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لیبرالم آرزوست!

خطاب به اقتصادنامه و شرکاء

نویسنده :کارگاه دیالکتیک

نشریهی «اقتصادنامه» در یک یادداشت توییتری 1بیسروته ،که گویا متناسب با قدوقامت ذهنی و فکری خوانندگان
پروپاقرص خویش میداند ،ده ویژگی برای چپها قایل شده؛ ویژگیهایی که ارتباطی با حقیقتگویی و بازتابدادن
تاریخی جغرافیایی به نام ایران و دستههای گونهگون چپ این سرزمین ندارند .مضمون این یادداشت کوتاه
واقعیات
ِ
را میتوان نوعی فرار به جلو دانست؛ چرا که در آن برخی از ویژگیهای بارز نولیبرالها به چپها نسششبت داده شششده
است .طبعا انتظار نداریم که رسانههای آزادیستیزی که بخشی از سازوبرگ ایدیولوژیک سیستم مسششلط هسششتند و
مجریانشان «روشنفکران» ارگانیک طبقهی حاکم به شمار میروند از رسالت اصلی خششویش کششه ایجششاد ضششدآگاهی
سیاسی داخلی و جهانی ،انتقادات و خصومتهای خویش نسشششبت
تباهی
است غافل شوند ،و یا در این سراشیب
ِ
ِ
به چپها را به شیوهی فناشدهی «لیبرالی» بیان کننششد .امششا در سراسششر نظم معششوج و سششتمبار دنیششای کنششونی کششار
رسانهای هنوز هم عرفهایی دارد که مرزهایی را بر آن تحمیل میکنند .از ایننظر ،اگرچه میشد چشم بر روی این
دشنامگویی و تهمتزنی بست و منتظر شد تا آن دسته از خوانندگان این نشریه که جستجوگرند ،زمششانی خششود بششه
بلوغ ذهنی الزم برای گذر از ایندست تحریفات و سطحینویسیها دست یابنششد ،امششا این عریضهنویسششان چنششان در
نفرتپراکنی ،ایجاد ترس و دادن گرای امنیتی علیه هر اندیشهی مترقی و برابریطلب شششتاب میورزند ،2کششه علنششا
هرگونه پایبندی به عرفهای رایج کار رسانهای را به سخره گرفتهاند ،و لذا نمیتوان بهسششادگی از کنششار داعیههششای
 .1اقتصادنامه« :ده ویژگی چپهای ایران» )1 :همیشه در حال مظلومنمایی هستند؛  )۲از احساسات پاک کخخارگران بخخه نفخخع خخخود
استفاده میکنند؛  )۳در توهمی تاریخی بهسر میبرند و آرزوی سرنگونی هر رژیمی که بخخر سخخر کخخار اسخخت را دارنخخد و معتقخخد بخخه
اصالحات نیستند؛  )۴بددهن ،تهمتزن و کینهتوز هستند؛  )۵برای منتقدان خود پروندهسازی کخخرده و آنهخخا را تهدیخخد میکننخخد؛
 )۶فقط غر میزنند و راهکار ارائه نمیدهند؛  )۷از هر کتاب فقط  ۵صفحه میخوانند و دانششخخان کمعمخخق اسخخت؛  )۸مخخارکس را
نمیشناسند؛  )۹آرزوهای خود را مطالبات مردم مینامند؛ و  )1۰بهدنبال پست و مقاماند و با یک هدیهی صدهزارتومانی از اصخخول
خود کنار میکشند]@] eqtesadnameh[ .
 .۲برای نمونه نگاه کنید به فراز زیر از مقالهی «ظهور نوچپها» در شمارهی  1۸اقتصادنامه:
«آنگونه که اقتصادنامه بررسی کرده ،نوچپها خطری جدی برای آینده نظام سیاسی و اقتصادی کشخخورند و نقش بسخخیار زیخخادی در
اعتراضات اخیر کارگری و معیشتی به ویژه تداوم اعتراضات دیماه داشتهاند .بهنظر میرسد الزم است تخخا در اینبخخاره مطخخالعهای
جخخدی صورت گیرد که چرا بسیاری از دانشجویان کشور و حتی فعاالن رسانهای یا آگاهانه در دامن چپهای اقتصادی افتادهانخخد و
یا ناآگاهانه به ترویج آن میپردازند .اگر خطری نظام سیاسی و اقتصادی را هدف قرار داده ،طبیعتا نوچپها در آن نقشخ بهسزایی
دارنخخد و ممکن است بهزودی با متشکلشدن خود و یارگیری بیشتر ،عالوه بر افزایش اعتراضات کارگری از جوانان بیکار نیز بهره
جویند و آرامش کشور را بر هم زنند».

