فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن
سال ششم/شماره  یشانزدهم/تابستان( 1394پياپی)19

تحول ماهیت جنبشهای اجتماعی
جهانی شدن و ّ
1
در جوامع غربی
دکتر فرهاد دانشنیا

2

طیبهالسادات حسینی

3

تاريخ دريافت ،93/11/9 :تاريخ پذيرش94/3/19 :

چکیده

تطور نظام سرمایهداری
تحول و تکامل جنبشهای اجتماعی در جوامع غربی و ّ
بین ّ
در دهههـای اخیر ،رابطـهای درهم تنیده وجود دارد .خصلـت این جنبشها در
نظـام اقتصاد سیاسـی بینالملل بعد از جنگ دوم جهانی تـا  ،1970غالب ًا هویتی
 فرهنگـی بوده و بـر نیازها و مطالبات فرامادی متمرکـز بودهاند .جنبشهایطرفدار محیط زیست ،دانشجویی و جنبش زنان ،در شمار این نیروهای اجتماعی
فعال در برههی یاد شـده محسـوب میشـوند .با وقوع بحران ساختاری در نظام
سرمایهداری طی سالهای دههی  1970و تط ّور این نظام در قالب تقسیم کار و
مدل نوینی از انباشت سرمایه یعنی شیوهی تولید پسافوردیسم و تحرک سرمایه
و تکنولوژی در مقابل نیروهای اجتماعی ضد سیسـتم ،از یک سـو زمینه برای
 .1این مقاله مستخرج از رسالهی کاشناسی ارشد دانشجو با راهنمایی دکتر فرهاد دانشنیا در
دانشگاه رازی است.
 .2استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی و عضو گروه پژوهشی مطالعات اقتصادی
سیاسی عراق()fdaneshnia@gmail.com
 .3دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه رازی کرمانشاه (@tayebe. 2020
)yahoo.com

| 94دکتر فرهاد دانشنیا و طیبهالسادات حسینی

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

جهانی شـدن سـرمایه و ساختار نوینی از تولید و انباشت فراهم شده ،و از دیگر
سـو ،قاطبهی نیروهای اجتماعی ناراضی نیز متناسب با منطق عملکرد سرمایه و
در واکنـش به بحرانهای اخیر آن ،خصلـت متفاوتی به خود گرفتهاند .در این
راسـتا ،پرسشی که مقالهی حاضر را راهبری میکند ،این است که جهانی شدن
چـه تأثیری بر ماهیت جنبشهای اجتماعی موجود در جوامع پیشـرفتهی غربی
بر جای گذاشـته اسـت؟ فرضیهای که در چارچوب نظریهی دگرگونی ارزشی
رونالد اینگلهارت طراحی گردیده ،این اسـت که جهانی شدن ،زمینهساز تح ّول
ماهیت هویتی  -فرهنگی جنبشهای اجتماعی دوران جنگ سرد به جنبشهای
اقتصادی  -مادیگرا در دورهی پسـاجنگ سـرد بوده اسـت .پژوهش حاضر،
تحقیقی کاربردی محسـوب میشود که با استفاده از روش توصیفی  -تحلیلی و
ابزار کتابخانهای انجام گرفته است.
كليد واژهها :جهانی شـدن ،جنبشهاي اجتماعی ،نظریهی دگرگونی ارزشی
اینگلهارت ،جوامع غربی

 .1مقدمه

در نيمهی دوم قرن نوزدهم با مطرح شـدن پيامدهاي منفي اقتصادي و اجتماعي
انقالبهای صنعتي در سیستم سـرمايه داري ،شکلگیری جنبشهاي كارگري
در اروپـا گسـترش چشـمگیری یافت .محصـول اين جنبشها ،ايجـاد احزاب
كارگـري و تالش آنها براي دسـتيابي بـه قدرت بوده كـه در مواقعي نیز به
موفقيت نائل میگردیدند .اوج اين سـنخ جنبشها ،انقالب اكتبر  1917شوروي
بود که متعاقب آن و در نتيجهی ناكارآمدي نظامهاي سياسي موجود ،خيزشها
و جنبشهـاي هويتي بر محور منازعات ملي،قومي و نژادي شـكل گرفت كه
پيامدهاي آن وقوع جنبشهاي فاشيسـتي و نازيستي و نهايت ًا جنگ جهاني دوم
بود .پس از جنگ دوم ،موج جديدي از جنبشهاي اجتماعي شـكل گرفت كه
برعكس جنبشهاي پيشـين ،به دنبال دسـت يابي به قدرت نبودند .ويژگي اين
جنبشهای اجتماعی جديد 1كه از دههی  1960به وجود آمدند ،بدین قرار بود:
1. new social movements
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)۱عملکـرد غير ابزاری کـه به معنای دارا بودن عاليـق و نگرانيهای جهان
شـمول و اعتراضآميـز نسـبت بـه وضعيـت اخالقی جوامـع غربی بـود)2 .
جهتگیری مبتنی بر جامعهی مدنی و نه دولت )3 .بدبینی نسبت به ساختارهای
بورکراتيک متمرکز)4 .توجه به جنبههایی نظير فرهنگ ،شـيوههای زندگی و
مشارکت در سياست و اعتراض سمبليک تا ادعای حقوق اجتماعی و اقتصادی.
 )5توسـل به شـيوههای غير رسمی ،باز و انعطاف پذير سـازماندهی )6 .اتکای
شـدید به رسـانههای جمعی)7 .تمرکز بر شيوهی زندگی و سياست هويت.)8 .
سلسـله مراتبی بودن جنبشهای مذکور و اسـتفاده از ابزارهای سنتی نظير اقدام
مستقيم( )Buechler, 1995,441-445و (نش.)131-132: 1384،

از نمونههـاي اين جنبشها ميتوان بـه جنبشهاي حقوق مدنی ،جنبش زنان،
جنبـش زیسـت محیط ،جنبـش صلح ،جنبش ضـد نژادپرسـتی ،جنبش حقوق
مردم بومی ،جنبش ضد سیاسـی اروپای شـرقی ،جنبش ضد جنگ ،جنبش ضد
سالحهاي هستهاي ،جنبش طرفدار حقوق كودكان و  ،...اشاره كرد .با این حال
در دو دهـهی اخیر ،گونـهی دیگری از جنبشها بروز و ظهـور یافتهاند که به
جنبشهای اجتماعی فرانو ،موسوماند .مهمترین این جنبشها عبارتند از :جنبش
سـياتل در سال  ،1999جنبش واشنگتن  16آوريل  ،2000جنبش ميلو  30ژوئن
 ،2000جنبش ملبورن 11سـپتامبر  ،2000جنبش سـئول  10اكتبر  ،2000جنبش
نيس 7و 6دسـامبر  ،2000جنبش پراگ  26دسامبر  ،2000جنبش واشنگتن 20
ژانويه  ،2001جنبش كيك سيتي 21و 20آوريل  ،2001گوتنبرگ 14و  6ژوئن
 2001و ،...و در نهایت تا جنبش وال استريت ( .)2012از سال  1999که شاهد
شكلگيري جنبشهاي ضد سرمايهداري هستیم (آغازگر آن جنبش سياتل بود
كه در دنيا سـروصداي فراواني به راه انداخت) ،تا سـال  2012كه جنبش اشغال
وال اسـتريت اوج گرفت ،نیروهای اجتماعي كماكان به فعاليت خود گسترش
و عمق بیشتری دادهاند.
پژوهش حاضر ضمن پرداختن به زمینههای شکلگیری این جنبشها و تبیین
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خصلتهای مذکور باعث میشود که نظریهپردازان ،جنبشهای مذکور را در
گونهي جنبشهاي هويتگرا یا فرامادی طبقهبندی نمایند ،بدین معنا که آنها
هيچگاهدرصدددستيابيبهقدرت،بر نيامدند.
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ماهیت آنها در قیاس با جنبشهای اجتماعی دورهی جنگ سرد ،بر پایهی این
مفروض سامان یافته که بین تح ّوالت نظام سرمایهداری و منطق عملکرد آن در
عصر جهانی شدن با تغییر ماهیت و خصلت جنبشهای اجتماعی اخیر ،رابطهی
درهم تنیدهای وجود دارد.
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تحول جنبشهای
مسـألهی اصلی در نوشـتار پیـش رو ،پرداختن به تطـ ّور و ّ
اجتماعـی اخیـر و عوامل اصلـی تأثیرگذار بر شـکلگیری و وقـوع آنها در
جامعهی سـرمايهداري متأخر یا به اصطالح در عصر جهانی شـدن سرمایه است،
بنابراین پرسشـی که مقاله را راهبری میکند ،این اسـت که نظام سرمایهداری
از دورهی جنگ سـرد به پسـاجنگ سـرد ،چه تغییراتی را تجربه نموده و این
تحول ماهیت جنبشهای اجتماعی در جوامع غربی طی
تغییـرات چه تأثیری بر ّ
یک دههی اخیر بر جای گذاشته است؟
فرضیهی پژوهش این اسـت که تشدید شکافهای اقتصادی ناشی از منطق
عملکرد سـرمایه در عصر جهانی شـدن ،خصلت جنبشهاي جديد اجتماعي را
از انـواع هويتي  -فرهنگـي ،به جنبشهای اقتصادي  -عدالـت خواهانه تغییر
داده است.
فرضیهی مذکور در چارچوب نظریهی دگرگونی ارزشی رونالد اینگلهارت و
مبتنی بر روش توصیفی  -تحلیلی و ابزار کتابخانهای پردازش میگردد .ساختار
مقاله بدین صورت مفصلبندی گردیده که نخست به چارچوب نظری پژوهش
و سـپس سـاختار و عملکرد نظام سـرمایهداری دورهی جنگ سرد و تأثیر آن
در شـکلگیری جنبشهای فرهنگی -هویتی پرداخته میشود .در بخش بعدی،
چگونگی تغییر سـاختار سـرمایهداری از دههی  1970و جهانی شدن سیستم یاد
تحول بر تغییر
شده ،مورد واکاوی قرار میگیرد .تجزیه و تحلیل پیامدهای این ّ
ماهیـت جنبشهای اجتماعی دورهی جنگ سـرد به شـکل نوینـی از نیروهای
اجتماعـی معترض با دغدغههـای اقتصادی و عدالت خواهانـه در جوامع غربی
کنونی ،بخش بعدی مقاله است .در پایان ،مصادیقی از این مهم نظیر جنبش وال
اسـتریت در ایاالت متحده به عنوان کشـور طالیهدار سرمایهداری جهانی و در
عین حال کشوری با شکافهای عظیم اقتصادی و مادی ،پرداخته خواهد شد.
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 .2چارچوب نظری پژوهش

