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 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Economic   اقتصادی

  

   قراگوزلومحمد

 ٢٠١١ اکتوبر ٢١

  

  … استیخانه ام ابر

  تي جنبش اشغال وال استری اقتصادی ھاشهير . ۵

۵-١  
  درآمد

  !دي را اشغال کنتي استروال

  !ديلندن را اشغال کن

  !ديرانکفورت را اشغال کنف

  !دي داران خراب کنهي و سرمای دارهيجھان را بر سر سرما.  استدهي جھان فرارسرئيدوران تغ

 ی سازیجھان . نوشته شروع شدشي پی با شعارھای دارهي کوچک و بزرگ سرمایبر در کشورھاو اکت١۵ بامداد

از گوشه و کنار شعار کارگران جھان متحد .  است کردهی جھانزي را نکالي ؛ حاال اعتراضات رادیبرالي نئولیھا

 افتهي ممکن راه نيت به ھر سرزمي موسوم به اشغال وال استریامريکائجنبش معترضان  ! رسدی به گوش مديشو

.  شودی مدهي شنیستيالي امپری ھاني و از سرزمی دارهي سرماريزنجۀ  حلقني تری انقالب از قوی بار صدانيا. است

.  استوستهي را شکسته و به شرق دور پامريکا ی مرزھاتي دھند که جنبش اشغال وال استریت مشواھد شھادۀ ھم

 و آتن و یدني و سني و لندن و فرانکفورت و برلورکيوي در کنار زحمت کشان نگ و ھنگ کنويفرودستان توک

ن دندان فاسد تا بۀ  دار و دستني سرزم–در رم .  خروشندی نظم موجود مهي صدا علکي.… و قاھرهديمادر

 .دي کشپنجه یبورژوازۀ  از دود و باروت به چھرئی خروشان به راه افتاد و در شوالتي از جمعیلي س-یبرلوسکون

درلندن ده ھا ھزار انسان به .  بردندورشي یمالۀ يمعترضان به نماد سرما ) اروپایمقر بانک مرکز(در فرانکفورت 

 تنازل مردم ی بیاجراۀ ماني با رھنمود حکستي قادر نیکس . جمع شدند شھری در مرکز مالیستوه آمده از ستم طبقات

 با چنان شور تي جنبش اشغال وال استرئیاي و آسئی اروپای در غالب شھرھاشيکم و ب!  بفرستداهيرا دنبال نخود س

  . دھندی اخبار آن را پوشش مري ناگززي نئی پرووکاتور بورژوای ھااي شعله ور است که حتا مدیو شوق
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 فستي توان گفت که ھمان شبح سرخ مانی مدي تردی بنکي ا؛یعربۀ اني و خاور مقايفرا در ی جاری از انقالب ھابعد

  . سراسر جھان در حال پرواز استی انگلس بر آسمان ابر–مارکس 

 مستخدم  مداراناستي و سی نخبه گان مالدندي کشادي اکتبر ؛ ھم ساز و متحد فر١۵ زده روز هي ھا انسان سرماونيليم

 جھان رئيما خواھان تغ .ميريبگ ميآنان تصمۀ ما مردم است که دربارۀ في وظنکي ساخت که اميآنان را متوجه خواھ

  .ميھست

 نقد مارکس به فوئرباخ فرا ازدھمي به راھبرد تز دني بخشتيني که وقت ع– رفتي و پذ– گفت دي احتجاج بای بگريد

 ۀمارگوني بی انداختن ھاکهي و تی خاله زنکی ھای خرده کارريرد؛ درگ و منفی که چپ محفلیبا وجود . استدهيرس

 و زحمت کشان خالصه و خالص کرده و نقد ارگرانکۀ  وقفی است و رسالت خود را در ھجو تالش ب“یتليدول“ 

 نهي که خشم فرودستان زمني داده است اماتصور اليدختران زرد تقلۀ  عمل شدیش را به دماغ ھاکيستريمبتذل ھ

جھان  .ستي نکي اتوپزي نیاسي ناظران سني تردي و نا امني ترني بدبی کند؛ برای می جھان را بسترسازرئي تغیاھ

  .ر استئيدر حال تغ

  . شده استلي و تحلهيز تجتي جنبش اشغال وال استری اقتصادی ھاشهي مقاله رنيدر ا

  

   سقوط کرد؟تي وال استرچرا

 ،یبانکۀ ي دالر سرمااردھايلي دود شدن مم،يپرا-ر بورس، افتضاح ساب بازایھا- انفجار حبابت،ياستر- والسقوط

بازار آزاد، ۀ ختي اقتصاد عنان گسدني به بن بست رس؛ی رھنمي عظی بانکھایگ اوراق قرضه، ورشکستئیپا در ھوا

 و یمالۀ ي سرمادار انباشت  از بازار، بحران دامنهئیزدا مقرراتۀ  افسانئی و انحالل نھاسم؛يبرالينئولۀ  اسطورانيپا

 حال رکود ني به بانکھا، و در عشرفتهي پیدار هي سرمایھا  دولتی دالرارديلي چند صدمیھا  کمکتيدر نھا

در مجموع . … وی بزرگ خودروسازعي صنادي کارگران؛ ساقط شدن خطوط تولعي وسیکارسازي توام با بیِ اقتصاد

 ی دولتیدار هي که پس از اضمحالل سرمایاز اقتصاددانان آن گروه یھا یپرداز ی کرد که تمام شعارھا و تئورثابت

 ئینھاۀ سر داده و از سلط) The end of history (١“خي تارانيپا”ۀ  ارجوزن،ي برلواري دیزي و فروریشورو

 مارکس سخن گفته بودند؛ فقط و فقط به یھا  آموزهدن سپریگاني و به باسميالي عصر سوساني و پای دموکراسبراليل

  . داشته استیخيوتاب اعتبار تار پر تبۀ دو دھۀ انداز

اند،   نشستهاهيبه خاک س) shock Doctrine (ی شوک تراپني دکتری که در ماجرایکسانۀ  و ھمامريکا مردم نکيا

منھتن در ۀ  دوگانیھا که برج ده سال پس از آن. کنند ی مئیباي ناشکدمني فرلتونيامثال مۀ  محاکمیوجو در جست

 جنگۀ ني متحده را دامن زد و زماالتي ایتي بحران امننيتر  بزرگ،ی اسالمانيادگراي بنیستيورترۀ  حملانيجر

 بلکه ی دشمن خارجی نه از سویدار هي عاج سرما  برجنکيافغانستان ـ عراق را مستعد و فراھم کرد، اۀ  دوگانیھا

  . شده استیگ خود دچار آشفتی ذات از درون بحران

  :سدينو یم) ٢٠٠٨(بر و اکت٣جمعه ۀ  در سرمقال– یالمانۀ ي سرمایھا از ارگان یکي – تونگي زانهيلگماا

