه، از۲۰سرمایه گذار در آمریکا،   

.سرمایه گذارهای عمده صاحبان برندهای رسانه ای هم هستند

 این مشکلی است که سد راه برنامه های سندرز است. صاحبان ثروت های افسانه ای، نمی خواهند توجه ای به

 خواسته های دیگران داشته باشند. خواه صحبت از آینده زندگی در زمین رودرروی فروپاشی اقلیمی باشد یا

.اینکه صحبت از حقوق کارگر باشد، برای آن ها مهم نیست

 سندرز می گوید اگر حمایت مردمی باشد می توان با قوانین فعلی آمریکا هم این قدرت های افسانه ای را درهم

 شکست. چون قوانین آن کشور خواستار رقابت در بازار هستند تا نظام سرمایه داری فعال باقی بماند.

.برعکس فضای کنونی که چند نام، صاحب تمامی فعالیت ها در یک حوزه مشخص هستند

 آیا شما هم از دست سرمایه داری عصبانی هستید؟ سندرز می گوید حق دارید. کتاب »اشکالی ندارد از

  صفحه به تاریخ۳۲۰نظامسرمایه داری عصبانی باشی« نوشته برنی سندرز با همکاری جان نیکالس در 

. میالدی منتشر شده است۲۰۲۳ فوریه ۲۱

زمانه


