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 مقدمه

دهد؟ داراي چه آثار  اي را ترویج میسیاسی و باشد؟ چه الگوي اقتصادي اي میچیست و داراي چه پیشینه »نولیبرالیسم«
؟ ایران در نظام جهانی باشد می بشر و خانواده هاي مختف شامل عدالت اجتماعی، دموکراسی، حقوق و تبعاتی در زمینه

  جهانی چگونه است؟ مالی نهادهاي  هاي و برنامهموحود داراي چه جایگاهی است و نسبت آن با نولیبرالیسم 
، جامعه شناسی و علوم سیاسی اصطالحی با هاي اقتصاد سیاسی در سطح جهانی و در ادبیات تحقیقِ رشته» نولیبرالیسم«

. ي چندان زیادي ندارد ي آن در ایران به طور جدي و علمی پیشینه  شود، اما مطالعه اي محسوب می و سه دههي د پیشینه
  . ها و مقاالتی در این زمینه منتشر شده است در چند سال اخیر و با رواج گفتمان نولیبرالی در ایران و جهان، کتابتنها 

ي تألیف آثار  باشند و در حوزه ي ترجمه می شان در حوزهیم، اکثرها را در دو بخش تألیف و ترجمه بررسی کن  اگر آن
همچنین با توجه به آن که مطالعه در مورد نولیبرالیسم و آثار آن همواره با رویکردي سیاسی . چندانی منتشر نشده است

  . دشو انتقادي بیشتر در این زمینه کامالً احساس می -هاي علمی صورت گرفته است، لزوم انجام پژوهش
گیري  ي شکل اي از مقاالت پیرامون ایدئولوژي نولیبرالیسم است که ضمن بیان مفهوم و پیشینهکتابِ پیش رو مجموعه

هاي مختلفی چون عدالت اجتماعی،  نولیبرالیسم، به بررسی آثار و تبعات آن در مناطق گوناگون جهان و در زمینه
ي اقتصاد سیاسی ایران در سه  برخی از مقاالت این کتاب به مطالعههمچنین . پردازد دموکراسی، حقوق بشر و خانواده می

   .پرداخته استهاي کالن  گذاري ي اخیر و به ویژه دوران پساجنگ و رونق گرفتن گفتمان نولیبرالیسم در سیاست دهه
به  ،و یا شعارزدگیسیاسی  تعصبِکه امکان دارد ضمن پرهیز از هر گونه  آن جادر این مقاالت کوشش شده است تا 

ایراد بدون کاستی و بدیهی است که این مقاالت . تحلیل نولیبرالیسم و آثار آن با رویکردي انتقادي و علمی پرداخته شود
مندان به مباحث مذکور را طلب  ي دقیق و انتقادي خوانندگان و عالقه مطالعه ،ها باشند که بررسی دقیق و بیان آن نمی
مجالی را براي نقد و بررسی بیشتر مقوالت مورد  ،در فضاي مجازي مجموعه مقاالتانتشار این امید است که . کند می

  . بگشاید بحث
در  مقاالت دیگر پیش از این ،شود که براي اولین بار منتشر می» شناخت نولیبرالیسم«ي  به جز مقالهدر این مجموعه 
 شان هاي صادقانه است از آقاي دکتر احمد سیف بابت همکاريدر پایان الزم . اند هاي مختلف منتشر شده نشریات و سایت

  . گذاري کنم سپاس
 
 

 

 

 

 



  یادداشت
ي نولیبرالیسم در ایران و سایر کشورهایی که این چنین در تسخیر تبلیغاتی و ساخت قدرت  جا که بحث درباره از آن

انه، فهاي فکري پنداربا موجب گرایش، زیرا ستبسیار ضروري ااند اقتصادي و سیاسی و وابستگان به این نظریه 
خسرو صادقی بروجنی ) مجموعه مقاله( هاي انسانی شده است، من کتابِ کارانه در جهت غارت ارزش گویانه و فریب دروغ

  .دانم می دفاعپسندم و آن را مفید و قابل  هایش، می را، به رغم کاستی
تر داد سخن بدهد  تواند بیش در هر مقاله، خسرو، می: از این که ها اساسی و ساختاري نیستند بلکه عبارتند اما این کاستی

  .حتی تا دو یا سه برابر کند، زیرا موارد بسیار مهمی را آشکارا به اشاره گذاشته و رفته است هایی را و مقاله
هاي  مرکز بر جنبهت ي تر باشند، گرچه تا حد زیادي چنین اند، اما اکنون زمانه توانستند هم جنس ها می ي مقاله مجموعه

  .آن و تکالیف ما است، به ویژه براي ایران ي خاص آثار نولیبرالیسم و آینده
هایی از امپریالیسم نو و  روي آوردن به جنبه. آثار شکست و هزیمت نولیبرالیسم در سطح جهان آشکار شده است

یاسی مانند دولت اوباما که وارث وفادار هاي س الپوشانی آثار اقتصادي، سیاسی و اجتماعی نولیبرالیسم از سوي جریان
هایی از  ي جنبه توانست در بردارنده این مجموعه می. داري آمریکایی است، گواه ادعاي من است  گري سرمایه تاریخ سلطه

ي حامیان و بانیان دولتی، پارلمانی، دانشگاهی و کارشناسی آن از  این شکست و روي گردانی دغلکارانه و سیاه کارانه
  .ایج آن باشدنت

ها را کردم و به خصوص قانع شدم که او  به او همین توصیه .به هر حال خسرو به من گفت که کاري را شروع کرده است
و   ي ادامه و توسعه که بداند عزم شروع با اراده مشروط بر آن. هاي مورد قبول هر دو ما را انجام ندهد برخی دستکاري

خسرو صادقی جوان . ، رها نکند"شود تا ببینیم فردا چه می"را همراه باشد و امان  ناش آ تکامل کار پژوهشی و تحلیلی
ها و   است، وقت دارد، زمینه علمی قوي هم دارد و مصمم و معتقد به حرکت براي رستگاري بشري بر اساس آرمان

اما حرکت کند و در حرکت ي اصالحات را انجام ندهد،  او که همه. بنابراین چندان باکی نیست. هاي رادیکال نظریه
  .تري ارائه خواهد داد تر و کامل هاي تحلیلی و تحقیقی بیش یقین دارم او بعدها مجموعه. سازي را بیابد به

شناسی و  جامعهمندان  پژوهان و عالقه هاي انتقادي و خواندنی او را به دانش تحلیل  من خواندن و نقد کردم و پیگیري
به خود او هم صبوري در تحمل نقدها، اصالح و توسعه و . کنم بستگان آزادي توصیه می اقتصاد سیاسی رادیکال و دل

هاي مرا  تواند بخشی از حرف او می. ام یه کردهصي فنی در مسیر حرکت را تو تکمیل روز افزون کارهایش و چند مالحظه
  .هاي مرا نادیده نگیرد ي حرف ست که با این همه توانمندي که دارد، همهااما انتظارم این . حق اوست. نپذیرد

فریبرز رئیس دانادکتر   
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  شناخت نولیبرالیسم

  

   1نولیبرالیسم

المللی و اقتصاد سیاسی بین المللی داراي دو معناي متمایز است، در روابط بین) و امروز نولیبرالیسم(لیبرالیسم 
از  جرمی بنتام صورت( معنایی که مترادف با سوسیال لیبرالیسممعنایی که مرتبط با لیبرالیسم قرن نوزدهم و 

، که اندیشمندان دیگر آن را تکامل دادند، باعث رشد »براي بیشترین تعداد سعادت ترینبیش  «
آلیستی ئت گرفته از سنت کمابیش ایدهمعناي نخست بدواً نش. است )لیبرال شد گرایی جمع مکتب

المللی در راستاي  گرایی لیبرال ایجاد نهادهاي بینالملل ي بین کار ویژه. است» گرایی لیبرال الملل بین«
هاي این سازمان در  اعالمیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه با برنامه. هاي نسبتاً لیبرالی بود دیدگاه

ولی، تأسیس . شودبهداشت، آب، غذا، مسکن و نظایر آن سندي مهم از این سنت لیبرالی تلقی میمورد توسعه، 
در پایان جنگ جهانی دوم معرف لیبرالیسم اقتصادي بین المللی از طریق حمایت از تجارت  2نظام برتن وودز

، یک )سازمان تجارت جهانی از طریق موافقت نامه عمومی تعرفه و تجارت و اکنون(المللی و تنظیم آن آزاد بین
از طریق بانک بین المللی ترمیم و (و توسعه اقتصادي ) المللی پولاز طریق صندوق بین(نظام پولی بین المللی 

در ایاالت . اشاره کرد» نهادگرایی نولیبرال«توان به  در این خصوص می. بود) توسعه معروف به بانک جهانی

                                                             
1 Neo-liberalism  
2 Berton woods   



  4   شناخت نولیبرالیسم

  

هاي اخیر بر مطالعه روابط بین الملل و اقتصاد سیاسی بین الملل تا این سال »نولیبرالیسم«متحده این کاربرد از 
  .)104: 1386عبداهللا زاده، (حاکم بوده است 

کامالً متفاوت است و از مفهوم لیبرالیسم قاره اروپا، یعنی لیبرالیسم قرن » نولیبرال«اما دومین کاربرد واژه 
د عمدتاً بر معناي لیبرالیسم یا نولیبرالیسم اقتصادي تمرکز این کاربر. گیرد نوزدهم یا کالسیک نشئت می

ي نولیبرال در معناي اخیر  کاربرد واژه. تري نیز دارد کند، ولی معانی ضمنی سیاسی و اجتماعی وسیع می
گذاري جانشین نهادگرایی نولیبرال شده است مقبولیت عامه یافته و در محافل دانشگاهی، ژورنالیستی و سیاست

نولیبرالیسم در این کاربرد اخیر مبتنی بر این شیوه تفکري است که بازار نهاد . الً تنها کاربرد اصلی آن بودکه قب
هاي داخلی و بین المللی هر دو باید شرایطی را مدرن است و سیاست -سرمایه داري -اصلی و مرکزي جوامع 

  .)105: همان(ایجاد کنند که بازارها خوب کار کنند 
ها با گشودن هایی در اقتصاد سیاسی است که بر اساس آن اي در مورد شیوهي نخست نظریهدر وهله نولیبرالیسم

هاي فردي در چارچوبی نهادي که ویژگی آن حقوق مالکیت  هایی کار آفرینانه و مهارت راه براي تحقق آزادي
هاروي، ( سان را افزایش دادتوان رفاه و بهروزي ان خصوصی قدرتمند، بازارهاي آزاد و تجارت آزاد است، می

ذات و جوهر اساسی نولیبرالیسم به طور کامل عبارت است از تبعیت از ارزش هاي اقتصاد بازار و «). 8:1386
  .)Coburn, 2000:138(» ي بازار محور همچنین وجود یک جامعه

مثالً دولت . هاستدر این نظریه نقش دولت ایجاد و حفظ یک چارچوب نهادي مناسب براي عملکرد آن شیوه
به عالوه، دولت باید ساختار و کارکردهاي نظامی، دفاعی و قانونی الزم . باید کیفیت و انسجام پول را تضمین کند

براي تأمین حقوق مالکیت خصوصی را ایجاد و در صورت لزوم عملکرد درست بازارها را با توسل به زور تضمین 
هاي بهداشتی، تأمین هایی از قبیل زمین، آب، آموزش، مراقبت وزهدر ح(از این گذشته، اگر بازارهایی . کند

ها را ایجاد کند وجود نداشته باشند، آن وقت، اگر الزم باشد، دولت باید آن) اجتماعی یا آلودگی محیط زیست
طح بسیار باید در س) وقتی که ایجاد شدند(ي دولت در بازارها  مداخله. ولی نباید بیش از این در امور مداخله کند

محدود نگهداشته شود؛ زیرا، بر اساس این نظریه، اوالً براي دولت امکان پذیر نیست که در مورد پیش بینی 
هاي ذینفع قدرتمند، ناگزیر مداخالت دولت را م بازار، یعنی قیمت ها اطالعات کافی داشته باشد و ثانیاً گروهئعال

  ).9: 1386هاروي، (سمت خواهند داد مخدوش و به نفع خود ) به ویژه در دموکراسی ها(
اما ماهیت اصلی آن عبارت  . هاي اساسی تشکیل شده است چه نولیبرالیسم از یک ترکیب پیچیده از ویژگیگر

  : است از

  



  5   شناخت نولیبرالیسم

  

 .بازارها بهترین و کارآمدترین نهادها براي اختصاص منابع در تولید و توزیع هستند -1

ي  آزاد و خودمختاري تشکیل شده است که انگیزه) گانتولیدکنندگان و مصرف کنند(جوامع از افراد  -2
 .شود ي مصالح و مالحظات اقتصادي تعیین می ها فقط به وسیله آن

 .)Coburn, 2000:138( باشدها میي اصلی بازار براي ابتکارات و نوآوريموتور محرکه» رقابت« -3

هایی را دسته از سیاست 3دارد و پژوهشگران هاي اقتصادي نولیبرالیسم بیشترین استفاده را در اشاره به سیاست
  :شود، مشخص می کننداعمال می» نولیبرالیسم«که توسط 

  .بازارهاي سرمایه و کاهش موانع تجاري 1سازي اقتصاد با حذف کنترل قیمت ها، مقررات زداییآزاد -1
گیري مالیاتی، هایی که با سخت هاي دولتی و آنسازي بنگاهکاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصی -2

 .کنند ایجاد موانع براي عرضه ي زیاد پول و رفع کسري بودجه، ثبات اقتصاد کالن را حفظ می

 .)Bods and Morse, 2009:148(حذف کمک هاي مالی دولت  -3

 .)Ibid:145(در بازار در دنبال اهداف خود آزاد باشند  2»مبادله«ي روابط  در این ایدئولوژي افراد باید به واسطه

هاي نظري اقتصادي خود را در  نولیبرالیسم که حاصل پیوند لیبرالیسم کالسیک و اقتصاد نوکالسیک است، ریشه
ي بازار خود این اقتصاد ناب، افسانه. ي اوج اقتصادزدگی لیبرالی است یابد که نقطهمی 3والراس» ناب«اقتصاد 

تحلیل  4داري واقعاً موجود چنانکه فرنال برودلدر حالی که سرمایه. داري کرده استتنظیم را جایگزین سرمایه
   .ي مقابل و حتی مخالف بازار خیالی است کرده نقطه

شود و بر این اساس نظامی داري به چارچوب اقتصاد مبتنی بر بازار کاسته میدر تعریف نولیبرالی اقتصاد، سرمایه
کند نولیبرالیسم ادعا می. قرار دارد) بازار یعنی قوانین(شود که تحت حاکمیت قوانین اقتصادي خیالی تصور می

 .)9-1388:10صداقت، (کند حرکت می» تعادل بهینه«اگر این قوانین به حال خود رها شود، در جهت به وجود آوردن 
عقالنیت سیاسی نولیبرالیسم در پی این نیست که جامعه و دولت، هنجارهاي سیاسی و اخالقی خاصی را ارائه «

  .)Brown, 2006:12( »بخشدهاي بازار تحقق میها و دستورالعملها، انگیزهها توسط مکانیزم آندهد، بلکه به 

ي نولیبرالی را موجب توسعه یک کشور و  شدن به شیوهطرفداران نظریه نولیبرالیسم پیوستن به جریان جهانی
دارانه در  شدن سرمایه معتقدند که جهانیها اما مخالفان آن. دانندرونق اقتصادي در ابعاد کشوري و جهانی می

  .)225: 1386ساعی، (سطح جهان نه تنها موجب رونق نبوده، بلکه برعکس علت رکود نیز بوده است 

                                                             
1 Deregulation 
2 Exchange 
3 Leon Wallras (1834-1910) 
4 Fernand Braudel (1902-1985) 
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کاري بوده  ي نولیبرالیسم در ایاالت متحده و اروپا موازي با رشد نومحافظه ي اخیر رواج گرفتن اندیشه در سه دهه
کاري، به نکات اشتراك و تفاوت این دو  شناخت مفهوم و اصول نومحافظه از این رو الزم است ضمن. است

  . پرداخته شود

  1کارينومحافظه
چه نو و  دار را از آن هاي سیاسی است که نهادهاي کهن و ریشهها و نگرشاي از اندیشه، مجموعه2کاريمحافظه

  .)298، 1384آشوري، (شمرد می تراست، ارزشمند نیازموده 
براي ایجاد  آرمانیي با هرگونه طرح و اندیشه. دانندکاران خود را هوادار عقل سلیم و واقع بین میمحافظه

آنان هرگونه کوشش . پندارندهایی را ناممکن میاند؛ و اجراي چنین طرحهاي عمیق در جامعه مخالفدگرگونی
آراء و استدالل هاي خود را بر تجارب کاران به ویژه محافظه. شمارندشهر را مصیبت بار می براي تحقق آرمان

به همین دلیل بسیاري از آنان . اندگرایی و غیرتاریخیسازند، و از همین رو ضد عقلملموس تاریخی استوار می
ي تعریفی معین از انسان  آورند؛ زیرا ایدئولوژي قاعدتاً در پی عرضهکاري را اصالً ایدئولوژي به حساب نمیمحافظه

و  گذشته چه را محصول تاریخکاري آنش براي اجراي آن تعریف است؛ حال آن که محافظهو جامعه و کوش
پندارند، به هاي نهاد بشر می کاران اصول عقاید خود را برخاسته از ویژگیهمچنین محافظه. پذیردسنت است می

به . مانی جز این نداردکاري هم آراین معنا که معتقدند آدمی به حفظ دستاوردهاي خود گرایش دارد و محافظه
. توان آن را به یک باره کنار گذاشتاست؛ و نباید و نمی نظر آنان میراث گذشتگان به زحمت به دست آمده

چه در است؛ و آن مالکیت، خانواده، سنت، مذهب، دولت و سایر نهادهاي اجتماعی مواریث ارزشمند گذشته
  .ي تاریخ آزمایش شده شایان ستایش است بوته

اند، طبیعی و مبتنی بر عقل سلیم و غیرایدئولوژیک دانستهکاري را گرایشی  کاران، محافظه به طور کلی محافظه
هاي  کاري ایدئولوژي سیاسی معینی است که همچون فرآورده بینیم که محافظه اما اگر از بیرون بنگریم، می

راین در شناخت ماهیتش باید آن وضع را در است؛ و بناب اجتماعی مشخصی پدید آمده  -تاریخی در وضع تاریخی
  .)175: 1387بشیریه، (نظر گرفت 

کاري در طول  هاي مختلف محافظهبنديکاري در آمریکا و انگلیس حاصل تطور صورت شکل امروزي نومحافظه
را  کاري سه شکل اصلی برگرفته از سه مرحله تاریخی از این منظر و در سطح کالن، محافظه. تاریخ معاصر است

  :است  تجربه کرده

                                                             
1 Neo- Conservatism  
2 Conservatism  
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که در دوران رواج لیبرالیسم رفته رفته از تأکیدش بر مالکیت ارضی و پدرساالري » کاري لیبرالمحافظه«: اول
  .اجتماعی و سیاسی کاست و اصول اقتصادي لیبرالیسم را پذیرفت

اد بازاري بار دیگر به اصول گر و بحران در اقتص هاي مداخلهکه با پیدایش دولت» کاري پدرساالرانهمحافظه«: دوم
  .پدر ساالري اجتماعی بازگشت و از دولت فراگیر حمایت کرد

اي جدید به که بار دیگر به اصول اقتصاد آزاد بازگشته و در ترکیب با نولیبرالیسم آمیزه» کاري نومحافظه«: سوم
  .)213، 1383عبداهللا خانی، (است  را پدید آورده» راست نو«نام 

با بروز رکود و تورم در کشورهاي غربی، در کارایی . کاري متحول شدایدئولوژي محافظه 1970ي در دهه
کاران به اصول نظام  هاي کینزي و دولت رفاهی تردید پدید آمد؛ و در واکنش به این تحوالت، محافظهسیاست

، بازار آزاد کاران ی نومحافظهشعار اصل. تاچریسم در انگلستان مظهر کامل چنین بازگشتی بود. بازار آزاد بازگشتند
کردند که علت اصلی بحران اقتصادي همان مداخالت دولت در اقتصاد آنان استدالل می. و دولت نیرومند بود

. است هاي کارگري شده  ي نقش اتحادیه گذاري و افزایش بی رویه ي سرمایه بوده است، چون موجب کاهش انگیزه
آن براي جلوگیري از  ي اقتصادي دولت باید حفظ ارزش پول و نظارت بر عرضهي یگانه کار ویژه ،از این دیدگاه

کاران، رشد و رفاه اقتصادي مستلزم نابرابري اجتماعی است و از این بابت نباید  به نظر نومحافظه. تورم باشد
و  شود ها مداخله دولت در اقتصاد موجب ضعف شخصیت اخالقی مردم میهمچنین به نظر آن. هراسی داشت

سازي و دولت کوچک یا  خودگردانی و خصوصی، کاران ي اصلی نومحافظهاندیشه. سازدآزادیشان را محدود می
   .)185: 1387بشیریه، (است  حداقل بوده

  )راست نو(کاران  پیوند نولیبرالیسم و نومحافظه
کاري را صرفاً به اگر محافظهاز لحاظ صوري . بینندکاري و نولیبرالیسم چندان تفاوتی نمیمحافظهنوبرخی بین 

اما از . گردند کاران نیز به نظام پیش از کینز باز میمحافظهنوگرایی و بازگشت به گذشته بدانیم،  معناي سنت
با نولیبرالیسم در  کاريمحافظهنولحاظ ماهوي، این نظام جز تحقق آرمان لیبرالیسم نبوده؛ و از این جاست که 

ها، بر فردیت و آزادي و دولت کوچک تأکید کاران، همانند نولیبرال محافظهنو .)185: 1387بشیریه، (آمیزد می
  .)186همان، (اند  اندیشمندانی مانند فردریش هایک و میلتون فریدمن بوده اند؛ و هر دو گروه در واقع پیرو کرده

ها و مدافع اخذ  ها را حامی هیپی اش، که لیبرال نامید، اما پیروان آمریکایی می» لیبرال«میلتون فریدمن خود را 
، طرفدار بازار »اقتصاددان کالسیک«، »کار محافظه«کردند، تمایل داشتند  مالیات سنگین از ثروتمندان معرفی می

در اکثر نقاط . شناخته شوند» اقتصاد آزاد«یا پیرو )  ریگانومیکس( »اقتصاد ریگانی«آزاد و، بعدها، معتقد به 
» سازي جهانی«یا » تجارت آزاد«شود اما اغلب  می شناخته» نولیبرالیسم«ان تحت عنوان جهان، دیدگاه اصلی آن
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بودکه نهضت فکري تحت رهبري ستادهاي فکري دست  1990ي  ي دهه تنها از نیمه. است نیز نام گرفته 
انستیتوي «، 2»توانستیتوي ک«، 1»یتج بنیاد هر«امثال  –است  اي که فریدمن از دیرباز با آنان مرتبط بوده راستی

اي است که کل نیروي ماشینِ نظامی  بینی و این جهان. اند نامیده» کار نومحافظه«خود را   -3»اَمریکن اینتر پرایز
  ). 35:1389کالین، (است  کار گرفته  محور به ي عملِ شرکت ایاالت متحده را در خدمت یک برنامه

در )  »اقتصاد آزاد«، »کاري نومحافظه«، »سازي جهانی«، »نولیبرالیسم«یعنی (ي این اشکال مختلف ظهور  همه
آزادي  -2دولتی؛ / ي عمومی حذف حوزه -1: این تثلیث عبارت است. مشترکند» تثلیث خط مشی«تعهد به 

  ).همان(ي خدمات رفاهی و اجتماعی دولت  کاهش شدید هزینه -3ها؛  عمل کاملِ شرکت
. است گرفته کاري از نولیبرالیسم منازعات فکري بسیاري در وص تمیز نومحافظهبا این همه در غرب، در خص 

ي  کاري را حفظ کند، باید بر اندیشه کاري اصول محافظه اساس این منازعات آن است که اگر قرار باشد نومحافظه

                                                             
1 Heritage Foundation  
2 Cato Institute 
3 American Enterprise Institute  
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اما واقعیت این  .هاي ضد دولتی لیبرال نیفتند پدرساالري سیاسی و اجتماعی قدیم تأکید کند و به دام نظریه
مانند دولت نیرومند و تأکید بر نظم و (کاري  اي از برخی مفاهیم سنتی محافظه کاري آمیزه است که نومحافظه

  .و اصول اقتصاد بازار آزاد است) قانون
هر دو واکنشی به اقتصاد : هایی با یکدیگر دارند کاري و نولیبرالیسم شباهت و تفاوت به طور کلی نومحافظه

کاران در عین حال به  اند؛ لیکن نومحافظهو دولت رفاهی و افزایش نفوذ اتحادیه هاي کارگري بودهکینزي 
پروایی انضباطی اجتماعی، بیدهند و نگران بیي زندگی رایج در غرب واکنش اخالقی نشان میفرهنگ و شیوه

ا، به نظم و امنیت و ثبات سیاسی آنان همچنین، برعکس نولیبراله. انداخالقی، و تضعیف نهاد خانواده و مذهب
  .)186: 1387بشیریه، (  از نظر آنان بازار آزاد به دولت نیز نیاز دارد. توجه بسیار دارند

هایی از لیبرالیسم و ي بیستم رگههاي سده در واقع در سیاست و حکومت کشورهاي غربی در آخرین دهه
بسیاري از  1980در دهه . به وجود آمده است 1»راست نو«ي کاري با یکدیگر ترکیب شده و از آن پدیده محافظه

با ترك سیاست هاي کینزي به سوي راست حرکت  1970ي  هاي غربی در واکنش به بحران اقتصادي دههدولت
کاري راست نو، رادیکالیسمی دست راستی و تهاجمی است که اصول خود را لیبرالیسم و محافظه. کردند

  .رودنولیبرال ها و نومحافظه کاران، هر دو، به کار می گیرد؛ و در توصیف مواضع می
خواه  کار انگلستان در دوران تاچر و حزب جمهوري هاي حزب محافظه ي سیاستبه ویژه درباره» راست نو«عنوان 

نو از لحاظ اقتصادي و سیاسی لیبرال است، یعنی  به طور کلی راست . ي ریگان به کار رفته استآمریکا در دوره
کند؛ ولی از نظر اخالقی و فرهنگی و آزادي اقتصادي، کاهش مالیات، بازار آزاد، و دولت محدود تأکید میبر 

هاي طبیعی، جلوگیري از گسترش حقوق اجتماعی شهروندان، کار است و از حفظ نابرابري اجتماعی، محافظه
از . کند هاي کارگري دفاع میتحادیهي بنیاد جامعه، و تضعیف ادولت نیرومند، اصول مذهبی، خانواده به منزله

راست نو . ورزدمخالفت می» فمینیسم«هاي جنسی و جنبش  دار و آزادي لحاظ اجتماعی نیز با کار زنان خانه
داند گرایش لیبرال دارد؛ ولی وقتی آن را با تداوم هاي فردي می ي اقتصادي دولت را مغایر با آزاديوقتی مداخله

نو حکومت از لحاظ اقتصادي  در واقع در راست . شودکار می بیند محافظهجامعه مغایر می هاي طبیعی درنابرابري
کاري و  عناصر محافظه. گرددشود؛ ولی از نظر سیاسی یعنی تأمین نظم و امنیت، تقویت میضعیف می

  : شود نو در شکل زیر مشخص می نولیبرالیسم در ترکیب راست 

  

  

                                                             
1 New Right 
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  کاري نومحافظه       نولیبرالیسم                                                   
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  )187: 1387بشیریه،(: منبع
  
  

  تحوالت عمده اقتصادي بعد از جنگ جهانی دوم و رونق گرفتن نولیبرالیسم
ي ملی در  عصر سیاست هاي اقتصادي حمایتی و بازارهاي بسته) 1918 -1939(ي بین دو جنگ جهانی  دوره

وان دو ابر قدرت با پایان گرفتن جنگ جهانی دوم و مطرح شدن آمریکا و شوروي به عن. کشورهاي غربی بود
هاي اقتصادي متفاوت  ي ایدئولوژیک بین دو ابر قدرت با اتخاذ سیاست بزرگ اقتصادي و نظامی جهان، منازعه

ترین عوامل  تالش آمریکا براي برقراري نظم نوین جهانی، جنگ سرد و فرآیند استعمارزدایی عمده. همراه شد
مردان آمریکایی به لحاظ ایدئولوژیکی به  گرچه دولت. بودند گیري اقتصاد جهانی در این دوره تأثیرگذار بر شکل

نظام تجارت آزاد متعهد بودند، اما دو مسئله مانع از آن شد که اصول بازار آزاد اقتصادي به یکباره در بلوك غرب 
داري تضعیف به عنوان نیرویی خارجی که کشورهاي سرمایه» گسترش کمونیسم«ترس از . به اجرا درآیند

هاي  هاي قدرتمند داخلی مانند اتحادیهکرد، به همراه منافع گروه اروپاي پس از جنگ را تهدید می ي شده
  .ي دولتی صورت گیرداي بین آرمان تجارت آزاد و اقتصاد کنترل شدهکارگري و کشاورزان باعث شد تا مصالحه

  
  

  جامعه انداموار
 تأکید بر وظیفه فرد

تأکید بر اقتدار و مذهب و دولت               
 نیرومند و خانواده و اخالق

 ناسیونالیسم

 گرایش ملی در تجارت

 سلسله مراتب اجتماعی

  جامعه انداموار 
 تاکید بر اقتدار و مذهب و دولت نیرومند و اخالق

 ناسیونالیسم

 سلسله مراتب اجتماعی

 فردگرایی

 تأکید برآزادي و حقوق فردي

 بازار آزاد

 هاي کینزيمخالفت با سیاست

 برابري اجتماعی

  .تأکید بر وظیفه فرد
 گرایش بین الملی در تجارت

 

 راست نو
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ي ي این مصالحهي منعکس کنندهشکل گرفتند، تا حد زیاد 1944نهادهایی که در کنفرانس برتن وودز در سال 
گیري از یک سو، تعهدي بلند مدت به آرمان تجارت آزاد جهانی وجود داشت که این امر در شکل. موقتی هستند

متجلی شد، و از سوي دیگر، هنوز کشورهاي اروپایی قادر بودند که تا  1»ي عمومی تعرفه و تجارتموافقت نامه«
هاي عضو قادر بودند تا ورود و خروج دولت. خود را حفظ کنند» اقتصادهاي ملی«هاي حمایتی و حدي سیاست

هاي ي سیاست هاي اقتصادي مورد نظر خود را که غالباً دربرگیرندهکاالها از مرزهاي خود را کنترل کرده و برنامه
  .رفاه اقتصادي بود به اجرا بگذارند

 2بانک ترمیم و توسعه: نهاد اقتصادي جدید بین المللی شدساز تشکیل سه  کنفرانس برتون وودز همچنین زمینه
، هدف از تشکیل )گات(ي عمومی تعرفه و تجارت نامه المللی پول و موافقت ، صندوق بین)بانک جهانی(جهانی 

المللی پول، مدیریت نظام مالی بین المللی و هدف از تشکیل بانک جهانی، اعطاي وام به کشورهاي  صندوق بین
ي وظایف بانک جهانی گسترش پیدا حیطه) 1950ي  در دهه(بعدها . به منظور بازسازي این کشورها بود اروپایی

اما . شدهاي صنعتی در کشورهاي در حال توسعه را نیز شامل میکرده و تأمین نقدینگی الزم براي اجراي پروژه
بود که به زودي به نهاد » گات« ي مقدمات تأسیسترین دستاوردهاي کنفرانس برتن وودز، تهیهشک مهمبی

هاي  ي تجاري و کاهش تعرفههاي چند جانبهي تجارت جهانی تبدیل شد و مسئولیت اعمال موافقت نامهعمده
جاي خود را به سازمان تجارت جهانی داد که البته این سازمان به  1995گات در سال . وارداتی را بر عهده گرفت

  .تبدیل شد 1990ي  سازي در اواخر دهه لفان جهانیسرعت به آماج اصلی اعتراضات مخا
شکل گرفت  3»حامی کار«داري بر مبناي رژیم هاي  بدین ترتیب، نظام پس از جنگ در کشورهاي سرمایه

)Kiely, 2003:5( هاي قدرتمند کارگري، امتیازات فراوانی را از و کارگران موفق شدند از طریق سازمان
هایی از قبیل تأمین شغلی براي تمامی افراد در اروپا، سیاست 4هاي رفاهیدولت. هاي غربی کسب کنند دولت

آماده به کار و تأمین حداقل استانداردهاي زندگی براي تمامی اعضاي جامعه را در دستور کار خود قرار دادند و 
مات اجتماعی، ها و گسترش خدکه در آن با افزایش حقوق» داري کنترل شدهعصر طالیی سرمایه«بدین گونه 

  .(Steger, 2002:26)نوعی سازش بین نیروي کار و سرمایه ایجاد شده بود، آغاز شد 
پدیدار گشتند که در آن کاالها به صورت  5هاي تولید اقتصادي فورديي شیوهتحوالت فوق در بستر توسعه

دن وظایف و ابزارها، کارگران نظام تولیدي فوردي با تخصصی کر. رسیداستاندارد و در مقیاس انبوه به تولید می

                                                             
1 General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)    
2 Bank for Reconstruction and Development    
3 Labor-friendly  
4 Welfare state    
5 Fordist  



  12   شناخت نولیبرالیسم

  

. )Johnson2000:273(ساخت را از یکدیگر مجزا کرده و نظارت بر فرآیند تولید از سوي مدیران را به آسانی ممکن می

در این نظام، تولید عمدتاً بر بازارهاي ملی متمرکز بود و این بازارها معموالً در برابر رقباي خارجی مورد حمایت 
  . گرفتندقرار می

  جا که از آن. اما در مورد کشورهاي جهان سوم رفاه اجتماعی تا حدي تحت تأثیر فرآیند توسعه قرار داشت
ي ملی و مدرنیزاسیون از طریق صنعتی شدن بودند، لذا صنایع هاي جهان سوم در پی دستیابی به توسعهدولت

ي اقتصادي قدرتمند را بنا کرده و دادند تا یک پایهنوپاي داخلی را در برابر رقباي خارجی مورد حمایت قرار می
به این ترتیب در این کشورها نیز نوعی . از وابستگی به مصنوعات گران قیمت وارداتی از کشورهاي توسعه بکاهند

  .پدید آمد که در آن دولت در تأمین و ارتقاي استانداردهاي زندگی نقش اساسی داشت 1»حامی توسعه«نظام 
داري کنترل شده که نهادهاي برآمده از برتن وودز در آن نقش مهمی دهه از پیدایش نظام سرمایه با گذشت سه

از یک سو، نظام تولیدي . اي روبرو شد هاي عمدهاین نظام با چالش 1970ي  بر عهده داشتند، از اواسط دهه
سیت به شدت مور انتقاد واقع فوردي به دلیل یکنواختی کار، ایجاد از خودبیگانگی و تقسیم کار بر مبناي جن

هاي حمایتی تا حد زیادي توان خود را در بازارهاي ي سیاستشده بود؛ و از سوي دیگر، ایاالت متحده در نتیجه
 .(Kiely, 2003:8)اقتصادي جهانی از دست داده بود 

عیت نامساعد اقتصادي ي وضها، در نتیجه هاي نولیبرالی مبتنی بر تجارت آزاد و کاهش تعرفهدر این زمان ایده
نرخ باالي تورم، رشد اندك اقتصادي، نرخ باالي بیکاري، کسر بودجه در بخش خصوصی و  -کشورهاي غربی

  کاران در ایاالتطرفداران فراوانی پیدا کرد و منجر به پیروزي چشمگیر محافظه –وقوع دو شوك بزرگ نفتی 
سازي بازارهاي جهانی و توان آغاز گرایش به یکپارچهمیکاران را  پیروزي محافظه. متحده و انگلستان گردید

المللی  کار طرح نولیبرالی گسترش بازارهاي بین احزاب محافظه. شتاب گرفتن حرکت به سوي اقتصاد آزاد دانست
ي آزادسازي بازارهاي مالی داخلی، حذف تدریجی وسیلههاي خود قرار دادند که این مکانیسم بهرا در رأس برنامه

  .گرفتارت بر جریان سرمایه و افزایش تبادالت مالی در سطح جهانی مورد حمایت قرار مینظ
هاي نامهي موافقتها براي ایجاد یک بازار جهانی به وسیلهتالش نولیبرال 1990و  1980در طول سال هاي 

. قدرت بیشتري یافتآزادسازي تجاري که جریان یافتن منابع اقتصادي بر روي مرزهاي ملی را گسترش می داد، 
در جریان مذاکرات  گات به تدریج توسعه یافته و به کاهش  1949ي بازار واحد جهانی که بعد از سال ِایده

ي گات و با تشکیل سازمان تجارت جهانی بیش هاي تجاري منجر شده بود، متعاقب مذاکرات دور اروگوئه تعرفه
ي اختیارات وسیع تري نسبت به گات برخودار بود؛ از جمله حیطه این سازمان از. از پیش مورد تأکید قرار گرفت

 .گرفت از آن رو که مقررات آن امور مالکیت معنوي و تجارت آزاد در کشاورزي و منسوجات را نیز در بر می
                                                             
1 Development-friendly    
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هاي گیري پارادایم نولیبرالی با سقوط کشورهاي داراي اقتصاد کمونیستی در اروپاي شرقی در طول سال اوج
  .مشروعیت بیشتري یافت 1999-1989

بدین ترتیب، با از بین رفتن خطر خارجی کمونیسم و رفع اجماع داخلی در کشورهاي اروپاي غربی بر لزوم  
مبتنی بود از بین  1هاي رفاه اجتماعی، مصالحه بین کار و سرمایه که بر اصول اقتصاد کینزيحمایت از برنامه

جایگزین دولت  2داري نولیبرالی داده و دولت رقابتیداري کنترل شده جاي خود را به سرمایه رفته و سرمایه
اصول اقتصاد جدید که از سوي نظریه پردازانی چون فردریش هایک و میلتون فریدمن حمایت می  .رفاهی شد

براي مبارزه با » پولی«تأکید بر اقدامات . اقتصادي بودي دولت و آزادسازي شد به دنبال کوچک کردن اندازه
تورم، منجر به دست کشیدن از یکی از اهداف اقتصاد کینزي مبنی بر اشتغال کامل به نفع یک بازار کار 

 (steger, 2002:27).    تر شد منعطف

  
  :منابع

  . ي سیاسی، تهران، چاپ یازدهم، انتشارات مرواریددانشنامه). 1384(آشوري، داریوش  -
، چاپ هشتم، تهران، نشر )لیبرالیسم و محافظه کاري(هاي سیاسی در قرن بیستم؛ جلد دومتاریخ اندیشه). 1387(بشیریه، حسین

  .نی
  .توسعه در مکتب متعارض، تهران، چاپ دوم، نشرقومس). 1386(ساعی، احمد  -

، تهران، چاپ اول، نشرنگاه)گرد آوري وترجمه(ایدئولوژي نولیبرال). 1388(صداقت، پرویز   -       
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  .تهران، نشر کتاب آمه
کاري در آمریکا، مؤسسه فرهنگی مطالعات فرهنگی و مطالعات و  نومحافظهویژه : کتاب آمریکا). 1383(عبداهللا خانی، علی  -

  .المللی ابرار معاصر تحقیقات بین
نئولیبرالیسم درونی شده، فصلنامه : هاي نئولیبرالیسم در اقتصاد سیاسی بین المللگفتمان). 1386( زاده، محمدعبداهللا -

  . 100 -124، صص 14اقتصادسیاسی، سال چهارم، شماره 
  .زاده، چاپ اول، تهران، نشر اختراني محمد عبدهللاتاریخ مختصر نئولیبرالیسم، ترجمه). 1386(هاروي، دیوید  -
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1 Keynesian    
2 Competition state  
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نولیبرالیسم است ترین باورهاي رشد قطره چکانی یکی ار مهم  

ها با   بلکه معتقدند ثروت باید در اختیار اقلیتی از جامعه باشد و آن ،اند فثروت مخالمستقیم با توزیع  آن، بر اساس
.دهند به بازتوزیع آن بپردازند هاي گوناگون انجام می هایی که در بخش گذاري سرمایه  



  

  

  

  

  دو

  تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران

  
ها،   این روزها واژگان و اصطالحاتی چون طرح تحول اقتصادي، ریاضت اقتصادي، هدفمندسازي یارانه

. بیشترین کاربرد را در مباحثات و مجادالت اقتصادي و سیاسی ایران دارند... سازي، آزادسازي اقتصاد و  خصوصی
ها از ابتکارات و  کند که این سیاست ها، گاهی این گونه القا می ي دولت بر این سیاست تأکید بیش از اندازه

  . هاي دولت فعلی است خالقیت
ي گذشته درس  تر از تجارب عقیم مانده ي تاریخی ضعیف هستیم که کم اگر چه ما ملتی داراي حافظه

ي  ایم، اما توجه به تحوالت اقتصادي و سیاسی جهان طی سه دهه ایم و اغلب به تکرارشان اقدام کرده آموخته
چه در دوران فعلی و در  دهد که آن آبشخورهاي نظري این تحوالت، ما را به این سمت و سو سوق می گذشته و

باشد،  اي در سطح جهان نمی شود به هیچ عنوان امر بدیع و نوآوارانه الذکر، بیان می قالب واژگان و اصطالحات فوق
اي جهان اجرا شده و آثار و نتایج اي است و در بسیاري از مناطق و کشوره ي سه دهه بلکه داراي پیشینه

  . اش را نمایان کرده است منفی
ي نظري این  هاي اقتصادي کنونی و بررسی پیشینه ها و سیاست یابی برنامه هدف از نوشتار حاضر، ریشه

تعدیل هاي  برنامه«و  1»اجماع واشنگتن«در این مقاله سعی شده است ضمن بیان مفاهیم . باشد ها می سیاست
، با اشاره به نظریات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل، توضیح داده شود که بر خالف گفتمان  2»ساختاري

هاي مسلط جهانی، به  ها و قدرت هایی که دولت ها و سیاست ناپذیري با برنامه دولتی موجود مبنی بر سازش
                                                             
1 Washington Consensus 
2 Structural Adjustment Programs (SAPs) 
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ها سهم قابل توجهی را در کلیت  ها و سیاست کنند، این برنامه ها حمایت می ي نهادهاي مالی جهانی، از آن  واسطه
ها بوده  سویی با این سیاست هاي اقتصادي دولت همواره در هم گیري برنامه اند و جهت هاي دولت ایفا کرده برنامه
  . است

اجماع «هاي ترویجی  که ریشه در سیاست» اختاريتعدیل س«هاي نولیبرالی موسوم به  ها و سیاست برنامه
ي دوم  از دوره. ي ایران و عراق به جدیت دنبال شد دارند، تحت همین نام پس از جنگ هشت ساله» واشنگتن

ي آثار و تبعات  ي اصالحات، با مالحظه ي آن آغاز شد، در دوره کارانه  دولت موسوم به سازندگی روند محافظه
ي پسااصالحات و با روي کار آمدن  تري به خود گرفت و در دوره کارانه ها روند محافظه شان، اجراي آن منفی
هاي دیگري  ها و برنامه ، بلکه در قالب طرح»تعدیل ساختاري«هاي نهم و دهم، اگر چه نه در چهارچوب  دولت
  . به جدیت پیگیري شده است» ها  هدفمندسازي یارانه«و » طرح تحول اقتصادي«چون 

ها، یک  ي این برنامه ي اجرا کننده توسعه دهد در اغلب کشورهاي کم ي گذشته نشان می تحوالت سه دهه بررسی
هاي  گر که با ایجاد فضاي امنیتی خفقان و ارعاب، آثار اجتماعی و شوك ناشی از اجراي برنامه دولت سرکوب

به ویژه (اکثر کشورهاي آمریکاي التین  .ها بوده است اجماع واشنگتن را کنترل کند، از لوازم اجراي این برنامه
، بهترین نمونه در این باره »بوریس یلتسین«و همچنین روسیه در دوران ) دیکتاتوري اگوستو پینوشه در شیلی

  . باشند می
ها و متن اجراي  براي مثال حوادث حوادث انتخابات روسیه نمونه خوبی در این زمینه است که زمینه

  :  دهد ان میهاي مذکور را نش سیاست
ها میلیارد دالر به ي بالغ بر دههاي تبلیغاتی سرمایه داري، با هزینهها، نظام بانکی و دستگاهها، رسانهتمام دولت«

وقاحت سرمایه... المللی پول براي به قدرت رسیدن بوریس یلتسین بسیج شدنداعتبار پشتیبانی صندوق بین
ه به جایی رسید که یک مفسر نزدیک به وزارت دفاع آمریکا به خبرنگار داري در ماجراي انتخابات فرمایشی روسی

CNN -تر اگر میزان آراي یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کم«: صریحاً گفت - که نگران نتیجه انتخابات بود
 -دهکه توسط خود یلتسین تعیین ش -اي نیست، چرا که کمیسیون مرکزي نظارت بر انتخابات باشد باز هم مسأله

اگر زوگانف به طرز چشمگیري از یلتسین جلوتر باشد، آنگاه پرزیدنت . نتیجه را به سود او اعالم خواهد کرد
  )1385: نبوي و شهابی(» اي جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت نظامی اعالم کندیلتسین چاره

 "زندانی"مردم «: اي، در این باره گفته بود وگوئهنگار ار و روزنامه  و بی جهت نیست که ادواردو گالئانو، نویسنده
  » باشد "آزاد"ها  شدند تا قیمت
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  اجماع واشنگتن
در جهت  1980ي  واشنگتن در اوایل دههاجماع 

هاي بانک جهانی و گذاريتسلط بخشیدن به سیاست
 3جان ویلیامسون. المللی پول پدیدار شد صندوق بین

ي بازنگري تجربهوي در . این اصطالح را وضع کرد
 1980اصطالحات سیاسی آمریکاي التین در دهه 

  :توضیح داد که
اجماع  «در ابتدا، منظور من از واژه واشنگتن در «

المللی پول، بانک جهانی و  ، صندوق بین»واشنگتن
گرچه دست کم . بخش اجرایی ایاالت متحده بود

ي کشورهاي آمریکایی، آن دسته از بانک توسعه
هاي پژوهشی و فکري که درباره  کنگره آمریکا که به مسایل آمریکاي التین عالقه و توجه دارند و گروهاعضاي 
  ).244: 1385بن فاین، (شوند کنند نیز مشمول این اصطالح می گذاري اقتصادي تحقیق میسیاست

د، بلکه نماینده و اجماع واشنگتن توافقی مکتوب یا شفاهی بین نمایندگان مختلف نیست و وجود خارجی ندار
ویژه کشورهاي کم توسعه و بدهکار جهان  این جریان براي کشورهاي جهان، به. نماد یک جریان واقعی است

هاي علمی، سیاسی و نوآوري جهان تبدیل کرده و این باورهاي تدریج به ضرورت خواهد و آن را بهچیزهایی می
است امعه شناسی و علوم سیاسی را با آن اشغال کردهذهنی و وجدان شمار زیادي از کارشناسان اقتصاد و ج

هاي متفاوتی به کار رفته است و حداقل سه معنی  به روش» توافق واشنگتن«اصطالح ). 1386:286رئیس دانا، (
  :توان تشخیص داد متفاوت را بر آن می

واشنگتن مورد توافق هاي اصالحی مشخص که به طور گسترده در  فهرستی از سیاست: استفاده اصلی از آن -1
 . در همه کشورهاي آمریکاي التین مطلوب باشد 1989است که اجراي آنان از سال  قرار گرفته

  : که در عنوان این اصطالح وجود داشت، اشاره دارد به» واشنگتن« واژه 
  .کند که آن ها را بر جهان تحمیل کندهایی که واشنگتن تالش می فهرستی از سیاست) الف
کند براي اصالحاتی که آن ها در حال اجراي آن ها هستند، طلبانی که واشنگتن تالش میاز اصالحبرخی )ب

  .کسب اعتبار کند

                                                             
3 John Williamson 
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هاي اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه که عمدتاً توسط دفاتر رسمی واشنگتن  اي از سیاستمجموعه -2
داري ایاالت متحده و خزانه) و بانک جهانیدر درجه اول صندوق بین المللی پول (المللی مالی  نهادهاي بین

  . شودحمایت می
هایی دارد که توسط نهادهاي مالی جهانی بر  اشاره به مجموعه سیاست» اجماع واشنگتن« به باور منتقدان،  -3

ها گرچه متنوع هستند اما در  این سیاست. شود ها دارند، تحمیل می کشورهاي که تقاضاي دریافت کمک از آن
سازي نقش دولت  ها خواهان کمینه ي آن دهاي مالی جهانی به عنوان عامل اجراي نولیبرالیسم، به واسطهکل نها

  . باشند می
کنند که سیستم آموزش ابتدایی خود را  ها را وادار می ها، دولت ي این سیاست براي مثال نهادهاي جهانی بر پایه

ها پس از چند    شد، اجراي آن به اجرا گذاشته  1980ي  ها که در واقع در اوایل دهه این سیاست. خصوصی کنند
تحت عنوان  (UNICEF)» صندوق کودکان سازمان ملل«اي پس از انتشار گزارش  خواهانه سال و به طور ترقی

  ).Williamson, 2004:2(متوقف شد  » ي انسانی ه تعدیل با چهر«
  هاي تعدیل ساختاري بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مطرح ها که در چارچوب سیاست این سیاست

  :شدند و خود ویلیامسون نیز بعدها آن ها را مدون کرد، عبارت اند از

  .هاي مالیافزایش پس انداز از راه سیاست -1
 .هاهاي اجتماعی دولتهزینه کاهش -2

 .محیط زیست حساس باشدهایی که نسبت به اصالح مالیاتی و برقراري مالیات بر زمین از راه -3

 .بر اقتصاد ملی کشورها افزایش نظارت بانک جهانی -4

 .سازي و کاربرد نرخ ارز به عنوان یک نگارنده رسمیرقابتی کردن نرخ ارز و حذف شناور -5

 .ايتجارت بین منطقه) آزادسازي(لیبرالیزه کردن  -6

به منظور حق مالکیت و دارایی  سازي و مقررات زداییبنا کردن یک اقتصاد رقابتی کامل از راه خصوصی -7
 .باشد روشنی تعریف شده که به

ایجاد مؤسسات مالی کلیدي مانند بانک مرکزي مستقل و اداره قوي بودجه و ایجاد دستگاه قضایی مستقل  -8
وري را بر  آن گونه که با روح آن سیاست هاي اقتصادي سازگار باشد و همراه سایر مؤسسات مأموریت بهره

 . عهده بگیرد

 ).216 :1386رئیس دانا، (افزایش هزینه هاي آموزشی ابتدایی و متوسطه  -9

 ).245 :1385بن فاین، (ارائه تعریف روشن از دستیابی به حقوق مالکیت براي همه  -10
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هاي نولیبرالی، خواستار  اشاره دارد و در پیوند با سیاست» بنیادگرایی بازار«اجماع واشنگتن در اکثر موارد به 
باشد  سازي بر حاکمیت ملّی کشورها می ت بازار بر دولت و همچنین افزایش تأثیر جهانیافزایش الزاما

(Rodrick, 2006) .   
شد، ادعاهاي ایدئولوژیک محضی  ها، که فنی و داراي مقبولیت عام تصویر می به بیان نائومی کالین، این سیاست

به کشور را شامل » مؤسسات خارجی حذف موانع ورود«و » هاي دولتی بنگاه) ي همه(سازي  خصوصی«چون 
سازي، حذف مقررات،  خصوصی«: ي نولیبرالی میلتون فریدمن نبود گانه ها چیزي جز سه شد و این سیاست می

هاي بودند که  ها سیاست ي ویلیامسون این به گفته. »هاي عمومی دولت تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه
) 246:1389کالین، (» ها را اتخاد کنند شورهاي آمریکاي التین آنهاي مستقر در واشنگتن مصرّ بودند ک قدرت«

را که تا حد » بانک جهانی«و » المللی پول صندوق بین«با » مکتب اقتصادي شیکاگو«و به برخورد مستعمراتی 
  ).245: همان(زیادي مسکوت مانده بود، رسمیت داد 

در عین تکیه بر بازار، لزوماٌ دو ویژگی مهم داشته گرایی و اجماع واشنگتن در رویکرد خود، ضمن رد مداخله
هایی براي دست یابی به توسعه نخستین و فوري ترین ویژگی آن، این است که نیازي به پیشنهاد سیاست. است

ندارد زیرا اجماع واشنگتن فقط یک سیاست براي تحقق آن هدف دارد، و آن هم عبارت است از نداشتن هیج 
  .توان از دستور کار تحلیلی کنار گذاشتدوم، مفهوم توسعه را می. بر بازار تا حد امکانسیاستی و تکیه کامل 

توسعه یعنی هر چه که . بنابراین بنا بر اجماع واشنگتن نیازي به تعریف توسعه یا تعیین مشخصات آن نیست
  ).248: 1385بن فاین، (بازار آزاد به ارمغان بیاورد در صورتی که آن را به حال خود رها کنیم 

ي توسعه و به جاي آن واگذار کردن سرنوشت اقتصاد به سازوکار بازار به جاي خرد و با کنار گذاشتن مقوله
شد که بازار هیچ نارسایی ندارد و در واقع نیروي اصلی تجربه و موشکافی، این پیش فرضی مورد قبول واقع می

کوشش براي خردمندانه و دموکراتیک کردن . دارد آن همانا رقابت است که به طور طبیعی در دل بازار جاي
درست است که اولین . داددولت جاي خود را به تفویض همه چیز به دولت بازار و دولت سودبران اصلی بازار می

ي هشتاد قرن گذشته تر نسخه همیشگی بازار به جاي برنامه از اوایل دهه ها براي تجویز جدي بحث و بررسی
کار اصلی و پر فشار را باید از زمان حکومت ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا  شروع شد، اما آغاز

  ).8: 1385دانا،  رئیس(دانست 
ها بر  آن. هاي اجماع واشنگتن به شدت از سوي رونالد ریگان و مارگارت تاچر مورد حمایت قرار گرفت سیاست
هاي درآمد و که هیچ گونه مسئولیتی در قبال نابرابريگرایی و دولت حداقلی  هاي آزاد سرمایه، پول حرکت

  ).Held, 2004(مدیریت بحران هاي جدي نمی پذیرد، تأکید داشتند 
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که یک جریان اقتصادي » راست نو«هاي انگلیسی تاچر، به  به اضافه سیاست) یا اقتصاد ریگانی(ریگانومیکس 
. الخره مبتنی بر بازارگرایی افراطی بود، اشتهار داشتهاي رفاهی و باپرفشار به نفع سرمایه و به زیان سیاست

این جنبه از . شکنی در بازار جهانی نفت شروع کرد و در پی قیمت 1986راست نو کار خود را در مسیر جدید از 
راست نو، نولیبرالیسم را تشکیل می داد که بعدها بر اثر اجماع، دو واکنش درونی و یک واکنش بیرونی را 

در جهت مخالفت با اجماع واشنگتن و دیگري  4پساواشنگتن) توافق(دو واکنش درونی، یک اجماع : برانگیخت
واکنش بیرونی تقویت مواضع انتقادي، رادیکال . نومحافظه کاري از آغاز قرن جدید در جهت تشدید عملیات بود

اجماع ).  1385دانا،   یسرئ(برد و سوسیالیستی بود که از مدت ها پیش ناکامی سیاست هاي تعدیل را پیش می
پساواشنگتن که توسط چوزف استیگلیتز و در انتقاد شدید به توافق واشنگتن شکل گرفت، دولت و بازار را رو در 

با بنیادگرایی بازار در اجماع » اجتماع«ها را مکمل هم دانسته و با تأکید بر مفهوم  داند، بلکه آن روي یکدیگر نمی
  .کند واشنگتن مخالفت می

  هاي تعدیل ساختاري  رنامهب
هاي تعدیل ساختاري و اجراي  برنامه

سازي  هاي جهانی ترین مؤلفه ها از مهم آن
است که همواره از سوي اجماع 

اي که  واشنگتن و نهادهاي مالی جهانی
ها  ها آن گذاري ها در سیاست نولیبرال

بیشترین نقش را دارند، ترویج شده 
  .است

اکثر کسانی که درباره برنامه تعدیل  
تردیدي  اند، ساختاري به بحث پرداخته

اند که چارچوب نظري  به خود راه نداده
گرچه نوعاً به وضوح اعالم «: گوید در این باره می 5»بدآنیمود«. این برنامه ها، رویکردي نوکالسیکی دارد

