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اذرماه  61خصییوپ پا ات اهاهرا  ماه و نهدر پی مجموعه رخدادهای اعتراضییی انا 

ویژه اهرا ، موضوع اقتصاد سیاسی های کشور و نهای ات دانشگاهدانشجویا  در مجموعه

نهرا  ایرانی ندل جمهوری اسلامی دوناره نه موضوع نحث در میا  روشنفکرا  و صاحب

ی نولیبرالیسی  که دانشجویا  متتر  نه کار ررتته نودند و میاا  کارنرد شید  کلیدواهه

ها نود  در این ارین محور این نحثا  در اقتصییاد سیییاسییی جمهوری اسییلامی، اصییلی

پرداتم، اند نمیررا در این تمینه مطرح کردهیادداشی،، نه مباحیی که اقتصاددانا  راس،

طور کیی  وار نورهواتی انکییار نولیبرالیسییی  و نییهی این روشییینفکرا  انییداموظیفییهتیرا 

ی حاک  در کشورهای رونارو  جها  اس،  سییاسی طبهه-ی اقتصیادانکارکرد  پروهه

سییاتی، سییاتی، انواع ملتلک کالاییهای اخیر نا دتاع ات خصییوصیییاین اتراد در سییال

ات هرچیا نیه وظایک طبهاای خود عم   هیا در ایرا ، قبی سیییاتی و حیار ییارانیهمیالی

ها ها نرسیر وجود یا نبود  نولیبرالیسی  موضوعی، ندارد، چراکه ا اند و نحث نا ا کرده

 انکارند  لشکر 

جا نا روشیینفکرانی اتاداندیا اسیی، که اکیرا  در خار  ات کشییور نحث من در این

های اقتصادی حکوم، ها این اس، که نباید سیاس،کنند و تر  اسیاسی ا تندری می

 -کاسییتی-ایرا  را نا عیار نولیبرالیسیی  سیینجید تیرا حکوم، ایرا  یو حکوم، تهاهتی

اذر مبتنی نر شورید   61ار، این که متتهدند شتار دانشجویا  در رانتی اس،  ات همه مه 

 نعلیه نولیبرالیس  در ایرا  و سایر نهاط جها  نه واقتی، موجود رنطی ندارد و شباهتی نی

ایرا  و ترانسیه و شیلی نیس، و هریو مشکلا  خاپ خود را دارند که ناید نه صور  

 مشلص نه انها پاسخ داد  

ررایی و ی نومینرای روشییین شییید  نحث قصییید دارم در ادامه نلسییی، نه مسییی له

شیمولی نررداتم و سیرا سطوح انتااعی و انامامی را مورد نررسی قرار ده  و در جها 

رونه نا کمرنگ شد  نفوذ دین در اپ ایرا  نررداتم و نشا  ده  که چهادامه نه مورد خ

جامته و ک  شید  امکا  استفاده ات قدر  سل،، ک  حکوم، ایرا  الا  کرده اس، 

را نساتد  س« نرمال»ای نولیبرالیسیتی حاکمی، خود را اداوم دهد و یو دول، نا پروهه
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نه تهط در مورد   لیس  نه نگرانی دانشجویا رس  که چرا شتار علیه نولیبرانه این نکته می

 رردد  ی امریکایی نرای ایرا  نیا نرمیاوضاع روت که نه اپوتیسیو  مراجع و پروهه

 شمولیگرایی و جهانبومی
طور خاصیییی سیییاما  یاتته و ی ما نهجامته« »ی ما نا دیگر جوامع متفاو  اسییی، جامته»

ی ما ناعث های جامتهویژری« »اباط اسیی، ارشییمول نه مسییای  ا  نیهای جها جواب

این ا کیدا  راه ات تنا  « شیییود که قوانین و مهررا  خاپ خود را داشیییته ناشییید می

کند  روشینفکر پسیامدر  در اوجیه دیکتااورهای اسیایی و اتریهایی خود را اشکار می

ی ا لهلههی رررایاشییینا نرای ترار ات رعای، حهوش نشیییر، نومیراه نیا دیکتااورهایی نام

