
درنگی سنجشگرایانه درباره ی نئولیبرالیسم

(استاد اقتصاد دانشگاه سوربن شمالی،و پژوهشگر چپ)مهرداد وهاّبی   -

(پژوهشگر تاریخ معاصر و جنبش چپ ایران)ناصر مهاجر  

  * برگرفته از تریبون زمانه

پیشگفتار

برای دامن زدن به گفتگو درباره ی نئولیبرالیزم، الزم می دانیم اخبارروز با استقبال و سپاس از فراخوان  تارنمای

.پیش از آغاز بحث، مشکلی را که در صورت بندی پرسِش نخست می بینیم، بیان کنیم

:ای بر پرسش هایی که برای مان فرستاده اند، آورده اند« مقدمه»در  اخبار روز دوستان گرامی دست اندرکار

تظاهرات دانشجویی شانزده آذر امسال و باال بردن یک شعار از سوی دانشجویان در مخالفت با نئولیبرالیسم با»

موج شدیدی از مخالفت ـ به طور عمده در خارج از کشورـ مواجه شده و بازار چپ ستیزی رایج را بسیار گرم کرده

عده ای از این منتقدین گفته اند و نوشته اند که موضوع مبارزه با نئولیبرالیسم نه تنها غیرواقعی و در بهترین. است

حالت کپی برداری از دیگر کشورهاست، بلکه باعث می شود که مبارزه با حکومت ایران به سایه برود و طرح چنین

پاسخ به پرسش های زیر از سوی صاحب نظران اقتصادی می تواند. خواسته هایی حتی به نفع حکومت تمام می شود

.«کمک بزرگی به روشن شدن افکار عمومی دراین مورد باشد

موافقت یا مخالفت با جنبش اعتراضی( الف: در این ارزیابی دو نکته ی مستقل از هم، در هم آمیخته  شده اند

.روشنگری و ارزیابی سنجشگرایانه از مفهوم نئولیبرالیزم( ؛ ب(۱۳۹۸) آذرماه امسال ۱۶دانشجویان در 

می دانیم که شعار های یک جنبش بازتاِب برداشت های ذهنی، نظری و اعتقادی آن جنبش هستند؛ نیز بیان امید ها و

به مثل بسیاری از. آرزوهای آن جنبش ؛ بی آنکه لزوماً سبب ساز زمینه های  واقعی خواست های مشخص آن باشند

جنبش های دهقانی اروپای سده های میانه در زیر درفش شعار های مذهبی پا ی گرفتند؛ اما به سختی می شود آن

روش بررسی انگلس در این زمینه هنوز و همچنان. جنبش ها را به جنگ و جدال های فرقه های مذهبی فروکاست

:می نویسد. معتبر است

.گروه بندی های نخست با گسترش عمومی افکار انقالبی، مذهبی و سیاسی در دوران رفرماسیون شکل گرفت»

رسته های گوناگونی که این اندیشه ها را می پذیرفتند و یا با آن مخالفت می کردند، ملت را در سه گروه بزرگ

، بورژوازی اصالح طلب و انقالبی متمرکز می ساختند… در(Lutherische)کاتولیکی یا ارتجاعی، پروتستان 

جنگ های به اصطالح مذهبی قرن شانزدهم نیز کوشش ها بیش از همه به خاطر خواسته های بسیار مثبت مادی

اگر این. طبقاتی بود و این جنگ ها به مانند برخوردهای داخلی بعدی در انگلستان و فرانسه، مبارزه ی طبقاتی بودند

مبارزات طبقاتی در آن زمان پرچم های مذهبی با خود حمل می کردند و اگر منافع، نیازمندی ها و خواسته های هر
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۱۸۷۵/۱۹) [1]«یک از طبقات زیر سرپوش مذهبی خود را پنهان می ساخت، این در حقیقت امر تغییری نمی دهد…

(.۲۹، ص۷۳

ها در بیان خواست ها ی خود از قالب هایی استفاده کرده اند که مارکسیست ها جنبش های کارگری نیز بسیاری وقت 

کموناردها تا. در این زمینه نمونه است( ۱۸۷۱)کمون پاریس . نمی توانستند در پهنه ی اندیشه به دفاع از آن برخیزند

میزان زیادی از اندیشه های آنارشیست برجسته ی فرانسوی ژوزف پرودن الهام گرفته بودند و می دانیم که آن ها

مارکس و انگلس با دیده ای انتقادی به این اندیشه می نگریستند و. مالکیت خصوصی را گونه ای سرقت می پنداشتند

اما این سبب نگشت که مارکس و انگلس و هم اندیشان شان به کمون پُشت کنند و. این برداشت را نادرست می دانستند

.از آن پشتیبانی نکنند

دانشجویان ایران نیز اگر با پیش کشیدن شعار  های مخالِف نئولیبرالیزم می خواهند مخالفت خود را با سرمایه داری

لیبرال پیگیر نیز! درود بر آن ها. نشان دهند و همسویی شان را با جنبش کارگری بنمایانند، به راستی که ُگل کاشته اند

کسی ست که از آزادی اندیشه و بیان همگان، و از آن میان سوسیالیست ها و کمونیست ها که پاره ای از جنبش

اما پشتیبانی مشروط یا نا مشروط از هر جنبش اجتماعی یک. دمکراتیک علیه جمهوری اسالمی ست، پشتیبانی کند

درست نیست و نباید. چیز است و تأیید شعارهای سیاسی و گرایش های ایدئولوژیک چیره بر آن جنبش، چیزی دیگر

از شعار مخالفِت دانشجویان با نئولیبرالیزم، درستی آن شعارها را استنتاج کرد و چنین پنداشت هرکس با این شعار

ورنه پیش از اینکه وارد یک بحث. موافق نیست، علیه جنبش دانشجویی  کنونی ست و نگران از رادیکالیزه شدن آن

نظری شویم، نتایج الزامی آن را روشن کرده ایم و سمت گیری سیاسی ـ ایدئولوژیک را بر شناخت، استدالل، تحلیل و

و با افسوس می گوییم که یکی از گرفتاری های بزرگ جنبش چپ در کشور ما این بوده. روشنگری ارجح دانسته ایم

است که به مسائل نظری بیشتر از دریچه ی سیاسی و نتیجه گیری های آنی می نگرد و تنبلی فکری و کم توجهی

.تئوریک را به بهانه ی رزمندگی سیاسی توجیه می کند

لیبرالیزم و نه لیبرالیزم؟ آیا این دو سرشتی متفاوت از« نئو»در بحِث نئولیبرالیزم پیش از هر چیز باید پرسید چرا 

 و در دهه ی شصت خورشیدی۱۳۶۷هم دارند؟ اگر آری تفاوت در کجاست؟از یاد نبرده ایم که پس از انقالب بهمن 

آن. مسئله ی نئو لیبرالیسم در جنبش چپ ایران مطرح نبود و کسی از نئولیبرالیزم سخن نمی گفت( هشتاد میالدی)

و جالب تر. زمان همگان از لیبرالیزم سخن می گفتند که نمادش شده بود مهندس مهدی بازرگان و دولت موقت ایشان

اینکه مخالفان مهندس بازرگان را هم در میان طیف گسترده ی “ضد لیبرال”ها قرار می دادند؛ از جمله حزب جمهوری

امروز اما هم محمود! اسالمی را و آقایان محمد علی رجایی را، سید محمد بهشتی را و سید حسین موسوی را

چرا در دهه ی شصت خورشیدی، چپ ایران قائل به. احمدی نژاد مکتبی و هم رفسنجانی “نئولیبرال” خوانده می شوند

بود، اما( طرفداران حزب جمهوری اسالمی)و “مکتبی” ( هواداران دولت موقت بازرگان)تمایز بین “لیبرال” 

امروزه اندیشه های احمدی نژاد و رفسنجانی به یکسان نئولیبرال خوانده می شوند؟

باز با افسوس می گوییم که نه دیروز و نه امروز کمتر کسی این پرسش را پیش کشیده که چرا و بر چه

و اندیشه هایش “لیبرال” خوانده می شدند و هنوز می شوند؟ نه دیروز تأمل چندانی درباره ی مفهوم نهضت آزادی اساس

با این همه در. دقت و وسواس الزم را می بینیم« نئولیبرال»“لیبرال” صورت گرفت و نه امروز درباره ی مفهوم 
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دوران انقالبی دیروز تمایز میان لیبرال و ضد امپریالیست های اسالمی بر همگان آشکار بود، حال آنکه در ادبیات

.سیاسی ـ اقتصادی ضد نئولیبرال امروز، این تمایز به کلی محو و مه آلود شده است

تردیدی نیست که در فضای جمهوری اسالمی نقد و اعتراض به لیبرالیزم و نئولیبرالیزم به مراتب ساده تر از نقد

در نظامی که. نظام والیت فقیه، اقتدار اقتصادی سپاه پاسداران و بنیادهای رنگارنگی ست که نفوذ شان آشکار است

هنوز خود را مدافع مستضعفان جهان و ضد امپریالیست می نامد، انتقاد از سرمایه داری، به ویژه از نوع آمریکایی

پُر واضح است با. آن، به مراتب ساده تر از نقد غارتگری اقتصادی بنیادهای اسالمی و شبه نظامی و نظامی ست

، و نئولیبرال نامیدن بنیاد مستضعفان و جانبازان، ستاد قرارگاه«خصولتی»و « خصوصی»یگانه پنداشتن 

ترویج بسیاری از. خاتم االنبیاء و ستاد هیئت های اجرائی فرمان امام، آسان تر می توان به انتقاد علنی از آنان دست زد

اندیشه های سوسیالیستی و ضد سرمایه داری زیر پوشش مخالفت با نئو لیبرالیسم نیز کمتر با تیغ سانسور و سرکوب

و این همانا فضای مناسبی ست برای برآمدن پیامبران نوظهوری که به نام مبارزه با. روبه رو می شود

.خصوصی سازی نئولیبرالی، از ضرورت دولتی کردن اقتصاد داد سخن می دهند

این گرایش خطرناک، چه در داخل کشور و چه در درون اپوزیسیون خارج از کشور، تا آنجا پیش می رود که به نام

“مبارزه ضد امپریالیستی و ضد سرمایه داری” و “پاسدارای از استقالل کشور”، بخش دولتی را آخرین سنگر

اگر دیروز زیر پرچم مبارزه ی ضد امپریالیستی از اتحاد با خط امام پشتیبانی. مقاومت علیه نئولیبرالیزم می  نمایاند

این اما به جنبش. می شد، امروز با دست آویز مبارزه با نئولیبرالیزم به دفاع از موقعیت نهاد های دولتی می پردازند

همان گونه که به هنگام اشغال عراق توسط ارتش آمریکا در سال.  آذر امسال ربطی ندارد۱۶دانشجویی و مراسم 

بیانگر میزان رویگردانی دانشجویان از« لشکر اسکندر برای دستیابی به آزادی»، نغمه های جانبدارانه ی ۲۰۰۳

.اصالح طلبان حکومتی هوادار خاتمی نبود

برای جریان چپ چه در ایران و چه در گستره ی جهانی، پیش از هر چیز اندیشه ی انتقادی، نگاه سنجشگر و واکاوی

در این وادی نه ساحِت. روشنگری، خط قرمز و مرز ممنوعه ای برای اندیشه نمی شناسد. روشنگرانه اصل است

نه تنها احکام شرعی و اسالمی از دایره ی خرد نقّاد مستثنی. مقدس الهی وجود دارد و نه ساحِت مقدس ایدئولوژیک

با سالح نقد روبه رو( منجمله مارکسیسم)نمی شوند، بلکه هر اندیشه ی دیگری که به صورت آئین جزمی درآید 

.می شود

نمی توان به رد شعارهای ایدئولوژیک یک جنبش نشست؛ چرا که پذیرش یا رد آن ها به اعتقاد و ایمان. کوتاه کنیم

بنیادهای تئوریک و شعارهای سیاسی جنبش ها. شرکت  کنندگان در آن جنبش وابسته است، نه به استدالل و احتجاج

اما موضوع نقد، بررسی و واکاوی هستند و رد یا پذیرش؛ چرا که اعتبار خود را از استدالل عقالنی و خرد نقاد به

در این گفتگو ی کتبی، هدف ما روشنگری درباره ی مفهوم نئولیبرالیزم است؛ نه یارکشی سیاسی و. دست می آورند

ایدئولوژیک، چرا که اگر قرار بر یارکشی باشد، سالیان دراز است که سنگر خود را در صفوف جنبش چپ ایران و

بن مایه ی این روشنگری نیز اندیشه ی کسانی ست که به نام چپ، دولت گرایی را راه رستگاری. جهان روشن کرده ایم

کار را با درنگ بر. بنشینیم اخبار روز با این زمینه چینی اینک می توانیم به پاسخ پرسش های. اجتماعی می نمایانند

.لیبرالیزم آغاز می کنیم« نئو»پیشوند 



لیبرالیزم؟«نئو»چرا:پیشدرآمد

. پدید آمده باشد۱۹۷۹لیبرالیزم مفهومی  نیست که با اصالحات مارگارت تاچر در سال « نئو»برخالِف تصور رایج، 

انگلستان که لیبرالیزم کالسیک را با« لیبرالیزم جدید»این مفهوم از پایانه ی دهه ی بیست مسیحی با پیدایش 

از میان کسانی که از. درهم می آمیخت، شکل گرفت( بیمه های اجتماعی، تامین اجتماعی و…)سیاست های اجتماعی 

 نشریه ی۱۹۳۵ تا ۱۹۲۸یاد کرد که از ژوئیه « لیبرالیزم جدید»این اصطالح استفاده کردند باید از انجمن ژاپنی 

 اقتصادی

New Liberalism( لیبرالیزم نو )درباره ی کارکرد این اصطالح در انگلستان و در ژاپن. را به انتشار می رساندند

شایان(Shimpei Yamamoto) دهه ی بیست میالدی نوشته ی مورخ عقاید اقتصادی ژاپنی، شیمپی یاماموتو 

لیبرالیزم»به  واقع نیز اصطالح نئولیبرالیزم در فاصله ی سال های بین دو جنگ به آنچه دیرتر به  [2].توجه است

«اجتماعی

(Social Liberalism )به این اعتبار اندیشه های جان مینارد کینز، اقتصاددان شهیر. شهرت یافت اطالق می شد

سال های پایانی سده ی هیجدهم( یا مکتب منچستر)بود؛ چرا که او برخالف لیبرالیزم کالسیک « نئولیبرال»انگلیسی، 

این یک بدعت بود و به همین سبب. و سده ی نوزدهم، برنقش دولت در حفظ و بقای نظام مبتنی بر بازار تأکید داشت

نیز تجدید نظر کینز با اعتراض هواداران لیبرالیزم کالسیک از جمله اقتصاددان اتریشی فردریک فون هایک

.روبه رو شد که محافظه کار تلقی می شدند

روزولت و New Deal))، نیو دیل (Beveridge)در سال های دهه ی سی میالدی با قرارداد اصالحات بوریج 

، پاره ای از سوسیالیست ها یا سوسیال دمکرات ها،(Welfare state« )دولت های رفاه»پیدایش به اصطالح 

این پندار در میان بسیاری از مدعیان. را گونه ای سوسیالیسم انگاشتند« لیبرالیزم اجتماعی»اندیشه ی کینز و 

کینز هرگز نظام سرمایه داری را. این پندار البته یکسره نادرست است. سوسیالیسم در ایران امروزه نیز رواج دارد

مکاتبات هایک و. او در دفاع از نظام سرمایه داری با فردریک فون هایک هم رأی و هم داستان بود. به چالش نکشید

را می ستود؛ کتابی که از نظام [3]بردگیراهبهسوی کینز نشان دهنده ی آن است که کینز قویاً کتاب هایک،

بعالوه کینز کل نظریه ی اقتصادی مارکس را درباره ی. سرمایه داری در برابر سوسیالیسم پشتیبانی می کرد

آنچه اندیشه های کینز را در میان برخی از. سرمایه داری برجی کاغذی می پنداشت که با تلنگری فرو می ریزد

.گرایش های سوسیالیستی دل انگیز می نمود، تأکید وی بر نقش مداخله گر و تنظیم  کننده ی دولت در اقتصاد بود

سیاست های پولی، بودجه ای، و نقش مداخله گر و ضد سیکلی دولِت سرمایه گذار از جانب سوسیال دمکراسی

سوسیالیسم دولتی در روسیه شوروی نیز از ایده ی. بین المللی، همانا گام  برداشتن به سوی سوسیالیسم فهمیده شد

در اینجا الزم است تحولی را که در اندیشه ی. مداخله گری همه سویه ی دولت در اقتصاد پشتیبانی می کرد

.سوسیالیستی در سطح بین المللی ُرخ داد، یادآور شویم

در دوران نخستین بین الملل سوسیالیست، مارکس و انگلس در کنار باکونین، دولت را نماد بیگانگی جامعه نسبت به

در ادبیاِت سوسیالیستی این دوران، دولت نهادی ست مستقل، در ورای جامعه که تقسیم جامعه به. خود می پنداشتند

.طبقات و تصاحب خصوصی مازاد تولید توسط اقشار فرادست را باز می تاباند
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:در این باره چنین می نویسد( ۱۸۸۴/۱۹۷۹)انگلس 

،«واقعیت ایده معنوی»بنابراین، دولت به هیچ وجه نه قدرتی است که از خارج به جامعه تحمیل شده باشد؛ و نه »

برعکس، دولت یک محصول جامعه در مرحله ی معینی از. آن چنان که هگل می گوید« تصویر و واقعیت عقل»

تکامل است، دولت، پذیرش این امر است که این جامعه در یک تضاد حل ناشدنی با خود درگیر شده است، که به

ولی برای اینکه این تناقضات، طبقات با. تناقض های آشتی ناپذیری که خود قادر به رفع آن ها نیست، تقسیم گشته است

منافع اقتصادی متضاد، خود و جامعه را در یک مبارزه ی بی ثمر به تحلیل نبرند، الزم شد که قدرتی به وجود آید که

نگاه دارد؛ و این قدرت که« نظم»در ظاهر بر سر جامعه بایستد، تا برخوردها را تخفیف دهد و آن را در محدوده 

از جامعه برمی خیزد، ولی خود را بر سر آن قرار می دهد، و خود را بیش از پیش از آن بیگانه می کند، دولت

[4].«است

نابودی دستگاه های بوروکراتیک و نظامی دولت و زوال تدریجی آن، راه دستیابی به جامعه ای مبتنی بر تعاون و

در میان گرایش های فکری موجود در بین الملل اول، پیروان اندیشه ی السال رویکردی متفاوت و. خود  مدیریتی بود

فقدان وحدت ملی و تجزیه ی. سرچشمه ی این گرایش واقعیِت تاریخی بزرگی بود. تأییدآمیز نسبت به دولت داشتند

.آلمان به شاهزاده نشینان رقیب، ایجاد یک دولت واحد را برای بیشتر آلمانی ها به یک آرزوی ملی فرا رویانده بود

تنها. بی سبب نبود که بزرگ ترین فیلسوف آلمان، هگل، دولت را تبلور روح قومی و همبستگی ملی می پنداشت

برجسته   ترین سخن گویان این مکتب یعنی. بودند« هگلیان چپ»کسانی که این گرایش فراگیر را به چالش می کشیدند 

لودیگ فویر باخ و پایان فلسفه ی و( ۱۸۴۴/۱۹۸۹) [5]نقد فلسفه ی حقوق هگل کارل مارکس و فردریک انگلس در

نشان می دهند که چگونه “هگلیان چپ” از این رویکرد بریدند و به جای تأیید( ۱۸۸۸/۱۹۵۴) [6]کالسیک آلمان

در این میان “دولت آزاد” خلق که. دولت و حکومت بیسمارک به نقد بنیادین دولت ـ هر گونه دولتی ـ روی آوردند

