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 «نولیبرالیسم اهریمنان»بهانه انتشار کتاب وگو با آدام کوتسکو بهگفت

  الهیات سیاسی نولیبرالیسم

 ترجمه: امیررضا گالبی

 

 

 نقا  فروکاسات  و «آزاد تجاار » هاینآرما لغمب که شناسیممی اقتصادی منطقی عنوان به اصل در را نولیبرالیسم

 یاا بینایجهاان یا  همواره اقتصادی منطق ای  همراه اما. است زداییمقررا  و سازیخصوصی روند گرتسهیل مرتبه تا دولت

 آن باه و کنادمای حمایات آن از که است اجتماعی نظام ی  به متکی نولیبرالیسم واقع در و داشته وجود هم خاص ایدئولوژی

 بخشد.می مشروعیت

 و دانالهای یا  مقاام در ،(2018 ،داساتنفور دانشاااه انتشاارا ) «نولیبرالیسام اهریمناان» جدیدش کتاب در کوتسکو آدام

 نظمای عناوان به بلکه اقتصادی ایشیوه عنوان به فقط نه همآن جامعه در نولیبرالیسم کارکرد درک برای ،اجتماعی پردازنظریه

 از برخای ماورد در بحا  باهحاضار  مصااحبه در. دانادمای سیاسای الهیا  نوعی جنس از را آن اخالقی، و فرهنای اقتصادی،

 تدریس به سنترال نورث دانشااه در شیمر i«بزرگ هایکتاب» مدرسه در کوتسکو آدام .ایمپرداخته کتاب ای  محوری هایایده

 وجورجا آثاار از بسایاری متارجم و( 2016 ،داستنفور دانشااه انتشارا ) «جهان ای  شاهزاده» کتاب نویسنده او. دارد اشتغال

 .است به انالیسی آگامب 

*** 

 

 بهرا  ابهاار  چهه سیاسی الهیات. دپردازیمی نولیبرالیسم به سیاسی الهیات منظر از انتکتاب در شما -

 دارد؟ چنته در نولیبرالیسم تحلیل

 داشاته، زیادی معانی تاکنون شد وضع 1920 دهه اوایل در اشمیت کارل آلمانی حقوقدان سوی از که زمانی از سیاسی الهیا 

 ایا  در[. معلاوم ناه] اسات مجهاول مدد به مجهول تبیی  مخاطره پذیرفت  معنای به پروژه ای  به ورودم دانستممی بنابرای 

 در و بماانم وفادار اشمیت چون متقدمی سیاسی دانانالهی مقاصد به که کنم تعریف نحوی به را اصطالح ای  کردم سعی کتاب

 - مشاروعیت هاایسرچشامه و سااختارها مطالعاه یعنای سیاسی الهیا  م  نظر از نهایت در. کنم ترکاربردی را آن حال عی 

 چرا.  و بایرد دست در را امور زمام باید کسی چه که پرس  ای  به پاسخ برای مردم هایتالش مطالعه
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 و سیاسای سااختارهای میاان هایشباهت تعیی  کارش معرفت از ایشعبه عنوان به سیاسی الهیا  که است ای  بر تصور غالبا

 مشاروعیت مسالله بر تمرکز م  نظر به اما - خداست حاکمیت با قیاس قابل مجریه قوه حاکمیت مثال طور به - است الهیاتی

 دلیال ایا  به باوییم اینکه مثال: دارند وجود هاییشباهت چنی  چرا اصال که بپردازیم موضوع ای  تبیی  به سازدمی قادر را ما

 اینکاه گاو نیسات، مستثنی قاعده ای  از هم نولیبرالیسم. هستند ما ایمان و اعتماد طالب دو هر سیاسی و الهیاتی هاینظام که

 خاود باه نظاام ایا  بخشیمشروعیت نحوه درباب هاییسوال شاناولویت نظام، ی  مثابه به نولیبرالیسم باب در هاتحلیل اغلب

 .نیست

 نیسهت «اقتصاد  ها سیاست برا  فرمولی»  صرفا نولیبرالیسم که کنیدمی تاکید مسئله این رو  شما -

 ایهن اصهلی وجهو . رودمهی فراتر دار سرمایه قبلی الگوها  از که است «نگرکل بینیجهان» یک بلکه

 دولهت نفوذ کاهش آن توجه کانون که لیبرتارین آشنا  ایدئولوژ  با دارد فرقی چه چیست؟ بینیجهان

 است؟

. رقاابتی بازارهاای در مشاارکت آزادی یعنای کلمه مضیق بسیار معنای به آزادی اما -است  «آزادی» نولیبرال بینیجهان کلید

