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توان درک کرد؟ پایانِ رونقی وضعیتِ استثنایی بریتانیا را چه طور می

و  2۰۰9 - 2۰۰7که بدهی ایجادش کرده بود،  بحران بانکی 

و صعود ائتالفِ  ۱پیامدهایش، شکست حزبِ کارگرِ جدید

ها به قدرت. این چه بحرانی است؟ دموکراتیککاران با لیبرالمحافظه

بُرد و  -، بُرد2ای جدی بر مدلِ اقتصادی فروبارشیآیا این بحرانْ لرزه

داری جهانی مسلط و رکود است که بر سرمایهی رونق پایانِ چرخه

روندهای  دهد که اوضاع عادی است، یاشده؟ آیا نوید این را می

اند یا اینکه نیروهای اجتماعی برای تغییر مسیرِ جاری تشدید شده

ی لحظهاند؟ آیا این وضعیت سرآغازِ یکرادیکال بسیج شده

 جدید است؟  3همایندیِ 

طور که اقتصاد یک جایی در مرکزِ این مسئله قرار دارد. ولی، همان

دی را فراموش توان امر اقتصاگرامشی استدالل کرده، گرچه هرگز نمی

ی لحظه»های همایندی صرفاً اقتصادی نیستند یا در کرد ولی بحران

شوند که ها زمانی برمیشان نکرده است. بحراناقتصاد متعین« آخر

های مهم و ها، که در کردارها و میدانای از نیروها و تناقضمجموعه

                                                           
۱New Labour  

2Trickle-down 

3Conjuncture  
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هم لحظه و فضای سیاسی،  در کنار متفاوت در جریان هستند، در یک

طور که آلتوسر گفت در و همان ۱«پیوندندهم میبه»گیرند یا قرار می

مان را در اینجا تحلیل«. خورندپاره به یکدیگر جوش میاتحادی پاره»

کنیم. آیا تراکمِ نیروها، ویژگی ها متمرکز میها و گسستبر این بحران

ند، شوکه حاصل می 3هاییو پیکربندی 2«توافقات تاریخی»متمایزِ 

رسید که این جدید است؟ در ابتدا به نظر می« همایندی»ی یک نشانه

سازد. اما تاکنون بحران مشکالتِ ژرف الگوی نئولیبرال را آشکار می

 نداده است. « ۴آمیزیهم»بحرانی بوده است که تن به 

 5همه، استداللم این است که وضعیتِ فعلی یک بحران همایندیبااین

پیشروی »توان ی دیگر از دورانی که میشدهناست؛ یک گسست حل

، هر بحران ۱97۰ی تعریفش کرد. از دهه« آرامِ انقالبِ نئولیبرال

کرد. رسید و از شرایط تاریخی خاصی ظهور میمتفاوت به نظر می

های بنیادینِ یکنواختی دارند رسد ویژگیرفته، به نظر میهماما روی

را به یکدیگر متصل کرد. به شد نیروی کلی و خطِ سیرشان که می

                                                           
۱Con-join 

2Historical settlements  

3 Configuration  

۴ fuse 

5Conjunctural crisis  
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های های سیاسی مخالفْ همگی به شکلنمایی، رژیمشکل متناقض

 گوناگون در بسط این پروژه نقش داشتند. 

« نئولیبرالیسم»چیست؟ اصطالح « همایندی نئولیبرال»خوب این 

دادن نئولیبرالیسم به تأثیرِ  بخشی نیست. ارجاعتعبیری رضایت

های معاصر طنین بر زندگیِ مدرن برای گوشداری بخشِ سرمایهشکل

گویند این اصطالح امور دارد. منتقدانِ روشنفکر می ۱ایپریشانهزمان

کند که استحقاق یک هویت یکسان را کاسه میشماری را یکبی

های درونی و گراست و توجه به پیچیدگیندارند؛ این اصطالح تقلیل

 د. من با این نقد همدلکنرا قربانی می 2بودگی ژئوتاریخیخاص

های مشترکِ کافی وجود دارند که بتوان هستم. ولی، معتقدم ویژگی

ی یک تقریبِ مثابهشرط آنکه بهداد، به موقتیبه آن هویت مفهومی 

اولیه فهمش کنیم. حتی مارکس نیز استدالل کرده بود تحلیل در 

ب با یک رسد. تفکر انتقادی نیز اغلسطوح مختلفِ انتزاع به فهم می

را بیافزاییم « تعیناتِ بیشتری»شود؛ گرچه باید شروع می« آشفته»انتزاعِ 

همچنین استداللم این  .«امر انضمامی را در اندیشه بازتولید کنیم»تا 

                                                           
۱Anachronic  

2Geo-historical  
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ی برش به گذاری نئولیبرالیسم برای دادن محتوا، تمرکز و لبهاست نام

 ضروری است.  منظر سیاسیاش از مقاومت در برابر پیشروی

گرایی را با پراگماتیسم توضیح داد: توان این شکتاحدودی می

های نظریِ توانند تأثیر عملیِ ایدهروشنفکرانِ انگلیسی اغلب نمی

بلندمدت را ببینند. برای نمونه، بحث در مورد اصولی که در پسِ 

ی اینکه آیا سرعت به مجادله دربارهمجازات اعدام  هستند، به

کردن بهترین شیوه برای رسیدن ز کردن، بستن به اسب و شقهآویحلق

ها از به کار کند. خاطرم هست خیلیبه مقصود است، تنزل پیدا می

برای تاچریسم و حزب کارگر جدید ابا داشتند، « پروژه»بردن اصطالحِ 

ها در خواب وارد این پروژه نشده کدام از آنگرچه معلوم بود که هیچ

بُرد. اما پیش نمیها را بهگرایانه آنای صرفاً عملهبودند و ضرورت

 رانَد. انگلیسی، پراگماتیسم است که اغلب حکم می ۱در عقل سلیم

توانیم های اصلی این الگوی نئولیبرال چیست؟ صرفاً میبنابراین، ایده

یک سَرِ کالفِ پیچیده نئولیبرالیسم را در اینجا دنبال کنیم. نئولیبرالیسم 

فردِ آزاد و »ی پریش به نظر برسد، ولی بر ایدهکه زمان هرقدر هم

استوار است. دولت هرگز نباید بر جامعه حکم براند، به افرادِ « مالک

                                                           
۱Common sense  
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شان خالص شوند یا در حقِ خدادادیِ طور از اموالآزاد دیکته کند چه

کسب سود و اندوختنِ ثروتِ شخصی مداخله کند. خانم تاچر این 

اجازه بدهید »: اش خالصه کردالعادهبا ایجازِ فوقنکته را مثل همیشه 

خواهد گونه که مینظرم را با شما در میان بگذارم. آدمی حق دارد آن

آوَرَد را خرج کند، صاحبِ ملک شود و دولت را کار کند، آنچه درمی

ها مثابه بنده در خدمت داشته باشد؛ اینعنوان ارباب بلکه بهنه به

ها ادیواساس یک کشور آزاد هستند و دیگر آزو اُسمیراثِ بریتانیایی 

 (.۱975)تاچر،  « به این آزادی بستگی دارند

مهندسی »دشمن اصلیِ آزادی است.  -ویژه دولت رفاه و به -دولت 

ها ر منافع خصوصی و شرکتگاه نباید بمحور هیچدولت« اجتماعیِ

آزاد دخالت بازار « طبیعی»های د. دولت نباید در مکانیسمغالب شو

داری به ایجادِ نابرابری باشد. کند یا هدفش اصالحِ گرایشِ سرمایه

( راهنمای 2۰۰7)۱تاریخِ مختصرِ نئولیبرالیسمکتاب هاروی با عنوان 

گونه خالصه این نکته را این ۴و بِرِنِر 3، پِک2خوبی است. تئودور

ی دولت نشده، که از مداخلهبازارهای باز، رقابتی و نظارت»کنند: می

                                                           
۱A short history of neo-liberalism 

2 Nik Theodore  

3Jamie Peck 

۴Neil Brenner 
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های جمعی آزاد باشند، بهترین مکانیسم برای توسعه اقتصادی و اقدام

داریِ احیاشده به و اجتماعی است... نئولیبرالیسم بهترین پاسخ سرمایه

(. ۱5، صفحه 2۰۱۱« )است ۱97۰ی گرایی کینزی دههبحرانِ رفاه

« شدنجهانی»داری، برحسب اتفاق، این بود که با پاسخ دیگرِ سرمایه

گوید دولت رفاه )که تعهد از مداخله دولت بگریزد. نئولیبرالیسم می

ی کارگر به رکود اقتصادی و بسیج العمل طبقهگرایی، عکسبه برابری

اشتباه هدفش را مداخله پیش بُرد( بهعمومیِ جنگ دوم جهانی آن را به

های زندگی، شمول کردن فرصتدر اقتصاد، بازتوزیعِ ثروت، جهان

پذیران اجتماعی، بهبود شرایط ه بیکاری، حمایت از آسیبتاختن ب

عدالتی شده و توجه به بیهای به حاشیه راندهستمدیدگان یا گروه

میان « طبیعی»اجتماعی قرار داد. دولت رفاه تالش کرد تا پیوند 

نیازهای اجتماعی و ظرفیتِ افراد برای پرداخت پول را بگسلد. اما 

اش تاروپود اندیشانهخواهیِ خامی و نیکگرایی یوتوپیایاحساساتی

ی اخالقی ملت را سست کرد، مسئولیت فردی را از بین بُرد و وظیفه

وچرای فقرا برای کارکردن را تضعیف کرد. دولتِ رفاه کینزی چونبی

اهدافِ اجتماعی را بر اقتصاد، که طمعِ فردی و نفعِ شخصی در آن 

های بنیادینِ یل حمله به مکانیسمریشه دارد، تحمیل کرد. اما این تحم

ی داری رقابتی بود. مداخله دولتی هرگز نباید حقِ سرمایهسرمایه
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را به خطر بیاندازد، ارزشِ سهام را « وکاررشدِ کسب»خصوصی برای 

های بهبود ببخشد، سودِ سهام را بپردازد و کارگزارانش را با حقوق

دِ دولتِ لیبرال باید به ها تشویق کند. کارکرنجومی، مزایا و پاداش

حراست از شرایطی محدود شود که بتوان رقابتِ پرسود را بدون 

 ی هابزی دنبال کرد.«جنگ همه علیه همه»ایجادِ 

را فراتر از سودآوری قرار « خیرِ جمعی»دولتِ رفاه کینزی سعی کرد 

خوبی آموزشش داده بود، به ۱دهد. اما خانم تاچر، که سِر کیث جوزف

( را به شکلِ شهودی پذیرفت که ۱972/۱9۴۴)2هایکاستدالل 

چنان متناقض است که یا وجود ندارد یا آن« خیرِ جمعی»گفت می

عنوان جامعه چیزی به»اش کرد. تاچر اصرار داشت توان محاسبهنمی

تاچر  .«اش روبرو هستیممنفرد و خانواده وجود ندارد. فقط با انسانِ 

این نوگرای قدیمی، را پذیرفت که ، 3همچنین درسِ میلتون فریدمن

تغییر واقعی را  -شده واقعی یا ادراک -فقط یک بحران »گفت می

دهد، اقداماتی که اتخاذ کند. زمانی که بحرانی روی میایجاد می

 ین[بنابرا. ]ستگی دارند که در دسترس هستند..هایی بشوند به ایدهمی

                                                           
۱Sir Keith Joseph های که در کابینه ۱99۴-۱9۱8های کار انگلیس میان سال: عضو حزب محافظه

 کار ازجمله تاچر عضو بود. وزیر محافظهچهار نخست

2Hayek 

3Milton Friedman  
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های موجود است....تا هایی برای سیاستکارکرد اصلی ما تدوین بدیل

ناپذیرِ سیاسی تبدیل اجتناب آنجاکه که امرِ غیرممکن سیاسی به امر

ی امور (. مؤسسه2۰۱۱فوریه  27، گاردین، ۱)جان هریس« شود

بازار »طور گفت: عنوان اتاقِ فکرِ بازارِ آزاد، آن زمان این، به2اقتصادی

توانست این عبارت می .«تای است که زمانش فرارسیده اسیدها

 یک دولتِ ائتالفی باشد.  3اندازیچشمبیانیه

ور شد. از زمانی که ی خصوصی حملهدولتِ رفاه به قلمروِ سرمایه

را پَروراند،  ۴«هاسوزاندنِ کنترل»رؤیای  ۱95۰ی چرچیل در دهه

و بازگرداندنِ امتیازاتِ سرمایه، آرزوی مخالفانِ « هاتوافق»راندنِ پس

فرصتی برای  ۱97۰و کلِ  ۱96۰ی ت رفاه بود. بحرانِ اواخر دههدول

های تاچر و ریگان آن را با دو دست قاپیدند. نئولیبرالیسم بود و رژیم

های تعدیلِ نئولیبرالیسم برای ژئوپلتیکِ معاصر حیاتی است. برنامه

ساختاری جهانِ درحالِ توسعه را مجبور کرد نیروهای بازار را رها 

گذاری خارجی تصادهایشان را بر روی تجارت آزاد و سرمایهسازد، اق

انتخابات، سیاستِ چندحزبی، « لیبرالیِ»های زمان ارزشبگشاید و هم

                                                           
۱John Harris  

2Institute of Economic Affairs 

3 Vision-statement  

۴ Bonfire of controls  
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ی را تبلیغ کرد. این برسازنده« حکمرانی خوب»حکومتِ قانون و 

است که فرانسیس فوکویاما معتقد بود نشانه پایانِ « لیبرال دموکراسی»

های اخیر مبارزه برای زندگی خوب است. در دههایدئولوژی و تحقق 

های غربی پیوسته برای دفاع از آن در سطح جهانی مداخله ابرقدرت

 اند.کرده

شماری دارد. نئولیبرالیسم یک نظام واحد های بینئولیبرالیسم گونه

های کلیدی ها نیز نئولیبرال نیستند. تفاوتداریی سرمایهنیست و همه

های اروپاییِ آمریکایی و انگلیسی وجود دارند. نسخههای میان گونه

 -ای با نیروهای بازار انگلیسیهای جدیبازار اجتماعی تفاوت

آسیای جنوب شرقی « ببرسانِ »آمریکایی دارند. اقتصادهای رقابتی و 

توانستند توجه دولت متکی هستند و بدون آن نمیی قابلبه مداخله

ند یا از بحرانِ آسیایی جان سالم های باالی رشد دست یاببه نرخ

دربَرَند. همین نکته در مورد کشورهای آمریکای التین، جایی که به

کند. اتحادِ جماهیر شوروی رشدِ اقتصادی آشکار است، صدق می

سازی ی مشخصاً مهلک شد: خصوصیبستری برای آزمون یک نسخه

بتالبه جنون ی الیگارشیِ غارتگر و مدلِ ممنابع عمومی، ایجادِ طبقه

 دزدی که دولت را از درون تهی کرد.
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های پیروان مکتب پول شیکاگو ابتدا آمریکای التین را، پیش از حرکت

تر، زیر ضربِ های سوسیالیستی و رادیکالسوی بدیلاخیر به

چینْ دولتِ « داری دولتیسرمایه»ی نئولیبرالی قراردادند. نسخه

گر را با مداخالتِ استراتژیک و بسیار گر و هدایتحزبی، سرکوبتک

نشده و دستکاری نرخ ارز ترکیب کرده ای نظارتپیچیده در بازاره

ها را باهم پیوند چیز نیست، مدلاست. بنابراین نئولیبرالیسم یک

گیرد، کند. نئولیبرالیسم به عاریت میوتعدیلشان میدهد و جرحمی

است. بنابراین « در جریان»شود و پیوسته کند، متنوع میتطور پیدا می

دت و نه یک مقصد الهیاتی صحبت ما در مورد یک گرایش بلندم

ها و ها، سیاستهمه، از منظر ژئوپولیتیکْ ایدهکنیم. بااینمی

های نئولیبرال با بازتعریف الگوهای سیاسی، اقتصادی و استراتژی

تدریج در حال پیشرفت در سطح اجتماعی و تعیینِ آهنِگ حرکت به

 جهانی هستند. 

