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در واکنش به قیام آبان ۹۸ با شامر زیادی از تحلیل ها و اظهارنظرها در خصوص ماهیت این قیام مواجه شدیم. 

با توجه به خاستگاه طبقاتی این قیام )جرقه ی اولیه قیام با افزایش چندبرابری قیمت بنزین زده شد و با توجه 

به شواهد میدانی ترکیب معرتضان عمدتن از حاشیه  ی شهرها، محله های کارگرنشین، مزدبگیران و بیکاران بود.( 

توجهات متوجه تغییرات نئولیربالی اقتصاد ایران و نقد اقتصاد سیاسی حاکم شد. رسکوب خونین و بی سابقه ای 

که دولت رسمایه داری در مواجهه با این قیام انجام داد برخی را بر آن داشت که نقد اقتصاد سیاسی به اندازه ی 

کافی توانایی آن را ندارد که اعرتاضات و رسکوب متعاقب آن را درک و تحلیل کند و باید بسیار بیشرت از آنکه به 

نقد اقتصاد سیاسی می پردازیم به سایر وجوه و مختصات دستگاه رسکوب پرداخت. البته چنان که در ادامه اشاره 

خواهیم کرد همه ی این اظهارنظر ها را منی توان یک سان و هم ارز قلمداد کرد و برای آسیب شناسی دقیق تر باید 

آن را هامنطور که هست در دو اردوگاه چپ و راست مشاهده منود. اردوگاه کسانی که به منظور دستیابی به 

عدالت اجتامعی و برابری نقد اقتصاد سیاسی را در بازشناسی دستگاه رسکوب جمهوری اسالمی ناکافی می دانند 

و اردوگاه کسانی که تحلیل طبقاتی و ورود از منظر نقد اقتصاد سیاسی، و از جمله اشاره به نئولیربالیسم را، در 

خصوص دستگاه رسکوب اساسن بی ربط می دانند. بر این اساس این منت به دنبال اثبات رویکردهای نئولیربالیستی 

در اقتصاد و ورود اجتناب ناپذیر ساختار اقتصادی-سیاسی در ایران به مرحله ی انباشت نئولیربالی رسمایه طی سه 

دهه ی اخیر نیست و در واکنش به جریانی نوشته منی شود که معتقدند در جمهوری اسالمی ما با چنین پدیده-
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رویکرد هر دم رشدیابنده ای روبرو نیستیم و خصلت دولتی اقتصاد در ایران مانع ذاتی نئولیربالیسم است. بلکه این 

منت وجود چنین پدیده-رویکردی را بر اساس رژیم جهان شمول و غیرقابل اجتناب رشد رسمایه داری در چند دهه ی 

اخیر یعنی نئولیربالیسم مبنا قرار داده و تنها به برخی تاثیرات متقابل و تشدیدکننده ی آن با دستگاه رسکوب که 

از ویژگی های پیشانئولیربالی ریشه داری برخوردار است، می پردازد.

الزم به اشاره است که منونه هایی که از هر دو اردوگاه در این مطلب مورد استفاده قرار گرفته اند از توییرت اخذ 

شده اند و نویسنده پیشاپیش محدودیت های جدی اظهارنظر و تحلیل در توئیرت را در خصوص این منونه ها وارد 

می داند.

منونهیاولازمهسااسداللهنژاد:

 انگار اون موقعی که کلمه ی »استبداد«-اونم از نوِع مطلق اش- از ُمد نیفتاده بود، درست تر می دونستیم 

باید چطوری موضع گیری کنیم، تا االن که »نئولیربالیسم« اسِم عاِم بی ارجاعی ست که خیلی هم به مذاق 

استبداد بد منیاد؛ به هر حال از غرب اومده و نباید الاقل در ساحِت گفتار چیِز خوبی باشه.

 هر متنی که درباره ی حوادث اخیر می خونم که ماجرا رو به سیاست های نئولیربالیستِی حاکم بر جهان 

موقوف می کنه، یا از »خاص« بودن منطِق سیاسی اکنون ما درمی گذره، خشم در من تولید می کنه. برای 

حاکمیت چیزی از این جذاب تر؟ عزلِت آرنتی بد نیست اگر منی تونیم چشم در چشِم خشونت حرفی بزنیم.

 بگذاریم آیندگان نه با حامقت، که با عدِم جسارِت کافی ما رو به یاد بیارن. مثال به این دوره ی تاریخی که 

نگاه می کنن، یک سکوِت تحلیلی ببینن. یک خاموشِی معنی دار که اتفاقاً دسِت خشونت را متاماً رو می کنه. 

حس می کنم بیش از اندازه آدرس غلط می دهیم.

منونهیدومازوحیدولیزاده:

 فرو کاسنت  رژیم سیاسی به نئولیربالیسم و دیدن رویارویی در عینک »فرودستان در برابر نئولیربالیسم« 

ناتوان است از اینکه ببیند چرا در شیلی خیابان ها هر روز تظاهرات است و ۲۵ کشته داده و در ایران 

خیابان ها پاکسازی می شود با صدها کشته.