  » .داري لیبرال است زادي اقتصادي یا سرمایه، آ ي تعدیل ساختاري شود، بنیان ایدئولوژیک برنامه نمی
ي   زدایی، آموزه ي تعدیل ساختاري بر اتکا به نیروهاي بازار به منظور مقررات برنامه  توان از تأکید این را می 

  .هاي بخش عمومی، آزادسازي و توجه بسیار زیاد به بخش خصوصی دریافت سازي بنگاه خصوصی
                                                             
4 Post-Washington Consensus 
5 Bad onimode 
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هاي تعدیل ساختاري از نقطه نظر مبانی  کنند که برنامه نیز تصریح می 7»منویکتورتوک« و 6»گاي استندینگ«
  .)Standing: 1991:6 (فکري  بر تحکیم و تحقق اقتصاد بازار استوارند 

 ، فرض بر شود ،که در نولیبرالیسم معاصر نیز اعمال می ي تعدیل به عالوه درچارچوب رویکرد نوکالسیکی برنامه 
توان  ي آن می با پیگیري همه جانبه و دارد ي نخست اهمیت و اولویت قرار اقتصادي در مرحله است که رشد  آن

  . به حداکثر رساند رفاه را
. بوده و حاکی از فرض فراگیر بودن آثار رشد اقتصادي است 8»ه به پاییننرخ«ساز و کارهاي ادعایی این رویکرد  

هاي است  تر از خالص زیان یگر آثار و مزایاي دخالت دولت کمهاي آثار توزیعی و د این رویکرد مدعی است مزیت
  .شود که بابت از دست رفتن کارایی به اعتبار دخالت دولت حاصل می

 ي افراد و عالوه، فرض برآنست که بهترین راه دستیابی به رشد سریع، واگذاري تصمیمات اقتصادي برعهده به

شود که اعمال مقررات و  باالخره چنین فرض می.  ت هستندنهادهاي خصوصی است که با یکدیگر در حال رقاب
شود که  هاي دولت به ویژه در بازارهاي سرمایه و نیروي کار و همچنین کاالهاي قابل تجارت مانع می دخالت
تخصیص منابع  گذاري را انتخاب کنند و به این ترتیب موجب سوء هاي سرمایه ترین راه بخش ها سود بنگاه افراد و

 .)Hamilton, 1990(ند شو می

هاي داخلی و  یکی اتکا به نیروهاي بازار در عرصه: ي تعدیل ساختاري داراي دو استراتژي مهم است برنامه
  .المللی و دیگري تأکید بر بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه یا تعدیل ساختاري بین

  :ساختاري به شرح ذیل استهاي اجرایی برنامه تعدیل  ترین سیاست مورد از مهم 13به طور مشخص 

  . کاهش نفش دولت -1
 .کاهش ارزش پول ملی -2

 . هاي اعمال شده بر واردات آزادسازي تجارت به خصوص رفع کلیه کنترل -3

 . ها فروش شرکت ها و سازي بنگاه خصوصی -4

 .ها حذف یارانه -5

 .هاي خارجی بازپرداخت سریع بدهی -6

 .یا اجباريهاي داوطلبانه  کاهش کارگران وکارمندان ازطریق اخراج -7

 . افزایش نرخ بهره -8

                                                             
6 Guy Standing 
7 Victor Tokman 
8 Trikle-down 
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 . صادرات سنتی مساعدت دولت درزمینه صادرات به ویژه موادخام، تولیدات اولیه و -9

 .ها به منظورعملی کردن سیستم ارز شناور فعال کردن صرافی -10

 ...)هاي چندملیتی، استقراض و واگذاري امتیازات به انحصارات وشرکت(آزادي ورود و خروج سرمایه  -11

 . هاي انقباضی استیبودجه دولت و اعمال سکاهش مؤثر  -12

 ).115:1386مومنی،(نظام مالیاتی  انجام اصالحات نهادي مانند بازنگري در -13

  :توان عنوان کرد هاي فوق الذکر موارد زیر را می در توضیح سیاست
هاي دولت و تسهیل زمینه براي فعالیت  المللی پول با هدف کاستن از هزینه بانک جهانی و صندوق بین  -

  .اند هاي تعدیل قرار داده هاي اساسی برنامه ها را جزو اصول برنامه ، حذف و کاهش یارانه بخش  خصوصی
در . رسمی کاهش دهندشود ارزش پول خود را به طور  هاي تعدیل به کشور مجري توصیه می در برنامه -

شود اگر قیمت ارزهاي خارجی نسبت به پول ملی افزایش یابد ازسویی  دفاع از این سیاست استدالل می
، انگیزه براي صادرات  شود و با افزایش یافتن قیمت کاالهاي صادراتی تر می قیمت کاالهاي وارداتی گران

 . شود  و تولیدکاالهاي وارداتی در داخل بیشتر می

ها و  ، براي مبارزه با بوروکراسی و نیز افزایش کارایی از طریق واگذاري سازمان ي تعدیل برنامهطبق  -
سازي از نیروهاي شاغل در  شود پیش ازخصوصی هاي دولتی به بخش خصوصی، دولت ملزم می کارخانه

دام هرگونه اق در نتیجه، این نیروها بدون پرداخت مستمري محدود بیکاري و. بخش دولتی بکاهد
  .پیوندند حمایتی الزم دیگر به خیل بیکاران جامعه می

، کلید موفقیت اقتصادي در باالبردن صادرات است و کشورهاي مجري  المللی پول از دید صندوق بین -
ي آن نیروي کار ارزان و فراوان است، با  تعدیل باید با توجه به مزیت نسبی خود که رکن و سرچشمه

 . ي قابل توجهی به دست آورندافزایش صادرات، درآمد ارز

 اولویت قرار اقتصادي در که رشد نخست این:  سازي در برنامه تعدیل مبتنی برسه فرض است خصوصی -

توان رفاه را به حداکثر رساند و فقر و نابرابري را کاهش داد؛  دوم  ي آن می با پیگیري همه جانبه دارد و
ذاري تصمیمات اقتصادي به افراد یا نهادهاي خصوصی ، واگ سریع که بهترین راه دستیابی به رشد آن

شود که افراد و  که مقررات و مداخالت دولت مانع ازآن می ؛ و سوم آن کنند است که با یکدیگر رقابت می
سان موجب تخصیص نامناسب  بدین گذاري را انتخاب نمایند و هاي سرمایه ترین راه بخش ها سود بنگاه

 .   گردند منابع می
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گذاران  ، اقتصادي و حقوقی براي سرمایه آماده کردن فضاي سیاسی ، هاي تعدیل گر اصول برنامهاز دی -
ي  سایه که در دهند هاي چندملیتی تشکیل می ها را شرکت خارجی است که در عمل بخش مهمی از آن

ازل با هاي تولیدي کارآمد به قیمت ن گذارند و با خرید مؤسسات و شرکت سازي پا به میدان می خصوصی
 .کنند هاي اقتصادي خود را آغاز می هاي جدید فعالیت ایجاد رشته

هاي کشورهاي  المللی پول و بانک جهانی، حل بحران بدهی تر شدن صندوق بین یکی از علل اصلی فعال -
هاي خود و  پس از اعالم ناتوانی چند کشور جهان سوم از باز پرداخت اصل و بهره بدهی. جهان سوم بود

، این دو سازمان پذیرفتندکه مبالغی براي ایفاي تعهدات در اختیار این  نامساعد سایر وام گیرندگانوضع 
شکل مها شد اما جهان سوم با  هر چند این مسئله موجب حل موقت بحران بدهی .کشورها قرار دهند

ها  فرع وامزیرا این دو نهاد مانند هرنهاد مالی دیگر خواهان پس گرفتن اصل و . جدیدي مواجه شد
هاي   ها بودند براي کاهش دادن هزینه اي که داراي این نوع بدهی توسعه کشورهاي کم این رو از. بودند

المللی پول و بانک جهانی  هاي صندوق بین خود به منظور بازپرداخت این دیون ملزم به اجراي برنامه
 .شوند    می

در گروهی از  1980تا 1960ي  هاي دهه کنده از سالي تعدیل ساختاري به یک اعتبار، به صورت پرا برنامه
 به بعد بر 1982ي تاریخی آن به طور مشخص به سال  ، سابقه دیگري اما به اعتبار.  است  شده کشورها  اجرا

 از. شد  المللی پول گذاشتهي صندوق بین ، برعهده ها فصل بدهی جمله حل و ، که وظایف جدیدي از گردد می
چارچوب نظري . ها تقسیم شد سپس کارهایی بین آن به این منظومه پیوست و جهانی نیزبانک  1985سال 

 اعتقاد.  به نیروهاي بازار است ، اتکا پیشنهادي این رویکرد راهبرد. نوکالسیکی در اقتصاد است برنامه،  رویکرد

در مقابل تغییرات  به خود خود حاکم براین رویکرد این است که سیستم بازار یک سیستم خودسامان است و
 ).113:1386مؤمنی، (دهد  واکنش مناسب نشان می

گذاري و تجارت آزاد با حذف موانع گمرکی  هاي سرمایه ها برآن است که نشان دهد اگر روشکوشش این سیاست
هاي عدم حمایت از دستمزدها و عدم حمایت از منافع رفاهی  ي مالیاتی و سیاست هاي بازدارنده و حذف سیاست

ها و  گذاري کردن سرمایه کارآمد فرهنگی عمومی و حذف سیاست و عدالت اجتماعی همراه باشد بلندمدت وو 
 ).82:1382رئیس دانا ،(افزایش سطح اشتغال و باالخره رشد و رونق فراهم می شود 
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  تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران 
هاي تعدیل ساختاري را در اولویت  اي برنامه در دوره ي دیگر توسعه ایران نیز همچون بسیاري از کشورهاي کم

نخستین : توان تقسیم کرد هاي پس از انقالب را به دو دوره می سال. هاي اقتصادي خود قرار داده است سیاست
شروع شد و  1357این دوره با انقالب . هاي هیجان و تب انقالبی، و در جستجوي اتوپیاي اسالمی است دوره سال
هاي مالی جنگ  گرا و هزینه هاي اقتصادي پوپولیستی دولت هاي سیاست ان گرفت که فشار ناکارآمديزمانی پای

المللی، و افت شدید در بازار جهانی نفت، اقتصاد ایران را به چنان وضع وخیمی  با عراق، زیر تحریم اقتصادي بین
جست و جو در پی اتوپیاي اسالمی، و ادعاي گاه  آن. ي انقالبی منسوخ اعالم شد پروژه 1367رساند که نهایتاً در 

شد و مخاصمات  ي آتش بس سازمان ملل پذیرفته قطعنامه. استقرار حاکمیت مستضعفان نیز آرام آرام منتفی شد
  ).27:1387بهداد و نعمانی، (با عراق پایان یافت 
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با . ي اقتصاد اسالمی نامید دهه ها و بحرانِ اقتصادي  را می توان  ي اغتشاش ي آشوب اجتماعی و دهه این دهه
گیري  ي سمت این دوره. ي پساانقالبی آغاز شد که تا امروز ادامه دارد اهللا خمینی دومین دوره درگذشت آیت

داري  هاي آن به سوي بازسازي اقتصادي، و احیا و تحکیم مناسبات و نهادهاي اقتصادي سرمایه دولت و سیاست
المللی پول و  هاي صندوق بین لیبرالیسم اقتصادي مطابق نسخه  یاستگیري س هاي دنبال این دوره سال. است

  ). همان(بانک جهانی است 
تابی  برون«و » تابی اقتصادي درون«هاي   ، این دو دوره را به ترتیب دوره»فرهاد نعمانی«و » سهراب بهداد«

ان است، روندي که به کندي و با تابی ساختار اقتصاد ایر ي دوم سرآغاز فرایند برون دوره. نامند می» اقتصادي
بندي به  انقالبی، با ادعاي پاي -مشقت جریان دارد و دگردیسی سیاسی حمهوري اسالمی را از دولتی پوپولیستی

  . داري، همچون بسیاري دیگر، در پی دارد استقرار حاکمیت مستضعفان، به دولتی سرمایه
بندي خود را به بازسازي نهادهاي بازار و تشویق  پايي خارجی مجبور بود  این دوره دولت براي جذب سرمایه

الملی  گیري نمادین این حرکت استقبال دولت ایران از هیئت اعزامی صندوق بین پی. اقتصاد بازار آزاد نشان دهد
المللی به ایران بعد  این نخستین هیئت اعزامی این دو نهاد مالی بین. بود 1369بانک جهانی در تهران در  –پول 

مورخ  IMF Surveyگزارش کوتاه این هیئت اعزامی در . این مالقات ظاهراً ثمر بخش بود. بود 1357انقالب  از
در . منتشر شد» جمهوري اسالمی ایران در پی تغییرات نهادي و ساختاري است«، تحت عنوان 1990ژوئیه  30

ي اقتصادي کالن  تعدیل همه جانبهعزم خود را براي حرکت به سوي «است که مقامات ایرانی   این گزارش آمده
» .تر براي بخش خصوصی و حذف تدریجی قید و بندهاي اقتصادي ابراز کردند کشور، فراهم آوردن نقشی قوي

  ).89: همان(بود » برون تابی«این شروع حرکت به سوي لیبرالیسم اقتصادي در ایران پساانقالبی، و آغاز فرایند 
مسئوالن حکومتی به سازمان تجارت جهانی درخواستی دادند ) شمسی(فتاد ي ه در همین زمینه در اواسط دهه

؛ به 26:1386ثقفی، (و چون از تبعات داخلی آن نگران بودند، این درخواست به صورت محرمانه فرستاده شد 
  ). 4/6/83نقل از روزنامه شرق 

کردن جامعه  ي بازاري جم پروژهبنابراین زندگی اقتصادي درایران بعد از جنگ به طرزي گسترده در معرض تها
دولت کوشید منطق بازار را بیش از . ، به دست دولت اما به سرکردگی فکري اقتصاددانان نولیبرال قرار گرفت

پیش بر زندگی اقتصادي حاکم گرداند و قلمروهاي هر چه گسترده تري از زندگی اقتصادي را کاالیی کند 
  ). 30:1386مالجو، (

توان سرآغاز عملی چنین رویکردي  را می شمسی  60ي  هاي پایانی دهه دیل ساختاري سالهاي تع اجراي سیاست
ي تقریباً ده ساله  توسعه است طی یک وقفه به عنوان یک کشور جهان سومی که جزو کشورهاي کم ایران  . دانست

اکثر . این طرح پیوستي تعدیل ساختاري به گروه اجراکنندگان  ي برنامه نسبت به موج اول کشورهاي اجراکننده
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هاي خارجی خود،  ، به علت افزایش غیرمتعارف بدهی ي طرح تعدیل ساختاري در موج اول کشورهاي اجراکننده
ها را اجرا کردند، اما ایران جزو معدود کشورهایی  با اجبار نهادهاي جهانی و گاهی با اکراه این دسته از برنامه

مؤمنی، (اش نزدیک به صفر بود  هاي خارجی ها را شروع کرد که بدهی هاست که زمانی اجراي این دسته از برنام
9:1386.( 

دهد که برنامه اول با  ي اقتصادي و اجتماعی به ویژه اول و دوم توسعه کشور نشان می هاي توسعه تحلیل برنامه
یل اقتصادي است،  فرایند تثبیت اقتصادي که از اقدامات و عناصر اصلی تعد. تأثیر از رویکرد تعدیل تدوین شد

محتواي قانونی برنامه و اظهارات رسمی طراحان برنامه اول و دوم توسعه نشان . در برنامه دوم نهادینه شد
ها  قانونی برنامه بر این اساس مستندات .  است ها داشته دهد که رویکرد تعدیل، سهم باالیی درتدوین این برنامه می

؛  تبصره به اصالح نظام مالیاتی 8، حداقل  تبصره به اصالح نظام تجاري 4دهد که در برنامه اول حداقل  نشان می
تبصره به اصالح نظام  6بودجه، بیش از  کسر تبصره در برنامه اول و دوم به کاهش تصدي دولت و 12بیش از 

ها و  یارانهکاهش  ، حذف و ها تبصره و ماده به اصالح نظام قیمت 10بانکی و کنترل حجم نقدینگی و بیش از
هاي ارزي لحاظ  تبصره و ماده پیرامون سیاست 6ها و بیش از  تبصره پیرامون اصالح تراز مالی بنگاه 4حداقل 

 ).218:1384احمدي، (است  شده 

هاي پیشنهادي تعدیل بر  ها، در راستاي چارچوب سیاست هاي مدون درقالب آن عناصر فوق و سیاست یک از هر
، اشاره  عالوه بر مواد قانونی و مستندات.  المللی پول و بانک جهانی است تجویزهاي صندوق بینها و  مبناي توصیه

ویژه سازمان مدیریت و برنامه ریزي الهام از تعدیل متعارف را مورد  ریزي کشور به شده مسئوالن وقت نظام برنامه
 )همان. (اند  تأکید قرار داده

ي عطف  هاي تعدیل ساختاري درایران دو نقطه اجراي سیاست هاي پس از جنگ و در دوران اما در سال
 1384 و 1374هرکدام از دو مقطع تاریخی ) 19:1386مومنی، (شود  مشاهده می 1384و  1374هاي  درسال

به پایان رسید  1374ي اول که سال  دوره در. کردن جامعه بود ي متمایز جنبش بازاري بخش یک دوره پایان
گذاشته شد و دومین برنامه توسعه  جنگ با رویکردي بازارگرایانه به اجرا ي اقتصادي بعد از اولین برنامه توسعه

  ). 32:1386مالجو، (ي خود را خیلی سریع به تعلیق درآورد  نیز راهبرد بازارگرایانه
ي دوم  ر دورههاي بازارگرایان تندرو بود اما د ي اول عمدتاً تحت تأثیر اندیشه هاي اقتصادي در دوره گذاري سیاست

بازارگرایان تندرو معتقد بودندکه گسترش سازوکار بازار به قلمروهاي .  رو عمدتاً متاثر از افکار بازارگرایان میانه
  . انجامد و هم در دراز مدت به توزیع  بهتر درآمدها هرچه بیشتري از زندگی اقتصادي هم به رشد اقتصادي می

ترش سازوکار بازار به قلمروهاي گوناگون فقط هنگامی به ثمر خواهد نشست رو معتقدند گس اما بازارگرایان میانه
ي اول و  این دو دسته از اقتصاددانان که به ترتیب دردوره.  ي نظام بازار فراهم آمده باشد که پیشتر نهادهاي الزمه
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.  هم به لحاظ متدولوژي سو هستند و ي دوم عمدتا ًدست باال را داشتند هم به لحاظ ایدئولوژي با یکدیگر هم دوره
کردن جامعه متعهد بودند اما  هر دو گروه به جنبش بازاري. ها شان عمدتاً در ابزارها است نه در هدف وجه افتراق

  ). 32:1386مالجو، (کردند  هاي متفاوتی را دنبال می سیاست
علت مشکالتی که در روابط  بود، به  در ایران که پس از پایان جنگ با عراق شروع شده» سازي جهانی«موج اول 

موج دوم . شروع شد» سازي جهانی«ي اصالحات موج دوم  ایران و غرب وجود داشت فروکش کرد و با شروع دوره
برد  ها نیمه تمام و حرکت جدي جهت پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی پیش با تالش براي اتمام طرح

  ).26:1386ثقفی، (ل صورت گرفت المللی پو هاي بانک جهانی و صندوق بین توصیه
گیري آن در  ي سوم، جهت هاي اول و دوم توسعه، یکی از بارزترین نمادهاي برنامه از این رو پس از اتمام برنامه

ي کشور روند  ي سوم توسعه در برنامه). 56:1378   دادگر،(هاي تعدیل ساختاري و آزادسازي بود  قالب برنامه
در ). 124:1384بهکیش، (بود   بینی شده تر و فراگیرتر از حد انتظار پیش ، گستردهتر یع سازي بسیار سر خصوصی

هایی را به ایران ارائه داده و از  المللی پول گزارش داد که توصیه صندوق بین 1381مهر  10این دوره و در تاریخ 
  : رش آمده استدر این گزا. ابراز رضایت شده بود) 1380(ها در سال گذشته  روند اجراي این توصیه

ي سوم  ي اصالح اقتصادي ایران را در چارچوب قانون پنج ساله شود که برنامه به مقامات ایران توصیه می -1
 .با شدت ادامه دهند

) به همین خاطر. (ي یورو مشاهده کرد گذاران را در خرید اوراق قرضه صندوق واکنش مطلوب سرمایه -2
 .گیرند ي مالی جهانی در نظر میایران را در مسیر اصالح اقتصادي و بازارها

صندوق مشاهده کرد که نگهداري ثبات اقتصادي کالن براي موفقیت اصالحات اقتصادي ضروري است  -3
  ) 26:1386ثقفی، (

ي توسعه اقتصادي با تأسی از  به پایان رسید، ابتدا سومین برنامه 1384ي دوم که سال  بنابراین در دوره
هاي اقتصادي برنامه چهارم در  گیري رآمد و سپس در سال پایانی دوره نیز جهتي قبلی به اجرا د هاي دوره درس

مالجو، (دستورکار قرارگرفت اما سرانجام با شروع حاکمیت دولت نهم تا حد زیادي ازدستورکار خارج شد 
32:1386.(  

المی شروع ي جدیدي در تاریخ نظام جمهوري اس دوره 1384رسد با شروع کار دولت نهم درسال  به نظر می
 16محمود احمدي نژاد در شرایطی به پیروزي در نهمین انتخابات ریاست جمهوري دست یافت که . باشد  شده

  . گذشت ي بازارگرایانه در اقتصاد ایران می ها سال از اتخاذ و اجراي سیاست
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د ایران را پیچیده تابی اقتصا ، فرایند برون1384نژاد به ریاست جمهوري ایران در تیر  انتخاب محمود احمدي
اي پوپولیستی براي  ي برنامه و سپاه پاسداران و نیز با ارائه» بسیجی«احمدي نژاد با فراخوان نیروهاي . است کرده 

رقیب او در . جلب آنان که در جریان پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت آمد
گذار سیاست لیبرالیسم اقتصادي  دار و پایه رفسنجانی بود که علمدور دوم انتخابات ریاست جمهوري هاشمی 

هاي نهم و در ادامه  هاي اقتصادي دولت گیري در مورد جهتبا وجود این ). 107:1387بهداد و نعمانی، (است  بوده
  .آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادي وجود دارد

پردازند طیفی از نظریات راست و چپ  اي نهم و دهم میه هاي دولت در میان نظریاتی که به بررسی سیاست
هاي  ي دولت هاي آن را واکنشی به عملکرد بازارگرایانه ، سیاست هاي اقتصادي دولت حامیان سیاست. وجود دارد

اي در راستاي برقراري بیشتر عدالت اجتماعی و توجه مضاعف به اقشار مستضعف و محروم  گیري قبلی و جهت
سفرهاي استانی هیئت دولت  ها و ، گفتگوها و همچنین سخنرانی مقاالت ها را در گیري این جهت. ددانن جامعه می

هاي نهم و دهم ضمن بیان  هاي اقتصادي دولت با وجود این منتقدان سیاست. توان مشاهده کرد به وضوح می
و بانک جهانی به نقد این  المللی پول هایی چون صندوق بین هاي  سازمان ها با برنامه هاي این سیاست شباهت
 . پردازند ها می سیاست

» اجماع واشنگتن«هاي  ، ضمن اشاره به تطابق  اهداف  اقتصادي دو دولت اخیر با مفاد سیاست»فردین یزدانی«
به بعد تقویت شد و بسیاري از  1371ي  درایران گرایش به اجماع واشنگتن ازسال هاي دهه«: معتقداست

در همان .  هاي توسعه را در این مسیر سوق دهند ، برنامه گیري از این اصول د که با الهاماقتصاددانان سعی کردن
پیگیري اجراي بسیاري از این  کردند که طرح و زمان بسیاري از اقتصاددانان منتقد این گونه استدالل می

صادي و سیاسی کشور چه بیشتر شرایط اقت ها در کشورهایی با شرایط ایران عمالً منجر به وخامت هر سیاست
گذاران اقتصادي در چند سال  رسد که سیاست اکنون پس از گذشت نزدیک به دو دهه به نظر می. خواهد شد

  ).1388یزدانی، (» تر مفاد این اجماع هستند چه سریع اخیر به شدت پیگیر اجرایی کردن هر
هاي دولت نهم را در راستاي اجراي  سیاستي مجلس هفتم نیز عضو کمیسیون برنامه و بودجه» حسن سبحانی«

: قانون اساسی گفت 44هاي اصل وي در همایش بررسی سیاست. کند تلقی می» اجماع واشنگتن«اصول 
صادقی (» .است هاي برنامه چهارم که بر اساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به دولت نهم ارث رسیده سیاست«

  ). 7/3/87بروجنی، به نقل از روزنامه کیهان، 
هایی همچون توزیع سهام عدالت وتوجه ویژه به اقشار پایین جامعه که به  با اشاره به سیاست» دانا فریبرز رئیس«

ي چپ و عدالت محور و طرفدار  ، باور دارد علی رغم وجهه شود هاي نهم و دهم شنیده می کرات از سوي دولت
،  ها هایی چون حذف یارانه اند، با اتخاذ سیاست ها براي خود ساخته گرا بودن که این دولت اقتصاد مردم
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، )ها است سازي تري براي این نوع خصوصی واژه مناسب» اختصاصی سازي«دانا  به اعتقاد رئیس(سازي  خصوصی
هاي نهم و  ، دولت ي وابسته به دولت ها و طبقات ویژه کردن خدمات اجتماعی و تخصیص منابع به گروه کاالیی

 . ایران دانست در» ها گراترین دولت استر«توان  دهم را می

درصدکل منابعی نیست که  5ي دولت بیش از  روانه حاصل جمعی کارهاي چپ«: دانا همچنین معتقد است رئیس
توان در امتداد  ها را می هاي اقتصادي این دولت    و کلیت سیاست.  کند اش هزینه می براي کارهاي راست روانه

هایی که در دولت سازندگی با  هاي پیش ازآن بررسی کرد، سیاست ي دولت نولیبرالی و بازارگرایانه هاي  سیاست
  ). 1388دانا،  رئیس(» رشد بیشتر و در دولت اصالحات مالیم تر و با مالحظه آثار مخرب آن دنبال  شدند

ها  رغم وجود اختالفاتی در برنامه علیرسد، اما  گونه به نظر نمی نیز اعتقاد دارد اگر چه در ظاهر این» احمد سیف«
ها یکسان بوده است و انتقادات  گیري کلّی این دولت هاي پس از جنگ، جهت هاي اقتصادي دولت و سیاست

هاي اقتصادي،  هاي پیشین، به جاي اتخاذ رویکرد دیگري در برنامه هاي اقتصادي دولت نهم به سیاست  دولت
هاي  سیاست -» واشنگتن اجماع «هاي به اصطالح  در دنبال کردن سیاست» لتعجی«روي و عدم  میانه انتقاد به 

هاي نهم را  هاي اقتصادي دولت ها گوهر اصلی سیاست بوده است و این سیاست  -نولیبرالی تعدیل ساختاري
  .اند تشکیل داده

مردم به همان واحد شوند ولی مزدها و درآمد اکثریت  می» دالري«ها  ها قیمت به باور وي بر طبق این سیاست
اي چون رواج کارهاي  اجتماعی - ماند که این پدیده موجب بروز مشکالت اقتصادي پول ملّی و بومی باقی می

  ).16-19:1388: سیف(و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواهد شد ) قاچاق، فحشا(غیرقانونی 
هم به دالیل اصولی و هم با توجه به  »ها هدفمندسازي یارانه«با طرح » نولیبرالیسم ایرانی«سیف در کتاب 

ها و تخصیص منابع در  به نظر او سپردن  توزیع فرآورده. مختصات اقتصاد و سیاست در ایران  امروز مخالف است
ها انجام  دیگري است که هیچ یک از آن  هاي ساختاري اقتصاد به دست نیروهاي بازار، نیازمند پیش زمینه

  . نپذیرفته است
هاي اقتصادي  یکی از اقتصاددانان مستقل، ضمن رد هر دو رویکرد فوق الذکر که سیاست »محمدمالجو«

هاي نهم و دهم را درچارچوب اهداف عدالت محور یا اهداف نولیبرالی و بازارمحورانه مورد بررسی قرار     دولت
به . کند م کفایت نمیگرا براي توضیح دولت نه دهند، معتقد است مفاهیم سنتی دولت چپ گرا و دولت راست می

قرار دارد و در سر  9»نظام اقتصادي حک شده درجامعه«بیان وي اگر طیفی را در نظر بگیریم که دریک سر آن 
توان گفت نظام اقتصادي  این صورت می است، در جاي گرفته 10»نظام اقتصادي فک شده ازجامعه«دیگرش نیز 
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شده  ي اقتصاد فک اقتصاد حک شده دورتر شده و به سویه ي هاي پس از جنگ هرچه بیشتر از سویه ایران درسال
  . است تر شده  نزدیک

ها به تمامی تحت  نظام اقتصادي حک شده عبارتست از نظامی که درآن مناسبات معیشتی و اقتصادي انسان«
آن  نظامی است که در«عوض، نظام اقتصادي فک شده عبارت از  در. گیرد تأثیر نهادهاي غیراقتصادي شکل می

افتند و تحت تسلط  هاي اقتصادي به کار می ها را نهادهایی سروشکل می دهند که با انگیزه معیشت انسان
  ).   20-21: 1386مالجو ،(» .قوانینی مشخصاً اقتصادي قرار دارند

حک «ي دولت نهم عبارتست از  دهی به نظام اقتصادي در دوره مالجو معتقد است گرایش نوظهور در شکل
یعنی حرکت به سمت نوعی نظام اقتصادي که در آن مناسبات معیشتی و اقتصادي »  صاد در سیاستشدگی اقت

گیرد و زیر نگین منطق سیاسی  ها به تمامی تحت تأثیر الزامات و مالحظات سیاسی حاکمان شکل می انسان
  ).28:همان (شود  تعیین می

رسد دستور کار دولت نهم عبارتست  نظر میدر چارچوب حرکت به سوي نظام اقتصادي حک شده در سیاست به 
هاي تحقق اهداف تعیین شده در قلمروهاي گوناگون سیاسی و  از بسیج منابع مالی و انسانی براي تدارك زمینه

هاي مصوب  این دستور کار که بر تبعیت از منطق سیاسی متکی است گاه پیروي از برنامه. اجتماعی و فرهنگی
گرایانه را  هاي اقتصادي راست ها را و گاه گرایش به سیاست و گاه عدول از آن برنامه طلبد هاي قبلی را می دولت

محمد مالجو نه منطق  بنابراین به نظر).  همان(گرایانه را  هاي چپ کند و گاه مبادرت به سیاست اقتضا می
زندگی اقتصادي هاي دولت فعلی در  گذاري اقتصادي یا منطق اجتماعی بلکه منطق سیاسی است که بر سیاست

  ).1388مالجو، (کند  حاکمیت می
که در دولت دولت نهم مطرح شد، در این باره معتقد » طرح تحول اقتصادي«نیز با اشاره به » محسن رنانی«

ریاست  ي ساله  است که در دولت هشت» تعدیل اقتصادي«طرح تحول اقتصادي دنباله و مکمل طرح «: است
طرح «:کند  وي تصریح می).  1388رنانی، (» د و در میانه راه متوقف شدجمهوري هاشمی رفسنجانی آغاز ش

ترین وضعیت اقتصادي ایران پس از انقالب اسالمی اجرا شده و با این  تعدیل اقتصادي دولت سازندگی در با ثبات
از  ثبات ترین وضعیت اقتصادي ایران پس حال پس از چند سال متوقف شد و اکنون این طرح قرار است در بی

  ). همان(» .انقالب اجرا شود
هاي نهم و  هاي اقتصادي دولت ي سیاست جمع بندي نظرات مختلف اقتصاددانان و کارشناسان مستقل درباره

هاي پیشین خود متفاوت نیست و همچون  هاي دولت ها در اساس با سیاست دهد که این سیاست دهم نشان می
در همین زمینه به مناسبات . کند ی و نولیبرالی جهان را دنبال میهاي مال هاي سارمان ها و افق ها برنامه آن

  . توان اشاره کرد المللی پول می هاي مذکور با صندوق بین دولت
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المللی پول در راستاي و یک سال پس از به قدرت رسیدن دولت نهم، هیأت اجرایی صندوق بین 1385سال 
در این سفر . زارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرداصول این صندوق، سفري به ایران داشت که طی آن گ

  .  بیشتر شد» تابی برون«هایی در جهت آزادسازي و  المللی پول از دولت ایران خواستار اتخاذ سیاست صندوق بین
اگرچه انجام اصالحات ساختاري در ماه هاي اول دولت «: کردالمللی پول تصریح میهیات اجرایی صندوق بین

سازي در ایران به اجرا گذاشته اي براي خصوصیي گستردهبرنامه) 1385(نژاد کند شد، اما اخیراً  احمدي
قانون اساسی ایران است که بر اساس آن، هشتاد درصد شرکت 44این برنامه مربوط به اصالح اصل . است شده

، به نقل از روزنامه 1388صادقی بروجنی، (» شودهاي دولتی تا ده سال آینده، به بخش خصوصی واگذار می
  ). 17/12/1385ابتکار 

المللی پول نیز با پشتیبانی از این برنامه، آن را براي  ها، صندوق بین در همگامی با طرح هدفمندکردن یارانه
دو  12»رومان زیتک«و  11»دومینیگ گلیوم«. خواند و به نفع بازار جهانی نفت دانست» مفید«اقتصاد ایران 

ها اعالم کردند که، این قانون  المللی پول با حمایت از قانون هدفمندکردن یارانه اقتصاددان ارشد صندوق بین
بخش تحقیقات آنالین صندوق . اقتصاد ایران را متحول خواهد کرد و به نفع بازار جهانی نفت خواهد بود

ها در ایران  مان در مورد قانون هدفمندکردن یارانهاي را با دو تن از اقتصاددان ارشد این ساز المللی مصاحبه بین
ي کار اقتصاد  تواند نحوه اند که، اجراي قانون مزبور می انجام داده است که طی آن این اقتصاددانان تأکید کرده

این دو اقتصاددان . ي تأثیر بگذارد ایران را تغییر دهد و بر انجام اصالحات مشابه در دیگر کشورهاي مصرف کننده
هاي نفت و گاز تقاضا براي انرژي در ایران کاهش یابد و منابع بیشتري براي  پیش بینی کردند که، با حذف یارانه

تواند هدف  ها اگر همه چیز بر اساس برنامه پیش برود استراژي ایران می ي آن به عقیده .صادرات فراهم شود
  . فاده افراط آمیز از انرژي در این کشور را محقق کندي ایجاد درآمد بیشتر براي کشور و مهار اسراف و است دوگانه

ایران «: که ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اوضاع اقتصاد ایران را چنین توصیف کردند ها با بیان این آن
درصد تولید ناخالص داخلی این کشور است داراي منابع قابل توجه  7با داشتن دیون خارجی اندك که کمتر از 

 .(Guillaume and Zytek, 2010)» از جمله هیدروکربوري است انرژِي

پس از اجراي طرح هدفمندسازي  »گیوم  دومینیک«تیم صندوق بین المللی پول به ریاست آقاي همچنین 
این هیئت، مقامات ایران را به . از جمهوري اسالمی ایران بازدید کرد 1390خرداد ماه  19تا  7از تاریخ ها  یارانه

به باور این هیئت، توزیع مجدد نقدي درآمدهاي . دلیل موفقیت زودهنگام در این طرح  مورد تحسین قرار داد

                                                             
11 Dominique Guillaume 
12 Roman Zytek 
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ها در میان خانوارها، در کاهش نابرابري، بهبود استاندارهاي زندگی و پشتیبانی از تقاضاي  حاصل از افزایش قیمت
  .(IMF, 2011)بوده است داخلی در اقتصاد کشور موثر 

درصدي اقتصاد ایران در سال  3.2در یک گزارش با اعالم خبر رشد  المللی پول صندوق بیندر گزارشی دیگر، 
 ایرانتري را براي این  هاي اولیه خود، تحلیلگرانی را که پیش از این رونق اقتصادي پایین با نقض ارزیابی 2011
و  اند هرا غیرقابل قبول دانست صندوق برخی تحلیلگران نیز گزارش جدید .زده کرد بینی کرده بودند، شگفت پیش

 .است  در تنظیم این گزارش دخالت داشته ایراناند که  استقالل این سازمان را زیر سوال برده و مدعی شده

و آسیاي مرکزي، نرخ  خاورمیانهالمللی پول درباره  صندوق بین 2011سال  اي ماه آوریل هاي منطقه در گزارش
 و عملکرد رشد اقتصادي ایران صفر درصد پیش بینی شده بود، ولی ایران با رد این گزارش، آن را سیاسی

 IMF اعالم کرد کهجمهموري اسالمی را زیر نفوذ غرب عنوان کرد و پس از آن نیز معاون وزیر اقتصاد  صندوق

 .است  در برابر این انتقادها، گروهی از کارشناسان خود را براي بررسی این گزارش و اصالح آن به ایران فرستاده

باشد،  ها می صادرات ایران از رهگذر اجراي هدفمندسازي یارانه اگر چه استدالل ابن کارشناسان مبتنی بر افزایش 
تر، توان  ها و افزایش قیمت تولیدات داخلی، از طرفی با وارد شدن کاالهاي خارجی ارزان اما با آزادسازي قیمت

کند و از سویی دیگر  موجب افزایش بیکاري، فقر و نابرابري بیشتر  رقابتی تولیدات داخلی کاهش پیدا می
  . گردد می

هاي اقتصادي ایران نه تنها در تقابل و  ي اخیر، بر خالف ادعاهاي مسئوالن دولتی، سیاست بنابراین طی دو دهه
المللی پول نبوده  نهادهاي مالی جهانی چون صندوق بیننولیبرالیسم جهانی در قالب  هاي رویارویی با سیاست

روي،   هاي پیشین این دنباله در دولت. اند ها را دنبال کرده آني  هاي توصیه شده است، بلکه پنهان و آشکار برنامه
هاي نهم و دهم، اجراي  گرفت، اما در دولت ها و با احتیاط صورت می با مالحظات آثار منفی این سیاست

در اولویت  »ها هدفمندسازي یارانه«و » طرح تحول اقتصادي«هاي نولیبرالی اجماع واشنگتن در قالب  برنامه
هاي  ها در شرابطی است که غالباً وقتی کشوري با بحران اتخاذ این سیاست. هاي دولت قرار گرفته است برنامه

اقتصادي به دست   هاي دولت از سپردن مکانیزم ي خارجی مواجه است، سیاست اقتصادي، تحریم و احتمال حمله
دولتی براي مدیریت بحران تغییر جهت  ریزي متمرکز ي مردم، به سمت برنامه بازار و تجارت بر سر مایحتاج اولیه

 . دهد می
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  سه

  طرح تحول اقتصادي و نولیبرالیزاسیون؛

 گذردنمی» فالکت«از مسیرِ » توسعه«راه  

  
و » اصالح الگوي مصرف«، »هدفمندسازي یارانه ها«،»طرح تحول اقتصادي«: اشاره

ها و  ها در روزنامه عناوینی از این دست که در چند سال اخیر به کرّات از آن
تلویزیونی صحبت رفته است، در نهایت به تصویب مجلس هاي میزگردها و برنامه

ها را تحت که این سیاستیی ها کشور در ي اخیردو دهه هايِ ربهنگاهی به تج. رسید
ها در آن کشورها داشته اند، و حاصلی که اجراي این سیاستعناوین دیگر انجام داده

این . بودند خواهد ي آن هستیم سودمنهاست، در ارائه چشم انداري که در آستا
مقاله سعی دارد ضمن بررسی اجمالی این تجارب و دست آورد اجراي این سیاست

ها نیز اقتصاد سیاسی دولت متولی اجراي این سیاست ها در مناطق دیگر جهان، به
که زحمت   در اینجا جا دارد از زحمات خانم دکتر اکرم پدرام نیا. بپردازد

  . ویراستاري این مقاله را کشیدند، تقدیر و تشکّر کنم
******  

  دونم بعد از مرگمن نمی
  خوره،آزادي به چه دردم می 

  تونم شیکمِ امروزمو من نمی
  ) 1.(با نونِ فردا پر کنم
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گرچه فروپاشی دیوار برلین و پایان جنگ 
سرد و از پی آن فروپاشی نظام مدعی 

» شرق-غرب«جهان دوقطبی کمونیست به 
پایان داد، اما بر خالف ادعاي کسانی که 

بودند، تاریخ برگ » پایان تاریخ«نویدبخش 
دیگري را ورق زد و قطبیتی دیگر را به 

قطبیتی که این بار با نام . مان کشید رخ
ها را سرنوشت ملت» شدنجهانی«ي  فریبنده
دیواري که غرب را از شرق جدا . زندرقم می

هاي ها با نامدورویی که سمیر امین از آن. ي توسعه قرار دادبار، شمال و جنوب را دو روي سکهاین کرد،
مرگ «در طلیعه چنین جهانی بود که . کندیاد می» نیافتگی ي توسعهتوسعه«و » یافتگی ي توسعه توسعه«

هاي جهانی بود؛ در این عصر جهانی، اعالم شد و تنها راه رسیدن به خوشبختی تبعیت از احکام سازمان» جامعه
.... گردش آزاد سرمایه، تجارت آزاد، گردش آزاد اطالعات و . دادمی» گردش آزاد«همه چیز باید تن به مناسبات 

  ! ترین قوانین مهاجرت گشتها بود که مشمول سختاما فقط کار انسان
اش به این یا »فروش«انسانها بود که فقط » کار«ین تنها در پیوند با مناسبات سرمایه معنا شد و ا» آزاد«ي واژه 

جهانی«برد روند با پیش. اش آزاد باشدکه باید در تأمین نیازهاي انسانی» انسان«بود، و نه » آزاد«آن کارفرما 
» فرد«قربانی خواست سرمایه باشد، بدین ترتیب تعهدي در قبال » قرار شد«و دولت هم » مرد«جامعه  »شدن
دیگر ریشه در ساختار مناسبات حاکم ندارد، بلکه » فقر«سازي این است که ز پیامدهاي دیگر جهانیا. ندارد
ي آن گرفتار کس که کاالي قابل فروش مطلوبی ندارد در تلهاي است که ریشه در توانایی افراد دارد و آنپدیده
               . است

ي دهکده«هاي تلویزیونی به ها و برنامهها و کتابتر مقالهیشامروز دیگر سیاست جهانی شدن را، که از آن در ب
کنند، بلکه شود، مردم این دهکده، از هر نژاد و جنس و ملیت و هویتی که باشند، تعیین نمیتعبیر می» جهانی

دست اقشار و این سرنوشت نه به. کننداند که تعیین میداران و نخبگان اقتصاديمداران، سرمایهسیاست
هاي مجلل و از پی مادي و معنوي جهان، که در ساختمان هاي فراوردههاي هاي زحمتکش و تولیدکننده طبقه

ها نزدیک شوند، شدنها و این جمعشود که این اقشار حتا قادر نیستند به آن مکانهایی تعیین می آیی گردهم
باري، در این . ها داشته باشندین نشستشان در ااي از اتحادیه یا صنفکه بخواهند نمایندهچه رسد به آن

شود چه کشوري مواد خام استخراج کند، چه کشوري تکنولوژي تولید کند و ها است که تعیین میآیی گردهم
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ي کدام کشور به کشاورزي یارانه بدهد و کدام کشور از بودجه. ي کدام کشور باشدي خدمات به عهدهارائه
  . اش بکاهدخدمات عمومی

سازي ي جهانیدر مورد فاجعه 2001ي نوبل اقتصاد در سال ستیگلیتز، معاون ارشد بانک جهانی و برندهجوزف ا
  : نویسدچنین می

تان را از زمینی که بر آن خودتان را زارع فقیري فرض کنید که در آفریقا با مشقت غذاي روزانه«
اید، ولی اثرات  گلوبالیزیشن چیزي نشنیدهکه شما از با آن. آوریددست میکنید بهکشاورزي می

فروشید که توسط کارگري در جزایر موریس به اي را میپنبه. آن دامان شما را گرفته است
پوش پاریسی آن را بر یک شیک اًاند و نهایتها دادهشود  و طرح آنرا ایتالیائیپیراهنی تبدیل می

چرا؟ چون آمریکا . ید فوق العاده پائین استفروشقیمتی که شما پنبه خود را می. کندتن می
مقدار سوبسیدي که دولت . دهدکارش سوبسید میپنبه 52000میلیارد دالر به  4همه ساله 

کنید بهتر است حاال فکر می. تر استپردازد حتا از ارزش خود پنبه بیشکاران میآمریکا به پنبه
ان را تامین کنید ولی این نیز جواب تگاوي بخرید و از محل فروش شیر آن کمبود زندگی

کنند یعنی براي هر دالر سوبسید پرداخت می 2ازاي هر گاو روزانه  در آمریکا و اروپا به. دهد نمی
با خود می گوئید چقدر . کنندهاي شما خرج میي شما و همسایهگاو حتا بیش از درآمد روزانه
           » .شدشد از ما هم پذیرایی میاروپائی پذیرائی میاي که از گاوهاي زندگی خوب بود اگر به اندازه

)2(  

چرا که (نامیده شود » سازيجهانی«که بهتر است » شدنجهانی«یابیم که فرایند می پس از گذشت سه دهه در
جز فقر،  تر نقاط جهان بهدر بیش) داراي فاعلی مشخص است» سازي«خودي و فرایندي خودبه» شدن«

ي دیگري در پی نداشته است، و تخریب محیط زیست، طرد اجتماعی و افزایش شکاف طبقاتی نتیجه عدالتی، بی
ي یافتهنیافته و درحال توسعه را گرفته، که بسیاري از مردم جهان توسعه این عوارض نه تنها دامن جهان توسعه

  .صنعتی را هم گرفتار کرده است

حقوق کارهاي  1973تا  1947بین سالهاي . آمریکا توجه کنیمي اخیر به عنوان مثال به وضعیت چند دهه 
این افزایش پس از . (درصد افزایش یافت 80) گیردمی ها را در بردرصد از کارهاي آمریکائی 80که (غیرمدیریتی 

  ) است 1حذف تورم و به عبارت اقتصادي برمبناي دالر واقعی

                                                             
1 Real Dollars 
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منهاي ) بر مبناي دالر واقعی پس از حذف تورم(ها قوقو گسترش ناگهانی تجارت جهانی، رشد ح 1973از سال 
به عبارت دیگر حقوق کارگر آمریکائی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش یافته . چهار درصد بوده است

تري از جامعه اي است که هر روزه نصیب بخش کوچکو این فقر رو به رشد در برابر انباشت سرمایه) 3( است
  . شود می

  جهانی هاي ربهرالیسم؛ تجنولیب
گیري است شاید آخرین حلقه از زنجیر تسلط نظام ي آن در حال شکلچه در حیطهطرح تحول اقتصادي و آن

ي بار معیشت اقشار و طبقات زحمتکش جامعهمحور نولیبرالیسم باشد که این داري و ایدئولوژي بازارسرمایه
، »حق کار«، حقوقی چون »امتیاز«به » حق«رالیسم جهانی با تبدیل بنولی. ایران را مورد هدف قرار داده است

کرد و در صورت چه را که جامعه باید براي اکثریت مردم برآورده میآن ،...و » حق بهداشت«، »حق آموزش«
ي مدنی، احزاب و دیگر نهادهاي دموکراتیک جوابگو باشد، به عنوان برآورده نکردن مجبور بود که به جامعه

ی که بدان معتقد است، تنها اصلحان که در این یکند و طبق داروینیسم نوهاي قابل خریداري معرفی میکاال
  . ي بقاي خود هستندها و ادامهقادر به خرید آن ،شوندنظام دارندگان سرمایه معنی می

کسب  هاي خصوصی برايمطلق پیدا کرده، حق شرکت البته تنها حقی که به جاي آن نشسته و جایگاهی
براي خفه  و این حقی است که براي ایجاد مانع در گسترش خدمات عمومی براي مردم، یا. سودهاي عظیم است

کار به جایی . شودبه کار گرفته می -که مجبورند نیروي کارشان را بفروشند یعنی کسانی -ها کردن صداي آن
  .آیدمی هاي فراملیتی درشرکت شود و به انحصارسازي میحتا  طبیعت هم مشمول خصوصی رسیده که

در عدم امنیت است، اگر » شرکت«هاي تعهد شغلی و تعهد به برقراري عملی جهان داروینی که در آن سرچشمه
هاي سلسله مراتب، حتا باالترین آن، ي سطحدر همه -ي ناشی از عدم امنیتثبات شدههاي بیدستی عادتاز هم

دسترس بودنِ ارتش ذخیره کار، که عدم امنیت کاري و تهدید همیشگی بیکاري آن و  -به ویژه در میان مدیران
   .)4(گردد شک کامیابی سیاست رنج و اضطراب کامل نمیرا در مهار دارد، سود نبرد، بی

کنند و  مخالفت می در معناي تعهدات ایجابی به توزیع مجدد اجتماعی» عدالت اجتماعی«ها با مفاهیم نولیبرال
 طرفدارها  آن. کنند هاي فردي افراد همچون استعداد و ذکاوت افراد ارزیابی می ابري را در ارتباط با توانانینابر

چه  بنابراین آن. باشند می در جهت نابرابري ثروت و شرایط تحت انظباط مبتنی بر بازاراستعدادهاي ذاتی افراد 
درك ایدئولوژي نولیبرال از . ي و حقوق مالکیت استکنند آزادي اقتصاد ها قاطعانه از آن حمایت مینولیبرال

ي دولت خودسر در ي دیگران و آزادي از مداخلهي خودسرانهمعناي آن آزادي از اراده. آزادي عموماً سلبی است
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که براي بسیاري دیگر، عدالت اجتماعی نه احترام به حقوق مالکیت که  در حالی. هاي خصوصی افراد است فعالیت
   .)5( هاي برابر براي شهروندان استهت باز توزیعِ ثروت و ایجاد فرصتتالش در ح

ي رشد اقتصادي و ایجاد برابري اجتماعی اقتصادي در ها معتقدند که نابرابري در کوتاه مدت، الزمهنولیبرال
از . خواهد شدبه سوي طبقات پایینی جامعه سرازیر ) دیر یا زود(زیرا مزایاي رشد اقتصادي سرانجام . آینده است

کند و بر رشد اقتصادي جامعه گذاري را سلب میي کار و سرمایههاي توزیع مجدد، انگیزه سوي دیگر، سیاست
  .گذارد تأثیر منفی می

افزایش نابرابري و فقر در آمریکا و انگلیس، در . رساننداما، شواهد تجربی، خالف این فرضیه را به اثبات می
، وضع توزیع درآمد در اغلب 1980ي در اوخر دهه. تم خود گواه این مدعاستي بیسهاي پایانی سده دهه

افزایش بیکاري و تعمیق شکاف درآمد هنگامی به وقوع پیوست . کشورهاي صنعتی جهان رو به وخامت گذاشت
  .)6(گذاشتند که اغلب این کشورها داشتند رونق اقتصادي را پشت سر می

  : کندتر رد میها را مبنی بر توزیعِ پس از رشد بیش نولیبرال ادعاهاي ،تاریخی دیگر هاي هتجرب
، بیست و 2000، بیست و هشت هزار و نهصد دالر و در سال 1980درآمد متوسط کارگر آمریکائی در سال  

سال هیاهو  20به عبارت دیگر پس از . بوده است) بعد از حذف اثر تورم(هشت هزار و پانصد و نود و هشت دالر 
. ل حول محور رشد اقتصادي درآمد یک کارگر متوسط نه تنها افزایش نداشته بلکه کاهش نیز یافته استو جنجا

. درصد افزایش یافته است 1000در همین دوران بیست ساله، بعد از حذف اثر تورم، درآمد مدیران ارشد اجرائی 
  .)7) (استمیلیون دالر در سال رسیده  13از یک و سه دهم میلیون دالر در سال به (

اند که سازي بوده ي دائمی فرایند نولیبرالآثار باز توزیعی و نابرابري اجتماعی فزاینده، در واقع چنان مشخصه
پس از بازسازي دقیق » دومینیک لوي«و » ژرار دمنیل«. شوندبخشی از ساختار کل این پروژه محسوب می

اي براي تجدید حیات قدرت طبقاتی بوده همان ابتدا پروژهسازي از  اند که نولیبرالگیري کردهها، نتیجه داده
، سهم یک درصد فوقانی تحصیل کنندگان درآمد 1970هاي نولیبرالی در اواخر دهه  پس از اجراي سیاست. است

بسیار نزدیک به رقم پیش از (درصد  15تا پایان قرن بیستم به . از درآمد ملّی در ایاالت متحده به شدت باال رفت
درصد فوقانی تحصیل کنندگانِ درآمد در ایاالت متحده سهم خودشان از درآمد  1/0. رسید) نگ جهانی دومج

در همین حال نسبت مزد متوسط . افزایش دادند 1999درصد تا  6به بیش از  1978درصد در  2ملی را از 
 2000به یک در  500قریباً به ت 1970به یک در  30کارگران به حقوق مدیران اجرایی ارشد از اندکی بیش از 

   .)8( افزایش یافت
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  http://www.epi.org/publications/entry/webfeatures_viewpoints_globalization_works_4all:  منبع

 2وريهاي باالي آمریکا و سیر صعودي بهرهرغم افزایش هنگفت درآمد دهکطور که در نمودار آمده بههمان
ي کارگر و اقشار پایین جامعه سیر نزولی هاي نولیبرالی، وضعیت اقتصادي طبقهسیاست خاطر اجرايکارگران، به

  .دارينیافته، بلکه در مرکز کشورهاي صنعتی سرمایهداشته است، آن هم نه در کشورهاي توسعه
دلیل منتشر شد و به  1992که در » آمریکایی خسته«استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب » جولیت شور«

داري را برانگیخت، معتقد پردازان نظام سرمایهافشاي بسیاري از حقایق خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریه
  : است

وري از کار کاهش ساعات فراغت آمریکاییان تناقض شدیدي با افزایش سریع و همزمان بهره«
تواند در واحد زمان کارگر می ي مقدار کار و خدماتی است که هردهندهوري کار نشانبهره. دارد

تواند همان مقدار کاال و خدمات را در زمان وري کار یک کارگر میبا افزایش بهره. تولید کند
هر . تواند با همان ساعات کار پیشین کاالهاي بیشتري تولید کندتري تولید کند و یا میکوتاه

آید که انسانها ساعات کمتري کار کنند وري کار افزایش یابد این امکان به وجود میزمان که بهره
  . و یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتري دریافت کنند

مقدار کاال و  1948ایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ، ما توان آن را داشته1990از سال 
ساعت به  8را از  توانیم ساعات کاربدین ترتیب اکنون می. خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم

. داشته باشیم) با مزد(ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت  4

                                                             
2 Productivity 
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ي ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش تواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبهاین مسئله می
  .)9. (وري چیزي جز این نیستبهره

علت . تر شده استي کشورها بیشولی نابرابري در همه. روي زمین استآمریکا یکی از نابرابرترین کشورهاي 
 2600بر مبناي  UNCTAD، 1997در . هاي نولیبرالی استاساسی آن در بیست سال گذشته اجراي سیاست

بررسی جداگانه که از نابرابري درآمدها، مستمندسازي و نابودي طبقات متوسط انجام گرفت در گزارش تجارت و 
ها کشور، از جمله این گروه، این فراگشت قهقرایی را در ده. اي چاپ کردخویش شواهد نگران کننده يتوسعه

  .)10(چین، روسیه، و کشورهاي سوسیالیستی مستند کرده است 
ها، در تمام این سال. تر شدوضعیت درآمد در اغلب کشورهاي امریکاي التین وخیم 1980ي هاي دههطی سال

درصد این درآمدها به گروه  50که بیش از توسط از افزایش درآمد هیچ سهمی نبردند، در حالیطبقات پایین و م
 1970ي تر از اواخر دههساختار توزیع درآمد در آمریکاي التین اکنون به مراتب ناعادالنه. فوقانی جامعه رسید