بـه عقیدهی اینگلهـارت ،در طول دهههای بعد از جنـگ جهانی دوم ،جوامع
پیشرفتهی صنعتی ،با درآمد سرانهی واقعی چهار تا پنج برابر بیشتر از هر زمان
دیگر در تاریخ بسیاری از این کشورها ،و بیست برابر باالتر از سطح قبلی خود
در بعضی از کشورها ،به سطوح بیسابقهای از توسعهی اقتصادی ،دست یافتهاند.
این امر با ظهور دولت رفاه ،1تغییر در نظام بینالملل و رشـد بیسـابقهی علم و
تکنولـوژی ،منجـر به تغییـرات تدریجی در ارزشهای اصلـی و رایج دربارهی
سیاسـت ،کار ،مذهب ،خانواده و  ...گردیده اسـت(اینگلهارت .)2 :1373 ،در
نتیجهی تح ّول یاد شده ،ارزشهای مردم در کشورهای پیشرفتهی غربی از تأکید
صرف بر رفاه مادی و امنیت جانی ،به سـوی تأکید بیشـتر بر کیفیت زندگی
تغییر یافته اسـت .در زندگی روزمره ،همواره یک اصل اساسـی حکمفرماست،
این اسـتکه مردم بیشـتر نگران نیازهای فوری خـود و آنچه آنها را
و آن 
تهدید میکند ،هسـتند ،تا چیزهایی که دور از دسـترس و غیر ضروری به نظر
میآینـد؛ بنابرایـن با آنکه میل بـه زیبایی کم و بیش عمومیاسـت ،اما مردم
گرسـنه بیـش از آنکـه در فکر ارضای این تمایل باشـند ،در جسـتجوی غذا
هسـتند .نظریهپردازان جنبشهای نوین اجتماعـی در بعد از جنگ دوم جهانی،
اسـتدالل میکردند که تح ّوالت اخیر در توسـعه و افزایش سطح رفاه ،موجبات
1. Welfare state
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تطـور و تکامل جنبشهای
یکـی از چارچوبهـای نظری کارآمـد در تحلیل
ّ
اجتماعی در نیم قرن اخیر ،نظریهی دگرگونی ارزشـی رونالد اینگلهارت است.
این نظریه بین کیفیت زندگی روزمره ،دغدغهها و نیازها و مطالبات و عملکرد
مـردم در چارچـوب جنبشهای فراگیـر ،رابطه برقرار میکند .بر این اسـاس،
در چنـد دههی گذشـته ،تغییرات اقتصادی ،تکنولوژیک ،اجتماعی ،سیاسـی و
فرهنگی ،جوامع پیشـرفتهی صنعتی را از جنبههای بسـیار مهم دگرگون ساخته
اسـت .انگیزههایی که مردم را به کار وا داشـته و مسائلی ایجاد نموده که سبب
بروز برخورد سیاسـی گردیـده و اعتقادات مذهبی مردم و ...دچار دگردیسـی
ساخته تا آنجا که میتوان اظهار داشت در تمام کشورهای پیشرفتهی صنعتی،
خواست مردم در زندگی تغییر یافته است.
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گذار جوامع از مرحلهی پرداختن به نیازهای اساسی به عنوان باالترین ارزشها
و اندیشیدن به دیگر نیازها و مطالبات را فراهم آورده است.
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نظـم اقتصادی مبتنی بـر دولت رفاه ،تولید انبوه و تحقـق مطالبات اقتصادی
نیروهـای اجتماعی و اتحادیههای کارگری برای گروه وسـیعی از مردم غرب،
امنیـت بیسـابقهای به لحاظ بـرآوردن نیازهای اقتصادی آنهـا در نظم بعد از
تحول در
جنـگ دوم جهانی به بـار آورد .در واقع ،در اثر توسـعهی اقتصادیّ ،
ارزشهای مادی انسـان بهویژه در کشـورهای صنعتـی رخ داد ،به گونهای که
رونـد این تح ّول ،حرکـت از ارزشهای مادی به ارزشهای فرامادی را نشـان
میدهد .مفهوم دگرگونی ارزشی نزد اینگلهارت ،جابجایی از اولویتهای مادی
به سـمت اولویتهای فرامادی را به طور بالقوه ،فرآیندی جهانی میداند ،یعنی
هر کشوری که از شرایط ناامنی اقتصادی به سوی امنیت نسبی حرکت میکند،
الزامـا این گذار در آن روی میدهد .این امر به روشـنی نشـانگر رابطهی میان
توسعهی اقتصادی و دگرگونی ارزشی است.
در حالـی کـه نظـام ارزشهای مـادی دغدغههـای مرتبط با رفـاه اقتصادی
را انعـکاس مـیداد ،نظام ارزشهای فرامادی به سـمت تصدیـق نیازهای ابراز
وجودی ،جهتگیری میشـد .تح ّول از اولویتهای ارزشـی مادی به فرامادی،
مسـائل سیاسـی جدیدی را به مرکز صحنه آورد و نیروی محرکه بسـیاری از
تحول را در
جنبشهـا در دهههـای  1960و 1970گردید .اینگلهارت ،علت این ّ
گسترش بیسـابقهی امنیت جانی و اقتصادیپسازجنگ دوم جهانی میداند.
در جامعهی سـرمایهداری عصر جنگ سـرد ،مردم در نتیجهی فرصتهای برابر
آموزشـی و دستیابی به آگاهی سیاسـی و فراغت نسبی از دغدغههای مادی ،به
مسـائل فرهنگی و ارزشهای پسـا مادی حسـاستر شـدند .در دهههای بعد از
جنـگ دوم جهانـی ،جوامع صنعتی پیشـرفته با یک چرخـش فرهنگی در بین
نسـلها ،یعنی چرخش از تکیه بر امنیت اقتصادی به سـوی تکیهی روز افزون
برتح ّوالتی چون ابراز وجود ،آسودگی خیال یا سعادت ذهنی و کیفیت زندگی،
مواجه گردیدند .گسترش این ارزشها با تأکید روز افزون برحفظ محیط زیست
و شـکلگیری جنبشهای سـبز و طرفدار محیط زیسـت ،جنبش حقوق زنان و
تقاضاهـای فزاینده برای مشـارکت در تصمیم گیریهای اقتصادی و سیاسـی،
همراه بود(اینگلهارت.)61-73 :1373،
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 .3منطق عملکرد سرمایه بعد از جنگ جهانی دوم و جنبشهای
اجتماعی جدید

عملکرد سـرمایهداری در نظام اقتصـاد بینالملل بعد از جنگ دوم در چارچوب
نظم اقتصادی کینزیسـم  -فوردیسم ،قابل فهم است .در این مفصلبندی ،ایاالت
متحده به دالیل قدرتمندی نهادی -ایدئولوژیکی و مادی به عنوان بازیگر اصلی
و هژمون سیسـتم ،ظاهر گردید .کشورهای پیشرفته دیگر نیز به شرکای درجه
دوم آمریکا و محل صدور سرمایههای این کشور تبدیل شدند.
شاخصههای اصلی که رژیم انباشت بعد از جنگ جهانی دوم را به رشد سریع
اقتصادی جهانی سرمایهداری و از سرگیری مرحلهی جدیدی از گسترش آن تا
دهـهی  1970تبدیل نمود ،به قرار ذیل بودند1 :ـ تضمین ایالت متحده به فراهم
نمودن ساختارهای سیاسـی ،امنیتی و اقتصادی الزم به منظور رشد سرمایهداری
در جهان غیرکمونیست2 .ـ توانایی ایاالت متحده در حفظ رشد باالی تقاضای
جهانی از طریق کسـری موازنهی پرداختهای این کشـور که عمدت ًا توسـط
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نکتهی مهمیکه به لحاظ نظری و تجربی در مقالهی حاضر مورد واکاوی قرار
تحوالت سرمایهداری در سالهای بعد از دههی
میگیرد ،این اسـت که متعاقب ّ
 1970و برچیدن سیستم مبتنی بر دولت رفاه و نظام تولید انبوه کارخانهای و در
نتیجه جهانی شدن سرمایهداری ،زمینهی فشار اقتصادی بیشتر بر تودهها و تعمیق
شکافهای اقتصادی بین مردم در جوامع غربی ،فراهم گردید .در واقع با جهانی
شـدن سـرمایه و تضعیف قدرت نیروهای اجتماعی  -به ویژه طبقات فرودست
 در مقابل سـرمایهی جهانی ،مشـکالت اقتصادی مجددا ً بـه دغدغه و اولویتزیست مردم در جوامع غربی تبدیل گردید .با الهام از نظریهی دگرگونی ارزشی
اینگلهـارت ،این فرضیه در پژوهش حاضر مورد راسـتی آزمایی قرار میگیرد
تحول یاد شـده ،زمینهی تح ّول در خصلت جنبشهـای اجتماعی را از انواع
کـه ّ
هویتی فرهنگی آن به جنبشهای اقتصادی و مادی فراهم ساخته است .در واقع،
برخالف سرشـت فرامادی جنبشهای بعد از جنگ دوم جهانی تا دههی ،1970
جنبشهای عصر جهانی شدن ،رنگ و بوی اقتصادی و مادی به خود گرفتهاند.
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هزینههای نظامی ماورای دریاها توسط آمریکا صورت میگرفت3 .ـ همپوشانی
و تالقی ایدهها ،نهادها و سیاستها در میان دول عمدهی سرمایهداری و متحدان
جهان سـوم در قالب یک سیسـتم لیبرالیسـم تعدیل شـده ،مثل مشروعیت مدل
لیبـرال دمکراسـی در غـرب و ژاپن در دورهی جنگ سـرد و ترویج مدلها و
تئوریهای توسعه در بسیاری از کشورهای جهان سوم در قالب نظریات روستو
و دیگران(خالقی.)47-57 : 1385 ،
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در مجموع ،در چارچوب حمایت مادی و معنوی ایاالت متحده و برتری مطلق
این کشـور در زمینهی صنعتی ،مالی و نظامیو شـاخهی جدیدی از تکنولوژی
یعنی صنایع اتومبیلسازیو مصرفی و مدل انباشت سرمایهی مالزم آن ،زمینهی
رشد و گسترش سرمایهداری و اجرای سیاستهای رفاهی در کشورهای صنعتی
بعد از جنگ دوم جهانی ،فراهم گردید.
شـاخصهی اصلی این فرماسیون تولید و مدل انباشت ،تراکم در تولید یا تولید
در مقیاس وسـیع بود .با سـقوط مالی  1929و شکلگیری اولین بحران مهم در
نظام سـرمایه داری ،زمینه برای پذیرش الگوی انباشت فوردیستی نظم اقتصادی
اجتماعـی فراهـم گردید .ایـن الگو که از طـرح نیودیل روزولـت و آموزهی
اقتصـادی جـان مینارد کینز ،الهام میگرفت ،بر پایـهی دخالت فعال دولت در
اقتصاد ،اسـتوار بود .الگوی فوردی به معنای تولید و مصرف انبوه و گسـترش
بازارهای داخلی اسـت(غالمی )3 : 1390 ،نظم فوردیسـم  -کینزیسـم حاکم بر
اقتصاد بینالملل بعد از جنگ دوم جهانی تا سـالهای دههی  ،1970شـاخصها
و ویژگیهـای مهم و متمایزی دارد کـه از این قرارند -1 :تولید انبوه کاال-2 .
کارگران صنعتی به عنوان گروه مسـلط شـغلی -3 .مصرف انبوه( .در طول این
سالها ،دستمزدهای نسبت ًا باال و رو به افزایش ،کاهش قیمتهای واقعی کاالهای
مصرفی ،اشتغال کامل ،گسترش سریع خرید اقساطی و تسهیالت اعتباری و البته
انگیزشی که از افزایش تبلیغات ،مد ،تلویزیون و  ...حاکم بود ،مصرف انبوه را
ترغیب نموده و به معیار مسلط ،تبدیل ساخته بود .در این فرآیند ،مصرف انبوه،
ملازم و مقدم بر تولید انبوه بوده و سلامت اقتصـاد را قدرت خرید روزافزون
مصرف کنندگان تعیین میکرد .در نتیجه مصرف به نوعی فضیلت تبدیل شد).
 -4دخالـت دولت در اقتصاد و مسـئولیت آن در برابـر اتحادیههای کارگری
(دولت در قالب نظم کینزیسـم  -فوردیسـم و اسـتقرار کارخانههای بزرگ با
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اتحادیههای کارگری قدرتمند ،کارگزار اقتصاد محسـوب میشـد و به نیازها و
مطالبات نیروهای اجتماعی پاسـخ میداد .پاسـخگویی و مسئولیت دولت باعث
میگردید که مسـائل و مشـکالت اقتصادی به دغدغهی نیروی اجتماعی تبدیل
نشود)(قورچیوخانیها.)233:1388،
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 .1-3دولت رفاه
بحـران اقتصـادی نظام سـرمایهداری طی سـالهای  1932-1929کـه همراه با
افزایش بیکاری ،سـقوط قیمت سهام شـرکتها ،ورشکستگی ،رکود و کاهش
سـرمایهگذاری خارجـی بود ،تح ّول عمـدهای در نظام مزبور بـه وجود آورد و
تحول در سـاختار آن گردید .جان
موجـب افزایش دخالت دولت در اقتصاد و ّ
مینـارد کینز ،اقتصاددان معروف انگلیسـی در کتاب خود تحت عنوان نظریهی
ی پول ،بهره و اشـتغال ( ،)1936اصـول نظری اقداماتـی را عرضه کرد
عمومـ 
که از سـال  1930به بعد توسـط حکومتهای غربی به منظور مبارزه با بحران
اقتصادی ،اتخاذ شـده بود .اسـتدالل اصلی کینز این بود که اقتصاد سرمایهداری
آزاد نمیتوانـد تعـادل عرضـه و تقاضا را برقرار کند و ازایـن رو ذات ًا بیثبات
اسـت و در نتیجـه دخالت دولت به منظـور ایجاد تعـادل در اقتصاد ،ضرورت
مییابد(بشیریه .)211 :1385 ،بر مبنای مبانی فکری کینز و مارشال ،دولت رفاه
در اغلـب کشـورهای جهان از جمله در اروپای غربی ،اسـکاندیناوی ،نیوزیلند
و ،...حاکم شد و جنبش سوسیال دموکراسی در اروپا نقش اصلی را در پیشبرد
اندیشـهی دولـت رفـاه ،ایفا نمود .دولت رفـاه در پی آن بود تا بـا دخالت در
امور اقتصادی ،مجموعهای گسـترده از مزایای رفاهی از جمله حفظ حداقلهای
زندگـی ،تولید کاالها و خدمات اجتماعی و مسـتمریهای خانوادگی ،حمایت
از کـودکان ،معلوالن ،ناتوانان ،سـالخوردگان و ایجـاد بیمهها و خدمات تأمین
اجتماعـی را فراهـم آورد و خـود را در برابر رفع بیـکاری ،بیماری و پیری و
سـایر وقایع احتمالی و خدمات عمومی ،مسـئول بداند (کمربیگی-،2101388 ،
 .)206در آمریکا ،دولت روزولت ،اقدامات گسـتردهای را جهت ایجاد اشتغال،
مسـاعدت به ورشکسـتگان ،اصالح نظام بانکی ،افزایـش هزینههای عمومی و
مالیاتهـا ،وضـع قوانین کار ،پرداخـت مقرری بیکاری و غیـره انجام داد .در
انگلسـتان با به قدرت رسیدن حزب کارگر در سال  ،1945اقداماتی در زمینهی
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ملی کردن صنایع ،ایجاد اشتغال کامل ،توزیع عادالنهی درآمدها ،تأمین خدمات
اجتماعی ،وضع مقرری بیکاری ،تثبیت قیمتها و غیره انجام گرفت .در مجموع،
حکومتهای سـرمایهداری غرب یکی پس از دیگری به منظور افزایش اشتغال
و رفع بحران رکود ،دست به مداخلهی اقتصادی در نظام اقتصاد بینالملل بعد از
جنگ زدند(کمربیگی.)206: 1388،