 اگر رویارویی را میان فرودستان و نئولیربالیسم ببینیم نتیجه ی سیاسی اش می شود دیدن مبارزه میان چپ و 

راست. اما ما با یک فاشیسم روبروییم. خود فاشیسم آمیزه ای از چپ و راست است و جبهه ی ضدفاشیستی 

نیز هم جناح چپ دارد و هم جناح راست.
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منونهیسومازتوسطهامسبی:

 جان باختگان و بازداشتی ها را فراموش نکنیم. از آن مهم تر آن چیزی را که فریاد زدند و بر زبان آوردند 

فراموش نکنیم و اجازه ی تحریف ندهیم. آگاه باشیم که هر کس برای توصیف ماجرا از عبارات  شوک درمانی 

و نئولیربالیسم استفاده کرد، دانسته یا نادانسته عمله ی دستگاه رسکوب است.

****

ده ها تحلیل و موضع دیگر را می توان یافت که در آن ها ناتوانی تحلیل مبتنی بر نوع اقتصاد سیاسی حاکم بر 

ایران علی الخصوص درباره ی قیام آبان ۹۸ یادآوری می شود. هرچند همه ی این دست تحلیل /موضع ها از جمله 

چند منونه ای که در باال آورده شد از ناهمسانی تئوریک و سیاسی برخوردارند و از نقطه ی عزیمت های یکسان 

سیاسی نیز برنخواسته اند، با این حال به دلیل مشابهت های نظری و استفاده از متدهای یکسان تحلیلی به رشحی 

که خواهم گفت می توانند به نتایج یکسان سیاسی ختم شوند. کام اینکه وحید ولی زاده در ادامه ی توییت خود به 

این موضوع اشاره کرده است:   »این بحث فرودستان/نئولیربالیسم دو نتیجه ی سیاسی داره. یکیش در سطح ملی 

اینها که فرقه گرا می شوند و با همه ی دیگر گروه های سیاسی جنگ دارند االن، یکی هم فراملی آنها که در سطح 

جهانی ج اسالمی را دولت فرودستان می بینند!!«

اسدالله نژاد( و دیگری راست  نتیجه ی سیاسی یکسانی که دو خاستگاه مختلف یکی چپ )منونه ی ولی زاده و 

)منونه ی توس طهامسبی( را بر رس نئولیربال ندانسنت یا کم اهمیت دانسنت نقش نئولیربالیسم در برساخنت سامانه ی 

رسکوب طبقاتی و سیاسی که به صورت فرشده جمهوری اسالمی نامیده می شود در نهایت در نقطه ای شوم به 

هم دیگر می رساند. آن چنان که ولی زاده بیان می کند: دوگانه ی فرودستان )سوژه های رسکوب که قاعدتن در نگاه 

ولی زاده ی چپ گرا باید فرودستان طبقاتی را نیز شامل شود در کنار سایر سوژه های رسکوب اعم از زنان و غیره( 

و نئولیربالیسم یک نتیجه ی سیاسی در بر دارد: اینکه قائالن به چنین دوگانه ای تبدیل به فرقه هایی می شوند که 

مایل نیستند به سایر گروه هایی که چنین تحلیلی را بر رشایط موجود وارد منی دانند نزدیک شوند و احتاملن با 

آنها یک کارزار مشرتک علیه جمهوری اسالمی راه بیاندازند. در نتیجه آنکه از دریچه ی این نگاه باید این تقابل بین 

فرودستان و نئولیربالیسم را کناری گذاشت و از پی آمد چنین عملی است که می توان به سایر گروه های سیاسی 

مخالف جمهوری اسالمی نزدیک شد. به عبارتی دیگر برای نزدیک شدن به گروه های سیاسی دیگر و به طور مشخص 
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راست گرایان، ابتدا باید از چنین دوگانه سازی مبتنی بر فرودستان، از جمله فرودستان طبقاتی و نئولیربالیسم پرهیز 

کرد و به این ترتیب نئولیربالیسم را فاقد ]این حجم از[ سویه های رسکوب گرایانه ای دانست که در جمهوری اسالمی 

وجود دارد و یا آنکه اساسن مانند اقتصاددانان طرفدار بازار آزاد ساخت اقتصادی جمهوری اسالمی را رصفن اقتصاد 

دولتی، رانتی، نفتی و امثالهم دانست و نئولیربالیسم را بی ربط به این ساخت اقتصادی.

عام  اسم  نئولیربالیسم  می نویسد  پروبلامتیکا(  سایت چپ گرای  نویسندگان  )از  اسدالله نژاد  مهسا  که  آنچنان  یا 

بی ارجاعی است که استبداد را توضیح منی دهد. از نظر اسدالله نژاد استبداد مطلق نام درست وضعیت است و 

می تواند خاص بودن منطق سیاسی اکنون ما را نشان دهد و در نهایت تحلیل وضعیت مبتنی بر نئولیربالیسم بیش 

از اندازه دادن آدرس غلط است.

اما گل آخر را در این سلسله مواضع ظاهرا بی ارتباط با هم توس طهامسبی می زند. او که سابقن یک دانشجوی 

چپ گرا بود و چند سالی ست در یک چرخش سیاسی و فکری از افراطی ترین مواضع راست دفاع و ضدیت اش 

برای  کس  »هر  می نویسد:  قلمی  چرخش های  بدون  و  روشن  خیلی  می کند  بیان  آشکارا  چپ  اندیشه ی  با  را 

توصیف ماجرا از عبارات  شوک درمانی و نئولیربالیسم استفاده کرد، دانسته یا نادانسته عمله ی دستگاه رسکوب 

است.« قطعن موضع سیاسی طهامسبی در دفاع آشکار از نئولیربالیسم آنچنان که از سابقه ی سیاسی او می توان 

دریافت در ضدیت با عدالت اجتامعی و هر نوع ایده ی برابری است. امری که به هیچ رو در خصوص ولی زاده و 

اسدالله نژاد که هر دو از فعاالن چپ گرایند صدق منی کند. اما به سادگی می توان دریافت که این اظهارنظرهای 

به ظاهر متفاوت چگونه در یک جا به هم می رسند: خوب و بد کردن نئولیربالیسم، متافیزیکی کردن استبداد و 

پوشاندن ریشه های اقتصاد سیاسی رسکوب.