 هيسرما. زديخ ی برمستميبلکه از درون و از اعماق س. ستي نی کار دشمن خارجئیامريکا ني بار حمله به دکترنيا«

 است که با دهي آفر خود رایگذاران انتحار  بمبکند، ی نمجادي بر سر راھش ای مانعچي که دولت ھئیامريکا یدار

 ۀ پرندیھا  از بمبیتر  به مراتب مخربريثأت) Derivatives (ی اوراق بورس اشتقاقشانۀ ژيمواد منفجره و

. روست  روبهگري دی بناکي بيکه تمام جھان اکنون با آوار تخر بلورک،يوينه فقط ن. اند جھادگران داشته

  »تياستر-وال
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 ی واحد سقوط کرد که معنا٨٠٠ به کي نزدتياستر- بورس وال شاخص بازار٢٠٠٨مبر  سپت٢٩ دوشنبه روز

مبر سپتۀ  ھفتنيدر آخر.  دود شده و به ھوا رفته است هي دالر سرماارديلي روز ھزار مکيظرف :  بودني اشميمستق

 دالر از ارزش ارديليھزارم  ھشتیجوم سال گذشته رقم نکي ی دالر و طارديلي ھزارم۵/٢در حدود ) ٢٠٠٨(

بحران در ھمان .  ھمچنان ادامه داردیسوز  آتشني رفته است و اني دالر سوخته و از بی بازار مالیاھ هيسرما

 سھم شک یب. دي را به تالطم و رکود کشی ناخالص جھاندي درصد تول۵۵ از شيب) ٢٠٠٨(مبر  سپتی روزھانينخست

 ی اقتصادھاني اقتصاد، شکوفاترني آن قدر ھست که ھرگونه رکود در ای جھانخالص نادي در تولامريکااقتصاد 

 دالر ارديلي م٣٨٠ و ونيلي تر١٣ از شي بامريکا ی ناخالص داخلدي تول٢٠٠٧در سال .  بکشدري به ززي را نیجھان

 در سال امريکا اداقتص.  استکرده ی نقش میفاي درصد ا٢١ۀ  به اندازی ناخالص جھانديبرآورد شده که در تول

 ريثأفھم ت.  داشته استاريرا در اخت)  دالرارديلي م٧/٢٩۵٧ (یم کل تجارت جھان درصد از حج٧/١٢ بالغ بر ٢٠٠۶

عذر . ستي چندان دشوار نی و رھنی تجاریھا و مضافاً بانکی صنعتی بر تمام بازارھایمي اقتصاد عظنيرکود چن

. کود بسته شده استر اقتصاد در حال ني کالن به کاکل ایھا ی از بدھیھن ریھا است که نجات بانکنيبدتر از گناه ا

 و "ايواچوو" و سپس "وامو"بعد .  ورشکست شد"ینديا" بانک ءابتدا.  شروع شدهی بزرگ رھنیھابحران از بانک

از نظر ناظران اقتصاد ) واشنگتن موچبوال( ھمچون وامو ی ا وام دھندهميسقوط بانک عظ. "یمورگان استنل"بعد 

 "راسترانزيب" یگالضمان ورشکست  دالر به عنوان وجهارديلي م٣٠و  فدرال رزرشود یگفته م.  بودبي عجبراليولنئ

 کي در مقابل ھر امريکا یگذار هي بانک سرماني بانک به عنوان پنجمنيا.  نبودی مبلغ کافنياما ا. در نظر گرفت

  دالر کاھش ارزشارديلي م٧/٩ با ٢٠٠٨ سال ولاۀ  در سه ماھنچي لليمر.  دالر مقروض است٣٣ از شيدالر ب

ۀ اند؟ در ادام  کالن و ھنگفت کجا رفتهیھا هي سرمانيا.  شده استباني دست به گری پرسنل اخراج۴٠٠٠ و یدفتر

. خوانده است“ موھومۀ يسرما” که مارکس آن را – “شسيکتيفۀ يسرما ”ی مالیادھاي بنیستي چليمقاله و ضمن تحل

 ینيوجود ع  ھا هي سرماني گفت که اميھ خوا–) ٢١٢- ٢۶٢، صص، ١٣۴۴ تال،ي مجلد سوم کاپکس،کارل مار(

  !اند نداشته

 ی و نشانی خبر“تياستر-وال” منھتن و نه از ارتفاعات بلند موسوم به یھا اما نه از برج!  استورکيوي نجانيا

 ُگم تياستر- والی و جھان در گرد و غبار فروپاشامريکا اخبار ۀ ھم! ستيبانکوک ن!  استورکيوي جا ننيا. ستين

 یالملل ني صندوق بیساؤ ناتو، ری، اعضا٢٠ ، گروه G7 ز اا،ي از تمام نقاط دنیدار هي سران سرماۀ ھم. شده است

نوبل اقتصاد، ۀ زيگان جا ممتاز چند دانشگاه شاخص؛ برندیھا نيسي تئور،ی اقتصاد جھانی باندھا،یپول؛ بانک جھان

 هيرما سیاوضاع مزاج. اند تاده و دور ھم گردآمده و امروز به ولوله افروزي دی و رقباعيداران، صاحبان صنا بانک

 ی دالر ثروت براارديلي م٢٢که امثال جورج سوروس با   آنتر بيو از ھمه عج!  بد استیلي خبرالي نئولیدار

  !ندي سرای محهي مدتيجنبش اشغال وال استر

 است، دهير به قدرت رس حذف دخالت دولت از بازای و ستراتژکي که با تاکتبرالي نئولیدار هي نظر سرمااز

 مردم بيھا از ج مکحتا اگر ک. شود ی می تلق“سمياليسوس ”ی بخش خصوصیگ کمک دولت به روشکست ھرگونه

حتا اگر .  گسترده صورت گرفته باشدیھا یساز دست یمزد کارگران و تھ  دستلي و تقلھا اتي مالقي از طرر،يفق

که از ) ٢٠٠١نوبل اقتصاد ۀ برند (تزيگليجوزف است. داران بزرگ و کوچک باشند ھا بانک کمکنياۀ رنديگ

 ی اژهي ورتي از بازار است، با حئیزدا  مقرراتیبرالي و منتقد نظام نئولیدولتۀ  کنترل شدیدار هيھواداران سرما

  :ديگو یم

  »!دھند ی مدي سوبسداران هي به سرماءفقرا.  استیبي عجیايدن«
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  سميبرالي نئولظھور

 بروز کرد ی اژهي وطيگذشته در شراۀ  دو دھیدار هي بخش سرماني حاکم بر ھارتریدئولوژياۀ ب به مثاسميبرالينئول

