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 مشکالتمان تمام منشأ نولیبرالیسم؛ ایدئولوژی
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 سیطره تحت مان زندگی که ای ایدئولوژی ما اکثر نزد. بود نخورده شوروی مردمان گوش به گاه هیچ کمونیسم واژه کنید تصور

 حتی. است باالانداختن شانه یک دید خواهید که واکنشی تنها و آورید زبان بر وگو گفت یک در را نامش. ندارد نامی است آن

 معناست؟ چه به دانید می آیا: نولیبرالیسم. کند تعریف را آن تواند می سختی به باشد، شنیده تر پیش را نامش تان شنونده اگر

 ایفا ها بحران از وسیعی طیف در کلیدی نقشی نولیبرالیسم. آن علت هم و است آن قدرت سمپتوم هم نام، این ناشناختگی

 تنها پاناما اسناد که مالیات از فرار برای آزاد مناطق در ثروت ذخیره ،٢٠٠٨ و ٢٠٠٧ های سال مالی فروپاشی: است کرده

 تنهایی، گیرشدن همه کار، کودکان پدیده بازگشت عمومی، آموزش و بهداشت تدریجی فروپاشی کرده، عیان را آن از ای گوشه

 تنهایی به و انزوا در گویی که دهیم می نشان واکنش نحوی به ها بحران این به ما اما. ترامپ دونالد ظهور و ها بوم زیست تخریب

 تشدیدشان موجب یا بخشیده سرعت آنها تمام وقوع به منسجم و یکدست فلسفه یک که دانیم نمی ظاهرا و اند شده پدیدار

 دارد؟ وجود نشان و نام بی فعالیت از باالتر قدرتی چه. داشت یا دارد، نامی که ای فلسفه است؛ شده

 ایم پذیرفته را قضیه این آید می نظر به. دانیم می ایدئولوژی یک را آن حتی ندرت به که کرده نفوذ جا همه در چنان نولیبرالیسم

 تکامل نظریه ونهمچ بیولوژیکی قانون نوعی است؛ خنثی نیرویی معرف جهان، در سعادت شدن حاکم به یوتوپیایی باور این که

 .کند جا جابه را قدرت ثقل مرکز و دهد تغییر را بشر زندگی شکل تا شد آغاز آگاهانه تالشی با فلسفه این اما. داروین

 تعریف کنندگان مصرف مقام در شهروندان ایدئولوژی این در. است بشر مناسبات ممیزه وجه رقابت نولیبرالیسم نظر در

 را شایستگی که فرایندی همان بندند، می کار به خریدوفروش در نحو بهترین به را شاندموکراتیک های انتخاب که شوند می

 به ریزی برنامه با گاه هیچ که آورد می ارمغان به را مزایایی «بازار» است مدعی نولیبرالیسم. تنبیه را ناکارآمدی و کند می تشویق

 به باید دولت نظارت و مالیات. شود می گرفته نظر در آزادی با مغایر رقابت، محدودکردن برای تالشی هر. آمدند نمی دست
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 به کارگری های اتحادیه جمعی زنی چانه و کار نیروی سازماندهی. شوند سازی خصوصی باید عمومی خدمات و برسند حداقل

. شود می بازندگان و برندگان طبیعی مراتب سلسله گیری شکل از مانع که شود می کشیده تصویر به بازار در کاری دست صورت

 تا چکد می پایین به باال از قطره قطره که ثروتی ثروت؛ مولد و مندی فایده برای پاداشی: آید درمی فضیلت شکل به نابرابری

 تضمین بازار. نادرست اخالقی نظر از هم و است غیرمولد هم برابرتر، ای جامعه ایجاد برای تالشی هر. کند ثروتمند را همگان

 .کند دریافت است سزاوارش را آنچه هرکس که کند می

 سر از را ثروتشان که کنند می متقاعد را خود ثروتمندان. کنیم می بازتولید و درونی را ایدئولوژی این اعتقادی اصول ما

 فقرا. گیرند می نادیده بوده مؤثر ثروتشان تجمیع در که را طبقه و ارث آموزش، همچون مزایایی و اند آورده دست به شایستگی

 .آید برنمی دستشان از وضعیتشان تغییر برای چندانی کار وقتی حتی کنند می سرزنش هایشان ناکامی برای را خود

 فراموش را مسکن آور سرسام های قیمت. نیستید مبتکر که است آن خاطر به کارید بی اگر: کنید فراموش را ساختاری کاری بی

