
نئولیبرالیسم دقیقاً چیست؟

مریم وحدتی:  مترجم/ کین برچ 

نئولیبرالیسم – به عنوان سیستم اقتصادی مسئله زایی که شاید بخواهیم آن را تغییر دهیم – برای من موضوع

چالش برانگیزی است. مردم برای توصیف این سیستم، به طور فزاینده ای از نئولیبرالیسم به مثابه اصطالحی تحلیلی

استفاده می کنند. بیش از یک دهه است که من در مورد این مفهوم می خوانم و می نویسم. با این حال، هرچه بیشتر

می خوانم، باورمندتر می شوم که نئولیبرالیسم قابلیت تحلیلی خود را از دست داده است. به دلیل محبوبیت روزافزون

آن در دانشگاه ها، رسانه ها و بحث های عمومی، فهم نئولیبرالیسم به عنوان یک مفهوم، اهمیت حیاتی دارد. برای

درک آشفتگی سیاسی و اقتصادی کنونی مان، از جمله ظهور بومی گرایی که در ِبِرگزیت و انتخابات سال گذشته ی

دونالد ترامپ نقش داشته است، باید ریشه هایش را بشناسیم و آن را تعریف کنیم. نئولیبرالیسم به طور مرتب در

بحث های عمومی در سراسر جهان برای تبیین امور چهل سال گذشته به کار می رود. این مفهوم پیش تر به سیستم

اقتصادی ای ارجاع می شد که در آن بازار “آزاد” در هر بخش از جهان عمومی و شخصی ما گسترش می یابد. تبدیل

نقش دولت از ارائه دهنده ی خدمات رفاه عمومی به مروج بازار و رقابت، این دگرگونی را میسر کرده است.

نئولیبرالیسم به طور کلی با سیاست هایی چون کاهش تعرفه ها و موانع تجاری هم بسته است. تأثیرات آن، جنبش 

بین المللی سرمایه را آزاد کرده و قدرت اتحادیه های کارگری را محدود ساخته است. باعث فروپاشی شرکت های

دولتی شده، دارایی های عمومی را به حراج گذاشته و به نحو کلی زندگی ما را به روی سلطه ی تفکر بازار گشوده

است.

اصطالح نئولیبرالیسم به نحو روزافزونی در رسانه های مشهور از جمله نیویورک تایمز، تایمز )لندن( و روزنامه 

به کار می رود. همچنین در مؤسسات بین المللی مانند مجمع جهانی اقتصاد، سازمان همکاری و توسعه [1]دیلی میل

اقتصادی و صندوق بین المللی پول استفاده می شود.

نئولیبرالیسم پادزهر ترامپ است؟

نئولیبرالیسم به دلیل مسلط کردن بازار بر زندگی ما و قدرت بخشیدن بدان مورد انتقاد قرار می گیرد. با این حال، با

توجه به ظهور دونالد ترامپ و دیگر بومی گرایان و پوپولیست های ضد تشکل های صنفی، رشد گروه هایی از مردم

که َمحاسن نئولیبرالیسم را می ستایند، رو به فزونی  گذاشته است. از خالل این بحث های فزاینده و محبوب- خواه از

سوی منتقدان چپ گرا یا طرفداران راست گرا – درباره ی نئولیبرالیسم، مشهود است که دیدگاه های بسیار متنوعی

درباره ی مفهوم آن وجود دارد؛ نه تنها در معنای سیاسی بلکه به همان اندازه پراهمیت، در معنای تحلیلی. این
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موضوع پرسش مهمی را پیش می کشد: چگونه می توانیم از اصطالحی چون “نئولیبرالیسم” استفاده کنیم، در حالی که

]  برنامه پژوهشی برای نیولیبرالیسمبسیاری از مردم برداشت های مختلفی از معنای آن دارند؟ هنگام نوشتن کتابم، 

که در آن تاریخ فکری نئولیبرالیسم را مورد بررسی قرار دادم، با همین پرسش دست و پنجه نرم می کردم. من با [2

هدف بررسی مفاهیم مختلف این اصطالح و افشای تناقضات نهفته در کاربرد روزمره مان از آن، به این کار مبادرت

ورزیدم.

