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 با مراد فرهادپور درباره قیام آبان ماه  وگوگفت

 شرط وجود سیاستجبهه واحد؛ پیش

 

 

وگو حدوداً در میانه آذر ماه انجام شد ولی انتشار آن به دالیل گوناگون به تاخیر افتاد. مضموون الملی ایمن علی سالم: این گفت

یوند آن با تحلیل نظری به مثابه سویه مهومی ا  نم   است، بویژه به لحاظ پ 98مصاحبه بررسی خیزش مردمی در آبان سال 

بخ  و نق  اساسی مساله هودستی سیاسی و عول مشترک واحد و هوگمانی در ایمن برهمه ا  تماریا مبمار ا  سیاسی رهایی

 مردمی.

*** 

 كنید؟روند وقايع آبان ماه را چگونه ارزيابي مي -

گیری آگاه د. به هر حال انواع و اقسام تحلیل یا موضمع 98خبار قیام آبان به جز اعالم موضع و هوراهی با مردم تقریبا هوه ا  ا

در مورد این وقایع انجام شده و مسلوا برای ما هم به ع وان یك س ت فكری نحوه برخورد حكومت و این شمكل بمار  سمرنو  

 آمیز سیاسی نامال محكوم است.خشونت

توان به سبک سابق به تحلیل نظري روند يا كماكان ميدر شرايط كنوني و با توجه به وقايع خونین آبان آ -

 وقايع پرداخت؟ 

ده مد و نكته اللی رابطه تحلیل نظری با روندهای تاریخی و به ویژه رخدادهای خالی است نه ناگهمان وضمتیت را تيییمر می

یستی و به ویژه نظریه فیلسمو  تر عودتا با تكیه بر س ت مارنسای است نه من پی ن  د. این نكتهت اسب نیروها را عوض می

فرانسوی آلن بدیو تحت ع وان رخداد سیاسی ا  آن نام برده بودم، یت ی حضور ما ادی در نظریه انتقادی نه به شمرای  خما  

نظر ا  مسمالل عولمی و سما ماندهی و گردد. حتی در شرای  فتلی نیز لر میبر 57تحول تاریخی ایران به ویژه بتد ا  انقال  
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رسد بحث نظری ه و  واجد اهویت و تاثیر سیاسی است. نكاتی مثل خودانگیخته بودن این گیری سیاسی به نظر میوضعنوع م

تما  1378ای، ا  اعتراضما  دانشمجویی های نوتاه یك دهمهها و عدم انتقال تجربه سیاسی حتی در دورهاعتراضا ، فالله نسل

طرح است. تحلیل نظری در مجووع، چه در سطح نقد اقتصاد سیاسی و و غیره م 1398و سپس حوادث آبان  96و  88ج ب  

ای، جهانی و نوع توا ن و برخورد نیروها و امكانا  تاریخی، نتمای  عولمی مشخصمی چه در سطح ساختار سیاسی داخلی، م طقه

 دهد.پی  روی ما قرار می

كرديد. در شرايط كنوني لزوم  را مطرح« جبهه واحد»ايده تشکیل  96شما در زمان اعتراضات ديماه سال  -

 تشکیل جبهه واحد چیست و چه كاركردي دارد؟ 

همایی نمه در ممورد های نظری  یادی در س ت چپ داشته باشد. مثال، انواع و اقسام بحثبموتواند  یرمی« جبهه واحد»مفهوم 

های مربوط بمه هوكماری قبقما  بما ههای مختلف هودستی سیاسی، نظریاین مفهوم ا  دل تجربه بلشویسم بیرون آمده، شكل

های قومی، مساله ملی، و در دوره جدیدتر مساله  نان های دهقانی، ج ب هم، نق  رهبری پرولتاریا، رابطه پرولتاریا با ج ب 

توان بر اساس یك ل ی یسم ارتدونس گفت جبهه واحد بلشویكی یك چیز است و تشكیل جبهه واحد در ایران و غیره. البته می

مذهبی برخلو  سیاسمت ای شبهگونه ند اتهام سا شگری  د و به ونی یك چیز دیگر، و به هر نسی نه ا  جبهه واحد دم مین

های این مفهوم، من آن را به قور نلی به ع وان یك پرسم  اولیمه مطمرح نمردم.در نظر ا  پیچیدگینارگری تانید نرد. لر 

اوضاع سیاسی به شكلی ا  تحول برسیم نه عودتا متكی بمه ممردم خودممان و  ای جا فرض اللی این است نه در تحلیل نظری

