ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴـﻢ ﻫـﺎر و ﻋﺮﯾـﺎن در
اﯾﺮان
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺪت 30
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ دارد .ﻫﻢ ﺗﻀﺎد دو ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﻫﻢ ﻫﻢ آواﯾﯽ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  1388و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض و دادﺧﻮاه در
دی ﻣﺎه  1389و آﺑﺎن  1398اﺳﺖ.

ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﺎر و ﻋﺮﯾﺎن در اﯾﺮان
ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺮدم ﻋﺎدی ﯾﺎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮده ﻫﺎ ،ﮐﺎﺳﺒﮑﺎران و روزﻧﺎﻣﻪ
ﻧﮕﺎراﻧﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ روزﻧﺎﻣﻪ ﺧﻮد ﻣﻠﺰم ﺑﻪ ﺣﺮف زدن و ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽ

داﻧﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺒﺎدا ﻧﺎدان و دﻣﺪه ﺗﻠﻘﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺧﯿﺎل ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﭘﺪﯾﺪه ای ﻧﻮ در ﺑﺮاﺑﺮ ﮐﻬﻨﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﺮﻗﯽ ،اﺗﻮ ﮐﺸﯿﺪه ،ﮐﺮواﺗﯽ و
ادوﮐﻠﻦ زده اﺳﺖ و ﺑﺎ رﺷﺪ ﻋﻠﻤﯽ و ﻓﻨﯽ و ﺑﺮﺧﻮردار از ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺧﯿﺮه
ﮐﻨﻨﺪه ﺷﻬﺮﻫﺎی ﺑﺎ ﺷﮑﻮه ﻫﻤﺮاﻫﯽ دارد .در ﻧﻈﺮ ﮐﺪر و ﻧﺎدان ﻣﺎﻧﺪه
آﻧﺎن در اﯾﺮان ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﭼﻮن ﻣﻤﻠﮑﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آﺧﻮﻧﺪ
ﻫﺎ و ﻣﺘﺤﺪان اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺗﺠﻊ و ﻣﺘﻌﺼﺐ آﻧﺎن اداره ﻣﯿﺸﻮد.
اﻣﺎ ﻋﺪه ای ﻧﯿﺰ ﺧﻮد را ﺑﻪ دﻫﻠﯿﺰﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﯽ ﻧﺰدﯾﮏ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺑﺎ
ﺑﯽﺧﺮدی ﺗﻤﺎم ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ و ﭼﻮن اﯾﻦ
دوﻣﯽ در اﯾﺮان از ﻣﺸﺮوﻃﻪ ﺗﺎ ﮐﻨﻮن وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻪ )و اﻟﺒﺘﻪ اﯾﻦ را ﻫﻢ
ﻧﻤﯽ داﻧﻨﺪ ﮐﻪ وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺘﻦ اﯾﻦ اﻧﺪﯾﺸﻪ و روش ﯾﻌﻨﯽ ﭼﻪ( ﭘﺲ اوﻟﯽ ﻫﻢ
وﺟﻮد ﻧﺪارد.
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ از ﻣﺠﺮای اﻗﺘﺼﺎدی وارد ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﺳﻼم ﻧﻪ ﺑﺎ
ﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ وﻧﻪ ﺑﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺳﺎزﮔﺎری ﻧﺪارد و ﭼﻮن ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺳﯿﺎﺳﯽ
و ﺳﻠﻄﻪ آن ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺗﻤﺎﻣﺎ اﺳﻼﻣﯽ اﺳﺖ ،ﭘﺲ وﺟﻮد
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﯿﺰ ﺑﯽ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮذﯾﺎﻧﻪ ﻣﯽداﻧﻨﺪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻓﮑﺎر ﺿﺪﻋﺪاﻟﺖ،
ﺿﺪرﻫﺎﯾﯽ ﺑﺸﺮ و ﺿﺪﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﺧﻮد را از ﺗﺮس آﺷﮑﺎر ﺷﺪن ﺧﺼﻠﺖ ﺿﺪ
اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺧﻮد در ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪیﻫﺎﯾﯽ ﺑﭙﯿﭽﺎﻧﻨﺪ و ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ و
ﮔﻤﺮاه ﮐﻨﻨﺪه اﻣﺎ ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ ﺳﻠﻄﻪ رﺳﺎﻧﻪ ای داﺧﻠﯽ و ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺪﻫﻨﺪ و
ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻫﺎ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد .اﻣﺎ در واﻗﻊ
وﻗﺘﯽ ﮐﻤﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﺧﻦ ﻣﻮم روﯾﯽ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻫﺎﯾﯽ را ﮐﻪ ﺑﺮای آزادی ﺧﻮاه
ﻧﺸﺎن دادن ﺧﻮد ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ ﺑﺨﺮاﺷﯿﺪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺟﻨﺲ زﻣﺨﺖ و ﺑﺮﺗﺮی ﻃﻠﺒﯽ
اﻧﺤﺼﺎری آﻧﻬﺎ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﺪ .در واﻗﻊ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ آن ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﻧﭽﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ
زﻋﻢ اﯾﺸﺎن وﺟﻮد ﻧﺪارد اﺳﺎﺳﺎ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻫﻢ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ،ﺑﺮﻋﮑﺲ
آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺟﻬﺎن ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری از ﻧﻮع ﻗﺴﻤﺖ اول ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ ﭼﻮﻧﺎن
آرﻣﺎﻧﯽ ﻓﺮاﮔﯿﺮ ﻋﺸﻖ ﻣﯽ ورزﻧﺪ .آﻧﺎن ﺧﻮاﻫﺎن ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﮐﺮدن ﻧﻈﺎم
اﻗﺘﺼﺎدی دﮔﺮﮔﻮﻧﻪای ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﺎﯾﻠﻨﺪ ﺳﻬﻢ ﺧﻮد را از اﯾﻦ ﻧﻈﺎم
ﻓﻌﻠﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺒﺮﻧﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن اﺳﺎﺳﺎ ﺑﻪ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻧﻘﺪی وارد
ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﺮﻋﮑﺲ اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺟﺪا ﺑﻮدن از ﻣﻮازﯾﻦ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داری اﯾﻦ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻓﻼﮐﺖ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ.
