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پیشگفتار
، فشرده ودنیای قرن بیست ویکم دنیایی است اساساا درهم تنیده. جهانی شدن توانسته روابط اجتماعی را چه به لحاظ مکانی چه به لحاظ زمانیی گسترده

تسریع کند. گسترش شبکه های اطلعاتی و ارتباطاتی -شبکه هایی که افراد، دولت ها و کسب وکارها را به یک اندازه درگیر خود کرده- مدیون
کاتالیزوری است به نام انقلبا دیجیتال. گروه های تروریستی فراملی ای که می توانند در هر گوشه ی دنیا دست به خرابکاری بزنند نمادهای قدرت

سکولر را هدف گرفته اند و رهبران سیاسی جهان غربا را به «جنگ جهان گیر علیه ترور» واداشته اند. تغییر اقلیم جهانی  و شیوع بیماری های
همه گیر به واقعیت های ترسناک تبدیل شده اند و باعث شده کشورها برای جلوگیری از فاجعه ای عالم گیر به دنبال استراتژی های مشترک باشند.

انفجار حبابا بخش مسکن در ایالت متحده یک بحران مالی جهانی راه انداخته که در سطح جهان باعث ضررهای تریلیارد دلری شده و جامعه ی
جهانی را به ورطه ی یک رکود بزرگ دیگر انداخته است. صدای پیروزمندانی که فروپاشی شوروی را «پایان تاریخ» و آغاز حکومت بلمنازع

کاپیتالیسمد بازار آزادد آمریکایی طور انگاشته بودند ساکت شده ، چراکه می بینند قرن جدید همچنان آوردگاهی ایدئولوژیک است و همه ی
ایدئولوژی های سیاسید رقیب می خواهند به قلب و ذهن مخاطبان جهانی نفوذ کنند.

«نئولیبرالیسم» یکی از همان «ایسم» ها و ایدئولوژی هاست. این اصطلحا اولین بار در آلماند پس از جنگ جهانی اول و توسط یک حلقه ی کوچک از
،19۷0اقتصاددانان و حقوقدانان نزدیک به «مکتب فرایبورگ»  جعل شد تا به برنامه ی متعادل احیای لیبرالیسم کلسیک اشاره کند. در دهه  ی 

 منتقدین دست چپی اصلحات1990 گذاشتند. اما تا ابتدای دهه ی نئولیبرالیسموگروهی از اقتصاددانان آمریکای لتین روی مدل بازاری خود نام 
توافق واشنگتن مجموعه ای از نهادها و–بازاری در کشورهای جنوبا، نئولیبرالیسم را از معانی تحقیرکننده ی مرتبط با «توافق واشنگتن» آکندند 

سیاست هایی است که ایالت متحده برای جهانی کردن کاپیتالیسم آمریکایی و سیستم فرهنگی مرتبط با آن طراحی کرده است. منتقدان دیگر،
«نئولیبرالیسم» را تکیه کلم مبهمی می دانستند که دانشگاهیان رادیکال یا ناسیونالیست های اقتصادید مرتجع از خود درآورده اند تا با آن، دستاوردهای

که هر دو نوبل برده اند- را بی ارج کنند. دیگرانی هم هستند–فکری اقتصاددانان نوکلسیکی مانند میلتون فریدمن و فریدریش فون هایک 
» می دانند، گفتمانی ستایشگر منافع فردی، کارآیی اقتصادی و رقابت بی حد و حصر. اما علیرغملسه فرنئولیبرالیسم را نسخه ی پپست مدرن «گفتمان 

این نقدها، نئولیبرالیسم جزوی از اندیشه ی روزمره شده است. روزی نیست که این کلمه در تیتر روزنامه ها دیده نشود.

در ربعد آخر قرن بیستم، «نئولیبرالیسم» با سیاستمدارانی مثل رونالد ریگان، مارگارت تاچر، بیل کلینتون، تونی بلر، آگوستو پینوشه، بوریس یلتسین،
جیانگ زدمین، مانموهان سینگ، جونیچیرو کویزومی، جان هوارد و جورج بوش پسر پیوند خورده که بعضاا خیلی با یکدیگر فرق دارند. هرچند

سیاست هایی که هدفشان مقررات زدایی از اقتصادهای ملی، آزادسازی–همه ی این رهبران سیاسی به سیاست های «نئولیبرال» تعلق خاطر دارند 
تجارت جهانی و ایجاد یک بازار جهانی واحد است-  ولی هیچیک از آنها هرگز به طور عمومی خود را نئولیبرال نخوانده است. نئولیبرالیسم در

 و در اوج قدرت خود، بر همه ی جهان مسلط بود و راه خود را به دل بلوک شوروی سابق باز کرد و به کشورهای جنوبا گفت که1990دهه ی 
توسعه ی اقتصادی قواعد و شرایط جدیدی دارد. نئولیبرالیسم خود را موجودی تطبیق پذیر نشان داده که حتی حزبا کمونیست چیند پس از مائو را

هم اغوا کرد؛ چینی که «سوسیالیسمد با مشخصه های چینید» آن تا حد زیادی شبیه دشمن ایدئولوژیک آن یعنی کاپیتالیسم است.

اما در سپیده دم قرن جدید، نئولیبرالیسم اعتبار خود را از دست داده است چراکه اقتصاد جهانی ای که براساس اصول آن ایجاد شده، در برخورد با
 سابقه نداشته، حسابی ضربه خورده است.آیا  نئولیبرالیسم نابود شده یا شکوه سابق خود را19۳0مصیبت مالی ای که از سال های تاریک دهه ی 

 که ذهنیتی اصلحگر دارند رهسپار راهی نو می شوند یا با چنگ و دندان می جنگند تا به روزهای باشکوه20به دست خواهد آورد؟ آیا رهبران گروه 
 پرهیاهو بازگردند؟90و نئولیبرالد دهه ی 

این کتابا با هدف تأملی گذرا بر این سوالت اساسی، طوری طراحی شده که از طریق بررسی تجلیات انضمامی نئولیبرالیسم در کشورها و مناطق
مختلف جهان، ریشه ها و تکامل و ایده های بنیادین نئولیبرالیسم را به خواننده معرفی کند. کاوش ما نشان خواهد داد که گرچه نئولیبرال های سراسر
دنیا در برخی باورهای عمومی مثل قدرت «خودتنظیم گرد» بازارهای آزاد درجهت ایجاد دنیایی بهتر با یکدیگر اشتراک نظر دارند ولی در جزئیات،



هر یک بر مسلک خویش است. مثلا اقتصاد ریگانی دقیقاا همان تاچریسم نیست. گلوبالیسم بازار بیل کلینتون از برخی جهات با راه سوم تونی بلر
ناهمخوان است. و نخبگان سیاسید کشورهای جنوبا (که غالباا در دانشگاه های کشورهای شمال درس خوانده اند) خوبا یاد گرفته اند که الزامات

 محیط و مشکلت و فرصت های خاص خود را دارد. بهتوافق واشنگتن را چگونه با بافت محلی و اهداف سیاسی خود تطبیق دهند. پس نئولیبرالیسم
ی متکثر اندیشید.نئولیبرالیسم هاهمین دلیل است که در عوض یک لیبرالیسم واحد و یکپارچه می توان به 

اسس اساس این کتابا چیزی نیست مگر بررسی ایده ها و سیاست ها و ااشکالد حکومتی ای که ذاتید این پروژه ی نئولیبرال هستند. ما نویسندگان این
 نوشتن آن، مجبور شدیم فقط به برخی از موضوعات عمومی ورود کنیم. هدف اصلی اینمختصر و مفیدکتابا برای برآورده کردن خواست ناشر و 

 ولی ساده- از پدیده ای غنی و پیچیده است.–کتابا ارایه ی گرته ای قابل فهم و غنی 

) برای فراهمARC، و همچنین شورای تحقیقاتی استرالیا (RMITمایلیم از نهاد مطالعاتید شهرهای جهانی، مرکز مطالعات گلوبالیسم در دانشگاه 
کردن حمایت های تحقیقاتی ارزشمند تشکر کنیم. قدردان دستان یاری گر همکاران و دوستان خود هستیم که در نهادهای ذیل حضور دارند:

، دانشگاه هاوایی-مانوا، دانشگاه تحصیلت تکمیلی کلرمونت، دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا، آکادمی علوم اجتماعی دانشگاهRMITدانشگاه 
شانگهای دانشگاه آزاد برلینپ و دانشگاه آکسفورد. کار کردن با آندره آ کیگان و تیم قابل او در انتشارات دانشگاه آکسفورد فوق العاده بود. ولی

بیش از همه باید از خانواده هایمان تشکر کنیم، برای عشق و حمایت همیشگیشان. پرل، جوان و نیکول، این کتابا تقدیمد شما! خیلی ها کمک کردند
که این کتابا، اثری بهتر شود؛ مسوولیت نقایص برجا مانده تنها بر عهده ی ماست.



فصل اول
یی در نئولیبرالیسم است؟ نو "چه چیز  "

 لیبرالیسم قدیم و جدید
 به اینطرف، در اولین سخنرانی خود درمقام رییس1930 یعنی در اوج بدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ی 2009باراک اوباما سال 

جمهور آمریکا، هنگام اشاره به آنچه او  مقصر اصلی فاجعه ی مالی جهانی می دانست رک و راست حرف زد: طمع و بی مسوولیتی بعضی ها، و
ناکامی دستجمعی مردم در گرفتن تصمیم های سخت و عدم آماده سازی خود برای یک دوره جدید. رییس جمهور جوان با بسط استدلل خود

اصرار داشت بگوید که امروزه مسأله ی مهم این نیست که آیا دولتت زیادی بزرگ است یا زیادی کوچک است، مسأله ی اصلی کارایی دولت
است. رهبر آمریکا سپس با نگاه مستقیم به دوربین هایی که چهره ی مصمم او را به بیشمار تلویزیون و کامپیوتر در سراسر جهان می بردند، الگوی

 سال گذشته را به چالش کشید:30مسلط اقتصادی 

سوال پیش روی ما این نیست که بازار خوب است یا بد. قدرت بازار در ایجاد ثروت و گسترش آزادی بی همتاست. ولی این بحران
یادمان انداخته که بازار ممکن است از کنترل خارج شود.

۲۰۰۹: اوباما در حال ایراد نطق افتتاحیه ریاست جمهوری اش در سال ۱عکس 



نئولیبرالیسم رو به پایان است. آماج انتقاد اوباما "واکنش مفسران خبری سریع و صریح بود: سخنرانی اوباما نشانه ای است از آن که یحتمل عصر  "

بازار خودتنظیم گر درمقام موتور محرک تعقیب عقلنی ثروت توسط افراد- یقیناا همان چیزی است که از قرن هجدهم "-یعنی ایده آلی نئولیبرالیی  "

به بعد، اسس اساس نظریات اقتصاددانان بوده است. در حالیکه شاهان مرکانتلیستتقریباا کنترل کاملی روی اقتصاد داشتند و عمدتاا به قصد تأمین خرج
ی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو  شایستگی اقتصادهای لیبرال های کلسیک "جنگ های خود دنبال گردآوری طلی هرچه بیشتر بودند  "

" و 1"بازار آزاد  یا انسان3هومو اکونومیکوس" را موعظه می کردند. اعتبار اسمیت به خاطر ایجاد یک تصویر روشنگرانه و اسکاتلندی از 2لسه فر"
اقتصادی است، تصویری که بنا بر آن، انسان ها افرادی هستند مجزا از یکدیگر و ااعمالشان عمدتاا بازتاب منافعی شخصیی مادسی آنهاست. از این

دیدگاه، موضوعات اقتصادی و سیاسی بالکل از هم جدایند و اقتصاد نسبت به سیاست دست بال را دارد، چراکه اقتصاد، تحت نظام هماهنگ قانون
مداخله در فعالیت اقتصادیی شهروندانی نفع-شخصی- "طبیعی و بدون مداخله ی دولت به بهترین شکل عمل می کند. بر همین اساس، دولت باید از  "

پرست احتراز نماید و برعکس، از قدرت خود برای تضمینی مبادلتی آزادی اقتصادی استفاده کند. 

مزیت نسبی " ریکاردو تبدیل شد به کتاب مقدس تجار آزادی مدرن. او گفت تجارت آزاد، برای تمام طرفین دخیل در تجارت، نتیجه ی4"نظریه ی 
ببرد-ببرد دارد چرا که باعث می شود هر کشور، متخصص تولید محصولتی شود که  در آن از مزیت نسبی برخوردار است. مثلا اگر تولید شراب در
ایتالیا ارزانتر از انگلستان در می آید و تولید لباس در انگلستان ارزانتر از ایتالیا می افتد سود این دو کشور در تولید تخصصی و تجارت متقابل است.

درواقع ریکاردو تا آنجا پیش رفت که بگوید اگر یک کشور در تولید همه ی محصولت تجاری مزیت مطلق داشته باشد باز هم سودش به اندازه ی
سود حاصل از تولید تخصصی و تجارت نمی شود. نظریه ی ریکاردو به لحاظ سیاسی منجر به استدللی قوی علیه مداخله ی دولت در تجارت شد و

 در انگلستان، در دست لیبرال های قرن نوزدهمی مانند ریچارد کوبدن تبدیل به یک سلحا5هنگام نزاع بر سر لغو قانون حمایت گرایانه ی ذرت
ایدئولوژیک قوی شد.

از نظر لیبرال های کلسیک، تولیدکننده، خادم مصرف کننده است، مصرف کننده ای که  در مورد چگونگی رفع نیازها و حوائج مادسی خود مختار
دست نامرئیی بازار ضامن کارآمدترین و "است. لیبرال های کلسیک که حامی مالکیت خصوصی و اجبار قانونیی رعایت قراردادها بودند گفتند  "

 انقلب هایایده های آنان یکی از دلیل اصلی ایجادموثرترین تقسیم منابع و همچنین موجد تسهیل رابطه ی تجاری صلح آمیز میان ملتها است. 
 را فرو ریخت.6؛ ایده های آنان سلسله های پادشاهی را سرنگون کرد و کلیسا را از دولت جدا نمود و جزمیات مرکانتلیسم بودبزرگ قرن هجدهم 

خرابکاری "در بیشتر قرن نوزدهم، وارثان لیبرالیسم کلسیک می خواستند مردم را مجاب کند که خرابی اوضاع اقتصادی همیشه نشانگر شکلی از 

"دولت است، چراکه معمولا دخالت زیاد دولتی باعث می شود قیمت ها غیرواقعی شوند. دلیل آنان این بود که چون بازارها-ی فارغ از دخالت

خرابی اوضاع بازار کاری دولت است. خرابی بردار نیستند پس  "دولتی- طبیعتاا  " " "

1 free market

2 laissez-faire

3  homo economicus

4  comparative advantage

5 Corn Law

6  mercantalism



)۱۷۹۰-۱۷۲۳آدام اسمیت (.  2عکس 



لیبرالیسم کلسیک و روشنگری
لیبرالیسم کلسیک، دوشادوش جنبش روشنگریی اواخر قرن هفدهم و قرن هجدهم پا گرفت، جنبشی که خرد را بنیاد آزادی فردی معرفی کرد. 

وضع طبیعی همه انسان ها آزاد و برابر ند . از این رو  افراد،1704-1632اندیشمندان روشنگر مانند جان لک ( ") استدلل کردند که در  "

حقوقی سلب ناشدنی دارند که مستقل از هرگونه دولت یا اتوریته هستند. آدمیان که بنا بر سرشت شان از عطیه ی حق حیات و آزادی و مالکیت
ی را بنا نهند که وظیفه ی اصلیشان حفظ و حراست از این حقوق فردی، به خصوص حقمحدودبرخوردارند همانا محقس ند فقط حکومت های 

 است.7مالکیت خصوصی

حقایق لیبرالیسمی کلسیک غبار تردید افکند. تازه در دهه ی  "ولی قرنی پر آشوبی بیستم خیلی زود  بر این  نئولیبرال ها توانستند1980" " بود که  "

برخی از این ایده های قدیمی را جامه ای نو بر تن کرده و  به میدان بازگردانند. در میان این دو دوره چه اتفاقاتی افتاد؟ همه می دانند. اضطراب
پاسبان "طولنی مدتی رکود بزرگ، پیشروان اندیشه ی اقتصادی مانند جان مینیارد کینز و کارل پولنی را مجاب کرد بگویند که دولت بیش از یک 

لیبرال های برابری8شب پاسبانی تنها وظیفه ای بود که لیبرال های کلسیک به دولت محول کرده بودند. اما کینز و نسل جدید  " صیرف است  _ "

کاپیتالیسم و پیروزیهای اقتصادی را شاهدی بر فروپاشی ها تداوم بحران  مارکسیست " در عین حال با مارکسیت ها هم مخالف بودند؛9طلب
"پرولتاریای انقلبی می گرفتند. از نظر آنها تحریفات ایدئولوژیکی بورژوازی حاکم آگاه شده پرولتاریایی که" " از  هایبه نام ایده آل  امکان ندارد "

کار مجدسانه  دوباره به تله  فرصت و    ، آزادی "دهن پرکن لیبرالی مثل  " " " " . لیبرال های برابری طلب ازجملهظریفی پذیرش استثمار خود بیفتندی "
کلمنت اتلی، نخست وزیر بریتانیا و فرانکلین روزولت، رییس جمهور آمریکا که در جستجوی راهی برای اصلحا اقتصادی و  پیشگیری از انقلب
بودند، هرگز از خودآیینی فردی و حق مالکیت کوتاه نیامدند. با این حال، آنان لیبرالیسم کلسیک را نقد می کردند که چرا نتوانسته تشخیص دهد

کاپیتالیسم مدرن می بایست منقاد و تحت کنترل ضوابط خاص یک دولت سکولر قدرتمند باشد.

بخصوص کینز حامی دولت بزرگی بود که در زمان بحران اقتصادی، شغل بیافریند و  قدرت خرید مصرف کنندگان را بال ببرد. برای همین او منکر
عقاید لیبرالیسم کلسیک بود که ادعا داشتند هنگام وقوع یک بحران اقتصادی، مکانیسم بازار، طبیعتاا خود را تصحیح می کند و به حالت تعادلی
اشتغال کامل بازمی گردد. کینز  بیکاری را به کمبود سرمایه گذاریی خصوصی و  پایین آمدن مصرف نسبت داد. او این کمبود را زیر سر سرمایه

کینزیانیسم10گذاران طماع و کوته بینی می دانست که با سرمایه گذاری های قماری (بورس بازی)  "   به اصل بازار11"  بازار را بی ثبات کرده بودند. 
بازار آزاد بود و به همین جهت حتی خواهان دولتی شدن موسسات مهم ملی مثل راه آهن و شرکت های تولید انرژی "معتقد بود اما مخالف با  "

شد. 

این کنفرانس، نظم اقتصادیی بین المللیی پس از1944در کنفرانس برتون وودز به سال  _ در آمریکا، کینز ریاست هیئت بریتانیا را برعهده داشت 

) ایجاد شد تا نظام پولی بین المللی را اداره کند. بانک بینIMFجنگ جهانی دوم و نهادهای اقتصادی آن را تعریف کرد. صندوق بین المللی پول (
المللیی بازسازی و توسعه که بعداا  به بانک جهانی بدل شد، در ابتدا تأسیس شد تا به اروپا بابت بازسازی خسارات جنگ وام بدهد اما در دهه ی

،1947 هدف خود را به تأمین مالی پروژه های صنعتی مختلف در کشورهای در حال توسعه ی سراسر جهان تغییر داد. دست آخر هم در سال 1950
) یا سازمان تجاری جهانی بنیان نهاده شد که متصدی تدوین و تنفیذ توافقات تجاری چندجانبه بود. درGATTتوافق عمومیی گمرکات و تجارت (

7 private property

8 night watchman

9 egalitarian liberals
10 speculative investments

11 Keynesianism



 شد، سازمانی که طرحا نئولیبرال آن برای توافقات تجارت آزاد، بعداا در افکارGATT) جایگزین WTO، سازمان تجارت جهانی (1995سال 
عمومی بدل به کانون مجادلت داغی شد.

عصر طلیی کاپیتالیسم کنترل شده بود، عصری که از سال  "کاربست سیاسی ایده های کینزی، الهامبخشی به قول اقتصاددانان،  1975 تا 1945"
نیو دیل جامعه ی عالی12"قدرتمندانه ادامه داشت. برنامه های آمریکایی  " و  " به سرکردگی روزولت و رییس جمهور لیندون جانسون؛ مدل13"

رفاه گرایی "تحسین شده ی سوسیال دموکراسی سوئد؛ و نسخه ی بریتانیایی   به اجرا گذارده شدند بازتابنده ی1945 (یا دولت رفاه) که در سال 14"
پایان ایدئولوژی " سخن بگویند. دولت های ملی، جریان پول در15"یک اجماع سیاسی بزرگ میان ملل غربی بودند و صاحبنظرانی را واداشت تا از 

مرزهای خود و بیرون از آن را کنترل می کردند. مالیات زیاد بر افراد ثروتمند و شرکت های سودده منجر به گسترش دولت رفاه شد. افزایش
دستمزدها و خدمات اجتماعی افزون در کشورهای ثروتمند (کشورهای شمال) کارگران را وارد طبقه ی متوسط کرد.

عصر طلیی کاپیتالیسم کنترل شده در ایالتا متحده
اقتصاد، بر پایه تولید انبوه بود. تولید انبوه سودمند بود چون یک  طبقه ی متوسط پرشمار، پول کافی برای خرید انبوه محصولت را داشت.

طبقه ی متوسط پول داشت چون سود حاصل از تولیدات انبوه بین شرکت های بزرگ، و کارگران آن ها، پیمانکارها، قطعه سازها و فروشندگان
ریز و درشت محصولت تقسیم می شد. قدرت چانه زنی کارگران افزایش یافت و با حمایت های دولتی تقویت شد. تقریباا یک سوم نیروی کار
جزو اتحادیه ها بودند. سودهای اقتصادی، در میان ملت ازجمله کشاورزان، بازنشسته ها، ساکنین شهرهای کوچک و کسب و کارهای کوچک
جریان می یافت، آن هم از طریق ضابطه مند کردن (راه آهن، تلفن، تأسیسات زیرساختی و کسب و کارهای کوچک) و یارانه (تنظیم قیمت ها،

بزرگراه ها، وام های فدرال). 

 17)، ص2008منبع: رابرت ب.رایش: سوپر کاپیتالیسم: استحاله ی تجارت، دموکراسی و زندگی روزمره (نیویورک، کناپف، 

12 New Deal
13 Great Society
14. welfarism

15end of ideology



)۱۹۴۶- ۱۸۸۳.  جان مینارد کینز (۳عکس 

.1970حتی رییس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون، این جمهوریخواه محافظه کار هم در اواخر دهه ی  الن ما همه کینزی هستیم " اعلم کرد  "

لیبرالیسم معنای اقتصادی مدرنش را داد: نظریه ای خواهان دولتی بزرگ و "حمایت کینزی از دولت مداخله گرا و بازارهای تنظیم شده بود که به  "

فعال، تنظیم گریی بخش صنعت، مالیات زیاد برای اغنیا، و برنامه های رفاه اجتماعی گسترده برای همگان. 

سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، لیبرال های برابری طلبی مدرن توانستند نرخ رشد اقتصادی چشمگیر، دستمزد بال، تورم پایین و سطح بی سابقه ای
، این عصری طلییی کاپیتالیسمی کنترل شده زمین گیر1970از بهروزی مادسی و امنیت اجتماعی را رقم بزنند. ولی با بحران های اقتصادی سخت دهه ی 



شوک های نفتی که یک شبه قیمت بنزین را چهار برابر کرد، تورم عنان گسیخته و افزایش بیکاری ( رکود "شد. در پاسخ به مصایبی مانند  "

) و کاهش سود شرکت ها،  گونه ی کاملا جدیدی از لیبرال ها  در پی راه حلی  برای احیای نظریه ی قدیمیی لیبرالیسم کلسیک برآمدند،16تورمی
نظریه ای که در شرایطی جدیدی جهانی شدن کارآمد باشد.

اقتصاد کلن کینزی
 و در اوج رکود بزرگ به طبع رسید. کتاب شهرت سریعی به1936، سال 17نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پولشاهکار جان مینیارد کینز، کتاب  

دست آورد چرا که ایده های لیبرال کلسیک درباب نحوه ی کارکرد اقتصادهای مدرن را با موفقیت به چالش کشید. ایده های کینزی در
اقتصاد کلن  اهمیت بسیار یافتند. این حوزه ی  پژوهشی جدید ادعا داشت که دولتهای ملی می توانند با گردآوری "توسعه ی چارچوب نظری  "

داده ها بحران های اقتصادی را پیش از وقوع پیش بینی کنند؛ و برای همین  کینز  مدافع سیاست گذاری های گوناگون برای مداخله در اقتصاد و
تعدیل آن بود. مهم تر از همه آن که دولت ها در زمان رکود اقتصادی باید پرداخت های دولتی را بال ببرند تا باعث رشد شوند؛ دولت در زمان

 بر1970رونق باید پرداخت ها را کاهش دهد تا تورم را تحت کنترل داشته باشد. ایده های کینزی تا ظهور نظریات نئولیبرال در اوایل دهه ی 
اقتصاد کلن حاکم بود.

در یک سری  اصول ایدئولوژیک و سیاسی اشتراک داشتند  که هدفشان گسترشی جهانیی یک مدل اقتصادیی مبتنی بر بازار آزاد و نئولیبرال ها "این  "

تجارت آزاد بود. ولی آنان  براساس بافت جوامع گوناگون، روی بخش های متفاوتی از نظریه ی خود تأکید می گذاردند. نئولیبرال ها که محبوب
 موفق شدند برای ربعی باقیمانده ی قرن یک طرحا اقتصادی و سیاسیی جهانی بریزند.1980قلوب پیروان خود و منفور کینزی ها بودند، در ابتدای دهه ی 

 باعث تورم بال و رشد اقتصادی1970چنان که در فصول دو و سه بحث خواهیم کرد آنان می گفتند مسوول ایجاد شرایطی که در کل دهه ی 
اندک  کشورهای صنعتی شد چیزی نبود جز ضوابط فلج کننده ی دولتی، هزینه های دولتی گزاف، و موانع گمرکیی سدس راه تجارت بین الملل. وقتی
این فرض به گستردگی پذیرفته شد قدم منطقی بعدی این بود که مدعی شوند این مولفه ها مانع اصلی توسعه ی اقتصادی موفق کشورهای جنوب نیز

برنامه های اصلحا ساختاری "هستند. اینگونه بود که اساساا بر بنیادی به اصطلحا   و توافقات تجارت آزاد بین المللی، یک برنامه ی توسعه ی18"
نئولیبرال جهانی زاده شد. چنانکه در فصول چهار و پنج خواهیم دید، نهادهای اقتصادیی قدرتمندی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در

قبال وام های اضطراری  که به کشورهای در حال توسعه ی بدهکار می دادند از آنها اجرای برنامه های نئولیبرال را طلب می کردند. مرگ اتحاد
 شد.1990 و سرعت اصلحات بازارمحور در چین کمونیستی منجر به تفوق بی سابقه ی مدل نئولیبرال در دهه ی 1991شوروی در سال 

 فقط آخرین چالش از مجموعه چالش های2008-9اما در دهه ی اخیر، نئولیبرالیسم آماج نقدهایی چند شده است. بحران اقتصادی جهانی سال های 
پارادایم همچنان مسلط بازار آزاد است. ولی پیش از آن که اندازه ی واقعی تهدید پیش روی نئولیبرالیسم را درک کنیم لزم است با ابعاد، گونه ها و

کاربردهای سیاستگذارانه ی آن آشنا شویم. پس بیایید سفر خود را با نگاهی گذرا به ایده ها و اصول  نئولیبرالیسم آغاز کنیم.

سه جنبه ی نئولیبرالیسم
پارادایم اقتصادی یحاکم در دهه ی  "نئولیبرالیسم مفهومی نسبتاا گسترده است که به مدل یا  " "  اشاره دارد. نئولیبرالیسم که بر پایه ی ایده آل1980"

لیبرالیسم کلسیک یعنی بازار خودتنظیم گر بنا شده لیه لیه و متنوع است. شاید بهترین راه برای مفهوم بندی نئولیبرالیسم، درک آن به مثابه سه
)یک بسته ی سیاستگذارانه است. بیایید این جنبه های بنیادین را3)شکلی از حکمرانی؛ و 2) یک ایدئولوژی؛ 1جنبه ی در هم تنیده است. نئولیبرالیسم 

از واگشایی کنیم.

16. stagflation

17  The General Theory of Employment, Interest and Money
18. structural adjustment programmes



ایسم ها "ایدئولوژی ، مجموعه ای از ایده های پرطرفدار و عقاید نظام مند است  که گروه بزرگی از جامعه آن را بسان حقیقت پذیرفته است. این  "

کار یک نقشه ی مفهومی جامع را ایفا می کنند  و آدمیان را در میان پیچیدگی های جهان سیاسی راهبری می کنند. ایدئولوژی ها، هم تصویر کمابیش
منسجمی از جهان، آنگونه که هست ارایه می کنند هم تصویر منسجمی از جهان آنگونه که باید باشد. برای این مقصود، ایدئولوژی ها ایده های

اصلی خود را به شکل مدعاهای ساده ای در می آورند که مردم را تشویق می کنند به فلن شکل عمل نمایند. موسسانی ایدئولوژی ها این مدعاها را
گرد می آورند تا  نگرش سیاسی خاصی را مشروعیت بخشند و  ساختار قدرتی حاکم را مورد دفاع یا هجمه قرار دهند. نظریه پردازان  نئولیبرالیسم،
نخبگان قدرت جهانی هستند: مدیران و گردانندگان شرکت های فراملی بزرگ، لبی گران شرکتی، روزنامه نگاران اثرگذار و متخصصان روابط

عمومی، روشنفکرانی که برای مخاطبان انبوه می نویسند، سلبریتی ها و بازیگران معروف، بوروکراتهای دولتی و سیاستمداران.

این افراد در قامت حامیان اصلی نئولیبرالیسم، گفتمان عمومی را پر می کنند از تصاویر ایده آلیزه از جهان مصرف گرا و مبتنی بر بازار آزاد. آنان در
تعامل ماهرانه با رسانه ها دیدگاه دلخواه خود از  بازار جهانی یکسه  و جهانی شده را  امری فرخنده و ابزاری ناگزیر برای تحقق یک جهان بهتر تصویر

می کنند. این دیدگاه های بازاری از جهانی شدن، در بسیاری از نقاط دنیا بر افکار عمومی و تصمیمات سیاسی سیطره یافتند. درواقع تصمیم سازان
نئولیبرال مثل طراحانی حرفه ای  هستند که برای اهداف سیاسیی بازار-دوستانه ی خود یک بسته ی ایدئولوژیک جذاب طراحی می کنند. ادعاهای

ایدئولوژیک آنان متضمن اشاره به وابستگی متقابل اقتصاد جهانی است، وابستگی ای که در اصول کاپیتالیسم بازار آزاد ریشه دارد: وابستگی متقابل
تجارت جهانی، بازارهای مالی، جریان جهانی کال و خدمات و کار، شرکتهای فراملی، مراکز مالی برون مرزی و مانند اینها. برای همین می شود

نئولیبرالیسم را یک ایدئولوژی نسبتاا اقتصادی دانست، ایدئولوژی ای که مثل دشمنش یعنی مارکسیسم، تولید و مبادله ی کالهای مادی را در مرکز
زندگی انسانی قرار می دهد.

حکومت مندی " نامید، یعنی ااشکال خاصی از19"جنبه ی دوم نئولیبرالیسم به آن چیزی اشاره دارد که میشل فوکو، اندیشمند اجتماعی فرانسوی، 
حکمرانی براساس روابط قدرت، اصول، و منطق خاص. حکومت مندی نئولیبرال در ارزشهای  کارآفرینانه ریشه دارد از جمله رقابت، نفع شخصی،

 فرد و تنزل قدرت دولت مرکزی به واحدهای سیاسیی کوچک است. این شکل حکمرانیی20و تمرکززدایی. نئولیبرالیسم تحسین گر توانمندسازی
نئولیبرال، خود تنظیم گریی بازار آزاد را تنها شکل درست حکومت تلقی می کند. نئولیبرال ها به جای پیگیری اندیشه ی سنتی  نیل به خیر (و نه سودی)

عمومی از راه تقویت جامعه ی مدنی و عدالت اجتماعی، دنبال به کارگیری فناوری های حکومت داری هستند، فناوری هایی که مأخوذ از جهان
طرحهای استراتژیک مدیریت ریسک اقتصادی21"تجارت و بازرگانی باشد: توسعه ی آمرانه ی  " و  اتخاذ تدابیر  ارزش22" " به قصد ایجاد  "

حکمرانی23افزوده ی اقتصادی "؛ تحلیل هزینه-فایده و دیگر محاسبات مربوط به کارایی؛ انقباض حکمرانی سیاسی (و ایجاد  به اصطلحا،  "

انتخاب عقلنی که رفتار25")؛ تدوین اهداف کمسی؛ رصدی دقیقی درآمدها؛ ارائه ی طرحهای اشتغال بازده محور24خوشکار "؛ و معرفی مدل های  "

بازارمحورانه را درونی و ایستانده می کنند.  شیوه ی حکمرانی نئولیبرال، مشوق استحاله ی ذهنیت بوروکراتیک به هویت کارآفرینانه است. در این
خیر عمومیی ذاتاا کیفی نمی داند، او حال بازیگری نفع پرست است که باید "هویت، مستخدمی دولت، دیگر خود را خدمتگزار عموم و پاسدار  "

 پاسخگوی بازار باشد و  در جهت رونق  کسب و کار دولت منقبض شده کوشا باشد.

19 governmentalities

20 empowerment

21 strategic plans

22 risk-management

23 surpluses

24 best-practice governance

25 performance-based



مدیریت نوین امور عمومی1980در اوایل دهه ی  "، بوروکراسی دولتی جهان را تکان داد. با26"، یک شکل جدید از اداره ی امور دولتی، مشهور به 
مبراجع و بدین ترتیب، مدیران تشویق شدند تاپیاده مشتری یا  " کردنی شکل حکمرانی نئولیبرال در خدمات دولتی، شهروند تبدیل شد به  " " "

"روحیه ی کارآفرینی را ارتقا دهند. اگر قرارست شرکت ها برای بقا در بازار رقابتی، ابداع گری کنند و  بهره وری را ارتقا بدهند پس چرا"
مستخدمین دولتی نباید ایده آل های نئولیبرال را در بر کشند و بخش عمومی را بهبود ببخشند؟ براساس همین حکومت مندی نئولیبرال بود که ال

گزارش1990، در دهه ی گور، معاون بیل کلینتون " با خوشحالی، از اصول مدیریت دولتی استفاده کرد و کارکنان ادارات  مختلف را به ارائه ی  

اسراف دولت و افزایش کارآمدی، تأثیرگذاری و مسوولیت پذیری است.27کارایی ملی " مقید ساخت، گزارشی که اعلم کرد هدفش کاستن از  " "

نئولیبرالیسم درمقام مدیریت جدید امور دولتی: ده هدف دولت

: هدایت کردن به جای پارو زدن؛28. دولت کاتالیزور1
: توانمندسازی به جای خدمت کردن؛29. دولت مشاع2
: رقابتی کردن بخش خدمات؛30. دولت رقابتی3
ی نهادهای قانون پرست؛: استحاله31. دولت رسالت محور4
: اعتبار دادن به برونداد نه درونداد؛32.. د ولت نتیجه گرا5
: توجه به نیازهای مشتری نه بوروکراسی؛33. دولت مشتری مدار6
: کسب کردن به جای خرج کردن؛34. دولت کاسب7
: پیشگیری به جای درمان؛35.. دولت آینده نگر8
: حرکت از سلسله مراتب به سوی مشارکت و کار تیمی؛36. دولت تمرکز زدوده9

: ایجاد تغییرات از راه بازار.37. دولت بازارمحور10

)145-6)، صص 2007)، به نقل از رابرت ب. دنهارت، نظریات سازماندهی عمومی، ویراست پنجم (وادزورث، 1992منبع: دیوید آزبورن و تد گابلر، بازاختراع دولت (

26 new public management

27 National Performance Review

 طرحا برای کاستن از هزینه های دولتی و افزایش کارایی بود. (م)350این گزارش توسط ال گور نوشته شد و واجد بیش از 

28 Catalytic Government

29 Community-Owned Government

30 Competitive Government

31 Mission-Driven Government

32 Results-Oriented Government

33 Customer-Driven Government

34 Enterprising Government

35 Anticipatory Government

36 Decentralized Government

37 Market-Oriented Government



فرمول م-ا-خ "38"سومین جنبه نئولیبرالیسم اینست که خود را همچو مجموعه ی مشخصی از سیاستهای عمومی نشان می دهد، سیاستهایی که آن را 

توانهای مرتبط دیگری را هم می) خصوصی سازی شرکتهای دولتی. سیاست3) آزادسازی تجارت و صنعت؛ و 2) مقررات زدایی از اقتصاد؛ 1می نامیم: 
نام برد: مثل کاهش عمده ی مالیات (بخصوص برای  بخش تجارت و کاسبان پر درآمد)؛ کاهش خدمات اجتماعی و برنامه های رفاهی؛ جایگزینی

سختکوشی "رفاه  با  ؛  تنظیم نرخ  بهره ی بانکی توسط بانک های مرکزی مستقل برای کنترل تورم (حتی به قیمت خطر افزایش بیکاری)؛39"
 برای شرکتهای داخلی و خارجی ای که مایلند در مناطق اقتصادی تعیین شده سرمایه گذاری کنند؛40کوچک کردن دولت؛ ایجاد بهشت های مالیاتی

؛  برداشتن انعطاف یکاری "شکل گیری فضای شهری تجاری جدید بنابر الزامات بازار؛ تحرکات ضد اتحادیه ای  در لوای  ارتقای  سودمندی و  "

کنترل بر  جریان  مالی و تجاری جهان؛ ادغام اقتصادهای ملی در بلوک های منطقه ای و جهانی؛ و آفرینش نهادهای سیاسی جدید، اندیشکده ها و
، برای تعقیب اهداف سیاسی نومحافظه کار "رویسه های جدید برای بازتولید پارادایم نئولیبرال. چنانکه در فصل آینده خواهیم دید، پیشگامان  "

 ها  غالباا از سیاستهای نئولیبرالی حمایت کرده اند. از آن طرف هم بسیاری از نئولیبرال ها ارزشهای محافظه کارانه را پذیرفتند،مشترک با نئولیبرال
، سختگیری در اجرای قانون، و ارتش قوی.  اینکه در دهه ی  ارزشهای خانوادگی "ارزشهایی مثل   حداقل  بخش هایی از این بسته ی1990"

سیاستگذارانه در سراسر جهان پذیرفته شد، بازتاب قدرت جهانی ایدئولوژی نئولیبرالیسم بود.

همانطور که در پیشگفتار گفتیم فصول بعدی این کتاب در هنگام بررسی کاربستهای عینی این سیاستها در کشورهای مختلف جهان، نشان خواهند
داد میان جنبه های ایدئولوژیک و سیاستگذارانه ی نئولیبرالیسم چه ارتباطاتی وجود دارد. ولی پیش از آن بگذارید با بررسی گذرای نظریات

 شدند  توضیح مفهومی خود را کامل کنیم.1970اقتصادی مهمی که باعث ظهور نئولیبرالیسم در پایان دهه ی 

ریشه های اندیشگانی نئولیبرالیسم
 دید.41با اینکه نئولیبرالیسم ااشکال چندی به خود می گیرد ولی اولین صورتبندی نظام مند اصول اقتصادی آن را می توان در انجمن مونت پلرین

 توسط فریدریش آگوست فون هایک، عضو تأثیرگذار مکتب اقتصادی اتریش در اوایل قرن بیستم بنیان نهاده شد-1947انجمن  مذکور -که سال 
جامعه ی آزاد بودند و کارکردها و شایستگی های نظام های "او روشنفکرانی هم عقیده ای را به خود جذب کرد که متعهد به تقویت اصول و رویسه ی  "

موج خیزان کالکتیویسم می نامیدند دوری کنند  "اقتصادی بازارمحور را مطالعه می کردند. هایک و همکارانش هم قسم شده بودند از آنچه  چه–"
مارکسیسم باشد چه دیگر صور کمتر رادیکال برنامه ریزی دولتی- پس عزم جزم کردند تا با به چالش کشیدن تسلط ایده های کینزی، لیبرالبیسم

 تولید آگاهی انسانهای خودانگیخته ی بازار آزادی خودتنظیم گر، کسی که بازار آزاد را موتورکلسیک را احیا کنند. هایک، این مومن واقعیی توانایی
حرکت به سوی سیرفداری تلقی کرد، حرکتیبه آزادی و استعداد خود می "دانست، اغلبی انحای مداخله ی دولت در اقتصاد را علمت نامیمون  "

مکانیسم قیمت گذاری بدون مزاحم " مبتنی است.  او42"که به شکل های جدید استبداد دولتی منتهی می شود. نظریه ی اقتصادی وی بر انگاره ی 
مدعی بود که این مکانیسم، اطلعات شخصی و محلی را به اشتراک گذارده و هماهنگ می کند و بدین ترتیب به فرد فرد جامعه اجازه می دهد

بدون دخالت دولت، به غایات متفاوت خود دست پیدا کنند. از نظر هایک، آزادی اقتصادی هرگز نه تابع آزادی سیاسی است نه محدود به سپهر
خاصی از تولید مادسی. برعکس، آزادی اقتصادی نیرویی عمیقاا سیاسی و اخلقی است که همه ی دیگر جنبه های جامعه ی آزاد و باز را شکل داده

است. اما شگفت آنکه، اعضای جامعه ی مونت پلرین گهگاه به حیطه ی ایدئولوژیکی محافظه کاری متمایل می شدند و بر محدویت عقلنیت بشر و
اهمیت ارزشها و سنتهای دیرپای موجود در ساخت جوامع انسانی تأکید می گذاشتند.

38 D-L-P Formula

39 workfare

40 tax havens

41 Mont Pelerin Society
42 undistorted price mechanisms
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لیبرتارینیسم
لیبرتارینیسم، که غالباا با نظریات فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن تداعی می شود، یک گرایش سیاسی مخالف مداخله ی دولت است.

بیشتر لیبرتاریانها با  لیبرالها بر سر تفوق آزادی فردی درتوافقند اما شدیداا با دیگر ارزشهای لیبرال مثل برابری، یکپارچگی و مسوولیت اجتماعی
اجبارگرانه نامشروع می دانند. آنان طرفدار ایده آل اتوپیاییی "مخالفند. بسیاری از لیبرتارینها دولتهای مدرن را بخاطر استفاده از سیاستهای  "

ی نامقید مرکب از افرادی خودآیین هستند، افرادی که مشغول مبادلت کامل آزادکامانه هستند. درواقع، برخی از لیبرتارین ها تا آنجا "جامعه "

پیش می روند که خواستار الغای کامل دولت می شوند.

 واقع1976اصول نئولیبرال مدنظر هایک در انجمن مونت پلرین، خوشایند اقتصاددان آمریکایی یعنی میلتون فریدمن، این برنده ی نوبلی اقتصادی سال  
شد. فریدمن، این رهبر کاریزماتیک مکتب اقتصادی شیکاگو (که در دانشگاه شیکاگو پاگرفت) در تبدیل نئولیبرالیسم از یک دیدگاه مهجور در

  نقش بسزایی داشت. فریدمن با تمرکز روی  تورم به عنوان خطرناکترین نتیجه ی1990 حاکم در دهه ی  به سخت کیشی اقتصادی1950دهه ی 
از کنترل قیمتها توسط دولت های کینزی گرفته تا تضمین دسترسی کم درآمدها به کالهای اساسی- نظریه ی–اقتصادی مداخلت دولتی 

گر می تواند  مقدار کافی  محصولت  را با قیمت) خود را مطرحا کرد. این نظریه مدعی بود که  فقط بازار آزاد خود تنظیممانیتاریسم (43پول گرایی
 پول گرایانی مانند فریدمن اصرار داشتند که1980واقعی تولید کند و مزد کارگران را  با دستمزدی که در  بازار آزاد تعیین می شود بپردازد. تا دهه ی 

 سیاستهای ضدتورمی ای را دنبال کنند که تولید و تقاضایاز پا درآوردن غول تورم نیازمند آنست که بانکهای مرکزی مانند رزرو فدرال آمریکا
( دولت بزرگ "پول را متعادل نگه دارد. خلصه آنکه سیاستهای پولی باید مقدم بر سیاستهای مالی (سیاستهای مالیاتی و بازتوزیعی ثروت مدنظر  "

باشند.

43 monetarism
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شوک درمانی غالباا از راه باصطلحا  "همانطور که در فصل های بعدی خواهیم دید، نئولیبرالیسم  "هایی که اقتصاددانان برجسته ی نئولیبرال توصیه44_
 که با حمایت سیا انجام1973ژنرال آگوستو پینوشه به سال کرده بودندـ  به زودی به دیگر بخشهای جهان گسترش یافت. شیلیی پس از کودتای 

شد، استحاله ی اقتصادی کشورهای اروپای شرقیی پیش تر کمونیست، و آفریقای جنوبیی پساآپارتاید از مثالهای شوک درمانی هستند. در برخی
موارد، نخبگان بومی که در دانشگاه های معتبر خارجی درس خوانده بودند، مشتاقانه از نئولیبرالیسم استقبال کردند. دیگرانی هم بودند که

نئولیبرالیسم را با اکراه پذیرفتند؛ آنان احساس می کردند چاره ای جز قورت دادن قرص تلخ تعدیل ساختاری ندارند چرا که صندوق بین المللی پول
و بانک جهانی  اجرای این برنامه ها را در ازای اعطای وأمهای ضروری، می طلبیدند. گرچه اقتصاددانان مکتب شیکاگو منجمله فریدمن از چارچوب
تنظیم گر کینزی ای که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی براساس آن به وجود آمده بودند نفرت داشتند ولی اخلف ایدئولوژیک نئولیبرال آنها

توافق واشنگتن1990در دهه ی  " را45" بالترین مناصب این سازمانهای اقتصادی بین المللی را در اختیار گرفتند. آنان با حمایت تنها اابارقدرت جهان، 
بی تابانه به مابقی جهان صادر کردند.

توافق واشنگتن 

نئولیبرالیسم می گیرند. این اصطلحا ـکـه در دهه ی "توافق واشنگتن را غالباا  مترادف  " "  توـسـط ـجـان ویلیامـسـون، اقتـصـاددان ـبـازار آزاد1980"
یی است که صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادها و اندیـشـکده های اقتـصـادی وجه مشترک سیاستگذاری ها "ابداع شد به معنای  "

 ایـن توافـق، چـارچوبی جـهـانی شـد بـرای1990و بین المللی وابسته به واشنگتن عمدتاا به کشـورهای  آمریکـا لتیـن سـفارش کردنـد. در دهه ی 
. دولت های جنوب برای کسب وام های ضروری و تمهیل بازپرداخت  دیون خود باـیـد ـبـا رـعـایت ده اـصـل ذـیـل ـبـه مناسب "توسعه ی اقتصادی  "

توافق واشنگتن پایبند می ماندند:
. تضمین انضباط مالی، و  مهار کسری بودجه؛1
 .کاهش هزینه های دولتی، بخصوص در بخشهای نظامی و ادارات؛ 2
 .اصلحا مالیاتی، تلش درجهت ایجاد یک نظام مالیاتی گسترده و اجرای دقیق آن؛3
. آزادسازی مالی، با نرخ بهره ی برآمده از بازار؛4
. نرخهای رقابتی برای مبادلت ارزی به قصد کمک به رشد صادرات محور؛5
. آزادسازی تجاری، همراه با لغو انحصارهای وارداتی و کاهش تعرفه ها؛6
. تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛7
قصد مدیریت کارآمدتر و بهره وری بیشتر؛. خصوصی سازی شرکتهای دولتی به 8
. عدم تنظیم اقتصاد؛9

. حفاظت از حق مالکیت.10

حال بیایید  نگاه جزئی تری بیفکنیم  به نمودهای انضمامی سیاستگذارانه و ایدئولوژیک نئولیبرالیسم در کشورها، مناطق و رژیمهای مختلف. به 
هنگام عمل، گاهی در موضوعاتی مانند نقش و اندازه ی دقیق دولت یا اولویت ها و تجویزهای سیاستگذارانه، واگرایی هایی پیش می آید، ولی بیشتر

دهند. آنهای رشد اقتصادی تاحد زیادی اشتراک نظر دارند و مکانیسم بازار خود تنظیم گر را به مداخله ی دولتی ترجیح مینئولیبرال ها در مورد نحوه
همچنین  در مورد سیاستهای افزایش بهره وری و رشد کارآفرینانه ی فردی با هم توافق دارند. دست آخر اینکه آنها در این دیدگاه که پایین

44  shock therapy
45 The Washington Consensus



نگهداشتن تورم مهم تر از ایجاد اشتغال کامل است با یکدیگر هماهنگند. ما سفر خود به سرزمین نئولیبرالیسم را با کاوش  دو تا از اولین و مهمترین و
.47 و تاچریسم46چشمگیرترین ایستگاه های آن شروع می کنیم: اقتصاد ریگانی

46 Reaganomics

47 Thatcherism



 فصل دوم

 : اقتصاد ریگانی و تاچریسم1980ی در دهه نئولیبرالیسمموج اول 

( و مارگارت تاچر، نخست وزیر بریتانیا 88-1981در جهان انگلیسی زبان بیش از همه به رونالد ریگان، رییس جمهور آمریکا ) نئولیبرالیسمظهور 

همراهان دیگری نیز داشت: ملکوم فریزر، نخست  کینزی "دولت بزرگِ"اتحاد پرحمیت آنان برای پایان دادن به  داده می شود.( نسبت 1979-90)

را  نئولیبرالیسم(. این رهبران سیاسی نه تنها مهمترین ادعاهای ایدئولوژیک 93-1984( و  برایان مالرونی، نخست وزیر کانادا )83-1975وزیر استرالیا )

متمایز کرد تصمیم  نئولیبرالهاکنند. اما آنچه ریگان و تاچر را از دیگر  تبدیل دولتیقبول کردند بلکه درپی آن بودند تا آنها را به سیاستها و برنامه های 

گذاشت در دفتر راسخشان برای ایستادگی بر اصول خود بود، حتی وقتی این کار به لحاظ سیاسی خطرناک یا نامناسب بود. مثالً ریگان بجدّ نمی

کار حزب تاچر یعنی کارش از چیزی حرف بزنند که مستلزم معکوس کردن روند کاهشِ گزاف مالیاتها باشد. مشابهاً وقتی برخی اعضای محافظه

اگر دوست دارید برگردید "توانند سیاستهای ضدتورمی سفت و سخت او را تحمل کنند تاچر به درشتی درآمد که گفتند دیگر نمی 1حزب توری

 نئولیبرالهای  بخاطر جعل شعارهای ایدئولوژیک معروف است، شعاری مثل )برای برنامه "2بانوی آهنین". درواقع، "ولی این بانو اهل برگشت نیست

ولی با اینهمه نتوانستند یک  ندد. احزاب چپ بریتانیا برای کوبیدن این جبرگرایی اقتصادی هیچ فرصتی را از دست ندا "3وجود ندارد جایگزینی"او( 

 ی سیاسی جایگزین تهیه نمایند و ثابت کنند که نخست وزیر دارد اشتباه می کند.برنامه

زدند. کسی نباید بودند یا به وقت ضرورت دست به سازشهای سیاسی مهم نمی 4از این مثالها این نیست که ریگان و تاچر فاقد عملگرایییقیناً مراد 

های ریگان بانقالی، علیرغم سیاستهای کلیِ نسبتاً مبهم آنان، فاقد اصالت بود. ولی آنچه نئولیبرالفکر کند تالشهای مالرونی و فریزر برای اصالحات 

های انضمامی ی موفق آنها به سیاستها و برنامهو ترجمه نئولیبرالها و ادعاهای خیلی خاص ایدهاز ی ای مجموعهو تاچر را متمایز کرد، بیان قدرتمندانه

هم تاچر  بود. به عالوه این دو رهبر، کابینه های خود را با وزرا و مشاوران مطیعی پر کردند که دیدگاه همانندی داشتند. دست آخر آنکه هم ریگان

 "نئولیبرالیسم"صاحبنظران تا آنجا پیش رفته اند که بگویند  ی سنتی تلفیق کنند. برخیکارانههای محافظهاقتصادی خود را با برنامه نئولیبرالیسمکوشیدند 

رسند. این ایدئولوژیها یکی هردو به یک معنایند. چنان که در همین فصل خواهیم دید چنین حرفهایی کمی اغراق آمیز بنظر می "کارینومحافظه"و 

 بخصوص در ریگانیسم و تاچریسم._کاری وجود دارد و نومحافظه نئولیبرالیسمن نیستند، هرچند در عین حال، همپوشانی های مهمی بی

 کارینومحافظه و نئولیبرالیسم

 "کارمحافظه"کلمه، در معنایی که اندیشمندان قرن هجدهمی مثل ادموند برک تعریف کردند  کالسیک، در معنای کاران امروزینومحافظه

شاکی از تغییرات اجتماعی رادیکال، متنفر از ارزشهای جمهوریخواهانه و بی ی ارزشهای آریستوکراتیک، کار کالسیک شیفتهنیستند. محافظه

ای مثل های سیاسیی است که غالباً به چهرهپرزور لیبرالیسمکاری ریگان و تاچر شبیه اعتماد به پیشرفت و خِرد بشری است. برعکس، نومحافظه

روی اهمیت بازار آزاد، تجارت آزاد،  نئولیبرالهاکاران با شود. در کل، نومحافظه تئودور روزولت، هری ترومن یا وینستون چرچیل نسبت داده می

ی دولت برای تنظیم مداخله وتسلیم درمقابل تجارتهای بزرگ کاران به تلفیق فظهقدرت شرکتها، و حکمرانی نخبگان توافق دارند. ولی نومحا

                                                           

1  Tory Party 

 نام حزب محافظه کار انگلستان. )م( 

2  Iron Lady 

3  There Is No Alternative 

4  pragmatism  



گاهی  "نظم و قانون"عملکرد شهروندان، گرایش بیشتری دارند و این کار را به نام امنیت عمومی و اخالق سنتی انجام می دهند. تمسک آنها به 

هرچند در این حالت هم باز نسبت به فرد درمقام یکی از اجزای جامعه دغدغه دارند. _الشعاع قرار می دهد شان برای حقوق فردی را تحت دغدغه

ی، نومحافظه کاران در امور خارجی طالب استفاده ی بی محابا و گسترده از نیروهای اقتصادی و نظامی هستند و در ظاهر هدف آن را گسترش آزاد

 کنند.جهان اعالم میبازار آزاد، و دموکراسی در سراسر 

 

های اقتصادی تاچر نقش پیشه کرده بودند، در شکل دهیِ برنامه  5گراییداری بریتانیا که پول، بسیاری از اعضای کلیدی خزانه1980ی تا اوایل دهه

برنز، دیوید لِیدلر، پاتریک مینفورد و تیم ی حزب توری بودند، از جمله آلن باد، تری بشدت تأثیرگذاری پیدا کردند. این افراد اعضای برجسته

)که یکی از موسسانش  6اند مرکز مطالعات سیاستگذاریکار قدرتمند رابطه داشتند، و از آن جملههای محافظهکانگدِن. بیشتر آنها با اندیشکده

، فایننشیال تایمزتأثیرگذاری که برای . ژورنالیستهای 9مدیرانی موسسه، و 8ی آدام اسمیت، موسسه7ی امور اقتصادیمارگارت تاچر بود(، موسسه

ماگ، ساموئل بریتان، برنارد لوین، -نخست وزیر بودند، که از آن شمارند ویلیام ریس نئولیبرالهای کار می کردند حامی برنامه  ساندی تایمز، و تایمز

 ی تاچر بودند.اصلی سیاستهای اقتصادی پول گرایانهحامیان جزو ی این نویسندگان پیتر جِی، و رونالد بات. همه

کاران رُکی مانند ایروینگ کریستول، مدیران اجراییِ برخی از ثروتمندترین شرکتهای آمریکا را بر آن داشتند تا از در ایاالت متحده، نومحافظه

حمایت کنند. آنان با ریگان و کادر  12، و بنیاد هریتیج11ی کاتو، موسسه10پرایزی آمریکن اینترمثل موسسه نئولیبرالهای نهادهای پژوهشی و اندیشکده

ی شائبهرا ارتقا دهند. ریگان درمقام یکی از حامیان بی محور-خصوصیرشد اقتصادیِ او همکاری نزدیکی داشتند تا بلکه سیاستهای معطوف به 

 است.وریِ پایین اقتصاد، مالیاتهای زیاد که علت اصلی بهرهمعتقد بود  "13عرضه طرفدار"اقتصاد 

 14الفر منحنی و عرضه طرفدار اقتصاد

شد و مقبول رییس جمهور ریگان افتاد، بر این فرض مبتنی ی مثل آرتور الفر حمایت مینئولیبرالاقتصاد طرفدار عرضه، که از سوی اقتصاددانان 

گذاری خصوصی. یکی از اجزای نظری و مهم ی در دسترس برای سرمایهسرمایه "15آزادسازیِ"بستگی دارد به است که رشد اقتصادی بلندمدت 

شود. گوید افزایش در نرخ مالیات همیشه منجر به افزایشِ درآمدهای مالیاتی نمیاست که می نموداری ، "منحنی الفر"اقتصاد طرفدار عرضه، یعنی 

ای برای کار کند چراکه در این حالت، شهروندان انگیزهدرصد نزدیک شود درآمد مالیاتی افت می 100گوید وقتی نرخ مالیات به میاین منحنی 

ات بر درآمدهای خصوصی. حامیان این ایده، براساس منحنی یبه کاهش مال سرسختانهسخت نخواهند داشت. اقتصاد طرفدار عرضه تعهدی است 

                                                           

5 . monetarism 

6  Centre for Policy Studies 
7  Institute of Economic Affairs 
8  Adam Smith Institute 

9  Institute of Directors 
10  American Enterprise Institute 

11  Cato Institute 

12  Heritage Foundation 

13  supply-side 

14  Laffer Curve 

15  freeing up 



تواند کند. دولت میآید خودبخود عواید مالیاتی تولید میکه با سرمایه گذاری اضافه به دست می ایهتازاقتصادی   نند که رشدکر استدالل میالف

 اقتصاد"تحت عنوان برای کاهش دیون خود و بنابراین به تعادل رساندن بودجه استفاده کند. اقتصاد طرفدار عرضه که از این عواید غیرمستقیم 

که گرچه  متحده را جذب خود کرد، یعنی کسانی رای ایاالتریگان و قانونگذاران جمهوریخواه در کنگرههم شناخته می شود "16سرریزی

ی پزشکی امنیت اجتماعی یا بیمهپسندی مثل های اجتماعی مردمدوستدار کاهش مالیاتها بودند ولی بنابر مقتضیات سیاسی مراقب بودند برنامه

 نیز حفظ شود. 17سالمندان

 

ی پول است. دیدگاههای رییس جمهور ایاالت متحده و نخست وزیر اقتصادی، رشد عرضه پایینوری بالعکس، تاچر معتقد بود که متهم اصلی بهره

 را نشان می دهد. نئولیبرالبریتانیا از یک قماش بودند ولی سیاستهای متفاوتی را رقم زدند. شکل الف این تنوعات مضمونیِ 

 

مسایل اصلی  عقاید ثانویه ی اصلینئولیبرالعقاید  رهبر اجرایی

سیاستگذاریهای 

 نئولیبرال

موضوعات ثانویه ی 

 سیاستگذاری

ریگان )طرفدار 

 عرضه(

دولت ناکاراست. غارتگری 

وری دولتی منجر به بهره

 شود.پایین اقتصاد می

ثبات پولی و مالی 

برای رشد اقتصادی 

 ضروری است.

 زتحدید غارتگری دولتی ا

 راه کاهش مالیات.

اقتصادی از راه ایجاد ثبات 

کاهش کسری بودجه و 

 ها.کردن هزینه محدود

دولت ناکاراست. ثبات  تاچر )پول گرا(

پولی و مالی برای رشد 

 اقتصادی ضروری است.

غارتگری دولتی 

وری منجر به بهره

 شود.پایین اقتصاد می

ایجاد ثبات اقتصادی از راه 

و  18کاهش کسری بودجه

 ها.محدود کردن هزینه

راه  زارتگری دولتی اتحدید غ

 کاهش مالیات.

 طرفدار عرضه و پول گرا نئولیبرالیسمالف. اقتصاد ریگانی و تاچریسم: 

 

 اقتصاد ریگانی

ای که برنامهی خود را اعالم کرد، طرفدار عرضه یبرنامه 1981رییس جمهور رونالد ریگان بالفاصله پس از استقرار در دفتر کار خود به سال 

به تمسخر گرفتند.  "19اقتصاد وودویی"ای که مخالفان او در حزب جمهوریخواه با نام ، اقتصاد را احیا کند، برنامهنئولیبرالخواست با کمک اصول می

به ارث رسیده بود، اول و بیش از هر چیز روی اقتصاد ریگانی با اعالم جنگ علیه اتحادِ زهرآلودِ رکود تورمی و نرخ باالی بیکاری که از کارتر به او 

                                                           

16  trickle-down economics 

 به معنای سرریز شدن خودبخودی منافع از باال به پایین سود اقتصادی است.)م( 

17  Medicare 

18  deficit reduction 

19  Voodoo Economics 



ها و مقابله با مقرراتِ جاریِ دولتی راسخ بود. تنها تمرکز کرد. ریگان به همین اندازه برای محدود کردن هزینه 20ایهای حاشیهمالیات کاهش نرخ

شوروی و  "امپراتوری شیطانی"ه آن را برای جنگ سرد علیه نظامی بود ک ها اقدام کرد بخش جایی که ریگان در آن، باقدرت برای افزایش هزینه

 های خارجی بازخواهیم گشت.دانست. در پایان این فصل به موضوع سیاستگذاریسراسر جهان ضروری میدر  "کمونیست دشمنان"دیگر 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           

20  marginal tax rates 



 

 (9-1981) آمریکا یمتحده ایاالت جمهوررییس چهلمین ، (2004-1911) ریگان ویلسون رونالد. 6

 

 

 



عنوان گرایی را بهدیدند ولی یک آدم طرفدار عرضه مثل ریگان، دوست داشت پولگرچه ریگان و تاچر هردو تورم را مانعی برای رشد اقتصادی می

ی در دغدغهاو کند و به همین دلیل ی پول، خودبخود با الزامات بازار تطابق پیدا میتصویر کند. ریگان باور داشت عرضه 21"کشیسیاست ریاضت"

ی برد و خودبخود عوایدِ کافی برای هزینهی کسری بودجه شریک نبود. او گفت مالیات کمتر، رشد اقتصادی را باال میی تاچر دربارهگرایانهپول

 آورد.را فراهم می دولتیهای برنامه

وری این جمهی رییس، دیوید استاکمن، مدیر بودجهبرخورد مشکل به های کاهش هزینهیعن خود یوعده به عمل برایاقتصاد ریگانی ولی وقتی 

های ها و افزایش هزینهافراطی مالیاتگرا، در مألعام هشدار داد که کاهش کار مالی سنتاستراتژی اقتصادی را به چالش کشید. استاکمن، این محافظه

های اجتماعی ی برنامهجمهور توصیه کرد هزینه. او سپس به رییسآوردخواهد  به بارآمیز عظیم با پیامدهایی فاجعهی نظامی، ناگزیر یک کسری بودجه

را کاهش دهد. ولی ریگان هیچیک از این کارها را نکرد. او جسورانه در مسیر اقتصادی  23ی اجتماعی فقراو بیمه 22ی اجتماعی سالمندانازجمله بیمه

 خود ماند.

مدت دانست. ولی از یک منظر گسترده، تأثیر طوالنی نئولیبرال "انقالب"مدت ببینیم سخت بتوان آن را یک اگر کاهش مالیات ریگان را در کوتاه

تعداد طبقات  1986سال  24. بخصوص آنکه قانون اصالح مالیاتِتوسط دولت های خصوصیثروت جانبه علیه بازتوزیع آن چیزی نبود جز هجوم همه

درصد کاهش داد. قانون اصالح مالیات برای تخفیف دادن  6طور متوسط به  مالیاتی را به چهار تقلیل داد و نرخ مالیات بر درآمدهای شخصی را به

سرعت گفتند . ولی منتقدین بهها را باال برد تا کاهشِ مالیات بر درآمدهای شخصی را جبران کرده باشدهراسِ ناشی از کسری بودجه، مالیات شرکت

های مالیاتی ی غنی. اولین کاهشی متوسط و طبقهی درآمدی بین طبقهکه اصالحات مالیاتی ریگان منجر شده به نوعی گسترش چشمگیر فاصله

نظامی برآید.  مخارج تعهدات اجتماعی و افزایش چشمگیر  یی هزینهانجام گرفت باعث شد دولت نتواند از عهده 1980ی ریگان که در اوایل دهه

 های خود را کاهش دهد.حکومت مجبور شد برای پوشش این کمبود عواید، بسیاری از هزینهدر نتیجه، 

 گریبان به دست متحده ایاالت تاریخ یبودجه کسریِ بزرگترین با  شد مجبور نهایتاً بود سنتی کارانمحافظه از بسیاری سنگین فشار تحت که ریگان

 .دوش

باز کرد.  25هولینگز-رادمن-ی گرامهمیشگی ریگان از بزرگ شدن دولت، راه را برای دستور تاریخیِ معروف به ابتکار کاهش کسری بودجه نفرت 

جمهوریخواه یعنی فیل گرام و وارن رادمن، میان کشورهای شمال یک بحث عمومی شدید به راه انداخت مبنی بر ی مقننه با هدایت سناتورهای قوه

 ای دارد.کردها برای اقتصاد آمریکا و جهان چه خطرات بالقوهی هزینهاینکه کسریِ بودجه در زمینه

  (GRH) هولینگز-رادمن-گرام ابتکار

GRH شد.  تصویبهای گزاف دولت ریگان کنترل هزینه ، جهت1985در سال  26کنترل ضروری و متوازنی بودجه قانون  یاGRH هایی هزینه

ترتیب بحثی عمومی به راه انداخت درباب خطرات گرایش برد و بدینکسری بودجه را از بین می 1991ها، تا سال را مشخص کرد که کاستن از آن

ها، های اجتماعی بود. برخیبرای کاهش هزینه GRHی اصلی این مجادله، درخواست . نکتهخرج کردن روزافزون دولت به قرض گرفتن و 
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شوند. گرچه وسخت نمی ل این تدابیر کاهشی سفتهای نظامی، مشمواعضای پیشرو حزب دموکراتیک خشمگین بودند که چرا هزینه بخصوص

 آن پیاده شد. نئولیبرالاجرا نشد ولی ذات  GRHی رئوس همه

 

 تعهد. داشت نسبی استقالل ی نرخ بهرههای پولی، بخصوص در زمینهبرای مدتی طوالنی در اتخاذ سیاست( رزرو فدرال) آمریکا فدرال مرکزی بانک

 گرایپول ،1987برگزید و بعد از او، در سال  رزرو فدرال  ریاست به مجدداً را وولکر پل ،1983 سال در که شد آشکار وقتی پولی اهداف به ریگان

دو رقمی  1980راه انداخت، تورمی که در سال  به تورم علیه جدی کارزار یک وولکر پل. کرد منصوب سمت این به را پَنسگرین آلن یعنی معروف

بود. ولی این کاهش  نصف کردهی او تورم را گرایانه، تدابیر پول1986شکل تهاجمی روی باالبردن نرخ بهره تأکید کرد. تا سال  شده بود. وولکر به

 باید ناگزیر های خصوصی را زهری یافته بودند کهخرید خانه و قرض وامالعاده باال برای ی فوقآمریکاییانی به دست آمد که بهره زیانبه قیمت 

 محصولبودند  تاببیها آمریکایی که الحال تقریباً غیرممکن شده بود. میلیوندرآمد یا متوسطبگیران کمبرای حقوق و ماشین نوشیدند. خرید خانهمی

درصد سقوط کرد اما بعداً میزان  50جمهور خود را درو کنند دچار سرخوردگی شدند. درنتیجه محبوبیت ریگان به زیر رییس نئولیبرالهای برنامه

 باال رفت. 1980ی محبوبیت او باتوجه به بهبود اقتصادی در میانه تا اواخر دهه

آمدند. این امر بخصوص در باهم جور درنمی -تعادل کردن بودجهو همزمان، تالش برای م–های نظامی ها و افزایش هزینهعالوه، کاهش مالیاتبه

ها تناسب ها شد. این عدمبر درآمد منجر به افزایشِ مالیات بر درآمد شرکت آمد، جایی که کاهشِ مالیاتچشم میهای مالیاتی بهی سیاستزمینه

 در ریگان جمهوریریاست سال آخرین در ولی رسید خود ارزش باالترین به 1980 سال در آمریکا دالر. شد دالر یمبادلهنوسانات شدید نرخ باعث 

 مکمل ریگان، توسط مالیات نرخ یاولیه کاهش که بود آن یکی بود؟ چه شدنها باالپایین این دلیل. کرد نزول خود سطح ترینپایین به 1988 سال

ی مالیات باعث تشویق ترتیب به خلق دالر قدرتمند کمک کرد. بعالوه، این کاهش اولیهبود و بدین رزرو فدرال سخت و سفت پولی سیاست

آمریکا را ایجاد کرد. اما افزایش بعدیِ نرخ مالیات،  28داریخزانه یاوراق قرضهو  27نیاز به سهام ،انگذارسرمایه برایگذاری خارجی شد و سرمایه

جمهوری ی دوم ریاستگذاری خارجی را کاهش داد و سبب شد ارزش دالر تا پایان دورهها تحمیل شد سرمایهبخصوص آنی که بر درآمد شرکت

شد و نرخ پول نبود، چون دالر ضعیف باعث گرانیِ واردات خارجی می هااین باالپایین شدن ریگان، کمتر و کمتر شود. ولی ریگان خیلی نگرانِ

 شد.کنندگان داخلی و خارجی میکاالهای آمریکایی، مطلوب مصرف

ژیک آمد. این اصالحات، بخشی از تعهد ایدئولو مقررات بندش هم اصالحسیاستگذاری مالی بود ولی پشت بهی اقتصاد ریگانی عمده گرچه توجه

یِ نئولیبرالهای داشت ملهم از انگاره 30بود. فدرالیسم جدید که ریشه در نظریات مکتب اقتصادی انتخاب عمومی "29فدرالیسم جدید"ریگان به 

 دید که هدفش بردن اکثریت آراست و نه پیاده کردن عقالنی می شرکتیک  مرکززدایی و انتخاب فردی بود. فدرالیسم جدید، سیاست را همچو

مدعی شدند  "دهندپای خود رأی می"عمومی. اقتصاددانان انتخاب عمومی با این فرض که شهروندان با  خیرحکومت کردن درجهت  مبهم یانگاره

خود نزدیکترند. به کالم دیگر، در  "مراجعان"تری دارند چراکه به های محلی برای پاسخ به مطالبات فرد فرد شهروندان موقعیت بهکه حکومت

های جدید، دولت کوچک را چندان توانا به تنظیم عالوه، فدرالیستاست. به "بهتر"مرکززدوه  چارچوب کارایی بازار و تأثیرگذاری اقتصادی، دولتِ

 ."31کمتر، بیشتر است"که  ها اینستآن نئولیبرالشعار _ بینندنمیبازار 
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آورد. او با فراهم می زداییمقررات ریگان، بازار رویکرد انتخاب عمومی/ فدرالیست جدید را گرم کرد چراکه این رویکرد، دلیل خوشایندی برای

کرد برای ارزیابی فدرال را ملزم می موسساتد که را امضا کر 12291 دستور اجراییایمان به ارزش آمارهایِ اقتصادی برای ارزیابی سیاستگذاریها، 

درخطر حذف احتمالی  بازار بر حاکم مقررات، تعداد زیادی از فایده استفاده کنند. در نتیجه-هزینه های تحلیلِپیشنهادات تنظیمی دولت، از روش

هم تا حد زیادی به بودند  کرده وضع( EPA) زیست محیط حفاظت سازمان مثل دولتی هایسازمان مقرراتی که  . عالوه بر این، قدرتقرار گرفتند

ها ای از سیاستتنها در مقام ایدئولوژی یا مجموعه، نهنئولیبرالیسمدیدیم، این ابتکارات، گواهی بودند بر کارکرد  1حاشیه رانده شد. چنانکه در فصل 

 ی انتخاب عمومی هماهنگ است.و نظریه "32مدیریت دولتی جدید"همچنین درمقام شکلی از حکمرانی که با اصول بلکه 

 وظایفمنابع کافی برای اجرای این  گرچه غالباً_به ایاالت  وضع مقررات دادن مجوز عنوان بخشی از ابتکار فدرالیسم جدید شروع کرد بهریگان به

ونقل، و بانکداری. های کلیدی  صنعت نیز به کار رفت ازجمله در ارتباطات، حملدر بخش زداییمقرراتعالوه . بهبه ایاالت داده نشد و تعهدات جدید

تلفن و تلگراف  شرکت  علیهدار وزارت دادگستری دعوی دامنهدولت از صنعت مخابرات،  زداییمقررات در یکی از این اقدامات جسورانه برای 

بِل بر خدمات تلفن محلی و تبدیل آن به هفت شرکت  شرکت . این حرکت منجر شد به خرد شدن انحصار را حل و فصل کرد (AT&Tآمریکا )

و خدمات  تجهیزاتی شدند ولی قیمت محصوالت و خدمات مخابرات )ازجمله کرایهها تنظیم می، بازهم نرخزدودهاتمقررتلفنی مجزا. در شرایط 

 از راه دور( وابسته بودند به رقابت در بازار.

