
 

 

 
  

  

ی
صاد سیاس

نقد اقت
 

 از ایران تا شیلی:

 های نولیبرالی علیه دموکراسیسیاست

 

 آرمان ذاکری

 

https://pecritique.files.wordpress.com/2019/01/kargaranfoladahwaz-etraz.jpg


 علیه دموکراسیهای نولیبرالی از ایران تا شیلی: سیاست 2 

 اند. حق هم دارندگر نیستند، ناراضی و معترضگویا اجماعی هست که مردم آشوب -1

 اند؟ ی اجماع شروع کنیم. چرا مردم ناراضیناراضی و معترض باشند. از همین نقطه

 

؛ عراقا بغداد ت فرانسهز پاریس ، البنان تا بیروت شیلیاند. از سانتیاگوی به جان آمده -2

 ها تحت هژمونینیستتتتیم. در این ستتتا « خاص»کنیم وجه آنقدرها که فکر میما به هیچ

مان بودن ما و وضتتعیت« خاص»ها، زیادی بر شتتیریها و ایرانمدرنگرایان و پستتتبومی

 و جیانی حاکم« عام»مدارانشان، از تحلیل منطق تأکید شتده استت. مردم ایران و سیاست

مره کرده و چنین ث« نفوذ»جا ی معینی که امروز همهاند؛ برنامهباز ماندهشان بر سترنوشتت

های اقتصتتتادی؛ پافشتتتاری بر داده استتتتف افشایق فقر و نابرابری؛ تحمیل مداوم شتتتو 

فساد  کنند؛های ریاضتتی اقتصتادی؛ ستیاستتمدارانی که مردم را نمایندگی نمیستیاستت

ن ای که احیای آشتتدهزیستتت تیری حیطکنتر  شتتده استتت؛ مای که غیر قابلفشاینده

خواهند، از مشارکت در ای ندارند و تغییر مینماید؛ مردم هراستانی که آیندهناممکن می

د؛ و نیش بینناندازی برای تغییر در سیاست رسمی نمیچشم اند و هیچستیاست حف  شده

 است. سو سر برداشته سو و آنو اشکا  جدید فاشیسم، که این گراییافراط

 

ات ی اعتراضسازد. در بحبوحهمان را میواقعیت پیرامون« دیالکتیک خشم و هراس» -3

ی هاتلاش کردم منطق اعتراضتتات و موقعیت گروه ای به همین ناممقاله، در 6931ماه دی

ی ترقبیمیت را در نسبت با آن توضیح دهم. آن منطق امروز با شدت سیاسی داخل حاک

همچنان پابرجاستت. مردم خشتمنین و ستیاسیون به هراس افتاده، در شرایط عدم وجود 

 تری با هماندازی برای حل مستالل و مشکلات، در فوالل زمانی هرچه کوتاههیچ چشتم

 های فرهننی بسته وجود دارد و نهستیاستتاندازی برای تغییر کنند. نه چشتمبرخورد می

های فرهننی بستتته و های اقتصتتادی نولیبرا . ستتیاستتتای برای عدو  از ستتیاستتتاراده

های میتلف سازی بیقهای اقتصادی نولیبرا  یکدینر را تشدید و در خشمنینسیاست

یق از رروز ببه هراس افتاده، برای میار این خشم، ه کنند. سیاسیونِمردم با هم رقابت می