****

اصلی-  نام گذاری خصلت  بر رس  یکدیگر  با  جمهوری اسالمی  مخالفین  نظری-سیاسی  دعواهای  از  مهمی  بخش 

بنیادین ترین خصلت نظام حاکم است. ولی زاده آن را فاشیسم می نامد و اسدالله نژاد استبداد مطلق. احتاملن 

رسانه های  از  یکی  با  مصاحبه  در  اتابکی  تورج  مانند  یا  و  شیعی  استبداد  اسالمی،  حکومت  را  آن  طهامسبی 

می دهند                   قرار  نقدشان  مورد  که  کسانی  زبان  از  همچنین  آنها  نامید.  خواهد  فقه ساالر  حکومت  فارسی زبان، 

)مارکسیست ها، فعاالن ضدرسمایه داری و…( خصلت های اصلی نظم موجود را ]متاثر از[ نئولیربالیسم می نامند. 
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این نام ها هر کدام وضعیت هایی را در نظم موجود برجسته می کنند و در عین حال بدون آنکه به یکدیگر تحویل 

داده شوند و در تنافر ذاتی با هم قرار بگیرند مدعی اند که از بین نام های موجود نئولیربالیسم بیش از همه، 

بقیه ی نام ها و برجسته سازی ها را نفی می کند؛ یک اسم عام بدون ارجاع که استفاده از آن در تحلیل ها قند در 

دل جمهوری اسالمی آب می کند و دانسته یا نادانسته عمله گی دستگاه رسکوب است.

چرا استبداد ولو آنکه آن را مطلق، شیعی و غیره بنامیم منی تواند وضعیت حاکم را آن چنان که هست به شمولیت 

ریشه ها و بسرت و دالیل  اش بیان کند؟ به عبارت دیگر وقتی دستگاه رسکوب را با استبداد توضیح می دهیم، استبداد 

را با چه توضیح خواهیم داد؟ واقعیت این است که این الفاظ روابط قدرت و نحوه ی شکل گیری و تداوم آن را 

آشکار منی کنند. بنابراین حتا نامگذاری های دقیقی هم نیستند. سوژه های رسکوب را همسان می کنند. حاوی هیچ 

بنیان های  به  نیستند. منی توانند  کافی جامعه شناختی  اندازه ی  به  فراخ اند.  نیستند. کلی گو و  متدلوژی تحقیقی 

اقتصاد سیاسی وضعیت مستقر راه بربند. گزاره هایی متافیزیکی اند که منجر به کوری تحلیلی و سیاسی می شوند 

و در نهایت می تواند وضعیت را بازتولید کند. استبداد نامیدن وضعیت موجود فردی کردن مسئولیت امور است. 

در این نوع تحلیل، وضعیت مستقر ناشی از اراده ی یک مستبد اعظم و عده ای کارگزار و گروه های گوش به فرمان 

است که حول یک رسی منافع مشرتک گرد آمده اند. این  جمع فرمانفرمایان می توانند به صورت مطلق، فاشیستی 

یا هر مدل دیگر اعامل اراده کنند اما بدون نگرشی مبتنی بر نقد اقتصاد سیاسی و زمینه های مرتبط با نحوه ی 

انباشت رسمایه، هر اراده ی معطوف به تغییر در این وضعیت رصفن در تغییِر هیئت حاکمه متوقف خواهد شد 

بدون اینکه به زمینه های پیچیده ی مادی بازتولید هيئت حاکِم مستبد آسیب برساند. در مقابل رویارویی نظری-

سیاسی با دستگاه رسکوب به نحوی که انگیخته ها و رانه های آن را در رابطه با منابع ثروت و رسمایه، از جمله ابزار 

تولید و نیروی کار نشان دهد و به این ترتیب ساخت قدرت را در آن بازشناسی کند، امریست که با نقد اقتصاد 

سیاسی گره خورده است. در این حوزه گفتگو با دوستان چپ گرا به دلیل برخورداری از زمینه های مشرتک نظری 

بسیار شدنی تر است تا راستگرایان طرفدار بازار آزاد که گاهن از اساس منکر آن می شوند در ایران با مناسبات 

بودن  بر رسمایه داری  )اینجا  نظری  اشرتاکات  بر  را  تحلیل  عزیمت  نقطه ی  اگر  بنابراین  روبروییم.  رسمایه داری 

دولت و مناسبات تولید در ایران( بگذاریم صحبت از نئولیربالیسم در ایران شان نزول خود را پیدا می کند. البته 

دوستان چپگرا در این باره مخالفتی ندارند که نئولیربالیسم از چند دهه پیش در قالب سیاست گذاری های مستمر و 

رویکردی کلی در ایران در حال پیاده شدن و پیش روی است. منتها سوال اصلی این خواهد بود که دستگاه رسکوب 

چه اندازه متأثر از نئولیربالیسم است و چه اندازه از وجه ایدئولوژی مذهبی حاکم ناشی می شود؟ و اساسن آیا 
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هیچ توجیه عقالنی و منطقی و متکی بر واقعیات عینی در دست نیست که بتوان این دو را در همپوشانی با هم 