دولت رفرمیست، در بریتانیا، هدف اصلی نئولیبرالیسم 

دموکرات و رفاهی کینزی بوده است. این فرماسیون، که به سوسیال

داری برای شکل رادیکالی به مخاطره افتاده، به رشد پویای سرمایه

 آن وابسته بود. اهدافِ آن برای اِشتغال  ِتولید ثروت برای بازتوزیع

عالی های حمایت رفاهی، نظام بهداشت ملی، نظامِ آموزش کامل، نظام
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فر را دگرگون کرد. دولت خدمات ها نفراگیر و مجانی، زندگی میلیون

ونقل با اتوبوس و خطوط کلیدی را در اختیار گرفت )آب، حمل

آهن( ولی در ملی کردن صنایع مولّد توفیق کمتری داشت )خودرو، راه

های سوسیالیستی و کارگری، انرژی و معدن(. این ایدها را جنبش

در قرن نوزدهم و در پاسخ  ۱ال و اجتماعات تعاونیهای رادیکشورش

 های عمیق در زندگی کارگران بسط دادند.به نابرابری

هایشان آیند؟ از منظر تاریخی، ریشههای نئولیبرالی از کجا میاما ایده

است. این « کالسیک»ی اقتصادی و سیاسیِ لیبرالِ در اصول  نظریه

هایشان ه و با اشاره به سرفصلطور خالصتوانیم بهنکته را فقط می

های عمومی، انقالبِ کشاورزی، نشان دهیم. حصارکشی زمین

ی بازارها )در زمین، کار، کشاورزی و کاالها( و ظهور اولین توسعه

تجاری در قرن هجدهم برای این تطور حیاتی بود.  -ی مصرفیجامعه

رتری های بریتانیا در جنگ، بی موفقیتزمینهاین تحوالت در پس

ویژه در شرق، فتحِ هند ای، گسترش تجارت بهدریایی بر رقبای قاره

ی اوج این سیاست یعنی اقتصادهای استعماری در کشتزارهای و نقطه

داری روی داد که اغلب در شرایط کار غیرآزاد، خشونت و برده

کرد. مند، کاالها و سود را برای بازار مادر تولید میتحقیرهای نظام

                                                           
۱Cooperative societies  
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 ۱دومینگها از سَنتتوصیفی بود که فرانسوی« اج سلطنتیجواهر ت»

 به دست دادند. ۱79۱)هائیتی( درست قبل از انقالب هائیتی در سال 

های آزاد های نئولیبرالیسم بر حقوق انساناز منظر اقتصادی، بنیان

برای فروش «( کنند و ساالران روح خوداربابان هر آنچه مساحی می)»

طور که ، )آن«معامله و معاوضه»که مایل بودند،  گونهشان آنمایملک

آدام اسمیت بیان کرده(، کسبِ سود و انباشت ثروت با ارجاعِ صِرف 

شاهکار « تدوینی»اسمیت  ثروت مللبه منافعشان، استوار است. کتاب 

وکار کارگیری مثالی از یک کسباز این الگوی اقتصادی )و با به

 سازی!( ارائه کرد.وزنی سصنعتی به بزرگی یک کارخانه

بهشتِ »عنوان بههای انباشت سرمایه را مارکس این لحظه در چرخه

های بورژوایی توصیف کرد: و مخزنِ واژگانِ ایده« حقوق طبیعی

)یعنی فردگرایی مالکیتی و نفع « آزادی، برابری، دارایی و بنتام»

ع ی کاال...تنها تابآزادی! زیرا هم خریدار و فروشنده»شخصی( 

عنوان اشخاصی آزاد باهم قرارداد ها بهیآزادِ خود هستند. آناراده

ی کاالها باهم ارتباط بندند....برابری! زیرا هر یک مانند مالکان سادهمی

کنند. مالکیت زیرا هر ارز مبادله میارز را باهمگیرند و هممی

                                                           
۱Saint Domingue 
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را چیزی را در اختیاردارند که متعلق به خودشان است و بنتام زییک

کند. تنها نیرویی که آنان را گردهم هر کس منافع خویش را دنبال می

کند، خودخواهی، سود و منافع شان رابطه برقرار میآورد و بینمی

 .۱(۴، فصل ۱)سرمایه، جلد « شخصی هر یک است

های طبقاتِ برشونده در پیوند با های لیبرالیسم را باید در نزاعریشه

ش کشیدن، گسستن و کنار زدن جباریتِ این تحوالت برای به چال

ها تأکید داشتند قدرتِ پادشاهی، اشرافی و وابسته به زمین جست. آن

اند: انگلیس خانه آزادی است. این شدهکه مردان انگلیسی آزاد آفریده

دار به فُرمِ دولتِ محدود، مسئله نیازمند رضایتِ مردانِ آزاد و زمین

تر سیاسی ر جامعه و نمایندگی وسیعمدعاهایی برای موقعیتِ مسلط د

، 2بود. لحظاتِ کلیدی در اینجا جنگِ داخلی انگلیس، اعدام چارلز اول

انقالب »در « پادشاهی محدود»برای یک « سازش تاریخی»

ی  مرکانتیلیستی ، موفقیت طبقات برشونده۱688در سال  3«شکوهمند

آمریکا و  در بازار، سوداگری و تجارت، از دست رفتن مستعمرات در

دار تثبیت قانون اساسی ملهم از الک برای جمهوری مردان آزاد و زمین

                                                           
 ۱98، ۱39۴، ۱از این منبع: سرمایه، ترجمه حسن مرتضوی، جلد ۱

2Charles I 

3Glorious Revolution  
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طلبی افراطِی خشونت و برابری ۱789در آنجا بود. سپس در سال 

العمل های ناپلئونی و عکسهای جنگانقالبِ فرانسه، موفقیت

 های داخلی به وقوع پیوست. کارانه به ناآرامیمحافظه

ر قرن ای دشدن و ظهور تولید کارخانهصنعتیدر پی این تحوالت، 

کارِ مزدی، نظامِ کارخانه، پیروزی تجارت آزاد، « قواعدِ »نوزدهم آمد: 

شدن بریتانیا به زمان با تبدیلهای صنعتی، همشهرنشینی و زاغه

های ها، شیوههابزباوم این را پیروزی طبقات، ایده«. کارگاهِ جهان»

قلمداد کرده « عصر سرمایه»بورژوایی یا  دهی، اندیشه و ارزشسازمان

های رادیکال که ناشیانه زیرِ سایبان فراخ لیبرالیسم است. ولی جریان

های النه کرد بودند، شروع به ترسیم  مسیر دیگری کردند: انجمن

ی حق ها درباره، نزاع2، چارتیسم۱ژاکوبنی، رادیکالیسم، کشتار پترلو

های ابتدایی کارگری و ونی، اتحادیهرأی، اجتماعات یوتوپیایی و تعا

 -پیش راندرا به« عصرِ اصالح». این تناقضْ 3های همیاریکانون

ها برای افزایش حق رأی، تحدید ساعت کار و کار کودکان و نزاع

داری، لغو قوانینِ ها، الغاء بردهها علیه کاتولیکزنان، رفع محدودیت

                                                           
۱Peterloo  ی پترلو در منچستر به وقوع پیوست و در آن در منطقه ۱8۱9: اشاره به کشتاری که در سال

 نفر در تجمعی برای اصالح نظام نمایندگی کشته شدند.  ۱8

2Chartism (چارتیسم یا منشورگرایی) جنبش کارگری اصالح سیاسی در قرن نوزدهم : 

3Friendly society  
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نشستن تدریجی البته عقب و 2و قوانین غله ۱های کارگریاتحادیهضد

 لیبرالیسم از منافع طبقه کارگر مستقل. 

های معاصرِ نئولیبرالیسم حیاتی بود، بعدها و در تحولی که برای فرم

های سهام مشترک تثبیت شدند وکارهای خانوادگی در شرکتکسب

(؛ امری که بر گسترشِ 3محوریداری ابرشرکت)بنیانِ اقتصاد سرمایه

مرزها و در امپراطوری تسلط یافت. این نکته بریتانیا اقتصادی درون 

ترین امپراطوری در روزگار ترین و گستردهعنوان مرکز بزرگرا به

ی لیبرال و پیوندخورده با امپراطوری مدرن تثبیت کرد و پیروزی طبقه

 سازشان را تسهیل نمود. ( و مأموریتِ متمدن۴«خداوندگان آفرینش)»

و  ی اقتصادیی مرکزی اندیشهو قرن هستهاین تحوالت در این د

دهند و نئولیبرالیسم نیز مجدداً بر سیاسیِ لیبرالِ کالسیک را شکل می

ها و ابهاماتِ لیبرالیسم نیز در کند. اما ناسازیی آن رؤیاپردازی میپایه

های های اقتصادی بازارِ آزاد به ایدهشود. ایدهاینجا شروع می

                                                           
۱Combination Acts  زنی های عمومی و قدرت چانهکه اتحادیه ۱799: اشاره به قانونی که در سال

 کارگران بریتانیایی را ممنوع کرد. 

2Corn Laws  داشتن که واردات غالت را برای باال نگه ۱8۴6و  ۱8۱5: اشاره به قوانینِ مربوط به سال

 این کاال در بریتانیا محدود کرد. 

3 Corporate capitalism  

۴ Lords of Creation  
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یکی از خطوط گسل لیبرالیسم بود ند. و اینلگام زد« آزادی»سیاسیِ 

با طعنه  ۱که در نئولیبرالیسم دوباره ظهور کرد. زمانی اِدمون بِرک

تعجب خواهم کرد اگر ببینم کاپیتان یک [کشتی »طور گفت: این

و آگهی فروش بردگان را  زمان اعالمیه آزادیای همبردگان] گینه

است که لیبرالیسم  2«ازیسدوپاره»این دقیقاً همان  .«منتشر کند

تهدیدی از »زمان ضرورت تحدید هر انجامش داد: پیشرفت، و هم

روی و دولتِ انتخابی برای نژاد ، رفرم، میانه3؛ رواداری«پایین

مندی استعماری، مراقبت، خشونت و اقتدار برای انگلیسی؛ حکومت

ی که هایبومی و نافرمان در بیرون؛ آزادی و انقیاد. آن« هایدیگری»

همچنان برده  ۴باشند، در هند غربی« آزاد»توانستند در لندن فقط می

پایانِ طلب آزادی برای ای و شاگردیِ بیخواهند بود؛ آزادی برای عده

انداز میان زبانِ های شکافبینیم که همین اثرگذاریدیگران. می

گرایی گفتمانِ و سروری در برابرِ خاص« بشریت»شمول جهان

برد، عمل آن را پیش می 5«های جداگانهحوزه»ی زنان که ایدهی درباره

« مأموریتی جهانی»های گوناگون به کنند. لیبرالیسم، با این شیوهمی

                                                           
۱ Edmond Burke 

2 Splitting  

3Tolerance  

۴ West Indies  

5 Separate spheres   
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ها و ، متمدن«دیگران»تبدیل شد که شکاف گذرناپذیری را میانِ ما و 

« مالیم»بربرها در خود داشت. امروز همین نکته در چهره 

شود: دیوید کامرون تکرار می ۱«جامعه بزرگ» گرایی دلسوز ومحافظه

 ها، کمک رفاهی مشروط و مَرامِ خوداتکایی. لبه تیز حذف

های لیبرال کالسیک در اواخر قرن نوزدهم شروع به افول کردند. ایده

های کارگری، اصالح مجلس حق رأی زنان، اتحادیه 2جورج دِنجِرفیلد

مرگ »عنوان علل اصلی د را بهاعیان )این دژ قدیمی و اشرافی( و ایرلن

ای ای که به شکل فزایندهذکر کرد. در جامعه« مرموز انگلستانِ لیبرال

آمیختگی بیشتری شد، زمین و سرمایه با یکدیگر هممی 3توانگرساالر

شان به دنبال کسبِ های ییالقیپیدا کردند: صنعتگرانی که در کاخ

زمان با افزایش دیمی که همدار قاحترام بودند و طبقات اشراف و زمین

گذاری از مسافرت به نرخ سودِ تجارت در امپراطوری برای سرمایه

ساالر جدید تبدیل بردند. دنیا به منبعِ سودِ طبقات توانگرلندن حظ می

                                                           
۱Big Society ها ادمون برک جستجو های آن را باید در ایدهکارانه که ریشه: ایدئولوژی سیاسی محافظه

کار( کرد. این ایدئولوژی در قرن بیستم مشخصاً توسط افرادی نظری استیو هیلتون )استراتژیست محافظه

یده اصلی آن ادغامِ وزیر پیشین بریتانیا، تبدیل شد. ابسط پیدا کرد و به گفتار سیاسی دیوید کامرون، نخست

 گرایی است.  مراتب اجتماعی و ارادهبازار آزاد در همبستگی اجتماعی مبتنی بر سلسله

2George Dangerfield  ی کتاب و نویسنده ۱986-۱9۰۴های آمریکایی میان سال –: مورخ انگلیسی

 (The strange death of Liberal England« )مرگ مرموز انگلستانِ لیبرال»

3 plutocratic 
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شونده با ابتدایی. رقابتِ تشدید« شدنِجهانی»شد: فُرمِ امپراطوری و 

وری لنین را واداشت قدرتِ امپراط«  کسبِ»ها برای دیگر دولت

 بخواند.« داریی سرمایهباالترین مرحله»امپریالیسم را 

ویژه در خوانده شد در مواجه با رقابت، به ۱عنوان لیبرالیسمِ نوآنچه به

گاهی )توقف« اجتماع»ی دولت و و ژاپن، از مداخله 2برابر پروس

 الوصول در مسیرِ رسیدن به طبقه( استقبال کرد. اصطالحاتِ سهل

)که لوید  ۱9۱۱-۱9۰6های ی اجتماعی میان سالدولتِ لیبرال در بیمه

پیش ی نظام سیاسی انگلیس آن را بهشدهو چرچیل، دو نفرین 3جرج

ی بردند( بنیانِ دولت رفاه را گذاشت: مداخله علیه بیکاری، بیمه

 ۴اجتماعی برای کمتربرخوردارها و مبارزه علیه فقر که با کینز و بوریج

و  5اند. این تاریخی است که آقای کِلِگط دانسته شدهمرتب

های رویی و با تمامِ توان از موفقیتها )که با ترشدموکراتلیبرال

                                                           
۱New Liberalism  

2Prussia  

3: Lloyd George  وزیر بریتانیا بود. نخست ۱922-۱9۱6مدار و سیاستمدار ولزی که بین سالهای دولت 

۴Beveridge که نقش مهمی در ایجاد دولت رفاه  ۱963-۱879ها : اقتصاددان لیبرال بریتانیایی میان سال

 داشت 

5Nick Clegg   وزیر و معاون نخست 2۰۱5-2۰۰7برال دموکرات انگلیس میان سالهای رهبر حزب لی

 . 2۰۱5تا  2۰۱۰میان سالهای 
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راحتی کنند( بهترشان استفاده میکار قدرتمندمتحدینِ محافظه

 فراموش کردند یا هرگز آن را نفهمیدند. 

