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اجتماعی  تنشدادن کنترل دموکراتیک وجه مشترک نابرابری و ازدست مخالفت با

ها درواقع این است که نولیبرالیسم الشچاین  یاصلی همه نیرویجهانی است. 

موضوعیت خود را از دست داده و بحران درونی خویش را تشدید کرده و درها را برای 

 گشوده است.  رویاروییگسترش 

ش آت های سانتیاگو حضور دارند. میدان اوکوتنوا در بارسلون درخیابان ها درنظامی

های سیاسی و کنند. اگرچه حلقههای بیروت سنگربندی میسوزد و درخیابانمی

جهان  پیداستدهند ولی محدودیت حجاب داد سخن می برسرفرانسه  در یارسانه

روزهای اخیر زیاد  بار که درهای درگیری خشونتآتش گرفته است. درواقع صحنه

های مشابه در اکوآدور های مجزا ازهم نیستند. پس از ظهور صحنهشاهدش بودیم مقوله

عراق، مصر، اندونزی، استمرار آن در شاهد یتی )هنوز جنبش سراسری ادامه دارد(، یها و

ه، های اجتماعی در زیمبابوه، نیکاراگوئالبته اگر از درگیری ایم؛بوده کنگ، و کلمبیاهنک

 م.ییزردها در فرانسه دیگر چیزی نگورومانی، صربستان و البته که جنبش جلیقه

که به  ها شاهد یک وجه محلی هم باشیماین درگیری یهمه البته امکان دارد در

گری یتی، و نظامییها دهند، برای مثال فقر مزمن درنشان می واکنشمورد خاصی 

کردن بخشی یا کامل در اکوآدور و گرایان در شیلی، و دلاریمیان راست گسترده در

وهای و یا آرز« کاتولونیا یمسئله»رسمیت شناختن لبنان، و یا اجتناب اسپانیا از به

کنگ. البته هیچ کدام از این توضیحات نادرست نیستند، ولی گدموکراتیک مردم در هن

 اند؟آیا کافی

مان های دموکراتیک و اجتماعی محلی همیشه وجود داشتند، ولی خوشجنبش

مان زشرایط کنونی این است که اکنون هم هایویژگی و یکی از بیاید یا نه شاهدیم

 دهد کهیری، نشان میناگز شکلهه بقار پنجها در این انقلاب یهمه یزماناند. همشده

 د. ندیگر مرتبطبه یکای هطور ویژهاین رویدادها ب

 

 کوشش نولیبرالیسم برای بقا، بحرانش را تشدید کرده است
 7002-7002این است که جهان از سال  احتمالاً ی این رویدادهاهمه مشترک یحلقه

« سقوط بزرگ»نوز به خاطر دارند، چه که خیلی هگرفتار بحران بزرگی شد. فراتر از آن
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تر شروع شد بسی گسترده 7002سپتامبر  11 در «من برادرزلی»که پس از ورشکستگی 

 یاش هم این است که تنها یک بحران سادههنوز ادامه دارد. دلیل عمده وتر بود و عمیق

ی بحرانی یعنداری، مدیریت سرمایه یمالی و یا اقتصادی نبود. بلکه بحرانی بود در شیوه

هد. بد خدمت سرمایه قرار دولت را در :سه اصل استوار بود بود در نولیبرالیسم که بر

 سازی جامعه. ییاقتصاد و کالا گراییمالی

داری عمل سرمایه یبحران کنونی هم شیوه 1320و  1390های دهههمانند بحران 

ی یهااند که با دورهمدتلانیطو ها معمولاًکنونی را به چالش کشیده است. این نوع بحران

( 7012« )وفانت»در کتاب  ،مورخ ،همراه هستند. همان گونه که آدام توز ناآرامیاز 

آغاز شده باشد بلکه  1373داری نه این که با سقوط دهد اغتشاش در سرمایهنشان می

درطول جنگ جهانی اول آغاز شد و تنها پس از پایان جنگ جهانی دوم به سرانجام 

 70شود یعنی مربوط می 1330ی دههپیوند با نولیبرالیسم، غالب شدنش به  د. دررسی

 پس از این که پارادایم پیشین گرفتار بحران شده بود. 

