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 -1گویا 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؟
 -2به جان آمدهاند .از سانتیاگوی شیلی تا بیروت لبنان ،از پاریس فرانسه تا بغداد عراق؛
ما به هیچوجه آنقدرها که فکر میکنیم «خاص» نیستتتتیم .در این ستتتا ها تحت هژمونی
بومیگرایان و پستتتمدرنها و ایرانشتتیریها ،زیادی بر «خاص» بودن ما و وضتتعیتمان
تأکید شتده استت .مردم ایران و سیاستمدارانشان ،از تحلیل منطق «عام» و جیانی حاکم
بر سترنوشتتشان باز ماندهاند؛ برنامهی معینی که امروز همهجا «نفوذ» کرده و چنین ثمره
داده استتتتف افشایق فقر و نابرابری؛ تحمیل مداوم شتتتو های اقتصتتتادی؛ پافشتتتاری بر
ستیاستت های ریاضتتی اقتصتادی؛ ستیاستتمدارانی که مردم را نمایندگی نمیکنند؛ فساد
فشایندهای که غیر قابلکنتر شتتده استتت؛ محیطزیستتت تیری شتتدهای که احیای آن
ناممکن مینماید؛ مردم هراستانی که آیندهای ندارند و تغییر میخواهند ،از مشارکت در
ستیاست حف

شدهاند و هیچ چشماندازی برای تغییر در سیاست رسمی نمیبینند؛ و نیش

افراطگرایی و اشکا جدید فاشیسم ،که اینسو و آنسو سر برداشته است.
« -3دیالکتیک خشم و هراس» واقعیت پیرامونمان را میسازد .در بحبوحهی اعتراضات
دیماه  ،6931در مقالهای به همین نام تلاش کردم منطق اعتراضتتات و موقعیت گروههای
سیاسی داخل حاکمیت را در نسبت با آن توضیح دهم .آن منطق امروز با شدت بیقتری
همچنان پابرجاستت .مردم خشتمنین و ستیاسیون به هراس افتاده ،در شرایط عدم وجود
هیچ چشتم اندازی برای حل مستالل و مشکلات ،در فوالل زمانی هرچه کوتاهتری با هم
برخورد میکنند .نه چشتماندازی برای تغییر ستیاستتهای فرهننی بسته وجود دارد و نه
ارادهای برای عدو از ستتیاستتتهای اقتصتتادی نولیبرا  .ستتیاستتتهای فرهننی بستتته و
سیاستهای اقتصادی نولیبرا یکدینر را تشدید و در خشمنینسازی بیقهای میتلف
مردم با هم رقابت میکنند .سیاسیونِ به هراس افتاده ،برای میار این خشم ،هرروز بیق از
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پیق بته قوهی قیریته متکی میشتتتوند .مردم ستتتو وارتر و خشتتتمنینتر میشتتتوند.
«دیالکتیک خشتم و هراس» پیق میرود .امپراتوری جیانی استفادهی خودش را میبرد.
فضتا امنیتیتر میشتود .شرایط برای مردم سیتتر .نه میتوانند فشار را تحمل کنند و نه
میتواننتد اعتراض کننتد .حتی یک اعتراض ستتتادهی مدنی در دانشتتتناه .هیچ کس را
شتااعت و ارادهی اندیشتیدن به تغییر مستیر نیستت« .سرمایهداری رفاقتی»« ،تیو داری»،
«سترمایهداری دولتی» یا هر استم دینری که روی آن بنفارند ،حتما اجرای سیاستهای
نولیبرا در ستاختار رسمی سیاسی-فرهننی بسته در شکلگیری آن نقق محوری داشته
استتتت .همین ستتتیاستتتتها زمینه اثرگفاری امپراتوری جیانی را فراهم میکنند و حتی
استقلا کشور را به تیدید میافکنند .هر سیاستی جش مقابله با زمینهها بیفایده است.
 -4باید با مردم ستتین گفت .آنها باید بر ستترنوشتتت خود حاکم شتتوند .واروفاکیس
اقتصاددان برجستهی یونانی و وزیر دارایی یونان در سا  ،5162در کتاب «حر هایی با
دخترم درباره اقتصتاد» مینویستدف «تضتمین اینکه هر کستی میتواند مقتدرانه از اقتصاد
حر