https://pecritique.com/2019/11/05/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%88%d9%86%da%a9%d8%a7%da%86%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/
https://pecritique.com/2019/11/05/%d9%88%d8%a7%d9%82%d8%b9%db%8c%d8%aa%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%b4%db%8c%d9%84%db%8c-%d8%a7%d9%86%d8%af%d8%b1%d9%88-%da%a9%d9%88%d9%86%da%a9%d8%a7%da%86%d9%86%da%af-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85/
https://pecritique.com/2019/11/04/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af%d8%9f-%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%81-%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%b1/
https://pecritique.com/2019/11/04/%d9%85%d8%b1%d8%af%d9%85-%d9%84%d8%a8%d9%86%d8%a7%d9%86-%da%86%d9%87-%d9%85%db%8c%e2%80%8c%d8%ae%d9%88%d8%a7%d9%87%d9%86%d8%af%d8%9f-%d8%ac%d9%88%d8%b2%d9%81-%d8%b6%d8%a7%d9%87%d8%b1-%d8%aa%d8%b1/
https://pecritique.com/2019/07/12/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/
https://pecritique.com/2019/07/12/%d9%82%db%8c%d8%a7%d9%85-%d9%81%d8%b1%d8%a7%d9%86%d8%b3%d9%88%db%8c-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%a7%d8%aa%db%8c%d8%b3-%da%a9%d9%88%d9%88%d9%84%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%b3-%d8%aa%d8%b1%d8%ac%d9%85%d9%87/
https://pecritique.com/2019/10/31/%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7/
https://pecritique.com/2019/10/31/%d8%ae%d8%a7%d9%88%d8%b1%d9%85%db%8c%d8%a7%d9%86%d9%87-%d8%a7%d8%b9%d8%aa%d8%b1%d8%a7%d8%b6%e2%80%8c%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%aa%d9%88%d8%af%d9%87%e2%80%8c%d8%a7%db%8c-%d8%a8%d9%87%e2%80%8c%d8%ac%d8%a7/
https://www.facebook.com/arman.zakeri.5/posts/2022543901105959
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شتتتوند. تر میوارتر و خشتتتمنینشتتتوند. مردم ستتتو قیریته متکی می یپیق بته قوه

برد. ی خودش را میرود. امپراتوری جیانی استفادهپیق می« دیالکتیک خشتم و هراس»

و نه  توانند فشار را تحمل کنندتر. نه میشتود. شرایط برای مردم سیتتر میفضتا امنیتی

ی مدنی در دانشتتتناه. هیچ کس را کننتد. حتی یک اعتراض ستتتادهتواننتد اعتراض می

، «داریو تی»، «داری رفاقتیسرمایه»ی اندیشتیدن به تغییر مستیر نیستت. شتااعت و اراده

های یا هر استم دینری که روی آن بنفارند، حتما  اجرای سیاست« داری دولتیسترمایه»

داشته  گیری آن نقق محوریشکلفرهننی بسته در -نولیبرا  در ستاختار رسمی سیاسی

کنند و حتی زمینه اثرگفاری امپراتوری جیانی را فراهم می هاهمین ستتتیاستتتت استتتت.

 فایده است. ها بیافکنند. هر سیاستی جش مقابله با زمینهاستقلا  کشور را به تیدید می

 

 واروفاکیسها باید بر ستترنوشتتت خود حاکم شتتوند. باید با مردم ستتین گفت. آن -4

هایی با حر »، در کتاب 5162یونانی و وزیر دارایی یونان در سا   یاقتصاددان برجسته

صاد تواند مقتدرانه از اقتر کستی میکه هتضتمین این»نویستدف می« دخترم درباره اقتصتاد

مردم باید «. شتترط دموکراستتی التتیل استتتی خوب و پیقنیاز جامعهحر  بشند پیق

 یها، دربارهی آزادستتتازی قیمتتستتتازی حر  بشننتد، دربتارهی خصتتتولتتتیدربتاره

ستتتتازی قراردادهتتای نیروی کتتار، در مورد عملکرد ی موقتیهتتا، دربتتارهزداییمقررات

همه ی ایندرباره«. عصتتتر جدید»ی تلویشیونی مورد منطق نولیبرالی برنامه هتا. دربتانتک

 «.ایدلولوژی استتتتعداد»ت بته رقتابت کردن و متمایش بودن و موفق شتتتدن. در مورد دعو

ی عمومی و انتقا  آنیا به پشتتتت خارج شتتتدن تصتتتمیمات و مفاهیم اقتصتتتادی از حوزه

های زندگی عمومی را ترین حوزهی مفاکرات کارشتناسان، یکی از میمهای بستتهدرب

ه سازی شدفیم اقتصتادی، خصولیبه حوزه خصتولتی اقتصتاددانان بد  کرده استت. 

ستتازی قیمت و ستتازی و آزادهایی داریم مدافع خصتتولتتی«دموکراتستتوستتیا »استتت. 