۱۸۷۵/۲۰۰) نقد برنامه ی گوتا او در. ایده ال السالیون بود به شدت مورد انتقاد ژرف و همه  سویه ی مارکس واقع شد

:نوشت( ۴

به جای اینکه “سازمان سوسیالیستی کار” از بطن مبارزه ی انقالبی برای تغییر جامعه به  وجود آید، این بار»

انجمنهاییکه،دولتونهکارگرانایجاد به انجمن های تعاونی تولیدکنندگان پدید می آید،مساعدتدولت با

واقعاً که تنها به مخیله ی السال می گنجد که جامعه ی جدید را نیز مانند راه آهن تازه با مساعدت و وام دولت .کردهاند

شاید به برکت اندک شرم و حیایی که باقی مانده بود، این “مساعدت دولت” تحت کنترل دموکراتیک. ایجاد کند

آلمان را« مردم زحمتکش»قبل از هر چیز، باید به خاطر داشت که اکثریت . قرار داده شد« مردم زحمتکش»

پس باید. ثانیاً، در آلمانی واژه ی دموکراتیک به مفهوم حکومت مردم است. دهقانان و نه پرولتاریا تشکیل می دهند

به چه معناست؟ مخصوصاً که این بار، مردم زحمتکش با طرح این« کنترل حکومت مردم زحمتکش»پرسید که 

خواست ها از دولت، آگاهی کامل خود را از این واقعیت نشان دادند که نه حکومت را در دست دارند و نه برای

گرفتن حکومت آماده اند… اینکه کارگران خواهان ایجاد شرایط الزم برای تولید تعاونی در سطح اجتماعی و در

وهله ی اول در محدوده ی ملی و در چارچوب کشور خود هستند، تنها بدان معناست که کارگران برای انقالبی کردن

هیچ وجه اشتراکی با ایجاد جامعه ی تعاونی با مساعدت دولت( و این فعالیت)شرایط فعلی تولید فعالیت می کنند 
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وامادربارهیانجمنهایتعاونیموجود،تنهاانجمنهاییرامیتوانحائزاهمیتوارزشدانستکه .ندارد

[7].«دستمایهیفعالیتمستقلکارگرانباشندنهتحتالحمایهیدولتیابورژوازی

علی رغم آنکه بازتاِب چیرگی گرایش مارکسیستی در حزب سوسیال دموکرات( ۱۸۸۸)تدوین برنامه ی ارفورت 

این موضوع را به خوبی می توان از. آلمان بود، همچنان نسبت به مسئله ی دولت از اندیشه ی مارکس فاصله داشت

 برای کائوتسکی۱۸۹۱ ژوئن ۲۹نقدی که فردریک انگلس به طرح برنامه ی ارفورت نوشت و آن را در تاریخ 

وی در نقد خود از طرح برنامه ی ارفورت به رشد گونه ای از اپورتیونیسم در درون حزب اشاره. فرستاد، دریافت

کرده است که پس از اعمال قوانین ضد سوسیالیستی و ناگزیری حزب سوسیال دموکرات برای تطبیق خود با آن پا

از آنجا که به دلیل قانون حاکم بر کشور آلمان، حزب های سیاسی نمی توانست از جمهوری در برنامه ی. گرفته بود

خود آشکارا دفاع کند، حزب سوسیال دموکرات آلمان به آنجا کشیده شده بود که نظام قانونی آلمان قیصری را برای

انگلس در نامه ی پیش گفته این گرایش را اپورتونیسم خواند. اجرای مسالمت آمیز همه ی خواست های خود توانمند بداند

انحصار دولتی در سرمایه داری، پایان: او یادآور شد که. و پیوند آن را با پیدایش گونه ای”سوسیالسم دولتی” نشان داد

.سرمایه داری نیست و نباید آن را “سوسیالیسم دولتی” دانست

کارل کائوتسکی در همسویی با نقد انگلس و برای بازشکافتن و ارایه یک تفسیر انقالبی از برنامه  ارفورت به

اما همان کتاب نیز از.  به چاپ رسید۱۸۹۲دست زد که در سال  [8](برنامهارفورت)مبارزهطبقاتی نگارش کتاب

بند چهارم فصل چهارم آن کتاب که به. معرض خطر اپورتونیسمی که انگلس به آن اشاره کرده بود در امان نبود

“عملکردهای اقتصادی دولت” اختصاص یافته است، با اشاره به اهمیت روزافزون دولت در اداره ی سیستم آموزشی،

بنگاه های خیریه، تأمین زیرساخت ها و راه سازی ها، چاپ پول ملی، اداره ی جنگل ها و توزیع آب، نتیجه می گرفت که

:در محدوده ی دولت ژاندارم باقی نمانده است( لیبرالیسم کالسیک)دستگاه دولت، برخالف آموزه های مکتب منچستر 

دلیل از بین رفتن این نفوذ، نیروی فزاینده توسعه ی. امروزه مکتب منچستر بر طبقه ی سرمایه دار نفوذی ندارد»

[9].«اقتصادی و سیاسی ست که توسعه ی عملکردهای دولت را موجب شده است

سرچشمه ی این واقعیت، پیچیدگی تولید سرمایه داری، به ویژه وابستگی هرچه بیشتر شاخه های گوناگون تولید به

].یکدیگر قلمداد شده که “کل طبقه ی سرمایه دار را وابسته به بزرگترین نهاد نظام، یعنی دولت و حکومت” کرده بود

قدرت فعال مایشاء دولت، که از دیدگاه مکتب منچستر یک اتوپیای سوسیالیستی بود، در مقابل انظار آنان به» [10

هر آیینه پرولتاریا این قدرت فعال مایشاء دولتی را به کف [11]«.نتیجه ی ناگزیر تولید سرمایه داری تبدیل شده است

سوسیالیسم»البته کائوتسکی در بند پنجم همان فصل چهارم، زیر عنوان . آورد، تحقق سوسیالیسم ممکن خواهد بود

یادآور می شود که هرگونه انحصار دولتی در چهارچوب سرمایه داری، با سوسیالیسم« دولتی و سوسیال دموکراسی

زمانی که طبقات مالک حاکمند، ملی کردن صنایع و عملکردهای سرمایه دارانه تا آنجا پیش: »همانند نیست چرا که

].«نمی رود که به سرمایه داران و زمین داران لطمه بزند، یا فرصت های آنان را برای استثمار پرولتاریا محدود کند

12]

از دیدگاه کائوتسکی مبنای اقتصادی سوسیالیسم که در دل فابریک سرمایه داری وجود دارد، همان چیزی ست که

او استبداد کارگاهی را وسیله ای می دید برای پیشبرد. مارکس در جلد نخست سرمایه “استبداد کارگاهی” خوانده بود
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با رشد فابریک و اهمیت. برنامه ریزی در تولید که در نقطه ی مقابل آنارشی یا هرج و مرجِ بازار قرار داشت

از این رو. روزافزون برنامه ریزی، امکان جایگزینِی بازار با برنامه ریزی واحد و مرکزی قوت می گرفت

کائوتسکی، سوسیالیسم را به  مثابه یک فابریک واحد تصور می کرد که با تسخیر قدرت به دست طبقه کارگر و تبدیل

در چنین نظامی، همگان کارمندان دولت، این فابریک بزرگ. همه ی وسایل تولید به مالکیت دولت به وجود می آید

(Tyranny of the Socialist Paternal State)این “خودکامگی دولِت سوسیالیستی پدرساالر” . می شوند

[13].شرط رهایی از کارمزدی نمایانده می شود

طرح کائوتسکی از سوسیالیسم به مثابه دولتی که همچون فابریک واحد عمل می کند، در بین الملل دوم به اندیشه ی

:می نویسددولتوانقالب غالب مبدل شد؛ تا بدانجا که مهم ترین منتقد وی، لنین، در کتاب

افراد کشور به کارکنان و خدمتگزاران یک “سندیکای” کالن، یعنی تمام دولت، و کلیه خلع ید سرمایه داران، تبدیل»

تابع نمودن کامل تمام کار این سندیکا به دولت واقعاً دموکراتیک، یعنی به دولت شوراهای نمایندگان کارگران و

[14].«سربازان

لنین ضمن پذیرش الگوی مرسوم بین الملل دوم درباره ی سوسیالیسم به مثابه سندیکای واحد دولتی، به انتقاد از

کائوتسکی می پردازد که چرا از “به کف آوردن قدرت” در ماشین دولتی موجود سخن می گوید، حال آنکه مسئله

.عبارتست از درهم شکستن این ماشین نظامی و برورکراتیک و پارلمانتاریسم

بی تردید مسئله ی به کف آوردن قدرت ماشین حاضر و آماده ی دولتی، زمینه  ساز رشد اپورتونیسم بیشتر در صفوف

بود که آن [15]تدریجیسوسیالیسم حزب سوسیال دموکرات و به ویژه تجدید نظرطلبی ادوارد برنشتاین در اثرش

برنشتاین رشد ناگزیر دولت و قدرت فعال مایشاء آن را برخالف تمایل سرمایه داران،.  نوشت۱۸۸۹را در سال 

این سوسیالیسم دولتی ریشه در پراتیک احزاب سوسیال. سوسیالیسم تدریجی نامید که همانا سوسیالیسم دولتی ست

. داشت۱۹۱۴-۱۸۹۰دموکرات، به ویژه حزب سوسیال دموکرات آلمان در سال های 

پس از مرگ مارکس، بین الملل دوم در رویکرد به مسئله ی دولت رفته رفته به سوی اندیشه های السال و سپس

با قدرت یابی احزاب  سوسیال دمکرات، افزایش نفوذ این احزاب در مجالس محلی، ملی و. برنشتاین گروید

شهرداری ها و نیز کوشش برای افزایش میزان رأی در همه ی نهادهای انتخابی، و همچنین تکوین یک بوروکراسی

اتحادیه ای، گرایش به سوسیالیسم دولتی بیش از پیش شدت گرفت؛ تا آنجا که سوسیالیسم در معنای مارکسی کلمه

فرمول. یعنی الغای مالکیت خصوصی و اجتماعی کردن وسایل تولید با دولتی کردن ابزار تولید یکسان قلمداد شد

.مختصر مالکیت دولتی به  جای مالکیت خصوصی جوهر آن پدیده ای بود که دیرتر سوسیالیسم دولتی نام گرفت

در دوره ی جنگ جهانی اول، با انشعاب در صفوف سوسیال دمکراسی بین المللی، جریان انقالبی اسپارتاکیست به

رهبری کارل لیبکنخت و ُرزا لوکزامبورگ و جریان بلشویکی به سردمداری لنین دوباره به سنت ضد دولتی

بازتاب کامل این رویکرد به سنت آغازین دولتوانقالب تحت عنوان( ۱۹۱۷)اثر لنین . بین الملل اّول روی  آوردند

و نیز پس از( ۱۹۱۹)اما با شکست خونبار انقالب در آلمان و جنبش اسپارتاکیست ها از یک سو . بین الملل اول بود

سرکوب قیام کرونشتات در روسیه به دست بلشویک ها از سوی دیگر، گرایش ضد دولت  گرایی که در بین الملل سّوم
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کمونیسم روسی چیره بر بین الملل سّوم، با دفاع از سوسیالیسم دولت گرا در رویارویی. پدید آمده بود، تضعیف شد

.آشکار با آنارشیسم قرار گرفت

الزم به یادآوری ست که در دیدگاه مارکس و انگلس یکی از مزیت های اصلی رشد سرمایه داری در آمریکا، انگلستان

و هلند، نبود بوروکراسی و ارتش حرفه ای بزرگ و نیرومند بود که امکان گذار مسالمت آمیز به سوسیالیسم را از راه

]،«آمریکایی گرایی و فوردیسم»آنتونیو گرامشی نیز در رساله ی خود، . انتخابات همگانی متصور می ساخت

رشد بارآوری کار در آمریکا را به نقش بنگاه های بزرگ تولیدی هانری فورد و دولت کوچک در آن کشور [16

مرتبط می دانست؛ حال آنکه وجود بوروکراسی عظیم انگلی و میراث دار فئودالیزم را در اروپا سبب رشد نازل تر

در نوشته های مارکس، انگلس و گرامشی، مداخله ی دولت در اقتصاد نه ثمره ی مبارزات. بارآوری تولید می دانست

.کارگری و نه دست آورد این مبارزات قلمداد شده است

همچو دست آورد جنبش« لیبرالیزم اجتماعی»سوسیالیسم روسی و سوسیال دمکراسی اروپایی، اما شادمانه از 

اما آیا لیبرالیزم. می  نمایاند( Welfare state« )دولت رفاه»طبقه ی کارگر یاد می کرد و شکل عالی آن  را 

.اجتماعی و دولت رفاه به راستی دست آورد جنبش طبقه کارگر هستند؟ در نگاه ما پاسخ به این پرسش منفی ست

تحول سرمایه داری از رقابت آزاد به سرمایه داری انحصاری و( یک: لیبرالیزم اجتماعی دو سرچشمه داشته است

جنگ جهانی اول و دوم یا جنگ( بحران و رکود بزرگ این سرمایه داری در دهه ی بیست  و  سی میالدی؛ دو

بررسی. فاصله ی بین دو جنگ نیز چیزی  جز رقابت تسلیحاتی نبود.  به درازا کشید۱۹۴۵ تا ۱۹۱۴سی ساله که از 

درخشان چارلز تیلی

(Charles Tilly )نشان می دهد که جنگ های مستمر در سده های شانزدهم تا نوزدهم، و لزوم گردآوری مالیات از

اگر جنگ عامل پیدایش [17].سوی سالطین برای پیشبرد این جنگ ها، به پیدایش دولت در اروپای باختری انجامید

.سبب پیدایش دولت رفاه است( Total or mass Warfare)دولت در اروپای باختری بود، جنگ تمام عیار 

منظور از جنگ تمام عیار جنگی است که در آن کل جامعه و ماشین اقتصادی کشور در خدمِت برنامه ریزی نظامی

برخالف. دولت قرار می گیرد و ابعاد گسترده ی جنگ، تفاوت بین نظامیان و شهروندان عادی را حذف می کند

بود، جنگ تما م عیار به« تفریح پادشاهان»جنگ های پیشین که بنا به گفته آرنولد توین بی، جنگ بین سالطین، و یا 

تدارک جنگ تما م عیار مستلزم اقتصاد جنگی، مداخله ی. سپاهیان محدود نمی ماند و کل جامعه را دربرمی گیرد

.ست« عموم اهالی»همه سویه ی دولت در اقتصاد، و ایجاد یک دستگاه تأمین و بیمه اجتماعی برای 

ره آورد مبارزات کارگری و ثمره ی تالش سوسیال دمکراسی یا رقابِت« دولت رفاه»برخالف این برداشت رایج که 

این. بوده است، بنیاد آن را باید در نیازمندی های تدارک جنگ تمام عیار دید« اردوگاه سوسیالیسم»این جریان با 

دولت رفاه را. تشریح شده است [18](۲۰۱۹)موضوع به تفصیل در یکی از نوشته های مهرداد وهابی و همکاران 

نظام رفاه اجتماعی بازتاِب خواست و ره آورد. یکی پنداشت( Welfare system)نباید با نظام رفاه اجتماعی 

 که۱۸۷۱پدیدار شدن و تبار این نظام را می توان در کمون پاریس جست، در سال . مبارزات کارگران است

کارگران در رویارویی با ارتش پروس و برای آذوقه رسانی به مردم گرسنه پاریس به مصادره ی مواد غذایی،

خانه های مسکونی و یک رشته  پرداختند، تعویق پرداخت اجاره ی« عموم اهالی»سهمیه بندی و توزیع آن در میان 
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کمون لیون و کمون مارسی نیز بنیادگزاران مالیاِت تصاعدی بر درآمدها بودند. اقدامات دیگر را در دستور گذاشتند

این گونه اقدامات را در.  به تعویق افتاد۱۹۱۴که پس از شکست کمون اجرای آن تا آغاز جنگ جهانی اول در سال 

اقدام)می خوانند که می توان آن را به فارسی « La Sociale»  حمایت از سطح رفاه اجتماعی در زبان فرانسوی

Etat)بنیاد اقدام اجتماعی و نظام رفاهی، خودمدیریتی کارگران پاریس بود و نه نظام دولتی  [19].نامید( اجتماعی

Social .) برای)را یک دستاورد کارگری می نمایاند به کلی حذف شده است « دولت رفاه»این نکته در ادبیاتی که

تحت عناوین رادیوهمبستگی نمو نه رجوع کنید به دو گفتگوی آقای فراهانی در این مورد با سعید افشار در

۱۶اعتصابات فرانسه، » و ۲۰۱۹ نوامبر ۳به تاریخ « خیزش علیه نئولیبرالیسم از آمریکای التین تا خاورمیانه»

(.۲۰۱۹ دسامبر ۱۴« آذر در دانشگاه و نگاهی به یک نقد غیر اخالقی

۱۹۴۵به هر رو نظام رفاهی که با شکست کمون پاریس برچیده شده بود، پس از جنگ جهانی دوم و در سال 

زنده کردند. ت.ژ.این نظام خودمدیریتی و خودگردان را این بار اتحادیه های کارگری، به ویژه ث. دوباره پدیدار شد

دوسوم. صندوق تأمین و بیمه های اجتماعی را کارگران و کارفرمایان اداره می  کردند. و جان تازه ای به آن بخشیدند

مدیریت آن در دست اتحادیه های کارگری و یک سوم آن در دست کارفرمایان بود، و دولت هیچ گونه نقشی در اداره ی

درآمد این نظام نیز از محل پرداخت های کارگران و کارفرمایان تأمین می شد و هیچ گونه خط و ربطی با. آن نداشت

 و به همین سان۱۹۴۶تمام تالش جمهوری چهارم به زعامت ژنرال شارل دوگل از سال . نظام مالیاتی دولت نداشت

دولت های جمهوری پنجم در راستای بیرون آوردن اداره ی نظام تأمین و رفاه اجتماعی از دست اتحادیه های کارگری

 و۱۹۶۷، ۱۹۴۶این تالش پس از سه موج اصالحات در سال های . و سپردن آن به مجلس و دستگاه دولت بود

.به انجام رسید( از حزب گلیست)، سرانجام در دوره ی نخست وزیری الن ژوپه نخست وزیر ژاک شیراک ۱۹۹۶

نه. نتیجه ی نهایی این رویداد تاریخی دگردیسی نظام رفاهی مبتنی بر خودمدیریتی کارگری، به نظام دولت رفاه بود

تنها اتحادیه ها از مدیریت نظام رفاهی کنار گذاشته شدند، بلکه درآمدهای صندوق مالی آنان نیز زیر چتر مالیاتی

این نهاد مردمی به مرحله ی اجرا درآمد و« بهینه سازی مالی»این همه با عنوان بی مسمای . دولت قرار گرفت

هم اکنون نیز دولت امانوئل مکرون. گفتنی ست که این نهاد اینک یکی از مقروض ترین نهادهای دولتی فرانسه است

ورشکسته، به سالخی آن برآمده است و با این کار خود جنبش عظیم اعتراضی« دولت رفاه»به نام اصالح مالی این 

را به راه( کارگران و کارمندان، پلیس، معلمان، دانشجویان، پرسنل بیمارستان ها و…)مزد و حقوق بگیران را 

، دولتی کردن نظام رفاهی را یگانه راه نجات«دولت رفاه»جالب است بدانیم که امروز نیز مدافعین . انداخته است

، خصوصی سازی«دولت رفاه»از خصوصی کردن می پندارند؛ حال آنکه بدون دولتی شدن نظام رفاهی، یا ایجاد 

[20].فعالیت های بعدی آن و پی ریزی یک نظام پیمانکاری دولتی ـ خصوصی میسر نبود

نظام. دست آورد لیبرالیزم اجتماعی است و سرچشمه ی آن را باید در دو جنگ جهانی جستجو کرد« دولت رفاه»

و افزایش هنگفت درآمدهای« دولت رفاه»رفاهی اما ثمره ی بود و باش و جنبش کارگری بوده است و هدفش نه 