بشند پیقنیاز جامعهی خوب و پیقشتترط دموکراستتی التتیل استتت» .مردم باید

دربتارهی خصتتتولتتتیستتتازی حر

بشننتد ،دربتارهی آزادستتتازی قیمتتها ،دربارهی

مقرراتزداییهتتا ،دربتتارهی موقتیستتتتازی قراردادهتتای نیروی کتتار ،در مورد عملکرد
بتانتکهتا .در مورد منطق نولیبرالی برنامهی تلویشیونی «عصتتتر جدید» .دربارهی اینهمه
دعوت بته رقتابت کردن و متمایش بودن و موفق شتتتدن .در مورد «ایدلولوژی استتتتعداد».
خارج شتتتدن تصتتتمیمات و مفاهیم اقتصتتتادی از حوزهی عمومی و انتقا آنیا به پشتتتت
دربهای بستتهی مفاکرات کارشتناسان ،یکی از میمترین حوزههای زندگی عمومی را
به حوزه خصتولتی اقتصتاددانان بد کرده استت .فیم اقتصتادی ،خصولیسازی شده
استتت« .ستتوستتیا دموکرات»هایی داریم مدافع خصتتولتتیستتازی و آزادستتازی قیمت و
مقرراتزدایی و کوچتکستتتازی دولتت .مشتتتابته خیلی از «ستتتوستتتیا دموکراتهای

4

از ایران تا شیلی :سیاستهای نولیبرالی علیه دموکراسی

نولیبرا شده» در همهجای دنیا .در برابر خصولیسازی علم اقتصاد باید از عمومیسازی
آن دفاع کرد .بهالتتطلام مدافعان همهپرستتی ،میتوانستتتند گرانکردن قیمت بنشین را با
مردم به شور بنفارند.
 -5مردم ،در میان نیروهای سیاسی فعلی لدایی ندارند .در ایران وقتی اعتراضات دیماه
 ،31در بستیاری از شتیرها شتعله ور شتد ،التحاب تروری توهره که همواره پرسق «چه
کستی تحریک کرد؟» برایشتان اهمیت داشتته استت ،متناست

با خاستناه سیاسی خود

اننشتت اتیام را به دو ستو نشتانه رفتند .الو گرایان ،همچون همیشه اننشت اشارت به
خارج از کشور گرفتند و اللامهلبان به سمت تندروهای الولنرا بهخصوص در مشید.
آنها هیچ بازاندیشیای در عملکرد خود نکردند .دو سا گفشته همانگونه گفشت که
ستا های قبل از آن .قوای سیاسی بر تکرار همان رویههای سابق الرار میکنند .اما برای
مردم بیمعنتاتر از هر زمتان دینرانتد« .تقلیلگرایی» هردوی آنیا که همواره تلاش کرده
دستت وپای واقعیت را متناس

با مواضع سیاسی خود ببرد ،راه را برای فیم درست منطق

اعتراضتات مردم بستته استت .سیاستها به روا سابق تداوم میباید .اعتراضات مردم در
ستاخت ستیاسی نماینده پیدا نمیکند .ماجرا «جمع میشود» اما حل نمیشود .سیاسیون و
مردم از هم دورتر میشوند؛ ترسان و بیاعتماد.
 -6متا بتا یک برنامهی مشتتتیق اقتصتتتادی روبهروییم؛ برنامهای با ابعاد میتلف؛ مورد
اجماع همهی نیروهای ستتیاستتی حاضتتر در ستتاختار رستتمی .برخلا

