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  درآمد 

ت اين مجموعه مقاالت تحت عنوان فرعی وقتی بخش نخس) ٢٠١١ جنوری ١٧ (١٣٨٩] دی[ جدی٢٧در تاريخ 

 صندوق ۀھای نئوليبراِل فرعِی تحت سلطمنتشر شد و در ادامه نگارنده از امکان فروپاشی دولت" ھايک در تھران"

المللی و بانک جھانی سخن گفت ھنوز در تونس و مصر و ليبی و يمن و اردن و عراق و بحرين و عربستان و بين

- علی و مبارک و قذافی و عبدهللا صالح و غيره در کاخ ھمچون بنئیبود و ديکتاتورھا" ما آرھمه چيز... "الجزاير و

برخی از ديکتاتورھا . ست ديگریۀاما حاال وضع به گون. کردندمی" خوشبختی"الرشيدی خود احساس ھای ھارون

ليس و ارتش و و پۀيگر به پشتوانکنند و چند تن دباران می سقوط، مردم معترض را بمبۀبعضی در آستان. اندرفته

 ۀتمام منطقھای نيمهھر چند انقالب. دھندھای سرکوب به حيات موقت خود ادامه میاوباش امنيتی و انواع دستگاه

شان انجاميده است، اما دولت ديکتاتوری سرمايه به فريقای شمالی و خاورميانه به ھزيمت ديکتاتورھا و نزديکانا

تواند جمع شود و آزادی و برابری را  کارگر میۀھا فقط به نيروی طبقاط اين ديکتاتوریبس. ستقوت خود باقی

طلبان ليبرال و بنيادگرايان مذھبی و ھا و به قدرت رسيدن فرصتر دولتييتغ. برای فرودستان به ارمغان بياورد

  ...دھد صفر عودت میۀآوردھای اعتراضات را به نقطھای مبتنی بر اصالحات سياسی از باال، کل دستطرح

دانستند و پيروزی ليبرال دموکراسی غرب  میئیھای توده کسانی که عصر ما را دوران پايان انقالبۀبا اين حال ھم

ھای پوچ و ھای فراوان نظريهزدند، اکنون انگشت حيرت به دھان به دنبال ترميم گسسترا به پايان تاريخ گره می

پنداری شيپور . گويندعيت دولت قذافی و ضرورت اصالحات دموکراتيک سخن میبنياد خود، از فقدان مشروبی

  . استپردازان نئوليبرال را به ھوش نياوردهانقالب ھنوز نظريه

اين مقاله . ھای عروج نئوليبراليسم طرح خواھيم کرد اين مقاالت، بحث مبسوطی درخصوص زمينهۀباری در ادام

به ياد داشته باشيم که نئوليبراليسم به عنوان . است) افول سوسيال دموکراسی(ما در واقع سير تکوينی مبحث پيشين 

  .  اقتصاد سياسی وارد شدۀبديل و آلترناتيو سوسيال دموکراسی به عرص
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  رويزيونيسم روسی

 به  چندان محل اشکال و اختالل در بحث نباشد که١- حافظ به تعبير –" از خالف آمد عادت "ۀکنم اين شيوتصور می

 اين نکاربستبه پس برای .  گفته شودئیبندی نھا جمعءگيری موضوع در پايان سخن ھمان ابتداجای طرح نتيجه

  : طور کهکنيم تا گفته باشيم، ھمانروش، چنين می

  .  برای ھميشه به شاخی زيرچشم دموکراسی و آزادِی سوسياليستی تبديل شدهئیکمونيسم بورژوا. الف

  . نشسته استئیننگی بر پيشانی دموکراسی بورژواز تا آينده ھمچون داغنئوليبراليسم ني. ب

ھای رو به انحراف پايه)  مرکزی حزب کمونيست اتحاد جماھير شورویۀعضو کميت (تاتاراف ١٩٢٣در سال 

  حزب کمونيست در شھر تفليس سخنۀاو که در جريان کنگر. ديکتاتوری پرولتاريا را به شدت مورد تھاجم قرار داد

کيد أھشدار داد و ت" ديکتاتوری بر پرولتاريا"گفت به صراحت نسبت به خطر تبديل شدن ديکتاتوری پرولتاريا به می

اين راه از طريق آزادی کشورھای تحت . کندراه انقالب جھانی از مسير ديکتاتوری پرولتاريا عبور نمی: "کرد

  ."سلطه تحقق خواھد يافت

 ۀ مخالف مارکسيسم لنينيسم، آموز-کرد  نادرست بيان میۀرست را به شيو که موضوعی د– تاتارافدر واقع 

او از .  از قيود بورژوازی و رسيدن به آزادی نبودئی کارگر برای رھاۀديکتاتوری پرولتاريا و نبرد آنتاگونيستی طبق

کرد و اين  میحمايت) بورژوازی متوسط و تحتانی کارگر در کنار خردهۀطبق(حاکميت سياسی اقتصادی اکثريت 

ھای واقعی از در عين حال سوسياليست. دانست منافع اکثريت میۀ غلبۀشيوه را نوعی دموکراسی پرولتری بر زمين

 و قدرت گرفتن لنينليسی امنيتی که به محض مرگ وبندی دستگاه پنخست شکل. دو جريان انحرافی نگران بودند

 خود ۀکاراندگرانديشان و دگرباشان تبديل شد و در اولين اقدام جنايتعام  به ماشينی برای قتلبريا تحت نظر استالين

نگری فرھنگی و ديگر حاکميت مطلق. را ترور کرد) تروتسکی، بوخارين(ترين انقالبيون منتقد آن دوران شاخص

و  را منزوی و مطرود کرد استالينھای  شکل بست و به سرعت مخالفان سياستژدانف توسط پروسهکه در ھمين 

 منتقدان استالينيسم را ژدانف و بريا.  را تحت فشار سانسور قرار دادشولوخوف و پاسترناکفکرانی ھمچون روشن

- ھای واھی از جمله اتھام جاسوسی برای امپرياليسم و سرسپردگی به بورژوازی و انواع و اقسام برچسببه بھانه

مسيری که پس . ه برای سقوط سوسياليسم بازتر شودھای ايدئولوژيک ديگر يکی پس از ديگری نابود کردند تا را

 رشد ۀطرفدر نھايت به اتوبان يک) ١٩٦٠ -رويزيونيسم روسی ( حزب کمونيست ٢١ و ٢٠ ۀ کنگر از

 يا کمونيسم ئی به کمونيسم بورژوا بندی ژانر جديدی که ما از آنختم شد و به شکل) خروشچفيسم(داری غيرسرمايه

توان گفت که سان میبدين.  را بيرون داديلتسينو گورباچف ميد و سرانجام از درون خود کنيم انجاراست ياد می

ترين شکل فکران چپ جھان زمانی رخنه برداشت که عالی اميد کارگران و روشنۀترين خانديوارھای بزرگ

کراسی سوسياليستی به از ديکتاتوری بر پرولتاريا سر در آورد و در نھايت دمو) ديکتاتوری پرولتاريا(دموکراسی 

فکرانی که ھر دو چشم خود را به  روشنۀسان ھمبدين.  رويزيونيسم منحط روسی انجاميدئیديکتاتوری بورژوا

 اقتصاد و دموکراسی در ۀ سوسياليسم در سرزمين شوراھا دوخته و منتظر بودند عدالت اجتماعی در حوزئیشکوفا

بديل شوروی در گيرم تالِش بی. تالينيسم را نخواھند بخشيد عمومی سياست و فرھنگ عملی شود ھرگز اسۀعرص

  . ی برای ھميشه به عنوان جنگی بزرگ عليه تھديد بشريت ثبت شده استھيتلرسنگالخ فروپاشی ماشين فاشيسم 

سو و سرسپردگی احزاب راست  از يکژدانف ـ برياناک دوران حاکميت سياسی فرھنگی  خاطرات وحشتۀھم

