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انقالبی بود  اروپا، فرانسه پایگاه  از آن در  در عصر اضمحالل فئودالیسم و انقالب فرانسه و حتوالت پس 
قدرمتندترین  مقابل،  در  انگلستان  و  بودند  فرستاده  گیوتین  زیر  به  شهر  میدان  در  را  پادشاه  آن،  جریان  در  که 
از  پاسداری  و  محافظه کاری  پایگاه  و  آن  آرمان های  و  فرانسه  انقالب  با  مخالفت  کانون  اروپا،  پادشاهی  نظام 
ایدئولوژی رمسی  با استحاله ای به صورت  بود که بعدًا  لیبرالیسمی  و  و ارزش های سنتی گذشته  نظام سیاسی 

سرمایه داری سدۀ نوزدهم درآمد.
اما بورژوازی فرانسه هم که از انقالب، و امواج گستردۀ مردمی که در جریان آن، به حرکت درآمده بودند و از 
نیروی عظیم آزاد شدۀ مردمی، در جریان انقالب وحشت کرده بود، اکنون که خود در قدرت قرار داشت و حفظ وضع 
موجود و جلوگیری از آزاد شدن دوبارۀ این نیروی عظیم اجتماعی به دغدغۀ اصلی آن تبدیل شده بود، به تدریج 
خود را از زیر بار آرا و نظریه های دردسرساز متفکرین سدۀ هجدهم که نیروی فکری و الهام بخش انقالب فرانسه 
بودند، بیرون می کشید. اندیشمندان سدۀ هجدهم، از روسو و جفرسون گرفته تا کمونیست ها و سوسیالیست های 
ختیلی، مانند مورلی، ژرارد وینستانلی، آبه مابلی، بابوف و پیر سیلیویان مارشال، حاکمیت را عمومی اعالم، 
و انقالب را حق مردم شناخته بودند. اما اکنون حاکمیت عمومی مردم و انقالب به مذاق بورژوازی حاکم خوش 

منی آمد و نظام، خود را پایان تاریخ می دانست.
زمانی که بورژوازی، طبقه ای نوخاسته و طالب قدرت بود و علیه استبداد مطلقۀ فئودالی و سلطۀ کلیسا 
از یوغ آن امپراتوری های مطلقۀ فئودالی و سلطۀ سیاه کلیسا تفسیر  را به معنای رهایی  آزادی  مبارزه می کرد، 

از لیبرالیسم تا لیبرالیسم نو
)ادامه از شماره پیشین(
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حتریف  بودند،  فرانسه  انقالب  اساسی  محور  دو  و  اصلی  شعارهای  که  هم  را  برابری  و  آزادی  اکنون  اما  می کرد. 
می کرد و مفهوم و مضمون آنها را متناسب با جایگاه تاریخی و منافع خود تغییر می داد. آزادی را به عرصۀ فردی 
فرو کاسته و آن را به معنای آزادی فرد مالک برای استفاده از سرمایۀ خویش و تعقیب منافع شخصی و خصوصی 
خود و برابری را به معنای برابری افراد در برابر قانون تفسیر می کرد، نه به معنای عدالت اجتماعی. سرمایه، آزادی 
می خواست تا در تالش برای رسیدن به حداکثر سود که محور اصلی فعالیت آن است، هیچ  کس و هیچ چیز -از جمله 
هیچ گونه نظارت اجتماعی از سوی دولت یا طبقات دیگر- مانع کار آن نباشد، و به طور کلی بازنگری در میراث 
سیاسی انقالب برایش ضرورت یافته بود. مهم ترین گرایش سیاسی بورژوازی که این بازنگری در میراث سیاسی 
لیبرالیسم  گرفت،  عهده  به  طبقه-  این  منافع  و  تازه  تاریخی  جایگاه  با  -متناسب  را  آن  مجدد  تفسیر  و  گذشته 

بورژوایی و احزاب لیبرال بودند که در زیر این پرچم فکری، گرد آمده بودند.
این لیبرالیسم، ایدئولوژی سرمایه داری قرن نوزدهمی -یعنی سرمایه داری متام عیار بازار- است. اساس 
این لیبرالیسم در زمینۀ اقتصادی، همان تصور توهم آلود آدام امسیت است که مدعی است دست نامرئی بازار، 
خود بهترین تنظیم کنندۀ حنوۀ تقسیم منابع است و از این رو مخالف هر نوع نظارت اجتماعی بر فعالیت سرمایه 

)به ویژه از سوی دولت( بود.
برای اثبات نادرستی این تصور، نیازی به بحث نظری نیست، زیرا واقعیت تاریخ خود نظام سرمایه داری، 
دلیل بطالن آن است: سرتاسر تاریخ نظام سرمایه داری از مداخالت دولت سرمایه داری، به شکل های گوناگون آن، 
برای تأمین و حفظ سلطۀ سرمایه داران، و در مواردی جلوگیری از سقوط آن تشکیل می شود. آخرین این موارد 
مداخلۀ دولت اوباما در بحران مالی ۲۰۰۸ بود که طی آن، دولت برای جلوگیری از سقوط کامل بانک ها و مؤسسات 
مالی و اقتصاد جهانی سرمایه داری، مبلغ ۱۲۰۰میلیارد دالر از پول مردم و مالیات دهندگان را به حلقوم نهادهای 
مالی سرمایه داری ریخت و با بازخرید مطالبات مشکوک الوصول و در واقع سوخت شدۀ آنان، از جیب مردم، بدهی 
خصوصی بانک ها را به بدهی عمومی دولت و بحران بانکی سرمایه داری را به بحران بدهی های دولتی تبدیل کرد 

تا نظام »عقالیی« بازار را از سقوط جنات دهد.
در زمینۀ سیاسی و اجتماعی هم لیبرال ها با عمده کردن »فرد« و آزادی های فردی، از بحث پیرامون ساختار و 
ماهیت نظام اجتماعی و تأثیر تعیین کنندۀ آن بر زندگی همین »فرد« می گریختند و با پناه گرفنت پشت شعار حقوق 
و آزادی های فرد، از آن به عنوان دستاویزی برای تاخنت به انقالب فرانسه و به قول خود »دیکتاتوری ژاکوبنی« 
استفاده می کردند. بنجامین کنستان، یکی از بنیانگذاران لیبرالیسم بورژوایی در فرانسه، منونۀ معرف کل این 
جریان است. حق و آزادی فرد برای دارا بودن چیزی، به معنای دارا بودن آن چیز نیست. حقوق و آزادی های فردی، 
وقتی حتقق می یابند -و در زندگی واقعی فرد، منشاء اثر می شوند- که او برای استفاده از این حقوق و آزادی ها 
دارای امکانات الزم باشد. یعنی یا مالک سرمایه ای باشد که با استفاده از آزادی و حمایت قانونی، آن را به کار 
انداخته و از آن کسب سود کند یا صاحب ثروتی باشد که با استفاده از این حقوق و آزادی ها از آن بهره َبَرد. در جامعۀ 
سرمایه داری، نعمت ها و برخورداری های زندگی، کاالهائی است که باید آنها را خرید و ِصرِف حق و آزادِی خرید 

به  اروپایی هم  رفاه  دولت  و شکل گیری همین  به سازش  دادن سرمایه داری  تن  معلوم شد  دهه،  از چند  پس 

خاطر وجود و حضور بلوک شوروی بوده است. کما اینکه به محض فروپاشی آن بلوک و فروریختن دیوار برلین، 

سرمایه داری همۀ امتیازاتی را که در قالب دولت رفاه به جامعه داده بود با اقتصاد نولیبرال باز پس گرفت.