 در مقاله ای از ر. ا۱۸۸۴اصطالح “نئولیبرالیسم” تاریخ اندیشه ی در خور توجهی دارد. این اصطالح سال  

« ظاهر شد. او در این مقاله لیبرال هایی را که مداخله ی دولت در[4]برای مجله ی »مدرن ریویو [3]آرمسترانگ

اقتصاد را ترویج می کردند، “نئولیبرال” خواند- در معنای تقریباً متقابل با کاربردهای رایج و دانشگاهی امروز آن.

ظاهر شد که نویسنده این [6]نوشته ی چارلز گیده [5] در مقاله ای برای مجله اکونومیک۱۸۹۸بار دیگر سال 

به کار برده بود. پانتالئونی تبیین می کند که [7]اصطالح را برای اشاره به اقتصاددانی ایتالیایی به نام مافئو پانتالئونی

ما باید “دنیای هدونیستی” را توسعه دهیم… که در آن، رقابت آزاد کامالً سیطره خواهد یافت” – تا حدودی نزدیک

به تصور فعلی ما.

در طلیعه ی قرن بیستم و گذار از یک جنگ جهانی به جنگ جهانی دیگر، طیفی از متفکران لیبرالی که به واسطه ی

استیالی برنامه ریزی دولتی و سوسیالیسم احساس به حاشیه رانده شدگی می کردند، این اصطالح را از آن خود کردند.

روایت متعارف این است که “نئولیبرالیسم” نخستین بار به عنوان اصطالحی برای توصیف لیبرالیسم تجدیدشده ای در

 ارائه شد. با این حال، تاریخ آن ،۱۹۳۸در پاریس سال  [8] پس از به اصطالح کنفرانس والتر لیپمن۱۹۳۰سال های 

، این اصطالح[9]چنان که این روایت داللت می کند، بی شک و شبهه نیست. به عنوان مثال، طبق گفته آرنود برنتو

بعداً به طور عمده برای اشاره به فرانسوی ها و سایر لیبرال های مرتبط با یک انتشاراتی به نام کتاب فروشی

 به کار رفته است. در آن زمان، این اصطالح به طور فزاینده ای برای اشاره۵۰دست کم تا اوایل دهه  [10] مدسیس

به کار می رفت، که یک مکتب “نئولیبرال” مبتنی بر این ایده بود که بازارها برای [11]به “لیبرالیسم منضبط” آلمانی

حمایت از رقابت نیاز به یک کشور قدرتمند دارند- ایده هایی که پیش درآمد اصلی شرایط چارچوب اتحادیه اروپا

خود را “نئولیبرال” [13] برای مجله نروژی فارمند۱۹۵۱در مقاله ای در سال  [12]بودند. حتی میلتون فریدمن

نامید، هرچند بعدتر این اصطالح را کنار گذاشت.

، برنتو و دیگران چنین استدالل کردند که نئولیبرالیسم اصطالحی است که اساساً هم بسته ی۱۹۷۰در دهه ی  

آمریکای التین با تأکید بسیار بر اقتصادهای آزاد به دور از سیاست های جایگزینی واردات و تحت تأثیر متفکران

مکتب شیکاگو مانند فریدمن بوده است. حوالی همین هنگام بود که نئولیبرالیسم به طور فزاینده ای رنگ و بوی

. با ظهور دهه ی۱۹۷۳منفی ای گرفت، به ویژه پس از سرنگونی سنگین دولت سالوادور آلنده در شیلی، سال 

، همراه با تولد عموماً پذیرفته شده ی دوران مدرن نئولیبرال، اصطالح “نئولیبرالیسم” به نحو زایل نشدنی با۱۹۸۰