 از سوی ديگر در -کنند  امپرياليسم عمل میۀ که ھمچون زائد- دموکرات فعلی به بورژوازی موسوم به سوسيال

  . بينی سوسياليسم را در تباين و تخالف با دموکراسی ارزيابی کندگر واقعشود که ھر پژوھشمجموع سبب نمی

گذاريم و  را می١٩١٧اکتبر  تحريف و سقوط انقالب ۀ سوسياليسم و دموکراسی و تبارشناخت چيستی مقولئیگراھم

   ٢.پردازيمگذريم و به بحث اصلی خود میمی
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  " پايان تاريخ"دموکراسی ليبرال از مسير 

 دوم و در شرايطی که بحرانی عميق تمام اندام و جوارح اردوگاه رويزيونيسم روسی را ۀاوايل آخرين دھه از ھزار

به منظور تدوين  ٣"نظام جھانی نو"داری تحت لوای دکترين  کشيده بود، جھان سرمايهئیفروپاشی نھاۀبه آستان

در اين ميان دو تفکر .  شدی اھای تازهپردازیالملل وارد نظريه بينراھبردھای جديد برای تحليل و تدوين روابط

  .اندام پرداختندبه عرض) کارانهنومحافظه(نئوليبراليستی و نئوکانی 

تعبير ) The end of history" (پايان تاريخ"کمونيسم روسی را به " شر" از  جھان جديد فارغفوکوياما فرانسيس

  :  جھان سخن گفتۀکرد و از تسلط نظام ليبرال دموکراسی بر آيند

  )١٩٩٢ ,fukuyama( » . قطبی ليبرال دموکراسی غرب خواھد بود نظام تکۀجھان آينده زير سيطر«

-  و دليل پيروزی ارزشو شکست مکتب کمونيسم روسی را زمينه فروپاشی بلوک اتحاد جماھير شوروی فوکوياما

  : کيد بر ھژمونی اقتصادی و تکنولوژيکی غرب مدعی شده بودأھای ليبرال دموکراسی دانسته و با ت

در چند قرن اخير چيزی مانند يک فرھنگ واقعی جھانی ظھور کرده است که بر محور رشد اقتصاد و تکنولوژی «

 ليبرال ۀبدين اعتبار اينک انديش.  متکی است-  که برای تداوم آن ضروری است -داری مايهو روابط اجتماعی سر

ھا نيز ليبراليسم ضمناً در ميدان ايدئولوژی و نبرد انديشه.  زمين از نظر روانی واقعاً تحقق يابدنۀرود تا در پھمی

بينيم الملل پس از فروپاشی شوروی می بين روابطۀچه در حوزو آن. آوردی نداردپيروز شده است و ھيچ رقيب و ھم

 پايان تحول ايدئولوژيک بشريت و جھانی شدن دموکراسی ۀيعنی نقط. نه فقط پايان جنگ سرد که پايان تاريخ است

  ) Ibid(»  حکومتئیغربی به عنوان شکل نھا

 از درون فروپاشی بلوک و به فرجام رسيدن زندگی انسان نه" پايان تاريخ" بسترھای اصلی فوکوياماخالف تصور 

 اقتصادی سياسی و نظامی اياالت متحده ۀھای جنگ افروزانه و دکترين اِعمال سلط سياستۀکه در نتيجشوروی، بل

به " ء بقاۀگری يا ادامسلطه"ھای خود تحت عنوان  در يکی از آخرين کتابنوام چامسکی. سازی شده استزمينه

  :  و چنين نوشته استانگيز اشاره کرده غمروندپايان اين 

ھای خود به انتشار برخی انديشه) شناسی معاصر در علم زيستتۀشخصيت برجس (ماير ارنستچند سال پيش «

 زمين پرداخت و نشان داد که چنين امکانی ۀمند بيرون از جو کرپيرامون احتمال موفقيت در؛ يافتن موجودات ھوش

يابی عقالنی  سازمانۀيعنی شکل ويژ" ھوش عالی"چه پذيری آناستنتاج او به اھميت سازش. بسيار ناچيز است

شمار انواع موجودات از ابتدای حيات تا حال حاضر را به پنجاه ميليارد تخمين ماير . ناميم، ارتباط داشتانسان می

و اين به نظر او تنھا يکی از اين انواع به آن نوع ھوش دست يافت که برای برقراری تمدن الزم است . زندمی

 که ما اعقاب - فرض بر اين است که فقط گروه کوچک و قابل تکثيری . داد، شايد صدھزار سال پيش اتفاق افتادروی

يابی عقالنی نوع انسانی ممکن است از زند که سازمان حدس میماير.  توانست به حيات خود ادامه دھد-آن ھستيم 

تر است که به"  زمين اين ادعا را ۀاست تاريخ زندگی روی کراو معتقد . نوع مطلوبی نباشد" انتخاب انواع"جھت 

چرا . کند رد می–شود جا که به موفقيت بيولوژيک موجودات مربوط میکم تا آن دست–" ھوشمند باشيم تا کمھوش

گيری نتيجه ھمچنين به اين ماير. ترند از انسان بسيار موفقءھا از لحاظ امکان بقاھا و باکتریکه برای مثال سوسک

  )١٥.p ,٢٠٠٣,N.chomsky(» .رسد که عمر متوسط انواع موجودات صدھزار سال استبدبينانه می

 در امريکا جنگ ۀ برنامئیبندی نھا سپتامبر و شکل١١ ۀناک را تنھا دو سال بعد از واقع اين تحليل شگفتچامسکی

ان جنبش چپ نوشت و به اين ترتيب شديدترين  بلوک شوروی و فقدۀجانبافغانستان و عراق و در شرايط غيبت ھمه

 و در نتيجه احتمال امريکاالملل را از سياست ميليتاريزه کردن جھان توسط  يک متفکر روابط بينۀنگرانی نوميدان
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) ء بقاۀگری يا ادامسلطه (چامسکیبار ذيل عنوان اصلی کتاب  مرگۀدليل اصلی اين دلھر. نابودی انسان بيان کرد

  )American Quest For Global Dominance: جھانۀ برای سلطامريکاتالش (: شده استچنين ثبت 

 را ئیامريکانظير نئوليبراليسم و نئوکنسرواتيسم گی خود زنگ خطر اتحاد کممندی ھميش باھوشچامسکیدر واقع 

    . جديد ھشدار داده بودۀبه صدا درآورده بود و افکار عمومی جھان را نسبت به خطر سلط

 ١٩١٧داری جھانی که از ابتدای پيروزی انقالب اکتبر  بلوک سرمايهۀغرب و به طور کلی ھميبرال دموکراسیل

ھای خونين داخلی تا جنگ  اعم از جنگ– مختلفی ۀکرد و به قصد تحقق اين ھدف جبھتابی میبرای شکست آن بی

 وارد ی اھای سوسياليسم، به طور علنی و گستردهماندهھای مبارزه عليه ته راه انداخته بود، در آخرين ماه–سرد 

 بالغ ی اداری، با ھزينهھای تبليغاتی سرمايهھا، نظام بانکی و دستگاهھا، رسانهبه عبارت ديگر تمام دولت. ميدان شد

. شدند بسيج يلتسين بوريسالمللی پول برای به قدرت رسيدن ھا ميليارد دالر به اعتبار پشتيبانی صندوق بينبر ده

 بر يلتسين برای پيروزی KGBارتش و  امکانات داخلی ۀ به مسکو، ھمCIA به طراحی ماموران اعزامی ءبنا

 رسيد که يک مفسر ئیداری در ماجرای انتخابات فرمايشی روسيه به جاوقاحت سرمايه.  ِگرد گرديدزوگانوف

  : صريحاً گفت-تخابات بود  انۀ که نگران نتيج– CNN به خبرنگار امريکانزديک به وزارت دفاع 

 نيست، چرا که کميسيون مرکزی یالهأتر باشد باز ھم مس کمزوگانوف حتا چند درصد از يلتسيناگر ميزان آرای  "