ی خود را چنا  های جامتهکه اوجیهی داشته ناشند، ویژریاند و نرای ا تنا  خود کرده

 کند  ها صدش نمیشمول نر جوامع ا کنند که رویی قوانین جها نرجسته می

ررایی، نرخی روشینفکرا  پسییامدر  هستند که رفته شید روی دیگر این نومیچنا 

هیا  را نرای ابیین مسیییایی  در جهانی پر ات افاو  و وایی،رکیه روایی، کلی اییا کلیا 

جا ی ایرا  را اا ندا ها خاپ نود  جامتهعنوا  میال ا داننید  نهرونی نیامتتبر میرونیه

ها د  ات نهر ا دانننینند که اسیتفاده ات اصطلاح نولیبرالیس  را ییرمرابط و نادرس، میمی

الیسیی  وارد نشییده که نلواهد نه نولیبرالیسیی  انه ناند  ی لیبری ایرا  هنوت نه مرحلهجامته

ها نر این ناورند که روند ایا روندهایی  که در شییییلی یا ترانسیییه یا لبنا  در عین حال ا 

شیود، ات یکدیگر متباین یا حداق  ات ایرا  نه دور اسی، و دانشجویانی که ات این طی می

ی پیشرتته ترانسه رامی نا جامتهقدمی و ه ار رؤیای ه اند، نیااصیطلاح اسیتفاده کرده

 را دارند اا دانشی عمیق ات اقتصاد سیاسی 

اوا  در پاسییخ ات دو سییطت انتااعی و اناییمامی اسییتمداد طلبید  سییطت انتااعی نه می

ارین ارین و پررنگیو سییطت الیلی که ترایندی ابیینی نرای دید  و ناتشییناسییی مه 

کنی  که ما  را اا جایی انگ می،  یتنی ما عدسی چش نیروهای اجتماعی و ااریلی اس
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هییا و ی انایییمییامی امییا ویژریهییا ات ا  عبور کننیید  در لییایییهتهط پرنورارین مؤلفییه

ای شیود و ات اتمی  یو وضیتی، خاپ نه جامتههای یو جامته ابیین مینودریخاپ

هما  جامته اس، ای مسایلی دارد که ملتص نه شیود  تیرا هر جامتهدیگر خودداری می

 و ناید در هما  نستر درک و ته  شود  

های نسیییاری ی انتااعی شییباه،اوا  نه جها  نگریسیی، و در لایهناید رف، که می

داری را وجه اولید ررا سرمایهدید  در سیطت اقتصیاد سیاسی نسیاری ات روشنفکرا  چ 

در  6291-6291رررای های اقتدانگاری، نرکشیییید  دول،دانند  یا در ااریخییالیب می

ند انمایانند  اما همین روشنفکرا  متتررعنوا  یو ترایند جهانی میسیراسیر جها  را نه

های جغراتیایی، قومی، ونلندیداری در ایرا  و انگلسییتا  نه پسیی،که وجه اولید سییرمایه

ا  و تای که محصول ا  اس، در انگلسو جامتهتنانی، جنسیتی،    متفاوای نرخورد کرده 

ی انامامی نگاری نیسی، که رضاشاه را در لایهایرا  نسییار متفاو  اسی،  یا هیت ااریخ

ی انتااعی، رضاخا ، ترانکو، موسیلینی، استالین، شیبیه نه ترانکو نبیند، هرچند که در لایه

 ها شباه، انکارناپایری نا یکدیگر دارند   چو و دیگر نرکشیدرا  ا  سالچیا  کای

ای هیای ملتلک، ریاه نیه لیایهاوانید نرحسیییب نهرریاهنتااعی البتیه میاین سیییطت ا

خواهی و افننی اهلی  پیدا کند و هرکا اتریفی ات ا  ارائه دهد و خطوط پررنگ  هندل

در  اضرح تع  خود در اقتصاد و سیاس، و ااریخ نیاند  نه همین دلی  نحثمشترک را نه

ا مکتبی ، خود رصیاد سییاسیی مارکسیستی اس،  مارکسیس  ات ندو پیدایاچارچوب اقت

داند که ات ادراک انتااعی مشترک نه اغییر مشترک می  دارد  مارکسیس  شمول میجها 

د نه صیییور  جهانی درررو  و نه کند که نایی اولیید جهانی را تر  میییو شییییوه

ی انامامی افاو  میا  کسییسی  در لایهحال، ماری اولید دیگری ندل شیود  نااینهشییو

پایرد و نه نیا  لنین نرای هر کشوری این ترص، را قای  کشورها و جوامع ملتلک را می

 اس، که راه ملتص نه خود را در نی  نه سوسیالیس  نیاید  

که ات اطلاش رو، تارغ ات درستی یا نادرستی استفاده ات اصطلاح نولیبرالیس ، انا اتاین

