
بحران، نولیبرالیسم و انباشت سرمایه در ایران ــ گفت وگو با مراد فرهادپور و پرویز صداقت

رحمان بوذری

،  نویسنده و اقتصاددان در گفتگوی زیر به رابطه اقتصاد وپرویز صداقت ، نویسنده و نظریه پرداز ومراد فرهادپور

سیاست، نولیبرالیسم در ایران، بحران های داخلی و خارجی و نسبت آنها با تغییر سیاسی، چشم اندازهای کوتاه مدت و

هر دو معتقدند برون رفت از بحران های ساختاری. درازمدت و تحلیل جنبش های اجتماعی امروز ایران می پردازند

.فعلی بدون تغییر سیاسی ممکن نیست

صداقت با تشریح انواع بحران ها معتقد است حیات درازمدت انسداد ساختاری کنونی بسیار بعید است و یک نظام

به اعتقاد فرهادپور، باید. سرمایه داری مدرن و پیچیده همچون ایران منطقا با نرخ های رشد منفی قابل تداوم نیست

فراتر از شیوه سنتی تحلیل طبقاتی به عوامل دیگری همچون دخالت تاریخی دولت در منطقه خاورمیانه نیز توجه

از نظر او، کلید اصلی عقب نشینی یا ایجاد شکافی در قدرت حکومتی. کرد و آنها را نیز در تحلیل درنظر گرفت

.است تا فضای اولیه ای باز شود و چشم اندازی برای سیاست سراسری داشته باشیم

این گفت و گو را در ادامه بخوانید. در نهایت، هر دو بر ضرورت مبارزه دموکراتیک ضدسرمایه داری تأکید می کنند .

یک تقسیم بندی کلی. سیاسی طرفین گفتگو آغاز کنیم-اجازه دهید بحث را با اشاره به پیشینه فکری:  رحمان بوذری

یکی جریانی که نقطه عزیمت تحلیل خود را از: به ما می گوید در جریان چپ ایران با دو طیف عام روبروییم

وضعیت واقعی بر اولویت امر اقتصادی می گذارد و عمدتا با رجوع به اقتصاد سیاسی به مختصات محلی می پردازد،

چپ»جریان دوم را عموماً . و دیگری جریانی که از سیاست شروع می کند و به وضعیت خاص محلی می رسد

نظیر این دوگانه را می توان. اما شاید در این توصیف اغراق آمیز بتوان رگه ای از حقیقت یافت. نامیده اند« فرهنگی

از ابتدای انقالب تاکنون دوره های متفاوتی داشته ایم. در واقعیت با نگاهی به تاریخ چهار دهه گذشته مشاهده کرد

که گاه بر اقتصاد و نقش آن در پیشرفت و توسعه تأکید می شد و گاه بر سیاست و اهمیت امر سیاسی، و هربار با

سؤال اصلی رابطه اقتصاد و سیاست در تحلیل اوضاع کنونی و نقاط. رفت و آمدی میان این دو مواجه بوده ایم

آیا این دو تحلیل در نقطه ای به هم می رسند، یا آیا وضع کنونی ایران دهه. افتراق و اشتراک این دو منظر است

 ضرورت همزمانی این دو تحلیل را نشان می دهد؟۹۰

اگر به تجربه چهل سال گذشته بنگریم، چنانکه گفته شد، در دوره های مختلف نوسان بین این دو :مراد فرهادپور

در ابتدای انقالب حتی صحبت از انقالب سوسیالیستی بود و سپس به دنبال شکست سیاسی و. قطب مشهود است

بی توجهی جریان اصالحات به شعارهای عدالت طلبانه. دوره خاموشی با جنبش اصالحات بر توسعه سیاسی تأکید شد

و نیز تأثیر سیاست هایی که امروزه نولیبرال نامیده می شود بر اقشار متوسط و پایینی جامعه امکان روی کار آمدن

چیزی که از این تجربه می توان آموخت این است که چگونه. پوپولیسم دست راستی احمدی نژادی را فراهم کرد
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به رغم تمامی بحث های نظری درباره تأکید بیش ازحد بر اقتصاد یا سیاست خود واقعیت این دیالکتیک را بهتر از هر

 و جنبش های کارگری۹۶تحوالت دی ماه . آنچه ما به عنوان گروه ها یا متفکران چپ در نظر داشتیم پیش برده است

امروز عمال نشان می دهد چگونه خواست های اقتصادی و صنفی در همان وهله اول به سیاست گره می خورند و از

اینکه هر یک از این دو دیگری را. سوی دیگر هر نوع سیاستی بی واسطه با خواسته های اقتصادی درگیر می شود

نکته دوم این است که امروز سوژه. می طلبد و در دل خود به وجود می آورد چیزی است که خود واقعیت بدان رسیده

اجتماعی، یعنی کمونیسم به عنوان جریانی واقعی در دل واقعیت کنونی، پیوند میان اقتصاد و سیاست را در عمل

.فراتر از بحث های نظری به عنوان یک آگاهی جمعی صورت بندی کرده است

پیشرفتگی اجتماعی، درک این نکته که کمونیسم از بیرون تزریق نمی شود، در این تجربه تاریخی پدیدار می شود که

ظاهرا جریان های اجتماعی جلوتر از گرایش های سیاسی اند، گرایش هایی که شاید هنوز درگیر جزمیات قدیم خود

از این منظر می توان گروه های چپ را با توجه به پیشرفتگی جریان اجتماعی و تجربه همزمان دیالکتیک. هستند

این امر به سابقه فرهنگی گروه های چپ برمی گردد و بحث سازماندهی، رابطه بین. اقتصاد و سیاست نقد کرد

روشنفکران و کارگران، و همه آنچه از انقالب اکتبر تا به امروز در قالب انواع و اقسام گروه های فرقه گرایی

در ضمن می توان بر گره های نظری یا. مشاهده می شود که بیشتر با یکدیگر دعوا می کنند تا با دشمن طبقاتی شان

در اینجا فرق سنت ها و دیدگاه های. نقاطی از بحران های نظری تأمل کرد که زمینه ساز فرقه گرایی گروه های چپ اند

موسوم« روبنا»آنچه به )رابطه دولت . نظری به ویژه در ارتباط با دید کمابیش مذهبی از مارکسیسم روشن می شود

در خود سرمایه داری جهانی، با شکل هایی از. با اقتصاد در نظریه مارکسیستی به قدر کافی حالجی نشده است( است

حرکت سرمایه و بازتولید نظام سرمایه داری روبروییم که نمی توان آنها را مستقیما در چارچوب فرمول استثمار و

این مهم ترین نکته در بحث اقتصاد سیاسی معاصر است. رابطه کار و سرمایه خالصه کرد .

نگاهی به تاریخ معاصر ایران نشان می دهد همواره در. از چند زاویه می توان به این بحث پرداخت :پرویز صداقت

،۴۰  مرداد، در دهه۲۸مثال بعد از کودتای . مراحل افول و شکست جنبش ها گرایشی به فرهنگ وجود داشته

با.  عرصه فرهنگ شدند و دوره درخشانی از فعالیت فرهنگی را رقم زدند بسیاری از چپ گرایان تبدیل به فعاالن

صعود و افول جنبش های اجتماعی و حرکت های انقالبی فرهنگ به گریزگاهی بدل می شود برای نیروهای دگراندیش

.در مراحل شکست جنبش ها

تأکید.  رشد پست مدرنیسم تاحدودی تمرکز بر عرصه فرهنگ را ترویج کرد۱۹۸۰اما به طور مشخص در دهه 

فروپاشی اتحاد. پست مدرنیسم بر پروژه های خرد بود و روایت های عام را محتوم به شکست و فاجعه آفرین می دانست

شوروی نیز این گرایش را تقویت کرد و با اعتالی انواع تفکرات پست مدرن گرایش به مطالعات فرهنگی افزایش

گرایش جهانی به سوی گسست از اقتصاد سیاسی و گسست از نگریستن به مسائل جامعه از زاویه مناسبات. یافت

 به این سو، این روند را معکوس۲۰۰۸تحوالت دهه های بعد، به ویژه از بحران مالی . قدرت در عرصه اقتصاد بود

.کرد و چپ به لحاظ فکری به مختصات تاریخی خود برگشت

مثال های تاریخی در این. البته بخشی از دوگانگی چپ فرهنگی و چپ اقتصاد سیاسی مربوط به تخصص افراد است

مثالً انسان تک ساحتی مارکوزه در عین حال بحثی مرتبط با اقتصاد سیاسی است، یعنی انسان. زمینه روشنگر است



.مصرف گرا و منکوب شده در سرمایه داری، یا کتاب سرمایه انحصاری پل باران و پل سوئیزی را در نظر بگیرید

. بودند۶۸ منتشر شدند کتاب های مورد توجه جنبش های انقالبی مه ۱۹۶۰هر دو اینها که در دهه 

 این دوگانگی احساس نمی شد، بلکه با ظهور پست مدرنیسم و انواع۱۹۸۰بنابراین منظورم این است که پیش از دهه 

مثال.  به بعد به تدریج این دوگانگی کمرنگ تر شد۲۰۰۰از دهه . و اقسام پست مارکسیسم ها این دوگانگی تقویت شد

 کمرنگ شدن این۲۰۰۸ با سال های اخیر به ویژه بعد از بحران ۹۰ و ۸۰مقایسه مجله نیو لفت ریویو در دهه 

پس از آنکه سرمایه داری مالی جهانی نولیبرال تناقضات خود را نشان داد و به شکل. دوگانگی را نشان می دهد

بحران های اجتماعی و متعاقب آن بحران های سیاسی تبلور یافت باز هم توجه به ریشه های اقتصاد سیاسی بحران

اما در مجموع با این دوگانه پنداری مخالفم و این دو نگاه را مکمل یکدیگر می دانم، نه مخالف. پررنگ تر شد

باران که هردو مکمل یکدیگرند-سوییزی سرمایه  انحصاری مارکوزه و انسان تک ساحتی مانند. یکدیگر .

