ﻣﻘـﺎﻟﻪ ﺑﺮﮔﺰﯾـﺪه» :از اﯾـﺮان ﺗـﺎ
ﺷﯿﻠﯽ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ«  /آرﻣﺎن ذاﮐﺮی
ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ .از ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮی ﺷﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،از ﭘﺎرﯾﺲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ﻋﺮاق؛ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ »ﺧﺎص«
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﺎن و ﭘﺴﺖﻣﺪرنﻫﺎ و
اﯾﺮانﺷﻬﺮیﻫﺎ ،زﯾﺎدی ﺑﺮ »ﺧﺎص« ﺑﻮدن ﻣﺎ و وﺿﻌﯿﺖﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاراﻧﺸﺎن ،از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻖ »ﻋﺎم« و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ

از اﯾﺮان ﺗﺎ ﺷﯿﻠﯽ :ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﻋﻠﯿﻪ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ

آرﻣﺎن ذاﮐﺮی

ﯾﮏ
ﮔﻮﯾﺎ اﺟﻤﺎﻋﯽ ﻫﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﺮدم آﺷﻮبﮔﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ،ﻧﺎراﺿﯽ و ﻣﻌﺘﺮضاﻧﺪ .ﺣﻖ
ﻫﻢ دارﻧﺪ ﻧﺎراﺿﯽ و ﻣﻌﺘﺮض ﺑﺎﺷﻨﺪ .از ﻫﻤﯿﻦ ﻧﻘﻄﻪی اﺟﻤﺎع ﺷﺮوع ﮐﻨﯿﻢ.
ﭼﺮا ﻣﺮدم ﻧﺎراﺿﯽاﻧﺪ؟
دو
ﺑﻪ ﺟﺎن آﻣﺪهاﻧﺪ .از ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮی ﺷﯿﻠﯽ ﺗﺎ ﺑﯿﺮوت ﻟﺒﻨﺎن ،از ﭘﺎرﯾﺲ
ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺗﺎ ﺑﻐﺪاد ﻋﺮاق؛ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﯿﭻوﺟﻪ آﻧﻘﺪرﻫﺎ ﮐﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ »ﺧﺎص«
ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﻫﮋﻣﻮﻧﯽ ﺑﻮﻣﯽﮔﺮاﯾﺎن و ﭘﺴﺖﻣﺪرنﻫﺎ و
اﯾﺮانﺷﻬﺮیﻫﺎ ،زﯾﺎدی ﺑﺮ »ﺧﺎص« ﺑﻮدن ﻣﺎ و وﺿﻌﯿﺖﻣﺎن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺮدم اﯾﺮان و ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاراﻧﺸﺎن ،از ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻨﻄﻖ »ﻋﺎم« و ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺣﺎﮐﻢ
ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖﺷﺎن ﺑﺎز ﻣﺎﻧﺪهاﻧﺪ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﻌﯿﻨﯽ ﮐﻪ اﻣﺮوز ﻫﻤﻪﺟﺎ »ﻧﻔﻮذ«
ﮐﺮده و ﭼﻨﯿﻦ ﺛﻤﺮه داده اﺳﺖ :اﻓﺰاﯾﺶ ﻓﻘﺮ و ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی؛ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﺪاوم
ﺷﻮکﻫــﺎی اﻗﺘﺼــﺎدی؛ ﭘﺎﻓﺸــﺎری ﺑــﺮ ﺳﯿﺎﺳــﺖﻫﺎی رﯾــﺎﺿﺘﯽ اﻗﺘﺼــﺎدی؛
ﺳﯿﺎﺳﺘﻤﺪاراﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدم را ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻓﺴﺎد ﻓﺰاﯾﻨﺪهای ﮐﻪ
ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞﮐﻨﺘﺮل ﺷﺪه اﺳﺖ؛ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ﺗﺨﺮﯾﺐﺷﺪهای ﮐﻪ اﺣﯿﺎی آن ﻧﺎﻣﻤﮑﻦ
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ؛ ﻣﺮدم ﻫﺮاﺳﺎﻧﯽ ﮐﻪ آﯾﻨﺪهای ﻧﺪارﻧﺪ و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ ،از
ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺣﺬف ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻫﯿﭻ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺳﯿﺎﺳﺖ
رﺳﻤﯽ ﻧﻤﯽﺑﯿﻨﻨﺪ؛ و ﻧﯿﺰ اﻓﺮاطﮔﺮاﯾﯽ و اﺷﮑﺎل ﺟﺪﯾﺪ ﻓﺎﺷﯿﺴﻢ ،ﮐﻪ اﯾﻦﺳﻮ
و آنﺳﻮ ﺳﺮ ﺑﺮداﺷﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺳﻪ
»دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺧﺸﻢ و ﻫﺮاس« واﻗﻌﯿﺖ ﭘﯿﺮاﻣﻮنﻣﺎن را ﻣﯽﺳﺎزد .در ﺑﺤﺒﻮﺣﻪی
اﻋﺘﺮاﺿﺎت دیﻣﺎه  ،۱۳۹۶در ﻣﻘﺎﻟﻪای ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ ﻧﺎم ﺗﻼش ﮐﺮدم ﻣﻨﻄﻖ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ داﺧﻞ ﺣﺎﮐﻤﯿﺖ را در ﻧﺴﺒﺖ ﺑﺎ آن
ﺗﻮﺿﯿﺢ دﻫﻢ .آن ﻣﻨﻄﻖ اﻣﺮوز ﺑﺎ ﺷﺪت ﺑﯿﺶﺗﺮی ﻫﻤﭽﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .ﻣﺮدم
ﺧﺸﻤﮕﯿﻦ و ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن ﺑﻪ ﻫﺮاس اﻓﺘﺎده ،در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻫﯿﭻ
ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﮑﻼت ،در ﻓﻮاﺻﻞ زﻣﺎﻧﯽ ﻫﺮﭼﻪ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی
ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻧﻪ ﭼﺸﻢاﻧﺪازی ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ
ﺑﺴﺘﻪ وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ارادهای ﺑﺮای ﻋﺪول از ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﺘﻪ و ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال
ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ را ﺗﺸﺪﯾﺪ و در ﺧﺸﻤﮕﯿﻦﺳﺎزی ﺑﺨﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺮدم ﺑﺎ ﻫﻢ رﻗﺎﺑﺖ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺳﯿﺎﺳﯿﻮنِ ﺑﻪ ﻫﺮاس اﻓﺘﺎده ،ﺑﺮای ﻣﻬﺎر اﯾﻦ ﺧﺸﻢ ،ﻫﺮروز ﺑﯿﺶ
از ﭘﯿﺶ ﺑﻪ ﻗﻮهی ﻗﻬﺮﯾﻪ ﻣﺘﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺮدم ﺳﻮگوارﺗﺮ و ﺧﺸﻤﮕﯿﻦﺗﺮ

ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ» .دﯾﺎﻟﮑﺘﯿﮏ ﺧﺸﻢ و ﻫﺮاس« ﭘﯿﺶ ﻣﯽرود .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎدهی ﺧﻮدش را ﻣﯽﺑﺮد .ﻓﻀﺎ اﻣﻨﯿﺘﯽﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮد .ﺷﺮاﯾﻂ ﺑﺮای ﻣﺮدم
ﺳﺨﺖﺗﺮ .ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻓﺸﺎر را ﺗﺤﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ و ﻧﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻋﺘﺮاض
ﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺘﯽ ﯾﮏ اﻋﺘﺮاض ﺳﺎدهی ﻣﺪﻧﯽ در داﻧﺸﮕﺎه .ﻫﯿﭻ ﮐﺲ را ﺷﺠﺎﻋﺖ و
ارادهی اﻧﺪﯾﺸﯿﺪن ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﺴﯿﺮ ﻧﯿﺴﺖ» .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﻓﺎﻗﺘﯽ«،
»ﺗﯿﻮلداری«» ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ« ﯾﺎ ﻫﺮ اﺳﻢ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ روی آن
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ،ﺣﺘﻤﺎً اﺟﺮای ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ﺳﯿﺎﺳﯽ-
ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﺑﺴﺘﻪ در ﺷﮑﻞﮔﯿﺮی آن ﻧﻘﺶ ﻣﺤﻮری داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻫﻤﯿﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ
زﻣﯿﻨﻪ اﺛﺮﮔﺬاری اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﻬﺎﻧﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺣﺘﯽ اﺳﺘﻘﻼل
ﮐﺸﻮر را ﺑﻪ ﺗﻬﺪﯾﺪ ﻣﯽاﻓﮑﻨﻨﺪ .ﻫﺮ ﺳﯿﺎﺳﺘﯽ ﺟﺰ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪﻫﺎ
ﺑﯽﻓﺎﯾﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎر
ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺖ .آنﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﺳﺮﻧﻮﺷﺖ ﺧﻮد ﺣﺎﮐﻢ ﺷﻮﻧﺪ.
