مطل ب پیشرو ترجم ه فص ل س وم از کت اب "اخ تراع آین ده ،پس ا س رمایهداری و جه ان ب دون ک ار" اث ر نی ک
سرنیسک و آلکس ویلیامز است .در صورت لزوم ،فصل اول و دوم کتاب را در اینجا و اینج ا میتوانی د مط العه
کنید .نویسندگان در این فصل تلش کردهاند در درجهی اول بر چگونگی بوجود آمدن هژمونی نئولیبرالیس م ،و
نه مضمون آن ،تمرکز کنند .آن چه که در این فصل برای آنان اهمیت دارد این است که ،نئولیبرالیس م چگ ونه
توانست ساخت و ساز مادی و ایدئولوژیک جامعهی بینالمللی را دگرگون کند؟ چگونه یک باند کوچک نئولی برال
موفق شد اقتصاد جهانی را بصورتی رادیکال تغییر شکل دهد؟

فصل سوم
چرا آنها پیروز میشوند؟
بوجود آوردن هژمونی نئولیبرالیسم
نوشته :نیک سرنیسک ،الکس ویلیامز
ترجمه :محمود شوشتری

"همهی ما اکنون کینزی هستیم"
)میلتون فریدمن(
اگر در دوران ما یک ایدئولوژی هژم ون وج ود داش ته باش د؛ آن
ای دئولوژی نئولیبرالیس م اس ت .تص ور رای ج ای ن اس ت ک ه
مؤثرترین راه تولید ،توزیع کال و خدمات این است ک ه اج ازه داد
افراد با بهرهگیری ابزاری عقلنیت این مبادلت را از طریق ب ازار
انجام دهند .در مقابل ]این طرز تلق ی[ مق ررات دول تی و ص نایع
ملی را مثابه عدم کارآیی میبیند که پویایی ذاتی ب ازار آزاد را س د
میکنند .امروزه ،چشمانداز چگونگی کارکرد اقتصاد برای هر دو
گروه منتقدان و طرف داران نقطهی ش روع اس ت .نئولیبرالیس م
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است که تعیین میکند که چه چیز واقبین انه ،ض روری و ممک ن اس ت .وق تی ک ه بح ران اقتص ادی س ال ۲۰۰۸
باورمندی کور به نئولیبرالیسم را آشفته کرد ،معهذا این بینش بعنوان بخ ش تث بیت ش دهای از جه ان بین ی م ا
چنان باقی مانده ،که حتی برای منتقدین نئولیبرالیسم تصور ارائه یک آلترناتیو منسجم دشوار است.
بطور کلی ،ایدئولوژی نئولیبرالیسم حاصل تراوش فکری افرادی مانند میلتون فریدمن و ی ا فردری ک های گ و ی ا
حتی مکتب شیکاگو نبوده .هژمونی بینالمللی آن نتیجهی بلفصل منطق سرمایهداری نیز نیست .نئولیبرالیس م
در بدو امر یک تئوری حاشیهای بود .طرفداران آن برای اشتغال با دشواری روبرو بودند و اغلب وظ ایفی موق تی
داشتند و از جانب حامیان جریان اصلی؛ که کینزیسم ب ود ،م ورد تمس خر واق ع میش دند (۱) .نئولیبرالیس م ب ا
تبدیل شدن به ایدئولوژی که سلطه جهانی؛ آن چه که بتدریج حاصل شد ،داش ته باش د ،فاص له زی ادی داش ت.
سئوالی که این فصل از کتاب روی آن تمرکز ش ده ،ای ن اس ت :چگ ونه ی ک بان د کوچ ک نئولی برال موف ق ش د
اقتصاد جهانی را این چنین بصورتی رادیکال تغییر شکل دهد؟
نئولیبرالیس م ام ری مق رر نب ود .نقطهی پای ان انباش ت س رمایهداری هرگ ز نئولیبرالیس م نب ود ،بلک ه؛ در ابت دا
پروژهای سیاسی بود که با کسب موفقیتهای فراوان در نهایت توانست با مهارت ایدئولوژی خ ود را بن ا ک رده و
نیز زیرساختهای لزم را با کارکردی غیر از سیاست مردمی ،برای حم ایت از آن بوج ود آورد .ه دف ای ن فص ل
نشان دادن این است که نئولیبرالیسم چگونه توانست بهعنوان یک ایدئولوژی گسترهای بینالمللی پیدا کن د ،از
آغاز نحیف آن ،تا بینالمللی شدن منطق آن که این ایدئولوژی را قادر ب ه گس ترش خ ود در سرتاس ر جه ان ،ت ا
نفوذ در رسانههای ارتباط جمعی ،محافل آکادمی ک ،سیاس ت بینالملل ی ،آم وزش و پ رورش ،ش یوههای ک ار و
کارآیی آن و احساسات و هویت مردم عادی.
بنابراین در این فص ل در درجهی اول ب ر چگ ونگی بوج ود آم دن هژم ونی نئولیبرالیس م تمرک ز خواه د ش د؛ ت ا
مضمون آن .آن چه که در این فصل برای ما اهمیت دارد این است که ،نئولیبرالیسم چگونه توانست در ساخت و
ساز مادی و ایدئولوژیک جامعهی بینالمللی گذار بوجود آورد؟
آنچ ه ک ه اغل ب از تاری خ رای ج نئولیبرالیس م م ورد بیت وجهی ق رار میگی رد ،راه و رون دی اس ت ک ه اج زاء و
مؤلفههای معماری ایدئولوژیکی آن با زحمت و پشتکار در ط ی چن د دههی گذش تهی قب ل از  ۱۹۷۰پیری زی و در
جایگاه مناسب خود قرار گرفتند (۲).با شناخت از پیشزمینههای تاریخی عصر نئولیبرالیسم است که میت وانیم
اسلوب مناسبی از عمل سیاسی بدیل را تشخیص دهیم .الگویی که توانست از محدودیت سیاس تهای مردم ی
طفره رفته و در عین حال موفق شود] .طرح[ این موضوع به این منظور نیست ک ه بگ وئیم درک چنی ن پیش ینهی
تاریخی الگویی را بوجود آورده که میتواند برای آیندهی چپ سرمشقی برنامهای برای کپی برداری باش د ،بلک ه
هدف بیشتر مطالعهای آموزشی است که میتواند نشان دهد که راست چگونه توانس ت از سیاس تهای مردم ی
فراتر رفته و هژمونی جدیدی خلق کند .تاریخ نئولیبرالیسم یکی از امکانات محتملی است ک ه میتوان د در آین ده
نیز اتفاق بیفتد] .این تاریخ در برگیرندهی[ مبارزه ،عمل متمرکز ،صبر و ش کیبایی ،تفک ر اس تراتژیک در مقی اس
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کلن است .تفکر اس تراتژیک نئولیبرالیس م ،نظ ریهای انعطافپ ذیر ب وده ک ه توانس ت خ ود را مط ابق ش رایط
گوناگونی که با آن روبرو میشد تطبیق داده و واقعی ت پی دا کن د :از آلم ان در س الهای دههی  ،۱۹۴۰ش یلی در
دههی  ۱۹۷۰و انگلستان در دههی  ،۱۹۸۰تا دوران پسا صدام حسین عراق و ب الخره در س الهای دههی .۲۰۰۰
این توان انطباقپذیری نئولیبرالیسم را در مواردی گاها به پروژهای متناقض تبدیل کرده .ولی نئولیبرالیسم دقیق ا
توانست از همین تناقضات گذر کند و آنها را به تنشهای سازندهای تبدیل کند ).(۳
]وجود این[ تنشها و تنوع آنها باعث شده عدهای باور کنند که ترم "نئولیبرالیسم" بیمعنی بوده و تنه ا مناس ب
بحث و پلمیک سیاسی است .ولی این ترم دارای اعتب ار معین ی اس ت ،گرچ ه اغل ب بگ ونهای خودس رانه بک ار
گرفت ه میش ود .درک عم ومی رای ج ،نئولیبرالیس م معم ول ب ا تق دس از ب ازار آزاد ،جایگ اهی ک ه دربرگیرن دهی
سرسپردگی به تجارت آزاد ،حق مالکیت خصوصی و گردش آزاد سرمایه تعریف شده است .تعریف نئولیبرالیسم
بعنوان ترم ستایشگر بازار آزاد ،مشکل آفرین است ،چرا ک ه بس یاری از دولته ای نئولی برال ظ اهرا هواخ واه
سیاستهای بازار آزاد نیس تند .ع دهای دیگ ر مدعیان د ک ه نئولیبرالیس م در تلش ب رای الق ای رق ابت آزاد در
هرجای ممکن است (۴) .این تلش موجب بروز حس حرکت بهسمت خصوصی سازی میشود ،ولی ]این ادع ا[
در توضیح این بحث که رقابت در درون نئولیبرالیسم خیرنهایی است یا نه ،موفق نیست (۵) .ع دهای ب ا در نظ ر
داش ت تنشه ای درون ی نئولیبرالیس م آن را بهعن وان ی ک پ روژه سیاس ی؛ ن ه اقتص ادی ،ی ک طبقهی خ اص
برسمیت میشناسند (۶) .بدون شک عناصری از حقیقت در چنین ادعاهایی وجود دارد ،ولی ،نمیتواند توض یح
دهنده این ]این پرسش[ باشد که چرا ایدئولوژی نئولیبرالیسم تا مدتهای طولنی از طرف طبقات س رمایهداری
که ظاهرا از آن بهره میبردند ،رد میشد.