هم  از. مالیاتی دولت، بلکه خودمدیریتی شهروندان است و اداره ی نظام رفاهی به دست اتحادیه ها و نهاد های مشابه

.این روست که بودجه ی آن نیز باید زیر نظارت این نهاد مردمی  باشد و به دست گردانندگان آن اداره شود
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و در تمایز با لیبرالیزم« لیبرالیزم اجتماعی»نئولیبرالیزم اصطالحی ست که نخستین بار در توصیف . خالصه کنیم

اگر لیبرالیزم کالسیک. تفاوت این دو در نقشی بوده است که لیبرال ها برای دولت قائل هستند. کالسیک مطرح شد

با توجیه حفظ)پشتیبانی می کند ( Watchmanناتورشبانه )از دولتی کوچک یا دولت ژاندارم ( مکتب منچستر)

، لیبرالیزم اجتماعی از دولتی فعال(مالکیت خصوصی در داخل و حمایت از شهروندان در برابر تهاجم خارجی

را به عهده( Public goods and services)جانبداری می کند که باید اداره ی خدمات و فراورده های همگانی 

با کینزگرایی شناسانده( ۱۹۷۳)و یا اولین شوک نفتی ( ۱۹۶۸)نئولیبرالیزم تا پایانه ی دهه شصت مسیحی . گیرد

.می شد و یا هم هویت شده بود

، مداخله ی دولت در اقتصاد یک بار دیگر مورد۱۹۷۴در سال ( Stagflation)با بروز تورم و رکود توأمان 

Ludwing von)بخشی از لیبرال  ها همچون اقتصاددانان اتریشی لودویگ فون میسس . چالش قرار گرفت

Mises ) و فردریک فون هایک(Fredrick von Hayek )که هرگز با اندیشه ی لیبرالیزم اجتماعی و کینز گرایی

«دولت کوچک»سرسازگاری نشان نداده اند، پایبندی به یکی از اصول اولیه ی لیبرالیزم کالسیک را در زمینه ی 

اندیشه های این اقتصاددانان مخالف کینز گرایی و لیبرالیزم اجتماعی، پس از بروز اولین شوک [21].یادآور شدند

اقتصاددانان مکتب شیکاگو، به ویژه میلتون فریدمن با انتقاد از تئوری پولی کینز دوباره از. نفتی، دوباره جان گرفت

اگر رکود و تورم توأمان. تورم همچون یک پدیده ی صرفاً پولی ناشی از افزایش نقدینگی در گردش سخن گفتند

فریدمن شد، بازنگری نقش دولت در پرتو فروپاشی شوروی و( Monetarist)زمینه ی پاگیری مکتب پول گرایی 

نظام هایی از آن دست پس از سقوط دیوار برلین، چیرگی گرایش مدافعان بازگشت به موضع لیبرالیزم کالسیک در

خوانده« نئو لیبرال»این بار اندیشه های فریدمن، لودویگ فون میسس، و فردریک هایک . بحث دولت را فراهم کرد

شدند؛ چرا که این گرایش دوری گزینی از لیبرالیزم اجتماعی و بازگشت به لیبرالیزم سال های پیش از جنگ جهانی

از لحاظ اصول! آیا نئولیبرالیزم دوران ما همانا لیبرالیزم کالسیک است؟ آری و نه: پرسیدنی ست. اول را نوید می داد

با لیبرالیزم کالسیک( میسس و هایک)و مکتب اتریشی ( فریدمن)و مبانی نظری، نئولیبرالیزم مکتب شیکاگو 

به ویژه در این نکته اشترک عقیده دارند که نقش دولت در اقتصاد باید کوچک بماند و. نزدیکی های بسیاری دارد

الزم به یاد آوری ست که تنها گروهی کوچک از لیبرال ها با دولت و [22].رقابت باید محرک اصلی نظام بازار باشد

وجود آن مخالفند و از آنارشی نه به مثابه هرج و مرج و بی نظمی، بلکه به عنوان نظمی که دولت در آن نقشی ندارد

آدام «ثروت ملل»اما لیبرالیزم کالسیک از زمان [23](.۲۰۱۴رجوع کنید مثالً به پیترلیسون، )جانبداری می کنند 

آنان مداخله دولت در اقتصاد را شّر. بدین سوی پذیرای دولتی ست که بیشتر نقش ژاندارم را ایفا کند( ۱۷۷۶)اسمیت 

.می پندارند، اما شّری گریزناپذیر؛ چرا که بدون آن پاسداری از مالکیت خصوصی میّسر نیست
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پژوهشگر تاریخ)ناصر مهاجر ( – استاد اقتصاد دانشگاه سوربن شمالی،و پژوهشگر چپ)مهرداد وهاّبی 

(معاصر و جنبش چپ ایران

بخشیازروشنفکرانمدافع .عدهایاساساًوجودپروژهطبقاتیبهنامنئولیبرالیسمراردمیکنند: سوالاول

آیانئولیبرالیسم. سرمایهداریضمنپذیرشآن،برایننظرهستندکهچپهامحتوینئولیبرالیسمراقلبکردهاند

غیرواقعیوساختهچپهاست؟

به مثل بیل دان. نخست باید بگوییم که همه ی چپ ها کاربرد اصطالح نئولیبرالیزم را دقیق و درست نمی دانند :پاسخ

(Bill Dunn ) در نشریه ی چپ گرای۲۰۱۶که به سال « علیه نئولیبرالیزم به عنوان یک مفهوم»در مقاله  ی 

به چاپ رساند، این مفهوم را بری از دقت و به  لحاظ سیاسی( Capital and Class) سرمایهوطبقه پُراعتبار

[24].نامفید دانسته است

در دیدگاه وی این مفهوم به سبِب گونه های رنگارنگ کاربستش در توصیف پدیده ها و موضوع های بی شمار، یکسره

.از محتوا تهی شده است

برداشت. یاد شده است« پروژه طبقاتی»از نئولیبرالیزم به عنوان یک  اخبار روز در پرسش گردانندگان سایت

روشن نیست؟ آیا منظور از نئولیبرالیزم گونه ای سیاستگذاری اقتصادی ست یا« پروژه طبقاتی»دوستان اما از 

گونه ای رژیم سیاسی؟ آیا باید آن را شکل معینی از انباشِت سرمایه و الگویی از الگوهای رشد اقتصادی به حساب

آورد، و یا به مثابه مرحله ی کنونی توسعه سرمایه داری از آن یاد کرد؟ یا که باید آن را همان گونه که آقایان اباذری و

]دانست؟« نوعی شیوه زندگی»ذاکری ادعا کرده اند، ایدئولوژی منحصر به فرد سرمایه داری معاصر و یا حتی 

عدم تعیّن و ناروشن بودن حدود و ثغور نئو لیبرالیسم در نزد ما اما ایجاب می کند که گفتگو در این زمینه با [25

این گفته به آن معنا نیست که تنها بر تعریف یگانه ای از. ارائه ی تعریف مشخص علمی ای از این مفهوم آغاز شود

هرگونه مفهوم سازی تا آنجا مفید است که ما را در فهم بهتر مناسبات. این مفهوم یا هر مفهوم دیگری تأکید کنیم

ما مخالف استفاده از مفهوم نئولیبرالیزم نیستیم، مشروط به آنکه حدود. اجتماعی همچون سرمایه و دولت یاری رساند

یکی از اشکال  های بزرگ مفهوم کشدار نئولیبرالیزم آن است که مسئله ای. و ثغور کاربست آن روشن شده باشد

!دولت خوب و بازار بد: پیچیده را به یک دوگانه فرومی کاهد
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محو کامل دخالت دولت»و « حاکمیت مطلق بازار»در بخش چشمگیری از ادبیات چپ، نئولیبرالیزم، به صورت 

تابان آغاز. از دوست گرامی مان ف. چند نمونه  می آوریم که مشتی از خروار است. تعریف شده  است« در اقتصاد

نئولیبرالیسم در: »او در تعریف نئولیبرالیزم چنین می نویسد. است اخبار روز می کنیم که یکی از گردانندگان سایِت

و خصوصی سازی و پولی کردن و کاال سازی همه ی حاکمیتمطلقبازار فشرده ترین تعریف خود عبارت است از

آیا ما در ایران شاهد همه این ها نیستیم؟. جنبه های زندگی از تولید و آموزش و بهداشت گرفته تا آب و هوا و خاک

، پائین آوردن هزینه های رفاهی و اجتماعی،خصوصیسازیگسترده،کاهشنقشدولت چه فرقی می کند

بیکارسازی های گسترده کارگران، تبدیل کردن آن ها به برده شرکت های پیمانکاری، به دست گروهی از بانک داران

این دوگانه حاکمیت مطلق بازار و کاهش نقش دولت، را در [26]«.صورت بگیرد یا پاسداران صورت نتراشیده

و اقتصاد در محوکاملدخالتدولت اجرای کامل برنامه نئولیبرالی،: »تعریف آقای ذاکری نیز می توان مشاهده کرد

[27]«.واگذاری تعیین همه قیمت ها به بازار آزاد

:در تعریف نئولیبرالیزم مدعی می شود که( سوئد) رادیوهمبستگی آقای بهروز فراهانی نیز در مصاحبه خود با

ما می دانیم که امروز شکل غالب سرمایه داری، شکل نئولیبرالی شده؛ یعنی بخش مالیه هژمونی دارد بر سایر»

با کوچک شدن. بورژوازی بوروکرات در این کشورهای بزرگ به خصوص هیچ نقش اساسی ندارد. بخش ها

دولت ها و غیره در اقتصاد بر اثر سیاست های نئولیبرال بخش دولتی و بخش بورژوازی بورکرات در این کشورها

[28].«فوق العاده کوچک شده و هژمونی عظیم را سرمایه مالی دارد

این تعبیر از نئولیبرالیزم با هیچ یک از واقعیت های بنیادین نظام سرمایه داری حتا در نئولیبرال ترین الگوی آن یعنی

نقش دولت در کشورهای پیشرفته. اقتصاد ایاالت متحده آمریکا خوانایی ندارد؛ چه رسد به ایران و دیگر نقاط جهان

) لندن اکونومیست بنا بر آمار نشریه ی. سرمایه داری نه تنها کاهش نیافته، بلکه پیوسته رو به رشد داشته است

 درصد تولید ناخالص ملی در کشورهای۵، هزینه های مربوط به خدمات اجتماعی و بیمه بیکاری از (۲۰۱۸

بنا به آمار ارائه شده از جانب [29]. افزایش یافته است۲۰۱۸ درصد در سال ۲۰ به ۱۹۶۰ثروتمند جهان در سال 

، مداخله ی دولت در ایاالت متحده آمریکا در زمینه ی بهداشت و درمان، آموزش عالی،(۲۰۰۹)جیمز گالبرایت 

بر این رقم باید مصارف دولتی در بخش های.  درصد تولید ناخالص ملی است۴۰مسکن و تأمینات اجتماعی بالغ بر 

به این اعتبار،.  درصد تولید ناخالص ملی است، افزود۱۴غیر نظامی در سطح محلی، دولتی و فدرال را که حدود 

بر این پایه است که. مداخله ی دولت بدون احتساب بخش نظامی، نیمی از تولید ناخالص ملی آمریکا را در برمی گیرد

با یک بخش دولتی در حال زوال و توسعه« بازار آزاد»ایاالت متحده آمریکا یک اقتصاد : »گالبرایت نتیجه می گیرد

[30]«.نیافته  نیست

به واقع دوگانه ی حاکمیت مطلق بازار و دولت کوچک، یک توهم ایدئولوژیک است که نه تنها با واقعیت های شاخص

این قربانی)اقتصاد سیاسی جهانی همخوان نیست، بلکه دست آویزی ست برای ایده آلیزه کردن و توجیه بخش دولتی 

آنچه نئولیبرالیزم خوانده می شود. و سوسیالیسم دولتی « لیبرالیزم اجتماعی»و بازگشت به «!( نئولیبرالیزم»بزرگ 

ثمره ی بحران لیبرالیزم اجتماعی است که نه با زوال و کوچک  تر شدن دولت، بلکه با ایفای نقش فعال از جانب آن

.توأمان بوده است
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Warfare« )دولت جنگی»همان گونه که پیش تر اشاره کردیم، در تداوم ( Welfare state« )دولت رفاه»

state ) تنظیمگر و مالک همچون یک دولت( ۱۹۴۵- ۱۹۶۸)بیش و کم سه دهه (Regulatory )عمل می کرد.

با استفاده« )کمیته ی مشترک طبقه بورژوا»این دولت که ُمهر و نشان اقتصاد جنگی را برخود داشت، بیشتر به مثابه  

البته گاهی هم مورد انتقاد این جناح یا آن. اقدام می کرد( ۱۸۴۸ بیانیهکمونیست از استعاره مارکس و انگلس در

به مثل نیودیل روزولت اگرچه با. جناح بورژوازی قرار می گرفت که سیاست هایش را به سود منافع خود نمی دیدند

مخالفت و نکوهش بخش های جداگانه بورژوازی روبه رو بود و به بیانی روزولت از سوی طبقه ی خود خوب فهمیده

.نمی شد، قرارداد اجتماعی پیشنهادی وی بزرگترین خدمت را به کل طبقه ی بورژوازی آمریکا در دراز مدت کرد

در سال های آخر دهه ی هفتاد و آغاز دهه ی هشتاد مسیحی، نقش دولت دستخوش دگرگونی  شد و این بار به صورت

نه تنها مداخله ی دولت در اقتصاد کاهش. درآمد( Contractor) پیمانکار و( Regulatory) تنظیمگر یک دولت

نیافت بلکه با گسترش نفوذ ش به عنوان پیمانکار و سیاستگذار در پهنه های گوناگون فعالیت های اقتصادی، به ویژه در

زمینه های مالی، بهداشت و درمان، مسکن، آموزش، تأمینات اجتماعی و بیمه ها، قادر شد از سویی با استفاده از

قدرت مقررات  زدایی و یا مقررات گذاری رانت های کالن بگیرد، و از سوی دیگر با واگذراردن قراردادهایی به

بخش خصوصی و حمایت از موقعیت های انحصاری شرکت های بزرگ با ساخت انحصاری یا الیگو پولیستی،

کارکرد دولت همچون یک بنگاه عظیم تجاری منجر به پدیده ای شد. مناسباِت خود را با بخش خصوصی تحکیم بخشد

(Zing ales)زینگالس . توصیف می کنند doors( )Revolving« درهای  چرخان»که اقتصاددانان آن را 

]،۲۰۱۵زینگالس )میان سرمایه ی مالی و دولت به تفصیل سخن گفته « درهای چرخان»درباره ی نقش این 

درهای»در توضیح . در اقتصاد آمریکا پرده برداشته است« شرکت های سیاسی»و از پیدایش )  [32]۲۰۱۷ [31

بوروکرات ها، تکنوکرات ها، و افسران عالیرتبه در دوره ی بازنشستگی: به این بیان ساده بسنده می کنیم که« چرخان

به مدیریت شرکت های خصوصی گماشته می شوند و مقام های عالی رتبه و میلیاردر های بخش خصوصی خود به مقام

سرمایه»این آن مسیری است که آن را  [33].ریاست جمهوری و یا تصدی سمت های عالیرتبه دولتی دست می یازند

نظیر اشغال« )جنگ های خصوصی»نام نهاده ایم و در اینجا به جزئیات آن و از آن میان دامن زدن به « سیاسی

تنها نکته ای را که الزم(. [35]۲۰۱۶و وهابی  [34]،۲۰۰۴نگاه کنید به وهابی )نمی پردازیم ( ۲۰۰۳عراق در سال 

به تأکید می دانیم این است که بدون فهم خصلت غارتگر و رانتیر دولت، و حتا دولت های موسوم به لیبرال دمکراسی،

[36].رشد و گسترش این گونه از سرمایه داری ممکن نیست

هنگامی که از دولت پیمانکار سخن می گوییم از پدیده ای یاد می کنیم که نشانه های آن را می توان در نظام جمهوری

به مثل رابطه ی قرارگاه خاتم االنبیاء و پنج هزار شرکت بخش خصوصی، و یا بنیاد. اسالمی نیز به روشنی دید

 سرمایه دار بزرگ ایرانی پس از انقالب را در تصرف خود دارد، و یا ستاد هیئت های۵۳مستضعفان که سرمایه های 

اموال رها شده پس از جنگ با مجموعه ی بزرگی از« تولیت» اجرائی فرمان امام که با مصادره و از راه 

در ایالت متحده آمریکا،. در اینجا اما مسیر ها همسان نیستند. شرکت های پیمانی بخش خصوصی در ارتباط هستند

شرکت های معظم بخش خصوصی  هستند که به تدریج و گام به گام دولت را خریداری کرده اند و قدرت اقتصادی

حال آنکه در ایران،. خود را به قدرت سیاسی فرارویانده اند؛ از جمله با اوراق قرضه و سهام در بازار بورس

در مسیر اول، دولت نقش. صاحبان قدرت سیاسی قدم به قدم منابع ثروت و اقتدار اقتصاری را به چنگ آورده اند
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مالک را ایفا نمی کند و حال آنکه در مسیر دوم، دولت مستقیم یا به واسطه ی نهاد های موازی نقش مالک را به عهده

افزون بر این در مسیر دوم، حقوق مالکیت، تعین یافته و تعریف شده نیست؛ چرا که مصادره ی بنگاه ها و. می گیرد

می بینیم. به حساب می آید( و نه لزوماً سرمایه)اموال از جانب صاحبین اقتدار سیاسی وسیله ای برای انباشت ثروت 

میّسر« حاکمیت مطلق بازار و دولت ضعیف»که درک رابطه ی تنگاتنگ دولت و بازار، با تأکید بر دوگانه ی 

.نیست

.سرانجام آنکه سیاست گذاری های اقتصادی و الگو های توسعه ی سرمایه داری تنها به نئولیبرالیزم فروکاسته نمی شود

آدام ثروتملل از زمان انتشار. نسبت داد« نئولیبرالیسم»هر طرح، پروژه و سیاست اقتصادی را نمی توان به 

Laissez faire, laissez)، اقتصاددانان نه تنها از مکتب لیبرالیزم کالسیک و بازار آزاد (۱۷۷۶)اسمیت 

passer ) نام برده اند، بلکه همچنین از بدیل آن یعنی مکتب مرکانتیلیسم(Mercantilism )این دومی. یاد کرده اند

و مداخله ی فعال( پروتکسیونیسم)برخالف لیبرالیزم کالسیک، نه مدافع بازارهای آزاد، بلکه حمایت گرایی اقتصادی 

در این مکتب، رفاه و رشد اقتصاری یک کشور به بهای فقیرسازی دیگر ملل ممکن است. دولت در اقتصاد است

(Beggar-thy- Neighbor )و حمایت گرایی اقتصادی باید صنایع نوپا و یا رشد یافته ی داخلی را در رقابت با

مرکانتیلیسم توجیه گر ناسیونالیسم، پرتکسیونیسم و جنگ تجاری است؛ نه. کشورها ی دیگر حراست کند

در بررسی فلسفه وجودی( Paul Krugman)اقتصاددان شهیر، پل کروگمان . گلوبالیزاسیون و درهای باز

این سازمان که به [37](.۱۹۹۱کروگمان)ردپای نئومرکانتیلیسم را نشان داده است ( WTO)سازمان جهانی تجارت 

ظاهر یکی از نمادهای جهانی شدن است، همچنان مهر و نشان ناسیونالیستی را برخود دارد و این هنگامی خود را

را منفی قلمداد« واردات»کاال و خدمات را مثبت، و « صادرات»آشکار می سازد که کشورهای عضو آن هر کدام 

در اندیشه ی لیبرالیزم کالسیک، هدف تعادل. می کنند و برای دستیابی به مازاد موزانه تجاری همواره در تالشند