واروﻓﺎﮐﯿﺲ اﻗﺘﺼﺎددان ﺑﺮﺟﺴﺘﻪی ﯾﻮﻧﺎﻧﯽ و وزﯾﺮ داراﯾﯽ ﯾﻮﻧﺎن در ﺳﺎل
 ،۲۰۱۵در ﮐﺘﺎب »ﺣﺮفﻫﺎﯾﯽ ﺑﺎ دﺧﺘﺮم درﺑﺎره اﻗﺘﺼﺎد« ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﺗﻀﻤﯿﻦ
اﯾﻦﮐﻪ ﻫﺮ ﮐﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺘﺪراﻧﻪ از اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺮف ﺑﺰﻧﺪ ﭘﯿﺶﻧﯿﺎز
ﺟﺎﻣﻌﻪی ﺧﻮب و ﭘﯿﺶﺷﺮط دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ اﺻﯿﻞ اﺳﺖ« .ﻣﺮدم ﺑﺎﯾﺪ درﺑﺎرهی
ـﺎرهی
ـﺎ ،درﺑـ
ـﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫـ
ـﺎرهی آزادﺳـ
ـﺪ ،درﺑـ
ـﺮف ﺑﺰﻧﻨـ
ـﯽﺳﺎزی ﺣـ
ﺧﺼﻮﺻـ
ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽﻫﺎ ،درﺑﺎرهی ﻣﻮﻗﺘﯽﺳﺎزی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﻧﯿﺮوی ﮐﺎر ،در ﻣﻮرد
ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ .در ﻣﻮرد ﻣﻨﻄﻖ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮﻧﯽ »ﻋﺼﺮ
ﺟﺪﯾﺪ« .درﺑﺎرهی اﯾﻦﻫﻤﻪ دﻋﻮت ﺑﻪ رﻗﺎﺑﺖ ﮐﺮدن و ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﺑﻮدن و ﻣﻮﻓﻖ
ﺷﺪن .در ﻣﻮرد »اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژی اﺳﺘﻌﺪاد« .ﺧﺎرج ﺷﺪن ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت و ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ
اﻗﺘﺼﺎدی از ﺣﻮزهی ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﻧﺘﻘﺎل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﭘﺸﺖ دربﻫﺎی ﺑﺴﺘﻪی
ﻣﺬاﮐﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ،ﯾﮑﯽ از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﺣﻮزهﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﻪ
ﺣﻮزه ﺧﺼﻮﺻﯽ اﻗﺘﺼﺎدداﻧﺎن ﺑﺪل ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻓﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی
ﺷﺪه اﺳﺖ» .ﺳﻮﺳﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮات«ﻫﺎﯾﯽ دارﯾﻢ ﻣﺪاﻓﻊ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی و آزادﺳﺎزی
ﻗﯿﻤــﺖ و ﻣﻘﺮراتزداﯾــﯽ و ﮐﻮﭼﮏﺳــﺎزی دوﻟــﺖ .ﻣﺸــﺎﺑﻪ ﺧﯿﻠــﯽ از
ـﺮ
ـﺎ .در ﺑﺮاﺑـ
ـﺎی دﻧﯿـ
ـﺪه« در ﻫﻤﻪﺟـ
ـﯿﺎلدﻣﻮﮐﺮاتﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮالﺷـ
»ﺳﻮﺳـ
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ﻋﻠﻢ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎﯾﺪ از ﻋﻤﻮﻣﯽﺳﺎزی آن دﻓﺎع ﮐﺮد .ﺑﻪاﺻﻄﻼح
ﻣﺪاﻓﻌﺎن ﻫﻤﻪﭘﺮﺳﯽ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﮔﺮانﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﺑﺎ ﻣﺮدم ﺑﻪ
ﺷﻮر ﺑﮕﺬارﻧﺪ.
ﭘﻨﺞ
ﻣﺮدم ،در ﻣﯿﺎن ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻓﻌﻠﯽ ﺻﺪاﯾﯽ ﻧﺪارﻧﺪ .در اﯾﺮان وﻗﺘﯽ
اﻋﺘﺮاﺿﺎت دیﻣﺎه  ،۹۶در ﺑﺴﯿﺎری از ﺷﻬﺮﻫﺎ ﺷﻌﻠﻪور ﺷﺪ ،اﺻﺤﺎب ﺗﺌﻮری
ﺗﻮﻃﺌﻪ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﭘﺮﺳﺶ »ﭼﻪ ﮐﺴﯽ ﺗﺤﺮﯾﮏ ﮐﺮد؟« ﺑﺮایﺷﺎن اﻫﻤﯿﺖ داﺷﺘﻪ

اﺳﺖ ،ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺧﺎﺳﺘﮕﺎه ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد اﻧﮕﺸﺖ اﺗﻬﺎم را ﺑﻪ دو ﺳﻮ ﻧﺸﺎﻧﻪ
رﻓﺘﻨﺪ .اﺻﻮلﮔﺮاﯾﺎن ،ﻫﻤﭽﻮن ﻫﻤﯿﺸﻪ اﻧﮕﺸﺖ اﺷﺎرت ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر
ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و اﺻﻼحﻃﻠﺒﺎن ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺗﻨﺪروﻫﺎی اﺻﻮﻟﮕﺮا ﺑﻪﺧﺼﻮص در ﻣﺸﻬﺪ.
