




1394   /1395  





 

 

 

 

 

 

 

 

 1399 تیر – شر تدارک کمونیستین

نقد!بوتۀ مالجو در بوتۀ  

[   دولت یازدهم نقد پروژۀ اقتصاد سیاسی]   

[ گر؟یا خلع سالح طبقۀ کار]    

 نوشتۀ وحید صمدی 
  1395/   3941مجموعۀ مقاالت منتشر شده در سالهای

   2016 ژانویه  16ا / 9413دی  26 :لوّابخش 
http://tadarok.org/conferences/first/item/1622-1 

2016ژانویه  30 / 1394بهمن  10 وّم:دبخش   
http://tadarok.org/conferences/first/item/1631-2 

2016فوریه  29برابر با  1394اسفند  10بخش سوّم:   
http://tadarok.org/conferences/first/item/1643-2016-02-29-22-17-00 

2016مه  20برابر با  9513اردیبهشت  31: مچهارّبخش   
http://tadarok.org/conferences/first/item/1659-2016-05-20-14-59-31 
 

http://tadarok.org/index.php/conferences/first/item/1631-2
http://tadarok.org/index.php/conferences/first/item/1643-2016-02-29-22-17-00
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زنده اي كه به خودي خود در كارگاه و در برابر ماشين آالتِ 
روباتيزه يعني در برابر كارِ مرده خود را باخته است به سختي 
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:مؤلف مقدمه  

 - 1394 هایسالچهار نوبت در کتاب حاضر حاوی مجموعه مقاالتی است که در 

در نقد نظرات محمد مالجو به تحریر درآمد. محمد مالجو در آن هنگام در  1395

رشته ای از مقاالت و سخنرانی ها و مصاحبه ها به پردازش نظراتی دست زده بود 

سی و ساختار طبقات در ایران را تبیین می کرد و سیاست که ظاهرا باید اقتصاد سیا

می داد که به توسعه سیاسی بی های دولت روحانی را از این منظر مورد نقد قرار 

یزی نبود جز مجموعه ای از تخیالت یک توجه است. تبیین مالجو در این رابطه چ

تماعی و تحصیلکرده متوسط رشته اقتصاد که تالش دارد تا مسائل اقتصادی، اج

سیاسی جامعه ای مثل ایران را به شکلی مبتذل تئوریزه کند و آن را به خورد 

سطح تئوری نیز همچون سیاست، دوران انحطاط خود را جماعتی بدهد که در 

انه دنبال مفاهیمی می گشت که بتواند با آن ها به مواضع طی می کرد و مایوس

 ببخشد.  "تئوریک"سیاسی خود وجهه ای 

 

ط رو به رشدِ پس از جنبش سبز در چپ ایران نمی بود نه این ر انحطاشاید اگ

نظریات در آن سطح مطرح می شدند و نه بخشی از این چپ در قالب مصاحبه ها 

ه استقبال آن می رفت. در این صورت نقد آن و سمینارهای داخل و خارج کشور ب

رات توسط مالجو، نظرات نیز محلی از اعراب نمی داشت. اما در زمان طرح این نظ

گفتمان ها و جنبش طبقه متوسط هنوز دست باال را داشتند و به حضیض امروز 

بودند. خواننده امروز این کتاب باید شرایط داخلی و جهانی بعد از گرفتار نشده 

بش سبز و جنبش بنفش و روی کار آمدن دولت روحانی را مد نظر داشته باشد. جن

ادی در ایران و جهان رخ نموده است. جریان اصالح از آن زمان تاکنون تغییرات زی

ی خرده بورژوایی طلبی و دیسکورس های آن دچار شکست جدی شده. گفتمان ها

باحث توسعه سیاسی و جامعه یکی پس از دیگری از بازسازی خود باز مانده اند و م
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مدنی و بهشت لیبرال دموکراسی غرب به گذشته تعلق دارند. سیاست های داخلی 