داوم انهدام خود ت جلوگیری از برایکوشش نولیبرالیسم  حتی بحران کنونی هم با

بست ن را به بنو تعمیق یافت. کوشش نولیبرالیسم برای تداوم بقای خویش دارد جها

به  7010حتی از  را از سر گذرانده و 7002کشاند. البته که نولیبرالیسم شوک سال می

د، نکهای کنونی را ارایه «حلراه»ی رسیده است که بتواند یرسید به جامی نظربعد به

 یکه هدفش درواقع انهدام تتمه« یتعدیل ساختار»برای نمونه، ریاضت مالی، و 

با سم، نولیبرالیند. شتشان امنیتی دازندگیدر که بود رگران و دیگرانی کا ازحمایتی 

 خود، بحران خود را تعمیق بخشیده است.  یکوشش برای تداوم سلطه

 اقتصادی نظام اقتصادی جهان درواقع این بود که جهشی در رشد ینجات اولیه

افت غربی ادامه ی با کوشش رژیم چین برای برآوردن تقاضای پیش آمد که البته عمدتاً

ای العاده برنیروی محرک نظام اقتصادی چین بود. ولی این کوشش فوق حالعینکه در

کالاهای صنعتی پیش آید که ازجمله موجب  یسابقهتولید بی رشد موجب شد تا مازاد

خوبی نشان تشدید بحران بهداشت محیط زیستی شد. ارقام موجود این نکته را به

ای همدت برای –اد در چین در طول دو سال از فولادی که بریتانیا دهند. تولید فولمی

سال تولید کرد  110طول  در – جهان بود فولاد در یترین تولیدکنندهبزرگ مدید
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تر بود و یا سیمانی که چین در این دو سال تولید کرد از کل تولید سیمان درامریکا بیش

اد بته موفق نشد. نتیجه این شد که در اقتصتر بود. این استراتژی الدر قرن بیستم فزون

طور مستقیم برای عرضه کنندگان ههم ب کاهشتر شد و این ها کمچین سرعت فعالیت

اولیه به چین از برزیل تا آرژانتین، و اکوادور و ونزوئلا اثر منفی گذاشته است و  مواد

اچار شدند تا این کشورها با کاهش تقاضا برای مواد اولیه روبرو شده و ن یهمه

 ند. کنهای اقتصادی خود را به این دلیل تعدیل سیاست

های کارگرفته شد تا نولیبرالیسم حفظ شود استفاده از سیاستهدیگری که ب موتور

های مشوق مالی بود. استفاده از این ها در استفاده از سیاستپولی برای اجتناب دولت

یگر د علاوه،به. شدهای فراملیتی بزرگ بخش مالی و شرکت باعث نجاتِ ها تنهاسیاست

اند. رشد اقتصادی جهانی طور کامل شکست خوردهههای نجات نولیبرالی بوجوه برنامه

ا هم ر« انقلاب تکنولوژیک» چنان ثابت مانده است اگرچه هم وریبهرهاحیا نشد و رشد 

گذار سرمایه گذاری در بخش خصوصی بسیار ناچیز است و این بخشایم. سرمایهداشته

ای از رکود درازمدت شده های اخیر اقتصاد جهان وارد دور تازهماه خوبی هم نیست. در

 است. 