  . است
تبارند و سطح ها اروپایید از آندرص 97میلیون نفر جمعیت، که  37آرژانتین کشوري است با وسعت هند و 

کرد و بعد از جنگ دوم جهانی از سطح زندگی مردم سال پیش با آمریکاي شمالی برابري می 80شان تا زندگی
المللی  بیش از هر کشور دیگر جهان از احکام بانک جهانی، صندوق بین 1990ي در ایتالیا باالتر بود و در دهه
تجارت و سازمان تجارت جهانی پیروي کرد، در مدتی کوتاه از یک کشور ثروتمند پول، قرارداد عمومی تعرفه و 

درصد  30درصد از مردم آن زیر خط فقر رفتند و میزان بیکاري به  60به کشوري فقیر تبدیل شد، به طوري که 
  .)11(رسید 

هاي بازار اتخاذ سیاستهاي الزم براي توسعه و جهان سوم به لحاظ نداشتن زیرساختوضعیت در کشورهاي کم
جا نه تنها شکاف طبقاتی در آن. تر استآزاد و همچنین انبوهی از جمعیت محروم زیر خط فقر بسیار بغرنج

اي قلیل شده بلکه موجب رشد باندهاي مافیایی قدرت و ثروت نیز عظیم موجب تمرکز سرمایه در دست عده
اجراي . ي متالشی شدن استها در آستانهي این سیاستگردد و بافت بسیاري از این کشورها در پی اجرامی

ي توسعه آموزش، بهداشت و تغذیهشود که در کشوري کمها وقتی به منتهاي درجه اسفناك میاین سیاست
درآیند و به منظور کسب سود » بازار آزاد«اند تحت ساز و کارها و مناسبات اکثریتی که از امکانات اولیه محروم

هاي بهداشت و سالمت و ي بخشي مواد غذایی و کاهش شدید بودجههاي کاهش یافتهیارانه. ه شودکار گرفتبه
  .کنندور میتر شعلهرا بیشدمند و آناي هستند که بر آتش فقر و گرسنگی میمواد محترقهآموزش چنان 

فقر در سیستم  اي بزرگتري است و آن عبارتست ازگرسنگی و سوءتغذیه معموال ناشی از مشکل زمینه
ي تقریبا در همه. اي که به قول ریچل کارسون هیچ خدایی را به جز سود و تولید بنده نیست اقتصادي
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چون سایر کاالها از قبیل لباس، اتومبیل، مداد، کتاب، کشورهاي جهان با مواد غذایی به عنوان کاالیی هم
ارند که حق خرید کاالي بخصوصی را داشته باشند قدر اهمیت ندشود، اما مردم آنجواهرات و غیره برخورد می

اند هایی که صاحب ثروتآن. شودو در این مورد بین ضروریات و تجمالت زندگی مردم هیچ تمایزي دیده نمی
که مردم تهیدست حتا توانایی خرید اقالم اساسی شان بخواهد دارند، در حالیتوانایی خرید هرچیزي را که دل

داري مردم حق دسترسی به غذاي کافی، سرپناه و امکانات پزشکی در نظام سرمایه. م ندارندمورد نیازشان را ه
غذایی را که به  یتوانند حتندارند، نمی» موثر تقاضاي«در این راستا مردمی که به قول اقتصاددانان . ندارند
ي این که مردم فقیر به اندازه در این مورد یعنی» موثر تقاضاي«البته نداشتن . ي کافی مغذي است بخرند اندازه

موثر از اصول اقتصادي است و عبارتست از  تقاضاي. (کافی پول ندارند تا مواد غذایی مورد نیازشان را تهیه کنند
  .)12(  .)نیازهاي مصرف کننده و همراهی آن با قدرت خرید یا پول

تر شدن زندگی کنندگان به معنی سختهاي جهان سوم در قطع حمایت از کشاورزان خرد و مصرفتأثیر دولت
تر کشورهاي در بیش«: در یک گزارش مستقل به دستور بانک جهانی آمده است. فقرا در این کشورها بوده است

، بخش خصوصی قدم به میان نگذاشت و این عمومیهاي رو به رشد هرگز با خالی کردن میدان توسط بخش
به عنوان مثال بسیاري از کشورهاي آفریقایی تحت فشار ) 2007نیویورك تایمز اکتبر . (»خال را پر نکرد

المللی پول ترفیع گرفتند و کشورهاي هاي اقتصادي نولیبرالی توسط بانک جهانی و صندوق بینسیاست
هاي مالی خود را براي خرید کود مخصوص غالت متوقف ثروتمندي که در مرکز این سیستم قرار داشتند، کمک

ین که واردات کودهاي خارجی بسیار گران است، اما باید در نظر داشت که خاك در کشورهاي با وجود ا. کردند
آفریقایی عموما از باروري بسیار کمی برخوردار است و در صورت عدم استفاده از کودهاي شیمیایی یا حیوانی 

  .)13(دهد محصول چندانی نمی
روزانه ي پیرامونی است که موجب گشته کم توسعههاي نولیبرالی و تحمیل آنان بر کشورهاي  چنین سیاست

اند؛ رشد فقیرتر شده %15میرند؛ مردم در صحراي افریقا هزار کودك در کشورهاي در حال توسعه می 19
آسیاي جنوبی و آمریکاي التین متوقف شده است و نابرابري به شدت افزایش یافته است؛ در زامبیا،  اقتصادي در

میلیونی زامبیا مبتال به  9میلیون از جمعیت 1کنند، دالر در روز رندگی می 1دي کمتر از از مردم با درآم% 80
 1980سرپرست هستند؛ از سال از کودکان بی% 13سال است و  40هستند، امید به زندگی  HIVویروس 

کاهش یافته % 20 - کشوري که مردمش نیاز بسیاري به مصرف دارند - ي مرکزيفریقاآتاکنون سطح مصرف در 
شود که به همین علت، بینی میاند و پیشمیلیون نفر به ویروس ایدز آلوده 24رشد کرده است؛ % 5/48و فقر 

بخوانید (» برنامه نوین اقتصادي«میلیون از مردم هند در جریان اجراي  400سال کاهش یابد؛  20طول عمر 
هاي کشورهاي جهان سوم حدود تاکنون بدهی 1980اند؛ از سال به فقر مطلق رسیده) تحول اقتصادي طرح
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برابر  ارزش کل صادرات این کشورها  3هاي بهداشتی و برابر هزینه 10ي آن افزایش یافته است که بهره% 400
کنند؛ دالر زندگی می 1کمتر از  از مردم غنا با درآمدي% 38و )  میلیون نفر 80(از جمعیت نیجریه % 70است، 

، 1995میرند؛ در سال  سالگی می 5در کشورهاي فقیر جهان سوم حدود نیمی از کودکان تا پیش از 
 3هاي نفتا این رقم به میلیون نفر از مردم مکزیکوسیتی بیکار بودند، در جریان اجرایی شدن سیاست8/1

از آنان در اقتصاد  %66کنند و لیپین زیر خط فقر زندگی میاز مردم فی%  70 رسید؛ 1996میلیون نفر در سال 
هزار کودك به علت سوء   500باعث شد  1991غیر رسمی شاغل هستند؛ تحریم نفتی عراق پس از جنگ 

  .تغزیه از بین بروند
سازي بیش از دوسوم از کارخانجات چین در دستور یعنی خصوصی» سازي بزرگخصوصی«، 2000در سال 

، دولت چین اعالم کرد که 1990در سال .وزیر قرار گرفتنخست» ژورنگ ژي«رئیس جمهور و » مینجیانگ زِ«
کنند؛ در برخی از نواحی در فقر زندگی می به طور رسمی) چهارم جمعیتتقریبا یک(میلیون نفر چینی  300

تر از صحراي آفریقا؛ بر اثر واردات هزار نفر است یعنی کمی پائین 100نفر در  300چین متوسط مرگ کودکان 
از  %57میلیون فرصت کاري در بخش کشاورزي چین از بین رفته است؛  40مواد غذایی از آمریکا، بیش از 

  .)14( اندبندي شدهمند طبقهبه عنوان ثروت %5کنند و خانوارهاي روستایی با حداقل معیشت زندگی می
ه این انتقادها، غالباً کشورهاي جنوب شرقی آسیا و پیشرفت اقتصادي پردازان نولیبرالیسم، در جواب بنظریه

هایشان  و سیاستنظریات تأیید کنگ را به عنوان دلیلی براي چهار کشور تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و هنگ
دهد که قاعده، عدم ي توسعه، واقعیت نشان میسال از عمر افسانه 40اما گذشت بیش از . دهندارائه می

تایوان، کره جنوبی، سنگاپور و هنگ  -کشور تازه صنعتی شده  4، ءکشور، و استثنا 130ي حداقل  توسعه
  . است -کنگ

داري هاي صنعتی سرمایهسال پیش قدرت 150توان گفت فرایند اند که میگرچه این چهار کشور تنها مواردي
ي متوسط سبتاً بزرگی از فقرا به شهروندان طبقهامروز را تجربه کرده، یعنی به تحول فنی مولد و تبدیل شمار ن

ي علمی و فرهنگی برخوردار هذا، این کشورهاي تازه صنعتی شده از درآمدهاي باال یا توسعهاند، معدست یافته
  . ي مدنینیستند، چه رسد به تأسیس نهادهاي دموکراتیک و ایجاد جامعه

تولید پیدایش این مجمع الجزایر کوچک متشکل از چهار چون شرایط استراتژیک جهان دگرگون شده است، باز 
ي مرکب از مردم فقیر و کم درآمد نیافتهداري و تقریباً پیشرفته در اقیانوس وسیع دنیاي توسعهاقتصاد سرمایه

جنگ سرد به معناي جنگ در آسیا  1970ي در طول دهه. آفریقا، آسیا و آمریکاي التین ناممکن خواهد بود
ایاالت متحده و ژاپن مجبور بودن اقتصاد تایوان، . گسترش چین و شوروي در ویتنام قابل لمس بودخطر . بود

کره جنوبی، سنگاپور و هنگ کنگ را به عنوان دژهاي مهار کمونیسم و براي جلوگیري از عواقب ناگوار از دست 
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حده این کشورها را با به این دلیل ژاپن و ایاالت مت. دادن احتمالی آسیاي جنوب شرقی، تقویت کنند
ها امکان کاري را دادند که امروز آن را جز المللی سیراب کردند و به آن ها و اعتبارات فراوان بینگذاري سرمایه

دانند، یعنی ایجاد سرمایه گذاري مبتنی بر حمایت دولت که از موسسات خصوصی حمایت کند و محرمات می
گذاري بزرگی نیز از سوي ژاپن دریافت وه این چهار کشور سرمایهبه عال. آن ها را در جهت صادرات سوق دهد

. ي تسلیحاتی معاف بودهاي سنگین مسابقهکردند، کشوري که، تحت حمایت ایاالت متحده، از پرداخت هزینه
پایان جنگ سرد و خطر کمونیسم براي بسیاري از کشورها، پایانی هم براي . امروز وضعیت کامالً متقاوت است

  .)15( ها براي حذب سرمایه بودهاي استراتژیکی آنفرصت
ي تمام عیار است که در یک رکود کم نظیر اقتصادي بعد از جنگ، اکنون یک دهه» این معجزه«ژاپن نیز 

ي بانکی به ي آن، با رساندن نرخ بهرهسرسخت اقتصادي فرو رفته و با وجود تمهیدات متعدد هیأت حاکمه
ک به یک تریلیون به گرداب آن قادر به خالصی از این رکود نگردیده است و بدین نزدیک صفر و ریختن نزدی

ي اقتصاد پس از جنگ یود، اکنون عمالً تبدیل به سنگ آسیایی به ترتیب کشوري که یکی از موتورهاي محرکه
  .)16( پاي اقتصاد جهانی گردیده است

دولت براي ایجاد شرایط الزم جهت رشد و  ، در نبود مسئولیت»دست نامرئی بازار«سپردن همه چیز به 
انگاشتنِ تمامی مناسبات انسانی » کاال«ها و استعدادهاي انسان و حاکمیت نگاه سودمحورانه،  شکوفایی توانایی

بهداشت، آموزش، امنیت و دیگر خدمات اجتماعی نیز به عنوان کاالهایی قابل خریداري تلقی  یاینک حت. است
اي با پرداخت قیمت تعیین شده از سوي ي است که عده»امتیاز«بلکه » حق«به عنوان  ها نهشده و داشتن آن

در چنین وضعیتی است که نیروي کار انسان نیز تحت مناسبات بازار تنها زمانی که . مندندها بهرهبازار از آن
  . ترین دستمزد را داشته باشد مطلوب استوري و کمترین بهرهبیش

  : کندیکی از فرازهاي مشهور خود، این موضوع را به شکل زیر مطرح میدر » کارل پوالنی«

ها ها و محیط زیست طبیعی آني سرنوشت انساناجازه دادن به سازوکار بازار که تنها گرداننده«
ي مقدار قدرت خرید و استفاده از آن باشد به انهدام جامعه خواهد باشد، حتا، در واقع، گرداننده

توان به اینجا و آنحا هل را که به عنوان کاال توصیف شده است نمی» نیروي کار«زیرا . انحامید
حساب نشده از آن استفاده کرد، یا حتا بدون استفاده آن را رها کرد بدون آنکه انسانی که . داد

نظام سرمایه داري با دور ریختن نیروي . صاحب این کاالي عجیب است تحث تأثیر قرار بگیرد
ي آن اصطالح نیروي را که ضمیمه» انسان«ر ضمن، حوهر مادي، روانی، و اخالقی کار انسان، د

اند، از ها، که از پوشش حفاظتی نهادهاي فرهنگی محروم شده انسان. ریزدکار است دور می
شد؛ آنان به عنوان قربانیان نابسامانی اجتماعی حاد تأثیرات بی حفاظتی اجتماعی نابود خواهند 
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اش تجزیه طبیعت به احزاي اصلی. اخالقی، انحراف، جرم و گرسنگی خواهند مرداز طریق فساد 
ها آلوده خواهند شد، ایمنی نظامی به خطر خواهد شد، مناطق و چشم اندازها کثیف، و رودخانه

سرانجام، اداره بازار در امر قدرت . خواهد افتاد، قدرت تولید غذا و مواد خام نابود خواهند شد
ها و ها و کثرتهاي پول، مانند سیلشرکت تجاري را منحل خواهد کرد، زیرا کمبودخرید مرتباً 

  .)17( ها در جامعه ابتدایی، ویرانگر خواهد بودخشکسالی

  نولیبرالیسم در ایران
ي جهانی چه همواره در رویارویی با نظام سلطه آن

شود و شعارهاي پر طمطراقی که در گفته می
ناپذیر با استکبار جهانی داده میي نزاع آشتی زمینه

هایی که در عمل به کار شود اغلب در کنار سیاست
  . بازندشوند رنگ میگرفته می

شته حسن سبحانی عضو کمیسیون برنامه ذسال گ
ي مجلس هفتم در همایش بررسی سیاستو بودجه

هاي سیاست«: قانون اساسی گفت 44هاي اصل 
اشنگتنی تدوین برنامه چهارم که براساس اجماع و

کیهان، (» .شده به دولت نهم ارث رسیده است
7/3/87 (  

 ، موارديخواند 3»اجماع واشنگتن« 1990، در »المللي اقتصاد بینمؤسسه«چه را که جان ویلیامسون عضو  آن
المللی ي آمریکا و حکومت ایاالت متحده، صندوق بیناز اصول سیاست اقتصادي است که از رایزنی دائمی کنگره

مداران و وزیران دارایی پدید هاي فراملیتی، سیاستداران، مدیران شرکتو بانک جهانی با بانک  (IMF)پول
ها باید هاي اقتصادي را تنظیم کند، دولتي فعالیتبازار آزاد باید همه: پیام اصلی این آیین از این قرار است. آمد

خ ثابت ارزي دست یابند، اقتصاد را آزاد و خصوصی و آن را از براي حفظ انضباط مالی مداخله کنند، به یک نر
هاي خارجی، اشتغال نظارت دولت رها کنند، و به عنوان تنها راه دسترسی به اعتبارات و جذب سرمایه گذاري

  .)18( پذیر شودنیز انعطاف

                                                             
3 Washington Consensus 
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به ایران داشت که  المللی پول در راستاي اصل چهار این صندوق، سفريت اجرایی صندوق بینأهی 1385سال 
المللی پول خواستار اتخاذ در این سفر، صندوق بین. طی آن گزارشی را در مورد اقتصاد ایران تهیه کرد

ي انرژي، حمایت از فقرا، عدم گذاران، کاهش یارانههاي پولی و مالی انقباضی، جلب اعتماد سرمایه سیاست
مرکزي، اتخاذ سیاست نرخ ارز شناور، مبارزه با پولشویی و برداشت از حساب ذخیره ارزي، افزایش استقالل بانک 

   .قانون اساسی در ایران شد 44تسریع در اجراي اصل 
هاي اول دولت  اگرچه انجام اصالحات ساختاري در ماه«: کردالمللی پول تصریح میت اجرایی صندوق بینیأه

سازي در ایران به اجرا گذاشته اي براي خصوصیي گستردهبرنامه) 1385سال ( اًاحمدي نژاد کند شد، اما اخیر
قانون اساسی ایران است که بر اساس آن، هشتاد درصد شرکت 44این برنامه مربوط به اصالح اصل . شده است

  .)19(» شودهاي دولتی تا ده سال آینده، به بخش خصوصی واگذار می
است، اما نولیبرالیسم که » حمایت از فقرا«باشد هایی که صندوق خواستار اجراي آن میگرچه یکی از سیاست

هیچ دولتی را با هدف بهبود وضع «المللی پول و بانک جهانی از بازوهاي اجرایی آن هستند، صندوق بین
ي بیکاري، نقض آپارتاید جنسی و لغو مجازات اعدام ي بیمهاقتصادي زندگی فرودستان، لغو کار کودکان، اعاده

   .)20(» استتحت فشار قرار نداده 
ها تا جایی است ي تورم حاصل از نقدي کردن یارانهگسیختهو افزایش لجام» طرح تحول اقتصادي«آثار مخرب 

و ) 28/7/88احمد توکلی، دنیاي اقتصاد، (اند درصدي را تخمین زده 60ها، رسیدن به تورم که برخی کارشناس
محمد رضا (خواهیم رسید » سه رقمی«رح به تورمی بعضی از رجال سیاسی معتقدند که با پیاده کردن این ط

بینی است ها چنان قابل پیشي حذف یارانهي تورم در نتیجهبارهافزایش یک). 25/3/88محجوب، مردمساالري، 
پذیر، اما، ضمن دلخوشی دادن به اقشار آسیب. تقریبا تمامی مدافعین این طرح نیز به آن اذعان دارند یکه حت

اکثر موافقان طرح در اظهار نظرهایی . دانندموقتی و گذاري به وضعی مطلوب در درازمدت می این فرایند را
از تورم «، )25/7/88دکتر میثم موسایی، روزنامه ایران،(» مردم از تبعات این طرح نترسند«: مشابه معتقدند

مردم نگران « ،)، هماناددکتر عباس معمارنژ(» افزایش ها زودگذر است«، )دکتر فرهاد خرمی، همان(» نترسید
هایی در آمریکاي التین در اما  اعمال چنین سیاست). ، هماندکتر لطفعلی بخشی(» تورم احتمالی نباشند

هاي خارجی را گشت، بحران بدهی) درصد در سال در برزیل 500مثال (رقمی باعث ایجاد تورم سه 1980ي  دهه
شد، به طوري که ) حتا برق و آب(دسترسی به خدمات اساسی درآمدها از تشدید کرد و باعث محرومیت کم

  .نامیدند» ي برباد رفتهدهه«را در آمریکاي التین  1980ي  دهه
نه، در کوتاه مدت «، »..."اما"آري تورم زاست «شان چنین اظهارنظرهایی از سوي این اساتید که استدالل

» در دفاع از روشنفکران«در اثر » ژان پل سارتر«قولی از  نگارنده را به یاد نقل» ...شود ولیپیشرفتی حاصل نمی
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روشنفکر ... نامممی "روشنفکر قالبی"ترین دشمن روشنفکر کسی است که من او را مستقیم«: اندازد کهمی
این دالیل . را» ...دانم، امامی«دهد یا را رواج می» ..نه، ولی«گوید، بلکه نمی» نه«قالبی مثل روشنفکر واقعی 

پردازانی چون ي نظریههاي فکري و وامداري از نظریهزمینهپیش. »...کند وشنفکر واقعی را به شدت آشفته میر
پیش از این، پیشواي فکري ایشان نیز در توجیه . دهدکارل پوپر این اساتید را به چنین اظهار نظرهایی سوق می

هاي اجتماعی دموکراتیک و غربی ما هنوز نظم«: ردکهایی استفاده میواقعیت ساختارِ موجود از چنین استدالل
 .)21(» اندهایی هستند که تاکنون وجود داشتهي آنبهتر از همه "ولی". بسیار ناکاملند و نیاز به بهبود دارند

» اما«یا » ولی«بیانی که به تعبیر ژان پل سارتر بخش اولش در پی توصیف واقعیت موجود است، اما با آوردن 
  . توجیه آن داردسعی در 

گذارند، اما در نهایت آن را فرایندي کند، بر وجود آن صحه میاین اساتید از افزایش ناگهانی تورم صحبت می
دهند و نه ضمانت اجرایی طراحان و مجریان هیچیک نه دلیلی ارائه می. دانندمدت در نیل به پیشرفت میکوتاه

ها در کشورهاي دیگر به هیچ کنند، ضمن آنکه اجراي این سیاستاین طرح را در پیشرفت درازمدت بیان می
آن  ازها نیز به خوبی کند و این در صورتی است که آنعنوان نتایج مورد انتظار این اساتید اقتصاد را برآورده نمی

  . آگاهی دارند ها ربهتج
، آمریکاي »ن المللی پولصندوق بی«و » بانک جهانی«هاي تحمیلی سال از پیروي سیاست 12بعد از گذشت 

. گذشته است» هاي اقتصادي اجتماعی خود طی نیم قرنبدترین دوره محرومیت«التین در حال سپري کردن 
میلیونی ظرف ده سال است،  60میلیون نفر جمعیت آمریکاي التین فقیرند، و این افزایشی  460حدود نیمی از 

افزایش یافته است  1994نفر در  42به  1987نفر در سال  6 که تعداد میلیاردرهاي آمریکاي التین ازدر حالی
)21 .(  

 از حقیقتی تلخ پرده بر» طرح تحول اقتصادي«نوسانات قیمت نفت در بازارهاي جهانی در متن  نادیده گرفتنِ
 هاي پایینها به اقشارِ دهکها، نه اختصاص دادن آنهدف از هدفمندسازي یارانه: دارد و آن عبارتست از می

هاي صندوق یکی از اصول سیاست» هاحذف یارانه«. است» هاحذف یارانه«جامعه، بلکه رسیدن به هدف نهایی 
سیاستی که در داخل . شودي وام است که به اجرا گذاشته میاللملی پول در کشورهاي درخواست کنندهبین

که با اختصاص یارانه از زمانی در سطح جهانی» حذف یارانه«. کندکشورها شکاف طبقاتی عظیمی ایجاد می
را که همواره از آن دم » مزیت نسبی«شود شعار شان همراه میداري بر محصوالتسوي کشورهاي مرکز سرمایه

  . سازدمعنا میزنند بیمی
سال گذشته  4توان عملیاتی شدنِ مباحث نظري دانست که در رخ داد می 88خرداد  22چه را که در شامگاه  آن

و روبنایی متناسب با ) دولت(نیاز به ساز و برگ ایدئولوژیک » طرح تحول اقتصادي«. شددولت مطرح میاز سوي 
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در کشورهاي مجري . دار اقتصاد کینزي کمتر قادر به انجام آن بودندطلبانِ میراثخود داشت که طیفی از اصالح
ي هایش همسو هستند، وظیفهستهاي گروهی که با سیاها، دولت با یاري آن دسته از رسانهاین سیاست

  . را بر عهده دارد 4گذاري بر باورِ عمومیو تأثیر» سازيبدیهی«
؛ شرکتی که کارگرانش را بیرون  6»ي ملتنیروهاي زنده«گویند می 5»کارفرما«براي نمونه در فرانسه، به جاي 

خواهد براي آنکه اعالم کنند شرکتی می ).بدن سراپا باید الغر باشد(شود می» الغر«اي ورزشی کند، به کنایهمی
ي بازي با تلویحات نتیجه. »ي شرکت آلکاتلي اجتماعی شجاعانهبرنامه«: نویسدتن بیرون کند، مفسر می 2000

خواهد نشان دهد که پیام نولیبرال و حذف نظارت دولتی است که می» انعطاف«و معناهاي ضمنی واژگانی چون 
  .)22( زي استپیام جهان شمول آزادسا

شمول کار تحت «در چند سال اخیر ،که » کارفرما«به جاي » کارآفرین«در ایران نیز استفاده از اصطالح 
اصالح الگوي «دهد، و همچنین تأکید بر اي را که مارکس از آن سخن گفته است، به عریانی نشان می»سرمایه
  .  ها در جهت تغییر باور عمومی در راستاي ایدئولوژي نولیبرالیسم است، حاکی از همین تالش»مصرف

. است شک تالش در جهت استقرار دولتی با چنین کارکرد، بی1388پس از انتخابات سال  پیشامدهايبررسی  
و » لیشی«ي نمونه به جز. توان مشاهده کردهایی از این نوع را در دو دهه اخیر در دیگر کشورها نیز مینمونه

در روسیه رخ داد را چه  که به دفعات به آن پرداخته شده، آن» آگوستو پینوشه«هاي اقتصاد نولیبرالی  سیاست
انتقادات بسیار جدي که به نظام پیشین روسیه  رغم علی. توان نمونه بارزي از این نوع حاکمیت دانستمی

داري، با  هاي تبلیغاتی سرمایهم بانکی و دستگاهها، نظاها، رسانهتمام دولت«در روسیه  ،وارد است) شوروي(
المللی پول براي به قدرت رسیدن بوریس ها میلیارد دالر به اعتبار پشتیبانی صندوق بیني بالغ بر ده هزینه

داري در ماجراي انتخابات فرمایشی روسیه به جایی رسید که یک مفسر وقاحت سرمایه... یلتسین بسیج شدند
اگر میزان آراي «: صریحاً گفت -که نگران نتیجه انتخابات بود- CNNدفاع آمریکا به خبرنگار نزدیک به وزارت 

تر باشد باز هم مسأله اي نیست، چرا که کمیسیون مرکزي نظارت بر یلتسین حتا چند درصد از زوگانوف کم
اگر زوگانف به طرز . نتیجه را به سود او اعالم خواهد کرد -که توسط خود یلتسین تعیین شده -انتخابات

اي جز این ندارد که انتخابات را ملغی و حکومت گاه پرزیدنت یلتسین چاره چشمگیري از یلتسین جلوتر باشد، آن
  .)23( »نظامی اعالم کند

                                                             
4 Common Sense 
5 Le patronat 
6 Le forces de la nation 
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المللی پول و حذف سوبسیدها در هاي صندوق بیندر پی اجراي سیاست 7»شوك درمانی«انتخاب یلتسین و 
بابت ) 1985(تا آغاز حاکمیت گورباچف ) 1917(سید که که مردمی که از انقالب اکتبر جا رسال بدان 5کمتر از 

 4000(برابر آن را  1000کردند با روي کار آمدن یلتسین مجبور بودند روبل پرداخت می 4هر کیلو گوشت تنها 
     .)24( بایت تهیه یک کیلو گوشت بپردازند) روبل

کردند درصد از کسانی که در روسیه زندگی می 2روز را درنظر بگیریم، تنها دالر در  2، اگر معیار 1989در سال 
مطابق یک بررسی که در بانک جهانی . درصد رسیده است 8/23بردند، اما این رقم امروز به در فقر به سر می

ه کودکان ارقام مربوط ب. کننددالر در روز زندگی می 4درصد جمعیت کشور با کمتر از  40انجام شده، بیش از 
در دیگر . برنددرصد کودکان در خانوارهاي فقیر به سر می 50تر دارد، زیرا که بیش از حکایت از مشکلی عمیق

  .)25(کشورهاي کمونیستی سابق نیز اگر وضع بدتر از این نباشد، گسترش فقر در همین حد و حدود است 
المللی پول و اجماع از احکام صندوق بیني تبعیت چه که در ادامهرسیدن یلتسین و آن تفرایند به قدر

هاي اقتصادي اجراي شتابان سیاست. شباهت به اوضاع کنونی ایران نیستواشنگتن در روسیه صورت گرفت بی
درآمد و محروم با این استدالل که رشد اقتصادي در نهایت به اقشار و طبقات کم» ریاضت اقتصادي«نولیبرال و 

. سازد، جز نابودي چیزي در پی نداردمند میتمامی اقشار را بهره» اثر سرریز«ود و شسود آحاد مردم تمام می
» توسعه«به » فالکت«تر اقتصادي در جهان با گذار از این تر جایی نمود عینی داشته و کماستداللی که در کم

ها و  ش نابرابريدر عوض موجب تجدید ساختارِ طبقانی نیرو مندي شده که تمرکز ثروت، افزای. رسیده است
متنها به باور (ها نیز به غیر قابل اجتناب بودن این پیامدها حتا مدافعان این سیاست. رشد تورم را در پی دارد

. انجامدپذیر جامعه میاقشار و طبقات آسیب» مستمندسازي«دانند که به اذعان دارند و می) آنان در کوتاه مدت
هاي گوناگون زیست جامعه پیامدهاي تلخ اقتصادي و غیر اقتصادي ر عرصهحتا به فرض وجود آثار کوتاه مدت، د

کارانه و انفعال سیاسی شده و ابزاري است در ي محافظهها موجب رشد اندیشهپرداخت نقدي یارانه. زیادي دارد
بستگی هاي اجتماعی، مدنی و مدافعان حقوق بشر و همچنین افزایش وادست ایدئولوژي حاکم براي مهار جنبش

ها و مجامع توجهی دولتها و تن دادن به این احکام جهانی، و از سوي دیگر، بیاتخاذ این تصمیم. مردم به دولت
الملی متولی این تصمیمات به شکل روبنایی و مشروعیت مردمی دولت بار دیگر حقیقت توخالی بودن بین

  . زدساداري را آشکار میهاي حقوق بشري کشورهاي سرمایهسیاست
 

 

  
                                                             
7 shock therapy 
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  چهار

  !گویند ها دروغ می نولیبرال
   نولیبرالیسم و دموکراسی

  

ي دانشگاهیان، روشنفکران و متخصصان علوم اجتماعی و انسانی موجود توان الزم را براي انقالبی کردن ساختارهاي  مجموعه«
هایی در مورد  اند که از پرسش بوده ها آن چنان عمیق در ساخت سیستم جدید حکومت نولیبرال درگیر  در واقع آن. دانشمان ندارند

  .»کنند روند و به نوعی از پدرخواندگی سیاستمداران قدرتمند پشتیباتی می مشروعیت و دموکراسی طفره می

"2010ژانویه . دیوید هاروي، دهمین فروم اجتماعی جهان، پورتوالگره، برزیل"   

، موجی از خوش بینی نسبت به آینده 1990ي  اوایل دهه
ي افول کمونیسم  خواه در سایه دموکراسی لیبرال و آزادي

ي آن در دو  موجود، وارد ادبیات دانشگاهی شد و در نتیجه
ي رایج  محافل آکادمیک  ي اخیر نولیبرالیسم سکه سه دهه

نولیبرالیسم الگوي مشخص اقتصاد سیاسی امروزه . است بوده
مالی و بیش از هر زمان دیگري در نهادهاي  دوران ماست

هاي ملی کشورهاي جهان هژمونی  گذاري جهانی و سیاست
  . یافته است

ي هشتاد قرن بیستم به عنوان عقاید  چه که در دهه آن
شد، در زمان حاضر به نوعی فرهنگ روشنفکرانه ارتقا یافته  ي اقتصاددانان نولیبرال تلقی می افراطی و هیجان زده

  . شود شناسی مشاهده می ی در علوم سیاسی و جامعهاست که در اشکال و با درجات گوناگون، حت
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. دار دموکراسی به نظر می رسد گوید طرفي همگانی سخن میدر دوران پس از جنگ سرد، هر کس از خصیصه
سازي از سوي دیگر هر دو در این جهانیهاي ضد جنگ و ضد  کاري از یک سو و نهضت نولیبرالیسم و نومحافظه

ي تعریفی دوباره از دموکراسی در نظام کنونی جهان معطوف توجه خود را به ارائهنکته مشترکند که تمام 
  . اند کرده

ي بوش یک صدا سر داران نظریهو طرف» اجماع واشنگتن«شعار محوري است که گروه » گسترش دموکراسی«
اقتصادي سرمایه مالی  مبتنی بر این ادعا است که نولیبرالیسم جهانی و کنترل» اجماع واشنگتن«گروه . اندداده

، »سازمان تجارت جهانی«و » صندوق بین المللی پول«و مرکزي بر کشورهاي پیرامونی و تمامی جهان از طریق 
کار در  نیز بیان عریان جریان نومحافظه» نظریه بوش«. تنها بدیل واقعی براي چیره شدن بر فقر و مصیبت است

گیرانه با توجیه امن کردن جهان براي استقرار ان و جنگ پیشتوجیه تالش آمریکا براي تسلط نظامی بر جه
هاي حکومتی سازي، ادعاي این نظریههاي ضدجنگ و ضد جهانیاز نظر نهضت. است و حقوق بشر دموکراسی

هاي براي گسترش دموکراسی، هیچ چیز نیست جز پوششی بر دیکتاتوري جهانی آمریکا و سردمداران شرکت
اند، سخت ر عین حال که حمله به نهادهاي مجري این دیکتاتوري را کانون توجیه قرار دادهها د این نهضت. اصلی

    .)16: 1388تب، (یک دموکراسی مشارکتی راستین : کوشند تا بدیلی نیز ایجاد کنندمی
داري مدرن دموکراسی در قالب مدل نولیبرال یا راست جدید به طور مشخص از درون مناسبات نظام سرمایه

در متن مکتب » راست جدید«یا » نولیبرال«دموکراسی مبتنی بر اندیشه . آیدو بیرون می شود تئوریزه می
آنان زندگی سیاسی را مانند زندگی اقتصادي، بر آزادي . شوددیده می» هایک نفو«و » رابرت نوزیک«سیاسی 

چه باید قانونی باشد تعریف وش تعیین آناي درباره رهایک دموکراسی را آموزه. دانند یا ابتکار فردي استوار می
به نظر هایک دموکراسی ابزاري سودجویانه براي کمک به تأمین . داندکند و آن را به خودي خود هدف نمیمی

  ). 370- 378: 1378هلد، (رود  واالترین هدف سیاسی یعنی آزادي به شمار می
گیرد و سپس به طراحی پیش نیازهاي کراسی میهایک قانون را به استخدام صیانت از سالمت و ثبات دمو

تواند آزادي را محور کار خود قرار می» دموکراسی قانونی«به نظر هایک فقط . پردازداي میاستقرار چنین پروژه
) تفکیک حدود وظایف مجلس به دولت. (در این راستا قانون گذاران نباید در حاکمیت قانون مداخله کنند. دهد

. پس باید همه چیز به وسیله حاکمیت قانون محدود شود. شوددخالتی عموماً باعث کاهش آزادي میزیرا چنین 
اي را خطري براي گرایش به او دموکراسی توده. پردازدهایک در جریان تدوین چارچوب دموکراسی و دولت می

  . کارگزاران دولت خواهد بودي آن انتقال حاکمیت اکثریت به حاکمیت  کند، که نتیجهاستبداد اکثریت تلقی می
دید نقش دولت و انحالل تشکیالت اقتصاد دولتی بوده و حدموکراسی قانونی مدلی براي شکل بندي بازار آزاد و ت

  : برخی از ویژگی هاي این مدل عبارتند از. هاي نولیبرال غربی استسازي جایگاه دولت اش برجسته هدف
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 .آمریکایی -دولت مشروطه مانند سنت سیاسی انگو -

 .حاکمیت قانون -

 . دولت در جامعه مدنی و زندگی خصوصی شهروندان ي حداقل مداخله -

 . ترین میدان عمل براي جامعهبیش -

 .بازار آزاد -

 .رهبري سیاسی کارآمد -

 .حداقل قواعد بوروکراتیک -

 . هاي کارگريهاي هم سو، مانند اتحادیهمحدودیت نقش گروه -

  ).  382: همان(خطر جمع گرایی از هر نوع  به حداقل رسیدن -

که متفکرانی  در حالی. است» نمایندگی«مبتنی بر صرفاً دموکراسی صوري و  ،دموکراسی مد نظر نولیبرالیسم
چون فوکویاما با سقوط اتحاد شوروي و بلوك شرق پیروزي لیبرال دموکراسی و الگوي دموکراسی مبتنی بر 

شده که  اي پذیرفته  ین امر در سطح گسترده اند، در غرب ا اد را جشن گرفتهنمایندگی و بر محور بازار آز
  . ایی نداردچنان که باید، کار دموکراسی نمایندگی کنونی آن

شواهد در این زمینه عبارتند از کاهش تعداد رأي دهندگان در انتخابات ملی در کشورهایی که رأي دادن 
ي  شدن موضوعاتی که به وسیله ها به احزاب سیاسی، و سرعت برجسته  اجباري نیست، افزایش ناپایداري وفاداري

اي دموکراتیک، دلسرد، منفعل، مردم کشوره. گردند شوند و به همان سرعت فراموش می ها مطرح می رسانه
شود و از طرف دیگر نگرانی  بنابراین، از یک طرف دموکراسی گرامی داشته می. ثبات هستند بدبین و بی

هاي تفاسیر  این دوگانگی یکی از ویژگی. ي عمل وجود دارد اي در مورد چگونگی کارآیی آن در عرصه فزاینده
کنند و از  آل هنجاري تلقی می یده هست که از یک طرف آن را یک اشناختی اخیر پیرامون دموکراسی نیز  جامعه

  ). 255:1385نش، (نمایند  هاي مبتی بر نمایندگی کنونی انتقاد می طرف دیگر از دموکراسی
هنگامی که دموکراسی صوري انتخاباتی وجود دارد، نولیبرالیسم بهترین کارکرد را دارد اما در این هنگام مردم از 
دست یابی به اطالعات و تبادل نظر عمومی که براي مشارکت واقعی در تصمیم گیري ضروري است، باز 

، چون سودورزي جوهر »داري و آزادي سرمایه«بنا به نظر میلتون فریدمن، مرشد نولیبرالیسم، در کتاب . مانند می
هاي ضد بازار  را تعقیب نماید، ضد دموکراتیک است و حمایتی که مردم  دموکراسی است، هر دولتی که سیاست

  ). 11 :1382چسنی،  مک(کنند، هیچ اهمیتی ندارد  ها می آگاه از آن
تاده در مورد موضوعات بی اهمیت توسط هاي پیش پااف دموکراسی نولیبرالی در یک کلمه عبارت است از بحث

ها و منازعات صوري خویش پیش   هاي طرفدار بازار را صرف نظر از تفاوت احزابی که اساساً همان خط مشی
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ي  در چنین الگویی، دموکراسی تا جایی قابل پذیرش است که وارد مقوالت اقتصادي نشود و مسئله. برند می
  .) 12 :  همان(جامعه به بحث مردمی گذاشته نشود نظارت بر ساز و کار حیات اقتصادي 

شود و کل قلمروي جدید سلطه و قهرِ آفریده  گویی دموکراتیک محدودتر می ي پاسخ در این نوع دموکرسی دامنه
هاي اصلی از دولت به جامعه مدنی، مالکیت خصوصی و قید و بندهاي  داري، انتقال قدرت شده توسط سرمایه
هاي مالکیت،  گویی دموکراتیک نیستند بلکه قدرت هایی که تابعِ پاسخ گذارد، حوزه ه باقی میبازار را دست نخورد

  ). 275:1386سینزوود،  مک(سازي سود بر آن حاکم است  قوانین بازار و مکانیزم بیشینه
وندي اما کارآیی دموکراسی مستلزم آن است که مردم با سایر شهروندان احساس پیوند داشته باشند و چنین پی

فرهنک سیاسی سرزنده و پرشور نیازمند تشکیل . گیرد ها و نهادهاي گوناگون غیرتجاري شکل می  در سارمان
 هاي عمومی، مؤسسات آیی ها، گردهم هاي محلی، تعاونی ها، مدارس دولتی، سازمان ی، کتابخانهعهاي جم گروه

دیدار، مراوده و رابطه متقابل مردم با سایر  هاي مختلف باعث هاي کارگري است که به روش داوطلبانه و اتحادیه
، با دیدي مهجور و بی »بازار برتر از همه جیز است«دموکراسی نولیبرالی با این نظریه که . گردند شهروندان می

هاي  آورد؛ به جاي گروه به جاي شهروندان، مصرف کنندگان را به وجود می. کند روح با این بخش برخورد می
و باور دارد که بازار تنها سازوکاري است که تا به حال  )14:1382 همان، (کند  د تأسیس میجمعی، مراکز خری

  ). 17:1390فریدمن، (براي رسیدن به دموکراسی مشارکتی کشف شده است 
شود، حتی از سوي کسانی که نیاز به تنظیم آن را  در این نظریه بازار به عنوان قلمرو آزادي و انتخاب درك می

دانند، هر نوع محدودیتی که شاید براي تصحیح اثرات زیان بار این آزادي ناگزیر به نظر رسد، به  ضروري می
به کالم دیگر، در چهارچوب مفهومی دموکراسی نولیبرالی، ما به واقع . شود عنوان یک محدودیت تلقی می

اجبار، رهایی از قهر و سلطه بیاندیشیم به عنوان نوعی اختیار، آزادي از قید » بازار ازآزادي «ي  توانیم درباره نمی
دانند و در بررسی تجارب  ها دموکراسی را با بازار آزاد یکسان می از این رو نولیبرال). 276:1386سینزوود،  مک(

رغم تسلط مافیا و گانگسترهاي اقتصادي بر جامعه، کشورهاي  عملی، کشورهاي اروپاي شرقی و روسیه را علی
یی بود که به صورت  تر از سالوادور آلنده همچنین معتقدند ژنرال پینوشه، دموکراتیک. دانند دموکراتیک می

  ! آزادانه انتخاب شده بود
، اقتصاددان توسعه، »2دیوید کورتن«به زبان . نامید » 1دموکراسی مصرف کننده«توان  اي را می چنین دموکراسی

گرسنه نگه داشتن «و با » دالر خود رأي بدهیددر روال عادي بازار، شما با «کننده یعنی  دموکراسی مصرف
و ترین  اما مهم). 47:1388مونبیو، (پرورش دهید » بازاري با فکر و معقول«بتوانید » داري اقتصاد سرمایه
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در منطق . حاکم بر آن است» یک دالر، یک رأي«ایرادي که به این نوع دموکراسی وارد است منطق ترین  واضح
ي اقتصادي بیشتري برخوردارند انگیزه و تمایل کمتري براي اصالح یا  ، کسانی که از سرمایهاین نوع دموکراسی

اي است  ي روشن چنین امري، ایجاد جامعه نتیجه. کند ها عمل می اي دارند که به سود آن تغییر نظام اقتصادي
  . ستندکنند و از لحاظ اجتماعی ناتوان ه مرکب از افرادي نامتعهد که احساس نومیدي می

چه وجود دارد ترسیم  با وجود این ساختار غیر دموکراتیک، صاحبنظران لیبرال همچنان سیمایی آرمانی از آن
ي آزادي؛ اولویت  آینده«وي در کتاب . کار است هاي محافظه از جمله این لیبرال» فرید زکریا«. کنند می

چه امروز واقعاً ممتاز و تازه است جهانی  اري آند ي اقتصاد سرمایه مدعی است در حوزه» لیبرالیسم بر دموکراسی
آوري اطالعاتی، یا تکنولوژي محوري آن نیست بلکه دموکراتیک بودن آن است که موجب شده است  بودن، فن

هاي  ها بود به الیه داران و بوروکرات هاي کوچکی از تجار، بانک ه ها در دست گرو قدرت اقتصادي که طی قرن
هاي سیاسی نظام  معتقد است اگر رویه» 3رابرت دال«چنان که  اما آن). 10:1384زکریا، ( تر منتقل شود پایین

دال، ! (ي این است که این اصطالح معناي خود را از دست داده است  بنامیم به منزله» دموکراتیک«المللی را  بین
ین کار نگاهی به مکانیزم براي ا. چالش ادعاي دموکراتیک بودن اقتصاد جهانی چندان سخت نیست). 152:1389

داري را بر عهده دارند گویاي بسیاري از  اي که مدیریت و هدایت اقتصاد جهانی سرمایه نهادهاي مالی جهانی
المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به عنوان بازوهاي اجرایی  امروزه صندوق بین. باشد واقعیات می

گیري  براي نمونه ساختار سازماندهی و مکانیزم تصمیم. کنند داري عمل می ایهنولیبرالیسم در اقتصاد جهانی سرم
هر چه اقتصاد کشوري . کند عمل می» شرکت سهامی«المللی و بانک جهانی پول همانند یک  در صندوق بین

  . سهم آن در منابع مالی این نهادها بیشتر بوده و حق رأي بیشتري دارد  تر باشد در نتیجه بزرگ
المللی پول و به طور میانگین چهل و  چهل و نه درصد رأي در صندوق بین) G8(هشت کشور صنعتی گروه 

تضمین   ي هر دو این سازمان نامه اساس. هشت درصد رأي در چهار آژانس اصلی وابسته به بانک جهانی دارند
در حالی است که این . کرده است که تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست

المللی پول و میانگین هجده درصد رأي در چهار  فقط ایالت متحده داراي هفده درصد رأي در صندوق بین
  ). 109: همان(آژانس بانک جهانی است 

با فروکاستن کارایی اجتماعی به بازدهی اقتصادي و در پی آن  ،بنیادگرایی بازاررواج نولیبرالیسم با بنابراین 
» پایان ایدئولوژي«دوران  ادعایی که، بر خالف )9:1388صداقت، (فروکاستن بازدهی اقتصادي به سودآوري مالی 

ي تمام  ، ریشهها اغلب   نولیبرال. گرا، اکونومیستی و اقتصادزده است اي به غایت تقلیل دهد، ایدئولوژي را نوید می
کنند و آن را مانع اصلی  وجو می خواهی جست ي عدالت ي اندیشه ها را در اشاعه ها و سر شکستگیبدبختی

                                                             
3 Robert Dahl 
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که عدالت  ي این ، چون درباره»فون هایک«که به باور   همچنان. دانند اي می تحوالت دموکراتیک و توسعه
بنابراین عدالت اجتماعی چیزي جز  اجتماعی در هر مورد خاص نیازمند چیست، هیچ توافقی وجود ندارد،

رود و دلیل  ي هیچ دلیلی به کار می باشد که از روي عادت براي طرح ادعایی خاص بدون اقامه فرمولی پوچ نمی
کند چون همگان به آن اعتقاد دارند پس حتماً  که اکثر مردم به آن اعتقاد راسخ دارند این است که فکر می  این

هایک همچنین معتقد است آزادي عمل شهروندان صاحب ). 212-214 :1385هایک، ! (چیزي در آن هست
ي حقوق دموکراتیک دیگر تقدم دارد و بر این اساس حاکمیت باید عملکرد خود را به  سرمایه در بازار، بر همه

مفاد تضمین مالکیت شخصی در برابر اقدامات سیاسیِ مبتنی بر عدالت اجتماعی، اجبار طرفین قرارداد به اجراي 
داري و آزادي تحت این  به باور وي سرمایه. آن، جریان پولی مداوم و تضمین شرایط رقابت آزاد محدود کند

اقتصاددانان نولیبرال، با این اعتقاد که نظام بازار آزاد بدون کنترل ).  48:1384مولر، (اند   شرایط دو روي یک سکه
پیش شرط کارایی اقتصادي و هم سازگار با عدالت اجتماعی، هم پیش شرط آزادي و دموکراسی است و هم 

گرایی مخالف هستند و آن را به لحاظ سیاسی تهدیدي براي حقوق طبیعی افراد و به  اجتماعی، با هرگونه مداخله
  .کنندي بهینه از منابع کمیاب جامعه تلقی می لحاظ اقتصادي تهدیدي براي استفاده

را دربست قبول کند و بنابراین  »دموکراسی - بازار آزاد«ي  که فرضیهروانه تمایل دارد  سازي راست این ساده
. کند وجو می هاي دولت در اقتصاد جست یافته را در دخالت نیل به نظامی دموکراتیک و توسعهدر  ناتوانی جامعه

شناختی  هستیفرد تقدم ) 1: این فرضیه در چارچوب رویکرد اقتصاد سیاسی لیبرال دموکراسی بر این باور است
حقوق ) 2ي منافع جمع باید پرهیز شود؛  بر جمع یا جامعه دارد و به این اعتبار از تعرض به حقوق فرد به بهانه

ي دولت حفاظت از این حقوق  وظیفه) 3ي حق مالکیت است و  هاي شخصی و مدنی به عالوه فرد شامل آزادي
هاي محدود که در برابر  است با اختیارات و کارکردگیرد دولتی  دولتی که بر این مبنا شکل می. طبیعی است

هایی  شود تنها در زمینه نامیده می» دولت حداقل«چنین دولتی که . گیرد دولت توتالیتر یا مطلقه قرار می
تأمین امنیت داخلی و دفاع از : کند تواند دخالت کند و فعال باشد که حقوق طبیعی را بیشتر تأمین می می

هایی که بخش   تواند تنها در حوزه رابر دشمن خارجی؛ در عین حال، چنین دولتی میتمامیت ارضی در ب
» دولت حداکثر«اگر دولتی فراتر از این فعال باشد به . خصوصی تمایلی به مشارکت در آن ندارد، حضور پیدا کند

افراد به دخالت شود که کارکرد آن از تأمین شرایط مطلوب براي حفاظت و صیانت از حقوق طبیعی  تبدیل می
بر  کند و هم آثار اقتصادي منفی در دخالتی که هم آزادي فردي را محدود می. شود در این حقوق تبدیل می

بنابراین، دولت حداقل یا بازار آزاد بدون کنترل اجتماعی شرط الزم براي آزادي فردي و تأمین حقوق . دارد
هاي مختلف ساخت اجتماعی از طریق  با مشارکت الیهچه، چنین دولتی همراه  چنان. شود شهروندي محسوب می
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صورت، اگر قدرت سیاسی در  شود؛ در غیر این سازوکاري چون انتخابات آزاد باشد دموکراتیک نیز محسوب می
  ). 1387دینی، (باشد دولتی لیبرال اما غیر دموکرات است ) الیگارشی(دست افراد محدودي 

که در  را ببیند حال آن »دموکراسی -) بازار آزاد(دولت حداقل «ي  گزینه ها تمایل دارند که تنها نولیبرالیست
 - دولت حداکثر«، »غیر دموکرات -دولت حداقل«: ي دیگر نیز وجود دارد دنیاي واقع امکان وقوع سه گزینه

 - دولت غیر حداقل«ي  گرفتن امکان تحقق گزینه نادیده. »غیر دموکرات - دولت حداکثر«، و »دموکرات
اي آزاد و دموکراتیک را  گیري جامعه به این دلیل است که این رویکرد مجموعه عوامل اثرگذار بر شکل »راتدموک

وکار افراد به منظور  به این معنا که دولت حق مداخله در کسب(تنها به وجود حقوق مالکیت خصوصی نامحدود 
عدم وجود موانع براي (  »آزادي منفی«را به و آزادي ) بازتوزیع درآمد از طریق نظام مالیاتی پیشرفته را ندارد

 ).همان(دهد  تقلیل می )هاي فردي انتخاب

دولت غیر «پذیري وجود  سو دال بر امکان دهد که از یک هاي تاریخی مصادیقی را نشان می اما مروري بر تجربه
در » هند«. است »کراتغیر دمو  -لیبرال «پذیري وجود دولت  و از سوي دیگر دال بر امکان »دموکرات - حداقل 
ي  به رغم پی گیري رویکرد دولت حداکثر در عرصه اقتصاد، تجربه »ایندیرا گاندي«و  »جواهر لعل نهرو«دوران 

اي قابل توجه را ارایه کرده است؛ هنوز که هنوز است  هاي جهان و تحوالت توسعه ترین دموکراسی یکی از بزرگ
یع گراي معتقد به بازتوز هاي عدالت به این سو، جریان 1980ي  هاي انجام شده از ابتداي دهه به رغم آزادسازي

ي  ي هند خط بطالنی بر فرضیه تجربه. هاي این کشور دارند گیري در آمد و ثروت نقش مهمی در فرایند تصمیمم
دهد که دموکراسی مستلزم وجود شرایطی فراتر از نهاد بازار است؛  کشد و نشان می می» دموکراسی -بازار آزاد «

حقوق شهروندي و مسولیت پذیري تاریخی و شرایطی مانند وجود رهبرانی چون گاندي که با درك عمیق از 
همین تجربه در مورد . اند گیري آن کمک کرده همینطور اولویت دادن منافع ملی برمنافع حزبی یا دینی به شکل

هاي رفاه  کشورهاي اسکاندیناوري به ویژه سوئد نیز وجود دارد؛ کشورهایی که اقتصادهایشان در چارچوب دولت
ها برآیند  دهد که اگر دولت ها نشان می این تجربه. که آزادي با محدودیتی مواجه شود قوي شکل گرفته بدون آن

تواند به تضعیف حقوق طبیعی فردي  ي آنها نمی گرایانه تمایالت سیاسی گوناگون باشند، دخالت اقتصادي توسعه
  . و قواعد بازي دموکراتیک بینجامد

هاي لیبرال تحت تأثیر عوامل  هاي مطلقه به دولت از دولتدهد که گذار  ي اروپا به طور کلی نشان می تجربه
تاسیس، نیاز دولت به نیروي انسانی و منابع مالی براي   هاي تازه ملت  - رقابت سیاسی دولت. است مختلفی بوده 

نس داران و رنسا دار در برابر اشراف و زمین ي نوظهور سرمایه طور ضرورت ائتالف با طبقه تدارکات جنگی، و همین
هاي مطلقه را وادار به نرمش و ارایه امتیاز از جمله پذیرش تدریجی حقوق  از جمله عواملی است که دولت

  ). 1386هلد، (است  شهروندي کرده 
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قرار دارد که به  »4پینوشهآگوستو «در دوران دیکتاتوري ي شیلی  در سوي دیگر واقعیت تاریخی پیش رو، تجربه
هاي بدنام تاریخ معاصر را در دهه  اد مورد تأیید میلتون فریدمن، یکی از دیکتاتوريگیري اقتصاد بازار آز رغم پی
   .شود اي از دولت لیبرال توتالیتر محسوب می است و مصداق برجسته  به نام خود ثبت کرده1970

بار پینوشه، نه فقط ملّت شیلی در وضعیت شوك بود، که کشور نیز از تورم عنان  در پی کودتاي خشونت
کرد که با این اقدامات، اقتصاد را به  فریدمنِ نولیبرال به پینوشه توصیه می. برد ي شدیدي رنج می گسیخته

سازي خدمات آب و برق و  خصوصیها، آزادسازي تجارت خارجی،  کاهش مالیات: سرعت برق و باد دگرگون کند
ها حتی شاهد این بودند که مدارس  سرانجام شیلیایی. تلفن، کاهش مخارج دولت و حذف مقررات از بازار

  ). 23:1389کالین، (گیرد  شان را می خصوصی جاي مدارش دولتی
ل تورم که در کنتر -1: دولت جدید پینوشه تصمیم به انجام چهار کار گرفت«: »5گریفین کیت«ي  به گفته

ي تثبیت اقتصادي که  برنامه -3هاي پولی براي تثبیت اقتصادي؛  به کار گرفتن سیاست -2اولویت قرار داشت؛ 
سرکوب هرگونه مخالفت  - 4ي اول از استراتژي درازمدت توسعه بر اساسی اصول اقتصاد پولی بود؛ و  صرفاً مرحله

هاي کارگري  اب سیاسی غیر قانونی اعالم شدند و اتحادیهاحز. با اصالحات اقتصاد پولی با اعمال کامل زور
رهبران مخالف و روشنفکران مخالف یا کشته شدند یا شکنجه، گریختند یا مرعوب و ساکت . سرکوب گردیدند