ها اینگونه بودند که برای وامانداز و ( بود. قبالً پسS&L) 33ماانداز و واز صنعت پس زداییمقرراتاقتصاد ریگانی،  نئولیبرالترین ابتکار شاید پرمناقشه

 وامانداز و دادند. صنعت پسخرید خانه در اختیار او قرار می وامشکل و به وامعنوان وجوهی را به کردند وانداز باز میگذار، یک حساب پسحساب

  تالش. شدمی تضمین فدرال دولت توسط نیز مشتریان اندازپس هایحساب و داشت سختی و سفت مقررات درمقام یک صنعت نسبتاً ایمن و مطمئن

 اوراق بورس بازارهای و تجاری هایبانک دیگر با تریجدی رقابت فرصت است الزم وام و اندازپس صنعت بود مدعی که ریگان زداییمقررات

 .بیابد ایتازه ندهایترف ،شمدتِکوتاه منافع افزایش برای داد اجازه وام و اندازپس صنعت به یْیزدامقررات با ،باشد داشته 34اربهاد

. کرد درگیر نیز را ملی هایشرکت بزرگترین از برخی که شد موجب را استقراضی هایخرید و هاتصاحب ها،ادغام از ایمجموعه نئولیبرال دابیرت این

 هاتصاحب این از بسیاری پول تا شدمی فروخته گذارسرمایه به است، معروف "35قماری اوراق یعرضه" به که آنی ازجمله ، مالی ابتکاریِ ابزارهای

 هاشرکت که بودند یی"دزدهاشرکت" هدف ،کارکنان بازنشستگی های صندوق جمله از  زیاد، هایدارایی و پایین وریبهره با هایشرکت. شود جور

 رونق دوران در. شدمی شرکت در کالن های اخراج  به منجر هم معموالً که فروختندمی هنگفت سودی با را هاآن دارایی سپس و کشیدند می باال  را

 سودهای طمع به بینکوته  گذارانسرمایه. بود سکه سهامداران و بازهاسفته کار انجامید، طول به 1987 پاییز تا 1984 سال از که 37استریت وال ایافسانه

ی ها بطور جدی متورم شد. نتیجهبیشتر سهام ارزش ،1987 اکتبر در همین برای. بستند مبادالتی چنین ذاتیِ خطرات روی به چشم زیاد،  و فوری

 آغاز در. کرد سقوط سهام ارزش سوم یک شب، یک طی که شد، روشن نیویورک بورسبازار "ی سیاهِدوشنبه"بار این وضع سریعاً و با سقوط فاجعه
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 که- جدید فدرالیست اصل بنابر و نبود بدهکار ریگان دولت گوش هم بار این. شدند سخت و سفت نظارتی مقررات  تثبیت خواستار همه بحران، این

 .را حمایت نکرد هاشرکت 38تصاحبضد الیحه -بود ایالتی امتیازات از هاشرکت تنظیم آن، براساس

 1991 سال در نهایتاً بود کرده باد 1980 یدهه طی که امالک حباب: شد بازیسفته یپدیده قطعی پایانفقط چند سال بعد، باالرفتن نرخ بهره باعث 

 میلیارد صد از بیش آمریکایی دهندگانمالیات برای فدرال، 39مالی نجات طرح اینجا در. شد وام و اندازپس شرکت صدها شدن متالشی باعث و ترکید

 ایجاد و مالی بخش  از زداییمقرراتیعنی – هاسیاست همین شبیه چیزی کهآن طرفه. شدمی حس هاسال تا مالی بحران این اثرات. خورد آب دالر

 شد. 2008-9منجر به بحران مالی   – بود 40( پرایم ساب) دو درجه هایوام سر زیر اشهمه که امالک برفراز آساغول حباب یک
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. صادر کندرا هم  411978از خطوط هوایی  زداییمقررات جیمی کارتر، تصمیم گرفت دستور پیشین نئولیبرالهای بسط برخی از سیاست ریگان با

هم خوب بود هم بد. از یکسو، خدمات  نتیجه را اشاعه داد. ناقصهم ی، روحیه42شورای هوانوردی مدنی گذاری ازقیمت قدرت سلبی مقننه با بعداً قوه

گذاری که سرمایهترتیب، رقابت را افزایش داد. از سوی دیگر، ترافیک هوایی را به نحو چشمگیری باال برد حال آنخطوط هوایی را زیاد کرد و بدین

گان ترافیک هوایی سرشان شلوغ شد و کارشان بیشتر. وقتی کنندکنترل و آمد یزیاد فشار موجود منابع روی. نیافت افزایشی هازیرساختدر  دولت

های سراسری شد، ریگان مطالبات ای ترافیک هوایی به این شرایط کاری نامساعد اعتراض کرد و خواهان اعتصابکنندگان حرفهی کنترلاتحادیه

گذاشت را گذاشت: بسیاری جمهور تأثیری که باید میضد کارگری رییس شدیدا اخراج کرد. تدابیر هزار کارمند ر 11دانست و  "رادیکال"ها را آن

 را بپذیرند. نئولیبرالها را ترساند و وادارشان کرد الزامات تجاری عصر جدید از اتحادیه

 های دولت فدرال بود. سازی بخش بزرگی از زمینتالش برای خصوصیی حکومت ریگان، نئولیبرالترین اصالحات لحاظ نمادین، یکی از مهمبه

ها جمهور استدالل کرد که این زمینهای راکی متعلق به دولت فدرال آمریکاست. رییسهای غرب کوهدرصد زمین 50حدود  داند کهکمتر کسی می

 اینکه  یِ تاچر مبنی برنئولیبرالهماهنگی با ادعای  شکل بارآورتری مدیریت کرد. درها را بهتوان آنصوصی میاند و با انتقال به بخش خمانده "معطل"

 توان برای ها را میگذاران خصوصی یعنی مدیریت بهتر و بارآوری بیشتر، ریگان هم گفت عواید حاصل از فروش زمینانتقال منابع عمومی به سرمایه

مقدمه تعطیل شد چراکه  قانونگذاران فدرال و حتی مسووالنِ سازی، زود و بی، تدابیر خصوصی1983دیون عمومی به کار گرفت. اما در سال  ختپردا

 دولتو  در کنگره ،سازیهیئت اجرایی دوست نداشتند ملکِ تحت کنترل و مدیریت خود را بفروشند. درواقع، حامیان درون حکومتیِ خصوصی

 نئولیبرالیسمای که العاده. ولی در سطح نمادین، ابتکار پیشنهادی فروش زمین، مزایای فوقنکردندپیدا  سازیخصوصی یبرنامه این برای حمایت کافی

 کند را مورد تأکید قرار داد.برای مالکیت خصوصی تعریف می

مانند کمک به –رسیدند هایی که به داد فقرا میها و سیاستدنبال شد. برنامه ریگانی نئولیبرال ی سیاستهای اجتماعی هم مدلدر زمینه عالوه،به

وجوه فدرال  تامین به منظور بودجه اهرم دوش ایاالت افتاد. استفاده از  به - 44کمک درمانی ی ناهار مدارس، و ، برنامه43 با فرزندان وابسته هایخانواده

های بزرگ و محترمی را تسهیل نماید. تنها برنامه "اصالحات"طور معناداری افزایش یافت تا پاگیری این به "45جاتقدیم یک"برای ایاالت، معروف به 

که حتی این  تردیدی به خود راه نداد شد. اما دولت ریگانسالمندان توسط دولت فدرال مدیریت و اداره می درمانیی مانند امنیت اجتماعی و بیمه

سالمندان  درمانیی ی بیمهدر برنامه "وریبهره"و  "رقابت"ارتقای  به نام و بسپارد های اجتماعی کینزی محبوب را هم به تیغ اصالحات نئولیبرالبرنامه

جمهور را ایجاد نکرد ولی نتایج مدنظر رییس ،آزمایشی کوپنیِ سیستم گرچه. گذاردرا به اجرا  46کوپنیهشب یک  نظام ، دولتیهای کاهش هزینهو 

 اجتماعی.ی خدمات اصول بازار در ارایه عمالاِیِ قدرتمند بود برای نئولیبرالدر حکم یک پیام 

                                                           

41  Airline Deregulation Act of 1978 
42  Civil Aeronautics Board 

43  Aid to Families with Dependent Children 
44 . Medicaid 

45  block grants 

 ی خرج کردنشان حداقلی و محدود باشد. )م(ی نحوهمنظور، نوعی واگذاری وجوه از دولت فدرال به دولت ایالتی است که در آن، دستورات درباره 

46 . a lean voucher systerm 



آید کننده بود. درواقع، به نظر میهای تجاری تاحدی مأیوسی ریگان در گسترش سیاستی طرفدار بازار آزاد، سابقهی دوآتشهنئولیبرالهانظر از نقطه

ران مدرن آمریکاست، بخصوص در مقایسه با جمهور دوروسای  47گراترینطرفداران بازار آزاد تا حد زیادی اجماع دارند که ریگان یکی از حمایت

های خُردخُردی است که قصد داشتند توافقات تجاری موجود در های تجاری ریگان غالباً تالشبیل کلینتو ن وجورج بوش پسر. ویژگی سیاست

جمهور معطوف ادعا کردند که مواضع رییساو را بهبود بخشیده و تعدیل کنند. حامیان  تک-هایی مانند محصوالت کشاورزی و محصوالت هایزمینه

کشورهای شرق آسیا بود که  برای آنژاپنی  هایل اتومبیلبگرایی او در مقابود. برای مثال، حمایت خود داخلی طرفداران ترینمهمبه منافع برخی از 

هم شکی نیست که  این کار را هرجور که تبیین و تفسیر کنید باز سوی صادرات کشاورزی ایاالت متحده بگشایند.را مجبور کند اقتصاد خود را به

 بود. معتدل ی تجارت آزاد دولت ریگان تقریباً برنامه

 

 

 اقتصادی گراییملی و گراییحمایت

گرایی ملی"با اهداف شود ی ایدئولوژی تجارت آزادِ آدام اسمیت و دیوید ریکاردو مطرح میعنوان جایگزین عمدهگرایی که غالباً بهحمایت

( 1846-1789های اقتصادی قرن نوزدهم، مورخ اقتصادی آلمان یعنی فردریش لیست )گراترین ملیدر پیوند است. یکی از برجسته "اقتصادی

طور نسبی شکننده شدن، بهدر حال صنعتی اقتصادهایِصنایع نوپای از نظر او  فعالیت بازرگانی هستند.  کانون  گفت که ملل، و نه بازارهای جهانی، 

  روشهای  که کشورهایی شوند، صنعتی کشورهای صنایع با آزاد تجارت شرایط در رقابت به مجبور اگر شد خواهند ورشکست احتماالًهستند و 

 از شدن صنعتی درحال اقتصادهای که داد پیشنهاد لیست همین، برای. اندداده پرورش را ماهر کار نیروی و اندداده توسعه قبل از را تولید برِسرمایه

گرایی اقتصادی  گرایی و ملیی رقابت در بازارهای جهانی بشوند. در ایاالت متحده، حمایتآماده آنها نوپای صنایع تا کنند استفاده گمرک حق

بود و از حمایت صنایع ایاالت متحده  پرشورگرای اقتصادی داری، الکساندر همیلتون، یک ملیمثالً وزیر خزانهی هم بودند. شانهبهها شانهتا مدت

-( فرمان مک92-1888جمهور بنجامین هریسون )، رییس1890ی صنعتی بریتانیا در امان بدارد. در سال ترتیب آنها را از سلطهدفاع کرد تا بدین

( فرمان 1928-32جمهور هربرت هوور )، رییس1930درصد باال برد. در سال  50های د که گمرک واردات را تا نزدیکیرا امضا کر 48کینلی

نویس دارد. بعدتر هم سخنرانی مصونرا امضا کرد که گمرک را تاحدی باال برد که کشاورزان داخلی را از رقابت خارجی  49هاولی-اسموت

گرایی اقتصادی در ایاالت متحده. بوکانان ملی متنفذسابق ریگان یعنی پاتریک جِی.بوکانان و مجری تلویزیون سی ان ان یعنی لو دابز شدند حامیان 

کایی و الزامات گرایان آمریی آمریکای امروزی، تنشی ناگزیر وجود دارد بین ادعاهای ملیاین عقیده را بیان کرد که در قلب جامعه وفوربه

ترسند، خود را رهبران شدن خودمختاری ملی و نابودی فرهنگ آنگلوساکسون میگرایانی مانند بوکانان که از کمی اقتصاد جهانی. حمایتنئولیبرال

 دانند.شدن میمردمیِ نبردی ملی علیه نیروهای جهان

 

گیرد. اولی حضور جدی دولت او ی قبولی میخاطر سه حرکت مهم، نمرهجاری ریگان، بهولی از یک دیدگاه افراطیِ طرفدار تجارت آزاد، میراث ت

های ( است، مذاکراتی که تمرکزش روی آزادسازی تجارت در بخشGATTدر مذاکرات توافق عمومیِ گمرکات و تجارت ) 1982به سال 

نظر بالفاصله ریگان را مجبور کرد مطالبات تولیدکنندگان داخلی را بپذیرد و از این مذاکرات صرف 1982کشاورزی و خدمات بود. ولی رکود سال 

                                                           

47  Protectionist 

 مقصود حمایت از تولید کاالهای داخلی است. )م( 

48  McKinley Act 

49  Smoot-Hawley Act 



ی جامعی از مذاکرات ریزی برای مجموعهی ریگان در برنامهشود به حضور فعاالنهکند. دومین ابتکار درجهت حمایت از تجارت آزاد، مربوط می

گرفت، ( شهرت یافت. این مذاکرات که از کشاورزی و خدمات تا حق مالکیت فکری را در بر می94-8619) 50تجاری چندجانبه که به دور اروگوئه

( با کانادا را با FTAبود. سوم هم اینکه دولت، توافق تجارت آزاد ) 1990ی سر پیشرفت بعدی تجارت آزاد در دههبزرگ و پنهان پشت نیروی

 1993یدا کرد و مکزیک و برخی کشورهای دیگر را هم عضو خود کرد. تکمیل این فرآیند در سال موفقیت منعقد کرد، توافقی که بعداً گسترش پ

 ( را به امضا رساند.NAFTA) 51جمهور بیل کلینتون افتاد که توافق تجارت آزاد آمریکای شمالیبه گردن رییس

 عمده تجاری توافقات و هاسازمان

المللی ای و بینطور نسبی در توافقات آزادسازی تجاریِ منطقه، بهواحد بازار جهانیایجاد  یِنئولیبرالاصلیِ  یبرنامه، 1990و  1980های در دهه

 120با موفقیت به نزدیک  GATTبرقرار کنند. مثالً  واحدی بازار جهانی متحقق شد. بسیاری از کشورهای ثروتمند شمال در تالش برآمدند تا

ها میلیارد به بازار معامالت جهانی شد. دور اروگوئه ها هزار معافیت مالی و سرازیری دهکشور گسترش یافت. هشت دور مذاکره نهایتاً منجر به ده

ی درست کرد برای که در سوییس مستقرست یک شورای دایم WTO. 1995( در سال WTO) 52ای شد برای ایجاد سازمان تجارت جهانیپایه

تمهید مهارت و آموزش برای اعضای های تجاری کشورها، و توافقات تجاری، مدیریت منازعات تجاری، نظارت بر سیاست اجرایایجاد و "

ی امضا شد مجموعه 1994این معاهده که سال  .برآمدند NAFTA در پی تاسیس( بجدّ 2001-1993( و بیل کلینتون )93-1989. بوش پدر )"خود

بسیاری از محصوالت مهم را حذف کرد، از اتومبیل گرفته تا منسوجات و محصوالت  هایتعرفهجامعی از توافقات را ایجاد کرد که گمرکات و 

نظارت بر   ی تجاری، خواستار حذف کنترلی سرمایههایی از مالکیت فکری به وجود آورد و در زمینهکشاورزی. این توافق درنهایت حمایت

به کشورهای آمریکای مرکزی،  NAFTAشد. بالفاصله پس از تکمیل این توافق، مذاکرات دیگری برای گسترش  53سرمایهنقل و انتقال 

( FTAA) 54ی آزاد تجاری آمریکااز استقرار منطقه (2001-9جورج بوش پسر ) ی دریای کارائیب آغاز شد. بخصوص آمریکای التین و حوزه

جمهور جمهور بولیوی اوو مورالس، و رییسجمهور ونزوئال هوگو چاوز، رییسگرای آمریکای التین مانند رییسحمایت کرد. ولی رهبران چپ

 .شودهرگز عملی نمی FTAAای انجام دادند تا مطمئن شوند آرژانتین نستور کرشنر اقدامات خصمانه

 

 تاچریسم

 فردی ثروت  بر  افزایش دادن مالیات  کینزی یانگاره ،دیدمی دولتیْ ارتباط مستقیمیهای انبساط دولت و افزایش هزینهبین  که وزیر بریتانیانخست

 بنابر تاچر. بود اقتصادی ثبات کل بر پول رشد منفی تأثیر بود، متنفردولت را شورمندانه ردّ کرد. ولی آنچه او بیش از هرچیز از آن  بنفع بوروکراسی

  کاهش ،مبادالت نرخ  آزادسازی ها،مالیات کاهش هدفش که انداخت راه به را نئولیبرال اصالحات از جامعی یمجموعه گرایانه،پول الزامات

 .بود کارگری هایاتحادیه قدرت جدی کاهش و ملی، صنایع سازیخصوصی ،مقررات

                                                           

50  Uruguay Round 

51  North American Free Trade Agreement 

52  World Trade Organization 

53  capital controls 

 

54  Free Trade Area of the Americas 



 

 

 (90-1979) بریتانیا متحد پادشاهی وزیرنخست ، (2013-1925) تاچر هیلدا ترامارگ.8

 

 

 



ی جبران کسری بودجه برایای را دنبال کرد. پیش از این، سیاست پولی قول برخی، ظالمانهسختگیرانه و بهتاچریسم در جنگ با تورم، اهدافِ پولیِ 

 راهبردهایرا با  اهمیت فراوانی قائل بود و آن سیاست پولی برای . تاچررفتبه کار می های جدیدوضع مالیاتو  ،ناشی از افزایش مخارج دولتی

گیری و پرداخت، مدت مالیاتتغییر تمرکز سیاست اقتصادی از یک استراتژی کوتاه MFTS( نهادینه کرد. هدف اصلی MFTS) 55مدت مالیمیان

گذاری اقتصادی، ی سیاستی ملی، در زمینهی پول به افزایش کسری بودجهکردن رشد عرضهبا مرتبط MFTSتر بود. بلندمدتبه یک تدبیر پولی 

های تاحدی دید. برخالف استراتژیهای باالی بهره ربط مستقیمی میها و نرخمیان کسری هزینه MFTSرویکرد جامعی اتخاذ کرد. اینگونه بود که 

تاچر برای اینکه بگوید این کاهش را باید چگونه اعمال کند زبان خیلی روشنی داشت. درواقع،  MFTSها، کاهش کسری هزینهمبهم ریگان برای 

)فروش ملی( را افزایش داد و روی عواید نفت دریای  56او نهایتاً مالیات بر ارزش افزوده .ی خود بسیار مصمم بودگرایانهاهداف پول وزیر روینخست

 و در همان زمان از کاهش جدی مالیات افراد پردرآمد حمایت کرد._ها را کاهش دهد های جدیدی بست تا کسری هزینهلیاتشمال ما

نظر داشت ولی اعتقاد کمی به مرکززدایی و فضایل و بوروکراسی دولتی بزرگ با اقتصاد ریگانی اشتراک 57"بزرگدولت "گرچه تاچریسم در تحقیر 

از انگیز مفسده پذیریآمد و غالباً آنان را بسیار ناکارآمد و مشکوک به تأثیردرواقع تاچر از مقامات دولتی محلی خوشش نمیدولت محلی داشت. 

مالیات "ها با های مالیات محلی و جایگزین کردن آنانگیزی داشت: الغای نرخدانست. برای مثال او تصمیم بسیار بحثمی خود یحامیان سیاسسوی 

وزیر زیر انتقادت تند جامعه و اعضای حزب . این کار باعث ایجاد معضل درآمد کمتر شوراهای محلی شد. نخست"مالیات اجتماعی"یا  "58سرانه

 خود درنهایت موضع خود را عوض کرد.

داری او در ی ثابت نداشت. اما در عمل، خزانهنرخ مبادلهی چندانی به تاچر بعنوان یکی از هواداران سرسخت نظریات اقتصادی میلتون فریدمن، عالقه

دنبال کرده بود، ولی کمی بعدتر، یعنی وقتی پوند شروع به تنزل  1980ی ی دههی نرخ مبادله، اهدافی را دنبال کرد که مارک آلمان در میانهزمینه

 به ( پیوست که رسماً پوند را ERM) 59ی اروپای جامعهکانیسم نرخ مبادله، با اکراه به م1990ارزش کرد، این سیاست را هم کنار گذارد. او در سال 

ها باال رفت این سیاست دچار مشکالتی شد. جان مِیجِر، جانشین بهره ور کرد و نرخولی وقتی اتحاد مجدد آلمان، تورم را شعله بود. پیوند زده مارک 

جورج سورُس میلیاردر  مانند زیرکی یارز دالالن جیب ، تصمیمخارج شد. این  ERMاز  1992رو بود، در سال صادی روبهجدی اقت افول تاچر، که با

 را پر کرد، کسی که روی ضرر پوند بریتانیا کلی پول وسط گذاشته بود.

کرد. های مهم دولتی به بخش خصوصی را تسهیل میآن بود که فروش دارایی نئولیبرالسازیِ های خصوصیی متمایز تاچریسم، انگیزهدیگر وجهه

سیم، بریتیش و بی خابراتم، چندین شرکت خدمات 61، بریتیش ارواِسپیس60و با فروش شرکت نشنال فرایت 1980ی سازی، در اوایل دههخصوصی

                                                           

55  Medium Term Financial Strategy 
56  value-added tax 

57  ‘big government 

58  poll tax 

59  European Community’s Exchange Rate Mechanism 
60  National Freight Corporation 

 ونقل بریتانیا )م(های بزرگ حملیکی از شرکت 

British Aerospace 

 )م(های دفاعی از سازندگان ابزار هواپیما، نهمات و سیستم 



، بریتیش 66، بریتیش پترولیوم65، بریتیش اِرپورتز اتوریتی64شروع شد.  این کار با فروش رولزرویس ارکرفت انجینز 63، و اسوشیتد بریتیش پورتز62ریل

های خصوصی، به بهایی بسیار گذاران و شرکت، و چندین موسسه آب و انرژی ادامه یافت. درواقع تعداد زیادی از صنایع دولتی به سرمایه67استیل

 روز کنند.ها را برای رقابت در بازارهای جهانی بهکه صاحبان جدید بتوانند امکانات آند آنزیرقیمت فروخته شد به امی

ی که هزینه_، در بریتانیا نسل جدیدی از صاحبان خانه را ایجاد کرد "68شوراهای خانه "های دولتی معروف به عالوه، فروش بخش بزرگی از خانهبه

سازی همراه باهم بر ساخت و مدیریت بیش از چندین میلیون خانه سرپرستی داشتند. چند صد شورای خانه از چند دهه قبل اجتماعی زیادی داشت.

مشخصی بر  سازی از خودآیینی گسترده برخوردار شدند و هیچ مطالبه یا مسوولیت حقوقی یا دستورالعملاین شوراها در مدیریت منابع خانه چون 

وزیر طی یک ابتکار سیاسی شجاعانه این قانون ملی یافت. نخست "غیرمسوول"و  "ناکارآمد"به نیازهای مستأجران،  دوششان نبود، تاچر آنها را نسبت

سازی سال که مستأجران از حقوق خاصی برخوردار شوند را پذیرفت و آنها را مستقیماً جزوی از فرآیند حل مسأله کرد. قانون جدید با نام فرمان خانه

االجرا. ولی بسیاری از مستأجرانی که پول خرید داد هم یکسری حقوق قانونی خاص و الزم "حق خرید"ی به مستأجران قدیمی هم گزینه 198069

ها و طبقات موجود میان گروه شقاقترتیب تر فرستاده شدند و بدینواحد استیجاری خود در مناطق خوب شهر را نداشتند به مناطق نامطبوع پایین

 اجتماعی بیشتر شد.

خواست تا معلوم کند کدام مشاغل باید حفظ یا حذف شوند.  "بازار آزاد"زدایی، از ی ناشی از صنعتیتاچر در برخورد با بیکاری ساختاری و گسترده

شود. تاچر معتقد بود که مزیت ها میدر بخش تولید مستقیماً باعث کاهش بیشتر قدرت اتحادیه مشاغلبی شک او از این واقعیت آگاه بود که حذف 

  "سیتیِ" سوی نوزایی مالیِهم به مرکزیت لندن. در تالش برای تسریع تغییر ساختاری بهرقابتی بریتانیا در جهان در خدمات بخش مالی قرار دارد، آن

اند وری بخش خصوصی را کسب نکردهاستانداردهای بهره که  ایتولیدی هایکارخانهسنگ، معادن و های ذغالوزیر دستور داد تونل، نخستلندن

 باید درشان تخته شود.
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 لندن "70بنگبیگ"

لحاظ ، نظام تجاری این شهر، به1986اواخر سال  تا شد. عظیمییِ نئولیبرالوزیری ماگارت تاچر دچار تغییرات نظام مالی لندن در زمان نخست

گذاشت لندن با گذاران نمیهای سنگین بر سرمایهتکنولوژیک، قدیمی بود و متکی بر قواعد و تنظیمات سفت و سخت دولتی. مثالً مالیات

های بهتر بودند ی معامله با نرخهای خارجی که آمادهکه، شرکتتر از همه آننیویورک که نرخ مالیات خیلی کمتری داشت رقابت کند. مهم

که _از بین رفت  1986اکتبر  27اوراق بهادار مشارکت کنند. بیشتر این قوانین و انحصارات عمالً در شب  معامله شتند در بورس لندن واجازه ندا

 سرعتبه لندن و کرد زداییمقررات رادیکالی شکلبه را لندن معتقد به رقابت بدون محدودیت، نئولیبرالِوزیر خستنمشهور است.  "بنگبیگ"به 

 تجارتی به حاال که– لندن بورس خارجی، پولدار گذارانسرمایه پرقدرت و پایانبی هایدرخواست با حاال. جهان مالی یاحیاشده مرکز شد

ی مالی در بریتانیا از سرمایه زدایی مقررات دست،پایین در اما. شودمی جهان مالی بازارهای ترینمهم از یکی -شده تبدیل الکترونیک و مانیتوری

 .بود (1987اکتبر  19) "ی سیاهدوشنبه"بینی متزاید به سهام، و همین امر بعداً یکی از دالیل سقوط جهانی مصادف شد با خوش

 

و ماهر. آموزش  "منعطف"بستگی دارد به نیروی کار شود تر میی که هرروز جهانی"اقتصاد جدید"تاچر تشخیص داد که مزیت رقابتی انگلستان در 

نام کمیسیون خدمات ای قوی، بر دوش یک آژانس دولتی کارگرمحور بهبا حمایت اتحادیه 71کار فعال موقع بریتانیا موسوم به سیاست بازارِشغلی آن

که پاسخگوی نه نیازهای تحصیلی کارگران اتحادیه بلکه پاسخگوی  تری بودنئولیبرالوزیر در فکر تدبیر آموزشی بود. ولی نخست 72نیروی انسانی

 ولی کنندمی پیدا کار راحتیبه دیدهآموزش و ماهر کارگران که کرد ادعا ورو وی خواستار تغییر مسوولیت کار از دولت به فرد بود بازار باشد. از این

 از که آورد فراهم را ایشغلی آموزش تدبیر تاچر دولت درنهایت،. اندمانده جا قافله از که بینندمی دارند قدیمی یا محدود هایمهارت که کارگرانی

 شد ایشالوده جدید نظام این. بود 73صنعت و تجارت شورای نامش که ایشبکه کاست،می خدمات بخش کارکنان یشبکه نفعبه هااتحادیه نقش

 ."74کار یبرا رفاه" یا "سختکوشی" یعنی تاچریسم مشهور یبرنامه برای

. گرفتپیش های زیادی را ها و برنامهسیاستبرای مقابله با آن ، دانستمی آمدی اقتصادیرناکا را علت العلل سیاست دولت رفاه که  وزیرنخست

توجه به درآمد و وضع زندگیشان، ی مادران کارگر، بیکه برای همه 75اناز فرزند حمایت یبرنامه اصالحهای دولتی، رفت دنبال برای کاستن از  هزینه

بندی طبقه "نیازمندان حقیقی"هایی در نظر گرفته بود. تاچر با اعتقاد به اینکه چنین حمایتی فقط باید در اختیار مادرانی قرار بگیرد که او جزو کمک

ی بررسی دقیق درآمد و وضع زندگی مادران اختصاص دهد. ولی در آخر، تاچر پس از اینکه دید امنیت این کمک را تنها برپایهکرده بود تالش کرد 

ها شود بداندالیل سیاسی نمیی بریتانیا رسوخ کرده و بهسیاسی جامعه-تا عمق کالبد اجتماعی های حمایت از فرزندآوریاجتماعی کینزی و برنامه

 این برنامه دست کشید.دست زد از 

دیده بود خواستار تدارک  بازار کار را متقاضیان ای که آموزشینئولیبرال منظر از مجرای همان های بازنشستگیمستمری وزیر با خیال اصالحنخست

کارکنان پرداختی  بیمه میزان متغیر بازار باشد. در این راستا او خواستار آن شد که و تابع شرایط "منعطف"، های بازنشستگیبیمه پرداختآن شد که 
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کارهای پردرآمدتر و با  زند، موانعی که افراد را از جستجو برایمشاغل دیگر متفاوت باشد. از دید او، این کار موانع دولتی را کنار میهر شغل با 

و آن را در اختیار  خود  "آزاد کند"های سنتی ی تاچر آن بود که دستمزد کارکنان را از ساختار حقوقی اتحادیهبرنامهدارد. تر باز میای مطمئنآینده

ناچار شد اصالحات اند دهندگان سرکشی که هنوز به میراث کینزی چسبیدهبازهم در مواجهه با رأی اما ها. کارگران بگذارد نه در اختیار اتحادیه

ها ها و انسجام بیشتر بین بخشکردن قوانین و رویّههمه استراتژی اصالحی او محدود شد به نرم. بنابراین آنتری را به اجرا بگذارداجتماعی خفیف

 انگیزش ایجاد بود برای تاچر بخشی از تالش هم  الحات اداریاین اص های اجتماعی. ی اعطای حمایتساالرانهبرای مدیریت و اجرای الزامات شایسته

 دانست.ایستایی بوروکراتیک می عامل اصلیکه او فقدانش را  ،نهادی

را از بخش خصوصی اقتباس کنند و به بخش دولتی بیاورند.  نئولیبرالهای مدیریتی درواقع، هم تاچریسم هم اقتصاد ریگانی دوست داشتند تکنیک

با  قیاسشکل دقیق در و نتایج هم به شوندروشنی تعریف اصرار داشتند که اهداف باید به "مدیریت دولتی جدید"این دو رهبر با وفاداری به اصول 

ای را هدف گرفته بود که منافع های دولتیی این دو، آن برنامهپشت اندیشه راهبردیِ. منطق شوند هسنجیداند بررسی و ای که در برداشتهمیزان هزینه

تنها در بلندمدت منافع ای است که های  اجتماعیثابت کرد که ویرانگر بسیاری از برنامه نئولیبرال داریحکومت یشیوهنداشتند. این  آنی پذیرسنجش

 گیری نیستند.قابل اندازه شان چندانمنافع موقع هممحسوس دارند و تازه، همان

( الینقطع افزایش یافت. تاچر NHS) 76های خدمات بهداشتی ملی بریتانیادر قدرت بود، هزینه اینکه کدام حزب سیاسی فارغ از  1970ی در دهه

سمت یک عمل بازارمحورانه کسری بودجه است و گفت مشکل، ناکارآمدی بوروکراتیک است. او بازهم با چرخش به NHSنپذیرفت که مشکل 

را آماده کرد،  نئولیبرال، تاچریسم متن قانون اصالح . در پایان دههبسپارند بخش خصوصی شان را با مناقصه به انواع خدماتها، بیمارستان دستور داد

ها ازجمله قدرت مدیریت هزینه_کرد اجرایی بیشتری درباب خدمات بهداشتی اعطا می ی بهداشت محلی، اختیارات و قدرتمتنی که به مقامات اداره

 ها.در هنگام عقد قرارداد با پزشکان و بیمارستان

 

 ی امور خارجیریسم در زمینهاقتصاد ریگانی و تاچ

 کارانهکرد، رسماً نومحافظهمخالفت می واحد بازار جهانی آنان برای ایجاد نئولیبرالریگان و تاچر در امور خارجی و هنگامی که کسی با دیدگاه 

شد، خود را مشعلداران پرستی گزافه میکه گهگاه منجر به وطنای که از کشور خود داشتند، تصویری کردند. این دو باتوجه به تصویر ذهنیعمل می

های آزادی سیاسی، تجارت بازار آزاد و عشق به وطن است. این تضاد میان تصور ذهنی آلدیدند، فرهنگی که مقیّد به ایدهتمدن آنگلوساکسون می

ی کارائیب یعنی ای کوچک در منطقهبه جزیره 1983ی اچر( و حملهفالکلند )ت 1982از امر ملی و امر جهانی، خود را آشکارا در جنگ شوونیستی 

اعتماد میان غرب کاپیتالیست و شرق کمونیست فقط میل ریگان و تاچر برای قیام درمقابل ها جنگ سرد و عدمگرنادا )ریگان( نشان داد. یقیناً، دهه

ی برای استفاده از دولت و منابع مالی آن جهت نزاع خود علیه "غیرلیبرال"وافر را بیشتر کرد. هردو رهبر، از این جنبه، شوق  "امپراتوری شیطانی"

جماهیر شوروی از راه اقدام  ی مستقیم با اتحادجمهور آمریکا درعوض مواجههاتحاد شوروی، اقمار و توابع آن در سراسر جهان نشان دادند. رییس

 یمسابقهدر تالشی قمارآمیز برای اجبار شوروی به ورود به یک  -رت رسیدن ریگان داشتقدهمان ترسی که چپ سیاسی در روزهای اول به–نظامی 

 نحو چشمگیری باال برد.های نظامی را بههزینه -آمداش برنمینبردی که شوروی از عهده–تسلیحاتی شدید 
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 1982 سالبه فالکلند جنگ

ارضی بر سر فالکلند بریتانیا )مالویناس( با آرژانتین وارد جنگ شود. درواقع این دو ی تصمیم گرفت بر سر منازعه تاچر ، مارگارت1982در سال 

های سال بود که باهم سر ناسازگاری داشتند. وقتی ی کوچک در جنوب اقیانوس اطلس، سالکشور بر سر اِعمال حاکمیت بر این چندتا جزیره

ی دریایی بزرگ برای باز ا اشغال کنند واکنش تاچر، به راه انداختن یک حملهدولت نظامی آرژانتین دستور داد چند صد سرباز این جزایر ر

اعالمی وی درباب  نئولیبرالی وی، رویکرد کارانههای نومحافظهوزیر نشان داد که انگیزهی نخستآورانهگیری این جزایر بود. پاسخ جنگپس

ی آنست که پیش از ورود به جنگ باید ابتکارات دیپلماتیک هماهنگ نئولیبرالی راکه توصیهالشعاع قرار داده است. چی سیاستگذاری را تحتنحوه

نیروی بریتانیایی، آرژانتین متحمل شکستی  200نیروی آرژانتینی و  600آزمایش کرد. پس از دو ماه جنگ و مرگ المللی از مجاری بینرا 

( بود تا در سال 99-1989جمهور جدید، کارلوس مِنِم )ی رییسم نظامی این کشور شد. برعهدهتحقیرآمیز شد که درنهایت منجر به سقوط رژی

ی حاکمیت بر فالکلند را کنار بگذارند و درعوض، روی  پیشبرد هردو کشور قبول کردند مسأله 1990کند. در سال  ، رابطه با بریتانیا را عادی1990

)بازار مشترک جنوب( شد، یک توافق  77ها منجر به ایجاد مرکوسور، این تالش1991ژانتین تمرکز کنند. در سال آر نئولیبرالی اقتصادی برنامه

 ای میان کشورهای آمریکای جنوبی.تجارت آزاد منطقه

 

 لقبشطلب سیاسی را به رهبری برگزید، کسی که یک اصالح 1985شاید درپاسخ به این استراتژی بود که دفتر مرکزیِ حزب کمونیست، در سال 

، گرایشاتی "از درون"که، میخاییل گورباچف هم در تالش برای ایجاد اصالحات بازاریِ معتدل آمیز آنبود، مردی پویا و الیق. کنایه "هامرد ایده"

 کمونیست حزب کاریزماتیک دبیرکل این با تدریجاً شوروی، جدید رهبر اصلی اهداف به شکاکیت قدری  با تاچر و ریگاننشان داد.  نئولیبرال

 سیاسی و اقتصادی جامع بازسازی یبرنامه هم و( عمومی فضای گشایش) 78گالسنوست فرهنگی انقالب هم مألعام، در آنان. گرفتند گرم شوروی

 بودند گرفته قرار بازاری اصالحات به روسیه رهبر اشتیاق تأثیرتحت که گورباچف غربی همتایان. کردند تأیید را 79پروسترویکا به معروف گورباچف

ی این نزدیکیِ ای جدید دست یابند. اولین نتیجه، با شوروی به رابطهنئولیبرالهای اساساً آلبراساس ایده تا کنند کار او با توانندمی شدند متوجه

 سر توافقات کنترل تسلیحاتی آشکار شد. ها برایدئولوژیک در مجموعه پیشرفت

دشوار ی شرق اروپا. ولی نشاندههای دستدانند که اصالحات گورباچف نهایتاً منجر شد به انحالل اتحاد شوروی و استقالل سیاسی دولتهمه می

های مدید از ناکارآمدی ساختاری بوده است. بخصوص که، اتحاد شوروی مدت لیسمنئولیبرامقدار از مرگ کمونیسم زیر سر دقیقاً چه بتوان گفت

کاالهای موردنیاز همیشگی مهار، کمبود در رنج بود. تا قبل از اینکه گورباچف زمام قدرت را به دست بگیرد کشور غرق در رکود اقتصادی بی

ی خارجی پرخاشگرانه بوروکراتیک و تنزل مشروعیت سیاسی حزب کمونیست بود. سیاست، ناکارآمدی حیرت انگیزهای کنندگان، اسرافمصرف

ی مانند نئولیبرالشود گفت که پیشگامان ضرس قاطع می، بازهم به مشکالت کرملین افزود. تقریباً بههمراه بودهای گزاف نظامی هزینه باریگان که 

انگیز پیش آمده بود را درک کرده بودند. سقوط سریع و فروپاشی حیرتگورباچف ای که با رویکرد جدید ایدئولوژیک س تاریخیریگان و تاچر شان

 دموکرات تأیید شده و اعتبار یابد. های سیاسی لیبرالامپراتوری شوروی درنهایت کمک کرد تا باور ریگان و تاچر به برتری بازار آزاد و فضیلت نظام

با الزامات سیاست جغرافیایی برای توقف گسترش کمونیسم و جلوگیری  1980ی در دهه نئولیبرالیسمدر فصل اول نشان داده شد، موج اول چنانکه 

حمایت  تحتهای گرایی سوسیالیستی در جهان سوم گره خورده بود. چنانکه در مورد گرنادا ذکر کردیم، ریگان برای سرنگونی رژیماز توسعه

صورت صورت آشکار، چه بهای ورود کرد، چه بههای منطقهها برای ایاالت متحده و متحدان آن، به تنشآن "تهدید ایدئولوژیک"ی بهانهشوروی و به
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در کشورهای  یای ضدانقالبه. ریگان فهمید ویرانگرترین ضربه به اتحاد جماهیر شوروی، حمایت از جنبشچریکیهای نهان و با حمایت از جنبش

در  80برند. دو مثالِ دیگر این استراتژی، تالش ریگان برای سرنگون کردن دولت ساندینیستاهای شوروی بهره میگوناگونی است که از کمک

های تور ارسال پیاپی محمولهجای رودررویی مستقیم با شوروی، دسی شوروی به افغانستان بود. ریگان در مورد اخیر بهنیکاراگوئه و پاسخ او به حمله

تواند هر سال شدن مشکل اقتصادی، رژیم شوروی دریافت نمی ( را داد. با عمیقمجاهدیناسلحه به افغانستان برای حمایت از مخالفان )معروف به 

های نیابتی پیروزی شد. این جنگنشینی شد و ریگان مدعی ی خود را صرف جنگ افغانستان کند. نهایتاً شوروی مجبور به عقبچهل درصد از بودجه

 ی برتری کاپیتالیسم بازار آزاد بر مابقی جهان باشد.کنندهشدند تا اثباتهای فراخ ایدئولوژیک در کشورهای جنوب، بادقت انتخاب میدر زمین
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 .فشارندمی

 

 گیرینتیجه

ی دولت در بازار شد. اقتصاد ریگانی "مداخله"و  "دولت بزرگ"منجر به جنگ صلیبی ایدئولوژیک موفق علیه  1980ی در دهه نئولیبرالیسمموج اول 

ی افراد، بازتاب دو نوع پاسخ بالکل مجزا به یک اقتصاد های کارآفرینانهمشترک، با محوریت آزادسازی انرژیسری اصول و تاچریسم با پذیرش یک

میزان  دردارند، ازجمله  رویکردهای متمایزی، نئولیبرالذاتاً رشد هستند. چنانکه در این فصل دیدیم، این دو نوع پاسخ جهانی و بافت سیاسی روبه

نحوی پارادوکسیکال، بستگی داشت به اهمیت کسری بودجه یا مالیات. هردو از کاهش نقش دولت حمایت کردند ولی ابتکارات اقتصادی آنان، به

قدرتمند، غیرممکن ای. پس مهم است متوجه باشیم که بدون یک دولت ساخته و تحمیل آن به مقامات محلی و منطقهی دولتنئولیبرالزور اصالحات 

گفتند، از های اجتماعی سخن میهای دولتی برای برنامهظهور کند. اقتصاد ریگانی و تاچریسم، هردو وقتی از نیاز به کاهش هزینه نئولیبرالیسمبود 

در  نئولیبرالیسماین دو گونه  ،تعارضات ایدئولوژیکها و که علیرغم تنش اگر تصدیق نکنیم های نظامی حمایت کردند. ابلهانه استافزایش هزینه

های سیاسی خود ادغام را با برنامه نئولیبرالهای داشتند. اینکه نیروهای چپ دموکراتیک حجم زیادی از طرحخاطرخواهان زیادی  1980 یدهه اواخر

 از قدرت اقتصاد ریگانی و تاچریسم. ی گویایی استکردند نشانه

 

 

 



فصل سوم
: گلوبالیسم بازار کلینتون و راه سوم تونی بلر1990موج دوم نئولیبرالیسم در دهه ی 

 رویکرد میانه ای بود که هم مقدار1990مواضع ایدئولوژیک رییس جمهور آمریکا یعنی بیل کلینتون و نخست وزیر بریتانیا یعنی تونی بلر در دهه ی 
زیادی نئولیبرالیسم را پذیرفته بود هم در پی ادغام بخش هایی از برنامه های پیشروی  اجتماعی  بود که سنتاا  اهداف  احزاب سیاسی چپ دموکراتیک

نو کارگر ی  کارگر برای همه ی طبقات اجتماعی گفت که حزب اصلح شده "بودند. بلر با امید به  جذاب کردن حزب  " پیشرفت1" " به دنبال  "

. مراد از این شعار آن بود که  رشد اقتصادی بخش خصوصی می تواند  با مسوولیت دولت برای ایجاد "اجتماعی از راه دستاوردهای فردی است

 در واشنگتن دی سی، این1998سطحی مناسبی از خدمات اجتماعی برای همه ی شهروندان همسو  باشد. مثلا در سمینار سیاستگذاری به سال 
چپ میانه " را اعلم کرد، شبکه ای که در پاسخ به چالش های جهان2"نخست وزیر پرانرژی، قصد خود برای ایجاد یک شبکه ی جهانی از احزاب 

راه سوم " و3"پس از جنگ سرد، قرار بود یک چارچوب سیاستگذارانه ی مشترک را شکل دهد. بلر اصرار داشت بگوید دلیل ابداع اصطلحی مثل 
فراروی از طرح های کهنه ی چپی کینزیی قدیمی و راستی تاچریی جدید آن بود که او به اصل چپ میانه یعنی اصل تقویت انسجام اجتماعی متعهد

است، ولی در عین حال از ایده آل نئولیبرالیی کارآفرینی بازارمحورانه هم دست برنمی دارد.

، منظورش4 در سخنرانی وضعیت کشور1996مشابهاا وقتی کلینتون سال  زمانه ی دولت بزرگ به سر آمده " خطاب به کنگره و مردم آمریکا گفت  "

آن نبود که در زمانه ی جهانی شدن، جایی برای دولت های تر و تمیز و چابک وجود ندارد، دولت هایی که بتوانند با شکل حکومت نئولیبرال،
کارایی بیشتری داشته باشند. این رییس جمهور آمریکا، مانند همتای بریتانیایی خود مطمئن بود که آنچه برخی هواخواهان نئولیبرال،

توربوکاپیتالیسم5"سوپرکاپیتالیسم " یا  " نامیده اند را می شود با قیود معتدل رفاه اجتماعی و همچنین مسوولیت پذیری بیشتر شرکت ها ترکیب کرد.6"
به علوه، هردو رهبر بر ضرورت پاکسازی موج اول نئولیبرالیسم از شاخ و برگ  نومحافظه کارانه ی آن توافق داشتند، از چیزهایی مثل وطن پرستی

ارزش های خانوادگی عتیقه، و نفرت از چندفرهنگ گرایی و چشم پوشی از مسایل زیست محیطی. آنان امید "گزافه و نظامی گری، چسبیدن به  "

شان  پیراسته "داشتند که محصول   یعنی بازار جهانی  به علوه ی نوعی آگاهی اجتماعی- کل جهان را به  یک عصر طلیی جدید سوق دهد،–"
مدرن شده تأثیر شگرفی بر منظر سیاسی دهه ی  "به سوی عصر طلیی پیشرفت و بارآوری تکنولوژیک. این موج دوم نئولیبرالیسم  "1990

پساکمونیستی داشت، چراکه این موج، برای نیروهای سیاسی پیشرو که پس از یک دهه اقتصاد ریگانی و تاچریسم، تشنه ی بازگشت به قدرت بودند
مدلی جذاب فراهم کرده بود. با ورود به قرن جدید، طرح های چپ میانه ی جدید، حامیان جدیدی پیدا کرد: رهبران احزاب سنتی سوسیال

دموکرات، از نخست وزیر هلند یعنی ویم کوک گرفته تا نخست وزیران ایتالیایی یعنی رومانو پرودی و ماسیمو دالما، نخست وزیران فرانسوی یعنی
پی یر بیریگوا و لیونل ژوسپن، و صدراعظم آلمان یعنی گرهارد شرودر. کلینتون و بلر، در هماهنگی با یکدیگر برای آزادسازی روابط تجاری و ادغام

دهه ی شکوفایی اقتصادی. دهه ی نود پرهیاهو شناخته شدند  _اقتصادهای ملی درون بازار جهانی واحد، مسوول  " "

1.New Labour

2. centre-left

3. Third Way

4. State of the Union Address

5. super-capitalism

6. turbo-capitalism



 بیل کلینتون7گلوبالیسم بازار
معتقد بود که اقتصاد آمریکا به نحوی ناگشودنی به مجموعه  فرآیندهایی گره خورده که جهان را محلیبیل کلینتون از آغاز ریاست جمهوری خود 

اقتصاد جدید جهانی کرده بودند:به هم بسته و درهم پیوسته تر  " یک   مقاومت ناپذیر بازار به سرعت تکامل  که ظاهراا  داشت توسط نیروهای "
جهانی شدن  در کل کره ی زمین بهاقتصادیقوام روابط  نخست برای اشاره به گسترش و  باب روز شد  1990" که  در دهه ی 8"می یافت. اصطلح 

TN (9، چراکه بدون گسترش جهانی بازارها، بدون ظهور شرکت های فراملیتیکار می رفت. یقیناا اقتصاد بخش بزرگی از داستان جهانی شدن بود

C از سوی دیگر، پیشرفت تکنولوژیک دربود.  می عظیم زمان و فضا ناممکنها) و بدون استحکام جریان اقتصادی در سراسر جهان، فشردگی
انقلب دیجیتالبخش های اطلعات، ارتباطات، و حمل ونقل، این توسعه های اقتصادی را تسهیل   نشانه های" می گویند که10"کرد. به این پیشرفت، 

، کابل فیبر نوری، بارکدهای کامپیوترهای شخصی، اینترنت، تلویزیون های ماهواره ای، کانتینرهای استانداردآن را می شد  در  فراگیر شدن
 پیامد مستقیمبلکهمتکی نبود؛ الکترونیک و زنجیره ی عرضه ی جهانی مشاهده کرد. ولی جهانی شدن فقط به گسترش ماددیی تجارت و تکنولوژی 

 از جهانی شدن درمقام پدیده ای عمدتاا) هم بود. تعبیر عمومی91-1989نئولیبرال پس از فروپاشی کمونیسم شوروی (سلطه ی جهانیی ایدئولوژی 
 حرکت می کند، زیری سری مدیران شرکت های فراملیتی بزرگ، لبی گران11اقتصادی که با دینامیسم برگشت ناپذیر بازار آزاد و تکنولوژی پیشرفته

و البته رهبران سیاسی ای صنعت سرگرمی شرکت ها، ژورنالیست های برجسته و متخصصان روابط عمومی، نخبگان فرهنگی و سلبریتی های  _بود 

ای بیان کردند."نئولیبرال خود را درون چنین چارچوب مثل بیل کلینتون که طرح  " گلوبالیستی

7. market globalism

8. globalization

9. transnational corporations

10. digital revolution

11. Cutting-edge technology



میزگرد  راه سوم؛ حکمرانی پیشرو برای قرن بیست ویکم 10 ". بیل کلینتون و تونی بلر در   در واشنگتن دی سی1999 آوریل 25"

جهانی شدن را با ایده ها و معانی نئولیبرال آکندند و این چنین، در میان ملل و "چنان که در فصل اول دیدیم این نخبگان قدرت جهانی، لفظ  "

بازار جهانی را پراکندند. مثلا یکی از این ادعاهای نئولیبرال ، ایجاد بازارهای جهانی را فرآیند "فرهنگ های مختلف، روایت ایدئولوژیک خود از  "

عقلنی ای می داند که آزادی های فردی و پیشرفت ماددیی جهان را افزایش می دهد. فرض زیربنایی این ادعا آنست که اصول  بازار و مصرف گرایی،
در همه ی جهان قابل استفاده اند چراکه اینها برای همه ی انسان ها(ی دنبال منفعت خویش) در همه ی بافت های اجتماعی جذابند. اینان حتی

تفاوت های فرهنگی صددرصدی را هم مانعی بر سر راه استقرار بازار جهانی واحد برای کالها، خدمات و سرمایه نمی دانند. دیگر ادعای نئولیبرالیی
مرتبط این است که آزادسازی تجارت و ادغام جهانی بازارها نهایتاا به لحاظ ماددی، به نفع همه است. این گزاره را درست کردند تا جذابیت جهانی

نئولیبرالیسم را بال ببرند، چراکه این گزاره آدم ها را مطمئن می کند که ایجاد یک بازار جهانی واحد، همه ی مناطق جهان را از فقر می رهاند. درواقع،
سازمان های اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، الزامات برنامه های تعدیل ساختاری خود درمورد کشورهای کمتر

کاهش دادن فقر توجیه کرده اند. "توسعه یافته را تحت عنوان برنامه های  "

ادعای نئولیبرالی دیگر این است که آزادسازی و ادغام جهانی بازارها تقریباا مثل نیروهای طبیعیی آب وهوا و جاذبه ناگزیر و مقاومت ناپذیر است. این
 مردم اگر دوست دارند زنده بمانند و پیشرفت کنند باید قواعد ذاتی بازار آزاد را بپذیرند.:گزاره کار نئولیبرال ها برای اقناع مردم را آسانتر می کند

دیگر ادعایی که ایده ی  بازارهای گسترده و خود تنظیم گر را به ایده ی دموکراسی و انتخاب فردی ربط می دهد می گوید آزادی های اقتصادی و
سیاسی، به طور پیچیده ای به هم وابسته اند. ولی نئولیبرال ها در عین حال روی تقدم بازار بر سیاست اصرار داشته و می گویند استقرار دموکراسی از دل

اقتصاد بازار می آید و نه برعکس.



پنج ادعای گلوبالیسم بازار
ادعای اول: جهانی شدن یعنی آزادسازی و ادغام جهانی بازارها؛

ادعای دوم: جهانی شدن، ناگزیر و مقاومت ناپذیر است؛
ادعای سوم: جهانی شدن زیر سر کسی نیست؛

ادعای چهارم: جهانی شدن (در بلندمدت...) به نفع همه است؛
ادعای پنجم: جهانی شدن، دامنه ی دموکراسی و آزادی را در کل جهان افزایش می دهد.

گلوبالیسم بازار اعتقاد داشت که گسترش مستمر اقتصاد ایالت متحده بستگی دارد به حیات اقتصادیی اقتصادی جهانی. "کلینتون، این حامیی قلبیی  "

اقتصادهای نوظهوری کشورهای جنوب همراه بود، "کلینتون با تشخیص فرصت های بی شماری رشد روابط متقابل که با افزایش پیوندهای تجاری با  "

تجارت را محمل اصلی رویکرد اقتصادی خود قرار داد. اما این بدان معنا نیست  که کلینتون کاملا بیرون از چارچوب ملی گرایانه عمل می کرد. او
 ایعمال خواهد کرد. بنابراین  جهان"13قدرت سخت" و نه "12قدرت نرم"اصرار داشت که آمریکا رهبر جهان است ولی نفوذ خود را ابتدائاا از راه 

 مکمل اتحادهای نظامی ی قدیمیمد نظر او  جهانی بود که با روابط تجاری به هم پیوند خورده است و طراحی  شده تا به منافع آمریکا خدمت نماید و
مانند ناتو باشد. این استراتژی، نسخه ی کلینتونیی این ادعای لیبرالیی سنتی بود که می گفت کشورهایی که با هم تجارت می کنند علیه هم نمی جنگند.

قدرت سخت و قدرت نرم
این مفاهیم که ساخته ی جوزف نای، متخصص روابط بین  الملل و از مقامات دولت کلینتون هستند در گفتمان امروزی روابط بین الملل،

اصطلحاتی رایج شده اند. قدرت سخت به استفاده از قدرت نظامی و اقتصادی اشاره دارد، به طوری که باعث تغییر موضع کشورها یا بازیگران
). از سوی دیگر، قدرت نرم اشاره داره به استفاده از" و "چماق"سیاسی دیگر شود. این ایده مبتنی است بر تشویق و تهدید (یا  "هویج

جذابیت های فرهنگی و ایدئولوژیک برای گرفتن نتایج مطلوب، بدون اینکه ارباب بندگی ای در کار باشد. این ایده، بیش از ایعمال قدرت صرف،
بر جذب و اغوا مبتنی است. در سیاست خارجی اخیر ایالت متحده، قدرت نرم را به چندفرهنگ گرایی نئولیبرال بیل کلینتون نسبت می دهند و

قدرت سخت را معمولا به تک جانبه گرایی نومحافظه کارانه ی جورج بوش پسر. 

مشاور اقتصادی دولت کلینتون و اقتصاددان سابق بانک جهانی- درباره ی دهه ی نود پرهیاهو–آن گونه که در کتاب پرفروش جوزف استیگلیتز 
آمده، گلوبالیسم بازار مبتنی بود بر این تز نئولیبرال که تجارت آزاد، به کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه، وفور بی سابقه ای ارزانی

می دارد. کلینتون همیشه می گفت وقتی بازار آزاد، شبکه های اجتماعی موجود را مرکززدایی کند بازهم سیاست ها و برنامه های دولت ارج و منزلت
می خواست به کشورهای درحال توسعه، از راه نهادهای اقتصادی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول یاخود را دارند ولی هیئت حاکمه ی او 

برنامه های تعدیل ساختاریی بازارمحور و رادیکال تحمیل کند. علیرغم این ادعای آمریکاییان که این سیاست های تجاری  به نفع "بانک جهانی،  "

توافقات چندجانبه  یا ایجاد فضایی برای گفتگوی آزادانه بر سر "همه ی ملت های جهان است، گلوبالیسم بازار کلینتون حقیقتاا به دنبال رشد 

"دیدگاه های جایگزین نبود؛ هدف،  تداوم هژمونی ایالت متحده بود. 

12. soft power

13. hard power



این را درباره ی استراتژی مهم کلینتون برای انعقاد قرارداد نفتا و مذاکرات دور اروگوئه ی گات نیز می توان گفت؛ مذاکرات گات توسط پیشینیان
 در شهر مراکشی کشور مراکش توسط او به امضا رسیدند. این پیمان در پی سفت کردن قواعد1994جمهوریخواه کلینتون آغاز شد ولی به سال 

 موانعWTOی قدرتمند را جایگزین کرد. WTOنئولیبرال حاکم بر نظام اقتصادی بین الملل بود و به جای گات قدیمی، سازمان تجارت جهانی یا 
تجارت غیرمنصفانه " را تعریف کرد و باعث  امضای توافقاتی بین المللی در14"تجارت جهانیی کالها را کمتر کرد، آزادسازی خدمات را بسط داد، 

بخصوص_) شد. کلینتون  کاری کرد که اساس توافق مراکش را همین ملحظات جدید تشکیل دهند TRIPزمینه ی حقوق مالکیت فکری (
آزادی صنعت خدمات و حقوق مالکیت فکری (که ایالت متحده در آن ها مزیت رقابتی دارد). لزم به ذکرست که در همان زمان کلینتون فهمید

که سیاست های نئولیبرالی که باعث اشاعه ی بازارهای رقابتی در تجارت آزاد می شوند می باید با ملحظات مربوط به عدالت اجتماعی و عدالت
محیط زیستی در تعادل قرار بگیرند. به این جهت، او رفت دنبال تقویت قدرت اجرایی خود برای گفتگو بر سر اصلحات مربوط به استانداردهای

کار و محیط زیست بین المللی. در دو فصل بعدی، تأثیر این طرح تجاری نئولیبرال بر کشورهای جنوب را با دقت بیشتری بررسی خواهیم کرد.

ولی کوششهای کلینتون برای صدور توافق نئولیبرال واشنگتن به مابقی جهان هیچ کجا به روشنی استراتژی اقتصادی او برای دولت هایی جدا شده از
اتحاد شوروی سابق نبود. کلینتون براساس روابط  نزدیک خود با بوریس یلتسین، رییس جمهور روسیه که هر روز  عجیب تر از دیروز می شد، کاری

مشاور اقتصادی آمریکا به روسیه بروند و گذار این کشور از کمونیسم به کاپیتالیسم را هدایت نمایند. به علوه، رییس جمهور "کرد تا چند ده  "

شوک درمانی به روسیه حمایت کرد، شوک درمانی ای که715ایالت متحده، از توصیه های افراطی گروه  " و صندوق بین المللی پول و تحمیل نوعی  "

قبلا هم به توصیه ی متخصصان تحت سرپرستی جفری ساکس، اقتصاددان هاروارد روی لهستان انجام شد و نتیجه اش هم خوب بود هم بد. ساکس
 تبدیل به مشاور اقتصادی ارشد یلتسین شده بود به وی و حلقه ی سیاسی تقریباا اقتدارگرای او هشدار داد که برای گذار1990که تا میانه ی دهه ی 

بیگ بنگی حمایت کنند و از آنان خواست کنترل قیمت ها را کنار بگذارند، حدود  "اقتصادی، از رویکرد   کارخانه ی دولتی را250,000"
خصوصی، و تجارت را آزاد کنند. پاداش ایستادگی در این راه، چیزی نبود جز دریافت وام های کلن از صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای

اقتصادی بین المللی.

، پیامد مهلک شوک درمانی روسیه خود را در گسترش چشمگیر نابرابری اقتصادی نشان داد. گروه کوچکی از نخبگان،1990تا پایان دهه ی 
الیگارکها " همه ی منافع این شوک درمانی را به جیب زدند. ولی کلینتون به شایستگی های این اصلحات نئولیبرال ایمان داشت و16"معروف به 

او درمقابل اقدامات اقتدارگرایانه ی روبه افزایش یلتسین، خود را به ندیدن _دولت یلتسین را معتمدترین عامل برای اجرای این اصلحات می دانست 

اقداماتی مثل انحلل مجلس، تعلیق دادگاه قانون اساسی، سانسور گسترده، و افزایش تنش در چچن تاحد یک جنگ کامل. روسیه در، می زد
 دچار کاهش جدی درآمدهای نفتی و دیگر منابع صادراتی شد. سرمایه گذاران خارجی به سرعت1997-8نتیجه ی بحران مالی آسیا در سال های 

سرمایه ها را از بازارهای روسیه بیرون کشیدند و همین مطلب، باعث تورم جدی و فروپاشی نظام بانکداری این کشور شد. دولت یلتسین مجبور شد
 میلیارد روبل اوراق قرضه  را متوقف کند. اقتصاد تدریجاا از این بحران درآمد ولی ضرباتی که به40از ارزش روبل کم کند و بازپرداخت 

االیگارک ها ماند  "دموکراسی روسیه زده شد التیام نیافت و این کشور در دست  همچنانکه در هشت سال ریاست جمهوری ولدیمیر پوتین و_"
رهبری او در سال های پس از آن مشهود بود.

، پشت بند بحران1991گلوبالیسم بازاری کلینتون، در جبهه ی داخلی روی بازگشت اقتصاد آمریکا به شکوه سابق خود تمرکز داشت. رکود سال 
 میلیارد دلر کسری150صنعت پس انداز و وأم که در فصل دوم بحثش رفت، کشور را به سراشیب یک بحران مالی جدی افکند. آن حدودی 

 در1990 میلیارد دلر افزایش یافت. جورج بوش پدر سال 300 به حدودی 1990بودجه ی آخرین سال  های ریاست جمهوری ریگان، در اوایل دهه ی 
تلشی ناامیدانه برای معکوس کردن این نیروی خطرناک، تصمیم مجادله برانگیزی گرفت مبنی بر افزایش مالیات پردرآمدها و از این طریق،

خدشه دار کردن انگاره ی اصلی اقتصاد ریگانی. در پی همین تصمیم بود که بیل کلینتون، که آن موقع کاندیدای ریاست جمهوری بود به حرف
مشاوران خود گوش داد: قلب برنامه ی اقتصادی او باید کاهش کسری بودجه باشد. به نظر آن ها، میزان زیاد از حد استقراض دولتی، مانع از حضور
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16. oligarchs



سرمایه گذاران خصوصی می شود. مشاوران اقتصادی کلینتون همچنین به تأثیر منفی نرخ بالی بهره در بلند مدت اشاره کردند و گفتند که بهترین راه
برای پایین آوردن این نرخ بهره، کنترل رشد کسری فدرال است. 

 شروع به کار کرد، سریعاا دولت خود را متعهد به اقتصاد نئولیبرال معطوف به ثبات مالی کرد.1993رییس جمهور کلینتون وقتی که در ژانویه ی 
بازهای کسری بودجه " بود، کسانی که روابط نزدیکی با وال استریت داشتند ازجمله آلیس17"درواقع، تیم اقتصادی پرتعداد او تحت هدایت 

فدرال رزرو، آلن گرینسپپن را هم پذیرفت، کسی ریولین،  لوید بینستین، رابرت رابین، رابرت سامرز، و لئون پانیتا. به علوه، کلینتون مشاوره ی رییس
 میلیارد دلری فدرال طی پنج سال، به لحاظ اقتصادی شدنی است. کلینتون در فکری تأثیرات500که قویاا اعتقاد داشت طرح کاهش کسری بودجه ی 

بالقوه ی هزینه های دولت روی  تورم روبه افزایش، نه فقط (در هماهنگی با توصیه های گرینسپپن) محدودیت های هزینه ای سفت و سختی وضع کرد
 درصد تعریف کرد. او در تلشی حساب شده برای راحت کردن خیال سرمایه گذاران، به3.5 تا 3بلکه همچنین هدف تورمی خود را جاه طلبانه روی 

 را داد. این رییس جمهور چپ میانه با این تصمیم بهفدرال رزرو اختیار تام تدوین  سیاست های پولی و تعیین نرخ بهرهگرینسپن و مقامات مستقل 
فدرال رزرو به خاطر مقاصد سیاسی را ندارد، و از این جهت  از سلف خود یعنی جورج بوشعموم نشان داد که قصد  تأثیرگذاری بر سیاست های 

، به گرینسپن فشار آورد تا نرخ بهره را1992 و قبل از انتخاب ریاست جمهوری سال 1991پدر فاصله گرفت، یعنی از کسی که در اوج رکود سال 
پایین بیاورد و تکانی به اقتصاد بدهد.

 بود که ترکیب سیاست های نئولیبرال مالی و پولی، تأثیرات مثبت خود را نشان داد. بدون اینکه دلر تضعیف شده باشد یا1990در میانه ی دهه ی 
تورم اقتصادی پیش آمده باشد، کسری بودجه کاهش یافت و نرخ های بلندمدت بهره پایین آمد. در نتیجه، ایالت متحده، از شرق آسیا

سرمایه گذاران بین المللی جدیدی برای خود دست وپا کرد، سهام کارخانه  های های-تک آمریکایی  سر به آسمان سایید و سیلیکون ولی، رونقی
بی سابقه را تجربه کرد. در آن دوره، تعدادی از کشورهای آسیایی و آمریکای لتین، نرخ مبادله ی ثابت را پذیرفته بودند و همین مطلب باعث ثبات

بیشتر دلر آمریکا شد و بدین ترتیب، این ارز برای کشورهایی که اوراق قرضه ی و دیگر دارایی های آمریکا را می  خریدند، جذاب تر شد.
مصرف کنندگان آمریکایی که حال از همیشه پولدارتر بودند، بخصوص رفتند سراغ تهیه ی اقلم گران قیمت مثل کامپیوتر، لوازم خانگی، اتومبیل، و

ملک. ولی در همان زمان، وقتی طنین اصول اقتصاد ریگانی بیشتروبیشتر می شد، این وفور نوپدید منجر به فشار سیاسی برای کاهش مالیات شد.

ولی هدف کاهش مالیات کلینتون، نه مثل دوران ریگان، معافیت پردرآمدها بلکه معافیت سودهای سرمایه گذاری شده ی صاحبان خانه در ملک،
اوراق بهادار و سهام بود و همچنین معافیت تجارت هایی که در بخش های جدید توسعه  وتحقیقات های-تک سرمایه گذاری کرده بودند. در

18هماهنگی با اهدافی نئولیبرالی موج دوم، یعنی ترکیب ابتکارات بازار با دغدغه های اجتماعی، دولت کلینتون گفت که مالیاتی سرمایه گذاران قماری

تحقیقاتی که درنهایت به سود _و شرکت های استارت آپی کاهش می یابد تا جرئت داشته باشند به تحقیقات تکنولوژیک و پزشکی ورود کنند 

 میلیارد دلر معافیت مالی10، برای سود حاصل از تجارت و  سرمایه، تا پنج سال، 1997همه ی اجتماع جهانی خواهد بود. مثلا بودجه ی فدرال سال 
 میلیارد دلر امضا کرد که برای سودهای تجاری و مالیات100قایل شد. یک سال بعد، کلینتون، یک پکیج کاهش مالیات هنگفت به ارزش نزدیک 

 دلر، معافیت مالیاتی محدود در نظر100.000ملک، معافیت بیشتری فراهم کرد، و همچنین برای خانواده های کارگری با درآمد سالنه ی کمتر از 
گرفت. ولی این کاهش مالیات ها به سود برخی از شرکت های قدرتمند آمریکا نیز بود، از جمله هیولت-پاکارد، جانسون و جانسون، و

، حقوق و مزایای مدیران اجرایی آمریکایی مرزهای جدیدی را درنوردید حال آن که دستمزد بقیه ثابت بود یا فقط1990مایکروسافت. در دهه ی 
 داده ی سرشماری ملی، آپشکارگر شکاف فزاینده ی اقتصادی در آمریکا بود.2000اندکی افزایش یافت. درواقع 

سیاست های تنظیمی "ولی شاید رادیکال ترین کار نئولیبرال دولت کلینتون مربوط بشود به افزایش مقررات زدایی اقتصادی. کلینتون با این ادعا که 

"عتیقه سدد راه ابتکارات کارآفرینانه ای می شوند که پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه ی مخابرات و توسعه ی ابزار مالی بین المللی جدید آن ها را

ایجاب می کنند، برخی از جامع ترین اصلحات مقررات زدایانه ی قرن بیستم را به اجرا گذاشت. برای مثال، فرمان مدرن سازی خدمات مالی سال
 توانست تفکیک  قانونی میان بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری و همچنین تفکیک میان شرکت های بیمه  و  شرکت های199919
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کسانی است که معتقدند کسر بودجه باید به هر تمهیدی مهار شود. (م) منظور
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 را ملغی کند، و بدینگونه یکی از بزرگترین ضوابط کینزیی  نیو دیلی فرانکلین روزولت را ملغی نماید. خطرات بالقوه ی چنین20سرمایه گذاری
 آشکار نشد. دیگر اقدامات مقررات زدایانه راه را برای موج ادغام ها در2008-9مقررات زدایی های عمیق از بخش تجارت، تا زمان بحران سال 

صنعت مخابرات باز کرد، چیزی مشابه همان فروپاشی تلگراف و تلفن آمریکا  که یک دهه قبل در دوران حکومت ریگان رقم خورده بود. مثلا
بل با  کلینتون، منجر به چندین ادغام بزرگ و تماشایی شد، از جمله ادغام بل-آمریکتل با اس بی سی پسیفیک؛1996 سال 21فرمان مخابرات 

همچنین ورلد با ایم سی آی که دیگر وجود آتلنتیک-نینکس-جی تی ئی؛ کوئست با یواس وست؛ آی اا ایل با تایم وارنر؛ ایی تی اپند تی با تی سی آی؛ 
 هم به شرکت های محلی بیل اجازه  داد در ارایه ی1996، قانون سال 1992ندارد. همچنین با لغو چند مورد از مقررات مهم قانون مخابرات سال  

خدمات راه دور و تلویزیون کابلی با یکدیگر رقابت کنند. دولت کلینتون مدعی شد که چنین مقررات زدایی هایی، مشوق رقابت پویا است و
و حتی اقتصاددانان–گزینه های مصرف کننده برای انتخاب نوع خدمات را بال می برد و قیمت را هم کمتر می کند ولی گروه های مصرف کننده 

محافظه کار- گفتند که نتیجه ی کلی قانون مخابرات باعث افزایش سریع هزینه ی خدمات و گرایش جدی به سوی شکل گیری انحصارات شرکتی
محلی و منطقه ای می شود.

ولی  دولت کلینتون در پاسخ به این انتقادات می گفت که  متعهد است تا  از راه تشویق شدید رقابت، با تشکیل انحصارها مقابله کند. درواقع
مجموعه  اقدامات ضد تراستیی مورد حمایت رییس جمهور شامل شکایات معروف دولتی از مایکروسافت، شرکت اینتل، و آمریکن ارلینز می شد.

که عملا بر بازار سیستم عامل کامپیوترهای رومیزی انحصار–وزارت دادگستری در مورد پرونده ی مایکروسافت گفت که این غول نرم افزاری 
، عامدانه تلش95دارد- با مجبور کردن سازندگان عمده ی کامپیوتر به نصب مرورگر  اینترنت اکسپلورری مایکروسافت در نرم افزار سیستم عامل 

کرده رقابت در عرصه ی مرورگرها را از بین ببرد، چرا که  شرکت های نرم افزاری دیگر مثل نت اسکییپ که مرورگرهای جایگزین را تولید
می کردند نمی توانستند در بازار، رقابت چندانی داشته باشند. در پرونده ی  شرکت اینتل هم کمیسیون تجاری فدرال مدعی شد که این شرکت

مالکیت  معنوی بخش های مهمی از  سخت افزار را از آن خود کرده  و از این رهگذر، مشتریان را از اطلعاتی مهم درباب ریزپردازنده های خود
قیمت  شکنی " بوده و قیمت پرواز22"محروم کرده است. وزارت دادگستری در پرونده ی آمریکن ارلینز ادعا کرد که این شرکتی حمل ونقل درگیر 

از فرودگاه  های خود و همچنین پرواز به فرودگاه های خود را کاسته تا مانع از رقابت با خطوط هوایی دیگری شود که می خواهند از این تسهیلت
استفاده کنند. گرچه مایکروسافت و اینتل در دادگاه بازنده شدند ولی منتقدان گلیه داشتند که اینها جریمه های نمادینی هستند که نمی توانند

مزایای تجاری ای که این شرکت ها برای خود دست وپا کرده بودند را تغییر دهد. ولی از منظر نئولیبرال کلینتون، این پرونده ها بازتاب تعهد جدی
دولت او به دفاع از بازار آزاد و تشویق رقابت بود.

با توجه به همدلی گلوبالیسم بازار با نئولیبرالیسم  در  حوزه های سیاستگذاری تجاری و مالی، شاید بهتر باشد به سیاستگذاری اجتماعی هم توجه
اصلا اگر چیزی باقی مانده باشد. لزم به ذکر است که کلینتون عمیقاا_کنیم تا مشخص شود از طرح های سیاسی چپ سنتی چه چیزی باقی ماند 

معتقد بود که سیاست های حامی تجارت او، با برنامه های پیشروی اجتماعی در هم تنیده است.  با این حال منتقدان دست چپی کلینتون،  تلش های
از- رفاهی به معنای متعارف را نشانه ای گرفتند از افراط گرایی نئولیبرال وی.  به واقع آنان حق دارند، چراکه ریشه های فلسفه ی  "او برای  جایگزینی  " "

 رونالد ریگان بود. کلینتون آن موقع به عنوان فرماندار آرکانزاس،231988"رفاه-به سوی-کاری کلینتون اساساا  تداوم همان قانون حمایت از خانواده ی 
کارفاه "در ایالت خود قویاا از برنامه ی مشهور به   حمایت کرد. او این برنامه  را تلفیق موفق کارآموزی با کمک دولتی به بیکاران توصیف می24"

مواجب بگیر " بار آورد. درواقع ایده های نئولیبرال کلینتون درباب سیاست های25"کرد و می گفت این برنامه از فقرا حمایت می کند بی آن که آنان را 
20. brokerage houses

21. Telecommunications Act of 1996

22. predatory pricing

23. Family Support Act of 1988

24. workfare

25. welfare dependency



نودموکرات ها " ناشی می شد. این گروه شامل26"اجتماعی، از قرابت او با یکی از دسته بندی های نوظهور حزب دموکرات، یعنی دسته ی 
"های برجسته ی دیگری چون ال گور، دیو مک کوردی، اد کیلگور، جوزف لیبرمن می شود که همگی با شورای رهبری27"سانتریست
رفاه جمعی کرده 28دموکراتیک پاسخگویی را جایگزین مرام چپ قدیم یعنی  مسوولیت فردی و  " نوبنیاد مرتبطند. این شورا اصول نئولیبرال  " " " " "

است.

حقوق و مزایای سالپاداش های درازمدت
1996

102,499Lawrence Coss, Green Treeصفر102,499

Financial

1

97,59094,5873,003Andrew Grove, Intel2
94,15787,8286,330Sanford Weill, Travelers

Group

3

81,32680,361965Theodore Waitt, Gateway

2000

4

64,23661,5002,736Anthony O’Reilly, H. J. Heinz5
58,24956,8011,448Sterling Williams, Sterling

Software

6

43,61040,1433,467John Reed, Citicorp7
37,73223,45013,962Stephen Hilbert, Conseco8
33,95230,5223,430Casey Cowell, U.S. Robotics9
33,73226,7766,956James Moffett, Freeport-

McMoran C&G

10

33,21332,594619John Chambers, Cisco

Systems

11

29,00827,2701,738Stephen Wiggins, Oxford

Health Plans

12

27,79623,5464,250Eckhard Pfieffer, Compaq

Computer

13

27,63927,439200Stephen Case, America

Online

14

27,62121,3216,300John Welch, General Electric15
27,57716,19711,380Richard Scrushy, Healthsouth16
23,74219,9903,752Henry Silverman, HFS17
23,10520,3242,781Norman Augustine, Lockheed

Martin

18

22,65518,9233,732John Amerman, Mattel19
21,45218,3203,131Drew Lewis, Union Pacific20

 دلر)1000 (برحسب 1996پردرآمدترین مدیران اجرایی آمریکا، سال .ب

1997 آوریل 21منبع: بیزنس ویک، 

26. New Democrats

27. centrists

28. Democratic Leadership Council



سال های کاپیتالیسم کنترل شده (تنظیم شده)متوسط حقوق ساعتی
5.341950
6.151955
6.791960
7.521965
8.031970
8.121975

سال های تنظیم زدایی و توربو کاپیتالیسممتوسط حقوق ساعتی
7.781980
7.771985
7.521990
7.411992
7.411994
7.501996
7.661997

یی غیرکشاورزی بین سال های   (برحسب دلر آمریکای سال1997 تا 1950ج. متوسط حقوق ساعتی کارکنان غیرمدیر در بخش خصوص
1982(

96منبع: ادوارد لوتواک، توربو کاپیتالیسم، ص.

  2003 تا 1967د. سهم خانوارها از مجموع درآمدهای آمریکا، بین سال های 

http://www.census.govمنبع:اداره ی سرشماری ایالت متحده  

)DLCشورای رهبری دموکراتیک  (
DLC و به عنوان  پایه گذار نودموکرات های ایالت متحده ایجاد شد. مأموریت اعلمیی آن ترویج گفتگو درون حزب دموکرات1985 در سال 

پراگماتیسم نئولیبرال،DLCو عموم مردم درباب مسایل سیاسی و اقتصادی است.  " در پاسخ به چالش های اقتصاد جدید، با بکارگیری نوعی  "

)پرورش درک جدیدی از اجتماع. بیل کلینتون3)درخواست پاسخگویی از همه؛ 2)ایجاد فرصت برای همه؛ 1بر سه اصل بنیادین تأکید می کند: 

http://www.census.gov/


 رابطه ی نزدیکی داشت، طی هشت سال ریاست جمهوری خود کاری کرد که حزبش به سوی مرکز سیاسی حرکت کند.DLCکه با 

 و1935، کلینتون قانون اصلح رفاه را امضا کرد، فرمانی که جایگزینی شد برای برنامه ی فدرال کمک به فرزندان وابسته که سال 1996در سال 
، در برابر کمک، کار طلب می کرد. پرداخت رفاه "به عنوان بخشی از قانون تأمین اجتماعی فرانکلین روزولت وضع شده بود. نسخه ی کلینتونیی  "

کمک به حداکثر دو سال محدود شد و پس از آن والدین مجبور می شدند که کار کنند یا در دوره های کارآموزی شرکت کنند . هیچ متقاضی ای
مجاز نبود در مجموع بیش از پنج سال از کمک دولتی  بهره ببرد. ولی این فرمان ملحظات چندی هم داشت و استثنائاتی قایل بود برای مراقبت از

  با  کاهش میزان کمک ها  و محدودسازیی دوره ی1996کودکان یا بیمه ی پزشکی برای مادرانی که برای مدت کوتاهی بیکار مانده  اند. قانون سال 
پرداخت های رفاهی، مادران سرپرست خانوار را عملا از تحصیل تمام وقت یا پاره وقت برای افزایش مهارت ها و شانس پیدا کردن مشاغل بهتر

محروم کرد. در نتیجه، متقاضیان کمک رفاهی غالباا مجبور بودند در بخش خدمات، کارهای کوتاه مدت و کم درآمد انجام دهند. 

بازاختراع دولت -و با پذیرش شکل نئولیبرالیی حکومتی که مقیاسش برای موفقیت، ابتدائاا کارآیی و "کلینتون همسو  با رویکرد ریگان برای  "

سودمندی بود- از ابتکار مقاطعه دادن بسیاری از خدمات دولتی، تحت نظارت مقامات دولتی به کارخانه های بخش خصوصی حمایت کرد. منتقدان
و مراقبت از فرزندان برای مادرانمدعی شدند که این ایده، دریافت خدمات را سخت کرد، چراکه نظارت اجباری فدرال بر شرایط محیط کار 

سرپرست خانوار به فراموشی سپرده شد. آنان گفتند که بنظر می رسد رییس جمهور این واقعیت را نادیده گرفته که استقرار موفق این سیاست ها
مستلزم هماهنگی پیچیده ای است میان عوامل گوناگون در سطوح مختلف دولت و بخش خصوصی، و غالباا رسیدن به چنین توافقاتی کار سختی
است. ولی باید متذکر شد که دولت کلینتون از چندین برنامه ی چپ میانه هم دفاع کرد از جمله افزایش حداقل دستمزد فدرال و همچنین افزایش

مالیات بر درآمد که هدفشان فراهم سازی کمک اقتصادی برای کارگران فقیر آمریکا بود. هیلری کلینتون، همسر او و وزیر امور خارجه ی دولت
 میلیون کارگر فاقد بیمه ی آمریکایی را پوشش40اول اوباما  تلش زیادی کرد تا  یک طرح بیمه همگانی  تصویب شود که می توانست بیش از 

دهد، ولی این تلش درنهایت ناکام ماند.

چپ است؟ "کجای طرح اجتماعی کلینتون،  "

یکی از چیزهایی بود که به کارگران اجازه می داد در موقعی که شغل خود را عوض می کنند پوشش بیمه ی سابق29طرح حقوق بیمار 
خود را نگه دارند (البته اگه از پس پرداختش بر می آمدند) و می توانستند حتی وقتی کارفرمای خود را عوض می کردند از پزشکان

سابق استفاده کنند؛
که به کارکنان اجازه داد برای پرستاری از اعضای بیمار خانواده یا بچه دار شدن، بدون ترس از30ابتکار مرخصی خانوادگی و پزشکی 

اخراج، مدتی کار نکنند؛
تسهیل قوانین و الزامات  حاکم بر وأم های دانشجویی که سقف وأم را بال برد تا امکان تحصیل در کالج را برای کارگران آسان تر

کند، کارگرانی که در اقتصاد جهانیی هرروز پیچیده تر به مهارت های شغلی جدید نیاز دارند.

29. Patient’s Bill of Rights

30. Family Medical Leave



راه سوم تونی بلر
، آنتونی گیدنز که بعداا مدیر  مدرسه ی اقتصاد لندن و یکی از مشاوران معتمد بلر شد، گفت1997در آغاز پیروزی قاطع تونی بلر در انتخابات سال 

ی پیش بگیرد که در این سپیده دم عصر جهانی، از پس چالش های اقتصاد جدید برآید. گیدنز تشریح کرد که این راه سوم "که کابینه ی جدید باید  "

رویکرد جدید نه تنها از معضل دوآلیسم های سیاسی قدیم فراتر می رود بلکه همچنین پلی می شود بین دو سوی یک تقسیم زمخت، پلی بین دینامیسم
بازار آزاد و دغدغه های خیر عمومی.