اعتنا ی انتااعی روندها نیاند یا نه لایهاین روند نه کشورهایی همچو  ما نراشفته عمومی
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رای کنند و لاجرم نکه نحث را در چارچوب رفتما  مارکسیستی دنبال نمیهسیتند یا این

 رفتمانی نیات اس،              ی دیگری ات استدلال نرو ها نه شیوهنحث نا ا 

 نولیبرالیسم در ایران
اوا  نه سیییادری ا  را میولیبرالیسییی  اصیییطلیاحی سیییهی  و ممتنع اسییی،  چرا که نهن

یار  کنندرا  نه نوعی ات ظنّ خودهایی راه متباین اطلاش کرد و هریو ات استفادهوضتی،

رویه ات این اصییطلاح خلط اتاریک ی نیشییوند  نه نهر من یکی ات دلای  اسییتفادها  می

های کن  در نگاهی عام ویژریهمین در انتدا الا  میانتااعی و اناییمامی اسیی،  نرای 

 عام نولیبرالیس  را در ااریخ نشا  ده  و سرا نه مورد خاپ ایرا  نررداتم 

 که اوماس پیکتی نا ارقام وداری، چنا ی سرمایهراشته ی ااریخ صد سالدر رستره

اا  داریا سرمایهرصید اسی،  انتدمحاسیبا  دقیق نشیا  داده اسی،، روندهایی کلا  قان 

های رتاه و در پی ا  اتاایا ی دول،پیا ات اصیییلیاحا  کینای و سیییرا دورا  یلبه

تیاتاای که اوا  رف، که امطور خلاصه مینانرانری نه هما  سبو و سیاش پیشاکینای  نه

ه ای ات عوام  دیگر نی حاک  در اثر مبارتا  طبهاای، رشد اقتصادی نالا و مجموعهطبهه

بها  داده نود، در چه  سال اخیر، اا جایی که ممکن نوده، ناتپا ررتته شده و سیایر ط

ی مسلط نودی  و ات این منهر دوناره شیاهد اشدید امرکا ثرو  و قدر  در دس، طبهه

وضییتی، ااحدی شییبیه نه دورا  پیا ات جنگ جهانی اول شییده اسیی،  روند اخیر را در 

داری نولیبرال سیییرمایه -اتجمله نا مدد ررتتن ات هاروی  –اوا  سیییطت انتااعی خود می

یا حتی  اجبارررتتن نسییییاری ات امتیاتاای که نهنیامیید  یتنی اهیاج  ضیییدانهلیاب و پا

ی خواه نیه طبها  ترودسییی، نرخی کشیییورهای مرکا داده شیییده نود  اما در لایهدلنیه

دار ی حاک  سرمایهطبهه انایمامی هر کشوری ااریخ خاپ خود را در این تمینه دارد و

ی خاپ خود این انحصییار و اسییلط را احیا کرده اسیی،  من متلصییص ااریخ نه شیییوه

اقتصیادی نیست  و ات چندوچو  این روند انامامی در کشورهای ملتلک اطلاعاای کلی 



 ی بشردوستانهو مداخله نولیبرالیسم ،آذر 61 1 

دارم  اما هر یو ات کشیییورها ننا نه مهاوم، اجتماعی و روح حاکمی، خود این روند را 

عنوا  میال دهی شییده اسیی،  نهمهاوم، نیا در سییطوح ملتلفی سییاتما  اعمال کرده و

د کرد که  اسیییتنا« ایسیییتاد  در نرانر نولیبرالیسییی »اوا  نه مهالا  نوردیو اح، عنوا  می

 عل، ساختار نوروکراایو دول، ترانسه خیلی دیرارنولیبرالی نه« اصلاحا »مدعی اس، 

ی ایغ نولیبرالیس  در ترانسه صرتا  و کند نود  لبهو دورار ات انگلستا  اوانسته موتق شود 