 زوگانوفاما اگر .  نتيجه را به سود او اعالم خواھد کرد–ن شده يي تعيلتسين که توسط خود –نظارت بر انتخابات 

 و ء جز اين ندارد که انتخابات را ملغایاچاره) يلتسين(گاه پرزيدنت جلوتر باشد، آن يلتسينگيری از به ترز چشم

 و نه يک -  يک انتخاب سياسی   مثابه  بهيلتسينداری جھانی پيروزی برای سرمايه." حکومت نظامی اعالم کند

امپرياليسم که از . رد نبود سقوط اردوگاه شرق و پايان جنگ سۀ پروسۀ فقط تکميل آخرين حلق-ئیگيری حرفهتصميم

ش تحقق  به روياھاييلتسين نبردی ھفتاد ساله به دنبال جشن پيروزی دموکراسی ليبرال بود، با انتخاب ئی نھاۀنتيج

-  چپ ارزيابی میۀ جنبش و انديشئیشکست نھا ليبراليسم فروپاشی اتحاد جماھير شوروی را به مثابه. بخشيده بود

     !شکستم خود گردو میکرد و به ھمين سبب نيز با دُ 

بندی تفکر  دموکراسی ليبرال و حتا اساس شکلۀپردازان و ھواداران سلطبا وجودی که مرکز ثقل تحليل نظريه

ريزی شده بود اما  بر مبنای فروپاشی اردوگاه کمونيسم روسی پیئیامريکاکاران  نومحافظهۀخواھانھژمونی

 ليبرال دموکراسی را بر محور سکوالريزاسيون ۀا نگرانی خود از سيطربس ارزيابی و ایأبنيادگرايان دينی منش

  : دھندجامعه قرار می

. وجه خواھد بودھا بیترديد ديگر برخورد تمدن گرايش يابد بیفوکويامااگر انديشه به سوی تفکر تاريخی سياسی «

-البته در نظام. وجه خواھد بوديبرال بیھای دموکراسی ل نظامۀچالشی جدی در آينده جز مسابقه برای رسيدن به قافل

 سياسی اقتصادی ۀھای دموکراسی ليبرال دين و مذھب و عرفان شرقی نيز وجود خواھند داشت و فشارھای روزمر

و اجتماعی را به نحوی تسکين خواھند بخشيد و نفس انسانيت را در مسير نيست انگاری و مدرنيته و تحمل دردھای 

مسيحيت و يھوديت و اسالم ھر سه در ذيل تجدد و سکوالريسم در متن تمدن غربی . کردکاه تقويت خواھند جان

دين .  شريعت و ديانت وجود نخواھد داشتۀديگر چالشی عمومی و فراخصوصی در حوز. اضمحالل خواھند يافت

می و فلسفی يا انگيزترين مباحث کالافتد يا موضوع ھيجان ترين امور و مسايل خصوصی و فردی می نازلۀبه مرتب

که اثری در سياست و اقتصاد عمومی داشته باشد و اين ھمان وضعيت آنبی. شودی خيريه میھاسسهؤھای مفعاليت

، کيھان، مددپور محمد (».کند تعبير میئی برای عصر زمستان دين کليسااشپينگلر اسوالدتدين دوم است که 

٢٧/٣/١٣٨٠(  

که سيل نئوليبراليسم در در اين. نئوليبرال از اساس مخدوش استای دموکراسیھچنين تحليلی از اھداف و زيرساخت

، قراگوزلو محمد. ( دينی انجاميده است، ترديدی نيستئیھا، به عروج بنيادگرادرپی جھانی شدنکنار امواج پی
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 اخالقی و ھای سطحی نئوليبراليسم را بر محور طرح مباحثاما چنين برخوردی فقط اليه) ٥١-٥٤، صص، ١٣٨٦

   اولیۀسکوالريسم عارض. آميز سياسی اقتصادی آن غافل مانده استارزشی نشانه گرفته و از نتايج فاجعه

آوردھای ھای سياسی سکوالر از دستبندی نظام دين از دولت و شکلئیاز يک منظر جدا. دموکراسی ليبرال نيست

 اقتصادی و حاکميت بالمنازع ۀ کارگر، افزايش فاصلۀطبقليبراليسم و مدرنيته ھست، اما تحکيم فشار اقتصادی بر 

اگرچه در کشورھای غربی سکوالريسم از . آورد اصلی دموکراسی ليبرال استداری جديد، ھدف و رهسرمايه

مداری و سستی دخالت نھاد دين در امر دولت ممانعت به عمل آورده است اما چنين امتناعی موجب تضعيف شريعت

تر از ھر شھروند ديگری  زودتر و منضبط)  دومبوش(متحده اياالتس جمھوریئير.  دينی نشده استھای اخالقپايه

در جھان . شودھا رعايت میھای مختلف مذھب کاتوليک با دقت تمام از سوی نئوليبرالنئيرود و آبه کليسا می

 در ربورديوئيپکه ده است، چنانداری تبديل شغرب، کليسا و شخص پاپ به يک سنگر مھم برای دفاع از سرمايه

  : گويداعتراض به اين وضع می

اين کليسا مايل است مشتی از مزايای نئوليبراليسم را از آن خود سازد . داری نيستکليسای کاتوليک خصم سرمايه«

  ».است" زدهداری کشيشسرمايه"اين ھمان . خواھد نئوليبراليسم را با کاتوليسم درھم آميزدو از اروپا می

  )٥٦١، ص١٣٨٧، قراگوزلو محمد( 

- با حاکميت دموکراسی- ھای اخالقی ميان کشورھای غربی  فروريزی ارزشۀاز سوی ديگر آمار مستندی از مقايس

اما قدر مسلم اين است که انواع و اقسام فسادھای . نشين خاورميانه موجود نيست و کشورھای مسلمان-نئوليبرال 

 ئی بنيادگرا٤.ابديی  فقر اقتصادی گسترش مۀابد که دامنيی وم به ارزشی زمانی شدت مھای موساخالقی و ناھنجاری

ھای انحصاری نئوليبرال به طرح دغدغهھای سياسی اقتصادی دموکراسیترازمندی دينی به جای ھدف قراردادن نا

که بنيادگرايان از اين. زنداَش از سکوالريسم را به جای نقد و نفی نئوليبراليسم جا میخوریپردازد و دلخود می

 سياست و اقتصاد دولتی حذف کرده نگرانند و در مقابل آمار ۀمدرنيته عنصر دين را از دخالت مستقيم در حوز

اند از طريق حاکميت قوانين قدر توانستهمحور ھمين خاورميانه چهھای شريعتدھند که دولتدقيقی به ما ارائه نمی

خوار نفتی و در عين حال رانتھایاگر از دولت.  اقتصادی خود را سامان بخشنددينی اوضاع و احوال سياسی

ما درآمد کالن نفت حذف شود آنان تا کجا قادرند به ياری عقالنيت اقتصادی روی ۀ محور منطقغيرسکوالر و دين

  پای خود بايستند؟ 

نئوليبرال ھایواقعيت اين است که دموکراسیالبته مدرنيته دين را تا حد مسايل خصوصی افراد تقليل داده است، اما 

 دويست سيصد سال تاريخی و ۀکم به اندازھا سکوالريسم دستکنند که در آن سوم اھدافی را دنبال میۀدر ھزار

که اگر ضرورتی پيش بيايد از ادبيات وجوی حذف دين نيست، بلنئوليبراليسم نه فقط در جست. بايگانی شده است

از " محور شيطانی"طرح موضوع . گيرد میھای سياسی و اھداف اقتصادی خود بھره نطقنستکارببه دينی در 

سای ؤکه رکما اين.  شمالی دقيقاً برخاسته از ھمين تحليل استۀ دوم به منظور حمله به عراق، ايران و کربوشسوی 

 اعياد اسالمی، برای مسلمانان پيام  بارھا به مناسبت-کار  اعم از نئوليبرال يا نومحافظه-جمھوری اياالت متحده 