و« صادرات»حال آن که در سازمان تجارت جهانی همگان تالش می کنند به گونه ای . تجاریست و نه مازاد تجاری

را تنظیم کنند که کشورهای عضو احساس غبن نکنند و این همواره با تناقضات، دشواری ها و« واردات»

.شکست های بی شمار روبه رو بوده است

مرکانتیلیسم نزدیکی با نئولیبرالیزم ندارد؛ اما فلسفه ی وجودی سازمان جهانی تجارت برپایه ی نئومرکانتیلیسم استوار

شیلی دوران پینوشه نمونه دیگری ست در کاربست سیاست های نئولیبرالی که مشاوران دانشگاه شیکاگو معمار. است

اما ورود و خروج سرمایه در دوره ی پینوشه به  هیچ  وجه آزاد نبود و به شدت کنترل می شد. و مجری  آن بوده اند

سیاست خارجی شیلی در زمینه ی مدیریِت بازار سرمایه از الگوی نئولیبرال [38](.۲۰۰۲نگاه کنید به استیگلیتز، )

پیروی نمی کرد؛ بلکه بیشتر از نمونه مرکانتیل یا بنا به عقیده ی برخی از اقتصاددانان در زمینه هایی از الگوی

مراد از آوردن این نمونه ها آن  است که نشان دهیم سیاست های اقتصادی رایج در. کینزگرا تأثیر گرفته بود

.سرمایه داری معاصر چند وجهی ست و تنها به نئولیبرالیزم محدود نمی گردد

سخن گفته ایم بر این مجموعه( کینزگرایی)تا اینجا از مکتب های لیبرالیزم کالسیک، مرکانتیلیسم، لیبرالیزم اجتماعی 

در میان اقتصاددانان بحث پیرامون. باید سیاست های پوپولیستی را نیز بیفزاییم که بر تجدید توزیع درآمد، داللت دارد

.مضمون اقتصادی سیاست های پوپولیستی به شّدت رواج دارد
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](۲۰۱۹)و نیز ادواردز ( ]Dornbusch and Edwards( )۱۹۹۰،]39[ ۱۹۹۱]40)دورنبوش و ادواردز 

در حالی که پوپولیزم. دوره بندی کرده اند« پوپولیزم نوین»و « پوپولیزم کالسیک»پوپولیزم را به دو گونه  [41

است، پوپولیزم نوین،« اقتصاد کالن»کالسیک معطوف به کاربست سیاست های تجدید توزیع اقتصادی در گستره ی 

در عرصه ی« پوپولیزم کالسیک»اغلب موارد . دنبال می کند« اقتصاد خرد»سیاست های اقتصادی را در پهنه ی 

 به وقوع پیوست و عموماً با بحران های ارزی مهم، تورم شتابان، و کاهش فاحش۱۹۹۰اقتصاد کالن قبل از 

در پوپولیسم کالسیک رهبران با به کارگیری روش های غیر دمکراتیک به قدرت. دستمزدها مرتبط بوده است

دو نمونه ی برجسته ی آن، یکی در آرژانتین در دوره ی خوآن. رسید ه اند و معموالً نیز از طریق کودتا ساقط شده اند

به« پوپولیزم نوین. »است( ۱۹۸۵ ـ ۱۹۹۰)و دیگری پرو در دوره ی حکومت آلن گارسیا ( ۱۹۴۶ ـ ۱۹۵۵)پرو 

این دسته ی اخیر از نوع.  باز می گردد که پدیده ای ست برآمده از دل نظام های دموکراتیک۱۹۹۰دوره ی پس از سال 

می باشند چرا که معطوف به وضع مقرارت در انواع بازارها، به کارگیری« پوپولیزم در حوزه ی اقتصاد خرد»

سیاست های حمایت گرانه، گسترش خدمات دولتی و افزایش حداقل دستمزد به منظور تجدید توزیع درآمد و یا

پوپولیزم جدید. سیاست های ترجیحی در زمینه ی استخدام کارگران بومی براساس ملیت، جنسیت و گاه نژاد بوده اند

در آمریکای التین منحصراً به افزایش نقدینگی متکی نیست و عموماً با تصویب قوانین اساسی جدید توأم بوده است

و گفتنی ست که برآمدن موج. که به حکومت ها ابزار قانونی الزم را برای دستیابی به اهداف شان واگذار کرده است

بود و شکست دولت های چپگرایی که« منطقه صورتی»پوپولیسم نوین از آمریکای جنوبی پس از فرو نشستن 

دگرگونی  اجتماعی و پیشرفت به سوی سوسیالیسم را اساساً به وسیله ی دولت و نهادهای دولتی میسر می دانستند و به

از همین روست که سرچشمه ی بحران های اقتصادی ـ سیاسی کنونی را در! کار بستن سیاست های پوپولیستی چپ

.بخش عمده ای از کشورهای آمریکای التین منجمله آرژانتین و بولیوی، نمی توان صرفاً در نئولیبرالیزم جستجو کرد

.نقش و اهمیت شکست سیاست های پوپولیستی در تکوین بحران ها و منازعات اجتماعی کنونی انکارناپذیر است

با این همه در پاره ای از ادبیات چپ، چه در ایران و چه در جهان، گرایشی را می بینیم که گونه های مختلف پوپولیسم

حال آنکه سیاست های پوپولیستی چه در فهم. و تمامی سیاست های پوپولیستی را به نئولیبرالیزم فرو می کاهد

برنامه های اقتصادی دونالد ترامپ یا رژیم های حاکم بر فیلیپین، برزیل، مجارستان، جمهوری چک، لهستان، روسیه،

رژیم جمهوری. خوانده شده اند، شایان توجه است« دموکراسی غیر لیبرال»ترکیه، ایتالیا و بسیاری نقاط دیگر که 

در دوره ی ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد به. اسالمی نیز انواع سیاست های پوپولیستی را از سر گذرانده است

.ویژه شاهد کاربست فعال این گونه  سیاست ها چه در گستره ی اقتصاد کالن و چه در پهنه ی اقتصاد خرد بوده ایم

کاربست. کاربست مفهوم نئولیبرالیزم نه مورد موافقت همه چپ هاست و نه مورد مخالفت همه راست ها. خالصه کنیم

فزون. این مفهوم بدون تعیین حدود و ثغور آن مّضر است چرا که به دوگانه ی دولت خوب و بازار بد نیز می انجامد

مرکانتیلیسم و. بر این سیاست های اقتصادی نئولیبرال تنها سیاست رایج در نظام سرمایه داری جهانی نیست

.از دیگر سیاست های جاری می باشد( کالسیک و نوین)و پوپولیزم ( کینز گرایی)نئومرکانتیلیسم، لیبرالیزم اجتماعی 

.تقلیل این همه به نئولیبرالیزم هم به لحاظ نظری اشتباه است و هم به لحاظ عملی زیانبار
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مختصاتایننئولیبرالیسمکهاقتصاددانانمدافعسرمایهداریهمآنراقبولدارندچیست؟آیا:سوالشمارهدو

نئولیبرالیسمیکپروژهیامدلتوسعهیمحلیاست،یعنیتاچردربریتانیا،ریگاندرآمریکا،پینوشهدرشیلیآن

رابهکاربستهاندویااینکهمابایکگرایشجهانیوپروژهیطبقاتیدرتوسعهسرمایهداریمواجههستیمکه

مبنایاقتصادجهانشمولیداردوصرفنظرازشکلظهورآندراینوآنکشورمیتوانکاربستوپیامدآنرا

.دراقتصادواجتماعسنجشکرد

حوزه ی تئوری( الف: برای کاوش مختصات نئولیبرالیسم، سه حوزه ی مختلف را باید از یکدیگر تفکیک کرد:پاسخ

.حوزه ی نظام انباشت سرمایه( حوزه سیاست اقتصادی و ج( اقتصادی؛ ب

الف حوزهتئوریاقتصادی ( :

گفتیم که واژه ی نئولیبرالیسم آن گونه که این روزها به کار برده« چرا “نئولیبرالیسم؟”: پیش درآمد»پیش تر در بخش 

تا آنجا که به قلمرو تئوری ها و دکترین اقتصادی مربوط می شود، اصطالح نئولیبرالیسم. می شود یکسره نادقیق است

بیشتر با آموزه های لیبرالیسم اجتماعی یا اندیشه های جان مینارد کینز سازگاری دارد که برخالف لیبرالیسم کالسیک،

.از نقش فعال پول در اقتصاد و لزوم مداخله ی فعال دولت در تخفیف و پیشگیری بحران های ادواری سخن می گفت

برخالف کینز، اقتصاددانان مکتب اتریش، همچون فون میسس و فون هایک، خود را به لیبرالیسم کالسیک و عدم

مکتب شیکاگو را نباید با مکتب اتریش یگانه پنداشت، اگرچه نزدیک های بسیاری. مداخله دولت وفادار می دانستند

میان آن ها وجود دارد و حضور هایک در دانشگاه شیکاگو بر نفوذ اندیشه های وی در میان اقتصاددانان آنجا

)میلتون فریدمن به عنوان یکی از سخنگویان مکتب شیکاگو و برجسته ترین نظریه پرداز پول گرا . تأثیرگذار بود

Monetarist)به سنت لیبرالیسمبازگشت ، همانند اقتصاددانان مکتِب اتریش با رد اندیشه های کینز، خواهان

اگرچه کاربسِت واژه ی نئولیبرالیسم برای توصیف اندیشه ی چهره های شناخته شده مکتِب اتریش و. کالسیک بود

مکتب شیکاگو نادرست است، اما با توجه به تأثیر آنان در فرموله کردن سیاست اقتصادی موسوم به “اجماع

.واشنگتن” که به نئولیبرالیسم اشتهار یافته است، نام این اندیشمندان با نئولیبرالیسم گره خورده است

حوزهسیاستاقتصادی(ب :

اصطالح نئولیبرالیسم در معنایی مورد قبول اقتصاددانان مدافع سرمایه داری، به حوزه ی سیاست اقتصادی

این اصطالح بیشتر در توصیف اصول ده گانه سیاست اقتصادی تدوین شده در “اجماع واشنگتن” به کار. بازمی گردد

است که از مکتب شیکاگو متأثر [42](۱۹۹۰)نگارنده ی نخسِت این طرح اقتصادی جان ویلیامسون . برده می شد

سیاست اقتصادی پیشنهادی وی در دوره ی ریاست جمهوری رونالد ریگان، به منظور رشد اقتصادی، به ویژه. بود

در کشورهای مقروض آمریکای التین، تهیه شده بود و توافق نهادهای مالی بین المللی مستقر در واشنگتن یعنی بانک

هرچند ویلیامسون ده سال پس از انتشار آن. جهانی، صندوق بین المللی پول و خزانه داری آمریکا را بازمی تاباند

رجوع کنید به ویلیامسون)طرح و مباحثات پیرامون “اجماع واشنگتن” ادعا کرد که نظریه ی وی بدفهمیده شده 

 ویلیامسون و اصول سیاست اقتصادی پیشنهادی وی در محافل بین المللی به سخره “ده۱۹۹۰طرح  [43](.۱۹۹۹

برقراری انضباط مالی، تغییر جهت: نام برده می شد که عبارت بود از( در تشابه با “ده فرمان” موسی)فرمان” 

اولویت های مربوط به مخارج دولتی، اصالح نظام مالیاتی، آزادسازی نرخ بهره، تعیین یک نرخ تسعیر رقابتی
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، آزادسازی تجارت خارجی، حذف موانع سرمایه گذاری مستقیم خارجی،(شناور کردن نرخ تسعیر ارز)

خصوصی سازی بنگاه های دولتی، مقررات زدایی از بازار مالی و سایر بازارها، منجمله بازار کار، و نیز حراست

(.Intellectual Property)از حق دارایی فکری 

این پیشنهادات که در وهله ی نخست در ارتباط با بحران بدهی کشورهای آمریکای التین در دهه ی هشتاد میالدی

به این ترتیب. تنظیم شده بود، با فروپاشی دیوار برلین و نظام شوروی ابعاد تازه و گسترده تری به خود گرفت

، رجعت به لیبرالیسم کالسیک و رویگردانی از(جهانی شدن)“اجماع واشنگتن” مقدمه ای شد برگلوبالیزایسون 

از همین روی نام نمایندگان برجسته ی مکتب شیکاگو و مکتب اتریش به واسطه ی(. کینز گرا)لیبرالیسم اجتماعی 

اصول اجماع واشنگتن به هیچ رو خصلِت محلی و ملی نداشته و. “اجماع واشنگتن” با نئولیبرالیسم گره خورد

دستورالعمل های آن “اجماع” از جانب برخی از دولت ها از افریقا گرفته تا کانادا و از اروپای. جهان شمول است

.شرقی تا اروپای غربی با درجات متفاوِت موفقیت و شکست و گاه همراه با انتقادات جدی به مرحله ی اجرا درآمد

الزم به یادآوری ست که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعطای وام و سایر کمک های اقتصادی به همه ی

(ده فرمان)کشورهای متقاضی را به پذیرش و اجرای اصول اجماع واشنگتن و سیاست های اقتصادی پیش گفته 

.موکول می کردند

نه تنها آلترموندیالیست ها بلکه بسیاری از. آن اصول ده گانه، اما، از بدو تصویب محل اجماع اقتصاددانان نبود

Paul)  ، پل کروگمان(Jagdish Bhagwati)اقتصادداناِن مدافعِ نظام سرمایه داری، نظیر جاگدیش باهاگواتی 

Krugman ) و نیز دو برنده ی جایزه ی نوبل اقتصاد، موریس اَله(Maurice Allais ) و ژوزف استیگیلیتز(

Joseph Stiglitz )باهاگواتی علی رغم پشتیبانی قاطع از تجارت آزاد، “اجماع. با آن مخالفت کرده بودند

وی. واشنگتن” را به دلیل نادیده گرفتن خصلت بی ثبات بازار سرمایه و لزوم نظارت بر آن، مورد انتقاد قرار داد

با)خزانه داری”-را بدعت “کمپلکس وال استریت« آزادی گردش سرمایه ورای مرزها»، خارجی سیاست در نشریه

انگشت اتهام را به [45]باهاگواتی [44].نامید( صنعتی”- استفاده از استعاره آیزنهاور در خصوص “کمپلکس نظامی

سوی اشخاصی نشانه گرفت که بین شرکت های مالی وال استریت و عالی ترین مقامات حکومت ایاالت متحده آمریکا

[به مشکالت]او به روشنی بیان داشت که این اشخاص “قادر نیستند ورای منافع وال استریت . در حال البی گری اند

در نقد “اجماع واشنگتن” از اهمیت کنترل نرخنیویرکتایمز کروگمان در نوشته های گوناگون در [46].”نگاه کنند

[47].تسعیر ارزها سخن گفته است

جهانی ژوزف استیگلیتز، اجماع واشنگتن را پیروزی آز نامید و به نقد همه جانبه ی آن پرداخت، در کتاب

او نه تنها برنده ی جایزه: مخالفت وی با اجماع واشنگتن از دو جهت حائز اهمیت است [48].ناخرسندیهاوشدن

 در کنفرانس هلسینکی به شدت از نحوه ی۱۹۹۸وی در سال . نوبل اقتصاد؛ بلکه معاون بانک جهانی نیز بود

از سوی صندوق بین المللی پول و( سنگاپور، مالزی و اندوزی…)مدیریت بحران های مالی در کشورهای آسیایی 

در خور یادآوری ست [49].سپس این انتقادات را در یک رشته کنفرانس شرح و بسط داد. نیز بانک جهانی انتقاد کرد

که کیسینجر سیاستمدار محافظه کار نیز در مخالفت با “اجماع واشنگتن” و لزوم یک توافق جدید “مابعد واشنگتن” از

نه تنها سیاستمدار محافظه کاری چون کیسینجر بلکه اقتصاددان دست راستی فرانسوی، [50].استیگلیتز حمایت کرد
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او به ویژه با سیاست شناور کردن. موریس اَله، برنده جایزه نوبل هم به مخالفت با “اجماع واشنگتن” برخاست

Dani)دنی رودریک  [51].عمومی ارزها، مقررات زدایی مالی و تضعیف کنترل مرزهای ملی به مقابله برخاست

Rodrik)استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد نیز بدون چالش کشیدن روح لیبرال “اجماع واشنگتن”، بر نقش نهادهای ،

و از اعمال فشار بر کشورهای متقاضی [52]به منظور مدیریت روند جهانی شدن تأکید کرد، ملی اجرایی در سطح

[53].وام برای تبعیت از اصول “اجماع واشنگتن” انتقاد به عمل آورد

می بینیم “اجماع واشنگتن” که همچون جوهر نئولیبرالیسم شناخته شده است، نه تنها با اعتراض آلترموندیالیست ها، نه

تنها با نقد بسیاری از اقتصاددانان مدافع سرمایه داری، بلکه با مخالفت شدید سیاستمداران محافظه کاری روبه رو شده

اگرچه معنای دقیق نئولیبرالیسم به مثابه یک. است که جناح  های گوناگون سرمایه داری دوران ما را نمایندگی می کنند

بازیابی قدرت»بر ما روشن نیست و چه بسا اشارتی باشد به  اخبارروز سایت “پروژه ی طبقاتی” در نزد گردانندگان

اما با بر پایه ی نشانه های [54]،(۲۰۱۹نگاه کنید به عبادی « )از دست رفته ی طبقات حاکم پس از جنگ جهانی دوم

موجود و آنچه در پیش گفته شد، می توان با قاطعیت بیان داشت که این توافق مخرج مشترک و موضوع توافق کل

طبقه ی بورژوازی و جناح بندی های گوناگون آن نبوده است و همچنان که باهاگواتی آشکار ساخته است، بازتاب

از این روی فروکاستن نقد. منافع و محصول نزدیکی مقامات حکومتی واشنگتن با محافل مالی وال استریت است

.سرمایه داری به نقد نئولیبرالیسم تقلیل گرایی محض است

ادبیات چپ در ایران درباره ی نئولیبرالیسم بیش و کم معطوف به سیاست های اقتصادی مطروحه در “اجماع واشنگتن”

همان گونه که گفتیم، نئولیبرالیسم عموماً با “حاکمیت مطلق بازار”، “تضعیف و کوچک کردن دولت”،. بوده است

به این ترتیب نئولیبرالیسم به عنوان نوع معینی از رژیم. خصوصی سازی و مقررات زدایی مترادف بوده است

درست برخالف آنچه در. انباشت سرمایه به ندرت موضوع بررسی گرایش های گوناگون چپ در ایران بوده است

ایران گذشته است، نئولیبرالیسم به عنوان گونه ی ویژه ای از رژیم انباشت سرمایه موضوعی مرکزی پاره ی بزرگی

در( ۲۰۰۸)مهرداد وهابی. از چپ بین المللی بوده است؛ چه در فرانسه، چه در ایاالت متحده و چه در انگلستان

به این موضوع به [55](”آمریکایی)مقاله ای با عنوان “بحران مالی جهانی و شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال 

قبل از آنکه مختصات کدام نئولیبرالیسم را به مثابه  گونه ای از “رژیم انباشت سرمایه” بررسی. تفصیل پرداخته است

.کنیم، الزم می دانیم اهمیت این موضوع را در قیاس با سیاست اقتصادی یادآور شویم

سرمایه یا اقتصادسیاسی چرا بر نقش رژیم انباشت سرمایه تأکید می ورزیم؟ زیرا رژیم انباشت سرمایه مختصات

هستند؛ یعنی رژیم انباشت در اقتصادسیاسی ، اما تابعسیاستهایاقتصادی .ساختار نظام اقتصادی را تعیین می کند

موفقیت یا شکست یک رفرم اقتصادی. جذب، رد، یا جرح و تعدیل و تغییر یک سیاست اقتصادی تعیین کننده است

به مثل در دوره ی زمامداری گورباچف، اصالحات موسوم. در تحلیل آخر به اقتصاد سیاسی یک نظام بستگی دارد