خارجی دولت روحانی با شکست قطعی رو به رو شده اند و تمام آن پایگاهِ و 

و رای دادند، از او منزجر شده اند. جنبش طبقه اجتماعی که به دالیل مختلف به ا

عه چند فراز بزرگ را پشت سر گذاشته و فضای سیاسی کارگر و زحمتکشان جام

رزه اجتماعی کشانده است. جامعه را دگرگون کرده و مسئله طبقاتی را به راس مبا

روندِ انحطاطِ گرایشِ چپ و راست در درون اپوزیسیون جمهوری اسالمی تکمیل 

ده است. و آن ها را به جریاناتی وارفته، شکست خورده یا جیره خوار تبدیل کر شده

دست اوبامای برنده ی جایزه صلح نوبل و حامی آزادیخواهان در جنگ های لیبی 

ا رو، و ترامپ جانشین او شده است. امروز بورژوازی در سطح و سوریه و شرق اروپ

ی است و آمریکا و بورژوازی غرب جهانی دچار بحران های متعدد اقتصادی و سیاس

مقابل چین و روسیه به عنوان قطب هایِ وارد دوران افول خود شده اند، و در 

دولت جدید نظم جدید جهانی سر بر آورده اند. جمهوری اسالمی به عنوان 

بورژوایی ایران، سیاست های منطقه ای خود را تثبیت کرده و به عنوان قدرتی 

خته شده است و از این نظر باعث شکل گیری منطقه ای به رسمیت شنا

رفدارانی تازه از درون همان اپوزیسیون منحط شده ناسیونالیسمی جدید و جذب ط

و مقابله با تحریم ها،  است. بورژوازی ایران برای تثبیت اقتصادی و سیاسی خود

 انباشت سرمایه و استثمار طبقاتی را به نهایت درجه تشدید کرده است و این خود،

اتی تبدیل ایران را هم به موازات نقاط دیگر جهان به صحنه رشد رادیکالیسم طبق

و  "اسالم سیاسی"و  "حکومت سلطانی"کرده است. و این ها تمام آن اراجیف 

و نسخه تئوریزه شده ی مالجویی  "نفتی -دولت رانتی"و  "رژیم عهد شترچرانی"

را بی اعتبار ساخته  "باشت اولیهزنجیره های گسسته انباشت و دور بی پایان ان"آن 

 یا به لطیفه تبدیل کرده است.

الزم بود در انتشار آن مجموعه مقاالت به شکل کتاب، به تحوالت واقع شده شاید 

روز در سطح اقتصادی نیز پرداخته می شد. این کاری در فاصله انتشار مقاالت تا ام
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وه جایگاهی فراتر از بود که هم وقت به مراتب بیشتری می طلبید و هم به عال

اقدام به آن خودداری کردم.  مجادله با نظریات مالجو داشت. به همین علت از

تر اساس مباحثات نظریه پردازانی مانند مالجو اما همانی است که چند سال پیش 

نیز بود. انتشار مباحث به شکل کتاب عالوه بر این که نظرات یا بهتر است بگوییم 

آن دوره را بازتاب می دهد، تالشی را  "صاحبنظران"یکی از  فقر موجود در نظرات

ازی گفتمانی افشا می کند که قرار بود پای طبقه کارگر را به مناقشه ای برای بازس

نفعتی در آن نداشت. گفتمانی که البته باز هم بورژوایی بکشد که جز ضرر هیچ م

 به شکلی دیگر خود را بازتولید می کند. 

به عالوه این مجموعه به روند توسعه سرمایه داری ایران از آغاز شکل گیری 

می و پیش زمینه های تاریخی شرایط موجود نیز اشاره ای مختصر جمهوری اسال

کمونیستی به طور گسترده تری تبیین  دارد. این مختصر که در منابع دیگر تدارک

ه به شده است، مبتنی بر عناصری متدولوژیک و درکی تئوریک از دولت است ک

رسی تحول خواننده عالقمند برای تحلیل شرایط موجود و به طور کلی برای بر

 مناسبات اجتماعی یاری می رساند.

 

 وحید صمدی

 1399تیر 
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لسمت اوّق  
 

ندارد که طبقه سرمایه دار را هم همچون طبقه کارگر خلع طبقه  تمایلیمالجو 
نماید. او به این سطح از حضور بورژواها به عنوان یک طبقه برای نتیجه گیری های 
بعدی نیاز دارد. بدون چنین طبقه ای، حداقل اقتدار الزم برای تحوالت مورد نظر 

ر میان اجناس بنجل این جنسی دوا هم مالجو تامین نمی شود. هر چند طبقه بورژ
سمساری است اما باید در جای مناسب قرار گیرد و توی چشم بزند. در نظریه بافی 
مالجو این کارگران هستند که باید خلع طبقه شوند تا بتوان از همان ابتدا استعداد 

نبش آن ها برای تحمیل تغییرات اجتماعی را نفی نمود و جایگاه آنان را به سرباز ج
ی طبقات دیگر تنزل داد.ی سیاسها
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   خلع سالح طبقه کارگر؟ نقد پروژۀ اقتصاد سیاسی دولت یازدهم یا