آنتونی گیدنز در باب راه سوم
راه سوم تعادلی است بین مقررات و مقررات زدایی در سطوح محلی، ملی و فراملی؛ تعادلی بین زندگی اقتصادی و غیراقتصادی جامعه. بخش

دوم این معادله حداقل به اندازه ی بخش اول اهمیت دارد ولی تحقق آن  تا حدی وابسته است به بخش اول.
 100)، ص1998منبع: آنتونی گیدنز، راه سوم (کمبریج: پولیتی پرس، 

رفاه طبقاتی پایان دهد. این نخست وزیر "راه سومی که تونی بلر از آن پرده برداری کرد به مردم بریتانیا قول داد که به سیاست های قدیمی  "

کاریزماتیک با جستجوی راهی برای آشتی دادن دغدغه های طبقه ی متوسط با منافع تجاری، از مهارت سیاسی خود استفاده کرد تا ائتلف و
شبکه های مرضی الطرفین جدیدی درست کند و از همه ی ایدئولوژی ها، افراد و گروه هایی را گرد آن جمع نماید. جذابیت سیاسی اندک حزب

کارگر در دوره ی تاچریسم بود که باعث شد بلر به سمت مرکز سیاسی حرکت کند. غیبت طولنی مدت این حزب از قدرت سیاسی، نسل جدیدی
از رهبران کارگری را از خواب بیدار کرد، رهبرانی ملهم از تونی بلر و گوردون براون که قدرت ایده های نئولیبرال را گرفتند تا روابط بین دولت و

بازار را از اساس تغییر دهند. بلر و براون معتقد بودند بهترین راه کسب رونق اقتصادی و افزایش شغل، کنترل اندازه  و هزینه های دولت است و نه
بازتوزیع سرمایه ی ملی، و بدین ترتیب نشان دادند که می خواهند میراث سوسیالیستی حزب خود را کنار بگذارند تا از این طریق، تحت نام

، پایگاه  سیاسی این حزب را گسترش دهند. "نوکارگر "

،1997بی شک این تغییر مسیر به سوی نئولیبرالیسم ملهم از پیروزی انتخاباتی بیل کلینتون و نودموکرات ها بود و به همین روی بود که در پاییز 
نماینده ی ارشد دولت کلینتون، که در آن موقع معاون وزیر خزانه داری یعنی لری سامرز بود، به همراه بانوی اول آمریکا یعنی هیلری کلینتون به

مدرن سازان راه سوم بلر "اعضای کابینه ی نوپای بلر پیوست تا درباره ی سیاست های اقتصادی گفتگو کنند. این به قول خودشان،  ، به سهولت،31"
اصول بنیادین گلوبالیسم بازار کلینتون را جذب کردند. بعد از این دیدار، دولت نئولیبرالی نوکارگر بلفاصله رفت دنبال آن که با تأکید بر ارزش های

نزد جامعه ی تجاری اعتبار کسب کند.مالکیت فردی و کارآفرینی،  

پدرسالرانه " بین دولت و جامعه و تبدیل آن به رابطه ای32"نخست وزیر در هماهنگی با ارزش های نئولیبرال مدعی شد که با تغییر بنیادین روابط 
شراکت اجتماعی " بین افراد می تواند نابرابری های موجود اقتصادی را به بهترین شکل برطرف کرد.33"مبتنی بر 

راه سوم هم مانند گلوبالیسم بازار کلینتون بر اهمیت همکاری جهانی و اجماع از راه نهادهای بین المللی تأکید داشت. همدلی قوی بلر با فرآیند
روبه پیشرفت پیوستن به اروپا هم ریشه در همین دارد. درواقع احساسات اروپامدار نخست وزیر جدید به شکل چشمگیری با احساسات پیشینیان

محافظه کار خود درتضاد بود. اساساا بلر امید زیادی به مشارکت بریتانیا در واحد پولی مشترک اروپا داشت، یعنی به چیزی که در معاهده ی سال
 ماستریخت طرح ریزی شده بود. برای همین، او از خرانه داری خواست با رهبران تجاری مشهوری که قبلا درجهت همگرایی های منطقه ای1992

گردهمایی اروپایی " برگزار کند. به علوه، دولت، اصلحات گمرکی ای به تصویب رساند که به شرکت های بریتانیایی34"کار کرده بودند، چندین 

31. Blair’s Third-Way ‘modernizers’

32. paternalistic

33. social partnership

34. Euro forums



اجازه می داد با واحد پولی جدید (یورو) مالیات بدهند، سهام بفروشند و کمک  دریافت کنند. بلر با اعلم این هشدار که کشورش دیگر نمی تواند
وانمود کند یورو وجود ندارد، اعتقاد داشت عضویت در حوزه ی پولی یورو برای تجارت بریتانیا و همچنین برای بازارهای مالی ای که دنبال

حوزه ی یورو " می مانند، فرصت های بی شماری به وجود می آورد.35"سرمایه های جدید هستند و در غیر اینصورت، بیرون 

ولی رویکرد بلر وقتی عمیقاا عوض شد که کارکرد اقتصادی حوزه ی یورو انتظارات بالی او را برآورده نکرد. درحالیکه دولت نوکارگر او
هزینه های دولتی را شدیداا کم کرد، تعدادی از کشورهای دیگر، ازجمله آلمان و فرانسه از محدوده ی کسری بودجه های تعیین شده در معاهده ی

ماستریخت تجاوز کردند. بنابر این، از نظر بلر، استراتژی ثبات و رشد که در معاهده ی ماستریخت آمده بود دیگر از اعتبار افتاده است. نخست وزیر
که هر روز نسبت به کنار گذاردن پوندی باثباتی بریتانیا به نفع یوروی ظاهراا بی بنیاد و پر فراز و نشیب مرددتر می شد، نهایتاا تصمیم گرفت بیرون

 میلیارد دلری سالنه ی میانه ی20حوزه ی یورو باقی بماند. در کوتاه مدت، تصمیم او با این واقعیت توجیه شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
 افزایش یافته، در حالیکه فرانسه و آلمان فقط  نرخ رشد معمولی  داشتند.2001 میلیارد دلر در سال 80 به 1990دهه ی 

 فقط با پذیرش یک چارچوب همگونی اقتصاد کلن برای مالیات گیری وبلر با  تکرار اصول گلوبالیسم بازار کلینتون استدلل کرد که بریتانیا 
مصارف دولتی است که می تواند مزیت رقابتی جهانی خود را افزایش دهد. بلر در کوششی آگاهانه برای تضمین دادن به سرمایه گذارانی که او بنا بر

شکل حکومت  نئولیبرال متعهد بود با پول آن ها خزانه ی دولت را پر کند، قانون ثبات مالی را پذیرفت، قانونی که پنج اصل مدیریت مالی معقول
داشت: شفافیت، ثبات، پاسخگویی، انصاف، و کارآیی. به علوه، این قانون، نخست وزیر و دولت او را ملزم می کرد از اهداف و قوانین علنی ای

پیروی کنند که باید به عرض و بحث سرمایه گذاران ثروتمند می رسیدند. این رویکردی قانون محور به سیاست مالی، سرانجام منجر به انتشار دوره ایی
 شد که طرح ها و اهداف هزینه ای وزارتخانه ها را براساس حساب کتاب های هزینه-فایده ی سفت و سخت خلصه می کرد.36بازبینیی  جامعی هزینه ها

چون فلسفه ی راه سوم بر اهمیت شمول  و اجماع تأکید داشت بلر هم از مسوولن خزانه داری خواست با وزارتخانه های اقتصادی، کمیته های کابینه،
 نفر نیاز داشت که300و گروه های تجاری مشورت کنند تا چارچوب سیاست های نئولیبرالی وی را تعدیل نمایند. برقراری این روابط به بیش از 

خود را وقف تسهیل هماهنگی های بزرگ تر در درون و در میان وزارتخانه های دولتی کنند.

مفاد همگرایانه ی معاهده ی ماستریخت
 پنج اصل معاهده ی ماستریخت که اقتصادهای ملی برای پیوستن به حوزه ی یورو می بایست بدان ها عمل می کردند از این قرار بودند:

% تولید ناخالص ملی آن باشد؛3کسری بودجه ی سالنه ی یک کشور باید زیر 
% تولید ناخالص ملی باشد (دیون دولتی همان جمع کلی کسری های بودجه ی سالنه است)؛60دیون دولتی باید کمتر از 

% با نرخ تورم سه کشور کم تورم اول اروپا فاصله داشته باشد؛1.5نرخ تورم کشور متقاضی باید نهایتاا 
% با نرخ بهره ی سه کشور اروپایی ای که پایین ترین نرخ بهره  را دارند فاصله داشته باشد؛2نرخ بهره ی بلند مدت باید نهایتاا 

نرخ های مبادله ی یک کشور باید در حدود نوسانات مکانیسم نرخ مبادله ی اروپا باقی بماند.
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 می دانست و برای1991-2بلر بازهم با بهره گیری از بیل کلینتون (کلینتونی که سیاست های دوره ی ریگان/بوش را مسئول رکود اقتصادی سال های 
رونق-رکود سال های تاچر/میجر را به "همین، هم حمایت سرمایه گذاران ثروتمند را داشت هم حمایت طبقه ی متوسط را) چرخه ی  "

"استراتژی های مالی و پولی بی ثمر آنان نسبت داد. بنابراین، اولین ابتکار تشویقی نخست وزیر برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، اعطای "

استقلل تامد به کمیته ی سیاستگذاری مالی بود تا نرخ های بهره ی کوتاه مدت را تعیین کند، ولی بلر همزمان حق دولت برای هدف جاه طلبانه ی تقلیل
فدرال رزرو % را حفظ کرد. رییس خزانه داری، گوردون براون، در تلش برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، پس از مشاوره با رییس 2.5تورم به 
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 استقلل در سیاستگذاری اعطا کرد. کنفدراسیون صنایع بریتانیا و اتاق تجارت بریتانیا هر37بانک انگلستان ایالت متحده یعنی آلن گرینسپن، نهایتاا به
دو تصمیم براون را تأیید کردند ولی وقتی خوشحال تر شدند که بلر موضع تهاجمی سندیکاها برای افزایش دستمزد اتحادیه ها را در ملعام به عنوان

"تهدیدی برای رشد اقتصادی سرزنش کرد. "

استراتژی های مالی نوکارگر، به طور آگاهانه طراحی شدند تا استقراض دولتی را کاهش دهند و در عین حال، فرصت های مربوط به تجارت و
طبقه ی متوسط را تقویت کنند. همدلی بلر با کارآفرینان، بخصوص معطوف به افراد و شرکت هایی بود که سرمایه گذاری پرخطر می کردند و روی

تکنولوژی های جدید سرمایه  گذاری می نمودند و  به پژوهش و توسعه یاری می رساندند. بدین ترتیب بود که اصلحات نئولیبرال دولت برای افزایش
پایه ی مالیات و همزمان کاهش نرخ مالیات تجاری و مالیات پردرآمدها (برای انگیزه دادن به سرمایه داران) با توفیق همراه بود. بلر برای پرهیز از

تدبیری که براساس آن، خزانه داری قاعده ی طلیی  _استقراض زیاد از حد برای برنامه های اجتماعی، چیزی را قبول کرد که بدان می گفت  " " " "

% تولید ناخالص ملی فراتر برود. به علوه بلر اعلم کرد که او قصد ندارد برای سلمت، آموزش و پرورش و40مأمور شد نگذارد بدهی دولتی از 
امنیت اجتماعی، مبالغ  بیشتری  هزینه کند. نخست وزیر با بیان این مطلب که اصلح رفاه را می توان بدون افزایش هزینه های دولتی یا افزایش

مالیات سودهای بادآورده " بر عواید خصوصی که هر از گاه پیش می آید) انجام داد، نوعی برنامه های رفاه-دربرابر-کار38"مالیات ها (البته به استثنای 
، این برنامه ی سیاست های عدالت اجتماعی کارفاه کلینتون طراحی شده بود. بعد از قول های عمومی بلر درباره ی  "را ارایه داد که براساس مدل  " " "

تأکیدازهم در تضاد با حامیان کارگری خود باجتماعی نئولیبرال او خیلی از حامیان کارگری وی را شوکه کرد. و این درحالی است که بلر و براون، 
پاسخگو باشند.  مسوولیت پذیر و  "کردند که اعطای کمک های رفاهی توسط دولت مستلزم آنست که کسانی که از این منابع استفاده می کنند  " " "

خلصه، سیاست اجتماعی نوکارگر روی بازتعریف سه تا از خدمات بنیادین تمرکز کرده بود: کمک به بیکاران، کمک به کارگران فقیر، و اصلح
). طارفه آن که، بلر در تعقیب این اهداف، تاحد زیادی ملهم از کوشش های متهورانه و عمدتاا ناموفق تاچر بود،NHSخدمات بهداشت ملی (

خرج بیشتر، راه حل "کوشش هایی درجهت اصلح دولت رفاه از راه کارآمدتر کردن اپعمال و رویده های دولتی. بلر با پذیرش این استدلل تاچر که 

نیو دیل شهرت داشت. ولی نیو ی بریتانیا به برنامه ی کار سخت نئولیبرال و آمریکایی که به  پدرسالرانه "نیست رفت دنبال تبدیل نظام رفاهی  " " " "

دیلی بلر در تضاد آشکار با برنامه ی کینزیی فرانکلین روزولت، تدبیر آموزش شغلی را لیبرال تر کرد، یعنی به جای شورای آموزش و کارآفرینی تاچر،
شراکتی نئولیبرال تر قرار داد. ولی در همان حین، دولت بلر آشکارا ابتکارات پیشرو دیگری را به راه انداخت، ازجمله اعتبار مالیاتی "یک مدل  "

، کمک به کارگران فقیر یا پذیرش حداقل دستمزد ملی برای کمک به کارگران کم درآمد. این استراتژی های اجتماعی39خانواده های کارگر
آشکارا متضاد نشان می دهند ایجاد راه سومی که ورای چپ و راست باشد چقدر سخت است.

نئولیبرالیسم و اخلق در سیاست خارجی
نهادگرایان نئولیبرال "رهبران نئولیبرال موج دوم با رویکرد   در زمینه ی سیاست خارجی قرابت هایی داشتند. نهادگرایان نئولیبرال، اخلق و40"

ای که سیاست های نظامی و دیپلماتیک را ابزاری صرف برای امنیت و پیشرفت دادن قدرت رئالیستی " بشردوستی را خیری فی نفسه دانسته و مدل های  "

ملی می دانند  رد می کنند. منظور این نیست که کلینتون و بلر، منافع ملی را به پای ایده آل رفیع جهان وطنی قربانی کردند. ولی برای طرفداران
گلوبالیسم بازار که به ربط میان تجارت جهانی و جهان صلح آمیز باور دارند، ارزش های اخلقی ای مثل کمک متقابل  یا حقوق بشر باید در روابط
بین الملل نقش مهمی بازی کنند. درواقع کلینتون و بلر با هم روی بازتعریف نقش نهادهای بین المللی کار کردند و  مثال آن، بازتعریف ناتو از یک

اتحاد نظامی غربی که ایجاد شد تا بلوک شوروی را تحت نظر داشته باشد به سازمانی جهانی و چندمنظوره بود که خود را وقف ارتقای امنیت
بین المللی می کند، بویژه با  حمایت از حقوق بشر و انجام مأموریت های حفظ صلح است.
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1991مثال روشن چنین رویکردی را می توان در جنگ های بالکان دید که با جدایی اسلوونی از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلوی به سال 
 با مداخله ی ناتو در صربستان و کوزووی تحت تسلط صرب ها به پایان رسید. در اولین روزهای جنگ بالکان، بیل کلینتون1999شروع شد و سال 

که کاندیدای ریاست جمهوری بود گفت این برعهده ی اتحادیه ی اروپاست که با ایعمال رهبری مناسب، این تنش را با همه ی ابزارهای دیپلماتیک و
، جنگ بین کروات ها و صرب ها شدت گرفت، کلینتون ابتکاری دیپلماتیک به1993-4غیرمداخله گرای موجود خاتمه دهد. ولی وقتی در بوسنیی 

 نتیجه داد و عملا جنگ در بوسنی را پایان داد. ولی وقتی معلوم شد ادامه ی تنش ها در1995 به سال 41خرج داد، ابتکاری که نهایتاا در توافق دییتون
بخش آلبانی نشین کوزو با تلش های دیپلماتیک آمریکا حل شدنی نیست، کلینتون و بلر راهی ندیدند جز توسل به مداخله ی نظامیی ناتو. اینکه

پاکسازی قومی به دست صرب های افراطیی تحت امر اسلوبودان "رییس جمهور آمریکا تصمیم گرفت صربستان را با توجیه پیشگیری از گسترش  "

)1994میلوشویچ بمباران کند تاحدی ناشی از این احساس عمومی بود که مسوول پاکسازی های قومی و نسل کشی های پیشین در بوسنی و رواندا (
چیزی نبود جز مذاکرات فوق العاده کاند و همچنین اکراه ایالت  متحده و جامعه ی جهانی به استفاده از نیروی نظامی در هنگام جریان داشتن این

تلش های دیپلماتیک.

42نهادگرایی نئولیبرال

نهادسازی درجهت افزایش تجارت و امنیت جهانی وابسته است. نهادگرایی نئولیبرال از دو نظریه ی لیبرال "نهادگرایی نئولیبرال عمیقاا به ایده ی  "

. انترناسیونالیسم لیبرال شامل استفاده از ابزار سیاستگذاری بین المللیلیبرالیسم اقتصادی و 43انترناسیونالیسم لیبرالمرتبط به هم ملهم است: 
کمک های بشردوستانه و دیپلماتیک، و فقط در صورت ضرورت مطلق، مداخله ی نظامی برای دفاع از ارزش های لیبرال مانندمی شود:

دموکراسی و حقوق بشر یا گسترش آن ها. اگر بخواهیم دو مثال بزنیم یکی تلش رییس جمهور ایالت متحده، وودرو ویلسون است برای ایجاد
امنیت جمعی و حکومت قانون توسط سازمان ملل. چنانکه در فصل اول دیدیم، لیبرالیسم اقتصادی، عمیقاا به "جامعه ی ملل، و دیگری ترویج  "

ایده ی یک رژیم تجارت آزاد جهانی مرتبط است، رژیمی که حول نهادهای اقتصادی بین المللی قدرتمندی مانند سازمان تجارت جهانی،
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ساخته شده باشد.

الزام اخلقی منافع ملی44"و بازهم دلیل برای مداخله ی ناتو در کوزوو به زبان لیبرالی  " مطرح شد نه به زبان رئالیستیی  ". به عبارت دیگر، این حمله45"
به وضوح  تحت عنوان  مداخله ی بشردوستانه توجیه شد: برای پیشگیری از پاکسازی قومی و حفاظت از اکثریت آلبانیایی اهل کوزوو که در

کمی پس از توفیق کارزار ناتو علیه صربستان- تونی بلر، در سخنرانی– 1999منطقه ی تحت تسلط صرب ها قرار گرفته بودند. در آوریل 
جنگ عادلنه دکترین جامعه ی بین الملل را پیشنهاد کرد، نظریه ای براساس آموزه ی  "تحسین شده ی خویش در باشگاه اقتصادی شیکاگو،  " "ی46"

سنت مسیحی که درمقابل مهاجمان سنگدل و برای پیشگیری از فجایع بشری ایعمال خشونت راجایز می داند.

دکترین بلر
دکترین بلر در تلش برای تعیین اینکه آیا جامعه ی بین المللی اخلقاا  حق دارد به کشوری حمله ی نظامی کند یا نه، مدعی شد که برای این

مطلب باید به پنج سوال پاسخ داد. البته قرار نبود این آموزه یک آزمون مطلق باشد بلکه قرار بود ، این سوالت چارچوب  بنیادینی باشند برای
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مسایلی که باید درباره ی آنها تصمیمی اتخاذ کرد.
.آیا مطمئنیم که موضوع حقیقت دارد؟1
. آیا همه ی راه های دیپلماتیک را رفته ایم؟2
.آیا برای ما امکان عمیات نظامی معقول و محتاطانه ای وجود دارد؟3
.آیا برای جنگ بلندمدت آماده ایم؟4
.آیا منافع ملی  در تصمیم گیری دخیل هستند؟5

نتیجه گیری

، که در الزامات راهبردی رشد اقتصاد، بدون در افتادن به ورطه ی دوگانه های سیاسیی قدیمی ریشه داشت1990موج دوم نئولیبرالیسم در دهه ی 
اندیشه ی بازارمحور را  با سیاست های اجتماعی معتدل ترکیب کرد. گلوبالیسم بازار بیل کلینتون و راه سوم تونی بلر و  ترکیب رشد اقتصادی

بازارمحور با چارچوب اخلقیی عدالت اجتماعی و حقوق بشر نشانگر  فهم روشن این نکته بودند که عصر اقتصادهای نسبتاا محافظت شده ی ملی به
سر آمده و هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد خود را از دینامیسم جهانی شدن شرکت محور در امان نگه دارد.

کامیونیتی فقط لفاظی می کنند ولی در عمل، به همان پروژه های "ولی چپ سیاسی، نئولیبرال های موج دوم را محکوم کرد که درباره ی  "

توربوکاپیتالیستیی اقتصاد ریگانی و تاچریسم ادامه می دهند. این منتقدان گرچه با اکراه به رونق اقتصادی دهه ی نود پرهیاهو اذعان دارند، همزمان به
سطوح گزاف نابرابری بین کشورهای شمال و جنوب به عنوان نشانی از موفقیت نامتعادل سیاست های نئولیبرال موج دوم اشاره می کنند. ازسوی

دیگر، حامیان گلوبالیسم بازار، توانایی های این بازار را ستودند: کمک به رشد اقتصادی بال، و عرضه ی کالهای مصرفی ارزان به مصرف کنندگان
جهان توسعه یافته، کالهایی که از جهان درحال توسعه می آیند و همزمان به بالرفتن استانداردهای زندگی در این مناطق محروم هم کمک

می رسانند. حال برای ادامه ی کاوش و ارزیابی تنوعات نئولیبرالیسم باید به کشورهای جنوب رو کنیم.



فصل چهارم
نئولیبرالیسم و توسعه ی آسیایی

گرچه در ربعر آخرر قرن بیستم تأثیر موج اول و دوم نئولیبرالیسم بر کشورهای آسیایی قابل توجه بوده ولی لزم به ذکر است که این ایده های آزادی
بازار، عدم تنظیم، و خصوصی سازی، با سنت قدیمی مداخله گرایی دولتی و تمرکزگزایی اقتصادیر این کشورها در تضاد بوده است. در این مناطق،

بخصوص در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا ارتباط بین دولت و بخش خصوصی خیلی عمیق بوده است. 

از میانه ی دهه ی   (هنگ کنگ، کره یچهار ببرژاپن، –، هشت کشور آسیایی 1990 تا دهه ی 1960"چنانکه بانک جهانی مورد تأکید قرار داد، 
جنوبی، سنگاپور و تایوان) و سه اقتصاد نوظهورر درحال صنعتی شدن یعنی اندونزی و مالزی و تایلند- از رشد اقتصادی ای دو برابر دیگر کشورهای

، این توفیق اقتصادی19931 در سال گزارش بانک جهانی"منطقه و سه برابر آمریکای لتین و جنوب آسیا و پنج برابر آفریقای سیاه بهره بردند.  
معجزه ی آسیایی " نامید و  آن را ناشی از نرخ بالی سرمایه گذاری خصوصی  دانست، سرمایه گذاری خصوصی ای که تکمله ای بود2"حیرت آور را 

، هر چند گاهی به چالش گرفته شده، ولی مدل توسعه ی آسیایی . این  مدیریت ماهرانه ی اقتصاد کلن سیاست های درستر اقتصادی و  "بر  " " " " "

عموماا معتقدست که بهترین راه رشد اقتصادی سریع در آسیا چیزی نیست مگر همکاری نزدیک بخش تجاری با بخش دولتی، آن هم درون یک
چارچوب فرهنگی وطنی.

مدل توسعه ی آسیایی
مدل توسعه ی آسیایی بر روابط همکارانه ی دولت،  کسب و کارها، و نیروی کار مبتنی است. این اصطلحا همچنین گاهی اوقات،

 خوانده می شود و چهار مشخصه ی بنیادین دارد:"3کورپوراتیسم"
. حکمرانیر تقریباا مستقل یک گروه از نخبگانر دولتیر سیاسی-بوروکراتیک که به قدر کافی در مقابل فشار گروه های ذینفع قوی باشد تا1

استراتژی های رشد اقتصادی بلندمدت را فدای سیاستهای سودآور کوتاه مدت نکنند؛
سیاست های صنعتی ملی  که هدفشان ارتقای تولید و افزایش صادرات باشد (آژانس های2 ". همکاری بخش های دولتی-خصوصی برای ایجاد  "

برنامه ریزی دولتی، ناظر حسن اجرای آن سیاست ها هستند)؛
. سرمایه گذاری دولتی در آموزش وپرورش برای توسعه ی بازارهای کار رقابتی؛3
. حمایت  نظام مند از بازارهای ملی در مقابل واردات خارجی (و کنترل ملی بر بازار سرمایه).4

دولت های آسیایی در بازارهای مالی ملی خود مداخله کردند و با جهت دهی به جریانات جدید سرمایه و تمرکز بر سرمایه گذاری های سودآور و
تکنولوژی های جدید، پول را به بخش های صنعتیر گزیده ای بردند که بهره وری شان بال بود، ازجمله صنایع سنگین. ولی آنگونه که بعدتر خواهیم

 با چالش هایی مواجه شد. بسیاری از اقتصاددانان، چرخش بعدی این منطقه، بخصوص جنوب شرقی،1980دید، مدل توسعه ی آسیایی، در دهه ی 
 همراه بود را تحسین کردند. برداشتن سدد مقررات مالی از جلوی سرمایه ی1990به سوی نئولیبرالیسم، که با رشد اقتصادی بال در اوایل دهه ی 

، در پی بحران مالی آسیا که1997خارجی، هم مشوق سیل سرمایه گذاری های قمارآمیز خارجی و هم مشوق بی ثباتی بسیار زیاد مالی  بود. سال 
تأثیر مخرب آن تا سال ها بر منطقه احساس می شد، سال های رونق ناگهان به پایان رسید.

1. 1993 World Bank Report

2. Asian miracle

3. corporatism



حال اجازه دهید بررسی کنیم که دولت های گوناگون آسیایی چرا و چگونه تصمیم گرفتند مدل های اقتصادی خود را براساس نئولیبرالیسم تعدیل
کنند. چنانکه خواهیم دید رهبران سیاسی ای مثل نخست وزیران ژاپن یعنی ریوتارو هاشیموتو و جونیچیرو کویزومی، روسای جمهور چین یعنی
جیانگ زرمین و هو جین تائو، و نخست وزیر هندوستان یعنی مانموهان سینگ، برای ارتقای بهره وری اقتصادی کشورهای متبوع خود، جنبه های

خاصی از نئولیبرالیسم را پذیرفتند. گرچه آنها اقتصادهای ملی خود را صرفاا برحسب اصول بازار آزاد انگلوساکسون هدایت نکردند ولی بااینهمه به
اهمیت رشد اقتصادی در بخش خصوصی-محور در بازارهایی که هرچه بیشتر جهانی می شوند اذعان داشتند.

بحران مالی آسیا
، دولت های تایلند، اندونزی، مالزی، کره ی جنوبی و فیلیپین به تدریج کنترل بر جریان سرمایه در کشور خود را رها کردند تا1990در دهه ی 

سرمایه  های مستقیم خارجی را جذب کنند. آنها با نیت ایجاد یک فضای باثبات پولی، نرخ بهره ی ملی را افزایش دادند و ارزهای ملی خود را به
ارزش دلر آمریکا گره زدند. شادمانی غیرمعقول سرمایه گذاران بین المللی از این اقدامات باعث صعود بازارهای سهام و ملک در سراسر جنوب

105، سرمایه گذاران فهمیدند که قیمت ها بسی بیش از ارزش واقعی متورم شده اند. آن ها ترسیدند و سریعاا 1997شرقی آسیا شد. ولی تا دهه ی 
 را کنار بگذارند. این4میلیارد دلر از این کشورها بیرون کشیدند. پس دولت های منطقه  مجبور  شدند سیاست  گره زدن پول ملی به دلر

دولت ها که نمی توانستند سقوط آزاد پول های خود را متوقف کنند از تمام ارزهای خارجی ذخیره شده ی خود استفاده کردند. نتیجه آن که تولید
کم شد، بیکاری بال رفت و دستمزدها تنزل کرد. واکنش بانک  و طلبکارهای خارجی آن بود که از اعطای اعتبارات جدید خودداری کنند و از

، همه ی منطقه خود را در گیرودار بحران مالی ای دید که امکان داشت اقتصاد جهانی را دچار رکود1997استمهال وام ها سر باز زنند. تا اواخر 
کند. فقط ترکیبی از بسته های بین المللی و فروش بلفاصله ی دارایی های تجاری جنوب شرقی آسیا به شرکت های سرمایه گذاری خارجی، آن هم

به ثمن بخس، توانست جلوی رکود فاجعه آمیز اقتصاد جهانی را بگیرد. حتی امروز هم بسیاری از شهروندان معمولی جنوب شرقی آسیا از نتایج
مخرب اجتماعی و سیاسی آن فروپاشی اقتصادی رنج می برند.

ژاپن: پیوند توسعه گرایی دولتی با نئولیبرالیسم
، با تمرکز  روی تولید کالهای مصرفی معطوف به صادرات توانستند پس از جنگ جهانی دوم با5کریررتسوگروه های صنعتی پرتعداد ژاپن معروف به 

) پرقدرت ترین نهاد  حکومتی بود وMITI) حاکم اتحاد نزدیکی به هم بزنند. وزارت تجارت و صنعت بین المللی (LDPحزب لیبرال دموکراتر (
 با تقویت صنایع داخلی از راه حمایت از آن ها درمقابلMITIبر سیاست های صنعتی، تأمین وجوهات پژوهشی، و هدایت سرمایه ها نظارت داشت. 

، ژاپن نه فقط در برخی بخش های مهم1970رقبای خارجی، تجارت و صنعت ژاپن را تقریباا  شبیه یک اقتصاد متمرکز مدیریت کرد. تا دهه ی 
صنعتی مانند اتومبیل سازی و وسایل برقی خانگی از غرب پیشی گرفته بود بلکه به لحاظ بهره وری، از قدرتمندترین اقتصادهای جهان نیز پیش افتاده

) باقی ماند، وزارت خانه ای که هم نرخ بهره ها را مدیریت می کرد هم نرخMOFبود. بازارهای مالی ژاپن تحت کنترل سفت و سخت وزارت مالیه (
 شاهد کاهش چشمگیر پس اندازهای شخصی بود، نرخ پس انداز ژاپن به رقم1970مبادلت خارجی را. درحالیکه ایالت  متحده در دهه ی 

 است. ولی کمی بیش از یک دهه ی بعد، اقتصاد6% رسید که به نظر بسیاری از اقتصاددانان، کمال مطلوب یک رشد اقتصادی درونزا20شگفت انگیز 
ژاپن نشانه های یک آسیب جدی را بروز داد. مگر چه رخ داده بود؟

 تا دهه ها نه تنها از طریق بانک های خصوصی سرمایه گذاری می کرد بلکه تعیین می کردMOF و MITIبانک توسعه ی ژاپن با عمل به رهنمودهای 
در کدام صنایع باید سرمایه گذاری شود. دولت با انتخاب اینکه برنده ها و بازنده ها باید چه کسانی باشند بیشترر ریسک سرمایه گذاری را تقبل کرده

4. dollar peg

5. keiretsu

6. self-sustaining economic growth



بود و بدین ترتیب، بخش خصوصی اجازه یافته بود سودها را درو کند. ولی این نظام مالی دولتی، شرکت های خصوصی را از الزامات و نوسانات
بازاری کوتاه مدت دور کرد و بدانها اجازه داد تا براساس سیاست های صنعتی متصلب موجود، روی طرحا های اقتصادی بلندمدت کار کنند.

کارخانه های ژاپن، در این اوضاع احوال، مجاز بودند با سرمایه گذاری روی محصولت ابداعی، ریسک های بزرگی انجام دهند، بی آنکه به منافع
کوتاه مدت سهامداران که دنبال سودهای فوری هستند پاسخگو باشند (برخلف وضعیتی که برای رقبای غربی ژاپن وجود داشت).

این نظام که در اصول سنتی ناسیونالیسم اقتصادی ریشه داشت، برای کارکنان شرکت های بزرگ ژاپنی یک سامانه ی دولت ررفاهیر نسبتاا خصوصی
تدبیری که حسد وفاداری دوطرفه را افزایش داد و همزمان _به وجود آورد. بسیاری از مدیران و کارکنان از استخدام مادام العمر بهره مند شدند 

مدیران را تشویق کرد تا استراتژیک و بلندمدت بیندیشند. یکی از تبعات بزرگ این شکل آگاهی اجتماعی آن بود که شرکت ها نمی توانستند خود
را به سادگی با شرایط روز بازار تطبیق بدهند. وقتی ژاپن به خاطر دینامیسم های تازه ی جهانی سازی دچار کاهش سود و کاهش جدی سرمایه شد،

تعدیل نیرو خیلی سخت است. ولی وقتی بازار ، مانند کاهش هزینه ها از راه  نئولیبرال "تاجران این کشور دیدند به کار گرفتن تدابیر اجباریر  " " "

ملک متورم شد و قیمت متورم سهام  رو به کاهش نهاد، افت اقتصاد ژاپن افزایش یافت و بدین ترتیب، فشار روی حکومت برای توجه به تدابیر
نئولیبرال به  شدت افزایش یافت. شوک های اقتصادی بیشتر و درخواست های مصردانه ی جورج بوش پدر برای بازشدن بازارهای حفاظت شده ی ژاپن

به روی واردات بیشتر از آمریکا، دولت ژاپن را مجبور کرد تا رویده های اقتصادی سنتی خود را مجدداا مورد ارزیابی قرار دهد.

تعدادی از سیاستمداران اصلحا طلب، به سرکردگی نخست وزیر یعنی ریوتارو هاشیموتو، تدابیر نئولیبرال را به  عنوان جایگزینی برای روابط سنتی و
کورپوراتیستیر بخش دولتی-بخش تجاری، به بوته ی آزمایش گذاردند. هاشیموتو تحت فشار جدی افکار عمومی برای واکنش نشان دادن به این

 یک بسته ی اصلحاتی جامع ارایه داد که شامل تدابیر آشکارا نئولیبرال بود.1996شرایط اقتصادی وخیم، در سال 

 توکیو"بیگ بنگ"
بیگ بنگر ده سال قبلر1990در میانه ی دهه ی  " و در زمان نخست وزیریر هاشیموتو، نظام مالی توکیو دچار تغییرات نئولیبرال شد، چیزی شبیه  "

% پایین آمده بود و بازارهای مالی رقیب در هنگ کنگ و سنگاپور50لندن. در دهه ی گذشته، حجم سهام های خریدفروش شده در بورس توکیو 
فرصت یافتند تا سهم بزرگی از تجارت ژاپن را به سمت خود بکشند. ولی بسته ی اصلحی هاشیموتو شامل مواد تنظیم زدایانه ی قوی ای بود با

 نیز تنظیمات1996هدف حذف موانع قانونی  که بانک ها را از ادغام در شرکت های بیمه یا ورود به بازار اوراق بهادار باز می داشت. قوانین سال 
 را کنار زد و سرمایه گذاری خارجی را تشویق کرد. هاشیموتو هم مانند تاچر، بازار بورس تک افتاده ی توکیو را به یک7حاکم بر حق دلدالی

مرکز مالی پرجنب وجوش جهانی تبدیل کرد.

به علوه، حکومت ژاپن به این قصد که نرخ بهره را تا حد صفر پایین بیاورد به درمان های پول گرایانه نیز متوسل شد. پس از آن که چندین بانک زیر
 به میان آمدند تا عرضه ی پول ملی را افزایش2001 سال 8بارر ککلیی وام بی فایده کمر خم کردند، دیگر تدابیر نئولیبرال، مانند سیاست تسهیل کمدی پول

دهند. این ایتکارات، شرایط اقتصادی را تاحدی بهتر کردند ولی به رکود دامن زدند و بدین ترتیب در ارتقای اعتماد مصرف کنندگان ناکام ماندند.

 -بازسازی9کوزو کائیکاکونخست وزیر پر انرژیر جانشین هاشیموتو، یعنی جونیچیرو کویزومی قول داد تا به اقتصاد بی رمق ژاپن، مقدار زیادی 
"ساختار ملی ژاپن براساس اصول نئولیبرالر- تزریق کند. در سال   و در یک مانور به لحاظ سیاسی خطرناک، کویزومی رفت به دنبال2005"

بزرگترین بانک جهان، با 10خصوصی سازی نظام پس انداز پستی  تریلیارد پس انداز. ولی این کار آسانی نبود، پس اندازهای پستی ژاپن1.75_ ژاپن 
مشخصات عمیقاا ملی داشت "تاحد زیادی در اختیار نخبگان سنتی کشور بود، یعنی در اختیار کسانی که از دستکاری چنین سازمانی که  "

7. brokerage commissions

8. Quantitative Monetary Easing Policy
9. kozo kaikaku

10. Postal Savings system



خوششان نمی آمد. نخست وزیر اصلحا طلب که متهم به سازش با نیروهای غربی بازار جهانی شده بود، شدیداا مورد مخالفت قرار گرفت. کویزومی
 نهایی نشود2017پس از جنگی سخت با برخی از اعضای حزب خود وادار به عقب نشینی شد و قول داد که چنین حجم خصوصی سازی ای تا سال 

_و تازه، هر نخست وزیری هم در آینده بر سر کار بیاید بتواند آن را لغو کند! این رهبر گرچه بادش خالی شده بود ولی بازهم کاری کرد تا با
اصلحا  شرکت خانه سازی دولتی و باز کردن تجارت گروگذاری به روی شرکت های غیربانکیر خصوصی، چندتا پیروزی نئولیبرال به دست آورد.

)2001-6)، نخست وزیر ژاپن (1942.جونیچیرو کویزومی (...-11

ی نخست وزیر کویزومی زیاد نبود، بخصوص وقتی با موج دوم نئولیبرالیسم در بریتانیا وکوزو کائیکاکوولی در مجموع، توفیقات ابتکار 
ایالت متحده مقایسه شود. کویزومی برخلف کلینتون، در کاهش کسری بودجه ی هنگفت ملی ناکام ماند چراکه نه بلوک های کلیدی قدرت در

 و نه بوروکراسی دولتی، هیچیک کاهش هزینه های پیشنهادی را قبول نکردند. ولی تأثیر اصلحات نئولیبرال او بر اقتصاد ژاپنLDPحزب او یعنی 
، بی شک رویکردها و رویده های بازاریر جدیدی را معرفی کردکوزو کائیکاکودر ادغام آن کشور در بازار جهانی آشکارست. به علوه، اصلحات 

و بدین ترتیب، مدل مدیریت دولتی سنتی ژاپن را تغییر داد.

نئولیبرالیسمی با مشخصه های چینی "چین:  "

اصلحات بازارمحورانه ای که سه دولتر پسامائوییر چین برعهده گرفتند را حامیان نئولیبرالیسم تحسین کرده اند، چراکه این اصلحات باعث توفیق
% رسانده است. تغییر نظام اقتصادی چین9.7اقتصادی حیرت آور کشور شده و طی دو دهه ی اخیر، متوسط رشد سالنه ی تولید ناخالص ملی را به 

یک فرآیند تدریجی بود ولی گسترش ایده های نئولیبرال غربی، بخصوص درمیان نخبگان شهری، خیلی سریع تر اتفاق افتاد. امروزه چین، سومین



اقتصاد بزرگ جهان است و به سرعت دارد فاصله ی خود با ژاپن و ایالت متحده را پر می کند. برخی از بهترین نهادهای آموزش عالی کشور مانند
دانشگاه تسینگوا در پکن یا دانشگاه فودان در شانگهای دوره های تجاری ای برگزار می کنند که عملا مشابه دوره های بهترین دانشگاه های غربی

است. درواقع، آثار بزرگان نئولیبرال مانند میلتون فریدمن، فریدریش هایک، و جیمز بوکانان به زبان چینی ترجمه شده و سریع به فروش می رسند.

 سال طرحا ریزی اقتصادی و تمرکز سیاسی به ریاست مائو30 شروع شد، آن هم پس از 1970چرخش چین به سوی نئولیبرالیسم در اواخر دهه ی 
، میلیون ها شهروند عادی چینی بهای ایده های توتالیتر رییس را پرداخته بودند. پیامد صنعتی کردن1976تسه تونگ. تا زمان مرگ مائو یعنی سال 

جهش بزرگ به جلو1950زوری دهه ی  انقلب11" دولت، که  اسم آن را با آب وتاب  " گذاردند قحط و غل بود. در  سرکوب سیاسی برآمده از  "

1970 میلیون ها نفر کشته یا زندانی  شدند. به خاطر جنایات رژیم در دهه ی گذشته که هنوز هم بر دهه ی 1960" در دهه ی 12فرهنگی پرولتری بزرگ
سایه ای تاریک می انداخت، جهت گیری پراگماتیک اقتصاد چین به سمت اصول بازار ناممکن بود مگر با یک تجدیدنظر ایدئولوژیک اساسی در

. اندیشه ی  مائو تسه تونگ "سخت کیشی  "

این وظیفه به دوش رهبر سالخورده یعنی دنگ ژیائوپینگ افتاد، یعنی کسی که بعید می نمود معمار آن چیزی بشود که دیوید هاروی، این اقتصاددان
نئولیبرالیسم با مشخصه های چینی نامیده است. دنگ به عنوان یک بازمانده ی سیاسی بادوام که طی انقلب فرهنگی، دو بار و به اتهام "سیاسی،  "

بودن از همه ی مناصب حزبی تأثیرگذار خلع شده بود، پس از مرگ مائو و با حمایت کادرهای قدیمی "جاده صاف کن کاپیتالیسم    پراگماتیک13"
حزب که بیشتر قدرت خود را طی انقلب فرهنگی از دست داده بودند،  معمار اصلحا بنیادی سیستم شد. دنگ با حرکتی محتاطانه ولی قاطعانه علیه

دنگیسم که به دروغ آزادی ذهن، وحدت، و نگاه به جلو بود.  "مائویست های سفت و سخت حزب، طلیه دار کارزاری ملی شد که هدفش  " " "

می گفت دیدگاه کمونیستیر رهبر بزرگ را دنبال می کند، بازتاب  جستجویی واقعی بود برای مدلی جایگزین، یعنی مدل سوسیالیسم-دولتی-
، حزب کمونیست چین (1978به علوه ی-بازار، و ارزیابی آن برحسب معیارهای نئولیبرالیر کارایی، بهره وری و رقابت پذیری اقتصادی. در سال 

CCPجنگ مدام طبقاتی " را به نفعر ساخت و مدرن سازی اقتصادی کنار14") بسته ی اصلحات اقتصادی دنگ را تصویب کرد، بسته ای که نظریه ی 
گذارد. این بسته همچنین مستلزم واگذاری تدریجی قدرت اقتصادی و سیاسی به هیأت های محلی و منطقه ای بود ولی با این حال اصل اساسی حزب
گشایش به سوی غرب بود و "که تصمیم گیری مرکزی بود را دست نخورده باقی گذارد. درنهایت، این بسته مستلزم یک فرآیند تدریجی و دولتیر  "

یادگیری مدیریت پیشرفته و تکنولوژی های جدید از کشورهای خارجی بود. دنگیسم برخلف چرخش مهم خود به سوی "هدف اعلمی اش هم  "

بازار، برای همه روشن کرد که امور ذیل در  انحصار دولت خواهند ماند: ایجاد نهادهای اقتصادی جدید؛ تعیین قیمت و دستمزد؛ نظارت بر واردات
و سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ و اعطای مجوز به شرکت های داخلی برای صادرات کالهای خود به مقاصد مختلف بین المللی.

11. Great Leap Forward

12. Great Proletarian Cultural Revolution
13. Old Guard

مقصود، نیروهای اصلی به ثمر رسیدن انقلب هستند که پس از انقلب، مورد بی توجهی قرار گرفتند. (م)

14. continual class struggle



)97-1904 دنگ ژیائوپینگ، رهبر چین (.12

، تا سه دهه برای کارگرانر عمدتاا15بازسازی اقتصادی دوران دنگ عمدتاا مبتنی است بر خصوصی سازی موسسات دولتی. این تعاونی های صنعتی
شهریر خود اشتغال ایمن و رفاه را به ارمغان آورده بودند. در اقتصاد برنامه ریزی شده، بخش کشاورزی تاحدی حول محور تعاونی های کشاورزی

نسبتاا ناکارآمد سازماندهی شده بود. کارگران روستایی اجباراا گرفتار تبعیضاتی جدی شدند، تبعیضاتی که میزان جنبش اجتماعی آنها را کم و
 وقتی موتور اصلحات بازاری دنگ روشن شد، مؤسسات اقتصادی دولتی شروع1980رفاهشان را از رفاه کارگران شهری کمتر می کرد. در دهه ی 

بخصوص از مناطق روستایی- بدون اینکه برای آنان مزایای اجتماعی تضمین شده برای کارگران دایمی را–کردند به استخدام کوتاه مدت کارگران 
برقرار کنند. به مدیران کارخانه ها اجازه داده شد با دست بازتری عمل کنند تا بتوانند موسسات دولتی خود را کارآمدتر اداره کنند و حتی به آنان

بازار "اجازه داده شد مقداری از کالهایی که مازاد برای سهمیه بندی اجباری دولتی تولید کرده اند را برای خود نگه دارند. قیمت این کالها که در 

"آزاد فروخته می شدند خیلی بالتر از قیمت رسمی ای بود که دولت تعیین کرده بود. بنابراین، سودی که نصیب مدیر-کارآفرینان نیک بخت

می شد چشمگیر بود. ولی معلوم شد این چندگانگی قیمت ها قابل تحمل نیست چراکه مدیران به قیمت خسران سهمیه بندی دولتی، به دنبال افزایش

15. industrial collectives



سهم کالهای خود بودند. بهر ه وری موسسات دولتی به شدت افت کرد و بانک های دولتی مجبور شدند به این موسسات ورشکسته یارانه بدهند، و
 اجازه داد که اندکی از1993همین امر هم به سرعت مالیه ی چین را خالی کرد. در پاسخ به این مشکل، رهبری حزب کمونیست چین، به سال 

موسسات دولتی مشخص به شرکت های  سهامی تبدیل شوند. کمی بعد، پیشرفت اصلحات خصوصی سازانه، موسسات دولتی دیگری را نیز به
 تبدیل کرد. درواقع، خصوصی سازی موسسات دولتی، در دو دهه ی بعدی با رشدی چشمگیر ادامه پیدا کرد. 16شرکت های سهامی

دیگر قدم بزرگ در زمینه ی تدابیر خصوصی سازانه ی پکن، چیزی نبود جز تصمیم حزب کمونیست چین برای واگذاری چند موسسه ی دولتی به
مالکان خارجی. سیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی که با این تصمیم به راه افتاد نقش مهمی در ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت صنعتی داشت،

) که دولت عمدتاا در کنارSEZ" (18مناطق ویژه ی تجاری" جهان. 17بخصوص در ظهور این کشور به عنوان مرکز صنایع تولیدی کارگر-محور
چهار شهر بندری بزرگ این کشور برپا کرد، هم تولید کالهای مصرفی معطوف به صادرات را آسان نمودند هم به مراکز تحقیق و توسعه  کمک
کردند؛ رهبران جوان صنایع چین در این مراکز  تکنولوژی ها و رویده های مدیریتی را جذب کردند. مناطق ویژه ی تجاری با اعطای مشوق هایی مثل

معافیت از مالیات و ترتیبات معافیت از خطر -که براساس آن، سود شرکت های خارجی پیشاپیش پرداخت می شد- سرمایه های خارجی را جذب
کردند. به علوه، دولت چین برای ساخت زیرساخت های جدید سرمایه گذاری هنگفتی کرد.

، بی آن که اعلم کند نرخ برابری یوان را در برابر دلر آمریکا ثابت نگه داشت. ولی دولت کنترل2005دولت چین برای ثبات ارزی خود، در سال 
 نرفت. اقتصاددانان سیاسی غربی گرایش دارند بگویند که چین یوان  زیر بار مبادله پذیری کاملجدی خود روی جریان سرمایه را حفظ کرد و 

  دستکاری می کند تا رقابت پذیری محصولت صادراتی خود را افزایش دهد. مسوولن خزانه داری آمریکا با افسوس از نرخ مبادله راهمیشه 
می شود. 19% کم ارزش نمایی40- ارزیابی کردند که  یوان تا 2007 میلیارد دلر در سال 233کاهش فزاینده ی تراز تجاری خود با چین -

آبجوسازی تسینگ تائو  نئولیبرال می شود
 توسط1949 است، سال 1903آبجوسازی تسینگ تائو بیش از یک قرن قدمت دارد. این کارخانه که زاییده ی تفکر کارآفرینان آلمانی به سال 

حکومت محلی کینگدائو مصادره شد و براساس الزامات کمونیستیر دستوری اداره شد. قیمت بال، برونداد کم و رشد بوروکراسی منجر شد به
، تسینگ تائو به شکل یک شرکت سهامی بازسازی شد و طی فقط چند سال، بهره وری و1993فروش پایین و سود کم از صادرات. در سال 

برونداد آن افزایش چشمگیری یافت. این شرکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برجسته ای جذب کرد، ازجمله بانک های بزرگ چین و
شرکت آنهاوزر-بوش. امروز، بیش از نصف سهام آبجوسازی تسینگ تائو در دست بخش خصوصی است.

16. joint stock corporations

17. labour-intensive manufacturing

18. Special Enterprise Zones

19. undervalued



. مناطق ویژه ی تجاری چین1نقشه

): الف.منطقه ی ویژه ی اداری هنگ کنگ؛ ب.منطقه ی ویژه ی اداری ماکائوSARمناطق ویژه ی اداری (

.استان گوانگدونگ،5.استان گوانگدونگ، شرن ژرن؛ 4.استان گوانگدونگ، شانتو؛ 3.استان فوجیان، ژیامرن؛ 2.شهر شانگهای، منطقه ی پودونگ؛ SEZ :(1مناطق ویژه ی تجاری (
.منطقه ی هاینان6ژوهایی؛ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PR_China-SAR_%26_SEZ-English.png: منبع

، قتل عام صدها معترض1989گسترش تدریجی اصلحات نئولیبرال در چین در دو دهه ی اخیر  همیشه یکنواخت نبوده است. در سال 
، تضاد بنیادین واقع در قلب جامعه ی چین را روی صحنه آورده بود: چگونه می شود که رژیم، اصلحات20دموکراسی خواه در میدان تیان آنمن

بازاری را گسترش دهد و سیطره ی خود بر قدرت سیاسی را از دست ندهد؟ دولت از ترس آن که مبادا قیام مردمی بعدی بتواند اقتدار دولتی  را نابود
مانند آنچه در اتحادیه ی شوروی و اروپای شرقی اتفاق افتاده بود- به حوادث تیان آنمن با سرکوب شدید سیاسی پاسخ گفت. گرچه این کار–کند 

برای آن بود که از فروپاشی شوروی طور نظام جلوگیری کند ولی حزب کمونیست چین نتوانست تضاد بنیادین بین انگیزه های بازاری و گرایشات
اقتدارگرایانه ی عمیقاا جاافتاده ی خود را از بین ببرد. تا زمان مرگ دنگ ژیائوپینگ، حزب به یک آشتی کمتر سرکوبگرانه رسیده بود: خرید

مشروعیت مردمی از راه ادغام در اقتصاد جهانی و ارتقای استانداردهای زندگی بیشتر مردم چین. ولی نکته ای که باقی می ماند آنست که آیا
"نئولیبرالیسم با مشخصه های چینیر ذاتاا بی ثبات می تواند به همزیستی با یک دولت تک حزبی ادامه دهد یا نه."

20. Tiananmen Square

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PR_China-SAR_%26_SEZ-English.png


شاخص بیگ مک

ضعف (-) یا قدرت (+) برابری ارزها با دلر، برحسب %

                              قیمت بیگ مک، برحسب دلر آمریکا 

2009نرخ مبادله ی بازار در نوزدهم ژانویه 

میانگین وزنی کشورهای عضو

ه.شاخص بیگ مک و یوانر کم  ارزش نما

 ) ارایه می هد و می گوید که قیمت های یک محصول در همه ی جهان بایدPPP (22 در مجله ی اکونومیست، تصویری اساسی از شاخص تساوی قیمت خرید21شاخص بیگ مک
قابل قیاس باشد. در این مورد، قیمت ساندویچ بیگ مک مرتباا به عنوان معیاری به کار می رود تا مشخص شود آیا ارز یک کشور، ارزش متناسبی دارد یا نه. قیمت یک ساندویچ

 دلر باشد (که در این شاخص خاص قیمت مبدأست)، ارز موردبحث دارد کم  ارزش نمایی می کند. چون یک ساندویچ3.54بیگ مک بعد از تبدیل به دلر آمریکا، اگر بیش از 
 درصد کم ارزش نشان می دهد.40 دلر فروخته می شود پس یوان خودش را 1.83بیگ مک در چین به فقط 

.2009 ژانویه ی 26منبع: غذای گران:  بریتانیا و ژاپن کمی نزدیک تر به معیار "، در مجله ی اکونومیست،  "

جانشین دنگ یعنی رییس جمهور جیانگ زرمین، گفتمان دولتی را هرچه بیشتر از ارزش های سوسیالیستی قدیمی یعنی تساوی طلبی و بازتوزیع منابع
به سوی  اهداف نئولیبرال جدید رشد اقتصادی و ارتقای سود تغییر داد. ولی در همان زمان، تلش های او مانع انجام خیلی از ایده آل های بازار آزادر
مدنظرر توافق واشنگتن شد. علیرغم عضویت در سازمان تجارت جهانی و حمایت این سازمان از کارآفرینان و مدیران تجاری، گذار اقتصادی چین

به جدد در دست گروه های سیاسی ای باقی ماند که به طور روزافزونی به دو دسته ی معارض تقسیم می شوند: مرکزگرایان بورکراتیک-ناسیونالیست در
پکن از یکسو، و مناطق کارآفرینانه تر و جهانی شده تر در شانگهای، گوانگژو، چونگکینگ، و دیگر مراکز شهری بزرگ از سوی دیگر.

21. Big Mac Index
22. Purchasing Price Parity Index



، در زمینه های حساسی مثل علم و تکنولوژی، حقوق مالکیت فکری، و2003رییس جمهور، هو جین تائو از زمان قدرت گیری در سال 
سیاستگذاری های تجاری، اصلحات نئولیبرال انجام داده است. ولی در همان زمان، دولت او به گذار دولتی به یک نظام بازاری، متعهد باقی ماند.

برای مثال، کنترل قیمت  و عرضه ی آب و انرژی همچنان در اختیار حزب کمونیست است. این حزب همچنین به بخش ناکارآمد انرژی یارانه
می دهد، بخشی که  صنایع تولیدی غول آسای چین را تغذیه می کند. صنایع چین بدون چنین یارانه ای، در رقابت جهانی به شدت تحت فشار قرار

می گیرند. یکی از سرسخت ترین رقبای چین، هند است، کشوری که مانند چین، اقتصاد سوسیالیستی و مرکدب خود را به خطوط نئولیبرالیسم
انداخت.

 با بازار جهانی23هند: پیوند اقتصاد مرکدب
% بوده است. ولی این دستاورد اقتصادی دوشادوشر فراخ شدنر اختلف درآمدها و8.8سالنه ی تولید ناخالص ملی هند ، رشد متوسط 2003از سال 

 به اجرا گذارده شدند. مانموهان سینگ، وزیر1990نئولیبرال که در سال بهزیستی به دست آمد، در سپیده دم مجموعه ای از اصلحات بی سابقه ی 
 معمار بزرگترین رشد اقتصادی تاریخ کشور خود شد. شکی نیست که توفیق هند تاحد2004-14مالیه ی سابق هند و نخست وزیر هند در سال های 

% کل برونداد تولیدی این کشور را تشکیل می دهند. ولی50اینها روی هم بیش از زیادی مدیون صنعت کامپیوتر موفق و خدمات های-تک است و 
ی24بهره وری و ابداع گری در تولید هم افزایش یافته است. برای مثال، تاتا موتورز نانو "، این غول اتومبیل سازی هند، با اتومبیل های مدل  "

 دلر قیمت داشت توانسته در جهان نامی3,000، کمتر از 2009است و در ابتدای سال " 25خودروی مردمی"کم مصرف و جهانی شده ی خود که 
معجزه ی هندی یاز چشم انداز توسعه ی اقتصادی هند فهمیده شود، توسعه ای که در سه دوره اتفاق افتاد: دوره " باید 26"دست وپا کند. ولی این 

آزادسازیر پنهان1947-84تاریخی توسعه ی سوسیالیستی ( )؛ و مرحله ی فعلی1984-91" نامید (27")؛ دوره ی آنچه آرویند پاناگاریای اقتصاددان، 
اص  تا الن).1991" نام نهاده است (از 28وفانیلحا ت"که جاگدیش بهاگاواتیر اقتصاددان، 

جواهرلعل نهرو و دخترش، ایندیرا گاندی. نهرو، اولین _در مرحله ی اول، مسیر اقتصادی هند را دو رهبر پرجنب وجوش تعیین کرده بودند 

 پیش گرفت که میانه ی غربسیاست سوسیال-دموکرات، یک 1947نخست وزیر هند پس از استقلل از قانون مستعمراتی بریتانیا در سال 
لیبرال غربی مانند تجارت آزاد و فردگرایی کارآفرینانه را طرد کرد هم ااشکال "کاپیتالیستی و بلوک شوروی سابق بود؛ او، هم ایده های اقتصاد  "

مرکدب حمایت "مارکسیست-لنینیستی جمع گرایی اقتدارگرا را. این نخست وزیر کاریزماتیک با قول به حفظ حاکمیت ملی هند، از یک رویکرد  "

کرد، رویکردی که ابزار اصلی تولید را در اختیار دولت قرار داد و هدف اعلمی اش تضمین توزیع برابر سود تولیدات داخلی است. نهرو تحت تأثیر
، که وی در سال های دانشجویی در کمبریج با آن آشنا شده بود، هندی را تصور می کرد که در آن، دموکراسی29ایده های سوسیال دموکراتر فابیانی

و اقتصادر دولتی، کاملا بر یکدیگر منطبق باشند. این تصور، مجموعه ای از برنامه  های پنج ساله ی دولتی را به وجود آورد که براساس مدل دستور-و-
کنترل، روی صنایع و تولیدات سنگین تمرکز کرده بود. بخش خصوصی باید مطیع دولت می شد و اجازه ی تجارت هم فقط در مواردی صادر

می شد که با اهداف دولتی هماهنگ باشند. ناسیونالیسم اقتصادی نهرو به قیمت عدم بهره وری و عدم رشد اقتصادی صدها کارخانه ی دولتی تمام شد.
ناکارآمدی زیاد و عدم پاسخگویی مفرط به نیازهای ماددی مردم باعث شد فقط نکه تای این کارخانه های دولتی سودآوری داشته باشند. به علوه،

% جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کردند.80بخش کشاورزی هم به جدد نادیده گرفته شد، حال آنکه 

 به قدرت رسید، عملا مدل اقتصادی پدر خود را گسترش داد و بزرگ ترین بانک ها و شرکت های بیمه و همچنین1966وقتی ایندیرا گاندی در سال 
برخی از صنایع انرژی را ملی کرد. او که عمیقاا به فلسفه ی بازار آزاد مشکوک بود، در تلشی چندساله برای جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم
خارجی، تعدادی از توابع شرکت های چندملیتی قدرتمند مانند کوکاکول را هم ملی کرد. ولی ملی سازی بخش بانکی باعث این مشکل شد که

23. mixed economy

24. Tata Motors
25. people’s car
26. Indian miracle
27. liberalization by stealth
28. reform by storm
29. Fabian democratic socialism



مدیران براساس روابط سیاسی وام می دادند نه براساس ملحظات مالی حقیقی. درنتیجه، تعداد وام های بی فایده به شکل چشمگیری بال رفت و کل
اقتصاد هند را به خطر انداخت.

پس از قتل ایندیرا، نخست وزیر بعدی یعنی پسر او، راجیو گاندی، با احتیاط در را به سوی مجموعه ای از اصلحات نئولیبرال معتدل گشود و
محدودیت های دولتی بر برخی صنایع را از بین برد و کسب مجوز دولتی برای فعالیت در فلن یا بهمان بخش را لغو کرد و قوانین صادرات را

تاحدی آزاد نمود. گاندی با کاهش مالیات ها و کاستن از حق گمرک کالهای خارجی، ارزش روپیه را بال برد و این امر منجر به افزایش معنادار
تجارت شد. اصلحات نئولیبرال نخست وزیر، گرچه از نظر رویکرد و گستره، محدود بود ولی دوره ای از رشد اقتصادی بی سابقه و البته کوتاه مدت

 ی حاکم بر سر ابتکارات اصلحی نئولیبرال راجیو، به علوه ی رسوایی فسادهای بزرگی که30را رقم زد. ولی درگیری فرقه ای درون حزب کنگره
پای خود نخست وزیر هم در آن ها گیر بود، تلش های راجیو را یکباره متوقف کرد.

ولی توفیق اصلحات بازاریر راجیو گاندی، هرقدر هم که محدود بوده باشد، نشانه ی پایان یک دوره بود. وقتی غول نئولیبرالیسم از چراغ درآمده
اصلحا توفانی "باشد سخت بتوان آن را دوباره بدانجا برگرداند. درواقع، در کشوری که داشت به یک بحران مالی درست حسابی می لغزید برپایی 

،1991"نئولیبرال تنها انتخاب ممکن  می نمود. این بحران ریشه در مشکلت غول آسایی داشت که ظرف یک دهه روی هم انباشته شده بود. در سال 
% تولید ناخالص ملی این کشور نزدیک شد. صاف کردن این دیون، ذخایر خارجی ارزشمند هند را بلعید و آن ذخیره را50دیون دولتی هند به 

به شکل خطرناکی به پایین ترین سطح خود رساند. دولت هند برای گریز از یک شکست بزرگ، از صندوق بین المللی پول درخواست یک بسته ی
 میلیارد دلری کرد. در میانه ی این بحران، راجیو گاندی به قتل رسید و  ناراشیما رائو جانشین او شد. این نخست وزیر1.8اضطراری و بزرگ 

اصلحا طلب در انتصاب اقتصاددان آکسفورد درس خوانده یعنی مانموهان سینگ به عنوان وزیر مالیه زمان از کف نداد و به او اجازه داد مجموعه
اصلحات نئولیبرال وسیعی به راه اندازد که چشم انداز اقتصادی کشور را به نحو چشمگیری تغییر دهد. سینگ با درک این بحران به مثابه یک شانس
منسوخ به ناسیونالیسم اقتصادی نهرو کنار گذارده شود. این وزیر مالیه ی جدید، ساخت یک هند نو گفت که واجب است تعهد  "تاریخی برای  " " "

، قول داد که بینش هیچ قدرتی جلودار اندیشه ای نیست که زمانه اش فرا رسیده "معتقد به این سخن ویکتور هوگو، رمان نویس فرانسوی که  "

نئولیبرال خود را در بازار کارر گسترده و ارزان کشور خود محقق کند، آن هم با کمک  فارغ التحصیلن روبه تزاید ولی بیکار،  متخصصان و البته
منابع طبیعی هند.

یی اجرایی از سال  1991اصلحاات نئولیبرال
در بیشتر صنایع،  نیاز به کسب مجوز دولتی برای فعالیت  لغو شد؛

کاهش نرخ  تعرفه بر واردات؛
آزادسازی نرخ مبادله و افزایش مبادله پذیری روپیه؛

تسهیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی از راه برداشتن محدویت ها؛
برداشتن محدودیت های تحمیلی بر  شرکت های بزرگ، به قصد توانمند ساختن آن ها برای رقابت در بخش های اقتصادی جدید؛

خصوصی سازی صنایع دولتی؛
.31کاهش میزان  نقدینگی 

30. Congress Party

31. cash reserve requirements



سینگ با ایمان به ادعاهای حامیان غربی بازار جهانی و مصمم به  هدایت هند به  مسیر بدل شدن به یک قدرت اقتصادی جهانی، باور داشت که
در هماهنگی با برنامه های تعدیل ساختاری گسترده ی صندوق بین المللی– و سیاست های پولی سفت و سخت 32پذیرش یک بسته ی ریاضت مالی

، او از مالیات ها کاست و نظام مالیاتی ملی را ساده سازی کرد؛1990پول- می تواند استعداد کارآفرینانه ی هند را آزاد کند. در نیمه ی اول دهه ی 
تعرفه  بر واردات را بسیار پایین آورد، نیاز به کسب مجوز دولتی برای فعالیت در بیشتر بخش های  اقتصادی را لغو کرد، بی انضباطی های نرخ

مبادله ی هند را تصحیح کرد، صنایع دولتی کلیدی را خصوصی کرد، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تشویق نمود. سینگ پس از نخست وزیری
، اصلحات نئولیبرال خود را گسترش و سرعت بیشتری بخشید. سینگ با اعلم اینکه بزرگترین مانع توفیق هند در اقتصاد جهانی،2004در سال 

شرایط نامطلوب جاده ها، بنادر، و نیروگاه های آنست، تأکید خود را گذاشت روی شراکت بخش دولتی-بخش خصوصی برای ترمیم
زیرساخت های کشور، و همچنین عرضه ی برق ارزان و همیشگی به کارخانه ها و روستاها.

رشد سالنه ی تولید ناخالص ملی، با احتساب تورم

2006-9و.نرخ رشد تولید ناخالص ملی هند از 

 رشد نشان می دهد و پس از چین، دومین اقتصاد سریع جهان است. اما9.1 سه تریلیارد دلر بود (برحسب شاخص تساوی قیمت خرید) که 2007-8کل برونداد تولیدی هند در سال 
تصویر بال نشان می دهد رکود جهانی بر نرخ رشد این کشور هم تأثیر گذارده است.

.http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=INRمنبع: 

نخست وزیر برای تحقق اهداف بلندپروازانه ی خود درباره ی انرژی و زیرساخت ها، کشور خود را متعهد به گسترش انرژی هسته ای کرد. سینگ با
اذعان به اینکه هند نمی تواند با نیروهای داخلی، به چنین ظرفیتی برسد، از جامعه ی جهانی درخواست کمک کرد. برخلف موضع منفی نهرو

درباره ی ایالت متحده، سینگ دعوت جورج بوش پسر برای شراکت اقتصادی و سیاسی حقیقی را پذیرفت. رییس جمهور آمریکا با پذیرش اهمیت
استراتژیک شبه قاره به عنوان یک متحد بالقوه در برابر ظهور چین و تروریسم جهانی، تبدیل شد به حامی اصلی عرضه ی تکنولوژی هسته ای پیشرفته

 استثنا کنند، تصویب33به هند. بوش پس از تنش های طولنی و سخت با قانونگذاران داخلی که نمی خواستند هند را از توافق عدم تکثیرهسته ای
 تبدیل به قانون شد: مصوبه ی2008 را گرفت. این موافقت نامه در سال 34کنگره برای موافقت نامه ی هسته ی غیرنظامی ایالت متحده-هند

32. fiscal austerity

33. Non-Nuclear Proliferation Agreement
34. US–India Civil Nuclear Deal

http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=INR


. متن این توافقنامه بخصوص برای مانموهان سینگ موجب رضایت خاطر شد،36 و فرمان ارتقای عدم اشاعه35همکاری هسته ای ایالت متحده-هند
یعنی کسی که او هم در کشور خود برای تصویب این معاهده مورد هجمه های سیاسی مشابهی قرار گرفته بود.

)2014-2004) ، نخست وزیر هند (1932.مانموهان سینگ ( -13

35. United States–India Nuclear Cooperation Approval
36. Non-Proliferation Enhancement Act



نتایج مثبتر اصلحات نئولیبرالی جامع نخست وزیر سینگ روشنند: رشد اقتصادی بسیار زیاد، ثبات نرخ مبادله، و تا همین امروز، افزایش جدیر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی. اما در طرف دیگر، اصلحات نئولیبرال، فاصله ی بین غنی و فقیر را افزایش داده است. خصوصی کردن خانه سازی
مانع از آن شده که اکثر هندی های عادی مالک خانه باشند. به علوه، رشد اقتصادی به معنای افزایشر نیاز به نفت است و قیمت رو به افزایش آن،

% تولید ناخالص ملی افزایش یافته است. درنهایت آن که، پذیرش10یکبار دیگر دخایر خارجی هند را تحت فشار گذارده. درواقع، کسری بودجه به 
بازار جهانی توسط سینگ، کشور را در معرض تأثیرات مخرب بحران مالیر جهانی قرار داد.

نتیجه گیری
بوده باشد خواه توسط رهبران بازاردوست این کشورهای آسیایی تعمداا و برای تغییر اقتصادی در آسیا خواه به خاطر الزامات تحمیلی جهانی سازی

تحقق اهداف سیاسی شان پذیرفته شده باشد، طی دو دهه ی اخیر در منطقه تغییر شگرفی به سوی نئولیبرالیسم به وجود آورده است. این تحول مداوم
طی یک فرآیند واحد صورت نگرفته  است؛ کشورهای مختلف برای شرکت در یک بازار جهانی، راه های خاص خود را پیدا کرده اند. همان طور

که در این سه فصل مشاهده شد، در نظام های سیاسی-اقتصادی بسیار متمایز، نئولیبرالیسم به گونه های مختلفی تطبیق داده شده است. بنابراین،
مقایسه ی تجلیات متنوع نئولیبرالیسم در آسیا، این اسطوره که نئولیبرالیسم ضرورتاا فقط شکل انگلیسی-آمریکایی دارد را نفی می کند. اجازه دهید

برای تکمیل سفر دور دنیای خود، اکنون به آمریکای لتین و آفریقا نگاهی بیندازیم.



فصل پنجم
نئولیبرالیسم در آمریکای لتاین و آفریقا

تاوافق واشنگتن تاأثیر شگرفی بر شکل دادن سیاست های نئولیبرالی در آمریکای لتاین و آفریقا داشت. چنانکه در فصل اول گفتیم، در اوایل دهه ی
برنامه های تاعدیل ساختاری (1980 "، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعطای وام به کشورهای درحال تاوسعه ی بشدت مقروض را به  "

SAPمنوط کردند. این برنامه ها دستور می دادند که دولت های وام گیرنده، اقتصاد خود را براساس اصول نئولیبرال بازسازی کنند. این برنامه ها (
بخصوص برای برنامه های _شامل موارد ذیل می شد: تاأکید بیشتر بر تاولید صادراتای به جای رفعع نیازهای محلی یا ملی، کاهش عمده ی مالیات 

اجتماعی، گسترش سریع تادابیر خصوصی سازی، کاهش ضوابط تاحمیلی بر فعالیت  شرکت های فراملی، و در برخی موارد، تانزل زیاد ارزش پول.
که بخش بزرگی از وامشان خرج صاف کردن قروض این کشورها شود، قروضی که دربه علوه، این وام دهندگان بین المللی باید مطمئن می شدند 

 به جا گذارده بود؛ استراتاژی های نابجای تاوسعه، 1نتیجه ی چند مولفه روی هم انباشته شده بودند: الگوهای جاافتاده ی سلطه ی اجتماعی که استعمار
؛ افزایش نرخ جهانی بهره  در اوایل1970که غالباا آژانس های کمک کننده ی  جهان اول تاوصیه کرده بودند؛ افزایش چشمگیر قیمت نفت در دهه ی 

؛ کاهش اهمیت بازارهای داخلی؛ پروژه های ساخت وساز بسیار بزرگع  مصرفانه و؛ کاهش تاقاضای جهانی برای محصولت جهان سوم1980دهه ی 
بی فایده؛ و  فساد گسترده میان نخبگان حاکمع داخلی.

 و تامرکز روی سه کشورع شیلی، آرژانتین و1990 و 1980اجازه دهید کار را با بررسی گسترش مدل نئولیبرال به آمریکای لتاین در دهه های 
مکزیک آغاز کنیم. در دو کشور اول، تاحمیل تاوافق واشنگتن بعد از حملت آکادمیک  مداوم به  روییه ی اقتصادی آمریکای لتاین انجام شد.

، تاا حد زیادی ریشه در اصول ناسیونالیسم اقتصادی داشت، اصولی برگرفته از1960 و 1950 مسلط بر این منطقه، در دهه های "2تاوسعه گرایی"
3تاوسعه ی موفق بیشتر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی در سده ی نوزده و اوایل بیست. روشنفکران تاوسعه گرایی مانند  رائول پربیش

اقتصاددان آرژانتینی گفتند که پیشرفت اقتصادی در منطقه بستگی دارد به صنعتی سازیع درونی ای که حامی آن تاعرفه ی گمرکی بال و تاجارت
خارجی محدود باشد نه صادرات منابع طبیعی به بازار جهانی، بازاری که قیمت های آن در کنترل شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکای شمالی
است. سیاستمداران تاوسعه گرا این نظریات را به سیاست های اقتصادی  تابدیل نموده و از ملی سازی صنایع  مادر، مانند معدن و حمل ونقل حمایت

کردند. موسسات خصوصی تاا آنجا که در خدمت پروژه های تاوسعه  ی دولتی بودند می تاوانستند برای ساخت کارخانه و استخدام کارگر، از
یارانه های دولتی استفاده کنند. دولت قیمت غذا و دیگر کالهای اساسی را هم شدیداا کنترل می کرد. اجرای موفق این اهداف سیاسی نیازمند یک

دولت بشدت تامرکزگرا و مداخله گر  بود که متعهد به حفظ استقلل ملی  و تاأمین  تادابیر رفاهی بنیادین مانند خدمات اجتماعی و آموزش دولتی
باشد.

شیلی و آرژانتین
، اعضای مکتب اقتصادی شیکاگو مشتاق بودند تاا نقد عمومی خود بر روییه های اقتصاد کلنع کینزی در دموکراسی های غربی را به1950از دهه ی 

کشورهای آمریکای لتاین نیز بسط دهند. میلتون فریدمن، که عمیقاا با مدل تاوسعه گرایانه ی آمریکای لتاین مخالف بود، و همکارش یعنی آرنولد
هاربرگر، با هزینه ی  دانشگاه شیکاگو، وزارت کشور ایالت متحده، چندین شرکت بزرگ آمریکایی، و بنیاد فورد، برنامه های آکادمیک نئولیبرالی

پروژه ی شیلی "، هم در دانشگاه شیکاگو هم در دانشگاه کاتاولیک4"برای اجرا در آمریکای جنوبی تاعریف کردند. یکی از اینها، معروف به 

1.colonialism

2. developmentalism

3. Raul Prebisch
4. Chile Project



پسران شیکاگو طرحی_سانتیاگو به صدها دانشجوی شیلیایی، آموزش بازار آزاد داد  " معروف شد. چنین برنامه هایی در5"که در منطقه به طرح 
، به شدت در سراسر منطقه گسترش یافت و دانشجویان این دوره ها تادریجاا در کشورهایی مانند آرژانتین، اروگوئه و برزیل به مناصب1960دهه ی 

دولتی و آکادمیک برجسته رسیدند.

، ژنرال آگوستو پینوشه، یک کودتاای آمریکایی را به صحنه برد و رییس جمهوریع قانونی شیلی یعنی سالوادور آلنده، این حامی1973 سپتامبر 11در 
ی وطنی،  یک طرح  پسران شیکاگو "سرسخت مکتب تاوسعه گرایی را سرنگون کرد. بلفاصله پس از غصب نظامی قدرت، برخی از  "500

آجر "، خواستار  مقررات زدایی گسترده و سریع،6"صفحه ای برای بازسازی اقتصاد شیلی به مرد قدرتامند کشور ارایه دادند. این سند معروف به 
به ظاهر _اتاخاذ تادابیر خصوصی سازی و همچنین کاهش شدید هزینه های اجتماعی، کاهش تاعرفه های گمرکی، و حذف  نظارت بر قیمت ها شد 

برای مبارزه با تاورم عنان گسیخته ی شیلی. پینوشه با پذیرش بخش بزرگی از این برنامه، با شتاب  فراوان رفت دنبال تاحمیل این سیاست های نئولیبرال
ولی در همان حال داشت از گرده ی مخالفان سیاسی خویش تاسمه می کشید. فریدمن و هایک گرچه قبول داشتند روش های سرکوب سیاسی

شانس منصفانه " داشته باشد. آنان7"وحشیانه ی ژنرال با ایده آل های لیبرتاارینی آن ها جور درنمی آید، ولی گفتند که چنین شوک درمانی ای باید یک 
پیش بینی کردند برنامه ی چابک آنها شیلی را به دموکراسی، آزادی، و وفور بی سابقه می رساند.

ولی پینوشه برای دو دهه قدرت دیکتاتاوری گسترده ای به کار برد که شکل بیمارگونه ی آن، ناپدید شدن های پیاپی مخالفان سیاسی، شکنجه، و دیگر
نقض های نظام مند حقوق بشر بود. اقتصاد شیلی طی حکومت اقتدارگرایانه ی پینوشه، در تاورم و نرخ رشد تاولید ناخالص ملی به ثبات رسید، ولی

% اغنیای کشور بیش از دیگران از اصلحات10طبقات میانی و پایین ضربه خوردند چراکه نابرابری اقتصادی به شکل چشمگیری افزایش یافت. 
 کشور اول دنیا به لحاظ15نئولیبرال سود بردند، چراکه در سال های دیکتاتاوری پینوشه، درآمدشان تاقریباا دو برابر شد. تاا امروز، شیلی یکی از 

انقلب نئولیبرال که از دهه ی  "نابرابری است. نتایج اقتصادی خوب و بد   کشور را در هم نوردید، ادامه دارد و در میان حامیان و1990 تاا 1970"
بدگویان مکتب شیکاگو بحث داغی را به راه انداخته درباب فضایل اصلحات بازار آزادی که از خارج تاحمیل شده باشد.

 کشور اول دنیا به لحاظ نابرابری15ز.

ضریب جینی یک روش آماری است برای محاسبه ی درآمد و تاوزیع ثروت در یک کشور. هرچه این ضریب بالتار باشد حاکی از آنست که ثروت و درآمد نابرابرتار تاوزیع شده
است. ولی هرچه این ضریب پایین تار باشد یعنی آن دو مولفه به طور یکسان تاری تاوزیع شده اند.

CIA Factbook 2007 [online] at <https://www.cia gov/library/publications/the world-factbook/fields/2172.html<:
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وقتی یک دسته ی نظامی متشکل از سه ژنرال، قدرت را از حکومت قانونی ایزابل پرون غصب کرد، آرژانتین هم با وضع مشابهی روبه رو بود. ایزابل،
پرونیست " بود، بیوه ی مردی که روزگاری مهم تارین شخصیت سیاسی کشور8"بیوه ی خوان دومینگو پرون، بنیانگذار حزب ناسیونال-پوپولیستع 

، اصلحاتای نئولیبرال به راه انداختند ولی تاا آنجا پیش نرفتند که مثل ژنرال پسران شیکاگو "بود. ژنرال های حاکم با حفظ رابطه ی نزدیک خود با  "

پینوشه برخی از صنابع کلیدی را خصوصی کنند. آنها در زمینه ی سرکوب سیاسی، استراتاژی مرد قدرتامند شیلی را موبه مو پیروی کردند:
خرابکار "ناپدیدشدن و شکنجه ی هزاران مخالفی که به یکسان انگ   خورده بودند. همان طور که روزنامه نگار و نویسنده ی اقتصادی یعنی نائومی9"

بازار آزاد در هفت سال حکومت دیکتاتاوریشان عملا بیشتر شبیه "کلین گفته است چرخش ادعایی این دارودسته ی آرژانتینی به سمت  "

 ای بود که بر ساخت وپاخت دولت، بخش تاجاری و سندیکاها مبتنی است.10کورپوراتایسم فاشیستی

 به فالکلند و صف آرایی مقابل بریتانیا، رییس جمهور تاازه1982پس از فروپاشی دیکتاتاوری نظامیان در پی حمله ی فاجعه آمیز ژنرال ها در سال 
انتخاب شده یعنی رائول آلفونسین، اقتصاد کشور خود را بر لبه ی تایغع فروپاشی یافت. تاحت فشار بدهی های ملی هنگفتی که از رژیم سابق روی هم
تالنبار شده بود و خبر از تاورمی عنان گسیخته می داد، آلفونسین در خیابان های بوئنوس آیرس و دیگر شهرهای بزرگ با شورش  مردم گرسنه مواجه

شد. به علوه، وام دهندگان خارجی ای که به دولت نظامی، قرض های هنگفت داده بودند حال خواستار تاسویه ی هرچه زودتار آن ها شدند. پاسخ
، تاجارت را افزایش دهد و عرضه ی پول را کم11رییس جمهور، برقراری تادابیر مقررات زدایانه ی معتدلی بود که می خواست برای مبارزه با ابببرتاورم

کند. این اصلحات به زعم سرمایه گذاران و وام دهندگان نئولیبرال بسیار بی رنگ وبو بود و برای همین در سالم سازی اقتصادی کشور نقش چندانی
ایفا نکرد. آلفونسین که مجبور بود به دلیل رکود شدید و رنج آور استعفا دهد، قدرت را به حزب پرونیست تاسلیم کرد، که در آن موقع تاحت هدایت

 به عنوان چهل وهشتمین رییس جمهور آرژانتین سوگند خورد و  به1989 جولی 8کارلوس سائول معنعمع  مطنطن بود. این استاندار سابق، در 
رأی دهندگان قول داد که هرگز اجازه ندهد نظامیان یا وام دهندگان خارجی سرنوشت کشور را به دست گیرند.

بنابراین بیشتر آرژانتینی ها غافلگیر شدند وقتی رییس جمهور ناسیونالیست-پوپولیست آن ها که علقه های سندیکایی قوی داشت، از احیای
تاوسعه گرایی آمریکای لتاینی خودداری کرد و درعوض تاوصیه های تاعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول را پذیرفت، تاوصیه هایی درجهت
"جهانی سازی اقتصاد آرژانتین از راه اجرای اصلحات نئولیبرال همه گیر. معنعم بیشترع صنایع دولتی ازجمله شرکت ملی نفت، اداره ی پست، و "

تاأسیساتای عمومی مانند تالفن، برق و آب را خصوصی کرد. اصلحات خصوصی سازانه ی بیشتر در بخش تاأمین اجتماعی، برنامه های امنیت اجتماعی
را کاهش داد. دولت منم همچنین هزینه های عمومی را بسیار پایین آورد و سرمایه گذاری را آزاد کرد و بدین تارتایب باعث تاشویق سیل سرمایه های

خارجی عمدتااا قمارآمیز شد.

پسران "این رییس جمهور که مصمم بود علیرغم مخالفت ها -حتی مخالفت های حزب خود- در مسیر نئولیبرالیسم بماند با انتصاب چند تان از 

"شیکاگو به مناصب مهم دولتی تاوانست دست حزب ناسیونال-پوپولیست پرونیست را از قدرت کوتااه کند. برجسته تارین این افراد، وزیر مالیه یعنی

، نظام پولی کشور را ثبات ببخشد. این فرمان جنجالی  دستور می داد که ارز1991 سال 12دومینگو کاوایو بود که وظیفه  داشت با قانون مبادله پول
 انجام شد که کارش نظارت بر تاحصیل13جدید کشور، یعنی پزوی آرژانتین باید درمقابل دلر تاثبیت شود. این کار به وسیله ی یک هیئت ارزی

ی آرژانتین به همه اطمینان داد که پزوی دولتی دلریزه  "هنگفت دارایی های ذخیره به شکل اوراق بهادار ایالت متحده بود. در اساس، رژیم ارزیع  "

می تاواند در هر زمان و در هر بانکی با نرخی ثابت  با ارز ایالت متحده مبادله شود. کاوایو با این ادعا که تاوانسته جنی ابببرتاورم را برای همیشه از تان
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شوک درمانی تاحمیلی از سوی صندوق بین المللی پول، راهنمای معجزه ی معنعم مدیون او بوده است. پذیرش  "کشور بیرون کند لف می زد که  " " "

ورود آرژانتین به یک دوره ی بی سابقه از رونق بود.