 در مثاال طاور باه. نیست دولت به محدود فقط بدبینی ای  اما است، دولت به بدبینی نوعی متضم  آزادی درباب نظری چنی 

 محادود را افاراد مطلاوب قراردادهای سر بر رقابت برای فردی حق چون دارند، مسلله بسیار هم هااتحادیه نولیبرال بینیجهان

 ساربرآورد نتواند جمعی عامل هیچ شد مطمل  باید که است ای  قضیه نیست، «اقتصاد» و «دولت» تقابل سربر  دعوا. کنندمی

 کند. دخالت بازار در افراد رقابت موضوع در و

 مباحا  در هاانولیبرال. هااحمق برای نولیبرالیسم یعنی اصل در لیبرتارینسیم اما کنند،می تکیه لیبرتاری  گفتار به هانولیبرال

. اسات ضاروری مطلقاا قاوی دولات یا  وجود شانبرنامه اجرای برای که دارند اذعان موضوع ای  به همیشه خود حلقه درون
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 طبیعای بازارهاا دیاار عباار  باه یا آیندنمی وجود به خودجوش نحوی به دولت دخالت غیاب در بازارها که است ای  دلیل 

 بااوییم کاه اسات ایا  نولیبرالیسام تعریاف هاایراه از یکای بناابرای  و شاوند سااخته مصانوعی نحو به باید بازارها. نیستند

 آزاد کلماه ناولیبرالی معنی به شوند مجبور مردم تا بازارها ترویج یا کردن ایجاد برای دولت قدر  از استفاده یعتی نولیبرالیسم

 .باشند

 هاایشابکه در ماا. اسات شاده ماا زنادگی هایعرصه اکثر سرلوحه رقابتی بازار چون بوده، موفق هم بسیار برنامه ای  ازقضا و

 اعتباار و محبوبیات میازان مستقیما توانیممی حتی و اعتباریم کسب و دیاران توجه جلب سر بر رقابت حال در دائما اجتماعی

 ماا همه کار محل در گمانم به! گذرانیممی را خود آزاد اوقا  ایناونه و. بایریم اندازه «هاریتویت» و «هاالی » طریق از را خود

 غریازه حساب بار هااناولیبرال رسد،می اجتماعی مسائل حل موقع وقتی حتی. ایمکرده خو صفر جمع حاصل قالب در تفکر به

 نظاام وقتای چاه کنایممی صحبت کربنی هایآالینده تولید کاه  برای هاییسیاست درباره چه - بسازند بازار کنندمی سعی

 اجتمااعی تاامی  نظاام پوشا  گساترش صادد در خصوصای بازار از سالمت بیمه خرید به مردم اجبار طریق از اوباما سالمت

 بادیلی دیادگاه هایچ که است ای  بر تالش تمام و است آزادی ممک  تجسم بزرگتری  هاای  همه نولیبرالی، منظر از. آیدبرمی

 نکند. پیدا خودنمایی قدر 

 موجهوداتی بهه را مها نولیبرالیسهم چگونهه کهه کنیهدمی تاکید مسئله این بر سیاسی الهیات منظر از -

 ساز اهریمن نحو . داندمی اجتماعی ها معضل مقصر را مردم و افراد چطور یا کند،می بدل «اهریمنی»

 دارد؟ نولیبرال اخالقی نظام در اهمیتی چه مفهوم این دارد؟ فرد منحصربه ویژگی چه نولیبرالیسم در

 بار اسات مبتنای کاه امرسایده «سازیاهریم » از خودم تعریف به «جهان ای  شاهزاده» امقبلی کتاب برای تحقیق فرایند در

 چیزهاای و افاراد باه زدن شار برچساب معناای به اینکه برای افراد «سازیاهریم » ایده با همه ما. الهیاتی سنت از م  درک



www.thesis11.com 

 از مطالعااتم خالل در که امعن بدی . است «گستریدام» عنصر کردم اضافه ایده ای  به که چیزی. آشناییم دست ای  از دیاری

 هااوضاعیت آن در داندمی که کرده خلق هاییوضعیت در آنها قراردادن طریق از را اهریمنان خدا رسدمی نظر به الهیاتی منابع

 حتای - است انتخاب عنصر کار کلید اینجا در. کندمی سرزن  طغیان ای  سبب به را آنها هم بعدش و کنندمی طغیان او علیه

 نظار از نتیجاه در و بودناد کارده انتخااب انادداده انجام که را کاری آنها باشد، شده محدود ساختای نحوی به شانانتخاب اگر

 مسلولند. اخالقی

 دانشاجویان باه ماا که است ای  مثال  خودم دانشااهی رشته در. بینممی جا همه را گستریدام ایناونه نولیبرال نظام در م 