  . حاکم شددي جدیدار هي سرمای و فرھنگی اقتصاد،یاسي گفتمان مسلط سگاهيو در جا

 ھا؛ دهيپد انطباق اني رساند در جریاري ماً ي مستق– و انگلستان امريکا در ژهي به و– سميبرالي نئولی به اعتالچه آن

 روني مجال مجمل بنياۀ ھا از حوصل که طرح و شرح آنشود ی مفي تعری خاصی اجتماعیھا مراحل و مولفه

  : اشاره کردیدار هي سرمادي دوران جدیبند  شکلر دیديکلۀ  به چند مقولتوان ی قدر به اجمال منيھم. است

 انصاف و تيرعا. دومۀ ھزارۀ  دھني آخریابتدا در ی شوروري اتحاد جماھی دولتیدار هي از نفس افتادن سرما.الف

قدرمسلم .  کندی مورد قلمني را در ای که چند سطردھد ی اجازه را مني به نگارنده ایخيمباحث تارۀ  عادالنیبررس

 ني نخستس،يکمون پارۀ  فراوان و شکست تجربوقوس کش مارکس ـ انگلس پس از ی علمسميالي است که سوسنيا

 کي منسجم و پراتکي تئوریھا  طرح،یھوشمندۀ به واسط) ١٩١٧ (نيشيپۀ دوم ھزارۀ  دھی سالھانيبار در آخر

 با یروزي پیھا سالني شد و در ھمان نخستیاتي عمل– ني لنی به رھبر– ھا-کيبلشوۀ رکاني زی و سازماندھیالتيتشک

 شده عدم دين خلع  حمالت مرتجعا،ی جھانی بورژوازکاتي تحر،ی داخلیھا  فراوان، از جمله جنگیھا توطئه

 حکومت.  انحراف افتادري به مسجي قتل مغر متفکر انقالب به تدرتياقتصاد و در نھاۀ  در حوزیانتقال قدرت طبقات

 کرد یوجو م  جستاي دھقانان به پرولتارلي تبدقي کردن جامعه از طری خود را در صنعتیھا هي پاتي که تثبنياستال

 آورده ی و ژدانف رواي مخوف امثال بریتي و امنیسيلو پیھا وهيخود به ش ی اجتماعیاسي سی مبانمي تحکیو برا

 و ستيبۀ  کنُگراني و در جر١٩۶٠ که در سال شود ی محسوب می مارکسسميالي در سوسی انحراف اساسکيبود، 

 خروشچف، “یدار هيرسرمايراه رشد غ ”ی به تئورکرد ی روري از مسستي حزب به اصطالح کمونکمي و ستيب

  .کرد ی می طراحی دولتیدار هي را به شکل سرماسميالي منجر شد که سوسیدي جدی به بورژوازعمالً 

 ی اردوگاه مدعن،ي مائو در چئیبورژوا  خردهسميالي سوسدني به بعد و پس از به قدرت رس١٩۶٠ از سال 

 کارل ی علمسمياليوس سم،ي امثال شارل بتلھاتوي سوبژکیھا یپرداز یشد و تئور ای  دچار انشقاق تازهسمياليسوس

 ديشا. فرموله کرد) سمئي مائوئیتحت عنوان کذا (ی عرفانسميالي در قالب سوسیزيانگ مارکس را به نوع شگفت

 مشھور ديجدۀ  جھان و شروع منازعميتقسۀ  پروسلي دوم و تکمی جنگ جھانانيبتوان گفت تنھا چند سال پس از پا

رز ط به ه،ي رقابت با روساني در جرني چ٢. آن تمام شده بودیاھ- در تمام گونهسمياليکار سوس“ جنگ سرد”به 

سنگ   گذاشت خود را تا حد پارهرانيمائو دست در دست شاه ا  ھم کهی قرار گرفت و زمانامريکا در کنار یبيعج

 امريکا و ی شوروی نظام،یاسي معلوم بود که رقابت سزي نءاز ھمان ابتدا!  دادلي تقلردگ فروش دوره  چوبککي

 ارکان ی، تمام١٩٨۵ از اواسط سال باً يتقر.  غرب تمام خواھد شدیدار هي به سود سرماتيدر نھا) جنگ سرد(

فراگرد ) کايگالسنوست و پروسترو( اصالحات گورباچفاني مني ورشو در حال سقوط بود و در اماني پیاصل

 ماً ي که مستق– نيلتسي ی به رھبرهي فاسد روسیگارشي الئیاز درون آن رفرم کذا.  کردعي تسری را فقط کمیفروپاش

 ئیھا ستيني تالش شبه استالني آمد و آخرروني ب– شد ی متي حماCNN ھمچون ئیھا  و رسانهCIAجانب از

 از نوع ی دولتیدار هيسرماۀ  افساناني نماد پانيل برواري دیفروپاش.  و زوگانف را خنثا کردفياناي یھمچون گناد

 ی مترقیھا  از جنبشیاري را مخدوش کرد و بسسميالي درخشان سوسیمايقط س است که ظرف چند دھه نه فیروس

 ،ی اقتصادقي غرب و در متن بحران عمیدار هي با سرماھودهيبۀ که در فرجام مبارزل بد،ي را به انحراف کشیجھان

ن در  جھاميدوم تقسۀ ھزارۀ  دھني آخریاز ابتدا. دي از درون مضمحل گرد،ی خارجی لشکرکشھرگونهو بدون 
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گان جنگ ستارۀ ني پرھزۀ پروژ.  به خود گرفتی ا تازهیمايس) ی شورورياتحاد جماھ( ابر قدرت شرق ابيغ

 –“   نوینظام جھان ”ني آن دکترون به ثمر نشست و از درگان،يھا و شخص رونالد ر  نئوکانی تحت رھبر،امريکا

  . زدروني ب– بود ئیگرا جانبه کي بر ی مبتنی ا آموزهسره کيکه 

 و  خواھانه ی ھژمونني جنگ سرد و آغاز دکتراني فقط به مفھوم پای شوروی دولتیدار هي افتادن پرچم سرما.ب

ۀ  که تسمه از ُگردی خشنیدار هي  در گرداب سرمانيفرو رفتن دولت چ.  و متحدانش نبودامريکا یستياليکلون

 امکان را به ني ا–- زده بحرانۀ ي روسباي در غ– امريکا به نيچۀ جانب  شدن ھمهکي و نزدد،يکش یکارگران م

ۀ  شکست خوردی دولتیدار هي سرما- به ناحق  – طرف کي که از داد ی مدي جدیدار هي سرمایھا نيسيتئور