۲

متفرعنانهی آنان گذشت .ضمن اینکه به باور ما ،نویسندگان اقتصادنامه بششا طشرح این اتهامششات بیاسششاس فقششط بششه
شول خششویش هم تششوهین میکننششد .عملیششات ایششذایی اخششیر
چپها توهین نمیکنند ،بلکه بششه شششعور مخاطبششان معمش ِ
اقتصادنامه نه تازگی دارد ،نه به مقطع کنونی محدود میشود ،و نه مختص اقتصادنامه اسششت .دوسششتان و همراهششان
این نشریه ،شبکههای مختلفی از رسانهها را تأسیس کردهاند که هدف همهی آنها تقریبا یکی بوده است :حملششه بششه
چپ و تحریف اندیشه و رویکرد چپ .از مهرنامه و صدا و تجربه گرفته ،تا اندیشه پویا و دنیای اقتصاد و اقتصششادنامه.
شبکهی رسانهای اصالحطلبان و اصولگرایان هم در این مورد با بهاصششطالح نولیبرالهششای ایششرانی و نشششریات آنهششا
وحدت نظر و اشتراک عمل داشتهاند؛ بدینترتیب ،یک بار کیهششان و بششار دیگششر اقتصششادنامه و مهرنامششه و شششرکاء ،و
بههمین منوال همسرایی فتنهگرانهشان تداوم داشته است.
در یادداشت کوتاهی که اخیراً عریضهنویسان اقتصادنامه نوشتهاند ،نهایت ابتذال و استیصششال هویداسششت :از خششیزش
دالورانهی کارگران هفتتپه در خشماند و در شگفت از اینکه چگونششه نهششال جنبش عششدالتطلبی و آزادیخششواهی،
بهرغم همهی سرکوبها و خونهایی که از آن ریختهاند ،هر بششار در گوششهای از این سشرزمین سششر بششر میآورد و بششا
صدایی رسا از حقوق انسانی و آزادیهای اجتماعی و سیاسی دفاع میکند.
در متن کوتاهی که پیش رو دارید ،ضمن ارایهی پاسخهایی کوتاه به برخی از اتهامات برشمرده در متن اقتصادنامه،
به چند ویژگی نولیبرالهای حقیر و ترسوی ایرانی 3هم اشاره میکنیم:
 )۱یکی از ویژگیهایی که این سرسپردگان قدرت و پول برای چپها برشمردهاند از این قرار اسششت« :چپهششا بششرای
منتقدانشان پروندهسازی میکنند».
واقعا چگونه ممکن است نیرویی که چهار دهه است زیر فشار سرکوب و خونریزی نتوانسته در جامعششه بششه گششونهای
علنی و آشکار حضور داشته باشد ،نیرویی کششه یکی از ماموریتهششای اصششلی و همیشششگی صششورتبندیهای مختلششف
حاکمیت ج .ا .قلع و قمع آن بوده است ،نیرویی که هیچگاه جای پایی در ساختار حاکمیت و ارگانهای امنیششتی آن
«نویسندگان» اقتصادنامه باید بگویند که چپ چگونه ،بششرای
ِ
نداشته است ،بتواند برای منتقدانش پروندهسازی کند؟
چه کسانی و از چه رو پروندهسازی میکند و سپس شواهدی بر آن ارائه کنند.