و در خدمت بازتولید یکدیگر دانست؟

آیا نقد اقتصاد سیاسی به ویژگی های متفاوت دولت های رسمایه داری که در ایران در تجلیات مذهبی ـ استبدادی 

دولت برجسته می شود بی توجه است؟ آیا منی توان با متد تحلیلی مبتنی بر نقد اقتصاد سیاسی تفاوت رسکوب 

طبقاتی در سوئد و ایران را بازشناسایی کرد و در عین حال شدت رسکوب در ایران را با توجه به مولفه های مذهبی 

دستگاه رسکوب یا هر مولفه ی مضاعفی که از آن برخوردار است، توضیح داد؟

اگر نقطه ی عزیمت را در توضیح رسکوب ها در جمهوری اسالمی مختصات انباشت رسمایه در ایران )در اشکال 

متنوع آن از صنعتی تا مالی( قرار ندهیم بی برو برگرد ناچاریم که دستگاه رسکوب را رصفن با ویژگی هایی نظیر 

بر  تاکید  با  و  اقتصاد سیاسی  نقد  در  که  مناسبات طبقاتی رسکوب  زدودن  با  و  کنیم  توصیف  استبداد مذهبی 

نئولیربالیسم شدت آن نشان داده می شود، ناچار خواهیم بود آن را به بیانی رصفن اقتصادی فرو بکاهیم و با 

مواردی نظیر فساد سپاه و مالیات گریزی نهادهای غیرپاسخگو و مسائلی از این دست که پیشانئولیربالی محسوب 

می شوند، توضیح دهیم. مسئله رصف نظر کردن از این عوامل نیست. هامن طور که تاکید بر نئولیربالیسم به معنای 

ایران نیست بلکه هدف نشان دادن  اقتصاد رسمایه داری در  نادیده گذاشنت سایر موانع ساختاری در شکوفایی 

این است که اولن افق پیش روی پاسخ به بحران های رسمایه داری چیزی جز نئولیربالیسم نیست و دومن قابلیت 

انعطاف پذیری نئولیربالیسم در همنشینی با یک ساخت بیامرگونه مانند اقتصاد ایران و تشدید آن است.

کارویژه ی شکاف سیاسی مذهب_سکوالریسم که در چهل سال گذشته زبان غالب اپوزیسیون جمهوری اسالمی در 

نقد دستگاه رسکوب بوده در چنین بزنگاهی خودش را به زبان نقد برخی چپ گرایان نیز تحمیل می کند. آن طور 

که مهسا اسدالله نژاد می گوید؛ با نشان دادن زمینه های اقتصاد سیاسی رسکوب ها )یا با تقلیل رسکوب به اقتصاد 

سیاسی( قند در دل جمهوری اسالمی آب می شود و خیلی هم به مذاق استبداد بد منی آید.

استحاله ی  برای  راه  یا  اقتصاد سیاسِی رسکوب ها  بر  تاکید  با عدم  اضافه کنند  اما فراموش می کنند که  این رفقا 

دموکراتیک جمهوری اسالمی با پیش قراولی اصالح طلبان و رفرمیست های حکومتی باز می شود یا برای براندازی به 

مثابه یک پروژه ی راست که هدف استیالی مجدد رسمایه داری را دنبال می کند که البته به حکم منطق جهان شمول 

رسمایه در فاز متأخر رشدش نئولیربالیسم خواهد بود.

منظور ما از استحاله ی دموکراتیک جمهوری اسالمی عبور از نظامی مذهبی به نظامی سکوالر است که در آن 

سیادت رشیعت و فقه در تنظیم قراردادهای اجتامعی کمرنگ می شود. چنین امری اگرچه به صورت حقوقی و 
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سیاسی با براندازی متفاوت است اما می تواند به میانجی تنش زدایی با غرب و برخی گشایش ها در سبک زندگی 

برخی الیه های میانی برخوردار موانع موجود بر رس راه انباشت باثبات و مستمر رسمایه را کاهش دهد. عدم تاکید 

و پافشاری بر نشان دادن زمینه های اقتصاد سیاسی دستگاه رسکوب یا راه را برای استحاله خواهد گشود یا آنکه 

مسیر را به میانجی انواع پروژه های براندازی برای عروج یک بدیل سکوالر که به بازتولید اقتصاد سیاسی موجود 

خواهد پرداخت، هموار خواهد کرد. هم به اعتبار گرایش راستی که از آن برخوردار است و هم به حکم مناسبات 

جهانی رسمایه که نئولیربالیسم را به یگانه نسخه ی باقی ماندن در نظم بین امللل تبدیل کرده است. به این ترتیب 

آنچه در این میان رستگار می شود بی کم و کاست استیالی مجدد انباشت رسمایه است ولو در اشکال سکوالر. در 

واقع با این تصور که از حجم رسکوب ها خواهیم کاست به نحوی که از چندصد کشته به نظامی که با پنبه رس 

می برد یا مانند شیلی تنها ۲۵ کشته بر جا می گذارد از رسمایه داری ای با سیادت قوانین مذهبی به رسمایه داری 

سکوالر گذر خواهیم کرد. بنابراین همه ی این اظهارنظرها مبنی بر این که رسکوب را به اقتصاد سیاسی فرونکاهیم 

این گزاره ی سیاسی را پیِش رو می گذارد که رسمایه داری و نئولیربالیسم سکوالر رحامنی تر است. با استقرار در چنین 