نظر ما این است ،برخلف آنچه که معمول مطرح میشود ،نئولیبرالیسم با لیبرالیس م کلس یک در زمینهی ق ائل
بودن وظایف مهم برای دولت ،تفاوت دارد (۷) .عمدهترین وظیفهی نئولیبرالیس م ای ن ب وده ک ه دول ت را تح ت
کنترل خود درآورده و از آن در راستای اهداف خود استفاده کند (۸) .در حالی ک ه لیبرالیس م کلس یک از فض ای
طبیعی که ظاهرا فراتر از کنترل بر دولت بود ،حمایت میکرد )قانون ط بیعی انس ان و ب ازار( و ب رای آن اح ترام
قائل بود ،نئولیبرالیسم به "طبیعی" بودن بازارها ب اور نداش ت (۹) .بازاره ا وق تی ک ه دول ت خ ود را کن ار بکش د،
خودبخود پدیدار نمیشوند ،بلکه بازارها باید هدفمند ساخته شوند و در مواردی حتی باید از پایه آنها را بنا ک رد.
) ( ۱۰برای مثال ،برای امکانات عمومی )آب ،هوای تازه و زمین( ،و یا بهداشت و درمان و یا تحصیلت هیچگونه
بازار طبیعی وجود ندارد (۱۱) .این گونه بازارها را باید با تلش و نظم و یک آرایهی استادانه درست شده از م واد،
فنی و حقوقی موجود ،بنیاد نهاد .بازار کربن سالها وق ت نی از دارد ک ه س اخته ش ود )(۱۲؛ نوس انات موج ود در
بخشهای بزرگ بازار تابعی از مدلهای مجرد مالی موجود است )(۱۳؛ و حتی اساسیترین بازارهای موجود نی از
به باز طراحی و برنامههای پیچیدهای دارند (۱۴) .بنابراین در نئولیبرالیسم ،دولت نق ش وی ژهی خل ق بازاره ای
"طبیعی" را بعهده گرفت .دولت همچنی ن نق ش و وظیفهی نگه داری و حف اظت از بازاره ایی ک ه نئولیبرالیس م
ب دان نی از داش ت ،در م ورد دف اع از ح ق م الکیت ،اج رای قرارداده ا ،اعم ال ق وانین ض د تراس ت ،س رکوب
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دگراندیشی اجتماعی و حفظ ثبات قیمتها بهر قیمتی که شده ،را نیز بعهده گرفت .این درخواست آخر ،ب ویژه،
تا حدود زیادی در پی بحران  ۲۰۰۸به طیف کاملی از مدیریت مسائل مالی از طریق بانکهای مرکزی تب دیل ش د.
بنابراین چنانچه ما فکر کنیم که دولت نئولیبرال به همین سادگی پای خود را از بازار عقب میکشد ،دچار اش تباه
بزرگ ی خ واهیم ش د .دخالته ای بیس ابقهی بانکه ای مرک زی در بازاره ای م الی ح اکی از فروپاش ی دول ت
نئولیبرال نبوده ،بلکه نشان از عملکرد مرک زی آن در ایج اد و تق ویت ب ازار به ر قیم تی اس ت (۱۵) .ول ی مس یر
حرکت نئولیبرالیسم از ابتدا تا وضعیت امروزین آن پر پیچ و خم و دش وار ،و هم راه ب ا تزری ق تریلیونه ا دلر ب ه
بازار بود.

تفکر جمعی نئولیبرال
ریشههای )منشاء( نئولیبرالیسم هم بلحاظ جغرافیایی و هم فکری متفاوتاند .عناصری از آنچ ه ک ه بع دها ب ه
پروژهی نئولی برال تب دیل ش د را میت وان در وی ن دههی  ،۱۹۲۰ش یکاگو و لن دن دههی  ۱۹۳۰و آلم ان در دههی
 ۱۹۴۰یافت .در همهی این دههها جنبشهای ]نئولیبرالیسم[ ملی در حاشیهی محافل دانشگاهی ق رار داش تند و
در تلش برای حفظ ایدههای لیبرالی بودند .تنها در سال  ۱۹۳۸بود که این جنبشهای مس تقل توانس تند اولی ن
سازمان فراملی خود را بدست آورند که آن هم نتیجهی کنفرانس والتر لیپمن کولوکییوم  ، ١که در پاریس درست
قبل از فوران جنگ جهانی دوم برگزار شد .بود .این رویداد برای اولینبار نظریهپ ردازان لیبرالیس م کلس یک را
دور هم جمع کرد ،لیبرالهای جدید آلمانی ، ٢لیبرالهای مدرسهی اقتصاد و علوم سیاسی لن دن )ال .اس .ای( و
اقتصاددانان اطریشی مانند فردریش هایگ و لودوی گ ف ن مایس ز ب ود .ای ن جلس ه روی اف ول و ض عیف ش دن
 ١کنفران س وال تر لیپم ن کولوکیی وم ،کنفرانس ی از س ازمانهای دانش گاهی ب ود ک ه در اوت  ۱۹۳۸توس ط
فیلسوف فرانسوی لوئیس رویگر در پاریس برگزار شد .هدف این کنفرانس مطرح کردن لیبرالیس می ن وین
در مقابل لیبرالیسم کلسیک ،جمعگرایی )جمع محوری( ،و سوسیالیزم بود .در این کنفرانس ب ود ک ه ت رم
نئولیبرالیسم در رد و تقابل با لیبرالیسم )کهنه( توسط الکساندر روستو برای اولین بار مطرح شد مترجم
 ٢گونهی آلمانی لیبرالیسم اجتماعی که تأکید داشت دولت باید تضمین کنندهی تولید بازار آزاد باشد .ام روز،
این نگاه در اتحادیهی اروپا وزن ویژهای پیدا کرده است .طرفداران این نگ اه معتقدن د ک ه بای د ی ک ق درت
قوی دولتی با حق دخالت مؤثر که بتواند در ب ازار دخ الت ک رده و ح افظ فرهن گ رق ابت س الم در آن باش د،
وجود داشته باشد .دولت وظیفه دارد که چارچوبی با ثبات حقوقی در مقابل کنشگران بازار ایج اد کن د .ای ن
نگاه همچنین معتقد به ارائهی تعریف روشن از تقسیم کار جهت هدایت اقتصاد جامعه و نظارت بر اه داف و
وظایفی که بعهدهی مؤسسات گوناگون میباشد .مترجم
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لیبرالیسم کلسیک در برابر خیزش و برآمد جمعگرایی تأکید داش ت .در ای ن اجلس ب ود ک ه اولی ن ق دمها در
جهت اتحاد گروهی بنام متفکرین لیبرالیسم نوین برداشته شد .از این روی داد س ازمان ن وینی تح ت ن ام "مرک ز
بینالمللی مطالعات برای بازسازی لیبرالیسم" با هدف مشخص توسعه و گسترش ی ک لیبرالیس م ن وین ،بوج ود
آمد .بروز جنگ جهانی دوم بلفاصله نقطهی پایانی بر اهداف ای ن س ازمان نه اد ،ول ی ش بکهای از اف رادی ک ه
درگیر این فعالیت بودند به کار خ ود در جه ت توس عهی نئولیبرالیس م ادام ه دادن د .ب دینترتیب ب ذر ش الودهی
نئولیبرالیسم بینالمللی کاشته شد.
در نهایت نظرات هایگ بود که نیروی محرکه شالودهی "تفکر جمعی نئولیبرالیسم" شد و آرام آرام م وجب برآم د
هژمونی جدید آن شد (۱۶) .از انجا که دستآوردهای والتر لیپمن براثر هجوم جنگ جهانی دوم به خاک س پرده
شده بود ،باید ساختارهای فراملیتی اولیهی نئولیبرالیسم باردیگر بازسازی میشدند .یک ملقات اتف اقی ب ا ی ک
تاجر سوئیسی در سال  ۱۹۴۵برای هایگ این شانس را فراهم کرد که نظرات اقتصادیاش دوباره متولد شوند) .
 ( ۱۷بدین ترتیب بود که "انجمن مون پلهرن" متولد شد :شبکهی بستهی روشنفکری که پایههای زیرساختهای
ایدئولوژیکی را برای ورآمدن )تخمیر شدن( نئولیبرالیسم را بوجود آورد (۱۸) .اغراق نیست اگ ر گفت ه ش ود ک ه
تقریبا بیشتر افراد مهمی که در دوران پس از جن گ در اولی ن جلس ه بوج ود آوردن نئولیبرالیس م در س ال ۱۹۴۷
شرکت داشتند ،ش امل اقتص اددانان اطریش ی ،لیبراله ای بریتانی ا ،مکت ب ش یکاگو و نئولیبراله ای آلم انی و
فعالین کشورهای فرانسوی زبان بودند(۱۹) .
از همان آغاز کار ،انجمن مون پلهرن ،آگاهانه روی دگرگونی در درک عمومی تأکید داشت و در پی توسعهی ی ک
اتوپیای لیبرالی جدید ب ود (۲۰) .انجم ن بهروش نی درک ک رده ب ود ک ه ای ن چ ارچوب نظ ری در اتاقه ای فک ر
)اندیشکده( و محافل دانشگاهی و اسناد سیاسی بگونهای صیقل خواه د خ ورد و رس میت پی دا ک رده و احتم ال
بسترهای ایدئولوژیک را به انحصار خواهد در خواهد آورد (۲۱) .هایگ در نامه به کسانی ک ه دعوتاش ان ک رده
بود ،اهداف انجمن را چنین توضیح داده بود:
"کمک گرفتن از بهترین فکرها در تدوین برنامهای است که شانس جلب حمایت عمومی را داشته باشد .بنابراین
تلش ما با هر وظیفهی سیاسی دیگری بهاین لحاظ که اساسا تلشی بلند مدت است تفاوت دارد .با باور به ای ن
که در آینده صعود خواهیم کرد؛ چنانچه بتوانیم از خطراتی که آزادی فرد را امروز تهدید میکنند ،اجتناب کنی م،
نباید چندان نگران عملکرد امروز بود(۲۲) " .
