
جورجو آگامبن فیلسوف ایتالیایی پارادایم اقتصادی مدرن حکومت مندی را با رجوع به مفهوم ریشه شناختی آن در

” توضیح می دهد: یک ناخدای خوب ناخدایی است که از درون طوفان ها براند؛ و هنر حکم رانیkybernesلغت “

مدرن نیز به طرز مشابه پرداختن به مدیریت بحران ها پس از وقوع شان و نه جلوگیری از وقوع آنها است. او دلیلش

]را در چشم انداز سودمحور اقتصاد لیبرالی دولت  مدرن می جوید که در شکل دادن به روابِط جامعه نیز دخالت دارد

با توجه به آنچه در باال درباره بحران ایجادشده در دیگر کشورها پس از افزایش قیمت بنزین آمد، جمهوری.[13

اسالمی می دانست که با افزایش قیمت بنزین به این شیوه با بحران روبرو خواهد شد و اعتراض هایی در خواهد

با وجود این، شدت و گستره اعتراض ها نه. به همین خاطر شمشیر را از رو بست تا بحران را مدیریت کند. گرفت

و همین نیز مسئوالن ارشد جمهوری اسالمی را واداشته که تقصیر را. از پیش قابل محاسبه بود و نه قابل پیش بینی

.به گردن یکدیگر بیندازند

اگرچه اپوزیسیون راست گرای خارج از ایران ادعای رهبری اعتراض ها را می کند، خود اگر به قدرت می رسید، با

.اعتراض های مشابهی رویارو می شد

مبلغان بازگشت سلطنت در پیام ها و بحث هایشان ــ که عموماً در چارچوب رسانه های خارج ایران و شبکه های

اجتماعی است و نه در فضای تفکر انتقادی ــ آنجایی که به صراحت از ایدئولوژی خود حرف می زنند و الگوهای

نه تحصیل رایگان خواهد بود،« در فردای ایران آزاد»خود را کسانی چون پینوشه می دانند، به ما اخطار می کنند که 

.نه یارانه ای در کار، و نه نظام بیمه درمانی همگانی ارزان وجود خواهد داشت

ــ مبلغان روح زمانه اند، بر خصوصی سازی و اقتصاد بازار و تبعیت از« ققنوس»گرفته تا « فرشگرد»آنها ــ از  

شبح زمانه اما که در خیابان های ایران اکنون جوالن می دهد، آنها را نیز. صندوق بین المللی پول و … تأکید دارند

.زمانی پریشان خواهد کرد

:منابع
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ظهور ،  در برابر 90ایاالت متحده و دیگر کشورهای غرب پس از فروپاشی شوروی، در اواخر دهه  [12]

انستیتو رند در گزارشی به 2002بعدتر در . اعتراض های خیابانی ضدجهانی سازی و ضدنولیبرالیسم غافلگیر شد

وجود داشت،  شکل 70،  60این جنبش ها پرداخت و با استفاده از مفهوم های نظریه سیاسی که دست کم از دهه 

مثل فوج زنبور سریع و: ویژگی اش این است. فوج زنبورها مثالً:  تشبیه کرد« فوج»سازماندهی جنبش ها را به 

.غافلگیرکننده و موثر است،  و در عین حال لحظه ای بعد می تواند ناپدید شود

[13] Agamben, Giorgio. “From the State of Control to a Praxis of Destituent Power.”

Resisting Biopolitics: Philosophical, Political, and Performative Strategies. Ed. S. E.

Wilmer and Audronė 

https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref13
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref12
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/09/24/pr18357-statement-managing-director-lagarde-meeting-hassan-rouhani-president-islamic-republic-iran
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref11
https://www.imf.org/en/News/Articles/2018/03/29/pr18114-iran-imf-executive-board-concludes-2018-article-iv-consultation
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref10
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/socar040414a
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref9
https://www.imf.org/en/News/Articles/2015/09/28/04/53/soint032713a
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref8
https://www.nytimes.com/2008/05/30/business/30fuel.html
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref7
https://www.theguardian.com/world/2017/jan/04/gasolinazo-mexico-gasoline-price-hike-protests-petrol
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref6
https://www.news24.com/SouthAfrica/News/papppi-preaches-against-fuel-price-increases-leads-durban-protest-20180813
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref5
https://www.efe.com/efe/english/world/india-paralyzed-by-nationwide-strikes-protests-over-rising-price-of-fuel/50000262-3744709
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref4
https://www.thelocal.fr/20190506/will-soaring-fuel-prices-reinvigorate-waning-yellow-vest-movement
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref3
https://www.bbc.com/news/world-africa-46862194
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref2
https://www.france24.com/en/20191008-clashes-ecuador-indigenous-march-quito-protest-fuel-price-hike
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftnref1
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftn13
https://www.radiozamaneh.com/475345#_ftn13