 

 نقد پروژۀ اقتصاد سیاسی دولت یازدهم یا

خلع سالح طبقه کارگر؟    

 
 "دارانهداری بدون تولید سرمایهمناسبات طبقاتی سرمایه"محمد مالجو در مقاله 

و سپس در سخنرانی های چندی تالش نموده است تا با نقد پروژه دولت یازدهم 

واهد شد. وی در توضیح این خاحتمال زیاد موفق ن این پروژه به ثابت نماید که

مجموعه گسترده ای از مباحث را به میان می  ،پروژه و علل شکست احتمالی آن

کشد که درک او از اقتصاد سیاسی ایران را نیز به روشنی بیان می کند. این درک 

سترده این به طور گ های او پیش ازبه هیچ وجه تازگی ندارد. احکام و نتیجه گیری 

تری توسط طرفداران مباحث اقتصاد توسعه در ایران، توسط کسانی مثل فریبرز 

رییس دانا و ناصر زرافشان و توسط تمامی نیروهای چپ به اشکال گوناگون بیان 

شده است. این ادبیات حتی تنها به چپ اختصاص ندارد، بلکه به گونه ای هر 

در موضع منتقد سیاست های  ری را نیز کهمذهبی یا سکوال-نیروی سیاسی ملی

اقتصادی حاکم قرار دارند، در بر می گیرد. تفاوت مالجو در این است که همچون 

جریانات چپ از لغتنامه مارکسیستی برای جمع آوری مباحثش استفاده می کند 

ی و برخالف آن دسته از نیروهای چپی که دیگر خود را درگیر این مباحث نم

 ینی به روز از همان نظرات کهنه ارائه دهد.می کند تا تبیکنند، تالش 
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ز نظر مالجو پروژه دولت یازدهم احتماال موفق نخواهد بود. البته این حکمی است ا

که امروز خیلی ها حتی در درون خود دولت بیان می کنند. اما تصوری که مالجو 

 د.ی فراتر می رومباحث اقتصاد از پروژه دولت یازدهم و علل شکست آن دارد، از

سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای باز کردن گره ی "او پروژه دولت یازدهم را 

آیا سپردن نقش پیشگام به "می داند و سؤال می کند که:  "تولید در اقتصاد ایران

تواند مؤدی به تحول بورژوازی برای مبادرت به انقالب تولیدی در ایران امروز می

ای که شانس موفقیت پروژه"می گیرد که:  و نتیجه "اشد؟ادی و سیاسی باقتص

دهد در ساختار سیاسی کنونی چندان بورژوازی را در مقام پیشگام تحوالت قرار می

 ."زیاد نیست

تناقضاتی را  ،مالجو در مباحثش در ارتباط با دولت یازدهم و پروژه ی این دولت

ن دارد. از و سیاسی ایرا صادی، اجتماعیکشف می کند که ریشه در مناسبات اقت

نظر او تاثیر این تناقضات در عرصه سیاسی، احتمال شکست پروژه ی دولت روحانی 

را افزایش می دهد. با وجود این از نظر او این تناقضات و معضالت ناشی از آن، در 

 اساس ربطی به قوانین حاکم بر انباشت و توسعه سرمایه داری ندارند و به همین

ژه دولت یازدهم را به مخاطره می اندازند. او به که موفقیت پرودلیل هم هست 

درستی معتقد است که پروژه دولت یازدهم، توسعه بورژوازی ایران است. ولی از 

نظر او عدم موفقیت احتمالی این دولت نه ناشی از قوانین حاکم بر توسعه سرمایه 

کار  ون از مناسباتوسط عاملی بیرداری بلکه نتیجه ی مختل شدن این قوانین ت

وسرمایه است. این عامل برای مالجو و کل منتقدین چپ و راست، رادیکال یا 

 است. "حکمرانی بد"اصالح طلب جمهوری اسالمی 

مالجو نیز همچون دیگران، حکمرانان در ایران را به حکمران های خوب و بد تقسیم 

کند. آن تقسیم می  و غیر "سلطانی"می کند. همچنان که اکبر گنجی آن ها را با 

تالش مالجو برای استفاده از واژه ها و ادبیات مارکسیستی خللی در این نظر وارد 
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نمی کند که او علت اساسی ناتوانی دولت یازدهم را نه در ماهیت خود مناسبات 