بدین ترتیب انجمن ’جنگی بلند مدت در کسب موقعیت برتر در زمینههای "نبرد اندیشهها"  . . .خصوصی س ازی،
استراتژی را آغاز کرد و به این منظور بررسی و مشورت با کارشناس ان فک ری بعن وان ش یوهی ک اراجرایی مق رر
شد‘ ( ۲۳) .در آغاز رویداد ده روزه ،هایگ معضل لیبرالیسم جدید را چنین تش خیص داد :فق دان ب دیل در مقاب ل
نظم )کینزیسم( موجود .نبود ’فلسفهی استواری از طرف گروههای اپوزیسیون‘ برای ایج اد تغیی ر (۲۴) .های گ
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از بررسی خود چنین نتیجه گرفت که هدف اصلی انجم ن تغیی ر افک ار الیته ا بگ ونهای ک ه در آنه ا پ ارامتری
بوجود بیاید که افکار عمومی متأثر از این پارامتر شکل داده شود.
برخلف تصور رایج ،سرمایهداران در ابتدا ]لیبرالیسم جدید[ را در جهت منافع خود نمیدیدند .بنابراین وظیفهی
اصلی انجمن مون پلهرن این بود که در درجهی اول سرمایهداران را آموزش بدهد که چ را آنه ا بای د نئولی برال
باشند ( ۲۵) .بمنظور رسیدن به این اهداف ،چشم انداز یکی از اقدامات مؤثر این بود که در چارچوب ی ک ح س
مشترک سیاسی نامرئی نظرات در بین شبکهای از نخبگان به گردش درآید .انجمن مون پلهرن از همان ابتدا ب ا
کار روی افق فکری بینالمللی ،کار انتزاعی )خارج از پارامترهای امکانات موج ود( و ب ا ت دوین ی ک درک روش ن
استراتژیک از عرصهها و زمینههایی که باید تسخیر کند از جملهی نظ ر الیته ا بمنظ ور تغیی ر ح س مش ترک
سیاسی ،از اتخاذ سیاست مردمی اجتناب کرد.
در پس این سری اهداف محاسبات دقیق و محکم و در عین حال فوقالعاده انعطافپذیری در بارهی این ک ه چ ه
چیزی از لیبرالیسم باید نو شود ،وجود داش ت .تف اوت نظ ری ،ب ویژه در م ورد نق ش ض روری دول ت در حف ظ و
حمایت از نظام رقابتی ،پدیدار شد .مخالفین این نظر معتقد بودند که دخالت ]دولت[ خود منشا انحصار و تمرک ز
گرایی است ( ۲۶) .بحثهای جزیی کم اهمیت دیگری ،بویژه در مورد موقعیت سیاس ی نی ز وج ود داش ت ،ک ه
نشاندهندهی این بود که انجمن هن وز ب ا ی ک گ روه متح د و منس جم فاص له دارد .تنه ا عنص ر و وج ه مش ترک
انجمنها در اشکال متفاوت ،همان شبکهی اجتماعی و تعهد برای بنا کردن و ساختمان یک لیبرالیسم نو ب ود) .
 ( ۲۷با این حال این چن دگانگی درون ی ب ه نئولیبرالیس م امک ان پ رورش و انطب اق را داد ک ه در سرتاس ر جه ان
گسترش یافته و موجب تقویت هژمونی آن در تطبیق خود بر هر شرایط و مک انی ش ود (۲۸) .انعطافپ ذیری آن
بعنوان یک ایدئولوژی این امکان را بوچود آورد که عملکرد هژمونیک آن تحرک پیدا کرده و گروهه ای مختل ف را
متحد و به یک اجماع فراگیر برساند(۲۹) .
چنین مباحثاتی در عرص هی اس تراتژی نی ز گس ترش ی افت .بس یاری از اعض ا و فع الین انجم ن م ونت پلهرن،
شکیبایی اقدام بلند مدت هایگ را نداشتند و خواستار آن بودند که بلفاصله کتاب و نشریه تهیه و منتشر کنند تا
مردم را تحت تأثیر قرار دهند ( ۳۰) .هایگ تغییر افک ار عم ومی را در ش رایط س لطهی ق اطع کینزیس م ،و رش د
پایدار و نرخ پائین بیکاری غیر محتمل میدید .استراتژی انجمن آگاهانه بلند مدت در نظر گرفته شده ب ود .نظ ر
هایگ در نهایت پذیرفته شد .در خارج از این جلسات ،شبکههای جانبی انجمن ،جهت تأثیرگذاری ای دئولوژیک،
فعالنه شروع به ایجاد زیرساختهای وسیع فرامل ی کردن د .های گ ح داقل از نیمهی دههی  ۱۹۴۰سیس تمی از
اندیشکده برای مطرح کردن نظرات لیبرالی را برنامه ری زی ک رده ب ود ،در عینح ال همزم ان ب رای ق رار دادن
اعضای جامعه در موقعیتهای دولتی کار میکرد )استراتژی که حاصلاش سه رئیس دولت و تعداد زی ادی وزی ر
کابینه بود( (۳۱) .در دههی  ۱۹۵۰بود ک ه وح دت فک ری در انجم ن گس ترش ی افت ک ه پیآم د آن نف وذ افک ار
نئولیبرالی در جهان آکادمیک و سیاست بود.
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در بریتانی ا اه داف انجم ن توس ط ش بکهای از کنش گران فک ری و س ازمانهای دیگ ر مانن د مؤسس هی ام ور
اقتصادی ،انستیتوی آدام اسمیت ،مرکز مطالع ات سیاس ی و طی ف دیگ ری از گروه ای کوچ ک دنب ال میش د.
اعضای انجمن اولینبار از طریق اتاقهای فکری مانند مؤسسهی شرکتهای آمریکایی ]آمریک ن ان ترپراز[ وارد
سیاست در ایالت متحده شدند و سپس بصورتی رس میتر بعن وان مش اور اقتص ادی مانن د نقش ی ک ه میلت ون
فریدمن در دوران ریاست جمهوری بری گلدواتر ایفا کرد ،وارد شدند.
اما تنها در آلمان بود که نئولیبرالیسم توانست اولین بار در هر دو عرصهی سازمانی و سیاسی موفق شود.

گامهای نچندان آزمایشی
پس از جنگ جهانی دوم ،جهان آمادهی پذیرفتن پارهای تغییرات در نظریات اقتص ادی ب ود .در عی ن ح الی ک ه
تنها این آلمان بود که با یک س ری معض لت خ ودویژه اقتص ادی دو معض ل ش ناخته ش ده ،یک ی رک ود ش دید
جمهوری وایمار و دیگر این که تلشهای صعبالعبور بازسازی پسا جنگ روبرو بود .در حالی که بخش اعظم ی
از جهان سیاستهای کینزیسم را برگزیده بودند ،آلمان با پیروی از راهنماییهای بعضی از همان نئولیبراله ایی
که اجلس والتر لیپمن را برگزار کرده بودند ،مسیر دیگری را در پیش گرفت .سقوط مطلق دولت آلم ان ،معض ل
پیشرو ،طرح بازسازی پس از جنگ و چگونگی احی ای دول ت بط ور مش خص ،چگ ونگی تولی د مش روعیت در
شرایطی که هنوز ساختارهای ی ک دول ت ک ارآ ج ا نیفتادهان د .آلمانه ا پاس خ را در نظ رات پیش نهادی از ط رف
اردولیبرالها یافتند :فضایی برای اقتصاد آزاد ایجاد کن .چنین فضایی به نوبه خود شبکهی ارتباطی بین اف رادی
که تولید کنندهی مشروعیت برای دولت نوپای آلمان پسا جنگ اند ،بوجود خواهد آورد .دولت بجای تلش ب رای
کسب یک مشروعیت قانونی ،از طریق نشان دادن یک اقتصاد کارآ مشروعیت خود را کسب خواه د ک رد(۳۲) .
این نظریه زمینهساز اولین تجربهی سیاسی نئولیبرالیسم شد.
پس از جنگ دوم جهانی ،اردو لیبرالها ٣حرکت در راستای قرارگرفت ن در موقعیته ای دول تی و می دانی کردن ی
نظراتاشان را آغاز و به ایجاد زمینههای مادی و بستر برای مؤسساتی رو آوردند که به ایدئولوژی اقتصادی خود
شکل دهند] .در این مسیر[ اولین ،و شاید مهمترین موقعیت وی ژه ت اریخی؛ گماش تن لودوی گ ارده ارد بعن وان
مقام مدیر امور اقتصادی در دستگاه اداری حوزههای بریتانیا و ارتش ایالت متحده ب ود .ارده ارد ب ا اس تفاده از
حمایت فرد اردولیبرالی به نام ویلهلم روپک ه توانس ت همزم ان ه م کن ترل قیمته ا و ه م کن ترل دس تمزدهای
موجود را حذف کرده و مالیات بر درآمد و سرمایه را بشدت کاهش دهد که خود عمل ی رادیک ال در مقرراتزدای ی
بود و اتحادشوروی را ناچار کرد که دور برلین دیوار بکشد و جنگ سرد را راه اندازد (۳۳) .در دهههای پس از آن
ر
 ٣لیبرالهای امانی منتسب به نشریه علمی اردو ). (ordoمترجم
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تعداد بیشتری از اوردولیبرالها بطور فزایندهای مواضع قابل توجه دیگری را در وزارتخانهی اقتصاد آلمان اشغال
کردند و در سال  ۱۹۶۳اردهارد خود به مقام صدر اعظمی آلم ان رس ید .ام ا ]در نظ رات[ اوردولیبراله ای آلم ان
علیرغم عزماشان تناقضی اصولی بین دخالت مشروع و غیر مشروع دول تی وج ود داش ت ابه امی ک ه گ ذار از
اقتصاد آلمان به کنیزیسم را به طور فزایندهای تسهیل کرد .دخالت دول ت در حراس ت از رق ابت در س ایه ایج اد
رفاه اجتماعی قرار گرفت و در دههی  ۱۹۷۰آلمان به ی ک گش ور نم ونهوار سوس یال دمک رات تب دیل ش ده ب ود.