های دموکراتستتتوستتتیا »ستتتازی دولتت. مشتتتابته خیلی از زدایی و کوچتکمقررات

https://pecritique.com/tag/%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%b3/
https://pecritique.com/tag/%db%8c%d8%a7%d9%86%db%8c%d8%b3-%d9%88%d8%a7%d8%b1%d9%88%d9%81%d8%a7%da%a9%db%8c%d8%b3/
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_(%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C)
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%B5%D8%B1_%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF_(%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82%D9%87_%D8%AA%D9%84%D9%88%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D9%88%D9%86%DB%8C)
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سازی سازی علم اقتصاد باید از عمومیجای دنیا. در برابر خصولیدر همه« شدهنولیبرا 

را با  کردن قیمت بنشینتوانستتتند گرانپرستتی، میالتتطلام مدافعان همهبهآن دفاع کرد. 

 مردم به شور بنفارند. 

 

ماه مردم، در میان نیروهای سیاسی فعلی لدایی ندارند. در ایران وقتی اعتراضات دی -5

چه »ور شتد، التحاب تروری توهره که همواره پرسق ، در بستیاری از شتیرها شتعله31

شتان اهمیت داشتته استت، متناست  با خاستناه سیاسی خود برای« کستی تحریک کرد؟

گرایان، همچون همیشه اننشت اشارت به الو  اننشتت اتیام را به دو ستو نشتانه رفتند.

مشید.  خصوص درهلبان به سمت تندروهای الولنرا بهخارج از کشور گرفتند و اللام

ه گونه گفشت کای در عملکرد خود نکردند. دو سا  گفشته همانها هیچ بازاندیشیآن

رای کنند. اما بمیهای سابق الرار های قبل از آن. قوای سیاسی بر تکرار همان رویهستا 

هردوی آنیا که همواره تلاش کرده « گراییتقلیل»انتد. معنتاتر از هر زمتان دینرمردم بی

وپای واقعیت را متناس  با مواضع سیاسی خود ببرد، راه را برای فیم درست منطق دستت

 باید. اعتراضات مردم درها به روا  سابق تداوم میاعتراضتات مردم بستته استت. سیاست

 شود. سیاسیون واما حل نمی «شودجمع می»کند. ماجرا خت ستیاسی نماینده پیدا نمیستا

 اعتماد. شوند؛ ترسان و بیمردم از هم دورتر می

 

ای با ابعاد میتلف؛ مورد روییم؛ برنامهی مشتتتیق اقتصتتتادی روبهمتا بتا یک برنامه -6

آشتتفتنی  ،ورخلا  تصتتبرنیروهای ستتیاستتی حاضتتر در ستتاختار رستتمی.  یاجماع همه

« زاربنیادگرایی با»تکرار راجع به التتو  مقدس ها بهچندانی در کار نیستتت. در این ستتا 

 سازی قراردادهای کار،سازی، آزادسازی قیمت، موقتیسین گفته شده استف خصولی

های بیداشتتتت و خدمات اجتماعی به خصتتتوص در حوزه ینشتتتینی دولت از ارالهعق 

یای ها با هم و تا انتتر کشوری همه این سیاستت که در کمآموزش. بارها گفته شده اس

یوتوپیایی  ها تا انتیایکه این سیاستایم ایناند و بارها تکرار کردهرفته منطقی خود پیق
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اند دلیلی بر فقدان آنیا در همان حدی که هستند اجرا نشده یتمامبهاند یا خود پیق نرفته

لق را آفرینند. تفصیی میتربیقتر اجرا شوند بحران نیستت. اگر کامل ،اندو اجرا شتده

ایم. تا همین امروز، آورده «ستتته دهه همنشتتتینی دین و نولیبرالیستتتم در ایران» یدر مقاله

الل »ی نیروهای ستیاسی حاضر در ساختار رسمی، فار  از اختلافات سیاسی، بر سر همه

و  بنشین الل ضرورت افشایق قیمت»نیا ی آاجماع دارند. همه« سازیسیاست خصولی

ک کنند دولت باید کوچکنند. همه فکر میرا تأیید می« گتاز و گتازولیتل و برق و نفت

. همه زدایی شودوکار باید مقرراتکنند به استم بیبود فضتای کست شتود. همه فکر می

کر فکنند. اجرا شتتوند، مشتتکلات را حل می« درستتت»ها اگر کنند این ستتیاستتتفکر می

ت نه هاساین سیاست« کند»یا « نادرست»کنند مشتکلی هم اگر هست، به دلیل اجرای می

ها. فراموش نکنیم تصتتمیم وارد کردن شتتو  قیمت را نیش نادرستتتی التتل این ستتیاستتت