بورژوایی و تضادهای درونی آن بلکه درعواملی بیرون از آن جستجو نماید. به همین 

دولت یازدهم را نداشتن پروژه مکمل ت شکست پروژه هم هست که عل دلیل

سیاسی قلمداد می کند. پروژه ای که بتواند موانع موجود بر سر راه توسعه بورژوازی 

ی مشکل این پروژه"را بردارد. او در رابطه با پروژه دولت روحانی می گوید: 

های ی تحقق برنامهی سیاسی مکمل برااقتصادی در این است که فاقد پروژه

 ."اش استاقتصادی

 بنا به اظهارات او:

ی سیاسی حاکم های پرنفوذ در طبقهاش به هستهاز تحمیل اراده"این بورژوازی

ی در ایجاد آن نوع نظم سیاسی که الزمه"و از این رو  "همواره عاجز بوده است

ای و جهانی اش در واحدهای ملی و منطقهاش و تحقق منافع طبقاتیشکوفایی

تمامی ناتوان ، .... بهکمرانی خوبحدر ایجاد "و.... "عمیقاً ناتوان بوده است است،

.... حتی دولت های متعهد به چنین "ی اصالحات اقتصادی نیزدر پهنه . "بوده است

اند چنین تغییراتی را پیش ببرند.]منظور مالجو سه دولت توانستهاصالحاتی نیز نمی

های اند، هستهکردهه محض این که چنین میرفسنجانی، خاتمی و روحانی است[ ب

های ی سیاسی استمرار قدرت سیاسی دولتی سیاسی حاکم در پهنهرنفوذ طبقهپ

  "اند.دادهخواهان چنین اصالحاتی را در معرض خطر قرار می

نظرات محمد مالجو که به جز مقاله مزبور در قالب دروس دانشگاهی و در مصاحبه 

زیور نمودار و گرافیک نیز آراسته گشته، تالشی  بهه شده و های رادیویی بسط داد

بی مایه برای شکل دادن به نظریه ای است که بر هیچ سطحی از شناخت علمی 

در اقتصاد ایران و جمع آوری آن ها در استوار نیست. او با ارائه نمونه هایی روزمره 

هدفی که خود قالب سطحی ترین مقوالت نظری هدفی سیاسی را دنبال می کند. 

 او هم به تحقق آن چندان اطمینانی ندارد.
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افتد، کسانی ردپای بورژوازی را در آن هر اتفاقی در جامعه می"مالجو می گوید: 

. مالجو البته "دانندایرانی فعال مایشاءِ میرو بورژوازی را در حیات بینند و ازاینمی

در پس وی، کمتر کسانی در این مورد حقیقت را بیان نمی کند. برخالف ادعای 

رد پای بورژوازی را می بینند. اکثریت قریب به اتفاق قلم به هر اتفاق در جامعه 

فاقات دستان، از چپ تا راست، اتفاقا تالش می کنند رد پای بورژوازی را از پس ات

جامعه پاک کنند. این فقط جریان انتقادی کمونیستی است که در پس پدیده های 

هم تالش در نشان دادن خصلت بورژوائی آنان در جامعه  "ندهعقب ما"به ظاهر 

لط است. جریانی که از میان هزاران سایت ای دارد که سرمایه داری بر آن تماما مس

ر سایت امید بازتاب خود را می یابد. شاید و رسانه بیش از همه و تقریبا منحصرا د

ابل پذیرش است . اما هم همین میزان حضور انتقاد کمونیستی برای مالجو غیر ق

آن چه از نظرات و نوشتجات مالجو می توان فهمید این است که او هم مثل آن 

به وجود طبقه سرمایه او بوه دیگر نویسندگان تالش دارد که هرجا هم که خود ان

در ایران اذعان می کند، رد پای آن را از رکود، فساد و نابسامانی های سیاسی، دار 

ک کند. او این کار را تا آن جا ادامه می دهد که حتی بخشی از اجرایی و قانونی پا

حکمرانان غیر بورژوای حاکم؛ "را به گردن تقصیر تشدید شکاف طبقاتی در جامعه 

 می اندازد. او می گوید: "حکمرانان بد

ی کارگر، همین بورژوازی که در مواجهه با طبقات مردمی، از جمله طبقه اما"

ی های پرنفوذ در طبقهاش به هستهست، از تحمیل ارادهچنین توانمند بوده ا

های پس از جنگ سال طی بورژوازی  سیاسی حاکم همواره عاجز بوده است. ....

