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  ميليون ھا نفر در سراسر جھان از سياست نئوليبرالی فرار می کنند

 
ًتقريبا تمام اقتصاددانان «:  اقتصاد دانشگاه ميسوری شھر کانزاس می گويدۀادسون، پروفسور محقق برجستمايکل ھ

 گفتند، زمانی فقر وجو دارد، که ثروت به ثروتمندان منتقل شده است، دارای طول عمر کوتاه ١٨ اواخر قرن ئیبريتانيا

ول افزايش ميزان مرگ و مير می باشد سياست ؤه مسآن چيزی ک...» و ھم چنين مھاجرت خواھيد داشت تری می شويد

پس از آن که . شدن و فقر بخش بزرگی از جامعه است) قطبی( اقتصاد نئوليبرال، سياست تجاری نئوليبرال، و پوالريزه 

 تخريب شد، ميزان مرگ و مير سر به فلک کشيد، طول عمر کوتاه شد، ١٩٩١اتحاد جماھير شوروی در سال 

.  يلتسين کاھش يافت، تا سرانجام رئيس جمھور پوتين آمد و مشکالت تثبيت شدۀھداشتی در تمام دورھای بداستاندار

 ميليون نفر، تمام کشته ھای جنگ جھانی ٢٢پوتين گفت که تخريب ناشی از سياست ھای اقتصادی نئوليبرال، بيش تر از

استفان کوھن، کارشناس ... وجود آورده استه اين است آن ويرانی که قطبی شدن ب. دوم، از جمعيت روسيه کشته است

می را در رومانی بگذارند، اوضاع و و تعداد ديگری از سايت ھا، اخطار داده اند، وقتی که سالح ھای ات سياست روسيه

. ما ارتشی نداريم. ما ھشدار نخواھيم داد. رئيس جمھور پوتين گفته است که اين يک خط قرمز است. خطرناک می شود

بنابراين، خطر نه تنھا از کاھش جمعيت داخلی، بلکه شانس وقوع . ی استفاده کنيمئانيم تنھا از سالح ھای ھسته ما می تو

  . يک جنگ واقعی است

************* 
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  مايکل ھادسون

 فشار می آورد تا مھاجرت کنند، درست امريکائیاقتصاددان مايکل ھادسون می گويد که سياست نئوليبرال به شھروندان 

 و  و اکنون يونان را در جست ه ھمان صورتی که باعث شد ميليون ھا نفر روسيه، و کشورھای بالتيک را ترک کنندب

  . جوی يک زندگی بھتر ترک می کنند

https://www.youtube.com/watch?v=tfh6fk3XAQY 

 بھداشت عمومی ميلمن دانشگاه کلمبيا در نيويورک تخمين می زند که مرگ و مير ۀدانشکديک تيم تحقيقاتی از 

 فقر و عدم ه را می توان به عوامل مرتبط ب٢٠٠٠ در سال امريکانفر در ) ھشتصد و ھفتاد و پنج ھزار (٨٧۵٠٠٠

  .برابری درآمد نسبت داد

.  در ھمان سال مرده اندامريکائینفر )  پنجاه ھزاردو ميليون و چھارصد و( ميليون ٢/۴۵، امريکاطبق آمار دولت 

 درصد کل مرگ ٣۶٪ حدود یعزمانی که يافته ھای تيم تحقيق کلمبيا را با آمار دولت مقايسه می کنيم، محروميت اجتما

  . را تشکيل می دھد٢٠٠٠و مير سال 

ًتقريبا تمام اقتصاددانان «: ويد اقتصاد دانشگاه ميسوری شھر کانزاس می گۀمايکل ھادسون، پروفسور محقق برجست

 گفتند، زمانی فقر وجو دارد، که ثروت به ثروتمندان منتقل شده است، دارای طول عمر ١٨ اواخر قرن ئیبريتانيا

  . » و ھم چنين مھاجرت خواھيد داشت کوتاه تری می شويد

 شرايط اجتماعی پس از اجرای بسياری کشورھا، مانند روسيه، کشورھای بالتيک، و اکنون يونان، به علت بدترشدن