تص تور ،آشتتفتنی

چندانی در کار نیستتت .در این ستتا ها بهتکرار راجع به التتو مقدس «بنیادگرایی بازار»
سین گفته شده استف خصولیسازی ،آزادسازی قیمت ،موقتیسازی قراردادهای کار،
عق نشتتتینی دولت از ارالهی خدمات اجتماعی به خصتتتوص در حوزههای بیداشتتتت و
آموزش .بارها گفته شده است که در کمتر کشوری همه این سیاستها با هم و تا انتیای
منطقی خود پیق رفتهاند و بارها تکرار کردهایم اینکه این سیاستها تا انتیای یوتوپیایی
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خود پیق نرفتهاند یا بهتمامی اجرا نشده اند دلیلی بر فقدان آنیا در همان حدی که هستند
و اجرا شتدهاند ،نیستت .اگر کاملتر اجرا شوند بحران بیقتری میآفرینند .تفصیلق را
در مقالهی «ستتته دهه همنشتتتینی دین و نولیبرالیستتتم در ایران» آوردهایم .تا همین امروز،
همه ی نیروهای ستیاسی حاضر در ساختار رسمی ،فار از اختلافات سیاسی ،بر سر «الل
سیاست خصولیسازی» اجماع دارند .همهی آنیا «الل ضرورت افشایق قیمت بنشین و
گتاز و گتازولیتل و برق و نفت» را تأیید میکنند .همه فکر میکنند دولت باید کوچک
شتود .همه فکر میکنند به استم بیبود فضتای کست وکار باید مقرراتزدایی شود .همه
فکر میکنند این ستتیاستتتها اگر «درستتت» اجرا شتتوند ،مشتتکلات را حل میکنند .فکر
میکنند مشتکلی هم اگر هست ،به دلیل اجرای «نادرست» یا «کند» این سیاستهاست نه
نادرستتتی التتل این ستتیاستتتها .فراموش نکنیم تصتتمیم وارد کردن شتتو

قیمت را نیش

«ستران سته قوه» گرفتهاند .اختلافی هم اگر باشتد بر ستر شتیوهی اجرا است .در حالی که
بحران ناشی از «الل» این سیاستهاست نه شیوهی اجرایشان .فوریت امروز ما به پرسق
گرفتن «التل» این ستیاستتهاستت .سه دهه بازی تکراری نولیبرالی «درست اجرا نشد»،
خستتهکننده شده است .نقدها به سیاستهای نولیبرا به کنار ،خردمندانه نیست آنچه را
که چند دهه است «درست اجرا نمیشود» باز هل

کنیم.

 -7شتتتو درمتانی ،همواره شتتتیوهی نولیبرا هتا بوده استتتت .شتتترم نالومی کلاین از
شتتو های نولیبرا در «دکترین شتتو » کاملا گویاستتت .روش اجرای «التتو مقدس
بنیادگرایی بازار» به خصتتوص در حوزهی آزادستتازی قیمتها ،کم و بیق یکستتان بوده
استتتف «شتتو درمانی» .ناگیان قیمتها را چندین برابر افشایق دهید .شتتو

را تحمل

کنید« .هشینهی جراحی» را بپردازید .موفق خواهید شتتتد .این ستتتیاستتتت موبهمو برای بار
چندم در ایران اجرا میشتتود .احمدینژاد باشتتد یا روحانی تفاوتی نمیکند .اما موفقیتی
حالتل نشتده است .بدییی است در کشوری با تورم بالای  41درلد ،پو بازتوزیعشده
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بهسرعت ارزش خود را از دست میدهد و دردی از فقر مردم دوا نمیکند .اما قرار نیست
مردم مطلع شوند یا نظری بدهند.
 -8گرانکردن قیمتت بنشین ،فقط بیشتتتی از برنتامهی پیشتتتنیادی نولیبرالی برای تغییر
وضتتعیت کشتتور بوده استتت .نولیبرا ها در چند ماه گفشتتته داد و هوار فراوانی بر ستتر
«یارانهی پنیان» همهی حاملهای انرژی به راه انداختهاند .از نظر آنها گرانشتتدن قیمت
بنشین ،فقط مرحلهی او و اجرای ناقق «برنامه»ای است که هی آن میبایست بهتدریج
هم قیمت بنشین ماددا گران شود و تعیین قیمت آن به بازار واگفار شود .هم برق و گاز
و گازوییل و  ...گران شتتتوند .از نظر آنها تا اجرای کامل برنامهی نولیبرالی ،محو کامل
دختالتت دولت در اقتصتتتاد و واگفاری تعیین همهی قیمتها به بازار آزاد هنوز مستتتیر
هولانی باقیمانده است .مسیری که تا جایی که شرایط اجازه میدهد باید آن را پیق برد.
«هشینتهی جراحی» بیق از اینیتاستتتت .فقرا بتاید بپردازندش .ثروتمندان «ستتترمایهداری
رفاقتی» را باکی نیست .آنها سود خود را میکنند ،فقرا چههور؟
 -9نولیبرا هتا هرگش هشینتهی اعتراضتتتات مردم را محتاستتتبته نمیکنند .تاربهی مکرر
حوادث از ستتا  6934تا امروز در 6931در ایران پیق روی ماستتت .در پششتتکی رستتم
استتتت برای هر «جراحی» ،از بیمار «اجازه» میگیرند و «رضتتتایت» او را جل

میکنند.

