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لیبرالم آرزوست!

خطاب به اقتصادنامه  و شرکاء

نویسنده: کارگاه دیالکتیک

 بی سروته، که گویا متناسب با قدوقامت ذهنی و فکری خوانندگان1نشریه ی »اقتصادنامه« در یک یادداشت توییتری
پروپاقرص خویش می داند، ده ویژگی برای چپ ها قایل شده؛ ویژگی هایی که ارتباطی با حقیقت گویی و بازتاب دادن
واقعیات تاریخِی جغرافیایی به نام ایران و دسته های گونه گون چپ این سرزمین ندارند. مضمون این یادداشت کوتاه
را می توان نوعی فرار به جلو دانست؛ چرا که در آن برخی از ویژگی های بارز نولیبرال ها به چپ ها نسششبت داده شششده
است. طبعا انتظار نداریم که رسانه های آزادی ستیزی که بخشی از سازوبرگ ایدیولوژیک سیستم مسششلط هسششتند و
مجریان شان »روشنفکران« ارگانیک طبقه ی حاکم به شمار می روند از رسالت اصلی خششویش کششه ایجششاد ضششدآگاهی

 انتقادات و خصومت های خویش نسشششبتو یا در این سراشیب تباهِی سیاسِی داخلی و جهانی،است غافل شوند، 
به چپ ها را به شیوه ی فناشده ی »لیبرالی« بیان کننششد. امششا در سراسششر نظم معششوج و سششتم بار دنیششای کنششونی کششار
رسانه ای هنوز هم عرف هایی دارد که مرزهایی را بر آن تحمیل می کنند. از این نظر، اگرچه می شد چشم بر روی این
دشنام گویی و تهمت زنی بست و منتظر شد تا آن دسته از خوانندگان این نشریه که جستجوگرند، زمششانی خششود بششه
بلوغ ذهنی الزم برای گذر از این دست تحریفات و سطحی نویسی ها دست یابنششد، امششا این عریضه نویسششان چنششان در

، کششه علنششا2نفرت پراکنی، ایجاد ترس و دادن گرای امنیتی علیه هر اندیشه ی مترقی و برابری طلب شششتاب می ورزند
هرگونه پای بندی به عرف های رایج کار رسانه ای را به سخره گرفته اند، و لذا نمی توان به سششادگی از کنششار داعیه هششای

( از احساسات پاک کخخارگران بخخه نفخخع خخخود۲( همیشه در حال مظلوم نمایی هستند؛ 1. اقتصادنامه: »ده ویژگی چپ های ایران«: 1
 و آرزوی سرنگونی هر رژیمی که بخخر سخخر کخخار اسخخت را دارنخخد و معتقخخد بخخهمی برند( در توهمی تاریخی به سر ۳استفاده می کنند؛ 

( برای منتقدان خود پرونده سازی کخخرده و آن هخخا را تهدیخخد می کننخخد؛ ۵( بددهن، تهمت زن و کینه توز هستند؛ ۴اصالحات نیستند؛ 
( مخخارکس را۸ صفحه می خوانند و دانش شخخان کم عمخخق اسخخت؛ ۵( از هر کتاب فقط ۷( فقط غر می زنند و راهکار ارائه نمی دهند؛ ۶

( به دنبال پست و مقام اند و با یک هدیه ی صدهزارتومانی از اصخخول1۰( آرزوهای خود را مطالبات مردم می نامند؛ و۹نمی شناسند؛ 

 [@[ eqtesadnamehخود کنار می کشند. ]
:  اقتصادنامه1۸« در شماره ی ظهور نوچپ هابرای نمونه نگاه کنید به فراز زیر از مقاله ی ». ۲

نوچپ ها خطری جدی برای آینده نظام سیاسی و اقتصادی کشخخورند و نقش بسخخیار زیخخادی در»آن گونه که اقتصادنامه بررسی کرده، 
به نظر می رسد الزم است تخخا در این بخخاره مطخخالعه ای. اعتراضات اخیر کارگری و معیشتی به ویژه تداوم اعتراضات دی ماه داشته اند