تحلیل های سیاسی ای چه نیروهایی شایستگی آن را خواهند یافت که رهربی سیاسی عبور از جمهوری اسالمی را 

بر عهده بگیرند جز نیروهای راست گرایی که در طول چهل سال گذشته با تاکید بر وجه مذهبی حاکمیت حول 

شکاف مذهب_سکوالریسم تعیُن یافته اند و دست به بسیج نیروهای اجتامعی می زنند؟

نهایت  در  و  تولید  طبقاتی  مناسبات  ایران،  در  رسمایه  انباشت  ویژگی های  و  خصوصیات  سیاسی،  اقتصاد  اما 

نئولیربالیسم به عنوان فاز متأخر انکشاف رسمایه داری در ایران به عنوان دنبالچه ای از اقتصاد جهانی رسمایه داری 

اقتصاد سیاسی در این خصوص  درباره ی وجوه مذهبی دستگاه رسکوب چه می گوید؟ آیا متد تحلیلی مبتنی بر 

سکوت کرده است یا آنجا که مدعی تحلیل وضعیت است آن چنان که توس طهامسبی می گوید تبدیل به عمله ی 

رسکوب می شود؟ یا آنکه با راه بردن به ریشه های مادی رسکوب و سازوکارهای قدرت سیاسی مسلط آن را به دقت 

توضیح می دهد و راه مامنعت از بازتولید و احیای مجدد آن را نشان می دهد؟

سوال در خصوص نئولیربالیسم سکوالر را به شکل دیگری هم می توان طرح کرد. آیا رسمایه داری سکوالر )در اینجا 

فاز مشخصی از آن یعنی نئولیربالیسم سکوالر( واجد رسکوب کمرتی است؟ رسکوب به مراتب کمرت در فرانسه، در 

شیلی و… آیا رصفن از سکوالر بودن نظام های سیاسی مستقر در آنجا ناشی می شود؟ آیا اگر بسته به رشایط نظام 

سیاسی و اقتصادی در کشورهای نامربده سطح رادیکالیسم جنبش های اعرتاضی عمیق تر گردد رسمایه داری های 

سکوالر مستقر در آن جوامع دست به خشونت و رسکوب سنگین تری از آنچه تاکنون مرتکب شده اند نخواهند زد؟
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به گامن من آنچه در ایران حجم سنگین رسکوب را می سازد با وجود تأثیرپذیری از برخی آموزه های ایدئولوژیک 

مذهبی ارتباط مستقیمی دارد با مقدار رادیکالیسم جنبش اعرتاضی. در این نکته باید تامل بیشرتی کرد. قطعن 

بدنه ی رسکوب شامل مامور امنیتی و بازجو و شکنجه گر و یگان های رسکوب شورش های خیابانی و امثالهم به 

اما باید  انباشته می شوند.  شکل حداکرثی از گزاره های مذهبی که خشونت را علیه معرتضان روا اعالم می کند، 

ایدئولوژی  از جنس  چیزهایی  نظام های سکوالر همواره  در  دهشتناک  آموزه های  این  فقدان  در  که  کرد  توجه 

یافت می شود که مالط خشونت را بسازد و چرخ رسکوب را روغن کاری کند. فاشیسم کالسیک قرن بیستمی و 

ایدئولوژی های هویت گرای افراطی مانند ناسیونالیسم مثال های خوبی در این زمینه اند. منتها این ایدئولوژی های 

خونبار نیز در مقطعی به شکل حداکرثی فعال می شوند که خطر جدی در بیخ گوش شان باشد. جز آن، رسکوب 

در شکل کشتار به تعویق می افتد تا زمانی که مقاومتی جدی در جامعه در برابر تعرض رسمایه داری شکل بگیرد. 

رادیکالیسم و تعرضی که از جانب توده ها در آبان ۹۸ با صدها کشته و هزاران زخمی موقنت رسکوب شد، اگر 

پیدایش  از  این جوامع دست کم  تاریخ خونین  به گواهی  از ماملک رسمایه داری رخ بدهد  در هر جای دیگری 

رسمایه داری تاکنون کشتاری مشابه را بر جای خواهد گذاشت )رجوع کنید به شورش سال 1۹۹۲ در لس آنجلس 

که به کمک لشکر اول تفنگداران دریایی ارتش آمریکا با نزدیک به 60 کشته رسکوب شد.( گذشته از این رسکوب 

سنگین طبقاتی و سیاسی در شیلی دهه ی هفتاد به عنوان آزمایشگاه نئولیربالیسم گواهی می دهد که چگونه این 

رژیم انباشت رسمایه دست بر قضا در جوامعی با خصلت های تاریخی متفاوت با جامعه ی ایران نیز در قامت یک 

دستگاه رسکوب متام عیار می تواند ظاهر شود. با این همه در خصوص اهمیت تفاوت های انواع دستگاه رسکوب 

باید گفت که در جوامع گوناگون دستگاه رسکوب ذیل/بر فراز اشکال و افق های مختلف رادیکالیسم طبقاتی و 

توده ای قرار می گیرد که بسته به ظرفیت های نظام های مختلف متفاوت اند. بالفاصله باید اضافه کنیم که این 

ظرفیت ها را جدال بین نیروهای مختلف اجتامعی و سیاسی می سازد. به عنوان منونه اگر شعار مرگ بر دیکتاتور 

این  دیگر  کشوری  در  می دهد  افزایش  حداکرث  به  را  ایران حد رسکوب  در  کارگران  توسط  خیابانی  تجمعات  و 