جامعه »ظهور یک مقطع حیاتی بود:  ۱92۰تا  ۱88۰های میان دهه

، بازارهای مصرف «فوردیسم»داری )تولید انبوه، سرمایه« ایتوده

ها در موقعیتِ فرودست درون نظام، ای، شیوه بازاریِ ادغام تودهتوده

ای، های تودههای صنعتی، رسانهای و اتحادیهاحزابِ سیاسی توده

یغات ای، تبلای، ورزش و تفریحات تودهای،  فراغت تودهفرهنگ توده

ها های جدید بازاریابی، آزمودن و تأمین نیازهای تودهای، روشتوده

امروزی،  ۱های کانونیهای جنینیِ گروهو شکل دادن به تقاضا(، فُرم

های روابط ، مشاوره2بندیِ بازارِ سبک زندگی، برندیگبخش

ائتالف  -« انقالب مدیریتی»خصوصی، خدماتِ مصرفی و مانند آن. 

 3نه کارآفرینانِ بورژوایی -داران و مدیران ارشدِ سرمایههاممنافع بینِ س

داری و های اقتصادیِ سرمایهگذار و مدیرانِ بنگاهبلکه طبقاتِ سرمایه

 چندملیتی بزرگ را خلق کرد که کل جهان را در برگرفت.

                                                           
۱Focus group  

2Branding  

3 bourgeois entrepreneurs 
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گیرد و به کند. نئولیبرالیسم وام میبنابراین نئولیبرالیسم تحول پیدا می

کند ولی های لیبرالِ کالسیک را از آن خود میای ایدهگستردهشکل 

دهد. اصولِ و سروشکل مفهومی می« بازاری» ۱ها طنینبه هر یک از آن

اند تا برای شدهلیبرالِ کالسیک به شکل رادیکالی دگرگون

داری مدرن، جهانی و پساصنعتی کارا باشند. نئولیبرالیسم، با سرمایه

ی تاریخی متفاوت، یک به اَشکالِ گفتمانی و لحظه هاترجمه این ایده

ی ولی در محدوده 2رمزگذاری را به رمزگذاری دیگری تبدیل کرد

تواند ماند. نئولیبرالیسم میکند باقی ها استفاده میواژگانی که از آن

ها خودش را انجام دهد، زیرا این ایده ۴بندیو بازمفصل 3زداییمفصل

اند و در شدهرها و نهادهای اجتماعی حکهاست که در کردامدت

 نشینزندگی روزمره، عقل سلیم، و خودآگاهی عامیانه ته« 5عادتوارۀ»

اما اشتباه خطرناکی است اگر «. 6ردوپاهایی بدون سیاهه»اند: شده

کاری از آن روی که هر دو از نظامِ فرض کنیم نئولیبرالیسم و محافظه

کنند، یکی ا نمایندگی سیاسی میشوند و آن رقدرت مسلط منتج می

                                                           
۱Inflexion  

2 transcode 

3Dis-articulate  

۴Re-articulate  

5Habitus  

6inventory 
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های بریتانیایی های عمیقی در تاریخ و ذهنیتهستند. هر دو ریشه

 ایدئولوژیکِ متفاوتی هستند.  ۱هایدارند ولی خزانه

تواند فرصتی برای ها میالبته تبدیلِ رمزگذاری میان گفتمان

 یجامعهکار در ی محافظه، نماینده3باشد. جِس نورمن 2رازپردازی

ی وابستگی متقابل درباره ۴ی جان دانالعاده، تصریحِ فوقبزرگ

ای برای خود هیچ انسانی جزیره»کند: ها به یکدیگر را نقل میانسان

برد زیرا کلِ نیست....مرگ هر یک انسان نیروی مرا به تحلیل می

نقل  5نورمن سپس از دوتوکویل .«بشریت مرا گرفتار کرده است

هر چه  ت[دول]:» گویندچیز را میتوکویل یک کند، گویی دان ومی

ی پیوند خوردن با ها را بگیرد، افراد بیشتر انگارهبیشتر جای انجمن

 این .«دهند و به کمکش محتاج خواهند شدیکدیگر را از دست می

وار است که افزودنِ ]دولت[ توسط آمیز و نمونهیک ادغامِ شیطنت

 کمک کرد. ویراستاران به شکلِ پنهانی به آن

                                                           
۱Repertoire  

2Mystification  

3Jesse Norman در مجلس عوام و یکی از مقامات ارشد وزارت  2۰۱۰کار از سال : نماینده محافظه

  2۰2۱تا  2۰۱9داری بریتانیا میان سالهای خزانه

۴John Donne ۱63۱-۱572ی انگلیسی میان سالهای : شاعر و نویسنده 

5De Tocqueville  
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گ نیرو گرفت، تیزتر های پساجنپس نئولیبرالیسم چگونه در همایندی

طور که گفتم، دولتِ رفاه کینزی که در شد و بسط پیدا کرد؟ همان

اش به پویایی مولد های بازتوزیعیعرضه شد برای امکان ۱9۴5سال 

ی یا همان لحظه -ی نادرپردهی خصوصی نیاز داشت. یک میانسرمایه

اش وجود داشت. ولی از وفاق نسبتاً کامل در مورد فُرم بنیادی -۱لربات

جای بریتانیا با احیای اقتصاد بعد از جنگ و جایگزین شدن آمریکا به

های درونی رو شد. تغییرات در ، تنش«2نمونه پارادایمی»عنوان به

کار و ساختارِ طبقاتی به همراه گسترش وفورْ بحران اعتماد به تقسیم

طور رهبر حزب کارگر با نگرانی این 3کِلا ایجاد کرد. هیو گِیتسچپ ر

ی کار، اِشتغال تام، شوندهخالصه بگویم: ماهیت دگرگون»گفت: 

ی جدید زندگی  مبتنی بر تلویزیون، یخچال، مَسکن جدید، شیوه

رشان را بر قدرت سیاسی وبرق، همگی اثماشین و نشریات پرزرق

 .«اندداشته

                                                           
۱Rab Buttlerهای اصلی . او یکی از چهره۱982تا  ۱9۰2های کار بریتانیایی میان سال: سیاستمدار محافظه

ی ایجاد توافق پساجنگ بود. بر اساس آن احزاب اصلی بریتانیا در مورد مسائل اصلی سیاست داخلی تا دهه

 Gaitskellو  Buttler)اسم ایجادشده از ترکیب  Butskellismتوافق کردند. از این توافق با عنوان  ۱97۰

 شود. رهبر حزب کارگر( یاد می

2Paradigm instance  

3Hugh Gaitskell۱963-۱955های  وزیر بریتانیا از حزب کارگر میان سال: نخست 
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شصت، موسیقی راک و فرهنگ جدیدِ جوانان، افولِ احترام، ی در دهه

و  ۱های ضدبارداری برای زنان، پادفرهنگبخش قرصتأثیرِ رهایی

مقاومت از طریق »های مشکلی آتی بود: زا نشانهمواد مخدرِ توهم

را  2سیلی از اعتراضات، مخالفت و پیوندزادیی ۱968سال «. مناسک

های اِشغال توسط دانشجویان، با خود به همراه آورد: جنبش

دموکراسی مشارکتی، سیاست مبتنی بر اجتماع، فمینیسم موج دوم، 

، لیبِرتِریَنیسم دوپهلو و نیز تصویر 3«کن امتحان کن، گوش بده و رها»

واه ایرلند، خگوارا، جنگ ویتنام، ارتش جمهوریی چهگونهشمایل

 ۱97۰ی ی دههنه، بریگاد سرخ. در میا5، قدرت سیاهان۴مَلکُم ایکس

المللی پول )که برای تحمیل زمان با افزایشِ تورم، صندوق بینو هم

های جهانِ سوم مفید است( چنین های ساختاری بر دولتتعدیل

ی زمینهوزیر هیث، در پسای را بر بریتانیا تحمیل کرد. نخستبرنامه

                                                           
۱Counter-culture  

2 disaffiliation 

3Turn on, tune in and drop out  رایج ها در فرهنگ هیپی ۱97۰و  ۱96۰: اصطالحی که در دهه

های قدیمی های تازه و رها کردن روششد و به امتحان کردن مواد مخدر جدید، گوش سپردن به ایده

 اشاره دارد. 

۴Malcom X ۱965-۱925های : فعال حقوق بشر و از رهبران مسلمان در آمریکا میان سال 

5Black Power  
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اعالم کرد که کشور را دیگر  ۱نور ضعیفِ سه روز کار در هفته

 پس از جنگ فروریخته بود.« توافق»شود اداره کرد. مین

، تاچریسم قدرت را در دست گرفت و به جامعه و دولت ۱979در 

زمان بازسازی بنیادین معماری سیاست و کینزی حمله کرد ولی هم

ها کار را آغاز نمود. سازیاقتصاد را شروع کرد و ابتدا نیز با خصوصی

آن را به  3ی یک ملتکار ایدهمحافظه، نماینده 2میالن)هارولد مک

تشبیه کرد.( تاچریسم چپ را کامالً گیج « جات خانوادگیفروشِ نقره»

داد خبر از چیزهایی می« خانم آهنی»ی نشدهبینیکرد. آیا پیروزی پیش

توانست نه یک چرخش که قرار بود اتفاق بیافتند؟ آیا پیروزی تاچر می

ی جامعه در روع بازسازی گستردهدیگر در آونگ انتخابات بلکه ش

 امتداد خطوط نئولیبرالی باشد که به شکلِ رادیکالی جدید بود؟

همه، امر قدیمی باید پیش از آنکه امر جدید جایش را بگیرد، بااین

شد و کارگزارش نیز در رأس قدرت بود. خانم تاچر در خراب می

                                                           
( برای کار در سه روز هفته که به دلیل اعتصاب ۱97۴-۱97۰کار هیث )اشاره به تصمیم دولت محافظه۱

شدت کاهش داد و به آهن اتخاذ شد. این اعتصابات تولید برق را بهچیانِ ذغال سنگ و کارگرانِ راهمعدن

 کاهش دهد. جویی، ساعات کار در طول هفته را همین دلیل نیز دولت تصمیم گرفت برای صرفه

2Harold MacMillan ۱963-۱957وزیر بریتانیا کار نخست: نماینده محافظه 

3nation Tory/Conservatism-One کارانه از دموکراسی پدرساالرانه برای حفظ ای محافظه: ایده

 های اجتماعی و اقتصادی برای کمک به مردم عادی. ها با برنامهنهادهای سنتی حفظ و ترکیب با آن
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 ۱9گاردین، کابینه تبانی کرد )« هایمعتدل»رحمانه علیه جنگی بی

ایجاد کرد. تاچر « رکود تورمی»۱ی بدنام هاو(. بودجه2۰۱۱فوریه 

دشمنانِ »های کارگری )یا همان شکستن قدرت اتحادیهبرای درهم

های جدید، انفرادی و حلسوی راهتوطئه چید. او مردم را به«( درون

 دار شوید.به دنبال شغل باشید. خوداشتغال یا سهام»رقابتی سوق داد: 

 2دارانتان را بخرید؛ در دموکراسیِ ملکهای سازمانیخانه

های کلیدیِ نئولیبرال که در پس تاچر برای ایده .«گذاری کنیدسرمایه

ای را جعل های سادهشده به جامعه قرار داشتند، معادلتغییرات تحمیل

ی خود، محدودیت مالی، ، مدیریت بودجه3کرد: ارزندگی پول

زمان ل رقابت. خشم، اعتراض و مقاومت و همی پول و فضایعرضه

ی رهبری قوی به رحمانهافزایش حمایتِ پوپولیستی برای اِعمال بی

 وجود آمد.

ی از منظر اجتماعی، تاچریسم نگرانیِ گسترده ولی نامتمرکز درباره

را به دولت « از پایین»های پوپولیستی تغییر را بسیج کرد و درخواست

د تا با اِعمالِ نظمِ اجتماعی کشور را نجات دهد. مدیریت کر« آن باال»

                                                           
۱Howe budget ۱98۱ای که در سال : اشاره به بودجه ( توسط جفری هاوGeoffrey Howe وزیر )

 داری وقت به پارلمان ارائه شد و پاسخی به استقراض وسیع دولت از بانک مرکزی بود. خزانه

2Property-owning democracy  

3Value for money 
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( ۱978)نگاه کنید به هال، « قانون و نظم»ی سوی جامعهلغزش به

چیزی بود که سوی آنآمیزِ بهای کلیدی در پیشرفتِ تناقضمرحله

 شده است.شناخته« پوپولیسم اقتدارگرا»عنوان به

سیاهِ عدمِ محبوبیتِ  یک ویژگیِ دور از انتظار این بود که در روزهای

ای نه عقالنیت بازار بلکه العادهشکل فوقانتخاباتی، خانم تاچر به

گرایی کهن بریتانیایی را برای نجات احضار کرد. جنگ بر سر ملی

ی به تاچریسم اجازه داد تا اگر الزم باشد با دو خزانه ۱جزایر فاکلند

 متضادِ احساسات هایی در منابع ظاهراًایدئولوژیک متفاوت، با طنین

سوی آینده در لباس رزم از گذشته. عمومی، بازی کند: پیشروی به

شده در امر روزمره گفتمانی مدرن، عقالنی، مؤثر و کارا و حک« بازارْ »

های خانوادگی، بود. شبحِ فانتزیِ بازگشتِ دیرهنگام به پرچم، ارزش

انه به خصلتِ ملی، شکوه امپراطوری و روحیه دیپلماسیِ قلدرمآب

اش های زیرینِ امپراطوریبر گفتمانِ ملی با جریان 2سبک پالمرستون

پاسخ برای ابژه مفقود )چیزی که گیلروی مالیخولیا یا سوگواریِ بی

 خواند( حاکم بود.

                                                           
۱Falklands war  

2gunboat diplomacy Palmerstonian  اشاره به سیاست خارجی وزیر خارجه بریتانیا لرد :

 زور برای پیشبرد اهداف سیاست خارجی پالمرستون در میانه قرن نوزدهم و توسل به
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آیا تاچریسم متناقض بود؟ خوب ایدئولوژی همیشه متناقض است. 

و این اشتباهی ای وجود ندارد هیچ ایدئولوژیِ مسلط، یکپارچه و یگانه

کارانه و های محافظهاست که ما با ناکامی در تمایزگذاری میان خزانه

بار است زیرا کنیم. این مسئله مشخصاً زیاننئولیبرال تکرارش می

ها و خطوط گسلِ لیبرالیسم را، این ژرف، دوسویگی ۱هایناسازی

، «ساختارهای احساس»در میان سنن سیاسی و  ترین سنتفراخ

بافتن خطوط متضاد اش، درهم مترقی و واپسگرانه ِوشاند: ویژگیپمی

کاری اجتماعی و اقتصاد بازار آزادی( ها )مثالً محافظهو نوسان میانِ آن

حکومتمندی »طور خاص در محیط استعماری، چهره دوگانه و به

 «.لیبرال

ایدئولوژی به بهترین شکل با کوک زدن خطوط استداللِ متضاد و 

« ارزهای همنظام»های احساسی و یافتنِ آنچه الکالئو ینیروگذار

ایدئولوژی است.  2یپیشهکند. تناقضْ شان نامیده است، کار میمیان

« بازار آزاد/ دولت قوی»ی تاچریسم را ترکیبِ مشخصه 3اندرو گَمبل

کردند این ترکیبِ ناپایدار اسبابِ تباهیِ ها فکر میتوصیف کرد. خیلی

                                                           
۱Antinomies  

2Metier  

3Andrew Gamble  
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د بود. ولی، گرچه به شکلی غیرمنطقی، تاچریسم از تاچریسم خواه

هایی که های اندکی نظیرِ آنمنظر گفتمانی مؤثر بوده است. استراتژی

دارند، در عناصرِ متناقضِ عقلِ سلیم، زندگی و آگاهی عامیانه ریشه

چنین در جلبِ رضایت موفق هستند. حتی امروز گفتمانِ بازار این

تر، کاریِ قدیمیبا تعلقاتِ محافظهآزاد/ بنگاه/ مِلک خصوصی 

کنند. همگونیِ نژادی، امپراطوری و سنت در کنار هم ادامه پیدا می

برای احیای قدرتِ سرمایه و تخریبِ توهم بازتوزیع « نیروهای بازار»

توان اطمینان داشت مناسب هستند. اما در لحظاتِ دشوار می

ادباش گفتن به برای ش« مردم»پاسخ متقابل بدهد. « امپراطوری»

 ۱تکه زمین از آتالنتیکِ جنوبی به پلیموثناوگانی که از یک

های شهر کوچکِ ها در خیابانگردد، حاضر خواهند شد. آنمیباز

باختگانی که از جنگ صف خواهند کشید تا به جان 2ووتن بَسِت

گردند، ادای احترام کنند )و چه کسانی به فرجام افغانستان بازمیبی

 آورند که این چهارمین جنگ بریتانیا در افغانستان است؟(یاد می

تر تر و از حیثِ ایدئولوژیک افراطیتاچریسم از منظر اجتماعی مخرب

ی ادامه یابد. حتی کابینه« اشینِ سوختهزم»از آن بود که در شکلِ 

                                                           
۱Plymouth  

2Wootton Bassett  
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تواند ادامه داشته دانستند تاچریسم نمیتاچر، که هوادارنش بودند، می

کنند بود که هرگز فراموشش نمی« ی یقینلحظه»باشد. ولی تاچریسم 

تر و ماندگارتر به آن تر، همیشگیشدهو آرزو دارند در فرمی تثبیت

 بازگردند.