جخخدی صورت گیرد که چرا بسیاری از دانشجویان کشور و حتی فعاالن رسانه ای یا آگاهانه در دامن چپ های اقتصادی افتاده انخخد و
یا ناآگاهانه به ترویج آن می پردازند. اگر خطری نظام سیاسی و اقتصادی را هدف قرار داده، طبیعتا نوچپ ها در آن نقشخ به سزایی
دارنخخد و ممکن است به زودی با متشکل شدن خود و یارگیری بیشتر، عالوه بر افزایش اعتراضات کارگری از جوانان بیکار نیز بهره

جویند و آرامش کشور را بر هم زنند«.

۲
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متفرعنانه ی آنان گذشت. ضمن این که به  باور ما، نویسندگان اقتصادنامه بششا طشرح این اتهامششات بی اسششاس فقششط بششه
چپ ها توهین نمی کنند، بلکه بششه شششعور مخاطبششان معمششوِل خششویش هم تششوهین می کننششد. عملیششات ایششذایی  اخششیر
اقتصادنامه نه تازگی دارد، نه به مقطع کنونی محدود می شود، و نه مختص اقتصادنامه اسششت. دوسششتان و همراهششان
این نشریه، شبکه های مختلفی از رسانه ها را تأسیس کرده اند که هدف همه ی آنها تقریبا یکی بوده است: حملششه بششه

 گرفته، تا اندیشه پویا و دنیای اقتصاد و اقتصششادنامه.چپ و تحریف اندیشه و رویکرد چپ. از مهرنامه و صدا و تجربه
شبکه ی رسانه ای اصالح طلبان و اصول گرایان هم در این مورد با به اصششطالح نولیبرال هششای ایششرانی و نشششریات آن هششا
وحدت نظر و اشتراک عمل داشته اند؛ بدین ترتیب، یک بار کیهششان و بششار دیگششر اقتصششادنامه و مهرنامششه و شششرکاء، و

به همین منوال هم سرایی فتنه گرانه شان تداوم داشته است.
در یادداشت کوتاهی که اخیرًا عریضه نویسان اقتصادنامه نوشته اند، نهایت ابتذال و استیصششال هویداسششت: از خششیزش
دالورانه ی کارگران هفت تپه در خشم اند و در شگفت از این که چگونششه نهششال جنبش عششدالت طلبی و آزادی خششواهی،
به رغم همه ی سرکوب ها و خون هایی که از آن ریخته اند، هر بششار در گوششه ای از این سشرزمین سششر بششر می آورد و بششا

صدایی رسا از حقوق انسانی و آزادی های اجتماعی و سیاسی دفاع می کند.
در متن کوتاهی که پیش رو دارید، ضمن ارایه ی پاسخ هایی کوتاه به برخی از اتهامات برشمرده در متن اقتصادنامه،

 هم اشاره می کنیم:3به چند ویژگی نولیبرال های حقیر و ترسوی ایرانی

 یکی از ویژگی هایی که این سرسپردگان قدرت و پول برای چپ ها برشمرده اند از این قرار اسششت: »چپ هششا بششرای(۱
منتقدان شان پرونده سازی می کنند«.

واقعا چگونه ممکن است نیرویی که چهار دهه است زیر فشار سرکوب و خون ریزی نتوانسته در جامعششه بششه گششونه ای
علنی و آشکار حضور داشته باشد، نیرویی کششه یکی از ماموریت هششای اصششلی و همیشششگی صششورت بندی های مختلششف
حاکمیت ج. ا. قلع و قمع آن بوده است، نیرویی که هیچ گاه جای پایی در ساختار حاکمیت و ارگان های امنیششتی آن
نداشته است، بتواند برای منتقدانش پرونده سازی کند؟ »نویسندگاِن« اقتصادنامه  باید بگویند که چپ چگونه، بششرای