هیئت  ارزی
 در آرژانتین برپا بود بر نظام پولی کشوری که ثبات ندارد نظارت می کند و آن را درمقابل ارزی رایج و باثبات تار2002هیئت ارزی که تاا سال 

مثل دلر آمریکا، پوند انگلیس یا یورو تاثبیت می نماید. مطالبات و وظایف اصلی هیئت ارزی اینهاست:
کشور تاحت نظارت باید بقدر کافی ذخایر ارزی خارجی  تاحصیل کند تاا ضمانت دهد همه ی دارندگان ارز رایج آن کشور می تاوانند

آن را در هر زمان به ارز ذخیره (مثلا دلر آمریکا) تابدیل کنند.
ارز تاحت نظارت باید بتمامه درمقابل ارز ذخیره، قابل تابدیل باشد؛
خزانه داری/بانک مرکزی کشور تاحت نظارت از حق خود برای چاپ پول کناره می گیرد هرچند تاوانایی خود برای وام گرفتن را

حفظ می کند؛
 نمی دهد، و نرخ بهره را دست کاری نمی کند تاا عرضه ی پول کم یا زیاد شود (برخلفهیئت ارزی به بانک های تاجاری پول قرض

بانک مرکزی).

در سال های آتای، پیش بینی وزیر مالیه به نظر درست از آب درآمد، چون آرژانتین، از نرخ بیکاری پایین، ثبات پولی، و سرمایه گذاری سنگین
% رشد یافت وحتی6، اقتصاد با نرخ چشمگیر 1990خارجی بهره مند شد. بهره وری ارتاقا یافت و صادرات به اوج تاازه ای رسید. در بیشتر دهه ی 

 هم غلبه کند.1995تاوانست بر رکود نسبتاا سبک و موقتیع آغاز بحران پزوی مکزیک در سال 

ولی ارزش بال و ثابت پزوی تاثبیت شده درمقابل دلر یک ضرر جدی هم داشت: تاولید کال درون کشور خیلی گران شده بود و بنابراین بازار
داخلی را به روی سیل محصولت ارزانی باز کرد که صنایع داخلی را تاضعیف نمودند و ده ها هزار شغل را از بین بردند. ادغام جهانی  آرژانتین که با

1998، سقوط سال 1997-8وساطت صندوق بین المللی پول اتافاق افتاده بود، اقتصاد این کشور را در برابر شوک های خارجی مانند بحران آسیایی 
 برزیل حساس تار کرد. در نتیجه ی ضعف اقتصاد جهانی، دسترسی آرژانتین به بازارهای سرمایه از1999اقتصاد روسیه، و بحران ارزی پریشان کننده ی 

ی کشورهای در حال الگو "بین رفت. این کشور مغرور آمریکای جنوبی که مسوولن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، پیشتر از آن به عنوان  "

تاوسعه نام برده بودند حال در خطر فروپاشی اقتصادی بود. 

 میلیارد دلر دیون دولتی هنگفت خود را141، پس از ماه ها اعتراض خشن خیابانی در شهرهای بزرگ، آرژانتین رسماا 2002در ژانویه ی سال 
 کرد. ادواردو دوهالده، پنجمین رییس جمهوری که کشور طی فقط دو هفته به خود دیده بود، برای پیشگیری از ورشکستگی اجتماعی14نکول

کامل، دسترسی مشتریان به حساب های خود را محدود کرد و پزو را از دلر منفک کرد. طی چند ساعت، ارز مملکت یک سوم ارزش خود را از
مدل نئولیبرال همه چیز را آرژانتین شکست؛ غرق شد و  "دست داد، و ثمره ی کار مردم عادی از آنان دزدیده شد. رییس جمهور اذعان کرد که  " "

. از این روزهای تااریک به بعد، پیشرفت اقتصادیع آرژانتین  ضدونقیض بوده است. در نیمه ی پر لیوان، تاولید "جارو کرده و  با خود برده است

 درصدی داشته است و اینها از صدقه سر ساختاربندیع موفق دیون و کاستن از بار بدهی ها، وام دهندگان9ناخالص ملی هر سال رشد چشمگیر تاقریباا 
، تاورم دو رقمی شد. رییس جمهور نستور2006بین المللی خوب، و سیاست های پولی و مالی تاوسعه گرایانه است. ولی در نیمه ی خالی لیوان، در سال 

14. default



پرونیست-سانتریست "ی که شبیه هیچکس نیست، به این تاهدید پاسخی نداد جز به تاوافق رسیدن بر سر قیمت و مالیات با  بیزنس ها. ولی15"کرشنر، 

کرد و نگذاشت سرمایه ی خصوصی واردمصرف را  تاشویق تاثبیت قیمت چندساله ی او در زمینه ی برق و گاز طبیعی برای مصرف کنندگان خانگی، 
 منجر به محدودیت مصرف صنعتی و خاموشی های متعدد شد.2007شود و همین مطلب در سال 

بی شک، نستور کرشنر و جانشین وی، همسرش، کریستینا، اقتصاد آرژانتین را از نئولیبرالیسم به گونه ی معتدلی از تاوسعه گرایی چرخانده است. برای
 میلیاردع صندوق بازنشستگی است تاا بازنشستگان را از کاهش30 اعلم کرد که طرح دولت وی، دولتی کردن 2008مثال، کریستینا کرشنر در سال 

سهام و قیمت اوراق بهادار در امان نگه دارد. ولی این رییس جمهور و منتقد پر سروصدای تاوافق واشنگتن مجبور شده ضررهای آرژانتین از بحران
 مورد رسیدگی قرار دهد.16اقتصاد جهانی را درون چارچوب بین المللی گروه بیست

گروه بیست
 تاا از بزرگ تارین اقتصادهای ملی جهان19)، گروه رهبران اقتصادی مهمع G-20" (17"گروه بیستع وزیر مالیه و روسای بانک های مرکزی

 با تارویج گفتگو میان این رهبران خواهان تاعیین و شکل دهی به مسایل سیاستگذارانه ای است که هدفشانG-20به علوه ی اتاحادیه ی اروپاست. 
 آوریل2 همچنین در سطح سران کشورها نیز برگزار شد، از جمله G-20ارتاقای ثبات مالی بین المللی است. در سپیده دم بحران مالی جهانی، 

% تاجارت جهانی را80% تاولید ناخالص داخلی جهانی و 85% جمعیت جهان را در برمی گیرد و 60 درمجموع بیش از G-20 در لندن. 2009
تاشکیل می دهد.

مکزیک
 به مکزیک وارد شد که وضع این کشور مانند وضعیت آرژانتین بود. در هردوی این موارد، اصلحات1980نئولیبرالیسم در شرایطی اوایل دهه ی 

بازارمحورانه مبتنی بود بر تاجدیدنظر در استراتاژی های صنعتی سازی تاوسعه گرا مانند ایجاد موانع تاجاری متعدد برای حفاظت از صنایع داخلی در برابر
رقابت خارجی. نسخه ی مکزیکی تاوسعه گرایی که مشخصه اش مداخله ی یک دولت قوی در تاوسعه و مدیریت موسسات دولتی است، به قیمت تاورم

 مکزیک هم مانند1980 و اوایل دهه ی 1970بال و رشد اقتصادی پایین، به اصلحات اجتماعی و سازگاری طبقاتای دست یافته بود. در دهه ی 
کشورهای آمریکای جنوبی ازجمله آرژانتین و برزیل، با اخذ وام های سنگین از بانک های تاجاری جهانی بود که بهای کسری مالی سالنه ی خود را

، وزیر مالیه ی مکزیک، خسوس سیلوا-هرتازوگ اعلم کرد که کشورش دیگر نمی تاواند دیون ملی خود را تاسویه1982می داد. در آگوست سال 
 را به راه انداخت. بحرانی که طی آن، بیشتر وام دهندگان خصوصیع خارجی،18، بحران دیون آمریکای لتاین1982کند. نکول مکزیک، در سال 

وام های جدید به منطقه را یا کاهش دادند یا کلا متوقف کردند. دولت مکزیک با تاکیه بر کمک های اضطراری و هنگفت صندوق بین المللی
 مجبور شد برنامه های تاعدیل1990 و سراسر دهه ی 1980پول، از یک فاجعه ی اجتماعی پیشگیری کرد. دولت مکزیک در اواخر دهه ی 

ساختاری ای که پیش شرط تازریق پول بیشتر بود را بپذیرد.

)  و ارنستو94-1988تاغییرات نئولیبرالی مکزیک، دو مرحله ی عمده داشت با دو رهبر تاقریباا متفاوت: رییس جمهور کارلوس سالیناس دوگاتااری (
). اصلحات عمده ی بازار تاوسط سالیناس همراه بود با تادابیر سیاسی اقتدارگرایانه، هرچند نه به قدر اقتدارگرایی پینوشه2000-1994زعدیلو دولئون (

15. centrist-Peronist

16. Group of Twenty

17. Group of Twenty Finance Ministers and Central Bank Governors
18. Latin American Debt Crisis



در شیلی. اوج تالش های اصلحیع نئولیبرالع سالیناس بی شک ادغام اقتصادی کشورش در اقتصاد منطقه ای بود، یعنی پذیرش تاوافق تاجارت آزاد
آمریکای شمالی (نفتا). دولت سالیناس برای اجرای این تاوافق تاجاری و همچنین عمل به برنامه های تاعدیل ساختاریع تاجویزیع تاوافق واشنگتن،

. رییس جمهور مکزیک پسران شیکاگو نسخه ی مکزیکی  "همکاری نزدیکی با گروه نخبه ای از اقتصاددانان نئولیبرال آمریکادرس خوانده داشت  " _

با گردآوری یک جمع بازاردوستع قدرتامند از اقتصاددانان، خبرگان سیاستگذاری، و پیشگامان تاجاریع بزرگترین شرکت های کشور امید داشت
سرمایه  های خارجی مستقیم بسیاری جذب کند و معتقد بود برای تاضمین آینده ی اقتصادی بلندمدت و صادرات محور مکزیک، این سرمایه ها بسیار

حیاتایند.

، روزی که نفتا کار خود را آغاز می کرد، نخبگان حاکم مکزیک، ناغافل دریافتند که قیام مردمی در ایالت جنوبیع1994ولی در اول ژانویه ی 
آزادسازی ملی " که به یاد امیلیانو زاپاتاا، کشاورزی انقلبیع19"چیاپاس، نئولیبرالیسم اقتصادی آنان را به چالش کشیده است. گروه چپگرای مبارزان 

زاپاتایست ها " می خواندند، در تالشی نافرجام برای ایجاد یک انقلب ملی، با سربازان حکومتی درگیر شدند. علیرغم این20"مکزیک، خود را 
شکست، آنان تاوجه  جهان را به سوی تاأثیرات سیاست های نئولیبرال بر ملل فقیر و سنتی کشورهای جنوب جلب کردند. قیام چیاپاس همچنین منجر

) بود و بیش از شصت روز بهPRI (21شد به مجموعه اعتصاباتای که هدفشان سرنگونی دولت سالیناس و تاضعیف قدرت حزب مشروطه ی انقلبی 
طول انجامید. معترضان ضد فساد هم خیلی زود به این ائتلف گروه های مخالف خوان پیوستند. با ربایشع تااجران معروف و قتل  لوئیس دونالدو

 بود، بی ثباتای سیاسی و ابهام اقتصادی افزایش یافت.PRIکولوسیو، این کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری که از حزب 

سرمایه گذاران که از فرقه گرایی سیاسی تارسیده بودند، با سرعتی هشدارآمیز وجوه خود را بیرون کشیدند و آتاش بحران اقتصادی را شعله ور کردند.
جانشین سالیناس، ارنستو زعدیلویی که در این سال های پرآشوب رییس جمهور شده بود تالش کرد اقتصادع به تاازگی لیبرال شده را با برنامه های سیاسی

دموکراتایک تار و پذیرش گروه های ذینفع متعدد پیوند بزند. یکی از اولین تاصمیماتای که این رییس جمهور باید می گرفت، از بین بردن تاثبیت پزو-
% سقوط کند. طی تالشی فاجعه آمیز برای تاقویت رابطه ی دولت با50دلر بود و همین مطلب باعث شد ارزش ارز مکزیک نسبت به چند روز قبل، 

 میلیارد دلر را در ازای اجرای یک طرح ریاضتی40تاجارت و بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران، زدیلو بسته ی اضطراری بانک جهانی به ارزش 
پذیرفت، طرحی که هزینه های دولتی را کاهش داد و نرخ بهره را بال برد. اجرای این تادابیر نئولیبرال، ممسکن کوتااه مدتای برای اقتصاد مکزیک بود

آن هم به قیمت اقزایش نابرابری اجتماعی.

زدیلو با اثبات تاعهد دولت خود به رویکردی بازتار به حکمرانی، مبتکر گفتگوهایی با زاپاتایست ها شد و نهایتاا به تاوافقی نایل شد که قانون اساسی
کشور را تاغییر و در مجلس ملی به مکزیکی های بومی حق نمایندگی بیشتری داد. زدیلو با قول به شفافیت اقتصادی بیشتر، اعضای اپوزیسیون را به
مناصب کلیدی دولت گماشت و قضات تاقریباا مستقلی را منصوب کرد که گاهی علیه دولت حکم می دادند. درنهایت، رییس جمهور هرچه بیشتر

وارد مجموعه گفتگوهایی با سیاستمداران محلی و منطقه ای شد. این گفتگوها نشان گر تامایل او به واگذاری برخی از اختیارات دولتی بود. این
تارکیب کردنع اصلحات اقتصادی نئولیبرال با گشودگی زیاد سیاسی، در دوره ی روسای جمهور بعدی یعنی وینسنت فوکس کعسادا (که انتخاب او به

 خاتامه داد) و فلیپه کالدرون هم ادامه داشت. کالدرون به حلقه ی بازارآزادی های ایالت متحده بسیار نزدیک است ولیPRIهفت دهه حکومت 
 مکزیک که منجر به پیروزی کاندیدای ضد نفتا یعنی لوپز امبرادور شد نشان گر آنست که نئولیبرالیسم برای رأی دهندگان2006نتایج قاطع انتخابات 

مکزیکی افسون زدایی شده است. درواقع، حمایت عمومی اندک از برنامه ی نئولیبرال کالدرون، با بحران اقتصادی جهانی دوران بوش پسر کمتر هم
شده است.

19. ‘national liberation’ fighters

20. ‘Zapatistas’

21. Institutional Revolutionary Party
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غنا
حال که تاأثیرات تاوافق واشنگتن بر آمریکای لتاین را بررسی کردیم نباید از دیدن تاأثیرات مشابه آن در آفریقا تاعجب کنیم. تاوسعه گرایی ملی گرا و

 آفریقا، برنامه های اقتصادی و اجتماعی بلندپروازانه ای داشت که از تاوان اکثر کشورهای آفریقای سیاه خارج بود. در1960 و 1950دولتی دهه های 
دهه ی بعد، این دولت ها به بانک های تاجاری بین المللیع لبریز از دلرهای نفتی عرب ها و همچنین وام دهندگان دولتی رو کردند؛ طی بحران دیون

 میلیارد دلر رسیده بود. در پاسخ به این مصیبت، برنامه های اصلح235، وام های آن ها سه برابر شده و به 1982 در سال 22جهان سوم
 تاا از این کشورها را مجبور کرد تاا پیش از پایان دهه، مدل29ساختاری تاوصیه شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، 

نئولیبرال را اتاخاذ کنند. در دهه ی نود پرهیاهو، تادابیر آشنای مقررات زدایی، آزادسازی، و خصوصی سازی، تاولیدات را صادراتای کرد (بخصوص
صادرات تاک محصولی و منابع طبیعی) و هزینه ی آن چیزی نبود جز کمبود تاولید غذا برای داخل و بنابراین، قرار گرفتن بسیاری از کشورهای

آفریقایی در معرض قحطی، بیماری های مسری و بی ثباتای های سیاسی ناشی از آن ها. ولی علیرغم پذیرش اوامر بازارآزادیع کشورهای شمال تاوسط
 کاهش یافت. نئولیبرالیسمع1990% در دهه ی 0.5 به کمتر از 1970% تاجارت جهانی در میانه ی دهه ی 7آفریقایی ها، تاجارت محصولت این قاره از 

ربعع آخر قرن بیستم درعوض اینکه باعث احیای اقتصادی آفریقا و بازپرداخت همه ی دیون خارجی این قاره شود پایین تارین نرخ رشدی که تاا
به حال در آفریقا به ثبت رسیده را رقم زده و ناجوریع ثروت و به زیستی را با سرعت افزایش داده است.

در گفتمان مسلط گلوبالیسم بازار، جایگاه آفریقا در اقتصاد جهانی غالباا برحسب طرد و حاشیه  گذاری تاوصیف می شود. تاقریرات جریان بدنه که از
، ضعیف "سوی بانک جهانی و دیگر نهادهای بین المللی می آید، تاوسعه ی اقتصادی و سیاسی کل قاره ی آفریقا را اینگونه وصف می کنند:  "

گرفتار آفت بیماری هایی مانند ایدز و مالریا  ، خشن  ، سست  ، "ناکارآمد " " " " " . اغراق نیست اگر بگوییم به"" پر از دولت های شکست خورده " و  "

تانفرات مدنیع ریشه دار ، و  بی قانونی  ، فساد  ، دولت های ناکارآمد شکست در جذب سرمایه های خصوصی که همه اش زیر سرع "بهانه ی  " " " " " " " " "

است، آفریقا را تاقریباا از داستان جهانی سازی نئولیبرال کنار گذارده اند. ولی آنچه از این روایت را حذف می کنند به قدر همان چیزی که رویش
تاأکید می کنند مهم است. چنانکه در مورد غنا خواهیم دید، تاعدادی از دولت های آفریقایی تاوانسته اند سرمایه ی خارجی هنگفتی را جذب کنند،

، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در23بخصوص در صنایع استخراج معادن. بنابر گزارش منتشره از سوی کمیسیون تاجارت و تاوسعه ی سازمان ملل
 جهش کرده است. این میزان در قیاس با استانداردهای جهانی کم است ولی2003 میلیارد دلر در سال 15 به 1986 میلیارد دلر در سال 2آفریقا از 

قاره ی جهانیع نامرئی. درواقع به نظر می رسد که داستان مسلط  "با اینهمه دلیل محکمی است برای به چالش  کشیدن کلیشه ی یک آفریقای  " "

ی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی درمان ناشدنی است، ماهرانه با تاصاویر استعماریع جاافتاده هماهنگ است و عملا خارج کردن سود از این "سیاه

قاره تاوسط شرکت های فراملی قدرتامند و ساخت  وپاخت با نخبگان حاکم در آن کشورها را تاسهیل می کند.

تاحلیل کوتااهمان از غنا به ما اجازه می دهد این تاغییرات اجتماعی-اقتصادی بزرگی که در دهه های اخیر، کشورهای آفریقای سیاه را شکل داده است
را در قالب یک مثال درک کنیم. اجازه دهید با این یادآوری شروع کنیم که استخوان بندیع اجتماعیع غنای پس از استقلل را عملا رییس جمهور

 در پس تاصویرنکرومه، این قهرمان ملی گرایی و تاوسعه گرایی،  شکل داده بود.24قوام نکرومه و حزب پوپولیست او یعنی حزب پیمان مردم
او که سوءظن بسیاری به سرمایه داری غربی داشت،. گروه های محرومی مثل کارگران و زنان را بسیج کرداجتماعی خود برای «غنای جدید»، 

صنعتی شدن را از راه حمایت گرایی برگزید، یعنی حمایت از صنایع نوپای کشور درمقابل رقابت های خارجی. ولی حمایت قوی او از پروژه ی زیربنایی
بزرگ مانند سدیهای برق آبی، او را مجبور کرد منابع محدود مالی را از کشاورزی به بخش صنعت ببرد. نکرومه که در سیاست تاقریباا از

نوعی اقتدارگرایی استفاده می کرد که نه به مذاق نخبگان روستایی خوش می آمد نه به مذاق مدرن  های کاپیتالیست، طی یک کودتاای نظامی در
 سرنگون شد. دو سال بعد، دولتع کوفی بوسیا به قصد  انباشت  سرمایه و حمایت از مکانیسم های قیمت گذاری بازاری روی برخی1966سال 

عمده تارین محصول کشاورزی– و با سقوط قیمت کاکائو 1970محصولت خاص، با چندتاا اصلحات بازاری معتدل خودی نشان داد. ولی در دهه ی 
این کشور- اقتصاد غنا سقوط کرد.

22. Third World Debt Crisis

23. United Nations Commission on Trade and Development

24. Convention People’s Party



، یک گروه نظامی به رهبری ستوان نیروی هوایی یعنی جری رولینگز، یک کودتاای موفق اجرا کرد ولی شورای انقلبی خدماتع1979در سال 
، رولینگز کودتاای دومی هم1981 سپرد. در سال 26 به زودی، قدرت را به یک دولت غیرنظامی به رهبری هیل لیمان، رهبر حزب ملی مردم25مسلحانه

از غیرنظامیان و افسران نظامی بود به قدرت بازگشت. رژیم با تامسک به احساساتکرد و به عنوان رییس شورای موقت دفاع ملی که تارکیبی اجرا 
 به تاعویق بیفتد، یعنی وقتی که رولینگز با فاصله ی بسیار1992ملی-پوپولیستی و دادنع قولع بازگشت دموکراسی، کاری کرد که انتخابات ملی تاا سال 

زیاد با دیگران به ریاست جمهوری برگزیده شد.

رولینگز مانند همتای آرژانتینی خود یعنی کارلوس معنعم، وقتی وضعیت خراب ذخایر  ارز خارجی کشور خود را دید، از مواضع ملی-پوپولیستی
کاهش هزینه های دولتی، افزایش تاشویق بخش خصوصی، جذب–دست کشید. رولینگز با پذیرش شروط تاحمیلی صندوق بین المللی پول 

سرمایه های خارجی، کاهش کنترل بر سرمایه و کاهش موانع تاجاری، آزادسازی نرخ های مبادلتای، و حمایت از شراکت سرمایه گذاران خارجی و
 نئولیبرال خود را به راه انداخت. مرد قدرتامند غنا در مواجهه با27 برنامه ی احیای اقتصادی1983داخلی- در عوض  وام های ضروری، در سال 

مقاومت جدی از سوی اتاحادیه های تاجاری و جنبش های متعدد دانشجویی، برای اجرای اصلحات بازارآزادیع خود، بندع اقتدارگراییع خود را دور
گردن چپ سیاسی محکم تار کرد.

25. Armed Service Revolutionary Council

26. People’s National Party

27. Economic Recovery Programme



)1993-2001)؛ رییس جمهور غنا (1981-93 و 1979)؛ رییس دولت (1947یرمیا (جری) رولینگز ( -.15



اصل دیدگاه اقتصادی رولینگز این ایده ی نئولیبرال بود که تابدیل بخش دولتی به شرکت های خصوصی پرجنب وجوش، هزاران شغل جدید
می آفریند، درآمد را بال می برد، و جریان سرمایه گذاری خارجی برای تاسریع خصوصی سازی موسسات دولتی را افزایش می دهد. او علوه بر

برنامه های کاهش  تاأمین اجتماعی و کاهش یارانه های غذایی، حق گمرکع واردات را نیز کم کرد و نظام بانکداری کشور خود را مقررات زدایی
کرد. چنانکه در مورد کشورهای آمریکای لتاین دیدیم، در اینجا نیز نتایج این سیاست ها در بهترین حالت هم خوب بود هم بد. تاورم کاهش

%  در پایان دهه کاهش یافت. در همان زمان، بیکاری و تاعداد فقرا هم30، به حدود 1980% در اوایل دهه ی 100چشمگیری یافت و از بیش از 
به شکل چشمگیری افزایش یافت. نفع برندگانع اصلیع کاهش ارزش ارز، ملکین بزرگ و سرمایه گذاران خارجی ای بودند که به کار تاولید و

صادرات محصولت تاک کاشت مانند کاکائو، محصولت چوبی و همچنین کاوش معادن فلزات گرانبها مانند طل وارد شده بودند.

کاوش طل در غنای عصر نئولیبرالیسم
 به نظر می رسد تاحقق همان چیزی باشد که اقتصاددانان نئولیبرال1990 و 1980در نگاه نخست، خصوصی سازیع معادن طلی غنا در دهه های 

300.000پیش بینی کرده بودند. این کار مقادیر زیادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد و منجر به افزایش چشمگیر تاولید شد، از 
، به جای کاکائو، عملا طل تابدیل شده بود به صادرت اصلی غنا. ولی2000. در میانه ی دهه ی 2001 اونس سال 2.336.000 به 1985اونس سال 

 بانک جهانی، تاأثیرات منفی این خصوصی سازی را آشکار می نماید. اول آن که، آن نوع کاوش معدنی که محرک2003گزارش معتدل سال 
. دومسرمایه گذاری شرکت های خارجی باشد نیازمند مواد و ماشین های وارداتای گران قیمت است و برای همین، ارز چندانی نصیب غنا نمی کند

آن که، به سبب مشوق های مالیاتای متعددع ارایه شده به شرکت های خارجی، درآمدهای مالیاتای هم اندک هستند. سوم آن که، تاکنیک های کاوش
سطحیع مدرن، به جدی تاعداد کارگران موردنیاز برای استخراج طل را کاهش داده و بنابراین، برای نیروی کار غنا، مشاغل کمی ایجاد کرده است.

چهارم آن که، کاوش معدن در مقیاس های بزرگ، با کشاورزی در زمین های بارآور در رقابت است و برای همین، روی امکان حیات اقتصادهای
محلی تاأثیری منفی می گذارد. درنهایت آن که، مدتاهاست مشخص شده که  استخراج معدن،  سبب تاخریب شدید محیط زیست می شود.

36-7)، ص 2006منبع: جیمز فرگوسن، سایه ی جهانی: آفریقا در نظم جهانی نئولیبرال (دورهام و لندن: انتشارات دانشگاه دوک، 

اما برخلف اینها، کارگران شهری در رنج بودند، چراکه گرچه قیمت کالهای وارداتای و اقلم صادراتای سر به فلک کشیده بود ولی درآمدهای
آنان فقط اندکی افزایش یافته بود. به علوه، عدم کنترل دولت بر سرمایه ها، باعث سود سرمایه گذاران بین المللی، وام دهندگان خارجی و شرکت های
فراملی ای شد که اینک آزاد بودند همه ی سود را برای خود بردارند و فقط مالیاتای حداقلی بدهند. آزادسازی تاجاری، کسب وکارهای واردات محور

و صادرات محور را رونق بخشید، بخصوص آنهایی که روابط تانگاتانگی با سرمایه گذاران خارجی داشتند. خصوصی سازیع صنایع دولتی، به منافع
سرمایه گذاران داخلی و بین المللی ای خدمت کرد که می تاوانستند این صنایع را به ثمن بخس خریداری کنند. قیمت بالی دانه های کاکائو و دیگر

محصولت تاک کاشت، معنایش سود بیشتر  ملک بزرگ و فشار روی کشاورزان کوچک و کارگران کشاورزی بود.

% بال40 میلیون دلر) و تاولید طل نزدیک 133، از افزایش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی بهره برد (به طور متوسط سالی 1990غنا در بیشتر دهه ی 
-2000رفت. در این دوره، بازارهای مالی کشور خوب کار می کرد، هرچند بیشتر غنایی ها نمی تاوانستند سهام یا اوراق بهادار بخرند. ولی در سال 

 اقتصاد غنا دچار بحران شد، یعنی وقتی که قیمت کاکائو و طل کاهش یافت و قیمت واردات نفتی به نحو چشمگیری بال رفت. یکبار دیگر1999
% کاهش قیمت پیدا کرد. این30% بال رفت و ارزش پول تاا 40دولت مجبور شد با نرخ بهره ی گزاف، وام خارجی بگیرد و برای همین، تاورم تاا 

اواخر جان کوفور، رییس جمهوری که به طور دموکراتایک انتخاب شد، در پیدا کردن سرمایه گذار خارجی موفقیت چندانی نداشته است. او در
، تارتایبات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را پذیرفت، تارتایباتای که غنا را تاحت  حمایت2008مواجهه با تاورم و فروپاشی اقتصادی، در فوریه ی 

برنامه ی کشورهای فقیرع با بدهیع سنگین قرار می داد.



ها)HIPC (28کشورهای فقیر با بدهی سنگین
HIPC کشور در حال تاوسعه با سطوح بالی فقر و بدهی. آن ها واجد شرایط دریافت کمک های خاص از40ها تارکیبی هستند از حدود 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستند. این سازمان ها به آن  کشورها بخشودگی دیون  و وام های با بهره ی پایین می دهند تاا آن ها دیون
خود را به سطوح پایدار برسانند. ولی این شکل کمک بستگی دارد به تاوان این دولت ها برای رسیدن به دامنه ی مشخصی از مدیریت های

اقتصادی و اهداف کارآمدی.

2005نمایه ی توسعه ی انسانی غنا در سال 

تاولید ناخالص ملی در ازای هر
نفر (شاخص تاساوی قیمت

خرید  برحسب دلر آمریکا)

نرخ ثبت نام در مقاطع اول، دوم و سوم تاحصیلی
درصد)(برحسب 

نرخ باسوادی میان پانزده
ساله ها و بالتار (برحسب

درصد)

سن امید به زندگی
(برحسب سال)

ارزش تاوسعه ی انسانی

ح. نمایه ی تاوسعه ی انسانی غنا

شرایط انسانی و تاجربه ی مردم کشورها تاصویری ارایه دهد که نسبت به "نمایه ی تاوسعه ی انسانی از سوی برنامه ی تاوسعه ی سازمان ملل اعلم می شود. هدف آن اینست که از  "

آمارهای متعارفی که معمولا از درآمد ملی (مثل تاولید ناخالص ملی در ازای هر نفر) ارایه می شوند جامع تارست. شاخص هایی مثل سن امید به زندگی، نرخ باسوادی بزرگسالن، و
. سرمایه ی واقعی یک کشور، مردم آنست "تاولید ناخالص ملی (که برحسب قدرت خرید حساب می شود) براساس این اصل طراحی شده اند که  "

/http://hdr.undp.org/en منبع:

 میلیارد دیون خارجی را که5.8رییس جمهور، تاصمیم خود برای مردم غنا تاوضیح داد و اعلم کرد که این کارها باعث می شود کشور بخشی از 
بسیار ضروری است تاسویه کند. کوفور اعلم کرد که این تادابیر در کنار عواید جدیدع منابع تاازه کشف شده ی نفتی کشور باعث می شود غنا دوباره

 به دولت او اجازه می دهد پس اندازهای خود را صرف رفاه اجتماعیHIPCبه مسیر درست بیفتد. به علوه او گفت که تاسکین ناشی از برنامه ی 
کند. آینده برای غنا هرچه می خواهد در چنته داشته باشد، ولی آنچه روشن است آنست که اقتصاد آن نتوانسته در این چند دهه انتظارات و

استانداردهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را برآورده کند.

28 Heavily Indebted Poor Countries

http://hdr.undp.org/en/


خلصه کلم
بررسی ما درباب تاأثیرات تاوافق واشنگتن بر آمریکای لتاین و آفریقا نشان گر وجود الگوها و نتایج یکسان بود. از منظر صندوق بین المللی پول و

بانک جهانی، برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی و بنابراین  رهاندن  میلیون ها نفر از فقر، در این منطقه باید اصلحات بازاری انجام گیرد. برای همین
تاک"هم آن ها اعطای کمک های مالی خود را به اجرای برنامه های تاعدیل ساختاری مشروط کردند، به برنامه ای که ریشه در تاوصیه های اقتصادی 

درست کردن وضع بازار" 29سایز "داشت. حتی اگر اعتراضات ممکن بر خودع نظریه ی نئولیبرال را کنار بگذاریم، آشکارست که هرکس به قصد  "

کار نمی کنند. مشکل دیگر، به کار بردن "برود دنبال اصلحات بازاری، باید بداند همه ی بازارها دقیقاا یک جور و بنابراین با یک قاعده ی کلی  "

فرمول های انعطاف ناپذیر در بافت های اجتماعی مختلف است. نسخه های نئولیبرال برای آمریکای لتاین و آفریقا،  یک دسته راهکارهای اقتصاد
کارآفرینی خصوصی سود30"خرد هستند، راهکارهایی که بر فرض های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاصی مبتنی هستند. اصول نئولیبرال  " یا  "

جهان درحال تاوسعه31حداکثری " ضرورتااا هنجارهایی جهانشمول نیستند که بتوانند به سادگی با  " قابل تاطبیق باشند. خیال خامی است که تاصور32"
کنیم می تاوان ظرف یکی  دو دهه، تاجویزهای تاوافق واشنگتن رادر همه جا اجرا کرد. نهادهای اقتصادی ای مثل صندوق بین المللی پول و بانک

جهانی برای اعتبار خود هم که شده دارند راهکارهای مندرس خود را بازاندیشی می کنند. به علوه، بحران مالیع جهانی زمان بوش پسر، رهبران
سیاسی کشورهای شمال و جنوب را مجبور کرده طرح و روییه ی نئولیبرال ساختمان اقتصادی جهان را مورد پرسش گری قرار دهند.

29. one-size-fits-all

30. private entrepreneurship

31. profit-maximization

32. developing world



فصل ششم
 و پس از آن2000بحران نئولیبرالیسم: حوالی سال 

چنانکه در فصول پیشین دیدیم با پایان دهه ی نود پرهیاهو، نئولیبرالیسم با جهش ها و تعدیلتا مختلف، موفق شد به بیشتر قسمت های جهان گسترش
یابد. حامیانن قدرتمند نئولیبرالیسم در غرب، درباره ی گریزناپذیربودن گلوبالیسم بازار موعظه می کردند و می گفتند آزادسازی تجارتا و بازارها با
حداقلن تنظیم گری، باعثن رشد اقتصادی بال و بهبود چشمگیر در شرایط زندگی همه ی مردم جهان می شود. گسترش نئولیبرالیسم علوه بر اتکا به

این زرادخانه ی بالقوه ی بازنمایی های ایدئولوژیک، گهگاه نیازمند همکاری نخبگان محلی است، آن هم غالباا از راه اجبار غیرمستقیمن نهادهای
اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که اصرار داشتند تنها در صورتا پذیرش برنامه های اصلحا ساختاری، وام های

ضروری را اعطا کنند.

رکود تورمی "نئولیبرالیسم علیرغم دستاوردهای خود از جمله غلبه بر  ، در اقتصاد جهانی برندگان و بازندگانی را ایجاد کرد.1970 اواخر دهه ی 1"
 از قید توافق واشنگتن،2توزیع نابرابر منافع ماددی، چالش ها و بحران های جدی ای را شعله ور کرد، از جمله قیام ارتش زاپاتیست برای آزادسازی ملی

 که خیلی زود پس از سقوط اقتصادی روسیه و برزیل ظاهر شد. یک سال بعد، میلیون ها آدم عادی در1997-8یا بحران مالی آسیا در سال های 
سراسر جهان از سیاتل گرفته تا واشنگتن دی سی، داووس، سالزبورگ، ملبورن، مانیل، پراگ، گوتنبرگ و دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند تا

 اعتراض کنند. آنان همه این مسایل را به تجارتا نئولیبرال و طرحا های توسعه ای نساخته و پرداخته ی3علیه گسترش نابرابری و شرایط کاری برده وار
 در جنوای2001 در آگوست سال 4صندوق بین المللی پول و سازمان تجارتا جهانی نسبت می دادند. اعتراضاتا توده ای در اجلس گروه هشت

ایتالیا خیلی روشن اعلم کرد که میلیون ها آدم در سراسر جهان رویای نئولیبرال یک بازار جهانی واحد را طرد کرده اند، بازاری که  بر پایه ی امیال
دگرجهان گرا  جنبش عدالتخواه جهانین5"مصرف گرایانه ی  بی مهار کار می کند. این معترضانن  " با موفقیت در یک  " بزرگ به هم آمیختند. این6"

 در برزیل به عنوان محل برگزاری اجلس های سالنه ی خود، یک اساسنامه ی ضد نئولیبرال تعریف کردند که7فعالن با ایجاد فروم سوسیال جهانی
جهان دیگری ممکن است ".8"ریشه در این اعتقادشان داشت که 

در واکنش به تنش های فرهنگی و قومی روبه افزایش در جهانی که هرروز بیش از پیش جهانی می شود، نیروهای ملی گرای راست سیاسی هم در
 با یکدیگر هماهنگ شدند. آنان گلوبالیسم بازار را به سبب فروپاشاندن اجتماع و شیوه های سنتین زندگی تخطئه می کردند و از1990اواخر دهه ی 

نابودی معیشت کشاورزان کوچک و افزایش مهاجرتا به کشورهای خود حسرتا می خوردند. رهبران سیاسی پوپولیست مانند پاتریک بوکانان در
ایالتا متحده، یورگ هایدر در اتریش، ژان ماری لوپن در فرانسه، کریستوف بلوخر در سوییس، جانفرانکو فینی در ایتالیا، پائولین هانسون در

بنیادگرایی بازارین " نئولیبرال را بیان کردند. آنها همچنین تجارتا آزاد، قدرتا روبه افزایش9"استرالیا، و وینستون پیترز در نیوزلند، مخالفت خود با 
برون سپارین غیر میهن پرستانه10"سرمایه گذاران جهانی، و  " مشاغل تولیدی داخلی به کارگران خارجی را به عنوان ااعمال  " محکوم کردند و آن ها11"

را در افت استانداردهای زندگی و انحطاط اخلقی سهمی به سزا دارند. در کشورهای جنوب هم صداهای ملی-پوپولیست مشابهی، جهانی سازی
نئولیبرال و بسط قدرتا آمریکا را مسوول وخامت اقتصادی و خرابین فرهنگی می دانستند. برای مثال، رییس جمهور ونزوئل متعهد شد که کشور خود

انترناسیونالیسم نئولیبرال "ی در امان دارد.12"را از چنین 

1. stagflation
2. Zapatista Army of National Liberation
3. sweatshop working conditions
4. G-8 Summit
5. alter-globalization
6. global justice movement
7. World Social Forum

این نام  در  تقابل با مجمع جهانی اقتصاد که هر ساله در داووس برگزار می شود انتخاب شده است. (م)

8. ‘another is possible world’ 
9. market fundamentalism
10. outsourcing
11. unpatriotic
12. neoliberal internationalism



حمایت گرایی از مدافتاده کوته نظری منتقدان دست راستی خود می خواندند،13"نئولیبرال های موج دوم در عینن تمسخر آنچه ایشان  " و  " "

قدرتمندانه به چالش گران دست چپی خود نیز واکنش نشان دادند. رهبران سیاسی با این ادعا که صرفاا دارند از مملکت دفاع می کنند شروع کردند به
ضد جهانی سازی ". به علوه، رسانه های جریان بدنه 14"تکیه ی هرچه بیشتر به قدرتا های سرکوبگر دولتی برای تحت نظر نگه داشتن این گروه های 

هم به بینندگان غالباا کم اطلع خود، کلیشه ی آنارشیست های کوکتل مولوتوف به دست را ارایه دادند. این تلش ها برای تثبیتن مدل نئولیبرال از راه
وحشت پراکنی، به طور روزافزون در گفتمان دولتی نمایان تر می شد. می گفتند بازارهای جهانی ساز، درمقابل معترضان خشن و غیرمعقول نیاز به

گریزناپذیرن ادعایین گلوبالیسم بازار حال نیاز به سنبه ی پرزور قانون دارد، اجبارهایی که بتوانند پشت "حمایت دولتی دارند. به نظر رسید که تکاملن  "

"دشمنان دموکراسی و بازار آزاد را به خاک بمالند. "

 سپتامبر، مولفه ی ترس بالکل وارد میدان نشده بود. در این روز نیروهای جهادین ضد جهانی شدن به چیزهایی11ولی تا زمان حادثه ی تروماتیک 
ماددین نئولیبرال ترین کشور دنیا بودند. وقتی القاعده حملتا خبیثانه ی خود را انجام داد، الحادی و  "حمله کردند که به قول خودشان نمادهای  " " "

عناصر افراطین ضد "خشونت سیاسی چنان با تظاهراتا ضدجهانی شدن هم معنا شده بود که بلفاصله برخی ازمفسران کشورهای شمال این 

"جهانی شدن را مظنونین اصلی خواندند. وقتی آشکار شد که شبکه ی تروریستی تحت هدایت اسامه بن لدن و اایمن الظواهری عامل این

سبعیت های وحشتناک بوده، کلیشه  های منفی درباره ی جنبش های عدالتخواه جهانین هرج ومرج طلب به محاق رفت و جای خود را به  تصویر
افراطیون اسلمین زیرزمینی داد، افراطیونی که در سراسر جهان پخش شده اند. وقتی نئولیبرالیسم با جهادی های جهان گیر سرشاخ شد، جورج بوش

پسر و تونی بلر، بحران امنیتی ای که باعث آزار جهانیان شده بود را فرصت جدیدی برای بسط هژمونی نئولیبرال دانستند. بنابراین در اولین سال های
، در تمدن "قرن بیست و یکم، زبان بازار نئولیبرال با برنامه های امنیتی نومحافظه کارانه مخلوط شد. با قاطعیت به کشورها گفته شد که یا باید به نفع  "

بودن یعنی–کنار رهبر نئولیبرالیسم جهانی  متمدن "یعنی ایالتا متحده- بایستند و با نیروهای تروریسم بجنگند یا عواقب انتخاب بد خود را بچشند.  "

نه فقط قبول دموکراسی و بازار آزادن از نوعن آمریکایی بلکه همچنین پرهیز از نقد سیاست های خارجی آمریکا. کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و
 به عراق مخالف بودند، هزینه ی اقتصادی بالیی برای عدم متابعت خویش پرداختند: دولت کینه توزن بوش خیلی ساده2003روسیه که با حمله ی سال 

آن ها را به قراردادهای تجاری پرمنفعتن مربوط به بازسازین یک کشور ویران، یعنی عراق راه نداد.

"جنگ جهان گیر با ترور که اول محدود به افغانستان و عراق بود به زودی به دیگر بخش های جهان هم گسترش یافت، ازجمله به سومالی و "

اندونزی و اخیراا هم دوباره به افغانستان و پاکستان بازگشته است. اما در همان زمان، گروه های تروریستی القاعده طور به حملتا جهادی خود ادامه
- دینامیسم های دنیایامدتاحیای یک  یعنی–می دادند.  هدف ایدئولوژیک ساده ی آنان  کفدار جهانی " واحد جهانی از راه جهاد جهان گیر با  "

 سال که همیشه در غرب، بخصوص اروپا زندگی کرده بودند25 تا 15جهانی شده را دشمن خود می دانست. این ایده برای جوانان مسلمان غریب 
 در لندن2005 جولی 7 سپتامبر تا بمب گذاری 11جذابیت خاصی داشت. این اعضای جدید که مسوول عجیب ترین عملیاتا های تروریستین مابین 

اقتصاد جهانین مخرب و راباوی "، سلحی  است در دست غرب تا با آن به جهان اسلم،15"بودند در اعتقاد به این حکم بن لدن مشترک بودند که 
".16"کفر و حقارتا تحمیل کنند

نظام سیاسی فاسد آمریکا  را به باد انتقاد گرفت. او ورود دولت بوش به2007بن لدن در پیام ویدئویی خود که سپتامبر  " پخش شد نئولیبرالیسم و  "

عراق را به منافع شرکت های فراملی  ربط داد، شرکت هایی که برای کسب منافع حاصل از جنگ، جهان را به گروگان گرفته اند. بن لدن با
، بر گلوبالیسم بازارن تحت عنوان ‘جهانی سازی’ کل جهان را بنده ی شرکت های بزرگ کند نظام کاپیتالیستی به اینکه می خواهد  "متهم کردن  " " "

هرچند رهبران جنبش عدالتخواه جهانی، اصول و _نئولیبرال نقدی وارد می کرد که مخالفان دست راستی/دست چپی نئولیبرالیسم با آن موافق بودند 

بحران مالی2007روش های مخوف القاعده را بی بروبرگرد محکوم کردند. از این رو وقتی سقوط بازار ملک آمریکا در اواخر سال  " -مشهور به 

"- شروع شد، نئولیبرالیسم از سوی نیروهای مرکدب از چپ رادیکال تا راست رادیکال، نزدیک یک دهه مورد نقد دایمی قرار گرفت.17جهانی

13. outdated protectionism

14. anti-globalizers
15. destructive, usurious global economy
16. impose unbelief and humiliation
17. global financial crisis



یی اسامه بن لدان از حملتا   سپتامبر11تحلیل خشک هزینه-فایده ا
 میلیارد دلر ضرر کرد. یعنی به لطف500 دلر خرج کرد حال آن که آمریکا دست کم، بیش از 500.000 سپتامبر 11القاعده برای حملتا 

خدای متعال، به ازای هر دلر برای القاعده یک میلیون دلر برای آمریکا. مضاف بر این واقعیت که این حمله تعداد زیادی شغل را از دسترس
و کسری بودجه ی فدرال را به رقم بی سابقه ی بیش از یک تریلیارد دلر رساند.  ولی جدی ترین پیامد این حمله برای آمریکا این _خارج کرد 

، بوش را مجبور کردند برای ادامه ی جنگ در افغانستان و عراق به یک بودجه ی اضطراری متوسل شود. این نشان گر موفقیتمجاهدینبود که 
برنامه ی ما برای خونریزی در آمریکا تا مرحله ی ورشکستگی است، انشاال تعالی.

برج های لبنان ( "منبع: اسامه بن لدن،  )، ص2005)، در پیام به جهان: سخنان اسامه بن لدن، ویراسته ی بروس لرنس و ترجمه ی جیمز هووارث (لندن: ورسو، 2004 اکتبر 29"
242.

بحران مالی جهانی: علل و پیامدها
، بازار گروگذاری رشد کرد چون سه دولت نئولیبرال پشت سرهم، هم ضوابط وام دادن و  هم ضمانت مالی برای اخذ وام1990 و 1980در دهه های 

را کاهش دادند. این دولت ها که اولی شان دولت ریگان بود، به شدتا صنعت خدماتا مالی ایالتا متحده را  مقرراتا زدایی کردند. شاید مهم ترین
 تبدیل به قانون شد و بانک ها را از1933 بود که با امضای رییس جمهور روزولت در سال 18ایتکار در این زمینه حمله به فرمان گلس-استیگال

 و رکود بزرگ ناشی از آن، خطراتا شراکت صنعت پس انداز و وام در معاملتا1929سرمایه گذاری در وال استریت منع می کرد. سقوط سال 
قمارآمیز وال استریت را نشان داده بود، خطری که نهایتاا منجر به ورشکستگی بسیاری از بانک ها و کاهش دارایی مشتریانشان شد.

 به لغو برخی از مقرراتا گلس-استیگال رأی داد و استدللش آن بود که پس  از دوران تاریک رکود بزرگ19، هیئت فدرال رزرو1987در بهار 
) کمیسیون بورس و  اوراق1روی قمار شرکت ها سه کنترلن موثر انعمال شده که ایجاد بحران های بزرگ اقتصادی جدید را تقریباا نامحتمل می کند: 

؛ SEC (20بهادار کارآمد  ("  که22 مستقلی مانند خدماتا سرمایه گذاران مودی21) موسساتا اعتبارسنجی3) ارتقای مهارتا سرمایه گذاران عمده؛ 2"
، بانک های تجاری بزرگ مانند جنی.پی.مورگان، سیتی ککرپ، و چنیس1990اطلعاتا دقیق و مطمئنی به سرمایه گذاران می دهد. تا اوایل دهه ی 

، هیئت فدرال رزرو که تحت رهبری آلن گرینسپن بود به1996منهتن از فدرال رزرو اجازه گرفتند تا اوراق بهادار خریداری کنند. در سال 
، کنگره رأی به الغای1999% از تجارتا خود را در زمینه ی اوراق بهادار انجام دهند. در سال 25شرکت های هولدینگ بانک ها اجازه داد بالغ بر 

گلس-استیگال داد و رییس جمهور کلینتون هم قانون جدید را امضا کرد و بدین ترتیب، هر محدودیتی بر سر تصاحب بانک های سرمایه گذاری
توسط بانک های  تجاری را از بین برد.

این مجموعه مقرراتا زدایی های نئولیبرال منجر به جنون ادغام کنندگانی شد که توانستند معجونی از خدماتا-مالی درست کنند، خدماتی که مشتاق
خطر کردن در بازار پر گمانه ی اوراق بهادار بودند، یعنی در جایی که ربط چندانی به کسب و کار آن ها ندارد. وقتی مدل های ریاضیاتی

، و24، قرارداد آتی23کامپیوتری، راه های امن مدیریتن ریسک در زمینه ی خرید چیزی در آینده به قیمت حال حاضر را پیشنهاد کردند، ابزار مشتقه
 و ابزارهای مرتبط با آن بسیار محبوب شدند. نهادهای مالی با اتکای هرچه کمتر بر حساب های پس انداز، از یکدیگر قرض25تبادل افول اعتبار

گرفتند و این وام ها را به عنوان اوراق بهادار فروختند و بدین ترتیب، ریسک را به گردن سرمایه گذاران چنین اوراق بهاداری انداختند. دیگر

18. Glass-Steagall Act
19. Federal Reserve Board
20. Securities Exchange Commission
21. rating credit agencies
22 rating credit agencies
23. Derivatives
24. financial futures
25. Credit default swaps



ابداعی مانند  "ابزارهای مالی  " که با وجوه قرضی کار می کردند، سبب چه بسیار فعالیت های قمارآمیز شدند ازجمله26صندوق پوشش ریسک""
اوراق بهادار مبتنی بر گروگذارین مسکن "حملتا تمام قد به ارزهای ملی. میلیاردها دلر به قصد سرمایه گذاری، به حوزه ی پیچیده ی   حرکت27"

% نوید داده بود.25کردند، به حوزه ای که به سرمایه گذاران، سود 

بانک های سرمایه گذاری که از سیاست های پول گرایانه ی گرینسپن درمورد پایین نگه داشتن نرخ بهره و تزریق اعتبار مطمئن شده  بودند، تلش برای
درجه دو "کسب سرمایه را نهایتاا به حوزه ی خریدن خطرناک وام های    از دلل های گروگذار گسترش دادند. اینان به طمعن حق کمیسیون های28"

 درصدی یا نیازمند به پول اولیه ی اندک را اغلب بدون  بررسی بضاعت متقاضیان پرداخت می کردند. بیشتر این وام ها که100زیاد، وام های مسکنن 
 می شد. بانک های سرمایه گذاری همه ی این وام های29هرروز محبوب تر می شدند، نرخشان برحسب نوسان نرخ بهره ی کوتاه مدتا پایین بال

و خطرن آنها- را در میان اوراق بهادار استاندارد، که تابع مقرراتا دولتی نیستند–خطرآلود را قاپیدند و تصورشان این بود که می توانند این وام ها 
ابتکاراتا اوراق بهادارسازی "بفروشند. درواقع یکی از پیچیده ترین  تعهداتا قرض تضمین شده– 30" "- غالباا وام های مشکل دار را در31"به اصطلحا 

میان دارایی های کم خطر جا می زد و آن ها را به سرمایه گذاران ساده لوحا می فروخت. 

 ادامه دادند؟ سه دلیل32ولی چرا با وجود کیفیت پایین ضمانت ها باز هم سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به خرید این اوراق بهادار با پشتوانه ی رهنی
عمده وجود دارد. اولی آن که همان طور که بالتر گفتیم، سرمایه گذاران متوجه ی پیچیدگی های این وجوه جدید سرمایه گذاری نشدند. دوم آن که

سرمایه گذاران، به نام ن خوشن این غول های مالی ازجمله بانک آو آمریکا یا سیتیککرپ اعتماد کردند. سوم هم آن که آنان به گزارش های اعتبار سنجی
 که همه چیز را مثبت نشان می دادند اعتماد کردند و نفهمیدند که چگونه خود این موسساتا درگیر باد کردن35 یا مودی34 یا پورز33استاندارد

حباب های قمارآمیز بودند. این غول های اعتبارسنجی اگر بازار اوراق بهادار را بزرگ می کردند سهمشان یک جایی محفوظ بود و برای همین،
درباره ی خطرهای موجود با خوش بینی تمام می نوشتند.

یی وال استریت سرمایه گذاری ابداع "تعریف مفاهیم  "
ابزار مشتقه: یک دارایی مالی که ارزشش از دیگر دارایی ها مشتق می شود؛

،36اوراق بهادار: دارایی هایی مانند سهام و اوراق قرضه که باید در بازار ثانویه معامله شوند. ابزار مشتقه ی بهادار شامل قرارداد آتی، اختیار معامله
 می شود.37و صندوق سرمایه گذاری مشترک

اوراق بهادارسازی: جمع کردن هزاران وام و رهن درون فایل هایی جدید تا بعداا دوباره تکه تکه شوند و به سرمایه گذاران فروخته شود.
 تبادل، در صورتا زیان در وام یا هر اتفاق اعتباری دیگر، زیان خریدار موافقتنامه های مالی است که فروشنده یتبادل افول اعتبار: نوعی مبادله ی

 را جبران می کند.
صندوق پوشش ریسک: وجوه سرمایه گذاری شده ی فاقد مقرراتی است که به روی تعداد محدودی از سرمایه گذاران حرفه ای و ثروتمند گشوده

است و دامنه ی وسیعی از سرمایه گذاری ها را شامل می شود ازجمله سهام، قروض و کالها.
.39: تلش برای پیش خرید ضررهای یک سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک هایی مثل فروش استقراضی38پوشش دادن ریسک

26. hedge funds
27 . residential mortgage-backed securities
28. subprime
29. adjustable-rate mortgages
30. securitization
31. collateralized debt obligations
32. mortgage-backed securities
33. Standard
34. Poor’s
35. Moody’s
36. options
37. mutual funds



فروش استقراضی:فروش اوراق بهادار به فروشنده ای که صاحب آن دارایی نیست (و بنابراین باید برای آنها گرو بگذارد) ولی قصد دارد آنها را
درآینده دوباره و به قیمتی کمتر به دست آورد. اگر قیمت اوراق بهادار افت کند، به سبب تفاوتا بین قیمت این سهام فروخته شده و قیمت سهام

خریداری شده برای بازپرداخت سهام استقراضی، فروشنده سود می کند.
اهرم: استفاده از اعتبار برای بهبود قدرتا خرید قمارآمیز و بنابراین افزایش احتمالی نرخ بازدهی سرمایه گذاری.

:خرید و فروش همزمان اوراق بهادار در بازارهای مختلف برای سود بردن از تفاوتا قیمت آن ها. 40آربیتراژ

بازدهین بالی این اوراق بهادار و وجوه جدید، در سراسر جهان سرمایه گذاران بیشتر و بیشتری را به خود جلب کرد و بسرعت، بیش از یک تریلیارد
دارایی های زهرآگین ، این غلتک درنهایت بنزین2007" معروف شدند- در جهان دست به دست شد. ولی در میانه ی سال 41"دلر آمریکا -که به 

تمام کرد و بازارن  سنگینن املک در آمریکا شروع به سقوط کرد و مصادره ی دارایی های به رهن گذارده شده به شکل چشمگیری افزایش یافت.
سرمایه گذاران درنهایت متوجه ی خطرهای جدی همراه با این اوراق بهادار شدند و اعتماد خود را از دست دادند. نتیجه آن که، ارزش وجوه رهنی

تضمینی کم شد و بانک ها ناامیدانه و بیهوده سعی کردند، به طریقی دیون را از ترازنامه ی خود پاک کنند.

برخی از بزرگترین و محترم ترین نهادهای مالی، شرکت های بیمه، و بیمه گران دولتین وام ها مانند لیمن برادرز، بی انر استرنز، مریل لینچ، گلدمن
که فقط چندتای آنها هستند- یا اعلم–ساکس، انی آی جی، جین پی مورگان چیس، ایندی مک بانک، مورگان استنلی، فانی ما، و فردی مک 

ملی کردنن آمریکا پس از رکود بزرگ، نجاتا پیدا کردند. کنایه آمیز آن که دولت محافظه کار "ورشکستگی کردند یا با به کمک گمانه زنانه ترین  "

 میلیارد اوراق بهادار با پشتوانه ی رهنین مشکل دار حمایت کرد، آن هم در ازای سهم یافتن  دولت  در  این موسساتا. بریتانیا و700بوش از خرید 
بیشتر کشورهای صنعتی با بسته های حمایتی چند میلیاری از این کار تقلید کردند و امید داشتند که تزریق هنگفت سرمایه به بازارهای مالین ناخوش

. ولی این بسته های که بیش از آن بزرگند که بگذاریم ورشکست شوند " احوال بتواند به بهبود نهادهای مالی یاری رساند، به نهادهای مالی ای  "

 بدون اعلم ورشکستگی پول بیشتری از دست بدهند. هزینه ی وارده به42نجاتا بخش سخاوتمندانه باعث شد شرکت های مالی چندمنظوره ی بزرگ
مالیاتا دهندگان جهان واقعا  چشمگیر است: نسل های بعدی باید تریلیاردها دلری که صرف این بسته های ضروری شد را بپردازند.

38. To hedge
39. short-selling
40. Arbitrage
41. toxic assets
42. large financial conglomerates



2008حقوق در سال حقوق حدودین روزانه
(برحسب میلیون دلر)

مدیر اجراییشرکت

2008ح.کل حقوق (داستمزدا، پادااش، و امتیازاتا سهامی) داه مدیر اجرایی برتر آمریکا دار  سال 

فروپاشی بزرگ ایسلند
، دولتن کشور کوچک ایسلند سه بانک اصلی خود را آزادسازی کرد و بدانها اجازه داد از بازارهای مالی دنیا سرمایه های2000در اوایل دهه ی 

هنگفتی تحصیل کنند. بانک های ایسلند با پیشنهاد بهره های بسیار بال برای حساب های پس انداز، از سرمایه گذاران اروپایی حدود دو میلیارد دلر
جذب کردند. اما وقتی بحران مالی جهانی به وام های آسان یاب خاتمه داد و باعث کم ارزش شدن کرونای ایسلند شد، بانک های این کشور
خود را از پس دادن دیون عاجز دیدند، دیونی که بسیاری از آن ها برحسب ارزهای خارجی بودند. صاحبان حساب سعی کردند پول خود را

بیرون بکشند ولی ذخایر بانکی پاسخگوی این حجم درخواست نبود و برای همین، دولت بسیاری از حساب های بانکی را مسدود کرد. دولت
 بانک ها رو دوباره ملی کرد و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، از صندوق بین المللی پول2008ایسلند که چاره ای نداشت، در اکتبر 
درخواست ده میلیارد دلر وام کرد.

اما یکی از پیامدهای بزرگ خرابی نظام مالی این بود که بانک هایی که می خواستند پایه ی سرمایه ای خود را ترمیم کنند به سختی می توانستند از پس
قرض دادن میزان پول زیادی برآید. رکود جریان سرمایه، به شکل قطره چکانی بر پایین دست اقتصاد هم تأثیر گذاشت و برای تجارتا ها و افرادی

که برای کسب و کارشان به تأمین اعتبار نیاز داشتند دریافت وام سخت تر شد. این کسری اعتبار، روی سودآوری بسیاری از کسب وکارها تأثیر
گذارد و آن ها را مجبور کرد تولید را کاهش داده و کارگران را بیکار کنند. وقتی بازارهای بورس جهان سقوط کردند بیکاری رشد چشمگیری

 در اکتبر14.000 از 44 سقوط کرد؛ میانگین صنعتی داوجونز2009 در اوایل 8.000 به 2007 در جولی 18.000 از 43پیدا کرد. شاخص نیکی ژاپن

43. Japan’s Nikkei index
44. Dow Jones Industrial Average



 پایین آمد. تا اوایل2009 در اوایل 3.000 به حدود 2007 در جولی 6.000 از 45 پاریس40 رسید؛ و کک 2009 در اوایل 7.000 به کمتر از 2007
% ارزش شرکت های جهان کاسته شده بود.33 تریلیارد دلر یا 14.3، به خاطر بحران،  2009سال 

% در آلمان. پیامد دیگر12% در ایتالیا و 14% در برزیل، 15% در روسیه، 16% در کره، 26% در ژاپن کاهش یافت، 31، 2008تولید صنعتی سال 
 بانک جهانی اعلم کرد که هم اقتصاد جهانی و هم حجم تجارتا2009آن که، اقتصاد کشورهای سراسر جهان دچار رکود شد. پیش بینی مارس 

خارجی برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم کم خواهد شد. گزارش متذکر شد که کشورهای در حال توسعه بخصوص ضربه ی سختی خواهند
 هم پیش بینی کرد که این بحران تا پایان46 میلیارد دلری مواجه می شوند. سازمان جهانی کار700 با یک کسری مالی 2010خورد و تا پایان سال 

 میلیون نفر افزایش می دهد. بررسی زاگاتا از200 میلیون کار را از بین می برد و بیکاری جهانی را تا میزان بی سابقه ی بیش از 20، حداقل 2009سال 
% کاهش داشته باشند. خلصه،30 تا 2009 اعلم کرد که ممکن است سفرهای تجارین سال 47وضع هتل ها، اماکن تفریحی و چشمه های آب گرم

 جهانی شده است.اقتصادی جهانی تبدیل به یک بحران مالیبحران 

45. Paris CAC 40
46. International Labour Organization
47. Zagat’s Hotels, Resorts and Spas Survey



ط.بحران مالی جهانی: کسری ها و کمک های آمریکا و کشورهای اروپایی

www.globalissues.org, February 2009منبع: 



)2009بحران اقتصادا مالی جهان (

. کشورهایی که بر اثر بحران مالی جهانی داچار رکودا شدند2نقشه ی 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:2007-2009_World_Financial_Crisis.svg#file  منبع:

پایان نئولیبرالیسم؟
، خبرگان اقتصادی سراسر جهان توافق کردند که اقتصاد جهانی در میانه ی رکودی است که ممکن است اوج بگیرد و به رکود2009تا اوایل سال 

بانکداران طمداع وال استریت تأکید کردند ولی بیشتر این "بزرگ دیگری بدل گردد. گرچه برخی از این صاحبنظران روی نقش منفی  "

صاحبنظران، نخبگان مالی جهانی را به خاطر حمایت از نوعی دگماتیسم نئولیبرال سرزنش کردند. رهبران سیاسی راست و چپ نه تنها به طور گسترده

http://en.wikipedia.org/wiki/File:2007-2009_World_Financial_Crisis.svg#file


اصول نئولیبرالیسم را به پرسش گرفتند بلکه همچنین به نفع نظارتا بیشتر بر بازار مالی توسط  نهادهای ملی و بین المللی استدلل کردند. رییس قبلی
 پذیرفت که ایدئولوژی نئولیبرال او دیگر کارا نیست.48فدرال رزرو آمریکا یعنی آلن گرینسپن درمقابل کمیته ی نظارتا و اصلحا دولتی کنگره

 یعنی دیوید بروکس قبول کردندنیویورک تایمزحتی محافظه کاران برجسته ای که برای مخاطبان پرتعداد می نوشتند، از جمله ستون نویس 
که بازار آزاد، خودتنظیم گر و کاملا کارآمد نیست و آدم ها نمی توانند همیشه نگهبان خوبی برای منافع خود باشند. ولی شاید جامع ترین

) آمد. این گزارشUNCTAD (49 صفحه ای کنفرانس سازمان ملل درباب تجارتا و توسعه65و هوشمندانه ترین نقد مدل نئولیبرال در گزارش 
بحران اقتصاد جهانی: شکست های نظام مند و درمان های چندجانبه2009که مارس  ".50" منتشر شد چنین عنوانی داشت: 

رهبران جهانی دار پاسخ به بحران اقتصادای جهانی، نئولیبرالیسم را به بادا انتقادا می گیرند
2009نیکول سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، ژانویه ی –" تمام شد. لسه فر"

"بحران مالی جهانی بحرانی است که هم شخصی است هم ملی و هم جهانی. هم بحران کشورهای توسعه یافته است هم کشورهای در حال
 سال حاکم بوده30توسعه. بحرانی است نهادی، فکری و ایدئولوژیک. این بحران منجر به نقد اقتصاد نئولیبرال سخت کیشی شده که در این 

اقتصاد سخت کیشی که چارچوب های تنظیم گری ملی و جهانی را سست کرد ولی نتوانست مانع از فاجعه ی اقتصادی ای شود که الن _است 

2009کوین راد، نخست وزیر استرالیا، فوریه ی –"گریبان همه ی ما را  گرفته است. 
"جهان قدیمین توافق واشنگتن تمام شده است.  2009گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، آوریل –"

"ین دو دهه ی اخیر تا حد زیادی در51بنیادگرایی بازاری لسه فر" چهار پیام کلیدی دارد. اول آن که تأکید می کند UNCTADگزارش 

ریسک های مالی ایجاد کرده بود و رها شدن آنها اقتصاد جهانی را به انقباض، توده ی فزاینده ای از عرصه ی عمل ناموفق بود. مقرراتا زدایی مالی
ایمان کورکورانه به کارآمدی بازارهای مالی مقرراتا زدایی53 سوق داد که نتیجه ی آن  تورم قروض دولتی52ناشی از قرض " بود. دوم آن که 

"شده و غیبت یک نظام مالی و پولی همکارانه، توهم سودهای بدون ریسک را ایجاد کرد و هرزه گردی در بازارهای مالی قمارآمیز را مجاز

ی کالیی حباب ها "شمرد. سوم آن که، نقش رو  به افزایش کارتل های مالی بر محصولتا و مشتقاتا آن منجر به بی ثباتی گسترده و ظهور  "

، غیبت نظام1997-8قمارآمیز شد که یک نمونه اش حباب بخش مسکن ایالتا متحده بود. چهارم و آخر آن که، مانند بحران آسیایی سال های 
بین المللی همکارانه برای مدیریت نوساناتا نرخ مبادله، قمارهای ارزی شایع را تسهیل کرد و عدم تعادل جهانی را افزایش داد و به همین خاطر،

چندین کشور را به  پرتگاه ورشکستگی کشاند.

48. Congressional Committee on Oversight and Government Reform
49. United Nations Conference on Trade and Development
50. The Global Economic Crisis: Systematic Failures and Multilateral Remedies
51. market fundamentalist laissez-faire
52. debt deflation
53. government debt inflation



 و تجارتا)GDPتغییراتا تولید ناخالص ملی (
) برحسب درصدWorld Tradeجهانی (

ک. فروپاشی تجارتا جهان

2009 مارس 26منبع: اکونومیست، نسخه ی چاپی، 

اقتصادهای درحال ظهور و درحال توسعه

جهان

اقتصادهای پیشرفته

ل. انقباض اقتصادا جهان

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/index.htmمنبع: 

) وضع مقرراتا جدید1 جدای از اینکه طنینی شبیه مرثیه ای برای مرگ نئولیبرالیسم دارد، سه راه حل ساختاری پیشنهاد داد: UNCTADگزارش 
) همکاری بخش دولتی-خصوصی برای تشویق رشد2و جامع نظام مالی جهانی به علوه ی وحدتا دولت های جهان برای دستیابی به این هدف؛ 

)کشورهای درحال توسعه دیگر نباید محکوم به آن نوع منطق نئولیبرالی باشند که بحران فعلی بیش از هرچیز ناشی از آنست. درواقع،3اقتصادی؛ 
 در لندن گردهم آمدند تا روی یک استراتژی اقتصادی20، سران کشورهای اجلس گروه UNCTADکمتر از یک ماه پس از انتشار گزارش 

فرصت جهانی آفرید "مشترک به توافق برسند. به قول نخست وزیر بریتانیا، گوردون براون این نشست که در پاسخ به بحران مالی جهانی بود یک  "

نظم جدید جهانی ". پس از تنش های آغازین میان گروه نیکول سارکوزی و آنگل مرکل که در پی کنترل های تنظیمی54"برای استقرار یک 

54. new world order



قدرتمند در سطح جهان بودند، با گروه اوباما، گوردون براون و نخست وزیر ژاپن یعنی تارو آسو که بر اهمیت بسته های مشوقن بیشتر تأکید داشتند،
 منتشر شد به توافق رسیدند.2009 آوریل 2 بالخره بر سر اصول عمومی یک بیانیه ی مشترک که در G-20رهبران 

۲۰شش نکته ی کلیدی توافق گروه 

اصلحا نظام بانکداری جهانی، همراه با کنترل صندوق پوشش ریسک، تقویت استانداردهای حسابداری، قواعد سفت و سخت تر
برای موسساتا اعتبارسنجی، مهمیز زدن بر حق و حساب های نجومین مدیران عامل و رسوا کردن بهشت های مالیاتی  که مخفی کاری

می کنند.
جدید تشکیل می شود تا با صندوق بین المللی پول، همکاری فرا مرزی را تضمین کند و برای نظام مالیی یک55یک هیئت ثباتا مالی 

G-20  فراهم آورد. اعضای آن، وزرای مالیه، واضعان مقرراتا و بانک های مرکزی کشورهای 56مکانیسم هشدار زودهنگام

خواهند بود.
 750 تریلیارد دلری به اقتصاد جهانی توسط تک تک کشورهای عضو. 5 تریلیارد دلری برای تکمیل مشوق های 1.1تزریق بسته ی

بخش عمده ی این مبلغ- به صندوق بین المللی پول  تعلق می گیرد . مابقی آن به بانک جهانی و نهادهای دیگریعنی –میلیارد دلر 
واریز می شود تا بلکه بتوانند اعطای اعتبار و مشاغل کشورها را ترمیم کنند و وام به کشورهای در معرض خطر را افزایش دهند.

کشورهای در حال توسعه ی پیشرو مثل چین و هند باید در تعیین سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش مهم تری
ایفا کنند.

200 درجهت کمک به معکوس شدن روند روبه نزول تجارتا جهانی.2009-10 میلیارد دلر وجه برای تجارتا در سال 
 میلیارد دلر، صرف کمک به فقیرترین6التزام به اینکه بخشی از مشوق های مالی، از جمله فروش طل از طریق بانک جهانی تا سقف 

سبز شود. "کشورها و  ایجاد مشاغل  "

2009 آوریل 2منبع: گاردین، 

رهبران تجاری، این توافق را به عنوان قدمی مهم در راه ترمیم زیرساخت های مالی جهان تحسین کردند، درحالیکه منتقدان دست چپی به رقیق بودن
  اصلحاتا نظام بانکداری را20این اصلحاتا، فقدان جزئیاتا، و نبود تدابیر انضمامی برای مبارزه با تغییر اقلیم جهانی تاختند. به علوه بیانیه ی گروه 

 دست به عمل بزنند. غافلگیرکننده نبود که بسیاری از مدیران بانک های ملی درمقابل این"بنا به مقتضیاتا خود"به دولت های ملی سپرد تا هریک 
تدابیر مقاومت کردند و گفتند نوسان آونگ به سمت تنظیم گری، بار سنگینی بر گردن بخش مالی می گذارد. به علوه، هئیت ثباتا مالی جدید،

قدرتا الزام آوری نداشت و فعالیت های آن محدود بود به توصیه، نظارتا بر مقرراتا، و تشریک مساعی با صندوق جهانی پول برای ایجاد
 در فرآیند اصلحاتا مطلوب20مکانیسم های هشدار زودهنگام به قصد پیشگیری از بحران مالی جدید. درنهایت گرچه معلوم بود که توافق گروه 

خود به صندوق بین المللی پول نقشی محوری داد ولی خوب روشن نبود این نهاد به تازگی قدرتا گرفته تا کی و اصلا تا چه میزان می تواند خود را
از پستانن منطق نئولیبرال بگیرد. بنابراین، باید اینطور تمام کنیم که گرچه بچگانه است بگوییم نئولیبرالیسم مرده است ولی  همانقدر هم احمقانه است

که منکر شویم جهان بحران زده دوباره  واله و شیدای اصول کینزی شده است.

55. Financial Stability Board
56. early warning mechanism



نتیجه گیری
حال که سفر ما به چشم اندازهای مختلف نئولیبرالیسم به پایان رسیده اجازه دهید یافته های خود را  به طور گذرا خلصه کنیم. بعد از اینکه گفتیم

نئولیبرالیسم در مقام یک ایدئولوژی، درمقام شکلی از حکمرانی و در مقام یک بسته ی سیاستی روی نقش محوری بازار آزاد و موسساتا خصوصی
 در بریتانیا و ایالتا متحده. اقتصاد ریگانی و1980تأکید می کند تذکر دادیم که این جریان طی دو موج کل جهان را درنوردید: با آغاز از دهه ی 

تاچریسم،  با  کاربست متهورانه ی ایده های اقتصادی هایک و فریدمن موفق شدند پارادایم کینزی را تکه پاره کنند، پارادایمی را که از سال های
تاریک رکود اقتصادی به بعد، نظریه  و کنش اقتصادی را در سیطره ی خود گرفته بود. گرچه این دو گونه ی موج اول، ترجیحاتا سیاستگذارانه ی

خاص خود را پروردند ولی در تمایل عمومی به بازشکل دهین کشورهای متبوع خود برحسب فرمول م[قرراتا زدایی]-آ[زادسازی]-
 اشتراک داشتند.57خ[صوصی سازی]

ای مانند بیل کلینتون و تونی بلر قرار گرفت، یعنی کسانی که می خواستند چپ های میانه " موج دوم نئولیبرالیسم در دهه ی نود پرهیاهو موردپذیرش  "

توافق واشنگتن به سراسر جهان، از "اندیشه ی بازار آزاد خود را با نوعی اجتماع و مسوولیت اجتماعی تلفیق کنند. ولی در عین حال برای صدور  "

"قدرتا نرم صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم استفاده کردند. تعهد جدی آنان به اقتصاد جهانین مبتنی بر تجارتا فراملی منجر به چندین "

توافق تجارتا آزاد منطقه ای شد. به علوه، سازمان تجارتا جهانی نوبنیاد، ناظر قدرتمند و اجبارگر برنامه های آزادسازی گلوبالیسم بازار شد. ولی در
آستانه ی قرن جدید مجموعه ای از  چالش ها سر راه هژمونی نئولیبرالیسم قرار گرفتند هرچند نتوانستند تغییر چندانی به وجود آورند. بزرگ ترین

2008-9عامل بی ثباتا سازی حاکمیت بلمنازع و سی ساله ی  نئولیبرالیسم پس از ورود مارگارتا تاچر به دفتر نخست وزیری، بحران اقتصاد جهانی 
بود (بحرانی که شاید بیش از این دو سال طول بکشد).

گرچه آشکارست که موج اول و حتی موج دوم روزگار خوش خودشان را داشته اند ولی به طور قطع نمی شود گفت که نئولیبرالیسم برای همیشه از
صحنه ی جهان رخت بربسته است. همان طور که در سراسر این کتاب تأکید کردیم نئولیبرالیسم اشکال مختلفی به خود می گیرد و ثابت کرده با

 برای به کارگیری2009 در اجلس لندنن سال ۲۰بافت های اجتماعی گوناگون بسیار قابل تطابق است. به علوه توافقاتا ابتدایین رهبران گروه 
درمان هاین کینزین اقتصادن جهانین ناخوش  احوال ممکن است در بلندمدتا دوام نیاورد. گرچه به نظر می آید که گویا بنیادگرایی بازار به زباله دان

یعنی تجارتا آزاد- نه تنها هنوز برپاست بلکه توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی جهان به مثابه چیزی–تاریخ افکنده شده ولی ستون دوم نئولیبرالیسم 
"گریزناپذیر مورد تأییدمجدد قرار گرفته است.کاملا امکان پذیر است که احیای اقتصادین احتمالی در سال های آینده یکبار دیگر آن صداهای "

نئولیبرالی که الن به خاطر مصیبت فعلی ساکت شده اند را بلند کند. از سوی دیگر، اگر بحران ادامه یابد یا حتی عمیق تر شود، درخواست ها برای
جراحی های رادیکال تر بلندتر خواهد شد و شاید فشار کافی برای طلوع یک کاپیتالیسم کنترل شده ی جهانی را به وجود آورد. پس موج سوم 

نئولیبرالیسم (که از دو موج قبلی خود معتدلترست) یا یک  نیو دیل جدید جهانی ( مبتنی بر اصول کینزی) دو سناریوی متفاوتا برای دهه ی دوم قرن
بیست ویکم هستند.

57. D[eregulation]-L[iberalization]-P[rivatization]



تاریخ مختصر نئولیبرالیسم
ککیِ. روی کتگِر ، راوی  کاسِ کردِ بیِ.  نویسندگان: مانف

ترجمه: محمد نصیری

 ، انتشارات آکسفورد۲۰۱۰ِ چاپ اول: 

نشر زمینیان

۱۳۹۷اسِفند 

انتشار این اثر به هر صورت آزادِ اسِت



فهرست
یی در نئولیبرالیسم است؟ نو "فصل اول. چه چیز  "

: اقتصاد ریگانی و تاچریسم1980فصل دوم. موج اول نئولیبرالیسم در دهه ی 

: گلوبالیسم بازار کلینتون و راه سوم تونی بلر1990فصل سوم. موج دوم نئولیبرالیسم در دهه ی 

فصل چهارم. نئولیبرالیسم و توسعه ی آسیایی

فصل پنجم. نئولیبرالیسم در آمریکای لتین و آفریقا

 و پس از آن2000فصل ششم. بحران نئولیبرالیسم: حوالی سال 



پیشگفتار
، فشرده ودنیای قرن بیست ویکم دنیایی است اساساا درهم تنیده. جهانی شدن توانسته روابط اجتماعی را چه به لحاظ مکانی چه به لحاظ زمانیی گسترده

تسریع کند. گسترش شبکه های اطلعاتی و ارتباطاتی -شبکه هایی که افراد، دولت ها و کسب وکارها را به یک اندازه درگیر خود کرده- مدیون
کاتالیزوری است به نام انقلبا دیجیتال. گروه های تروریستی فراملی ای که می توانند در هر گوشه ی دنیا دست به خرابکاری بزنند نمادهای قدرت

سکولر را هدف گرفته اند و رهبران سیاسی جهان غربا را به «جنگ جهان گیر علیه ترور» واداشته اند. تغییر اقلیم جهانی  و شیوع بیماری های
همه گیر به واقعیت های ترسناک تبدیل شده اند و باعث شده کشورها برای جلوگیری از فاجعه ای عالم گیر به دنبال استراتژی های مشترک باشند.

انفجار حبابا بخش مسکن در ایالت متحده یک بحران مالی جهانی راه انداخته که در سطح جهان باعث ضررهای تریلیارد دلری شده و جامعه ی
جهانی را به ورطه ی یک رکود بزرگ دیگر انداخته است. صدای پیروزمندانی که فروپاشی شوروی را «پایان تاریخ» و آغاز حکومت بلمنازع

کاپیتالیسمد بازار آزادد آمریکایی طور انگاشته بودند ساکت شده ، چراکه می بینند قرن جدید همچنان آوردگاهی ایدئولوژیک است و همه ی
ایدئولوژی های سیاسید رقیب می خواهند به قلب و ذهن مخاطبان جهانی نفوذ کنند.

«نئولیبرالیسم» یکی از همان «ایسم» ها و ایدئولوژی هاست. این اصطلحا اولین بار در آلماند پس از جنگ جهانی اول و توسط یک حلقه ی کوچک از
،19۷0اقتصاددانان و حقوقدانان نزدیک به «مکتب فرایبورگ»  جعل شد تا به برنامه ی متعادل احیای لیبرالیسم کلسیک اشاره کند. در دهه  ی 

 منتقدین دست چپی اصلحات1990 گذاشتند. اما تا ابتدای دهه ی نئولیبرالیسموگروهی از اقتصاددانان آمریکای لتین روی مدل بازاری خود نام 
توافق واشنگتن مجموعه ای از نهادها و–بازاری در کشورهای جنوبا، نئولیبرالیسم را از معانی تحقیرکننده ی مرتبط با «توافق واشنگتن» آکندند 

سیاست هایی است که ایالت متحده برای جهانی کردن کاپیتالیسم آمریکایی و سیستم فرهنگی مرتبط با آن طراحی کرده است. منتقدان دیگر،
«نئولیبرالیسم» را تکیه کلم مبهمی می دانستند که دانشگاهیان رادیکال یا ناسیونالیست های اقتصادید مرتجع از خود درآورده اند تا با آن، دستاوردهای

که هر دو نوبل برده اند- را بی ارج کنند. دیگرانی هم هستند–فکری اقتصاددانان نوکلسیکی مانند میلتون فریدمن و فریدریش فون هایک 
» می دانند، گفتمانی ستایشگر منافع فردی، کارآیی اقتصادی و رقابت بی حد و حصر. اما علیرغملسه فرنئولیبرالیسم را نسخه ی پپست مدرن «گفتمان 

این نقدها، نئولیبرالیسم جزوی از اندیشه ی روزمره شده است. روزی نیست که این کلمه در تیتر روزنامه ها دیده نشود.

