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اعتراض های جدید جهانی هم سیاسی و هم اقتصادی ست چرا که سرمایه و شرکت های جهانی دیرزمانی ست که

در فرانسه اعتصابات عمومی ماه دسامبر تنها یک سال. حکومت ها و دولت های آن ها را به تسخیر خود درآورده اند 

.پس از تبلور جلیقه زردها رخ داد 

A مثل Algeria (الجزایر)، B مثل Bolivia (بولیوی)، C مثل Chile (شیلی)، E مثل Ecuador (اکوادور)، F

در حال حاضر آنچه که اعتراضات را رقم زد شاید خیلی اهمیتی نداشته باشد و برآورده .…(فرانسه) France مثل

رییس جمهور شیلی، سباستین پینرا. شدن مطالبات اولیه معترضان شاید تأثیر کمی داشته باشد  (Sebastián

Piñera)،  درصدی بلیط های مترو خیابان های شیلی را از معترضان خالی کند و دولت۴نتوانست با لغو افزایش 

زمانی که اعتراضات ادامه دار می شوند،. هنگ کنگ نتوانست مخالفان خود را با عقب نشینی از الیحه استرداد آرام کند

یا همان طور که در عراق،. مقامات مجبور می شوند که امتیازات بیشتری بدهند یا پلیس یا ارتش را روانه میدان کنند

.آرژانتین و شیلی اتفاق افتاد، قول اصالح قانون اساسی را می دهند

مردم خواستار: »مطالبات مردم بسیار بزرگ است. آتش، پیش از آن که دامن جای دیگری را بگیرد خاموش نمی شود

، شعاری ست که به طور گسترده از زمان بهار عربی استفاده(الشعب یرید اسقاط النظام« )پایین کشیدن نظام هستند

آن ها چگونه به این مطالبه دست می یابند و پس از دستیابی به آن چه خواهند کرد؟ سوال هایی ست[ اما این که. ]می شود

در الجزایر مردم قریب به یکسال تظاهرات. که اغلب آن ها نمی دانند با این حال روی این مطالبه اصرار می ورزند

ترس از سرکوب: شجاعت آن ها عالی ست. کردند، در هنگ کنگ تظاهرات از مارس سال پیش شروع شده است

.…وحشیانه می توانست آن ها را فلج کند اما آن ها تسلیم نشدند

به لیبرالیسم اقتصادی که جامعه طبقاتی با فقیر و[ بی اعتمادی]بی اعتمادی نقطه مشترک جنبش های مردمی ست؛ 

غنی، و به خصوص بی اعتمادی به تکبر و ریای موجود در نظام سیاسی کنونی که طبقات سلطه جو برای حفاظت از

.منافع خود بکار می برند

سه سال پس از اعالمیه های موقت نشست. محیط زیست بی خاصیتی نظام سیاسی را ثابت می کند[ معضالت]اما 

هنوز ثروتمندان این سیاره به در شیوه مصرفشان تغییری نداده اند و ،(COP 21) جهانی محیط زیست در پاریس

شهردار سوسیالیست پاریس، آن هیدالو. خطر گرمایش بیش ازحد بدیهی تر شده است  (Ann Hidalgo)، درباره
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محیط زیست صحبت می کند، اما به ساختمان های بزرگ مجوز می دهد تا در نمای خود تبلیغات نوری برندهای لوکس

معاون وزیر حمل ونقل با نگاهی حسرت آمیز ابراز تأسف می کند که در بخش. و گوشی های موبایل را برپا کنند

 راننده دیگر در سال های آتی نیاز خواهیم داشت۳۰۰۰۰ما به : »حمل ونقل می شود شغل های بسیاری ایجاد کرد

اتوبوس های»خودروی بیشتر و «. بنابراین این شغلی ست که ما باید به خصوص برای جوانان آن را تبلیغ کنیم

بیشتر عواقب شگفتی برای اکوسیستم خواهند داشت همان طور که ترویج استفاده بیشتر از باربری[« ۱] مکروِن

…فقط باعث مازاد کارمند در خدمات عمومی می شود (شرکت ملی راه آهن فرانسه) SNCF ریلی و