اگر به شیوه ارتدوکس بخواهیم جواب مشکالت مان را در مارکس بیابیم، نکته این است که پروژه او :مراد فرهادپور

اقتصاد سیاسی نامی است برای. نقد نیز در سنت هگلی کمابیش یعنی نفی. نام داشته« نقد اقتصاد سیاسی»از ابتدا 

توصیف سرمایه داری که اسمیت و ریکاردو ایجاد کردند و مسأله آن نیز نحوه تقسیم اضافه تولید بین سه طبقه اصلی

تمام تالش مارکس فرارفتن از این چارچوب بوده تا درک. است، یکی سرمایه می آورد، دیگری زمین و سومی کار

.تولید به عنوان تقسیم بین سه طبقه را کنار بگذارد و به شکل های دیگری برسد

ما در تجربه واقعی اقتصادی مان هنوز که هنوز است به جز دولتی کردن هیچ راه مشخص دیگری در برابر

سرمایه داری نداریم و در بحث از بدیل مجبوریم به تجربه اقتصاد متمرکز دولتی شوروی برگردیم، به رغم اینکه

می دانیم اقتصاد متمرکز از سرمایه داری فراتر نمی رود، در درون اقتصاد سیاسی باقی می ماند، پول و سرمایه دست

اینکه ما به لحاظ. نمی خورند و فقط روابط و شکل های دیگری در روبنا عوض می شود که بحث خود را می طلبد

اقتصادی نیز چندان نمی توانیم فرق بین اجتماعی کردن تولید با ملی یا دولتی کردن آن را روشن کنیم ناشی از آن است

گویی نوعی اقتصاد مارکسی داریم که وقتی در عمل سراغ. که سویه نقد و نفی اقتصاد سیاسی را کمرنگ کرده ایم

آن می رویم به اقتصاد متمرکز دولتی می رسیم نه به چیزی فراتر از سرمایه داری، خصوصا فراتر از مفهوم پول،

فرارفتن از سرمایه داری یعنی فرارفتن از پول گروندریسه چندان بارز نیست ولی در سرمایه مفهومی که در کتاب .

از این منظر، باید از اقتصاد سیاسی. در نمونه های سوسیالیسم دولتی کوچک ترین حرکتی در این زمینه ندیده ایم

فقط از این طریق است که واقعیت تاریخی می تواند راه حل هایی به. شروع کرد ولی با مازادی درون آن و نفی آن

نتیجه نیو لفت ریویو چون، همان طور که به خوبی اشاره شد، بازگشت به اقتصاد سیاسی یا تغییرات. روی ما باز کند

نقطه ای که هیچ شکی در آن نیست این است که. اثبات کرده سرمایه بحران تنها چیزی است که کتاب. بحران است

شکی نیست. در مورد پست مدرنیسم نیز بار دیگر با نوعی مازاد منفی روبروییم. بحران در ذات سرمایه داری است

این قضیه به ویژه بعد از انقالب اینترنتی. بخش عمده پست مدرنیسم ایدئولوژی سرمایه داری انتهای قرن بیستم بود

 درون تحوالت نظری شاهد ظهور گفتارها یا۲۰۰۸ولی از طرف دیگر، حتی قبل از بحران . کامال عیان شد

چهره هایی همچون فوکو هستیم که گرچه داخل جریان مارکسیستی قرار نمی گیرد نمی توان آن را ایدئولوژی

تحول گفتارهایی همچون فوکو نشان می دهد باید پست مدرنیسم را شکلی از نقد و نفی. سرمایه داری پسین نامید



این تصور مستلزم کلی نگری است تا هم بتواند بحث های اقتصادی را در برگیرد و هم به. درونی مدرنیته دانست

در نتیجه، در کنار جریان. حیطه هایی بپردازد که در مارکسیسم کالسیک حضور ندارد، و مهم ترین آنها بحث قدرت

همان طور که گفته شد، جزمیت دوگانگی مذکور بیش. استثمار به صور دیگری از سلطه و بازتولید سلطه می رسیم

از آنکه در دل خود واقعیت ریشه داشته باشد ناشی از محدودیت های فردی ما انسان ها و تحصیالت و پیشینه فکری

با. وگرنه در دل خود واقعیت تاریخی کسانی که این دوگانگی را جدی می گیرند سرخورده می شوند. افراد است

تحول سرمایه داری در ایران، بخصوص از احمدی نژاد به بعد که سیاست های نولیبرالی شدت گرفت و به طور

متمرکز و سراسری پیاده شد، برای اولین بار با واکنش پیچیده اجتماعی روبروییم که نشان می دهد این هر دو با هم

امروزه هر کارگری می داند که باید خواست تشکیل سندیکا و اضافه حقوق را در آِن واحد با هم پیش. پیش می روند

.ببرد

در ادامه صحبت های آقای فرهادپور مایلم تأکید کنم که ما از نقد و نفی سرمایه داری به یک پروژه :پرویز صداقت

چپ بدون داشتن تخیل اتوپیایی در وضع موجود ادغام. اتوپیایی می رسیم که به نظر من الزمه جریان چپ است

روشن است. اما از طرف دیگر با واقعیت انضمامی مواجهیم، مثال مارکسیست ها خواهان لغو کار مزدی اند. می شود

که تا زمانی که کار مزدی، استثمار، از خودبیگانگی، فتیشیسم و جز آن وجود دارد نمی توان از سرمایه داری گذر

در برابر سازماندهی یک اقتصاد: اما بیایید به نمونه های واقعی مثل انقالب سوسیالیستی اکتبر رجوع کنیم. کرد

پیچیده و مدرن، با همه تناقضاتی که روسیه زمان انقالب داشت از بخش های بسیار پیشرفته تا اقتصاد دهقانی

اگر تفکر اتوپیایی را بر واقعیت انضمامی تحمیل. عقب مانده، چگونه باید اقتصاد واقعا موجود را سازماندهی کرد

از سوی دیگر، می بینیم تجربه های رفرمیستی. کنیم بنا به تجربه قرن بیستم در موارد زیادی به فاجعه می رسیم

سوسیالیستی نیز شکست خوردند، یعنی انواع و اقسام گرایش های سوسیال دموکرات که تفکر اتوپیایی را کنار

گذاشتند و به واقعیت انضمامی چسبیدند و کوشیدند در چارچوب نظم سرمایه دارانه دست به اصالحاتی بزنند در

این تجربه پروژه  اتوپیایی پیش رو نداشت و خود را درگیر اصالحات جزئی در. درازمدت مقهور قدرت سرمایه شد

 در برابر تهاجم سرمایه به سادگی و به سرعت عقب نشست و۱۹۷۰در نتیجه، می بینیم در دهه . سرمایه داری کرد

بخش بزرگی از آن به طور دربست در نظم سرمایه داری ادغام شد، یعنی شاهد انواع و اقسام احزاب کارگر و

.سوسیال دموکرات نولیبرال شدیم

دیالکتیک پیوند با واقعیت انضمامی در عین تعهد به تفکر اتوپیایی مهم ترین مسأله ای است که مرز بین رادیکالیسم

مثال آنچه امروز فاجعه انقالب فرهنگی مائو. چپ و انواع پروژه های اصالح طلبانه و فرقه گرایانه را مشخص می کند

خوانده می شود، صرف نظر از تفاسیر مختلف که جای بحث بسیار دارد، قابل تقلیل به حذف رقبای حزبی از جانب

اما وقتی این تفکر پروژه رهایی آتی را در. در اهداف انقالب فرهنگی مائو تفکر اتوپیایی وجود داشت. مائو نیست

انقالب فرهنگی از یک منظر همان انقالب اجتماعی مارکسی است. انقالب فرهنگی خالصه کرد به شکست انجامید

.که یک مفهوم درازمدت تاریخی است و یک شبه امکان  پذیر نیست

در قرن بیستم برخی انقالب سیاسی و تصرف قدرت را با سوسیالیسم یکی دانستند، برخی نیز به کل سوسیالیسم را

به نظر من، نکته کلیدی این است که چپ چطور. به هر حال، هر دو این پروژه ها شکست خوردند. کنار گذاشتند



