
 
وی��وین ا. اش��میت، اس��تاد رواب��ط بین الملل��ی و عل��وم سیاس��ی دانش��گاه
بوستون هم�راه ب�ا م�ارک ت�اچر، اس�تاد سیاس�ت تط�بیقی و مطالع�ات بی�ن-
المللی مدرسه اقتصاد لندن اخیرا  در کت�اب مش��ترک خ��ود بن�ام «لیبرالیس��م
انعطاف پذیر در اقتصاد اروپا» به تشریح خصوصیات لیبرالیسم، دلیل پایداری
آن در سیاست معاصر، سرنوشت آن در آینده و سناریوها و راههای مختل��ف
مبارزه با آن می پردازند. در متن زیر، آن ها خلصه ای از رئوس اصلی کتاب در

مورد دلیل انعطاف پذیری لیبرالیسم را توضیح می دهند.   
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با توجه به شکست تحقیر آمیز سیاست نئولیبرالیس--تی در عم--ل، 
چرا همچنان به عنوان رویکرد غالب در سیاست گذاری اروپا حض--ور

دارد؟ آیا راه خروجی برای بن بست کنونی وجود دارد؟

 ب�ا ش��دت ف��راوان اروپ�ا و آمریک�ا را۲۰۰۸با وجود بحران اقتصادی که در سال 
درنوردی��د، ره��بران سیاس��ی تلش کم��ی ب��رای تجدی��د نظ��ر در ای��ده های

 را انج�ام،نولیبرالی که مس��ئولیت س�نگینی در رون�ق و ورشکس�تگی دارن�د
 را،داده اند، و اینکه واقعا چقدر «اعتدال بزرگ» افراطی و غی��ر اعت��دالی ب��ود

 برعک��س، ای�ده های نئولی�برالی همچن�ان تنه�اک�املبحال خود رها کرده اند. 
ایده های موجود و در دسترس هستند. در بازارهای مالی ، که بحران از آنجا
آغاز شد، تنظیم و نظارت به شکل محزونی ناکافی است، در حالی که تنه��ا
ایده هایی که به بازی گرفته می شوند، نئو لی�برالی هس��تند، چ�ه ب�ه ش�کل
تنظیم بیشتر «بهس��ازی ب��ازار» و چ��ه ب��ه ش��کل سیاس��ت  گس��ترده تر ع��دم
م�داخله دول�ت در ام��ور اقتص�ادی.  البت��ه، بیش�ترین س�ر درگم�ی مرب�وط ب�ه
واکنش نسبت به بحران کشورهای اتحادیه اروپا است که «انض��باط ب��ازار» را



از طریق ریاضت اقتصادی پذیرفته اند و با قب��ول ان، خ�ود را ب�ه رش�د ک�م و ی�ا
رشد صفر محکوم کرده اند. این نقطه مقابل ای��الت متح��ده اس��ت ک��ه نتای��ج
اقتصادی بهتری را نشان داده است، با وجود انکه بین اص��ولگرایان جمه��وری
خواه طرفدار ریاضت اقتصادی و یک رهبری بیشتر عملگرا که تمرکز خود را بر

 وجود دارد.و شکافرشد اقتصادی نهاده است، از هم گسیختگی 
سئوال ما این است: ما چگونه می توانیم انعطاف پذیری ایده های نئولیبرالی

، نه تنها ای��ن ای��ده ها ج��ان س��الم۱۹۸۰را توضیح دهیم؟ چرا بعد از سالهای 
بدر برده اند، بلکه همچن��ان تفک��ر غ�الب هس��تند؟ نئولیبرالیس��م معتق��د ب��ه:

 س��رمایه ک��ه از س��ویک بهب��ود ب��ازار از طری��ق تج��ارت آزاد جه��انی و تح��ر
طرفداران بازار حمایت می شوند، دولت محدودی ک��ه م��روج انعط��اف پ��ذیری

 کاهش وابس��تگی ب��ه رف��اه در عی��ن ح��الی ک��ه ارائهدر پیبازار کار است، و 
خدمات عمومی را در معرض فروش می گذارد، می باشد. کلمات رمز چنی��ن
نئولیبرالیسمی عبارتند از: آزاد سازی، خصوص��ی س�ازی، مق��ررات زدای�ی، و
واگذاری به نهادهای غیر-اکثریتی  مانند اژانس ه��ای نظ��ارتی «مس��تقل» و
بانکهای مرک��زی .معیاره��ا و س��نگهای مح��ک ان اهمی��ت مس��ئولیت ف��ردی،
ارزش رقابت، و مرکزیت تقسیم و توزیع بازار. سرود نئولی��برالی، دول��ت را ب��ه

 نغمه می کند- ح��تی ام��روز،ل  راه حعنوان مثابه مشکل دیرینه، و بازار را به 
باوجود این واقعیت که بحران نه زاده دولت بلکه بازار می باشد. 