ی یی، این لحظه را حزب کارگر جدید و دورگهنمابه شکل متناقض

ی تاریخی حزب کارگر را کنار گذاشته بود و بلر فراهم کرد که برنامه

برای « بهترین پوسته»عنوان را به« سوسیال دموکراسی»بازسازی 

اش آغاز کرده بود. ی حزبِ کارگرِ جدیدینئولیبرالیسم در گونه

)گرفتن یک  ۱سازیسویهای سههگیری مهارتبا عاریت -دورگه زیرا 

ی ( از دوره2«راه سوم»ایده از هر دو سوی طیفِ سیاسی برای ساختن 

و بازار را  رفرم اجتماعی، بنگاه -آمیز کلینتوندوم و موفقیت

بندی کرد. این تلفیق منبع واقعی چرخشِ حزب کارگر جدید بازمفصل

اتژیِ جدی بود )چرخشی که نه یک عادت آزاردهنده بلکه یک استر

است(. حزب کارگر جدید موقعیت « 3ترمیمِ دوباره» سیاسی یا 

کارگر « قدیسان»خودش را از چپ میانه به راست میانه تغییر داد. 

                                                           
۱Triangulation  

2Third Way 

3Double Shuffle  
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با « مدرنیزاسیون»و « رفرم»های دوپهلویی مانند جدید، با حرف

توجهی از رحمی به حزب کارگر قدیمی حمله کردند. بخش قابلبی

 حزبِ کارگر تَرکش کردند و دیگر بازنگشتند.۱«سرزمینِ اصلیِ »

کنند ی احزاب اصلی سعی میسوزن که همهاین نُکِ -« موضع میانه»

به مقصدِ مرجحِ سیاست تبدیل شد. حزب کارگرِ  -روی آن برقصند 

جدید معتقد بود مسیر قدیمی به دولت برای همیشه مسدود شده 

به مسیحیت در مسیر ی پولسِ قدیس بارهاست و مانند گرویدنِ یک

، به نئولیبرالیسم و بازار گروید. آنتونی گیدنز، پیشگامِ راهِ سوم، 2دمشق

تواند در برابر پیشروی نمی»چیز ظاهراً به تونی بلر گفت هیچ

مقاومت کند. حزبِ کارگر جدید، با « ناپذیر نیروهای بازارکنترل

س پذیرفتن دکترین مدیریتیِ نظریه انتخاب عمومی که مدار

کنند، درنهایت فهمید الزم نیست اش میوکارِ آمریکایی تدریسکسب

سازی را بپذیرد. خیلی ی خصوصیخطر بگومگوی سیاسی درباره

شد زیر تمایزِ میانِ دولت و بازار نقب زد و معنایش اتخاذِ ساده می

های های بازار، تن دادن به اصولِ رقابت، حمایت از ارزشاستراتژی

سپاری، های جدید و کارآفرین بود. برونرساختن سوژهکارآفرینی و ب

                                                           
۱Heartland  

2 Damascus-like  
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ارزندگیِ پول، همکاری بخش خصوصی و عمومی و معیارهای 

 درها را یکی پس از دیگری گشود و سرمایه۱پذیریرقابت-قرارداد

خصوصی موفق شد وارد بخش عمومی شود و آن را از درون تهی 

حزب کارگر جدید  ی تیز پروژه نئولیبرالکند. بازاری کردن به لبه

 تبدیل شد. 

را با آغوش باز پذیرفت.  2«شدن مدیریتیبازاری»حزب کارگر جدید 

شد )که نتایج فاجعه باری برای بحران بعدی به « آزاد»اقتصاد فعاالنه 

گری، نظارت، مراقبت و فرهنگ گذاری، تنظیمهمراه داشت(؛ قانون

خوردن نداد. به جامعه اجازه جنب « کنترل»و « گیریهدف»مبهم 

را در پیش گرفت  3«ایوسادهسهل»گری حزب کارگر جدید تنظیم

گرانش فاقد قدرت اجرایی بودند، فشار و شجاعت سیاسی ولی تنظیم

کردند. ی بدیل اجتماعی نداشتند و اغلب دودوزه بازی مییا فلسفه

معلوم شد که لگام زدن مقاصد اجتماعی به اقتصاد خصوصیِ 

                                                           
۱Contract-contestability  

2 Managerial marketization  

3 Light touch regulation  



 

Problematicaa.com 
 

 

33 

ردیف کندن ردیف به»همان چیزی است که تاونی  بندوبار مانندبی

 توصیفش کرد.  ۱«پوست ببر

شده، وجود داشت که و رها تعلق، در نسلی بیمشکالتِ اجتماعی

نیازمند توجه فوری بود )مثالً سوءمصرف مواد مخدر و الکل، بارداری 

پذیری زنان، نشده بدون توجه به آسیبدر نوجوانی، سکس محافظت

عنوان ی نسبت به سالمندان، توسل خودکار به خشونت بهاحترامبی

جنگ علیه »ی تعهد بلر به واسطهمشکالتِ ایجادشده به«(. حلراه»

در داخل وجود « جهادگرایی»ی و نیز هراس اخالقی درباره« ترور

سوی گیرترین مسئله چرخش حزبِ کارگر جدید بهداشت. اما چشم

گذاری که ود: اشتیاقِ قانونانضباط اجتماعی و مسئولیت فردی ب

هایی درباره رفتارهای نبُرد )فرماپیش میگرایی آن را بهاخالق

، زیر نظر گرفتن اجتماعات، بسط دادن نظارت، 2ضداجتماعی

های پلیسی و امنیت خصوصی، به کار گرفتنِ کنتراتیِ شرکت

ویزا ازجمله زنان و کودکان، شدگان و اخراجِ مهاجرانِ بیبازداشت

شان و درنهایت همدستی کردن حبسِ متهمانِ تروریسم بدون محاکمه

                                                           
در مورد سیاست حزب کارگر مطرح  ۱93۰ی ای است که ریچارد تاونی، مورخ بریتانیایی، در دههایده  ۱

 رسد. کرد و منظور انجام کاری است که غیرممکن به نظر می

2social behavior order-Anti وزیری بلر در سال : اشاره به دستوراتی است که در دوره نخست

 هایی نظیر خشونت در میان جوانان اجرا شد.برای مقابله با بزه ۱998
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مشارکت در شکنجه.( مفاهیمِ تنبیهیِ « الپوشانی»در استردادِ متهمین و 

رغمِ لیبرالیسم، تأثیر خودش را گذاشت: احکامِ حبس مجازات، به

های شدیدتر از تر و مراقبتگیرانههای زندان سختتر، رژیمطوالنی

یکی از « اقتدارگرایی لیبرال»کار. نوعِ جدیدی از بزه نوجوانان

ی ورق حزب کارگر جدید از کار درآمد. مایکل ژوکرهای دسته

و تلویحاً منظورش این بود « زندان مؤثر است»زمانی گفت:  ۱هاورد

« رحمهای دللیبرال»کردند زندان تأثیر ندارد، هایی که فکر میکه آن

 2«عشق سخت»رحم نبود، از  یک لیبرال دلبودند. تونی بلر، که اصالً

!« 3لیبرالیسم عضالنی»کرد )و بعداً دیوید کامرن اصطالح حمایت می

های را جعل کرد.( مسلماً این نخستین باری نیست که صورتک

مربع از قلمرو متناقض و ژانوسی لیبرالیسم سعی کردند یک اینچ

 ایدئولوژی را اِشغال کنند. 

جدید اصالحات اجتماعیِ مهمی را شروع کرد:  البته حزبِ کارگر

تر انتظار برای دریافت های کوتاهازجمله حداقل دستمزد، زمان

خدمات درمانی، اهدافِ بهداشتی بهتر، تالش برای کاهش فقر 

                                                           
۱: Michael Howard کارسیاستمدار بریتانیایی و رهبران پیشین حزب محافظه 

2 Tough love  

3 Muscular liberalism  
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کودکان، دو برابر کردن تعداد دانشجویان و حرکتِ )محتاطانه و با 

ی حقوق بشر. ولی دربارهگذاری سوی پرداختِ برابر و قانوناکراه( به

 سازی رگِ حیات و گرایش اصلی حزب کارگرِ جدید بود.گوشهسه

ها در برابر بازار را اقتدارگراییِ حزبِ کارگر مشهودتر شد. ممانعت

ها در بهداشت و ایمنی، گریریزی، تنظیمتدریج برچید: برنامهباید به

پرداخت یکسان،  ها برای دفاع از استاندارهای زندگی،حقوق اتحادیه

ها در مبارزه با جبرانِ خسارت برای کردارهای ضدتبعیض، اولویت

اصطالح نژادپرستی و آزار جنسی، تجاوز و خشونتِ خانگی. این به

باید محدود شوند. بازارهای کار باید  ۱«دولت تیمارگر»زوائد 

های وقت و موقتِ بیشتر و شغلهای نیمهباشند: شغل« پذیرانعطاف»

زنی جمعی وقت و پایدارِ کمتر؛ حقوق بازنشستگی کمتر، چانهتمام

 ها و دستمزدها.بخش شدنِ حقوقمحدودتر و بخش

های دستورِ کارِ حزب کارگر جدید برای هژمون شدن استراتژی

ی شدند: مثالً ایدهای خالق مینئولیبرال بر آن، باید به شکل مبتکرانه

ی ترغیبِ بخش خصوصی برای تأمین مالی دستاوردهای العادهفوق

طرح »اصلی حزب کارگر جدید در بخش عمومی از طریق 

                                                           
۱ Nanny state  
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ای آینده را برای بازپرداخت بدهی هکه نسل ۱«گذاری عمومیسرمایه

همکاری »سال به گروگان گرفت.  3۰کشیده تا فلکهای سربهبا نرخ

شرط ضروری همه قرارداهای عمومی شد. « عمومی/ خصوصی

کاران های رقابتی دولت را در دسترس سرمایه قرار داد. مقاطعهمناقصه

م کیفیت رغتی بهها و اخراج کارکنان، حخصوصی با زدن از هزینه

تر شدن قرار ، در موقعیت بهتری برای رقابتی[شدهارائه] خدمتِ

های خصوصی که الجزایرِ در حالِ ظهورِ شرکتداشتند. مجمع

العاده بود. کردند، فوقخدمات عمومی را برای کسبِ سود فراهم می

 وکاری کسبی عمومی شیوهرفتند تا به حوزهآمدند و میمشاوران می

ی دولتی از طریق رتبهدهند. کارمندان عالی« آموزش» ها راشرکت

کننده خصوصی های تأمینی شرکتمدیرهبه هیئت 2«درهای چرخان»

کارمندِ دولت بودن، که از درون تهی شده بود،  3پیوستند. خلقیاتِ 

ناپذیری شد. عادات و مفروضاتِ بازگشت« تغییرِ فرهنگی»دچار 

 . بخشِ خصوصی در درونِ دولت حک شد

                                                           
۱ Public Finance Initiative  

2 The revolving door 

3 ethos 
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پرداز پسند را رواج داد: مالیاتگفتمان نئولیبرال دو چهره گفتمانی عامه

دولتِ رفاه و « کنندگانتلکه»)مرد پرکاری که از او برای تأمین مالیِ 

از عواید « سبکِ زندگی»عنوان انتخابِ که به« هاییمزاج دمیدم»

شود( و ازاندازه مالیات ستانده میکنند، بیشعمومی گذران امور می

)کدبانوی خوشبخت، که برای اِعمالِ انتخابِ محدودش در « مشتری»

شده و ارسالِ شخصی« دستورِ کارِ انتخاب»است و « آزاد»بازار 

توانست ها میشده بود.( اینکه هر یک از آنمشخصاً برای او طراحی

شهروندِ باصداقتی باشد که به خدماتِ عمومی احتیاج داشت یا به 

 کند. کس خطور هم نمیه بود، به ذهن هیچها وابستآن

ی بازنماییِ ایدئولوژیک است. البته گفتمانِ مسلط بازار، مسئله

خود و به خودیکنند. بازارها بهگونه عمل نمیبازارهای واقعی این

« تعادل»شان به ی بهینهکنند یا در نقطهشکلِ اسرارآمیز کار نمی

خواند که تفاوتِ « عادالنه»ارها را توان بازرسند. تنها زمانی مینمی

آورند را فاحش میان ثروتِ نسبی که خریدار و فروشنده به مبادله می

خیر عمومی را تضمین « دست پنهانی»از محاسبه کنار بگذاریم. هیچ 

کند. خیر عمومی نیازمند قدرت بیرونی دولت و قانون است تا نمی

و « ی تخیلیرابطه»اش کند. ولی گفتمانْ تثبیت و تنظیم

ها در نسبت با شرایطِ واقعی را در اختیار سوژه« ایشدهزیست»
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های گذارد. معنایش این نیست که بازارها صرفاً داستانشان میزندگی

جهت ها خیلی هم واقعی هستند! بازارها ازاینساختگی هستند. آن

ارائه مثابه دلیلِ کلِ فرایند های ناقص را بههستند که تبیین« دروغین»

کنیم چیزهایی که فکر می»دهند. ولی باید به یاد داشته باشیم می

 .«رندواقعی دا درست هستند، نتایج

در سطح جهانی، حزب کارگر جدید پذیرفت که کشورهای درحال 

افزای تجارت آزاد و توسعه باید در معرض بادهای روح

گذاری خارجی قرار گیرند. هدفِ اصلی حکمرانی جهانی سرمایه

ها و حفظِ شرایطِ جستجوی گذاریحمایت از بازارها و سرمایه

ود. این مسئله نیازمند داری و جهانی بهای سرمایهآمیز بنگاهموفقیت

های نظامی تعهدِ کالن نسبت به نظم ژئوپولتیکِ جدید، افزایش هزینه

های های نظامی، دولتای از پایگاه، ایجاد زنجیره«(قدرت سخت)»

شان پیوسته از سرکوب، نشانده و دیکتاتورها )که بسیاریدست

اخله کردند( و اگر الزم باشد مدخشونت، حبس و شکنجه استفاده می

قضیه، این « نرم»بود. در طرفِ « در لباس بشردوستی»مستقیم نظامی 

و شیوه زندگی آمریکایی « رؤیای آمریکایی»برنامه شاملِ ترویج 

 شد. شمول میعنوان کاالیی جهانی و جهانبه
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های تاریخی ها بودند، چهرهآیا تاچر و بلر، که پیشگام این دگرگونی