، حاکمیت قانون، دیپلماسی خارجی حکمرانی خوبی سیاسی در ایجاد در پهنه

ی ی مستقل، برابری در پیشگاه قانون، و عدم مداخلهی قضاییهبدون تنش، قوه

 "تمامی ناتوان بوده است.نظامیان در سیاست به

منابع جامعه  اساس نظر مالجو این است که حکمرانان بد بخش بزرگی از ثروت ها و

که در یک مناسبات متعارف سرمایه -و حجم باالیی از ارزش اضافی تولید شده را 
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به  -رودداری به بورژوازی اختصاص می یابد و در تکرار چرخه انباشت به کار می 

خودشان اختصاص داده اند. و بدین ترتیب مانع تمرکز ثروت و قدرت در دست 

ارزش در محیط کار، متحقق نمودن ارزش در  طبقه ای شده اند که مقدمات تولید

بازار کاال و خدمات و انباشت سرمایه را در اقتصاد داخلی فراهم می کند. از نظر 

هستند که حداقل از بعد از  "سی حاکمطبقه سیا"یا  "حکمرانان بد"مالجو این 

جنگ موجب گسست در حلقه های زنجیره انباشت بوده اند. و این نقش مخرب 

خود، مسبب غلبه سرمایه تجاری بر سرمایه تولیدی و گسترش داللی و  به نوبه

 فساد بوده است. 

ی سیاسی حاکم های پرنفوذ طبقهاش با هستهضعف بورژوازی در رابطه"مالجو: 

بر  ی نامولدی سرمایهعث نوعی توازن قوا درون طبقه بورژوازی شده که اوالً غلبهبا

ی تجاری بر تولید داخلی و ثالثاً تفوق فرار رمایهی مولد و ثانیاً چیرگی سسرمایه

سرمایه از مرزهای ملی بر انباشت سرمایه در مرزهای ملی را سبب شده است. این 

 ."دارانه در ایران بوده استید تولید سرمایهی نابرابر مسبب ضعف شدسه رابطه

پروژه توسعه  که  در نتیجه این شرایط از نظر مالجو، بورژوازی ایران و دولت هایی

بورژوایی را دنبال می کنند]حکمرانان خوب[، همواره ناچار شده اند تا برای حفظ 

مین عامل هم بر طبقه کارگر وارد کنند. ه تداوم انباشت سرمایه، فشار بیشتری را 

کارگران که از نظر او از کنش جمعی کافی برای تبدیل شدن  باعث می شود که

، از همسویی با بورژوازی و انتخاب او روی برتابند و به یک طبقه برخوردار نیستند

در انتخابات بعدی به حکمرانان بد رای دهند. و این به نوبه خود به سیکل باطل 

مرانان خوب و شکست آن ها جانی دوباره می پروژه های توسعه اقتصادیِ حک

بخشد. پیش بینی مالجو درباره احتمال شکست پروژه توسعه بورژوایی دولت 

وحانی نیز متکی بر همین تحلیل او از سیکل های معیوب است. پروژه ای که ر

ضعف آن بنا به نظر او نه در محدودیت های توسعه ی بورژوایی، بلکه در این است 

ناتیو و پروژه ی توسعه سیاسی متکی نیست. مالجو به همین سادگی به که بر آلتر
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ی و پروژه های توسعه بورژوایی این نتیجه می رسد که دولت هایی مثل دولت روحان

 برای شانسی و کنند غلبه باطل دور این بر توانند می  آن ها تنها در صورتی

 که ای پروژه. گیرند قرار سیاسی ای پروژه چارچوب در که باشند داشته موفقیت

 از بد حکمرانان انتخاب مانع و کند جلب را پایینی اقشار و کارگران حمایت بتواند

 ردد. گ آنان سوی

دهد گرچه جای بحث ترسیم کردم نشان میاما بستری طبقاتی که تا این"مالجو: 