ها هستند و  در شیلی از موانع بازدارنده و عوامل تعادل که در کشورهاي دموکرایتک مانع کامل دولت. شدند
ها می شوند خبري نبود و بنابراین، آزمایش اقتصاد پولی در این کشور نابترین نمونه از  یاستموجب سازش در س

 ).87-88، 1375گریفین، (» اجراي این استراتژي است

نه تنها منتقدین رادیکال و مخالفین نولیبرالیسم اجرایی شدن اصول آن را باعث محدود گشتن دموکراسی  
همچنان که مارگارت تاچر، . اي تأکید دارند ها نیز بر چنین نکته      یان این سیاستدانند، بلکه طرفداران و مجر می

هاي خصوصی به مرشد  در نامه 1982هاي نولیبرالی در آن کشور، در فوریه  نخست وزیر بریتانیا و مجري برنامه
فرمایید که به سبب  میاطمینان دارم تصدیق «: چنین مسئله اي تأکید کرداش، فون هایک، به صراحت به  فکري

وجود نهادهاي دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتاً فراگیر، برخی تمهیدات اتخاذ شده در شیلی، در بریتانیا کامالً 
  )199:1389کالین، (» غیر قابل قبول خواهد بود

» بار قت تأسفحقی«، استاد شدیداً نولیبرال علوم سیاسی دانشگاه کالیفرنیا، به این »6تفن هگاردسا«همچنان که 
ي اقتصاد در جهان رو به توسعه در پی  هاي اصالحی در عرصه ترین تالش برخی از متنوع«معترف بود که 

و اندونزي، او ترکیه، » قیف جنوبی آمریکاي التین«عالوه بر کشورهاي واقع در . »کودتاهاي نظامی صورت گرفت
                                                             
4 Agosto Pinoche 
5 Keith Griffin 
6 Stephen Heggard 



 59نولیبرالیسم و دموکراسی   

 

ي کذایی نیز اگر چه نه پس از کوتاهاي نظامی »ها قیتموف«سایر . کره جنوبی و غنا را نیز به این فهرست افزود
  . کنگ و تایوان اتفاق افتاد ولی در کشورهاي تک حزبی مثل مکزیک، سنگاپور، هنگ

از قبیل  -چیزهاي خوب «گیري کرد که  در تضاد مستقیم با دعاي محوري فریدمن، هگارد چنین نتیجه
، براي 1980ي  در واقع از اوایل دهه. »روند ان پیش نمیتوأم -هاي اقتصادي بازار محور دموکراسی و سیاست

شد یافت که با سرعت تمام مسیر بازار آزاد را در پیش گرفته  نمونه، حتی یک مورد دموکراسی چند حزبی نمی
  ). 203-204: همان. (باشد

امروز دولت . نستها دا توان مثال نقض دیگري براي این ادعاي نولیبرال را می» چین«دولت  یگرد يا در نمونه
رغم  اما علی. شود ي آزادسازي اقتصادي و اجراي اصول نولیبرالی تلقی می ي موفقی در زمینه چین  نمونه

ي اقتصاد از نظام سیاسی غیردموکراتیکی برخوردار است که فرضیات نولیبرالی را تأیید  آزادسازي در عرصه
  . کند نمی

و سنگاپور رشد سریع و تحکیم نهادهاي اقتصاد بازار را در  همچنین اقتصاد کشورهاي تایوان، کره جنوبی
به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد . ترین اشکال سیاسی را داشتند هایی طی کرده اند که اقتدارگرایانه دوره

 )16:1388صداقت، (اند که در این کشورهاي خبري از دموکراسی نبود  هایی طی کرده سریع بازار را در دوره

تالشی براي آزاد کردن «، نولیبرالیسم جنبش خود را »نائومی کالین«باور اکثر منتقدان نولیبرالیسم از جمله به 
کند، اما این فقط یک ادعا و ظاهر قضیه است و در واقع هر جا که نولیبرالیسم  تصویر می» ي دولت بازار از چنبره

ي گذشته هر جا که  چیزي جز این است و طی سه دهه است، نتایج بر جاي مانده مبین پیاده شده و تحقق یافته 
  ي ظهور رسیده ائتالفی قدرتمند بین معدودي شرکت چه به منصه هاي نولیبرالی پیاده شده است، آن سیاست

ي فقر و غنا را تشدید  ها فاصله این سیاست. است مداران اکثراً ثروتمند بوده  اي از سیاست بسیار بزرگ و طبقه
با شروع در (هاي کارگري  هاي مردمی، نهادهاي دموکراتیک و اتحادیه نابود شدن بسیاري از تشکلکرده و موجب 

  ).16: همان(است   ، گشته)زمان مارگارت تاچر در انگلستان و رونالد ریگان در آمریکا
ار محورانه و شود بلکه با رویکرد به شدت باز بنابراین نولیبرالیسم نه تنها موجب عمق بخشیدن به دموکراسی نمی

و در قالب قوانینی از پیش تعریف شده ) به تعبیر سمیر امین(اي که دارد، الگویی صوري، کم تراکم  اکونومیستی
ي بازار آزاد و آزادي سیاسی فرضیات  همچنین بررسی دقیق تجارب جهانی در مورد مالزمه. دهد را ارائه می

گري و  در محک ادعاي مذکور، نظامی. کند ان آن را بر مال میهاي هوادار برد و دروغ نولیبرالی را زیر سوال می
اندازي بر تجارب دموکراتیک کشورهاي پیرامونی شامل کودتاهاي نظامی و همکاري و هواداري از  دست

هاي دست نشانده در جهت اجراي اصول  دیکتاتورهاي شرق و غرب، از اندونزي گرفته تا شیلی، و تقویت دولت
ي نولیبرالی کمتر به  در نظریه. توان اضافه کرد شده توسط نهادهاي مالی جهانی را نیز مینولیبرالی دیکته 
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شود و ذات وجود دولت بر خالف آزادي بازارها و بنابراین  کیفیت، عملکرد و کارآیی دولت اشاره اشاره می
  . شود غیردموکراتیک پنداشته می

  
  :منابع

، زیر نظر خلیل رستم»پایان امپریالیسم؟ توهم یا واقعیت«ي بهرام معلمی؛ درکتاب نولیبرالیسم، ترجمهپس از ). 1388(تب، ویلیام کی  - 
  .خانی، چاپ اول، تهران، نشردیگر

  . ي فیروز ساالریان، چاپ اول، تهران، نشر چشمه ي دموکراسی، ترجمه درباره). 1389(دال، رابرت  -
  .52ي گفتگو، شماره نامهي نقد، فصللیبرالی در بوتههاي اقتصاد نوفرضیه). 1387(دینی، علی  -
  .ي امیر حسین نوروزي، چاپ اول، تهران، انتشارات طرح نو ي آزادي؛ اولویت لیبرالیسم بر آزادي، ترجمه آینده). 1384(زکریا، فرید  -
  . ه انتشارات نگاهتهران، موسس، چاپ اول، )ترجمه گرد آوري و(ایدئولوژي نولیبرال). 1388(صداقت، پرویز   -
ي فریدون تفضلی، حمید پاداش، چاپ اول،  ي فردریش فون هایک، ترجمه نوشته» راه بردگی«ي کتاب   مقدمه). 1390(فریدمن، میلتون  -

  .تهران، نشر نگاه معاصر
 .شارات نگاهداري نولیبرال، چاپ اول، تهران، موسسه انت بحران؛ نقد اقتصاد سیاسی سرمایه). 1388(قراگوزلو، محمد  -

شهابی و میرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشر ) خلیل(ي مهردادداري فاجعه، ترجمهدکترین شوك؛ ظهور سرمایه). 1389(کالین، نائومی   -
  . کتاب آمه

  .ي اقتصادي، ترجمه حسین راغفر و محمد حسین هاشمی، نشر نیراهبردهاي توسعه). 1376(گریفین، کیت  -
ي حسن مرتضوي،  چاپ اول، تهران، نشر  ، ترجمه)تجدید حیات ماتریالیزم تاریخی(داري  دموکراسی در برابر سرمایه). 1386( سیتزوود، الن مک

  . بازتاب نگار
نوآم چامسکی، ترجمه حسن  ي نوشته ،»کشی از مردم؛ نولیبرالیسم و نظم جهانی بهره«ي کتاب  مقدمه). 1382(چسنی، رابرت دبلیو  مک -

  . مرتضوي، چاپ دوم، تهران، نشر دیگر
ي لطفعلی سمینو، چاپ اول، تهران، نشر  حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن، ترجمه). 1384(مولر، کالوس  -

  .اختران
  .ي، چاپ اول، تهران، نشرچشمهي میرمحمود نبواي براي نظم نوین جهانی، ترجمهبیانیه). 1388(مونبیو، جورج  -
ي محمدتقی دلفرزو، چاپ چهارم، تهران، انتشارات شدن، سیاست، قدرت، ترجمهجامعه شناسی سیاسی معاصر؛ جهانی). 1385(نش، کیت  -

  .کویر
والگره، برزیل، ژانویه سخنرانی در دهمین همایش اجتماعی جهان، پرت(داري  سازماندهی در یک دوران گذار ضد سرمایه). 1389(هاروي، دیوید 

  .، فروردین6-7، شماره 27ي احمد جواهریان، ماهنامه چیستا، سال  ، ترجمه)2010
  .عزت اهللا فوالدوند، چاپ دوم، تهران، انتشارات طرح نو ي در سنگر آزادي، ترجمه). 1385(هایک، فریدریش  -
  .ران، انتشارات مطالعات زنانعبان مخبر، ته ي ترجمههاي دموکراسی، مدل). 1378( هلد، دیوید  -
  .ي عباس مخبر، نشر آگهشکل گیري دولت مدرن، ترجمه). 1386( - -------------  

- IMF (2011). IMF Members' Quotas and Voting Power, and IMF Board of Governors: 
http://www.imf.org/external/np/sec/memdir/members.aspx                                        

  
 



  

  

  

  

  پنج 

  * نولیبرالیسم و خانواده

  
سال پیش و بسیار پیش  150مارکس و انگلس بیش از 

از رسمیت یافتن منطق عمل و روح فراگیر نولیبرالیسم 
و اصالت ) Monetarism( گرایی ي پول که بر پایه

: نده بودمدعی شد» مانیفست«بازار استوار است، در 
خانوادگی را از بورژوازي پوشش احساساتی مناسبات «

هم دریده و آن را به مناسبات صرفاً پولی تقلیل داده 
 پول اخوت«، چرا که به بیان مارکس )1( »است

ي  با این تفسیر که در جامعه). 2( »هاست ناممکن
داري قدرت پول قادر است دست به هر کاري  سرمایه

نماي هر چیزي را نمود دهد و بنا بر  بزند و بدل واقعی
بات پولی قادر است به بازسازي دروغین این مناس

پول به مثابه مفهومی فعال و موجود از ارزش، تمام چیزها را در هم «ي مناسبات انسانی دست بزند،  همه
 -جهانی وارونه  -ي چیزها  ي عام همه کند، و خود نیز بیانگر در هم آمیختگی و معاوضه آمیزد و معاوضه می می

اگر «که  حال آن) 3( ».هاي طبیعی و انسانی است ي کیفیت ي همه ی و معاوضهیا به عبارتی در هم آمیختگ
گاه هرکدام از روابط ما با نوع بشر و طبیعت باید نمود  انسان، انسان باشد و روابطش با دنیا روابطی انسانی، آن
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همه چنین   ، با این)4( ».مان منطبق باشد هاي اراده و زندگی فردي ِواقعی ها و ابژه اي باشد که با عین ویژه
داري در شکل  ي موضوع بحث مارکس از سوي وي و انگلس، در شرایطی بود که سرمایه رویکردي به جامعه

گرایی ناشی از رویکردهاي امثال  ثر از نوعی اخالقأگذراند و هنوز مت اي از عمر خود را می کالسیکش چند دهه
  . بود» جان استوارت میل«

داري نسبت به یک و نیم  که سرمایه کنونیي  گمان در زمانه اي بی  بینی هشدار دهندهچنان دقت، وسواس و تیز 
قرن پیش تغییر کیفیت محسوسی داده است و وارد عصر نولیبرالیسم شده است نیازمند بازنگري جامع در 

  .اجتماعی این تغییر کیفی است –پیامدهاي انسانی  چگونگی

  چیستی نولیبرالیسم
داري خصلتی جهانی دارد و  نظام سرمایه. داري است نولیبرالیسم ایدئولوژي کنونیِ مسلط بر نظام جهانی سرمایه

اي که در اختیار  ي مناطق جهان قوانین و اصول خود را با استفاده از ابزارهاي ملی و جهانی در کلیه کم و بیش
زاي خود  هاي درون قتضیات گوناگون و براي گریز از بحراناي بنا به م داري در هر دوره سرمایه. کند دارد پیاده می

اگر چه در قرن بیستم . کند هاي کالن خود انتخاب می ها و برنامه گذاري راه و روش خاصی را براي سیاست
 80اند اما از دهه  داري جهانی بوده هاي حاکم بر سرمایه هایی منطق لیبرالیسم و سوسیال دموکراسی در دوره

به ویژه پس از فروپاشی بلوك شرق و با روي کار آمدن دولت رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر میالدي و 
این الگوي اقتصادي سیاسی که تبعات . داري متأخر گشته است در بریتانیا، نولیبرالیسم گفتمان مسلط بر سرمایه

سازي نقش دولت در اقتصاد، خصوصی  هي کمین اجتماعی و فرهنگی متناسب با خود را نیز در پی دارد بر پایه
هاي اجتماعی و سپردن بیش از پیش ساز و کار حیات اقتصادي جامعه به دست نیروي بازار  سازي، کاهش هزینه

  .باشد می
را نقطه عزیمت خود قرار می دهد و انباشت سرمایه را بر خاکستر نظام » انباشت سرمایه«ایدئولوژي نولیبرالیسم 

برخوردار  همیتدر این منطق توزیع ثروت و حمایت دولت از طبقات و اقشار آسیب پذیر از ا. کند توزیع بنا می
، یا فرض »کند ها را بلند می مد تمام قایق«ي نولیبرالی تحت تأثیر این فرض که  نظریه«بلکه در . باشد نمی

ر داخل و هم در سطح هم د(اعتقاد دارد که ریشه کنی فقر  )Tricke down(» انتشار تدریجی آبشار گونه«
  .)5( ».توان به بهترین وجه از طریق بازارهاي آزاد و تجارت آزاد انجام داد را می) جهانی

براي اقتصاد کم توسعه در » توسعه انگیزشی سود«و انتهاب راهبرد » رشد از راه انباشت ناموزون«انتخاب راهبرد 
هاي جدید اثبات شده و کشفیات مسلم تازه و راه گشا  یهدنیاي واقعی امروز، انتخابی فنی و علمی و متکی بر نظر
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نیست، بلکه انتخابی است کامالً سیاسی و جانبدارانه و متکی بر منافع طبقاتی مستقیم تا نامستقیم و در برابر 
  ). 6(گیرد  ي همگانی قرار می و توسعه» رشد از راه باز توزیع«راهبرد 

گردد و در  می» اثر سرریز«شود که انباشت ثروت نزد طبقات ثروتمند موجب  بر این اساس چنین ترویج می
هاي منتج از اجراي چنین  اما در واکنش به بحران. کند می» نشت«ي این انباشت، ثروت به طبقات پایینی  نتیجه
 (Post Washington Consensus)» اجماع پساواشنگتن«، »ژوزف استیگلیتز«، به پیشنهاد )7( اي  نظریه

ي همه جانبه و نقش موازي و مکمل دولت با بخش خصوصی در ساز و کار اقتصادي را مد نظر دارد،  که توسعه
ي منسوخ شده و از تاریخ مصرف  رغم این تجدید نظر، در ایران نسخه علی .)8( شد» اجماع واشنگتن«جانشین 

ریزي متمرکز  شود و هرگونه برنامه ن راست گرا همچنان تبلیغ میي اجماع واشنگتن توسط اقتصاددانا گذشته
ي عدالت اجتماعی و بهزیستی اقشار آسیب پذیر بر ضد نیروي بازار و  ي همه جانبه بر پایه اقتصادي براي توسعه

  .)9( شود بنابراین مردود شمرده می

  تواند بر نهاد خانواده داشته باشد؟ نولیبرالیسم چه تأثیري می
تأثیر مستقیم آن در ارتباط با افزایش . ي مستقیم و غیر مستقیم بر نهاد خانواده دارد برالیسم دو تأثیر عمدهنولی

باشد و تأثیر غیر  فشار و تهدید معیشت و توانایی اقتصادي خانواده در تأمین نیازهاي انسانی اعضاي آن می
ها  داري متأخر در تولید و بازتولید آن رمایهشود که س اي مربوط می مستقیم به نوع نگرش و الگوهاي فرهنگی

  .کند نقش موثري را ایفا می
وري و  بنابراین با تبلیغ افزایش بهره. شدن نیروي کار است نولیبرالیسم مروج قراردادهاي کوتاه مدت و کاالیی

قوق و مزایاي نیروي انعطاف پذیري بازار کار از ارتش ذخیره بیکاران بهترین استفاده را براي پایین نگه داشتن ح
اعالمیه  23ي  ماده( که در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید شده است» حق کار«از این رو . کند کار می

گردد که طبق قرار دادي کوتاه مدت با حداقل مزایا به نیروي کار  ي می»امتیاز«مبدل به  )جهانی حقوق بشر
داران و کارفرمایان دخالت موثر دارد و سندیکاهاي  در چنین ساختاري دولت در حمایت از سرمایه!. اعطا می شود

راي چانه زنی به منظور افزایش نه تنها از توان تهاجمی بکارگري به عنوان بازوي فشار نیروي کار بر کارفرما، 
ها براي حفظ حقوق کنونی نیز بیش از پیش  حقوق و مزایاي نیروي کار برخوردار نیستند، بلکه توان تدافعی آن

  . کاهش یافته است
شدن بهداشت، آموزش، خدمات اجتماعی و دیگر  سازي و کاالیی ي اصول نولیبرالی همچون خصوصی مجموعه

ها، موجب افزایش فشار اقتصادي بر  و حذف یارانه  شدن قیمتها مزد و مزایا، دالريهاي زندگی، کاهش  عرصه
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ها را مورد تهدید  شود و معیشت آن ي متوسط می ي کارگر و اقشار پایینی طبقه اقشار آسیب پذیري چون طبقه
  . دهد قرار می

اي که در بدو امر با مواد مندرج  تیجهن. کار کودکان از مهمترین نتایج توسعه و بسط الگوي نولیبرالی اقتصاد است
ها، بعضی از پدر و مادرها را وادار  فقیر شدن شتابان خانواده«. گیرد در منشور حقوق بشر در تنافر قرار می

کاري زیاد  توان نشان داد که هرجا میزان بی می. سازد که براي امرار معاش، فرزندان خود را به کار گیرند می
در چنین شرایطی خانواده . کار کودکان دور ِ باطل فقر است. کنند بیشتر است که کار میباشد، شمار کودکانی 

در چنین . دوست دارد که همبستگی خود را نشان دهد، اما در واقع رقابت سختی در درون آن جریان دارد
ا زندگی جنسی آشنا کنند، بسیار زود ب هایی به سبب وجود کار کودکان، فرزندانی که از نوجوانی کار می خانواده

  .)10( »اند  ي چندانی نبرده برند و از دوران کودکی نیز بهره شوند اما عمالً از بلوغ و جوانی نصیب نمی می
آنان به اجمال  از آورد که برخی ها به وجود می را براي خانواده هایی و گریزگاه عوامل مشکالت ي این مجموعه

  : عبارتند از

و رشد افکار خرافی در خانواده؛ از آنجایی که کوتاه شدن زمان فراغت و درگیري و گرایش به تقدیرگرایی  -1
هاي اندیشیدن به واقعیت زندگی را از افراد  مین معاش کمترین فرصتأهاي ت اشتغال ذهنی دایمی با پیچیدگی

ل و سلب نموده و ستمی که ناشی از نابرابري ساخت اقتصادي متوجه افراد است در زیر پوشش استیصا
منی است که پیش أترین م ترین و نزدیک هاي خرافی دم دست گیرد، تقدیرگرایی و اندیشه خطرپذیري قرار می
توان در رواج گرایشات مذهبی ِخرافی و هم راستایی  گواه عینی این واقعیت را می . گیرد روي ایشان قرار می

هاي اخیر در این کشور سراغ  متحده طی سالتشدید بحران مالی ایاالت  در پینومحافظه کاري و نولیبرالیسم 
  .گرفت

  پناه آوردن به زندگی روستایی؛ -2
اي از خانواده به بازار کار و افزایش شمار  هاي مختلف به ویژه به صورت ورود افراد تازه کار اضافی به شکل -3

  ساعات کار براي یک یا چندین شغل؛
  تر براي زندگی؛ هزینه  هاي کم غل و مکانهاي داخلی و خارجی به منظور یافتن ش مهاجرت -4
  ). هاي کربن به جاي پروتئین استفاده از هیدرات(کم مصرفی به صورت کاهش مصرف و تغییر الگوي مصرف  -5
  . در سطح اجتماع... اي چون طالق، اعتیاد، فحشا و  هاي اجتماعی گسترش انواع بزهکاري و آسیب -6
  . ل کاذب و سیاهتجارت غیر ِقانونی و رواج مشاغ -7
رنج خاموش ناشی از تشدید کمبودها در جمع خانوادگی که به صورت حاالت انفعالی و از دست دادن اعتماد  -8

  .کند به نفس جلوه می
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فقدان امنیت اقتصادي و متزلزل شدن معیشت افراد همچنین موجب تغییر نگرش و الگوهاي فرهنگی آنان 
گیرد و  شد فاصله می لت انسانی گذشته که تعهدي طوالنی مدت پنداشته میدر این میان ازدواج از خص. گردد می

  .گیرد هاي گوناگون جاي آن را می  مین معیشت الزم در قالبأقراردادهاي کوتاه مدت براي ت
گرایی و مصرف )Commodification( شدننولیبرالیسم الگوهاي فرهنگی متناسب با کاالیی

)Consumerism( ي تصمیمات مربوط به  فرض این که بازارها و عالئم به بهترین وجه همه«. دهد را ترویج می
توان کاال  کنند، در واقع فرض کردن این موضوع است که همه چیز را در اصل می تخصیص منابع را تعیین می

یی یا به عنوان ي تماشا سازي جنسیت، فرهنگ، تاریخ، میراث، طبیعت به عنوان منظره کاالیی. تلقی کرد
ي  همه –) مثالً از آثار یا هنر(همتایی  هاي انحصاري از تازگی، اصالت، و بی استراحت درمانی، یعنی کسب رانت

  ).11(»گذاري بر روي جیزهایی است که هرگز در واقع به عنوان کاال تولید نشده اند ها برابر با قیمت این
را به عنوان بخشی از  مدگراییو   گرایی باشد الگوي فرهنگی مصرف انباشت سرمایه که از اهداف نولیبرالیسم می

نولیبرالیسم نابرابري  اقتصادي ي اگر جلوه«: »استاالبراس«به باور  چنان که. کند استراتژي فرهنگی خود اتخاذ می
ي فرهنگی آن هم به  سازي باشد، جلوه خصوصیي سیاسی آن حذف نظارت دولتی و  هر چه شدیدتر، و جلوه

گرایی نه به معناي انباشت  بر اساس این استراتژي، مصرف )12(».گرایی عنان گسیخته است طور قطع مصرف
زندگی مصرفی طرفدار سبکی  .)13( ها پس از استفاده است کاالها بلکه شامل استفاده از کاالها و دور ریختن آن

» انباشت سرمایه«به عبارت دیگر . کند است و با ثبات و ماندگاري و دوام مخالفت میو سرعت و انعطاف پذیري 
شدن فرهنگ آن در  باشد و هجوم نیروها و عوامل بازار مصرفی به اجتماع و درونی می» مصرف کاال«مستلزم 

در چنین . شود ي سود و زیان مادي بر مناسبات اصیل انسانی می ي مناسبات بازار بر پایه جامعه موجب سلطه
  . یابد وجوه مختلف حیات اجتماعی رواج میدر مکانیزمی است که کاالیی شدن 

در بازار فقط تقاضا اهمیت . نیاز در بازار اهمیتی ندارد. شود کاال چیزي است که براي فروش در بازار تولید می«
شود، نه کل نیازمندان  کاال تبدیل میبنابراین وقتی چیزي به . تقاضا نیز نیازي است که پشتوانه مالی دارد. دارد

توانند به آن چیز دسترسی پیدا کنند و تقاضاکنندگان نیز فقط آن بخش  بلکه فقط تقاضاکنندگان هستند که می
توانند در  آن دسته از نیازمندان که نمی. شوند که توانایی تامین مالی نیازشان را دارند از نیازمندان را شامل می

شدن حیات  فرآیند کاالیی. این یعنی منطق بازار. شوند ضاکننده ظاهر شوند دچار طرد میبازار به شکل تقا
ي طرد  بسا پدیده اجتماعی یعنی گسترش منطق بازار در تخصیص منابع کمیاب جامعه که به دنبال خودش چه

  ). 14(» را نیز به همراه بیاورد (Social Exclusion) اجتماعی 
شود که به هر بهایی  کار کاالیی نادر می«کند،  هنگامی که نرخ بیکاري افزایش پیدا می منطق کاالیی شدن بنابر

در نتیجه، کارمند چشم به مرحمت کارفرمایی دارد که از قدرتی، که از این وضعیت بدو رسیده، . خواستنی است
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انجامد و این  د همه میکار آمدي در کار، به جنگ همه بر ض. کند گیرد و از آن حتی سوء استفاده می بهره می
  .)15( »انجامد کند و گاهی نیز به خشونت می هاي انسانی همبستگی را نابود می ي ارزش همه

به همراه فشارها و هیجانات ناشی از دشواري کار و تمتع اقتصادي که طی ) نمادین و واقعی(این خشونت مرکب 
ي خانواده و مناسبات  پیدا کرده است، در عرصه ي خانواده توسعه هاي اخیر به هر دو جنس تشکیل دهنده سال

هاست که از مدلول اساسی خود  ها سال چندان که در جوامع کنونی غالب خانواده. شود اعضا بازتولید و تکرار می
  . اند که کانون آرامش و امکانی براي بازیابی روانی بود فاصله گرفته

که به نسبت تورم بازار، سطح برخورداري عموم خانوارها از  از سوي دیگر با وجود بازي بازار و کاهش قیمت کار
هاي مختلف فرهنگی و  تر قرار داده است، رواج مدگرایی در حوزه حداقل درآمد الزم براي زندگی را پایین

ي خانوادها و به ویژه مناسبات  هاي بیشتري در حوزه مالی افراد، سبب بروز بحران  گذاري اجتماعی به اعتبار ارزش
  . شود رزندان و والدین میف

شود و هم ارزش مادي دارد،  هاي معیشتی و زیستی محدود نمی در یک فرهنگ مصرفی، مصرف صرفاً به جنبه
اي که افراد تشویق می شوند تا بیشتر از آن چه  به بیان دیگر، در جامعه جهانی مصرف زده. هم ارزش نمادین

وجود و منبع اصلی  زارمفهوم درهم می ریزد، مصرف به شکل اصلی ابنیاز دارند بخواهند، حد و مرز میان این دو 
هاي فرهنگی هستند که در شرایط  چنین رفتارهاي اجتماعی نوعی استراتژي. شود هویت اجتماعی تبدیل می

فرهنگ مصرفی ) 16( سازند وجود را از طریق تولید کاالیی هویت ممکن می رازهاي سنتی و مدرن، اب افول هویت
دهد، بلکه در بیشتر موارد به این جنبه از مصرف در مقابل  ا ارزشی نمادین و فرامعیشتی به مصرف مینه تنه
بنابراین دخل و . بخشد ، اولویت می)ي نیازهاي زیستی انسان مصرف به عنوان تأمین کننده(ي دیگر آن  جنبه

روزه تقریباً در همه جوامع جهان ام. شود تا نیازهاي زیستی خرج عمدتاً بر پایه نیازهاي فرهنگی تنظیم می
روند تا با خرید کاالهاي داراي مارك  هاي سنگین می هاي فقیري را شناسایی کرد که، زیر بار قرض توان انسان می

  ).17( هاي معروف، نوعی هویت پیدا کنند
ار خودکشی و طالق هاي آبرومند و رشد آم رفتاري در خانواده  افزایش شمار فرزندان فراري، باال رفتن شمار بزه

اجتماعی افراد و میزان  -در جوامع جدید، طی یک تعلیل روانی ما را به وجود عدم تناسب میان واقعیت زیستی
هگلی را براي ما  » وجدان معذب«تر،  عدم تناسبی که در سطحی پایین. دهد توقعات ایشان از زندگی ارجاع می

اجتماعی خود،  –ي زیستی  ي بهبود و توسعه رد در زمینهجداي از خواست روانی و طبیعی ف. کند تداعی می
  .  ي فرهنگ مدگرایی از عوامل مهم چنین عدم تناسبی است اشاعه

ها بر  ها و پیوندهاي عاطفی درون خانواده و بین خانواده  دوستی و رفتاري،  تحت تأثیر چنین الگوهاي فرهنگی 
ظیم تنهاي دو طرف رابطه  ي داشته بلکه بر پایهپذیرد  صورت نمیهاي ذاتی یکدیگر   اساس تفاهمات و ارزش
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در . کند بیش از پیش رشد می» انسان، گرگ انسان است«گفت  که می» توماس هابز«ي معروف  گردد و گزاره می
کند و افراد به   می گردد، فردگرایی خودخواهانه رشد می» همه علیه همه«ي نزاع  جامعه عرصه ،این فرهنگ

تا به تعبیر آغازین مارکس، مناسبات  گر به عنوان ابزاري براي رسیدن به اهداف مادي خود می نگرندیکدی
انسان به  -ي انسان اي رابطه در چنین ساختار کالیی شده. خانوادگی به مناسبات پولی صرف تبدیل شده باشد

  . شود تعریف می» کاال«ط با هاي انسانی در ارتبا شود و صفات و ویزگی ي انسان با کاال مبدل می رابطه
اي، در مورد کشور خود گفته بود، امروزه و در  ي اروگوئه چه را که روزگاري ادواردو گالئانو، نویسنده بنابراین آن

و قابل مشاهده است که بازتاب آن در   ي نولیبرالیسم و فرهنگ آن در اکثر نقاط جهان ملموس ي سیطره دوره
انسان و اتومبیل  ٔئی است که از رابطه عشق کلمه«: ها به وضوح نمایان است رسانهتبلیغات کاالهاي مصرفی در 

افتخار احساسی است که از  .اند شوئی نوظهوري نهاده گوید و انقالب نامی است که بر مایع ظرف سخن می
دهد و سعادت لذت عمیقی است که از خوردن  آدمی دست می استحمام با نوعی صابون مخصوص زیبائی به

  ).18(» .شود سوسیس حاصل می
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  .36- 37، صص 1386، 24
  :ي احمد سیف مراجعه شود نوشته» نولیبرالیسم«ي نولیبرالی درمناطق گوناگون جهان به کتاب  براي بررسی نتایج عملی نظریه -7
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: توضیح داده شده است» تعدیل ساختاري و نولیبرالیسم در ایران«ي  تعریف و مفاد اجماع واشنگتن و پساواشنگتن در مقاله -8
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هاي موفق سیاست  همواره نمونه) کره، مالزي، سنگاپور(هاي وطنی ژاپن، چین و کشورهاي جنوب شرقی آسیا  از سوي نولیبرال -9

ها با دخالت  گر در تمامی این کشو رغم این ادعا، دولت مداخله علی. شوند نولیبرالی بازار آزاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد ذکر می
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  شش

  تحلیل یک گفتگو؛

  !عدالت نولیبرالی

  
چه دنیاي عجیبی است که درآن فقرا به ثروتمندان «

  )ژوزف استیگلیتز(» دهند وام می
هدفمند  موسی الرضا ثروتی با اشاره به موادي از الیحه

ها که در صحن علنی مجلس به تصویب رسیده کردن یارانه
قانون از سوي  در صورت تایید نهایی این«: است، گفت

شوراي نگهبان، از این پس قیمت کاالها از اردیبهشت ماه 
چرا که براساس این قانون دولت باید در . یابدافزایش می

ها را به مجلس اعالم فروردین ماه هر سال افزایش قیمت
ها در کند و پس از آن به اجراي الیحه هدفمند کردن یارانه

  .هر سال بپردازد
از : نژاد را به منظور رفع نگرانی و دغدغه عمومی در جامعه ارزیابی کرد و گفتسخنان احمديوي بر این اساس 

تواند با کنترل هزار میلیارد درآمد خواهد داشت، دولت می 20تا  10ها براي دولت آنجا که هدفمند کردن یارانه
  » .هاي عمومی بپردازدفضا به رفع دغدغه
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مجلس اختیار تعیین «: ي ارایه شده به هر خانوار اشاره داشت، گفتیزان یارانهثروتی در پاسخ به سوالی که به م
ها حذف کرد تا دهک را از الیحه هدفمند کردن یارانه 5ها را به دولت واگذار کرده است و حتی قید میزان یارانه

  )26/08/88 مردمساالري،(».گیرد   آنکه احساس تبعیض شود، به همه اقشار جامعه یارانه تعلقبی
: گفته بود» ي مختصر نولیبرالیسم تاریخچه«پیش از این سوزان جورج در سخنرانی معروف خود تحت عنوان 

فتید، نه فقط به شما گهاي مربوط به آن سخن میاگر شما از نولیبرالیسم و سیاست 1950یا  1945در «
گونه ورق خورد که به مدد وقاحت موجود در  اما روزگار آن. »فرستادندخندیدند، که شما را به تیمارستان می می

ي زمین امري چون نیروي جاذبهکه همبراي آن» نولیبرالیسم«شدنِ » مذهب«داري، و ي کنونی سرمایهچهره
فرستند بلکه نمایندگانی که خود را تنها کسی را به تیمارستان نمی شود، نهناپذیر تلقی میطبیعی و اجتناب

ها ابائی ندارند، آن هم در جغرافیایی که می رود تا به دانند نیز از بیان علنی مصائبِ آن سیاستمی» مردمی«
  !  بپیوندد» انباشت سرمایه«قطار سریع السیر 
نیاز  ی موجود در آن، شاید در ابتدا ما را از هر اظهار نظري بیو بدیهی انگاشتن بازیهاي زبان  بیانات این نماینده

هاي آتی،  ي آن در چهارچوبِ سیاست  هاي سیاسی و اقتصادي این اظهارات و مشاهده کند، اما پرداختن به ریشه
  :شود واقعیات چندي را نمایان می کند که به چندي از آنان اشاره می

خواهد داد » عیدي«ي نوروز باستانی، دولت به مردم هر سال، و در آستانه ،هاي این نمایندهبر اساس صحبت -1
  .افزایش خواهد داشت» قطعاً«هاي جدیدي که و این عیدي و پاداش چیزي نخواهد بود جز قیمت

اي که انباشت سرمایه ها هیچ نگرانی به خود راه دهند چرا که دولت بامردم نباید در برابر این افزایش قیمت -2
  .پردازدفضا می» کنترل«ها است به اصل افزایش قیمتح
از آن نوع جمع. شود» جمع«، »مسئله«شود، بلکه به بیان عامیانه قرار است » حل«، »مسئله«قرار نیست  - 3 

ایم و  شدنی که نمونه هاي تاریخی آن را در دولتهاي نظامی برخاسته از کودتا در آمریکاي التین شاهد بوده
  . توان در همین متن تاریخی  بررسی کرد ه اخیر را نیز میحوادث چند ما

شود مطرح بوده و آنچه از این طرح به اذهان متبادر می» هاي هدفمند کردن یارانهالیحه«چه همواره از آن -4
روندي که پیش از این انجام . ي جامعه استها به سمت محرومین و اقشار آسیب دیدههمانا سوق دادن یارانه

ي بارز در بیانِ اما نکته. شدندطور برابر بهره مند میها بههاي جمعیتی از یارانهي اقشار و دهکشد و همهنمی
سخن » هاي هدفمند کردن یارانهالیحه«ایشان در ابتدا از . آشکار نهفته در آن است» نقض غرض«ینده این نما

چه را که این طرح براساس نفی آن بنا شده به دقیقاً آناي که تعریف آن را دانستیم، و سپس رانند، الیحهمی
اي که نگارنده را به سفسطه. ي اقشارِ جامعهداند یعنی اختصاص یارانه به همهعنوان ویژگی جدید طرح می
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و نه ! در جامعه تخصیص یا عدم تخصیصِ یارانه است» احساس تبعیض« دارد که گویی تنها مالك تعجب وامی
  .ي دیگر که دهکهایی را به این یارانه ها محتاج و اقشار دیگري را بی نیاز می سازدعوامل ساختار

توجه به باشد که، بیکند، نداشتن تعریف صحیحی از عدالت میپایه خودنمایی میچه در این استدالل بی آن -5
  .پندارندرابري را مصداق تبعیض میمعنا کرده و نبود این ب» برابري«ها و نیازهاي افراد و طبقات، آن را به توانایی

هاي اقتصادي و تأکید صرف بر انباشت سرمایه و افزایش نرخ سود آن با نگاهی به متن تاریخی این سیاست-6
رساند که اقشار پایینی جامعه و فقرا به ثروتمندان کمک مالی کرده و با تأکید بر برابر چندان عجیب به نظر نمی

 هایی در جهت افزایش صعودي ي رفع تبعیض از این نوع، سیاستفریبانهیارانه و شعارهاي عوامبودن در پرداخت
 . مالیات بر درآمد ثروتمندان به فراموشی سپرده شود

  

 
  

 



  

  

  

  

  هفت

  پیشینه و مکانیزم نهادهاي مالی جهانی
  سه قلوهاي نولیبرالی

   

  
خوار معمولی را در مقیاس یک روستا، یک  هاي یک محتکر زد و بند کار، یا یک نزول کاري خباثت و سیاه«

را با تواند بشناسد، و احیاناً روابط زیر جلی چنین عناصري  ي بازار، یا حتی یک شهر کوچک هر کس می راسته
ي  کنند، تشخیص دهد و به نحوه حمایت می - پنهان یا آشکار -ها را ها تغذیه و متقابالً آن بندانی که از آن قداره

اما همین عناصر و همین روابط را هنگامی که رشد کرده باشند و در سطح یک کشور یا . ها پی ببرد فعالیت آن
ها پی ببرد، زیرا همین عناصر و  باز شناسد، و به واقعیت آنتواند  المللی عمل کنند، هر کسی نمی در مقیاس بین

هاي  تر و روش تر و دورتر از دسترس، سازمانی پیچیده همین عناصر در مقیاس یک کشور چهره اي پوشیده
شان پنهان است و توجیهاتی که  ي آنان را در زیر عنوان و موقعیت اجتماعی تر دارند و این بار چهره پیچیده
و . سازد ها را مشکل می ها و روابطشان ساخته پرداخته و به مردم تلقین شده است، شناخت آن آني  درباره

هنگامی که همین عناصر و روابط در مقیاس تمامی جهان عمل کنند، صاحب تفوذ و قدرت سیاسی گسترده، 
هاي  هاي وسیع و دستگاه هاي بزرگ و زرادخانه هاي رنگارنگ، ارتش کننده، دانشگاه هاي توجیه ها و نظریه فلسفه
بخشد و کسان یا  کند، به آنان مشروعیت می گذاري و قوانینی و نهادهاي هستند که آنان را توجیه می قانون

هاي مزبور به طور سیستماتیک و خیلی  نیروهایی را که در برابر آن بایستند با استناد به قوانین و نظامات و نظریه
 ).3:1389زرافشان، (» .کنند می» سالخی« تر از قداره بندان معمولی راحت
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تري براي گفتمان جهانی  سازي تعبیر مناسب میالدي، جهانی 80ي  با فروپاشی نظام دو قطبی در پایان دهه
و » شدن«در حالِ » ١فرایند«سازي یک  جهانی. است» ایدئولوژي نولیبرالیسم«باشد که دال مرکزي آن  شدن می

داري متأخر توسط  که مسیرها و اهداف گوناگونی را دنبال کند بلکه ذیل سرمایه باشد ي معین نمی بدون سوژه
  . گیري خاص، مسیر و هدف مشخصی براي آن تعریف شده است نهادهاي تصمیم

ترین  المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی از جمله مهم اي چون صندوق بین نهادهاي مالی جهانی
اگر چه اهداف و . کنند ي جهانی را مشخص می بسته باشد که مسیر و هدف اقتصاد هم گیري می نهادهاي تصمیم

باشد اما داراي اثرات زیادي بر اجتماع و سیاست و فرهنگ کشورهاي  هاي این نهادها عموماً اقتصادي می برنامه
هاي  ند به آسیبتوا هایی نادرست توسط این نهادها می که اجراي سیاست به طوري. باشند گوناگون جهان می

  . اجتماعی گوناگون و ترویج الگوي فرهنگی خاص منجر شود
شدن بیش از پیش جهان، تقریباً هیچ کشوري در جهان از چنین تأثیراتی مصون   بسته در دوران کنونی با هم

دوین هاي نهادهاي مذکور ت يِ خطوط کلی برنامه هاي کالن خود را با مالحظه ها و سیاست باشد و برنامه نمی
المللی پول و بانک جهانی که از نظم نوین بعد از جنگ جهانی دوم بر خاسته  که صندوق بین به طوري. کنند می

مولر، (بودند، پس از محو درگیري شرق و غرب، تقریباً تمام کشورهاي جهان را به عضویت خود در آورده اند 
94:1384 .(  

در مرکز » سازمان تجارت جهانی«و » بانک جهانی « ،»المللی صندوق بین«نهادهاي ي گذشته  طی دو دهه
این همچینین . اند  سازي قرار داشته شدن در دوران معاصر یا جهانی ي جهانی کننده لیبرالی هدایتنوهاي  سیاست
هاي مدعی کمونیسم در اروپاي شرقی به اقتصاد  گذرا کشور هاي بین المللی و نقش به سزایی در بحراننهادها 
  .اند اد ایفا کردهبازار آز

هستند که در سال   » برتون وودز«المللی پول و بانک جهانی هر دو، حاصل کنفرانس پولی و مالی  صندوق بین
اي بود که براي تأمین مالی   هاي هماهنگ شده آمریکا تشکیل شد و بخشی از تالش 2در نیوهمپشارِ 1944

اسم واقعی بانک جهانی، یعنی . گرفتاقتصادي آینده صورت میبازسازي اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهاي 
در » توسعه«قسمت آخر، یعنی بانک . ي مأموریت اولیه آن است المللی ترمیم و توسعه، نشان دهنده بانک بین

المللی پول گذاشته شد  تر یعنی تثبیت اقتصاد جهان به عهده صندوق بین تکلیف مهم. پایان کار به آن اضافه شد
  ).33:1384تیگلیتز، اس(

                                                             
1 Process 
2 New Hampshire 
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همسو با منطق  افکار و مقاصدي که به ایجاد این نهادهاي جهانی انجامید، افکار و مقاصد خوبی بودند، ولی
به نیز ها  این سازمان کند، داري که هر پدیده و فرایند جدیدي را متناسب با منافع خود باز تعریف می سرمایه

  . آمدند آب در ها چیزي به کلی متفاوت از تدریج و طی سال
ها در ایجاد شغل  هاي بازار و نقش دولت المللی پول به اقتصاد کنیزي که بر نارسایی ي صندوق بین توجه اولیه

میان صندوق، بانک » واشنگتن اجماع« داد که جزئی از   80ي  تأکید داشت، جاي خود را به بازار آزاد دهه
ي مناسبی است که راهکارهایی به کلی متفاوت از راهکار اولیه ها داري آمریکا روي سیاست جهانی و وزارت خزانه

  ).38: همان(ي و تثبیت اقتصادي کشورهاي در حال توسعه است  براي توسعه
 1989که تا سال » بانک جهانی«و » المللی پول صندوق بیت«با » مکتب اقتصادي شیکاگو«برخورد مستعمراتیِ 

اجماع واشنگتن . رسمیت یافت» جان ویلیامسون«توسط  3»واشنگتناجماع «مسکوت مانده بود، با معرفی 
شد و ادعاهاي ایدئولوژیک محضی چون  هاي اقتصادي بود که فنی و داراي مقبولیت تصور می فهرستی از سیاست

به کشور را شامل » حذف موانع ورود مؤسسات خارجی«و » هاي دولتی ي بنگاه سازيِ همه خصوصی«ضرورت 
یعنی : ي نولیبرالی فریدمن نبود ، پس از تکمیل، چیزي جز سه گانه هاي مزبور یاستلیست س. شد می

  . هاي خدمات عمومی دولت سازي، حذف مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه خصوصی
هاي مستقر در واشنگتن نسبت به اتخاذ این گونه  قدرت«ي ویلیامسون،  هایی بود که، به گفته ها سیاست این

اقتصاددان ارشد سابق بانک  4»جوزف استیگلیتز«. »ورزیدند ا در کشورهاي آمریکاي التین اصرار میه سیاست
توانست ببیند بر سر دست  اگر کینز می«: نویسد ها می این سیاست کنونی ترین منتقدین جهانی و یکی از مهم

  ). 246:1389کالین، (» لرزید پرورده اش چه آورده اند، در گور می
از دید منتقدانشان، فقط ) المللی پول و سازمان تجارت جهانی بانک جهانی، صندوق بین(نهادهاي برتون وودز 

هاي خاص هستند که از احکام جزمی نولیبرالیِ  ي مستقیم بازار، در زمینه شدن تحت اداره نمایندگان جهانی
  ). 95:1384مولر، (کنند  پیروي می» اجماع واشنگتن«

هاي این نهادها، از  به علت وابستگی به وام) و کشورهاي در حال گذار(توسعه   ر کشورهاي در حالدر بیشتها  آن
به ویژه کشورهایی که خواستار دریافت وام از این نهادها هستند بایستی . اقتدار باالیی برخوردار هستند

  ).12: 1386خور، (ها را اجرا نمایند  مورد نظر آن (SAPs)» هاي تعدیل ساختاري برنامه«
هاي تعدیالت  طراح برنامه 1980ي  ، از اقتصاددانان ارشد صندوق که در سرتاسر دهه5»دیویسون بودهو«

به بعد، هر آن چه کردیم مبتنی  1983از سال «اقتصادي براي آمریکاي التین و آفریقا بود، بعدها اذعان کرد که 
                                                             
3 Washington Consensus 
4 Joseph Stiglitz 
5 Davison Budhoo 
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؛ در جهت نیل به این "سازي شود، یا بمیرد خصوصی باید "جنوب"یا "بر درك جدیدمان از این مأموریت بود که 
، ما به طرز شرم آوري در آمریکاي التین و آفریقا هرج و مرج اقتصادي ایجاد 1988تا  1983هدف، طی دوره 

  ). 246:1389کالین، (» .کردیم
نیزم گیري نهادهاي مالی جهانی مذکوز، عملکرد، مکا ي شکل ي حاضر سعی دارد ضمن بیان پیشینه مقاله

الزم به ذکر است که بررسی عملکرد و . ها نیر به اجمال بررسی کند گیري و روش شناسی درونی آن تصمیم
  .  طلبد باشد که فرصت بیشتري را می هاي گوناگونی می تأثیرات این نهادها داراي سویه

  (IMF)المللی پول  صندوق بین

کشور مفاد  29اولین  1945دور روز بعد از کریسمس سال 
المللی پول را امضا کردند و  ي صندوق بین نامه توافق

صندوق اولین کار واقعی بازرگانی خود را درست یک سال 
امروز با گذشت بیش . انجام داد 1947بعد در اوایل مارس 

از نیم قرن از آغاز تأسیس صندوق، تعداد اعضاي آن به 
  ) 82: 1388مک گیفن، . (کشور افزایش یافته است 183
این صندوق، حق تصمیم گیري خود را به  کشور عضو 183

 8کنند که داراي  نفره واگذار می 4یک هیأت مدیره 
آمریکا، آلمان، بریتانیا، روسیه، ژاپن، (کرسی دائم است 

تصمیمات مهم در این صندوق ). چین، عربستان و فرانسه
، بلکه بر اساس سهم هر کشور »هر کشور یک رأي«رأي دارد و تقسیم آراء نه بر اساس  85کثر نیاز به اخذ حدا

ي یورو داراي  درصد آراء و حوزه 17/78ایاالت متحده به تنهایی داراي . گیرد ي صندوق صورت می در سرمایه
صندوق حق وتو دارند به عبارت دیگر هر یک از دو قدرت بزرگ، عمالً در تصمیمات مهم . درصد آراست 22/66

صندوق این . المللی پول حفظ ثبات اقتصاد جهانی است هدف مورد نظر صندوق بین ).132:1384فکوهی، (
  ).103:1388مونبیو، (کند  ي کمک به کشورهایی که مشکل تراز پرداخت دارند پیگیري می هدف را با ارائه

در بریتانیا بر سر کار بودند و به » مارگارت تاچر«و در آمریکا » رونالد ریگان«اي که  و در دوره 80ي  در دهه
المللی رخ  ترین تغییر در صندوق بین در بریتانیا معروف است، مهم» تاچریسم«در آمریکا و » ریگانیسم«دوران 

ي فکر آزادي بازارها توسط ریگان و تاچر، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به  با ترویج و اشاعه. داد
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ي بازار آزاد به کشورهاي فقیري  هاي نولیبرالی ترویج دهنده ي آنان سیاست تبدیل شدند که به وسیله اي مؤسسه
  ).34:1384استیگلیتز، (که اغلب به وام نیاز داشتند دیکته شود 

هاي اجتماعی کینزي و پذیرش  ها براي رها کردن برنامه المللی پول فشار به دولت طرح بنیادین صندوق بین
کند شامل  دستورالعملی که به اقتصادهاي مریض و فقیر دیکته می. است شده  6ي پول محورها سیاست

این . سازي صنایع و ثروت عمومی، و کاهش بدهی عمومی است هاي حداقل براي رفاه عمومی، خصوصی هزینه
قتصادي معروف است پیوسته از خارج و هم چنین از داخل نهادهاي ا» اجماع واشنگتن«دستورالعمل که به 

  . است فراملیتی مورد انتقاد بوده 
شوند، هم چون  ها اعمال می اي که این سیاست هاي اقتصادي اعتراض دارند، براي مثال به شیوه برخی به زمینه

هاي پولی  مدلی تغییر ناپذیر براي کشورهاي بدون توجه به ویژگی ملی و بدون در نظر گرفتن روابط بین سیاست
به این : تر به برنامه سیاسی مدل اجماع واشنگتن اعتراض دارند عی، دیگران به طور کلیهاي اجتما و پویایی

پس از مشکالت . کند اي را حمایت می تفاوت نیست و همیشه نظام سیاسی ویژه اعتبار که پلیس پولی هرگز بی
پول به طور همه المللی  ، که صندوق بین2000و آرژانتین در سال  1997اقتصادي آسیاي جنوب شرقی در سال 

ي این  با این وجود به رغم همه. تر مورد انتقاد قرار گرفت جانبه مقصر شناخته شد، این مدل حتی گسترده
هاي نولیبرالی که در کل تغییر  المللی پول به دیکته کردن سیاستهاي اقتصادي، صندوق بین انتقادها و شکست

  ).211:1387نگري و هارت، (دهد است ادامه می نکرده 
زیرا در چارچوب ، سازي سازي و البته نوع خاصی از جهانی المللی پول ابزاري است براي جهانی صندوق بین

چه که  مشکل هر. چه باشد پاسخ آن تجارت آزاد است سؤال هر. کند عمل می» یک نسخه براي همه«دیدگاه 
  ).83: 1388مک گیفن، (است » تعدیل ساختاري«باشد راه حل آن 

هاي  طرف است و پافشاریش بر اجراي برنامه است که به لحاظ سیاسی بی  ه صندوق همواره تأکید کردهبا این هم
هایی است که کشورهاي وام گیرنده اخذ  تثبیت و تعدیل ساختاري، براي احراز اطمینان نسبت به باز پرداخت وام

ها به  ي حل و فصل بحران بدهی فهکه وظی 1982این مسأله به خصوص از سال ). 606 : 1365 سمسون،(اند  کرده
تري مطرح  ي صندوق بین المللی پول داده شد، به طور جدي ه طور مشخص از سوي کشورهاي صنعتی بر عهد

  . شد
المللی پول در چند سال گذشته دقیقاً بر عکس وظایف خود  دهد که صندوق بین ، نشان می»جوزف استیگلیتز«

هاي خصوصی و سوداگران مالی  هایی که در جهت کمک به بانک صندوق با تحمیل سیاست. عمل کرده است
جهان ثروتمند و نه در جهت اقتصادهاي ضعیف جهان فقیر، طراحی شده است، باعث بی ثباتی نرخ ارز، تشدید 
                                                             
6 Monetarism 
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مونبیو، (ها میلیون کارگر شده است  ها، بدهکاري و رکود کشورها و نابودي مشاغل و درآمد ده تراز پرداخت
103:1388 ( .  