ها به شکل رسید هر یک از آنند؟ به نظر میبودند که دنیا را تغییر داد

ها ی تاریخی بودند که به بارش آوردند. آننمادینی تجسد لحظه

رسید خانم وکاست بودند، گرچه به نظر میکمهای بیمتوسطیطبقه

داشت که بخشی از مادرشهر  ۱«روستایی»تاچر ریشه در گَنتهَمِ 

شت رفتار، سبک و مینستر/ لندن نیست؛ ولی هرچه بیشتر گذوست

طور عمیقاً و به احترامشد. تعهد تاچر به حفظ  « باوقارتر»صدایش 

تر و حریص« ترمدرن»تر، بود. بلرْ شلخته« انگلیسی»ناپذیری بازگشت

بستگی بیشتری به گشت و دلبود. فکر و ذهنش بیشتر پِی پول می

گاه ی هیچبود ول« های بریتانیاییارزش»قدرت داشت؛ او نیز به دنبال 

نبود و با وسعت دادنِ « محترم»بخش در این معنای آرامش

هایش از احترامش نیز کاسته شد. بلر مشتاقِ بریتانیا با بلندپروازی

؛ خانم تاچر به عقب و 2«های عمومی و محدود بودشرکت»

کرد. ممکن ی امپراطوری نگاه میو گذشته« های ویکتوریاییارزش»

 برای توصیف خودش استفاده کند.« ترقیم»نبود او از عبارتِ 

                                                           
۱ Provincial Gantham  

2 UK plc. 
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شان ایمان و باور به خود بود. آیا دین در اینجا نقش نقطه اشتراک

داشت؟ خانم تاچر با کلیسای بریتانیا مشکلی نداشت ولی پرهیزکار 

ما »کن بلر در حزب کارگر جدید گفت ، کارچاق۱نبود. اَلِستر کمپبل

کار که بلرِ فریبکار با خدا  . اما معلوم شد2«کنیمخدا را تبلیغ نمی

کردند آکنده از ولی مسئله اخالقی و نه دینی بود. هرچه می داشت،

ها حسِ عمیق اخالقی بود. راهنمایی اخالقی در درونشان به آن

تصور است. نویسندگانِ غیرقابل« کار درست»گفت انجام ندادن می

خانم اهلِ  این»های سخنرانی تاچر اصرار داشتند او اعالم کند متن

قدم هم از توصیه کرد حتی یک ۴بلر به میلیبند 3«نشینی نیست.عقب

کارگر جدید عقب ننشیند. هر دو اعتقاد داشتند « دستور کار رفرمِ »

 های سخت ولی شجاعانه را تأیید خواهد کرد. تاریخ تصمیم

ی سرسپردگی ای داشت و نتیجهی بلر پایان غیرمنتظرهتجربه

با « ی ویژهرابطه»هداف سیاست خارجی آمریکا بود. مدت به اطوالنی

تر و نیز عنوان شریکِ ژئوپلتیکِ کوچکامریکا نقش بریتانیا به

                                                           
۱ Alastair Campbell 

2 We don’t do God 

3 ‘The lady’s not for turning’, 

۴ Miliband  
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را تضمین کرده بود. آمریکا و بریتانیا   ۱جایگاهی در امپراطوری جهانی

در برابر ظهور بنیادگرایی اسالمی ایستادند. جرج بوش، « شانهبهشانه»

توجیهی به او اطمینان داشت، و البی نئوکان یرقابلکه بلر به دالیلی غ

کردند( بلر را به و شرکا از او حمایت می ۴، رامسفلد3، پِرل2)چینی

مداخلی نظامی و تغییر رژیم در عراق ترغیب کرد. منطق ظاهرفریب، 

شده و اطالعاتِ نادرست کاری، توافقاتِ پنهانی، اسناد دستکاریپنهان

 اعتبار کرد. شهرت او هرگز احیاء نشد. یگرایی بلر را باخالق

های نئولیبرال که بعد از بلر آمد، تغییر بنیادینی در گرایش 5گُردُن براون

ی نبود. عقبه« راه سوم»ایجاد نکرد. براون هرگز یک مبلغ پروپاقرص 

اش و این حقیقت که ی کشیشی، جدیت اخالقی]زندگی[ او در خانه

گرفته بود، موانع سر راه کارگر شکل]شخصیت[ او در ابتدای حزب 

را با براون یکی دانستند. « ترمیم دوباره»بودند. جنبۀ مثبتِ 

های جهان سوم، و مقابله گذاری عمومی، محدود کردن بدهیسرمایه

                                                           
۱ The global sun  

2 Dick Cheney  

3 Richard Perle  

۴ Rumsfeld  

5 Gordpn Brown 
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نتوانست هواداران سیاسی یا « بازتوزیعِ دزدکی»با فقر کودکان. ولی 

 دفاعی اصولی از دولت رفاه را ایجاد کند. 

های آزاد را تحسین داریِ آمریکایی بنگاهعالوه براون پویایی سرمایهبه

کرد و فریبِ این باورِ عمیقاً نادرست را خورد که حزب کارگر به می

های ابدی نبودن پایان داده است. او به نشانه« رونق و رکود»ی چرخه

کنترلِ امالک،  افزایش بدهی عمومی رونق توجه نکرد: بازار غیرقابل

پذیری که ، ابزارهای مبهمِ ریسک۱و خصوصی، مشتقاتِ بانکی

گران جوان و بلندپرواز با بندشلوارهای قرمز ابداعشان کردند، معامله

و  2های پوشش ریسک بدونِ نظارت توسط صندوق ِگریغارت

های مسکن درجه ، رسوایی فروش وام3های سهام خصوصیبخش

درآمد ساالنه بسیاری از  ها که ارزششان از کلِتوسط بانک ۴دوم

ها و مزایای گیرندگان بیشتر بود، افزایش ارزش سهام، حقوقوام

گذاری های سرمایهسوی فعالیتها بهمدیریتی نجومی، شیفتِ بانک

های خصوصی های مالی بخش عمومی به شرکتپرریسک، کمک

و سرعتی « ازحد بزرگ هستندبرای ورشکسته شدن بیش»ها زیرا آن

                                                           
۱ Derivatives  

2 Hedge fund  

3 Private equity sector  

۴ Subprime mortgage  
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های سمی خالص زمان با آغاز بحران از شر بدهیها همککه بان

هایی بودند که یک تکنیسینِ اقتصادی باتجربه مانند ها نشانهشدند. این

المللی بروان در بحران گرفت. رهبری بینشان میبروان نباید نادیده

اش را چشمگیر بود ولی کار از کار گذشته بود. تکبر نئولیبرال ضربه

توانست تصمیمات قاطعی اقد کاریزمای بلر بود و نمیزد. بروان ف

هایش را در بِرَندِ مناسبِ زبانِ روزمره بیان کند. او مانند بگیرد یا ایده

ها را، راند و آنسخن می اطبانشیک آکادمیسینِ باهوش برای مخ

ی یک تصویرِ کلی ضروری بود، غرقِ در اعداد درست زمانی که ارائه

شد( انتخابات )که باید یک سال زودتر برگزار می کرد. تا پیش ازمی

ها انتخابات را واگذار روشن بود که حزب کارگر خواهد باخت. و آن

 کردند. 

جای حزب کارگر بر سر ها که بهدموکراتکار با لیبرالائتالف محافظه

همسو  ۱دهیطور کامل با منطقِ مسلطِ سیاسی بازسازمانکار آمد، به

ها در بریتانیا امر جدیدی است. دیوید ی میان ائتالفبازبود. صندلی

وهوای آن ایام و با الگوبرداری از بلر عزم کامرون، متناسب با حال

حزبِ »کاران در موقعیت یک ی محافظهخود را برای قراردادن دوباره

                                                           
۱ Realignment  
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نشان داد؛ هرچند تحقق این مسئله زیادی طول « کار و دلسوزمحافظه

 کشیده است. 

کم گرفته بودند که بیرون بودن از قدرت ها این نکته را دستاما خیلی

ها را دوپاره کرده بود. ائتالفِ دموکراتتا چه میزان روح لیبرال

که  را ۱کتاب نارنجیها هواداران دموکراتکاران و لیبرالمحافظه

کاران بودند، های نئولیبرالی داشتند و طرفدار اتحاد با محافظهگرایش

های پیشین انداختند دموکرات، ازجمله سوسیال«خوانترقی»به جانِ 

های روان و که به حزب کارگر گرایش داشتند. برخی مجذوب اجرا

ها و معاون بعدی دموکراتسلیسِ نیک کِلِگ، رهبر لیبرال

وزیر، در مبارزاتِ انتخاباتی در تلویزیون شدند. برخی دیگر نخست

هاست. اما دموکراتمحتوایی لیبرالیاش ببه فکر افتادند که آیا دلیل

دموکرات در تقریباًهمه قضاوتِ نادرستی از توانایی رهبران لیبرال

داشتند. یک توافق )که  2بودنپرنسیپخودفریبی، ریاکاری و  بی

بندی شد. کامرون و کِلِگ شده است( سرهمجزئیاتش اکنون فراموش

سی آمدند )کامرون بووزیری به دستدر باغ رُز در ساختمان نخست

                                                           
توسط  2۰۰۴که در سال  The Orange Book: Reclaiming Liberalismاشاره به کتابی با عنوان   ۱

های حلمثابه راههای انتخاب فردی، رقابت و بازار بهها منتشر شد که بر ایدهگروهی از لیبرال دموکرات

 لیبرال تأکید شده است.

2 Lack of principle  
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 ۱«عورت»ها رسید(. لیبرال دموکراتمغرور و ازخودراضی به نظر می

را در اختیار « بهانه»رهبری کامرون را پوشاندند و بحران بانکی نیز 

ترین، کامرون گذاشت. او نیز فرصت را برای اجرای رادیکال

ناپذیر؟( انقالب اجتماعی از زمان جنگ ترین )و بازگشتگسترده

 تنم شمرد. مغ

حالجی کردن امور رسید و در سیاست ائتالفی اغلب ناتوان به نظر می

شان ناموفق بود. اما از منظری دیگر، از سه رژیمی یا به هم پیوند دادن

ترین، اند، آمادهپروژه نئولیبرال را به بلوغ رسانده ۱97۰که از دهه 

، آمادگی حزب شان بود. در قیاسِ با آنترینترین و رادیکالگسترده

بود، به ها یار میکارگر برای قرار گرفتن در قدرت، اگر بخت با آن

ترین بود زیرا رسید. راستْ آمادهباری مبتدیانه به نظر میطرز مالمت

سازی برای کسب قدرت کرده کاران وقت خود را وقفِ آمادهمحافظه

گونه البته نه در جزئیاتِ سیاست بلکه بر این اساس که چ -بودند 

سیاسی « توافق»توان از سیاست در قدرت برای تصویب و اجرای می

ی ها خودشان را متقاعد کردند که بودجهجدید استفاده کرد. آن

های سریع و عمیق پروا به کسری بودجه و حذفریاضتی، حمله بی

المللی انجام را باید برای رضایت بازارهای اوراق قرضه و ارزیابان بین

                                                           
۱Fig leaf   
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طور که میلتون فریدمن اشاره کرد، شد از بحران، آنا میداد. ولی آی

 تغییر واقعی استفاده نمود؟« ایجاد»برای 

گذاری گذاری دولت ائتالفی بالفاصله شروع شد. قانونسیلِ قانون

جای پاک کردنِ گندی که دولت قبلی به)»شود همیشه سلبی آغاز می

حل، عنوان راهیکال بهولی با استقبال از اصالح ساختاری راد«( گذاشته

شود. زمامِ امور در دستِ ایدئولوژی است، گرچه این ایجابی تمام می

 ۱های صدرنشین در مجلسشود. ایدئولوگشدت انکار مینکته به

(، گرچه 8، هانت7، پیکلز6، دانکن اسمیت5، مود۴، گُو3، لنزلی2)آزبورن

های ، ولی از ایدهآغاز کردند 9عنوان نوکیشانِ اهلِ انجیلکارشان را به

ها اثربخشی قانونی اند و مصمم هستند به آنشدهنئولیبرال اشباع

آمده « دیوانه از قفس پرید»بدهند. درست مانند آنچه در فیلمِ 

ها در مورد دگرگونیِ آن«. انددیوانگان مسئول دارالمجانین شده»

                                                           
۱ Front-bench ideologue  

2 Osborne  

3 Lansley  

۴ Gove  

5 Maude 

6 Duncan Smith  

7 Pickles  

8 Hunt  

9 Evangelical converts  
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ای هاند، هیچ رحمی در مورد شیوهقدمناپذیرِ جامعه ثابتبازگشت

 -دار کنند. آزبورنِ خزانهرا انکار می« هایشپیامد»اجرای آن ندارند و 

با تبسم « دستبهآن خندانِ چاقو»باهوش و خودخواه، 

خونسرد،  -برد. کامرون کار میتبر را با حرارت به -آمیزشتمسخر

لحن و ازخودراضی با تکبر گستاخانه و موجه، خودپسند، خوش

نقش  -متوسطی از ایتن/آکسفوری طبقهموختهآی یک دانشدغدغهبی

کند )چیزی که اَلن اصلی را در شوهای تلویزیونی ائتالف بازی می

توصیفش کرد(.  2«موآن مرد با پوستی بی»نویس زمانی نمایشنامه ۱بنتِ

دیوید کامرون مدیر تبلیغات دولت ائتالفی است و زمانی که ارزشِ 

کند. این باند ز آن حمایت میکند، اآن شروع به سقوط می سهام

گفت هیچ جایگزینی را پذیرفتند که می3ها پیش پند شومپیترمدت

گذارانه ها با شگردهای قانونوجود ندارد. آن« تخریبِ خالق»برای 

                                                           
۱ Alan Bennett 

2A smooth man ی : اشاره به عبارتی از نمایشنامهBeyond the Fringe  نوشته الن بنت که به آیه

سفر پیدایش اشاره دارد. )یعقوب مادر خویش رفقه را گفت: ببین برادرم عیسو پرموی است  27فصل  از ۱۱

کند که در متن های برای بیان موعظه به این آیه اشاره میمو است( یکی از شخصیتو مرا پوستی بی

ن کامرون برای پست ربط بودرسد. در اینجا اشاره به بینمایشنامه کامالً مسخره و معناباخته به نظر می

 وزیری اشاره دارد.    نخست

3 Schumpeter 
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به خودشان پنج سالِ بدونِ وقفه زمان دادند تا این کار را به سرانجام 

 برسانند.

ی لی را باید بر اساس گسترهی نئولیبرای برنامهماهیتِ گسترده

هستند، « شاناصالح»عملیاتیِ نهادها و کردارهایی که به دنبال 

شان در سرازیر کردن بودجه دولتی به بخش خصوصی، شرمیبی

اند های انتخابی که آمادهشان در خودفریبی و حوزهپایانظرفیتِ بی

ماتی که )کل« انتخاب»و « اصالح»شان بایستند، قضاوت کرد. مقابل

ها را به سرقت برده بود( اساسِ پیشتر حزب کارگرِ جدید آن

کار باشند ولی این رژیم ها ممکن است محافظهاش است. آنابرروایت

کار زادگانِ کمنیست، هرچند اشراف« کنندهحفظ»در ذاتش، یک رژیمِ 

ای به ستوه طور فزایندهها را بهاش در مجلسِ اعیان آنو ارتجاعی

اند. حزبِ کارگرِ سرگردان اکنون سرگرمِ بازی با بدیلِ دهآور

ها هم کاران و لیبرال دموکرات. محافظه۱کارش استمحافظه

هایشان ها و روابط عمومیی روزنامهفریبانهیکنواخت وردهای عوام

 کنند. ولی موتور نئولیبرال باقدرت در حال پیشروی است.را تکرار می

                                                           
۱Labor conservative-Blue کارانه در مورد های محافظهنفوذ در حزب کارگر که ایده: یک گروه ذی

 کند.  مسائل اجتماعی، مهاجرت را تبلیغ می
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ها تازه ها بپردازم. آنجزئیات به حذف توانم در اینجا بانمی

اند، بیشتر هم خواهند شد و تأثیراتشان تجمعی خواهد بود. شدهشروع

باید خودمان را به دنبالِ کردنِ منطق نئولیبرال در پس این استراتژی 

 محدود کنیم.