مضاف به . کردی تا چه حد مزورانه و تاکتيکی بوده، موضوع ديگری استکه چنين رویاين. اندتبريک فرستاده

مدار عربستان، قطر، ھای شريعت خاورميانه ھمين دولتۀترين متحدان جھان نئوليبرال در منطقکه شاخصاين

نئوليبرال ھيچ دولتی را با ھدف نقض کارمزدی، لغو کار کودکان؛ دموکراسی. ستندھ... کويت، بحرين، پاکستان و

-مشکل دموکراسی.  بيکاری؛ نقض آپارتايد جنسی و لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار نداده استۀ بيمۀاعاد

رتايد مذھبی ھای اشغالی؛ وجود يک دولت متکی به آپال در سرزمينئيکرد ضد انسانی دولت اسرانئوليبرال عمل

 در ئینئوليبرال حتا فقدان حقوق ابتدانگرانی دموکراسی.  فلسطينی نيستۀھا آوارمليونو بدبختی و فالکت ) لئياسرا(

پارلمان، نھادھای مدنی، انتخابات آزاد، (ترين نھادھای دموکراسی سنتی  عربی و غياب بديھیۀکشورھای خاورميان
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 و آسيای - نئوليبرال به خاورميانه ھای رھبران دموکراسیرانیسفرھا و سخنبه . نبوده است) فعاليت احزاب سياسی

. خوريدبرای نمونه حتا به يک مورد دفاع ايشان از حقوق کارگران، کودکان و زنان بر نمی.  توجه کنيد- صغير 

ياسی و تر از منابع ملی کشورھا، بدون توجه به نوع حاکميت سنئوليبرال کسب سود بيش دموکراسیۀدغدغ

اگر جز اين بود، دولت اياالت متحده به جای حمله به عراق بايد پاکستان را ھدف قرار . ھاستغيردموکراتيک دولت

 -س وقت آژانس ئي ر-  ھانس بليکسھای آژانس انرژی اتمی و بازديدھای مکرر  به گزارشءچرا که بنا. دادمی

جا  تا آنحسين صدامق وجود نداشت و اساساً دولت ھای کشتار جمعی در عراھيچ مدرکی دال بر وجود سالح

ان پس از ئيامريکاکه کما اين. رفت به شمار نمیامريکا ئی برای متحدان منطقهیاتضعيف شده بود که خطر بالقوه

از اين .  ارائه نکردندئیھا نيز ھرگز مدرکی درخصوص وجود چنان سالححسين صدامحمله به عراق و سقوط 

 ھديه شده و حسين صدام با چراغ سبز غرب به ئیھاافزاری توليد چنين سالحه دانش و امکانات سختنکته بگذريم ک

 کردستان ئیباران شيميابمب" (انفال"ش در جريان  و متحدانامريکا -ناک کم سکوت بوی دست-د تلويحی ئيأبا ت

 ئیبل دولت پاکستان ھم دارای سالح ھستهدر مقا.  مکرر قرار گرفته بودۀو جنگ ايران و عراق مورد استفاد) عراق

به ظھور و تثبيت موقعيت ) ISI(ھم ناقض حقوق بشر است و ھم از طريق سازمان اطالعاتی ارتش خود . است

که به مند بوده بلھای سياسی اقتصادی غرب بھرهمکواره از ک با اين ھمه نه فقط ھمطالبان ياری رسانده است، اما

  .نئوليبرال قرار داشته استھا مورد حمايت دموکراسیدر برابر مھار دموکراسی ھندیعنوان يک آلترناتيو 

   

  نئوليبرال از درون تاريخدموکراسی

 ضمن ء خوب است ابتدا- يکھافون از جمله -نئوليبرال ھای دموکراسیپيش از وارد شدن به نقد آرای تئوريسين

   .را نيز مشخص کنيمی اقتصادی آنھای سياستبارشناسی اجمالی نئوليبراليسم پايه

داری، مدل جديد ليبراليسم از يک منظر نئوليبراليسم به عنوان روبنای سياسی و ايدئولوژی غالب بر جھان سرمايه

 در ١٨ و ١٧راه با پيدايش بورژوازی در اواخر قرن  ليبراليسم ھم٥. سنتی با شرايط دنيای معاصر استۀتطبيق يافت

) استثمار طبقاتی( از دو بُعد مترقی و ارتجاعی -  در زمان ظھور خود -داری مچون نظام سرمايهاروپا پديد آمد و ھ

 پيدا با نظام فئودالی تعريف روياروئیداد به طور مشخص در  بالنده میۀ جنب چه که به ليبراليسمآن. برخوردار بود

ت أ قليل از روز تولد در ھيیابود که عدهکرد و مدعی  طبيعی گروه و فرد دفاع میۀفئوداليسم از فاصل. شدمی

گزاری بيش  جمعيت، مردم معمولی و خدمتۀآيند و بقيارباب، اشراف و صاحبان زمين و برده و قدرت به دنيا می

جست و تمسک می" ايم ما مساوی به دنيا آمدهۀھم"اما بورژوازی و ليبراليسم در برابر فئوداليسم به شعار . نيستند

بديھی است که . شودھا منتج نمی زايش انسانۀکرد که تقسيم طبقاتی ماھيتی واقعی دارد و از نحول میچنين استدال

- لفهؤ از قبيل حق داشتن مالکيت خصوصی، حقوق فردی و میاچنين تفکری به دنبال خود مبارزات مترقی و بالنده

در غرب در عين حال کشورھای ملی داری سرمايه. به وجود آورد" ی استأھرکس دارای يک حق ر" نظير ئیھا

) ناسيوناليستی( ملی ۀپيدايش بورژوازی، سبب شد که ليبراليسم با مبارز. و بازارھای آزاد اقتصادی را نيز شکل داد

 قرن نوزده را که به صورت  ھمچون ايتاليایئین سرنوشت ساختار سياسی کشورھاييحق تع. م شودأبخش توآزادی

 بورژوازی و ليبراليسم ١٩ تا ١٧از قرن . ر دادييشدند تغاداره می) اتريشی ـ مجاری(ودالی امپراتوری چند مليتی فئ

در اين .  و شھروندی فراخواندئیھای نژادی، قبيلهبندیمردم جھان را به مبارزه عليه استعمار و مقابله با تقسيم

نبرد فرامی را به ... يا، پرتغال، فرانسه وھای استعمارگر بريتانطلبی سياسی، دولتدوران ناسيوناليسم و استقالل

داری را به عنوان شد که توليد اقتصادی سرمايه می  در عين حال ظرفيِت ارتجاعی ليبراليسم زمانی آشکار. خواند

 کريه ليبراليسم را به ھمان مردمی ۀبه تدريج چھر" بازار آزاد "ۀاسطور. نھادمی آلترناتيو نظام فئوداليته به ميان 

ھای فردی و اجتماعی ليبراليستی زمانی که آزادی. ميل کرد که زمانی برای بالندگی بورژوازی ھورا کشيده بودندتح
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 ۀيعنی ھمان جامع" ( بازۀجامع"آل داری سنجيده شد و الگوی ايدهحاکميت سرمايهۀ با مقياس بازار آزاد در گستر

 به جای روابط کنندهکننده ـ مصرفوشنده ـ خريدار، عرضه فرۀو آزاد بر مبنای توافق آزادان) پوپر کارلآل ايده

ليبراليسم . ئولوژی و جنسيت حاکم گرديد و ماھيت ارتجاعی بورژوازی ـ ليبراليسم نيز عريان شدمتکی بر نژاد، ايد

قط ھيچ گونه تبعيضی در کار گفت نه فکرد و ضمن آن با قاطعيت میاز حقوق برابر برای ھمه شھروندان دفاع می

گاه صندوِق  وقتی به ايست-نظر از ميزان درآمد اقتصادی و موقعيت سياسی خود  صرف– ما ۀکه ھمنيست بل