می تواند به نقد اقتصاد سیاسی، نقد استثمار و فتیشیسم کاالیی و ازخودبیگانگی وفادار باشد ضمن اینکه در برابر

.واقعیت انضمامی نیز راه حل داشته باشد

آیا. عموماً از تجربه سرمایه داری در ایران به تبعیت از سرمایه داری متأخر جهانی با عنوان نولیبرال یاد می شود

وضعیت خاص ایران، ساخت ویژه قدرت و حاکمیت، نولیبرالیسم را به بار آورده یا نولیبرالیسم – یک وضعیت

جهانی – به ساخت خاص قدرت در ایران انجامیده؟ به عبارت دیگر، نولیبرالیسم علت این وضعیت است یا معلول

آن؟

نولیبرالیسم سیاست یا خط مشی عده ای نیست که در سازمان. واژه نولیبرالیسم ابهاماتی به همراه دارد :مراد فرهادپور

:مسلما با وجوهی از حمله جهانی سرمایه مواجهیم. قضیه پیچیده تر از این است. برنامه و بودجه توطئه کرده باشند

در. همه اینها بر تمام جهان تأثیر می گذارد. خصوصی سازی، نظارت زدایی، موقتی سازی کار، مالی شدن و غیره

البته. طبقه حاکمی که در جریان مصادره انقالب سر کار آمد-ایران نولیبرالیسم را باید جزئی دانست از حمله دولت

برای من نکته اصلی مفهوم مارکسیستی انباشت اولیه سرمایه است، به معنی کاربرد زور ماوراء اقتصادی در سلب

این مفهوم، بویژه در مقام فرایندی تکرارشونده، چیزی است که می تواند میانجی بین دولت. مالکیت از جامعه و مردم

.و سرمایه به مثابه دو قطب اصلی نظام سلطه باشد

به همین علت این تقاطع همان نقطه حساس بحرانی برای نظام سلطه جهانی و همان جایی است که می توان بروز

مقاومت یا واکنش های سیاسی مردم یا مزد و حقوق بگیران را در تقابل با هر دو منطق سلطه نشان داد، چه منطق

به نظر من واژه ای که می تواند بهتر از نولیبرالیسم شکل گیری طبقه حاکم و نوع غارتگری. دولت چه منطق سرمایه

دولت، به ویژه رانت و فساد، را در ایران توضیح دهد همان انباشت اولیه سرمایه و سلب مالکیت همگانی است، البته

نولیبرالیسم از نظام جهانی آمده و مثل همیشه به صورت عجیب و غریبی در وضعیت. با دستکاری هایی در این مفهوم

ایران ادغام شده، مثال دولت احمدی نژاد که یارانه مستقیم می دهد همان دولتی است که بورس می سازد و

از. بنابراین با یک الگوی کالسیک نولیبرال از جنس الگوی تاچر روبرو نیستیم. خصوصی سازی را پیش می برد

این رو، شاید جواب این باشد که یک ساخت دولتی قبلی در ایران بوده که در دوره ای از تحول خود شیوه های سنتی

غارت را با انباشت اولیه و سلب مالکیت گره می زند که نهایتا امروزه در سطح جهانی به نام نولیبرال شناخته

.می شوند، هرچند در همان شکل های اولیه قرن نوزدهمی انباشت ریشه دارند

در ایران بعد از انقالب یک حاکمیت. نولیبرالیسم به ما برای شناخت وضع موجود کمک می کند :پرویز صداقت

 قدرت داشت سلب قدرت شد و سایر طبقات مردمی، از جمله۱۳۵۷از طبقه حاکمی که قبل از . استثنایی شکل گرفت

در این میان، ائتالفی که روحانیت حاکم با بازار و. طبقه کارگر، نیز به تنهایی توان کسب قدرت سیاسی را نداشتند

الیه های سنتی جامعه تشکیل داد به لحاظ طبقاتی توانست بلوک سیاسی و حاکمیت خود را شکل دهد، حاکمیتی که

تعریف می کند« بناپارتی»می توان آن را در قالب هایی گنجاند که مارکس تحت عنوان  .

این حاکمیت بناپارتی بعد از دهه اول انقالب و با آغاز برنامه های انباشت سرمایه باید به طبقه جدید سرمایه دار شکل

.بخش اعظم طبقه سرمایه دار سال های قبل از انقالب از ایران رفته بودند یا دارایی هایشان مصادره شده بود. می داد

آنچه تحت عنوان نولیبرالیسم در ایران اجرا شد ابزار بسیار مناسبی است برای شکل گیری یک طبقه جدید سرمایه دار



در ایران، از طریق خصوصی سازی ها، گسترش بخش مالی، نظارت زدایی ها، سلب مالکیت های گسترده مثال در

در نتیجه، سرمایه داران بزرگی در. مورد زمین های شهری مشاع بود که تحت مالکیت خصوصی قرار گرفت

 به بعد در۸۰عرصه مستغالت ظهور کردند، بورژوازی تجاری که تبلور سنتی آن در مؤتلفه بود از دهه 

به همین. ساختار های سازمانی جدیدی مستقر شدند و بانک های بزرگ خصوصی و شرکت های زیرمجموعه داشتند

.دلیل، نولیبرالیسم کمک می کند درک بهتری از پیکربندی طبقاتی بعد از انقالب داشته باشیم

اگر در آمریکای. نولیبرالیسم در ایران تحمیل نهادهای جهانی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به ما نبود

التین بحران بدهی و فشار خارجی به اجرای برنامه تعدیل ساختاری انجامید، ایران به درآمد نفت متکی بود و هرگز

بخشی از سیاست های نولیبرالی که دولت های جمهوری اسالمی اتخاذ کردند برای. با بحران بدهی مواجه نشد

.شکل گیری طبقه جدیدی بود که قرار بود با استفاده از رانت وفاداری به نظام به طبقه مسلط اقتصادی تحول یابند

علت تشدید سیاست های نولیبرالی در دولت احمدی نژاد نیز این بود که گروه های جدیدی وارد حاکمیت شدند که قصد

 و گسترش بورس و انواع۴۴داشتند به سرعت به ثروت برسند، و از طریق اجرای سیاست های ذیل اصل 

.نظارت زدایی ها توانستند به آن دست یابند

اما بخشی از سیاست های نولیبرالی که مستلزم ادغام در بازارهای جهانی یا حضور سرمایه های خارجی در ایران

بنابراین در ایران یک نولیبرالیسم. بود به سبب ساخت و دستورکار سیاسی حاکمیت در ایران هرگز تحقق نیافت

نصفه و نیمه اجرا شد اما اگر به دلیل نصفه و نیمه بودن، نولیبرالی بودن این برنامه ها را فراموش کنیم موجب می شود

نولیبرالیسم باز هم به عنوان بدیلی برای برنامه های اقتصادی جاری عرضه شود، چنان که رسانه های جهانی

.اپوزیسیون نیز همین برنامه ها را ترویج می کنند و باید از این امر به شدت پرهیز کرد

(یا در قاموسی دیگر، زیربنا و روبنا)چنانکه در بحث هر دو شما گفته شد، بحران عامل پیوند اقتصاد و سیاست 

 و هم از منظر داخلی بحران اقتصادی فراگیری که در حال تجربه۲۰۰۸است، هم از منظر جهانی بحران مالی 

از دل بحران اقتصادی جهانی جنبش اشغال وال استریت و. اما بحران با تغییر سیاسی نسبت مستقیم ندارد. آنیم

، اما چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی۹۶نظایر آن درآمد و از دل بحران اقتصادی کنونی قیام دی ماه 

آیا بحران امکانی برای تغییر پیش روی ما. پاسخ به بحران از سطح واکنش خودانگیخته مردمی فراتر نرفت

می گذارد؟

در مورد شرایط خاص ایران، تردیدی نیست مسائل آن را، حتی خصوصی سازی و حرکت سرمایه، :مراد فرهادپور

باید در متن یک نظام جهانی در نظر گرفت و هر توضیحی از سرمایه داری ایران بدون درک رابطه آن با

با. نمی توان مدار کامل حرکت سرمایه را فقط در مرزهای ملی ایران مشخص کرد. سرمایه داری جهانی ناقص است

این همه، وضعیت سیاسی استثنایی ما نیز در کار است، هم به لحاظ رابطه دولت با نیروها و طبقات اجتماعی در

این. درون و هم به لحاظ سیاست بین الملل و رابطه با دولت های منطقه و ابرقدرت ها و کلیت ساختار جهانی دولت ها

به این دلیل ادغام و انزوا هر دو باید همراه هم درک شود و تالش من برای توضیح این وضع از طریق دو مفهوم

بود که بتوان اوال، اولویت را به مفهوم ادغام داد و بحران های داخلی را جزئی از یک نظام جهانی دانست، و ثانیا،

.از طریق مفهوم انزوا بتوان شرایط مشخص ایران را مطرح کرد

https://www.radiozamaneh.com/419572


با توجه به تجربه سیاسی. با در نظرگرفتن هر دو اینها می توان به درکی از استراتژی کلی سیاسی دست یافت

مثال، جنبش. سال های گذشته حلقه گمشده اصلی این درک رابطه بین طبقه متوسط و طبقات فرودست و کارگر است