آنﻫﺎ ﻫﯿﭻ ﺑﺎزاﻧﺪﯾﺸﯽای در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺧﻮد ﻧﮑﺮدﻧﺪ .دو ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ
ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮔﺬﺷﺖ ﮐﻪ ﺳﺎلﻫﺎی ﻗﺒﻞ از آن .ﻗﻮای ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺑﺮ ﺗﮑﺮار ﻫﻤﺎن
روﯾﻪﻫﺎی ﺳﺎﺑﻖ اﺻﺮار ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺮای ﻣﺮدم ﺑﯽﻣﻌﻨﺎﺗﺮ از ﻫﺮ زﻣﺎن
دﯾﮕﺮاﻧﺪ» .ﺗﻘﻠﯿﻞﮔﺮاﯾﯽ« ﻫﺮدوی آﻧﻬﺎ ﮐﻪ ﻫﻤﻮاره ﺗﻼش ﮐﺮده دﺳﺖوﭘﺎی
واﻗﻌﯿﺖ را ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻣﻮاﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺧﻮد ﺑﺒﺮد ،راه را ﺑﺮای ﻓﻬﻢ درﺳﺖ
ﻣﻨﻄﻖ اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﻪ روال ﺳﺎﺑﻖ ﺗﺪاوم
ﻣﯽﺑﺎﯾﺪ .اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم در ﺳﺎﺧﺖ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﻣﺎﺟﺮا
»ﺟﻤﻊ ﻣﯽﺷﻮد« اﻣﺎ ﺣﻞ ﻧﻤﯽﺷﻮد .ﺳﯿﺎﺳﯿﻮن و ﻣﺮدم از ﻫﻢ دورﺗﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ؛
ﺗﺮﺳﺎن و ﺑﯽاﻋﺘﻤﺎد.
ﺷﺶ
ﻣﺎ ﺑﺎ ﯾﮏ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻣﺸﺨﺺ اﻗﺘﺼﺎدی روﺑﻪروﯾﯿﻢ؛ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪای ﺑﺎ اﺑﻌﺎد
ﻣﺨﺘﻠﻒ؛ ﻣﻮرد اﺟﻤﺎع ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ.
ﺑﺮﺧﻼف ﺗﺼﻮر ،آﺷﻔﺘﮕﯽ ﭼﻨﺪاﻧﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ .در اﯾﻦ ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﻪﺗﮑﺮار
راﺟﻊ ﺑﻪ اﺻﻮل ﻣﻘﺪس »ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎزار« ﺳﺨﻦ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ:
ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی ،آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖ ،ﻣﻮﻗﺘﯽﺳﺎزی ﻗﺮاردادﻫﺎی ﮐﺎر ،ﻋﻘﺐﻧﺸﯿﻨﯽ
دوﻟﺖ از اراﺋﻪی ﺧﺪﻣﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزهﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺖ و
آﻣﻮزش .ﺑﺎرﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺸﻮری ﻫﻤﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺑﺎ
ﻫﻢ و ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻨﻄﻘﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻪاﻧﺪ و ﺑﺎرﻫﺎ ﺗﮑﺮار ﮐﺮدهاﯾﻢ
اﯾﻦﮐﻪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ ﺗﺎ اﻧﺘﻬﺎی ﯾﻮﺗﻮﭘﯿﺎﯾﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺶ ﻧﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﯾﺎ
ﺑﻪﺗﻤﺎﻣﯽ اﺟﺮا ﻧﺸﺪهاﻧﺪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ ﻓﻘﺪان آﻧﻬﺎ در ﻫﻤﺎن ﺣﺪی ﮐﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ
و اﺟﺮا ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ .اﮔﺮ ﮐﺎﻣﻞﺗﺮ اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺤﺮان ﺑﯿﺶﺗﺮی
ـﻦ و
ـﯽ دﯾـ
ـﻪ ﻫﻤﻨﺸﯿﻨـ
ـﻪ دﻫـ
ـﺎﻟﻪی »ﺳـ
ـﯿﻠﺶ را در ﻣﻘـ
ـﺪ .ﺗﻔﺼـ
ﻣﯽآﻓﺮﯾﻨﻨـ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در اﯾﺮان« آوردهاﯾﻢ .ﺗﺎ ﻫﻤﯿﻦ اﻣﺮوز ،ﻫﻤﻪی ﻧﯿﺮوﻫﺎی