 هم بر اساس مفهوم تتیین سرنوشت مردمی یا حانویت ملی. های داخلی است، آنجریان

اي است براي پیشبرد جنبش اعتراضي در ايران ياا باياد اول جنابش اي مقدمهآيا تشکیل چنین جبهه -

 آن رسید؟ اعتراضي صورت بگیرد و سپس به
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شمرط آن باشمد. تواند به قرح مساله هوراهی نیروهای مختلف م جر شمود یما حتمی پی ظهور یك فرای د سیاسی درونی می 

ها، بمه ویمژه ترین عامل در سرنو  سیاست و نیروهای مردمی دخالت دولتاند. امرو  مهمب ابراین این هر دو به هم گره خورده

شود یما نظیمر انقمال  شود و ا  قریق ج گ یا نابود میجه آن هر انقالبی به ج گ م تهی میهای خارجی است نه در نتیدولت

شود. اگر قرار باشد سرنوشت ما توس  خودمان تتیین شود نه توسم  آنچمه اممرو  در خودمان مصادره و محتوای آن عوض می

هما و ها و درنهایت بانكهای م طقه، چه ابرقدر تیافته، چه دولت خودمان، چه دولبی یم یت ی توس  نیروهای سا ماندنیا می

شرق  ظهور یك حرنت مردمی سراسمری داخلمی اسمت. ایمن مسم له های چ دملیتی و نیروهای سرمایه جهانی، پی شرنت

تلف های سیاسی بلكه فراتر ا  آن بین جریانا  مخن د، اتحاد نه فق  بین گروهخود ما را باپرس  اتحاد عولی مواجه میخودبه

هممای اجتوماعی و انبمموه همایی نممه حقمود فممردی و آ ادی بیمان و آ ادیج مب  نمارگری، ج ممب   نمان، دانشممجویان و گروه

توان بمه یمك اند. حول این موارد میبخ  در یك جامته مدرن امرو ین  د نه مب ای حرنت رهاییهایی را دنبال میخواست

ناخواه بستری است برای روبرو شدن با مساله چگونگی گره خموردن ایمن حرنت اجتواعی رسید. افقی نه پیشروی ماست خواه

 ای دورتر است.تر این حرنت در آی دهموارد به یكدیگر. بحث هودستی سیاسی نقطه پیشرفته

 اصال كمي درباره ايده جبهه واحد و تاريخچه آن توضیح دهید. -

یسم است ن ار بگذاریم و این پرس  را به میانجی آرای ممارنس و را نه بیشتر دستاورد بلشو« جبهه واحد»توانیم خود واژه می

یت ی هوراهی بر سر یك برنامه عومل مشمترک «جبهه واحد»الولل اول مطرح ن یم. من تانید خالی بر واژه ندارم. تجربه بین

ان، تجومع و شرط اساسی وجود سیاست و مبار ه سیاسمی اسمت. بمرای همر حمز  و گمروه و جریمانی بایمد آ ادی بیمنه پی 

هایی نه بمه یمك دولمت خمارجی های فاشیستی یا جریاناش است، به جز گروهشرط وجودیسا ماندهی مهم باشد چون پی 

 خواه د فق  ا  قریق خشونت به شكل  یر می ی به اهدا  خود برس د.اند و میولل
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ول به تموافقی رسمید بمرای دفماع ا  حقمود توان در عشرط حداقلی وجود سیاست است. به نظرم به راحتی میجبهه واحدپی 

ها و فقم  بمرای گیری این رو نامهنظر ا  جهتب دد، حتی لر ها را میاساسی مثل اقدام مشترک هر مان نه حكومت رو نامه

همایی ا  آن آگاهانمه و درون نیروهمای حفظ فضای آ ادی بیان. البته چگونگی این موضوع جمای بحمث داردا ای كمه چمه بخ 

های تاریخی و ساختاری الجرم با آن هوراه است و مساللی ا  ایمن دسمت. ا  قضما یكمی گیرد، چه پیچیدگیی لور  میسیاس

پردا ان مهم این بحث گرامشی است. شوال وج و  ایتالیا الال دو نشور متفاو  و بما مسمالل ناممل متفماو  بودنمد و ا نظریه

های دهقانان را م قول تاریا خود این بود نه چگونه مس له ج و  و خواستیكی ا  نارهای مهم حز  نوونیست ایتالیا در توا

های مختلمف، درجما  با مبار ا  نارگران میالن و تورین در شوال ترنیب ن د. در ایران همم مسم له م ماقق مختلمف، حرفمه

و دارد نمه هیچگماه بمه هاوجود داشمته مختلف سا ماندهی ل فی نارگران، رقابت و تتارض بین آنهما و ایمن دسمت پیچیمدگی