ها سود بنگاه یهای نولیبرالی برای محافظت از حاشیهرفرم یادامه ،این شرایط در

داشته است.  تربیشآمدهای منفی و درآمد ثروتمندترین بخش جمعیت هم پی

شود و تازه گذاری میناچیزی از سود سرمایه بخشکنیم، هده میطور که مشاهمان

کار به سیر نزولی اش هم چنان  وریبهرهشود و رشد گذاری میبدی هم سرمایه شکلهب

چنان کش از آن استفاده شود هم مشترکطور ماند تا بهدهد و ثروتی که میادامه می

ها چنان به ثروتمندان و بنگاهنزولی، هم به این سیر پاسخ ی که دریرود. ولی از آن جامی

گذاری ها که میزان ناچیزی سرمایهها حتی برای آنشود، نابرابریارجحیت داده می

شود. براساس این منطق، همین تر میکنند، بیشگذاری نمیسرمایه کنند یا اصلاًمی

کسانی  برسر هاشود که هزینهاین می ترین کوشش برشود، بیشکه تعدیلی ضروری می

ترین توان برای پرداخت آن را دارند، برای مثال مالیات برای سرشکن شود که کم

 یتی، و یا افزودن بریها انرژی در اکوادور و یف یارانهذواتزآپ در لبنان، یا ح افزارنرم

 یشیلی. ناگفته روشن است که همه ینقل عمومی، نمونهواستفاده از حمل یهزینه

 ها بر نیاز افراد به کار و تولید درآمد اثر خواهد داشت. این سیاست
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تر در کشورهای نوظهور باعث شود تا نابرابری جهانی نسبت بیشحتی اگر رشد به

است  تر شود، واقعیت اینیافته اندکی کماصطلاح توسعهبین این کشورها و کشورهای به

شود. این درواقع تر میدرون این کشورها هم چنان با سرعت بیش که نابرابری در

بینی ( است که پیش7012« )نابرابری جهانی»گیری برانکو میلانویچ در کتاب نتیجه

کنیم در چه مشاهده میگردد. بنابراین، آناجتماعی بازمی یطبقه یمسألهکرد که 

 سطح جهانی است. طبقاتی در یواقع مبارزه

 امتیاز برای» نولیبرالیسم در واقع های طولانی باور این بود انتقاد از برای مدت

د. منافع آن کنار مانده بودن مندی ازکه در کشورهای پیشرفته از بهره« است یثروتمندان

رداخت. اقتصادی باید پ یی است که برای توسعهیشود که افزایش نابرابری بهاگفته می

د، یابنقر نجات میی که از زیر خط فیهاو ما باید این افزایش نابرابری را به خاطر آن

ماست.  کنونی یاین درواقع بدعت زمانه بپذیریم. ولی این گفتمان دیگر کاربرد ندارد و

وارد آمد که  7019چالش به کشورهای نوظهور رسیده است. اولین ضربه در برزیل در 

ای علیه حرکت دولت سابقههای اجتماعی بیجنبشبازار کالاها روند نزولی گرفت و 

ای آن ونقل عمومی در زمان دیلما روسف شروع شد که عدهحمل یهینیش هزبرای افزا

بعد، این زمان بهبه نولیبرالیسم ارزیابی کردند. از آنحزب کارگران بازگشت  یرا نشانه

 گرفته است که نهادهای موج تشدید شد و اکنون کشورهای دیگری چون شیلی را دربر

های این کشور دند. درکرثبات اقتصادی معرفی می نماد آن راهای مدید المللی مدتبین

بست نولیبرالیسم در حال فروپاشی است. نیاز به رشد و رقابت به بن ینوظهور، سلطه

ین شود. بهبود پیشتر میها علنینرخ رشد اقتصادی واقعیت نابرابری کاهشرسد. با می

 تداوم نیست. سرابلدر سطح زندگی به خاطر نرخ نزولی رشد تجارت جهانی دیگر قاب

این که سطح زندگی دراین کشورها به سطح زندگی در کشورهای پیشرفته خواهد 

یب شود، غی که در پیش گرفته مییهابا سیاست - هابزرگ نولیبرال یوعده – رسید

رفتی نیست مگر مستمندسازی تازه شود. برای جمعیت این کشورها هیچ راه برونمی

 و بیشتر.
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 اجتماعی یمسأله بازگشت به
یر گخوداست. درمنطق زهکشی ارزش و رشد موهومی  به آخر خطر رسیدهنولیبرالیسم 

