
 

 

 قائنی  سیاوش

  

 اروپا  در  دموکراسی  سوسیال   و نئولیبرالیسم 

 

  خورده است . گرهرفاه«  دولتاروپا با » دردموکراسی«  سوسیالصد ساله » تاریخ

  ، است جامعه از هومانیستی دیدگاه بر مبتنی سیاسی جنبش یک دموکراسیسوسیال 

. جامعه بردارد گام شهروندان همبستگی و  مساوی حقوق اساس بر ای جامعه ایجاد سمت در میکوشد سیاسی بینشاین 

  .باشند برخوردار سیاسی آزادی و رفاهچون   مساوی اجتماعی های فرصت از شهروندان  همه آن درکه   ای

 .بودند پذیرفته اساسی های ارزش عنوان به را انسانی دیدگاهاین   (دومانترناسیونال ) دموکراسی سوسیالرهبران 

  دو و آمد بوجود دموکراسی سوسیال جنبش در بزرگی شکاف ، اول جهانی جنگ از پس بویژه و بیستمقرن   آغازبا 

  .شدند پدیدار کمونیستی و دموکراتیک سوسیال جنبش

 قرار هم با  سختی «رقابت » در ها آرمان و ها  ارزش آن به رسیدن برای آغاز همان ازسیاسی   اندیشه و جنبش دواین  

 به ها  آرمان و ها  ارزش آن به رسیدن   برای دیگری و بود انقالب راه از اجتماعی مشکالت رفع خواستار. یکی گرفتند

 . داشت باور گام به گام و دموکراتیک اصالحات

 دوم انترناسیونال هایآرمان راستین پاسداران   آنها   که دهند نشان تا  میکوشیدند رقابت این درها  دموکراتسوسیال 

    . هستند

 رویه بی یازیدن دست بازدارنده عوامل از یکی خود خودی به دوم جهانی جنگ از» رقابت « بعد اینوجود 

  .بود اروپا  در نئولیبرالیسم

      

زاب در این نوشتار میکوشد نشان دهد، که چگونه پیوند زدن نئولیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در اروپا، اح  نویسنده

ویلی برانت را به خاک سیاه نشاند و  حزب  سوسیال دموکرات را همانند حزب پر قدرت سوسیال دموکرات آلمان،

 حزب سوسیالیست فرانسه و دیگر احزاب سوسیال دموکراتیک و کارگری را به نابودی کشاند.



 حزبو   است، اروپا کشور   قدرتمندترین  اقتصادی نظر از که را آلمانکشور   ناگوار، رویداد این دادن نشانبرای 

 .کنممی انتخاب را بود، اروپا  در دموکرات سوسیال احزاب رینبزرگت از یکیکه   آلمان دموکرات سوسیال

 :موالنا  گفتهبه 

     ماست  پیش  هم نود ،  آمد صد که چون

 :آلمان نمونه

 «هایک» به سرانجام و« کینز»  به «مارکس» از دموکراسی سوسیال دراز راه

اقتصادی  تئوری( ۱« )گُود زبرگاز جنگ جهانی دوم و تقسیم کشور آلمان به آلمان شرقی و غربی تا کنگره » پس

 .بود شُومآخر« کُورت» مارکس راهنمای عمل حزب سوسیال دمکرات آلمان به رهبری

حزب سوسیال دموکرات آلمان در برنامه جدید خود از تئوری اقتصادی  ۱۹۵۹سال  دربرگ«  گُودزکنگره » در

 کرد. باز( ۲مینارد کینز« ) جانبرای تئوری اقتصادی »  را  مارکس فاصله گرفت و راه

 شاید اشاره کوتاهی به تئوری اقتصادی کینز سودمند باشد. اینجا 

رفاه اجتماعی و کنترل نسبی اقتصاد توسط دولت، از  از خدمات ایارائه مجموعه  با   سیاسی کینز می کوشد تا  اقتصاد

 جلوگیری کند. داریادواری و غیرادواری  نظام اقتصاد سرمایه  هایبروز بحران 

کینزگرا براین باورند ، که تصمیمات بخش خصوصی درسرمایه گذاری به اختیار بخش خصوصی است.  اقتصاددانان

درصورتیکه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای اقتصاد کالن کافی نباشد و یا منجر به نتایج غیرکارآمد  اما 

از  توانبه عنوان مثال می  در بخش عمومی به اقتصاد کالن یاری رساند ؛ فعال  باید با سیاست گذاری دولت  شود،

و سیاست های مالی و  ها تثبیت سطح اشتغال از طریق فعالیت  برایدر کل جامعه«  تقاضا » تأثیرگذاری دولت بر

 بازار سازی فعال و مردم خرید قدرت افزایش برای دستمزدها  بردن باال و مرکزی بانک پولیهای  اقتصادی و سیاست

  .کرد اشاره داخلی

پائین بردن دستمزدها  مخالف  کینزگرا برای رفع بحران های اقتصادی، برخالف طرفداران نئولیبرالیست، اقتصاددانان

 میباشند، چرا که کاهش دستمزد ها را پدیدآورنده رکُود اقتصادی و در نتیجه نا آرامی های اجتماعی میدانند.