های کاررری و مترقی اچو  کشیییورهای سیییبب مهاوم، نیروهای پیشیییرو و سیییاتما نه

اسییکاندیناوی  نبوده اسیی،  در همین راسییتا، مورد ایرا  یکی ات پیچیده ارین روندهای 

هار نهبی نه ااریخ چاجرای نولیبرالیسیی  اسیی،  نرای نشییا  داد  این روند نیات داری  که 

 ی راشته نانی  دهه

نیه نیا  یرواند انراهامیا  پا ات اسیییتهرار جمهوری اسیییلامی ائتلاتی طبهاای اح،  

ی اصلی ی یو دول، پوپولیسیتی نه قدر  رسیید  این ائتلار طبهاای دو نمایندهسییطره

ی ات سوی سو و ناتار و روحانی، سنتهای خط امام ات یواصطلاح رروهداش، که در نه

الله خمینی نیا نا هشییییاری کام  ات قرار داد  وت  خود نر شییید  ای،دیگر ناتنمایی می

ی خود اناار داده نود که نامهکرد و حتی در وصی،سیوی این ائتلار خودداری  مییو

های اجتماعی یکی ات دو سوی این ائتلار مبادا حاکما  نتدی جمهوری اسیلامی  پایگاه

اللیه خمینی نه نفع جناح یی،  جیدال درونی این دو نیرو پا ات مر  ارا ترامو  کننید

اهریبا   6736اا سییال « طرتدار مسییتاییتفا »و روحانی، سیینتی امام شیید و نیروهای  ناتار

ی طور کام  ات نهادهای قدر  رانده شیییدند و یا رفتمانی جدید را پایرتتند و نرنامهنیه

 رااشته شد: اتدی  ساختاری  جمهوری اسلامی روی میا  یررتته شدهوام

ی هریرنده اس،  اولید در عرصار وامکننده یا نه نیا  مهرنا ایرا  کشیوری مصرر 

اقتصیییادی و ترهنگی همواره دچیار اختلیالییا  جیدی نوده و ات همین رو حیاکمیا  ادر 

نه نوعی ات اولیدا  «  نهاییی، ارجمه»حکمرانی خود  و حتی روشییینفکرا  ایرانی ادر 

نیا یکی  اند  نولیبرالیسیی و ات ا  اموخته اسییتفاده کرده -خصییوپ یرب نه -دیگرا  

کنندرا  و و اوصییییه های ماسییی، که شیییارحا  و موتعانی ه  دارد،دیگر ات اموختیه
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ی ری  همهنشیند و نهی خاپ در ذهن دولتمردا  میمشیوقانی ه   اما چرا یو اندیشیه

د؟ شییوی پیشییین نه چراغ راهنما ابدی  میهای اجتماعی و حتی ضییدی، نا ناورهاهاینه

ی انهلاب اهریبا  امامی های اولیهپاسیخ، پاسیخ نه نحرا  اسی،  جمهوری اسلامی در سال

اوا  ایدئولوهیو و ناورهای عمیق اجتماعی را مصرر کرده نود و در نستر ناکارامدی 

نا  لقدایی خچریکهای تو سییرکوب مداوم ات اکیری، اتتاده نود  روتراری رهبرا  وق، 

درصد نبوده اس، و او  29تروردین  69کردند که ا  رأی سییدمحمد نهشتی محاجه می

درصد   91شوید؟ پُر  ُپر نرانر کنید  چهدر می 61درصد را  9در پاسیخ می رف، ارر ا  

 اکیری، نا ماس، ، پا امکین کنید  

ی و لله خمیناالله منتهری، درراشییی، ای،اما پایا  جنگ، نه کنار رااشیییتن ای،

ها و ات همه دردناکتر روای، داغ و دار و درتا نر نشیین شد  رفتما  خط امامیحاشییه

شد  کاسته نود  و ات ا  طرر اقتصاد تاسد ان هاارا  انسا ، ات مشروعی، حاکمی، نه

اایاایسیییتی که ات ایات منفور ناتاریا  نود، نه مرتهای نحرانی خود رسییییده نود و دول، 