 بازی زمین مدرسه در دیگر فرزندانتان که کنید فراموش. کارید اسراف و مسئولیت بی کشیده، ته تان اعتباری کارت اگر: کنید

 خود و اند بازنده مانند می عقب که آنانی حکمفرماست، آن بر رقابت که دنیایی در. شماست با مسئولیتش شوند چاق اگر: ندارند

 .کنند می تعریف چنین این نیز را

 از عبارتند ایدئولوژی این نتایج دهد، می نشان «چی؟ من پس» کتابش در بلژیکی، شناس روان ورهاگ، پل که طور همان

 که نباشد آور تعجب شاید. اجتماعی فوبیای و اضطراب تنهایی، افسردگی، خوردوخوراک، در اختالالت خودآزاری، گیرشدن همه

 ما همه اکنون. است تنهایی پایتخت شده، بسته کار به حدت و شدت با آن در نولیبرال ایدئولوژی که کشوری بریتانیا، اروپا، در

  .نولیبرالیم

 این مرد دو جلسه آن در حاضر نمایندگان میان در. شد ساخته ١٩٣٨ سال در پاریس در ای جلسه در نولیبرالیسم واژه

 نظرشان در و بودند اتریش از هایی تبعیدی آنها هردو. هایک فردریش و میزس فون لودویگ کردند، تعریف را ایدئولوژی

 دموکراسی سوسیال نمونه. گرفت می جای کمونیسم و نازیسم طیف همان در و بود اشتراکی نظام مظهر دموکراسی سوسیال

 .بود بریتانیا رفاه دولت تدریجی گیری شکل و روزولت فرانکلین ١دیل نیو های برنامه

 که کرد می استدالل[ معاصر نگاه نشر پاداش، حمید و فضلیت فریدون ترجمه( ]١٩٤٤) «بردگی راه» کتاب در هایک

 میزس «بوروکراسی» کتاب همچون کتاب این. شود می منجر توتالیتاریسم به ناگزیر فردگرایی سرکوب با دولتی ریزی برنامه

 کردند می مشاهده فرصتی فلسفه این در که کرد جلب خود به را ثروتمند بسیار افراد از برخی توجه و شد پرخواننده بسیار

 اشاعه برای سازمان اولین هایک ١٩٤٧ سال در که هنگامی. مالیات پرداخت و دولت نظارت یوغ از خود رهاکردن برای

. پرداختند آن از مالی حمایت به بنیادهایشان و میلیونرها  پلرین، مونت انجمن یعنی کرد، گذاری پایه را نولیبرالیسم های آموزه

 کرد؛ «نولیبرال انترناسیونال نوعی» ،«جهان اربابان» کتاب در جونز استدمن دانیل تعبیر به ایجاد، به شروع آنان کمک با هایک

 بودجه جنبش این ثروتمند حامیان. اطلس اقیانوس سوی دو از فعاالن و نگاران روزنامه بازرگانان، دانشگاهیان، از ای شبکه

 توان می ها آن میان از و شدند مشغول ایدئولوژی این ترویج و اصالح کار به که کردند تأمین را هایی اندیشکده از ای مجموعه

 مطالعات مرکز اقتصادی، امور مؤسسه کاتو، مؤسسه هریتیج، بنیاد انترپرایز، آمریکن مؤسسه: برد نام را موارد این

 های دانشگاه در خصوص به را دانشگاهی های دپارتمان و ها پست بودجه همچنین آنها. اسمیت آدام مؤسسه و گذاری سیاست

 .کردند تأمین نیز ویرجینیا و شیکاگو
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 از تا کنند تنظیم را رقابت باید ها دولت اینکه بر مبنی «هایک» دیدگاه. شد نیز تر سرسخت رشدش با تدریج به نولیبرالیسم

 قدرت که داد فریدمن میلتون همچون نولیبرالیسم آمریکایی پیشوایان دیدگاه به را جایش شود جلوگیری انحصارها گیری شکل

 در. داد دست از را خود نام جنبش: داد روی نیز دیگری اتفاق گذار این در. کارآمدی برای دانستند می پاداشی را انحصاری

 تر عجیب. شد ناپدید کم کم واژه این آن از بعد زود خیلی اما کرد، می معرفی نولیبرال را خودش خاطر رضایت با فریدمن ١٩٥١