 یھا آموزهۀ  فاتح، خودري کنند و به تعبلي تبدی و اقتصاد اجتماعسميالي سوسرچشمي زی سابق را به شاخیشورو

 هي سرمانيگزي از بازار را جائیزدا  بازار آزاد و مقرراتیبرالي نئولوي آلترناتگري طرف دازمارکس را بخوانند و 

 یھا ی تئور– ژهي به و– شد که اي مھیشوم زمانۀ  برنامني ایاتي عملیھا نهيزم.  کنترل شده سازندی دولتیدار

  . بوددهيرد با بحران مواجه گزين) “دولت رفاه”معروف به  (نزي کناردي جان میاقتصاد

امواج .  حاکم بر جھان به وجودآمدی و فرھنگیاسي س،ی در مناسبات اقتصادیدي عصر جد١٩٩٠ۀ  دھی ابتدازا

) عقب مانده(جھان سوم ) State – Nation (یھا  دولت ـ ملتتي، ھو)Globalization (ی اجباریھا  شدنیجھان

 یھا  کارتلیالتي ھجوم تشکاني جر درئی  و منطقهی بومیھا  از فرھنگیبخش قابل توجھ. مبارزه طلبيدرا به 

 به دي رابطه بنگرنيدر ا. ( از پا در آمدند“یجھانۀ دھکد”تحت عنوان ) کونيليس + ووديھال (“ووديليس”موسوم به 

 به ۵١١-  ۵٨۶ صص “یاسي سیفکر دموکراس” از کتاب ١١فصل “  شدنی در دام جھانیدموکراس”بحث مبسوط 

  ). قلمنيھم

 جانبه کي ني دکترتي دوران از حاکمني در ا–نخست به عراق در زمان بوش اول ۀ در حمل امريکاۀ جانب کي اقدام

 قدرت کي به عنوان وروي یاروپا و واحد پولۀ يھنوز اتحاد. کند ی م- تي حکای جھانیساز ی و نظام؛یاسي سئیگرا

 ني بر دوش اپارچه کي المان پس از ظھور ،ی شرقالمانۀ  اقتصاد ورشکستنيبار سنگ.  شکل نگرفته استبيرق

 هي درھم شکستن مقاومت تمام اتحادقيدر انگلستان مارگارت تاچر توانسته است از طر. آورد یکشور فشار وارد م

 یاسي سیماي سگاني شود و به دنبال رونالد رقيفا“ حزب کارگر” دولت یتيکفا ی بر بحران ب،ی کارگریھا

ۀ  دوره به مفھوم حذف دخالت دولت  از ھمنيدر واقع ا.  دھدرئي تغسميبرالي در قالب نئولرا انگلستان یاقتصاد

  .  و رھاکردن بازار به حال خود استی و فرھنگی اجتماع،یخدمات اقتصاد

 مردم یگ زندیامکانات و استانداردھاۀ  ھمیساز ی از بازار و خصوصئیزدا  آموزه و به عبارت بھتر مقرراتنيا

 مرد ی کرسنيبرفراز ا.  استدهيعمل پوشۀ  جامکاگوي دانشگاه شید اقتصای کرسیھا یپرداز یدر چارچوب تئور

 سميبرالينئولۀ  از او به عنوان پدرخواندتوان ی مم کالکي نشسته است که در دمني فرلتوني به نام میکوچک اندام

زار آزاد را اقتصاد باۀ  شکستی تا توفان نئواورلئان کشتیلي شیاز کودتا“  شوکنيدکتر” بر هي با تکدمنيفر .ادکردي

 ني به ھمقاً يدق.  فرموده استضي ـ تاچر تفوگانيرا به ر  آنئی ناخدادي جدتيولؤ کرده و با افتخار تمام مستيھدا

 دست ی فقر و فالکت و تھھانياۀ  شده و ھمادي “سمي ـ تاچرسميگانير” مترداف سميبراليسبب است که امروزه از نئول

ۀ  را وارد مرحلیدار هي سقوط اقتصاد بازار آزاد، بحران سرماۀآن به مثاب افول نکي کرده و ای مردم را تداعیساز

  . خواھد رساندیاري بحث ما تي به شفافی قدرت ضدانساننيتولد نحس اۀ و در نحیملأاندک ت.  ساخته استی اتازه
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  سمي ـ تاچرسميگانير

 ی بلندگوقيرا از طر ظھور آنۀ پروسکم   دارند و دستسميبرالي از منشاء بروز نئولی حتا اندک اطالعکهی آنان

رونالد ١٩٨١ جنوری ٢٠ که روز آورند ی مادياند، خوب به  دنبال کرده)  ژورنالتياسترا-وال (اش ئی رسانه

که  بلست،يحل مشکالت ما ن دولت راه”: رد به صراحت اعالم کامريکا ی جمھوراستي پست ررشي ھنگام پذگانير

 به زي نئیآموزان مدارس ابتدا-آن زمان ھمه، حتا دانش …“ دي رسانيبه پاعلت وجود مشکالت است و آن دوران 

چرا .  استافتهي ی امکان تجلدمني فرلتوني میھا ی در تئوری ا به شکل تازهتياسم  که روح آدامافتنديفراست در

 یمند وان تۀھم یساز ی از بازار و خصوصئیزدا  بسته بود؟ چرا مقرراتی خدمات دولتتل کمر به قگانيدولت ر

 قرار گرفته بود؟ کاربست – ودو سال قبل از او؛ مارگارت تاچر – گاني جامعه در دستور کار رونالد ریھا

 از ی اژهي شکل وه چی پاسخ بدھد و برمبنایدار هيحل بحران سرما  بازار آزاد قرار بود به کدام راهیاقتصاد

از کار ) سمينزيک( و دولت رفاه سميبرالي لیاسياقتصاد س سمي بدنه و ارگانی شود؟ کجایبند  بستهدي جدیدار هيسرما

   آن برخاسته بود؟ی به مداواسميبراليافتاده بود و نئول

 یمي بر پارادایھا مبتن دولتیاقتصاد مالۀ ديچي حل مشکالت پیگذشته با ادعاۀ  سه دھی طسميبرالي نئولی جھانتيحاکم

 و دي تول،ی و مالیگان تجار حاکم و نخبیبورژوازۀ  طبقیز سو در بدو ظھور خود اسميبرالينئول.  بودکيدئولوژيا

 به حداقل رساندن اي دخالت و ی نفري از مسی اقتصادی آزادسازور گام بر محني و در ھمان نخستافتيگسترش 

 مانده نزگراي کیھا دست دولتی برخاست که رو هي و انباشت سرمایکنترل دولت، به مقابله با آن بخش از بحران مال

 دني رسقدرت به ی بود که در ماجرایداران هيسرماۀ  شدی طراحشياز پۀ  برنامسميبرالي نئولیبه نظر ھارو. بود