 

 (۳)برانت ویلی اعظمی صدر و لیبرال -سوسیال دولت

تغییر کرده بود.  کامالا ۱۹۶۸سیاسی در آلمان تحت تاثیر جنبش دانشجویان  سپهر« گُودزب رگسال پس از کنگره » ده

جنگ ویتنام بود، چنان تاثیر  ومارکوزه«  هربرتنظریات »  وفرانکفورت«  مکتبکه خود عمیقاا تحت تاثیر» جنبشی

      ده یک تغییر سیاسی بود.عمیقی بر افکار عمومی گذاشته بود که جامعه بطور کامل آما 

 -صدراعظمی آلمان انتخاب شد و دولت ائتالفی حزب سوسیالیست دموکرات آلمان  به(۳ویلی برانت ) ۱۹۶۹سال  در 

پشتیبانی اتحادیه های  با ۱۹۶۸دوش جنبش مترقی دانشجویایی  بر( لیبرال -سوسیال دولت) لیبرال دموکرات حزب

  کارگری ، نویسندگان ، هنرمندان وهمه نیروهای مترقی بر سر کار آمد.

دولت و حزب سوسیال دموکرات با بودن شرایط مناسب سیاسی، در کنار سیاست خارجی تنش زدایی خود در  این

 اروپا، با رهنمودهایی از اقتصاد کینز دست به رفرم های اجتماعی گسترده ای زد.

تاریخ شناخته  در( ۴نفت«) بحرانکه به نام » ۱۹۷۴/۱۹۷۵بختا این دولت در میانه راه، با بحران جهانی  ورش

 شود روبرو شد. می

و  بحران  ،(دالر۱۲دالر به تقریباا  ۳بشکه ای  ازتوسط کشورهای تولیدکننده نفت ) نفت  افزایش ناگهانی بهای شوک

انی پدید آورد و تمام بخش های تولیدی و اقتصادی کشورهای صنعتی ُرکود بزرگ و سرنوشت سازی در اقتصاد جه

 از جمله آلمان سخت گرفتار این بحران شدند.

بحران اقتصادی و ُرکود بزرگ در تمام کشور های صنعتی بار دیگر چون امروز، توهم صعود دائمی تولید و   این 

 دود.ی درآمدها را در میان بخش بزرگی از مردم ز وقفه  افزایش بی



کاهش نرخ  چون  خود، و بانک فدرال آلمان کوشیدند با اقدامات گسترده اقتصادی لیبرال -دولت سوسیال اگرچه  

های تولیدی و   شرکت  بهره، راه اندازی برنامه های ساخت و ساز دولتی، کمک ها و یارانه های گسترده مالی به

 .شوند  مانع رکود سنگین اقتصادی و عواقب آن صنعتی این بحران را تا حدی مهار کنند، اما نتوانستند

ناخالص ملی برای اولین بار در تاریخ جمهوری فدرال آلمان در مقایسه با  تولید  این بحران به اندازه ای بود که شدت

 کاهش یافت. درصد -۱/۱  یک سال قبل از آن

و بیش از یک میلیون در سال  ۱۹۷۴سالهزار در  ۵۸۰به  ۱۹۷۳هزار نفر در سال  ۲۷۵بیکاران از میانگین  تعداد

 رسید. ۱۹۷۶

دالر )  ۳۰ویلی برانت بخاطر افزایش جهشی قیمت نفت به باالی  جانشین( ۵اشمیت«) هلموتبحران در دوران » این

تر و موجب پدید آمدن بحران در درون دولت  عمیق  ( ۱۹۷۸/۷۹ایران و عراق  جنگ  زمان انقالب ایران و در

 ها و لیبرال دموکرات ها شد. دموکرات ائتالفی سوسیال 

هایک بر می گردد ، در دوره ویژه پس از جنگ جهانی دوم،  و۱۹۳۰نئو لیبرالیسم، که ریشه های آن به دهه  اقتصاد

 از طرف عموم متخصصان اقتصادی به حاشیه رانده شده بود.

اندیشکده ها بوجود آوردند و منتظر  و  ندر همان دوران طرفداران این تئوری اقتصادی شبکه ای از اقتصاددانا  ولی 

 شرایط مناسب برای طرح مجدد تئوری اقتصادی خود بودند.

 موقعیت مناسب را برای آنها فراهم آورد. ۱۹۷۸/۷۹ و۱۹۷۴/۷۵های سال دراقتصادی نفت« بحران» دو

الین ) وبقول  ( :۶خانم نَئومی ک 

و   کرده  جوامع استفاده درهای ناشی از فجایع اجتماعی، سیاسی، طبیعی و....  بازار آزاد از شوک  طرفداران» ....

 کنند.«خود را در این جوامع پیاده می هایدر حالی که مردم در شوک بسر میبرند، سیاست 

از اقتصاددانان  یجمع( ۷گراف المبسدورف«) اتوبه دعوت وزیر اقتصاد لیبرال دموکرات این ائتالف » ۱۹۸۱ سال 

لشت«) اتُونئولیبرال در آن وزارت خانه زیر نظر معاون وزیر » از بحران  خروجآمدند و سندی را برای » گرد  (۸ش 

 اشمیت با آن سند مخالفت نمود. هلموت  دولت ارائه کردند، که بهاقتصادی« 

ناح چپ قدرتمند در حزب سوسیال این سند از اینجهت بود که میدانست با وجود ج  با اشمیت «  هلموت» مخالفت

آینده حزب پس از  امید) (۹الفونتین «) اسکاردموکرات آلمان و سازمان جوانان حزب که در آن افرادی چون » 

 بودند ، اجرای چنین برنامه ای امکان پذیر نیست. فعالبرانت«(  ویلی»