  :باشد شود شامل موارد زیر می المللی پول می هاي و عملکرد صندوق بین عمده ترین انتقاداتی که از سیاست

  کند؛ هاي یکسانی را تجویز می صندوق بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادي کشورها درمان -
  هاي تعدیل ساختاري مورد حمایت صندوق ضد رشد است؛ برنامه -
  کند؛ حمایت صندوق، ریاضت اقتصادي را به کشورهاي عضو تحمیل میهاي مورد  برنامه -
ها را بدون توجه به مقتضیات   هاي بازارگراست و آن هاي اقتصادي و سیاست صندوق پیرو فلسفه آزادي فعالیت -

  آورد؛  کشورها به مرحله اجرا در می
  دهد؛ ابرابري را افزایش میکند و ن هاي مورد حمایت صندوق فقرِ تهیدستان را تشدید می برنامه -
گیري در صندوق غیر  هاي صندوق ندارند و مکانیزم تصمیم  کشورهاي در حال توسعه نفوذي بر سیاست -

  دموکراتیک است؛
  گذارد و نفوذي بر کشورهاي داراي مازاد ندارد؛ صندوق تنها بر کشورهاي داراي کسري تأثیر می -
  کنند؛ بر کشورهاي در حال توسعه تبانی میصندوق و بانک جهانی با یکدیگر در برا -

   (WB)بانک جهانی 
المللی پول  ي تشکیل بانک جهانی، مانند صندوق بین ایده

در برتون وودز به اذهان خطور کرد و بالفاصله بعد از 
هدف اصلی . پایان جنگ، بانک جهانی آغاز به کار کرد

 این کاهش فقر ضرورتاً تنها در. است» کاهش فقر«بانک 
. هایی نیست که به مدیریت بحران نیاز باشد موقعیت

مند است تا خود را به عنوان سازمانی  بانک جهانی عالقه
مشغول » ها ریشه«و در » چارچوب«که درست در 

با وجود این اداره مرکزي آن . فعالیت هستند معرفی کند
المللی پول، کشورهاي گروه هفت  نالمللی پول در واشنگتن است و درست مانند صندوق بی همانند صندوق بین

 ).85: 1388فین، یمک گ(ي بانک جهانی را در کنترل خود دارند  چهل درصد آراء هیئت مدیره

ها  هاي آن فعالیت  80ي  المللی پول و بانک جهانی از هم متفاوت است ولی در دهه چه وظایف صندوق بین اگر
ي  ي دادن وام به منظور توسعهأر هایی و بانک جهانی به فعالیتدر این دهه . به طور روزافزون به هم پیوند خورد
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هاي  اقدام کرد و حمایت... و براي ساختن طرح هاي عمرانی چون سد و جاده و ) اي وام توسعه(کشورها 
  . هاي تعدیل ساختاري ارائه کرد تري با عنوان وام وسیع

سر بود و البته همراه با تأیید، شرایط صندوق هم المللی پول می ها فقط در صورت تأیید صندوق بین این حمایت
المللی پول هم و غم خود را مصروف حل  قرار اولیه این بود که صندوق بین. شد به کشور وام گیرنده تحمیل می

ها کند، ولی از آن جا که کشورهاي در حال توسعه همواره محتاج کمک بودند، صندوق به صورت بخش  بحران
  .)35: 1384استیگلیتز،( در حال توسعه درآمد مهمی از زندگی جهان

داند و معتقد است در این زمینه به  در کشورهاي کم توسعه می» کاهش فقر«بانک جهانی وظیفه اصلی خود را 
» شدن، رشد و فقر جهانی«این نهاد جهانی در پژوهشی تحت عنوان . هاي قابل توجهی دست یافته است پیشرفت

اساس  رشد تعداد کل افراد فقیر متوقف شده و در واقع، بر 1980از سال  «: ارد کهد با ارائه آمار بیان می
نابرابري جهانی نیز از  1980است و از سال   میلیون نفر کاهش یافته 20برآوردهاي انجام شده، تعداد فقرا حدود 

  ). 31 :1387بانک جهانی، (» رشد باز ایستاد و رو به کاهش نهاد
کند تعداد کسانی که در فقر  سال اخیر ادعا می 20د بر کاهش فقر و نابرابري درآمد در بانک جهانی ضمن تأکی

بانک همچنین بیان . است  کاهش یافته 1998میلیارد در  2/1به  1980میلیارد در  4/1کنند از  کامل زندگی می
ثابت مانده  1998تا  1987کنند بین سال هاي  که تعداد افرادي که در فقر مطلق زندگی می  دارد در حالی می

 24درصد به  28است، در همین زمان با توجه به رشد جمعیت جهان، این میزان نسبت به جمعیت جهان از 
همچنین بانک جهانی اکنون معترف است که فقط  .(World Bank, 2001:3)است   درصد کاهش پیدا کرده

پیلجر، (خواهند رسید » ن شده براي کاهش فقراهداف تعیی«به  2015معدودي از فقیرترین کشورها تا سال 
هاي بانک جهانی، به عنوان یکی از نهادهاي پیش  سازي، ضمن انتقاد از سیاست منتقدان جهانی .)159: 1388
و نه پس از آن هرگز نگران وضع کسانی  1980سازي، معتقدند استراتژي بانک جهانی، نه پیش از  ي جهانی برنده

ها و شعارهایی که در زمینه حفظ  نامند و علی رغم تعارف ن جاري امروز آنان را فقرا میاست که در زبا نبوده 
مند اراضی  تخریب و انهدام منظم و نظام. است هرگز نگران محیط زیست هم نبوده ، دهد محیط زیست می

ي  یان موازنهاست همراه با جنگل زدایی، هم به ز  عمومی و منابع طبیعی که بانک همیشه از آن حمایت کرده
  .)73: 1384 امین،(است  اکثریت و هم به زیان رفاه اکثریت طبقات مردمی جامعه صورت گرفته 

ي دستکاري  همچنین برخی از منتقدین با نقد روش شناسی بانک جهانی، روش آن براي تخمین فقر را برپایه 
خط «می بانک جهانی در مورد فقر جهانی، ي رس در مطالعه. کنند هدفمند در آمار و ارقام فقر جهانی ازریابی می

دالر  370باالجبار بر مبناي درآمد روزانه یک دالر براي هر نفر، یا به عبارت دیگر درآمد ساالنه » باالي فقر
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کنند فقیر محسوب  هاي مردم که روزانه درآمدي معادل یک دالر دریافت می بر این اساس گروه. شود تعیین می
  . شوند نمی

شک  هاي بانک جهانی، درآمد روزي یک دالر بی از منتقدان سرسخت سیاست 7یشل چاوسودویسکیبه باور م
 5و یا حتی  3و 2هاي مختلف در کشورهاي در حال رشد با درآمدي روزانه  هیچ مبناي عقالنی ندارد، جمعیت

اي، لباس،  ذایی پایهها حتی قادر به تهیه مواد غ براي نمونه، آن. کنند دالر هنوز در زیر خط فقر زندگی می
در واکنش به این انتقادات، این ). 51: 1386چاوسودویسکی،( مسکن، بهداشت و درمان و باالخره آموزش نیستند

  .دالر افزایش یافته است 1.25هاي اخیر به  مقدار طی سال
نشان دادن سطوح  این گونه پیش بینی نسبت به فقر، بر مبناي درآمد سرانه، کامالً تخمینی و تالشی براي پایین

توسعه  را براي سنجش فقر در کشورهاي کم» در روزدالر  1.25«بانک جهانی اگرچه معیار . فقر در جهان است
کند اما در غرب و در کشورهاي توسعه یافته، روش اندازه گیري چارچوب فقر بر مبناي حداقل هزینه  استفاده می

مسکن، بهداشت و آموزش را مالك ارزیابی خود براي سنجش  یک خانواده براي رفع نیازهاي اساسی براي لباس،
  . دهد فقر قرار می

اگر بانک جهانی از روش متکی بر هزینه حداقل مواد غذایی در مورد کشورهاي در حال توسعه استفاده کند، 
چنین  بانک جهانی بدون شک. بایستی در زیر خط فقر قرار بگیرند اکثریت قریب به اتفاق مردم آن کشورها می

گیري از مفاهیم و معیارهاي غربی براي توصیف فقر، براي کشورهاي در حال رشد قابل  کند که بهره بحث می
تر از آمریکا  هاي خرده فروشی مایحتاج روزانه مردم در این کشورها به هیچ وجه پایین اما یقیناً قیمت. اجرا نیست

هاي بعدي  نگري به صورت مذکور، که شامل روند آینده در بانک جهانی تقلیل میزان فقر. و اروپاي غربی نیست
نظام . بر اصالحات اقتصاد کالن است» اجماع واشنگتن«و تأییدي از » بازار آزاد«هاي  شود، توجیه سیاست نیز می

در حالی که تأثیرات اصالحات اقتصاد . شود نشاندن فقر معرفی می ي موثرترین وسیله فرو به منزله» آزاد بازار«
  ). 56:همان(است  ن به باد فراموشی سپرده شده کال

هایی به شدت  شان، ثابت کرده که آزمایش هاي تعدیل ساختاري بانک جهانی، به رغم زبان تکنوکراتیک برنامه
کوشد  هاي نظري اقتصادي نوکالسیکی است که می هاي مبتنی بر اجماع واشنگتن و توجیه متکی به ایدئولوژي

  .)98: 1383دریورو،( ساکسون تغییر دهد -ته را به اقتصادهاي سرمایه داري مدل انگلواقتصادهاي توسعه نیاف

  

  
                                                             
7 Maichel Chossudovsky 
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       (WTO)   سازمان تجارت جهانی 

ایجاد شد تا ناظر بر مناسبات تجاري  سازمان تجارت جهانی
المللی پول در  اي که صندوق بین المللی باشد؛ مانند وظیفه بین

  . عهده دارد المللی بر بینقبال مناسبات پولی و مالی 
، بیست و سه کشور براي تداوم گفتگوهایی در 1947در اکتبر 

ي امتیازات تجاري و کاهش تعرفه در ژنو توافق حاصل  زمینه
ي عمومی درباره تعرفه ها  موافقنامه«ي این نشست  نتیجه. کردند

. به اجرا گذاشته شد 1948بود که از ژانویه سال » و تجارت
المللی پول و  به صورت همتاي صندوق بین» گات«ب بدین ترتی

ي دیگر دور  هفت دوره» گات«، کشورهاي عضو  پس از این تاریخ. سازي توسعه سر بر آورد بانک جهانی، براي باز
در  1986در سال » دور اروگوئه«آخرین دور آن، یعنی . هم جمع شدند تا راه را براي تجارت آزاد هموارتر سازند

ي انحالل گات و تأسیس  در این سال کشورهاي عضو درباره. به طول انجامید 1995وع شد و تا سال اروگوئه شر
به توافق رسیدند و نیم قرن پس از جنگ جهانی دوم، سازمان تجارت جهانی درسال » سازمان تجارت جهانی«

  .پا به عرصه وجود گذاشت 1996
سازي  گردد؛ چرا که بر اساس مفاد گات آزاد خارجی باز میسازي تجارت  ترین تفاوت این دو سازمان به آزاد مهم

شد؛ اما سازمان تجارت جهانی عالوه بر بخش صنعت، آزادسازي را  تجارت خارجی فقط شامل بخش صنعت می
ي خود کفایی و پذیرش  به دو بخش کشاورزي و خدمات نیز تعمیم داد و این به معناي کنار گذاشتن نظریه

  .است ادغام اقتصادي جهانی
  :توان در موارد زیر خالصه کرد اهداف اصلی سازمان تجارت جهانی و سلفش گات را می

 ؛ارتقاي سطح زندگی مردم کشورهاي عضو -

 ؛فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل -

 ؛افزایش مداوم درآمدها و ارتقاي سطح تقاضا -

 ؛برداري کامل از منابع طبیعی بهره -

 ؛د بخشیدن به نظام تجاري کشورهاي عضوي مبادالت و بهبو توسعه -

  ؛)ي پایدار توسعه(ي بهینه از منابع جهان و ضرورت حفظ محیط زیست  استفاده -
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بهکیش، (یافته از تجارت جهانی  اتخاذ تدابیري براي افزایش سهم کشورهاي در حال توسعه و کمتر توسعه -
282:1384.(  

ها شامل  هاي آن ي توافق نامه کنند که همه خاطر نشان میمدافعان نظام مبتنی بر سازمان تجارت جهانی 
براي مثال، به کشورهاي در حال توسعه فرصت بیشتري . است تر هاي فقیر هاي خاصی در ارتباط با دولت تبصره

هاي تجاري  هایی به منظور افزایش فرصت شود و نیز در توافق نامه بند نامه و تعهدات داده می براي اجراي توافق
هم چنین این کشورها حمایت الزم را جهت ایجاد تسهیالت براي شرکت در . شود ها گنجانده می دولت این

مک (کنند  سازمان تجارت جهانی و طرح موضوعات مناقشه آمیز و یا اجراي استاندارد هاي تخصصی دریافت می
 ).78: 1388 گیفن،

هاي جهان  هاي قدرتمند و بلوك ایر ملتاما منتقدان سازمان تجارت جهانی معتقدند ایاالت متحده و س
ها در عین خودداري از برداشتن  براي نمونه آن. اند یافته، نظام را مطابق نیازهاي خودشان طراحی کرده توسعه

یارانه از تولیدات خودشان، از سیستم مذکور براي اعمال فشار به کشورهاي فقیر براي برداشتن یارانه و موانع 
در عین حال فرض اصولی در سازمان تجارت جهانی این است که تجارت آزاد زیر . نندک تجاري استفاده می

هایی را که مطابق اصول  این فرضیه محدوده عمل دولت. اي ایده آل خواهد بود ي نظام بازار مقوله سلطه
  .سازد العاده محدوده می فوقولی نگرش متفاوتی دارند،  اند دموکراسی انتخاب شده

شود،  هاي سازمان تجارت جهانی می ي اعمال نابرابر سیاست اکثر انتقاداتی که به کشورهاي توسعه یافته در زمینه
ها بیش از توافقات سازمان تجارت  در حالی که آزادسازي بازار از بعضی جنبه. باشد متوجه بخش کشاوزي می

، )المللی پول ط بانک جهانی و صندق بینعمدتاً به علت تعدیل ساختاري تدوین شده توس(است  جهانی بوده
  . هاي خود، واکنش نشان داده است جهان غنی با زیر پا نهادن تقریباً تمام وعده

ها، اجازه دارند خط  دولت، یعنی ثروتمندترین آن 21عضو دارد، فقط  143، »سازمان تجارت جهانی«اگر چه 
اتحادیه یعنی ایاالت متحده،  - 8»هاي چهارگانه دولت«ها توسط  ها را ترسیم کنند، که بیشتر آن خط مشی مشی

  .است پیشاپیش تدوین شده  - اروپا، کانادا و ژاپن
نامیدند بودند، که عبارتست  می» لیبرالیزه کردن تجاري«چه  اي از آن تازه» دور«هاي ثروتمند خواستار  این ملت 
و نابودي خدمات همگانی دولت در  سازي قدرت دخالت در اقتصاد کشورهاي فقیر، درخواست خصوصی: از

شان حمایت  هاي ثروتمند چهارگانه اجازه دارند از صنایع داخلی و کشاورزي فقط این دولت. کشورهاي مزبور
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هاي  ها را با قیمت شان یارانه دهند و آنیها حق دارند به صادرات گوشت، غالت و شکر کشورها کنند؛ فقط آن
  ).161: 1388پیلجر، (فقیر کنند  ارزان ساختگی وارد بازار کشورهاي

برعکس در بیشتر . درصد از نیروي کار را در خدمت دارد 3/ 5بخش کشاورزي در اروپا و ایاالت متحده مجموعاً 
ي  هزینه. دهند جهان فقیر، کشاورزان اکثریت یا نزدیک به اکثریت نیروي کار کشور را به خود اختصاص می

دهند،  میزان رفاهی که ساکنان آن از دست می ي براي جهان غنی، بر حسبتجارت منصفانه در تولیدات کساورز
به عنوان مثال، در سال . بسیار ناچیز است؛ درحالی که براي کشورهاي فقیر منافع بالقوه بسیاري در بر دارد

بیست و پنج فقط به ) هاي آمریکا به آفریقا کل بودجه کمک یا سه برابر(میلیارد دالر   9/3ایاالت متحده   2002
ها میلیون کشاورز در جهان فقیر را نابود کرد،  که معیشت ده این، ضمن آن. است  پنبه کار آمریکایی یارانه داده

 ). 132 :1388مونبیو، (حدوداً بیست و شش درصد قیمت جهانی پنبه را کاهش داد 

که همواره از  ي»بازار آزاد«واقعیت » ان درباره کشور مالی  ان  گزارش سی«سال قبل،  چنداي دیگر،   در نمونه
دو پایه اقتصاد مالی، پنبه در جنوب و احشام در  :را روشن ساختسود  سوي نهادهاي مالی جهانی ترویج می

رحمانه بر  قدر بی کردند که این هاي بزرگ همان قوانینی را نقض می این خاطر که قدرت  دو به شمال بود و هر
اي با باالترین کیفیت  کننده پنبه کشور مالی، تولید. نند، دچار مشکل شدندک کشورهاي جهان سوم تحمیل می

کند، از کل بودجه  اي که دولت آمریکا که براي حمایت از تولیدکنندگان پنبه خودش صرف می است، اما هزینه
در . بت کندکشور مالی بیشتر است، بنابراین نگرانی چندانی از این بابت وجود ندارد که مالی قادر نباشد رقا

دهد، ساالنه  اي که اتحادیه اروپا به هر راس گاو می شمال کشور مالی، تقصیر به گردن اتحادیه اروپاست؛ یارانه
هاي شما درباره تاثیرات  ما نیازي به کمک، یا مشاوره یا درس: وزیر اقتصاد مالی گفت. یورو است 500بیش از 

فقط به قوانین خودتان درباره بازار آزاد پایبند باشید، مشکالت سودآور حذف مقررات اضافی دولت نداریم؛ لطفا 
  ).1387ژیژك، ( شود ما تمام می

استوار است و معتقد است هر » مزیب نسبی«اساس  برکه سازمان تجارت جهانی  رغم ادعاي بنابراین علی
تجارت  ی مناسب خود درتواند سهم باشد، می می ي کشاورزي که داراي منابع و تولیدات بهتر کشوري در زمینه

ها  تر است، ارز عمداً کشورهاي جنوب زمین و کارگر ارزان  توسعه و چه در کشورهاي کم گر، جهانی داشته باشد
تابد و در نتیجه گیاهان سریع تر رشد کرده و این کشورها  ترند، آفتاب در مناطق استوایی شدیدتر می ضیعف

یافته از سویی با  باشند، اما جهان غنی و کشورهاي توسعه» یت نسبیمز«ي کشاورزي داراي  توانند در زمینه می
توسعه و از سویی  هاي دولتی به بخش کشاورزي در کشورهاي کم اعمال و تبلیغ سیاست حذف یارانه و کمک

» مزیت نسبی«اثر شدن   هاي بی هاي حمایتی دولت در بخش کشاورزي خود، زمینه دیگر با اتخاذ سیاست
  .کنند وسعه را فراهم میت کشورهاي کم
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ها از زیر بار  المللی پول و بانک جهانی که بناست به کشورهاي بدهکار براي بیرون آمدن آن همچنین صندوق بین
به طوري که اکثر کشورهایی که مشتریان این . ي موفقی نداشته اند بدهی کمک کنند، در این زمینه کارنامه

  . کور بیشتر در گرداب بدهی فرو رفته اندنهادها بوده اند، با دخالت نهادهاي مذ
پیدا کرده است،  (Global)» جهانی«داري بیش از پیش خصلت  سازي، سرمایه ي جهانی از آن جا که در دوره

ي آنان  داري همچنان هژمونی خود بر ساختار جهانی را حفظ کرده اند، اما سلطه اگر چه کشورهاي مرکز سرمایه
هاي چند ملیتی،  داري جهانی در قالب شرکت واحد باشد، منافع سرمایه» ملت -لتدو«بیش از آن که متکی به 

  .و اتحادیه اروپا را مد نظر دارد )G8(هایی همچون گروه هشت  نهادهاي مالی جهانی و در چهارچوب
کنند  اي عمل می المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی، به عنوان سه قلوهاي نولیبرالی صندوق بین

کنند همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم در  که می  طرفی که علی رغم ظاهرسازي غیرایدئولوزیک و بی
دلیل بسیاري از . خر عمل کرده اندداري نولیبرال متأ داري و سرمایه راستاي منافع کشورهاي مرکز سرمایه

ي اخیر  ي پیرامونی در دو سه دهه هایی که در کشورهاي کم توسعه هاي اجتماعی، اعتراضات و جنبش بحران
تحوالت اخیر در مصر و تونس و اسپانیا . هاي این نهادها بوده است ها و سیاست صورت گرفته است، اجراي برنامه

  . توان ارزیابی کرد ها می  ي ناکارآمدي همین برنامه و یونان و ایرلند را در نتیجه
  

  :منابع
  .یز ، چاپ سوم، تهران، نشر نیي حسن گلرسازي و مسائل آن، ترجمهجهانی). 1384(استیگلیتز، جوزف  -
اول، تهران، ي صابر شیبانی اصل، چاپ يي جهانی، ترجمهرشد و فقر؛ پژوهشی در طراحی اقتصاد همبسته). 1387(بانک جهانی  -

  .نشرنی
 . اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، چاپ سوم، تهران، نشر نی). 1384(بهکیش، محمد مهدي  -

 .شهابی، چاپ اول، تهران، انتشارات اختران) خلیل(ي مهرناز شهابی، مهرداداربابان جدید جهان، ترجمه). 1388(پیلجر، جان  -

ي سید ضیاءالدین خسروشاهی و سید محمدعلی فقر و نظم نوین جهانی، ترجمه جهانی شدن). 1386(چاوسودویسکی، مایکل  -
 .موسوي، چاپ اول، تهران، نشر ثالث

 .ي احمد ساعی، تهران، چاپ دوم، نشر قومسشدن و جنوب، ترجمهجهان). 1386(خور، مارتین  -

زاده، تهران، چاپ اول، ي محمود عبداهللا، ترجمه)یکم اقتصادهاي ناکارآمد قرن بیست و(افسانه توسعه ). 1383(دریورو، اسوالدو  -
  . نشر اختران

چنکو، چاپ اول، تهران،   ي استاد لی ، نوشته»المللی و بحران مالی جهان نظام پولی بین«پیشگفتار کتاب ). 1389(زرافشان، ناصر  -
  . نشر آزاد مهر

  .ي پرویز صداقت، سایت اخبار روز جمه، تر!نه، دست به کاري نزن، چیزي بگو). 1387(ژیژك، اسالوي  -
  .ي مصطفی قریب، چاپ اول، تهران، انتشارات چاپخش رباخواران، ترجمه). 1365(سمسون، آنتونی  -
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هزار توي هاي نظم جهانی ، گفتارهایی در مسائل کنونی توسعه اقتصادي و سیاسی ،چاپ اول، تهران،  در). 1384(فکوهی، ناصر -

  .نشرنی
شهابی و میر محمود نبوي، چاپ اول، ) خلیل(ي مهرداد  داري فاجعه، ترجمه دکترین شوك؛ ظهور سرمایه). 1389(کالین، نائومی  -

  . تهران، نشر آمه
  .ي سیروس نجاریان، چاپ اول، اهواز، نشر رسششدن، ترجمهسازي و جهانیجهانی). 1388(مک گیفن، استیفن  -
ي لطفعلی سمینو، چاپ اول، تهران،  حاکمیت، دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن، ترجمه). 1384(مولر، کالوس  -

  .نشر اختران
  .ي میرمحمود نبوي، چاپ اول، تهران، نشرچشمهاي براي نظم نوین جهانی، ترجمه بیانیه). 1388(مونبیو، جورج  -
ي علی نورالدینی، چاپ اول، تهران، امپراتوري، ترجمه موکراسی در عصرانبوهه؛ جنگ و د). 1387(نگري، آنتونیو و مایکل هارت  -

  .نشر دیگر
- World Bank (2001). Global Economic Prospects and Developing Countries, Washington Dc: 
World Bank. 

  

 



  

  

  

  

  هشت

  نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی

  
سه قلوهاي لیبرالی؛ پیشینه و «ي  در مقاله

که پیش از این » مکانیزم نهادهاي مالی جهانی
منتشر شد ضمن بیان پیشینه و اهداف 

ها  گیري نهادهاي مزبور، موقعیت کنونی آن شکل
ي  و کارکردشان در تثبیت و ترویج سلطه

  . توضیح داده شد» ایدئولوژي نولیبرالیسم«
اً اقتصادي این نهادها، رغم اهداف عمدت اما علی

ها بر  ها و مکانیزم جاري آن آثاري که سیاست
باشد و  گذارد فقط اقتصادي نمی جاي می

توانند بر روند  تأثیري که این نهادها می. شود هاي سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی را نیز شامل می حوزه
  . مترین این اثرات استمه  ي دموکراتیک کشورها داشته باشند از جمله دموکراسی و تجربه

، همراه با فشارهاي فزاینده براي 1980و  1970هاي  قدرت گرفتنِ گرایش جهانی به استقرارِ دموکراسی در دهه
داري، بستر خاصی را براي گذار جوامع غیر دموکراتیک به دموکراسی فراهم  ي سرمایه ادغام اقتصاد جهانی بر پایه

این جوامع عموماً به معناي پذیرش دموکراسی لیبرالیِ مبتنی بر نمایندگی، و  فرایند استقرار دموکراسی در. آورد
  . گراتر بود هاي نخبه هاي موجود حکومت پیوند با نظام
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دموکراسی مبتنی بر . شود هاي این نوع دموکراسی مانع از بسط و عمق بخشیدن به دموکراسی می ویژگی
باشد که در اکثر اوقات در قالب رقابت سیاسی احزابی که  تراکم می نمایندگی نوعی دموکراسی صوري و کم

  . کند شود، خودنمایی می موجودیتشان در ارتباط با مناسبات قدرت و ثروت تعریف می
شود، به واقع  این سنخ از دموکراسی کم تراکم در مرزهاي ملی، هنگامی که در سطح باالترِ جهانی مطرح می

ي همگانی  ي جهانی، بیش از اراده شود و مناسبات قدرت و سرمایه هاي دموکراتیک آن کاسته می بیشتر از سویه
  . مردم، اثر بخش است

هاي جهانی و  گیري ها بر تصمیم و کنترل و نظارت آن» هانینهادهاي ج«سازي  ي جهانی در دورهاز این رو 
چرا که این . اند، همواره مورد مجادله و گفتگو بوده است هاي ملی کشورها داشته تأثیري که بر روي سیاست

هاي مورد تأیید چنین مکانیزمی در سرتاسر  شان و هم از منظر اعمال سیاست نهادها هم از منظر مکانیرم درونی
  . خواه بوده اند هاي مردمی و کنشگران سیاسی رادیکال و ترقی ي جنبش ، مورد مناقشهجهان

کار مبنی بر دموکراتیک  نظران لیبرال و محافظه رغم ادعاهاي عجیب و دور از واقع برخی صاحب به طوري که علی
مدعی است در » دموکراسیي آزادي؛ اولویت لیبرالیسم بر  آینده«در  کتاب » فرید زکریا«(بودنِ اقتصاد جهانی 

چه امروز واقعاً ممتاز و تازه است دموکراتیک بودن آن است که موجب شده است  داري آن ي اقتصاد سرمایه حوزه
هاي  ها بود به الیه داران و بوروکرات هاي کوچکی از تجار، بانک ه ها در دست گرو قدرت اقتصادي که طی قرن

ي جهان اعتراض ي اخیر تقریباً هر کسی که به شیوه اداره در سه دهه، ))10:1384زکریا، (تر منتقل شود  پایین
شود، مطلع است اي که در آن نظارت دموکراتیک اعمال نمیدارد، تا حدي از مشکل انتقال قدرت به حوزه

  .)45: 1388مونبیو، (
جهان قدرتی به شده که در سطح  دولتی جهانی پدیدار در طی بیست سال گذشته نه تنها یک اشرافیت غیر

این . است المللی قدرتمندي نیز به وجود آمده ساالري بینهاي ملی دارد، بلکه دیوانمراتب بیشتر از قدرت دولت
امروز صندوق . کنداند، با این حال قواعد بازي اقتصادي اکثر مردم دنیا را تعیین می نگزیده مجموعه را مردم بر

اند که سیاست اقتصادي تمام کشورهاي در حال  هاي ابرملی کسب کردهالمللی پول و بانک جهانی قدرت بین
هر یک از شهروندان این کشورها تأثیر نیک یا بد  ي کند و بر زندگی روزمرهآن نظارت می توسعه را دیکته و بر

  ).58: 1383دریوِرو، (گذارند بدون آن که در مقابل کسی پاسخگو باشند  می
المللی پول یا  گویند که صندوق بینسازي اغلب می غیر دموکراتیک، طرفداران جهانی در برابر این قدرت ابرملی

ها  هاي آنان است که آن سیاستند، بلکه حکومتنکهایی را بر شهروندان تحمیل نمیبانک جهانی چنان سیاست
هاي ابل سیاستي دیگري در مق ها هیچ چارهشاید در نظر این طور باشد، ولی در عمل حکومت. پذیرندرا می
ها را نپذیرند، به یک دنیاي مطرود اگر حکومتی آن. المللی پول و بانک جهانی ندارند ي صندوق بین گیرانه سخت
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رهبران آفریقایی اصطالحاتی براي . المللی نخواهد داشتتعلق خواهد گرفت که هیچ دسترسی به اعتبارات بین
نامند، یعنی،  می (TINA=There Is No Alternative)» تینا«توصیف این وضعیت غامض دارند، آن را 

  ).59:همان(هیچ شق دیگري وجود ندارد 
المللی گمنامی هاي عمومی فن ساالري بیننیافته تابع سیاستهاي کشورهاي توسعهي حکومتامروز همه

خاب دیگري ندارند، ها حق انتچون این حکومت. اند ها را انتخاب نکردهها آنهستند که شهروندان این حکومت
گذارد، به مجالس قانونشان اثر میي شهروندانملی را، که بر زندگی روزمره هاي ابراند که این سیاست مراقب

هایی که  بسیاري از حکومت. ها را از تصویب بگذرانندکه بخواهند آنگزاري خود عرضه نکنند، چه برسد به این
هاي العملرگذارند و دستوهاي مبارزات انتخاباتی خود را کنار میعدهدرنگ وشوند بیبه تازگی انتخاب می

هاي منتخب در آمریکاي التین، بسیاري از حکومت. المللی پول و بانک جهانی را به کار می بندندصندوق بین
کنترل هاي اقتصادي ابرملی که بیرون از خواندند، از طریق سیاست فریقا که خود را دموکراتیک میآآسیا و 

  ).60: 1383دریورو، (اند  رمقی تبدیل شدههاي ضعیف و بیشان است، به دموکراسیشهروندان
ي خود در پیشرفت کمک به اعضاي در حال توسعه«بانک جهانی متعلق به اعضاي آن است و هدف خود را 

تعریف » ري داشته باشندتها بتوانند زندگی بهتر و کاملاي که مردم آنها به گونهاقتصادي و اجتماعی آن
و   (IBRD) بانک جهانی به این منظور از طریق دو نهاد اساسی خود یعنی بانک بازسازي و توسعه. کند می

در حال حاضر بانک بازسازي و . دهدهاي در حال توسعه وام میبه دولت(IDA) المللی توسعه انجمن بین
  . داردعضو  168المللی توسعه  عضو و انجمن بین 187توسعه 

ي زیادي زیر کنترل کشورهایی است که اعتبارات الزم را براي برنامه وام  بانک جهانی به عنوان یک بانک تا اندازه
هاي اهداء وام و تعیین اولویت ها به وسیله هیأت مدیره بانک جهانی تأمین سیاست. کنددهی آن تأمین می

  . گرددتأمین منابع بانک مشخص می شود که در آن میزان آراء بنا بر سهم هر کشور در می
به صورت خالصه قدرت آراء کشورها را در دو بانک بازسازي و انجمن توسعه بین المللی در ) 1(شماره جدول 

 7کشور ثروتمند جهان یا گروه  7این هیأت مدیره به شکل بازسازي زیر کنترل . دهد نشان می 1994سال 
(G7)  کشور، نیم دیگر را در  148در حالی که . آراء را در اختیار خود دارندقرار دارد که نزدیک به نیمی از

درصد از آراء را در اختیار دارند و اکثر کشورهاي فقیر کمتر از  1کشور در جهان سوم باالي  7تنها . اختیار دارند
در قدرت این  ایاالت متحده به شکل روشنی بر این نهاد غلبه دارد و این امر نه فقط. درصد حق رأي دارند 1

گردد که مقر مرکزي بانک در واشنگتین قرار دارد و در رأس آن کشور از لحاظ آراء بلکه به این موقعیت بر می
   ).304: 1384فکوهی، (همواره یک شهروند ایاالت متحده قرار دارد 
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یک فرد «یا » رأي یک کشور یک«ي سازوکار  بر پایه کنند که اي عمل می هاي سهامی این نهادها به شکل شرکت

ي مالی اي است که در  ي سرمایه آن به انداره) کشور(کنند بلکه وزن رأي هر یک از اعضاي  عمل نمی» یک رأي
المللی  چهل و نه درصد حق رأي در صندوق بین) G8(گروه هشت کشور صنعتی . کند گذاري می آن سرمایه

ي  نامه اساس. پول و به طور میانگین چهل و هشت درصد رأي در چهار آژانس اصلی وابسته به بانک جهانی دارند
. کند که تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست تضمین می  هر دو این سازمان

المللی پول و میانگین هجده  ایالت متحده داراي هفده درصد رأي در صندوق بیناین در حالی است که فقط 
و قادر است هر قانونی را در این دو نهاد ) 109: 1388مونبیو، (درصد رأي در چهار آژانس بانک جهانی است 

  . کند» وتو«
، %)6.84(، ژاپن %)15.86(دهی در بانک جهانی به آمریکا  میالدي بیشترین میزان قدرت رأي 2010در سال 

ایاالت متحده نه تنها داراي . تعلق داشت%) 3.75(و فرانسه %) 3.75(، بریتانیا %)4(، آلمان %)4.42(چین 
باشد بلکه رئیس بانک جهانی همواره فردي آمریکایی است که  بیشترین سهم رأي و حق وتو در بانک جهانی می

المللی پول در  مچنین هر دو نهاد بانک جهانی و صندوق بینه. شود توسط وزیر خزانه داري آمریکا پیشنهاد می
  .اند واشنگتن دي سی واقع

هایی  کند یک نهاد غیر سیاسی است همواره نشان داده است که رژیم رغم این بانک ضمن آن که وانمود می علی
، )زئیر(وبوتو دهد که بیشترین همسویی را با واشنگتن و هم پیمانان آن داشته باشند مثل م را ترجیح می

، مبارك )روسیه(، یلتسین )هائیتی(، تونتون ماگوت )اندونزي(، سوهارتو )شیلی(، پینوشه )فیلیپین(مارکوس 
هایی از قبیل فساد و رشوه خواري این  ي دموکراسی یا جریان بدون این که مسئله... و ) تونس(، بن علی )مصر(
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امین، (ها آن را چندان ناراحت کند  داخالت آن در این گونه رژیمها و م ها و بی اثر بودن بسیاري از برنامه رژیم
73:1384 .(  

یکی این که افرادي که نمایندگی کشورها : وجه دارد سهانتقاد به غیردموکراتیک بودن ماهیت نهادهاي جهانی 
ر عملکرد درونی ساز و کا، دوم آن که شوندها را بر عهده دارند به شیوه دموکراتیک انتخاب نمیدر این سازمان

ي  یک نسخه«و در نهایت از این وجه که با پیروي از اصل  این نهادها نیز شفاف و مغایر با اصول دموکراسی است
، به مشخصات مخصوص هر کشور و مالحظات »باشد ي قامت همه می یک لباس بزارنده«و » توسعه براي همه

این گونه انتقادات از . گیرند غیر دموکراتیک به خود می دهند و بنابراین ماهیتی آمرانه و داخلی آن اهمیت نمی
ي بازارها و مدیریت بازرگانی که زمانی هاي مالی، مؤید این نکته است که حتی دنیاي بستهگیريفرآیند تصمیم

اي در معرض بررسی موشکافانه مردمی قرار گرفته و شد ارتباطی با مردم ندارند، اکنون به طرز فزایندهتصور می
، و ناکافی ها ها در تمام حوزهگیري اکنون تقاضا براي دموکراتیزه کردن تصمیم. اند  به شدت مورد انتقاد واقع شده

. شود وجود داردهاي رأي اعمل میکه هر پنج سال یک بار در پاي صندوق» ايدموکراسی دو دقیقه«دانستن 
ها حق هاي دولتی هستند و آنگیري ي تصمیم حوزهپذیرند که مسایلی وجود دارند که در  شهروندان دیگر نمی

  . آگاهی از آن، و این که کراراً طرف مشورت واقع شوند را ندارند
انتقاد دیگر از سازمان تجارت جهانی این است که «: گذارد و معتقد استآنتونی گیدنز بر این ایرادات صحه می

ندانی  که به طور مستقیم تحت تأثیر این سازمان به طرز مخفیانه عمل کرده و پاسخگوي شهرو
مذاکرات تجاري بین اعضاي . این انتقادات از بسیاري جهات معتبرند. گیرند، نیستهاي آن قرار می گیري تصمیم

صورت گرفته و » کارشناسان«اي غیر منتخب از سازمان تجارت جهانی در پشت درهاي بسته و توسط کمیته
شد، از نظر قانونی براي تمام کشورهاي عضو الزام تی که تصمیمی گرفته وق. شود منجر به حصول تصمیمات می

تواند در صورتی که قوانین ملی را مانعی در برابر تجارت همچنین سازمان تجارت جهانی می. شودآور می
این امر شامل قوانین داخلی و مقررات منظور حمایت از محیط زیست، حفظ . ها را لغو کندتشخیص داد، آن

براي مثال، . شودهاي کمیاب، حفظ بهداشت عمومی و تضمین استانداردهاي شغلی و حقوق بشر نیز می نهگو
سازمان تجارت جهانی علیه اتحادیه اروپا به دلیل امتناع از واردات گوشت گاوهاي هورمونی از آمریکا به خاطر 

  .(Giddens, 2001:73)» احتمال مرتبط بودن آن با سرطان، رأي صادر کرد
هاي مالی و جهانی به شکل آشکاري در تضاد با ارزش هاي دموکراتیکی قرار دارند که به ساختار سازمان

المللی پول، مکانیسم در بانک جهانی و صندوق بین. اند ها مشروعیت بخشیدهي آنهاي تشکیل دهنده دولت
ها از قابلیت هر کشور بسته به میزان کمک مالی خود به این نهاد باعث شده است» یک دالر یک رأي«

ملت اکنون به شدت به وسیله -بنابراین، استقالل دولت . (Ibid)باشد  تأثیرگذاري بر تصمیمات برخوردار می
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المللی تقسیم  فرایندهاي جهانی محدود شده و در عین حال حاکمیتش بین نهادهاي ملی، منطقه اي و بین
 .)1385:292نش، (است  به وسیله این تکثر محدود شده گشته و

یکی از . باشد هایی ارائه شده است که هر یک داراي نقاط ضعف و قوت خود می در انتقاد به چنین فرایندي بدیل
کند که در کوتاه مدت سازمان  پیشنهاد می »دیوید هلد«. باشد می» پارلمان جهانی«ها ایجاد  مهمترین این بدیل

باید براي افزایش پاسخگویی دموکراتیک و تأمین حقوقی دموکراتیک اصالح گردد تا بتواند مطابق ملل 
هاي آینده از بالي نجات نسل«هاي حقوق بشر و وعده مشهور منشورش، به ویژه در رابطه با اجراي کنوانسیون

، اجتماعی و سیاسی حقوق دموکراتیک، نظیر حقوق. (Falk, 1995:174)به حیات خود ادامه دهد » جنگ
المللی تجسم یابد تا تضمین کنند که دموکراسی جهانی نه یک  اقتصادي، باید در قوانین اساسی ملی و بین

در بلند مدت منشور . دموکراسی صوري بلکه یک دموکراسی واقعی است و توان تضمین استقالل فردي را دارد
تواند گسترش یابد تا مجمع عمومی را بیشتر به یک پارلمان جهانی شبیه سازد و بتواند حقوق ملل متحد می

  . بین الملل را به موضوعاتی گسترش دهد که اکنون خارج از صالحیت سازمان ملل هستند
 هاي کشور خود نداشتهعامل کلیدي در موفقیت پارلمان جهانی این است که اعضاي پارلمان پیوندي با دولت

ها که ممکن است بر آن وارد سازند، از خود دفاع این امر به اعضا کمک می کند که تا در برابر فشار دولت. باشند
بگوید که در صورتی که سیاستش را تغییر ندهد، کمک»  یمن«کشور  اگر ایاالت متحده به عضوي از. نمایند

اند پاسخ دهد که تصمیماتش ارتباطی به دولت توهاي اعطایی به دولت یمن را قطع خواهد کرد، عضو مربوط می
است، بلکه مجلسی است متشکل از مردم جهان؛ به عبارتی هاي ملی تشکیل نشده این مجلس از حکومت. ندارد

  ).1388:69مونبیو، (المللی جهانی است و نه بین
اولین امکان، . آن استدهد که جهان هنوز فاقد پارلمان جهانی در تئوري، سه امکان دموکراتیک به ما می

هاي بد و خوب مناظره دهد و در آن فکرتمجمعی است که مؤثر است و حکم به پذیرش و شناسایی می
المللی و جهان را مسئول و پاسخگو  هاي بین اي است که در تئوري، قدرت دومین امکان، ایجاد سامانه. شود می

آورد که بر تصمیماتی که بر زندگی آنها موثر است، تأثیر این نظام براي مردم جهان فرصتی را فراهم می . بداند
بگذارند و کسانی را که ادعا می کنند که از جانب ما عمل می کنند وادار می سازد که با احترام با ما برخورد 

  . کنند
. دهدشناسانه سوق میسومین امکان، در آمیختن سریع منافع انسانی است که ما را به سوي جهش معرفت

اح پارلمان جهانی به خودي خود، اقدامی ناکافی است ولی به عنوان بخشی از مجموعه اقدامات تحول بخش افتت
  .)67:همان(ناپذیر است  واجب و گریز



 91نهادهاي مالی جهانی و دموکراسی   

 

داري جهانی دهد که چگونه سرمایهشود این است که او نشان نمیاز جمله انتقاداتی که به مدل هلد وارد می
ها حقوق دموکراتیک هایی که بدون آنهاي کنونی گردن نهد؛ کنترلز کنترلهایی شدیدتر ا تواند به کنترل می

به بیان  .(Mcgrew, 1997:235)براي بسیاري از مردم تا حد زیادي موضوعیت خود را از دست خواهند داد 
داري مرکز را ملزم به انجام این تعهدات کند وجود  دیگر ضمانت اجرایی الزم براي آن که کشورهاي سرمایه

  . ندارد
هاي چندالمللی براي کنترل شرکتکند همچنین عبارت است از گسترش توافقات بینآن چه هلد پیشنهاد می

هاي فرصت به بهداشت و ایمنی کارگران، اعمال سیاست ها به پرداخت حداقل دستمزدها، توجهملیتی، الزام آن
گذاري  هاي چندملیتی براي پایهجا که شرکتآن کند ازگونه که او به درستی اشاره میهمان. برابر براي همه

توانند موثر واقع شوند المللی میتولید در هر کشوري آزاد هستند چنین توافقاتی تنها در سطح بین
(Held,1995:107) .  

ها و نهادهاي سیاسی موجود را توصیف نموده هرچند هلد امکان حکومت جهان وطن دموکراتیک در سازمان
ها و ملت-است لیکن او توجه کافی به این مسئله مبذول ننموده که در شرایطی که رهبران بعضی از دولت

دموکراتیک مقید کنند، تحقق چنین توان مجبور نمود که خود را به اصول ملیتی را نمیهاي چند شرکت
 . !؟حکومت جهانی چگونه امکان دارد
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    !بین باش، زندگی همین است که هستواقع
  * داري و تولید رضایتسرمایه

  
  

اندیشه و ذهنت را با مذهب، سکس و تلویزیون 
  کنند  مشغول می

و تو در تصورت خود را رها، نابغه، آزاداندیش و 
  بینی  بااستعداد می

چنان همان رعیت  بینم، تو هم اما تا آنجا که من می
  لعنتی حقیر هستی 

گویند یک جاي خالی آن  چنان به تو می آنان هم
  باال برایت هست

اما در ابتدا الزم است یاد بگیري هنگامی که 
  کشی، می

  )جان لنون، ي کارگرقهرمان طبقه(. لبخند بزنی 
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داري به شکل آخرین فورماسیون  بیش از یک قرن و نیم پیش مارکس و انگلس ضمن تبیین علمی نظام سرمایه
دهد،  اش رخ می ي پیشین سوسیالیسم، فروپاشی درونی آن را که از پی تضادهاي درونی موجود و مرحله

ستیم مهر تأییدي است بر این ها ه هایی که تاکنون نیز شاهد آن داري و بحران تاریخ سرمایه. بینی کردند پیش
چه عواملی موجب پایداري نظام هایی،  رغم وجود چنین بحران علیاما پرسش این است که . ها بینی پیش

هاي پیشین جوامع،  بندي چون صورت داري نیز هم شک یکی از این عوامل، که سرمایه است؟ بی  داري بوده سرمایه
انقالب اطالعات و ارتباطات . است است عامل روبناي فرهنگی بوده جهت استحکام زیربناي خود از آن سود برده

به دستاوردهاي عظیمی دست یافته و به  نیز روبناي فرهنگیزیربناي تولیدي، در ایجاد دگرگونی در همسو با 
امر «توانسته بر اذهان و باور عمومی مردم نفوذ کرده و هر اصلی از اصولش را » هاي بزرگ دگرگونی«مدد این 

هایی که از سر گذرانده،  ي بحران داري با همه ترین دالیلی که سرمایه یکی از مهم. دوران ما جلوه دهد» بدیهی
اعمال » روبناي فرهنگی«ي  هایی است که در گستره چنان به حیات خود ادامه دهد، همین سیاست توانسته هم
  . کرده است

سود بوده و از نخستین روز شکل» سازي بیشینه«ر آن داري نظامی است که همواره منطق حاکم بنظام سرمایه
. گستري و فتح جغرافیاي جهان گرایش داشته استي کوچکی در اروپاي غربی، به جهاناش، در ناحیهگیري

اختالف . وضوح قابل مشاهده است  اي که مارکس و انگلس در مانیفست توصیفش کردند و امروز بههمان ویژگی
که کسانی آن  وجود دارد، به طوري» امپریالیسم«گیري اندیشمندان مختلف در مورد آغاز شکلدیدگاهی که نزد 
بارترین و یا مرگ) سمیر امین(دانند داري مییا همزاد سرمایه) لنین( داري دانستهي سرمایه را آخرین مرحله

این تعابیر مشترك است همانا نفسِ چه در تمام توجهی است، اما آن ، اختالف قابل)استوان مزاروش(ي آن مرحله
 است» امپریالیسم«در تکوینِ » داري سرمایه«وجود .  

رو قادر به توقف  امپریالیسم و منطق وجودي آن حاصل اشتباه این یا آن دولت نیست که دولتی میانه
براي » اخالقی«اي گزاره» استکبار جهانی«چنین امپریالیسم همچون  هم. ي آن باشد گسترانه هاي جهان سیاست

شود، بلکه تعبیري علمی و یکی از راهکارهاي هاي ایدئولوژیک و شعارهاي پوپولیستی محسوب نمیبیان خواست
گستري نظام چه جهان گر. کندوپنجه نرم می زاي خود دستفرار از بحرانِ نظامی است که با تضادهاي درون

هاي کنونی براي بوده، نادیده انگاشتن شرایط و قابلیتگیري در ذاتش نهفته داري از همان ابتداي شکلسرمایه
  . شمولی آن فقط یادآور فقرِ تحلیل از وضعیت موجود استاستحکامِ جهان

تابعیت اکثریتی محروم از اقلیتی صاحب قدرت و ثروت عمل » روابط سلطه و تابعیت،«امروز امپریالیسم در قالب 
داري نیز  المللی که در چارچوب مرزهاي کشورهاي سرمایه ابط بیني رو کند و این تابعیت نه فقط در عرصه می

  . شود اعمال می
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هاي  ها با سیاست سو بودن آن اي و هم هاي عظیم رسانه هاي تکنولوژي و انحصار بنگاه یاري جستن از پیشرفت
ي  ستی در عرصهدر محتوا اعمال همان روابط امپریالی) داري کنونی منطق حاکم بر نظام سرمایه(نولیبرالیسم 

در توجیه » الملل داروینیسم بین«المللی به شکل  چه در روابط بین فرهنگ و در چارچوب مرزهاي ملی است و آن
هاي گروهی در مرزهاي ملی و  شود بازتولید روابطی است که ابتدا رسانه روابط نابرابر مرکز ـ پیرامون عنوان می

هاي جدید روند  ها و پیشرفت اند؛ فرایندي که به یاري دگرگونی در میان روابط طبقاتی هر کشور ترویج داده
  .کند تري طی می ساده

تر که سبب بهروزي بیشکند، بیش از آندرستی به آنها اشاره می ي که پل سوییزي به »هاي اخیردگرگونی« 
سبات حاکم و ها و مناو بدیهی جلوه دادن ارزش» درونی کردن«رسانِ ساکنین کره زمین شده باشد، یاري

  . استحکام بیش از پیش ساختار موجود بوده است
اما در عین حال دیوانگی . هاي اخیر نادیده گرفته شوددیوانگی است اگر اهمیت دگرگونی«: به بیان پل سوییزي

شرایطی که موجب پیدایش و رشد سوسیالیسم شد هنوز . است که سند مرگ سوسیالیسم نیز امضا شود
این هنگامی که نسل جدیدي از استثمار شدگان قدم به صحنه بگذارند، سوسیالیسم دوباره در پابرجاست و بنابر

چه ما باید انجام دهیم توضیح و تشریح آن چیزي است که روي داده آن. شکل و قالبی جدید نمایان خواهد شد
نباید امید . درك کند داري راو مسیري که طی شده است، تا نسل جدید بتواند فرایند جاري در دنیاي سرمایه

  ».اي از دست بدهیم خود را به بهبود شرایط زندگی بشر، حتا براي لحظه
هاي ي شرایط عینی تغییر به سوي آرمانچنین همه و هم» شرایطی که موجب پیدایش و رشد سوسیالیسم شد«

 شرایطجا که توانسته تا آن »هاي اخیردگرگونی«اما نظام حاکم با اتکا به همین » هنوز وجود دارد،«سوسیالیسم 
ها را  اي که مردم حتا نابرابري گونه ، بهتأخیر انداخته استبه این تحول بزرگ  پذیرش رخدادبراي مردم را ذهنی 

  .پندارند از امور بدیهی می
بحث ها و ادوار گذشته خود  ي آن با دهه پرداختن به آمار و ارقام مربوط به نابرابري در جهان کنونی و مقایسه

جا فقط به یکی دو  طلبد اما براي نشان دادن ژرفاي نابرابري، در این اي است که نوشتار دیگري را می گسترده
 50ي زمین مالک دو درصد از مردم کره 2008کنیم، بنابه گزارش سازمان ملل در سال  نمونه از آن اشاره می

 50ایی فقط به یک درصد از این طبقه تعلق داشته و درصد از این دار 40اند، که درصد از دارایی روي زمین بوده
میانگین . اندهاي روي زمین بودهدرصد از مردم طبقات پایین جامعه در جمع مالک کمتر از یک درصد از دارایی

بیش از سه درصد افزایش داشته  2001تا  1997ي متوسط و پایین بریتانیا از سال ي مردم طبقهدرآمد ساالنه
 درصد افزایش داشته است 5/1فقط  2007تا  2001ها از سال ي آنکه میانگین درآمد ساالنهیاست، در حال

)1(.   
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دهد تعداد داري نشان میمثال دردناك دیگري که رشد نابرابري را در جوامع متفاوت از جمله جوامع سرمایه
میزان مراجعه  2009انادا در سال ک» ي یافته توسعه«در کشور . هاي غذایی استها به صندوق کمککنندهمراجعه

ها باالترین رشد را نشان داده است و فقط در ماه مارس امسال نسبت به ماه مارس سال پیش به این صندوق
  .)2( اندها مراجعه کرده تر به این صندوقهزار نفر بیش000,120درصد یعنی حدود  6/17
 به وها کاهش دهند را در ذهن» احساس نابرابري« هاي گوناگونبه روششود که با این همه کوشش می 

داري براي کاهش دادنِ احساس نابرابري  هاي سرمایه ي این کوشش از جمله. بخشندب» یتمشروع«موقعیت فعلی 
» بخت«و » قسمت«هاي مذهبی در جهت افزایش تقدیرگرایی و باور به  برداري از انگاره بهره) و نه خود نابرابري(

براي روي پا نگه داشتن مردم طبقات پایین جامعه هنگام «به بیان چامسکی . اذهان مردم است در» اقبال«و 
  ). 3( ».یک ابزار طبیعی است» خرافات کاذبِ مذهبی«ها به  ي زندگی، جلب توجه آن مواجهه با واقعیات روزمره

یا  آوري اطالعات و ارتباطاتفنانقالب برداري از هاي از بین بردن احساس نابرابري، بهرهیکی دیگر از روش
جهانی «آغازین  ياند، نقطهگونه که امثال مانوئل کاستلز مدعیآناین انقالب گرچه ها است، عبارتی رسانه به

و از پی آن ایجاد نابرابري داري موجود مهمی را در استحکامِ ساختار سرمایه» نقش«شک ، اما بیبودهن» شدن
به . نهفته است هار مناسبات حاکم بر مالکیت آندها، بلکه نه در ذات این فناورينقشی که البته . داشته است

  . ندها را در انحصار خود درآورتوانند مالکیت آنمیهاي عظیم صاحبان سرمایه این جهت که فقط
چون شایستههمانا ي دارسرمایه ها و ایدئولوژي سیستمارزش ي ازتصویري ارائهها مهمترین کارکرد این رسانه

دهد، ایجاد شرح میکه مارکس اي  گونهبهي آن ي سرمایه؛ سیستمی که انباشت اولیهاستسیستم بشري ترین 
بر اساس دزدي، غارت، تصاحب، لغو مالکیت، حصارکشی و بیرون کشیدن ارزش اضافی از عرق و خونِ  :نشده

حسابگري، اخالق پروتستانی و تساهل و تسامح نهفته کشان و تولیدکنندگان، بلکه به لطف هوش، درایت، زحمت
. شودمی زیرکانه معرفی بودن و رازِ تداوم و استمرار آن نیز همین اخالقی!  است بینی ایجاد شدهدر آن نوع جهان

  :اخالقیاتی که تنها معدودي استعداد داشتنِ آن را دارند و مابقی محروم از آنند

تـر  انسان بودند، یکی برگزیدگان باهوش ، کوشا و، مهـم  هاي خیلی دور دو گونهدر زمان
از همه، صرفه جو؛ و دیگري، فرومایگان تنبل که هستی خـود را، آن هـم بـا هرزگـی و     

سان گروه اول ثروت انباشـت و گـروه دوم جـز گوشـت و     و بدین...دادندعیاشی برباد می
بود که فقر اکثر مـردم  از زمان این گناه نخستین . پوست خود چیزي براي فروش نیافت

رغم زحمات خود تاکنون چیزي جز خود براي فروش نداشـته  آغاز شد، اکثریتی که علی
کـه  از همان زمان بود که ثروت عده معدودي دائماً رو بـه افـزایش نهـاد درحـالی    . است
اي ي کودکانـه  کننده هاي کسلچنین داستان. اندهاست از کار کردن دست کشیدهمدت
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که موضوع مالکیـت بـه میـان    به محض این... شنویمروز در دفاع از مالکیت میهر  ]را[
هـا و  آید، عنوان کردن ادعایی در حد فکر نوزادان، به عنوان اصلی که در تمام دورانمی

آشکار اسـت کـه   . شود اي مقدس میدر تمام مراحل تکامل صادق است، بدل به وظیفه
دزدي، قتل و به کالمی خالصـه زور، نقـش عمـده     سازي،در تاریخ واقعی، تصرف ، برده

 .پـردازي انباشت ابتدایی از هر راهی بوده است، به جز راهی درخـور قصـه  ... داشته است 
  )، کارل مارکس1، ج سرمایه (

آن چنان که به . کند هاي گذشته در دوران حاکمیت نولیبرالیسم، خودنمایی می این نظر مارکس بیش از دوران
: اي نوداروینیسم اجتماعی است ي گونه توان ایدئولوژي نولیبرال در این است که بر پایه«: ردیوبیان پیر بو

ي  بکر، برنده(آن است که سرآمد باشد » ترین و بهترین درخشان«گویند،  گونه که در هاروارد هم می همان
ي عقالنی کسانی است که او  محاسبهپروراند که داروینیسم بنیانِ توان  ي نوبل اقتصاد، این اندیشه را می جایزه

چهارچوب فکري هاي مسلط، یک  الیسم گروهوراي بینش جهانی انترناسیون). کند کارگزاران اقتصادي توصیف می
ها در دست اوست؛ بدین معنا  که بنا بدان کسی کارآمد و تواناست که فرمانروایی دارد و شغلنیز وجود دارد 

  . وانا نیستندکسانی که کار ندارند کارآمد و ت
مدرن  اشرافیتهمچنین با کسانی که . روبرو هستیم »بازندگان«و » برندگان«اي با ما  بر طبق چنین فلسفه

ي  م، به دیگر سخن کسانی که همهینام آنان که اشراف دولتی می .شوند روبر هستیم خوانده می) اشرافیت دولتی(
شان، یا بنا به دیدگاه  رند و اقتدارشان مدیون تحصیالتهاي اشرافیت را به معناي قرون وسطایی آن دا ویژگی

دانیم در جهان واقعیت، این  که می حال آن .دانند اي است که آن را موهبتی آسمانی می خودشان، هوشمندي
ایدئولوژي توانایی و کارآمدي . کند و نابرابري در هوشمندي از نابرابري اجتماعی است امکان را جامعه توزیع می

در یک سو شهروندانی . کند که تقریبا همانند ضدیت میان اربابان و بردگان است ی ضدیتی را توجیه میبه خوب
توانند کارفرماهاي خود را خود  هایی با دستمزد باال و بسیار نادر دارند؛ چنان که می ها و فعالیت کاملند که توانایی

المللی کاري با  توانند در بازار بین و می) گزینند برمیحال آنکه دیگران را در بهترین حالت کارفرمایان (برگزینند
اي  ي بزرگی از کسانی که محکومند کارهاي حاشیه آنگاه در سوي دیگر توده. درآمد بسیار باال داشته باشند

  . داشته باشند یا بیکار باشند
تر باور به  یا دقیقامتیاز خودشان » باور به دادوري خدا«هاي مسلط همیشه به  گفت که گروه ماکس وبر می

باور به دادوري جامعه را، که در . ي امتیازند، نیاز دارند دادوري جامعه، توجیه نظري این واقعیت که دارنده
اما دیگران هم  - البته به سود خود  -پذیرند ي کارآمد بودن نهفته است، طبیعی است آنان که مسلطند می اندیشه