 یھا ی تئورئی هي نقد پای بر مبناینظرات ھارو.  کرده بودندءفاي امي و تاچر نقش مستقگاني ھمچون رئیھا نئوکان

 مشابھت گانيکرد ر  و عملیلي در شنوشهي پی از کودتایناشۀ  گستردیھا یساز ی خصوصاني مدمن،ي فرلتونيم

 یبرالي نئولیھا  طرحیساز ادهيپۀ ي را مکان اول١٩۶٠ سال ورکِ يوي نیھارو. دھد ی نشان می فراوانی ساختاریھا

  .داند یم

 ۀي و تھیگسترش استخدام عموم«اما .  شھرھا بودی و بحران مالی اجتماعیتينارضاۀ  دھ،امريکا ی برا١٩۶٠ۀدھ

 به عنوان کرد ی منيمأآن را تۀ دولت فدرال، بودجۀ مندان  سخاوتی مالیھا  کمکی عموم که تا حدودیآذوقه برا

 اعالم کرد که ١٩٧٠ۀ  دھليرو بود، در اوا  روبهی مالالت که با مشککسوني ندنتي پرزیول. شد ی میحل تلق راه

  )۶٧، ص١٣٨۶ ی ھاروديويد(» . استافتهي اني پایبحران شھر

 نيھا شکاف ب با قطع کمکبي ترت نيبد.  دولت فدرال بودیکاھش کمکھاۀ دھند  خبر نشانني اعالم اديگو ی میروھا

 کرد که ی اهيرو ی بیريگ  شھر را وادار به وامني و اافتي شي افزاورکيويشھر نۀ  در بودجھا نهيدرآمدھا و ھز

 دي در تمدگذار هيداران سرما  بانکرومنديتناع باند ن با امورکيوي شھر ن١٩٧۵در سال . قادر به بازپرداخت آن نبود

 پاول در سئي لوینھاد شيبنا بر طرح پ. دي رسی حقوقیگرو شد و عمالً به ورشکست  روبهیمھلت بازپرداخت بدھ

 ضمانت یدادگاه  به شرط «کرد، یطلب م“ پرورش دولت” را در هي سرماتيکه جد) ١٩٧١(اش  محرمانهۀ نام

) ۶٧ص(» . بودجه شھر باشندتيريول مدؤ شوند که مسجادي ایدي جدی که نھادھارفتي را پذکوريوي شھر نیحقوق

 بود ی اانهي کارفرماتيري به مدآوردن ی و روکي دموکراتالي سوستيريمدۀ وي ترک شی شرط در عمل به معنانيا

 ینھا شيح پپس مطابق طر). ٧٠ص (دانست یھا م  رفاه مردم، رفاه شرکتیکه ھدف خود را به جا) ٧١ص(

 حل بحران ی که برادي جدی شھرتيريمد) نيشيپ (دي مناسب تجارت گردیھا رساختي صرف زیپاول منابع عموم
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 و ازھاي است و نه پرداختن به نی خوب تجارتی فضاجادينقش دولت ا« داشت که ديکأ تکرد ی عمل مورکيوي نیمال

  ). ٧١ص(» مردمۀ رفاه ھم

و يک راهۀنشان«که بحران نيويورک آورد  نقل قول میزوين از ھاروی یزدامربرد نوظھور ت ع مرتجعانئ ا توزي راه ب ۀ  ھم

درت روت و ق د، ث ود » درآم م). ۶٨ص(ب ه ھ ا تضعيف بخش بزرگی از زيرساختچرا ک ان ب اعی شھری، زم ھای اجتم

ا اتی احي درت طبق یءق د م رمايهبانک). ۶٩ص. (ش ای س ديريتیھ ان م وان يکی از طراح ه عن ذاری، ب ورک گ ھر نيوي  ش

رار ھای مالی و  خدمات جنبی از قبيل خدمات حقوقی و رسانهپيرامون فعاليت«بازسازی اقتصاد آن را  ھا در دستور کار ق

بخشی تجاری  جديد شھری، با نيت ھويتۀحکومت کارفرمايان). ٧١-٧٠صص،(»  تنوع بخشيدندئیگرادادند و به مصرف

 فرد، ۀبازشناسی خوپسندان«. سازی فرھنگ شھری پرداختبه نئوليبرال) گان حاکمرغم کج خلقی نخببه(به شھر نيويورک 

ه درون ت، ب سيت و ھوي هجن ورژواماي ھری ب راری فرھنگ ش ای تک دندئیھ دل ش ی.  مب ه آزادی و ب ری، ک دوباری ھن بن

وليبرالھا حمايت مینھادھای فرھنگی نيرومند شھر از آن ه نئ د، عمالً ب دسازی فرھنگ انجاکردن ه گفت). ٧٠ص(» .مي  ۀب

اروی وليبرالھ ان اصلی نئ ازی زيرساخت قرباني ورک، طبقس صادی و فرھنگی شھر نيوي اعی، اقت ای اجتم ارگر و ۀھ  ک

ا روان ا طعمۀمھاجران قومی بودند که ي يه شھر شدند و ي شتندۀ حاش ا دھ). ٧١ص( نژادپرستی گ دز ت اد و اي  ١٩٩٠ ۀاعتي

اش به جای ی است که وظيفهئيآمد مستقيم مديريت شھروضعيتی که پی). پيشين(رستاد بسياری از جوانان را به کام مرگ ف

  !  تاجر استی احمايت از مردم، حمايت از عده

ه يک طبقیا مبدل به برنامه" سناريوی شھر نيويورک"اما برای آن که  از ب االت متحده گردد، ني ا ۀ برای کل اي  سياسی ب

ال بزرگی باشدرسيد حزب جمھورییو به نظر م. پايگاھی مردمی بود ين انتق رای چن زار مناسبی ب ن . خواه اب ه اي چرا ک

وده ھای مذھبی و سياسی ارتجاعیگروهھای ضددموکراتيک خود ھمواره قادر به جذب بسياری از حزب به دليل گرايش  ب

ا . است ن حزب ب اد اي ال اتح وان مث ه عن ار"ب تانهھای فرھنگیو گروه) ٧٣ص" (اکثريت پرھيزک اتی نژادپرس  ی ا ـ طبق

ه -خواھان متحد شدند رغم منافع طبقاتی خود در نھايت حيرت با جمھوری که به-) ٧۴ص(ھمچون کارگران سفيدپوست   ب

ی و  «ھارویقول  ل فرھنگی، مل ه دالي اعی ب ه يک گروه اجتم اريخ  است ک نه برای اولين بار و نه برای آخرين بار در ت