 او. نامید« جداییدر پارلمان آلمان سندی برای شکستن ائتالف و سند » را«  المبسدورف» برنامه «اشمیت هلموت»

 کند .قانون اساسی آلمان است که رفاه اجتماعی را تضمین می ۲۰معتقد بود که این سند مغایر با بند 

رای حزب  با کُهل«  هلموتبه پایان رسید و در پارلمان آلمان » لیبرال -عمر دولت ائتالفی سوسیال  ۱۹۸۲اکتبر  اول

      صدراعظمی آلمان انتخاب شد.  به  دموکرات مسیحی و لیبرال دموکرات ها 

 (۱۱شد چنین بود:) اجرا( ۱۰کُهل«) هلموتدوران صدر اعظمی »  در«  المبسدورفبدنبال سند » آنچه

 کاهش دستمزدها  و  خدمات اجتماعی کاستن -

  قوانین دست و پا گیر در قانون كار برای کارفرمایان، رفع •

 (Mehrwertsteuer) (Value-added tax) ٪۱۴به  ٪۱۱مالیات بر كاالهای مصرفی از  افزایش •

 چشمگیر مالیات شركت های خصوصی، كاهش •

 حقوق باز نشستگی کاهش •

 

 «مسوسیالیس اردوگاه» فروپاشی



شگرفی در سراسر جهان ، هم درمیان طرفداران نیرو های چپ ، سوسیال  ثاثیراتسوسیالیسم «  اردوگاه» فروپاشی

 دموکرات ، نیروهای مترقی و هم در میان طرفداران اقتصاد نئولیبرالیسم داشت.

را بر سوسیالیسم  نئولیبرالیسم« پیروزیطرفدار اقتصاد نئولیبرالیسم به پایکوبی مشغول بودند و » نیروهای  حالیکه در

و مات به سر میبردند و در سردرگمی و افسردگی و نیهیلیسم فرو رفته  کیشچپ در حالت  نیروهای  جشن می گرفتند،

  بودند.

به فهم روحیه بقیه نیروهای چپ درجهان نیز یاری  اندتومی( ایرانیانبه حال واحوال آن روز های خودمان )  نگاهی

 رساند.

 و(« اکثریتفداییان خلق ایران ) سازمان» وتوده ایران«  حزب»  ،سوسیالیسم« اردوگاهپیشتر از فروپاشی » کمی

 آن عده که از آن سرکوب وحشیانه جان سالم وسایر نیروهای چپ که به شکلی وحشیانه در ایران سرکوب شده بودند 

 تجارب  در کشور های سوسیالیستی و چه در اروپای غربی در حال هضم کردن چه  بدر برده بودند و چه در ایران،

 جدید و ویژه خود بودند، گرفتار آوار دیگری شدند.

متراکم و همه جانبه  تبلیغات رسانه های گروهی  طرفداران نئولیبرالیسم که بطور  فضای  تمام این تجارب در هضم

 کردند انجام میگرفت.ه ای افکار عمومی را مهندسی و مدیریت می گسترد

بین سرمایه داری و سوسیالیسم به سود سرمایه داری به  جدال: "نوشت" نیویورکرنامه " هفته  ،۱۹۸۹اوایل سال  در

 پایان رسیده است.«

 .کردپیش بینی  راتاریخ «  پایان»  (۱۲در همان سال فرانسیس فوکویاما ) و

دنبال این افسردگی عده ای به طور کلی از کار سیاسی کناره گرفتند ، عده ای به جبهه رقیب شتافتند ، عده ای  به 

بخشیدن به زخم های روحی و سیاسی خویش هستند  التیام مشغول به امروز تا موفق به تحلیل این فاجعه شدند و عده ای 

.... 

 

 سبزها و  ائتالفی سوسیال دموکرات ها دولت

و جایگزینی مارک  ۱۹۹۰سال  درفدرال آلمان«(  جمهوري» ودموكراتیك آلمان«  جمهوريدو آلمان)» اتحاد  از پس

شده در شرق  قیمت واقعی کاالها و خدمات تولید ،به یک( یکآلمان شرقی با مارک آلمان غربی با نرخی برابر )

کننده ناگهان تمام توان رقابت خود را از دست دادند. تولید  هایشرکت  و  درصدی پیدا کرد ۴۰۰تا  ۳۰۰جهشی 

و در پایان  درصد - ۵۱/۹در ماه اوت درصد، - ۴۳/۷درمقایسه با یک سال قبل در ماه ژوئیه  صنعتی  تولیدات

 ۷۵۰۰به زحمت بالغ بر  ۱۹۹۰کاهش یافته و تعداد رسمی بیکاران که درژانویه  درصد - ۷۰به نزدیک  ۱۹۹۱سال

هزار نفر رسید واگر تعداد کارگران در حال تغییر شغل و افراد  ۴۰۰و  میلیون  به یک ۱۹۹۲نفر می شد، درژانویه 

 شد.در حال بازنشسته شدن را به آن بیفزاییم، این رقم دوبرابر می

یک واحد  با   کردن واحد پولی یک کشور با اقتصاد ضعیف، جایگزینفونتین در همان زمان هشدار میداد، »ال اسکار

برابر ارزش مارک آلمان شرقی بود و در بازار سیاه یک  ۴ حداقل مارک آلمان غربی در آن زمان ارزش)  پولی قوی