 .نیافت متداول جایگزینی رفته میان از نام تر، منسجم جنبش این هرچه و شد می تر واضح ایدئولوژی این هرچه آنکه

 دوم جنگ از پس نظر اتفاق. ماند باقی ها حاشیه در آن، در حصر و حد بی گذاری سرمایه رغم علی  نولیبرالیسم، کار ابتدای در

 از فقر کاهش و همگانی اشتغال شدند، می اعمال گسترده طور به «میناردکینز جان» اقتصادی های توصیه: بود جهانی تقریبا

 هیچ بی ها دولت و بود زیاد ثروتمندان مالیات نرخ رفت، می شمار به غربی اروپای کشورهای اکثر و آمریکا مشترک اهداف

 ١٩٧٠ دهه در اما. کردند می ایجاد جدید های پشتوانه و عمومی خدمات و بودند اجتماعی مثبت نتایج دنبال به مزاحمتی

 شد، آغاز اطلس اقیانوس سوی دو هر در اقتصادی های بحران و کرد پاشیدن ازهم به شروع کینزی های سیاست که هنگامی

 داشت وجود آماده و حاضر بدیلی... رسید فرا تغییر زمان وقتی» فریدمن گفته به. شد غالب و اصلی جریان وارد نولیبرال نظرات

 و نگاران روزنامه کمک با پولی، های سیاست برای آن رهنمودهای خصوص به نولیبرالیسم، از وجوهی. «کنیم اتخاذش تا

 .شدند اتخاذ بریتانیا در کاالگان جیم دولت و کارتر جیمی دولت در همدل سیاسی مشاوران

 ثروتمندان، مالیات کاهش: داد روی سرعت به ماجرا باقی گرفتند، دست به را قدرت ریگان رونالد و تاچر مارگارت آنکه از پس

 خارجی های کننده تأمین به داخلی های فعالیت واگذاری سازی، خصوصی دولت، نظارت حذف کارگری، های اتحادیه سرکوب

 انپیم جهانی، بانک پول، المللی بین صندوق طریق از نولیبرال های سیاست. عمومی خدمات عرضه در رقابت و( سپاری برون)

. شدند اعمال مردم دموکراتیک موافقت بدون اغلب و جهان نقاط اکثر بر جهانی تجارت سازمان و[ اروپا اتحادیه یا] ماستریخت

 کارگر حزب مثال برای داشتند؛ تعلق چپ اردوگاه به زمانی که بود احزابی سوی از ها سیاست این اتخاذ انگیزتر شگفت همه از

 که اندیشید دیگری یوتوپیای به بتوان مشکل» کند می خاطرنشان جونز استدمن که طور همان. آمریکا دموکرات حزب و بریتانیا

 «.باشد یافته تحقق کامل گونه این

 هایک که طور همان اما. «ندارد وجود بدیلی هیچ: »باشد این شعارش زند می آزادی و انتخاب از دم که ای آموزه که است عجیب

: کرد اعالم شد، اعمال آن در جامع طور به برنامه این که کشورهایی اولین از یکی پینوشه، حکومت تحت شیلی به سفری در

 و نولیبرالیسم مدنظر آزادی. «دهم می ترجیح لیبرالیسم از فارغ دموکراتیک دولتی به را لیبرال دیکتاتوری شخصا»

 های ماهی اردک برای آزادی جز ندارد معنایی نهایتا آید، می نظر به فریبنده و زنک گول که آن حوش و حول های گویی کلی

 در عمل آزادی معنای به جمعی زنی چانه و کارگری های اتحادیه دست از شدن خالص ٢. حوض های ماهی برای نه و شکارچی

 نرخ کارگران، جان خطرانداختن به رودها، کردن آلوده در عمل آزادی معنای به دولت نظارت از رهایی. دستمزدهاست کاهش

 مردمان که است ثروتی توزیع شر از رهایی معنای به مالیات شر از رهایی. است نامتعارف مالی ابزارهای طراحی و بهره ناعادالنه

 .دهد می نجات فقر از را

 استفاده بحران از نولیبرال پردازان نظریه دهد، می نشان مستندات با «شوک دکترین» کتاب در کالین نائومی که گونه همان

 منحرف دیگری سمت به مردم حواس که وقتی هم آن ندارند، محبوبیت مردم نزد که کنند اعمال را هایی سیاست تا کردند می