حل ا  باال هوه را یكدست نرد وتتارضما  موجمود را نادیمده گرفمت. در قیمام توان با یك راهشوند. هرگز نویسادگی حل نوی

بست واسطه شاهد بودیم نه چگونه یك رخدادسیاسی حكومت را تكان داد و ایران را ا  فضای دلوردگی و  بنقور بیماه بهآبان

 جوشی و مشارنت سراسری نیروها بود. شك نتیجه درهمآورد، و این خود بی تاریخی بیرون

هايي از جامعه به آن باه عناوان برخي بر تركیب طبقاتي اين قیام تأكید زيادي دارند و از نپیوستن بخش -

 طور است؟برند. آيا همینكشي طبقاتي نام مينوعي صف

ست و جوانان بیكار بودند، و م اققی نه درگیری در آنهما  یماد بمود عومدتا درست است نه فتاالن این قیام عودتا قبقا  فرود

شد شاهد مشمارنت توان گفت اگر ای ترنت قطع نوینشین، ولی قضیه ا  این فراتر بود. حتی میحواشی شهرها و م اقق حاشیه

مكان شمرنت عولمی نداشمت د چمون بودیم نه مسلوا هوراهی سیاسی یا ایدلولوژیكی داشت د ولی ابیشتر اقشار دیگری هم می

بمار افمزای  قیومت ب مزین،  ده ای خا ، ممثال اینتوانست د یكدیگر را پیدا ن  د. یك جرقه نوچك مربوط به مسالهالال نوی
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گیمرد و در حمرار  سیاسمی و مبمار اتی شود و به ناگهان به لور  خودانگیخته،شبیه بسیاری ا  جریانا  تماریخی، گمر میمی

ن  مد. بمدیل م فمی ایمن وضمتیت توده انبوه مردم یا هوان هوگان در این فرای د ساختن و تيییر تاریا شرنت می ناشی ا  آن

یافته دولتی یا حتی مزدوران خارجی تتیین شمود، مثمل بار سا مانما توس  نیروهای خشونت جایی است نه سرنوشت تاریخی

همای نیمابتی و غیمره. اگمر ایمن بمدیل هما و انمواع ج گنیروها و دولتوضتی نه امرو  در خاورمیانه شاهد آن هستیما دخالت 

تر و جما بمه بتمد آگاهانمهآوردن یمك حرنمت سراسمری داخلمی اسمت نمه ا  یكدهشت اک را ن ار بگذاریم، مس له ما به وجود

شمان م افعهمای اجتوماعی خودشمان نسمبت بمه تری قمرح ن مد. قبقما  و جریانهای مشخصتر شود و پرس یافتهسا مان

توان د ن ار همم قمرار بگیرنمد بحثمی نیسمت نمه ترند. مسلوا این سوال نه این م افع با هم چه ارتباقی دارند و چگونه میآگاه

آلمود و احتوماال هومراه بما اشمتباه و حال فرای د سیاسمی اغلمب پرالتهما  و ت  هرخودی و بدون ت   لور  بگیرد. بهخودبه

راحتی ها و هوین مموارد بمهداوریها و به میدان آمدن انواع دگواتیسم یا پی ا درگیری ایدلولوژیخطاست، و هوچ ین هوراه ب

داری و های مختلمف، ا  بحمث سمرمایهتوان د این فرای د را دچار وقفه ن  د. به هوین دلیل، تحلیل نظری مسمالل و  حیطمهمی

 ن  ده خواهد بود.انی و نق  نولیبرالیسم، تتییناقتصاد نفتی و فساد گرفته تا  نحوه رابطه ما با با ار جه

خصولیت اللی رخداد سیاسی، بدون ای كه گذشته را ندید بگیرد یا حتی مسالل  یرب ایی مربوط به وجمه تولیمد و قبقما  را 

یك وسیله  توان گفت،ن ار بزند، دقیقا امكان تيییر و گسست ا  وضتیت قبلی است. انقال  یك ابزار یا وسیله لر  نیست. می

ها ها، گروهسا د. نكته اللی این است نه در رخدادهای سیاسی نردار و نق  آدمبدون هد  است نه خودش هد  خود را می

شود. اگر ما هوان چیزی نه بودیم باقی بوانیم دیگر انقال  مت ایی ندارد، مگر ای كه به آن لرفا بمه ع موان و قبقا  عوض می

هما در قالمب نیروهمای گوید نمه سماختارها چطمور درخیابان. اما تجربه تاریخی قرن بیستم به ما میتيییر ساختارها نگاه ن یم

آی د. اگر بكوشیم روب ا و  یرب ا، ساختار و سوژه را ا  هم جمدا ن میم وتصمویری جزممی و انتزاعمی ا  اجتواعی به حرنت در می