 تاا کشااندمای آنجاا باه را دانشجویان امر ای  است، دانشااه به رفت  شودمی ختم ارزشمند زندگی به که راهی تنها گوییممی

 بارای اما داده رخ ظلمی اینجا که فهمیممی. ندارد وجود بازپرداخت  برای راهی که بروند قرضی بار زیر کنند «انتخاب آزادانه»

 انتخااب خودشاان...« کاردیمی هام را اینجاای  فکر گرفت  قرض از قبل باید ب،خ» ناویند که است دشوار مردم از بسیاری

 بنشینند. لرزش پای باید هم حاال اند،کرده

 دام در پوساتانسایاه چطاور کاه کنیاد فکار ایا  باه مثال، طور به - نیست فجیع هم آنقدرها که است مواردی آن از ای  تازه

 گفتاار اما هستیم، عدالتیبی شاهد اینجا هم باز. نیست شانجرم و مجازا  بی  هم تناسبی بعدش تازه و افتندمی کردنجنایت

 ماا باه تاا نادارد وجاود آزادی انتخااب نولیبرالیسام، در. «داشتند انتخاب حق آنها ب،خ» که است ای  غریزی واکن  و غالب

 باه شاده تبادیل اختیاار. ایامشاده گرفتار غلط انتخاب دام در همیشه رسدمی نظر به - بدهد اکتشاف و خالقیت برای فضایی

 است. مانحق بیاید ما سر بالیی هر باوید ما به اینکه برای سرزن ، برای ابزاری

 بخهش بهه دولهت مالی کمک» دگوییمی 2008 سال مالی بحران در هابانک به دولت مالی کمک بحث در -

 ضهامن عنهوان به نولیبرال دولت وظیفه عین بلکه ندارد[ نولیبرالیسم در] تناقضی از حاکی تنها نه مالی
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 نجات نولیبرالیسم اخالقی نظام موازین طبق برسد نظر به شاید حالاین با. «است بازار ساختارها  نهایی

 اقتصهاد  نیازهها  بهین اسهت تناقضهی بیانگر این آیا. باشد اشتبا  کار  خودشان خطاها  از هابانک

 دارد؟ حکایت نظام این ساز اهریمن فرایند ها محدودیت از یا آن، اخالقی گفتار و نولیبرالیسم

 باه چقادر ناولیبرال هایایدئولوگ باشد میان در قدرتمندان و پولدارها پای وقتی که است ای  است توجه جالب م  برای آنچه

 حتای و داشت خواهد درآمد چقدر کند بینیپی  کامال بتواند باید ساله 18 آدم ی . مندندعالقه اجتماعی هایمحدودیت ایده

 و بکشاد بیارون آب از را گلایم  خاودش باید بربیاید، گرفته که وامی عهده از بتواند باید باشد نداشته هم وقتی تمام کار اگر

 هستند. بازار نیروهای ابزار کامال ایشان نظر از میلیونر بانکدارهای اما نکند، کم  او به هم کس هیچ

 ناولیبرال هاایچیمالی یا سیاستمداران از سازیاهریم  م  کار کنندمی تصور اغلب خوانندمی را م  کتاب عنوان مردم وقتی

 تها  فاردی ساازیاهاریم  زبان از استفاده کنممی فکر اما. وحشتناکند هاییانسان واقعا آنها م  نظر از نشود، اشتباه - است

 بانکادارها کاه نیسات ایا  مشکل. اندازدمی دام به آن با را ما نولیبرالیسم که چارچوبی همان آت  در دمیدن به شودمی ختم

 . دهدمی پاداش هاعوضی ای  به نظام که است ای  مشکل. هستند هم عوضی چند هر اند،عوضی

 ماالی بخ  اما بخورند، زمی  داد اجازه باید کال وکارهاکسب به نولیبرال ایدئولوژی مطابق بله، دولت، مالی کم  نفس منظر از

 فارا ناوعی بلکاه - نباوده هاابخ  سایر میان بخ  ی  هیچوقت مالی بخ . داشته نولیبرال رژیم در خاص یجایااه همیشه

 هنا  از معروفای عباار . داشاته دولات با نزدیکی رابطه همواره بنابرای  و بازارهاست سایر وجود ضام  که بازاری است، بازار

 اگار کاه هسات [2009تاا  2006از ساال  متحده ایاال  داریخزانه وزیرو  ساکس گلدم  اسبق اجرایی عامل مدیر] لسوناپ

 گلادم  باه کاامال و اسات وحشاتناکی شاخ  لساوناپ که است واضح اگرچه رفت،می بی  از اقتصاد نبود، دولت مالی کم 
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 دولات ماالی کما  همای  کار چاره تنها کرده، معل نولیبرالیسم که نظامی در. نیست غلطی حرف حرف  است، وصل کساس

 بود.