 اعتراض علیه نولیبرالیسم در سرتاسر ایران: از روح زمانه تا شبح اش

امین درودگر

 شهر ایران را در۱۰۰افزایش قیمت بنزین جرقه حرکتی شد که فراسوی اعتراض ساده به گرانی رفت و بیش از 

. تن انجامیده است۱۰۰مقابله حکومت با آن تا کنون به جان باختن بیش از . برگرفت

آنها تجلی. این اعتراض ها که همزمان با عراق و لبنان و … رخ می دهند، نه صرفاً اقتصادی اند و نه صرفاً سیاسی

.نولیبرالیسم: محلی یک نظام جهانی شده را هدف قرار داده اند

نولیبرالیسم روح زمانه است. »شبح زمانه« اما، شبحی که هم اکنون بر فراز غرب آسیا و شمال آفریقا و نقطه هایی

دیگر از جهان جوالن می دهد، اعتراض های مردم به تنگ آمده ای است که »دیگر خسته شده اند« و می خواهند

نظام های نولیبرال و حاکمان شان را از تاریخ بیرون کنند.

ریاضت،  خصوصی سازی و کاستن از هزینه های عمومی،  کاهش خدمات اجتماعی، افزایش سن بازنشستگی، 

متزلزل کردن نیروی کار، کاالیی سازی آموزش و بهداشت، کاستن از مالیات کسب و کارها و شرکت های بزرگ، سلب

اینها خصوصیات روح زمانه ما است و در( : مافیایی، شرکتی، حکومتی)مالکیت گسترده به نفع مالکان بزرگ 

.کشورهای بسیاری، از جمله در ایران اجرا شده اند

تحریم ها توجیهی. حکومت جمهوری اسالمی اما برای رفتن به سراغ این اصالحات ساختاری شانس بزرگی آورد

.شد برای پیگیری شتابناک و وحشیانه سیاست های نولیبرالی

بیرق سیاست های نولیبرالی تعدیلی: افزایش قیمت سوخت

و هر بار در.  نشانه های مکرر تعدیل ساختاری نولیبرالی است دست بر قضا، گران کردن قیمت سوخت یکی از

.تقریباً هر کشوری که دولتش دست به این اقدام می زند، با مقاومت مردمی روبه رو شده است

یکی از محرک های اعتراض های کنونی در لبنان، برنامه دولت برای افزایش مالیات بنزین بود، هرچند نارضایتی به

.سال ها سوء مدیریت، فرقه گرایی، فساد و وابستگی به قدرت های خارجی بازمی گشت

 درصد۱۲۰، قیمت بنزین را (IMF)دولت اکوادور سوم اکتبر سال جاری در تبعیت از برنامه صندوق جهانی پول 

این افزایش قیمت به اعتراض های گسترده ای ختم شد که در نهایت دولت را به مذاکره با رهبران. افزایش داد

[1].اعتراض ها و کاهش قیمت سوخت واداشت
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توجیه دولت زیمباوه شبیه به توجیه.  در زیمباوه ی پس از موگابه با افزایش سه برابری قیمت بنزین آغاز شد۲۰۱۹

تورم باال بود و دستمزدها. افزایش قیمت برای اصالح مصرف و مبارزه با قاچاق آن است: جمهوری اسالمی بود

[2].معترضان به خیابان ریختند، ساختمان هایی را آتش زدند، و جاده ها را بستند. پایین و بیکاری جوانان باال

اعتراض آنها به.  در فرانسه پس از افزایش قیمت بی سابقه سوخت به خیابان ها آمدند۲۰۱۸اکتبر « جلیقه زردها»

].دولت امانوئل مکرون بود که سیاست های نولیبرالی اصالح ساختاری و ریاضت اقتصادی را در پیش گرفت

.اعتراض هایی هم در آلمان و اتریش و هلند و … رخ داد [3

افزایش قیمت سوخت در هندوستان در سپتامبر گذشته به اعتصاب های سرتاسری انجامید و کشور را چند روز فلج

توجیه دولت نخست وزیر نارندرا مودی، دولتی با برنامه های اصالح ساختاری و مالیاتی گسترده و وحشیانه،. کرد