افتماده ه را  یر سوال ببریم نمه اساسما چگونمه در یمك نشمور عقبهای تاریخی اراله ن یم، پی  ا  هوه باید انقال  روسیدوره
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های بورژوا دمونراتیك، انقال  سوسیالیستی و نظایر آن بما هایی هوچون انقال گذاریدهقانی انقال  سوسیالیستی رخ داد. نام

ر  پیشمی ی و براسماس نموعی ماهیت اللی سیاست، یت ی تيییر و ا  نوساختن هویت و تاریا در تضاد است. اگر انقال  به لو

شده باشد، خودسیاست و نفس انقال  دیگر مت ایی نخواه د داشت و ما نیز تتیین«علوی»ب دی فراتاریخی و به الطالح مرحله

دانیم چیسمت د، نیروهمایی نمه اممرو  مما را بمه حرنمت در هایی خواهیم بود اسیر دست نیروهای عجیبی نه نومیلرفاً آدمك

 مان ن  د.ا با  مثل جاروی برقی خاموشآورند تا فردمی

 كنند. نظرتان چیست؟در تحلیل وضعیت كنوني بسیاري بر نقش نولیبرالیسم تأكید مي -

متاسفانه نولیبرالیسم این رو ها تبدیل شده به دال اعظوی نه قرار است هوه چیمز درون آن تبلمور پیمدا ن مد. ولمی آیما المال 

های دیگر ا  قریق تحلیل نظری بررسی شود؟ قبمل ا  ها و جریانفا ن د یا باید در ن ار دالتواند چ ین نقشی اینولیبرالیسم می

ها و ت اقضا  نولیبرالیسم را عیان ن د و ا  ما پاسخی بطلبد، خود ما بایمد بمه قمور نظمری ای كه خود تاریا در عول پیچیدگی

 های اولیه را برداریم.ا قدمها ا  آنها را با تولید ن یم و حتی برای پاسخگویی به آنهبتضی

بی ی بود. این نس انتظار نداشت به این سرعت با چ ین ج بشی روبرو شود و وان   مردم نامال غیرقابل پی در آبان ماه هیچ

های اقتصادی بیرون بكش د. یكمی ا  نكما  مهمم خواه د هوه چیز را ا  دل اقتصاد و تحلیلخود جوابی است به نسانی نه می

بار ما اختال  فا ی با جهان نداشتیم، چون ما متوموال نمار د دیگران هم به آن اشاره نرده باش د این بود نه برای اولیننه شای

هویشمه در او  ثبما   57نردن نفمت گرفتمه تما انقمال  نردیم. مثال ا  ج ب  ملیرا  ودتر یا دیرتر ا  مابقی جهان شروع می

نردنمد انقمال  مما بمه انتهما داد و موقتی نه بقیه مردم دنیا شروع به انقمال  میرخ می های سلطه جهانی درایران انقالبینظام

ن مگ در جریمان بمود، در بار، نكته بار  این بود نه هوراه با مبار اتی نه در عراد، لب ان، شیلی، فرانسمه و ه گرسیده بود. این

قرفه بر چیزی به اسم نولیبرالیسم بمود، میان شاید ت نید یك ایران اعتراضاتی شكل گرفت. اما ا  لحاظ نظری نكته مهم در این
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چون مثال نقطه شروع اتفاقا  افزای  قیوت ب زین بوده و این شبیه هوان چیزی است نه در شیلی یما جاهمای دیگمر رخ داده 

د تحلیمل ن میم و های سیاسی هوزمان، بلكه تحت یمك مفهموم نلمی واحماست. اگر این اعتراضا  را نه فق  به ع وان واقتیت

ایم. بلمه بحمران پشت آنها نقطه مشترک واحدی به نام نولیبرالیسم پیمدا ن یم،حمر  متمین و مشخصمی در ایمن ممورد نگفتمه

داری جهمانی و حرنمت آن در دهد متاثر  ا  بحران سمرمایهداری وجود دارد و متلوم است نه در نل دنیا هر چه رخ میسرمایه

نحوی نمه در ای جما نمردن نولیبرالیسمم بمه دایی و گسترش سرمایه مالی و... است ولی بزرگ سا ی و مقرراراستای خصولی

شاهدآنیم ظاهراً هدفی ندارد جز آنكه بگوید فق  یك جریان در جوهوری اسالمی هست نه دنبمال نولیبرالیسمم اسمت و بقیمه 

اسمت. بمه نظمر ممن لمر  تحلیمل  گمره خمورده نیست د. در حالیكه در واقتیت نل بدنه نظام در هومه ادوار بمه ایمن موضموع

ن د. اتفاقا مفهوم انباشت اولیه در مقام یك چرخه تكراری نه سیاست و اقتصاد، یا دولت و سرمایه، همر نولیبرالیسم نفایت نوی

المطالحی نمه ممثال تر است تا نولیبرالیسم بمه ع موان تر و مهمدو در آن حضور دارند، خصولا در مورد تجربه ما بسیار اساسی

 هایك گفته یا اقتصاددانی مثل فریدمن در آمریكا دنبال آن بوده است. 

