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به  هام که وقتی دولتدریافتیهای ناگوار آمدپیاین ما با  ،8002پس از بحران مالی 

نامحدود برمیزان  طوربه ندکنآماده  بنیادی برای بهبود پایدار و فراگیره کجای این

اه است ر خواهد آمد. اکنون که بحران شدیدتری دراقتصاد  برسرچه  ،بیفزاید نقدینگی

 کنیم. همان اشتباه را نباید تکرار

 

 شدنگیرعالمروست. یک بحران بهداشتی ناشی از هی حداقل با سه بحران روبدارسرمایه

هایش آمدپیبحران اقتصادی درآمد که از  یک سرعت به صورتبه ویروس کرونا که

، نهزمیپس افتد که درمی حالی اتفاق در هااین یهمه .خبریمبی لی فعلاًابرای ثبات م

ا رجوع نیست. توقابل رفع ما یمثل همیشه یداریم که با رفتار محیطیزیستبحران 

گونه هچ دادمی سرشار از تصاویری بود که نشان ماه پیش، مطبوعات ما همین دو

 کشانزحمت ناکامیاند و درآن موقع صحبتی از مغلوب آتش شده نشانیموران آتشأم

 بخش بهداشت عمومی ما نبود 

ا برمل ی داریمدارسرمایه یاداره که ما دررا گانه چند مشکل اساسی این بحران سه

پردازیم می میبهداشت عمو یحوزه در جاریکرده است که درحالی که ما به بحران 

ر جای دیگ کنیم ولی درمی جا حلیک مشکلات را در ،. در غیر این صورتدباید حل شو

ه بنسبت مان العملتری ایجاد خواهیم کرد و این کاریست که با عکسمشکلات تازه

ای نقدینگی وارهپردازان در جهان به صورت سیلایم. سیاستکرده 8002بحران مالی 

ی گذارسرمایهسوی اش به ای برای هدایتد بدون این که هیچ برنامهکردن را وارد بازارها

ها دوباره به بخش مالی برگشت که برای منظوری که ایجاد داشته باشند. در نتیجه، پول

 ای نبود. شده بود مفید فایده

کمبودهای دیگری در ساختار اقتصادی ما را برملا کرده است،  91ید وبحران کو

و یک  9بشمارغنیمت را دم رشد اقتصاد  یدر نتیجه - اتی روزافزون کارثبفقط بینه

 نترنت و تلفنیکارگران. کار از طریق ا جمعیزنی طولانی کاستن از توان جانه یدهه

به کارگرانی که قراردادهای  هاشد دولت برای اغلب کارگران امکان ندارد و اگر چه قرار

                                                      

کاری ثباتمهدت و بیکهه مبتنی بر قراردادههای کوتهاه Gig economyبهه جهای 9 

  شمارغنیمت را دم ام اقتصاد گذاشته
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ه امان بکنند می رای خود کارآنها که ببعید نیست بکنند ولی  هاییمنظم دارند کمک

 رها شوند.  خدا

بخش خصوصی از نظر تاریخی به میزان زیادی  بدهیشرایطی که  آن بدتر، در از

 در دهند.بی تازه ارایه هابه صاحبان واحدها وام خواهندها میافزایش یافته است، دولت

تریلیون دلار فراتر  91.95ایالات متحده امریکا، بدهی خانوارها قبل از بحران کنونی از 

تر است. مگر این که فراموش تریلیون دلار بیش نیمویک، 8002اش در رفت که از میزان

دامن  8002 کرده باشیم ولی این بدهی زیادی بخش خصوصی بود که به بحران مالی

 زد. 