]معهذا[ معض لت جه ان سیاس ت م انع ن وآوری نئولیبرالیس م در زمینهه ای دیگ ر ب ویژه ،در عرص ههایی ک ه
اصطلحا به "فروشندگان دست دوم" نظریه معروف است ،نشد.

نمایندگان دست دوم در عرصه نظری
نئولیبرالها مدتها بر اهمیت استفاده از محل تجمع و پاتوقها برای تأثیرگذاری بر نخبگان و بنا کردن یک حس
مشترک نوین تأکید داشتند .در دوران پس از جنگ ،این رویکرد به محافل آکادمیک ،رسانهها و دنی ای سیاس ت
گسترش پیدا کرد .اما یکی از اصلیترین نوآوریهای نئولیبرالیسم ب رای تث بیت ح وزه ای دئولوژیک ،اس تفاده از
اتاق فکر )اندیشکده( بود .علیرغم این که از عمر تفکر نئولیبرالیسم بیش از صد سال میگذشت؛ ولی اس تفاده
از انجم ن م ون پلهرن ام ری نوظه ور ب ود .ای ن انجم ن بحثه ای سیاس ی ]ن ویی[ را مط رح ک رد و ب ا ارائه
راهحلهای سیاسی هدفمند در پی یافتن مقصرین ]معضلت موجود[ اقتصادی بود .در این انجمن نوعی تقسیم
کار غیر رسمی بوجود آمد .وظیفه بعضی از اتاقهای فکر تکیه بر نظریههای کلن فلسفی بود ک ه ب ا زی ر ض رب
ر ر
بردن همهی فرضیهها و منطق نظری کینزیسم ،موقعیت کینزیسمهای ارت دکس را نش انه گرفت ه بودن د چنی ن
امری در دههی  ۱۹۷۰از وظایف مؤسسه تحقیقات سیاسی مانهات ان ب ود .درح الی ک ه وظیفهی تع دادی دیگ ر
تولید هرچه بیشتر پیشنهادات سیاستهای ع ام ب ود .چنی ن رویک ردی گ امی ص ریح در راس تای ت أمین برت ری
جهانبینی نئولیبرالیسم بود تا بعدا بتواند بدیل سیاسی معینی را عرضه کند که برپایهی نوع نگاه نئولیبرالیسم بنا
شده بود.
آنتونی فیشر شخصیتی کلی دی در بن ا ک ردن هژم ونی ای دئولوژیک نئولیبرالیس م ب ود (۳۴) .فیش ر ک ه یک ی از
بنیانگذاران اولین اندیشکدههای نئولیبرالی در بریتانیا بود انستیتوی امور اقتصاد بهصراحت بحث میکرد ک ه
مشکلترین بخ ش از تغیی ر نظ رات در تولی دات نظ ری آنه ا نهفت ه نیس ت ،بلک ه معض ل اص لی در پراکن دگی
جغرافیاییاشان است .به اعتبار چنین باوری ،فیشر مصرا درگیر ایج اد چنی ن اندیش کدههای محافظهک ارانه ن ه
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تنها در بریتانیا ،بلکه در کانادا ،مؤسسهی فرازر ٤و مؤسسهی تحقیقات سیاسی مانهات ان ب ود .مؤسس هی ام ور
اقتصادی تکیهاش روی گروهی بود که هایگ آنها را "نمایندگان دست دوم" در عرصهی نظ ری مینامی د ،مانن د
خبرنگاران ،نویسندگان ،بنگاههای خبرگزاری و آموزگاران که افکار روشنفکرانه را در بلن د م دت ب ه مل ت دیکت ه
میکنند (۳۵) .توجه صریح ،دگرگونی تولی د نظ ری نخبگ ان بریتانی ائی ،نف وذ در آنه ا و تغیی ر م اهرانهی ت رم
گفتمانی آنها بود .چنین مهارت زیرکانهای در م أموریت مؤسس هی ام ور اقتص ادی ،ب ا اتخ اذ موقعی تی گم راه
کننده ،نیز گنجانده شده بود .مأموریتی گمراه کننده که در اهداف آن گنجان ده ش ده ب ود و خ ود را بعن وان ی ک
سازمان غیر سیاسی که تکیهاش بر تحقیقات روی بازار بطور عام اس ت ،تعری ف ک رده ب ود (۳۶) .بم وازات ب ا
چنین وظیفهی ایدئولوژیکی مؤسسهی امور اقتصادی جزوههای ک وچکی منتش ر میک رد ک ه ت ا ح داکثر ممک ن
میتوانستند در دسترس مخاطبین جریانهای اصلی قرار گیرند (۳۷) .بعلوه این جزوهها ت ا ح دودی بگ ونهای
اتوپیایی؛ بدون توجه به این که سیاستهای مطرح شده در آنها امکان میدانی شدن در لحظ ه را دارن د ی ا ن ه،
تحریر میشدند ( ۳۸) .هدف مشخص ،ب از تعری ف آنچی زی ب ود ک ه در بلن د م دت ممک ن ب ود] .حاص ل[ ای ن
تلشها در طی چند دهه ،بوجود آم دن ی ک جه انبینی نئولی برالی گس ترده ب ود .مؤسس هی ام ور اقتص ادی و
همدستاناش بدون این که حتی ب ه یک ی از معض لت روز پاس خ دهن د ،موف ق ش دند چش ماندازی منس جم و
سیستماتیکی پیریزی کنند(۳۹) .
اندیشکدهها از طریق آموزش و کارهای تخصص ی اجتم اعی توانس تند ای ن جه انبینی را آرام آرام ب ه اعض ای
احزاب سیاسی القاء کرده و آنها را بهخود جذب کنند .تعداد زیادی از اف رادی ک ه بع دها دس تگاه اداری دول ت
مارگارت تاچر را تشکیل دادند ،کسانی بودند که در دهههای  ۱۹۶۰و  ۱۹۷۰از فیلتر مؤسسه امور اقتصادی گذشته
بودند (۴۰) .خروجی تلشهای این مؤسسه نه تنه ا گ ذار م اهرانهی گفتم ان اقتص ادی در بریتانی ا ب ود ،بلک ه
طبیعی جلوه دادن استراتژی دو سیاست دیگر بود :ضرورت تهاجم به ق درت و توانمن دی اتحادیهه ای ص نفی و
دیگری ضرورت تثبیت سیاست ثبات سرمایه مالی بود .اولی به این خاطر بود ک ه نیروه ای ب ازار آزادان ه بتوانن د
شرایط اقتصادی را دگرگون کنند ،در حالی که دومی به این منظور بود ک ه پایهه ای ثب ات قیمته ا را ب رای ی ک
اقتصاد سرمایهداری سالم تأمین کند.
در ایالتمتحده نیز اندیشکده و گروههای تحقیقی ایجاد شدند که نظ ریهی نئولیبرالیس م را بهجل و برن د .بنی اد
هریتج : ٥و مؤسسهی هوور ٦دو نمونهاند  .