 یک دهه اعتراض

میدان را بگیر»جنبش .  خیزش در تونس موجب آغاز بهار عربی شد۲۰۱۰در دسامبر   (Toma la Plaza)» در

 شروع شد، جنبش اشغال وال استریت در سپتامبر آغاز شد؛ و۲۰۱۱اسپانیا و اعتراضات دانشجویی شیلی در می 

 دهمین سالگرد این موج از جنبش هاست، جنبش هایی که تمایز آن ها جوان بودن، خودجوش بودن، استفاده از۲۰۲۰

 سیاست های اقتصادی بود که شبکه های اجتماعی، مقاومت در برابر مصادره شدن توسط جناح ها سیاسی، و خشم از

 ایجاد شد، بی هیچ هزینه ای برای آنها و۲۰۰۸کمابیش تمام شان برای شستن خسارت ناشی از سقوط بانک ها در سال 

.با سودی زیاد

.دیکتاتوری تونس اکنون سقوط کرده است اما هیچ یک از مطالبات اساسی اجتماعی این خیزش برآورده نشده است

درک این موضوع بسیار ساده است که چرا خبر خوب ارزشمند است و چرا. وضعیت جاهای دیگری هم بهتر نیست

مردم ساده دالنه گمان می کنند که وجدانی بین المللی وجود دارد که با اولویت های آن ها همدل است درحالی که در

.حقیقت تنها چیزی که وجود دارد جنبش های ناپایدار و متکثری ست با کمترین عالقه برای ایجاد پیوندها

دشمن. ، مردم دایماً مرگ سرمایه داری، همگرایی مبارزات و پایان جهانی سازی را بشارت می دهند۲۰۰۰از سال 

چهل سال بعد از اینکه. بارها و بارها مرده یا رو به مرگ بوده است اما همچنان با چهره ای دیگر بازمی گردد

مارگارت تاچر نخست وزیر شد، دشمن دوباره در انگلستان پیروز شد و هیچ تضمینی وجود ندارد که دشمن در

هنگامی که آتش دامن جغرافیای جدیدی را می گیرد، خوب است این را به یاد. آمریکا در ماه نوامبر شکست بخورد

باشد( در برزیل، یونان، بولیوی، ایتالیا)داشته باشیم، حتی اگر راحت ترین کار پشت کردن به یک یا چندین شکست  .

 به نفع آن هایی بود که بیش۲۰۰۸  نه تنها بحران مالی. علل ریشه ای شورش ها همزمان هم سیاسی ست و هم اقتصادی

از هرکس مسئول به وجود آوردن آن بودند، بلکه احزاب سنتی اصلی چپ و راست هرکدام به نوبه خود انتخاب های

اما. خدشه دار شد و اکنون دیگر زه وارش دررفته است« سیستم»مشروعیت . ناعادالنه ای را به مردم تحمیل کردند

را برای اینکه در« سیستم»بسیاری . این شکست را می توان از لحاظ ایدئولوژیک به شیوه های متضادی تحلیل کرد



طفیلی های»خدمت منافع سرمایه دارهاست نقد می کنند و عده ای معتقدند که سیستم به کم برخوردارها، خارجی ها یا 

حمایت های غیرضروری می دهد، و در این میان، منافع طبقه سلطه گر از این درگیری ها بهره مند« منفعت طلب

.می شود

« را در همین« با همان حقوق دیرتر بازنشسته شوید»یادداشت )قانون بازنشستگی توسط امانوئل مکرون « اصالح

بازنمایی می شود که بدون استثناء با همه یکسان برخورد خواهد« رژیم همگانی»به عنوان ایجاد یک ( شماره بخوانید

 متولد شده اند از این سیستم۱۹۷۵اما این اصالح شکاف نسلی را بیشتر خواهد کرد چرا که افرادی که پیش از . کرد

جدیِد کمتر سخاوتمندانه متأثر نمی شوند؛ به بهانه عدالت، این قانون پیشنهاد می کند که مدیر ارشد دیگر نباید حقوقی

باالتر از حقوقی که دریافت می کرده است را به عنوان بازنشستگی دریافت کند تا آن ها را تشویق کند که در صندوق

با این حال دولت برای دفاع از تعریف ویژه اش از همگانی بودن، تصمیم گرفته[. ۲]بازنشستگی سرمایه گذاری کنند

وظیفه حاکمیتی»است قانون بازنشستگی سابق را برای نیروی پلیس حفظ کند، با این توضیح که پلیس عهده دار 

است« حفاظت از مردم .

