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دهد  ، اين نويد را مي»نئوليبراليسم«ي  ي مزين به واژهي متن كنم براي بسياري، از جمله خود من، مشاهده تصور مي
ناخوانده باقي گذاشت و صرفاً چشم گرداند تا  ي متن را با خيالي آسوده و وجداني راحت توان بخش عمده كه مي

، »بحران ساختاري«، »تعديل ساختاري«، »شوك درماني«هايي مستعمل و پرتكرار را در آن تشخيص داد:  واژه
هايي كه بارها و بارها  حرفو ... . » هاي شيكاگو بروبچه«، »المللي نهادهاي پولي و مالي بين«، »گذاري سياست«

هايي دقيق و  تر كردن مسأله نبوده است. نه از اين رو كه متن همه چيزي جز ناروشن گويي نقش اين اند و تكرار شده
ها در رابطه با يك »پرگويي«اند، بلكه صرفاً به اين دليل ساده كه اين دست  اتكا در اين رابطه نوشته نشدهقابل

نخورده باقي گذاشتنِ  چيزي نيست جز دست كنند، ميموضوع، با تكثير و انتشار خود تنها كاركردي كه ناگزير پيدا 
  هژموني يك ايده. 

حل مقابله  كند. راه غرضي آشكار جلوه مي چون نقض ناخواه هم به همين دليل نوشتن متني ديگر در اين رابطه، خواه
تالش كنيم از ي صادقانه در چند سطر نخست)، شايد اين باشد كه تا حد ممكن  با اين وضعيت (فارغ از همين اشاره

كنم كه  هاي پربسامد حول اين موضوع پرهيز كنيم. بنابراين، در اين يادداشت مختصر تالش مي مفاهيم و واژه
پيرامون نئوليبراليسم، چيستي آن و روايي كاربرد  روزهاي اخيركه طي  مطرح كنم هايي را در رابطه با مناقشاتي ايده

  رفته است.، باال گآن براي فهم وضعيت امروز ايران

٢  

كه  اند و آن اين اند، در يك نكته مشترك ي نئوليبراليسم نوشته شده كه درباره معتبري تقريباً اكثر متون انتقادي
ي  ي طبقات حاكم پس از موارد گوناگون مصالحه رفته اي است براي بازيابيِ قدرت از دست نئوليبراليسم پروژه

تاريخ جوامع تا كنون موجود، «ضرورتاً معتقد به اين حكم باشيم: . الزم نيست قاتي پس از جنگ جهاني دومطب
بازيابيِ ، تا دريابيم، نئوليبراليسم چيزي نيست جز تالش طبقات حاكم براي »ي طبقاتي بوده است تاريخ مبارزه

توان از مبارزه  ي آن را مي اند. تالشي كه گستره كه در مقطعي از تاريخ و به داليل گوناگون از دست داده است قدرتي
گيري كرد. باز هم الزم نيست ضرورتاً به  هاي گوناگون پي هاي درس و جنگ ايده در كف خيابان تا در كالس

جهاني و ...)  هاي برودل، مكتب نظام يلهاي مبتني بر امواج بلندمدت رشد و سقوط سرمايه (تحل درستيِ تحليل
يابي نيروي كار در سطح بااليي از قدرتمندي  معترف باشيم كه بدانيم در شرايطي كه سازوكارهاي حقوقي و تشكل

چون عاملي در تعارض  وكارها هم كسببراي در سطح بالواسط اين مسئله و جانبداري از منافع نيروي كار هستند، 
  كنند.  عمل مي» سودآوري«با 
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ي طبقاتي سروكار داشته باشيم كه در مقطعِ تاريخيِ پس از جنگ  بنابراين، خواه با شكلي از ضرورت مصالحه
هاي آن، اين مصالحه شكل  بودگي كه، در هر جغرافيا بنا به الزامات و خاص جهاني دوم در اروپا رخ داد (و مهم اين

، شكل سياسي، نظام حقوقي و قوانين اجتماعي پس از قاتيبازآراييِ آرايش طب خاصي به خود گرفت) و خواه با
 گذاري، مواجهيم كه در آن طبقات حاكم مجبورند نه فقط در سطح قانون ي، در هر دو نمونه با وضعيت٥٧انقالب 