ی سیاس، کن در عرصهنرای اوتیع نداش،   در پاسخ نه این دو نحرا  ننیا  دیگر منانتی

نر جای  های ائتلار پیشییین را نشییکنند وو اقتصییاد، دولتمردا  نه این تکر اتتادند که پایه

های اتدی  سییاختاری مورد حمای، کلی، نهام دیگری ننا کنند  نه همین دلی  سیییاسیی،

ار اغییر محتوای ا در پی ا  اغییر کرد  ات همییه مه ی دولتمردا  نیواقع شییید و خطییانییه

اصیطلاح مستاتفین نود  دیگر اتراد تهیر اما انهلانی مورد اوجه نبودند، نلکه اتراد تهیری 

اوانسیییتند ثرو  اولید کنند نه ذی  چتر مسیییتایییتفین و که نا سیییتی و الا  نسییییار می

 های متتاقب ا  وارد شدند  وعده

های عنوا  پایهی متوسیییط نرخوردار نهب درررو  شییید و طبههدر حهیه، پیام انهلا

کار که نا کمو اکنیو و تناوری ناعث رشیید ای محاتههدر نهر ررتته شیید  طبهه نهام

تدایی و حار ی ارما شییید و نه واسیییطهاقتصیییادی و مهبولی، اجتماعی حاکمی، می
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تردی خود نود و نه های مترقی، تهط در سودای ارقی در تندری روشینفکرا  و سیاتما 

 کرد    اعتنا  یتنی هما  امری که نولیبرالیس  دیکته میهای جمتی نیهوی،

روانه یکدل نودند و تهط میالای راس،دولتمردا  جمهوری اسلامی در اجرای نرنامه

داشیی، ایرا  راه مالای را نردند  هاشییمی رتسیینجانی دوسیی، های متفاوای را نه کار می

یکدسیییتی ارتوها افاو   یهیا ارتومنید چین اسیییلامی نودند  نا همهایهو مؤالفینرود 

اری ساخ،  یو ررایا که نا نار  یکوچکی در انتدا دیده می شید که نتدها تاویه

اش، شد امای  دطلبا   شناخته میرتسینجانی و یارانا او نتدها خاامی و دیگر اصیلاح

داری خت  شییود و سییرمایه« نرمال»که سیییر نوسییاتی جمهوری اسییلامی نه یو حکوم، 

د ساتی شونهای دولتی خودمانیانباش، سرمایه ات نهاد دول، جدا شود  داراییکارراار 

ها  این یو حکوم، نرمال ها نیا اانع ا ها این نهادها را مالو شییوند و رسییانهو خودی

 ندارند ساتند ولی لاوما  در دول، حاور داری اسی، که صاحبا  سرمایه، دول،سیرمایه

داری اس، و حتی نهتر های ملتلک سرمایهی امور عمومی جناحدر حهیه، دول، کمیته

ی سییوی  خانهاسیی، که یو جناح دسیی، نالا را در دول، نداشییته ناشیید اا حرار  یو

های ی جناحکارا  در همهکه محاتههدولی، را نیه نفع مطلق خود انهی  نکنید  حیال ا 

ی خود در نهاد پنداشییتند و نه خاطر سییانههپردردسییر میخود، مدیری، کرد  دول، را 

ی طبهه ها اوا  رادیکالیس  نالهوهااتتند  ا قایا، حتی صیحب، ات دموکراسیی  را نرنمی

دانسیتند که ارر ات دول، خار  شوند، ممکن اس، ات شیناختند و میمتوسیط را نهتر می

کردند که نه جای یو هاپن ر میها تکمهام کارراار انباش، سرمایه نیا ساقط شوند  ا 

اسلامی نهتر اس، چین اسلامی ناشند و خود مهار دول،، نهادهای امنیتی، نهامی و قاایی 

را نه صیور  مسیتهی  در دس، داشته ناشند و تهط نا رشد اقتصادی و اوتیع پول در نین 

 پرور را نرساتند  هوادارا  یو دول، حامی

ئیا  و اهدار نهایی، در اجرای نولیبرالیس  سنگ ری  اختلار در جاهر دو جناح نه

مند، قانونی و ندو  خستگی و اوقک اجرا امام رااشیتند و ا  را نه صور  مدو ، نهام

ی کاررر، نه حاشییه راند  نواسیاتی طبههتدایی، نیسیاتی ، مهررا کردند  خصیوصیی
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ساتی ی و اجاریسیاتها ات متن و شیهر نه حاشییه، کالاییطبها  ترودسی، و اخرا  ا 