منحنی « فروبارش»کند اش پافشاری میهای موهومیافتاده است و هنوز برهمان ایده

 بایدرا شود که موضوع عدالت توزیعی نتیجه می آنهای کوز که از جمع لافر، تئوری

از  دیگر کیی . نولیبرالیسم این کار را با تکیه برکرداز واقعیت اقتصادی بررسی  مستقل

 یآن اساس، حوزه دموکراسی، که بر« مدیریت»دهد اش انجام میهای موهومیایده

رابر از آن در بگیری دموکراتیک باشد بلکه باید اقتصادی نباید مشروط به تصمیم

 .محافظت کنیم «باراحساسات تأسف»ئل مکرون یا به قول امانوها توده« احساسات»

ان محیط شدن بحرتروخیمها هرچه بیشتر با تعمیق نابرابری و بندیولی این نوع تقسیم

د به نخواهدهه مدیریت دموکراسی، مردم می پنج. پس از شودزیست، غیرممکن می

ها توجه ای آنها و نیازهبه ضرورت ،«گذارهاسرمایه»و « بازارها»جای نیاز و ضرورت 

 شود. 

عد اساسی دارد. بحران محیط زیست، بحران بحران کنونی نولیبرالیسم سه بُ

تواند درمقابل هیچ کدام از اجتماعی و بحران دموکراتیک. و نظام اقتصادی کنونی نمی

ه با وضعیت اضطراری همواج د. درکنحلی ارایه این سه منبع رشد نارضایتی راه

ای بازارگرا خواهان سرکوب مصرف فقیرترین بخش هحل، راهیمحیطزیست

ه با بحران اجتماعی و بحران همواج کنندگان با استفاده از ابزارهای مالی است. درمصرف

ه ب نشان دادن واکنش مؤثراست. درواقع  اعتنایینولیبرالیسم بی واکنشدموکراتیک 

 سازد. میتغییرات اساسی در پارادایم اقتصادی را ضروری  ،هااین بحران

 اساسی در یمنطقی به بحران محیط زیست باید شاهد تغییر واکنشبرای 

را مالی  هایمستغلات و حباب مبتنی برگذاری باشیم و باید اقتصاد گیری سرمایهجهت

ی نظام پول دراین کار هم بازنگری کامل و اساسی  ی. لازمهبگذاریمطور کامل کنار به

سبز که درامریکا معرفی شده بیان شد که  نیودیل است. بذرهای این دگرسانی در

شت اقتصاددانان نولیبرال شده است. اگر این طرح به تصویب برسد، دگرسانی حموجب و

 ی کارگر اتفاق نخواهد افتاد بلکه با کمکبهداشت محیط زیست دیگر با تضعیف طبقه

 به نفع یعتاًمنابع، که طب یزتوزیع گستردهباآنان ادامه خواهد یافت. با تضمین 
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 یتوانند بدون این که سیارهمی یها نخواهد بود، طبقات اجتماعی میانثروتمندترین