قوقي و ريتوريك سياسي، بلكه حتي در سطح مناسبات مالكيت امتيازاتي گسترده را به طبقات پايين مناسبات ح
چون  را هم ٥٧و انقالب  جهاني دوم توان جنگ ي استداللي اين يادداشت، مي جا و در گستره ند. در اينواگذار كن

اند. در يكي  اي منجر شده گيري چنين مصالحه عاملي مشابه گرفت كه هريك از رهگذر سازوكار متفاوتي به شكل
هاي  اي كه حاصل جنبش يابي لهاي سهمگين جنگ، تشك  جامعه پس از ضربه خطر ويراني تاروپود اجتماعيِ

گويي به افكار عموميِ آزرده از جنايات جنگ، به  اند يا حتي ضرورت پاسخ بودهاحزاب گوناگون مقاومت و 
ريشگي آن، تداوم بسيج نيروهاي  ي حاكم و بي گيري اين مصالحه منجر شده است. در ديگري، نوپايي طبقه شكل

ي  آخر، ضرورت پايبندي به ريتوريك انقالبي اين طبقه اعي و دستسياسي و اجتماعيِ ميراث يك انقالب اجتم
اي از قوانين،  تازگي در تالش است تا تفسيري نو از آن ارائه دهد!)، مجموعه (كه به» مستضعفان«حاكم، يعني 

  ]١[ كار است. شكلي موقتي) با نيروهاي باال (هرچند به نهادها و اقدامات را شكل داده كه در آن دست

ي طبقاتي براي  چنين وضعيتي، سخن گفتن از نئوليبراليسم در هر جغرافيا، صرفاً اشاره به شباهت اين پروژهدر 
اي زماني دارد، نه اشاره به مكتبي جديد و نه اشاره  نه اشاره به دورهي طبقات حاكم است.  رفته دست بازيابيِ قدرت از

هايي براي هريك از  تواند داللت كه نتايج اين پروژه مي غ از اينفرد (فار فرهنگيِ منحصربهـ  ي تاريخي پديده يك به
اي از  به همراه داشته باشد). نئوليبراليسم در اين معنا صرفاً شباهت در مجموعه ذكر شده اين موارد

هاست كه ابزار طبقات حاكم براي تحققِ اين بازيابي قدرت بوده است. اگر فراموش نكنيم كه  گذاري سياست
پيدايش و آغازِ گسترشش همواره با سازوكارهاي ناموزون، مركب و چندگانه در مسير خود به  داري از بدو سرمايه

ظاهر معصوم و خنثي، در  ي به ، اين واژه»گذاري سياست«كند كه  گاه ديگر چندان عجيب جلوه نمي پيش رفته، آن
و   كابينهگذاري، تغيير  يي ديگر از رهگذر قانونشكلي خونين عملي شود و در جغرافيا يك جغرافيا به زور و ضرب و به

با تمام اين اوصاف، در حفاظت از اين قدرت بازيافته، همواره نقش سركوب پررنگ ( .پارلمانيساير سازوكارهاي 
زردها و خواه معترضانِ در خون  بوده و خواهد بود، خواه سركوب تظاهرات عليه اجالس جي بيست باشد، خواه جليقه

  ي خاورميانه) غلتيده

                                            
تناقضي عيان است. اما كماكان اين امر در سير استداللي اين » ي طبقاتي مصالحه«با » انقالب اجتماعي«پايه دانستن  واقفم كه هم ]١[

به » ضدانقالب«تر به نظر برسد كه وقتي  قبول كم موقتي) اين تناقض شايد با ذكر اين نكته قابل كند. رفعِ (دست يادداشت اختاللي ايجاد نمي
  شود. نيز جز از رهگذر سركوب خونين حاصل نمي» مصالحه«، الجرم را به دست بگيرد» نقالبا« ،فرمان
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، به ها در تمام نقاط جهان گذاري براي اشاره به اين سياست» نئوليبراليسم«با توجه به تمامي اين نكات، اطالق 
شود، چراكه از اساس با يك مفهوم تبييني سروكار نداريم.  دستي و ولنگاري در تبيين محسوب نمي وجه گشاده هيچ

ي طبقاتي و تمامي سازوكارهايش در  ي پروژه ان بر كل اين مجموعهتو صرفاً نامي است كه مي» نئوليبراليسم«
انگاري و  وجدان از ساده ترس و عذاب  بي هيچگذاري، حكمراني و ... اطالق كرد. بنابراين،  ساحت سياست

