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  ۴٨نشريه پيشرو شماره 

  ٢٠١٣ جوالی ٢٩

  !نيوليبراليزم نه: مصر، ترکيه و برازيل
  

صر، ترکيه و برازيل باال اين روزھا تپش شورش و عصيان در برابر سرمايه داری دست کم در چند کشور از جمله م

 . گرفته است

در مصر، معترضان که به ديکتاتوری رژيم حسنی مبارک پايان داده بودند، با آمدن محمد مرسی، انتظار داشتند تا وی 

 اعمال سياست ھای اقتصادی نيوليبرال پديد آمده بود، حل کند و ۀبحران اقتصادی و سياسی در کشورشان را که در نتيج

اما مرسی خالف .  نفس کشيدن آزادانه به مردم را فراھم نمايد که ديکتاتوری مبارک از آنان گرفته بودزمينه ھای

  .  ھای زيادی که معترضان از وی داشتند، يک رئيس جمھور ناکام از آب درآمد توقع

حزاب و سازمان اخوان المسلمين مصر، با آنکه نقش مھمی در خيزش مردم عليه رژيم حسنی مبارک نداشت، در نبود ا

ھای منسجم مردمی، خود را بر مردم تحميل کرد و با استفاده از برخی امکانات داخلی و خارجی مخصوصاً حمايت 

اياالت متحده توانست محمد مرسی را به قدرت برساند، اما در يک سال حکومتداری وی، سياست ھای اقتصادی 

. با آن مخالفتی نداردت، ھمچنان ادامه يافت، زيرا اخوان المسلمين  طبقاتی را بيشتر کرده اسۀنيوليبرال که فقر و فاصل

  .له نھفته استأايت کرد، در ھمين مس امريکا از مرسی حمۀکه دولت اياالت متحد یدليل اصلي

جو کند، بلکه مشکالت  و حکومت اخوانی ھا در مصر نه تنھا نتوانست به مشکالت اقتصادی مردم راه حلی جست

پس از سرنگونی رژيم حسنی . ور را بيشتر کرد و مصر در حال حاضر در رکود به سر می برداقتصادی اين کش

پنجصد باب کارخانه تعطيل شد؛ ميزان بيکاری که و  اميدواری ھا برای بھبود اقتصادی، چھارھزار ۀمبارک، خالف ھم

 ميالدی به ٢٠١٣ل سال  اوۀ درصد رسيد و در نيم١٢.۴ به ٢٠١٢ درصد بود، در سال ٩در زمان حسنی مبارک 

ن آمده و کمبود ئيدرصد افزايش يافت؛ قيمت ھا به گونۀ سرسام آور باال رفته؛ ارزش واحد پولی مصر به شدت پا ۵.١٣

  . مواد سوخت نيز دامنگير مردم شده است

که يکی از مندی توريست ھا به مصر ه افزون بر اين ھا، اسالميزه کردن زندگی اجتماعی از سوی اخوانی ھا از عالق

به اين دليل، مصری ھا که يک . کشورھای محبوب شان است، کاسته و اقتصاد توريستی مصر را زيانمند کرده است

حسنی مبارک را از پا در آوردند، بار ديگر به ميدان تحرير » سکيوالر«سال پيش در يک اعتراض گسترده، استبداد 

  . رسی را نيز به زير کشيدندرفتند و سرانجام با ھمراھی ارتش، استبداد دينی م

در ترکيه نيز، با آنکه استبداد سياسی و تنگ ترشدن فضای آزادی ھای مدنی از سوی دولت اردوغان در اعتراض ھا 

.  شورش ھا بودئی  عامل پايه،تری داشت، اما در اين جا نيز برنامه ھای اقتصادی نيوليبرال دولت نقش محسوس
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 پارک گزی استانبول به فروشگاه از سوی دولت ترکيه، آغاز شد، اين يعنی يورش به خيزش مردم از اعتراض به تبديل

  .     نيوليبراليزم

 محيط زيستی گفته شد، اما چون درد مردم ترکيه به مراتب ژرف تر و عميق ألۀگرچه دليل نخستين اعتراض، يک مس