ونه  و     و حتی ند  های تندری انهداشیی، و درما ، اموت  و پرور ، حم عرصییه

جمله جا که خرید و ترو  کلیه نه یو ناتار پرسیییود ندل شیییده اسییی،  و    اتاایا ا 

 کارهای انا  اس،  

واه شود، خاید نه جیب ترادستا  واریا میدر مهان  ماتادی که ات جامته نه دس، می

نواسیییاتی ها ات نیکارا   هر دوی این رروهطلبا  ناشیییند و خواه ات محاتههات اصیییلیاح

های ساتی و سودارری، سرکوب هوی،ساتی، مالیکارررا  و تحمتکشیا ، خصوصی

داری های سییرمایهنرند  هر دوی این جناحکرد  هوی، تردی سییود میجمتی و نرجسییته

ی تنانند، ارر چه رویکرد و اهدار متفاوایو در اصویب قوانین علیه ترودستا  یکدل و

 کنند    را دنبال می

 آذر 61نولیبرالیسم و 
ها، در ییاب دتتر اذر، اهریبا  در نسیییاری ات دانشییگاه 61داشیی، دانشییجویا  در ررامی

خواهانه اجرا کردند  این نکته ات ای نا محتوای ارقیهای اسیییلامی نرنامهاحکی  و انجمن

ررا را های اسلامی دانشجویا  چ انجمن 6791های دهه اسی، که در سیالاین رو مه  

رسد پا کردند  نه نهر میاذر نه مدد پلاکاردهای سرخ می 61مته  نه اصیاحب مراس  

ته دانشجویا  و البطلبا  و دانشیجویا  لیبرال اوا  جاب سیال دیگر اصیلاح 61ات حدود 

ن نار را خواه ناید ایصدایا   را ندارند و دانشجویا  ارقینی ترودستا  ادر اینجا نه متنای

های خویا حم  کنند  شیییجاع، و جسیییار  این تنا  و مردا  وقتی خود را نر ررده

ریرانه ی هر اعترا  اجتماعی، نه صیییور  پیاکنید که ندانی  در اسیییتانهنمیاییا  می

حال این دانشییجویا  نه میدا  کنند و نا این اتدادی ات دانشییجویا  تتال را دسییتگیر می

 ایند  می
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کردند، اما ای را نا خود حم  میاین دانشیجویا  شیتارهای مترقی و نسییار شیجاعانه

ی سییرنگونی نولیبرالیسیی  اوجه نسیییاری را نه خود جلب کرد و ها درنارهیو شییتار ا 

نهدهای نهر ات نرخی کسا  که کوشیدند نا ها شید  صررنهدهای تراوانی نیا نصییب ا 

ارشد  مفاهی  کمو کنند، اترادی ه  نودند ات جناح چ  که دانشجویا  خود نه روشن

ارین حال،، ندید  یو جناح مته  نینانهرا نه حمای، ات یو جناح حاکمی، و در خو 

هیا در دورا  انهلاب کردنید و این شیییتیار را نیا شیییتیارهیای حاب اوده علییه لیبرالمی

 الفارش اس،  که این قیاسی معا  کردند  حالساتی میهمسا 

الود انهلیاب، ییو جناح ات جمهوری اسیییلامی ومیا  میهارر حاب اوده در رر 

های کرد که قرار اسی، خواستههای انهلانی تر  میهای خط امام  را دموکرا امکتبی

 انهلاب را در راسیتای مترقی و ضد امرریالیستی پیا نبرند، امروت دانشجویا  هیت اوهمی

نژاد و روحانی هردو، دانند که احمدیهیای حکوم، ندارند  انا  مینسیییبی، نیه جنیاح

نواسییاتی تحمتکشییا ، ی کالاهای اسییاسییی، نیی نولیبرالیسییتی را در حار یارانهپروهه