 خواست های مشخصا سیاسی طرح می کرد، در حالی که پوپولیسم احمدی نژادی بر عدالت خواهی۸۸اعتراضی سال 

به نظر من، استراتژی اصلی رسیدن به درکی از مبارزه دموکراتیک است که در آن تناقضات ناشی از. سوار بود

امروزه در سطح جهانی نیز شاهدیم. حرکت سرمایه و به ویژه سیاست های نولیبرال جهانی در نظر گرفته شود

چگونه دموکراسی های باثبات و ریشه دار و قدیمی از درون پوک و بی معنی شده اند و به دنبال آن شکل های جدیدی

از تأثیرگذاری سیاسی مطرح می شود که راست افراطی با تکیه بر ته مانده های ملی گرایی و نظامی گری و نژادپرستی

اکنون در ایران بیش از هر زمان دیگری باید بتوان درک گسترده تری از دموکراسی را،. از اکثر آنها استفاده می کند

در ضمن باید به. ورای صرف حقوق فردی و شهروندی، به عنوان اصل اساسی مبارزه سیاسی مطرح کرد

بحث های مربوط به اَشکال روبنایی توجه کرد، اشکالی که به گواه تاریخ نمی توان آنها را صرفا به رابطه استثمار

خأل این موارد حتی در پروژه اولیه مارکس نیز به چشم. برگرداند مثل مسأله زنان، نژادپرستی، ملی گرایی

باید در بررسی کلی وضعیت همه این موارد را با هم در نظر گرفت تا بر اساس آن به مفهوم عامی از. می خورد

برسیم، به مفهومی از امر مشترک« مزد و حقوق بگیران»  )Common( و مالکیت عام، حوزه عام قدرت

اجتماعی، اقتصاد به مثابه امر مشترک عام، تا بتوان سویه اشتراکی مرام اشتراکی را به واقعیتی برگرداند که بخشی

این، به نظر من، حلقه. از آن اتوپیایی است ولی بخش دیگری از آن در همین مبارزات مشخص کنونی ریشه دارد

مرکزی ساختن استراتژی چپ انقالبی در شرایط کنونی است تا بتواند، ورای فرمول های قدیمی در مورد مراحل

و خود مفهوم انقالب، تعریف جدیدی از دموکراسی ارائه کند که در عین حال( دموکراتیک، سوسیالیستی)انقالب 

واقعیت امروز ما از هر جهت برای انجام چنین کاری آماده است و بین شکل های مختلف. ضدسرمایه داری باشد

از این حیث، شاید. استثمار اقتصادی و شکل های فرااقتصادی سرکوب مبارزات جمعی پیوند روشنی وجود دارد

.جامعه ما حتی آماده تر از جوامع دیگر باشد تا دریابد مبارزه دموکراتیک همان مبارزه در راه سوسیالیسم است

به نظر. برای بررسی نسبت بحران با تغییر سیاسی باید ابتدا انواع بحران های کنونی را بررسی کنیم :پرویز صداقت

مقطع اول و دوم را، بر اساس تقسیم بندی. من، اقتصاد ایران بعد از انقالب سه مقطع مهم را تا به امروز تجربه کرده

 یعنی درون تابی۱۳۶۷ تا ۱۳۵۷کرد، از  می توان چنین تعریف طبقه و کار در ایران نعمانی و بهداد در کتاب

 به بعد که دوران برون تابی و روشن کردن۱۳۶۸ساختاری مقطع بحران حاد ساختاری دهه  اول انقالب و سپس از 

 تالش هایی برای روشن کردن موتور انباشت سرمایه صورت گرفت و نرخ۱۳۹۰تا . موتور انباشت سرمایه است

 مجموعه ای از۱۳۹۰اما از اوایل دهه . رشدی در اقتصاد داشتیم که کم و بیش اقتصاد را به حرکت در می آورد

عوامل موجب شد گرفتار بحرانی شویم که برون رفت از آن بدون تغییر در مناسبات قدرت، یعنی بدون تغییر

بیشتر توضیح می دهم. این دوره سوم را می توانیم انسداد ساختاری بنامیم. سیاسی، امکان پذیر نباشد .

در دهه اول انقالب سلب مالکیت گسترده از سرمایه داران بزرگ، خروج سرمایه ها، بحران های سیاسی، جنگ

هشت ساله با عراق، تهی شدن کشور از منابع ارزی به علت استمرار جنگ و دومین شوک نفتی، سرکوب سیاسی و

 متوسط نرخ رشد تولید۶۷ تا ۵۷از سال . غیره موجب شده بود در اقتصاد نیز نرخ های رشد منفی داشته باشیم

پس از پایان جنگ و تثبیت. ناخالص داخلی سرانه منفی دو درصد بود، یعنی یک دوره ده ساله با میانگین رشد منفی



دستور کاری که حاکمیت برای روشن کردن. حاکمیت مسأله دولت نحوه روشن کردن موتور انباشت سرمایه بود

موتور سرمایه مورد توجه قرار داد مبتنی بود بر مجموعه ای از سیاست گذاری ها در راستای سودآورترساختن

برای این منظور، سرمایه گذار باید به منابع مالی، طبیعی و نیروی کار به سهولت و بهایی ارزان. سرمایه گذاری

دسترسی به منابع مالی از طریق تخصیص بودجه های دولتی و دریافت تسهیالت آسان از انواع. دسترسی داشته باشد

دسترسی به نیروی کار ارزان نیز از طریق. اعتباری و بعداً بانک های خصوصی امکان پذیر شد-مؤسسات مالی

سیاست های سرکوب دستمزدها صورت گرفت و بدین ترتیب جلوی رشد دستمزدها هم تراز با رشد قیمت ها گرفته

 خیلی۸۰ و ۷۰این سیستم در دهه . دسترسی به منابع طبیعی هم با تهاجم گسترده به طبیعت صورت گرفت. شد

.خوب کار نکرد ولی به هر حال کار می کرد و روال آن تابعی از باال و پایین شدن قیمت نفت و تغییرات سیاسی بود

اما به شکل موفقیت آمیزی منجر به شکل گیری یک طبقه جدید سرمایه دار بسیار قدرتمند در ایران و بینواسازی

 الیه هایی از طبقه متوسط فربه شدند و طبقه متوسط جدیدی شکل۸۰ تا اوایل دهه ۷۰البته در دهه . گسترده شد

 اقتصاد ایران دچار بحرانی ساختاری۹۰اما از اوایل دهه . گرفت که پایه اجتماعی جریان اصالح طلبی را شکل داد

ازاین رو، شاهد انسداد ساختاری بودیم. شد که بدون تغییر در مناسبات قدرت نمی توانست از آن خارج شود .

ابعاد این بحران چیست؟ اوال، چند دهه جلوی رشد دستمزدهای واقعی را گرفته اند و ثانیا، حوزه های کاالیی جدیدی

ثالثا، با. در اقتصاد تعریف کردند، از جمله برخی خدمات عمومی رایگان تحت نظم بازار درآمدند و خصوصی شدند

فرایند مدرنیزاسیون نیازهای جدیدی برای جامعه تعریف شده که برای تأمین این نیازها سبد هزینه خانوار گران تر

از طرف دیگر، با. پس با بحران فقر و نابرابری مواجه شدیم. می شود ولی دستمزدها به همان نسبت افزایش نمی یابد

نوع رفتار. روبروییم، یعنی بحران فروش کاالها و خدمات عرضه شده در بخش بزرگی از اقتصاد« بحران تحقق»

دولت های پس از انقالب در قبال طبیعت نیز تهاجم گسترده ای را به طبیعت سازماندهی کرده که منجر به بحران

در نتیجه،. قرار بود منابع مالی به ارزانی در اختیار سرمایه گذاران قرار بگیرد. زیست محیطی بسیار حاد شده است

بانک ها.  اما این نظام دچار بحران حاد شد۱۳۹۰نظام های بانکی و مالی بیش از حد گسترش یافت و از اوایل دهه 

.حجم انبوهی از مطالبات معوق به اشخاص و گروه های پرنفوذ سیاسی دارند که نمی توانند در قبال آنها کاری کنند

پس در مورد رابطه با کار و طبیعت و پول هر سه دچار نوعی انسداد. بنابراین نظام مالی نیز دچار توقف شده است

.ساختاری هستیم که بدون تغییر در ساخت قدرت برون رفت از آنها ممکن نیست

در عرصه اجتماعی و فرهنگی،. در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و ژئوپلیتیکی نیز بحران های حادی داریم

مدرنیزاسیون اقتصادی نوعی آنومی و بی هنجاری اجتماعی ایجاد می کند، حضور همزمان عناصری که به لحاظ

تاریخی مربوط به دوره های مختلف اند، جابجایی های طبقاتی عجیب و غریب و مسائلی از این دست شرایط آنومیک

کلیه این شرایط وضعیت. به همه اینها بیفزایید سلطه یک دولت ایدئولوژیک را. اجتماعی ایجاد کرده است

مثال، در حوزه زنان از ابتدای انقالب بحرانی داشتیم که سال به سال تشدید می شود و. بی هنجاری را تشدید می کند