چرا با همه این ها و در پرتو بحران، هیچگونه تغیی��ر عم�ده ای در ای�ده ها دی�ده
نم��ی ش��ود، ی��ا از طری��ق بازگش��ت ب��ه عق��ب ب��ه نئو کینزیس��م، ک��ه «عص��ر
طلیی» پس از جنگ را به ارمغان اورد، و یا به جل��و و چی��زی جدی��د؟ ب��ه چ��ه
صورتی می توانیم این واقعیت را توضیح دهیم که نئولیبرالیس��م همچن�ان ب�ه
نفوذ خود، در اینکه مردم چگونه در مورد دولت و بازار فک��ر می کنن��د و  ح��رف
می زنند، ادامه می دهد؟ ما رئوس تحلیلی پنجگانه چنین انعط��افی را ارائه
می دهیم: اصول اصلی انعطاف پذیری نئولیبرالیسم؛ شکاف بی��ن خط��ابت و
لفاظی نئولیبرالی و واقعیت؛ توان گفتمان نئولیبرالی در بح��ث؛ ق��درت من��افع
در اس��تفاده اس��تراتژیکی از ای��ده؛ و نی��روی نهاده��ا در جاس��ازی ای��ده های

نئولیبرالی.
اول، عمومیت  اصول اصلی نئولیبرالیسم که بر روی بازارهای رقابتی و دولت

 نی��از بس��یار س��ازگارمط��ابقمحدود متمرکز است، آن را برای تغییر شرایط و 
می س�ازد. بن��ابراین، نئولیبرالیس��م ق��ادر ب�ه حرک�ت از ای�ده هایی مبتن�ی ب�ر

 تحت رهبری۱۹۸۰«کوچک کردن»  دولت برای آزاد کردن بازارها در سالهای 
محافظه کاران، به «گسترده ک��ردن» دول��ت ب��رای ازادان��ه ت��ر ک��ردن ک��ار ب��ازار



 ب�وده اس��ت.  همچنی�ن آن۱۹۹۰تحت ره�بری ترق�ی خواه�ان در س�ال های 
قادر به جذب ایده های به ظاهر متناقضی نیز بوده است، مثل  در مورد دول��ت
رفاه، بعد از برخورد اولی��ه ب��ا ای��ده های سوس��یال دمکراتی��ک، از طری��ق تلش
برای کاهش منفعل هزینه های اجتماعی و حفاظت کار، نئولیبرالیسم چنین

 ب��ازار ازی ایده هایی را در برنامه خود گنجاند تا از دولت رفاه برای ترویج ک��ارای
راه «سیاست فعال بازار نیروی کار» استفاده کن��د. در نه��ایت، نئولیبرالیس��م
به همان اندازه نیز قادر به انجام دگردیسی بوده است بطوری که ایده هایی

 در ش��مایلی جدی��د دوب��اره ظه��ورگشته اند،که در دورانهای قبلی بی اعتبار 
، ابت�دا ب�ه ش�کل پ�ول۱۹۲۰می کنند، مثل  بحث «پ�ول س�الم» در س�الهای 

 ب��ه مث��ابه «ب��دهی ه��ای۲۰۰۰ و در اواخر سالهای ۱۹۷۰گرایی در سالهای 
پایدار»  دوباره مطرح شدند.

» کار می کندrhetoricدوم، نئولیبرالیسم اغلب فقط در حوزه خطابت و بیان «
و نه در واقعی��ت پیاده س�ازی و عم�ل . قاب�ل ت�ذکر اس�ت ک�ه تع�داد زی�ادی از
سیاست های نئولیبرالی-مانند قط��ع هزینه ه��ای عم��ومی، اص��لح سیاس��ت
رفاه، و کاهش نظارت برای حفاظت-برای پیاده س��ازی و اج��را بس��یار س��خت
هستند و از نظر سیاسی بسیار منفور. این به توضیح این امر کمک می کن��د
ک�ه چ�را  وع�ده کوچ��ک ک�ردن دول�ت در اغل�ب م��وارد توخ�الی از آب در آم�ده
است، خصوصا اینکه تجدید ساختار دول��ت ، ن�ه  ب�ه ک�اهش ان�دازه آن منج�ر
گردید، و نه لزوما  هزینه های عمومی را کم کرد. مقررات زدایی، بیش از آنکه
ب�ه خلص ش��دن از دس��ت دول��ت منج��ر ش��ود، بس�ادگی ب��ه ن��وع دیگ��ری از
مقررات سازی منتهی گردید. اما این موضوع قبل از آنکه به عنوان یک ضعف
تلقی گردد، می تواند به مثابه یک قدرت انگاشته شود، چرا که ع��دم اج��را و