ت. شعار دقيقي اس» مبارزه يكي است ...، شيلي، ،لبنان ،عراق ، فرانسه،ايران«كه  توان گفت كه اين سازي مي ساده
انتظار توان تحليلي دارند! يكساني اين نام، از » نام«انگاري و خطا از سوي كساني است، كه از يك  رو، ساده ازاين

 بگير يا ابله مواجب و فارغ از منكرانِ گوناگونش، فارغ از تمامي تعينات »يك چيز« قضا براي تشخيصِ دقيق
كماكان پنداشته در رابطه با سرمايه كه جز از دل حركت رود كه  كس به خطا مي واقع آن به رنگارنگ آن است.

هاي  يابي موارد و جنبه چون الگويي مفهومي برخورد كرد كه براي مصداق توان هم يابد، مي متناقضشِ بروزاتي نمي
دو   وكمال رصد كرد. با چنين رويكردي، هيچ گوناگون آن بايد به واقعيت رجوع كرد و تحقق اين الگوها را تمام

شوند كه  يابيم كه شبيه به يكديگر باشند. اين خطا را بيش از هركس كساني مرتكب مي اي را نمي داري سرمايه
 شدن، رشد چون صنعتي هم دهند، پيامدهايي تشخيص مي هايش بلكه با پيامدهايش داري را نه با پويه سرمايه

  ها! كميك، بلندي و عظمت ساختمانـ  ها و در مواردي تراژيك گذاري تجارت، رشد شهرها، حجم سرمايه

ي آن ابزارهاي  ي ديگري است و كماكان به همه قصه در هر جغرافيا و مختصات خاص »نئوليبراليسم«تبيينِ 
شود، يا به گير كردن در  مي متهم» بنيادگرايي متني«ها يا به  اي نياز دارد كه امروزه رجوع به آن مفهومي و تحليلي

   !»علمي«هاي محترمانه و  و از اين دست فحاشي» ماندگي عقب«و » گفتماني سده نوزدهمي«

٣  

داري، نه نظريه يا حكمي است كه بر قانونِ حركت سرمايه بار شود،  ناموزون و مركب بودنِ رشد و گسترشِ سرمايه
با وضعيتي سروكار داريم ترين سازوكارِ سرمايه  ر بنياديني مستقيمِ بسط قانون عام انباشت است. وقتي د بلكه نتيجه

فهم ي ثابت، تكنولوژي، انباشت يا در سطح  داري (بخوانيد سرمايه ي توليد سرمايه ي ابژكتيو و غيرزنده كه سويه
هايي كه بر  ي كارگر جهاني در تنوعات و تفكيك ي آن (طبقه ي سوبژكتيو و زنده به ضرر سويه») پيشرفت: «روزمره

روشن است كه منظور از  شود، ت پيدا كرده است) هردم بيشتر تقويت مياساس مرزهاي ملي، قوميت وجنسي
از قضا تصوير كل تنها در پرتو توجه به گستريِ همين منطقِ ناموزون است.  داري نيز جهان گستري سرمايه جهان

و  »درحال توسعه«، »مسو«داري در كنار جهان  ي سرمايه شود: جهان پيشرفته گون حاصل مي اين دو قطب ناهم
سو، معادل با عدم انباشت و كندن از سوي ديگر است، خواه در سطح  به بيان ديگر، انباشت در يك .»مانده عقب«

رها شويم تا بدانيم در » توسعه«كافيست از افسون مفاهيم ايدئولوژيكي چون  يك كشور، خواه در سطح جهاني.
در  ثانوي تا اطالعبه سبك جوامع غربي » لنُرما«داريِ  اي سرجمع صفر، امكان رسيدن به يك سرمايه بازي
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كه بنا به جايگاه طبقاتي، رويكرد فكري و ... تا چه ميزان  نيست (فارغ از اين ممكنچون خاورميانه  مختصاتي هم
  چنين افقي را مطلوب بدانيم).