ه ی اجرا است. در حالی کاند. اختلافی هم اگر باشتد بر ستر شتیوهگرفته« ستران سته قوه»

اجرایشان. فوریت امروز ما به پرسق  یهاست نه شیوهاستاین سی« الل»بحران ناشی از 

 ،«ددرست اجرا نش»هاستت. سه دهه بازی تکراری نولیبرالی این ستیاستت« التل»گرفتن 

چه را های نولیبرا  به کنار، خردمندانه نیست آنکننده شده است. نقدها به سیاستخستته

 باز هل  کنیم. « شوددرست اجرا نمی»که چند دهه است 

 

هتا بوده استتتت. شتتترم نالومی کلاین از ی نولیبرا درمتانی، همواره شتتتیوهشتتتو  -7

التتو  مقدس »کاملا  گویاستتت. روش اجرای « دکترین شتتو »های نولیبرا  در شتتو 

ها، کم و بیق یکستتان بوده ی آزادستتازی قیمتبه خصتتوص در حوزه« بنیادگرایی بازار

ین برابر افشایق دهید. شتتو  را تحمل ها را چندناگیان قیمت«. درمانیشتتو »استتتف 

ار مو برای برا بپردازید. موفق خواهید شتتتد. این ستتتیاستتتت موبه« ی جراحیهشینه»کنید. 

 کند. اما موفقیتینژاد باشتتد یا روحانی تفاوتی نمیشتتود. احمدیچندم در ایران اجرا می

شده زتوزیعدرلد، پو  با 41حالتل نشتده است. بدییی است در کشوری با تورم بالای 

https://pecritique.com/2019/02/24/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/
https://pecritique.com/2019/02/24/%D8%B3%D9%87-%D8%AF%D9%87%D9%87-%D9%87%D9%85%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D9%86%D9%88%D9%84%DB%8C%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%B3%D9%85-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%DB%8C%D8%B1/
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کند. اما قرار نیست دهد و دردی از فقر مردم دوا نمیسرعت ارزش خود را از دست میبه

 مردم مطلع شوند یا نظری بدهند. 

 

یر ی پیشتتتنیادی نولیبرالی برای تغیکردن قیمتت بنشین، فقط بیشتتتی از برنتامهگران -8

وار فراوانی بر ستتر ها در چند ماه گفشتتته داد و هوضتتعیت کشتتور بوده استتت. نولیبرا 

شتتدن قیمت ها گراناند. از نظر آنهای انرژی به راه انداختهی حاملهمه« ی پنیانیارانه»

تدریج بایست بهای است که هی آن می«برنامه»ی او  و اجرای ناقق بنشین، فقط مرحله

از گ قیمت بنشین ماددا گران شود و تعیین قیمت آن به بازار واگفار شود. هم برق وهم 

مل ، محو کایی نولیبرالها تا اجرای کامل برنامهو گازوییل و ... گران شتتتوند. از نظر آن

ها به بازار آزاد هنوز مستتتیر ی قیمتدختالتت دولت در اقتصتتتاد و واگفاری تعیین همه

برد.  دهد باید آن را پیقهولانی باقیمانده است. مسیری که تا جایی که شرایط اجازه می

ی دارستتترمایه»بیق از اینیتاستتتت. فقرا بتاید بپردازندش. ثروتمندان « احیی جرهشینته»

 هور؟ هکنند، فقرا چها سود خود را میرا باکی نیست. آن« رفاقتی

 

ی مکرر کنند. تاربهی اعتراضتتتات مردم را محتاستتتبته نمیهتا هرگش هشینتهنولیبرا  -9