تحمیل «هشینهی جراحی» بر بیمار بیاهلاع و رضتایت او مااز نیست .اما اینجا «هشینهی
جراحی» ،هر چند خونین ،بیاهلاع و رضتتتایت مردم بر آنیا تحمیل میشتتتود .امپراتوری
جیانی استفادهی خود را میبرد.
 -11از نظر نولیبرا ها دموکراستی باید تسلیم سیاست نولیبرا شود .کاهنان این «مفه
سکولار» - ،که از خلا آمد عادت است که در ایران مؤمنان به آن گرویدهاند -مردم را
لاح

للاحیت اظیارنظر دربارهی قواعد بازار نمیدانند .مردم حق ندارند خلا

قواعد
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بازار عمل کنند .آنها از قواعد اقتصادی سر در نمیآورند و نیاز به «قیم» دارند .مصلحت
خودشتان را نمیفیمند و نباید در مورد مسالل اساسی اقتصاد با آنها مشورت کرد .عمل
بر خلا

قواعد سیاست نولیبرا  ،پوپولیسم است.

این روزهتا در شتتتیلی مردم ترانتههتای ویکتور ختارا را در خیابانها زمشمه میکنند.
موستیقی دانی که نقل استت او را در استتادیوم ورزشی سانتیاگوی شیلی به دار آوییتند؛
«هشینهی جراحی» .ویکتور خارا اهمیتی نداشت .پینوشه ،قواعد اقتصاد نولیبرا را بهخوبی
اجرا کرد .آنها که فکر میکنند اجرای سیاست نولیبرا  ،محتاج پیقزمینههایی از جنس
لیبرالیستتم استتت ،تاربهی شتتیلی را بیوانند .کتابهای آریل دورفمان به فارستتی ترجمه
شده است ،شرحی از آنچه در آن سا ها بر شیلی رفت .شیلیِ ژنرا پینوشه به هیچ اعتبار
نته لیبرا بود ،نته دموکرات .دقیقا نولیبرا بود .همان چیشی که مردم شتتتیلی این روزها
میخواهند در موهنق دفنق کنند.
 -11جوامع از خود دفاع میکنند؛ به نام یا به ننگ .مردم ناراضیاند .به تنگ آمدهاند از
ریاضتتت مدام و آیندهی مبیم .جلیقهزردها در فرانستته اننار حر
را میخوانند «آنها وعدهی عدالت دادند  ...عا

د مردمان خاورمیانه

مضتتحکه  ...مستترولین درو گویند ...

هیچچیش را رها نمیکنیم» .هویتگراییهای نامتستتاهل و افراهی از همین فضتتا یارگیری
میکنند؛ همچنان که جریانات مترقی و رادیکا .
 -12مردم ،ستتیاستتتمداران ،ستتاختارهای اجتماعی و ستتایر پدیدههای غیر اقتصتتادی،
محتاستتتبات اقتصتتتاددانها را برهم میزنند .چون واقعیت اجتماعی قابلتقلیل به واقعیت
اقتصادی نیست .همه از نشنیدن لدای اجتماع ضرر کردهاند.
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 -13فقط یک راهحل وجود داردف دموکراستتتی؛ هرچه بیقتر دموکراستتتی .ستتتیاستتتت
خارجی و داخلی و اقتصاد و انتیابات و مردم ،هیچ یک از هم جدا نیستند .همه را باید به
مردم واگفار کرد .بدون آزادی ،بدون دموکراستتی ،بدون حقت تشتتکلیابی و اعتراض و
ق تصمیمگیری
مفاکره ،بدون دفاع از حقت آموزش و بیداشتت و مسکن و کار ،بدون ح ت
دربارهی استتاستتیترین مستتالل حیات اجتماعی ،هیچ مبارزهای با فستتاد معنادار نیستتت.
همچنان که هیچ مقاومتی در برابر دشمن خارجی .بنفاریم مردم به میدان بیایند و جامعه
را ناات دهند ،با همهی تکثر و تنوع و تفاوتهایشان.
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