 .4زمینههای اقتصاد سیاسی ظهور جنبشهای اجتماعی جدید
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تحول و گسـترش سـرمایهداری در چارچوب نظم
واقعیـت امر این اسـت که ّ
کینزیسـم  -فوردیسـم ،تنها یک روی سکه بود ،به این معنا که گرچه حمایت
ایاالت متحده و گسـتردگی کمکهای این کشـور به بازیگران اصلی سیسـتم
در نظـم بعد از جنگ ،زمینهی رشـد صنایع و سـودآوری آنهـا را برای مدت
دو دهـه فراهم سـاخت ،امـا هر چه به اواخـر دههی  1970نزدیک میشـویم،
نظـام سـرمایهداری درگیر بحران و عـدم تعادل جدی در سـالهای 1968-70
میشـود .بحران سـاختاری یاد شده در سیستم سـرمایهداری عوامل و ریشههای
مختلفـی داشـت که از جمله ،تشـدید رقابت و تضادهای بیـن اروپا ،آمریکا و
ژاپن ،کسـری موازنهی سرمایهای ،کسـری تراز بازرگانی و موازنهی بودجهای
آمریـکا ،بحران صنایع کالسـیک به لحاظ آالیندگی محیط زیسـت و کاهش
سـودآوری آنها (بحران در مدل انباشـت) ،رشد شـاخههای جدید تکنولوژی
و  ...بود(خالقـی .)97-115: 1385 ،یکـی دیگر از شـاخصههای تعمیق بحران
سـرمایهداری ،رشد نیروهای رادیکال در سـطح جهانی و در کشورهای صنعتی
در قالب جنبشهای جدید اجتماعی در دههی  1960و  1970بود.
در واقـع ،اصطلاح” جنبشهای اجتماعـی جدید” برای توصیـف نیروهایی
اجتماعی فعالی بهکار میرود که از دههی  1960در عرصهی سیاسـی اجتماعی
غـرب ،اهمیـت یافتند(نـش .)131: 1384 ،عوامل بسـیجکنندهی این جنبشها
عموم ًا حول موضوعات فرهنگی -نهادینی که با مسائل هویتی سر و کار دارد،
دور میزند.
نارضایتیهـای فرهنگی و نمادین یاد شـده به مجموعـهای از عقاید ،نهادها،
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ارزشهـا و معانـی حاکـی از احسـاس تعلق به یک گـروه اجتماعـی متمایز،
تصویر اعضا از خویشـتن و تلقیهای جدید اجتماعی از زندگی روزانه ،وابسـته
اسـت(الرنا )21:1389 ،جنبشهاي جديد اجتماعي بر روي دو مسـألهی عمده
تمركز دارند :يكي مسـألهی آگاهي و روشنبيني ،و ديگري مسألهی رهايي كه
در تغييرات اجتماعي مد نظراند(.)Breton, 1984: 31

کالوس اوفه نیز از دیگر نظریهپردازان سیاسـت هویت و جنبشهای جدید
اجتماعی اسـت که ظهور و رشد این سیاست و جنبشها رادر ارتباط تنگاتنگ
با تغییر در سـاختار طبقاتی جوامع سـرمایهداری پیشـرفته میداند .به نظر وی،
پیدایش عواملی همچون رفاه نسـبی در چارچوب سوسـیال دمکراسی ،دستیابی
به سـطوح باالی آموزش و رشـد شتابان بخش خدماتی ،شـرایط را برای ظهور
جنبشهـای جدیـد اجتماعی به منزلهی بازیگران اصلی سیاسـت هویت ،فراهم
کردهاند .به عقیدهی اوفه ،طبقات متوسط جدید و به ویژه کسانی که در استخدام
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یکـی از نظریهپـردازان پرنفوذ جنبشهای نوین اجتماعی و سیاسـت هویت
تحوالت فرهنگی
که پیدایی این نوع سیاسـت و جنبشها را در ارتباط وثیق با ّ
و ارزشـی جوامع سـرمایهداری میداند ،یورگن هابرماس است .وی معتقد است
که شـیء گشـتگی و کاالیی شـدن ،ناشـی از رشـد اقتصاد مصرفی و دولت
رفـاه بوروکراتیـک اسـت که پس از جنـگ دوم جهانی ،بـه درون آنچه در
گذشـته زندگی خصوصی نامیده میشـد ،گسـترش یافته و چنیـن وضعیتی به
ظهـور جنبشهای اجتماعی جدید انجامیده اسـت .از نظر هابرماس ،جنبشهای
اجتماعی ،اساسـ ًا برای دفاع از دو زیسـت جهان ،ارزشهای اجتماع و خانواده،
درمقابل شیئی گشتگی و ادارهی بوروکراتیک که به شدت این زیست جهان را
از ناحیهی نظامهای اقتصادی و سیاسـی جوامع مدرن تهدید میکردند ،به وجود
آمدند .به باور هابرماس ،توسعهی دولت و بازار ،انگیزهها و ارزشهای سنتی را
تضعیف میکند و حل این مسأله تنها از طریق افزایش عقالنیت ارتباطی ممکن
خواهد شـد .جنبشهای اجتماعی مترقی با طرفداری از یک جامعهی عادالن ه و
مشـارکتی و جامعهای که به گونهی عقالنیتر سـازمان یافته و ارزشهای آن
صرف ًا معطوف به سود نباشد ،خواستار جایگزین شدن عقالنیت ارتباطی ،به جای
پذیرش سنتی و غیر عقالنی نظام هستند (اینگلهارت)89:1379 ،
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دولت هستند و گروههای کاالیی نشده نظیر دانشجویان ،زنان خانهدار و دریافت
کنندگان خدمات رفاهی خیریه ،با سـهولت و سـرعت ،جذب اهداف و عالیم
عام ،جهانشـمول و غیر طبقاتی جنبشهای نوین اجتماعی میگردند ،زیرا این
گروهها محتملترین کسـانی هستند که از عناصر غیرعقالنی نظام سرمایهداری
معاصر ،آگاهی مییابند و به طور مستقیم ،نقایص آن را تجربه مینمایند (نش،
.)134:1384

فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

تحوالت سـاختاری جوامع سـرمایه داری ،موجب تغییر مناسبات
به نظر اوفهّ ،
نیروهای اجتماعیُ ،پر رنگتر شـدن عالیق هویتی و زمینه ساز ارتقای آگاهی
بخشهای غیرکاالیی شـدهی این جوامع و در نتیجه الحاق و پیوستگی آنها به
این جنبشها میگردید(اینگلهارت .)89:1373 ،جنبش دانشجویی ،جنبش حقوق
مدنی ،جنبش زنان ،جنبش زیست محیطی ،جنبش صلح و بعدها جنبشهای ضد
ی و غیره ،جنبش فمینیسـم و جنبش
نـژاد پرسـتی و جنبش حقـوق مردم بومـ 
طرفداران محیط زیسـت ،از جمله جنبشهای نوین اجتماعی فرامادی یا هویت
گرا در نظام اقتصاد سیاسی بینالملل بعد از جنگ دوم جهانی به شمار میروند.
در ادامه به خصلت ،ماهیت و دغدغههای دو مورد از آنها پرداخته میشود.
 .1-4جنبش فمینیسم
واژهی فمینیسم از ریشهی  Feminineگرفته شده که در فرانسوی و آلمانی،
معاد ل  ،Femininبه معنی جنس مونث اسـت که خود از ریشـهی التین �Fem
 inaگرفته شـده اسـت(رودگر .)23 :1388 ،گرچه واژهی فمینیسم خاستگاهی
نو دارد ،اما در واقع یکی از ابتکارات قرن بیسـتم دردههی 1960بوده که با دو
اعتقاد اساسـی ذیل در ارتباط اسـت :نخسـت آن که زنان به دلیل جنسیتشان
دچار محرومیت هسـتند؛ دوم این که محرومیت یاد شـده یک پدیدهی تاریخی
است(هی وود .)410 :1386 ،جنبهی مهم برنامهی فمینیستی این بوده که فضاهای
اجتماعی جدیدی ایجاد کند که به همان نسـبت مربوط به زندگی روزانه باشد،
جایـی که زنان بتوانند در برابر تبعیض جنسـیتی و در تعامل با مردان ،واکنش
نشـان دهنـد و یا حداقـل از آن دوری گزینند ،تا بدین وسـیله ،هویت خویش
را بـارور نمایند .ایـن گونه گروهها که خاص جنبـش زناناند ،اغلب به عنوان
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دگرگونیهای ناشـی از این تح ّوالت به تغییراتی در سـاختار اشتغال ،نیازهای
بازار کار ،نیازهای آموزشی و به تبع آن نظام آموزشی منجر شد ،و در موقعیت
اجتماعی و اقتصادی زنان در قشـرها و منزلتهـای متفاوت اجتماعی تأثیراتی
بر جای گذاشت که از لحاظ ساختاری ،زمینه ساز ظهور موج جدیدی از جنبش
زنـان شد(مشـیرزاده .) 184 :1381 ،دولت رفاهی یـا مداخله گر که در دههی
 1930شـکل گرفت ،به تدریج ،دامنهی مداخالت خود را در حیات اقتصادی و
اجتماعی افزایش داد .در دههی  ،1960سیاستهای دولت رفاهی ،ابعاد جدیدی
یافت و در سال  ،1964سیاست «جنگ علیه فقر» را اعالم کرد .این رویکرد به
انحاء مختلف بر موقعیت زنان تأثیر گذاشت.
دولت با ورود به صحنه به عنوان کارفرما ،به یکی از عمدهترین مراکز اشتغال
بـرای زنان تبدیل شـد و در مواردی برای برابری بیشـتر زنـان به عنوان ارباب
رجوع ،بهبود موقعیت و قدرت بخشـی به آنـان ،اقداماتی صورت میداد و گاه
نابرابریها را حفظ و حتی تقویت میکرد ،و در مجموع در ایجاد موقعیتهای
عینی و ذهنی متعارض برای زنان نقش داشت.
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مدل سازمانهای جنبش جدید اجتماعی مطرح هستند(الرنا .)40 :1389 ،جنبش
تحوالت مختلفی را تا امروز تجربه نموده ،اما اوج فعالیت آن ،سالهای
فمینیسمّ ،
بعـد از جنـگ دوم جهانی به عنوان جنبشـی هویتی و فرهنگی بـود .در واقع،
تعمیق جنبش فمینیسـم ،نتیجهی تح ّوالت گسـتردهای بود که طی چند دهه بعد
از جنگ دوم جهانی به تدریج در موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان پیش آمد.
تحوالت و تضادهای ناشـی از موقعیت جدید و تأثیرات سـایر
بـا توجه به این ّ
جنبشهای اجتماعی ،جنبش فمینیسـم ،زمینهی مناسـبی بـرای ظهور فعال پیدا
نمود .این جنبش در واپسین سالهای حاکمیت صورتبندی اقتصادی ،اجتماعی
و سیاسـیای شکل گرفت که لش و یوری از آن با عنوان سرمایهداری سازمان
یافته ،یاد میکنند .سرمایهداری سازمان یافته با رشد تمرکز در سرمایه و شکل
گرفتن صورتهای جدیدی از سازماندهی کار و گسترش بخش خدمات و نیز
دگرگونیهایی در کارکردها و نقش دولت در حیات اقتصادی اجتماعی ،همراه
بود .تغییر در موقعیت ایاالت متحده در نظام جهانی نیز به صورتهای مسـتقیم
و غیر مسـتقیم بر نظام سـرمایهداری و دولت آمریکا تأثیر داشت (Akchurin
.)and Lee, 2013,680-685
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ویژگی دیگـر دولت رفاهی ،افزایش هزینههای دولتـی در زمینههای مزبور
است .زنان از یک سو به عنوان نیمیاز جمعیت ،از این هزینهها سود میبردند،
و از سوی دیگر ،به دلیل موقعیت آسیب پذیری خود ،یکی از دریافتکنندگان
کمکهای ویژه بودند .به این ترتیب ،دولت ،کم و بیش با اتخاذ سیاسـتهای
بـاز توزیع ،تأثیر زیادی در موقعیت زنان داشـت .بخشـی از اقدامات تأمینی و
رفاهی از این جهت که جایگزین کار خانگی شده ،حائز اهمیت است.
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دولـت رفاهـی در طـول دهههای  1930تـا  ،1970اقداماتـی ثمربخش برای
«قدرت یابی» زنان انجام داد .در دههی  ،1960به طور خاص ،مقامات دولتی به
ویژه در سـطح فدرال ،آگاهانه مبادرت به اتخاذ سیاستهایی در جهت توجه به
وضعیت زنان نمودند .در این دهه ،دفتر کار زنان ،شـورای مشـورتی شهروندان
در مورد منزلت زنان ،کمیتهی بین وزارتی درمورد وضعیت زنان ،نیروی ویژه
برای حقوق و مسـئولیتهای زنان ،و کمیسـیون ویژهی ریاسـت جمهوری در
مورد منزلت زنان ،تشکیل شدند یا مجددا ً فعال گشتند.
در سـال  1963با تصویب قانون دسـتمزد برابر ،کنگرهی آمریکا ،تبعیض در
پرداخت دستمزد براساس جنسیت را ممنوع اعالم کرد .در سال  ،1964در قانون
برابـری حقـوق مدنی ،با بند مربـوط به حذف تبعیض بر مبنـای « نژاد ،رنگ،
مذهب ،منشأ ملّی» واژهی «جنس» هم اضافه شد .این قانون ضد تبعیض فدرال،
وسـیلهای شد برای حمله به رویههای قدیمیتبعیض جنسی در نهادهای آموزش
عالی و سـایر نهادهایی که به نحوی با دولت فدرال سروکار داشتند .کمیسیون
فرصتهـای شـغلی برابر که موضوع آن نظارت بر اجـرای بند منع تبعیض در
قانون حقوق مدنی بود ،عمال به مرجعی برای شـکایت علیه تبعیضهای جنسـی
تبدیل شـد .کمیسـیون بر اثر فشارهای مختلف و شـکایتهای متعدد از اعمال
تبعیـض علیه زنان ،در سـال 1969اعلام کرد که کارفرمایـان نمیتوانند برای
توجیه تبعیضها به سازگاری اعمالشان با قوانین ایالتی متوسل شوند(مشیرزاده،
تحوالت و بهبود وضعیت اقتصادی و مادی
 .)207-216 : 1381در مجموع ،این ّ
زنان ،زمینه را برای طرح درخواسـتهای حقوقی ،اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی
از ناحیهی آنان فراهم کرد .فمینیسم که در دهههای  1960و  1970در اوج خود
به سر میبرد ،در اواخر قرن بیستم با مشکالت زیادی مواجه شد و در نتیجه ،به
سرازیری انحطاط افتاد (هی وود.)411 :1386 ،
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سرمایهداری و شرکتهای چند ملیتی با سیاستهای خود موجب گرم شدن
 .1در نتیجهی فشار این جنبش ها بسیاری از کارخانه ها و صنایع آالینده در کشورهای
صنعتی طی دهه های اخیر تعطیل گردیده و یا به کشورهای جهان سوم منتقل شده اند.
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 .2-4جنبش دفاع از محیط زیست
یکـی دیگـر از جنبشهـای اجتماعی کـه در دوران معاصر ظهـور پیدا کرده،
جنبشهای سـبز یا جنبش دفاع از محیط زیسـت اسـت .این جنبش ،اولین بار
در جوامع غربی (اروپای مرکزی و غربی و آمریکای شـمالی) پدیدار شـد .در
واقـع از نیمهی دوم قرن  ،20ژئوپولتیک زیسـت محیطـی به تدریج به موضوع
اساسـی فعالیتها و نگرانیها بین گروههای انسـانی و بازیگران ملی و فراملی
در سـطوح منطقهای و جهانی تبدیل گردید ،چراکه محیط زیسـت بشری بیش
از گذشـته دسـتخوش مخاطرات مختلف گردیده بود .این مخاطرات در سه بُع ِد
کاهـش و کمبـود منابع ،تخریب منابـع و آلودگی محیط زیسـت ،تجلی یافته
اسـت(احمدی و حیدری موصلو 206 : 1389 ،ـ  .)199جنبش یاد شـده را باید
محصول شرایط جدید و تغییر و دگرگونیهای نو در درون جوامع سرمایهداری
و نتیجهی عملکرد این سیسـتم در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی تلقی نمود.
این جنبش ،انعکاسـی از شـکافها و تعارضهای جدید جوامع غربی در خالل
رشـد شـتابان صنعت و تأثیر آن بر ابعاد زندگی اجتماعی انسـان است .صنعتی
شـدن و ظهور سرمایهداری ،بهرغم پیشـرفتهای اقتصادی و رفاه اجتماعی که
برای انسان عصر مدرن در دنیای بعد از جنگ دوم جهانی به ارمغان آورده بود،
زندگی بشر را تهدید میکرد.
اسـتفادهی بیحـد و حصر از منابع طبیعـی (به ویژه منابع تجدیـد ناپذیر) به
عنوان مواد اولیهی کارخانههای صنعتی ،آلودگی هوا ،گرم شدن کرهی زمین و
آلودگی آبها از طریق دفع زبالههای صنعتی و ،...از پیامدهای مخرب و منفی
صنعتی شدن در نظم کینزیسم  -فوردیسم محسوب میشود .امروزه این پدیدهها
هر چه بیشتر به مسائل اجتماعی جوامع مدرن تبدیل شده و هرچه بیشتر آیندهی
رابطهی انسـان و طبیعت را مورد تهدید قرار داده اسـت .سیستم سرمایهداری با
جدی
امتناع از جلوگیری از رها شـدن گازهای گلخانهای ،مسـئول آسیب زدن ّ
به الیهی ازن اسـت که اگر جلو آن گرفته نمیشد ،برای ساکنان کرهی زمین،
فاجعه به بار میآورد.)Hoogvelt,1997,10-20( 1
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هوای کرهی زمین گردیدهاند ،که نتیجهی مستقیم این رفتار ،آب شدن یخهای
قطبی و باال آمدن سـطح آب دریاها و اقیانوسها در سراسـر جهان به ویژه در
مناطق ساحلی شده است .با آب شدن یخهای قطبی ،مناطقی که تا چندی پیش
زیر برف و یخ عظیمیقرار داشتند ،از زیر یخ سر برآوردند.
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بعد از جنگ دوم جهانی ،شـرکتهای چند ملیتی و تراسـتهای اسـتخراج
انـرژی آمریکایـی در اروپا به این مناطق هجوم آورده ،و مشـغول اسـتخراج
منابع طبیعی پنهان در این مناطق گردیدند .اسـتخراج نفت ،گاز ،طال ،الماس،
اورانیـوم ،مـس و ،...بـه شـکلی غارتگرانـه افزایـش یافته ،و بـه کار بردن
روشهـای ویرانکنندهی به کارگیری سـمها و مواد شـیمیایی و رادیواکتیو
برای جداسـازیفلزات و اسـتخراج آنـان ،ضربات غیر قابـل جبرانی بر این
مناطق وارد آورده است.
سـرمایهداری به حکم ذات خود ،تهدیدی علیه محیط زیسـت اسـت ،چراکه
انگیزهی سـود را بر صدر مینشاند .انگیزهی سـود ،انگیزهی ضد محیط زیست
است ،چرا که محیط زیست طبیعی را ـ همراه با طبقهی کارگر انسانی ـ صرفا
به مثابه چیزی برای استفاده مینگرد و توجهی به آثار بلند مدتی که این استفاده
میتواند داشته باشد ،ندارد(سوئیزی.)84 : 1387 ،
در چارچوب عملکرد این سیسـتم ،طبیعت همچون ابزاری در دسـت انسـان
بـوده و از آن بـرای تولیـد مصنوعات خود بهره میبرد .بـه عبارت دیگر ،این
ماهیـت طبیعـت نبود کـه مورد احتـرام قرار گرفـت ،بلکه منفعـت و بهرهی
اقتصادی ناشی از آن بود که معیار ارزشگذاری بر چرخهی طبیعت گردید .بر
این اسـاس ،نظام سرمايهداري در قالب عملكرد شاخههاي مزبور تكنولوژي در
كشـورهاي صنعتي ،بعد از جنگ دوم جهانی به تدریج عالئم هشـدار دهندهاي
از سـپهر زيسـتي خود دريافت نمود .آلودگي هوا ،از بين رفتن فضاي سـبز و
عالئم مسـموميت اقيانوسهـا ،دگرگونيهاي جوي و ،...همگي ،فشـارهايی را
تحول در شـيوهی توليد یا اختصاص بودجههایی برای کنترل
در خصوص لزوم ّ
ضایعات این صنایع ،غیر قابل اجتناب ساخته بود.
صنايـع اصلي توليد كننـدهی كاالهاي اقتصادي در سـالهاي  1970همزمان
يك «توليدكننده»ی مهم عوارض شوم زيست محیطی نيز بهشمار ميرفتند .در
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نتیجهی فعالیت اين شـاخهی تكنولوژي در كشـورهاي غربي ،اين كشـورها از
جنگ دوم جهاني تا بحران دههی  ،1970بالغ بر  404362تن سوخت پرتو زا و
بيش از  4ميليون متر مكعب زبالههاي آلودهكننده توليد كرده بودند ،که بعضي
از اين مواد 25000 ،سـال فعال باقي ميمانند .در مقطع مذكور ،درياي مديترانه
ساالنه پذيراي يك ميليون تن ئيدروكربن 120000 ،تن روغنهاي معدني600 ،
تن مواد پاككننده 240000 ،تن كلر و  100تن جيوه بود .مسموميت مواد عالي
و جيوهاي يك كارخانه در میناتاي ژاپن 2000 ،نفر را به اختالالت عصبي دچار
نمود و باعث مرگ  857نفر گرديد .اين مسموميت در اثر خوردن ماهي آلوده
بوجود آمد(يوسفپور.)32-33 :1376 ،