  .ی جمعيت خود را ديده اندئتوده  ۀسياست نئوليبرالی، خروج گسترد

 دستخوش ھمين روند می شود، که ناشی از نتايج سخت تر عبور از مشارکت امريکاھادسون پيش بينی می کند که 

گسترده تر به علت تصويبات قوانين ات سياسی تغيير، و )حقوق بيکاری(ات در امنيت اجتماعی تغييرترانس پاسيفيک، 

  .  رياست جمھور بعدی استۀ و کابينامريکا ديوان عالی ۀآيند

، طول )پوالريزاسيون( اين قطبی شدن ۀ، که حاال به علت نتيجامريکاال اين است، در ؤاکنون، س«: ھادسون می گويد

 ھا به کجا مھاجرت خواھند کرد؟ امريکائی بدتری داريم، ئیعمر کوتاه تر، مراقبت ھای بھداشتی بدتر، و رژيم غذا

  .»ھنوز کسی نمی داند

 پس از دھه ھا حمالت پايدار بر برنامه ھای اجتماعی و نرخ باالی :) تی آر ان ان(شارمين پيری يس، از اخبار واقعی 

کده می من،  تيم تحقيقاتی از دانش بيکاری مداوم، تعجبی ندارد که ميزان مرگ و مير کشور افزايش يافته است يک

) ھشتصد و ھفتاد و پنج ھزار (٨٧۵٠٠٠بھداشت عمومی دانشگاه کلمبيا در نيويورک تخمين می زند که مرگ و مير 

  . را می توان به عوامل مرتبط با فقر و نابرابری درآمد نسبت داد٢٠٠٠نفر در امريکا در سال 
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. نفر امريکائی در ھمان سال مرده اند) ه ھزاردو ميليون و چھارصد و پنجا( ميليون ٢/۴۵طبق آمار دولت امريکا، 

 از مجموع مرگ ٣۶٪زمانی که با يافته ھای تيم تحقيق کلمبيا مقايسه می کنيم، می توانيم محروميت اجتماعی را حدود 

  .يک جمع گيج کننده.  حساب کنيم٢٠٠٠و مير سال 
 اقتصاد ۀدسون، پروفسور محقق برجستمايکل ھا. مايکل ھادسون از شھر نيويورک به  بحث با ما ملحق می شود

چگونه انگل ھای مالی و بردگی بدھی اقتصاد : او کشتن ميزبانآخرين کتاب . دانشگاه ميسوری شھر کانزاس است

  .جھانی  را نابود می کند

 Killing the Host: How Financial Parasites and Debt Bondage Destroy the Global Economy 

   

  به ما چه می گويد؟  هين بارھمدر  اين تحقيق اخير چه نظری داريد و مرگ و مير در اين کشور ۀخوب، مايکل، دربار

و آن .  شده استئیاستان سراًچيزی که به ما می گويد شبيه به آن چيزی است که قبال برای روسيه و يونان د :ھادسون

ول افزايش ميزان مرگ و مير می باشد سياست اقتصاد نئوليبرال، سياست تجاری نئوليبرال، و پوالريزه ؤچيزی که مس

 تخريب شد، ١٩٩١پس از آن که اتحاد جماھير شوروی در سال . شدن و فقر بخش بزرگی از جامعه است) قطبی( 

 يلتسين کاھش يافت، تا ۀھای بھداشتی در تمام دوردطول عمر کوتاه شد، استاندارميزان مرگ و مير سر به فلک کشيد، 

پوتين گفت که تخريب ناشی از سياست ھای اقتصادی نئوليبرال، . سرانجام رئيس جمھور پوتين آمد و مشکالت تثبيت شد

ين است آن ويرانی که ا.  ميليون نفر، تمام کشته ھای جنگ جھانی دوم، از جمعيت روسيه کشته است٢٢بيش تر از

  .وجود آورده استه قطبی شدن ب

آنھا بيمارتر می شوند، . طول عمر در يونان در پنج سال گذشته کوتاه شده است. به ھمين صورت ھم در يونان رخ داد

