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«نولیبرالیسم» چیست و دارای چه پیشینهای میباشد؟ چه الگوی اقتصادی و
سیاسیای را ترویج میدهد؟ دارای چه آثار و تبعاتی در زمینههای مختف
شامل عدالت اجتماعی ،دموکراسی ،حقوق بشر و خانواده میباشد؟ ایران
در نظام جهانی موحود دارای چه جایگاهی است و نسبت آن با نولیبرالیسم و
برنامههای نهادهای مالی جهانی چگونه است؟
ِ
«نولیبرالیسم» در سطح جهانی و در ادبیات تحقیق رشتههای اقتصاد سیاسی،
جامعه شناسی و علوم سیاسی اصطالحی با پیشینهی دو سه دههای محسوب
میشود ،اما مطالعهی آن در ایران به طور جدی و علمی پیشینهی چندان زیادی
ندارد .تنها در چند سال اخیر و با رواج گفتمان نولیبرالی در ایران و جهان،
کتابها و مقاالتی در این زمینه منتشر شده است.
اگر آنها را در دو بخش تألیف و ترجمه بررسی کنیم ،اکثرشان در حوزهی
ترجمه میباشند و در حوزهی تألیف آثار چندانی منتشر نشده است .همچنین
با توجه به آن که مطالعه در مورد نولیبرالیسم و آثار آن همواره با رویکردی
سیاسی صورت گرفته است ،لزوم انجام پژوهشهای علمی -انتقادی بیشتر در
این زمینه کام ً
ال احساس میشود.
ِ
کتاب پیش رو مجموعهای از مقاالت پیرامون ایدئولوژی نولیبرالیسم است که
ضمن بیان مفهوم و پیشینهی شکلگیری نولیبرالیسم ،به بررسی آثار و تبعات
آن در مناطق گوناگون جهان و در زمینههای مختلفی چون عدالت اجتماعی،
ِ
مقاالت این
دموکراسی ،حقوق بشر و خانواده میپردازد .همچنین برخی از
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کتاب به مطالعهی اقتصاد سیاسی ایران در سه دههی اخیر و به ویژه دوران
پساجنگ و رونق گرفتن گفتمان نولیبرالیسم در سیاستگذاریهای کالن
پرداخته است.
در این مقاالت کوشش شده است تا آن جا که امکان دارد ضمن پرهیز از
ِ
تعصب سیاسی و یا شعارزدگی ،به تحلیل نولیبرالیسم و آثار آن با
هر گونه
رویکردی انتقادی و علمی پرداخته شود .بدیهی است که این مقاالت بدون
کاستی و ایراد نمیباشند که بررسی دقیق و بیان آنها ،مطالعهی دقیق و انتقادی
خوانندگان و عالقهمندان به مباحث مذکور را طلب میکند .امید است که
انتشار این مجموعه مقاالت در فضای مجازی ،مجالی را برای نقد و بررسی
بیشتر مقوالت مورد بحث بگشاید.
در این مجموعه به جز مقالهی «شناخت نولیبرالیسم» که برای اولین بار منتشر
میشود ،مقاالت دیگر پیش از این در نشریات و سایتهای مختلف منتشر
شدهاند .در پایان الزم است از آقای دکتر احمد سیف بابت همکاریهای
صادقانهشان سپاسگذاری کنم.
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از آنجا كه بحث دربارهي نوليبراليسم در ايران و ساير كشورهايي كه اين
چنين در تسخير تبليغاتي و ساخت قدرت اقتصادي و سياسي و وابستگان به
اين نظريه اند بسيار ضروري است ،زيرا موجب گرايشهاي فكري پنداربافانه،
دروغگويانه و فريبكارانه در جهت غارت ارزشهاي انساني شده است،
ِ
كتاب (مجموعه مقاله) خسرو صادقي بروجني را ،به رغم كاستيهايش،
من
ميپسندم و آن را مفيد و قابل دفاع ميدانم.
اما اين كاستيها اساسي و ساختاري نيستند بلكه عبارتند از اين كه :در هر مقاله،
خسرو ،ميتواند بيشتر داد سخن بدهد و مقالههايي را حتي تا دو يا سه برابر
كند ،زيرا موارد بسيار مهمي را آشكارا به اشاره گذاشته و رفته است.
مجموعهي مقالهها ميتوانستند هم جنستر باشند ،گرچه تا حد زيادي چنين
اند ،اما اكنون زمانهی تمركز بر جنبههاي خاص آثار نوليبراليسم و آيندهی آن
و تكاليف ما است ،به ويژه براي ايران.
آثار شكست و هزيمت نوليبراليسم در سطح جهان آشكار شده است .روي
آوردن به جنبههايي از امپرياليسم نو و الپوشاني آثار اقتصادي ،سياسي و
اجتماعي نوليبراليسم از سوي جريانهاي سياسي مانند دولت اوباما كه وارث
وفادار تاريخ سلطهگري سرمايهداري آمريكايي است ،گواه ادعاي من است.
اين مجموعه ميتوانست در بردارندهي جنبههايي از اين شكست و روي
گرداني دغلكارانه و سياه كارانهي حاميان و بانيان دولتي ،پارلماني ،دانشگاهي
و كارشناسي آن از نتايج آن باشد.

of

Pr
o

خسرو صادقی بروجنی

4

C

op
y

به هر حال خسرو به من گفت كه كاري را شروع كرده است .به او همين
توصيهها را كردم و به خصوص قانع شدم كه او برخي دستكاريهاي مورد
قبول هر دو ما را انجام ندهد .مشروط بر آنكه بداند عزم شروع با ارادهي
ادامه و توسعه و تكامل كار پژوهشي و تحليلياش آنرا همراه باشد و امان
"تا ببينيم فردا چه ميشود" ،رها نكند .خسرو صادقي جوان است ،وقت دارد،
زمينه علمي قوي هم دارد و مصمم و معتقد به حركت براي رستگاري بشري بر
اساس آرمانها و نظريههاي راديكال .بنابراين چندان باكي نيست .او كه همهي
اصالحات را انجام ندهد ،اما حركت كند و در حركت بهسازي را بيابد .يقين
دارم او بعدها مجموعههاي تحليلي و تحقيقي بيشتر و كاملتري ارائه خواهد
داد.
ي تحليلهاي انتقادي و خواندني او را به
من خواندن و نقد كردم و پيگير 
دانشپژوهان و عالقهمندان جامعهشناسی و اقتصاد سياسي راديكال و دلبستگان
آزادي توصيه ميكنم .به خود او هم صبوري در تحمل نقدها ،اصالح و توسعه
و تكميل روز افزون كارهايش و چند مالحظهي فني در مسير حركت را توصيه
كردهام .او ميتواند بخشي از حرفهاي مرا نپذيرد .حق اوست .اما انتظارم اين
است كه با اين همه توانمندي كه دارد ،همهي حرفهاي مرا ناديده نگيرد.
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نوليبراليسم

1

of

ليبراليسم (و امروز نوليبراليسم) در روابط بينالمللي و اقتصاد سياسي بين المللي
داراي دو معناي متمايز است ،معنايي که مرتبط با ليبراليسم قرن نوزدهم و معنايي
که مترادف با سوسيال ليبراليسم (تصور جرمی بنتام از « بیشترین سعادت برای
بیشترین تعداد» ،که اندیشمندان دیگر آن را تکامل دادند ،باعث رشد
مکتب جمعگرایی لیبرال شد) است .معناي نخست بدوا ً نشئت گرفته از سنت
کمابيش ايدهآليستي «بينالمللگرايي ليبرال» است .کار ويژهی بينالمللگرايي
ليبرال ايجاد نهادهاي بينالمللي در راستاي ديدگاههاي نسبتاً ليبرالي بود .اعالميه
جهاني حقوق بشر سازمان ملل متحد همراه با برنامههاي اين سازمان در مورد
توسعه ،بهداشت ،آب ،غذا ،مسکن و نظاير آن سندي مهم از اين سنت ليبرالي
تلقي ميشود .ولي ،تأسيس نظام برتن وودز 2در پايان جنگ جهاني دوم معرف
ليبراليسم اقتصادي بين المللي از طريق حمايت از تجارت آزاد بينالمللي و
تنظيم آن (از طريق موافقت نامه عمومي تعرفه و تجارت و اکنون سازمان
تجارت جهاني) ،يک نظام پولي بين المللي (از طريق صندوق بينالمللي پول)
و توسعه اقتصادي (از طريق بانک بين المللي ترميم و توسعه معروف به بانک
جهاني) بود .در اين خصوص ميتوان به «نهادگرايي نوليبرال» اشاره کرد .در
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اياالت متحده اين کاربرد از «نوليبراليسم» تا اين سالهاي اخير بر مطالعه روابط
بين الملل و اقتصاد سياسي بين الملل حاکم بوده است (عبداهلل زاده:1386 ،
.)104
اما دومين کاربرد واژه «نوليبرال» کام ً
ال متفاوت است و از مفهوم ليبراليسم قاره
اروپا ،يعني ليبراليسم قرن نوزدهم يا کالسيک نشئت ميگيرد .اين کاربرد
عمدتاً بر معناي ليبراليسم يا نوليبراليسم اقتصادي تمرکز ميکند ،ولي معاني
ضمني سياسي و اجتماعي وسيعتري نيز دارد .کاربرد واژهی نوليبرال در معناي
اخير مقبوليت عامه يافته و در محافل دانشگاهي ،ژورناليستي و سياستگذاري
جانشين نهادگرايي نوليبرال شده است که قب ً
ال تنها کاربرد اصلي آن بود.
نوليبراليسم در اين کاربرد اخير مبتني بر اين شيوه تفکري است که بازار نهاد
اصلي و مرکزي جوامع  -سرمايه داري -مدرن است و سياستهاي داخلي و
بين المللي هر دو بايد شرايطي را ايجاد کنند که بازارها خوب کار کنند (همان:
.)105
نوليبراليسم در وهلهي نخست نظريهاي در مورد شيوههايي در اقتصاد سياسي
است که بر اساس آنها با گشودن راه براي تحقق آزاديهايي کار آفرينانه و
مهارتهاي فردي در چارچوبي نهادي که ويژگي آن حقوق مالکيت خصوصي
قدرتمند ،بازارهاي آزاد و تجارت آزاد است ،ميتوان رفاه و بهروزي انسان
را افزايش داد (هاروي« .)8:1386 ،ذات و جوهر اساسي نوليبراليسم به طور
کامل عبارت است از تبعيت از ارزش هاي اقتصاد بازار و همچنين وجود يک
جامعهی بازار محور» ).(Coburn, 2000:138
در اين نظريه نقش دولت ايجاد و حفظ يک چارچوب نهادي مناسب براي
عملکرد آن شيوههاست .مث ً
ال دولت بايد کيفيت و انسجام پول را تضمين کند.
به عالوه ،دولت بايد ساختار و کارکردهاي نظامي ،دفاعي و قانوني الزم براي
تأمين حقوق مالکيت خصوصي را ايجاد و در صورت لزوم عملکرد درست
بازارها را با توسل به زور تضمين کند .از اين گذشته ،اگر بازارهايي (در
حوزههايي از قبيل زمين ،آب ،آموزش ،مراقبتهاي بهداشتي ،تأمين اجتماعي
يا آلودگي محيط زيست) وجود نداشته باشند ،آن وقت ،اگر الزم باشد ،دولت
بايد آنها را ايجاد کند ولي نبايد بيش از اين در امور مداخله کند .مداخلهي
دولت در بازارها (وقتي که ايجاد شدند) بايد در سطح بسيار محدود نگهداشته
شود؛ زيرا ،بر اساس اين نظريه ،اوالً براي دولت امکان پذير نيست که در مورد
پيش بيني عالئم بازار ،يعني قيمت ها اطالعات کافي داشته باشد و ثانياً گروههاي
ذينفع قدرتمند ،ناگزير مداخالت دولت را (به ويژه در دموکراسيها) مخدوش
و به نفع خود سمت خواهند داد (هاروي.)9 :1386 ،
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گرچه نوليبراليسم از يک ترکيب پيچيده از ويژگيهاي اساسي تشکيل شده
است .اما ماهيت اصلي آن عبارت است از:
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• •بازارها بهترين و کارآمدترين نهادها براي اختصاص منابع در توليد و
توزيع هستند.
• •جوامع از افراد (توليدکنندگان و مصرف کنندگان) آزاد و خودمختاري
تشکيل شده است که انگيزهی آنها فقط به وسيلهي مصالح و مالحظات
اقتصادي تعيين ميشود.
• •«رقابت» موتور محرک ِهي اصلي بازار براي ابتکارات و نوآوريها
ميباشد ).(Coburn, 2000:138

C

نوليبراليسم بيشترين استفاده را در اشاره به سياستهاي اقتصادي دارد و
پژوهشگران  3دسته از سياستهايي را که توسط «نوليبراليسم» اعمال ميشود،
مشخص مي کنند:

of

• • آزادسازي اقتصاد با حذف کنترل قيمت ها ،مقررات زدايي 1بازارهاي
سرمايه و کاهش موانع تجاري.
• • کاهش نقش دولت در اقتصاد و خصوصيسازي بنگاههاي دولتي و
آنهايي که با سخت گيري مالياتي ،ايجاد موانع براي عرضه ي زياد پول و
رفع کسري بودجه ،ثبات اقتصاد کالن را حفظ ميکنند.
• • حذف کمک هاي مالي دولت ).(Bods and Morse, 2009:148
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در اين ايدئولوژي افراد بايد به واسطهي روابط «مبادله» 2در بازار در دنبال
اهداف خود آزاد باشند ) .(Ibid:145نوليبراليسم که حاصل پيوند ليبراليسم
کالسيک و اقتصاد نوکالسيک است ،ريشههاي نظري اقتصادي خود را در
اقتصاد «ناب» والراس 3مييابد که نقطهي اوج اقتصادزدگي ليبرالي است .اين
اقتصاد ناب ،افسانهي بازار خود تنظيم را جايگزين سرمايهداري کرده است .در
حالي که سرمايهداري واقعاً موجود چنانکه فرنال برودل 4تحليل کرده نقطهي
مقابل و حتي مخالف بازار خيالي است.
در تعريف نوليبرالي اقتصاد ،سرمايهداري به چارچوب اقتصاد مبتني بر بازار
Deregulation
Exchange
)Leon Wallras (1834-1910
)Fernand Braudel (1902-1985
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کاسته ميشود و بر اين اساس نظامي خيالي تصور ميشود که تحت حاکميت
قوانين اقتصادي (يعني قوانين بازار) قرار دارد .نوليبراليسم ادعا ميکند اگر اين
قوانين به حال خود رها شود ،در جهت به وجود آوردن «تعادل بهينه» حرکت
ميکند (صداقت« .)9-101388: ،عقالنيت سياسي نوليبراليسم در پي اين نيست
که جامعه و دولت ،هنجارهاي سياسي و اخالقي خاصي را ارائه دهد ،بلکه
به آنها توسط مکانيزمها ،انگيزهها و دستورالعملهاي بازار تحقق ميبخشد»
).(Brown, 2006:12
طرفداران نظريه نوليبراليسم پيوستن به جريان جهانيشدن به شيوهي نوليبرالي را
موجب توسعه يک کشور و رونق اقتصادي در ابعاد کشوري و جهاني ميدانند.
اما مخالفان آنها معتقدند که جهانيشدن سرمايهدارانه در سطح جهان نه تنها
موجب رونق نبوده ،بلکه برعکس علت رکود نيز بوده است (ساعي:1386 ،
.)225
در سه دههی اخير رواج گرفتن انديشهی نوليبراليسم در اياالت متحده و اروپا
موازی با رشد نومحافظهکاری بوده است .از اين رو الزم است ضمن شناخت
مفهوم و اصول نومحافظهکاری ،به نکات اشتراک و تفاوت اين دو پرداخته
شود.

Pr
o

محافظهکاري ،2مجموعهاي از انديشهها و نگرشهاي سياسي است که نهادهاي
کهن و ريشهدار را از آنچه نو و نيازمودهاست ،ارزشمندتر ميشمرد (آشوري،
.)298 ،1384
محافظهکاران خود را هوادار عقل سليم و واقع بين ميدانند .با هرگونه طرح
و انديشهي آرمانی براي ايجاد دگرگونيهاي عميق در جامعه مخالفاند؛ و
اجراي چنين طرحهايي را ناممکن ميپندارند .آنان هرگونه کوشش براي تحقق
آرمانشهر را مصيبت بار ميشمارند .محافظهکاران به ويژه آراء و استدالل
هاي خود را بر تجارب ملموس تاريخي استوار ميسازند ،و از همين رو ضد
عقلگرايي و غيرتاريخياند .به همين دليل بسياري از آنان محافظهکاري را
اص ً
ال ايدئولوژي به حساب نميآورند؛ زيرا ايدئولوژي قاعدتاً در پي عرضهي
تعريفي معين از انسان و جامعه و کوشش براي اجراي آن تعريف است؛ حال
آن که محافظهکاري آنچه را محصول تاريخ گذشته و سنت است ميپذيرد.
همچنين محافظهکاران اصول عقايد خود را برخاسته از ويژگيهاي نهاد بشر
1 Neo- Conservatism
2 Conservatism
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ميپندارند ،به اين معنا که معتقدند آدمي به حفظ دستاوردهاي خود گرايش
دارد و محافظهکاري هم آرماني جز اين ندارد .به نظر آنان ميراث گذشتگان
به زحمت به دست آمده است؛ و نبايد و نميتوان آن را به يک باره کنار
گذاشت .مالکيت ،خانواده ،سنت ،مذهب ،دولت و ساير نهادهاي اجتماعي
مواريث ارزشمند گذشته است؛ و آنچه در بوتهي تاريخ آزمايش شده شايان
ستايش است.
به طور کلي محافظهکاران ،محافظهکاري را گرايشي طبيعي و مبتني بر عقل
سليم و غيرايدئولوژيک دانستهاند ،اما اگر از بيرون بنگريم ،ميبينيم که
محافظهکاري ايدئولوژي سياسي معيني است که همچون فرآوردههاي تاريخي
در وضع تاريخي -اجتماعي مشخصي پديد آمده است؛ و بنابراين در شناخت
ماهيتش بايد آن وضع را در نظر گرفت (بشيريه.)175 :1387 ،
شکل امروزي نومحافظهکاري در آمريکا و انگليس حاصل تطور
صورتبنديهاي مختلف محافظهکاري در طول تاريخ معاصر است .از اين
منظر و در سطح کالن ،محافظهکاري سه شکل اصلي برگرفته از سه مرحله
تاريخي را تجربه کردهاست:
اول« :محافظهکاري ليبرال» که در دوران رواج ليبراليسم رفته رفته از تأکيدش
بر مالکيت ارضي و پدرساالري اجتماعي و سياسي کاست و اصول اقتصادي
ليبراليسم را پذيرفت.
دوم« :محافظهکاري پدرساالرانه» که با پيدايش دولتهاي مداخلهگر و بحران
در اقتصاد بازاري بار ديگر به اصول پدر ساالري اجتماعي بازگشت و از دولت
فراگير حمايت کرد.
سوم« :نومحافظهکاري» که بار ديگر به اصول اقتصاد آزاد بازگشته و در ترکيب
با نوليبراليسم آميزهاي جديد به نام «راست نو» را پديد آورده است (عبداهلل
خاني.)213 ،1383 ،
در دههي  1970ايدئولوژي محافظهکاري متحول شد .با بروز رکود و تورم در
کشورهاي غربي ،در کارايي سياستهاي کينزي و دولت رفاهي ترديد پديد
آمد؛ و در واکنش به اين تحوالت ،محافظهکاران به اصول نظام بازار آزاد
بازگشتند .تاچريسم در انگلستان مظهر کامل چنين بازگشتي بود .شعار اصلي
نومحافظهکاران ،بازار آزاد و دولت نيرومند بود .آنان استدالل ميکردند که
علت اصلي بحران اقتصادي همان مداخالت دولت در اقتصاد بوده است ،چون
موجب کاهش انگيزهي سرمايهگذاري و افزايش بي رويهي نقش اتحاديههاي
کارگري شده است .از اين ديدگاه ،يگانه کار ويژهي اقتصادي دولت بايد
حفظ ارزش پول و نظارت بر عرضهی آن براي جلوگيري از تورم باشد .به
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نظر نومحافظهکاران ،رشد و رفاه اقتصادي مستلزم نابرابري اجتماعي است و
از اين بابت نبايد هراسي داشت .همچنين به نظر آنها مداخله دولت در اقتصاد
موجب ضعف شخصيت اخالقي مردم ميشود و آزاديشان را محدود ميسازد.
انديشهي اصلي نومحافظهکاران ،خودگرداني و خصوصيسازي و دولت
کوچک يا حداقل بوده است (بشيريه.)185 :1387 ،

پيوند نوليبراليسم و نومحافظهکاران (راست نو)
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برخي بين نومحافظهکاري و نوليبراليسم چندان تفاوتي نميبينند .از لحاظ صوري
اگر محافظهکاري را صرفاً به معناي سنتگرايي و بازگشت به گذشته بدانيم،
نومحافظهکاران نيز به نظام پيش از کينز باز ميگردند .اما از لحاظ ماهوي،
اين نظام جز تحقق آرمان ليبراليسم نبوده؛ و از اين جاست که نومحافظهکاري
با نوليبراليسم در ميآميزد (بشيريه .)185 :1387 ،نومحافظهکاران ،همانند
نوليبرالها ،بر فرديت و آزادي و دولت کوچک تأکيد کردهاند؛ و هر دو
گروه در واقع پيرو انديشمنداني مانند فردريش هايک و ميلتون فريدمن بودهاند
(همان.)186 ،
ميلتون فريدمن خود را «ليبرال» ميناميد ،اما پيروان آمريکايياش ،که ليبرالها را
حامي هيپيها و مدافع اخ ِذ ماليات سنگين از ثروتمندان معرفي ميکردند ،تمايل
داشتند «محافظهکار»« ،اقتصاددان کالسيک» ،طرفدار بازار آزاد و ،بعدها ،معتقد
به «اقتصاد ريگاني» (ريگانوميکس) يا پيرو «اقتصاد آزاد» شناخته شوند .در اکثر
نقاط جهان ،ديدگاه اصلي آنان تحت عنوان «نوليبراليسم» شناختهميشود اما
اغلب «تجارت آزاد» يا «جهانيسازي» نيز نام گرفتهاست .تنها از نيمهي دههي
 1990بودکه نهضت فکري تحت رهبري ستادهاي فکري دست راستياي که
فريدمن از ديرباز با آنان مرتبط بودهاست – امثال «بنياد هريتج« ،»1انستيتوي
کتو»« ،2انستيتوي اَمِريکن اينتر پرايز» -3خود را «نومحافظهکار» ناميدهاند .و
اين جهانبينياي است که کل نيروي ماشينِ نظامي اياالت متحده را در خدمت
يک برنامهي عملِ شرکتمحور بهکار گرفتهاست (کالين.)35:1389 ،
همهي اين اشکال مختلف ظهور (يعني «نوليبراليسم»« ،جهانيسازي»،
ِ
«تثليث خط مشي» مشترکند.
«نومحافظهکاري»« ،اقتصاد آزاد») در تعهد به
اين تثليث عبارت است -1 :حذف حوزهي عمومي /دولتي؛  -2آزادي عمل
کاملِ شرکتها؛  -3کاهش شديد هزينهي خدمات رفاهي و اجتماعي دولت
(همان).
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با اين همه در غرب ،در خصوص تميز نومحافظهکاري از نوليبراليسم منازعات
فکري بسياري در گرفت ه است .اساس اين منازعات آن است که اگر قرار باشد
نومحافظهکاري اصول محافظهکاري را حفظ کند ،بايد بر انديشهي پدرساالري
سياسي و اجتماعي قديم تأکيد کند و به دام نظريههاي ضد دولتي ليبرال
نيفتند .اما واقعيت اين است که نومحافظهکاري آميزهاي از برخي مفاهيم سنتي
محافظهکاري (مانند دولت نيرومند و تأکيد بر نظم و قانون) و اصول اقتصاد
بازار آزاد است.
به طور کلي نومحافظهکاري و نوليبراليسم شباهت و تفاوتهايي با يکديگر
دارند :هر دو واکنشي به اقتصاد کينزي و دولت رفاهي و افزايش نفوذ اتحاديه
هاي کارگري بودهاند؛ ليکن نومحافظهکاران در عين حال به فرهنگ و شيوهي
زندگي رايج در غرب واکنش اخالقي نشان ميدهند و نگران بيانضباطي
اجتماعي ،بيپروايي اخالقي ،و تضعيف نهاد خانواده و مذهباند .آنان
همچنين ،برعکس نوليبرالها ،به نظم و امنيت و ثبات سياسي توجه بسيار دارند.
از نظر آنان بازار آزاد به دولت نيز نياز دارد (بشيريه.)186 :1387 ،
در واقع در سياست و حکومت کشورهاي غربي در آخرين دهههاي سدهي
بيستم رگههايي از ليبراليسم و محافظهکاري با يکديگر ترکيب شده و از آن
پديدهي «راست نو» 1به وجود آمده است .در دهه  1980بسياري از دولتهاي
غربي در واکنش به بحران اقتصادي دههي  1970با ترک سياست هاي کينزي
به سوي راست حرکت کردند .راست نو ،راديکاليسمي دست راستي و تهاجمي
است که اصول خود را ليبراليسم و محافظهکاري ميگيرد؛ و در توصيف مواضع
نوليبرال ها و نومحافظه کاران ،هر دو ،به کار ميرود.
عنوان «راست نو» به ويژه دربارهي سياستهاي حزب محافظهکار انگلستان در
دوران تاچر و حزب جمهوريخواه آمريکا در دورهي ريگان به کار رفته است.
به طور کلي راستنو از لحاظ اقتصادي و سياسي ليبرال است ،يعني بر آزادي
اقتصادي ،کاهش ماليات ،بازار آزاد ،و دولت محدود تأکيد ميکند؛ ولي از
نظر اخالقي و فرهنگي و اجتماعي ،محافظهکار است و از حفظ نابرابريهاي
طبيعي ،جلوگيري از گسترش حقوق اجتماعي شهروندان ،دولت نيرومند،
اصول مذهبي ،خانواده به منزلهي بنياد جامعه ،و تضعيف اتحاديههاي کارگري
دفاع ميکند .از لحاظ اجتماعي نيز با کار زنان خانهدار و آزاديهاي جنسي و
جنبش «فمينيسم» مخالفت ميورزد .راست نو وقتي مداخلهي اقتصادي دولت
را مغاير با آزاديهاي فردي ميداند گرايش ليبرال دارد؛ ولي وقتي آن را با
تداوم نابرابريهاي طبيعي در جامعه مغاير ميبيند محافظهکار ميشود .در واقع
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در راست نو حکومت از لحاظ اقتصادي ضعیف ميشود؛ ولي از نظر سیاسي
یعني تأمین نظم و امنیت ،تقویت ميگردد� عناصر محافظهکاري و نولیبرالیسم
در ترکیب راست نو در شکل زیر مشخص ميشود:

تحوالت عمده اقتصادي بعد از جنگ جهاني دوم و رونق گرفتن
نولیبرالیسم

op
y
C

منبع( :بشیریه)187:1387 ،

of

دورهي بین دو جنگ جهاني ( )1918 -1939عصر سیاست هاي اقتصادي
حمایتي و بازارهاي بستهي ملي در کشورهاي غربي بود� با پایان گرفتن جنگ
جهاني دوم و مطرح شدن آمریکا و شوروي به عنوان دو ابر قدرت بزرگ
اقتصادي و نظامي جهان ،منازعهي ایدئولوژیک بین دو ابر قدرت با اتخاذ
سیاستهاي اقتصادي متفاوت همراه شد� تالش آمریکا براي برقراري نظم
نوین جهاني ،جنگ سرد و فرآیند استعمارزدایي عمدهترین عوامل تأثیرگذار
بر شکلگیري اقتصاد جهاني در این دوره بودند� گرچه دولتمردان آمریکایي
به لحاظ ایدئولوژیکي به نظام تجارت آزاد متعهد بودند ،اما دو مسئله مانع
از آن شد که اصول بازار آزاد اقتصادي به یکباره در بلوک غرب به اجرا
درآیند� ترس از «گسترش کمونیسم» به عنوان نیرویي خارجي که کشورهاي
سرمایهداري تضعیف شدهي اروپاي پس از جنگ را تهدید ميکرد ،به همراه
منافع گروههاي قدرتمند داخلي مانند اتحادیههاي کارگري و کشاورزان باعث
شد تا مصالحهاي بین آرمان تجارت آزاد و اقتصاد کنترل شدهي دولتي صورت
گیرد�
نهادهایي که در کنفرانس برتن وودز در سال  1944شکل گرفتند ،تا حد
زیادي منعکس کنندهي این مصالحهي موقتي هستند� از یک سو ،تعهدي بلند
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مدت به آرمان تجارت آزاد جهاني وجود داشت که اين امر در شکلگيري
«موافقت نامهي عمومي تعرفه و تجارت» 1متجلي شد ،و از سوي ديگر ،هنوز
کشورهاي اروپايي قادر بودند که تا حدي سياستهاي حمايتي و «اقتصادهاي
ملي» خود را حفظ کنند .دولتهاي عضو قادر بودند تا ورود و خروج کاالها
از مرزهاي خود را کنترل کرده و برنامههاي اقتصادي مورد نظر خود را که غالباً
دربرگيرندهي سياستهاي رفاه اقتصادي بود به اجرا بگذارند.
کنفرانس برتون وودز همچنين زمينهساز تشکيل سه نهاد اقتصادي جديد بين
المللي شد :بانک ترميم و توسعه جهانی( 2بانک جهاني) ،صندوق بينالمللي
پول و موافقتنامهي عمومي تعرفه و تجارت (گات) ،هدف از تشکيل صندوق
بينالمللي پول ،مديريت نظام مالي بين المللي و هدف از تشکيل بانک جهاني،
اعطاي وام به کشورهاي اروپايي به منظور بازسازي اين کشورها بود .بعدها
(در دههي  )1950حيطهي وظايف بانک جهاني گسترش پيدا کرده و تأمين
نقدينگي الزم براي اجراي پروژههاي صنعتي در کشورهاي در حال توسعه را
نيز شامل ميشد .اما بيشک مهمترين دستاوردهاي کنفرانس برتن وودز ،تهيهي
مقدمات تأسيس «گات» بود که به زودي به نهاد عمدهي تجارت جهاني تبديل
شد و مسئوليت اعمال موافقت نامههاي چند جانبهي تجاري و کاهش تعرفههاي
وارداتي را بر عهده گرفت .گات در سال  1995جاي خود را به سازمان تجارت
جهاني داد که البته اين سازمان به سرعت به آماج اصلي اعتراضات مخالفان
جهانيسازي در اواخر دههي  1990تبديل شد.
بدين ترتيب ،نظام پس از جنگ در کشورهاي سرمايهداري بر مبناي رژيم
هاي «حامي کار» 3شکل گرفت ) (Kiely, 2003:5و کارگران موفق شدند از
طريق سازمانهاي قدرتمند کارگري ،امتيازات فراواني را از دولتهاي غربي
کسب کنند .دولتهاي رفاهي 4در اروپا ،سياستهايي از قبيل تأمين شغلي براي
تمامي افراد آماده به کار و تأمين حداقل استانداردهاي زندگي براي تمامي
اعضاي جامعه را در دستور کار خود قرار دادند و بدين گونه «عصر طاليي
سرمايهداري کنترل شده» که در آن با افزايش حقوقها و گسترش خدمات
اجتماعي ،نوعي سازش بين نيروي کار و سرمايه ايجاد شده بود ،آغاز شد
).(Steger, 2002:26
تحوالت فوق در بستر توسعهي شيوههاي توليد اقتصادي فوردي پديدار گشتند
که در آن کاالها به صورت استاندارد و در مقياس انبوه به توليد ميرسيد .نظام
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توليدي فوردي 1با تخصصي کردن وظايف و ابزارها ،کارگران را از يکديگر
مجزا کرده و نظارت بر فرآيند توليد از سوي مديران را به آساني ممکن
ميساخت ) .(Johnson,2000:273در اين نظام ،توليد عمدتاً بر بازارهاي ملي
متمرکز بود و اين بازارها معموالً در برابر رقباي خارجي مورد حمايت قرار
ميگرفتند.
اما در مورد کشورهاي جهان سوم رفاه اجتماعي تا حدي تحت تأثير فرآيند
توسعه قرار داشت .از آنجا که دولتهاي جهان سوم در پي دستيابي به
توسعهي ملي و مدرنيزاسيون از طريق صنعتي شدن بودند ،لذا صنايع نوپاي
داخلي را در برابر رقباي خارجي مورد حمايت قرار ميدادند تا يک پايهي
اقتصادي قدرتمند را بنا کرده و از وابستگي به مصنوعات گران قيمت وارداتي
از کشورهاي توسعه بکاهند .به اين ترتيب در اين کشورها نيز نوعي نظام «حامي
توسعه» 2پديد آمد که در آن دولت در تأمين و ارتقاي استانداردهاي زندگي
نقش اساسي داشت.
با گذشت سه دهه از پيدايش نظام سرمايهداري کنترل شده که نهادهاي برآمده
از برتن وودز در آن نقش مهمي بر عهده داشتند ،از اواسط دههي  1970اين
نظام با چالشهاي عمدهاي روبرو شد .از يک سو ،نظام توليدي فوردي به
دليل يکنواختي کار ،ايجاد از خودبيگانگي و تقسيم کار بر مبناي جنسيت به
شدت مور انتقاد واقع شده بود؛ و از سوي ديگر ،اياالت متحده در نتيجهي
سياستهاي حمايتي تا حد زيادي توان خود را در بازارهاي اقتصادي جهاني از
دست داده بود ).(Kiely, 2003:8
در اين زمان ايدههاي نوليبرالي مبتني بر تجارت آزاد و کاهش تعرفهها،
در نتيجهي وضعيت نامساعد اقتصادي کشورهاي غربي -نرخ باالي تورم،
رشد اندک اقتصادي ،نرخ باالي بيکاري ،کسر بودجه در بخش خصوصي
و وقوع دو شوک بزرگ نفتي – طرفداران فراواني پيدا کرد و منجر به
پيروزي چشمگير محافظهکاران در اياالت متحده و انگلستان گرديد .پيروزي
محافظهکاران را ميتوان آغاز گرايش به يکپارچهسازي بازارهاي جهاني و
شتاب گرفتن حرکت به سوي اقتصاد آزاد دانست .احزاب محافظهکار طرح
نوليبرالي گسترش بازارهاي بينالمللي را در رأس برنامههاي خود قرار دادند
که اين مکانيسم بهوسيلهي آزادسازي بازارهاي مالي داخلي ،حذف تدريجي
نظارت بر جريان سرمايه و افزايش تبادالت مالي در سطح جهاني مورد حمايت
قرار ميگرفت.
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در طول سال هاي  1980و  1990تالش نوليبرالها براي ايجاد يک بازار جهاني
به وسيلهي موافقتنامههاي آزادسازي تجاري که جريان يافتن منابع اقتصادي
بر روي مرزهاي ملي را گسترش مي داد ،قدرت بيشتري يافت .ايدهِي بازار
واحد جهاني که بعد از سال  1949در جريان مذاکرات گات به تدريج توسعه
يافته و به کاهش تعرفههاي تجاري منجر شده بود ،متعاقب مذاکرات دور
اروگوئهي گات و با تشکيل سازمان تجارت جهاني بيش از پيش مورد تأکيد
قرار گرفت .اين سازمان از حيطهي اختيارات وسيع تري نسبت به گات برخودار
بود؛ از جمله از آن رو که مقررات آن امور مالکيت معنوي و تجارت آزاد در
کشاورزي و منسوجات را نيز در بر ميگرفت .اوجگيري پارادايم نوليبرالي با
سقوط کشورهاي داراي اقتصاد کمونيستي در اروپاي شرقي در طول سالهاي
 1989-1999مشروعيت بيشتري يافت.
بدين ترتيب ،با از بين رفتن خطر خارجي کمونيسم و رفع اجماع داخلي در
کشورهاي اروپاي غربي بر لزوم حمايت از برنامههاي رفاه اجتماعي ،مصالحه
بين کار و سرمايه که بر اصول اقتصاد کينزي 1مبتني بود از بين رفته و سرمايهداري
2
کنترل شده جاي خود را به سرمايهداري نوليبرالي داده و دولت رقابتي
جايگزين دولت رفاهي شد .اصول اقتصاد جديد که از سوي نظريه پردازاني
چون فردريش هايک و ميلتون فريدمن حمايت مي شد به دنبال کوچک کردن
اندازهي دولت و آزادسازي اقتصادي بود .تأکيد بر اقدامات «پولي» براي مبارزه
با تورم ،منجر به دست کشيدن از يکي از اهداف اقتصاد کينزي مبني بر اشتغال
کامل به نفع يک بازار کار منعطفتر شد(steger, 2002:27).
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رشد قطره چکانی یکی از مهمترین باورهای نولیبرالیسم است .بر اساس آن،
با توزیع مستقیم ثروت مخالفاند ،بلکه معتقدند ثروت باید در اختیار اقلیتی
از جامعه باشد و آنها با سرمایهگذاریهایی که در بخشهای گوناگون انجام
میدهند به بازتوزیع آن بپردازند.
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تعديل ساختاري و نوليبراليسم در ايران

C

اين روزها واژگان و اصطالحاتي چون طرح تحول اقتصادي ،رياضت اقتصادي،
هدفمندسازي يارانهها ،خصوصيسازي ،آزادسازي اقتصاد و  ...بيشترين کاربرد
را در مباحثات و مجادالت اقتصادي و سياسي ايران دارند .تأکيد بيش از
اندازهي دولت بر اين سياستها ،گاهي اين گونه القا ميکند که اين سياستها
از ابتکارات و خالقيتهاي دولت فعلي است.
اگر چه ما ملتي داراي حافظهي تاريخي ضعيف هستيم که کمتر از تجارب
عقيم ماندهي گذشته درس آموختهايم و اغلب به تکرارشان اقدام کردهايم ،امّا
توجه به تحوالت اقتصادي و سياسي جهان طي سه دههي گذشته و آبشخورهاي
نظري اين تحوالت ،ما را به اين سمت و سو سوق ميدهد که آنچه در دوران
فعلي و در قالب واژگان و اصطالحات فوقالذکر ،بيان ميشود به هيچ عنوان
امر بديع و نوآوارانهاي در سطح جهان نميباشد ،بلکه داراي پيشينهي سه
دههاي است و در بسياري از مناطق و کشورهاي جهان اجرا شده و آثار و نتايج
منفياش را نمايان کرده است.
هدف از نوشتار حاضر ،ريشهيابي برنامهها و سياستهاي اقتصادي کنوني و
بررسي پيشينهي نظري اين سياستها ميباشد .در اين مقاله سعي شده است
ضمن بيان مفاهيم «اجماع واشنگتن» 1و «برنامههاي تعديل ساختاري» ، 2با اشاره
به نظريات اقتصاددانان و کارشناسان مستقل ،توضيح داده شود که بر خالف
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گفتمان دولتي موجود مبني بر سازشناپذيري با برنامهها و سياستهايي که
دولتها و قدرتهاي مسلط جهاني ،به واسطهي نهادهاي مالي جهاني ،از
آنها حمايت ميکنند ،اين برنامهها و سياستها سهم قابل توجهي را در کليت
برنامههاي دولت ايفا کردهاند و جهتگيري برنامههاي اقتصادي دولت همواره
در همسويي با اين سياستها بوده است.
برنامهها و سياستهاي نوليبرالي موسوم به «تعديل ساختاري» که ريشه در
سياستهاي ترويجي «اجماع واشنگتن» دارند ،تحت همين نام پس از جنگ
هشت سالهي ايران و عراق به جديت دنبال شد .از دورهي دوم دولت موسوم
به سازندگي روند محافظهکارانهي آن آغاز شد ،در دورهي اصالحات ،با
مالحظهي آثار و تبعات منفيشان ،اجراي آنها روند محافظهکارانهتري به
خود گرفت و در دورهي پسااصالحات و با روي کار آمدن دولتهاي نهم
و دهم ،اگر چه نه در چهارچوب «تعديل ساختاري» ،بلکه در قالب طرحها و
برنامههاي ديگري چون «طرح تحول اقتصادي» و «هدفمندسازي يارانهها» به
جديت پيگيري شده است.
بررسي تحوالت سه دههي گذشته نشان ميدهد در اغلب کشورهاي کمتوسعهي
اجرا کنندهي اين برنامهها ،يک دولت سرکوبگر که با ايجاد فضاي امنيتي
خفقان و ارعاب ،آثار اجتماعي و شوک ناشي از اجراي برنامههاي اجماع
واشنگتن را کنترل کند ،از لوازم اجراي اين برنامهها بوده است .اکثر کشورهاي
آمريکاي التين (به ويژه ديکتاتوري اگوستو پينوشه در شيلي) و همچنين روسيه
در دوران «بوريس يلتسين» ،بهترين نمونه در اين باره ميباشند.
براي مثال حوادث حوادث انتخابات روسيه نمونه خوبي در اين زمينه است که
زمينهها و متن اجراي سياستهاي مذکور را نشان ميدهد:
«تمام دولتها ،رسانهها ،نظام بانکي و دستگاههاي تبليغاتي سرمايه داري ،با
هزينهي بالغ بر دهها ميليارد دالر به اعتبار پشتيباني صندوق بينالمللي پول براي
به قدرت رسيدن بوريس يلتسين بسيج شدند ...وقاحت سرمايهداري در ماجراي
انتخابات فرمايشي روسيه به جايي رسيد که يک مفسر نزديک به وزارت
دفاع آمريکا به خبرنگار - CNNکه نگران نتيجه انتخابات بود -صريحاً
گفت« :اگر ميزان آراي يلتسين حتا چند درصد از زوگانوف کمتر باشد باز
هم مسألهاي نيست ،چرا که کميسيون مرکزي نظارت بر انتخابات -که توسط
خود يلتسين تعيين شده -نتيجه را به سود او اعالم خواهد کرد .اگر زوگانف
به طرز چشمگيري از يلتسين جلوتر باشد ،آنگاه پرزيدنت يلتسين چارهاي جز
اين ندارد که انتخابات را ملغي و حکومت نظامي اعالم کند» (نبوي و شهابي:
)1385
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و بي جهت نيست که ادواردو گالئانو ،نويسنده و روزنامهنگار اروگوئهاي ،در
اين باره گفته بود« :مردم "زنداني" شدند تا قيمتها "آزاد" باشد»

اجماع واشنگتن
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اجماع واشنگتن در اوايل دههي  1980در جهت تسلط بخشيدن به
سياستگذاريهاي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول پديدار شد .جان
ويليامسون 1اين اصطالح را وضع کرد .وي در بازنگري تجربهي اصطالحات
سياسي آمريکاي التين در دهه  1980توضيح داد که:
«در ابتدا ،منظور من از واژه واشنگتن در «اجماع واشنگتن» ،صندوق بينالمللي
پول ،بانک جهاني و بخش اجرايي اياالت متحده بود .گرچه دست کم بانک
توسعهي کشورهاي آمريکايي ،آن دسته از اعضاي کنگره آمريکا که به مسايل
آمريکاي التين عالقه و توجه دارند و گروههاي پژوهشي و فکري که درباره
سياستگذاري اقتصادي تحقيق ميکنند نيز مشمول اين اصطالح ميشوند (بن
فاين.)244 :1385 ،
اجماع واشنگتن توافقي مکتوب يا شفاهي بين نمايندگان مختلف نيست و
وجود خارجي ندارد ،بلکه نماينده و نماد يک جريان واقعي است .اين جريان
براي کشورهاي جهان ،بهويژه کشورهاي کم توسعه و بدهکار جهان چيزهايي
ميخواهد و آن را بهتدريج به ضرورتهاي علمي ،سياسي و نوآوري جهان
تبديل کرده و اين باورهاي ذهني و وجدان شمار زيادي از کارشناسان اقتصاد و
جامعه شناسي و علوم سياسي را با آن اشغال کردهاست (رئیسدانا.)286 :1386،
اصطالح «توافق واشنگتن» به روشهاي متفاوتي به کار رفته است و حداقل سه
معني متفاوت را بر آن ميتوان تشخيص داد:
 -1استفاده اصلي از آن :فهرستي از سياستهاي اصالحي مشخص که به طور
گسترده در واشنگتن مورد توافق قرار گرفت ه است که اجراي آنان از سال 1989
در همه کشورهاي آمريکاي التين مطلوب باشد.
واژه « واشنگتن» که در عنوان اين اصطالح وجود داشت ،اشاره دارد به:
الف) فهرستي از سياستهايي که واشنگتن تالش ميکند که آن ها را بر جهان
تحميل کند.
ب)برخي از اصالحطلباني که واشنگتن تالش ميکند براي اصالحاتي که آن
ها در حال اجراي آن ها هستند ،کسب اعتبار کند.
 -2مجموعهاي از سياستهاي اقتصادي براي کشورهاي در حال توسعه که
عمدتاً توسط دفاتر رسمي واشنگتن نهادهاي بينالمللي مالي (در درجه اول
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صندوق بين المللي پول و بانک جهاني) و خزانهداري اياالت متحده حمايت
ميشود.
 -3به باور منتقدان « ،اجماع واشنگتن» اشاره به مجموعه سياستهايي دارد که
توسط نهادهاي مالي جهاني بر کشورهاي که تقاضاي دريافت کمک از آنها
دارند ،تحميل ميشود .اين سياستها گرچه متنوع هستند اما در کل نهادهاي
مالي جهاني به عنوان عامل اجراي نوليبراليسم ،به واسطهي آنها خواهان
کمينهسازي نقش دولت ميباشند.
براي مثال نهادهاي جهاني بر پايهي اين سياستها ،دولتها را وادار ميکنند
که سيستم آموزش ابتدايي خود را خصوصي کنند .اين سياستها که در واقع
در اوايل دههي  1980به اجرا گذاشتهشد ،اجراي آنها پس از چند سال و به
طور ترقيخواهانهاي پس از انتشار گزارش «صندوق کودکان سازمان ملل»
)) (UNICEFتحت عنوان «تعديل با چهرهي انساني» متوقف شد �(William
).son, 2004:2
اين سياستها که در چارچوب سياستهاي تعديل ساختاري بانک جهاني و
صندوق بين المللي پول مطرح
شدند و خود ويليامسون نيز بعدها آن ها را مدون کرد ،عبارت اند از:

of

• • افزايش پس انداز از راه سياستهاي مالي.
• •کاهش هزينههاي اجتماعي دولتها.
• • اصالح مالياتي و برقراري ماليات بر زمين از راههايي که نسبت به محيط
زيست حساس باشد.
• • افزايش نظارت بانک جهاني بر اقتصاد ملی کشورها.
• • رقابتي کردن نرخ ارز و حذف شناورسازي و کاربرد نرخ ارز به عنوان
يک نگارنده رسمي.
• • ليبراليزه کردن (آزادسازي) تجارت بين منطقهاي.
• • بنا کردن يک اقتصاد رقابتي کامل از راه خصوصيسازي و مقررات
زدايي به منظور حق مالکيت و دارايي که بهروشني تعريف شده باشد.
• • ايجاد مؤسسات مالي کليدي مانند بانک مرکزي مستقل و اداره قوي
بودجه و ايجاد دستگاه قضايي مستقل آن گونه که با روح آن سياست هاي
اقتصادي سازگار باشد و همراه ساير مؤسسات مأموريت بهرهوري را بر
عهده بگيرد.
• • افزايش هزينه هاي آموزشي ابتدايي و متوسطه (رئیسدانا،
.)1386:216
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اجماع واشنگتن در اکثر موارد به «بنيادگرايي بازار» اشاره دارد و در پيوند
با سياستهاي نوليبرالي ،خواستار افزايش الزامات بازار بر دولت و همچنين
افزايش تأثير جهانيسازي بر حاکميت ملّي کشورها ميباشد (Rodrick,
).2006
به بيان نائومي کالين ،اين سياستها ،که فني و داراي مقبوليت عام تصوير
ميشد ،ادعاهاي ايدئولوژيک محضي چون «خصوصيسازي (همهي)
بنگاههاي دولتي» و «حذف موانع ورود مؤسسات خارجي» به کشور را شامل
ميشد و اين سياستها چيزي جز سهگانهي نوليبرالي ميلتون فريدمن نبود:
«خصوصيسازي ،حذف مقررات ،تجارت آزاد و کاهش شديد هزينههاي
عمومي دولت» .به گفتهي ويليامسون اينها سياستهاي بودند که «قدرتهاي
مصر بودند کشورهاي آمريکاي التين آنها را اتخاد کنند»
مستقر در واشنگتن ّ
ِ
(کالين )246:1389 ،و به برخورد مستعمراتي «مکتب اقتصادي شيکاگو» با
«صندوق بينالمللي پول» و «بانک جهاني» را که تا حد زيادي مسکوت مانده
بود ،رسميت داد (همان.)245 :
اجماع واشنگتن در رويکرد خود ،ضمن ر ّد مداخلهگرايي و در عين تکيه بر
بازار ،لزوما ٌ دو ويژگي مهم داشته است .نخستين و فوري ترين ويژگي آن ،اين
است که نيازي به پيشنهاد سياستهايي براي دست يابي به توسعه ندارد زيرا
اجماع واشنگتن فقط يک سياست براي تحقق آن هدف دارد ،و آن هم عبارت
است از نداشتن هيج سياستي و تکيه کامل بر بازار تا حد امکان .دوم ،مفهوم
توسعه را ميتوان از دستور کار تحليلي کنار گذاشت.
بنابراين بنا بر اجماع واشنگتن نيازي به تعريف توسعه يا تعيين مشخصات آن
نيست .توسعه يعني هر چه که بازار آزاد به ارمغان بياورد در صورتي که آن را
به حال خود رها کنيم (بن فاين.)248 :1385 ،
با کنار گذاشتن مقولهي توسعه و به جاي آن واگذار کردن سرنوشت اقتصاد
به سازوکار بازار به جاي خرد و تجربه و موشکافي ،اين پيش فرضي مورد
قبول واقع ميشد که بازار هيچ نارسايي ندارد و در واقع نيروي اصلي آن همانا
رقابت است که به طور طبيعي در دل بازار جاي دارد .کوشش براي خردمندانه
و دموکراتيک کردن دولت جاي خود را به تفويض همه چيز به دولت بازار
و دولت سودبران اصلي بازار ميداد .درست است که اولين بحث و بررسيها
براي تجويز جديتر نسخه هميشگي بازار به جاي برنامه از اوايل دههي هشتاد
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قرن گذشته شروع شد ،اما آغاز کار اصلي و پر فشار را بايد از زمان حکومت
ريگان در آمريکا و مارگارت تاچر در بريتانيا دانست (رئيسدانا.)8 :1385 ،
سياستهاي اجماع واشنگتن به شدت از سوي رونالد ريگان و مارگارت تاچر
مورد حمايت قرار گرفت .آنها بر حرکتهاي آزاد سرمايه ،پولگرايي و
دولت حداقلي که هيچ گونه مسئوليتي در قبال نابرابريهاي درآمد و مديريت
بحران هاي جدي نمي پذيرد ،تأکيد داشتند ).(Held, 2004
ريگانوميکس (يا اقتصاد ريگاني) به اضافه سياستهاي انگليسي تاچر ،به
«راست نو» که يک جريان اقتصادي پرفشار به نفع سرمايه و به زيان سياستهاي
رفاهي و باالخره مبتني بر بازارگرايي افراطي بود ،اشتهار داشت .راست نو کار
خود را در مسير جديد از  1986و در پي قيمتشکني در بازار جهاني نفت
شروع کرد .اين جنبه از راست نو ،نوليبراليسم را تشکيل مي داد که بعدها بر
اثر اجماع ،دو واکنش دروني و يک واکنش بيروني را برانگيخت :دو واکنش
دروني ،يک اجماع (توافق) پساواشنگتن 1در جهت مخالفت با اجماع واشنگتن
و ديگري نومحافظه کاري از آغاز قرن جديد در جهت تشديد عمليات بود.
واکنش بيروني تقويت مواضع انتقادي ،راديکال و سوسياليستي بود که از مدت
ها پيش ناکامي سياست هاي تعديل را پيش ميبرد (رئيسدانا .)1385 ،اجماع
پساواشنگتن که توسط چوزف استيگليتز و در انتقاد شديد به توافق واشنگتن
شکل گرفت ،دولت و بازار را رو در روي يکديگر نميداند ،بلکه آنها را
مکمل هم دانسته و با تأکيد بر مفهوم «اجتماع» با بنيادگرايي بازار در اجماع
واشنگتن مخالفت ميکند.
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برنامههاي تعديل ساختاري

برنامههاي تعديل ساختاري و اجراي آنها از مهمترين مؤلفههاي جهانيسازي
است که همواره از سوي اجماع واشنگتن و نهادهاي مالي جهانياي که نوليبرالها
در سياستگذاريها آنها بيشترين نقش را دارند ،ترويج شده است.
اکثر کساني که درباره برنامه تعديل ساختاري به بحث پرداختهاند ،ترديدي
به خود راه ندادهاند که چارچوب نظري اين برنامه ها ،رويکردي نوکالسيکي
دارد« .بدآنيمود» 2در اين باره ميگويد« :گرچه نوعاً به وضوح اعالم نميشود،
بنيان ايدئولوژيک برنامهي تعديل ساختاري ،آزادي اقتصادي يا سرمايهداري
ليبرال است».
اين را ميتوان از تأکيد برنامهي تعديل ساختاري بر اتکا به نيروهاي بازار
1 Post-Washington Consensus
2 Bad onimode

25

نولیبرالیسم در بوته نقد

C

op
y

به منظور مقرراتزدايي ،آموزهي خصوصيسازي بنگاههاي بخش عمومي،
آزادسازي و توجه بسيار زياد به بخش خصوصي دريافت.
«گاي استندينگ» 1و «ويکتورتوکمن» 2نيز تصريح ميکنند که برنامههاي
تعديل ساختاري از نقطه نظر مباني فکري بر تحکيم و تحقق اقتصاد بازار
استوارند ).(Standing: 1991:6
به عالوه درچارچوب رويکرد نوکالسيکي برنامهي تعديل،که در نوليبراليسم
معاصر نيز اعمال ميشود ،فرض بر آن است که رشد اقتصادي در مرحلهي
نخست اهميت و اولويت قرار دارد و با پيگيري همه جانبهي آن ميتوان رفاه
را به حداکثر رساند.
3
ساز و کارهاي ادعايي اين رويکرد «رخنه به پايين» بوده و حاکي از فرض
فراگير بودن آثار رشد اقتصادي است .اين رويکرد مدعي است مزيتهاي آثار
توزيعي و ديگر آثار و مزاياي دخالت دولت کمتر از خالص زيانهاي است که
بابت از دست رفتن کارايي به اعتبار دخالت دولت حاصل ميشود.
بهعالوه ،فرض برآنست که بهترين راه دستيابي به رشد سريع ،واگذاري
تصميمات اقتصادي برعهدهي افراد و نهادهاي خصوصي است که با يکديگر
در حال رقابت هستند .باالخره چنين فرض ميشود که اعمال مقررات و
دخالتهاي دولت به ويژه در بازارهاي سرمايه و نيروي کار و همچنين
کاالهاي قابل تجارت مانع ميشود که افراد و بنگاهها سود بخشترين راههاي
سرمايهگذاري را انتخاب کنند و به اين ترتيب موجب سوء تخصيص منابع
ميشوند ).(Hamilton, 1990
برنامهي تعديل ساختاري داراي دو استراتژي مهم است :يکي اتکا به نيروهاي
بازار در عرصههاي داخلي و بينالمللي و ديگري تأکيد بر بخش خصوصي به
عنوان موتور توسعه يا تعديل ساختاري.
به طور مشخص  13مورد از مهمترين سياستهاي اجرايي برنامه تعديل
ساختاري به شرح ذيل است:
• • کاهش نفش دولت.
• • کاهش ارزش پول ملي.
• • آزادسازي تجارت به خصوص رفع کليه کنترلهاي اعمال شده بر
واردات.
• • خصوصيسازي بنگاهها و فروش شرکتها.
• •حذف يارانهها.
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• •بازپرداخت سريع بدهيهاي خارجي.
• •کاهش کارگران وکارمندان ازطريق اخراجهاي داوطلبانه يا اجباري.
• •افزايش نرخ بهره.
• •مساعدت دولت درزمينه صادرات به ويژه موادخام ،توليدات اوليه و
صادرات سنتي.
• •فعال کردن صرافيها به منظورعملي کردن سيستم ارز شناور.
• •آزادي ورود و خروج سرمايه (واگذاري امتيازات به انحصارات
وشرکتهاي چندمليتي ،استقراض و)...
• •کاهش مؤثر بودجه دولت و اعمال سياستهاي انقباضي.
• •انجام اصالحات نهادي مانند بازنگري در نظام مالياتي
(مومني.)115:1386،

C

در توضيح سياستهاي فوق الذکر موارد زير را ميتوان عنوان کرد:
بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول با هدف کاستن از هزينههاي
دولت و تسهيل زمينه براي فعاليت بخش خصوصي ،حذف و
کاهش يارانهها را جزو اصول برنامههاي اساسي برنامههاي تعديل
قرار دادهاند.
در برنامههاي تعديل به کشور مجري توصيه ميشود ارزش پول
خود را به طور رسمي کاهش دهند .در دفاع از اين سياست استدالل
ميشود اگر قيمت ارزهاي خارجي نسبت به پول ملي افزايش يابد
ازسويي قيمت کاالهاي وارداتي گرانتر ميشود و با افزايش يافتن
قيمت کاالهاي صادراتي ،انگيزه براي صادرات و توليدکاالهاي
وارداتي در داخل بيشتر ميشود .
طبق برنامهي تعديل ،براي مبارزه با بوروکراسي و نيز افزايش
کارايي از طريق واگذاري سازمانها و کارخانههاي دولتي به بخش
خصوصي ،دولت ملزم ميشود پيش ازخصوصيسازي از نيروهاي
شاغل در بخش دولتي بکاهد .در نتيجه ،اين نيروها بدون پرداخت
مستمري محدود بيکاري و هرگونه اقدام حمايتي الزم ديگر به خيل
بيکاران جامعه ميپيوندند.
از ديد صندوق بينالمللي پول ،کليد موفقيت اقتصادي در باالبردن
صادرات است و کشورهاي مجري تعديل بايد با توجه به مزيت
نسبي خود که رکن و سرچشمهي آن نيروي کار ارزان و فراوان
است ،با افزايش صادرات ،درآمد ارزي قابل توجهي به دست
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آورند.
خصوصيسازي در برنامه تعديل مبتني برسه فرض است :نخست
اينکه رشد اقتصادي در اولويت قرار دارد و با پيگيري همه جانبهي
آن ميتوان رفاه را به حداکثر رساند و فقر و نابرابري را کاهش داد؛
دوم آنکه بهترين راه دستيابي به رشد سريع ،واگذاري تصميمات
اقتصادي به افراد يا نهادهاي خصوصي است که با يکديگر رقابت
ميکنند؛ و سوم آنکه مقررات و مداخالت دولت مانع ازآن ميشود
که افراد و بنگاهها سود بخشترين راههاي سرمايهگذاري را انتخاب
نمايند و بدينسان موجب تخصيص نامناسب منابع ميگردند.
از ديگر اصول برنامههاي تعديل ،آماده کردن فضاي سياسي،
اقتصادي و حقوقي براي سرمايهگذاران خارجي است که در عمل
بخش مهمي از آنها را شرکتهاي چندمليتي تشکيل ميدهند
که در سايهي خصوصيسازي پا به ميدان ميگذارند و با خريد
مؤسسات و شرکتهاي توليدي کارآمد به قيمت نازل با ايجاد
رشتههاي جديد فعاليتهاي اقتصادي خود را آغاز ميکنند.
يکي از علل اصلي فعالتر شدن صندوق بينالمللي پول و بانک
جهاني ،حل بحران بدهيهاي کشورهاي جهان سوم بود .پس از
اعالم ناتواني چند کشور جهان سوم از باز پرداخت اصل و بهره
بدهيهاي خود و وضع نامساعد ساير وام گيرندگان ،اين دو سازمان
پذيرفتندکه مبالغي براي ايفاي تعهدات در اختيار اين کشورها قرار
دهند .هر چند اين مسئله موجب حل موقت بحران بدهيها شد اما
جهان سوم با مشکل جديدي مواجه شد .زيرا اين دو نهاد مانند
هرنهاد مالي ديگر خواهان پس گرفتن اصل و فرع وامها بودند .از
اين رو کشورهاي کمتوسعهاي که داراي اين نوع بدهيها بودند
براي کاهش دادن هزينههاي خود به منظور بازپرداخت اين ديون
ملزم به اجراي برنامههاي صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني
ميشوند.
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برنامهي تعديل ساختاري به يک اعتبار ،به صورت پراکنده از سالهاي دههي
 1960تا 1980در گروهي از کشورها اجرا شده است .اما به اعتبار ديگري،
سابقهي تاريخي آن به طور مشخص به سال  1982به بعد بر ميگردد ،که
وظايف جديدي از جمله حل و فصل بدهيها ،برعهدهي صندوق بينالمللي
پول گذاشت ه شد .از سال  1985بانک جهاني نيز به اين منظومه پيوست و سپس
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کارهايي بين آنها تقسيم شد .چارچوب نظري برنامه ،رويکرد نوکالسيکي
در اقتصاد است .راهبرد پيشنهادي اين رويکرد ،اتکا به نيروهاي بازار است.
اعتقاد حاکم براين رويکرد اين است که سيستم بازار يک سيستم خودسامان
است و خود به خود در مقابل تغييرات واکنش مناسب نشان ميدهد (مؤمني،
.)113:1386
کوشش اين سياستها برآن است که نشان دهد اگر روشهاي سرمايهگذاري و
تجارت آزاد با حذف موانع گمرکي و حذف سياستهاي بازدارندهي مالياتي
و سياستهاي عدم حمايت از دستمزدها و عدم حمايت از منافع رفاهي و
فرهنگي عمومي و حذف سياست و عدالت اجتماعي همراه باشد بلندمدت و
کارآمدکردن سرمايهگذاريها و افزايش سطح اشتغال و باالخره رشد و رونق
فراهم مي شود (رئيس دانا .)82:1382،