در ربعد آخر قرن بیستم، «نئولیبرالیسم» با سیاستمدارانی مثل رونالد ریگان، مارگارت تاچر، بیل کلینتون، تونی بلر، آگوستو پینوشه، بوریس یلتسین،
جیانگ زدمین، مانموهان سینگ، جونیچیرو کویزومی، جان هوارد و جورج بوش پسر پیوند خورده که بعضاا خیلی با یکدیگر فرق دارند. هرچند

سیاست هایی که هدفشان مقررات زدایی از اقتصادهای ملی، آزادسازی–همه ی این رهبران سیاسی به سیاست های «نئولیبرال» تعلق خاطر دارند 
تجارت جهانی و ایجاد یک بازار جهانی واحد است-  ولی هیچیک از آنها هرگز به طور عمومی خود را نئولیبرال نخوانده است. نئولیبرالیسم در

 و در اوج قدرت خود، بر همه ی جهان مسلط بود و راه خود را به دل بلوک شوروی سابق باز کرد و به کشورهای جنوبا گفت که1990دهه ی 
توسعه ی اقتصادی قواعد و شرایط جدیدی دارد. نئولیبرالیسم خود را موجودی تطبیق پذیر نشان داده که حتی حزبا کمونیست چیند پس از مائو را

هم اغوا کرد؛ چینی که «سوسیالیسمد با مشخصه های چینید» آن تا حد زیادی شبیه دشمن ایدئولوژیک آن یعنی کاپیتالیسم است.

اما در سپیده دم قرن جدید، نئولیبرالیسم اعتبار خود را از دست داده است چراکه اقتصاد جهانی ای که براساس اصول آن ایجاد شده، در برخورد با
 سابقه نداشته، حسابی ضربه خورده است.آیا  نئولیبرالیسم نابود شده یا شکوه سابق خود را19۳0مصیبت مالی ای که از سال های تاریک دهه ی 

 که ذهنیتی اصلحگر دارند رهسپار راهی نو می شوند یا با چنگ و دندان می جنگند تا به روزهای باشکوه20به دست خواهد آورد؟ آیا رهبران گروه 
 پرهیاهو بازگردند؟90و نئولیبرالد دهه ی 

این کتابا با هدف تأملی گذرا بر این سوالت اساسی، طوری طراحی شده که از طریق بررسی تجلیات انضمامی نئولیبرالیسم در کشورها و مناطق
مختلف جهان، ریشه ها و تکامل و ایده های بنیادین نئولیبرالیسم را به خواننده معرفی کند. کاوش ما نشان خواهد داد که گرچه نئولیبرال های سراسر
دنیا در برخی باورهای عمومی مثل قدرت «خودتنظیم گرد» بازارهای آزاد درجهت ایجاد دنیایی بهتر با یکدیگر اشتراک نظر دارند ولی در جزئیات،



هر یک بر مسلک خویش است. مثلا اقتصاد ریگانی دقیقاا همان تاچریسم نیست. گلوبالیسم بازار بیل کلینتون از برخی جهات با راه سوم تونی بلر
ناهمخوان است. و نخبگان سیاسید کشورهای جنوبا (که غالباا در دانشگاه های کشورهای شمال درس خوانده اند) خوبا یاد گرفته اند که الزامات

 محیط و مشکلت و فرصت های خاص خود را دارد. بهتوافق واشنگتن را چگونه با بافت محلی و اهداف سیاسی خود تطبیق دهند. پس نئولیبرالیسم
ی متکثر اندیشید.نئولیبرالیسم هاهمین دلیل است که در عوض یک لیبرالیسم واحد و یکپارچه می توان به 

اسس اساس این کتابا چیزی نیست مگر بررسی ایده ها و سیاست ها و ااشکالد حکومتی ای که ذاتید این پروژه ی نئولیبرال هستند. ما نویسندگان این
 نوشتن آن، مجبور شدیم فقط به برخی از موضوعات عمومی ورود کنیم. هدف اصلی اینمختصر و مفیدکتابا برای برآورده کردن خواست ناشر و 

 ولی ساده- از پدیده ای غنی و پیچیده است.–کتابا ارایه ی گرته ای قابل فهم و غنی 

) برای فراهمARC، و همچنین شورای تحقیقاتی استرالیا (RMITمایلیم از نهاد مطالعاتید شهرهای جهانی، مرکز مطالعات گلوبالیسم در دانشگاه 
کردن حمایت های تحقیقاتی ارزشمند تشکر کنیم. قدردان دستان یاری گر همکاران و دوستان خود هستیم که در نهادهای ذیل حضور دارند:

، دانشگاه هاوایی-مانوا، دانشگاه تحصیلت تکمیلی کلرمونت، دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا، آکادمی علوم اجتماعی دانشگاهRMITدانشگاه 
شانگهای دانشگاه آزاد برلینپ و دانشگاه آکسفورد. کار کردن با آندره آ کیگان و تیم قابل او در انتشارات دانشگاه آکسفورد فوق العاده بود. ولی

بیش از همه باید از خانواده هایمان تشکر کنیم، برای عشق و حمایت همیشگیشان. پرل، جوان و نیکول، این کتابا تقدیمد شما! خیلی ها کمک کردند
که این کتابا، اثری بهتر شود؛ مسوولیت نقایص برجا مانده تنها بر عهده ی ماست.



فصل اول
یی در نئولیبرالیسم است؟ نو "چه چیز  "

 لیبرالیسم قدیم و جدید
 به اینطرف، در اولین سخنرانی خود درمقام رییس1930 یعنی در اوج بدترین بحران اقتصادی از زمان رکود بزرگ دهه ی 2009باراک اوباما سال 

جمهور آمریکا، هنگام اشاره به آنچه او  مقصر اصلی فاجعه ی مالی جهانی می دانست رک و راست حرف زد: طمع و بی مسوولیتی بعضی ها، و
ناکامی دستجمعی مردم در گرفتن تصمیم های سخت و عدم آماده سازی خود برای یک دوره جدید. رییس جمهور جوان با بسط استدلل خود

اصرار داشت بگوید که امروزه مسأله ی مهم این نیست که آیا دولتت زیادی بزرگ است یا زیادی کوچک است، مسأله ی اصلی کارایی دولت
است. رهبر آمریکا سپس با نگاه مستقیم به دوربین هایی که چهره ی مصمم او را به بیشمار تلویزیون و کامپیوتر در سراسر جهان می بردند، الگوی

 سال گذشته را به چالش کشید:30مسلط اقتصادی 

سوال پیش روی ما این نیست که بازار خوب است یا بد. قدرت بازار در ایجاد ثروت و گسترش آزادی بی همتاست. ولی این بحران
یادمان انداخته که بازار ممکن است از کنترل خارج شود.

۲۰۰۹: اوباما در حال ایراد نطق افتتاحیه ریاست جمهوری اش در سال ۱عکس 



نئولیبرالیسم رو به پایان است. آماج انتقاد اوباما "واکنش مفسران خبری سریع و صریح بود: سخنرانی اوباما نشانه ای است از آن که یحتمل عصر  "

بازار خودتنظیم گر درمقام موتور محرک تعقیب عقلنی ثروت توسط افراد- یقیناا همان چیزی است که از قرن هجدهم "-یعنی ایده آلی نئولیبرالیی  "

به بعد، اسس اساس نظریات اقتصاددانان بوده است. در حالیکه شاهان مرکانتلیستتقریباا کنترل کاملی روی اقتصاد داشتند و عمدتاا به قصد تأمین خرج
ی مانند آدام اسمیت و دیوید ریکاردو  شایستگی اقتصادهای لیبرال های کلسیک "جنگ های خود دنبال گردآوری طلی هرچه بیشتر بودند  "

" و 1"بازار آزاد  یا انسان3هومو اکونومیکوس" را موعظه می کردند. اعتبار اسمیت به خاطر ایجاد یک تصویر روشنگرانه و اسکاتلندی از 2لسه فر"
اقتصادی است، تصویری که بنا بر آن، انسان ها افرادی هستند مجزا از یکدیگر و ااعمالشان عمدتاا بازتاب منافعی شخصیی مادسی آنهاست. از این

دیدگاه، موضوعات اقتصادی و سیاسی بالکل از هم جدایند و اقتصاد نسبت به سیاست دست بال را دارد، چراکه اقتصاد، تحت نظام هماهنگ قانون
مداخله در فعالیت اقتصادیی شهروندانی نفع-شخصی- "طبیعی و بدون مداخله ی دولت به بهترین شکل عمل می کند. بر همین اساس، دولت باید از  "

پرست احتراز نماید و برعکس، از قدرت خود برای تضمینی مبادلتی آزادی اقتصادی استفاده کند. 

مزیت نسبی " ریکاردو تبدیل شد به کتاب مقدس تجار آزادی مدرن. او گفت تجارت آزاد، برای تمام طرفین دخیل در تجارت، نتیجه ی4"نظریه ی 
ببرد-ببرد دارد چرا که باعث می شود هر کشور، متخصص تولید محصولتی شود که  در آن از مزیت نسبی برخوردار است. مثلا اگر تولید شراب در
ایتالیا ارزانتر از انگلستان در می آید و تولید لباس در انگلستان ارزانتر از ایتالیا می افتد سود این دو کشور در تولید تخصصی و تجارت متقابل است.

درواقع ریکاردو تا آنجا پیش رفت که بگوید اگر یک کشور در تولید همه ی محصولت تجاری مزیت مطلق داشته باشد باز هم سودش به اندازه ی
سود حاصل از تولید تخصصی و تجارت نمی شود. نظریه ی ریکاردو به لحاظ سیاسی منجر به استدللی قوی علیه مداخله ی دولت در تجارت شد و

 در انگلستان، در دست لیبرال های قرن نوزدهمی مانند ریچارد کوبدن تبدیل به یک سلحا5هنگام نزاع بر سر لغو قانون حمایت گرایانه ی ذرت
ایدئولوژیک قوی شد.

از نظر لیبرال های کلسیک، تولیدکننده، خادم مصرف کننده است، مصرف کننده ای که  در مورد چگونگی رفع نیازها و حوائج مادسی خود مختار
دست نامرئیی بازار ضامن کارآمدترین و "است. لیبرال های کلسیک که حامی مالکیت خصوصی و اجبار قانونیی رعایت قراردادها بودند گفتند  "

 انقلب هایایده های آنان یکی از دلیل اصلی ایجادموثرترین تقسیم منابع و همچنین موجد تسهیل رابطه ی تجاری صلح آمیز میان ملتها است. 
 را فرو ریخت.6؛ ایده های آنان سلسله های پادشاهی را سرنگون کرد و کلیسا را از دولت جدا نمود و جزمیات مرکانتلیسم بودبزرگ قرن هجدهم 

خرابکاری "در بیشتر قرن نوزدهم، وارثان لیبرالیسم کلسیک می خواستند مردم را مجاب کند که خرابی اوضاع اقتصادی همیشه نشانگر شکلی از 

"دولت است، چراکه معمولا دخالت زیاد دولتی باعث می شود قیمت ها غیرواقعی شوند. دلیل آنان این بود که چون بازارها-ی فارغ از دخالت

خرابی اوضاع بازار کاری دولت است. خرابی بردار نیستند پس  "دولتی- طبیعتاا  " " "

1 free market

2 laissez-faire

3  homo economicus

4  comparative advantage

5 Corn Law

6  mercantalism



)۱۷۹۰-۱۷۲۳آدام اسمیت (.  2عکس 



لیبرالیسم کلسیک و روشنگری
لیبرالیسم کلسیک، دوشادوش جنبش روشنگریی اواخر قرن هفدهم و قرن هجدهم پا گرفت، جنبشی که خرد را بنیاد آزادی فردی معرفی کرد. 

وضع طبیعی همه انسان ها آزاد و برابر ند . از این رو  افراد،1704-1632اندیشمندان روشنگر مانند جان لک ( ") استدلل کردند که در  "

حقوقی سلب ناشدنی دارند که مستقل از هرگونه دولت یا اتوریته هستند. آدمیان که بنا بر سرشت شان از عطیه ی حق حیات و آزادی و مالکیت
ی را بنا نهند که وظیفه ی اصلیشان حفظ و حراست از این حقوق فردی، به خصوص حقمحدودبرخوردارند همانا محقس ند فقط حکومت های 

 است.7مالکیت خصوصی

حقایق لیبرالیسمی کلسیک غبار تردید افکند. تازه در دهه ی  "ولی قرنی پر آشوبی بیستم خیلی زود  بر این  نئولیبرال ها توانستند1980" " بود که  "

برخی از این ایده های قدیمی را جامه ای نو بر تن کرده و  به میدان بازگردانند. در میان این دو دوره چه اتفاقاتی افتاد؟ همه می دانند. اضطراب
پاسبان "طولنی مدتی رکود بزرگ، پیشروان اندیشه ی اقتصادی مانند جان مینیارد کینز و کارل پولنی را مجاب کرد بگویند که دولت بیش از یک 

لیبرال های برابری8شب پاسبانی تنها وظیفه ای بود که لیبرال های کلسیک به دولت محول کرده بودند. اما کینز و نسل جدید  " صیرف است  _ "

کاپیتالیسم و پیروزیهای اقتصادی را شاهدی بر فروپاشی ها تداوم بحران  مارکسیست " در عین حال با مارکسیت ها هم مخالف بودند؛9طلب
"پرولتاریای انقلبی می گرفتند. از نظر آنها تحریفات ایدئولوژیکی بورژوازی حاکم آگاه شده پرولتاریایی که" " از  هایبه نام ایده آل  امکان ندارد "

کار مجدسانه  دوباره به تله  فرصت و    ، آزادی "دهن پرکن لیبرالی مثل  " " " " . لیبرال های برابری طلب ازجملهظریفی پذیرش استثمار خود بیفتندی "
کلمنت اتلی، نخست وزیر بریتانیا و فرانکلین روزولت، رییس جمهور آمریکا که در جستجوی راهی برای اصلحا اقتصادی و  پیشگیری از انقلب
بودند، هرگز از خودآیینی فردی و حق مالکیت کوتاه نیامدند. با این حال، آنان لیبرالیسم کلسیک را نقد می کردند که چرا نتوانسته تشخیص دهد

کاپیتالیسم مدرن می بایست منقاد و تحت کنترل ضوابط خاص یک دولت سکولر قدرتمند باشد.

بخصوص کینز حامی دولت بزرگی بود که در زمان بحران اقتصادی، شغل بیافریند و  قدرت خرید مصرف کنندگان را بال ببرد. برای همین او منکر
عقاید لیبرالیسم کلسیک بود که ادعا داشتند هنگام وقوع یک بحران اقتصادی، مکانیسم بازار، طبیعتاا خود را تصحیح می کند و به حالت تعادلی
اشتغال کامل بازمی گردد. کینز  بیکاری را به کمبود سرمایه گذاریی خصوصی و  پایین آمدن مصرف نسبت داد. او این کمبود را زیر سر سرمایه

کینزیانیسم10گذاران طماع و کوته بینی می دانست که با سرمایه گذاری های قماری (بورس بازی)  "   به اصل بازار11"  بازار را بی ثبات کرده بودند. 
بازار آزاد بود و به همین جهت حتی خواهان دولتی شدن موسسات مهم ملی مثل راه آهن و شرکت های تولید انرژی "معتقد بود اما مخالف با  "

شد. 

این کنفرانس، نظم اقتصادیی بین المللیی پس از1944در کنفرانس برتون وودز به سال  _ در آمریکا، کینز ریاست هیئت بریتانیا را برعهده داشت 

) ایجاد شد تا نظام پولی بین المللی را اداره کند. بانک بینIMFجنگ جهانی دوم و نهادهای اقتصادی آن را تعریف کرد. صندوق بین المللی پول (
المللیی بازسازی و توسعه که بعداا  به بانک جهانی بدل شد، در ابتدا تأسیس شد تا به اروپا بابت بازسازی خسارات جنگ وام بدهد اما در دهه ی

،1947 هدف خود را به تأمین مالی پروژه های صنعتی مختلف در کشورهای در حال توسعه ی سراسر جهان تغییر داد. دست آخر هم در سال 1950
) یا سازمان تجاری جهانی بنیان نهاده شد که متصدی تدوین و تنفیذ توافقات تجاری چندجانبه بود. درGATTتوافق عمومیی گمرکات و تجارت (

7 private property

8 night watchman

9 egalitarian liberals
10 speculative investments

11 Keynesianism



 شد، سازمانی که طرحا نئولیبرال آن برای توافقات تجارت آزاد، بعداا در افکارGATT) جایگزین WTO، سازمان تجارت جهانی (1995سال 
عمومی بدل به کانون مجادلت داغی شد.

عصر طلیی کاپیتالیسم کنترل شده بود، عصری که از سال  "کاربست سیاسی ایده های کینزی، الهامبخشی به قول اقتصاددانان،  1975 تا 1945"
نیو دیل جامعه ی عالی12"قدرتمندانه ادامه داشت. برنامه های آمریکایی  " و  " به سرکردگی روزولت و رییس جمهور لیندون جانسون؛ مدل13"

رفاه گرایی "تحسین شده ی سوسیال دموکراسی سوئد؛ و نسخه ی بریتانیایی   به اجرا گذارده شدند بازتابنده ی1945 (یا دولت رفاه) که در سال 14"
پایان ایدئولوژی " سخن بگویند. دولت های ملی، جریان پول در15"یک اجماع سیاسی بزرگ میان ملل غربی بودند و صاحبنظرانی را واداشت تا از 

مرزهای خود و بیرون از آن را کنترل می کردند. مالیات زیاد بر افراد ثروتمند و شرکت های سودده منجر به گسترش دولت رفاه شد. افزایش
دستمزدها و خدمات اجتماعی افزون در کشورهای ثروتمند (کشورهای شمال) کارگران را وارد طبقه ی متوسط کرد.

عصر طلیی کاپیتالیسم کنترل شده در ایالتا متحده
اقتصاد، بر پایه تولید انبوه بود. تولید انبوه سودمند بود چون یک  طبقه ی متوسط پرشمار، پول کافی برای خرید انبوه محصولت را داشت.

طبقه ی متوسط پول داشت چون سود حاصل از تولیدات انبوه بین شرکت های بزرگ، و کارگران آن ها، پیمانکارها، قطعه سازها و فروشندگان
ریز و درشت محصولت تقسیم می شد. قدرت چانه زنی کارگران افزایش یافت و با حمایت های دولتی تقویت شد. تقریباا یک سوم نیروی کار
جزو اتحادیه ها بودند. سودهای اقتصادی، در میان ملت ازجمله کشاورزان، بازنشسته ها، ساکنین شهرهای کوچک و کسب و کارهای کوچک
جریان می یافت، آن هم از طریق ضابطه مند کردن (راه آهن، تلفن، تأسیسات زیرساختی و کسب و کارهای کوچک) و یارانه (تنظیم قیمت ها،

بزرگراه ها، وام های فدرال). 

 17)، ص2008منبع: رابرت ب.رایش: سوپر کاپیتالیسم: استحاله ی تجارت، دموکراسی و زندگی روزمره (نیویورک، کناپف، 

12 New Deal
13 Great Society
14. welfarism

15end of ideology



)۱۹۴۶- ۱۸۸۳.  جان مینارد کینز (۳عکس 

.1970حتی رییس جمهور آمریکا، ریچارد نیکسون، این جمهوریخواه محافظه کار هم در اواخر دهه ی  الن ما همه کینزی هستیم " اعلم کرد  "

لیبرالیسم معنای اقتصادی مدرنش را داد: نظریه ای خواهان دولتی بزرگ و "حمایت کینزی از دولت مداخله گرا و بازارهای تنظیم شده بود که به  "

فعال، تنظیم گریی بخش صنعت، مالیات زیاد برای اغنیا، و برنامه های رفاه اجتماعی گسترده برای همگان. 

سه دهه پس از جنگ جهانی دوم، لیبرال های برابری طلبی مدرن توانستند نرخ رشد اقتصادی چشمگیر، دستمزد بال، تورم پایین و سطح بی سابقه ای
، این عصری طلییی کاپیتالیسمی کنترل شده زمین گیر1970از بهروزی مادسی و امنیت اجتماعی را رقم بزنند. ولی با بحران های اقتصادی سخت دهه ی 



شوک های نفتی که یک شبه قیمت بنزین را چهار برابر کرد، تورم عنان گسیخته و افزایش بیکاری ( رکود "شد. در پاسخ به مصایبی مانند  "

) و کاهش سود شرکت ها،  گونه ی کاملا جدیدی از لیبرال ها  در پی راه حلی  برای احیای نظریه ی قدیمیی لیبرالیسم کلسیک برآمدند،16تورمی
نظریه ای که در شرایطی جدیدی جهانی شدن کارآمد باشد.

اقتصاد کلن کینزی
 و در اوج رکود بزرگ به طبع رسید. کتاب شهرت سریعی به1936، سال 17نظریه ی عمومی اشتغال، بهره و پولشاهکار جان مینیارد کینز، کتاب  

دست آورد چرا که ایده های لیبرال کلسیک درباب نحوه ی کارکرد اقتصادهای مدرن را با موفقیت به چالش کشید. ایده های کینزی در
اقتصاد کلن  اهمیت بسیار یافتند. این حوزه ی  پژوهشی جدید ادعا داشت که دولتهای ملی می توانند با گردآوری "توسعه ی چارچوب نظری  "

داده ها بحران های اقتصادی را پیش از وقوع پیش بینی کنند؛ و برای همین  کینز  مدافع سیاست گذاری های گوناگون برای مداخله در اقتصاد و
تعدیل آن بود. مهم تر از همه آن که دولت ها در زمان رکود اقتصادی باید پرداخت های دولتی را بال ببرند تا باعث رشد شوند؛ دولت در زمان

 بر1970رونق باید پرداخت ها را کاهش دهد تا تورم را تحت کنترل داشته باشد. ایده های کینزی تا ظهور نظریات نئولیبرال در اوایل دهه ی 
اقتصاد کلن حاکم بود.

در یک سری  اصول ایدئولوژیک و سیاسی اشتراک داشتند  که هدفشان گسترشی جهانیی یک مدل اقتصادیی مبتنی بر بازار آزاد و نئولیبرال ها "این  "

تجارت آزاد بود. ولی آنان  براساس بافت جوامع گوناگون، روی بخش های متفاوتی از نظریه ی خود تأکید می گذاردند. نئولیبرال ها که محبوب
 موفق شدند برای ربعی باقیمانده ی قرن یک طرحا اقتصادی و سیاسیی جهانی بریزند.1980قلوب پیروان خود و منفور کینزی ها بودند، در ابتدای دهه ی 

 باعث تورم بال و رشد اقتصادی1970چنان که در فصول دو و سه بحث خواهیم کرد آنان می گفتند مسوول ایجاد شرایطی که در کل دهه ی 
اندک  کشورهای صنعتی شد چیزی نبود جز ضوابط فلج کننده ی دولتی، هزینه های دولتی گزاف، و موانع گمرکیی سدس راه تجارت بین الملل. وقتی
این فرض به گستردگی پذیرفته شد قدم منطقی بعدی این بود که مدعی شوند این مولفه ها مانع اصلی توسعه ی اقتصادی موفق کشورهای جنوب نیز

برنامه های اصلحا ساختاری "هستند. اینگونه بود که اساساا بر بنیادی به اصطلحا   و توافقات تجارت آزاد بین المللی، یک برنامه ی توسعه ی18"
نئولیبرال جهانی زاده شد. چنانکه در فصول چهار و پنج خواهیم دید، نهادهای اقتصادیی قدرتمندی مثل صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، در

قبال وام های اضطراری  که به کشورهای در حال توسعه ی بدهکار می دادند از آنها اجرای برنامه های نئولیبرال را طلب می کردند. مرگ اتحاد
 شد.1990 و سرعت اصلحات بازارمحور در چین کمونیستی منجر به تفوق بی سابقه ی مدل نئولیبرال در دهه ی 1991شوروی در سال 

 فقط آخرین چالش از مجموعه چالش های2008-9اما در دهه ی اخیر، نئولیبرالیسم آماج نقدهایی چند شده است. بحران اقتصادی جهانی سال های 
پارادایم همچنان مسلط بازار آزاد است. ولی پیش از آن که اندازه ی واقعی تهدید پیش روی نئولیبرالیسم را درک کنیم لزم است با ابعاد، گونه ها و

کاربردهای سیاستگذارانه ی آن آشنا شویم. پس بیایید سفر خود را با نگاهی گذرا به ایده ها و اصول  نئولیبرالیسم آغاز کنیم.

سه جنبه ی نئولیبرالیسم
پارادایم اقتصادی یحاکم در دهه ی  "نئولیبرالیسم مفهومی نسبتاا گسترده است که به مدل یا  " "  اشاره دارد. نئولیبرالیسم که بر پایه ی ایده آل1980"

لیبرالیسم کلسیک یعنی بازار خودتنظیم گر بنا شده لیه لیه و متنوع است. شاید بهترین راه برای مفهوم بندی نئولیبرالیسم، درک آن به مثابه سه
)یک بسته ی سیاستگذارانه است. بیایید این جنبه های بنیادین را3)شکلی از حکمرانی؛ و 2) یک ایدئولوژی؛ 1جنبه ی در هم تنیده است. نئولیبرالیسم 

از واگشایی کنیم.

16. stagflation

17  The General Theory of Employment, Interest and Money
18. structural adjustment programmes



ایسم ها "ایدئولوژی ، مجموعه ای از ایده های پرطرفدار و عقاید نظام مند است  که گروه بزرگی از جامعه آن را بسان حقیقت پذیرفته است. این  "

کار یک نقشه ی مفهومی جامع را ایفا می کنند  و آدمیان را در میان پیچیدگی های جهان سیاسی راهبری می کنند. ایدئولوژی ها، هم تصویر کمابیش
منسجمی از جهان، آنگونه که هست ارایه می کنند هم تصویر منسجمی از جهان آنگونه که باید باشد. برای این مقصود، ایدئولوژی ها ایده های

اصلی خود را به شکل مدعاهای ساده ای در می آورند که مردم را تشویق می کنند به فلن شکل عمل نمایند. موسسانی ایدئولوژی ها این مدعاها را
گرد می آورند تا  نگرش سیاسی خاصی را مشروعیت بخشند و  ساختار قدرتی حاکم را مورد دفاع یا هجمه قرار دهند. نظریه پردازان  نئولیبرالیسم،
نخبگان قدرت جهانی هستند: مدیران و گردانندگان شرکت های فراملی بزرگ، لبی گران شرکتی، روزنامه نگاران اثرگذار و متخصصان روابط

عمومی، روشنفکرانی که برای مخاطبان انبوه می نویسند، سلبریتی ها و بازیگران معروف، بوروکراتهای دولتی و سیاستمداران.

این افراد در قامت حامیان اصلی نئولیبرالیسم، گفتمان عمومی را پر می کنند از تصاویر ایده آلیزه از جهان مصرف گرا و مبتنی بر بازار آزاد. آنان در
تعامل ماهرانه با رسانه ها دیدگاه دلخواه خود از  بازار جهانی یکسه  و جهانی شده را  امری فرخنده و ابزاری ناگزیر برای تحقق یک جهان بهتر تصویر

می کنند. این دیدگاه های بازاری از جهانی شدن، در بسیاری از نقاط دنیا بر افکار عمومی و تصمیمات سیاسی سیطره یافتند. درواقع تصمیم سازان
نئولیبرال مثل طراحانی حرفه ای  هستند که برای اهداف سیاسیی بازار-دوستانه ی خود یک بسته ی ایدئولوژیک جذاب طراحی می کنند. ادعاهای

ایدئولوژیک آنان متضمن اشاره به وابستگی متقابل اقتصاد جهانی است، وابستگی ای که در اصول کاپیتالیسم بازار آزاد ریشه دارد: وابستگی متقابل
تجارت جهانی، بازارهای مالی، جریان جهانی کال و خدمات و کار، شرکتهای فراملی، مراکز مالی برون مرزی و مانند اینها. برای همین می شود

نئولیبرالیسم را یک ایدئولوژی نسبتاا اقتصادی دانست، ایدئولوژی ای که مثل دشمنش یعنی مارکسیسم، تولید و مبادله ی کالهای مادی را در مرکز
زندگی انسانی قرار می دهد.

حکومت مندی " نامید، یعنی ااشکال خاصی از19"جنبه ی دوم نئولیبرالیسم به آن چیزی اشاره دارد که میشل فوکو، اندیشمند اجتماعی فرانسوی، 
حکمرانی براساس روابط قدرت، اصول، و منطق خاص. حکومت مندی نئولیبرال در ارزشهای  کارآفرینانه ریشه دارد از جمله رقابت، نفع شخصی،

 فرد و تنزل قدرت دولت مرکزی به واحدهای سیاسیی کوچک است. این شکل حکمرانیی20و تمرکززدایی. نئولیبرالیسم تحسین گر توانمندسازی
نئولیبرال، خود تنظیم گریی بازار آزاد را تنها شکل درست حکومت تلقی می کند. نئولیبرال ها به جای پیگیری اندیشه ی سنتی  نیل به خیر (و نه سودی)

عمومی از راه تقویت جامعه ی مدنی و عدالت اجتماعی، دنبال به کارگیری فناوری های حکومت داری هستند، فناوری هایی که مأخوذ از جهان
طرحهای استراتژیک مدیریت ریسک اقتصادی21"تجارت و بازرگانی باشد: توسعه ی آمرانه ی  " و  اتخاذ تدابیر  ارزش22" " به قصد ایجاد  "

حکمرانی23افزوده ی اقتصادی "؛ تحلیل هزینه-فایده و دیگر محاسبات مربوط به کارایی؛ انقباض حکمرانی سیاسی (و ایجاد  به اصطلحا،  "

انتخاب عقلنی که رفتار25")؛ تدوین اهداف کمسی؛ رصدی دقیقی درآمدها؛ ارائه ی طرحهای اشتغال بازده محور24خوشکار "؛ و معرفی مدل های  "

بازارمحورانه را درونی و ایستانده می کنند.  شیوه ی حکمرانی نئولیبرال، مشوق استحاله ی ذهنیت بوروکراتیک به هویت کارآفرینانه است. در این
خیر عمومیی ذاتاا کیفی نمی داند، او حال بازیگری نفع پرست است که باید "هویت، مستخدمی دولت، دیگر خود را خدمتگزار عموم و پاسدار  "

 پاسخگوی بازار باشد و  در جهت رونق  کسب و کار دولت منقبض شده کوشا باشد.

19 governmentalities

20 empowerment

21 strategic plans

22 risk-management

23 surpluses

24 best-practice governance

25 performance-based



مدیریت نوین امور عمومی1980در اوایل دهه ی  "، بوروکراسی دولتی جهان را تکان داد. با26"، یک شکل جدید از اداره ی امور دولتی، مشهور به 
مبراجع و بدین ترتیب، مدیران تشویق شدند تاپیاده مشتری یا  " کردنی شکل حکمرانی نئولیبرال در خدمات دولتی، شهروند تبدیل شد به  " " "

"روحیه ی کارآفرینی را ارتقا دهند. اگر قرارست شرکت ها برای بقا در بازار رقابتی، ابداع گری کنند و  بهره وری را ارتقا بدهند پس چرا"
مستخدمین دولتی نباید ایده آل های نئولیبرال را در بر کشند و بخش عمومی را بهبود ببخشند؟ براساس همین حکومت مندی نئولیبرال بود که ال

گزارش1990، در دهه ی گور، معاون بیل کلینتون " با خوشحالی، از اصول مدیریت دولتی استفاده کرد و کارکنان ادارات  مختلف را به ارائه ی  

اسراف دولت و افزایش کارآمدی، تأثیرگذاری و مسوولیت پذیری است.27کارایی ملی " مقید ساخت، گزارشی که اعلم کرد هدفش کاستن از  " "

نئولیبرالیسم درمقام مدیریت جدید امور دولتی: ده هدف دولت

: هدایت کردن به جای پارو زدن؛28. دولت کاتالیزور1
: توانمندسازی به جای خدمت کردن؛29. دولت مشاع2
: رقابتی کردن بخش خدمات؛30. دولت رقابتی3
ی نهادهای قانون پرست؛: استحاله31. دولت رسالت محور4
: اعتبار دادن به برونداد نه درونداد؛32.. د ولت نتیجه گرا5
: توجه به نیازهای مشتری نه بوروکراسی؛33. دولت مشتری مدار6
: کسب کردن به جای خرج کردن؛34. دولت کاسب7
: پیشگیری به جای درمان؛35.. دولت آینده نگر8
: حرکت از سلسله مراتب به سوی مشارکت و کار تیمی؛36. دولت تمرکز زدوده9

: ایجاد تغییرات از راه بازار.37. دولت بازارمحور10

)145-6)، صص 2007)، به نقل از رابرت ب. دنهارت، نظریات سازماندهی عمومی، ویراست پنجم (وادزورث، 1992منبع: دیوید آزبورن و تد گابلر، بازاختراع دولت (

26 new public management

27 National Performance Review

 طرحا برای کاستن از هزینه های دولتی و افزایش کارایی بود. (م)350این گزارش توسط ال گور نوشته شد و واجد بیش از 

28 Catalytic Government

29 Community-Owned Government

30 Competitive Government

31 Mission-Driven Government

32 Results-Oriented Government

33 Customer-Driven Government

34 Enterprising Government

35 Anticipatory Government

36 Decentralized Government

37 Market-Oriented Government



فرمول م-ا-خ "38"سومین جنبه نئولیبرالیسم اینست که خود را همچو مجموعه ی مشخصی از سیاستهای عمومی نشان می دهد، سیاستهایی که آن را 

توانهای مرتبط دیگری را هم می) خصوصی سازی شرکتهای دولتی. سیاست3) آزادسازی تجارت و صنعت؛ و 2) مقررات زدایی از اقتصاد؛ 1می نامیم: 
نام برد: مثل کاهش عمده ی مالیات (بخصوص برای  بخش تجارت و کاسبان پر درآمد)؛ کاهش خدمات اجتماعی و برنامه های رفاهی؛ جایگزینی

سختکوشی "رفاه  با  ؛  تنظیم نرخ  بهره ی بانکی توسط بانک های مرکزی مستقل برای کنترل تورم (حتی به قیمت خطر افزایش بیکاری)؛39"
 برای شرکتهای داخلی و خارجی ای که مایلند در مناطق اقتصادی تعیین شده سرمایه گذاری کنند؛40کوچک کردن دولت؛ ایجاد بهشت های مالیاتی

؛  برداشتن انعطاف یکاری "شکل گیری فضای شهری تجاری جدید بنابر الزامات بازار؛ تحرکات ضد اتحادیه ای  در لوای  ارتقای  سودمندی و  "

کنترل بر  جریان  مالی و تجاری جهان؛ ادغام اقتصادهای ملی در بلوک های منطقه ای و جهانی؛ و آفرینش نهادهای سیاسی جدید، اندیشکده ها و
، برای تعقیب اهداف سیاسی نومحافظه کار "رویسه های جدید برای بازتولید پارادایم نئولیبرال. چنانکه در فصل آینده خواهیم دید، پیشگامان  "

 ها  غالباا از سیاستهای نئولیبرالی حمایت کرده اند. از آن طرف هم بسیاری از نئولیبرال ها ارزشهای محافظه کارانه را پذیرفتند،مشترک با نئولیبرال
، سختگیری در اجرای قانون، و ارتش قوی.  اینکه در دهه ی  ارزشهای خانوادگی "ارزشهایی مثل   حداقل  بخش هایی از این بسته ی1990"

سیاستگذارانه در سراسر جهان پذیرفته شد، بازتاب قدرت جهانی ایدئولوژی نئولیبرالیسم بود.

همانطور که در پیشگفتار گفتیم فصول بعدی این کتاب در هنگام بررسی کاربستهای عینی این سیاستها در کشورهای مختلف جهان، نشان خواهند
داد میان جنبه های ایدئولوژیک و سیاستگذارانه ی نئولیبرالیسم چه ارتباطاتی وجود دارد. ولی پیش از آن بگذارید با بررسی گذرای نظریات

 شدند  توضیح مفهومی خود را کامل کنیم.1970اقتصادی مهمی که باعث ظهور نئولیبرالیسم در پایان دهه ی 

ریشه های اندیشگانی نئولیبرالیسم
 دید.41با اینکه نئولیبرالیسم ااشکال چندی به خود می گیرد ولی اولین صورتبندی نظام مند اصول اقتصادی آن را می توان در انجمن مونت پلرین

 توسط فریدریش آگوست فون هایک، عضو تأثیرگذار مکتب اقتصادی اتریش در اوایل قرن بیستم بنیان نهاده شد-1947انجمن  مذکور -که سال 
جامعه ی آزاد بودند و کارکردها و شایستگی های نظام های "او روشنفکرانی هم عقیده ای را به خود جذب کرد که متعهد به تقویت اصول و رویسه ی  "

موج خیزان کالکتیویسم می نامیدند دوری کنند  "اقتصادی بازارمحور را مطالعه می کردند. هایک و همکارانش هم قسم شده بودند از آنچه  چه–"
مارکسیسم باشد چه دیگر صور کمتر رادیکال برنامه ریزی دولتی- پس عزم جزم کردند تا با به چالش کشیدن تسلط ایده های کینزی، لیبرالبیسم

 تولید آگاهی انسانهای خودانگیخته ی بازار آزادی خودتنظیم گر، کسی که بازار آزاد را موتورکلسیک را احیا کنند. هایک، این مومن واقعیی توانایی
حرکت به سوی سیرفداری تلقی کرد، حرکتیبه آزادی و استعداد خود می "دانست، اغلبی انحای مداخله ی دولت در اقتصاد را علمت نامیمون  "

مکانیسم قیمت گذاری بدون مزاحم " مبتنی است.  او42"که به شکل های جدید استبداد دولتی منتهی می شود. نظریه ی اقتصادی وی بر انگاره ی 
مدعی بود که این مکانیسم، اطلعات شخصی و محلی را به اشتراک گذارده و هماهنگ می کند و بدین ترتیب به فرد فرد جامعه اجازه می دهد

بدون دخالت دولت، به غایات متفاوت خود دست پیدا کنند. از نظر هایک، آزادی اقتصادی هرگز نه تابع آزادی سیاسی است نه محدود به سپهر
خاصی از تولید مادسی. برعکس، آزادی اقتصادی نیرویی عمیقاا سیاسی و اخلقی است که همه ی دیگر جنبه های جامعه ی آزاد و باز را شکل داده

است. اما شگفت آنکه، اعضای جامعه ی مونت پلرین گهگاه به حیطه ی ایدئولوژیکی محافظه کاری متمایل می شدند و بر محدویت عقلنیت بشر و
اهمیت ارزشها و سنتهای دیرپای موجود در ساخت جوامع انسانی تأکید می گذاشتند.

38 D-L-P Formula

39 workfare

40 tax havens

41 Mont Pelerin Society
42 undistorted price mechanisms
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لیبرتارینیسم
لیبرتارینیسم، که غالباا با نظریات فریدریش فون هایک و میلتون فریدمن تداعی می شود، یک گرایش سیاسی مخالف مداخله ی دولت است.

بیشتر لیبرتاریانها با  لیبرالها بر سر تفوق آزادی فردی درتوافقند اما شدیداا با دیگر ارزشهای لیبرال مثل برابری، یکپارچگی و مسوولیت اجتماعی
اجبارگرانه نامشروع می دانند. آنان طرفدار ایده آل اتوپیاییی "مخالفند. بسیاری از لیبرتارینها دولتهای مدرن را بخاطر استفاده از سیاستهای  "

ی نامقید مرکب از افرادی خودآیین هستند، افرادی که مشغول مبادلت کامل آزادکامانه هستند. درواقع، برخی از لیبرتارین ها تا آنجا "جامعه "

پیش می روند که خواستار الغای کامل دولت می شوند.

 واقع1976اصول نئولیبرال مدنظر هایک در انجمن مونت پلرین، خوشایند اقتصاددان آمریکایی یعنی میلتون فریدمن، این برنده ی نوبلی اقتصادی سال  
شد. فریدمن، این رهبر کاریزماتیک مکتب اقتصادی شیکاگو (که در دانشگاه شیکاگو پاگرفت) در تبدیل نئولیبرالیسم از یک دیدگاه مهجور در

  نقش بسزایی داشت. فریدمن با تمرکز روی  تورم به عنوان خطرناکترین نتیجه ی1990 حاکم در دهه ی  به سخت کیشی اقتصادی1950دهه ی 
از کنترل قیمتها توسط دولت های کینزی گرفته تا تضمین دسترسی کم درآمدها به کالهای اساسی- نظریه ی–اقتصادی مداخلت دولتی 

گر می تواند  مقدار کافی  محصولت  را با قیمت) خود را مطرحا کرد. این نظریه مدعی بود که  فقط بازار آزاد خود تنظیممانیتاریسم (43پول گرایی
 پول گرایانی مانند فریدمن اصرار داشتند که1980واقعی تولید کند و مزد کارگران را  با دستمزدی که در  بازار آزاد تعیین می شود بپردازد. تا دهه ی 

 سیاستهای ضدتورمی ای را دنبال کنند که تولید و تقاضایاز پا درآوردن غول تورم نیازمند آنست که بانکهای مرکزی مانند رزرو فدرال آمریکا
( دولت بزرگ "پول را متعادل نگه دارد. خلصه آنکه سیاستهای پولی باید مقدم بر سیاستهای مالی (سیاستهای مالیاتی و بازتوزیعی ثروت مدنظر  "

باشند.

43 monetarism
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شوک درمانی غالباا از راه باصطلحا  "همانطور که در فصل های بعدی خواهیم دید، نئولیبرالیسم  "هایی که اقتصاددانان برجسته ی نئولیبرال توصیه44_
 که با حمایت سیا انجام1973ژنرال آگوستو پینوشه به سال کرده بودندـ  به زودی به دیگر بخشهای جهان گسترش یافت. شیلیی پس از کودتای 

شد، استحاله ی اقتصادی کشورهای اروپای شرقیی پیش تر کمونیست، و آفریقای جنوبیی پساآپارتاید از مثالهای شوک درمانی هستند. در برخی
موارد، نخبگان بومی که در دانشگاه های معتبر خارجی درس خوانده بودند، مشتاقانه از نئولیبرالیسم استقبال کردند. دیگرانی هم بودند که

نئولیبرالیسم را با اکراه پذیرفتند؛ آنان احساس می کردند چاره ای جز قورت دادن قرص تلخ تعدیل ساختاری ندارند چرا که صندوق بین المللی پول
و بانک جهانی  اجرای این برنامه ها را در ازای اعطای وأمهای ضروری، می طلبیدند. گرچه اقتصاددانان مکتب شیکاگو منجمله فریدمن از چارچوب
تنظیم گر کینزی ای که صندوق بین المللی پول و بانک جهانی براساس آن به وجود آمده بودند نفرت داشتند ولی اخلف ایدئولوژیک نئولیبرال آنها

توافق واشنگتن1990در دهه ی  " را45" بالترین مناصب این سازمانهای اقتصادی بین المللی را در اختیار گرفتند. آنان با حمایت تنها اابارقدرت جهان، 
بی تابانه به مابقی جهان صادر کردند.

توافق واشنگتن 

نئولیبرالیسم می گیرند. این اصطلحا ـکـه در دهه ی "توافق واشنگتن را غالباا  مترادف  " "  توـسـط ـجـان ویلیامـسـون، اقتـصـاددان ـبـازار آزاد1980"
یی است که صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و دیگر نهادها و اندیـشـکده های اقتـصـادی وجه مشترک سیاستگذاری ها "ابداع شد به معنای  "

 ایـن توافـق، چـارچوبی جـهـانی شـد بـرای1990و بین المللی وابسته به واشنگتن عمدتاا به کشـورهای  آمریکـا لتیـن سـفارش کردنـد. در دهه ی 
. دولت های جنوب برای کسب وام های ضروری و تمهیل بازپرداخت  دیون خود باـیـد ـبـا رـعـایت ده اـصـل ذـیـل ـبـه مناسب "توسعه ی اقتصادی  "

توافق واشنگتن پایبند می ماندند:
. تضمین انضباط مالی، و  مهار کسری بودجه؛1
 .کاهش هزینه های دولتی، بخصوص در بخشهای نظامی و ادارات؛ 2
 .اصلحا مالیاتی، تلش درجهت ایجاد یک نظام مالیاتی گسترده و اجرای دقیق آن؛3
. آزادسازی مالی، با نرخ بهره ی برآمده از بازار؛4
. نرخهای رقابتی برای مبادلت ارزی به قصد کمک به رشد صادرات محور؛5
. آزادسازی تجاری، همراه با لغو انحصارهای وارداتی و کاهش تعرفه ها؛6
. تشویق سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛7
قصد مدیریت کارآمدتر و بهره وری بیشتر؛. خصوصی سازی شرکتهای دولتی به 8
. عدم تنظیم اقتصاد؛9

. حفاظت از حق مالکیت.10

حال بیایید  نگاه جزئی تری بیفکنیم  به نمودهای انضمامی سیاستگذارانه و ایدئولوژیک نئولیبرالیسم در کشورها، مناطق و رژیمهای مختلف. به 
هنگام عمل، گاهی در موضوعاتی مانند نقش و اندازه ی دقیق دولت یا اولویت ها و تجویزهای سیاستگذارانه، واگرایی هایی پیش می آید، ولی بیشتر

دهند. آنهای رشد اقتصادی تاحد زیادی اشتراک نظر دارند و مکانیسم بازار خود تنظیم گر را به مداخله ی دولتی ترجیح مینئولیبرال ها در مورد نحوه
همچنین  در مورد سیاستهای افزایش بهره وری و رشد کارآفرینانه ی فردی با هم توافق دارند. دست آخر اینکه آنها در این دیدگاه که پایین

44  shock therapy
45 The Washington Consensus



نگهداشتن تورم مهم تر از ایجاد اشتغال کامل است با یکدیگر هماهنگند. ما سفر خود به سرزمین نئولیبرالیسم را با کاوش  دو تا از اولین و مهمترین و
.47 و تاچریسم46چشمگیرترین ایستگاه های آن شروع می کنیم: اقتصاد ریگانی

46 Reaganomics

47 Thatcherism



فصل دوم

: اقتصاد ریگانی و تاچریسم1980موج اول نئولیبرالیسم در دهه ی 
) و مارگارت تاچر، نخست وزیییر بریتانیییا (88-1981ظهور نئولیبرالیسم در جهان انگلیسی زبان بیش از همه به رونالد ریگان، رییس جمهور آمریکا (

دولت بزرگگ کینزی1979-90 ") نسبت داده می شود. اما کارزار پرشور آنان برای پایان دادن به   همراهان دیگری نیز داشت: ملکوم فریزر، نخست"
م93-1984) و  برایان مالرونی، نخست وزیر کانادا (83-1975وزیر استرالیا ( دئولوژیک نئولیبرالیس ای ای ). این رهبران سیاسی نه تنها مهمترین ادعاه

را قبول کردند بلکه درپی آن بودند تا آنها را به سیاستها و برنامه های دولتی تبدیل کنند. اما آنچه ریگان و تییاچر را از دیگیر نئولیبرالهییا متمییایز کییرد
ت در دد نمی گذاش تصمیم راسخشان برای ایستادگی بر اصول خود بود، حتی وقتی این کار به لحاظ سیاسی خطرناک یا نامناسب بود. مثلل ریگان بج
دفتر کارش از چیزی حرف بزنند که مستلزم معکوس کردن روند کاهشگ عظیم مالیاتها باشد. مشابهال وقیتی برخیی اعضیای محافظه کییار حیزب تییاچر

د1یعنی حزب توری ت داری ر دوس اگ ه  د ک تی درآم ه درش اچر ب " گفتند دیگر نمی توانند سیاستهای ضدتورمی سفت و سخت او را تحمل کنند ت

بانوی آهنین . درواقع،  "برگردید ولی این بانو اهل برگشت نیست " بخاطر جعل شعارهای ایدئولوژیک معروف اسیت، شیعاری مثیل (بیرای برنیامه2"
جایگزینی وجود ندارد ه3"های نئولیبرال)  ا اینهم ی ب " . احزاب چپ بریتانیا برای کوبیدن این جبرگرایی اقتصادی هیچ فرصتی را از دست ندادند ول

نتوانستند یک برنامه ی سیاسی جایگزین تهیه نمایند و ثابت کنند که نخست وزیر دارد اشتباه می کند.

 بودند یا به وقت ضرورت دست به سازشهای سیاسی مهم نمی زدنیید. کسییی نباییید4یقینال مراد از این مثالها این نیست که ریگان و تاچر فاقد عملگرایی
ه  ی آنچ ود. ول الت ب د اص ان، فاق م آن بتال مبه ایانقلبفکر کند تلشهای مالرونی و فریزر برای اصلحات نئولیبرالی، علیرغم سیاستهای کلیگ نس  ه

ریگان و تاچر را متمایز کرد، بیان قدرتمندانه ی مجموعه  ای از ایده ها و ادعاهای خیلی خاص نئولیبرال و ترجمه ی موفق آنها به سیاسییتها و برنامه هییای
انضمامی بود. به علوه این دو رهبر، کابینه های خود را با وزرا و مشاوران مطیعی پر کردند که دیدگاه همانندی داشتند. دست آخر آنکه هم ریگییان
و هم تاچر کوشیدند نئولیبرالیسم اقتصادی خود را با برنامه های محافظه کارانه ی سنتی تلفیق کنند. برخی صاحبنظران تا آنجا پیش رفته اند که بگویند
ن دو د. ای ر می رس ز بنظ راق آمی ی اغ ا کم ن ادع نومحافظه کاری هردو به یک معنایند. چنان که در همین فصل خواهیم دید ای "نئولیبرالیسم و  " " "

م و وص در ریگانیس بخص ود دارد  اری وج م و نومحافظه ک ن نئولیبرالیس ی بی ای مهم انی ه ال، همپوش _ایدئولوژی یکی نیستند، هرچند در عین ح

تاچریسم.

1. Tory Party

نام حزب محافظه کار انگلستان. (م)

2. Iron Lady

3. There Is No Alternative

4. pragmatism 



نئولیبرالیسمونومحافظهکاری
محافظه کییار "نومحافظه کاران امروزی، در معنای کلسیک کلمه، در معنایی که اندیشمندان قرن هجدهمی مثل ادمونیید بییرک تعریییف کردنیید  "

نیستند. محافظه کار کلسیک شیفته ی ارزشهای آریستوکراتیک، شاکی از تغییرات اجتماعی رادیکال، متنفر از ارزشییهای جمهوریخواهییانه و بییی
اعتماد به پیشرفت و خگرد بشری است. برعکس، نومحافظه کاری ریگان و تاچر شبیه لیبرالیسم پرزوری است که غالبال به چهره های سیاسییی ای مثییل

شود. در کل، نومحافظه کاران با نئولیبرالها روی اهمیت بازار آزاد، تجارت آزاد،تئودور روزولت، هری ترومن یا وینستون چرچیل نسبت داده می
قدرت شرکتها، و حکمرانی نخبگان توافق دارند. ولی نومحافظه کاران به تلفیق تسلیم درمقابل تجارتهای بزرگ و مییداخله ی دولیت بییرای تنظیییم
نظم و قانون گییاهی "عملکرد شهروندان، گرایش بیشتری دارند و این کار را به نام امنیت عمومی و اخلق سنتی انجام می دهند. تمسک آنها به  "

هرچند در این حالت هم باز نسبت به فییرد درمقییام یکییی از اجییزای جییامعه دغییدغهدغدغه _شان برای حقوق فردی را تحت الشعاع قرار می دهد 

ترده از نیروهیای اقتصیادی و نظیامی هسیتند و در ظیاهر هیدف آن را ی محابیا و گس دارند. نومحافظه کاران در امور خارجی طالب اسیتفاده ی ب
گسترش آزادی، بازار آزاد، و دموکراسی در سراسر جهان اعلم می کنند.

  پیشه کرده بودند، در شکل دهیگ برنامه های اقتصادی تییاچر نقییش5، بسیاری از اعضای کلیدی خزانه داری بریتانیا که پول گرایی1980تا اوایل دهه ی 
بشدت تأثیرگذاری پیدا کردند. این افراد اعضای برجسته ی حزب توری بودند، از جمله آلن باد، تییری برنییز، دیوییید لگیییدلر، پاتریییک مینفییورد و تیییم

 (کییه یکییی از موسسیانش6انید مرکییز مطالعییات سیاسییتگذاریکانگدگن. بیشتر آنها با اندیشکده های محافظه کار قدرتمند رابطه داشتند، و از آن جملییه
رای 9، و موسسه ی مدیران8، موسسه ی آدام اسمیت7مارگارت تاچر بود)، موسسه ی امور اقتصادی ذاری کیه ب ایمز. ژورنالیستهای تأثیرگ یال ت ،فایننش

  کار می کردند حامی برنامه های نئولیبرال نخست وزیر بودند، که از آن شمارند ویلیییام رییس-میاگ، سیاموئل بریتییان، برنییاردساندی تایمز، و تایمز
لوین، پیتر جگی، و رونالد بات. همه ی این نویسندگان جزو حامیان اصلی سیاستهای اقتصادی پول گرایانه ی تاچر بودند.

در ایالت متحده، نومحافظه کاران ررکی مانند ایروینگ کریستول، مدیران اجراییگ برخی از ثروتمنییدترین شییرکتهای آمریکییا را بییر آن داشییتند تییا از
 حمییایت کننیید. آنییان بییا ریگییان و12، و بنیاد هریتیییج11، موسسه ی کاتو10نهادهای پژوهشی و اندیشکده های نئولیبرال مثل موسسه ی آمریکن اینترپرایز

د. ریگیان درمقییام یکیی از حامیییانکادر او همکاری نزدیکی داشتند تا بلکه سیاستهای معطیوف بیه رشید اقتصیادیگ خصوصیی-محیور  را ارتقیا دهن
طرفدار عرضه " معتقد بود که علت اصلی بهره وریگ پایین اقتصاد، مالیاتهای زیاد است.13"بی شائبه ی اقتصاد 

5. monetarism

6. Centre for Policy Studies

7. Institute of Economic Affairs

8. Adam Smith Institute

9. Institute of Directors

10. American Enterprise Institute

11. Cato Institute

12. Heritage Foundation

13. supply-side



14اقتصادطرفدارعرضهومنحنیلفر

اقتصاد طرفدار عرضه، که از سوی اقتصاددانان نئولیبرالی مثل آرتور لفر حمایت می شد و مقبول رییس جمهور ریگان افتاد، بر این فییرض مبتنییی
آزادسازیگ ی از اجیزای نظیری و15"است که رشد اقتصادی بلندمدت بستگی دارد به  ی. یک " سرمایه ی در دسترس برای سیرمایه گذاری خصوص

،  نموداری است که می گوید افزایش در نرخ مالیات همیشه منجر به افزایشگ درآمییدهای مالیییاتی منحنی لفر "مهم اقتصاد طرفدار عرضه، یعنی  "

 درصیید نزدیییک شییود درآمیید مالیییاتی افییت می کنیید چراکییه در اییین حییالت، شییهروندان100نمی شود. این منحنی می گوید وقتی نرخ مالیات به 
انگیزه ای برای کار سخت نخواهند داشت. اقتصاد طرفدار عرضه تعهدی است سرسختانه به کاهش مالیات بر درآمدهای خصوصی. حامیییان اییین
ایده، براساس منحنی لفر استدلل می کنند که رشد اقتصادی  تازه ای که با سرمایه گذاری اضافه به دست می آید خودبخود عواید مالییاتی تولیید
می کند. دولت می تواند از این عواید غیرمستقیم برای کاهش دیون خود و بنابراین به تعادل رساندن بودجه استفاده کند. اقتصاد طرفدار عرضه که

اقتصاد سرریزی "هم شناخته می شود ریگان و قانونگذاران جمهوریخواه در کنگره ی ایالت متحییده را جییذب خییود کییرد، یعنییی16"تحت عنوان 
کسانی را که گرچه دوستدار کاهش مالیاتها بودند ولی بنابر مقتضیات سیاسی مراقب بودند برنامه های اجتماعی مردم پسندی مثل امنیت اجتمییاعی

 نیز حفظ شود.17یا بیمه ی پزشکی سالمندان

بالعکس، تاچر معتقد بود که متهم اصلی بهره وری پایین اقتصادی، رشد عرضه ی پول است. دیدگاههای رییس جمهور ایالت متحده و نخست وزیر
بریتانیا از یک قماش بودند ولی سیاستهای متفاوتی را رقم زدند. شکل الف این تنوعات مضمونیگ نئولیبرال را نشان می دهد.

بانیسیاستگذاریمعقایدثانویهنئولیبرالیاصلیعقایدرهبراجرایی
نئولیبرال

موضوعاتثانویهی
سیاستگذاری

ریگان
(طرفدار عرضه)

دولیییت ناکاراسیییت. غیییارتگری
وری پیاییندولیتی منجییر بییه بهییره

شود.اقتصاد می

ثبات پییولی و مییالی بییرای
رشیید اقتصییادی ضییروری

است.

 راهتحدید غییارتگری دولییتی از
کاهش مالیات.

ایجاد ثبات اقتصادی از راه کییاهش
 کییردنکسییری بییودجه و محییدود

ها.هزینه
تاچر

(پول گرا)

دولییت ناکاراسییت. ثبییات پییولی و
مالی برای رشد اقتصادی ضروری

است.

غارتگری دولتی منجر بییه
وری پییایین اقتصییادبهییره

شود.می

ایجیییاد ثبیییات اقتصیییادی از راه
 و18کیییاهش کسیییری بیییودجه

ها.محدود کردن هزینه

 راهتحدیییید غیییارتگری دولیییتی از
کاهش مالیات.

اقتصادریگانیوتاچریسم:نئولیبرالیسمطرفدارعرضهوپولگراالف. 

14. Laffer Curve

15.  freeing up

16. trickle-down economics

به معنای سرریز شدن خودبخودی منافع از بال به پایین سود اقتصادی است.(م)

17. Medicare

18. Deficit reduction



اقتصادریگانی
 برنییامه ی طرفییدار عرضییه ی خییود را اعلم کییرد، برنییامه ای کییه1981رییس جمهور رونالد ریگان بلفاصله پس از استقرار در دفتر کار خود به سییال 

اد وودوییی اقتص ام  خر19"می خواست با کمک اصول نئولیبرال، اقتصاد را احیا کند، برنامه ای که مخالفیان او در حیزب جمهوریخیواه بیا ن " بیه تمس
گرفتند. اقتصاد ریگانی با اعلم جنگ علیه اتحادگ زهرآلودگ رکود تورمی و نرخ بالی بیکاری که از کارتر به او به ارث رسیده بود، اول و بیش از هییر

ها و مقابله با مقییرراتگ جییاریگ دولییتی راسییخ تمرکز کرد. ریگان به همین اندازه برای محدود کردن هزینه20ایهای حاشیه مالیاتچیز روی کاهش نرخ
امییپراتوری شیییطانیبود. تنها جایی که ریگان در آن، باقدرت برای افزایش هزینه "ها اقدام کرد بخش  نظامی بود که آن را برای جنگ سییرد علیییه  "

دشمنان کمونیست در سراسر جهان ضروری می "شوروی و دیگر  های خارجی بازخواهیم گشت.دانست. در پایان این فصل به موضوع سیاستگذاری"

 

)198-1981یآمریکا(جمهورایالتمتحده)،چهلمینرییس2004-1911رونالدویلسونریگان(. 6

19. Voodoo Economics

20. marginal tax rates



عنییوانگرایی را بییهدیدند ولی یک آدم طرفدار عرضه مثل ریگان، دوست داشت پولگرچه ریگان و تاچر هردو تورم را مانعی برای رشد اقتصادی می
"سیاست ریاضت کشی دغهی پول، خودبخود با الزامات بازار تطابق پیدا می تصویر کند. ریگان باور داشت عرضه21" ل او  دغ ن دلی ه همی د و ب یکن

بیرد و خودبخییود عوایییدگ کییافی بیرایی کسری بودجه را نداشت . ریگان می  گفت مالیات کمتر، رشید اقتصیادی را بییال مییی تاچر دربارهگرایانهپول
آورد.های دولتی را فراهم میی برنامههزینه

جمهوریی رییسهای دولت به مشکل برخورد، دیوید استاکمن، مدیر بودجهی خود یعنی کاهش هزینهولی وقتی اقتصاد ریگانی برای عمل به وعده
-ها و افزایش هزینییهگرا، در ملعام هشدار داد که کاهش افراطی مالیاتکار مالی سنتاین استراتژی اقتصادی را به چالش کشید. استاکمن، این محافظه

هییایی برنییامهجمهور توصیه کییرد هزینییهآمیز به بار خواهد آورد. او سپس به رییسی عظیم با پیامدهایی فاجعههای نظامی، ناگزیر یک کسری بودجه
 را کاهش دهد. ولی ریگییان هیچییک از اییین کارهییا را نکییرد. او جسییورانه در23ی اجتماعی فقرا و بیمه22ی اجتماعی سالمنداناجتماعی ازجمله بیمه

مسیر اقتصادی خود ماند.

انقلب نئولیبرال دانست. ولی از یک منظر گسترده، تأثیر طولنی میدتاگر کاهش مالیات ریگان را در کوتاه "مدت ببینیم سخت بتوان آن را یک  "

ات1986 سال 24های خصوصی توسط دولت. بخصوص آنکه قانون اصلحا مالیاتگجانبه علیه بازتوزیع  ثروتآن چیزی نبود جز هجوم همه داد طبق  تع
 درصد کاهش داد. قانون اصلحا مالیات بییرای تخفیییف دادن6 طور متوسط به مالیاتی را به چهار تقلیل داد و نرخ مالیات بر درآمدهای شخصی را به

. ولی منتقدین فییورا گفتنیید کییهها را بال برد تا کاهشگ مالیات بر درآمدهای شخصی را جبران کرده باشدهراسگ ناشی از کسری بودجه، مالیات شرکت
هییای مالیییاتی ریگییانی غنی. اولین کاهشی متوسط و طبقهی درآمدی بین طبقهاصلحات مالیاتی ریگان منجر شده به نوعی گسترش چشمگیر فاصله

 انجام گرفت باعث شد دولت نتواند از عهده ی هزینه ی تعهدات اجتماعی و افزایییش چشییمگیر  مخییارج نظییامی برآییید. در1980ی که در اوایل دهه
های خود را کاهش دهد.نتیجه، حکومت مجبور شد برای پوشش این کمبود عواید، بسیاری از هزینه

ی تاریخ ایالت متحده دست به گریبانکاران سنتی بود نهایتال مجبور شد  با بزرگترین کسریگ بودجهریگان که تحت فشار سنگین بسیاری از محافظه
شود.

 بیاز25ی گیرام-رادمین-هیولینگز نفرت همیشگی ریگان از بزرگ شدن دولت، راه را برای دستور تاریخیگ معروف به ابتکار کیاهش کسیری بیودجه
ی مقننه با هدایت سناتورهای جمهوریخواه یعنی فیل گرام و وارن رادمن، میان کشورهای شمال یک بحث عمومی شدید به راه انداختکرد. قوه

ای دارد.کردها برای اقتصاد آمریکا و جهان چه خطرات بالقوهی هزینهمبنی بر اینکه کسریگ بودجه در زمینه

 )GRHابتکارگرام-رادمن-هولینگز(
GRHهای گزاف دولت ریگان تصییویب شیید. ، جهت کنترل هزینه1985 در سال 26ی متوازن و کنترل ضروری یا قانون  بودجهGRHه - هزین

ترتیب بحثی عمومی بییه راه انییداخت دربییاب خطییراتبرد و بدین کسری بودجه را از بین می1991ها، تا سال هایی را مشخص کرد که کاستن از آن
هGRHی اصلی این مجادله، درخواست گرایش روزافزون دولت به قرض گرفتن و  خرج کردن. نکته اهش هزین هییای اجتمییاعی بییود. برای ک

-وسییخت نمیییهای نظامی، مشمول این تییدابیر کاهشییی سییفت ها، بخصوص اعضای پیشرو حزب دموکراتیک خشمگین بودند که چرا هزینهبرخی
 اجرا نشد ولی ذات نئولیبرال آن پیاده شد.GRHی رئوس شوند. گرچه همه

21. politics of austerity

22. Medicare

23. Medicare

24. The Tax Reform Act

25. Gramm-Rudman-Hollings Deficit Reduction Initiative

26. Balanced Budget and Emergency Control Act



ی نرخ بهره استقلل نسبی داشت. تعهییدهای پولی، بخصوص در زمینهبانک مرکزی فدرال آمریکا (فدرال رزرو) برای مدتی طولنی در اتخاذ سیاست
گییرای، پول1987، پل وولکر را مجددال به ریاست  فدرال رزرو برگزید و بعد از او، در سال 1983ریگان به اهداف پولی وقتی آشکار شد که در سال 

 دو رقمی1980معروف یعنی آلن گرینسپپن را به این سمت منصوب کرد. پل وولکر یک کارزار جدی علیه تورم به راه انداخت، تورمی که در سال 
ی او تورم را نصف کرده بود. ولی این کییاهش بییهگرایانه، تدابیر پول1986شکل تهاجمی بر بالبردن نرخ بهره تأکید کرد. تا سال شده بود. وولکر به 

-های خصوصی را زهری یییافته بودنید کیه نییاگزیر بایید مییالعاده بال برای وام خرید خانه و قرضی فوققیمت زیان آمریکاییانی به دست آمد که بهره
ها آمریکایی کییه بی تییاب بودنیید محصییولالحال تقریبال غیرممکن شده بود. میلیوندرآمد یا متوسطبگیران کم برای حقوق و ماشیننوشیدند. خرید خانه

 درصد سییقوط کییرد امییا بعییدال میییزان50جمهور خود را درو کنند دچار سرخوردگی شدند. درنتیجه محبوبیت ریگان به زیر های نئولیبرال رییسبرنامه
 بال رفت.1980ی محبوبیت او باتوجه به بهبود اقتصادی در میانه تا اواخر دهه

وص در–های نظامی ها و افزایش هزینهعلوه، کاهش مالیاتبه و همزمان، تلش برای متعادل کردن بودجه- بیاهم جیور درنمی آمدنید. ایین امیر بخص
هییا بییاعث تناسییبها شیید. اییین عییدم بر درآمد منجر به افزایشگ مالیات بر درآمد شرکتآمد، جایی که کاهشگ مالیاتچشم میهای مالیاتی بهی سیاستزمینه

جمهییوری ریگییان در سییال به بالترین ارزش خود رسید ولی در آخرین سال ریاست1980نوسانات شدید نرخ مبادله ی دلر شد. دلر آمریکا در سال 
ی نرخ مالیات توسط ریگان، مکمل سیاسییتترین سطح خود نزول کرد. دلیل این بالپایین شدنها چه بود؟ یکی آن بود که کاهش اولیه به پایین1988

گییذاریی مالیییات بییاعث تشییویق سییرمایهترتیب به تقویت دلر کمییک کییرد. بعلوه، اییین کییاهش اولیییهپولی سفت و سخت فدرال رزرو بود و بدین
 آمریکا را ایجاد کرد. اما افزایش بعدیگ نرخ مالیات، بخصوص آنییی28داری و اوراق قرضه ی خزانه27گذاران، نیاز به سهامخارجی شد و برای سرمایه

جمهییوری ریگییان، کمییتر وی دوم ریاستگذاری خارجی را کاهش داد و سبب شد ارزش دلر تا پایان دورهها تحمیل شد سرمایهکه بر درآمد شرکت
شد و کالهای آمریکایی،کمتر شود. ولی ریگان خیلی نگرانگ این بالپایین شدن ها نرخ پول نبود، چون دلر ضعیف باعث گرانیگ واردات خارجی می

شد.کنندگان داخلی و خارجی میمطلوب مصرف

بندش هم اصلحا مقررات آمد. این اصلحات، بخشییی از تعهیید ایییدئولوژیکی اقتصاد ریگانی به سیاستگذاری مالی بود ولی پشت عمدهگرچه توجه
فدرالیسم جدید هیای نئولییبرالیگ داشیت ملهییم از انگییاره30" بود. فدرالیسم جدید که ریشه در نظریات مکتب اقتصادی انتخیاب عمیومی29"ریگان به 

دید که هدفش بردن اکثریت آراسییت و نییه پیییاده کییردنمرکززدایی و انتخاب فردی بود. فدرالیسم جدید، سیاست را همچو یک شرکت عقلنی می
پای خود رأی می "دهند مدعی شدند"انگاره ی مبهم حکومت کردن درجهت خیر عمومی. اقتصاددانان انتخاب عمومی با این فرض که شهروندان با 

مراجعییان خییود نزدیکترنیید. بییه کلم دیگییر، درکه حکومت "های محلی برای پاسخ به مطالبات فرد فرد شهروندان موقعیت بهتری دارنیید چراکییه بییه  "

بهتر است. به علوه، فدرالیست "چارچوب کارایی بازار و تأثیرگذاری اقتصادی، دولتگ مرکززدوه  هییای جدییید، دولییت کوچییک را چنییدان توانییا بییه"
شعار نئولیبرال آن کمتر، بیشتر است_تنظیم بازار نمی بینند  ".31"ها اینست که 

آورد. او بییاریگان، بازار رویکرد انتخاب عمومی/ فدرالیست جدید را گرم کرد چراکه این رویکرد، دلیل خوشایندی برای مقررات زدایی فراهییم مییی
کرد بییرای ارزیییابی را امضا کرد که موسسات فدرال را ملزم می12291 دستور اجراییایمان به ارزش آمارهایگ اقتصادی برای ارزیابی سیاستگذاریها، 

های تحلیلگ هزینه-فایده استفاده کنند. در نتیجه، تعداد زیادی از مقررات حاکم بییر بییازار درخطییر حییذف احتمییالیپیشنهادات تنظیمی دولت، از روش
) وضع کرده بودند هم تا حد زیادی بییه حاشیییهEPAهای دولتی مثل سازمان حفاظت محیط زیست (  مقرراتی که سازمانقرار گرفتند. علوه بر این، 

27. portfolio assets

28. treasury bonds

29. New Federalism

30. Public Choice School of Economics

31. less is more



هیا بلکیهای از سیاسیتتنها در مقام ایدئولوژی یا مجمیوعه دیدیم، این ابتکارات، گواهی بودند بر کارکرد نئولیبرالیسم، نه1رانده شد. چنانکه در فصل 
مدیریت دولتی جدید ی انتخاب عمومی هماهنگ است." و نظریه32"همچنین درمقام شکلی از حکمرانی که با اصول 

گرچه غالبال منابع کافی برای اجرای این وظییایفریگان به _عنوان بخشی از ابتکار فدرالیسم جدید شروع کرد به دادن مجوز وضع مقررات به ایالت 

ونقییل، و بانکییداری.های کلیدی  صنعت نیز پیاده شد ازجمله در ارتباطات، حمییلعلوه مقررات زدایی در بخشو تعهدات جدید به ایالت داده نشد. به
در یکی از این اقدامات جسورانه برای  مقررات زدایی از صنعت مخابرات، دولت دعوی دامنه دار وزارت دادگستری علیه شییرکت  تلفیین و تلگییراف

دیل آن بیه هفیت شیرکتAT&Tآمریکا ( ) را حل و فصل کرد. این حرکت منجر شد به خرد شدن انحصار شرکت  بگل بر خدمات تلفن محلیی و تب
ی تجهیییزات و خییدماتشدند ولی قیمت محصولت و خدمات مخابرات (ازجمله کرایهها تنظیم میتلفنی مجزا. در شرایط مقررات زدوده، بازهم نرخ

از راه دور) وابسته بودند به رقابت در بازار.