 دزمانی فقر وجو«  گفتند، ١٨ اواخر قرن ئیًتقريبا تمام اقتصاددانان بريتانيا. آنھا زودتر می ميرند، آنھا تندرست نيستند

 و ھم چنين مھاجرت خواھيد  دارد، که ثروت به ثروتمندان منتقل شده است، دارای طول عمر کوتاه تری می شويد

به ھمين دليل .  که سياست پولی سخت، يک سياست بستانکاری دارند، مردم مھاجرت خواھند کردئی کشورھا.»داشت

به اين دليل مردمی را برای کار در . نيروی ماھر می گرفت. لستان مھاجران زياد می گرفتبود که در آن زمان انگ

روسيه . کار می گرفت که کشورھای ديگر ھنوز در سيستم پسافئودالی بودند و آنھا را بيرون می راندنده صنعت خود ب

يونان . داشت) آی تی(آوری اطالت ، به ويژه در فن امريکا و المانکارگر ماھر به / مھاجرت عظيمی از نيروی کار

درصد کاھش ١٠ گذشته، ۀکشورھای بالتيک به علت سياست ھای نئوليبرال در دھ. خروج سنگين نيروی کار دارد

  .ھم چنين، مشکالت بھداشتی افزايش می يابند. جمعيت داشته اند

، طول عمر کوتاه تر، مراقبت )يزاسيونپوالر( اين قطبی شدن ۀ، که حاال به علت نتيجامريکاال اين است، در ؤاکنون، س

به اين .  ھا به کجا مھاجرت خواھند کرد؟ ھنوز کسی نمی داندامريکائی بدتری داريم، ئیھای بھداشتی بدتر، و رژيم غذا

روس ھا، يونانی ھا، و .  برای آنھا وجود ندارد که بروندئیدليل که نمی توانند به يک زبان خارجی صحبت کنند، جا

آنھا می توانند در کشورھای ديگر زندگی .  ھا، ھمه به نوعی بايد زبان انگليسی را در مدرسه ياد بگيرندئیااغلب اروپ

  .ًھيچ کسی واقعا نمی تواند پيش بينی کند.  زمين خواھند رفتۀ ھا  به کجای قارامريکائیولی مطمئن نيستيم که . کنند

 مقابل با ۀ و نقط  تجارتی ترانس پاسيفيکۀ، توافقنامو چيز شگفت انگيز، چيزی که شرايط را بدتر ھم می کند

 تجارتی ترانس ۀ وجود دارد که رئيس جمھور اوباما در نظر دارد تا برای توافقنامئیخبرھا. تالنتيک استاکشورھای 

پاسيفيک فشار بزرگی وارد سازد، که در اصل بذل و بخشش به شرکت ھای بزرگ است، که از دولت ھا در تصويب 

 بد ئی سيگار و مواد غذاۀ و از ھشدار دادن دربار ھای بھداشتیدحفاظت ھای محيط زيستی، در تحميل استاندارقانون 
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 و نقشه اين  اوباما می گويد می خواھد اين توافقنامه را پس از انتخابات با فشار به تصويب برساند .جلوگيری می نمايند

ممکن است دونالد . و اوکی را داده اند، بايد منتظر بمانيم و ببينيماست که جمھوری خواھان نيز به نوعی با او موافقند 

ری پيروز شود، که بيش تر از ھر يا ممکن است ھيل. نجام خواھد دادًترامپ پيروز انتخابات شود و او واقعا اين کار را ا

  . و کنگره را ھمراه سازد جمھوری خواھی که بتواند، به سمت راست خواھيم رفت

. ھيد که بگويم ما نمی دانيم پس از انتخابات چه اتفاقی می افتد، و جمھوری خواھان نمی خواھند ريسک کننداما اجازه د

خوب، . آنھا نامزد جمھوری خواه اوباما را به ديوان عالی کشور تصويب می کنند. آنھا چندين کار انجام خواھند داد

کن است آنھا در اين مقطع، به ويژه در کار صنعتی، با مم. ری، يا ترامپ چيزھای بدی  پيشنھاد کنندممکن است ھيل