ه ر ذھبی ب دهی دادن عليأم ب ش ود ترغي اتی خ صادی و طبق ادی، اقت افع م ته من ل أت). ٧۵ص (» . اس وذ عوام ثير و نف

ان مستأصل واره چن وده که فرھنگی، ملی و مذھبی  در چرخش واقعيات سياسی و طبقاتی ھم ده ب د است گرامشیکنن  معتق

ديل می" حل نشدنی"ر داده شوند به مسايل ييبه شکل مسايل فرھنگی تغ«مسايل سياسی ھرگاه  دتب ه ھر ). ۶٠ص(» گردن ب

تحال آن اه سياسی و حماي االت متحده پايگ سم در اي ت، گاه که نئوليبرالي دريگانھای مردمی خود را ياف وان نماين ه عن  ۀ ب

-  مبارزه با تورم، سياستۀبه بھان"رسيد و به پيروزی می) ١٩٨٠(خواه و مجری نئوليبراليسم در انتخابات حزب جمھوری

ر " کردراليستی را در کل اياالت متحده عملی ھای نئوليب کاھش حدود و محتوای نظارتی و کنترلی دولت فدرال به ترتيب ب

اری، مراقبتھای صنعتی، شرايط محيط فعاليتۀکلي وق مصرفھای ک ز کاھش ھای بھداشتی و حمايت از حق ده و ني کنن

الی، سرمايه در جريانئیزداو مقررات) ٧۶ص(بودجه  ذاھای م دنظر وسيع در تعگ ای ييری و تجدي ا نيت احي ات ب ن مالي

االخره شليک ھای سرمايهقدرت طبقاتی که به بسياری از شرکت د و ب اتی پرداخت نکنن گذاری امکان داد تا اصالً ھيچ مالي

  ) ٧٧ص(» .ھای عمومی به بخش خصوصی بودئی، واگذاری بدون قيد و شرط داراريگان ئینھا

ارگران را -مجری بزرگ طرح نئوليبراليسم و احيای قدرت طبقاتی  به عنوان ريگانبرای  ر ک  که فقط نظارت و کنترل ب

و درآورداتحاديه الزم بود تا -دانست مجاز می ه زان ارگری را ب ن. ھای ک هاز اي ق تحريک اتحادي ان رو از طري ھای کارکن

ا گرفتن از آن به اعتصاب و سپس زھرچشمئیکنترل ھوا ز ) ٨۶،٧٨ص، (سو کاز ي) ١٩٨١(ھ ال فعاليت«و ني ھای انتق

ه هصنعتی از نواحی شمال شرقی و شمال مرکزی اتحادي د اتحادي وبی فاق االت جن ه اي ارگریزده ب ه از ) ٧٨ص(» ھای ک ک
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هقانون  الزامی  نبودن عضويت در اتحاديه درت اتحادي ه تضعيف ق ارگری شدھا برخوردار بودند، قادر ب وانگھی . ھای ک

مکتب اصالت (ثرگذاری در عقايد عمومی به منظور حمايت از نئوليبراليسم، نظريات اقتصادی زيادی در کار بودند برای ا

ارات عقال ول، انتظ یپ صاد طرف عرضهئ ومی، اقت اب عم ه ھ) ، انتخ ی مداخلمک ر سر نف تۀگی ب ت در فعالي ای  دول ھ

ا والس آنأدر ر (جدا از اين، نظريات مطبوعات تجاری. القول بودنداقتصادی متفق الھ سند) استريت ژورن ز نوي ان و ني گ

شکده... سسات پژوھشی برخوردار بود ھای مالی مؤکه از حمايت) گيلدر جورجنظير (پرکاری  انی و دان وم بازرگ ھای عل

ه از سوی شرکتھای سخاوتکه با بودجه شگاهمندان ا در دان ا و بنيادھ ارواردھ تنفورد و ھ ری ھمچون اس د ھای معتب  پدي

ا «... ند مبدل شدمراکز تبليغ و ترويج نئوليبراليسمبه .... آمدند ا حدود آن سال، ط١٩٩٠ت ر اغلب  ي وليبرالی ب رز تفکر نئ

ھا ريزیاھميت اين برنامه. ھای علوم بازرگانی حاکم شده بودھای مھم پژوھشی و دانشکدهھای اقتصاد در دانشگاهدپارتمان

االت متحده مکانشگاهدان. کم گرفترا نبايد دست د و ھای پژوھشی اي شجويان خارجی بودن سياری از دان ھای آموزشی ب

ھای المللی پول، بانکالمللی نظير صندوق بينشان را به کشورھای خود و نيز به نھادھای بينھایکسانی که آموخته. ھستند

  )٨٠ص(» .برندجھانی و سازمان ملل متحد می

دگاه عمل آنۀ در نحوتاچر و ريگانت  معتقد است که موفقيھاروی ديل دي ا در تب دھ وژيکی و فکری در ھای سياسی، اي ئول

ستنداقليت به ديدگاه دن ني رون ران ل بي ه راحتی قاب ه ظاھراً ب ر زيرساخت) ٩١ص. (ھای غالبی است ک انی تغيب ه بي ھای ب

اچر و ريگاناجتماعی، اقتصادی، فرھنگی و سياسی توسط  االت متحدهت ه سياست در اي وده ک دان عميق ب ا چن - و بريتاني

ه . شان ساخته نبوده استسازی، کار ديگری از دستجز پيمودن مسير نئوليبرال) بلر و کلينتوننظير (مداران بعدی  چرا ک

ات« که از شيلی و نيويورک داشتند، ئیھا با تجربه تاچروريگان  ه مصمم ئيخود را در رأس يک جنبش طبق د ک رار دادن ی ق

  ) ٩٢ص(» .احيای قدرتش بودبه 

ل از دھ" ا قب انی دوم ت د از جنگ جھ ا بع م١٩۶٠ ۀبريتاني م نمون ھ ان ھ اۀ زم ارگری اروپ ق حکومت ک ور  [ئیموف منظ

دن به شمار می]  نويسنده- دولتی است ۀداری کنترل شدسرمايه يتی لن ال در س ل نقش مستمر و فع ه دلي م ب د و ھ مرکز (آم

ينبه عنوان ق) اقتصادی لندن الی ب وددرت امپرياليستی مرکز امور م ی معروف ب ).  ۶٠، ص١٣٨۶، روحی زھره." (الملل

ا در دھھاروی ۀبه گفت درت۶٠ۀ حفظ چنين نقشی برای بريتاني ه ظھور ق ا توجه ب انی، ۀھای رقيب در سرماي، ب الی جھ  م

ين پشتيبانی حکومتءو از قضا). ٨٣ص(بسيار اھميت داشت  الی ب ستی در طی سال از ھمين فعاليت م ی و امپريالي -الملل