  . شود«از هم پاشیدگی اقتصاد آن کشور می موجببه هفت معامله می شد(  

 چنین شد. و

با  ۱۹۹۴دسامبر  تا  ۱۹۹۰ ژوئیه  از( Treuhandgesellschaftداری« ) امانت موسسهکُهل بوسیله » دولت

ها و شرکت های تولیدی و صنایع قدرتمند آلمان غربی و دیگر بخشهای مختلف سرمایه ، دست به   بانك  کمک

شرقی  آلمانو بخش های مختلف تولیدی در » صنایعورسازی«  بهره» ومجدد«  سازماندهی» ،گذاری« ارزش»

تولید صنایع آلمان غربی توان رقابت با قدرت  که« شرقی  آلماننتیجه این عملکرد زیر ساختارهای » در. زدسابق« 

 امانت  موسسهو صدهاهزار حقوق بگیر به خیل بیكاران اضافه شدند. » فروپاشیدند  را نداشتند یكي پس از دیگری

یا به بخش خصوصی سپرد و یا تعطیل کرد و به این  را «دموكراتیك آلمان جمهوريهای» ترین دارایی مهمداری« 

  میلیون فرصت شغلی از میان رفت . ۲/۵ک آلمان از هم پاشید و ترتیب بافت صنعتی جمهوری دموکراتی

 میلیارد مارک برآورد کردند. ۶۰۰آن عملکرد را به  خسارت همان زمان کارشناسان



  .نامیدندبیمار اروپا«  مردهمان سال ها بود که مجله اکونومیست و فایننشال تایمز، آلمان را » در

ارث  بهشرودر و یوشکا فیشر«  گرهاردو سبز« » سرخدولت ائتالفی » ۱۹۹۸وضعیت اقتصادی را در سال  این

  برد.

همان آغاز کار  دولت بر سر راه برون رفت از این وضعیت اقتصادی در حزب سوسیال دموکرات در میان دو  از

 نظر جدی بوجود آمد.  اختالفالفونتین«  اسکار» و  «شرودر گرهارد» جناح

 ونظم وتقاضای بازار«  و دولت رفاه، همبستگی اجتماعی بازسازی» خواستار  جناح چپ ون« یالفونت اسکار»

اروپایی، که تمام پایه  كمیسیون نگهداری و بازسازی محیط زیست و مقابله با سیاست های خصوصي سازی بی رویه

 های یك سیاست عادالنه مبنی بر تقسیم ثروت را از میان برده بود، بود. 

 . بودهای المبسدورف«  رفرمنگهداری و ادامه » خواستارشرودر«  گرهارد»  مقابل در

 به دور خویش جمع كرده و اعالن نمود را «نوین اقتصاد« »قهرمانانبهمین خاطر نظریه پردازان نئولیبرال و »  و
 بدون تردید سیاست اقتصادی خشنی را پیش خواهد گرفت.«  دولت»

 ریکار الفونتین و اعالم برنامه هایش زنگ خطری بود برای طرفداران اقتصادی نئولیبرالیستی در اروپا، ام شروع
سان چاپ  روزنامهکه آنها را بر آن داشت که امپراتوری های رسانه ای خود را برای مقابله با الفونتین فعال کنند. 

  سیاستمدار جهان نامید.  ترینرا خطرناک  الفونتین (۱۳لندن )

از سمت وزارت  آن شد که پس از چهار ماه اختالف میان دو جناح درون حزب آن چنان باال گرفت که الفونتین نتیجه

سر  جناح مخالف خود را در حزب قطع نموده و برای  شرودربه این ترتیب  ودارایی و رهبری حزب کناره گرفت. 

ضمن نمایندگان حزب سوسیال دموكرات   درساكت نگهداشتن برخی از اعضای حزب، پست هایی بین آنها تقسیم نمود. 

مجلس، چاره ای جز اظهار وفاداری به صدراعظم خود نداشتند و  در پارلمان نیز با توجه به اكثریت ناچیز حزب در

 بین دو جناح در حزب خاتمه یافت« جنگ» به این ترتیب

گیری الفونتین زمانی که از پانزده كشور عضو اتحادیه اروپا، یازده کشور آن توسط احزاب سوسیال دموكرات   کناره

باز گذاشتن دست   با   رات آلمان خسارات جدی وارد کرد، بلکهاداره می شد، نه تنها به جناح چپ حزب سوسیال دموک

بزرگ تغییر  روند نئولیبرالیسم در آلمان و اروپا كه شرط الزم برای دفاع از  شانسشرودر و تونی بلر«  گرهارد»

 دولت رفاه و دولت ضامن خدمات اجتماعی بود، نیز از میان رفت.

فقدان جناح چپ در حزب ، راه را برای رفرم  وسوسیالیسم «  اردوگاهگرهارد شرودر که پس از فروپاشی »  درنتیجه

 که وزیر انگلستان سندی را تدوین کرد نخستبلر«  تونیو با » یافتهای نئولیبرالیستی و بقول خویش خشن خود باز 

 «عادالنه است که موجب شکوفایی اقتصاد شود رفورمی» سند با شعار ایناست.  مشهور« شرودر -بلر سند»  به نام

 سوسیال دموكراسي نوین را مژده میداد. پیدایش

  به»  ،و مسئولیت پذیری« تشویق» ،گرایی نوین اقتصادی« مثبت» مانند كه با فرمول بندی های فریبنده اش، یسند 

اقتصاد نئولیبرالیستی و رفع مفاد  که همگی پوششی بودند برای اجرای یك ،حركت درآوردن پتانسیل های نیروی کار«

سرمایه ها، و زیر فشار گذاردن  برای  دست و پاگیر قانون کار برای کارفرمایان ، پایین آوردن مالیات ها به ویژه

  بیكاران.