.بدون تغییرات جدی در ساخت ایدئولوژیک دولت امکان برون رفت از آن فراهم نیست

مجموعه بحران های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی به شکل نارضایتی از وضع موجود در میان توده های مردم در

از سوی دیگر، در مقیاس جهانی و منطقه ای نیز بحرانی داریم که در بخش اعظم چهار دهه گذشته به. می آید



از ابتدای انقالب سرمایه گذاری غرب در توسعه اسالم. جمهوری اسالمی کمک کرد بتواند به حیات خود ادامه دهد

از.  برای تضعیف اتحاد جماهیر شوروی به استقرار و تثبیت حاکمیت در ایران کمک کرد۱۹۸۰سیاسی در دهه 

 و بعد از جنگ ایران و عراق، با شروع جنگ اول خلیج این بحران به کمک دولتمردان ایران۱۹۸۰اواخر دهه 

آمد، هم به طور مستقیم و سیاسی از طریق حذف یک رقیب قدرتمند منطقه ای و هم به لحاظ اقتصادی با ایجاد یک

در سال های بعد از یازده سپتامبر حمله امریکا به افغانستان و سپس عراق. ۱۳۶۰شوک مثبت نفتی در اواخر دهه 

.بار دیگر به لحاظ سیاسی به کمک حاکمیت آمد

جمهوری. اما در سال های اخیر مجموعه ای از تحوالت منطقه ای رخ داد که به زیان پروژه منطقه ای حاکمیت است

اسالمی در طی چهار دهه گذشته درصدد سازماندهی ائتالف قدرتمندی از شیعیان در خاورمیانه بوده با رهبری

اما. تحوالت منطقه ای در عراق و سوریه و یمن تا حدودی به حاکمیت در شکل دادن این ائتالف کمک کرد. ایران

اوال، قدرت های منطقه ای رقیب جمهوری. این پروژه اکنون دچار بحران شده و دالیل آن نیز کمابیش مشخص است

اسالمی، اعم از عربستان و کشورهای ارتجاعی حاشیه خلیج فارس و اسرائیل، دست روی دست نمی گذارند که

ثانیا، نظم امپریالیستی جهانی نیز نمی پذیرد دولت قدرتمندی در خاورمیانه بتواند. کمربند شیعی با قدرت شکل بگیرد

پس. نفوذ خود را بر منطقه گسترده ای اعمال کند که تأمین کننده مهم ترین کاالی استراتژیک قرن بیستم، نفت، است

این همزمانی به این تصور دامن زده که بحران خارجی. یک ستیز حاد منطقه ای همزمان شده با بحران حاد داخلی

حال آنکه. عامل وضع کنونی است و بسیاری تحلیلگران بحران های داخلی را به بحران های خارجی تقلیل می دهند

.چنین نیست و بحران های حاد خارجی صرفا کاتالیزور بحران های داخلی است

اوال، دولت می تواند سرکوب حرکت های اعتراضی. شرایط بحرانی کنونی می تواند به زیان جنبش های اجتماعی باشد

در ثانی، شرایط بحرانی به نوعی انفعال در میان مردم، به. را تحت عنوان مبارزه با تهدیدهای خارجی توجیه کند

در واقع، مردم منتظر می شوند ببینند سرنوشت. طور عام، و کنشگران اجتماعی، به طور خاص، دامن می زند

بحران به کجا می رسد، و کنشگران اجتماعی نیز در شرایط بروز تهدیدات امپریالیستی و جنگ درباره نحوه استمرار

.کنشگری دچار تردید و دودلی می شوند

به نظر می رسد مجموعه بحران های داخلی و خارجی، که به تفصیل بدانها اشاره شد، به لحاظ کیفی با بحران های

ولی در واقعیت تجربی وضعیت هایی به مراتب بدتر همچون مورد ونزوئال نشان. چهار دهه گذشته فرق دارد

نحوه تعامل میان این. می دهد یک بحران اقتصادی حاد می تواند کماکان ادامه یابد بدون چشم اندازی برای تغییر

بحران ها چگونه است و آیا این بحران ها امکان تداوم دارد؟

تعدد و کثرت و تعامل بین بحران ها باعث شده به مرحله ای بحرانی برسیم که نمی توان وجودشان را :مراد فرهادپور

همواره این خطر هست که بحران ها به صورت بهمن وار. نادیده گرفت ولی در عین حال تحول آتی آنها روشن نیست

مسأله اصلی بر سر تغییری سیاسی است که بحران مستقیما. روی هم تأثیر بگذارند و فاجعه تاریخی به بار آورند

من به نقش دولت و حکومت از زاویه استخراج رانت در چهل سال گذشته می نگرم و به آرایش. بدان نمی انجامد

ریشه های دولت و. اجتماعی خاصی نظر دارم که شاید چندان نتوان آن را با مفاهیم کالسیک طبقاتی بررسی کرد

غارتگری دولت در ایران به قبل از مدرنیته و سرمایه داری بر می گردد و اکنون نیز گره خوردن دولت با کاست



ایران ظاهرا در مقابل نظام جهانی سرمایه زیر فشار. روحانیت چیزی فراتر از صرف تحلیل طبقاتی می طلبد

آمریکا با طرح تشکیل هالل شیعی به زمینه های ماقبل تاریخی توسل جسته تا بر مبنای مذهب شبکه ای از قدرت

در اینجا، غیر از. با توجه به این شرایط استثنایی، نقطه شروع ما باید شکافی در دل خود دولت باشد. بسازد

جنبش هایی که از دل بحران سرمایه داری نولیبرال در غرب سر برآورده اند، از جنبش وال استریت تا جلیقه زردها،

ما تجربه ای غنی در انقالب های عربی داشتیم و دیدیم چگونه ترکیب دخالت دولت های منطقه ای و جهانی می تواند

صرف نظر از اوضاع داخلی تک تک این. جنبش های توده ای را به کل خنثی کند یا به شرایطی بدتر از قبل برگرداند

.کشورها، همچون اخوان المسلمین در مصر، هجوم دولت های بیرونی صحنه نزاع را عوض می کند

سوریه بهترین مصداق این قضیه است که در آن یک انقالب توده ای چنان منکوب شد که حتی در سطح جهانی مردم

این جنبش مردمی با چنان سبعیتی از جهات مختلف. متوجه نشدند در سوریه واقعا انقالبی مردمی شروع شده بود

تکه پاره شد و مکانیسم خودش علیه خودش به کار گرفته شد که باید در تصورات مان از پیشرفت تاریخی عناصر

عالوه بر اینکه باید درباره ابهام هایی در ساختار طبقاتی مثل طبقه متوسط و نقش آنها بحث کنیم،. جدیدی بگنجانیم

البته شرایط کنونی الجزایر و. هم دولت یک کشور و هم دولت های همجوار خطری عمده برای جنبش های مردمی اند

بالیی که سر سوریه یا لیبی آمد ضرورتا همه جا رخ نمی دهد. سودان نشان می دهد که این نکته نیز حرف آخر نیست

و دینامیسم جنبش های مردمی حتی با کمک سرکوب دولت های منطقه ای و فرامنطقه ای به طور کامل از بین

این خود امیدبخش است ولی در عین حال نشان دهنده آنست که باید عوامل و مکانیسم هایی را در جریان. نمی رود

به نظر می رسد چه از زاویه تحلیل سرمایه دارانه و چه از. تحلیل در نظر بگیریم فراتر از شکل سنتی تحلیل طبقاتی

زاویه نوع خاص دخالت تاریخی دولت در این منطقه، کلید اصلی عقب نشینی دولت یا ایجاد شکافی در قدرت

در غیر. حکومتی است تا فضای اولیه ای باز شود و بتوانیم چشم اندازی برای سیاست سراسری داشته باشیم

این صورت، چنانکه تجربه امروز نیز نشان می دهد، با سرکوب فالن سندیکا یا شکستن اعتصاب هفت تپه و فوالد

الیه هایی از طبقه متوسط همچون معلمان و. چیزی حل نمی شود و مدتی بعد دوباره اعتراض ها سر باز می کند

پرستاران و بازنشستگان – که می توان آنها را ذیل مزد و حقوق بگیران تعریف کرد – همین االن در حال مبارزه اند

ولی پیوند آنها با طبقات پایین تر برقرار نشده، یعنی پیوند الیه هایی از خرده بورژوازی غارت شده ای که بانک ها

پول هایشان را خورده اند با معلمان و کارگران کارخانه های صنعتی و واحدهای خدماتی مثل اتوبوسرانی، و از این

دلیل این امر این است که حکومت کل فضای. منظر امکانی نداشته ایم برای پیداکردن معنا و افق سیاسی مبارزات

نیازمند یک فضای خالی هستیم تا بتوانیم قدم های اولیه را. اجتماعی را پر کرده، آن هم نه صرفا با سرکوب و دهشت

.برداریم و سپس به رابطه با دولت های منطقه و جهانی برسیم



منظور از شکاف در دل دولت چیست؟ چون می توان این شکاف را به اختالف دو جناح اصلی حاکمیت تعبیر کرد که