***
در آﺑﺎن ﻣﺎه  1398ﮐﺸﺘﺎر ﭼﻨﺪ ﺻﺪ ﻧﻔﺮی ﺑﺎ ﯾﻮرش و ﺗﯿﺮاﻧﺪازی و رﮔﺒﺎر
ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ،زﺧﻤﯽ ﮐﺮدن ﺑﯿﺶ از ﻫﺰار ﻧﻔﺮ و رﺑﻮدن آﻧﺎن از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎنﻫﺎ
دﺳﺘﮕﯿﺮی ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮی در  150ﺷﻬﺮ اﯾﺮان ﮐﺎر ﮐﻪ ﺑﻮد؟ اﯾﻦ ﺳﺮﮐﻮب

دﯾﻮاﻧﻪ وار در ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻌﺘﺮﺿﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﻪ ﺑﺮاﺑﺮ ﺷﺪن ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ ﺑﻬﺎی
ﺑﻨﺰﯾﻦ را ﻧﺸﺎﻧﻪی دور ﺗﺎزه ای از ﻓﻼﮐﺖ و درﻣﺎﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽدﯾﺪﻧﺪ ،ﮐﺎر
ﻣﺸﺘﺮک ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و ﺗﺴﻠﯿﻢ ﺷﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻮد .از ﻃﺮف
دﯾﮕﺮ ﺧﻮد ﻣﺘﺮﻗﯽ ﺧﻮاﻧﺪه و آزادﯾﺨﻮاﻫﺎن ﺳﻄﺤﯽ و اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن رﯾﺎﮐﺎر
ﮐﻪ در ﺑﺮاﺑﺮ اﯾﻦ ﺟﻨﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺷﺮم آور ﻓﺮﺻﺖ ﺑﻪ دﺳﺖ آورده ،ﺣﺮﮐﺖﻫﺎی
ﮐﺎرﮔﺮی و ﺳﻤﺖ و ﺳﻮی ﻫﺎی ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﺘﯽ را ﺑﻪ زﯾﺮ ﻣﻬﻤﯿﺰ ﺑﺪﮔﻮﯾﯽ
ﮐﺸﯿﺪﻧﺪ و ﻣﯽﮐﺸﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد زﯾﺮا اﮔﺮ
ﺑﺨﻮاﻫﻨﺪ اﯾﻦ واﻗﻌﯿﺖ آﺷﮑﺎر را ﺗﺎﯾﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪ ﻧﺎﮔﺰﯾﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺒﺎرزهی
آزادﯾﺨﻮاﻫــﺎن و ﺑﺮاﺑﺮیﺟﻮﯾــﺎن ﻋﻠﯿــﻪ ارﺗﺠــﺎع ،اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴــﻢ و
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ را ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺑﺸﻨﺎﺳﻨﺪ .ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻧﺎم رﺳﻤﯽ و
آﮐﺎدﻣﯿﮏ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻧﺎﻣﻪای ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ای از ﻣﻮازﯾﻦ اﺧﻼﻗﯽ و ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ
ﮐﻪ دارای ﻣﻨﺎﺳﮑﯽ ﺧﺎص ﺑﺎﺷﺪ و اﻋﻀﺎﯾﺶ ﻇﺎﻫﺮ آراﺳﺘﻪ ﺑﺎ ﻟﺒﺎس ﻫﺎی
اروﭘﺎﯾﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﺘﺸﺨﺺ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺘﺮﻗﯽ را ﺑﺮای
ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ و ﻧﻮآوری اراﺋﻪ ﮐﻨﻨﺪ.
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای از ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﭘﯽﮔﯿﺮاﻧﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ
ﯾﺎری دوﻟﺖﻫﺎ ،ﺷﺮﮐﺖﻫﺎی ﺑﺰرگ ،داﻧﺸﮕﺎهﻫﺎ و ﻧﻈﺮﯾﻪﭘﺮدازان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده
از رﺳﺎﻧﻪﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و ﮐﻨﺘﺮلﺷﺪه و دﺳﺘﮕﺎه ﻗﻀﺎﯾﯽ ،اﻣﻨﯿﺘﯽ و اﻧﺘﻈﺎﻣﯽ
ﺑﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ در ﻫﺮ ﻟﺒﺎس و ﺑﺎ ﻫﺮ ﻓﺮﻫﻨﮓ ،ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﻏﺎﻟﺐ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ اﺟﺒﺎری ﻣﯽﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﭘﺬﯾﺮای اﺻﻮل
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﺎﺷﺪ و وﯾﮋﮔﯽ ﺧﻮد را ﻧﯿﺰ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﺳﺎﺳﺎ ﭘﺎﯾﻪ آن “ﺗﻮاﻓﻖ واﺷﻨﮕﺘﻦ” ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﯽ آﻧﮑﻪ
ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﻌﯿﻦ و ﻣﺸﺨﺺ اﻣﻀﺎ ﺷﺪه ای در ﮐﺎر ﺑﺎﺷﺪ– ﺑﺎ ﯾﺎری ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
اﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺧﺰاﻧﻪ داری و دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ ﻋﻈﯿﻢ و رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی ﺟﻬﺎن
ﺷﻤﻮل ﺑﻪ ﮐﺎر اﻓﺘﺎد .در ﻫﻨﺪ -ﻫﻤﯿﻦ ﻫﻨﺪ اﻣﺮوز در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﻦ ﻫﻨﺪی-
ﺑﻪ ﺷﺪت رﻋﺎﯾﺖ و اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن
ﺑﺎ ﺗﻌﺼﺐ ﻣﺬﻫﺒﯽ وﻫﺎﺑﯽ و در آﻓﺮﯾﻘﺎی ﺟﻨﻮﺑﯽ ﭘﺲ از ﭘﯿﺮوزی ﺳﯿﺎﻫﺎن ﺑﺮ
آﭘﺎرﺗﺎﯾﺪ و ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر در اﯾﺮان اﺳﻼﻣﯽ.