گرچه اولین کنوانسیونهای مربوط به حفاظت از محیط زیست ،به اوایل قرن
 20بـر میگردد ،اما ریشـههای واقعی حقوق بینالملل محیط زیسـت در اواخر
دههی  1960و در سـال  1968اتفاق افتاد که با دخالت سـازمانهای بینالمللی،
فصـل جدیدی در رابطـه با حفاظت از محیط زیسـت آغاز گردیـد .اعالمیهی
مبارزه با آلودگی هوا در  8مارس  ،1968منشور اروپایی آب در  6می 1968و
کنوانسیون آفریقایی حفاظت از طبیعت و منابع طبیعی از این گونهاند .در واقع،
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اثرات تخريبي گازهاي گلخانهاي ،افزايش دماي زمين ،آبشدن يخهاي قطب
شمال و باال آمدن آب درياها و ديگر آسيبهاي اجتماعي و زيستمحيطي اين
صنايـع در اواخر دههی  ،1970موجي از اعتراضـات و جنبشهاي اجتماعي را
دامن زد كه به جاي آنكه تكنولوژي و صنعت را به عنوان موتور پيشـرفت به
تصوير بكشند ،از آن بهعنوان نيروي تخريبي مهيبي يادي ميكردند كه آزادي
انسان و محيط زيست او را به نابودي ميكشاند .به تدریج تا سالهای  1970در
اکثر کشورهای صنعتی در واکنش به تخریب گستردهی ناشی از فعالیت صنایع
کالسـیک ،دامنهی اعتراضات گسـترش یافت و بسـیاری از صاحبان صنایع را
دچار دردسر ساخت .پس از کشف تأثیر گازهای گلخانهای بر الیهی اُزُن ،پدید
آمدن تغییرات آب و هوایی و بارش بارانهای اسیدی ،افکار عمومی ،دولتها
و سـازمانها را با میزان آسـیبی که تا پیش از این بر دامان طبیعت وارد آورده
بودند ،مواجه کرد و به تدریج در دههی  1960و  ،1970وضع قواعد و مقررات
در جهت حفظ و جلوگیری هر چه بیشـتر از آلودگیهای زیسـت محیطی در
دستور کار کمیسیونها و کنفرانسها قرار گرفت.
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منطق عملکرد سـرمایه در نظم بعد از جنگ سـرد مبنی بر اجرای سیاسـتهای
رفاهی ،تولید و مصرف انبوه ،پادگفتمان خود را از حیث شکلگیری جنبشهای
ضد جامعهی مصرفی و طرفدار حفظ گونهها ،طبیعت و محیط زیست ،رقم زد.
فشار اعتراض اين اجتماعات و جنبشها چنان در حال افزايش بود كه مواجه
با آنها خود به يك بحران فراگير در جامعهی سـرمایهداری تبديل شـده بود.
مهمترین این سازمانها عبارت بودند از :
 سازمان پروژهی زیرزمینی در  1966بر علیه عملکرد صنایع مخرب؛ سازمان صلح سبز بینالمللی در  1971در ونکوور کانادا؛فصلنامه ی مطالعات راهبردی جهانی شدن سال ششم /شمارهی شانزدهم /تابستان ( 1394پياپی)19

 شـكلگيري نهضت زيستمحيطي ابتكارات شهروندان در دههی  1970درآلمان كه بعدها به تأسيس حزب سبز آلمان در  1980منجر گرديد؛
 شکلگیری سازمان دوستان بینالمللی زمین( )FOEIدر  1971در آمسترداممتشـکل از چهار سازمان انگلیسی ،فرانسوی ،آمریکایی و سوئدی برای گرفتن
حقوق محیط زیست؛
 تشکیل دیده بان نفت بینالملل در دههی1970؛ نهضـت بسـيج اجتماعـات محلي در دفـاع از فضاي زيسـتي يا نهضت در“حيات خلوت خانهی من”در آمريكا به منظور مبارزه با مواد زاید شیمیایی.
گرچـه هدف نهضتهاي سـبز یا طرفدار محیط زیسـت بسـيار گسـترده و
متكثر بوده ،اما بسياري از اين جنبشها از آغاز شکل گیری ،مقابله با توسعهی
كنترل نشده و مخالفت با بيتوجهي به ظرفيتهاي اکوسیستم را بهعنوان هدف
مشـترک خود ،تعريف كردهاند .نهضتهايي چون «بسيج اجتماعات محلي در
دفاع از فضاي زيستي» يا «نهضت در حيات خلوت خانهی من» در آمريكا كه
در جريان رسـوايي آبراه الو 1و ريختن زبالههاي شيميايي صنايع اياالت متحده
به آبشـار نياگارا سـر و صداي زيادي به پا كرد .با تالش و پیگیری شـخصي
كه پسـرش دچار بيماريای ناشـي از همين آاليندگيها شده بود ،در سالهاي
بعد ،سـازمان «خانهی شـهروندي پااليش زبالههاي مضر» ،شكل گرفت که به
1. Love Canal
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سـرعت به یک سـازمان قوی و گسـترده تبدیل گردید .تا سال  ،1984بالغ بر
 600گروه عليه ريزش زبالههاي سمي در آبهاي اين كشور در آمريكا شكل
گرفت و تا آخر دهه ،اين تعداد به  4687گروه و سازمان رسيد(كاستلز :1380
 )150-158و (فالـوالو جنـوا  .)135 :1387گرچه كانون نيرومند این نهضتها
آمريكا و اروپاي شـمالي بود ،اما تح ّوالت و فشـارهاي مربوط به آلودگيهاي
زيستمحيطي و بحران صنايع كالسيك محدود به آمريكا نبوده و به تدریج کل
جامعهی صنعتی غرب را در بر گرفت.

مجموعهی بحرانهای یاد شـده ،سـرمایهداری را به سمت مدل نوینی از انباشت
سـرمایه و تولید ،سـوق داد که نتیجهی آن ،جهانی شـدن سـاختارهای تولید،
تجارت ،سرمایه و تکنولوژی در سیستم سرمایهداری است .در چارچوب ساختار
نوین سـرمایهداری در فاز جهانی شـدن آن ،سـرمایه از محدودیتهای دورهی
جنگ سـرد و مدل انباشت کینزیسم -فوردیسم خارج شده و زمینهی سیالیت و
تحرک بیشتری پیدا کرده است .در واقع ،بحران سالهای  ،1968 - 1970زمینه
را برای غلبهی مبانی نظری اقتصاددانان منتقد الگوی انباشـت فوردیسـم ،فراهم
کـرد که مداخلهی دولت در اقتصـاد را عامل بحران و راه برون رفت از آن را
بازگشت دوباره به منطق بازار میدانستند و این وضعیت ،زمینه را برای پذیرش
الگوی نئولیبرالی سـرمایهداری فراهم کرد .سـرآغاز الگوی نئولیبرال ،انباشت
سرمایه در نظم اقتصادی اجتماعی پسافوردی یا نمونهی آمریکایی سرمایهداری
را میتوان با پروژهی خصوصیسازیهای مارگارت تاچر در  1979و ریگانیسم
در نخستین سالهای دههی  1980مشخص کرد(غالمی.) 3 :1390 ،
ویژگیهای دورهی پسافوردیسم به اختصار شامل موارد زیر است:
 )1ویژگی اقتصاد پسافوردیسـم که مورد توجه صاحبان صنایع قرار گرفت،
اخـراج کارگران از کارخانهها ،به عنوان پاسـخی الزم از طرف شـرکتها به
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تحول فرماسـیون اقتصـادی  -اجتماعی
 .5جهانـی شـدن سـرمایه و ّ
جوامع غربی
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رکود بازار بود .بسـیاری از بنگاهها در راسـتای عملی شـدن شـعار «کوچک
سـازی» گام برداشـتند .در این وضعیت ،شـرکتهای مزبور موفـق به اثبات
توانایی شـان در «رشـد بدون ایجاد شغل» شـدند .بنابراین ویژگی ،کل اقتصاد
پسافوردیسـتی ،توانایی آن برای افزایش قابلیت تولید با کوشش خارقالعادهی
کارگران یا کاربرد فناوری نوین یا هر دوی آنهاسـت ،به نحوی که گسترش
و رشـد اقتصادی با کاهش کارگران توأم شـد )2 .در ایـن رویکرد اقتصادی،
چندپاره شـدن شرکتها و دخالت دادن سایر افراد و کارگران متخصص ارزان
قیمت ،در مکانهای مختلف چرخهی تولید بود .در واقع به واسطهی تکنولوژی
اطالعات ،سـرمایه توانست به سـوی کارگر ارزان قیمت حرکت کند .در این
دوره ،شـرکتها بیـش از پیـش روند چندپاره شـدن را طی کرده و شـعبات
خـود را حتی با وجود فواصل جغرافیایی نسـبتا زیـاد ،در کنار کارگران ارزان
ی امکان هماهنگی و
قیمت ،تأسیس کردند )3 .چندپارگی عمودی ،تنها هنگام 
نظارت بر فعالیتهای گوناگون را فراهم مینمود که زیرسـاختها و تجهیزات
ارتباطی و فناوری مناسـب را در اختیار میداشـتند .این ویژگی سبب گردید تا
واحدهای مکانی در مناطق جغرافیایی دیگر در سراسـر کرهی زمین بتوانند در
راهبرد کوچکسـازیاز نقش برجستهای برخوردار شـوند(قورچی و خانیها،
235 :1388ـ )4 .)234خصوصیسـازیگسـتردهی بنگاههـای دولتی ،مقررات
زدایـی ،کاهـش کنترل دولت بـر اقتصاد و ورود شـرکتهای عمدهی دولتی
به بـازار بورس )5 .پایان یافتن «دولت رفاهی» ،خصوصی شـدن صندوقهای
بیمه و تأمین اجتماعی و توسـعه سـازمانهای سـرمایه گذاری نهادی ،موجب
ورود پسانداز از سـوی بازنشستگان ،مزد و حقوق بگیران به بازارهای سرمایه
مالی شـد ،و به گسـترش الیهی اجتماعی (مزد بگیر صاحب سهام) انجامید)6 .
برخالف رژیم انباشـت فوردیسـتی که در آن دستیابی به بیشترین سود صنعتی
برترین هدف بود ،الگوی تازه انباشـت ،هدف هر چه بیشتر کردن ارزش سهام
را دنبال میکرد )7 .رژیم انباشـت فوردیسـتی بر گسترش بازار مصرف داخلی
یا ملی در کشـورهای بزرگ سرمایهداری استوار بود ،حال آنکه سامانهی تازه
انباشت بر جهانی شدن بازارهای سرمایه پا گرفته بود )8 .در الگوی فوردیستی،
انباشت سـرمایه ،گسترش بازارها برمصرف انبوه اسـتوار بود .افزایش مصرف
انبوه از این واقعیت مایه میگرفت که دستمزدها به فراخور رشد بهرهوری کار،
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افزایش مییافت ،حال آنکه در دههی  ،1980پخش درآمد میان مزد و سـود،
به گونهای چشمگیر به سوی سود تغییر یافته و میزان دستمزدها حتی نسبت به
رشـد بهرهوری کار افزایش نمییافت(وهابی 254 :1388 ،ـ  .)253در راستای
سیاستهای نئولیبرالسیم ،در برنامههای اقتصادی و سیاسی آمریکا ،حملهی همه
جانبهای علیه اتحادیههای کارگری در داخل ،و هجوم کممانندی برای گشودن
دروازههای کشـورهای دیگر برای ورود آزاد سـرمایههای آمریکایی همراه با
تحمل شـرایط به غایت سـنگین و نابرابر بر مردم این کشـورها آغاز شد .این
اقدامات به «جهانی شـدن»« ،تعدیل سـاختاری»« ،تعدیـل کارگری» و غیره
موسوم گردید.