چه کسانی و از چه رو پرونده سازی می کند و سپس شواهدی بر آن ارائه کنند.
اسششتادان بششزرگ پرونده سششازی این گزاره در وضعیتی بیان می شود که اقتصادنامه ای ها و دوستان شان خششوْد

روی جلد آن شماره و در آخششرین(: ۱۳۹۷ مهر ۱به تاریخ ) این نشریه است ۱۸یک نمونه، شماره ی . هستند
پاتوق عاملین اصلی اعتراضات دی ماه در دانشکده ی علوم اجتماعی دانشگاه تهران اسششت و: »سطر نوشته اند

انتشار این مطلب دقیقا مصادف با زمانی بود که نیروهای امنیتی بششه. 5«4در حال متشکل کردن خود هستند
فعالین صنفی دانشجویی مبادرت ورزیده و شمار زیادی از این دانشجویان در بازداشششت« فله اِی»دستگیری 

انتشار آن مطلب نه تنها پرونده سششازی آشششکاری بششر علیششه فعششالین. به سر برده و زیر فشارهای امنیتی بودند

. دالیل اطالق این صفت در ادامه ی این متن روشن می شود.۳

، علیرضا بهدادظهور نوچپ ها:  خطر بزرگ بیخ گوش نظام سیاسی و اقتصادی ایران: 1۸. اقتصادنامه شماره ۴

. در نقد این نوشته و به عنوان حاشیه ای بر رویکردهای اقتصادنامه نگاه کنید به یادداشت زیر در فیس بوک: ۵
هژیر پالسچی: پیرامون دستورالعمل چپ ستیزی اقتصادنامه.

۳
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دانشجویی بود، بلکه همچنین صدور حکم و رهنمودی بود برای بازداشت دانشششجویان دیگششری کششه همششان
.زمان مشغول فعالیت های صنفی و مدنی و سیاسی کامال سازگار با اصول قانون اساسی کشور بودند

 یکی از ویژگی های جالب عریضه نویسان اقتصادنامه این است کششه به رغم بهره منششدی از رانت هششای کالن دولششتی،(۲
هم زمان دولت را به عنوان شر بزرگ اجتماعی نقد می کنند. نولیبرال های غربی نیز از دولت بزرگ شکایت می کنند و
خواهان کوچک شدن آن هستند؛ اما به واقع خواهان کوچک شدن دولت به ضرر سششازوکارهای اخششذ مالیششات و توزیششع
درآمد و حفظ حقوق شهروندِی طبقات کم درآمد و بزرگ شدن آن به نفع خود هستند. عریضه نویسششان اقتصششادنامه
نیز به همین ترتیب خواهان قطع شدن رانت های دولتی به ضشرر خششود و دوستان شششان نیسششتند، بلکشه خواهششان قطششع
حمایت های اجتماعی به نفع طبقات تحت ستم سیاسی و استثمار اقتصادی هستند. در واقع اصحاب اقتصانامه هم با

دولت و دروِن آن هستند، و هم ضد دولت و بیرون از آن: هم پوزیسیون هستند و هم اپوزیسیون.
دولت بششود، هرگششز از دولت انتقششاد نکششرد و در دورانی که به عنوان وزیر راه و شهرسازی درون عباس آخوندی تا زمان

وزارت اش عده ی زیادی پیش چشم جامعه جان دادند، و یششا از هسششتی مششادی و اجتمششاعی سششاقط شششدند )به ویششژه،
زلزله زدگان سرپل ذهاب و مناطق روستایی اطراف(. اما وقتی اخراج او از دولت، برای فرافکنی ناکارآمدی های دولت،
محرز شد، زبان به انتقاد از دولت گشود. مسعود نیلی هم به مانند آخوندی تا زمانی که در دولت جا خوش کرده بود،
انتقادی از دولت به عمل نیاورد، اما هنگامی که کشور به واسطه ی تجویزهای سیاسی-اقتصادی او و تیم همراهش در
آستانه ی ورشکستگی و فروپاشی قرار گرفت، ژست معصومانه ای به خششود گششرفت و در نقش »اپوزیسششیون« بششه نقششد
دولت مشغول شد. پس، همان گونه که حششاکمیت کنششونی در نقش پوزسششیون و اپوزیسششیون توامششان ظششاهر می شششود،

اقتصاددانان بورژوای آن نیز در نقش توامان سیاست گزار و سیاست ستیز ظاهر می شوند.  