تعديل ساختاري و نوليبراليسم در ايران

C

ايران نيز همچون بسياري از کشورهاي کمتوسعهي ديگر در دورهاي برنامههاي
تعديل ساختاري را در اولويت سياستهاي اقتصادي خود قرار داده است.
سالهاي پس از انقالب را به دو دوره ميتوان تقسيم کرد :نخستين دوره
سالهاي هيجان و تب انقالبي ،و در جستجوي اتوپياي اسالمي است .اين
دوره با انقالب  1357شروع شد و زماني پايان گرفت که فشار ناکارآمديهاي
سياستهاي اقتصادي پوپوليستي دولتگرا و هزينههاي مالي جنگ با عراق،
زير تحريم اقتصادي بينالمللي ،و افت شديد در بازار جهاني نفت ،اقتصاد ايران
را به چنان وضع وخيمي رساند که نهايتاً در  1367پروژهي انقالبي منسوخ اعالم
شد .آنگاه جست و جو در پي اتوپياي اسالمي ،و ادعاي استقرار حاکميت
مستضعفان نيز آرام آرام منتفي شد .قطعنامهي آتش بس سازمان ملل پذيرفتهشد
و مخاصمات با عراق پايان يافت (بهداد و نعماني.)27:1387 ،
اين دههي آشوب اجتماعي و دههي اغتشاشها و بحرا ِن اقتصادي را مي
توان دههي اقتصاد اسالمي ناميد .با درگذشت آيتاهلل خميني دومين دورهي
پساانقالبي آغاز شد که تا امروز ادامه دارد .اين دورهي سمتگيري دولت
و سياستهاي آن به سوي بازسازي اقتصادي ،و احيا و تحکيم مناسبات و
نهادهاي اقتصادي سرمايهداري است .اين دوره سالهاي دنبالگيري سياست
ليبراليسم اقتصادي مطابق نسخههاي صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني
است (همان).
«سهراب بهداد» و «فرهاد نعماني» ،اين دو دوره را به ترتيب دورههاي «درونتابي
اقتصادي» و «برونتابي اقتصادي» مينامند .دورهي دوم سرآغاز فرايند برونتابي
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ساختار اقتصاد ايران است ،روندي که به کندي و با مشقت جريان دارد و
دگرديسي سياسي حمهوري اسالمي را از دولتي پوپوليستي -انقالبي ،با ادعاي
پايبندي به استقرار حاکميت مستضعفان ،به دولتي سرمايهداري ،همچون
بسياري ديگر ،در پي دارد.
اين دوره دولت براي جذب سرمايهي خارجي مجبور بود پايبندي خود را به
بازسازي نهادهاي بازار و تشويق اقتصاد بازار آزاد نشان دهد .پيگيري نمادين
اين حرکت استقبال دولت ايران از هيئت اعزامي صندوق بينالملي پول – بانک
جهاني در تهران در  1369بود .اين نخستين هيئت اعزامي اين دو نهاد مالي
بينالمللي به ايران بعد از انقالب  1357بود .اين مالقات ظاهرا ً ثمر بخش بود.
گزارش کوتاه اين هيئت اعزامي در  IMF Surveyمورخ  30ژوئيه ،1990
تحت عنوان «جمهوري اسالمي ايران در پي تغييرات نهادي و ساختاري است»
منتشر شد .در اين گزارش آمد ه است که مقامات ايراني «عزم خود را براي
حرکت به سوي تعديل همه جانبهي اقتصادي کالن کشور ،فراهم آوردن نقشي
قويتر براي بخش خصوصي و حذف تدريجي قيد و بندهاي اقتصادي ابراز
کردند ».اين شروع حرکت به سوي ليبراليسم اقتصادي در ايران پساانقالبي ،و
آغاز فرايند «برون تابي» بود (همان.)89 :
در همين زمينه در اواسط دههي هفتاد (شمسي) مسئوالن حکومتي به سازمان
تجارت جهاني درخواستي دادند و چون از تبعات داخلي آن نگران بودند ،اين
درخواست به صورت محرمانه فرستاده شد (ثقفي26:1386 ،؛ به نقل از روزنامه
شرق .)83/6/4
بنابراين زندگي اقتصادي درايران بعد از جنگ به طرزي گسترده در معرض
تهاجم پروژهي بازاريکردن جامعه قرار گرفت ،به دست دولت اما به
سرکردگي فکري اقتصاددانان نوليبرال .دولت کوشيد منطق بازار را بيش از
پيش بر زندگي اقتصادي حاکم گرداند و قلمروهاي هر چه گسترده تري از
زندگي اقتصادي را کااليي کند (مالجو.)30:1386 ،
اجراي سياستهاي تعديل ساختاري سالهاي پاياني دههي  60شمسي را
ميتوان سرآغاز عملي چنين رويکردي دانست .ايران به عنوان يک کشور
جهان سومي که جزو کشورهاي کمتوسعه است طي يک وقفهي تقريباً ده ساله
نسبت به موج اول کشورهاي اجراکنندهي برنامهي تعديل ساختاري به گروه
اجراکنندگان اين طرح پيوست .اکثر کشورهاي اجراکنندهي طرح تعديل
ساختاري در موج اول ،به علت افزايش غيرمتعارف بدهيهاي خارجي خود،
با اجبار نهادهاي جهاني و گاهي با اکراه اين دسته از برنامهها را اجرا کردند،
اما ايران جزو معدود کشورهايي است که زماني اجراي اين دسته از برنامهها را
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شروع کرد که بدهيهاي خارجياش نزديک به صفر بود (مؤمني.)9:1386 ،
تحليل برنامههاي توسعهي اقتصادي و اجتماعي به ويژه اول و دوم توسعه کشور
نشان ميدهد که برنامه اول با تأثير از رويکرد تعديل تدوين شد .فرايند تثبيت
اقتصادي که از اقدامات و عناصر اصلي تعديل اقتصادي است ،در برنامه دوم
نهادينه شد .محتواي قانوني برنامه و اظهارات رسمي طراحان برنامه اول و دوم
توسعه نشان ميدهد که رويکرد تعديل ،سهم بااليي درتدوين اين برنامهها
داشتهاست .بر اين اساس مستندات قانوني برنامهها نشان ميدهد که در برنامه
اول حداقل  4تبصره به اصالح نظام تجاري ،حداقل  8تبصره به اصالح نظام
مالياتي؛ بيش از  12تبصره در برنامه اول و دوم به کاهش تصدي دولت و کسر
بودجه ،بيش از  6تبصره به اصالح نظام بانکي و کنترل حجم نقدينگي و بيش
از 10تبصره و ماده به اصالح نظام قيمتها ،حذف و کاهش يارانهها و حداقل
 4تبصره پيرامون اصالح تراز مالي بنگاهها و بيش از  6تبصره و ماده پيرامون
سياستهاي ارزي لحاظ شدهاست (احمدي.)218:1384 ،
هر يک از عناصر فوق و سياستهاي مدون درقالب آنها ،در راستاي چارچوب
سياستهاي پيشنهادي تعديل بر مبناي توصيهها و تجويزهاي صندوق بينالمللي
پول و بانک جهاني است .عالوه بر مواد قانوني و مستندات ،اشاره شده مسئوالن
وقت نظام برنامهريزي کشور بهويژه سازمان مديريت و برنامه ريزي الهام از
تعديل متعارف را مورد تأکيد قرار دادهاند( .همان)
اما در سالهاي پس از جنگ و در دوران اجراي سياستهاي تعديل ساختاري
درايران دو نقطهي عطف درسالهاي  1374و  1384مشاهده ميشود (مومني،
 )19:1386هرکدام از دو مقطع تاريخي  1374و  1384پايانبخش يک دورهي
متمايز جنبش بازاريکردن جامعه بود .در دورهي اول که سال  1374به پايان
رسيد اولين برنامه توسعهي اقتصادي بعد از جنگ با رويکردي بازارگرايانه به
اجرا گذاشته شد و دومين برنامه توسعه نيز راهبرد بازارگرايانهي خود را خيلي
سريع به تعليق درآورد (مالجو.)32:1386 ،
سياستگذاريهاي اقتصادي در دورهي اول عمدتاً تحت تأثير انديشههاي
بازارگرايان تندرو بود اما در دورهي دوم عمدتاً متاثر از افکار بازارگرايان
ميانهرو .بازارگرايان تندرو معتقد بودندکه گسترش سازوکار بازار به قلمروهاي
هرچه بيشتري از زندگي اقتصادي هم به رشد اقتصادي ميانجامد و هم در دراز
مدت به توزيع بهتر درآمدها.
اما بازارگرايان ميانهرو معتقدند گسترش سازوکار بازار به قلمروهاي گوناگون
فقط هنگامي به ثمر خواهد نشست که پيشتر نهادهاي الزمهي نظام بازار فراهم
آمده باشد .اين دو دسته از اقتصاددانان که به ترتيب دردورهي اول و دورهي
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دوم عمدتا ًدست باال را داشتند هم به لحاظ ايدئولوژي با يکديگر همسو هستند
و هم به لحاظ متدولوژي .وجه افتراقشان عمدتاً در ابزارها است نه در هدفها.
هر دو گروه به جنبش بازاريکردن جامعه متعهد بودند اما سياستهاي متفاوتي
را دنبال ميکردند (مالجو.)32:1386 ،
موج اول «جهانيسازي» در ايران که پس از پايان جنگ با عراق شروع شده
بود ،به علت مشکالتي که در روابط ايران و غرب وجود داشت فروکش کرد
و با شروع دورهي اصالحات موج دوم «جهانيسازي» شروع شد .موج دوم
با تالش براي اتمام طرحها نيمه تمام و حرکت جدي جهت پيوستن ايران به
سازمان تجارت جهاني پيشبرد توصيههاي بانک جهاني و صندوق بينالمللي
پول صورت گرفت (ثقفي.)26:1386 ،
از اين رو پس از اتمام برنامههاي اول و دوم توسعه ،يکي از بارزترين نمادهاي
برنامهي سوم ،جهتگيري آن در قالب برنامههاي تعديل ساختاري و آزادسازي
بود (دادگر .)56:1378 ،در برنامهي سوم توسعهي کشور روند خصوصيسازي
بسيار سريعتر ،گستردهتر و فراگيرتر از حد انتظار پيشبيني شده بود (بهکيش،
 .)124:1384در اين دوره و در تاريخ  10مهر  1381صندوق بينالمللي پول
گزارش داد که توصيههايي را به ايران ارائه داده و از روند اجراي اين توصيهها
در سال گذشته ( )1380ابراز رضايت شده بود .در اين گزارش آمده است:
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• •به مقامات ايران توصيه ميشود که برنامهي اصالح اقتصادي ايران را در
چارچوب قانون پنج سالهي سوم با شدت ادامه دهند.
• •صندوق واکنش مطلوب سرمايهگذاران را در خريد اوراق قرضهي يورو
مشاهده کرد( .به همين خاطر) ايران را در مسير اصالح اقتصادي و بازارهاي
مالي جهاني در نظر ميگيرند.
• •صندوق مشاهده کرد که نگهداري ثبات اقتصادي کالن براي موفقيت
اصالحات اقتصادي ضروري است (ثقفي)26:1386 ،

بنابراين در دورهي دوم که سال  1384به پايان رسيد ،ابتدا سومين برنامهي
توسعه اقتصادي با تأسي از درسهاي دورهي قبلي به اجرا درآمد و سپس در
سال پاياني دوره نيز جهتگيريهاي اقتصادي برنامه چهارم در دستورکار
قرارگرفت اما سرانجام با شروع حاکميت دولت نهم تا حد زيادي ازدستورکار
خارج شد (مالجو.)32:1386 ،
به نظر ميرسد با شروع کار دولت نهم درسال  1384دورهي جديدي در تاريخ
نظام جمهوري اسالمي شروع شده باشد .محمود احمدي نژاد در شرايطي به
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پيروزي در نهمين انتخابات رياست جمهوري دست يافت که  16سال از اتخاذ
و اجراي سياستهاي بازارگرايانه در اقتصاد ايران ميگذشت.
انتخاب محمود احمدينژاد به رياست جمهوري ايران در تير  ،1384فرايند
برونتابي اقتصاد ايران را پيچيده کردهاست .احمدي نژاد با فراخوان نيروهاي
«بسيجي» و سپاه پاسداران و نيز با ارائهي برنامهاي پوپوليستي براي جلب آنان
که در جريان پيشبرد سياست ليبراليسم اقتصادي متضرر شده بودند بر سر قدرت
آمد .رقيب او در دور دوم انتخابات رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني بود
که علمدار و پايهگذار سياست ليبراليسم اقتصادي بودهاست (بهداد و نعماني،
 .)107:1387با وجود اين در مورد جهتگيريهاي اقتصادي دولتهاي نهم و
در ادامه آن در دولت دهم نظرات مختلف وگاه متضادي وجود دارد.
در ميان نظرياتي که به بررسي سياستهاي دولتهاي نهم و دهم ميپردازند
طيفي از نظريات راست و چپ وجود دارد .حاميان سياستهاي اقتصادي
دولت ،سياستهاي آن را واکنشي به عملکرد بازارگرايانهي دولتهاي قبلي
و جهتگيرياي در راستاي برقراري بيشتر عدالت اجتماعي و توجه مضاعف
به اقشار مستضعف و محروم جامعه ميدانند .اين جهتگيريها را در مقاالت،
گفتگوها و همچنين سخنرانيها و سفرهاي استاني هيئت دولت به وضوح
ميتوان مشاهده کرد .با وجود اين منتقدان سياستهاي اقتصادي دولتهاي
نهم و دهم ضمن بيان شباهتهاي اين سياستها با برنامههاي سازمانهايي چون
صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني به نقد اين سياستها ميپردازند.
«فردين يزداني» ،ضمن اشاره به تطابق اهداف اقتصادي دو دولت اخير با مفاد
سياستهاي «اجماع واشنگتن» معتقداست« :درايران گرايش به اجماع واشنگتن
ازسال هاي دههي  1371به بعد تقويت شد و بسياري از اقتصاددانان سعي کردند
که با الهامگيري از اين اصول ،برنامههاي توسعه را در اين مسير سوق دهند .در
همان زمان بسياري از اقتصاددانان منتقد اين گونه استدالل ميکردند که طرح
و پيگيري اجراي بسياري از اين سياستها در کشورهايي با شرايط ايران عم ً
ال
منجر به وخامت هر چه بيشتر شرايط اقتصادي و سياسي کشور خواهد شد.
اکنون پس از گذشت نزديک به دو دهه به نظر ميرسد که سياستگذاران
اقتصادي در چند سال اخير به شدت پيگير اجرايي کردن هر چه سريعتر مفاد
اين اجماع هستند» (يزداني.)1388 ،
«حسن سبحاني» عضو كميسيون برنامه و بودجهي مجلس هفتم نيز سياستهاي
دولت نهم را در راستاي اجراي اصول «اجماع واشنگتن» تلقي ميکند .وي در
همايش بررسي سياستهاي اصل  44قانون اساسي گفت« :سياستهاي برنامه
چهارم كه بر اساس اجماع واشنگتني تدوين شده به دولت نهم ارث رسيده
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است( ».صادقي بروجني ،به نقل از روزنامه کيهان.)87/3/7 ،
«فريبرز رئيسدانا» با اشاره به سياستهايي همچون توزيع سهام عدالت وتوجه
ويژه به اقشار پايين جامعه که به کرات از سوي دولتهاي نهم و دهم شنيده
ميشود ،باور دارد علي رغم وجههي چپ و عدالت محور و طرفدار اقتصاد
مردمگرا بودن که اين دولتها براي خود ساختهاند ،با اتخاذ سياستهايي چون
حذف يارانهها ،خصوصيسازي (به اعتقاد رئيسدانا «اختصاصي سازي» واژه
مناسبتري براي اين نوع خصوصيسازيها است) ،کاالييکردن خدمات
اجتماعي و تخصيص منابع به گروهها و طبقات ويژهي وابسته به دولت،
دولتهاي نهم و دهم را ميتوان «راستگراترين دولتها» در ايران دانست.
رئيسدانا همچنين معتقد است« :حاصل جمعي کارهاي چپروانهي دولت بيش
از  5درصدکل منابعي نيست که براي کارهاي راست روانهاش هزينه ميکند.
و کليت سياستهاي اقتصادي اين دولتها را ميتوان در امتداد سياستهاي
نوليبرالي و بازارگرايانهي دولتهاي پيش ازآن بررسي کرد ،سياستهايي که
در دولت سازندگي با رشد بيشتر و در دولت اصالحات ماليم تر و با مالحظه
آثار مخرب آن دنبال شدند» (رئيسدانا.)1388 ،
«احمد سيف» نيز اعتقاد دارد اگر چه در ظاهر اينگونه به نظر نميرسد ،امّا
عليرغم وجود اختالفاتي در برنامهها و سياستهاي اقتصادي دولتهاي پس
از جنگ ،جهتگيري کلّي اين دولتها يکسان بوده است و انتقادات دولت
نهم به سياستهاي اقتصادي دولتهاي پيشين ،به جاي اتخاذ رويکرد ديگري
در برنامههاي اقتصادي ،انتقاد به ميانهروي و عدم «تعجيل» در دنبال کردن
سياستهاي به اصطالح « اجماع واشنگتن»  -سياستهاي نوليبرالي تعديل
ساختاري -بوده است و اين سياستها گوهر اصلي سياستهاي اقتصادي
دولتهاي نهم را تشکيل دادهاند.
به باور وي بر طبق اين سياستها قيمتها «دالري» ميشوند ولي مزدها و درآمد
اکثريت مردم به همان واحد پول ملّي و بومي باقي ميماند که اين پديده موجب
بروز مشکالت اقتصادي -اجتماعياي چون رواج کارهاي غيرقانوني (قاچاق،
فحشا) و چند شغل شدن اقشار کم درآمد خواهد شد (سيف.)16-19:1388 :
سيف در کتاب «نوليبراليسم ايراني» با طرح «هدفمندسازي يارانهها» هم به داليل
اصولي و هم با توجه به مختصات اقتصاد و سياست در ايران امروز مخالف
است .به نظر او سپردن توزيع فرآوردهها و تخصيص منابع در اقتصاد به دست
نيروهاي بازار ،نيازمند پيش زمينههاي ساختاري ديگري است که هيچ يک از
آنها انجام نپذيرفته است.
«محمدمالجو» يکي از اقتصاددانان مستقل ،ضمن رد هر دو رويکرد فوق الذکر
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که سياستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم را درچارچوب اهداف عدالت
محور يا اهداف نوليبرالي و بازارمحورانه مورد بررسي قرار ميدهند ،معتقد
است مفاهيم سنتي دولت چپ گرا و دولت راستگرا براي توضيح دولت
نهم کفايت نميکند .به بيان وي اگر طيفي را در نظر بگيريم که دريک سر
آن «نظام اقتصادي حک شده درجامعه» 1قرار دارد و در سر ديگرش نيز «نظام
اقتصادي فک شده ازجامعه» 2جاي گرفتهاست ،در اين صورت ميتوان گفت
نظام اقتصادي ايران درسالهاي پس از جنگ هرچه بيشتر از سويهي اقتصاد
حک شده دورتر شده و به سويهي اقتصاد فکشده نزديکتر شدهاست.
«نظام اقتصادي حک شده عبارتست از نظامي که درآن مناسبات معيشتي و
اقتصادي انسانها به تمامي تحت تأثير نهادهاي غيراقتصادي شکل ميگيرد.
در عوض ،نظام اقتصادي فک شده عبارت از «نظامي است که در آن معيشت
انسانها را نهادهايي سروشکل مي دهند که با انگيزههاي اقتصادي به کار
ميافتند و تحت تسلط قوانيني مشخصاً اقتصادي قرار دارند( ».مالجو :1386،
.)20-21
مالجو معتقد است گرايش نوظهور در شکلدهي به نظام اقتصادي در دورهي
دولت نهم عبارتست از «حک شدگي اقتصاد در سياست» يعني حرکت به
سمت نوعي نظام اقتصادي که در آن مناسبات معيشتي و اقتصادي انسانها به
تمامي تحت تأثير الزامات و مالحظات سياسي حاکمان شکل ميگيرد و زير
نگين منطق سياسي تعيين ميشود (همان .)28:
در چارچوب حرکت به سوي نظام اقتصادي حک شده در سياست به نظر
ميرسد دستور کار دولت نهم عبارتست از بسيج منابع مالي و انساني براي
تدارک زمينههاي تحقق اهداف تعيين شده در قلمروهاي گوناگون سياسي و
اجتماعي و فرهنگي .اين دستور کار که بر تبعيت از منطق سياسي متکي است
گاه پيروي از برنامههاي مصوب دولتهاي قبلي را ميطلبد و گاه عدول از
آن برنامهها را و گاه گرايش به سياستهاي اقتصادي راستگرايانه را اقتضا
ميکند و گاه مبادرت به سياستهاي چپگرايانه را (همان) .بنابراين به نظر
محمد مالجو نه منطق اقتصادي يا منطق اجتماعي بلکه منطق سياسي است که بر
سياستگذاريهاي دولت فعلي در زندگي اقتصادي حاکميت ميکند (مالجو،
.)1388
«محسن رناني» نيز با اشاره به «طرح تحول اقتصادي» که در دولت دولت نهم
مطرح شد ،در اين باره معتقد است« :طرح تحول اقتصادي دنباله و مکمل طرح
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«تعديل اقتصادي» است که در دولت هشت سالهی رياست جمهوري هاشمي
رفسنجاني آغاز شد و در ميانه راه متوقف شد» (رناني .)1388 ،وي تصريح
ميکند «:طرح تعديل اقتصادي دولت سازندگي در با ثباتترين وضعيت
اقتصادي ايران پس از انقالب اسالمي اجرا شده و با اين حال پس از چند سال
متوقف شد و اکنون اين طرح قرار است در بيثبات ترين وضعيت اقتصادي
ايران پس از انقالب اجرا شود( ».همان).
جمع بندي نظرات مختلف اقتصاددانان و کارشناسان مستقل دربارهي
سياستهاي اقتصادي دولتهاي نهم و دهم نشان ميدهد که اين سياستها
در اساس با سياستهاي دولتهاي پيشين خود متفاوت نيست و همچون آنها
برنامهها و افقهاي سارمانهاي مالي و نوليبرالي جهان را دنبال ميکند .در همين
زمينه به مناسبات دولتهاي مذکور با صندوق بينالمللي پول ميتوان اشاره
کرد.
سال  1385و يک سال پس از به قدرت رسيدن دولت نهم ،هيأت اجرايي
صندوق بينالمللي پول در راستاي اصول اين صندوق ،سفري به ايران داشت
که طي آن گزارشي را در مورد اقتصاد ايران تهيه کرد .در اين سفر صندوق
بينالمللي پول از دولت ايران خواستار اتخاذ سياستهايي در جهت آزادسازي
و «برونتابي» بيشتر شد.
هيات اجرايي صندوق بينالمللي پول تصريح ميکرد« :اگرچه انجام اصالحات
ساختاري در ماه هاي اول دولت احمدينژاد کند شد ،اما اخيرا ً ( )1385برنامهي
گستردهاي براي خصوصيسازي در ايران به اجرا گذاشته شدهاست .اين برنامه
مربوط به اصالح اصل  44قانون اساسي ايران است که بر اساس آن ،هشتاد
درصد شرکتهاي دولتي تا ده سال آينده ،به بخش خصوصي واگذار ميشود»
(صادقي بروجني ،1388 ،به نقل از روزنامه ابتکار .)1385/12/17
در همگامي با طرح هدفمندکردن يارانهها ،صندوق بينالمللي پول نيز با
پشتيباني از اين برنامه ،آن را براي اقتصاد ايران «مفيد» خواند و به نفع بازار
جهاني نفت دانست« .دومينيگ گليوم» 1و «رومان زيتک» 2دو اقتصاددان ارشد
صندوق بينالمللي پول با حمايت از قانون هدفمندکردن يارانهها اعالم کردند
که ،اين قانون اقتصاد ايران را متحول خواهد کرد و به نفع بازار جهاني نفت
خواهد بود .بخش تحقيقات آنالين صندوق بينالمللي مصاحبهاي را با دو تن
از اقتصاددان ارشد اين سازمان در مورد قانون هدفمندکردن يارانهها در ايران
انجام داده است که طي آن اين اقتصاددانان تأکيد کردهاند که ،اجراي قانون

of

Pr
o
1 Dominique Guillaume
2 Roman Zytek

خسرو صادقی بروجنی

36

C

op
y

مزبور ميتواند نحوهي کار اقتصاد ايران را تغيير دهد و بر انجام اصالحات مشابه
در ديگر کشورهاي مصرف کنندهي تأثير بگذارد .اين دو اقتصاددان پيش بيني
کردند که ،با حذف يارانههاي نفت و گاز تقاضا براي انرژي در ايران کاهش
يابد و منابع بيشتري براي صادرات فراهم شود .به عقيدهي آنها اگر همه چيز
بر اساس برنامه پيش برود استراژي ايران ميتواند هدف دوگانهي ايجاد درآمد
بيشتر براي کشور و مهار اسراف و استفاده افراط آميز از انرژي در اين کشور
را محقق کند.
آنها با بيان اينکه ايران هفدهمين اقتصاد بزرگ دنياست ،اوضاع اقتصاد ايران
را چنين توصيف کردند« :ايران با داشتن ديون خارجي اندک که کمتر از 7
درصد توليد ناخالص داخلي اين کشور است داراي منابع قابل توجه انر ِژي از
جمله هيدروکربوري است»). (Guillaume and Zytek, 2010
همچنین تيم صندوق بين المللي پول به رياست آقاي «دومينيک گيوم» پس
از اجرای طرح هدفمندسازی یارانهها از تاريخ  7تا  19خرداد ماه  1390از
جمهوري اسالمي ايران بازديد کرد .این هیئت ،مقامات ایران را به دلیل
موفقیت زودهنگام در این طرح مورد تحسین قرار داد .به باور این هیئت،
توزیع مجدد نقدی درآمدهای حاصل از افزایش قیمتها در میان خانوارها ،در
کاهش نابرابری ،بهبود استاندارهای زندگی و پشتیبانی از تقاضای داخلی در
اقتصاد کشور موثر بوده است ).(IMF, 2011
در گزارشی دیگر ،صندوق بینالمللی پول در یک گزارش با اعالم خبر رشد
 3.2درصدی اقتصاد ایران در سال  ۲۰۱۱با نقض ارزیابیهای اولیه خود،
تحلیلگرانی را که پیش از این رونق اقتصادی پایینتری را برای این ایران پیش
بینی کرده بودند ،شگفتزده کرد .برخی تحلیلگران نیز گزارش جدید صندوق
را غیرقابل قبول دانستهاند و استقالل این سازمان را زیر سوال برده و مدعی
شدهاند که ایران در تنظیم این گزارش دخالت داشتهاست.
در گزارشهای منطقهای ماه آوریل سال  2011صندوق بینالمللی پول درباره
خاورمیانه و آسیای مرکزی ،نرخ رشد اقتصادی ایران صفر درصد پیش بینی
شده بود ،ولی ایران با رد این گزارش ،آن را سیاسی و عملکرد صندوق را زیر
نفوذ غرب عنوان کرد و پس از آن نیز معاون وزیر اقتصاد جمهموری اسالمی
اعالم کرد که  IMFدر برابر این انتقادها ،گروهی از کارشناسان خود را برای
بررسی این گزارش و اصالح آن به ایران فرستادهاست.
اگر چه استدالل ابن کارشناسان مبتني بر افزايش صادرات ايران از رهگذر
اجراي هدفمندسازي يارانهها ميباشد ،اما با آزادسازي قيمتها و افزايش قيمت
توليدات داخلي ،از طرفي با وارد شدن کاالهاي خارجي ارزانتر ،توان رقابتي
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توليدات داخلي کاهش پيدا ميکند و از سويي ديگر موجب افزايش بيکاري،
فقر و نابرابري بيشتر ميگردد.
بنابراين طي دو دههي اخير ،بر خالف ادعاهاي مسئوالن دولتي ،سياستهاي
اقتصادي ايران نه تنها در تقابل و رويارويي با سياستهاي نولیبرالیسم جهانی
در قالب نهادهاي مالي جهاني چون صندوق بينالمللي پول نبوده است ،بلکه
پنهان و آشکار برنامههاي توصيه شدهي آنها را دنبال کردهاند .در دولتهاي
پيشين اين دنبالهروي ،با مالحظات آثار منفي اين سياستها و با احتياط صورت
ميگرفت ،اما در دولتهاي نهم و دهم ،اجراي برنامههاي نوليبرالي اجماع
واشنگتن در قالب «طرح تحول اقتصادي» و «هدفمندسازي يارانهها» در اولويت
برنامههاي دولت قرار گرفته است .اتخاذ اين سياستها در شرابطي است که
غالباً وقتي کشوري با بحرانهاي اقتصادي ،تحريم و احتمال حملهي خارجي
مواجه است ،سياستهاي دولت از سپردن مکانيزم اقتصادي به دست بازار و
تجارت بر سر مايحتاج اوليهي مردم ،به سمت برنامهريزي متمرکز دولتي براي
مديريت بحران تغيير جهت ميدهد.
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طرح تحول اقتصادي و نوليبراليزاسيون؛

راهِ «توسعه» از مسي ِر «فالکت» نميگذرد

C
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اشاره« :طرح تحول اقتصادي»« ،هدفمندسازي يارانهها»« ،اصالح الگوي
کرات از آنها در
مصرف» و عناويني از اين دست که در چند سال اخير به ّ
روزنامهها و ميزگردها و برنامههاي تلويزيوني صحبت رفته است ،در نهايت
به تصويب مجلس رسيد .نگاهي به تجربه ِ
های دو دههي اخير در کشورهایی
که اين سياستها را تحت عناوين ديگر انجام دادهاند ،و حاصلي که اجراي
اين سياستها در آن کشورها داشته است ،در ارائه چشم انداري که در
آستانهي آن هستيم سودمند خواهدبود .اين مقاله سعي دارد ضمن بررسي
اجمالي اين تجارب و دست آور ِد اجراي اين سياستها در مناطق ديگر
جهان ،به اقتصاد سياسي دولت متولي اجراي اين سياستها نيز بپردازد .در
ِ
زحمت ويراستاري
اينجا جا دارد از زحمات خانم دکتر اکرم پدرام نيا که
اين مقاله را کشيدند ،تقدير و ّ
تشکر کنم.

Pr
o

من نميدونم بعد از مرگ
آزادي به چه دردم ميخوره،
شيکم امروزَمو
من نميتونم
ِ
1
با نو ِن فردا پر کنم.

گرچه فروپاشي ديوار برلين و پايان جنگ سرد و از پي آن فروپاشي نظام
مدعي کمونيست به جهان دوقطبي «غرب-شرق» پايان داد ،اما بر خالف
 1لنگستون هيوز ،ترجمه احمد شاملو .
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ادعاي کساني که نويدبخش «پايان تاريخ» بودند ،تاريخ برگ ديگري را
ورق زد و قطبيتي ديگر را به رخمان کشيد .قطبيتي که اين بار با نام فريبندهي
«جهانيشدن» سرنوشت ملتها را رقم ميزند .ديواري که غرب را از شرق
جدا کرد ،اينبار ،شمال و جنوب را دو روي سکهي توسعه قرار داد .دورويي
که سمير امين از آنها با نامهاي «توسعهي توسعه يافتگي» و «توسعهي توسعه
ِ
«مرگ جامعه» اعالم شد و
نيافتگي» ياد ميکند .در طليعه چنين جهاني بود که
تنها راه رسيدن به خوشبختي تبعيت از احکام سازمانهاي جهاني بود؛ در اين
عصر جهاني ،همه چيز بايد تن به مناسبات «گردش آزاد» ميداد .گردش آزاد
سرمايه ،تجارت آزاد ،گردش آزاد اطالعات و  ....اما فقط کار انسانها بود که
مشمول سختترين قوانين مهاجرت گشت!
واژهي «آزاد» تنها در پيوند با مناسبات سرمايه معنا شد و اين «کار» انسانها
بود که فقط «فروش»اش به اين يا آن کارفرما «آزاد» بود ،و نه «انسان» که بايد
در تأمين نيازهاي انسانياش آزاد باشد .با پيشبرد روند «جهانيشدن» جامعه
ِ
خواست سرمايه باشد ،بدين ترتيب تعهدي
«مرد» و دولت هم «قرار شد» قرباني
در قبال «فرد» ندارد .از پيامدهاي ديگر جهانيسازي اين است که «فقر» ديگر
ريشه در ساختار مناسبات حاکم ندارد ،بلکه پديدهاي است که ريشه در توانايي
افراد دارد و آنکس که کاالي قابل فروش مطلوبي ندارد در تلهي آن گرفتار
است.
ِ
سياست جهاني شدن را ،که از آن در بيشتر مقالهها و کتابها و
امروز ديگر
برنامههاي تلويزيوني به «دهکدهي جهاني» تعبير ميشود ،مردم اين دهکده ،از
هر نژاد و جنس و مليت و هويتي که باشند ،تعيين نميکنند ،بلکه سياستمداران،
سرمايهداران و نخبگان اقتصادياند که تعيين ميکنند .اين سرنوشت نه بهدست
اقشار و طبقههاي زحمتکش و توليدکنندههاي فراوردههای مادي و معنوي
جهان ،که در ساختمانهاي مجلل و از پي گردهمآييهايي تعيين ميشود که
اين اقشار حتا قادر نيستند به آن مکانها و اين جمعشدنها نزديک شوند ،چه
رسد به آنکه بخواهند نمايندهاي از اتحاديه يا صنفشان در اين نشستها داشته
باشند .باري ،در اين گردهمآييها است که تعيين ميشود چه کشوري مواد
خام استخراج کند ،چه کشوري تکنولوژي توليد کند و ارائهي خدمات به
عهدهي کدام کشور باشد .کدام کشور به کشاورزي يارانه بدهد و کدام کشور
از بودجهي خدمات عمومياش بکاهد.
جوزف استيگليتز ،معاون ارشد بانک جهاني و برندهي نوبل اقتصاد در سال
 2001در مورد فاجعهي جهانيسازي چنين مينويسد:
«خودتان را زارع فقيري فرض کنيد که در آفريقا با مشقت غذاي

of

Pr
o

43

نولیبرالیسم در بوته نقد

C

op
y

روزانهتان را از زميني که بر آن کشاورزي ميکنيد بهدست ميآوريد.
با آنکه شما از گلوباليزيشن چيزي نشنيدهايد ،ولي اثرات آن دامان
شما را گرفته است .پنبهاي را ميفروشيد که توسط کارگري در
جزاير موريس به پيراهني تبديل ميشود و طرح آنرا ايتاليائيها
دادهاند و نهايتاً يک شيکپوش پاريسي آن را بر تن ميکند .قيمتي
که شما پنبه خود را ميفروشيد فوق العاده پائين است .چرا؟ چون
آمريکا همه ساله  ۴ميليارد دالر به  52000پنبهکارش سوبسيد
ميدهد .مقدار سوبسيدي که دولت آمريکا به پنبهکاران ميپردازد
حتا از ارزش خود پنبه بيشتر است .حاال فکر ميکنيد بهتر است
گاوي بخريد و از محل فروش شير آن کمبود زندگيتان را تامين
کنيد ولي اين نيز جواب نميدهد .در آمريکا و اروپا بهازاي هر گاو
روزانه  ٢دالر سوبسيد پرداخت ميکنند يعني براي هر گاو حتا بيش
از درآمد روزانهي شما و همسايههاي شما خرج ميکنند .با خود
مي گوئيد چقدر زندگي خوب بود اگر به اندازهاي که از گاوهاي
1
اروپائي پذيرائي ميشد از ما هم پذيرايي ميشد».
پس از گذشت سه دهه در مييابيم که فرايند «جهانيشدن» که بهتر است
«جهانيسازي» ناميده شود (چرا که «شدن» فرايندي خودبهخودي و «سازي»
داراي فاعلي مشخص است) در بيشتر نقاط جهان به جز فقر ،بيعدالتي،
تخريب محيط زيست ،طرد اجتماعي و افزايش شکاف طبقاتي نتيجهي ديگري
در پي نداشته است ،و اين عوارض نه تنها دامن جهان توسعه نيافته و درحال
توسعه را گرفته ،که بسياري از مردم جهان توسعهيافتهي صنعتي را هم گرفتار
کرده است.
به عنوان مثال به وضعيت چند دههي اخير آمريکا توجه کنيم .بين سالهاي 1947
تا  1973حقوق کارهاي غيرمديريتي (که  80درصد از کارهاي آمريکائيها را
در بر ميگيرد)  80درصد افزايش يافت( .اين افزايش پس از حذف تورم و به
عبارت اقتصادي برمبناي دالر واقعي 2است)
از سال  1973و گسترش ناگهاني تجارت جهاني ،رشد حقوقها (بر مبناي دالر
واقعي پس از حذف تورم) منهاي چهار درصد بوده است .به عبارت ديگر
حقوق کارگر آمريکائي نه تنها افزايش پيدا نکرده بلکه کاهش يافته است 3و
اين فقر رو به رشد در برابر انباشت سرمايهاي است که هر روزه نصيب بخش
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1 The Global Benefits of Equality by Joseph Stiglitz, The Guardian, Sept./8/2001.
2 Real Dollars
3 The Economics of Empire: Notes on Washington Consensus, William
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طرح تحول اقتصادي و آنچه در حيطهي آن در حال شکلگيري است شايد
ِ
تسلط نظام سرمايهداري و ايدئولوژي بازار محور
آخرين حلقه از زنجير
ِ
معيشت اقشار و طبقات زحمتکش جامعهي ايران را
نوليبراليسم باشد که اينبار
مورد هدف قرار داده است .نوليبراليسم جهاني با تبديل «حق» به «امتياز» ،حقوقي
چون «حق کار»« ،حق آموزش»« ،حق بهداشت» و  ،...آنچه را که جامعه بايد
براي اکثريت مردم برآورده ميکرد و در صورت برآورده نکردن مجبور بود
که به جامعهي مدني ،احزاب و ديگر نهادهاي دموکراتيک جوابگو باشد ،به
عنوان کاالهاي قابل خريداري معرفي ميکند و طبق داروينيسم نویي که بدان
معتقد است ،تنها اصلحان که در اين نظام دارندگان سرمايه معني ميشوند ،قادر
به خريد آنها و ادامهي بقاي خود هستند.
البته تنها حقي که به جاي آن نشسته و جايگاهي مطلق پيدا کرده ،حق
شرکتهاي خصوصي براي کسب سودهاي عظيم است .و اين حقي است که
براي ايجاد مانع در گسترش خدمات عمومي براي مردم ،يا براي خفه کردن
صداي آنها  -يعني کسانيکه مجبورند نيروي کارشان را بفروشند  -به کار
گرفته ميشود .کار به جايي رسيده که حتا طبيعت هم مشمول خصوصيسازي
ميشود و به انحصار شرکتهاي فرامليتي در ميآيد.
برقراري عملي جهان دارويني که در آن سرچشمههاي تعهد شغلي و تعهد به
«شرکت» در عدم امنيت است ،اگر از همدستي عادتهاي بيثبات شدهي ناشي
از عدم امنيت -در همهي سطحهاي سلسله مراتب ،حتا باالترين آن ،به ويژه در
ميان مديران -و دسترس بود ِن ارتش ذخيره کار ،که عدم امنيت کاري و تهديد
هميشگي بيکاري آن را در مهار دارد ،سود نبرد ،بيشک کاميابي سياست رنج
و اضطراب کامل نميگردد.1
نوليبرالها با مفاهيم «عدالت اجتماعي» در معناي تعهدات ايجابي به توزيع
مجد ِد اجتماعي مخالفت میکنند و نابرابری را در ارتباط با توانانیهای
فردی افراد همچون استعداد و ذکاوت افراد ارزیابی میکنند .آنها طرفدار
استعدادهای ذاتی افراد در جهت نابرابري ثروت و شرايط تحت انظباط مبتني بر
بازار میباشند .بنابراين آنچه نوليبرالها قاطعانه از آن حمايت ميکنند آزادي
اقتصادي و حقوق مالکيت است .درک ايدئولوژي نوليبرال از آزادي عموماً
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سلبي است .معناي آن آزادي از ارادهي خودسرانهي ديگران و آزادي از
مداخلهي دولت خودسر در فعاليتهاي خصوصي افراد است .در حاليکه براي
بسياري ديگر ،عدالت اجتماعي نه احترام به حقوق مالکيت که تالش در حهت
باز توزي ِع ثروت و ايجاد فرصتهاي برابر براي شهروندان است.1
نوليبرالها معتقدند که نابرابري در کوتاه مدت ،الزمهي رشد اقتصادي و ايجاد
برابري اجتماعي اقتصادي در آينده است .زيرا مزاياي رشد اقتصادي سرانجام
(دير يا زود) به سوي طبقات پاييني جامعه سرازير خواهد شد .از سوي ديگر،
سياستهاي توزيع مجدد ،انگيزهي کار و سرمايهگذاري را سلب ميکند و بر
رشد اقتصادي جامعه تأثير منفي ميگذارد.
اما ،شواهد تجربي ،خالف اين فرضيه را به اثبات ميرسانند .افزايش نابرابري
و فقر در آمريکا و انگليس ،در دهههاي پاياني سدهي بيستم خود گواه اين
مدعاست .در اوخر دههي  ،۱٩٨٠وضع توزيع درآمد در اغلب کشورهاي
ِ
شکاف درآمد
صنعتي جهان رو به وخامت گذاشت .افزايش بيکاري و تعميق
هنگامي به وقوع پيوست که اغلب اين کشورها داشتند رونق اقتصادي را پشت
سر ميگذاشتند.2
تجربههای تاريخي ديگر ،ادعاهاي نوليبرالها را مبني بر توزي ِع پس از رشد
بيشتر رد ميکند:
درآمد متوسط کارگر آمريکائي در سال  ،۱٩٨٠بيست و هشت هزار و نهصد
دالر و در سال  ،2000بيست و هشت هزار و پانصد و نود و هشت دالر (بعد
از حذف اثر تورم) بوده است .به عبارت ديگر پس از  ٢٠سال هياهو و جنجال
حول محور رشد اقتصادي درآمد يک کارگر متوسط نه تنها افزايش نداشته
بلکه کاهش نيز يافته است .در همين دوران بيست ساله ،بعد از حذف اثر تورم،
درآمد مديران ارشد اجرائي  ١٠٠٠درصد افزايش يافته است( .از يک و سه
دهم ميليون دالر در سال به  ١٣ميليون دالر در سال رسيده است).3
آثار باز توزيعي و نابرابري اجتماعي فزاينده ،در واقع چنان مشخصهي دائمي
فرايند نوليبرالسازي بودهاند که بخشي از ساختار کل اين پروژه محسوب
ميشوند« .ژرار دمِنيل» و «دومينيک لِوي» پس از بازسازي دقيق دادهها،
نتيجهگيري کردهاند که نوليبرالسازي از همان ابتدا پروژهاي براي تجديد
ِ
حيات قدرت طبقاتي بودهاست .پس از اجراي سياستهاي نوليبرالي در اواخر
ِ
ّ
دهه  ،۱٩٧٠سهم يک درصد فوقاني تحصيل کنندگان درآمد از درآمد ملي در
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 1صداقت ،پرويز( .)1388ايدئولوژي نوليبرال ،چاپ اول ،تهران :نگاه ،صص .21-23
 2س.ليم ،کوان ( .)1386غني و فقير در جهان ،ترجمه ف.م.هاشمي ،ماهنامه چيستا ،سال
بيست و هشتم ،شماره 8و.9
3 CEO Pay Ponzi Scheme by Holly Sklar, commondreams.org Apr./12/2001
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اياالت متحده به شدت باال رفت .تا پايان قرن بيستم به  ١۵درصد (بسيار نزديک
به رقم پيش از جنگ جهاني دوم) رسيد ٠/١ .درصد فوقاني تحصيل کنندگا ِن
درآمد در اياالت متحده سهم خودشان از درآمد ملي را از  2درصد در ١٩٧٨
به بيش از  6درصد تا  ١٩٩٩افزايش دادند .در همين حال نسبت مزد متوسط
کارگران به حقوق مديران اجرايي ارشد از اندکي بيش از  ٣٠به يک در ١٩٧٠
تقريباً  ۵٠٠به يک در  ٢٠٠٠افزايش يافت.1
به
http://www.epi.org/publications/entry/webfeatures_viewpoints_globalization_works_4all
منبع:
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همانطور که در نمودار آمده بهرغم افزايش هنگفت درآمد دهکهاي باالي
آمريکا و سير صعودي بهرهوري 2کارگران ،بهخاطر اجراي سياستهاي
نوليبرالي ،وضعيت اقتصادي طبقهي کارگر و اقشار پايين جامعه سير نزولي
داشته است ،آن هم نه در کشورهاي توسعهنيافته ،بلکه در مرکز کشورهاي
صنعتي سرمايهداري.
«جوليت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب «آمريکايي خسته» که
در  ١٩٩٢منتشر شد و به دليل افشاي بسياري از حقايق خشم گروه بزرگي از
گردانندگان و نظريهپردازان نظام سرمايهداري را برانگيخت ،معتقد است:
ِ
ساعات فراغت آمريکاييان تناقض شديدي با افزايش سريع
«کاهش
و همزمان بهرهوري از کار دارد .بهرهوري کار نشاندهندهي مقدار
کار و خدماتي است که هر کارگر ميتواند در واحد زمان توليد
 1هاروي ،ديويد( .)1386تاريخ مختصر نوليبراليسم ،ترجمه دکتر محمود عبداهلل زاده ،چاپ
اول :اختران ،ص .28
2 Productivity
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کند .با افزايش بهرهوري کار يک کارگر ميتواند همان مقدار
کاال و خدمات را در زمان کوتاهتري توليد کند و يا ميتواند با
همان ساعات کار پيشين کاالهاي بيشتري توليد کند .هر زمان که
بهرهوري کار افزايش يابد اين امکان به وجود ميآيد که انسانها
ساعات کمتري کار کنند و يا اگر ساعات کارشان ثابت بماند ،مزد
بيشتري دريافت کنند.
از سال  ،١٩٩٠ما توان آن را داشتهايم که با صرف نيمي از ساعات
کا ِر سال  ١٩٤٨مقدار کاال و خدماتي به اندازه آن سال توليد کنيم.
بدين ترتيب اکنون ميتوانيم ساعات کار را از  ٨ساعت به  ۴ساعت
در روز کاهش دهيم و يا شش ماه در سال تعطيلي و استراحت (با
مزد) داشته باشيم .اين مسئله ميتواند غير قابل باور به نظر رسد ،اما
محاسبهي ساده و نتيجه گريز ناپذي ِر افزايش بهرهوري چيزي جز
اين نيست.1
آمريکا يکي از نابرابرترين کشورهاي روي زمين است .ولي نابرابري در همهي
کشورها بيشتر شده است .علت اساسي آن در بيست سال گذشته اجراي
سياستهاي نوليبرالي است .در  UNCTAD ،١٩٩٧بر مبناي  ٢۶٠٠بررسي
جداگانه که از نابرابري درآمدها ،مستمندسازي و نابودي طبقات متوسط انجام
گرفت در گزارش تجارت و توسعهي خويش شواهد نگران کنندهاي چاپ
کرد .اين گروه ،اين فراگشت قهقرايي را در دهها کشور ،از جمله چين ،روسيه،
و کشورهاي سوسياليستي مستند کرده است.2
طي سالهاي دههي  ١٩٨٠وضعيت درآمد در اغلب کشورهاي امريکاي التين
وخيمتر شد .در تمام اين سالها ،طبقات پايين و متوسط از افزايش درآمد هيچ
سهمي نبردند ،در حاليکه بيش از  ۵٠درصد اين درآمدها به گروه فوقاني جامعه
رسيد .ساختار توزيع درآمد در آمريکاي التين اکنون به مراتب ناعادالنهتر از
اواخر دههي  ١٩٧٠است.
آرژانتين کشوري است با وسعت هند و  ٣٧ميليون نفر جمعيت ،که  ٩٧درصد
از آنها اروپاييتبارند و سطح زندگيشان تا  ٨٠سال پيش با آمريکاي شمالي
برابري ميکرد و بعد از جنگ دوم جهاني از سطح زندگي مردم در ايتاليا باالتر
بود و در دههي  ١٩٩٠بيش از هر کشور ديگر جهان از احکام بانک جهاني،
صندوق بينالمللي پول ،قرارداد عمومي تعرفه و تجارت و سازمان تجارت
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 1محيط ،مرتضي( .)1373چه خواهد شد؟ (بحران آرام جهاني و آينده آن)،چاپ اول،
هامبورگ :سنبله ،ص .44
2 Susan George, A Short History of Neoliberalism,

http://www.tni.org/detail_page.phtml?page=archives_george_bangkok.
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جهاني پيروي کرد ،در مدتي کوتاه از يک کشور ثروتمند به کشوري فقير
تبديل شد ،به طوري که  ۶٠درصد از مردم آن زير خط فقر رفتند و ميزان
بيکاري به  ٣٠درصد رسيد.1
وضعيت در کشورهاي کمتوسعه و جهان سوم به لحاظ نداشتن زيرساختهاي
الزم براي اتخاذ سياستهاي بازار آزاد و همچنين انبوهي از جمعيت محروم
زير خط فقر بسيار بغرنجتر است .در آنجا نه تنها شکاف طبقاتي عظيم موجب
تمرکز سرمايه در دست عدهاي قليل شده بلکه موجب رشد باندهاي مافيايي
قدرت و ثروت نيز ميگردد و بافت بسياري از اين کشورها در پي اجراي
اين سياستها در آستانهي متالشي شدن است .اجراي اين سياستها وقتي به
منتهاي درجه اسفناک ميشود که در کشوري کمتوسعه آموزش ،بهداشت و
ِ
مناسبات
تغذيهي اکثريتي که از امکانات اوليه محروماند تحت ساز و کارها و
«بازار آزاد» درآيند و به منظور کسب سود بهکار گرفته شود .يارانههاي کاهش
يافتهي مواد غذايي و کاهش شديد بودجهي بخشهاي بهداشت و سالمت و
آموزش چنان مواد محترقهاي هستند که بر آتش فقر و گرسنگي ميدمند و
آنرا بيشتر شعلهور ميکنند.
گرسنگي و سوءتغذيه معموال ناشي از مشکل زمينهاي بزرگتري است و آن
عبارتست از فقر در سيستم اقتصادياي که به قول ريچل کارسون هيچ خدايي
را به جز سود و توليد بنده نيست .تقريبا در همهي کشورهاي جهان با مواد
غذايي به عنوان کااليي همچون ساير کاالها از قبيل لباس ،اتومبيل ،مداد ،کتاب،
جواهرات و غيره برخورد ميشود ،اما مردم آنقدر اهميت ندارند که حق خريد
کاالي بخصوصي را داشته باشند و در اين مورد بين ضروريات و تجمالت
زندگي مردم هيچ تمايزي ديده نميشود .آنهايي که صاحب ثروتاند توانايي
خريد هرچيزي را که دلشان بخواهد دارند ،در حاليکه مردم تهيدست حتا
توانايي خريد اقالم اساسي مورد نيازشان را هم ندارند .در نظام سرمايهداري
مردم حق دسترسي به غذاي کافي ،سرپناه و امکانات پزشکي ندارند .در اين
راستا مردمي که به قول اقتصاددانان «تقاضای موثر» ندارند ،نميتوانند حتی
غذايي را که به اندازهي کافي مغذي است بخرند .البته نداشتن «تقاضای موثر»
در اين مورد يعني اين که مردم فقير به اندازهي کافي پول ندارند تا مواد غذايي
مورد نيازشان را تهيه کنند( .تقاضای موثر از اصول اقتصادي است و عبارتست
از نيازهاي مصرف کننده و همراهي آن با قدرت خريد يا پول.2).
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 - 1محيط ،مرتضي ،علل عقب ماندگي ايران ،سايت گلشنwww.golshan.mohit.com ،
- 2مگداف ،فرد ( .)1387بحران مواد غذايي در جهان ،علل و راه حل آن ( ،)1ترجمهي اکرم
پدرامنيا ،سايت شهروند
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تأثير دولتهاي جهان سوم در قطع حمايت از کشاورزان خرد و مصرفکنندگان
به معني سختتر شدن زندگي فقرا در اين کشورها بوده است .در يک گزارش
مستقل به دستور بانک جهاني آمده است« :در بيشتر کشورهاي رو به رشد
هرگز با خالي کردن ميدان توسط بخشهاي عمومی ،بخش خصوصي قدم به
ميان نگذاشت و اين خال را پر نکرد»( .نيويورک تايمز اکتبر  )٢٠٠٧به عنوان
مثال بسياري از کشورهاي آفريقايي تحت فشار سياستهاي اقتصادي نوليبرالي
توسط بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول ترفيع گرفتند و کشورهاي
ثروتمندي که در مرکز اين سيستم قرار داشتند ،کمکهاي مالي خود را براي
خريد کود مخصوص غالت متوقف کردند .با وجود اين که واردات کودهاي
خارجي بسيار گران است ،اما بايد در نظر داشت که خاک در کشورهاي
آفريقايي عموما از باروري بسيار کمي برخوردار است و در صورت عدم
استفاده از کودهاي شيميايي يا حيواني محصول چنداني نميدهد.1
چنين سياستهاي نوليبرالي و تحميل آنان بر کشورهاي کم توسعهي پيراموني
است که موجب گشته روزانه  ١٩هزار کودک در کشورهاي در حال توسعه
ميميرند؛ مردم در صحراي افريقا  %15فقيرتر شدهاند؛ رشد اقتصادي در
آسياي جنوبي و آمريکاي التين متوقف شده است و نابرابري به شدت افزايش
يافته است؛ در زامبيا %٨٠ ،از مردم با درآمدي کمتر از  ١دالر در روز رندگي
ميکنند1 ،ميليون از جمعيت  ٩ميليوني زامبيا مبتال به ويروس  HIVهستند،
اميد به زندگي  ۴٠سال است و  %۱٣از کودکان بيسرپرست هستند؛ از سال
 ١٩٨٠تاکنون سطح مصرف در آفريقای مرکزی  -کشوري که مردمش نياز
بسياري به مصرف دارند %٢٠ -کاهش يافته و فقر  %48/5رشد کرده است؛ ٢٤
ميليون نفر به ويروس ايدز آلودهاند و پيشبيني ميشود که به همين علت ،طول
عمر  ٢٠سال کاهش يابد؛  400ميليون از مردم هند در جريان اجراي «برنامه
نوين اقتصادي» (بخوانيد طرح تحول اقتصادي) به فقر مطلق رسيدهاند؛ از سال
 1980تاکنون بدهيهاي کشورهاي جهان سوم حدود  %۴٠٠افزايش يافته است
که بهرهي آن  ۱٠برابر هزينههاي بهداشتي و  3برابر ارزش کل صادرات اين
کشورها است %٧٠ ،از جمعيت نيجريه ( ٨٠ميليون نفر) و  %٣٨از مردم غنا با
درآمدي کمتر از  ١دالر زندگي ميکنند؛ در کشورهاي فقير جهان سوم حدود
نيمي از کودکان تا پيش از  ۵سالگي ميميرند؛ در سال ۱/٨ ،١٩٩۵ميليون نفر
از مردم مکزيکوسيتي بيکار بودند ،در جريان اجرايي شدن سياستهاي نفتا
اين رقم به  3ميليون نفر در سال  ١٩٩۶رسيد؛  %70از مردم فيليپين زير خط
فقر زندگي ميکنند و  %66از آنان در اقتصاد غير رسمي شاغل هستند؛ تحريم
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نفتي عراق پس از جنگ  ۱٩٩١باعث شد  ۵٠٠هزار کودک به علت سوء تغزيه
از بين بروند.
در سال « ،٢٠٠٠خصوصيسازي بزرگ» يعني خصوصيسازي بيش از دوسوم
از کارخانجات چين در دستور «جيانگ ِزمين» رئيس جمهور و «ژورنگ ژي»
نخستوزير قرار گرفت.در سال  ،١٩٩٠دولت چين اعالم کرد که  ٣٠٠ميليون
نفر چيني (تقريبا يکچهارم جمعيت) به طور رسمی در فقر زندگي ميکنند؛
در برخي از نواحي چين متوسط مرگ کودکان  ٣٠٠نفر در  ١٠٠هزار نفر است
يعني کمي پائينتر از صحراي آفريقا؛ بر اثر واردات مواد غذايي از آمريکا،
بيش از  ۴٠ميليون فرصت کاري در بخش کشاورزي چين از بين رفته است؛
 %57از خانوارهاي روستايي با حداقل معيشت زندگي ميکنند و  %5به عنوان
ثروتمند طبقهبندي شدهاند.1
نظريهپردازان نوليبراليسم ،در جواب به اين انتقادها ،غالباً کشورهاي جنوب
شرقي آسيا و پيشرفت اقتصادي چهار کشور تايوان ،کره جنوبي ،سنگاپور
و هنگکنگ را به عنوان دليلي براي تأیید نظريات و سیاستهایشان ارائه
ميدهند .اما گذشت بيش از  ۴٠سال از عمر افسانهي توسعه ،واقعيت نشان
ميدهد که قاعده ،عدم توسعهي حداقل  ١٣٠کشور ،و استثناء ۴ ،کشور تازه
صنعتي شده  -تايوان ،کره جنوبي ،سنگاپور و هنگ کنگ -است.
گرچه اين چهار کشور تنها مواردياند که ميتوان گفت فرايند  ١۵٠سال پيش
قدرتهاي صنعتي سرمايهداري امروز را تجربه کرده ،يعني به تحول فني مولد
و تبديل شمار نسبتاً بزرگي از فقرا به شهروندان طبقهي متوسط دست يافتهاند،
معهذا ،اين کشورهاي تازه صنعتي شده از درآمدهاي باال يا توسعهي علمي و
فرهنگي برخوردار نيستند ،چه رسد به تأسيس نهادهاي دموکراتيک و ايجاد
جامعهي مدني.
چون شرايط استراتژيک جهان دگرگون شده است ،باز توليد پيدايش اين
ِ
کوچک متشکل از چهار اقتصاد سرمايهداري و تقريباً پيشرفته
مجمع الجزاير
در اقيانوس وسيع دنياي توسعهنيافتهي مرکب از مردم فقير و کم درآمد آفريقا،
آسيا و آمريکاي التين ناممکن خواهد بود .در طول دههي  1970جنگ سرد به
معناي جنگ در آسيا بود .خطر گسترش چين و شوروي در ويتنام قابل لمس
بود .اياالت متحده و ژاپن مجبور بودن اقتصاد تايوان ،کره جنوبي ،سنگاپور و
هنگ کنگ را به عنوان دژهاي مهار کمونيسم و براي جلوگيري از عواقب
ناگوار از دست دادن احتمالي آسياي جنوب شرقي ،تقويت کنند .به اين دليل
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 - 1اما بيرچام ،جان چارلتون( .)1383ضدسرمايهداري ،ترجمه اقبال طالقاني ،چاپ اول،
تهران :قطره و آزاد مهر.
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ژاپن و اياالت متحده اين کشورها را با سرمايهگذاريها و اعتبارات فراوان
بينالمللي سيراب کردند و به آنها امکان کاري را دادند که امروز آن را جز
محرمات ميدانند ،يعني ايجاد سرمايه گذاري مبتني بر حمايت دولت که از
موسسات خصوصي حمايت کند و آن ها را در جهت صادرات سوق دهد .به
عالوه اين چهار کشور سرمايهگذاري بزرگي نيز از سوي ژاپن دريافت کردند،
کشوري که ،تحت حمايت اياالت متحده ،از پرداخت هزينههاي سنگين
مسابقهي تسليحاتي معاف بود .امروز وضعيت کام ً
ال متقاوت است .پايان جنگ
سرد و خطر کمونيسم براي بسياري از کشورها ،پاياني هم براي فرصتهاي
استراتژيکي آنها براي حذب سرمايه بود.1
ژاپن نيز «اين معجزه» کم نظير اقتصادي بعد از جنگ ،اکنون يک دههي تمام
عيار است که در يک رکود سرسخت اقتصادي فرو رفته و با وجود تمهيدات
متعدد هيأت حاکمهي آن ،با رساندن نرخ بهرهي بانکي به نزديک صفر و
ريختن نزديک به يک تريليون به گرداب آن قادر به خالصي از اين رکود
نگرديده است و بدين ترتيب کشوري که يکي از موتورهاي محرکهي اقتصاد
پس از جنگ يود ،اکنون عم ً
ال تبديل به سنگ آسيايي به پاي اقتصاد جهاني
گرديده است.2
سپردن همه چيز به «دست نامرئي بازار» ،در نبو ِد مسئوليت دولت براي ايجاد
شرايط الزم جهت رشد و شکوفايي تواناييها و استعدادهاي انسان و حاکميت
نگاهِ سودمحورانه« ،کاال» انگاشتنِ تمامي مناسبات انساني است .اينک حتی
بهداشت ،آموزش ،امنيت و ديگر خدمات اجتماعي نيز به عنوان کاالهايي
قابل خريداري تلقي شده و داشتن آنها نه به عنوان «حق» بلکه «امتياز»ي است
که عدهاي با پرداخت قيمت تعيين شده از سوي بازار از آنها بهرهمندند .در
چنين وضعيتي است که نيروي کار انسان نيز تحت مناسبات بازار تنها زماني که
بيشترين بهرهوري و کمترين دستمزد را داشته باشد مطلوب است.
«کارل پوالني» در يکي از فرازهاي مشهور خود ،اين موضوع را به شکل زير
مطرح ميکند:
«اجازه دادن به سازوکار بازار که تنها گردانندهي سرنوشت انسانها
و محيط زيست طبيعي آنها باشد ،حتا ،در واقع ،گردانندهي مقدار
قدرت خريد و استفاده از آن باشد به انهدام جامعه خواهد انحاميد.
زيرا «نيروي کار» را که به عنوان کاال توصيف شده است نميتوان
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ِ 1دريوِرو ،اسوالدو ( .)1384افسانه توسعه ،ترجمهي دکتر محمود عبداهلل زاده ،چاپ دوم،
تهران :اختران ،ص 132-133
- 2محيط ،مرتضي( .)1378در دفاع از ديدگاه مارکس ،چاپ اول ،هامبورگ :سنبله ،ص.22
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به اينجا و آنحا هل داد .حساب نشده از آن استفاده کرد ،يا حتا
بدون استفاده آن را رها کرد بدون آنکه انساني که صاحب اين
کاالي عجيب است تحث تأثير قرار بگيرد .نظام سرمايه داري با
دور ريختن نيروي کار انسان ،در ضمن ،حوهر مادي ،رواني ،و
اخالقي «انسان» را که ضميمهي آن اصطالح نيروي کار است دور
ميريزد .انسانها ،که از پوشش حفاظتي نهادهاي فرهنگي محروم
شدهاند ،از تأثيرات بي حفاظتي اجتماعي نابود خواهند شد؛ آنان
به عنوان قربانيان نابساماني اجتماعي حاد از طريق فساد اخالقي،
انحراف ،جرم و گرسنگي خواهند مرد .طبيعت به احزاي اصلياش
تجزيه خواهد شد ،مناطق و چشم اندازها کثيف ،و رودخانهها آلوده
خواهند شد ،ايمني نظامي به خطر خواهد افتاد ،قدرت توليد غذا
و مواد خام نابود خواهند شد .سرانجام ،اداره بازار در امر قدرت
خريد مرتباً شرکت تجاري را منحل خواهد کرد ،زيرا کمبودها
و کثرتهاي پول ،مانند سيلها و خشکساليها در جامعه ابتدايي،
ويرانگر خواهد بود.1

of

آن چه همواره در رويارويي با نظام سلطهي جهاني گفته ميشود و شعارهاي پر
طمطراقي که در زمينهي نزاع آشتيناپذير با استکبار جهاني داده ميشود اغلب
در کنار سياستهايي که در عمل به کار گرفته ميشوند رنگ ميبازند.
سال گذشته حسن سبحاني عضو كميسيون برنامه و بودجهي مجلس هفتم در
همايش بررسي سياستهاي اصل  44قانون اساسي گفت« :سياستهاي برنامه
چهارم كه براساس اجماع واشنگتني تدوين شده به دولت نهم ارث رسيده
است( ».کيهان)87/3/7 ،
آنچه را که جان ويليامسون عضو «مؤسسهي اقتصاد بينالملل» ،در « 1990اجماع
واشنگتن» 2خواند ،مواردی از اصول سياست اقتصادي است که از رايزني دائمي
کنگرهي آمريکا و حکومت اياالت متحده ،صندوق بينالمللي پول( )IMFو
بانک جهاني با بانکداران ،مديران شرکتهاي فرامليتي ،سياستمداران و
وزيران دارايي پديد آمد .پيام اصلي اين آيين از اين قرار است :بازار آزاد بايد
همهي فعاليتهاي اقتصادي را تنظيم کند ،دولتها بايد براي حفظ انضباط مالي
مداخله کنند ،به يک نرخ ثابت ارزي دست يابند ،اقتصاد را آزاد و خصوصي

Pr
o

1 Polany, The Great Transformation
2 Washington Consensus
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و آن را از نظارت دولت رها کنند ،و به عنوان تنها راه دسترسي به اعتبارات و
جذب سرمايه گذاريهاي خارجي ،اشتغال نيز انعطافپذير شود.1
سال  1385هيأت اجرايي صندوق بينالمللي پول در راستاي اصل چهار اين
صندوق ،سفري به ايران داشت که طي آن گزارشي را در مورد اقتصاد ايران
تهيه کرد .در اين سفر ،صندوق بينالمللي پول خواستار اتخاذ سياستهاي پولي
و مالي انقباضي ،جلب اعتماد سرمايهگذاران ،کاهش يارانهي انرژي ،حمايت
از فقرا ،عدم برداشت از حساب ذخيره ارزي ،افزايش استقالل بانک مرکزي،
اتخاذ سياست نرخ ارز شناور ،مبارزه با پولشويي و تسريع در اجراي اصل 44
قانون اساسي در ايران شد.
هیأت اجرايي صندوق بينالمللي پول تصريح ميکرد« :اگرچه انجام اصالحات
ساختاري در ماههاي اول دولت احمدي نژاد کند شد ،اما اخيرا ً (سال )1385
برنامهي گستردهاي براي خصوصيسازي در ايران به اجرا گذاشته شده است.
اين برنامه مربوط به اصالح اصل  44قانون اساسي ايران است که بر اساس آن،
هشتاد درصد شرکتهاي دولتي تا ده سال آينده ،به بخش خصوصي واگذار
ميشود» .2
گرچه يکي از سياستهايي که صندوق خواستار اجراي آن ميباشد «حمايت
از فقرا» است ،اما نوليبراليسم که صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني از
بازوهاي اجرايي آن هستند« ،هيچ دولتي را با هدف بهبود وضع اقتصادي
زندگي فرودستان ،لغو کار کودکان ،اعادهي بيمهي بيکاري ،نقض آپارتايد
جنسي و لغو مجازات اعدام تحت فشار قرار نداده است». 3
آثار مخرب «طرح تحول اقتصادي» و افزايش لجامگسيختهي تورم حاصل از
نقدي کردن يارانهها تا جايي است که برخي کارشناسها ،رسيدن به تورم 60
درصدي را تخمين زدهاند (احمد توکلي ،دنياي اقتصاد )88/7/28 ،و بعضي از
رجال سياسي معتقدند که با پياده کردن اين طرح به تورمي «سه رقمي» خواهيم
رسيد (محمد رضا محجوب ،مردمساالري .)88/3/25 ،افزايش يکبارهي تورم
در نتيجهي حذف يارانهها چنان قابل پيشبيني است که حتی تقريبا تمامي
مدافعين اين طرح نيز به آن اذعان دارند .اما ،ضمن دلخوشي دادن به اقشار
آسيبپذير ،اين فرايند را موقتي و گذاري به وضعي مطلوب در درازمدت
ميدانند .اکثر موافقان طرح در اظهار نظرهايي مشابه معتقدند« :مردم از تبعات
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1 Paul Krugman, Emerging Market Blues, Foreign Affairs, (July-August 1995).