 ماالی بخا  باه دولات ماالی کما  چاون آمادنمی پی  هم حرف  اصال داشت تناقض نولیبرالیسم با مالی کم  اگر تازه و

 بااب نظار باه باوده لیبرتارینیسم ساده سازوکار ناقض مالی کم  اینکه گفت . بوده نولیبرالیسم دستورالعمل از بخشی همیشه

 کانم،مای تاکیاد. گویادنمای ما به چیست سیستم واقعی کارکرد اینکه درباره هم چیزی اما است، کارشناسان از بسیاری طبع

 مشاکل - فاسادند یاا مازا  دمیدم یا ریاکار کردند صادر را مالی کم  مجوز که نولیبرالی سیاستاذاران که نیست ای  مشکل

 .  بردمی سر به جدی بحرانی در باشد دولت مالی کم  موجود حل راه تنها شودمی باع  اصوال که نظامی که است ای 

 مشهروعیتش برا  نولیبرالیسم آیا دارد؟ وجود ا رابطه چه کار نومحافظه ایدئولوژ  و نولیبرالیسم بین -

 به که نشد  دگرگون طور  اکنون ایدئولوژ  این آیا و است؟ راستی دست فرهنگی گفتارها  به وابسته

iپارتیتی ها سیاست قالب در مثال برسد، نظر به ضدنولیبرال نحو  i ترامپ؟ یا 

 دیادیم مالی کم  قضیه در که همانطور اما تعارضند، در هم با نحوی به کارینومحافظه و نولیبرالیسم که شودمی تلقی اینطور

 وقتای. باوده هم دست در شاندست هم اول از کارینومحافظه و نولیبرالیسم. ندارند خبر آن از هانولیبرال خود رسدمی نظر به

 هاایجنااح باا کاه باود مشاخ  وضاوح باه کردند، ت  به نولیبرال خرقه 2000 و 1990 دهه در رومیانه چپی دست احزاب

 تارراستی دست قبلی کاندیداهای از محسوس نحوی به بلر تونی هم و کلینتون بیل هم. داریم سروکار احزاب ای  کارترمحافظه

 . بودند

 مجرمااان و مهاااجران بااا خشاا  برخااوردی خواهااان علنااا خواهااانجمهااوری - ماااهوی نااه اساات ظاااهری معمااوال اخااتالف

 با خش  برخورد خواستار که کسانی دغدغه دارند اذعان حال هر به اکراه با ولو هادموکرا  آنکه حال هستند،( غیرسفیدپوست)



www.thesis11.com 

 دولات باه خاود حمله نمودن مشروع برای حزب دو هر... است مشروع ایدغدغه هستند،( غیرسفیدپوست) مجرمان و مهاجران

 هار ولاو کنناد،مای تکیاه نااادی پارانویای روی (prison-industrial complex) انضباطی -صنعتی مجموعه تقویت و رفاه

 .خود سیاق به کدام

 جالاب م  برای آنچه اما هستند، آن به واکن  دنبال به و گیرندمی ترجدی هاقبلی از را ناادی پارانویای ای  ترامپ و پارتیتی

 کمربناد» ماردم ثارو  کاه نیسات ایا  دنبال ترامپ مثال. کنندمی رفتار نولیبرال معیارهای مطابق هم باز که است ای  است

 رقابات قدر  افزای  با را آنها وضع خواهدمی بلکه کند، احیا زیرساختی هایپروژه در آنها مستقیم استخدام طریق از را« زناار

 برناماه ایا  اینکه اما برسد، نتیجه به است بعید و نیست منسجم برنامه ای . کند بهتر های تعرفه برنامه مدد به آمریکا جهانی

 تراماپ کاه ایبرناماه که کند پر  واقعیت ای  از را مانحواس نباید هم ندارد نولیبرال «هایروال بهتری » به شباهت چندانی

 یاا پاارودی نوعی به بلکه نیست نولیبرال ضد ترامپ که است ای  کتاب در م  ادعای. دارد نولیبرال عمیقا صورتی گیردمی پی

 .  آن بد هایویاگی تمام شده اغراق شکل یعنی است، نولیبرالیسم نقیضه

 بسیار  در تکثر بر تاکید است؟ نولیبرالیسم سیاسی الهیات ذاتی حد چه تا جنسی تبعیض و نژادپرستی -

 هها اقلیهت کهردن قربهانی و سهنتی نسهبتا خهانواد  حفظ به میل با چطور نولیبرال فرهنگ وجو  از