اتفاقا. حدود دو دهه است آن را تجربه کرده ایم و حتی ذره ای به ایجاد فضای اجتماعی مورد نظر نزدیک نشده ایم

نیز در دی ماه ناظر به همین ناتوانی دو جناح اصلی« اصالح طلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا»شعار اصلی 

.بود

دقیقا به این دلیل که مشخص نیست این اختالف تا چه حد جدی و تا چه حد ابزاری بوده برای کنترل :مراد فرهادپور

سرنوشت اصالحات و وضع جنبش روشنفکری دینی نشان. انتخابات و برپاکردن نمایش هر چهار سال یک بار

به شکل استراتژیکی از جانب بدنه اصلی قدرت کنترل و( که واقعا بوده)می دهد که اگر هم درگیری و تضادی بوده 

اگر از اوایل دولت اصالحات بگذریم، اختالف میان این دو جناح. به ابزاری برای گذر از بحران ها بدل شده است

به همین دلیل امروزه می گوییم کار اصلی جمهوری اسالمی حل نکردن. هرگز شکافی در دل حکومت ایجاد نکرده

در هیچ حیطه ای شاهد چنین. مسائل و بحران هاست، چون حل کردن بحران ها یعنی علنی شدن و وقوع یک شکاف

.چیزی نبوده ایم

ایجاد شکاف در دل دولت یا پس راندن آن با توجه به واقعیت سرکوب چگونه ممکن است؟ به عبارت دیگر، چه

شکل های بدیلی از مبارزه سیاسی باید تعریف کرد تا در فقدان سازماندهی صرفا به سرکوب استناد نکند؟

در شرایط خاصی قرار گرفته ایم که بحران ها تمام پهنه اقتصاد و اجتماع ما را در برگرفته و در: پرویز صداقت

چارچوب نظم سیاسی موجود راهی برای برون رفت از بحران وجود ندارد، اما نظم سیاسی موجود به هر شکل

حاکمیت در چهار دهه گذشته دو نیروی. خواهان استمرار وضعیت فعلی است و از قدرت قهر نیز برخوردار است

اولی در سال های اخیر بسیار تضعیف شده ولی دومی به. سازوبرگ ایدئولوژیکی و سازوبرگ سرکوب: اتکا داشت

 به این وضعیت.  به بعد در مورد اعتراضات شهری خیابانی به شدت تقویت شده است۱۳۸۸خصوص از سال 

نه حاکمیت می تواند به حکومت خود استمرار دهد و نه مردم شرایط موجود را. نوعی انسداد سیاسی منتهی شده است

آیا می توان تصور کرد در. می پذیرند اما حاکمیت با استفاده از ابزار سرکوب خواهان استمرار این شرایط است

ایران یک اقتصاد. درازمدت کماکان انسداد سیاسی ادامه داشته باشد؟ طبعا محال نیست، اما بسیار بعید است

سرمایه بر اساس ابتدایی ترین تعریف ها ارزش. سرمایه داری است در یک نظم جهانی سرمایه دارانه

نظام سرمایه داری ایران، نظامی که نیم قرن قدمت استقراریافته و باثبات دارد، نمی تواند بپذیرد از. خودارزش افزاست

این پس نرخ های رشد منفی وجود داشته باشد و کسب سود و ارزش افزایی صرفا مثالً به مدد کاسبی از تحریم

اقتصاد ایران اقتصادی مدرن و پیچیده است و از دید طبقات سرمایه دار باید به مدارهای انباشت. صورت بگیرد

.سرمایه جهانی برگردد

ما به. از طرف دیگر، ساخت حاکمیت در ایران با ساخت حاکمیت با مثال عراق قبل از سقوط صدام متفاوت است

چه بسا برخی. جای یک دیکتاتور قدرقدرت همچون صدام با گروه های متعدد صاحب قدرت ذی نفوذ رقیب مواجهیم

از جناح های رقیب بکوشند از دل این بحران ساختاری بدیل خود را شکل دهند و خود را به عنوان بدیل وضع

اگر این شرایط منجر به ایجاد شکاف در دستگاه. موجود، به ویژه برای امپریالیسم جهانی، به نمایش بگذارند

سرکوب شود متقابال شرایط برای رشد جنبش های اجتماعی فراهم می شود و این جنبش ها به سرعت می توانند



بنابراین، بسیار بعید می دانم انسداد ساختاری موجود حیات درازمدت. بدیل هایی برای وضع موجود معرفی کنند

داشته باشد، مگر اینکه وضع ژئوپلیتیکی پیچیده جهانی بیرون از دایره اطالع ما به گونه ای عجیب و غیرقابل

در غیر این صورت، یک نظام سرمایه داری با نرخ های رشد منفی منطقا قابل تداوم. پیش بینی شرایط تازه ای رقم بزند

.نیست

در چنین شرایطی سازماندهی و تشکل یابی اصل اساسی است و با انقالب اطالعاتی حوزه های جدیدی از سازماندهی

وظیفه روشنفکران. گشوده شده که به رغم ضعف هایی همچون پراکندگی و نبود مرکزیت می تواند تأثیرگذار باشد

چپ در سه دهه گذشته در ایران دائم در موضع عقب نشینی بوده و گفتمان راست هژمونی. چپ گفتمان سازی است

باید بکوشیم گفتمان چپ قوت خود را در سطح جامعه پیدا کند تا به تدریج به نیرویی مادی بدل شود. یافته .

در مورد سازماندهی و سرکوب قاعدتا باید به بازی موش و گربه در وضع کنونی ادامه داد و بر: مراد فرهادپور

یک نسخه نهایی نداریم که بتوان بر اساس آن عمل کرد، چون در یک. اساس آزمون و خطا به هزینه و فایده اندیشید

این قضیه با نوعی. مکان و زمان ممکن است بتوان به کنش های عملی فکر کرد و در یک مکان و زمان دیگر نه

آزمون و خطا پیش می رود که در آن نیروهای اجتماعی هم به حفظ خود می اندیشند و هم ادامه حیات اجتماعی، نه

.حفظ خود به قیمت انفعال کامل

صرف نظر از جنبه های تاکتیکی و عملی سازماندهی، استراتژی این سازماندهی آیا باید به جنبه های خاص

سرمایه داری در ایران معطوف باشد یا به جنبه های مشترک جهانی یا ترکیبی از این دو؟ به عبارت دیگر، آیا این

استراتژی باید معطوف به ساخت ایدئولوژیکی حاکمیت باشد یا معطوف به نحوه ادغام آن در نظم جهانی و

اشتراکات آن با سایر نقاط جهان؟ مثال، آیا بحران زیست محیطی اولویت دارد که در سطح جهانی نیز مسأله ساز

است اما اینجا فاجعه بار است، یا بحران اقتصادی و معیشتی کنونی که بخش بزرگی از جامعه را در برگرفته، یا

بحران ایدئولوژیکی که بیش از همه در مسأله رفع حجاب اجباری زنان نمود می یابد، یا استراتژی باید معطوف به

ترکیب و تعامل همه این بحران ها با هم باشد؟

مسأله سیاسی شدن هر. از نظر من، بحث همیشگی مازادی درون همه اینهاست که سیاست نام دارد :مراد فرهادپور

یک از جنبش هاست، یعنی باید پیوند بین منافع دهقانان اصفهانی که برای کشاورزی به آب نیاز دارند و حفظ

دهقانان باید در معرض این بحث قرار گیرند و. رودخانه و استفاده صحیح از منابع آبی علنا به بحث گذاشته شود

.خودشان به همراه سایر نیروهای محلی در تصمیم گیری مشارکت کنند

فضایی که اجازه می دهد نیروهای اجتماعی بتوانند بدون سروری دولت کار کنند همان چیزی است که سیاست

اگر بر اصل مفهوم دموکراسی به عنوان حلقه اصلی استراتژی های سیاسی تأکید کنیم راهگشاتر است تا. می نامیم

این قضیه می تواند فضایی عام ایجاد کند که نماینده آن.  طبقه متوسطی بود یا نبود۸۸دعوا بر سر اینکه اعتراضات 

در این زمینه فشارهای خارجی، به ویژه تحریم ها، هیچ کمکی به شکل گیری این فضا،. برای اولین بار دولت نیست

مگر. شکاف در دل دولت، و عقب نشینی حکومت نمی کند، بلکه، بر عکس، دولت را کامال سفت و یکپارچه می کند

آنکه فکر کنیم بعد از مدتی با قطع تمامی ریشه های منطقه ای بخش هایی از حاکمیت حذف شوند و مابقی نیز سر عقل

اگر فشار خارجی نباشد، تازه آن زمان است که دینامیسم اجتماعی اجازه می دهد. آیند که تصور خوش بینانه ای است



چون در شرایط خاص و عجیب و غریب یک جامعه می تواند. وضع کنونی با نرخ رشد منفی غیرقابل تداوم باشد

البته شکسته شدن تاروپود اجتماعی در کل منطقه بسیار فاجعه بار. بالکل فرو بپاشد، از بین برود و چیزی از آن نماند

نمونه کوچک آن را در سوریه دیدیم که چه بحرانی در سطح جهان به بار آورد. است .