یعنی هرکسی که با  ؛های انتخابیه هدف قرار گرفتندزهنخست، حو

پیوند داشت، به آن وابسته بود یا روی آن خدمات عمومی و دولتی 

هایی گاه رخ نداد. اما آنکرد. برای ثروتمندان، رکود هیچحساب می

داشتن های گسترده، ثابت نگهکه در بخش عمومی هستند از اخراج

دستمزد، پیشی گرفتنِ تورم از حقوق، حقوق بازنشستگی که در شکل 

بازنشستگی لطمه  اش وجود نخواهد داشت و افزایش سنکنونی

پذیرها کاهش خواهند دید. حمایت از کمتربرخوردارها و آسیب

خواهد شکست. درهم« وابستگیِ رفاهی»اصطالح خواهد یافت و به

ها محدود خواهند شد؛ سالمندان مجبور خواهند شد هزینهکمک

هایشان را برای دریافت مراقبت بفروشند، والدین شاغل باید خانه

شان در ساعات کاری پول بپردازند و ز فرزندانبرای مراقبت ا

هزینه معلولیت مجبورند کار پیدا کنند. برنامه کنندگان کمکدریافت

)که  ۱های حفظ استقاللحمایت از کودکان، تجهیز مدارس و وام

                                                           
۱ Independent maitenance grant  
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شان را ادامه کند بعد از دیپلم عمومی تحصیلجوانان را تشویق می

ند( متوقف خواهند شد. بسیاری دهند و برای ورود به کالج آماده شو

از دانشجویان تا آخر عمر بدهکار خواهند شد یا برای باال رفتن از 

 2۰شود نردبان مسکن، مجبور خواهند شد وامِ مسکن بگیرند. نمی

میلیارد پوند را در نظام بهداشت عمومی حذف کرد و خدماتِ 

ار نداد. پرستاری و کلینیکی را که در خط مقدم هستند، تحت تأثیر قر

دانستند همه می .«شناسداین عدد را به رسمیت نمی» اما آقای لَنزلی

پوند را طلب  9۰۰۰ی حداکثری یعنی ها شهریهکه اکثر دانشگاه

شناسد. نیز این عدد را به رسمیت نمی ۱«پُرمغز»کنند. دیوید ویلتسِ می

گونه انکنند که مسئله همرغم شواهد تصریح میها با پرویی و بهآن

گویند کنند درست است و با گستاخی میها فکر میاست که آن

 اند.های ناجور متخصصینِ صدرنشین در مجلسِ عوام شدهوصله

ند که این خطوط ای پایین جایی ایستادهپوستان و طبقهزنان، سیاه

تذکر داده که کاستن  2آ کمپلکنند. بهوحشی با یکدیگر تالقی پیدا می

توانند صدا، ای که زنان میاز دولت به معنای این است که حوزه

                                                           
۱Willets” brain-two“David  های کار بریتانیایی. و وزیر علوم بریتانیا میان سال: سیاستمدار محافظه

 . اصطالح پرمغز هم اشاره به حضور او در وزارت علوم دارد. 2۰۱۴تا  2۰۱۰

2 Bea Campbell  
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هایی که متحدان و حمایت مادی و اجتماعی داشته باشند، یعنی مکان

ل توان به رسمیت شناخت، به حداقهایشان را میها و نگرانیآن

طور جمعی خواهد رسید. معنایش این است که منابعی که جامعه به

برای تبدیل کردن کودکان به یک مسئولیت مشترک در اختیارشان 

گذارد کاسته خواهد شد و منابعی که صرفِ سالمندان، می

شود، از میان خواهد عمومیِ مراقبت و عشق می« کار»پذیران و آسیب

پوستان را که بیشتر از دیگران به رفت. این مسئله اجتماع سیاه

 بندی کرده است. های مالی و اشتغال دولتی وابسته هستند قطبکمک

سازی روبرو هستیم: بازگرداندنِ خدمات دولتی و دوم، با خصوصی

ی خصوصی یا همان بازترسیم معماری اجتماعی. عمومی به سرمایه

نون بگنجاند فرضِ جدید را در قاآقای کامرون تصمیم دارد یک پیش

که  مندعالقهکنندگانِ فی از تأمینخدمات عمومی باید بر روی طی»که 

هدف این  .«کنند، گشوده باشدخدمت رقابت می برای ارائه بهترین

کنترل دولت »و « ی سنگین دولت را از سر راه برداریمسایه»است که 

ن مسیر های ایکامرون گام«. آزاد خواهد شد اقتصادیاز دشمنان بنگاه

سپاری خدمات عمومی به کند: برونشان بیان میرا درنهایت سادگی

گذاری؛ های سرمایهها و شرکتکنندگان خصوصی، خیریهتأمین

شده های شخصیگسترش دادن انتخاب برای ایجاد رقابت، بودجه
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قدرت بیشتر به شورای محالت برای   -گراییبرای خدمات؛ محلی

 .(2۰۱۱جوالی  ۱2اداره امور )گاردین، 

وش مستقیم فر -۱های ائتالف سه سایز دارد: سازیخصوصی

های خصوصی برای کاری با شرکتمقاطعه -2های عمومی دارایی

که در آن « دزدانه»ای سازی دومرحلهخصوصی -3سود 

( ۱شود. مثالً ای ناخواسته ترسیم میعنوان نتیجهسازی بهخصوصی

ها به ی زندان، قراردادها برای ادارهدر تشکیالتِ قضاییِ امور جنایی

ی نئولیبرالیِ راستین، ، به شیوه۱شوند. کِن کاِلرکحراج گذاشته می

گوید فرقی ندارد مالکیت زندان در دست بخش خصوصی باشد می

ای در ( بخشِ خصوصی حضور گسترده و سودجویانه2یا عمومی 

سالمندان  بهداشت و مراقبت دارد و خدمات بهداشتی و مسکن برای

شان نیست، برای کسب سود را، که بیمارستان دیگر قادر به تأمین

گذاری خصوصی وقیحانه های سرمایهچین کرده است. شرکتدست

 2های خصوصی را بر اساس قرارداد اجاره پس از فروشآسایشگاه

ها خالص شدند و مالکانِ خریدند، با یک سودِ هنگفت از شر آن

                                                           
۱ Ken Clarke  

2 Lease-back  
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( را ناتوان ۱ان خصوصی مانند ساذرن کراسکنندگجدیدشان )تأمین

ی بدیل جز حسابِ اجاره و بدون هیچ گزینهدر پرداخت صورت

گاهی دیگر، به حال تعطیلی و درخواست از بیماران برای یافتنِ منزل

در  -3است.  2سازیِ دومزدییک خصوصیخود رها کردند. این

از باال به پایین ترین بازسازماندهیِ نظام بهداشت عمومی، که گسترده

های خصوصی قرار شود، پزشکان عمومی در کنسرسیوماجرا می

ی کنند( و مسئولیت بودجهگیرند )و بخشی از سودش را حفظ میمی

که معدودی از پزشکان گیرند. ازآنجاییمیلیاردی را به عهده می 6۰

آورند یا برای این های پیچیده سر درمیعمومی از اداره کردن بودجه

سالمت  های خصوصیبرای کمک به شرکت« طبیعتاً »ر وقت دارند، کا

رجوع خواهند کرد که مانند کوسه برای رسیدن به غذا نظام بهداشت 

ی ، که نماینده3های مراقبتِ اولیهتراستاند. عمومی را محاصره کرده

منافع عمومی در فرایندِ تأمین بودجه بودند، حذف خواهند شد. در 

بیمارانِ خصوصی « سقف»ها باید ، بیمارستان«قابتر»فضای عمومی 

کنند، بردارند. رقابت، که برخی اوقات برای راحتیِ را که درمان می

                                                           
۱ Southern Cross 

2 Double dip privatization  

3 Primary Care Trusts  
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کند، باید تغییر می« کنندگانمساعی میانِ تأمینتشریک»کار نامش به 

 پابرجا بماند. 

ی )که از بودجه« مدارس آزاد»است.  ۱«گراییمحلی»ی سوم، جذبه

ی جامعهو این انتقام گُو بود( و همسو با  -شودمین مالی میعمومی تأ

خواهند کرد و قدرت را به « توانمند»دیوید کامرون، والدین را  بزرگ

های مربوط تفویض خواهند نمود. ولی والدین، که مسئولیت« مردم»

ی اداره مدرسه، شان آورده و وقت و تجربهبه ستوه« مراقبت»به خانه و 

یس خوب و تعریف کردنِ مفاد درسیِ متعادل را ندارند ارزیابی تدر

اند، و احتماالً خیلی از مطالب علوم و ریاضیاتِ جدید را فراموش کرده

هرگز فرصت تکلم به یک زبانِ خارجی را نداشتند، تاریخ را به 

ی پایان کننده فراگرفتند و از زمان دریافت گواهینامهای کسلشیوه

ای جز رجوع واندن رمان را نداشتند، چارهی متوسطه فرصتِ خدوره

های آموزش خصوصی برای مدیریتِ مدارس و تعریف به مشاوره

نتایج » ایِرحلهدو ممدرسه ندارند. آیا منطق « اندازِچشم»کردنِ 

 تر از این باشد؟تواند روشنمی« ناخواسته

                                                           
۱ Localism  
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در برابر « اجتماعات»چهارم، پوپولیسمِ قالبی یا همان قرار دادنِ 

، به دنبال آن ۱اسی محلی. آقای پیکلز، وزیر حکومت محلیدموکر

های دولت مرکزی هزینهاست که شوراها را برای همیشه از نظامِ کمک

های اجتماعی راکد جدا کند. در همین حال، با افزایشِ نیاز خانه

های مسکن متوقف خواهند شد و اجازه داده خواهد اند، کمکشده

تراز با بهای تجاری در مراکز زمانی همهای سابهای مسکنشد اجاره

های شهری افزایش پیدا کنند. بسیاری مجبور خواهند شد به خانه

ی دوستان، حمایت از کودکان، مکان کنند و شبکهتر نقلای ارزاناجاره

های دوران مدرسه را از دست خواهند داد. خانواده، دوستان و پاتوق

گزین در محل جدید پیدا کنند هایی جایشوند شغلوالدین مجبور می

)البته اگر موجود باشند( یا زمانی را برای سفرِ اضافه منظور کنند. 

قانه ما مشتا»های خصوصی گفت: گونه سخنگوی البی مسکنهمان

از زمان روزهای آغازین تاچر، شاهد  .«منتظر این گنجِ سرشار هستیم

بط فردی و ای به بافت جامعه مدنی، رواجانبهی همهچنین حمله

 زندگی اجتماعی نبودیم.

های پنجم، سر جای خود نشاندنِ نقشِ دولت در کیفیتِ فعالیت

ها، ها، پارکمربوط به زندگی اجتماعی است. تسهیالتی نظیر کتابخانه

                                                           
۱ Local Government Secretary  
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های جوانان و مراکز اجتماعی یا ها، امکانات ورزشی، باشگاهاستخر

خصوصی موارد خصوصی خواهند شد یا از بین خواهند رفت. بخش 

مزد و مواجب چین خواهد کرد یا اینکه داوطلبانِ بیسودآورد را دست

« ۱968»ها را باال بزنند. در حقیقت )به زبان ناچار خواهند شد آستین

نه گیرد( هدف کشد آن را به عاریت میکه کامرونِ القید خجالت نمی

حلی کردن ساختارهای دموکراسی مبلکه سست« دادن قدرت به مردم»

است. چپ که احساس مثبتی نسبت به کارهای داوطلبانه، ایفای نقش 

طور نیست؟( در اجتماع و مشارکت داشته است )و چه کسی این

ی ی تردید خواهد دید. مفهوم جامعهگوشهدوباره خود را در سه

ها را با تهدید به قطع کردنِ بودجه قدر تهی است که دانشگاهبزرگ آن

احتماالً  برای  -ا در رأس دستور کارشان قرار دهندمجبور کردند آن ر

اینکه سیاستمداران کشف کنند این اصطالح اصالً به چه معناست: 

شرمانه، سرکش و فریبکارانه در ی بیی ساختگی و مداخلهیک ایده

 آزادی اندیشه.

ی غالب، بازگرداندنِ قدرت به دست ثروتمندان و مایهدرون

کارگر )غیرقابل اطمینان،  یسازی از طبقهقدرتمندان است. اهریمن

های سرپرست( یا زندگیمسئولیت، والدین بد )تکناالیق، بی
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کامالً  -کامرون « ۱پاشیدۀی ازهمجامعه»یا همان  –گسیخته( ازهم

پیش رفته است. در حقیقت درآمدِ اکثریت ثابت مانده یا پایین رفته به

آلود در چند اقتصادی تب« رشدِ »ی عواید ها همهدرحالیکه آن باالیی

در »اند. اش داده را قاپیدهبادشده و بدهی ادامه سالِ اخیر که با حباب

اقتصادی که در سی سال اخیر دو برابر شده.... افزایشِ واقعیِ درآمدِ 

درصد بوده و درآمدِ واقعیِ کسانی  25آوران فقط پنجم پایینیِ نانیک

درصد افزایش پیداکرده  5۰از  ی بیشکه عایدی متوسط دارند نیز کم

ها بیش ایدرآمد حرفه .(2۰۱۱، 7، گاردین 2)فرانسیس اُگرادی« است

ماهر درواقع از از دو برابر شده؛ دریافتی کارگران غیرماهر و نیمه

ی جامعه»رسد در کاهش پیداکرده است. به نظر می ۱97۰ی دهه

 برابری از مد افتاده است.« بزرگ

تر از پسند مهمگ نئولیبرال، رضایت و نفوذِ آگاهی عامهفرهن یمسئله

ای به آن پرداخت. آن است که بتوان در اینجا به شکل بسنده

هایی است که در فرهنگ عمل نئولیبرالیسم صرفاً یکی از گرایش

گیرد که در جای می ی فرهنگیکند. نئولیبرالیسم در میدانِ پیچیدهمی

همه، چندین اند. باایندر حال رقابتآن چندین گرایش با یکدیگر 

                                                           
۱ Broken society  

2 Francis O’Grady 
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اختصار شناسایی کنیم. خطی که اینجا توانیم  بهمسیرِ نئولیبرال را می

ها و کردارهای توان پیرامون ایدهکنیم را میاش بحث میدرباره

 شدن و فردگرایی برساخت. فرهنگیِ کاالیی

نند که کهای نئولیبرال جریانی را بازنمایی میدر فرهنگی که ایده

جاحاضر و آزاد، همه« ثروتِ»ای دارند، ویژگیِ گردش گسترده

ی مسلط است. این همان پولْ در فُرمِ عریان، مایهجانبه  درونهمه

های قدیمی، محترمانه، داللت»اش است که شدهمادی و آمریکایی

باال و مالحظاتِ اخالقی و لیبرال که آن را همراهی اشرافی، طبقه

و طنینِ بافتارِ بریتانیایی را کسب کرده « آن ستانده شدهکرد، از می

طَمَع »تأکید کرد  استریتوال یدر نشریه ۱است. مایکل داگالس

، یکی از معماران راهِ سومِ کارگرِ جدید، 2پیتر مَندلِسِن«. پسندیده است

درآمدش «. »ما با خرپول شدن مردم اصالً مشکلی نداریم»اعالم کرد: 

 ،«ارزد؟او چه قدر می»، «گیرد؟چه قدر پاداش می» ،«چه قدر است؟

آیا » ،«چه قدر است؟ ۴/ کفشِ  جیمی چو 3قیمتِ این کیفِ گوچی»

 ،«ها چه قدر است؟ارزشِ آن» ،«قایقِ تفریحی یا باشگاه فوتبال دارد؟

                                                           
۱ Michael Douglas 

2 Peter Mandelson  

3 Gucci  

۴ Jimmy Choo 
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ای های کلیدیها پرسشاین ،«رسد؟ها میمن چه طور دستم به آن»

توانید هنگی تسلط دارند. اگر هم نمیی فرهستند که بر این لحظه

زیادی در دسترس « فِیکِ»های شان را داشته باشید، نسخهواقعی

اند، با را خورده« وبرقفریبِ زرق»ی کارگر که هستند. از زنانِ طبقه

 شود.یاد می« کالسبی»عنوان پوزخند به

نِ های بازاریابی و فروش کلِ گفتمااکنون خطر این است که استعاره

کند، کند: بازار فکر میعمومی را غرق کنند. بازار شخصیت پیدا می

ترسد، اعتمادش از کند، میدهد، احساس میاین کار را انجام می

توان خرید و ی اجتماعی را میکند....هر رابطهرود، باور میدست می

را دارد. هر چیزی « هایشهزینه»و « قیمت»ی اجتماعی فرخت؛ رابطه

تواند نمی« پیشنهاد نهایی« »یقاعده»چیز از شود. هیچتبدیل می به کاال

ند: کننمی« خرید»ها صرفاً . انساناستبگریزد. ارزشِ مبادله هم ارزش 

بهترین چیز در « حق انتخاب»اِعمالِ  .«کنندبازار رقابت می»همه در 

 کنار خودِ آزادی است. 

