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 اشاره
نخسریی  اار در یمسیا  « تئوررزه کرد  نولیبرالیسرم»ی حاضرر یررعووا  مقاله

 Internationalی ارویرنشررواس سرروسرریالیسررم نشرررره 111ی در شررماره 8002

Socialism عههه داشت  اه چاپ رسیه. اش را اهیما  سرردایریورسروهه  ممکه ن

کوه  مقاله  ارگرفیه ای مما  طور که نورسرروهه در نانوشررت می  ا رردآ  رادیوری مآ

مارآ اسرت که او ارای تهور  کیا  در دسرت انیشار دود  اه ی  سرگرب اود. نژومش

مویشر شه  و ار  یدرر  « داری یامبآسرماره»اا عووا   8002ی ار  کیا  در ژوریه

 کررس 8002ی کررس مارم  است. چوه ماه اعه  در مفیم نوامبر کیا  مویشرر شهه

ما مقاله و چوهر  سالگآ درگذشت. ای او ده 66ی ارست قدبآ در س  مارم  در نییجه

ی نقه اقیصراد سریاسآ اه  ا مانهه است. ای کررس مارم  طورعمهه در یمیوهکیا  اه

(  1826 –ی نرورز اااارآ و  مشررریه نوارآ )تر مه« تاررخ مردمآ  ها »مای کیا 

ورکم ( و انقدا  در قر  ایسرررت1826ی  مشررریره احمهنور  تبیی  احرا  )تر مره

 ( اه فارسآ مویشر شهه است. 1826 –ی مزدک دانشور )تر مه

مارم   ای  مده  ی گاردر  در مطدبآ اه مواسررربت درگذشرررت کررسروینرامه

ی سآ ی نروژهدراارهمطدبآ  مارم   مشغوس نوشی  کررس 8002در سراس »نوشرت  

 ده است. او سرگرب  20ثار مارکس و انگدس اود که شامل یی انیشرار مجموعه سراله

ر  مطالعه کرده اود؛ اه ده نیشررری  را ر  92اب اود  در حالآ که 20اریررااآ  ده 

 « ده را دوانهه اود. 20ی اهو  تردره ممه

ی درگر نشررا  مرهر یما  نگارش دود را دارد. ی حاضررر ممنو  مر نوشرریهلهمقا

کوه  ما اسیواد مآمای یماری که نورسروهه در تحدیل دود اه ی ای ای دادهورژه نارهاه

مای  هره  ا ررداو و تکمیل شررود و را ا ررولاو ای نو مورد شرراره لایب اسررت که اا داده

ی همای مرحدی ا دآ مقاله رعوآ تحدیل ورژگآهاررسرآ قرارگیرد. اا و ود ار   مسی

  و سررروجش درهگاه و را -اه ار  سرررو 1210ی ای اوادر دمه -داریکوونآ سررررماره

مارآ که مورد نقه مقاله اسرررت  ممنوا  رکآ ای مباحه مهم در چه  هانآ دررهگاه

یارج ن ی نورسوهه اهداری اه گفیهی کوونآ سرمارهمای میفاوت ای مرحدهاست. تحدیل
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رو موضررروق مقاله  انجامه. ایار مرای میفراوت و حیآ میدررراد در عمل مآحرلو راه

 ممنوا  موضوق روی است. 

*** 

 

 سررایما  عدیهدر سرریاتل اعیراضررات نر اممیت  ممراه اا 1222 نوامبرسرراس در

 1«.نولیبرالیسرررم»شررره   ی چه افزودهنامها رررطداو  هرهی اه واژه  هانآ  تجارت

 «سایی هانآ» مما  گونه که دود را مخالف  سر ار یورد اعیراضات ی که ای   وبشآ

 چه. کرد تعررف «ینیآ نولیبراس»  نامیهه اود  دود را («شرررکیآ سررایی هانآ» را)

 ی  اا ای کهی اقیصادیماو سریاسرتای ی  دود کرد  را واژگا  ار  far leftافراطآ 

  .نامیه« نولیبراس» اود را مخالف

ای هشیو اشاره اه نولیبرالیسم  یرا. داشت و ود ااهامآ «نولیبراس» ودرا رطدا اما

 و استتغییر قاال دولت  سیاست تغییر اا است که داریسرماره سیسیم کرد  اداره ای

 چالش اه اا توها که کوهمآ اشرراره داریسرررماره کوونآ مرحده اه امری اویادی در را

ا  کوونآ  اه واقع مم مرحده و اروکه یراچیره شه؟  ی  ار توا مآ سیسیم کل کشیه 

تو یف  libertarian لیبرتاررا  اسرت که توسرا ارهلولوژی ضه دولت  واو راست

 است؟  ایحمدات تری نینیهه اسیار شود و را سیسیممآ

 دو مر ارای ناسخ اوس را میفکرا   وبش نسرا سیاتل  تأثیرگذارترر  ای اسریاری

 ضه» ینها سایما  که فرانسه اعداب کردنه در Attacاتاک  رمبرا  .نرسرش  نذررفیوه

گر ن کوته ی مالآدوامه مانع ای تحرکات سرمارهمآ رفاو  ادکه نیسرت  «داریسررماره

اتاک   اویا  گذار کاسرر   ارنارد 8کوه.ی مدآ ادیداس ارجاد مآماااشرره که در اقیصرراد

. اود داریسرماره بنظا دطوط شرهه و ساما  رافیه در «حمارت» مدآ دواما  اقیصراد

                                                      

  222  ماروی مانوه   نرداینه  رافتاه ممی  نهرهه مآ کارمای نیشرری  که در توا نمآ را مورد ار  1

 .1222 رم  مارا

شهر اد   در - دانشجورا  مدآ ینشست  انبآ در کوفرانس اتحادره در  تارتاکوفسکآ سخورانآ نیر 8

 .8000 یوررل  نوس
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 مورد اما در مما  حاس در کرد مآ  حبت داریسرماره مورد در گه گاه  ورج  سویا 

 ای یمهما  هاار  نآ که نوشررت؛ گورآمطدب مآ «سررایی هانآ یوریرا  یمهماینآ»

 .ی  مسیوه ای اهتر ذاتاو و داریسرماره

کرده  ار  گرارش  غییراه ار  سو ت 1260ی دمه در تشررر  اروکه چه چیزی ای 

 یردرگر تأکیه شود و نه ار تغی ار ارهلولوژی ارهلولوژی ر  نیرویی و ود داشت که ار

 راحیا  فرانسروی شروا  اوردرو   امعه نیر . هانآ نظاب اقیصراد درونآ درعمل کرد

. است دولت نشیوآنولیبرالیسم وعقب ا دآ  موضوق» کرد  ممی  را گفت. او اسیهلاس

هه ح  ش دولت  سیاسآ و ا یماعآ مایعمدکرد تماب در نولیبراس فدسفه  فرانسره در

 آنشیوعقب آ مساعه ارایرفدا ناشرآ ای ی  ااور مشیرکآ است که» و ار  8 «اسرت

 9«.کرده است ارجاد اقیصادی  مایاریش تسدیم شه  اه و دولت

 نامطدواآ که یماسرریاسررت که ارای معکو  کرد  اود رورکرد ار  ار  موطق

 شود  توها لایب است که ارهلولوژیداری تعقیب مآسرماره مایشرکت وما توسا دولت

 یماگروه اا امر  امکا  اتحاد تأکیه ار ار  . امعه تغییر رااه را  درما سرریاسررت را

را تئوررزه کرد  و نوشررت    ورج  ار  سررویا . داری را اه ممراه داشررتداص سرررماره

مارآ در مانوه شرررکت« فرامدییآ مایشرررکت تاسرر ممک  حیآ گامآ  میحها »

 سررااق دفاق ویرر کاسرر   اا کارارد عمدآ ار  تئوری  ای ارنارد 2ایمه ااشرروه.  رروعت

 در انیخااات نشییبانآ کرد.  شونموت  نییر ژا  فرانسه 

قرار داشت  ی  دسریه ای ما یماتحدیل اا تقاال در شرهت چوی  رورکردمارآ اه 

 شود اه ی  اشاره مآ« نولیبرالیسرم»که معدرداتآ که یرر عووا   که ار ار  نظر اودرم

گیرنه. داشی  مآ سرچشمه ی ی توسرعه ای دا رآ مرحده در داریسررماره موطق ای

م  . دمعددات نبو ی  ترعدیه گسیرده  وبش اه ما نیوسری  ای چوی  تحدیدآ اما مانع

 دارنه سیسیم اار  اولی  ارای نفر مامیدیو  شاره مزار   هما» در مما  یما  نوشریم 

                                                      

 (.8000 ژول  ) Review 242 Socialist شماره در مصاحبه 8

 .6-7 ص  1222  اوردرو 9

 129 ص  1222  ورج  2
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اسرریار میفاوتآ دارنه و دارای  تجرایات و سرروااق کشرروه؛ ینها هانآ را اه چالش مآ

 گفیم 6«. میفاوتآ مسریوه که دردس ار  سروااق و تجرایات ندج رافیه است یماارهه

 عمل در را شرونه که راه حل دودشا مخیدف  در مرحده ای  مدزب مآ اما رورکردمای

ای معی   درگر نخوامه توانسررت هطار   وبش  در نق»کردب   اضررافه م . دموه اراله

  1«. ما اه راه حدآ مویهآ شونهنیش روی کوه مگر اروکه ار  احه

 دارنه مهم عمل ما درار  احه که دمهمآ نشررا  گذشرریه سرراس دو تحولات

 روهه دمورد و ود ادیداف فدج کو در نیوهاب کررس و کالیویکو  الکس. شرررونهمآ

و در  2انه.سرریاتل نشررات گرفت  مطدب نوشرریه فوروب ا یماعآ  هانآ که ای  وبش

   کووه کهنیر روست داطرنشا  مآ و مما  حاس  دانیل ا  سعیه

اریرل و ررفونهایرو   کارگرا  سررایی  رعوآ حز  وبش ضرره  هانآ "ارکا "»

رمبری  ای رامای چب میانه  دولتRifondazione Comunistaکمونیسررریا 

مای که یشرکارا سررگرب ا رای سرریاست -و را درینها مشرارکت فعاس دارنه -کووه مآ

ی مایمهتر ای شش ساس  نآلیبراس مسیوه. وقوق چوی  تحولآ  در عرض کمسروسیاس

اود  تغییر مواضع نیست... ار  که در درو   ناگهانآ اسیاریرادی در اردارد. مسئده در

اار ار  رورکرد و ود نررهاشررریرره  ارراررره تو رره مررا را ارره ار  احزا   مقرراومیآ در ار

طدبآ عمیقآ کرره ار  و تسررردیم نردایی ینیآ نولیبراسی عبررارتمررامرحررهودرررت

 2«نوشانه  معطوف کوه.نردایی اخشا ی  را مآعبارت

 اا ی نولیبرالیسرررمرااطه تحدیلِ اه درگر اار ر  اسرررت اره دلراررل االا  لایب 

 داریسرررماره ضرره اا ی ینیآ نولیبرالیسررم   اه رااطهاا اه تو ه ی داری وسرررماره

 10اپردایرم.
                                                      

 .22 ص  8000 رم  ما6

 22 ص  8000 رم  ما1

   )(Callinicos and Nineham ,2007کالیویکو  و ناروهاب   2

Bensaïd and Rousset 2  2007  p25 (م  تر مه.). 

 .8000 رم  مااه کویه نگاه دادب  انجاب نیش ساس مفت حهود را کار ار  م  10
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 نولیبرالیسم از مارکسیستی یهاتحلیل
و  دومویل مای   راردتحدیل مارکسرریسرریآ  ارای م اس یماتحدیل اخشررآ ای

 شرره  هانآ»فرانکیز چسرروارز  در  و« داریاحیای سرررماره»کیا   لوی  در دوموی 

ایشیر   تأثیرگذاری اا و احیمالاو La Mondialisation du Capital «یدارسررماره

که انه کرده   تداش«تاررخ مخیصر نولیبرالیسم»و « امپررالیسرم  هره»ماری در دروره

 ی  ها رهدراا مفیه اطداعات ای انبومآ یثار  ایاروه. ار  کوار نولیبرالیسم اا ]ا طداو [

 یمانوشیه در مما  ااهامآ مسریوه کهما دچار دموه. اما ار  تحدیلامروی اهسرت مآ

 که مشررکداتآ ما اهی ی ممه .شررود وبش درهه مآ درو یسرریآ در مارکسرر غیر

گردره   مااحرا  دور  هره و موجر اهشرره  روارو اا ی  1210ی دمه داری درسرررماره

 ادکه در رژرم دا آ داریینها اه تدور   مشکل را نه در سرماره اما 11کووه.مآ اشراره

 ی  هره  ناشررآ ای کامشدوره که گوروهمآ لوی و دومویل .ایووهداری مآیسرررمارها

دداص نشهه است. اا و ود  طور کامل ای ی مووی مم سریسیم  اه که سرود اسرت نرخ

 توسررا  (کمیر نه چیزی) «کودتا» روی نولیبرالیسررم را ر نیش ار   ینها سررپس 

 رورکرد کودتا  ار  ظامراو 18کووه.آم تو یف 1210 دمه اوادر در« ی مالآسررماره»

ی قهمای طبتشکل اا «سایش» طررق ای انباشت ار که را ی  وعیآسرماره «کیوزی»

 18سرنگو  کرده است. کارگردر چارچو  دولت رفاه اود 

 1210ی دمه اوادر در «کودتا» نیز اه چسرروارز نیز غالباو لح  مشررااهآ دارد. او

که دود را تحت سیطره  شهه مجبور «ی  وعیآارهسررم»نورسره  . مآکوهمآ اشراره

چسروارز  ر  سروسیالیست انقدااآ است  اما معوای  19قرار دمه. « ی مالآسررماره»

 یسرماره»ممنوا  ار « ی  وعیآسررماره»تدحورحآ اسریهلاس او ار  اسرت که اگر 

                                                      

 .کویه مشامهه Harman 2007a در مرا نظر. است میفاوت مارکس اا ینها توضی  11

Duménil and Lévy, 2004a, p86. 18   
 .126 ص  8009a لوی  و دومویل 18

 است . م  ای چسوارزعبارات  تر مه. 19 ص 1221  (Chesnais) چسوارز 19
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« رمقکمگذاری ناچیز و را سرماره» داری درگیرداشت  امروی سرمارهسیطره مآ« مالآ

   12اود.نمآ« مانههمای  وعیآ و فشار شهره ار مشاغل ااقآنااودی شغل»و را 

. نیز مشامهه کردماروی  دروره کارمای در توا مآ راما اسریهلاس ممی  اسراسراو

نیش ای  در ژان  و غراآ ارونای میحهه یمررکا  ارالات در داریسرماره ای تصرورری وی

 ای  طبقاتآ سررایش» اسررا  که اه ]نظر او[ ار دمهمآ اراله 1210ی دمه اواسررا

ماروی ار  اه معوای نذررش ار  امر اود ای نظر  در حاس گسیرش اود.« کار و سررماره

مرکز ]  در را شررهرونها  رفاه و اقیصررادی رشرره کامل  اشرریغاس توانهدولت مآ»که  
ایار و را در کوار فراروهمای ا در ااره دولیآ قهرت و مای[ دود قرار دمه سررریاسرررت

 ررورت لزوب ارای مهادده در ار  فراروهما و را ارای  ارگزر  شررره  انها ییادانه اکار 
معمولاو  که نولآ را مالیاتآ یماگرفیه شرررود تا ار  امهاف تحقق راابه. سررریاسرررت

 یماارای فرو نشانه  چرده گسیرده طورشرهنه اهمای[ کیوزی نامیهه مآ]سریاسرت

 16«شهنه.مآ کارگرفیهاه کامل و قاال قبوس اشیغاس ای اطمیوا  رااآ و تجاری 

 نامهمآ embedded liberalisem« شههح  لیبرالیسرم» را ماروی ار  

 هنیشرفی کشورمای نرخ رشره اقیصادی االا در مو ب»ار  امر  که کوهمآ اسریهلاس و

 ای و ادداقآ ا یماعآ قیصررادار  » و «شرره 1260 و 1220 یمادمه در داریسرررماره

 11« گر  سرو ساما  رافت.ی دولت ددالتمافعالیت طررق

 ایمم گسیخت  و 1210ی دمه اواسا در سریسیم ار  که کوهمآ ماروی تأریه 

اما  12ادامه دارد. ممنوا  دانه؛ احرانآ کهمآ« احرا  انبراشرررت مایاد»عدرت ی  را 

                                                      

  809  ص 1221چسوارز  12

 .10 ص  0028  ماروی 16

 .11 ص  8002  ماروی 11

 انباشررت مارکس  ارای اما. اسررت مارکس ی سرررماره سرروب مبیوآ ار عبارتآ در  دهماروی  روارت 12

میزا   رسرره مآ دود اوج اه رونقموگامآ که  .دمهمآ رخ  رونق-ی رکودچرده ای ای مرحده در مایاد

 که -نرخ سودحفظ ارای عرضه اریش اضافآ و ضروری  - ضرروری کار موااع نیرویای  سررماره انباشرت

شود که تولیه کالاما ایش ای مآ مو ب امر ار  مآ گیرد. آیشنسرط  انباشرت لایب اسرت  تهاوب ارای 
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یو در درو  سررریسررریم   که امکا  یلیرنات کوهتکرار مآ اارما و اارما ماروی در ادامه 

 .و ود داشت

خاذ را ات نولیبرالآ دارا  اه ار  دلیل  رورکردکوه که سرمارهماروی اسریهلاس مآ

 1210 یدمه اواسا شهه و در ضعیفشا  تحت کیوزگرارآ  طبقاتآ کردنه که قهرت

 احیای قهرت» اوا اه نیایشرررا  اه ینها اه نظر او ناسرررخ .گرفیه اود قرار تههره مورد

 ارای را شررارا نولیبرالیسرم» اش ار  اود کهحیآ عدت را - 12شره. تعیی  «بقاتآط

   80«کوه.مآ ارجاد طبقه  گیریشکل

 یسرررماره مای تحکیم مجهد قهرت طبقاتآ  تسررداای نظرماروی  رکآ ای تجدآ

  مالآ تولیه  اه  ها  ای قهرت اهو  تردره » نورسرره اسررت. مآ  رروعت اوده ار مالآ

دومآ  اسیررت  واس و Main Street واقعآای  اقیصاد  در  هاس.. داد. تغییر مسریر

ی ا دآ افزارش قهرت طبقاتآ مسریه اواارار » دمه مآ ادامه ماروی« ار هیت رافت.

