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 مقدمۀ مترجم

کسی یکی از آن ایسم نئولیبرالیسم کشور ما بد فهمیده شده است و هر  که در  هایی است 
شاباهت باه سرنوشات لیبرالیسام در ، سرنوشات آن بایدرواقا  از ظن خود یاار آن شاده اسات.

م درسااتی از لیبرالیساام، بیشااتر از آن باادون فهاا ،اوایاال انقااالب اسااالمی نیساات. در آن زمااان
 یبااز بادون فهماشاد. در ایان زماان هام یک فحش و برچسب برای افراد استفاده می مثابه به

بارای اشاخاص اساتفاده یاک ناسازا  مثابه بهاز آن بیشتر  البته این بار از نئولیبرالیسم، ،صحیح
کساانی را نئاولیبرال معرفااد. شاومای کاه در ایاان باین بعساًا  کاه ی مایشاگفتا   ترین کوچااککنناد 

که نئولیبرالیسم را باید با سین و نه صاد نوشات.  نسبتی با آن ندارند. شاید همین قدر بدانند 
شااهدیم و حتای و دانشاجویان  هاا را بعساًا در باین اسااتید دانشاگاهشوربختانه، این بادفهمی

که نئولیبرالیسام را مقصار تماام مها تا آنجا پیش رفتهبرخی از آن شاکالت و بالیاای ارضای و اند 
کتااابرو ازایااندهنااد. شااعار ماار  باار نئولیبرالیساام ساار ماای ،سااماوی دانسااته هااا و ، ضاارورت 

کنند، احساس می که نئولیبرالیسم را با نگاهی غیرایدئولوژیک تبیین   شود.مقاالتی 
گراماای، محمااد زناادی کااه پیشاانهاد ترجمااۀ آن را دوساات  بااه ماان دادنااد، از  ،کتاااب حاضاار 

کسفورد است. عنوان « کوتاِه  خیلی یدرآمد»های ابکت مجموعه خیلای  یدرآمد»انتشارات آ
که« کوتاه کند  کوتاه باودن کتاب نباید این تصور را ایجاد  های این مجموعه تحقیقی نیستند. 
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کیفیت مطالاب آن. خواننادگان ایرانای باا  کمیت صفحات است و نه در  این مجموعه صرفًا در 
کتاب کتاابهاا آشانا این مجموعه  هاای ایان مجموعاه باه فارسای هساتند و پیشاتر تعادادی از 

 اند.ترجمه شده
 کناد وفهام نئولیبرالیسام را تبیاین مایباا زباانی سااده و هماه وکتاب حاضر در شش فصال 

کید می اصاول  ای مجموعاههاا در که ما تنها یک نوع نئولیبرالیسم نداریم. البته همۀ آن کندتأ
گویاد و باه های اول و دوم نئولیبرالیسام مایاز موجکتاب یز دارند. هایی ناما تفاوت ،مشترکند

گرفتاه تاا آسایا و آفریقاا. در  از آمریکا :پردازدظهور و بروز نئولیبرالیسم در سرتاسر دنیا می و اروپاا 
 کند.های نئولیبرالیسم را بررسی میفصل آخر نیز بحران

کوشیدم بی کتاب حاضر  کنم، متنی روان و خوانا را در اختیاار در ترجمۀ  آنکه دقت را ذبح 
زباناه و دوزباناۀ مختلفای بهاره باردم.  هاای یاکاز فرهنا  ،ترجماه هنگااممخاطب قارار دهام. 

گزیر از رجوع به مقاالت اقتصادی می ،های مناسببعسًا برای یافتن معادل شدم و در ایان نا
ام. هاایی آوردهتوضایح ساخن مفلفاان پااورقیدر ماواردی بارای  بین مقاالت بسیاری را دیدم.

 ها از مترجم است.تمام پاورقی
کتاب بر عهدۀ  زحمت آماده گرامی در نشر لوگوس بوده اسات سازی و انتشار این  دوستان 

کتااب منتشار نمایکه بادون همراهای آن آقاای دکتار  ویژه باهشاد. از هماۀ ایان عزیازان، هاا ایان 
 کنم.سلطانی، مدیر انتشارات تشکر می

 ییبابا قربانمسلم 
 ۶6زمستان 

mgorbanbabaie@gmail. com  



 

 

 مقدمۀ نویسندگان

روابط اجتماعی  1سازیهم است. جهانی هب یکم اساسًا جهانی وابسته و دنیای قرن بیست
را در سرتاساار جهااان بسااط، تشاادید و ساارعت بخشاایده اساات. انقااالب دیجیتااال اباازاری باارای 

کنده و  شکل که افراد، دولتشبکهگیری اطالعات پرا هاا را باه ها، و تجاارتهای ارتباطی است 
کاه تاوان هساته انادازد.نحاو یکساانی باه تاور مای کاردنهاای تروریساتی فراملیتای  در هار  اقادام 

گرفتااه انااد و رهبااران سیاساای غاارب را باار آن جااایی را دارنااد، نمادهااای قاادرت سااکوالر را هااد  
کننااد. تغییاارات جهااانی « ورجانبااه بااا تاار جناا  جهااانی و همااه»کااه  ندداشاات و  وهااوا آبرا اعااالم 

ک شاده یگیر، بدل باه واقعیتا های عالمبیماری کشاورها را واترسانا کاه   منظور باهد نادارمای اناد 
کنناد. ترکیادن حبااب ممانعت از باروز فاجعاه ای در ابعااد جهاانی، راهباردی مشاترک را اتخااذ 

کاه بحران مالی جهان مسکن در آمریکا هاا را هاا دالر از دارایایتریلیاونی را به وجود آورده است 
گسااتردۀ در سرتاساار جهااان از بااین باارده اساات و جامعااۀ بااین المللاای را دوباااره تااا آسااتانۀ رکااود 

کااه دیگااری هاال داده اساات. صااداهای پیروزمندانااه 2اقتصااادِی  کمونیساات  بااار کیای  سااقوط 
کمیات بایو آ« پایان تاریخ»را  شوروی باازار آزاِد باه سابک آمریکاایی  دارِی سارمایهرقیاب غاز حا

 

1. globalization 
2. Great Depression 