 گرفتن سیاست ریاضت اقتصادیدر پیش
سیاست ریاضت مالی واقتصادی را در انه در ده سال گذشته بسیاری از کشورها تأسفم

ن سیاست اجرای ای یمشکل اصلی بدهی بخش دولتی بود. نتیجه ییپیش گرفتند تو گو

چون  هاییدرواقع نابودی نهادهای بخش عمومی بود که درواقع برای غلبه بربحران

 یبودجه به این سو، بریتانیا از 8095ها نیازمندیم. از گیری ویروس کرونا به آنعالم

 که در حالرا  ییهاپزشکپوند کاست و سنگینی کار  داشت عمومی یک میلیاردبه

ت نظام بهداش از آناناز  بسیاریکه باعث شد تر کرد )مراتب بیشبه کارآموزی بودند

هم کاسته ی درازمدت در این بخش گذارسرمایهملی خارج بشوند( و به همین نحو از 

پیشرفته، با ابزارها و  فناوریاز نظر من و یکه برای مداوای بیماران در شرایطی ا شد

ایت کف. درامریکا که هرگز یک نظام بهداشت عمومی بهنیروی انسانی مکفی لازم بود

 یگیری خواهان کاستن از بودجهپی طوربهمین مالی شده نداشت هم دولت ترامپ أت

 ود.ب هانهادهای درگیر از جمله مراکز کنترل و جلوگیری از بیماری

متورم  یشده، یک بخش مالیهاپردازیی ناشی از سیاستهااین جراحت علاوه بر

ی کند، یعنمی ی مختلف زهکشی ارزشهااز اقتصاد به شکل و صورت هم داریم که دائماً

ی در تحقیق و گذارسرمایهجای این که از مازاد برای گسترش رشد درازمدت و یا به

 ها مزدبالاتر بپردازد، عمدتاً کارگران کند و به آنتوسعه استفاده کند، یا صرف آموزش 

شود. می داران صرف خرید سهام خودی در بازار سهامسهام به صورت پاداشی برای
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 آموزش و یهصعر مین مایحتاج روزانه درأو تدرنتیجه منابع مالی خانوارها ته کشیده 

 مسکن هر روزه دشوارتر شده است. 

 

 و پایدار فراگیر
کرده است. و اما  تروخیمشدت را به این مصایب یهمه 91ید واین که کو گوارنا خبر

 و وانیم برای ایجاد نظامی فراگیرتمی خبر خوش این که از شرایط اضطراری کنونی

نکته این نیست که مانع مداخلات دولت بشویم و یا آن را به تعویق  پایدار استفاده کنیم.

بدهیم. باید از تکرار اشتباهات پس از بحران بیندازیم، بلکه به آن ساختار مطلوبی 

اد امکان د هابنگاهی نجات اقتصادی به هااجتناب کنیم، زمانی که برنامه شدیداً 8002

یک بهبود  یهاولی نتوانستیم بنیان تر سود ببرندحتی بیشکه پس از تخفیف بحران 

 ریزی کنیم.و پایدار را پی فراگیر

 .یقین مشروط به شرایطی باشندات اقتصادی باید بهمؤسسنجات  یاین بار، برنامه

قهرمان  درواقع یحالا که دولت در اقتصاد نقش اساسی دارد، باید بپذیریم که بخش دولت

توان از آن بهره برد. این سخن می که استلوحی سادهواقعی ماجراست نه این که نهاد 

پیدا کنیم ولی باید به  ی عاجلهاحلراهبه این معناست که باید برای مشکلات موجود 

 این کار را انجام بدهیم که منافع عموم در درازمدت تامین شود. ای گونه

ی دولت در نظر گرفت. هابرای مساعدتای ویژهتوان شرایط می برای نمونه

شوند حق ندارند کارگران و کارمندان مند میبهرهی دولت هاکه از کمک هاییبنگاه

علاوه باید تعهد بدهند وقتی این بحران بهداشت عمومی هند و بکنخود را از کار بیکار 

ی خواهند کرد گذارسرمایهرفع شد برای بهبود مهارت کارگران و بهبود شرایط کاری 

ایت حم هابنگاه، یعنی دولت باید از دانمارک انجام گرفت حتی از آن بهتر، کاری که در

 ی کنونی کارهار محدودیتمالی بکند که حتی در شرایطی که کارگران به خاط

شان پرداخت خواهد شد تا خانوارها درآمدشان حفظ شود و کنند، ولی حقوقنمی

شرایط را طوری آماده کنیم که پس  درعین حال جلوی گسترش ویروس گرفته شود و

ی مولد بتواند بدون اتلاف وقت از سرگرفته هااز پایان بحران بهداشت عمومی، فعالیت

 شود. 
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تدوین شود که به ای گونهی نجات اقتصادی باید بههابرنامه عین حال، در