 ما وی شرررکتمهرره میئت کارگزارا  کدیهی در عامل  نولیبرالیسررم را مهررا  تحت

مای وت گاه درونآ فعالیتحقوقآ و تخصرررصرررآ که ار  دد مای مالآ سررررا  نهراد

 کوه که در مما  حاساضافه مآ او «دموه.انه  تشکیل مآدارانه را احاطه کردهسررماره

 هک مسیوه کسرانآ  مده نگو  اخت ای دارا سرهاب شرود  قهرت اروا  ایشریرمآ که

 یهراف نسبیا کامش دارا  سهاب سررماره  رعوآ واقعآ  راحبا  قهرت»  ایووهیرا  مآ

 81«است.

                                                      

آ که در نییجه ی ار  وضعیت رخ احران مارکس  نظر ای .است سریسیم در  ذ  قاال مقهاری ااشره که

 اما است  دالمآوضرعیت  ر  تولیه  مایاد  ماروی نظر اه. ای میا  ار مآ دارد را مایاد انباشرت  مآ دمه

ی چرده مامیت ااره او کار ار  ارایچوی  چیزی چگونه امکا  نذرر اسررت.  که دمهنمآ توضرری  او

 .کوه اررسآ را نرخ سود ار ی  تأثیر و امروی داریسرماره

 16 ص  8002  ماروی 12

 .کویه مرا عه 16ص و 86ص اه ممنوی . 18 ص  8002  ماروی 80

 یارسرماره که کسانآ مخالف اا اک ر  هت درماروی  اسیهلاس  ار  طرو اا. 88 ص  8002  ماروی 81

« ا  دارسررهاب قهرت» سررمت تغییر مسرریر اه ار عوض در ینها. کوهکووه  حرکت مآمآ تأکیه مالآ

 شونه.میمرکز مآ
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 دارد  و ود داریسرررماره درو  در توها یلیرناتیوشررود که نهاروجا  نییجه مآ ای

اروی م ااشه مفیهتر داری یلیرناتیو ممک  اسرت که در واقع اه حاس سررماره ار  ادکه

راتی  دموک ی کارگر و سوسیاسشگفت اروکه ر   وبش نیروموه طبقه» مآ نورسره 

نیروی  تا اسرررت داری ار دوردارسررررماره redeemنجات  ارای اهیری ای موقعیت

 ااآانقد گیری ضه ر  نییجه»که ار   است ممک  نورسرهمآ او «دار.ی سررمارهطبقه

 رنج که مسیوه عادی مردب داری  ار سرماره یمادر  ررا  احرا » اما «ارسه نظر اه

 88« .میرنه و نه طبقات االامآ حیآ کشوه وگرسوگآ مآ ارنه مآ

 ار    نظرش را درارراره چگونگآ کررارکرد«مپررررالیسرررم  ررهرررها» مرراروی در

 دمه اراله مآ شهه  ا داو داریسرماره

در درو   ثروت گسررریرده توانه ای طررق اقهاب اه اایتویرعمیحهه مآ اررالرات»

 یمااای سایی یررسادت و سمت تولیه اه سرماره  ررا  مسریر تغییر و دود مریمای

 ر . ..-اگر نگورم دست اکشه -امپررالیسیآ دود اکامه ی ا یماعآ  ای نروژه مادی و

عدیه  داریسرماره ا ردآ کشرورمای سرارر در و میحهه ارالات گسریرده در حمده ضره

 راه درونآ توها شاره ا یماعآ  و دولیآ یمامزروه نولیبراس  عدیه کامش مایسریاست

یای ی  و احرا  مای دود وررانگردارای در اراار گرارشارای محرافظرت ای سررررمرارره

   88«ااشه.

 اهدرهگ» کووهمآ مشررااه دارنه. ینها اسرریهلاس کامداو لوی  نیز رورکردی و دامویل

 سمعقو اسرریار... کوونآ ی  مشررکدات  مده ای داری سرررماره در رااطه اا تاررخ کیوزی

امکا  میوقف  ادیر  یمادر دمه سیاسآ  ای تأسرف است که شرارا فقا» و «اسرت

مای ار می  درگر الیداف... اهرل مایسرریاسررت کارگیری اه و نولیبراس سررادی  تعرض

که نیوسرری   اسررت ار  اسرریهلاس ار  موطق 89«نسررادیه اسررت. فرامم را ا یماعآ

اریالیا  و اریرل مایدولت مانوه میانه  چه مایدولت اه چه مایسرروسرریالیسررت

                                                      

 .128-128ص  8002  ماروی 88

 .16-12ص  8008  ماروی 88

 .801ص  8009 لوی  و دومویل 89
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داری  راه را ارای اه رهتوانه تو یه نذرر ااشره. گورا کوتاه یمه  ای موضع ضه سرمامآ

 کوه. چالش کشیه  نیولیبرالیسم مموار مآ
 

 نولیبرالیسم ماهیت
ی  طورکه اه نظر  نرسررش ار  اه ناسررخ چیسررت؟ نولیبرالیسررم واقعآسرررشررت 

طور اه. اسررت ارهلولوژی ر  نولیبرالیسررم سررط   ر  رسرره  یسررا  نیسررت. درمآ

 معوای در «لیبرالیسررم»   و«ه هر لیبرالیسررم»رعوآ  «نولیبرالیسررم» الدفظآ تحت

 .«ییاد اایار اقیصرراد»اا  اسررت میرادف( شررمالآ یمررکای مقاال در) ی ای قاره ارونای

طور مشررخص  نولیبرالیسررم رعوآ احیای ارهلولوژی اقیصررادی ارتهکس اواارار   و اه

 ار  .اود حاکم 1280ی رکود ازرگ دمه که تا laissez fairموسرروب اه لسرره فر 

 رونه وییاد  اه یرامآ نیش مآ اقیصرررادمای مبیوآ ار اایار که کردمآ ادعا یارهلولوژ

 کرد که وقوق مر مشکل احیمالآ کووه. ادعا مآطورمرتب ثروت ایشریری تولیه مآاه

 حرکت ییاد ای که اسررت( کار اایار در ورژهاه) «غیرطبیعآ انحصررارمای»ناشررآ ای 

کوه. گفیه عرضرره و تقاضررا   دوگیری مآی دسرریمزدما ارای توظیم رااطه وما قیمت

 یحمارت ا اه شه که ددالت دولت در اقیصاد  مخیل کووهه است و ار  ددالت اارهمآ

ار  اه نظارت -نولیبرالیسررم گرایو اوا اه روارت نوس - مدآ دفاق دصررو ررآ  مالکیت

ارهلولوژی توسررا تئوری اه ا ررطداو سررفت و سررخت  ار  .عرضرره نوس  محهود امانه

بات توانه ای لحاظ رراضآ اثشه که مهعآ است مآنشییبانآ مآ «نئوکداسی  صاداقی»

رعوآ کل نیروی کار اسرریخهاب  –شررونه مآ« تسرروره»کوه که اایارمای ییاد ممواره 

 82رسوه. ی کالامای تولیه شهه نیز افروش مآشود و ممهمآ

 نآ ها  وگ نارا  اقیصررادی نوق قهرم  ممنو  ر  ارهلولوژی  اا «لیبرالیسرم»

د. شروق شهه او ایسیم قر  حقیقت   ارگزروآ ی  درعمل ای یغای در .اعیبارشهاآ دوب

  نشررا  دادنه لوی  و اودارر  نیکولای میدفردروگ  رودلف که در ار  یما   ممانطور

                                                      

 اه و کووهمآ رد  دانهمآ مویفآ را احرا  که را نئوکداسرری  تئوری ای اخشررآما نولیبراس ای اردآ 82

. وهکودانه  اتکا مآمآ سریسیم «وررانگری دداق» ضرروری ای اخشرآ راما احرا  که «اتررشرآ مکیب»

 .8008 چانگ  و 1226a رم  مااه کویه ر وق
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رعوآ  محصرروس ی   داری انحصرراری واا سرررماره «ییاد اایار داریسرررماره» ارگزروآ 

 داریسرررماره تولیه یماارجاد یررسررادت ارای ددالت دولت .درهیغای گر امپررالیسررم 

ارریانیا  در و اود شهه ما نیش  مدآای مهت در یلما  دطوط یم  ) شه. تدقآ ضروری

سپس  (.مدآ کرده اودنه را موارآ دطوط ارق رسرانآ و شربکه کارمحافظه یمادولت

 در ارریانیا وو اعه ای ی   ن ژا و یلما  در اایها   وگ ارای مدآ سررایما  دمآ اقیصرراد

انباشت را ای نو  و مای سودیوریتوانه نارهمآ ددالت دولت که داد نشا  میحهه ارالات

   .کوه فرامم

ددالت حامآ کرد که  ظهور  هرهی ای اود که ارتهوکسررآیمیوهار چوی  نیش 

 ارتهوکسآ. داری اودداری ای دود سرمارهسرماره ای محافظت ارای م ااه رامآدولت اه

ی مهد در که اوا شرهه اود کیوز میوارد ارریانیارآ   ا  اقیصراد دا  یماارهه ار  هره

اخشا  -کردطور کامل ای ی  نشییبانآ مآنیش تر اه که - را   یرای نئوکداسی 1280

 دوب  هانآ  وگ ای نوشررت  نس کامبل اس که ممانطور 86مورد تجهره نظر قرار داد.

را نذررفت یررا ای موظر سرماره  در ی  لحظه تاررخآ اِعماس  کیوزی یماارهه سرماره »

رسرریه؛ مفیه اه نظر مآ سرررماره مخیدف  ارای رونه انباشررت مقررات وما محهودرت

ازرگ  ی رکودی ادیر رعوآ دورهورژه موگامآ که ی  را اا ضررعف انباشررت در دورهاه

 81«کرد.قارسه مآما و ود نهاشت  مکه ار  مقررات و محهورت [1282]

 اقدییآ. داشرت و ودما مقاومت کیوزی  ممواره اردآ  هره ارتهوکسرآ اراار در

م اه مکیب قهر ممنوا  فررهم   میدیو  و مار  فو  فردررش ورژهاه اقیصاددانا   ای

 سررایش مرگز ی مالآ اخش ازرگآ ای سرررماره»مهعآ اسررت   اوه مانهنه. کامبلنای

شه. را شامل مآ سررماره در ره 12 ی مالآ توهاچه سررماره  گر«نپذررفت را کیوزی

نذررفیوه؛ نه اه ار  دلیل که  را کیوزی ازرگ  ارهلولوژی مایشرکت وما اما دولت 82

                                                      

 مرا عه Harman  1996a اه کیوزگرارآ  مخیدف یمانسررخه در  هت دمآ تغییر اط اادر ارتب 86

 .کویه

 .122 ص  8002 کامپبل  81

 .122 ص  8002 کامپبل  82
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ی کارگر اه ینها تحمیل شهه اود  ادکه اه ار  دلیل ار  ارهلولوژی توسا نیروی طبقه

 اا ارونارآ گرکشررورمای از و میحهه ارالات دولت در اقیصررادی فعالیت که افزارش

 ی[ حاکمیت ارهلولوژی لیبرالیسررماالاتری نسرربت اه ]دوره اسرریار سررط  سررودیوری

 اقیصادی در نیش ای  وگ  ممراه اود. 

  وگ ای نس دوره در داریسرررماره ارهلولوژی  واقعیت ممنو  ر  کیوزگرارآ

سررریطره  حتشررریااا   ت یاا رونه مدآ اقیصرررادمای. داددوب را اایتا  مآ  هانآ

ه اودنه که در ممکاری اا گرفی قرار near- monopoliesانحصارمای تقررباو کامل 

 یارای سدطه مدآ  اقیصرادمای سرارر تقرربا کامل در انحصرارمای عدیهدولت دودی  

 ددالت افزارش سررمت وقفه اهحرکت اآ ی ار  رونه نییجه .کردنه هانآ مباریه مآ

 گرومآ ایما ارای .اود شهه یغای 1220 دمه ای که اود داریسررماره انباشرت در دولت

 هارنار ی رشهکیوزگرارآ توضی  دموهه دوانهرم اقیصاد مآ 1260ی دمه اوارل در که

نیش  مامهت ماتیوی  راای  که اما ممانطور .اود  وگ ای نس مایدر سرراس اقیصررادی

 زیکیو «دارومای»آ اه ی اعه ای  وگ  میکارریانیا در دوره نشا  داد  رشه اقیصادی

وسا گذاری تسرماره االاتر را میکآ اه سرط  و تکرار شرونهه مایاحرا مقااده اا  ارای

  82 وگ نبود. ای قبل مایساس دولت اه نسبت

 یمامزروه دصوصاه و) دولیآ داریسرماره اقیصراد  انبآ و مهم محصروس ر 

 ارار  اوا و کامل شیغاسرسیه  اه ا  روعیآ  نیشررفیه کشرورمای در( ی  تسردیحاتآ

 1220ی دمه اوادر در سرماره ای کهاود؛ طبقه ی کارگررااآ طبقه قهرت ایای در ه

 عدت دولیآ را امییایات مجبور شرره اه او امییایاتآ اهمه. اما اگر ار   1260ی و دمه

اهانیم  معوارش ار  است که مسارل را کامد  وارونه  طولانآ رونق را شره  ] اقیصراد[

 ایویم. مآ

دسریورعمل اقیصادی  و نه ممنو  ارهلولوژی  تا قبل ای ر   م ااهکیوزگرارآ اه

سر  1210ی دمه سراس در اواسرا 90 هی  که اعه ای  احرا  اقیصرادی ظهور اولی 

که ار   کرد ی ییمارش گذاشررریه نشرررهه اود. و وقوق ی  احرا  ثااتاریورد  اه اوته

 رشافزا و رکود ای ترکیبآ اا دارا  سرررماره. نهارد را ی  اا مقااده دسرریور عمل  توانارآ

                                                      

 .کویه مرا عه 1221 تامدیوسو   اه ممنوی . 226 ص  1262 ماتیوی  82
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 اه .کیوزگرارا   ناسرخآ نهاشرریوه .ناب گرفت« تورمآ رکود» که شررهنه رواروما قیمت

 عاوواق کس میچ» که دررافیوه ناگها  ینها (کررپس فرانسررریس ای ینها ) رکآ گفیه

 در چرا که دانهنمآ واقعاو کس میچ. کوهمآ کار چگونه مهر  اقیصررراد دانه کهنمآ

ساس  کیوزگرارآ  چهار را سه طآ 80.«  شامه ار  ممه رشه اودرم وگ ای نس  ها 

ا ما رای  ارگزر  شررره که ی  مای دوااره توله رافیهم ااه ر  ارتهوکسرررآ  اا ارههاه