 دارد؟ همخوانی شد سرکوب

 دالیال از یکای. شاودمای هام ناادی هایسیاست و خانوادگی زندگی شامل قطعا «هاروال بهتری » به نسبت نولیبرالی دغدغه

 هنجاارطلبی تضمی  برای موفق بسیار یراه بازار بر تکیه که است ای  کارینومحافظه و نولیبرالیسم بی  نق بی عمدتا ائتالف

 افزای  معنی به عمومی حمایت شبکه زوال خانوادگی، زندگی بخ  در. است ناادی مراتبسلسله حفظ و خانوادگی زندگی در

 است. خانواده خصوصی حمایت شبکه به وابستای
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 باه و کننادمی زندگی خود والدی  نزد بیشتری زمان مد  جدید نسل که رسدمی نظر به عجیب کمی مردم برای مثال طور به

 که جهانی در. شودمی ختم مسیر همی  به اقتصادی هایمشوق تمام که است ای  واقعیت اما هستند، تروابسته و ترنزدی  آنها

 باود، کاار در تاریودلبازاناهدسات رفااهی هاایسیاست و داشت وجود دانشااهی تحصیال  برای توجهیقابل عمومی حمایت

 از و شادند متاوجه  ناولیبرال متفکران که است چیزی همان دقیقا ای  و - بود ترراحت جوانان برای والدی  از شدن مستقل

 داشتند. وحشت آن

 ناابودکردن نتیجاه در باود، پوساتانسایاه بارای اجتماعی پیشرفت اصلی هایراه از یکی سنتا دولتی استخدام ترتیب همی  به

 باه خصوصی بخ  قدر  به وابستای. «بنشانند خودشان جای سر» را آنها اینکه برای بود هاراه موثرتری  از یکی عمومی حوزه

 قادر  سااختارهای در توانساتمی که شده عمومی و جمعی قدر  هایشکل دسته آن جایازی  است، بازار در که صور  آن

 دهه اواسط در فرایند ای  نوشته «خانوادگی هایارزش» کتاب در کوپر ملیندا که همانطور واقع در و - کند ایجاد اخالل سنتی

 مرد و پدر یس،رئ استیالی خدمت در کامال دادنمی دیار جای هیچ در را قدر  تمرکز اجازه که نظامی. بود شده شروع 1970

 بود. سفیدپوست

 ایباسامه خیلی اشفراگیری اما - دارد هم فراگیرتر و تروط جهان ایجنبه[ کارینومحافظه به نسبت] نولیبرالیسم همه،ای  با

 کاه شارطی باه البته کنندمی استقبال نخبه طبقه به هااقلیت و زنان پیوست  از مشتاقانه کارمحافظه هاینولیبرال برخی. است

 انادآماده آن از کاه اجتمااعی مابقی حال شامل گذارند می خاص افراد اختیار در که هاییفرصت اما شود، احراز شانشایستای

 فاردی حضاور باودیم، شااهد اوباما جمهوری ریاست دوم دور در پلیس هایتیراندازی مو  در وضوح به که همانطور. شودنمی

 ایباسامه هام ناولیبرال نظام فرهنای تکثر. نکرد ایجاد پوستانسیاه کلی جایااه در ملموس یتغییر سفید کاخ در سیاهپوست

 و عادالت مسالله باا جادی درگیاری نیازمند هافرهنگ میان حقیقی تبادل. هاستفودکور  فرهنای تکثر مثل تقریبا - است

 .کند اجتناب آنها با رودررویی از قیمتی هر به دارد سعی نولیبرال نظام که مسائلی است، ارزش
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 بها بنهد طبقهه این ،دکنیمی تکرار را نولیبرالیسم مرحله سه از دیویس ویلیام بند طبقه انتکتاب در -

 هژمونیهک موقعیهت کهه ا مرحلهه شهود،مهی آغهاز 1980 و 1970 دههه اواخر در «تهاجمی» مرحله

 کهه اسهت 2000 دههه اوایهل و 1990 دههه «هنجهار » مرحلهه آن از بعد کرد، تثبیت را نولیبرالیسم

 آغاز 2008 سال مالی بحران دوران از که است «تنبیهی» مرحله نهایتا و بخشید تداوم را آن مشروعیت

 از مهردم استقبال احتماال حال هر به چون کرد ، تغییر  چه تنبیهی کنونی مرحله در اخالقی نظام. شد

 اندپذیرفته و اندشد  تسلیم ناعادالنه عمیقا نظامی مقابل در هم شاید یا شد  کمتر اکنون اجتماعی نظام

 ندارد؟ وجود جایگاینی

 از برخای باه توانسات حاداقل اشاولیاه مراحال در نولیبرالیسام کنایم اذعاان بایاد نولیبرالیسام تاریخ فهم برای کنممی فکر