- 2یازده توصيه اقتصادي صندوق بين المللي پول به دولتمردان ايران ،روزنامه ابتکار ،شماره
 ،870تاريخ .1385/12/17
 3قراگوزلو ،محمد ( .)1388بحران؛ نقد اقتصاد سياسي سرمايه داري نئوليبرال ،چاپ اول،
تهران :نگاه ،ص 22
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اين طرح نترسند» (دکتر ميثم موسايي ،روزنامه ايران« ،)88/7/25،از تورم
نترسيد» (دكتر فرهاد خرمي ،همان)« ،افزايش ها زودگذر است» (دكتر عباس
معمارنژاد ،همان)« ،مردم نگران تورم احتمالي نباشند» (دكتر لطفعلي بخشي،
همان) .اما اعمال چنين سياستهايي در آمريکاي التين در دههي 1980
باعث ايجاد تورم سهرقمي (مثال  500درصد در سال در برزيل) گشت ،بحران
بدهيهاي خارجي را تشديد کرد و باعث محروميت کمدرآمدها از دسترسي به
خدمات اساسي (حتا برق و آب) شد ،به طوري که دههي  1980را در آمريکاي
التين «دههي برباد رفته» ناميدند.
چنين اظهارنظرهايي از سوي اين اساتيد که استداللشان «آري تورم زاست
"اما"« ،»...نه ،در کوتاه مدت پيشرفتي حاصل نميشود ولي »...نگارنده را به
ياد نقل قولي از «ژان پل سارتر» در اثر «در دفاع از روشنفکران» مياندازد
که« :مستقيمترين دشمن روشنفکر کسي است که من او را "روشنفکر قالبي"
مينامم ...روشنفکر قالبي مثل روشنفکر واقعي «نه» نميگويد ،بلکه «نه ،ولي»..
را رواج ميدهد يا «ميدانم ،اما »...را .اين داليل روشنفکر واقعي را به شدت
آشفته ميکند .»...پيشزمينههاي فکري و وامداري از نظريهي نظريهپردازاني
چون کارل پوپر اين اساتيد را به چنين اظهار نظرهايي سوق ميدهد .پيش
ِ
واقعيت ساختا ِر موجود از چنين
از اين ،پيشواي فکري ايشان نيز در توجيه
استداللهايي استفاده ميکرد« :نظمهاي اجتماعي دموکراتيک و غربي ما هنوز
بسيار ناکاملند و نياز به بهبود دارند" .ولي" بهتر از همهي آنهايي هستند که
تاکنون وجود داشتهاند» . 1بياني که به تعبير ژان پل سارتر بخش اولش در پي
ِ
واقعيت موجود است ،اما با آوردن «ولي» يا «اما» سعي در توجيه آن
توصيف
دارد.
اين اساتيد از افزايش ناگهاني تورم صحبت ميکند ،بر وجود آن صحه
ميگذارند ،اما در نهايت آن را فرايندي کوتاهمدت در نيل به پيشرفت ميدانند.
هيچيک نه دليلي ارائه ميدهند و نه ضمانت اجرايي طراحان و مجريان اين
طرح را در پيشرفت درازمدت بيان ميکنند ،ضمن آنکه اجراي اين سياستها
در کشورهاي ديگر به هيچ عنوان نتايج مورد انتظار اين اساتيد اقتصاد را
برآورده نميکند و اين در صورتي است که آنها نيز به خوبي از آن تجربهها
آگاهی دارند.
بعد از گذشت  12سال از پيروي سياستهاي تحميلي «بانک جهاني» و
«صندوق بين المللي پول» ،آمريکاي التين در حال سپري کردن «بدترين دوره
محروميتهاي اقتصادي اجتماعي خود طي نيم قرن» گذشته است .حدود نيمي
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از  460ميليون نفر جمعيت آمريکاي التين فقيرند ،و اين افزايشي  60ميليوني
ظرف ده سال است ،در حاليکه تعداد ميلياردرهاي آمريکاي التين از  6نفر در
سال  1987به  42نفر در  1994افزايش يافته است (.)21
نادیده گرفتنِ نوسانات قيمت نفت در بازارهاي جهاني در متن «طرح تحول
اقتصادي» از حقيقتي تلخ پرده بر ميدارد و آن عبارتست از :هدف از
هدفمندسازي يارانهها ،نه اختصاص دادن آنها به اقشا ِر دهکهاي پايين
ِ
«حذف يارانهها» است« .حذف يارانهها»
جامعه ،بلکه رسيدن به هدف نهايي
يکي از اصول سياستهاي صندوق بيناللملي پول در کشورهاي درخواست
کنندهي وام است که به اجرا گذاشته ميشود .سياستي که در داخل کشورها
شکاف طبقاتي عظيمي ايجاد ميکند« .حذف يارانه» در سطح جهاني زمانيکه با
اختصاص يارانه از سوي کشورهاي مرکز سرمايهداري بر محصوالتشان همراه
ميشود شعار «مزيت نسبي» را که همواره از آن دم ميزنند بيمعنا ميسازد.
آنچه را که در شامگاه  22خرداد  88رخ داد ميتوان عملياتي شد ِن مباحث
نظري دانست که در  4سال گذشته از سوي دولت مطرح ميشد« .طرح تحول
اقتصادي» نياز به ساز و برگ ايدئولوژيک (دولت) و روبنايي متناسب با خود
داشت که طيفي از اصالحطلبا ِن ميراثدار اقتصاد کينزي کمتر قادر به انجام
آن بودند .در کشورهاي مجري اين سياستها ،دولت با ياري آن دسته از
رسانههاي گروهي که با سياستهايش همسو هستند ،وظيفهي «بديهيسازي»
و تأثيرگذاري بر باو ِر عمومي 1را بر عهده دارد.
براي نمونه در فرانسه ،به جاي «کارفرما» 2ميگويند «نيروهاي زندهي ملت» 3؛
شرکتي که کارگرانش را بيرون ميکند ،به کنايهاي ورزشي «الغر» ميشود
(بدن سراپا بايد الغر باشد) .براي آنکه اعالم کنند شرکتي ميخواهد  2000تن
بيرون کند ،مفسر مينويسد« :برنامهي اجتماعي شجاعانهي شرکت آلکاتل».
نتيجهي بازي با تلويحات و معناهاي ضمني واژگاني چون «انعطاف» و حذف
ِ
نظارت دولتي است که ميخواهد نشان دهد که پيام نوليبرال پيام جهان شمول
4
آزادسازي است .
در ايران نيز استفاده از اصطالح «کارآفرين» به جاي «کارفرما» در چند سال
ِ
تحت سرمايه»اي را که مارکس از آن سخن گفته است،
اخير ،که «شمول کار
به عرياني نشان ميدهد ،و همچنين تأکيد بر «اصالح الگوي مصرف» ،حاکي
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 4بورديو ،پي ير( .)1387گفتارهايي در باره ايستادگي در برابر نوليبراليسم ،چاپ اول ،تهران:
اختران ،ص .79
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از همين تالشها در جهت تغيير باور عمومي در راستاي ايدئولوژي نوليبراليسم
است.
بررسي پیشامدهای پس از انتخابات سال  ،1388بيشک تالش در جهت استقرار
دولتي با چنين کارکرد است .نمونههايي از اين نوع را در دو دهه اخير در ديگر
کشورها نيز ميتوان مشاهده کرد .به جز نمونهي «شيلي» و سياستهاي اقتصا ِد
نوليبرالي «آگوستو پينوشه» که به دفعات به آن پرداخته شده ،آنچه را در روسيه
رخ داد ميتوان نمونه بارزي از اين نوع حاکميت دانست .علیرغم انتقادات
بسيار جدي که به نظام پيشين روسيه (شوروي) وارد است ،در روسيه «تمام
دولتها ،رسانهها ،نظام بانکي و دستگاههاي تبليغاتي سرمايهداري ،با هزينهي
بالغ بر دهها ميليارد دالر به اعتبار پشتيباني صندوق بينالمللي پول براي به قدرت
رسيدن بوريس يلتسين بسيج شدند ...وقاحت سرمايهداري در ماجراي انتخابات
فرمايشي روسيه به جايي رسيد که يک مفسر نزديک به وزارت دفاع آمريکا
به خبرنگار - CNNکه نگران نتيجه انتخابات بود -صريحاً گفت« :اگر ميزان
آراي يلتسين حتا چند درصد از زوگانوف کمتر باشد باز هم مسأله اي نيست،
چرا که کميسيون مرکزي نظارت بر انتخابات -که توسط خود يلتسين تعيين
شده -نتيجه را به سود او اعالم خواهد کرد .اگر زوگانف به طرز چشمگيري از
يلتسين جلوتر باشد ،آنگاه پرزيدنت يلتسين چارهاي جز اين ندارد که انتخابات
را ملغي و حکومت نظامي اعالم کند». 1
انتخاب يلتسين و «شوک درماني» 2در پي اجراي سياستهاي صندوق بينالمللي
پول و حذف سوبسيدها در کمتر از  5سال بدانجا رسيد که که مردمي که
از انقالب اکتبر ( )1917تا آغاز حاکميت گورباچف ( )1985بابت هر کيلو
گوشت تنها  4روبل پرداخت ميکردند با روي کار آمدن يلتسين مجبور بودند
 1000برابر آن را ( 4000روبل) بايت تهيه يک کيلو گوشت بپردازند.3
در سال  ،1989اگر معيار  2دالر در روز را درنظر بگيريم ،تنها  2درصد از
کساني که در روسيه زندگي ميکردند در فقر به سر ميبردند ،اما اين رقم
امروز به  23/8درصد رسيده است .مطابق يک بررسي که در بانک جهاني
انجام شده ،بيش از  40درصد جمعيت کشور با کمتر از  4دالر در روز زندگي
ميکنند .ارقام مربوط به کودکان حکايت از مشکلي عميقتر دارد ،زيرا که بيش
از  50درصد کودکان در خانوارهاي فقير به سر ميبرند .در ديگر کشورهاي
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 1پرکينز ،جان( .)1385خاطرات يک جنايتکار اقتصادي ،ترجمهي ميرمحمد نبوي و خليل
شهابي ،چاپ اول ،تهران :اختران ،يادداشت مترجمان.
2 Shock therapy

 - 3اديب ،محمد حسين( .)1378ايران و سازمان تجارت جهاني؛ بحران اقتصاد بازار و
دموکراسي در ايران،تهران :آموزه.
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کمونيستي سابق نيز اگر وضع بدتر از اين نباشد ،گسترش فقر در همين حد و
حدود است.1
فرايند به قدرت رسيدن يلتسين و آنچه که در ادامهي تبعيت از احکام صندوق
بينالمللي پول و اجماع واشنگتن در روسيه صورت گرفت بيشباهت به اوضاع
کنوني ايران نيست .اجراي شتابان سياستهاي اقتصادي نوليبرال و «رياضت
اقتصادي» اقشار و طبقات کمدرآمد و محروم با اين استدالل که رشد اقتصادي
در نهايت به سو ِد آحاد مردم تمام ميشود و «اثر سرريز» تمامي اقشار را بهرهمند
ميسازد ،جز نابودي چيزي در پي ندارد .استداللي که در کمتر جايي نمود
عيني داشته و کمتر اقتصادي در جهان با گذار از اين «فالکت» به «توسعه»
رسيده است .در عوض موجب تجديد ساختا ِر طبقاني نيرو مندي شده که
تمرکز ثروت ،افزايش نابرابريها و رشد تورم را در پي دارد .حتا مدافعان اين
سياستها نيز به غير قابل اجتناب بودن اين پيامدها (متنها به باور آنان در کوتاه
مدت) اذعان دارند و ميدانند که به «مستمندسازي» اقشار و طبقات آسيبپذير
جامعه ميانجامد .حتا به فرض وجود آثار کوتاه مدت ،در عرصههاي گوناگون
ِ
زيست جامعه پيامدهاي تلخ اقتصادي و غير اقتصادي زيادي دارد .پرداخت
نقدي يارانهها موجب رشد انديشهي محافظهکارانه و انفعال سياسي شده و
ابزاري است در دست ايدئولوژي حاکم براي مهار جنبشهاي اجتماعي ،مدني
و مدافعان حقوق بشر و همچنين افزايش وابستگي مردم به دولت .اتخاذ اين
تصميمها و تن دادن به اين احکام جهاني ،و از سوي ديگر ،بيتوجهي دولتها
ِ
مشروعيت مردمي
و مجامع بينالملي متولي اين تصميمات به شکل روبنايي و
ِ
حقيقت توخالي بودن سياستهاي حقوق بشري کشورهاي
دولت بار ديگر
سرمايهداري را آشکار ميسازد.
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نولیبرالها دروغ میگویند!

نوليبراليسم و دموکراسي
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«مجموعهی دانشگاهیان ،روشنفکران و متخصصان علوم اجتماعی و انسانی
موجود توان الزم را برای انقالبی کردن ساختارهای دانشمان ندارند .در
واقع آنها آن چنان عمیق در ساخت سیستم جدید حکومت نولیبرال درگیر
بودهاند که از پرسشهایی در مورد مشروعیت و دموکراسی طفره میروند
و به نوعی از پدرخواندگی سیاستمداران قدرتمند پشتیباتی میکنند».
دیوید هاروی ،دهمین فروم اجتماعی جهان
پورتوالگره ،برزیل .ژانویه 2010
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اوایل دههی  ،1990موجی از خوش بینی نسبت به آینده دموکراسی لیبرال و
آزادیخواه در سایهی افول کمونیسم موجود ،وارد ادبیات دانشگاهی شد و در
نتیجهی آن در دو سه دههی اخیر نولیبرالیسم سکهی رایج محافل آکادمیک
بودهاست .امروزه نولیبرالیسم الگوی مشخص اقتصاد سیاسی دوران ماست و
بیش از هر زمان دیگری در نهادهای مالی جهانی و سیاستگذاریهای ملی
کشورهای جهان هژمونی یافته است.
آنچه که در دههی هشتاد قرن بیستم به عنوان عقاید افراطی و هیجان زدهی
اقتصاددانان نولیبرال تلقی میشد ،در زمان حاضر به نوعی فرهنگ روشنفکرانه
ارتقا یافته است که در اشکال و با درجات گوناگون ،حتی در علوم سیاسی و
جامعهشناسی مشاهده میشود.
در دوران پس از جنگ سرد ،هر کس از خصيصهي همگاني سخن ميگويد
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طرفدار دموکراسي به نظر مي رسد .نوليبراليسم و نومحافظهکاري از يک سو
و نهضتهاي ضد جنگ و ضدجهانيسازي از سوي ديگر هر دو در اين نکته
مشترکند که تمام توجه خود را به ارائهي تعريفي دوباره از دموکراسي در نظام
کنوني جهان معطوف کردهاند.
«گسترش دموکراسي» شعار محوري است که گروه «اجماع واشنگتن» و
طرفداران نظريهي بوش يک صدا سر دادهاند .گروه «اجماع واشنگتن» مبتني
بر اين ادعا است که نوليبراليسم جهاني و کنترل اقتصادي سرمايه مالي و مرکزي
بر کشورهاي پيراموني و تمامي جهان از طريق «صندوق بين المللي پول» و
«سازمان تجارت جهاني» ،تنها بديل واقعي براي چيره شدن بر فقر و مصيبت
است« .نظريه بوش» نيز بيان عريان جريان نومحافظهکار در توجيه تالش آمريکا
براي تسلط نظامي بر جهان و جنگ پيشگيرانه با توجيه امن کردن جهان براي
استقرار دموکراسي و حقوق بشر است .از نظر نهضتهاي ضدجنگ و ضد
جهانيسازي ،ادعاي اين نظريههاي حکومتي براي گسترش دموکراسي ،هيچ
چيز نيست جز پوششي بر ديکتاتوري جهاني آمريکا و سردمداران شرکتهاي
اصلي .اين نهضتها در عين حال که حمله به نهادهاي مجري اين ديکتاتوري
را کانون توجيه قرار دادهاند ،سخت ميکوشند تا بديلي نيز ايجاد کنند :يک
دموکراسي مشارکتي راستين (تب.):161388 ،
دموکراسي در قالب مدل نوليبرال يا راست جديد به طور مشخص از درون
مناسبات نظام سرمايهداري مدرن تئوريزه ميشود و بيرون ميآيد .دموکراسي
مبتني بر انديشه «نوليبرال» يا «راست جديد» در متن مکتب سياسي «رابرت
نوزيک» و «فون هايک» ديده ميشود .آنان زندگي سياسي را مانند زندگي
اقتصادي ،بر آزادي يا ابتکار فردي استوار ميدانند .هايک دموکراسي را
آموزهاي درباره روش تعيين آنچه بايد قانوني باشد تعريف ميکند و آن را به
خودي خود هدف نميداند .به نظر هايک دموکراسي ابزاري سودجويانه براي
کمک به تأمين واالترين هدف سياسي يعني آزادي به شمار ميرود (هلد،
.)370- 378:1378
هايک قانون را به استخدام صيانت از سالمت و ثبات دموکراسي ميگيرد و
سپس به طراحي پيش نيازهاي استقرار چنين پروژهاي ميپردازد .به نظر هايک
فقط «دموکراسي قانوني» ميتواند آزادي را محور کار خود قرار دهد .در اين
راستا قانون گذاران نبايد در حاکميت قانون مداخله کنند( .تفکيک حدود
وظايف مجلس به دولت) زيرا چنين دخالتي عموماً باعث کاهش آزادي
ميشود .پس بايد همه چيز به وسيله حاکميت قانون محدود شود .هايک در
جريان تدوين چارچوب دموکراسي و دولت ميپردازد .او دموکراسي تودهاي
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را خطري براي گرايش به استبداد اکثريت تلقي ميکند ،که نتيجهي آن انتقال
حاکميت اکثريت به حاکميت کارگزاران دولت خواهد بود.
دموکراسي قانوني مدلي براي شکل بندي بازار آزاد و تحديد نقش دولت
و انحالل تشکيالت اقتصاد دولتي بوده و هدفاش برجستهسازي جايگاه
دولتهاي نوليبرال غربي است .برخي از ويژگي هاي اين مدل عبارتند از:
• •دولت مشروطه مانند سنت سياسي انگو -آمريکايي.
• •حاکميت قانون.
• •حداقل مداخلهی دولت در جامعه مدني و زندگي خصوصي
شهروندان.
• •بيشترين ميدان عمل براي جامعه.
• •بازار آزاد.
• •رهبري سياسي کارآمد.
• •حداقل قواعد بوروکراتيک.
• •محدوديت نقش گروههاي هم سو ،مانند اتحاديههاي کارگري.
• •به حداقل رسيدن خطر جمع گرايي از هر نوع (همان.)382 :
دموکراسي مد نظر نوليبراليسم ،دموکراسي صوری و صرفاً مبتني بر «نمايندگي»
است .در حاليکه متفکراني چون فوکوياما با سقوط اتحاد شوروي و بلوک
شرق پيروزي ليبرال دموکراسي و الگوي دموکراسي مبتني بر نمايندگي و
بر محور بازار آزاد را جشن گرفتهاند ،در غرب اين امر در سطح گستردهاي
پذيرفتهشده که دموکراسي نمايندگي کنوني آنچنان که بايد ،کارایی ندارد.
شواهد در اين زمينه عبارتند از کاهش تعداد رأي دهندگان در انتخابات ملي
در کشورهايي که رأي دادن اجباري نيست ،افزايش ناپايداري وفاداريها به
احزاب سياسي ،و سرعت برجستهشدن موضوعاتي که به وسيلهي رسانهها مطرح
ميشوند و به همان سرعت فراموش ميگردند .مردم کشورهاي دموکراتيک،
دلسرد ،منفعل ،بدبين و بيثبات هستند .بنابراين ،از يک طرف دموکراسي
گرامي داشته ميشود و از طرف ديگر نگراني فزايندهاي در مورد چگونگي
کارآيي آن در عرصهي عمل وجود دارد .اين دوگانگي يکي از ويژگيهاي
تفاسير جامعهشناختي اخير پيرامون دموکراسي نيز هست که از يک طرف آن
را يک ايدهآل هنجاري تلقي ميکنند و از طرف ديگر از دموکراسيهاي مبتي
بر نمايندگي کنوني انتقاد مينمايند (نش.)255:1385 ،
هنگامی که دموکراسی صوری انتخاباتی وجود دارد ،نولیبرالیسم بهترین
کارکرد را دارد اما در این هنگام مردم از دست یابی به اطالعات و تبادل
ِ
مشارکت واقعی در تصمیم گیری ضروری است ،باز
نظر عمومی که برای
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میمانند .بنا به نظر میلتون فریدمن ،مرشد نولیبرالیسم ،در کتاب «سرمایهداری و
آزادی» ،چون سودورزی جوهر دموکراسی است ،هر دولتی که سیاستهای
ضد بازار را تعقیب نماید ،ضد دموکراتیک است و حمایتی که مردم آگاه از
آنها میکنند ،هیچ اهمیتی ندارد (مک چسنی.)11 :1382 ،
دموکراسی نولیبرالی در یک کلمه عبارت است از بحثهای پیش پاافتاده
در مورد موضوعات بی اهمیت توسط احزابی که اساساً همان خط مشیهای
طرفدار بازار را صرف نظر از تفاوتها و منازعات صوری خویش پیش میبرند.
در چنین الگویی ،دموکراسی تا جایی قابل پذیرش است که وارد مقوالت
اقتصادی نشود و مسئلهی نظارت بر ساز و کار حیات اقتصادی جامعه به بحث
مردمی گذاشته نشود (همان.)12:
در این نوع دموکرسی دامنهی پاسخگویی دموکراتیک محدودتر میشود و کل
قلمروی جدید سلطه و قه ِر آفریده شده توسط سرمایهداری ،انتقال قدرتهای
اصلی از دولت به جامعه مدنی ،مالکیت خصوصی و قید و بندهای بازار را
دست نخورده باقی میگذارد ،حوزههایی که تاب ِع پاسخگویی دموکراتیک
نیستند بلکه قدرتهای مالکیت ،قوانین بازار و مکانیزم بیشینهسازی سود بر آن
حاکم است (مکسینزوود.)275:1386 ،
اما کارآیی دموکراسی مستلزم آن است که مردم با سایر شهروندان احساس
پیوند داشته باشند و چنین پیوندی در سارمانها و نهادهای گوناگون
غیرتجاری شکل میگیرد .فرهنک سیاسی سرزنده و پرشور نیازمند تشکیل
گروههای جمعی ،کتابخانهها ،مدارس دولتی ،سازمانهای محلی ،تعاونیها،
گردهمآییهای عمومی ،مؤسسات داوطلبانه و اتحادیههای کارگری است که
به روشهای مختلف باعث دیدار ،مراوده و رابطه متقابل مردم با سایر شهروندان
میگردند .دموکراسی نولیبرالی با این نظریه که «بازار برتر از همه جیز است»،
با دیدی مهجور و بی روح با این بخش برخورد میکند .به جای شهروندان،
مصرف کنندگان را به وجود میآورد؛ به جای گروههای جمعی ،مراکز خرید
تأسیس میکند (همان )14:1382 ،و باور دارد که بازار تنها سازوکاری است
که تا به حال برای رسیدن به دموکراسی مشارکتی کشف شده است (فریدمن،
.)17:1390
در این نظریه بازار به عنوان قلمرو آزادی و انتخاب درک میشود ،حتی از
سوی کسانی که نیاز به تنظیم آن را ضروری میدانند ،هر نوع محدودیتی که
شاید برای تصحیح اثرات زیان بار این آزادی ناگزیر به نظر رسد ،به عنوان یک
محدودیت تلقی میشود .به کالم دیگر ،در چهارچوب مفهومی دموکراسی
نولیبرالی ،ما به واقع نمیتوانیم دربارهی «آزادی از بازار» به عنوان نوعی اختیار،
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آزادی از قی ِد اجبار ،رهایی از قهر و سلطه بیاندیشیم (مکسینزوود.)276:1386 ،
از این رو نولیبرالها دموکراسی را با بازار آزاد یکسان میدانند و در بررسی
تجارب عملی ،کشورهای اروپای شرقی و روسیه را علیرغم تسلط مافیا و
گانگسترهای اقتصادی بر جامعه ،کشورهای دموکراتیک میدانند .همچنین
معتقدند ژنرال پینوشه ،دموکراتیکتر از سالوادور آلندهیی بود که به صورت
آزادانه انتخاب شده بود!
1
چنین دموکراسیای را میتوان «دموکراسی مصرف کننده« نامید .به زبان
«دیوید کورتن» ،2اقتصاددان توسعه ،دموکراسی مصرفکننده یعنی «در روال
عادی بازار ،شما با دالر خود رأی بدهید» و با «گرسنه نگه داشتن اقتصاد
سرمایهداری» بتوانید «بازاری با فکر و معقول» پرورش دهید (مونبیو.)47:1388 ،
اما مهمترین و واضحترین ایرادی که به این نوع دموکراسی وارد است منطق
«یک دالر ،یک رأی» حاکم بر آن است .در منطق این نوع دموکراسی ،کسانی
که از سرمایهی اقتصادی بیشتری برخوردارند انگیزه و تمایل کمتری برای
اصالح یا تغییر نظام اقتصادیای دارند که به سود آنها عمل میکند .نتیجهی
روشن چنین امری ،ایجاد جامعهای است مرکب از افرادی نامتعهد که احساس
نومیدی میکنند و از لحاظ اجتماعی ناتوان هستند.
با وجود این ساختار غیر دموکراتیک ،صاحبنظران لیبرال همچنان سیمایی
آرمانی از آنچه وجود دارد ترسیم میکنند« .فرید زکریا» از جمله این
لیبرالهای محافظهکار است .وی در کتاب «آیندهی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم
بر دموکراسی» مدعی است در حوزهی اقتصاد سرمایهداری آنچه امروز واقعاً
ممتاز و تازه است جهانی بودن ،فنآوری اطالعاتی ،یا تکنولوژی محوری آن
نیست بلکه دموکراتیک بودن آن است که موجب شده است قدرت اقتصادی
که طی قرنها در دست گروههای کوچکی از تجار ،بانکداران و بوروکراتها
بود به الیههای پایینتر منتقل شود (زکریا .)10:1384 ،اما آنچنان که «رابرت
دال» 3معتقد است اگر رویههای سیاسی نظام بینالمللی را «دموکراتیک» بنامیم
به منزلهی این است که این اصطالح معنای خود را از دست داده است! (دال،
 .)152:1389چالش ادعای دموکراتیک بودن اقتصاد جهانی چندان سخت
نیست .برای این کار نگاهی به مکانیزم نهادهای مالی جهانیای که مدیریت و
هدایت اقتصاد جهانی سرمایهداری را بر عهده دارند گویای بسیاری از واقعیات
میباشد .امروزه صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی،
به عنوان بازوهای اجرایی نولیبرالیسم در اقتصاد جهانی سرمایهداری عمل
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میکنند .برای نمونه ساختار سازماندهی و مکانیزم تصمیمگیری در صندوق
بینالمللی و بانک جهانی پول همانند یک «شرکت سهامی» عمل میکند .هر
چه اقتصاد کشوری بزرگتر باشد در نتیجه سهم آن در منابع مالی این نهادها
بیشتر بوده و حق رأی بیشتری دارد.
گروه هشت کشور صنعتی ) (G8چهل و نه درصد رأی در صندوق بینالمللی
پول و به طور میانگین چهل و هشت درصد رأی در چهار آژانس اصلی وابسته
به بانک جهانی دارند .اساسنامهی هر دو این سازمان تضمین کرده است که
تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد و پنج درصد آراست .این در
حالی است که فقط ایالت متحده دارای هفده درصد رأی در صندوق بینالمللی
پول و میانگین هجده درصد رأی در چهار آژانس بانک جهانی است (همان:
.)109
بنابراین نوليبراليسم با رواج بنیادگرایی بازار ،با فروکاستن کارایی اجتماعی
به بازدهی اقتصادی و در پی آن فروکاستن بازدهی اقتصادی به سودآوری
مالی (صداقت ،)9:1388 ،بر خالف ادعایی که دوران «پایان ایدئولوژی» را
نوید میدهد ،ایدئولوژیای به غایت تقلیلگرا ،اکونومیستی و اقتصادزده است.
نولیبرالها اغلب ،ريشهي تمام بدبختيها و سر شكستگيها را در اشاعهي
انديشهي عدالتخواهي جستوجو ميكنند و آن را مانع اصلي تحوالت
دموكراتيك و توسعهاي ميدانند .همچنان که به باور «فون هایک» ،چون
دربارهی اینکه عدالت اجتماعی در هر مورد خاص نیازمند چیست ،هیچ توافقی
وجود ندارد ،بنابراین عدالت اجتماعی چیزی جز فرمولی پوچ نمیباشد که از
روی عادت برای طرح ادعایی خاص بدون اقامهی هیچ دلیلی به کار میرود و
دلیل این که اکثر مردم به آن اعتقاد راسخ دارند این است که فکر میکند چون
همگان به آن اعتقاد دارند پس حتماً چیزی در آن هست! (هایک-2141385: ،
 .)212هایک همچنین معتقد است آزادی عمل شهروندان صاحب سرمایه در
بازار ،بر همهی حقوق دموکراتیک دیگر تقدم دارد و بر این اساس حاکمیت
باید عملکرد خود را به تضمین مالکیت شخصی در برابر اقدامات سیاسیِ مبتنی
بر عدالت اجتماعی ،اجبار طرفین قرارداد به اجرای مفاد آن ،جریان پولی مداوم
و تضمین شرایط رقابت آزاد محدود کند .به باور وی سرمایهداری و آزادی
تحت این شرایط دو روی یک سکهاند (مولر .)48:1384 ،اقتصاددانان نوليبرال،
با اين اعتقاد كه نظام بازار آزاد بدون كنترل اجتماعي ،هم پيش شرط آزادي
و دموكراسي است و هم پيش شرط كارايي اقتصادي و هم سازگار با عدالت
اجتماعي ،با هرگونه مداخلهگرايي مخالف هستند و آن را به لحاظ سياسي
تهديدي براي حقوق طبيعي افراد و به لحاظ اقتصادي تهديدي براي استفادهي
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بهينه از منابع كمياب جامعه تلقي ميكنند.
اين سادهسازي راستروانه تمايل دارد كه فرضيهي «بازار آزاد  -دموكراسي»
را دربست قبول كند و بنابراين ناتواني جامعه در نيل به نظامي دموكراتيك و
توسعهيافته را در دخالتهاي دولت در اقتصاد جستوجو ميكند .اين فرضيه
در چارچوب رويكرد اقتصاد سياسي ليبرال دموكراسي بر اين باور است )1 :فرد
تقدم هستيشناختي بر جمع يا جامعه دارد و به اين اعتبار از تعرض به حقوق فرد
به بهانهي منافع جمع بايد پرهيز شود؛  )2حقوق فرد شامل آزاديهاي شخصي و
مدني به عالوهي حق مالكيت است و  )3وظيفهي دولت حفاظت از اين حقوق
طبيعي است .دولتي كه بر اين مبنا شكل ميگيرد دولتي است با اختيارات و
كاركردهاي محدود كه در برابر دولت توتاليتر يا مطلقه قرار ميگيرد .چنين
دولتي كه «دولت حداقل» ناميده ميشود تنها در زمينههايي ميتواند دخالت
كند و فعال باشد كه حقوق طبيعي را بيشتر تأمين ميكند :تأمين امنيت داخلي
و دفاع از تماميت ارضي در برابر دشمن خارجي؛ در عين حال ،چنين دولتي
ميتواند تنها در حوزههايي كه بخش خصوصي تمايلي به مشاركت در آن
ندارد ،حضور پيدا كند .اگر دولتي فراتر از اين فعال باشد به «دولت حداكثر»
تبديل ميشود كه كاركرد آن از تأمين شرايط مطلوب براي حفاظت و صيانت
از حقوق طبيعي افراد به دخالت در اين حقوق تبديل ميشود .دخالتي كه هم
آزادي فردي را محدود ميكند و هم آثار اقتصادي منفي در بر دارد .بنابراين،
دولت حداقل يا بازار آزاد بدون كنترل اجتماعي شرط الزم براي آزادي فردي
و تأمين حقوق شهروندي محسوب ميشود .چنانچه ،چنين دولتي همراه با
مشاركت اليههاي مختلف ساخت اجتماعي از طريق سازوكاري چون انتخابات
آزاد باشد دموكراتيك نيز محسوب ميشود؛ در غير اينصورت ،اگر قدرت
سياسي در دست افراد محدودي (اليگارشي) باشد دولتي ليبرال اما غير دموكرات
است (ديني.)1387 ،
نوليبراليستها تمايل دارند كه تنها گزينهي «دولت حداقل (بازار آزاد) -
دموكراسي» را ببيند حال آنكه در دنياي واقع امكان وقوع سه گزينهي ديگر
نيز وجود دارد« :دولت حداقل -غير دموكرات»« ،دولت حداكثر -دموكرات»،
و «دولت حداكثر  -غير دموكرات» .ناديدهگرفتن امكان تحقق گزينهي «دولت
غير حداقل -دموكرات» به اين دليل است كه اين رويكرد مجموعه عوامل
اثرگذار بر شكلگيري جامعهاي آزاد و دموكراتيك را تنها به وجود حقوق
مالكيت خصوصي نامحدود (به اين معنا كه دولت حق مداخله در كسبوكار
افراد به منظور بازتوزيع درآمد از طريق نظام مالياتي پيشرفته را ندارد) و آزادي
را به «آزادي منفي» (عدم وجود موانع براي انتخابهاي فردي) تقليل ميدهد
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(همان).
اما مروري بر تجربههاي تاريخي مصاديقي را نشان ميدهد كه از يكسو
دال بر امكانپذيري وجود «دولت غير حداقل  -دموكرات» و از سوي ديگر
دال بر امكانپذيري وجود دولت «ليبرال  -غير دموكرات» است« .هند» در
دوران «جواهر لعل نهرو» و «اينديرا گاندي» به رغم پي گيري رويكرد دولت
حداكثر در عرصه اقتصاد ،تجربهي يكي از بزرگترين دموكراسيهاي جهان
و تحوالت توسعهاي قابل توجه را ارايه كرده است؛ هنوز كه هنوز است به
رغم آزادسازيهاي انجام شده از ابتداي دههي  1980به اين سو ،جريانهاي
عدالتگراي معتقد به بازتوزيع در آمد و ثروت نقش مهمي در فرايند
تصميممگيريهاي اين كشور دارند .تجربهي هند خط بطالني بر فرضيهي
«بازار آزاد  -دموكراسي» ميكشد و نشان ميدهد كه دموكراسي مستلزم
وجود شرايطي فراتر از نهاد بازار است؛ شرايطي مانند وجود رهبراني چون
گاندي كه با درك عميق از حقوق شهروندي و مسوليت پذيري تاريخي و
همينطور اولويت دادن منافع ملي برمنافع حزبي يا ديني به شكلگيري آن
كمك كردهاند .همين تجربه در مورد كشورهاي اسكانديناوري به ويژه سوئد
نيز وجود دارد؛ كشورهايي كه اقتصادهايشان در چارچوب دولتهاي رفاه
قوي شكل گرفته بدون آنكه آزادي با محدوديتي مواجه شود .اين تجربهها
نشان ميدهد كه اگر دولتها برآيند تمايالت سياسي گوناگون باشند ،دخالت
اقتصادي توسعهگرايانهي آنها نميتواند به تضعيف حقوق طبيعي فردي و قواعد
بازي دموكراتيك بينجامد.
تجربهي اروپا به طور كلي نشان ميدهد كه گذار از دولتهاي مطلقه به
دولتهاي ليبرال تحت تأثير عوامل مختلفي بودهاست .رقابت سياسي دولت-
ملتهاي تازه تاسيس ،نياز دولت به نيروي انساني و منابع مالي براي تداركات
جنگي ،و همينطور ضرورت ائتالف با طبقهي نوظهور سرمايهدار در برابر
اشراف و زمينداران و رنسانس از جمله عواملي است كه دولتهاي مطلقه را
وادار به نرمش و ارايه امتياز از جمله پذيرش تدريجي حقوق شهروندي كرده
است (هلد.)1386 ،
در سوي ديگر واقعيت تاريخي پيش رو ،تجربهي شيلي در دوران ديکتاتوري
«آگوستو پينوشه» 1قرار دارد كه به رغم پيگيري اقتصاد بازار آزاد مورد تأييد
ميلتون فريدمن ،يكي از ديكتاتوريهاي بدنام تاريخ معاصر را در دهه 1970به
نام خود ثبت كرده است و مصداق برجستهاي از دولت ليبرال توتاليتر محسوب
ميشود.
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در پي کودتاي خشونتبار پينوشه ،نه فقط ملّت شيلي در وضعيت شوک بود،
که کشور نيز از ت ّورم عنان گسيختهي شديدي رنج ميبرد .فريدمنِ نوليبرال
به پينوشه توصيه ميکرد که با اين اقدامات ،اقتصاد را به سرعت برق و باد
دگرگون کند :کاهش مالياتها ،آزادسازي تجارت خارجي ،خصوصيسازي
خدمات آب و برق و تلفن ،کاهش مخارج دولت و حذف مقررات از بازار.
سرانجام شيلياييها حتي شاهد اين بودند که مدارس خصوصي جاي مدارش
دولتيشان را ميگيرد (کالين.)23:1389 ،
به گفتهي «کيت گريفين»«: 1دولت جديد پينوشه تصميم به انجام چهار كار
گرفت -1 :كنترل تورم كه در اولويت قرار داشت؛  -2به كار گرفتن سياستهاي
پولي براي تثبيت اقتصادي؛  -3برنامهي تثبيت اقتصادي كه صرفاً مرحلهي اول
از استراتژي درازمدت توسعه بر اساسي اصول اقتصاد پولي بود؛ و  -4سركوب
هرگونه مخالفت با اصالحات اقتصاد پولي با اعمال كامل زور .احزاب سياسي
غير قانوني اعالم شدند و اتحاديههاي كارگري سركوب گرديدند .رهبران
مخالف و روشنفكران مخالف يا كشته شدند يا شكنجه ،گريختند يا مرعوب
و ساكت شدند .در شيلي از موانع بازدارنده و عوامل تعادل كه در كشورهاي
دموكرايتك مانع كامل دولتها هستند و موجب سازش در سياستها مي شوند
خبري نبود و بنابراين ،آزمايش اقتصاد پولي در اين كشور نابترين نمونه از
اجراي اين استراتژي است» (گريفين.)87-88 ،1375 ،
نه تنها منتقدین رادیکال و مخالفین نولیبرالیسم اجرایی شدن اصول آن را باعث
محدود گشتن دموکراسی میدانند ،بلکه طرفداران و مجریان این سیاستها
نیز بر چنین نکتهای تأکید دارند .همچنان که مارگارت تاچر ،نخست وزیر
بریتانیا و مجری برنامههای نولیبرالی در آن کشور ،در فوریه  1982در نامههای
خصوصی به مرشد فکریاش ،فون هایک ،به صراحت به چنین مسئله ای تأکید
کرد« :اطمینان دارم تصدیق میفرمایید که به سبب وجود نهادهای دموکراتیک
و ضرورت اجماع نسبتاً فراگیر ،برخی تمهیدات اتخاذ شده در شیلی ،در بریتانیا
کام ً
ال غیر قابل قبول خواهد بود» (کالین)199:1389 ،
2
همچنان که «استفن هگارد»  ،استاد شدیدا ً نولیبرال علوم سیاسی دانشگاه
کالیفرنیا ،به این «حقیقت تأسفبار» معترف بود که «برخی از متنوعترین
تالشهای اصالحی در عرصهی اقتصاد در جهان رو به توسعه در پی کودتاهای
نظامی صورت گرفت» .عالوه بر کشورهای واقع در «قیف جنوبی آمریکای
التین» و اندونزی ،او ترکیه ،کره جنوبی و غنا را نیز به این فهرست افزود .سایر
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«موفقیتها»ی کذایی نیز اگر چه نه پس از کوتاهای نظامی ولی در کشورهای
تک حزبی مثل مکزیک ،سنگاپور ،هنگکنگ و تایوان اتفاق افتاد.
در تضاد مستقیم با دعای محوری فریدمن ،هگارد چنین نتیجهگیری کرد که
«چیزهای خوب  -از قبیل دموکراسی و سیاستهای اقتصادی بازار محور-
توأمان پیش نمیروند» .در واقع از اوایل دههی  ،1980برای نمونه ،حتی یک
مورد دموکراسی چند حزبی نمیشد یافت که با سرعت تمام مسیر بازار آزاد را
در پیش گرفته باشد( .همان.)203-204 :
در نمونهاي ديگر دولت «چين» را ميتوان مثال نقض ديگري براي اين ادعاي
نوليبرالها دانست .امروز دولت چين نمونهي موفقي در زمينهي آزادسازي
اقتصادي و اجراي اصول نوليبرالي تلقي ميشود .اما عليرغم آزادسازي در
عرصهي اقتصاد از نظام سياسي غيردموکراتيکي برخوردار است که فرضيات
نوليبرالي را تأييد نميکند.
همچنین اقتصاد کشورهای تایوان ،کره جنوبی و سنگاپور رشد سریع و تحکیم
نهادهای اقتصاد بازار را در دورههایی طی کرده اند که اقتدارگرایانهترین
اشکال سیاسی را داشتند .به همین ترتیب ژاپن و آلمان نیز رشد سریع بازار
را در دورههایی طی کردهاند که در این کشورهای خبری از دموکراسی نبود
(صداقت)16:1388 ،
به باور اکثر منتقدان نوليبراليسم از جمله «نائومي کالين» ،نوليبراليسم جنبش
خود را «تالشي براي آزاد کردن بازار از چنبرهي دولت» تصوير ميکند ،اما اين
فقط يک ادعا و ظاهر قضيه است و در واقع هر جا که نوليبراليسم پياده شده و
تحقق يافتهاست ،نتايج بر جاي مانده مبين چيزي جز اين است و طي سه دههي
گذشته هر جا که سياستهاي نوليبرالي پياده شده است ،آنچه به منصهي
ظهور رسيده ائتالفي قدرتمند بين معدودي شرکت بسيار بزرگ و طبقهاي
از سياستمداران اکثرا ً ثروتمند بوده است .اين سياستها فاصلهي فقر و غنا
را تشديد کرده و موجب نابود شدن بسياري از تشکلهاي مردمي ،نهادهاي
دموکراتيک و اتحاديههاي کارگري (با شروع در زمان مارگارت تاچر در
انگلستان و رونالد ريگان در آمريکا) ،گشتهاست (همان.)16 :
بنابراین نولیبرالیسم نه تنها موجب عمق بخشیدن به دموکراسی نمیشود بلکه
با رویکرد به شدت بازار محورانه و اکونومیستیای که دارد ،الگویی صوری،
کم تراکم (به تعبیر سمیر امین) و در قالب قوانینی از پیش تعریف شده را ارائه
میدهد .همچنین بررسی دقیق تجارب جهانی در مورد مالزمهی بازار آزاد و
آزادی سیاسی فرضیات نولیبرالی را زیر سوال میبرد و دروغهای هواداران
آن را بر مال میکند .در محک ادعای مذکور ،نظامیگری و دستاندازی بر
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تجارب دموکراتیک کشورهای پیرامونی شامل کودتاهای نظامی و همکاری و
هواداری از دیکتاتورهای شرق و غرب ،از اندونزی گرفته تا شیلی ،و تقویت
دولتهای دست نشانده در جهت اجرای اصول نولیبرالی دیکته شده توسط
نهادهای مالی جهانی را نیز میتوان اضافه کرد .در نظریهی نولیبرالی کمتر به
کیفیت ،عملکرد و کارآیی دولت اشاره اشاره میشود و ِ
ذات وجود دولت بر
خالف آزادی بازارها و بنابراین غیردموکراتیک پنداشته میشود.
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تب ،ويليام کي ( .)1388پس از نوليبراليسم ،ترجمهي بهرام معلمي؛ درکتاب «پايان امپرياليسم؟
توهم يا واقعيت» ،زير نظر خليل رستمخاني ،چاپ اول ،تهران ،نشرديگر.
دال ،رابرت ( .)1389دربارهی دموکراسی ،ترجمهی فیروز ساالریان ،چاپ اول ،تهران ،نشر
چشمه.
ديني ،علي ( .)1387فرضيههاي اقتصاد نوليبرالي در بوتهي نقد ،فصلنامهي گفتگو ،شماره
.52
زکریا ،فرید ( .)1384آیندهی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر آزادی ،ترجمهی امیر حسین
نوروزی ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات طرح نو.
صداقت ،پرويز ( .)1388ايدئولوژي نوليبرال(گرد آوري و ترجمه) ،چاپ اول ،تهران ،موسسه
انتشارات نگاه.
فریدمن ،میلتون ( .)1390مقدمهی کتاب «راه بردگی» نوشتهی فردریش فون هایک ،ترجمهی
فریدون تفضلی ،حمید پاداش ،چاپ اول ،تهران ،نشر نگاه معاصر.
قراگوزلو ،محمد ( .)1388بحران؛ نقد اقتصاد سیاسی سرمایهداری نولیبرال ،چاپ اول ،تهران،
موسسه انتشارات نگاه.
کالين ،نائومي ( .)1389دکترين شوک؛ ظهور سرمايهداري فاجعه ،ترجمهي مهرداد(خليل)
شهابي و ميرمحمود نبوي ،چاپ اول ،تهران ،نشر کتاب آمه.
گريفين ،كيت ( .)1376راهبردهاي توسعهي اقتصادي ،ترجمه حسين راغفر و محمد حسين
هاشمي ،نشر ني.
مکسیتزوود ،الن ( .)1386دموکراسی در برابر سرمایهداری (تجدید حیات ماتریالیزم
تاریخی) ،ترجمهی حسن مرتضوی ،چاپ اول ،تهران ،نشر بازتاب نگار.
مکچسنی ،رابرت دبلیو ( .)1382مقدمهی کتاب «بهرهکشی از مردم؛ نولیبرالیسم و نظم
جهانی» ،نوشتهی نوآم چامسکی ،ترجمه حسن مرتضوی ،چاپ دوم ،تهران ،نشر دیگر.
مولر ،کالوس ( .)1384حاکمیت ،دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن،
ترجمهی لطفعلی سمینو ،چاپ اول ،تهران ،نشر اختران.
مونبيو ،جورج ( .)1388بيانيهاي براي نظم نوين جهاني ،ترجمهي ميرمحمود نبوي ،چاپ اول،
تهران ،نشرچشمه.
نش ،کيت ( .)1385جامعه شناسي سياسي معاصر؛ جهانيشدن ،سياست ،قدرت ،ترجمهي
محمدتقي دلفرزو ،چاپ چهارم ،تهران ،انتشارات کوير.
هاروی ،دیوید ( .)1389سازماندهی در یک دوران گذار ضد سرمایهداری (سخنرانی در
دهمین همایش اجتماعی جهان ،پرتوالگره ،برزیل ،ژانویه  ،)2010ترجمهی احمد جواهریان،
ماهنامه چیستا ،سال  ،27شماره  ،6-7فروردین.
هایک ،فریدریش ( .)1385در سنگر آزادی ،ترجمهی عزت اهلل فوالدوند ،چاپ دوم ،تهران،
انتشارات طرح نو.
هلد ،ديويد( .)1378مدلهاي دموکراسي ،ترجمهی عبان مخبر ،تهران ،انتشارات مطالعات
زنان.
هلد ،ديويد ( .)1386شكل گيري دولت مدرن ،ترجمهي عباس مخبر ،نشر آگه.
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ماركس و انگلس بيش از  150سال پيش و بسيار پيش از رسميت يافتن منطق
عمل و روح فراگير نوليبراليسم كه بر پايهي پولگرايي ( )Monetarismو
اصالت بازار استوار است ،در «مانيفست» مدعي شده بودند« :بورژوازي پوشش
احساساتي مناسبات خانوادگي را از هم دريده و آن را به مناسبات صرفاً پولي
ِ
اخوت ناممكنهاست» .3با اين
تقليل داده است» ،2چرا که به بيان ماركس «پول
تفسير كه در جامعهي سرمايهداري قدرت پول قادر است دست به هر كاري بزند
و بدل واقعينماي هر چيزي را نمود دهد و بنا بر اين مناسبات پولي قادر است به
بازسازي دروغين همهي مناسبات انساني دست بزند« ،پول به مثابه مفهومي فعال
و موجود از ارزش ،تمام چيزها را در هم ميآميزد و معاوضه ميكند ،و خود
نيز بيانگر در هم آميختگي و معاوضهي عام همهي چيزها  -جهاني وارونه  -يا
به عبارتي در هم آميختگي و معاوضهي همهي كيفيتهاي طبيعي و انساني
است 4».حال آنكه «اگر انسان ،انسان باشد و روابطش با دنيا روابطي انساني،
آنگاه هركدام از روابط ما با نوع بشر و طبيعت بايد نمود ويژهاي باشد كه با

of

Pr
o

 1این مقاله به صورت مشترک با یاسر عزیزی نوشته شده است و در شماره ( 70آبان و آذر
 )90در نشریه چشم انداز ایران منتشر شده است.
  2كارل ماركس ،فردريش انگلس – ترجمه حسن مرتضوي ،محمود عباديان ،از كتاب
مانيفست پس از  150سال ،نشر آگه ،چاپ دوم ،تهران ، 1380 ،ص .279
  3كارل ماركس ،دستنوشتههاي اقتصادي و فلسفي  ،1844ترجمهي حسن مرتضوي ،نشر
آگه ،تهران ،زمستان  ،1377ص .223
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عينها و ابژههاي اراده و زندگي فردي ِواقعيمان منطبق باشد ،1».با اين همه
چنين رويكردي به جامعهي موضوع بحث ماركس از سوي وي و انگلس ،در
شرايطي بود كه سرمايهداري در شكل كالسيكش چند دههاي از عمر خود را
ميگذراند و هنوز متأثر از نوعي اخالقگرايي ناشي از رويكردهاي امثال «جان
استوارت ميل» بود.
چنان دقت ،وسواس و تيز بيني هشدار دهندهاي بيگمان در زمانهي کنونی كه
سرمايهداري نسبت به يك و نيم قرن پيش تغيير كيفيت محسوسي داده است و
وارد عصر نوليبراليسم شده است نيازمند بازنگري جامع در چگونگی پيامدهاي
انساني – اجتماعي اين تغيير كيفي است.