: کرد توصیف اینگونه فریدمن را آخر مورد که کاترینا، توفان و عراق جنگ پینوشه، کودتای از پس مثال برای: بود شده

 کشور داخل در را نولیبرال های سیاست نتوان هرگاه. نیواورلئان در «آموزش نظام در ای ریشه اصالحات اعمال برای فرصتی»
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 «گذار سرمایه دولت مناقشه حل» شامل که تجاری های معاهده طریق از هم آن شوند، می اعمال الملل بین سطح در کرد، اعمال

 و اجتماعی های حمایت کنارگذاشتن برای قادرند بزرگ های شرکت که کشور از خارج اختالف حل های هیئت شود؛ می

 برابر در آب منابع از حفاظت سیگار، فروش کردن محدود به اند داده رأی ها پارلمان وقت هر. بیاورند فشار آنها به زیستی محیط

 های شرکت بزنند، تیغ را ها دولت دارویی های شرکت اینکه از ممانعت یا انرژی های هزینه داشتن نگه ثابت معدن، های شرکت

 .است کرده پیدا تنزل نمایش یک مرتبه به دموکراسی. اند شده پیروز دادگاه در هم اغلب و اند کرده دعوی اقامه بزرگ

 نتیجه. جهانی مقایسه و کمی سنجش بر است متکی جهانی رقابت که است این نولیبرالیسم های پارادوکس از دیگر یکی

 نظارتی و ارزیابی آور خفقان و گیر خرده نظام تابع همگی عمومی خدمات نوع هر و کار متقاضیان کارگران، که است این حاصله

 برای میزس فون که ای آموزه آن. تنبیه را بازندگان و کند شناسایی را برندگان تا شده طراحی نحوی به که هستند

 .است کرده ایجاد را چیزی چنین عوض در بود داده پیشنهاد مرکزی، ریزی برنامه بوروکراتیک، کابوس از مان رهاساختن

 در اقتصادی رشد. شد بدل چیزی چنین به زود خیلی اما شد، نمی تصور طلبانه منفعت کالهبرداری یک ابتدا در نولیبرالیسم

 آن؛ از پیش های دهه در اقتصادی رشد تا بوده تر آهسته توجهی درخور میزان به( آمریکا و بریتانیا در ١٩٨٠ از) نولیبرال دوران

 به هم آن یافت، رشد سرعت به افول، سال ٦٠ از پس ثروت، و درآمد توزیع در نابرابری دوره این در. ثروتمندان برای نه اما

 سازی خصوصی. دولت نظارت حذف و سازی خصوصی بها، اجاره افزایش مالیات، کاهش کارگری، های اتحادیه سرکوب دلیل

 های شرکت برای را امکان این ها زندان و ها جاده آموزش، سالمت، مسافربری، قطارهای آب، انرژی، همچون عمومی خدمات

 دولت از یا شهروندان از یا آنها از استفاده برای و کنند برپا عوارض اخذ باجه ضروری اموال برابر در تا کرده فراهم بزرگ

 پرداخت قطار بلیت یک برای اضافی ای هزینه شما وقتی. بادآورده درآمد برای است دیگری نام بها اجاره. کنند دریافت بها اجاره

 دیگر مخارج و آهن راه تجهیزات دستمزد، سوخت، صرف متصدیان که کند می جبران را هایی هزینه آن از بخشی تنها کنید، می

 .اند داده قرار منگنه الی را شما آنها که است واقعیت این دهنده بازتاب هزینه این باقی. کنند می

 ثروت باال هزینه مطالبه و اندک گذاری سرمایه با بریتانیا در شده خصوصی شبه یا شده خصوصی خدمات مدیران و صاحبان

 مکزیک، در. آوردند دست به قیمت ترین نازل به را دولتی اموال حاکم اقلیت هند، و روسیه در. زنند می جیب به را بسیاری

 روی مرد ثروتمندترین به بدل او زود خیلی و شد واگذار اسلیم کارلوس به راههم تلفن خدمات و خطوط تمام تقریبا کنترل

 .شد زمین

 نشان «برآییم؟ ثروتمندان پس از توانیم نمی چرا» کتاب در[ سیاسی اقتصاد و اجتماعی نظریه استاد] سایر اندرو که گونه آن

 درآمدی بها اجاره همچون بهره» او گفته به. است گذاشته جای بر مشابه تأثیری مالی بخش رشد فرایند یا گرایی مالیه دهد می