ای زمین را نابود کنند، سطح زندگی بالاتری داشته باشند. درضمن مشارکت توده

ان و نفع ثروتمندها دیگر تنها بههم تضمین خواهد کرد که این نوع تصمیم ترگسترده

اهد شد بلکه منافع مشترک در نظر گرفته خواهد شد. و این چیزی سرمایه اتخاذ نخو

 رارقبتواند »رده است و این که دموکراسی کرد  آن را است که نولیبرالیسم همیشه

 آن نیازمندیم. چیزی است که در جهان امروز به دقیقاً« هم بزندهاقتصادی موجود را ب

د. دیگر مربوطنواقع به یک رشرط دبه سخن دیگر این سه اضطرار و این سه پیش

دموکراتیک و بهداشت محیط زیست هم هست.  یمسأله ناگزیزاجتماعی به یمسأله حلّ

ا همان ها که بکند و دولتی که نولیبرالیسم همیشه این تغییرات را رد مییجاولی از آن

د تنها هسافتد که به اصطلاح درخیابانمردمی می یعهدهرکنند، این بمنطق کار می

که نیازهای خود را بیان کنند. و این آن چیزی است که این روزها به وضوح روشن 

ای تواند متفاوت باشد ولی درهمه جا سیستم یگانهها میقه، ارحجیتطمن برحسباست. 

یوند پ ها درجنبش ییعنی نولیبرالیسم جهانی. بعلاوه، همه - شودبه چالش گرفته می

عضی ب گذرانند و درمی ازسر تکاملی را یاجتماعی فرایند دموکراتیک و مسائلبا این 

ها همه جا، چالش های بهداشت محیط زیستی هم رو آمده است. درموارد، نگرانی

 . طرف هستندهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کل نظامبا اند و جدی

انیا پهای بارسلونا پلیس اسخیابان اکتبر، در 13ویدئوئی که در دسترس است در  در

یا را به زیر ضرب گرفته است. روی دیواری که نطلب کاتولوتظاهرکنندگان استقلال

ورای «. طبقاتی است ایاین مبارزه»اند که دراین ویدئو مشخص است شعار نوشته

ای که در آن بازتوزیع عادلانه برای جامعه مطالبهملی در کاتولونیا همیشه این  یهمسأل

شود این کنندگان حمله مینهفته بود. ولی وقتی به اعتصابمنابع صورت گرفته باشد 

شود. تمایل برای کنترل دموکراتیک در کاتولونیا درضمن واقعیت برجسته می

های اجتماعی و محیط زیستی هم هست. )یکی از کسانی که جحیترا یدهندهنشان

بل ق ست کهم امرد منتخب وا سیاستمداردر یک دادگاه اسپانیا محکوم شد، رائول رومه

 الملل بود(.محقق روابط بین ،طلبانه بپیونددبه جنبش استقلال این که از
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ن متوقف نشد و پس گرفت ی صرفمالیات تحولزردها با یک درفرانسه جنبش جلیقه

کربن هم جنبش را متوقف نکرد. جنبش کل عملکرد دموکراسی و سیاست  مالیات بر

. دراین راه با فعالان محیط زیست متحد ه استبازتوزیعی دولت را به پرسش گرفت ضدّ

زردها به همراه شورشیان گونه که مشاهده کردیم صدها تن از جلیقههمان ندشد

. شرکت کردند« ایتالی دیو»اوایل اکتبر در اشغال مشترک مرکز فروش  انقراضی در

ی با نگران تپرداخگونه باید هها را چحسابپایان ماه صورت این که در ینگرانی درباره

 تاست. مبارزه در مخالف مشابه اکوآدور وضعیت کاملاً . دردرآمیختبرای پایان جهان 

می جمعیت بو که بررا ی یهاانرژی درواقع میزان نابرابری یبخشیدن به یارانهبا پایان

دولت برای  یعلیه منطق زورگویانه ست کههاسال و این جمعیت بومی گذارداثر می

 ند. ابارزه کردهکردن مدلاری

چهارم تولید ناخالص داخلی کشور نفر معادل یک هفتلبنان کشوری که ثروت  در

سازی، و افزایش مالیات، یعنی درواقع است، تظاهرات گسترده، مخالفت با خصوصی

قرار گرفته  ،احزاب یشامل همه« ملی دولت اتحاد»که مورد توافق است ی یهاسیاست

کردن در شیلی هم نمایان است. های اجتماعی و دموکراتیکشجنببین  این پیوندبود. 