چيستي نوليبراليسم

C

نولیبرالیسم ایدئولوژی کنونیِ مسلط بر نظام جهانی سرمایهداری است .نظام
سرمایهداری خصلتی جهانی دارد و کم و بیش در کلیهی مناطق جهان قوانین
و اصول خود را با استفاده از ابزارهای ملی و جهانیای که در اختیار دارد پیاده
میکند .سرمایهداری در هر دورهای بنا به مقتضیات گوناگون و برای گریز
از بحرانهای درونزای خود راه و روش خاصی را برای سیاستگذاریها و
برنامههای کالن خود انتخاب میکند .اگر چه در قرن بیستم لیبرالیسم و سوسیال
دموکراسی در دورههایی منطقهای حاکم بر سرمایهداری جهانی بودهاند اما از
دهه  80میالدی و به ویژه پس از فروپاشی بلوک شرق و با روی کار آمدن
دولت رونالد ریگان در آمریکا و مارگارت تاچر در بریتانیا ،نولیبرالیسم گفتمان
مسلط بر سرمایهداری متأخر گشته است .این الگوی اقتصادی سیاسی که تبعات
اجتماعی و فرهنگی متناسب با خود را نیز در پی دارد بر پایهی کمینهسازی
نقش دولت در اقتصاد ،خصوصی سازی ،کاهش هزینههای اجتماعی و سپردن
بیش از پیش ساز و کار حیات اقتصادی جامعه به دست نیروی بازار میباشد.
ایدئولوژی نولیبرالیسم «انباشت سرمایه» را نقطه عزیمت خود قرار می دهد و
انباشت سرمایه را بر خاکستر نظام توزیع بنا میکند .در این منطق توزیع ثروت
و حمایت دولت از طبقات و اقشار آسیب پذیر از اهمیت برخوردار نمیباشد.
بلکه در «نظریهی نولیبرالی تحت تأثیر این فرض که «مد تمام قایقها را بلند
میکند» ،یا فرض «انتشار تدریجی آبشار گونه» ) (Tricke downاعتقاد دارد
که ریشه کنی فقر (هم در داخل و هم در سطح جهانی) را میتوان به بهترین
وجه از طریق بازارهای آزاد و تجارت آزاد انجام داد.2».
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انتخاب راهبرد «رشد از راه انباشت ناموزون» و انتهاب راهبرد «توسعه انگیزشی
سود» برای اقتصاد کم توسعه در دنیای واقعی امروز ،انتخابی فنی و علمی و
متکی بر نظریههای جدید اثبات شده و کشفیات مسلم تازه و راه گشا نیست،
بلکه انتخابی است کام ً
ال سیاسی و جانبدارانه و متکی بر منافع طبقاتی مستقیم
تا نامستقیم و در برابر راهبرد «رشد از راه باز توزیع» و توسعهی همگانی قرار
میگیرد.1
بر این اساس چنین ترویج میشود که انباشت ثروت نزد طبقات ثروتمند موجب
«اثر سرریز» میگردد و در نتیجهی این انباشت ،ثروت به طبقات پایینی «نشت»
میکند .اما در واکنش به بحرانهای منتج از اجرای چنین نظریهای ،2به پیشنهاد
«ژوزف استیگلیتز»« ،اجماع پساواشنگتن» )(Post Washington Consensus
که توسعهی همه جانبه و نقش موازی و مکمل دولت با بخش خصوصی در
ساز و کار اقتصادی را مد نظر دارد ،جانشین «اجماع واشنگتن» شد .3علیرغم
این تجدید نظر ،در ایران نسخهی منسوخ شده و از تاریخ مصرف گذشتهی
اجماع واشنگتن توسط اقتصاددانان راست گرا همچنان تبلیغ میشود و هرگونه
برنامهریزی متمرکز اقتصادی برای توسعهی همه جانبه بر پایهی عدالت
اجتماعی و بهزیستی اقشار آسیب پذیر بر ضد نیروی بازار و بنابراین مردود
شمرده میشود.4
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نولیبرالیسم دو تأثیر عمدهی مستقیم و غیر مستقیم بر نهاد خانواده دارد .تأثیر
مستقیم آن در ارتباط با افزایش فشار و تهدید معیشت و توانایی اقتصادی
ص .94
 1فریبرز رئیسدانا ،رشد اقتصادی و عدالت اجتماعی؛ بازار یا برنامه؟ ،فصلنامه علمی پژوهشی
رفاه اجتماعی ،سال هشتم ،شماره  ،1386 ،24صص .36-37
 2برای بررسی نتایج عملی نظریهی نولیبرالی درمناطق گوناگون جهان به کتاب «نولیبرالیسم»
نوشتهی احمد سیف مراجعه شودhttp://www.scribd.com/full/39434851?access_ :

key=key-i1oukmznr3vk73851d1

 3تعریف و مفاد اجماع واشنگتن و پساواشنگتن در مقالهی «تعدیل ساختاری و نولیبرالیسم در
http://khosrosadeghi.com/49.doc
ایران» توضیح داده شده است:
 4از سوی نولیبرالهای وطنی ژاپن ،چین و کشورهای جنوب شرقی آسیا (کره ،مالزی،
سنگاپور) همواره نمونههای موفق سیاست نولیبرالی بازار آزاد و عدم دخالت دولت در اقتصاد
ذکر میشوند .علیرغم این ادعا ،دولت مداخلهگر در تمامی این کشوها با دخالت مستقیم و فعال،
بیشترین سهم را در تدوین برنامههای اقتصادی داشته است .برای سنجش نظریات نولیبرالهای
وطنی به این مقاله مراجعه شود :احمد سیف ،مقالهی «مدل چینی توسعه و نولیبرالهای وطنی»،
در کتاب «اقتصاد سیاسی جهانی کردن» ،نشر آگه.1387 ،
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خانواده در تأمین نیازهای انسانی اعضای آن میباشد و تأثیر غیر مستقیم به نوع
نگرش و الگوهای فرهنگیای مربوط میشود که سرمایهداری متأخر در تولید
و بازتولید آنها نقش موثری را ایفا میکند.
نولیبرالیسم مروج قراردادهای کوتاه مدت و کاالییشدن نیروی کار است.
بنابراین با تبلیغ افزایش بهرهوری و انعطاف پذیری بازار کار از ارتش ذخیره
بیکاران بهترین استفاده را برای پایین نگه داشتن حقوق و مزایای نیروی کار
میکند .از این رو «حق کار» که در اعالمیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تأکید
شده است (مادهی  23اعالمیه جهانی حقوق بشر) مبدل به «امتیاز»ی میگردد
که طبق قرار دادی کوتاه مدت با حداقل مزایا به نیروی کار اعطا می شود! .در
چنین ساختاری دولت در حمایت از سرمایهداران و کارفرمایان دخالت موثر
دارد و سندیکاهای کارگری به عنوان بازوی فشار نیروی کار بر کارفرما ،نه تنها
از توان تهاجمی برای چانه زنی به منظور افزایش حقوق و مزایای نیروی کار
برخوردار نیستند ،بلکه توان تدافعی آنها برای حفظ حقوق کنونی نیز بیش از
پیش کاهش یافته است.
مجموعهی اصول نولیبرالی همچون خصوصیسازی و کاالییشدن بهداشت،
آموزش ،خدمات اجتماعی و دیگر عرصههای زندگی ،کاهش مزد و مزایا،
دالریشدن قیمتها  و حذف یارانهها ،موجب افزایش فشار اقتصادی بر اقشار
آسیب پذیری چون طبقهی کارگر و اقشار پایینی طبقهی متوسط میشود و
معیشت آنها را مورد تهدید قرار میدهد.
كار كودكان از مهمترين نتايج توسعه و بسط الگوي نوليبرالي اقتصاد است.
نتيجهاي كه در بدو امر با مواد مندرج در منشور حقوق بشر در تنافر قرار ميگيرد.
«فقير شدن شتابان خانوادهها ،بعضي از پدر و مادرها را وادار ميسازد كه براي
امرار معاش ،فرزندان خود را به كار گيرند .ميتوان نشان داد كه هرجا ميزان
بيكاري زياد باشد ،شمار كودكاني كه كار ميكنند بيشتر است .كار كودكان
دور ِ باطل فقر است .در چنين شرايطي خانواده دوست دارد كه همبستگي
خود را نشان دهد ،اما در واقع رقابت سختي در درون آن جريان دارد .در
چنين خانوادههايي به سبب وجود كار كودكان ،فرزنداني كه از نوجواني كار
ميكنند ،بسيار زود با زندگي جنسي آشنا ميشوند اما عم ً
ال از بلوغ و جواني
1
نصيب نميبرند و از دوران كودكي نيز بهرهي چنداني نبردهاند» .
این مجموعهي عوامل مشکالت و گريزگاههايي را برای خانوادهها به وجود
میآورد که برخی از آنان به اجمال عبارتند از:
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 1جمشید بهنام .تحوالت خانواده؛ پويايي خانواده در حوزههاي فرهنگي گوناگون ،ترجمه
محمد جعفر پوينده ،نشر ماهي ،1383 ،ص .128-130
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 -1گرایش به تقدیرگرایی و رشد افکار خرافی در خانواده؛ از آنجايي كه
كوتاه شدن زمان فراغت و درگيري و اشتغال ذهني دايمي با پيچيدگيهاي
تأمين معاش كمترين فرصتهاي انديشيدن به واقعيت زندگي را از افراد سلب
نموده و ستمي كه ناشي از نابرابري ساخت اقتصادي متوجه افراد است در زير
پوشش استيصال و خطرپذيري قرار ميگيرد ،تقديرگرايي و انديشههاي خرافي
دم دستترين و نزديكترين مأمني است كه پيش روي ايشان قرار ميگيرد.
گواه عيني اين واقعيت را ميتوان در رواج گرايشات مذهبي ِخرافي و هم
راستایی نومحافظه کاری و نولیبرالیسم در پی تشديد بحران مالي اياالت متحده
طي سالهاي اخير در اين كشور سراغ گرفت.
 -2پناه آوردن به زندگي روستايي؛
 -3كار اضافي به شكلهاي مختلف به ويژه به صورت ورود افراد تازهاي از
خانواده به بازار كار و افزايش شمار ساعات كار براي يك يا چندين شغل؛
 -4مهاجرتهاي داخلي و خارجي به منظور یافتن شغل و مکانهای کم هزینهتر
برای زندگی؛
 -5كم مصرفي به صورت كاهش مصرف و تغيير الگوي مصرف (استفاده از
هيدراتهاي كربن به جاي پروتئين).
 -6گسترش انواع بزهكاري و آسیبهای اجتماعیای چون طالق ،اعتیاد ،فحشا
و  ...در سطح اجتماع.
 -7تجارت غير ِقانوني و رواج مشاغل کاذب و سیاه.
 -8رنج خاموش ناشي از تشديد كمبودها در جمع خانوادگي كه به صورت
حاالت انفعالي و از دست دادن اعتماد به نفس جلوه ميكند.
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فقدان امنیت اقتصادی و متزلزل شدن معیشت افراد همچنین موجب تغییر نگرش
و الگوهای فرهنگی آنان میگردد .در این میان ازدواج از خصلت انسانی گذشته
که تعهدی طوالنی مدت پنداشته میشد فاصله میگیرد و قراردادهای کوتاه
مدت برای تأمین معیشت الزم در قالبهای گوناگون جای آن را میگیرد.
نولیبرالیسم الگوهای فرهنگی متناسب با کاالییشدن  1و مصرفگرایی 2را
ترویج میدهد« .فرض این که بازارها و عالئم به بهترین وجه همهی تصمیمات
مربوط به تخصیص منابع را تعیین میکنند ،در واقع فرض کردن این موضوع
است که همه چیز را در اصل میتوان کاال تلقی کرد .کاالییسازی جنسیت،
فرهنگ ،تاریخ ،میراث ،طبیعت به عنوان منظرهی تماشایی یا به عنوان استراحت
1 Commodification

2 Consumerism
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درمانی ،یعنی کسب رانتهای انحصاری از تازگی ،اصالت ،و بیهمتایی (مث ً
ال
از آثار یا هنر) – همهی اینها برابر با قیمتگذاری بر روی جیزهایی است که
هرگز در واقع به عنوان کاال تولید نشده اند».1
انباشت سرمایه كه از اهداف نولیبرالیسم میباشد الگوی فرهنگی مصرفگرایی
و مدگرايي را به عنوان بخشي از استراتژي فرهنگي خود اتخاذ ميكند .چنان كه
به باور «استاالبراس»« :اگر جلوهی اقتصادي نولیبرالیسم نابرابری هر چه شدیدتر،
و جلوهی سیاسی آن حذف نظارت دولتی و خصوصیسازی باشد ،جلوهی
فرهنگی آن هم به طور قطع مصرفگرایی عنان گسیخته است »2.بر اساس
اين استراتژي ،مصرفگرایی نه به معنای انباشت کاالها بلکه شامل استفاده از
کاالها و دور ریختن آنها پس از استفاده است .3زندگی مصرفی طرفدار سبکی
و سرعت و انعطاف پذیری است و با ثبات و ماندگاری و دوام مخالفت میکند.
به عبارت دیگر «انباشت سرمایه» مستلزم «مصرف کاال» میباشد و هجوم نیروها
و عوامل بازار مصرفی به اجتماع و درونیشدن فرهنگ آن در جامعه موجب
سلطهی مناسبات بازار بر پایهی سود و زیان مادی بر مناسبات اصیل انسانی
میشود .در چنین مکانیزمی است که کاالیی شدن در وجوه مختلف حیات
اجتماعی رواج مییابد.
«کاال چیزی است که برای فروش در بازار تولید میشود .نیاز در بازار اهمیتی
ندارد .در بازار فقط تقاضا اهمیت دارد .تقاضا نیز نیازی است که پشتوانه
مالی دارد .بنابراین وقتی چیزی به کاال تبدیل میشود ،نه کل نیازمندان بلکه
فقط تقاضاکنندگان هستند که میتوانند به آن چیز دسترسی پیدا کنند و
تقاضاکنندگان نیز فقط آن بخش از نیازمندان را شامل میشوند که توانایی
تامین مالی نیازشان را دارند .آن دسته از نیازمندان که نمیتوانند در بازار به
شکل تقاضاکننده ظاهر شوند دچار طرد میشوند .این یعنی منطق بازار .فرآیند
کاالییشدن حیات اجتماعی یعنی گسترش منطق بازار در تخصیص منابع
کمیاب جامعه که به دنبال خودش چهبسا پدیدهی طرد اجتماع ی �(Social Ex
) clusionرا نیز به همراه بیاورد».4
بنابر منطق کاالیی شدن هنگامی که نرخ بیکاری افزایش پیدا میکند« ،کار
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 1هاروی ،ص .231-232
 2جولیان استاالبراس ،هنر معاصر پس از جنگ سرد ،ترجمهی بهرنگ پور حسینی ،نشر
چشمه ،1389 ،ص .81
 3زیگمونت باومن ،عشق سیال (در باب ناپایداری پیوندهای انسانی) .ترجمهی عرفان ثابتی،
انتشارات ققنوس ،1384 ،ص .88
 4محمد مالجو ،ریشه های بحران اخالقی جامعه ایرانیhttp://akhbar-rooz.com/article. ،
jsp?essayId=38092
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کاالیی نادر میشود که به هر بهایی خواستنی است .در نتیجه ،کارمند چشم
به مرحمت کارفرمایی دارد که از قدرتی ،که از این وضعیت بدو رسیده ،بهره
میگیرد و از آن حتی سوء استفاده میکند .کار آمدی در کار ،به جنگ همه
بر ضد همه میانجامد و این همهی ارزشهای انسانی همبستگی را نابود میکند
و گاهی نیز به خشونت میانجامد».1
اين خشونت مركب (نمادين و واقعي) به همراه فشارها و هيجانات ناشي از
دشواري كار و تمتع اقتصادي كه طي سالهاي اخير به هر دو جنس تشكيل
دهندهي خانواده توسعه پيدا كرده است ،در عرصهي خانواده و مناسبات
اعضا بازتوليد و تكرار ميشود .چندان كه در جوامع كنوني غالب خانوادهها
سالهاست كه از مدلول اساسي خود كه کانون آرامش و امكاني براي بازيابي
رواني بود فاصله گرفتهاند.
از سوي ديگر با وجود بازي بازار و كاهش قيمت كار كه به نسبت تورم
بازار ،سطح برخورداري عموم خانوارها از حداقل درآمد الزم براي زندگي
را پايينتر قرار داده است ،رواج مدگرايي در حوزههاي مختلف فرهنگي و
اجتماعي به اعتبار ارزشگذاري مالي افراد ،سبب بروز بحرانهاي بيشتري در
حوزهي خانوادها و به ويژه مناسبات فرزندان و والدين ميشود.
در يک فرهنگ مصرفي ،مصرف صرفاً به جنبههاي معيشتي و زيستي محدود
نميشود و هم ارزش مادي دارد ،هم ارزش نمادين .به بيان ديگر ،در جامعه
جهاني مصرف زدهاي که افراد تشويق مي شوند تا بيشتر از آن چه نياز دارند
بخواهند ،حد و مرز ميان اين دو مفهوم درهم مي ريزد ،مصرف به شکل اصلي
ابراز وجود و منبع اصلي هويت اجتماعي تبديل ميشود .چنين رفتارهاي
اجتماعي نوعي استراتژيهاي فرهنگي هستند که در شرايط افول هويتهاي
2
سنتي و مدرن ،ابراز وجود را از طريق توليد کااليي هويت ممکن ميسازند
فرهنگ مصرفي نه تنها ارزشي نمادين و فرامعيشتي به مصرف ميدهد ،بلکه
در بيشتر موارد به اين جنبه از مصرف در مقابل جنبهي ديگر آن (مصرف به
عنوان تأمين کنندهي نيازهاي زيستي انسان) ،اولويت ميبخشد .بنابراين دخل
و خرج عمدتاً بر پايه نيازهاي فرهنگي تنظيم ميشود تا نيازهاي زيستي .امروزه
تقريباً در همه جوامع جهان ميتوان انسانهاي فقيري را شناسايي کرد که ،زير
بار قرضهاي سنگين ميروند تا با خريد کاالهاي داراي مارک هاي معروف،
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 1پیر بوردیو ،گفتارهایی دربارهی ایستادگی در برابر نولیبرالیسم ،ترجمهی علیرضا پالسید،
نشر اختران ،1387 ،ص .136
2 Jonathan Friedman, Cultural Identy & Global process, London, Sage, 1994, p
191.
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نوعي هويت پيدا کنند.1
افزايش شمار فرزندان فراري ،باال رفتن شمار بزه رفتاري در خانوادههاي
آبرومند و رشد آمار خودكشي و طالق در جوامع جديد ،طي يك تعليل رواني
ما را به وجود عدم تناسب ميان واقعيت زيستي -اجتماعي افراد و ميزان توقعات
ايشان از زندگي ارجاع ميدهد .عدم تناسبي كه در سطحي پايينتر« ،وجدان
معذب» هگلي را براي ما تداعي ميكند .جداي از خواست رواني و طبيعي
فرد در زمينهي بهبود و توسعهي زيستي – اجتماعي خود ،اشاعهي فرهنگ
مدگرايي از عوامل مهم چنين عدم تناسبي است.
تحت تأثیر چنین الگوهای فرهنگی و رفتاري ،دوستیها و پیوندهای عاطفی
درون خانواده و بین خانوادهها بر اساس تفاهمات و ارزشهای ذاتی یکدیگر
صورت نمیپذیرد بلکه بر پایهی داشتههای دو طرف رابطه تنظیم میگردد و
ِ
گرگ انسان است» بیش
گزارهی معروف «توماس هابز» که میگفت «انسان،
از پیش رشد میکند .در این فرهنگ ،جامعه عرصهی نزاع «همه علیه همه»
می گردد ،فردگرایی خودخواهانه رشد میکند و افراد به یکدیگر به عنوان
ابزاری برای رسیدن به اهداف مادی خود می نگرند تا به تعبير آغازين ماركس،
مناسبات خانوادگي به مناسبات پولي صرف تبديل شده باشد .در چنین ساختار
کالیی شدهای رابطهی انسان -انسان به رابطهی انسان با کاال مبدل میشود و
صفات و ویزگیهای انسانی در ارتباط با «کاال» تعریف میشود.
بنابراین آنچه را که روزگاری ادواردو گالئانو ،نویسندهی اروگوئهای ،در
مورد کشور خود گفته بود ،امروزه و در دورهی سیطرهی نولیبرالیسم و فرهنگ
آن در اکثر نقاط جهان ملموس و قابل مشاهده است که بازتاب آن در تبلیغات
کاالهای مصرفی در رسانهها به وضوح نمایان است« :عشق کلمهئی است
که از رابطه انسان و اتومبیل سخن میگوید و انقالب نامی است که بر مایع
ظرفشوئی نوظهوری نهادهاند .افتخار احساسی است که از استحمام با نوعی
صابون مخصوص زیبائی بهآدمی دست میدهد و سعادت لذت عمیقی است
که از خوردن سوسیس حاصل میشود.2».
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عدالت نوليبرالي!
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«چه دنياي عجيبي است که درآن فقرا به ثروتمندان وام ميدهند»
ژوزف استيگليتز

of

موسي الرضا ثروتي با اشاره به موادي از اليحه هدفمند کردن يارانهها که در
صحن علني مجلس به تصويب رسيده است ،گفت« :در صورت تاييد نهايي
اين قانون از سوي شوراي نگهبان ،از اين پس قيمت کاالها از ارديبهشت ماه
افزايش مييابد .چرا که براساس اين قانون دولت بايد در فروردين ماه هر سال
افزايش قيمتها را به مجلس اعالم کند و پس از آن به اجراي اليحه هدفمند
کردن يارانهها در هر سال بپردازد.
وي بر اين اساس سخنان احمدينژاد را به منظور رفع نگراني و دغدغه عمومي
در جامعه ارزيابي کرد و گفت :از آنجا که هدفمند کردن يارانهها براي دولت
 10تا  20هزار ميليارد درآمد خواهد داشت ،دولت ميتواند با کنترل فضا به رفع
دغدغههاي عمومي بپردازد».
ثروتي در پاسخ به سوالي که به ميزان يارانهي ارايه شده به هر خانوار اشاره
داشت ،گفت« :مجلس اختيار تعيين ميزان يارانهها را به دولت واگذار کرده است
و حتي قيد  5دهک را از اليحه هدفمند کردن يارانهها حذف کرد تا بيآنکه
احساس تبعيض شود ،به همه اقشار جامعه يارانه تعلق گيرد(».مردمساالري،
)88/08/26
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پيش از اين سوزان جورج در سخنراني معروف خود تحت عنوان «تاريخچهي
مختصر نوليبراليسم» گفته بود« :در  1945يا  1950اگر شما از نوليبراليسم و
سياستهاي مربوط به آن سخن ميگفتيد ،نه فقط به شما ميخنديدند ،که
شما را به تيمارستان ميفرستادند» .اما روزگار آنگونه ورق خورد که به مدد
ِ
وقاحت موجود در چهرهي کنوني سرمايهداري ،و «مذهب» شد ِن «نوليبراليسم»
براي آنکه همچون نيروي جاذبهي زمين امري طبيعي و اجتنابناپذير تلقي
ميشود ،نه تنها کسي را به تيمارستان نميفرستند بلکه نمايندگاني که خود را
ِ
مصائب آن سياستها ابائي ندارند ،آن هم در
«مردمي» ميدانند نيز از بيان علني
جغرافيايي که مي رود تا به قطار سريع السير «انباشت سرمايه» بپيوندد!
بيانات اين نماينده و بديهي انگاشتن بازيهاي زباني موجود در آن ،شايد در ابتدا
ما را از هر اظهار نظري بينياز کند ،اما پرداختن به ريشههاي سياسي و اقتصادي
ِ
ِ
واقعيات چندي
چهارچوب سياستهاي آتي،
اين اظهارات و مشاهدهي آن در
را نمايان مي کند که به چندي از آنان اشاره ميشود:
 -1بر اساس صحبتهاي اين نماينده ،هر سال ،و در آستانهي نوروز باستاني،
دولت به مردم «عيدي» خواهد داد و اين عيدي و پاداش چيزي نخواهد بود جز
قيمتهاي جديدي که «قطعاً» افزايش خواهد داشت.
 -2مردم نبايد در برابر اين افزايش قيمتها هيچ نگراني به خود راه دهند چرا
که دولت با انباشت سرمايهاي که حاصل افزايش قيمتها است به «کنترل» فضا
ميپردازد.
 -3قرار نيست «مسئله»« ،حل» شود ،بلکه به بيان عاميانه قرار است «مسئله»،
«جمع» شود .از آن نوع جمعشدني که نمونه هاي تاريخي آن را در دولتهاي
نظامي برخاسته از کودتا در آمريکاي التين شاهد بودهايم و حوادث چند ماه
اخير را نيز ميتوان در همين متن تاريخي بررسي کرد.
 -4آنچه همواره از «اليحهي هدفمند کردن يارانهها» مطرح بوده و آنچه از
اين طرح به اذهان متبادر ميشود همانا سوق دادن يارانهها به سمت محرومين
و اقشار آسيب ديدهي جامعه است .روندي که پيش از اين انجام نميشد و
همهي اقشار و دهکهاي جمعيتي از يارانهها بهطور برابر بهره مند ميشدند.
اما نکتهي بارز در بيا ِن اين نماينده «نقض غرض» آشکار نهفته در آن است.
ايشان در ابتدا از «اليحهي هدفمند کردن يارانهها» سخن ميرانند ،اليحهاي که
تعريف آن را دانستيم ،و سپس دقيقاً آنچه را که اين طرح براساس نفي آن بنا
شده به عنوان ويژگي جديد طرح ميداند يعني اختصاص يارانه به همهي اقشا ِر
ِ
مالک «
جامعه .سفسطهاي که نگارنده را به تعجب واميدارد که گويي تنها
ِ
تخصيص يارانه است! و نه عوامل
احساس تبعيض» در جامعه تخصيص يا عدم
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ساختاري ديگر که دهکهايي را به اين يارانه ها محتاج و اقشار ديگري را بي
نياز مي سازد.
 -5آن چه در اين استدالل بيپايه خودنمايي ميکند ،نداشتن تعريف صحيحي
از عدالت ميباشد که ،بيتوجه به تواناييها و نيازهاي افراد و طبقات ،آن را به
«برابري» معنا کرده و نبو ِد اين برابري را مصداق تبعيض ميپندارند.
-6با نگاهي به متن تاريخي اين سياستهاي اقتصادي و تأکي ِد صرف بر انباشت
سرمايه و افزايش نرخ سو ِد آن چندان عجيب به نظر نميرساند که اقشار پاييني
ِ
پرداخت
جامعه و فقرا به ثروتمندان کمک مالي کرده و با تأکيد بر برابر بودن در
يارانه و شعارهاي عوامفريبانهي رفع تبعيض از اين نوع ،سياستهايي در جهت
افزايش صعودي ماليات بر درآمد ثروتمندان به فراموشي سپرده شود.
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پیشینه و مکانیزم نهادهای مالی جهانی

سه قلوهای نولیبرالی
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«خباثت و سیاهکاریهای یک محتکر زد و بند کار ،یا یک نزولخوار معمولی
را در مقیاس یک روستا ،یک راستهی بازار ،یا حتی یک شهر کوچک هر کس
میتواند بشناسد ،و احیاناً روابط زیر جلی چنین عناصری را با قدارهبندانی که از
آنها تغذیه و متقاب ً
ال آنها را -پنهان یا آشکار -حمایت میکنند ،تشخیص دهد
و به نحوهی فعالیت آنها پی ببرد .اما همین عناصر و همین روابط را هنگامی که
رشد کرده باشند و در سطح یک کشور یا در مقیاس بینالمللی عمل کنند ،هر
کسی نمیتواند باز شناسد ،و به واقعیت آنها پی ببرد ،زیرا همین عناصر و همین
عناصر در مقیاس یک کشور چهره ای پوشیدهتر و دورتر از دسترس ،سازمانی
پیچیدهتر و روشهای پیچیدهتر دارند و این بار چهرهی آنان را در زیر عنوان
و موقعیت اجتماعیشان پنهان است و توجیهاتی که دربارهی آنها و روابطشان
ساخته پرداخته و به مردم تلقین شده است ،شناخت آنها را مشکل میسازد .و
هنگامی که همین عناصر و روابط در مقیاس تمامی جهان عمل کنند ،صاحب
تفوذ و قدرت سیاسی گسترده ،فلسفهها و نظریههای توجیهکننده ،دانشگاههای
رنگارنگ ،ارتشهای بزرگ و زرادخانههای وسیع و دستگاههای قانونگذاری
و قوانینی و نهادهای هستند که آنان را توجیه میکند ،به آنان مشروعیت
میبخشد و کسان یا نیروهایی را که در برابر آن بایستند با استناد به قوانین و
نظامات و نظریههای مزبور به طور سیستماتیک و خیلی راحتتر از قداره بندان
معمولی «سالخی» میکنند( ».زرافشان.)3:1389 ،
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با فروپاشی نظام دو قطبی در پایان دههی  80میالدی ،جهانیسازی تعبیر
مناسبتری برای گفتمان جهانی شدن میباشد که دال مرکزی آن «ایدئولوژی
نولیبرالیسم» است .جهانیسازی یک «فرایند» 1در حا ِل «شدن» و بدون
سوژهی معین نمیباشد که مسیرها و اهداف گوناگونی را دنبال کند بلکه
ذیل سرمایهداری متأخر توسط نهادهای تصمیمگیری خاص ،مسیر و هدف
مشخصی برای آن تعریف شده است.
نهادهای مالی جهانیای چون صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی و سازمان
تجارت جهانی از جمله مهمترین نهادهای تصمیمگیری میباشد که مسیر و
هدف اقتصاد همبستهی جهانی را مشخص میکنند .اگر چه اهداف و برنامههای
این نهادها عموماً اقتصادی میباشد اما دارای اثرات زیادی بر اجتماع و سیاست و
ِ
فرهنگ کشورهای گوناگون جهان میباشند .به طوریکه اجرای سیاستهایی
نادرست توسط این نهادها میتواند به آسیبهای اجتماعی گوناگون و ترویج
الگوی فرهنگی خاص منجر شود.
در دوران کنونی با همبسته شدن بیش از پیش جهان ،تقریباً هیچ کشوری در
جهان از چنین تأثیراتی مصون نمیباشد و برنامهها و سیاستهای کالن خود
را با مالحظه ِ
ی خطوط کلی برنامههای نهادهای مذکور تدوین میکنند .به
طوریکه صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که از نظم نوین بعد از جنگ
جهانی دوم بر خاسته بودند ،پس از محو درگیری شرق و غرب ،تقریباً تمام
کشورهای جهان را به عضویت خود در آورده اند (مولر.)94:1384 ،
طي دو دههي گذشته نهادهای «صندوق بينالمللي» « ،بانک جهاني» و «سازمان
تجارت جهاني» در مرکز سياستهاي نوليبرالي هدايتکنندهي جهانيشدن در
دوران معاصر يا جهانيسازي قرار داشتهاند .همچينين این نهادها نقش به سزايي
در بحرانهاي بين المللي و گذرا کشورهاي مدعي کمونيسم در اروپاي شرقي
به اقتصاد بازار آزاد ايفا کردهاند.
صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني هر دو ،حاصل کنفرانس پولي و مالي
«برتون وودز» هستند که در سال  1944در نيوهمپشا ِر 2آمريکا تشکيل شد
و بخشي از تالشهاي هماهنگ شد ه اي بود که براي تأمين مالي بازسازي
اروپا بعد از جنگ و اجتناب از رکودهاي اقتصادي آينده صورت ميگرفت.
اسم واقعي بانک جهاني ،يعني بانک بينالمللي ترميم و توسعه ،نشان دهندهي
مأموريت اوليه آن است .قسمت آخر ،يعني بانک «توسعه» در پايان کار به آن
اضافه شد .تکليف مهمتر يعني تثبيت اقتصاد جهان به عهده صندوق بينالمللي
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پول گذاشته شد (استيگليتز.)33:1384 ،
افکار و مقاصدي که به ايجاد اين نهادهاي جهاني انجاميد ،افکار و مقاصد
خوبي بودند ،ولي همسو با منطق سرمایهداری که هر پدیده و فرایند جدیدی
را متناسب با منافع خود باز تعریف میکند ،اين سازمانها نیز به تدريج و طي
سالها چيزي به کلي متفاوت از آب در آمدند.
توجه اوليهي صندوق بينالمللي پول به اقتصاد کنيزي که بر نارساييهاي بازار
و نقش دولتها در ايجاد شغل تأکيد داشت ،جاي خود را به بازار آزاد دههي
 80داد که جزئي از «اجماع واشنگتن» 1ميان صندوق ،بانک جهاني و وزارت
خزانهداري آمريکا روي سياستهاي مناسبي است که راهکارهايي به کلي
متفاوت از راهکار اوليه براي توسعهي و تثبيت اقتصادي کشورهاي در حال
توسعه است (همان.)38 :
برخورد مستعمراتیِ «مکتب اقتصادی شیکاگو» با «صندوق بیتالمللی پول» و
«بانک جهانی» که تا سال  1989مسکوت مانده بود ،با معرفی «اجماع واشنگتن»
توسط «جان ویلیامسون» رسمیت یافت .اجماع واشنگتن فهرستی از سیاستهای
اقتصادی بود که فنی و دارای مقبولیت تصور میشد و ادعاهای ایدئولوژیک
ِ
سازی همهی بنگاههای دولتی» و «حذف
محضی چون ضرورت «خصوصی
موانع ورود مؤسسات خارجی» به کشور را شامل میشد .لیست سیاستهای
مزبور ،پس از تکمیل ،چیزی جز سه گانهی نولیبرالی فریدمن نبود :یعنی
خصوصیسازی ،حذف مقررات ،تجارت آزاد و کاهش شدید هزینههای
خدمات عمومی دولت.
اینها سیاستهایی بود که ،به گفتهی ویلیامسون« ،قدرتهای مستقر در
واشنگتن نسبت به اتخاذ این گونه سیاستها در کشورهای آمریکای التین
اصرار میورزیدند»« .جوزف استیگلیتز» 2اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی
و یکی از مهمترین منتقدین کنونی این سیاستها مینویسد« :اگر کینز
میتوانست ببیند بر سر دست پرورده اش چه آورده اند ،در گور میلرزید»
(کالین.)246:1389 ،
نهادهاي برتون وودز (بانک جهاني ،صندوق بينالمللي پول و سازمان تجارت
جهاني) از دید منتقدانشان ،فقط نمایندگان جهانیشدن تحت ادارهی مستقیم
بازار ،در زمینههای خاص هستند که از احکام جزمی نولیبرالیِ «اجماع واشنگتن»
پیروی میکنند (مولر.)95:1384 ،
آنها در بيشتر کشورهاي در حال توسعه (و کشورهاي در حال گذار) به علت
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وابستگي به وامهاي اين نهادها ،از اقتدار بااليي برخوردار هستند .به ويژه
کشورهايي که خواستار دريافت وام از اين نهادها هستند بايستي «برنامههاي
تعديل ساختاري» ) (SAPsمورد نظر آنها را اجرا نمايند (خور.)12 :1386 ،
«دیویسون بودهو ،»1از اقتصاددانان ارشد صندوق که در سرتاسر دههی 1980
طراح برنامههای تعدیالت اقتصادی برای آمریکای التین و آفریقا بود ،بعدها
اذعان کرد که «از سال  1983به بعد ،هر آن چه کردیم مبتنی بر درک جدیدمان
از این مأموریت بود که "یا "جنوب" باید خصوصیسازی شود ،یا بمیرد"؛
در جهت نیل به این هدف ،طی دوره  1983تا  ،1988ما به طرز شرم آوری
در آمریکای التین و آفریقا هرج و مرج اقتصادی ایجاد کردیم( ».کالین،
.)246:1389
مقالهی حاضر سعی دارد ضمن بیان پیشینهی شکلگیری نهادهای مالی جهانی
مذکوز ،عملکرد ،مکانیزم تصمیمگیری و روش شناسی درونی آنها نیر به
اجمال بررسی کند .الزم به ذکر است که بررسی عملکرد و تأثیرات این نهادها
دارای سویههای گوناگونی میباشد که فرصت بیشتری را میطلبد.
صندوق بينالمللي پول )(IMF

of

دور روز بعد از کريسمس سال  1945اولين  29کشور مفاد توافقنامهي صندوق
بينالمللي پول را امضا کردند و صندوق اولين کار واقعي بازرگاني خود را
درست يک سال بعد در اوايل مارس  1947انجام داد .امروز با گذشت بيش از
نيم قرن از آغاز تأسيس صندوق ،تعداد اعضاي آن به  183کشور افزايش يافته
است( .مک گیفن)82 ،1388 ،
 183کشور عضو اين صندوق ،حق تصميم گيري خود را به يک هيأت مديره
 4نفره واگذار ميکنند که داراي  8کرسي دائم است (آمريکا ،آلمان ،بريتانيا،
روسيه ،ژاپن ،چين ،عربستان و فرانسه) .تصميمات مهم در اين صندوق نياز به
اخذ حداکثر  85رأي دارد و تقسيم آراء نه بر اساس «هر کشور يک رأي»،
بلکه بر اساس سهم هر کشور در سرمايهي صندوق صورت ميگيرد .اياالت
متحده به تنهايي داراي  78/17درصد آراء و حوزهي يورو داراي  66/22درصد
آراست .به عبارت ديگر هر يک از دو قدرت بزرگ ،عم ً
ال در تصميمات
مهم صندوق حق وتو دارند (فکوهي .)132:1384 ،هدف مورد نظر صندوق
بینالمللی پول حفظ ثبات اقتصاد جهانی است .صندوق این هدف را با ارائهی
کمک به کشورهایی که مشکل تراز پرداخت دارند پیگیری میکند (مونبیو،
.)103:1388
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در دههي  80و در دورهاي که «رونالد ريگان» در آمريکا و «مارگارت تاچر»
در بريتانيا بر سر کار بودند و به دوران «ريگانيسم» در آمريکا و «تاچريسم» در
بريتانيا معروف است ،مهمترين تغيير در صندوق بينالمللي رخ داد .با ترويج
و اشاعهي فکر آزادي بازارها توسط ريگان و تاچر ،صندوق بين المللي پول
و بانک جهاني به مؤسسهاي تبديل شدند که به وسيلهي آنان سياستهاي
نوليبرالي ترويج دهندهي بازار آزاد به کشورهاي فقيري که اغلب به وام نياز
داشتند ديکته شود (استيگليتز.)34:1384 ،
طرح بنيادين صندوق بينالمللي پول فشار به دولتها براي رها کردن برنامههاي
اجتماعي کينزي و پذيرش سياستهاي پول محور 1شده است .دستورالعملي
که به اقتصادهاي مريض و فقير ديکته ميکند شامل هزينههاي حداقل براي
رفاه عمومي ،خصوصيسازي صنايع و ثروت عمومي ،و کاهش بدهي عمومي
است .اين دستورالعمل که به «اجماع واشنگتن» معروف است پيوسته از خارج
و هم چنين از داخل نهادهاي اقتصادي فرامليتي مورد انتقاد بودهاست.
برخي به زمينههاي اقتصادي اعتراض دارند ،براي مثال به شيوهاي که اين
سياستها اعمال ميشوند ،هم چون مدلي تغيير ناپذير براي کشورهاي بدون
توجه به ويژگي ملي و بدون در نظر گرفتن روابط بين سياستهاي پولي و
پوياييهاي اجتماعي ،ديگران به طور کليتر به برنامه سياسي مدل اجماع
واشنگتن اعتراض دارند :به اين اعتبار که پليس پولي هرگز بيتفاوت نيست
و هميشه نظام سياسي ويژهاي را حمايت ميکند .پس از مشکالت اقتصادي
آسياي جنوب شرقي در سال  1997و آرژانتين در سال  ،2000که صندوق
بينالمللي پول به طور همه جانبه مقصر شناخته شد ،اين مدل حتي گستردهتر
مورد انتقاد قرار گرفت .با اين وجود به رغم همهي اين انتقادها و شکستهاي
اقتصادي ،صندوق بينالمللي پول به ديکته کردن سياستهاي نوليبرالي که در
کل تغيير نکردهاست ادامه ميدهد (نگري و هارت.)211:1387 ،
صندوق بينالمللي پول ابزاري است براي جهانيسازي و البته نوع خاصي از
جهانيسازي ،زيرا در چارچوب ديدگاه «يک نسخه براي همه» عمل ميکند.
سؤال هر چه باشد پاسخ آن تجارت آزاد است .مشکل هر چه که باشد راه حل
آن «تعديل ساختاري» است (مک گیفن.)83 :1388 ،
با اين همه صندوق همواره تأکيد کردهاست که به لحاظ سياسي بيطرف است
و پافشاريش بر اجراي برنامههاي تثبيت و تعديل ساختاري ،براي احراز اطمينان
نسبت به باز پرداخت وامهايي است که کشورهاي وام گيرنده اخذ کردهاند
(سمسون .)606:1365 ،اين مسأله به خصوص از سال  1982که وظيفهي حل
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و فصل بحران بدهيها به طور مشخص از سوي کشورهاي صنعتي بر عهدهي
صندوق بين المللي پول داده شد ،به طور جديتري مطرح شد.
«جوزف استیگلیتز» ،نشان میدهد که صندوق بینالمللی پول در چند سال گذشته
دقیقاً بر عکس وظایف خود عمل کرده است .صندوق با تحمیل سیاستهایی
که در جهت کمک به بانکهای خصوصی و سوداگران مالی جهان ثروتمند و
نه در جهت اقتصادهای ضعیف جهان فقیر ،طراحی شده است ،باعث بی ثباتی
نرخ ارز ،تشدید تراز پرداختها ،بدهکاری و رکود کشورها و نابودی مشاغل
و درآمد دهها میلیون کارگر شده است (مونبیو.)103:1388 ،
عمده ترین انتقاداتی که از سیاستهای و عملکرد صندوق بینالمللی پول
میشود شامل موارد زیر میباشد:
• •صندوق بدون در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشورها درمانهای
یکسانی را تجویز میکند؛
• •برنامههای تعدیل ساختاری مورد حمایت صندوق ضد رشد است؛
• •برنامههای مورد حمایت صندوق ،ریاضت اقتصادی را به کشورهای
عضو تحمیل میکند؛
• •صندوق پیرو فلسفه آزادی فعالیتهای اقتصادی و سیاستهای
بازارگراست و آنها را بدون توجه به مقتضیات کشورها به مرحله اجرا
در میآورد؛
• •برنامههای مورد حمایت صندوق فق ِر تهیدستان را تشدید میکند و
نابرابری را افزایش میدهد؛
• •کشورهای در حال توسعه نفوذی بر سیاستهای صندوق ندارند و
مکانیزم تصمیمگیری در صندوق غیر دموکراتیک است؛
• •صندوق تنها بر کشورهای دارای کسری تأثیر میگذارد و نفوذی بر
کشورهای دارای مازاد ندارد؛
• •صندوق و بانک جهانی با یکدیگر در برابر کشورهای در حال توسعه
تبانی میکنند؛
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ايدهي تشکيل بانک جهاني ،مانند صندوق بينالمللي پول در برتون وودز به
اذهان خطور کرد و بالفاصله بعد از پايان جنگ ،بانک جهاني آغاز به کار
کرد .هدف اصلي بانک «کاهش فقر» است .اين کاهش فقر ضرورتاً تنها در
موقعيتهايي نيست که به مديريت بحران نياز باشد .بانک جهاني عالقهمند
است تا خود را به عنوان سازماني که درست در «چارچوب» و در «ريشهها»
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مشغول فعاليت هستند معرفي کند .با وجود اين اداره مرکزي آن همانند
صندوق بينالمللي پول در واشنگتن است و درست مانند صندوق بينالمللي
پول ،کشورهاي گروه هفت چهل درصد آراء هيئت مديرهي بانک جهاني را
در کنترل خود دارند (مک گیفن.)85 ،1388 ،
اگر چه وظايف صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني از هم متفاوت است ولي
در دههي  80فعاليتهاي آنها به طور روزافزون به هم پيوند خورد .در اين دهه
بانک جهاني به فعاليتهايي و رأي دادن وام به منظور توسعهي کشورها (وام
توسعهاي) و براي ساختن طرح هاي عمراني چون سد و جاده و  ...اقدام کرد و
حمايتهاي وسيعتري با عنوان وامهاي تعديل ساختاري ارائه کرد.
اين حمايتها فقط در صورت تأييد صندوق بينالمللي پول ميسر بود و البته
همراه با تأييد ،شرايط صندوق هم به کشور وام گيرنده تحميل ميشد .قرار
اوليه اين بود که صندوق بينالمللي پول هم و غم خود را مصروف حل بحرانها
کند ،ولي از آن جا که کشورهاي در حال توسعه همواره محتاج کمک بودند،
صندوق به صورت بخش مهمي از زندگي جهان در حال توسعه درآمد
(استیگلیتز.)35 ،1384 ،
بانک جهاني وظيفه اصلي خود را «کاهش فقر» در کشورهاي کم توسعه ميداند
و معتقد است در اين زمينه به پيشرفتهاي قابل توجهي دست يافته است .اين
نهاد جهاني در پژوهشي تحت عنوان «جهانيشدن ،رشد و فقر» با ارائه آمار بيان
ميدارد که « :از سال  1980رشد تعداد کل افراد فقير متوقف شده و در واقع،
بر اساس برآوردهاي انجام شده ،تعداد فقرا حدود  20ميليون نفر کاهش يافته
است و از سال  1980نابرابري جهاني نيز از رشد باز ايستاد و رو به کاهش نهاد»
(بانک جهانی.)31 ،1387 ،
بانک جهاني ضمن تأکيد بر کاهش فقر و نابرابري درآمد در  20سال اخير
ادعا ميکند تعداد کساني که در فقر کامل زندگي ميکنند از  1/4ميليارد در
 1980به  1/2ميليارد در  1998کاهش يافته است .بانک همچنين بيان ميدارد
در حالي که تعداد افرادي که در فقر مطلق زندگي ميکنند بين سال هاي 1987
تا  1998ثابت مانده است ،در همين زمان با توجه به رشد جمعيت جهان ،اين
ميزان نسبت به جمعيت جهان از  28درصد به  24درصد کاهش پيدا کرده است
) .(World Bank, 2001:3همچنين بانک جهاني اکنون معترف است که فقط
معدودي از فقيرترين کشورها تا سال  2015به «اهداف تعيين شده براي کاهش
فقر» خواهند رسيد (پيلجر .)159 :1388 ،منتقدان جهانيسازي ،ضمن انتقاد از
سياستهاي بانک جهاني ،به عنوان يکي از نهادهاي پيش برندهي جهانيسازي،
معتقدند استراتژي بانک جهانی ،نه پيش از  1980و نه پس از آن هرگز نگران
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وضع کساني نبوده است که در زبان جاري امروز آنان را فقرا مينامند و علي
رغم تعارفها و شعارهايي که در زمينه حفظ محيط زيست ميدهد ،هرگز
نگران محيط زيست هم نبوده است .تخريب و انهدام منظم و نظاممند اراضي
عمومي و منابع طبيعي که بانک هميشه از آن حمايت کرده است همراه با
جنگل زدايي ،هم به زيان موازنهي اکثريت و هم به زيان رفاه اکثريت طبقات
مردمي جامعه صورت گرفتهاست (امین.)73 ،1384 ،
همچنين برخي از منتقدين با نقد روش شناسي بانک جهاني ،روش آن براي
تخمين فقر را برپايهي دستکاري هدفمند در آمار و ارقام فقر جهاني ازريابي
ميکنند .در مطالعهي رسمي بانک جهاني در مورد فقر جهاني« ،خط باالي
فقر» باالجبار بر مبناي درآمد روزانه يک دالر براي هر نفر ،يا به عبارت ديگر
درآمد ساالنه  370دالر تعيين ميشود .بر اين اساس گروههاي مردم که روزانه
درآمدي معادل يک دالر دريافت ميکنند فقير محسوب نميشوند.
به باور ميشل چاوسودويسکي 1از منتقدان سرسخت سياستهاي بانک جهاني،
درآمد روزي يک دالر بيشک هيچ مبناي عقالني ندارد ،جمعيتهاي مختلف
در کشورهاي در حال رشد با درآمدي روزانه  2و 3و يا حتي  5دالر هنوز
در زير خط فقر زندگي ميکنند .براي نمونه ،آنها حتي قادر به تهيه مواد
غذايي پايهاي ،لباس ،مسکن ،بهداشت و درمان و باالخره آموزش نيستند
(چاوسودويسکي .)51 :1386،در واکنش به این انتقادات ،این مقدار طی
سالهای اخیر به  1.25دالر افزایش یافته است.
ً
اين گونه پيش بيني نسبت به فقر ،بر مبناي درآمد سرانه ،کامال تخميني و تالشي
براي پايين نشان دادن سطوح فقر در جهان است .بانک جهاني اگرچه معيار
« 1.25دالر در روز» را براي سنجش فقر در کشورهاي کمتوسعه استفاده ميکند
اما در غرب و در کشورهاي توسعه يافته ،روش اندازه گيري چارچوب فقر بر
مبناي حداقل هزينه يک خانواده براي رفع نيازهاي اساسي براي لباس ،مسکن،
بهداشت و آموزش را مالک ارزيابي خود براي سنجش فقر قرار ميدهد.
اگر بانک جهاني از روش متکي بر هزينه حداقل مواد غذايي در مورد
کشورهاي در حال توسعه استفاده کند ،اکثريت قريب به اتفاق مردم آن
کشورها ميبايستي در زير خط فقر قرار بگيرند .بانک جهاني بدون شک چنين
بحث ميکند که بهرهگيري از مفاهيم و معيارهاي غربي براي توصيف فقر،
براي کشورهاي در حال رشد قابل اجرا نيست .اما يقيناً قيمتهاي خرده فروشي
مايحتاج روزانه مردم در اين کشورها به هيچ وجه پايينتر از آمريکا و اروپاي
غربي نيست .در بانک جهاني تقليل ميزان فقر به صورت مذکور ،که شامل روند
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آيندهنگريهاي بعدي نيز ميشود ،توجيه سياستهاي «بازار آزاد» و تأييدي از
«اجماع واشنگتن» بر اصالحات اقتصاد کالن است .نظام «بازار آزاد» به منزلهي
موثرترين وسيله فرو نشاندن فقر معرفي ميشود .در حالي که تأثيرات اصالحات
اقتصاد کالن به باد فراموشي سپرده شدهاست (همان.)56:
برنامههاي تعديل ساختاري بانک جهاني ،به رغم زبان تکنوکراتيکشان،
ثابت کرده که آزمايشهايي به شدت متکي به ايدئولوژيهاي مبتني بر
اجماع واشنگتن و توجيههاي نظري اقتصادي نوکالسيکي است که ميکوشد
اقتصادهاي توسعه نيافته را به اقتصادهاي سرمايه داري مدل انگلو -ساکسون
تغيير دهد (دريورو.)98 :1383،

سازمان تجارت جهاني

)(WTO

C

سازمان تجارت جهاني ايجاد شد تا ناظر بر مناسبات تجاري بينالمللي باشد؛
مانند وظيفهاي که صندوق بينالمللي پول در قبال مناسبات پولي و مالي
بينالمللي بر عهده دارد.
در اکتبر  ،1947بيست و سه کشور براي تداوم گفتگوهايي در زمينهي امتيازات
تجاري و کاهش تعرفه در ژنو توافق حاصل کردند .نتيجهي اين نشست
«موافقنامهي عمومي درباره تعرفه ها و تجارت» بود که از ژانويه سال  1948به
اجرا گذاشته شد .بدين ترتيب «گات» به صورت همتاي صندوق بينالمللي پول
و بانک جهاني ،براي بازسازي توسعه سر بر آورد .پس از اين تاريخ ،کشورهاي
عضو «گات» هفت دورهي ديگر دور هم جمع شدند تا راه را براي تجارت
آزاد هموارتر سازند .آخرين دور آن ،يعني «دور اروگوئه» در سال  1986در
اروگوئه شروع شد و تا سال  1995به طول انجاميد .در اين سال کشورهاي عضو
دربارهي انحالل گات و تأسيس «سازمان تجارت جهاني» به توافق رسيدند و
نيم قرن پس از جنگ جهاني دوم ،سازمان تجارت جهاني درسال  1996پا به
عرصه وجود گذاشت.
مهمترين تفاوت اين دو سازمان به آزادسازي تجارت خارجي باز ميگردد؛ چرا
که بر اساس مفاد گات آزادسازي تجارت خارجي فقط شامل بخش صنعت
ميشد؛ اما سازمان تجارت جهاني عالوه بر بخش صنعت ،آزادسازي را به دو
بخش کشاورزي و خدمات نيز تعميم داد و اين به معناي کنار گذاشتن نظريهي
خود کفايي و پذيرش ادغام اقتصادي جهاني است.
اهداف اصلي سازمان تجارت جهاني و سلفش گات را ميتوان در موارد زير
خالصه کرد:
• •ارتقاي سطح زندگي مردم کشورهاي عضو؛
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• •فراهم آوردن امکانات اشتغال کامل؛
• •افزايش مداوم درآمدها و ارتقاي سطح تقاضا؛
• •بهرهبرداري کامل از منابع طبيعي؛
• •توسعهي مبادالت و بهبود بخشيدن به نظام تجاري کشورهاي عضو؛
• •استفادهي بهينه از منابع جهان و ضرورت حفظ محيط زيست (توسعهي
پايدار)؛
• •اتخاذ تدابيري براي افزايش سهم کشورهاي در حال توسعه و کمتر
توسعهيافته از تجارت جهاني (بهکيش.)282:1384 ،
مدافعان نظام مبتني بر سازمان تجارت جهاني خاطر نشان ميکنند که همهي
توافق نامههاي آنها شامل تبصرههاي خاصي در ارتباط با دولتهاي فقيرتر
است .براي مثال ،به کشورهاي در حال توسعه فرصت بيشتري براي اجراي
توافقنامه و تعهدات داده ميشود و نيز در توافق نامه بندهايي به منظور افزايش
فرصتهاي تجاري اين دولتها گنجانده ميشود .هم چنين اين کشورها
حمايت الزم را جهت ايجاد تسهيالت براي شرکت در سازمان تجارت جهاني
و طرح موضوعات مناقشه آميز و يا اجراي استاندارد هاي تخصصي دريافت
ميکنند (مک گيفن.)78 :1388 ،
اما منتقدان سازمان تجارت جهاني معتقدند اياالت متحده و ساير ملتهاي
قدرتمند و بلوکهاي جهان توسعهيافته ،نظام را مطابق نيازهاي خودشان
طراحي کردهاند .براي نمونه آنها در عين خودداري از برداشتن يارانه از
توليدات خودشان ،از سيستم مذکور براي اعمال فشار به کشورهاي فقير براي
برداشتن يارانه و موانع تجاري استفاده ميکنند .در عين حال فرض اصولي
در سازمان تجارت جهاني اين است که تجارت آزاد زير سلطهي نظام بازار
مقولهاي ايده آل خواهد بود .اين فرضيه محدوده عمل دولتهايي را که
مطابق اصول دموکراسي انتخاب شدهاند ولی نگرش متفاوتی دارند ،فوقالعاده
محدوده ميسازد.
اکثر انتقاداتي که به کشورهاي توسعه يافته در زمينهي اعمال نابرابر سياستهاي
سازمان تجارت جهاني ميشود ،متوجه بخش کشاوزي ميباشد .در حالي که
آزادسازي بازار از بعضي جنبهها بيش از توافقات سازمان تجارت جهاني
بودهاست (عمدتاً به علت تعديل ساختاري تدوين شده توسط بانک جهاني و
صندق بينالمللي پول) ،جهان غني با زير پا نهادن تقريباً تمام وعدههاي خود،
واکنش نشان داده است.
اگر چه «سازمان تجارت جهاني» 143 ،عضو دارد ،فقط  21دولت ،يعني
ثروتمندترين آنها ،اجازه دارند خط مشيها را ترسيم کنند ،که بيشتر آن خط
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مشيها توسط «دولتهاي چهارگانه» - 1يعني اياالت متحده ،اتحادیه اروپا،
کانادا و ژاپن -پيشاپيش تدوين شدهاست.
اين ملتهاي ثروتمند خواستار «دور» تازهاي از آنچه «ليبراليزه کردن تجاري»
ميناميدند بودند ،که عبارتست از :قدرت دخالت در اقتصاد کشورهاي فقير،
درخواست خصوصيسازي و نابودي خدمات همگاني دولت در کشورهاي
مزبور .فقط اين دولتهاي ثروتمند چهارگانه اجازه دارند از صنايع داخلي و
کشاورزيشان حمايت کنند؛ فقط آنها حق دارند به صادرات گوشت ،غالت
و شکر کشورهایشان يارانه دهند و آنها را با قيمتهاي ارزان ساختگي وارد
بازار کشورهاي فقير کنند (پيلجر.)161 :1388 ،
ً
بخش کشاورزي در اروپا و اياالت متحده مجموعا  3/ 5درصد از نيروي کار
را در خدمت دارد .برعکس در بيشتر جهان فقير ،کشاورزان اکثريت يا نزديک
به اکثريت نيروي کار کشور را به خود اختصاص ميدهند .هزينهي تجارت
منصفانه در توليدات کساورزي براي جهان غني ،بر حسب ميزان رفاهي که
ساکنان آن از دست ميدهند ،بسيار ناچيز است؛ درحالي که براي کشورهاي
فقير منافع بالقوه بسياري در بر دارد .به عنوان مثال ،در سال  2002اياالت متحده
 3/9ميليارد دالر (يا سه برابر کل بودجه کمکهاي آمريکا به آفريقا) فقط به
بيست و پنج پنبه کار آمريکايي يارانه داده است .اين ،ضمن آنکه معيشت دهها
ميليون کشاورز در جهان فقير را نابود کرد ،حدودا ً بيست و شش درصد قيمت
جهاني پنبه را کاهش داد (مونبیو.)132 : 1388 ،
در نمونهای دیگر ،چند سال قبل« ،گزارش سی ان ان درباره کشور مالی»
واقعیت «بازار آزاد»ی که همواره از سوی نهادهای مالی جهانی ترویج میسود
را روشن ساخت :دو پایه اقتصاد مالی ،پنبه در جنوب و احشام در شمال بود
و هر دو به این خاطر که قدرتهای بزرگ همان قوانینی را نقض میکردند
که اینقدر بیرحمانه بر کشورهای جهان سوم تحمیل میکنند ،دچار مشکل
شدند .کشور مالی ،تولیدکننده پنبهای با باالترین کیفیت است ،اما هزینهای که
دولت آمریکا که برای حمایت از تولیدکنندگان پنبه خودش صرف میکند ،از
کل بودجه کشور مالی بیشتر است ،بنابراین نگرانی چندانی از این بابت وجود
ندارد که مالی قادر نباشد رقابت کند .در شمال کشور مالی ،تقصیر به گردن
اتحادیه اروپاست؛ یارانهای که اتحادیه اروپا به هر راس گاو میدهد ،ساالنه
بیش از  500یورو است .وزیر اقتصاد مالی گفت :ما نیازی به کمک ،یا مشاوره
یا درسهای شما درباره تاثیرات سودآور حذف مقررات اضافی دولت نداریم؛
لطفا فقط به قوانین خودتان درباره بازار آزاد پایبند باشید ،مشکالت ما تمام
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میشود (ژیژک.)1387 ،
بنابراین علیرغم ادعای سازمان تجارت جهاني که بر اساس «مزيب نسبي»
استوار است و معتقد است هر کشوري در زمينهي کشاورزي که داراي منابع
و توليدات بهتر ميباشد ،ميتواند سهمي مناسب خود در تجارت جهاني داشته
باشد ،گر چه در کشورهاي کمتوسعه و عمدا ً کشورهاي جنوب زمين و کارگر
ارزانتر است ،ارزها ضيعفترند ،آفتاب در مناطق استوايي شديدتر ميتابد
و در نتيجه گياهان سريع تر رشد کرده و اين کشورها ميتوانند در زمينهي
کشاورزي داراي «مزيت نسبي» باشند ،اما جهان غني و کشورهاي توسعهيافته
از سويي با اعمال و تبليغ سياست حذف يارانه و کمکهاي دولتي به بخش
کشاورزي در کشورهاي کمتوسعه و از سويي ديگر با اتخاذ سياستهاي
ي اثر شدن «مزيت نسبي»
حمايتي دولت در بخش کشاورزي خود ،زمينههاي ب 
کشورهاي کمتوسعه را فراهم ميکنند.
همچنین صندوق بینالمللی پول و بانک جهانی که بناست به کشورهای بدهکار
برای بیرون آمدن آنها از زیر بار بدهی کمک کنند ،در این زمینه کارنامهی
موفقی نداشته اند .به طوری که اکثر کشورهایی که مشتریان این نهادها بوده
اند ،با دخالت نهادهای مذکور بیشتر در گرداب بدهی فرو رفته اند.
از آن جا که در دورهی جهانیسازی ،سرمایهداری بیش از پیش خصلت
«جهانی» ) (Globalپیدا کرده است ،اگر چه کشورهای مرکز سرمایهداری
همچنان هژمونی خود بر ساختار جهانی را حفظ کرده اند ،اما سلطهی آنان
بیش از آن که متکی به «دولت -ملت» واحد باشد ،منافع سرمایهداری جهانی
در قالب شرکتهای چند ملیتی ،نهادهای مالی جهانی و در چهارچوبهایی
همچون گروه هشت ) (G8و اتحادیه اروپا را مد نظر دارد.
صندوق بینالمللی پول ،بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی ،به عنوان سه
قلوهای نولیبرالیای عمل میکنند که علی رغم ظاهرسازی غیرایدئولوزیک
و بیطرفی که میکنند همواره به طور مستقیم و غیر مستقیم در راستای منافع
کشورهای مرکز سرمایهداری و سرمایهداری نولیبرال متأخر عمل کرده اند .دلیل
بسیاری از بحرانهای اجتماعی ،اعتراضات و جنبشهایی که در کشورهای کم
توسعهی پیرامونی در دو سه دههی اخیر صورت گرفته است ،اجرای برنامهها
و سیاستهای این نهادها بوده است .تحوالت اخیر در مصر و تونس و اسپانیا و
یونان و ایرلند را در نتیجهی ناکارآمدی همین برنامهها میتوان ارزیابی کرد.

of

Pr
o

95

نولیبرالیسم در بوته نقد

منابع:

C

op
y

استيگليتز ،جوزف ( .)1384جهانيسازي و مسائل آن ،ترجمهي حسن گلريز  ،چاپ سوم،
تهران ،نشر ني.
بانک جهاني ( .)1387رشد و فقر؛ پژوهشي در طراحي اقتصاد همبستهي جهاني ،ترجمهيي
صابر شيباني اصل ،چاپ اول ،تهران ،نشرني.
بهکيش ،محمد مهدي ( .)1384اقتصاد ايران در بستر جهاني شدن ،چاپ سوم ،تهران ،نشر
ني.
پيلجر ،جان ( .)1388اربابان جديد جهان ،ترجمهي مهرناز شهابي ،مهرداد(خليل) شهابي،
چاپ اول ،تهران ،انتشارات اختران.
چاوسودويسکي ،مايکل ( .)1386جهاني شدن فقر و نظم نوين جهاني ،ترجمهي سيد ضياءالدين
خسروشاهي و سيد محمدعلي موسوي ،چاپ اول ،تهران ،نشر ثالث.
خور ،مارتين ( .)1386جهانشدن و جنوب ،ترجمهي احمد ساعي ،تهران ،چاپ دوم ،نشر
قومس.
دِ ريورو ،اسوالدو ( .)1383افسانه توسعه (اقتصادهای ناکارآمد قرن بيست و يکم) ،ترجمهی
محمود عبداهللزاده ،تهران ،چاپ اول ،نشر اختران.
زرافشان ،ناصر ( .)1389پیشگفتار کتاب «نظام پولی بینالمللی و بحران مالی جهان» ،نوشتهی
استاد لی چنکو ،چاپ اول ،تهران ،نشر آزاد مهر.
ژیژک ،اسالوی ( .)1387نه ،دست به کاری نزن ،چیزی بگو! ،ترجمهی پرویز صداقت ،سایت
اخبار روز.
سمسون ،آنتونی ( .)1365رباخواران ،ترجمهی مصطفی قریب ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
چاپخش.
فكوهي ،ناصر( .)1384در هزار توي هاي نظم جهاني  ،گفتارهايي در مسائل كنوني توسعه
اقتصادي و سياسي ،چاپ اول ،تهران ،نشرني.
کالین ،نائومی ( .)1389دکترین شوک؛ ظهور سرمایهداری فاجعه ،ترجمهی مهرداد (خلیل)
شهابی و میر محمود نبوی ،چاپ اول ،تهران ،نشر آمه.
مک گيفن ،استيفن ( .)1388جهانيسازي و جهانيشدن ،ترجمهي سيروس نجاريان ،چاپ
اول ،اهواز ،نشر رسش.
مولر ،کالوس ( .)1384حاکمیت ،دموکراسی و سیاست جهانی در دوران جهانی شدن،
ترجمهی لطفعلی سمینو ،چاپ اول ،تهران ،نشر اختران.
مونبيو ،جورج ( .)1388بيانيه اي براي نظم نوين جهاني ،ترجمهي ميرمحمود نبوي ،چاپ اول،
تهران ،نشرچشمه.
نگري ،آنتونيو و مايکل هارت ( .)1387انبوهه؛ جنگ و دموکراسي در عصر امپراتوري،
ترجمهي علي نورالديني ،چاپ اول ،تهران ،نشر ديگر.
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نهادهای مالی جهانی و دموکراسی