رسکوب حداکرثی می تواند جدا از حمله به مراکز دولتی و بانک ها و… مثلن با خواست کنرتل کارگری کارخانه ها 

و عقب راندن جدی مالکیت خصوصی رقم بخورد. در این بین نیروی رسکوب گر در ایران با آموزه های مذهبی 

می شوند  کدگذاری  محارب/سلفی/داعشی  مانند  عناوینی  تحت  معرتضان  و  می شود  مسلح  مضاعف  به صورت 

اما در کشورهای سکوالر با آموزه های دیگرستیزانه ای )معارصترین اش: تروریسم( که از قضا سکوالرند. دستگاه 

رسکوب در هر صورت به ایدئولوژی ای که ستم و رسکوب را توجیه و مرشوع می سازد، نیاز حیاتی دارد. تفاوت های 
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ایدئولوژیک برخی تفاوت های مهم را در ایجاد انواع دستگاه رسکوب بر جای می گذارد. روشن ترین منونه ی این 

تفاوت ها که در جمهوری اسالمی منشا ستم مضاعف بوده در نابرابری جنسیتی آشکار می شود. روند رسکوب های 

دست کم چهل ساله ی اخیر که همراه با سیطره ی قوانین مذهبی بر جامعه بوده این ستم مضاعف را تحمیل کرده 

است. دستگاه رسکوب به این ترتیب حجم رسکوب سنگین تری را متوجه جامعه می سازد تا جوامعی که پیش از 

این روند سکوالریزه شدن را طی کرده اند و از این بابت کمرت آسیب می بینند. این مسئله مربوط به پروسه ی چهل 

ساله ی رسکوب در جمهوری اسالمی است. اما قیام توده ای در آبان ۹۸ هرچند به شکل کلی و نامتعینی از خشم 

ناشی از ستم  های مضاعفی نظیر ستم جنسیتی و ستم بر زنان در قالب یکی از اشکال ستم انباشت شده بود اما 

مشخصن در رابطه ی مستقیم با این دست از ستم ها قرار نداشت و بیشرتین بار خشم اش را از تضاد ستیزنده ی 

طبقاتی می گرفت. پر واضح است که در یک خیزش مشخص با فکت های قابل مشاهده ی موجود باید ابتدا رساغ 

مولفه های برسازنده ی هامن خیزش )اینجا تضاد طبقاتی( رفت و سایر مولفه ها )مانند ستم بر زنان( را به رشط 

اعتالی محتوای مرتقی خیزش با مداخله گری به آن الصاق کرد.

دستگاه رسکوب جمهوری اسالمی با توجه به اینکه باید از مجموعه ی در هم تنیده ای از عاملیت ستم ها صیانت 

کند، به دستگاه پیچیده تری از رسکوب مجهز است. به گونه ای که سوژه های زن )با توجه به مثال ستم جنسیتی 

در باال( رسکوب مضاعفی را در چرخ دنده های این دستگاِه مجهز به ایدئولوژی زن ستیزانه مثلن در بازداشتگاه ها 

متحمل می شوند. قطعن رشح دقیق تر و بیشرتی از پیچیدگی رسکوب و سطوح مختلف آن در جمهوری اسالمی 

می توان ارائه داد اما تا آنجا که به این مطلب مربوط است در ادامه ی سوالی که پیش تر طرح شد این است که 

آیا نقد اقتصاد سیاسی به این پیچیدگی ها و عاملیت ایدئولوژی که انواع چندالیه ای از ستم ها را اعامل می کند 

بی توجه است؟ آیا تاکید بر خصلت برجسته ی مناسبات رسمایه دارِی معارص یعنی نئولیربالیسم و عاملیت آن در 

تشدید تضادهای طبقاتی و سایر نابرابری ها و ستم ها به این معناست که سایر علل و زمینه های رسکوب چه در 

پروسه ی چهل ساله ی اخیر و چه به صورت مشخص در آبان ۹۸ نادیده گذاشته می شود؟ آیا با هدف جلوگیری از 

بازتولید یک اقتصاد سیاسی معین که برسازنده ی انواع رسکوب هاست نباید رد آن را در هر جا که وجود دارد نشان 

داد؟ واضح است که غیر از این، تبدیل به دنبالچه ی نیروهای راست که رصفن با عمده نشان دادن شکاف مذهب 

و سکوالریسم آگاهانه و مداخله گرایانه به دنبال احیای رسمایه داری  اند، خواهیم شد. قیام آبان ۹۸ در بن مایه های 

خود یک پدیده ی سکوالر است و توانایی آن را دارد که از شکاف مذهب_سکوالریسم به سود سکوالریسم عبور 

برمی خیزد  بیکاری و…  فقر،  نابرابری،  از  بالواسطه  که  انگیخته هایی  از  برخورداری  دلیل  به  این وجود  با  کند. 
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قابلیت فوری آن را دارد که به امر طبقاتی گره بخورد و از شکل توده علیه هيئت حاکمه به طبقه علیه طبقه 

تبدیل شود. چنین امری نیازمند نقد اقتصاد سیاسی و تبدیل آن به زبان توده ی معرتض است. نقد اقتصاد سیاسی 

رشط مداخله ی مرتقی در آبان ۹۸ است و هر نوع جهت گیری سیاسی برابری طلبانه ناچار است که از نقد اقتصاد 

سیاسی رشوع کند.