ها اینگونه بودند کییه بییرایانداز و وام) بود. قبلل پسS&L (33انداز و وامترین ابتکار نئولیبرال اقتصاد ریگانی، مقررات زدایی از صنعت پسشاید پرمناقشه
انداز و وام درمقییامدادند. صنعت پسشکل وام خرید خانه در اختیار او قرار میعنوان وام و بهکردند و وجوهی را بهانداز باز میمتقاضی، یک حساب پس

شیید. تلشانییداز مشییتریان نیییز توسییط دولییت فیدرال تضییمین میییهییای پییسیک صنعت نسبتال ایمن و مطمئن مقررات سییفت و سیختی داشییت و حسییاب
ای تجیاری و بازارهیای بیورس اوراق بهیادارتری با دیگیر بانیکانداز و وام باید فرصت رقابت جدیمقررات زدایی ریگان که مدعی بود صنعت پس 34ه

مدتگش، ترفندهای تازه ای بیابد.انداز و وام اجازه داد برای افزایش منافع کوتاهداشته باشد، با مقررات زداییی به صنعت پس

های ملی را نیییز درگیییر کییرد.ها و خریدهای استقراضی را موجب شد که برخی از بزرگترین شرکتها، تصاحبای از ادغاماین تدابیر نئولیبرال مجموعه
عرضه هییاشد تا پول بسیییاری از اییین تصییاحبگذار فروخته می" معروف است، به سرمایه35ی اوراق قماری"ابزارهای ابتکاریگ مالی ، ازجمله آنی که به 

شرکتوری پایین و داراییهای با بهرهجور شود. شرکت یی بودند که شرکت"های زیاد،  از جمله صندوق های بازنشستگی کارکنان، هدف  هییا را"دزدها
د. در دوران رونیقفروختند که معمولل هم منجر به  اخراج های کلن در شیرکت مییها را با سودی هنگفت می بال می کشیدند و سپس دارایی آن36 ش

رمایه به طول انجامید، کار سفته1987 تا پاییز 1984 که از سال 37ای وال استریتافسانه ود. س که ب هامداران س ا و س هبازه وته بین ب ذاران  ک عگ  طم
د.، ارزش بیشتر سهام1987سودهای فوری و  زیاد، چشم به روی خطرات ذاتیگ چنین مبادلتی بستند. برای همین در اکتبر  هیا بطیور جیدی متیورم ش

دوشنبهی فاجعهنتیجه بازار بورس نیویورک روشن شد، که طی یک شییب، یییک سییوم ارزش سییهام سییقوط"بار این وضع سریعال و با سقوط  "ی سیاهگ

کرد. در آغاز این بحران، همه خواستار تثبیت  مقررات نظارتی سفت و سخت شدند. این بیار هیم گیوش دولیت ریگییان بیدهکار نبیود و بنیابر اصیل
ها را حمایت نکرد. شرکت38ها از امتیازات ایالتی بود- لیحه ضدتصاحبفدرالیست جدید -که براساس آن، تنظیم شرکت

1991 باد کرده بود نهایتال در سال 1980ی بازی شد: حباب املک که طی دههی سفتهفقط چند سال بعد، بالرفتن نرخ بهره باعث پایان قطعی پدیده
دهندگان آمریکایی بیش از صد میلیییارد فدرال، برای مالیات39مالیانداز و وام شد. در اینجا طرحا نجات ترکید و باعث متلشی شدن صدها شرکت پس
یعنیی مقررات زدایییی از  بخییش مییالی و ایجییاد–که چیزی شبیه همین سیاسییت ها شد. طرفه آنها حس میدلر آب خورد. اثرات این بحران مالی تا سال

 شد.2008-9  منجر به بحران مالی – بود 40های درجه دو (ساب پرایم) اش زیر سر وامآسا برفراز املک که همهیک حباب غول

32. new public management

33. Savings and Loans Industry

34. security markets

35. junk bonds

36. hostile takeovers

37. Bull Market

38. Anti-takeover

39. bailout

40. subprime mortgages
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1980یهادردهههایمهمشرکتتملکهاوادغام
 بانک لینکلن فرست بانک/شرکت چگیس منهتن 1984
 رونالد ار.پگرگلمن/رگولرن1986

شرکت جنرال الکتریک/آر سی اگی
شرکت کاپیتال سیتیز /اگی بی سی

ولز فارگو/کراکر نشنال
 بریتیش پترولیوم/استاندارد اویل1987
/زگئیر  فروشگاه های زنجیره ای اگیمز1988

 فیلیپ موریس/کرفت
 تابم-وارنر/بریستول میرز  اسکویب1989

کوهل کرویس رابرتز/آر جگی آر نبیسکو



 را هم صادر کند. بعدال411978های نئولیبرال پیشین جیمی کارتر، تصمیم گرفت دستور مقررات زدایی از خطوط هوایی ریگان با بسط برخی از سیاست
ی مناقصه را اشاعه داد. نتیجه هم خوب بود هم بد. از یکسییو، خییدمات، روحیه42ی مقننه با سلب قدرت قیمت گذاری از شورای هوانوردی مدنیقوه

رمایهخطوط هوایی را زیاد کرد و بدین ه س ال آن ک رد ح ال ب مگیری ب و چش ه نح -ترتیب، رقابت را افزایش داد. از سوی دیگر، ترافیک هوایی را ب
د و کارشییانگذاری دولت در زیرساخت ها افزایشی نیافت. روی منابع موجود فشار زیادی آمد و کنترل کننیدگان ترافییک هیوایی سرشیان شیلوغ ش

های سراسری شیید، ریگییانای ترافیک هوایی به این شرایط کاری نامساعد اعتراض کرد و خواهان اعتصابکنندگان حرفهی کنترلبیشتر. وقتی اتحادیه
رادیکال دانست و مطالبات آن "ها را  گذاشت را گذاشییت:جمهور تأثیری که باید می هزار کارمند را اخراج کرد. تدابیر شدید ضد کارگری رییس11"

ها را ترساند و وادارشان کرد الزامات تجاری عصر جدید نئولیبرال را بپذیرند.بسیاری از اتحادیه

نترین اصلحات نئولیبرالی حکومت ریگان، تلش برای خصوصیلحاظ نمادین، یکی از مهمبه ی از زمی ش بزرگ ازی بخ ود.س درال ب ت ف هیای دول
هییاجمهور استدلل کرد که این زمییینهای راکی متعلق به دولت فدرال آمریکاست. رییسهای غرب کوه درصد زمین50کمتر کسی می داند که حدود 

"معطل مانده شکل ثمربخش تری مدیریت کرد. در هماهنگی با ادعای نئولیییبرالیگ تییاچر مبنییی بییرها را بهتوان آناند و با انتقال به بخش خصوصی می"
تییوانها را میگذاران خصوصی یعنی مدیریت بهتر و بارآوری بیشتر، ریگان هم گفت عواید حاصل از فروش زمیناینکه  انتقال منابع عمومی به سرمایه

مقدمه تعطیل شد چراکییه  قانونگییذاران فییدرال و حییتیسازی، زود و بی، تدابیر خصوصی1983برای  پرداخت دیون عمومی به کار گرفت. اما در سال 
سازی، در کنگییره ومسوولنگ هیئت اجرایی دوست نداشتند ملکگ تحت کنترل و مدیریت خود را بفروشند. درواقع، حامیان درون حکومتیگ خصوصی

ای کیهالعیادهسازی پیدا نکردند. ولی در سطح نمادین، ابتکار پیشینهادی فیروش زمیین، مزاییای فیوقدولت حمایت کافی برای این برنامه ی خصوصی
کند را مورد تأکید قرار داد.نئولیبرالیسم برای مالکیت خصوصی تعریف می

امهعلوه، در زمینهبه د. برن تی سیاستهای اجتماعی هم مدل نئولیبرال ریگانی دنبال ش ا و سیاس یه را م ه داد فق ه ب ایی ک یدند ه ه–رس ک ب د کم مانن
امین وجیوه دوش ایالت افتاد. استفاده از  اهیرم بیودجه - به44ی ناهار مدارس، و  کمک درمانی، برنامه43های با فرزندان وابسته خانواده ور ت ه منظ  ب

تقدیم یک اصلحات را تسهیل نماید. تنها برنامه" به45جا"فدرال برای ایالت، معروف به  "طور معناداری افزایش یافت تا پاگیری این  های بییزرگ و"
داد کیهی درمانی سالمندان توسط دولت فدرال مدیریت و اداره میمحترمی مانند امنیت اجتماعی و بیمه شد. اما دولت ریگان تردییدی بیه خیود راه ن

بهییره وری در برنییامهحتی این برنامه رقییابت و  "های اجتماعی کینزی محبوب را هم به تیغ اصلحات نئولیبرال بسپارد و بیه نییام ارتقییای  " " یی بیمییه"
جمهیور را را به اجرا گذارد. گرچه سیستم کوپنیگ آزمایشی، نتایج میدنظر رییییس46های دولتی،  یک  نظام شبه کوپنیدرمانی سالمندان و کاهش هزینه

ی خدمات اجتماعی.ایجاد نکرد ولی در حکم یک پیام نئولیبرالیگ قدرتمند بود برای اگعمال اصول بازار در ارایه

یهای تجاری تاحدی مأیوسی ریگان در گسترش سیاستی طرفدار بازار آزاد، سابقهنظر نئولیبرالهای دوآتشهاز نقطه ر م ه نظ ع، ب دکننده بود. درواق آی
جمهور دوران مدرن آمریکاست، بخصوص در مقایسییه بییا روسای 47گراترینطرفداران بازار آزاد تا حد زیادی اجماع دارند که ریگان یکی از حمایت

-های خرردخرردی است که قصد داشتند توافقات تجاری موجود در زمینههای تجاری ریگان غالبال تلشبیل کلینتو ن وجورج بوش پسر. ویژگی سیاست
جمهور معطوف بییههایی مانند محصولت کشاورزی و محصولت های-تک را بهبود بخشیده و تعدیل کنند. حامیان او ادعا کردند که مواضع رییس

های ژاپنی برای آن بود کییه کشییورهای شییرق آسیییا راگرایی او در مقابل اتومبیلترین طرفداران داخلی خود بود. برای مثال، حمایتمنافع برخی از مهم

41. Airline Deregulation Act of 1978

42. Civil Aeronautics Board

43. Aid to Families with Dependent Children

44. Medicaid

45. block grants

ی خرج کردنشان حداقلی و محدود باشد. (م)ی نحوهمنظور، نوعی واگذاری وجوه از دولت فدرال به دولت ایالتی است که در آن، دستورات درباره

46. a lean voucher system

47. Protectionist

مقصود حمایت از تولید کالهای داخلی است. (م)



همجبور کند اقتصاد خود را به ت ک م شیکی نیس د بیاز ه سوی صادرات کشاورزی ایالت متحده بگشایند. این کار را هرجور که تبیین و تفسیر کنی
ی تجارت آزاد دولت ریگان تقریبال  معتدل بود.برنامه

گراییاقتصادیگراییوملیحمایت
یعنوان جایگزین عمدهگرایی که غالبال بهحمایت رحا م اردو مط یی ایدئولوژی تجارت آزادگ آدام اسمیت و دیوید ریک مل رد  ا رویک ود ب ی"ش گرای

)1846-1789های اقتصادی قرن نوزدهم، مورخ اقتصییادی آلمییان یعنییی فردریییش لیسییت (گرا"اقتصادی در پیوند است. یکی از برجسته ترین ملی
نعتی ال ص ادهایگ در ح ای اقتص نایع نوپ ر او ص هگفت که ملل، و نه بازارهای جهانی،  کانون  فعالیت بازرگانی هستند.  از نظ دن، ب بیش ور نس ط

های ه  روش وند ک نعتی ش ورهای ص نایع کش ا ص شکننده هستند و احتمالل ورشکست خواهند شد اگر مجبور به رقابت در شرایط تجارت آزاد ب
سرمایه برگ تولید را از قبل توسعه داده اند و نیروی کار ماهر لزم را پرورش داده اند. برای همین، لیست پیشنهاد داد که اقتصییادهای درحییال صیینعتی

ایتشدن از حربه تعرفه های گمرکی استفاده کنند تا صنایع نوپای آنها آماده ده، حم ی وی رقابت در بازارهای جهانی بشوند. در ایالت متح گرای
گرای اقتصییادی پرشییور بییود و از حمییایتداری، الکساندر همیلتون، یک ملیی هم بودند. مثلل وزیر خزانهشانهبهها شانهگرایی اقتصادی  تا مدتملی

ال ترتیب آنها را از سلطهصنایع ایالت متحده دفاع کرد تا بدین دارد. در س نعتی بریتانییا در امیان ب ون (، ریییس1890ی ص ور بنجیامین هریس جمه
جمهییور هربییرت، ریییس1930 درصد بییال بیرد. در سییال 50های  را امضا کرد که تعرفه گمرکی واردات را تا نزدیکی48کینلی) فرمان مک1888-92

 را امضا کرد که تعرفه گمرکی را تاحدی بال برد که کشاورزان داخلییی را از رقییابت خییارجی مصییون49) فرمان اسموت-هاولی32-1928هوور (
گراییینویس سابق ریگان یعنی پاتریک جگی.بوکانان و مجری تلویزیون سی ان ان یعنی لو دابیز شیدند حامیییان متنفیذ ملییدارد. بعدتر هم سخنرانی

ایوفور این عقیده را بیان کرد که در قلب جامعهاقتصادی در ایالت متحده. بوکانان به ن ادعاه ی آمریکای امروزی، تنشی ناگزیر وجود دارد بی
گرایانی مانند بوکانییان کییه از رنییگ بییاختن خودمختییاری ملییی و نییابودی فرهنییگگرایان آمریکایی و الزامات نئولیبرالی اقتصاد جهانی. حمایتملی

دانند.شدن میترسند، خود را رهبران مردمیگ نبردی ملی علیه نیروهای جهانآنگلوساکسون می

ه ت او ب دی دول ور ج ی حض ولی از یک دیدگاه  طرفدار تجارت آزاد، میراث تجاری ریگان، به خاطر سه حرکت مهم، نمره ی قبولی می گیرد. اول
ارت (1982سال  ات و تج ومیگ گمرک ق عم ذاکرات تواف شGATT در م ارت در بخ ازی تج زش روی آزادس ه تمرک ذاکراتی ک ت، م ای) اس ه

- بلفاصله ریگان را مجبور کرد مطالبات تولیدکنندگان داخلی را بپذیرد و از این مذاکرات صرف1982کشاورزی و خدمات بود. هر چند رکود سال 
ی مفصییلی ازریییزی بییرای مجمییوعهی ریگییان در برنییامهنظر کند. دومین ابتکار درجهت حمایت از تجارت آزاد، مربوط می شود بییه حضییور فعییالنه

) شهرت یافت. این مذاکرات که از کشاورزی و خدمات تا حق مالکیت فکری را در بر94-1986 (50مذاکرات تجاری چندجانبه که به دور اروگوئه
) بییا کانییاداFTA بود. سوم هم اینکه دولت، توافق تجارت آزاد (1990ی سر پیشرفت بعدی تجارت آزاد در دههگرفت، نیروی بزرگ و پنهان پشتمی

را با موفقیت منعقد کرد، توافقی که بعدال گسترش پیدا کرد و مکزیک و برخی کشورهای دیگر را هم عضو خود کرد. تکمیل اییین فرآینیید در سییال
) را به امضا رساند.NAFTA (51جمهور بیل کلینتون افتاد که توافق تجارت آزاد آمریکای شمالی به گردن رییس1993

48. McKinley Act

49. Smoot-Hawley Act

50. Uruguay Round

51. North American Free Trade Agreement



هاوتوافقاتتجاریعمدهسازمان
اریگ منطقیه، برنامه ی اصلیگ نئولیبرالیگ ایجاد بازار جهانی واحد، به1990 و 1980های در دهه نطور نسبی در توافقات آزادسازی تج المللییای و بی

ک GATTمتحقق شد. بسیاری از کشورهای ثروتمند شمال در تلش برآمدند تا بازار جهانی واحدی برقرار کنند. مثلل  ه نزدی 120 با موفقیت ب
رازیری دهکشور گسترش یافت. هشت دور مذاکره نهایتال منجر به ده الی و س افیت م زار مع د. دورها ه املت جهیانی ش ه بیازار مع ارد ب ا میلی ه

انیاروگوئه پایه ارت جه ال WTO (52ای شد برای ایجاد سازمان تج یWTO. 1995) در س ورای دایم ک ش ت ی وییس مستقرس ه در س  ک
ت ایجاد و اجرای توافقات تجاری، رسیدگی به منازعات تجاری، نظیارت بیر سیاس ای تجیاری کشیورها، و تمهیید مهیارت و"درست کرد برای  ه

. بوش پدر ( الNAFTA) بجدد در پی تاسیس 2001-1993) و بیل کلینتون (93-1989"آموزش برای اعضای خود ه س ده ک  برآمدند. این معاه
ی جامعی از توافقات را ایجاد کرد که گمرکیات و تعرفه هیای بسییاری از محصیولت مهیم را حیذف کیرد، از اتومبییل امضا شد مجموعه1994

ی تجییاری،ی سییرمایههایی از مالکیت فکییری بییه وجییود آورد و در زمینییهگرفته تا منسوجات و محصولت کشاورزی. این توافق درنهایت حمایت
هNAFTA شد. بلفاصله پس از تکمیل این توافق، مذاکرات دیگییری بییرای گسییترش 53  نظارت بر نقل و انتقال سرمایهخواستار حذف کنترل  ب

ی) از اسییتقرار منطقییه9-2001ی دریای کارائیب آغاز شد. بخصوص  جورج بییوش پسییر (کشورهای آمریکای مرکزی، آمریکای لتین و حوزه
ویجمهور ونزوئل هوگو چاوز، رییسگرای آمریکای لتین مانند رییس) حمایت کرد. ولی رهبران چپFTAA (54آزاد تجاری آمریکا جمهور بولی
شود. هرگز عملی نمیFTAAای انجام دادند تا مطمئن شوند جمهور آرژانتین نستور کرشنر اقدامات خصمانهاوو مورالس، و رییس

تاچریسم
اتوزیر بریتانیا که بین انبساط دولت و افزایش هزینهنخست ردیهای دولتیی ارتباط مستقیمی می دید، انگاره ی کینزی  افزایش دادن مالی ر ثیروت  ف   ب

بنفع بوروکراسی دولت را شورمندانه ردد کرد. ولی آنچه او بیش از هرچیز از آن متنفر بود، تأثیر منفی رشد پول بر کل ثبات اقتصادی بود. تاچر بنییابر
داخت کیه هیدفش کیاهش مالییاتگرایانه، مجموعهالزامات پول برال را بیه راه ان ادلت، کیاهشی جامعی از اصلحات نئولی ا، آزادسیازی  نیرخ مب ه

های کارگری بود.سازی صنایع ملی، و کاهش جدی قدرت اتحادیهمقررات، خصوصی

52. World Trade Organization

53. capital controls

54. Free Trade Area of the Americas



)1990-1979وزیرپادشاهیمتحدبریتانیا()،نخست2013-1925مارگراتهیلداتاچر(.8

انهتاچریسم در جنگ با تورم، اهدافگ پولیگ سختگیرانه و به ی، ظالم ول برخ ری ق بران کس رای ج ولی ب ت پ ن، سیاس ش از ای رد. پی ال ک ای را دنب
بودجه ی ناشی از افزایش مخارج دولتی، و وضع مالیات های جدید به کار می رفت. تاچر بیرای سیاسیت پیولی اهمییت فراوانیی قائیل بیود و آن را بیا

اتMFTS) نهادینه کرد. هدف اصلی MFTS (55مدت مالیراهبردهای میان دت مالی گیییری و تغییر تمرکز سیاست اقتصادی از یک استراتژی کوتاه م

55. Medium Term Financial Strategy



گییذاریی سیاسییتی ملییی، در زمینییهی پول به افزایش کسییری بییودجهکردن رشد عرضه با مرتبطMFTSتر بود. پرداخت، به یک تدبیر پولی بلندمدت
-های بالی بهره ربط مستقیمی می دید. برخلف اسییتراتژیها و نرخ میان کسری هزینهMFTSاقتصادی، رویکرد جامعی اتخاذ کرد. اینگونه بود که 

نیMFTSها، های تاحدی مبهم ریگان برای کاهش کسری هزینه ی روش ان خیل د زب ال کن  تاچر برای اینکه بگوید این کاهش را باید چگونه اعم
 (فییروش ملییی) را افزایییش داد و روی56ی خود بسیار مصمم بود. او نهایتال مالیات بییر ارزش افییزودهگرایانهوزیر روی اهداف پولداشت. درواقع، نخست

و در همان زمان از کاهش جدی مالیات افراد پردرآمد حمییایتهای جدیدی بست تا کسری هزینهعواید نفت دریای شمال مالیات _ها را کاهش دهد 

کرد.

دولت بزرگ "گرچه تاچریسم در تحقیر  ی و57" ه تمرکززدای ی ب اد کم  و بوروکراسی دولتی بزرگ با اقتصاد ریگانی اشتراک نظر داشت ولی اعتق
ی ش نم ی خوش تی محل ات دول اچر از مقام ذیریفضایل دولت محلی داشت. د رواقع ت ه تأثیرپ کوک ب د و مش یار ناکارآم ان را بس د و غالبیال آن آم

هاهای مالیات محلی و جایگزین کردن آنانگیزی داشت: الغای نرخدانست. برای مثال او تصمیم بسیار بحثمفسده انگیز از سوی حامیان سیاسی خود می
مالیات سرانه مالیات اجتماعی "58"با  وزیر زیر انتقادت تند جامعه و اعضییای. این کار باعث ایجاد معضل افت درآمد شوراهای محلی شد. نخست""یا 

حزب خود درنهایت تغییر موضع داد.

داری اوی ثابت نداشت. اما در عمییل، خزانییهی چندانی به نرخ مبادلهتاچر بعنوان یکی از هواداران سرسخت نظریات اقتصادی میلتون فریدمن، علقه
 دنبال کرده بود، ولی کمی بعیدتر، یعنیی وقییتی پونیید شییروع بیه1980ی ی دههی نرخ مبادله، اهدافی را دنبال کرد که مارک آلمان در میانهدر زمینه

) پیوست که رسمال پوندERM (59ی اروپای جامعه، با اکراه به مکانیسم نرخ مبادله1990تنزل ارزش کرد، این سیاست را هم کنار گذارد. او در سال 
ها بال رفت این سیاست دچار مشکلتی شد. جان مگیجگییر، بهرهور کرد و نرخرا به  مارک پیوند زده  بود. ولی وقتی اتحاد مجدد آلمان، تورم را شعله

ورجERM از 1992رو بود، در سال جانشین تاچر، که با افول جدی اقتصادی روبه د ج ی مانن ب دللن ارزی زیرک میم ، جی ن تص د. ای  خارج ش
سوررس میلیاردر را پر کرد، کسی که روی ضرر پوند بریتانیا کلی پول وسط گذاشته بود.

کییرد.های مهم دولتی بییه بخییش خصوصییی را تسییهیل میییسازیگ نئولیبرال آن بود که فروش داراییهای خصوصیی متمایز تاچریسم، انگیزهدیگر وجهه
سیییم، بریییتیش، چندین شرکت خدمات مخییابرات و بییی61، بریتیش ارواگسپیس60 و با فروش شرکت نشنال فرایت1980ی سازی، در اوایل دههخصوصی

56. value-added tax

57. big government

58. poll tax

59. European Community’s Exchange Rate Mechanism

60. National Freight Corporation

ونقل بریتانیا (م)های بزرگ حملیکی از شرکت

61. British Aerospace

های دفاعی (م)از سازندگان ابزار هواپیما، نهمات و سیستم



، بریتیش66، بریتیش پترولیوم65، بریتیش اگرپورتز اتوریتی64 شروع شد.  این کار با فروش رولزرویس ارکرفت انجینز63، و اسوشیتد بریتیش پورتز62ریل
هییای خصوصییی، بییه بهییایی بسیییارگذاران و شییرکت، و چندین موسسه آب و انرژی ادامه یافت. درواقع تعداد زیادی از صنایع دولتی به سرمایه67استیل

روز کنند.ها را برای رقابت در بازارهای جهانی بهکه صاحبان جدید بتوانند امکانات آنزیرقیمت فروخته شد به امید آن

کیه"68شورایی" های دولتی معروف به  خانه های علوه، فروش بخش بزرگی از خانهبه _، در بریتانیا نسیل جدییدی از صییاحبان خییانه را ایجییاد کییرد 

تیی اجتماعی زیادی داشت. از چند دهه قبل چند صد شورای خانههزینه سازی همراه باهم بر ساخت و مدیریت بیش از چندین میلیون خیانه سرپرس
تورالعملداشتند. چون  این شوراها در مدیریت منابع خانه ا دس وقی ی وولیت حق ا مس البه ی چ مط دند و هی وردار ش سازی از خودآیینی گسترده برخ

غیرمسوول یافت. نخست ناکارآمد و  "مشخصی بر دوششان نبود، تاچر آنها را نسبت به نیازهای مستأجران،  " " وزیر طی یک ابتکار سیاسییی شییجاعانه"
این قانون ملی که مستأجران از حقوق خاصی برخوردار شوند را پذیرفت و آنها را مستقیمال جزوی از فرآیند حل مسأله کرد. قانون جدید با نام فرمان

حق خرید داد هم یکسری حقوق قانونی خاص و لزم به مستأجران قدیمی هم گزینه198069سازی سال خانه "ی  الجرا. ولی بسیاری از مسییتأجرانی"
هییاترتیب شقاق موجود میان گییروهتر فرستاده شدند و بدینکه پول خرید واحد استیجاری خود در مناطق خوب شهر را نداشتند به مناطق نامطبوع پایین

و طبقات اجتماعی بیشتر شد.

بازار آزاد خواست تا معلوم کنیید کییدام مشییاغل باییید حفییظ یییا حییذفی ناشی از صنعتیتاچر در برخورد با بیکاری ساختاری و گسترده "زدایی، از  "

هها میشوند. بی شک او از این واقعیت آگاه بود که حذف مشاغل در بخش تولید مستقیمال باعث کاهش بیشتر قدرت اتحادیه شود. تاچر معتقد بود ک
سییوی نییوزایی مییالیگهم به مرکزیت لندن. در تلش برای تسریع تغییر ساختاری بییهمزیت رقابتی بریتانیا در جهان در خدمات بخش مالی قرار دارد، آن

"سیتیگ  لندن، نخست انییدوری بخش خصوصییی را کسییب نکییردهسنگ و کارخانه های تولیدی ای که  استانداردهای بهرهوزیر دستور داد معادن ذغال"
باید درشان تخته شود.

62. British Rail

های ریلی مهم بریتانیا (م)یکی از شرکت

63. Associated British Ports

 درصد تجارت دریایی انگلیس از آن طریق جریان دارد. (م)25 بندر انگلیس که 21شرکتی است صاحب 

64. Rolls-Royce Aircraft Engines

65. British Airports Authority

های بریتانیا نیز هست. (م)شرکتی هواپیمایی که صاحب برخی از فرودگاه

66. British Petroleum
های نفتی جهان (م)یکی از بزرگترین شرکت

67. British Steel

شرکت فولد بریتانیا (م)

68. council houses

69. Housing Act of 1980



لندن"70بیگبنگ"
لحیاظ، نظیام تجیاری ایین شیهر، بیه1986وزیری ماگارت تاچر دچار تغییرات نئولیبرالیگ عظیمی شد. تا اواخر سیال نظام مالی لندن در زمان نخست

نگین بیر سیرمایهتکنولوژیک، قدیمی بود و متکی بر قواعد و تنظیمات سفت و سیخت دولیتی. مثلل مالییات گذاشیت لنیدن بیاگیذاران نمییهیای س
های بهتر بودند اجازهی معامله با نرخهای خارجی که آمادهکه، شرکتتر از همه آننیویورک که نرخ مالیات خیلی کمتری داشت رقابت کند. مهم

ب  بر 27نداشتند در بورس لندن و معامله اوراق بهادار مشارکت کنند. بیشتر این قوانین و انحصارات عملل در ش ه1986 اکت ه ب ک ت  ن رف _ از بی

سییرعتشکل رادیکالی مقررات زدایی کییرد و لنییدن بییهوزیر نئولیبرالگ معتقد به رقابت بدون محدودیت، لندن را به"بنگ مشهور است. نخست"بیگ
کییه حییال بیه تجییارتی–گیذاران پولیدار خییارجی، بییورس لنیدن پایان و پرقدرت سیرمایههای بیی مالی جهان. حال با درخواستشد مرکز احیاشده

ی میالی در بریتانیییادست، مقررات زدایی  از سیرمایهشود. اما در پایینترین بازارهای مالی جهان میمانیتوری و الکترونیک تبدیل شده- یکی از مهم
) بود.1987 اکتبر 19 ("ی سیاهدوشنبه"بینی متزاید به سهام، و همین امر بعدال یکی از دلیل سقوط جهانی مصادف شد با خوش

ی که هرروز جهانی اقتصاد جدید "تاچر تشخیص داد که مزیت رقابتی انگلستان در  منعطف و ماهر. آمییوزشتر می" "شود بستگی دارد به نیروی کار  "

نام کمیسیون خدماتای قوی، بر دوش یک آژانس دولتی کارگرمحور به با حمایت اتحادیه71موقع بریتانیا موسوم به سیاست بازارگ کار فعالشغلی آن
تری بود که پاسخگوی نه نیازهییای تحصیییلی کییارگران اتحییادیه بلکییه پاسییخگویوزیر در فکر تدبیر آموزشی نئولیبرال بود. ولی نخست72نیروی انسانی

کننیید ولیییراحتی کار پیدا میدیده بهرو وی خواستار تغییر مسوولیت کار از دولت به فرد بود و ادعا کرد که کارگران ماهر و آموزشبازار باشد. از این
غلیبینند که از قافله جا ماندههای محدود یا قدیمی دارند میکارگرانی که مهارت وزش ش دبیر آم ه ازاند. درنهایت، دولت تاچر ت ای را فراهیم آورد ک

د شیالوده73ای که نامش شورای تجارت و صنعتکاست، شبکهی کارکنان بخش خدمات مینفع شبکهها بهنقش اتحادیه ام جدی د بود. این نظ ای ش
رفاه برای کاربرای برنامه سختکوشی یا  "ی مشهور تاچریسم یعنی  " "74."

ت. بیرایها و برنامهوزیر که سیاست دولت رفاه  را علت العلل ناکارآمدی اقتصادی می دانست، برای مقابله با آن سیاستنخست های زیادی را پیش گرف
تییوجه بییه درآمیید و وضییع زندگیشییان،ی مادران کارگر، بی که برای همه75ی حمایت از فرزندانهای دولتی، رفت دنبال اصلحا برنامهکاستن از  هزینه

نیازمندان حقیقی طبقییهکمک "هایی در نظر گرفته بود. تاچر با اعتقاد به اینکه چنین حمایتی فقط باید در اختیار مادرانی قرار بگیرد که او جزو  بنییدی"
ی بررسی دقیق درآمد و وضع زندگی مادران اختصاص دهد. ولییی در آخییر، تییاچر پییس از اینکییه دییدکرده بود تلش کرد این کمک را تنها برپایه

شیوددلییل سیاسیی نمییی بریتانیا رسوخ کرده و بههای حمایت از فرزندآوری تا عمق کالبد اجتماعی-سیاسی جامعهامنیت اجتماعی کینزی و برنامه
ها دست زد از این برنامه دست کشید.بدان

دوزیر با خیال اصلحا مستمری های بازنشستگی از  همان منظر نئولیبرالینخست تار آن ش ای که آموزش متقاضیان بازار کار را بازنگری کرده بود خواس
منعطف و تابع شرایط متغیر بازار باشد. در این راستا او خواستار آن شد که مییزان بیمییه پرداخیتی کارکنییان هیر "که پرداخت بیمه های بازنشستگی،  "

-زند، موانعی که افراد را از جستجو برای کارهای پردرآمدتر و با آیندهشغل با مشاغل دیگر متفاوت باشد. از دید او، این کار موانع دولتی را کنار می
ادیهتر باز میای مطمئن وقی اتح اختار حق ان را از س وددارد. برنامه ی تاچر آن بود که دستمزد کارکن ار  خ د و آن را در اختی آزاد کن نتی  ای س "ه "

اعیها.  اما بازهم در مواجهه با رأیکارگران بگذارد نه در اختیار اتحادیه لحات اجتم د اص ار ش زی،  ناچ راث کین ه می ادار ب رکش وف دگان س دهن
70. Big Bang

71. Active Labour Market Policy

72. Manpower Services Commission

73. Training and Enterprise Councils

74. welfare to work

75. child benefit provision



ها برای مییدیریتها و انسجام بیشتر بین بخشکردن قوانین و رویدههمه استراتژی اصلحی او محدود شد به نرمخفیف تری را به اجرا بگذارد. بنابراین آن
های اجتماعی.  این اصلحات اداری هم  بخشی از تلش تاچر بود برای ایجاد انگییزش نهیادی، کیهی اعطای حمایتسالرانهو اجرای الزامات شایسته

دانست.او فقدانش را عامل اصلی ایستایی بوروکراتیک می

های مدیریتی نئولیبرال را از بخش خصوصی اقتباس کنند و بییه بخییش دولییتی بیاورنیید.درواقع، هم تاچریسم هم اقتصاد ریگانی دوست داشتند تکنیک
مدیریت دولتی جدید اصرار داشتند که اهداف باید به "این دو رهبر با وفاداری به اصول  شکل دقیق در قیاس بییاروشنی تعریف شوند و نتایج هم به"

ای را هدف گرفته بود که منییافعهای دولتیی این دو، آن برنامهاند بررسی و سنجیده شوند. منطق راهبردیگ پشت اندیشهای که در برداشتهمیزان هزینه
ای اسییت کییه فقییط در بلندمییدتهای  اجتمییاعی داری نئولیبرال ثابت کرد که ویرانگر بسیاری از برنامهسنجش پذیر آنی نداشتند. این شیوه ی حکومت

گیری نیستند.منافع محسوس دارند و تازه، همان موقع هم منافع شان چندان قابل اندازه

) لینقطییع افزایییش یییافت. تییاچرNHS (76های خدمات بهداشتی ملی بریتانیا در قدرت بود، هزینه فارغ از  اینکه کدام حزب سیاسی1970ی در دهه
سمت مدیریت بییازارمحورانه کسری بودجه است و گفت مشکل، ناکارآمدی بوروکراتیک است. او بازهم با چرخش بهNHSنپذیرفت که مشکل 
رد،ها، انواع خدمات شان را با مناقصه به  بخش خصوصی بسپارند. در پایان دههدستور داد بیمارستان اده ک ، تاچریسم متن قانون اصلحا نئولیبرال را آم

یی بهداشت محلی، اختیارات و قدرتمتنی که به مقامات اداره ا م تی اعط دمات بهداش اب خ تری درب دیریت اجرایی بیش درت م ه ق ازجمل رد  _ک

ها.ها در هنگام عقد قرارداد با پزشکان و بیمارستانهزینه

ی امور خارجیاقتصاد ریگانی و تاچریسم در زمینه
کییارانهکییرد، کییاملل  نومحییافظهریگان و تاچر در امور خارجی و هنگامی که کسی با دیدگاه نئولیبرال آنان برای ایجاد بازار جهانی واحد مخالفت می

یای که از کشور خود داشتند، تصویری که گهگاه منجر به وطنکردند. این دو باتوجه به تصویر ذهنیعمل می علدارانپرستی گزافیه م د، خیود را مش ش
های آزادی سیاسی، تجارت بازار آزاد و عشق به وطن است. این تضاد میان تصور ذهنی ازآلدیدند، فرهنگی که مقیدد به ایدهتمدن آنگلوساکسون می

ی کییارائیب یعنیییای کوچییک در منطقییه به جزیره1983ی  فالکلند (تاچر) و حمله1982امر ملی و امر جهانی، خود را آشکارا در جنگ شوونیستی 
اعتماد میان غرب کاپیتالیست و شرق کمونیست فقط میل ریگان و تاچر برای قیییام درمقابییلها جنگ سرد و عدمگرنادا (ریگان) نشان داد. یقینال، دهه

ی برای استفاده از دولت و منابع مالی آن جهت نییزاع خییود علیییه غیرلیبرال "امپراتوری شیطانی را بیشتر کرد. هردو رهبر، از این جنبه، شوق وافر  " " "

ی مستقیم با اتحییاد جمییاهیر شییوروی از راه اقییدامجمهور آمریکا درعوض مواجههاتحاد شوروی، اقمار و توابع آن در سراسر جهان نشان دادند. رییس
کهمان ترسی که چپ سیاسی در روزهای اول به–نظامی  ه ی ه ورود ب وروی ب رای اجبیار ش ارآمیز ب ی قم قدرت رسیدن ریگان داشیت- در تلش

نحو چشمگیری بال برد.های نظامی را بهآمد- هزینهاش برنمینبردی که شوروی از عهده–مسابقه ی تسلیحاتی شدید 

1982سالجنگفالکلندبه
ی ارضی بر سر فالکلند بریتانیا (مالویناس) با آرژانتین وارد جنگ شود. درواقع این دو، مارگارت تاچر تصمیم گرفت بر سر منازعه1982در سال 

تیی کوچک در جنوب اقیانوس اطلس، سالکشور بر سر اگعمال حاکمیت بر این چندتا جزیره ر ناسیازگاری داشیتند. وق های سال بود که باهم س
س از پ ندولت نظامی آرژانتین دستور داد چند صد سرباز این جزایر را اشغال کنند واکنش تاچر، یک لشکرکشی دریایی بزرگ برای ب ری ای گی

گ تآورانیهجزایر بود. پاسخ جن زهی نخس ه انگی ان داد ک ر نش افظهوزی ای نومح وهکیارانهه اب نح ی وی درب برال اعلم رد نئولی یی وی، رویک
ی نئولیبرالی آنست که پیش از ورود به جنگ باید ابتکارات دیپلماتیک هماهنییگ را ازالشعاع قرار داده است. چراکه توصیهسیاستگذاری را تحت

 نیروی بریتانیایی، آرژانتین متحمل شکستی تحقیرآمیییز200 نیروی آرژانتینی و 600المللی آزمایش کرد. پس از دو ماه جنگ و مرگ مجاری بین
، رابطییه1990) بود تا در سال 99-1989جمهور جدید، کارلوس مگنگم (ی رییسشد که درنهایت منجر به سقوط رژیم نظامی این کشور شد. برعهده

76. British National Health Service



امه هردو کشور قبول کردند مسأله1990 کند. در سال با بریتانیا را عادی برد برن وض، روی  پیش د و درع یی حاکمیت بر فالکلند را کنار بگذارن
ارت77ها منجر به ایجاد مرکوسور، این تلش1991اقتصادی نئولیبرال آرژانتین تمرکز کنند. در سال  ق تج ک تواف د، ی وب) ش  (بازار مشترک جن

ای میان کشورهای آمریکای جنوبی.آزاد منطقه

طلب سیاسی را به رهبری برگزید، کسیی کییه لقبیش یک اصلح1985شاید درپاسخ به این استراتژی بود که دفتر مرکزیگ حزب کمونیست، در سال 
، گرایشاتیآمیز آن"ها بود، مردی پویا و لیق. کنایه"مرد ایده از درون "که، میخاییل گورباچف هم در تلش برای ایجاد اصلحات بازاریگ معتدل  "

نئولیبرال نشان داد. ریگان و تاچر با  قدری شکاکیت به اهداف اصلی رهبر جدید شوروی، تدریجال بییا اییین دبیرکییل کاریزماتیییک حییزب کمونیسییت
ی بازسازی جامع اقتصییادی و سیاسییی (گشایش فضای عمومی) و هم برنامه78گلسنوستشوروی گرم گرفتند. آنان در ملعام، هم انقلب فرهنگی 

تأثیر اشتیاق رهبر روسیه به اصلحات بازاری قرار گرفته بودنیید را تأیید کردند. همتایان غربی گورباچف که تحت79پروسترویکاگورباچف معروف به 
ای جدید دست یابند. اولین نییتیجه ی اییین نزدیکیییگهای اساسال نئولیبرال، با شوروی به رابطهآلتوانند با او همکاری کنند تا براساس ایدهمتوجه شدند می

ایدئولوژیک، توفیق مذاکرات بر سر توافقات کنترل تسلیحاتی بود.

ی شرق اروپا. ولی دشییوار بتیواننشاندههای دستدانند که اصلحات گورباچف نهایتال منجر شد به انحلل اتحاد شوروی و استقلل سیاسی دولتهمه می
های مدید از ناکارآمدی ساختاری در رنییجمقدار از مرگ کمونیسم زیر سر نئولیبرالیسم بوده است. بخصوص که، اتحاد شوروی مدتگفت دقیقال چه

ی ادی ب رفبود. تا قبل از اینکه گورباچف زمام قدرت را به دست بگیرد کشور غرق در رکود اقتص از مص گی کالهیای موردنی ود همیش ار، کمب -مه
ی ریگییان خارجی پرخاشییگرانههای حیرت انگیز، ناکارآمدی بوروکراتیک و تنزل مشروعیت سیاسی حزب کمونیست بود. سیاستکنندگان، اسراف

شود گفت که پیشگامان نئولیبرالی ماننیید ریگییان وضرس قاطع میهای گزاف نظامی همراه بود، بازهم به مشکلت کرملین افزود. تقریبال بهکه با هزینه
انگییزای که با رویکرد جدید ایدئولوژیک گوربیاچف پییش آمیده بیود را درک کیرده بودنید. سیقوط سیریع و فروپاشیی حییرتتاچر شانس تاریخی

دموکرات تأیید شده و اعتبار یابد. های سیاسی لیبرالامپراتوری شوروی درنهایت کمک کرد تا باور ریگان و تاچر به برتری بازار آزاد و فضیلت نظام

 با الزامات سیاست جغرافیایی برای توقف گسترش کمونیسیم و جلیوگیری1980ی چنانکه در فصل اول نشان داده شد، موج اول نئولیبرالیسم در دهه
 حمییایتهییای تحیتگرایی سوسیالیستی در جهان سوم گره خورده بود. چنانکه در مورد گرنادا ذکر کردیم، ریگان بیرای سیرنگونی رژییماز توسعه

تهدید ایدئولوژیک آنبهانهشوروی و به "ی  ه بیههای منطقیهها برای ایالت متحده و متحدان آن، به تنش" ورت آشیکار، چیه بیهای پرداخیت، چ -ص
شصورت نهان و با حمایت از جنبش ایت از جنب وروی، حم اهیر ش اد جم ه اتح ربه ب دانقلبی درهای چریکی. ریگان فهمید ویرانگرترین ض ای ض ه

80برند. دو مثالگ دیگر این استراتژی، تلش ریگان برای سرنگون کردن دولیت ساندینیسیتاهای شوروی بهره میکشورهای گوناگونی است که از کمک

هدر نیکاراگوئه و پاسخ او به حمله ر ب ورد اخی ان در م اپیی شوروی به افغانستان بود. ریگ ال پی تور ارس وروی، دس ا ش تقیم ب ی مس ای رودرروی ج
تواند شدن مشکل اقتصادی، رژیم شوروی دریافت نمی) را داد. با عمیقمجاهدینهای اسلحه به افغانستان برای حمایت از مخالفان (معروف به محموله

-نشینی شد و ریگان مدعی پیروزی شیید. اییین جنییگی خود را صرف جنگ افغانستان کند. نهایتال شوروی مجبور به عقبهر سال چهل درصد از بودجه
ی برتری کاپیتالیسم بازار آزاد بییر مییابقی جهییانکنندهشدند تا اثباتهای فراخ ایدئولوژیک در کشورهای جنوب، با دقت انتخاب میهای نیابتی در زمین

باشد.

77. Mercosur

78. glasnost

79. perestroika

80. Sandinista
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گیرینتیجه
داخله1980ی موج اول نئولیبرالیسم در دهه م زرگ و  ت ب دول " منجر به جنگ صلیبی ایدئولوژیک موفق علیه  " " اد" د. اقتص ازار ش ت در ب ی دول

ی افراد، بازتاب دو نییوع پاسییخ بالکییل مجییزا بییههای کارآفرینانهریگانی و تاچریسم با پذیرش یک سری اصول مشترک، با محوریت آزادسازی انرژی
رشد هستند. چنانکه در این فصل دیدیم، این دو نوع پاسخ ذاتال نئولیبرال، رویکردهای متمایزی دارند، ازجملهیک اقتصاد جهانی و بافت سیاسی روبه

نحوی پارادوکسیکال، بسییتگیدر میزان اهمیت کسری بودجه یا مالیات. هردو از کاهش نقش دولت حمایت کردند ولی ابتکارات اقتصادی آنان، به
د،ساخته و تحمیل آن به مقامات محلی و منطقهداشت به زور اصلحات نئولیبرالی دولت ت قدرتمن ای. پس مهم است متوجه باشیم که بدون یک دول

-های اجتماعی سییخن میییهای دولتی برای برنامهغیرممکن بود نئولیبرالیسم ظهور کند. اقتصاد ریگانی و تاچریسم، هردو وقتی از نیاز به کاهش هزینه
ونههای نظامی حمایت کردند. ابلهانه اسیت اگیر تصیدیق نکنییم کیه علیرغیم تنیشگفتند، از افزایش هزینه هیا و تعارضیات اییدئولوژیک، ایین دو گ

هییایهای نئولیبرال را بییا برنییامه خاطرخواهان زیادی داشتند. اینکه نیروهای چپ دموکراتیک حجم زیادی از طرح1980نئولیبرالیسم در اواخر دهه ی 
ی گویایی است از قدرت اقتصاد ریگانی و تاچریسم.سیاسی خود ادغام کردند نشانه



فصل سوم
: گلوبالیسم بازار کلینتون و راه سوم تونی بلر1990موج دوم نئولیبرالیسم در دهه ی 

 رویکرد میانه ای بود که هم مقدار1990مواضع ایدئولوژیک رییس جمهور آمریکا یعنی بیل کلینتون و نخست وزیر بریتانیا یعنی تونی بلر در دهه ی 
زیادی نئولیبرالیسم را پذیرفته بود هم در پی ادغام بخش هایی از برنامه های پیشروی  اجتماعی  بود که سنتاا  اهداف  احزاب سیاسی چپ دموکراتیک

نو کارگر ی  کارگر برای همه ی طبقات اجتماعی گفت که حزب اصلح شده "بودند. بلر با امید به  جذاب کردن حزب  " پیشرفت1" " به دنبال  "

. مراد از این شعار آن بود که  رشد اقتصادی بخش خصوصی می تواند  با مسوولیت دولت برای ایجاد "اجتماعی از راه دستاوردهای فردی است

 در واشنگتن دی سی، این1998سطحی مناسبی از خدمات اجتماعی برای همه ی شهروندان همسو  باشد. مثلا در سمینار سیاستگذاری به سال 
چپ میانه " را اعلم کرد، شبکه ای که در پاسخ به چالش های جهان2"نخست وزیر پرانرژی، قصد خود برای ایجاد یک شبکه ی جهانی از احزاب 

راه سوم " و3"پس از جنگ سرد، قرار بود یک چارچوب سیاستگذارانه ی مشترک را شکل دهد. بلر اصرار داشت بگوید دلیل ابداع اصطلحی مثل 
فراروی از طرح های کهنه ی چپی کینزیی قدیمی و راستی تاچریی جدید آن بود که او به اصل چپ میانه یعنی اصل تقویت انسجام اجتماعی متعهد

است، ولی در عین حال از ایده آل نئولیبرالیی کارآفرینی بازارمحورانه هم دست برنمی دارد.

، منظورش4 در سخنرانی وضعیت کشور1996مشابهاا وقتی کلینتون سال  زمانه ی دولت بزرگ به سر آمده " خطاب به کنگره و مردم آمریکا گفت  "

آن نبود که در زمانه ی جهانی شدن، جایی برای دولت های تر و تمیز و چابک وجود ندارد، دولت هایی که بتوانند با شکل حکومت نئولیبرال،
کارایی بیشتری داشته باشند. این رییس جمهور آمریکا، مانند همتای بریتانیایی خود مطمئن بود که آنچه برخی هواخواهان نئولیبرال،

توربوکاپیتالیسم5"سوپرکاپیتالیسم " یا  " نامیده اند را می شود با قیود معتدل رفاه اجتماعی و همچنین مسوولیت پذیری بیشتر شرکت ها ترکیب کرد.6"
به علوه، هردو رهبر بر ضرورت پاکسازی موج اول نئولیبرالیسم از شاخ و برگ  نومحافظه کارانه ی آن توافق داشتند، از چیزهایی مثل وطن پرستی

ارزش های خانوادگی عتیقه، و نفرت از چندفرهنگ گرایی و چشم پوشی از مسایل زیست محیطی. آنان امید "گزافه و نظامی گری، چسبیدن به  "

شان  پیراسته "داشتند که محصول   یعنی بازار جهانی  به علوه ی نوعی آگاهی اجتماعی- کل جهان را به  یک عصر طلیی جدید سوق دهد،–"
مدرن شده تأثیر شگرفی بر منظر سیاسی دهه ی  "به سوی عصر طلیی پیشرفت و بارآوری تکنولوژیک. این موج دوم نئولیبرالیسم  "1990

پساکمونیستی داشت، چراکه این موج، برای نیروهای سیاسی پیشرو که پس از یک دهه اقتصاد ریگانی و تاچریسم، تشنه ی بازگشت به قدرت بودند
مدلی جذاب فراهم کرده بود. با ورود به قرن جدید، طرح های چپ میانه ی جدید، حامیان جدیدی پیدا کرد: رهبران احزاب سنتی سوسیال

دموکرات، از نخست وزیر هلند یعنی ویم کوک گرفته تا نخست وزیران ایتالیایی یعنی رومانو پرودی و ماسیمو دالما، نخست وزیران فرانسوی یعنی
پی یر بیریگوا و لیونل ژوسپن، و صدراعظم آلمان یعنی گرهارد شرودر. کلینتون و بلر، در هماهنگی با یکدیگر برای آزادسازی روابط تجاری و ادغام

دهه ی شکوفایی اقتصادی. دهه ی نود پرهیاهو شناخته شدند  _اقتصادهای ملی درون بازار جهانی واحد، مسوول  " "

1.New Labour

2. centre-left

3. Third Way

4. State of the Union Address

5. super-capitalism

6. turbo-capitalism



 بیل کلینتون7گلوبالیسم بازار
معتقد بود که اقتصاد آمریکا به نحوی ناگشودنی به مجموعه  فرآیندهایی گره خورده که جهان را محلیبیل کلینتون از آغاز ریاست جمهوری خود 

اقتصاد جدید جهانی کرده بودند:به هم بسته و درهم پیوسته تر  " یک   مقاومت ناپذیر بازار به سرعت تکامل  که ظاهراا  داشت توسط نیروهای "
جهانی شدن  در کل کره ی زمین بهاقتصادیقوام روابط  نخست برای اشاره به گسترش و  باب روز شد  1990" که  در دهه ی 8"می یافت. اصطلح 

TN (9، چراکه بدون گسترش جهانی بازارها، بدون ظهور شرکت های فراملیتیکار می رفت. یقیناا اقتصاد بخش بزرگی از داستان جهانی شدن بود

C از سوی دیگر، پیشرفت تکنولوژیک دربود.  می عظیم زمان و فضا ناممکنها) و بدون استحکام جریان اقتصادی در سراسر جهان، فشردگی
انقلب دیجیتالبخش های اطلعات، ارتباطات، و حمل ونقل، این توسعه های اقتصادی را تسهیل   نشانه های" می گویند که10"کرد. به این پیشرفت، 

، کابل فیبر نوری، بارکدهای کامپیوترهای شخصی، اینترنت، تلویزیون های ماهواره ای، کانتینرهای استانداردآن را می شد  در  فراگیر شدن
 پیامد مستقیمبلکهمتکی نبود؛ الکترونیک و زنجیره ی عرضه ی جهانی مشاهده کرد. ولی جهانی شدن فقط به گسترش ماددیی تجارت و تکنولوژی 

 از جهانی شدن درمقام پدیده ای عمدتاا) هم بود. تعبیر عمومی91-1989نئولیبرال پس از فروپاشی کمونیسم شوروی (سلطه ی جهانیی ایدئولوژی 
 حرکت می کند، زیری سری مدیران شرکت های فراملیتی بزرگ، لبی گران11اقتصادی که با دینامیسم برگشت ناپذیر بازار آزاد و تکنولوژی پیشرفته

و البته رهبران سیاسی ای صنعت سرگرمی شرکت ها، ژورنالیست های برجسته و متخصصان روابط عمومی، نخبگان فرهنگی و سلبریتی های  _بود 

ای بیان کردند."نئولیبرال خود را درون چنین چارچوب مثل بیل کلینتون که طرح  " گلوبالیستی

7. market globalism

8. globalization

9. transnational corporations

10. digital revolution

11. Cutting-edge technology



میزگرد  راه سوم؛ حکمرانی پیشرو برای قرن بیست ویکم 10 ". بیل کلینتون و تونی بلر در   در واشنگتن دی سی1999 آوریل 25"

جهانی شدن را با ایده ها و معانی نئولیبرال آکندند و این چنین، در میان ملل و "چنان که در فصل اول دیدیم این نخبگان قدرت جهانی، لفظ  "

بازار جهانی را پراکندند. مثلا یکی از این ادعاهای نئولیبرال ، ایجاد بازارهای جهانی را فرآیند "فرهنگ های مختلف، روایت ایدئولوژیک خود از  "

عقلنی ای می داند که آزادی های فردی و پیشرفت ماددیی جهان را افزایش می دهد. فرض زیربنایی این ادعا آنست که اصول  بازار و مصرف گرایی،
در همه ی جهان قابل استفاده اند چراکه اینها برای همه ی انسان ها(ی دنبال منفعت خویش) در همه ی بافت های اجتماعی جذابند. اینان حتی

تفاوت های فرهنگی صددرصدی را هم مانعی بر سر راه استقرار بازار جهانی واحد برای کالها، خدمات و سرمایه نمی دانند. دیگر ادعای نئولیبرالیی
مرتبط این است که آزادسازی تجارت و ادغام جهانی بازارها نهایتاا به لحاظ ماددی، به نفع همه است. این گزاره را درست کردند تا جذابیت جهانی

نئولیبرالیسم را بال ببرند، چراکه این گزاره آدم ها را مطمئن می کند که ایجاد یک بازار جهانی واحد، همه ی مناطق جهان را از فقر می رهاند. درواقع،
سازمان های اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، الزامات برنامه های تعدیل ساختاری خود درمورد کشورهای کمتر

کاهش دادن فقر توجیه کرده اند. "توسعه یافته را تحت عنوان برنامه های  "

ادعای نئولیبرالی دیگر این است که آزادسازی و ادغام جهانی بازارها تقریباا مثل نیروهای طبیعیی آب وهوا و جاذبه ناگزیر و مقاومت ناپذیر است. این
 مردم اگر دوست دارند زنده بمانند و پیشرفت کنند باید قواعد ذاتی بازار آزاد را بپذیرند.:گزاره کار نئولیبرال ها برای اقناع مردم را آسانتر می کند

دیگر ادعایی که ایده ی  بازارهای گسترده و خود تنظیم گر را به ایده ی دموکراسی و انتخاب فردی ربط می دهد می گوید آزادی های اقتصادی و
سیاسی، به طور پیچیده ای به هم وابسته اند. ولی نئولیبرال ها در عین حال روی تقدم بازار بر سیاست اصرار داشته و می گویند استقرار دموکراسی از دل

اقتصاد بازار می آید و نه برعکس.



پنج ادعای گلوبالیسم بازار
ادعای اول: جهانی شدن یعنی آزادسازی و ادغام جهانی بازارها؛

ادعای دوم: جهانی شدن، ناگزیر و مقاومت ناپذیر است؛
ادعای سوم: جهانی شدن زیر سر کسی نیست؛

ادعای چهارم: جهانی شدن (در بلندمدت...) به نفع همه است؛
ادعای پنجم: جهانی شدن، دامنه ی دموکراسی و آزادی را در کل جهان افزایش می دهد.

گلوبالیسم بازار اعتقاد داشت که گسترش مستمر اقتصاد ایالت متحده بستگی دارد به حیات اقتصادیی اقتصادی جهانی. "کلینتون، این حامیی قلبیی  "

اقتصادهای نوظهوری کشورهای جنوب همراه بود، "کلینتون با تشخیص فرصت های بی شماری رشد روابط متقابل که با افزایش پیوندهای تجاری با  "

تجارت را محمل اصلی رویکرد اقتصادی خود قرار داد. اما این بدان معنا نیست  که کلینتون کاملا بیرون از چارچوب ملی گرایانه عمل می کرد. او
 ایعمال خواهد کرد. بنابراین  جهان"13قدرت سخت" و نه "12قدرت نرم"اصرار داشت که آمریکا رهبر جهان است ولی نفوذ خود را ابتدائاا از راه 

 مکمل اتحادهای نظامی ی قدیمیمد نظر او  جهانی بود که با روابط تجاری به هم پیوند خورده است و طراحی  شده تا به منافع آمریکا خدمت نماید و
مانند ناتو باشد. این استراتژی، نسخه ی کلینتونیی این ادعای لیبرالیی سنتی بود که می گفت کشورهایی که با هم تجارت می کنند علیه هم نمی جنگند.

قدرت سخت و قدرت نرم
این مفاهیم که ساخته ی جوزف نای، متخصص روابط بین  الملل و از مقامات دولت کلینتون هستند در گفتمان امروزی روابط بین الملل،

اصطلحاتی رایج شده اند. قدرت سخت به استفاده از قدرت نظامی و اقتصادی اشاره دارد، به طوری که باعث تغییر موضع کشورها یا بازیگران
). از سوی دیگر، قدرت نرم اشاره داره به استفاده از" و "چماق"سیاسی دیگر شود. این ایده مبتنی است بر تشویق و تهدید (یا  "هویج

جذابیت های فرهنگی و ایدئولوژیک برای گرفتن نتایج مطلوب، بدون اینکه ارباب بندگی ای در کار باشد. این ایده، بیش از ایعمال قدرت صرف،
بر جذب و اغوا مبتنی است. در سیاست خارجی اخیر ایالت متحده، قدرت نرم را به چندفرهنگ گرایی نئولیبرال بیل کلینتون نسبت می دهند و

قدرت سخت را معمولا به تک جانبه گرایی نومحافظه کارانه ی جورج بوش پسر. 

مشاور اقتصادی دولت کلینتون و اقتصاددان سابق بانک جهانی- درباره ی دهه ی نود پرهیاهو–آن گونه که در کتاب پرفروش جوزف استیگلیتز 
آمده، گلوبالیسم بازار مبتنی بود بر این تز نئولیبرال که تجارت آزاد، به کشورهای توسعه یافته و کشورهای درحال توسعه، وفور بی سابقه ای ارزانی

می دارد. کلینتون همیشه می گفت وقتی بازار آزاد، شبکه های اجتماعی موجود را مرکززدایی کند بازهم سیاست ها و برنامه های دولت ارج و منزلت
می خواست به کشورهای درحال توسعه، از راه نهادهای اقتصادی بین المللی مثل صندوق بین المللی پول یاخود را دارند ولی هیئت حاکمه ی او 

برنامه های تعدیل ساختاریی بازارمحور و رادیکال تحمیل کند. علیرغم این ادعای آمریکاییان که این سیاست های تجاری  به نفع "بانک جهانی،  "

توافقات چندجانبه  یا ایجاد فضایی برای گفتگوی آزادانه بر سر "همه ی ملت های جهان است، گلوبالیسم بازار کلینتون حقیقتاا به دنبال رشد 

"دیدگاه های جایگزین نبود؛ هدف،  تداوم هژمونی ایالت متحده بود. 

12. soft power

13. hard power



این را درباره ی استراتژی مهم کلینتون برای انعقاد قرارداد نفتا و مذاکرات دور اروگوئه ی گات نیز می توان گفت؛ مذاکرات گات توسط پیشینیان
 در شهر مراکشی کشور مراکش توسط او به امضا رسیدند. این پیمان در پی سفت کردن قواعد1994جمهوریخواه کلینتون آغاز شد ولی به سال 

 موانعWTOی قدرتمند را جایگزین کرد. WTOنئولیبرال حاکم بر نظام اقتصادی بین الملل بود و به جای گات قدیمی، سازمان تجارت جهانی یا 
تجارت غیرمنصفانه " را تعریف کرد و باعث  امضای توافقاتی بین المللی در14"تجارت جهانیی کالها را کمتر کرد، آزادسازی خدمات را بسط داد، 

بخصوص_) شد. کلینتون  کاری کرد که اساس توافق مراکش را همین ملحظات جدید تشکیل دهند TRIPزمینه ی حقوق مالکیت فکری (
آزادی صنعت خدمات و حقوق مالکیت فکری (که ایالت متحده در آن ها مزیت رقابتی دارد). لزم به ذکرست که در همان زمان کلینتون فهمید

که سیاست های نئولیبرالی که باعث اشاعه ی بازارهای رقابتی در تجارت آزاد می شوند می باید با ملحظات مربوط به عدالت اجتماعی و عدالت
محیط زیستی در تعادل قرار بگیرند. به این جهت، او رفت دنبال تقویت قدرت اجرایی خود برای گفتگو بر سر اصلحات مربوط به استانداردهای

کار و محیط زیست بین المللی. در دو فصل بعدی، تأثیر این طرح تجاری نئولیبرال بر کشورهای جنوب را با دقت بیشتری بررسی خواهیم کرد.

ولی کوششهای کلینتون برای صدور توافق نئولیبرال واشنگتن به مابقی جهان هیچ کجا به روشنی استراتژی اقتصادی او برای دولت هایی جدا شده از
اتحاد شوروی سابق نبود. کلینتون براساس روابط  نزدیک خود با بوریس یلتسین، رییس جمهور روسیه که هر روز  عجیب تر از دیروز می شد، کاری

مشاور اقتصادی آمریکا به روسیه بروند و گذار این کشور از کمونیسم به کاپیتالیسم را هدایت نمایند. به علوه، رییس جمهور "کرد تا چند ده  "

شوک درمانی به روسیه حمایت کرد، شوک درمانی ای که715ایالت متحده، از توصیه های افراطی گروه  " و صندوق بین المللی پول و تحمیل نوعی  "

قبلا هم به توصیه ی متخصصان تحت سرپرستی جفری ساکس، اقتصاددان هاروارد روی لهستان انجام شد و نتیجه اش هم خوب بود هم بد. ساکس
 تبدیل به مشاور اقتصادی ارشد یلتسین شده بود به وی و حلقه ی سیاسی تقریباا اقتدارگرای او هشدار داد که برای گذار1990که تا میانه ی دهه ی 

بیگ بنگی حمایت کنند و از آنان خواست کنترل قیمت ها را کنار بگذارند، حدود  "اقتصادی، از رویکرد   کارخانه ی دولتی را250,000"
خصوصی، و تجارت را آزاد کنند. پاداش ایستادگی در این راه، چیزی نبود جز دریافت وام های کلن از صندوق بین المللی پول و دیگر نهادهای

اقتصادی بین المللی.

، پیامد مهلک شوک درمانی روسیه خود را در گسترش چشمگیر نابرابری اقتصادی نشان داد. گروه کوچکی از نخبگان،1990تا پایان دهه ی 
الیگارکها " همه ی منافع این شوک درمانی را به جیب زدند. ولی کلینتون به شایستگی های این اصلحات نئولیبرال ایمان داشت و16"معروف به 

او درمقابل اقدامات اقتدارگرایانه ی روبه افزایش یلتسین، خود را به ندیدن _دولت یلتسین را معتمدترین عامل برای اجرای این اصلحات می دانست 

اقداماتی مثل انحلل مجلس، تعلیق دادگاه قانون اساسی، سانسور گسترده، و افزایش تنش در چچن تاحد یک جنگ کامل. روسیه در، می زد
 دچار کاهش جدی درآمدهای نفتی و دیگر منابع صادراتی شد. سرمایه گذاران خارجی به سرعت1997-8نتیجه ی بحران مالی آسیا در سال های 

سرمایه ها را از بازارهای روسیه بیرون کشیدند و همین مطلب، باعث تورم جدی و فروپاشی نظام بانکداری این کشور شد. دولت یلتسین مجبور شد
 میلیارد روبل اوراق قرضه  را متوقف کند. اقتصاد تدریجاا از این بحران درآمد ولی ضرباتی که به40از ارزش روبل کم کند و بازپرداخت 

االیگارک ها ماند  "دموکراسی روسیه زده شد التیام نیافت و این کشور در دست  همچنانکه در هشت سال ریاست جمهوری ولدیمیر پوتین و_"
رهبری او در سال های پس از آن مشهود بود.

، پشت بند بحران1991گلوبالیسم بازاری کلینتون، در جبهه ی داخلی روی بازگشت اقتصاد آمریکا به شکوه سابق خود تمرکز داشت. رکود سال 
 میلیارد دلر کسری150صنعت پس انداز و وأم که در فصل دوم بحثش رفت، کشور را به سراشیب یک بحران مالی جدی افکند. آن حدودی 

 در1990 میلیارد دلر افزایش یافت. جورج بوش پدر سال 300 به حدودی 1990بودجه ی آخرین سال  های ریاست جمهوری ریگان، در اوایل دهه ی 
تلشی ناامیدانه برای معکوس کردن این نیروی خطرناک، تصمیم مجادله برانگیزی گرفت مبنی بر افزایش مالیات پردرآمدها و از این طریق،

خدشه دار کردن انگاره ی اصلی اقتصاد ریگانی. در پی همین تصمیم بود که بیل کلینتون، که آن موقع کاندیدای ریاست جمهوری بود به حرف
مشاوران خود گوش داد: قلب برنامه ی اقتصادی او باید کاهش کسری بودجه باشد. به نظر آن ها، میزان زیاد از حد استقراض دولتی، مانع از حضور

14. unfair trade

15. G-7 

16. oligarchs



سرمایه گذاران خصوصی می شود. مشاوران اقتصادی کلینتون همچنین به تأثیر منفی نرخ بالی بهره در بلند مدت اشاره کردند و گفتند که بهترین راه
برای پایین آوردن این نرخ بهره، کنترل رشد کسری فدرال است. 

 شروع به کار کرد، سریعاا دولت خود را متعهد به اقتصاد نئولیبرال معطوف به ثبات مالی کرد.1993رییس جمهور کلینتون وقتی که در ژانویه ی 
بازهای کسری بودجه " بود، کسانی که روابط نزدیکی با وال استریت داشتند ازجمله آلیس17"درواقع، تیم اقتصادی پرتعداد او تحت هدایت 

فدرال رزرو، آلن گرینسپپن را هم پذیرفت، کسی ریولین،  لوید بینستین، رابرت رابین، رابرت سامرز، و لئون پانیتا. به علوه، کلینتون مشاوره ی رییس
 میلیارد دلری فدرال طی پنج سال، به لحاظ اقتصادی شدنی است. کلینتون در فکری تأثیرات500که قویاا اعتقاد داشت طرح کاهش کسری بودجه ی 

بالقوه ی هزینه های دولت روی  تورم روبه افزایش، نه فقط (در هماهنگی با توصیه های گرینسپپن) محدودیت های هزینه ای سفت و سختی وضع کرد
 درصد تعریف کرد. او در تلشی حساب شده برای راحت کردن خیال سرمایه گذاران، به3.5 تا 3بلکه همچنین هدف تورمی خود را جاه طلبانه روی 

 را داد. این رییس جمهور چپ میانه با این تصمیم بهفدرال رزرو اختیار تام تدوین  سیاست های پولی و تعیین نرخ بهرهگرینسپن و مقامات مستقل 
فدرال رزرو به خاطر مقاصد سیاسی را ندارد، و از این جهت  از سلف خود یعنی جورج بوشعموم نشان داد که قصد  تأثیرگذاری بر سیاست های 

، به گرینسپن فشار آورد تا نرخ بهره را1992 و قبل از انتخاب ریاست جمهوری سال 1991پدر فاصله گرفت، یعنی از کسی که در اوج رکود سال 
پایین بیاورد و تکانی به اقتصاد بدهد.

 بود که ترکیب سیاست های نئولیبرال مالی و پولی، تأثیرات مثبت خود را نشان داد. بدون اینکه دلر تضعیف شده باشد یا1990در میانه ی دهه ی 
تورم اقتصادی پیش آمده باشد، کسری بودجه کاهش یافت و نرخ های بلندمدت بهره پایین آمد. در نتیجه، ایالت متحده، از شرق آسیا

سرمایه گذاران بین المللی جدیدی برای خود دست وپا کرد، سهام کارخانه  های های-تک آمریکایی  سر به آسمان سایید و سیلیکون ولی، رونقی
بی سابقه را تجربه کرد. در آن دوره، تعدادی از کشورهای آسیایی و آمریکای لتین، نرخ مبادله ی ثابت را پذیرفته بودند و همین مطلب باعث ثبات

بیشتر دلر آمریکا شد و بدین ترتیب، این ارز برای کشورهایی که اوراق قرضه ی و دیگر دارایی های آمریکا را می  خریدند، جذاب تر شد.
مصرف کنندگان آمریکایی که حال از همیشه پولدارتر بودند، بخصوص رفتند سراغ تهیه ی اقلم گران قیمت مثل کامپیوتر، لوازم خانگی، اتومبیل، و

ملک. ولی در همان زمان، وقتی طنین اصول اقتصاد ریگانی بیشتروبیشتر می شد، این وفور نوپدید منجر به فشار سیاسی برای کاهش مالیات شد.

ولی هدف کاهش مالیات کلینتون، نه مثل دوران ریگان، معافیت پردرآمدها بلکه معافیت سودهای سرمایه گذاری شده ی صاحبان خانه در ملک،
اوراق بهادار و سهام بود و همچنین معافیت تجارت هایی که در بخش های جدید توسعه  وتحقیقات های-تک سرمایه گذاری کرده بودند. در

18هماهنگی با اهدافی نئولیبرالی موج دوم، یعنی ترکیب ابتکارات بازار با دغدغه های اجتماعی، دولت کلینتون گفت که مالیاتی سرمایه گذاران قماری

تحقیقاتی که درنهایت به سود _و شرکت های استارت آپی کاهش می یابد تا جرئت داشته باشند به تحقیقات تکنولوژیک و پزشکی ورود کنند 

 میلیارد دلر معافیت مالی10، برای سود حاصل از تجارت و  سرمایه، تا پنج سال، 1997همه ی اجتماع جهانی خواهد بود. مثلا بودجه ی فدرال سال 
 میلیارد دلر امضا کرد که برای سودهای تجاری و مالیات100قایل شد. یک سال بعد، کلینتون، یک پکیج کاهش مالیات هنگفت به ارزش نزدیک 

 دلر، معافیت مالیاتی محدود در نظر100.000ملک، معافیت بیشتری فراهم کرد، و همچنین برای خانواده های کارگری با درآمد سالنه ی کمتر از 
گرفت. ولی این کاهش مالیات ها به سود برخی از شرکت های قدرتمند آمریکا نیز بود، از جمله هیولت-پاکارد، جانسون و جانسون، و

، حقوق و مزایای مدیران اجرایی آمریکایی مرزهای جدیدی را درنوردید حال آن که دستمزد بقیه ثابت بود یا فقط1990مایکروسافت. در دهه ی 
 داده ی سرشماری ملی، آپشکارگر شکاف فزاینده ی اقتصادی در آمریکا بود.2000اندکی افزایش یافت. درواقع 

سیاست های تنظیمی "ولی شاید رادیکال ترین کار نئولیبرال دولت کلینتون مربوط بشود به افزایش مقررات زدایی اقتصادی. کلینتون با این ادعا که 

"عتیقه سدد راه ابتکارات کارآفرینانه ای می شوند که پیشرفت های تکنولوژیک در زمینه ی مخابرات و توسعه ی ابزار مالی بین المللی جدید آن ها را

ایجاب می کنند، برخی از جامع ترین اصلحات مقررات زدایانه ی قرن بیستم را به اجرا گذاشت. برای مثال، فرمان مدرن سازی خدمات مالی سال
 توانست تفکیک  قانونی میان بانکداری تجاری و بانکداری سرمایه گذاری و همچنین تفکیک میان شرکت های بیمه  و  شرکت های199919

17. deficit hawks

کسانی است که معتقدند کسر بودجه باید به هر تمهیدی مهار شود. (م) منظور

18. venture capitalists

19. Financial Services Modernization Act of 1999



 را ملغی کند، و بدینگونه یکی از بزرگترین ضوابط کینزیی  نیو دیلی فرانکلین روزولت را ملغی نماید. خطرات بالقوه ی چنین20سرمایه گذاری
 آشکار نشد. دیگر اقدامات مقررات زدایانه راه را برای موج ادغام ها در2008-9مقررات زدایی های عمیق از بخش تجارت، تا زمان بحران سال 

صنعت مخابرات باز کرد، چیزی مشابه همان فروپاشی تلگراف و تلفن آمریکا  که یک دهه قبل در دوران حکومت ریگان رقم خورده بود. مثلا
بل با  کلینتون، منجر به چندین ادغام بزرگ و تماشایی شد، از جمله ادغام بل-آمریکتل با اس بی سی پسیفیک؛1996 سال 21فرمان مخابرات 

همچنین ورلد با ایم سی آی که دیگر وجود آتلنتیک-نینکس-جی تی ئی؛ کوئست با یواس وست؛ آی اا ایل با تایم وارنر؛ ایی تی اپند تی با تی سی آی؛ 
 هم به شرکت های محلی بیل اجازه  داد در ارایه ی1996، قانون سال 1992ندارد. همچنین با لغو چند مورد از مقررات مهم قانون مخابرات سال  

خدمات راه دور و تلویزیون کابلی با یکدیگر رقابت کنند. دولت کلینتون مدعی شد که چنین مقررات زدایی هایی، مشوق رقابت پویا است و
و حتی اقتصاددانان–گزینه های مصرف کننده برای انتخاب نوع خدمات را بال می برد و قیمت را هم کمتر می کند ولی گروه های مصرف کننده 

محافظه کار- گفتند که نتیجه ی کلی قانون مخابرات باعث افزایش سریع هزینه ی خدمات و گرایش جدی به سوی شکل گیری انحصارات شرکتی
محلی و منطقه ای می شود.

ولی  دولت کلینتون در پاسخ به این انتقادات می گفت که  متعهد است تا  از راه تشویق شدید رقابت، با تشکیل انحصارها مقابله کند. درواقع
مجموعه  اقدامات ضد تراستیی مورد حمایت رییس جمهور شامل شکایات معروف دولتی از مایکروسافت، شرکت اینتل، و آمریکن ارلینز می شد.

که عملا بر بازار سیستم عامل کامپیوترهای رومیزی انحصار–وزارت دادگستری در مورد پرونده ی مایکروسافت گفت که این غول نرم افزاری 
، عامدانه تلش95دارد- با مجبور کردن سازندگان عمده ی کامپیوتر به نصب مرورگر  اینترنت اکسپلورری مایکروسافت در نرم افزار سیستم عامل 

کرده رقابت در عرصه ی مرورگرها را از بین ببرد، چرا که  شرکت های نرم افزاری دیگر مثل نت اسکییپ که مرورگرهای جایگزین را تولید
می کردند نمی توانستند در بازار، رقابت چندانی داشته باشند. در پرونده ی  شرکت اینتل هم کمیسیون تجاری فدرال مدعی شد که این شرکت

مالکیت  معنوی بخش های مهمی از  سخت افزار را از آن خود کرده  و از این رهگذر، مشتریان را از اطلعاتی مهم درباب ریزپردازنده های خود
قیمت  شکنی " بوده و قیمت پرواز22"محروم کرده است. وزارت دادگستری در پرونده ی آمریکن ارلینز ادعا کرد که این شرکتی حمل ونقل درگیر 

از فرودگاه  های خود و همچنین پرواز به فرودگاه های خود را کاسته تا مانع از رقابت با خطوط هوایی دیگری شود که می خواهند از این تسهیلت
استفاده کنند. گرچه مایکروسافت و اینتل در دادگاه بازنده شدند ولی منتقدان گلیه داشتند که اینها جریمه های نمادینی هستند که نمی توانند

مزایای تجاری ای که این شرکت ها برای خود دست وپا کرده بودند را تغییر دهد. ولی از منظر نئولیبرال کلینتون، این پرونده ها بازتاب تعهد جدی
دولت او به دفاع از بازار آزاد و تشویق رقابت بود.

با توجه به همدلی گلوبالیسم بازار با نئولیبرالیسم  در  حوزه های سیاستگذاری تجاری و مالی، شاید بهتر باشد به سیاستگذاری اجتماعی هم توجه
اصلا اگر چیزی باقی مانده باشد. لزم به ذکر است که کلینتون عمیقاا_کنیم تا مشخص شود از طرح های سیاسی چپ سنتی چه چیزی باقی ماند 

معتقد بود که سیاست های حامی تجارت او، با برنامه های پیشروی اجتماعی در هم تنیده است.  با این حال منتقدان دست چپی کلینتون،  تلش های
از- رفاهی به معنای متعارف را نشانه ای گرفتند از افراط گرایی نئولیبرال وی.  به واقع آنان حق دارند، چراکه ریشه های فلسفه ی  "او برای  جایگزینی  " "

 رونالد ریگان بود. کلینتون آن موقع به عنوان فرماندار آرکانزاس،231988"رفاه-به سوی-کاری کلینتون اساساا  تداوم همان قانون حمایت از خانواده ی 
کارفاه "در ایالت خود قویاا از برنامه ی مشهور به   حمایت کرد. او این برنامه  را تلفیق موفق کارآموزی با کمک دولتی به بیکاران توصیف می24"

مواجب بگیر " بار آورد. درواقع ایده های نئولیبرال کلینتون درباب سیاست های25"کرد و می گفت این برنامه از فقرا حمایت می کند بی آن که آنان را 
20. brokerage houses

21. Telecommunications Act of 1996

22. predatory pricing

23. Family Support Act of 1988

24. workfare

25. welfare dependency



نودموکرات ها " ناشی می شد. این گروه شامل26"اجتماعی، از قرابت او با یکی از دسته بندی های نوظهور حزب دموکرات، یعنی دسته ی 
"های برجسته ی دیگری چون ال گور، دیو مک کوردی، اد کیلگور، جوزف لیبرمن می شود که همگی با شورای رهبری27"سانتریست
رفاه جمعی کرده 28دموکراتیک پاسخگویی را جایگزین مرام چپ قدیم یعنی  مسوولیت فردی و  " نوبنیاد مرتبطند. این شورا اصول نئولیبرال  " " " " "

است.

حقوق و مزایای سالپاداش های درازمدت
1996

102,499Lawrence Coss, Green Treeصفر102,499

Financial

1

97,59094,5873,003Andrew Grove, Intel2
94,15787,8286,330Sanford Weill, Travelers

Group

3

81,32680,361965Theodore Waitt, Gateway

2000

4

64,23661,5002,736Anthony O’Reilly, H. J. Heinz5
58,24956,8011,448Sterling Williams, Sterling

Software

6

43,61040,1433,467John Reed, Citicorp7
37,73223,45013,962Stephen Hilbert, Conseco8
33,95230,5223,430Casey Cowell, U.S. Robotics9
33,73226,7766,956James Moffett, Freeport-

McMoran C&G

10

33,21332,594619John Chambers, Cisco

Systems

11

29,00827,2701,738Stephen Wiggins, Oxford

Health Plans

12

27,79623,5464,250Eckhard Pfieffer, Compaq

Computer

13

27,63927,439200Stephen Case, America

Online

14

27,62121,3216,300John Welch, General Electric15
27,57716,19711,380Richard Scrushy, Healthsouth16
23,74219,9903,752Henry Silverman, HFS17
23,10520,3242,781Norman Augustine, Lockheed

Martin

18

22,65518,9233,732John Amerman, Mattel19
21,45218,3203,131Drew Lewis, Union Pacific20

 دلر)1000 (برحسب 1996پردرآمدترین مدیران اجرایی آمریکا، سال .ب

1997 آوریل 21منبع: بیزنس ویک، 

26. New Democrats

27. centrists

28. Democratic Leadership Council



سال های کاپیتالیسم کنترل شده (تنظیم شده)متوسط حقوق ساعتی
5.341950
6.151955
6.791960
7.521965
8.031970
8.121975

سال های تنظیم زدایی و توربو کاپیتالیسممتوسط حقوق ساعتی
7.781980
7.771985
7.521990
7.411992
7.411994
7.501996
7.661997

یی غیرکشاورزی بین سال های   (برحسب دلر آمریکای سال1997 تا 1950ج. متوسط حقوق ساعتی کارکنان غیرمدیر در بخش خصوص
1982(

96منبع: ادوارد لوتواک، توربو کاپیتالیسم، ص.

  2003 تا 1967د. سهم خانوارها از مجموع درآمدهای آمریکا، بین سال های 

http://www.census.govمنبع:اداره ی سرشماری ایالت متحده  

)DLCشورای رهبری دموکراتیک  (
DLC و به عنوان  پایه گذار نودموکرات های ایالت متحده ایجاد شد. مأموریت اعلمیی آن ترویج گفتگو درون حزب دموکرات1985 در سال 

پراگماتیسم نئولیبرال،DLCو عموم مردم درباب مسایل سیاسی و اقتصادی است.  " در پاسخ به چالش های اقتصاد جدید، با بکارگیری نوعی  "

)پرورش درک جدیدی از اجتماع. بیل کلینتون3)درخواست پاسخگویی از همه؛ 2)ایجاد فرصت برای همه؛ 1بر سه اصل بنیادین تأکید می کند: 

http://www.census.gov/


 رابطه ی نزدیکی داشت، طی هشت سال ریاست جمهوری خود کاری کرد که حزبش به سوی مرکز سیاسی حرکت کند.DLCکه با 

 و1935، کلینتون قانون اصلح رفاه را امضا کرد، فرمانی که جایگزینی شد برای برنامه ی فدرال کمک به فرزندان وابسته که سال 1996در سال 
، در برابر کمک، کار طلب می کرد. پرداخت رفاه "به عنوان بخشی از قانون تأمین اجتماعی فرانکلین روزولت وضع شده بود. نسخه ی کلینتونیی  "

کمک به حداکثر دو سال محدود شد و پس از آن والدین مجبور می شدند که کار کنند یا در دوره های کارآموزی شرکت کنند . هیچ متقاضی ای
مجاز نبود در مجموع بیش از پنج سال از کمک دولتی  بهره ببرد. ولی این فرمان ملحظات چندی هم داشت و استثنائاتی قایل بود برای مراقبت از

  با  کاهش میزان کمک ها  و محدودسازیی دوره ی1996کودکان یا بیمه ی پزشکی برای مادرانی که برای مدت کوتاهی بیکار مانده  اند. قانون سال 
پرداخت های رفاهی، مادران سرپرست خانوار را عملا از تحصیل تمام وقت یا پاره وقت برای افزایش مهارت ها و شانس پیدا کردن مشاغل بهتر

محروم کرد. در نتیجه، متقاضیان کمک رفاهی غالباا مجبور بودند در بخش خدمات، کارهای کوتاه مدت و کم درآمد انجام دهند. 

بازاختراع دولت -و با پذیرش شکل نئولیبرالیی حکومتی که مقیاسش برای موفقیت، ابتدائاا کارآیی و "کلینتون همسو  با رویکرد ریگان برای  "

سودمندی بود- از ابتکار مقاطعه دادن بسیاری از خدمات دولتی، تحت نظارت مقامات دولتی به کارخانه های بخش خصوصی حمایت کرد. منتقدان
و مراقبت از فرزندان برای مادرانمدعی شدند که این ایده، دریافت خدمات را سخت کرد، چراکه نظارت اجباری فدرال بر شرایط محیط کار 

سرپرست خانوار به فراموشی سپرده شد. آنان گفتند که بنظر می رسد رییس جمهور این واقعیت را نادیده گرفته که استقرار موفق این سیاست ها
مستلزم هماهنگی پیچیده ای است میان عوامل گوناگون در سطوح مختلف دولت و بخش خصوصی، و غالباا رسیدن به چنین توافقاتی کار سختی
است. ولی باید متذکر شد که دولت کلینتون از چندین برنامه ی چپ میانه هم دفاع کرد از جمله افزایش حداقل دستمزد فدرال و همچنین افزایش

مالیات بر درآمد که هدفشان فراهم سازی کمک اقتصادی برای کارگران فقیر آمریکا بود. هیلری کلینتون، همسر او و وزیر امور خارجه ی دولت
 میلیون کارگر فاقد بیمه ی آمریکایی را پوشش40اول اوباما  تلش زیادی کرد تا  یک طرح بیمه همگانی  تصویب شود که می توانست بیش از 

دهد، ولی این تلش درنهایت ناکام ماند.

چپ است؟ "کجای طرح اجتماعی کلینتون،  "

یکی از چیزهایی بود که به کارگران اجازه می داد در موقعی که شغل خود را عوض می کنند پوشش بیمه ی سابق29طرح حقوق بیمار 
خود را نگه دارند (البته اگه از پس پرداختش بر می آمدند) و می توانستند حتی وقتی کارفرمای خود را عوض می کردند از پزشکان

سابق استفاده کنند؛
که به کارکنان اجازه داد برای پرستاری از اعضای بیمار خانواده یا بچه دار شدن، بدون ترس از30ابتکار مرخصی خانوادگی و پزشکی 

اخراج، مدتی کار نکنند؛
تسهیل قوانین و الزامات  حاکم بر وأم های دانشجویی که سقف وأم را بال برد تا امکان تحصیل در کالج را برای کارگران آسان تر

کند، کارگرانی که در اقتصاد جهانیی هرروز پیچیده تر به مهارت های شغلی جدید نیاز دارند.

29. Patient’s Bill of Rights
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راه سوم تونی بلر
، آنتونی گیدنز که بعداا مدیر  مدرسه ی اقتصاد لندن و یکی از مشاوران معتمد بلر شد، گفت1997در آغاز پیروزی قاطع تونی بلر در انتخابات سال 

ی پیش بگیرد که در این سپیده دم عصر جهانی، از پس چالش های اقتصاد جدید برآید. گیدنز تشریح کرد که این راه سوم "که کابینه ی جدید باید  "

رویکرد جدید نه تنها از معضل دوآلیسم های سیاسی قدیم فراتر می رود بلکه همچنین پلی می شود بین دو سوی یک تقسیم زمخت، پلی بین دینامیسم
بازار آزاد و دغدغه های خیر عمومی.