در این زمینه، وزن ایران و درجه پیچیدگی و پیشرفت اجتماعی ما که قیمت آن را از دوران مشروطه و رضاخان

آنگاه بار دیگر باز به این بحث می رسیم که این. پرداخته ایم شاید مانع از ماجراجویی های ابرقدرت های جهانی شود

و آن وقت باب طرح این مسأله باز می شود که اگر اصل را بر یک سیاست. وضع نمی تواند تا ابد تداوم یابد

دموکراتیک بگذاریم خواه ناخواه حکومت به واسطه تضاد منافع در داخل آن، و شاخه های ایدئولوژیکی و اقتصادی

در آن صورت فضا برای امر مشترک ایجاد. و نظامی آن، به هر حال در یک جا تن به عقب نشینی خواهد داد

 نیز نشان۷۸ و ۸۸ بلکه اعتراضات ۹۶نه فقط دی ماه . به نظرم جامعه ما شدیدا آماده چنین چیزی است. می شود

اینکه آن نیرو تا چه حد سازمان یافته است و. می دهد با کوچک ترین عقب نشینی نیروهای اجتماعی فضا را پر می کنند

کاری که اکنون می توان کرد روشنگری نسبت به مفاهیم بنیادین است مثل. چه ایده هایی دارد تابع تاریخ است

.مرکزیت مبارزه برای دموکراسی در شرایط ایران که به راحتی می تواند با مبارزه ضدسرمایه دارانه گره بخورد

اگر آمادگی برای چنین مبارزه ای باشد در گشایش های پیش رو این امکان هست که به بازآفرینی دموکراتیک جامعه

بار دیگر تأکید کنم، همه این فرضیه ها گزینه بدیل فرسایش. رنگ و لعاب چپ گرایانه و ضدسرمایه دارانه دهیم

چون در سطح. طوالنی را منتفی نمی کند، فرسایشی که می تواند به شکل های مختلف فروپاشی اجتماعی بینجامد

ادامه دادن به شرایط نه جنگ نه صلح، وضع اسف بار بحران: جهانی نیز وضعیتی مشابه وضعیت داخلی داریم

در مورد ما بدترین بدیل همین است، مثل وضع. محیط زیست، ِصرف مدیریت بحران و جلوگیری از گسترش فاجعه

سوریه که دست آخر با کثیف ترین بدیل سیاسی، یعنی استفاده از سالح شیمیایی و شکستن همه قوانین، نهایتا همه

.مجبورند سر یک سفره بنشینند و صحبت از بازسازی کنند

 نشان می دهد نقش دموکراسی در۱۳۶۰ تا ۱۳۵۷تجربه چپ بعد از انقالب به ویژه در مقطع بحرانی : پرویز صداقت

چپ در ماه های اول. دستورکار سیاسی آن کمرنگ شد، به ویژه بعد از اشغال سفارت آمریکا شاهد این وضع هستیم

بعد از انقالب واکنش هایی به سرکوب و تعطیلی روزنامه ها نشان داد، اما در ادامه وقتی در برابر هیاهوهای

وقتی چپ. ضدامپریالیستی حاکمیت قرار گرفت بخش غالب چپ دستورکار سیاسی دموکراتیک را کنار گذاشت

پروژه خود را ضدیت با امپریالیسم تعریف کند نه یک پروژه ایجابی برای رسیدن به یک جامعه سوسیالیستی، مبتنی

بر مشارکت همگان در تصمیم گیری و اداره امور، در مواجهه با حکومتی که خود را ضدامپریالیست می خواند بازی

حاکمیت بعد از اشغال سفارت آمریکا چپ را خلع سالح کرد. را می بازد .

از طرف دیگر، فرقه گرایی ریشه دار در چپ، اختالفات درونی آن، نداشتن تحلیل روشنی از شرایط موجود، نداشتن

تصوری از استمرار وضعیت و انتظار تغییر فوری داشتن در عمل بخشی از چپ را کامالً از صحنه سیاسی حذف

.کرد، صرف نظر از حذف فیزیکی گسترده چپ

 به بعد جریان چپ در داخل کشور بیشتر به چپ روشنفکری محدود شده، از یک طرف فشارهای۱۳۷۰از دهه 

بخش.  به بعد پروژه اصالحات گفتمان چپ را کم رمق ساخت۱۳۷۶بیرونی به چپ ضربه زد و از طرف دیگر از 



بزرگی از گرایش های چپ، عمدتاً در قالب فردی، تا حدودی در پروژه اصالحات مستحیل شدند به امید اینکه شاید

به گمان من، پروژه اصالحات در عمل از تیر ماه. این پروژه گشایشگر فضاهایی باشد برای تحقق امر سیاست

 دیدیم اعتراضاتی اجتماعی بود که از شکاف های۸۸آنچه در سال .  به بعد در سطح حاکمیت کامال متوقف شد۱۳۷۸

.درون حاکمیت برای طرح مطالبات دموکراتیک بهره برد

بنابراین، در مقطع آغازین انقالب بخش بزرگی از چپ ایران وزن الزم را به دموکراسی نداده و آن را یک امر

دموکراسی را که به ویژه حاصل مبارزات طبقه کارگر است دو دستی تقدیم. سرمایه دارانه تلقی کرده است

و نقد لیبرال دموکراسی در کشوری که مثالً قوه« دموکراسی صوری»اصطالحاتی همچون . سرمایه داری کرد

قضائیه مستقل ندارد و از حداقل تشکل یابی و اتحادیه و حزب سیاسی بی بهره است بیشترین آسیب را به گفتار چپ

.می زند

از سوی دیگر، دموکراسی هم در ایران و هم در سطح جهان به حاکمیت مصرف کنندگان تقلیل یافت و با اقتصاد

 به بعد، تحت عنوان توسعه بخش خصوصی و کوچک کردن دولت، پروژه توسعه۱۳۷۸از سال . بازار یکی شد

در سطح جهانی نیز از. سیاسی اصالحات عمال به پروژه بازاری کردن عرصه های مختلف زندگی اجتماعی بدل شد

اختالف احزاب چپ و راست در دموکراسی های غربی کمرنگ شد، چون.  به بعد روند مشابهی طی شد۱۹۸۰دهه 

خصوصی سازی، استقالل بانک مرکزی از رأی مردم، استقالل: هر دو دستورکار اقتصادی مشترکی داشتند

در چنین. سیاست های پولی، نظارت زدایی از بازارهای مالی و نتیجه همه آن ها محدودشدن سپهر دموکراسی بود

شرایطی، در مبارزات جهانی با گرایش به انواع پوپولیسم دست راستی روبروییم که می تواند زمینه ساز شکل گیری

این همه ناشی از کمرنگ شدن و بی رمق شدن دموکراسی بود نه ناشی از ماهیت دموکراسی. فاشیسم جدید باشد .

.نقد دموکراسی صوری هم ناظر به مساوی دانستن دموکراسی و بازار است

البته در. به ویژه در گفتار چپ ایران اساسا بر عناصر دموکراتیک تأکید الزم نمی شود. نه ضرورتا: پرویز صداقت

 بسیاری از فعاالن چپ درگیر فعالیت در قالب های ان جی او در حوزه مسائل زنان و محیط۱۳۷۰نیمه دوم دهه 

بخشی از این امر ناشی از. زیست شدند، مسائلی که بوی خیریه می داد، و در این پروژه نیز دستاورد چندانی نداشتند

این کار یعنی درگیر شدن در ان جی اوها حرکت روی تردمیل. شرایط جهانی و ضعف پروژه های عام رهایی بود

در شرایط موجود خود مردم و جنبش های. بود نه حرکت به جلو؛ بیشتر ادای حرکت کردن و صرف انرژی بود

مختلف اعم از اعتراضات کارگران، معلمان، بازنشستگان، زنان و دانشجویان دریافته اند که راه حل تحقق مطالباتشان

تغییرات سیاسی: جریان چپ باید پروژه دموکراتیزاسیون را در این چارچوب طرح کند. از سپهر سیاست می گذرد

چون در این شرایط انواع ایدئولوژی های ارتجاعی ناسیونالیستی و. در جهت دموکراتیک سازی ساختار سیاسی

دستورکار دموکراسی برای جنبش های. ایران گرایی می تواند نقطه آرامش یک جامعه ملتهب سرکوب شده باشد

اجتماعی در برابر انواع دستورکارهای ارتجاعی هم قرار می گیرد که علی الظاهر مخالف وضع موجود است ولی در

.عمل به بازتولید انواع ساختارهای اقتدارگرایانه منجر می شود

اگر سیاست می خواهیم بخصوص در. در نهایت مسأله عبارتست از تساوی سیاست و دموکراسی: مراد فرهادپور

متأسفانه. صوری بودن دموکراسی نیز به ساختار جامعه بورژوایی برمی گردد. شرایط ایران باید دموکراسی بخواهیم



در حالی که برای خود مارکس نیز این دموکراسی در پیوند است با«. دموکراسی بورژوازی»در ایران می گویند 

حتی یک گام جلوتر، مسأله بر سر این است. یک جامعه بورژوایی نه ابزاری شدن دموکراسی در خدمت یک طبقه

که هرگونه روابط اجتماعی پیچیده مسلما نیازمند مجموعه ای از فرم ها و صورت هاست، صورت هایی که بیگانه از

بنابراین نمی توان صرفا از بیرون به صوری بودن حمله کرد با این تصور که. انسان و در چنبره بوروکراسی نیستند

پس از آن حیات اجتماعی مستقیما شفاف و روشن خواهد شد و دیگر نه بین فرد با فرد هیچ تعارضی خواهد بود و نه

خوب می دانیم که محوشدن دولت نزد مارکس در یک جامعه پیشرفته تحت عنوان یک فرمول مبهم. بین طبقات

تاریخ به ما نشان می دهد به فرم های پیشرفته تر و پیچیده تر احتیاج داریم. صورت می گیرد .