 شورش به زودی گسترش يافت و تمام شھرھای اين کشور را فرا ۀ صرفاً محيط زيستی است، دامنألۀتر از يک مس

  . گرفت

که در چند سال اخير رشد اقتصادی خوبی داشته، اما سرمايه داران بيشترين سود را از آن برده اند و در  ترکيه با آن

اردوغان که ميانه افزون بر اين، دولت اسالمگرای رجب طيب . نتيجه، شکاف ميان فقير و ثروتمند افزايش يافته است

 آزادی ھای سياسی و مدنی را به ۀ در برخی کشورھا الگو شده، نخواسته است تا زمينیا رو لقب گرفته و برای عده

 ميالدی، ترکيه را بزرگترين ٢٠١٢ حفاظت از روزنامه نگاران در گزارشی در سال ۀکميت. مردم ترکيه فراھم کند

سياستمداری که در جريان بھار عربی از اعتراض ھای ضد ديکتاتوران عرب اردوغان، . زندان روزنامه نگاران خواند

در کشورھای مصر، ليبيا و تونس دفاع کرد و حاال ھم در جنگ ميان دولت سوريه و شورشيان مخالف بشار اسد، 

در داخل ش کند، ھمواره با مخالفان ھمراه با امريکا و ساير دولت ھای غربی از مخالفان مسلح سوری پشتيبانی می

  . ش از قدرت اندد خواندن وی، خواستار کنار رفتنبانه داشته و معترضان ترکی با مستبآترکيه برخورد ديکتاتورم

.  آن بشورندمی نامد، سبب شد تا مردم عليه» چپ«در برازيل ھم سياست ھای اقتصادی نيوليبراليستی دولتی که خود را 

 است، ٢٠١۶ و بازی ھای المپيک در سال ٢٠١۴جھانی فوتبال در سال دولت اين کشور که ميزبان مسابقه ھای جام 

ه  مليارد دالر را برای انجام اين بازی ھا و ساخت ستديوم ھای ورزشی، خيابان ھا و راه ھا ھزينه کرده است؛ اما ب۵٠

است که زيان  حمل و نقل عمومی را افزايش داده ۀ تحصيل دانشجويان و خدمات صحی کم کرده و کرايۀعکس از بودج

  . رسد  کارگر و ساير فرودستان برازيل میۀاصلی آن به طبق

فيفا، «و » ما صحت و تحصيل می خواھيم«، »!ما به جام جھانی نيازی نداريم«معترضان برازيلی با سردادن شعارھای 

 آن نشان ۀروران دولت و سياست ھای بورژواپۀ، خشم و انزجارشان را نسبت به عملکرد سودجويان»پول ما را پس بده

  .داده اند

نيوليبراليزم که زندگی انسان ھا را ھر چه : اعتراض ھا در مصر، ترکيه و برازيل، ريشه در يک عامل مشترک دارد

 ئی وليت ھای پايهؤبيشتر خصوصی سازی کرده و زمينه ھای خدمات رايگان صحی و آموزشی را که يکی از مس

  . باشد، از آنان گرفته است دولت می

ھای شان رساندند که  ابر اين، شھروندان ھر سه کشور با خيزش سراسری و گسترده، اين پيام قوی را به دولتبن

باشد و چه از نوع اسالمی و اخوان المسلمين، به درد فرودستان » سوسياليستی«و » کارگری«نيوليبراليزم چه از نوع 

  .  خورد و بايد دور ريخته شود نمی

اری جھانی که با رويکرد نيوليبراليزم تالش دارد تا کارگران و ساير فرودستان را بيشتر اعتراض ھا به سرمايه د

رسد که تحمل فرودستان ديگر به سر  استثمار و غارت کند، از چند سال بدينسو رو به گسترش است و به نظر می

رو ه شورش و اعتراض روبچندان دور با موج گسترده و غيرقابل برگشت داری جھانی در آيندۀ ن و سرمايهرسيده 

 .  ديگری رقم خواھد زدۀ جھان را به گونۀخواھد شد؛ شورشی که آيند

 

  

 