C

در مقالهی «سه قلوهای لیبرالی؛ پیشینه و مکانیزم نهادهای مالی جهانی» که
پیش از این منتشر شد ضمن بیان پیشینه و اهداف شکلگیری نهادهای مزبور،
موقعیت کنونی آنها و کارکردشان در تثبیت و ترویج سلطهی «ایدئولوژی
نولیبرالیسم» توضیح داده شد.
اما علیرغم اهداف عمدتاً اقتصادی این نهادها ،آثاری که سیاستها و مکانیزم
جاری آنها بر جای میگذارد فقط اقتصادی نمیباشد و حوزههای سیاسی،
اجتماعی و حتی فرهنگی را نیز شامل میشود .تأثیری که این نهادها میتوانند بر
روند دموکراسی و تجربهی دموکراتیک کشورها داشته باشند از جمله مهمترین
این اثرات است.
قدرت گرفتنِ گرایش جهانی به استقرا ِر دموکراسی در دهههای  1970و ،1980
همراه با فشارهای فزاینده برای ادغام اقتصاد جهانی بر پایهی سرمایهداری ،بستر
خاصی را برای گذار جوامع غیر دموکراتیک به دموکراسی فراهم آورد .فرایند
استقرار دموکراسی در این جوامع عموماً به معنای پذیرش دموکراسی لیبرالیِ
مبتنی بر نمایندگی ،و پیوند با نظامهای موجو ِد حکومتهای نخبهگراتر بود.
ویژگیهای این نوع دموکراسی مانع از بسط و عمق بخشیدن به دموکراسی
میشود .دموکراسی مبتنی بر نمایندگی نوعی دموکراسی صوری و کمتراکم
میباشد که در اکثر اوقات در قالب رقابت سیاسی احزابی که موجودیتشان در
ارتباط با مناسبات قدرت و ثروت تعریف میشود ،خودنمایی میکند.
این سنخ از دموکراسی کم تراکم در مرزهای ملی ،هنگامی که در سطح
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باالت ِر جهانی مطرح میشود ،به واقع بیشتر از سویههای دموکراتیک آن کاسته
میشود و مناسبات قدرت و سرمایهی جهانی ،بیش از ارادهی همگانی مردم،
اثر بخش است.
از این رو در دورهي جهانيسازي «نهادهاي جهاني» و کنترل و نظارت آنها
بر تصميمگيريهاي جهاني و تأثيري که بر روي سياستهاي ملي کشورها
داشتهاند ،همواره مورد مجادله و گفتگو بوده است .چرا که این نهادها هم از
منظر مکانیرم درونیشان و هم از منظر اعمال سیاستهای مورد تأیی ِد چنین
مکانیزمی در سرتاسر جهان ،مورد مناقشهی جنبشهای مردمی و کنشگران
سیاسی رادیکال و ترقیخواه بوده اند.
به طوری که علیرغم ادعاهای عجیب و دور از واقع برخی صاحبنظران
لیبرال و محافظهکار مبنی بر دموکراتیک بود ِن اقتصاد جهانی («فرید زکریا»
در کتاب «آیندهی آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی» مدعی است در
حوزهی اقتصاد سرمایهداری آنچه امروز واقعاً ممتاز و تازه است دموکراتیک
بودن آن است که موجب شده است قدرت اقتصادی که طی قرنها در دست
گروههای کوچکی از تجار ،بانکداران و بوروکراتها بود به الیههای پایینتر
منتقل شود (زکریا ،))10:1384 ،در سه دههي اخير تقريباً هر کسي که به شيوه
ادارهي جهان اعتراض دارد ،تا حدي از مشکل انتقال قدرت به حوزهاي که در
آن نظارت دموکراتيک اعمال نميشود ،مطلع است (مونبيو.)45 :1388 ،
در طي بيست سال گذشته نه تنها يک اشرافيت غير دولتي جهاني پديدار شده
که در سطح جهان قدرتي به مراتب بيشتر از قدرت دولتهاي ملي دارد ،بلکه
ديوانساالري بينالمللي قدرتمندي نيز به وجود آمده است .اين مجموعه را
مردم بر نگزيده اند ،با اين حال قواعد بازي اقتصادي اکثر مردم دنيا را تعيين
ميکند .امروز صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني قدرتهاي ابرملي کسب
کردهاند که سياست اقتصادي تمام کشورهاي در حال توسعه را ديکته و بر آن
نظارت ميکند و بر زندگي روزمرهی هر يک از شهروندان اين کشورها تأثير
نيک يا بد ميگذارند بدون آن که در مقابل کسي پاسخگو باشند ( ِدريوِرو،
.)58 :1383
در برابر اين قدرت ابرملي غير دموکراتيک ،طرفداران جهانيسازي اغلب
ميگويند که صندوق بينالمللي پول يا بانک جهاني چنان سياستهايي را بر
شهروندان تحميل نميکنند ،بلکه حکومتهاي آنان است که آن سياستها را
ميپذيرند .شايد در نظر اين طور باشد ،ولي در عمل حکومتها هيچ چارهي
ديگري در مقابل سياستهاي سختگيرانهي صندوق بينالمللي پول و بانک
جهاني ندارند .اگر حکومتي آنها را نپذيرند ،به يک دنياي مطرود تعلق
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خواهد گرفت که هيچ دسترسي به اعتبارات بينالمللي نخواهد داشت .رهبران
آفريقايي اصطالحاتي براي توصيف اين وضعيت غامض دارند ،آن را «تينا»
) (TINA=There Is No Alternativeمينامند ،يعني ،هيچ شق ديگري وجود
ندارد (همان.)59:
امروز همهي حکومتهاي کشورهاي توسعهنيافته تابع سياستهاي عمومي
فن ساالري بينالمللي گمنامي هستند که شهروندان اين حکومتها آنها را
انتخاب نکرده اند .چون اين حکومتها حق انتخاب ديگري ندارند ،مراقب
اند که اين سياستهاي ابر ملي را ،که بر زندگي روزمرهي شهروندانشان
اثر ميگذارد ،به مجالس قانونگزاري خود عرضه نکنند ،چه برسد به اينکه
بخواهند آنها را از تصويب بگذرانند .بسياري از حکومتهايي که به تازگي
انتخاب ميشوند بيدرنگ وعدههاي مبارزات انتخاباتي خود را کنار ميگذارند
و دستورالعملهاي صندوق بينالمللي پول و بانک جهاني را به کار مي بندند.
بسياري از حکومتهاي منتخب در آمريکاي التين ،آسيا و آفريقا که خود را
دموکراتيک ميخواندند ،از طريق سياستهاي اقتصادي ابرملي که بيرون از
کنترل شهروندانشان است ،به دموکراسيهاي ضعيف و بيرمقي تبديل شده
اند ( ِدريورو.)60 :1383 ،
بانک جهاني متعلق به اعضاي آن است و هدف خود را «کمک به اعضاي
در حال توسعهي خود در پيشرفت اقتصادي و اجتماعي آنها به گونهاي که
مردم آنها بتوانند زندگي بهتر و کاملتري داشته باشند» تعريف ميکند.
بانک جهاني به اين منظور از طريق دو نهاد اساسي خود يعني بانک بازسازي
و توسعه) (IBRDو انجمن بينالمللي توسعه ) (IDAبه دولتهاي در حال
توسعه وام ميدهد .در حال حاضر بانک بازسازی و توسعه  187عضو و انجمن
بینالمللی توسعه  168عضو دارد.
بانک جهاني به عنوان يک بانک تا اندازهی زيادي زير کنترل کشورهايي است
که اعتبارات الزم را براي برنامه وام دهي آن تأمين ميکند .سياستهاي اهداء
وام و تعيين اولويت ها به وسيله هيأت مديره بانک جهاني تأمين ميشود که در
آن ميزان آراء بنا بر سهم هر کشور در تأمين منابع بانک مشخص ميگردد.
جدول شماره ( )1به صورت خالصه قدرت آراء کشورها را در دو بانک
بازسازي و انجمن توسعه بين المللي در سال  1994نشان ميدهد .اين هيأت
مديره به شکل بازسازي زير کنترل  7کشور ثروتمند جهان يا گروه )G7( 7
قرار دارد که نزديک به نيمي از آراء را در اختيار خود دارند .در حالي که 148
کشور ،نيم ديگر را در اختيار دارند .تنها  7کشور در جهان سوم باالي  1درصد
از آراء را در اختيار دارند و اکثر کشورهاي فقير کمتر از  1درصد حق رأي
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دارند .اياالت متحده به شکل روشني بر اين نهاد غلبه دارد و اين امر نه فقط در
قدرت اين کشور از لحاظ آراء بلکه به اين موقعيت بر ميگردد که مقر مرکزي
بانک در واشنگتين قرار دارد و در رأس آن همواره يک شهروند اياالت متحده
قرار دارد (فکوهي.)304 :1384 ،
جدول شماره  :1قدرت رای دهی در بانک بین المللی بازسازی و توسعه ( )IBRDو جامعه
بین المللی توسعه ()IDA
(در سال  1994برای کشورهای منتخب (درصد))
2/30

3/15

چین

15/66

17/42

ایاالت متحد

op
y

IDA

IBRD

جهان سوم

IDA

IBRD

جهان توسعه یافته

3/11

3/10

هند

10/39

6/58

ژاپن

3/47

3/15

عربستان سعودی

6/93

5/08

آلمان

1/64

1/73

برزیل

4/11

4/87

فرانسه

0/16

1/68

ایران

5/22

4/87

بریتانیا

0/98

1/06

اندونزی

3/68

3/10

ایتالیا

48/10

45/02

C

0/70

1/33

مکزیک

3/11

3/10

کانادا

منبع( :فکوهی ،304 :1384 ،به نقل از بانک جهانی )1994

کشورهای G8

of

این نهادها به شکل شرکتهای سهامیای عمل میکنند که بر پایهی سازوکار
«یک کشور یک رأی» یا «یک فرد یک رأی» عمل نمیکنند بلکه وزن رأی
هر یک از اعضای (کشور) آن به اندارهی سرمایهی مالی ای است که در آن
سرمایهگذاری میکند .گروه هشت کشور صنعتی ( )G8چهل و نه درصد حق
رأی در صندوق بینالمللی پول و به طور میانگین چهل و هشت درصد رأی
در چهار آژانس اصلی وابسته به بانک جهانی دارند .اساسنامهی هر دو این
سازمان تضمین میکند که تمام تصمیمات عمده مستلزم کسب حداقل هشتاد
و پنج درصد آراست .این در حالی است که فقط ایالت متحده دارای هفده
درصد رأی در صندوق بینالمللی پول و میانگین هجده درصد رأی در چهار
آژانس بانک جهانی است (مونبیو )109 :1388 ،و قادر است هر قانونی را در
این دو نهاد «وتو» کند.
در سال  2010میالدی بیشترین میزان قدرت رأیدهی در بانک جهانی به
آمریکا ( ،)%15/86ژاپن ( ،)%6/84چین ( ،)%4/42آلمان ( ،)%4بریتانیا
( )%3/75و فرانسه ( )%3/75تعلق داشت .ایاالت متحده نه تنها دارای بیشترین
سهم رأی و حق وتو در بانک جهانی میباشد بلکه رئیس بانک جهانی همواره
فردی آمریکایی است که توسط وزیر خزانه داری آمریکا پیشنهاد میشود.
همچنین هر دو نهاد بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول در واشنگتن دی
سی واقعاند.
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علیرغم این بانک ضمن آن که وانمود میکند یک نهاد غیر سیاسی است
همواره نشان داده است که رژیمهایی را ترجیح میدهد که بیشترین همسویی را
با واشنگتن و هم پیمانان آن داشته باشند مثل موبوتو (زئیر) ،مارکوس (فیلیپین)،
پینوشه (شیلی) ،سوهارتو (اندونزی) ،تونتون ماگوت (هائیتی) ،یلتسین (روسیه)،
مبارک (مصر) ،بن علی (تونس) و  ...بدون این که مسئلهی دموکراسی یا
جریانهایی از قبیل فساد و رشوه خواری این رژیمها و بی اثر بودن بسیاری از
برنامهها و مداخالت آن در این گونه رژیمها آن را چندان ناراحت کند (امین،
.)73:1384
انتقاد به غيردموکراتيک بودن ماهيت نهادهاي جهاني سه وجه دارد :يکي اين
که افرادي که نمايندگي کشورها در اين سازمانها را بر عهده دارند به شيوه
دموکراتيک انتخاب نميشوند ،دوم آن که ساز و کار عملکرد دروني اين
نهادها نيز شفاف و مغاير با اصول دموکراسي است و در نهایت از این وجه
که با پیروی از اصل «یک نسخهی توسعه برای همه» و «یک لباس بزارندهی
قامت همه میباشد» ،به مشخصات مخصوص هر کشور و مالحظات داخلی آن
اهمیت نمیدهند و بنابراین ماهیتی آمرانه و غیر دموکراتیک به خود میگیرند.
اين گونه انتقادات از فرآيند تصميمگيريهاي مالي ،مؤيد اين نکته است که
حتي دنياي بستهي بازارها و مديريت بازرگاني که زماني تصور ميشد ارتباطي
با مردم ندارند ،اکنون به طرز فزايندهاي در معرض بررسي موشکافانه مردمي
قرار گرفته و به شدت مورد انتقاد واقع شده اند .اکنون تقاضا براي دموکراتيزه
کردن تصميمگيريها در تمام حوزهها ،و ناکافي دانستن «دموکراسي دو
دقيقهاي» که هر پنج سال يک بار در پاي صندوقهاي رأي اعمل ميشود
وجود دارد .شهروندان ديگر نميپذيرند که مسايلي وجود دارند که در حوزهي
تصميمگيريهاي دولتي هستند و آنها حق آگاهي از آن ،و اين که کرارا ً
طرف مشورت واقع شوند را ندارند.
آنتوني گيدنز بر اين ايرادات صحه ميگذارد و معتقد است« :انتقاد ديگر از
سازمان تجارت جهاني اين است که اين سازمان به طرز مخفيانه عمل کرده
و پاسخگوي شهرونداني که به طور مستقيم تحت تأثير تصميمگيريهاي آن
قرار ميگيرند ،نيست .اين انتقادات از بسياري جهات معتبرند .مذاکرات تجاري
بين اعضاي سازمان تجارت جهاني در پشت درهاي بسته و توسط کميتهاي غير
منتخب از «کارشناسان» صورت گرفته و منجر به حصول تصميمات ميشود.
وقتي که تصميمي گرفته شد ،از نظر قانوني براي تمام کشورهاي عضو الزام
آور ميشود .همچنين سازمان تجارت جهاني ميتواند در صورتي که قوانين
ملي را مانعي در برابر تجارت تشخيص داد ،آنها را لغو کند .اين امر شامل
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قوانين داخلي و مقررات منظور حمايت از محيط زيست ،حفظ گونههاي
کمياب ،حفظ بهداشت عمومي و تضمين استانداردهاي شغلي و حقوق بشر نيز
ميشود .براي مثال ،سازمان تجارت جهاني عليه اتحاديه اروپا به دليل امتناع از
واردات گوشت گاوهاي هورموني از آمريکا به خاطر احتمال مرتبط بودن آن
با سرطان ،رأي صادر کرد» ).(Giddens, 2001:73
ساختار سازمانهاي مالي و جهاني به شکل آشکاري در تضاد با ارزش هاي
دموکراتيکي قرار دارند که به دولتهاي تشکيل دهندهي آنها مشروعيت
بخشيده اند .در بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول ،مکانيسم «يک دالر
يک رأي» باعث شده است هر کشور بسته به ميزان کمک مالي خود به اين
نهادها از قابليت تأثيرگذاري بر تصميمات برخوردار ميباشد ) .(Ibidبنابراين،
استقالل دولت-ملت اکنون به شدت به وسيله فرايندهاي جهاني محدود شده و
در عين حال حاکميتش بين نهادهاي ملي ،منطقه اي و بينالمللي تقسيم گشته و
به وسيله اين تکثر محدود شده است (نش.)292 :1385 ،
در انتقاد به چنین فرایندی بدیلهایی ارائه شده است که هر یک دارای نقاط
ضعف و قوت خود میباشد .یکی از مهمترین این بدیلها ایجاد «پارلمان جهانی»
میباشد« .ديويد هلد» پيشنهاد ميکند که در کوتاه مدت سازمان ملل بايد براي
افزايش پاسخگويي دموکراتيک و تأمين حقوقي دموکراتيک اصالح گردد تا
بتواند مطابق منشورش ،به ويژه در رابطه با اجراي کنوانسيونهاي حقوق بشر
و وعده مشهور «نجات نسلهاي آينده از بالي جنگ» به حيات خود ادامه
دهد ) .(Falk, 1995:174حقوق دموکراتيک ،نظير حقوق سياسي ،اجتماعي
و اقتصادي ،بايد در قوانين اساسي ملي و بينالمللي تجسم يابد تا تضمين کنند
که دموکراسي جهاني نه يک دموکراسي صوري بلکه يک دموکراسي واقعي
است و توان تضمين استقالل فردي را دارد .در بلند مدت منشور ملل متحد
ميتواند گسترش يابد تا مجمع عمومي را بيشتر به يک پارلمان جهاني شبيه
سازد و بتواند حقوق بين الملل را به موضوعاتي گسترش دهد که اکنون خارج
از صالحيت سازمان ملل هستند.
عامل کليدي در موفقيت پارلمان جهاني اين است که اعضاي پارلمان پيوندي
با دولتهاي کشور خود نداشته باشند .اين امر به اعضا کمک مي کند که تا در
برابر فشار دولتها که ممکن است بر آن وارد سازند ،از خود دفاع نمايند .اگر
اياالت متحده به عضوي از کشور «يمن» بگويد که در صورتي که سياستش
را تغيير ندهد ،کمکهاي اعطايي به دولت يمن را قطع خواهد کرد ،عضو
مربوط ميتواند پاسخ دهد که تصميماتش ارتباطي به دولت ندارد .اين مجلس
از حکومتهاي ملي تشکيل نشده است ،بلکه مجلسي است متشکل از مردم
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جهان؛ به عبارتي جهاني است و نه بينالمللي (مونبيو.)1388:69،
پارلمان جهاني در تئوري ،سه امکان دموکراتيک به ما ميدهد که جهان هنوز
فاقد آن است .اولين امکان ،مجمعي است که مؤثر است و حکم به پذيرش
و شناسايي ميدهد و در آن فکرتهاي بد و خوب مناظره ميشود .دومين
امکان ،ايجاد سامانهاي است که در تئوري ،قدرتهاي بينالمللي و جهان را
مسئول و پاسخگو بداند .اين نظام براي مردم جهان فرصتي را فراهم مي آورد
که بر تصميماتي که بر زندگي آنها موثر است ،تأثير بگذارند و کساني را که
ادعا مي کنند که از جانب ما عمل مي کنند وادار مي سازد که با احترام با ما
برخورد کنند.
سومين امکان ،در آميختن سريع منافع انساني است که ما را به سوي جهش
معرفتشناسانه سوق ميدهد .افتتاح پارلمان جهاني به خودي خود ،اقدامي
ناکافي است ولي به عنوان بخشي از مجموعه اقدامات تحول بخش واجب و
گريز ناپذير است (همان.)67:
از جمله انتقاداتي که به مدل هلد وارد ميشود اين است که او نشان نميدهد که
چگونه سرمايهداري جهاني ميتواند به کنترلهايي شديدتر از کنترلهاي کنوني
گردن نهد؛ کنترلهايي که بدون آنها حقوق دموکراتيک براي بسياري از مردم
تا حد زيادي موضوعيت خود را از دست خواهند داد ).(Mcgrew,1997:235
به بیان دیگر ضمانت اجرایی الزم برای آن که کشورهای سرمایهداری مرکز را
ملزم به انجام این تعهدات کند وجود ندارد.
آن چه هلد پيشنهاد ميکند همچنين عبارت است از گسترش توافقات بينالمللي
براي کنترل شرکتهاي چندمليتي ،الزام آنها به پرداخت حداقل دستمزدها،
توجه به بهداشت و ايمني کارگران ،اعمال سياستهاي فرصت برابر براي همه.
همانگونه که او به درستي اشاره ميکند از آنجا که شرکتهاي چندمليتي
براي پايهگذاري توليد در هر کشوري آزاد هستند چنين توافقاتي تنها در سطح
بينالمللي ميتوانند موثر واقع شوند ).(Held,1995:107
هرچند هلد امکان حکومت جهان وطن دموکراتيک در سازمانها و نهادهاي
سياسي موجود را توصيف نموده است ليکن او توجه کافي به اين مسئله مبذول
ننموده که در شرايطي که رهبران بعضي از دولت-ملتها و شرکتهاي چند
مليتي را نميتوان مجبور نمود که خود را به اصول دموکراتيک مقيد کنند،
تحقق چنين حکومت جهاني چگونه امکان دارد؟!.
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واقعبين باش ،زندگي همين است که هست!

سرمايهداري و توليد رضايت

1

C

of

انديشه و ذهنت را با مذهب ،سكس و تلويزيون مشغول ميکنند
و تو در تصورت خود را رها ،نابغه ،آزادانديش و بااستعداد ميبيني
اما تا آنجا كه من ميبينم ،تو همچنان همان رعيت لعنتي حقير هستي
آنان همچنان به تو ميگويند يك جاي خالي آن باال برايت هست
اما در ابتدا الزم است ياد بگيري هنگامي كه ميكشي،
لبخند بزني .
قهرمان طبقهي کارگر ،جان لنون

Pr
o

بيش از يک قرن و نيم پيش مارکس و انگلس ضمن تبيين علمي نظام
سرمايهداري به شکل آخرين فورماسيون موجود و مرحلهي پيشين سوسياليسم،
فروپاشي دروني آن را که از پي تضادهاي درونياش رخ ميدهد ،پيشبيني
کردند .تاريخ سرمايهداري و بحرانهايي که تاکنون نيز شاهد آنها هستيم
مهر تأييدي است بر اين پيشبينيها .اما پرسش اين است که علیرغم وجود
چنین بحرانهایی ،چه عواملي موجب پايداري نظام سرمايهداري بوده است؟
بيشک يکي از اين عوامل ،که سرمايهداري نيز همچون صورتبنديهاي
پيشين جوامع ،جهت استحکام زيربناي خود از آن سود بردهاست عامل روبناي
فرهنگي بودهاست .انقالب اطالعات و ارتباطات همسو با ايجاد دگرگوني در
 1این مقاله به طور مشترک با دکتر اکرم پدرامنیا نوشته شده است و در شمارهی ( 64آبان و
آذر  )89ماهنامه چشمانداز ايران منتشر گردیده است.
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زیربنای تولیدی ،در روبناي فرهنگي نیز به دستاوردهاي عظيمي دست يافته
و به مدد اين «دگرگونيهاي بزرگ» توانسته بر اذهان و باور عمومي مردم
نفوذ کرده و هر اصلي از اصولش را «امر بديهي» دوران ما جلوه دهد .يکي
از مهمترين داليلي که سرمايهداري با همهي بحرانهايي که از سر گذرانده،
توانسته همچنان به حيات خود ادامه دهد ،همين سياستهايي است که در
گسترهي «روبناي فرهنگي» اعمال کرده است.
نظام سرمايهداري نظامي است که همواره منطق حاکم بر آن «بيشينهسازي» سود
بوده و از نخستين روز شکلگيرياش ،در ناحيهي کوچکي در اروپاي غربي،
به جهانگستري و فتح جغرافياي جهان گرايش داشته است .همان ويژگياي
که مارکس و انگلس در مانيفست توصيفش کردند و امروز به وضوح قابل
مشاهده است .اختالف ديدگاهي که نزد انديشمندان مختلف در مورد آغاز
شکلگيري «امپرياليسم» وجود دارد ،به طوريکه کساني آن را آخرين
مرحلهي سرمايهداري دانسته (لنين) يا همزا ِد سرمايهداري ميدانند (سمير امين)
و يا مرگبارترين مرحلهي آن (استوان مزاروش) ،اختالف قابلتوجهي است،
اما آنچه در تمام اين تعابير مشترک است همانا ِ
نفس وجو ِد «سرمايهداري» در
تکوينِ «امپرياليسم» است.
امپرياليسم و منطق وجودي آن حاصل اشتباه اين يا آن دولت نيست که
دولتي ميانهرو قادر به توقف سياستهاي جهانگسترانهي آن باشد .همچنين
امپرياليسم همچون «استکبار جهاني» گزارهاي «اخالقي» براي بيان خواستهاي
ايدئولوژيک و شعارهاي پوپوليستي محسوب نميشود ،بلکه تعبيري علمي و
يکي از راهکارهاي فرار از بحرا ِن نظامي است که با تضادهاي درونزاي خود
دستوپنجه نرم ميکند .گر چه جهانگستري نظام سرمايهداري از همان ابتداي
شکلگيري در ذاتش نهفته بوده ،ناديده انگاشتن شرايط و قابليتهاي کنوني
براي استحکا ِم جهانشمولي آن فقط يادآور فق ِر تحليل از وضعيت موجود
است.
امروز امپرياليسم در قالب «روابط سلطه و تابعيت »،تابعيت اکثريتي محروم از
اقليتي صاحب قدرت و ثروت عمل ميکند و اين تابعيت نه فقط در عرصهي
روابط بينالمللي که در چارچوب مرزهاي کشورهاي سرمايهداري نيز اعمال
ميشود.
ياري جستن از پيشرفتهاي تکنولوژي و انحصار بنگاههاي عظيم رسانهاي و
همسو بودن آنها با سياستهاي نوليبراليسم (منطق حاکم بر نظام سرمايهداري
کنوني) در محتوا اعمال همان روابط امپرياليستي در عرصهي فرهنگ و در
چارچوب مرزهاي ملي است و آنچه در روابط بينالمللي به شکل «داروينيسم
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بينالملل» در توجيه روابط نابرابر مرکز ـ پيرامون عنوان ميشود بازتوليد روابطي
است که ابتدا رسانههاي گروهي در مرزهاي ملي و در ميان روابط طبقاتي هر
کشور ترويج دادهاند؛ فرايندي که به ياري دگرگونيها و پيشرفتهاي جديد
روند سادهتري طي ميکند.
«دگرگونيهاي اخير»ي که پل سوييزي بهدرستي به آنها اشاره ميکند ،بيش از
آنکه سبب بهروزي بيشتر ساکنين کره زمين شده باشد ،ياريرسا ِن «دروني
کردن» و بديهي جلوه دادن ارزشها و مناسبات حاکم و استحکام بيش از پيش
ساختار موجود بوده است.
به بيان پل سوييزي« :ديوانگي است اگر اهميت دگرگونيهاي اخير ناديده
گرفته شود .اما در عين حال ديوانگي است که سند مرگ سوسياليسم نيز امضا
شود .شرايطي که موجب پيدايش و رشد سوسياليسم شد هنوز پابرجاست و
بنابراين هنگامي که نسل جديدي از استثمار شدگان قدم به صحنه بگذارند،
سوسياليسم دوباره در شکل و قالبي جديد نمايان خواهد شد .آنچه ما بايد
انجام دهيم توضيح و تشريح آن چيزي است که روي داده و مسيري که طي
شده است ،تا نسل جديد بتواند فرايند جاري در دنياي سرمايهداري را درک
کند .نبايد اميد خود را به بهبود شرايط زندگي بشر ،حتا براي لحظهاي از دست
بدهيم».
«شرايطي که موجب پيدايش و رشد سوسياليسم شد» و همچنين همهي شرايط
عيني تغيير به سوي آرمانهاي سوسياليسم «هنوز وجود دارد »،اما نظام حاکم
با اتکا به همين «دگرگونيهاي اخير» تا آنجا که توانسته شرايط ذهني مردم
را براي پذيرش رخداد اين تحول بزرگ به تأخير انداخته است ،بهگونهاي که
مردم حتا نابرابريها را از امور بديهي ميپندارند.
پرداختن به آمار و ارقام مربوط به نابرابري در جهان کنوني و مقايسهي آن با
دههها و ادوار گذشته خود بحث گستردهاي است که نوشتار ديگري را ميطلبد
اما براي نشان دادن ژرفاي نابرابري ،در اينجا فقط به يکي دو نمونه از آن اشاره
ميکنيم ،بنابه گزارش سازمان ملل در سال  ٢٠٠٨دو درصد از مردم کرهي زمين
مالک  ۵٠درصد از دارايي روي زمين بودهاند ،که  40درصد از اين دارايي فقط
به يک درصد از اين طبقه تعلق داشته و  ۵٠درصد از مردم طبقات پايين جامعه
در جمع مالک کمتر از يک درصد از داراييهاي روي زمين بودهاند .ميانگين
درآمد ساالنهي مردم طبقهي متوسط و پايين بريتانيا از سال  ١٩٩٧تا  ٢٠٠١بيش
از سه درصد افزايش داشته است ،در حاليکه ميانگين درآمد ساالنهي آنها از
سال  ٢٠٠١تا  ٢٠٠٧فقط  ١/۵درصد افزايش داشته است.1
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مثال دردناک ديگري که رشد نابرابري را در جوامع متفاوت از جمله جوامع
سرمايهداري نشان ميدهد تعداد مراجعهکنندهها به صندوق کمکهاي غذايي
است .در کشور «توسعهيافتهي» کانادا در سال  ٢٠٠٩ميزان مراجعه به اين
صندوقها باالترين رشد را نشان داده است و فقط در ماه مارس امسال نسبت به
ماه مارس سال پيش  ١٧/۶درصد يعني حدود ٠٠٠,١٢٠هزار نفر بيشتر به اين
صندوقها مراجعه کردهاند.1
با اين همه کوشش ميشود که به روشهاي گوناگون «احساس نابرابري» را
در ذهنها کاهش دهند و به موقعيت فعلي «مشروعيت» ببخشند .از جملهي
اين کوششهاي سرمايهداري براي کاهش داد ِن احساس نابرابري (و نه خو ِد
نابرابري) بهرهبرداري از انگارههاي مذهبي در جهت افزايش تقديرگرايي و
باور به «قسمت» و «بخت» و «اقبال» در اذهان مردم است .به بيان چامسکي
«براي روي پا نگه داشتن مردم طبقات پايين جامعه هنگام مواجهه با واقعيات
ِ
ِ
کاذب مذهبي» يک ابزار
«خرافات
روزمرهي زندگي ،جلب توجه آنها به
طبيعي است.2».
يکي ديگر از روشهاي از بين بردن احساس نابرابري ،بهرهبرداري از انقالب
فنآوري اطالعات و ارتباطات يا بهعبارتي رسانهها است ،گرچه اين انقالب
آنگونه که امثال مانوئل کاستلز مدعياند ،نقطهي آغازين «جهاني شدن» نبوده،
اما بيشک «نقش» مهمي را در استحکا ِم ساختار سرمايهداري موجود و از پي
آن ايجاد نابرابري داشته است .نقشي که البته نه در ِ
ذات اين فناوريها ،بلکه
در مناسبات حاکم بر مالکيت آنها نهفته است .به اين جهت که فقط صاحبان
سرمايههاي عظيم ميتوانند مالکيت آنها را در انحصار خود درآورند.
مهمترين کارکرد اين رسانهها ارائهي تصويري از ارزشها و ايدئولوژي
سيستم سرمايهداري همانا چون شايستهترين سيستم بشري است؛ سيستمي که
انباشت اوليهي سرمايهي آن بهگونهاي که مارکس شرح ميدهد ،ايجاد نشده:
بر اساس دزدي ،غارت ،تصاحب ،لغو مالکيت ،حصارکشي و بيرون کشيدن
ِ
لطف
ارزش اضافي از عرق و خو ِن زحمتکشان و توليدکنندگان ،بلکه به
هوش ،درايت ،حسابگري ،اخالق پروتستاني و تساهل و تسامح نهفته در آن
نوع جهانبيني ايجاد شده است! و را ِز تداوم و استمرار آن نيز همين اخالقي
بودن زيرکانه معرفي ميشود .اخالقياتي که تنها معدودي استعداد داشتنِ آن را
دارند و مابقي محروم از آنند:
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كوشا و ،مهمتر از همه ،صرفه جو؛ و ديگري ،فرومايگان تنبل كه هستي
خود را ،آن هم با هرزگي و عياشي برباد ميدادند...و بدينسان گروه اول
ثروت انباشت و گروه دوم جز گوشت و پوست خود چيزي براي فروش
نيافت .از زمان اين گناه نخستين بود كه فقر اكثر مردم آغاز شد ،اكثريتي
كه عليرغم زحمات خود تاكنون چيزي جز خود براي فروش نداشته
است .از همان زمان بود كه ثروت عده معدودي دائماً رو به افزايش نهاد
درحاليكه مدتهاست از كار كردن دست كشيدهاند .چنين داستانهاي
كسلكنندهي كودكانهاي ]را[ هر روز در دفاع از مالكيت ميشنويم ...به
محض اينكه موضوع مالكيت به ميان ميآيد ،عنوان كردن ادعايي در حد
فكر نوزادان ،به عنوان اصلي كه در تمام دورانها و در تمام مراحل تكامل
صادق است ،بدل به وظيفهاي مقدس ميشود  .آشكار است كه در تاريخ
واقعي ،تصرف  ،بردهسازي ،دزدي ،قتل و به كالمي خالصه زور ،نقش
عمده داشته است  ...انباشت ابتدايي از هر راهي بوده است ،به جز راهي
درخور قصهپردازي.
(سرمايه ،ج  ،1كارل ماركس)

C

اين نظر مارکس بيش از دورانهاي گذشته در دوران حاکميت نوليبراليسم،
خودنمايي ميکند .آن چنان که به بيان پير بورديو« :توان ايدئولوژي نوليبرال
در اين است که بر پايهي گونهاي نوداروينيسم اجتماعي است :همانگونه که
در هاروارد هم ميگويند« ،درخشانترين و بهترين» آن است که سرآمد باشد
(بکر ،برندهي جايزهي نوبل اقتصاد ،اين انديشه را ميپروراند که داروينيسم
بنيا ِن توان محاسبهي عقالني کساني است که او کارگزاران اقتصادي توصيف
ميکند) .وراي بينش جهاني انترناسيوناليسم گروههاي مسلط ،يک چهارچوب
فکری نیز وجود دارد که بنا بدان کسي کارآمد و تواناست که فرمانروايي دارد
و شغلها در دست اوست؛ بدين معنا کساني که کار ندارند کارآمد و توانا
نيستند.
بر طبق چنین فلسفهای با ما «برندگان» و «بازندگان» روبرو هستیم .همچنین با
کسانی که اشرافيت مدرن (اشرافیت دولتی) خوانده میشوند روبر هستیم .آنان
که اشراف دولتي مينامیم ،به ديگر سخن کساني که همهي ويژگيهاي اشرافيت
را به معناي قرون وسطايي آن دارند و اقتدارشان مديون تحصيالتشان ،يا بنا به
ديدگاه خودشان ،هوشمندياي است که آن را موهبتي آسماني ميدانند .حال
آنکه ميدانيم در جهان واقعيت ،اين امکان را جامعه توزيع ميکند و نابرابري
در هوشمندي از نابرابري اجتماعي است .ايدئولوژي توانايي و کارآمدي به
خوبي ضديتي را توجيه ميکند که تقريبا همانند ضديت ميان اربابان و بردگان
است .در يک سو شهرونداني کاملند که تواناييها و فعاليتهايي با دستمزد باال
و بسيار نادر دارند؛ چنان که ميتوانند کارفرماهاي خود را خود برگزينند(حال
آنکه ديگران را در بهترين حالت کارفرمايان برميگزينند) و ميتوانند در بازار
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بينالمللي کاري با درآمد بسيار باال داشته باشند .آنگاه در سوي ديگر تودهي
بزرگي از کساني که محکومند کارهاي حاشيهاي داشته باشند يا بيکار باشند.
ماکس وبر ميگفت که گروههاي مسلط هميشه به «باور به دادوري خدا» امتياز
خودشان يا دقيقتر باور به دادوري جامعه ،توجيه نظري اين واقعيت که دارندهي
امتيازند ،نياز دارند .باور به دادوري جامعه را ،که در انديشهي کارآمد بودن نهفته
است ،طبيعي است آنان که مسلطند ميپذيرند -البته به سود خود  -اما ديگران
هم آن را پذيرفتهاند .در رنج آنان که اخراجياند ،در بدبختي بيکاري بلند
مدت ،چيزي بيش از آن چه در گذشته بود ،وجود دارد .ايدئولوژي انگليسي-
آمريکايي ،که هميشه تا اندازهاي زهدفروشانه بود« ،تهيدستان نابحق» را که
خودشان سبب تهيدستياند ،از «تهيدستان بحق» که مستحق خيريه ميدانند،
جدا ميکند .در کنار يا به جاي اين توجيه اخالقي ،اکنون توجيهي روشنفکرانه
آمدهاست .تهيدست ديگر تنها بيبند و بار ،دائم الخمر و تبهکار نيست،
بلکه نادان است و هوشمندي ندارد .بخش ييشتر رنج اجتماعي از تهيدستي
ارتباط افراد با نظام آموزشي بر ميآورد .نظام آموزشيي که نه تنها سرنوشت
اجتماعي ،بلکه پنداري را که دربارهي سرنوشت دارند شکل ميدهد(.که بي
شک کمک ميکند که آنچه را که انفعال زير سلطهها ،سختي تحرک آنها
و غيره مينامند توضيح دهد) .افالتون نسبت به جهان اجتماع ديدگاهي دارد
که به جهان تکنوکراتهاي به ترتيب فيلسوف ،نگهبان ،و آنگاه مردم عادي
ميماند .اين فلسفه به روشنترين شکل خود در سنگ نبشهي نظام آموزشي
نگاشته شدهاست .اين فسلفه بسيار توانمند در اذهان جا افتادهاست.1».
پير بورديو ضمن بيان مفهوم «خشونت نمادين» 2معتقد است آنچه باعث ميشود
طبقات تحت سلطه ،نظام سلطهي موجود را پذيرا شوند و به توليد و بازتوليد
آن بپردازند ،دروني شدن «ساختار اجتماعي» از طريق دروني کردن نمادهاي
فرهنگياي چون ارزشها ،منشها ،سليقهها ،مدها و سبک زندگي نظام حاکم
و جامعهپذيري اين طبقات از رهگذر «نظام آموزشي» موجود است .آنچه که
ِ
«لوئي آلتوسر» از آن به نام «ساز و ِ
ايدئولوژيک دولت» ياد ميکند.
برگ
نظام آموزشي حاکم ضمن بازتولي ِد نابرابري طبقاتي از طريق تبديل تمايزات
طبقهي اجتماعي به تمايزات آموزشي ،اين گونه تبليغ ميکند که «موفقيت»
نشانگر تالش و توانايي فرد و عدم توفيق در تحصيل به منزلهي شکست فرد
تلقي ميشود و نه سيستم آموزشي طبقاتي ،و اينگونه به حفظ سلسله مراتب
طبقاتي کمک ميکند .از اين رو به تعبير بورديو نظام آموزشي را ميتوان
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از مهمترين نظامها براي توليد و بازتوليد روابط نابرابر قدرت ،ايجاد سلطه بر
طبقات فرودست و همچنين تالش در جهت توليد رضايت و مشروعسازي ِ
روابط نابرابر طبقاتي تلقي کرد.
تا چند سال پيش فقر و نابرابري محصول ساختار نابرابری تلقي ميشد که ریشهی
نابرابری بود و تقريبا تمامي طيف هاي سياسي چپ و راست ،کموبيش ،به اين
ساختار بيمار اذعان داشتند .اما امروز به کوشش نوليبراليسم ،دولت در توليد
اين نابرابريها چندان نقشي ندارد ،بلکه «فقر» پاداشي منصفانه براي ناتوانيها و
ناکارآمديهاي فردي تلقي ميشود ،چرا که زندگي عرصهي مبارزهاي است
که در اين عرصه هر کس کاالي مرغوبتري براي عرضه دارد قادر به رهايي
از چنگال فقر و نداري است .بيکاري آنگونه که ميلتون فريدمن از مرشدان
نوليبراليسم ميپندارد «نرخي طبيعي» دارد و بيعدالتي قانوني طبيعي است که
شايستگان را پاداش ميدهد و آنان که در اين نظام بهرهاي نميبينند افرادي يله،
تنبل و تنپرورند.
از اين جهت است که ديگر چيزي به شکل «بيعدالتي» وجود ندارد بلکه
آنچه هست «شکست» و «ناکامي»اي است که نتيجهي بيمسئوليتي و کوتاهي
افراد در انجام درست وظايفشان در چارچوب نظام موجود است .شکست و
ناکامياي که هر روزه موارد گوناگون آن به شکل فقر ،بيخانماني و بيکاري
در برنامههاي مختلف تلويزيوني نمايش داده ميشود ،فقط ناشي ار «بدبياري»،
«بدشانسي» و محاسبات اشتباه فردي تلقي ميکنند و جستجوي هرگونه علل
ساختاري ديگري را کاري بيهوده تلقي ميکنند.
جديدترين آمار گوياي اين واقعيت است که چهارده و نيم ميليون نفر از
کارگران آمريکايي «کار» خود را از دست دادهاند 1بانکهاي آمريکا فقط
از ژوئيهي  ٢٠٠٧تا سپتامبر همان سال بيش از  ۴۴۶٠٠٠خانه را به دليل ناتواني
صاحبان آن در پرداخت وام بانکي ضبط کردند .2اما بسياري از کارگران و
صاحبان اين خانهها ب ه دنبال تاثيرپذيري از رسانهها معتقدند که اين بحران
اقتصادي نيز چون بحرانهاي دههي هشتاد و پيشتر از آن گذرا است و علت
بيکاري را تنها در انتقال کمپانيهاي بزرگ توليدي به کشورهاي جهان سوم
ميدانند .به عبارت ديگر ،به دنبال تالش رسانهها در شکل دادن به افکار عمومي
و توليد رضايت از جستجوي علل ريشهاي باز ميمانند.
همانطور که در جدول و نمودار ارائه شده در پيوست آمده ،بررسي اقتصاد
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سياسي و روابط قدرت حاکم بر عمدهترين رسانههاي موجود در آمريکا ،از
سياستهاي آنها در جهتدهي به اذهان و باور عمومي و همسو کردن اين
سياستها با منافع شرکتها و کمپانيهاي بزرگ اقتصادي پرده برميدارد.
به گفتهي کريستوفر ديکسن ،تحليلگر رسانهاي ،آنچه شما ميبينيد ،انحصار
دربست رسانهها در جهان است ،همان کاري که در دهههاي نخست قرن پيش
بر سر صنعت نفت و اتومبيل آوردند ،اکنون بر سر رسانهها ميآورند .با انحصار
رسانهها به راحتي ميتوانند ذهن انسانها را نيز در انحصار خود درآورند و به
قول چامسکي «توليد رضايت» کنند.
اصطالح «توليد رضايت» را براي نخستين بار والتر ليپمن ،در سال  ١٩٢٢در
اثري به نام «افکار عمومي» به کار برد و پس از گذشت حدود هفت دهه نوام
چامسکي و ادوارد هرمن با استفاده از اين اصطالح نقش رسانهها را در شکل
دادن به اذهان عمومي براي توليد رضايت در کتابي با همين نام وصف کردند.
چامسکي و هرمن بر اين باورند که براي القاي توليد رضايت در اذهان
عمومي از شيوههاي گوناگون تبليغات استفاده ميکنند .رسانههاي خبرياي
که مالکيتشان را شرکتهاي بزرگ به عهده دارند ،در واقع محل کسب
و کار اين شرکتها بوده و از راه تبليغات تجاري و ايجاد رقابت در بازار
به سودهاي بزرگي ميرسند .بنابراين تحريف و سوگيري در انتخاب خبر،
گزارشخبر و شيوهي گزارش آن از پيامدهاي انديشيدن به سود بيشتر است و
خبرگزاريهايي که به سوددهي ميانديشند و نفع مردم مد نظرشان نيست ،در
مقايسه با آنهايي که به ارائهي اخبار و گزارشهاي درست اهميت ميدهند،
موفقترند.
1
آنچه نوام چامسکي به درستي آن را «توليد رضايت» از جانب رسانهها ميداند
اشاره به همين نوع تبليغات رسانهاي دارد .تغيير جهت دادن ارزشهاي انساني
ِ
ِ
شرايط توليد که به وضوح
سمت ايدئولوژي نظام حاکم و همچنين بازتولي ِد
به
در برنامههاي مختلف رسانههاي گوناگون مشاهده ميکنيم ،استفادهي بهينهي
سيستم سرمايهداري از «دگرگونيهاي اخيرِ» مورد نظر سوئيزي است .آنچه
نزد جامعهشناسان مکتب فرانکفورت «ارزشهاي کاذب» ناميده ميشود و با
ارزشهاي حقيقي ،کيفي و زيباييشناختي در تقابل است در اساس همان
ارزشهايي است که رسانهها با اشاعه آنها به بازتوليد روابط توليد سرمايهداري
ميپردازند.
هربرت مارکوزه معتقد است ترويج ايدئولوژي مصرفگرايي 2نيازهاي کاذبي
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ايجاد ميکند که به نوعي ذهن جامعه را «کنترل» ميکند؛ بهطوري که نياز به
کاالهاي تجمالتي را به مردم القا ميکنند و اشخاص خود را در کاالهايشان
معنا کرده و روح خود را در اتومبيل و کاالهاي لوکسشان ميجويند .تبليغات
رسانهها با دامن زدن به اين نيازهاي دروغين مانع شکلگيري نيازهاي بنيادي
ميشوند.
نگاهي به محتواي فيلمهاي ساخته شده در کمپانيهاي بزرگ فيلمسازي نيز
ِ
خوش فيلمهاي دوران کودکيمان را به
مؤيد اين نظر است .همهي ما پايا ِن
خاطر داريم ؛ «ازدواج»« ،بچهدار شدن» ،کارکردن و زندگي در زير يک سقف
در کنار زن و بچه و پدر و مادر .اين تصوير قابل مقايسه است با تصاوير کنوني
پايان فيلمها« :پولدارشدن»! تصويري که اخيرترين نمونهي آن را ميتوان در
فيلم «ميليونر زاغه نشين» 1سراغ گرفت .پولدار شد ِن يک شبه بدون صرف کار
و فعاليت (به سبب نبود کار مناسب) ،از يک سو کمال مطلوب نظام سرمايه
را نشان ميدهد و از سوي ديگر با ايجاد اميد کاذب براي رسيدن به زندگي
ايدهآل! حس ناخشنودي در طبقات رنجديده و کمدرآمد جامعه را کاهش
ميدهد .فيلمهايي که در گذشته به پاياني خوش ميانجاميد ،با فيلمهاي
هدفدار امروزي متفاوت بود .در گذشته هدف عمدتا جلب بينندههاي بيشتر
براي مصارف تبليغاتي بود .امروزه عالوه بر آن ،با توليد چنين فيلمهايي برآنند
که نشان دهند نظام سرمايهداري رو به جلو ميرود و در اين نظام همهي طبقات
جامعه ميتوانند بهراحتي مالک خانه ،زندگي ،ماشينهاي آخرين مدل ...شوند.
از اين راه به طبقات پايين جامعه اميد ميدهند و حس ناخشنودي و نابرابري را
در بين آنها کاهش ميدهند.
به گفتهي چامسکي گاه براي ايجاد آرامش و خاموش کردن صداي اعتراض
مردم محروم با بهرهبرداري از رسانهها که در انحصار مطلق آنها است« ،واقعيات
را کامال وارونه» جلوه ميدهند .مثال خوبي که در تأييد اين عقيده ميآورد،
شيوهي تبليغات براي خروج اسرائيليها از نوار غزه در  ١۵آگوست ٢٠٠۵
است .تمام رسانههاي اسرائيلي و غربي طرح خروج از نوار غزه را به گونهاي
دلخراش نشان دادند که معتبرترين روزنامهي عبري آن را تکرار «طرح آسيب
ملي  »82ناميد .با حضور بيمورد ارتش براي اخراج آنها از نوار غزه عمال
به هدف نهاييشان يعني «بخشيدن کرانهي غربي رود اردن به مردم اسرائيل»
تحکيم بخشيدند ،اما با نشان دادن فيلمهاي دلخراش از خروج اسرائيليها خمير
ذهن مردم دنيا ،به ويژه مردم آمريکا را در جهت به انجام رساندن اهدافشان
که سلطهي کامل بر کرانهي غربي رود اردن بود ،شکل دادند .در حاليکه به
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راحتي و با پرداخت غرامت ميتوانستند بيدخالت ارتش و بيصدا آنها را از
1
نوار غزه بيرون کنند.
گاه با استفاده از بلندگوهاي رسانهايشان به دستآويزهايي پناه ميبرند تا
افکار عمومي داخل کشور و جهان را در مسير اهداف شومشان تغيير دهند .در
آوريل  2005کنگرهي آمريکا قانوني به نام قانون انرژي سال به تصويب رساند
تا در پناه اين قانون بتواند به حفر منابع قطب شمال بپردازد .واشينگتن براي
فروش اين هدف شوم به مردم ،به دستآويزي چون «کارآفريني و کاهش
وابستگي به منابع نفتي خاور ميانه» متوسل شد و از واژهي تخصصي و ديرآشناي
«کارآفريني» بهجاي واژهي زنندهي «منافع» استفاده کرد .اما رسانههاي ذينفع
از تاثيرات مضر اين طرح بر زندگي بوميان منطقه ،محيط زيست ،نابودي
يخچالها ،گردش آب گرم اقيانوسها و عوارض درازمدت ناشي از آن حرفي
به ميان نياوردند.
از سوي ديگر براي توجيه حمله به کشورهايي چون افغانستان و عراق با
دستآويزهايي چون «دفاع پيشاپيش از خود« »،ترويج دموکراسي« »،مبارزه با
تروريسم» و «خلع سالحهاي کشتار جمعي» افکار عمومي را در جهت اجراي
برنامههايشان تغيير دادند و به عراق حمله کردند و به اهداف شومشان رسيدند
که يکي از آنها را ميتوان براندازي محدوديتهاي تحميل شده از سوي
برنامهي «غذا دربرابر نفت» سازمان ملل نام برد .به گزارش روزنامهي تايمز
مالي سه چهارم قراردادهايي که بيش از  5ميليارد دالر ارزش داشتند ،بيهيچ
مزايدهاي به شرکتهاي نفتي آمريکا از جمله شرکت نفتي هاليبرتون واگذار
شد که رياست اين شرکت را ديک چني معاون رئيس جمهور سابق آمريکا به
عهده داشت .با اين واگذاري ،هاليبرتون به بزرگترين و يگانه دريافتکنندهي
سرمايههاي عراق تبديل شد.2
نمونهاي ديگر از نقش رسانهها در تغيير افکار عمومي ،تبليغات وسيع و و به ظاهر
جذابي است که براي جلب سرمايه و نيروي کار به «دوبي» صورت ميگيرد؛
صحراي خشک و بيآب و علفي که به ياري سرمايههاي جهاني ،امروز بهشت
سرمايهداري تلقي ميشود؛ سرزمين افسانهاي که هر آنچه بخواهي در آن قابل
دسترسي است؛ جزيرهاي که به تمام آروزهاي انسان جامهي عمل ميپوشاند؛
ساختمانهاي مجلل ،طبيعتي باورنکردني ،پيست اسکي در د ِل کوير ،جزيرهاي
به شکل نقشهي جهان ،زمين نتيس بر بام آسمانخراشها ،سفر به اعماق دريا و
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 1چامسکي ،نوآم ( .)1387دولتهاي فرومانده ،اکرم پدرامنيا ،چاپ اول ،تهران ،نشر افق،
صص 385-386
 2چامسکي ،نوآم ( .)1387دولتهاي فرومانده ،اکرم پدرامنيا ،چاپ اول ،تهران ،نشر افق،
ص 126
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دهها تصوير زيبا از سرزميني که فقط سه دهه پيش ريگزاري خشک و بيآب
و علف بوده است .آنچه در رسانهها به رخ کشيده ميشود تنها گوشهاي از
واقعيت است :که اگر سرمايهاي در دستانت باشد ميتواني به داراييهايي برسي.
در اين رسانهها معموال از روي ديگر سکهي دوبي سخني به ميان نميآيد .روي
ديگري که نصيب کارگران و زحمتکشان ميشود ،آنان که سرمايهاي براي
خريد ندارند و ناگزير نيروي کارشان را به فروش ميرسانند.
در پوشش تمامي تبليغات کر و کور کنندهي رسانهها دربارهي اين بهشت
سرمايهداري ،گفته نميشود که در اين جزيرهي افسانهاي اتحاديههاي كارگري
و بخش اعظم اعتصابها غيرقانونياند و فعالين كارگري مورد پيگرد قرار
ميگيرند 99 ،درصد از نيروي كا ِر بخش خصوصي از شهروندان اين كشور
نيستند و هرلحظه و بيدرنگ ميتوان آنها را به وطنشان بازگرداند .مقررات
سازمان بينالمللي كار را به ريشخند ميگيرند و از امضاي معاهدهي بينالمللي
كارگران مهاجر سرباز ميزنند .مطبوعات محلي حق ندارند در مورد كارگران
مهاجر ،شرايط كار غيرانساني و خودفروشي زنان گزارش يا مطلبي درج
كنند و پليس اين کشور در عين حال که بر واردات غيرقانوني طال و الماس
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و افرادي كه هويت خود را پنهان ميكنند و به صورت همزمان  25ويال را نقد
ميخرند ،چشم ميبندد ،كارگران پاكستاني را كه بهخاطر نگرفتن دستمزد از
مقاطعهكاران شكايت ميکنند ،از کشور بيرون مياندازد يا به زندان ميفرستد.
دوشيزگان فيليپيني را بهخاطر اعتراض به تجاوز کارفرماها به آنها به جرم زنا
بازداشت و تنبيه ميکند.
شيوهي ديگر در شکلدادن به اذهان مردم و بديهيسازي روند سرمايهداري و از
پي آن نابرابري در جامعه ،استفاده از تئوريهاي علمي و اقتصادي ،چون تئوري
چارلز داروين و آدام اسميت است .داروين معتقد است که در ميان گونههاي
موجودات زنده ،فقط گونههايي که بتوانند در رقابت با ديگران بهتر با طبيعت
سازش کنند ،باقي ميمانند و به توليد مثل ميپردازند و گونههاي نامناسب نابود
ميشوند .در نظام سرمايهداري با تکيه به اين تئوري ،به مردم القا ميکنند که
آنهايي که قدرت رقابت بيشتر و سرمايهي بيشتري دارند ،توان بقا و رشد
دارند و آنهايي که در اين بازار رقابت ضعيفترند ،گونههاي نامناسب تلقي
ميشوند و خودبهخود از دور خارج ميشوند .با اين تفاوت که در ميدان رقابت
ِ
طبيعت داروين هر موجود يا حتا يک ژن براي بقاي خود ميليونها سال به
مبارزه و رقابت ميپردازد ،اما در ميدان رقابت بازار ،قوانين طوري وضع شدهاند
که هزاران نفر از مردم ،يکشبه ،مبارزهي رقابت را ميبازند و بيکار ميشوند،
شرکتهاي چندمليتي در زمان بسيار کوتاه شرکتهاي کوچک را از ميدان
رقابت بازار بيرون ميرانند و در کمتر از يک دهه اقتصاد بسياري از دولتهاي
ملي را فلج و وابسته ميکنند.
از سوي ديگر ،تئوري «دست نامرئي بازار» آدام اسميت را هم به نفع خودشان
تعبير ميکنند .منظور آدام اسميت از دست نامرئي بازار اين بود که در موازنهي
بين عرضه و تقاضا ،دست نامرئي بازار همان ارضاي خواستهها و سليقههاي
مصرفکنندهها است.
ارائهي اقتصاد به عنوان يک علم محض و بازار به عنوان يک قانون طبيعي
اخالقاً خنثي ،بازاري که ،بدون توجه به بيکاري ،فقر يا ميزان عقبماندگي
هر کشور ،تعيين ميکند که کدام شخصيت ،شرکت يا ملتي شايسته رقابت
کردن است و کدام نيست ،تبديل توصيف آدام اسميت از آزادي اقتصادي
و مسئوليت اخالقي به داروينيسم بازار جهاني است ،استدالل اقتصادي بنيادين
نوکالسيک ،که سياستمداران ليبرال افراطي پايان قرن [بيستم] از آن پيروي
ميکردند ،همان سه اصل مفروض اوليه و اساسي چارلز داروين را به کار مي
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برد ،يعني دوگانگي ، 1تعارض 2و تکامل[ 3فرگشت].
ازنظر داروين ،دوگانگي آنتيتز (برابرنهاد) بين گونهها از يک سو ،و محيط
زيست از سوي ديگر است .گونهها در تالش براي زنده ماندن دائماً در حال
تطبيق دادن خود با محيط زيستاند .طبق تفکر اقتصادي نوليبراليسم کنوني،
بازار جهاني همان محيط طبيعي است که انسان بايد به منظور زنده ماندن خود را
با آن وقف دهد .آن اشخاص ،شرکتها يا اقتصادهاي ملي که موفق نميشوند
خود را تطبيق دهند تنبيه و به عنوان گونههايي که از نظر اقتصادي ناکارآمد
هستند به حاشيه رانده ميشوند.
مفهوم دوگانگي ،تعارض و تکامل داروين نشان دهندهي واکنشهاي فرهنگي
است که براي نسلها در ضمير ناخودآگاه غربيها تثبيت شده .به معناي دقيق
کلمه ،اين واکنشها زماني که رويدادهاي اجتماعي و اقتصادي مورد توجه
قرار ميگيرند بدون محدوديت از نو ظاهر ميشوند ،و به اين طريق به منافع و
امتيازهايي خاص مشروعيت ميبخشند.4
واقعيت اين است که قرار نيست به ساختاري که فقر و فالکت را ميآفريند
پرداخته شود بلکه در وضعيت فعلي ،که به بيان کارل پوپر از ابتداي تاريخ
تاکنون بهترين وضعيت بوده است و به تعبير «مارگارت تاچر» هيچ بديل ديگري
براي آن وجود ندارد ،بايد بيشترين استفاده و لذت را برد و هر چه مسير اين
دستيابي به سعادت کوتاهتر و سهلتر باشد به کمال مطلوب نزديکتر است،
البته اين استفاده و لذت نيز تنها در تن دادن به مناسبات حاکم سرمايهداري معنا
ميشود :همان چيزي که اغلب نام واقعبيني بر آن نهاده شده و «هاوارد زين»
به درستي آن را مصداق «ايدئولوژي آمريکايي» ناميده و هدف از تالش تمام
دستگاههاي ارتباط جمعي و «فکرسازي» را استحکام بخشيدن به آن ميداند:
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«ما در جامعهاي بزرگ ميشويم که در آن انتخاب نظرات و عقايد محدود
و برخي نظرات تسلط کامل دارند ،ما اين عقايد را نه تنها از والدين خود
ميشنويم ،بلکه در مدرسه ،در کليسا ،در روزنامه و راديو تلويزيون ،به
ما القا ميشوند .اين عقايد از زماني که آغاز به راه رفتن و سخن گفتن
ميکنيم ،ما را احاطه کردهاند .اين باورها ،ايدئولو ِژي آمريکايي ،يعني
الگوي غالب فکري و عقيدتي ما را تشکيل ميدهند».