شود اسششتادان بششزرگ پروندهسششازی
این گزاره در وضعیتی بیان میشود که اقتصادنامهایها و دوستانشان خش ْ
هستند .یک نمونه ،شمارهی  ۱۸این نشریه است (بهتاریخ  ۱مهر  :)۱۳۹۷روی جلد آن شماره و در آخششرین
سطر نوشتهاند« :پاتوق عاملین اصلی اعتراضات دیماه در دانشکدهی علوم اجتماعی دانشگاه تهران اسششت و
در حال متشکلکردن خود هستند .5»4انتشار این مطلب دقیقا مصادف با زمانی بود که نیروهای امنیتی بششه
ای» فعالین صنفی دانشجویی مبادرت ورزیده و شمار زیادی از این دانشجویان در بازداشششت
دستگیری «فله ِ
به سر برده و زیر فشارهای امنیتی بودند .انتشار آن مطلب نهتنها پروندهسششازی آشششکاری بششر علیششه فعششالین
 .۳دالیل اطالق این صفت در ادامهی این متن روشن میشود.
 .۴اقتصادنامه شماره  :1۸ظهور نوچپها :خطر بزرگ بیخ گوش نظام سیاسی و اقتصادی ایران ،علیرضا بهداد
 . ۵در نقد این نوشته و بهعنوان حاشیهای بر رویکردهای اقتصادنامه نگاه کنید به یادداشت زیر در فیسبوک:
هژیر پالسچی :پیرامون دستورالعمل چپستیزی اقتصادنامه.

۳

دانشجویی بود ،بلکه همچنین صدور حکم و رهنمودی بود برای بازداشت دانشششجویان دیگششری کششه همششان
زمان مشغول فعالیتهای صنفی و مدنی و سیاسی کامال سازگار با اصول قانون اساسی کشور بودند.
 )۲یکی از ویژگیهای جالب عریضهنویسان اقتصادنامه این است کششه بهرغم بهرهمنششدی از رانتهششای کالن دولششتی،
همزمان دولت را بهعنوان شر بزرگ اجتماعی نقد میکنند .نولیبرالهای غربی نیز از دولت بزرگ شکایت میکنند و
خواهان کوچکشدن آن هستند؛ اما بهواقع خواهان کوچکشدن دولت به ضرر سششازوکارهای اخششذ مالیششات و توزیششع
شهروندی طبقات کمدرآمد و بزرگ شدن آن به نفع خود هستند .عریضهنویسششان اقتصششادنامه
ِ
درآمد و حفظ حقوق
نیز بههمینترتیب خواهان قطعشدن رانتهای دولتی به ضشرر خششود و دوستانشششان نیسششتند ،بلکشه خواهششان قطششع
حمایتهای اجتماعی بهنفع طبقات تحت ستم سیاسی و استثمار اقتصادی هستند .در واقع اصحاب اقتصانامه هم با
درون آن هستند ،و هم ضد دولت و بیرون از آن :هم پوزیسیون هستند و هم اپوزیسیون.
دولت و ِ
عباس آخوندی تا زمانیکه بهعنوان وزیر راه و شهرسازی درون دولت بششود ،هرگششز از دولت انتقششاد نکششرد و در دوران
وزارتاش عدهی زیادی پیش چشم جامعه جان دادند ،و یششا از هسششتی مششادی و اجتمششاعی سششاقط شششدند (بهویششژه،
زلزلهزدگان سرپلذهاب و مناطق روستایی اطراف) .اما وقتی اخراج او از دولت ،برای فرافکنی ناکارآمدیهای دولت،
محرز شد ،زبان به انتقاد از دولت گشود .مسعود نیلی هم بهمانند آخوندی تا زمانیکه در دولت جا خوش کرده بود،
انتقادی از دولت به عمل نیاورد ،اما هنگامیکه کشور بهواسطهی تجویزهای سیاسی-اقتصادی او و تیم همراهش در
آستانهی ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفت ،ژست معصومانهای به خششود گششرفت و در نقش «اپوزیسششیون» بششه نقششد
دولت مشغول شد .پس ،همانگونه که حششاکمیت کنششونی در نقش پوزسششیون و اپوزیسششیون توامششان ظششاهر میشششود،
اقتصاددانان بورژوای آن نیز در نقش توامان سیاستگزار و سیاستستیز ظاهر میشوند.
 )۳در اقتصادنامه ،ویژگی شمارهی دهم چپها را اینگونه شرح دادهاند« :به دنبال پست و مقاماند و بششا یششک هدیشه
صد هزارتومانی از اصول خود کنار میکشند».
جلالخالق! چپها دنبال پست و مقاماند ،یا عباس آخوندی که هنوز مهششر اخششراجش از وزارتخانششه خشششک نشششده،
کاندیدای شهرداری تهران شد؟! چپها دنبال پست و مقام میدوند یا مسعود نیلی و شرکای «اقتصاددان»اش که از
زمان دولت هاشمی تاکنون در رأس هرم قدرت دولتی جا خوش کرده و تا کشششور را بششه ویششرانهای لمیششزرع تبششدیل
نکنند دست بردار نیستند؟! مقایسهی کارنامهی بلندباالی چپ و جانباختگان و زندانیان و بهتبعید رفتگانش که در
سیاسی جانسخت این سرزمین به هرگونه سعادت زندگی روزمره پشت کردهاند با کارنامهی شششما
پیکار با استبداد
ِ
نرمتنان ،شما جانهای سازگار با هرگونششه نظم سششرکوبگر ،شششما تعقیبکننششدگان جششاهوجالل در دل هششر وضششعیت
نکبتی ،خود کمترین مثال نقضی است بر مدعای پوچتان .چپها مصداق آن بیت شعر حافظانششد« :غالم همت آنام
که زیر چرخ کبود ،ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست» .حتما اصحاب رانتبر و نولیبرال اقتصادنامه (خود حل کنید
این معمای پرتناقض را) میدانند که منظور از تعلق همان نان بهنرخ روز خوردن و همکاری با دمودستگاه سششرکوب
و به انحطاطبردن سرنوشت کشور است که در کارنامهی وزیران و اقتصاددانان مششورد حمششایت اقتصششادنامه بششه وفششور
۴