در چهارچوب برنامه ریزی متمرکز( پروستریکا)به افزایش خودمختاری بنگاه ها با هدف ازدیاد سودآوری آن ها 

حال آنکه همین اقدام در چین پس از اصالحات تنگ سیائوپینگ در دهه های هشتاد و نود میالدی،. امکان پذیر نبود

اگر. در فقدان برنامه ریزی متمرکز و انباشت متکی به صادرات از راه سیاست “دروازه های باز” میسر گردید

“اجماع واشنگتن” سیاست اقتصادی هماهنگ شده از سوی یکی از جناح های بورژوازی آمریکا برای کل جهان بود،
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ره آورد “توافق نخبگان” ولو قدرتمندترین نخبگان سیاسی و( پسا فوردیسم« )نئولیبرالی»رژیم انباشت سرمایه 

اقتصادی جهان نیست؛ چرا که رژیم انباشت را نمی توان بر مبنای اراده سیاسی صرف، احکام و دستورات خلق

.کرد

آن گروه از جریان های چپ که نظام سرمایه داری را به توطئه سالطین و نخبگان سیاسی فرومی کاهند، از تحلیل

رژیم انباشت سرمایه نیز غفلت می ورزند و اقتصادیات این یا آن بخش از جهان را به عروسک های خیمه شب بازی و

بر این مبنا پرسیدنی ست که مختصات نئولیبرالیسم به. سناریوهای از پیش ساخته و پرداخته نخبگان تقلیل می دهند

مثابه گونه ای از رژیم انباشت سرمایه کدام است؟ پیش از آنکه این مختصات را بررسی کنیم، الزم می دانیم تعریفی،

.هر چند کوتاه، از “رژیم انباشت سرمایه” به دست دهیم

فرانسه در( Régulationnisme)، یکی از بنیان گذاران مکتب رگوالسیونیسم (Robert Boyer)روبر بوآیه 

مراد ما از یک رژیم انباشت، عبارت  است از مجموعه ی قواعد و: “تعریف رژیم انباشت سرمایه چنین می نویسد

به این معنا که اجازه دهد عدم. تنظیماتی که تحول عمومی و به نسبت منجسم انباشت سرمایه را تضمین می کند

].”تعادل ها و نابسمانی هایی را که در روند انباشت دائم زائیده می شود، با گذشت زمان جذب کند یا به تعویق افکند

سازمان یک نوع معین از تحول( ۱: وی مختصات پنج گانه هر رژیم انباشت را به این صورت تشریح می کند [56

برای ارزش یابی سرمایه که برمبنای آن اصول افقزمانی یک( ۲و روابط میان مزدبگیران با ابزار تولید؛  تولید

که امکان تجدید تولید دینامیک طبقات مختلف یا گروه های تقسیمارزش یک نوع( ۳مدیریت می تواند تعریف شود؛ 

که گرایش تحولی ظرفیت های تولید را مشخص تقاضایاجتماعی یک ترکیب معین از( ۴اجتماعی را ممکن سازد؛ 

با سایر شکل های غیرسرمایه دارانه ی تولیدودرهمآمیزیarticulation) ) یک نوع معین از مفصل بندی( ۵کند؛ 

بر پایه ی این تعریف از [57].و توزیع، هنگامی که این شکل ها نقشی تعیین کننده در فرماسیون اقتصادی ایفا می کنند

)رژیم انباشت، مکتب رگوالسیونیسم، سه دهه رشد اقتصاد سرمایه داری را در سال های پس از جنگ جهانی دوم 

اصطالح فوردیسم در مقیاس اقتصاد خرد به گونه ای از سازمان تولید در کارخانه. نامید فوردیسم (۱۹۴۵-۱۹۷۳

در فوردیسم مبانی تیلوریسم یعنی خاتمه. اتوموبیل سازی فورد اطالق می شد که آمیزه ای از تیلوریسم و ماشینیسم بود

)و کار اجرایی ( Conception)و تقسیم روند کار به بخش طراحی ( آرتیزان)دادن به کاردانی استادکار 

Execution )حفظ می شود، اما با به کارگیری زنجیره ی تولید و تسمه ی اتوماتیزه، قشری از کارگران ماهر نیز در

یا)بدین ترتیب تقسیم کار سه گانه ای مابین مهندسان، کارگران ماهر و کارگران ساده . روند تقسیم کار ظاهر می گردند

رژیم اما فوردیسم در معنای اقتصاد کالن با الهام از اندیشه ی آنتونیم گرامشی به مثابه. شکل می گیرد( غیرماهر

.تعریف شده است مصرفدرمقیاسانبوه،درداخلکشورهایپیشرفتهسرمایهداری انباشتمبتنیبرتولیدو

افزایش دستمزدها به هدف افزایش بارآوری کار سبب رشد هم زمان سود صنعتی و میزان دستمزدها می گردد که در

درسنامه های اقتصاد، “دستمزد کارایی”

(Efficiency Wage )را آماج خود داشت ورساندنبیشترینمقدارسودصنعتی نظام فوردیسم. خوانده می شود

متقاضیان این کاالهای مصرفی بادوام، انبوه. اتکا داشت مصرفیبادوام کاالهای این سود به ویژه به گسترش بازار

چنانکه پیشتر. زادگاه فوردیسم دنیای نو بود صنعتی شهر آن دیترویت. مزد و حقوق بگیران و قشرهای متوسط بودند

یادآور شدیم، تحرک بنگاه تولیدی و ضعف بوروکراسی در ایاالت متحده، برخالف گستردگی دستگاه انگلی
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کارایی” معیاری بود که از سوی کورپوراسیون های. “بوروکراتیک فئودالی اروپا، نقش پیشگامی را به آمریکا سپرد

.معظم آمریکایی به ادبیات اقتصادی جهان افزوده شد

تضمین مصرف در مقیاس انبوه در محدوده ی اقتصادیات ملی کشورهای پیشرفته سرمایه داری مستلزم یک رشته

، نقش بانک ها به عنوان میانجیسرمایه بازار در. سازوکارها در هر سه نوع بازار کاالها، کار و سرمایه بود

نرخ بهره، تنظیم کننده ی. عرضه و تقاضای سرمایه، کلیدی بود و نظام اعتباری خصلت مدیریت شده و اداری داشت

میزان. شکل اختصاص سرمایه به متقاضیان نبود؛ بلکه از نظام سهمیه بندی اعتبارات توسط بانک ها استفاده می شد

به این سان نظام اعتباری در خدمِت مصرف مولد. نرخ بهره ی واقعی عموماً معادل صفر یا حتی منفی بود

(productive consumption )،از راه سرمایه گذاری صنعتی یا مصرف کاالهای با دوام خانگی مانند مسکن

نیز با توجه به قدرت سندیکاهای کارگری پس از جنگ جهانی بازارکار در. اتوموبیل، تلویزیون و… قرار داشت

تصویب قانون چهل ساعت کار در. دوم، تعیین قوانین کار، دست آورد مذاکره ی جمعی کارگران و کارفرمایان بود

هفته، یک ماه مرخصی سالیانه، مرخصی در دوره ی زایمان، نظام بیمه های اجتماعی، و سرانجام تعیین حداقل

استخدام ها نیز در این دوره عمدتاً بر پایه قراردادهای. دستمزدها در دوره ی پس از جنگ جهانگیر دوم پدید آمد

این همه، شرایط اخذ وام برای خرید مسکن و نیز برخورداری از دیگر وسایل مصرفی. جمعی و درازمدت بود

نیز برپایه ی قیمت هایی تنظیم می شد که خصلت انحصاری یابازارکاالها سرانجام اینکه. بادوام را میسر می ساخت

به این معنا که مبنای قیمت ها، هزینه های تولید، باالخص دستمزد کارگران. داشتند( Oligopolist)الیگوپولیستی 

.قیمت نهایی کاال را تعیین می کرد(  درصد که معادل رشد متوسط اقتصادی بود۵حدود )بود که با افزودن نرخ سود 

ملی بود، مبنا- از آنجا که در کشورهای پیشرفته سرمایه داری، تولید کاالها بیشتر متوجه فروش در بازارهای داخلی

سدی بر سر گسترش بازار و( و حتا افزایش آن متناسب با نرخ تورم)قراردادن دستمزد کارگران در مقیاس ملی 

سیاست های کینزگرا. انباشت سرمایه نبود؛ چراکه همان دستمزدها برای خرید کاالهای مصرفی بادوام استفاده می شد

.در تقویت مصرف مولد با این رژیم انباشت سازگار بود

رکود.  تنها ضربه ی نهایی برای بروز رکود بود۱۹۷۳ دچار بحران شد و شوک نفتی ۱۹۶۸رژیم فوردیسم از سال 

)رکورد و تورم توأمان .  اروپا، نشانه های بحران این رژیم انباشت را آشکار ساخت۱۹۷۴بزرگ سال 

Stagflation )که از یک سو محصول افزایش کسری بودجه دولت و نیز ازدیاد نقدینگی در گردش و کاهش نرخ

.سود از سوی دیگر بود، رژیم انباشت فوردیسم را دستخوش بحرانی ساختاری و مزمن ساخت

 به این سو و احیای سیاست های۱۹۷۳بازنگری در لیبرالیسم اجتماعی، کنار نهادن سیاس های کینزی از سال 

به بنیادهای لیبرالیسم کالسیک را در خصوص اداره ی نظام پولی و کاهش نقشبازگشت پو ل گرایی میلتون فریدمن،

خصوصی سازی های گسترده و مقررات زدایی در قلمروی بازارهای مالی در دوره ی. دولت در اقتصاد مطرح ساخت

نخست وزیری مارگارت تاچر و ریاست جمهوری رانالد ریگان سرآغاز رژیم نوین انباشِت سرمایه بود که آن را پسا

[58](.۱۹۹۸آگلیتا، )فوردیسم، نئولیبرال و یا رژیم پاتریمونیال هم نامیده اند 

مهم ترین مختصات این رژیم انباشت نئولیبرال یا پسا فوردیسم چیست؟ در این زمینه بسیاری از اقتصاددانان چپ

روبر [60]،(Breton( )۲۰۰۱)آگلیتا و برتون  [59]،(۲۰۰۰ و۱۹۹۸ )Michel Aglietta)نظیر میشل آگلیتا 
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براین باورند که نخستین وجه تمایز رژیم [61](Lazonick( )۲۰۰۰)، ویلیام الزونیک و همکاران(۲۰۰۰)بوآیه 

بهحداکثررساندنسود حداکثررساندنارزشبهایسهامشرکتهادربازاربورسبهجای به انباشت نئولیبرال،

در اینجا باید درباره ی سرمایه مالی توضیحی کوتاه دهیم. نقش بخش مالی در این انباشت محوری ست. است صنعتی

.تا به سهم خود از آشفتگی فکری رایج در میان پاره ای از گرایش چپ بکاهیم

وقتی از سرمایه مالی سخن به میان می آید، عده ای چنین تصور می کنند که مراد از سرمایه مالی همان چیزی ست که

در حالی که این تصور. مطرح کرده است( ۱۹۱۷-۱۹۱۶) سرمایه داری امپریالیسم به مثابه باالترین مرحله لنین در

]اثر لنین درباره ی امپریالسیم، چنانکه خود نیز آشکارا گفته است، با الهام از کار هیلفردینگ. یکسره اشتباه است

درباره ی پیدایش و چیرگی سرمایه مالی به معنای ادغام سرمایه ی بانکی و سرمایه صنعتی در آلمان تدوین شده [62

سرمایه مالی که لنین از آن سخن می گوید، همانا آمیزش سرمایه ی بانکی و سرمایه صنعتی با تفوق [63].بود

تاریخ پیدایش سرمایه: »بانک ها بر صنایع بود که بر پایه ی تمرکز وتراکم یا پیدایش انحصارات شکل گرفته بود

تمرکز تولید؛ تشکیل انحصار مالی که در نتیجه رشد این تمرکز بوجود: مالی و مضمون این مفهوم عبارتست از

این پدیده در اوایل قرن بیستم به ویژه در آلمان پدید آمد [64].«درآمیختن یا جوش خوردن بانک ها با صنعت: می آیند

.و نباید آن را به کل کشورهای اروپایی تعمیم داد

سرمایه مالی که امروزه از آن سخن می گوییم، پیوندی با آمیزش بانک ها و صنایع ندارد؛ بلکه به بازار بورس و

امروز بانک ها نیز همچون. حذف شدن نقش میانجی بانک ها در عرضه و تقاضای سرمایه ارتباط پیدا می کند

مانند صندوق های( Institutional Investors)شرکت های بیمه و یا نهاد های موسوم به سرمایه گذاران نهادی 

در این رژیم نوین، انباشت سود صنعتی. بازنشستگی و بیوه گان، یکی از مشارکت کنندگان در بازار بورس هستند

توجه خواننده را به این. بنگاه ها مالک نیست، آنچه دارای اهمیت است، ارزش سهام شرکت ها در بازار بورس است

به این. مبنای انباشت است افزایشحداکثریازرشسهام مالک نیست؛ بلکه سودسهام، نکته جلب می کنیم که حتا

با حذف موانع گردش. سودصنعتی تکیه دارد تا رانت اعتبار رژیم انباشت نئولیبرال یا پسا فوردیسم بیشتر گرفتن

داخلی را تضعیف کرده اند و به تبع آن دستمزدها نیز دیگر-سرمایه، یا جهانی شدن، بازارهای مالی نقش بازار ملی

رقابت در مقیاس جهانی بر سر تصاحب بازار کاالها ، لزوم کاهش مدام دستمزدها و. مبنای تعیین قیمت ها نیستند

در رژیم انباشت نئولیبرالی، ارزش پول و نه دستمزد مالک. پایان دادن به قراردادهای دائمی کار را مطرح می سازد

تعین قیمت هاست و از آنجا که آزادسازی بازار سرمایه واقعیت یافته، نرخ بهره نقش محوری را در اختصاص منابع

.سرمایه ای ایفا می کند و شکنندگی نظام مالی را به میزان بسیار زیادی افزایش می دهد

در اینجا تنها طرح نکته ای. توضیح همه ی مختصات این نوع جدید رژیم انباشت از حوصله ی این مطلب خارج است

آنکه آیا این رژیم انباشت در نخست .ضروری ست اخبارروز بسنده می کنیم که برای پاسخ گویی به پرسش سایت

ایاالت متحده آمریکا قلمروی. همه ی کشورهای جهان به یکسان تکوین یافته است؟ پاسخ به این پرسش منفی است

این الگو، اگرچه در کشورهای نوردیک. اصلی هم نظام فوردیسم و هم نظام نئولیبرال یا پسا فوردیسم بوده است

اما نه به گستردگی. کمتر به کار گرفته شد، در کشورهای اروپای غربی و ژاپن به شکل چشمگیری به اجرا درآمد

سخن گفت و نه تنوعاقتصادسیاسیسرمایهداریها تز به این اعتبار نیز باید از. و ژرفنای ایاالت متحده آمریکا
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David) [65](۲۰۰۱)تز پیش گفته که آن را داوید سوس کیس و پتر هال . سرمایه داری در مفهوم یگانه کلمه

Soskice and Peter Hall )و برونو اَمبَل(۲۰۰۳( )Bruno Amable )تدوین کرده اند، بر اهمیت ویژگی

اشکال. نهادها، خصلت مکمل آن ها و نیز ساختارهای اجتماعی توسعه سرمایه داری در هر کشور تأکید دارند

مالکیت، جایگاه و نقش دولت در اقتصاد، سطح واقعی مبارزات اجتماعی و طبقاتی، نظام پولی و اعتباری، درجه ی

تمرکز و تراکم سرمایه و شکل های عمده ی رقابت و انحصار، سازمان ویژه اداره ی نهادها و بنگاه ها در هر کشور،

و نحوه ی آمیزش آن ها با مناسبات( از جمله مناسبات مبتنی بر تعاون)و نیز اشکال گوناگون روابط سرمایه دارانه 

اگرچه. سرمایه داری موجود در هر کشور یک اقتصاد سیاسی مشخص و یک رژیم انباشت ویژه را تعریف می کند

منطق بنیادین روابط کاالیی و مزد و حقوق بگیری در همه ی جای دنیا یگانه است، اما چگونگی تکوین و توسعه

رژیم انباشت نئولیبرال بیش از هر. آن ها، اشکال متنوعی دارد که به هیچ وجه قابل تقلیل به یک الگوی واحد نیست

جذابیت این الگو برای اروپا و ژاپن به این.  مربوط می شود۲۰۰۸-۱۹۸۰کجا به سرمایه داری آمریکا در سال های 

از یک رونق اقتصادی برخوردار شد، در حالی که نه( ۲۰۰۱-۱۹۸۹)سبب بود که اقتصاد آمریکا در دوازده سال 

این رونق البته به قدرت و شدت سه دهه رونق پس از جنگ. اروپا و نه ژاپن در وضعیت رونق به سر نمی بردند

برای مقایسه این دو دوره کافی ست سه ویژگی رونق رژیم انباشت نئولیبرال در آمریکا را با. جهانگیر دوم نبود

اول آنکه نرخ متوسط رشد اقتصادی در سال های. رونق ناشی از فوردیسم پس از جنگ جهانی دوم مقایسه کنیم

 کشور۱۶ درصد بود، حال آنکه نرخ رشد متوسط سال های پس از جنگ در ۳,۵ تا ۳ در آمریکا ۱۹۸۹-۲۰۰۱

 سال محدود می شد که به مراتب کمتر از سه دهه۱۲دوم آنکه آن دوره ی رونق به .  درصد بود۵صنعتی جهان 

سوم آنکه رونق اخیر مختص به سرمایه داری آمریکا بود، حال آنکه رونق پس از جنگ. رونق پس از جنگ بود

به سبب این تفاوت های سه گانه، بیش و کم از. خصلت عمومیت یافته داشت و ژاپن و اروپا را نیز دربر می گرفت

.رشد اخیر در آمریکا به عنوان “رشد ضعیف” و ناپایدار یاد می شود

؟ رونقادواری داشت یا ساختاری آیا این رشد اقتصادی رژیم انباشت نئولیبرال خصلتپرسشدیگرایناستکه

ادواری بر رونقی داللت دارد که از سیکل های عادی برآمدن و برافتادن تقاضای مؤثر سرچشمه می گیرد و در

.کلیه ی دوره ها و تمامی نظام های سرمایه داری، صرف نظر از این یا آن شکل معین رژیم انباشت مشاهده می شود

یک رژیم انباشت مبتنی بر سرمایه مالی نیز چه بسا از این سیکل ها برخوردار باشد و نباید رونق آن را به حساب

تا چه اندازه یک رژیم انباشت در بروز رونق مؤثر است به این نکته مربوط. شکل ویژه ی انباشت سرمایه گذاشت

می شود که آیا رشد اقتصادی خصلت ساختاری دارد یا نه؟ منظور از رشد ساختاری این است که رژیم انباشت با

تحول تکنولوژیک و سازمانی تولید، توزیع و مبادله یا به عبارت دیگر نیروهای مولده و مناسبات تولیدی هماهنگی

پاسخ به این. است یا نه( Viable)تبیین این نکته روشن می سازد که آیا یک رژیم انباشت، پایدار . و مالزمت دارد

تا یک رشته عوامل.  ساله نیازمند زمانی طوالنی تر بود۱۲ ممکن نبود، چراکه بررسی رونق ۲۰۰۱پرسش تا سال 

که پس از یک تحول مهم تکنولوژیک و سازمانی دفعتاً نتایج خود را به منصه ظهور نمی رسانند، قادر گردند

به عنوان مثال انقالب در تکنولوژی اطالعات و. عملکرد خود را به پایان برسانند و ثمره ی خود را به بارآورند

Robert)این مسئله را در اقتصاد، پارادوکس رابرت سولو . نتایج خود را به یکباره آشکار نکرد( ITC)ارتباطات 