یک زیرساختِ عظیمِ تولیدی، مالی و شرکتی در کِل دنیا محرکِ 

کشیِ روندهای مُد جهانی است. ولی مدها ی ماشینِ جوجهخانهگرم

های برای آنکه در بازار محقق شوند باید هاله کسب کنند و به دال
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های ها با پوشیدنِ گونهتبدیل شوند. جوان« شدهشخصی»یک انتخابِ 

شوند. غیررسمی، واجدِ فردیت می« ورماونیف»متفاوت یک 

ی باشگاه های مراقبت از خود و خودآرایی )جدیتِ کشندهصنعت

شناختی و های خودتبلیغی، جنسیتی کردن سبکورزشی، مهارت

زیبایی، مربیانِ شخصی، تبلیغاتِ سبکِ  کاالها، جراحیِ « نژادی کردن»

این روندها ای از زندگی، صنعتِ روابط عمومی( به شکلِ گسترده

برای کار هم به تمریناتِ شبه تخیلی  گیرند. حتی تقاضانامهنیرو می

اند. مدیران و شدهازحد از خود تبدیلهای بیشگوییدر تحسین

دهند وتاب میها با مصونیت کامل به این کار آبگویانِ شرکتسخن

نفس و حتی زمانی که اوضاع اقتصادی ناگوار است، با اعتمادبه

مداران مدیران، سیاست«. روندپیش میبه»رسند و ین به نظر میبخوش

کس دیگر باور روند. هیچمی ها طفرهو خبرگانِ رسانه از پرسش

خواهند ما طور که میها آنگویند. آنها صادقانه سخن میکند آننمی

 زنند. باور کنیم حرف می

روبرو هستیم. تلفن « هآورانمیلِ فن»آور در بازاریابیِ با افزایشی سرسام

بوک اکنون حتی ی فیسهمراه، اتصال به اینترنتِ پرسرعت و صفحه

ها دانند آناند و اصالً نمیبهرهها بیها نفر از آندرجاهایی که میلیون

اند. اخبار، اطالعات، شدهتبدیل« ضروریاتِ زندگی»چه هستند، به 
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ون فضای اینترنت ها، نظرات و تفسیرها، با این توهم که چدیدگاه

ی یک ها، عقیدهو در بازار دیدگاه« آزاد است»انتظامی ندارد بنابراین 

دیگر از عبارت)یا به« دموکراتیزه»ی دیگری است، خوبی عقیدهنفر به

اهمیتِ و مبتذلِ زندگی ی جزئیاتِ بیاند. ما دربارهدرون تهی( شده

 ۱وهوایی یا پایندگیهای دیگر بیشتر از تغییرات آبی انسانروزمره

عیارش سوژه در شکلِ تمام« ترینداومقابل»دانیم. بوم میزیست

هیکل فردی متحرک و خوش -احتماالً شخصیتِ مسافرِ شهری است

سواری، کالهِ کاسکت، بطری آب و دیگر تجهیزاتِ که لوازم دوچرخه

آنکه تعهدی انفرادی برای ادامه زندگی را آماده دم دست دارد و بی

ای از افراد زند. دستهمانع و رها پرسه میوپایش را بسته باشد بیدست

ای ها انبوههنیستند؛ آن« گروه»کشند یک که بیرون از اداره سیگار می

اند که رویشان به یکدیگر نیست و با  فردی های منفردیاز انسان

امر »ی کنند. خودِ ایدههای همراهشان گفتگو میدیگر در تلفن

 هم فروکاسته شده است.« عیاجتما

ای بخشد، بهانهی یک ابزار جدید که توانایی فردی را بهبود میعرضه

ای، عمدتاً برای ارزشِ نمادینِ آن و نه کارکردِ های تودهبرای جشن

کردها در ابزارها تکرار شود. )معموالً عملاش، تبدیل میواقعی

                                                           
۱ Sustainability  
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آورِ زوال گفته، اشیاء در کنارِ پیامطور که بودریار، این شوند(. همانمی

عنوان ضمائمِ سبکِ عملکردشان داللت هم دارند. اکنون اشیاء به

شان و در ارتباط با انواع جدیدِ زندگی و اغلب برای ارزشِ نمادین

 شوند.گذاری میلذت ارزش

ی سلبریتی گونهپسند جهانی جایگاهِ شمایلدر ساحتِ فرهنگ عامه

ای است که همه او را ی شناختهاست. سلبریتی چهرهبسیار مهم شده 

فاصله « طور سحرآمیزیبه»ها شناسند. سلبریتیبه معروف بودن می

کنند؛ یعنی فاصله باکسانی که به ثروت، میان نیاز و میل را پر می

ساز و رؤیای انتقالِ سریع به سبک زندگیِ فانتزیِ موفقیتِ دگرگون

ها انتظارِ پرشوری را ندارند. سلبریتی ابرثرمتمندانِ جهان دسترسی

انگیزند که روزی ناگهان یک سلبریتی ما را از میان تماشاچیانِ برمی

ها باال خواهد برد. انگشتِ جایگاهِ الههحسود بلند خواهد کرد و به

مُتِلّون سرنوشت به ما اشاره خواهد کرد و فرمولِ جادویی را خواهند 

 « اید! به ما بپیوندید!برده شده میلیون پوندشما یک»خواند: 

وضعیت ما »طور استدالل کرده که این ۱مفسرِ اجتماعی سوزان مور

بیشتر شبیه آمریکاست، یعنی جایی که شانس فقرا برای موفق شدن، 

                                                           
۱ Suzanne Moore  
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ولی فانتزی ممکن شدن موفقیت « رغم رؤیای آمریکایی، کمتر شدهبه

آورد به این میقول نقل ۱شده است. او از جوزف استیگلیتزتقویت

درصد درآمد  25یک درصد باالیی اکنون تقریباً »مضمون که در آمریکا 

درصد  ۴۰یی ساالنه ملت رادارند. از منظر ثروت، یک درصد باال

اینکه این »کند: ولی سوزان مور اضافه می .«کندثروت را کنترل می

قی شده، اتفازمانها همگیری فرهنگِ سلبریتیدوره با افزایش چشم

العاده و مشهور تواند خارقنیست. این ایده که یک انسان عادی می

« استشود و مسیرهای عادی را دور بزند یک داستانِ ضروری 

 .(2۰۱۱آوریل  9)گاردین، 

خواهد مهندسی یک انقالب دائمی است. آیا آنچه نئولیبرالیسم می

؟ آیا توان جامعه را بر همیشه در امتداد این خطوط بازسازی کردمی

نئولیبرالیسم هژمون شده است؟ تاکنون اشتهای اکثریت برای پروژه 

نئولیبرال وجود نداشته است. ولی تا جایی که به سرخوردگی مردم از 

زدایی شود، سیاسیی مقاومت جمعی مربوط میخودِ سیاست و ایده

گسترده کارش را انجام داده است، گرچه برخی ممکن است آن را 

 تعبیر کنند. « نرضایت ناراضیا»

                                                           
۱ Joseph Stiglitz  
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گرایی جو غالب این پروژه مشوقان خودش را نیز دارد، ولی شک

رساند: ها خودآزادی انگلیسی نیز به آن یاری میاست که بعضی وقت

گراییِ نوعی از برابری .«بهتر شدن اوضاع، باید درد بکشیم پیش از»

ها حرف، نامطمئن ولی غریزی هنوز هم زنده است. خیلیکم

دارهایی را نجات چرا کارگرانِ بخشِ عمومی باید بانک»: پرسندمی

شان تاکنون به این دهند که این بحران را به وجود آوردند و وضع

آیا نباید معیارهای اخالقی یا نوعی از ضوابطِ « »خوبی نبوده است؟

فرما دهند حکماخالقی بر آنچه قدرتمندان و ثروتمندان انجام می

و ثروت و قدرت  ۱ه روپرت مرداکمردم ممکن است ب« شود؟

داری جهانی چهره اش رشک بورزند، ولی زمانی که سرمایهالعادهفوق

 2گونه که شرکتِ نیوز اینترنشنالِ کند )آناش را آشکار میواقعی

اش در سرقتِ اطالعاتِ تلفنی این کار را کرد و مرداک و رسوایی

ای عریان از لحظهاش کلِ جامعه را در برگرفت( تأثیراتِ فرساینده

نامید، « 3قوه تمیز»شادمانی ملی به وجود آمد. هنوز هم آنچه گرامشی 

در این مشکل، »گوید وجود دارد: این باور که گرچه آقای کامرون می

اما ثروتمندان و قدرتمندان، اگر فرصتی به دست « ما همه باهم هستیم

                                                           
۱ Rupert Murdoch  

2 News International  

3 Good sense  
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ها در کتآورند، به مردم عادی خواهند تاخت و آنچه سخنگویان شر

کننده و بیشتر گویند اغلب گمراهدفاع از خودشان در تلویزیون می

هایی برای فریب بافیجویانه و داستاناوقات سخنان دوپهلوی طفره

 اذهان است.

اند و با همچنین اعتراضات در حال گسترش هستند گرچه چندپاره

کس یا رغم تصورات حزب کارگر، هیچیکدیگر مرتبط نیستند. به

ها را در قالب یک جنبش اجتماعی یا سیاسی یزی وجود ندارد که آنچ

به یکدیگر پیوند دهد. حزب کارگر، که از حرکت بازافتاده، از این 

گرایانه است ازحد چپعنوان حزبی که بیشهراسد که شهرتش بهمی

دار شود. اندازهای استراتژیک ندارد، لکههای سیاسی یا چشمو ایده

ها بودند واست با نیروهایی که مخالفِ حذفحزبِ کارگر نت

پنداری کند یا برای یک رویکردِ بدیل و پذیرفتنی رضایت را همذات

که « کارگر جدیدِ»جلب کند. حزب کارگر میانِ دستورِ کارِ قدیمیِ 

، که «شروع جدید»ی یک قادر نیست با آن پیروز شود و وعده

است. حزب کارگر، تواند تعریفش کند، معلق مانده کس نمیهیچ

های دولت ائتالف را آنکه ایمان یا اقتداری داشته باشد، سیاستبی

 دهد و اغلب فهمِ درستی از اوضاع ندارد. مخاطب قرار می
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که اش است: کارگر جدید وقتیعالوه، حزب کارگر گرفتاِر گذشتهبه

ائتالف برنامه انجامش  در قدرت بود بسیاری از آن چیزی که دولت

اش این ترین موضعِ سیاسیابهامرسد بیارد، آغاز کرد. به نظر میرا د

قدر زیاد، و نه کنیم، ولی نه آنبله! ما هم حذف می»است که بگوید: 

این دعوتی قهرمانانه برای  .«بارهقدر زود و یکسرعت و نه اینبه این 

ها برای صف کشیدن در عمل که هدفش جلبِ مشتاقانه توده

 باشد، نیست.های رأی شعبه

گیر و مهمی مخالفِ اصالحات ساختاری، سرعت و صداهای چشم

وقفه های فکر بیها در اقتصاد شکننده هستند. اتاقی حذفگستره

کنند ولی چه فایده. با ها را افشاء میمنتفعین و بازندگان حذف

گردها روبرو هستیم. ممکن هم هست ها و عقبها، بازاندیشیتوقف

شان در اجرای نفس»ها در دولت اگر لیبرال دموکراتبیشتر شوند. 

ها برای انتخابات بعدی نتواند و مبارزات آن« ها به شماره بیافتدحذف

انداز شکست سنگین انتخاباتی در انتظارشان متقاعدکننده باشد، چشم

کاران است. دولت ائتالفی ممکن است از هم بپاشد، گرچه محافظه

ی پیش نتوانستند به دست آوردند جبران ه دفعهتوانند اکثریتی را کمی

رحمانه برای کاستن از های بیکنند. شاید هم قمار بر سر اینکه حذف

ای را که به پیسی افتاده در تواند اقتصاد شکنندهکسریِ بودجه می
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موقع برای افزایش رأی به رونق برساند، ی رکود جهانی و بهدوره

 ۱«ریاضت انبساطی»کند بریتانیا فکر میموفق نشود. )اما آقای آزبورن 

 را، هرچه هست، تجربه خواهد کرد.(

مداوم در غربِ صنعتی « رشد»تر، روزهای اندازی طوالنیدر چشم

ی ما را محیطی ممکن است همهممکن است پایان یابد. بحران زیست

 2۰۱۰گوشزد کرده، از سال  2طوری لَری اِلیوتاز بین ببرد. آن

کاهش پیدا  ۱982قعی برای اولین بار از سال درآمدهای وا»

فروشان در مورد کنندگان افت کرده، خردهکرد.....اعتماد مصرف

اش را برای بینیاند و دولت مجبور شده پیشسودهایشان هشدار داده

(. نرخ 2۰۱۱آوریل  7)گاردین، « کسری بودجه مورد بازبینی قرار دهد

ینده خارج از کنترل دولت است، ها پایین هستند. تورم فزاسود بانک

ها های جهانی کاال بر آنزیرا داللی در انرژی، مواد غذایی و قیمت

کاهش پیدا کرد و صنایع  2۰۱۱گذاری در سال اثرگذارند. سرمایه

هایی که ثبات هستند؛ تعداد شرکتفروشی بیساختمانی و خرده

ار مستمری اند؛ کسانی که خواستشوند، در حال افزایشورشکسته می

درصد  5۰اند )تقریباً ویژه جوانان، افزایش پیداکردهبیکاری هستند، به

                                                           
۱ Expansionary austerity  

2Larry Elliot نگار اقتصادنویس انگلیسی: روزنامه  
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ها و افزایش پوست بیکار هستند(. برای جبران قیمتاز جوانان سیاه