افزایش مشاغل مزخرف

که در این جا و آنجا علیه سنی ها، شیعه ها، کابایل ها،)علی رغم همه این تالش ها برای تفرقه انداختن و مغلوب کردن 

 حق بر عزت داشتن: ، معترضان جهان روی همان مطالبات و امتناع ها متحد ند(کاتاالن ها و امثالهم استفاده شده است

حمل ونقل، انرژی و)و شایستگی، علیه پائین آوردن رفاه اجتماعی و افزایش هزینه ها برای خدمات حیاتی 

آن ها ادعای کاهش آمار بیکاری را رد می کنند چرا که آمارها افزایش مشاغل مزخرف را پنهان می کنند(. ارتباطات

به خصوص اینکه مشاغل بی ثبات [۳] ( درصد قراردادهای جدید شغلی در اسپانیا کمتر از یک ماه است۴۰مدت )

.اغلب در شهرها هستند یعنی جایی که هزینه های مسکن افزایش یافته است

وحشی گری عریان نئولیبرالیسم که جدایی میان دولت و سرمایه را از میان برداشته است،به معنی پیوستن مطالبات

فساد و رسوایی ها به امور جزیی که در رشته توییت های خشمگینانه،.. سیاسی به مطالبات اقتصادی است

معاون پارلمانی که کار سیاسی انجام می داد، رییس)افشاگری های سریالی و شبکه های خبری ویژه منتشر می شوند 

(مجلس شورای ملی فرانسه که با پول مالیات دهندگان برای میهمانان خود برای صرف شام خرچنگ سرو می کرد

امروزه تقریباً بر همگان روشن است که فساد در سطح بنیادین تری از حاکمیت نئولیبرال رخنه. محدود نمی شوند

 توسعه منافع شخصی را تشویق می کند که از هر کرده است که خدمات عمومی را از بین می برد و در نتیجه آن

سود می برد( خصوصی سازی، مالیات، حقوق بازنشستگی« )اصالحاتی» .



همچنین کلمه فساد یک نظام سیاسی را توصیف می کند که به نخبگان جهانی امکان می دهد تا از طریق تجارت آزاد

این امکان پوششی برای رهبران سیاسی ست که. و بهشت های مالیاتی ثروت ملی را تصاحب، نابود یا آزادسازی کنند

مثل زمانی که در لبنان نمی توانند از پس نظافت شهرهای مملو از زباله بربیایند،. در انجام وظایف خود ناکام هستند

این امر در. جلوی بدتر شدن کیفیت آب را بگیرند و یا از پوشش گیاهی ای که در معرض نابودی است محافظت کنند

دولت هایی که مشروعیت خودشان را از دست داده اند نیز صادق است به طور مثال عراق که در مأموریت های

 سال گذشته معادل دو برابر تولید ناخالص داخلی عراق به جیب۱۶در )کلیدی خود با بی توجهی به مدارس 

و چگونه کسی می تواند نقطه نظر نخست وزیر فرانسه،. شکست خورد [۴] (سیاست مداران و کارآفرینان طماع رفت

مانند هواپیمایی در حال سقوط … به ورطه تباهی»ادوارد فیلیپ، را توضیح دهد که می گوید بیمارستان های عمومی 

آیا او سال بعد در این کرسی نشسته است تا در مورد حادثه ای که ممکن است رخ دهد بیانیه ای صادر و«. رفته اند

خانواده ها را آرام کند؟

 معترض، آن ها هرگونه دخالت خارجی را۴۵۰بدون درنظر گرفتن مرگ «. ما ملتی می خواهیم»عراقی ها می گویند 

در شیلی،. رد می کنند و خواستار همبستگی اند، با این هدف که حکومتی راستگو و شایسته باید این کشور را بسازند

بیش از) (Carabineros) جایی که نئولیبرالیسم در خون غسل تعمید داده شده بود، سرکوب توسط کارابینروها