Solow )کامپیوترها را می توان در: وی درباره ی تأثیر کاربست کامپیوتر گفته بود که. برنده جایزه نوبل می نامند
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چرا؟ چون اگر رستوران ها، بانک ها یا دیگر مؤسسات تصمیم به. همه جا مشاهده کرد، اال در آمار حساب های ملی

کامپیوتریزه کردن داده ها و سیستم اداری خود بگیرند و برای خرید کامپیوترها اقدام کنند، مدت زمانی الزم خواهد

از این رو کاربست. بود تا کارمندان بتوانند با کسب مهارت های الزم از این ابزارهای جدید استفاده بهینه کنند

نه بالفاصله عایدیآن ، اما(هزینه خرید و نصب و راه اندازی کامپیوترها)است  هزینه کامپیوترها قبل از هرچیز

این مدت زمان، فرصتی است که کارمندان بتوانند خود را با ابزارهای جدید. بلکه پس از مدتی ظاهر خواهد شد

این فاصله ی زمانی هزینه و عایدی سبب می شود که اقتصاددانان نتوانند با قاطعیت نتیجه گیری کنند. سازگار سازند

که منشأ رشد اقتصادی رژیم انباشِت نئولیبرالی، برآمده از فرصت های ساختاری تازه ای است که برای رشد

.تکنولوژی نوین و سازماندهی نوین پدیدار شده، و یا آنکه صرفاً منبعث از رشد ادواری ست

درباره ی “اقتصاد( Martin Neil Baily( )۲۰۰۲)امروزه با توجه به آمار ارائه شده از جانب مارتین نیل بیلی 

نوین” می توان با قاطعیت گفت که رونق ایاالت متحده تنها از بخش مالی یعنی اقتصاد کازینویی و بورس بازی ناشی

نشده است؛ بلکه از انقالب تکنولوژیک در حوزه اطالعات و ارتباطات نیز که در بخش های مربوط به “خدمات

و آمازون و …( Val Martیعنی مالیات، بیمه، تجارت خرد از طریق فروشگاه های عظیم نظیر وال مارت )نوین” 

.که کاربرد گسترده ای داشته، حاصل آمده است

این رژیم ناپایدار  به ویژگی۲۰۰۸-۲۰۰۷ تا سال ۲۰۰۱به عالوه، بحران های مالی بزرگ در بازار بورس از سال 

بدین جهت روبر بوآیه، آگلیتا، الزونیک و سایر پژوهشگرانی که به. انباشت در قیاس با فوردیسم داللت دارد

تقلید و. سخن گفته اند شکنندهوناپایداررژیمانباشتنئولیبرال شماری از آن ها پیشتر اشاره کردیم، از خصلت

الگوبرداری از رژیم انباشت نئولیبرال در ایاالت متحده که در اواخر دهه ی نود میالدی در اروپا و ژاپن رواج یافته

 به کلی رها شده است؛ چراکه این رژیم انباشت در زاد و بوم خود یعنی ایاالت متحده۲۰۰۸بود، پس از بحران 

.آمریکا شکست خورده است

مدافعانسرمایهداریمیگویندمعناینئولیبرالیسمدرطولزمانمتحولشدهواگردرجاییمثلشیلی:سوالسوم

ومکزیک،شکستخورده،همانمدلتوسعهدرآسیایشرقیازجمله،سنگاپور،بهنوعیچینموفقبودهو

آیامیتوانازکارایینئولیبرالیسمدرشرقآسیا.اینبیانگرآناستکهاشکالدراجراستونهخودنئولیبرالیسم

واجرایناموفقآندرآمریکایالتینصحبتکرد؟

در این پرسش از “تحول نئولیبرالیسم” و نقاط قوت و ضعف آن سخن به میان آمده؛ اما آنچه از قلم افتاده:پاسخ

در قالِب آنچه در ادبیات اقتصادی ایران “اجماع)هم در معنای سیاست اقتصادی  شکستنئولیبرالیسم همانا

پرسش. و هم در معنای یک رژیم انباشت است( Washington Consensusواشنگتن” نامیده شده 

 در مقطع تاچریسم، ریگانیسم صورت نمی گیرد؛ به زمان “اعالم اجماع”۱۹۷۹از ما در سال  اخبار روز دوستان

و این به معنای آن است که! صورت می گیرد۲۰۰۸پسازبحرانمالی واشنگتن نیز بازنمی گردد؛ بلکه

ما، اما، در همان مقطع بحران. را علی رغم آن بحران بزرگ مفروض پنداشته اند تداومنئولیبرالیسم پرسش کنندگان

 استدالل کردیم که چرا آن بحران نه یکی از بحران ها، بلکه بحران نهایی رژیم انباشت نئولیبرالی بوده۲۰۰۸سال 

.به حساب آورد(” آمریکایی)است و باید آن را “شکست الگوی سرمایه داری نئولیبرال 



رژیم انباشت( Viability) پایداری اگرچه در میان برخی از اقتصاددانان چپ نظیر بوآیه، آگلیتا و الزونیک

مورد تردید است، در میان برخی از گرایش های چپ که سرمایه داری را به نئولیبرالیسم تقلیل! نئولیبرال عمیقا

باید از این دوستان پرسید بر چه مبنایی رژیم انباشت. نئولیبرالیسم مفروض تلقی می شود دواموپایداری داده اند،

نئولیبرال را همچنان محکم و پایدار می شمارند؟ آیا جز این است که نظام سرمایه داری را به نئولیبرالیسم

فروکاسته اند؟

حقیقت این است که نه تنها مخالفان “اجماع واشنگتن” بلکه طراحان و مدافعان آن نیز با تجدید نظر در طرح

به مثل بحران های مالی پایان سده ی بیستم و آغاز سده ی بیست و یکم. نخستین، شکسِت این برنامه را اعالم داشته  اند

 بانک جهانی در یکی از “مواضع بنیادیِن” اجماع واشنگتن بازنگری کند و از لزوم۲۰۰۷سبب شد که در سال 

 نیز کمیسیون رشد و توسعه بانک جهانی به ریاست مایکل۲۰۰۸در سال . مداخله ی دولت در اقتصاد سخن بگوید

اسپنس

(Michael Spence )۲۰۰۸با بحران عظیم مالی سال . از ضرورت مداخله ی دولت برای کاهش فقر سخن گفت،

صندوق بین المللی پول همه ی دولت ها را فراخواند تا با دخالت در اقتصاد خود و استفاده از بودجه های  شان ـ حتا اگر

.با کسری بودجه روبه رو هستند ـ از رکود پیشگیری کنند

،۲۰۱۷)کاهیل و سعد فیلفو  [66]. به معنای پایان نئولیبرالیسم است۲۰۰۸از دیدگاه ژوزف استیگلیتز بحران سال 

تحلیل نئولیبرالیسم از بررسی بحرانی که: “به درستی یادآوری کرده اند که( Cahill and Saad-Filfo( )۶۱۱ص

[67].” به این سو، اقتصاد جهانی را درنوردیده است، جدایی ناپذیز است۲۰۰۷از سال 

مین سالگرد بنیانگزاری این۱۷۵که به مناسبت  اکونومیست در همین راستاست که باید به شماره ی ویژه ی هفته نامه ی

این شماره ی ویژه به تشریح.  انتشار یافت، با وسواس بیشتری بنگریم۲۰۱۸ سپتامبر ۲۱-۱۵نشریه ی مهم به تاریخ 

.اختصاص دارد [68]لزوم “یک بیانیه برای نو کردن نئولیبرالیسم” و یا “بازسازی لیبرالیسم در قرن بیست و یکم”

نقطه ی آغاز این بیانیه، بحران کنونی نئولیبرالیسم و برآمدن جنبش های پوپولیستی به رهبری گروهی از

اشعار می دارد که با اعالم پیروزی دونالد ترامپ در اکونومیست گزارش شماره ی ویژه ی. نئومحافظه کاران است

(لیبرال)سیاستمداران و جنبش های پوپولیست با وانمودن خود همچون مخالِف گروه نخبگان : “برابر هیالری کلینتون

دونالد ترامپ در برابر هیالری کلینتون؛ مایکل فراژ در برابر دیوید کامرون، جنبش: به پیروزی هایی دست یافته اند

[69].”در برابر جورج سوروس[ مجار]در برابر بروکراسی بروکسل؛ ویکتور اوبان [ ایتالیا]پنج ستاره 

خطر، چشم. نادیده گرفتن شکست “اجماع واشنگتن” و نیز رژیم انباشِت نئولیبرال هشدار دهنده ی خطر بزرگی است

فروبستن بر واقعیت پیدایش یک جریان پوپولیستی دست راستی نیرومند  است که پایگاه گونه ای از سرمایه داری

دولتی که. سیاسی ست، نیز دولتی ملی گرا و جانب دار حمایت گرایی اقتصادی و جنگ تجاری در سراسر جهان

.همانندی  بسیاری با فاشیسم دارد

در سال های پس از جنگ جهانی دوم، رئیس جمهور های ایاالت متحده آمریکا از “ناسیونالیسم آمریکایی” دم

ترامپ، اما، از این. آمریکا می بایست در نقش لوکوموتیو اقتصاد جهانی و “رهبر جهان آزاد” عمل می کرد. نمی زدند

او امروزه از ناسیونالیسم آمریکایی داد سخن می دهد و ضرورت و موجودیت همه ی نهادهای. سنت گسسته است
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تأکید یک سویه بر نئولیبرالیسم بدون. بین المللی را که پس از جنگ جهانی دوم ایجاد شدند، زیر سؤال برده است

که حتا نهادها و رسانه های وابسته به آن نیز از بازگویی آن پرهیز)اشاره به بحرانی که وجود آن را فرا گرفته 

، در حقیقت بی توجهی درباره ی خطر فزاینده ی گرایشات شبه فاشیستی، نوفاشیستی و اقتدارگرایانه در(نمی کنند

.ایاالت متحده آمریکا و سراسر جهان است

 را نقطه ی عطفی در تحول نئولیبرالیسم می دانند بر این باورند که۲۰۰۸شماری از نظریه پردازان چپ که بحران 

از این. گرچه این مفهوم همچنان اعتبار خود را حفظ کرده است، اما نئو لیبرالیسم وارد مرحله ی تازه ای شده است

( )Bruff)به عنوان مثال از دیدگاه بروف . آن در دستور روز است« دوره بندی»روست که پیشنهاد می دهند که 

Authoritarian)نئولیبرالیسم وارد مرحله ی “نئولیبرالیسم اقتدارگرا” ( Tansel( )۲۰۱۷)و تانسل ( ۲۰۱۲

Neoliberalism )در رفتار دولت ها۲۰۰۸چنین استدالل می کند که پس از بحران ( ۲۰۱۷)تانسل . شده است 

تانسل. تغییری دیده می شود که هدف آن انسجام پروژه نئولیبرال بوده است، به یاری شکل های اقتدارگرایانه ی دولت

کارکردهای زورگویانه دولت( ۱بر این عقیده است که این شکل جدید نئولیبرالیسم “به گونه ای فزاینده اتکاء دارد بر 

که نیروهای مخالف اجتماعی را به فرمانبرداری فرامی خواند، آن ها را به حاشیه می راند و یا جنایتکار می نمایاند و

دستگاه های قضایی و اداری دولت راه هایی را که می تواند سیاست های نئولیبرال را به چالش کشد، محدود( ۲

[70].”می سازد

نئولیبرالیسماقتدارگرا: دولتهایانضباطی تانسل و دیگر نگارندگان مجموعه جستارهایی که او ویراسته، با عنوان

بروف در بررسی سبب های. پیروی می کنند( ۲۰۱۲)، از دیدگاه بروف (۲۰۱۷) بازتولیدنظمسرمایه وچالش

از دیدگاه وی،. تدوام سیاست های نئولیبرالی در سراسر اروپا به دگرگونی های مهمی در دستگاه دولت اشاره دارد

این دگرگونی ها به “برآمدن نئولیبرالیسم اقتدارگرا” انجامیده است که ریشه در دگرگونی دولت به دستگاهی هرچه

کمتر دموکراتیک دارد، دولتی که به واسطه ی تغییراِت حقوقی و نیز در تغییر در قانون اساسی، تالش می کند تا خود

[71](۱۱۳، ص۲۰۱۲بروف، .” )را از جدال های اجتماعی و سیاسی ایمن نگه دارد

دوره بندی نئولیبرالیسم، به ویژه تأکید بر مرحله ی کنونی آن به مثابه دولت اقتدارگرا یا “دموکراسی غیرلیبرال” مؤید

.آن است که شماری از نظریه پردازان چپ تدریجاً نارسایی های کادر تئوریک نئولیبرالیسم را به رسمیت شناخته اند

آنان با توجه به رشد پوپولیسم راست و نقش مداخله گر دولت هایی که بیش از پیش به روش های اقتدارگرا روی

می آورند و ایده های شبه فاشیستی را رواج می دهند، در تالشند تا نقد یک سویه از “حاکمیت مطلق بازار” را به

.رویارویی با رشد روزافزون دولت های اقتدارگرا فرارویانند

پاره ای دیگر از باورمندان به تز “نئولیبرالیسم”، این دوره بندی را نادرست می دانند؛ اما بر این باورند که تز

“نئولیبرالیسم اقتدارگرا” به این اعتبار درست است که نئولیبرالیسم همواره بر مداخله ی یک دولت اقتدارگرا استوار

اما اگر چنین است تأکید بر “عدم مداخله ی دولت” یا وجود یک “دولت کوچک ژاندارم”در ادبیات. بوده است

نئولیبرال از کجا برمی خیزد؟ پاسخ به این پرسش ها، آن دسته از مدافعان تز نئولیبرالیسم را که به دوره بندی این پدیده

.سخن گویند سیاسی باور ندارند به این سمت سوق داده است که از تمایز میان لیبرال ها و نئولیبرال ها در پهنه ی

شماری به برخی از ارزیابی های هایک در ستایش کارهای ضد دموکراتیک دولت به منظور حفظ مالکیت
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خصوصی استناد می کنند تا نشان دهند که وی، همچون لیبرال های کالسیک، از لیبرالیسم سیاسی پشتیبانی نکرده

نخست آنکه لیبرال های کالسیک همچون جان استوارت میل نیز. این گونه اظهارات به دو دلیل نادرست است. است

رجوع. )از لزوم کاربسِت خشونت و قهر حفظ مالکیت خصوصی، مناسبات استعماری و تجارت برده پرهیز نداشتند

۱۸۵۹-۱۹۸۴کنید به میل،  a)[72]  ۱۹۷۷، ۱۸۵۹و b]73[ و نیز گیلیگ -Gilling- ۲۰۱۸]74[ .)دوم آنکه

میسس و هایک هر دو از مخالفین فاشیسم بودند و در برابر فاشیسم از ایده ی تشکیل یک فدراسیون  بین المللی

[75](.۱۹۳۸/۱۹۴۸رجوع کنید به هایک . )جانبداری می کردند

بی تردید، میسس و هایک همانند بیشتر لیبرال ها، نظام سرمایه داری تحت االمر یک حکومت اقتدارگرا را به یک نظام

اما این بدان معنا نیست که آن دو پشتیبان. دموکراتیک مخالف مالکیت خصوصی بر ابزار تولید ترجیح می دادند

میان لیبرال ها و نئو لیبرال ها پافشاریم، این امر سیاسی فزون بر این حتا اگر بر تفاوت. اقتدارگرایی یا فاشیسم بودند

.با لیبرال های کالسیک متفاوتند اقتصادی به آن معنا نیست که به اصطالح “نئولیبرال ها” در حوزه ی مبانی دکترین

 تنها نباید از “تحول نئولیبرالیسم” در این سوی و آن سوی جهان۲۰۰۸خالصه کنیم، امروز پس از بحران مالی سال 

بلکه باید به زمینه های بحران و شکست آن پرداخت و بر خطر رشد جریان های پوپولیست دست راستی،. سخن گفت

رژیم های اقتدارگرای شبه فاشیستی و گونه ای از سرمایه داری سیاسی دولتی انگشت گذاشت که به ظاهر در نقطه

حمایت گرایی)قرار دارند و از بدترین شکل ناسیونالیسم، پروتکسیونیسم ( جهانی شدن)مقابل گلوبالیزایسون 

افزون بر این شکسِت نئولیبرالیسم، بازتاب این واقعیت است که این. و جنگ های تجاری پشتیبانی می کنند( اقتصادی

.راه حل نیز برای برون رفت سرمایه داری از بحران، ناکاراست و ناتوان

دربارهیاطالقنسبتنئولیبرالیسمبهبرنامههایاقتصادیجمهوریاسالمیبیناقتصاددانانمدافع:سوالچهارم

عموماًجریاناصلیاقتصاددانانوطرفدارانبرنامهیتعدیل.سرمایهداریوچپاختالفنظروجوددارد

ساختاریبااشارهبهفرادستینهادهایفرادولتیوشبهدولتیدراقتصادایران،خصلتنئولیبرالیبرنامههای

اجراشدهراانکارمیکنندوباارائهیتصویراقتصادامروزایرانکهآمیزهایازفعالیتهایبنگاههایدولتی،

شبهدولتیوخصوصیاست،مدعیاندنمیتوانچنیناقتصادیراکهنافیمختصاتسرمایهداریمتعارفاست،

نئولیبرالدانست؟

اما اگر بخواهیم با گذاشتن “آیا” در ابتدای متن، آن را به. این پرسش بیشتر یک اظهار نظر است تا یک سؤال:پاسخ

یک عبارت استفهامی مبدل کنیم، شاید بتوان این پرسش را مطرح کرد که آیا برنامه های اقتصادی جمهوری اسالمی،

اخبار خصوصاً برنامه هایی که اجرا شده اند، نئولیبرالی بوده اند؟ باید افزود که روشن نیست پرسش گردانندگان

.چه مرحله از مراحل گوناگون اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی را مد نظر دارد روز

از آنجا که در خالل پاسخ به پرسش های پیشین مفهوم نئولیبرال را روشن کردیم، به پرسش فوق الذکر با سهولت

اما پیش از آن باید مالحظه ای را درباره ی اصطالح “سرمایه داری متعارف” که در سؤال. بیشتری می توان پاسخ داد

باور داریم و تزتنوعسرمایهداریها همان طور که در پاسخ به پرسش پیشین گفتیم، ما به. آمده است مطرح کنیم

و هم جمهوری( پس از “انقالب سفید”)نظام اقتصادی حاکم بر ایران را هم در دوره ی دوم محمدرضا شاه پهلوی 

البته اقتصاد سیاسی سرمایه داری جمهوری اسالمی از اقتصاد سیاسی سرمایه داری. اسالمی، سرمایه داری می دانیم
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در دوران محمدرضا شاه متفاوت است، و به طور اولی هردوی آن ها با اقتصاد سیاسی سرمایه داری در کشورهای

بنابراین هیچ یک از این اقتصادیات را نمی توان “متعارف” یا نُرم به حساب آورد، هرکدام. دیگر جهان متفاوت اند

سرمایه داری نیز برای ما با. مختصات و ویژگی های خود را دارند، اما جملگی در سرمایه داری بودن مشترک اند

.با این مقدمات به پرسش باز گردیم. پولی و روابط مزد و حقوق بگیری مشخص می شود-مناسبات کاالیی

باشد، اقتصاد سیاسی رژیمانباشتنئولیبرال آیا برنامه های اقتصادی جمهوری اسالمی نئولیبرال است؟ اگر مالک

جمهوری اسالمی یکسره با آن بیگانه است، چرا که نه تنها بازار بورس در اقتصاد ایران نقش مرکزی ایفا نمی کند،

بازار بورس تهران زائده نظام. بلکه اساساً بورس تهران فاقد بسیاری از خصوصیات یک بازار مالی واقعی ست

دولتی و شبه دولتی است و حتا در حوزه ی معامالت ارزی نیز قادر به سازماندهی کارای این معامله ها بر پایه ی

بازار بورس در کویت، دبی و امارات بیش از بورس تهران در تنظیم قیمت ارز معامله ای. اقتصاد بازار نیست