را در دھھای بحرانی بود که سبب به وجود آمدن انباشت سرمايه ا شد زي اه بريتاني رخ  دست٧٠ ۀ در دولت رف اری در ن ک

دين ترتيب باعث ) درونی(داری توليد ملی بھره برای حفاظت از سيتی لندن، سرمايه الی مواجه ساخت و ب ا بحران م را ب

خ قضيه در . ھای دولت رفاه، بيکاری وسيع و اعتصابات کارگری گرديدديد بودجه و افزايش ھزينهتورم، کاھش ش ز تل طن

 از صندوق ١٩٧۵ – ٧۶برای گرفتن اعتبار در «. اين است که حزب کارگری که در آن زمان حکومت را در دست داشت

ا يعنی چشميا قربانی کردن منا) ٨۵ص(» رو بودالمللی پول با دو گزينه روبهبين ستی دولت بريتاني پوشی فع مالی امپريالي

ود سياست استرلينگ قوی در جھان سرمايهۀاز لير ه قي ن دادن ب ينداری مالی، و يا ت ول، ھای رياضتی صندوق ب ی پ الملل

ادی حمايت« دوم ۀحکومت حزب کارگر با انتخاب گزين! ھای رفاھیيعنی کاھش بودجه و ھزينه دگان خوضدمنافع م د کنن

ه «. رو شداش روبهو با عصيان حاميان ديرينه) ھمان جا(» . کردعمل اتی ک حکومت حزب کارگر سقوط کرد و در انتخاب

ان طبقۀ با اکثريتی قابل مالحظه و با اجازتاچر مارگارتبرگزار شد،  درت ۀ کامل از سوی حامي ا ق روز شد ت  متوسطش پي

  ) ٨۶ص(» .ھای کارگری بخش عمومی را مھار کنداتحاديه

 پيشين را پاک ھای حکومتاالمکان تمامی نشانهرفت تا حتی تازی تمام می نئوليبراليسم با يکهۀ به عنوان نمايندتاچراکنون 

ه  روی سرمايه. و نئوليبراليسم را جانشين آنھا سازد ا ب ومی، گشودن درھ ذاری اگر تا آن زمان برای حمايت از صنايع ب گ
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گذاری، نه تنھا در جھت کاھش و تضعيف ھرچه ا گشودن صنايع بريتانيا به روی رقابت سرمايه بتاچرشد، خارجی منع می

ه کلی تر قدرت اتحاديهبيش ا را ب د سال بخش بزرگی از صنعت سنتی بريتاني ھای کارگری اقدام ورزيد، بلکه در طی چن

ا را . خودروسازی محلیسازِی گالسکو و صنعت بومی از جمله صنايع فوالد شفيلد، کشتی. نابود کرد او در عوض بريتاني

ه در پی دستمرزی شرکتتبديل به سکوی برون د ھای خودرو سازی ژاپنی کرد ک ا بودن ه بازارھای اروپ ابی ب ن .... ي اي

بک ژاپنی می. گرفتند را به کار میئی ھا کارگران غير اتحاديهشرکت ارگری َس ط ک  ۀنتيج. شدندکارگرانی که تسليم رواب

ع ئي نسبتاً پائیمزدھار بريتانيا در طی ده سال به کشوری با دستيي تغکلی ارگری مطي ه بقي( ن و نيروی ک سبت ب اۀن )  اروپ

  ) پيشين(» بود

دچيزی به عنوان جامعه وجود ندارد بل «:برای تاچری که معتقد بود رد وجود دارن ان منف ردان و زن ، )٣۶ص (»که فقط م

ديريت میشوراھای شھری که با آرمان سوسي انعی در اجرای سياستاليسم شھری م ه شمار شدند، م ستی ب ھای نئوليبرالي

الی شھردارییا پس در مبارزه. آمدندمی ق اصالحات در امور م ا و  سخت نخست با کاھش بودجه و در نھايت از طري ھ

ر مستغالت گرايانه به جای ماليات گزين کردن ماليات سرانه ـ ماليات واپسشوراھای شھری با جای درت -ب ه سرکوب ق  ب

م). ٨٨ و ٨٧صص، (ھا پرداخت آن ا موج وسيع خصویھ ان ب وا (ھای اقتصادی و صنعتی سازی بخشزم  –صنايع ھ

آھن  بريتانيا، صنايع فوالد، برق، گاز، نفت، زغال، آب، اتوبوسرانی، راهئیفضای بريتانيا، مخابرات بريتانيا، خطوط ھوا

هھای بسيار نازل و کمکگذاری که به دليل قيمت– تاچراز سوی ) ترولتی کوچکھای دو انبوھی از شرکت یھای ياران ، ئ

ه  انش آن را ب ره"مخالف انوادگیبخشيدن نق شبيه می" ھای خ د ت ينۀ سودھای سوداگران-کردن ده  حاصل از زم ھای آزاد ش

ردزنان و مردان "دولتی که اينک با ). ٨٩ص( شدند تاچر خزانه دولت ۀروان درکار دگرگون سروکار داشت دست" منف ان

ه رعتی ديوان ا س ا ب د ت ی ش ردن فرھنگ سياس سؤک ان م ایوار، آرم ستی را ج انوليت شخصی نئوليبرالي زين آرم ای گ ھ

  .سوسياليستی مديريت شھری کند

ه جانبئیبندی نھا  در ارزيابی و جمعديويد ھاروی ل اصلی حاکميت ھم ه ۀ خود دلي سم را ب بحران "درستی در  نئوليبرالي

ان سرمايهپيدا می" ١٩٧٠ۀجدی انباشت سرمايه در دھ د است اگر آن بحران گريب د و معتق ستان را اداری کن ا و انگل مريک

د ريگانيسم و تاچريسم به وجود نمیۀگرفت ھرگز دو پديدنمی ا وجود استحکام نظری مباحث اقتصادی . آم ارویب در ھ  ق

ه او از طرح چنم ن است ک ان جنگ سرد، فروپاشی سرمايه سياسی ۀلفد مؤسلم  اي اه شوروی و پاي ی اردوگ داری دولت

ا و برنامه رویۀضرورت بازنگری تقسيم جھان در حوز ستیکردھ ل میھای امپريالي ز وارد  غاف ين سبب ني ه ھم د و ب مان

واج  نمیخواھی امپرياليسم ھژمونیۀتعليل حوز ع آن از توضيح گسترش مخرب ام انیشود و به تب از جھ اری ب سازی اجب

مريکا و انگلستان و بررسی مدل ا به ويژه در خصوص ظھور نئوليبراليسم در ھارویبا اين ھمه تمرکز مطالعاتی . ماندمی