نتوانست معترضان را که پرچم ملی را ( نفر کشته شدند۲۶ نفر نابینا شدند و ۲۰۰ معترض زخمی شدند، ۱۱۰۰۰

در الجزایر میلیون ها نفر که اغلب پرچم ملی را در دست دارند، نیروهای. می پوشند یا به دوش می کشند، ساکت کند

مسلح را فرامی خوانند تا جلوی انحصار قدرت سیاسی، نفت و خشونت را بگیرد و تصاحب نمادهای ملی را متوقف

در فرانسه جلیقه زردها پرچم را تکان می دهند تا جدایی های سیاسی و انتخاباتی میان مشارکت کنندگان را. کند

 تا زمانی که خشم و مطالباتشان آن ها را گردهم آورد در شهرهای خود سینه به سینه همدیگر بپوشانند که پیش از این و

.را مالقات نکرده بودند

ملی گرایی تا زمانی که رد فردگرایی و رد هجوم نیروهای بازار و متحد کننده قربانیان است، موضع گیری خوبی به

ملی گرایی زمانی باز هم از این بهتر به نظر می رسد که بدیل مفروض آن، یعنی جهانی سازی، یا. نظر می رسد

توسط توافقات تجارت آزاد و غول های فناوری اطالعاتی نمایندگی می شود که در زندگی های ما جاسوسی کرده و

بحرانی که)سود خود را پنهان می کنند و یا توسط بانک های سرمایه گذاری که بحران مالی بعدی را مهیا می کنند 

یا توسط صندوق بین المللی پول که راهکارهای خشن خود را بر جمعیت خسته(. خودشان آسیبی از آن نمی بینند

.لبنان، مصر، اکوادور، هایتی، یونان، بولیوی، سودان و آرژانتین تحمیل می کند

  امتیازات انحصاری مالیات برای ثروتمندان



در یک کشور،. نشان می دهد که طبقات سیاسی در هر کشوری چقدر مشابه هم اند: جهانی سازی یک خوبی دارد

 سال سن؛ آن ها به نظر متفاوت۷۰بانکدار پیشیِن جوان، رییس جمهور وقت است و در دیگری مرد ثروتمندی با 

این افراد بعد از ترک محل کار خود چه می کنند؟. می آیند اما هر دو امتیازات انحصاری مالیاتی به ثروتمندان داده اند

 و۲۰۱۰معمار اصالحات قانون بازنشستگی در سال  ،(François Fillon) نخست وزیر فرانسه، فرانسوا فیلو

طرفدار نظام مبتنی بر امتیاز برای کاهش هزینه های بازنشستگی، در حال حاضر برای بازوی سرمایه گذاری بانکی

فرانسوا باروا. کار می کند (Barclays) فرانسوی بارکلی  (François Baroin) نیز، که رسانه ها وی را به عنوان

کاندیدای بالقوه حزب راست در انتخابات بعدی ریاست جمهوری حمایت می کنند، در شرکت بارکلی به عنوان مسئول

مشغول به کار است« مشاوره خریداران خارجی در فرانسه» .

در ،(José Manuel Barroso) نخست وزیر پیشین پرتغال و رییس سابق کمیسیون اروپا، خوزه مانوئل بروسو

مشغول به کار است؛ عضو سابق هیأت اجرایی دیجیتال، نیلی کروس (Goldman Sachs) شرکت گلدمن ساکس

(Neelie Kroes)، توسط شرکت اوبر (Uber) فیسبوک نیک کلگ. در هلند استخدام شد  (Nick Clegg)، معاون

 برابر بیشتر از حقوقی که در زمان نمایندگی۶۰ میلیون پوند، ۴ با حقوق بیش از  سابق نخست وزیر بریتانیا را

آیا معترضان متوهمند وقتی می پرسند که دولت. پارلمان می گرفت، به عنوان مدیر روابط عمومی خود منصوب کرد

آن ها در آینده برای چه کارفرمایی کار خواهد کرد؟ و سپتامبر گذشته چه واکنشی از شیلیایی ها مورد انتظار بود

وقتی که وزیر دارایی توسط یک بیلیونر انتخاب شد و رییس جمهور پینرا به جمعیت معترض به قیمت مواد غذایی