درصد باال بروند. درآمدها  6افزوده، درآمدها باید مالیات برارزش

از اندآوری در حال سقوط است. این چشمطور سرسامخانوارها به

 نیست که قلوب دولت ائتالفی را خشنود کند. اقتصادی

« وپاستدستآدم بی»ی پولی یورو شبیه یک در حال حاضر، منطقه

و بحران بدهی ملی در حال بدتر شدن است. هشدارآمیزتر آنکه 

ی آمریکا و قدرت اقتصادی و یابندهتوانایی بازارهای همواره بسط

تردید، در آرامی، ولی بیاشند بهبخش بژئوپلتیک برای اینکه نجات

نشده وجود بینیآخر همواره تحوالتِ پیشحال افول است. دست

دارند، مانند رسوایی سرقتِ اطالعات که پیشتر به آن اشاره کردیم که 

شرکتِ خبری روپرت مرداک را در برگرفت. تأثیراتِ   2۰۱۱در سال 

است  ۱ای همه آزادچیز بری همهاین رسوایی، که در روحیهفرسایشی 

ها، پلیس لندن و خود رهبریِ کند، رسانهدر دوران نئولیبرال عمل می

 اعتبار کرد.دیوید کامرون را بی

ای وجود دارند که ناگهان روی نشدهبینیهمچنین امور واقعاً پیش

 2میالنیا همان چیزی که هارولد مک« روز خشمِ نئولیبرالیسم»دهد: می

                                                           
۱ Free-for-all ethos 

2 Harold MacMillan  
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طور یاد کرد. یا آن«  رخدادها عزیزم، رخدادها!»عنوان بهزمانی از آن 

« افتند!چیزهایی اتفاق می»که دونالد رامسفلد زمانی با تأسف گفت: 

ها و بسیاری از محالت لندن شاهدِ شورش 2۰۱۱در آگوست 

هایی بود که به دیگر شهرهای بریتانیا سرایت کرد. این رویدادها غارت

ها پوستی را که مدعی بود به آنمردِ سیاهزمانی آغاز شد که پلیس 

شلیک کرده، کشت. آن مرد حامل یک سالح بود  ولی پزشکی قانونی 

ای از آن شلیک نشده بود. بعداً اثبات کرد که هرگز گلوله

ها رغم دههکنندگان خواستار توضیح شدند ولی پلیس )بهتظاهرات

ی کرد. ناآرامی آغاز از ارائه توضیح خوددار«( رابطه با اجتماع»آموزش

ای وارد شد ها تخریب گستردهشدند. برای پنج روز به دارایی

های کوچک ها را به غارت بردند، مغازهها را شکستند، مغازه)پنجره

ها تخریب شدند و در وکارهای محلی نابود شدند، ساختمانو کسب

سوزی شد( و چندین نفر کشته و مجروح های اصلی آتشخیابان

های شدید در منابع به مدت دو شب، پلیس )که انتظار حذف شدند.

کشید( کنترل شهرها را از دست داد. اکثر افرادی که درگیر مالی را می

کار بودند. این سناریویی پوست، مذکر و بیشدند جوان، سیاه

بعدازآن آغاز  ۱98۱-۱98۰در سال  ۱های بریکستونآشناست. شورش

                                                           
۱ Brixton  
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پوست برای جستجوی پسرش و سیاهی زنی شد که پلیس به خانه

، ۱ی برادواتر فارمی قلبی آن زن آغاز شد. در درگیری در منطقهحمله

، یک پاسبانِ پلیس کشته شد و 2ی ممنوعه نزدیکی تاتنهامیک منطقه

، به اتهامِ قتلش زندانی 3پوستی به نام وینستن سیلکاتیک مرد سیاه

زاد شد. فقر، مراقبت، نژاد: شد. سیلکات بعداً از این اتهام تبرئه و آ

 یک داستان قدیمی. 

شان اهیتها دقیقاً با [الگوی پیشین] انطباق نداشتند. ماما این شورش

های خودشان انتقام گرفتند. در شب تغییر کرد. ابتدا آشوبگران از محله

های اجتماعی بعداً آشوبگرانی از محالتِ دورتر آمدند؛ شاید رسانه

طلبانه بودند. های فرصتاید هم مجذوبِ انگیزهاحضارشان کرد یا ش

تعدادی از جوانان سفیدپوست، زن و مرد، نیز درگیر شدند: تصادمِ 

فستیوالِ »خوردن، یک جوشهمانفجاریِ نژاد و طبقه بدون به

ها برای یک تلویزیونِ گران به مغازهی بازگشت غارتمنظره«. مصرف

راه و دیگر کاالهای الکترونیکی های همفلتِ دیگر، شتابِ پرواز تلفن

کردن « آزاد»ها و دختران و پسرانی که پیش از ی مغازهاز قفسه

                                                           
۱ Bradwater Farm  

2 Tottenham  

3 Winston Sillcot  
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ها کردند، رسانهها سایزشان را امتحان میها، کاالهای مد و کفشلباس

گرایی: یک مکثِ نژاد در مصرفرا مسحور خود کرد. نواختِ بی

 زیرموسیقی کالسیک نئولیبرال.

درصد از متهمین در دادگاه  66جوان بودند )سن  کنندگاناکثر شرکت

گاه والدینشان بودند و گه ها بچهسال بود(. بعضی 2۴تا  ۱۱

پوست، زن توجهی از جوانان سفیدکردند. تعداد قابلشان میهمراهی

ها )یک مدل، یک بالریَن و یک ایو مرد، و حتی معدودی از حرفه

مورد « هاعلت»ی متنوعی از عهوقت( نیز پیوستند. مجموپرستار تمام

گسیخته، های ازهماستناد قرار گرفت: ترتیب ضعیف، زندگی

های کژکارکرد و اغلب بدونِ پدر، نبود انضباط در مدارس خانواده

سرعت تکثیر ها بهبدون فهمی ازآنچه درست و نادرست است. کلیشه

 ی ولز، در یک تورِ بعد از آشوب، از یک مردِشدند. شاهزاده

و  او پاسخ داد: «هستی؟ ۱تو یک رَپِر»سیما پرسید: پوستِ خوشسیاه

 «نه! من یک کارگر جوان هستم.»

منتسب کند: « بزهکاری صرف»اما کامرون مصمم بود تحوالت را به 

ها، نژاد و فقر ارتباط ای که به حذفیک مسئله اخالقی و نه مسئله

                                                           
۱ Rapper  
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ست و قضات هم منت آمیز ادارد. راه درمانْ عدالت تنبیهی و عبرت

 33هایی صادر کردند که های نظمِ عمومی حبسگذاشتند و برای بزه

های متهمانی که تر از حد معمول است. در حقیقت، خطابه% طوالنی

های فقر و به دادگاه آورده شدند جفت مناسبی را برای شاخص

 ۱۰جزء فهرست « کانون بحران»دهد. چند محرومیت به دست می

ها اکنون بسیار دشوار است. که پیدا کردن شغل در آن جایی بودند

ی محروم در ی دوم بود. تاتنهام یک منطقهدر رتبه ۱ی هرینگیمنطقه

های سفیدپوست و فقیر زیادی بخش مرکزی شهر است که خانواده

ها در آن زندگی پوستان و آسیاییبه همراه جمعیتِ بزرگی از سیاه

میلیون نفر است؛ بیکاری جوانان با  ۴9/2کنند. آمار ملی بیکاران می

پوست سرعت بیشتری در حال افزایش است و بیکاری جوانان سیاه

رکورد زده است. گاردین گزارش داده که در منطقه هرینگی، به ازای 

فرصتِ شغلی و  367هزینه، کننده کمکدرخواست 29هر یک شغلْ 

ال سقوط هستند، بیکار وجود دارد. استاندارهای زندگی در ح ۱۰.5۱8

های جوانان و دیگر امکانات اند، باشگاهشدهخدمات اجتماعی حذف

های دولتی و هزینهاند. جمعیتْ شدیداً به کمکشدهمحلی تعطیل

یعنی دقیقاً همان اهداف در  -اشتغال در بخش عمومی وابسته است

                                                           
۱ Haringey 
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ان اند برای زنده ماندن جهایی که شاغلمیدانِ دیدِ نئولیبرال. حتی آن

 کنند. می

نشده تردید طغیان خشمِ بیانها، گرچه بیتخریبِ حاصل از شورش

و نامتمرکز بود، از منظرِ نسلی اختالفاتِ جدی را میان اجتماعات 

شانس بودند تا در قدر خوشترها که آنمحلی ایجاد کرد. مسن

است.  شاناما این محله»شان ذینفع باشند، با ناباوری گفتند: اجتماع

افسوس که معنای امر اجتماعی  .«کنندها اینجا زندگی میآن

های خانوادگی همچنان نیرومندند ولی دیگر خورده است. عُلقهترک

دهند. ی حال به دست نمیای را برای لحظههای متقاعدکنندهروایت

 خطوط تعلق و طرد دیگر ساده و منطقی نیستند. 

تقریباً تابو هست، که سخن گفتن از فقر و نابرابری ازآنجایی

چیز به این کنند. اما همهخطاب می« گراآرمان»سیاستمداران جوانان را 

ها چگونه و در چه فرهنگی هدایت شوند. بستگی دارد که آرمان

وقفه به کنند، بیپوست، که برای زنده ماندن تالش میجوانانِ سیاه

ن شما آ»شوند، یعنی جایی که محور دعوت میی  مصرفجامعه

یک خوب! این« )»خریدِ آزاد»و فانتزیِ « خریدچیزی هستید که می

هر کس »دهد که کند. به شما آموزش میتان میگیج«( بازار آزاد است
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و شما از جزئیاتِ اینکه « ، لذات و امیالش مراجعه کندباید به منافع

چه کسی و چرا موفق شده است کامالً باخبرید )یک مفسر گفت فقرا 

 ۱ی مجاور ایزلینگتوندانند ثروتمندان در محلهی هکنی میدر محله

 «(شان است.کنند، زیرا مدام جلوی چشمچه می

آموزند آنچه اهمیت دارد درآوردن ها در مراحل ابتدایی زندگی میآن

ی ضروری است. پول تا جای ممکن و در صورت لزوم به هر شیوه

گذاری و کسانی مایههای سر)هرچه باشد، بانکدارها، صاحبان شرکت

مدارند و هکرهای اطالعات تلفن همه ی دیگران سیاستکه به هزینه

اند، کنار گذاشته شوند شدهها از اینکه فراموشکنند(. آناین کار را می

ها از اینکه ترین پله بمانند خشمگین هستند. آنو همیشه در پایین

یشان هزینه کند، شان کند ولی مایل نیست براخواهد کنترلجامعه می

ای را برای خودشان تخیل توانند آیندهها از اینکه نمیاند؛ آنناراحت

کنند، ناامیدند و فاقد شکلی از سیاست هستند که بتواند بیانگر این 

های سفیدپوست در بریتانیایی«  بومیان»ها از ناتوانی مسائل باشد. آن

چه «  نژادِ زیرِسلطه»مثابه یک تصور اینکه رفتار کردن با انسان به

                                                           
۱Hackney and Islington روی : دو محله در لندن که اولی فقرنشین و دومی ثروتمند است و روبه

 هم قرار دارند. 
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طور . اما همان۱یک قوم اقلیت بریتانیایی –کنند حسی دارد، تعجب می

گرایی ]هرچه که چندفرهنگ»وزیرِ فرزانه گفت: که آقای نخست

اش نیز روشن است. رؤیای پیام«. خورده استهست[ شکست

 گرایی در حال افول است. یا ادغام شوید یا بمیرید. چندفرهنگ

ی روبرو توجهی با مشکالت جدها بیاجتماعات بعد از دههبرخی از 

تر ی پایینهستند. جوانان میان کسانی که برای رسیدن به مشاغلِ رتبه

« کارآفرینان اجتماعی»عنوان کنند یا حتی خودشان را بهتالش می

اند نشینی کردهسازند و اقلیتی که در عمل به دنیایی سیاه عقببازمی

توان در زندگی، لذت، سکس و سرگرمی را صرفاً می)یعنی جایی که 

 شوند.پیدا کرد( تقسیم می« ی کالنتردارودسته»سناریوهایِ اجتماعیِ 

اند. باندها های اخیر این محالت فعاالنه مجرمانه شدهدر سال

ها نیرو داده است. حسی اند و تجارت مواد مخدر نیز به آنسررسیده

چون چرا به رمزگانِ ساختارِ ر وفاداری بیها داز تعلق در میان اقلیت

شوند، شود. کودکان، که مجذوبِ هیجان غیرقانونی میباندها بیان می

راحتی در هایی که بهشوند. سالحعنوان سربازانِ پیاده جذب میبه

معنا، خشونت سیاهان علیه های بیدسترس هستند موجی از مرگ

                                                           
۱ British minority ethnic  
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را تسهیل کرده است. در  سیاهان، تیراندازی از ماشین و چاقوکشی

ها، باندها بر اساس شکلی از جنگ بر سر قلمرو آغاز بعضی مکان

تر و سطحِ پایین، شوند. درجاهای دیگر، خشونتی عمومیمی

گسیخته و ارعاب برای ایجاد پاافتاده، مشکالتِ عنانآزارواذیتِ پیش

کِرم »مهیج در « هایبزنبزن»انداز ترس رواج دارند. با چشم

برای نشاندنِ « سرخوشی از مواد»برنامه، گاه و بیگه« هاییختنر

پذیر و نبردِ مستمر با در قلب شهروندانِ بیمناک و آسیب« احترام»

کوشد جوانان را از طریق نظارت و پلیسی روبرو هستیم که می

دلخواه در خیابان کند ولی به های رفتارهای ضداجتماعی کنترلفرمان

جامعه »گوید کند. آقای کامرون میشان میو تفتیششان کرده متوقف

ای به آن پاسخ ولی اگر بخواهیم به نحو شایسته«. پاشیده استازهم

 «پاره کرد؟چه کسی جامعه را پاره»دهیم باید بگویم: 

ی نئولیبرال هژمون است؟ بنابراین در پرتو آنچه گفتیم، آیا پروژه

ای کند. هیچ پروژهوش میهژمونی مفهوم غامضی است و ذهن را مغش

یابد. هژمونی یک فرایند و همیشگی دست نمی« هژمونی»موقعیتِ به

ای نهایی نیست. باید همواره روی نه یک وضعیت است. هیچ پیروزی

، آن را حفظ نمود، تجدیدش کرد و مورد بازبینی «کارکرد»هژمونی 

ده شان جلب نشقرارش داد. نیروهای اجتماعی طردشده، که رضایت
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ها، مقاومت، شان موردتوجه قرار نگرفته، بنیادِ ضدجنبشو منافع

آوردند و نبرد برای اندازهای بدیل را به وجود میها و چشماستراتژی

ها آنچه ریموند ویلیامز شود. آنیک نظام هژمونیک دوباره آغاز می

گاه و به همین دلیل تاریخ هیچ -سازندنامید را برمی« برشونده»

گشاید. نئولیبرالیسم سوی آینده میهایی را بهیافته نیست و افقپایان

اش، طلبیرود. اما نئولیبرالیسم در جاهپیش میدر بحران است ولی به

هایی که استعمار اش با گذشته، تنوع میدانژرفایش و میزان گسست

کند، تأثیرش بر عقل سلیم و رفتار روزمره و بازسازی معماری می

پسند دهد. امروز تفکر عامهپروژه هژمونیک را شکل میاجتماعی یک 

های محاسبه در زندگی روزمره اصطکاکِ ناچیزی در برابر عبور و نظام

ی نئولیبرال دارند. محقق کردنشان ممکن است های پروژهایده

دشوارتر باشد: شبح تناقضات نو و کهنه هنوز در این عمارت و در 

حال، نئولیبرالیسم از حیثِ ر دارد. باایناش، حضوخودِ فرایندِ بازسازی

به نمایش درآوردنِ آینده بر زمینی مساعد، چند مرحله جلوتر است. 

عجب نقبی زدی »اگر بخواهم یکی از عبارات مارکس را بدنام کنم: 

 اما افسوس!« موش کور پیر
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