فاجعه نئولیبرالیسم  40/ بهار ۱۳۹۸ / دانش و مردم 

آن کاالها، این نعمت ها و برخورداری ها را برای کسی فراهم منی سازد؛ بنابراین 
آزادی و برابری حقوقی، بدون عدالت اجتماعی حرفی پوچ است.

این عمده کردن فرد و اولویت دادن به شرایط و جایگاه آن در مقابل جمع، 
در دستگاه فکری و تبلیغاتی لیبرال ها و نولیبرال ها دلیل دیگری هم دارد: تا 
باشند،  نایافته  به شکل فرد فرد، امتیزه و سازمان  افراد در جامعه  که  زمانی 
و  غارت  برابر  در  مقاومت  نیست.  ساخته  حاکمیت ها  برابر  در  آنها  از  کاری 
سرکوب حاکمیت ها، کار جمع است و به تشکل نیاز دارد. اما این فردگرائی، 
روحیۀ جمع گرائی و تشکل پذیری را تضعیف و مانع تشکل اجتماعی می شود، 
و بدون تشکل اجتماعی هم از مردم در برابر چپاول و سرکوب حاکمیت کاری 

ساخته نیست.
لیبرال  بورژوازی  که  نبود  بهشتی  آن  مردم،  برای  نوزدهم  سدۀ  در  لیبرال  سرمایه داری  عملکرد  نتیجۀ  اما 
وعده اش را داده بود. حاصل کار در داخل کشورهای سرمایه داری، انباشت بی حد و حساب ثروت در دست اقلیتی 
کوچک؛ فقر و مصائب روزافزون برای مردم؛ گسترش بی سابقۀ فواصل طبقاتی؛ بحران های پی در پی اقتصادی؛ 
رجن ها و مصیبت هایی که هر بحران برای مردم در پی دارد؛ تباهی نیروهای مولد جامعه و در رأس همۀ آنها نیروی 

انسانی؛ و سراجنام ورود سرمایه داری به مرحلۀ امپریالیستی آن بود.
به  نیاز  و  سرمایه  انباشت  و  سرمایه داری  رشد  دلیل  به  بیشتر  خام  مواد  منابع  به  نیاز  خارجی،  عرصۀ  در 
بازارهای وسیع تر، به دلیل اشباع شدن بازار ملی؛ دست اندازی قدرت های بزرگ سرمایه داری به آسیا، آفریقا و 
آمریکای التین در جستجوی منابع تازۀ مواد خام ارزان و بازارهای تازه و در نتیجه پیدایش پدیدۀ شوم استعمار؛ 
بود که موجب شعله ور شدن  بر سر تقسیم جهان  با یکدیگر  و تشدید رقابت ها و تضادهای قدرمتندترین کشورها 
آتش دو جنگ خامنانسوز جهانی، با فاصلۀ فقط بیست و یک سال از یکدیگر شد. جنگ هایی که توماس پیِکتی 
آنها را همراه با انقالب اکتبر در روسیه »شوک های بزرگ وارده به سرمایه در سدۀ بیستم« می نامد. اما به دنبال 
این شوک ها که مستقیمًا پیامد عملکرد خود این نظام بود، سرمایه داری پس از پایان جنگ جهانی دوم، دیگر آن 
سرمایه داری شکوفان و رو به رشد سدۀ نوزدهم نبود. از سوی دیگر هم به دلیل پیروزی انقالب اکتبر در روسیه 
و تأثیر آن بر فضای بین املللی و سپس شکست فاشیسم و نازیسم در جنگ، و پیروزی نیروهای دموکراتیک و 
مردمی در کشورهایی که در سال های سیطره و اشغال نازی ها با اشغالگران جنگیده بودند و اکنون پس از شکست 
و  چپ  نیروهای  غلبۀ  جو  مجموع،  در  بین املللی  جو  داشتند،  را  باال  دست  خود  کشورهای  در  نازیسم  و  فاشیسم 
مردمی بود. ضعف سرمایه داری پس از جنگ و مبارزات نیروهای دموکراتیک و مردمی، سرمایه داری را مجبور 

حقوق و آزادی های فردی، وقتی تحقق می یابند - و در زندگی واقعی فرد، منشاء اثر می شوند- که او برای استفاده 

از این حقوق و آزادی ها دارای امکانات الزم باشد. یعنی یا مالک سرمایه ای باشد که با استفاده از آزادی و حمایت 

قانونی، آن را به کار انداخته و از آن کسب سود کند یا صاحب ثروتی باشد که با استفاده از این حقوق و آزادی ها 

از آن بهره بََرد. در جامعۀ سرمایه داری، نعمت ها و برخورداری های زندگی، کاالهائی است که باید آنها را خرید و 

ِصرِف حق و آزادِی خرید آن کاالها، این نعمت ها و برخورداری ها را برای کسی فراهم نمی سازد؛ بنابراین آزادی و 

برابری حقوقی، بدون عدالت اجتماعی حرفی پوچ است.