دستان شهري آن را پیش سو تهيرا ناشي از دو جريان توصیف كرده بوديدكه از يک 57شما قبال انقالب  -

ني قبلي ادامه بخش مد 1388توان گفت مردم معترض در سال بردند و از سوي ديگر جامعه مدني. آيا مي

پیدا كرده و ارتباط  57دستان شهري؟ رابطه اين دو چه تفاوتي با ادامه تهي 1398و  1396بودند و مردم 

 آنها با يکديگر چگونه است؟ 

نردنمد، ا  قبمل ا  پیمرو ی نمار می« بسی  )نوونیسم انتقمادی »و سپس « ناوش»من در ن ار سایر دوستانی نه حول مجله 

دستان شهری و انباشت اولیه تحلیل نمردیم. در آنجما ج مب  ممذهبی را ریخی را بر اساس مفهوم تهیاین تحول تا 57انقال  

دستان وجود دارد، و درباره اهویمت گفتیم، درباره خطراتی نوشتیم نه در ج ب  تهی 57نقد نردیم، ا  نق  اسالم در انقال  
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رود و در نتیجه چرا باید با توام قوا و بمدون همیچ یی فراتر نویاین نكته نه چرا افق سیاسی موجود ا  حد با سا ی دولت بورژوا

مقابل با سا ی استبدادی دولت ایستاد و ا  حفظ و گسترش دمونراسی دفماع نمرد. « مبار ا  ضد امپریالیستی»توهوی درباره 

و دوگمانگی آن را  57د انقمال توانمطرح شد و سابقه تاریخی دارد. ولی گذشته ا  آن این نحوه نگاه می« بسی »ها در این بحث

به خوبی توضیح دهد. سرنوشت نظریه انتقادی یا هر نوع نقد جامته بورژوایی و مارنسیسم در گرو این است نمه بتموانیم نقمص 

نظری و عولی در خصو  نوبود پرداختن به دولت را رفع ن یم، چه در قالب یك نظریه دولت، چه در قالب ای كه در سیاسمت 

شمود. اید با دولت رفتار نرد، و چه بحث تسخیر قدر  و ای كه آیما انقمال  فقم  در گمرفتن دولمت خاللمه میعولی چگونه ب

هایی شوم دچمار شمدند. بمه نظمرم ایمن نقطمه اساسمی پرستی بر باد رفت د و به سرنوشتهای عظیوی بر اثر خطر دولتانقال 

م است و بررسی آن هم به ع وان یك امر نظمری و همم بمه ویكش اخت وضتیت نل بشریت در انتهای قرن بیستم و قرن بیست

 مثابه یك حلقه اساسی در مبار ا  سیاسی بسیار مهم است.

هایی است نه اگمر دهد، یكی ا  بحثرا توضیح می 57دستان شهری گذشته ا  ای كه انقال  انباشت اولیه سرمایه و مفهوم تهی

هما و تيییمرا  درون خمود سال پی  فالله بگیریم، گسمتره نوآوری 200ریف اندیشی و چسبیدن به تتااندیشی و سادها  جزم

آمده، لرفا چیزی نیست نه فقم  « سرمایه»سا د. انباشت اولیه، آنطور نه در جلد اول جریان  چپ و مارنسیسم را روشن می

داری سموداگرانه و بتمد ی به سمرمایهدر آغا  رخ دهد. مارنس این مفهوم را ا  دل گذر انگلستان ا  فئودالیسم و اقتصاد نشاور 

نشد، ولی بتدها این مفهوم تيییرا   یادی نرد و در مقام فرای دی تكراری مطمرح شمد نمه هومواره رخ هم ل تتی بیرون می

تر ا  آن، این مفهوم محل تالقی اقتصاد با سیاست یا سرمایه با دولت است. نق  دولت و سیاسمت، همم در تحمول دهد. مهممی

اند نمه قاعمدتا مان، هوواره نادیده گرفته شده است. متووال به دولت به ع وان یك شبح نگریسمتههم در تجربه تاریخی نظری و