ﺳﯿﺎﺳﯽ ﺣﺎﺿﺮ در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﺳﻤﯽ ،ﻓﺎرغ از اﺧﺘﻼﻓﺎت ﺳﯿﺎﺳﯽ ،ﺑﺮ ﺳﺮ »اﺻﻞ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽﺳﺎزی« اﺟﻤﺎع دارﻧﺪ .ﻫﻤﻪی آﻧﻬﺎ »اﺻﻞ ﺿﺮورت اﻓﺰاﯾﺶ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻨﺰﯾﻦ و ﮔﺎز و ﮔﺎزوﺋﯿﻞ و ﺑﺮق و ﻧﻔﺖ« را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دوﻟﺖ ﺑﺎﯾﺪ ﮐﻮﭼﮏ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﻢ ﺑﻬﺒﻮد ﻓﻀﺎی
ﮐﺴﺐوﮐﺎر ﺑﺎﯾﺪ ﻣﻘﺮراتزداﯾﯽ ﺷﻮد .ﻫﻤﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ اﮔﺮ
»درﺳﺖ« اﺟﺮا ﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻓﮑﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻣﺸﮑﻠﯽ ﻫﻢ اﮔﺮ
ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﺟﺮای »ﻧﺎدرﺳﺖ« ﯾﺎ »ﮐﻨﺪ« اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
اﺻﻞ اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎ .ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯿﻢ ﺗﺼﻤﯿﻢ وارد ﮐﺮدن ﺷﻮک ﻗﯿﻤﺖ را ﻧﯿﺰ
»ﺳﺮان ﺳﻪ ﻗﻮه« ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .اﺧﺘﻼﻓﯽ ﻫﻢ اﮔﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﺷﯿﻮهی اﺟﺮا
اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺤﺮان ﻧﺎﺷﯽ از »اﺻﻞ« اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﺳﺖ ﻧﻪ ﺷﯿﻮهی

اﺟﺮاﯾﺸﺎن .ﻓﻮرﯾﺖ اﻣﺮوز ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﺮﺳﺶ ﮔﺮﻓﺘﻦ »اﺻﻞ« اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎﺳﺖ .ﺳﻪ
دﻫﻪ ﺑﺎزی ﺗﮑﺮاری ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ »درﺳﺖ اﺟﺮا ﻧﺸﺪ« ،ﺧﺴﺘﻪﮐﻨﻨﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻧﻘﺪﻫﺎ ﺑﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﻪ ﮐﻨﺎر ،ﺧﺮدﻣﻨﺪاﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ آنﭼﻪ را ﮐﻪ
ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺳﺖ »درﺳﺖ اﺟﺮا ﻧﻤﯽﺷﻮد« ﺑﺎز ﻃﻠﺐ ﮐﻨﯿﻢ.
ﻫﻔﺖ
ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ ،ﻫﻤﻮاره ﺷﯿﻮهی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺷﺮح ﻧﺎﺋﻮﻣﯽ ﮐﻼﯾﻦ
از ﺷﻮکﻫﺎی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال در »دﮐﺘﺮﯾﻦ ﺷﻮک« ﮐﺎﻣﻼ ً ﮔﻮﯾﺎﺳﺖ .روش اﺟﺮای
»اﺻﻮل ﻣﻘﺪس ﺑﻨﯿﺎدﮔﺮاﯾﯽ ﺑﺎزار« ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در ﺣﻮزهی آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ،
ﮐﻢ و ﺑﯿﺶ ﯾﮑﺴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ» :ﺷﻮکدرﻣﺎﻧﯽ« .ﻧﺎﮔﻬﺎن ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ را ﭼﻨﺪﯾﻦ
ﺑﺮاﺑـﺮ اﻓﺰاﯾـﺶ دﻫﯿـﺪ .ﺷـﻮک را ﺗﺤﻤـﻞ ﮐﻨﯿـﺪ» .ﻫﺰﯾﻨـﻪی ﺟﺮاﺣـﯽ« را
ﺑﭙﺮدازﯾﺪ .ﻣﻮﻓﻖ ﺧﻮاﻫﯿﺪ ﺷﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻣﻮﺑﻪﻣﻮ ﺑﺮای ﺑﺎر ﭼﻨﺪم در
اﯾﺮان اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .اﺣﻤﺪیﻧﮋاد ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ روﺣﺎﻧﯽ ﺗﻔﺎوﺗﯽ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ
ﻣﻮﻓﻘﯿﺘﯽ ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﺑﺪﯾﻬﯽ اﺳﺖ در ﮐﺸﻮری ﺑﺎ ﺗﻮرم ﺑﺎﻻی ۴۰
درﺻﺪ ،ﭘﻮل ﺑﺎزﺗﻮزﯾﻊﺷﺪه ﺑﻪﺳﺮﻋﺖ ارزش ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽدﻫﺪ و دردی
از ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم دوا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ ﻣﺮدم ﻣﻄﻠﻊ ﺷﻮﻧﺪ ﯾﺎ ﻧﻈﺮی
ﺑﺪﻫﻨﺪ.