ناصر زرافشان
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به سازش و دادن امتیاز کرد.
اقتصادی  »پیامدهای  کتاب  در  زمان،  آن  سرمایه داری  اقتصاددان  برجسته ترین  کینز،  مینارد  جان  آنچه 
صلح« و »مقاالتی در باب اعتقاد« در این باره می نویسد، شرایط آن روزهای نظام سرمایه داری را به روشنی و 
و بومی اش در  بورژوازی اطمینان می دهد که میهن پرستی شخصی  به  این که  تفصیل نشان می دهد. کینز ضمن 
جنگ طبقاتی، او را در جانب و در کنار حتصیل کردگان بورژوا قرار می دهد، به آنان اخطار می کند که اکنون برای 

بقاء خود باید امتیاز بدهند.
بدین گونه، آن سازش تاریخی میان کار و سرمایه صورت گرفت که حاصل آن شکل گیری »دولت رفاه« بود، 
دولتی که بر مبنای اقتصاد کینز ساخته شده بود. کینز، ثبات سرمایه داری را مشروط به مداخلۀ دولت برای تأمین 
اشتغال کامل و نظارت آن بر فعالیت سرمایه می دانست. بدین منظور، حداقل های زندگی یک شهروند عادی در 
»دولت  عهدۀ  به  و...  اجتماعی  تأمین  مسکن،  عمومی،  درمان  و  بهداشت  پرورش،  و  آموزش  مانند  زمینه هایی 
رفاه« قرار گرفت. برای چند دهه، یعنی از پایان جنگ جهانی دوم تا دهۀ هشتاد سدۀ بیستم -که به دورۀ رونق 
طوالنی موسوم است- این الگو به خوبی کار کرد و موجب رونق و نرخ های باالی رشد هم شد. طی این دوره، حتی 
کسانی از تغییر ماهیت و اصالح و تعدیل سرمایه داری سخن گفتند. برخی دیگر، از هم گرائی جوامع سوسیالیستی 
سخن  ایدئولوژی«  عصر  »پایان  یا  واحد«  صنعتی  »جامعۀ  نوعی  آمدن  پدید  و  یکدیگر  سوی  به  سرمایه داری  و 
می راندند. بسیاری مزایای سوسیالیسم »دموکراتیک« اروپایی را نسبت به بلوک شوروی به رخ می کشیدند. اما 
پس از چند دهه، معلوم شد تن دادن سرمایه داری به سازش و شکل گیری همین دولت رفاه اروپایی هم به خاطر وجود 
و حضور بلوک شوروی بوده است. کما اینکه به محض فروپاشی آن بلوک و فروریخنت دیوار برلین، سرمایه داری 

همۀ امتیازاتی را که در قالب دولت رفاه به جامعه داده بود با اقتصاد نولیبرال باز پس گرفت.
سوزان جورج می نویسد:

در سال ۱۹۴۵ یا ۱۹۵۰ اگر شما به طور جدی پیشنهاد ِاعمال هر یک از اندیشه ها و سیاست هایی را که امروز 
در جعبۀ افزار استاندارد نولیبرال ها وجود دارد مطرح می کردید، به شما به عنوان یک آدم پرت از مرحله 

می خندیدند، یا شما را به تیمارستان می فرستادند.۱
اما به هرحال »دولت رفاه« دولت مستعجلی بود که سرمایه داری در مقطعی از روی ناگزیری به آن تن داده 
بود، اما پس از فروپاشی بلوک شوروی و تغییر شرایط و فضای بین املللی و هم زمان با موج جدید جهانی سازی، 
سرمایه داری تعرض خود را برای بازپس گرفنت مواضعی که با پایان جنگ دوم به علت شرایط حاکم در آن مقطع از 

دست داده بود، آغاز کرد.
بلوک  فروپاشی  ماجرای  بطن  از  لیبرال...  سرمایه داری  پیروزمندانه  »سربرآوردن  برای  کالینیکوس  آلکس 

شوروی که یک دهۀ پیش روی داده بود« برخی عوامل دیگر را هم بر می شمرد که به این حتول کمک کرده اند:

عمده کردن فرد و اولویت دادن به شرایط و جایگاه آن در مقابل جمع، در دستگاه فکری و تبلیغاتی لیبرال ها و 
نولیبرال ها دلیل دیگری هم دارد: تا زمانی که افراد در جامعه به شکل فرد فرد، اتمیزه و سازمان نایافته باشند، 
کاری از آنها در برابر حاکمیت ها ساخته نیست. مقاومت در برابر غارت و سرکوب حاکمیت ها، کار جمع است و به 
تشکل نیاز دارد. اما این فردگرائی، روحیۀ جمع گرائی و تشکل پذیری را تضعیف و مانع تشکل اجتماعی می شود، 

و بدون تشکل اجتماعی هم از مردم در برابر چپاول و سرکوب حاکمیت کاری ساخته نیست.
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»خنستین رکود بزرگ پس از جنگ در سال های میانی دهۀ ۱۹۷۰ روی داد که فضای پذیرنده تری را برای 
مطرح شدن این بدعت ها به وجود آورد. با این حال این نتیجۀ تالش های گستردۀ سیاسی و ایدئولوژیک 
طی  شود.  کینزگرایی  جایگزین  اقتصادی  سنتی  و  قدیمی  تفکر  عنوان  به  توانست  نو  لیبرالیسم  که  بود 
سال های دهۀ ۱۹۸۰ رونالد ریگان در ایاالت متحده و مارگارت تاچر در انگلستان به حنو موفقیت آمیزی 
دستگاه  از  بخش هایی  مقاومت  بر  هم  توانستند  و  شدند  پیش قدم  آزاد  بازار  سیاست های  اجرای  برای 
حاکمه، و هم بر مقاومت گروه های قدرمتند کارگری از قبیل کارکنان کنترل ترافیک هوایی آمریکا در ۱۹۸۱ 
و معدنچیان بریتانیا در سال های ۱۹۸۴ و ۱۹۸۵ غلبه کنند و تا پایان آن دهه، به تدریج عرصۀ جهانی برای 
تعمیم این نوآوری ها بسیار مساعدتر شد، با این توضیح که از یک سو بحران بدهی ها که از دومین رکود 
بزرگ اقتصادی در آغاز دهۀ ۱۹۸۰ به ارث مانده بود، اهرمی را که صندوق بین املللی پول و بانک جهانی 
برای مجبور ساخنت حکومت های جهان سوم به قبول برنامه های نولیبرالی »تعدیل ساختاری« به آن نیاز 
داشتند، در اختیار آنان قرار داد، و از سوی دیگر فروپاشی بلوک شوروی، کشورهای سرمایه داری به ویژه 
ایاالت متحده را قادر ساخت رژیم های بعدی را که در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی و در شوروی سابق 
بر روی کار آمدند تشویق کنند که آن »شوک درمانی« را که اقتصادهای این کشورها را یک باره و به طور 
ناگهانی با زور و به شکل چکشی از اوتارکی۲ زیر کنترل دولت خارج می ساخت و آنها را به سوی ادغام در 

یک بازار جهانی بسیار رقابتی می کشانید، حتمل کنند«.۳
که شرح مفصل و مستند این شوک درمانی را پیتر گوان در کتاب »قمار جهانی« آورده است.۴