در ایران پیق روی ماستتت. در پششتتکی رستتم 6931تا امروز در  6934حوادث از ستتا  

کنند. او را جل  می« رضتتتایت»گیرند و می« اجازه»، از بیمار «جراحی»استتتت برای هر 

ی نههشی»جا اع و رضتایت او مااز نیست. اما ایناهلبر بیمار بی« ی جراحیهشینه»تحمیل 

شتتتود. امپراتوری اهلاع و رضتتتایت مردم بر آنیا تحمیل می، هر چند خونین، بی«جراحی

 برد. ی خود را میجیانی استفاده

 

مفه  »باید تسلیم سیاست نولیبرا  شود. کاهنان این  ها دموکراستیاز نظر نولیبرا  -11

مردم را  -اندآمد عادت است که در ایران مؤمنان به آن گرویدهکه از خلا  -، «سکولار

دانند. مردم حق ندارند خلا  قواعد ی قواعد بازار نمیلاح  للاحیت اظیارنظر درباره
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ت دارند. مصلح« قیم»آورند و نیاز به ها از قواعد اقتصادی سر در نمیبازار عمل کنند. آن

ها مشورت کرد. عمل مسالل اساسی اقتصاد با آنفیمند و نباید در مورد خودشتان را نمی

 بر خلا  قواعد سیاست نولیبرا ، پوپولیسم است. 

کنند. ها زمشمه میهتای ویکتور ختارا را در خیاباناین روزهتا در شتتتیلی مردم ترانته

دانی که نقل استت او را در استتادیوم ورزشی سانتیاگوی شیلی به دار آوییتند؛ موستیقی

خوبی . ویکتور خارا اهمیتی نداشت. پینوشه، قواعد اقتصاد نولیبرا  را به«ی جراحیهشینه»

ی از جنس هایزمینهکنند اجرای سیاست نولیبرا ، محتاج پیقها که فکر میاجرا کرد. آن

مه های آریل دورفمان به فارستتی ترجی شتتیلی را بیوانند. کتابلیبرالیستتم استتت، تاربه

اعتبار  ژنرا  پینوشه به هیچ ها بر شیلی رفت. شیلیِا چه در آن سشده است، شرحی از آن

نته لیبرا  بود، نته دموکرات. دقیقا  نولیبرا  بود. همان چیشی که مردم شتتتیلی این روزها 

 خواهند در موهنق دفنق کنند.  می

  

اند از اند. به تنگ آمدهکنند؛ به نام یا به ننگ. مردم ناراضیجوامع از خود دفاع می -11

ها در فرانستته اننار حر  د  مردمان خاورمیانه زردی مبیم. جلیقهمدام و آیندهریاضتتت 

گویند ... عدالت دادند ... عا  مضتتحکه ... مستترولین درو  یها وعدهآن»خوانند را می

های نامتستتاهل و افراهی از همین فضتتا یارگیری گراییهویت«. کنیمچیش را رها نمیهیچ

 مترقی و رادیکا .همچنان که جریانات  ؛کنندمی

  

ی، ادهای غیر اقتصتتمداران، ستتاختارهای اجتماعی و ستتایر پدیدهمردم، ستتیاستتت -12

 تقلیل به واقعیتزنند. چون واقعیت اجتماعی قابلهم میها را برمحتاستتتبات اقتصتتتاددان

 اند. اقتصادی نیست. همه از نشنیدن لدای اجتماع ضرر کرده
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دموکراستتتی. ستتتیاستتتت  تربیقچه کراستتتی؛ هرحل وجود داردف دموفقط یک راه -13

خارجی و داخلی و اقتصاد و انتیابات و مردم، هیچ یک از هم جدا نیستند. همه را باید به 

یابی و اعتراض و مردم واگفار کرد. بدون آزادی، بدون دموکراستتی، بدون حقت تشتتکل

ی گیرمیممفاکره، بدون دفاع از حقت آموزش و بیداشتت و مسکن و کار، بدون حقت تص

ای با فستتاد معنادار نیستتت. ترین مستتالل حیات اجتماعی، هیچ مبارزهی استتاستتیدرباره

همچنان که هیچ مقاومتی در برابر دشمن خارجی. بنفاریم مردم به میدان بیایند و جامعه 

 هایشان.تکثر و تنوع و تفاوت یرا ناات دهند، با همه

 