د از اين نھا دالر سرمايه دارمليونکه که يک ِسنت پول دارند و آنآنان. رسيم مساوی ھستيمگاه میپرداخت فروش

 اوناسيسخواھی ليبراليسم  تساویۀدر معادل!! خواھند بخرند و مصرف کنند میحق آزاد برخوردارند که ھرچه را

ليبراليسم ھرگز وارد .  آنو يا عکس!  به ھمان اندازه حق دارند که فالن شھروند افغانی يا اھل دارفوربيل گيتسو 

ن و مالکان ابزار توليد به شد که جمع قليلی از اين شھرونداِن آزاد، اين خريداراِن مساوی، صاحبااين مناقشه نمی

اين جمعيت . برخوردارند) ھم کارمزدیآن(و اکثريت فقط از قدرت و نيروی کار خود ) بورژوازی(روند شمار می

- گفته بود در راه مبارزه برای آزادی چيزی جز زنجيرمارکس که – و ھستند – بودند یاھمان طبقه) کارگران(دوم 

 بازار آزاد را به ۀاز سوی ديگر ليبراليسم کوشيد در مسير نقد فئوداليسم اسطور. دھای پای خود از دست نخواھند دا

ھای ارثی، آزادی فردی ربط دھد و ضمن مصنوعی خواندن جامعه، باورھای تاريخی فئوداليسم در خصوص تفاوت

 مانند - ١٨ال در قرن ھای انقالبی ليبربه ھمين سبب بود که تئوريسين. نبرد فرا خواندجنسی و ايدئولوژيک را به 

 ۀ؛ از جامع"شود ولی ھمه جا در زنجير استانسان آزاد متولد می" در عين حال که معتقد بودند - ژاک روسوژان

  . دانستندرا مردود می" جامعه"کردند و اساس دفاع می" قراردادھای اجتماعی"متکی بر 

چيزی "آورد ھای اقتصاد پولی خود دليل میه سياست در توجيتاچر مارگارتدويست سال پس از آنان؛ زمانی ھم که 

اين تفکر . کردبه واقع ھمان نظريه را بازسازی می" به نام جامعه وجود ندارد، تنھا فرد است که وجود دارد

 ئیکروزوئه رابينسون زندگی ۀکند و در دفاع از آزادی فردی به شيونئوليبرالی که جامعه را تا حد اجتماع ساقط می

ما  "کرونين جرمیبه قول . تر است انسانی ـ دودمانی نيز عقب مانده  زندگی در جوامع اولیۀبسا از نحوسد، ایرمی

زمانی که فيلسوفان يونان باستان انسان را . ايمھا رشد يافتهفقط به اين دليل انسان ھستيم که در جوامع و فرھنگ

 سياسی به انسان ی اھا در جامعه نظری بود که حيوانۀحلشان معطوف به اين نخواندند، نگاهحيوانی سياسی می

 شايد -کيد بر گرايش تاريخی خود أ با ت- ليبراليستی ئیفردگرا.] د سياسی باشيمئيبيا. د انسان باشيمئيبيا. [اندتبديل شده

جديد ميان ھيچ تفاوت ذاتی و طبيعی وجود ندارد که موجب تفاوت "در توجيه اين استدالل به خود حق بدھد که 

ھای اجتماعی و ھا و گروه بين طبقات، قاره-لد عدم برابری ؤ، اما موفق به تحليل نيروھای تاريخی م"ھا شودانسان

ما مساوی زاده " بفھمند که –توانند  يا نمی–خواھند ھا نمیترين شکل خود ليبراليستبينانهدر خوش. شود نمی- غيره 

- مانده و نکبتاند و بقيه در جوامعی فقير، بيمار، عقب زاده شده ُکره در ناز و نعمتجمع اندکی از ساکنان". ايمنشده

گی محروم مانده  ھا و رفاه زند نعمتۀداری و غيره از ھم سرمايه توسط سرمايه اند که با انباشت اولیزده زاده شده

 ٢٨ ، SACPفريقای جنوبی، ا  به حزب کمونيستکرونين جرمیگزارش : ترجمه، تلخيص و بازنويسی از." (است

  )٢٠٠٥اوت 

   

                                           داریدو روايت از رکود اقتصاِد سياسی سرمايه

آويز خود را با دست" ستراتژی بزرگ" توانست امريکا در دوران پس از جنگ دوم جھانی :روايت اول. الف

ی امريکا و ئیفريقاا، ئیھا کشور آسيا در دهکنان جورجنھاد استای پيشادامه دھد و در ر"  با خطر کمونيسممبارزه"

ھا ھای ملی و دموکراتيک آنالتين با به راه انداختن کودتاھای آشکار و پنھان نظامی يا تجاوز عريان نظامی، دولت

 پس از ۀ در چند دھامريکابدين ترتيب دولت . ھا بنشاندکار جای آنرا سرنگون کند و ديکتاتورھای نظامی جنايت
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 تريليون دالر پول ماليات ١٠ نظامی خود و سرازير کردن بيش از ۀآور بودججنگ دوم جھانی با افزايش سرسام

نه تنھا " مبارزه با کمونيسم "ۀ صنعتی اين کشور به بھان-ناپذير مجتمع نظامی  به کام اژدھای سيریامريکامردم 

ه کف مستحکمی برای اقتصاد خود به وجود آورد تا از بحران ديگری کخود را پياده کرد بل" ستراتژی بزرگ"

 اقتصادی ئی شکوفاۀرسيم، عوامل محرک که می١٩٧٠ ۀاما به اواخر دھ.  جلوگيری کند١٩٣٠ ۀھای دھنظير سال

 ئیگرا عظيم نظامی و دامن زدن به مصرفۀبودج" انقالب اتوموبيل"ھای جنگ،  بازسازی خرابی- پس از جنگ 

  . گردد بحران ساختاری میۀ جھانی وارد دورۀدھد و نظام سرماي اثرات خود را به تدريج از دست می– شديد

 برای جلوگيری از افول قدرت نسبی امريکای  تالش سھمگين ھيات حاکمهۀ که نتيجريگان رونالد کار آمدن روی

 ۀت حاکمأتمام عيار ھي" انقالب"واقع نوعی  با بحران کل نظام بود، در ئی قدرت جھانی و روياروۀ در موازنامريکا

ھا در ھای مردم ديگر کشورھای جھان برای باال بردن نرخ سود سرمايه کارگر اين کشور و تودهۀ عليه طبقامريکا

ھدف ديگر آن البته . داری بود در سراسر جھان سرمايهامريکاداخل و گسترش نفوذ اقتصادی، سياسی و نظامی 

 اطمينان داشت آن کشور از امريکا بود که دولت ی اآور و تازه تسليحاتی مرگۀدر مسابقدرگير کردن شوروی 

 ريگان در چند سال رياست جمھوری امريکا نظامی به اقتصاد ۀ تريليون دالر بودج٢تزريق . اش برنخواھد آمدعھده

 در امريکاھای اقتصادی و سياسی اما عالوه بر آن کل سياست. آمپول تقويتی ديگری برای اقتصاد در حال رکود بود

جھت نبود که درست بی". بان را سياستی دگر آمدکشتی: "يا به سخن ديگر. خوش تحولی بنيانی شداين ھنگام دست

دولت " و جان مينارد کينزھای  تئوری- ھای اقتصادی بعد از جنگ  برنامه ھا ودادھا، کل تئوریزمان با اين رویھم

ھای دست راستی اوايل قرن بيست مکتب وين يعنی کم مانندی برچيده شد و در عوض تئوریگيری  با پی-"رفاه

را از " مکتب شيکاگو" و – فريدمن ميلتونھا  و شاگرد آن- ھايکفون فردريک، مايسز فون لودويکھای ديدگاه

ھای کارگری  عليه اتحاديهیا  ھمه جانبهۀدر اين راستا بود که حمل. موزه بيرون کشيده و بر کرسی افتخار نشاندند