سـرمایه داری ،آثار و پیامدهای خود را در

سیاسـتهای نئولیبرالی در سیستم
دهـهی  1980به بعد به تدریج نشـان داد .به گفتهی «هـاروی» ،قربانیان اصلی
سـرمایهداری نئولیبرال ،زیرسـاختهای اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه،
طبقهی کارگر و مهاجران قومیبودند که یا روانهی حاشـیهی شـهرها شدند یا
طعمهی نژادپرستی گردیدند .اعتیاد و ایدز تا دههی  ،2000بسیاری از جوانان را
به کام مرگ فرسـتاد .موقعیتی که یکسره پیامد مدیریتی است که کار ویژهی
خود را پشـتیبانی از گروهی تاجر و بازرگان میداند .دسـتکاری سیاسـتهای
نئولیبرالیسـتی در اقتصاد کشـورها ،به بحرانهای مالی منجر شـد و گرفتن وام
از صنـدوق بینالمللی پـول و بانک جهانی برابر بـا بازگرداندن چیزی بیش از
 500برابر بدهی شـد .ایـن پدیده در خود ایاالت متحده و کشـورهای اروپائی
نیز همین پیامدها را داشـت و کاهش هزینههـای رفاهی ،تصویب قوانین بازار
انعطاف پذیرتر ،افزایش مالیاتها و خصوصیسـازیبیشتر و در حقیقت بیشتر
شـدن فاصلهی طبقاتی ،افزایش تهی دسـتی ،بیکاری ،گرسنگی ،تورم و بحران
مسکن را موجب گردید.
نئولیبرالیسـم نشـان داد که نه تنهـا نمیتواند تنگدسـتی را در جهان از میان
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 .6منطق عملکرد سرمایهدارینئولیبرال و پیامدهای آن
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بردارد ،در عمل و در پی بازگرداندن قدرت سرمایه داران و افزایش روز افزون
فاصلـهی طبقاتـی بود که امروز نیز همچنان آمریـکا و اروپا را با رکود عمیق
اقتصادی ،ورشکسـتگی بانکها ،از بین رفتن سـرمایهها ،از دست رفتن خانهی
صدها هزار شـهروند و کسـری بودجهی سرسام آور روبرو ساخته و به دخالت
دولتهـا به صورت کمکهای میلیـاردی به بانکهای ورشکسـته ،طرحهای
ریاضـت اقتصـادی و افزایش مالیاتها منجر گردیده اسـت .پیامدهایی که در
ابعاد اجتماعی ،تولید نارضایتی و این احسـاس را که در چنین شـرایطی به جای
کمک به نیازمندان از سرمایه داران حمایت میشود ،به دنبال دارد.
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در چنـد سـال اخیـر ،رکود اقتصـادی ،رشـد روز افزون بیـکاری و تبعیض،
ورشکستگی بانکها و بحران بدهیها ،شرایطی را در جوامع غربی مانند ایاالت
متحده ،فرانسـه ،یونان ،ایتالیا ...به وجود آورده که مردم به ویژه اقشـار فقیر و
متوسط را از نظر اقتصادی و اجتماعی در تنگنا قرار داده است(صارمی.)3: 1390،
سیاستهای جدید (نئولیبرالیسم) نه تنها باال بردن سود سرمایهها را در داخل
آمریـکا و انگلسـتان تعقیـب میکند ،بلکه دو هدف مشـخص دیگـری را نیز
در دسـتور کار فوری قرار داده اسـت )1 :آزادی انحصارات آمریکا در انتقال
کارخانههای مونتاژ به دیگر کشـورها و اسـتفاده از کار ارزان آنها به منظور
افزایش نرخ سود ،و نیز به عنوان شمشیر داموکلس بر سر کارگران آمریکایی
و اتحادیههـای کارگـری .سـرمایهداری نئولیبرال مصمم بود از طریق تشـدید
رقابت و تفرقه انداختن میان کارگران ،هرگونه سرکشـی و اعتصابات را برای
بهبود شـرایط کار ،در هم بشـکند )2 .گسـترش مناطق نفوذ برای سـیطره بر
منابـع مواد خام و کار ارزان و بازار فـروش کاالهای آمریکایی به ضرر دیگر
کشورهای صنعتی اروپا و ژاپن(قراگوزلو 39 : 1388 ،ـ .)37
پژوهشهـا در مورد تعمیق نابرابری جهانی در دورهی  2005ـ  1980نشـان
میدهند که ضریبهای جینی در جوامع غربی بین  %61و  %68اسـت %10 .از
افراد غنی در سـال  ،2001حدود  %85از کل ثروت جهانی خانوارها را به خود
اختصـاص داده بودنـد ،در حالی که  %50فقیرترین افـراد ،کمتر از  %1از این
ثروت را در اختیار داشتند .نسبت نابرابری بین ثروتمندترین و فقیرترین کشور
جهان که در سال  38/5( 1960به  )1بود ،در سال  2000به بیش از ( 64به ) 1
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در سالهای  1999و  ،2000در حدود  2/8میلیون نفر به سوء تغذیه مبتال بودند
و  3/4میلیارد نفر به هیچ نحوی از خدمات بهداشـتی مقدور و متوسـط بهرهمند
نبودند .از هر شـش کودک واجد شـرایط سن مدرسه ،حتی یک نفر هم مدرسه
نمیرفت .در همان سالها ،برآورد شده که  %50از نیروی کار غیر زراعی ،بیکار
بودند و از کمترین حق بیمهی بیکاری استفاده میکردند .در بسیاری از کشورها،
کارگران از افت استانداردهای زندگی ،زیان فراوانی متحمل شد ه بودند.
در ایاالت متحده ،میزان واقعی درآمد هفتگی کارگران تولیدی و غیرنظارتی،
از  315دالر در سـال  1973بـه  264دالر در سـال  1989کاهـش یافـت ،و با
گذشـت یک دهه از توسـعهی اقتصادی در سال  1999به میزان  271دالر رسید
که از میزان متوسـط درآمد در سـال 1962پائینتر مانده است .در واقع میتوان
گفت که اقتصاد بینالملل در عصر نئولیبرالی رکود یافته است.
نرخ رشـد متوسـط سـاالنهی محصول ناخالص داخلی بینالمللـی در فاصلهی
سالهای  1950تا  1973به  4/9درصد ،و در فواصل سالهای  1973و  1992به
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افزایش یافت .در سال 1998م  %1 .خانوارهایی که در باالترین سطح رفاه قرار
داشتند ،دارای  %38از کل ثروت آمریکا بودند.
توزیع ثروت در آمریکا بسـیار نابرابرتر از سـایر کشورهای صنعتی پیشرفته
اسـت .تا پیش از دههی 1970م .ایاالت متحده دارای توزیع ثروت عادالنهتری
نسـبت به انگلستان و حتی سوئد بود ،اما در  30سال گذشته ،نابرابری اقتصادی
در آمریـکا بـه شـدت افزایش یافته اسـت .کل درآمدی که نصیـب  %1افراد
بـا باالتریـن درآمدها در آمریکا میشـود ،از  %3/2در اواخـر دههی  1950به
 %10/9در 2005م .حدود بیش از سه برابر افزایش یافت .رشد درآمد  %1باالیی
جمعیت نیز از  %10/2به  %21/8رسید .این شکاف درآمدها به سرعت در حال
بزرگتر شدن است( .)Bartels,2008:31بنا به گزارش توسعهی انسانی که در
یونایتد نیشن به چاپ رسیده %1 ،از ثروتمندان دنیا درآمدی معادل  %57فقیران
را دارند .فاصلهی میزان درآمد میان  %20ثروتمند و همان تعداد فقیر در جهان
از نسـبت سـی به یک در سال  1960به نسـبت  60به یک در سال  1990و 74
به یک در سـال  1999رسـیده و پیشبینی میشود در سال  2015به نسبت 100
به یک ،برسد.
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 %3درصـد و در سـالهای بین  1990و  2000بـه  2/7درصد کاهش یافت .در
فاصلهی سالهای بین  1980و  ،1998نیمیاز تمام کشورهای در حال توسعه از
کاهش سـرانهی واقعی محصول ناخالص داخلی ،صدمه دیدند(قراگوزلو:1388 ،
.)44-45
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 .1-6سرمایهداری جهانی ،دولت نئولیبرال و جنبشهای اجتماعی مادیگرا
تظاهـرات اخیر علیه نهادهای اقتصادی جهانی در ایاالت متحده و اروپا ،نشـان
میدهـد کـه به اعتقـاد برخی افراد ،بازار بـه هیچ وجه عادالنـه عمل نمیکند.
افرادی که در خیابانهای لندن و سـیاتل راهپیمایی میکردند ،در پی نهادهایی
جهانـی بودند که رفـاه اقتصادی را برای همه به همراه داشـته باشـد؛ همچنین
نهادهایی اصالح شـد ه که بتواند عدالـت اجتماعی ،توازن اکولوژیکی و حقوق
بشـر را تقویت کند .منتقدان جهانی شـدن اقتصادی بر این باورند که دولتها
باید حیطهی اختیارات قانونی خود را افزایش دهند و به طور گسـترده در بازار
دخالت نمایند تا به دغدغههایی ورای ترجیحات بازار که بسیاری از افراد از آن
محرومماندهاند،بپردازند.
منتقدان سازمان تجارت جهانی و جهانی شدن اقتصادی بیش از هر چیز نگران
تمرکز نهادهای سیاسی و اقتصادی جهان هستند .آنها ،سازمان تجارت جهانی
را تشـکیالتی غیر دموکراتیـک میدانند که بیانگر منافع شـرکتهای جهانی
اسـت )Stamatov,2011(.سـازمان تجارت جهانی همواره با دولتهایی که با
وضـع قوانین مختلف ،جریان آزاد کاالها ،خدمات و سـرمایه را کند میکنند،
مخالفـت کرده اسـت .منتقدان ،خواهـان فرآیند تصمیمگیـری علنی بوده و از
رهبران سیاسی خود میخواستند تا به مسئوالن حاکم بر نهادهای اقتصادی جهانی
(سـازمان تجارت جهانی ،صندق بینالمللی پول و بانک جهانی) فشـار آورند تا
در تصمیمگیری خود ،تنها به عوامل بازار توجه نداشـته باشند(Bergesen and
.)Herman,1998
در سـالهای اخیر ،نگرانی نسـبت به جنبههای منفی جهانی شـدن (در میان
فقرای جهان) ،شدت گرفته است .آنها معتقدند که تجارت آزاد نه تنها به سود
کشورهای ثروتمند است ،بلکه بازارهای جهانی سرمایه به زیان کشورهای فقیر
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نیز عمل میکنند .این باورها ،محور جنبش بسیار قدرتمند «ضد جهانی شدن»،
قرار گرفته اسـت .فعـاالن این جنبش بر نکات زیر تأکیـد میورزند :هزینهی
سـنگین تغییرات سـریع اقتصادی ،تضعیف نظارت ملی بر سیاست گذاریهای
ی و قدیمی ،تحلیل رفتن تدریجی ارزشها و
اقتصادی ،برچیده شـدن صنایع بوم 
باورهای ملی و( ...والی نژاد.)32 : 1385 ،

جنبشهـای اعتراضـی گوناگونی علیه سیاسـتهای سـازمان تجارت جهانی
صورت گرفته که برخی از مهمترین آنها به قرار ذیلاند:
سـیاتل در سال  ،1999واشنگتن ( 16آوریل  ،)2000میلو ( 20ژوئن ،)2000
ملبورن ( 11سپتامبر  ،)2000پراگ ( 26دسامبر  ،)2000سئول ( 10اکتبر ،)2000
نیس( 6و  7دسامبر  ،)2000واشنگتن( 20ژانویه  ،)2001کیک سیتی( 20و 21
آوریل  ،)2001گوتنبرگ( 14و  16ژوئن  ،)2001وال اسـتریت ( . ) 2012در
ادامه به دغدغهها و ماهیت یکی از فراگیرترین این جنبشها پرداخته میشود.