بهچشم میخورد.
اقتصادنامه در ادامهی توصیفات خود دربارهی ویژگیهای چپها مینویسد« :با یک هدیهی صدهزارتومانی از اصول
خود کنار میکشند» .اما بهراستی چه کسی قرار است به چپها این هدیه صد هزارتومانی را بدهد؟
این اقتصادنامهایها و تمامی باندهای مافیایی همکارشششان هسششتند کششه از اربابششان خششود در بششازار بششورس و سششرمایه
هدیههای میلیونی دریافت میکنند تا در خبرنامههای چاپی و سایتهای اینترنتیشان رپرتاژ تهیه کنند و در مششدح
شی بهاصششطالح
و ثنای سرمایه و خصوصیسازی ثروت عمومی و نهان کردن رسششواییهای همین ششرکتهای خصوصش ِ
زیانده بنویسند.
 )۴اقتصادنامه در توصیف چپها مینویسد که «آنها مارکس را نمیشناسند» .منظورشان یحتمل این است که آنها
خود مارکس را خوب میشناسند .شاید سخنرانی عباس آخوندی علیششه «سششازمان حمششایت از مصششرفکنندگان» در
دولت روحانی گواه این شناخت از مارکس باشد .آخوندی در این سخنرانی میگوید:

« این بساطی که حضرات راه انداختهاند غیر از تعالیم حضرت مارکسه؟ غیر از تعالیم سوسیالیسم[آیششا]
تعالیم دیگهای هست که اینها رو هدایت بکنه بیان تو بازار مسلمین دخالت بکنند و در واقششع دسششت
بکنند تو جیب خلقالله و بخوان پز طرفداری از مردم و مصرفکننده رو بدن؟»
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اما این «بساط» چه ارتباطی به مارکس دارد؟ آیششا دخششالت دولت در سششازوکارهای بششازار و ایجششاد مششانع بششر سششر راه
سرمایهی خصوصی و حمایت حداقلی از جامعه (اگر اصوال چیزی به این نام در ایران باقی مانده باشششد) ،کششه همهی
دولتهای سرمایهداری جهان انجام میدهند یکی از آموزههای سوسیالیسم مارکسی است؟ نکند کینز و آموزههششای
اقتصادی او (بماند که با آن هم فرسنگها فاصله داریم) سوسیالیسم مارکسششی را نویششد داده اسششت؟ انصششاف داشششته
باشیم؛ این سطح از مارکسشناسی نزد آخوندی و اقتصادنامهایها خواننده را ماتومبهوت میکند.
ایران همواره استبدادزده ،درک عمششومی چپهششا از مششارکس عمششدتا متششأثر از
با اینحال ،ما خود اذعان داریم که در ِ
«کمونیستی» بلوک شرق بوده است (و این رازی نیست کششه اقتصششادنامهایها بتواننششد
رایج احزاب
ِ
درکهای جزمی ِ
افتخار کشف آن را به سینهی خود سنجاقش کنند) .ولی در کنار این مساله این واقعیت را هم با خشنودی میبیششنیم