ﻫﺸﺖ
ﮔﺮانﮐﺮدن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻓﻘﻂ ﺑﺨﺸﯽ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ
ﺑﺮای ﺗﻐﯿﯿﺮ وﺿﻌﯿﺖ ﮐﺸﻮر ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻧﻮﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ در ﭼﻨﺪ ﻣﺎه ﮔﺬﺷﺘﻪ
داد و ﻫﻮار ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ »ﯾﺎراﻧﻪی ﭘﻨﻬﺎن« ﻫﻤﻪی ﺣﺎﻣﻞﻫﺎی اﻧﺮژی ﺑﻪ
راه اﻧﺪاﺧﺘﻪاﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﮔﺮانﺷﺪن ﻗﯿﻤﺖ ﺑﻨﺰﯾﻦ ،ﻓﻘﻂ ﻣﺮﺣﻠﻪی اول
و اﺟﺮای ﻧﺎﻗﺺ »ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ«ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﯽ آن ﻣﯽﺑﺎﯾﺴﺖ ﺑﻪﺗﺪرﯾﺞ ﻫﻢ ﻗﯿﻤﺖ
ﺑﻨﺰﯾﻦ ﻣﺠﺪدا ﮔﺮان ﺷﻮد و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻗﯿﻤﺖ آن ﺑﻪ ﺑﺎزار واﮔﺬار ﺷﻮد .ﻫﻢ
ﺑﺮق و ﮔﺎز و ﮔﺎزوﯾﯿﻞ و … ﮔﺮان ﺷﻮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ آنﻫﺎ ﺗﺎ اﺟﺮای ﮐﺎﻣﻞ
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﻧﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ،ﻣﺤﻮ ﮐﺎﻣﻞ دﺧﺎﻟﺖ دوﻟﺖ در اﻗﺘﺼﺎد و واﮔﺬاری
ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻫﻤﻪی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺑﺎزار آزاد ﻫﻨﻮز ﻣﺴﯿﺮ ﻃﻮﻻﻧﯽ ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪه اﺳﺖ.
ﻣﺴﯿﺮی ﮐﻪ ﺗﺎ ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ اﺟﺎزه ﻣﯽدﻫﺪ ﺑﺎﯾﺪ آن را ﭘﯿﺶ ﺑﺮد.
»ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺟﺮاﺣﯽ« ﺑﯿﺶ از اﯾﻨﻬﺎﺳﺖ .ﻓﻘﺮا ﺑﺎﯾﺪ ﺑﭙﺮدازﻧﺪش .ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان
»ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری رﻓﺎﻗﺘﯽ« را ﺑﺎﮐﯽ ﻧﯿﺴﺖ .آنﻫﺎ ﺳﻮد ﺧﻮد را ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻓﻘﺮا
ﭼﻪﻃﻮر؟
ﻧ ُﻪ
ﻧﻮﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ ﻫﺮﮔﺰ ﻫﺰﯾﻨﻪی اﻋﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮدم را ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﻤﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺠﺮﺑﻪی
ﻣﮑﺮر ﺣﻮادث از ﺳﺎل  ۱۳۷۴ﺗﺎ اﻣﺮوز در ۱۳۹۸در اﯾﺮان ﭘﯿﺶ روی ﻣﺎﺳﺖ.