 .7جنبش وال استریت و زمینههای پیدایش آن
در سال  ،2007بحران اقتصادی به طور رسمیآغاز گردید .رکود اقتصادی از
ماه دسـامبر  2007شروع شـد و تا ژوئن  2009ادامه یافت .ناتوانی در مدیریت
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محکمترین ادعای اعتراض کنندهها این اسـت که شـرکتها اکنون کنترل
جهان را در دست دارند .مخالفت اصلی جنبش ضدجهانیسازی،با نهادهای مالی
بینالمللی و شرکتهای چند ملیتی است .به نظر معترضان ،در نتیجهی عملکرد
این نهادها ،کارگران زیادی در آمریکا و اروپا شغلهایشان را از دست میدهند
و بقیه مجبورند با «شـغلهای طاقت فرسـا» و با دستمزدهای پایینتر و نا امنی
بیشتری بسازند .تولید به کشورهای جهان سوم منتقل میشود که کارگران آن
در شـرایطی وحشـتناک برای دستمزدهای اندک ،سـخت زحمت میکشند تا
کفشهای «نایک» و عروسکهای «باربی» بسازند ،که به ُیمن مارکهایشان،
در کشـورهای ثروتمنـد به قیمتهایی بسـیار باال به فـروش میروند(گلرین،
37:1382ـ.)34
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و کنتـرل بحران در قلمرو اقتصادی ،در نهایت حوزههای مالی و بانکی را دربر
گرفت .در کمتر از یک سـال ،بحران ،وال استریت را درنوردید و در کنار آن
ورشکستگی بانکها آغاز شـد .اوج این نابسامانیها ،فروپاشی بنگاه مالی لمن
بـرادرز در سـپتامبر  2008بود .دولت آمریکا برای کنتـرل بحران پا به صحنه
گذاشـت ،و رویکرد مجـدد محافظه کاران و رهبران دموکـرات در کنگره به
منطق کینزی برای حل بحران بود .آنها به طراحی خط مشـی مداخلهگرایانهی
خـود در بازار پرداختند ،اما تداوم بحران اقتصادی و ناخرسـندی هر دو سـوی
طیف سیاسـی ،یعنی محافظه کاران و لیبرالها ،منجر به شکلگیری جنبشهای
اجتماعـی منعکسکننـده نظریات اقتصـادی نئوکالسـیکها(دولت حداقل) و
تفکرات اقتصادی کینزی (دولت حداکثری) گردید.
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از تاریخ  17دسامبر سال  ،2011جنبش اشغال وال استریت که ماهیتی لیبرال
داشـت و خواهان اصالح وسـیع سیستم سـرمایهداری و ایفای نقش گستردهی
دولت فدرال در سامان دهی فعالیتهای مالی ،بانکی و اقتصادی بود ،به صحنهی
سیاسی کشور وارد شد .فعاالن لیبرال که بدنهی اصلی جنبش اشغال وال استریت
را تشـکیل میدادنـد ،خواهان جایگزینی سـرمایهداری بازاری با سـرمایهداری
سـازماندهی شـده ،و خواهان پیاده شـدن اصل والکر(رئیس فدرال روزو) در
دهـهی  80میلادی در ایـن مـورد بودند .اصل مزبـور مبنی بر این اسـت که
بنگاههای مالی بزرگ در عملیاتهایی با ریسـک باال ،حتم ًا باید در چارچوب
محدودیتهایی عمل کنند که نهادهای دولتی ـ نظارتی برقرار میسازند.
اعضای جنبش اشـغال وال اسـتریت کـه درچارچوب اصـول اقتصادکینزی،
سـاختار قدرت سیسـتم سرمایهداری را به شـدت غیرکارآمد میدانند ،معتقد به
اصالح رادیکال سیسـتم اقتصاد کشـور ،تأکید بر افزایش گسـتردهی مالیاتها
به تناسـب ثروت و درآمد ،افزایش هزینههای دولتی ،نظارت قاطع و وسـیعتر
بـر عملکـرد نهادهای مالی و بانکی و از همه مهمتـر باز توزیع ثروتاند .اینان
خواهان نابودی سیسـتم سـرمایهداری نیسـتند ،بلکه خواهان حضور وسـیعتر و
دخالت ملموستر حکومت فدرالاند(دهشیار 64 :1390 ،ـ .) 53
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 .2-7توزیعدرآمد درایاالتمتحده
پژوهشهای گسـتردهی اقتصاددانهای صاحبنظری همچون توماس پیکتی و
امانوئل سائز دربارهی توزیع درآمد ،مشخص نموده که سهم  %1پر درآمدترین
افـراد (از مالیاتدهندگان آمریکایی) ،از  %8در سـال  1980به  %16در سـال
2004م .افزایش یافته اسـت .دو سـوم از درآمدهای کل کشور از سال  2002تا
2007م به سـمت  %1از خانوارهای ایاالت متحده سـرازیر شـده ،و سهم درآمد
این گروه کوچک ،بزرگتر از هر زمان دیگری از سال 1928م تا 2007م .بوده
اسـت .در طی این دوره ،رشـد درآمد این  %1از خانوارهـای مرفه ،بیش از ده
برابر سـریعتر از رشـد درآمد  %90خانوارهای دیگر بوده است %1 .مذکور ،به
تنهایی دارای سـهم بزرگ  86/5درصدی از رشـد درآمد سرمایهای در دورهی
 1979تا  2007بود %4 .بعدی ،متشکل از دارندگان باالترین درآمدها ،به 10/7
درصد از رشـد دسـت یافت ،در حالی که تنها  2/8درصد از رشد این درآمدها
به  %95پایین ،اختصاص یافت .میانگین درآمد سـاالنهی  %1خانوارها در سـال
 14 ،1979برابر بیشـتر از درآمدهای  %90بقیهی خانوارهای آمریکایی بود ،و
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 .1-7علل اقتصادی ظهور جنبش وال استریت
ادارهی سرشـماری آمریکا از اواخر سـال  1940در حال بررسی ماهیت توزیع
درآمد در این کشور بوده است .نخستین دادههای آماری نابرابری درآمد برای
خانوارها در ضمیمهی ساالنهی جمعیت شناختی «پیمایش جمعیت» منتشر شد.
شـاخص مبنی ،نشـان دهندهی کاهـش نابرابری درآمد خانوارهـا از 1947م تا
1968م بـود ( 6/1درصـد) ،امـا از  1968تا  1992معـادل  22/4درصد افزایش
داشـت( .)Weinberg :1996, 60-191بـا دو مـورد اسـتثنا ،ضریب جینی بین
سـالهای 1947م و 1968م .کاهـش یافته اسـت .در طول ایـن مدت ،ضریب
جینی برای خانوارها ،کاهش معادل  7/5درصد را در نابرابری درآمد ،نشان داد.
از سـال  ،1968این روند معکوس شـد و نابرابری درآمد بـرای خانوادهها ،بین
سالهای  1968و 1999م .افزایش یافت .ضریب جینی برای کل دورهی زمانی
 1997ـ  1947نشـاندهندهی افزایـش نابرابری درآمـد خانوارهای آمریکایی
است(لطفیان.)54 : 1392 ،
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در سال  ،2007درآمدهای  %1خانوارهای مرفه 42 ،برابر بیشتر بود .بنا بر آمار
ی ادارهی بودجـهی کنگرهی آمریکا ،درآمد پس از کسـر مالیات برخی
رسـم 
از ایـن خانوارهـا ،دارای باالترین میـزان در آمریکا بیـش از گروههای دیگر
جامعـهی آمریکایی ،افزایش داشـت« .درآمد پس از مالیـات بر درآمد» برابر
بـا درآمد پس از کسـر مالیات فدرال و افـزودن پرداختهای نقدی به مردم از
طریق برنامههایی مانند تأمین اجتماعی و بیمهی بیکاری است .یک پنجم باالیی
جمعیت ،شـاهد افزایش  %10در سـهم درآمد پس از مالیاتشـان بودند و بیشتر
این افزایش و درآمد ،نصیب  %1باالیی شـد .سـهم درآمد پس از مالیات بقیهی
گروههای مردم آمریکا  2تا  3درصد کاهش یافت(لطفیان 61 :1392 ،ـ .)55
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 .3-7توزیعثروت در ایاالت متحده
آمار فدرال نشـان میدهد که کمتر از  1/4میلیون خانوار به طبقهی بسـیار مرفه
آمریکایـی تعلـق دارند و نزدیک به  %17از درآمد کشـور را کسـب کرده و
حـدود  %37از مالیات بـر درآمد را پرداختهاند .میانگیـن درآمد ثروتمندترین
اقشار جامعه حدود  96000دالر ،و کل درآمد ناخالص آنها  1/3تریلیون دالر
برآورد شده است.
حـدود  %14از افـراد با باالتریـن درآمدها را در سـال  ،2005افراد حرفهای
شـاغل در بخش مالی مانند مدیران بورس نیویورک تشـکیل میدادند ،اما %31
از گروه پردرآمدها ،متشـکل از رؤسـا و مدیران باال مرتبه در بخشهای دیگر
بـود .پزشـکان ،%15/7 ،و وکال  %8/4از ایـن گروه اقلیت یـک درصدی ُپر
درآمدترین را تشکیل میدادند.
سـهم ُپر درآمدها در سـالهای اخیر بیشتر شـده به گونهای که در سال ،2007
 22/8درصـد از کل درآمـد ملی را به خود اختصاص داده بودند .سـهم درآمد
طبقهی مرفه به مرور زمان افزایش یافته در حالی که سهم درآمد طبقهی متوسط
با رکود مواجه شده است(.)luhby,2011:64
در آمار دولت واشنگتن دربارهی توزیع ثروت برای سال 2007م .چنین آمده:
یـک درصد باالیی (ثروتمندترین گـروه) ،در حدود  %16از درآمد کل را در
اختیار داشت؛  %8از این پول ،حاصل حقوق و دستمزدهای آنها بود ،اما %36
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در چنـد دههی گذشـته ،گروهی نخبه بـا اقتداری فراگیـر و فراتر از همهی
گروههـا ،در نقـاط مختلـف جهان ظهـور کردهاند که هر یـک از آنها توان
اثرگذاری بر حیات میلیونها نفر درکشـورهای مختلف سرتاسر جهان را دارند.
رؤسـای کشـورها ،مدیران عامل بزرگترین شـرکتها ،غولهای رسـانهای،
میلیاردرهای سرمایهگذار ،کارآفرینان فناوری ،فرمانروایان مطلق حوزهی نفت،
مدیران صندوقهای تأمین سـرمایه ،سرمایه گذاران بازار سهام ،فرماندهی عالی
نظامی ،شـماری از نویسندگان مشـهور ،دانشمندان و هنرمندان و حتی برخی از
رهبران تروریستی و سرکردگان باندهای جنایت ،شرایط عضویت در اینگونه
گروهها را دارند .واقعیت امر این است که مجموع ارزشهای خالص داراییهای
حـدود یک هزار نفـر از ثروتمندترین مردمان جهـان ـ میلیاردرهای جهان ـ
تقریبا دو برابر  2/5میلیارد نفر از فقیرترین افراد اسـت(راتکاف 15 : 1389 ،ـ
 )14این گروه نو پدید ،بیش از هر گروه دیگری به جهانی شدن شکل میدهند
یا از آن تأثیر میگیرند.
در میان افراد گوناگون تشـکیلدهندهی ابرطبقهی جهانی ،بزرگترین گروه،
رهبران تجارت و امور مالی هستند .بیش از  1500شرکت وجود دارد که فروش
سـاالنه یـا داراییهای آنها بیش از  5میلیارد دالر اسـت .قـدرت و اثرگذاری
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بقیهی درآمد ،با خود اشتغالی کسب شده بود .نزدیک به یک سوم از داراییهای
مالی کشـور (داراییهای سـرمایه گـذاری) و حـدود  %28از داراییهای غیر
مالی (شـامل امالک و مستغالت ،خودرو ،جواهرات ،و غیره) نصیب این گروه
متشکل از ثروتمندترین آمریکاییها شده بود(لطفیان 65 :1392 ،ـ  .)64بنا بر
پژوهش دقیق ولف ،در سالهای 1983تا 2004م .توزیع ثروت به علت کاهش
مالیات برای ثروتمندان و تضعیف اتحادیههای کارگری نابرابرتر شـد .از کل
ثروت مالی موجود در اقتصاد آمریکا ،در این دورهی  21ساله %42 ،نصیب %1
باالیی شـد .رقم باور نکردنـی  %94از کل ثروت در اختیار  %20باالیی بود ،و
تنها  %6از کل ثروت مالی جدید در ایاالت متحده در دهههای  1990 ،1980و
 2000میلادی نصیب  %80بقیهی مردم در جامعه گردید .نکتهی عجیبتر این
است که بیش از  %94از منافع حاصل از انباشت ثروت از سال  1983تا 2009م.
نصیب یک پنجم از خانوارهای آمریکایی که ثروتمندترین گروه اجتماعی این
کشور را تشکیل میدهند ،گردید.
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افرادی که در رأس این غولهای تجاری قرار دارند ،واقع ًا جهانی است .فروش
ساالنهی دو هزار شرکتی که در رأس شرکتهای جهانی قرار گرفتهاند ،جمعا
 2700تریلیون دالر اسـت و  103تریلیون دالر ،دارایی دارند .این شـرکتها به
لحاظ نیروی انسانی ،بیش از  70میلیون نفر را در سراسر جهان در استخدام خود
دارند و چنانچه هر کدام از آنها تنها چهار عضو وابسـته داشـته باشند ،مستقیما
معـاش  350میلیـون نفر را تأمین میکنند .به این ترتیـب ،تصمیمات تنها چند
هزار نفر اعضای هیئت مدیرهی این شرکتها ،مستقیم ًا بر زندگی یک میلیارد
نفر یا بیشتر ،در جهان مؤثر است.
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کارلوس اسـلیم هلو ،یکی از ثروتمندترین مردان جهان با بیش از  67میلیارد
دالر ثروت ،از طریق شرکتهای متعلق به خود %94 ،خطوط تلفن مکزیک و
 %70باند پهن اینترنت این کشور را در کنترل خود دارد ،و در سالهای 2006
و  19 ،2007میلیـارد دالر بـه ثروت او اضافه گردید؛ یعنی تقریب ًا سـاعتی 2/2
میلیون دالر که در سـال  2007برابر تقریبـا  %8تولید ناخالص داخلی مکزیک
بود(راتکاف ،پیشین  75 :ـ .)57