اند، در بدبختی بیکاري بلند مدت، چیزي بیش از آن چه در گذشته  خراجیدر رنج آنان که ا. اند آن را پذیرفته
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را که » تهیدستان نابحق«فروشانه بود،  اي زهد آمریکایی، که همیشه تا اندازه- ایدئولوژي انگلیسی. بود، وجود دارد
ار یا به جاي در کن. کند دانند، جدا می که مستحق خیریه می» تهیدستان بحق«اند، از  دستی خودشان سبب تهی

بند و بار، دائم الخمر و تبهکار  تهیدست دیگر تنها بی. است این توجیه اخالقی، اکنون توجیهی روشنفکرانه آمده
دستی ارتباط افراد با نظام آموزشی  بخش ییشتر رنج اجتماعی از تهی. نیست، بلکه نادان است و هوشمندي ندارد

ي سرنوشت دارند شکل  وشت اجتماعی، بلکه پنداري را که دربارهي که نه تنها سرن نظام آموزشی. آورد بر می
نامند  ها، سختی تحرك آنها و غیره می کند که آنچه را که  انفعال زیر سلطه که بی شک کمک می.(دهد می

هاي به ترتیب فیلسوف،  افالتون نسبت به جهان اجتماع دیدگاهی دارد که به جهان تکنوکرات). توضیح دهد
ي نظام آموزشی نگاشته  ترین شکل خود در سنگ نبشه این فلسفه به روشن. ماند نگاه مردم عادي مینگهبان، و آ

  .)4( ».است این فسلفه بسیار توانمند در اذهان جا افتاده. است شده
شود طبقات تحت سلطه، نظام  معتقد است آنچه باعث می 1»خشونت نمادین«پیر بوردیو ضمن بیان مفهوم 

از طریق درونی » ساختار اجتماعی«پذیرا شوند و به تولید و بازتولید آن بپردازند، درونی شدن  ي موجود را سلطه
پذیري این  ها، مدها و سبک زندگی نظام حاکم و جامعه ها، سلیقه ها، منش اي چون ارزش کردن نمادهاي فرهنگی

ساز و برگ ایدئولوژیک «ه نام از آن ب» لوئی آلتوسر«آنچه که . موجود است» نظام آموزشی«طبقات از رهگذر 
  . کند یاد می» دولت

ي اجتماعی به تمایزات  نظام آموزشی حاکم ضمن بازتولید نابرابري طبقاتی از طریق تبدیل تمایزات طبقه
ي  نشانگر تالش و توانایی فرد و عدم توفیق در تحصیل به منزله» موفقیت«کند که  آموزشی، این گونه تبلیغ می

. کند شود و نه سیستم آموزشی طبقاتی، و اینگونه به حفظ سلسله مراتب طبقاتی کمک می تلقی میشکست فرد 
ها براي تولید و بازتولید روابط نابرابر قدرت،  توان از مهمترین نظام رو به تعبیر بوردیو نظام آموزشی را می  از این

سازي ِ روابط نابرابر طبقاتی  و  مشروع ایجاد سلطه بر طبقات فرودست و همچنین تالش در جهت تولید رضایت
  . تلقی کرد

و تقریبا تمامی ي نابرابري بود  که ریشهشد  تلقی می نابرابري تا چند سال پیش فقر و نابرابري محصول ساختار
اما امروز به کوشش نولیبرالیسم، . وبیش، به این ساختار بیمار اذعان داشتند طیف هاي سیاسی چپ و راست، کم

هاي  ها و ناکارآمدي پاداشی منصفانه براي ناتوانی» فقر«ها چندان نقشی ندارد، بلکه  تولید این نابرابري دولت در
تري براي  اي است که در این عرصه هر کس کاالي مرغوب ي مبارزه شود، چرا که زندگی عرصه فردي تلقی می

ه که میلتون فریدمن از مرشدان گون بیکاري آن. عرضه دارد قادر به رهایی از چنگال فقر و نداري است

                                                             
1 Symbolic Violence 
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دهد و  عدالتی قانونی طبیعی است که شایستگان را پاداش می دارد و بی»  نرخی طبیعی«پندارد  نولیبرالیسم می
  . پرورند بینند افرادي یله، تنبل و تن اي نمی آنان که در این نظام بهره

اي »ناکامی«و » شکست«چه هست  بلکه آنوجود ندارد » عدالتی بی«از این جهت است که دیگر چیزي به شکل 
. شان در چارچوب نظام موجود است مسئولیتی و کوتاهی افراد در انجام درست وظایف ي بی است که نتیجه

هاي مختلف  خانمانی و بیکاري در برنامه اي که هر روزه موارد گوناگون آن به شکل فقر، بی شکست و ناکامی
کنند و  و محاسبات اشتباه فردي تلقی می» بدشانسی» «بدبیاري،«ناشی ار  شود، فقط تلویزیونی نمایش داده می

  .کنند گونه علل ساختاري دیگري را کاري بیهوده تلقی می جستجوي هر
خود را از » کار«نیم میلیون نفر از کارگران آمریکایی  و  جدیدترین آمار گویاي این واقعیت است که چهارده

خانه را به  446000تا سپتامبر همان سال بیش از  2007ي  یکا فقط از ژوئیههاي آمر بانک) 5(اند دست داده
  ها به اما بسیاري از کارگران و صاحبان این خانه .)6( دلیل ناتوانی صاحبان آن در پرداخت وام بانکی ضبط کردند

تر از آن  هشتاد و پیشي  هاي دهه ها معتقدند که این بحران اقتصادي نیز چون بحران دنبال تاثیرپذیري از رسانه
به . دانند هاي بزرگ تولیدي به کشورهاي جهان سوم می گذرا است و علت بیکاري را تنها در انتقال کمپانی

اي  ها در شکل دادن به افکار عمومی و تولید رضایت از جستجوي علل ریشه عبارت دیگر، به دنبال تالش رسانه
  .مانند باز می
ار ارائه شده در پیوست آمده، بررسی اقتصاد سیاسی و روابط قدرت حاکم بر و نمود  طور که در جدول همان
سو  دهی به اذهان و باور عمومی و هم ها در جهت هاي آن هاي موجود در آمریکا، از سیاست ترین رسانه عمده

توفر ي کریسبه گفته. دارد هاي بزرگ اقتصادي پرده برمی ها و کمپانی ها با منافع شرکت کردن این سیاست
ها در جهان است، همان کاري که در بینید، انحصار دربست رسانهچه شما میاي، آنگر رسانهدیکسن، تحلیل

با انحصار رسانه. آورندها میهاي نخست قرن پیش بر سر صنعت نفت و اتومبیل آوردند، اکنون بر سر رسانهدهه
  . کنند» تولید رضایت«ود درآورند و به قول چامسکی ها را نیز در انحصار ختوانند ذهن انسانها به راحتی می

به کار » افکار عمومی«در اثري به نام  1922را براي نخستین بار والتر لیپمن، در سال » تولید رضایت«اصطالح 
ها را در و ادوارد هرمن با استفاده از این اصطالح نقش رسانه نوام چامسکیبرد و پس از گذشت حدود هفت دهه 

  .شکل دادن به اذهان عمومی براي تولید رضایت در کتابی با همین نام وصف کردند
هاي گوناگون تبلیغات چامسکی و هرمن بر این باورند که براي القاي تولید رضایت در اذهان عمومی از شیوه

هاي بزرگ به عهده دارند، در واقع محل کسب و شان را شرکتاي که مالکیتخبريهاي رسانه. کننداستفاده می
بنابراین . رسند ها بوده و از راه تبلیغات تجاري و ایجاد رقابت در بازار به سودهاي بزرگی میکار این شرکت

تر است ود بیشي گزارش آن از پیامدهاي اندیشیدن به سخبر و شیوهتحریف و سوگیري در انتخاب خبر، گزارش
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ي هایی که به ارائهاندیشند و نفع مردم مد نظرشان نیست، در مقایسه با آن هایی که به سوددهی میو خبرگزاري
  .ترنددهند، موفق هاي درست اهمیت میاخبار و گزارش

تبلیغـات  داند اشـاره بـه همـین نـوع     ها میاز جانب رسانه 2»تولید رضایت«م چامسکی به درستی آن را اچه نوآن
چنـین بازتولیـد شـرایط     ي انسانی به سمت ایدئولوژي نظام حاکم و هـم هاتغییر جهت دادن ارزش. دارداي رسانه

ي سیسـتم  ي بهینـه کنـیم، اسـتفاده  هاي گونـاگون مشـاهده مـی   رسانه هاي مختلفتولید که به وضوح در برنامه
شناسـان مکتـب فرانکفـورت     چـه نـزد جامعـه    آن. اسـت  نظر سوئیزي وردم» هاي اخیرِدگرگونی«داري از سرمایه

در اسـاس    اسـت   در تقابـل   اختیشـن  هاي حقیقی، کیفـی و زیبـایی   شود و با ارزش نامیده می» هاي کاذب ارزش«
  . پردازند داري می بازتولید روابط تولید سرمایهها به  با اشاعه آن ها رسانه ی است کههای ارزشهمان 

کنـد کـه بـه نـوعی ذهـن       نیازهاي کاذبی ایجـاد مـی   3گرایی ایدئولوژي مصرفترویج هربرت مارکوزه معتقد است 
کننـد و اشـخاص خـود را در     طوري که نیاز به کاالهاي تجمالتی را به مردم القا می کند؛ به می» کنترل«جامعه را 
ها با دامـن زدن   تبلیغات رسانه. جویند شان می شان معنا کرده و روح خود را در اتومبیل و کاالهاي لوکس کاالهاي

  . شوند می گیري نیازهاي بنیادي  به این نیازهاي دروغین مانع شکل
ي مـا  همـه . سازي نیز مؤید ایـن نظـر اسـت   لمهاي بزرگ فیهاي ساخته شده در کمپانینگاهی به محتواي فیلم 

، کارکردن و زندگی در زیـر  »دار شدنبچه«، »ازدواج«؛ مان را به خاطر داریم هاي دوران کودکیپایانِ خوشِ فیلم
: هـا ایـن تصـویر قابـل مقایسـه اسـت بـا تصـاویر کنـونی پایـان فـیلم          . یک سقف در کنار زن و بچه و پدر و مادر

پولـدار  . سراغ گرفـت  4»میلیونر زاغه نشین«توان در فیلم آن را می يتصویري که اخیرترین نمونه! »پولدارشدن«
، از یک سو کمـال مطلـوب نظـام سـرمایه را     )به سبب نبود کار مناسب(شدنِ یک شبه بدون صرف کار و فعالیت 

حـس ناخشـنودي در طبقـات    ! آلدهد و از سوي دیگر با ایجاد امید کاذب براي رسیدن به زندگی ایـده نشان می
هـاي   انجامید، بـا فـیلم   هایی که در گذشته به پایانی خوش می فیلم. دهددرآمد جامعه را کاهش میرنجدیده و کم

امـروزه  . تر براي مصارف تبلیغاتی بـود  هاي بیش در گذشته هدف عمدتا جلب بیننده. دار امروزي متفاوت بود هدف
رود و در ایـن نظـام    داري رو به جلو مـی  هایی برآنند که نشان دهند نظام سرمایه عالوه بر آن، با تولید چنین فیلم

از ایـن راه بـه   . شـوند ... هـاي آخـرین مـدل    راحتی مالک خانه، زندگی، ماشـین  توانند به ي طبقات جامعه می همه
  . دهند ها کاهش می دهند و حس ناخشنودي و نابرابري را در بین آن طبقات پایین جامعه امید می

بـرداري از رسـانه  امش و خاموش کردن صداي اعتراض مردم محروم با بهرهي چامسکی گاه براي ایجاد آربه گفته
مثال خوبی که در تأیید این عقیـده  . دهندجلوه می» واقعیات را کامال وارونه«ها است، ها که در انحصار مطلق آن
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4 Slumdog Millionaire 



 100داري و تولید رضایت    سرمایه

 

هـاي  نهتمـام رسـا  . اسـت  2005آگوسـت   15هـا از نـوار غـزه در    ي تبلیغات براي خروج اسـرائیلی آورد، شیوهمی
ي عبـري آن را  اي دلخراش نشان دادند که معتبرترین روزنامـه را به گونهطرح خروج از نوار غزه اسرائیلی و غربی 

شـان  ها از نوار غزه عمال به هدف نهاییمورد ارتش براي اخراج آنبا حضور بی. نامید» 82طرح آسیب ملی «تکرار 
هاي دلخـراش  تحکیم بخشیدند، اما با نشان دادن فیلم» اسرائیلي غربی رود اردن به مردم بخشیدن کرانه«یعنی 

شـان کـه   ها خمیر ذهن مردم دنیا، به ویژه مردم آمریکا را در جهت بـه انجـام رسـاندن اهـداف    از خروج اسرائیلی
ند توانسـت که به راحتی و با پرداخت غرامت میدر حالی. ي غربی رود اردن بود، شکل دادند ي کامل بر کرانه سلطه

  )7(.ها را از نوار غزه بیرون کنندصدا آندخالت ارتش و بیبی
برند تا افکار عمومی داخل کشـور و جهـان را    آویزهایی پناه می شان به دست اي  گاه با استفاده از بلندگوهاي رسانه

سال به تصـویب   ي آمریکا قانونی به نام قانون انرژي کنگره 2005در آوریل . شان تغییر دهند در مسیر اهداف شوم
واشینگتن براي فـروش ایـن هـدف شـوم بـه      . رساند تا در پناه این قانون بتواند به حفر منابع قطب شمال بپردازد

ي  متوسـل شـد و از واژه  » کارآفرینی و کاهش وابستگی به منابع نفتـی خـاور میانـه   «آویزي چون  مردم، به دست
نفع از تـاثیرات   هاي ذي اما رسانه. استفاده کرد» منافع«ي  هي زنند جاي واژه به» کارآفرینی«تخصصی و دیرآشناي 

هـا و عـوارض    ها، گردش آب گرم اقیـانوس  مضر این طرح بر زندگی بومیان منطقه، محیط زیست، نابودي یخچال
   .درازمدت ناشی از آن حرفی به میان نیاوردند

دفاع پیشاپیش از «آویزهایی چون  ا دستاز سوي دیگر براي توجیه حمله به کشورهایی چون افغانستان و عراق ب
افکار عمومی را در جهت » هاي کشتار جمعی خلع سالح«و » مبارزه با تروریسم» «ترویج دموکراسی،» «خود،

ها را  شان رسیدند که یکی از آن م شان تغییر دادند و به عراق حمله کردند و به اهداف شو هاي اجراي برنامه
به گزارش . سازمان ملل نام برد» غذا دربرابر نفت«ي  اي تحمیل شده از سوي برنامهه توان براندازي محدودیت می

اي به  هیچ مزایده میلیارد دالر ارزش داشتند، بی 5ي تایمز مالی سه چهارم قراردادهایی که بیش از  روزنامه
دیک چنی معاون هاي نفتی آمریکا از جمله شرکت نفتی هالیبرتون واگذار شد که ریاست این شرکت را  شرکت

ي  کننده ترین و یگانه دریافت با این واگذاري، هالیبرتون به بزرگ. رئیس جمهور سابق آمریکا به عهده داشت
   .)8( هاي عراق تبدیل شد سرمایه

وسیع و و به ظاهر جذابی اسـت کـه بـراي جلـب     ، تبلیغات تغییر افکار عمومیها در  رسانه از نقشي دیگر ا نمونه
هاي جهـانی،   سرمایه آب و علفی که به یاري صحراي خشک و بی گیرد؛ صورت می» دوبی« نیروي کار بهسرمایه و 

 ؛چـه بخـواهی در آن قابـل دسترسـی اسـت      اي که هر آن سرزمین افسانه؛ شود داري تلقی می امروز بهشت سرمایه
طبیعتی بـاورنکردنی، پیسـت    هاي مجلل، ساختمان ؛پوشاند ي عمل می اي که به تمام آروزهاي انسان جامه جزیره

، سـفر بـه اعمـاق دریـا و     هـا  ي جهان، زمین نتیس بر بام آسمانخراش اي به شکل نقشه اسکی در دلِ کویر، جزیره
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ها تصویر زیبا از سرزمینی که فقـط سـه دهـه پـیش      ده
چـه در   آن. ه اسـت آب و علـف بـود   ریگزاري خشک و بی

ز واقعیـت  اي ا شود تنها گوشه ها به رخ کشیده می رسانه
تـوانی بـه    مـی اي در دستانت باشد  که اگر سرمایه :است

از روي دیگـر   معموالها  در این رسانه. یهایی برس دارایی
روي دیگـري کـه   . دآی نمی سخنی به میاني دوبی  سکه

شـود، آنـان کــه    کشـان مـی   نصـیب کـارگران و زحمـت   
نیروي کارشـان را    ناگزیراي براي خرید ندارند و  سرمایه

  . رسانند وش میبه فر
هـا   ي رسـانه  کننـده  کر و کوردر پوشش تمامی تبلیغات 

شود کـه در   داري، گفته نمی ي این بهشت سرمایه درباره
هـاي کـارگري و بخـش     اي اتحادیـه  ي افسانه ن جزیرهیا

کـارگري مـورد   فعـالین  و  اند ها غیرقانونی اعظم اعتصاب
و هرلحظـه و   یسـتند ایـن کشـور ن   انشـهروند از ش خصوصـی  درصد از نیروي کارِ بخـ  99گیرند،  پیگرد قرار می

گیرنـد و از   المللـی کـار را بـه ریشـخند مـی      مقررات سازمان بین. شان بازگرداند ها را به وطن توان آن درنگ می بی
حق ندارند در مورد کارگران مهـاجر،   یمطبوعات محل .زنند المللی کارگران مهاجر سرباز می ي بین امضاي معاهده

درج کنند و پلیس این کشـور در عـین حـال کـه بـر       یزنان گزارش یا مطلب یو خودفروش یشرایط کار غیرانسان
ویـال را نقـد    25زمـان   کنند و به صورت هـم  یطال و الماس و افرادي که هویت خود را پنهان م یواردات غیرقانون

کننـد، از   مـی کاران شکایت  مقاطعه از دستمزد خاطر  نگرفتن بهکه را پاکستانی  بندد، کارگران چشم می ،خرند می
هـا   خاطر اعتراض به تجاوز کارفرماها به آن را بهدوشیزگان فیلیپینی  .فرستد مییا به زندان اندازد  کشور بیرون می

  .کند به جرم زنا بازداشت و تنبیه می
داري و از پی آن نابرابري در جامعه، سازي روند سرمایهبدیهیدادن به اذهان مردم و ي دیگر در شکلشیوه 

داروین معتقد است که . هاي علمی و اقتصادي، چون تئوري چارلز داروین و آدام اسمیت استاستفاده از تئوري
هایی که بتوانند در رقابت با دیگران بهتر با طبیعت سازش کنند، هاي موجودات زنده، فقط گونهدر میان گونه

داري با تکیه به این در نظام سرمایه. شوندهاي نامناسب نابود میپردازند و گونهمثل می مانند و به تولیدباقی می
تري دارند، توان بقا و رشد ي بیشتر و سرمایههایی که قدرت رقابت بیشکنند که آنتئوري، به مردم القا می

خود از دور خارج  شوند و خودبههاي نامناسب تلقی میترند، گونههایی که در این بازار رقابت ضعیفدارند و آن
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ها با این تفاوت که در میدان رقابت طبیعت داروین هر موجود یا حتا یک ژن براي بقاي خود میلیون. شوندمی
از مردم،  اند که هزاران نفرپردازد، اما در میدان رقابت بازار، قوانین طوري وضع شدهسال به مبارزه و رقابت می

هاي هاي چندملیتی در زمان بسیار کوتاه شرکتشوند، شرکتبازند و بیکار میي رقابت را میشبه، مبارزهیک
هاي ملی را فلج و رانند و در کمتر از یک دهه اقتصاد بسیاري از دولتکوچک را از میدان رقابت بازار بیرون می

  .کنندوابسته می
منظور آدام . کنندآدام اسمیت را هم به نفع خودشان تعبیر می» ئی بازاردست نامر«از سوي دیگر، تئوري 

ي بین عرضه و تقاضا، دست نامرئی بازار همان ارضاي خواستهاسمیت از دست نامرئی بازار این بود که در موازنه
  . ها استکنندههاي مصرفها و سلیقه

یک قانون طبیعی اخالقاً خنثی، بازاري که، بـدون توجـه   ي اقتصاد به عنوان یک علم محض و بازار به عنوان ارائه
کند که کدام شخصیت، شرکت یا ملتی شایسته رقابت ماندگی هر کشور، تعیین میبه بیکاري، فقر یا میزان عقب

کردن است و کدام نیست، تبدیل توصیف آدام اسمیت از آزادي اقتصادي و مسئولیت اخالقی به داروینیسم بـازار  
از آن ] بیسـتم [مداران لیبرال افراطی پایان قـرن  استدالل اقتصادي بنیادین نوکالسیک، که سیاست جهانی است،

،  5کردند، همان سه اصل مفروض اولیه و اساسی چارلز دارویـن را بـه کـار مـی بـرد، یعنـی دوگـانگی       پیروي می
  . ]فرگشت[ 7و تکامل()  6تعارض

ها در گونه. ها از یک سو، و محیط زیست از سوي دیگر است بین گونه) برابرنهاد(تز  ازنظر داروین، دوگانگی آنتی
طبق تفکر اقتصادي نولیبرالیسم . اندتالش براي زنده ماندن دائماً در حال تطبیق دادن خود با محیط زیست

 آن. کنونی، بازار جهانی همان محیط طبیعی است که انسان باید به منظور زنده ماندن خود را با آن وقف دهد
هایی که از شوند خود را تطبیق دهند تنبیه و به عنوان گونه ها یا اقتصادهاي ملی که موفق نمی اشخاص، شرکت

  .شوند نظر اقتصادي ناکارآمد هستند به حاشیه رانده می
ها در ضمیر هاي فرهنگی است که براي نسلي واکنشمفهوم دوگانگی، تعارض و تکامل داروین نشان دهنده

ها زمانی که رویدادهاي اجتماعی و اقتصادي به معناي دقیق کلمه، این واکنش. ها تثبیت شدهربیناخودآگاه غ
شوند، و به این طریق به منافع و امتیازهایی خاص گیرند بدون محدودیت از نو ظاهر می مورد توجه قرار می

     .)9(بخشند مشروعیت می
آفریند پرداخته شود بلکه در وضعیت فعلی، و فالکت را میواقعیت این است که قرار نیست به ساختاري که فقر 

هیچ بدیل » مارگارت تاچر«که به بیان کارل پوپر از ابتداي تاریخ تاکنون بهترین وضعیت بوده است و به تعبیر 
                                                             
5 Dualism 
6 Conflict 
7 Evolution 
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ترین استفاده و لذت را برد و هر چه مسیر این دستیابی به سعادت کوتاهدیگري براي آن وجود ندارد، باید بیش
تر است، البته این استفاده و لذت نیز تنها در تن دادن به مناسبات تر باشد به کمال مطلوب نزدیکتر و سهل

 به درستی» هاوارد زین«بینی بر آن نهاده شده و همان چیزي که اغلب نام واقع: شودداري معنا میحاکم سرمایه
را » فکرسازي«هاي ارتباط جمعی و نامیده و هدف از تالش تمام دستگاه» ایدئولوژي آمریکایی«آن را مصداق 

  : دانداستحکام بخشیدن به آن می
شویم که در آن انتخاب نظرات و عقاید محدود و برخی نظرات تسلط کامل دارند، ما اي بزرگ میما در جامعه«

شنویم، بلکه در مدرسه، در کلیسا، در روزنامه و رادیو تلویزیون، به ما القا ن خود میاین عقاید را نه تنها از والدی
این باورها، . اندکنیم، ما را احاطه کردهاین عقاید از زمانی که آغاز به راه رفتن و سخن گفتن می. شوندمی

  ».دهندایدئولوژِي آمریکایی، یعنی الگوي غالب فکري و عقیدتی ما را تشکیل می
  :شمرداو سپس برخی از این خصوصیات ایدئولوژیک را چنین بر می

ي این که گردش روزگار چگونه باید فکر کردن درباره. بین باش، چرخ روزگار همین است که هستواقع -
  . اي نداردباشد، فایده

 . ایمآزادي سخن چیز خوبی است، اما در این از حد و مرز فراتر رفته -

 )10.(هاي قانونی استتغییر دهی، بهترین راه، پیمودنِ راه اگر بخواهی اوضاع را -

 يبنابر گفته. اندها شکل گرفتهاي همانند قواعد خط تولید کارخانهامروز مدارس نیز در شهرها به شکل ماهرانه
 »،مدیریت زمان» «،محوراهداف نتیجه« »،ترفیع اجتماعی» «،امتحان هاي هباال رفتن نمر«جاناتان کوزل 

بخشی از گفتمان » سکوت کامل«و » شنیدن فعال» «،سخن مسئوالنه« »،نوشتار موثق» «،موفقیت همگانی«
   .ندرایج در مدارس عمومی هست

چیزي که  ،دهندمد نظر قرار می  تر مدارس شهري موضوعات مربوط به بازار و تجارت و مفاهیم مدیریتی رابیش
هاي بازارکالس«در . هاي درس شده استروس و آموزش در کالسمورد استفاده در د انامروز بخشی از واژگ

در . گیرندو مالکیت یادگیري را خود به دست می کنند، قرار داد امضا می کنندمی  آموزان مذاکره دانش »محور
مدیر «و » مدیر صف» «کالس، مدیر درِ«» ،مدیر سوپ» «،مدیر مداد«آموزان داوطلب ها، دانشبسیاري ازکالس

 .شوند می» اق لباسات

ثبت » نمودارهاي درآمد«آموزان را با استفاده از ان تکالیف درسی دانشآموزگارهاي چهارم، کالساز در بعضی  
تاالر   مدیران«چون ن همآموزگارانویسد که در مدل بازارمحور آموزش عمومی، به جاناتان کوزل می. کنند می
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 .هاي فاقد ارزش استبه بچه» ارزش افزوده«کارشان همانا تزریق مقداري  و گوییشود نگریسته می» بورس
  .)11( )2006اوت  -لی رویوو، ژوئیهتمان» آموزش و پرورش سرکوب«(

ي همین نظر است که ایدئولوژي نولیبرالیسم حاکم  ه نیز تأییدکنند) 12(ي شخصی نوآم چامسکی آخرین تجربه
هاي   سازي آموزش عالی و باالبردن مداومِ شهریه دي که به خصوصیداري با گرایش شدی بر جوامع سرمایه

دانشگاهی و نهادهاي آموزشی دارند، در نهایت امکانِ ورود بسیاري از اقشار و طبقات پایین جامعه به این 
  . پردازد مؤسسات را سلب کرده و از این راه به بازتولید تمایزات طبقاتی در نهادهاي آموزشی می

هاي گوناگون در جهت بازتولید  داري بر القاي این باورهاي فرهنگی و تحوالتی که در عرصه سرمایه تأکید نظام
سازي اصول بازار آزاد و نولیبرالیسم به  سو با تالش براي بدیهی دهد، هم اش انجام می سیاسی-زیربناي اقتصادي

ته کارکرد تداوم بقاي نظامی را تضمین است که توانس  عنوان بهترین دکترین موجود، از جمله راهکارهایی بوده
اش را نوید داده و  کند که از چند دهه پیش اندیشمندان گوناگون سرنگونی زودرس و رسیدن به مرزهاي نهایی

  .دهند می

  :پیوست
هاي  تئهی ي درباره» اي تحلیل شبکه«انجام یک  2005پایان ماه ژوئن سال در » دانشگاه ایالتی سونوما«در  پژوهشییک گروه  

ي ده غول بزرگ  ت مدیرهئکرد که اعضاي هی يگیر در ایاالت متحده را به پایان رساند و نتیجه يا ي ده سازمانِ بزرگ رسانه مدیره
متوسط دانشگاهی جا  کالس درسکه در یک  یگروه کوچک -دهند نفر تشکیل می 118آمریکا را فقط  ي هاي ایاالت متحد رسانه

واشنگتن «و » یس.بی.ان«!! ي خود اعضاي مشترکی دارند مدیره يها تغول در هیا 8اي بزرگ،  ده غولِ رسانه در واقع، از. شوند می
نیز » مورگان.پی.جی«و بانک » کوکاکوال«ي  اي دارند که، در عین حال، اعضاي هیأت مدیره ت مدیرهئهر دو اعضاي هی» پست

خود اعضایی دارند که، در عین حال،  هت مدیرئدر هی یهمگ» گانت«و » نیویورك تایمز«، »شرکت تریبون«که  یهستند، درحال
اند و  کرده »یقوم و خویش«بزرگ سعادتمند که، ازدواج هاي  همثل یک خانواد -هستند نیز »کوال یپپس«ي  عضو هیأت مدیره

ها را در مورد ده  ابرشرکت ي همدیر هاي اعضاي هیأت یفهرست زیر صرفاً، به عنوان نمونه، چند تایی از وابستگ. منافعِ مشترك دارند
  :دهد یآمریکا نشان م هاي ایاالت متحد غول بزرگ رسانه
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 اعضاي هیأت مدیره نام رسانه

NewYork Times 
 

، شرکت داروسازي و Ford، شرکت اتومبیل سازي Eli Lilly، شرکت داروسازي Carlyle23گروه شرکت هاي 
 Lehman، شرکت خـدمات مـالی   Hallmark، شرکت خدمات مالی Johnson & Johnsonلوازم پزشکی 

Brothers اداري  افزار و وسایل نوشت، شرکتStaplesسازي  ، شرکت نوشابهPepsi.  

Washington Post 
 

، شـرکت  Gillette، شرکت تیـغ  Coca Cola، شرکت نوشابه سازي Lockheed Martinشرکت تسلیحاتی 
، J.P Morgan، بانـک   GE Investments، شرکت سرمایه گـذاري Dun & Bradstreetاطالعات تجاري 

 .Moody’sشرکت خدمات سرمایه گذاري 

Knight-Ridder 
 

، Echelon، شرکت تولید نرم افزارهاي کنترل شـبکه  Adobe Systemsشرکت تولید نرم افزارهاي رایانه اي 
، Kimberly-Clark، شرکت تولید کاغذ و محصوالت کاغـذي  H&R Blockشرکت خدمات مالی و مالیاتی 

 .Starwoodشرکت هتل هاي 

The Tribune  
(Chicago Tribune 
, LA Times) 

، شرکت تولید ماشـین  Allstate، شرکت خدمات مالی و بیمه 3Mشخصی و اداري  هشرکت محصوالت گسترد
، Conoco Phillips،شـرکت پتروشـیمی   Kraft ، شـرکت Caterpillarآالت راهسازي، ساختمانی و معدنی 

 Quakerشـرکت محصـوالت غـذایی     ،Pepsiسـازي   ، شرکت نوشـابه Mc Donaldsاي  هاي زنجیره فروشگاه

Oats )شرکت داروسازي )بخشی از شرکت پپسی ،Shering Ploughگذاري  ، شرکت خدمات بانکی و سرمایه
Wells Fargo. 

News Corp (Fox)  شرکت هواپیماییBritish Airwaysگذاري ، شرکت سرمایه Rothschild Investments. 

GE (NBC) ندي ب شرکت آبجوسازي، تفریحات، بستهAnheuser-Busch   شرکت لـوازم آرایشـی ،Avon   گـروه پیمانکـار ،
، شـرکت رایانـه   Coca Colaسـازي   شـرکت نوشـابه   ،Chevron Texaco، شرکت نفتـی  Bechtelبازسازي 

Dell شرکت اتومبیل سازي جنرال موتورز ،(GM)  داخلـی   سـازي  و لـوازم خانـه  ، شرکت محصـوالتHome 

Depot شرکت ،Kellog،  بانکJ.P. Morgan افـزار   ، شرکت نـرمMicrosoft،   هـاي همـراه    شـرکت تلفـن
Motorola شرکت محصوالت بهداشتی ،Procter & Gamble. 

Disney (ABC)  شرکت هواپیماهاي نظامی و غیرنظامیBoeing  خطـوط هواپیمـایی ،Northwest Airlines   شـرکت مـواد ،
، شرکت FedEx، شرکت پیک سریع هوایی Estee Lauder، شرکت لوازم آرایشی Clorox ضدعفونی کننده

 ، شرکت محصـوالت دارویـی و  Kmartهاي بزرگ  ، شرکت فروشگاهHalliburtonتیغ ژیلت، شرکت مهندسی 
 .Yahoo، شرکت خدمات آنالین Staplesاداري  افزار و وسایل نوشت، شرکت Mc Kessonپزشکی 

   

Viacom (CBS) هاي اعتباري  شرکت کارتAmerican Express     شـرکت خـدمات بـرق و گـاز ،Consolidated Edison ،
 Lafarge Northی سـاختمان  وسـایل شـرکت  ، Oracleافزارهـاي مـدیریت و حفـظ اطالعـات      شـرکت نـرم  

America. 

Gannett   شرکت آژانس خبري آسوشـیتیدپرس(AP)،   ی شـرکت تسـلیحاتLockheed Martin  ی ، خطـوط هواپیمـای
Continental Airlinesسـهام  و  ي، بانک سرمایه گذارGoldman Sachs  ه ، شـرکت بیمـPrudential ،

 .Pepsi يساز، شرکت نوشابه Targetشرکت خدمات آنالین 

AOL Time- 
Warner (CNN) 

، شـرکت  Estee Lauderی ، شرکت لوازم آرایشـ Citigroupی و خدمات مال ي، سرمایه گذاريشرکت بانکدار
 Hiltonي ها ، شرکت هتلColgate-Palmoliveآرایشی  -یبهداشت
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  : اشاره
که فقط معرفی کتابی  را بر خود دارد، اما هدف نگارنده بیش از آن» معرفی کتاب«هر چند نوشتار حاضر عنوان 

ي اخیر است که وراي  ترین تحوالت اقتصادي چند دهه تازه منتشر شده باشد، پرداختن به یکی از مهم
  . ستاش، در ابعاد اجتماعی و سیاسی نیز اثرگذار بوده ا ي اقتصادي مایه درون

ي  اند، طی دو سه دهه معروف گشته) 1(» اجماع واشنگتن«هاي اقتصادي که به  ها و برنامه این دسته از سیاست
هاي  گذشته در اکثر کشورهاي کم توسعه در آسیا و آفریقا و آمریکاي التین و همچنین در واکنش به بحران

اند و داراي آثار و نتایجی بوده است که  را شدهاقتصادي کشورهاي توسعه یافته، در این دسته از کشورها نیز اج
  . تواند باشد ها موضوع یک پژوهش گسترده و موردي می بررسی هر یک از آن

، )سازي خصوصی(هایی چون کاهش نقش دولت در اقتصاد هاي نولیبرالی اجماع واشنگتن که برنامه سیاست
گیرند، در  ي اقتصادي و اجتماعی جامعه را دربر میها ي مناسبات بازار بر عرصه ها و سلطه کاهش و حذف یارانه

ي سیاسی و اقتصادي  هاي توسعه ي برنامه سرلوحه» تعدیل ساختاري«هاي  ایرانِ پس از جنگ نیز در قالب یرنامه
ها روند  ، گرچه اجراي این سیاست80ي  ي اول دهه شمسی و نیمه 70ي  ي دوم دهه در نیمه. قرار گرفتند

اجماع «ي کشور همسو با اصول  هاي توسعه گیري کلی سیاست ي به خود گرفت اما جهتتر کارانه محافظه
  . است  بوده» واشنگتن
ي اصلی  مایه و شروع کار دولت نهم، اجراي این اصول دوباره روند شتابانی به خود گرفته است و بن 1384از سال 

همچنین اصرار . گیرد در بر می» اجماع واشنگتن«ي  را اصول موضوعه» تحول اقتصادي«طرح موسوم به 
ها را بایستی در همین  یارانه) حذف(سازي و هدفمندکردن  تر خصوصی هاي نهم و دهم بر اجراي سریع دولت

  . راستا به شمار آورد
هاي ي مجلس هفتم در همایش بررسی سیاستعضو کمیسیون برنامه و بودجه» حسن سبحانی«به طوري که  

هاي برنامه چهارم توسعه که براساس اجماع واشنگتنی تدوین شده به سیاست«: قانون اساسی گفت 44اصل 
  ). 7/3/87صادقی بروجنی، به نقل از روزنامه کیهان، (» .است دولت نهم ارث رسیده

هاي زیادي انجام  هاي مزبور در مناطق گوناگون جهان، پژوهش اما در مورد آثار و نتایج و ابزارهاي اجراي سیاست
ها  ترین آن یکی از مهم» دکترین شوك«هاي متعددي به نگارش در آمده است که کتاب  مقاالت و کتابگرفته و 

  . باشد می
***  
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ژورنالیست و فعال سیاسی  1»ئومی کالینان«توسط »داري فاجعه دکترین شوك؛ ظهور سرمایه«کتاب  
دانشگاه کینگزلی کالج کانادا داراي  نائومی کالین که از. است نوشته شده 2007سازي کانادایی در سال  ضدجهانی

نگاري، نویسندگی و ساختن فیلم جوایزي را نصیب  ي روزنامه دکتراي افتخاري در حقوق مدنی است در عرصه
که 2005وي در نظرخواهی اینترنتی سال. است زبان ترجمه شده 30و تألیفات وي به نزدیک به   خود کرده

را از ) واولین روشنفکر زن(کان یازدهمین روشنفکر برتر جهان صورت گرفت م» سیاست خارجی«توسط مجله 
  .آن خود کرد

ي  است،بر پایه شدهکشور منتشر  35و دست کم در  زبان ترجمه 20که تاکنون به بیش از » دکترین شوك«
ن از برداشت نظیر در پرده تحقیقات تاریخی و چهارسال گزارش میدانی نائومی کالین تهیه شده و یکی از آثار کم

و آثار اجتماعی و اقتصادي »اجماع واشنگتن«هاي نولیبرالی  سیاسی برنامه- هاي اقتصادي ترین طرح پیچیده
  . باشد هاي مزبور می برنامه

است  منتشر شده» کتاب آمه«شهابی و میرمحمود نبوي توسط نشر ) خلیل(ي مهرداد این اثر که به ترجمه
  : دفترهاي پیشین این مجموعه عبارت بودند از. است» پرده مخملینپشت «هاي  چهارمین دفتر از مجموعه کتاب

شهابی، نشر ) خلیل(، جان پرکینز، ترجمه میرمحمود نبوي ومهرداد »اعترافات یک جنایتکار اقتصادي« -1
  1385اختران، چاپ اول 

ترجمه  ، به کوشش جان پیلجر،»)نگاران کاوشگر ساز از روزنامه هایی تاریخ گزارش! (به من دروغ نگو« -2
 .1387شهابی و میرمحمود نبوي، نشراختران، چاپ اول ) خلیل(مهرداد 

شهابی، نشراختران، چاپ ) خلیل(، جان پیلجر، ترجمه مهرناز شهابی و مهرداد »اربابان جدید جهان« -3
  .1388اول 

ولیبرالی، هاي اقتصادي ن دهد که چطور اجراي برنامه نشان می» داري فاجعه دکترین شوك؛ ظهور سرمایه«کتاب 
، نیازمند این بوده است که جامعه از »بانک جهانی«و » صندوق بین المللی پول«هاي تجویزي  از جمله نسخه

هاي مردم  که در شرایط عادي براي توده چنین شود  این هایی طریق شوك، وادار به اطاعت و پذیرش برنامه
  .بسیار نامطلوب است

ین اسطوره است که بازار آزاد جهانی در روندي دموکراتیک به فتح و مطالب و مستندات این کتاب پایانی بر ا
، برنده جایزه نوبل، و 2کالین مستقیماً اقتصاددانان نظم نوین جهانی، یعنی میلتون فریدمن. پیروزي رسیده است
هاي اقتصادي  دهد که چطور سیاست گیرد و توضیح می را هدف می» مکتب اقتصادیشیکاگو« نیز دیگر کارگزاران

                                                             
1 Naomi Klein 
2 Milton Friedman 
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در دوران یلتسین، آمریکاي پس از طوفان   ها در کشورهایی مثل شیلی در دوران دیکتاتوري پینوشه، روسیه آن
ها نه با روندي  تپیش بردن این سیاس .کاترینا و عراق پس از اشغال نظامی توسط امریکا، پیش برده شده است

جا پیش  کالین تا آن. صورت گرفته است دموکراتیک که با سوء استفاده از شوك زدگی مردم در اثر فاجعه
ها  اصالً به قصد ایجاد شوك و پیش بردن این سیاست ها کند نشان دهد بعضی از این فاجعه رود که سعی می می

  .برداري شده است در جهت اهداف ایدئولوژیک بهره، همچنین از از پیشامدهاي طبیعی نیز اند ایجاد شده
: نویسد می» دکترین نظامی آمریکا براي جنگ با عراق«ي کتاب با آوردن نقل قولی از  کالین در ابتداي مقدمه

ي مردم،  هایی است که براي عامه گري ها، ایجاد مخاطرات و ویران آفرینی  شامل هراس 3عملیات شوك و ارعاب«
طبیعت نیز با . شان غیر قابل درك است ي ما و رهبران هاي مشخصی از جوامعِ تهدیدکننده خشنیز عناصر و ب

تواند  ها می ها، و بیماري هاي مهار نشدنی، قحطی سوزي ها، آتش ها، سیل هاي سهمگین، زلزله گردبادها، توفان
  ).17:1389کالین، (» ایجاد کند» شوك و ارعاب«

تروریستى،  اي  مثالً یک کودتا، حمله(ي اصلى  در اثر فاجعه«: کند سان عمل مى این» دکترین شوك«به باور وي 
درست . شود ، یک حالت شوك همگانی برتمام جمعیت مستولى مى)فروپاشى بازار، جنگ، سونامى، یا توفان

آورد، فرو  کند و به راه مى مى  همان گونه که موزیک کرکننده و ضربات درون سلولِ بازجویى زندانى را سست
کوبنده نیز در خدمت سست کردن و به راه آوردنِ کل جامعه قرار  هاى درهم ها، موج ترور، و توفان ریختن بمب

شود، جوامعِ  دهد واز باورهایش رویگردان مى اى که نام رفقایش را لو مى زده درست مثل زندانى وحشت. گیرد مى
چه  آن. دارند کردند دست برمى ى سرسختانه از آنها محافظت مىعاد شوکه شده نیز غالباً از چیزهایى که در حالت

همه : آید به نوعی با یکدیگر مرتبط است چه بر سر جوامع قربانی شوك می هاي قربانی شوك و آن بر سر انسان
هاي  پردازان و مجریان سیاست نظریه) 10: همان(» ها تجلیات متفاوت یک منطق واحد بسیار دهشتناك است این

ها  را براي آن 4»اي لوح سفید و نانوشته«تواند  می» گسست بزرگ«و » شوك«کترین شوك معتقدند تنها یک د
  . شان استفاده کنند هاي نولیبرالی ایجاد کند تا از آن براي ساختن دنیایی نو و اجرایی کردن برنامه

پزشکی  انستیتوي روان«رئیس  5کامرون ي اقتصاددانان بازار آزاد شباهت زیادي به نظریات دکتر ایوِون این نظریه
بر خالف فروید، که باور . دارد 1950در دهه » پزشکی آمریکا انجمن روان«کانادا و رئیس » گیل دانشگاه مک

اي مشکالت روانی پی برد، دکتر کامرون معتقد بودکه با واردن  توان به علل ریشه داشت با گفتار درمانی می
هاي  هاي معیوب را تهی کرد، از هر چیزي زدود و سپس شخصیت توان ذهن می ها، آوردن شوك به مغز انسان

  ).11: همان(ترسیم کرد » هاي پاك نانوشته لوح«جدیدي را بر 
                                                             
3 Shock and Awe 
4 Tabula Rasa 
5 Ewen Cameron 
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نگاران و فعالین سیاسی مخالف توسط  ي نویسندگان، روزنامه این پدیده را به روشنی در بازداشت و شکنجه
کردند،  این عده که پیش از بازداشت شدن بر مواضع خود پافشاري می .توان مشاهده کرد هاي توتالیتر، می نظام

هاي این  کنند و کامالً با خواست ي خود اظهار ندامت می شوند، از گذشته پس از مدتی در تلویزیون ظاهر می
  . گردند سو می هاي توتالیتر هم نظام

رد عملکرد یک نظام توتالیتر بیان در مو 1984در رمان » جورج اورول«این روش همانند آن چیزي است که 
  ). 47: همان(» کنیم بعدم خودمون پرتون می. دیم تا خوب تخلیه شید اون قدر فشارتون می«: دارد می

که در ابداع شیوه و شگردهاي معاصر شکنجه براي ایاالت متحده نقشی محوري ایفا کرد، با  کامرون، عالوه بر این
 ).11: همان(مانندي آشکار ساخت  را نیز به نحو بی» داري فاجعه هسرمای«هایش منطق بنیادي  آزمایش

ي گردباد کاترینا و سیل حاصل از آن به  و شوکی که در نتیجه» نیواورلئان«کالین با اشاره به مشاهدات خود در 
ر هاي نولیبرالی د تر سیاست مردم وارد شده بود، این سیل و شوك حاصل از آن را فرصتی براي اجراي سریع

اي شده بود که  هاي دولتی سیل باعث خرابی و از بین رفتن خانه. داند سازي بیشتر می جهت خصوصی
هاي انسانی سیل به  داران از هزینه مداران و سرمایه اما سیاست. ها ساکن بودند پوستان فقیر نیواولئان در آن سیاه

  .کردند سود خود بهره برداري 
ي جمهوریخواه  ي برجسته نماینده ،»ریچارد بیکر«گشت این بود که  گان میزد خبري که گرداگرد پناهگاه سیل 

هاي  باالخره کَلَک خونه«: بود که هاي فشار و اعمال نفوذ پارلمانی گفته این شهر در کنگره، به جمعی از گروه
  ).18: نهما. (»کار خدا بود. اومدیم ما که خودمون از پس این کار بر نمی. دولتی نیواورلئان رو کندیم

هاي نیواورلئان نیز شهر ویران شده در اثر سیل را به  ، یکی از ثروتمندترین بساز و بفروش»جوزف کانیزارو«
دهد که همه  هاي خیلی خوبی  را در اختیار آنان قرار می اي شبیه کرده بود که فرصت ي خالی و نانوشته صفحه

براي او نابودي سیستم مسکن دولتی » هاي خیلی خوب فرصت«این ). همان. (چیز را دوباره از اول شروع کنند
  . هاي آپارتمانی خصوصی بود تباران فقیر نیواورلئان و جایگزینی آن با مجتمع براي آفریقایی

بیشتر «: نویسد می» وال استریت ژورنال«ي  اي در روزنامه ماه پس از سیل در مقاله 3همچنین میلتون فریدمن 
این در عین حال که یک تراژدي است . اند ها در سراسر کشور پخش شده ه واین بچهمدارس نیواورلئان ویران شد

  ). 19: همان(» .اي اصالح شود که نظام آموزشی ایالت به صورت ریشه اما، از سوي دیگر، فرصتی است براي آن
توفان کاترینا «: نیز در اظهار نظر مشابهی بیان داشت 6»انستیتوي آمریکن انترپرایز«کار  ستاد فکري نومحافظه

ها تالش، از انجامش ناتوان  گران مدارس لوئیزیانا، به رغم سال یک روزه به انجام چیزي نایل آمد که اصالح
شود چیزي  اي و دست آوردهاي مثبتی که به آن اشاره می اما تمام این اصالحات ریشه). 21: همان(» بودند

                                                             
6 American Enterprise Institute 
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یعنی از (ده شدن مدارس دولتی و جایگزینی آن با نظام خصوصی و هزینه اي که از خزانه دولت نیست جز برچی
  . پرداخت می شود) جیب مردم

اجماع «هاي نولیبرالی  نائومی کالین ضمن بیان آثار منفی سیاست
و سرکوب و  1970ي  در آمریکاي التین در دهه» واشنگتن

اتوري حامی این هاي دیکت اختناق اعمال شده توسط  نظام
هاي ابوغریب و  چه را که در زندان ها در آن قاره، آن برنامه

 ,Stiglitz)داند  ها می ي همان شکنجه گوانتانامو اتفاق افتاد ادامه

2007).  
المللی  صندوق بین«اي مثل  المللیبر اساس این کتاب، میلتون فریدمن مبدع نظریه شوك و نهادهاي مالی بین

فریدمن استاد دانشگاه شیکاگو تأکید می کند که شوك باید قبل از . مجریان آن هستند» انیبانک جه«و » پول
ماه تحوالت اساسی مورد نظر  9تا  6او معتقد است که دولت باید ظرف . که مردم به خود بیایند اعمال شود آن

و عملی خود را با اتکا به همین  هاي اجرایی هم راه حل» صندوق بین المللی پول«. اقتصاد بازار آزاد را پیاده کند
  .کند روش تجویز می

ها از طریق  کند که فریدمن و حامیانش، به دلیل ناتوانی از به کرسی نشاندن این سیاست گیري میوي نتیجه
  . آورند دموکراتیک، به قدرت شوك روي می

ه کلِ دوران زمامداري پینوشه ، مدعی بود ک»داري و آزادي سرمایه«ي کتاب  پروفسور میلتون فریدمن، نویسنده«
بار آزادي و دموکراسی که عکس  نه تخریبِ خشونت -سال دیکتاتوري و صدها هزار قربانی و شکنجه 17یعنی  –

  ).13:1389کالین، (آن بوده است 
 ي همه ها نفر را به فقر کشاند و پدیده هاي اقتصادي که میلیون که در آمریکاي التین، بسیاري بین شوك در حالی

) 23: همان(دیدند  اي مستقیم می کرد رابطه گیر شکنجه که صدها هزار دگراندیش و دیگرخواه را مجازات می
ي واقعاً  نکته«: گوید بندد و می فریدمن چشمانش را برتمام اقدامات ضد انسانی و سرکوب آزادي و دموکراسی می

!! »ي آزاد ایفا کردند را براي ایجاد جامعه ي شیلی این است که بازارهاي آزاد نقش خود ي مسئله مهم درباره
  ).13: همان(

هاي الکتریکی  ي شوك اگر به واسطه«: پرسد اي، می ي اروگوئه این در حالی است که که ادواردو گالیانو، نویسنده
ها  مردم زندانی شدند تا قیمت«: گوید و هم او می» شد؟ ها چگونه ممکن می گران نبود، حفظ این نابرابري شکنجه

  ). همان(» آزاد باشد



 113   شوك درمانی در اقتصاد نولیبرالی

 

هاي اقتصادي ابداعی  شوك کودتاي سازمان سیا، شوك(که سه شکل مشخص شوك  سال پس از آن 30دقیقاً 
) ي ابداعی دکتر ایوون کامرون و اجرا شده به دست کودتاگران نظامی میلتون فریدمن و شوك کشتار و شکنجه

نخست، با جنگ . بیشتر، دوباره در عراق ظاهر شده است را بر شیلی وارد آوردند، همین فرمول، با خشونتی بس
اراده، ادراکات، و فهم «، جنگ »شوك و ارعاب«ي طراحان دکترین نظامی عملیات  شروع کردند تا، به گفته

  .»دشمن را مهار کند و، به معناي واقعی کلمه، دشمن را از نظر عمل یا عکس العمل عقیم سازد
ي  تصاد از راه رسید و، در حالی که کشور هنوز شعله ور بود، پل برمر، فرستادهاي اق سپس، شوك درمانی ریشه 

سازي گسترده، تجارت خارجی کامالً آزاد، وضع نرخ  خصوصی«:ارشد ایاالت متحده، آن را بر عراق تحمیل کرد
یر موقت علی عبداالمیر علوي، وز. »درصدي، و دولتی که به شکلی چشمگیر کوچک شده بود 15ثابت مالیاتی 

در معرض انواع ) که مثل حیوانات آزمایشگاهی از این«عراق در امور تجاري، در آن برهه گفت که هموطنانش 
ي کافی به نظام اقتصادي ما  به انداره. خورد شان به هم می اند و حال ها قرار گیرند خسته شده ها و آزمایش تجربه

ها مقاومت نشان   گاه که عراقی آن. »اقتصادي نیاز نداریم درمانی بنابراین، به این شوك. شوك وارد آمده است
 -شان وارد آوردند هاي بیشتري بر جسم و ذهن حا، شوك دادند، جمعشان کردند، به زندان افکندند و در آن

  ).24: همان(هایی استعاري و تمثیلی نبودند  درمانی اقتصادي، شوك هایی که، در مقام مقایسه با شوك شوك
هاي غیر جسمانی نظیر  و شکنجه(هاي اعدام  ین کتاب معتقد است که شکنجه و به کارگیري جوخهکالین در ا

از ابزار وام براي گوشمالی » المللی پول صندوق بین«ي از  مند نهادهاي دموکراتیک و استفاده سرکوب نظام
نتین گرفته تا چین و عراق از شیلی و آرزا –، شریکی بی سر و صدا در نهضت تهاجمی بازار آزاد جهانی )کشورها
  ). همان. (بوده است -و روسیه

گرا در آمریکاي التین  هاي چپ هاي مردمی و روي کار آمدن دولت نائومی کالین در فصل آخر به مقاومت
هاي نولیبرالی   گر سیاست العمل به آثار ویران هاي مردمی در قالب انتخابات که در عکس این انتخاب. پردازد می

شنگتن و تنزل آشکار سطح زندگی اکثریت مردم انجام شده، اغلب کشورهاي آمریکاي التین را در قرن اجماع وا
» دانیل اورتگا«در ونزوئال و بولیوي گرفته تا » ابو مورالس«و » هوگو چاوز«از روي کار آمدن . دربرگرفته است 21
در اکوادور، همه حکایت از اوج » فائل کوریارا«در نیکاراگوئه و برزیل و شیلی و » باشلت«و » لوال داسیلوا«و 

  . ي دموکراسی مشارکتی در آمریکاي التین دارد بر پایه) 2(گرفتن سوسیالیسم قرن بیست و یکم 
گرایی را عامل مؤثري در  گرا و طرفداران نولیبرالیسم که پوپولیسم و عوام هاي چپ وي بر خالف مخالفین دولت

ها را به  کنند، اتفاقاً نیروهاي سیاسی مخالف آن در آمریکاي التین معرفی می  تها دول به قدرت رسیدن این دولت
  : کند هایی منتسب می اتخاذ چنین سیاست
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ي  ي قاره ي تعیین کننده سازي مسئله ، مخالفت با خصوصی2001از هنگام واژگونی اقتصاد آرژانتین در سال 
 2006تعیین کند و دولتی را از جا بر دارد، و در اواخر سال تواند دولت  این مخالفت می. است آمریکاي التین شده

به ریاست » لوال داسیلوا«ي  انتخاب دوباره. عمالً باعث ایجاد یک سري تغییرات پی در پی در آمریکاي التین شد
جمهوري برزیل بیشتر به این دلیل بود که وي رأي گیري انتخاباتی را به یک همه پرسی در مخالفت با 

  . ازي تبدیل کرده بودس خصوصی
ي نود را بر عهده داشت، به این  هاب بزرگ دولتی برزیل در دهه رقیب او، از حزبی که مسئولیت فروش شرکت

دار  رانی ملبس به کاپشن و کالهی لبه ي سوسیالیست مسابقات اتوموبیل ترفند متوسل شد که با ظاهرِ یک راننده
اما رأي دهندگان فریب نخوردند و . فته، در انظار عمومی ظاهر شودهاي دولتی هنوز فروش نر هاي شرکت با آرم

دیري نپایید . بار دیگر به او رأي دادند هاي فساد در دولت لوال، یک درصدشان، با وجود سرخوردگی از رسوایی 61
 هاي پیاپی کشور را محور مبارزات ها در نیکاراگوئه، خاموشی که دانیل اورتگا، رهبر پیشین ساندنیست

بعد از توفان » یونیون فنوسا«ي اسپانیایی  وي گفت فروش شرکت ملّی برق به مؤسسه. ي خود کرد پیروزمندانه
ها  شما برادران هر روز از اثر این خاموشی«: کشید او فریاد می. هاي کشور بوده است ، علت اصلی خاموشی»میچ«

است، کسانی  ت؟ دولت ثروتمندان این کار را کردهاس چه کسی یونیون فنوسا را به این کشور راه داده. در رنجید
  ).642: همان(» اند داري وحشی که در خدمت سرمایه