 کنترل ثروتمندان ثروتمندان، شدن ثروتمندتر و فقرا فقیرترشدن با. «شود می عاید زحمتی هیچ بی که است نامکتسب

 به فقیران جیب از پول انتقال بروبرگرد بی پول بهره پرداخت. پول: کنند می کسب اساسی های دارایی از دیگر یکی بر ای فزاینده

 کند می تلنبار بدهی پشت بدهی مردم دوش بر دولتی بودجه تأمین توقف و ملک قیمت که درحالی. است ثروتمندان جیب

 پر را خود جیب شان مدیران و ها بانک ،(دهید قرار نظر مد را دانشجویی وام به تحصیلی هزینه  کمک از تغییر مثال برای)

 گیرد نمی انجام ثروتمندان به فقرا سوی از فقط ثروت انتقال که است این اخیر دهه چهار ویژگی سایر، اندرو گفته به. کنند می

 یا کاال تولید راه از را شان پول که آنانی سوی از ثروت انتقال: است جریان در نیز ثروتمندان خود میان در انتقال این بلکه

 عواید یا بهره بها، اجاره برداشت و موجود های دارایی بر کنترل راه از را شان پول که آنانی به کنند می کسب جدید خدمات

 .است شده مکتسب درآمد جایگزین بادآورده و نامکتسب درآمد. آورند می دست به سرمایه از حاصل
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 با که آنند از تر بزرگ نیز ها شرکت بلکه ها بانک تنها نه. است کرده احاطه را نولیبرال های سیاست جا همه در بازار های ناکامی

 نگار تاریخ] جودت تونی که گونه همان. اند عمومی خدمات ارائه مسئول اکنون هم که هایی شرکت شوند، مواجه شکست

 ملی حیاتی خدمات گذاشت نباید که کرد فراموش هایک کند، می اشاره «گذرد می زمین بر مصیبت» کتاب در[ بریتانیایی

 به سود کارها و کسب. دهد ادامه خود مسیر به مشکلی هیچ بی تواند نمی رقابت که است معنی  این به آنها فروپاشی فروبپاشند،

 ها دولت. شود می تر افراطی نیز ایدئولوژی باشد، تر بزرگ ناکامی هرچه. شوند می متحمل را مخاطرات ها دولت و آورند می دست

 سازی خصوصی مالیات، کاهش برای کنند می استفاده فرصتی عنوان به هم و توجیه عنوان به هم نولیبرال های بحران از

 بر نظارت عوض در و بزرگ های شرکت بر دولت نظارت عدم اجتماعی، های پشتوانه در حفره ایجاد عمومی، خدمات مانده باقی

 .کند فرومی دولتی بخش های اندام تمام در را خود های دندان است منزجر خود از که دولتی اکنون. شهروندان

 دولت اختیارات حوزه هرچه. باشد سیاسی بحران بلکه اقتصادی های بحران ایجاد نه نولیبرالیسم تأثیر ترین خطرناک شاید

 ادعا این بر نولیبرال نظریه درعوض. شود می کمتر نیز دادن رأی طریق از مان زندگی مسیر تغییر در ما توانایی یابد، می کاهش

 برای دیگران از بیشتری پول برخی اما. ببندند کار به را خود انتخاب حق کردن خرج با توانند می دممر که کند می پافشاری

 قدرت دادن ازکف کار نتیجه. شوند نمی توزیع برابر نسبت به ها رأی داری، سهام یا گرایی مصرف دموکراسی در: دارند کردن خرج

 از کنند، می اتخاذ را مشابهی نولیبرال های سیاست چپ سابقا احزاب و راستی دست احزاب هرچه. است متوسط و فقیر طبقات

 .شوند می گذاشته کنار سیاست از مردم از کثیری گروه بنابراین شود؛ می رأی حق سلب به بدل مردم قدرت دادن کف

 بر بلکه سیاسی کنشگران روی نه را خود پایه فاشیستی های جنبش[ »آمریکایی نگار روزنامه و نویسنده] هجز کریس باور به

 سیاست ساختار در نقشی یا صدا هیچ کنند می احساس درستی به اغلب که «بازندگانی» همان کنند، می بنا سیاسی منفعالن

 هیجانات و شور و نمادها شعارها، به عوض در مردم دهند، نمی قرار خود مخاطب را ما دیگر سیاسی های مناظره وقتی. «ندارند