 اقتصاادی رشاد باه منجار حدی تا و کند غلبه تورمی رکود بر توانست واقعا نولیبرالیسم 1980 دهه در. کند عمل های وعده

 البتاه. کارد فاراهم تاروطا جهان ظاهری با همراه را تکنولوژیکی هاینوآوری و اجتماعی رشد امکان واقعا 1990 دهه در. شد

 باود، کمتار داشت وجود دوم جهانی جنگ از بعد که ایتجربه از دستاوردهای  و داد هم زیادی دروغی  هایوعده نولیبرالیسم

 . داشت هم دستاوردهایی حال هر به اما

 کاارزار رویکرد کتابم از جایی در. کشیدند دادن وعده از دست کال «تنبیهی نولیبرالیسم» گویدمی آن به دیویس که ایدوره در

 از اسات ممکا  اوضاع باویم و بزنم تانگول ندارم قصد» گویدمی آمریکا مردم به که کردم خالصه اینطور را کلینتون تبلیغاتی

 فضاایی، چنای  در. واقعی جهنم ی  دیار، بیان به - رستااری و خالصی وعده هیچ بدون است تنبیه اشهمه. «شود بهتر ای 

 . دارند هم توقعاتی مردم فهمید او که بود ای  حداقل  چون کرد، درک را ترامپ واردیوانه هایدروغ از استقبال دلیل توانمی
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iدادناد تارجیح تراماپ باه را کلینتاون دهنادگانرای اگرچه شد، معلوم بعدش که همانطور i i اراده بارخالف تراماپ انتسااب 

 نظاام در جمهوریریاسات مقام در ترامپ تحلیف شاید. داشت نظام مشروعیت برای بارفاجعه عمیقا اینتیجه مردم دموکراتی 

 تراماپ به را[ سفید کاخ] کلید تالشی هیچ بدون اصوال هادموکرا  اینکه نظرم به اما برسد، نظر به ناپذیراجتناب متحده ایاال 

 را آنهاا تراماپ کاه آنناد مستحق حاال و کردند اشتباه شانانتخاب در دهندگانرای: دارد تنبیهی رویکرد از نشان دادند تحویل

 .کردند بهتری انتخاب بعد دفعه شاید کنند، تنبیه

 در نولیبرالیسهم» گهویی اسهت، نولیبرالیسم ذاتی جا دموکراسی که دپردازی می مسئله این تشریح به -

 هها نظهام رسهدمی نظر به حال عین در. «است جمعی رضایت به وابسته مشروعیتش برا  خود اعماق

 مردم هوس و هوا که است آن کار این خطر کنند، استفاد  تکنوکرات متخصصان از دارند تمایل نولیبرال

 است؟ نولیبرالیسم ضعف نقطه دموکراسی حد چه تا. کند اخالل متخصصان این کار در

 کاه دهنادمی ما به دموکراسی ایاندازه به فقط آنها: است خوانهم گستریدام کلی استراتای با دموکراسی به نولیبرال رویکرد

 رای از کاه باود ریااان تنهاا کنایم، ناااه نولیبرالیسام دوران به اگر. کنیم سرناون  که آنقدر نه کنیم، انتخاب را نولیبرالیسم

 اماا. کناد ناولیبرال نظاام به تبدیل را قبلی نظام کردمی سعی او چون نیست، هم غریبی چیز که - بود برخوردار قوی اکثریتی

 عرضاه هام شابیه اساساا هااییبرناماه حزب دو هر و شد نزدی  هم به بسیار انتخابا  نتایج افتاد، جا کامال نولیبرالیسم وقتی

 - داده اختصاص خود به را مردمی آراء %51 از بی  که بوده آمریکا جمهوررییس تنها اوباما بعد به پدر بوش زمان از. کردندمی

 . بود متوسط اینتیجه گذشته با قیاس در که اینتیجه

 کاار در مشاکلی هایچ که قرن ی  از بعد همآن بودیم «کالج الکتورال» ماجرای دو شاهد دهه چند ظرف ما که نیست دلیلبی

 قاوی برناماه یا  ماانع تاا «کند حمایت» خفیف پیروزهای از که بوده آن تعمدا نولیبرال استراتای که است ای  دلیل  نبود،
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 گفتاار در کاه اینتیجاه - برناده تا شودمی تمام بازنده نفع به اوقا  برخی نزدی  انتخابا  ما، نظام ای  در و. شود تغییر برای

 «.  مردم» گردن افتدمی تقصیرش هم باز نهایتا غالب

 وحشایاری دقیقاا کناد علام قاد دادناد اجاازه آن به که بدیلی تنها که است جالب نظرم به ها،تکنوکرا  حاکمیت درباب اما