او سپس برخي از اين خصوصيات ايدئولوژيک را چنين بر ميشمرد:
• •واقعبين باش ،چرخ روزگار همين است که هست .فکر کردن دربارهي
1 Dualism
2 Conflict
3 Evolution

ِ 4د ريورو  ،اسوالدو ( .)1383افسانه توسعه ،محمود عبداهلل زاده ،چاپ اول ،تهران ،نشر
اختران
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اين که گردش روزگار چگونه بايد باشد ،فايدهاي ندارد.
• •آزادي سخن چيز خوبي است ،امّا در اين از ح ّد و مرز فراتر رفتهايم.
• •اگر بخواهي اوضاع را تغيير دهي ،بهترين راه ،پيمود ِن راههاي قانوني
1
است.
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امروز مدارس نيز در شهرها به شکل ماهرانهاي همانند قواعد خط توليد
کارخانهها شکل گرفتهاند .بنابر گفتهي جاناتان کوزل «باال رفتن نمرههاي
امتحان« »،ترفيع اجتماعي« »،اهداف نتيجهمحور« »،مديريت زمان« »،موفقيت
همگاني« »،نوشتار موثق« »،سخن مسئوالنه« »،شنيدن فعال» و «سکوت کامل»
بخشي از گفتمان رايج در مدارس عمومي هستند.
بيشتر مدارس شهري موضوعات مربوط به بازار و تجارت و مفاهيم مديريتي
را مد نظر قرار ميدهند ،چيزي که امروز بخشي از واژگان مورد استفاده در
دروس و آموزش در کالسهاي درس شده است .در «کالسهاي بازارمحور»
دانشآموزان مذاکره ميکنند ،قرار داد امضا مي کنند و مالکيت يادگيري را
خود به دست ميگيرند .در بسياري ازکالسها ،دانشآموزان داوطلب «مدير
مداد« »،مدير سوپ« »،مدير د ِر کالس« »،مدير صف» و «مدير اتاق لباس»
ميشوند.
در بعضي از کالسهاي چهارم ،آموزگاران تکاليف درسي دانشآموزان را
با استفاده از «نمودارهاي درآمد» ثبت ميکنند .جاناتان کوزل مينويسد که
در مدل بازارمحور آموزش عمومي ،به آموزگاران همچون «مديران تاالر
بورس» نگريسته ميشود و گويي کارشان همانا تزريق مقداري «ارزش افزوده»
به بچههاي فاقد ارزش است«( .آموزش و پرورش سرکوب» مانتلي رويوو،
ژوئيه -اوت .2 )2006
آخرين تجربهي شخصي نوآم چامسکي 3نيز تأييدکنندهي همين نظر است که
ايدئولوژي نوليبراليسم حاکم بر جوامع سرمايهداري با گرايش شديدي که
به خصوصيسازي آموزش عالي و باالبردن مداو ِم شهريههاي دانشگاهي و
نهادهاي آموزشي دارند ،در نهايت امکا ِن ورود بسياري از اقشار و طبقات پايين
جامعه به اين مؤسسات را سلب کرده و از اين راه به بازتوليد تمايزات طبقاتي
در نهادهاي آموزشي ميپردازد.
تأکيد نظام سرمايهداري بر القاي اين باورهاي فرهنگي و تحوالتي که در
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1
«دردفاع از ديدگاه مارکس» ،دکتر مرتضي محيط
 - 2آسيبهاي طبقاتي ،مايکل دي ييتس ،برگردان :محمود رضا عبداللهي
zin:»Decloration of Independence»,Harper Collins,1990:3

 ) )Howardبه نقل از:

3 http://www.chomsky.info/letters/20091130.htm
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عرصههاي گوناگون در جهت بازتوليد زيربناي اقتصادي-سياسياش انجام
ميدهد ،همسو با تالش براي بديهيسازي اصول بازار آزاد و نوليبراليسم به
عنوان بهترين دکترين موجود ،از جمله راهکارهايي بود ه است که توانسته
کارکر ِد تداوم بقاي نظامي را تضمين کند که از چند دهه پيش انديشمندان
گوناگون سرنگوني زودرس و رسيدن به مرزهاي نهايياش را نويد داده و
ميدهند.
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پيوست:1
يك گروه پژوهشي در «دانشگاه ايالتي سونوما» در پايان ماه ژوئن سال 2005
ِ
بزرگ
انجام يك «تحليل شبكهاي» دربارهي هيئتهاي مديرهي ده سازما ِن
رسانهاي در اياالت متحده را به پايان رساند و نتيجهگيري كرد كه اعضاي
ِ
بزرگ رسانهاي اياالت متحدهي آمريكا را فقط  118نفر
هيئت مديرهي ده غول
ِ
متوسط دانشگاهي
تشكيل ميدهند -گروه كوچكي كه در يك کالس درس
جا ميشوند .در واقع ،از ده غو ِل رسانهاي بزرگ 8 ،غول در هياتهاي مديرهي
خود اعضاي مشتركي دارند!! «ان.بي.سي» و «واشنگتن پست» هر دو اعضاي
هيئت مديرهاي دارند كه ،در عين حال ،اعضاي هيأت مديرهي «كوكاكوال»
و بانك «جي.پي.مورگان» نيز هستند ،درحاليكه «شركت تريبون»« ،نيويورك
تايمز» و «گانت» همگي در هيئت مديره خود اعضايي دارند كه ،در عين
ِ
بزرگ
حال ،عضو هيأت مديرهي «پپسي كوال» نيز هستند -مثل يك خانواده
سعادتمند كه ،ازدواج هاي «قوم و خويشي» كردهاند و مناف ِع مشترك دارند.
فهرست زير صرفاً ،به عنوان نمونه ،چند تايي از وابستگيهاي اعضاي هيأت
مديرهي ابرشركتها را در مورد ده غول بزرگ رسانهاي اياالت متحده آمريكا
نشان ميدهد:
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 1منبع پيوست :پرکينز ،جان ( .)1385خاطرات يک جنايتکار اقتصادي ،ترجمهي خليل
شهابي و ميرمحمد نبوي ،چاپ اول ،تهران :اختران ،يادداشت مترجمان.
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گروه شركت هاي  ،Carlyle23شركت داروسازي ،Eli Lilly
شركت اتومبيل سازي  ،Fordشركت داروسازي و لوازم پزشكي
 ،Johnson & Johnsonشركت خدمات مالي ،Hallmark
شركت خدمات مالي  ،Lehman Brothersشركت نوشتافزار
و وسايل اداري  ،Staplesشركت نوشابهسازي .Pepsi

Washington
Post

شركت تسليحاتي  ،Lockheed Martinشركت نوشابه
سازي  ،Coca Colaشركت تيغ  ،Gilletteشركت اطالعات
تجاري  ،Dun & Bradstreetشركت سرمايه گذاريGE
 ، Investmentsبانك  ،J.P Morganشركت خدمات سرمايه
گذاري .Moody’s

Knight-Ridder

شركت توليد نرم افزارهاي رايانه اي  ،Adobe Systemsشركت
توليد نرم افزارهاي كنترل شبكه  ،Echelonشركت خدمات مالي و
مالياتي  ،H&R Blockشركت توليد كاغذ و محصوالت كاغذي
 ،Kimberly-Clarkشركت هتل هاي .Starwood

The Tribune
(Chicago
Tribune , LA
)Times

شركت محصوالت گسترده شخصي و اداري  ،3Mشركت خدمات
مالي و بيمه  ،Allstateشركت توليد ماشين آالت راهسازي،
ساختماني و معدني  ،Caterpillarشركت ،Kraftشركت
پتروشيمي  ،Conoco Phillipsفروشگاههاي زنجيرهاي Mc
 ،Donaldsشركت نوشابهسازي  ،Pepsiشركت محصوالت غذايي
( Quaker Oatsبخشي از شركت پپسي) ،شركت داروسازي
 ،Shering Ploughشركت خدمات بانكي و سرمايهگذاري
.Wells Fargo

)News Corp (Fox

شركت هواپيمايي  ،British Airwaysشركت سرمايهگذاري
.Rothschild Investments

)GE (NBC

شركت آبجوسازي ،تفريحات ،بستهبندي ،Anheuser-Busch
شركت لوازم آرايشي  ،Avonگروه پيمانكار بازسازي ،Bechtel
شركت نفتي  ،Chevron Texacoشركت نوشابهسازي Coca
 ،Colaشركت رايانه  ،Dellشركت اتومبيل سازي جنرال موتورز
( ،)GMشركت محصوالت و لوازم خانهسازي داخلي Home
 ،Depotشركت  ،Kellogبانك  ،J.P. Morganشركت نرمافزار
 ،Microsoftشركت تلفنهاي همراه  ،Motorolaشركت
محصوالت بهداشتي .Procter & Gamble
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(Viacom )CBS

شرکت کارتهاي اعتباري  ،American Expressشرکت
خدمات برق و گاز  ،Consolidated Edisonشرکت
نرمافزارهاي مدیریت و حفظ اطالعات  ،Oracleشرکت وسایل
ساختماني �Lafarge North America

Gannett

شرکت آژانس خبري آسوشیتیدپرس ( ،)APشرکت تسلیحاتي
 ،Lockheed Martinخطوط هواپیمایي Continental
 ،Airlinesبانک سرمایه گذاري و سهام ،Goldman Sachs
شرکت بیمه  ،Prudentialشرکت خدمات آنالین ،Target
شرکت نوشابه سازي �Pepsi
-AOL Time

(Warner )CNN

شرکت بانکداري ،سرمایه گذاري و خدمات مالي ،Citigroup
شرکت لوازم آرایشي  ،Estee Lauderشرکت بهداشتي -آرایشي
 ،Colgate-Palmoliveشرکت هتلهاي Hilton
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(Disney )ABC

شرکت هواپیماهاي نظامي و غیرنظامي  ،Boeingخطوط هواپیمایي
 ،Northwest Airlinesشرکت مواد ضدعفوني کننده ،Clorox
شرکت لوازم آرایشي  ،Estee Lauderشرکت پیک سریع هوایي
 ،FedExشرکت تیغ ژیلت ،شرکت مهندسي ،Halliburton
شرکت فروشگاههاي بزرگ  ،Kmartشرکت محصوالت دارویي
و پزشکي  ،Mc Kessonشرکت نوشتافزار و وسایل اداري
 ،Staplesشرکت خدمات آنالین �Yahoo
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شوک درماني در اقتصاد نوليبرالي

1

C

دکترين شوک؛ ظهور سرمايهداري فاجعه
نويسنده :نائومي کالين
ترجمه:مهرداد (خليل) شهابي و ميرمحمود نبوي
نشر «کتاب آمه»
چاپ اول :مهر 1389
 737صفحه 16500 ،تومان
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«اون قدر فشارتون ميديم تا خوب تخليه
شيد .بعدم خودمون پُرتون ميکنيم»
رمان  ،1984جورج اورول

اشاره:
هر چند نوشتار حاضر عنوان «معرفي کتاب»
را بر خود دارد ،اما هدف نگارنده بيش از
آنکه فقط معرفي کتابي تازه منتشر شده باشد ،پرداختن به يکي از مهمترين
تحوالت اقتصادي چند دههي اخير است که وراي درونمايهي اقتصادياش،
در ابعاد اجتماعي و سياسي نيز اثرگذار بوده است.
2
اين دسته از سياستها و برنامههاي اقتصادي که به «اجماع واشنگتن» معروف

 1اين مقاله در شماره ( 258 -259آبان و آذر  )1389ماهنامه «جهان کتاب» منتشر شده است.
 2اصطالح اجماع (توافق) واشنگتن ()Washington Consensusبراي اولين بار در
سال  1989توسط جان ويليامسون ( )John Williamsonبراي توصيف مجموعهاي از 10
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گشتهاند ،طي دو سه دههي گذشته در اکثر کشورهاي کم توسعه در آسيا
و آفريقا و آمريکاي التين و همچنين در واکنش به بحرانهاي اقتصادي
کشورهاي توسعه يافته ،در اين دسته از کشورها نيز اجرا شدهاند و داراي آثار
و نتايجي بوده است که بررسي هر يک از آنها موضوع يک پژوهش گسترده
و موردي ميتواند باشد.
سياستهاي نوليبرالي اجماع واشنگتن که برنامههايي چون کاهش نقش دولت
در اقتصاد(خصوصيسازي) ،کاهش و حذف يارانهها و سلطهي مناسبات بازار
بر عرصههاي اقتصادي و اجتماعي جامعه را دربر ميگيرند ،در ايرا ِن پس از
جنگ نيز در قالب يرنامههاي «تعديل ساختاري» سرلوحهي برنامههاي توسعهي
سياسي و اقتصادي قرار گرفتند .در نيمهي دوم دههي  70شمسي و نيمهي
اول دههي  ،80گرچه اجراي اين سياستها روند محافظهکارانهتري به خود
گرفت اما جهتگيري کلي سياستهاي توسعهي کشور همسو با اصول «اجماع
واشنگتن» بوده است.
از سال  1384و شروع کار دولت نهم ،اجراي اين اصول دوباره روند شتاباني به
خود گرفته است و بنمايهي اصلي طرح موسوم به «تحول اقتصادي» را اصول
موضوعهي «اجماع واشنگتن» در بر ميگيرد .همچنين اصرار دولتهاي نهم
و دهم بر اجراي سريعتر خصوصيسازي و هدفمندکردن (حذف) يارانهها را

of

Pr
o

سياست اصالحي مشخص به کار رفت .اين سياستها که اجراي آنها براي حل بحرانهاي
اقتصادي کشورهاي در حال توسعه توصيه ميشد ،عمدتاً توسط نهادهاي مالي جهاني (صندوق
بينالمللي پول ،بانک جهاني) و خزانهداري اياالت متحده ترويج ميشدند(.)Rodrick, 2006
واژه « واشنگتن» در عنوان اين اصطالح  ،اشاره دارد به:
الف) فهرستي از سياستهايي که واشنگتن تالش ميکند که آنها را بر جهان تحميل کند.
ب) تالش واشنگتن در جهت کسب اعتباربراي برخي از اصالحطلباني که در حال اجراي
برنامههاي اصالحيمورد نظر واشنگتن هستند ).(Williamson, 2004:2
اجماع واشنگتن در اکثر موارد به «بنيادگرايي بازار» اشاره دارد و در پيوند با سياستهاي
نوليبرالي،خواستار افزايش الزامات بازار بر دولت و همچنين افزايش تأثير جهانيسازي بر
حاکميت ملّي کشورها ميباشد ).(Rodrick, 2006
به بيان نائومي کالين ،اين سياستها ،که فني و داراي مقبوليت عام تصوير ميشد ،ادعاهاي
ايدئولوژيک محضي چون «خصوصيسازي (همهي) بنگاههاي دولتي» و «حذف موانع ورود
مؤسسات خارجي» به کشور را شامل ميشد و اين سياستها چيزي جز سهگانهي نوليبرالي
فريدمن نبود« :خصوصيسازي ،حذف مقررات ،تجارت آزاد و کاهش شديد هزينههاي
عمومي دولت» .به گفتهي ويليامسون اينها سياستهاي بودند که «قدرتهاي مستقر در واشنگتن
مصر بودند کشورهاي آمريکاي التين آنها را اتخاد کنند» (کالين )246:1389 ،و به برخور ِد
مستعمراتي «مکتب اقتصادي شيکاگو» با «صندوق بينالمللي پول» و «بانک جهاني» را که تا حد
زيادي مسکوت مانده بود ،رسميت داد (همان.)245 :
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بايستي در همين راستا به شمار آورد.
به طوري که «حسن سبحاني» عضو كميسيون برنامه و بودجهي مجلس هفتم در
همايش بررسي سياستهاي اصل  44قانون اساسي گفت« :سياستهاي برنامه
چهارم توسعه كه براساس اجماع واشنگتني تدوين شده به دولت نهم ارث
رسيدهاست( ».صادقي بروجني ،به نقل از روزنامه کيهان.)87/3/7 ،
اما در مورد آثار و نتايج و ابزارهاي اجراي سياستهاي مزبور در مناطق
گوناگون جهان ،پژوهشهاي زيادي انجام گرفته و مقاالت و کتابهاي
متعددي به نگارش در آمده است که کتاب «دکترين شوک» يکي از مهمترين
آنها ميباشد.
***

کتاب «دکترين شوک؛ ظهور سرمايهداري فاجعه»توسط «نائومي کالين»
ژورناليست و فعال سياسي ضدجهانيسازي کانادايي در سال  2007نوشته
شدهاست .نائومي کالين که از دانشگاه کينگزلي کالج کانادا داراي دکتراي
افتخاري در حقوق مدني است در عرصهي روزنامهنگاري ،نويسندگي و
ساختن فيلم جوايزي را نصيب خود کرده و تأليفات وي به نزديک به 30
زبان ترجمه شدهاست .وي در نظرخواهي اينترنتي سال۲۰۰۵که توسط مجله
«سياست خارجي» صورت گرفت مکان يازدهمين روشنفکر برتر جهان (واولين
روشنفکر زن) را از آن خود کرد.
«دکترين شوک» که تاکنون به بيش از  20زبان ترجمه و دست کم در 35
کشور منتشر شدهاست،بر پايهي تحقيقات تاريخي و چهارسال گزارش ميداني
نائومي کالين تهيه شده و يکي از آثار کمنظير در پردهبرداشتن از پيچيدهترين
طرحهاي اقتصادي-سياسي برنامههاي نوليبرالي «اجماع واشنگتن»و آثار
اجتماعي و اقتصادي برنامههاي مزبور ميباشد.
اين اثر که به ترجمهي مهرداد(خليل) شهابي و ميرمحمود نبوي توسط نشر
«کتاب آمه» منتشر شدهاست چهارمين دفتر از مجموعه کتابهاي «پشت پرده
مخملين» است .دفترهاي پيشين اين مجموعه عبارت بودند از:
• •«اعترافات يک جنايتکار اقتصادي» ،جان پرکينز ،ترجمه ميرمحمود
نبوي ومهرداد (خليل) شهابي ،نشر اختران ،چاپ اول 1385
• •«به من دروغ نگو! (گزارشهايي تاريخساز از روزنامهنگاران کاوشگر)»،
به کوشش جان پيلجر ،ترجمه مهرداد (خليل) شهابي و ميرمحمود نبوي،
نشراختران ،چاپ اول .1387
1
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• •«اربابان جديد جهان» ،جان پيلجر ،ترجمه مهرناز شهابي و مهرداد (خليل)
شهابي ،نشراختران ،چاپ اول .1388
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کتاب «دکترين شوک؛ ظهور سرمايهداري فاجعه» نشان ميدهد که چطور
اجراي برنامههاي اقتصادي نوليبرالي ،از جمله نسخههاي تجويزي «صندوق بين
المللي پول» و «بانک جهاني» ،نيازمند اين بوده است که جامعه از طريق شوک،
ن چنين شود که در شرايط عادي براي
وادار به اطاعت و پذيرش برنامههايي اي 
تودههاي مردم بسيار نامطلوب است.
مطالب و مستندات اين کتاب پاياني بر اين اسطوره است که بازار آزاد
جهاني در روندي دموکراتيک به فتح و پيروزي رسيده است .کالين مستقيماً
اقتصاددانان نظم نوين جهاني ،يعني ميلتون فريدمن ،1برنده جايزه نوبل ،و نيز
ديگر کارگزاران «مکتب اقتصاديشيکاگو» را هدف ميگيرد و توضيح ميدهد
که چطور سياستهاي اقتصادي آنها در کشورهايي مثل شيلي در دوران
ديکتاتوري پينوشه ،روسيه در دوران يلتسين ،آمريکاي پس از طوفان کاترينا و
عراق پس از اشغال نظامي توسط امريکا ،پيش برده شده است .پيش بردن اين
سياستها نه با روندي دموکراتيک که با سوء استفاده از شوک زدگي مردم در
اثر فاجعه صورت گرفته است .کالين تا آنجا پيش ميرود که سعي ميکند
نشان دهد بعضي از اين فاجعهها اص ً
ال به قصد ايجاد شوک و پيش بردن اين
سياستها ايجاد شدهاند ،همچنین از از پیشامدهای طبیعی نیز در جهت اهداف
ایدئولوژیک بهرهبرداری شده است.
کالين در ابتداي مقدمهي کتاب با آوردن نقل قولي از «دکترين نظامي آمريکا
براي جنگ با عراق» مينويسد« :عمليات شوک و ارعاب 2شامل هراس
آفرينيها ،ايجاد مخاطرات و ويرانگريهايي است که براي عامهي مردم،
نيز عناصر و بخشهاي مشخصي از جوام ِع تهديدکنندهي ما و رهبرانشان غير
قابل درک است .طبيعت نيز با گردبادها ،توفانهاي سهمگين ،زلزلهها ،سيلها،
آتشسوزيهاي مهار نشدني ،قحطيها ،و بيماريها ميتواند «شوک و ارعاب»
ايجاد کند» (کالين.)17:1389 ،
به باور وي «دكترين شوك» اينسان عمل مىكند« :در اثر فاجعهي اصلى (مث ً
ال
يك كودتا ،حملهاي تروريستى ،فروپاشى بازار ،جنگ ،سونامى ،يا توفان)،
يك حالت شوك همگاني برتمام جمعيت مستولى مىشود .درست همان گونه
ِ
ضربات درون سلو ِل بازجويى زندانى را سست مىكند
كه موزيك كركننده و
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و به راه مىآورد ،فرو ريختن بمبها ،موج ترور ،و توفانهاى درهمكوبنده نيز
در خدمت سست كردن و به راه آورد ِن كل جامعه قرار مىگيرد .درست مثل
زندانى وحشتزدهاى كه نام رفقايش را لو مىدهد واز باورهايش رويگردان
مىشود ،جوام ِع شوكه شده نيز غالباً از چيزهايى كه در حالتعادى سرسختانه
از آنها محافظت مىكردند دست برمىدارند .آنچه بر سر انسانهاي قرباني
شوک و آنچه بر سر جوامع قرباني شوک ميآيد به نوعي با يکديگر مرتبط
ِ
ِ
متفاوت يک منطق واح ِد بسيار دهشتناک است»
تجليات
است :همه اينها
(همان )10 :نظريهپردازان و مجريان سياستهاي دکترين شوک معتقدند تنها
يک «شوک» و «گسست بزرگ» ميتواند «لوح سفيد و نانوشتهاي» 1را براي
آنها ايجاد کند تا از آن براي ساختن دنيايي نو و اجرايي کردن برنامههاي
نوليبراليشان استفاده کنند.
اين نظريهي اقتصاددانان بازار آزاد شباهت زيادي به نظريات دکتر ايوِون
کامرون 2رئيس «انستيتوي روانپزشکي دانشگاه مکگيل» کانادا و رئيس
«انجمن روانپزشکي آمريکا» در دهه  1950دارد .بر خالف فرويد ،که باور
داشت با گفتار درماني ميتوان به علل ريشهاي مشکالت رواني پي برد ،دکتر
کامرون معتقد بودکه با واردن آوردن شوک به مغز انسانها ،ميتوان ذهنهاي
معيوب را تهي کرد ،از هر چيزي زدود و سپس شخصيتهاي جديدي را بر
«لوحهاي پاک نانوشته» ترسيم کرد (همان.)11 :
اين پديده را به روشني در بازداشت و شکنجهي نويسندگان ،روزنامهنگاران و
فعالين سياسي مخالف توسط نظامهاي توتاليتر ،ميتوان مشاهده کرد .اين عده
که پيش از بازداشت شدن بر مواضع خود پافشاري ميکردند ،پس از مدتي
در تلويزيون ظاهر ميشوند ،از گذشتهي خود اظهار ندامت ميکنند و کام ً
ال با
خواستهاي اين نظامهاي توتاليتر همسو ميگردند.
اين روش همانند آن چيزي است که «جورج اورول» در رمان  1984در مورد
عملکرد يک نظام توتاليتر بيان ميدارد« :اون قدر فشارتون ميديم تا خوب
تخليه شيد .بعدم خودمون پُرتون ميکنيم» (همان.)47 :
کامرون ،عالوه بر اينکه در ابداع شيوه و شگردهاي معاصر شکنجه براي اياالت
متحده نقشي محوري ايفا کرد ،با آزمايشهايش منطق بنيادي «سرمايهداري
فاجعه» را نيز به نحو بيمانندي آشکار ساخت (همان.)11 :
کالين با اشاره به مشاهدات خود در «نيواورلئان» و شوکي که در نتيجهي
گردباد کاترينا و سيل حاصل از آن به مردم وارد شده بود ،اين سيل و شوک
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حاصل از آن را فرصتي براي اجراي سريعتر سياستهاي نوليبرالي در جهت
خصوصيسازي بيشتر ميداند .سيل باعث خرابي و از بين رفتن خانههاي دولتياي
شده بود که سياهپوستان فقير نيواولئان در آنها ساکن بودند .اما سياستمداران
و سرمايهداران از هزينههاي انساني سيل به سود خود بهره برداريکردند.
خبري که گرداگرد پناهگاه سيلزدگان ميگشت اين بود که «ريچارد بيکر»،
نمايندهي برجستهي جمهوريخواه اين شهر در کنگره ،به جمعي از گروههاي
فشار و اعمال نفوذ پارلماني گفتهبود که« :باالخره َکلَک خونههاي دولتي
نيواورلئان رو کنديم .ما که خودمون از پس اين کار بر نمياومديم .کار خدا
بود»( .همان.)18 :
«جوزف کانيزارو» ،يکي از ثروتمندترين بساز و بفروشهاي نيواورلئان نيز شهر
ويران شده در اثر سيل را به صفحهي خالي و نانوشتهاي شبيه کرده بود که
فرصتهاي خيلي خوبي را در اختيار آنان قرار ميدهد که همه چيز را دوباره
از اول شروع کنند( .همان) .اين «فرصتهاي خيلي خوب» براي او نابودي
سيستم مسکن دولتي براي آفريقاييتباران فقير نيواورلئان و جايگزيني آن با
مجتمعهاي آپارتماني خصوصي بود.
همچنين ميلتون فريدمن  3ماه پس از سيل در مقالهاي در روزنامهي «وال
استريت ژورنال» مينويسد« :بيشتر مدارس نيواورلئان ويران شده واين بچهها
در سراسر کشور پخش شدهاند .اين در عين حال که يک تراژدي است اما ،از
سوي ديگر ،فرصتي است براي آنکه نظام آموزشي ايالت به صورت ريشهاي
اصالح شود( ».همان.)19 :
ستاد فکري نومحافظهکار «انستيتوي آمريکن انترپرايز» 1نيز در اظهار نظر مشابهي
بيان داشت« :توفان کاترينا يک روزه به انجام چيزي نايل آمد که اصالحگران
مدارس لوئيزيانا ،به رغم سالها تالش ،از انجامش ناتوان بودند» (همان.)21 :
اما تمام اين اصالحات ريشهاي و دست آوردهاي مثبتي که به آن اشاره ميشود
چيزي نيست جز برچيده شدن مدارس دولتي و جايگزيني آن با نظام خصوصي
و هزينه اي که از خزانه دولت (يعني از جيب مردم) پرداخت مي شود.
نائومي کالين ضمن بيان آثار منفي سياستهاي نوليبرالي «اجماع واشنگتن»
در آمريکاي التين در دههي  1970و سرکوب و اختناق اعمال شده توسط
نظامهاي ديکتاتوري حامي اين برنامهها در آن قاره ،آنچه را که در زندانهاي
ابوغريب و گوانتانامو اتفاق افتاد ادامهي همان شکنجهها ميداند (Stiglitz,
).2007
بر اساس اين کتاب ،ميلتون فريدمن مبدع نظريه شوک و نهادهاي مالي
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بينالمللياي مثل «صندوق بينالمللي پول» و «بانک جهاني» مجريان آن هستند.
فريدمن استاد دانشگاه شيکاگو تأكيد مي كند كه شوک بايد قبل از آنکه
مردم به خود بيايند اعمال شود .او معتقد است که دولت بايد ظرف  6تا  9ماه
تحوالت اساسي مورد نظر اقتصاد بازار آزاد را پياده کند« .صندوق بين المللي
پول» هم راه حلهاي اجرايي و عملي خود را با اتکا به همين روش تجويز
ميکند.
وي نتيجهگيري ميکند که فريدمن و حاميانش ،به دليل ناتواني از به کرسي
نشاندن اين سياستها از طريق دموکراتيک ،به قدرت شوک روي ميآورند.
«پروفسور ميلتون فريدمن ،نويسندهي کتاب «سرمايهداري و آزادي» ،مدعي
بود که کلِ دوران زمامداري پينوشه – يعني  17سال ديکتاتوري و صدها هزار
ِ
تخريب خشونتبار آزادي و دموکراسي که عکس آن
قرباني و شکنجه -نه
بوده است (کالين.)13:1389 ،
در حاليکه در آمريکاي التين ،بسياري بين شوکهاي اقتصادي که ميليونها
نفر را به فقر کشاند و پديدهي همه گير شکنجه که صدها هزار دگرانديش و
ديگرخواه را مجازات ميکرد رابطهاي مستقيم ميديدند (همان )23 :فريدمن
چشمانش را برتمام اقدامات ضد انساني و سرکوب آزادي و دموکراسي ميبندد
و ميگويد« :نکتهي واقعاً مهم دربارهي مسئلهي شيلي اين است که بازارهاي
آزاد نقش خود را براي ايجاد جامعهي آزاد ايفا کردند»!! (همان.)13 :
اين در حالي است که که ادواردو گاليانو ،نويسندهي اروگوئهاي ،ميپرسد:
«اگر به واسطهي شوکهاي الکتريکي شکنجهگران نبود ،حفظ اين نابرابريها
چگونه ممکن ميشد؟» و هم او ميگويد« :مردم زنداني شدند تا قيمتها آزاد
باشد» (همان).
دقيقاً  30سال پس از آنکه سه شکل مشخص شوک (شوک کودتاي سازمان
سيا ،شوکهاي اقتصادي ابداعي ميلتون فريدمن و شوک کشتار و شکنجهي
ابداعي دکتر ايوون کامرون و اجرا شده به دست کودتاگران نظامي) را بر شيلي
وارد آوردند ،همين فرمول ،با خشونتي بس بيشتر ،دوباره در عراق ظاهر شده
است .نخست ،با جنگ شروع کردند تا ،به گفتهي طراحان دکترين نظامي
عمليات «شوک و ارعاب» ،جنگ «اراده ،ادراکات ،و فهم دشمن را مهار کند
و ،به معناي واقعي کلمه ،دشمن را از نظر عمل يا عکس العمل عقيم سازد».
سپس ،شوک درماني ريشهاي اقتصاد از راه رسيد و ،در حالي که کشور هنوز
شعله ور بود ،پل برمر ،فرستادهي ارشد اياالت متحده ،آن را بر عراق تحميل
ال آزاد ،وضع نرخ ِ
کرد«:خصوصيسازي گسترده ،تجارت خارجي کام ً
ثابت
مالياتي  15درصدي ،و دولتي که به شکلي چشمگير کوچک شده بود» .علي
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عبداالمير علوي ،وزير موقت عراق در امور تجاري ،در آن برهه گفت که
هموطنانش «از اينکه مثل حيوانات آزمايشگاهي) در معرض انواع تجربهها
و آزمايشها قرار گيرند خسته شدهاند و حالشان به هم ميخورد .به اندارهي
کافي به نظام اقتصادي ما شوک وارد آمده است .بنابراين ،به اين شوکدرماني
اقتصادي نياز نداريم» .آنگاه که عراقيها مقاومت نشان دادند ،جمعشان
کردند ،به زندان افکندند و در آنحا ،شوکهاي بيشتري بر جسم و ذهنشان
وارد آوردند -شوکهايي که ،در مقام مقايسه با شوکدرماني اقتصادي،
شوکهايي استعاري و تمثيلي نبودند (همان.)24 :
کالين در اين کتاب معتقد است که شکنجه و به کارگيري جوخههاي اعدام
(و شکنجههاي غير جسماني نظير سرکوب نظاممند نهادهاي دموکراتيک و
استفادهي از «صندوق بينالمللي پول» از ابزار وام براي گوشمالي کشورها)،
شريکي بي سر و صدا در نهضت تهاجمي بازار آزاد جهاني – از شيلي و
آرزانتين گرفته تا چين و عراق و روسيه -بوده است( .همان).
نائومي کالين در فصل آخر به مقاومتهاي مردمي و روي کار آمدن
دولتهاي چپگرا در آمريکاي التين ميپردازد .اين انتخابهاي مردمي
در قالب انتخابات که در عکسالعمل به آثار ويرانگر سياستهاي نوليبرالي
اجماع واشنگتن و تنزل آشکار سطح زندگي اکثريت مردم انجام شده ،اغلب
کشورهاي آمريکاي التين را در قرن  21دربرگرفته است .از روي کار آمدن
«هوگو چاوز» و «ابو مورالس» در ونزوئال و بوليوي گرفته تا «دانيل اورتگا» و
«لوال داسيلوا» و «با ِشلت» در نيکاراگوئه و برزيل و شيلي و «رافائل کوريا» در
اکوادور ،همه حکايت از اوج گرفتن سوسياليسم قرن بيست و يکم 1بر پايهي
دموکراسي مشارکتي در آمريکاي التين دارد.
وي بر خالف مخالفين دولتهاي چپگرا و طرفداران نوليبراليسم که پوپوليسم
و عوامگرايي را عامل مؤثري در به قدرت رسيدن اين دولتها دولت در
آمريکاي التين معرفي ميکنند ،اتفاقاً نيروهاي سياسي مخالف آنها را به اتخاذ
چنين سياستهايي منتسب ميکند:
از هنگام واژگوني اقتصاد آرژانتين در سال  ،2001مخالفت با خصوصيسازي
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مسئلهي تعيين کنندهي قارهي آمريکاي التين شدهاست .اين مخالفت ميتواند
دولت تعيين کند و دولتي را از جا بر دارد ،و در اواخر سال  2006عم ً
ال باعث
ايجاد يک سري تغييرات پي در پي در آمريکاي التين شد .انتخاب دوبارهي
«لوال داسيلوا» به رياست جمهوري برزيل بيشتر به اين دليل بود که وي رأي
گيري انتخاباتي را به يک همه پرسي در مخالفت با خصوصيسازي تبديل
کرده بود.
رقيب او ،از حزبي که مسئوليت فروش شرکتهاب بزرگ دولتي برزيل
در دههي نود را بر عهده داشت ،به اين ترفند متوسل شد که با ظاه ِر يک
رانندهي سوسياليست مسابقات اتوموبيلراني ملبس به کاپشن و کالهي لبهدار
با آرمهاي شرکتهاي دولتي هنوز فروش نرفته ،در انظار عمومي ظاهر شود.
اما رأي دهندگان فريب نخوردند و  61درصدشان ،با وجود سرخوردگي از
رسواييهاي فساد در دولت لوال ،يکبار ديگر به او رأي دادند .ديري نپاييد
که دانيل اورتگا ،رهبر پيشين ساندنيستها در نيکاراگوئه ،خاموشيهاي پياپي
کشور را محور مبارزات پيروزمندانهي خود کرد .وي گفت فروش شرکت
ملّي برق به مؤسسهي اسپانيايي «يونيون فنوسا» بعد از توفان «ميچ» ،علت اصلي
خاموشيهاي کشور بوده است .او فرياد ميکشيد« :شما برادران هر روز از اثر
اين خاموشيها در رنجيد .چه کسي يونيون فنوسا را به اين کشور راه دادهاست؟
دولت ثروتمندان اين کار را کردهاست ،کساني که در خدمت سرمايهداري
وحشياند» (همان.)642 :
نائومي کالين دراين کتاب اجراي سياستهاي بازارمحور نوليبراليسم توسط
اياالت متحده و متحدشان را به چالش ميگيرد و با تبحر و ظرافت قابل تحسيني
نشان ميدهد که همواره در طول تاريخ ،ايدههاي آزادسازي افراطي نزد مردم
غير محبوب بوده است .وي معتقد است اجراي اين گونه سياستها بهوسيلهي
اقتصاددانان نوليبرال پيرو «مکتب شيکاگو»(1نظريههاي اقتصادي دانشگا ه
شيکاگوي آمريکا) در «صندوق بين المللي پول» و «بانک جهاني» نتيجهي
برنامهريزي هاي آمريکا براي نفوذ به ساختار داخلي تصميمگيري کشورهاي
جهان سوم است.
اين كتاب همچنين چالشى در مقابل اين ادعاي نوليبرالي است كه گويا
دموكراسى و بازارهاى آزاِد الزم و ملزوم يکديگرند .خانم نائومي کالين
در اين کتاب اين ادعا را به چالش ميکشد و با ارائهي پي درپي نمونههايي
روشنگر ،نشان ميدهد كه در حالي که مدل اقتصادي «مکتب شيکاگو» تحت
شرايط دموکراتيک فقط به صورت نيم بند ميتواند تحميل شود ،پياده کردن
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آن به طور کامل نيازمند شرايط استبدادي است (مارگارت تاچر ،نخست وزير
اسبق بريتانيا و مريد سرسخت « فردريک فون هايک» 1و «ميلتون فريدمن»،
خود ،در فوريه  1982در نامهاي به هايک اذعان ميکند که «به سبب وجود
نهادهاي دموکراتيک و ضرورت اجماع نسبتا فراگير ،برخي از تمهيدات اتخاذ
شده در شيلي در بريتانيا کام ً
ال غيرقابل قبول خواهد بود»).
خانم کالين در جاي جاي اين کتاب نشان ميدهد که سرمايه ِ
دارىبنيادگرا نه
فقط با دموکراسي عجين نيست ،بلکه نوزادى است كه قابلهاش بىرحمانهترين
شكلهاى قهر و اجبار بوده است -قهر و اجباري که ضرباتِش هم برپيکر جامعه
سياسى و نيز بر بدنهاي رنجور تعداد بىشمارى از افراد جامعه وارد آمده
است.
هوارد زين ،مورخ فقيد برجستهي آمريکايي و نويسنده کتاب ماندگار «تاريخ
مردم آمريکا» در مورد اين کتاب ميگويد« :عالي است ،از مهمترين آثاري
است که از گذشتههاي دور تا به امروز خواندهام»
مطالب اين کتاب فقط بخشي از آن چيزي است که از روي بي خبري کامل،
در کتابهاي درس اقتصاد ناگفته ميماند.
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«بي.ام.و»؛ احساس قدرت ،تجربهي لذت!

C

مقالهي «نامه از ...تهران :احساس قدرت ،تجربهي لذت؛ تهرانمعاصر و فرهنگ
ديداري آن» نوشتهي وحيد وليزاده دانشآموختهي رشتهي مطالعات فرهنگي
است که در نشريهي  Vertigomagazineمنتشر شده است.
اگر چه قدمت مطالعات فرهنگي 1به عنوان حوزهاي بين رشتهاي به دههي 50
ميالدي در بريتانيا بازميگردد ،اما در علوم اجتماعي ايران حوزهاي جديد
ميباشد که کمتر شاهد آثار چشمگيري در اين زمينه بودهايم.
مطالعات فرهنگي معاصر به فرهنگ به عنوان پديدهي روينايي ،مجرد و منفک
از ديگر حوزهها نميپردازد بلکه بررسي فرهنگ ،کنشهاي فرهنگي و آنچه
در زندگي روزمره و در فرهنگ عامه انجام ميشود را در ارتباط با ديگر
ساختارها ،روابط ،نهادها و نظامات اجتماعي بررسي کرده و روابط قدرت و
ايدئولوژي هر طبقه را درون آن بازنمايي ميکند.
در نحلهي اخير جامعه شناساني چون «استوارت هال»« ،ريچارد هوگارت»،
«ريموند ويليامز» و «اي .پي .تامپسون» در سنت مطالعات فرهنگي دانشگاه
بيرمنگهام با مفهوم متداول فرهنگ که تعبيري نخبهگرايانه از آن دارد ،مخالفت
کرده و به بررسي فرهنگ عامه و طبقات فرودست جامعه ميپردازند.
براي نمونه هوگارت در کتاب «کاربردهاي سواد» و تامپسون در کتاب «پيدايش
طبقهي کارگر در انگلستان» تغييرات و تکوين فرهنگ طبقهي کارگر در بريتانيا
را مورد بررسي قرار ميدهند.
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در اين رويکرد مردم به عنوان کنشگراني منفعل که هنجارهاي فرهنگي طبقات
مسلط را پذيرا ميشوند ،در نظر گرفته نميشوند ،بلکه خود نيز داراي هنجارهاي
فرهنگي و کنشهاي روزمرهي معنادار و مخصوص به خود هستند که چه بسا
در تقابل با هنجار هژمونيک جامعه قرار گيرد.
ِ
مناسب مطالعات
مقالهي حاضر که در اين نوشتار معرفي ميشود نير با رويکردي
فرهنگي به بررسي روابط «قدرت» 1و «لذت» 2به عنوان نمودهاي بارز «زيربنا»
و «روبنا» ميپردازد.
دو بيلبورد بسيار بزرگ در بزرگراه همت در تهران با تصويري از اتومبيل «بي.
ام.و» ) (B.M.Vو عبارت تبليغاتي «احساس قدرت ،تجربهي لذت» در روي
آن ،فرصتي فراهم کرده براي نگارش مقالهي مذکور و بررسي روابط لذت و
قدرت نهفته در آن.
ِ
نگارنده با توصيف گروههاي هدف چنين تبليغاتي ،ايدئولوژي بورژوازي
ِ
پس پشت آن را بازنمايي کرده و «بي.ام.و» را تجسمي از ايدئولوژي اين طبقه
ميداند:
طبقه بورژوازياي که امکان مالي خريد اين نوع اتومبيل دارد را ميتوان گروه
هدف اين نوع آگهيهاي تبليغاتي دانست .اما طبقه بورژوازي در ايرا ِن امروز
يک دست و متجانس نيست و شامل دو قشر مشخص است:
-1قشري که داراي قدرت است و تجربهاي از لذت ندارد.
-2قشري که طمع لذت را چشيدهاند اما فاقد قدرتاند.
اين دو قشر را ميتوان را اقشار «سنتي» و «مدرن» طبقهي بورژوازي ايران
دانست.
قشر سنتي که مشاغل مهمي در کارخانجات و مراکز صنعتي دولتي و همچنين
مناصب مهمي درون ساختار قدرت حکومت دارد ،دوران جوانياش را بدون
تجربهي «لذت» و با پيشه کردن پرهيزگاري از لذات دنيوي سپري کردهاست.
اين تازه واردين به عرصهي تجربهي لذت غيرديني ،امروز و در ميانسالي خود
که داراي قدرت بيشتري در ساختار قدرت گشتهاند ،توان و فرصت تجربهي
چنين لذاتي را يافته ،از گذشتهي بدون لذتاش پشيمان گشته و به دوران
جوانياش با حسرت مينگرد.
اين قشر در برزخ گذار از گذشتهاي بيلذت و آيندهاي پر لذت ،در تجربه
کردن چنين لذتهايي که پيش از اين با آنها بيگانه بودهاست ،عجله دارد و به
سرعت در جهت تحقق چنين تجربهاي از لذت تالش ميکند.

of

Pr
o
1 Power
2 Pleasure

137

نولیبرالیسم در بوته نقد

C

op
y

قشر مدرن طبقهي بورژوازي اگر چه پيش از اين و حتي در پيش از انقالب
 ،1357چنين لذتهايي را در کنار ديگر لذتهاي زندگياش چون موسيقي،
مشروبات الکلي ،مجالس شبنشيني و روابط با جنس مخالف تجربه کرده
است اما در حال حاضر در عرصهي عمومي جامعه فاقد قدرت بوده و تنها در
محافل خصوصي و مجالس خانوادگياش قادر به تجربهي چنين لذتهايي
است.
ايدئولوژي سرمايهداري به واسطهي تبليغات در جهت کاالييکردن مناسبات
حاکم بر جامعه و کسب هژموني براي ارزشهاي «کمي» در برابر ارزشهاي
«کيفي» و انساني ،تعريف جديدي از «قدرت» و «لذت» ارائه ميدهد« :داشتنِ
بي.ام.و»!.
در اين تبليغات يافتن شغل مورد عالقه ،خواندن رمان يا شعري جالب ،گفتگوي
همدالنه با يک دوست ،پياده روي شبانه يا مشارکت در جامعه لذت محسوب
نميشوند و قدرت نه معناي همبستگي انسانها ،بلکه به معناي داشتن پول و
مالکيت «بي.ام.و» به واسطهي آن تعبير ميشود.
در ايدئولوژي سرمايهداري که همچون هر ايدئولوژي ديگر مروج آگاهي
کاذب و نوعي توهم است« ،فرديت» انسان در ميان ميليونها انساني که در
ميان کوهي از دود و آهن و بتن پنهان شدهاند ،محو ميشود و تنها به واسطهي
ثروت ،موقعيت و قدرت مورد ستايش قرار ميگيرد؛ جامعهاي بنبان نهاده
ميشود که در آن «افزايش ارزش جهان اشياء نسبتي مستقيم با کاستن از ارزش
جهان انسانها دارد» (مارکس )125 :1382،و «هر شخص در اين انديشه است
که نياز تازهاي براي ديگري خلق کند»(همان.)190 :
هر کسي ممکن است در عبور از امتداد بزرگراه همت اين عبارت تبليغاتي بسيار
بزرگ درباره تبليغ «بي.ام.و» را بخواند ،اما ويژگي و خصوصيت شما براي
کمپاني «بي.ام.و» مهم نيست و از اين لحاظ بين شما و ديگران تفاوتي براي
آنها وحود ندارد چرا که سرمايهداري جز با پول شما ،با فرديت يا شخصيت
شما سر و کاري ندارد.
سرمايهداري از رهگذر مالکيت خصوصي آسيب بزرگي به فردگرايي وارد
کردهاست« .با يکي دانستن انسان و دارايياش ،فردگرايي را از معناي واقعي
خود تهي کردهاست .سود هدف اصلي شدهاست نه رشد انسان؛ و انسانها
پنداشتهاند مهمترين چيز« ،داشتن» است نه «بودن» .اما کمال واقعي انسان نه به
داشتهي او که به بو ِد اوست» (وايلد.)16 :1386،
کمپاني «بي.ام.و» پول شما را ميخواهد و سرمايهداران ايراني به حرص و طمع
داشتن آن نيازمندند.
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ايدئولوژي همواره با تناقضاتي نيز همراه است؛ بيلبوردهاي تبليغاتي را براي
جلب توجه کردن در پر رفت و آمدترين و شلوغترين نقطهي بزرگراه همت
قرار دادهاند ،اما اين شلوغي در عين حال موجب شده افراد توجهي به اين
تبليغات نداشته باشند!
اين تبليغ به شما ميگويد حتي اگر در راهبندان و ترافيک گير کردهايد «بي.
ام.و» ميتواند به شما احساس قدرت و تجربهي لذت بدهد ،اما اگر مهمترين
شغل تجاري دنيا را هم داشته باشيد ،وقتي با کمپاني «بي.ام.و» در ميان هزاران
ماشين ديگر گير ميکنيد ،مضطرب ،درمانده ،نااميد و بيچاره ميگرديد و نام
تجاري اتومبيلتان بيمعني ميگردد .در اين وضعيت همچون ديگران در عذاب
هستيد و اينکه در حال رانندگي با پيکان يا «بي.ام.و» باشيد تفاوتي ندارد!
اين واقعيتي است که در شبکهي راههاي طراحي شده توسط سرمايهداري شما
نه احساس قدرت خواهيد کرد و نه لذتي را تجربه خواهيد کرد.
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 alizadeh, Vahid (2010), LETTER FROM…Tehran: Feel the Power,
V
Experiece the Pleasure, Conterporary Tehran and its visual culture,
http://vertigomagazine.co.uk/showarticle.php?sel=cur&siz=0&id=1154

Pr
o
of
op
y

C

op
y

افسانهی بدرود با طبقهی کارگر

1

C

نگاهي کوتاه به گذشته

of

قرن نوزده آغازي براي حركتهاي كارگري بود .در دهه  1880اعتصابهاي
فراواني در كشورهاي صنعتي از قبيل فرانسه ،آمريكا ،بلژيك ،انگلستان و
حتي روسيه صورت گرفت .يكي از مهمترين خواستههاي كارگران كاهش
ساعات كار به  8ساعت در روز بود .در پي اين تالشها در برخي كشورها مانند
دانمارك ،اتريش و آلمان بعضي قوانين نسبتاً پيشرفته در آن زمان تصويب شد.
اما در آمريكا عليرغم تالشهاي سازمانهاي كارگري و محدود شدن ساعت
كار به  8ساعت در بعضي از اياالت به صورت رسمي كارفرمايان عم ً
ال به ميزان
همان ساعات قبلي از كارگران كار ميخواستند
سرانجام در روز اول ماه مه  1886در سرتاسر اياالت متحده آمريكا 5000
اعتصاب با شركت  350هزار كارگر شروع شد .در روز اول ماه مه پليس
در ميلواكي به سوي اعتصاب كنندگان آتش گشودند و  9نفر از كارگران
را به قتل رساند .در دوز سوم ماه مه در شيكاگو پليس خصوصي با تيراندازي
به طرف اعتصاب كنندگان  6نفر ديگر را به قتل رسانيد .در تظاهرات آرام
فرداي آن روز زماني كه در پايان تظاهرات پليس به تظاهركنندگان يورش
برد بمبي منفجر شد و بر اثر آن  8پليس كشته شدند .اين برخورد بهانهاي براي
سركوب حركت عدالتخواهانه كارگران شد و در سرتاسر آمريكا دولت
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فعاالن كارگري را دستگير كرد .كارفرمايان نيز با اخراج جمعي كارگران و
استخدام كارگران جديد به دليل بيكاري شديد ،ضربه ديگري به كارگران
وارد كردند .دولت واقعه انفجار بمب را يك توطئه دانست و شب بعد از واقعه
 18نفر را دستگير كرد و طي دادگاهي بدون آنكه جرم آنان اثبات شود ،همه
به اعدام محكوم شدند.
در سال « 1888فدراسيون آمريكايي كار» كه جايگزين «فدراسيون سنديكاهاي
صنعتي و تجاري» شده بود پيشنهاد كرد كه با برپايي اعتصاب در هر سال از
سوي يكي از فدراسيونها ،مبارزه براي دستيابي به  8ساعت كار پيگيري شود
و براي اول ماه مه  1890براي نخستين بار قرار شد كه فدراسيون درودگران
اعتصاب كنند .از آن پس اول ماه مه به عنوان جشن جهاني كار براي تمامي
كارگران ماندگار شد .اول ماه مه مطالبه هشت ساعت كار روزانه را مطرح
كرد ،اما پس از آن كه اين هدف تحقق يافت ،اول ماه مه به دست فراموشي
سپرده نشد.

C

بدرود با طبقهي کارگر!

of

پس از فروپاشي ديوار برلين از پس فروپاشي بلوک شرق و تک قطبي شدن
مناسبات اقتصادي و سياسي جهان ،طبقهي کارگر کشورهاي صنعتي که در
نتيجهي همجواري با بلوک حامي کار (بلوک شرق) از حقوق و مزاياي
ويژهاي در الگوي اقتصاد کينزي بهرهمند بود ،بيش از پيش در معرض تهاجم
سرمايه و ايدئولوژيها و سياستهاي آن قرار گرفت .با مطرح شدن نظريهي
جهانيسازي ،جهاني شدن بيش از پيش توليد سرمايهداري و مطرح گشتن
بنيادگرايي بازا ِر نوليبراليسم در پرتو نظريات آکادميسينهاي نوليبرالي چون
فردريک فون هايک و ميلتون فريدمن ،معيشت کارگران و سنديکاهاي
کارگري جهان بار ديگر تحت فشار سرمايه و الزامات آن اين بار در شکل و
شمايل جديدي نسبت به قرن نوزدهم قرار گرفت.
در سه دههي اخير با رونق گرفتن نوليبراليسم جهاني و جهانيسازي توليد
سرمايهداري ،هجوم سرمايه به کار محدود به کشورهاي صنعتي غرب نبوده
است و کشورهاي پيراموني و مناطق کم توسعهي جهان را نيز در بر گرفته
است.
در اين دوره در واکنش به نظريات راديکال و چپ ،سلسله نظرياتي در محافل
آکادميک و همچنين رسانههاي عمومي جهان توسعه يافته منتشر و تبليغ شد که
تقربباً غايت انديشهي تمام آنها ناديده انگاشتن کار و طبقهي کارگر به عنوان
منبع ارزش و مطرح کردن مفاهيم جديدي متناسب با واقعيات موجود بود.
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نظرياتي چون «جامعه ما بعد صنعتي»« ،جامعه دانايي محور»« ،جامعه
انفورماتيک»« ،جامعه مصرفي» و همچنين مفاهيمي چون خدماتي شدن جوامع
و اولويت فرهنگ (روبنا) بر شيوه توليد و اقتصاد (زيربنا) ،همگي باور داشتند
که مقوالتي چون کار ،طبقهي کارگر و تضاد کار و سرمايه فاقد اعتبار گشته
است و آنچه در جوامع کنوني مالک ارزش ميباشد ،مناسباتي است که در
ارتباط مستقيم با فرهنگ و هويت و دانايي قرار دارد.
در همين دوره است که کتابهايي چون «جامعه ما بعد صنعتي» از دانيل بل،
«موج سوم» از الوين تافلر ،و  ...همان شعاري را سر دادند که آندره گورز در
کتاب معروفش تحت عنوان «خداحافظ طبقهي کارگر» سر مي داد .آنچه از
دل اين نظريات و مفاهيم بيرون ميآمد فرهنگگرايياي بود که عنصر تعيين
کنندهي هويت افراد و جوامع را نه عرضهي توليد ،بلکه در نوع مصرف آنها
ميدانست .در زمينهي فرهنگ ،نظريه «پست مدرنيسم» و «پسامدرنيسم» نيز
الگوي فرهنگي اين سرمايهداري متأخر نو ظهور بود.
اما در همان زماني که اين نظريات در محافل آکادميک مطرح ميشد و توسط
دستگاههاي ارتباط جمعي در روندي يکسويه و غير انتقادي به مردم کشورهاي
جهان منتقل ميگرديد ،شواهد و واقعيات جهان دال بر افزاش شکاف نابرابري
و فقر و تنگدستي نيروي کار جهاني که در ارتباط مستقيم با مناسبات قدرت
سياسي و اقتصادي ناشي از تضاد کار و سرمايه است ،بيش از پيش اعتبار علمي
اين نظريات را زير سوالبرد.
براي نمونه در جهاني که آن را ما بعد صنعني و دانايي محور و انفورماتيک
اطالق ميکنند ،جهانيشدن سرمايه و انکشاف شيوهي توليد سرمايهداري
در سراسر مناطق جهان ،نظام سرمايهداري را وا داشته است تا براي گريز از
بحرانهاي درون زاي خود به منظور دسترسي به کارگر ارزان قيمت و شرايط
سهلتر قوانين محيط زيست بسياري از صنايع و توليدات خود را در قالب
شرکتهاي چند مليتي به کشورهاي جهان سوم منتقل کند.
آنچه در نظريهي جهانيشدن تحت عنوان امحاء دولت-ملت و ايجاد جامعه
جهاني تبليغ ميشود ،نتيجهي عملياش نه تنها سرنوشت مشترک بشريت بر
پايهي احترام و تعامل و همبستگي بشري براي اهداف انساني نبوده است بلکه
بيش از پيش سرنوشت و زندگي مردم کشورهاي پيرامون را ذيل قوانين غير
دموکراتيک سرمايه در شرکتهاي چند مليتي و سازمانهاي جهانياي چون
سازمان تجارت جهاني و صندوق بينالمللي پول قرار داده است.
امروز «کاالييشدن» نيروي کار در نتيجهي اعمال چنين نظرياتي بيش از هر
زمان ديگري معيشت کارگران و زحمتکشان جهان را تهديد ميکند .در
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چنين فرايندي کارگر در بازار عرضه و تقاضاي نوليبراليسم و براي تأمين منافع
شرکتها مجبور به دريافت کمترين حقوق و بهرهمندي از کمترين امتياز براي
تشکيل سنديکا و حق اعتراض و چانهزني ميباشد.
در واقع جهانيسازي (جهانيشدن تحت سيطرهي قوانين نوليبرالي بنيادگرايي
بازار) بيمرزي و آزادي را براي سرمايه ها تأمين کرده است و حقوق شهروندي
و حقوق جهان کار را در درون مرزهاي ملي و طبقاتي به گونهاي مسدود
نگه داشته است تا بتواند دامنه آنها را هر چه بيشتر محدود کند و به کمک
استبدادهاي محلي شهروند را به رعيت بدل کند .در اين سيستم فکري مبتني
بر اقتصاد جنگي 1که به محيط زيست نيز بي توجه است ،سيستم مبتني بر کار و
خدمات اجتماعي 2هر چه بيشتر مورد تهديد قرار مي گيرد و جنگ و بي امنيتي
و تروريسم جانشين صلح و امنيت و حقوق مي شود.
وال استريت ژورنال که بيانگر منافع سرمايه بزرگ جهاني است در مقالهاي
( 24مه  )2007تحت عنوان «نتايج غيرمنتظره» نوشته بود« :جهانيسازي نابرابري
درآمدها را افزايش داده است» آنچه را که وال استريت جورنال با تعجب
نوشته بود ،شهروندان از نيويورک تا شانگهاي ،پاريس تا دهلي از مسکو تا لندن
از مدتها پيش در جهان دريافته بودند ،با جهانيسازي شاهد وضعيتي هستيم
که در آن درآمدهاي ملي به همراه درآمد اقشاري که با سرمايه زندگي مي
کنند باال رفته و درآمد اقشار کار و شهروندان حقوق بگير پايين آمده است.
در مقياس جهاني ،فقر با رشد وسيع نابرابري درآمدي همراه است .در چين
و هند ،دو كشور پر جمعيت جهان كه از اقتصادهاي به سرعت در حال رشد
جهان نيز هستند ،نابرابري به سرعت در حال افزايش است .نابرابري در چين
كه از كشورهاي طرفدار تساوي حقوق و فرصتها به شمار ميرود ،به سختي
قابل تشخيص از ميزان نابرابري در آمريكا است و اين در حالي است كه شايد
چين بزرگترين توزيع مجدد درآمدي در تاريخ را به خود ديده است .در
هند ،قسمت اعظمي از منافع رشد سريع اقتصادي به جيب  %20ثروتمند جامعه
ميرود 350 .ميليون نفر در فقر و فالكت به سر ميبرند .تنها در كلكته حدود
3
 250000كودك شبها را در پيادهرو به صبح ميرسانند.
برانكو ميالنويچ اقتصاددان بانك جهاني ،بر يكي از مهمترين طرحهاي
اندازهگيري نابرابري درآمدي در سطح جهان نظارت دارد .او با استفاده از يك
بررسي بسيار گسترده در خانوارهاي سراسر جهان ،به اين نتيجه رسيده است
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كه :يك درصد از افراد جهان (ثروتمندترين) ،درآمدشان به اندازه  57درصد
(فقيرترين) است .در سال  ،1993درآمد متوسط پنج درصد ثروتمند 114 ،برابر
بزرگتر از درآمد متوسط  5درصد مردم فقير جهان بوده است؛ در حالي كه
اين ميزان در سال  78 ،1988برابر بوده است 5 .درصد فقير 25 ،درصد از درآمد
واقعي خود را از دست دادهاند ،در حالي كه درآمد  20درصد ثروتمند12 ،
درصد ـ بيش از دو برابر رشد درآمد جهان ـ رشد داشته است .افزايش نابرابري
در جهان به خاطر افزايش نابرابري در داخل كشورها و همچنين بين كشورها
است .كشور ثروتمند ،ثروتمندتر و كشور فقير ،فقيرتر ميشود.
براي شناخت کيفيت نابرابري در چنين ساختاري براي نمونه ميتوان به آمار
مربوط به نابرابري در اياالت متحده ،به عنوان کشوري که پيشرفتهترين مناسبات
سرمايهداري در آن جريان دارد و بيش از ساير کشورها چنين الگويي را براي
توسعه و برنامهريزي اقصادي سياسي ترويج ميدهد ،مراجعه کرد.
پايگاه اينترنتي آمريکايي «بزينس پانديت» 1در گزارشي در خصوص چگونگي
توزيع ثروت در اياالت متحده آمريکا که در ابتداي سال  2010ميالدي منتشر
کرده است ،تصريح ميکند :طي  30سال گذشته در آمريکا ثروتمندان همچنان
ثروتمندتر شدهاند و فقيران همچنان فقيرتر .شايد مهمترين دليل اين امر آن
باشد که اکثر شغلهاي جديدي که طي اين سالها ايجاد شدهاند دستمزدهاي
پاييني داشته و بيمه بازنشستگي و درمان ندارند.
بر اساس گزارش «بخش مالي پايگاه اينترنتي ياهو» در تاريخ اول اکتبر سال
گذشته 20 ،درصد از آمريکاييها بيش از  50درصد درآمد را در اين کشور
کسب ميکنند .اين درحالي است که  40درصد از جمعيت پايين هرم درآمدي
آمريکا تنها  12درصد از کل درامدهاي حاصله در اقتصاد اين کشور را کسب
ميکنند .مقايسه  50درصد از درآمد براي  20درصد از جمعيت و  12درصد
درآمد براي  40درصد درآمد نشان ميدهد که دو دهک باالي جامعه آمريکا
بيش از چهار برابر چهار دهک پاييني اين جامعه درآمد دارد و اين شکاف
طبقاتي را بايد نوعي رکورد در تاريخ دانست! .امروز اياالت متحده را قاطعانه
ميتوان يکي از نابرابرترين کشورهاي جهان دانست.
نمونهي ديگري که بدون توجه به نرخ استثمار و سطح بسيار پايين معيشت
کارگران از آن به عنوان الگوي موفقي در اتخاذ برنامههاي اقتصادي نام برده
ميشود کشور چين است .چين اگر چه در بسياري از نشانگرهاي اقتصادي،
به خصوص نرخ اقتصادي ،نرخ رشد سرمايهگذاري خارجي ،صادرات و توليد
ناخالص داخلي پيشرفتهاي قابل توجهي داشته است .اما اگر دامنهي مفهوم
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توسعه را تنها محدود به چنين شاخصهاي ک ّمي اقتصادي ندانسته و آن را به
وضعيت و کيفيت زندگي کارگران و زحمتکشان گسترش دهيم ،واقعيت اين
است که رشد مناسبات سرمايهداري در چين بر پايهي شرايط ناگوار کار و
زندگي اکثريت کارگران چين قرار دارد و سهم بزرگي از رشد اقتصادي چين
حاصل پايين بودن ارزش نيروي کار در اين کشور ميباشد.
مطالعات بانک جهاني نشان ميدهد نابرابري در چين بيشتر از هر کشور ديگري
در جهان رشد کرده است .بين سالهاي  2001تا  2003نرخ رشد اقتصاد چين
ساليانه  10درصد بود ،اما  10درصد پايين دارندگان درآمد با  2/5درصد افت
درآمد روبه رو شدند .آمار رسمي حاکي از آن است که اختالف بين 20
درصد باال و  20درصد پايين دارندگان درآمد در فاصلهي سالهاي  2006تا
 ،2009داراي رشد  40درصدي بوده است.
«ميشل دي تيس» استاد اقتصاد در دانشگاه پيتسبرگ آمريكا .معتقد است:
«چيزي كه به نابرابري موجود در بين كشورها و درون آنها دامن ميزند ،قدرت
رو به رشد مالكين سرمايه و زوال روز به روز قدرت كارگران (و دهقانان در
كشورهاي فقير) است .اگر به طور عيني به كشورهاي جهان بنگريم ،خواهيم ديد
كه هرچه قدرت كارگران و دهقانان باالتر باشد ،توزيع درآمد ،بيشتر به سمت
تساوي متمايل ميشود .هر چه كارگران و دهقانان كشورهاي فقير ضعيفتر
باشند ،كشور بيشتر تحت سلطه و فشار ملل ثروتمند قرار خواهد گرفت و
نابرابري بين كشورها باال خواهد رفت .هنگامي كه درآمد قشر فقير تا حداقل
ميزاني كه ميتوان با آن زنده ماند ،پايين بيايد ،نابرابري در داخل اين كشورها
نيز باال خواهد رفت .اين مسأله حتي در زمان باال بودن توليد ناخالص داخلي
سرانه نيز صادق است .همين طور در كشورهاي ثروتمند ،هر چه كارگران
ضعيفتر باشند ،نابرابري بيشتر خواهد بود و نيز احتمال اين كه كارگران بتوانند
با برادران و خواهران خود به وحدت و همبستگي براي حفظ منافعشان دست
يابند ،كمتر است .اين كه آمريكا داراي ضعيفترين جنبشهاي كارگري و
بيشترين نابرابري درآمدي در ميان كشورهاي ثروتمند است ،اتفاقي نيست».
بنابراين آنچه با عناوين دلفريبي چون جامعه مابعدصنعتي و جامعه دانش محور
و  ...هر روزه در محافل دانشگاهي تبليغ ميشود و از پي آن مرگ طبقهي
کارگر را به عنوان سوژهي ارزش آفرين و تغيير دهندهي جهان اعالم ميکنند،
در چنين جوامعي اگر چه کيفيتي متفاوتي يافته است اما از عامليت آن در
ارزشزايي براي نظام سرمايهداري حاکم بر مناسبات جهان نکاسته است.
چنين نظريات مد روزي نميتوانند منکر اين واقعيت شوند که هر نوع دانايي
و فرهنگ و هويتي حاصل تالش و کار مداوم فکري و مادي زنان و مردان و
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نسلهاي بشري است که به اين لحظهي تاريخي رسيده است و همچنين کار
مداوم در عرصهاي مادي و فکري است که زمينههاي دانش و تکنولوژي را
فراهم ميکند.
در نظريات رسمي موجود دو خطاي تئوريک عمده وجود دارد که هر دوي
اين موارد نشان از رويکرد غيرتاريخي و نگرش محدود اين نظريات است .در
اين نظريات از سويي با برداشتي غير واقعي از مفهوم کار و کارگر ،اين مقوالت
را به عرصههاي کار يدي و عرصهي توليد محدود ميکنند و بسياري از اقشار و
طبقاتي را که در کارهاي فکري و خدماتي فعاليت ميکنند از مفهوم گستردهي
طبقهي کارگر مستثني ميکنند.
از سوي ديگر با رويکردي محدود و ارائهي آمار و ارقامي از حجم طبقهي
کارگر در جوامع صنعتي و مرکز سرمايهداري ،اين نظريه را که حجم طبقهي
کاهش پيدا کرده است ،به تمامي جهان تعميم ميدهند .در صورتي که در
دورهي جهانيشدن سرمايه با منتقل شدن بخشي از توليد به جوامع پيراموني،
حجم طبقهي کارگر در اين مناطق افزايش يافته است .در نتيجه با «جهاني» شدن
کليهي مفاهيم ،رويکرد به طبقهي کارگر و کميت آن نيز بايستي رويکردي
جهاني باشد.
آمار مربوط به افزايش نابرابريهاي اجتماعي و شکاف طبقاتي در چند
دههي اخير گوياي اين واقعيت است که نه تنها رشد سرمايهداري در عصر
جهانيسازي پديدهاي مدرن و با کيفيتي متفاوت از اعصار پيش از آن ميباشد،
بلکه کيفيت نابرابري و فقر در دوران حاضر نيز کيفيت جديدي يافتهاست که
فقط اشاره به گفتمانهاي فرهنگي و هويتي و تأکيد بر عنصر دانايي قادر به
تنيين آن نخواهد بود چرا که دانايي و رشد آن در جوامع منتزع از ساختارهاي
سياسي -اقتصادي و بي ارتباط با مناسبات قدرت در جهان نميباشد .بنابراين
خام انديشي صرف است که شعار جوامع دانايي محور مبني بر «دانايي قدرت
است» را بدون توجه به تحليلي تاريخي و شناخت و بررسي مناسبات موجود
در ساختار سرمايهداري موجود و همچنين بدون وجود يک رويکرد انتقادي به
آن ،سرلوحهي برنامهريزيهاي کالن قرار دهيم.
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تقدير نامشترک مسافران تايتانيک!