ترین برنامه كاهش مالیاتی را در  بزرگ سرخ و سبز به سفارش مشاورین نئولیبرال خود با وعده کار آفرینی،  ائتالف

درصد و مالیات شركت ها را تا  ۸یخ بعد از جنگ جهانی دوم در آلمان به اجرا درآورد و مالیات ثروتمندان را تا تار

  هزاران میلیارد یورو به جیب شركت های بزرگ سرازیر كرد.  حدود درصد كاهش داد و دستکم ۱٥

درصد، كاهش حق بیكاري به میزان یك سوم و افزایش ساعت كار تا  ۱٥دست به کاهش حقوق ها به میزان  همزمان

  ساعت در هفته زد. ٥۰الی  ٤٥

با تمام این اقدامات نه تنها بحران اقتصادي بر طرف نشد بلکه رو به افزایش گذاشت و صدها هزار كارمند بخش  ولی

 ۱۲نیز فراتر رفت و بیش از  نفر میلیون  ۵از مرز  ۲۰۰۴قم بیکاران در سال دولتی كار خود را از دست دادند و ر

 شد .درصد نیروی کار را شامل می

باید  نكرد  دارویی درد مریض را برطرف اگرپیروی ازمنطقی كه مي گوید » بهشرودر«  گرهارد» ۲۰۰۳سال  در

 اعالم کرد. را (۱۴هارتز چهارم( ) هبرنام« ) ۲۰۱۰اقتصادی  برنامه»مقدار استعمال آن را باال برد« 



 

 (۱۴)نئولیبرالی« توربونظم » یا  هارتز چهارم برنامه

 برنامه هارتز چهارم چنین است: جوهر

اجتماعی سوق داده  خیریه پس از یك سال از دریافت حقوق بیکاری محروم گردیده و به طرف نهادهای بیكاران

  شوند و در عین حال موظفند در صورت لزوم با دستمزد معادل یك یورو در ساعت به كار مشغول شوند.می

 

ترین اصول قانون اساسی آلمان فدرال یعنی كارمناسب و دستمزد کافی برای همگان زیر پا ترتیب یکی از مهم بدین

 شود .می بازسازینئولیبرالی«  بوتور» گذارده شده و بازار كار برطبق نظم نوین

اغلب تحت پوشش   که بخش اول شامل شاغلین معمولی است بازار کار در آلمان به دو بخش تقسیم شده است ، امروز

 کهی« ییورو یکسندیکاها قرار می گیرند، بخش دوم شامل شاغلین کوتاه مدت، شاغلین پیمانی و موقت، شاغلین »

 ( ۱۵حقوق آنان تقریباا امکان پذیر نیست ) دفاع سندیکای های کارگری از

به کار  مشغول« پایین دستمزد بخشدرصداز نیروی کار در » ۲۲میلیون نفریعنی  ۸حاضردر آلمان بیش از  درحال

 رقم باال ترین رقم در اروپاست. این. میباشند

از هر چهار شهروند شاغل آلمانی یک نفر با وجود داشتن کار در فقر به سر می برد و یا تنها با کمک  تقریباا   یعنی

  دولت قادر به تامین حداقل زندگی خویش است. های

 

 

كه در این كشورشمار کسانی که در بخش دستمزد های پایین  دهدترین گزارش ها درباره فقر در آلمان نشان می  تازه

اینکه  نتیجه. ((۱تصویر شماره )) است  اشتن کار در معرض خطر فقر قرار دارند، همچنان رو به افزایشباوجود د

رسمی  آمارشاغلین با دستمزدهای پایین در زمان بازنشستگی با حقوق بازنشستگی زیر خط فقر دست بگریبان هستند. 

کنند زندگی می فقر  سال در معرض خطر ۶۵آلمانی باالتر از  شهروندان  هزار نفر ۱۰۰و  میلیون۳نشان می دهد که 

      و این رقم رو به افزایش است.

 بنیادین و باطل شمردن ارزش های  منسوخجدی هشدار داد »ویلی برانت به اعضای حزب بطور  ۱۹۹۱سال  در

 خواهد بود.« تاریخی عدالت اجتماعی و همبستگی اشتباه سوسیال دموکراسی، یعنی آزادی ،

  کمال تاسف این هشدار روشن ویلی برانت گوش شنوا پیدا نکرد. با 



سال  در هارتز چهارم« برنامهودر »شر گرهارد« های رادیکال رفرماز تصویب » پیش  ۲۰۰۰اکتبر سال  نهم

 .باره رفرم های شرودر انجام میدهدا میلتون فریدمن در تیم خبرنگار هفته نامه اشپیگل مصاحبه مفصلی ب یک  ۲۰۰۳

(۱۶)  

  :اشپیگل

دهد، هزینه و شرودر مالیات ها را کاهش می گرهارد. ها هستند ان شما سوسیال دموکرات امروز بهترین شاگرد ظاهراا 

 بودجه دولت را بازسازی می کند و حقوق بازنشستگی را می کاهد آیا برای شما تعجب آور نیست؟

  :فریدمن

واقعاا حیرت انگیز است که احزاب چپ می توانند خیلی راحت تر از احزاب محافظه کاردست به اصالحات درست  بله

جناح  از. یز این اصالحات در حال انجام است، بلکه در نیمی از اروپا و حتی در نیوزلند نلماننه تنها در آ وبزنند. 