ر
هدف ارائهی تعریفی نو از حس مشترک بود که از طریق تحریر کتب در مورد اقتصاد نئولی برالی ک ه در دس ترس
ر
مخاطبینی که از قبل در نظر گرفته بودند برس د .بعض ی از ای ن کت ب در بی ش از پانص د ه زار نس خه بهف روش
٤

مؤسسهی فرازر در سال  ۱۹۷۴پایهگذاری شده است .این مؤسسه اتاق فکری است در ونکور کانادا که در
راستای اشاعهی تفکر بازار آزاد فعالیت دارد .وظیفه عمدهی این مؤسسه جمعآوری و تهیه گزارش در مورد
آزادی اقتصاد در سطح جهان است که بیشتر مورد استفاده در اقتصاد آزادند .مترجم
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رسیدند .کتاب چارلز موری بنام "اضمحلل :سیاست اجتماعی آمریکا" بنیادی بود برای تغییر سیاست ک ه ام روز
از آن چنین برداشت میشود که او معضل مرکزی اجتماعی را نه فقر بلکه وابسته بودن به کمک هزینههای رف اه
اجتماعی میداند .بس یاری از نظ رات سیاس ی رای ج مانن د تحملناپ ذیری ص فر پلی س ،اجب ار ب ه ک ار ک ردن از
کارخانهی اندیشکده ام .ای .پی .ار ریشه گرفته اند .کتاب چارلز موری در تغییر حس مشترک طبقات سیاس ی و
عامه موفق بوده است .اندیشکده ،بمثابه یک شکل سازمانی ،بخش جداییناپذیری از موفقیتهای ایدئولوژیک
نئولیبرالیسم بود و ایجاد اندیشکده در طی همهی فرآیندها نهادینه شده بود .بنیاد تحقیقات اقتصادی اطلس که
در سال  ۱۹۸۱توسط فیشر پایهگذاری شد یکی از اهداف صریح خود را چنین اعلم کرد:
٥

اندیشکده محافظه کار آمریکایی مستقر در واشنگتن دی .سی است .این بنی اد نقش ی پیش رو در جنب ش
محافظه کاری در جریان ریاست جمهوری رونالد ریگان  ،که سیاستهایش به طور قابل ملحظهای برگرفت ه
از یک مطالعه هریتج بود ،داشت .از آن زمان هریتج اثرگذاری قابل توجهی در سیاستگذاری آمریکا داشته
و یکی از مؤثرترین سازمانهای تحقیقاتی محافظه کار در آمریکا قلمداد میشود .برگرفته از ویکیپیدیا

٦

نهاد هوور اندیشکده سیاستگذاری عمومی آمریکایی و نهادی تحقیقاتی واق ع در دانش گاه اس تنفورد در
کالیفرنیا است .نام رسمی آن نهاد هوور در زمینه جن گ ،انقلب و ص لح اس ت .ای ن نه اد در س ال  ۱۹۱۹از
سوی هربرت هوور ،پیش از این که رئیسجمهور ایالت متحده آمریکا شود تأسیس شده است .نهاد هوور
نفوذ زیادی در بین محافظه کاران و جمهوریخواهان آمریکایی داشته و از دیرباز محلی بوده برای تحقیق و
پژوهش اعضای عالیرتبه محافظه کاران و برخی از اعضا نیز چنانکه در ادامه مطلب خواهد آمد ارتباطات ی ا
پست و مقامی در دولت و در میان سایر جمهوریخواهان در حکومت داشته یا دارند.

در  ۸سپتامبر  ۲۰۰۷نهاد هوور اعلم کرد ک ه وزی ر دف اع س ابق دونال د رامس فلد ،دع وت ای ن مؤسس ه را ب رای
پیوستن به این نهاد پذیرفته .یک شخص غیر سیاسی که نقش مهم و کلیدی را در سیاست دول ت ب وش در
عراق بازی میکرد ،ژنرال بازنشسته ارتش ،و فرمانده ارشد سابق "فرماندهی مرکزی آمریکا" ،ج ان ابیزی د
بود ،که بتازگی به نهاد هوور پیوست.
تفکرات و خط مشیهای نه اد ه وور در دو ده ه گذش ته ،در اص ل از هم ان اه داف »کمیت ه جه ان آزاد« )ارتق ا
دموکراسی ،مطلع کردن افکار عمومی از همه تهدیدات نسبت به دموکراسی و مقابله ب ا نف وذ آنه ایی ک ه در
داخل و خارج آمریکا دشمنی خود با نظم دموکراتیک را اعلم کردهاند( نشأت گرفته و پیروی میکن د ک ه در
سال » ۱۹۸۱با حمایت گروههای نومحافظهکار« و ب ه ریاس ت دونال د رامس فلد بوج ود آم د و خ ود را بعن وان
سازمانی متعهد به دفاع از جهان غیرکمونیست ،در براب ر خط ر فزاین ده توتالیتاریس م میدی د .گرایشه ای
روشنفکرانه و شدیدا ضدکمونیستی اعض ای آن» ،کمیت ه جه ان آزاد« را در کن ار گروهه ای نومح افظه ک ار
بیشماری قرار داد که قبل و یا بعد از انتخاب شدن رونالد ریگان به ریاست جمهوری ،در آمریکا تشکیل شده
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"ساختاری کردن فرآیند کمک به ایجاد اندیشکده .اطلس امروز به خود میبال د ک ه در خل ق و ی ا بهه م پیوس تن
بیش از  ۴۰۰۰اتاق فکر در هشتاد کشور کمک کرده است" .حجم عظیم ساختارهای ایدئولوژیک نئولیبرالیس م در
این جا به روشنی عیان میشود.
ج دا از س اختاری ک ردن اندیش کده ،طی ف گون اگونی از مکانیزمه ای دیگ ر ب ا ه دف ت أمین هژم ونی گفتم ان
ایدئولوژیک نئولیبرالیسم مورد استفاده قرار گرفتن د .در فرآین د ک ار ب رای معرف ی نئولیبرالیس م بمث ابه آلترن اتیو
غالب ،در نوع شیکاگویی آن ،میلتون فریدمن اقدام ب ه نوش تن یاداش تهای متع ددی در ش کل ستوننویس ی
روزنامهها کرد و نیز مصاحبههای تلویزیونی متعددی انجام داد که در ن وع خ ود ب رای محاف ل دانش گاهی بس یار
جالب و بینظیر بودند .شرکتهای سرمایهداری هزینههای مالی پروژه را تأمین کردند تا چنین مصاحبههایی را به
یک برنامه تلویزیونی محبوب و پر بیننده تبدیل کنند و بدین ترتی ب ای ن پ روژه چ ون طوف انی ب ه عرص ه وس ائل
ارتباط جمعی حملهور شد (۴۲) .کمک این ابزارهای فنآوری تأثیر بنیادی داشتند و فریدمن با بهرهگیری از آنه ا
توانس ت نظ ریهی اقتص ادی خ ود را تروی ج ک رده و آن را ب ه گ وش تص میمگیرندگان و م ردم ع ادی برس اند.
روزنامههایی مانند والاستریت ژورنال ،دیلی تلگرام و فینانشییال تایمز نیز به موازات این تلشها کمک کردند تا
با بهرهگیری از هر فرصتی افکار عمومی را با استناد ب ه سیاس تهای نئولی برالی ش کل دهن د ) .(۴۳مکتبه ای
کسب و کار و تجارت و شرکتهای مشاوره مدیریتی نیز آغاز به ترویج نظریهه ای نئولی برالی در خص وص ف وائد
اشکال همکاری کردند و ]بدین ترتیب[ مکتب شیکاگو به چراغ راهنمای تفک ر نئولی برالی تب دیل ش د ) .(۴۴ای ن
مؤسسهها در ترویج و تأمین هژمونی تفکر نئولیبرالی نقش حی اتی ایف ا کردن د ،چ را ک ه آنه ا اغل ب آموزش گاه
پرورش نخبگان بینالمللی بودند ) .(۴۵افراد در ایالتمتحده به این آموزش گاههای نئولی برالی وارد میش دند و
وقتی که به کشور خود ب از میگش تند ،ای دئولوژی نئولی برالی را پ ذیرفته بودن د .بن ابراین در دههی  ۱۹۷۰طی ف
وسیعی از زیرساختها بوجود آمد که مروج نظریهی نئولیبرالی بودند .اتاقهای فکر و اتوپیایی ک ه مط رح ش ده
بود ،چشمانداز بلند م دتی را در نظ ر داش ت؛ س خنرانی در حض ور م ردم ،اعلمیهه ا و اق داماتی ک ه از طری ق
شبکههای ارتباط جمعی صورت گرفت ،طرح کلی حس مش ترک نئولیبرالیس م را بوج ود آورد و سیاس تمداران و
طرحهای سیاسی پیشنهادی زمینههای تاکتیکهای حضور در عرصه سیاسی را فراهم آورد ) .(۴۶ام ا ،علیرغ م
پتانسیل رو به رشد هژمونیک نئولیبرالیسم ،تنها تا ی ک ده ه قب ل از نف وذ آن ب ه دس تگاه اداری ت اچر و ریگ ان،
کینزیسم تنها نظریهی مورد قبول در بیشتر دولتهای سازمانیافته و بازار بود] .تا آن زمان[ ،نظرات این دس ته از
روشنفکران نئولیبرال اغلب بعنوان افکاری بیمعنی متعلق به دوران قبل از رک ود ب زرگ تلق ی میش دند .ول ی در
دههی  ۱۹۸۰ک ل ای ن برخورده ا تغیی ر ک رد دههای ک ه م وجب آش فتگی و بینظم ی کینزیس م و جل وه دادن
نئولیبرالیسم بعنوان تنها الگوی اقتصاد مدرن شد.
بود«» .مایکل لدین و برخی از افراد وابسته به انس تیتوی ه وور ک ه ب رای تغیی ر رژی م در ای ران ب ا جریان ات
راست اپوزیسیون جمهوری اسلمی همکاری میکنن د ،از وابس تگان ب ه »کمیت ه جه ان آزاد« و کمیتهه ای
منشعب ازآنند« .برگرفته از ویکیپیدیا[.
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سفت کردن زنجیر چرخها
نئولیبرالیسم اولین تاخت و ت از مل ی خ ود را همزم ان ب ا کس ب ی ک برت ری بینالملل ی در دههی  ،۱۹۷۰بعن وان
عکسالعملی در برابر فشارهایی که ترکیبی از نرخ بالی بیکاری و تورم که هر دو ناشی از ش وک نف تی بودن د،
افزایش قیمت کالها بهطور کل ،بال رفتن دستمزدها و توسعه اعتبارات مالی بود .رویکرد کینزیسم غالب نسبت
به اقتصاد ]در آن زمان[ این بود که دولتها از طریق تزریق پول ،در زمانی که نرخ بیکاری رو به افزای ش اس ت،
اقتصاد را تحریک کنند .و وقتی که نرخ تورم بال میرود ،پول را از بازار خارج کنند تا سرعت افزایش قیمتها را
کاهش دهند .ولی در دههی  ۱۹۷۰هر دو معضل همزمان بروز کردن د ،بعب ارت دیگ ر "رک ود ت ورمی" بوج ود آم د.