 ھمراه با ئیامريکاھای  کشورھای ديگر برای ورود آزاد سرمايهۀمانندی برای گشودن دروازدر داخل و ھجوم کم

، "جھانی شدن"تحميل شرايط به غايت سنگين و نابرابر عليه مردم اين کشورھا آغاز شد و نام کل اين اقدامات را 

ھا ھای جديد نه تنھا باال بردن نرخ سود سرمايهھدف سياست. و غيره گذاشتند" گریتعديل کار"، "تعديل ساختاری"

  : کردکه دو ھدف مشخص ديگر را ھم دنبال میدر داخل بود بل

ھا ھم به ھای مونتاژ به ديگر کشورھا و استفاده از کار ارزان آن در انتقال کارخانهامريکاآزادی انحصارات . ١

ھا و تشديد ھای آن و اتحاديهامريکا و ھم به عنوان شمشير داموکلس بر سر کارگران منظور افزايش نرخ سود

  .ھا برای جلوگيری از ھرگونه سرکشی و اعتصاب برای بھبود شرايط کاررقابت و تفرقه انداختن ميان آن

 به ئیامريکا گسترش مناطق نفوذ برای سيطره بر منابع موادخام ارزان، کار ارزان و بازار فروش کاالھای. ٢

  .ضرر ديگر کشورھای صنعتی اروپا و ژاپن

 کشورھای   و سقوط بھای مواد خام و اولیامريکاکل اين تمھيدات به دليل سقوط مزد و مزايای کارگران در داخل 

 که ئیدر عوض بھا.  باال رود و ھم تورم مھار گرددئیامريکاموجب گرديد ھم نرخ سود انحصارات " جھان سوم"

داری اند در تاريخ متاخر سرمايه و بخش بزرگی از بشريت برای اين سلسله اقدامات پرداخت کردهامريکاکارگران 

  . نظير بوده استبی

 که از پا درآوردن شوروی بود نيز به بار نشست و کشوری که روزی خود را ابر امريکاھدف ديگر اقدامات دولت 

فرو پاشی شوروی گرچه تبديل به . تبديل شد" جھان سومی"ر پذي کشور فقير و ضربه١٥دانست به قدرت دوم می

 گرديد اما به ١٩٩٠ ۀ بورس سھام نيويورک در دھۀسابقعامل پر اھميت سياسی و اقتصادی برای اوج گيری بی

سقوط بورس . داری نبودناپذيِر گرايش اقتصاد رو به رکود و بحران سرمايهھيچ وجه قادر به درمان بيماری عالج

گر اين واقعيت بود و به ھمين دليل  رکود جديد نشانۀ به دورامريکا و ورود اقتصاد ٢٠٠٠نيويورک در سال سھام 
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شده بود به " وال استريت" جزو فرھنگ لغت ١٩٩٠ ۀھای پايانی دھکه در سال" اقتصاد نوين"سر و صدای 

  . سرعت فروکش کرد

  : کرد پس از جنگ متمايز میۀودھای چند دھکه چند عامل مھم رکود اخير را از رک پراھميت آنۀنکت

به استثنای چين و معدودی از کشورھای (ھای جھان  سال اخير اقتصاد تمام بخش٦٠که برای اولين بار در نخست آن

  . يا در حال افت و سکون و يا رکود و بحران بوده است) ديگر

 پر اھميت اقتصاد جھانی بود، از سال ۀخص سال پس از جنگ مش٥٠که گسترش سريع تجارت جھانی که در دوم آن

  . به بعد رو به کاھش گذاشت١٩٩٥

 تريليون دالر در ٣١(ھا ھای شخصی دولت و شرکت وامۀسابقگيری بیآور بازار مالی، اوجعامل سوم رشد سرسام

پذيری ھای کوچک و در نتيجه ضربهگی از سوی افراد و شرکت و افزايش پر شتاب اعالم ورشکست)٢٠٠٢اوت 

  .خطرناک سيستم مالی و بانکی جھان بود

 و امريکا و چه در سراسر جھان با دخالت فعال دولت امريکا سال اخير چه در خود ٢٥چه در طور خالصه آنبه

انحصارات آن صورت گرفته در اساس واکنش سکانداران اصلی نظام سرمايه در برابر بحران ساختاری است که 

کرد قوانين انباشت سرمايه در سطح جھانی، بحرانی که ماحصل عمل. ين نظام شده استگير ا دامن١٩٧٠ ۀاز دھ

 با گرايش ئی سال گذشته برای رويارو١٢٠شناخته شده و آزمايش شده در " ھای درمانیراه"در شرايطی است که 

سرزمين ديگری برای (اند  خود را از دست دادهئیھا کارآن افتادن نرخ سود سرمايهئياقتصاد به رکود و بحران و پا

-ھای عظيم به چشم نمیگذاری ساز جديدی با امکان سرمايهتسخير و گشودن بازارھای جديد نمانده، اختراع دوران

در نتيجه .) ھا گرفته شده است از دست آن-" زمستان اتمی" به دليل امکان -خورد، و امکان جنگ سوم جھانی 

 کافی وسيع برای ۀ به اندازئیھاھا در جھت گشودن عرصهه دادن به سرمايهامکان باز شدن مفر جديدی برای اجاز

 آن است که نظام ۀدھندبه عبارت ديگر شواھد آشکار نشان. شودھای سودآور در افق جھانی ديده نمیگذاریسرمايه

  : ز ندارد جی ا بقايش چاره خود رسيده و در نتيجه برای ادامهئیسرمايه به حدود و مرزھای نھا

  .تشديد بيرون کشيدن ارزش اضافی و سود از منابع، امکانات و مفرھای موجود. ١

  .تشديد استثمار کارگران در داخل. ٢

  .تر منابع آنانو غارت ھرچه بيش" جھان سوم"ھای مردم تشديد استثمار توده. ٣

ھا به منظور بيرون  کردن آنئیالو کا) از جمله منابع آبی و حتا ھوای سالم(تر منابع حياتی کنترل ھرچه بيش. ٤

  .کشيدن سود

 ی اآور تازه تسليحاتی و مرگۀ و به راه انداختن مسابقامريکاتر اقتصاد و از ھمه باالتر نظامی کردن ھرچه بيش. ٥

توزانه و جنگ خارجی کينهگرفتن سياستاز طريق در پيش)  اروپاۀچين، ھند، روسيه و اتحادي(با رقبای بالقوه 

ھای مستقل از طريق کودتا يا تجاوز آميز، تجاوز يک جانبه به کشورھای مختلف، براندازی دولت تحريکۀانافروز

تر بر فروش اسلحه  ھرچه بيشھای محلی و قومی در نقاط مختلف جھان و تکيهنظامی، به راه اندختن و تشديد جنگ

 ۀھای دھگيری از بحران عميق شبيه سالداشتن اقتصاد خود و جلوبرای سرپا نگه" جھان سوم"به کشورھای 

١٩٣٠.  