ی تولید ارزش هستند های بزرگ که درمقابل زهکشی ارزش، مشوق فعالیتهاشرکت

بازار جلوگیری شده به عوض  پاداش داده شود. باید از خرید سهام خودی در

ال در س وقتی ی در رشد پایدار و از نظر محیط زیست مطلوب تشویق شود.گذارسرمایه

 منافع همگانی هستندحالا زمانش نی برتمب یالگوی توسعه گذشته اعلام شد که خواهان

 چنان برامریکا هم در هابنگاه د. اگرپوشیعمل  یجامه ادعاهااین به  که رسیده است

ه ب وقتی باید نادرستی آن را نشان بدهیم. کنند،می همان الگوی پیشین پافشاری

درشرایطی که بدهی  ویژهباید از امکانات اعطای وام به هارسیم دولتمی خانوارها

اران کها به طلبحداقل، پرداخت. ندخانوارها بسیار زیاد است به بخشش بدهی آنها برس

باید تا زمان پایان گرفتن عاجل بحران اقتصادی و تزریق منابع مالی به این خانوارها 

درصد مزد کارگران را همان  900تا  20. درامریکا دولت باید پرداخت بین متوقف شود

 ید.تضمین نما ،کرده اند ییآسیا و ییگونه که در انگلیس و شماری از کشورهای اروپا

 

 پروری انگلهاتوافق

را بازبینی کنیم.  9«بخش خصوصی و عمومی مشارکت»زمان آن فرارسیده است که 

ت. پرورانه اساشتراک تعاونی بلکه درواقع انگل ینه نشانه هااغلب موارد این توافق در

این ای دیگر از تواند نمونهمی شودمی 91ید وکه برای ساختن واکسن کو هاییکوشش

 ی خصوصی از فروش محصولی که عمدتاً هابنگاهجانبه باشد، یعنی مناسبات یک

. زنندمی جیبهی بخش عمومی در پژوهش است سودهای کلان بگذارسرمایه ینتیجه

 یای در توسعهملاحظهبه میزان قابل ییدهندگان امریکاوجود این که مالیات واقع با در

 اعتراف کرده ار اخیراًزاند ولی وزیر بهداشت امریکا الکس آی کردهگذارسرمایهواکسن 

 هاییدردسترس اغلب امریکا به احتمال زیاد 91ید وها و یا واکسن کودارواست که 

 نخواهد بود. 

                                                      

9 Public-Private Partnerships 
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از هوش  –داشته باشیم که در ابداعات  9«کارآفرین»دولت جد نیاز داریم که ما به

د. ولی کنی گذارسرمایه -تجدیدپذیر  یهاانرژی تابهداشت عمومی  ومصنوعی، 

ه داند چگونمی داریم که دهد ما به دولتی نیازمی گونه که این بحران به ما نشانهمان

 ی عمومی نصیب عموم شود. گذارسرمایه ناشی از کند تا منافع زنیچانهو  باید مذاکره

ی غربی را افشا کرده است. دارسرمایهی اقتصادهای بنیادی هاکشنده ضعف یویروس

 اگر کنیم. ترمیماند، فرصت داریم که این نظام را حالت جنگی گرفته هاحالا که دولت

 سکونت شدن روزافزونیعنی غیر قابل –برابر بحران سوم  در ،این مهم موفق نشویم در

آن  ربراب ایم و هیچ شانسی برای موفقیت درسلاح شدهکامل خلع طوربه - زمین یکره

   شت.نخواهیم دا، کوچکی که از آن نتیجه خواهد شد ی بزرگ وهاو بحران

 
____________ 

 پیوند با متن اصلی:
Capitalism’s triple crisis 

 

   

 

                                                      

9 Entrepreneurial States 

https://www.socialeurope.eu/capitalisms-triple-crisis