 راست ریگان و تاچر ، به عنوان اصالح طلبان محافظه کار، یک استثنا بودند.

  :اشپیگل

 واقعیت را چگونه توضیح می دهید؟ این

  :فریدمن

  بگویم ، من خودم هم کمی گیج شده ام. صادقانه

به آنها وفادار می  همواره تی را دارند که رأی دهندگانشانچپ ها به این دلیل توان اجرای چنین اصالحات سخ  یدشا 

حالیکه این  درکه هیچ حزب دیگری برایشان مطرح نیست.  چرا  که وفادار بمانند، مجبورند  ، و بهتر است بگویممانند

لی کند ولی باید کنونی در آلمان را کُهل هم مایل بود عم تاصالحا . کندنمی   کاران صدق محافظه واقعیت در مورد

 گرهاردشرودر بر سر کار بیاید. تا  منتظر می ماندیم

  این پیش بینی میلتون فریدمن متحق نشد  ولی

 از (۲شماره تصویردرصد از اعضای خود را ) ۵۵بیش از  ۲۰۱۸تا  ۱۹۹۰سوسیال دموکرات آلمان از سال  حزب

 (۴شماره تصویر) سال به این حزب روی آورده اند. ۳۰درصد از جوانان زیر  ۸داده است و تنها  دست

 



 



 

در صد مردم آلمان تمایل به انتخاب کردن حزب سوسیال دموکرات آلمان را دارند به  ۱۴ تنها   در حال حاضر و

 کنید نگاه( ۳تصویر شماره )

 

 

 

 مهندسی افکار عمومی و  رسانه ای مدیریت

توانستند با به وجود آوردن شبکه های وسیعی از اقتصاد دانان،  ۷۰اقتصاد نئولیبرالیستی از دهه های  طرفداران

این تئوری اقتصاد  گذاران روزنامه نگاران به دور حلقه اصلی و پایه و( ۵ شماره تصویرسیاستمداران )

 ت کنند.روز بیشترمدیری هر  عمومی را افکار  سیاسی،

 نمونه انجمن مون پله رن : بطور

دانان  متشکل از اقتصاددانان فیلسوفان، تاریخ المللیبین  سازمانی( Mont Pelerin Society)  رنمون پ له انجمن

  آن عبارتند از فردریش هایک، فُن میزس، میلتون فریدمن و دیگران . گذارانبنیانهوادار نئولیبرالیسم است. 

 ناممحقق تشکیل شد. ۳۹در کنفرانسی که فردریش هایک ترتیب داده بود، با شرکت  ،۱۹۴۷آوریل  ۱۰انجمن در  این

  انجمن انتخاب کردند . آن  گاهی است در سوئیس، برایمحل برگزاری کنفرانس را، که اقامت

رن توانست طی چندین سال فعالیت خود انجمن ها و بنیادهای مختلفی را در سراسر جهان تاسیس کند و  پ له مون 

 (۵شماره  تصویر) های زیادی تحت تاثیر خود قرار دهد. اندیشکده



 

ی  رسانه ای خود و جلب صاحبان رسانه ها این انجمن توانستند با بهره گیری از امکانات گسترده امپراتوری ها  بانیان 

و فرهنگـی در گـستره وسـیعی نقـش  اجتمـاعی  -و ژورنالیست های نام دار، در شرایط بحرانی در تحوالت سیاسی

آفرینـی کننـد و موجـب شکل گیری نـوعی اسـتبداد اطالعـاتی از طریـق گـزینش و انتـشار اطالعـات و اخبـار ویژه 

ی دگرگونه و مخـدوشی از تئوری سوی خود جلب کنند و همزمان چهره هان را مدیریت کرده به افکار عمومی ج 

  ، به افکار عمومی ارائه دهند. سیاسی و فرهنگی رقیب اقتصادی  های

-آفرینی را بـه جنگ جهانی فرهنگی نقش  مدیریت و این( ۱۷)  لویس تافلر« الوینگونه ای که آینده پژوهی چون » به

  تعبیر کرده است .. یطالعاتا

 

  



  دهد . نشان می را  از امپراتوری های رسانه ای یکی( ۶نمونه تصویر شماره )  برای

 

 

 

 ترانس اتالنیک« شبکههیچوجه قصد ندارد که بگوید تمام اعضای » به  با نشان دادن این تصویر در اینجا، نویسنده

پرسش اینجاست که چرا صاحبان رسانه ها و خبرنگاران نام دار برای  ولی  و عاملین نئولیبرالیسم میباشند، نمایندگان

 ها عضو باشند و یا با آنها همکاری کنند.حفظ مقام یا رسیدن به مقام های باالتر بهتر است در یکی از این شبکه 

 بکار نمی بریم ؟نیز را برای رسانه های غربی اینکه چگونه است که ما معیارهای انتقادی و درست خود  دوم

 

 چیست؟ نویسنده نظر از «پایدار توسعه»بر استوار اقتصادی



 بازنمود دیدگاه توسعه پایدار نوشته بودم:  برای« یا کیمیای سعادت نئولیبرالیسمنوشته پیشین خود » در 

آوری،  ، پیشرفت فنصنعتی شدن و ماشین کشور، فزایش درآمد و تولید ناخالص ملینئولیبرالیستی، توسعه را تنها در ا مکتب

 سازد. ای بسته و تنگ محدود می  را در دایره  ما  دیدگاه اینمدرنیزه شدن و همانند اینها میداند.  