از قضا پیش قراولی اصالح طلبان و اعتدالیون که به لحاظ سیاسی و اقتصادی خود را لیربال می خوانند و خواهان 

آبان ماه  قیام  رسکوب  از  دفاع  در  جامعه اند  شدن  سکوالر  مدافع  و  غرب  با  تنش زدایی  حکومت،  شدن  عرفی 

نشان می دهد که چگونه اقتصاد سیاسی به عنوان چسب جناح های درون حاکمیت می تواند از شکاف مذهب_

سکوالریسم فراروی کند و یگانه دلیل رسکوب حداکرثی شود. این حرف به هیچ روی به دنبال آن نیست که باید از 

نقش مذهب و سایر ویژگی های تاریخی ای که در ساخت استبدادی دولت رسمایه داری و در پروار کردن دستگاه 

رسکوب ایفای نقش می کنند رصف نظر کرد. اما در عین حال می خواهد تاکید کند که نقد اقتصاد سیاسی تا چه 

اندازه می تواند ریشه های مادی رسکوب را بازشناسی کند و همینطور به یک نگرانی عمده از آینده پاسخ بگوید: 

استیالی مجدد رسمایه داری.

ایران در  تا  فرانسه و شیلی  از  تفاوت در حجم و عمق رسکوب های دولت های رسمایه داری  جستجوی هرگونه 

عین حال که  باید تفاوت های تاریخی و ساخت اجتامعی و سیاسی این جوامع را در نظر بگیرد بدون توجه به 

اشرتاکات عمیق در اقتصاد سیاسی جهان شمول، که البته تجلیات ویژه ی خود را در هر جامعه ای می یابد، کاری ست 

که در نهایت به رستگاری رسمایه داری می انجامد. منونه ی سنخ منای چنین کم دقتی ای را در مقایسه ی رسکوب بین 

این صورت بندی عامیانه و  رژیم پهلوی و جمهوری اسالمی بارها به حد وفور و غلبه یابنده ای تجربه کرده ایم. 

دم دستی که پهلوی کمرت کشت و رسکوب کرد و جمهوری اسالمی بیشرت، از قضا به دلیل پریدن از اقتصاد سیاسی 

دوره ی پهلوی معمولن به تطهیر پهلوی انجامیده است و خطر آن را نیز پررنگ کرده که به بازتولید آن در فردای 

جمهوری اسالمی بیانجامد. قطعن این دو دوره در تاریخ معارص تفاوت های مهمی در رسکوب دارند و جمهوری 

اسالمی واجد رسکوب های پیچیده تر و عمیق تری ست. اما تبعیض مذهبی، ستم بر زنان و رسکوب سبک زندگی 

شهروندان که در جمهوری اسالمی واجد شدیدترین تجلیات است هرگز منی تواند دو سطح دیگر رسکوب )رسکوب 

ملی و طبقاتی( را، که در هر دو رژیم سیاسی به حد اعال وجود داشته اند، نادیده رها کند. ترازوکشی ها در سنجش 

ارقام و عدد کشته ها جدا از آن که نوعی ابتذال رقت انگیز سیاسی ست به نفع آنکه کمرت »فرصت« کرده است تا 

بکشد متام می شود. تفاوت ها در ارقام زندانیان سیاسی و کشته شدگان نه از اراده ی دستگاه رسکوب ناشی می شود 
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و نه ارتباطی به حاکم رئوف یا قسی القلب دارد. بلکه ویژگی های جنبش ها و قیام اعرتاضی توده ها، توازن قوای 

گروه های سیاسی و همینطور جهت گیری طبقاتی اعرتاضات است که می تواند فرصت کشتار افزون تر را از دستگاه 

رسکوب سلب یا آن را برای رسکوب مصمم تر کند. به عبارتی ساده تفاوت در ارقام کشته ها در این است که آنکه 

کمرت کشته  است نه آنکه نخواست بلکه نتوانست بیشرت از این بکشد.

کارویژه ی اصلی نقد اقتصاد سیاسی -هرچند که در سایر وجوه ستم نیز دقت نظرهای ویژه ای می تواند اعامل کند- 

پرداخنت به ریشه های طبقاتی رسکوب است. دیدیم که چگونه پروسه ی طوالنی ستم طبقاتی ای که قیام آبان ۹۸ را 

پدید آورد دستگاه دولتی را به شمولیت همه ی جناح های داخلی اش برای رسکوب در شکل کشتار به میدان آورد. 

تجربه ی آن روز دور از ذهن نیست اگر رادیکالیسم اعرتاضات آن چنان عمیق شود که از جمهوری اسالمی عبور کند 

و در عین حال اراده کند اقتصاد سیاسی مستقر را نیز به زیر بکشد، چگونه بلوک های سکوالر رسمایه داری از هامن 

سوئد و فرانسه که فاقد خوی ارتجاعی جمهوری اسالمی نیز هستند، برای رسکوب افزون تر در ایران دوشادوش 

ارتجاع حاکم بسیج شوند.

حاال که اعرتاضات در ایران بیش از هر زمان دیگری از خاستگاه طبقاتی برخوردارند و انواع جریان های راست گرا 

مرتصد مصادره ی قیام توده ها به سود خود هستند، مداخله گری چپ انقالبی بیش از هر زمان دیگری باید بر نقد 

اقتصاد سیاسی پافشاری کند تا بتوان از احضار گذشته ی ارتجاعی در آینده با اسم رمز نئولیربالیسم خوب و دولت 

رسمایه داری کمرت رسکوب گر جلوگیری کرد.