بازار مالی ایران شامل بانک های دولتی ورشکسته، بانک های خصوصی وابسته به. ایران ایفای نقش می کنند

رژیم انباشت سرمایه [76].نهادهای والیی و صندوق های قرض الحسنه خارج از نظارت بانک مرکزی است

.نئولیبرال در ایران، شوخی ای بیش نیست

اگر مالک “اجماع واشنگتن” باشد، در آن صورت باید بگوییم که اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی از هیچ یک از

نظام ایجاب کرده مصلحتسیاسی فرامین ده گانه آن اجماع تبعیت نمی کند، اما با این حال هرگاه که مقتضیات و

این، اما، به هیچ وجه بدین. است، به آن فرمان ها یا بخشی از آن فرمان ها تن داده یا به اجرای آن تظاهر کرده است

نه تنها تسلط. معنی نیست که منکر نقش بازار به عنوان یکی از ارکان اصلی اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی باشیم

مناسبات سرمایه داری در اقتصاد ایران مدت ها پیش از به قدرت رسیدن روحانیت ، بازار را به یکی از اهرم های

اصلی توزیع منابع تبدیل کرده، بلکه اقتدار علمای مذهبی و تجار سنتی بازار نیز موجبات رشد نوع خاصی

در اینجاست که رشد اقتصاد بازار در ایران را نباید صرفاً در. هموار کرده استانحصاردولتی را به مدد بازار از

از آنجا که بسیاری از اقتصاددانان از هر گرایشی رشد مناسبات بازار و. ارتباط با خصوصی سازی ها بررسی کرد

اجرای برنامه نئولیبرالی در ایران را به شروع خصوصی سازی ها پیوند می زنند، دوره ی نخسِت تأسیس جمهوری

 را از دایره شمول برنامه های نئولیبرالی مستثنی می کنند و سرآغاز چنین برنامه هایی را از۱۳۶۸اسالمی، تا سال 

اهمیترانتناشیاز این تفکیک از آن جهت صحیح نیست که.  در نظر می گیرند۱۳۶۸مقطع پایانی جنگ در 

در حالی که این یکی از .انحصاردولتیبرایتکوینوتوسعهنوعیازبازاروابستهبهدولترانادیدهمیگیرد

اگر منظور از نئولیبرالیسم، بازار و. خودویژگی های توسعه ی  بخش خصوصی در اقتصاد جمهوری اسالمی است

۱۳۶۸-۱۳۵۷در اقتصاد ایران است، در این صورت دوره ی ( و نه لزوماً خصوصی سازی ها)بخش خصوصی 

 ساله به خالی شدن۸بررسی این دوره نشان می دهد که مدت ها پیش از آنکه جنگ . دارای اهمیت ویژه ای ست

خزانه ی دولت بیانجامد و نیاز به استقراض خارجی، زمامداران اسالمی را ناگزیر از تعامل با صندوق بین المللی

برای درک بهتر این موضوع به آن. پول و بانک جهانی سازد، انحصار دولتی تحکیم بخش بازار خصوصی بود

.سال ها و به ویژه تصویب قانون ملی شدن تجارت خارجی بازمی گردیم

https://www.radiozamaneh.com/481661#_edn76


در پی تصویب آن قانون، وزارت بازرگانی لیستی از کلیه ی کاالهایی را که موضوع مبادالت خارجی را تشکیل

به موجب آن، مراکز تهیه و توزیعی تشکیل شد که باید کاالها را در ده رشته ی واردات طبقه بندی. می داد، تهیه کرد

تهیه و توزیع کاالهای شیمیایی، کاال و منسوجات آهن و فوالد، فلزات، ماشین آالت،. کرده و تحت نظارت قرار دهد

مراکز تهیه و. »علوفه و مواد کشاورزی و سرپرستی هر یک از آن ها نیز به وزارتخانه ی مربوطه واگذار شد

یک هیئت مدیره داشت که ترکیبی از کارشناسان بخش خصوصی و “تیپ های به اصطالح انقالبی”« توزیع کاالها

 یعنی تا آغاز دوره ی ریاست جمهوی آقای رفسنجانی و تنظیم برنامه ی پنج۱۳۷۰-۱۳۶۸این مراکز تا سال های . بود

 کل تجارت خارجی کشور توسط این مراکز انجام۱۳۶۸-۱۳۵۷در دوره ی . ساله ی اول جمهوری اسالمی فعال بود

شایان ذکر است که با سرکار آمدن دولت آقای. می شد و همان ها یکی از منابع فساد و جمع آوری رانت شدند

موسوی، وزارت بازرگانی مدتی در دست آقایان آل اسحاق و عسگراوالدی، که خط و ربط شان با بازار تهران اظهر

:بنابه گفته ی مهندس عزت هللا سحابی، آقایان آل اسحاق و عسگراوالدی نیز. من الشمس است، بود

بچه های مؤتلفه و بازار را در مراکز تهیه و توزیع گذاشته بودند و این ها هم افکار خاص خود را داشتند، مبنی بر»

اینکه دولت وظیفه ی خدمت دارد و نباید سودی ببرد لذا کاالها را با ارز دولتی وارد می کردند، یکی دو تومان روی

خود. تجار هم در بازار این کاالها را به قیمت بازار می فروختند. آن می گذاشتند و آن را به بازار و تجار می دادند

بنده چند مورد را در بین پارچه فروشان، لوازم التحریرفروشان و غیره شاهد بودم که قیمت کاالها را با قیمت ارز

هفت تومانی می گرفتند و با قیمت شانزده، هیجده، بیست و بیست و هفت دالر در بازار می فروختند چراکه قیمت دالر

[77].«سیر صعودی داشت، به این ترتیب رانت ها در آنجا جمع می شد

چنانکه مالحظه می شود بخش خصوصی به یُمن انحصار دولتی فربه شد و همین امر وجه مشخصه اقتصاد بازار

ایران تحت رژیم جمهوری اسالمی است، که مشابه آن را در بسیاری از کشورهایی که بخش دولتی شکل غالب

.مالکیت بوده است، نمی توان مشاهده کرد

اگر “نئولیبرال” به معنای باور به عدم مداخله دولت در اقتصاد و “حاکمیت مطلق بازار” باشد، پیشقراوالن آن در

.ایران هیئت مؤتلفه و آقایان حبیب هللا عسگراوالدی به عنوان وزیر بازرگانی و احمد توکلی به عنوان وزیر کار بود

:بنابه گفته ی دکتر محسن نوربخش در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر، اینان بر این باور بودند که

دولت هیچ کاره است بنابراین اعمال هرگونه سیاستی از طرف دولت باید متوقف شود که بعد از این بحث چنین»

.نتیجه گیری می شد که احکام ثانویه ای که دولت بنابر اضطرار در آن ها دخالت می کرد هم خالف شرع و اسالم است

مرحوم حسینی، آقای نصرالدین نوری که به حاج سید منیر معروف بود، جزء پایه گذاران این فکر در حوزه ی علمیه

[78].«این جریان نمایندگان خود را در هیئت دولت داشت. بودند

بیشترین سود را از قِبَل انحصار( نئولیبرال های وطنی)بدین سان همان مخالفان دو آتشه ی مداخله دولت در اقتصاد 

.دولتی در بازار به چنگ آوردند

مؤتلفه و انجمن حجتیه قافله ساالر آن جریانی است که در تمام طول حیات جمهوری اسالمی در خصوص رابطه ی

پیدایش بازار های نو و گسترش شان در کنار و به موازات انحصارات: دولت و بازار رخ داده است جاری بوده است
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چرا و. نقش شرع و علما را نیز در توجیه عدم مداخله ی دولت در اقتصاد نباید نادیده گرفت. و مقررات دولتی

چگونه؟ خوب است برای یافتن پاسخی به این پرسش ها به نخستین برنامه ای که در جمهوری اسالمی از جانب

این برنامه و نفس وجود.  طرح شد و هرگز به تصویب نرسید نظری بیفکنیم۱۳۶۱سازمان برنامه و بودجه در سال 

سازمان برنامه و بودجه با مخالفت شدید آقای توکلی در وزارت کار، آقای عسگراوالدی در وزارت بازرگانی و

هر دو وزیر به شرع استناد می کردند که گویا مداخله ی دولت در اقتصاد با. علمای حوزه ی علمیه قم روبه رو شد

مشیت الهی منافات دارد و مقررات دولتی در حوزه ی کار نیز در تضاد با قانون جعاله در اسالم است که بر “اجیر

:آقای مسعود روغنی زنجانی در این خصوص می گوید. کردن” داللت دارد و نه استخدام بر پایه قانون کار

راست ها از زاویه شرع و مذهب شروع به نقد و نفی آن برنامه کردند، آقای توکلی مسئله ی خاص در روابط»

دیگران هم معتقد بودند که در اسالم برنامه ریزی نداریم و برنامه ریزی مخالف. کارگر و کارفرما را طرح کرد

[79].«مشیت الهی است و به نوعی دخل و تصرف در امور خداوندی است

قانون جعاله البته ربطی به نئولیبرالیسم یا روابط اجماعی کارگر و سرمایه دار در نظام سرمایه داری ندارد و بیشتر با

به یک معنا قوانین برآمده از “شرع مقدس” شیعی، بیش از مقررات نئولیبرال در. نظام برده داری سازگار است

مخالفت مدافعان اقتصاد سنتی بازار با هرگونه مقررات دولتی به مراتب نئولیبرال تر از. بازار کار بهره کشانه است

اینکه دیدگاه اقتصادی حوزه به دیدگاه اقتصادی سنتی نزدیک تر بوده است را نه تنها باید. “اجماع واشنگتن” بوده است

در نزدیکی این دو نهاد در بی اعتمادی عمیق روحانیت نسبت به بوروکراسی شاهنشاهی جست، بلکه همچنین مخالفت

گفتگوی بهمن احمدی امویی با دکتر مسعود روغنی. روحانیت با متخصصان و “فوکولی ها” را نیز نباید از یاد برد

زنجانی درباره ی این دوره و بی اعتمادی عمومی روحانیت و بازاریان سنتی نسبت به سازمان برنامه و بودجه این

:واقعیت ها را آشکار می سازد

 پس از یک دوره فترت، نطفه ای در سازمان برنامه در حال شکل گیری بود که به سمت۶۱ و۶۰یعنی در سال های »

حتی بچه های حزب اللهی نیز در حال آشنایی با آن رویکرد بودند؟ – بله، اما هم فضای. اقتصاد مدرن گرایش داشت

.ناشی از جنگ و هم دیدگاه هایی که برنامه را نقد می کرد منجر به مسکوت ماندن آن فعالیت ها شد

.آیا سازمان برنامه متهم به این نمی شد که گرایش به اقتصاد مدرن غربی دارد؟ – بله متهم می شد…•

غیر از چالش بین مجلس و دولت آیا مراکز تصمیم گیری دیگری هم بودند که در مسائل اقتصاد سیاسی کشور•

.اثرگذار باشند؟ – تا آنجایی که به یاد دارم، می دانم که حوزه علمیه در این موارد خیلی موضع می گرفت

.دیدگاه اقتصادی حوزه دیدگاه اقتصاد سنتی بازار بود؟ – سنتی بود•

به دلیل تعامالتی که بازار داشت؟ – بله به نظر من در حوزه ها یک برداشت منسجم نسبت به اقتصاد وجود ندارد،•

عمدتاً و دفعتاً به صورت یک جریان خود را نشان می دهد… به هر میزان حرف شما منطقی باشد اما اگر با

به ویژه اینکه. برداشت حوزه در خصوص دین در تعارض باشد روحانیون به هیچ وجه زیر بار تأیید نمی روند

[80].روحانیون به طور سنتی نسبت به تحصیل کرده ها و متخصصان موضع دارند

از. آنچه در این روایت قابل تأمل است، بی اعتمادی اقتصاد سنتی به دولت و مداخالت دولتی در اقتصاد بازار است

مرکب از دسته جات حزب اللهی و( به اصطالح “انقالبی”)این رو عملکرد دولت باید توسط نهادهای فراقانونی 
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این نهادهای موازی در ائتالف با بازار و بخش خصوصی، تا بتوانند در کار دولت اخالل. بازاری مؤمن کنترل شود

اعتماد بازار و بخش خصوصی به نهادهای فراقانونی از طریق اخذ. ایجاد می کنند تا آن را زیر مهمیز خود بکشند

در ازای. امتیازات انحصاری در حوزه ی زمین خواری، تجارت، اعتبارات، و دستیابی به ارز دولتی تأمین می شود

آن، بخش خصوصی نیز با ایفای نقش پیمانکاری و داللی برای نهادهای فراقانونی، عرصه را بر نیروهای

بدین ترتیب سود اصلی انحصارات دولتی نصیب آن پاره از بخش خصوصی. بوروکرات و تکنوکرات تنگ می کنند

.می شود که وابسته به نهادهای فراقانونی است

در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی بخش خصوصی غایب نیست، حی و حاضر و فعال است، اما این بخش

هم از این روست که تفکیک گرایشات درونی. کارگزار نهادهای فراقانونی و وابسته به انحصار و رانت دولتی ست

مدافعین “چپ” یا طرفداران اقتصاد دولتی مکمل. جمهوری اسالمی به “چپ” و “راست” مهمل گویی بیش نیست

.نیروهای “راست” یا هواداران بازار و بخش خصوصی وابسته به انحصارات دولتی اند

پیش تر گفتیم که بسیاری از اقتصاددانان نقطه ی عطف در تحول اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی را در سال های

 یعنی دوران پس از جنگ، آغاز ریاست جمهوری رفسنجانی و شروع خصوصی سازی ها به حساب۱۳۶۸-۱۳۷۰

.می آورند

اما آیا اقتصاد نئولیبرال در ایران را باید به شروع خصوصی سازی ها نسبت داد؟ پاسخ ما به این پرسش از این قرار

در این( اجماع واشنگتن”)“علی رغم استفاده ی گسترده از ادبیات صندوق بین المللی پول و صندوق جهانی : است

دوره، خصوصی سازی ها بیش از هرچیز به تضعیف بخش خصوصی و تقویت و تحکیم موقعیت مسلط نهادهای

.یاری رساند( یا بنیادهای مذهبی و نظامی)فراقانونی 

تا آنجا که به قانونگزاری و تبلیغات مربوط می شود، خصوصی سازی یکی از اهداف برنامه پنج ساله اول بود ؟

تاریخ، و در این خصوص ابتداً یک جو فوق العاده خوش بینانه و پرشور و شوق درباره ی رشد یک بخش به راستی

این موضوع در شورای اقتصاد مطرح شد و در نهایت منجر به آئین نامه ای شد که باید. خصوصی پدید آمد

در آئین نامه مزبور سه روش برای واگذاری واحدهای دولتی پیشنهاد شده. خصوصی سازی بر اساس آن انجام شود

از آنجا که بورس تهران در آن هنگام حتی از امروز نیز ناکاراتر بود، برای [81].بورس،مزایدهومذاکره :بود

تعیین ارزش های سهام یک بنگاه فرمول هایی را نیز مشخص کرده بودند تا بر اساس آن ها ارزش واقعی بنگاه ها

چون حسابرسی شرکت های دولتی غیر شفاف و ناروشن بود و بسیاری از بنگاه های. برای واگذاری مشخص شود

دولتی زیان ده بودند، قرار شد در کنار بورس تهران یک بورس فرعی درست کنند که شرایط پذیرش آن آسان تر

روش مزایده نیز روی کاغذ ماند و تنها روش سوم که مذاکره بود به طور. اما این ایده هرگز اجرایی نشد. باشد

از آنجا که واگذاری و یا خصوصی سازی امری گزینشی و در یَد اختیار. گسترده مورد استفاده قرار گرفت

.زمامداران وقت بود، خاندان رفسنجانی و نزدیکان وی سهم شیر مرحله نخست خصوصی سازی را به چنگ آوردند

مسعود روغنی زنجانی ضمن. اما همین امر حمالت گسترده ای را علیه شخص رفسنجانی و کابینه اش درپی داشت

:دفاع از رفسنجانی در مقابل این اتهامات و امر مربوط به خصوصی سازی ها، می گوید
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تفکری به وجود آمد که گویا عده ای به دنبال غارت و چپاول کشور هستند و این افراد روابط فردی و خصوصی»

قرار بود خصوصی سازی با سرعت مناسب و زیادی به پیش برود. خود را به سیاست خصوصی سازی وارد کرده اند

بالفاصله پس از موج اعتراض های اجتماعی و نارضایتی های ایجاد. که این موضوع اجتماعی مانع از ادامه ی آن شد

شده نسبت به اجرای برنامه تعدیل اقتصادی، جریان راست سنتی از خود واکنش نشان داد و طرح عظیم کوپنی

طراح و پی گیر این طرح نیز آقای علی نقی خاموشی رئیس. کردن فروش کارخانجات و واحدهای دولتی را ارائه داد

اتاق بازرگانی بود… محافظه کاران و جناح راست نیز علی رغم اینکه در فرایند خصوصی سازی بسیار ذی نفع بودند،

آن ها به دنبال بهره برداری سیاسی از این موقعیت و تضعیف آقای هاشمی بودند. شروع به انتقاد از دولت کردند

[82].«وگرنه آن ها از خصوصی سازی بیشترین سود را بردند

کشمکش میان راست جدید و راست سنتی بر سر غارت و تصاحب اموال دولتی نهایتاً به مداخله ی ولی فقیه و تعیین

این راه حل عبارت بود از انتقال اموال دولتی به بخش. راه حلی منجر شد که فراجناحی و حافظ منافع کل نظام باشد

.اولویت البته با نهادهای انقالبی بود و مستضعف پناه. فرادولتی یا بنیادها

بدین سان خصوصی سازی علی رغم شور و شوق نخستین، در عمل موجبات تقویت بازار و بخش خصوصی را فراهم

برای آنکه این نکته روشن شود کافی ست درصد انتقال. نیاورد، بلکه وزن و اقتدار نهادهای فرادولتی را تقویت کرد

جدول. اموال دولتی به بخش فرادولتی در دور های ریاست جمهوری رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد مقایسه شود

:زیر این مقایسه را نشان می دهد

انتقالاموالازبخشدولتیبهبخشفرادولتی:۱جدول

سهمانتقالمالکیتدورهریاستجمهوریرئیسجمهور
اکبر هاشمی

رفسنجانی
 درصد۱۳۷۶۶.۹مرداد ۱۲-۱۳۶۸مرداد۲۵

درصد۱۳۸۴۴.۱مرداد۱۲-۱۳۷۶مرداد۱۲محمد خاتمی
درصد۱۳۹۲۸۹مرداد۱۲-۱۳۸۴مرداد۱۲محمود احمدی نژاد

[83]۲۰۱۳کیوان هریس، : منبع

چنانکه مالحظه می کنید، بیشترین میزان “خصوصی سازی ها” که مترادف با انتقال اموال از بخش دولتی به بخش

اگر “خصوصی سازی” شاخص نئولیبرالیسم. فرادولتی است، در دوره ی محمود احمدی نژاد صورت گرفته است

 درصد انتقال۷با تقریباً ) درصد انتقال اموال ۸۹با ( و نه رفسنجانی)باشد، دو دوره ی ریاست جمهوری احمدی نژاد 

!باید نماد نئولیبرالیسم باشد( اموال

بخشفرادولتیاز این تناقض را چگونه باید توضیح داد؟ به باور ما، خصوصی سازی روندی بوده که از طریق آن

 ما را به دو پارادوکس۱۳۶۸به این ترتیب مقایسه سال های قبل و بعد از طریقائتالفوهمدستیبابخشدولتی،