 در اقتصادنامه، ویژگی شماره ی دهم چپ ها را این گونه شرح داده اند: »به دنبال پست و مقام اند و بششا یششک هدیشه(۳
صد هزارتومانی از اصول خود کنار می کشند«.

جل الخالق! چپ ها دنبال پست و مقام اند، یا عباس آخوندی که هنوز مهششر اخششراجش از وزارت خانششه خشششک نشششده،
کاندیدای شهرداری تهران شد؟! چپ ها دنبال پست و مقام می دوند 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 ویششرانه ای لم یششزرع تبششدیل
نکنند دست بردار نیستند؟! مقایسه ی کارنامه ی بلندباالی چپ و جان باختگان و زندانیان و به تبعید رفتگانش که در
پیکار با استبداد سیاسِی جان سخت این سرزمین به هرگونه سعادت زندگی روزمره پشت کرده اند با کارنامه ی شششما
نرم تنان، شما جان های سازگار با هرگونششه نظم سششرکوب گر، شششما تعقیب کننششدگان جششاه و جالل در دل هششر وضششعیت
نکبتی، خود کمترین مثال نقضی است بر مدعای پوچ تان. چپ ها مصداق آن بیت شعر حافظ انششد: »غالم همت آن ام
که زیر چرخ کبود، ز هرچه رنگ تعلق پذیرد آزادست«. حتما اصحاب رانت بر و نولیبرال اقتصادنامه )خود حل کنید
این معمای پرتناقض را( می دانند که منظور از تعلق همان نان  به نرخ روز خوردن و همکاری با دم و دستگاه سششرکوب
و به انحطاط بردن سرنوشت کشور است که در کارنامه ی وزیران و اقتصاددانان مششورد حمششایت اقتصششادنامه بششه وفششور

۴



به چشم می خورد.
اقتصادنامه در ادامه ی توصیفات خود درباره ی ویژگی های چپ ها می نویسد: »با یک هدیه ی صدهزارتومانی از اصول

خود کنار می کشند«. اما به راستی چه کسی قرار است به چپ ها این هدیه صد هزارتومانی را بدهد؟
این اقتصادنامه ای ها و تمامی باندهای مافیایی همکارشششان هسششتند کششه از اربابششان خششود در بششازار بششورس و سششرمایه
هدیه های میلیونی دریافت می کنند تا در خبرنامه های چاپی و سایت های  اینترنتی شان رپرتاژ تهیه کنند و در مششدح
و ثنای سرمایه و خصوصی سازی ثروت عمومی و نهان کردن رسششوایی های همین ششرکت های خصوصششِی به اصششطالح

زیان ده بنویسند.

 اقتصادنامه در توصیف چپ ها می نویسد که »آن ها مارکس را نمی شناسند«. منظورشان یحتمل این است که آنها(۴
خود مارکس را خوب می شناسند. شاید سخنرانی عباس آخوندی علیششه »سششازمان حمششایت از مصششرف کنندگان« در

دولت روحانی گواه این شناخت از مارکس باشد. آخوندی در این سخنرانی می گوید:
این بساطی که حضرات راه انداخته اند غیر از تعالیم حضرت مارکسه؟ غیر از تعالیم سوسیالیسم]آیششا[»

تعالیم دیگه ای هست که این ها رو هدایت بکنه بیان تو بازار مسلمین دخالت بکنند و در واقششع دسششت
6؟«بکنند تو جیب خلق الله و بخوان پز طرفداری از مردم و مصرف کننده رو بدن