اما این چرخش، به هیچ روی -آن طور که برخی کارگزاران و مفسرین تبلیغاتی و رسانه ای غربی ادعا و برخی 
مریدان وطنی آنان، دست و پا شکسته و طوطی وار آنها را تکرار می کنند- نتیجۀ خود به خودی روندهای طبیعی 
و ذاتی اقتصادی یا فنی نبوده، بلکه نتیجه ای است عمیقًا سیاسی که از انتخاب های سیاسی دولت های پی در 
پی یک کشور واحد یعنی آمریکا از زمان نیکسون به بعد، حاصل، و به سایر کشورها حتمیل شده است، کشوری 
که خود اکنون به بزرگترین نقض کنندۀ این سیاست ها تبدیل شده است. اگر کسی مایل به بررسی و آگاهی تفصیلی 

»قمار  کتاب  به  فی املثل  می تواند  باشد،  باره  این  در  دقیق تری  و 
تفصیل  به  و  مستندًا  روند  این  چگونگی  آن  در  که  گوان  جهانی« 

تشریح شده است، مراجعه کند.
هاروی-  دیوید  -مثاًل  برخی  خام اندیشی  شد،  گفته  بنابرآنچه 
که در کتاب »تاریخ مختصر نولیبرالیسم« خود، در بیان چگونگی 
»باری  سنت  احیای  از  نولیبرالی،  سیاست های  و  نظریه  پیدایش 
از  کوچکی  »گروه  شدن  جمع  یا  جمهوری خواه۵  حزب  در  واتر«  گلد 
فون  از  مرکب  دانشگاهی،  فیلسوفان  و  مورخان  اقتصاددانان، 
میِزس، میلتون فریدمن و کارل پوپر، پیرامون فون هایک« در اجنمن 
مون پلرین۶ سخن می گوید؛ و از این هم خام تر و خنثی تر در سرتاسر 
و  اقتصادی  و  سیاسی  جانب گیری  به  توجهی  بی هیچ  کتاب،  این 
این  از  آن  اقتصادی  تأثیرات  و  نولیبرال  گرایش  طبقاتی  مواضع 
می راند،  سخن  دانشگاهی  درسی  جزوه های  سیاق  به  سیاست ها 

مایۀ تعجب است.
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به هرحال، با بستری که با رکود سال های 
میانی دهۀ ۱۹۷۰ و بحران بدهی ها فراهم شده 
آگاهانه  استراتژی  یک  با  نو  لیبرالیسم  بود، 
فروپاشی  شرایط  در  آمریکا  سوی  از  عمدی  و 
جنبش های  رفنت  میان  از  و  شوروی  بلوک 
با تالش های  و  رهایی بخش ملی جهان سوم، 
جا  برای  که  ایدئولوژیکی  و  سیاسی  گستردۀ 
سنتی  و  قدیمی  تفکر  کردن  اجرا  و  انداخنت 
صورت  کینزی  اقتصاد  جای  به  سرمایه داری 
شوروی  احتاد  فروپاشی  آمد.  به وجود  گرفت، 
مقاومت در مقابل حریف را از بین برد و به ایاالت متحده امکان داد رژیم هایی را که با برنامه ریزی سرمایه داری 
این  اقتصاد  یک باره  و  کنند  درمانی«  »شوک  سازد  وادار  بودند  آمده  کار  سر  بر  مرکزی  و  شرقی  اروپای  در  غرب 
کشورها را با زور در جهت ادغام در بازار جهانی برانند. از سوی دیگر، اضمحالل جنبش عدم تعهد )باندونگ( و 
رژیم هایی که در جهان سوم با جنبش های رهایی بخش ملی پس از جنگ، روی کار آمده و هوادار یک الگوی توسعۀ 

بومی و ملی بودند، زمینه را برای حتمیل و پیشبرد همین سیاست در کشورهای جهان سوم نیز فراهم ساخت.
هاروی قاعدتًا باید بداند ما در عصر امپریالیسم زندگی می کنیم نه در عصر روشنگری. اجنمن »مون پلرین« 
که در کنار چشمۀ دل انگیز مون پلرین در مناطق کوهستانی سوئیس به دلیل دلواپسی بابت »از بین رفنت شرایط 
آزادی انسانی« و »کاهش اعتقاد به مالکیت خصوصی و بازار رقابتی«۷ گرد هم جمع شده اند،  حیاتی حرمت و 
ابتکار  به  پایین  از  و  خودانگیخته  که  نیستند  ژاکوبن ها«  »کلوپ  مثاًل  یا  روشنگری  عصر  انقالبی  اندیشمندان 
شرکت کنندگان آن تشکیل شده باشد. آنان منایندگان یک طبقه نوخاسته و انقالبی نیستند که در حال مبارزه با 
قدرت مستقر و وضع موجود باشند و با انگیزه درونی و نگرانی از سرنوشت و آیندۀ انسان گردهم آمده باشند تا 
طرحی نو برای زندگی و آینده او بریزند. هاِیک، فریدمن، پوپر و... منایندگان طبقه ای هستند که قرن ها است در 
این سو،  به  از نیمه سدۀ نوزدهم  و  به اجنام رسانده  را مدت ها پیش  تاریخی خود  قدرت و حاکمیت است؛ نقش 
خود به ترمز تکامل تاریخ تبدیل شده است. این طبقه اکنون دیرزمانی است که دیگر ظرفیت های ادا نشده و بالقوه 
تاریخی و مترقی ندارد تا منایندگان آن بر مبنای چنین انگیزه هایی گردهم آمده باشند. حتی همکاران دست راستی 
آزادی  کنگره  یا  پلرین  مون  اجنمن  قماش  از  گردهمایی هایی  که  می دانند  خوب  هم  نیویورک  دانشگاه  در  هاروی 
این  در  هاروی  دیوید  می رسد  نظر  به  اما  منی شوند.  تشکیل  باال  از  برنامه ریزی  بدون  و  خودجوش  و...  فرهنگی 
کتاب بیشتر کوشیده است، برای نئولیبرالیسم تاریخچه ای بسازد که نشان دهد حتول طبیعی یک رشته از عوامل 
اقتصادی و فنی منجر به پیدایش و رشد این سیاست ها شده است. به هر حال نظر هاروی هرچه باشد واقعیت این 
است که نئولیبرالیسم مجموعه سیاست های آگاهانه و برنامه ریزی شده ای بود که عمدتًا از سوی ایاالت متحده 
طراحی و به کمک بریتانیا و بعدًا سایر متحدین اروپایی آن به کمک نهادهای اقتصادی بین املللی مانند آی ام اف 
و بانک جهانی و خزانه داری ایاالت متحده با فشارهای اقتصادی و سیاسی و در مواردی حتی با توسل به جنگ 
و نیروی نظامی )مانند مورد یوگسالوی( به دیگر کشورها حتمیل شد و هدف آن بازگشت به سرمایه داری متام عیار 
قرن نوزدهمی؛ مقابله با دستاوردهای اجتماعی نیروهای دموکراتیک و مردمی پس از جنگ جهانی دوم؛ باز پس 
گرفنت مواضعی که سرمایه داری در آن سال ها به حریف واگذارده بود؛ و احیای هژمونی ایاالت متحده بود. نامی 
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که جان ویلیامسون برای این مجموعه سیاست ها ابداع کرد، یعنی 
»اجماع واشنگنت« خود به خوبی گویای خاستگاه، متولیان و ماهیت 