خواهد به هر قیمتی که بشود کنگ تظاهرات مردم علیه رژیم چینی که میگهن در

مشخص اجتماعی  چرخشوضوح یک پوشی کند بهبحران در الگوی اقتصادی را پرده

 کرده است.  پیدا

ندارد که بحران در نولیبرالیسم این البته هنوز ابتدای کار است. هیچ امیدی وجود 

 مکررهای سرعت برطرف خواهد شد درست برعکس. به فشارهای اجتماعی فاجعهبه

ها یب دراین سالیچه که در منطقه کارآیعنی آن - هم اضافه خواهد شد یمحیطزیست

ظر نتر بهترشدن شرایط اجتماعی خواهد شد. از همه مهمایم که باعث وخیمتجربه کرده

حلی پیدا کنند . البته در راه خود توانند درمنابع نولیبرالیها نمیرسد که دولتمی

 هایاکوآدور و در لبنان، تظاهرکنندگان شاهد کنارگذاشته شدن بعضی از سیاست

زیعی، سیاست بازتو ،اند. در لبنانفقرا بوده ریاضت اقتصادی از جمله کاستن مالیات بر

ار ها بسیدرپیش گرفته شد. ولی این پیروزی یکستانی از سود بانیعنی مالیات

اتیک دموکر مطالباتتوانند مشکلات نهفته در اند وهمان طور که دیده ایم نمیشکننده

 گو باشند. مردم را پاسخ
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در برابر دار و چالش ادامهاین مبارزات ه با همواج در نولیبرالیسم،بعید نیست 

 یدولت پنهان و مواضع« خشونت قانونی»در سنگر را برای بقا خود  اش،کارآمدی

از خشونت پلیس حمایت  د. مثل امانوئل مکرون در فرانسه که عملاًکنتر اتخاذ سخت

تنها از  ،بیمارستان اکتبر در 71 وزیر اسپانیا که درکند. همانند پدروسانچز نخستمی

 مهورجرئیس - راستین پینهاچنین سبان نیروهای انتظامی عیادت کرد. همحمجرو

 ییهبیارریتز دعوت شد بیان در گروه هفت نشستکه وقتی در ماه سپتامبر به  - شیلی

 درست شبیه - خود را در حالی بیان کرد که اطرافش را نیروهای نظامی گرفته بودند

را به وضوح به تظاهرکنندگان اعلام به وضعیتی که در زمان پینوشه وجود داشت و پینه

شود و به این ترتیب، جنگ اجتماعی دارد جهانی می«. یمل جنگ هستاما در ح»کرد 

 مخالفان در سوی دیگر است.  سو ونیروهای درگیر هم نولیبرالیسم و مدافعانش در یک

ر فراتگامی خواهند با توجه به خشونت این جنگ و ناتوانی رهبران از این که نمی

سم و مایه به صورت نوفاشینولیبرالیسم بردارند بعید نیست دفاع دولت از منافع سر زا

ها در اروپای شرقی شاهد آن گونه که مدتگرایانه در بیاید همانهای ملیجنبش

نون اکزبان شاهد آن هستیم و همهای اخیرتر در کشورهای انگلیسیسال ایم و یا دربوده

 طلبد تنهاچین در جریان است. ثباتی که سرمایه هم اکنون می هم در هندوستان و در

. ی شده استیشدت کالاای که بهآید و تازه جامعهجامعه به دست می« کردننظامی» با

اش نولیبرالیسم نشان داد که با چنین سرانجامی هیچ بیگانگی ندارد، آزمایشگاه اولیه

 یدرشیلی بود با پینوشه، یعنی کشوری که در آن آزادی را برچیده بودند، ولی به سرمایه

ند. این تکرار تاریخ حاوی پیام غریبی است. پیامی که از ما گفتآمد میخارجی خوش

و دموکراتیک به بازنگری  یمحیطزیستاجتماعی،  یخواهد برای ساختن بدیلمی

 نیم. یبنش
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