 ش��عارباش��د ت��اپیاده س��ازی می توان��د در خ��دمت سیاس��تمداران نئولی��برالی 
.را سر دهندنئولیبرالیسم بیشتر 

سوم، ایده های نئولیبرالی در بحث سیاست و گفتم��ان سیاس��ی، از طری��ق
پیروزی در «نبرد ایده ها» در مقابل الترناتیو های ضعیف تر، عموما موف��ق ت��ر

 ب�هت بوده است. در برخ�ی م��وارد، ای�ن ق�درت ممک�ن اس��ت از طری�ق  ط�بیع
 معق��ول و عق��ل س��لیم  اس��تدللت نئولی��برالی کس��ب ش��ود. مثل،رظ��اه

درخواست «حسسن» امور مالی سالم با استفاده از استعاره  اقتصاد خانگی
صورت می گیرد-از نیاز به موازنه در بودجه خانگی افراد ، نیاز به انجام همان
کار یعنی موازنه در بودجه دول��تی اس��تنتاج م��ی ش�ود- و ای��ن ممک��ن اس��ت
ب��رای ش��هروندان ع��ادی طنی��ن به��تری نس��بت ب��ه پیش��نهاد غی��ر قاب��ل درک 
مس��تقیم   کین��زی در م��ورد خ��رج بیش��تر در دوران کس��ری ب��ودجه و ب��دهی،



داشته باشد. در موارد دیگر، موفقیت نئولیبرالی را می توان به تغییر چارچوب
مشکلت حاضر نسبت داد-مثل، در گفتار، صحبت از بح��ران ب��دهی عم��ومی
تا  بحران بانکها می شود؛ در داستانسرایی-، اگر ولخرجی عمومی مس��أله
اس��ت، س��فت ک��ردن کمربن��دها راه ح��ل آن م��ی باش��د؛ و نم��ونه اس��طوره
سازی-برای آلمانی ها، سفت کردن کمربندها تنه��ا راه جل��وگیری از ریس��ک

م�ی باش�د، و در ن�تیجه۱۹۲۰ناشی از تورمی شبیه تورم سالهای اول دهه 
 ک�ه ب�ه۱۹۳۰خطرات ناش�ی از ک��اهش قیم��ت و بیک��اری در اوای��ل س��الهای 

ظهور هیتلر منجر شد، نادیده گرفته می شود. به هم��ان ان��دازه مه��م اس��ت
در نظر داشته باشیم که شاید نئولیبرال ها انق��در ه��م ق��وی نیس��تند، بلک��ه
مخالفین انان ضعیف می باشند. ب�ا هم�ه ای�ن حرفه�ا، اح�زاب مرک���ز-چپ در
تمام این دوران، بخصوص در اروپا در طی بحران حوزه اروپا کجا بودند؟ شایان
توجه است که تا همین اواخر رهبران سوسیال دمکراتیک اروپ��ا ش��عار رش��د

اقتصادی می دادند، در حالی که  ریاضت اقتصادی را اجرا می کردند.
چه��ارم، ائتلف ق��وی گرایش��ات مختل��ف اغل��ب ای��ده های نئولی��برالی را ب��رای
اهداف استراتژیکی خود می پذیرند، چه به آن ها اعتقاد داشته و یا نداش��ته
باشند. عاملن اقتصادی ممکن است از نظر مادی بهره مند ش��وند، ب��ویژه از
طریق مالیات ه�ای پ�ایین تر ی�ا فرص�ت ه�ای جدی�دی ک�ه از طری�ق «مق��ررات
زدایی» و خصوصی سازی بوجود می اید. بانکداران از اول تا به آخ��ر  هم��راه
با بانک خن�دان هس�تند. در ح�الی ک�ه ع��املین نهاده��ا-نظارت گ�ران،  بان�ک
مرکزی و مانند ان- ب��ا اس��تفاده از ای��ده های نئولی��برالی خودمخت��اری کس��ب
می کنند و بر قدرتشان اف��زوده م��ی ش��ود، سیاس��تمداران نی��ز میتوانن��د ب��ی
بهره نباشند و ب�ه  حف��ظ  و ی��ا کس��ب بیش��تر ق��درت سیاس�ی ن�ائل ش�وند.
بعلوه، همه این ها گرایش به خ��ود ارتق��ایی دارن��د، چ��را ک��ه ه��ر چ��ه بیش��تر
نئولیبرالیس��م پای��دار بمان��د، احتم��ال  چنی��ن ب��ازیگرانی بیش��تر ب��ه ای��ده های
نئولی��برالی متعه��د ب��اقی می مانن��د و همچنی��ن نگ��رش «اگ��ر نمی ت��وانی
شکست شان بدهی، با آن ها همراه شو» ایجاد می شود، چنانچه در آغ��از