:رهنمون می سازد که می تواند به صورت دو حکم بیان شود

.دراقتصادسیاسیجمهوریاسالمی،انحصاردولتیعاملتقویتبخشخصوصیوبازاراست:حکماول

.دراقتصادسیاسیجمهوریاسالمی،خصوصیسازیهاسببتضعیفبخشخصوصیوبازاراست:حکمدوم
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حاصل جمع این احکام دوگانه به ما چه می آموزد؟ در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی هر دو بخش خصوصی و

جمهوری اسالمی بر آن. دولتی در بحرانی ساختاری به سر می برند که سرمنشاء آن به نظام شاهنشاهی بازمی گردد

از یک سوی به نام “خصوصی سازی” با بخش( وابسته به ولی فقیه و سپاه)بخش فرادولتی . بخش فرادولتی را افزود

دولتی ائتالف می کند تا بخش خصوصی را تضعیف کند، و تفوق خود را بر آن تداوم بخشد؛ و از سوی دیگر همین

این. بخش فرادولتی با استفاده از “انحصار دولتی” با بخش خصوصی ائتالف می کند تا بخش دولتی را تضعیف کند

این. بازی االکلنگی بخش فرادولتی مبتنی است بر ضعف و بحران دوگانه و توأمان بخش خصوصی و بخش دولتی

ضعف ریشه در دوره ی پایانی نظام شاهنشاهی دارد و سرآغاز اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی را نشانه می زند؛

.اقتصاد سیاسی که تاکنون به میانجی ابزار دوگانه انحصار دولتی و خصوصی سازی تداوم یافته است

بررسی هر یک از احکام دوگانه فوق الذکر به تنهایی بطالن تزهای بنیادین هر دو اندیشه ی اقتصادی، یکی در

.جانبداری از نئولیبرالیسم و دیگری در رد یک سویه ی نئولیبرالیسم را آشکار می سازد

آنان که خود را مدافع نئولیبرالیسم و اقتصاد “بازار. حکم نخست به ویژه قابل توجه گرایشات مدافع نئولیبرالیسم است

بنیاد” معرفی می کنند و علیه انحصارات دولتی داد سخن می دهند به این نکته التفاتی نمی کنند که در اقتصاد سیاسی

جمهوری اسالمی این دو، یعنی انحصار دولتی و پاره ای از بخش خصوصی یار و یاور و شریک هم بوده اند، و

.نمی توان یکی را بدون دیگری خواست

حکم دوم برای منتقدان نولیبرالیسم است که خصوصی سازی ها را منشأ چپاول اموال عمومی توسط بخش خصوصی

آنان نیز به این نکته التفات نمی کنند که در اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، خصوصی سازی نه یار و. می پندارد

.یاور بخش خصوصی، بلکه مقوم نهادهای والیی و فرادولتی است

دولتی برای فهم اقتصاد سیاسی جمهوری اسالمی، نادیده گرفتن درهم تنیدگی و آمیزش/ مشکِل دوگانه خصوصی

انحصار دولتی با بخش خصوصی زیر پرچم نهادهای فرادولتی ست که بیشتر به مرکانتیلیسم قرابت دارد تا لیبرالیسم

.برای خالصی از این دوگانه، نباید نقد نظام سرمایه داری به نقد نئولیبرالیسم فروکاسته شود. کالسیک

تأکیدبرجنبهی۹۸وآبان۹۶درتحلیلرویدادهایایرانبهویژهاعتراضسراسریدیماه:سوالپنجم

نئولیبرالیسیاستهایاقتصادیحکومتدرایرانچهاهمیتیدارد؟آیااینتأکیداتانحرافیازمبارزهعلیه

استبداداستیاپایههایاقتصادیایناستبدادرانشانهمیرود؟

آیا “پایه های اقتصادی استبداد” حاکم بر ایران نئولیبرالیسم است؟ پاسخ ما به این پرسش منفی است؛ چه:پاسخ

مهم ترین منبع یا پایه ی اقتصادی استبداد در ایران رانت یا درآمد نفتی است که هشتاد درصد درآمدهای دولتی را

دولت در ایران چه در دوره ی حکومت محمدرضا شاه و چه پس از انقالب در بنیاد یک دولت نفتی. تشکیل می دهد

بدین سبب نیز چه دولت رضا شاه و چه دولت محمدرضا شاه پهلوی خود. بوده است و نه یک دولت مبتنی بر مالیات

را بی نیاز از طبقات اجتماعی و مستقل از کل جامعه می  نمایاندند و به درآمدهای مالیاتی طبقات و گروه های اجتماعی

.توجه چندانی نداشتند



.دولت با مردم به مثابه رعیت بوده است( پدرساالر)درآمد نفتی در ایران تحکیم کننده ی مناسباِت دیرینه ی پاتریارکال 

انتظارات( آیت هللا خمینی)دولت به عنوان ولی نعمت جامعه که قرار بود “پول نفت را بر سر سفره ی مردم بیاورد” 

نسبت به ولی نعمت شان به بار آورد که اگر اجرا نمی شد( که تصویرش را در ماه دیده بودند)معینی برای “رعایا” 

برخورداری شهروندان از یارانه انرژی و قیمت بنزین به قیمت نازل تر از قیمت بازار. “بی حقی” محسوب می شد

دولت نفتی” را نباید نوعی دولت. “جهانی را نباید “دادن” امتیازاتی از جانب طبقه ی حاکم به طبقات فرودست دانست

رفاه پنداشت که گویا به سبب فشار سندیکاهای کارگری یا قدرت یابی کارگران و زحمتکشان به اتخاذ یک سیاست

مقایسه ی “دولت رفاه” در سال های پس از جنگ با دولت نفتی در ایراِن پس از. بازتوزیع درآمد دست یازیده است

به این دلیل که مسئله ی کلیدی در دولت رفاه، بازتوزیع درآمد از راه( الف: به دو دلیل [84]انقالب یکسره خطاست،

بازمی گردد، حال آنکه در دولت نفتی اقتصادکالن که به سپهر [85]اعمال نظام مالیات تصاعدی پس از جنگ بود

اعمال( ب. ساختار قیمت ها به دلیل رانت نفتی معیوب می شود و این آخری به سپهر اقتصاد خرد باز می گردد

حال آنکه توزیع یارانه ها. سیاسِت بازتوزیع گسترده ی درآمدها از راه نظام مالیاتی منوط به توازن قوای طبقاتی است

در اقتصاد نفتی مبتنی بر نقش تاریخی پدرساالرانه ی دولت در جامعه ی ماست که انتظاراتی را برای “رعیت” در

اگر نئولیبرالیسم در غرب به مثابه “پروژه ی طبقاتی” جهت بازپس گیری. برابر “ولی نعمت” خویش به بارمی آورد

قدرِت از دست رفته طبقاِت فرادست قلمداد می شود، حذف یارانه ها در یک اقتصاد نفتی نه لزوماً بازتاب تغییر توازن

.قوای طبقاتی، بلکه صرفاً بدعهد ی “ولی نعمت” جامعه  در انجام وعده  های داده شده به “رعایا”ست

در کشور های نفت خیز، قیمت داخلی نفت، برق، حمل و نقل و یک رشته از فرآورده ها ی دیگر به  مراتب نازل تر از

در عوض، قیمت کاالهای غیر نفتی غالباً غیر رقابتی و باالتر از قیمت. قیمت آن کاالها در مقیاس بین المللی ست

اتکاء به درآمد نفت، رشته پیامدهایی دارد که اقتصاددانان، پاره ای از آن ها را. اجناس مشابه در سطح بین المللی است

برای بررسی انتقادی ادبیات اقتصادی “نفرین منابع. )و در کل “نفرین منابع طبیعی” نامیده اند« بیماری هلندی»

متضمن کاهش قدرِت رقابتی تولید غیرنفتی، گرایش به« بیماری هلندی» [86](.۲۰۱۸طبیعی” نگاه کنید به وهابی 

«بیماری هلندی. »اقتصاد تک محصولی، محدودیت گوناگونی شاخه های تولیدی و افزایش اندازه  ی بخش دولتی ست

اما بروز آن، منوط به وجود ساختارهای معین سیاسی و. عارضه ی طبیعی اقتصاد متکی به درآمد نفت است

.اقتصادی ست

ریاست جمهوری دونالد ترامپ، برهم خوردن برجام و فشار حداکثری دولِت ایاالت متحد آمریکا بر جمهوری

.در روز تقلیل داده است [87] هزار بشکه۸۰۰ تا۵۰۰ میلیون بشکه نفت ایران را به حدود ۲.۸اسالمی، صادرات 

(الف: با توجه به کاهش فاحش درآمدهای نفتی دولت، تنها دو راه برای تأمین مخارج دستگاه دولت وجود داشت

.برچیدن پاره ای از یارانه ها و یا کل یارانه ها( افزایش مالیات ها؛ ب

تولیدی یابخشخصوصی ، بیش از پنجاه درصد از(Stagflation)با توجه به وجود رکود وتورم توأمان 

یعنی آن پاره از بحش خصوصی که از تسهیالت بانکی، ارز دولتی)به نهادهای فرادولتی  غیروابسته خدماتی

مطابق گزارش صندوق [88].رو به ورشکستگی و تعطیل نهاده اند( امتیازهای گمرگی و… برخوردار نیستند

بین المللی پول، نه تنها رشد اقتصاد ایران طی دو سال گذشته منفی بوده است، بلکه در سال آتی نیز این نرخ منفی
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بنابراین گرفتن مالیاِت بیشتر از این بخش خصوصی غیروابسته [89].درصد کاهش می یابد۹.۵خواهد بود و به 

.ممکن نیست

به نهادهای فرادولتی  که از ارز دولتی، تسهیالت بانکی و حمایت های گمرکیبخشخصوصیوابسته امروزه تنها

برخوردار است می تواند در دور زدن تحریم ها و پول شویی به نظام یاری رساند، برپابایستد، به زندگی خود ادامه

اما این گروه، درآمدهای ارزی خود را در خارج از ایران نگه می دارد و. می دهد و بر حجم ثروت انگلی خود بیفزاید

فعالیت های این گونه بنگاه های. عواید ناشی از معامله های پُر سودشان، “فرار سرمایه به خارج” محسوب می گردد

بخش خصوصی در داخل ایران مافیایی ست و بری از هرگونه شفافیت؛ چرا که نهادهای فرادولتی که از آن ها به

از این رو گرفتن مالیاِت بیشتر از آن ها نیز ناممکن. عنوان پیمانکار استفاده می کنند در این عدم شفافیت ذینفع هستند

.است

بنیادهای مذهبی و نظامی، یا بخش فرادولتی اقتصاد ایران نیز یک سره از پرداخِت مالیات معافند و علی رغم خط و

نشان کشیدن های دوره ی آغازین ریاست جمهوری آقای روحانی برای “دولت با تفنگ”، مالیاتی از آن ها اخذ نخواهد

تالش جمهوری اسالمی برای ایفای نقش قدرت منطقه ای و حفظ پایگاه هایش در عراق، سوریه، لبنان، اعمال. شد

نفوذ در افغانستان و در میان حوثی های یمن مستلزم حفظ اولویت بودجه ای برای تأمین نیاز مالی دستگاه های امنیتی

بنابراین انتخاب. و تبلیغاتی دولت است و این موضوع با مالیات گیری از نهادهای فرادولتی در تعارض است

به ناگزیر با کاهش. زمامداران جمهوری اسالمی، افزایش مالیات ها به منظور جبران کسری درآمدهای نفتی نیست

درآمد نفت و عدم افزایش مالیات ها، آخرین منبع صرفه جویی، قطع یارانه هایی است که به قاعده ی جامعه یا اکثریت

.این بخش از یارانه ها به ویژه به حوزه انرژی یعنی فروش بنزین داخلی و برق تعلق می گیرد. مردم تعلق می گیرد

برای آنکه ابعاد و سهم این یارانه روشن بشود، باید یادآور شویم که تولید ناخالص ملی اقتصاد ایران به صورت

با توجه به اینکه [90] میلیارد دالر؛۶۹متوسط سالیانه، بالغ بر چهارصد میلیارد دالر است و مقدار یارانه ی انرژی 

بنزین، نه نفت خام، بلکه یک فرآورده ی نفتی پاالیش یافته است، افزایش سه برابری بهای آن، سبب کاهش تقاضای

 میلیون لیتر نفت برای صادرات ذخیره۲۰داخلی و افزایش صادرات خارجی خواهد شد و دولت می تواند روزانه 

کند که درآمد حاصل از فروش آن به کشورهای همسایه ای که از تحریم ها پیروی نمی کنند، بالغ بر هشت میلیون

. میلیارد دالر سالیانه خواهد بود۳روزانه و یا حدود  [91]دالر

افزایش چشمگیر قیمت بنزین با فشار تورمی همراه است؛ اما مهم تر از آن کاهش تقاضای داخلی بنزین از حیث

زیرا مسافرکشی به یُمن قیمت نسبتاً پائین بنزین، یکی از مهم ترین مشاغل اصلی یا. ایجاد بیکاری و فقر بیشتر است

کمکی کارگران و کارمندانی بوده است که حقوق ماهیانه ی ناچیز شان هزینه ی مایحتاج ضروری زندگی روزمره شان

 فقر و فاقه یا فالکت عمومی به سبب۹۸ و آبان ۹۶از این رو پایه ی اقتصادی اعتراضات دی ماه . را تأمین نمی کند

.تورم و رکود توأمان است

آیا پایه ی اقتصادی استبداد، بخش خصوصی است؟ تا آنجا که مربوط به بخش خصوصی غیر وابسته به نهادهای

این گروه از بنگاه های خصوصی خود از قربانیان رکود و. دولتی، شبه دولتی و فرادولتی  است، پاسخ منفی است

اما بخش خصوصی وابسته، دست در دست نهادهای دولتی، شبه دولتی و فرادولتی پایه های. تورم توأمان اند
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آیا نئولیبرالیسم به این ائتالف اشاره دارد؟ اگر چنین است، این ابداع نظری نیازمند توضیح و توجیه. استبدادند

اما اگر نئولیبرالیسم را در معنای “اجماع واشنگتن” به کار می گیریم، ائتالف نهادهای فرادولتی یا. بیشتری است

.بخش خصوصی وابسته که از تمامی امتیازات و انحصارات دولتی بهره می برد، نئولیبرالیسم خوانده نمی شود

آیانیروهایچپبهاعتباراینکهاتحاداقشاروگروههایاجتماعیعلیهحکومتدچارشکافنشود:سوالششم

بایدازنقدوافشایپروژهیطبقاتینئولیبرالیسماجتنابکند؟

 شکل گرفت،۱۳۹۶پاسخ به این پرسش نیازمند درنگ درباره ی خودویژگی جنبش  اعتراضی ست که دی ماه :پاسخ

این خودویژگی. ۱۳۹۶ دوباره سربلند کرد و این بار بسی نیرومند تر از دی ۱۳۹۸سپس فرو نشست و در بهمن ماه 

۱۳۹۶شعار “اصالح طلب، اصول گرا، دیگه تمومه ماجرا”، در دی ماه . کشیده شدن گفتمان براندازی به خیابان است

گرچه پژواکی قوی نداشت، رویدادی بس مهم بود در تحول مناسبات میان توده های مردم با حکومت و اصالح طلبان

دو دوره ریاست جمهوری روحانی و شکست برجام توهم اصالح. حکومتی بیمه ی عمر نظام شمرده می شدند

بیشتر مدافعان دیروز اصالحات، امروز تحول خواه شده اند تا همچنان مرز خود را با. جمهوری اسالمی را بر باد داد

تحول خواهی آخرین سنگر مقاومت در برابر اندیشه ی انقالب. براندازی جمهوری اسالمی و انقالب نگه دارند

فراموش نکنیم که یکی از سبب های بنیادین پیروزی پُرشتاب. توده ایی برای واژگونی نظام جمهوری اسالمی ست

 که به سرنگونی نظام سلطنت در ایران انجامید، فراگیر شدن گفتمان انقالب بود که با کودتای۱۳۵۷انقالب بهمن 

 زاده شد، در دهه ی چهل رشد کرد و در آغاز دهه ی پنجاه به گفتمان چیره مخالفان حکومِت۱۳۳۲مرداد ۲۸

.محمدرضا شاه، حتا مخالفان قانونی آن نظام فرارویید

اما این هنوز با شکل گیری یک گفتمان روشن و.  تبلور طرح شعار براندازی در جنبش اعتراضی بود۱۳۹۶دی ماه 

.این اندیشه نیازمند نقد بنیادین استبداد است و نه تنها نقد مستبد. انسجام یافته درباره ی اندیشه ی انقالب فاصله دارد

جامعه ی. انقالب اجتماعی بدون نقد تمام و کمال نظم موجود و روشنگری، یا بدون یک انقالب فرهنگی ممکن نیست

اندیشه ی اصالح طلبی شکست خورده است؛ اما خواست براندازی هنوز با. ما اینک در دوره ی گذار به  سر می برد

روشن نیست که این براندازی از کدامین مجرا باید گذر کند و چگونه وسیله ای باشد. لزوم انقالب گره نخورده است

هنوز می توان آن را با جابه جایی قدرت در باال و یا طرح های گوناگونی. برای تعیین سرنوشت مردم به دست خویش

گفتمان متناقض، آشفته و بی پایه ی. که مبتنی بر فعال مایشایی “برگزید گان و نخبگان” است، مرتبط ساخت

وظیفه ی بزرگ نیروهای چپ. “تحول  خواهی” نیز فرآورده ی این دوره ی گذار از اصالح طلبی به انقالبی گری ست

چنین گفتمانی. ـ اگر واقعاً چپ باشند    ـ یاری رساندن به شکل گیری یک گفتمان روشن، به سامان و اصیل انقالبی است

، و این به معنایدموکراتیک در حوزه( الف: که الزمه ی یک انقالب اجتماعی ست، با دو مؤلفه مشخص می شود

نابودی تام و تمام رژیم جمهوری اسالمی، برچیدن کلیه ی دستگاه های بروکراتیک، نظامی و امنیتی آن، جدایی دین

از دولت، پایان دادن به نهادهای اقتصادی فرادولتی، برآوردن کلیه آزادی های دموکراتیک یا برقرای یک رژیم

مبتنی بر بینش ها و روش ها،… پایبند به موازین جهانی حقوق بشر،»جمهوری الئیک و دموکراتیک است که 

رعایت  شأن و حیثیت ذاتی انسان، آزادی عقاید و ادیان، برابری حقوق زن و مرد، تامین عدالت اجتماعی و حقوق



، این مهم دربرگیرنده ی نقد همه جانبه ی نظامسوسیالیستی در حوزه ی( ب [92]؛«اقلیت های ملی و قومی ایران باشد

.سرمایه داری اعم از خصوصی و یا دولتی ست که به هیچ وجه نباید به نئولیبرالیسم فروکاسته شود

شکل گیری صف مستقل مزد و حقوق بگیران، همچون پیشقراول توده ی زحمتکش، مال باخته، فرودست و بیکار، در

کنار روشنفکران آزادی خواه و زنان  حق خواه و برابری جو، بدون تکوین خودآگاهی نسبت به موقعیت طبقه ی کارگر،

مناسبات کار مزدی  ـ سرمایه و درک خصلت غارتگر هر دولتی، اعم از لیبرال دموکراسی تا اقتدارگرایی ممکن

افسوس که پروژ ه ی “نقد و افشای نئولیبرالیسم” همچون وظیفه ی اصلی نیروهای چپ، ما را از هر دو. نیست

.وظیفه ی اصلی، یعنی تبلیغ اندیشه ی انقالب به مثابه ی خودمدیریتی و نقد سرمایه و دولت منحرف می سازد

تمرکز حول شعار مبارزه با نئولیبرالیسم چونان “هویت چپ”، استحاله ی نیروهای چپ را به مخالفین سرمایه داری

افزون بر این، این شعار به مخدوش کردن صف. خصوصی و موافقان سرمایه داری دولتی به همراه می آورد

اگر قرار است در میان نیرو های مخالف. هواداران انقالب اجتماعی و تحول خواهان جمهوری اسالمی می انجامد
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