 - باشاد اجبااری انتخاابی بایاد انتخااب ای  قطعا باشند، داشته انتخاب برای گزینه دو مردم است قرار اگر. بود ترامپ واردلق 

 هایالری چاون] باود درست شانانتخاب آمریکا مردم که است درست بله. احمقانه سیرک ی  و دولت ی  داشت  بی  انتخاب

 و[. شاد الکتاروال آراء برناده ترامپ آخرش چون] بیاید حساب به که نبود پرشور رایشان آنقدر اما ،[برد را مردمی آراء کلینتون

 هاایباوروکرا  آنکاه خیاال در یاا هساتند، کودتاا یا  خیاال در علنای نحاو به کمابی  رومیانه هایلیبرال ازبسیاری  االن

 در اماا - بزنناد را دموکراسای قید حاضرند هانولیبرال کند، پیدا بیخ کار وقتی. کنند «سرناون» را ترامپ نحوی به غیرمنتخب

 .شدند غافلایر و نداشتند را انتظارش که کرد پیدا بیخ آنقدر کار مورد، ای 

 مهن نظر به. است گراییمصرف با ارتباطش دیانپرداخته آن به انتکتاب در که نولیبرالیسم وجو  از یکی -

 رقابتی اباارگرایی مجرا  به فقط نه را ما شخصی  منافع که است این نولیبرالیسم مهم ها بخش از یکی

 وادار را مها سهاز اههریمن روانشناسی نظر، این از. کشاندمی خودپسند  سو  به را آن بلکه اندازدمی

 نداریم «باشیم داشته باید کهرا  یچیاهای» و ایمنبرد  لذت کافی انداز  به که کنیم گنا  احساس کندمی

 پهاس را خهانوادگی روابهط یا ایمنکرد  کار کافی انداز  به اینکه از یا ایم،رفته قرض بار زیر اینکه از یا و

 کهه ا وسوسهه کهرد، تلقی شیطانی وسوسه نوعی را کردنمصرف برا  فشار توانمی حتی. ایمنداشته

 چهون برسند، نظر به محتوم شخصی ها ناکامی شودمی باعث ضمنا اما است، بندوبار بی و فساد مروج
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 ایهن با آیا. برآییم هایمانمسئولیت سایر عهد  از هم و کنیم برآورد  را تقاضا این هم توانیمنمی هیچگا 

 دارد؟ نقشی چه نولیبرالیسم سیاسی الهیات در گراییمصرف اننظرت به ؟دموافقی موضوع

 تست نان اندداده ترجیح شدن دارخانه جای به چون سازیممی اهریم  جدید نسل از که اندازدمی آن یاد به را م  هاحرف ای 

 دارخانه و است کوچ  تفریح ی  آووکادو و تست نان چون ست،امعنبی استدالل ای  مقدمه که است روش . بخورند آووکادو و

 شود.می گرفته کار به ما علیه شیوه همی  به ما هایانتخاب بعضا اما - بزرگ مسلولیت ی  شدن

 و ترنادارزان زیسات محایط مخارب محصوال . دهدمی نشان را خود زیست محیط مسلله در قضیه شکل تری روش  نظرم به

 «انادکرده انتخاب آزادانه» مردم که را واقعیت ای  اما ند،هست دسترس در[ زیست محیط برای] پایدار هایبدیل از بیشتر بسیار

 هار وضاع ای  با دهندنمی اقلیمی تغییرا  به اهمیتی واقعا مردم اینکه بر گیرندمی شاهدی کنند استفاده مخرب محصوال  از

 مخارب هاایگزیناه ایا  اصال چرا: است ای  م  پرس . است مستبدانه حرکتی[ اقلیمی تغییرا ] با مبارزه برای جمعی اقدام

   شود؟می آنها نابودی باع  که بدهیم قرار مردم مقابل در ایگزینه چرا دارند؟ وجود

 کنایم، شاانانتخااب ما خواهدمی اما است خودش نظر مد که بیندازد گیر هاییانتخاب در را ما که است ای  استاد نولیبرالیسم

 جلاوگیری و اندجمعی مسائلی ذاتا زیستی محیط مسائل که است ای  پاسخ البته نکند؟ وارد ما به بیشتری فشار اینجا چرا پس

 .است نولیبرال عمومی سیاست اصلی اولویت کند علم قد سرمایه منافع علیه که جمعی عاملیتی ظهور از

 اسهتثمار» در را خهود  ضهعف ایهن مخصوصا است، شکنند  استیالیش رغم به نولیبرالیسم دگوییمی -