هاي بازارمحور نولیبرالیسم توسط ایاالت متحده و متحدشان را به  نائومی کالین دراین کتاب اجراي سیاست
هاي آزادسازي  ول تاریخ، ایدهدهد که همواره در ط با تبحر و ظرافت قابل تحسینی نشان میگیرد و  چالش می

ي اقتصاددانان  وسیله ها به وي معتقد است اجراي این گونه سیاست. افراطی نزد مردم غیر محبوب بوده است
و » صندوق بین المللی پول«در ) شیکاگوي آمریکا  هاي اقتصادي دانشگاه نظریه(7»مکتب شیکاگو«نولیبرال پیرو 

گیري کشورهاي جهان سوم  ي آمریکا براي نفوذ به ساختار داخلی تصمیم ها ریزي ي برنامه نتیجه» بانک جهانی«
  .است

این کتاب همچنین چالشى در مقابل این ادعاي نولیبرالی است که گویا دموکراسى و بازارهاى آزاد الزم و ملزوم  
هایی  درپی نمونه پی  ي ئهکشد و با ارا ومی کالین در این کتاب این ادعا را به چالش میئخانم نا. یکدیگرند

تحت شرایط دموکراتیک فقط به » مکتب شیکاگو«دهد که در حالی که مدل اقتصادي  گر، نشان می روشن
مارگارت (تواند تحمیل شود، پیاده کردن آن به طور کامل نیازمند شرایط استبدادي است  صورت نیم بند می

، خود، در فوریه  »میلتون فریدمن«و  8»فون هایکفردریک « تاچر، نخست وزیر اسبق بریتانیا و مرید سرسخت 
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به سبب وجود نهادهاي دموکراتیک و ضرورت اجماع نسبتا فراگیر، «کند که  اي به هایک اذعان می در نامه 1982
  ). »غیرقابل قبول خواهد بود برخی از تمهیدات اتخاذ شده در شیلی در بریتانیا کامالً

بنیادگرا نه فقط با دموکراسی عجین نیست،  دارىِ دهد که سرمایه نشان میخانم کالین در جاي جاي این کتاب 
قهر و اجباري که ضرباتش هم  -هاى قهر و اجبار بوده است ترین شکل رحمانه اش بى بلکه  نوزادى است که قابله

 .وارد آمده است شمارى از افراد جامعه  هاي رنجور تعداد بى برپیکر جامعه سیاسى و نیز بر بدن

در مورد این کتاب  »تاریخ مردم آمریکا«ي آمریکایی و نویسنده کتاب ماندگار  هوارد زین، مورخ فقید برجسته
  »ام هاي دور تا به امروز خوانده ترین آثاري است که از گذشته عالی است، از مهم«: گوید می

اي درس اقتصاد ناگفته ه مطالب این کتاب فقط بخشی از آن چیزي است که از روي بی خبري کامل، در کتاب
 . ماند می

  
  :نوشت پی

توسطجان  ویلیامسون  1989براي اولین بار در سال (Washington Consensus) واشنگتن ) توافق( اصطالح اجماع -1
)John Williamson( ها  ها که اجراي آن این سیاست. سیاست اصالحی مشخص به کار رفت 10اي از  براي توصیف مجموعه

المللی پول،  صندوق بین(شد، عمدتاً توسط نهادهاي مالی جهانی  هاي اقتصادي کشورهاي در حال توسعه توصیه می براي حل بحران
  .(Rodrick, 2006)شدند داري ایاالت متحده ترویج می و خزانه) بانک جهانی

  : در عنوان این اصطالح ، اشاره دارد به» واشنگتن« واژه 
  .ها را بر جهان تحمیل کند کند که آنهایی که واشنگتن تالش می فهرستی از سیاست) الف
گتن طلبانی که در حال اجراي یرنامه هاي اصالحیمورد نظر واشنتالش واشنگتن در جهت کسب اعتباربراي برخی از اصالح) ب

  ).Williamson, 2004:2( هستند
هاي نولیبرالی،خواستار افزایش الزامات بازار بر  اشاره دارد و در پیوند با سیاست» بنیادگرایی بازار«اجماع واشنگتن در اکثر موارد به 

  . (Rodrick, 2006)باشد  سازي بر حاکمیت ملّی کشورها می دولت و همچنین افزایش تأثیر جهانی

شد، ادعاهاي ایدئولوژیک محضی چون  ها، که فنی و داراي مقبولیت عام تصویر می ومی کالین، این سیاستبه بیان نائ
ها  شد و این سیاست به کشور را شامل می» حذف موانع ورود مؤسسات خارجی«و » هاي دولتی بنگاه) ي همه(سازي  خصوصی«

. »هاي عمومی دولت مقررات، تجارت آزاد و کاهش شدید هزینه سازي، حذف خصوصی«: ي نولیبرالی فریدمن نبود گانه چیزي جز سه
ها را  هاي مستقر در واشنگتن مصر بودند کشورهاي آمریکاي التین آن قدرت«هاي بودند که  ها سیاست ي ویلیامسون این به گفته

بانک «و » المللی پول نصندوق بی«با » مکتب اقتصادي شیکاگو«و به برخورد مستعمراتی ) 246:1389کالین، (» اتخاد کنند
  ).245: همان(را که تا حد زیادي مسکوت مانده بود، رسمیت داد » جهانی

در این ساختار دموکراسی فقط در . ویکم برقراري دموکراسی و شرکت مردم در آن است هاي سوسیالیسم قرن بیست از ویژگی -2
برد قدرت  ي مردم، نه فقط نخبگان، قدرت دارند و به یک نسبت در راه همهشود بلکه  معنا نمی» شرکت در انتخابات«چهارچوب 

ها براي  سپارند و نماینده ها نمی شان را به دست نماینده دهندگان حقوق رأي. اندرکارند ي کارهاي عمومی دست نقش دارند و در همه
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گذرانند،بدین ترتیب به  ي ویژه و تخصصی خود میشان را از راه کارها کنند، بلکه زندگی شان حقوق دریافت نمی کار نمایندگی

  .  (Harnecker, 2010) شوند اي تبدیل نمی مداران حرفه سیاست

  : منابع
 ،)اقتصاديطرح تحول اقتصادي و و نولیبرالیزاسیون (گذرد  راه توسعه از مسیر فالکت نمی). 1388( بروجنی، خسرو صادقی -

http://www.akhbar-rooz.com/article.jsp?essayId=24683  
 چاپ اول،شهابی و میرمحمود نبوي، ) خلیل(مهرداد :  ترجمهداري فاجعه،  دکترین شوك؛ ظهور سرمایه). 1389(کالین، نائومی  -
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  یازده

  !ي لذت ؛ احساس قدرت، تجربه»و.ام.بی«

  
ي لذت؛   احساس قدرت، تجربه: تهران ...نامه از«ي   مقاله
ي وحید  نوشته» معاصر و فرهنگ دیداري آن  تهران

ي مطالعات فرهنگی است  ي رشته آموخته زاده دانش ولی
   .منتشر شده است Vertigomagazineي  که در نشریه

اي بین  به عنوان حوزه 1مطالعات فرهنگیاگر چه قدمت 
گردد، اما  میالدي در بریتانیا بازمی 50ي   اي به دهه رشته

تر  باشد که کم اي جدید می در علوم اجتماعی ایران حوزه
  .ایم گیري در این زمینه بوده شاهد آثار چشم

ي  مطالعات فرهنگی معاصر به فرهنگ به عنوان پدیده
چه در زندگی  هاي فرهنگی و آن پردازد بلکه بررسی فرهنگ، کنش ها نمی ز دیگر حوزهروینایی، مجرد و منفک ا

شود را در ارتباط با دیگر ساختارها، روابط، نهادها و نظامات اجتماعی بررسی  روزمره و در فرهنگ عامه انجام می
 . کند کرده و روابط قدرت و ایدئولوژي هر طبقه را درون آن بازنمایی می

. پی. اي«و » ریموند ویلیامز«، »ریچارد هوگارت«، »استوارت هال« اخیر جامعه شناسانی چون ي در نحله
گرایانه از آن  در سنت مطالعات فرهنگی دانشگاه بیرمنگهام با مفهوم متداول فرهنگ که تعبیري نخبه» تامپسون

   .پردازند دارد، مخالفت کرده و به بررسی فرهنگ عامه و طبقات فرودست جامعه می
                                                             
1 Cultural Studies 
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» ي کارگر در انگلستان پیدایش طبقه«و تامپسون در کتاب » کاربردهاي سواد«براي نمونه هوگارت در کتاب 
  . دهند ي کارگر در بریتانیا را مورد بررسی قرار می تغییرات و تکوین فرهنگ طبقه

شوند، در نظر  یدر این رویکرد مردم به عنوان کنشگرانی منفعل که هنجارهاي فرهنگی طبقات مسلط را پذیرا م
ي معنادار و مخصوص به خود  هاي روزمره شوند، بلکه خود نیز داراي هنجارهاي فرهنگی و کنش گرفته نمی

  .هستند که چه بسا در تقابل با هنجار هژمونیک جامعه قرار گیرد
روابط شود نیر با رویکردي مناسبِ مطالعات فرهنگی به بررسی  ي حاضر که در این نوشتار معرفی می مقاله

  .پردازد می» روبنا«و » زیربنا«به عنوان نمودهاي بارز   3»لذت«و  2»قدرت«
و عبارت تبلیغاتی  (B.M.V)» و.ام.بی«دو بیلبورد بسیار بزرگ در بزرگراه همت در تهران با تصویري از اتومبیل 

ي مذکور و بررسی روابط   در روي آن، فرصتی فراهم کرده براي نگارش مقاله» ي لذت احساس قدرت، تجربه«
  . لذت و قدرت نهفته در آن

هاي هدف چنین تبلیغاتی، ایدئولوژي بورژوازي پسِ پشت آن را بازنمایی کرده و  ه نگارنده با توصیف گرو
  :داند دئولوژي این طبقه میرا تجسمی از ای» و.ام.بی«

هاي تبلیغاتی  توان گروه هدف این نوع آگهی اي که امکان مالی خرید این نوع اتومبیل دارد را می طبقه بورژوازي
  : اما طبقه بورژوازي در ایرانِ امروز یک دست و متجانس نیست و شامل دو قشر مشخص است. دانست

  . ذت ندارداي از ل قشري که داراي قدرت است و تجربه-1
  . اند اند اما فاقد قدرت قشري که طمع لذت را چشیده-2

  . ي بورژوازي ایران دانست طبقه» مدرن«و » سنتی«توان را اقشار   این دو قشر را می
قشر سنتی که مشاغل مهمی در کارخانجات و مراکز صنعتی دولتی و همچنین مناصب مهمی درون ساختار 

و با پیشه کردن پرهیزگاري از لذات دنیوي » لذت«ي   اش را بدون تجربه جوانیقدرت حکومت دارد، دوران 
سالی خود که داراي  ي لذت غیردینی، امروز و در میان ي تجربه واردین به عرصه  این تازه. است  سپري کرده

ي بدون  ي چنین لذاتی را یافته، از گذشته اند، توان و فرصت تجربه قدرت بیشتري در ساختار قدرت گشته
  . نگرد اش با حسرت می اش پشیمان گشته و به دوران جوانی لذت

هایی که پیش از این  کردن چنین لذت  اي پر لذت، در تجربه لذت و آینده اي بی این قشر در برزخ گذار از گذشته 
  .ندک اي از لذت تالش می است، عجله دارد و به سرعت در جهت تحقق چنین تجربه  ها بیگانه بوده با آن

                                                             
2 Power 
3 Pleasure 
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هایی را در کنار  ، چنین لذت1357ي بورژوازي اگر چه پیش از این و حتی در پیش از انقالب  قشر مدرن طبقه
نشینی و روابط با جنس مخالف تجربه  اش چون موسیقی، مشروبات الکلی، مجالس شب هاي زندگی دیگر لذت

تنها در محافل خصوصی و مجالس  ي عمومی جامعه فاقد قدرت بوده و  کرده است اما در حال حاضر در عرصه
  . هایی است ي چنین لذت اش قادر به تجربه خانوادگی

کردن مناسبات حاکم بر جامعه و کسب هژمونی  ي تبلیغات در جهت کاالیی داري به واسطه ایدئولوژي سرمایه
ارائه  »لذت«و » قدرت«و انسانی، تعریف جدیدي از » کیفی«هاي  در برابر ارزش» کمی«هاي  براي ارزش

  !.»و.ام.داشتنِ بی«: دهد می
در این تبلیغات یافتن شغل مورد عالقه، خواندن رمان یا شعري جالب، گفتگوي همدالنه با یک دوست، پیاده 

ها، بلکه به معناي  معناي همبستگی انسان شوند و قدرت نه روي شبانه یا مشارکت در جامعه لذت محسوب نمی
  . شود ي آن تعبیر می ه واسطهب» و.ام.بی«داشتن پول و مالکیت 

» فردیت«ژي دیگر مروج آگاهی کاذب و نوعی توهم است،  داري که همچون هر ایدئولو سرمایه  در ایدئولوژي
شود و تنها به  اند، محو می ها انسانی که در میان کوهی از دود و آهن و بتن پنهان شده انسان در میان میلیون

افزایش «شود که در آن  اي بنبان نهاده می گیرد؛ جامعه د ستایش قرار میي ثروت، موقعیت و قدرت مور واسطه
هر شخص «و ) 125: 1382مارکس،(» ها دارد ارزش جهان اشیاء نسبتی مستقیم با کاستن از ارزش جهان انسان

  .)190: همان(»اي براي دیگري خلق کند در این اندیشه است که نیاز تازه
را  » و.ام.بی«تداد بزرگراه همت این عبارت تبلیغاتی بسیار بزرگ درباره تبلیغ هر کسی ممکن است در عبور از ام

مهم نیست و از این لحاظ بین شما و دیگران » و.ام.بی«بخواند،  اما ویژگی و خصوصیت شما براي کمپانی 
  .و کاري نداردداري جز با پول شما، با فردیت یا شخصیت شما سر  ها وحود ندارد چرا که سرمایه تفاوتی براي آن

با یکی دانستن انسان و «. است داري از رهگذر مالکیت خصوصی آسیب بزرگی به فردگرایی وارد کرده سرمایه 
ها  است نه رشد انسان؛ و انسان سود هدف اصلی شده. است اش، فردگرایی را از معناي واقعی خود تهی کرده دارایی

 »ي او که به بود اوست اما کمال واقعی انسان نه به داشته. »دنبو«است نه » داشتن«ترین چیز،  اند مهم پنداشته
  .)16: 1386وایلد،(
  . داران ایرانی به حرص و طمع داشتن آن نیازمندند خواهد و سرمایه پول شما را می» و.ام.بی«کمپانی  

ن در پر رفت و ایدئولوژي همواره با تناقضاتی نیز همراه است؛ بیلبوردهاي تبلیغاتی را براي جلب توجه کرد
اند، اما این شلوغی در عین حال موجب شده افراد توجهی  ي بزرگراه همت قرار داده ترین نقطه آمدترین و شلوغ

  !به این تبلیغات نداشته باشند
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تواند به شما احساس  می» و.ام.بی«اید  گوید حتی اگر در راهبندان و ترافیک گیر کرده این تبلیغ به شما می
در » و.ام.بی«ترین شغل تجاري دنیا را هم داشته باشید، وقتی با کمپانی  لذت بدهد، اما اگر مهم ي قدرت و تجربه

گردید و نام تجاري اتومبیلتان  کنید، مضطرب، درمانده، ناامید و بیچاره می میان هزاران ماشین دیگر گیر می
در حال رانندگی با پیکان یا که  در این وضعیت همچون دیگران در عذاب هستید و این. گردد معنی می بی
  ! باشید تفاوتی ندارد» و.ام.بی«

داري شما نه احساس قدرت خواهید کرد و  هاي طراحی شده توسط سرمایه ي راه این واقعیتی است که در شبکه
  . نه لذتی را تجربه خواهید کرد

  : منابع
  آگه: حسن مرتضوي، چاپ دوم، تهراني  ، ترجمه1844هاي اقتصادي فلسفی نوشته دست). 1382( مارکس، کارل -
  چشمه : ي باوند بهپور، چاپ اول، تهران سوسیالیسم و فردگرایی، ترجمه). 1386(وایلد، اسکار  -

- Valizadeh, Vahid (2010), LETTER FROM…Tehran: Feel the Power, Experiece the Pleasure, 
Conterporary Tehran and its visual culture,  
http://vertigomagazine.co.uk/showarticle.php?sel=cur&siz=0&id=1154 

 

 



  

  

  

  

  دوازده

  * ي کارگر ي بدرود با طبقه افسانه

  
   نگاهی کوتاه به گذشته

هـاي فراوانـی در کشـورهاي صـنعتی از      اعتصـاب  1880در دهه . هاي کارگري بود قرن نوزده آغازي براي حرکت
هـاي کـارگران    تـرین خواسـته   یکـی از مهـم  . قبیل فرانسه، آمریکا، بلژیک، انگلستان و حتی روسیه صورت گرفت
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ا مانند دانمارك، اتـریش و آلمـان   ها در برخی کشوره در پی این تالش. ساعت در روز بود 8کاهش ساعات کار به 
هـاي کـارگري و    هاي سـازمان  رغم تالش اما در آمریکا علی. بعضی قوانین نسبتاً پیشرفته در آن زمان تصویب شد

ساعت در بعضی از ایاالت به صورت رسمی کارفرمایان عمالً به میزان همان سـاعات   8محدود شدن ساعت کار به 
  د خواستن قبلی از کارگران کار می

هزار کارگر  350اعتصاب با شرکت  5000در سرتاسر ایاالت متحده آمریکا  1886سرانجام در روز اول ماه مه  
نفر از کارگران را  9در روز اول ماه مه  پلیس در میلواکی به سوي اعتصاب کنندگان آتش گشودند و . شروع شد

نفر دیگر  6یراندازي به طرف اعتصاب کنندگان در دوز سوم ماه مه در شیکاگو پلیس خصوصی با ت. به قتل رساند
در تظاهرات آرام فرداي آن روز زمانی که در پایان تظاهرات پلیس به تظاهرکنندگان یورش . را به قتل رسانید

خواهانه  اي براي سرکوب حرکت عدالت این برخورد بهانه. پلیس کشته شدند 8برد بمبی منفجر شد و بر اثر آن 
کارفرمایان نیز با اخراج جمعی کارگران و . رتاسر آمریکا دولت فعاالن کارگري را دستگیر کردکارگران شد و در س

دولت واقعه انفجار بمب را . استخدام کارگران جدید به دلیل بیکاري شدید، ضربه دیگري به کارگران وارد کردند
که جرم آنان اثبات شود،  ون آننفر را دستگیر کرد و طی دادگاهی بد 18یک توطئه دانست و شب بعد از واقعه 

  .همه به اعدام محکوم شدند
شده بود » فدراسیون سندیکاهاي صنعتی و تجاري«که جایگزین » فدراسیون آمریکایی کار« 1888در سال 

ساعت  8ها، مبارزه براي دستیابی به  پیشنهاد کرد که با برپایی اعتصاب در هر سال از سوي یکی از فدراسیون
از . براي نخستین بار قرار شد که فدراسیون درودگران اعتصاب کنند 1890د و براي اول ماه مه کار پیگیري شو

اول ماه مه مطالبه هشت ساعت . آن پس اول ماه مه به عنوان جشن جهانی کار براي تمامی کارگران ماندگار شد
  . دست فراموشی سپرده نشد کار روزانه را مطرح کرد، اما پس از آن که این هدف تحقق یافت، اول ماه مه به

  !ي کارگر  بدرود با طبقه
پس از فروپاشی دیوار برلین از پس فروپاشی بلوك شرق و تک قطبی شدن مناسبات اقتصادي و سیاسی جهان، 

از حقوق و مزایاي ) بلوك شرق(ي همجواري با بلوك حامی کار  ي کارگر کشورهاي صنعتی که در نتیجه طبقه
ها و  مند بود، بیش از پیش در معرض تهاجم سرمایه و ایدئولوژي صاد کینزي بهرهاي در الگوي اقت ویژه

داري و  سازي، جهانی شدن بیش از پیش تولید سرمایه ي جهانی با مطرح شدن نظریه. هاي آن قرار گرفت سیاست
ریک فون هایک و هاي نولیبرالی چون فرد مطرح گشتن بنیادگرایی بازارِ نولیبرالیسم در پرتو نظریات آکادمیسین

میلتون فریدمن، معیشت کارگران و سندیکاهاي کارگري جهان بار دیگر تحت فشار سرمایه و الزامات آن این بار 
 . در شکل و شمایل جدیدي نسبت به قرن نوزدهم قرار گرفت
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ایه به کار داري، هجوم سرم سازي تولید سرمایه ي اخیر  با رونق گرفتن نولیبرالیسم جهانی و جهانی در سه دهه
ي جهان را نیز در بر  محدود به کشورهاي صنعتی غرب نبوده است و کشورهاي پیرامونی و مناطق کم توسعه

  . گرفته است
هاي  در واکنش به نظریات رادیکال و چپ، سلسله نظریاتی در محافل آکادمیک و همچنین رسانه  در این دوره

ها نادیده انگاشتن  کار و  ي تمام آن قربباً غایت اندیشهعمومی جهان توسعه یافته منتشر و تبلیغ شد که ت
  . ي کارگر به عنوان منبع ارزش و مطرح کردن مفاهیم جدیدي متناسب با واقعیات موجود بود طبقه

و » جامعه مصرفی«، »جامعه انفورماتیک«، »جامعه دانایی محور«، »جامعه ما بعد صنعتی«نظریاتی چون 
، همگی )زیربنا(بر شیوه تولید و اقتصاد ) روبنا(ی شدن جوامع و اولویت فرهنگ همچنین مفاهیمی چون خدمات

چه در جوامع  ي کارگر و تضاد کار و سرمایه فاقد اعتبار گشته است و آن باور داشتند که مقوالتی چون کار، طبقه
  . یی قرار داردباشد، مناسباتی است که در ارتباط مستقیم با فرهنگ و هویت و دانا کنونی مالك ارزش می

... از الوین تافلر، و » موج سوم«از دانیل بل، » جامعه ما بعد صنعتی«هایی چون  در همین دوره است که کتاب
. سر می داد» ي کارگر خداحافظ طبقه«همان شعاري را سر دادند که آندره گورز در کتاب معروفش تحت عنوان 

ي هویت افراد و  اي بود که عنصر تعیین کننده گرایی  فرهنگآمد  چه از دل این نظریات و مفاهیم بیرون می آن
و  » پست مدرنیسم«ي فرهنگ، نظریه  در زمینه. دانست ها می  ي تولید، بلکه در نوع مصرف آن جوامع را نه عرضه

  . داري متأخر نو ظهور  بود نیز الگوي فرهنگی این سرمایه» پسامدرنیسم«
هاي ارتباط جمعی در  شد و توسط دستگاه ر محافل آکادمیک مطرح میاما در همان زمانی که این نظریات د

گردید، شواهد و واقعیات جهان دال بر افزاش  سویه و غیر انتقادي به مردم کشورهاي جهان منتقل می روندي یک
 شکاف نابرابري و فقر و تنگدستی نیروي کار جهانی که در ارتباط مستقیم با مناسبات قدرت سیاسی و اقتصادي

  . برد ناشی از تضاد کار و سرمایه است، بیش از پیش اعتبار علمی این نظریات را زیر سوال 
شدن سرمایه و  کنند، جهانی براي نمونه در جهانی که آن را ما بعد صنعنی و دانایی محور و انفورماتیک اطالق می

ي را وا داشته است تا براي گریز از دار داري در سراسر مناطق جهان، نظام سرمایه ي تولید سرمایه انکشاف شیوه
تر قوانین محیط زیست  هاي درون زاي خود به منظور دسترسی به کارگر ارزان قیمت و شرایط سهل بحران

  . هاي چند ملیتی به کشورهاي جهان سوم منتقل کند بسیاري از صنایع و تولیدات خود را در قالب شرکت
ي  شود، نتیجه ملت و ایجاد جامعه جهانی تبلیغ می-شدن تحت عنوان امحاء دولت ي جهانی چه در نظریه آن

ي احترام و تعامل و همبستگی بشري براي اهداف انسانی  اش نه تنها سرنوشت مشترك بشریت بر پایه عملی
قوانین غیر دموکراتیک سرمایه نبوده است بلکه بیش از پیش سرنوشت و زندگی مردم کشورهاي پیرامون را ذیل 
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المللی پول قرار  اي چون سازمان تجارت جهانی و صندوق بین هاي جهانی هاي چند ملیتی و سازمان در شرکت
  . داده است

ي اعمال چنین نظریاتی بیش از هر زمان دیگري معیشت کارگران و  نیروي کار در نتیجه» شدن کاالیی«امروز 
در چنین فرایندي کارگر در بازار عرضه و تقاضاي نولیبرالیسم و براي تأمین . کند زحمتکشان جهان را تهدید می

ترین امتیاز براي تشکیل سندیکا و حق  مندي از کم ترین حقوق و بهره ها مجبور به دریافت کم منافع شرکت
  . باشد زنی می اعتراض و چانه
مرزي و آزادي را براي  بی)  ی بنیادگرایی بازاري قوانین نولیبرال شدن تحت سیطره جهانی(سازي  در واقع جهانی

اي  سرمایه ها تأمین کرده است و حقوق شهروندي و حقوق جهان کار را در درون مرزهاي ملی و طبقاتی به گونه
کمک استبدادهاي محلی شهروند    ها را هر چه بیشتر محدود کند و به مسدود نگه داشته است تا بتواند دامنه آن

که به محیط زیست نیز بی توجه است،  1در این سیستم فکري مبتنی بر اقتصاد جنگی. دل کندب  را به رعیت
هر چه بیشتر مورد تهدید قرار می گیرد و جنگ و بی امنیتی و  2سیستم مبتنی بر کار و خدمات اجتماعی

 .تروریسم جانشین صلح و امنیت و حقوق می شود

نتایج «تحت عنوان  )2007مه  24 ( اي بزرگ جهانی است در مقالهوال استریت ژورنال که بیانگر منافع سرمایه 
چه را که وال استریت جورنال با  آن» سازي نابرابري درآمدها را افزایش داده است جهانی«: نوشته بود» غیرمنتظره

ها پیش در جهان  تعجب نوشته بود، شهروندان از نیویورك تا شانگهاي، پاریس تا دهلی از مسکو تا لندن از مدت
وضعیتی هستیم که در آن درآمدهاي ملی به همراه درآمد اقشاري که با سازي شاهد  دریافته بودند، با جهانی

  . سرمایه زندگی می کنند باال رفته و درآمد اقشار کار و شهروندان حقوق بگیر پایین آمده است
در چین و هند، دو کشور پر جمعیت جهان . در مقیاس جهانی، فقر با رشد وسیع نابرابري درآمدي همراه است

نابرابري در . دهاي به سرعت در حال رشد جهان نیز هستند، نابرابري به سرعت در حال افزایش استکه از اقتصا
رود، به سختی قابل تشخیص از میزان  ها به شمار می چین که از کشورهاي طرفدار تساوي حقوق و فرصت

دي در تاریخ را به خود ترین توزیع مجدد درآم نابرابري در آمریکا است و این در حالی است که شاید چین بزرگ
 350. رود ثروتمند جامعه می% 20در هند، قسمت اعظمی از منافع رشد سریع اقتصادي به جیب . دیده است

رو به صبح  ها را در پیاده کودك شب 250000تنها در کلکته حدود . برند میلیون نفر در فقر و فالکت به سر می
 )1.(رسانند می

                                                             
1 Warfare 
2 walfare 
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گیري نابرابري درآمدي در سطح  هاي اندازه ترین طرح انک جهانی، بر یکی از مهمبرانکو میالنویچ اقتصاددان ب
او با استفاده از یک بررسی بسیار گسترده در خانوارهاي سراسر جهان، به این نتیجه رسیده . جهان نظارت دارد

، )ثروتمندترین(یک درصد از افراد جهان : است که
در سال . است) فقیرترین(درصد  57درآمدشان به اندازه 

برابر  114، درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند، 1993
درصد مردم فقیر جهان بوده  5تر از درآمد متوسط   بزرگ

برابر بوده  78، 1988است؛ در حالی که این میزان در سال 
درصد از درآمد واقعی خود را از  25درصد فقیر،  5. است

 12مند، درصد ثروت 20اند، در حالی که درآمد  دست داده
درصد ـ بیش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته 

افزایش نابرابري در جهان به خاطر افزایش نابرابري در . است
کشور . داخل کشورها و همچنین بین کشورها است

  .شود ثروتمند، ثروتمندتر و کشور فقیر، فقیرتر می

توان به آمار مربوط به نابرابري در ایاالت  می براي شناخت کیفیت نابرابري در چنین ساختاري براي نمونه
داري در آن جریان دارد و بیش از سایر کشورها  ترین مناسبات سرمایه متحده، به عنوان کشوري که پیشرفته

  .دهد، مراجعه کرد ریزي اقصادي سیاسی ترویج می چنین الگویی را براي توسعه و برنامه
در گزارشی در خصوص چگونگی توزیع ثروت در ایاالت متحده  3»یتبزینس پاند«پایگاه اینترنتی آمریکایی 

سال گذشته در آمریکا  30طی : کند تصریح می میالدي منتشر کرده است، 2010آمریکا که در ابتداي سال 
ترین دلیل این امر آن باشد که اکثر  شاید مهم. اند و فقیران همچنان فقیرتر ثروتمندان همچنان ثروتمندتر شده

اند دستمزدهاي پایینی داشته و بیمه بازنشستگی و درمان  ها ایجاد شده اي جدیدي که طی این ساله شغل
  .ندارند

ها  درصد از آمریکایی 20در تاریخ اول اکتبر سال گذشته، » بخش مالی پایگاه اینترنتی یاهو«بر اساس گزارش 
درصد از جمعیت پایین هرم  40ست که این درحالی ا. کنند درصد درآمد را در این کشور کسب می 50بیش از 

 50مقایسه . کنند درصد از کل درامدهاي حاصله در اقتصاد این کشور را کسب می 12درآمدي آمریکا تنها 
دهد که دو دهک  درصد درآمد نشان می 40درصد درآمد براي  12درصد از جمعیت و  20درصد از درآمد براي 

چهار دهک پایینی این جامعه درآمد دارد و این شکاف طبقاتی را باید   باالي جامعه آمریکا بیش از چهار برابر
                                                             
3 Business Pandit 
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توان یکی از نابرابرترین کشورهاي جهان  امروز ایاالت متحده را قاطعانه می. !نوعی رکورد در تاریخ دانست
  .دانست
ي دیگري که بدون توجه به نرخ استثمار و سطح بسیار پایین معیشت کارگران از آن به عنوان الگوي  نمونه

گرهاي  چین اگر چه در بسیاري از نشان. شود کشور چین است هاي اقتصادي نام برده می موفقی در اتخاذ برنامه
ات و تولید ناخالص داخلی گذاري خارجی، صادر اقتصادي، به خصوص نرخ اقتصادي، نرخ رشد سرمایه

هاي کمی  ي مفهوم توسعه را تنها محدود به چنین شاخص اما اگر دامنه. هاي قابل توجهی داشته است پیشرفت
اقتصادي ندانسته و آن را به وضعیت و کیفیت زندگی کارگران و زحمتکشان گسترش دهیم، واقعیت این است 

ي شرایط ناگوار کار و زندگی اکثریت کارگران چین قرار دارد و  داري در چین بر پایه که رشد مناسبات سرمایه
  . باشد سهم بزرگی از رشد اقتصادي چین حاصل پایین بودن ارزش نیروي کار در این کشور می

بین . دهد نابرابري در چین بیشتر از هر کشور دیگري در جهان رشد کرده است مطالعات بانک جهانی نشان می
درصد پایین دارندگان درآمد با  10درصد بود، اما  10نرخ رشد اقتصاد چین سالیانه  2003تا  2001هاي  سال

درصد  20درصد باال و  20آمار رسمی حاکی از آن است که اختالف بین . درصد افت درآمد روبه رو شدند 5/2
 .درصدي بوده است 40، داراي رشد 2009تا  2006هاي  ي سال پایین دارندگان درآمد در  فاصله

چیزي که به نابرابري موجود در «: معتقد است .استاد اقتصاد در دانشگاه پیتسبرگ آمریکا» میشل دي تیس«
و (زند، قدرت رو به رشد مالکین سرمایه و زوال روز به روز قدرت کارگران  بین کشورها و درون آنها دامن می

بنگریم، خواهیم دید که هرچه قدرت اگر به طور عینی به کشورهاي جهان . است) دهقانان در کشورهاي فقیر
هر چه کارگران و دهقانان . شود کارگران و دهقانان باالتر باشد، توزیع درآمد، بیشتر به سمت تساوي متمایل می

تر باشند، کشور بیشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و نابرابري بین  کشورهاي فقیر ضعیف
توان با آن زنده ماند، پایین بیاید،  نگامی که درآمد قشر فقیر تا حداقل میزانی که میه. کشورها باال خواهد رفت

 این مسأله حتی در زمان باال بودن تولید ناخالص داخلی. نابرابري در داخل این کشورها نیز باال خواهد رفت

، نابرابري بیشتر خواهد تر باشند همین طور در کشورهاي ثروتمند، هر چه کارگران ضعیف. سرانه نیز صادق است
   بود و نیز احتمال این که کارگران بتوانند با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگی براي حفظ

هاي کارگري و بیشترین نابرابري  ترین جنبش این که آمریکا داراي ضعیف. شان دست یابند، کمتر است منافع
  ».یستدرآمدي در میان کشورهاي ثروتمند است، اتفاقی ن

هر روزه در محافل ... صنعتی و جامعه دانش محور و  بعد چه با عناوین دلفریبی چون جامعه ما بنابراین آن
ي  ي ارزش آفرین و تغییر دهنده ي کارگر را به عنوان سوژه شود و از پی آن مرگ طبقه دانشگاهی تبلیغ می
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زایی براي   یافته است اما از عاملیت آن در ارزشکنند، در چنین جوامعی اگر چه کیفیتی متفاوتی  جهان اعالم می
  . داري حاکم بر مناسبات جهان نکاسته است نظام سرمایه

و   توانند منکر این واقعیت شوند که هر نوع دانایی و فرهنگ و هویتی حاصل تالش چنین نظریات مد روزي نمی
ي تاریخی رسیده است و  ین لحظههاي بشري است که به ا کار مداوم فکري و مادي زنان و مردان و نسل

  . کند هاي دانش و تکنولوژي را فراهم می اي مادي و فکري است که زمینه همچنین کار مداوم در عرصه
در نظریات رسمی موجود دو خطاي تئوریک عمده وجود دارد که هر دوي این موارد نشان از رویکرد غیرتاریخی 

ات از سویی با برداشتی غیر واقعی از مفهوم کار و کارگر، این در این نظری. و نگرش محدود این نظریات است
کنند و بسیاري از اقشار و طبقاتی را که در کارهاي  ي تولید محدود می هاي کار یدي و عرصه مقوالت را به عرصه

  . کنند ي  کارگر مستثنی می ي طبقه کنند از مفهوم گسترده فکري و خدماتی فعالیت می
ي کارگر در جوامع صنعتی و مرکز  ي آمار و ارقامی از حجم طبقه کردي محدود و ارائهاز سوي دیگر با روی

در صورتی . دهند ي کاهش پیدا کرده است، به تمامی جهان تعمیم می داري، این نظریه را که حجم طبقه سرمایه
ي کارگر در این  بقهشدن سرمایه با منتقل شدن بخشی از تولید به جوامع پیرامونی، حجم ط ي جهانی که در دوره

ي کارگر و کمیت آن نیز  ي مفاهیم، رویکرد به طبقه شدن کلیه» جهانی«در نتیجه با . مناطق افزایش یافته است
  .بایستی رویکردي جهانی باشد

ي اخیر گویاي این واقعیت است که  هاي اجتماعی و شکاف طبقاتی در چند دهه آمار مربوط به افزایش نابرابري
باشد،  اي مدرن و با کیفیتی متفاوت از اعصار پیش از آن می سازي پدیده داري در عصر جهانی سرمایهنه تنها رشد 

هاي فرهنگی  است که فقط اشاره به گفتمان بلکه کیفیت نابرابري و فقر در دوران حاضر نیز کیفیت جدیدي یافته
دانایی و رشد آن در جوامع منتزع از  و هویتی و تأکید بر عنصر دانایی قادر به تنیین آن نخواهد بود چرا که

بنابراین خام اندیشی صرف . باشد اقتصادي و بی ارتباط با مناسبات قدرت در جهان نمی -ساختارهاي سیاسی
را بدون توجه به تحلیلی تاریخی و شناخت و » دانایی قدرت است«است که شعار جوامع دانایی محور مبنی بر 

داري موجود و همچنین بدون وجود یک رویکرد انتقادي به آن،  سرمایهبررسی مناسبات موجود در ساختار 
  . هاي کالن قرار دهیم ریزي ي برنامه سرلوحه

  : نوشت پی
1- Yates, Michael (2004). Poverty and Inequality in the Global Economy, Monthlyreview vol 55. 

  . منتشر شده است 15/2/90این مقاله در روزنامه شرق مورخ * 
  

 



  

  

  

  

  سیزده

  !کیتانیر نامشترك مسافران تایتقد

داران  هیر توسط سرماثمااست ي وهیش ،ار ساده و روشنیبس یبه روش ،يسوئد ي سندهی، نو»يندبریآگوست استر«
  :کند یح مین تشریچن  نیرا ا

 ؟یگفت یاونجا به اون مرده چ -

 .د تندتر کار کنهیبهش گفتم که او با -



 129   تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک

 

 ؟يشما داده که به اون دستور بد ن حق رو بهیا یچه کس -

 .دمیحقوق اونو من م -

 ؟يدیچقدر بهش حقوق م -

 .کرون 10 يروز -

 ؟ياریاز کجا م يدیرو که به اون م یپول -

 .فروشمیمن سنگ م -

 شکونه؟ین سنگارو برات میا یچه کس -

 .دهیاون انجام م -

 شکونه؟یدر روز چه مقدار سنگ برات م -

 .شکونهیسنگ م يادیتو عرض روز مقدار ز ،ياو -

 ؟يریگین کار میا يچقدر شما برا -

 .کرون 50با یتقر -

 يدیو به اون دستور م یزنیکه شما فقط دور و بر پرسه م نیبه خاطر ا ،دهیکرون م 40ن اونه که یگه ایپس د -
 .تر کار کنه عیکه سر

 .ها من هستم نیمالک ابزار کار و ماش یول ،بله -

 ؟يصاحب اونا شد يچطور -

 .ن آالت بخرمیها را فروختم و اونقدر پول گرفتم که تونستم باهاشون ابزار و ماش من سنگ -

 ها را شکونده بود؟ سنگ یچه کس -

 )1( !احمق ،ساکت شو -

بلکه با  يپرداز نه در خور قصه یاست که مارکس با زبان يزیکند لُبِ کالم آن چ یت میروا يندبریچه استر آن
ه و یسرما -ن تضاد کاریا. است» کار« یعنیضد آن » هیسرما«منشأ : در آثار خود اثبات کرده است ینات علمییتب
شود،  یتر م ه فزونیخود دست بکشد، سود سرما یانسان یشتر از هستیو ب» باشد«تر  که طرف کار هر چه کم نیا

ساکت (کند  یافت میدر يندبریگر در داستان استر که فرد پرسش یجواب. است يدار هیمنطق نظام سرما ي هیپا
کشند و  یرا به چالش م يدار هیکه نظم حاکم سرما ییها ه است که افراد و گرو یاز جواب يا استعاره!) شو، احمق

  .کنند یافت میکنند در یمنطق آنان را نقد م
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د و یو تبع يکاریآن، خطر اخراج و احظار و بخود و لذت بردن از  یالس زدن با روزمرگ يکه به جا یاحمقان 
ث احمق و ین حیاز ا. سته داده باشندیبا يخود را بروز یخرند تا سرشت انسان یرا به جان م يمهاجرت اجبار

ها روال  دارند و همچون آن يشوند، مرزبند یم روابط و مناسبات موجود میکه تسل یتیوانه اند که با اکثرید
!. زدیر یرا به هم م) حاکم يشعور یب(دهند و مناسبات شعور متعارف  یروزمره را ادامه نم ي دهیشیندیو ن يتکرار
ش را یخو يو تفکر انتقاد) 2(ش یاز فهم خو يریرند در بکارگی، دلير کانت در شعار روشنگریکه به تعب یکسان

کنند،  یل نمیگس یمرخصرا به » دنیشیاند«گذارند و  یشه وا نمیاند ي مهیسرمست به عمود خ یهمچون نشئگان
  .   کنند یدن خطر میشیشوند و به اند یرنج اش را متحمل م

کنند که  یر مین تفسیرامون خود را چنیخاص خود جهان پ يقرار دارند که با ساده انگار ین عده کسانیدر برابر ا
 يو رهبر يخود به مدارج باال نائل گشته اند و حق سرور یهوش و ذکاوت و سخت کوش يروین ياریبه  يا عده
جوامع : شود یان حقنه میها به دانشجو   درس دانشگاه يها هر روزه در کالس ییها ن آموزهیچن. گران را دارندیبر د

. است ین جوامعیشعار چن Knowledge is Power. هستند 1»انیدانش بن«و » محور ییجوامع دانا«امروز 
شود بلکه آن که سرآمد است  یه حاصل نمیگر از روابط قدرت نشأت گرفته از تضاد کار و سرمایدن دسر آمد بو

و » کار«د صحبت از یشدن جوامع جد یبا خدمات. نائل آمده است يش به سرآمدیخو يها به مدد دانسته
که افراد در  یگاهیاست و جا ییها منسوخ گشته است و هر آن چه هست دانا ان آنیو تضاد م» هیسرما«

  . دارند ییدانا يبند رده
عنوان  يزنند و به جا ین میش دست به ابتکارات نویخو ي و خالقه يفکر يقوا ياریآنان که سرآمد هستند به 

ت و ینان با خالقیا. هستند» نیکار آفر«چون  يخطرتر تر و کم افت عنوان محترمانهیدر ي ستهیدار شا هیسرما
ن است یچن!. کنند یجاد شغل میکار جامعه ا يروین يکنند و برا یم» ییتغال زااش« يفرد يذکاوت و هوشمند

  .  ز و درست آموزش داده شودیر يها د در دانشگاهیاست که با ینینو يها از رشته ینیکه کارآفر
 يها ها و شکست تیشود و موفق یپنداشته م ياقتصاد -یاسیمنتزع از ساختار س» فرد»  ين چهارچوب نظریدر ا

ت، آنان که ی، اشراف»بازندگان«و » برندگان« «: ویر بوردیان پیبه ب. اوست یا اشتباهات شخصیاو حاصل ابتکارات 
آن  ییقرون وسطا يت را به معنایاشراف يها یژگیو ي که همه یگر سخن کسانیم، به دینام یم یاشراف دولت

 یآسمان یاست که آن را موهبت يا يان، هوشمنددگاه خودشیا بنا به دیشان،  التیون تحصیدارند و اقتدارشان مد
از  يدر هوشمند يکند و نابرابر یع مین امکان را جامعه توزیت، ایم در جهان واقعیدان یکه م دانند؛ حال آن یم

با همانند یکند که تقر یه میرا توج یتیضد یبه خوب يو کارآمد ییتوانا يدئولوژیا. است یاجتماع ينابرابر
با دستمزد باال و  ییها تیها و فعال ییکاملند که توانا یک سو شهروندانیدر . ان اربابان و بردگان استیت میضد

                                                             
1 Knowledge-based Society 
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ن حالت یگران را در بهتریکه د حال آن(نند یخود را خود برگز يتوانند کارفرماها یار نادر دارند؛ چنان که میبس
 يگاه در سو آن. ار باال داشته باشندیبا درآمد بس يکار یالملل نیتوانند در بازار ب یو م) نندیگز یان برمیکارفرما

ت ین اکثریا) 3.(»کار باشندیا بیداشته باشند  يا هیحاش يکه محکومند کارها یاز کسان یبزرگ ي گر تودهید
ن یسم که هارتریبرالینول یر و در دوران هژمونیاخ ي ه هستند در چند دههیسرما یدکنندگان اصلیم که تولیعظ

 یدر صورت. داشته اند یتاکنون موجود است همواره سطح درآمد ثابت و رو به تنزل يدار هین نوع سرمایترو ولنگار
مند  کالن بهره يه را بر عهده دارد همواره از سودهایزم و ساز و کار سرمایت مکانیکه کنترل و هدا یتیکه اقل

  . گشته اند
کند و در  یخ برخورد میبا کوه  یکشت یکامرون وقتمز یج ي ساخته)   1997(» کیتانیتا«لم یاز ف یدر قسمت

. نجات هستند يها قیمه و مضطرب مشغول سوار شدن به قایسراس یحال غرق شدن است، انبوه مسافران کشت
 2يبند شود طبقه یکنند جان خود را نجات دهند باعث م یم یکه سع یو ازدحام مسافران مضطرب یانبوه

ک یتنگ و تار يا ا دخمهیاند و  ه کردهیا کرایمت و لوکس و رو به دریگران ق ین اساس که اتاقیمسافران بر ا
شامد یرند و پیدر کنار هم قرار بگ» بحران«ن یدر ا یر و غنیزد و فقی، به هم بریکشت ي مجاور موتورخانه

نجات هستند  يها قیدر حال سوار شدن به قا ین درجه چندم کشتیکه مسافر یهنگام. را تجربه کنند یمشترک
او در  یشود، رز و نامزد اشراف یجامعه محسوب م يمتمول و از طبقات باال ین مادرِ رز که زنیب ییگفتگو

  : ردیگ یم

  شود؟ یت نمیمسافران رعا ينجات درجه بند يها قیچرا در سوار شدن به قا: مادرِ رز -
  .خواهند مرد ین کشتینصف مسافر! خفه شو مادر: رز -
  ! یارزش کشت ینصف ب: رزنامزد  -

تمدن  ي ر به سوار شدن به آن هستند و گرنه از قافلهیکه همگان ناگز» ریع السیسر يقطار«ا یو » یکشت«ر یتعب
ن یرا نشان دهند بارها در کالم مدافع یروند کنون يرین قصد که اجنتاب ناپذیعقب خواهند ماند، به ا

  . به کار رفته است) 4(شن یزیگلوبال
 یعنی – یک کشتیما مسافران  ي ورزد، که همه ید میقت تأکین حقیاست که بر ا ینیع یتیشدن واقع  یجهان«

. کنند یسفر م یار متفاوتیط بسیتحت شرا ین کشتیاما، مسافران ا. میهست -م یکن یم یکه در آن زندگ یجهان
 يها به شبکه یامکان دسترس ل ویموبا يها نترنت و تلفنیلوکس، که مجهز به ا يها نیدر کاب يزیت ناچیاقل

                                                             
2 Classification 
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ن از منابع آب یفراوان و همچن يار موزون و مغذیبس ییم غذایها از رژ آن. کنند یاست، سفر م یارتباطات جهان
  . دارند یو به فرهنگ دسترس یپزشک ي دهیچیپ يها ها به مراقبت آن. ز برخوردارندیتم

قا به یکه شباهت به تجارت وحشتناك برده از آفرکنند  یمسافرت م یطیده، اما در شرایم رنج دیت عظیاکثر
از آن سکان داده شد، از  یفیکث ي ، در گوشهین کشتیدرصد مسافران ا 85. کا داردیمستعمرات گذشته در آمر

کند،  یحمل م یعدالت یشتر از آن بیب ین کشتیاست که ا یهیبد. برند یرنج م یو درماندگ يماریو ب یگرسنگ
تواند  یکند، که نم یم یرا ط يا یمعن یو ب یر منطقیچنان غ آن يریمس ین کشتیا. بماند یکه بتواند شناور باق

 ین اتفاقیاگر چن. خ شناور تصادم بکندیک کوه یبا  ین کشتیرسد که مقرر است ا یبه نظر م. برسد یبه بندر امن
  )5(» .م شدیفتد، ما همه با آن غرق خواهیب

، »یرعلمیغ«، »نیبدب«چون  ینیبا عناو يگریکال دیمنتقد رادشک همچون هر  ین جمالت بیا ي ندهیگو
مد روز  يها شهیاند ي هیم متهم خواهد شد و در ساییا بهتر بگویخطاب » کیدئولوژیا«و » يشعار«

. کنند یشوند به اذهان حقنه م یپنداشته م یرا که علم یضد انسان يها شهین اندیتر کیدئولوژی، ايدئولوژیضدا
تواند وجود داشته  یم يگریچه روند د یبه جز روند کنون«شود که  ین سوال روبرو میبا ا ن نظراتیچالش ا

جلوه دادن طرح  یهین سوال از قبل در ذهن پرسشگر موجود است و هدف از طرح آن بدیاغلب جواب ا. »باشد؟
  . باشد یگر مید يها نهیموجود و ناممکن جلوه دادن گز

 يا کند، تنها اشاره یت مینظر کفا ي اعتبار شدن در عرصه یب يک برایکه هر  ن القابیرفع اتهام از ا ياما برا
ست به یاز نین منظور فقط نیبه ا. کال باشدیا رد نظر منتقدان رادیبر اثبات  یتواند محک یبه آمار م یسر دست

جهان ارجاع داده شود و از  ي افتهیو توسعه ن  افته و در حال توسعهیان مناطق توسعه یم يا سهیو مقا یآمار جهان
ستم و ین سیتوان به قلب ا یستم موجود میشناخت کل س يبرا. ها صحبت کرد ان آنیم يش شکاف نابرابریافزا

  . است رجوع کرد يدر آن جار يدار هین مناسبات سرمایتر رفتهیکه پش ینظام
کا و هشتاد درصد یامعه آمرن قشر جیتر مند ک درصد ثروتیسهم درآمد کسب شده توسط ) 1(نمودار شماره 

که  یفاحش یتیرغم اختالف جمع ید، علیآ یهمچنان که از نمودار بر م. کند یسه میکا را مقایجامعه آمر ینییپا
باشد روند  یم يار کمتریت بسیجمع يکه دارا ییک درصد باالیسهم درآمد . ن دو گروه وجود داردیان ایم

کا را یجامعه آمر ي هیدرصد بق 80از مردم که  یعیکرده است و در برابر آن اقشار وس یرا ط يعموماً صعود
ن دو دسته از ین این شکاف بیهمچن. بشان شده استینص يکمتر يدهند، هر ساله سهم درآمد یل میتشک
 نیا. افته استیش یشدن جهان است افزا یبلوك شرق و تک قطب یکه سال فروپاش 1990به  یمنته يها سال
ه، یان کار و سرمایکه در تضاد م یبلوك شرق به عنوان بلوک ین ادعا است که فروپاشیبر ا يدییند مهر تأیفرا

با ظهور  یعمل يوندیاز پس جنگ سرد، نه تنها پ یبود و ظهور جهان تک قطب» کار« ت ازیحما یمدع
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 ي دارد، بلکه در محدوده یکار جهان يرویش فشار بر نید  و افزایشن جدیزیگلوبال ي شهی، اندیسم جهانیبرالینول
باعث  یخیتار يها ن تطابقیا. ده استیبخش یه را فزونیسرما -ز تضاد کاریمرکز ن يدار هیسرما يکشورها یمل
 . شک کرد یخیش تاریفاقد سوژه در پو يا شدن به شکل پروسه یو نظر مبلغان جهان يشود در رأ یم

کا یاقشار جامعه آمر ینییدرصد پا 80و  ییک درصد باالیسه سهم درآمد کسب شده توسط یمقا): 1(نمودار 
)2003- 1979) (6(  

  

 ي هیسم که بر پایبرالینول ينظر یجامعه در مبان ینییجامعه و اقشار پا ییان قشر باالین شکاف روز افزون میا
ها    ینییپا یها و کاهل ییباال ي ت خالقانهیو فعال ییشده است، به کوشا يزیر یپ یسم اجتماعینینودارو ینوع

ها  ییک عنوان شد فقط باالیتانیلم تایحاکم که در مثال ف یستینیکرد نودارویدر رو. ر شودیممکن است تعب
 یدهند که بخش ب یل میرا  تشک یکار کن يها ها توده یشان هستند و پایین یت زندگیفیک يارتقا ي ستهیشا

و  یاز آنان هست ياریرخ دهد و بس ین رو اگر بحرانیاز ا. دهند یل میرا تشک شرفتیو پ یترق یارزش کشت
جامعه  ییباال يها هیرساندن دولت به ال ياریسم، یبرالین کار در منطق نولیتر خود را بر باد دادند عاقالنه یزندگ

چنان که  آن(شود  یها علت بحرات عنوان نم آن ي نه خواهانهیشیگاه عملکرد ب چیاست که ه  ینیو نخبگان کارآفر
 18ست در یداران شتافت و روزنامه اکونوم داران و بانک هیسرما ياریکا دولت به یر آمریاخ يدر بحران اقتصاد

هزار نفرند و  45که  3براي نجات کارکنان مورگان استانلی) آمریکا(چرا دولت «: به درستی نوشت 2008اکتبر 
کند اما به جنرال موتورز که  دهندگان پرداخت می یز دارند ده میلیارد دالر از جیب مالیاتدرآمدهاي خوبی ن

که » ارزش ینصف ب«م به آن ین است که کمک مستقین چنیا). »هزار کارگر دارد رقمی تعلق نمی گیرد؟ 266

                                                             
3 Morgan Stanley 



 134   تقدیر نامشترك مسافران تایتانیک

 

 يها يگذار استیو س يزیر ت برنامهیدهند در اولو یل میت را تشکیش از هشتاد درصد جمعیکا بیدر جامعه آمر
 .   قرار ندارد ياقتصاد

که مرگ تضاد کار و  ین در جواب به کسانیحاکم و همچن یستیبرالینول -یستینینودارو ياما در رد ادعاها
ن ادعاها را یقادر است کذب بودن  ا) 2(دارند نمودار شماره  یمحور اعالم م ییه را در دوران جامعه دانایسرما

سم و یبرالیرواج نول یان مقطع زمانیم يارتباط معنادار) 1(ز همچون نمودار شماره ینمودار ن نیدر ا. کند اثبات 
ن یا. کار وجود دارد يرویش فشار بر نیو افزا يدار هیمسلط سرما يها به عنوان گفتمان يساز یجهان يدئولوژیا

باً یتقر 70 ي دهه یانیم يها تا سال  5درآمد خانوار ین واقعیانگیو م 4کار يروین يور دهد بهره ینمودار نشان م
  . شتر شده استیپس از آن ب يها ن دو  در سالیان ایافته بود، اما شکاف میش یهم افزا يهم پا

  )7) (2003 - 1947(کا   یآمر يدرآمد خانوارها ین واقعیانگیو م يرشد بهره ور ي سهیمقا): 2(نمودار 

  

 يها در سال يدیکارگران تول يایو مزد و مزا يور ان بهرهیم ي سهیکه به مقا) 3(ن نمودار شماره یهمچن
کارگران، مزد و  يور زان بهرهیو مداوم م يرغم رشد صعود یدهد که عل یپردازد، نشان م یم) 2005-1979 (

  . داشته است یار کمیرشد بس يور سه با بهرهیا در مقایا ثابت و یآنان  يایمزا

 

  

                                                             
4 Productivity 
5 Real median family income 
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  )9) (1979 -2005(کا یدر آمر يدیکارگران تول يایو مزد و مزا يور رشد بهره ي سهیمقا): 3(نمودار 

  
منتشر شد و به دلیل  1992که در » آمریکایی خسته«استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب » جولیت شور«

داري را برانگیخت، معتقد پردازان نظام سرمایهافشاي بسیاري از حقایق خشم گروه بزرگی از گردانندگان و نظریه
  : است

وري از کار کاهش ساعات فراغت آمریکاییان تناقض شدیدي با افزایش سریع و همزمان بهره«
تواند در واحد زمان ي مقدار کار و خدماتی است که هر کارگر میدهندهوري کار نشانبهره. دارد

ن مقدار کاال و خدمات را در زمان تواند هماوري کار یک کارگر میبا افزایش بهره. تولید کند
هر . تواند با همان ساعات کار پیشین کاالهاي بیشتري تولید کندتري تولید کند و یا میکوتاه

آید که انسانها ساعات کمتري کار کنند وري کار افزایش یابد این امکان به وجود میزمان که بهره
  . یافت کنندو یا اگر ساعات کارشان ثابت بماند، مزد بیشتري در

مقدار کاال و  1948ایم که با صرف نیمی از ساعات کارِ سال ، ما توان آن را داشته1990از سال 
ساعت به  8توانیم ساعات کار را از بدین ترتیب اکنون می. خدماتی به اندازه آن سال تولید کنیم

. داشته باشیم) با مزد(ساعت در روز کاهش دهیم و یا شش ماه در سال تعطیلی و استراحت  4
ي ساده و نتیجه گریز ناپذیرِ افزایش تواند غیر قابل باور به نظر رسد، اما محاسبهاین مسئله می

  .)9(وري چیزي جز این نیست بهره

 1973سال  یدن به سطح زندگیرس ينان آور خانواده اکنون برا«: دهد یت شور در پژوهش خود نشان میجول
شرفت یرغم پ یدهد که عل ین نشان میاو همچن. »شتر کار کندیدر سال ب) هفته 6ش از یب(ساعت  245د یبا

  ».باً ثابت مانده استیسال اخر تقر 50زنان در  يبرا ی، ساعات کار خانگيز تکنولوژیشگفت انگ
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اما . ستندیه داللت دارند، کم نیکار و سرما ي ندهیو شکاف فزا يش روز افزون نابرابرین نوع نمودارها که بر افزایا
 یعوامل گوناگون یاز به بررسیند نین فرایل ایتحل. رسد یبه گوش م یاعتراض يتر صدا ات کمین واقعیرغم ا یعل

اذهان  یهیکه امروز به شکل امر بد يدار هیبلکه فرهنگ سرما. ستین يو ماد ینیدارد که فقط شامل عوامل ع
  . حاکم خواهد بود یعمل یانفعال و ب يگو  ها در آمده است جواب توده

از . د کندیدهد که مناسبات آن را باز تول یج میرا ترو یسو با استثمار آشکار و پنهان، فرهنگ هم يدار هینظام سرما
کاال و خدمات هستند  یدکنندگان واقعیکار جامعه که تول يرویاز زحمتکشان و ن ياریبس ين رو چه بسا برایا

د  که یجلوه نما یهیبد يه امرید و قدرت در جامعه توسط سرمایات تولت مناسبیمناسبات حاکم و کنترل و هدا
نو به مسائل گوناگون، از مباحث  یج نگاهین نگرش و ترویر اییتغ  )8.(ستیآن قابل تصور ن يبرا ینیل نویبد

 يکارهاک صرف و یشدن مباحث تئور یاتیاز به عملیتر، ن يتر و ماد ینیع يها  تا بحث یشناسانه و معرفت یهست
. ردیقرار گ يو کارگر یهدف مشترك فعاالن اجتماع یستین اقشار و طبقات دارد که بایان ایمدام در م یدانیم
و  ین اجتماعیک نگرش نویبدون وجود  يا يو اقتصاد یاسیچ تحول سین امر اعتقاد راسخ داشت که هید به ایبا

 . دینجامبه شکست خواهد ا یا پس از مدتیجاد نخواهد شد و یا یفرهنگ

  :نوشت یپ
  .»يدار هیاسرار سرما«در کتاب  يندبریآگوست استر -1
 يدر پاسخ به پرسش روشنگر« ي ، در مقالهين است شعار روشنگریا» شیر باش در به کار گرفتن فهم خویدل«: کانت -2
، )راست دومیو(چاپ اول  انپور، نشر آگه،یروس آریارهارد بار، ترجمه س: ، گردآورنده»ست؟یچ يروشنگر«، در کتاب »ست؟یچ

1386  
  .د، تهران، چاپ اول، نشر اخترانیرضا پالسیسم، علیبرالیدر برابر نول یستادگیا ي درباره ییگفتارها). 1387(ر یو، پیبورد -3
که مدافعان آن همچون  یدر حال. توان داشت یر کامالً متفاوت میدو تعب (Globalization)» شنیزیگلوبال«از اصطالح  -4

سخن ) شدن یجهان(ر و در حال شدن یو اجنتاب ناپذ يخود به به خود ياز روند یجهان يو نهادها يدار هیمرکز سرما يکشورها
 یجهان(باشد معطوف به اراده و اهداف خاص فاعالن آن است » شدن«در حال  يندیکه فرا ش از آنیند، به باور منتقدان بیگو یم

  ).يساز
  ).2000(در هاوانا  77دل کاسترو در اجالس گروه یف یسخنران -5

6- Henwood, Doug (2010). The Productivity Squeeze,  
http://www.socialistpartynyc.blogspot.com/2010/05/productivity-squeeze.html. 