آوریم مثمل باید به یك تحلیل قبقاتی برگردد، قبقاتی نه گویا ورای تاریا وجود دارند، و لرفا اسوی هست د نه ما بر  بان می

رو، دهیم. ا  ایمنهیچ میمانجی تماریخی بمه بیمرون سمرایت ممیك امر خیالی و ذه ی را بمیپرولتاریا و قبقه نارگر. در نتیجه ی
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اند و فق  به درد یك با ی رب شوند تا این حد انتزاعی و بیقبقه و تاریا لادر می« ا  بیرون»هایی نه نوشته و ا  باال یا نسخه

 خورند.خیالی برای تشفی خاقر و م كو  نردن رقبا و حریفان می

تر اسمت. نمل تيییمر سماختار شود وامرو ه این رانت ا  سود مهمانباشت اولیه جایی است نه مساله رانت یا اجاره نیز مطرح می

 -سمپاریشدن، تيییر نوع نار، انتقال نمار بمه چمین و بم گالدش و برونمالی -داری در هوین دوره به الطالح نولیبرالیسرمایه

همایی هما هسمت د ولمی در بسمیاری مموارد نیمز نوپانیعامل ماوراء اقتصادی نه عودتا دولت خورد به نق ها گره میهوه این

ای نه مارنس در مورد قموانین حرنمت سمرمایه در جلمد اول ریختمه، بما انمواع هست د نه به شكل انحصاری، و بیرون ا  قاعده

محیطی اسمت  اممرو ه سمود اضمافی و شكال   یسمتهای فراقانونی و با ار سیاه و نارهای دیگر )نه یكی ا  نتای  آن مدخالت

قلبمد تما بما اقتصمادی را میشود. سرمایه هوواره ایمن دخالمت دولمت یما  ور ماوراءگیرند. این قضیه هوواره تكرار میرانت می

همای راه خشونت مشكال  خود را حل ن د و دور جدیدی ا  انباشت را ا  قریق غار ، اختالس دولتی و غیره آغا  ن مد. البتمه

این انباشت متفاو  است و بستگی دارد به ای كه م شاء ار شی نه در  جامته وجود دارد نجاست. در جمایی مثمل ایمران چمون 

خورد نه شمیر نفمت در دسمت  اسمت، در جمایی دیگمر م شماء درآمد نفتی الل نار است این انباشت نامال به دولت گره می

گیری و فسماد شمود، انمواع مالیما ه ا  قریق سلب مالكیت ا  ممردم بما  ور گرفتمه میتواند  مین یا ار شی باشد نانباشت می

سا ی سا ی امور جوتی و اشترانی یت ی خصولیهای مختلف خصولین د، شكلهای عوومی را جوع میگسترده نه سرمایه

داری امرو  توان سرمایهبدون آن نوی آنچه به هوه تتلق دارد، سلب مالكیت هوگانی و نظایر آن. این چیزی است نه ا  نظر من

رسم د. ای است نه دو نیروی اللی تاریخی دوره ما یت ی سرمایه و دولت به هم میتر ا  آن، این مفهوم نقطهرا درک نرد. مهم

 شمان در ایجماد یمك نظمام سملطه، المالشان بر همم، و چگمونگی اشتراکدو، چگونگی ت ثیرگذاری متقابلبدون فهم رابطه این

هاسمت، بمرای ممن تما حمد توان فهوید اوضاع ا  چه قرار است. سیاست، نه در بسیاری موارد هوزاد تاریخی هومین چرخهنوی

 یادی چیزی نیست جز این امكان نه بتوان در آنِ واحد با هر دو درافتاد، هم با سرمایه و هم با دولمت. پمس ا  آن تما ه راهمی 
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نیا  ا   ور دولت و اقتصادی نه نهایتا بتواند حتی پول دارانه و بیاجتواعی غیرسرمایهقوالنی در پی  است برای ساختن رواب  

 را ن ار بگذارد. این یك فرای د بسیار پیچیده و سخت تاریخی است.

 توان تحلیل كرد؟چطور مي 98بر اساس اين مفهوم وضعیت فعلي را در آبان  -

دستان شهری روبروییم نه بیرون ا  ساختار متمین قبقما  و حتمی با تهی 57بر اساس مفهوم انباشت اولیه سرمایه در انقال  

اند. بمر اسماس درون هوه قبقا  حضور داشت، چون در نهایت دالی بود حانی ا  ای كه قبقا  ه و  به قور نامل شكل نگرفته

ختلف دخالت دولت در اقتصاد دیمد: شدن آن را به انواع متوان وللن د میدیدی نه انباشت اولیه را فرای دی تكراری تلقی می