ای اه دلیدآ مجموعهاوا  ماچهاردمه نیش  اه کوار یده اود. مسررئده ار  نبود که دولت

 رعوآ. داری دچار احرا  سرررادیاری اودسررررماره»مرای غدا را نرذررفیوره  های ارره
 ارای داریسررماره اه مهف دواآ اه که تا ی  موگاب نهادمارآ   اقهامات وماسریاسرت
 که تگف توا مآ  صطور مشخسرماره  دهمت کرده اودنه اآ تأثیر شهنه. اه انباشرت
 ااور ار  اا  گذاشت کوار را کیوزی شسای سود  نرخ کامش درموا هه اا داریسررماره

 81«اخشه. اهبود را انباشت و عمکرد سود توانهمآ نولیبرالیسم که

 «گرارآنوس»قرهرمآ  در مرحده نخسرررت  در قامت  یمرای اررههدواراره تولره

monetarism ادعا گرارآ نوس فررهم   چهره ا رردآِ ]مکیب[ میدیو  .ظامر شرره 

نادرسررت نوس  کویرس ای ناشررآ ییاد  نظاب اایار درو ود مرگونه مشررکل  که کردمآ

 دمه ر  ای ییاد  ظرف مهت کمیر اایار اقیصاد ار  روارت ای اما .اسرتما توسرا دولت

 لوکا  راارت و مار  مای فو ما اه روارتنشا  داد که قاال ا را نیست. سپس تو ه

 ار  88اودنه. ایش ای فررهم   مویقه ددالت دولت تغییر  هرت ررافرت. ارورا  حیآ

 محبوایت رافت.  داری سرماره طرفهارا  ای  اه چوهر  دلیل درما ارهه

 

  

                                                      

 .1228 سپیامبر 86 گاردر   80

 .122 ص  8002 کامپبل  81

 ای اردآ نظر ای دارد  نوس یعرضرره مهرررت در مهمآ نقش دولت اروکه ار مبوآ فررهم  ادعای 88

 .کویه مرا عه Garrison  1992 اه «مما  کیوزگرارآ است. تقررباو اقیصاددانا  نئوکداسی »
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 حاکم همچون ایدئولوژی نولیبرالیسم،
 دمه اوارل و 1260 دمه اوادر شود. در تو یه سرعآ شره که موضروق ایتاانهایه

 مردب ارداسررریه اودنه که مشرررروعیت ای دس مباریات قهرتموهی  رررهامای 1210

 چوی  کشریهنه. در ی  یما   دفاق  ررا  ا دآ در ارااری را اه چالش مآدارسررماره

 یدارسرماره که اسرت کرده ثاات که ددالت کیوزی توسرا دولت  اود  رهامارآ ار 

 کوره. ار  ادعرا امرا اکوو  در موا هره اا احرا  اریورده را مردب نیرایمرای توانرهمآ

 حاس  ددالت شه مآ رو و یرر اس اارهنس  اسیهل. اقیصرادی  کامدا اآ اعیبار شرهه اود

 دولت  نه ممنو  راه حل  ادکه ممنو  مشکل  معرفآ گردره. 

ی مالآ مافعالیت که ایشیر در اود ورژه ارای کسانآ دوش یروهاسریهلاس  اه ار 

نوس دریورد  ای مر رامآ  مفیه   هره  یررا درارتهوکسآ دست داشیوه و نه در تولیه؛

سررهاب را  سررود دررافت اهره و را دانه نشررسرری  و در یبرالیسررم شرره. نولدانسرریه مآ

 که ورممانط.دانستمآ اریشموه ا یماعآ فعالیت ر  نییجه در و تولیه ارایای انگیزه

 «گذرا اقیصرررادیِ طبقه دوش تئوری» ار  گفت  نیش مامهت اخارر   نیکولرای

 88اود.

احسررا   1210ی دمه اواسررا در. گری در میا  اودای تو یه ایشرریر چیزی اما

یسیم س در احرا  یماداری را فرا گرفیه اود. نخسیی  نشانهسرماره اسییصاس  محافل

کارگرا  ممراه شهه  ای  ی احسرا  اعیماد اوفس و  سرارت درینها  اا رشره فزاروهه

 رآما  تداش1210ی دمه اواررل و 1260ی دمره رعوآ در اوادر نیش تر ای ی   .اود

 مایاسسرر در ارریانیا در دسرریمزدما کویرس اود  گرفیه ا کارگرا   ررورتا مقااده ارای

 میحهه ارالاتو نیز در  1212-2و  1218-19  در 1211-8و در  1210تا  1266ای  

 هک کووه حامیا  چه کیوزگرارآ  عداقه موهنه که فراموش .شه اعماس 1211 ساس در

 دسیمزدما اما کویرس. اود وگ  نسرا ارتهوکسرآ ای نانذرر هارآ اقهامات اخشرآ ار 

ساس کارارآ داشت  اما سبب گسیرش  ار  کویرس شاره ارای ر  و دو. موثر واقع نشه

 ورآ در میا  کارگرا  حیآ در مراکزی که ناراضراریآ در میا  کارگرا  شه و مباریه

                                                      

 .1281 اودارر   88
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 ما در میا شه اثری ایی  رافت را افزارش داد. سرانجاب  ار  کویرسقبدا اه سرخیآ مآ

 ما درمم شکست. امواج اعیصا 

ی اایار ییاد که توسرررا فررهم  و رسررریه که نگرش دوااره تولهرافیهاه نظر مآ 

کردنه اگر اقیصاد ای دمه. ینها ادعا مآرفت را نشا  مآمار  مطرو شهه اود  راه ارو 

 را ااشه دولت مهادده ای ادداس ناشآ ار  دواه - شود  دداص اایار گری در]شر[ ادداس

ممه مشکدات دود را  -کار اایار «نذررانعطاف»کارگری در رونه  یمااتحادره ددالت ای

ما توسرا انحصارات ای ارجاد ادیداس در قیمت گفیوه  تجارت ییاد حل دوامه کرد. مآ

دود که ارای  دوگیری ای االا « نرخ طبیعآ» دوگیری دوامه کرد و سط  ایکاری در 

 ما لایب است  ت بیت دوامه شه. مزدکشیهه شه  سود توسا دسی

ی مسرریوه که اا نیت اه  ارای مادروغ فقا نهرت اه حاکم  طبقه مایارهلولوژی

ای ااورما را ای مجموعه شررونه. ینها دب رضررارت حکومت شررونهگا  اشرراعه داده مآ

دموه  اه حاکمیت اش مهم اود  مآ احسررا  حاکم  طبقه اه دموه کهتشررکیل مآ

 ار اعیماد اه نفسار   اخشرروه و اه اواو و نیز ای نگاه درگرا  حقانیت مآدود  ایموظر

ارآ کیوزگر .کوه نظاب دود  مقااده در توانه اا مر گونه کاسرریآ یشررکاردموه که مآمآ

 ممی  کرد. ارفا غراآ نیشرفیه کشورمای در  وگ ای نس یمانقشرآ را دردمه چوی 

گرارآ  توسرررعرره و  «آکمونیسررری» کشرررورمررای در اسررریررالیویسرررم نرقرش را

developmentalism و در یفررقا اسریعمار مای نسرراکشرور و لاتی  یمررکای در 

 دولت مهادده اعه  یشررکار شرره که اه 1210ی دمه اواسررا ای اما .یسرریا ارفا کردنه

 89کوه.  دوگیری  ها  مواطق ای ر  میچ در اقیصرررادی یمااحرا  ای توانهنمآ

یسررم کوه. اه ار  گونه  نولیبرال نر را ارهلولوژرکآ افشرره ار  شررک موفق نولیبرالیسررم

 .اود  ذا  نیز ی مولهسرماره ارای ادکه ی مالآ سرماره ارای توهانه

 

                                                      

 1210 یدمه اواسا در لهسیا  احرا  ی  دنباس اه و 1260ی دمه در چکسردواکآ اقیصرادی رکود 89

. وهک ارای ممیشه حفظ را انباشت توانهنمآ نیز دولت یمهادده اشکاس شرهرهترر  حیآ که داد نشرا 

 .1211 رم  مااه شود ر وق
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 عمل در نولیبرالیسم
که ااورموها  اه ی   در عمل  یننه و ر  ارهلولوژی ادعامای ای  که اسررت مهم

 اا. دارد و ود دو ار  ای  یمآمسرریق ارتباط نهرتدموه  تفاوت اگذاررم. اهانجاب مآ

 نولیبرالیسم درااره مفسررا  ای راسرت و چه  ممنوا  ادعامارآ ای اسریاری حاس ار 

 .نهارد مطااقت ی گذشیهدمه مای تجراآ در سهاا داده که کووهمطرو مآ

 ولتد نشیوآعقباه معوای  نیش ای مر چیز  ااور رارج ار  است که نولیبرالیسم

داری  سرماره نیش رفیه کشورمای در دولیآ یماسرط  مزروه اه آا مال نگاه. اسرت

 دمه. نادرسیآ ار  ااور را نشا  مآ

 کشور 81 در داددآ نادالص مجموق دریمه دولت ای مالیات اه نسبت تولیه  1 نمودار

 .82(در ه) نیشرفیه

 
 

  

                                                      

 مالیات  و دولت یمامزروه مورد در ا دآ یماداده میحه  مدل سایما  ا یماعآ و اقیصادی شورای 82

 .8009 فورره
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 اه نسبت تولیه نادالص مدآ  میحهه ارالات دولت یمامزروه  8نمودار

 
 

چوهمدییآ  کماکا   مایاب  شرررکتار  نشرررره نشررا  داده در قبداو که طورا مم

 کار نیرومای اایارما و  مادارارآ ای نیمآ ما ی  ترر ازرگ 86دارنه.ما دولت در ررشرره

ای دولت انیظار دارنه که ای ینها حمارت کوه.  وانه کرده کشور دودی مسیقر در را دود

دولت  ]امور دود را[ اگذارنه  ممنوا  که در  اهو  توانهآاکوو  نیز نم داری سرررماره

وه است  مان شهه اسیفاده کارگرا  اه حمده ارای دولت  ای .توانستی کیوزی نمآدوره

 دیهع ندیس ای اسیفاده تاچر را ای توسرا دولت مارگارتاتحادره ضره تصرورب قوانی 

اا و  –مکرر  طور  اهای دولت . ممنوی 1229 -2سرررالهای  در معهننیا  اعیصرررا 

ارای حمارت ای  -دانهمارآ که ارهلولوژی نولیبراس ی  را نادرسرررت مآاکارگیری روش

رکت ش اه یمررکا دولت .شهه است اسیفاده اخشرآ ای سررماره در اراار تأثیرات احرا  

و ی  را  کرد قرار گرفیه اود  کم  ورشررکسرریگآ مری در 1212 سرراس در که کرارسرردر

را  1220ی دمه در مایمررکا کویرس مذاکرات ار سررر اهمآ نوی   دولتنجات داد. مم

 غیرقاال یمای اهمآدر نییجه یمررکارآ یمااان  که شررود مانع تا گرفت عههه اه

  دولت یمررکا 1222 ساس در .شونه کشیهه یرر لاتی  اه یمررکای کشرورمای نردادت

 کم  کرد که سر نا امانه. و« مهررت درایمهت سرماره»ی مالآ موسوب اه اه مؤسسه

                                                      

   8001 رم  ما86

س

ا

 ل
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مای ناشررآ ای مرکزی  در تداش اوده اسررت که یرا  اان  طررق ای ادیراو ممی  دولت 

ی دمه ایما دولت حقیقت  مالآ رامحهود کوه. در سرریسرریم مای مسررک  اهاحرا  واب

ارای مقااده اا احرا  ددالت  1260و  1220مرای اره ار  سرررو  ایش ای دمره 1210

   انه.ما  اسیار شهرهترای قبل اودهعدیش اه سادگآ ار  است که احرا انه؛ کرده

 یماتکوی  ای اسیفاده ااما احرا  کرد  میوقف در ناتوانآ که اسرت ار  درسرت

 شررهه اایار اه امور کرد  مهت ارای رماکوتاه یماتداش اه موجر  «کیوزی» قهرمآ

شررود که مو ب مآ« گری دداقا ورر» کهمیکآ ار ار  ااور اوده  مااسررت. ار  تداش

اهره موه « ناکاریمه»مای   ای ضررعیف و را نااود شرره  سرررماره«کاریمه» یماسرررماره

 داری وقت امررکا[ اا افزارش]ویرر دزانه« ولکر شوک» است که کاری مما  شونه. ار 

 کاری و مما  .دمه انجاب اود قرار 1210ی دمه نارا  در میحهه اهره در ارالات نرخ

 در ی نوساهره و محهود کرد  عرضه االا ارد  نرخ اا کردنه سرعآ ماتاچری اسرت که

کاری اسررت که گروه مقامات  مما  ممنوی   ار . دموه انجاب 1220 - 9مای سرراس

 ازرگ شررروروی در موا هه اا احرا   مامیر اتحاد در nomenklaturaادوهناره 

اسا رافت  در نیش گرفیوه.  1220سریاسآ که ای اواسا دمه  و ا یماعآ اقیصرادی 

ما  ا  سالم تداشدر گیرودار ار   که اما در ممه موارد ]مما  مؤسرسات و نهادمارآ[

 اه در ارده اودنه  اعها ارای دررافت کم   اه دولت روی یوردنه. 

 ای اسرررت که ارهلولوژیتوها کشرررور نیش رفیه میحهه امررکا  احیمرالرا ارالات

ر ار  کشو  در ایشی اما. ای مر  ای درگر  اسریحکاب رافیه اسرتایش  ینجا در نولیبراس

اسررریقراض  ی  مم اه « کیوزی»مای دولیآ دود را اا روش ی نولیبراس  مزرورهدوره

 رنظ شره  تأمی  کرده است. ایی کیوزی اه ی  میوسرل نمآای که حیآ در دورهگونه

 گذاشی  دست اایار ییاد ارای اه معوای اای - نولیبرالیسم میحهه  ارالات حاکم یطبقه

داری در کشررورمای اه سرررماره ااره چیزی اسررت که -مای مسرریقر  ِر داد  سرررماره

نه ار  اروکه ا ایه داد ار   شود  تحمیل میحهه  ارالات یماسرماره تر و اه نفعضعیف

 کار اهو  میچ محهورت در دود ارالات میحهه  روی دمه. 

ای اریمه موج  نس روسرریه نیز در و  چی  ژان   غراآ  ارونای در موطق ممی 

ما تداش ترر اما کامل .است شهه دنباس در یما  ردیسری   گری نه چوها  دداق وررا 

 طبقات اروجا در. مای نولیبراس  در  وو   ها   ورت گرفیه استارای ا رای روش
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 کیمتح  وگ  نسررا «گرارآتوسررعه» مایسرراس طآ را دود حاکمیت که حاکم اومآ

 تبدیغ  هانآ اان  و نوس المددآای   وهوق توسا که نولیبراس واقعا اقهامات انهکرده

 ی فعاس در کشرورمایماسررماره کوچ  شررکای اه شره  تبهرل امیه اه را شرودمآ

 است درار  کشورما نیز ممک  حیآ اما 81انه.اای نذررفیه یغوش اا  وعیآ  نیشررفیه

 ای اردآ. شرررود مدآ موجر دولت یفرروآ مجهدقشاه ن که و ود یرهاه رآمراتوش

 و ا یماعآ اقیصرررادی  گروررا  یماای وقوق احرا  نس لاتی  یمررکای کشررورمای

 گرارآاررا کمرر  مشرررراورا  اقیصررررادی کیوزگرا  ارره نوتوسرررعرره سررریرراسرررآ

neodevelopmentalist انرره  اقررهامررات کیوزی و نولیبراس را اررا مم روی یورده

 82انه.ترکیب کرده

ر د سرررماره ای کارکرد دقیقآ واقعیت  تو رریف در «نولیبراس» دلارل  ممی  اه

 نیش قر  ر  ای ایش که اایار ییاد داریسرماره اه سیسیم اایگشت اا ما. امروی نیست

  مقیا در مسررییم که روارو سرریسرریمآ اا عوض در .رسرریه  روارو نیسررییم نارا  اه

 قر  در که دود unitsواحهمای  کوه که ای طررق اایسررراییتدراش مآ المددآای 

  «انحصاری داریسرماره» را ینهاما مارکسریستمارآ که واحه -یمهنه  او ود ایسریم

د  دو مشکدات اا -نامیهنه  «دولیآ داریسرماره» را «دولیآ انحصراری داریسررماره»

  دآا نقشار  مشرکدات   توظیم را در تسرهیل ما ممنوا اواارار   دولت .کوه مقااده

 یمادمه را نسررربت اه کار تولیه  انجاب ار  شررره  هانآ اگر چه کووه مآ اایی را

 وگ  دشوار کرده است.   ای نس ادافا ده

 

 نولیبرالیسم و ی مالیسرمایه
 در دولت ددالت اقیصررادی اروکه ار مبوآ دود ادعای لوی  در تو یه و دومویل

 مایاست  اه تعیی  نرخ اوده «ی مالآسرماره» موافع راسیای در ی گذشریهدمه سره

  اسیواد 1212 داری یمررکا دراالای اهره اه مهت طولانآ توسا نل ولکر  رلیس دزانه

                                                      

 .کویه مرا عه 8008 رم  مااه  ارها ار  در ایشیر اطداعات ارای 81

 8001 کاتز  82
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 حفظ 1220 و 1220 مایدر سررراسررر دمه» ی االای اهرهمانرخ نظر ینها اه. کووهمآ

ای ی االمانرخ که موگامآ. گیردمآ نادرهه تجراآ را درهگاه اما واقعیت ار  82«شهنه.