این سیاست ها است.
هسته اصلی لیبرالیسم نو بازگشت به اقتصاد بازار آزاد، تأمین 
و  دموکراتیک  نظارت  هرگونه  از  جلوگیری  با  سرمایه  کامل  آزادی 
بار  این  منتها  اقتصادی،  امور  بر  دولت  نظارت  منجمله  اجتماعی 
در  اگر  یعنی  است.  سرمایه داری  جهانی سازی  دوم  موج  بستر  بر 
لیبرالیسم قرن نوزدهم آزادی سرمایه از هرگونه نظارت اجتماعی در 
مقیاس هر کشور مطرح بود، در لیبرالیسم نو، این آزادی در مقیاس 
جهانی با درهم شکسنت مرزهای ملی و تأمین آزادی صدور سرمایه 

و کاال در مقیاس جهانی مدنظر است و محورهای اساسی آن:
خصوصی سازی ها؛

منع تصدی دولت به امور اقتصادی؛
منع یا کاهش نظارت دولت بر فعالیت های سرمایه داران، قیمت ها و سایر امور اقتصادی؛

»آزادسازی« جتارت خارجی؛
تغییر در نظام مالیاتی با تأکید بر مالیات های غیرمستقیم؛

کاهش دستمزدها، کاسنت از قدرت خرید کارگران زیر عنوان دهن پرکن و فریبنده »انعطاف پذیر کردن بازار کار« 
هستند.

البته لیبرالیسم نو و نتایج حاصل از اجرای سیاست های آن منحصر و محدود به محورهای یاد شده باال نیست 
و از کل مرتبط و به هم پیوسته ای تشکیل می شود که بسیاری تغییرات دیگر را هم در برمی گیرد که نتیجه و حاصل 
به  از صنایع غذایی  این سیاست های کلی است. مثاًل هنگامی که در اجرای خصوصی سازی ها، رشته ای  اجرای 
سرمایه داران بخش خصوصی واگذار می شود، سهمی از هزینۀ نهاده های اولیه برای تولید فراورده های این صنعت 
هم که پیش از آن از طرف دولت برای رفاه حال اقشار کم درآمد مصرف کننده این فراورده ها و خدمات تأمین می شد، 
قطع می شود. این امر با دو مورد دیگر از سیاست های نولیبرالی یعنی منع نظارت دولت بر قیمت فراورده های این 
رشته -که اکنون دیگر به وسیله سرمایه خصوصی تولید و عرضه می شود- از یک سو، و با افزایش این قیمت ها به 
وسیله بخش خصوصی از سوی دیگر در ارتباط است. به همین گونه قطع حمایت دولت از صنایع و تولید بومی، و 
آزاد سازی واردات و لغو یا کاهش موانع وارداتی که هر سه از سیاست های نولیبرالی و با یکدیگر در ارتباط اند، 
موجب ورشکستگی و ویرانی صنایع بومی، تشدید وابستگی به قدرت های اقتصادی خارجی مخصوصًا در زمینه 

واردات مواد غذایی می شوند که بسیار حساس و خطرناک است.
اگر بخواهیم تصویری جامع از این آثار و نتایج به دست دهیم، با فهرستی طوالنی از تغییراتی روبرو خواهیم 

شد که یکایک آنها به بحث و بررسی جداگانه ای نیاز دارند:
آنها  نبودن  رقابتی  به علت  دولت ها  اقتصادی  شکست  واهی  افسانۀ  رسانه ها،  بر  تسلط  با  سرمایه داری 
صنایع  اقتصادی،  امور  به  دولت  تصدی  منع  عنوان  زیر  دستاویز،  این  از  استفاده  با  و  تبلیغ  گسترده  به طور  را 
اساسی و مادر را از دست دولت ها خارج و به بخش خصوصی واگذار کرد. در کشورهای اروپای مرکزی و شرقی 
که سرمایه داری پس از فروپاشی بلوک شوروی در آنها دست به »شوک درمانی« زد، و در کشورهای عضو جنبش 
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عدم تعهد )کنفرانس باندونگ( که در آنها دولت های برآمده از جنبش های رهایی بخش ملی پس از جنگ در قدرت 
و  امکانات  بر  مبتنی  ملی  توسعۀ  الگوهای  از  و  بوده  معتقد  درون گرا  و  ملی  اقتصاد  به  که  دولت ها  این  بودند، 
جهانی  اقتصاد  خام  مواد  تأمین  زائدۀ  به  کشورهای شان  شدن  تبدیل  با  می کردند؛  حمایت  خود  کشور  هدف های 
سرمایه داری و بازار فروش کاالهای مصرفی آن مخالفت می کردند و از این رو الزم بود این دولت ها سرنگون یا 
دست کم ادارۀ امور اقتصادی کشور از دست آنان خارج شده و به دست سرمایۀ خصوصی سپرده شود؛ زیرا اجرای 
برنامه های نولیبرالی و تعدیل ساختاری از طریق آن سرمایۀ خصوصی آسان تر بود. این امر، همانطور که قباًل اشاره 
شد خودبه خود موجب قطع حمایت دولت از صنایع و تولیدات بومی و ورشکستگی و اضمحالل آنها و گسترش 

بازار کاالهای مصرفی وارداتی و تشدید وابستگی به قدرت های سرمایه داری و بازار جهانی آنان می شد.
مانند  عرصه هایی  در  اجتماعی  عمومی  خدمات  نولیبرالی،  سیاست های  همین  از  دیگر  یکی  اجرای  در 
را  و...  عمومی  نقل  و  حمل  مانند  عمومی  خدمات  و  اجتماعی  بیمه های  درمان،  و  بهداشت  پرورش،  و  آموزش 
کلی  به طور  یا  دادند  کاهش  داشت،  قرار  دولت ها  عهدۀ  به  کم درآمد  اقشار  ویژه  به  شهروندان  حال  رفاه  برای  که 
قطع و آنها را به بخش خصوصی واگذار کردند و این، همانطور که در کشور خود شاهد بوده ایم به این معنا بود که 
خدمات  از  بیماری  هنگام  یا  می رفتند  دولتی  دانشگاه های  و  مدارس  به  کنون  تا  فرزندان شان  که  خانواده هایی 
درمانی بیمارستان های دولتی استفاده می کردند از این پس بایستی فرزندان خود را به مدارس »غیر انتفاعی« 
این  هزینه های  از  کنند.  مراجعه  خصوصی  بیمارستان های  به  نیز  خود  و  بفرستند  فروش  مدرک  دانشگاه های  و 
مؤسسات آموزشی »غیرانتفاعی!« و این بیمارستان های خصوصی بحثی منی کنم زیرا همه از آنها اطالع کافی 
دارند و نتیجۀ کار در دستگاه فکری نولیبرال این است که هرکس توانایی پرداخت هزینۀ چنین بیمارستان هایی را 
ندارد باید مبیرد، و هرکس توانایی پرداخت شهریه های هنگفت دانشگاه های خصوصی را ندارد باید فکر حتصیل 
را از سر بدر کند. »الغای باج حتصیل« طی دهه های اخیر یکی از شعارهای جنبش های اجتماعی بوده است که در 