آنتونی گیدنز در باب راه سوم
راه سوم تعادلی است بین مقررات و مقررات زدایی در سطوح محلی، ملی و فراملی؛ تعادلی بین زندگی اقتصادی و غیراقتصادی جامعه. بخش

دوم این معادله حداقل به اندازه ی بخش اول اهمیت دارد ولی تحقق آن  تا حدی وابسته است به بخش اول.
 100)، ص1998منبع: آنتونی گیدنز، راه سوم (کمبریج: پولیتی پرس، 

رفاه طبقاتی پایان دهد. این نخست وزیر "راه سومی که تونی بلر از آن پرده برداری کرد به مردم بریتانیا قول داد که به سیاست های قدیمی  "

کاریزماتیک با جستجوی راهی برای آشتی دادن دغدغه های طبقه ی متوسط با منافع تجاری، از مهارت سیاسی خود استفاده کرد تا ائتلف و
شبکه های مرضی الطرفین جدیدی درست کند و از همه ی ایدئولوژی ها، افراد و گروه هایی را گرد آن جمع نماید. جذابیت سیاسی اندک حزب

کارگر در دوره ی تاچریسم بود که باعث شد بلر به سمت مرکز سیاسی حرکت کند. غیبت طولنی مدت این حزب از قدرت سیاسی، نسل جدیدی
از رهبران کارگری را از خواب بیدار کرد، رهبرانی ملهم از تونی بلر و گوردون براون که قدرت ایده های نئولیبرال را گرفتند تا روابط بین دولت و

بازار را از اساس تغییر دهند. بلر و براون معتقد بودند بهترین راه کسب رونق اقتصادی و افزایش شغل، کنترل اندازه  و هزینه های دولت است و نه
بازتوزیع سرمایه ی ملی، و بدین ترتیب نشان دادند که می خواهند میراث سوسیالیستی حزب خود را کنار بگذارند تا از این طریق، تحت نام

، پایگاه  سیاسی این حزب را گسترش دهند. "نوکارگر "

،1997بی شک این تغییر مسیر به سوی نئولیبرالیسم ملهم از پیروزی انتخاباتی بیل کلینتون و نودموکرات ها بود و به همین روی بود که در پاییز 
نماینده ی ارشد دولت کلینتون، که در آن موقع معاون وزیر خزانه داری یعنی لری سامرز بود، به همراه بانوی اول آمریکا یعنی هیلری کلینتون به

مدرن سازان راه سوم بلر "اعضای کابینه ی نوپای بلر پیوست تا درباره ی سیاست های اقتصادی گفتگو کنند. این به قول خودشان،  ، به سهولت،31"
اصول بنیادین گلوبالیسم بازار کلینتون را جذب کردند. بعد از این دیدار، دولت نئولیبرالی نوکارگر بلفاصله رفت دنبال آن که با تأکید بر ارزش های

نزد جامعه ی تجاری اعتبار کسب کند.مالکیت فردی و کارآفرینی،  

پدرسالرانه " بین دولت و جامعه و تبدیل آن به رابطه ای32"نخست وزیر در هماهنگی با ارزش های نئولیبرال مدعی شد که با تغییر بنیادین روابط 
شراکت اجتماعی " بین افراد می تواند نابرابری های موجود اقتصادی را به بهترین شکل برطرف کرد.33"مبتنی بر 

راه سوم هم مانند گلوبالیسم بازار کلینتون بر اهمیت همکاری جهانی و اجماع از راه نهادهای بین المللی تأکید داشت. همدلی قوی بلر با فرآیند
روبه پیشرفت پیوستن به اروپا هم ریشه در همین دارد. درواقع احساسات اروپامدار نخست وزیر جدید به شکل چشمگیری با احساسات پیشینیان

محافظه کار خود درتضاد بود. اساساا بلر امید زیادی به مشارکت بریتانیا در واحد پولی مشترک اروپا داشت، یعنی به چیزی که در معاهده ی سال
 ماستریخت طرح ریزی شده بود. برای همین، او از خرانه داری خواست با رهبران تجاری مشهوری که قبلا درجهت همگرایی های منطقه ای1992

گردهمایی اروپایی " برگزار کند. به علوه، دولت، اصلحات گمرکی ای به تصویب رساند که به شرکت های بریتانیایی34"کار کرده بودند، چندین 

31. Blair’s Third-Way ‘modernizers’

32. paternalistic

33. social partnership

34. Euro forums



اجازه می داد با واحد پولی جدید (یورو) مالیات بدهند، سهام بفروشند و کمک  دریافت کنند. بلر با اعلم این هشدار که کشورش دیگر نمی تواند
وانمود کند یورو وجود ندارد، اعتقاد داشت عضویت در حوزه ی پولی یورو برای تجارت بریتانیا و همچنین برای بازارهای مالی ای که دنبال

حوزه ی یورو " می مانند، فرصت های بی شماری به وجود می آورد.35"سرمایه های جدید هستند و در غیر اینصورت، بیرون 

ولی رویکرد بلر وقتی عمیقاا عوض شد که کارکرد اقتصادی حوزه ی یورو انتظارات بالی او را برآورده نکرد. درحالیکه دولت نوکارگر او
هزینه های دولتی را شدیداا کم کرد، تعدادی از کشورهای دیگر، ازجمله آلمان و فرانسه از محدوده ی کسری بودجه های تعیین شده در معاهده ی

ماستریخت تجاوز کردند. بنابر این، از نظر بلر، استراتژی ثبات و رشد که در معاهده ی ماستریخت آمده بود دیگر از اعتبار افتاده است. نخست وزیر
که هر روز نسبت به کنار گذاردن پوندی باثباتی بریتانیا به نفع یوروی ظاهراا بی بنیاد و پر فراز و نشیب مرددتر می شد، نهایتاا تصمیم گرفت بیرون

 میلیارد دلری سالنه ی میانه ی20حوزه ی یورو باقی بماند. در کوتاه مدت، تصمیم او با این واقعیت توجیه شد که سرمایه گذاری مستقیم خارجی از 
 افزایش یافته، در حالیکه فرانسه و آلمان فقط  نرخ رشد معمولی  داشتند.2001 میلیارد دلر در سال 80 به 1990دهه ی 

 فقط با پذیرش یک چارچوب همگونی اقتصاد کلن برای مالیات گیری وبلر با  تکرار اصول گلوبالیسم بازار کلینتون استدلل کرد که بریتانیا 
مصارف دولتی است که می تواند مزیت رقابتی جهانی خود را افزایش دهد. بلر در کوششی آگاهانه برای تضمین دادن به سرمایه گذارانی که او بنا بر

شکل حکومت  نئولیبرال متعهد بود با پول آن ها خزانه ی دولت را پر کند، قانون ثبات مالی را پذیرفت، قانونی که پنج اصل مدیریت مالی معقول
داشت: شفافیت، ثبات، پاسخگویی، انصاف، و کارآیی. به علوه، این قانون، نخست وزیر و دولت او را ملزم می کرد از اهداف و قوانین علنی ای

پیروی کنند که باید به عرض و بحث سرمایه گذاران ثروتمند می رسیدند. این رویکردی قانون محور به سیاست مالی، سرانجام منجر به انتشار دوره ایی
 شد که طرح ها و اهداف هزینه ای وزارتخانه ها را براساس حساب کتاب های هزینه-فایده ی سفت و سخت خلصه می کرد.36بازبینیی  جامعی هزینه ها

چون فلسفه ی راه سوم بر اهمیت شمول  و اجماع تأکید داشت بلر هم از مسوولن خزانه داری خواست با وزارتخانه های اقتصادی، کمیته های کابینه،
 نفر نیاز داشت که300و گروه های تجاری مشورت کنند تا چارچوب سیاست های نئولیبرالی وی را تعدیل نمایند. برقراری این روابط به بیش از 

خود را وقف تسهیل هماهنگی های بزرگ تر در درون و در میان وزارتخانه های دولتی کنند.

مفاد همگرایانه ی معاهده ی ماستریخت
 پنج اصل معاهده ی ماستریخت که اقتصادهای ملی برای پیوستن به حوزه ی یورو می بایست بدان ها عمل می کردند از این قرار بودند:

% تولید ناخالص ملی آن باشد؛3کسری بودجه ی سالنه ی یک کشور باید زیر 
% تولید ناخالص ملی باشد (دیون دولتی همان جمع کلی کسری های بودجه ی سالنه است)؛60دیون دولتی باید کمتر از 

% با نرخ تورم سه کشور کم تورم اول اروپا فاصله داشته باشد؛1.5نرخ تورم کشور متقاضی باید نهایتاا 
% با نرخ بهره ی سه کشور اروپایی ای که پایین ترین نرخ بهره  را دارند فاصله داشته باشد؛2نرخ بهره ی بلند مدت باید نهایتاا 

نرخ های مبادله ی یک کشور باید در حدود نوسانات مکانیسم نرخ مبادله ی اروپا باقی بماند.
2001 آوریل 30منبع: اخبار بی بی سی، دوشنبه، 

 می دانست و برای1991-2بلر بازهم با بهره گیری از بیل کلینتون (کلینتونی که سیاست های دوره ی ریگان/بوش را مسئول رکود اقتصادی سال های 
رونق-رکود سال های تاچر/میجر را به "همین، هم حمایت سرمایه گذاران ثروتمند را داشت هم حمایت طبقه ی متوسط را) چرخه ی  "

"استراتژی های مالی و پولی بی ثمر آنان نسبت داد. بنابراین، اولین ابتکار تشویقی نخست وزیر برای سرمایه گذاری و رشد اقتصادی، اعطای "

استقلل تامد به کمیته ی سیاستگذاری مالی بود تا نرخ های بهره ی کوتاه مدت را تعیین کند، ولی بلر همزمان حق دولت برای هدف جاه طلبانه ی تقلیل
فدرال رزرو % را حفظ کرد. رییس خزانه داری، گوردون براون، در تلش برای جلب اعتماد سرمایه گذاران، پس از مشاوره با رییس 2.5تورم به 
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 استقلل در سیاستگذاری اعطا کرد. کنفدراسیون صنایع بریتانیا و اتاق تجارت بریتانیا هر37بانک انگلستان ایالت متحده یعنی آلن گرینسپن، نهایتاا به
دو تصمیم براون را تأیید کردند ولی وقتی خوشحال تر شدند که بلر موضع تهاجمی سندیکاها برای افزایش دستمزد اتحادیه ها را در ملعام به عنوان

"تهدیدی برای رشد اقتصادی سرزنش کرد. "

استراتژی های مالی نوکارگر، به طور آگاهانه طراحی شدند تا استقراض دولتی را کاهش دهند و در عین حال، فرصت های مربوط به تجارت و
طبقه ی متوسط را تقویت کنند. همدلی بلر با کارآفرینان، بخصوص معطوف به افراد و شرکت هایی بود که سرمایه گذاری پرخطر می کردند و روی

تکنولوژی های جدید سرمایه  گذاری می نمودند و  به پژوهش و توسعه یاری می رساندند. بدین ترتیب بود که اصلحات نئولیبرال دولت برای افزایش
پایه ی مالیات و همزمان کاهش نرخ مالیات تجاری و مالیات پردرآمدها (برای انگیزه دادن به سرمایه داران) با توفیق همراه بود. بلر برای پرهیز از

تدبیری که براساس آن، خزانه داری قاعده ی طلیی  _استقراض زیاد از حد برای برنامه های اجتماعی، چیزی را قبول کرد که بدان می گفت  " " " "

% تولید ناخالص ملی فراتر برود. به علوه بلر اعلم کرد که او قصد ندارد برای سلمت، آموزش و پرورش و40مأمور شد نگذارد بدهی دولتی از 
امنیت اجتماعی، مبالغ  بیشتری  هزینه کند. نخست وزیر با بیان این مطلب که اصلح رفاه را می توان بدون افزایش هزینه های دولتی یا افزایش

مالیات سودهای بادآورده " بر عواید خصوصی که هر از گاه پیش می آید) انجام داد، نوعی برنامه های رفاه-دربرابر-کار38"مالیات ها (البته به استثنای 
، این برنامه ی سیاست های عدالت اجتماعی کارفاه کلینتون طراحی شده بود. بعد از قول های عمومی بلر درباره ی  "را ارایه داد که براساس مدل  " " "

تأکیدازهم در تضاد با حامیان کارگری خود باجتماعی نئولیبرال او خیلی از حامیان کارگری وی را شوکه کرد. و این درحالی است که بلر و براون، 
پاسخگو باشند.  مسوولیت پذیر و  "کردند که اعطای کمک های رفاهی توسط دولت مستلزم آنست که کسانی که از این منابع استفاده می کنند  " " "

خلصه، سیاست اجتماعی نوکارگر روی بازتعریف سه تا از خدمات بنیادین تمرکز کرده بود: کمک به بیکاران، کمک به کارگران فقیر، و اصلح
). طارفه آن که، بلر در تعقیب این اهداف، تاحد زیادی ملهم از کوشش های متهورانه و عمدتاا ناموفق تاچر بود،NHSخدمات بهداشت ملی (

خرج بیشتر، راه حل "کوشش هایی درجهت اصلح دولت رفاه از راه کارآمدتر کردن اپعمال و رویده های دولتی. بلر با پذیرش این استدلل تاچر که 

نیو دیل شهرت داشت. ولی نیو ی بریتانیا به برنامه ی کار سخت نئولیبرال و آمریکایی که به  پدرسالرانه "نیست رفت دنبال تبدیل نظام رفاهی  " " " "

دیلی بلر در تضاد آشکار با برنامه ی کینزیی فرانکلین روزولت، تدبیر آموزش شغلی را لیبرال تر کرد، یعنی به جای شورای آموزش و کارآفرینی تاچر،
شراکتی نئولیبرال تر قرار داد. ولی در همان حین، دولت بلر آشکارا ابتکارات پیشرو دیگری را به راه انداخت، ازجمله اعتبار مالیاتی "یک مدل  "

، کمک به کارگران فقیر یا پذیرش حداقل دستمزد ملی برای کمک به کارگران کم درآمد. این استراتژی های اجتماعی39خانواده های کارگر
آشکارا متضاد نشان می دهند ایجاد راه سومی که ورای چپ و راست باشد چقدر سخت است.

نئولیبرالیسم و اخلق در سیاست خارجی
نهادگرایان نئولیبرال "رهبران نئولیبرال موج دوم با رویکرد   در زمینه ی سیاست خارجی قرابت هایی داشتند. نهادگرایان نئولیبرال، اخلق و40"

ای که سیاست های نظامی و دیپلماتیک را ابزاری صرف برای امنیت و پیشرفت دادن قدرت رئالیستی " بشردوستی را خیری فی نفسه دانسته و مدل های  "

ملی می دانند  رد می کنند. منظور این نیست که کلینتون و بلر، منافع ملی را به پای ایده آل رفیع جهان وطنی قربانی کردند. ولی برای طرفداران
گلوبالیسم بازار که به ربط میان تجارت جهانی و جهان صلح آمیز باور دارند، ارزش های اخلقی ای مثل کمک متقابل  یا حقوق بشر باید در روابط
بین الملل نقش مهمی بازی کنند. درواقع کلینتون و بلر با هم روی بازتعریف نقش نهادهای بین المللی کار کردند و  مثال آن، بازتعریف ناتو از یک

اتحاد نظامی غربی که ایجاد شد تا بلوک شوروی را تحت نظر داشته باشد به سازمانی جهانی و چندمنظوره بود که خود را وقف ارتقای امنیت
بین المللی می کند، بویژه با  حمایت از حقوق بشر و انجام مأموریت های حفظ صلح است.

37. Bank of England

38. windfall tax

39. Working Families Tax Credit

40. neoliberal institutionalists



1991مثال روشن چنین رویکردی را می توان در جنگ های بالکان دید که با جدایی اسلوونی از جمهوری فدرال سوسیالیستی یوگسلوی به سال 
 با مداخله ی ناتو در صربستان و کوزووی تحت تسلط صرب ها به پایان رسید. در اولین روزهای جنگ بالکان، بیل کلینتون1999شروع شد و سال 

که کاندیدای ریاست جمهوری بود گفت این برعهده ی اتحادیه ی اروپاست که با ایعمال رهبری مناسب، این تنش را با همه ی ابزارهای دیپلماتیک و
، جنگ بین کروات ها و صرب ها شدت گرفت، کلینتون ابتکاری دیپلماتیک به1993-4غیرمداخله گرای موجود خاتمه دهد. ولی وقتی در بوسنیی 

 نتیجه داد و عملا جنگ در بوسنی را پایان داد. ولی وقتی معلوم شد ادامه ی تنش ها در1995 به سال 41خرج داد، ابتکاری که نهایتاا در توافق دییتون
بخش آلبانی نشین کوزو با تلش های دیپلماتیک آمریکا حل شدنی نیست، کلینتون و بلر راهی ندیدند جز توسل به مداخله ی نظامیی ناتو. اینکه

پاکسازی قومی به دست صرب های افراطیی تحت امر اسلوبودان "رییس جمهور آمریکا تصمیم گرفت صربستان را با توجیه پیشگیری از گسترش  "

)1994میلوشویچ بمباران کند تاحدی ناشی از این احساس عمومی بود که مسوول پاکسازی های قومی و نسل کشی های پیشین در بوسنی و رواندا (
چیزی نبود جز مذاکرات فوق العاده کاند و همچنین اکراه ایالت  متحده و جامعه ی جهانی به استفاده از نیروی نظامی در هنگام جریان داشتن این

تلش های دیپلماتیک.

42نهادگرایی نئولیبرال

نهادسازی درجهت افزایش تجارت و امنیت جهانی وابسته است. نهادگرایی نئولیبرال از دو نظریه ی لیبرال "نهادگرایی نئولیبرال عمیقاا به ایده ی  "

. انترناسیونالیسم لیبرال شامل استفاده از ابزار سیاستگذاری بین المللیلیبرالیسم اقتصادی و 43انترناسیونالیسم لیبرالمرتبط به هم ملهم است: 
کمک های بشردوستانه و دیپلماتیک، و فقط در صورت ضرورت مطلق، مداخله ی نظامی برای دفاع از ارزش های لیبرال مانندمی شود:

دموکراسی و حقوق بشر یا گسترش آن ها. اگر بخواهیم دو مثال بزنیم یکی تلش رییس جمهور ایالت متحده، وودرو ویلسون است برای ایجاد
امنیت جمعی و حکومت قانون توسط سازمان ملل. چنانکه در فصل اول دیدیم، لیبرالیسم اقتصادی، عمیقاا به "جامعه ی ملل، و دیگری ترویج  "

ایده ی یک رژیم تجارت آزاد جهانی مرتبط است، رژیمی که حول نهادهای اقتصادی بین المللی قدرتمندی مانند سازمان تجارت جهانی،
صندوق بین المللی پول و بانک جهانی ساخته شده باشد.

الزام اخلقی منافع ملی44"و بازهم دلیل برای مداخله ی ناتو در کوزوو به زبان لیبرالی  " مطرح شد نه به زبان رئالیستیی  ". به عبارت دیگر، این حمله45"
به وضوح  تحت عنوان  مداخله ی بشردوستانه توجیه شد: برای پیشگیری از پاکسازی قومی و حفاظت از اکثریت آلبانیایی اهل کوزوو که در

کمی پس از توفیق کارزار ناتو علیه صربستان- تونی بلر، در سخنرانی– 1999منطقه ی تحت تسلط صرب ها قرار گرفته بودند. در آوریل 
جنگ عادلنه دکترین جامعه ی بین الملل را پیشنهاد کرد، نظریه ای براساس آموزه ی  "تحسین شده ی خویش در باشگاه اقتصادی شیکاگو،  " "ی46"

سنت مسیحی که درمقابل مهاجمان سنگدل و برای پیشگیری از فجایع بشری ایعمال خشونت راجایز می داند.

دکترین بلر
دکترین بلر در تلش برای تعیین اینکه آیا جامعه ی بین المللی اخلقاا  حق دارد به کشوری حمله ی نظامی کند یا نه، مدعی شد که برای این

مطلب باید به پنج سوال پاسخ داد. البته قرار نبود این آموزه یک آزمون مطلق باشد بلکه قرار بود ، این سوالت چارچوب  بنیادینی باشند برای

41. Dayton Agreement

42. Neoliberal institutionalism

43. Liberal internationalism

44. moral imperative

45. national interest

46. implacable



مسایلی که باید درباره ی آنها تصمیمی اتخاذ کرد.
.آیا مطمئنیم که موضوع حقیقت دارد؟1
. آیا همه ی راه های دیپلماتیک را رفته ایم؟2
.آیا برای ما امکان عمیات نظامی معقول و محتاطانه ای وجود دارد؟3
.آیا برای جنگ بلندمدت آماده ایم؟4
.آیا منافع ملی  در تصمیم گیری دخیل هستند؟5

نتیجه گیری

، که در الزامات راهبردی رشد اقتصاد، بدون در افتادن به ورطه ی دوگانه های سیاسیی قدیمی ریشه داشت1990موج دوم نئولیبرالیسم در دهه ی 
اندیشه ی بازارمحور را  با سیاست های اجتماعی معتدل ترکیب کرد. گلوبالیسم بازار بیل کلینتون و راه سوم تونی بلر و  ترکیب رشد اقتصادی

بازارمحور با چارچوب اخلقیی عدالت اجتماعی و حقوق بشر نشانگر  فهم روشن این نکته بودند که عصر اقتصادهای نسبتاا محافظت شده ی ملی به
سر آمده و هیچ کشوری نمی تواند اقتصاد خود را از دینامیسم جهانی شدن شرکت محور در امان نگه دارد.

کامیونیتی فقط لفاظی می کنند ولی در عمل، به همان پروژه های "ولی چپ سیاسی، نئولیبرال های موج دوم را محکوم کرد که درباره ی  "

توربوکاپیتالیستیی اقتصاد ریگانی و تاچریسم ادامه می دهند. این منتقدان گرچه با اکراه به رونق اقتصادی دهه ی نود پرهیاهو اذعان دارند، همزمان به
سطوح گزاف نابرابری بین کشورهای شمال و جنوب به عنوان نشانی از موفقیت نامتعادل سیاست های نئولیبرال موج دوم اشاره می کنند. ازسوی

دیگر، حامیان گلوبالیسم بازار، توانایی های این بازار را ستودند: کمک به رشد اقتصادی بال، و عرضه ی کالهای مصرفی ارزان به مصرف کنندگان
جهان توسعه یافته، کالهایی که از جهان درحال توسعه می آیند و همزمان به بالرفتن استانداردهای زندگی در این مناطق محروم هم کمک

می رسانند. حال برای ادامه ی کاوش و ارزیابی تنوعات نئولیبرالیسم باید به کشورهای جنوب رو کنیم.



فصل چهارم
نئولیبرالیسم و توسعه ی آسیایی

گرچه در ربعر آخرر قرن بیستم تأثیر موج اول و دوم نئولیبرالیسم بر کشورهای آسیایی قابل توجه بوده ولی لزم به ذکر است که این ایده های آزادی
بازار، عدم تنظیم، و خصوصی سازی، با سنت قدیمی مداخله گرایی دولتی و تمرکزگزایی اقتصادیر این کشورها در تضاد بوده است. در این مناطق،

بخصوص در کشورهای شرق و جنوب شرقی آسیا ارتباط بین دولت و بخش خصوصی خیلی عمیق بوده است. 

از میانه ی دهه ی   (هنگ کنگ، کره یچهار ببرژاپن، –، هشت کشور آسیایی 1990 تا دهه ی 1960"چنانکه بانک جهانی مورد تأکید قرار داد، 
جنوبی، سنگاپور و تایوان) و سه اقتصاد نوظهورر درحال صنعتی شدن یعنی اندونزی و مالزی و تایلند- از رشد اقتصادی ای دو برابر دیگر کشورهای

، این توفیق اقتصادی19931 در سال گزارش بانک جهانی"منطقه و سه برابر آمریکای لتین و جنوب آسیا و پنج برابر آفریقای سیاه بهره بردند.  
معجزه ی آسیایی " نامید و  آن را ناشی از نرخ بالی سرمایه گذاری خصوصی  دانست، سرمایه گذاری خصوصی ای که تکمله ای بود2"حیرت آور را 

، هر چند گاهی به چالش گرفته شده، ولی مدل توسعه ی آسیایی . این  مدیریت ماهرانه ی اقتصاد کلن سیاست های درستر اقتصادی و  "بر  " " " " "

عموماا معتقدست که بهترین راه رشد اقتصادی سریع در آسیا چیزی نیست مگر همکاری نزدیک بخش تجاری با بخش دولتی، آن هم درون یک
چارچوب فرهنگی وطنی.

مدل توسعه ی آسیایی
مدل توسعه ی آسیایی بر روابط همکارانه ی دولت،  کسب و کارها، و نیروی کار مبتنی است. این اصطلحا همچنین گاهی اوقات،

 خوانده می شود و چهار مشخصه ی بنیادین دارد:"3کورپوراتیسم"
. حکمرانیر تقریباا مستقل یک گروه از نخبگانر دولتیر سیاسی-بوروکراتیک که به قدر کافی در مقابل فشار گروه های ذینفع قوی باشد تا1

استراتژی های رشد اقتصادی بلندمدت را فدای سیاستهای سودآور کوتاه مدت نکنند؛
سیاست های صنعتی ملی  که هدفشان ارتقای تولید و افزایش صادرات باشد (آژانس های2 ". همکاری بخش های دولتی-خصوصی برای ایجاد  "

برنامه ریزی دولتی، ناظر حسن اجرای آن سیاست ها هستند)؛
. سرمایه گذاری دولتی در آموزش وپرورش برای توسعه ی بازارهای کار رقابتی؛3
. حمایت  نظام مند از بازارهای ملی در مقابل واردات خارجی (و کنترل ملی بر بازار سرمایه).4

دولت های آسیایی در بازارهای مالی ملی خود مداخله کردند و با جهت دهی به جریانات جدید سرمایه و تمرکز بر سرمایه گذاری های سودآور و
تکنولوژی های جدید، پول را به بخش های صنعتیر گزیده ای بردند که بهره وری شان بال بود، ازجمله صنایع سنگین. ولی آنگونه که بعدتر خواهیم

 با چالش هایی مواجه شد. بسیاری از اقتصاددانان، چرخش بعدی این منطقه، بخصوص جنوب شرقی،1980دید، مدل توسعه ی آسیایی، در دهه ی 
 همراه بود را تحسین کردند. برداشتن سدد مقررات مالی از جلوی سرمایه ی1990به سوی نئولیبرالیسم، که با رشد اقتصادی بال در اوایل دهه ی 

، در پی بحران مالی آسیا که1997خارجی، هم مشوق سیل سرمایه گذاری های قمارآمیز خارجی و هم مشوق بی ثباتی بسیار زیاد مالی  بود. سال 
تأثیر مخرب آن تا سال ها بر منطقه احساس می شد، سال های رونق ناگهان به پایان رسید.

1. 1993 World Bank Report

2. Asian miracle

3. corporatism



حال اجازه دهید بررسی کنیم که دولت های گوناگون آسیایی چرا و چگونه تصمیم گرفتند مدل های اقتصادی خود را براساس نئولیبرالیسم تعدیل
کنند. چنانکه خواهیم دید رهبران سیاسی ای مثل نخست وزیران ژاپن یعنی ریوتارو هاشیموتو و جونیچیرو کویزومی، روسای جمهور چین یعنی
جیانگ زرمین و هو جین تائو، و نخست وزیر هندوستان یعنی مانموهان سینگ، برای ارتقای بهره وری اقتصادی کشورهای متبوع خود، جنبه های

خاصی از نئولیبرالیسم را پذیرفتند. گرچه آنها اقتصادهای ملی خود را صرفاا برحسب اصول بازار آزاد انگلوساکسون هدایت نکردند ولی بااینهمه به
اهمیت رشد اقتصادی در بخش خصوصی-محور در بازارهایی که هرچه بیشتر جهانی می شوند اذعان داشتند.

بحران مالی آسیا
، دولت های تایلند، اندونزی، مالزی، کره ی جنوبی و فیلیپین به تدریج کنترل بر جریان سرمایه در کشور خود را رها کردند تا1990در دهه ی 

سرمایه  های مستقیم خارجی را جذب کنند. آنها با نیت ایجاد یک فضای باثبات پولی، نرخ بهره ی ملی را افزایش دادند و ارزهای ملی خود را به
ارزش دلر آمریکا گره زدند. شادمانی غیرمعقول سرمایه گذاران بین المللی از این اقدامات باعث صعود بازارهای سهام و ملک در سراسر جنوب

105، سرمایه گذاران فهمیدند که قیمت ها بسی بیش از ارزش واقعی متورم شده اند. آن ها ترسیدند و سریعاا 1997شرقی آسیا شد. ولی تا دهه ی 
 را کنار بگذارند. این4میلیارد دلر از این کشورها بیرون کشیدند. پس دولت های منطقه  مجبور  شدند سیاست  گره زدن پول ملی به دلر

دولت ها که نمی توانستند سقوط آزاد پول های خود را متوقف کنند از تمام ارزهای خارجی ذخیره شده ی خود استفاده کردند. نتیجه آن که تولید
کم شد، بیکاری بال رفت و دستمزدها تنزل کرد. واکنش بانک  و طلبکارهای خارجی آن بود که از اعطای اعتبارات جدید خودداری کنند و از

، همه ی منطقه خود را در گیرودار بحران مالی ای دید که امکان داشت اقتصاد جهانی را دچار رکود1997استمهال وام ها سر باز زنند. تا اواخر 
کند. فقط ترکیبی از بسته های بین المللی و فروش بلفاصله ی دارایی های تجاری جنوب شرقی آسیا به شرکت های سرمایه گذاری خارجی، آن هم

به ثمن بخس، توانست جلوی رکود فاجعه آمیز اقتصاد جهانی را بگیرد. حتی امروز هم بسیاری از شهروندان معمولی جنوب شرقی آسیا از نتایج
مخرب اجتماعی و سیاسی آن فروپاشی اقتصادی رنج می برند.

ژاپن: پیوند توسعه گرایی دولتی با نئولیبرالیسم
، با تمرکز  روی تولید کالهای مصرفی معطوف به صادرات توانستند پس از جنگ جهانی دوم با5کریررتسوگروه های صنعتی پرتعداد ژاپن معروف به 

) پرقدرت ترین نهاد  حکومتی بود وMITI) حاکم اتحاد نزدیکی به هم بزنند. وزارت تجارت و صنعت بین المللی (LDPحزب لیبرال دموکراتر (
 با تقویت صنایع داخلی از راه حمایت از آن ها درمقابلMITIبر سیاست های صنعتی، تأمین وجوهات پژوهشی، و هدایت سرمایه ها نظارت داشت. 

، ژاپن نه فقط در برخی بخش های مهم1970رقبای خارجی، تجارت و صنعت ژاپن را تقریباا  شبیه یک اقتصاد متمرکز مدیریت کرد. تا دهه ی 
صنعتی مانند اتومبیل سازی و وسایل برقی خانگی از غرب پیشی گرفته بود بلکه به لحاظ بهره وری، از قدرتمندترین اقتصادهای جهان نیز پیش افتاده

) باقی ماند، وزارت خانه ای که هم نرخ بهره ها را مدیریت می کرد هم نرخMOFبود. بازارهای مالی ژاپن تحت کنترل سفت و سخت وزارت مالیه (
 شاهد کاهش چشمگیر پس اندازهای شخصی بود، نرخ پس انداز ژاپن به رقم1970مبادلت خارجی را. درحالیکه ایالت  متحده در دهه ی 

 است. ولی کمی بیش از یک دهه ی بعد، اقتصاد6% رسید که به نظر بسیاری از اقتصاددانان، کمال مطلوب یک رشد اقتصادی درونزا20شگفت انگیز 
ژاپن نشانه های یک آسیب جدی را بروز داد. مگر چه رخ داده بود؟

 تا دهه ها نه تنها از طریق بانک های خصوصی سرمایه گذاری می کرد بلکه تعیین می کردMOF و MITIبانک توسعه ی ژاپن با عمل به رهنمودهای 
در کدام صنایع باید سرمایه گذاری شود. دولت با انتخاب اینکه برنده ها و بازنده ها باید چه کسانی باشند بیشترر ریسک سرمایه گذاری را تقبل کرده

4. dollar peg

5. keiretsu

6. self-sustaining economic growth



بود و بدین ترتیب، بخش خصوصی اجازه یافته بود سودها را درو کند. ولی این نظام مالی دولتی، شرکت های خصوصی را از الزامات و نوسانات
بازاری کوتاه مدت دور کرد و بدانها اجازه داد تا براساس سیاست های صنعتی متصلب موجود، روی طرحا های اقتصادی بلندمدت کار کنند.

کارخانه های ژاپن، در این اوضاع احوال، مجاز بودند با سرمایه گذاری روی محصولت ابداعی، ریسک های بزرگی انجام دهند، بی آنکه به منافع
کوتاه مدت سهامداران که دنبال سودهای فوری هستند پاسخگو باشند (برخلف وضعیتی که برای رقبای غربی ژاپن وجود داشت).

این نظام که در اصول سنتی ناسیونالیسم اقتصادی ریشه داشت، برای کارکنان شرکت های بزرگ ژاپنی یک سامانه ی دولت ررفاهیر نسبتاا خصوصی
تدبیری که حسد وفاداری دوطرفه را افزایش داد و همزمان _به وجود آورد. بسیاری از مدیران و کارکنان از استخدام مادام العمر بهره مند شدند 

مدیران را تشویق کرد تا استراتژیک و بلندمدت بیندیشند. یکی از تبعات بزرگ این شکل آگاهی اجتماعی آن بود که شرکت ها نمی توانستند خود
را به سادگی با شرایط روز بازار تطبیق بدهند. وقتی ژاپن به خاطر دینامیسم های تازه ی جهانی سازی دچار کاهش سود و کاهش جدی سرمایه شد،

تعدیل نیرو خیلی سخت است. ولی وقتی بازار ، مانند کاهش هزینه ها از راه  نئولیبرال "تاجران این کشور دیدند به کار گرفتن تدابیر اجباریر  " " "

ملک متورم شد و قیمت متورم سهام  رو به کاهش نهاد، افت اقتصاد ژاپن افزایش یافت و بدین ترتیب، فشار روی حکومت برای توجه به تدابیر
نئولیبرال به  شدت افزایش یافت. شوک های اقتصادی بیشتر و درخواست های مصردانه ی جورج بوش پدر برای بازشدن بازارهای حفاظت شده ی ژاپن

به روی واردات بیشتر از آمریکا، دولت ژاپن را مجبور کرد تا رویده های اقتصادی سنتی خود را مجدداا مورد ارزیابی قرار دهد.

تعدادی از سیاستمداران اصلحا طلب، به سرکردگی نخست وزیر یعنی ریوتارو هاشیموتو، تدابیر نئولیبرال را به  عنوان جایگزینی برای روابط سنتی و
کورپوراتیستیر بخش دولتی-بخش تجاری، به بوته ی آزمایش گذاردند. هاشیموتو تحت فشار جدی افکار عمومی برای واکنش نشان دادن به این

 یک بسته ی اصلحاتی جامع ارایه داد که شامل تدابیر آشکارا نئولیبرال بود.1996شرایط اقتصادی وخیم، در سال 

 توکیو"بیگ بنگ"
بیگ بنگر ده سال قبلر1990در میانه ی دهه ی  " و در زمان نخست وزیریر هاشیموتو، نظام مالی توکیو دچار تغییرات نئولیبرال شد، چیزی شبیه  "

% پایین آمده بود و بازارهای مالی رقیب در هنگ کنگ و سنگاپور50لندن. در دهه ی گذشته، حجم سهام های خریدفروش شده در بورس توکیو 
فرصت یافتند تا سهم بزرگی از تجارت ژاپن را به سمت خود بکشند. ولی بسته ی اصلحی هاشیموتو شامل مواد تنظیم زدایانه ی قوی ای بود با

 نیز تنظیمات1996هدف حذف موانع قانونی  که بانک ها را از ادغام در شرکت های بیمه یا ورود به بازار اوراق بهادار باز می داشت. قوانین سال 
 را کنار زد و سرمایه گذاری خارجی را تشویق کرد. هاشیموتو هم مانند تاچر، بازار بورس تک افتاده ی توکیو را به یک7حاکم بر حق دلدالی

مرکز مالی پرجنب وجوش جهانی تبدیل کرد.

به علوه، حکومت ژاپن به این قصد که نرخ بهره را تا حد صفر پایین بیاورد به درمان های پول گرایانه نیز متوسل شد. پس از آن که چندین بانک زیر
 به میان آمدند تا عرضه ی پول ملی را افزایش2001 سال 8بارر ککلیی وام بی فایده کمر خم کردند، دیگر تدابیر نئولیبرال، مانند سیاست تسهیل کمدی پول

دهند. این ایتکارات، شرایط اقتصادی را تاحدی بهتر کردند ولی به رکود دامن زدند و بدین ترتیب در ارتقای اعتماد مصرف کنندگان ناکام ماندند.

 -بازسازی9کوزو کائیکاکونخست وزیر پر انرژیر جانشین هاشیموتو، یعنی جونیچیرو کویزومی قول داد تا به اقتصاد بی رمق ژاپن، مقدار زیادی 
"ساختار ملی ژاپن براساس اصول نئولیبرالر- تزریق کند. در سال   و در یک مانور به لحاظ سیاسی خطرناک، کویزومی رفت به دنبال2005"

بزرگترین بانک جهان، با 10خصوصی سازی نظام پس انداز پستی  تریلیارد پس انداز. ولی این کار آسانی نبود، پس اندازهای پستی ژاپن1.75_ ژاپن 
مشخصات عمیقاا ملی داشت "تاحد زیادی در اختیار نخبگان سنتی کشور بود، یعنی در اختیار کسانی که از دستکاری چنین سازمانی که  "

7. brokerage commissions

8. Quantitative Monetary Easing Policy
9. kozo kaikaku

10. Postal Savings system



خوششان نمی آمد. نخست وزیر اصلحا طلب که متهم به سازش با نیروهای غربی بازار جهانی شده بود، شدیداا مورد مخالفت قرار گرفت. کویزومی
 نهایی نشود2017پس از جنگی سخت با برخی از اعضای حزب خود وادار به عقب نشینی شد و قول داد که چنین حجم خصوصی سازی ای تا سال 

_و تازه، هر نخست وزیری هم در آینده بر سر کار بیاید بتواند آن را لغو کند! این رهبر گرچه بادش خالی شده بود ولی بازهم کاری کرد تا با
اصلحا  شرکت خانه سازی دولتی و باز کردن تجارت گروگذاری به روی شرکت های غیربانکیر خصوصی، چندتا پیروزی نئولیبرال به دست آورد.

)2001-6)، نخست وزیر ژاپن (1942.جونیچیرو کویزومی (...-11

ی نخست وزیر کویزومی زیاد نبود، بخصوص وقتی با موج دوم نئولیبرالیسم در بریتانیا وکوزو کائیکاکوولی در مجموع، توفیقات ابتکار 
ایالت متحده مقایسه شود. کویزومی برخلف کلینتون، در کاهش کسری بودجه ی هنگفت ملی ناکام ماند چراکه نه بلوک های کلیدی قدرت در

 و نه بوروکراسی دولتی، هیچیک کاهش هزینه های پیشنهادی را قبول نکردند. ولی تأثیر اصلحات نئولیبرال او بر اقتصاد ژاپنLDPحزب او یعنی 
، بی شک رویکردها و رویده های بازاریر جدیدی را معرفی کردکوزو کائیکاکودر ادغام آن کشور در بازار جهانی آشکارست. به علوه، اصلحات 

و بدین ترتیب، مدل مدیریت دولتی سنتی ژاپن را تغییر داد.

نئولیبرالیسمی با مشخصه های چینی "چین:  "

اصلحات بازارمحورانه ای که سه دولتر پسامائوییر چین برعهده گرفتند را حامیان نئولیبرالیسم تحسین کرده اند، چراکه این اصلحات باعث توفیق
% رسانده است. تغییر نظام اقتصادی چین9.7اقتصادی حیرت آور کشور شده و طی دو دهه ی اخیر، متوسط رشد سالنه ی تولید ناخالص ملی را به 

یک فرآیند تدریجی بود ولی گسترش ایده های نئولیبرال غربی، بخصوص درمیان نخبگان شهری، خیلی سریع تر اتفاق افتاد. امروزه چین، سومین



اقتصاد بزرگ جهان است و به سرعت دارد فاصله ی خود با ژاپن و ایالت متحده را پر می کند. برخی از بهترین نهادهای آموزش عالی کشور مانند
دانشگاه تسینگوا در پکن یا دانشگاه فودان در شانگهای دوره های تجاری ای برگزار می کنند که عملا مشابه دوره های بهترین دانشگاه های غربی

است. درواقع، آثار بزرگان نئولیبرال مانند میلتون فریدمن، فریدریش هایک، و جیمز بوکانان به زبان چینی ترجمه شده و سریع به فروش می رسند.

 سال طرحا ریزی اقتصادی و تمرکز سیاسی به ریاست مائو30 شروع شد، آن هم پس از 1970چرخش چین به سوی نئولیبرالیسم در اواخر دهه ی 
، میلیون ها شهروند عادی چینی بهای ایده های توتالیتر رییس را پرداخته بودند. پیامد صنعتی کردن1976تسه تونگ. تا زمان مرگ مائو یعنی سال 

جهش بزرگ به جلو1950زوری دهه ی  انقلب11" دولت، که  اسم آن را با آب وتاب  " گذاردند قحط و غل بود. در  سرکوب سیاسی برآمده از  "

1970 میلیون ها نفر کشته یا زندانی  شدند. به خاطر جنایات رژیم در دهه ی گذشته که هنوز هم بر دهه ی 1960" در دهه ی 12فرهنگی پرولتری بزرگ
سایه ای تاریک می انداخت، جهت گیری پراگماتیک اقتصاد چین به سمت اصول بازار ناممکن بود مگر با یک تجدیدنظر ایدئولوژیک اساسی در

. اندیشه ی  مائو تسه تونگ "سخت کیشی  "

این وظیفه به دوش رهبر سالخورده یعنی دنگ ژیائوپینگ افتاد، یعنی کسی که بعید می نمود معمار آن چیزی بشود که دیوید هاروی، این اقتصاددان
نئولیبرالیسم با مشخصه های چینی نامیده است. دنگ به عنوان یک بازمانده ی سیاسی بادوام که طی انقلب فرهنگی، دو بار و به اتهام "سیاسی،  "

بودن از همه ی مناصب حزبی تأثیرگذار خلع شده بود، پس از مرگ مائو و با حمایت کادرهای قدیمی "جاده صاف کن کاپیتالیسم    پراگماتیک13"
حزب که بیشتر قدرت خود را طی انقلب فرهنگی از دست داده بودند،  معمار اصلحا بنیادی سیستم شد. دنگ با حرکتی محتاطانه ولی قاطعانه علیه

دنگیسم که به دروغ آزادی ذهن، وحدت، و نگاه به جلو بود.  "مائویست های سفت و سخت حزب، طلیه دار کارزاری ملی شد که هدفش  " " "

می گفت دیدگاه کمونیستیر رهبر بزرگ را دنبال می کند، بازتاب  جستجویی واقعی بود برای مدلی جایگزین، یعنی مدل سوسیالیسم-دولتی-
، حزب کمونیست چین (1978به علوه ی-بازار، و ارزیابی آن برحسب معیارهای نئولیبرالیر کارایی، بهره وری و رقابت پذیری اقتصادی. در سال 

CCPجنگ مدام طبقاتی " را به نفعر ساخت و مدرن سازی اقتصادی کنار14") بسته ی اصلحات اقتصادی دنگ را تصویب کرد، بسته ای که نظریه ی 
گذارد. این بسته همچنین مستلزم واگذاری تدریجی قدرت اقتصادی و سیاسی به هیأت های محلی و منطقه ای بود ولی با این حال اصل اساسی حزب
گشایش به سوی غرب بود و "که تصمیم گیری مرکزی بود را دست نخورده باقی گذارد. درنهایت، این بسته مستلزم یک فرآیند تدریجی و دولتیر  "

یادگیری مدیریت پیشرفته و تکنولوژی های جدید از کشورهای خارجی بود. دنگیسم برخلف چرخش مهم خود به سوی "هدف اعلمی اش هم  "

بازار، برای همه روشن کرد که امور ذیل در  انحصار دولت خواهند ماند: ایجاد نهادهای اقتصادی جدید؛ تعیین قیمت و دستمزد؛ نظارت بر واردات
و سرمایه گذاری مستقیم خارجی؛ و اعطای مجوز به شرکت های داخلی برای صادرات کالهای خود به مقاصد مختلف بین المللی.

11. Great Leap Forward

12. Great Proletarian Cultural Revolution
13. Old Guard

مقصود، نیروهای اصلی به ثمر رسیدن انقلب هستند که پس از انقلب، مورد بی توجهی قرار گرفتند. (م)

14. continual class struggle



)97-1904 دنگ ژیائوپینگ، رهبر چین (.12

، تا سه دهه برای کارگرانر عمدتاا15بازسازی اقتصادی دوران دنگ عمدتاا مبتنی است بر خصوصی سازی موسسات دولتی. این تعاونی های صنعتی
شهریر خود اشتغال ایمن و رفاه را به ارمغان آورده بودند. در اقتصاد برنامه ریزی شده، بخش کشاورزی تاحدی حول محور تعاونی های کشاورزی

نسبتاا ناکارآمد سازماندهی شده بود. کارگران روستایی اجباراا گرفتار تبعیضاتی جدی شدند، تبعیضاتی که میزان جنبش اجتماعی آنها را کم و
 وقتی موتور اصلحات بازاری دنگ روشن شد، مؤسسات اقتصادی دولتی شروع1980رفاهشان را از رفاه کارگران شهری کمتر می کرد. در دهه ی 

بخصوص از مناطق روستایی- بدون اینکه برای آنان مزایای اجتماعی تضمین شده برای کارگران دایمی را–کردند به استخدام کوتاه مدت کارگران 
برقرار کنند. به مدیران کارخانه ها اجازه داده شد با دست بازتری عمل کنند تا بتوانند موسسات دولتی خود را کارآمدتر اداره کنند و حتی به آنان

بازار "اجازه داده شد مقداری از کالهایی که مازاد برای سهمیه بندی اجباری دولتی تولید کرده اند را برای خود نگه دارند. قیمت این کالها که در 

"آزاد فروخته می شدند خیلی بالتر از قیمت رسمی ای بود که دولت تعیین کرده بود. بنابراین، سودی که نصیب مدیر-کارآفرینان نیک بخت

می شد چشمگیر بود. ولی معلوم شد این چندگانگی قیمت ها قابل تحمل نیست چراکه مدیران به قیمت خسران سهمیه بندی دولتی، به دنبال افزایش

15. industrial collectives



سهم کالهای خود بودند. بهر ه وری موسسات دولتی به شدت افت کرد و بانک های دولتی مجبور شدند به این موسسات ورشکسته یارانه بدهند، و
 اجازه داد که اندکی از1993همین امر هم به سرعت مالیه ی چین را خالی کرد. در پاسخ به این مشکل، رهبری حزب کمونیست چین، به سال 

موسسات دولتی مشخص به شرکت های  سهامی تبدیل شوند. کمی بعد، پیشرفت اصلحات خصوصی سازانه، موسسات دولتی دیگری را نیز به
 تبدیل کرد. درواقع، خصوصی سازی موسسات دولتی، در دو دهه ی بعدی با رشدی چشمگیر ادامه پیدا کرد. 16شرکت های سهامی

دیگر قدم بزرگ در زمینه ی تدابیر خصوصی سازانه ی پکن، چیزی نبود جز تصمیم حزب کمونیست چین برای واگذاری چند موسسه ی دولتی به
مالکان خارجی. سیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی که با این تصمیم به راه افتاد نقش مهمی در ظهور چین به عنوان یک ابرقدرت صنعتی داشت،

) که دولت عمدتاا در کنارSEZ" (18مناطق ویژه ی تجاری" جهان. 17بخصوص در ظهور این کشور به عنوان مرکز صنایع تولیدی کارگر-محور
چهار شهر بندری بزرگ این کشور برپا کرد، هم تولید کالهای مصرفی معطوف به صادرات را آسان نمودند هم به مراکز تحقیق و توسعه  کمک
کردند؛ رهبران جوان صنایع چین در این مراکز  تکنولوژی ها و رویده های مدیریتی را جذب کردند. مناطق ویژه ی تجاری با اعطای مشوق هایی مثل

معافیت از مالیات و ترتیبات معافیت از خطر -که براساس آن، سود شرکت های خارجی پیشاپیش پرداخت می شد- سرمایه های خارجی را جذب
کردند. به علوه، دولت چین برای ساخت زیرساخت های جدید سرمایه گذاری هنگفتی کرد.

، بی آن که اعلم کند نرخ برابری یوان را در برابر دلر آمریکا ثابت نگه داشت. ولی دولت کنترل2005دولت چین برای ثبات ارزی خود، در سال 
 نرفت. اقتصاددانان سیاسی غربی گرایش دارند بگویند که چین یوان  زیر بار مبادله پذیری کاملجدی خود روی جریان سرمایه را حفظ کرد و 

  دستکاری می کند تا رقابت پذیری محصولت صادراتی خود را افزایش دهد. مسوولن خزانه داری آمریکا با افسوس از نرخ مبادله راهمیشه 
می شود. 19% کم ارزش نمایی40- ارزیابی کردند که  یوان تا 2007 میلیارد دلر در سال 233کاهش فزاینده ی تراز تجاری خود با چین -

آبجوسازی تسینگ تائو  نئولیبرال می شود
 توسط1949 است، سال 1903آبجوسازی تسینگ تائو بیش از یک قرن قدمت دارد. این کارخانه که زاییده ی تفکر کارآفرینان آلمانی به سال 

حکومت محلی کینگدائو مصادره شد و براساس الزامات کمونیستیر دستوری اداره شد. قیمت بال، برونداد کم و رشد بوروکراسی منجر شد به
، تسینگ تائو به شکل یک شرکت سهامی بازسازی شد و طی فقط چند سال، بهره وری و1993فروش پایین و سود کم از صادرات. در سال 

برونداد آن افزایش چشمگیری یافت. این شرکت سرمایه گذاران داخلی و خارجی برجسته ای جذب کرد، ازجمله بانک های بزرگ چین و
شرکت آنهاوزر-بوش. امروز، بیش از نصف سهام آبجوسازی تسینگ تائو در دست بخش خصوصی است.

16. joint stock corporations

17. labour-intensive manufacturing

18. Special Enterprise Zones

19. undervalued



. مناطق ویژه ی تجاری چین1نقشه

): الف.منطقه ی ویژه ی اداری هنگ کنگ؛ ب.منطقه ی ویژه ی اداری ماکائوSARمناطق ویژه ی اداری (

.استان گوانگدونگ،5.استان گوانگدونگ، شرن ژرن؛ 4.استان گوانگدونگ، شانتو؛ 3.استان فوجیان، ژیامرن؛ 2.شهر شانگهای، منطقه ی پودونگ؛ SEZ :(1مناطق ویژه ی تجاری (
.منطقه ی هاینان6ژوهایی؛ 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PR_China-SAR_%26_SEZ-English.png: منبع

، قتل عام صدها معترض1989گسترش تدریجی اصلحات نئولیبرال در چین در دو دهه ی اخیر  همیشه یکنواخت نبوده است. در سال 
، تضاد بنیادین واقع در قلب جامعه ی چین را روی صحنه آورده بود: چگونه می شود که رژیم، اصلحات20دموکراسی خواه در میدان تیان آنمن

بازاری را گسترش دهد و سیطره ی خود بر قدرت سیاسی را از دست ندهد؟ دولت از ترس آن که مبادا قیام مردمی بعدی بتواند اقتدار دولتی  را نابود
مانند آنچه در اتحادیه ی شوروی و اروپای شرقی اتفاق افتاده بود- به حوادث تیان آنمن با سرکوب شدید سیاسی پاسخ گفت. گرچه این کار–کند 

برای آن بود که از فروپاشی شوروی طور نظام جلوگیری کند ولی حزب کمونیست چین نتوانست تضاد بنیادین بین انگیزه های بازاری و گرایشات
اقتدارگرایانه ی عمیقاا جاافتاده ی خود را از بین ببرد. تا زمان مرگ دنگ ژیائوپینگ، حزب به یک آشتی کمتر سرکوبگرانه رسیده بود: خرید

مشروعیت مردمی از راه ادغام در اقتصاد جهانی و ارتقای استانداردهای زندگی بیشتر مردم چین. ولی نکته ای که باقی می ماند آنست که آیا
"نئولیبرالیسم با مشخصه های چینیر ذاتاا بی ثبات می تواند به همزیستی با یک دولت تک حزبی ادامه دهد یا نه."

20. Tiananmen Square

http://en.wikipedia.org/wiki/File:PR_China-SAR_%26_SEZ-English.png


شاخص بیگ مک

ضعف (-) یا قدرت (+) برابری ارزها با دلر، برحسب %

                              قیمت بیگ مک، برحسب دلر آمریکا 

2009نرخ مبادله ی بازار در نوزدهم ژانویه 

میانگین وزنی کشورهای عضو

ه.شاخص بیگ مک و یوانر کم  ارزش نما

 ) ارایه می هد و می گوید که قیمت های یک محصول در همه ی جهان بایدPPP (22 در مجله ی اکونومیست، تصویری اساسی از شاخص تساوی قیمت خرید21شاخص بیگ مک
قابل قیاس باشد. در این مورد، قیمت ساندویچ بیگ مک مرتباا به عنوان معیاری به کار می رود تا مشخص شود آیا ارز یک کشور، ارزش متناسبی دارد یا نه. قیمت یک ساندویچ

 دلر باشد (که در این شاخص خاص قیمت مبدأست)، ارز موردبحث دارد کم  ارزش نمایی می کند. چون یک ساندویچ3.54بیگ مک بعد از تبدیل به دلر آمریکا، اگر بیش از 
 درصد کم ارزش نشان می دهد.40 دلر فروخته می شود پس یوان خودش را 1.83بیگ مک در چین به فقط 

.2009 ژانویه ی 26منبع: غذای گران:  بریتانیا و ژاپن کمی نزدیک تر به معیار "، در مجله ی اکونومیست،  "

جانشین دنگ یعنی رییس جمهور جیانگ زرمین، گفتمان دولتی را هرچه بیشتر از ارزش های سوسیالیستی قدیمی یعنی تساوی طلبی و بازتوزیع منابع
به سوی  اهداف نئولیبرال جدید رشد اقتصادی و ارتقای سود تغییر داد. ولی در همان زمان، تلش های او مانع انجام خیلی از ایده آل های بازار آزادر
مدنظرر توافق واشنگتن شد. علیرغم عضویت در سازمان تجارت جهانی و حمایت این سازمان از کارآفرینان و مدیران تجاری، گذار اقتصادی چین

به جدد در دست گروه های سیاسی ای باقی ماند که به طور روزافزونی به دو دسته ی معارض تقسیم می شوند: مرکزگرایان بورکراتیک-ناسیونالیست در
پکن از یکسو، و مناطق کارآفرینانه تر و جهانی شده تر در شانگهای، گوانگژو، چونگکینگ، و دیگر مراکز شهری بزرگ از سوی دیگر.

21. Big Mac Index
22. Purchasing Price Parity Index



، در زمینه های حساسی مثل علم و تکنولوژی، حقوق مالکیت فکری، و2003رییس جمهور، هو جین تائو از زمان قدرت گیری در سال 
سیاستگذاری های تجاری، اصلحات نئولیبرال انجام داده است. ولی در همان زمان، دولت او به گذار دولتی به یک نظام بازاری، متعهد باقی ماند.

برای مثال، کنترل قیمت  و عرضه ی آب و انرژی همچنان در اختیار حزب کمونیست است. این حزب همچنین به بخش ناکارآمد انرژی یارانه
می دهد، بخشی که  صنایع تولیدی غول آسای چین را تغذیه می کند. صنایع چین بدون چنین یارانه ای، در رقابت جهانی به شدت تحت فشار قرار

می گیرند. یکی از سرسخت ترین رقبای چین، هند است، کشوری که مانند چین، اقتصاد سوسیالیستی و مرکدب خود را به خطوط نئولیبرالیسم
انداخت.

 با بازار جهانی23هند: پیوند اقتصاد مرکدب
% بوده است. ولی این دستاورد اقتصادی دوشادوشر فراخ شدنر اختلف درآمدها و8.8سالنه ی تولید ناخالص ملی هند ، رشد متوسط 2003از سال 

 به اجرا گذارده شدند. مانموهان سینگ، وزیر1990نئولیبرال که در سال بهزیستی به دست آمد، در سپیده دم مجموعه ای از اصلحات بی سابقه ی 
 معمار بزرگترین رشد اقتصادی تاریخ کشور خود شد. شکی نیست که توفیق هند تاحد2004-14مالیه ی سابق هند و نخست وزیر هند در سال های 

% کل برونداد تولیدی این کشور را تشکیل می دهند. ولی50اینها روی هم بیش از زیادی مدیون صنعت کامپیوتر موفق و خدمات های-تک است و 
ی24بهره وری و ابداع گری در تولید هم افزایش یافته است. برای مثال، تاتا موتورز نانو "، این غول اتومبیل سازی هند، با اتومبیل های مدل  "

 دلر قیمت داشت توانسته در جهان نامی3,000، کمتر از 2009است و در ابتدای سال " 25خودروی مردمی"کم مصرف و جهانی شده ی خود که 
معجزه ی هندی یاز چشم انداز توسعه ی اقتصادی هند فهمیده شود، توسعه ای که در سه دوره اتفاق افتاد: دوره " باید 26"دست وپا کند. ولی این 

آزادسازیر پنهان1947-84تاریخی توسعه ی سوسیالیستی ( )؛ و مرحله ی فعلی1984-91" نامید (27")؛ دوره ی آنچه آرویند پاناگاریای اقتصاددان، 
اص  تا الن).1991" نام نهاده است (از 28وفانیلحا ت"که جاگدیش بهاگاواتیر اقتصاددان، 

جواهرلعل نهرو و دخترش، ایندیرا گاندی. نهرو، اولین _در مرحله ی اول، مسیر اقتصادی هند را دو رهبر پرجنب وجوش تعیین کرده بودند 

 پیش گرفت که میانه ی غربسیاست سوسیال-دموکرات، یک 1947نخست وزیر هند پس از استقلل از قانون مستعمراتی بریتانیا در سال 
لیبرال غربی مانند تجارت آزاد و فردگرایی کارآفرینانه را طرد کرد هم ااشکال "کاپیتالیستی و بلوک شوروی سابق بود؛ او، هم ایده های اقتصاد  "

مرکدب حمایت "مارکسیست-لنینیستی جمع گرایی اقتدارگرا را. این نخست وزیر کاریزماتیک با قول به حفظ حاکمیت ملی هند، از یک رویکرد  "

کرد، رویکردی که ابزار اصلی تولید را در اختیار دولت قرار داد و هدف اعلمی اش تضمین توزیع برابر سود تولیدات داخلی است. نهرو تحت تأثیر
، که وی در سال های دانشجویی در کمبریج با آن آشنا شده بود، هندی را تصور می کرد که در آن، دموکراسی29ایده های سوسیال دموکراتر فابیانی

و اقتصادر دولتی، کاملا بر یکدیگر منطبق باشند. این تصور، مجموعه ای از برنامه  های پنج ساله ی دولتی را به وجود آورد که براساس مدل دستور-و-
کنترل، روی صنایع و تولیدات سنگین تمرکز کرده بود. بخش خصوصی باید مطیع دولت می شد و اجازه ی تجارت هم فقط در مواردی صادر

می شد که با اهداف دولتی هماهنگ باشند. ناسیونالیسم اقتصادی نهرو به قیمت عدم بهره وری و عدم رشد اقتصادی صدها کارخانه ی دولتی تمام شد.
ناکارآمدی زیاد و عدم پاسخگویی مفرط به نیازهای ماددی مردم باعث شد فقط نکه تای این کارخانه های دولتی سودآوری داشته باشند. به علوه،

% جمعیت در مناطق روستایی زندگی می کردند.80بخش کشاورزی هم به جدد نادیده گرفته شد، حال آنکه 

 به قدرت رسید، عملا مدل اقتصادی پدر خود را گسترش داد و بزرگ ترین بانک ها و شرکت های بیمه و همچنین1966وقتی ایندیرا گاندی در سال 
برخی از صنایع انرژی را ملی کرد. او که عمیقاا به فلسفه ی بازار آزاد مشکوک بود، در تلشی چندساله برای جلوگیری از سرمایه گذاری مستقیم
خارجی، تعدادی از توابع شرکت های چندملیتی قدرتمند مانند کوکاکول را هم ملی کرد. ولی ملی سازی بخش بانکی باعث این مشکل شد که

23. mixed economy

24. Tata Motors
25. people’s car
26. Indian miracle
27. liberalization by stealth
28. reform by storm
29. Fabian democratic socialism



مدیران براساس روابط سیاسی وام می دادند نه براساس ملحظات مالی حقیقی. درنتیجه، تعداد وام های بی فایده به شکل چشمگیری بال رفت و کل
اقتصاد هند را به خطر انداخت.

پس از قتل ایندیرا، نخست وزیر بعدی یعنی پسر او، راجیو گاندی، با احتیاط در را به سوی مجموعه ای از اصلحات نئولیبرال معتدل گشود و
محدودیت های دولتی بر برخی صنایع را از بین برد و کسب مجوز دولتی برای فعالیت در فلن یا بهمان بخش را لغو کرد و قوانین صادرات را

تاحدی آزاد نمود. گاندی با کاهش مالیات ها و کاستن از حق گمرک کالهای خارجی، ارزش روپیه را بال برد و این امر منجر به افزایش معنادار
تجارت شد. اصلحات نئولیبرال نخست وزیر، گرچه از نظر رویکرد و گستره، محدود بود ولی دوره ای از رشد اقتصادی بی سابقه و البته کوتاه مدت

 ی حاکم بر سر ابتکارات اصلحی نئولیبرال راجیو، به علوه ی رسوایی فسادهای بزرگی که30را رقم زد. ولی درگیری فرقه ای درون حزب کنگره
پای خود نخست وزیر هم در آن ها گیر بود، تلش های راجیو را یکباره متوقف کرد.

ولی توفیق اصلحات بازاریر راجیو گاندی، هرقدر هم که محدود بوده باشد، نشانه ی پایان یک دوره بود. وقتی غول نئولیبرالیسم از چراغ درآمده
اصلحا توفانی "باشد سخت بتوان آن را دوباره بدانجا برگرداند. درواقع، در کشوری که داشت به یک بحران مالی درست حسابی می لغزید برپایی 

،1991"نئولیبرال تنها انتخاب ممکن  می نمود. این بحران ریشه در مشکلت غول آسایی داشت که ظرف یک دهه روی هم انباشته شده بود. در سال 
% تولید ناخالص ملی این کشور نزدیک شد. صاف کردن این دیون، ذخایر خارجی ارزشمند هند را بلعید و آن ذخیره را50دیون دولتی هند به 

به شکل خطرناکی به پایین ترین سطح خود رساند. دولت هند برای گریز از یک شکست بزرگ، از صندوق بین المللی پول درخواست یک بسته ی
 میلیارد دلری کرد. در میانه ی این بحران، راجیو گاندی به قتل رسید و  ناراشیما رائو جانشین او شد. این نخست وزیر1.8اضطراری و بزرگ 

اصلحا طلب در انتصاب اقتصاددان آکسفورد درس خوانده یعنی مانموهان سینگ به عنوان وزیر مالیه زمان از کف نداد و به او اجازه داد مجموعه
اصلحات نئولیبرال وسیعی به راه اندازد که چشم انداز اقتصادی کشور را به نحو چشمگیری تغییر دهد. سینگ با درک این بحران به مثابه یک شانس
منسوخ به ناسیونالیسم اقتصادی نهرو کنار گذارده شود. این وزیر مالیه ی جدید، ساخت یک هند نو گفت که واجب است تعهد  "تاریخی برای  " " "

، قول داد که بینش هیچ قدرتی جلودار اندیشه ای نیست که زمانه اش فرا رسیده "معتقد به این سخن ویکتور هوگو، رمان نویس فرانسوی که  "

نئولیبرال خود را در بازار کارر گسترده و ارزان کشور خود محقق کند، آن هم با کمک  فارغ التحصیلن روبه تزاید ولی بیکار،  متخصصان و البته
منابع طبیعی هند.

یی اجرایی از سال  1991اصلحاات نئولیبرال
در بیشتر صنایع،  نیاز به کسب مجوز دولتی برای فعالیت  لغو شد؛

کاهش نرخ  تعرفه بر واردات؛
آزادسازی نرخ مبادله و افزایش مبادله پذیری روپیه؛

تسهیل سرمایه گذاری مستقیم خارجی از راه برداشتن محدویت ها؛
برداشتن محدودیت های تحمیلی بر  شرکت های بزرگ، به قصد توانمند ساختن آن ها برای رقابت در بخش های اقتصادی جدید؛

خصوصی سازی صنایع دولتی؛
.31کاهش میزان  نقدینگی 

30. Congress Party

31. cash reserve requirements



سینگ با ایمان به ادعاهای حامیان غربی بازار جهانی و مصمم به  هدایت هند به  مسیر بدل شدن به یک قدرت اقتصادی جهانی، باور داشت که
در هماهنگی با برنامه های تعدیل ساختاری گسترده ی صندوق بین المللی– و سیاست های پولی سفت و سخت 32پذیرش یک بسته ی ریاضت مالی

، او از مالیات ها کاست و نظام مالیاتی ملی را ساده سازی کرد؛1990پول- می تواند استعداد کارآفرینانه ی هند را آزاد کند. در نیمه ی اول دهه ی 
تعرفه  بر واردات را بسیار پایین آورد، نیاز به کسب مجوز دولتی برای فعالیت در بیشتر بخش های  اقتصادی را لغو کرد، بی انضباطی های نرخ

مبادله ی هند را تصحیح کرد، صنایع دولتی کلیدی را خصوصی کرد، و سرمایه گذاری مستقیم خارجی را تشویق نمود. سینگ پس از نخست وزیری
، اصلحات نئولیبرال خود را گسترش و سرعت بیشتری بخشید. سینگ با اعلم اینکه بزرگترین مانع توفیق هند در اقتصاد جهانی،2004در سال 

شرایط نامطلوب جاده ها، بنادر، و نیروگاه های آنست، تأکید خود را گذاشت روی شراکت بخش دولتی-بخش خصوصی برای ترمیم
زیرساخت های کشور، و همچنین عرضه ی برق ارزان و همیشگی به کارخانه ها و روستاها.

رشد سالنه ی تولید ناخالص ملی، با احتساب تورم

2006-9و.نرخ رشد تولید ناخالص ملی هند از 

 رشد نشان می دهد و پس از چین، دومین اقتصاد سریع جهان است. اما9.1 سه تریلیارد دلر بود (برحسب شاخص تساوی قیمت خرید) که 2007-8کل برونداد تولیدی هند در سال 
تصویر بال نشان می دهد رکود جهانی بر نرخ رشد این کشور هم تأثیر گذارده است.

.http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=INRمنبع: 

نخست وزیر برای تحقق اهداف بلندپروازانه ی خود درباره ی انرژی و زیرساخت ها، کشور خود را متعهد به گسترش انرژی هسته ای کرد. سینگ با
اذعان به اینکه هند نمی تواند با نیروهای داخلی، به چنین ظرفیتی برسد، از جامعه ی جهانی درخواست کمک کرد. برخلف موضع منفی نهرو

درباره ی ایالت متحده، سینگ دعوت جورج بوش پسر برای شراکت اقتصادی و سیاسی حقیقی را پذیرفت. رییس جمهور آمریکا با پذیرش اهمیت
استراتژیک شبه قاره به عنوان یک متحد بالقوه در برابر ظهور چین و تروریسم جهانی، تبدیل شد به حامی اصلی عرضه ی تکنولوژی هسته ای پیشرفته

 استثنا کنند، تصویب33به هند. بوش پس از تنش های طولنی و سخت با قانونگذاران داخلی که نمی خواستند هند را از توافق عدم تکثیرهسته ای
 تبدیل به قانون شد: مصوبه ی2008 را گرفت. این موافقت نامه در سال 34کنگره برای موافقت نامه ی هسته ی غیرنظامی ایالت متحده-هند

32. fiscal austerity

33. Non-Nuclear Proliferation Agreement
34. US–India Civil Nuclear Deal

http://www.tradingeconomics.com/Economics/GDP-Growth.aspx?Symbol=INR


. متن این توافقنامه بخصوص برای مانموهان سینگ موجب رضایت خاطر شد،36 و فرمان ارتقای عدم اشاعه35همکاری هسته ای ایالت متحده-هند
یعنی کسی که او هم در کشور خود برای تصویب این معاهده مورد هجمه های سیاسی مشابهی قرار گرفته بود.

)2014-2004) ، نخست وزیر هند (1932.مانموهان سینگ ( -13

35. United States–India Nuclear Cooperation Approval
36. Non-Proliferation Enhancement Act



نتایج مثبتر اصلحات نئولیبرالی جامع نخست وزیر سینگ روشنند: رشد اقتصادی بسیار زیاد، ثبات نرخ مبادله، و تا همین امروز، افزایش جدیر
سرمایه گذاری مستقیم خارجی. اما در طرف دیگر، اصلحات نئولیبرال، فاصله ی بین غنی و فقیر را افزایش داده است. خصوصی کردن خانه سازی
مانع از آن شده که اکثر هندی های عادی مالک خانه باشند. به علوه، رشد اقتصادی به معنای افزایشر نیاز به نفت است و قیمت رو به افزایش آن،

% تولید ناخالص ملی افزایش یافته است. درنهایت آن که، پذیرش10یکبار دیگر دخایر خارجی هند را تحت فشار گذارده. درواقع، کسری بودجه به 
بازار جهانی توسط سینگ، کشور را در معرض تأثیرات مخرب بحران مالیر جهانی قرار داد.

نتیجه گیری
بوده باشد خواه توسط رهبران بازاردوست این کشورهای آسیایی تعمداا و برای تغییر اقتصادی در آسیا خواه به خاطر الزامات تحمیلی جهانی سازی

تحقق اهداف سیاسی شان پذیرفته شده باشد، طی دو دهه ی اخیر در منطقه تغییر شگرفی به سوی نئولیبرالیسم به وجود آورده است. این تحول مداوم
طی یک فرآیند واحد صورت نگرفته  است؛ کشورهای مختلف برای شرکت در یک بازار جهانی، راه های خاص خود را پیدا کرده اند. همان طور

که در این سه فصل مشاهده شد، در نظام های سیاسی-اقتصادی بسیار متمایز، نئولیبرالیسم به گونه های مختلفی تطبیق داده شده است. بنابراین،
مقایسه ی تجلیات متنوع نئولیبرالیسم در آسیا، این اسطوره که نئولیبرالیسم ضرورتاا فقط شکل انگلیسی-آمریکایی دارد را نفی می کند. اجازه دهید

برای تکمیل سفر دور دنیای خود، اکنون به آمریکای لتین و آفریقا نگاهی بیندازیم.



فصل پنجم
نئولیبرالیسم در آمریکای لتاین و آفریقا

تاوافق واشنگتن تاأثیر شگرفی بر شکل دادن سیاست های نئولیبرالی در آمریکای لتاین و آفریقا داشت. چنانکه در فصل اول گفتیم، در اوایل دهه ی
برنامه های تاعدیل ساختاری (1980 "، صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، اعطای وام به کشورهای درحال تاوسعه ی بشدت مقروض را به  "

SAPمنوط کردند. این برنامه ها دستور می دادند که دولت های وام گیرنده، اقتصاد خود را براساس اصول نئولیبرال بازسازی کنند. این برنامه ها (
بخصوص برای برنامه های _شامل موارد ذیل می شد: تاأکید بیشتر بر تاولید صادراتای به جای رفعع نیازهای محلی یا ملی، کاهش عمده ی مالیات 

اجتماعی، گسترش سریع تادابیر خصوصی سازی، کاهش ضوابط تاحمیلی بر فعالیت  شرکت های فراملی، و در برخی موارد، تانزل زیاد ارزش پول.
که بخش بزرگی از وامشان خرج صاف کردن قروض این کشورها شود، قروضی که دربه علوه، این وام دهندگان بین المللی باید مطمئن می شدند 

 به جا گذارده بود؛ استراتاژی های نابجای تاوسعه، 1نتیجه ی چند مولفه روی هم انباشته شده بودند: الگوهای جاافتاده ی سلطه ی اجتماعی که استعمار
؛ افزایش نرخ جهانی بهره  در اوایل1970که غالباا آژانس های کمک کننده ی  جهان اول تاوصیه کرده بودند؛ افزایش چشمگیر قیمت نفت در دهه ی 

؛ کاهش اهمیت بازارهای داخلی؛ پروژه های ساخت وساز بسیار بزرگع  مصرفانه و؛ کاهش تاقاضای جهانی برای محصولت جهان سوم1980دهه ی 
بی فایده؛ و  فساد گسترده میان نخبگان حاکمع داخلی.

 و تامرکز روی سه کشورع شیلی، آرژانتین و1990 و 1980اجازه دهید کار را با بررسی گسترش مدل نئولیبرال به آمریکای لتاین در دهه های 
مکزیک آغاز کنیم. در دو کشور اول، تاحمیل تاوافق واشنگتن بعد از حملت آکادمیک  مداوم به  روییه ی اقتصادی آمریکای لتاین انجام شد.

، تاا حد زیادی ریشه در اصول ناسیونالیسم اقتصادی داشت، اصولی برگرفته از1960 و 1950 مسلط بر این منطقه، در دهه های "2تاوسعه گرایی"
3تاوسعه ی موفق بیشتر کشورهای اروپای غربی و آمریکای شمالی در سده ی نوزده و اوایل بیست. روشنفکران تاوسعه گرایی مانند  رائول پربیش

اقتصاددان آرژانتینی گفتند که پیشرفت اقتصادی در منطقه بستگی دارد به صنعتی سازیع درونی ای که حامی آن تاعرفه ی گمرکی بال و تاجارت
خارجی محدود باشد نه صادرات منابع طبیعی به بازار جهانی، بازاری که قیمت های آن در کنترل شرکت های بزرگ اروپایی و آمریکای شمالی
است. سیاستمداران تاوسعه گرا این نظریات را به سیاست های اقتصادی  تابدیل نموده و از ملی سازی صنایع  مادر، مانند معدن و حمل ونقل حمایت

کردند. موسسات خصوصی تاا آنجا که در خدمت پروژه های تاوسعه  ی دولتی بودند می تاوانستند برای ساخت کارخانه و استخدام کارگر، از
یارانه های دولتی استفاده کنند. دولت قیمت غذا و دیگر کالهای اساسی را هم شدیداا کنترل می کرد. اجرای موفق این اهداف سیاسی نیازمند یک

دولت بشدت تامرکزگرا و مداخله گر  بود که متعهد به حفظ استقلل ملی  و تاأمین  تادابیر رفاهی بنیادین مانند خدمات اجتماعی و آموزش دولتی
باشد.

شیلی و آرژانتین
، اعضای مکتب اقتصادی شیکاگو مشتاق بودند تاا نقد عمومی خود بر روییه های اقتصاد کلنع کینزی در دموکراسی های غربی را به1950از دهه ی 

کشورهای آمریکای لتاین نیز بسط دهند. میلتون فریدمن، که عمیقاا با مدل تاوسعه گرایانه ی آمریکای لتاین مخالف بود، و همکارش یعنی آرنولد
هاربرگر، با هزینه ی  دانشگاه شیکاگو، وزارت کشور ایالت متحده، چندین شرکت بزرگ آمریکایی، و بنیاد فورد، برنامه های آکادمیک نئولیبرالی

پروژه ی شیلی "، هم در دانشگاه شیکاگو هم در دانشگاه کاتاولیک4"برای اجرا در آمریکای جنوبی تاعریف کردند. یکی از اینها، معروف به 

1.colonialism

2. developmentalism

3. Raul Prebisch
4. Chile Project



پسران شیکاگو طرحی_سانتیاگو به صدها دانشجوی شیلیایی، آموزش بازار آزاد داد  " معروف شد. چنین برنامه هایی در5"که در منطقه به طرح 
، به شدت در سراسر منطقه گسترش یافت و دانشجویان این دوره ها تادریجاا در کشورهایی مانند آرژانتین، اروگوئه و برزیل به مناصب1960دهه ی 

دولتی و آکادمیک برجسته رسیدند.

، ژنرال آگوستو پینوشه، یک کودتاای آمریکایی را به صحنه برد و رییس جمهوریع قانونی شیلی یعنی سالوادور آلنده، این حامی1973 سپتامبر 11در 
ی وطنی،  یک طرح  پسران شیکاگو "سرسخت مکتب تاوسعه گرایی را سرنگون کرد. بلفاصله پس از غصب نظامی قدرت، برخی از  "500

آجر "، خواستار  مقررات زدایی گسترده و سریع،6"صفحه ای برای بازسازی اقتصاد شیلی به مرد قدرتامند کشور ارایه دادند. این سند معروف به 
به ظاهر _اتاخاذ تادابیر خصوصی سازی و همچنین کاهش شدید هزینه های اجتماعی، کاهش تاعرفه های گمرکی، و حذف  نظارت بر قیمت ها شد 

برای مبارزه با تاورم عنان گسیخته ی شیلی. پینوشه با پذیرش بخش بزرگی از این برنامه، با شتاب  فراوان رفت دنبال تاحمیل این سیاست های نئولیبرال
ولی در همان حال داشت از گرده ی مخالفان سیاسی خویش تاسمه می کشید. فریدمن و هایک گرچه قبول داشتند روش های سرکوب سیاسی

شانس منصفانه " داشته باشد. آنان7"وحشیانه ی ژنرال با ایده آل های لیبرتاارینی آن ها جور درنمی آید، ولی گفتند که چنین شوک درمانی ای باید یک 
پیش بینی کردند برنامه ی چابک آنها شیلی را به دموکراسی، آزادی، و وفور بی سابقه می رساند.

ولی پینوشه برای دو دهه قدرت دیکتاتاوری گسترده ای به کار برد که شکل بیمارگونه ی آن، ناپدید شدن های پیاپی مخالفان سیاسی، شکنجه، و دیگر
نقض های نظام مند حقوق بشر بود. اقتصاد شیلی طی حکومت اقتدارگرایانه ی پینوشه، در تاورم و نرخ رشد تاولید ناخالص ملی به ثبات رسید، ولی

% اغنیای کشور بیش از دیگران از اصلحات10طبقات میانی و پایین ضربه خوردند چراکه نابرابری اقتصادی به شکل چشمگیری افزایش یافت. 
 کشور اول دنیا به لحاظ15نئولیبرال سود بردند، چراکه در سال های دیکتاتاوری پینوشه، درآمدشان تاقریباا دو برابر شد. تاا امروز، شیلی یکی از 

انقلب نئولیبرال که از دهه ی  "نابرابری است. نتایج اقتصادی خوب و بد   کشور را در هم نوردید، ادامه دارد و در میان حامیان و1990 تاا 1970"
بدگویان مکتب شیکاگو بحث داغی را به راه انداخته درباب فضایل اصلحات بازار آزادی که از خارج تاحمیل شده باشد.

 کشور اول دنیا به لحاظ نابرابری15ز.

ضریب جینی یک روش آماری است برای محاسبه ی درآمد و تاوزیع ثروت در یک کشور. هرچه این ضریب بالتار باشد حاکی از آنست که ثروت و درآمد نابرابرتار تاوزیع شده
است. ولی هرچه این ضریب پایین تار باشد یعنی آن دو مولفه به طور یکسان تاری تاوزیع شده اند.

CIA Factbook 2007 [online] at <https://www.cia gov/library/publications/the world-factbook/fields/2172.html<:
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وقتی یک دسته ی نظامی متشکل از سه ژنرال، قدرت را از حکومت قانونی ایزابل پرون غصب کرد، آرژانتین هم با وضع مشابهی روبه رو بود. ایزابل،
پرونیست " بود، بیوه ی مردی که روزگاری مهم تارین شخصیت سیاسی کشور8"بیوه ی خوان دومینگو پرون، بنیانگذار حزب ناسیونال-پوپولیستع 

، اصلحاتای نئولیبرال به راه انداختند ولی تاا آنجا پیش نرفتند که مثل ژنرال پسران شیکاگو "بود. ژنرال های حاکم با حفظ رابطه ی نزدیک خود با  "

پینوشه برخی از صنابع کلیدی را خصوصی کنند. آنها در زمینه ی سرکوب سیاسی، استراتاژی مرد قدرتامند شیلی را موبه مو پیروی کردند:
خرابکار "ناپدیدشدن و شکنجه ی هزاران مخالفی که به یکسان انگ   خورده بودند. همان طور که روزنامه نگار و نویسنده ی اقتصادی یعنی نائومی9"

بازار آزاد در هفت سال حکومت دیکتاتاوریشان عملا بیشتر شبیه "کلین گفته است چرخش ادعایی این دارودسته ی آرژانتینی به سمت  "

 ای بود که بر ساخت وپاخت دولت، بخش تاجاری و سندیکاها مبتنی است.10کورپوراتایسم فاشیستی

 به فالکلند و صف آرایی مقابل بریتانیا، رییس جمهور تاازه1982پس از فروپاشی دیکتاتاوری نظامیان در پی حمله ی فاجعه آمیز ژنرال ها در سال 
انتخاب شده یعنی رائول آلفونسین، اقتصاد کشور خود را بر لبه ی تایغع فروپاشی یافت. تاحت فشار بدهی های ملی هنگفتی که از رژیم سابق روی هم
تالنبار شده بود و خبر از تاورمی عنان گسیخته می داد، آلفونسین در خیابان های بوئنوس آیرس و دیگر شهرهای بزرگ با شورش  مردم گرسنه مواجه

شد. به علوه، وام دهندگان خارجی ای که به دولت نظامی، قرض های هنگفت داده بودند حال خواستار تاسویه ی هرچه زودتار آن ها شدند. پاسخ
، تاجارت را افزایش دهد و عرضه ی پول را کم11رییس جمهور، برقراری تادابیر مقررات زدایانه ی معتدلی بود که می خواست برای مبارزه با ابببرتاورم

کند. این اصلحات به زعم سرمایه گذاران و وام دهندگان نئولیبرال بسیار بی رنگ وبو بود و برای همین در سالم سازی اقتصادی کشور نقش چندانی
ایفا نکرد. آلفونسین که مجبور بود به دلیل رکود شدید و رنج آور استعفا دهد، قدرت را به حزب پرونیست تاسلیم کرد، که در آن موقع تاحت هدایت

 به عنوان چهل وهشتمین رییس جمهور آرژانتین سوگند خورد و  به1989 جولی 8کارلوس سائول معنعمع  مطنطن بود. این استاندار سابق، در 
رأی دهندگان قول داد که هرگز اجازه ندهد نظامیان یا وام دهندگان خارجی سرنوشت کشور را به دست گیرند.