که در جامعهی متاخر ایران هم بهموازات بسیاری از کشورهای جهان ،نیروهای چپ به ضرورت شناخت عمیقتششر و
جامعتر مارکس پی بردهاند و بهتدریج تالشهای امیدبخشی در این جهت شکل گرفته است .شششاید همین تکششانهی
سمت ضرورت بازگشت خالقانه به مارکس است که اقتصادنامه و مهرنامه و همسششرایان رسششانهای آنهششا را
جهانی به ِ
نگران کرده است ،تا سراسیمه و آشفته از مارکسنشناسی چپهای ایران سششخن بگوینششد .حالآنکششه هماینششک نششیز
شناخت میانگین نیروهای چپ از مارکس بهضرس قاطع از شناخت بهترین اقتصاددانان نولیبرال ایرانی باالتر است؛
چهرسد به مریدان رسانهای آنان که هنوز مارکس و استالین را در معانی مترادف بهکار میبرند (جدا از وجه آگاهانه
وعامدانهی این تحریف).
 .۶سخنرانی عباس آخوندی بهمناسبت هفتهی حملونقل ۲۸ ،آذرماه .1۳۹۴

۵

اغلب بورسبازانی قهار هسششتند
 )۵اقتصادنامهایها و دوستانشان عالوهبر نوشتن چرندیات اقتصادی و سیاسیشانْ ،
و این «حرفهی مشروع» را خوب فراگرفتهاند و ازطریششق ارگانهششای مطبوعاتیشششان داللی سششهام میکننششد و قیمت
سهام را جابجا میکنند .یکی از کارهای آنها نوسانگیری بازار است و البتششه در قبششال این کششار پولهششای زیششادی از
شتادان
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت میکنند .آنها بهپیروی از مرشششدان اقتصششادی متخصصشششان ،اسش ِ
کشیدن نمودارهای توهمی برای قیمتهای ارز و سکه و خودرو هستند :ابتدا نمودار میکشند و دالر را باال میبرنششد
و سپس بر اساس توهماتشان یک نرخ مثال واقعی برای دالر تعیین میکنند .باالرفتن قیمت دالر البته بششرای آنهششا
بسیار مطلوب است ،چون برای افزایش ارزش سهامشان مفید است .چون عمدهترین شرکتهای موجششود در بششورس
اوراق بهشادار تهران که ارزآوری گسشتردهای نشیز دارنشد پتروشیمیها هستند و بشاال رفتن قیمت دالر در واقشع درآمدهای
صادراتی شرکتها را افزایش میدهد .در نتیجه دوستان آنها در رسانهها و کانالهای بورسششی از دالرهششای  ۲۰هششزار
تومانی دفاع میکردند .آنهشا در این فعالیت «ناب» اقتصادیشان نیز هیچکاری به بقیهی جامعه ندارند ،همانطور که
در روزنامههایشان بهندرت از اقشار آسیبپذیر حرف میزنند ،کمااینکه مخاطب اصلی و مطلوب آنها سرمایهداران،
7
شازار
دالالن سهام ،رانتخورها و ابرمیلیاردرها هستند  .از منظر آنها اگر تورم ایجاد شود مهم نیسششت ،چششرا کششه در بش ْ