 نرند  البته هرسیاتی محیط تیس، و    پیا میی مالی و کالاییتدایی ات سیرمایهمهررا 

ند ولی وقتی در نرانر خیا  تحمتکشییا  و ترودسییتا  قرار یو دورنماهای متفاوای دار

و ه  در  6721تنیاننید  این مسییی له را ه  در خیا  دی ماه دل و ییوریرنید، ییومی

طلبانی که قرار نود حکوم، اوا  رصد کرد  در حهیه، اصلاحمی 6729اعتراضا  انا  

اند که نه ته نشییا  دادهسییال راشیی 91اسییتینایی را ندل نه دولتی نرمال کنند، در امامی 

های طبهه متوسیط  و حتی ات پیشبرد نندند اا خواسیتهار پایاسیتیناهای این حکوم، نیا

 اند  اند و در م موری، طبهاای خود نیا شکس، خوردهنرنامه خود ه  نااوا 

رردد  این اپوتیسیو  ررای خار  ات کشور نرمیی نتدی نه اپوتیسییو  راسی،نکته

اند و خود را ملوا   قایقی امرریالیس  نشستهکه در سودای یاری نشردوستانه« ترشگردی»

ی خود را نرای تردای ایرا  ات همین پندارند، پروهههای  اوپدار  قدر   مسییتهر  جهانی می

سییرع، و دانند که ناید قدر  و ثرو  را نهها میاند: نولیبرالیسیی   ا حالا اتریک کرده

ی جدید حمله قرار دارد، نین یارا  و طرتدارا  اوتیع کنند و طبههوقتی جامته در شوک 
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ی جدید حاک  نیا نسیاری ات قراردادهای ناتساتی سیرع، نرساتند  این طبههحاک  را نه

اتد  در سییی را میکند و دولتی تاسییدار ات دول، تتلرا نه ارنانا  امریکایی خود هبه می

خواه و کاررری ات نهر اتکار های ارقی هررونیه سیییرکوب سیییاتما این دولی، نرمیال 

های شییود  رسییانهتر  می« های جراحیهاینه»عمومی جها  طبیتی الهی و نلشییی ات 

ریارند و در ا  تما  سیییلن رفتن ات سیییرعی، ات روی ا  میداخلی و جهیانی ه  نیه

ررای مجاتا  رها نلواهد شد  این ررایا راس،نولیبرالیسی  می  انکار هولوکاس، نی

تراطی در اپوتیسییو  خار  ات کشیور اس، که دانشجویا  را نسب، نه دورنماهای انا  ا

هشیییار نگه داشییته اسیی،  امنکرا  این ررایا در اپوتیسیییو ، کاتی اسیی، نرنامه های 

ای جریا  اصییلی را دنبال کنند و اوجیها  اقتصییاددانا  های ماهوارهاقتصییادی الویایو 

های تدایی نبینند یا یادداشیی،سییاتی و مهررا وصیییها و خصییمدعو را در حار یارانه

 ها را در ضرور  امکین نه ناتار اتاد نلوانند ترشگردی

الا طور که در ناخرین مس له در رانطه نا طرح این شتار همبستگی جهانی اس،  هما 

سیییو نینند که در یوداری نولیبرال را جریانی جهانی میررا سیییرمایهامد، نیروهای چ 

در سییوی دیگر  کند وشییونده تراه  میکوچوو شییادکامی را نرای اقلیتی هردملا  

نینند و مبارته نا ا  را نیا هیا این روند را جهانی میکشیییانید  ا اکیریتی را نیه قههرا می

ی دتتر احکی  پندارند  پا ات نهار اتادی در انهلاب نهمن، نا یو استینا انامهجهانی می

  این اولین نار اسیی، که دانشییجویا  ره جنونی در دورا  خاامییا  مبارت کنه دانشییجو

نیننیید و نییه دیگر تحمتکشیییا  و مبییارت ایرانی خود را در یییو همبسیییتگی جهییانی می

ه تنانی اند، هر یو نداری نولیبرال ایستادهدهند که در نرانر سیرمایهخواها  پیام میارقی

   هایی متینر یو نا پاسخهر یو نا مسای  مشلص خود و ه ،و هر یو نه روشی

 ها نکوشی   پا در کنارشا  نایستی  و در نهد و اراهای ا 

 
 