کشورهای گوناگون، علیه سیاست های نولیبرال مبارزه می کنند.
از کاالها و خدمات مورد مصرف عمومی به بخش خصوصی،  با واگذاری تولید بسیاری  در حتولی دیگر، 
یارانه ها، یعنی سهمی که دولت در تهیه و تأمین نهادهای اولیۀ تولید این کاالها به عهده داشت را حذف و هرگونه 
نظارت دولت بر تعیین قیمت اینگونه کاالها و خدمات را هم لغو کرده اند تا »دست پنهان بازار!« خود، قیمت ها 

را تعیین کند.
از نیروی کار  بازار کار« مقررات حمایت و حفاظت  زیر عنوان دهن ُپرُکن و گمراه کنندۀ »انعطاف پذیر ساخنت 
جامعه را لغو کرده، تور ایمنی اجتماعی را از میان می برند، دستمزد و قدرت خرید واقعی کارگران را به وسیلۀ 
تورم )گیرم با ثابت نگهداشنت دستمزدهای امسی( کاهش می دهند و آنان را دسته دسته اخراج و بیکار می کنند. 
در واقع می خواهند از جیب زحمتکشان و با کاهش قدرت خرید آنان، مسائل و مشکالت اقتصادی را که ناشی 
از زیاده خواهی و باج خواری سرمایه داران است حل کنند. اقتصاددانان سرمایه داری در نظریه بافی خود همیشه از 

کیسۀ مردم می بخشند.
از دیگر محورهای اقتصاد نولیبرال به قول خود آنها »آزادسازی جتارت خارجی« است. می گویند باید تعرفه های 
آزادانه هرچه دارند به دیگران  از میان برداشته شوند تا همۀ کشورها بتوانند  گمرکی و موانع صادرات و واردات 

بفروشند و هرچه می خواهند از دیگران بخرند. آمارتیا سن از نظریه پردازان هوادار بازار آزاد در این باره می نویسد:
»اگر کسی نوعًا و به طور کلی مخالف بازار باشد، تقریبًا همانقدر غیرعادی است که کسی نوعًا و به طور کلی 
مخالف هر نوع گفتگو بین مردم باشد. )حتی وقتی بدیهی باشد که برخی از گفت و گوها زشت و نادرست اند 
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مبادلۀ  آزادی  می آورند(.  وجود  به  دشواری هایی  کنندگان-  گفت و گو  خود  برای  حتا  -یا  دیگران  برای  و 
لغات، یا کاالها، یا هدایا نیازی به این توجیه دفاعی ندارد که بگوییم این مبادله، نتایج مطلوبی دارد 
که بعدًا به بار می آیند. این مبادالت، بخشی از شیوۀ زندگی افراد انسانی در جامعه و کنش متقابل آنها 
نسبت به یکدیگر است )مگر این که مقررات یا فرمان خاصی آنها را ممنوع و متوقف ساخته باشد(. فایده 
و نقش مکانیسم بازار در رشد اقتصادی، البته مهم است؛ اما این فایده هم تنها پس از آن که اهمیت 
مستقل و مستقیم آزاد، در مبادلۀ متقابل -کلمات، کاالها و هدایا- به رمسیت شناخته شود، مورد توجه 

قرار می گیرد«.۸
به نظر آمارتیا سن، مبادلۀ کاالها با یکدیگر مانند مبادلۀ کلمات و هدایا با یکدیگر است. مبادلۀ کاالها هم 

باید مانند مبادلۀ کلمات در گفتگو آزاد باشد.
در برخورد اول، این نظری موجه و معقول است، اما با اندک دقت و تعمقی در موضوع، صحنه عوض می شود. 
برای  پیشرفته  و  قدرمتند  صنعتی  شالودۀ  یک  دارای  یکی  که  است  کشورها  از  گروه  دو  بین  جتارت  برسر  بحث 
ساخت و تولید انواع کاالها و دیگری فاقد چنین اساس صنعتی نیرومند و قابلیت تولیدی بوده و تنها صادرکنندۀ 
مواد خام است. بحث برسر مبادلۀ مواد خام و ثروت های طبیعی کشورهای توسعه نایافته با کاالهای صنعتی، 
کاالهای ساخته شده و مصرفی کشورهای توسعه یافته است. نتایج چنین مبادله ای برای کشورهای توسعه نایافته 
و  قوی  صنعتی  زیرساخت  یک  فاقد  چون  توسعه نایافته  کشورهای  زیرا  نیست؛  یکسان  صنعتی  کشورهای  و 
پیشرفته اند، بیشتر صادرکنندۀ مواد خام یا نیمه متام و وارد کنندۀ کاالهای ساخته شده و مصرفی هستند؛ اما به 
عکس کشورهای صنعتی پیشرفته، واردکنندۀ مواد خام و نیمه ساخته و صادرکنندۀ کاالهای متام شده و مصرفی 
هستند و مبادلۀ جتاری بین این دو گروه با توجه به عملکرد »ضریب تکثیر« مبادله ای نابرابر است. اقتصاددانان 
این است که کشوری فقیر  می گویند وقتی کشوری مواد خام، صادر و کاالهای ساخته شده وارد می کند معنایش 
است و فقیرتر هم خواهد شد و هنگامی که کشوری مواد خام وارد و کاالهای ساخته شده صادر می کند، معنایش 
این است که کشوری ثرومتند است و از این طریق ثرومتندتر هم می شود. این تغییرات و تفاوت ها نتیجۀ عملکرد 