اما این »بساط« چه ارتباطی به مارکس دارد؟ آیششا دخششالت دولت در سششازوکارهای بششازار و ایجششاد مششانع بششر سششر راه
سرمایه ی خصوصی و حمایت حداقلی از جامعه )اگر اصوال چیزی به این نام در ایران باقی مانده باشششد(، کششه همه ی
دولت های سرمایه داری جهان انجام می دهند یکی از آموزه های سوسیالیسم مارکسی است؟ نکند کینز و آموزه هششای
اقتصادی او )بماند که با آن هم فرسنگ ها فاصله داریم( سوسیالیسم مارکسششی را نویششد داده اسششت؟ انصششاف داشششته

باشیم؛ این سطح از مارکس شناسی نزد آخوندی و اقتصادنامه ای ها خواننده را مات ومبهوت می کند.

با این حال، ما خود اذعان داریم که در ایراِن همواره استبدادزده ، درک عمششومی چپ هششا از مششارکس عمششدتا متششأثر از
درک های جزمی رایِج احزاب »کمونیستِی« بلوک شرق بوده است )و این رازی نیست کششه اقتصششادنامه ای ها بتواننششد
افتخار کشف آن را به سینه ی خود سنجاقش کنند(. ولی در کنار این مساله این واقعیت را هم با خشنودی می بیششنیم
که در جامعه ی متاخر ایران هم به موازات بسیاری از کشورهای جهان، نیروهای چپ به ضرورت شناخت عمیق تششر و
جامع تر مارکس پی برده اند و به تدریج تالش های امیدبخشی در این جهت شکل گرفته است. شششاید همین تکششانه ی
جهانی به سمِت ضرورت بازگشت خالقانه به مارکس است که اقتصادنامه  و مهرنامه و هم سششرایان رسششانه ای آن هششا را
نگران کرده است، تا سراسیمه و آشفته از مارکس نشناسی چپ های ایران سششخن بگوینششد. حال آن کششه هم اینششک نششیز
شناخت میانگین نیروهای چپ از مارکس به ضرس قاطع از شناخت بهترین اقتصاددانان نولیبرال ایرانی باالتر است؛
چه رسد به مریدان رسانه ای آنان که هنوز  مارکس و استالین را در معانی مترادف به کار می برند )جدا از وجه آگاهانه 

وعامدانه ی این تحریف(.

. 1۳۹۴ آذرماه ۲۸. سخنرانی عباس آخوندی به مناسبت هفته ی حمل ونقل، ۶

۵



 اقتصادنامه ای ها و دوستان شان عالوه بر نوشتن چرندیات اقتصادی  و سیاسی شان، اغلْب بورس بازانی قهار هسششتند(۵
و این »حرفه ی مشروع« را خوب فراگرفته اند و ازطریششق ارگان هششای مطبوعاتی شششان داللی سششهام می کننششد و قیمت
سهام را جابجا می کنند. یکی از کارهای آنها نوسان گیری بازار است و البتششه در قبششال این کششار پول هششای زیششادی از
سازمان بورس و اوراق بهادار تهران دریافت می کنند. آن ها به پیروی از مرشششدان اقتصششادی متخصص شششان، اسششتاداِن
کشیدن نمودارهای توهمی برای قیمت های ارز و سکه و خودرو هستند: ابتدا نمودار می کشند و دالر را باال می برنششد
و سپس بر اساس توهمات شان یک نرخ مثال واقعی برای دالر تعیین می کنند. باالرفتن قیمت دالر البته بششرای آنهششا
بسیار مطلوب است، چون برای افزایش ارزش سهام شان مفید است. چون عمده ترین شرکت های موجششود در بششورس
اوراق بهشادار تهران که ارزآوری گسشترده ای نشیز دارنشد پتروشیمی ها هستند و بشاال رفتن قیمت دالر در واقشع درآمدهای