در ﭘﺰﺷﮑﯽ رﺳﻢ اﺳﺖ ﺑﺮای ﻫﺮ »ﺟﺮاﺣﯽ« ،از ﺑﯿﻤﺎر »اﺟﺎزه« ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و
»رﺿﺎﯾﺖ« او را ﺟﻠﺐ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺗﺤﻤﯿﻞ »ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺟﺮاﺣﯽ« ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎر ﺑﯽاﻃﻼع

و رﺿﺎﯾﺖ او ﻣﺠﺎز ﻧﯿﺴﺖ .اﻣﺎ اﯾﻦﺟﺎ »ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺟﺮاﺣﯽ« ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﺧﻮﻧﯿﻦ،
ﺑﯽاﻃﻼع و رﺿﺎﯾﺖ ﻣﺮدم ﺑﺮ آﻧﻬﺎ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .اﻣﭙﺮاﺗﻮری ﺟﻬﺎﻧﯽ
اﺳﺘﻔﺎدهی ﺧﻮد را ﻣﯽﺑﺮد.
ده
از ﻧﻈﺮ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺷﻮد.
ﮐﺎﻫﻨﺎن اﯾﻦ »ﻣﺬﻫﺐ ﺳﮑﻮﻻر« – ،ﮐﻪ از ﺧﻼفآﻣﺪ ﻋﺎدت اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﺮان
ﻣﺆﻣﻨﺎن ﺑﻪ آن ﮔﺮوﯾﺪهاﻧﺪ -ﻣﺮدم را ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻼﺣﯿﺖ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮ درﺑﺎرهی
ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزار ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﻣﺮدم ﺣﻖ ﻧﺪارﻧﺪ ﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ ﺑﺎزار ﻋﻤﻞ ﮐﻨﻨﺪ.
آنﻫﺎ از ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺳﺮ در ﻧﻤﯽآورﻧﺪ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ »ﻗﯿﻢ« دارﻧﺪ.
ﻣﺼﻠﺤﺖ ﺧﻮدﺷﺎن را ﻧﻤﯽﻓﻬﻤﻨﺪ و ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻮرد ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺳﺎﺳﯽ اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎ
آنﻫﺎ ﻣﺸﻮرت ﮐﺮد .ﻋﻤﻞ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﻮاﻋﺪ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ،ﭘﻮﭘﻮﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ.
اﯾﻦ روزﻫﺎ در ﺷﯿﻠﯽ ﻣﺮدم ﺗﺮاﻧﻪﻫﺎی وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا را در ﺧﯿﺎﺑﺎنﻫﺎ
زﻣﺰﻣﻪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﻣﻮﺳﯿﻘﯽداﻧﯽ ﮐﻪ ﻧﻘﻞ اﺳﺖ او را در اﺳﺘﺎدﯾﻮم ورزﺷﯽ
ﺳﺎﻧﺘﯿﺎﮔﻮی ﺷﯿﻠﯽ ﺑﻪ دار آوﯾﺨﺘﻨﺪ؛ »ﻫﺰﯾﻨﻪی ﺟﺮاﺣﯽ« .وﯾﮑﺘﻮر ﺧﺎرا
اﻫﻤﯿﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺖ .ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ،ﻗﻮاﻋﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال را ﺑﻪﺧﻮﺑﯽ اﺟﺮا
ﮐـﺮد .آنﻫـﺎ ﮐـﻪ ﻓﮑـﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ اﺟـﺮای ﺳﯿﺎﺳـﺖ ﻧﻮﻟﯿـﺒﺮال ،ﻣﺤﺘـﺎج
ﭘﯿﺶزﻣﯿﻨﻪﻫﺎﯾﯽ از ﺟﻨﺲ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﺗﺠﺮﺑﻪی ﺷﯿﻠﯽ را ﺑﺨﻮاﻧﻨﺪ.
ﮐﺘﺎبﻫﺎی آرﯾﻞ دورﻓﻤﺎن ﺑﻪ ﻓﺎرﺳﯽ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺷﺮﺣﯽ از آنﭼﻪ در
آن ﺳﺎلﻫﺎ ﺑﺮ ﺷﯿﻠﯽ رﻓﺖ .ﺷﯿﻠﯽ ِ ژﻧﺮال ﭘﯿﻨﻮﺷﻪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻪ
ﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮد ،ﻧﻪ دﻣﻮﮐﺮات .دﻗﯿﻘﺎً ﻧﻮﻟﯿﺒﺮال ﺑﻮد .ﻫﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﮐﻪ ﻣﺮدم
ﺷﯿﻠﯽ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ در ﻣﻮﻃﻨﺶ دﻓﻨﺶ ﮐﻨﻨﺪ.