»ضریب تکثیر« است.
و  خام  شکل  -از  را  خود  تولید  و  ساخت  مختلف  مراحل  کاال  یک  وقتی  چیست؟  تکثیر  ضریب  مفهوم  اما 
اولیه تا شکل متام شده و آمادۀ مصرف آن- طی می کند، در هر مرحله با کاری که بر روی آن اجنام می شود، ارزش 
اقتصادی تازه ای خلق و به ارزش پیشین آن افزوده می شود؛ به گونه ای که در پایان کار، ارزش این کاالی متام شده 
چندین برابر مادۀ خام اولیۀ آن است. این ارزش افزوده بخشی از ثروت ملی است و به ثروت ملی افزوده می شود. 
ضمنًا به منظور اجنام این فعالیت تولیدی، در هر مرحله معادل ارزشی که به کاالی مورد بحث اضافه می شود، 
اشتغال ایجاد می گردد. وقتی کشوری مواد خام خود را به کشوری دیگر صادر می کند، با درآمد حاصل از فروش 
این مواد خام و ثروت های طبیعی خود، کاالهای ساخته شده و آمادۀ مصرف را از کشور دیگری خریداری و وارد 
می کند، با این کار آن بخشی از ثروت ملی خود و آن اشتغالی را که می توانست در جریان ساخت و تبدیل آن مادۀ 
»خام«  آن  به  که  می کند  تقدیم  دیگر  کشوری  به  شود،  برخوردار  آن  از  خود،  کشور  در  شده  ساخته  کاالی  به  خام 
خام  کشور  برای  فقر  و  بیکاری  مبادله ای  چنین  نتیجۀ  است.  خریده  مصرفی  ساخته شدۀ  کاالی  آن  از  و  فروخته، 
فروش است. به شرحی که بیان شد هر مبلغی در اقتصاد یک کشور سرمایه گذاری شود، درآمد ملی چند برابر آن 
افزایش می یابد. این نسبت افزایش ثروت ملی به مبلغ سرمایه گذاری شده را ضریب تکثیر می نامند. در کاهش 
سرمایه گذاری هم درآمد ملی چند برابر آن کاهش سرمایه گذاری،کاهش می یابد.اینجاست که می توان فهید مثاًل 
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چرا واردات اتومبیل های لوکس و گران قیمت میلیاردی، به جای آنکه منابع مورد استفاده برای این گونه واردات 
در داخل کشور سرمایه گذاری شود، عملی خیانت آمیز است.۹ 

آنچه کشورهای صنعتی پیشرفته در این مبادله، در مقابل ثروت های طبیعی و مواد خام کشورهای توسعه 
نایافته به آنها می دهند، عمدتًا از همان مواد اولیه و خامی تهیه شده است که از خود این کشورها دریافت می کنند 
آنچه  را به کاالهای ساخته شده تبدیل می کنند. یعنی در واقع  آنها  از توان صنعتی و تولیدی خود  با استفاده  و 
کشورهای صنعتی در این مبادله با ثروت های طبیعی و منابع کشورهای توسعه نایافته مبادله می کنند، کار ملی 
آنها است، و مزیت خود را در این مبادله، مدیون قابلیت های علمی و فنی و سطح مهارت نیروی کار ملی خویش 
یا  پورشه  اتومبیل  یک  بر  سوار  که  بیکارهای  و  پولدار  جوان  آن  اما  دارد.  بین املللی  رقابت  قابلیت  که  هستند 
مازراتی در خیابان های شهر عقده خالی می کند، نه تنها قابلیت علمی و فنی صنعتگر آملانی یا چینی را ندارد که 
توانایی علمی و فنی خویش را با ثروت های طبیعی و مواد اولیه کشورهای دیگری مبادله کند، بلکه با این مصرف 

انگلی به درآمد و سطح اشتغال ملی خود نیز آسیب می رساند.
دولت های  سایر  و  بریتانیا  و  متحده  ایاالت  سوی  از  نولیبرال  اقتصادی  الگوی  که  آجنا  از  هرحال،  به 
سرمایه داری و در راستای اهداف و منافع اقتصادی این قدرت ها و اجنام تعدیل های ساختاری در اقتصاد سایر 
کشورها برای احلاق و ادغام آنها در نظام جهانی سرمایه طراحی شده است، طبیعی است که در این الگو نه تنها 
منافع و مصاحل کشورهای در حال توسعه مد نظر قرار نگرفته، بلکه از بسیاری جهات مغایر و مخالف منافع و 
مصاحل آنان هم باشد. از این رو حفظ استقالل و مصاحل و منافع هر کشور ایجاب می کند که با توجه به نیازهای 
خاص اقتصادی، نوع منابع ملی و امکانات بالقوه اش، نسبت به طراحی الگوی توسعۀ ملی خود اقدام و جتارت 
خارجی اش را هم بر مبنای الگوی توسعۀ ملی خود سامان دهد. »جتارت آزاد« به قول یکی از اقتصاددانان، موجب 

مبارزه برای سرزمین و زندگی!

مردم باالتر از سود! صندوق بین املللی پول و بانک جهانی را دور بریزیم!
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»بزرگترین انتقال ثروتی شده است که تا به امروز در زمان صلح از کشورهای پیرامونی، به کانون امپریالیستی 
اقتصاد جهان، در تاریخ اتفاق افتاده است.«

مؤسسات  و  کارخاجنات،  صنایع،  واگذاری  یعنی  »خصوصی سازی«،  نولیبرالی  اقتصاد  اصلی  محور  اما 
اقتصادی، تولیدی، بازرگانی و مالی به سرمایه داران است. این خصوصی سازی ها »ضد حمله« سرمایه داری به 
صنایع ملی شده و دستاوردهای دیگری است که پس از جنگ جهانی دوم از یک سو در نتیجۀ مبارزات مردم و 
فضای بین املللی دموکراتیک و متمایل به چپ آن روزگار و از سوی دیگر زیر تأثیر مصلحت اندیشی های کینز و 
پیروان او، با توجه به ضعف موضع سرمایه داری، در قالب »دولت رفاه« شکل گرفت. اما این خصوصی سازی ها 
فقط یک نقل و انتقال ساده نیست که طی آن برخی دارایی های دولت به بخش خصوصی »فروخته شده« یا تصدی 
برخی امور اقتصادی از دولت به بخش خصوصی واگذار شده باشد که بنا به ادعای نولیبرال ها بهتر از دولت اداره 
عنوان  به  فقط  را  آنها  دولت  که  است  مردم  عمومی  اموال  می شود  واگذار  خصوصی  بخش  به  آنچه  شد.  خواهند 
این  و  صنایع  این  ایجاد  هزینۀ  هستند.  جامعه  هیأت  در  مردم  آنها  مالک  و  است  داشته  اختیار  در  اداره کننده 
واحدهای اقتصادی -کارخانه ها، پاالیشگاه ها، نیروگاه ها، راه آهن ها، تأسیسات آب و برق و مخابرات، خدمات 
شهری و امثال آنها- به تدریج و طی مدتی طوالنی از طریق اخذ مالیات از مردم یا درآمدهای نفت یا سایر منابع 
عمومی فراهم و با پول مردم احداث شده و دولت به عنوان مناینده و امین اموال جامعه فقط تصدی آنها را به عهده 
داشته است. مالک آنها مردم اند و هنگامی که این مؤسسات اقتصادی به بخش خصوصی واگذار می شوند، در 
از جیب مردم تهیه و تأسیس شده است، به عنوان  با پول مردم و  یا گاهی قرن ها،  واقعیت امر، آنچه طی دهه ها 