کاهش تولید جهانی نفت بود، اما منتقدان و معترضان و اپوزیسیون آن را بخشی از برنامه دولت می دانستند و نه

.[4]حاصل تأثیر بازار بین المللی

اعتراض ها به ویژه در. ، دولت آفریقای جنوبی قیمت سوخت را افزایش داد۲۰۱۸یک ماه پیش از آن، در اوت 

[5] .انجامید« مردم علیه افزایش قیمت بنزین و پارافین»دوربان به ساختن تشکل هایی همچون 

، نامی که معترضان«gasolinazo. » اعتراض ها در مکزیک پس از افزایش قیمت سوخت رخ داد۲۰۱۷ژانویه 

به افزایش قیمت سوخت دادند، اعتراض هایی را برانگیخت که طی آنها پمپ بنزین ها به آتش کشیده شدند، جاده ها

تأثیر تظاهرات مکزیکی ها در انتخابات بعدی. مسدود شدند، و در برخی ایالت ها وضعیت اضطراری برقرار شد

[6].خود را نشان داد و رئیس جمهوری نولیبرال جای خود را به رئیس جمهوری سوسیالیست داد

 به اعتراض در بریتانیا، آلمان، فرانسه، هلند، اسپانیا۲۰۰۸افزایش قیمت سوخت در کشورهای اروپایی در مه 

دلیل اصلی افزایش قیمت در اروپا کاهش درآمد مالیاتی به خاطر. روسیه نیز همان زمان شاهد اعتراض بود. انجامید

[7].بحران مالی نولیبرالیسم جهانی بود

بریتانیا که یکی از. در بریتانیای قرن بیست و یکم به تنهایی سه موج اعتراضی علیه افزایش قیمت سوخت رخ داد

۲۰۰۰از ابتدای . ارزان ترین بنزین ها را داشت، ناگهان به کشوری بدل شد که جزء گران ترین ها از نظر سوخت بود

آغاز شد، راننده ها خیابان ها را مسدود کردند، و سیاست های نولیبرال حزب کارگِر نو به« بایکوت پمپ ها»جنبش 

 هم بار دیگر قیمت سوخت افزایش یافت و هر بار موج۲۰۰۷ و ۲۰۰۵در . رهبری تونی بلر مقصر اصلی بود

.اعتراضی دیگری علیه آن به راه افتاد

صندوق بین المللی پول و افزایش قیمت سوخت در ایران

این دو. صندوق بین المللی پول در کنار بانک جهانی دو نهاد بین المللی توسعه نظم نولیبرالی در سرتاسر جهان هستند

.نهاد مالی وام ها و کمک های مالی را منوط به انجام اصالحات ساختاری در راستای نولیبرالیزه کردن اقتصاد می کنند

.بوده است( IMF)افزایش قیمت سوخت و کاستن از یارانه های دولتی به آن پیشنهاد همیشگی صندوق بین المللی پول 

.جمهوری اسالمی نیز در حال پیاده کردن همین پیشنهاد است
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 در گزارشی مربوط به پیشنهادهای سیاست گذاری اعالم کرد که برداشتن یارانه۲۰۱۳صندوق بین المللی پول مارس 

کارلو کوتارلی، مدیر بخش امور مالی صندوق بین المللی پول در توجیه این. دارد« مزیت های بزرگی»از سوخت 

پیشنهاد همان دلیل هایی را گفت که اکنون سیاستمداران جمهوری اسالمی، از رهبر تا رئیس  دولت اش بر آن پای

:می فشرند

.معضالت یارانه انرژی خاص هستند.گران هستند و دست آخر باید کسی هزینه آنها را بدهد…[ سوخت]یارانه های »

اوالً، این یارانه ها راه نابسنده ای برای کمک به فقرا هستند و ثروتمندان که مصرف انرژی بیشتری دارند، بیشتر از

[8].«این یارانه ها سود می برند… همچنین این یارانه ها مانع بزرگی بر سر راه پیشرفت هستند

 در گزارشی اعالم کرد که۲۰۱۴پس از بر سر کار آمدن دولت حسن روحانی، صندوق بین المللی پول در آوریل 

یکی از این اصالحات کاهش. ایران اصالحات ساختاری را آغاز کرده اما باید به این اصالحات ادامه بدهد

[9].یارانه های سوخت بود

، پس از دیدار مشورتی هیأت مدیره صندوق بین المللی پول با مقام های جمهوری۲۰۱۸ مارس ۲۹باالخره در 