ا  ایدار دیدگاه توسعه پ، چرا که بر خالف در راستای اخالق بسیار فقیر است مکتب  این    رابیشتر لذت بیشتر«  ثروت شعار » صرفا

نیروی  توسعه» -۲، « توزیع ثروت چگونگی » -۱  پایه  بر پایدار«   توسعهکه تمرکز اقتصاد استوار بر » برگزیده است، در حالی

  -۴  ، «داشت و مسکنو پرورش، به  آموزشهای برابر برای همه آحاد مردم از جمله در »  فرصت  آمدن  بوجود -۳ ، انسانی«

  -۶  ، اصول و مبانی آزادی و حقوق اجتماعی«  رعایت»  -۵   ،کارگیری آن«به ترویج قابلیت های ذاتی افرادو نحوه به کمک»

بر علیه نابرابری  پیکار »  -۸ ، طرف کردن تبعیض« بر » -۷  ، »پاسداری از محیط زیست و ماندگاری آن برای نسل های آینده«

 شده است.  بناتغذیه« و سوء  گرسنگی  مبارزه با لزوم  و» -۱۰ ، سازنده زنان در توسعه« نقش» -۹  ،جنسیتی«

، پرسیده بودند برای  نظر آمده بود به یار آرمانگرایانه و دست نایافتنیباال بس دهگانه  های سویه  برخی از خوانندگان، برای

 قالبی الزم است؟دستیابی به این سویه ها ان

 ن اساسی آلمان فدرال کمک میگیرم. برای پاسخ به این پرسش ها از قانو من

 

 (۱۸)! است ناپذیر خدشه انسان عزت و  منزلت

 : گویدمی فدرال آلمان اساسی قانون اولبند 

 !است ناپذیر خدشه انسان عزت ومنزلت 

  کند. زندگی  انسان باید با عزت و منزلت یعنی

 انسانی چیست؟ منزلت

هرگونه ویژگی آنها از قبیل منشاء، مذهب،  انسانی یعنی داشتن فرصت های برابر برای همه آحاد مردم فارغ از  منزلت

  همان قانون( ۲ بند، جنسیت یا سن )رنگ پوست

قبول نقش سازنده زنان در توسعه ، بهداشت و سالمت   یعنی  یعنی پیکار بر علیه نابرابری جنسیتی، انسانی  منزلت

 (۳بند ادامه) . ن تبعیضبر طرف کرد یعنیهمان قانون(  ۳ بند)

کارگیری آن، یعنی رعایت اصول داشتن از منزلت انسانی یعنی کمک به ترویج قابلیت های ذاتی افراد و نحوه به پاس

تمام سیستم آموزشی زیر  ،و پرورش« آموزشجمله در» ازهمان قانون(  ۵ بندو مبانی آزادی و حقوق اجتماعی، )

ا اجازه استان مورد نظر و دولت امکان پذیر کردن مدارس خصوصی تنها بعنوان مکمل و ب دایرنظر دولت است . 

  است.

کردن دانشگاه ومدارس عالیه خصوصی تنها بطور استثنائی ممکن است، زمانی که نبود آن برای بخشی از جامعه  دایر

  همان قانون (  ۷ بندکمبود محسوب شود. )

داشتن هر عقیده و  حقون( همان قان ۱۳ بندداشتن مسکن ) حق( قانون همان۱۲ بند) داشتن شغل و کار حق

  (همان قانون ۴بند) مذهبی

  تغذیه.و سوء  گرسنگی  پاسداری از محیط زیست و ماندگاری آن برای نسل های آینده ، یعنی لزوم مبارزه با  یعنی 

(۱۹) 

برای اجرا در یک جامعه  ۱۹۴۹ماه مه  ۲۳پیش در  سال  ۷۱  و پدران قانون اساسی آلمان بند های باال را مادران

برای اجرای بند های این قانون اساسی احتیاجی به  وسرمایه داری و نه در یک کشور سوسیالیستی تدوین کرده اند. 

  یک انقالب نمی دیدند.

دولت ها در آلمان پس از انتخاب شدن، موظفند در پارلمان برای اجرای این بند های قانون اساسی در مقابل  تمام

 ان پارلمان سوگند یاد کنند.…نمایندگ

 تاثیر عمومی افکار و فرهنگ در چنان نئولیبرالیستی طرفداران گسترده و سنگین تبلیغات و فعالیت سال ۵۰شوربختا 

 .شودمی برانگیز پرسش انسانی حقوق ترین ابتدائی و ترین بدیهی از دفاع و کردن عنوان که  است، گذاشته



 یا « پُلوتوکراسی» اقتصاد  به انتقاد. است رسوایی  خواستار رفع شکاف ژرف میان فقر و ثروت در جهان شدن امروز

  .توانگرساالری گناه نابخشودنی به حساب می آید

  همه بلکه برابرند، و شکل  هم ها  انسان همه که نیست این منظور که داد توضیح« باید »برابری مفهوم کردن عنوانبا  

 حقوق از باید ها انسان همه یعنی باشند، برخوردار جامعه در برابر های فرصت از استفاده امکان از باید شهروندان

 ...باشند برخوردار یکسان آزادی حق از باید ها انسان همه یعنی باشند، برخوردار برابر

ت های مساوی برای انتخاب کردن فرصت یا امکان برابر برای همه، یعنی وجود شرایطی که گزینه ها و فرص داشتن

 درزمانی معنی دارد که انسان میان چند گزینه یکی را آزادانه انتخاب کند.  انتخابپیش روی شهروندان موجود باشد. 