گوی د. عجیب آنكه لیبرالیسم قاعدتا سا ی و هوه آنچه این رو ها به آن نولیبرالیسم میسلب مالكیت، اختالس، فساد، خصولی

نه الوال ریشه خود آن در غمار  دولتمی اسمت. مما همم ایمن فرای مد را قرار است دست دولت را ا  اقتصاد نوتاه ن د در حالی

نژاد سمرآغا  دور نژاد هوین رویكرد بمود. احومدیتیم، برای من مشخصه گذر ا  دوره اول جوهوری اسالمی به دوره احودیداش

ن مد. امپریالیسمتی فمراهم میهای  را در ایران شكلی ا  پوپولیسمم ظماهرا ضدجدیدی ا  چرخه انباشت و غار  بود نه  می ه

ها و غیمره.  دایی و فروش نارخانهیی، اختصا  میلیاردها تومان به چ د نفر، ل تت دانویسی، مقررا یت ی تيییرا  در بودجه

در نتیجه، قبقه جدیدی در جوهوری اسالمی شكل گرفت نه امرو  نیز به م مافت  آگماه اسمت و نمامال پشمت سمر نیروهمای 

سر برآورد و بمه بلمور رسمید و دوره او نژاد تر شكل گرفته بود سرانجام ا  دل دولت احودیسرنو  ایستاده. این قبقه نه پی 

اند و در مواردی هم ضمد همم به او  خود رسید. هرچ د این دو فرای د ظاهرا ضد همفرای د ادغام و انزواای بود نه در آن مرحله

ی اسرالیل و شمتارهای ضدامپریالیسمتی و الس  دن بما چماو  اند، در او  فح  الكی دادن به آمریكا و خواست نابودعول نرده

ای نه به لحاظ نظمری دستان نكتهنردن غار  نلید خورد. در بحث انباشت اولیه یا ج ب  تهیهای پیادهبود نه بدترین شكل

هویشمه هومراه بما یمك ا  خود مارنس تا به امرو  ا  قلم افتاده بتد سیاسی این قضیه است. ضرور  تكرارشونده انباشت اولیه 

http://radiozamaneh.com/419572
http://radiozamaneh.com/419572
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شود، گاهی در وان   به آن و گماهی هومراه بما آن، ولمی وان   سیاسی است. گاهی قبل ا  انباشت حرنت سیاسی شروع می

هما و رخمدادهای سیاسمی و با شمدن اللی این است نه ما هوواره شاهد تلفیق اقتصاد وسیاست و در نتیجمه انمواع بحران نكته

ده ده وانم   نسمبت بمه دور جدیمد دقیقا نشمان 96ناگون مبار ه و سرنو  هستیم. اعتراضا  های گوامكانا  جدید و شكل

شروع شد. به نظرم موسوی تیزهوشانه این نكته را دریافته بود وقتی  1388نژاد یت ی ا  غار  بود نه عودتا ا  دور دوم احودی

هد شد و واقتا همم شمد. یت می فقمر انبموه و سملب  نم سرنوشت اقتصادی مولكت  یرورو خواام چون حدس میگفت من آمده

ای ا  قبقه متوس  ریزش نرد و مابقی قبقه نشی ان و فقرا )نه ا  قبل هم بودند ، بخ  عودهمالكیت ا  انبوه جوتیت، حاشیه

ق بخم  متوس  هم امرو  با سیلی لورت  را سرخ نگه داشته است. ا  این م ظر، شاهد فرای د غار  گسترده هوگانی ا  قریم

سیاه اقتصاد ایران بودیم نه عودتا در دست سپاه و آستان قمدس رضموی و نهادهمای انتصمابی اسمت، بخشمی نمه نمه مالیما  

 ده د، نه رواب  آنها مشخص است و بهترین با ارها هست د برای انباشت اولیه. می

و طبقات كاارگر باا   شنويم كه طبقات متوسط با اعتراضات معیشتي همراهي ندارنداين روزها بسیار مي -

اي صلب از حضور اين يا آن طبقه در ايان ياا آن اعتاراض توان به گونهاعتراضات سیاسي. تا چه حد مي

 سخن گفت؟ 

رونمد چیمزی دستان دنبال اقتصاد میها و تهیروند و فق  پاپتیای كه هوواره قبقا  مدنی دنبال مسالل فره گی و سیاسی می

ناسیونال تا مهوانداران هواپیوایی هوا در انقمال  بودنمد و هم لادد نیست. ا  نارگران ایران 57  است نه حتی در مورد انقال

گشمت، شان آ ادی سیاسی بود. هوان جا نیز بخشی ا  شكستن ستون فقرا  رژیم شاه به اعتصابا  نارگران نفت بر میخواسته