 و داد کامش را ینها ولکر نل کرد  وارد  رروعت اه  هی یسرریب 1228 سرراس اهره در

که اد نه ی نولیبراس  افزارشدوره ی دوبنیمه در ادوهمهت  یاهره یمانرخ واقعآ رونه

 کامش رافت. 

داریی خزانهساله نرخ ثابت اوراق ده: 3نمودار  

 
 ی یمررکاات میحههارال( Federal Reserve) مرکزی اان   موبع

 

ی سرررماره و ی مالآسرررماره - مجزای سرررماره اخش که دو ا ررولاو کل ار  ادعا

اه  مالآمهم  مؤسسات ای اسریاری توا  اه چالش کشریه.دارد را مآ و ود -  روعیآ

 توهاهن کووه ارفا مآ گیرنهگا واب و دموهگا واب ای  «گریواسررطه»دلیل اروکه نقش 

 نرخ قهر مطدق اسرررت مهم ینها ارای یننه .گیرنهواب مم مآ ادکه دموه مآ نوس واب

 یمانرخ ای  ورژهاه مخیدف ماینرخ ای  که اسررت مارآشررکاف ادکه نیسررت  اهره

مای  رروعیآ  مم واب دموهه و مم واب شررود. کوسررر مآ ارجاد مهتکوتاه و ادوهمهت

                                                      

 .18 ص  8002 لوی  و دومویل 82

س
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 هره   گذاریی سررررمارهکه در میا  دوره گیرنهه مسررریوه  و معمولاو ]نوس[ مایادی

 .دموهمآ واب اهره  دررافت در مقاال را کووهانهای مآنس

ادوهمهت ی  قسمت ای  ایسرت و نوج سراس گذشیه  کامش در مهم ینهرهه ر 

گذاری موله  هره ادیصرراص رافیه اسررت. ار  امر اضررافآ اسررت که اه سرررماره اریش

ی کامل اه سط  اوارل دمهطور ناشرآ ای ی  اسرت که نرخ سرود در کل سریسریم  اه

ه گذاری مولسرماره ای ایشیر ای توسرا سرماره انهنسمقهار  اای نگشریه اسرت. 1210

 مایاد دورش  اه سودیور ای یاسیفاده ارای تداش در  وعیآ دارا سرماره و 90اسرت 

ار  هسرمار ای ایشیری اخش  در مقارسره اا گذشیهاگر  انه.یورده روی مالآ یمافعالیت

 ی مالآ دوانههسرماره میمرکز شرهه است  اه ار  دلیل نیست که یننه مالآ مداتمعا

 ی  وعیآ دارج کرده است  ادکه عدیش ار  استای دست سرماره را شرود  کویرسمآ

 «گریمالآ»طررق  ای را دود سرررود تداش کرده که نرخ ی  ررروعیآ سررررماره که

financialisation راه  سرررانجاب اه ا  اسرررت  اما ارای سرررماره  ار  .حفظ کوه

ی ماارجاد کوه که موبع سود  هره اریش توانهمآ موله کار توها شرود؛ یررامویهآ مآ

 دآ اسیررت ار اقیصاد ا ماروی  ار  نیست که واسایشریر است. مسئده اردداف تأکیه 

سریطره رافیه است  ادکه ار  است که مر دوی ینها امروی اا مشکداتآ روارو مسیوه که 

 ما روارو نبودنه. مای ادافا ده اعه ای  وگ  هانآ دوب  اا ی ر دمهد

 

  انباشت از راه سلب مالکیت
 هااوا  که اسررت مارآ میمرکزدصرریصرره ار نولیبرالیسررم ایماروی  دروره روارت

ه ا   انباشرترعوآ  داری تبهرل شرهه اسررتسرررماره انباشرت الگوی  هره ادعای او اه

 رغی»مای و  معیت مای اخشو اسیحاله« اهوی انباشت»  «سدب مالکیت»ی وسریده

در  » ی سدب مالکیتوسیدهگوره که انباشت اهاو مآ. توسرا سررماره« داریسررماره

                                                      

یمهه  8002  (Terrones and Cardarelli) کاردارلآ و در ترونز رونهما ار  دقیق اررسررآ 90

 است.
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وسعیآ  طیف و 91 تبهرل شهه « انباشت  غالب شکلمقارسه اا اای تولیه گسیرده  اه 

  . مانوه گیرددود مآ اه را اشکاس ای

 «؛«دمقانآ  معیت ا باری کوچ و یمی  سررراییدصرررو رررآ 

 حق مالکیت اه  معآ و دولیآ و... اشررریراکآ  مرالکیت حق تبرهررل...»

 .«دصو آ

 «مصرف و اهرل تولیه اشکاس سرکو  و کار نیروی ساییکالارآ.» 

 « نولآ کرد  یمی  ورژهاه مالیات  و مبادله نولآ کرد». 

 اهمکار اردگا  اه  معیت کل» توزس». 

 «سهاب کاریدست و اعیبار طررق ای مادارارآ مالکیت سدب.» 

 «  مواد ادیراق و حقوق مررالکیررت معووی ارایحق انحصررراری 

 «.محصولات انواق نداسمای اذر و ژنییکآ 

 «مررا؛ در یمررا  احرا « قیمررت نرراچیز» ارره  مررادارارآ «درررره

 رسکوی و مهرررت سررادی  سرریسرریم  توظیم  ارای عقدانآ» که رآمااحرا 

ی  رقه اروکه انجاب گیرد اهو  ای راه سدب مالکیت انباشرت»تا   «شرونهمآ

 .«شود یده عمومآ احرا 

 «کررار نیروی ای ارای محرافظررتتمهیرهاتآ کرره یدارآ ای مقررات 

 98.«طراحآ شهه انه

 اما. است معا ر داریسرماره مای ناگوارماروی شامل طیفآ ای دصیصهفهرسرت 

 فعدآ مرحدهتوضی  دموهه      نامیه«مالکیت سردب»ما را  ررفاو ممه ار  دصریصره

 گامآمو. ارای دیدی است ای طولانآسادگآ  واژه اه  «مالکیت سدب»سیسیم نیست. 

  ار  عبارت «مالکیت دیدی اسرررت»گفت   نویدمم قر  در نرودو   نییر ژویف که

 بارتع. کردایا  مآ سیسیم  اه نسبت را مردب داری و دشمفررادی اود عدیه سررماره

نیز ممی   ارگاه را دارد. اما شعار سایی « انباشرت ای راه سدب مالکیت»رعوآ  ماروی

                                                      

 .128 ص  8008  ماروی 91

 .ما اشاره شهه استاه ار  روش 191 -192 ص ص  8008ماروی  اثر در 98
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 1291عدیه دیدی اا اراله تحدیل  هی  رکآ نیسرررت؛ ممانطور که ار  دو  در سررراس 

 یمانآ که مارکس  نرودو  را نقه کرد  رکآ نبودنه. 

 مایدصیصه شامل ار  تحدیل یررا اسرت؛ تر هی اسریار اما ماروی ارراد تحدیل

ای  مالکیت سرردب» مانوه  انهاوده ممراه داریسرررماره انباشررت ااممیشرره شررود که مآ

 اه رکود  و حمده -رونق - ی رکودچرده مای درگر درسرماره توساما سرماره اعدرآ

 اردآ که اسررت مارآروش شررامل ممنوی ماروی  تحدیل .کار شرررارا و دسرریمزدما

 وهگیرنه  ماندارا  درگر  اکار مآسرماره روهمز اه دود افزارش سود ارای دارا سرماره

ما اما ار  روش. «در سهاب و اعیبارات کاریما ای طررق دستای دارارآ مالکیت سردب»

اه انباشرت ایشیر دست رااه.  کل  م ااه ر اه دار سررماره شرود که طبقهمو ب نمآ

  گفت مارکس که مما  طور

توانه توانه دود را ثروتموهتر کوه  نمآمآن کل  م ااه ر دار اهسرررماره یطبقه»
 دمه  کلدار درگر ای دست مآدار ای یننه که سرمارهی نفع ارد  ر  سرمارهاه واسطه

 م ااه ر  کلاه طبقه ار  سررررمرارره را افزارش دمه و را اریش اضرررافه تولیه کوه.

 98«ارداری کوه.توانه ای دودش کداهنمآ
درگرا    رادق  توسرا دارا سررماره اردآ لکیتما چه که در رااطه اا سردبی 

 معیت   داریسرماره مای غیرمالکیت ای اخش سدب داص اشرکاس اسرت در رااطه اا

 رعوآ ایرو  رانه  سوب رارج در  ها  ینهرهه ارای م اس  .کوهمآ ایشیر  هق حیآ

مای سادیمانآ نکه شررکتا باری فرودسریا  شرهری ای مواطق مرکزی شرهر ارای ی

مای  معیت  ررورت مبالغ نجومآ اه  یب ازنوه  اا سرررکو  شررهره فقیرترر  اخش

ی طبقه ارای  هرهی اضرررافآ اریش را اریش دود  دودی کار اه ار  گیرد. امامآ

 ار لوکس مایینارتما  ای اهارآ که ا اره. کوهنمآ ارجاد کل  م ااه ر دار اهسرررماره

 را ثروتموه نزد افراد مو ود اریش اضررافآ محل یره  ایاداری اه دسررت مآ مایادوک

 99شود.مآ نردادت داری سرماره مایشرکت

                                                      

 1221 مارکس  98

 .است شهه ایا  8006  (Fine)فار   در نکیه ار  99
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 «بدوی» انباشت

سرردب مالکیت اه ار  معواسررت که  انباشررت ای راه که کوهمآ اسرریهلاس ماروی

 ممنوا  دانسررت مآ داری  مهماریمه سرررماره مارکس ی  را در که« اهوی انباشررت»

یره که در حقیقیت چوی  اه نظر مآ و امروی است  ها  مای ا دآدصریصره ای رکآ

 مارکس  نظر ای اما .کار است ی اسی مار نیرویوسیدهاه انباشرت ای ترمهم ورژگآ  ار 

 سرقت طررق اولیه ای دارا سررماره ما توسرااهوی  اه معوای افزارش دارارآ انباشرت

سپس مجبورمآ  که دمقانا  یمی  انباشرت اهوی  اسراسرا عبارت اود ای سررقت. نبود

کار اگردنه. ورژگآ انباشت اهوی ار  نبود که  دنباس کارگر مزدی اه عووا اه تا شرهنه

 آطبقات  وامع انواق درامر  ار  )طبقات اسی مارگر ای طررق یور ار ثروت دود افزودنه 

ی شرریوه داص ای مر چیز  امکا  توسررعه انباشررت اهوی  مهمیر(. افیاده اسررت اتفاق

فرامم کرد « ییاد»ای ای کارگرا  ی افزارش ثروت را ای طررق ارجاد طبقهرانهداسرررماره

که ناچار اودنه نیروی کار دود را اه کسانآ افرشوه که حاس کویرس وسارل تولیه را در 

 دست داشیوه. 

 مصر  دارا  سرویآ دریمی  .دارد ادامه مم امروی «اهوی»انباشرت  ای شرکل ار 

 کشاوریا  و چی  در کمونیست حز  محدآ روسای اریرل  دار درکشراوریا  سررماره

کوه که کوشررش مآ مهاوب طورانه  اهموهوسرریا  نهره یمهه دار که ادیراو درسرررماره

 شرررونه  نرولیاررایرا اه چوگ یورنه. اروا  مر  ا که موفق مآ محدآ دمقانا  یمی 

 فقا امر ار  وه کهکماری ار  اسررت که ادعا مآ اما اشرریباه .ی شررکل مآ گیرد هره

اهوی در  انباشت نوشت  اارر  تری که ممانطور. است ادیر یماسررشرت نشا  دمه

 نیز دوب  هانآ  وگ ای نس یمادمه ما یغای شه و دری امپراتوریکشورمای مسیمره

 تای انباشرر کمیر اسرریار تولیه  اازار ای تولیهکووهگا   هارآ در»اگرچه  داشررت  ادامه

 قیرف دمقانا  ای ازرگآ انباشرت اهوی در اروجا قشر ..غراآ موفق اود. ارونای اهوی در

 شررامه ادیر یمادر دمه که حالآ در 92« رراحب یمی  را اه حاس دود رما کرد. اما

 ردمو  زاه مما  طور که اارر  مآ گوره  ارماهوی اوده انباشت اشکاس ترر  دشر 

روی موفقیت در حاس نیش اا داریسرماره تحوس اه که نیست مشخص»شرقآ  یسیای
                                                      

 29 ص  8002 اارری  92
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 لقاا میزا  اهوی اه ینجا انباشررت در که ازرگآ کشررور توها اارر   نظر ای 96«ااشرره.

 ای» که  ارآ اسررت؛ چی  افزوده  سرررماره اه معوای دقیق کدمه  انباشررت اه تو هآ

 کیتمال درگر در عمل سدب تعبیر رانهه و اه یمی  ای نفرما میدیو  اعه  اه 1212 ساس

 91«شهنه. ررزهنرولی و

صب غرعوآ ایسیم  قر  در ی  مورد ترر مهم نباره اهوی  روارت ای انباشت میچ

ای  سرروسرریالیسرریآ شرروروی  مامیر در اتحاد دمقا  دانواده میدیو  ی دمهامایمی 

 .اعه را نادرهه اگیرد اه 1282 کشرراوریی توسررا اسرریالی  ای «کدکییوسررایی»طررق 

 دورا  ای تفسررریر دود در را ی  توانهاما نمآ ه کوار  مورد اشررراره مآ اه ماروی

 نوق یمامای رژرمرا تداش اقهامات نیشررا نولیبراس اگوجانه  یررا او ار  داریسرررماره

عه توسیغای  که دانهمآ کشورمارآ در مهرنیزاسیو  یماارنامه ا رای» ارای اسیالیوآ

 .«را تجراه نکرده انه  داریسرماره

ارگرفیه  ییرادر مقارسرره اا  «انباشررت اهوی» ای ی  مارکستوضرر  ماروی نظر ای

 لوکزامبورگ اسرریهلاس. تری اردوردار اسررتلوکزامبورگ  ای اممیت کم ریا شررهه ای

 سیمسی ار  داری اه ار  معواست کهسرماره محصولات ارای تقاضرا کمبود که کردمآ

 .گسرریرش رااه انهتودر نیرامو  دورش  مآ داریادعیه   ها  نیشرراسرررماره اا توها

 داری  ضررروریسرررماره ت بیت ارای "ایرو " نوعآ ارهه که ار » نورسرره مآ ماروی

 «ادمای انباشت»  داریسرماره مشکل که کوهمآ اسیهلاس او« است  حرف ااراطآ است

 را داریسرماره غیر مای ا یماعآ ورت اوهی» ادعیه  اا توانهار  مشکل مآ و است

 92شود. حل «نرولیررزه نشهه مووی که داریسرماره یماخشا ای ادعیه  اردآ
                                                      

 12 ص  8002 اارری  96

  22ص   8002 اارری  91

 یمانروژه در گذاریسرمارهماروی    مای[]ترمیم "Fixes" ای درگر رکآ. 191 ص  8008  ماروی 92

 در «مایاد» نیروی و سرماره  ذ اه مای رکآ ای ر ار  را وی. اسرت داریسررماره در ادوهمهت یرراوارآ

 سررودیوری ما چگونهدمه ار  نروژه که توضرری ی  البیه اهو  دانه مآ  وگ ای ی نساولیه یمادمه

 «ی انحصاریسرماره» در سرولیزی و اارا  اسریهلاس اه  هاتآ ای وی اسریهلاس. کردنه حفظ را سررماره