 .رسند می نظر به ربط بی ترامپ طرفداران برای استدالل و( ها فاکت) واقع امور مثال، برای. دهند می نشان واکنش

 تنها شود، می فروکاسته فرمانبری و اقتدار به صرفا دولت و مردم میان تعامالت پیچیده شبکه وقتی که دهد می توضیح جودت

 داشت هراس آن از هایک که توتالیتاریسمی ظهور احتمال. است دولتی قدرت دارد می نگه هم کنار را ما که مانده باقی نیروی

 تقلیل( شود می ناشی عمومی خدمات ارائه از که) خود اخالقی اقتدار دادن ازدست با ها دولت کار که شود می بیشتر زمانی

  .«آنان از اطاعت به مردم واداشتن آخر دست و تهدید زدن، گول» به یابد می

 از یکی و دهد می ادامه خود حرکت به تلوتلوخوران و وار زامبی اما ماند ناکام که است آئینی کمونیسم، همچون نولیبرالیسم،

 حامیان نامرئی های دست نامرئی آموزه پشت. ها ناشناختگی از ای مجموعه بگوییم، بهتر یا است، اش ناشناختگی امر این دالیل

 سرسخت مخالف ،«اقتصادی امور مؤسسه» که ایم دریافته. آنان از برخی نام کشف به ایم کرده شروع کم کم. اند ایستاده نامرئی

. شود می تأمین آمریکا و بریتانیا تنباکوی شرکت سوی از مخفیانه اش بودجه ١٩٦٣ سال از تنباکو، صنعت بر بیشتر نظارت

 راه به را پارتی تی جنبش که نهادند بنیان را ای موسسه جهان، مردان ثروتمندترین از تا دو کوک، دیوید و چارلز که ایم دریافته

 انتقادات از اجتناب منظور به: »گفت چنین هایش اندیشکده از یکی تأسیس هنگام در کوک چارلز که ایم دریافته. انداخت

 .«شود تبلیغ گسترده صورت به نباید سازمان هدایت و کنترل نحوه نامطلوب،

 نظر به «بازار» کلمه. کنند می پنهان را چیزی باشند، روشنگر آنکه از بیش اغلب برد، می بهره آن از نولیبرالیسم که کلماتی

 ماالمال که درصورتی جو، فشار یا گرانش شبیه چیزی گذارد؛ می اثر ما بر مساوی طور به احتماالً که باشد طبیعی نظامی آید می
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. خواهند می رؤسایشان و بزرگ های شرکت که است چیزی آن معنی به معموال «خواهد می بازار» آنچه. قدرت مناسبات از است

 های فعالیت سرمایه تأمین معنای به یکی. دارد متفاوت کامال معنای دو «گذاری سرمایه» گوید، می سایر اندرو که طور همان

 و سهام سود بهره، رانت، از برداری بهره و سوءاستفاده برای موجود های دارایی خرید معنای به دیگری و اجتماعی و مولد مفید

 استخراج شود می باعث و «کند می استتار را ثروت منابع» مختلف های فعالیت برای واژه یک از استفاده. سرمایه از حاصل عواید

 .بگیریم اشتباه ثروت ایجاد با را ثروت

 کارآفرینان. کردند می تحقیر را ها رسیده دوران به تازه بودند، آورده دست به ارث راه از را خود پول که کسانی پیش، سال صد

 خود وارثان، و رانتیرها: است شده برعکس رابطه این امروز. بیابند اجتماعی مقبولیت کوشیدند می و زدند می جا ٣رانتیر را خود

 .اند کرده اکتساب را خود بادآورده درآمد کنند می ادعا و نامند می کارآفرین را

 که فروش نمایندگی مدل: شود می جور و جفت مدرن داری سرمایه مکانی بی و نامی بی با ها سردرگمی و ها گیناشناخت این

 در مخفی های نظام از ای پیچیده شبکه چنان در که هایی شرکت کَنَند؛ می جان کسی چه برای ندانند کارگران دهد می تضمین

 سر گذاشتن کاله برای مالیاتی تمهیدات بیابد؛ را نفع ذی مالکان نیست قادر هم پلیس حتی که شوند می ثبت آزاد مناطق

 که آنان. دارند می پاس وجود تمام با را نولیبرالیسم ناشناختگی آورد، نمی در سر آنها از کس هیچ که ای مالی محصوالت دولت؛