- زمينه سپتامبر را در پرتو اين پيش١١ ۀ در برابر واقعجورج دبليو بوش و شخص امريکاآميز دولت واکنش جنون

مرکز "حمله به ) جورج بوش (امريکاتوان درک کرد و به فھم اين حقيقت رسيد که چرا ھای اقتصادی و سياسی می

 جناح راست ۀ اعالم کرد تا بتواند برنامامريکاکه جنگ عليه  بلامريکا نه جنايت عليه مردم را" تجارت جھانی

 و –" ئیامريکا قرن جديد ۀپروژ "-ريزی شده بود ھا پيش طرحرا که از سال)  جديدکارانمحافظه(افراطی 
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 کليدی کاخ سفيد و پنتاگون را مقامات) ولفوويتز پل و ليبی سئيلو رامسفلد، دونالد چينی، ديک(طراحان اصلی آن 

  .در دست داشتند، پياده کند

 کل اين اقدامات گسترش فقر و بيماری در سطح ۀ سوم معلوم شده است که نتيجۀ اول از ھزارۀاينک در اواخر دھ

 و هھا، درياچزا، آلوده شدن رودخانهھای باران نابودی جنگل-امان طبيعت جھانی، به نابودی کشاندن تدريجی و بی

محابا از ی بیی زمين در اثر استفاده حرارت فضای اطراف کرهۀدرياھا و منابع آب زيرزمينی، باال رفتن درج

به سخن .  بشری بوده استۀ حيات جامعۀتر زيربنای ادام و به مخاطره انداختن ھرچه بيش–ھای فسيلی سوخت

چار است بقای بشريت را به طور جدی به خطر  رسيده که برای حفظ بقای خود ناۀديگر نظام سرمايه به مرحل

"  ممکن امپرياليسمۀبارترين مرحلمرگ"را  آنمزاروش ايستوان است که  اين مرحله از تکامل نظام سرمايه٦.اندازد

- جا که حتا خشونت  بالمنازع بر جھان است و از آنۀ برای سلطامريکا که مقارن با تالش یامرحله. خواندمی

 را به تحقق رساند، اکنون ئیلهأنتوانسته است چنين مس) ھيتلراز جمله (وردھای امپرياليستی گذشته بارترين برخ

، امريکای نظامی گردموکراسی يا سلطه "ۀ مقال١٣٨٢محيط . م. ( بشری سخت مورد تھديد آن استۀجامع

                                         )اينترنت

-  به چاپ رسيده است، يک درصد از ثروتunited Nation انسانی که در ۀ توسع بنا به گزارش:روايت دوم. ب

مند و  ميزان درآمد ميان بيست درصد ثروتۀفاصل. مندان دنيا درآمدی معادل پنجاه و ھفت درصد فقير آن دارند

اد و  و ھفت١٩٩٠ به نسبت شصت به يک در سال ١٩٦٠ھمان تعداد فقير در جھان از نسبت سی به يک در سال 

ھای در سال.  به نسبت صد به يک برسد٢٠١٥شود در سال بينی می رسيده است و پيش١٩٩٩چھار به يک در سال 

ھشتصد و چھل . کردندتر از دو دالر امرار معاش می کم ميليارد نفر با درآمد روزانه٨/٢ در حدود ٢٠٠٠ و ١٩٩٩

رسی فر به ھيچ نحوی از خدمات بھداشتِی مقدور و متوسط دست ميليارد ن٤/٣ و ٧تغذيه مبتال بودند نفر به سوءمليون

ھا در ھمان سال. رفتنداشتند و از ھر شش کودک واجِد شرايِط سن مدرسه رفتن حتا يک نفر ھم مدرسه نمی

-  بيکاری استفاده نمیۀترين حق بيمبرآورد شده است که پنجاه درصد از نيروی کار غيرزراعی بيکار بودند و از کم

ت متحده در اياال. انددر بسياری از کشورھا کارگران از اُفت استانداردھای زندگی زيان فراوانی متحمل شده. ندکرد

 دالر در سال ٢٦٤ به ١٩٧٣ دالر در سال ٣١٥گی کارگران توليدی و غيرنظارتی از مبلغ ميزان واقعی درآمد ھفت

 رسيد که از ميزان ١٩٩٩ دالر، در ساِل ٢٧١زان  اقتصادی به ميۀ کاھش يافت و با گذشت يک دھه از توسع١٩٨٩

 به بعد در زيان ناشی از ٧٠ ۀ که از دھیای التين، قارهامريکادر . تر ماندنئي پا١٩٦٢متوسط درآمد در سال 

 درصد جمعيت، در فقر کامل به ٦٤ نفر يا به عبارتی مليون ٢٠٠برده است، در حدودبازسازی نئوليبرال به سر می

  . برندسر می

درصد ١٤مبلغ کارمزد به ميزان ) ١٩٩٤ تا ١٩٩١( دوم ۀ پايانی ھزارۀ و ابتدای دھ١٩٨٠ھای بين  سالۀدر فاصل

 درصد در بوليوی ٧٣ درصد در اکوادور و ٦٨ درصد در ونزوئال، ٥٣ درصد در اوروگوئه، ٢١در آرژانتين،

عصری را آغاز " رات ساختاریييتغ"يا " ليبرالاصالحات نئو"حاميان نئوليبراليسم چنين نويد دادند که . کاھش يافت

. راه خواھد بودگی و رفاه مادی ھمھای فنی، افزايش استانداردھای زندرفتسابقه، پيشکند که با رشد اقتصادی بیمی

 محصول ۀنرخ رشد متوسط ساالن.  رفته استالمللی در عصر نئوليبرال به سوی رکود پيشدر حقيقت اقتصاد بين

ھای ميان  درصد در سال٣/٠ به ١٩٧٣ تا ١٩٥٠ھای  سالۀ درصد در فاصل٩/٤المللی از داخلی بينناخالص 

  .  کاھش يافت٢٠٠٠ و ١٩٩٠ھای بين  درصد در سال٧/٢ و ١٩٩٢ و ١٩٧٣

شامل به اصطالح اقتصادھای ( نيمی از تمام کشورھای در حال توسعه ١٩٩٨ و ١٩٨٠ھای بين  سالۀدر فاصل

  .  واقعی محصول ناخالص داخلی صدمه ديدندۀز کاھش سرانا)  ميانیۀمرحل
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-مين مالی میأاقتصادی که از طريق استقراض ت. اقتصاد جھانی رونق خود را مرھون اقتصاد اياالت متحده است

 درصد از رشد اضافی در محصول ناخالص ٩٦ مسبب امريکا، اقتصاد ٢٠٠٢ تا ١٩٩٥ھای ميانی در سال. شود

اندازھای داخلی، افزايش  اياالت متحده از طريق کاھش پسۀ الزم برای توسعۀبودج. شدته میداخلی جھانی شناخ

مين شده أھای بزرگ حساب جاری تسابقه از لحاظ تاريخی و ايجاد کسریھای بخش خصوصی تا مقادير بیبدھی

  . است

  ) زادهمھدی علی، برگردان کتز ديو پس از نئوليبراليسم، ۀبه نقل از مقال(

 که به عروج نئوليبراليسم یادوره. داری پيوسته است خاصی از رشد سرمايهۀئولوژيکی نئوليبراليسم با دورتفوق ايد

    . رسيده استتاچر مارگارت و ريگان رونالدمشھور شده و به امضای 

   

  خروج امپراتوری نئوليبراليسم از قلب ريگانيسم ـ تاچريسم

داری ھای سرمايه ھشتاد، حکومتۀداری گفتيم از ابتدای دھد سياسی سرمايهدر دو روايت پيشين از رکود اقتصا

. رات نھادی پرداختندييھای نئوليبرال و ايجاد تغروی از سياستی شمالی و اروپای غربی به دنبالهامريکااصلی در 

فشارھای تحميلی از  ۀفريقا، آسيا و اروپای شرقی به واسطای التين، امريکافرعی در ھای فرعی و نيمهحکومت

. ام. چون آی(المللی ھای پولی بينو سازمان) امريکابه ويژه اياالت متحده (داری اصلی ھای سرمايهسوی حکومت

آھنگ با مقتضيات اقتصادھای نئوليبرال، به به منظور بازسازی اقتصاد خود در شکلی ھم) اف و بانک جھانی

يک حکومت . دست زدند" اصالحات اقتصادی"و يا "  درمانیانواع شوک"، "رات ساختاریييتغ"اقتباس از 

که اغلب با کاھش مخارج عمومی و افزايش نرخ بھره (نئوليبرال واقعی به منظور کاھش تورم و حفظ توازن مالی 

آزادسازی مالی و ) يعنی ملغا کردن قوانين بازار کار و کاھش رفاه اجتماعی" (متغير"، بازار کار )آيددست میه ب

  . دھدمدارانه را در راستای کار خود قرار میھای پولسازی سياستاری و خصوصیتج

 - داری اصلی ھای سرمايه مالی دولتۀ به ويژه سرماي-گان غالب جھان  از سوی نخبیا حملهۀھا به منزلاين سياست