 هششزار۲۰صادراتی شرکت ها را افزایش می دهد. در نتیجه دوستان آنها در رسانه ها و کانال های بورسششی از دالرهششای 
تومانی دفاع می کردند. آنهشا در این فعالیت  »ناب« اقتصادی شان نیز هیچ کاری به بقیه ی جامعه ندارند، همان طور که
در روزنامه های شان به ندرت از اقشار آسیب پذیر حرف می زنند، کمااین که مخاطب اصلی و مطلوب آنها سرمایه داران،

. از منظر آنها اگر تورم ایجاد شود مهم نیسششت، چششرا کششه در بششازاْر7دالالن سهام، رانت خورها و ابرمیلیاردرها هستند
تعادل ایجاد می شود؛ و البته که آن ها افزایش دستمزد را کاری بسیار غیرکارشناسششی می داننششد، چششون این اقششدام از
دید آنها منجر به ایجاد نقدینگِی »زاید« و البته ایجاد تورم مضششاعف می شششود. حال آن کششه، تششورِم ایجادشششده در اثششر
باالرفتن نرخ ارز ایرادی ندارد و بقیه ی جامعه اگر آسیب می بیند گریزناپذیر است؛ چون در کل برای اقتصششاد کششور
خوب است، و کمک می کند تا اقتصاد در مسیر رشد قششدم بگششذارد. آنهششا بششابت فعششالیت بورس بازانه شششان، پول هششای
هنگفتی هم از نهادهای دولتی، هم از صندوق های سرمایه گذاری و هم از شرکت ها دریافت می کننششد؛ در روزنامه هششا
برای آنها رپرتاژ می نویسند و سهم های شرکت ها را جابه جا می کنند. به همین دلیل، اگر چپ ها )به  ادعای آنان( برای
حاکمیت و مناسبات مسلط »خطرناک« هستند، مشی فکری و عملی اقتصادنامه ای ها به راستی برای حیات اکثریت

جامعه خطرناک است.

 از دید اقتصادنامه ای ها و هم مسلکان شان تمامی دولت هایی که از سیستم بازار آزاد پیروی نمی کننششد و به لحششاظ(۶
ساختار سیاسی دیکتاتوری محسوب می شوند، به منزله ی دولت هایی چپ بازشناسی می  شوند. از همین منظر، بششرخی
از اقتصادنامه ای ها و دوستان شان )از جملششه عبششاس آخونششدی( حششتی سیاسششت های دولت روحششانی را سیاسششت هایی

. امروز هم که قلم شان تصادفًا )البته از سر نگرانی برای آرامش جامعه ی »کارآفرینان«( به سمت نوشتن از کارگران اعتصششابی هفت تپششه۷
چرخیده است، هدف شان صرفًا بذل »ارشاد و رهنمود«  بود )هرچند رد ترس و خشم و تحقششیر در بندبنششد آن هویداسششت(، تششا کششارگران

گرسنه و درماندْه هستی مادی خود را به نفع کتاب خانه های خیالی-احتماال مملو از آثار نولیبرال های ایرانی- به فراموشی بسپارند.«:
(۲( سعی کنید اعتراض تان از حالت صنفی به حالت سیاسششی تبششدیل نشششود؛ ۱اقتصادنامه: »پنج توصیه به کارگران معترض هفت تپه«: 

( هرگز فکر قهرمان بازی بششه سششرتان نزنششد و از هششدف تان کششه۳مراقب باشید که چپ های رادیکال از اعتراضات شما سوءاستفاده نکنند؛ 
( عزت نفس داشته باشید و این قدر نگویید یخچال مان خالی ست. آن قدر کششه۴چشم انداز کارخانه و داشتن شغل پایدار است دور نشوید؛ 
( اگر پذیرفته اید کارگر یا کارمند باشید، در همان سطح توقع پیشرفت داشته۵به فکر یخچال تان هستید به کتابخانه تان فکر می کنید؟؛ 

باشید، وگرنه با تحصیالت بیشتر و به کارگیری خالقیت تان کسب وکاری خصوصی راه بیاندازید؛ آن موقع شاید گرفتاری های کارآفرینان را
درک کنید.  