تعادل ایجاد میشود؛ و البته که آنها افزایش دستمزد را کاری بسیار غیرکارشناسششی میداننششد ،چششون این اقششدام از
نقدینگی «زاید» و البته ایجاد تورم مضششاعف میشششود .حالآنکششه ،تششور ِم ایجادشششده در اثششر
دید آنها منجر به ایجاد
ِ
باالرفتن نرخ ارز ایرادی ندارد و بقیهی جامعه اگر آسیب میبیند گریزناپذیر است؛ چون در کل برای اقتصششاد کششور
خوب است ،و کمک میکند تا اقتصاد در مسیر رشد قششدم بگششذارد .آنهششا بششابت فعششالیت بورسبازانهشششان ،پولهششای
هنگفتی هم از نهادهای دولتی ،هم از صندوقهای سرمایهگذاری و هم از شرکتها دریافت میکننششد؛ در روزنامههششا
برای آنها رپرتاژ مینویسند و سهمهای شرکتها را جابهجا میکنند .بههمیندلیل ،اگر چپها (به ادعای آنان) برای
حاکمیت و مناسبات مسلط «خطرناک» هستند ،مشی فکری و عملی اقتصادنامهایها بهراستی برای حیات اکثریت
جامعه خطرناک است.
 )۶از دید اقتصادنامهایها و هممسلکانشان تمامی دولتهایی که از سیستم بازار آزاد پیروی نمیکننششد و بهلحششاظ
ساختار سیاسی دیکتاتوری محسوب میشوند ،بهمنزلهی دولتهایی چپ بازشناسی میشوند .از همینمنظر ،بششرخی
از اقتصادنامهایها و دوستانشان (از جملششه عبششاس آخونششدی) حششتی سیاسششتهای دولت روحششانی را سیاسششتهایی
 .۷امروز هم که قلمشان تصادفًا (البته از سر نگرانی برای آرامش جامعهی «کارآفرینان») بهسمت نوشتن از کارگران اعتصششابی هفتتپششه
چرخیده است ،هدفشان صرفًا بذل «ارشاد و رهنمود» بود (هرچند رد ترس و خشم و تحقششیر در بندبنششد آن هویداسششت) ،تششا کششارگران
گرسنه و درماند ْه هستی مادی خود را بهنفع کتابخانههای خیالی-احتماال مملو از آثار نولیبرالهای ایرانی -بهفراموشی بسپارند:».
اقتصادنامه« :پنج توصیه به کارگران معترض هفتتپه» )۱ :سعی کنید اعتراضتان از حالت صنفی به حالت سیاسششی تبششدیل نشششود؛ )۲
مراقب باشید که چپهای رادیکال از اعتراضات شما سوءاستفاده نکنند؛  )۳هرگز فکر قهرمانبازی بششه سششرتان نزنششد و از هششدفتان کششه
چشمانداز کارخانه و داشتن شغل پایدار است دور نشوید؛  )۴عزتنفس داشته باشید و اینقدر نگویید یخچالمان خالیست .آنقدر کششه
به فکر یخچالتان هستید به کتابخانهتان فکر میکنید؟؛  ) ۵اگر پذیرفتهاید کارگر یا کارمند باشید ،در همان سطح توقع پیشرفت داشته
باشید ،وگرنه با تحصیالت بیشتر و بهکارگیری خالقیتتان کسبوکاری خصوصی راه بیاندازید؛ آنموقع شاید گرفتاریهای کارآفرینان را
درک کنید.