، جناح مرکز-چپ  ایده های نئولیبرالی را اقتباس کرد.۱۹۹۰سال های 
پنجم، ایده های نئولیبرالی از طریق نهادینه شدن آن ها در قوانین و مق��ررات،
و هم چنین سازمانها، بشمول هیئت های نهادهای مس��تقل غی���ر-اکثریتی
مانند بانک های مرکزی، اژانس های رتبه بندی های بین الملل��ی،  و هیئت
های تنظی��م اس��تاندارها ک��ه خ��ارج از کن��ترل دول��ت مل��ی م��ی باش��ند، نی��رو
کسب می کنند. علوه بر این، در اتحادیه اروپا، پیمان های پی در پی ب��رای
ثبات در حوزه اتحادیه اروپا- با پیمان ثبات و رشد در ماس��تریخت در س��الهای



 که وق�ف معیاره�ای اتح�ادیه پ�ولی ش�د آغ�از گردی�د و ب�ا پیم�ان ه�ای۱۹۹۰
مختل��ف در ط��ی بح��ران اتح��ادیه اروپ��ا ب��ه اوج خ��ود رسید-ای���ن اطمین��ان را
می دهد که ایده های نئولیبرالی در مورد تثبیت مالی، صرف نظر از شکس��ت

شان در حل بحران، بسختی قابل تغییر هستند.
این رئوس تحلیلی پنجگانه م�ا را ب�ا ای�ن س�ئوال نه�ایی تنه�ا م�ی گ�ذارد: ب�ا
وجود این انعطاف پذیری، آیا راهی ب��رای خ��روج از نئولیبرالیس��م وج��ود دارد؟
ی��ک راه می توان��د فروپاش��ی از درون باش��د،  هم��انطور ک��ه تن��اقض ذات��ی در
نئولیبرالیسم بطور فزاینده ای آشکار می گردد-مانن��د  تن�اقض بی�ن ای�ده ی��ک
دولت محدود در حرف و اینکه در عمل دولت نقش موثری در بهبود ب��ازار ایف��ا
م��ی کن��د. دیگ��ری می توان��د رد نئولیبرالیس��م از بی��رون باش��د، هم��راه ب��ا
وعده های انجام نشده، و البته شکس��ت ه��ای نئولیبرالیس��م، م��اهیت ان را
بیش از پیش بر شهروندان آش��کار م��ی س��ازد. راه گری��ز دیگ��ر، امک��ان ظه��ور
الترناتیوهای ایده ای قوی در مقابل نئولیبرالیس��م م��ی باش��د. مثل  می ت��وان
روشهای جدید حاکمیت اقتصادی که سیاس��ت را مق��دم ب��ر، و ن��ه مت��اخر از،

 در نظ��ر گرف��ت. ای��ن  امک��ان نی��ز وج��ود دارد ک��هرااقتص��اد ق��رار م��ی ده��د،
نئولیبرالیس��م حم��ایت قدرتمن��دان و ی��ا ائتلف ه��ای جدی��دی را ک��ه ش��کل
می گیرند را از دست بدهد. شاید سوسیال دمکراته��ا در پش��ت مجم��وعه ای
جدیدی از ایده ها شروع به متحد شدن کنن�د. و در نه��ایت، ای��ن نی��ز بخ�وبی
ممکن است که نهاده��ای نئولی��برالی در ه��م شکس��ته ش��وند، ی��ا ج��ایگزین
گردند، و یا در نتیجه  ائتلفهای جدید، همراه با اید ه ه��ای ن��و در م��ورد اینک��ه
چگونه مشکلت را حل کنند، متکامل گردند. اما برای هر کدام از امکانات یاد
شده، به احتمال زیاد همه چیز بسیار بدتر می شود، قبل از اینکه ما بتوانیم

روزنه ای از نور را در انتهای تونل ببینیم.
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