مکتب اقتصاد )و همچنین قانون و تجارت( شیکاگو پیوند یافت.
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نئولیبرالیسم چندین “مکتب” دارد

اصطالحی که امروز کاربرد دارد، به طور کلی تداعی کننده ی این نقطه عطف }یعنی مکتب{ شیکاگوست و نه سایر

تاریخ ها و پیوندهای پیشین یا بدیل. اما یادآوری این نکته حایز اهمیت است که دست کم هفت مکتب نئولیبرالیسم

وجود داشته و دارد. برخی از مکاتب قدیمی تر، مانند مکتب شیکاگوی اول )از فرانک نایت، هنری سیمونز و

(، ناپدید شدند یا در مکاتب بعدی گنجانده شدند – مانند مکتب شیکاگوی دوم )از میلتون فریدمن،[14]جاکوب وینر

(. سایر مکاتب قدیمی تر، مانند مکتب ایتالیایی یا بوکونی )مفئو پانتالئونی،[15]آرون دیرکتور، جورج استیگلر

( پیش از اینکه به عنوان مشروعیت  دهنده ی سیاست های ریاضتی فعلی احیا شوند، در محیط[16]لوئیجی اینائودی

( –[17]دانشگاهی محو شدند. مکاتب حاشیه ای تر دیگر، مانند مکتب ویرجینیا )از جیمز بوچانان، گوردون تولوک

که خود تحت تأثیر مکتب ایتالیایی است – تا انتقادهای اخیر مورخانی مانند نانسی مک لین، ذیل این مجموعه وجود

داشته اند. از آنجا که این مکاتب مختلف اندیشه نئولیبرال با گذشت زمان تکامل و تغییر یافته اند، درک ما از آنها و

تأثیر آنها بر ما نیز تکامل و تغییر یافته اند. بنابراین، شناخت نئولیبرالیسم با هر مکتب فکری مشخصی بدون

مضمحل شدن در کلیت داستان، دشوار است.

سه تناقض

به همین دلیل مهم است که سه تناقض اساسی در درک های کنونی مان از نئولیبرالیسم را در کتاب جدیدم تبیین می کنم.

در وهله ی نخست، کار تحلیلی اندکی در جهت بررسی تناقض میان گسترش مفروض بازارهای “آزاد” تحت

نئولیبرالیسم و جهش قدرت بازار و نفوذ شرکت های حقوقی و انحصاری مانند گوگل و مایکروسافت شده است. دوم،

تأکید بیش از حدی بر این ایده شده است که زندگی ، هویت  و ذهنیت ما زیر عنوان نئولیبرالیسم با باورها، نگرش ها و

تفکرهای “کارآفرینی” شکل گرفته اند. در مقابل، نظر من این است که حیات ما، جوامع ما و اقتصادمان تحت سلطه

هستند – برای مثال مالکیت ِملک، انحصار مالکیت معنوی و کنترل [18]اشکال متنوعی از موقعیت های رانتی

بازار. بر اساس تحقیق گای استندینگ )استاد مطالعات توسعه در دانشگاه سواز لندن – مدرسه مطالعات شرقی و

، موقعیت رانتی را می توان کسب درآمد از “مالکیت، تملک یا کنترل دارایی هایی که کمیاب اند یا به[19] آفریقایی(

نحو مصنوعی کمیاب شده اند” تعریف کرد. سرانجام، تمایل چندانی به تالش برای درک نقش مهم قرارداد و قانون

قرارداد – بر خالف “بازارها” در نظام سرمایه داری نئولیبرال وجود ندارد. برای درک هرچه بهتر آینده، این

حیطه ها باید بررسی شوند، اما نئولیبرالیسم شاید موفق شده باشد که ابزارهای تحلیلی را برای انجام این کار در

اختیار ما قرار دهد. زمان آن رسیده است که روش های جدیدی را برای تفکر درباره جهان مان بیابیم.
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