 بهه رسهدمهی نظر به که وضعی دهد،می نشان «کنونی وضع حفظ برا  اباار  عنوان به آیند  رحمانهبی

 ضدنولیبرال واقعا ها سیاست طریق از را نولیبرالیسم اکنون که هست هم این اما. انجامید خواهد فاجعه

 جهذابیت هم هنوز نولیبرالیسم که است این دکنیمی اشار  آن به که معضالتی از یکی. بطلبیم مبارز  به
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 همهه از ناشی بار یعنی  - برداشته ما دو  رو  از را جمعی مسئولیت بار» چون کرد  حفظ را خود ذاتی

 ههم این به ضمنا .«دارد همرا  به خود  با واقعی جمعی حرکت یک که سیاسی پیکارها  و هاکشمکش

 کار به است ممکن سیاسی الهیات یا سیاست نوع چه. شویم جدا بازار منطق از باید کال که دایکرد  اشار 

 مبهارز  بهه را بهازار کهه بپهردازیم جمعهی مسهئولیت نوعی تقویت به آن وسیلههب بتوانیم که بیاید آن

 خواند؟می

 زورش نظارم باه کانم،مای مطالعاه آن روی بیشاتر چه هر. ندارم نولیبرالیسم دام از گریخت  برای گامبهگام دستورالعملی م 

 از ناشای که دولت مالی کم  حتی واقع در مثال، برای نتیجه در -پردازد می خود تخریب به بیشتر وقتی حتی شود،می بیشتر

 بخا  در] دولات هاایهزیناه شادن وکمتار ماالی نظاام در قادر  تمرکز افزای  به منجر فقط بود نولیبرالیسم هایشکست

 و تقادیرباوری ناوعی به شده منتهی بوده نولیبرال نظام در دموکراسی نمای  از ناشی که مردم سیاسی تضعیف و. شد[ عمومی

 است. نولیبرال اهداف خدمت در که انفعال

 بهاره ماا اناداخت دام باه بارای ماا شخصای مسالولیت از چاونه نولیبرالیسم که موضوع ای  شرح در کتاب ی  نوشت  از بعد

 «ماا» که معنی ای  به نه - باشیم جمعی مسلولیت ایجاد سازوکارهای دنبال به باید اکنون که امرسیده نتیجه ای  به گیرد،می

 اقلیمای تغییارا  اینکاه یاا( متنفریم او از عمال و ندادیم رای او به ما اکثریت اینکه رغم به همآن) یمهست ترامپ انتخاب مقصر

 ماا روی پای  دیااری گزیناه ساوزکرب  خودروهای بر مبتنی زندگی سب  نوعی جز به که نظامی رغم به) است «ما» تقصیر

 باشاد، اخالقای مسالولیت واجاد بتواند که نیست موجودیتی «ما» ای : است توهم از ناشی کردن سرزن  نوع ای (. گذاردنمی

 است. جمعی تصمیم و تفکر واقعی ظرفیت هرگونه فاقد «ما» ای  چون
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 بتواناد کاه جمعای عامال ناوع آن باه شاویم بادل تاا کنایم پیدا شدن «ما» برای حقیقی راهی بتوانیم که است ای  به امیدم

 محادود را باازار عرصاه جادی نحاوی باه که هستیم آن نیازمند کار ای  انجام برای و - بپذیرد مانجمعی سرنوشت مسلولیت

 صغار  از که رسیده آن وقت اکنون و سپرده بازار روحبی سازوکار به را خود هایتصمیم که است مدیدی هایمد  بشر. کنیم

 مسالولیت و بکشاد دسات «بازار نامرئی دست» قبیل از پریان هایقصه به باور از که رسیده آن وقت شود، بزرگ و بیاید بیرون

 آن وقتای نظارم به اما گیرد،می خود به شکلی چه عمل در حرکت ای  گفت تواننمی پی  از. بپذیرد را خود جمعی سرنوشت

 ایم. بوده دنبال  که است چیزی همان ای  دهیم تشخی  توانیممی ببینیم را

 

 state of natureمنبع: 

 

 ها: نوشتپی

                                                
 i «بزرگ هایکتاب» (Great Book Universities )کالسای  کتاب 150 تا 100 مطالعه از متشکل آن درسی برنامه که دارد هاییدانشااه به اشاره 

 .است نظر مورد رشته حوزه در

 ii آمریکا خواهجمهوری حزب هایبخ  تری افراطی از متشکل سیاسی گروهی. 

 iii شد الکتروال رای بازنده نهایت در اما افتاد پی  ترامپ از رای میلیون ی  از بی  با مردمی آراء مجموع در کلینتون هیالری.  