C

«آگوست استريندبري» ،نويسندهي سوئدي ،به روشي بسيار ساده و روشن،
ن چنين تشريح ميکند:
شيوهي استثمار توسط سرمايهداران را اي 
 اونجا به اون مرده چي گفتي؟ بهش گفتم که او بايد تندتر کار کنه. چه کسي اين حق رو به شما داده که به اون دستور بدي؟ حقوق اونو من ميدم. چقدر بهش حقوق ميدي؟ روزي  ١۰کرون. پولي رو که به اون ميدي از کجا مياري؟ من سنگ ميفروشم. چه کسي اين سنگارو برات ميشکونه؟ اون انجام ميده. در روز چه مقدار سنگ برات ميشکونه؟ اوي ،تو عرض روز مقدار زيادي سنگ ميشکونه. چقدر شما براي اين کار ميگيري؟ تقريبا  ۵۰کرون. پس ديگه اين اونه که  ۴۰کرون ميده ،به خاطر اينکه شما فقط دور و بر پرسهميزني و به اون دستور ميدي که سريعتر کار کنه.
 -بله ،ولي مالک ابزار کار و ماشينها من هستم.
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 چطوري صاحب اونا شدي؟ من سنگها را فروختم و اونقدر پول گرفتم که تونستم باهاشون ابزار و ماشينآالت بخرم.
 چه کسي سنگها را شکونده بود؟1
 ساکت شو ،احمق!آنچه استريندبري روايت ميکند ل ُ ِ
ب کالم آن چيزي است که مارکس با
زباني نه در خور قصهپردازي بلکه با تبيينات علمي در آثار خود اثبات کرده
است :منشأِ «سرمايه» ض ِد آن يعني «کار» است .اين تضاد کار -سرمايه و اينکه
ِ
طرف کار هر چه کمتر «باشد» و بيشتر از هستي انساني خود دست بکشد،
سو ِد سرمايه فزونتر ميشود ،پايهي منطق نظام سرمايهداري است .جوابي که
فرد پرسشگر در داستان استريندبري دريافت ميکند (ساکت شو ،احمق!)
استعارهاي از جوابي است که افراد و گروههايي که نظم حاکم سرمايهداري را
به چالش ميکشند و منطق آنان را نقد ميکنند دريافت ميکنند.
احمقاني که به جاي الس زدن با روزمرگي خود و لذت بردن از آن ،خطر
اخراج و احظار و بيکاري و تبعيد و مهاجرت اجباري را به جان ميخرند تا
سرشت انساني خود را بروزي بايسته داده باشند .از اين حيث احمق و ديوانه اند
که با اکثريتي که تسليم روابط و مناسبات موجود ميشوند ،مرزبندي دارند و
همچون آنها روال تکراري و نينديشيدهي روزمره را ادامه نميدهند و مناسبات
شعور متعارف (بي شعوري حاکم) را به هم ميريزد! .کساني که به تعبير کانت
در شعار روشنگري ،دليرند در بکارگيري از فهم خويش 2و تفکر انتقادي
خويش را همچون نشئگاني سرمست به عمود خيمهي انديشه وا نميگذارند
و «انديشيدن» را به مرخصي گسيل نميکنند ،رنج اش را متحمل ميشوند و به
انديشيدن خطر مي کنند.
در برابر اين عده کساني قرار دارند که با ساده انگاري خاص خود جهان
پيرامون خود را چنين تفسير ميکنند که عدهاي به ياري نيروي هوش و ذکاوت
و سخت کوشي خود به مدارج باال نائل گشته اند و حق سروري و رهبري بر
ديگران را دارند .چنين آموزههايي هر روزه در کالسهاي درس دانشگاهها به
3
دانشجويان حقنه ميشود :جوامع امروز «جوامع دانايي محور» و «دانش بنيان»
هستند Knowledge is Power .شعار چنين جوامعي است .سر آمد بودن ديگر

of

Pr
o

 1آگوست استريندبري در کتاب «اسرار سرمايهداري».
 2کانت« :دلير باش در به کار گرفتن فهم خويش» اين است شعار روشنگري ،در مقالهي «در
پاسخ به پرسش روشنگري چيست؟» ،در کتاب «روشنگري چيست؟» ،گردآورنده :ارهارد بار،
ترجمه سيروس آريانپور ،نشر آگه ،چاپ اول (ويراست دوم)1386 ،
3 Knowledge-based Society
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ِ
قدرت نشأت گرفته از تضاد کار و سرمايه حاصل نميشود بلکه آن
از روابط
که سرآمد است به مدد دانستههاي خويش به سرآمدي نائل آمده است .با
خدماتي شدن جوامع جديد صحبت از «کار» و «سرمايه» و تضاد ميان آنها
منسوخ گشته است و هر آن چه هست دانايي است و جايگاهي که افراد در
ردهبندي دانايي دارند.
آنان که سرآمد هستند به ياري قواي فکري و خالقهي خويش دست به ابتکارات
نوين ميزنند و به جاي عنوان سرمايهدار شايستهي دريافت عنوان محترمانهتر و
کمخطرتري چون «کار آفرين» هستند .اينان با خالقيت و ذکاوت و هوشمندي
فردي «اشتغال زايي» ميکنند و براي نيروي کار جامعه ايجاد شغل ميکنند!.
چنين است که کارآفريني از رشتههاي نويني است که بايد در دانشگاههاي ريز
و درست آموزش داده شود.
در اين چهارچوب نظري «فرد» منتزع از ساختار سياسي -اقتصادي پنداشته
ميشود و موفقيتها و شکستهاي او حاصل ابتکارات يا اشتباهات شخصي
اوست .به بيان پير بورديو« « :برندگان» و «بازندگان» ،اشرافيت ،آنان که اشراف
دولتي ميناميم ،به ديگر سخن کساني که همهي ويژگيهاي اشرافيت را به
معناي قرون وسطايي آن دارند و اقتدارشان مديون تحصيالتشان ،يا بنا به
ديدگاه خودشان ،هوشمندياي است که آن را موهبتي آسماني ميدانند؛ حال
آنکه ميدانيم در جهان واقعيت ،اين امکان را جامعه توزيع ميکند و نابرابري
در هوشمندي از نابرابري اجتماعي است .ايدئولوژي توانايي و کارآمدي به
خوبي ضديتي را توجيه ميکند که تقريبا همانند ضديت ميان اربابان و بردگان
است .در يک سو شهرونداني کاملند که تواناييها و فعاليتهايي با دستمزد باال
و بسيار نادر دارند؛ چنان که ميتوانند کارفرماهاي خود را خود برگزينند (حال
آنکه ديگران را در بهترين حالت کارفرمايان برميگزينند) و ميتوانند در بازار
بينالمللي کاري با درآمد بسيار باال داشته باشند .آنگاه در سوي ديگر تودهي
بزرگي از کساني که محکومند کارهاي حاشيهاي داشته باشند يا بيکار باشند».1
اين اکثريت عظيم که توليدکنندگان اصلي سرمايه هستند در چند دههي اخير
و در دوران هژموني نوليبراليسم که هارترين و ولنگارترين نوع سرمايهداري
تاکنون موجود است همواره سطح درآمد ثابت و رو به تنزلي داشته اند .در
صورتي که اقليتي که کنترل و هدايت مکانيزم و ساز و کار سرمايه را بر عهده
دارد همواره از سودهاي کالن بهرهمند گشته اند.
در قسمتي از فيلم «تايتانيک» ( )1997ساختهي جيمز کامرون وقتي کشتي با کوه

of

Pr
o

 - 1بورديو ،پير ( .)1387گفتارهايي دربارهي ايستادگي در برابر نوليبراليسم ،عليرضا پالسيد،
تهران ،چاپ اول ،نشر اختران.

خسرو صادقی بروجنی

152

C

op
y

يخ برخورد ميکند و در حال غرق شدن است ،انبوه مسافران کشتي سراسيمه
و مضطرب مشغول سوار شدن به قايقهاي نجات هستند .انبوهي و ازدحام
مسافران مضطربي که سعي ميکنند جان خود را نجات دهند باعث ميشود
طبقهبندي 1مسافران بر اين اساس که اتاقي گران قيمت و لوکس و رو به دريا
کرايه کردهاند و يا دخمهاي تنگ و تاريک مجاور موتورخانهي کشتي ،به هم
بريزد و فقير و غني در اين «بحران» در کنار هم قرار بگيرند و پيشامد مشترکي
را تجربه کنند .هنگامي که مسافرين درجه چندم کشتي در حال سوار شدن به
قايقهاي نجات هستند گفتگويي بين ماد ِر ُرز که زني متمول و از طبقات باالي
جامعه محسوب ميشودُ ،رز و نامزد اشرافي او در ميگيرد:
 ماد ِر ُرز :چرا در سوار شدن به قايقهاي نجات درجه بندي مسافران رعايتنميشود؟
 ُرز :خفه شو مادر! نصف مسافرين کشتي خواهند مرد. نامزد ُرز :نصف بي ارزش کشتي!تعبير «کشتي» و يا «قطاري سريع السير» که همگان ناگزير به سوار شدن به
آن هستند و گرنه از قافلهي تمدن عقب خواهند ماند ،به اين قصد که اجنتاب
ناپذيري روند کنوني را نشان دهند بارها در کالم مدافعين گلوباليزيشن 2به کار
رفته است.
«جهانيشدن واقعيتي عيني است که بر اين حقيقت تأکيد ميورزد ،که همهي
ما مسافران يک کشتي – يعني جهاني که در آن زندگي ميکنيم  -هستيم .اما،
مسافران اين کشتي تحت شرايط بسيار متفاوتي سفر ميکنند .اقليت ناچيزي در
کابينهاي لوکس ،که مجهز به اينترنت و تلفنهاي موبايل و امکان دسترسي
به شبکههاي ارتباطات جهاني است ،سفر ميکنند .آنها از رژيم غذايي بسيار
موزون و مغذي فراوان و همچنين از منابع آب تميز برخوردارند .آنها به
مراقبتهاي پيچيدهي پزشکي و به فرهنگ دسترسي دارند.
اکثريت عظيم رنج ديده ،اما در شرايطي مسافرت ميکنند که شباهت به تجارت
وحشتناک برده از آفريقا به مستعمرات گذشته در آمريکا دارد 85 .درصد
مسافران اين کشتي ،در گوشهي کثيفي از آن سکان داده شد ،از گرسنگي و
بيماري و درماندگي رنج ميبرند .بديهي است که اين کشتي بيشتر از آن بي
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 2از اصطالح «گلوباليزيشن» ( )Globalizationدو تعبير کام ً
ال متفاوت ميتوان داشت .در حالي
که مدافعان آن همچون کشورهاي مرکز سرمايهداري و نهادهاي جهاني از روندي خود به
خودي و اجنتاب ناپذير و در حال شدن (جهاني شدن) سخن ميگويند ،به باور منتقدان بيش از
آنکه فرايندي در حال «شدن» باشد معطوف به اراده و اهداف خاص فاعالن آن است (جهاني
سازي).
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عدالتي حمل ميکند ،که بتواند شناور باقي بماند .اين کشتي مسيري آنچنان
غير منطقي و بي معنياي را طي ميکند ،که نميتواند به بندر امني برسد .به نظر
ميرسد که مقرر است اين کشتي با يک کوه يخ شناور تصادم بکند .اگر چنين
1
اتفاقي بيفتد ،ما همه با آن غرق خواهيم شد».
گويندهي اين جمالت بي شک همچون هر منتقد راديکال ديگري با عناويني
چون «بدبين»« ،غيرعلمي»« ،شعاري» و «ايدئولوژيک» خطاب يا بهتر بگوييم متهم
خواهد شد و در سايهي انديشههاي مد روز ضدايدئولوژي ،ايدئولوژيکترين
انديشههاي ضد انساني را که علمي پنداشته ميشوند به اذهان حقنه مي کنند.
چالش اين نظرات با اين سوال روبرو ميشود که «به جز روند کنوني چه روند
ديگري ميتواند وجود داشته باشد؟» .اغلب جواب اين سوال از قبل در ذهن
پرسشگر موجود است و هدف از طرح آن بديهي جلوه دادن طرح موجود و
ناممکن جلوه دادن گزينههاي ديگر ميباشد.
اما براي رفع اتهام از اين القاب که هر يک براي بي اعتبار شدن در عرصهي
نظر کفايت مي کند ،تنها اشارهاي سر دستي به آمار ميتواند محکي بر اثبات
يا رد نظر منتقدان راديکال باشد .به اين منظور فقط نياز نيست به آمار جهاني
و مقايسهاي ميان مناطق توسعه يافته و در حال توسعه و توسعه نيافتهي جهان
ارجاع داده شود و از افزايش شکاف نابرابري ميان آنها صحبت کرد .براي
شناخت کل سيستم موجود ميتوان به قلب اين سيستم و نظامي که پشيرفتهترين
مناسبات سرمايهداري در آن جاري است رجوع کرد.
نمودار شماره ( )1سهم درآمد کسب شده توسط يک درصد ثروتمندترين
قشر جامعه آمريکا و هشتاد درصد پاييني جامعه آمريکا را مقايسه ميکند.
همچنان که از نمودار بر ميآيد ،علي رغم اختالف جمعيتي فاحشي که ميان
اين دو گروه وجود دارد .سهم درآمد يک درصد بااليي که داراي جمعيت
بسيار کمتري مي باشد روند عموماً صعودي را طي کرده است و در برابر آن
اقشار وسيعي از مردم که  80درصد بقيهي جامعه آمريکا را تشکيل مي دهند،
هر ساله سهم درآمدي کمتري نصيبشان شده است .همچنين شکاف بين اين دو
دسته از سالهاي منتهي به  1990که سال فروپاشي بلوک شرق و تک قطبي
شدن جهان است افزايش يافته است .اين فرايند مهر تأييدي بر اين ادعا است
که فروپاشي بلوک شرق به عنوان بلوکي که در تضاد ميان کار و سرمايه،
مدعي حمايت از« کار» بود و ظهور جهان تک قطبي از پس جنگ سرد ،نه
تنها پيوندي عملي با ظهور نوليبراليسم جهاني ،انديشهي گلوباليزيشن جديد و
افزايش فشار بر نيروي کار جهاني دارد ،بلکه در محدودهي ملي کشورهاي
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سرمايهداري مرکز نيز تضاد کار -سرمايه را فزوني بخشيده است .اين تطابقهاي
تاريخي باعث ميشود در رأي و نظر مبلغان جهاني شدن به شکل پروسهاي فاقد
سوژه در پويش تاريخي شک کرد.
نمودار ( :)1مقايسه سهم درآمد کسب شده توسط يک درصد بااليي و  80درصد پاييني
1
اقشار جامعه آمريکا ()1979 -2003
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اين شکاف روز افزون ميان قشر بااليي جامعه و اقشار پاييني جامعه در مباني
نظري نوليبراليسم که بر پايهي نوعي نوداروينيسم اجتماعي پيريزي شده است،
به کوشايي و فعاليت خالقانهي باالييها و کاهلي پايينيها ممکن است تعبير
شود .در رويکرد نوداروينيستي حاکم که در مثال فيلم تايتانيک عنوان شد فقط
باالييها شايستهي ارتقاي کيفيت زندگيشان هستند و پايينيها تودههاي کار
کني را تشکيل ميدهند که بخش بي ارزش کشتي ترقي و پيشرفت را تشکيل
ميدهند .از اين رو اگر بحراني رخ دهد و بسياري از آنان هستي و زندگي خود
را بر باد دادند عاقالنهترين کار در منطق نوليبراليسم ،ياري رساندن دولت به
اليههاي بااليي جامعه و نخبگان کارآفريني است که هيچگاه عملکرد بيشينه
خواهانهي آنها علت بحرات عنوان نميشود (آنچنان که در بحران اقتصادي
اخير آمريکا دولت به ياري سرمايهداران و بانکداران شتافت و روزنامه
اکونوميست در  18اکتبر  2008به درستي نوشت« :چرا دولت (آمريکا) براي
نجات کارکنان مورگان استانلي 2که  45هزار نفرند و درآمدهاي خوبي نيز
دارند ده ميليارد دالر از جيب مالياتدهندگان پرداخت ميکند اما به جنرال
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1 Henwood, Doug (2010). The Productivity Squeeze,

http://www.socialistpartynyc.blogspot.com/2010/05/productivity-squeeze.html.
2 Morgan Stanley
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موتورز که  266هزار کارگر دارد رقمي تعلق نمي گيرد؟») .اين چنين است
که کمک مستقيم به آن «نصف بي ارزش» که در جامعه آمريکا بيش از هشتاد
درصد جمعيت را تشکيل ميدهند در اولويت برنامهريزي و سياستگذاريهاي
اقتصادي قرار ندارد.
اما در ر ّد ادعاهاي نوداروينيستي -نوليبراليستي حاکم و همچنين در جواب به
کساني که مرگ تضاد کار و سرمايه را در دوران جامعه دانايي محور اعالم
ميدارند نمودار شماره ( )2قادر است کذب بودن اين ادعاها را اثبات کند.
در اين نمودار نيز همچون نمودار شماره ( )1ارتباط معناداري ميان مقطع
زماني رواج نوليبراليسم و ايدئولوژي جهانيسازي به عنوان گفتمانهاي مسلط
سرمايهداري و افزايش فشار بر نيروي کار وجود دارد .اين نمودار نشان ميدهد
بهرهوري نيروي کار 1و ميانگين واقعي درآمد خانوار 2تا سالهاي مياني دههي
 70تقريباً هم پاي هم افزايش يافته بود ،اما شکاف ميان اين دو در سالهاي
پس از آن بيشتر شده است.
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نمودار ( :)2مقايسهي رشد بهره وري و ميانگين واقعي درآمد خانوارهاي آمريکا (-1947
3
)2003

همچنين نمودار شماره ( )3که به مقايسهي ميان بهرهوري و مزد و مزاياي
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کارگران توليدي در سالهاي ( )1979-2005ميپردازد ،نشان ميدهد که
عليرغم رشد صعودي و مداوم ميزان بهرهوري کارگران ،مزد و مزاياي آنان يا
ثابت و يا در مقايسه با بهرهوري رشد بسيار کمي داشته است.
1 Productivity
2 Real median family income
3 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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نمودار ( :)3مقايسهي رشد بهرهوري و مزد و مزاياي کارگران توليدي در آمريکا (-2005
1
)1979

«جوليت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب «آمريکايي خسته» که
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در  ١٩٩٢منتشر شد و به دليل افشاي بسياري از حقايق خشم گروه بزرگي از
گردانندگان و نظريهپردازان نظام سرمايهداري را برانگيخت ،معتقد است:

Pr
o

ِ
ساعات فراغت آمريکاييان تناقض شديدي با افزايش سريع و
«کاهش
همزمان بهرهوري از کار دارد .بهرهوري کار نشاندهندهي مقدار کار و
خدماتي است که هر کارگر ميتواند در واحد زمان توليد کند .با افزايش
بهرهوري کار يک کارگر ميتواند همان مقدار کاال و خدمات را در زمان
کوتاهتري توليد کند و يا ميتواند با همان ساعات کار پيشين کاالهاي
بيشتري توليد کند .هر زمان که بهرهوري کار افزايش يابد اين امکان به
وجود ميآيد که انسانها ساعات کمتري کار کنند و يا اگر ساعات کارشان
ثابت بماند ،مزد بيشتري دريافت کنند.
از سال  ،١٩٩٠ما توان آن را داشتهايم که با صرف نيمي از ساعات کا ِر
سال  ١٩٤٨مقدار کاال و خدماتي به اندازه آن سال توليد کنيم .بدين ترتيب
اکنون ميتوانيم ساعات کار را از  ٨ساعت به  ۴ساعت در روز کاهش دهيم
و يا شش ماه در سال تعطيلي و استراحت (با مزد) داشته باشيم .اين مسئله
ميتواند غير قابل باور به نظر رسد ،اما محاسبهي ساده و نتيجه گريز ناپذي ِر
افزايش بهرهوري چيزي جز اين نيست.2

 1نگارنده پيش از اين در مقالهي «سرمايهداري و توليد رضايت؛ واقعبين باش ،زندگي همين
است که هست!» به اجمال به مشخصههاي فرهنگ مذکور پرداخته است http://khosrosa� .

deghi.com/10.doc

2 Mishel, Lawrence (2007). Globalization that works for working Americans,
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جوليت شور در پژوهش خود نشان ميدهد« :نان آور خانواده اکنون براي
رسيدن به سطح زندگي سال  1973بايد  245ساعت (بيش از  6هفته) در سال
بيشتر کار کند» .او همچنين نشان ميدهد که عليرغم پيشرفت شگفت انگيز
تکنولوژي ،ساعات کار خانگي براي زنان در  50سال اخر تقريباً ثابت مانده
است».
اين نوع نمودارها که بر افزايش روز افزون نابرابري و شکاف فزايندهي کار
و سرمايه داللت دارند ،کم نيستند .اما عليرغم اين واقعيات کمتر صداي
اعتراضي به گوش ميرسد .تحليل اين فرايند نياز به بررسي عوامل گوناگوني
دارد که فقط شامل عوامل عيني و مادي نيست .بلکه فرهنگ سرمايهداري که
امروز به شکل امر بديهي اذهان تودهها در آمده است جوابگوي انفعال و بي
عملي حاکم خواهد بود.
نظام سرمايهداري همسو با استثمار آشکار و پنهان ،فرهنگي را ترويج ميدهد
که مناسبات آن را باز توليد کند .از اين رو چه بسا براي بسياري از زحمتکشان
و نيروي کار جامعه که توليدکنندگان واقعي کاال و خدمات هستند مناسبات
حاکم و کنترل و هدايت مناسبات توليد و قدرت در جامعه توسط سرمايه امري
بديهي جلوه نمايد که بديل نويني براي آن قابل تصور نيست 1.تغيير اين نگرش
و ترويج نگاهي نو به مسائل گوناگون ،از مباحث هستيشناسانه و معرفتي تا
بحثهاي عينيتر و ماديتر ،نياز به عملياتي شدن مباحث تئوريک صرف و
کارهاي ميداني مدام در ميان اين اقشار و طبقات دارد که بايستي هدف مشترک
فعاالن اجتماعي و کارگري قرار گيرد .بايد به اين امر اعتقاد راسخ داشت که
هيچ تحول سياسي و اقتصادياي بدون وجود يک نگرش نوين اجتماعي و
فرهنگي ايجاد نخواهد شد و يا پس از مدتي به شکست خواهد انجاميد.
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_http://www.epi.org/publications/entry/webfeatures_viewpoints_globalization
works_4all/.

 1محيط ،مرتضي ( .)1373چه خواهد شد؟ (بحران آرام جهاني و آينده آن)،چاپ اول،
هامبورگ :سنبله ،ص .44
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شکنجهي معيار فقر:

چقدر بايد فقير بود تا «فقير» بود؟؛ حتي گداها چندان فقير نيستند!

1

C

شهيدور رشيد تالوکدار
برگردان :خسرو صادقي بروجني
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يادداشت مترجم

Pr
o

مادهي بيست و پنجم اعالميهي جهاني حقوق بشر ميگويد« :هرکس «حق»
دارد از يک سطح زندگي معين براي سالمت و آسايش خود و خانوادهاش،
شامل غذا ،پوشاک ،مسکن و مراقبت درماني و خدمات اجتماعي الزم ،و
همچنين ،از حق تأمين در صورت بيکاري ،بيماري ،از کارافتادگي ،مرگ
همسر ،سالمندي و ديگر موارد فقدان معاش در نتيجهي پيشآمدهاي خارج
از کنترل خود ،برخوردار شود ».عليرغم تأکيد مدام و مفرطي که کشورهاي
مرکز سرمايهداري ،به عنوان بازوهاي اصلي سياستگذاري و برنامهريزيهاي
راهبردي جهان ،در اجراي اعالميهي جهاني حقوق بشر دارند ،بسياري از مفاد
آن در چهارچوب مناسبات قدرت سرمايهداري متأخر (نوليبراليسم) مورد تهديد
واقع شده است .از جمله اين حقوق برخورداري از سطحي از رفاه و آسايش
براي تأمين نيازهاي انساني و امکان بروز استعدادهاي بالقوه است.
در سه دههي اخير با هجوم بيش از پيش «سرمايه» به «کار» و کااليي شدن سيستم
تأمين اجتماعي ،آنچه در اعالميه جهاني حقوق بشر «حق» محسوب ميشد به
 1این مقاله در شماره ( 68تیر و مرداد  )90نشریه چشم انداز ایران منتشر شده است.
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«امتياز» بدل گشته و معيشت اقشار آسيب پذير مورد تهديد جدي واقع شده
است .از اين رو «فقر» و برنامهريزي براي کاهش آن به عنوان يکي از مهمترين
چالشهاي جهان در مرکز توجه سياستهاي ملي و جهاني قرار دارد .پيش از
تدوين هر برنامهي جامعي براي کاهش فقر ،نياز به يک روششناس ي �(Meth
) odologyمنظم و کارا براي تخمين ميزان آن ميباشد .اما برخي دولتها براي
تأييد برنامههاي اقتصادي -اجتماعي کالن خود ممکن است اقدام به آمارسازي
و يا تعريف مفاهيم و شاخصها به گونهاي بکنند تا خواستهي آنها از اين آمار
برآورده شود .جمله معروفي با اين مضمون در ادبيات رشتهي اقتصادسنجي
وجود دارد که «اعداد را آنقدر شکنجه کن تا به هر آنچه ميخواهي اعتراف
کنند» .دادهها را هنگامي شکنجه ميکنند که روشهاي متعارف تحليل اعداد
به نتايج مورد پسند نميرسند و به ناچار از فرمولهاي نابجا يا از لحاظ منطقي
غيرقابل دفاع براي به دست آوردن نتيجهي دلخواه استفاده ميشود .اما همانگونه
که شکنجه براي گرفتن اقرار ،از لحاظ حقوقي و اخالقي ارزش ندارد ،نتايج
حاصل از شکنجه اعداد ) (Torturing the dataنيز از لحاظ علمي و اخالقي
قابل دفاع نيست.
شکنجهي اعداد به طور مستقيم و در مرحلهي «تفسير به مطلوب» يک آمار
ميتواند رخ دهد ،اما «شکنجهي معيار»!) (Torturing the criteriaبه صورت
غير مستقيم و در مرحلهي تعريف ضوابط و معيارها براي تعريف شاخص يک
مسئله مورد استفاده قرار ميگيرد.
1
براي مثال سالنامهي آماري مرکز آمار ايران بهترين مرجع براي انتشار آمارهاي
اقتصادي در ايران است .در اين سالنامه آمار نرخ بيکاري در سالهاي -1386
1380به صورت زير منتشر شده است:
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1386

1385

1384

1383

1382

1380

سال

10/5

11/3

11/5

10/4

11/8

14/2

درصد

همچنان که از اين آمار مشخص است نرخ بيکاري در سالهاي 1380 -1383
کاهش يافته است ،در سال  1384افزايش يافته و از سال  1384تا  1386مجددا ً
کم شده است .با نگاهي سطحي و بدون توجه به مفاهيم شاغل و بيکار و
شاخصهايي که براي به دست آوردن اين اعداد استفاده شده است ،اين طور
به نظر ميآيد که ميزان بيکاري از سال  1384کاهش يافته است .اما هنگامي
 1سالنامه آماري ايران ،سايت مرکز آمار ايرانhttp://www.amar.sci.org.ir ،
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که تعريف «شاغل» در سالنامهي آماري سال  1383و  1384را مقاسه کنيم به
شکنجهي شاخصي که از سال  84رخ داده است پي خواهيم برد.
در سالنامهي آماري سال  1383در ذيل تعريف مفهوم شاغل ،يکي از تعاريف
شاغل عبارت است از:
«كساني كه شغل مستمر نداشته ولي در هفت روز گذشته حداقل دو روز كار
كردهاند»
اما اين تعريف در سال  1384به شکل زير تغيير کرده است:
«تمام افراد  10ساله و بيشتر كه در طول هفته مرجع ،طبق تعريف كار ،حداقل
يك ساعت كار كرده و يا بنا به داليلي بهطور موقت كار را ترك كرده باشند،
شاغل محسوب ميشوند».
بنابراين با تغيير مفهوم «شاغل» و تقليل ساعات کار آن از  48ساعت در طول
هفته به يک ساعت ،تعريف جديدي ارائه ميشود که نتيجهي عملي آن باال
رفتن ميزان اشتغال و پايين آمدن نرخ بيکاري است!
مقالهي حاضر به چگونگي تخمين فقر توسط کمسيون برنامهريزي در هند
ميپردازد .اين مقاله از اين جهت داراي اهميت است که هند همواره از جمله
کشورهايي بوده است که از سوي نهادهاي جهاني و هواداران جهانيشدن
نوليبرالي نمونهاي موفق در زمينهي کاهش فقر و نابرابري معرفي شده است .اين
مقاله نشان ميدهد که با شکنجهي شاخصهاي فقر چگونه ميزان فقر پايين نشان
داده ميشود تا جايي که بر اساس اين شاخصها حتي بسياري از گداهاي هند
را هم نميتوان فقير به حساب آورد .شهيدور رشيد تالوکدار دانشجوي دکتراي
اقتصاد در دانشگاه تگزاش ميباشد.
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چقدر بايد فقير بود تا «فقير» محسوب شد؟

اگر اين سوال را از کميسيون برنامه ريزي هند بپرسيد ،از شنيدن پاسخ آنها
ممکن است به شدت نااميد شويد .بسياري از فقراي هند به دليل نداشتن مسکن
مناسب و قابل قبول از گرسنگي ميميرند .برخي از آنان حتي در خانههاي
موقتي در ايستگاههاي قطار زندگي ميکنند .براي نمونه  78مليون نفر در هند
فاقد امکانات براي يک مسکن مناسب هستند .با اين حال با توجه به معيار
کميسيون برنامهريزي هند در مورد طبقهبندي افراد فقير ،بسياري از اين افراد
ممکن است جزو کساني که فقير هستند و زير خط فقر زندگي ميکنند ،در
نظر گرفته نشوند.
فقر يک مسئلهي فراگير و تأييد شده در هند است .براي درک درست اين
وضعيت نگاهي ساده به شرايط و موقعيت زندگي مردم کفايت ميکند .با اين
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حال وقتي دولت ميزان فقر را محاسبه ميکند چنين وضعيتي به شدت دست کم
و حتي در برخي موارد ناديده گرفته ميشود.
اخيرا ً دادگاه عالي هند در واکنش به کمپين اتحاديه مردمي آزاديهاي مدني،
از کميسيون برنامهريزي هند خواسته است تا اين مسئله را رفع کند .دادگاه
ميگويد« :علي رغم آنکه هند دارای يک اقتصاد قوي است ،مرگ بر اثر
گرسنگي در بسياري از مناطق کشور اتفاق ميافتد و اين يک تناقض آشکار
در رويکرد ما است که چگونه هند با دو چهرهي متفاوت ميتواند وجود داشته
باشد؟»
دادگاه همچنين رويکرد کميسيون برنامهريزي پيرامون تخمين سطح فقر در
ميان تودهي مردم را به چالش ميکشد .همچنين که در نشريه تايمز اقتصادي
گزارش شده ،دادگاه عالي از نمايندهي رئيس کميسيون برنامهريزي خواسته
است که توضيح دهد چگونه درصد افرادي که زير خط فقر زندگي ميکنند
( 36درصد) ،ثابت مانده است و قدرت خريد آنان از سال  1990تاکنون تغييري
نکرده است؟.
در پاسخ به سواالت رئيس دادگاه ،کميسيون برنامهريزي معيار خود براي تعيين
ميزان فقر را افشا کرد .با توجه به اين معيار اگر يک نفر در مناطق شهري هند
بيش تر از  578روپيه ( 13دالر) در ماه درآمد داشته باشد -تقريبا  20روپيه
(کمتر از  50سنت) در روز – باالتر از خط فقر قرار ميگيرد .اين ميزان براي
يک روستايي در هند حتي کمتر ميباشد .اگر يک روستايي بيش از  15روپيه
در روز صرف تأمين همهي نيازهاي اوليهي خود شامل غذا ،لباس و سرپناه
کند ،به قدر کافي فقير محسوب نميشود تا مستحق دريافت کمکهاي دولتي
براي فقيران باشد.
بر اساس اين سطح مصرف ،کميسيون برنامهريزي اعالم کرده است که تنها
 41.8درصد از جمعيت روستاييان هند فقير هستند و فقط  25.7درصد از
شهرنشينان هند به غذا ،سرپناه و خدمات اجتماعي دولت نياز دارند .اين معيار
براي سنجش درصد افرادي که زير خط فقر زندگي ميکنند توضيح ميدهد
که چطور نيمي از جمعيت هند احتمال دارد از گرسنگي بميرند در حاليکه
ممکن است دولت بگويد هند فقير نيست .بر پايهي اين محاسبات اکثر گداها
به سختي خودشان را در فهرست افراد فقير خواهند يافت!
معيار کميسيون برنامه ريزي براي درآمد روزانهي کمتر از  50سنت به عنوان
شاخص فقر نه تنها بي توجهي آن به مردم را نشان ميدهدبلکه همچنين نشان
دهندهي بياطالعي کميسيون در مورد هزينههاي زندگي در هند ميباشد.
چطور فردي با  15روپيه (حدود  35سنت) مي تواند تغذيهي حاوي 2400
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کالري (حداقل نياز براي روستاييان هند) را تأمين کند؟
اين معيار به شدت پايين تخمين زده شده است و ترجيحاً مخارج ديگر همانند
مسکن ،لباس و دارو را ناديده انگاشتهاند .چگونه يک نفر در مناطق شهري
ميتواند خانهاي کمتر از  600روپيه ( 14دالر) پيدا کند در حاليکه ميانگين
اجارهي يک خانه کمتر از  3000روپيه ( 65دالر) در ماه نميباشد؟ .کميسيون
برنامهريزي در محاسبهي بسياري از امکانات اساسي زندگي فقرا درمانده است
و اين باعث نااميدي است که معيارهاي تصميمگيري در مورد خط فقر تا حد
هزينههاي سادهي حداقل سقوط کردهاند و فقط براي زنده ماندن مناسب
ميباشند!.
اما اگر اين معيارها را تا سطح هزينههاي استاندارد بينالمللي يعني  1.25دالر
در روز (بر اساس قدرت خريد تعديل شده) باال ببريم ،کميسيون برنامه ريزي
تخمين ميزند که حدود  45درصد جمعيت هند به شدت فقير است .اگر اين
معيار را تا حد درآمد  2دالر در روز افزايش دهيم ،بر اساس آن  80درصد
جمعيت هند فقير است.
از مقايسهي اين ارقام با کشورهاي توسعه يافته ميتوانيم ارتباط شاخص زير
خط فقر را بفهميم .براي مثال در اياالت متحده به سختي با روزي يک دالر
يا دو دالر در روز ميتوان زندگي کرد .اياالت متحده خط فقر ملي خود را
دارد که بر اساس آن درآمد بيش از  26000دالر در سال براي يک خانوادهي
پنج نفره است که اين به خوبي باالتر از خط فقر بينالمللي يعني  1.25دالر در
روز است.
پس آنچه از وضعيت کميسيون برنامهريزي ميتوانيم بفهميم اين است که
تصميم آن يا ناشي از جهل مطلق از واقعيات است و يا بر اساس يک سنجش
استراتژيک حساب شده ميباشد؟
اگر سطح فقر را نميتوان کاهش داد ،با پايين آوردن معيار به مقداري که
بيشتر فقرا خارج از تخمين قرار خواهند گرفت و بنابراين با گزارش نکردن
آنها به عنوان فقير ،نهايتاً مسئله ناديده گرفته ميشود يا حداقل توجه الزم به
آن نميشود.
اما همه به اندازهي آمارهاي کميسيون برنامهريزي واقعيت را ناديده نميگيرند.
دادگاه عالي پيش از اين يکبار ناکافي بودن معيار کميسيون براي اندازهگيري
سطح خط فقر را اعالم کرده است .دادگاه به کميسيون دستور داده است که
ضوابطش براي اندازه گيري فقر در سرتاسر کشور را مورد ارزيابي دوباره قرار
دهد.
ضمن تشکر از دادگاه عالي ،در صورت عدم مداخلهي آن در اين مورد ،فقرا
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از گرسنگي و بي سرپناهي خواهند مرد در حالي که کميسيون برنامهريزي
ميگويد آنان به اندازهي کافي فقير نيستند!
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سراب توسعهی نولیبرالی!
گرجستان؛ لب تشنه بر

C

«این روزها چهارچوب بستهی نظریهی نولیبرالی که پس از  1980بر تفکر
اقتصادی مسلط شد ،زیر سؤال رفته است ،یعنی در واقع به طرز "مفتضحی"
شکست خورده است»
دیوید هاروی ،دهمین فروم اجتماعی جهان
پورتوالگره ،برزیل .ژانوبه 2010
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نگارنده اصرار دارد هنگامی که اصطالح «نولیبرالیسم» را به کار میبرد ،پیشوند
«ایدئولوژی» را نیز به آن اضافه کند؛ «ایدئولوژی نولیبرالیسم» .چنین تأکیدی
از جهت انتقامجویی ایدئولوژیک یا شیطنت تالفیگون به رسم کودکان
نمیباشد ،بلکه اشاره به اصول مطلق و خصلت اجتناب ناپذیری نظریه ای دارد
که نولیبرالها به آن معتقدند و اجرای آن را چون نسخهای برای همهی مناطق و
کشورهای جهان تجویز میکنند.
هدف از مقالهی حاضر بررسی ادعای ایدئولوژی نولیبرالیسم در کشور
گرجستان میباشد .انگیزهی نگارش این مطلب چالش نظری با یکی از دوستا ِن
نولیبرا ِل گرجی است که تجربهی اجرای برنامههای نولیبرالیسم در کشورش را
تجربه ای موفق تلقی میکند.
بر خالف ساده انگاری ،سطحینگری و فقر تحلیل تاریخی و ریشهای که ذات
نولیبرالهای وطنی و حتی مرشدان جهانی آنها است ،این مقاله بررسی خود
را به نواحی شهری و زرق و برق سرمایهداری نولیبرال در آن مناطق محدود
نمیکند ،بلکه با استناد به واقعیتهای آماری ،توسعهی انسانی و کیفیت فقر و
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نابرابری در کلیت کشور گرجستان و صحت نظریهی نولیبرالی در آن جا را
بررسی میکند.
شاخص توسعه اقتصادي؛ مانند «توليد ناخالص ملي سرانه» تصور ناقصي از
اوضاع اقتصادي -اجتماعي در يک کشور به دست ميدهد .به منظور ايجاد
تصويري کاملتر ،بخش برنامه و توسعهي سازمان ملل متحد ) ،(UNDPدر
سال  1990شاخص ترکيبي «توسعهي انساني» را به وجود آورد.
در گزارش توسعه سازمان ملل« ،توسعهي انساني» چنين تعريف شده است:
«توسعهي انساني ،روندي است که طي آن ،امکانات قابل استفاده افراد بشر
توسعه مييابد .هر چند اين امکانات با مرور زمان ميتواند دچار تغيير در
تعريف شود» .اما ،درکليهي سطوح توسعه ،مسأله براي مردم عبارت است
از «برخورداري از زندگي طوالني ،همراه با تندرستي»« ،دستيابي به دانش» و
«توانايي دستيابي به منابعي که براي پديد آوردن سطح مناسب زندگي الزم
است» .چنانچه اين سه امکان غيرقابل حصول بماند ،بسياري از موفقيتهاي
زندگي دستنيافتني خواهد بود(UNDP, 1994) .
بنابراین شاخص توسعهی انسانی ( )HDIاز ترکیب سه شاخص محاسبه میشود
که عبارت اند از :شاخص آموزش ،شاخص بهداشت (امید به زندگی) و
شاخص تولید ناخالص داخلی ( .)GDPمقادير اين شاخصها نيز بين صفر و
يک ميباشد که هرچه به يک نزديکتر باشند نشان دهندهي مطلوبيت بيشتر
آنها است .ترکيب هر يک از سه مؤلفهي شاخص توسعهي انساني با فرمول
خاصي محاسبه و مقدار آن براي هر کشور تعيين ميشود.
منبع تمامی آماری که در این مقاله استفاده شده است گزارشهای توسعهی
انسانی سازمان ملل متحد ) (Human Development Reportبا عنوان
اختصاری  HDRمیباشد که هر ساله از سوی برنامه توسعهی سازمان ملل
( )UNDPمنتشر میشود .این آمارها یکی از معتبرترین آمارهایی است که هر
ساله در مورد کشورهای مختلف جهان منتشر میشود و در آن میزان شاخص
توسعهی انسانی ،نماگرهای مختلف آن و تغییرات آن در طول زمان محاسبه
گردیده است.
هر چند روش محاسبهی شاخص توسعهی انسانی در سال  2010اصالح شده
است و معیارهای اندازه گیری آن مقداری تغییر کرده است ،اما از آن جا که
مقدار آن برای همهی سالهای مورد بررسی ما در گرجستان دوباره اندازهگیری
نشده است ،ناگزیر از محاسبات بر پایهی روش قدیمی استفاده میشود.
جدول شماره ( )1روند میزان شاخص توسعه انسانی و نماگرهای آن در
گرجستان و در سالهای ( )1990 -2007را نشان میدهد.
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جدول شماره ( .)1روند میزان شاخص توسعه انسانی و نماگرهای آن در گرجستان (-2007
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همچنین بر اساس روش جدید ،شاخص توسعهی انسانی در گرجستان و در
سالهای ( )2005 -2010به شرح زیر است.
جدول شماره ( .)2روند شاخص توسعه انسانی در گرجستان (محاسبه )2010
2010

2009

2008

2007

2006

2005

سال
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0/697

0/698
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بر اساس جدول شماره ( ،)1روند میزان شاخص توسعهی انسانی و نماگرهای

خسرو صادقی بروجنی

168

C

op
y

آن در گرجستان را در چهار دورهی زمانی میتوان بررسی کرد:
دورهی اول :در سالهای ( )1990 -1995به جز شاخص امید به زندگی که
ثابت مانده است ،شاخصهای آموزش ،بهداشت و توسعهی انسانی کاهش
یافته اند که نشان دهندهی کاهش کیفیت زندگی در سالهای پس از فروپاشی
شوروی و استقالل گرجستان از این کشور میباشد .در این سالها رتبهی جهانی
شاخص توسعه انسانی از رتبهی  49به  108تنزل کرده است .همچنین بر پایهی
محاسبهی بانک جهانی ،تولید ناخالص ملّی در فاصلهی سالهای 1989 -1994
در گرجستان  74درصد تنزل داشته است (سیف.)16:1382 ،
دورهی دوم :در بازهی زمانی ( ،)1997-1999شاخص توسعهی انسانی تحت
تأثیر افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی افزایش یافته است اما شاخص
آموزش اندکی کاهش و شاخص بهداشت ثابت مانده است.
دورهی سوم :در فاصلهی سالهای  2000تا  ،2003شاخصهای بهداشت،
آموزش و تولید ناخالص داخلی افت و خیز زیادی را در این دوره تجربه کرده
اند .شاخص بهداشت ابتدا  1.25درصد افزایش و در سال پایانی به میزان قابل
توجه  6.17درصد کاهش یافته است .شاخص آموزش در سه سال ابتدایی
ثابت و در سال پایانی  1.12درصد تنزل کرده است .همچنین شاخص تولید
ناخالص داخلی در سه سال ابتدایی  5.45درصد کاهش و در سال انتهایی این
دوره  3.84درصد افزایش پیدا کرده است.
بنابراین میزان شاخص توسعهی انسانی در این دوره مرتب تنزل کرده و از
 0.748در سال  2000به مقدار  0.733در سال  2003افت کرده است که نشان
دهندهی کاهش کیفیت زندگی در این دوره میباشد.
دوره چهارم :در دورهی زمانی چهارم که سالهای  2004تا  2007میباشد،
تمامی شاخصهای بهداشت ،آموزش و توسعهی انسانی افزایش یافته اند.
در این دوره شاخص بهداشت  2.23درصد ،شاخص آموزش  0.65درصد و
شاخص تولید ناخالص داخلی به میزان قابل توجه  14.46درصد افزایش یافته
اند.
همچنین با توحه به جدول شماره ( ،)2شاخص توسعهی انسانی در گرجسنان
در سالهای  2008و  2009کاهش یافته است که البته این کاهش در کیفیت
زندگی را میتوان به اقتصاد همبستهی جهانی و هم زمانی با بحران اقتصاد
سرمایهداری در این سالها نسبت داد.
با توجه به دورههای زمانی فوق الذکر ،دورههای زمانی دوم ()1997-1999
و چهارم ( )2004-2007دورههایی هستند که شاخص توسعهی انسانی بهبود
یافته است .اما بررسی دقیق این دو دوره نشان میدهد که میزان افزایش تولید
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ناخالص داخلی و در نتیجه افزایش شاخص مربوط به آن بیشترین سهم را در
افزایش توسعهی انسانی در این دو دوره دارد و کیفیت زندگی هم پای رشد
اقتصادی بهبود نیافته است.
همچنین جدول شماره ( ،)3میزان ضریب جینی ) (Gini Indexو نسبت درآمد
 10درصد و  20درصد ثروتمندترین اقشار به  10درصد و  20درصد فقیرترین
اقشار جمعیت در گرجستان را نشان میدهد که این مقادیر نیز از گزارشهای
توسعه انسانی و در سالهایی که مقادیر آن در دسترس بوده است استخراج
شده است.
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جدول شماره ( .)3ضریب جینی و نسبت درآمد  %10و  %20باال به پایین در گرجستان
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بر پایهی این دو جدول و با توجه به افزایش نابرابری درآمدی در دو مقطع
( )1996- 2000و ( ،)2003 -2007در دورههای زمانی دوم و چهارم ،علیرغم
رشد اقتصادی و افزایش شاخص تولید ناخالص داخلی ،نابرابری هم بر مبنای
ضریب جینی (نابرابری درآمدی) و هم بر مبنای نسبت ثروت فرادستان به
فرودستان افرایش یافته است.
عالوه بر آمار مربوط به نابرابری درآمدی که در جدول شماره ( )3آمده است،
در گزارش توسعه انسانی سال  ،2010بر اساس آمارهای مربوط به سالهای
( ،)2000 -2008در گرجستان ،به طور میانگین 13.4درصد جمعیت درآمدی
کمتر از  1.25دالر در روز دریافت میکنند و  54.5درصد جمعیت زیر خط
فقر ملی دارند ) .(UNDP, 2010: 161که نشان دهندهی میزان باالی فقر در
این کشور میباشد.
مهمترين نظريه در زمينه توزيع درآمد توسط کوزنتس ( )1955در مقالهاي
تحت عنوان «رشد اقتصادي و توزيع درآمد» انجام گرفته است .در اين مقاله
کوزنتس توزيع درآمد را در يک برش مقطعي از کشورهايي با سطوح مختلف
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توسعه يافتگي بررسي نمود .او با مقايسه  5کشور هند ،سريالنکا ،پورتوريکو،
انگلستان و اياالت متحده نتيجه گرفت که نابرابري درآمد طي اولين مراحل
رشد رو به افزايش ميگذارد و سپس همتراز مي شود و باالخره طي مراحل
بعدي کاهش مييابد.
برخی مطالعات صورت گرفته در این زمینه صحت اعتبار این نظریه را زیر سول
میبرند و خالف آن را به اثبات رساندهاند .برای نمونه در تحقیقی که «ورييمي
و ارهارت» ( )2004در مورد رابطه بين نابرابري و رشد اقتصادي در کشورهاي
اتحاديه اروپا و حوزه درياي مديترانه و با استفاده از دادههای مقطعی انجام
دادهاند .نتيجه گرفتند که رشد سريع اقتصادي باعث افزايش نابرابري درآمدي
ميگردد و نيز اختالف درآمدي بيشتر باعث تسريع روند رشد اقتصادي
ميشود.
در تحقیقی دیگر «باندريا و گارسيا» ( )2004در دانشگاه سائوپائولو تحقيقي
با عنوان «اصالحات اقتصادي ،نابرابري و رشد اقتصادي در آمريکاي التين و
کشورهاي حوزه درياي کاراييب» طي سالهاي  1970تا  1995که هم زمان
با اجرای برنامههای نولیبرالی در آن منطقه میباشد ،انجام داده اند .نتايج اين
تحقيق که منحني کوزنتس را نيز براي کشورها مورد ارزيابي قرار داده است،
گوياي آن است که هيچ گونه رابطه علت و معلولي مستقيمي بين رشد اقتصادي
و نابرابري وجود ندارد .تنها عاملي که مي تواند توجيه کننده خوبي براي رابطه
رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي باشد ،چگونگي انجام اصالحات اقتصادي
است .اگر رويکرد سياستهاي اصالحات اقتصادي به سمت صنعتي کردن
اقتصاد باشد به افزايش اختالف درآمدي منجر خواهد شد زيرا بهره وري صنايع
سرمايه بر بيشتر از بهرهوري صنايع کاربر ميباشد.
در مطالعهی حاضر نیز با مقایسهي آمار مربوط به رشد اقتصادی و نابرابری
درآمدی در گرجستان ،این نظریهی مرسوم ایدئولوژی نولیبرالیسم مبنی بر آن
که رشد اقتصادی با مکانیزم «رخنه به پایین» موحب توزیع ثروت و کاهش
نابرابری میشود ،به شدت زیر سوال میرود و درستی آن اثبات نمیشود.
همچنین این مطالعه نشان میدهد بهبود کیفیت زندگی شامل بهداشت و
آموزش ،متناسب با رشد اقتصادی نبوده است و افزایش شاحض توسعه انسانی
بیش از آن که در نتیجهی ارتقای کیفیت زندگی باشد ،معلول رشد اقتصادی و
افزایش شاخص مربوط به آن بوده است.
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نظریهی دولت رانتی و تقلیلگرایی ساده انگارانه!
پاسخ به سواالت نشریهی آرش

1

C

 -1ادعا میشود «برای رسیدن به دموکراسی ،مساله نفت مانع و خاکریز مهم
و اول است و بدون عبور از این خاکریز این چنینی هیچگاه به دموکراسی
نخواهیم رسید» .آیا شما با این ادعا موافق اید؟

of

به اعتقاد من کسانی که چنین حکمی را صادر میکنند مقولهی «استبداد» را
محدود به یک صد سال اخیر و پس از کشف نفت به عنوان یگانه منبع کالن
اقتصادی میدانند ،در صورتی که استبداد در ایران مسبوق به سابقهی چند قرن
میباشد و ساده لوحانه و خام اندیشانه است که آن را تنها از گذرگاه کیفیت
مالکیت بر نفت و یا هر منبع طبیعی دیگری بررسی کنیم.
این نظر از سه منظر دچار خطای «تقیل گرایی» است .اول از این وجه که تمام
پیش زمینهها و مقدمههایی الزم برای ایجاد یک نظام دموکراتیک را به مالکیت
منبع طبیعی ثروت تقلیل میدهد .در صورتی که دموکراسی مقوله ای چند
وجهی است که نیازمند مقدمات اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی نیز میباشد.
دوم؛ استبداد تاریخی و فقدان دموکراسی در تاریخ یک سرزمین را به مقطع
زمانی پس از کشف نفت محدود میکند (نزدیک بینی تاریخی).
سوم؛ در این ادعا آنچه بر آن تمرکز میشود ِ
نفس وجود «دولت» و مالکیت آن
بر منبع ثروت کشور میباشد و از «کیفیت» دولت ،عملکرد آن و میزان کارایی
و میزان کنترل و اثرگذاری مردم بر آن صحبتی به میان نمیآید.
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جالب است اکثر کسانی که چنین ادعایی را مطرح می کنند همواره چپ
و مارکسیسم را به جبرگرایی اقتصادی و نادیده انگاشتن و بی اهمیت جلوه
دادن عوامل غیر اقتصادی متهم کردهاند اما در این ادعا آن چه بیش از همه
خودنمایی میکند دقیقاً فروکاستن مفهوم چند وجهی و گستردهی دموکراسی
در ذیل یکی از پارامترهای اقتصادی است.
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 -2به نظر شما ،استغنای مالی دولتها و اتکای آنها به نفت به جای مالیات ،آیا
سد راه دموکراسی در ایران است؟
 -3آیا نفت این «طالی سیاه» به راستی «بالی ایران» شده است یا این که علت
بال را باید در حوزههای دیگری جست؟

C

در بررسی عدم توسعهی سیاسی و تکوین دموکراسی در ایران و در کل
کشورهای کم توسعه نظریاتی مختلفی وجود دارد .عدهای عامل خارجی
و دست اندازیهای استعمار و امپریالیسم را عامل تعیین کننده میدانند (پل
سوئیزی و پل باران) ،برخی عوامل ساختاری داخلی را دخیل میدانند .بعضی
ِ
فرهنگ شبان-رمگی ایرانیان (زنده یاد محمد مختاری) و فرهنگ استبدادی
را مهم تلقی میکنند .بعضی معتقدند «دین خویی» و تفکر مذهبیِ اجین شده
با اندیشهی ایرانی موجب «امتناع تفکر» و سد راه توسعه سیاسی و اقتصادی
گشته است (آرامش دوستدار) .پاره ای «شیوه تولید آسیایی» و عوامل اقلیمی
چون کم آبی و نقش کلیدی اقتدار دولت در توزیع آب و استبداد شرقی را
مهم میدانند (ویتفوگل) و برخی نیز همچون «لوی -بردول» در اساس ذهنیت
شرقی را ذهنیتی جادویی -عرفانی و غیر علمی -غیر انتقادی و پیش منطقی می
پندارند.
اما فرایند رسیدن به دموکراسی و برخورداری از ساختاری دموکراتیک معلول
عواملی گوناگونی است که نمیتوان آن را به یک عامل تقلیل داد .تمامی
عوامل فوق الذکر که در سطح خرد (روانشناختی) و کالن (ساختاری) مطرح
گشته است و همچنین عوامل دیگری که در این زمینه مطرح بودهاند هر یک
به سهم خود در هر زمان و بنا به شرایط تاریخی ،سیاسی ،فرهنگی و حتی اقلیمی
نقش روبنایی و تعیینکننده را ایفا کردهاند .و البته مثالهای نقضی برای هر یک
از آنها وجود دارد که باعث می شود در این زمینه از جبرگرایی بپرهیزیم.
تک عامل بینی در این مورد موجب میشود همانند برخی با منطق «دائی جان
ناپلئونی» همهی کاستیها و کمکاریهای خود را به گردن دیگران بیندازیم و
از خود سلب مسئولیت کنیم ،یا با منطق «از ماست که بر ماست» منکر هرگونه
دخالت قدرتهای استعماری و امپریالیستی در توسعهی سیاسی و اقتصادی
ایران بشویم و یا آن که با تأکید مفرط بر عوامل فرهنگی و روانشناختی در

of

Pr
o

175

نولیبرالیسم در بوته نقد

C

op
y

اساس ایرانیها را فاقد شعو ِر الزم برای نیل به دموکراسی بدانیم و ریشهی
همهی عقب افتادگیها را منتزع از ساختارهای کالن ،در ساختار بیولوژیک
انسا ِن زاده شده در این منظقه از جهان بدانیم.
نه تنها نفت (طالی سیاه) آن طور که پارهای معتقدند نفرینی نیست که مانع
تکوین دموکراسی شده باشد و همهی کاسه و کوزهها را سر آن بشکانیم
بلکه به باور من حتی ملی و یا دولتی بود ِن آن نیز لزوماً موجب عدم تکوین
دموکراسی نمیشود .آن چه در این بین اهمیت دارد کیفیت دولت حاضر و
میزان اثر گذاری ارادهی مردم بر آن از طریق ابزارهای گوناگونی چون نهادها،
تشکلها ،احزاب ،سندیکاها و قدرت به چالش کشیدن سیاسی و اقتصادی دولت
و بازخواست آن و جلوگیری از تمرکز قدرت و ثروت میباشد که از انشقاق
دولت -ملت و روابط آمرانه و سلطهگرایانهی دولت جلوگیری میکند .ایجاد
چنین ساختار دموکراتیکی که این نهادها با آزادی کامل از توان بازخواست
دولت برخوردار باشند نیازمند پیش زمینههای اجتماعی سیاسی فرهنگی زیادی
است که قابل تقلیل به «نفت» و یا سیستم مالیات ستانی دولت نمیباشد.
 -4آیا با «دولت نفتی» و «استبداد نفتی» موافقاید و این مفاهیم را برای
رسیدن به دموکراسی در ایران کارساز میدانید؟

of

به همان دالیلی که در پاسخ سوال اول گفته شد و بنا به تقلیلگراییای که
در ذات چنین اصطالحاتی وجود دارد نمیتوانم با آنها موافق باشم .همچنین
افراد و نیروهای سیاسیای که از این تعابیر در مقاالت و سخنرانیهای خود
استفاده میکنند و برای همگان آشنا هستند بیش از آنکه با ابزارهایی چون
سندیکاها ،شوراهای مردمی ،نشریات آزاد و دموکراتیک در پی دموکراسی
اصیل و مشارکتی و ژرفا بخشیدن به دموکراسی باشند ،ایدئولوژی خاصی را
نمایندگی میکنند که هدف از طرح چنین مباحثی در آن «خصوصی سازی»
منابع ملی میباشد .خصوصی سازیای که هم در تجارب جهانی و هم در ایران
بیش از آن که انتقال مالکیت از دولت به مردم باشد ،نوعی «اختصاصی سازی»
منابع توسط مراکز قدرت و ثروت بوده است که در منطق آن کسب سودهای
کالن اقتصادی بیش از منافع بلند مدت کشور اعم از منافع نیروی کار و محیط
زیست اولویت دارد.
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« -6دولت رانتی» چه نوع دولتی است؟ آیا چنین دولتی می تواند دموکراتیک
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رانت عبارت از درآمدی است که محصول فعالیت اقتصادی مولد نمی باشد و
دولت رانتی اشاره به دولتی دارد که عمده درآمد آن حاصل فروش یک منبع
طبیعی کالن است که به اصطالح برای دولت حکم ثروت باد آورده را دارد.
دولت رانتی به جای تولید درآمد از مالیاتی که از مردم میگیرد ،از فروش
منابع طبیعی کسب درآمد میکند و در بخشهای مختلف آن را سرمایهگذاری
میکند و از این رو حیات اقتصادی اکثریت مردم وابسته به دولت میباشد.
ِ
ِ
مالیات مردم موجب
اقتصادی دولت به
نظریهی دولت نفتی معتقد است بی نیازی
انشقاق دولت -ملت ،ایجاد روابط آمرانه و افرایش اقتدارگرایی سیاسی گشته و
سبب میگردد دولت در برابر ملت تعهدی به پاسخگویی در مورد سیاستها و
مخارج خود نداشته باشد .به باور نظریهی دولت رانتی ،بدون مالیات نمایندگی
وجود ندارد و اساس دموکراسی مالیات است .چرا که مالیات باعث عقالنیت
اقتصادی دولت میشود و هر چه مالیات افزایش یابد میزان پاسخگویی دولت
نیز افزایش مییابد.
محمد علی همایون کاتوزیان در کتاب «اقتصاد سیاسی ایران» و فرید زکریا
در کتاب «آینده آزادی؛ اولویت لیبرالیسم بر دموکراسی» از جمله معروف
ترین کسانی هستند که ادعای مذکور را مطرح کرده اند و سعی کردند به آن
محتوای علمی ببخشند.
کاتوزیان در کتاب خود در جواب این سوال که چرا در سالهای منتهی به
انقالب  ،75علی رغم افزایش درآمد نفتی دولت ،نارضایتی مردم نیز افزایش
یافت و رژیم سقوط کرد ،دلیل این امر را فقدان پایگاه طبقاتی و اجتماعی
حکومت ،فقدان مشروعیت سیاسی و اجتماعی آن و عالوه بر آن افزایش
در آمد و اعتماد به نفس سیاسی اقشار و طبقات معترض میداند .این پاسخ
کاتوزیان دقیقاً نوعی «نقض غرض» به حساب میآید و نشان میدهد که در
سال  ،57افزایش درآمد نفتی ،نه تنها اقتدار سیاسی دولت را افزایش نداد ،بلکه
در کنار عوامل دیگر زمینهی از هم پاشیدگی آن را نیز فراهم کرد.
همچنین به خاطر دارم اولین باری که قصد مطالعهی کتاب فرید زکریا را
داشتم ،در همان ابتدای کتاب وقتی با ادعای او مبنی بر آن که «اقتصاد جهانی
به واقع دموکراتیک است» برخورد کردم ،چنین حکمی آن چنان برایم کذب و
بی پایه مینمود که از مطالعهی دقیق مابقی کتاب منصرف شدم و فقط به مرور
کلی قسمتهایی از آن اکتفا کردم .چندان دور از انتظار نیست که نظریهی
دولت نفتی که از سوی ایشان تبلیغ میشود نیز به همان درجه بیاعتبار باشد!
(پیش از این در مقاالت «نولیبرالیسم و دموکراسی» و «نهادهای مالی جهانی و
دموکراسی» به محک ادعای دموکراتیک بودن اقتصاد جهانی پرداختهام).
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تجربههای تاریخی و مثالهای نقضی که برای نظریهی دولت رانتی وجود دارد،
آن را از درجهی اعتبار ساقط میکند .این که اساس دموکراسی و راه حصول
دموکراسی را اخذ مالیات بدانیم و معتقد باشیم دولتهایی که منبع درآمدیشان
دریافت مالیات از مردم است لزوماً از میزان پاسخگویی باالیی برخوردارند و
مردم قادرند هر زمان دولت و سیاستهایش را به چالش بکشند ،ساده انگارانه
و حتی در مواردی ساده لوحانه است.
همچنین تجربههای تاریخی مث ً
ال در آلمان و ژاپن خالف آن را نشان داده است.
دولت بیسمارک و هیتلر در آلمان و دولت میجی در ژاپن از جمله دولتهایی
بوده اند که علی رغم دریافت مالیات از مردم و اتکای اقتصادی به آن،
دولتهای دموکراتیکی محسوب نمی شدند.
اینکه اکثر کشورهای تولید کننده نفت در منطقه خاورمیانه قرار دارند ما را
ملزم می دارد به جز پارامترهای نفت و دموکراسی عوامل دیگری چون ساختار
عشیرهای ،قبیلهای و سنتی این جوامع و نقش آنها در عدم شکلگیری نهادهای
مدرن در مسیر تکوین دموکرسی را در نظر بگیریم .ضمن آن که منابع طبیعی
کالن این کشورها همواره مهمترین انگیزه برای حضور و دخالت مستقیم
استعمار و امپریالیسم در این منطقه بوده است.
از طرفداران نظریه «دولت نفتی» باید سوال شود برای نمونه در ایاالت متحده
که از مردم مالیات کسب میشود و بنابراین دولت باید در برابر سیاستهای
خود پاسخگو باشد ،در فاصله سالهای  2001 -2007بودجهی نظامی آمریکا
 %60افزایش یافته و  %45کل هزینههای نظامی جهان را به خود اختصاص
داده است .در چنین ساختاری مردم از طریق چه مکانیزمی سیاستهای این
«دولت جنگی» را توانستهاند به چالش بگیرند؟ .اینکه مالیات مردم خرج
بودجهی بهداشت و آموزش و رهایی کودکان از گرسنگی و فقر میشود و یا
در مجتمعهای نظامی -صنعتی صرف میگردد توسط کدام یک از نمایندگان
احزاب ،تشکلها و یا نمایندگان مردم مورد بحث قرار گرفته است و آیا نفس
دریافت مالیات از سوی دولت ،لزوماً پاسخگویی او در مورد چگونگی مصرف
آن را نیز در پی داشته است؟!
بنابراین به اعتقاد من وجود یک دولت دموکراتیک و کارآمد نیازمند پیش
زمینههای بسیار متعددی است که تنها به یک عامل اقتصادی در مورد کسب
درآمد آن و اینکه منبع کسب درآمدش منبع طبیعی باشد و یا مالیات مردم،
تقلیل ناپذیر است .نفت و یا هر منبع طبیعیِ دیگر در یک سرزمین نه تنها به
ِ
خودی خود استبداد زا نیست بلکه ملّی و حتی دولتی بودن آن نیز تنها عامل
شکلگیری استبداد محسوب نمیشود .وجود یک دولت دموکراتیک و مردمی
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که برآمده از خواست مردم باشد و وجود نهادها و سازمانهای مردمیای که
انشقاق دولت -ملت را به کمترین مقدار برسانند و توان بازخواست دولت را
داشته باشند ،از زمینههای تکوین چنین دولتی است که حتی در صورت در
اختیار داشتن حق استخراج و فروش منابع ملی ،به لحاظ وجود مکانیزمهای
دموکراتیک و الزام به پاسخ گویی ،روابط آمرانه در آن شکل نمیگیرد.
در چنین دولتی بر خالف شرکتهای خصوصی و برگزیدگان صاحب ثروت و
قدرت که عموماً کارگزاران خصوصیسازی هستند ،فقط سود اقتصادی هدف
نمیباشد بلکه اهداف بلند مدتتری چون امنیت شغلی ،محیط زیست ،توسعه
پایدار و همه جانبه و عدالت احتماعی و مبارزه با فقر نیز لحاظ خواهد شد.