ھای اجتماعی و تالش داری نئوليبرال، رشددر چارچوب سرمايه. شودھا تلقی می ضد کارگران تمامی ملتهب

 رسيده، یاسابقهبخشانه جريان معکوس پيدا کرده، نابرابری جھانی در توزيع درآمد و ثروت به ميزان بیتوسعه

به ھمين سبب نيز . مند شده استگير کشورھای ثروتکارگران در بسياری از نقاط جھان محروم مانده و فالکت دامن

داری جھانی نظر دوخت و ردپای  زمانی مشخصی از اعتالی سرمايهۀ به برھتوان برای رشد سريع نئوليبراليسممی

 را -  ١٩٧٣ تا ١٩٤٥ از سال -  بعد از جنگ جھانی دوم ۀھوده نيست که دھبی.  پيدا کرد٧٠ ۀآن را در اوايل دھ

ه تثبيت کرده  برتری اقتصادی خود را در ھمين برھامريکاچرا که . اندداری ناميدهرشد سرمايه" ئیھای طالسال"

 به بازسازی و ئیداری در کشورھای اروپای غربی با مدل کينزگرااز طرف ديگر در ھمين دوره سرمايه. است

گيری صادراتی، اصالحات  جھتۀ جنوبی بر پايۀگرا در ژاپن و کرداری دولتترميم خود پرداخته و سرمايه

  .  استارضی، آموزش و توسعه محوری به رشد قابل توجھی دست يافته

 و پس از افزايش قيمت نفت ٧٠ ۀداری بعد از جنگ جھانی دوم و در اوايل دھبا اين ھمه بحران ساختاری سرمايه

رفت خوانده بود از درون رشد سريع و پيش" داریبحران سرمايه"را  آنمارکساين بحران بنيادی که . آغاز شد

ليل آن نيز در اين روند نھفته بود که پيش از بازگشت د. داری شکل بسته بودتکنولوژی و گسترش جھانی سرمايه

ی شمالی و اروپای غربی و به عبارت امريکادارِی  سرمايهۀھا در مراکز رشد يافت ثابث کارخانهۀکامل سرماي

ھای خود را تحت پوشش بگيرند، با رقابت داران بتوانند از طريق کسب سود ھزينهکه سرمايه از آنتر پيشروشن

  . رو شدندروبه...  جنوبی، تايوان، مالزی و ۀ چين؛ کرۀھای جديد در جوامع تازه صنعتی شد کارخانهۀدفزاين
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. ستکند ھمين بحران سيستماتيک و بنيادی اخير را قابل توضيح میۀھای کليدی تحوالت در سه دھچه جنبهآن

ھای  سرمايهۀ اخير، رشد دوبارۀ سالسازی امپرياليستی در سیگرفتن فرايند طوالنی جھانیبحرانی که شتاب

 اعتالی واحد پولی يورو در -داری در اروپای غربی  و بھبود، ثبات و اکنون به حد کمال رسيدن سرمايهئیامريکا

شود که خواستار خارج شدن از بازارھای داخلی غيرقابل رقابت و انتقال  و ژاپن را باعث می- مقابل اُفت دالر 

 لنيندقيقاً يکی از ھمان پنج خصلتی است که ) صدور سرمايه (رونداين .  خارج از کشور استھا بهگذاریسرمايه

به (اَشکال اين صدور سرمايه . بر شمرده بود" داریی رشد سرمايهامپرياليسم به عنوان باالترين مرحله"برای 

  : چند حالت به خود گرفته است) خروج

ھای پولی و اقتصادی کالن کشور  مالی سوداگر که با سياستۀال به سرماي سرمايه از توليد و انتقۀخروج فزايند. ١

  .شودحمايت می

  . در بازارھای خارجی- مانده سازی در جھان عقب از جمله خصوصی- ھا گذاری و تصاحب مالکيتسرمايه. ٢

بستگی ملی ن ھمشتر جھت رفاه اجتماعی و از ميان بردايياين خارج شدن از بازار داخلی، با تالش برای تغ. ٣

-خرده(ھای ميانی ھای کوچک کشاورزی، اليهداران سوئدی با کارگران، سرمايهنمونه را بين سرمايه. راه استھم

مانند آب، برق، . دھند که قلب رفاه کشور را تشکيل میئیسری خدمات زيربناسازی يکو خصوصی) بورژوازی

  ...مسکن، حمل و نقل و

عمل آن ۀ شود که نه به منظور محدود کردن داير منطقی موجب تعريف جديدی از دولت میطوراين اقدامات به. ٤

برد مندان و نيز ابزاری برای پيشھا و ثروت برای حذف ماليات شرکتیاکه به قصد تبديل آن به ابزار و وسيلهبل

ھای کالِن  کاستن از مالياتھای کارگری،سازی، کاستن از قدرت نفوذ اتحاديهرات مورد نياز يعنی خصوصیيلتغ

  .شود و بانک مرکزی به کار گرفته میئی قدرت حول وزارت داراۀمندان و تمرکز فزايندثروت

 در - بود ١٩٧٣ که حاصل جھش قيمت نفت در سال -انباشت بدون برگشت به توليد حجم عظيمی از دالرھای نفتی 

 ئیھای زيربناھای عظيم و معموالً غيرمعقوالنه در برنامهگذاریھای خصوصی تبديل به موج سرمايهاروپا و بانک

ۀ ھای کشورھای جھان سوم در دھھای کالن سطح بدھیگذاریاين سرمايه. و تسليحاتی کشورھای جھان سوم شد

المللی پول و بانک جھانی دوباره ناکی افزايش داد و بدين طريق باعث شد تا صندوق بين را به طور وحشت ١٩٨٠

. ھای تعديل ساختاری اجباری به کار گرفته شوندھا از طريق برنامهبدھی" مديريت"طور عمده برای بار بهو اين

اش  ديگر، امپرياليسم را موفق ساخت بر بحران ساختاریۀھای بسيار و قابل مالحظاقدامات فوق ھمراه با نوآوری

ھای داری را به بحراناش بحران سرمايهض درونیاما اين تسلط به علت ماھيت متناق.  فايق آيد٧٠ۀدر اوايل دھ

-برداری بیفرسايش زيست محيطی از طريق بھره.  بشريت تبديل کردۀتر از ھمه بحرانی برای ھم و مھمیامنطقه

 را برای زندگی پايدار یا مشکالت گستردهئیرويه از منابع طبيعی و آسيب جدی به تنوع زيستی و شرايط آب و ھوا

 آن ۀ و انواع تکامل يافت-نئوليبراليسم . داری نئوليبراليستی استھا سرمايه آنۀر رقم زده، که مسبب ھمانسان معاص

 فرايند سراسری بازسازی ۀئولوژی سازمان دھنده و رھبری کنند ايده- ئیگرامانند ريگانيسم ـ تاچريسم، پول

  . داری جھانی بوده استسرمايه

   

  نئوليبرال  دموکراسیِ ھایھايک و پوپر تئوريسينفون

دموکراسی . شودداری مدرن تئوريزه میدموکراسی در قالب برداشت نئوليبرال از درون مناسبات نظام سرمايه

. شود ديده میھايکفون فردريک و نوزيک رابرتدر متن مکتب سياسی ) راست جديد(=  نئوليبرال ۀمبتنی بر انديش

  دموکراسی را آموزهھايک. دانندادی بر آزادی يا ابتکار فردی استوار میآنان زندگی سياسی را مانند زندگی اقتص
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 ھايکبه نظر . داندرا به خودی خود ھدف نمیکند و آنچه بايد قانونی باشد تعريف مین آنيي روش تعۀ درباریا

  . رود میمين واالترين ھدف سياسی يعنی آزادی فردی به شمارأمک به تموکراسی ابزاری سودجويانه برای کد

  ) ٣٧٠-٣٧٨، صص، ١٣٧٨، ھلد ديويد(

  ادامه دارد
  