ز اين جغرافياهاي هاي نئوليبرالي) مسلماً در هريك ا به اين ترتيب، بروزات متفاوت يك روند عام (مثالً سياست
فردي به خود  خاص، با توجه به سطح پيشرفتگيِ مناسبات سرمايه، روابط حقوقي، اجتماعي و ... شكل منحصربه

وجه تناقض محسوب  شود، نه تنها به هيچ هايي يكسان حاصل مي گيرد. نتايج متفاوتي كه از پياده شدنِ سياست مي
پياده . دهد هاي يكسان قرار مي ها و سياست ري را در اختيار اين رويهابزارهاي پيشروي بيشتشود، بلكه دقيقاً  نمي

ي كودتايي  اي كه در نتيجه هاي نئوليبرالي در كشوري با مختصات شيلي و از رهگذر ديكتاتوري كردن سياست
كردن اين  به كار پياده يابد كه لزوماً فردي در اختيار خود مي نظامي سركار آمده، الزامات و ابزارهاي منحصر به

ها به  چون پارلمان اروپا وجود دارد، تحميل اين سياست آيد. در جايي كه نهادي هم در خود اروپا نمي ها سياست
به كشوري در خاورميانه كه در اسناد رسمي  تر است تا تحميل آن چون يونان بسيار راحت تري هم كشورهاي كوچك

  شود.  ه ميخواند» سركش«متحد، كشوري  سياست خارجيِ اياالت

چون صندوق جهاني  اي كه نهادهايي هم ي حاكم جهاني با طبقه» سركش«ي حاكم اين كشور  تضاد منافع طبقه
اي  بهرهها در داخل  سازي اين سياست شود كه در پياده كنند، باعث نمي شان مي پول، بانك جهاني و ... نمايندگي

به طُرُق گوناگون بر كشورهاي » امپرياليسم«اي كه  ا پروژهسازيِ نئوليبراليسم ب سان كسب نكنند. بنابراين، هم
سوييِ هرچندموقتي  ي حاكم در داخل، و هم كند، ناديده گرفتن تضاد منافع طبقات مردمي با طبقه پيراموني حقنه مي

ي  طبقهچنين، اميد بستن به تضادهاي ايدئولوژيك  همي حاكم داخلي با طبقات حاكم جهاني است.  و محدود طبقه
هاي امپرياليستي، توامان هم ناديده گرفتنِ سازوكار  روي ي حاكم جهاني براي مقابله با پيش حاكم داخلي با طبقه

هاي گوناگون امپرياليستي در دوران بحران  گيري قطب گرفتنِ امكانِ شكل طبقاتي و مبارزات داخل است و هم نايده
  داري. ساختاري سرمايه

٤  

جاگستر  يابد و تا به امروز به وجودي همه هايش گسترش مي ست كه از دل تضادها و تناقضداري نظامي ا سرمايه
جاگستر در هند و سنگاپور  همه اين منطقِ بدل شده است. با تصديق اين امر ديگر نبايد چندان عجيب جلوه كند كه

هاي  تين به پديد آمدنِ ديكتاتوريزند، در آمريكاي ال داري مي ي برده هايي از فالكت خلق كرده كه تنه به تنه شكل
توان درك كرد و در  نمي» سور بز«هايي چون  شان را جز در جهان رمان فردي دامن زده كه اعجاب نظاميِ منحصربه

داري و نئوليبراليسم  امر را كه در ايران هم با سرمايه  پذيرشِ اينانجاميده كه  ايران نيز به اشكالي چنان متناقض
گيريِ تعينات مشخصِ اين منطق عام در هريك از اين  . پيكند عقلِ سليمِ روزمره دشوار ميمواجهيم، براي 

رازورمزِ ي آن  آيد و در نتيجه شناختي حاصل مي جامعهـ  اي تاريخي مختصات ويژه، امري است كه از رهگذر مطالعه
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تأثيري در اصل مسئله نخواهد اما اين امر  گشوده و فهم خواهد شد.نما  هاي متناقض بودگي تمامي اين خاص
رزه يكي است، گيرم كه در هر موقعيت با تعينات متفاوتي روبرو باشيم. پيامد اين گذاشت كه از شيلي تا تهران، مبا

چون يك  دهد؛ اصلي كه هم تعينات گوناگون هرچند در تاكتيك مبارزه مؤثر است، اما اصل موضوع را تغييري نمي
   .گر سازد را نماياندست راستي هاي حاكميت و اپوزيسيون  از هرچيز شباهتتواند بهتر  محك، مي سنگ