 واژه این امروزه معتقدند انصاف کمی رعایت با و دارند واژه این کنارگذاشتن به تمایل هستند،  فریدمن و میزس هایک، از متأثر

 یا کالسیک های لیبرال را خود بعضی. کنند نمی پیشنهاد جایگزینی واژه هیچ آنها اما شود؛ می استفاده منفی بار با تنها

 راه» در جدیدی چیز که اند آن از حاکی چراکه اند؛ فروتنانه مشکوکی طرز به و کننده گمراه ها نام این اما خوانند؛ می لیبرتارین

  .ندارد وجود «آزادی و داری سرمایه» فریدمن کالسیک اثر یا «بوروکراسی» ،«بردگی

 ای فلسفه نولیبرالیسم. دارد وجود اش، اولیه مراحل در کم دست نولیبرال، پروژه در برانگیزی تحسین چیز اینها، همه وجود با

 بود مُصر و صبور. شد می حمایت روشنی عمل برنامه با فعاالن و متفکران از منسجم ای شبکه سوی از که بود مبتکرانه و متمایز

 چپ اردوگاه شکست نمایانگر همچنین نولیبرالیسم پیروزی. قدرت سوی به مسیری به شد بدل «بردگی راه» دلیل همین به و

. شود آن جایگزین تا کرد تدوین را جامعی اقتصادی نظریه کینز انجامید، ١٩٢٩ در ای فاجعه به آزاد اقتصاد که هنگامی. است

 نولیبرالیسم وقتی اما داشت؛ وجود آماده و حاضر بدیلی شد، مواجه شکست با ١٩٧٠ دهه در کینزی مطالبات مدیریت وقتی

 سال ٨٠ میانه و چپ نیروهای. است حرکت در همچنان زامبی این دلیل همین به و نبود دیگری چیز هیچ فروپاشید، ٢٠٠٨ در

 .اند نکرده ایجاد اقتصادی تفکر در جدیدی کلی چارچوب هیچ که است

 سه انگاشتن نادیده یکم و بیست قرن های بحران برای کینز های حل راه طرح. شکست به است اذعانی کینز لرد به توسل هرگونه

 اند نرفته بین از شدند، عیان ١٩٧٠ دهه در که ایراداتی کرد؛ بسیج قدیمی نظرات گرد را مردم بتوان مشکل: است واضح مسئله

 از گرایی کینز. ندارد محیطی، زیست بحران یعنی مان، مخمصه ترین جدی برابر در حرفی هیچ کینز های حل راه همه، از تر مهم و

 موتور دو اقتصادی رشد و کنندگان مصرف تقاضاهای و شود می اقتصادی رشد موجب کنندگان مصرف تقاضاهای تحریک طریق

 کافی وجه هیچ به پاشیده، هم از نظام یک با مخالفت دهد می نشان نولیبرالیسم و گرایی کینز تاریخ. اند تزیس محیط تخریب

 گسترده های طیف و آمریکا های دموکرات بریتانیا، کارگر حزب اصلی وظیفه. کرد ارائه منسجم و یکدست بدیلی باید. نیست

 قرن مطالبات با متناسب جدید نظامی طراحی برای آگاهانه تالشی باشد؛ اقتصادی ی«آپولو برنامه» یک ایجاد باید چپ

 .یکم و بیست
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 :ها نوشت پی

 نظام های زیرساخت و شود خارج ١٩٢٩ بزرگ رکود از آمریکا تا شد می اقتصاد در دولت دخالت شامل که هایی برنامه .١

 .بگیرد ای تازه جان داری سرمایه

 معنای به ها ماهی اردک برای آزادی ها، ماهی اردک و حوض های ماهی از مملو ای دریاچه در: »برلین آیزایا گفته از برگرفته .٢

 .«است حوض های ماهی مرگ

 .ندارند کارکردن به نیازی و شود می تأمین آن نظایر و سهام سود اجاره، اخذ راه از درآمدشان که کسانی .٣

 او. است سیاست و زیست محیط زمینه در گاردین روزنامه مشهور نویس ستون بریتانیایی مونبیو جورج: نویسنده درباره* 

 .است کرده منتشر( ٢٠١٦) «طبیعت و برابری سیاست،:  ایم؟ افتاده اسفناک وضع این به چگونه» عنوان با کتابی تازگی به

 

 گاردین: منبع

 شرقبرگرفته از 