نتیجهگیری

در طول دهههای بعد از جنگ دوم جهانی ،جوامع پیشـرفتهی صنعتی با درآمد
سرانهی واقعی چهار یا پنج برابر بیشتر از هر زمانی دیگر به سطوح بیسابقهای
از توسعهی اقتصادی دست یافتند .این امر با ظهور دولت رفاه عمومی ،تغییر در
نظام بینالملل و رشد بیسابقهی علم و تکنولوژی ،منجر به تغییرات تدریجی در
ارزشهای اصلی و رایج دربارهی سیاسـت ،کار ،مذهب ،خانواده و ...در جوامع
غربی شد .به تدریج ،ارزشهای مردم در این جوامع از تأکید کامل بر رفاه مادی
تحول از
تحول یافتّ .
و امنیت جانی به سـوی تأکید بیشـتر بر کیفیت زندگی ّ
اولویتهای ارزشی مادی به فرامادی ،مسائل سیاسی جدیدی را به مرکز صحنه
آورده کـه نیـروی محرکهی بسـیاری از جنبشهای اجتماعـی در نظم اقتصاد
سیاسـی بعد از جنگ دوم جهانی گردیده اسـت .در این راستا ،احزاب موجود،
اغلب دچار انشعاب شده و احزاب جدید ،ظهور یافتند ،و معیارهایی که مردم با
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آن درک ذهنی خود را از سعادت ارزشیابی میکردند ،دگرگون گردید.

در جامعهی سرمایهداری عصر جنگ سرد ،مردم در نتیجهی فرصتهای برابر
آموزشـی و دستیابی به آگاهی سیاسـی و فراغت نسبی از دغدغههای مادی ،به
مسـائل فرهنگی و ارزشهای پسـا مادی حساستر شـدند ،اما هر چه به اواخر
دهـهی  0791نزدیک گردیدند ،بار دیگر تضادهـای دیالکتیک و ذاتی که در
مقاطع پیشـین ،نظام سـرمایهداری را درگیر بحران و عدم تعادل سـاخته بود ،به
اشـکال دیگری رخ نمود و زمینهی مواجه شـدن آن با بحران را در سـالهای
 8691-07فراهـم نمـود .این بحران ،زمینه را برای غلبـهی نظریهی اقتصاددانان
منتقد الگوی انباشـت فوردیسـتی فراهم کـرد که مداخلهی دولـت در اقتصاد
را عامـل بحـران و راه بـرون رفت از آن را بازگشـت دوباره بـه اصل بازار و
برچیدن سیاستهای رفاهی و هزینههای دولتی میدانستند .این وضعیت ،زمینه
را برای پذیرش الگوی نئولیبرال توسعه یا الگوی آمریکایی سرمایهداری فراهم
کرد .در راسـتای سیاسـتهای نئولیبرالسـیم بود که در برنامههای اقتصادی و
سیاسـی آمریـکا ،حملهی همه جانبهای علیه اتحادیههـای کارگری در داخل و
هجوم کم مانندی برای گشـودن دروازههای کشـورهای دیگر برای ورود آزاد
سرمایههای آمریکایی ،همراه با تحمل شرایط به غایت سنگین و نابرابر بر مردم
این کشـورها آغاز شـد .مجموعهی این اقدامات را به «جهانی شدن»« ،تعدیل
ساختاری»« ،تعدیل کارگری» اطالق میکنند.
سیاستهای نئولیبرالی ،آثار و پیامدهای خود را در دههی  0891به بعد به تدریج
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جنبشهـای اجتماعی پس از دههی  0691را میتوان به عنوان پیامد عملکرد
سیسـتم سرمایهداری رفاهی و افزایش مصرف و گسترش فرصتهای آموزشی
توصیف کرد .این جنبشها عبارتند از :جنبش دانشجویی ،جنبش حقوق مدنی،
جنبش زنان ،جنبش زیسـت محیطی ،جنبش صلح ،و غیره .دولت رفاهی در پی
آن بود تا با دخالت در امور اقتصادی ،مجموعهای گسترده از مزایای رفاهی از
جمله حفظ حداقلهای زندگی ،تولید کاالها و خدمات اجتماعی و مستمریهای
خانوادگی ،حمایت از کودکان ،معلوالن ،ناتوانان و کهنساالن و ایجاد بیمهها و
خدمات تأمین اجتماعی را فراهم آورد و خود را در برابر رفع بیکاری ،بیماری
و پیری و سایر وقایع احتمالی و سایر خدمات عمومی ،مسئول میدانست.
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نشـان داد .به گفتهی «هاروی» ،قربانیان اصلی نئولیبرال سازی ،زیرساختهای
اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی نیویورک ،طبقهی کارگر و مهاجران قومیبودند
که یا روانهی حاشـیهی شـهرها شـدند یا طعمهی نژادپرستی گردیدند .اعتیاد و
ایدز تا دههی  ،0002بسـیاری از جوانان را به کام مرگ فرسـتاد .موقعیتی که
یکسـره ،پیامد مدیریتی است که کار ویژهی خود را پشتیبانی از گروهی تاجر
و بازرگان میداند.
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دسـتکاری سیاسـتهای نئولیبرالیسـتی در اقتصاد کشـورها ،بـه بحرانهای
مالـی منجر شـد و گرفتن وام از صنـدوق بینالمللی پول و بانـک جهانی برابر
بـا بازگرداندن چیزی بیش از  005برابر بدهی شـد .ایـن پدیده در خود ایاالت
متحده و کشـورهای اروپائی نیز همین پیامدها را به دنبال داشـته است .کاهش
هزینههـای رفاهی ،تصویب قوانیـن انعطافپذیرتر بـازار ،افزایش مالیاتها و
خصوصیسـازی و در حقیقت بیشتر شدن فاصلهی طبقاتی ،افزایش تهی دستی،
بیکاری ،گرسنگی ،تورم و بحران مسکن را موجب گردیده است .آنچه امروز
در نیویورک میگذرد ،تجلی همین مشـکالتی است که سیاستهای نئولیبرالی
پدید آورده و جنبشهای اجتماعی نوین از جمله جنبش وال اسـتریت ،واکنش
طبیعی به این وضعیت میباشد.
نئولیبرالیسـم نشـان داده که نه تنها نمیتواند تنگدسـتی را در جهان از میان
بـردارد ،در عمـل و در پـی بازگرداندن قـدرت سـرمایه داران و افزایش روز
افـزون فاصلـهی طبقاتـی اسـت که امـروزه آمریـکا و اروپا با رکـود عمیق
اقتصادی ،ورشکسـتگی بانکها ،از بین رفتن سـرمایهها ،از دست رفتن خانهی
صدها هزار شـهروند و کسـری بودجهی سرسامآور ،روبروسـت و به دخالت
دولتهـا به صورت کمکهای میلیـاردی به بانکهای ورشکسـته ،طرحهای
ریاضـت اقتصـادی و افزایش مالیاتها منجر گردیده اسـت .پیامدهایی که در
ابعاد اجتماعی تولید نارضایتی نموده و اینگونه احسـاس میشـود که در چنین
شرایطی به جای کمک به نیازمندان ،سرمایهداران حمایت میشوند .جنبش وال
اسـتریت ،یکی از مصادیق جنبش جدید اجتماعی و نتیجهی ناکارآمدی و کج
کارکردی نظام نئولیبرالیسم در غرب است.
در سالهای اخیر ،نگرانی نسبت به جنبههای منفی جهانی شدن (در میان افراد
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کمدرآمد جهان) شـدت گرفته اسـت .آنها معتقدند که تجـارت آزاد ،تنها به
سـود کشورهای ثروتمند اسـت و بازارهای جهانی سرمایه ،به زیان کشورهای
فقیر عمل میکنند .این باورها ،محور جنبش بسـیار قدرتمند«ضد جهانی شدن»
قرار گرفته است.

نهایتـ ًا در راسـتای اثبات فرضیـهی مقالهی حاضر میتـوان گفت که در دو
دهـهی اخیر ،جنبشهایی اجتماعی در عرصهی اقتصاد سیاسـی جهانی ،بروز و
ظهـور یافتهاند که بـا جنبشهای اجتماعی دهههای بعـد از جنگ جهانی دوم،
تفـاوت دارند .مهمترین تفاوت این جنبشها در اهداف و دغدغههای اقتصادی
آنها است که این جریانات را از انواع هویتی و فرهنگی آن در دورهی جنگ
سرد ،متمایز میسازد.
مدعای مقاله این بود که گسست یاد شده ،خود معلول منطق عملکرد سرمایه
در قالب دو نظم اقتصادی سیاسی فوردیسم و پسافوردیسم است که اولی زمینهی
تحقـق و برآوردن نیازهای مادی تودهها را به طور نسـبی فراهم مینمود ،و در
نتیجه ،خصلتی فرهنگی ،هویتی و فرامادی به جنبشهای اجتماعی بعد از جنگ
دوم جهانی میبخشـید ،در حالیکه دومی،سـودآوری خود را در فشـار هر چه
بیشتر بر دسـتمزدها ،کاهش سیاسـتهای رفاهی و برچیدن حیطهی اختیارات
دولت در اقتصاد جسـتجو میکند ،و در نتیجـه ،مجددا ً تعقیب ارزشهای مادی
و مطالبـات اقتصادی را به دغدغه و دسـتور کار اصلی جنبشهای اجتماعی در
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جنبش جهانی اعتراض ،نخستین تظاهرات بزرگ خود را در سیاتل در شرایطی
برگـزار کـرد که در مـاه نوامبر سـال  ،9991دولتهایی که سـازمان تجارت
جهانی را تشـکیل میدهند ،گرد هم آمده بودنـد تا تالش کنند جهش جدیدی
بـه تجارت آزاد جهانی بدهند .احتما ًال ،محکمترین ادعای اعتراض کنندهها این
بود که شرکتها اکنون کنترل جهان را در دست دارند .مخالفت اصلی جنبش
ضدجهانیسـازی،با نهادهای مالی بینالمللی و شـرکتهای چند ملیتی اسـت.
آنها معتقدند ،شـرکتهای مزبور تصمیم گیریهای محلی کشـورها را مختل
میکنند و بنا بر منافع مالی خویش با بسـتن مرزها ،مانع عبور و مرور بیقید و
شرط شهروندان از کشورهای خویش میشوند .این بنگاهها ،منابع طبیعی و منابع
انسانی کشورهای دیگر را استثمار میکنند.

| 126دکتر فرهاد دانشنیا و طیبهالسادات حسینی

عصر جهانی شدن سرمایه تبدیل ساخته به گونهای که نمیتوان این جنبشها را
جنبشهای فرامادی یا هویتی و فرهنگی تلقی نمود.
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