راهکارهای پیشنهادی سیاست سنتی کینزیسم توان برخورد به ای ن معض ل ترکی بی را نداش ت .ب ه همی ن دلی ل
ظاهرا بنظر میرسید که شرایط تئوریهای آلترناتیو دیگری را طلب میکرد .باید تأکید کرد که در چنی ن ش رایطی
ارائه تفسیرهای گوناگونی از معضل اقتصاد ممکن بود.
افزایش تورم ،علتاش افزایش دستمزدها و معضل قدرت اتحادیههای صنفی نبود و نئولیبرالیس م نی ز تنه ا راه
حل ممکن نبود .تفسیرهای آلترناتیوی که در آن لحظه در دسترس بودند ،این بود که هیچک س نمیدانس ت ک ه
راه خروج از بحران چگونه است (۴۷) .داستانسرایی نئولیبرالی از بحران ،برای مثال ،اهمیت ندادن به نق ش
مقرراتزدایی بانکها توسط مدیر انگلیس ی آنت ونی ب اربر در اوائل دههی  ۱۹۷۰و ب ه س قوط کش اندن سیس تم
برتون وودز بود .این مقررات زدایی جرقهای در جهت بال رفتن مبنای ارزش پول شد که متعاقب ا ب ال رفت ن ن رخ
ت ورم و س پس ت ورم دس تمزد را بههم راه داش ت (۴۸) .بعب ارت دیگ ر ،حک ایت ب دیل ممک ن معض ل ق درت
اتحادیههای صنفی و نیز درعینحال مقرراتزدایی از سرمایه نیز نبود.
داستانس رایی نئولیبرالیس م ح تی در کمتری ن مقی اس بهاعتب ار س اختارهای ای دئولوژیکی ک ه حامی ان چنی ن
نظریهای در چندین دهه بنا نهاده بودند ،پیروز نشد .نئولیبرالها جایگاه مناس ب خ ود را بموق ع تش خیص دادن د
چرا که آنها بگونهای عامیانه اس تدلل کردن د ک ه ت ورم ن تیجه بلفص ل دولته ای رف اه اس ت ک ه تم ایلی ب ه
شکستن سد انعطافناپذیری سطح دستمزد و قیمتها را ندارد .نئولیبرالها برای هر دو معضل ،هم علت آنها و
راهکار برون رفت ،پیشنهاد داشتند] .بدینترتیب[ کارمندان دولتها که در روبرو ش دن ب ا بح ران نمیدانس تند
که چگونه باید عمل کنند ،داستانسرایی قابل قبولی را در نظرات نئولیبرالیس م یافتن د (۴۹) .آن چ ه ک ه کم ک
کرد ساختار هژمونیک روشنفکران بلند مدت تفکر عمومی نئولی برالی ب ود ک ه آنه ا را در موض عی درس ت ق رار
داده ب ود ک ه از نظ رات خ ود بعن وان اه رم در ق درت اس تفاده کنن د (۵۰) .هم انگونه ک ه فری دمن در جملهی
معروفاش گفته است" :تنها یک بحران واقعی و ی ا متص ور تغیی رات واقع ی بوج ود خواه د آورد .در ش رایط
بحرانی ،آن راهکارهای دم دست برگزیده خواهند شد .به باور من ،وظیفهی بنیادی م ا ایج اد و ارائهی آلترن اتیو
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در برابر استراتژیهای جاری و بهروز و در دسترس نگه داشتن آنهاس ت ت ا آن چ ه غی ر ممک ن اس ت ،بلح اظ
سیاسی اجتنابناپذیر گردد ) "(۵۱این برنامه دقیقا بیان کنندهی آن جادویی اس ت ک ه در ط ی بح ران س الهای
دههی  ۱۹۷۰صورت گرفت .اگ ر بررس ی آلترناتیوه ای موج ود م ورد قب ول واق ع میش د ،در آن ص ورت راهح ل
سیاسی مغایر با راهحل نئولیبرالیسم را طلب میکرد .بطور مثال سیاستمداران باید بهجای تهاجم به نی روی ک ار،
به احیای مجدد مقررات اعتباری پاسخ میدادن د .بعب ارت دیگ ر ،نئولیبرالیس م پاس خ ض روری نب ود ،بلک ه ی ک
ساختمان سیاسی ]دم دست[ بود ).(۵۲
زمانی که بالخره رویکردهای کینزیسم توانستند به توضیح مناسب برای رکود تورمی برسند که دیگ ر خیل ی دی ر
ش ده ب ود و رویک رد نئولیبرالیس م جه ان آکادمی ک اقتص اد و سیاس ت را تس خیر ک رده ب ود .خلص ه ای ن ک ه
نئولیبرالیسم غلبه کرده بود .دههی پس از  ۱۹۷۹ک ه م ارگرت ت اچر بعن وان نخس توزیر بریتانی ا انتخ اب ش د،
همزمان پاول ولکر بعنوان رئیس فدرال رزرو ٧منصوب شد و رونالدریگان نیز به ریاست جمهوری ای الت متح ده
انتخاب گردید .صندوق بینالمللی پول و بانک جه انی ک ه پ س از بره م زدن سیس تم برت ون وودز ،دس تخوش
بحران هویت بودند ،بسرعت تسخیر شدند و به کوره آهنگری ،به باور لیبراله ا ،در دههی  ۱۹۸۰تب دیل ش دند.
بزرگترین اقتصادهای اروپا و همزمان با ساختمان اتحادیهی اروپا به سیاستهای نئولیبرالی وابس ته ش دند .در
ایالتمتحده و بریتانیا موج سیستماتیکی بر علیه نیروی کار براه افتاد .اتحادیههای صنفی یک ی پ س از دیگ ری
خرد و ضعیف شدند و قوانین کار برچیده شدند .کنترل سرمایه سست و ضعیف گش ت .س رمایه مق ررات زدای ی
شد و رفاه دولتی بنفع بخشهای سودآور جارو شدند.
در خارج از اروپا و آمریکای شمالی ،شیلی و آرژان تین در پس ایند کودت ای نظ امی در دههی  ،۱۹۷۰نئولیبرالیس م
عمل ب ا زور اعم ال ش ده ب ود .بح ران ب دهیهای کش ورهای درح ال توس عه در دههی  ۱۹۸۰بعن وان لحظهای
سرنوشتس از ب رای دره م شکس تن هژم ونی طرف داری از سوسیالیس م و بوج ود آوردن چرخش ی ب ه س مت
نئولیبرالیسم در سرتاسر جه ان درآم د (۵۳) .همزم ان و پ س از فروپاش ی اتح اد جم اهیر ش وروی ،در اروپ ای
شرقی موجی از گرایش به نئولیبرالیسم بوجود آمد که مشاورین اقتصادی آنها غربی بود .تخمی ن زده میش ود
که میدانی کردن سیاست خصوصیسازی در ملتهای اتحادجماهیر شوروی سابق منجر به مرگ یک میلیون نفر
شد .بعبارت دیگر میتوان گفت که خصوص ی س ازی بههم ان می زان سیاس ت تع اونی ک ردن ]زم ان اس تالین[
مرگآفرین بود .گسترش نئولیبرالیسم معاملهای بدون خونریزی نبود (۵۴) .بدبختی ،م رگ و دیکت اتوری درپ ی
٧

فدرال رزرو :یا فد به معنی »ذخیره فدرال« ،بانک مرکزی ایالت متحده آمریکا است که در سال  ۱۹۱۳با هدف
نظارت بر عملیات بانکی در این کشور تأسیس شد .این بانک با تصویب لیح ه ف درال رزرو در س ال  ۱۹۱۳در
پاسخ به رشته بحرانهای مالی ای تشکیل شد که نیاز به کنترل مرکزی سیستم پولی را نشان داد .این نه اد
مسئول تدوین سیاستهای پولی ،پیگیری رس یدن ب ه اش تغال کام ل ،تث بیت قیمته ا و رش د اقتص ادی در
آمریکا است ،.از ویکیپدیا
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موفقیت آن در جهان توسعه یافت .نئولیبرالیسم نظام هنجاری بود که خود را به زندگی روانی و فیزیک ی حقیق ی
مردم جهان تحمیل کرد .از زمان سقوط اتحاد جماهیر شوروی تا نیمهی  ،۱۹۹۰گسترش نئولیبرالیس م م وقعیت
خود را از طریق سیاستهای انطباقسازی ساختاری صندوق بینالمللی پ ول در ح زب ک ارگر جدی د در بریتانی ا و
دستگاه اداری بیل کلینتون در ایالت متحده آمریکا تقویت ک رد و ب ا حض ور تم ام وق ت و هم ه ج انبه در عرص ه
آکادمیک اقتصاد به اوج خود رسید .حکایت زمان دههی هفتاد را مردم بسرعت فراموش کردن د و نئولیبرالیس م
به همان سیاق دکترین مارگرت تاچر "آلترناتیو دیگری نیست" به پدیدهای جه انی ب ا کیفی تی ط بیعی تب دیل ش د.
نئولیبرالیسم به حس مشترک عمومی تبدیل و مورد قب ول همهی اح زاب سیاس ی در ق درت ق رار گرف ت .ب دین
ترتیب دیگر چندان اهمیت نداشت که چپ و یا راست پیروز شده باشد ،نئولیبرالیسم ]سکان[ را در عرشه اشغال
کرده بود.