 و بسياری از  ديگر ھم گام شوند شدت افزايش می دھد، با يکه  تجاری که بيکاری را در اينجا بۀتصويب يک توافقنام

بر و سورپرايز اکتۀو آنھا نيز دربار.  را به يک کمربند زنگ زده تبديل سازندامريکائیکارگران متجمع شھری صنعت 

  .ًاين آخرين شانسی است که اوباما دارد، تا واقعا، جنگ با روسيه را آغاز کند. مبر صحبت می کننديا اوايل نو

می را واستفان کوھن، کارشناس سياست روسيه، و تعداد ديگری از سايت ھا، اخطار داده اند، وقتی که سالح ھای ات

ما ھشدار . ر پوتين گفته است که اين يک خط قرمز استرئيس جمھو. در رومانی بگذارند، اوضاع خطرناک می شود

خطر نه تنھا از کاھش ، بنابراين. ی استفاده کنيمئما می توانيم تنھا از سالح ھای ھسته . ما ارتشی نداريم. نخواھيم داد

ری يلھ.  و اوباما شرايط را مرحله به مرحله مھيا کرده است جمعيت داخلی، بلکه شانس وقوع يک جنگ واقعی است

 خود ۀً و من فکر می کنم،  و تقريبا اعالم کرد که می خواھد ويکتوريا نوالند را به عنوان وزير امور خارج می گويد

  .کراين را در جھت ترور و درگيری مسلحانه ھل دادوانتخاب کند، و نوالند ھمان شخصی است که فاشيست ھای ا

ست که  ا از نظر جمعيتی به کدام سو می رود، بھترامريکاببينيد که اگر می خواھيد . اين روند بسيار بد به نظر می رسد

 مراقبت ھای بھداشتی و طول عمر، ۀدکتر ميلر دربار. ندازيد و ھم چنين انگلستان بي نگاھی به يونان، التونی، روسيه

، طول عمر کوتاه تر  و کشف کرده است که ھرچه موقعيت درآمد ھر گروه در انگلستان کم تر باشد مطالعاتی انجام داده

شما سياست مدارانی داريد که به اين دليل که .  امنيت اجتماعی خيلی مھم استۀحال، اين برای بحث کنونی دربار. است

 زندگی امريکاچه کسی در .  افزايش سن امنيت اجتماعی صحبت می کنندۀمردم طول عمر بيشتری دارند، دربار

اما اگر شما زير . پولدارھا زندگی طوالنی تری دارند.  زندگی می کنندطوالنی تری دارد؟ ثروتمندان طوالنی تر

 در سال درآمد داشته باشيد، نمی توانيد طوالنی تر دالر) پنجاه ھزار (۵٠٠٠٠، يا حتی زير دالر) سی ھزار(٣٠٠٠٠

  .زندگی کنيد

ی که زودتر می ميرند، امنيت  کارگرۀ متوسط و طبقۀ طبق–ايده اين است که چه گونه به مردم کم درآمد بنابراين، 

 ھيچ کسی بحث اجتماعی نپردازند و تأمين اجتماعی را تنھا به طبقات ثروتمند بدھند که طوالنی تر زندگی می کنند؟

ری سعی دارند تا سن ھيلطول عمر و طول عمر طوالنی را به امنيت اجتماعی متصل نکرد، بلکه اوباما و 

ری از نجات امنيت اجتماعی، منظور ھيل. دھندظاھر امنيت اجتماعی را نجات بازنشسستگی را افزايش دھند، تا در 

 پولدار با درآمدھای باال و پرداخت پول برای امنيت اجتماعی از بودجه ھای عمومی است، ۀاجتناب از ماليات برای طبق

  .ستکه البته مستلزم اخذ ماليات از مردمی با درآمد باالتر و ھم چنين افراد با درآمد کم ا

  

  : نويسندهۀدربار

مايکل ھادسون، استاد پژوھش اقتصاد در دانشگاه ميسوری، شھر کانزاس و عضو محقق انستيتوی اقتصاد ليوی 

  . استامريکا بارد در ۀدانشکد
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  :برگردانده شده از

 Millions Around the World Fleeing from Neoliberal Policy  
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