  و قبل ای ی« امپررالیسم  هره»و « رر  کوتاه نولیبرالیسرمتا»در ماروی  ینها اردداف اما دارد  شربامت
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دمه که ا ایه مآ که دارد و ود «داریسررررماره ایرو  ای»چیزی در  چه امرا

دمه ناسخ مآ ماروی ضروری  ورت گیرد؟ مقیا  در «انباشرت ای راه سدب مالکیت»

  رررطداوادر اه آار  دولت  دولی دمه  دواهمآ تشرررکیل را «ایرو »ی   که دولت 

 را سوب(  ها  ایشیر گرا درمای توسرعهااشره )دولت «داریسررماره غیر کشرورمای»

ی ماروی ای ینجا که ممهنظر  ای. داریسرررماره نیشرررفیه کشررورمای در دولیآ اخش

ع مواا توانهمآ دصررو رآ اخش اه ینها مسرریوه  انیقاس موااع داریسررماره ما غیرار 

 عقل» ااماروی  اسیهلاس  طرو ار  اا. کوه فرامم داریسرماره انباشت ارای را  هرهی

 عقل ار  اما شررود.مآ  ررها مم المددآای  چه ای تو هآ قاال در نزد اخش «سرردیم

 .است اشیباه سدیم 

 دارج چیزی دود  دودی کرد  اهدررافیه اود که مدآ 1210ی دمه در انگدس

  کوهداری ارجاد نمآسرماره ای

 دولت داری است سرماره ماشی  ر  اساساو ی   ای شکل نظر  ررف مهر   دولت
 مرچه دولت  .است مدآ سرماره و شرکل ارهه اس شرخصیت رافیگآ کل دارا سررماره

 دارسرماره اه ورد  در واقع ایشیرآ یتولیهی را اه تصراحب دود در م ایشریر نیرومای
 ممنوا  ا  کارگر .کوهمآ اسرری مار را ایشرریری شررهرونها  و شررودمآ تبهرل مدآ

در  هادک رود نمآ ای  ای داریسرررماره رااطه مانوه؛مآ ااقآ -نرولیاررا -مزدی  کارگرا 

 92شود.قرار داده مآ رأ 
توها  نه مارکسیسیآ  هی یمای تحدیلممه دوب   هانآ  وگ ی نسرادوره در

قش ن ارفای ادکه دصو آ  دارا سرماره ای موظور حمارتاهما اارست ددالت دولتمآ

 مارکسرریسررت ارای م اس  .گرفیوهنظر مآ نیز در سرررماره ما در انباشررتتوسررا دولت

  کرد ار  موضوق را چوی  ایا  میرش یلمانآ  روادیم

                                                      

د. نردایشررود  مآسرایی مآکه  ررف سرداو موگفیآ مبالغ اه کم اسریار« مهرنییهوضرعیت نسرت»در 

 ارای یمیز رورت مسالمتاه« ارجاد قدمرومای  هره»که  دمهمآ ماروی ا ایه هنپردادی  اه ار  امر ا

  Fine)  ) 2006فار   اه وی مار اسیهلاس اهای ررشه انیقاد ارای. ور شودمیصر را امروی داریسررماره

 .کویه مرا عه 199-198  ص

 .18-11  ص  1221 انگدس  92
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و ود   انباشررت رونه رااوه  حفظنیرومای تولیهی  توسررعه مآ در مما  حاس که 
طور نسرربآ اهکوه که سرررماره موفرد در اشررکاس و مقیاسرآ را ارجا  مآ یماسررماره

درگر قادر نیسررت که ی  را مسرریقیما در رونه اایتولیه دود ارجاد کوه. ار  امر توها ای 
توانه تحقق رااه. ای سوی درگر  دود ار  رونه  ددالت طررق ددالت دسیگاه دولت  مآ

اایدارنهه ای طرف دولت ارای تدررمی  تعادس نسرربآ در رونه اایتولیه در کدیت ی  را 

 20.کوهارجا  مآ
گیر و ود چشم گورا شود کهار  تصرور در دوانوهه ارجاد مآ ماروی ی مطالعه اا

اما در ی   موجر شه. انباشت سرمارهکامش  اه  وگ  ای نس یمادمه در دولیآ اخش

 رعص»ای که ی  دوره اا عووا  سررماره ای امروی ایشیر اود  اه گونه یما   نرخ انباشرت

 داطرنشررا  فار  ا  که ممانطور .اسررت رافیه یهتعم غسررل «داریسرررماره طدارآ

ای ارای انباشت ماروی وسیدهننه که ای نظر یار عوامل میدراد اا  ...ی  رونق» کوه مآ

 دآ اراطور ک و مدآ  وارع گسیرش ؛ ی  رونق ارشونه مبیوآ اودکوونآ محسرو  مآ

 21.«اوا شهه اود دولت اقیصادی گسیرش نقش

 

 سازیخصوصی واقعی منطق
 ساییدصو آ رونه داری سرماره ایشیر دنیای ونوج ساس گذشیه  درطآ ایست 

ی ایسیم ار  رونه ار سهه ایشریر اسرت  در  رورتآ که در ادامه داشریه مدآ  روارع

 عوامل میفاوتآ در کارنه.  دمیم؟ توضی  ااره عکس اود. ار  را چگونه

غالباو  1220ی دمه در دولیآ  رروارع سرراییدصررو ررآ نخسرریی  تکانوما ارای 

رکود اقیصررادی ااعه شررهه اود که  :اود «دولت مالآ احرا » اه گرارانهعمل واکوشررآ

ی ایکاری و دهمات ا یماعآ مای ایمهمرای مالیاتآ دولت کم شرررود و مزروهدریمره

 دولت در سرررهاب افزارش رااه. دولت ای لحاظ مالآ یرر فشرررار قرار گرفیه اود. فروش

در ادییار  یرادی نقه و ه دولیآ  مایفروش شرررکتسررپس  و سررودیور مایشرررکت

                                                      

 .28-21  ص  1221 میرش  20

 .192 ص  8006 فار   21



 نولیبرالیسم در تئوری و عمل 28 

مسکوآ اود ارای مشکدات دولت. ار  در واقع مما   مهت کوتاه ار  در دولت قرارداد و

دولت در  سهاب وا داشت که 2-1219 مایساس در را کارگر حز  عامدآ اود که دولت

 را افروشه. BP و شرکت اررییش نیرولیوب ارمه شرکت نفت

 فشررار درغیا  دولیآ انحصررارات که داشررت و ود ااور عامل االا  ار  ممراه اا 

 یارهه ااور اا ار  .دموهنمآ قرار فشررار تحت را دود کارگرا  کافآ انهایه اه رقاات 

 شودمآ تکرار ماچه ای اردآ مووی مم توساارهه ای که  -گره دورده اود  تریوسیع

 «فوردرست» سایش ار نوعآ اه دولت دیاقیصا گریکه ار ی  اود که دورا  ددالت -

فورد  شرکت درهگامآ که عمدکرد واقعآ) مبیوآ اوده است. کارگرا  و کارفرمارا  ای 

 که در مم شررکسرری  اود ار  درهگاه ار  موطق 28دمه(.نادرسرریآ ی  را نشررا  مآ

کوه که نسبت اه مآ مجبور را ما اه روی اایار  مهررا و گشود  ی  انحصرارات دولیآ

داشریه ااشوه و در نییجه کارگرا   شرارا اهتر کار را  ایشریری گیریارگرا  سرختک

 ار سایی در اک ر موارد مهررا طور رقی   کوشرش ارای دصرو آدواموه نذررفت. اه

ه ابرنه. انگاه رعوآ اع االا را وریمیزا  اهره رآماروش تحمیل طررق ای تا کرد ترغیب

مای دود را اود که ر  رشیه ایفعالیت یسا  ماسایی  درگر ارای شرکتدصرو رآ ای

 ارگرا ک ضعیف یماگروه نیونهمارآ مو ود ای  کووه و اه ار  ترتیب« سپاریارو »

 ا  .وهکو قطع را اودنه اردوردار ایشرریری یماایتوانارآ االقوه طوراه که کارگرانآ اا

 یمانهمآ روااااایسا سایی ر  شیوه مهم دردصرو آ»کوه که داطرنشرا  مآ فار 

ود  شدوانهه مآ« کار اایار نذرریانعطاف»چه که و اا ی  «است اوده کار و سرماره ای 

 28نیونه دارد.

 اسیفاده سایی  احیماس داشت که ی  را در مغاررت ااار  انگیزه در دصرو آ اما

دولت  قرار دمه.  مالآ مشکدات ارای مهتکوتاه حل راه ر  عووا سایی اهای دصو آ

 احبا   کوه کسبقاال تو هآ  دریمه ساییدصو آ دولت ایوانه ای کهار  یررا ارای

درهنه. را در اراار دود گشوده مآ انحصراری ای کسرب سرودانهچشرم ااره دصرو رآ

مو ب ای  تغییرسررادیار مهرررت و تههره کارگرا   ارای ماشرررکت کرد  قطعهقطعه

                                                      

 .ابیویه را 61-66 و 69-68 ص  8009 دو   م اس  ارای 28

 .98 ص  1222 فار   28



 

 
 

 ی سیار رحمانآ و ارو  رحمانآکررس مارم  / تر مه 29

 رودیهف نخوردهطور دستما اهشرکت اک رعمل   در شه. اواارار ای  رفی  انحصار مآ

 مایاخش سررارر اه انحصرراری مایدودشررا  را ارای تحمیل قیمت موقعیت و شررهنه

تداش  تا کوه موصو  را «ناظرانآ» شره مجبور سرپس دولت 29سررماره حفظ کردنه.

 کووه که اا  هور احکاب رسمآ  کاری را انجاب دموه که قرار اود اایار انجاب دمه. 

   حرراس  ارراررره تو رره داشررررت کرره ارای ارجرراد تومم اررایار دودکررارعی در

(automatism)یاداره تحت مؤسسات سایی نیست. تجزره  لزومآ اه دصرو رآ 

ارجاد   سررردامتمای ارجاد شرررهه در نظاب مانوه تراسرررت)رقیب  واحهمای اه دولت

و  ماو کالج مای شرررهری دصرررو رررآ/ دولیآیکادمآ دودگردا   مایایمارسررریا 

مهف ارجاد تومم اایار  اه رسیه  تداشرآ ااشره ارای توانهدودگردا (  مآ ماینسیژا

مای دولیآ  در درو  اعدرررآ ای نهاد« ارایار محر  ید »دودکرار. اره ممی  گونره 

غالباو دولیآ که در  مایشررررکت ای  موظور ارجاد رقااتاه یدارآمقررات وممنوی 

]  ار  اه مما  مهف دهمت کوه. وتوانه کووه  مآمرای مخیدف فعرالیت مآکشرررور

 ای وسیعآ کوه که در مورد طیفتداش مآ ارونا اتحادره که است کاری یدری [ مما 

 وریکش در ساییدصو آ نهارآ نییجه .دمه انجاب نسیآ دهمات و ارق  وارع  مانوه

 و  ی ارق  مانوه «شههدصرو آ» مایاخش کل که ااشره ار  توانهمآ ارریانیا مانوه

 .شونه اداره دار آ دولیآ مایشرکت توسا یم  راه

غیر »مررای ارالررا کره ارره نحوی  ارا عبور ای مریی سرررحر یمیز  ای تولیرره نمونره 

 ماروی ایرسررروه  تصررروررنردایی مآ« داریسررررماره»اره تولیه « داریسررررمرارره

 انولیبرالیسم ت ماروی ایما اما اا توضی  کووه. ار  نمونهسرایی را ااطاس مآدصرو رآ

گردد  تطااق دارنه؛ اگر چه اشاره اه ی  تحت عووا  ار مآ« قهرت طبقاتآ»انجا که اه 

آ نمار  معوارش ازرگ-«ارجاد قهرت طبقاتآ»چه ارسه اه  -« احیای قهرت طبقاتآ»

دار در دورا  نیشررا نولیبراس اسررت. عداوه ار ار   ایش ای حه ای ضررعف طبقه سرررماره

ا  گرتحدیل. دارد و ود ساییی میزا  کارارآ دصو آدرااره تو هآمای قاالتحدیل

                                                      

رلیس شرکت موانیمارآ رار  ارر  یقای او لیری  ر  تاچری افراطآ عدیه ه تو مایشکارت شرامهما  29

 .اودرم لوه  ا دآ یماای فرودگا ارای اسیفاده BAAاعماس قیمت انحصاری توسا شرکت 
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انه که ای لحاظ مای دود نشرررا  دادهداری در نژومشسررررمرارره کیوزگرای طرفرهار

مای یوردسررایی در مقارسرره اا دسررتمای ناشررآ ای دصررو ررآیورد  دسررت«اایدمآ»

 مررای دولیآ کررهمررانورره کررارارد تکوولوژی در کوسرررر  -مررای درگر احیمررالآ ای راه

میج  - -سایی و چه اسا ایشیر ای ی  میأثر ااشهی دصو آتوانست اه مما  انهایهمآ

 و را اسیار انهک اوده است. 

ی اسطوره. سرایی در ارتباط اسرتای طررق درگری اا دصرو رآ طبقاتآ  قهرت

اورژوارآ اه ی   یماداری در دموکراسررآسرررماره ارهلولوژر  و توانموهی که حاکمیت

 ی حاکم ارای حفظطبقه .است مردب کل ینماروهه مهعآ اسرت که دولت اتکا دارد  

ی مردب ار رفیار دولت ای طررق ای تودهاسررطوره مجبور اسررت که تأثیر حاشرریه ار 

 ی انجابسودیوری اه طبقه حاکم ا ایه عمومآ انیخااات را اپذررد. تا یمانآ که سرط 

 تدول ر کار نبود. در حقیقت  مالکیتداد  ای ار  لحاظ مشکدآ درا مآ واقعآ ا داحات

 اآ طبقاتآ نیرومای اه نسرربت اسررطوره که دولت اقای ار  توانسررت اهمآ  رروارع ار

داری ای نطر سیاسآ و اقیصادی ثبات است کم  کوه و اه ار  ترتیب اه سرماره طرف

 شه ما احرا  طولانآ دوره ر  وارد دارینیش  موگامآ که سرماره دمه سه اخشه. اما

دواموه داشرررت که  انیظرار ار  نگرانآ ] ارای طبقره حراکم[ او ود یمره کره مردب

 کرد   ها کوه. محافظتما احرا  مقاال تأثیر در مای دولیآ  ررروعت ای ینهااخش

در  ررا   کارگرا  حمده اهمسئده  توانستمآ اایار در ی  داد  قرار و دولت ای  وعت

 طبیعآ و ظامراو دودکار نیرومای گرد  اه را ماکوه و تقصیر یدارآسریاست احرا  را 

 .وهایدای اایار

 نریشو  مایسراس در که ییاد طرفهار اایار اقیصراددا  نونوو  ای ار  رو  گاوررل 

 اود  گفت  مسکو شهردار 1228 تا 1222

امواج مورد حمده  مالکیت را غیر مدآ و دصررو ررآ کویم  یودی نیوانیماه اگر»

 نیرومای چوی  چیزی. کووهمآ مباریه دود موافع که ارای م شهآ واقع دوامیکارگران

ر د ااره ما... ارد دوامه سواس یرر را اه ی ی نرسریرورکا را میداشآ دوامه کرد ویروهه
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 اه کمیر که ااشرریم سرریاسررآ قهرت ای  هرهی نهادمای و  سرریجوی سررایوکارما

 22«وااسیگآ دارنه. نونولیسم

 1221 و 1222 مایساس ای مبوآ اراروکه ماروی مای روسریه  ارهه ای م اس ار 

داری مای سررررمارهاه نفع کل نظاب  هانآ  اه دولت «داریسررررماره غیر یمادولت»

ی ر  طبقه« ارجاد»رو میچکشررره. یننه اتفاق افیاد اهتبهرل شرررهنه را اه چالش مآ

 داشیوه  هره نبود. اسریاری ای مما  کسرانآ که کویرس دولت و  روارع را در دست 

ممنورا  موقعیرت دود را حفظ کردنه. ینا  در موا هه اا احرا  ازرگ ا یماعآ  راه 

لآ اشکا رفت و دفاق ایدود را اایسایی سادیاراقیصادی تحت کویرس دود ای طررقارو 

ار  تومم را اشاعه دادنه که ار  کار  مالکیت را   سایی درهنه؛ و مم یما ای دصرو آ

قبض اا  سررایی ای طررق تویرعدصررو ررآ م اس عووا اه)ارد. سررپی مردب مآاه توده

ما توانسیوه ار  قبضاولورت داد  اه دسرت انهرکارا   روارع و مقامات حزاآ که مآ

ای  قهرم حاکم در طبقه مااردآ (.کووه  اه نیش ارده شررره اه قیمت اریا  دررهاری

ی جهنیی توا  گفت کهمآ سررخیآاه اما. درگر یرا  درهنه اردآ و اردنه ار  راه  اهره

 ودا سط   هانآ را در و سااق شوروی  مامیر اتحاد در گیر انباشتچشم کار  افزارش

 سررطوو اه حیآ و رافت کامش 1220ی دمه در  ها  سررراسررر در انباشررت نرخ -

 26رسیه. 1220 یدمه اه نسبت تریناری 

رعوآ   1220ی هدر دم« مفت»ما اه قیمت تقررباو سراییدر ارریانیا  دصرو رآ 

ر  امییای  شررهنه  فرودیه دود واقعآ اریش مای دولیآ یرردانه وما یمانآ که اوگاه

 حمارت ی حراکم[ اره ممراه داشرررت و ی  کسرررباررهلولوژرکآ درگر ]ارای طبقره

کارگرا  اود. اما ار  نیروما  ار دداف ادعای  اردآ ای و میوسرررا مارآ ای طبقهاخش

کردنه  ی   ررحبت مآ« نونولیسررم اقیهارگرا»ای  1220ی ی دمهکسررانآ که در میانه

 داد نشرررا  1220ی دمه نژومش در ر  م اس  عووا ای نهاشررریوه. اهچورا  وینه

                                                      

 .1220 دسامبر  (Socialist Review) ررورو سوسیالیست ای نقل اه 22

 مرا عه 8002  (ones and CardarelliTerr) ترونز و کاردارلآ اراله داده شررهه در ارقاب اه 26

 .کویه
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ای دود که در مالکیت شرررهرداری اود را دررهه اودنه  ی ا ارهدرانه کره کرارگرانآ

دانه را ای کار ایشررریر ای کارگرانآ نبود که محافظه حز  اه شرررا رأی داد  احیماس

 یطبقه مایاریش» ی تاچردوره در ماروی کهار  سخ   21شرهرداری نخررهه اودنه.