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﭘﺲ از ﺑﻪ ﭘﺎﯾﺎن رﺳﯿﺪن دوره اﻗﺘﺼﺎد ﮐﯿﻨﺰی در دﻫﻪ ﻋﺎی
 50و  60و  70و در واﻗﻊ ﭘﺲ از ﺑﺮوز ﺗﻨﮕﻨﺎ و ﺑﺤﺮان در اﯾﻦ اﻗﺘﺼﺎد
در اروﭘﺎ و آﻣﺮﯾﮑﺎ ﭘﺎ ﺑﻪ ﻋﺮﺻﻪ ﮔﺬاﺷﺖ .ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در دﻫﻪی ﻫﺸﺘﺎد
ﻗﺮن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻋﻤﻼ اوج ﮔﺮﻓﺖ و ﻋﺒﺎرت ﺑﻮد از ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزیﻫﺎی ﮔﺴﺘﺮده و
ـﺎی
ـﺮل اﺗﺤﺎدﯾﻪﻫـ
ـﺘﻤﺰدﻫﺎ و ﮐﻨﺘـ
ـﻦ دﺳـ
ـﺎﯾﯿﻦ ﻧﮕﻪداﺷﺘـ
ـﺎرت آزاد ،ﭘـ
ﺗﺠـ
ﮐﺎرﮔﺮان ،ﯾﺎری ﺑﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻧﻮﻇﻬﻮر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻟﯽ ،ﮐﺎﻫﺶ ﻓﺸﺎرﻫﺎی
ﻣﺎﻟﯿﺎﺗﯽ ،ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی رﻓﺎﻫﯽ و ﺑﯿﻤﻪ ای و درﻣﺎﻧﯽ و آﻣﻮزﺷﯽ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻻﯾﻪ ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻨﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ وﺟﻮد داﺷﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
از ﯾﮏ ﺳﻮ ﮐﺎﺳﺘﻦ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ دوﻟﺖ ﺑﺮای ﻋﺪاﻟﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﺑﺮﺧﻮرداریﻫﺎ

ﺑﻮد اﻣﺎ از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ ﺑﺮﻗﺮاری ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺟﺪﯾﺪ ﺑﻮد ﺑﺎ اﺑﺰارﻫﺎی
ﭘـﻮﻟﯽ و ﻣـﺎﻟﯽ و ﺗﺼـﻮﯾﺐ ﻗـﻮاﻧﯿﻦ ﺑـﻪ ﻧﻔـﻊ ﺳـﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺑـﻪ وﯾـﮋه
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻣﺎﻟﯽ .ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪ ﺳﻬﻢ ﯾﮏ درﺻﺪی ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
از ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻠﯽ از ﺣﺪود  30درﺻﺪ در دﻫﻪ  60ﺑﻪ  45درﺻﺪ در دﻫﻪ ﻫﺸﺘﺎد
و ﺳﭙﺲ  75درﺻﺪ در دﻫﻪ ﻧﺨﺴﺖ ﻗﺮن ﺑﯿﺴﺖ و ﯾﮑﻢ ﺑﺮﺳﺪ .اﯾﻦ ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎ ﺑﻪ
ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﮐﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی “ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری” ﺗﺤﻤﯿﻞ ﺷﺪ.
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﯾﺮاﻧﯽ – اﺳﻼﻣﯽ از آﺧﺮ دﻫﻪ ﺷﺼﺖ ﺧﻮرﺷﯿﺪی  1370-1369و
ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺟﻨﮓ اﯾﺮان و ﻋﺮاق ﺗﺤﺖ رﻫﺒﺮی ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ،ﮐﻪ
ﻧﯿﺎزی ﻧﺒﻮد ﻟﺒﺎﺳﺶ را ﻋﻮض ﮐﻨﺪ و ﻧﻤﺎز ﻫﻢ ﻧﺨﻮاﻧﺪ ،ﺑﻪ اﺟﺮا درآﻣﺪ و
ﺗـﺎ ﮐﻨـﻮن اداﻣـﻪ ﯾـﺎﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻠـﻪ درﺳـﺖ اﺳـﺖ ﮐـﻪ در ﻫﻤـﻪ ﺟـﺎ
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ وﺟﻮد “ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ”ﻫﻢ ﻧﯿﺎز دارد اﻣﺎ ﺷﮑﻞ ﻇﺎﻫﺮ و
ﺑﺎور ﺑﺎﻃﻦ و ﺷﻤﺎر و ﭘﯿﺸﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﺎﻋﺖ در ﮐﺸﻮر ﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺘﻔﺎوت
اﺳﺖ .ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن و ﺗﺮﮐﯿﻪ و اﯾﺮان اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده
اﻧﺪ اﻣﺎ ﺳﻬﻢ دوﻟﺖ و دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻮروﮐﺮاﺳﯽ و ﺑﺎورﻣﻨﺪی ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ و ﻇﺎﻫﺮ
ﺳﺎزی ﻫﺎی ﺷﻬﺮی و اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ در اﯾﻦ ﺳﻪ ﮐﺸﻮر ﻣﺘﻔﺎوت اﺳﺖ .ﻗﺮار
ﻧﯿﺴﺖ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻟﺰوﻣﺎ ﺗﻤﺎم ﺷﮑﻞﻫﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری دوﻟﺘﯽ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
داران روﺣﺎﻧﯽ و ﻧﻈﺎﻣﯽ و ﺑﻮروﮐﺮات را ﯾﮑﺴﺮه ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارد ،اﻣﺎ ﻣﻬﻢ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺪرت ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ و ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻣﺎﻟﯽ ،اﻧﺤﺼﺎرﻫﺎی ﻣﺎﻟﮑﯿﺘﯽ
ﻓﺸﺎر ﺑﺮ ﻃﺒﻘﻪ ﮐﺎرﮔﺮ ،ﺗﺴﻬﯿﻼت ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ،ﺟﻬﺖ دﻫﯽ ﺗﺠﺎرت
ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و زﯾﺮ ﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی
ﻫﺎ ﻫﻤﮕﯽ ،اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ .اﯾﺮان در ﺑﯿﻦ ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺘﯽ
ﻧﺴﺒﺘﺎ زﯾﺎدﺗﺮ اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﺮده اﺳﺖ و در ﻫﻤﺎن ﺣﺎل داراﯾﯽ
ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ و ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ را واﮔﺬار ﯾﺎ ﯾﮏﺳﺮه ﺳﻮد ﻣﺤﻮر ﮐﺮده اﺳﺖ.
ﻣﺪارس ﭘﻮﻟﯽ ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و درﻣﺎن ﭘﻮﻟﯽ ،ﻓﺴﺎدﻫﺎی ﻣﺎﻟﯽ و ﭘﻮﻟﯽ ،ﺗﻮرم و
اﺷﺎﻋﻪ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﻮد در اﯾﺮان ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﺑﺎﻧﮑﻬﺎی دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﻣﻮﺳﺴﺎت اﻋﺘﺒﺎری رﺷﺪ ﺑﺎدﮐﻨﮑﯽ داﺷﺘﻪ اﻧﺪ.