توان بورژوازی را تقویت کرد اما این کار در ساختار سیاسی کنونی صرفاً از می

مجرای تضعیف طبقات مردمی از جمله طبقه کارگر میسر خواهد بود، زیرا راه 

پرنفوذ تا اطالع ثانوی به این دلیل مسدود  هایتقویت بورژوازی به هزینه گروه

ی سیاسی در تعلیق قرار داده شده است.]یعنی حکمرانان بد یا است که توسعه

... دولت یازدهم در بطن و هنوز در قدرت اند[...... "طبقه سیاسی حاکم"همان 

متن موفقیت خویش در حال رقم زدن شکست خویش نیز هست. این دولت اگر 

ازی را تقویت کند، همزمان یکی از علل احتمالی شکست خودش را بتواند بورژو

ها است که امروز در ی محکوم به شکست نولیبرالنیز رقم زده است. این پروژه

 ".انددولت یازدهم تجسد یافته

تمام آن چه که مالجو با نمودارها و گرافیک های مختلف و در چارچوب ارائه تقسیم 

ت اجتماعی و انباشت غیر سرمایه دارانه و غیره می بندی های گوناگون از طبقا

 گوید برای رسیدن به همین نتیجه گیری است.

 تحقق عدم اصلی از نظرات مالجو می توان چنین نتیجه گرفت که دو عامل 

 طبقه یا بد حکمرانان -1: از عبارتند روحانی دولت اقتصادی توسعه پروژه الیاحتم

 خود تاریخی وظایف انجام از را بورژوا طبقه که( انتصابی نهادهای) حاکم سیاسی

یک طبقه تبدیل نشده و دارای  به هنوز عمال که کارگری طبقه -2 است بازداشته

بد که ائتالف با بورژوازی برای آن اندازه از کنش جمعی مشترک نیست، تا دریا
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به نفع خود او هم هست!)مالجو در  "طبقه سیاسی حاکم یا حکمرانان بد"غلبه بر 

طبقه "رادیو همبستگی تصریح می کند که در ایران طبقه کارگر وجود ندارد، بلکه 

 جود دارد!(ی کارگر و"ها

ره بورژوازی هرکس نظرات مالجو را بخواند به این نتیجه خواهد رسید که بیچا

 ولی شامل "حاکم سیاسی طبقه"ایران که از دو سو تحت فشار قرار دارد. از سوی 

 درک بدون ولی ستمدیده کارگران طرف از همچنین و اصولگرایان و فقیه

و، سرخی شرم به صورت هر کارگر با مالج نظرات از بخش این خواندن با . طبقاتی

کمی دندان روی  "حض رضای خدام"وجدانی می دود که ای کاش طبقه کارگر 

وازی را ناچار به استثمار بیشتر علی رغم نامالیماتی که بورژ-جگر می گذاشت و 

هر بار به همدستان رفسنجانی و خاتمی رای می داد و در  -کارگران کرده است

کمانشان پیشاپیش حرکت می کرد تا شاید این بورژوازی روزی  جنبش های رنگین

که می توانست به کمک اصالح طلبان و کارگران تکلیف آنقدر تقویت می شد 

آنوقت کارگران ضمن برخورداری از حکمرانانی خوب،  حکمرانان بد را یکسره کند.

به دست می یافتند و شاید  "کنش جمعی"به درجاتی متشکل تر می شدند، به 

 افتخار طبقه شدن نیز نائل می گشتند.

اصالح طلب، از جمله دولت روحانی  زار واو در توضیح سیاست های دولت های کارگ

 می گوید:

توان بورژوازی را تقویت کرد اما این کار در ساختار سیاسی کنونی ....گرچه می"

بود، زیرا صرفاً از مجرای تضعیف طبقات مردمی از جمله طبقه کارگر میسر خواهد 

ین دلیل مسدود های پرنفوذ تا اطالع ثانوی به اراه تقویت بورژوازی به هزینه گروه

ورژوازی که قرار ی سیاسی در تعلیق قرار داده شده است. بنابراین باست که توسعه

است این فعل و انفعاالت را پدید آورد، تنها از طریق تضعیف طبقات مردمی امکان 

 "تقویت دارد......
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لجو چنان سخن می گوید که گویا راه دیگری هم برای تقویت بورژوازی به جز ما

ار و تضعیف طبقه کارگر وجود دارد. بنابراین نظر، بخشی از تقصیر فشاری استثم

گروه های پر "طبقه کارگر وارد می شود نه به عهده بورژوازی بلکه به عهده که به 

برئه بورژوازی تقصیر افزایش نرخ وهزینه های باالی آن هاست. او برای ت "نفوذ

می اندازد. برای  "قه سیاسی حاکمطب"استثمار کارگران و فالکت آنان را به پای 

باید از  !"بی طبقه یا پُر طبقه"او طبقه سیاسی حاکم لولویی است که کارگران 

ترس او به اصالح طلبان پناه ببرند. اصالح طلبانی که به گفته خود مالجو هیچگاه 

 پروژه ای اقتصادی سوای کارگزاران نداشته اند.