 تر مورت نارهار درنیش کسررانآ که ای گسرریرش ایشرریری رافت و اسرریاری میوسررا

 22.است گورآاغراق در واقع « گرفت ار ی کارگر داشیوه را درطبقه

 مفسرا  ای سرت. اسریاریسرایی در کار اوده ادو عامل درگر در رونه دصرو رآ

 دغابا ما[ ای طررقشود که تغییر سادیار ]شرکتسایی ااعه مآکه دصو آ معیقهنه

فار   ا  که ممانطور .گیردانجاب  یتریسرررا  اه نحو و تصررراحب در سرررط  فرامدآ

  مال که فقا دولیآ  رروارع ارای» المددآای  سررط  در سررادیار تجهره گوره مآ

 چوی  درگیر که دارانآسرررماره ارای 22«اسررت. کرده دداددآ دارنه  مشررکل ارجا

 یا دولیآ شرر  که دارد رآ در سط  فرامدآ مسیوه  ممواره ار  ش  و ودمافعالیت

 مخهوش را ی ی کوه و ار  تراینامهرارانه دررافت مآ و مالیاتآ امییایات دودی دولت

 حتت دولت  شود  وارور اقیصادی مشکدات اا شهه ادغاب شرکت اروکه اگر و -ساید مآ

 .ایوهاید دار آ شرر  گرد  تا مزروه را اه گرفت دوامه قرار سیاسآ فشار

مارآ  ذا  ی  سرماره ارای ورژهاه ساییدصرو رآ موطق عوصرردر و ود ار  

 سرررایی  قرار دارنه.اهره ارداری ای دصرررو رررآ موقعیت ارای اهیرر  در اسرررت که

 در ایای اه  هانآ اان  و نوس لمددآاای   رروهوق مارآ که توسرراسرراییدصررو ررآ

 توانهشود  مآمای  ها  سوب تحمیل مآاه کشورما اهمآ ااینردادت انهادی  تعورق

 کامداوماروی . ااشرره داشرریه ارونارآ و یمررکارآ یماسرررماره ارای تو هآقاال سررود

 جادار را تصور ار  موگامآ که او کوه. اا و ود ار  اه ار  موضوق اشاره مآ درسریآاه

 ارگاه مرکزی در   نوعآ اه «مالکیت سرردبای راه انباشررت » ای شررکل ار  که کوهمآ

 سودیوری دارد  در اشیباه است. 

                                                      

 .1222 کورتیس  و  ووس میت  21

 .68-61ص  8002  ماروی 22

 .98 ص 1222 فار   22
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توا  مآرا  کوه کسب سود و ه  اهیرر  اه توانهمآ در کجا سرماره سرنخ ار  که

  دار آ مشامهه کرد. مقصهِ دوسوب ار ی مسیقیمماگذاریسرماره در حرکت  هانآ

 فقا مانهه ااقآ قسمت ایشیرر  مسیوه  و نیشرفیه ما کشرورمایگذارینوق سررماره

غیرغراآ که دارای  که ی  دسیه ای کشورمای واقعیت ار  .چی  رو اه ر  مقصه دارد 

ای طررق تأمی  مالآ  )غیره و فار  ددیج نفیآ کشررورمای  چی )مالآ مسرریوه  مایاد

 ینها که دمهمآ درنه  نشا مای غراآ را مآگذاری  سهاب شرکتمای سرماره روهوق

 60سود را ااره در کجا  سیجو کرد. ایشیرر  دانوه که مووی مممآ

است.  سودیور اسیار دارا اردآ ای سرماره ارای ساییدصرو آ کهسررانجاب ار 

ار ار  ک. کوه ارجاد ایشیری اضافآ اریش توانهنمآ دود سایی اه دودیاما دصرو آ

 مابت  ررورتار  غیر نذرر اسررت. دردمقانا  امکا  را کارگرا  اسرری مار ارشتوها اا افز

 دارسوی سرماره اه دارسرماره ر  ای اضافآ مسریر اریش افیه تغییرکه اتفاق مآ یننه

 دا آ دارا سرماره نفع سایی اهطور که گفیه شره[ دصرو آدرگر اسرت. اما ]مما 

دورده  نولیبراس نیونه ارهلولوژی نروناگانهای اطور توگاتوگ اینها اه مادی موافع. است

                                                      

 ادعا ینها. انهکرده تحررف کامداو را تصرررورر دود  ینردوانوهه مقالات ای رکآ در لوی و دومویل 60

  قرضرره اوراق  داریدزانه اسررواد) میحهه ارالات مالآ یماگذاریسرررماره  8000 سرراس در» که کووهمآ

 دلار میدیارد 922 8 اه  ها  یاقیه در( غیره و مسرریقیم گذاریسرررماره  سررهاباریش   تجاری اوراق

 اسررت  الب. در رره 11 اه نزدر  اایدمآ رعوآ   اود دلار میدیارد 821دریمه حا ررده اراار اا  .رسرریه

 سررود اعه ای مالیات کل اراار اود اا ل ای دارج ( تقررباونظر ای دریمه حا رردریمه ) رررف ار  اهانیم که

  لوی و دومویل)«  در ه 100 انسبت در دود ار  کشور  و ار  رعوآ  میحهه ارالات مایشرکت توسرا

 دار آ یماگذاریسرماره در ار  اروجا کهیررا  است  ارقاب ای کامل یسروااسیفاده ر  ار  (.  8009

شررود را مآ مای دار آو دولت دارا که نصرریب سرررمارهار  کشررور  ای دریمه و دروج میحهه ارالات در

 تو هآ قاال طوراه سرراس چوهر  ارای میحهه ارالات در داددآ گذاریسرررمارهگرفیه مآ شررود.  نادرهه

 سودیورتر میوسا طوراه دار آ گذاریکه سرمارهاا ار  - اوده ی  ای دارج در گذاریسررماره ای ایشریر

که  دموهمآ نشرررا  ارقامآ یاراله اا نذررنه ودرگر مآ  ای در را ار  لوی و دومویل سرررت.اوده ا

 اای نشر نگاه کویه اه نمودار ی واردشرهه اه امررکا اا درامه دارج شرهه ای کشرور  اراار مسریوه.مادریمه

   .121ص  8002 مارویشهه توسا 
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کوشوه که مهارا   مآسیاست اه ید  دمآ و نهیبرشوه اسرت. اروا  اا  دب رضارت 

 سایی وادار کووه. ینها را اه گسیرش دصو آ

 

 ؟کارایی دارد داریسرمایه برای تا چه اندازه نولیبرالیسم
دطر معی  ممراه  ر  ری  ممیشه ااداسررماره مجوب مکرر تهییج عدیه و تبدیغ

ا ر ینها ما  ممک  اسررت اه سررادگآ موفقیتاار اود  ار  مجوباا تأکیه ار یرا  اسررت.

 .اگیررم کم ما را دستمو ود در مقاال ار  مجوب ایش ای انهایه قدمهاد کویم و وموانع

 مردمآ  مقاومت توها ایموانع نه ار  کویم که راحیآ ممک  است فراموش اه ممنوی 

  ار  تبدیغ و تهیج ماشررونه. در ناشررآ مآ داری نیزسرررماره درونآ تدررادمای ای ادکه

 اومتمق دورده و درگر توانارآ شود که شکستی کارگر اراله داده مآایطبقه تصورری

آ ثباتای اآ معمولآ  کارگر که شررودمآ گفیه اراار مجوب اه شرررارا دود را نهارد. در

تههره دالمآ ناشآ ای اروکه شرکت ممک  است اساط دود را  اشریغاس در رنج اسرت و

 ار سر کارگر  ساره افکوهه است.ارود  و اه دارج کوه   مع

ای ار  سررو  ثانیه چوه عرض در توانهمآ سرررماره»کوه که مآ تأکیه لوویما ا 

کووه مآ ادعا امپراتوری کیا  در نگری و مارت 61«کوه. حرکت اه ی  سرروی  ها 

 کهشررب درگردر نقطه اهای نقطه ای محاس فعالیت دود انیقاس اا توانهمآ ارهسرررم» که

 کل اواارار  .. دود داری کوه. معی  محدآ  معیرت ارا ایمرذاکره  هرانآ دورش 

 نظر ای 68«ایووه.ثبات روارو مآکارگری  دود را اا وضرررعیت اشررریغاس اآ  معیرت

یای فعالیت دود را ای راه سررررمرارره  در واکوش اره انبراشرررت مایاد   غراف  مراروی

دمه  تغییر مآ spatial temporal fixes« مای موقت یمانآ/ مکانآاایسررایی»

 که  هانآ  کار نیروی ر  تا ار دمهمآ ا ایه ی  اه سررررماره  غرافیارآ حرکت»

                                                      

 نسرربت کمیری تحرک موله یسرررماره که وهکمآتالیه   ارآ در لوویما.182 ص  1222 لووی ما 61

 رههناد راما دولت وما سرماره ای  رواااار  تمارزار   تأثیر  ادامه در سرپس اما دارد نولآ  یسررماره اه

 .گیردمآ

 .821-826  ص  8001 نگری  و رتما68
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تحولات  ماروی ممراه ااای نظر  68«رااه. تسرردا اش محهود اسررت  غرافیارآ تحرک

سود  ی  را مقهور  ارای ر دارج ای کشرور ممک  شره و  سریجود تولیه» تکوولوژرکآ

یدارآ   وارع را رکآ نس ای درگری و کرد. درارالات میحهه یمررکا امواج نیانآ  وعت

ار   که کوهمآ ماروی ادعا  69«را اه یرر ضرررر  ارد. ای ای نس موطقه درگرموطقره

 کارگرا  اه ثبات راکاراآ سفزاروهه  اشررکا طورکه اه سررایدمآ قادر را سرررماره رونه 

  نورسهکوه. او مآ تحمیل

 رسرررانه  حهاک ر اه موظوراه مهتکوتاه نولیبراس  قراردادمرای طراحآ در»
 سررپس. شررونه..مآ ارجاد کار  نذررانعطاف اایارمای... رااوهنذرری  ار حیت مآانعطاف
 فقا ی  در که دشرررومآ روارو کاری اایار اا ناتوا  شرررهه  نسررربیاو موفرد و کارگر

 امویت .و ای نیش تعیی  شررهه در دسررت ر  قرار دارد.. مهتقراردادمای کاری کوتاه
 "انهادیوآدوراه کارگر" تصورر نولیبرالیسم  گیرد. تحتما تعدق مآاه گذشریه شرغدآ

 ا ین ورژهاه -انهادیوآ دوراه کارگرا  ...شودمآ ظامر  هانآ یالگو در حوه عووا اه
مهت  اا نا اموآ مزم  شرررغدآ و مای کوتاهنذرر  اا قرار دادنیای اایار کار انعطافدر د -

ی اجا مای کمرشرررک   ار وررانهارهو  ار دورداری ای حمرارت ا یماعآ و غالباو اا کار
 -دادنه انهکآ راری و موزلت مآ ینها اره یمرانآ کره - معآ  نهرادمرای مرانرهه ای

 62«گذرانوه.طور معآ رویگار مآاه
  را ممی .نیست نولیبرالیسم ای موضع چه مویقها  تصروررنردایی  مخیص ار 

 راه»ای چه اررهنه و نوعآ ای روارت  کسانآ نیز مشامهه کرد که یمانوشیه در توا مآ

 را گیهنز ینیونآ یمانوشیه احیمالا ای ماروی مای عبارت اعدآ ای. را نذررفیوه «سروب

  نورسهمآ کاسیدز  م اس عووا اه 66ست. کاسیدز ار گرفیه شهه ا مانولل

                                                      

 .162-162  ص  8002  ماروی 68

 .69 ص  8008  ماروی 69

 .110-162  ص  8002  ماروی 62

 .کویه ر وق 8006 کاسیدز  و 8008 گیهنز؛ ؛1222 گیهنز اه 66
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 رد نذرریکار  الیزاب اه انعطاف )کذا( و فراگیر اایارمای سرررادیاری ثبراتآاآ»

کار  اه امر رارج دریمهه  نیروی و مهارت یمویی دالمآ کار نیروی اجارآ  ا اشرریغاس 

 وااارا ریر است؛ رفیه دالمآ  تحدیلو  ایایوآ و حرفهنیش قاال نارهار  شرغل اسرت.

 مای دسررتکار  فردمحور شررهه ودر موگاب انعقاد قرارداد کار  نیما  و سرررماره ای 

 61«شونه. معآ  دور یده مآ

 ها ی  قهر یرادنه که  کووهمآ اایگو را مخیدفآ که ممگآ ر  روارت  ررهامای 

میدرراد  نیوانه مانع ااورمردب اه ار  روارت  و ود مر تعهاد ای شرروامه رسررهمآ نظر

 شرروامه ای اه و ود چوی سرراس نیش در نوشرریه 12ماروی  م اس  عووا اه 62.شررود

 نظرات»نوشت که نولرت  نولرت ینا تجراآ کار اه ماروی اا اشرارهمیدراد اذعا  کرد. 

 و کشررهمآ چالش اه را کارگری وتشررکدات کار اایارمای نذرر شرره انعطاف مبوآ ار

ی ارهلولوژر  ای حمده ذرر  اخشرررآنانعطاف کار نیروی کشرررف"که  گیردمآ نییجه

است و  قراردادما کرد  موقیآ نذرری وای که مهافع نر شرور انعطافاسرت؛ ارهلولوژی

  رد کرد  اهو  تأمل ار  شوامه ماروی ناسخ 62.«"دمهمآ  دوه نانذررا یوا  ی  را

 ریذرنگسیرش انعطاف اه مراوط شوامه. نهارب قبوس را موضوق ار  م »اود. او نوشت  

 در سررراسررر دنیای( غیره و کارفرمارآدورش و موقت اشرریغاس مای فرعآ کارینیما )

 ار میداد اشاره شهه توسا نولرت یمانمونهکه تا ی  قهر یراد مسریوه  داریسررماره

دود ار  شرروامه را  مای اعهی ا و نه در کیا او اما نه در ی  10«نهموه.  دوه معیبر

 اراله نهاده است.

                                                      

 .2 ص  8006 کاسیدز  61

  درحاس واقعآ مای شررغل یراب مرگ»   اا عووا  نگار روینامه مررس   ا  یمقالهاه  م اس  عووا اه 62

 .ر وق کویه 8001 اکیبر 12 گاردر   در «ای مم گسیخی   امعه است . 