برون رفت از وضعیتی که در آن قرار می گیرد  یعنیاین تعریف انسانی که فرصت برابر ندارد آسیب پذیر است. 

در نظر  با نمی تواند مشکل خود را بعلت عدم امکانات الزم حل کند.  و تناتوان اس لذاخارج از حیطه اختیار اوست. 

گرفتن مفهوم فرصت یا امکانات، فقیر کسی نیست که تنها درآمد ندارد، بلکه فقیر کسی است که امکان بیرون رفتن از 

  را نیز ندارد.فقر 

 

 پایانی سخن

 کارگری، های اتحادیه احزاب، کمک به که طوالنی ومستمر   گام، به گام است« پیکاری پایدار»توسعه   راهدر  پیکار

 .است پذیرانجام   مدنی جامعه و سازمانها 

 مختلف یها  زمینهدر   باال سازگاری و پذیری انعطاف چه از که است داده نشان امروز به تا  نئولیبرالیسمایدئولوژی  

 .است برخوردار

  و حزب در کشور، در شهر، در محله، در کنیممی کار  و زندگی و هستیم که کجا  هر در باید آموخت، رقیب ازباید 

 .داشت نظر در را ممکنات هنر باید همواره و شد بکار دست غیره و غیره و مدنی های سازمان و ها  اتحادیه

 

 قائنی سیاوش

  



 

 ________________________________________________________ 

(۱ )Bad Godesberg  

 گودزبرگ یبرنامه

 برگزار شد.  ۱۹۵۹نوامبر  ۱۵تا  ۱۳باد گودزبرگ از تاریخ  یکنگره

 (۲) John Maynard Keynes  (۱۸۸۳–۱۹٤6)  

 (۳) Willy Brandt (Herbert Ernst Karl Frahm) 18. Dezember 1913 - 8. Oktober 1992 

هنگامی شروع شد که اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت عربی اوپک   ۱۹۷۳در اکتبر سال  ۱۹۷۳نفت  بحران( ۴)

جنگ اعراب و   یاکیپور«  یومدنبال جنگ»  بهشوند( اعضای عربی اوپک و همچنین کشورهای سوریه و مصر می شامل)

قیمت   ،۱۹۷۴در مارس سال  هاپایان یافتن تحریم با ریم نفت را برای اروپا و امریکا اعالم کردند. و تح ممنوعیت۱۹۷۳اسرائیل 

مدت و  نفت یا به عبارتی شوک نفتی تأثیرات و عواقب کوتاه  بحراندالر افزایش پیدا کرد.  ۱۲دالر به حدود   ۳ای نفت از بشکه

نخستین شوک نفتی خوانده شد که در   نام د جهانی گذاشت که سپس باز اقتصا های جهانی و نی بلندمدت بسیاری را روی سیاست

 نیز به دومین شوک نفتی تغییر نام یافت.  ۱۹۷۹ادامه بحران نفت 

 (٥) Helmut Heinrich Waldemar Schmidt ( 23. Dezember 1918 ; † 10. November 2015) 

)6( The Shock Doctrine: The Rise of Disaster Capitalism von Naomi Klein 

 (۷) Otto Friedrich Wilhelm Freiherr von der Wenge Graf Lambsdorff (20. Dezember 1926 † 5. 

Dezember 2009) 

 (۸) Otto Schlecht Staatssekretär im Wirtschaftsministerium und Mitglied der Mont Pèlerin Society 

 (۹) Oskar Lafontaine (* 16. September 1943) 

 (۱۰) Helmut Josef Michael Kohl (* 3. April 1930 ; † 16. Juni 2017) 

 (۱۱) Le monde diplomatique September 2005 (Mathias GREFFRATH) 

 (۱۲) Yoshihiro Francis Fukuyama  

 (۱۳) The Sun is a tabloid newspaper published in the United Kingdom and the Republic of Ireland . 

 (۱٤) Agenda 2010 + Hartz 4  

 فولکس واگن بود هارتز نامیده شد  آن که یکی از مدیران شرکت  ی برنامه به نام تدوین کننده این

 (۱٥) Die Zeit 

  ۴۱۶مرحله کمک دولتی که  ۳حاضر نشود کار با دستمزد یک یورویی را قبول کند در  ۴دریافت کننده هارتز  درصورتیکه

    (٪۱۰۰و در مرحله نهایی  ٪۴۰مرحله دوم  ٪۳۰اول  مرحلهکند . )پیدا می  کاهش  یورو

 (۱6) Spiegel (Von Mathias Müller von Blumencron und Ulrich Schäfer 09.10.2000) 

(۱۷)Alvin Toffler (October 4, 1928 – June 27, 2016) was an American writer, futurist, and 

businessman  

(۱۸ )http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.html 

 

برای نویسندگان آن ، محیط زیست اهمیت امروز را   ۱۹۴۹ماه مه  ۲۳تدوین و تصویب قانون اساسی آلمان در   هنگام   (۱۹)

 نداشت 

https://www.amazon.de/Naomi-Klein/e/B001H6QPIC/ref=dp_byline_cont_ebooks_1
http://www.documentarchiv.de/brd/1949/grundgesetz.html