.گفت که از آن جا که قیمت گل کاهش یافته عاشقان هنوز هم می توانند گل بخرند

علی رغم پایان دیکتاتوری نظامی در شیلی و انتقال دموکراتیک که دولت های چپ گرا را هم شامل شده است، قانون

شیلی.  به سختی دستکاری شده است۱۹۸۰اساسی ژنرال آگوستو پینوشه، که ملی گرایی را ممنوع کرده بود، از سال 

:برای بهره مندی از منافع مالی طراحی شده بود[ این پوشش]پوشش سخت نئولیبرال خود را حفظ کرده است که 

سرمایه محوری حقوق بازنشستگی، اخذ عوارض برای بزرگراه های شهری، دانشگاه های خصوصی، فروش سهام

جنبش شیلیایی ها، که هیچ سخنگویی ندارد و جمعیت عظیمی را به خود جذب می کند، جناح چپ مخالف را. آبراه ها

.به هراس بیاندازند« لیبرال»رد می کند که اغلب تمایل دارند تا مردم را از طریق مبارزه با لولوی جناح راست 

مردم متحد بدون هیچ حزبی پیش می روند»بنابراین  » (El pueblo unido avanza sin partido). هیچ پرچم

.که هدف سرکوب ها بوده اند (Mapuche) سیاسی در تظاهرات ها وجود ندارد اال پرچم ملی و پرچم مردم ماپوش

«شما می بایست سازمان یافته باشید»



تمایالت تظاهرکنندگان برای عدم سازش و امتناع. اما در شیلی نیز همانند کشورهای عربی مشکل همچنان باقی ست

اما بدون رهبران سیاسی. از تعیین رهبر یا نماینده، از تجربه طوالنی ناامیدی، شکست و خیانت ناشی می شود

چگونه آن ها می توانند از به حاشیه رفتن و تسلیم شدن جلوگیری کنند؟ سرکوب نظامی، پلیسی و قضایی که دایماً در

حال خشن تر شدن است و پیوندهای سرمایه و دولت که دایماً در حال قوی تر شدن به این معنی ست که این پرسش

فردریک لوردون. نمی تواند از اهمیت ثانوی برخوردار باشد  (Frédéric Lordon)  شما می بایست»می نویسد

سازمان یافته اند و می دانند که[ سلطه گران]سازمان یافته باشید و بدانید که به کجا می خواهید بروید به خاطر اینکه آن ها 

[۵«]به کجا می روند .

 سال اصالحات ساختاری اساسی نئولیبرالیسم در تجارت آزاد، بازارهای مجرد، خصوصی سازی،۳۰به مدت 

مقررات زدایی مالی توسط دولت های جدید به چالش کشیده نشده است درحالی که جنبش های مردمی سال گذشته

لبنان و)، نخست وزیران مجبور به استعفا شدند (سودان)یک رژیم سقوط کرد . موفقیت های چشمگیری داشته اند

و قانون اساسی جدید خواهد توانست( الجزایر)، از انتخاب مجدد یک رییس جمهور مریض جلوگیری شد (عراق

(قانون اساسی شیلی شاید کامال بازنویسی شود)سازمان یابی های قدیمی را خراب کند  .

نسل جدید غالباً متحمل بدهی های دانشجویی و محکوم به وجودی متزلزل است با حقوق بازنشستگیٰ ای که رو به

کاهش است و محیط زیستی که در حال نابودی ست و وقتی به جلو نگاه می کند درمی یابد که مبارزه جمعی و

هنوز برای آینده تصمیم گیری ای نشده است اما این تجربیات به این. همبستگی می تواند به پیروزی منجر شود

معناست که ده ها میلیون تظاهرکننده امروزه احساسی قوی تر و اطمینان بیشتری دارند و تضمین می کنند که هیچ نظام

.سیاسی نمی تواند به نئولیبرالیسم این ضمانت را بدهد که در نهایت همه چیز به حالت عادی خود باز خواهد گشت

پانویس ها

به همین دلیل. امانوئل مکرون از بنیان گذاران اصلی یک شرکت اتوبوسرانی بین شهری در اروپاست [۱]

[مترجم. ]اتوبوس های آن شرکت به نام اتوبوس های مکرون معروف است

,’Serge Halimi, ‘Neither fair nor equitable :ببینید [۲]
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