غیر ممکن اجتنابناپذیر شد
همانگونه که مشاهده کردیم ،نئولیبرالیسم ایدئولوژی خود را از طریق تقسیم ک ار ،آم وزش محاف ل آکادمی ک،
ایجاد اندیشکدههایی که بتوانند در سیاست تأثیرگ ذار باش ند و ب ا اس تفادهی م اهرانه از وس ائل ارتی اط جمع ی
توانست محبوبیت کسب کند .تحول نئولیبرالیسم در برگیرنده طیف کامل یک پروژه ب رای بن ا ک ردن هژم ونی در
سرتاسر جهان بود .یک حس مشترک جدیدی از همکاری و انتخاب ساخته ش د ک ه ب ر ترمینول وژی "م درنیته" و
"آزادی" سلطه داشته باشد ترمینولوژی که پنجاه سال پیش از آن مفهوم ک امل دیگ ری داش ت .ام روز ،تقریب ا
غیرممکن است در بارهی این ]دو مقوله[ بدون این ک ه بلفاص له ب ه احک ام س رمایهداری نئولیبرالیس م اس تناد
نکرد ،سخن گفت.
همهی ما امروز میدانیم که "مدرنیزه شدن" معنایش کاهش اشتغال ،کم کردن رفاه اجتماعی و خصوصیس ازی
خدمات دولتی است .مدرن شدن معنایش قبول کردن نئولیبرالیسم است .ت رم "آزادی" نی ز سرنوش ت دردن اک
مشابهی داشت و تا سطح آزادی فردی ،آزادی از دولت و آزادی در انتخاب نوع کالی مص رفی تن زل پی دا ک رد.
ایدههای لیبرالی در دوران مبارزهی ایدئولوژیک با اتحاد جم اهیر ش وروی نق ش مهم ی ب ازی میکردن د و م ردم
دنیای غرب را از این طریق بلحاظ ای دئولوژیک بگ ونهای بس یج میکردن د ک ه بی انگر ارزشه ای ف ردی باش د.
نئولیبرالیسم با تکیه بر آزادیهای فردی قادر شد مشارکت آحاد جنبشه ایی را ک ه ح ول "حم ایت از آزادیه ای
فردی" سازماندهی شده بودند و کثرتگرایی فرهنگی بخشی از هویت سیاسی آنها بود را بهخ ود جل ب کن د) .
 ( ۵۵همچنی ن نئولیبرالیس م ب ا تأکی د روی ره ایی از ]قی د و بن دهای[ دول تی توانس ت آن ارکو س رمایه داران و
جنبشهایی را که آرزوی طغیان ماه مه  ۱۹۶۸را ]کماکان[ داشتند ،متقاعد کند (۵۶) .و در پایان ،با ای دهی آزادی
که محدود به آزادی بازار بود ،این ایدئولوژی توانست تنها با آروزهای مص رفی م ردم مش ارکت داش ته باش د .در
عرصه تولید ،آزادی نئولیبرالی توانست آرزوی ساعت کار قابل انعطاف در بین کارگران را متحقق کند آرزویی که
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بسرعت به ابزاری برعلیه آنها تب دیل ش د (۵۷) .در چ الش ب رای تس خیر م وفقیتآمیز عرص هی ای دئولوژیک
مدرنیسم و آزادی ،نئولیبرالیسم توانست با چرخشهای بموقع و بیوقفهاش خود را در معرض خودآزمایی ق رار
دهد .با غصب معنای ترمهایی مانند مدرنسازی و آزادی ،خود را بعنوان تنها و م وفقترین پ روژه در ط ی پنج اه
سال گذشته تثبیت کند.
نتیجه این که نئولیبرالیسم به "ش کل هس تی م ا راه ی ک ه م ا را ب ه ادارهی خودم ان ،رابطهام ان ب ا دیگ ران و
خودمان هدایت میکند" تبدیل شد (۵۸) .بعبارت دیگر ،ن ه تنه ا سیاس تمداران ،م دیران ش رکتها ،کنش گران
وسائل ارتباط جمعی و اساتید دانشگاهها در فهرست جهانی این نظری ه وارد ش دهاند ،بلک ه همچنی ن ک ارگران،
دانشجویان ،مهاجرین و هرکس دیگر .به سخن دیگ ر نئولیبرالیس م خ الق انس ان ش د .اف راد را خل ق میکن د.
نئولیبرالیسم بگونهای نمونهوار ،از ما سوژهای قابل رقابت ساخته است نقشی که درخور و مناس ب موض وعیت
تولید سرمایهداری صنعتی است .الزامات نئولیبرالیسم این مخلوقی را که آفریده ،ناچار به خ ود بهب ودی دائم ی
در همهی جنبههای زندگیاش میکند .دانشآموزی دائمی ،حاضر در هر جا که نیاز ب ه اس تخدام ش دن باش د،
اجبار مداوم در به روز کردن خود همگی بخشی از ذهنیتی هستند که نئولیبرالیس م خ الق آن اس ت (۵۹) .ف ائق
شدن ذهنیت رقابت ،بعلوه شکاف عظیم بی ن آن چ ه ک ه شخص ی اس ت و آن چ ه ک ه عم ومی اس ت .زن دگی
شخصی بگونهای تنگ در ارتباط و وابسته به رقابت در زندگی حرفهای است .تحت چنین شرایطی ،جای تعجب
نیست که تشویش و نگرانی در جوام ع معاص ر گس ترش مییاب د .براس تی ک ه ناهنجاریه ای روان ی در دوران
نئولیبرالیسم تا میزان زیادی تشدید شده است :استرس ،تش ویش ،افس ردگی ،معض ل کمب ود ت وجه بگ ونهای
فزاینده بازتابهای روانی عمومی در جهان پیرامون ما هستند (۶۰) .نکته مهم این که ساز و ک ار زن دگی روزم ره
در شرایط نئولیبرالیسم منبع اصلی انفعال سیاسی شده است .شما حتی اگر گرایش ه م ب ه ای دئولوژی نداش ته
باشید ،معهذا این ناهنجاریها روی زندگی شما تأثیر گذاشته و ش رایط ک اری پ ر مخ اطرهای ب رای ش ما بوج ود
آورده اند .ما برای گذران زندگی نیاز به پول داریم ،بنابراین خود را در بازار کار در معرض فروش ق رار میدهی م.
مشاغل متعدد ،استرس و نگرانی در مورد چگونگی پرداخت اجاره ،هزینه زن دگی و خری د از فروش گاههای م واد
غذایی و تبدیل شدن به جزیی از شبکهی اجتماعی .با توجه ب ه ای ن ت أثیرات بس یج سیاس ی تب دیل ب ه خ واب و
رویایی میشود که مرتب به آینده موکول میگردد و تحت تأثیر تشویش و فشارهای روزمره کنار زده میش ود و در
حاشیه قرار میگیرد.
در عین حال ،باید در نظر داشته باشیم که تولی د چنی ن ذهنی تی ت أثیرش تنه ا س طحی نیس ت .هژم ونی در ه ر
شکلاش ،کارکردی تنها توهمگونه ندارد ،بلکه بر پایهی مجموعهی خواستهها و آرزوهای واقعی م ردم بن ا ش ده
است .هژمونی نئولیبرالیسم بر بازی با نظرات ،اشتیاق و خواس تههای در ح ال حاض ر موج ود در ج امعه اس توار
است .آنها را جمعآوری کرده و وعده میدهد که چنانچه هماهنگ با دستور کار اصلیاش باشند ،ب رآورده کن د.
تقدس آزادی فردی ،ارزش نهادن بر کار سخت ،رهایی از کار هفتگ ی س خت ،نش ان دادن شایس تگی خ ود از
طریق کار ،اعتقاد به شایستگی ،احساس تلخ نسبت سیاستمدران فاسد ،اتحادیهها و بوروکراسی قبل از غلبهی
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هژمونی نئولیبرالیسم نیز در جامعه وجود داشتند .ولی نئولیبرالیسم آنها را گرف ت و در خ ود متبل ور ک رد(۶۱) .