 .120 ص  1222  ماروی 62

 .121ص  1222  ماروی 10
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 ابکشیهه چالش اه را دانهمآینها را معیبر  ماروی که ای ار   ادعامارآ م  نیش

نکات معی  و مهم  لایب  اما 11 ا ایاورب.ار  در درگر ااردود را ر دلارل  نهارب قصه و

  شود ایا  که است

 در ی  وعیآسرماره اما ااشه  اسریار میحرک اسرت ممک  ی مالآسررماره 

نیای ار  سرماره  ت بیت شهه  مورد مادی یمایررسرادت و یلاتماشری  ما سرادیما 

ار  را  حهاقلماروی . کوه ای حرکتطور لحظهاه توانهاسرررت. ار  سررررمرارره نمآ

نانذرر گسررریرش وقفه یدرااره او روارت دمه که ار  امر نمآ ا ایه اما 18نذررد مآ

 ما را واژگو  کوه. ثبات شه  شغلاآ

 

 ای دارج در مای کاراسرری  قرارداد یرمشرراغل عدت ا رردآ نانهره شرره  اد 

 یلتحد و تجزره مورد را میحهه ارالات گذاریکوچدی   سرماره اسرت. تیم کشرورنبوده

 گذاریسرررماره 8009 و 1221 مایسرراس ای  که اسررت گرفیه نییجه و داده قرار

 مایگذاریسرماره کل ای در ه 1.9 توها یمررکارآ مایتوسا شرکت دار آ مسیقیم

ای ار   «توسعه حاس در کشورمای»ما را تشرکیل داده است  و سهم موله ار  شررکت

 ای  که دمهمآ نشا  نژومش درگر  18است. اوده در ره 8.2 ما  توهاگذاریسررماره

 16.2 ای» میحهه ای ارالاتاشرریغاس در  رروارع کاردانه  1222 و 1228 مایسرراس

اه اوج دود رعوآ اه  تقررباو 1222 ساس درو  رافت افزارش نفر میدیو  11.6 میدیو  اه

 رای دکاردانه  روارع در اشرریغاس ررزش ترر ازرگ»سررپس « نفر رسریه. میدیو  12

اه  دهمات را کالا واردات سررایرر شره  سیل ی  داد  و عدت رخ « وگ ای نس تاررخ

اب در موگ داددآ  تقاضررای ناکافآ ی رشررهنییجه»کامش اشرریغاس  یمررکا نبود  ادکه

                                                      

 مرا عه 1222 ادوفیوقآ  و  8009 دو   اه ممنوی . 8008 رم  ما؛1226b رم  مااه کویه ر وق 11

 .کویه

 .100 ص  8008  ماروی 18

 .8006 کوچدی   18
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اود  قیمت  االا» دلیل اه «میحهه ارالات  ادرات ضرعف» و «ورینیروموه اهره رشره

 19اود. «یمررکا دلار

 

  و توانه اه فعالیت دود ادامه دمهورژه نمآ کارگرانآ اا مهارت اهو  سرماره 

 کووه  اه درگرا  تر ی شرغل دود احسرا  مسئولیت مآ اه نسربت کارگرانآ را که

تمارل  نهرتاست و در  ورت امکا  اه اریما  کارفرمارا   ارایافراد  یمویش. دمهمآ

 یآکارگرا   ح اا کارفرمارا  ممیشه اواارار   .دست اهموه دارنه که ار  کارگرا  را ای

 ار . کووهرفیار نمآ« دورانهادیوآاه»غیرمامر ممنو  ]چیز[  و مامرنیمه اا کارگرا 

رافیه  ادق است که در مورد توسعه ترکم موضروق اه مما  انهایه در مورد کشرورمای

 12 وعیآ. نیشرفیه کشورمای

 

 ثبات در ارونای مای اآی شغلفراگیر و اهو  وقفه شروامه یماری  گسیرش

« تو هآقاال»طور ثبات  اهمای اآشغل 1220ی دمه اوارل کوه. درغراآ را تأریه نمآ

 12) غیردالمآ مشرراغل و( هدر رر 28) دالمآ میا  مشرراغل نسرربت افزارش رافت. اما

 تقررباو ثاات مانه. افزو  ارار   تفاوت یرادی 8000تا  1222 مایای  سرراس( در رره

 در کشرررور ترر نولیبراس ار  گما  که ارریانیا  رغماه. دارد و ود کشرررورما میا 

ر  ا که دمهمآ ثبات در ار  کشورنشا اآ اروناست  ر  اررسآ درااره میزا  مشاغل

 حالآ در شه شامل مآ 1228 ساس ای کل مشاغل را در در ره 16 غل فقاگونه مشرا

مشرراغل   1220ی دمه طوس در واقع در 16در رره اود. 82 ار  رقم ارای اسررپانیا که

 ای در ه 2   توها8000 ساس ثبات  رو اه کامش داشت. ر  اررسآ نشا  داد که تااآ

                                                      

 .8009 لارنس  و ایدآ 19

 .مرا عه کویه  8001 سیدور   اه م اس  عووا اه  اریرل کشاوریی کارگرا  مورد در 12

 .8001 ودر  ا 16
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 ده ای ایش که افرادی تعهاد و 11کردنه کار مآ موقت درارریانیا اا قرارداد کارکوا 

 12در ه افزارش رافت. 81 اه 82 ای اودنه  کرده ر  محل  کار در ساس

 

 شررونه  اوهی مآ  دسرریه«ثباتاآ» کار که یرر عووا  ای اشررکاس اسرریاری

 رو موقتمیچاه که وقتاک ر مشاغل نیمه مسیوه؛ مانوه دالمآ و مهتطولانآ مشراغل

. اسررت  ررادق نیز مهتکوتاه مشرراغل اا قرارداد ای اسرریاریمورد ار  امر در  .نیسرریوه

اما   مسرریوه دالمآ واقع در شررود کهمآ غالباو شررامل کارگرانآ مهت کوتاه قراردادمای

ار   .شررودمآ نارا  رسرریه  یما  قرارداد  دوااره تمهره اا موظم طوراه قراردادشررا 

 ماکارفر که نیست معوا ی  اه ار  اما مسریوه  معیوآ محروب شرغدآ حقوق کارگرا  ای

رااآ ینا  ارای مقااده  توانه ای قهرتکه مآار  یسررانآ عذر ینها را اخوامه رااه توانهمآ

 اوادر در ارریانیا تا نیش ای ا رای ] قانو [ اایدرره در گذشریه  ار  ای. کوه  دوگیری

 حق را کارفرما و نهاشررت و ود کار رسررمآ عووا  قرارداد  چیزی اه1260 یدمه

عهب و ود قرارداد رسررمآ اما . کووه کارگرا  را ادراج اخواموه که یما  مر داشرریوه

  shopfloor based unionمحور کاردانه مای کارگریاتحادره قهرت رشه مانع ای

 اسررریخهاب رویانه اارانهای که کارگرا  مانوه ای کارگرا   رآمراگروه میرا  در حیآ

 شهنه  نگردره. مآ

 

  ا ر کارفرمارا  ار فشار اعماس توانارآ کارگرا  که نیست سراساو ار موضروق ا

دواموه ااور کارگرا  اه داشی  چوی  توانارآ نهارنه  ادکه ار  است که کارفرمارا  مآ

ی رونق دوره در داد که نشرررا  ارونفوبرنر در نژومش دود کیت. را سرررسرررت کووه

ی وضررعیت اقیصررادی ه یروههیمررکارآ نسرربت ا کارگرا   1220ی در دمه اقیصررادی

                                                      

 .8008 (  Taylorتاردور ) 11

 Office for National Statistics) ا یماعآ رونهدر مورد  مدآ یمارسوه اداره  ای ارقاب ار  12

’Social Trends 2001)  نشررهه مویشررر مووی اما عالآ نژومشررآ  .اسررتار گرفیه شررهه  22 ص 

 ارقاب ار  اا مشررااه تصررورری  ( Kevin Doogan) دوگا  کور توسررا  کارتغییر مامیت  یدرااره

 .دمهمآ اراله
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ی رکود عمیق اقیصررادی در سرراس تری داشرریوه تا دردورهدود  احسررا  امویت کم

مای کارگری ارای مقااده  دیز ای کره اتحرادررهنورسررره در دوره. او مآ1220-1221

 کاردانه ای اخشآ را تماب که کردنه تههره کارفرمارا  ای نیمآ ای ایش»ارداشیه اودنه 

ما  توها ی مما  تههرهضم  ادامه کارفرمارا »ی    ای نس اما. «اموه کرددو تعطیل را

 12«.کردنه تعطیل ای موارد  تماب کاردانه و را اخشآ ای ی  را در ه 8 در

 اغلثبات اود  مشار اآ ای حه  ایش که اسرت کارفرمارا  نفع اه ایا  درگر  اه

 یوظیفه. دموه شا  را کامشتمقاوم ورینه تا کارگرا  را مأرو  کووه و سط  تأکیه

 ای است کهادکه نشرا  داد  عوامل اایدارنهه نمارآ نااموآ شرعدآ نیسرت چه  ازرگ

ما  اعیماد اه نفس داشرریه ااشرروه  اه ینا  قهرت دالمآ اسرریفاده ای ی در اگر کارگرا  

 اخشه. مآ

 

 اجتماعی دستمزد و دولت رفاه نولیبرالیسم،
ماروی  ی که ما  اه گفیه دارد و ود فرض ار  نولیبراس ینیآ  یماایشیر نوشیه در

اما  20سررررمآ اررم.اه« ی دهمات ا یماعآای اراله نشررریوآ دولتعقب»ی در دوره

ی نیشررررفیه ورژه در رااطه اا کشرررورمای ا نیز  شررروامه یماری ار  ادعاما را اهار 

 رطواه دولیآ یماوهممانوه مزر ا یماعآ دولت  یماکوه. مزروه رروعیآ  تأریه نمآ

نگاه ) رونه رو اه افزارش داشرریه اسررت اه ار  سررو  1210ی دمه ایما ارای دمه کدآ 

 (.9 کویه اه نمودار

اا  -ارونا ا دآ در کشرورمای «ی دهمات ا یماعآاراله»ی مزروه 1222 سراس ای

ما هواست. میزا  ار  مزر مانهه ثاات وایشکم -ودیز انهک اسیه اه سط  ایکاریافت

 ا رررداحات»رغم انجاب مای ادیر  اهرکوده ی در ارالات میحهه یمررکا در ایشررریر دور

 یمارکود کدیویو   ای میزا  ی  در  مهوریدر یما  رراست «در سیسیم رفامآ موفآ

 «دالص ا یماعآ دسیمزد»در تحدیل دود  میزا   شیخ انور. نبوده اسرت ترقبدآ  کم

                                                      

 8000 ارونفوبرنر  12

 .161 ص  8002  ماروی 20
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 موهای شرررونهکارگرا  ای ی  اردوردار مآ دولت کهمرای ا یمراعآ مزروره اریش -

اوا اه  21محاسرربه کرده اسررت. کشررورما ای تعهادی در را - نرداینهمالیاتآ که مآ

 ااسیرالی انگدسیا   کانادا  مای او  دسریمزد ا یماعآ دالص در کشورمای یلما  رافیه

 1220ی دمه نادالص داددآ ار  کشورما در کل تولیه اه نسبت مجموق  در سروله و

 مشااه میحهه نیز ارالات نسبت در ار . اوده اسرت 1210 و 1260مای دمه ایشریر ای

 (.2 نمودار) اوده است.

 122228و  1212داددآ  نادالص اه نسبت تولیه رفامآ یمادر ه مزروه  9 نمودار

 کشور 1979 1995

 اسیرالیا 13.2 16.1

 کانادا 14.5 18.0

 فرانسه 22.0 29.1

 یلما  25.4 28.7

 اریالیا 21.2 22.8

 سوله 25.1 34.0

 ارریانیا 16.4 22.5

 لات میحههاار 13.8 15.8

                                                      

 .8008 شیخ  21

 .212-211 ص  8001 مارتی   و سوان  ای ارگرفیه 28
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 اه نسبت تولیه نادالص مدآ )در ه( دالص ا یماعآ دسیمزد  2 نمودار

 
 

 

ه کدمه و ی  ار نشا  را مآ را مهمآ اسیار یممنوی  نکیه انور شریخ  تحدیل

مای مالیات ار دسیمزد محل ممواره ای «ا یماعآ یمزددسر»ی ی مزروهعمهه اخش

 در ای  دریمه / دسرریمزد معوای اایتویرعاه ار  واقع  در. اسررت عادی تأمی  شررهه

  1260 و 1220 مایدمه در میحهه ارالات در اسررت. افزو  ار ار   ی کارگرطبقه

 ارانهر دولت  اه کارگرا  اود  موفآ ا یماعآ دسررریمزد دالص کره رعوآ یمرانآ

 کشررورما اه تفاوت مو ود در ای  اشرراره انور شرریخ اا. ارعکس نه و نردادیوهمآ

  نورسهمآ

 و مای اقیصادیممکاری کشورمای عدو سایما  سرارر میحهه  ارالات اردداف»
 و یلما  م بت اودنه. ا یماعآ دالص دارای دسرریمزد کدآ  طور  اهOECD توسررعه

طور در ار  کشورما نیز مقهار ی   توها اه اگرچه ه داشیو را نسبت االاترر  انگدسریا 
ما دسیمزد کل ای در ه 2 حهود و داددآ نادالص تولیه ای در ره 2 میوسرا حهود

آلمان، 

کانادا، 

بریتانیا، 

یا، استرال

 و سوئد

ا

ی

ل

ا

ت 

م

ت

ح

د

 ه

_______آلمان، کانادا، بریتانیا، استرالیا و سوئد   

.......... ایالات متحده آمریکا  
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 یدوره ا یماعآ در دالص دسیمزد میوسرا دولت رفاه  و در سروله  ار  الگوی .اود

 28« فراود. حهود رونق  در

انه که سرررط  ر تداش کردهطور مکراه مادولت ی گذشررریهدر طوس سررره دمه

عدیه  در ارریانیا مباریه در واقع  در -مرای ا یمراعآ دود را کرامش دموه. مزروره

 و ود ار   اا 29 -شرره ی  یما   یغای ای ی ا یماعآ اسرریار یودترمامزروه کامش

 توا  تبیی  کرد؟مآ چگونه را ار . است اوده افزارش اه ی ا یماعآ رومامزروه

 . تارااهمای ا یماعآ ارتباط مآکامش مزروه عدیه مباریات هتبیی  ا ای اخشررآ

 أثیرت توانوهاتکا دارنه  نمآ اورژوارآ یمااه انیخااات در دموکراسآما دولت که یمانآ

 ارای نمونه در .اگیرنه نادرهه مردب را کامداو یتوده ینهگآ ار دود یماسررریاسرررت

 عمومآ  حز  انیخااات ما[ دررسرروجآ]در نظاولورت نظاب سرردامت دلیل ارریانیا  اه

 ای تولیه نادالص داددآ را افزارش دمه.سدامت نور   وادار شره که سهم نظاب  کارگر

 هسایی ار سیی نولیبراسدر ه تعیی  در را «توای  قوای طبقاتآ» درسیآاهماروی 

 تداری  ح  شهه اسسرماره مارآ دردصیصه. ما را نیست نارا  ار  اما 22کوه.مآ

کار ایزار  ار  ای اگر حیآ کوه مآ ا یماعآ دسرریمزد نردادت اه ی  را مجبور که

 .ااشه

ارای کار کرد   مردب ظرفیت کشررآ ایاهره اا توها دارسرررماره حاکم طبقات

 و حوادث ایماری  اراثر ه کامیا  شرررونه. ار  ظرفیتوتوان( مآینها «نیروی کار»)

الم حفظ ر   معیت س نگرا  ااره دارا سرماره اواارار  . ایوهیسیب مآ  سواتغذره

 یمای مراقبتامر  مسیدزب اراله ار  .ااشوه( «کار نیروی اایتولیه» رعوآ) ای کارگرا 

 نههی مای ایکاری ایکاری اه کارگرا  اسرررت تا ایوانوه در دوره یایمه اههاشررریآ و

 اشوه. امانوه و ارای اسی مار در یما  احیای اقیصاد  یمادگآ داشیه ا

                                                      

 .8008 شیخ  28

 چه نشرررات قهرمآ یمانسرخه در را دولت یمامزروه کامشنخسریی  اار موضروق  که دارب راداه 29

 .کردب مطالعه 1220 یدمه اوارل مویشر شهه در

 .20ص  8002  ماروی 22
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 و ااشرره کار نیروی اعهی نسررل ترایت نگرا  ااره ممنوی  مهر  داریسرررماره