7- Shapiro, I., & Friedman, J. (2006). New, Unnoticed CBO Data Show Capital Income Has 
Become Much More Concentrated at the Top. Washington, DC: Center on Budget and Policy 
Priorities. 
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به اجمال به » !ن است که هستیهم ین باش، زندگیت؛ واقعبیرضا دیو تول يدار هیسرما« ي ن در مقالهیش از اینگارنده پ -8

    http://khosrosadeghi.com/10.doc. فرهنگ مذکور پرداخته است يها مشخصه

9- Mishel, Lawrence (2007). Globalization that works for working Americans,  
http://www.epi.org/publications/entry/webfeatures_viewpoints_globalization_works_4all/. 

  .44سنبله، ص : اول، هامبورگ،چاپ )بحران آرام جهانی و آینده آن(چه خواهد شد؟ ). 1373(محیط، مرتضی  -10
  
  

Income Distribution Across the World’s 7Billion 

Source: National Geographic, The World of Seven Billion 

 



  

  

  

  

  چهارده

 :ار فقریمع ي شکنجه

* !ستندیر نیگداها چندان فق یبود؟؛ حت» ریفق«ر بود تا ید فقیچقدر با  

د تالوکداریدور رشیشه  
  یبروجن یخسرو صادق: برگردان

  
  ادداشت مترجمی

: دیگو یحقوق بشر م یجهان ي هیست و پنجم اعالمیب ي ماده
سالمت و دارد از یک سطح زندگی معین براي » حق«هرکس «

اش، شامل غذا، پوشاك، مسکن و مراقبت  آسایش خود و خانواده
چنین، از حق تأمین در  درمانی و خدمات اجتماعی الزم، و هم

صورت بیکاري، بیماري، از کارافتادگی، مرگ همسر، سالمندي و 
آمدهاي خارج از  پیش ي دیگر موارد فقدان معاش در نتیجه

که  یرغم تأکید مدام و مفرط یعل» .کنترل خود، برخوردار شود
 یاصل ي، به عنوان بازوهايدار مرکز سرمایه يکشورها
 يجهان، در اجرا يراهبرد يها يریز و برنامه يگذار سیاست
از مفاد آن در  ياریحقوق بشر دارند، بس یجهان ي اعالمیه

) سمیبرالینول(متأخر  يدار هیچهارچوب مناسبات قدرت سرما
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 يازهاین نیتأم يش برایاز رفاه و آسا یاز سطح ين حقوق برخورداریاز جمله ا. تد واقع شده اسیمورد تهد
  . بالقوه است يو امکان بروز استعدادها یانسان

چه در  ، آنین اجتماعیستم تأمیشدن س ییو کاال» کار«به » هیسرما«ش یش از پیر با هجوم بیاخ ي در سه دهه
ر مورد یب پذیشت اقشار آسیبدل گشته و  مع» ازیامت« شد به یمحسوب م» حق«حقوق بشر  یه جهانیاعالم
ن یاز مهمتر یکیکاهش آن به عنوان  يبرا يزیر و برنامه» فقر«ن رو یاز ا. واقع شده است يد جدیتهد

 يبرا یجامع ي ن هر برنامهیش از تدویپ. قرار دارد یو جهان یمل يها استیجهان در مرکز توجه س يها چالش
 یاما برخ. باشد یزان آن مین میتخم يمنظم و کارا برا (Methodology) یشناس روش کیاز به یکاهش فقر، ن

م یف مفاهیا تعریو  يکالن خود ممکن است اقدام به آمارساز یاجتماع -ياقتصاد يها د برنامهییتأ يها برا دولت
ات ین مضمون در ادبیبا ا یجمله معروف. ن آمار برآورده شودیها از ا آن ي بکنند تا خواسته يا ها به گونه و شاخص

. »اعتراف کنند یخواه یچه م قدر شکنجه کن تا به هر آن اعداد را آن«وجود دارد که  یاقتصادسنج ي رشته
رسند و به ناچار  یج مورد پسند نمیل اعداد به نتایمتعارف تحل يها کنند که روش یشکنجه م یها را هنگام داده

اما . شود یدلخواه استفاده م ي جهیبه دست آوردن نت يرقابل دفاع برایغ یا از لحاظ منطقینابجا  يها از فرمول
 ج حاصل از شکنجه اعدادیارزش ندارد، نتا یو اخالق یگرفتن اقرار، از لحاظ حقوق يهمانگونه که شکنجه برا

(Torturing the data)  ستیقابل دفاع ن یو اخالق یز از لحاظ علمین .  

 ي شکنجه«تواند رخ دهد، اما  یک آمار می» ر به مطلوبیتفس« ي م و در مرحلهیاعداد به طور مستق ي شکنجه
 يارها برایف ضوابط و معیتعر ي م و در مرحلهیر مستقیبه صورت غ (Torturing the criteria)! »اریمع

  . ردیگیک مسئله مورد استفاده قرار میف شاخص یتعر
در . ران استیدر ا ياقتصاد يانتشار آمارها ين مرجع برایبهتر )1(ران یمرکز آمار ا يآمار ي مثال سالنامه يبرا

 : ر منتشر شده استیبه صورت ز1380 -1386 يها در سال يکارین سالنامه آمار نرخ بیا

  1386  1385  1384  1383  1382  1380  سال
  10.5  11.3  11.5  10.4  11.8  14.2  درصد

 1384افته است، در سال یکاهش  1380 -1383 يها در سال يکارین آمار مشخص است نرخ بیهمچنان که از ا
م شاغل و یو بدون توجه به مفاه یسطح یبا نگاه. مجدداً کم شده است 1386تا  1384افته و از سال یش یافزا

زان ید که میآ ین طور به نظر مین اعداد استفاده شده است، ایبه دست آوردن ا يکه برا ییها کار و شاخصیب
و  1383سال  يآمار ي  در سالنامه» شاغل«ف یکه تعر یاما هنگام. افته استیکاهش  1384ال از س يکاریب

  . م بردیخواه یرخ داده است پ 84که از سال  یشاخص ي م به شکنجهیرا مقاسه کن 1384
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  : ف شاغل عبارت است ازیاز تعار یکیف مفهوم شاغل، یل تعریدر ذ 1383سال  يآمار ي در سالنامه
  »اند شغل مستمر نداشته ولی در هفت روز گذشته حداقل دو روز کار کردهکسانی که «

  : ر کرده استییر تغیبه شکل ز 1384ف در سال ین تعریاما ا
تر که در طول هفته مرجع، طبق تعریف کار، حداقل یک ساعت کار کرده و یا بنا به  ساله و بیش 10تمام افراد «

  ».شوند شند، شاغل محسوب میطور موقت کار را ترك کرده با دالیلی به
ف یک ساعت، تعریساعت در طول هفته به  48ل ساعات کار آن از یو تقل» شاغل«ر مفهوم یین با تغیبنابرا
  ! است يکارین آمدن نرخ بییزان اشتغال و پایآن باال رفتن م یعمل ي جهیشود که نت یارائه م يدیجد

ن جهت ین مقاله از ایا. پردازد یدر هند م يزیر برنامهون ین فقر توسط کمسیتخم یحاضر به چگونگ ي مقاله
و  هواداران  یجهان ينهادها يبوده است که از سو ییت است که هند همواره از جمله کشورهایاهم يدارا

دهد  ین مقاله نشان میا. شده است یمعرف يکاهش فقر و نابرابر ي نهیموفق در زم يا نمونه یبرالیشدن نول یجهان
ها  ن شاخصیکه بر اساس ا ییشود تا جا ین نشان داده مییزان فقر پایفقر چگونه م يها شاخص ي که با شکنجه

 يدکترا يد تالوکدار دانشجویدور رشیشه. ر به حساب آوردیتوان فق  یهند را هم نم ياز گداها ياریبس یحت
  . باشد یاقتصاد در دانشگاه تگزاش م

*******  
  محسوب شد؟» ریفق«ر بود تا ید فقیچقدر با

. دید شویها ممکن است به شدت ناام دن پاسخ آنید، از شنیهند بپرس يزیون برنامه ریسین سوال را از کمیاگر ا 
در  یاز آنان حت یبرخ. رندیم یم یل نداشتن مسکن مناسب و قابل قبول از گرسنگیهند به دل ياز فقرا ياریبس

ک ی يون نفر در هند فاقد امکانات برایمل 78نمونه  يبرا. کنند یم یقطار زندگ يها ستگاهیدر ا یموقت يها خانه
ر، یافراد فق يبند هند در مورد طبقه يزیر ون برنامهیسیار کمین حال با توجه به معیبا ا. مسکن مناسب هستند

کنند، در نظر گرفته  یم یر خط فقر زندگیر هستند و زیکه فق ین افراد ممکن است جزو کسانیاز ا ياریبس
  . ندنشو
ط و یساده به شرا یت نگاهین وضعیدرك درست ا يبرا. د شده در هند استییر و تأیفراگ ي ک مسئلهیفقر 
به  یتین وضعیکند چن یزان فقر را محاسبه میدولت م ین حال وقتیبا ا. کند یت میمردم کفا یت زندگیموقع

  . شود یده گرفته میموارد ناد یدر برخ یشدت دست کم و حت
هند  يزیر ون برنامهیسی، از کمیمدن يهایآزاد یه مردمین اتحادیهند در واکنش به کمپ یدادگاه عالراً یاخ

است، مرگ  يک اقتصاد قویکه هند داراي  رغم آن یعل«: دیگو یدادگاه م. ن مسئله را رفع کندیخواسته است تا ا
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کرد ما است که چگونه یآشکار در رو ک تناقضین یافتد و ا یاز مناطق کشور اتفاق م ياریدر بس یبر اثر گرسنگ
  »تواند وجود داشته باشد؟ یمتفاوت م ي هند با دو چهره

مردم را به چالش  ي ان تودهین سطح فقر در میرامون تخمیپ يزیر ون برنامهیسیکرد کمین رویدادگاه همچن
ون یسیس کمیئر ي ندهیاز نما یگزارش شده، دادگاه عال يمز اقتصادیه تاین که در نشریهمچن. کشد یم

، )درصد 36(کنند  یم یر خط فقر زندگیکه ز يح دهد چگونه درصد افرادیخواسته است که توض يزیر برنامه
  .  نکرده است؟ يرییتاکنون تغ 1990د آنان از سال یثابت مانده است و قدرت خر

با توجه . فقر را افشا کردزان ین مییتع يار خود برایمع يزیر ون برنامهیسیس دادگاه، کمیدر پاسخ به سواالت رئ
 -در ماه درآمد داشته باشد) دالر 13(ه یروپ 578ش تر از یهند ب يک نفر در مناطق شهریار اگر ین معیبه ا
در  ییک روستای يزان براین میا. ردیگ یباالتر از خط فقر قرار م  –در روز ) سنت 50کمتر از (ه یروپ 20با یتقر

خود  ي هیاول يازهاین ي ن همهیه در روز صرف تأمیروپ 15ش از یب ییوستاک ریاگر . باشد یتر م کم یهند حت
 يبرا یدولت يافت کمکهایشود تا مستحق در یر محسوب نمیفق یشامل غذا، لباس و سرپناه کند، به قدر کاف

  . ران باشدیفق
ان ییت روستایدرصد از جمع 41.8اعالم کرده است که تنها  يزیر ون برنامهیسین سطح مصرف، کمیبر اساس ا

ن یا. از دارندیدولت ن ینان هند به غذا، سرپناه و خدمات اجتماعیدرصد از شهرنش 25.7ر هستند و فقط یهند فق
ت یاز جمع یمیدهد که چطور ن یح میکنند توض یم یر خط فقر زندگیکه ز يسنجش درصد افراد يار برایمع

ن یا ي هیبر پا. ستیر نید هند فقیدولت بگوکه ممکن است یرند در حالیبم یهند احتمال دارد از گرسنگ
  ! افتیر خواهند یخودشان را در فهرست افراد فق یمحاسبات اکثر گداها به سخت

آن  یتوجه یسنت به عنوان شاخص فقر نه تنها ب 50کمتر از  ي درآمد روزانه يبرا يزیون برنامه ریسیار کمیمع
در هند  یزندگ يها نهیون در مورد هزیسیکم یاطالع یب ي ن نشان دهندهیبلکه همچن دهد  یبه مردم را نشان م

 ياز برایحداقل ن( يکالر 2400 يحاو ي هیتواند تغذ یم) سنت 35حدود (ه یروپ 15با  يچطور فرد. باشد یم
  ن کند؟ یرا تأم) ان هندییروستا

ده یو دارو را ناد گر همانند مسکن، لباسیحاً مخارج دین زده شده است و ترجین تخمییار به شدت پاین معیا
که یدا کند در حالیپ) دالر 14(ه یروپ 600کمتر از  يا تواند خانه یم يک نفر در مناطق شهریچگونه . اند انگاشته

در  يزیر ون برنامهیسیکم. باشد؟ یدر ماه نم) دالر 65(ه یروپ 3000کمتر از   ک خانهی ي ن اجارهیانگیم
 يارهایاست که مع يدین باعث ناامیفقرا درمانده است و ا یزندگ یاز امکانات اساس ياریبس ي محاسبه

زنده ماندن مناسب  ياند و فقط برا حداقل سقوط کرده ي ساده يها  نهیدر مورد خط فقر تا حد هز يریگ میتصم
  !. باشند یم
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د یبر اساس قدرت خر(دالر در روز  1.25 یعنی یالملل نیاستاندارد ب يها نهیارها را تا سطح هزین معیاما اگر ا
ر یت هند به شدت فقیدرصد جمع 45زند که حدود  ین میتخم يزیون برنامه ریسیم، کمیباال ببر) ل شدهیتعد

  . ر استیت هند فقیدرصد جمع 80م، بر اساس آن یش دهیدالر در روز افزا 2ار را تا حد درآمد ین معیاگر ا. است
مثال در  يبرا. میر خط فقر را  بفهمیم ارتباط شاخص زیتوان یافته میتوسعه  يکشورها ن ارقام بایا ي سهیاز مقا

 یاالت متحده خط فقر ملیا. کرد یتوان زندگ یا  دو دالر در روز میک دالر ی يبا روز یاالت متحده به سختیا
ن به ینفره است که ا پنج ي ک خانوادهی يدالر در سال برا 26000ش از یخود را دارد که بر اساس آن درآمد ب

  . دالر در روز است 1.25 یعنی یالملل نیباالتر از خط فقر ب یخوب
از جهل مطلق از  یا ناشیم آن ین است که تصمیم ایم بفهمیتوان یم يزیر ون برنامهیسیت کمیچه از وضع پس آن

  باشد؟  یک حساب شده میک سنجش استراتژیا بر اساس یات است و یواقع
ن قرار یشتر فقرا خارج از تخمیکه ب يار به مقدارین آوردن معییتوان کاهش داد، با پا ینماگر سطح فقر را 

ا حداقل یشود  یده گرفته میتاً مسئله نادیر، نهایها به عنوان فق ن با گزارش نکردن آنیخواهند گرفت و بنابرا
  .  شود یتوجه الزم به آن نم

بار  کین یش از ایپ یدادگاه عال. رندیگ یده نمیت را نادیواقع يزیر ون برنامهیسیکم يآمارها ي اما همه به اندازه
ون دستور یسیدادگاه به کم. سطح خط فقر را اعالم کرده است يریگ اندازه يون برایسیار کمیبودن مع یناکاف

  . دوباره قرار دهد یابیفقر در سرتاسر کشور را مورد ارز يریاندازه گ يداده است که ضوابطش برا
خواهند  یسرپناه یو ب ین مورد، فقرا از گرسنگیآن در ا ي ، در صورت عدم مداخلهیاز دادگاه عال ضمن تشکر
  !  ستندیر نیفق یکاف ي د آنان به اندازهیگو یم يزیر ون برنامهیسیکه کم  یمرد در حال

  :نوشت یپ
 http://www.amar.sci.org.irران، یت مرکز آمار ایران، سایا يسالنامه آمار -1

  . نشریه چسم انداز ایران منتشر شده است) 90تیر و مرداد ( 68این مقاله در شماره * 
  
  
  



  

  

  

  

  پانزده

  !ي نولیبرالی توسعه سرابِ گرجستان؛ لب تشنه بر

  

بر تفکر اقتصادي مسلط شد، زیر سؤال رفته است، یعنی در واقع  1980ي نولیبرالی که پس از  ي نظریه این روزها چهارچوب بسته«
  "2010ژانوبه . دیوید هاروي، دهمین فروم اجتماعی جهان، پورتوالگره، برزیل »شکست خورده است "مفتضحی"به طرز 

» نولیبرالیسم«نگارنده اصرار دارد هنگامی که اصطالح 
را نیز به آن » ایدئولوژي«برد، پیشوند  را به کار می

چنین تأکیدي از . »ایدئولوژي نولیبرالیسم«اضافه کند؛ 
گون به  جویی ایدئولوژیک یا شیطنت تالفی جهت انتقام

باشد، بلکه اشاره به اصول مطلق و  رسم کودکان نمی
ها  اب ناپذیري نظریه اي دارد که نولیبرالخصلت اجتن

اي براي  به آن معتقدند و اجراي آن را چون نسخه
  .  کنند ي مناطق و کشورهاي جهان تجویز می همه

ي حاضر بررسی ادعاي ایدئولوژي  هدف از مقاله
انِ نولیبرالِ ي نگارش این مطلب چالش نظري با یکی از دوست انگیزه. باشد نولیبرالیسم در کشور گرجستان می

  .کند هاي نولیبرالیسم در کشورش را تجربه اي موفق تلقی می ي اجراي برنامه گرجی است که تجربه
هاي وطنی و حتی مرشدان  اي که ذات نولیبرال نگري و فقر تحلیل تاریخی و ریشه بر خالف ساده انگاري، سطحی

داري نولیبرال در آن مناطق  زرق و برق سرمایهها است، این مقاله بررسی خود را به نواحی شهري و  جهانی آن
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ي انسانی و کیفیت فقر و نابرابري در کلیت کشور  هاي آماري، توسعه کند، بلکه با استناد به واقعیت محدود نمی
  . کند ي نولیبرالی در آن جا را بررسی می گرجستان و صحت نظریه
اجتماعی در یک  -ناقصی از اوضاع اقتصادي تصور » تولید ناخالص ملی سرانه«؛ مانند  شاخص توسعه اقتصادي

ي سازمان ملل متحد  توسعه تر، بخش برنامه و به منظور ایجاد تصویري کامل. دهد کشور به دست می
)UNDP(را به وجود آورد» ي انسانی توسعه«شاخص ترکیبی  1990سال  ، در.  

ي انسانی، روندي است که  توسعه«:  است  چنین تعریف شده» ي انسانی توسعه«گزارش توسعه سازمان ملل،  در
تواند دچار تغییر در  هر چند این امکانات با مرور زمان می. یابد طی آن، امکانات قابل استفاده افراد بشر توسعه می

برخورداري از زندگی طوالنی، «، مسأله براي مردم عبارت است از  ي سطوح توسعه اما، درکلیه. »تعریف  شود
توانایی دستیابی به منابعی که براي پدید آوردن سطح مناسب «و » دستیابی به دانش«، »ستیهمراه با تندر

نیافتنی  هاي زندگی دست موفقیت چه این سه امکان غیرقابل حصول بماند، بسیاري از چنان. »زندگی الزم است
   (UNDP, 1994).خواهد بود
شاخص : ت اند ازرشود که عبا از ترکیب سه شاخص محاسبه می (HDI)ي انسانی  شاخص توسعهبنابراین 

ها نیز  مقادیر این شاخص .(GDP)و شاخص تولید ناخالص داخلی  )امید به زندگی( بهداشت آموزش، شاخص
 ترکیب هر. ها است آن ي مطلوبیت بیشتر تر باشند نشان دهنده که هرچه به یک نزدیک باشد بین صفر و یک می

  . شود کشور تعیین می آن براي هر ي انسانی با فرمول خاصی محاسبه و مقدار ي شاخص توسعه یک از سه مؤلفه
ي انسانی سازمان ملل متحد  هاي توسعه منبع تمامی آماري که در این مقاله استفاده شده است گزارش

(Human Development Report)   با عنوان اختصاريHDR باشد که هر ساله از سوي برنامه  می
این آمارها یکی از معتبرترین آمارهایی است که هر ساله در . شود منتشر می (UNDP)ي سازمان ملل  توسعه

ي انسانی، نماگرهاي مختلف آن و  شود و در آن میزان شاخص توسعه مورد کشورهاي مختلف جهان منتشر می
  . ه استتغییرات آن در طول زمان محاسبه گردید

اصالح شده است و معیارهاي اندازه گیري آن  2010ي انسانی در سال  ي شاخص توسعه محاسبه  هر چند روش
هاي مورد بررسی ما در گرجستان دوباره  ي سال مقداري تغییر کرده است، اما از آن جا که مقدار آن براي همه

  . شود یمی استفاده میي روش قد گیري نشده است، ناگزیر از محاسبات بر پایه اندازه
 -2007(هاي  روند میزان شاخص توسعه انسانی و نماگرهاي آن در گرجستان و در سال) 1(جدول شماره 

  . دهد را نشان می) 1990
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  )1990 -2007(روند میزان شاخص توسعه انسانی و نماگرهاي آن در گرجستان ). 1(جدول شماره 

  
   UNDP: منبع                                                                                                    

به شرح )  2005 -2010(هاي  ي انسانی در گرجستان و در سال همچنین بر اساس روش جدید، شاخص توسعه
  . زیر است

  )2010محاسبه (گرجستان روند شاخص توسعه انسانی در ). 2(جدول شماره 

  

  

ي  ي انسانی و نماگرهاي آن در گرجستان را در چهار دوره ، روند میزان شاخص توسعه)1(بر اساس جدول شماره 
  : توان بررسی کرد زمانی می

هاي  به جز شاخص امید به زندگی که ثابت مانده است، شاخص)  1990 -1995 (هاي  در سال: ي اول دوره
هاي پس  ي کاهش کیفیت زندگی در سال ي انسانی کاهش یافته اند که نشان دهنده وسعهآموزش، بهداشت و ت

ي جهانی شاخص توسعه  ها رتبه در این سال. باشد از فروپاشی شوروي و استقالل گرجستان از این کشور می
ناخالص ملّی در  ي بانک جهانی، تولید ي محاسبه همچنین بر پایه. تنزل کرده است 108به   49ي  انسانی از رتبه

  ). 16:1382سیف، (درصد تنزل داشته است  74در گرجستان  1989 -1994هاي  ي سال فاصله
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ي انسانی تحت تأثیر افزایش شاخص تولید  ، شاخص توسعه) 1997-1999(ي زمانی  در بازه :ي دوم دوره
  . بت مانده استناخالص داخلی افزایش یافته است اما شاخص آموزش اندکی کاهش و شاخص بهداشت ثا

هاي بهداشت، آموزش و تولید ناخالص داخلی افت  ، شاخص2003تا  2000هاي  ي سال در فاصله :ي سوم دوره
درصد افزایش و در سال پایانی به  1.25شاخص بهداشت ابتدا  . و خیز زیادي را در این دوره تجربه کرده اند

وزش در سه سال ابتدایی ثابت و در سال پایانی شاخص آم. درصد کاهش یافته است 6.17میزان قابل توجه  
درصد کاهش و  5.45همچنین شاخص تولید ناخالص داخلی در سه سال ابتدایی . درصد تنزل کرده است 1.12

  . درصد افزایش پیدا کرده است 3.84در سال انتهایی این دوره 
به مقدار  2000در سال  0.748ز ي انسانی در این دوره مرتب تنزل کرده و ا بنابراین میزان شاخص توسعه

  . باشد ي کاهش کیفیت زندگی در این دوره می افت کرده است که نشان دهنده 2003در سال  0.733

هاي بهداشت،  باشد، تمامی شاخص می 2007تا  2004هاي  ي زمانی چهارم که سال در دوره: دوره چهارم
 0.65درصد، شاخص آموزش  2.23ه شاخص بهداشت در این دور. ي انسانی افزایش یافته اند آموزش و توسعه

  . درصد افزایش یافته اند 14.46درصد و شاخص تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجه 
 2009و  2008هاي  ي انسانی در گرجسنان در سال ، شاخص توسعه)2(همچنین با توحه به جدول شماره 

ي جهانی و هم زمانی با  بسته توان به اقتصاد هم را می کاهش یافته است که البته این کاهش در کیفیت زندگی
  . ها نسبت داد داري در این سال بحران اقتصاد سرمایه

هایی  دوره) 2004-2007(و چهارم )  1997-1999(هاي زمانی دوم  هاي زمانی فوق الذکر، دوره با توجه به دوره
دهد که میزان  اما بررسی دقیق این دو دوره نشان می. ي انسانی بهبود یافته است هستند که شاخص توسعه

ي  شترین سهم را در افزایش توسعهافزایش تولید ناخالص داخلی و در نتیجه افزایش شاخص مربوط به آن بی
  .  انسانی در این دو دوره دارد و کیفیت زندگی هم پاي رشد اقتصادي بهبود نیافته است

درصد  20درصد و  10و نسبت درآمد  (Gini Index)، میزان ضریب جینی )3(همچنین جدول شماره 
دهد که این  گرجستان را نشان می درصد فقیرترین اقشار جمعیت در 20درصد و  10ثروتمندترین اقشار به 

  . هایی که مقادیر آن در دسترس بوده است استخراج شده است هاي توسعه انسانی و در سال مقادیر نیز از گزارش
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  باال به پایین در گرجستان% 20و % 10ضریب جینی و نسبت درآمد ). 3(جدول شماره 

  
 UNDP, 2010: منبع                                                 

، )2003 -2007(و ) 1996-  2000(ي این دو جدول و با توجه به افزایش نابرابري درآمدي در دو مقطع  بر پایه
رغم رشد اقتصادي و افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی، نابرابري هم بر  هاي زمانی دوم و چهارم، علی در دوره

  . و هم بر مبناي نسبت ثروت فرادستان به فرودستان افرایش یافته است) آمدينابرابري در(مبناي ضریب جینی 
آمده است، در گزارش توسعه انسانی  سال  ) 3(عالوه بر آمار مربوط به نابرابري درآمدي که در جدول شماره 

د درص13.4، در گرجستان، به طور میانگین )2000 -2008(هاي   ، بر اساس آمارهاي مربوط به سال2010
درصد جمعیت زیر خط فقر ملی دارند  54.5کنند و   دالر در روز دریافت می 1.25جمعیت درآمدي کمتر از 

)UNDP, 2010: 161.( باشد ي  میزان باالي فقر در این کشور می که نشان دهنده .  
اقتصادي و توزیع رشد «اي تحت عنوان  در مقاله) 1955( مهمترین نظریه در زمینه توزیع درآمد توسط کوزنتس

در این مقاله کوزنتس توزیع درآمد را در یک برش مقطعی از کشورهایی با سطوح . ه استانجام گرفت» درآمد
کشور هند، سریالنکا، پورتوریکو، انگلستان و ایاالت متحده  5او با مقایسه . مختلف توسعه یافتگی بررسی نمود

تراز می شود و باالخره  گذارد و سپس هم رشد رو به افزایش مینتیجه گرفت که نابرابري درآمد طی اولین مراحل 
  . یابد طی مراحل بعدي کاهش می

برند و خالف آن را به اثبات  برخی مطالعات صورت گرفته در این زمینه صحت اعتبار این نظریه را زیر سول می
بطه بین نابرابري و رشد اقتصادي در مورد را) 2004( »ورییمی و ارهارت«براي نمونه در تحقیقی که . اند رسانده

نتیجه گرفتند . اند انجام دادههاي مقطعی  و با استفاده از دادهدر کشورهاي اتحادیه اروپا و حوزه دریاي مدیترانه 
گردد و نیز اختالف درآمدي بیشتر باعث تسریع روند  که رشد سریع اقتصادي باعث افزایش نابرابري درآمدي می

  .شود رشد اقتصادي می
اصالحات اقتصادي، «در دانشگاه سائوپائولو تحقیقی با عنوان ) 2004( »باندریا و گارسیا«در تحقیقی دیگر 

که  1995تا  1970هاي  طی سال »نابرابري و رشد اقتصادي در آمریکاي التین و کشورهاي حوزه دریاي کاراییب
نتایج این تحقیق که منحنی . جام داده اندان باشد، منطقه می  هاي نولیبرالی در آن هم زمان با اجراي برنامه
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کوزنتس را نیز براي کشورها مورد ارزیابی قرار داده است، گویاي آن است که هیچ گونه رابطه علت و معلولی 
تنها عاملی که می تواند توجیه کننده خوبی براي رابطه . مستقیمی بین رشد اقتصادي و نابرابري وجود ندارد

هاي  اگر رویکرد سیاست. ي درآمدي باشد، چگونگی انجام اصالحات اقتصادي استرشد اقتصادي و نابرابر
اصالحات اقتصادي به سمت صنعتی کردن اقتصاد باشد به افزایش اختالف درآمدي منجر خواهد شد زیرا بهره 

  .باشد وري صنایع کاربر می وري صنایع سرمایه بر بیشتر از بهره
ي  آمار مربوط به رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي در گرجستان، این نظریهي  ي حاضر نیز با مقایسه در مطالعه

موحب توزیع ثروت و » رخنه به پایین«مرسوم ایدئولوژي نولیبرالیسم مبنی بر آن که رشد اقتصادي با مکانیزم 
نشان همچنین این مطالعه . شود رود و درستی آن اثبات نمی شود، به شدت زیر سوال می کاهش نابرابري می

دهد بهبود کیفیت زندگی شامل بهداشت و آموزش، متناسب با رشد اقتصادي نبوده است و  افزایش شاحض  می
ي ارتقاي کیفیت زندگی باشد، معلول رشد اقتصادي و افزایش شاخص  توسعه انسانی بیش از آن که در نتیجه

  .  مربوط به آن بوده است
  

  :منابع
  . چاپ اول، تهران، نشر دیگر). گردآوري و ترجمه(استعمار پسامدرن ). 1382(سیف، احمد  -
سخنرانی در دهمین همایش اجتماعی جهان، پرتوالگره، (داري  سازماندهی در یک دوران گذار ضد سرمایه). 1389(هاروي، دیوید  -

  .، فروردین6-7، شماره 27ال ي احمد جواهریان، ماهنامه چیستا، س ، ترجمه)2010برزیل، ژانویه 

- Garcia F. and A.C. Banderia, (2004), “Economic reforms, inequality and growth in Latin 
America and the Caribbean”, University of So Paulo, school of economics and business. 

- Weriemmi M.E. and Ch. Ehrhart, (2004), “Inequality and growth in a context of commercial 
openness, Theoretical analysis and empirical study: The case of the countries around the 
Mediterranean basin”, University of nice-Sophia antipolice. 

- UNDP (1990 … 2010). Human Development Report 1990, New York: Oxford University 
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  شانزده

  * !گرایی ساده انگارانه ي دولت رانتی و تقلیل نظریه
 ي آرش پاسخ به سواالت نشریه

  
براي رسیدن به دموکراسی، مساله نفت مانع و خاکریز مهم و اول است و بدون عبور  «شود  ادعا می -1

 ادعا موافق اید؟آیا شما با این . »گاه به دموکراسی نخواهیم رسید از این خاکریز این چنینی هیچ
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را محدود به یک صد سال اخیر و » استبداد«ي  کنند مقوله به اعتقاد من کسانی که چنین حکمی را صادر می
در ایران مسبوق به  دانند، در صورتی که استبداد پس از کشف نفت به عنوان یگانه منبع کالن اقتصادي می

نه است که آن را تنها از گذرگاه کیفیت مالکیت بر نفت و باشد و ساده لوحانه و خام اندیشا ي چند قرن می سابقه
  . یا هر منبع طبیعی دیگري بررسی کنیم

هایی الزم  ها و مقدمه از این وجه که تمام پیش زمینه اول. است» تقیل گرایی«این نظر از سه منظر دچار خطاي 
در صورتی که دموکراسی . دهد براي ایجاد یک نظام دموکراتیک را به مالکیت منبع طبیعی ثروت تقلیل می

  . باشد است که نیازمند مقدمات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی نیز می وجهیمقوله اي چند 
استبداد تاریخی و فقدان دموکراسی در تاریخ یک سرزمین را به مقطع زمانی پس از کشف نفت محدود  دوم؛

  ). نزدیک بینی تاریخی( کند می
باشد و  و مالکیت آن بر منبع ثروت کشور می» دولت«شود نفسِ وجود  مرکز میدر این ادعا آنچه بر آن ت سوم؛

  . آید دولت، عملکرد آن و میزان کارایی و میزان کنترل و اثرگذاري مردم بر آن صحبتی به میان نمی» کیفیت«از 
ی اقتصادي جالب است اکثر کسانی که چنین ادعایی را مطرح می کنند همواره چپ و مارکسیسم را به جبرگرای

چه بیش از همه   اند اما در این ادعا آن و نادیده انگاشتن و بی اهمیت جلوه دادن عوامل غیر اقتصادي متهم کرده
ي دموکراسی در ذیل یکی از پارامترهاي   کند دقیقاً فروکاستن مفهوم چند وجهی و گستردهخودنمایی می
  . اقتصادي است

و اتکاي آنها به نفت به جاي مالیات، آیا سد راه دموکراسی در  ها به نظر شما، استغناي مالی دولت -2
   ایران است؟

 شده است یا این که علت بال را باید در» بالي ایران «به راستی » طالي سیاه «آیا نفت این  -3
 هاي دیگري جست؟ حوزه

نظریاتی مختلفی  ي سیاسی و تکوین دموکراسی در ایران و در کل کشورهاي کم توسعه در بررسی عدم توسعه
پل (دانند  هاي استعمار و امپریالیسم را عامل تعیین کننده می اي عامل خارجی و دست اندازي عده. وجود دارد

زنده (رمگی ایرانیان -بعضی فرهنگ شبان. دانند ، برخی عوامل ساختاري داخلی را دخیل می)سوئیزي و پل باران
و تفکر مذهبیِ » دین خویی«بعضی معتقدند . کنند تلقی می و فرهنگ استبدادي را مهم) یاد محمد مختاري

آرامش (و سد راه توسعه سیاسی و اقتصادي گشته است » امتناع تفکر«ي ایرانی موجب  اجین شده با اندیشه
و عوامل اقلیمی چون کم آبی و نقش کلیدي اقتدار دولت در توزیع آب » شیوه تولید آسیایی«پاره اي ). دوستدار
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در اساس ذهنیت شرقی را » بردول -لوي«و برخی نیز همچون ) ویتفوگل(دانند  شرقی را مهم می و استبداد
  . غیر انتقادي و پیش منطقی می پندارند -عرفانی و غیر علمی -ذهنیتی جادویی

اما فرایند رسیدن به دموکراسی و برخورداري از ساختاري دموکراتیک معلول عواملی گوناگونی است که  
و کالن ) روانشناختی(تمامی عوامل فوق الذکر که در سطح خرد . آن را به یک عامل تقلیل دادتوان  نمی

اند هر یک به سهم خود  مطرح گشته است و  همچنین عوامل دیگري که در این زمینه مطرح بوده) ساختاري(
. اند کننده را ایفا کرده ندر هر زمان و بنا به شرایط تاریخی، سیاسی، فرهنگی و حتی اقلیمی نقش روبنایی و تعیی

. ها وجود دارد که باعث می شود در این زمینه از جبرگرایی بپرهیزیم هاي نقضی براي هر یک از آن و البته مثال
ها و  ي کاستی همه» دائی جان ناپلئونی«شود همانند برخی با منطق  تک عامل بینی در این مورد موجب می

از ماست که بر «بیندازیم و از خود سلب مسئولیت کنیم، یا با منطق هاي خود را به گردن دیگران  کاري کم
ي سیاسی و اقتصادي ایران بشویم و  هاي استعماري و امپریالیستی در توسعه منکر هرگونه دخالت قدرت» ماست

به  ها را فاقد شعورِ الزم براي نیل یا آن که با تأکید مفرط بر عوامل فرهنگی و روانشناختی در اساس ایرانی
ها را منتزع از ساختارهاي کالن، در ساختار بیولوژیک انسانِ  ي عقب افتادگی ي همه دموکراسی بدانیم و ریشه

  .  زاده شده در این منظقه از جهان بدانیم
اي معتقدند نفرینی نیست که مانع تکوین دموکراسی شده باشد و  آن طور که پاره) طالي سیاه(نه تنها نفت 

ها را سر آن بشکانیم بلکه به باور من حتی ملی و یا دولتی بودنِ آن نیز لزوماً موجب عدم  ي کاسه و کوزه همه
م ي مرد آن چه در این بین اهمیت دارد کیفیت دولت حاضر و میزان اثر گذاري اراده. شود تکوین دموکراسی نمی

بر آن از طریق ابزارهاي گوناگونی چون نهادها، تشکلها، احزاب، سندیکاها و قدرت به چالش کشیدن سیاسی و 
ملت و روابط  -باشد که از انشقاق دولت اقتصادي دولت و بازخواست آن و جلوگیري از تمرکز قدرت و ثروت می

تار دموکراتیکی که این نهادها با آزادي کامل ایجاد چنین ساخ. کند ي دولت جلوگیري می گرایانه و سلطه  آمرانه
هاي اجتماعی سیاسی فرهنگی زیادي است که قابل  از توان بازخواست دولت برخوردار باشند نیازمند پیش زمینه

  . باشد و یا سیستم مالیات ستانی دولت نمی» نفت«تقلیل به 

هیم را براي رسیدن به دموکراسی در اید و این مفا موافق» استبداد نفتی «و » دولت نفتی «آیا با  -4
 دانید؟ ایران کارساز می

اي که در ذات چنین اصطالحاتی وجود  گرایی به همان دالیلی که در پاسخ سوال اول گفته شد و بنا به تقلیل
اي که از این تعابیر در مقاالت و  همچنین افراد و نیروهاي سیاسی. ها موافق باشم توانم با آن دارد نمی

که با ابزارهایی چون سندیکاها،  کنند و براي همگان آشنا هستند بیش از آن هاي خود استفاده می یسخنران
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شوراهاي مردمی، نشریات آزاد و دموکراتیک در پی دموکراسی اصیل و مشارکتی و ژرفا بخشیدن به دموکراسی 
منابع » خصوصی سازي«آن کنند که هدف از طرح چنین مباحثی در  باشند، ایدئولوژي خاصی را نمایندگی می

اي که هم در تجارب جهانی و هم در ایران بیش از آن که انتقال مالکیت از دولت  خصوصی سازي. باشد ملی می
کسب   منابع توسط مراکز قدرت و ثروت بوده است که در منطق آن» اختصاصی سازي«به مردم باشد، نوعی 

  . اعم از منافع نیروي کار و محیط زیست اولویت دارد سودهاي کالن اقتصادي بیش از منافع بلند مدت کشور

آیا . گویند سخن می» مصیبت منابع طبیعی «و شماري هم از » نفت استبدادزاست« شود  ادعا می -5
 اید؟ با این مباحث موافق

 چه نوع دولتی است؟ آیا چنین دولتی می تواند دموکراتیک هم باشد؟» دولت رانتی«  -6

مدي است که محصول فعالیت اقتصادي مولد نمی باشد و دولت رانتی اشاره به دولتی دارد که رانت عبارت از درآ
عمده درآمد آن حاصل فروش یک منبع طبیعی کالن است که به اصطالح براي دولت حکم ثروت باد آورده را 

بیعی کسب درآمد گیرد، از فروش منابع ط دولت رانتی به جاي تولید درآمد از مالیاتی که از مردم می. دارد
کند و از این رو حیات اقتصادي اکثریت مردم وابسته به  گذاري می هاي مختلف آن را سرمایه کند و در بخش می

 -ي دولت نفتی معتقد است بی نیازي اقتصاديِ دولت به مالیات مردم موجب انشقاق دولت نظریه. باشد دولت می
گردد دولت در برابر ملت تعهدي به  ی سیاسی گشته و سبب میملت، ایجاد روابط آمرانه و افرایش اقتدارگرای

بدون مالیات نمایندگی  ،ي دولت رانتی به باور نظریه. ها و مخارج خود نداشته باشد پاسخگویی در مورد سیاست
شود و هر چه  چرا که مالیات باعث عقالنیت اقتصادي دولت می. وجود ندارد و اساس دموکراسی مالیات است

  .یابد فزایش یابد میزان پاسخگویی دولت نیز افزایش میمالیات ا
آینده آزادي؛ اولویت «و فرید زکریا در کتاب » اقتصاد سیاسی ایران«محمد علی همایون کاتوزیان در کتاب 

از جمله معروف ترین کسانی هستند که ادعاي مذکور را مطرح کرده اند و سعی کردند » لیبرالیسم بر دموکراسی
 . ي علمی ببخشندبه آن محتوا

، علی رغم افزایش درآمد 75هاي منتهی به انقالب  کاتوزیان در کتاب خود در جواب این سوال که چرا در سال
نفتی دولت، نارضایتی مردم نیز افزایش یافت و رژیم سقوط کرد، دلیل این امر را فقدان پایگاه طبقاتی و 

و عالوه بر آن  افزایش در آمد و اعتماد به نفس  اجتماعی حکومت، فقدان مشروعیت سیاسی و اجتماعی آن
آید و نشان  به حساب می» نقض غرض«این پاسخ کاتوزیان دقیقاً نوعی . داند سیاسی اقشار و طبقات معترض می

، افزایش درآمد نفتی، نه تنها اقتدار سیاسی دولت را افزایش نداد، بلکه در کنار عوامل 57دهد که در سال  می
 . از هم پاشیدگی آن را نیز فراهم کرد ي دیگر زمینه
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در همان ابتداي کتاب وقتی با  ،ي کتاب فرید زکریا را داشتم  اولین باري که قصد مطالعه به خاطر دارمهمچنین 
برخورد کردم، چنین حکمی آن چنان برایم » اقتصاد جهانی به واقع دموکراتیک است«ادعاي او مبنی بر آن که 

هایی از آن  ي دقیق مابقی کتاب منصرف شدم و فقط به مرور کلی قسمت نمود که از مطالعه کذب و بی پایه می
شود نیز به همان  ي دولت نفتی که از سوي ایشان تبلیغ می چندان دور از انتظار نیست که نظریه. اکتفا کردم

» ي مالی جهانی و دموکراسینهادها«و » نولیبرالیسم و دموکراسی«مقاالت در پیش از این ! (اعتبار باشد درجه بی
  ).  ام به محک ادعاي دموکراتیک بودن اقتصاد جهانی پرداخته

ي اعتبار ساقط  آن را از درجه ،ي دولت رانتی وجود دارد هاي نقضی که براي نظریه هاي تاریخی و مثال تجربه
هایی که  د باشیم دولتاین که اساس دموکراسی و راه حصول دموکراسی را اخذ مالیات بدانیم و معتق. کند می

منبع درآمدیشان دریافت مالیات از مردم است لزوماً از میزان پاسخگویی باالیی برخوردارند و مردم قادرند هر 
  . هایش را به چالش بکشند، ساده انگارانه و حتی در مواردي ساده لوحانه است زمان دولت و سیاست

دولت بیسمارك و هیتلر در . هاي تاریخی مثالً در آلمان و ژاپن خالف آن را نشان داده است همچنین تجربه
هایی بوده اند که علی رغم دریافت مالیات از مردم و اتکاي اقتصادي  آلمان و دولت میجی در ژاپن از جمله دولت

  . هاي دموکراتیکی محسوب نمی شدند به آن، دولت
دارد به جز پارامترهاي نفت   رهاي تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه قرار دارند ما را ملزم میاینکه اکثر کشو

ها در عدم  اي و سنتی این جوامع و نقش آن اي، قبیله و دموکراسی عوامل دیگري چون ساختار عشیره
بع طبیعی کالن این ضمن آن که منا. گیري نهادهاي مدرن در مسیر تکوین دموکرسی را در نظر بگیریم شکل

  .ترین انگیزه براي حضور و دخالت مستقیم استعمار و امپریالیسم در این منطقه بوده است کشورها همواره مهم
شود  باید سوال شود براي نمونه در ایاالت متحده که از مردم مالیات کسب می» دولت نفتی«از طرفداران نظریه 

ي نظامی  بودجه 2001 -2007هاي  خود پاسخگو باشد، در فاصله سال هاي و بنابراین دولت باید در برابر سیاست
در چنین ساختاري . را به خود اختصاص داده است هاي نظامی جهان کل هزینه% 45افزایش یافته و % 60آمریکا 

م اینکه مالیات مرد. اند به چالش بگیرند؟ را توانسته» دولت جنگی«هاي این  مردم از طریق چه مکانیزمی سیاست
صنعتی  -هاي نظامی شود و یا در مجتمع ي بهداشت و آموزش و رهایی کودکان از گرسنگی و فقر می خرج بودجه

ها و یا نمایندگان مردم مورد بحث قرار گرفته است و  گردد توسط کدام یک از نمایندگان احزاب، تشکل صرف می
رد چگونگی مصرف آن را نیز در پی داشته آیا نفس دریافت مالیات از سوي دولت، لزوماً پاسخگویی او در مو

  !است؟
هاي بسیار متعددي است که  بنابراین به اعتقاد من وجود یک دولت دموکراتیک و کارآمد نیازمند پیش زمینه

تنها به یک عامل اقتصادي در مورد کسب درآمد آن و اینکه منبع کسب درآمدش منبع طبیعی باشد و یا مالیات 
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نفت و یا هر منبع طبیعیِ دیگر در یک سرزمین نه تنها به خوديِ خود استبداد زا . ستمردم، تقلیل ناپذیر ا
وجود یک دولت . شود گیري استبداد محسوب نمی نیست بلکه ملّی و حتی دولتی بودن آن نیز تنها عامل شکل

 -ه انشقاق دولتاي ک هاي مردمی دموکراتیک و مردمی که برآمده از خواست مردم باشد و وجود نهادها و سازمان
هاي تکوین چنین دولتی است  از زمینه ،ملت را به کمترین مقدار برسانند و توان بازخواست دولت را داشته باشند

که حتی در صورت در اختیار داشتن حق استخراج و فروش منابع ملی، به لحاظ وجود مکانیزمهاي دموکراتیک و 
  . گیرد نمیالزام به پاسخ گویی، روابط آمرانه در آن شکل 

هاي خصوصی و برگزیدگان صاحب ثروت و قدرت که عموماً کارگزاران  در چنین دولتی بر خالف شرکت
تري چون امنیت شغلی، محیط  باشد بلکه اهداف بلند مدت سازي هستند، فقط سود اقتصادي هدف نمی خصوصی

  . لحاظ خواهد شدزیست، توسعه پایدار و همه جانبه و عدالت احتماعی و مبارزه با فقر نیز 

اش از دست دولت خارج شده و به بخش خصوصی  باشد، آیا بهتر نیست اداره» نفت استبدادزا «اگر -7
 واگذار شود؟

که نفت به خوديِ خود استبداد زا است و در صورت انتقال حق استخراج و فروش آن به بخش خصوصی   این
ي علمی اثبات شده  که یک نظریه  شود بیش از آن میمشکالت پیش روي تکوین دموکراسی یک شبه برداشته 

  . ي زیادي را در بر دارد گرایانه باشد یک خام اندیشی و ساده انگاري صرف است که خطاهاي تقلیل
صورت گرفته است نه تنها » سازي خصوصی«اتفاقاً آن چه در بسیاري از کشورهاي کم توسعه و زیر عنوان 

ه شدي برگزیدگان قدرت و ثروت  برده بلکه موجب افزایش دایره نفوذ و سلطهانحصارگرایی دولت را از بین ن
این برگزیدگان که در اکثر مواقع داراي پیوندهاي خویشاوندي و طبقاتی با نخبگان سیاسی هستند قادرند . است

دولت به سازي بیش از انتقال مالکیت از  هاي دولتی براي افزایش قدرت خود استفاده کنند و خصوصی از رانت
هاي  سازي براي این گونه خصوصی. »ها دولتی«به » دولت«بخش خصوصی عبارت بوده است از انتقال مالکیت از 

گیرد عنوان  هایی چون رشوه و تقلب صورت می صوري که در ساختاري آلوده به فساد اداري و با مکانیزم
  . باشدمی» خصوصی سازي«مناسب تر از » اختصاصی سازي«

هاي مختلف ساختار سیاسی و  اي در بخش گر پیش از انتقال مالکیت به بخش خصوصی اصالحات ریشهبنابراین ا
هاي گوناگون شفاف سازي  اقتصادي موجود صورت نگیرد، فساد اداري و سیاسی همچنان برقرار باشد، در بخش

خوردار نباشند، هاي مستقل از آزادي عمل الزم براي بازخواست سیاسی و اقتصادي دولت بر نشود، رسانه
ي مدنی یا موجود نباشد و یا محدود باشند، احزاب سیاسی مستقل از  هاي جامعه سندیکاهاي کارگري و تشکل

شکل » خصوصی«ي درب همچون سابق بچرخد، آن بخشی که تحت عنوان  دولت شکل نگیرد و در نتیجه پاشنه
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ه حصول دموکراسی را آسان کند بلکه با حاکم گیرد نه تنها قادر نیست از اقتدارگرایی سیاسی بکاهد و را می
  . را دامن خواهد زدنیز ي خود عالوه بر اقتدارگرایی سیاسی، اقتدارگرایی اقتصادي  کردن مناسبات سودباورانه

 از دیدگاه شما، علت سخت جانی استبداد و خودکامگی در ایران چیست؟ -8

ئل به یک علت مشخصی براي این امر نیستم و هاي پیشین نیز اشاره کردم من قا همانطور که در پاسخ
از این رو در هر . دانم و باور دارم که در این زمینه باید از جبرگرایی پرهیز کرداي از عوامل را دخیل می مجموعه

اي که تالشی براي عقب راندن استبداد و تاسیس نظامی دموکراتیک صورت گرفته است، هر یک مقطع تاریخی
ممکن است در هر دورانی یکی از این عوامل نقش تعیین کننده . اندسهم خود مانع از آن شدهاز این عوامل به 

داشته باشد و بیش از عوامل دیگر خلل ایجاد کند اما در مجموع این عامل در سلسله اي از عوامل گوناگون قابل 
  . بررسی است

براي پس زدن استبداد شدت گرفت، براي نمونه در یک صد سال اخیر، در مقاطعی در تاریخ ایران تالش 
که در هر  57صنعت نفت و انقالب سال  ناند از انقالب مشروطه، دوران ملی شدترین این مقاطع عبارت مهم
ها همان قدر  در تمامی این دوران. گیري نظامی دموکراتیک گشت ها سلسله عوامل مذکور مانع از شکل ي آن سه

بط با امپریالیسم و استعمار قابل بررسی است، نقش فرهنگ سنتی و که نقش کشورهاي خارجی و نظریات مرت
اند و مانع ایجاد نهادهاي دموکراتیک به منظور ارتجاعی و نیروهایی که میل به عقب نگهداشتن کشور داشته

  . توزیع قدرت شده اند، از اهمیت برخوردار است
ها و مبارزات  سال اخیر نمی باشد و همچنین تالشباید توجه داشته باشیم که تاریخ ایران محدود به این یکصد 

بنابراین سخت جانی استبداد در ایران . باشداجتماعی مردم نیز تنها مسبوق به یک صد سال گذشته نمی
از این رو پرهیز از نزدیک بینی تاریخی و . اي مدرن نیست که فقط در ارتباط با نفت بررسی شود پدیده
ر گرفتن نقش عوامل گوناگون در سخت جانی استبداد و عدم تکوین نظام گرایی تئوریک و در نظ تقلیل

چراییِ «ي  گر مستقلی قرار بگیرد که دغدغه ي کاري هر پژوهش دموکراتیک و مردمی در ایران بایستی در برنامه
  . در ایران را دارد» استبداد

  
  .ي آرش منتشر شده است نشریه 107در شماره  مطلباین * 
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