آﻧﻬﺎ ﺳﭙﺮده ﻫﺎ را ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﺎﻻ ﮔﺮدآوری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و آن ﻣﻨﺎﺑﻊ را در
ﺑﺮاﺑﺮ وﺛﯿﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﻠﮑﯽ ﮐﻪ ارزﺷﺸﺎن از ﻃﺮﯾﻖ زد و ﺑﻨﺪﻫﺎ و ﻧﺎدرﺳﺘﯽ
ﻫﺎ ﺑﯿﺶ از ﺣﺪ ﻗﯿﻤﺖ ﮔﺬاری ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﺑﻪ ﺷﺮﮐﺎ و ﻣﺎﻟﮑﺎن ﺧﻮد وام ﻣﯽ
دﻫﻨﺪ .آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺳﺎزی و ﺑﺮج ﺳﺎزی و اﺣﺪاث ﻫﺎﯾﭙﺮﻫﺎ ﺣﺮﮐﺖ
ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﻫﻤﺎن را ﺑﺎز ﺑﺎ اﺿﺎﻓﻪ ارزش ﮔﺬاری ﺑﻪ ﮔﺮو ﻣﯽ ﮔﺬارﻧﺪ و
وام ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻬﻤﯿﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺑﺨﺶ ﻣﺎﻟﯽ را ﮔﺴﺘﺮش داده ﺳﻮدﻫﺎی ﻓﻮق
ﻋﺎدی ﻧﺼﯿﺐ ﺧﻮد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ _ و ﺑﮕﺬرﯾﻢ از ﺷﺒﮑﻪ ی ﻓﺴﺎد اداری ﮐﻪ ﺑﻪ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﻫﺎی ﭘﺎﯾﯿﻦ و ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ﺑﯽ ﻫﯿﭻ وﺛﯿﻘﻪ ای دﺳﺖ
اﻧﺪازی ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺣﺎﺻﻞ اﯾﻦ ﮐﺎر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری ﻣﻮﻟﺪ و اﺷﺘﻐﺎل در
ﮐﻨﺎر ﺗﻮرم اﺳﺖ .ﺳﺎز و ﮐﺎرﻫﺎی ﺗﺠﺎرت ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺖ ﻫﺎی ﺧﺎص ﺑﻪ

ﻧﻔﻊ ﺗﺎﺟﺮان ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽاﻓﺘﺪ .آﻧﻬﺎ ﮐﺎﻻﻫﺎی داﺧﻠﯽ را ﺻﺎدر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و
ارز ﺣﺎﺻﻞ از آن را ﯾﺎ ﺑﻪ ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺷﺪه ی ﮔﺮان ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮑﻬﺎ ﻣﯽ
ﻓﺮوﺷﻨﺪ ﯾﺎ در ﺧﺎرج ﻧﮕﻪ ﻣﯽدارﻧﺪ ﯾﺎ ﺑﻪ ﺷﺒﮑﻪی ﻣﻌﺎﻣﻼت اﺣﺘﮑﺎری ارزی
وارد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﻮد ﻣﯽﺑﺮﻧﺪ .وﻗﺘﯽ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ ﮐﺴﺮ ﻣﯽآورﻧﺪ از ﺑﺎﻧﮏ
ﻣﺮﮐﺰی وام ﻣﯽﮔﯿﺮﻧﺪ ﯾﺎ ﺳﭙﺮده ﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺰد ﺑﺎﻧﮏ
ﺑﮕﺬارﻧﺪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺑﺪﻫﯽ ﺧﻮد ﺑﻪ ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی در ﻣﯽآورﻧﺪ .ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی
ﺑﻪ ﭘﺸﺘﻮاﻧﻪی اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﭘﻮل ﻣﻨﺘﺸﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﭘﻮل اﻋﺘﺒﺎری ﯾﺎ اﺳﮑﻨﺎس
و ﭼﮏ ﻫﺎی ﺗﻀﻤﯿﻨﯽ( .در ﻧﺘﯿﺠﻪی اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﻧﺮخ ﺗﻮرم اﻓﺰاﯾﺶ
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ .ﯾﺎ در ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪ .ﺑﻬﺮه ﻫﺎی ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻧﯿﺰ ﮐﻪ ﺑﻪ
ﺳﭙﺮده ﮔﺬاران ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از راه ﻫﺎی اﻓﺰاﯾﺶ ﭘﻮل در
ﺟﺮﯾﺎن اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﭘﺮدازان ﭘﻮﻟﯽ )ﭘﻮل ﮔﺮاﯾﺎن( ﺳﺎلﻫﺎﺳﺖ ﺳﻮزن ﺷﺎن
روی اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮرم ﻣﯽﺷﻮد ﮔﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﺮ اﯾﻦ
ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺎدرﺳﺖ ﭘﺎﻓﺸﺎری ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ آﻧﻬﺎ ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ ذات ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ
ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﺮا اﻗﺘﺼﺎد ﺣﺒﺎﺑﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد و ﺑﻪ روی ﺧﻮد ﻧﻤﯽآورﻧﺪ ﮐﻪ
ﺗﻐﯿﯿﺮ در اﯾﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﭼﻨﺪ درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺟﺎﻣﻌﻪ
اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻨﮕﻮﻧﻪ ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ را ﻣﯽﺳﺎزد و ﺑﻪ اﺑﺮ ﭘﻮلدارﻫﺎ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽ
ﮐﻨﺪ ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن در واﻗﻊ رﯾﺸﻪ ﺗﻮرم و ﻓﻘﺮ ﻣﺮدم را ﺑﺎﯾﺪ در ﺳﺎز و
ﮐﺎرﻫﺎی ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ درآﻣﺪ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﮐﺮد ﮐﻪ از ﻃﺮﯾﻖ ﭘﻮل ﺳﺎزی ﺑﺮای
ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان ﺗﻮرم زا ﻣﯽﺷﻮد .راه ﺣﻞ ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﻮرم وﯾﺮاﻧﮕﺮ
ﻧﺼﯿﺤﺖ ﺑﻪ دوﻟﺘﯿﺎن ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻧﻘﺪﯾﻨﮕﯽ ﻧﯿﺴﺖ ،زﯾﺮا ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻨﺘﺮل
ﻧﻪ ارادهای وﺟﻮد دارد و ﻧﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺳﺎﺧﺘﺎری و اﻗﺘﺼﺎدی و ﺳﯿﺎﺳﯽ و ﺻﻒ
آراﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ اﺑﺮ ﺛﺮوﺗﻤﻨﺪان.
واﺿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎی ﭘﻮل ﺳﺎز ﻣﯽ روﻧﺪ و ارز
ﺣﺎﺻﻞ از درآﻣﺪ ﻧﻔﺖ ﺑﻪ ﺑﺎزارﻫﺎی اﺣﺘﮑﺎری و دﻻﻟﯽ و رﺑﺎﯾﯽ راه
ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺟﻤﻌﯿﺖ ﻧﯿﺰ اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ ،ﭼﯿﺰ زﯾﺎدی ﺑﺮای ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
ﺻﻨﻌﺘﯽ و اﺷﺘﻐﺎل ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽ ﻣﺎﻧﺪ و ﺑﺪﯾﻦ ﺳﺎن ﺑﯿﮑﺎری ﭘﺪﯾﺪ ﻣﯽ
آﯾﺪ و ﺟﺎن ﺳﺨﺘﯽ ﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻢ زﻣﺎﻧﯽ و ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری ﺑﻪ
رﻏﻢ ﻧﻮﺳﺎﻧﯽ ﺑﻮدن اﻗﺘﺼﺎد و ﮐﻢ و زﯾﺎد ﺷﺪن ﯾﮑﯽ در ﺑﺮاﺑﺮ دﯾﮕﺮی ﺷﺎﺧﺺ
ﻓﻼﮐﺖ را ﺑﺎﻻ ﻣﯽﺑﺮد .اﮐﻨﻮن ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺗﻮرم  50درﺻﺪی ﮐﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ اﻓﺰاﯾﺶ
ﺑﻨﺰﯾﻦ از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﻣﯽرود – ﺑﺎ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎری ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ  20درﺻﺪ
ﺷﺎﺧﺺ ﻓﻼﮐﺖ را ﺑﻪ  70درﺻﺪ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ .اﯾﻦ در ﺟﻬﺎن ﮐﻢ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻣﺤﺼﻮل
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ اﺳﺖ و اﻟﺒﺘﻪ در ﭘﺎﯾﺎن ﮐﺎر ﺷﻮک ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺤﺮﯾﻢ ﻫﺎ ﮐﻪ اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺮدم اﯾﺮان ﺑﻪ اﻣﯿﺪ ﺷﻮرش و
ﺳﺮﻧﮕﻮﻧﯽ ﺗﺤﻤﯿﻞ ﮐﺮد.
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮالﻫﺎ دوﺳﺖ ﻧﺪارﻧﺪ از وﺟﻮد ﻓﺸﺎرﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ در اﯾﺮان

ﯾﺎد ﮐﻨﻨﺪ .از ﻧﻈﺮ آﻧﺎن ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ آﻣﺮﯾﮑﺎ از ﺟﺎﯾﮕﺎه ﮐﺸﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺧﻮب ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪ و ﯾﺎری رﺳﺎن ﺧﺎرج ﺷﻮد .ﻫﺮ ﻧﻮع اﻧﺘﻘﺎد و اﻋﺘﺮاض ﺑﻪ
ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻤﻮﻧﯿﺴﺘﯽ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﯿﺎد
ﺳﺎﻟﻬﺎی ﺳﺎل ﺑﻤﺒﺎرانﻫﺎی ﺗﺒﻠﯿﻐﺎﺗﯽ و اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ رﺳﺎﻧﻪای ﻗﺮار اﺳﺖ
ﻫﻤﯿﺸﻪ از آن دوری ﮐﺮد و ﻫﯿﭽﮕﺎه ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﯾﮏ آﻟﺘﺮﻧﺎﺗﯿﻮ ﻧﺠﺎت ﺑﺨﺶ
ﻧﺒﺎﺷﺪ .اﮔﺮ ﻓﺸﺎرﻫﺎی آاﻣﺮﯾﮑﺎ و ﺳﯿﺎﺳﺖ ﻫﺎی داﺧﻠﯽ ﻣﻮﺟﺐ ﻓﻼﮐﺖ ﻣﺮدم
ﺷﺪه اﺳﺖ.
از ﻧﻈﺮ ﻃﺮﻓﺪاران ﭘﺮ و ﭘﺎ ﻗﺮص ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری و وﻟﻨﮕﺎری اﻗﺘﺼﺎدی و
ﺑﺎزارﮔﺮاﯾﯽ اﻓﺮاﻃﯽ ﻋﻠﺖ آن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ دوﻟﺖ و دوﻟﺖ اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﺿﺮ در
اﻗﺘﺼﺎد دﺧﺎﻟﺖ ﮐﺮده اﺳﺖ و اﯾﻦ دﺧﺎﻟﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ اﺳﺖ زﯾﺮا ﻣﺎﯾﻪ
رﻧﺠﺶ ﺧﺎﻃﺮ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻣﯽﺷﻮد .ﮔﻤﺮاه ﺳﺎزی و دروﻏﮕﻮﯾﯽ
اﯾﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در آن اﺳﺖ ﮐﻪ اوﻻ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ زﺑﺎن ﻧﻤﯽآورﻧﺪ
ﮐﻪ ﺑﯿﺶ از  60درﺻﺪ در ﺷﺮاﯾﻂ ﻋﺎدی از ارزش اﻓﺰوده و ﻧﯿﺰ از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ
ﮔﺬاری ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻌﻠﻖ دارد.
ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ  20درﺻﺪ از ارزش اﻓﺰوده را از ﻣﺤﻞ درآﻣﺪﻫﺎی ﻧﻔﺘﯽ در
اﺧﺘﯿــﺎر دارد ﮐــﻪ آﻧﻬــﻢ آﻣــﺎج اﺻــﻠﯽ ﺗﺮﯾــﻦ ﺣﻤﻠﻪﻫــﺎی ﺗﺸﮑﻞﻫــﺎی
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداریاﺳﺖ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺑﺨﺶﺧﺼﻮﺻﯽ )ﯾﻌﻨﯽ ﻫﻤﺎن  1ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ
ﺟﺎﻣﻌﻪ( ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﻮد 20 .درﺻﺪ دﯾﮕﺮ ﻧﯿﺰ ﺑﻪ آﻣﻮزش ،ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﺧﺪﻣﺎت
اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ ﻣﺮﺑﻮط اﺳﺖ ﮐﻪ آﻧﻬﻢ ﺑﻪ ﻟﻄﻒ دوﻟﺖ ﻫﺎی ﭘﯽ درﭘﯽ و روح
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻏﺎﻟﺐ در آﻧﻬﺎ –ﺣﺘﯽ در ﻣﯿﺎن ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران – ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ
رو ﺑﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزی ﮔﺬاﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دوﻟﺖﻫﺎ در  30ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﯿﺶ از 50
درﺻﺪ از داراﯾﯽ ﻫﺎی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﮐﻪ در اﺧﺘﯿﺎرﺷﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ
ﮐﺮده اﻧﺪ .ﺣﺎل آﯾﺎ ﺑﺎز ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫﻮادارن و ﻣﺎﻣﻮران ﻣﺒﻠﻎ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری اﯾﺮاﻧﯽ–اﺳﻼﻣﯽ ﻧﺸﺎن ﺑﺪﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ ﮐﺠﺎﯾﻨﺪ؟
ﻧﻤﯽداﻧﯿﻢ ﭘﺲ اﯾﻦ ﻫﻤﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﮔﺬارِ دوﻟﺘﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ِ دوﻟﺘﯽ،
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ِ روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ِ ﻧﻈﺎﻣﯽ ،ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ِ ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎ-
ﻣﻮﺳﺴﺎت ﻧﯿﻤﻪ دوﻟﺘﯽ ﻧﯿﻤﻪ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺑﺎﻻﺧﺮه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداران ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ
_ﮐﻪ اﯾﻦ روزﻫﺎ ﻫﻢ در ﺑﺨﺶ ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻗﺒﺎﻟﺸﺎن رو ﺑﻪ اﻓﻮل اﺳﺖ _ ﭼﺮا ﺑﻪ
ﭼﺸﻢ آن ﻣﻨﺘﻘﺪان ﻫﺮ ﻧﻮع ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰی ،ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﻣﺮدم و ﺧﺪﻣﺎت رﻓﺎﻫﯽ
ﻧﻤﯽ آﯾﺪ؟ آﯾﺎ ﺑﺎﯾﺪ در “ﺣﻼل زادﮔﯽ” اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ آﻧﺎن ﺷﮏ ﮐﺮد؟
اﯾﺮان از زﻣﺎن ﻫﺎﺷﻤﯽ رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺳﻮ در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری،
ﮐﻪ ﺑﺨﺶ وﯾﮋه ای از ﺟﻬﺎﻧﺸﻤﻮﻟﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ اﺳﺖ ،ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺟﻠﻮ ﺗﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ .اﺷﻌﻪ ﺳﻮزان ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﺴﻢ دوﻟﺖ ﻫﺎ و ﺟﻨﺎح ﻫﺎ و
ﺑﻨﯿﺎدﻫﺎی ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در ﻫﻤﻪی  40ﺳﺎل اﺧﯿﺮ
ﻓﻘﺮ و ﺑﯿﮑﺎری و ﮐﻢ درآﻣﺪی ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ و ﺛﺮوت و ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ اﻧﺤﺼﺎری 1
ﺗﺎ  5درﺻﺪ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﻓﺰوﻧﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ از راه ﻫﺎی دﺳﺘﻮری

ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ .ﻣﻌﺘﺮﺿﺎن ﺑﻪ ﺗﻮرم و ﺑﯿﮑﺎری،
ﮐﺎرﮔﺮان ﮐﻪ در ﺟﺴﺘﺠﻮی ﺣﻘﻮق و ﻣﺰاﯾﺎی ﺣﺪاﻗﻠﯽ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ ،زﻧﺎن در
ﺣﺮﮐﺖ ﻋﻠﯿﻪ ﻣﺤﺮوﻣﯿﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و اﻗﺘﺼﺎدی ،ﻣﺎل ﺑﺎﺧﺘﮕﺎن ،داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن و
ﻓﺮزﻧﺪان ﻣﺮدم ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺑﻮده و ﺗﻬﯿﺪﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻪ ﻃﻮر ﺳﯿﺴﺘﻤﺎﺗﯿﮏ و
ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ آﻣﺎج ﺣﻤﻠﻪ و ﺳﺮﮐﻮب ﻗﺮار دارﻧﺪ .ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ ﺧﻮاری و ﻣﺎل
اﻧﺪوزی ﭼﯿﺮه ﺷﺪه و ﭼﯿﺮه ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ – ﭘﻮﻟﯽ در ﯾﺪ
اﻗﺘﺪار دوﻟﺖ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻗﺮار دارد .دوﻟﺘﻤﺮد رده ﺑﺎﻻﯾﯽ را ﻧﻤﯽ ﺷﻨﺎﺳﯿﻢ
ﮐﻪ از ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺴﺎد ﺑﻬﺮه ﻧﺒﺮده و ﺛﺮوت ﻫﺎی ﻗﺎروﻧﯽ ﻧﯿﻨﺪوﺧﺘﻪ و ﺑﻪ
ﺧﺎرج ﻧﺒﺮده ﺑﺎﺷﺪ .اﯾﻦ اﮔﺮ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ،ﻏﺎرت ﻧﻮع ﺟﺪﯾﺪ ،ﻓﺴﺎد و
ﺳﻠﻄﻪ ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻧﯿﺴﺖ؛ ﭘﺲ ﭼﯿﺴﺖ؟
***
ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺮﮐﺐ ﺑﻮدن ﺟﻮاﻣﻊ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ،اﯾﻦ ﺟﻮاﻣﻊ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺷﮑﻞﻫﺎﯾﯽ از ﺷﯿﻮه ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻗﺪﯾﻢ و ﺟﺪﯾﺪ و در ﺷﯿﻮه ﻫﺎی ﺟﺪﯾﺪ
ﻃﯿﻔـﯽ از درﺟـﻪ ی ﺗﻮﺳـﻌﻪ را در ﺧـﻮد داﺷﺘـﻪ ﺑﺎﺷﻨـﺪ .ﻫﺴـﺘﻪ ﻧﻈـﺎم
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری در ﻧﻈﺎم ارﺑﺎب رﻋﯿﺘﯽ اﯾﺮان ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ .ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاری
دوﻟﺘﯽ ﻣﺎﯾﻪ اﺻﻠﯽ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺪﯾﺪ در زﻣﺎن رﺿﺎ ﺷﺎه ﺑﻮد اﻣﺎ ﺑﺎ
ﺗﺎﻧﯽ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﺧﺼﻮﺻﯽ ﻧﯿﺰ ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﭘﺲ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﯽ
ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﺗﺠﺎری ﺳﻨﺘﯽ در ﮐﻨﺎر ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﮐﻤﭙﺮادور ﮐﻪ از ﺣﻤﺎﯾﺖ
دوﻟﺖ ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﺮد .اﻟﺒﺘﻪ ﺗﻀﺎدﻫﺎ و اﺷﺘﺮاک ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﯿﺰ
ﻣﯿﺎن آﻧﻬﺎ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ و دارد ﮐﻪ ﺑﺤﺚ آن ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ اﺳﺖ.
ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب ﻏﺼﺐ ﺷﺪه ﯾﺎ ﻣﺼﺎدره ﺷﺪه ﺳﺎل  1357ﮐﻪ اﻧﻘﻼب اﺳﻼﻣﯽ
ﻧﺎﻣﯿﺪه ﺷﺪ ﻣﺪتﻫﺎ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﻫﺎی ﺑﻪﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ،ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﻼن ،اﻣﻼک و
داراﯾﯽﻫﺎی ﻓﺮارﯾﺎن ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﺑﺪﻫﯽ ﻫﺎی ﮐﻼن آﻧﺎن در دﺳﺖ
دوﻟﺖ ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧﺪ زﯾﺮا ﻣﺎﻟﮑﺎن آﻧﻬﺎ از اﯾﺮان ﮔﺮﯾﺨﺘﻪ
ﺑﻮدﻧﺪ .در  12ﺳﺎل ﭘﺲ از اﯾﻦ اﻧﻘﻼب ﺻﻒ آراﯾﯽ ﻃﺒﻘﺎﺗﯽ ﺣﺎﮐﻢ ﭼﻨﺪان
آﺷﮑﺎر و ﻫﻢ آورداﻧﻪ ﻧﺒﻮد ،ﺧﻤﯿﻨﯽ زﻧﺪه ﺑﻮد و ﺧﻮاﺳﺘﻬﺎ و ﻓﻀﺎﻫﺎی
اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﺣﻀﻮر داﺷﺘﻨﺪ .ﮔﺮﭼﻪ زﯾﺮ ﺟﻠﮑﯽ دو ﺳﻪ ﺟﻨﺎح در ﺣﺎل
ﺗﺤﮑﯿﻢ وﺿﻊ ﺧﻮد ﺑﻮدﻧﺪ ،ﺟﻨﺎح ﺑﻪ رﻫﺒﺮی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ راه ﻫﺎی
ﺻﻨﻌﺘﯽ و ﻣﺪرن ﻧﻈﺮ داﺷﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﺑﺎزاری و ﺳﻨﺘﯽ )ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﯿﺰ ﺑﺎ
آﻧﻬﺎ ﺑﻮد( ﺟﻨﺎح ﺳﺮﻣﺎﯾﻪداری ﻧﺎﻣﻨﺴﺠﻢ روﺣﺎﻧﯿﺖ ،ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﻪ از
ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻪ ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪه ﺑﻮد .اﻣﺎ ﭘﺲ از ﺟﻨﮓ و در واﻗﻊ از ﺳﺎل 1369
ﻗﺪرت اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻨﺎح رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯽ ﺗﻌﺪﯾﻞ
ﺳﺎﺧﺘﺎری را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﮔﺮاﯾﺶ ﯾﺎﻓﺖ .در ﻫﻤﺎن زﻣﺎن ﺳﭙﺎه ﭘﺎﺳﺪاران
ﺣﻮل رﻫﺒﺮی ﺧﺎﻣﻨﻪ ای و ﺑﺎ اﺷﺘﺮاک روﺣﺎﻧﯿﺖ ﻣﺴﻠﻂ ﺳﯿﺎﺳﯽ_اﻗﺘﺼﺎدی و
اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژﯾﮏ ﻧﯿﺰ ﺳﺮ ﺑﺮآورد و ﺑﺘﺪرﯾﺞ و ﺗﺎ ﺣﺪی ﺑﯽ درد ﺳﺮ در ﻋﺮﺻﻪ
اﻗﺘﺼﺎدی ﺷﺮوع ﺑﻪ رﺷﺪ ﮐﺮد .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺻﻒ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح در ﺟﺮﯾﺎن رﺷﺪ ﺧﻮد

ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ و ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﺑﻪ رﻫﺒﺮی رﻓﺴﻨﺠﺎﻧﯽ را ﻣﺰاﺣﻢ رﺷﺪ
دﻟﺨﻮاه ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ .ﻣﯿﻞ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﺑﻪ ﺳﺎزش و راﺑﻄﻪ ﺳﺎزی ﻣﻄﻠﻮب
ﺑﺎ ﻏﺮب و اﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﻪ ﻣﺬاق اﯾﻦ دوﻣﯽ ﺧﻮش ﻧﯿﺎﻣﺪ زﯾﺮا در اﯾﻦ ﺟﺮﯾﺎن ،
ﮐﻪ ﺑﻪ ﻇﺎﻫﺮ آن را ﺧﻼف آرﻣﺎن اﻧﻘﻼﺑﯽ ﺧﻮد ﻣﯽدﯾﺪ ،ﻧﻘﺶ ﺧﻮد را ﮐﻢ رﻧﮓ
ﯾﺎﻓﺖ و ﻣﻬﻢﺗﺮ اﯾﻦﮐﻪ ﻣﻘﺎم وﻻﯾﺖ ﮐﻪ ﻧﻤﺎد ﻗﺪرت او ﺑﻮد از ﺳﻮی
اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﻢ و دﻣﮑﺮاﺳﯽ ﻫﺎی ﻏﺮﺑﯽ ﺑﻪ رﺳﻤﯿﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﻤﯽ ﺷﺪ .ﺑﻪ اﯾﻦ
ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺟﻨﺎح ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎر و در دوره اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻧﯿﺮو و
ﻣﻨﺎﺑﻊ را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﺟﻨﺎح ﺑﻪ وﯾﮋه ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ داری ﻣﯿﻠﯿﺘﺎرﯾﺴﺘﯽ ﻫﺪاﯾﺖ
ﮐﺮد و اﺳﺎﺳﺎ ﻣﺎﻣﻮرﯾﺘﺶ ﻫﻢ ﻫﻤﯿﻦ ﺑﻮد و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﯽ ﺑﻪ ﺟﻨﺎح ﻧﻮﻣﺤﺎﻓﻈﻪ
ﮐﺎر ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ – ﺟﺎن ﺗﺎزه ای ﮔﺮﻓﺖ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﻗﺪرت ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻫﻤﺰﯾﺴﺘﯽ ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎری و ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در اﻗﺘﺼﺎد اﯾﺮان ﺑﺮای ﻣﺪت 30
ﺳﺎل اﺳﺖ ﮐﻪ اداﻣﻪ دارد .ﻫﻢ ﺗﻀﺎد دو ﺑﺮﺧﻮردﻫﺎی ﺗﻨﺪ و ﻫﻢ ﻫﻢ آواﯾﯽ
ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺑﺮﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ اوﻟﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ اﺻﻼح ﻃﻠﺒﺎن و ﺟﺮﯾﺎن
اﻧﺘﺨﺎﺑﺎت  1388و ﻧﻤﻮﻧﻪ دوﻣﯽ ﺑﺮﺧﻮرد ﺑﺎ ﻣﺮدم ﻣﻌﺘﺮض و دادﺧﻮاه در
دی ﻣﺎه  1389و آﺑﺎن  1398اﺳﺖ.