]:از این نشست آمده است IMFدر گزارش . اسالمی، کاهش یارانه سوخت مورد توافق هر دو طرف قرار گرفت

10]

مدیران تأکید کردند که تالش های تعدیلی باید تدریجی باشند و شامل افزایش درآمدهای مالیاتی، برداشتن معافیت ها،»

«.کاهش یارانه سوخت و اصالح نظام بازنشستگی شوند

اما جمهوری اسالمی به جای برداشتن معافیت مالیاتی بنگاه های بزرگ دینی و نهادهای وابسته به بیت رهبری،

.بنزین را سه برابر کرد و بازنشستگان را به فقر کشاند

با حسن روحانی در نیویورک دیدار کرد و گفت که هر دو IMF دسامبر همان سال کریستین الگارد، مدیرکل ۲۴

[11].برای اقتصاد ایران به بحث نشستند« اولویت های مربوط به اصالحات کلیدی»درباره 

توجیه می کند و هر چند ماه از« استقالل از غرب»برای نظامی که دستگاه تبلیغاتی اش سانسور و سرکوب را با 

و« استعماری»پایان کار لیبرالیسم سخن می گوید و از قوانین ضدپولشویی تا طرح های آموزشی یونسکو را 

شاید به همین خاطر هم تا به. می خواند، تبعیت از صندوق بین المللی پول توجیه درون گفتمانی ندارد« استکباری»

.از کجا در دولت نولیبرال حسن روحانی ظاهر شده اند« کارشناسی شده»حال کسی نگفته است که این ایده های 

شکل اعتراض ها، نولیبرالیسم سیاسی و اپوزیسیون نولیبرال

دست کم از اواخر قرن گذشته در نقاط مختلفی از جهان شاهد اعتراض های بدون رهبری متمرکز، سازماندهی شده

معترضان چه در ایران، چه. روبرو بوده ایم [12]«فوج»بر مبنای نوعی هوش جمعی خودانگیخته، و با فرمی شبیه 

در عراق و لبنان و نمونه های پیشین تر، به دنبال کنار رفتن این یا آن نخست وزیر و رهبر نیستند، بلکه می خواهند کل

.الیت حاکم از قدرت برود
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اینکه اعتراض ها در تمام نمونه های ذکرشده در باال، خودانگیخته و بدون رهبری هستند، و همچون شکل های سابق

اما نئولیبرالیسم سیاسی و اقتصادی. حزبی یا تحت رهبری یک تشکل سلسله مراتبی نیستند، علت های گوناگونی دارد

همین جنبه باعث می شود که نتوان اعتراض ها را به اعتراض های اقتصادی. به طور خاص یکی از آن علت ها است

.فروکاست

یک نمونه آن. در واقع این نولیبرالیسم است که تمام جنبه های حیات اجتماعی را به محاسبه اقتصادی فرو می کاهد

مسئوالن وعده می دهند. شیوه برخورد دولت های تمرکزگرایی همچون جمهوری اسالمی با مسأله اقلیت های ملی است

اقتصادی به خواست اقلیت ها پاسخ می دهند، و نارضایتی سیاسی برآمده از تبعیض« توسعه»و « پیشرفت»که با 

.ساختاری و نژادی را نادیده می گیرند و فرومی پوشاند

حاال هم وعده های اقتصادی دولت ــ بازتوزیع پول، کارت مترو مجانی، … ــ به معنای نادیده گرفتن عنصر سیاسی

.در این اعتراض ها است؛ عنصری که مطالبه اش ظهور نظمی جدید و عبور از نظام فعلی است

نولیبرالیسم سیاسی باعث شده که مفهوم سیاست، مفهومی اساساً گره خورده با ایده دموکراسی و تضاد آراء و کنش

.فروکاسته شود« مدیریت»جمعی،  در حکومت داری نولیبرالیسم به 

از طرف دیگر، نولیبرالیسم اقتصادی باعث محروم سازی و خلع مالکیت از بخش های مولد جامعه به نفع همین طبقه

می شود و این بخش ها که دیگر حداقل مشارکت سیاسی در دموکراسی لیبرالی را هم از دست داده اند، تنها« مدیران»

.راه بیان جمعی را اعتراض در خیابان می دانند

تقلیل سیاست به مدیریت از سوی دیگر با این ایده گره خورده است که حکومت داری نولیبرال نه برای حل ریشه ای

.عوامل بحران زا، بلکه برای مدیریت بحران پس از وقوع آن خود را آماده می کند
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