ﯾﺎزده
ﺟﻮاﻣﻊ از ﺧﻮد دﻓﺎع ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﺑﻪ ﻧﺎم ﯾﺎ ﺑﻪ ﻧﻨﮓ .ﻣﺮدم ﻧﺎراﺿﯽاﻧﺪ .ﺑﻪ
ﺗﻨﮓ آﻣﺪهاﻧﺪ از رﯾﺎﺿﺖ ﻣﺪام و آﯾﻨﺪهی ﻣﺒﻬﻢ .ﺟﻠﯿﻘﻪزردﻫﺎ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ
اﻧﮕﺎر ﺣﺮف دل ﻣﺮدﻣﺎن ﺧﺎورﻣﯿﺎﻧﻪ را ﻣﯽﺧﻮاﻧﻨﺪ »آنﻫﺎ وﻋﺪهی ﻋﺪاﻟﺖ
ـﺎ
ـﺰ را رﻫـ
ـﺪ … ﻫﯿﭻﭼﯿـ
ـﺌﻮﻟﯿﻦ دروغﮔﻮﯾﻨـ
ـﻪ … ﻣﺴـ
ـﺐ ﻣﻀﺤﮑـ
ـﺪ … ﻋﺠـ
دادﻧـ
ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ« .ﻫﻮﯾﺖﮔﺮاﯾﯽﻫﺎی ﻧﺎﻣﺘﺴﺎﻫﻞ و اﻓﺮاﻃﯽ از ﻫﻤﯿﻦ ﻓﻀﺎ ﯾﺎرﮔﯿﺮی
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ؛ ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﺟﺮﯾﺎﻧﺎت ﻣﺘﺮﻗﯽ و رادﯾﮑﺎل.
دوازده
ﻣﺮدم ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻣﺪاران ،ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﭘﺪﯾﺪهﻫﺎی ﻏﯿﺮ
اﻗﺘﺼـﺎدی ،ﻣﺤﺎﺳـﺒﺎت اﻗﺘﺼﺎددانﻫـﺎ را ﺑﺮﻫـﻢ ﻣﯽزﻧﻨـﺪ .ﭼـﻮن واﻗﻌﯿـﺖ
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻘﻠﯿﻞ ﺑﻪ واﻗﻌﯿﺖ اﻗﺘﺼﺎدی ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﻪ از ﻧﺸﻨﯿﺪن ﺻﺪای
اﺟﺘﻤﺎع ﺿﺮر ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﺳﯿﺰده
ﻓﻘﻂ ﯾﮏ راهﺣﻞ وﺟﻮد دارد :دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ؛ ﻫﺮﭼﻪ ﺑﯿﺶﺗﺮ دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ .ﺳﯿﺎﺳﺖ
ﺧﺎرﺟﯽ و داﺧﻠﯽ و اﻗﺘﺼﺎد و اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت و ﻣﺮدم ،ﻫﯿﭻ ﯾﮏ از ﻫﻢ ﺟﺪا
ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ .ﻫﻤﻪ را ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﺮدم واﮔﺬار ﮐﺮد .ﺑﺪون آزادی ،ﺑﺪون
دﻣﻮﮐﺮاﺳﯽ ،ﺑﺪون ﺣﻖّ ﺗﺸﮑﻞﯾﺎﺑﯽ و اﻋﺘﺮاض و ﻣﺬاﮐﺮه ،ﺑﺪون دﻓﺎع از
ﺣﻖّ آﻣﻮزش و ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻣﺴﮑﻦ و ﮐﺎر ،ﺑﺪون ﺣﻖّ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺑﺎرهی
اﺳﺎﺳﯽﺗﺮﯾﻦ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺣﯿﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ،ﻫﯿﭻ ﻣﺒﺎرزهای ﺑﺎ ﻓﺴﺎد ﻣﻌﻨﺎدار
ﻧﯿﺴﺖ .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﮐﻪ ﻫﯿﭻ ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﺷﻤﻦ ﺧﺎرﺟﯽ .ﺑﮕﺬارﯾﻢ ﻣﺮدم
ﺑﻪ ﻣﯿﺪان ﺑﯿﺎﯾﻨﺪ و ﺟﺎﻣﻌﻪ را ﻧﺠﺎت دﻫﻨﺪ ،ﺑﺎ ﻫﻤﻪی ﺗﮑﺜﺮ و ﺗﻨﻮع و
ﺗﻔﺎوتﻫﺎﯾﺸﺎن.

ﻣﻨﺒﻊ :ﻧﻘﺪ اﻗﺘﺼﺎد ﺳﯿﺎﺳﯽ
https://pecritique.com