۶



چپ گرایانه تلقی می کنند. آن ها چنان به آزادی اقتصادی سرمایه داران و استثمار کارگران و سرکوب آزادی خواهان و
دگراندیشان چپ )و غیرچپ( متعهداند، و چنان به پیاده سازی نص صریح آیات نولیبرالی متعهد انششد، کششه نه فقششط از
سیطره ی مردم ُکش استبداد باک شان نیست، بلکه اساسًا موقعیت ممتاز کنونی شان را در سایه ی ارکان همین بنششای

. پس، این که آنان بششا اشششتیاقش و اخالص تمششام بششه رویه ی دیششریِن8استبدادی و هم راهی با منویاِت آن کسب کرده اند
چپ هراسی و چپ ستیزی حاکمان دامن می زنند نه فقط یک خطای محاسباتی نیست، بلکه با هستی اجتماعی آنان
پیونششد دارد: آن هششا به قششدری در نقش یکی از بازوهششای ایششدیولوژیک حششاکمیت ادغششام شششده اند، کششه عماًل بخشششی

جدایی ناپذیر از پیکره ی حاکمیت اند.

:سخن پایانی
چپ ایرانی از دیرباز همواره این بوده است که هیچ گاه دشمنان ایدیولوژیک فرهیخته و با شهامتییکی از مشکالت 

نداشته است؛ کسانی که مدافعان موجه و صادقی برای ایده های کالن لیبرالیسم و آموزه های سششرمایه دارانه باشششند؛ و
این کم داشت شاید بخشا ناشی از این واقعیت تاریخی سششت کششه در ایششراْن هرگششز یششک طبقه ی سششرمایه دار صششنعتی
قدرتمنِد خودآگاه شکل نگرفت و به تبِع آن یک بورژوازی فرهنگی متناسب با آن که حامل مرام لیششبرالی باشششد نششیز
به وجود نیامد. بششرعکس، سششرمایه داران ایششرانی و دم ودسششتگاه فششرهنگی وابسششته بششه آن هششا عمششدتا بششا آسششان طلبی و
منفعت طلبی مستقیم و بیمارگونه، به زیست انگلی خود در سششایه ی اسششتبداد خششو کرده انششد. رشششد فکششری و نظششری
بورژوازی، بی تردید سطح »دشمنی ایدیولوژیک« آن ها با چپ ها و هواداران سوسیالیسم را ارتقاء می دهد، چیزی که

بسیاری از مدافعان نظم سرمایه دارانه در ایران چنان در قدرت در ایران با آن مواجه نبوده ایم. این است که می بینیم
حاکم و دستگاه سرکوِب آن ادغام شده اند که برای رویارویی با آرای چپ یا نفوذ اجتماعِی فرضِی آن اساسششًا نیششازی
به تقویت دانش نظری و سطح استدالل های شان نمی بینند، بلکه، همانند حاکمان صششرفًا بششه زور سششرنیزه و جایگششاه

»ممتاز« خویش تکیه می کنند.
با این اوصاف، مهم ترین ویژگِی این پادوهای اسششتبداد، این ناآشششنایان بششا لیبرالیسششم سیاسششی و شششیوه ی مواجهششات
فرهیخته  ی آن در تاریخ سپری شده  ی غرب، صرفًا ضدیت نظری  آنها بششا عششدالت و برابششری اجتمششاعی نیسششت، بلکششه

مخالفت عملی شان با دمکراسی و آزادی خواهی ست.

۱۳۹۷کارگاه دیالکتیک - آذر

*   *  *
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. از این منظششر، نولیبرال هششای وطششنی مششا به راسششتی نمششونه ی تجششربی شاخصششی از این واقعیت تاریخی انششد کششه مکتب نولیبرالیسششم هیچ۸
وجه اشتراکی با سویه ی سیاسی لیبرالیسم کالسیک ندارد؛ هرچه هست اشتیاق سوزان و مذهب گونه ای است بششه فربه سششاختن سششرمایه ی

فرضی، به زیان جامعه و اکثریت فرودسِت آن.

۷