****

این مطلب می خواهد به یاد کشته شدگان بندر ماهشهر به پایان برسد. بنابر گزارش های چند روز گذشته که بعد 

از کشتار نیزار از این شهر به بیرون مخابره شده، این شهر شاهد رسکوب سنگین و کشتار بی سابقه ای بوده است.

نکته ی افشاکننده در فهم این رسکوب خونین، که با ادوات نظامی مخصوص جنگ های کالسیک مانند دوشکا و 

تانک صورت گرفته، قرار گرفنت بندر ماهشهر بر مسیر اسرتاتژیک پرتوشیمی و صنایع نفت و گاز است. ساکنان این 

شهر بنا بر گزارش ها با وجود همجواری با مراکز ثروت مند نفتی و گازی از محروم ترین الیه های طبقه ی کارگرند. 

وضعیت زیست طبقاتی و کشتار دهشتناک در ماهشهر به صورت فرشده ای هر دو وجه رسکوب طبقاتی و سیاسی 

به شمولیت پروسه ی طوالنی ستم طبقاتی و ستم ملی را در خود جای داده است. در مقام تحلیل و مداخله ی 
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سیاسی چه برای رهایی از وضعیت مستقر و چه برای مامنعت موثر از بازتولید آن نیازمند چه دستگاه تحلیلی ای 

هستیم جز نقد اقتصاد سیاسی؟

اما نقد اقتصاد سیاسی در مواجهه با کشتار ماهشهر بالفاصله باید با چالشی جدی دست و پنجه نرم کند. وضعیت 

بنابر  است.  خورده  گره  منطقه  این  در  عرب  مردم  زیست  عینی  وضعیت  و  ملی  ستم  با  ماهشهر  در  طبقاتی 

گزارش ها1 با وجود یک جامعه ی کارگری پرجمعیت در پرتوشیمی و صنایع نفتی ماهشهر و بندر امام بسیاری از 

جوانان این شهر فاقد شغل اند و در عین حال صنایع منطقه مملو از کارگران غیربومی است. شکاف درون طبقاتی 

که ناشی از دستکاری عامدانه در وضعیت اشتغال مردم منطقه و بیکارسازی جوانان است، بر گزاره های نژادی، 

قومی و فرهنگی استوار است. به این ترتیب ساکنان بومی منطقه عمدتن به دلیل عرب بودن از چرخه ی گزینش 

برای اشتغال حذف می شوند و جای شان را کارگران غیربومی پر می کنند. احتاملن دو دلیل را بتوان برای چنین 

حذفی در نظر گرفت: کارگران غیربومی از مهارت و تحصیل بهرتی برخوردارند و این عدم برخورداری نزد جوانان 

بومی خود نشأت گرفته از محرومیت هایی است که به دلیل توسعه ی مرکزگرا از این منطقه دریغ شده است. به 

این ترتیب فقدان مهارت و تخصص را می توان با اتکا به ستم ملی توضیح داد. امری که در مناطقی مانند کردستان 

و بلوچستان نیز قابل مشاهده است. دو اینکه کارگران غیربومی به دلیل مناسبات طبقاتی حاکم )مانند ترس از 

دست دادن شغل، نحوه ی یافنت شغل فعلی که بنا بر مناسبات اجتامعی موجود در ایران عمدتن متکی است بر 

رابطه و نزدیکی با افرادی که در بوروکراسی گزینش برای استخدام دارای نفوذند و…( به انضامم فاکتور غیربومی 

بودن و فقدان حامیت ارتباط های محلی و خانوادگی، عنارص مطیع تر و فرمان پذیر تری هستند و چنین ویژگی ای 

صاحب رسمایه را تشویق می کند تا از کارگر غیربومی استفاده کند. قطعن دالیل دیگری نیز می توان یافت که 

بر آرایش درون طبقاتی کارگران که متکی بر جدایی سازی عامدانه ی هویتی شکل گرفته، تاثیرگذار بوده اند. سنت 

اعرتاضات در مناطقی مانند ماهشهر )و نیز در کردستان و…( نشان می دهد که سازوکار رسکوب چگونه با کدهای 

ویژه ای نظیر »جدایی طلبی« که بر خوانشی هدفمند و امنیتی از هویت اتنیکی ساکنان منطقه استوار است، عمل 

می کند. به این ترتیب ستم طبقاتی در مناطقی مانند ماهشهر با بازتولید مداوم رسکوب ملی همراه است. امری 

که در نسبت با فارس ها به دلیل غلبه ی هویت فارس امکان پذیر نیست و ستم طبقاتی در نسبت با آن ها قطعن 

از مسیرهای دیگری خود را بازتولید می کند.

آنچه اینجا مد نظر است ماهیت تشدیدکننده ی همدستی اشکال ستم است. به صورت مشخص وضعیت ماهشهر 

http://tiny.cc/omaehz   1-  از جمله در این گزارش

 http://tiny.cc/omaehz
 http://tiny.cc/omaehz
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دو ستم طبقاتی و ملی را در حد اعالی تضادی درهم جوش در خود حمل می کند. قطعن پدیده هایی مانند ستم 

جنسیتی، ستم مبتنی بر گرایش جنسی و سایر اشکال ستم را نیز می توان به این لیست افزود. با این حال ستم 

طبقاتی-ملی در ماهشهر و اعرتاضات و کشتاری که با آن روبرو شد همچنان بر وضعیتی استوار است که باید آن 

را با نقد اقتصاد سیاسی افشا کرد.

آذر۱۳۹۸
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