۶

چپگرایانه تلقی میکنند .آنها چنان به آزادی اقتصادی سرمایهداران و استثمار کارگران و سرکوب آزادیخواهان و
دگراندیشان چپ (و غیرچپ) متعهداند ،و چنان به پیادهسازی نص صریح آیات نولیبرالی متعهدانششد ،کششه نهفقششط از
سیطرهی مردمکُش استبداد باکشان نیست ،بلکه اساسًا موقعیت ممتاز کنونیشان را در سایهی ارکان همین بنششای
شرین
منویات آن کسب کردهاند .8پس ،اینکه آنان بششا اشششتیاقش و اخالص تمششام بششه رویهی دیش ِ
ِ
استبدادی و همراهی با
چپهراسی و چپستیزی حاکمان دامن میزنند نهفقط یک خطای محاسباتی نیست ،بلکه با هستی اجتماعی آنان
پیونششد دارد :آنهششا بهقششدری در نقش یکی از بازوهششای ایششدیولوژیک حششاکمیت ادغششام شششدهاند ،کششه عم ً
ال بخشششی
جداییناپذیر از پیکرهی حاکمیتاند.
سخن پایانی:
یکی از مشکالت چپ ایرانی از دیرباز همواره این بوده است که هیچگاه دشمنان ایدیولوژیک فرهیخته و با شهامتی
نداشته است؛ کسانیکه مدافعان موجه و صادقی برای ایدههای کالن لیبرالیسم و آموزههای سششرمایهدارانه باشششند؛ و
شران هرگششز یششک طبقهی سششرمایهدار صششنعتی
این کمداشت شاید بخشا ناشی از این واقعیت تاریخیسششت کششه در ایش ْ
تبع آن یک بورژوازی فرهنگی متناسب با آن که حامل مرام لیششبرالی باشششد نششیز
ِ
قدرتمند خودآگاه شکل نگرفت و به ِ
بهوجود نیامد .بششرعکس ،سششرمایهداران ایششرانی و دمودسششتگاه فششرهنگی وابسششته بششه آنهششا عمششدتا بششا آسششانطلبی و
منفعتطلبی مستقیم و بیمارگونه ،به زیست انگلی خود در سششایهی اسششتبداد خششو کردهانششد .رشششد فکششری و نظششری
بورژوازی ،بیتردید سطح «دشمنی ایدیولوژیک» آنها با چپها و هواداران سوسیالیسم را ارتقاء میدهد ،چیزی که
در ایران با آن مواجه نبودهایم .این است که میبینیم بسیاری از مدافعان نظم سرمایهدارانه در ایران چنان در قدرت
فرضی آن اساس شًا نیششازی
اجتماعی
سرکوب آن ادغام شدهاند که برای رویارویی با آرای چپ یا نفوذ
ِ
حاکم و دستگاه
ِ
ِ
به تقویت دانش نظری و سطح استداللهایشان نمیبینند ،بلکه ،همانند حاکمان صششرفًا بششه زور سششرنیزه و جایگششاه
«ممتاز» خویش تکیه میکنند.
ویژگی این پادوهای اسششتبداد ،این ناآشششنایان بششا لیبرالیسششم سیاسششی و شششیوهی مواجهششات
با این اوصاف ،مهمترین
ِ
فرهیختهی آن در تاریخ سپریشدهی غرب ،صرفًا ضدیت نظری آنها بششا عششدالت و برابششری اجتمششاعی نیسششت ،بلکششه
مخالفت عملیشان با دمکراسی و آزادیخواهیست.
کارگاه دیالکتیک  -آذر ۱۳۹۷
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 . ۸از اینمنظششر ،نولیبرالهششای وطششنی مششا بهراسششتی نمششونهی تجششربی شاخصششی از این واقعیت تاریخیانششد کششه مکتب نولیبرالیسششم هیچ
وجهاشتراکی با سویهی سیاسی لیبرالیسم کالسیک ندارد؛ هرچه هست اشتیاق سوزان و مذهبگونهای است بششه فربهسششاختن سششرمایهی
فرودست آن.
ِ
فرضی ،به زیان جامعه و اکثریت

۷