های پرنفوذ در ستهاش به هحمیل ارادهاز ت"این بورژوازی  مالجو مدعی است:

نی خوب... در ایجاد حکمرا "..."ی سیاسی حاکم همواره عاجز بوده استطبقه

ی سیاسی در ایجاد.... های پس از جنگ در پهنهطی سال "....  "ناتوان بوده است 

 ."دیپلماسی خارجی بدون تنش....ناتوان بوده است

وجود انسجام حلقه های انباشت به دلیل  پس بورژوازی ایران نه تنها از حفظ

دیپلماسی خارجی ایجاد عاجز بوده، بلکه از  "طبقه سیاسی حاکم و حکمرانان بد"

 .بدون تنش هم ناتوان بوده است

جلوی چشم آقای مالجو  جل الخالق؛ گویا از نظر ایشان بورژوازی در جهان امروز و

ت، که متاسفانه بورژوازی ایران و رفقایش دیپلماسی بدون تنشی را ایجاد کرده اس

م از در طبقه سیاسی حاک "های پر نفوذهسته "علی رغم میلش و به دلیل وجود 

اعمال آن محروم شده است. ایشان به راحتی چشمش را بر روی این واقعیت می 

بندد که عالوه بر گرایش دوره ای بورژوازی انحصاری ایران به نظامی گری برای 

وزه نفوذش، بخشی از رهبران چپ و راستِ دموکراسی خواه و تضمین بازارها و ح

سیاست های جنگی، اما بشردوستانه با فرهنگ طبقه متوسط ایران نیز امروز برای 

 ی بخشی از بورژوازی جهانی هورا می کشند.
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ما شاهد "مالجو در گفتگویی در پاسخ به سؤال مجری رادیو همبستگی می گوید: 

رمایه دارانه هستیم در عین حال شاهد شکوفایی تولید تعمیق مناسبات طبقاتی س

 ."سرمایه دارانه نیستیم

وجود ندارد. معلوم نیست که چه نتیجه ای می خواهد از این سخن بی معنی تر 

بگیرد. مگر هرجا که مناسبات سرمایه داری تعمیق یافته است باید شاهد شکوفایی 

ه این فقدان شکوفایی را با همان تولید سرمایه داری باشیم. ایشان مایل نیست ک

 عواملی توضیح دهد که منجر به تعمیق مناسبات سرمایه داری شده اند.

روش او شبیه به شیوه ی صندوق بین المللی پول و تروئیکای اروپا در برخورد با 

کشورهایی مثل یونان است که علت اوضاع نابسامان اقتصادی این کشورها را با 

اری و بی صبری طبقه کارگر این کشورها در برابر سیاست حکمرانی بد، فساد اد

چپ و راست این کشورها می  های ریاضتی توضیح می دهند. و از دولت و احزاب

خواهند برای رهایی از بحران اقتصادی راه حل های سیاسی الزم را پیدا کنند. 

 هپروژ  تقدم"کاری که دولت سیریزا در یونان انجام می دهد در واقع همان 

 .است سرمایه نجات برای مالجو نظر مورد "اقتصادی پروژه بر سیاسی  ی

دائما معلول ها را به جای علت ها می نشاند و سخنان مالجو آشفته است. او 

اختالس، داللیسم، خروج سرمایه و ....  ،نمودهای کسادی اقتصادی، رکود در تولید

بیش از حلقه های انباشت  را هریک با دیگری توضیح می دهد. نظریات مالجو حتی

سوی او  ول ها ازمورد ادعای او از انسجام بی بهره است. این توضیح علت ها با معل

در حوزه مسائل سیاسی نیز تکرار شده است. او که ناتوان از توضیح رابطه سرمایه 

داری ایران با جاه طلبی های توسعه طلبانه آن است به جای توضیح این توسعه 

اقتصادی آن، از این توسعه طلبی برای توضیح مشکالت اقتصادی طلبی با علل 

اقتدارگرا به کمک ضرورت های انباشت حرکت می کند. او به جای تبیین حاکمیت 

 توضیح انحصاری سرمایه در ایران، داللی، فساد، سرکوب و رکود را با اقتدارگرایی 
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 در داری سرمایه دنوب نامتعارف از داری، سرمایه تطهیر برای دائما او. دهد می