ﺑﺎ ﻫﻤﻪ اﯾﻦ اوﺻﺎف ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻣﯽ ﺗﻮان ﻧﺸﺎن داد ﮐﻪ اﺷﻌﻪﻫﺎی ﻧﻮر
ﺗﺎﺑﺎن ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻫﺮ دو ﺟﻨﺎح را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار داده و ﺑﻪ
ﺗﺒﻌﯿﺖ واداﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﺷﻤﺎر زﯾﺎدی از اﻗﺪاﻣﺎت دوﻟﺖ اﺣﻤﺪی ﻧﮋاد
)ﻣﺎﻧﻨﺪ آزادﺳﺎزی ﻗﯿﻤﺖﻫﺎ ،واردات ،ﺳﺮﮐﻮب ﺗﺸﮑﻞﻫﺎی ﮐﺎرﮔﺮان ،ﭘﺎﯾﯿﻦ
ﻧﮕﻬﺪاﺷﺘﻦ دﺳﺘﻤﺰدﻫﺎ ،ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺳﺎزیﻫﺎ در ﻣﺴﯿﺮﻫﺎی اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺳﺎزی،
ﻣﺪاﺧﻠﻪﻫﺎی دوﻟﺖ ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﺑﺎﻧﮏ ﻫﺎ و ﻗﺪرﺗﻤﻨﺪان ﺑﺎزار ﭘﻮل و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ،
اداﻣﻪ ﻓﺴﺎد و راﻧﺖ ،ﻫﻤﺴﺎزی ﺑﺎ ﺑﺎﻧﮏ ﺟﻬﺎﻧﯽ و ﺻﻨﺪوق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﻠﻠﯽ ﭘﻮل
و ﺟﺰ آن( ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ دوﻟﺖ ﺧﺎﺗﻤﯽ و دوﻟﺖ روﺣﺎﻧﯽ ﺑﻮد .ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ آن
داروی ﺷﻔـﺎﺑﺨﺸﯽ ﺑـﻮد ﮐـﻪ ﺑﯿﻤـﺎران اﯾـﻦ ﻗـﺒﯿﻠﻪ و آن ﻗـﺒﯿﻠﻪ از آن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﺮدﻧﺪ و ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺑﺎ دوزﻫﺎ و ﻃﻮل درﻣﺎن ﻫﺎی
ﻣﺘﻔﺎوت و در ﮐﻨﺎر ﺳﺎﯾﺮ داروﻫﺎی وﯾﮋه.
ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮال ﻫﺎ و اﺻﺤﺎب ﺳﯿﺎﺳﺖ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺳﺎﺧﺘﺎری ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی
ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎ و زﻣﺎﻧﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ زﯾﺮ ﺟﻠﺪ
دوﻟﺘﻤﺮدان ،داﻧﺸﮕﺎﻫﯿﺎن ،رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﻣﺒﻠﻐﺎن ،ﻣﺪاﺣﺎن و روﺣﺎﻧﯿﻮن
ﺑﺮوﻧﺪ .ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ در ﻫﻤﻪ ﺟﺎی ﺟﻬﺎن ﭼﻨﯿﻦ ﻋﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﻧﯿﺘﯽ
ﺷﻮم ﺑﺮای ﻏﺎرت دﺳﺘﺎوردﻫﺎی ﻣﺮدم و اﻋﻤﺎل ﺳﻠﻄﻪ ﭘﻮﻟﯽ و اﺳﺘﻔﺎده ﻫﺎی
ﺑﯿﺮﺣﻤﺎﻧﻪ از اﺑﺰارﻫﺎی زور و رﯾﺎﮐﺎری ﺑﺎ زﺑﺎن ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت.
در آﺧﺮﯾﻦ واﮐﻨﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪ ،ﭼﻨﺪ روز ﭘﺲ از ﺧﯿﺰش اﻋﺘﺮاض ﺧﻮﻧﯿﻦ آﺑﺎن
ﻣﺎه  ،1398ﺷﻌﺎر داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻋﻠﯿﻪ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ﮐﻪ ﺷﻌﺎری
ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﺑﻪ ﺟﺎ و ﻓﺮزﻧﺪ ﻫﻤﺎن ﺧﯿﺰش ﺑﻮده اﺳﺖ اﯾﻦ ﺷﻌﺎر ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ

ﺧﻮاﺳﺖ ﻫﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﻋﻠﯿﻪ ﺳﻠﻄﻪ ﮔﺮان دوﻟﺘﯽ و ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺧﻮاﺳﺖ ﺧﻠﻊ ﯾﺪ از
آﻧﺎن ﺑﻪ ﻧﻔﻊ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻫﺴﺘﯽ ﺷﺎن را ﻣﺤﺎﻓﻈﻪ ﮐﺎران و ﻧﻮﮔﺮاﯾﺎن دﺳﺖ
در دﺳﺖ ﻫﻢ در ﻧﻈﺎم ﺳﺮﮐﻮب و رﯾﺎ ﺑﻪ ﯾﻐﻤﺎ ﺑﺮده اﻧﺪ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﻮد و ﺑﻪ
ﻧﻈﺮ ﻣﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺸﻮد ،راه رﺳﺘﮕﺎری ﻣﺮدم از ﻣﺒﺎرزه ﻋﻠﯿﻪ ﺧﻮدﮐﺎﻣﮕﯽ.
ﺳﻠﻄﻪ ی اﻗﺘﺼﺎدی ،ﺳﯿﺎﺳﺖﻫﺎی ﺿﺪﮐﺎرﮔﺮی و ﺿﺪرﻓﺎﻫﯽ ﻧﺌﻮﻟﯿﺒﺮاﻟﯿﺴﺘﯽ و
ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻫﺎی اﻣﭙﺮﯾﺎﻟﯿﺴﺘﯽ ﻣﯽ ﮔﺬرد .اﯾﻦ راه در ﯾﮏ ﮐﻼم در آرﻣﺎن
ﺳﻮﺳﯿﺎﻟﯿﺴﻢ ﺗﺠﻠﯽ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