 -7اگر«نفت استبدادزا» باشد ،آیا بهتر نیست ادارهاش از دست دولت خارج
شده و به بخش خصوصی واگذار شود؟

C

ِ
خودی خود استبداد زا است و در صورت انتقال حق استخراج
این که نفت به
و فروش آن به بخش خصوصی مشکالت پیش روی تکوین دموکراسی یک
شبه برداشته میشود بیش از آن که یک نظریهی علمی اثبات شده باشد یک
خام اندیشی و ساده انگاری صرف است که خطاهای تقلیلگرایانهی زیادی را
در بر دارد.
اتفاقاً آن چه در بسیاری از کشورهای کم توسعه و زیر عنوان «خصوصیسازی»
صورت گرفته است نه تنها انحصارگرایی دولت را از بین نبرده بلکه موجب
افزایش دایره نفوذ و سلطهی برگزیدگان قدرت و ثروت شده است .این
برگزیدگان که در اکثر مواقع دارای پیوندهای خویشاوندی و طبقاتی با نخبگان
سیاسی هستند قادرند از رانتهای دولتی برای افزایش قدرت خود استفاده کنند
و خصوصیسازی بیش از انتقال مالکیت از دولت به بخش خصوصی عبارت
بوده است از انتقال مالکیت از «دولت» به «دولتیها» .برای این گونه خصوصی
سازیهای صوری که در ساختاری آلوده به فساد اداری و با مکانیزمهایی
چون رشوه و تقلب صورت میگیرد عنوان «اختصاصی سازی» مناسب تر از
«خصوصی سازی» میباشد.
بنابراین اگر پیش از انتقال مالکیت به بخش خصوصی اصالحات ریشهای در
بخشهای مختلف ساختار سیاسی و اقتصادی موجود صورت نگیرد ،فساد
اداری و سیاسی همچنان برقرار باشد ،در بخشهای گوناگون شفاف سازی
نشود ،رسانههای مستقل از آزادی عمل الزم برای بازخواست سیاسی و
اقتصادی دولت برخوردار نباشند ،سندیکاهای کارگری و تشکلهای جامعهی
مدنی یا موجود نباشد و یا محدود باشند ،احزاب سیاسی مستقل از دولت شکل
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نگیرد و در نتیجه پاشنهی درب همچون سابق بچرخد ،آن بخشی که تحت
عنوان «خصوصی» شکل میگیرد نه تنها قادر نیست از اقتدارگرایی سیاسی
بکاهد و راه حصول دموکراسی را آسان کند بلکه با حاکم کردن مناسبات
سودباورانهی خود عالوه بر اقتدارگرایی سیاسی ،اقتدارگرایی اقتصادی نیز را
دامن خواهد زد.
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 -8از دیدگاه شما ،علت سخت جانی استبداد و خودکامگی در ایران چیست؟
همانطور که در پاسخهای پیشین نیز اشاره کردم من قائل به یک علت مشخصی
برای این امر نیستم و مجموعهای از عوامل را دخیل میدانم و باور دارم که در
این زمینه باید از جبرگرایی پرهیز کرد .از این رو در هر مقطع تاریخیای که
تالشی برای عقب راندن استبداد و تاسیس نظامی دموکراتیک صورت گرفته
است ،هر یک از این عوامل به سهم خود مانع از آن شدهاند .ممکن است در
هر دورانی یکی از این عوامل نقش تعیین کننده داشته باشد و بیش از عوامل
دیگر خلل ایجاد کند اما در مجموع این عامل در سلسله ای از عوامل گوناگون
قابل بررسی است.
برای نمونه در یک صد سال اخیر ،در مقاطعی در تاریخ ایران تالش برای پس
زدن استبداد شدت گرفت ،مهمترین این مقاطع عبارتاند از انقالب مشروطه،
دوران ملی شدن صنعت نفت و انقالب سال  57که در هر سهی آنها سلسله
عوامل مذکور مانع از شکلگیری نظامی دموکراتیک گشت .در تمامی این
دورانها همان قدر که نقش کشورهای خارجی و نظریات مرتبط با امپریالیسم
و استعمار قابل بررسی است ،نقش فرهنگ سنتی و ارتجاعی و نیروهایی که میل
به عقب نگهداشتن کشور داشتهاند و مانع ایجاد نهادهای دموکراتیک به منظور
توزیع قدرت شده اند ،از اهمیت برخوردار است.
باید توجه داشته باشیم که تاریخ ایران محدود به این یکصد سال اخیر نمی باشد
و همچنین تالشها و مبارزات اجتماعی مردم نیز تنها مسبوق به یک صد سال
گذشته نمیباشد .بنابراین سخت جانی استبداد در ایران پدیدهای مدرن نیست
که فقط در ارتباط با نفت بررسی شود .از این رو پرهیز از نزدیک بینی تاریخی
و تقلیلگرایی تئوریک و در نظر گرفتن نقش عوامل گوناگون در سخت جانی
استبداد و عدم تکوین نظام دموکراتیک و مردمی در ایران بایستی در برنامهی
کاری هر پژوهشگر مستقلی قرار بگیرد که دغدغهی «چراییِ استبداد» در ایران
را دارد.
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«استیو جابز» رفت ،استثمار هنوز جایز است!

C

استیو جابز ،بنیانگذار شرکت کامپیوتری «اپل» ) (Appleدرگذشت .این خبر
و حاشیههای آن در چند روز اخیر تقریباً تمامی رسانهها را به تسخیر خود
در آورده است .بی شک در عصری که انقالب ارتباطات و اطالعات در
آن صورت گرفته است ،درگذشت شخصی که سهم به سزایی در چنین
پپیشرفتهایی داشته است از اهمیت به سزایی برخوردار است و سرتیتر اخبار
روزانهاش میشود.
اما چنین پیشرفتهای سترگی دارای زوایای دیگری نیر میباشد که کمتر
از آنها سخن به میان میآید .بی شک پرداختن به این زوایای پنهان ،در
مرثیهسراییهای مخاطبان رسانههای جریان رسمی یافت نمیشود و تنها کسانی
که تسلیم هجوم تبلیغات سهمگین رسانهای نمیشوند ،قادرند ضمن شناخت
چنین زوایایی ،تحلیل درستی از آنها ارائه دهند و به ریشهیابی آنها بپردازند.
در دورهای که در آن بسیاری از صاحبنظران مرگ طبقهی کارگر را اعالم
کردند و عصر دانایی محور را بشارت دادند ،واقعیتهایی وجود دارد که چنین
نظریاتی را به سخره میگیرد .این توسعه یافتگی مبتنی بر توسعه نیافتگیای
است که درگذشت فردی چون استیو جابز تنها بهانهای است برای پرداختن به
گوشههایی از آنها.
امروز چین کارخانهی تولید سرمایهداری است .کشوری که با جمعیت کارگری
انبوه و ارزان قیمت خود ،بهترین فرصت را در اختیار شرکتهای چند ملیتی
قرار داده است تا تولید محصوالت خود را به آن جا منتقل کنند .نرخ استثماری
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که کارخانهها و مراکز تولیدی این کشور وجود دارد با هیچ کجای جهان قابل
مقایسه نیست اما همچنان الگویی موفق از رشد اقتصادی معرفی میشود .رشدی
که کمتر مبتنی بر توسعهی رفاه همگانی بوده است و هزینههای انسانی زیادی
را در پی داشته است .طی دو سه دههی اخیر ،چین با اتخاذ سیاستهای درهای
باز اقتصادی و با تکیه بر ساختار سیاسی اقتدارگرای خود و با رشد اقتصادی
عظیمی که داشته است مثال نقضی برای یکی از معروفترین ادعاهای نولیبرالی
مبنی بر همگرایی آزادی اقتصادی و سیاسی بوده است.
مقالهی حاضر که ترجمهای آزاد میباشد .به استثمار نیروی کار در کارخانههای
تولید کنندهی محصوالت شرکت «اپل» در چین میپردازد .علیرغم آگاهی
شرکتهای چند ملیتی از وجود چنین استثماری ،هیچ گاه در برابر آن اقدامی
جدی صورت نگرفته است تا کارگران ارزان چین ،همچنان بهترین فرصت
برای جبران تضادهای درونی نظام سرمایهداری باشند.

C

****

of

در سه ماهه نخست سال  ،۲۰۱۱کمپانی اپل  ۶میلیارد دالر سود داشته است .با
کارگران اپل در چین ،رفتاری غیر انسانی -مانند ماشین -میشود.
تحقیق درباره شرایط کارگران چینی نشان داده که هزینه انسانی محصوالت اپل
آیفون ها و ایپدها -که اکنون سراسر غرب را تسخیر کردهاند ،تکاندهندهاست .تحقیق توسط دو  NGOانجام گرفته و نشان میدهد کارخانههای آیپد
و اپل در چین ،کارگران را مجبور میکنند تعهدنامهای را امضا کنند که بر طبق
آن متعهد میشوند از اقدام به خودکشی خودداری کنند!
طی یک سال اخیر ،دستکم  ۱۴کارگر در کارخانههای  Foxconnتحت
تأثیر شرایط دهشتناک کاری ،دست به خودکشی زدهاند .کارگران بسیار
دیگری در کارخانههای تأمینکنندهی اپل در «شنزن» و «چنگدو» ،یا پس از
اقدام به خودکشی ،نجات پیدا کردهاند و یا پیش از آن ،از اقدام به خودکشی
آنها جلوگیری شده است .به دنبال موج خودکشی در سال گذشته ،مدیران
بند جدیدی به قرارداد کارگران اضافه کردند که در آن از کارگران تعهد
میگیرند که اقدام به خودکشی نکنند ،در غیر این صورت خانوادهی آنها
حداقل خسارت قانونی را دریافت خواهند کرد.
در تحقیقی که مرکز تحقیقات شرکتهای چندملیتی روی  ۵۰۰هزار کارگر
انجام داده ،شرایط هولناک این کارخانهها چنین گزارش شده است:
 -بر خالف سقف قانونی  ۳۶ساعت اضافه کاری در ماه ،اضافهکاری بیشتر از
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این میزان است و در یک مورد به  98ساعت در ماه میرسد.
 در دورههایی که تقاضا برای آیپد افزایش مییابد ،کارگران به ازای هر ۱۳روز کار ،یک روز تعطیل هستند.
 کارگرانی که بد کار کنند در مقابل همکاران خود تحقیر میشوند. حرف زدن برای کارگران ممنوع است ،آنها شیفت کاری  ۱۲ساعته خود رادر حالت ایستاده میگذرانند.
«تعهد برای خودکشینکردن» پس از این متداول شد که جامعهشناسان نامهی
سرگشادهای به رسانهها نوشتند و خواستار پایان دادن به این شیوههای کاری
شدند .اما تحقیقات نشان داد بسیاری از کارگران هنوز در شرایط رقتانگیزی
زندگی میکنند ،برخی از آنها تنها یک بار در سال میتوانند به دیدار
خانوادهی خود بروند.
یکی کارگر زن میگوید :گاهی هم اتاقیهایم وقتی پس از یک روز طوالنی به
خوابگاه بازمیگردند ،گریه میکنند .او میگوید ما را به طور غیرقانونی مجبور
میکنند ساعتهای طوالنی برای دستمزد پایهی روزانه ،که کمی بیش از  ۵پوند
است ،کار کنیم ،با این حال در خوابگاههایی اسکان داده شدهایم که در هر اتاق
آن  ۲۴نفر زندگی میکننند.
در «چینگدو» ،با نقض بسیاری از استانداردهای رفتاری شرکت اپل ،بین  ۶۰تا
 ۸۰ساعت اضافهکاری در ماه متداول است .همچنین در این تحقیق آمده است
که کارگران ادعا کرده اند که اجازه ندارند با هم حرف بزنند.
«فاکسکان» میگوید درست است که قانون ،سقف اضافهکاری را زیرپا
گذاشتهایم ،ولی همهی کارگران داوطلبانه و با رضایت اضافهکاری میکنند.
حتی برخی از مدیران این کمپانی ادعا میکنند کارگران برای اینکه به
خانوادههایشان غرامت هنگفتی میرسد ،اقدام به خودکشی میکنند.
بنا به توصیهی جامعهشناسان ،حصارهای توری ضد خودکشی دور تا دور
ساختمان خوابگاهها کشیده شد .فاکسکان میگوید «این خودکشیها ،چندین
ماه هرکس را که با خانوادهی فاکسکان در ارتباط بود متأثر کرد ،ما برخی
از همکاران خود را در خودکشیهای تراژیک از دست دادیم» .لوئیس هو،
سخنگوی کمپانی ،در پاسخ به سوالی مبنی بر دلیل تحقیر کارگران میگوید :ما
به این کار صحه نگذاشتیم و آن را تشویق نکردیم .در عین حال انکار نمیکنم
که شاید با توجه به تنوع و کثرت نیروی کار ،اتفاق افتاده باشد .ولی فع ً
ال در
تالشیم که شرایط را تغییر دهیم» او میافزاید« :ممنوعیت حرف زدن کارگران
با هم به این خاطر است که ممکن است تمرکز الزم برای دقت در کار و
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رعایت نکات ایمنی برای خودشان را از دست بدهند»« .ساکوم» 1میگوید این
کمپانی در وهلهی اول با آوردن راهبها برای دفع ارواح شیطانی ،به موج
خودکشی واکنش نشان داد.
«لئونتین آرنوتس» یکی از مدیران ساکوم به روزنامهی مردم میگوید:
کارگران به خاطر دستمزدی اضافه کاری میکنند که به سختی میتوانند با
آن زندگی کنند و به طورغیرانسانی پایین است« .شرایط کار وحشتناک است،
آنها زندگی اجتماعی ندارند .همهی زندگی آنها در کار کردن در کارخانه
خالصه میشود ،و فقط همین تقاضا برای آیپد و آیفون افزایش یافته است،
و حاصل این دشوارتر شدن شرایط کار در کارخانههای اپل است .از جمله
استانداردهای رفتاری که اپل برای تامینکنندگان خود تعریف کرده است،
رفتار توام با احترام و عزت با کارمندان است .ولی گویا این استانداردها در
چین معنایی ندارد».
درگذشت «استیو جابز» گرچه ضایعهای بزرگ برای جهان علم محسوب
میشود اما بی شک فقدان او چیزی از استثمار کارگران چینیِ شرکت اپل
نمیکاهد و استثمار آنان از سوی این شرکت همچنان «جایز» تلقی میگردد.

of
Pr
o
 1ساکوم ،سازمان دانشجویان و دانشآموختگان علیه سوء رفتار شرکتها میباشد که در سال
 2005در هنگ کنگ تاسیس شد.

op
y
ِ
منطق استثمار

(نقدی بر گفتگوی محمد طبیبیان با نشریه مهرنامه)
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دکتر محمد طبیبیان ،استاد اقتصاد دانشگاه تهران ،در گفتگویی با شمارهی
 15نشریهی مهرنامه 1مطالب گوناگونی را اظهار داشتهاند که پارهای از آنها
نگارنده را به تأمل پیرامون صحتشان واداشت .نوشتار حاضر سعی میکند برخی
از این اظهارات را به چالش گرفته و نشان دهد که بیانات ایشان از بیدقتیها و
اشتباهاتی برخوردار است که برای روشنگری افکار عمومی و مخاطبان نشریه
الزم است با دقت بیشتری به آنها پرداخته شود .نوشتار حاضر پیش از این برای
ماهنامه مهرنامه ارسال شده بود که از انتشار آن خودداری کرد.
محمد طبیبیان در بخشی از گفتگوی طوالنی خود و در نقد نظریات کارل
مارکس میگوید ...« :امروز هر کسی که اقتصاد خرد بخواند میداند که
استثمار در یک اقتصاد رقابتی نمیتواند وجود داشته باشد چون به هر نهادهای
باید به اندازه ارزش تولید نهایی آن داد اگر نه بر سر کار نمیآید ،ایراد دیگر
[مارکس] این است که پیشرفت تکنولوژی را به حساب نمیآورد که الجرم
دستمزدها را باال میبرد »...
از آن حا که بیان این جمالت از سوی ایشان به منظور انتفاد از نظریات مارکس
میباشد ،الزم است از رویکرد اقتصاد سیاسی مارکسیستی و با اتکا به قانون
ارزش مارکس ،اعتبار آن سنجیده شود .بر اساس این قانون ،کل سرمایه )(C
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از دو بخش سرمایه ثابت ( )cو سرمایه متغیر ( )vتشکیل میشود .آن بخش از
سرمایه که به وسایل تولید یعنی مادهی خام ،مادهی کمکی و ابزارهای کار مثل
ماشین آالت ،ساختمانها و  ...تبدیل میشود ،چون ارزش ک ّمیاش در فرایند
تولید تغییر نمیکند به این دلیل آن را «سرمایه ثابت» می نامند.
اما از سوی دیگر ،آن بخش از سرمایه که بابت دستمزد نیروی کار پرداخته
میشود ،هم ارزش معادل خود را بازتولید میکند و هم منشاً تولید ارزش
اضافی است .از آن جایی که این ارزش اضافی تولید شده کم و زیاد میشود و
مقدار ثابتی ندارد ،این بخش از سرمایه را «سرمایه متغیر» مینامند .1برای تولید
هر کاال نیاز به صرف سرمایه ثابت و متغیر است .هنگامی که فرایند تولید کامل
میشود ،کاالیی در اختیار داریم که ارزش آن برابر است با  ،(c+v)+sکه در
آن  sارزش اضافی است .2از نسبت ارزش اضافی ) (sبر کل سرمایه ثابت و
متغیر ) (c+vمیزان نرخ سود سرمایهدار محاسبه میشود )) .(s / (c+vبا رشد
تکنولوژیک ابزار تولید و افزایش بهرهروی نیروی کار« ،کار الزم» ،یعنی میزان
کاری که الزم است کارگر برای تولید یک کاال انجام دهد کاهش مییابد.
در نتیجهی کاهش کار الزم و ثابت ماندن زمان کار کارگر ،میزان کاری که
کارگر مازاد بر کار الزم انجام میدهد (کار اضافی) افزایش مییابد .در پی
افزایش کار اضافی ،ارزش اضافی نیز زیاد میشود.
به دلیل صرف سرمایه ثابت بیشتر ،نسبت) (c/vیا ترکیب ارگانیک سرمایه رو
به ازدیاد است .حال اگر سرمایه متغیر را ثابت فرض کنیم و صورت و مخرج
کسر نرخ سود را بر سرمایه متغیر ) (vتقسیم کنیم ،آن چه به دست میآید
عبارت است از .(s/v) / ((c/v)+1) :از آن جایی که مخرج کسر ) ((c/v)+1در
حال افزایش است ،نرخ سود دارای گرایش نزولی میشود .برای جبران این سیر
نزولی الزم است صورت کسر مذکور بیش از مخرج آن افزایش یابد که برای
این کار باید ساز و کاری پیش گرفته شود تا ارزش اضافی ( )sهمواره بیشتر
از سرمایه متغیر ) (vباشد .این ساز و کار چیزی نیست جز آن که سرمایهدار
ی
ارزش دستمزدی که به کارگر پرداخت میکند همواره کمتر از ارزش اضاف 
ایجاد شده از نیروی کار او باشد چون اگر بخواهد ارزش اضافی ( )sرا افزایش
دهیم ،مجددا ً نیاز به افزایش سرمایه ثابت ( )cداریم و همان چرخهی قبلی تکرار
میشود.
مارکس نسبت ( )s/vرا نرخ استثمار (بهره کشی) مینامد .وی از توانایی سرمایه
در افزایش میزان بهره کشی از هر کارگر در زمانی که ترکیب ارگانیک سرمایه
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میل به صعود دارد ،به عنوان یکی از «گرایشهای خنثی ساز» نام میبرد .بدین
ترتیب به ازای هر واحد از سرمایهگذاری ،تعداد کارگر کمتری وجود خواهد
داشت ،و این در حالی است که هر کارگر ارزش اضافی بیشتری عرضه
میکند.1
به عبارت دیگر مارکس بر مبنای تئوری ارزش مارکس ،بهره کشی در نظام
سرمابهداری را به شکل یک واقعیت عینی تبیین میکند و هم زمان نسبت به
موضوع مورد بررسی (نظام سرمایهداری) ستیزه جو است .این ستیزه جویی بر
مبنای میل و عالقهی شخصی مارکس به کارگران و یا اخالقیاتی عدالتخواهانه
ِ
سرشت دیگر همان تبیین عینی است.2
نیست ،بلکه
این نتیجهگیری ،بخش دیگری از اظهارنظرهای استاد مذکور را با چالش جدی
مواجه میکند .وی مدعی است «در اقتصاد رقابتی استثمار وجود ندارد» .بدیهی
است که در چنین اقتصادی ،رقابت در افزایش نرخ سود به نرخ بهره کشی
بیشتر منجر میشود .نمونه عملی و بارز آن را پس از استقرار گفتمان نولیبرالی
در اقتصاد جهانی میتوان مشاهده کرد .با استفاده از ارتباط غیرمستقیم نرخ
سود و ترکیب ارگانیک سرمایه ،لزوم «جهانیسازی سرمایه» را میتوان ثابت
کرد ،چرا که سرمایهداری تمایل دارد کاالهای خود را در مناطقی تولید کند
که اوالً از سطح تکنولوژیک پایین و ثانیاً از دستمزد نیروی کار پایین برخوردار
میباشند (سطح پایین ترکیب ارگانیک سرمایه) تا از نرخ سود بیشتری بهره
مند شود .بی جهت نیست که هژمونی یافتنِ گفتمان جهانی شدن هم زمان با
پیشرفتهای عظیم تکنولوژیک صورت گرفت.
مناسبات سرمایهداری در پیشرفتهترین شکل خود در آمریکا حاکم است .اگر
قلب تپندهی نظام سرمایهداری کنونی را آمریکا بدانیم ،در اثبات نادرستی
این ادعا که پیشرفت تکنولوژی و دستمزدها همگرا میباشد ،یک جستجوی
سردستی در فضای مجازی ما را به نمودارهایی در مورد بهره وری نیروی کار
(که ارتباط مستقیم با پیشرفت تکنولوژی دارد) ،رشد درآمدها ،تولید ناخالص
داخلی و سهم هر دهک از این درآمدها در آن کشور میرساند .بررسی دقیق
این نمودارها به سادگی ادعای ایشان را مبنی بر افزایش دستمزد در نتیجهی
پیشرفت تکنولوژی زیر سوال میبرد.
نمودارهای شمارهی  1تا  3نشان میدهند که با شروع دهه  1980و تهاجم
ضد انقالب نولیبرالیستی به نیروی کار ،از طرفی با پیشرفتهای تکنولوژیک،
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بهرهوری نیروی کار افزایش یافته است و افزایش بهرهوری موجب افزایش
تولید ناخالص داخلی شده است ،اما این پیشرفتها نه تنها همپای رشد درآمد
خانوارها نبوده است (نمودار شماره  )1بلکه آن چنان که به روشنی مشاهده
می شود (نمودار شماره  )3یک درصد ثروتمندترین اقشار بیشترین سود را از
افزایش بهرهوری برده اند و شصت درصد اقشار فروست درآمد تقریباً ثابتی را
داشتهاند�
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«جوليت شور» استاد اقتصاد دانشگاه هاروارد در کتاب «آمريکايي خسته» که
در  ١٩٩٢منتشر شد و به دليل افشاي بسياري از حقايق خشم گروه بزرگي
از گردانندگان و نظريهپردازان نظام سرمايهداري را برانگيخت ،معتقد است:
ِ
ساعات فراغت آمریکاييان تناقض شديدي با افزايش سريع و همزمان
«کاهش
بهرهوري از کار دارد .بهرهوري کار نشاندهندهي مقدار کار و خدماتي است
که هر کارگر ميتواند در واحد زمان توليد کند .با افزايش بهرهوري کار ،يک
کارگر ميتواند همان مقدار کاال و خدمات را در زمان کوتاهتري توليد کند
و يا ميتواند با همان ساعات کار پيشين ،کاالهاي بيشتري توليد کند .هر زمان
که بهرهوري کار افزايش يابد اين امکان به وجود ميآيد که انسانها ساعات
کمتري کار کنند و يا اگر ساعات کارشان ثابت بماند ،مزد بيشتري دريافت
کنند .از سال  ،١٩٩٠ما توان آن را داشتهايم که با صرف نيمي از ساعات کا ِر
سال  ١٩٤٨مقدار کاال و خدماتي به اندازه آن سال توليد کنيم .بدين ترتيب
اکنون ميتوانيم ساعات کار را از  ٨ساعت به  ۴ساعت در روز کاهش دهيم و
يا شش ماه در سال تعطيلي و استراحت (با مزد) داشته باشيم .اين مسئله ميتواند
غير قابل باور به نظر رسد ،اما محاسبهي ساده و نتيجه گريز ناپذي ِر افزايش
بهرهوري چيزي جز اين نيست .1اما آن چه در عمل اتفاق افتاده است به هیچ
عنوان با این محاسبات خوانایی ندارد و پیشرفت تکنولوژی تاثیر آن چنان
زیادی بر دستمزد نیروی کار نداشته است».
بر خالف نظر آقای طبیبیان ،مارکس نه تنها پیشرفت تکنولوژی را نادیده نگرفته
است ،بلکه در آثار مختلف خود ،به ویژه در فصلی از کتاب «سرمایه» تحت
عنوان «ماشین آالت و صنعت بزرگ» ،به طور مفصل به آن پرداخته است.
مارکس منکر افزایش دستمزد کارگران در نظام سرمایهداری نمیباشد ،بلکه
معتقد است بر طبق قانون ارزش ،میزان ارزشی که کارگران تولید میکنند،
همواره بیشتر از میزانی است که به صورت دستمزد نصیبشان میشود.
دکتر طبیبیان در بخش دیگری از گفتگوی خود ضمن عقالنی دانستن نظام
سرمایهداری معتقد است« :سرمایهداری همواره سر عقل بوده و تنها سیستمی
است که همیشه بر سر عقل مانده است .دلیلش را هم من به شما خواهم گفت.
سرمایهداری به مفهوم غربی آن عاقل به دنیا آمده است چون بنیادش بر اساس
محاسبهگری و سود و رقابت است .یعنی باید عقل به کار ببرد .شما کارخانهدار
احمق پیدا نمیکنید .مثل روند تکامل میماند .حیوان احمق و خنگ به وسیله
دیگران خورده میشود .تاجر احمق هم از بین میرود .رقابت ،ناکارآمدها را
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حذف میکند ،پس ذات سرمایهداری حسابگری است .حسابگری ،نیازمند
تعقل است .وقتی مارکس و انگلس و دیگر مصلحین اجتماعی توجه خود را
به وضع خراب کارگران جلب میکنند یک عده به فکر میافتند که باید برای
مشکل جامعه فکری کرد .در آن زمان قوانین مختلفی مثل قانون قانون فقرا،
قانون غله ،قانون بیمه و تأمین اجتماعی را وضع کردند».
پرداختن به شیوههای انباشت اولیهی سرمایه و اینکه شیوههای مبتنی بر حسابگری
و سود و رقابت چه هزینههای انسانیای را در پی داشته است ،فرصت دیگری
را میطلبد .اما از آن جایی که نوشتار حاضر به توضیح گرایش نزولی نرخ سود
پرداخته است ،از همین منظر نیز میتوان ادعای «سر عقل بودن سرمایهداری»
را به چالش کشید.
گرایش نزولی نرخ سود در عین حال نشان میدهد که سرمایهداری چنان که
اقتصاددانهای سیاسی معتقد هستند ،عقالنیترین شکل جامعه نیست ،بلکه
تقریباً شیوهی تولیدی به لحاظ تاریخی محدود و متضادی است که در عین حال
که مانع رشد نیروهای مولد است ،آنها را تکامل میدهد .به بیان مارکس در
جلد سوم کتاب «سرمایه» ،مانع واقعی تولید سرمایهداری خود سرمایه است.1
قانون گرایش نزولی نرخ سود از یکی تضادهای غیر عقالنی نظام سرمایهداری
پرده بر میدارد .بر طبق این قانون نظام سرمایهداری هر چه قدر که از تکنولوژی
پیشرفتهتری برای افزایش بهرهوری بهره ببرد ،نرخ سودش در بلند مدت رو به
کاهش مییابد .یکی از مهمترین تدابیر سرمایهداری برای رفع این گرایش
نزولی آن است که همواره دستمزدی پایینتر از ارزش ایجاد شده توسط نیروی
کار پرداخت کند .اما این راهکار ،تضاد دیگری را موحب میشود و آن عبارت
از این است که سطح تقاصای موثر بخش عمدهای از جامعه کاهش مییابد و
در نتیجه با کاهش تقاضا موثر ،سرمایهداری با رکود مواجه میشود.
ایشان در ادامهی گفتگو با رویکردی متناسب با داروینیستم اجتماعی ،حیات
گونههای حیوانی را که بر طبق غرایز خود عمل میکنند به جامعهی انسانی ربط
میدهند که کنشهایش آگاهانه و با طرح و برنامهریزی قبلی است .این استدالل
غیرتاریخی مبتنی بر نوعی تقلیلگرایی است .در چنین منطقی ،مسائل کال ِن
اقتصادی و سیاسی که دارای پیش زمینههای تاریخی میباشند ،به تفاوتهای
بیولووژیکی و مقطعیای همچون نزاع باهوشها و احمقها فروکاسته میشود.
چنین قیاسی همان قدر غیر علمی است که استفادهی مارکس و انگلس از قانون
ارزش برای تبیین وضعیت کارگران و راهکارهایشان را با راهکارهای خیری ه
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مابانهای همچون چون قانون فقرا و غله مقایسه کنیم.
بر اساس نوداروینیسم اجتماعی که در گفتار آقای طبیبیان مشاهده میشود ،ما با
«برندگان» و «بازندگان» روبرو هستیم .به بیان «پیر بوردیو» ،در این چهارچوب
فکری ،ما با کسانی روبرو هستیم که اشراف دولتي مينامیم ،به ديگر سخن
کساني که همهي ويژگيهاي اشرافيت را به معناي قرون وسطايي آن دارند
و اقتدارشان را مديون تحصيالتشان ،يا بنا به ديدگاه خودشان ،هوشمندياي
است که آن را موهبتي آسماني ميدانند .حال آنکه ميدانيم در جهان واقعيت،
اين امکان را جامعه توزيع ميکند و ریشهی نابرابري در هوشمندي ،نابرابري
اجتماعي است.
نوداروینیستم اجتماعی که یکی از اصول ایدئولوژی نولیبرالیسم میباشد ،به
خوبي تضادی را توجيه ميکند که تقريباً همانند تضاد ميان اربابان و بردگان
است .در يک سو شهرونداني کامل وجود دارند که تواناييها و فعاليتهايي
با دستمزد باال و بسيار نادر دارند؛ چنان که ميتوانند کارفرماهاي خود را خود
برگزينند (حال آنکه ديگران را در بهترين حالت ،کارفرمايان برميگزينند) و
ميتوانند در بازار بينالمللي کاري با درآمد بسيار باال داشته باشند .آنگاه در
سوي ديگر تودهي بزرگي از کساني که محکومند کارهاي حاشيهاي داشته
1
باشند يا بيکار باشند.
همچنان در مورد تأمین اجتماعی و بهبود وضعیت کارگران که تقلیل ساعتهای
کار به  8ساعت در روز از آن جمله است ،ایشان اشارهای به مبارزههای طبقه
کارگر در تحقق این دستاوردها نمیکند و از سوی دیگر به این نکته نمیپردازد
که سرمایهداری در مواقع بحران ،چنین امتیازها و امکانهایی را برای کارگران
کاهش میدهد یا آنها را از بین میبرد .به بیان دیگر ،با توجه به ارزش آفرینیِ
کارگران« ،موضوع تعیین کننده در مورد هر نوع کارگر و زحمتکش در هر
نقطه ،تابعیت ساختاری کار نسبت به سرمایه است و و نه سطح باالتر نسبیِ
ِ
امتیازات نسبی در جریان
زندگی در کشورهای ثروتمند و صاحب امتیاز .چنین
یک بحران عمده و افزایش بیکاری به تدریج و به راحتی از میان برداشته
میشوند ،چنان که امروزه شاهد هستیم».2
در اقتصاد جهانی سرمایهداری« ،کار» از ماهیتی انسانی که رشد تواناییها و
استعدادهای بالقوه انسان را مد نظر دارد ،تهی میشود و به صورت کاالیی
در میآید که در بازار خرید و فروش میشود .فروشندهی این کاال ،آزاد و
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ِ
قیمت دلخواه خود بفروشد ،چرا که بازار،
مختار نیست تا کاالی خود را به
قیمت کار (کاال) او را تعیین میکند و در صورت راضی نشدن به چنین قیمتی،
بیکار خواهد ماند .در نتیجه سرمایهداری ،برای جبران گرایش نزولی نرخ سود،
تمایل به کاالییسازی و ارزانسازی نیروی کار و بهره بردن از ارتش ذخیرهی
بیکاران در راستای این ارزانسازی دارد .این فرایند بسیار با تعبیر آقای طبیبیان
مبنی بر اینکه «هر نهادهای باید به اندازه ارزش تولید نهایی آن داد اگر نه بر
سر کار نمیآید» تفاوت دارد .چنین رویکردی به کار و نیروی کار موجب
ی که ریشه در جوهر انسان دارد و رفع
میشود ایشان «کار» را از مفهومی انسان 
نیاز را هدف خود میداند ،تهی کرده و آن را ذیل مفهوم سود اقتصادی باز
تعریف کند .این رویکرد را به روشنی میتوان در جمالتی از گفتگوی مزبور
یافت« :اگر درآمد قهرمان تنیس یا فوتبالیست را به حد یک درآمد توپ جمع
کن برسانید ،آنگاه دیگر فقط توپ جمعکن خواهید داشت .یا اینکه اگر
درآمد جراح و با دربان بیمارستان برابر کنید فقط دربان خواهید داشت .کسی
زحمت و دردسر آموختن برای سالهای طوالنی فراگیری جراحی را تحمل
نمیکنند».
ِ
نکات دیگر این گفتگو ،دیدگاهی است که ایشان در مورد امپریالیسم
از جمله
ابراز میکنند .وی با رویکردی غیر دیالکتیکی و تقلیلگرایانه منکر وجود
امپریالیسم میشود و آن را به مقوله «قدرت» تقلیل میدهد« :من فکر میکنم
آمریکا بسیار عالقمند است به خاطر کنترل چین ،کنترل و نظارتی روی منابع
نفتی داشته باشد .این مسئله امپریالیسم نیست .مسأله قدرت است مثل کوروش
و چنگیز و اسکندر .دلیل کل این کارها سیاست قدرت است که هنوز هم در
دنیا وجود دارد .طرز تفکر بوش هم این بود که با نظامیگری قدرت آمریکا
را توسعه دهد».
ایشان ضمن آن که ماهیت امپریالیستی ایاالت متحده در نیم قرن گذشته را
به دولت بوش تقلیل میدهد ،آن را از سنخ کشور گشاییهای کوروش و
اسکندر و چنگیز مغول ،و فقط دارای ماهیتی سیاسی میداند .اگر این استدالل
را بپذیریم ،با دو چالش جدی مواجه میشویم .از سویی ،کشورگشاییهای
قدیم ،تنها برای فتح سرزمینهای تازه و فدر قدرتی نبوده است ،بلکه چپاول
اموال و ثروتهای آنها نیز از اهمیت ویژهای برخوردار بوده است .از سوی
دیگر ،در دوران کنونی ،سرزمینهایی که اشغال آنها بسیار راحتتر میباشد
هیچگاه هدف کشورر گشاییهای مذکور قرار نمیگیرند.
تحلیل واقعیت امپریالیسم و محتوای آن در دوران اخیر ،نیازمند تبیینی از
رویکرد اقتصاد سیاسی میباشد که به اهدافی صرفاً اقتصادی یا سیاسی تقلیل
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ناپذیر است .همان قدر که هژمونی سیاسی ایاالت متحده در این امر دخیل
بوده ،آن چه تحت عنوان «کینزگرایی نظامی» از آن یاد می شود نیز از عوامل
موثر در لزوم کشورگشاییهای مذکور میباشد.
بر اساس نظریهی «کینزگرایی نظامی» ) ،(Military Keynesianismهزینههای
هنگفت نظامی باعث ایجاد اشتغال و نیز کسب سود برای بسیاری از مشاغل
میشود ،و از آنجا به این نتیجه میرسند که تخصیص وجوه مالیاتی مردم
به پنتاگون و هزینه کردن این وجوه ،وسیلهای موثر برای ایجاد اشتغال و فعال
کردن تقاضاست و از این رو موجب رشد و شکوفایی اقتصاد خواهد شد.1
همچنین در آلما ِن پس از ظهور هیتلر ،و در ایاالت متحده پس از آغاز جنگ،
توسعهی سرمایهداری گام به «عصر جدیدی» نهاده است که میتوان آن را عصر
«اقتصاد جنگی پایدار» ) (Permanent War Economyدانست .پیش از آن ،تنها
هدف تولید سرمایهداری ،تولید کاال برای بازار بود ،اما ،اکنون «مصارق دولتی
برای جنگ به مقصود نهایی فعالیت اقتصادی مبدل شده است» .2
در این زمینه ،استناد به جمالت هیئت حاکمهی آمریکا چنین نظریهای را تأیید
میکند« .گاسپر واین برگر») ، (Gasper Weinbergerوزیر دفاع آمریکا در
دههی  ،1980ضمن تأمل دربارهی ارتباط بین هزینه کردن برای مصارف نظامی
و بهبود اقتصادی اظهار داشت« :عریض و طویلتر شدن ارتش بخش دوم
برنامهی دولت برای احیای آمریکاست».3
هر مطالعهی صادقانهی تجربی از دههی  1940و  1950و اوایل دههی 1960
به ناگزیر ،تأیید میکند که به لحاظ تاریخی سطح باالی مصارف نظامی ،با
تثبیت نظام ،گرایشهای جبرانی صعود ترکیب ارگانیک سرمایه و سقوط نزخ
سود و دوران طوالنیِ رونق همراه بوده است 4و اقتصاد جنگی دائمی اگرچه
راه حل همیشگی برای سرمایهداری نبوده است اما الاقل در دورهای کارایی
داشته است.
بنابراین ،بر خالف نظر ایشان که معتقدند «سرمایهداری ،امپریالیسم نیست»،
یکی از مهمترین عوامل خصلت امپریالیستی در نظام سرمایهداری ،منطق درونی
ِ
هدف جبران محدودیتها و بحرانهای درونزای آن میباشد.
این نظام به
گرایش نزولی نرخ سود و رکود حاصل از کاهش تقاضای موثر از جملهی این
محدودیتها و بحرانها است.
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همچنین همانطور که با رجعت به قانون ارزش مارکس نشان داده شد ،استثمار
در نظام سرمایهداری یک گزارهی اخالقی نیست که تحت اقتصاد رقابتی از
بین برود ،بلکه آن چه از آن به استثمار یاد میشود محصول مستقیم سازوکار
نظام سرمایهداری برای بیشینهسازی سود میباشد .استثمار در این نظام محصول
شیوهی تولیدی است که سود بیشتر را هدف نهایی خود قرار داده است و در
نتیجهی آن برای توجیه نابرابریهای ساختاری ،با بهرهگیری از تفکراتی چون
داروینیسم و نوداروینیسم اجتماعی ،نابرابریهای مذکور را توجیه کرده و آنها
را بازتولید میکند.
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جنبش تسخیر وال استریت ،جنبش تسخیر «وال استریت» است .مردم نه جلوی
عمارت کاخ سفید تجمع کردهاند ،نه از کنگره و سنا دادخواهی میکنند،
نه نامهای به یکی از نمایندگانشان نوشتهاند و نه دست به دامن یکی از دو
حزب کشورشان میشوند .تحصن در وال استریت گویای تعیین کنندگی وال
استریت است؛ نهادی مالی و اقتصادی ،نمایندهی الیگارشی مالی که ارادهی
اکثریت مردم در آن جایی ندارد.
ویژگی تعین بخش بود ِن سود اقتصادی ،سرشت نظام سرمایهداری است .این
را مردمی که سالهاست در آن ساختار زندگی میکنند به خوبی میدانند و به
درستی متوجه آن شدهاند که کاخ سفید ،کنگره ،سنا و دیگر نهادهای سیاسیِ
انتخابی یا انتصابی ،ذیل وال استریت فعالیت میکنند و نمایندهای که بابت
تبلیغات انتخاباتی خود وامدار کورپوریشنها میباشد ،وقتی در قدرت قرار
میگیرد باید نگران آیندهی سیاسیِ خود باشد و منافع شرکتی را به منافع مردمی
ترجیح دهد.
اما هدف مردم تغییر چنین وضعیتی است که روز به روز بر نابرابریهای اجتماعی
میافزاید .سه سال و نیم پیش" ،تغییر" و "امید" را در کالم سیاستمداران یکی
از دو حزب کشورشان دنبال کردند ،اما چندی نگذشت که الف و گزافههای
آنها برایشان ثابت شد.
امروز تغییری که از صندوق آراء میگذشت ،مسیر دیگری را برای خود
انتخاب کرده است :جنبش از پایین .جنبش در خیابان .سرمایهداری با بحرانی
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دیگر روبرو گشته است .بحرانی که چه آن را از سر بگذراند یا نه ،باید در تضاد
مابین اکثریتی که خود را نود و نه درصد جامعه میداند (اردوگاه کار) و اقلیتی
که اکثریت منابع و فرصتها را در انحصار خود دارد (اردوگاه سرمایه) ،منافع
یکی را انتخاب کند.
مردم به وضعیتی که در آن قرار دارند اعتراض میکنند ،تا سطح خاصی
از اعتراض در نظام پذیرفته میشود و با سرکوب مواجه نمیشوند اما نظام
سرمایهداری نشان داده است که هر موقع با بحرانی جدی مواجه میشود،
خودش مانعی جدی برای این گونه آزادیها میباشد .مردم «آزادی منفی»
دارند و با محدودیتی از نوع محدودیتی که در دیگر کشورهای جهان وجود
دارد روبرو نیستند ،اما آنچه آنها را به خیابان کشانده ،فقدان «آزادی مثبت»
است.
در زمانهی سیطرهی ضد انقالب نولیبرالیستی ،بیش از هر دورهی دیگری
در دوران سرمایهداری« ،حق» به «امتیاز» بدل شده است .امروز حق کار،
حق تحصیل ،حق بهداشت ،حق رفاه همگانی ،حق امنیت ،حق بیمه و  ...به
امتیازی تبدیل شده است که فقط با پرداخت وجوهی توسط کسانی که توانایی
پرداختش را دارند ،قابل خریداریاند .در اندیشهی داروینیسم اجتماعی که
از مهمترین باورهای نولیبرالیسم است ،کسانی که از این امتیازها بی نصیب
میشوند« ،بازندگان» هستند .بازندگانی که شایستگی و تواناییِ فردی برای غلبه
بر حریف را ندارند.
ً
چنین باورهای کامال ایدئولوژیکی از سوی ساختاری ترویج میشود که
همواره از مرگ ایدئولوژی ،مرگ باید و نباید ،مرگ آرمانگرایی برایمان
گفته است .اما آنها که ذهنی پویا برای ریشهیابی حوادث دارند و چشم و
گوش بسته اسیر توپخانهی تبلیغاتی حاکم نمیشوند ،به خوبی میدانند که در
سایهی چنین "شعار"های فریبندهای ،ایدئولوژیکترین و بنیادگراترین باورها
ترویج شده است .یک روز در ظاهر فریبندهی پایان تاریخ ،یک روز با شعار
زندگی مسالمت آمیز در دهکدهی جهانی ،روزی دیگر با انکشاف بازار آزاد و
پیچیدن نسخهای واحد برای همهی مکانها و زمانها.
بحران سرمایه ِ
داری امروز ،بحرانی جدی است" .بحران" ،سرشت سرمایهداری
است و زاییدهی دینامیسم و سازوکار درونی آن است .عبارت معروف کارل
مارکس که معتقد بود" :سرمایهداری ،گورکنان خود را میآفریند" ،یک
شعار پوچ و توخالی نیست ،گزارهای علمی است که حاصل تبیین علمی نظام
سرمایهداری میباشد.
بحران اقتصادی ،بدهی ،جنگ ،بیکاری ،سقوط معیشت مردم ،کممصرفی و
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 ...حاکی از چالش بزرگی است که نظام سرمایهداری با آن مواجه است .این
چالش با نقد چند بارهی تجربهی سوسیالیسم قرن بیستم و ارجاع داد ِن منتقدان
نظام به آن چه در کوبا و کره شمالی و  ...میگذرد ،حل نخواهد شد .بلکه
یکبار برای همیشه باید با واقعیت تلخ و تباهی که سرمایهداری بر سر محیط
زیست انسانی و طبیعی و آزادی واقعی آورده است ،روبرو شد و برای آن
پاسخهای ریشهای و بنیادی داشت.
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پس از فروپاشی دیوار برلین و نظام دو قطبی ،گفتمان جهانی شدن و زندگی
در دهکدهی جهانی ،خود را به عنوان گفتمان مسلط در فضای آکادمیک و
همچنین سیاسی مطرح کرد .اندکی نگذشت که ایدئولوژی نولیبرالیسم ،این
گفتمان را مصادره به مطلوب اهداف ایدئولوژیک خود کرد و هدف اصلی
جهانی شدن ،نه جهانی شدن منافع مشترک بشری و همبستگی تمام ملتها و
کشورهای جهان ،بلکه جهانی شد ِن اصو ِل نولیبرالیسم تحت راهبری بازار آزاد
گشت.
با سیطرهی ضد انقالب نولیبرالیستی و هجوم آن به دستاوردهایی که طبقه
کارگر در دوران موسوم به دولت رفاه و اقتصاد کینزی به دست آورده بود،
منافع و حقوقی که کارگران و زحمتکشان جهان در پی مبارزات پیگیر به دست
آورده بودند ،بیش از پیش مورد تهدید واقع شد و مفهوم امر اجتماعی و منافع
اجتماعی مشترک و بلند مدت در ذیل سود اقتصادی و منافع شرکتی قرار
گرفت.
در این مقطع نظام اقتصادی از نظامی حک شده در اجتماع که در آن مناسبات
معيشتي و اقتصادي انسانها به تمامي تحت تأثير نهادهاي غيراقتصادي شکل
ميگيرد ،به نظام اقتصادی فک شده از اجتماع تبدیل شد .در نظام اقتصادي
فک شده از اجتماع ،سازوکار معيشت انسانها را نهادهايي مدیریت میکنند
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که صرفاً با انگيزههاي اقتصادي به کار ميافتند و تحت تسلط قوانيني مشخصاً
اقتصادي قرار دارند.
به عبارت دیگر بیشنهسازی نرخ سود و مناسبات نظام سرمایهداری همهی
عرصههای اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی را در مینوردد و اهداف بلند مدتی که
در آن منافع همهی اقشار جامعه را در نظر دارند ،اهدافی چون عدالت اجتماعی،
محیط زیست ،توسعهی پایدار ،رفاه همگانی و  ...توسط اقشار و طبقاتی خاص
فدای اهداف کام ً
ال اقتصادی میگردد.
امروز ،و در دوران سرمایهداری متأخر ،در عصری زندگی میکنیم که میتوان
نام «جامعهی شرکتی» را بر آن نهاد .با خصوصیسازیهای گستردهای که در
تمامی عرصههای زندگی ،شامل آموزش و پرورش ،بهداشت ،امنیت ،اوقات
فراغت ،و ارتباطات و  ...صورت گرفته است ،فرد از یک «سوژهی حق جو»
بدل به نوعی «انسان اقتصادی» شده است که در هر امری از امور زندگی خود،
با شرکتهای خصوصیای روبرو است که بیشینهسازی نرخ سود اقتصادی را
هدف نهایی خود میدانند.
در چنین سامانهای ،شهروندان فقط زمانی از حقوقی مانند مسکن ،کار ،بیمه،
بهداشت ،آموزش و رفاه برخوردارند که قادر باشند با پرداخت هزینهی آنها
به شرکتهای خصوصی ،از چنین امتیازهایی برخوردار شوند .بنابراین «حق»
به «امتیازی» بدل گشته است که فقط با برخورداری از «قدرت خرید» میتوان
صاحب آن شد و انسان تنها به واسطهی وجود انسانی خویش ،حق برخورداری
از آن را ندارد.
جنبش تسخیر وال استریت را میتوان واکنش به چنین وضعیتی دانست .کسانی
که خود را نود و نه درصد جامعه میدانند ،اکثریتی هستند که در جامعهی
شرکتی نولیبرالیستی ،هر روز مبالغ بیشتری را باید صرف برخورداری از
خدماتی کنند که پیش از این فراهم کردن آنها از وظایف دولت و نهادهای
عمومی محسوب میشد .این جنبش ،اعتراض به افزایش شکاف طبقاتی بین
اکثریت مردم و یک درصد باالی جامعه است که در سه دههی گذشته همچنان
رو به افزایش بوده است.
هواداران نظام سرمایهداری و نظم حاکم ،در پاسخ به معترضین ،از آزادی آنها
برای بیان اعتراضشان صحبت میکنند ،در صورتی که همچنان که عدم وجود
موانع جدی برای بیان اعتراض نوعی از آزادی میباشد که موسوم به «آزادی
منفی» است ،برخورداری از «امکان» و «فرصت» برابر برای رشد و تکامل
تواناییهای بالقوهی انسانی و وظیفهی نهادهای عمومی در راه ایجاد این امکان
و فرصت نیز نوعی از آزادی به شمار میرود که کمتر از آن صحبتی به میان
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میآید.
معترضین وال استریت با استفاده از آزادیهای منفی خود به فقدان چنین
آزادیهای مثبتی اعتراض کردهاند .آنان با آگاهی کامل از سازوکار نظام
سرمایهداری و خصلت تعیین بخش بودن امر زیربنای اقتصادی در آن ،مرکز
الیگارشی مالی در دوران اخیر را هدف گرفتهاند و به خوبی میدانند که این
«وال استریت» و سرمایهداران مالی هستند که قلب تصمیمگیری ساختار موجود
را تشکیل میدهند و سببساز چنین وضعیتی گشتهاند.
رسانههای رسمی که هر روز به فکر و نظر مردم جهت میدهند ،بحران ساختاری
نظام سرمایه را به مشکل مالی و مشکل مالی را به اشتباه در تصمیمگیری تقلیل
میدهند .آنها سعی دارند جنبش تسخیر وال استریت را جنبشی اقلیتی و درون
ساختاری نشان دهند اما واقعیت چیز دیگری است .حتی اگر چنین جنبشی را
ضدسرمایهداری تلقی نکنیم ،علت شکل گیری آن شرایطی است که نتیجهی
مناسبات سرمایهدارانهی موجود است و حتی اگر بحرانهایی را که ایجاد
میشوند ،بحرانهای ادواری بدانیم ،این بحرانهای ادواری ریشه در ساختار
سیستم سرمایهداری دارند .بنابراین به غایت سادهانگارانه است که از نظام
سرمایهداری در قبال چنین اتفاقاتی ،سلب مسئولیت شود.
همهی ما به خاطر داریم روزی را که باراک اوباما با شعار تغییر و امید به
صحنهی انتخاباتی آمریکا آمد .همچنین همهی ما به یاد میآوریم که چه
تبلیغات گسترهای صورت گرفت تا بیان شود که ساختار سرمایهداری خودش
را اصالح میکند .یک سیاه پوست در کشوری به ریاست جمهوری رسید
که روزگاری در آن سیاهان بردگانی بیش نبودند .تو گویی رویای مارتین
لوترکینگ محقق شده بود و اکثریت باور کردند که در ساختاری زندگی
میکنند که با عقالنیت خود قادر به اصالح امور خویش است.
اما تنها کسانی که از سازوکار و متابولیسم نظام سرمایهداری آگاهی داشتند ،به
این امر واقف بودند که تضادهای روبناییای چون نژاد ،مذهب و جنسیت در
چنین نظامی از اولویت در تعیین بخش بودن برخوردار نمیباشد و در نهایت
تضاد کار و سرمایه است که آن را به جلو میراند .از این رو پرزیدنت فارغ
از رنگ پوست و مذهباش بیش از مردم باید به طبقهی سرمایهداری حاکم و
وال استریت پاسخگو باشد.
نظام سرمایهداری امروز در جایگاهی ایستاده است که نه سرزمین فتحناشدهای
را سراغ دارد و نه پیشرفت تکنولوژیک دوران سازی را پیش روی دارد .هر
روز بیش از پیش به مرزهای نهایی و محدود خود نزدیک میشود و با بحرانها
و تضادهای درونی متعددی دست به گریبان است.
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رفع این بحرانها و تضادها ،و یافتن پاسخ مناسبی برای آنها آن چنان خطیر
است که با نقد و نفی چند بارهی اندیشهی چپ ،خیال پرداز و ایدئولوژیک
خواندن مخالفین و منتقدین و حواله دادن آنها به پاسخهای سست و بیمایهای
چون زندگی در کوبا و کره شمالی و  ،...راه به جایی نخواهد برد.
در این وضعیت نیروهای چپ و ترقیخواه که در تحلیل و تبیین موقعیت حاضر،
همواره مسلح به سالح نقد بودهاند ،بیش از هر زمان دیگر به سازماندهی کام ً
ال
دموکراتیک ،شناخت دقیق و ریشهای ناکاستیهای ساختار و همچنین از همه
مهمتر طراحی بدیلی ممکن و عملی نیاز دارند .نیروهای مذکور بایستی نشان
دهند که تنها از این زاویه خیال پردازند که اهداف انسانیشان در ساختاری
سرمایهدارانه امکان تحقق ندارد و تحقق این اهداف با واقعیت چنین نظامی آن
قدر فاصله دارد که توسط مدافعان ساختار خیال پردازی پنداشته میشود.
آری .ما خیال پردازیم ،آری ،در جهانی که حرف زدن از امکا ِن انسانی زیستن
و انسانی بودن ،خیالی ناممکن پنداشته میشود ،ما خیال پردازیم .خیال ما
نابودی چنین نظامی است ،نظامی که انسانیت را در حد یک خیال واهی تقلیل
داده است .نظامی که در آن جنگ همه علیه همه ،شکم درآنی و فردگرایی
ِ
پاسداشت آزادی فردی پنداشته میشود .در این نظام
خودخواهانه ،فردیت و
ما خیال پردازیم ،خیالمان به زیر کشیدن نظامی است که تحت آن همبستگی و
مشارکت انسانی و منافع مشترک ذیلِ سود اقتصادی تعریف میشود .آری ،ما
خیال پردازیم و باور داریم که انسانیت و انسانی زیستن ،خیال نیست .واقعیتی
است که محقق خواهد شد و هر روز لزوم تحققش بیشتر احساس میشود.
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من در رویای خود دنیایی را میبینم
که در آن هیچ انسانی انسان دیگر را خوار نمیشمارد
زمین از عشق و دوستی سرشار است
و صلح و آرامش ،گذرگاههایش را میآراید.
من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن
همهگان راه گرامی ِ آزادی را میشناسند
حسد جان را نمیگزد
و طمع روزگار را بر ما سیاه نمیکند.
من در رویای خود دنیایی را میبینم که در آن
سیاه یا سفید
ــ از هر نژادی که هستی ــ
از نعمتهای گسترهی زمین سهم میبرد.
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هر انسانی آزاد است
شوربختی از شرم سر به زیر میافکند
و شادی همچون مرواریدی گران قیمت
نیازهای تمامی ِ بشریت را برمیآورد.
چنین است دنیای رویای من!
چنین است دنیای رویای ما!
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