چرا این فرم پیچیده تر کماکان دموکراسی نام داشته باشد؟

.چون به لحاظ تاریخی محتوای دموکراسی همواره تعارض و دعوای بین دارا و ندار بوده است: مراد فرهادپور

.صوری بودن به معنای این نیست که دموکراسی ساختاری است که محتوایش را روابط بازار یا سلطه تعیین می کند

اگر محتوای دموکراسی و. پیداکردن یک اسم دیگر اگر با خود محتوا سرشاخ نشویم چیزی نیست جز بازی کالمی

یگانگی آن را با سیاست به معنای امر عام، به معنای شکاف امر کلی در دل هر امر خاص، دنبال کنیم اسمش چندان

مخالفت گروه های چپ ایران با دموکراسی ناشی از غیرسیاسی بودن آنها و نداشتن تجربه مبارزاتی. اهمیتی ندارد

بخشی از این. است، یعنی نوعی برخورد انتزاعی نظری، بدفهمی مارکس و حمله به دموکراسی از منظر ارتجاعی

تصور به دلیل ریشه داشتن در سنت مبارزات چریکی است و بخش دیگر ناشی از آنست که فرصت تجربه سیاست

در نتیجه، سازماندهی برای آنها چیزی بیش از حفظ خود و مقابله با سرکوب دولت. عملی توده ای فراگیر را نداشتند

چپ ما کمتر تجربه این. سازماندهی قرار است کمکی باشد به خودسازماندهی نیروها و طبقات اجتماعی. نبوده است

نوع سازماندهی را داشته و به این امر بدیهی وقعی نمی نهد که دموکراسی شرط بقای نیروی سیاسی چپ مترقی

امروزه هر کارگری کامال حس می کند که اولین خواسته اش باید دفاع از آزادی فالن خبرنگار باشد تا بتوان کل. است

ماجرای باالکشیدن بودجه یک کارخانه و فروش زمین های آن را رسانه ای کرد و سپس آن را تبدیل به مسأله عمومی

این چیزی است که هر کارگری در کوران مبارزه به سرعت در می یابد. کرد و حول آن سازماندهی کرد .

 به بعد به تجربه کشورهای سوسیالیستی۱۳۰۰دالیل فرهنگی عدم تأکید الزم چپ بر دموکراسی از : پرویز صداقت

به همین دلیل، در درسنامه ها و کتاب ها و آثار چپ از. بر می گشت که دولت های غیردموکراتیک و اقتدارگرا داشتند

عدالت توسعه دموکراسی در. باید بر دوگانه کاذب عدالت و دموکراسی غلبه کرد. دموکراسی به تحقیر یاد می کردند

چپ باید بیشترین تأکید را بر دموکراسی داشته باشد. تمامی سپهرهای زندگی است .

 

 به نقل از سایت زمانه


	بحران، نولیبرالیسم و انباشت سرمایه در ایران ــ گفتوگو با مراد فرهادپور و پرویز صداقت
	رحمان بوذری
	رحمان بوذری: اجازه دهید بحث را با اشاره به پیشینه فکری-سیاسی طرفین گفتگو آغاز کنیم. یک تقسیمبندی کلی به ما میگوید در جریان چپ ایران با دو طیف عام روبروییم: یکی جریانی که نقطه عزیمت تحلیل خود را از وضعیت واقعی بر اولویت امر اقتصادی میگذارد و عمدتا با رجوع به اقتصاد سیاسی به مختصات محلی میپردازد، و دیگری جریانی که از سیاست شروع میکند و به وضعیت خاص محلی میرسد. جریان دوم را عموماً «چپ فرهنگی» نامیدهاند. اما شاید در این توصیف اغراقآمیز بتوان رگهای از حقیقت یافت. نظیر این دوگانه را میتوان در واقعیت با نگاهی به تاریخ چهار دهه گذشته مشاهده کرد. از ابتدای انقلاب تاکنون دورههای متفاوتی داشتهایم که گاه بر اقتصاد و نقش آن در پیشرفت و توسعه تأکید میشد و گاه بر سیاست و اهمیت امر سیاسی، و هربار با رفتوآمدی میان این دو مواجه بودهایم. سؤال اصلی رابطه اقتصاد و سیاست در تحلیل اوضاع کنونی و نقاط افتراق و اشتراک این دو منظر است. آیا این دو تحلیل در نقطهای به هم میرسند، یا آیا وضع کنونی ایران دهه ۹۰ ضرورت همزمانی این دو تحلیل را نشان میدهد؟
	عموماً از تجربه سرمایهداری در ایران به تبعیت از سرمایهداری متأخر جهانی با عنوان نولیبرال یاد میشود. آیا وضعیت خاص ایران، ساخت ویژه قدرت و حاکمیت، نولیبرالیسم را به بار آورده یا نولیبرالیسم – یک وضعیت جهانی – به ساخت خاص قدرت در ایران انجامیده؟ به عبارت دیگر، نولیبرالیسم علت این وضعیت است یا معلول آن؟
	چنانکه در بحث هر دو شما گفته شد، بحران عامل پیوند اقتصاد و سیاست (یا در قاموسی دیگر، زیربنا و روبنا) است، هم از منظر جهانی بحران مالی ۲۰۰۸ و هم از منظر داخلی بحران اقتصادی فراگیری که در حال تجربه آنیم. اما بحران با تغییر سیاسی نسبت مستقیم ندارد. از دل بحران اقتصادی جهانی جنبش اشغال والاستریت و نظایر آن درآمد و از دل بحران اقتصادی کنونی قیام دیماه ۹۶، اما چه در سطح جهانی و چه در سطح داخلی پاسخ به بحران از سطح واکنش خودانگیخته مردمی فراتر نرفت. آیا بحران امکانی برای تغییر پیش روی ما میگذارد؟
	به نظر میرسد مجموعه بحرانهای داخلی و خارجی، که به تفصیل بدانها اشاره شد، به لحاظ کیفی با بحرانهای چهار دهه گذشته فرق دارد. ولی در واقعیت تجربی وضعیتهایی به مراتب بدتر همچون مورد ونزوئلا نشان میدهد یک بحران اقتصادی حاد میتواند کماکان ادامه یابد بدون چشماندازی برای تغییر. نحوه تعامل میان این بحرانها چگونه است و آیا این بحرانها امکان تداوم دارد؟
	منظور از شکاف در دل دولت چیست؟ چون میتوان این شکاف را به اختلاف دو جناح اصلی حاکمیت تعبیر کرد که حدود دو دهه است آن را تجربه کردهایم و حتی ذرهای به ایجاد فضای اجتماعی مورد نظر نزدیک نشدهایم. اتفاقا شعار اصلی «اصلاحطلب، اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» نیز در دی ماه ناظر به همین ناتوانی دو جناح اصلی بود.
	ایجاد شکاف در دل دولت یا پسراندن آن با توجه به واقعیت سرکوب چگونه ممکن است؟ به عبارت دیگر، چه شکلهای بدیلی از مبارزه سیاسی باید تعریف کرد تا در فقدان سازماندهی صرفا به سرکوب استناد نکند؟
	صرفنظر از جنبههای تاکتیکی و عملی سازماندهی، استراتژی این سازماندهی آیا باید به جنبههای خاص سرمایهداری در ایران معطوف باشد یا به جنبههای مشترک جهانی یا ترکیبی از ایندو؟ به عبارت دیگر، آیا این استراتژی باید معطوف به ساخت ایدئولوژیکی حاکمیت باشد یا معطوف به نحوه ادغام آن در نظم جهانی و اشتراکات آن با سایر نقاط جهان؟ مثلا، آیا بحران زیستمحیطی اولویت دارد که در سطح جهانی نیز مسألهساز است اما اینجا فاجعهبار است، یا بحران اقتصادی و معیشتی کنونی که بخش بزرگی از جامعه را در برگرفته، یا بحران ایدئولوژیکی که بیش از همه در مسأله رفع حجاب اجباری زنان نمود مییابد، یا استراتژی باید معطوف به ترکیب و تعامل همه این بحرانها با هم باشد؟
	نقد دموکراسی صوری هم ناظر به مساویدانستن دموکراسی و بازار است.
	چرا این فرم پیچیدهتر کماکان دموکراسی نام داشته باشد؟