اط اندب کاریمویی و یمویش ای  آقبولسط  قاال ای که ار  نسل  کوه حا ل اطمیوا 

داری در مورد کاری ارای اسر  مار سرودیور  اردوردار ااشره. نگرانآ مهافعا  سرماره

نظاب امویشآ  حا ل ای  «ی اریش افزوده»میزا   نیرومای کار و« ی انسانآسرماره»

ما اه سرردامت  سررمآ و قاادیت فقا که مسررئدهار  دیزد. سرررانجاب ا ارمآای ار 

دار  دواما  اسرری مار ای سرررماره. نای ادداق مم در میا  اسررت .شررودددا رره نمآ

 راضآ است. ای کارگرا  درسروه است  ممنوا  که کشاوری  دواما  داشی  گاومای

دانوه اا رسریه  اه س  ااینشسیگآ  مرگ ای گرسوگآ انیظارشا  را کارگرانآ که مآ

توا  توقع داشررت که نسرربت اه کار دود احسررا  مسررئولیت داشرریه کشرره  نمآمآ

ی اایتولیه نیروی کار  مم عوصرررر در مزروه گفت  مارکس که طوراراشررروه. مما 

فا شررود  نقش اراعآ تعیی  مآطور تاررخآ و ا یمفیزرولوژرکآ و مم عوصررری که اه

 کوه. مآ

اولر روی   وگ یما  ارریانیا در ی رفاه ا یماعآ دری مهم در توسرررعهلحظه

رااوهه  یشرکار شره که اخش ازرگآ ای کسانآ که ارای داد  در میا  مرا  گسریرش

نورسآ کرده اودنه  ای لحاظ توهرسیآ  توا  لایب ارای نیوسی  اه نیرومای مسد  اسم

ده طور فشراه را میوسا و االا یطبقه را ری  واکوش انه. ا اه  وگ را نهاشیه رفی 

  است کرده ایا 

 ااترق میحهه ارالات و یلما  اا موفقیت اا ارریانیا اسررت قرار ار  ااور که اگر»
احه ا دآ  مم  .است  اممیت مرکزی رافت ضروری تغییر  کوه  نس  دست ید  اه

ی هما دراارامپررالیستو مم توسا لیبراس مافاای  توسرا هاوهی اراله شرهدر فرموس
کرد و نه اه کارگرا  موفرد. عدت ا ررردآ فقر اه  امعه وارد مآ که  رررهمراتآ اود

 ارک نیروی نیای اه داشرری  ر  ی کارگر طبقه سرردامت دردواسررت ارای اهبود وضررع

 26«اود. ارتش وما کاردانه در سالم

                                                      

 و رفاهدولت  ظهور در درگیر مخیدف نیرومای ای عالآ اسررریار روارت مقاله ار . 1228 را ری   26

 .دمهمآ اراله  ی  ار مو ود فشارمای
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  نردادت 1206ه دولت حز  لیبراس در سررراس ای اود کریمیورهار چوی  نیش

 ااینشسیگآ ارای سالموها  و تغذره در مهار  را تصورب کرد.  حقوق

 و درره نیسررت که در موگاب objectمای درگر  شررآ کار  مانوه کالا نیروی اما

 درهگاه ای یننه. ماسررتی مسرریآ انسررا ینهه موفعل ااشرره. نیروی کار  ایا  فروش 

فر یآ است ارای  کارگر  ارای شرود محسرو  مآ «کار نیروی یرافتاا» دارسررماره

ا یماعآ نیز مانوه دسرریمزد عادی   دسرریمزد ارسررر .دداقیت و ارد  لذت یرامش 

ی معی   ارای سرماره  ضروری ای در  ررا  است  اگرچه مردوی ینها تا در همباریه

 مسیوه.

 ای که ار  اایطراحآگونهار  امر  اایطراحآ دولت رفاه توسرررا سررررماره را اه 

ساید. ی سرماره ااشه  اسیار دشوار مآنظرانهدر تطااق اا الزامات اقیصادی توگفقا 

که ی  عوا ری که ارای اقا و اایتولیه نیروی مسریدزب ی  است  ایچوی  اای طراحآ

 مایو در مما  حاس  مزروه (و را حیآ توسعه رااوه)کار  حیاتآ مسیوه  حفظ شونه 

شرررهت معدوس و کارگرا  نانذرر  افراد اهمانوه مراقبت ای ایمارا  درما « مولرهغیر»

 مسیدزب اضافآ  یمیز اریشااینشرسریه  کامش رااه و را قطع شرود. اسریخراج رقاات

 سیاسآ در حفظ یماودر مما  حاس  واقعیت رااآ اخشرآ ای دولت رفاه اسرت تهاوب

ر ا .کوهاخش درگر ی  را مویفآ مآ ارچیه  اورژوارآ  دموکراسررآ طررق ای قهرت

مای دولیآ[  می  چوی  شرررارطآ اسررت که اقهاماتآ چو  ارجاد اایار در درو  ]نهاد

سررایی  تشررورق ااینشررسرریگآ ید  ارای ورود اایار  ارو  سررپاری  دصررو ررآ مح 

موظور ما سررایوکارمارآ مسرریوه که اهگیرد. ار دصررو ررآ و نظارر ی   انجاب مآ

ی سو عهب ارالهشود تا ای ر ی دهمات ا یماعآ اتخاذ مآاراله رونه ای یدارآسیاست

تر شونه را یسا ما اه افرادی که مسریحق دررافت ی  تشرخیص داده نمآار  دهمت

 ساید  و ای سوی درگر سرکو  کارگرا  شاغل در اخش رفامآ دولت را تسهیل کوه. 

 آنتی نولیبرالیسم ابهامات
 و ساییدصرو رآ  marketisation رم که اایارسرپاریتوافق دار ی ماممه اگر

ما چه اممییآ نس درگر ار  احه مسرریوه  اهی چیزمای ما سررایی شررغلثباتاآ
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مباریه مویهآ  در  هی اشیبامات نادرست  اه شا  ار  است که تحدیلدارنه؟ اممیت

ااشه   افیهانیقاس ر« مالکیت سدب» رویمره  اه اسی مار ای کانو  انباشت  اگر .شرودمآ

ی حاشیه در که کسرانآ مباریات اه ی کارگرطبقه ای در ار   رورت کانو  مباریه نیز

ثبات ی مشررراغل را اآاگر ما تقررباو ممه .رااهانیقاس مآ  مرای مولره قرار دارنهفراروره

گاه توانوه مر کارگر معیرض را ادراج کووه  ی ارهانیم و فکر کویم کره کارفرمارا  مآ

ه نظر گردد. ابوآ ار تغییرررافیگآ کرانو  مبراریه  ایش ای نیش تقورت مآدررهگراه م

ی وسرریدهاه انباشررت»  1218 ای نس  ها  نورسرره  درگاه که مآماروی ی رسرره مآ

رماره  در س انباشت دمآ امپررالیسیآسایما  اویادی در م ااه تدرادسردب مالکیت  اه

 کوه.مآ دارد ممی  احه را 21  « دوی  حوه قرار گرفت

 «آا یماع یما وبش»مای طبقاتآ  ار تحدیدآ  اه  ای تأکیه ار  وبش چوی 

   22کوه.مآ تأکیه

ی ررااآ اارتعی »نورسررروره  مآ و گیری را فراتر اردهلراکدرالو و موف  ار  نییجره 

مای سیاسآ است که راطآ ارجاد مورت»معوای   اه«مباریات ا یماعآ در  ها  سوب

نذررد و ار ماروی ار  نییجه گیری را نمآ  22«.طبقراتآ نهارنهاره مریمرای  ررررفراو 

او در را اه روی  تئورر  چارچو  کوه. اما]نقش[ کانونآ طبقه  در مقاومت  تأکیه مآ

و ار   دارای  .گذارداایمآ موف  و لاکدالو تفسررریرمای نه چوها  میفاوت اا تفسررریر

 گیرد واوج مآ سرعتاه ماعآا ی یمای  وبشمهمآ است. مباریه عمدآ یمهماینآ

ما در کوه؛ دقیقاو اه ار  عدت که نارگاه ار   وبشسرعت فروکش مآ مما  اا سرپس

 طورداری  ینها را اهسرماره تولیه سادیارمای شا  درمیا  کسرانآ نیست که موقعیت

یم ساخشره که اه مقااده اا سیدمه و اه ینها ار  توانارآ را مآمم نیونه مآارگانی  اه

                                                      

 .118 ص  8008  ماروی 21

 و ود سردرگمآ ر  رونارآا کشورمای ای اردآ در «ا یماعآ یما وبش» ا رطداو ای دراسریفاده 22

 آمباریت اا را شررونهمآ انجاب اسرری مار عدیه طبقاتآ دطوط امیهاد در که را مباریاتآعهه ارآ  یررا .دارد

 هکاسررر  -اسررت طبقاتآ دطوط ای فراتر یوحه تا که - ررورت مآ گیرد   وگ واآ عهالیآ  عدیه که

 .کووهمآ

 .18 ص  1222  موف و لاکدالو 22
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 مانوه گیرنه وراکت اوج مآ مانوه» ا یماعآ یما وبش معروف  قوس اه .اردیزنره

 است مارآمانه  کالبه سایما  ا مآما اهکه ای ی  چهی    و«یروهفرود مآ دسیآچو 

ما سررپس ار  سررایما  فعالا  .اسرریار ناتوا  مسرریوه دود  امهاف اه رسرریه  ارای که

 موجر نیرویی اه توانهنمآ مباریهکه گیری کووه نییجه تا شونهوسروسره مآ راحیآاه

 سرنوشت دود را اه ا داحات در چارچو  نظاب مو ود ای طررق احزا  ی  گاه شود و

   ینوه.مای غیردولیآ  گره مآو را ای طررق سایما  قهرمآ نونولیست و طدبا داو

ا هایرو  کمونیسرری ررا  ررفون ای ارتیووتآ مای فاوسرریوار  یمیوه  اسرریهلاس در

Rifondazione Comunista تشررکیل دولت الیدافآ اا حز   در تو یه اریالیا در

ار   .اسررت یموینهه نرودی  رومانو رمبری اه داری سرررماره ی طرفهار«میانه چه»

ی یمانآ ای  در فا رررده تظامرات موج چردش ]در مواضرررع[ موگامآ روی داد که

 مار ) عراق  وگ یغای و( 8001 یژوریه) شررهر ژنو در 2نشررسررت کشررورمای گروه 

ارای  کارگرا   رأی کافآ نرسرررآ ار سرررر حقوقفروکش کرد  و نیز در ممه( 8008

 مردمآ یماتصورری که ارتیوونآ ای  وبش. نیامه دستتصرورب قانونآ ار  حقوق  اه

ما ترر  شررکسررتما در معرض دطر سررختداد  ار  اود که ار   وبش اراله اریالیا در

 وا کاری  توانارآ مردب ارای مباریه را شرهرهاو تحدیل ارده است.ثباتر دارنه؛ یررا اآقرا

یبراس  نول سایی هانآ نولیبراس است... سایینشا   هانآکاری  سرشتثباتاآ»گفت  
 کوهآم تعیی  ا یماعآ را و روااا تولیه روااا ینهگآ و و کار اه رافیهادیصاص یما 

 20«کاری کوه.ینهگآ مردب را دست هدر هد است ک حیآ و

 - دیانت ار -تسدیم  فقا ارفا کرد  نقش ررفونهایرو   تغییر رورکرد عامدآ که در 

ی اسریار مهم ار  اود که ارتیوونآ توانست مزارا  نفر ای فعالا  را نکیه. نبود فرد ر 

شررره که  نذررار  امر اه ار  دلیل امکا  .مای دود میقاعه کوهاه نذررش اسررریهلاس

اتونومیسرررم و  یماارهه ای اردآ تأثیر نیش تحت مافعرالرا  ررفونرهایرو  ای مرهت

 ها ی کارگرطبقه که مهعآ اودنه قهرت گرفیه اودنه؛ ارهه مارآاوروکمونیسرررم قرار 

                                                      
20  Fausto Bertinotti, “15 Tesi per il Congresso di Rifondazione 
Comunista”, Liberazione, 12 September 2004 (my translation) 
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 ناشررآ ای ی   ارای« کاریثباتاآ» و «یدارآ رروعت»داری و دلیل تحرک سرررماره

 روی تدقآنیش راه توها ا یماعآ  یماظر   وبشای ار  مو .است درهه یسیب ممیشه 

   شرکت درااقآ مانهه  فروکش کردنه  توها امیه ما وبش گاه که ار شرهنه. و ی مآ

 فا ررده اگیرد. ممی « نولیبرالیسررم»لااقل انهکآ ای که دولیآ اود که امکا  داشررت 

 بردسامای  زرگدیزش ا ای نس یرژانیی  اتونومیست درگرومآ ایچه نیمه ارای اتفاق

ارای  ا یماعآ یماکه دیز ادوه  وبش موگامآ .روی داد 8008 یژانوره تا 8001

نظر  اه عمومآ  فرو نشرررسرررت  ارنارآ مجامع و piqueterosتسرررخیر محل کار 

ی نسخه دولت او ای دانم کیرچوراست؛ یررا دولت اا کار ی یسرا  رسریه که گزروهمآ

 .  فا ده گرفیه اود بلی قدر دمه نولیبرالیسم رادرکاس

 مارآ کهدولت و رادرکاس اه ممکاری اا احزا  ای انویرسررریو تغییر  رارگاه ار  

مهرررت کووه  توسررا ااور اه روارت  داریسررعآ دارنه سرریسرریم را ارای سرررماره

و را ااور اه و ود تقاال  - «نولیبراس اه» داریو سرررماره  «کیوزی دو » داریسرررماره

ی سرررماره» و نیسررت قالل اممییآ کارگرا  ارای که «ی مالآارهسرررم»موایی میا  

 که است ار  واقعیت .شودتقورت مآ -که گورا ارای کارگرا  اممیت قالل است «موله

 «کیوزگرارآ»ی اوج دوره در کوه کهانهایه ای دولت اسیفاده مآ مما  اه امروی سرماره 

 هک کوه  چراایشیر ای دولت اسیفاده مآواقع  سرماره  امروی حیآ  کرد. درمآ اسریفاده

 ا کووه  موا ه اسررت. تا ی گری دولت را ارجا  مآکه ددالت ایشرریری یمااحرا  اا

ای م ااه ارهلولوژی  رامومنولیبرالیسم اه  گردددولت ارمآ گری ددالتاه  که مسرئده

ه دارد که سرماره قص است ار  در نسرا وگ یمادمه اا عمل ]دولت[ نیسرت. تفاوت

ی سودیورتر نذررفیه اود  نس اگیرد  و دوره در که را م بیآ ا رداحات ای که اسریاری

 دموه. نیز میواسب اا ی   ناسخ مآ مادولت

 وسات «نولیبرالیسم» ا طداو ای اسیفاده در اه ااهامات نکیه است که موجر ممی 

 ای یاسیار موفآارای تو یف سرشت  سادگآاه توا ا طداو را مآ ار . شرودمآ چه

 هک ا داحاتآ ضه -داد  قرار اسیفاده مورد سریسریم فعدآ یمرحده در دولیآ اقهامات

ی دمه اوادر ای سرماره امکا  کسرب ی  ای که اسرت شرهه م بیآ ا رداحات  ارگزر 

 ا ررطداو  ار  ی گسرریرده  میسررر شرره. اما  اهو  مباریه1210 دمه اواسررا تا 1290

ای مورد اسریفاده قرار گیرد که سبب تقورت ار  تومم شود توانه اه گونهمآ ممنوی 



 

 
 

 ی سیار رحمانآ و ارو  رحمانآکررس مارم  / تر مه 49

 هک است چیزی تماب ی  سریسریم  مارآ ایاخش عمدکرد در  زلآ که ارجاد تغییرات

 یمباریه که کسانآ ار ار  اسرا  . اسرت ضرروری ی مردبتوده وضرعیت اهبود ارای

 «داریسرررماره ضرره» را فراتر رونه و ی  توانوهمآ دانوه مآ «ینیآ نولیبراس» را دود

ارما و شع .سریسریم ارگردنه اا سرایش اه عقب  اه توانوهمآ ممنوی  ینها ابیووه  اما

درک شفاف ای دشم   داشی  ما  ایار  اما دارنه  نقش سریاست ما درنرداییعبارت

که   دوره ای نیانآ یمای احرا دوره در ممه و. گیرنهاا او را نمآ ی مبراریهنحوه و

 اه رایشی موجر اه حمدات داری سرماره یمااوگاه ی مدآ ومادولت ار رقاایآ فشارمای

شود  اه شفافیت ایشیری نیای مشاغل مآ و کار شرارا ا یماعآ  دسریمزد دسریمزد 

 داررم. 
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