وسیله ای برای چپاول همان مردم در اختیار سرمایه داران قرار می گیرد.
به  مردم  مشترک  و  مشاع  دارایی های  واگذاری  واقع  در  که  خصوصی سازی ها  این  اصل  از  نظر  صرف 
سرمایه داران است، حنوۀ تعیین قیمت و نقل و انتقال آنها از دولت به بخش خصوصی و هم در کشوهای مختلف با 

انواع تبانی ها و فعل و انفعاالت تقلب آمیز همراه بوده است.
آن که  با  ایران غالبًا شاهد بوده ایم که زمزمۀ خصوصی سازی یک واحد اقتصادی شنیده می شود،  در خود 
تولید در آن واحد ادامه دارد، اما فروش تولیدات آن متوقف و این تولیدات انبار می شوند. آنگاه نوبت به ارزیابی 
و تعیین قیمت واحد مورد نظر از طریق کارشناسی می رسد. این کارشناسی ها خود حکایتی دارند که باید جداگانه 
مورد بحث قرار داد. بدیهی است که خریدار یک کارخانۀ صنعتی یا یک مؤسسۀ اقتصادی منی تواند یک شهروند 
عادی باشد و بطور طبیعی چنین خریداری یک سرمایه دار یا شرکت سرمایه داری بزرگ است که صاحب نفوذ و 
»روابط« هم هست و بنگاه های خصوصی سازی شده ای در ایران وجود دارند که در نتیجۀ همین اعمال نفوذها و 
تبانی ها، به چنان »مثن بخس«ی کارشناسی شده و به فروش رفته اند که مالک جدید، وام بانکی را که از آن برای 
خرید واحد اقتصادی مورد بحث استفاده کرده، فقط با فروش موجودی انبار تولیدات همان واحد بازپرداخت کرده 
است، یعنی در واقع واحد اقتصادی مورد بحث برای او مفت متام شده است. در بسیاری موارد نیز وام های بانکی 
که برای خرید این واحدها از بانک ها دریافت شده، اکنون جزو معوقات بانکی است. آنگاه مرحلۀ دوم این پروژه ها 
»خصوصی سازی«  اکنون  که  دولتی  تولیدی  و  اقتصادی  واحدهای  دولتی،  شرکت های  از  بسیاری  فرامی رسد: 
می شوند، در گذشتۀ دور و زمانی احداث شده اند که در محل احداث آنها زمین، قیمت چندانی نداشته یا به آنان 
افزایش جمعیت و  به دلیل  امروز  اراضی وسیعی هستند که  اکنون مالک  و در هرحال  زمین دولتی واگذار شده 
چنین  که  سرمایه دارانی  می دهند.  تشکیل  را  هنگفتی  ارقام  مزبور  زمین های  قیمت  همجوار،  شهرهای  گسترش 
واحدهایی را خریداری کرده اند، در مواردی اقدام به توقف تولید و اخراج کارگران کرده اند. پس از اخراج و سرکوب 
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کارگران، ماشین آالت را به فروش رسانده و با تغییر کاربری زمینه ای اینگونه واحدهای تولیدی و تبدیل آنها به 
جامعه،  در  موجود  مسکن  بحران  از  استفاده  با  آورده،  روی  شهرک سازی  و  ساز  و  ساخت  به  مسکونی،  کاربری 
ساخته اند.  خارج  کشور  از  هم  را  حاصله  وجوه  حتی  مواردی  در  و  تبدیل  پول  به  سرعت  به  را  احداثی  واحدهای 

این هاست برخی از معجزات »اقتصاد بازار«ی که برخی اقتصادخواندگان وطنی برای آنها یقه می درانند.
نئولیبرالیسم برای خود واژگان و زبان ویژه ای هم دارد و برای دستکاری در افکار عمومی و حتریف واقعیات 
از ترفندهای لفظی و عوامفریبی های زبانی هم استفاده می کند، مثاًل کاهش دستمزد واقعی کارگران و زحمتکشان 
از طریق تورم یا سیاست های تعدیلی دیگر و لغو مقررات حمایت و حفاظت از نیروی کار جامعه را »انعطاف پذیر 
کردن بازار کار«، گرانی هر روز بیشتر کاالها و خدمات مورد مصرف عمومی را »اصالح قیمت ها«، واگذاری اموال 
مشاع و مشترک مردم به سرمایه داران را »خصوصی سازی«، جلوگیری از هرگونه نظارت عمومی و اجتماعی از 
جمله نظارت دولت بر قیمت های خودسرانه و بی رویه را »آزادسازی قیمت ها«، مبادلۀ نابرابر کشورهای صنعتی 
با کشورهای توسعه نایافته و غارت جهان سوم را »آزادسازی جتارت خارجی«، بی قانونی و بی قانون سازی را 
عمومی  افکار  در  »سرمایه داران«  که  نامطلوبی  ذهنیت  و  منفی  بار  از  کاسنت  برای  می نامند.  »مقررات زدایی« 
جامعه می گذارند، سعی می کنند از آنان به عنوان بخش خصوصی، و از سندیکای سرمایه داران به عنوان »پارملان 

بخش خصوصی!« نام برند و مانند این ها.
بر  خود  استیالی  حاشیۀ  در  نولیبرال ها  اما  است،  اقتصادی  نو،  لیبرالیسم  شالودۀ  چه  اگر  که  است  گفتنی 
اقتصاد جهانی، افاضاتی هم در عرصۀ اجتماعی و جامعه شناختی دارند، زیرا باالخره هرچه باشد پسامدرنیسم و 
ختم و ترکۀ آن )مثال ً نظریۀ پسا استعماری( که تفکر رمسی و دانشگاهی لیبرالی کشورهای انگلوساکسون عمیقًا 
در آن ریشه دوانیده است، مدت ها پیش از این مدعی »زوال روایات بزرگ« و ظهور یک دنیای تکه تکه و متکثر 
شده است، که مدعی است صرف وجود اندیشۀ مخالفت با سرمایه داری لیبرال، دنیا را به احیای حکومت های 
توتالیتری تهدید می کند که موجب به وجود آمدن آشویتس و مجمع اجلزایر گوالک شده است. اما بحث پیرامون این 

افاضات مجال جداگانه ای می طلبد.
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