پل زدن بین بلوکبندی چپ و راست ،بسیاری از مردم امروز از آن چه که آنها سوءاستفاده دیگ ران از سیس تم
میدانند ،عصبانی هس تند .رب غ ض از تقل ب مالی اتی متم ولین براح تی ب ا تقل ب تهیدس تان در اس تفاده از کم ک
هزینهه ای رف اه اجتم اعی ترکی ب میش ود .خش م از س رکوب ک ارگران از خش م از سیاس تمداران دیگ ر قاب ل
تشخیص نیست .چنین ذهنیتی در پیوند با هویت و آرزوهای طبقهی متوسط است آرزوی ص احب خ انه ش دن،
اعتماد به نفس و روحیهی کارآفرینی شیوع و پرورش یافته و به طبقه کارگر گذشته و محی ط اجتم اعی آن طبق ه
گسترش یافته است ( ۶۲) .ای دئولوژی نئولی برالی ب ه بنیاده ای تج ربهی زن دگی روزم ره رس وخ ک رده و دیگ ر
حضورش تنها یک آش فته فک ری آکادمی ک تلق ی نمیش ود (۶۳) .نئولیبرالیس م ب ه انگل ی در تج ربهی زن دگی
روزمره تبدیل شده و هر تحلیل انتقادی که فاقد تصریح بر چنین پیوند و عنصری باش د ،از تش خیص ریش ههای
عمیق نئولیبرالیسم در جامعه معاصر عاجز خواهد ماند .بنابراین نئولیبرالیسم در طی چند دهه نه تنها باور و تفک ر
کنش گران را ش کل داد ،بلک ه اص ول و قواع د خ ود زن دگی روزم ره را نی ز دگرگ ون ک رده اس ت .من افع خ اص
نئولیبرالیسم جهانشمول شده و میتوان گف ت ح تی هژمونی ک ش دهاند (۶۴) .نئولیبرالیس م ب ه ح س مش ترک
تبدیل شده است .ما را به تابعی از خود تبدیل کرده ،چه به آن باورمند باشیم و چه نباشیم ).(۶۵

یک مونته پلهرن چپ؟
اغلب چنین استدلل میشود ک ه عل ت م وفقیت نئولیبرالیس م )چنی ن موفقی تی علیرغ م همهی شکس تهایش
ادامه خواهد داشت( همگرایی منافع و حمایت قدرتمند کنشگران بینالمللی ،سرمایهداران ،سهامداران ب زرگو
کئوپراتیوهای کلن بود .اگرچه ،بدون شک همگرایی چنی ن من افعی در تق ویت ای دئولوژی نئولیبرالیس م کم ک
کنن ده بودهان د ،معه ذا پ ارهای از س ئولت ب ی پاس خ ب اقی میمانن د .اگ ر حم ایت کنش گران ب رای م وفقیت
ایدئولوژیک نئولیبرالیسم کافی بود ،و اگر نئولیبرالیسم بهصورتی آش کار در جه ت من افع کنش گران ب ود ،پ س
بنابراین نباید ی ک فاص لهی زم انی چه ل س اله بی ن فرمولبن دی نخس تین چنی ن نظ ریهای و اج رای آن وج ود
میداشت .برعکس ،هژمونی ایدئولوژی لیبرالیسم کینزیسم حتی زمانی که قدرت و محبوبیت آن مح دود ش ده
بود ،ادامه داشت .بویژه محبوبیت آن بلحاظ سرمایهداری بعد از سقوط  ۱۹۲۹و رکود بزرگی که از آن منتج ش د،
در حاشیه قرار گرفته بود .لزم بود پویایی قدرت که اجماع حول کینزیسم را تأمین میک رد را ب ه ط ور ت دریجی و
ذره ذره از هم جدا کرد .به همین ترتیب ،توضیح این ک ه م وفقیت نئولیبرالیس م نهفت ه در ت وان س ازگاری آن ب ا
منافع کنشگران خاص بود  ،کماکان نمیتواند این که چرا راهکارهای محتمل در رویارویی با بحران  ۱۹۷۰هرگز
اجرایی نشدند ،را توضیح دهد .یکی از عناصر موفقیت ایدئولوژیک نئولیبرالیسم احتم ال ای ن اس ت ک ه راهح ل
قابل دسترس ی در ش رایط بح ران داش ت .بح ران )رک ود ت ورمی( پدی دهای ب ود ک ه هی چ دول تی در آن زم ان
نمیدانست که چگونه باید با آن برخورد کند ،در حالی که نظ ریهی لی برالی از قب ل پیشبین ی چنی ن ش رایطی را
کرده بود و گزینهی آن از سالها پیش در بوم شناسی ایدئولوژیکاش برای بحران موج ود ب ود .عل ت م وفقیت
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نئولیبرالها این نبود که استدلل بهتری عرضه کردند )افسانهی یک گفتمان سیاسی منطقی( ،بلک ه وج ود ی ک
زیرساخت نهادینه شدهای که از پیش فراهم شده بود که موجب موفقیت پروژهی نظری آن شد و حس مشترکی
در بین کنشگران سیاسی بوجود آورد.
در همهی ای ن نک ات آموزهه ای مهم ی نهفت ه اس ت ک ه مهم ترین آنه ا چ پ را ب ه فراخ ون دادن ب رای ی ک
کنفرانس مونت پلهرن به ارمغان میآورد (۶۶) .در سطحی وسیعتر ،تاری خ نئولیبرالیس م ای ن خ دمت را ب ه م ا
کرده و نشان میدهد که موفقیت بزرگ اخیر راس ت اعم ال هژم ونی نئولی برالی در مقی اس بینالملل ی ب دون
بهرهگیری از سیاست مردمی امکان پذیر است .این بدین معناست که:
ر
اول ،پروژهی تفکر نئولیبرالی بلند مدت بود .این نگاه با رویکرد تکیه بر اشکال موقتی دورههای انتخاب اتی و اف ت
و خیزهای تجمعه ای اعتراض ات ف ردی و گروه ی تف اوت داش ت .در ع وض ،آن چ ه ک ه چ پ میتوان د از آن
بیاموزد ،این است که چگونه با شکیبایی هدفاش را به روشنی تصریح و شرایط تاریخی موجود و زمینهه ای آن
را تجزیه و تحلیل کرد ،با این هدف مشخص که چگونه این زمینهها را بگ ونهای م ؤثر تغیی ر ده د .نئولیبرالیس م
چشمانداز خود را برای تغییر درازمدت تدوین کرد و چهل سال در انتظار نشست تا کینزیسم دچار بحران شود و
تاچر و ریگان وارد صحنه سیاسی شوند .با در نظرداشت چنین رویکردی ،روش نفکران نئولیبرالیس م ص ریحا در
فکر فرصتها بودند :چیزی که در آن زم ان غی ر ممک ن ب ود؛ بع دها ،امکانپ ذیر ش د .عل ت آن بخش ا بخ اطر
عملکرد و آماده سازی و تدارکاتاشان بود.
دوم] ،نئولیبرالها از همان آغاز[ در پی ایجاد یک پروژهی ضد هژمونی بودند که بتوانن د ب ه وس یلهی آن اجم اع
موجود حول سوسیالدمکراسی و سیاستهای کینزیسم را به چالش کشیده و به زیر بکشند .نگاه آنها بصورتی
گسترده معطوف به تلشی بود که م وقعیت هژم ون را تغیی ر داده و زیرس اخت کام ل ای دئولوژیکی بن ا کنن د ک ه
زیرکانه بتواند خود را در معضل سیاسی و همهی تاروپود حس مشترک سیاسی وارد کند .نئولیبرالیسم موفق ش د
نظریهی هژمون زمان خود را براندازد .همانگونه که فلیپ میروویسکی مینویس د ،نب وغ اس تراتژیک ای ن ب ود
که:
"تنها چسبیدن به یک دیدگاه اتوپیایی بعن وان انگی زهای ب رای ی ک عم ل سیاس ی ،بعن وان ارزش واقع ی ک افی
نیست .چارچوب برای پیروزی این است که بتوان بطور همزمان مجموعهی ک املی از پیش نهادهای سیاس ی ب ه
ظاهر سهل را که در ارتباط با کنشهای کوتاه ،میان و بلند مدت اند را با دان ش ک افی بگ ونهای ترکی ب ک رد ک ه
نتیجه آخر آن مانند حرکت مداوم و بی وقفهی پلیس در رس یدن ب ه ی ک ه دف احتم الی اس ت .ی ک اس تراتژی
هوشمندانه که همزمان هر دو شکل ]سیاستورزی[ کوت اه و بلن د م دت ،ک ه در نظ ر اف راد غیریونیف ورم پ وش
عادی و یک درگیری دو طرفه بنظر میرس د .ول ی در پش ت ص حنه ب ا ی ک ه دف کله برداری تئوری ک ص ورت
میگیرد .بدون شک این تنها توض یح س ادهی قاب ل ت وجه در م ورد پی روزی سیاس تهای نئولیبرالیس م در ط ی
شرایطی است که حریفان آنها انتظار داشتند که اشتباهاشان بطور کامل به اثبات برسد )."(۶۷
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سوم ،درس سوم مهمی که چپ باید بیاموزد این است که جمع پراکندهی انجمن مون پلهرن ]از همان آغاز کار[
به توسعه جغرافیایی خود فکر کرد ه دف گس ترش ی ک ش بکه بینالملل ی ،از طری ق گرهه ای کلی دی ب ود .در
اندیشکده به شکلی از سازمانی دست یافتند که وظیفهاش تأمین هژمونی روش نفکرانه در مقی اس جه انی ب ود.
شبکهای بین اتاق فکر )اندیشکده( ،سیاستمداران ،خبرنگاران ،رسانههای گروه ی و مدرس ین بوج ود آوردن د.
سازگاری بین این گروههای ناجور بوجود آوردند که نیازمند اتح اد در ه دف و ی ا ش کل س ازمانی نداش ته باش ند.
رسیدن به چنین مهمی مستلزم انعطافپذیری بسیار خوبی در پروژهاشان بود .در ح الی ک ه نئولیبرالیس م اغل ب
مورد نکوهش قرار میگیرد که بلحاظ تجربی بسیار ناهمگونتر از آن بوده که بعنوان یک پروژه منسجم فهمیده
شود ،واقیت این است که تمایل آن به اصلح نظراتش در پرتو شرایط و محیط بود که در عم ل م وجب قدرتمن د
شدن آن بعنوان یک ایدئولوژی شد.
بنابراین فراخوان چ پ ب رای ن وعی م ونتهپلهرن ،نبای د بعن وان بح ثی تلق ی ش ود ک ه تنه ا از اس لوب ک ار آن
کپیبرداری شود .بحث این است که چپ باید از نوع نگاه بلند م دت آن ،روشه ای گس ترشیابی آن در س طح
جهانی ،انعطافپذیری مصلحتگرایانه و استراتژی کنترا هژمونی آن که م وجب همگرای ی من افعی ک ه بلح اظ
خصلت زیستی بسیار متنوع بودند ،بیاموزد .در نهایت خواست فراخوان برای یک مونت پلهرن از طرف چپ بای د
برای ساختن دوباره هژمونی چپ باشد.
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