را  88دنبال اقتصاد است و دیگری سیاست. شماید حتمی ج مب   توان قبقا  را ا  هم سوا نرد و گفت یكیب ابراین الال نوی

های سلب مالكیت ا  خمودپی بمرد، البتمه گونه بخوانیم، یت ی وان   عودتا قبقا  میانی نه  ودتر به شكلهم ما االن باید این
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همای وانم   بمه بحران ها وتقاضاهای فره گی و سیاسی. به هوین ترتیب، دور بتمدی اعتراضما  وهوراه با انبوهی ا  خواسته

بود. ولمی بما  همم  98و  96سا ی مب ای وان   قبقا  فرودست و فقیر در داری چه در ایران و چه بحران نلی جهانیسرمایه

در این مورد ا  ابتدا شاهد آمیزش سیاست و اقتصاد هستیم. در قیام آبان قضیه به سرعت ا  ماجرای قیوت ب زین فراتر رفمت و 

دهد نه برای بررسی موضوع جدانردن انتزاعی اقتصماد ا  سیاسمت، ل دیگر نیز مطرح شد. این موضوع نشان میانبوهی ا  مسال

ده مد مگمر های لرفا انتزاعی جموا  نویب دی یرب ا ا  روب ا، و فرودستان ا  قبقه متوس  تحلیل نظری ال م است. این تقسیم

ها را نشان دهیم و ای كه چگونه هر آمیختگی اینانیم دیالكتیك و درهم مانی نه ما بر اساس تحلیل درست واقتیت تاریخی بتو

 ندام  اییده و  ای ده دیگری هست د. 

های مختلفی ا  وان   به این غمار  روبمروییم، ا  شود. بله، ما با شكلقرح می« جبهه واحد»هوین جاست نه بار دیگر بحث 

رسد تما متلومان شان آ  شر  است و حتی به خواست شيل هم نوی لههای  یرخ  فقری نه در سیستان و بلوچستان مسآدم

شان الال آ ادی فره گی است و غیمره و غیمره. اتفاقما در ای جما بایمد سا انی نه بحثرانان و دانشجویان و فیلمتهران تا اتوبوس

انمد و ی ا  همم تحقمق پیمدا نردهدنبال حلقه راب  گشت. ا  جهتی ضتف تاریخی ما این بوده نه این رخدادها در فوالمل  ممان

گره خوردن این دو ج به خیلی سمریع یمك رژیمم  57آنطور نه باید و شاید ارتباط این دو ج به بررسی نشده است. در انقال  

فمارس و نمونر الملی آمریكما را مست لمل نمرد و نمل نظمام بمه سمرعت ترین ارت  خارومیانه و پلیس خلی قدر  و قویقدر

های واس  ایمدلولوژیكی اقتصمادی و سیاسمی وجمود داشمته باشم د و بتوان مد دهد وقتی حلقهضوع نشان میفروریخت. این مو

های مشترک این دوجریان را عیان ن  د و پیوندشان را آگاهانه به خواست و مبار ه سیاسی تبمدیل ن  مد، نیمروی بسمیار ریشه

های دو مفهوم عوده ادغام و انزوا به هوین اظ نظری، ریشهگیرد نه هیچ حكومتی جلودار آن نیست. به لحقدرتو دی شكل می

نه انزوا عودتا اند، در حالیداری جا افتادهگردد. ادغام بیشتر با جامته مدنی و اقشاری سرونار دارد نه در سرمایهمیدوگانگی بر

قالب مستضتفین و فقرا و ر م مدگان  اند، دردست بودهشان نیروهای تهیهای سیاسی است نه مب ای اولیهناشی ا  ماجراجویی
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ن مد و دیگمر مستضمتف المال ربطمی بمه ای نه امرو  حتی خود حكوممت همم آن را رد میو ایدلولوژی دی ی پوپولیستی اولیه

آمیختن اقتصاد و سیاست و همهای مختلف درتوان بر اساس هوین دوگانگی و شكلنشین ندارد. تحوال  ایران را نامال مینوخ

همای فتلمی دربماره قیمام ی تكراری انباشت اولیه و تاثیرا  سیاسی این فرای دهای اقتصادی تحلیل نرد. به هرحال، بحثدورها

هما و نسمانی نمه تتهمدی نلمی بمه نقمد نقطه شروعی اسمت بمرای ای كمه هومه گروه 96در ادامه اعتراضا  دی ماه  98آبان 

 های گوناگون آن را بس  ده د.ا ادامه ده د و سویهبخ  دارند این تحلیل رداری و مبار ه رهاییسرمایه