بنابراین بیشتر آرژانتینی ها غافلگیر شدند وقتی رییس جمهور ناسیونالیست-پوپولیست آن ها که علقه های سندیکایی قوی داشت، از احیای
تاوسعه گرایی آمریکای لتاینی خودداری کرد و درعوض تاوصیه های تاعدیل ساختاری صندوق بین المللی پول را پذیرفت، تاوصیه هایی درجهت
"جهانی سازی اقتصاد آرژانتین از راه اجرای اصلحات نئولیبرال همه گیر. معنعم بیشترع صنایع دولتی ازجمله شرکت ملی نفت، اداره ی پست، و "

تاأسیساتای عمومی مانند تالفن، برق و آب را خصوصی کرد. اصلحات خصوصی سازانه ی بیشتر در بخش تاأمین اجتماعی، برنامه های امنیت اجتماعی
را کاهش داد. دولت منم همچنین هزینه های عمومی را بسیار پایین آورد و سرمایه گذاری را آزاد کرد و بدین تارتایب باعث تاشویق سیل سرمایه های

خارجی عمدتااا قمارآمیز شد.

پسران "این رییس جمهور که مصمم بود علیرغم مخالفت ها -حتی مخالفت های حزب خود- در مسیر نئولیبرالیسم بماند با انتصاب چند تان از 

"شیکاگو به مناصب مهم دولتی تاوانست دست حزب ناسیونال-پوپولیست پرونیست را از قدرت کوتااه کند. برجسته تارین این افراد، وزیر مالیه یعنی

، نظام پولی کشور را ثبات ببخشد. این فرمان جنجالی  دستور می داد که ارز1991 سال 12دومینگو کاوایو بود که وظیفه  داشت با قانون مبادله پول
 انجام شد که کارش نظارت بر تاحصیل13جدید کشور، یعنی پزوی آرژانتین باید درمقابل دلر تاثبیت شود. این کار به وسیله ی یک هیئت ارزی

ی آرژانتین به همه اطمینان داد که پزوی دولتی دلریزه  "هنگفت دارایی های ذخیره به شکل اوراق بهادار ایالت متحده بود. در اساس، رژیم ارزیع  "

می تاواند در هر زمان و در هر بانکی با نرخی ثابت  با ارز ایالت متحده مبادله شود. کاوایو با این ادعا که تاوانسته جنی ابببرتاورم را برای همیشه از تان

8. Peronist party

9. subversives

10. Fascist corporatism

11. hyperinflation

12. Convertibility Law

13. currency board



شوک درمانی تاحمیلی از سوی صندوق بین المللی پول، راهنمای معجزه ی معنعم مدیون او بوده است. پذیرش  "کشور بیرون کند لف می زد که  " " "

ورود آرژانتین به یک دوره ی بی سابقه از رونق بود.

هیئت  ارزی
 در آرژانتین برپا بود بر نظام پولی کشوری که ثبات ندارد نظارت می کند و آن را درمقابل ارزی رایج و باثبات تار2002هیئت ارزی که تاا سال 

مثل دلر آمریکا، پوند انگلیس یا یورو تاثبیت می نماید. مطالبات و وظایف اصلی هیئت ارزی اینهاست:
کشور تاحت نظارت باید بقدر کافی ذخایر ارزی خارجی  تاحصیل کند تاا ضمانت دهد همه ی دارندگان ارز رایج آن کشور می تاوانند

آن را در هر زمان به ارز ذخیره (مثلا دلر آمریکا) تابدیل کنند.
ارز تاحت نظارت باید بتمامه درمقابل ارز ذخیره، قابل تابدیل باشد؛
خزانه داری/بانک مرکزی کشور تاحت نظارت از حق خود برای چاپ پول کناره می گیرد هرچند تاوانایی خود برای وام گرفتن را

حفظ می کند؛
 نمی دهد، و نرخ بهره را دست کاری نمی کند تاا عرضه ی پول کم یا زیاد شود (برخلفهیئت ارزی به بانک های تاجاری پول قرض

بانک مرکزی).

در سال های آتای، پیش بینی وزیر مالیه به نظر درست از آب درآمد، چون آرژانتین، از نرخ بیکاری پایین، ثبات پولی، و سرمایه گذاری سنگین
% رشد یافت وحتی6، اقتصاد با نرخ چشمگیر 1990خارجی بهره مند شد. بهره وری ارتاقا یافت و صادرات به اوج تاازه ای رسید. در بیشتر دهه ی 

 هم غلبه کند.1995تاوانست بر رکود نسبتاا سبک و موقتیع آغاز بحران پزوی مکزیک در سال 

ولی ارزش بال و ثابت پزوی تاثبیت شده درمقابل دلر یک ضرر جدی هم داشت: تاولید کال درون کشور خیلی گران شده بود و بنابراین بازار
داخلی را به روی سیل محصولت ارزانی باز کرد که صنایع داخلی را تاضعیف نمودند و ده ها هزار شغل را از بین بردند. ادغام جهانی  آرژانتین که با

1998، سقوط سال 1997-8وساطت صندوق بین المللی پول اتافاق افتاده بود، اقتصاد این کشور را در برابر شوک های خارجی مانند بحران آسیایی 
 برزیل حساس تار کرد. در نتیجه ی ضعف اقتصاد جهانی، دسترسی آرژانتین به بازارهای سرمایه از1999اقتصاد روسیه، و بحران ارزی پریشان کننده ی 

ی کشورهای در حال الگو "بین رفت. این کشور مغرور آمریکای جنوبی که مسوولن صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، پیشتر از آن به عنوان  "

تاوسعه نام برده بودند حال در خطر فروپاشی اقتصادی بود. 

 میلیارد دلر دیون دولتی هنگفت خود را141، پس از ماه ها اعتراض خشن خیابانی در شهرهای بزرگ، آرژانتین رسماا 2002در ژانویه ی سال 
 کرد. ادواردو دوهالده، پنجمین رییس جمهوری که کشور طی فقط دو هفته به خود دیده بود، برای پیشگیری از ورشکستگی اجتماعی14نکول

کامل، دسترسی مشتریان به حساب های خود را محدود کرد و پزو را از دلر منفک کرد. طی چند ساعت، ارز مملکت یک سوم ارزش خود را از
مدل نئولیبرال همه چیز را آرژانتین شکست؛ غرق شد و  "دست داد، و ثمره ی کار مردم عادی از آنان دزدیده شد. رییس جمهور اذعان کرد که  " "

. از این روزهای تااریک به بعد، پیشرفت اقتصادیع آرژانتین  ضدونقیض بوده است. در نیمه ی پر لیوان، تاولید "جارو کرده و  با خود برده است

 درصدی داشته است و اینها از صدقه سر ساختاربندیع موفق دیون و کاستن از بار بدهی ها، وام دهندگان9ناخالص ملی هر سال رشد چشمگیر تاقریباا 
، تاورم دو رقمی شد. رییس جمهور نستور2006بین المللی خوب، و سیاست های پولی و مالی تاوسعه گرایانه است. ولی در نیمه ی خالی لیوان، در سال 

14. default



پرونیست-سانتریست "ی که شبیه هیچکس نیست، به این تاهدید پاسخی نداد جز به تاوافق رسیدن بر سر قیمت و مالیات با  بیزنس ها. ولی15"کرشنر، 

کرد و نگذاشت سرمایه ی خصوصی واردمصرف را  تاشویق تاثبیت قیمت چندساله ی او در زمینه ی برق و گاز طبیعی برای مصرف کنندگان خانگی، 
 منجر به محدودیت مصرف صنعتی و خاموشی های متعدد شد.2007شود و همین مطلب در سال 

بی شک، نستور کرشنر و جانشین وی، همسرش، کریستینا، اقتصاد آرژانتین را از نئولیبرالیسم به گونه ی معتدلی از تاوسعه گرایی چرخانده است. برای
 میلیاردع صندوق بازنشستگی است تاا بازنشستگان را از کاهش30 اعلم کرد که طرح دولت وی، دولتی کردن 2008مثال، کریستینا کرشنر در سال 

سهام و قیمت اوراق بهادار در امان نگه دارد. ولی این رییس جمهور و منتقد پر سروصدای تاوافق واشنگتن مجبور شده ضررهای آرژانتین از بحران
 مورد رسیدگی قرار دهد.16اقتصاد جهانی را درون چارچوب بین المللی گروه بیست

گروه بیست
 تاا از بزرگ تارین اقتصادهای ملی جهان19)، گروه رهبران اقتصادی مهمع G-20" (17"گروه بیستع وزیر مالیه و روسای بانک های مرکزی

 با تارویج گفتگو میان این رهبران خواهان تاعیین و شکل دهی به مسایل سیاستگذارانه ای است که هدفشانG-20به علوه ی اتاحادیه ی اروپاست. 
 آوریل2 همچنین در سطح سران کشورها نیز برگزار شد، از جمله G-20ارتاقای ثبات مالی بین المللی است. در سپیده دم بحران مالی جهانی، 

% تاجارت جهانی را80% تاولید ناخالص داخلی جهانی و 85% جمعیت جهان را در برمی گیرد و 60 درمجموع بیش از G-20 در لندن. 2009
تاشکیل می دهد.

مکزیک
 به مکزیک وارد شد که وضع این کشور مانند وضعیت آرژانتین بود. در هردوی این موارد، اصلحات1980نئولیبرالیسم در شرایطی اوایل دهه ی 

بازارمحورانه مبتنی بود بر تاجدیدنظر در استراتاژی های صنعتی سازی تاوسعه گرا مانند ایجاد موانع تاجاری متعدد برای حفاظت از صنایع داخلی در برابر
رقابت خارجی. نسخه ی مکزیکی تاوسعه گرایی که مشخصه اش مداخله ی یک دولت قوی در تاوسعه و مدیریت موسسات دولتی است، به قیمت تاورم

 مکزیک هم مانند1980 و اوایل دهه ی 1970بال و رشد اقتصادی پایین، به اصلحات اجتماعی و سازگاری طبقاتای دست یافته بود. در دهه ی 
کشورهای آمریکای جنوبی ازجمله آرژانتین و برزیل، با اخذ وام های سنگین از بانک های تاجاری جهانی بود که بهای کسری مالی سالنه ی خود را

، وزیر مالیه ی مکزیک، خسوس سیلوا-هرتازوگ اعلم کرد که کشورش دیگر نمی تاواند دیون ملی خود را تاسویه1982می داد. در آگوست سال 
 را به راه انداخت. بحرانی که طی آن، بیشتر وام دهندگان خصوصیع خارجی،18، بحران دیون آمریکای لتاین1982کند. نکول مکزیک، در سال 

وام های جدید به منطقه را یا کاهش دادند یا کلا متوقف کردند. دولت مکزیک با تاکیه بر کمک های اضطراری و هنگفت صندوق بین المللی
 مجبور شد برنامه های تاعدیل1990 و سراسر دهه ی 1980پول، از یک فاجعه ی اجتماعی پیشگیری کرد. دولت مکزیک در اواخر دهه ی 

ساختاری ای که پیش شرط تازریق پول بیشتر بود را بپذیرد.

)  و ارنستو94-1988تاغییرات نئولیبرالی مکزیک، دو مرحله ی عمده داشت با دو رهبر تاقریباا متفاوت: رییس جمهور کارلوس سالیناس دوگاتااری (
). اصلحات عمده ی بازار تاوسط سالیناس همراه بود با تادابیر سیاسی اقتدارگرایانه، هرچند نه به قدر اقتدارگرایی پینوشه2000-1994زعدیلو دولئون (
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در شیلی. اوج تالش های اصلحیع نئولیبرالع سالیناس بی شک ادغام اقتصادی کشورش در اقتصاد منطقه ای بود، یعنی پذیرش تاوافق تاجارت آزاد
آمریکای شمالی (نفتا). دولت سالیناس برای اجرای این تاوافق تاجاری و همچنین عمل به برنامه های تاعدیل ساختاریع تاجویزیع تاوافق واشنگتن،

. رییس جمهور مکزیک پسران شیکاگو نسخه ی مکزیکی  "همکاری نزدیکی با گروه نخبه ای از اقتصاددانان نئولیبرال آمریکادرس خوانده داشت  " _

با گردآوری یک جمع بازاردوستع قدرتامند از اقتصاددانان، خبرگان سیاستگذاری، و پیشگامان تاجاریع بزرگترین شرکت های کشور امید داشت
سرمایه  های خارجی مستقیم بسیاری جذب کند و معتقد بود برای تاضمین آینده ی اقتصادی بلندمدت و صادرات محور مکزیک، این سرمایه ها بسیار

حیاتایند.

، روزی که نفتا کار خود را آغاز می کرد، نخبگان حاکم مکزیک، ناغافل دریافتند که قیام مردمی در ایالت جنوبیع1994ولی در اول ژانویه ی 
آزادسازی ملی " که به یاد امیلیانو زاپاتاا، کشاورزی انقلبیع19"چیاپاس، نئولیبرالیسم اقتصادی آنان را به چالش کشیده است. گروه چپگرای مبارزان 

زاپاتایست ها " می خواندند، در تالشی نافرجام برای ایجاد یک انقلب ملی، با سربازان حکومتی درگیر شدند. علیرغم این20"مکزیک، خود را 
شکست، آنان تاوجه  جهان را به سوی تاأثیرات سیاست های نئولیبرال بر ملل فقیر و سنتی کشورهای جنوب جلب کردند. قیام چیاپاس همچنین منجر

) بود و بیش از شصت روز بهPRI (21شد به مجموعه اعتصاباتای که هدفشان سرنگونی دولت سالیناس و تاضعیف قدرت حزب مشروطه ی انقلبی 
طول انجامید. معترضان ضد فساد هم خیلی زود به این ائتلف گروه های مخالف خوان پیوستند. با ربایشع تااجران معروف و قتل  لوئیس دونالدو

 بود، بی ثباتای سیاسی و ابهام اقتصادی افزایش یافت.PRIکولوسیو، این کاندیدای پیشتاز ریاست جمهوری که از حزب 

سرمایه گذاران که از فرقه گرایی سیاسی تارسیده بودند، با سرعتی هشدارآمیز وجوه خود را بیرون کشیدند و آتاش بحران اقتصادی را شعله ور کردند.
جانشین سالیناس، ارنستو زعدیلویی که در این سال های پرآشوب رییس جمهور شده بود تالش کرد اقتصادع به تاازگی لیبرال شده را با برنامه های سیاسی

دموکراتایک تار و پذیرش گروه های ذینفع متعدد پیوند بزند. یکی از اولین تاصمیماتای که این رییس جمهور باید می گرفت، از بین بردن تاثبیت پزو-
% سقوط کند. طی تالشی فاجعه آمیز برای تاقویت رابطه ی دولت با50دلر بود و همین مطلب باعث شد ارزش ارز مکزیک نسبت به چند روز قبل، 

 میلیارد دلر را در ازای اجرای یک طرح ریاضتی40تاجارت و بازگرداندن اعتماد به سرمایه گذاران، زدیلو بسته ی اضطراری بانک جهانی به ارزش 
پذیرفت، طرحی که هزینه های دولتی را کاهش داد و نرخ بهره را بال برد. اجرای این تادابیر نئولیبرال، ممسکن کوتااه مدتای برای اقتصاد مکزیک بود

آن هم به قیمت اقزایش نابرابری اجتماعی.

زدیلو با اثبات تاعهد دولت خود به رویکردی بازتار به حکمرانی، مبتکر گفتگوهایی با زاپاتایست ها شد و نهایتاا به تاوافقی نایل شد که قانون اساسی
کشور را تاغییر و در مجلس ملی به مکزیکی های بومی حق نمایندگی بیشتری داد. زدیلو با قول به شفافیت اقتصادی بیشتر، اعضای اپوزیسیون را به
مناصب کلیدی دولت گماشت و قضات تاقریباا مستقلی را منصوب کرد که گاهی علیه دولت حکم می دادند. درنهایت، رییس جمهور هرچه بیشتر

وارد مجموعه گفتگوهایی با سیاستمداران محلی و منطقه ای شد. این گفتگوها نشان گر تامایل او به واگذاری برخی از اختیارات دولتی بود. این
تارکیب کردنع اصلحات اقتصادی نئولیبرال با گشودگی زیاد سیاسی، در دوره ی روسای جمهور بعدی یعنی وینسنت فوکس کعسادا (که انتخاب او به

 خاتامه داد) و فلیپه کالدرون هم ادامه داشت. کالدرون به حلقه ی بازارآزادی های ایالت متحده بسیار نزدیک است ولیPRIهفت دهه حکومت 
 مکزیک که منجر به پیروزی کاندیدای ضد نفتا یعنی لوپز امبرادور شد نشان گر آنست که نئولیبرالیسم برای رأی دهندگان2006نتایج قاطع انتخابات 

مکزیکی افسون زدایی شده است. درواقع، حمایت عمومی اندک از برنامه ی نئولیبرال کالدرون، با بحران اقتصادی جهانی دوران بوش پسر کمتر هم
شده است.

19. ‘national liberation’ fighters

20. ‘Zapatistas’

21. Institutional Revolutionary Party
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غنا
حال که تاأثیرات تاوافق واشنگتن بر آمریکای لتاین را بررسی کردیم نباید از دیدن تاأثیرات مشابه آن در آفریقا تاعجب کنیم. تاوسعه گرایی ملی گرا و

 آفریقا، برنامه های اقتصادی و اجتماعی بلندپروازانه ای داشت که از تاوان اکثر کشورهای آفریقای سیاه خارج بود. در1960 و 1950دولتی دهه های 
دهه ی بعد، این دولت ها به بانک های تاجاری بین المللیع لبریز از دلرهای نفتی عرب ها و همچنین وام دهندگان دولتی رو کردند؛ طی بحران دیون

 میلیارد دلر رسیده بود. در پاسخ به این مصیبت، برنامه های اصلح235، وام های آن ها سه برابر شده و به 1982 در سال 22جهان سوم
 تاا از این کشورها را مجبور کرد تاا پیش از پایان دهه، مدل29ساختاری تاوصیه شده از سوی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی، 

نئولیبرال را اتاخاذ کنند. در دهه ی نود پرهیاهو، تادابیر آشنای مقررات زدایی، آزادسازی، و خصوصی سازی، تاولیدات را صادراتای کرد (بخصوص
صادرات تاک محصولی و منابع طبیعی) و هزینه ی آن چیزی نبود جز کمبود تاولید غذا برای داخل و بنابراین، قرار گرفتن بسیاری از کشورهای

آفریقایی در معرض قحطی، بیماری های مسری و بی ثباتای های سیاسی ناشی از آن ها. ولی علیرغم پذیرش اوامر بازارآزادیع کشورهای شمال تاوسط
 کاهش یافت. نئولیبرالیسمع1990% در دهه ی 0.5 به کمتر از 1970% تاجارت جهانی در میانه ی دهه ی 7آفریقایی ها، تاجارت محصولت این قاره از 

ربعع آخر قرن بیستم درعوض اینکه باعث احیای اقتصادی آفریقا و بازپرداخت همه ی دیون خارجی این قاره شود پایین تارین نرخ رشدی که تاا
به حال در آفریقا به ثبت رسیده را رقم زده و ناجوریع ثروت و به زیستی را با سرعت افزایش داده است.

در گفتمان مسلط گلوبالیسم بازار، جایگاه آفریقا در اقتصاد جهانی غالباا برحسب طرد و حاشیه  گذاری تاوصیف می شود. تاقریرات جریان بدنه که از
، ضعیف "سوی بانک جهانی و دیگر نهادهای بین المللی می آید، تاوسعه ی اقتصادی و سیاسی کل قاره ی آفریقا را اینگونه وصف می کنند:  "

گرفتار آفت بیماری هایی مانند ایدز و مالریا  ، خشن  ، سست  ، "ناکارآمد " " " " " . اغراق نیست اگر بگوییم به"" پر از دولت های شکست خورده " و  "

تانفرات مدنیع ریشه دار ، و  بی قانونی  ، فساد  ، دولت های ناکارآمد شکست در جذب سرمایه های خصوصی که همه اش زیر سرع "بهانه ی  " " " " " " " " "

است، آفریقا را تاقریباا از داستان جهانی سازی نئولیبرال کنار گذارده اند. ولی آنچه از این روایت را حذف می کنند به قدر همان چیزی که رویش
تاأکید می کنند مهم است. چنانکه در مورد غنا خواهیم دید، تاعدادی از دولت های آفریقایی تاوانسته اند سرمایه ی خارجی هنگفتی را جذب کنند،

، سرمایه گذاری مستقیم خارجی در23بخصوص در صنایع استخراج معادن. بنابر گزارش منتشره از سوی کمیسیون تاجارت و تاوسعه ی سازمان ملل
 جهش کرده است. این میزان در قیاس با استانداردهای جهانی کم است ولی2003 میلیارد دلر در سال 15 به 1986 میلیارد دلر در سال 2آفریقا از 

قاره ی جهانیع نامرئی. درواقع به نظر می رسد که داستان مسلط  "با اینهمه دلیل محکمی است برای به چالش  کشیدن کلیشه ی یک آفریقای  " "

ی که به لحاظ اقتصادی و سیاسی درمان ناشدنی است، ماهرانه با تاصاویر استعماریع جاافتاده هماهنگ است و عملا خارج کردن سود از این "سیاه

قاره تاوسط شرکت های فراملی قدرتامند و ساخت  وپاخت با نخبگان حاکم در آن کشورها را تاسهیل می کند.

تاحلیل کوتااهمان از غنا به ما اجازه می دهد این تاغییرات اجتماعی-اقتصادی بزرگی که در دهه های اخیر، کشورهای آفریقای سیاه را شکل داده است
را در قالب یک مثال درک کنیم. اجازه دهید با این یادآوری شروع کنیم که استخوان بندیع اجتماعیع غنای پس از استقلل را عملا رییس جمهور

 در پس تاصویرنکرومه، این قهرمان ملی گرایی و تاوسعه گرایی،  شکل داده بود.24قوام نکرومه و حزب پوپولیست او یعنی حزب پیمان مردم
او که سوءظن بسیاری به سرمایه داری غربی داشت،. گروه های محرومی مثل کارگران و زنان را بسیج کرداجتماعی خود برای «غنای جدید»، 

صنعتی شدن را از راه حمایت گرایی برگزید، یعنی حمایت از صنایع نوپای کشور درمقابل رقابت های خارجی. ولی حمایت قوی او از پروژه ی زیربنایی
بزرگ مانند سدیهای برق آبی، او را مجبور کرد منابع محدود مالی را از کشاورزی به بخش صنعت ببرد. نکرومه که در سیاست تاقریباا از

نوعی اقتدارگرایی استفاده می کرد که نه به مذاق نخبگان روستایی خوش می آمد نه به مذاق مدرن  های کاپیتالیست، طی یک کودتاای نظامی در
 سرنگون شد. دو سال بعد، دولتع کوفی بوسیا به قصد  انباشت  سرمایه و حمایت از مکانیسم های قیمت گذاری بازاری روی برخی1966سال 

عمده تارین محصول کشاورزی– و با سقوط قیمت کاکائو 1970محصولت خاص، با چندتاا اصلحات بازاری معتدل خودی نشان داد. ولی در دهه ی 
این کشور- اقتصاد غنا سقوط کرد.

22. Third World Debt Crisis

23. United Nations Commission on Trade and Development

24. Convention People’s Party



، یک گروه نظامی به رهبری ستوان نیروی هوایی یعنی جری رولینگز، یک کودتاای موفق اجرا کرد ولی شورای انقلبی خدماتع1979در سال 
، رولینگز کودتاای دومی هم1981 سپرد. در سال 26 به زودی، قدرت را به یک دولت غیرنظامی به رهبری هیل لیمان، رهبر حزب ملی مردم25مسلحانه

از غیرنظامیان و افسران نظامی بود به قدرت بازگشت. رژیم با تامسک به احساساتکرد و به عنوان رییس شورای موقت دفاع ملی که تارکیبی اجرا 
 به تاعویق بیفتد، یعنی وقتی که رولینگز با فاصله ی بسیار1992ملی-پوپولیستی و دادنع قولع بازگشت دموکراسی، کاری کرد که انتخابات ملی تاا سال 

زیاد با دیگران به ریاست جمهوری برگزیده شد.

رولینگز مانند همتای آرژانتینی خود یعنی کارلوس معنعم، وقتی وضعیت خراب ذخایر  ارز خارجی کشور خود را دید، از مواضع ملی-پوپولیستی
کاهش هزینه های دولتی، افزایش تاشویق بخش خصوصی، جذب–دست کشید. رولینگز با پذیرش شروط تاحمیلی صندوق بین المللی پول 

سرمایه های خارجی، کاهش کنترل بر سرمایه و کاهش موانع تاجاری، آزادسازی نرخ های مبادلتای، و حمایت از شراکت سرمایه گذاران خارجی و
 نئولیبرال خود را به راه انداخت. مرد قدرتامند غنا در مواجهه با27 برنامه ی احیای اقتصادی1983داخلی- در عوض  وام های ضروری، در سال 

مقاومت جدی از سوی اتاحادیه های تاجاری و جنبش های متعدد دانشجویی، برای اجرای اصلحات بازارآزادیع خود، بندع اقتدارگراییع خود را دور
گردن چپ سیاسی محکم تار کرد.

25. Armed Service Revolutionary Council

26. People’s National Party

27. Economic Recovery Programme



)1993-2001)؛ رییس جمهور غنا (1981-93 و 1979)؛ رییس دولت (1947یرمیا (جری) رولینگز ( -.15



اصل دیدگاه اقتصادی رولینگز این ایده ی نئولیبرال بود که تابدیل بخش دولتی به شرکت های خصوصی پرجنب وجوش، هزاران شغل جدید
می آفریند، درآمد را بال می برد، و جریان سرمایه گذاری خارجی برای تاسریع خصوصی سازی موسسات دولتی را افزایش می دهد. او علوه بر

برنامه های کاهش  تاأمین اجتماعی و کاهش یارانه های غذایی، حق گمرکع واردات را نیز کم کرد و نظام بانکداری کشور خود را مقررات زدایی
کرد. چنانکه در مورد کشورهای آمریکای لتاین دیدیم، در اینجا نیز نتایج این سیاست ها در بهترین حالت هم خوب بود هم بد. تاورم کاهش

%  در پایان دهه کاهش یافت. در همان زمان، بیکاری و تاعداد فقرا هم30، به حدود 1980% در اوایل دهه ی 100چشمگیری یافت و از بیش از 
به شکل چشمگیری افزایش یافت. نفع برندگانع اصلیع کاهش ارزش ارز، ملکین بزرگ و سرمایه گذاران خارجی ای بودند که به کار تاولید و

صادرات محصولت تاک کاشت مانند کاکائو، محصولت چوبی و همچنین کاوش معادن فلزات گرانبها مانند طل وارد شده بودند.

کاوش طل در غنای عصر نئولیبرالیسم
 به نظر می رسد تاحقق همان چیزی باشد که اقتصاددانان نئولیبرال1990 و 1980در نگاه نخست، خصوصی سازیع معادن طلی غنا در دهه های 

300.000پیش بینی کرده بودند. این کار مقادیر زیادی سرمایه گذاری مستقیم خارجی را جذب کرد و منجر به افزایش چشمگیر تاولید شد، از 
، به جای کاکائو، عملا طل تابدیل شده بود به صادرت اصلی غنا. ولی2000. در میانه ی دهه ی 2001 اونس سال 2.336.000 به 1985اونس سال 

 بانک جهانی، تاأثیرات منفی این خصوصی سازی را آشکار می نماید. اول آن که، آن نوع کاوش معدنی که محرک2003گزارش معتدل سال 
. دومسرمایه گذاری شرکت های خارجی باشد نیازمند مواد و ماشین های وارداتای گران قیمت است و برای همین، ارز چندانی نصیب غنا نمی کند

آن که، به سبب مشوق های مالیاتای متعددع ارایه شده به شرکت های خارجی، درآمدهای مالیاتای هم اندک هستند. سوم آن که، تاکنیک های کاوش
سطحیع مدرن، به جدی تاعداد کارگران موردنیاز برای استخراج طل را کاهش داده و بنابراین، برای نیروی کار غنا، مشاغل کمی ایجاد کرده است.

چهارم آن که، کاوش معدن در مقیاس های بزرگ، با کشاورزی در زمین های بارآور در رقابت است و برای همین، روی امکان حیات اقتصادهای
محلی تاأثیری منفی می گذارد. درنهایت آن که، مدتاهاست مشخص شده که  استخراج معدن،  سبب تاخریب شدید محیط زیست می شود.

36-7)، ص 2006منبع: جیمز فرگوسن، سایه ی جهانی: آفریقا در نظم جهانی نئولیبرال (دورهام و لندن: انتشارات دانشگاه دوک، 

اما برخلف اینها، کارگران شهری در رنج بودند، چراکه گرچه قیمت کالهای وارداتای و اقلم صادراتای سر به فلک کشیده بود ولی درآمدهای
آنان فقط اندکی افزایش یافته بود. به علوه، عدم کنترل دولت بر سرمایه ها، باعث سود سرمایه گذاران بین المللی، وام دهندگان خارجی و شرکت های
فراملی ای شد که اینک آزاد بودند همه ی سود را برای خود بردارند و فقط مالیاتای حداقلی بدهند. آزادسازی تاجاری، کسب وکارهای واردات محور

و صادرات محور را رونق بخشید، بخصوص آنهایی که روابط تانگاتانگی با سرمایه گذاران خارجی داشتند. خصوصی سازیع صنایع دولتی، به منافع
سرمایه گذاران داخلی و بین المللی ای خدمت کرد که می تاوانستند این صنایع را به ثمن بخس خریداری کنند. قیمت بالی دانه های کاکائو و دیگر

محصولت تاک کاشت، معنایش سود بیشتر  ملک بزرگ و فشار روی کشاورزان کوچک و کارگران کشاورزی بود.

% بال40 میلیون دلر) و تاولید طل نزدیک 133، از افزایش چشمگیر سرمایه گذاری خارجی بهره برد (به طور متوسط سالی 1990غنا در بیشتر دهه ی 
-2000رفت. در این دوره، بازارهای مالی کشور خوب کار می کرد، هرچند بیشتر غنایی ها نمی تاوانستند سهام یا اوراق بهادار بخرند. ولی در سال 

 اقتصاد غنا دچار بحران شد، یعنی وقتی که قیمت کاکائو و طل کاهش یافت و قیمت واردات نفتی به نحو چشمگیری بال رفت. یکبار دیگر1999
% کاهش قیمت پیدا کرد. این30% بال رفت و ارزش پول تاا 40دولت مجبور شد با نرخ بهره ی گزاف، وام خارجی بگیرد و برای همین، تاورم تاا 

اواخر جان کوفور، رییس جمهوری که به طور دموکراتایک انتخاب شد، در پیدا کردن سرمایه گذار خارجی موفقیت چندانی نداشته است. او در
، تارتایبات صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را پذیرفت، تارتایباتای که غنا را تاحت  حمایت2008مواجهه با تاورم و فروپاشی اقتصادی، در فوریه ی 

برنامه ی کشورهای فقیرع با بدهیع سنگین قرار می داد.



ها)HIPC (28کشورهای فقیر با بدهی سنگین
HIPC کشور در حال تاوسعه با سطوح بالی فقر و بدهی. آن ها واجد شرایط دریافت کمک های خاص از40ها تارکیبی هستند از حدود 

صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هستند. این سازمان ها به آن  کشورها بخشودگی دیون  و وام های با بهره ی پایین می دهند تاا آن ها دیون
خود را به سطوح پایدار برسانند. ولی این شکل کمک بستگی دارد به تاوان این دولت ها برای رسیدن به دامنه ی مشخصی از مدیریت های

اقتصادی و اهداف کارآمدی.

2005نمایه ی توسعه ی انسانی غنا در سال 

تاولید ناخالص ملی در ازای هر
نفر (شاخص تاساوی قیمت

خرید  برحسب دلر آمریکا)

نرخ ثبت نام در مقاطع اول، دوم و سوم تاحصیلی
درصد)(برحسب 

نرخ باسوادی میان پانزده
ساله ها و بالتار (برحسب

درصد)

سن امید به زندگی
(برحسب سال)

ارزش تاوسعه ی انسانی

ح. نمایه ی تاوسعه ی انسانی غنا

شرایط انسانی و تاجربه ی مردم کشورها تاصویری ارایه دهد که نسبت به "نمایه ی تاوسعه ی انسانی از سوی برنامه ی تاوسعه ی سازمان ملل اعلم می شود. هدف آن اینست که از  "

آمارهای متعارفی که معمولا از درآمد ملی (مثل تاولید ناخالص ملی در ازای هر نفر) ارایه می شوند جامع تارست. شاخص هایی مثل سن امید به زندگی، نرخ باسوادی بزرگسالن، و
. سرمایه ی واقعی یک کشور، مردم آنست "تاولید ناخالص ملی (که برحسب قدرت خرید حساب می شود) براساس این اصل طراحی شده اند که  "

/http://hdr.undp.org/en منبع:

 میلیارد دیون خارجی را که5.8رییس جمهور، تاصمیم خود برای مردم غنا تاوضیح داد و اعلم کرد که این کارها باعث می شود کشور بخشی از 
بسیار ضروری است تاسویه کند. کوفور اعلم کرد که این تادابیر در کنار عواید جدیدع منابع تاازه کشف شده ی نفتی کشور باعث می شود غنا دوباره

 به دولت او اجازه می دهد پس اندازهای خود را صرف رفاه اجتماعیHIPCبه مسیر درست بیفتد. به علوه او گفت که تاسکین ناشی از برنامه ی 
کند. آینده برای غنا هرچه می خواهد در چنته داشته باشد، ولی آنچه روشن است آنست که اقتصاد آن نتوانسته در این چند دهه انتظارات و

استانداردهای صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را برآورده کند.

28 Heavily Indebted Poor Countries

http://hdr.undp.org/en/


خلصه کلم
بررسی ما درباب تاأثیرات تاوافق واشنگتن بر آمریکای لتاین و آفریقا نشان گر وجود الگوها و نتایج یکسان بود. از منظر صندوق بین المللی پول و

بانک جهانی، برای ایجاد رشد پایدار اقتصادی و بنابراین  رهاندن  میلیون ها نفر از فقر، در این منطقه باید اصلحات بازاری انجام گیرد. برای همین
تاک"هم آن ها اعطای کمک های مالی خود را به اجرای برنامه های تاعدیل ساختاری مشروط کردند، به برنامه ای که ریشه در تاوصیه های اقتصادی 

درست کردن وضع بازار" 29سایز "داشت. حتی اگر اعتراضات ممکن بر خودع نظریه ی نئولیبرال را کنار بگذاریم، آشکارست که هرکس به قصد  "

کار نمی کنند. مشکل دیگر، به کار بردن "برود دنبال اصلحات بازاری، باید بداند همه ی بازارها دقیقاا یک جور و بنابراین با یک قاعده ی کلی  "

فرمول های انعطاف ناپذیر در بافت های اجتماعی مختلف است. نسخه های نئولیبرال برای آمریکای لتاین و آفریقا،  یک دسته راهکارهای اقتصاد
کارآفرینی خصوصی سود30"خرد هستند، راهکارهایی که بر فرض های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاصی مبتنی هستند. اصول نئولیبرال  " یا  "

جهان درحال تاوسعه31حداکثری " ضرورتااا هنجارهایی جهانشمول نیستند که بتوانند به سادگی با  " قابل تاطبیق باشند. خیال خامی است که تاصور32"
کنیم می تاوان ظرف یکی  دو دهه، تاجویزهای تاوافق واشنگتن رادر همه جا اجرا کرد. نهادهای اقتصادی ای مثل صندوق بین المللی پول و بانک

جهانی برای اعتبار خود هم که شده دارند راهکارهای مندرس خود را بازاندیشی می کنند. به علوه، بحران مالیع جهانی زمان بوش پسر، رهبران
سیاسی کشورهای شمال و جنوب را مجبور کرده طرح و روییه ی نئولیبرال ساختمان اقتصادی جهان را مورد پرسش گری قرار دهند.

29. one-size-fits-all

30. private entrepreneurship

31. profit-maximization

32. developing world



فصل ششم
 و پس از آن2000بحران نئولیبرالیسم: حوالی سال 

چنانکه در فصول پیشین دیدیم با پایان دهه ی نود پرهیاهو، نئولیبرالیسم با جهش ها و تعدیلتا مختلف، موفق شد به بیشتر قسمت های جهان گسترش
یابد. حامیانن قدرتمند نئولیبرالیسم در غرب، درباره ی گریزناپذیربودن گلوبالیسم بازار موعظه می کردند و می گفتند آزادسازی تجارتا و بازارها با
حداقلن تنظیم گری، باعثن رشد اقتصادی بال و بهبود چشمگیر در شرایط زندگی همه ی مردم جهان می شود. گسترش نئولیبرالیسم علوه بر اتکا به

این زرادخانه ی بالقوه ی بازنمایی های ایدئولوژیک، گهگاه نیازمند همکاری نخبگان محلی است، آن هم غالباا از راه اجبار غیرمستقیمن نهادهای
اقتصادی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی که اصرار داشتند تنها در صورتا پذیرش برنامه های اصلحا ساختاری، وام های

ضروری را اعطا کنند.

رکود تورمی "نئولیبرالیسم علیرغم دستاوردهای خود از جمله غلبه بر  ، در اقتصاد جهانی برندگان و بازندگانی را ایجاد کرد.1970 اواخر دهه ی 1"
 از قید توافق واشنگتن،2توزیع نابرابر منافع ماددی، چالش ها و بحران های جدی ای را شعله ور کرد، از جمله قیام ارتش زاپاتیست برای آزادسازی ملی

 که خیلی زود پس از سقوط اقتصادی روسیه و برزیل ظاهر شد. یک سال بعد، میلیون ها آدم عادی در1997-8یا بحران مالی آسیا در سال های 
سراسر جهان از سیاتل گرفته تا واشنگتن دی سی، داووس، سالزبورگ، ملبورن، مانیل، پراگ، گوتنبرگ و دیگر شهرهای جهان به خیابان آمدند تا

 اعتراض کنند. آنان همه این مسایل را به تجارتا نئولیبرال و طرحا های توسعه ای نساخته و پرداخته ی3علیه گسترش نابرابری و شرایط کاری برده وار
 در جنوای2001 در آگوست سال 4صندوق بین المللی پول و سازمان تجارتا جهانی نسبت می دادند. اعتراضاتا توده ای در اجلس گروه هشت

ایتالیا خیلی روشن اعلم کرد که میلیون ها آدم در سراسر جهان رویای نئولیبرال یک بازار جهانی واحد را طرد کرده اند، بازاری که  بر پایه ی امیال
دگرجهان گرا  جنبش عدالتخواه جهانین5"مصرف گرایانه ی  بی مهار کار می کند. این معترضانن  " با موفقیت در یک  " بزرگ به هم آمیختند. این6"

 در برزیل به عنوان محل برگزاری اجلس های سالنه ی خود، یک اساسنامه ی ضد نئولیبرال تعریف کردند که7فعالن با ایجاد فروم سوسیال جهانی
جهان دیگری ممکن است ".8"ریشه در این اعتقادشان داشت که 

در واکنش به تنش های فرهنگی و قومی روبه افزایش در جهانی که هرروز بیش از پیش جهانی می شود، نیروهای ملی گرای راست سیاسی هم در
 با یکدیگر هماهنگ شدند. آنان گلوبالیسم بازار را به سبب فروپاشاندن اجتماع و شیوه های سنتین زندگی تخطئه می کردند و از1990اواخر دهه ی 

نابودی معیشت کشاورزان کوچک و افزایش مهاجرتا به کشورهای خود حسرتا می خوردند. رهبران سیاسی پوپولیست مانند پاتریک بوکانان در
ایالتا متحده، یورگ هایدر در اتریش، ژان ماری لوپن در فرانسه، کریستوف بلوخر در سوییس، جانفرانکو فینی در ایتالیا، پائولین هانسون در

بنیادگرایی بازارین " نئولیبرال را بیان کردند. آنها همچنین تجارتا آزاد، قدرتا روبه افزایش9"استرالیا، و وینستون پیترز در نیوزلند، مخالفت خود با 
برون سپارین غیر میهن پرستانه10"سرمایه گذاران جهانی، و  " مشاغل تولیدی داخلی به کارگران خارجی را به عنوان ااعمال  " محکوم کردند و آن ها11"

را در افت استانداردهای زندگی و انحطاط اخلقی سهمی به سزا دارند. در کشورهای جنوب هم صداهای ملی-پوپولیست مشابهی، جهانی سازی
نئولیبرال و بسط قدرتا آمریکا را مسوول وخامت اقتصادی و خرابین فرهنگی می دانستند. برای مثال، رییس جمهور ونزوئل متعهد شد که کشور خود

انترناسیونالیسم نئولیبرال "ی در امان دارد.12"را از چنین 

1. stagflation
2. Zapatista Army of National Liberation
3. sweatshop working conditions
4. G-8 Summit
5. alter-globalization
6. global justice movement
7. World Social Forum

این نام  در  تقابل با مجمع جهانی اقتصاد که هر ساله در داووس برگزار می شود انتخاب شده است. (م)

8. ‘another is possible world’ 
9. market fundamentalism
10. outsourcing
11. unpatriotic
12. neoliberal internationalism



حمایت گرایی از مدافتاده کوته نظری منتقدان دست راستی خود می خواندند،13"نئولیبرال های موج دوم در عینن تمسخر آنچه ایشان  " و  " "

قدرتمندانه به چالش گران دست چپی خود نیز واکنش نشان دادند. رهبران سیاسی با این ادعا که صرفاا دارند از مملکت دفاع می کنند شروع کردند به
ضد جهانی سازی ". به علوه، رسانه های جریان بدنه 14"تکیه ی هرچه بیشتر به قدرتا های سرکوبگر دولتی برای تحت نظر نگه داشتن این گروه های 

هم به بینندگان غالباا کم اطلع خود، کلیشه ی آنارشیست های کوکتل مولوتوف به دست را ارایه دادند. این تلش ها برای تثبیتن مدل نئولیبرال از راه
وحشت پراکنی، به طور روزافزون در گفتمان دولتی نمایان تر می شد. می گفتند بازارهای جهانی ساز، درمقابل معترضان خشن و غیرمعقول نیاز به

گریزناپذیرن ادعایین گلوبالیسم بازار حال نیاز به سنبه ی پرزور قانون دارد، اجبارهایی که بتوانند پشت "حمایت دولتی دارند. به نظر رسید که تکاملن  "

"دشمنان دموکراسی و بازار آزاد را به خاک بمالند. "

 سپتامبر، مولفه ی ترس بالکل وارد میدان نشده بود. در این روز نیروهای جهادین ضد جهانی شدن به چیزهایی11ولی تا زمان حادثه ی تروماتیک 
ماددین نئولیبرال ترین کشور دنیا بودند. وقتی القاعده حملتا خبیثانه ی خود را انجام داد، الحادی و  "حمله کردند که به قول خودشان نمادهای  " " "

عناصر افراطین ضد "خشونت سیاسی چنان با تظاهراتا ضدجهانی شدن هم معنا شده بود که بلفاصله برخی ازمفسران کشورهای شمال این 

"جهانی شدن را مظنونین اصلی خواندند. وقتی آشکار شد که شبکه ی تروریستی تحت هدایت اسامه بن لدن و اایمن الظواهری عامل این

سبعیت های وحشتناک بوده، کلیشه  های منفی درباره ی جنبش های عدالتخواه جهانین هرج ومرج طلب به محاق رفت و جای خود را به  تصویر
افراطیون اسلمین زیرزمینی داد، افراطیونی که در سراسر جهان پخش شده اند. وقتی نئولیبرالیسم با جهادی های جهان گیر سرشاخ شد، جورج بوش

پسر و تونی بلر، بحران امنیتی ای که باعث آزار جهانیان شده بود را فرصت جدیدی برای بسط هژمونی نئولیبرال دانستند. بنابراین در اولین سال های
، در تمدن "قرن بیست و یکم، زبان بازار نئولیبرال با برنامه های امنیتی نومحافظه کارانه مخلوط شد. با قاطعیت به کشورها گفته شد که یا باید به نفع  "

بودن یعنی–کنار رهبر نئولیبرالیسم جهانی  متمدن "یعنی ایالتا متحده- بایستند و با نیروهای تروریسم بجنگند یا عواقب انتخاب بد خود را بچشند.  "

نه فقط قبول دموکراسی و بازار آزادن از نوعن آمریکایی بلکه همچنین پرهیز از نقد سیاست های خارجی آمریکا. کشورهایی مانند فرانسه، آلمان و
 به عراق مخالف بودند، هزینه ی اقتصادی بالیی برای عدم متابعت خویش پرداختند: دولت کینه توزن بوش خیلی ساده2003روسیه که با حمله ی سال 

آن ها را به قراردادهای تجاری پرمنفعتن مربوط به بازسازین یک کشور ویران، یعنی عراق راه نداد.

"جنگ جهان گیر با ترور که اول محدود به افغانستان و عراق بود به زودی به دیگر بخش های جهان هم گسترش یافت، ازجمله به سومالی و "

اندونزی و اخیراا هم دوباره به افغانستان و پاکستان بازگشته است. اما در همان زمان، گروه های تروریستی القاعده طور به حملتا جهادی خود ادامه
- دینامیسم های دنیایامدتاحیای یک  یعنی–می دادند.  هدف ایدئولوژیک ساده ی آنان  کفدار جهانی " واحد جهانی از راه جهاد جهان گیر با  "

 سال که همیشه در غرب، بخصوص اروپا زندگی کرده بودند25 تا 15جهانی شده را دشمن خود می دانست. این ایده برای جوانان مسلمان غریب 
 در لندن2005 جولی 7 سپتامبر تا بمب گذاری 11جذابیت خاصی داشت. این اعضای جدید که مسوول عجیب ترین عملیاتا های تروریستین مابین 

اقتصاد جهانین مخرب و راباوی "، سلحی  است در دست غرب تا با آن به جهان اسلم،15"بودند در اعتقاد به این حکم بن لدن مشترک بودند که 
".16"کفر و حقارتا تحمیل کنند

نظام سیاسی فاسد آمریکا  را به باد انتقاد گرفت. او ورود دولت بوش به2007بن لدن در پیام ویدئویی خود که سپتامبر  " پخش شد نئولیبرالیسم و  "

عراق را به منافع شرکت های فراملی  ربط داد، شرکت هایی که برای کسب منافع حاصل از جنگ، جهان را به گروگان گرفته اند. بن لدن با
، بر گلوبالیسم بازارن تحت عنوان ‘جهانی سازی’ کل جهان را بنده ی شرکت های بزرگ کند نظام کاپیتالیستی به اینکه می خواهد  "متهم کردن  " " "

هرچند رهبران جنبش عدالتخواه جهانی، اصول و _نئولیبرال نقدی وارد می کرد که مخالفان دست راستی/دست چپی نئولیبرالیسم با آن موافق بودند 

بحران مالی2007روش های مخوف القاعده را بی بروبرگرد محکوم کردند. از این رو وقتی سقوط بازار ملک آمریکا در اواخر سال  " -مشهور به 

"- شروع شد، نئولیبرالیسم از سوی نیروهای مرکدب از چپ رادیکال تا راست رادیکال، نزدیک یک دهه مورد نقد دایمی قرار گرفت.17جهانی

13. outdated protectionism

14. anti-globalizers
15. destructive, usurious global economy
16. impose unbelief and humiliation
17. global financial crisis



یی اسامه بن لدان از حملتا   سپتامبر11تحلیل خشک هزینه-فایده ا
 میلیارد دلر ضرر کرد. یعنی به لطف500 دلر خرج کرد حال آن که آمریکا دست کم، بیش از 500.000 سپتامبر 11القاعده برای حملتا 

خدای متعال، به ازای هر دلر برای القاعده یک میلیون دلر برای آمریکا. مضاف بر این واقعیت که این حمله تعداد زیادی شغل را از دسترس
و کسری بودجه ی فدرال را به رقم بی سابقه ی بیش از یک تریلیارد دلر رساند.  ولی جدی ترین پیامد این حمله برای آمریکا این _خارج کرد 

، بوش را مجبور کردند برای ادامه ی جنگ در افغانستان و عراق به یک بودجه ی اضطراری متوسل شود. این نشان گر موفقیتمجاهدینبود که 
برنامه ی ما برای خونریزی در آمریکا تا مرحله ی ورشکستگی است، انشاال تعالی.

برج های لبنان ( "منبع: اسامه بن لدن،  )، ص2005)، در پیام به جهان: سخنان اسامه بن لدن، ویراسته ی بروس لرنس و ترجمه ی جیمز هووارث (لندن: ورسو، 2004 اکتبر 29"
242.

بحران مالی جهانی: علل و پیامدها
، بازار گروگذاری رشد کرد چون سه دولت نئولیبرال پشت سرهم، هم ضوابط وام دادن و  هم ضمانت مالی برای اخذ وام1990 و 1980در دهه های 

را کاهش دادند. این دولت ها که اولی شان دولت ریگان بود، به شدتا صنعت خدماتا مالی ایالتا متحده را  مقرراتا زدایی کردند. شاید مهم ترین
 تبدیل به قانون شد و بانک ها را از1933 بود که با امضای رییس جمهور روزولت در سال 18ایتکار در این زمینه حمله به فرمان گلس-استیگال

 و رکود بزرگ ناشی از آن، خطراتا شراکت صنعت پس انداز و وام در معاملتا1929سرمایه گذاری در وال استریت منع می کرد. سقوط سال 
قمارآمیز وال استریت را نشان داده بود، خطری که نهایتاا منجر به ورشکستگی بسیاری از بانک ها و کاهش دارایی مشتریانشان شد.

 به لغو برخی از مقرراتا گلس-استیگال رأی داد و استدللش آن بود که پس  از دوران تاریک رکود بزرگ19، هیئت فدرال رزرو1987در بهار 
) کمیسیون بورس و  اوراق1روی قمار شرکت ها سه کنترلن موثر انعمال شده که ایجاد بحران های بزرگ اقتصادی جدید را تقریباا نامحتمل می کند: 

؛ SEC (20بهادار کارآمد  ("  که22 مستقلی مانند خدماتا سرمایه گذاران مودی21) موسساتا اعتبارسنجی3) ارتقای مهارتا سرمایه گذاران عمده؛ 2"
، بانک های تجاری بزرگ مانند جنی.پی.مورگان، سیتی ککرپ، و چنیس1990اطلعاتا دقیق و مطمئنی به سرمایه گذاران می دهد. تا اوایل دهه ی 

، هیئت فدرال رزرو که تحت رهبری آلن گرینسپن بود به1996منهتن از فدرال رزرو اجازه گرفتند تا اوراق بهادار خریداری کنند. در سال 
، کنگره رأی به الغای1999% از تجارتا خود را در زمینه ی اوراق بهادار انجام دهند. در سال 25شرکت های هولدینگ بانک ها اجازه داد بالغ بر 

گلس-استیگال داد و رییس جمهور کلینتون هم قانون جدید را امضا کرد و بدین ترتیب، هر محدودیتی بر سر تصاحب بانک های سرمایه گذاری
توسط بانک های  تجاری را از بین برد.

این مجموعه مقرراتا زدایی های نئولیبرال منجر به جنون ادغام کنندگانی شد که توانستند معجونی از خدماتا-مالی درست کنند، خدماتی که مشتاق
خطر کردن در بازار پر گمانه ی اوراق بهادار بودند، یعنی در جایی که ربط چندانی به کسب و کار آن ها ندارد. وقتی مدل های ریاضیاتی

، و24، قرارداد آتی23کامپیوتری، راه های امن مدیریتن ریسک در زمینه ی خرید چیزی در آینده به قیمت حال حاضر را پیشنهاد کردند، ابزار مشتقه
 و ابزارهای مرتبط با آن بسیار محبوب شدند. نهادهای مالی با اتکای هرچه کمتر بر حساب های پس انداز، از یکدیگر قرض25تبادل افول اعتبار

گرفتند و این وام ها را به عنوان اوراق بهادار فروختند و بدین ترتیب، ریسک را به گردن سرمایه گذاران چنین اوراق بهاداری انداختند. دیگر

18. Glass-Steagall Act
19. Federal Reserve Board
20. Securities Exchange Commission
21. rating credit agencies
22 rating credit agencies
23. Derivatives
24. financial futures
25. Credit default swaps



ابداعی مانند  "ابزارهای مالی  " که با وجوه قرضی کار می کردند، سبب چه بسیار فعالیت های قمارآمیز شدند ازجمله26صندوق پوشش ریسک""
اوراق بهادار مبتنی بر گروگذارین مسکن "حملتا تمام قد به ارزهای ملی. میلیاردها دلر به قصد سرمایه گذاری، به حوزه ی پیچیده ی   حرکت27"

% نوید داده بود.25کردند، به حوزه ای که به سرمایه گذاران، سود 

بانک های سرمایه گذاری که از سیاست های پول گرایانه ی گرینسپن درمورد پایین نگه داشتن نرخ بهره و تزریق اعتبار مطمئن شده  بودند، تلش برای
درجه دو "کسب سرمایه را نهایتاا به حوزه ی خریدن خطرناک وام های    از دلل های گروگذار گسترش دادند. اینان به طمعن حق کمیسیون های28"

 درصدی یا نیازمند به پول اولیه ی اندک را اغلب بدون  بررسی بضاعت متقاضیان پرداخت می کردند. بیشتر این وام ها که100زیاد، وام های مسکنن 
 می شد. بانک های سرمایه گذاری همه ی این وام های29هرروز محبوب تر می شدند، نرخشان برحسب نوسان نرخ بهره ی کوتاه مدتا پایین بال

و خطرن آنها- را در میان اوراق بهادار استاندارد، که تابع مقرراتا دولتی نیستند–خطرآلود را قاپیدند و تصورشان این بود که می توانند این وام ها 
ابتکاراتا اوراق بهادارسازی "بفروشند. درواقع یکی از پیچیده ترین  تعهداتا قرض تضمین شده– 30" "- غالباا وام های مشکل دار را در31"به اصطلحا 

میان دارایی های کم خطر جا می زد و آن ها را به سرمایه گذاران ساده لوحا می فروخت. 

 ادامه دادند؟ سه دلیل32ولی چرا با وجود کیفیت پایین ضمانت ها باز هم سرمایه گذاران حقیقی و حقوقی به خرید این اوراق بهادار با پشتوانه ی رهنی
عمده وجود دارد. اولی آن که همان طور که بالتر گفتیم، سرمایه گذاران متوجه ی پیچیدگی های این وجوه جدید سرمایه گذاری نشدند. دوم آن که

سرمایه گذاران، به نام ن خوشن این غول های مالی ازجمله بانک آو آمریکا یا سیتیککرپ اعتماد کردند. سوم هم آن که آنان به گزارش های اعتبار سنجی
 که همه چیز را مثبت نشان می دادند اعتماد کردند و نفهمیدند که چگونه خود این موسساتا درگیر باد کردن35 یا مودی34 یا پورز33استاندارد

حباب های قمارآمیز بودند. این غول های اعتبارسنجی اگر بازار اوراق بهادار را بزرگ می کردند سهمشان یک جایی محفوظ بود و برای همین،
درباره ی خطرهای موجود با خوش بینی تمام می نوشتند.

یی وال استریت سرمایه گذاری ابداع "تعریف مفاهیم  "
ابزار مشتقه: یک دارایی مالی که ارزشش از دیگر دارایی ها مشتق می شود؛

،36اوراق بهادار: دارایی هایی مانند سهام و اوراق قرضه که باید در بازار ثانویه معامله شوند. ابزار مشتقه ی بهادار شامل قرارداد آتی، اختیار معامله
 می شود.37و صندوق سرمایه گذاری مشترک

اوراق بهادارسازی: جمع کردن هزاران وام و رهن درون فایل هایی جدید تا بعداا دوباره تکه تکه شوند و به سرمایه گذاران فروخته شود.
 تبادل، در صورتا زیان در وام یا هر اتفاق اعتباری دیگر، زیان خریدار موافقتنامه های مالی است که فروشنده یتبادل افول اعتبار: نوعی مبادله ی

 را جبران می کند.
صندوق پوشش ریسک: وجوه سرمایه گذاری شده ی فاقد مقرراتی است که به روی تعداد محدودی از سرمایه گذاران حرفه ای و ثروتمند گشوده

است و دامنه ی وسیعی از سرمایه گذاری ها را شامل می شود ازجمله سهام، قروض و کالها.
.39: تلش برای پیش خرید ضررهای یک سرمایه گذاری با استفاده از تکنیک هایی مثل فروش استقراضی38پوشش دادن ریسک

26. hedge funds
27 . residential mortgage-backed securities
28. subprime
29. adjustable-rate mortgages
30. securitization
31. collateralized debt obligations
32. mortgage-backed securities
33. Standard
34. Poor’s
35. Moody’s
36. options
37. mutual funds



فروش استقراضی:فروش اوراق بهادار به فروشنده ای که صاحب آن دارایی نیست (و بنابراین باید برای آنها گرو بگذارد) ولی قصد دارد آنها را
درآینده دوباره و به قیمتی کمتر به دست آورد. اگر قیمت اوراق بهادار افت کند، به سبب تفاوتا بین قیمت این سهام فروخته شده و قیمت سهام

خریداری شده برای بازپرداخت سهام استقراضی، فروشنده سود می کند.
اهرم: استفاده از اعتبار برای بهبود قدرتا خرید قمارآمیز و بنابراین افزایش احتمالی نرخ بازدهی سرمایه گذاری.

:خرید و فروش همزمان اوراق بهادار در بازارهای مختلف برای سود بردن از تفاوتا قیمت آن ها. 40آربیتراژ

بازدهین بالی این اوراق بهادار و وجوه جدید، در سراسر جهان سرمایه گذاران بیشتر و بیشتری را به خود جلب کرد و بسرعت، بیش از یک تریلیارد
دارایی های زهرآگین ، این غلتک درنهایت بنزین2007" معروف شدند- در جهان دست به دست شد. ولی در میانه ی سال 41"دلر آمریکا -که به 

تمام کرد و بازارن  سنگینن املک در آمریکا شروع به سقوط کرد و مصادره ی دارایی های به رهن گذارده شده به شکل چشمگیری افزایش یافت.
سرمایه گذاران درنهایت متوجه ی خطرهای جدی همراه با این اوراق بهادار شدند و اعتماد خود را از دست دادند. نتیجه آن که، ارزش وجوه رهنی

تضمینی کم شد و بانک ها ناامیدانه و بیهوده سعی کردند، به طریقی دیون را از ترازنامه ی خود پاک کنند.

برخی از بزرگترین و محترم ترین نهادهای مالی، شرکت های بیمه، و بیمه گران دولتین وام ها مانند لیمن برادرز، بی انر استرنز، مریل لینچ، گلدمن
که فقط چندتای آنها هستند- یا اعلم–ساکس، انی آی جی، جین پی مورگان چیس، ایندی مک بانک، مورگان استنلی، فانی ما، و فردی مک 

ملی کردنن آمریکا پس از رکود بزرگ، نجاتا پیدا کردند. کنایه آمیز آن که دولت محافظه کار "ورشکستگی کردند یا با به کمک گمانه زنانه ترین  "

 میلیارد اوراق بهادار با پشتوانه ی رهنین مشکل دار حمایت کرد، آن هم در ازای سهم یافتن  دولت  در  این موسساتا. بریتانیا و700بوش از خرید 
بیشتر کشورهای صنعتی با بسته های حمایتی چند میلیاری از این کار تقلید کردند و امید داشتند که تزریق هنگفت سرمایه به بازارهای مالین ناخوش

. ولی این بسته های که بیش از آن بزرگند که بگذاریم ورشکست شوند " احوال بتواند به بهبود نهادهای مالی یاری رساند، به نهادهای مالی ای  "

 بدون اعلم ورشکستگی پول بیشتری از دست بدهند. هزینه ی وارده به42نجاتا بخش سخاوتمندانه باعث شد شرکت های مالی چندمنظوره ی بزرگ
مالیاتا دهندگان جهان واقعا  چشمگیر است: نسل های بعدی باید تریلیاردها دلری که صرف این بسته های ضروری شد را بپردازند.

38. To hedge
39. short-selling
40. Arbitrage
41. toxic assets
42. large financial conglomerates



2008حقوق در سال حقوق حدودین روزانه
(برحسب میلیون دلر)

مدیر اجراییشرکت

2008ح.کل حقوق (داستمزدا، پادااش، و امتیازاتا سهامی) داه مدیر اجرایی برتر آمریکا دار  سال 

فروپاشی بزرگ ایسلند
، دولتن کشور کوچک ایسلند سه بانک اصلی خود را آزادسازی کرد و بدانها اجازه داد از بازارهای مالی دنیا سرمایه های2000در اوایل دهه ی 

هنگفتی تحصیل کنند. بانک های ایسلند با پیشنهاد بهره های بسیار بال برای حساب های پس انداز، از سرمایه گذاران اروپایی حدود دو میلیارد دلر
جذب کردند. اما وقتی بحران مالی جهانی به وام های آسان یاب خاتمه داد و باعث کم ارزش شدن کرونای ایسلند شد، بانک های این کشور
خود را از پس دادن دیون عاجز دیدند، دیونی که بسیاری از آن ها برحسب ارزهای خارجی بودند. صاحبان حساب سعی کردند پول خود را

بیرون بکشند ولی ذخایر بانکی پاسخگوی این حجم درخواست نبود و برای همین، دولت بسیاری از حساب های بانکی را مسدود کرد. دولت
 بانک ها رو دوباره ملی کرد و برای جلوگیری از فروپاشی اقتصادی، از صندوق بین المللی پول2008ایسلند که چاره ای نداشت، در اکتبر 
درخواست ده میلیارد دلر وام کرد.

اما یکی از پیامدهای بزرگ خرابی نظام مالی این بود که بانک هایی که می خواستند پایه ی سرمایه ای خود را ترمیم کنند به سختی می توانستند از پس
قرض دادن میزان پول زیادی برآید. رکود جریان سرمایه، به شکل قطره چکانی بر پایین دست اقتصاد هم تأثیر گذاشت و برای تجارتا ها و افرادی

که برای کسب و کارشان به تأمین اعتبار نیاز داشتند دریافت وام سخت تر شد. این کسری اعتبار، روی سودآوری بسیاری از کسب وکارها تأثیر
گذارد و آن ها را مجبور کرد تولید را کاهش داده و کارگران را بیکار کنند. وقتی بازارهای بورس جهان سقوط کردند بیکاری رشد چشمگیری

 در اکتبر14.000 از 44 سقوط کرد؛ میانگین صنعتی داوجونز2009 در اوایل 8.000 به 2007 در جولی 18.000 از 43پیدا کرد. شاخص نیکی ژاپن

43. Japan’s Nikkei index
44. Dow Jones Industrial Average



 پایین آمد. تا اوایل2009 در اوایل 3.000 به حدود 2007 در جولی 6.000 از 45 پاریس40 رسید؛ و کک 2009 در اوایل 7.000 به کمتر از 2007
% ارزش شرکت های جهان کاسته شده بود.33 تریلیارد دلر یا 14.3، به خاطر بحران،  2009سال 

% در آلمان. پیامد دیگر12% در ایتالیا و 14% در برزیل، 15% در روسیه، 16% در کره، 26% در ژاپن کاهش یافت، 31، 2008تولید صنعتی سال 
 بانک جهانی اعلم کرد که هم اقتصاد جهانی و هم حجم تجارتا2009آن که، اقتصاد کشورهای سراسر جهان دچار رکود شد. پیش بینی مارس 

خارجی برای اولین بار پس از جنگ جهانی دوم کم خواهد شد. گزارش متذکر شد که کشورهای در حال توسعه بخصوص ضربه ی سختی خواهند
 هم پیش بینی کرد که این بحران تا پایان46 میلیارد دلری مواجه می شوند. سازمان جهانی کار700 با یک کسری مالی 2010خورد و تا پایان سال 

 میلیون نفر افزایش می دهد. بررسی زاگاتا از200 میلیون کار را از بین می برد و بیکاری جهانی را تا میزان بی سابقه ی بیش از 20، حداقل 2009سال 
% کاهش داشته باشند. خلصه،30 تا 2009 اعلم کرد که ممکن است سفرهای تجارین سال 47وضع هتل ها، اماکن تفریحی و چشمه های آب گرم

 جهانی شده است.اقتصادی جهانی تبدیل به یک بحران مالیبحران 

45. Paris CAC 40
46. International Labour Organization
47. Zagat’s Hotels, Resorts and Spas Survey



ط.بحران مالی جهانی: کسری ها و کمک های آمریکا و کشورهای اروپایی

www.globalissues.org, February 2009منبع: 



)2009بحران اقتصادا مالی جهان (

. کشورهایی که بر اثر بحران مالی جهانی داچار رکودا شدند2نقشه ی 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:2007-2009_World_Financial_Crisis.svg#file  منبع:

پایان نئولیبرالیسم؟
، خبرگان اقتصادی سراسر جهان توافق کردند که اقتصاد جهانی در میانه ی رکودی است که ممکن است اوج بگیرد و به رکود2009تا اوایل سال 

بانکداران طمداع وال استریت تأکید کردند ولی بیشتر این "بزرگ دیگری بدل گردد. گرچه برخی از این صاحبنظران روی نقش منفی  "

صاحبنظران، نخبگان مالی جهانی را به خاطر حمایت از نوعی دگماتیسم نئولیبرال سرزنش کردند. رهبران سیاسی راست و چپ نه تنها به طور گسترده

http://en.wikipedia.org/wiki/File:2007-2009_World_Financial_Crisis.svg#file


اصول نئولیبرالیسم را به پرسش گرفتند بلکه همچنین به نفع نظارتا بیشتر بر بازار مالی توسط  نهادهای ملی و بین المللی استدلل کردند. رییس قبلی
 پذیرفت که ایدئولوژی نئولیبرال او دیگر کارا نیست.48فدرال رزرو آمریکا یعنی آلن گرینسپن درمقابل کمیته ی نظارتا و اصلحا دولتی کنگره

 یعنی دیوید بروکس قبول کردندنیویورک تایمزحتی محافظه کاران برجسته ای که برای مخاطبان پرتعداد می نوشتند، از جمله ستون نویس 
که بازار آزاد، خودتنظیم گر و کاملا کارآمد نیست و آدم ها نمی توانند همیشه نگهبان خوبی برای منافع خود باشند. ولی شاید جامع ترین

) آمد. این گزارشUNCTAD (49 صفحه ای کنفرانس سازمان ملل درباب تجارتا و توسعه65و هوشمندانه ترین نقد مدل نئولیبرال در گزارش 
بحران اقتصاد جهانی: شکست های نظام مند و درمان های چندجانبه2009که مارس  ".50" منتشر شد چنین عنوانی داشت: 

رهبران جهانی دار پاسخ به بحران اقتصادای جهانی، نئولیبرالیسم را به بادا انتقادا می گیرند
2009نیکول سارکوزی، رییس جمهور فرانسه، ژانویه ی –" تمام شد. لسه فر"

"بحران مالی جهانی بحرانی است که هم شخصی است هم ملی و هم جهانی. هم بحران کشورهای توسعه یافته است هم کشورهای در حال
 سال حاکم بوده30توسعه. بحرانی است نهادی، فکری و ایدئولوژیک. این بحران منجر به نقد اقتصاد نئولیبرال سخت کیشی شده که در این 

اقتصاد سخت کیشی که چارچوب های تنظیم گری ملی و جهانی را سست کرد ولی نتوانست مانع از فاجعه ی اقتصادی ای شود که الن _است 

2009کوین راد، نخست وزیر استرالیا، فوریه ی –"گریبان همه ی ما را  گرفته است. 
"جهان قدیمین توافق واشنگتن تمام شده است.  2009گوردون براون، نخست وزیر بریتانیا، آوریل –"

"ین دو دهه ی اخیر تا حد زیادی در51بنیادگرایی بازاری لسه فر" چهار پیام کلیدی دارد. اول آن که تأکید می کند UNCTADگزارش 

ریسک های مالی ایجاد کرده بود و رها شدن آنها اقتصاد جهانی را به انقباض، توده ی فزاینده ای از عرصه ی عمل ناموفق بود. مقرراتا زدایی مالی
ایمان کورکورانه به کارآمدی بازارهای مالی مقرراتا زدایی53 سوق داد که نتیجه ی آن  تورم قروض دولتی52ناشی از قرض " بود. دوم آن که 

"شده و غیبت یک نظام مالی و پولی همکارانه، توهم سودهای بدون ریسک را ایجاد کرد و هرزه گردی در بازارهای مالی قمارآمیز را مجاز

ی کالیی حباب ها "شمرد. سوم آن که، نقش رو  به افزایش کارتل های مالی بر محصولتا و مشتقاتا آن منجر به بی ثباتی گسترده و ظهور  "

، غیبت نظام1997-8قمارآمیز شد که یک نمونه اش حباب بخش مسکن ایالتا متحده بود. چهارم و آخر آن که، مانند بحران آسیایی سال های 
بین المللی همکارانه برای مدیریت نوساناتا نرخ مبادله، قمارهای ارزی شایع را تسهیل کرد و عدم تعادل جهانی را افزایش داد و به همین خاطر،

چندین کشور را به  پرتگاه ورشکستگی کشاند.

48. Congressional Committee on Oversight and Government Reform
49. United Nations Conference on Trade and Development
50. The Global Economic Crisis: Systematic Failures and Multilateral Remedies
51. market fundamentalist laissez-faire
52. debt deflation
53. government debt inflation



 و تجارتا)GDPتغییراتا تولید ناخالص ملی (
) برحسب درصدWorld Tradeجهانی (

ک. فروپاشی تجارتا جهان

2009 مارس 26منبع: اکونومیست، نسخه ی چاپی، 

اقتصادهای درحال ظهور و درحال توسعه

جهان

اقتصادهای پیشرفته

ل. انقباض اقتصادا جهان

www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/update/01/index.htmمنبع: 

) وضع مقرراتا جدید1 جدای از اینکه طنینی شبیه مرثیه ای برای مرگ نئولیبرالیسم دارد، سه راه حل ساختاری پیشنهاد داد: UNCTADگزارش 
) همکاری بخش دولتی-خصوصی برای تشویق رشد2و جامع نظام مالی جهانی به علوه ی وحدتا دولت های جهان برای دستیابی به این هدف؛ 

)کشورهای درحال توسعه دیگر نباید محکوم به آن نوع منطق نئولیبرالی باشند که بحران فعلی بیش از هرچیز ناشی از آنست. درواقع،3اقتصادی؛ 
 در لندن گردهم آمدند تا روی یک استراتژی اقتصادی20، سران کشورهای اجلس گروه UNCTADکمتر از یک ماه پس از انتشار گزارش 

فرصت جهانی آفرید "مشترک به توافق برسند. به قول نخست وزیر بریتانیا، گوردون براون این نشست که در پاسخ به بحران مالی جهانی بود یک  "

نظم جدید جهانی ". پس از تنش های آغازین میان گروه نیکول سارکوزی و آنگل مرکل که در پی کنترل های تنظیمی54"برای استقرار یک 

54. new world order



قدرتمند در سطح جهان بودند، با گروه اوباما، گوردون براون و نخست وزیر ژاپن یعنی تارو آسو که بر اهمیت بسته های مشوقن بیشتر تأکید داشتند،
 منتشر شد به توافق رسیدند.2009 آوریل 2 بالخره بر سر اصول عمومی یک بیانیه ی مشترک که در G-20رهبران 

۲۰شش نکته ی کلیدی توافق گروه 

اصلحا نظام بانکداری جهانی، همراه با کنترل صندوق پوشش ریسک، تقویت استانداردهای حسابداری، قواعد سفت و سخت تر
برای موسساتا اعتبارسنجی، مهمیز زدن بر حق و حساب های نجومین مدیران عامل و رسوا کردن بهشت های مالیاتی  که مخفی کاری

می کنند.
جدید تشکیل می شود تا با صندوق بین المللی پول، همکاری فرا مرزی را تضمین کند و برای نظام مالیی یک55یک هیئت ثباتا مالی 

G-20  فراهم آورد. اعضای آن، وزرای مالیه، واضعان مقرراتا و بانک های مرکزی کشورهای 56مکانیسم هشدار زودهنگام

خواهند بود.
 750 تریلیارد دلری به اقتصاد جهانی توسط تک تک کشورهای عضو. 5 تریلیارد دلری برای تکمیل مشوق های 1.1تزریق بسته ی

بخش عمده ی این مبلغ- به صندوق بین المللی پول  تعلق می گیرد . مابقی آن به بانک جهانی و نهادهای دیگریعنی –میلیارد دلر 
واریز می شود تا بلکه بتوانند اعطای اعتبار و مشاغل کشورها را ترمیم کنند و وام به کشورهای در معرض خطر را افزایش دهند.

کشورهای در حال توسعه ی پیشرو مثل چین و هند باید در تعیین سیاست های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی نقش مهم تری
ایفا کنند.

200 درجهت کمک به معکوس شدن روند روبه نزول تجارتا جهانی.2009-10 میلیارد دلر وجه برای تجارتا در سال 
 میلیارد دلر، صرف کمک به فقیرترین6التزام به اینکه بخشی از مشوق های مالی، از جمله فروش طل از طریق بانک جهانی تا سقف 

سبز شود. "کشورها و  ایجاد مشاغل  "

2009 آوریل 2منبع: گاردین، 

رهبران تجاری، این توافق را به عنوان قدمی مهم در راه ترمیم زیرساخت های مالی جهان تحسین کردند، درحالیکه منتقدان دست چپی به رقیق بودن
  اصلحاتا نظام بانکداری را20این اصلحاتا، فقدان جزئیاتا، و نبود تدابیر انضمامی برای مبارزه با تغییر اقلیم جهانی تاختند. به علوه بیانیه ی گروه 

 دست به عمل بزنند. غافلگیرکننده نبود که بسیاری از مدیران بانک های ملی درمقابل این"بنا به مقتضیاتا خود"به دولت های ملی سپرد تا هریک 
تدابیر مقاومت کردند و گفتند نوسان آونگ به سمت تنظیم گری، بار سنگینی بر گردن بخش مالی می گذارد. به علوه، هئیت ثباتا مالی جدید،

قدرتا الزام آوری نداشت و فعالیت های آن محدود بود به توصیه، نظارتا بر مقرراتا، و تشریک مساعی با صندوق جهانی پول برای ایجاد
 در فرآیند اصلحاتا مطلوب20مکانیسم های هشدار زودهنگام به قصد پیشگیری از بحران مالی جدید. درنهایت گرچه معلوم بود که توافق گروه 

خود به صندوق بین المللی پول نقشی محوری داد ولی خوب روشن نبود این نهاد به تازگی قدرتا گرفته تا کی و اصلا تا چه میزان می تواند خود را
از پستانن منطق نئولیبرال بگیرد. بنابراین، باید اینطور تمام کنیم که گرچه بچگانه است بگوییم نئولیبرالیسم مرده است ولی  همانقدر هم احمقانه است

که منکر شویم جهان بحران زده دوباره  واله و شیدای اصول کینزی شده است.

55. Financial Stability Board
56. early warning mechanism



نتیجه گیری
حال که سفر ما به چشم اندازهای مختلف نئولیبرالیسم به پایان رسیده اجازه دهید یافته های خود را  به طور گذرا خلصه کنیم. بعد از اینکه گفتیم

نئولیبرالیسم در مقام یک ایدئولوژی، درمقام شکلی از حکمرانی و در مقام یک بسته ی سیاستی روی نقش محوری بازار آزاد و موسساتا خصوصی
 در بریتانیا و ایالتا متحده. اقتصاد ریگانی و1980تأکید می کند تذکر دادیم که این جریان طی دو موج کل جهان را درنوردید: با آغاز از دهه ی 

تاچریسم،  با  کاربست متهورانه ی ایده های اقتصادی هایک و فریدمن موفق شدند پارادایم کینزی را تکه پاره کنند، پارادایمی را که از سال های
تاریک رکود اقتصادی به بعد، نظریه  و کنش اقتصادی را در سیطره ی خود گرفته بود. گرچه این دو گونه ی موج اول، ترجیحاتا سیاستگذارانه ی

خاص خود را پروردند ولی در تمایل عمومی به بازشکل دهین کشورهای متبوع خود برحسب فرمول م[قرراتا زدایی]-آ[زادسازی]-
 اشتراک داشتند.57خ[صوصی سازی]

ای مانند بیل کلینتون و تونی بلر قرار گرفت، یعنی کسانی که می خواستند چپ های میانه " موج دوم نئولیبرالیسم در دهه ی نود پرهیاهو موردپذیرش  "

توافق واشنگتن به سراسر جهان، از "اندیشه ی بازار آزاد خود را با نوعی اجتماع و مسوولیت اجتماعی تلفیق کنند. ولی در عین حال برای صدور  "

"قدرتا نرم صندوق بین المللی پول و بانک جهانی هم استفاده کردند. تعهد جدی آنان به اقتصاد جهانین مبتنی بر تجارتا فراملی منجر به چندین "

توافق تجارتا آزاد منطقه ای شد. به علوه، سازمان تجارتا جهانی نوبنیاد، ناظر قدرتمند و اجبارگر برنامه های آزادسازی گلوبالیسم بازار شد. ولی در
آستانه ی قرن جدید مجموعه ای از  چالش ها سر راه هژمونی نئولیبرالیسم قرار گرفتند هرچند نتوانستند تغییر چندانی به وجود آورند. بزرگ ترین

2008-9عامل بی ثباتا سازی حاکمیت بلمنازع و سی ساله ی  نئولیبرالیسم پس از ورود مارگارتا تاچر به دفتر نخست وزیری، بحران اقتصاد جهانی 
بود (بحرانی که شاید بیش از این دو سال طول بکشد).

گرچه آشکارست که موج اول و حتی موج دوم روزگار خوش خودشان را داشته اند ولی به طور قطع نمی شود گفت که نئولیبرالیسم برای همیشه از
صحنه ی جهان رخت بربسته است. همان طور که در سراسر این کتاب تأکید کردیم نئولیبرالیسم اشکال مختلفی به خود می گیرد و ثابت کرده با

 برای به کارگیری2009 در اجلس لندنن سال ۲۰بافت های اجتماعی گوناگون بسیار قابل تطابق است. به علوه توافقاتا ابتدایین رهبران گروه 
درمان هاین کینزین اقتصادن جهانین ناخوش  احوال ممکن است در بلندمدتا دوام نیاورد. گرچه به نظر می آید که گویا بنیادگرایی بازار به زباله دان

یعنی تجارتا آزاد- نه تنها هنوز برپاست بلکه توسط نخبگان سیاسی و اقتصادی جهان به مثابه چیزی–تاریخ افکنده شده ولی ستون دوم نئولیبرالیسم 
"گریزناپذیر مورد تأییدمجدد قرار گرفته است.کاملا امکان پذیر است که احیای اقتصادین احتمالی در سال های آینده یکبار دیگر آن صداهای "

نئولیبرالی که الن به خاطر مصیبت فعلی ساکت شده اند را بلند کند. از سوی دیگر، اگر بحران ادامه یابد یا حتی عمیق تر شود، درخواست ها برای
جراحی های رادیکال تر بلندتر خواهد شد و شاید فشار کافی برای طلوع یک کاپیتالیسم کنترل شده ی جهانی را به وجود آورد. پس موج سوم 

نئولیبرالیسم (که از دو موج قبلی خود معتدلترست) یا یک  نیو دیل جدید جهانی ( مبتنی بر اصول کینزی) دو سناریوی متفاوتا برای دهه ی دوم قرن
بیست ویکم هستند.

57. D[eregulation]-L[iberalization]-P[rivatization]