ھای  بخشۀگر از کلي از بازار؛ حذف دولت دخالتئیزداھای کارگری، مقرراتکيد بر انھدام اتحاديهأچينی نئوليبراليسم با ت

ا خصوصیسازی آموزش، بھداشت، بيمه، حمل و نقل، صنايع؛ بانکاعی، خصوصیاقتصادی اجتم -سازی بخشھا و حت

  . مل استأليس امنيتی قابل تو از پئیھا

ان، خصوصاً در  در جای جای کتابش گزارشھاروی« ارگران جھ اری ک اورنکردنی از شرايط ک سيار اسفناک و ب ھای ب

ستی ۀ نيروی انسانی در شيو" دور ريزی" شدن و ئیر چند که کاالھ. کشورھای جھان سوم و آسيای شرقی دارد  نئوليبرالي

ی م در برم شگاھی را ھ راد متخصص و دان ست و اف ارگران ني ه ک صر ب ط منح ردفق ارگران و . گي زی ک اری، دور ري ب

-م و جنايت دست می به جرءگيرد که اين قربانيان برای بقا اجتماع، زمانی ابعادی ھولناک به خود میۀمھاجران به حاشي

دھای قاچاق  ار وارد بان ه اجب ه (زنند و ب انونی ديگری ک ز غيرق ان جوان و اسلحه و ھر چي اعم از موادمخدر، قاچاق زن

ق سلب مالکيت ۀباندھای قاچاقی که زاد. گردندمی)  وجود داشته باشدئیبرايش تقاضا  نظام بازار و بحران انباشت از طري
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اروی) ٢۵٨، ٢۵٧، ٢٣٩صص، (عمومی است  ان خصوصیھ ن مطرودين را قرباني ه درستی اي الی ب سازی، سازی، م

د ھا در جھان به وجود آوردهھای ضددموکراتيک حامی آنداند که نئوليبراليسم و دولت میئیھامديريت و طراحی بحران ان

اری سياسته توسط دستی کئيھای مالگفتنی است در بحران.  و قدرت را به انحصار گروھی خاص درآورندتا ثروت -ک

ر رخ می شورھای فقي ستی در ک ای نئوليبرالي ينھ رفتن وام از صندوق ب د گ ا دھ ر است ب انی براب ول و بانک جھ ی پ الملل

د مقرر نباشد، برای ر به بازگرداندن بدھی خود در موعو چنانچه کشوری قاد! بازگرداندن چيزی بيش از پنجاه برابر بدھی

-المللی پول و بانک جھانی برايش ديکته میی است که صندوق بينئيپذيرش اصالحات نئوليبراليستتجديد مھلت مجبور به  

ه. کنند ورک روب ان حکايت شھر نيوي ه ھم بيه ب ه«روست به بيانی آن کشور مفلوک با چيزی ش اھی، کاھش ھزين ھای رف

ذيرتر و خصوصیتصويب قوانين بازار انعطاف ی ) ۴۴ص(» سازیپ شديد فاصليعن ر، بيکاری،  طۀت اتی، گسترش فق بق

ه سرمايهئیگی، ابداع کارگر سيار و روزمزد، کاالگرسن ا شدن کار و باالخره چوب حراج زدن ب وم ئیھ ه عم ه متعلق ب  ک

ا غرور  خونين آن را از چنگ امپرياليستی امردم بوده و روزگاری با مشقت و مبارزه رون آورده و ب رون پيش بي ھای ق

  !کرده بودندتمام، ملی اعالمش 

ر (گان پيشين نئوليبراليسم ھا کافی است تا بعضی از شيفت اينمۀھ ل و استيگليتز ساش، جفرینظي روگمن پ -و حمايت) ک

د ان کنن الی آن ان م ر (گ رده باشد )  پژوھشی ویۀ و موسسسوروس جورجنظي ديل ک سم تب ونی نئوليبرالي دان کن ه منتق را ب

ان نيست بلکه عمالً در چرا که نئوليبراليسم در عمل ). ٢٠۶ص( ر در جھ ان برداشتن فق ه از مي ادر ب ا ق ه تنھ شان داده ن ن

اتی استۀداری و رشد روزافزون فاصلگان سرمايهای قدرت طبقاتی نخبصدد احي ه سال بی«.  طبق  ٢٠٠٨جھت نيست ک

م  به نام سال سيبھا نفر در زير خط فقرگی ميليون ميالدی از سوی سازمان ملل متحد به دليل کثرت شرايط زند ی رق زمين

دھد و اگر اين را نماد يا سمبلی بدانيم، خيل عظيم ھای نئوليبراليستی میانتخاب اين نام خبر از شکست برنامه. خورده است

ستھای دولتۀ که از صدق-بينيم  را میئیھاملت ا پيوستهشان که به گروه نئوليبرالي د ھ ه جمع سيب-ان - از سرناگزيری ب

ره خورده است٢٠٠٨به ھر حال سال ! اندگوگ اضافه شدهخورھای ونزمينی ر گ ا معضل فق انع بزرگی .  ب ه م فقری ک

  » ! عظيم آزادی انتخاب در مصرف نئوليبراليسم داشته باشندۀھای فقير است تا سھمی در پروژبرای ملت

  ) ۶٣پيشين، ص( 

ل (گفته  پيشیآمدھابحران کنونی نئوليبراليسم عالوه بر پی ارگران؛ تقلي ر از ک ل فزونت فقيرتر شدن مردم، بيکارسازی خي

قدست ود عمي اد رک زرگ، ايج د صنايع ب ان، ورشکستمزدھا؛ تعطيلی خطوط تولي ا، گی بانک اقتصادی در سراسر جھ ھ

رمايه دن س سری بودجدودش ت و ک ت نف ان قيم ھروند؛ نوس زار ش دھا ھ سکن ص ابودی م وم، ن ای موھ امۀھ آور  سرس

سان. چند پيام مھم ديگر را نيز به وضوح اعالم کرده است....) ی نفتی؛ اقتصادھا ان اف ازار آزاد؛ ضرورت ۀپاي  اقتصاد ب

مھای ميلياردی به بانکدخالت دولت که به صورت کمک ه ک سته؛ و البت رنگ شدن نقش دولت ھای ورشکسته صورت ب

م ۀ تقسيم جھان و سر برکشيدن قدرت چين، اتحاديۀمريکا در عرصا ن بحران ک ه تبعات مستقيم اي -اروپا و روسيه از جمل

  .نظير بوده است

   ادامه دارد

  :يادداشت

و نقش آنھا در ساختمان " ستالين و مائو"الزم به ياد آوری است که مواضع نويسنده در قبال شخصيت ھائی چون

  .سوسياليزم نمی تواند مبين مواضع پورتال نيز باشد

 AA-AAادارۀ پورتال                                                 

  