 سخن دارانه غیرسرمایه های شیوه به تصاحب یا دارانه سرمایه غیر انباشت ایران،

 مشکل نیست، داری سرمایه خود در مشکل موارد این از هیچیک در. گوید می

 داری بودن مناسبات اجتماعی در ایران است. سرمایه غیر بودن، نامتعارف در اصلی

تاه بودن دست بورژوازی ن دیگرش به جای آن که کومالجو نیز همانند همکارا

 گره کمک به را حاکمه هیأت از اش عالقه مورد متوسط طبقه و  "انحصاری غیر"

 نقش و کند تبیین ایران در سرمایه انحصاری توسعه با انباشت مساله خوردن

ای رقابتی سرمایه های ایران در منطقه و جهان را در انتقال فشار به ه محدودیت

بقه بورژوازی خرد و متوسط بررسی نماید، از هسته های موهومِ پرنفوذ در ط

حاکم سخن می گوید. این تفکری است که حاضر نیست معضالت توسعه سیاسی 

سرمایه داری را با نقد به سرمایه افشا کند. از این رو به فرافکنی دست می زند و 

حکمرانی "در  "حاکم طبقه سیاسی"مشکل را در چیزی ورای سرمایه داری، در 

م نیست. طبقه جستجو می کند. مالجو در حال مبارزه با طبقه سیاسی حاک "بد

سیاسی حاکم همان بورژوازی است. او در حال پاک کردن رد پای بورژوازی در 

 درون این طبقه سیاسی حاکم است.

اما پیش از پرداختن بیشتر به جوانب سیاسی نهفته در نظرات مالجو و تاریخچه 

 ای از مواضع او، به پاره ای از مقوالت طرح شده توسط او اشاره می کنیم.

 طبقه شناسی ایران از دیدگاه مالجو 1-1

ساختار طبقاتی در حیات شهری در ایران امروز پنج طبقه را در "از نظر مالجو 

. اگر به این پنج طبقه ، طبقه سیاسی حاکم را هم "گیردسطح ساختاری دربرمی

شش طبقه خواهیم داشت. در این جامعه کارگران دارای کنش جمعی  اضافه کنیم

ند. بنابر این بر اساس نظر بدیع مالجو ما در ایران طبقه کارگر نداریم، مشترک نیست

کارگر داریم. او به این کشف نائل می آید که طبقه کارگر طبقه نیست.  "طبقه-نه"
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ه این کشف محیر العقول درست مثل کسی که مثال با دیدن یک سیب مثال ترش ب

ند به شدت در استثمار میرسد که آن سیب، سیب نیست. بورژوازی ایران هر چ

حکمرانان "طبقه کارگر فعال است اما جزو حکمرانان این جامعه نیست و توسط 

مورد ستم واقع می شود. جامعه ایران واجد مناسبات سرمایه داری است، اما  "بد

ه نیست و انباشت سرمایه از طرق غیر سرمایه دارانه ای تولید درایران سرمایه داران

د و غیره صورت می گیرد و انباشت اولیه هم که تمامی ندارد. همچون چپاول و فسا

طبقه سیاسی "قدرت سیاسی در این کشور هم در دست بورژوازی نیست، بلکه این 

 د. را می پردازاست که همچنان در مسند قدرت پرسه می زند و به چَ "حاکم

ست، که با این تفاصیل جامعه ایران در نظر مالجو بیشتر به یک سمساری شبیه ا

همه نوع جنس و مناسبات و طبقه ای در آن یافت می شود. سمساری ای با اجناس 

 )طبقات و مناسبات( غیر استاندارد و بنجل و با حکمرانانی بد.

پرسش "ت می زند:او در فرازی از سخنانش به انکار هویت طبقاتی کارگران دس

حال ارضی دارند درعینتمایز و گاه متعکلیدی این است که آیا طبقاتی که منافع م

توانند توانایی تحقق و پیشبرد منافع طبقاتی خودشان در جامعه را نیز دارند و می

 "مُهر منافع خودشان را بر تحوالت کالن در جامعه بزنند؟

ن امروز چندان قادر نیست در »طبقه«ی کارگر در سطح کنش جمعی در ایرا"

 "ندارد.اهر شود و توان طبقاتی نقش»طبقه« ظ

در این جامعه ما طبقه کارگر نداریم. زیرا که کارگران دارای کنش های جمعی 

نیستند. باید توجه نمود که این ادعا از سوی مالجو در زمانی بیان می شود که 

 ما می رسد. روزانه خبر ده ها کنش جمعی در طبقه کارگر به گوش

و یا دخالتگری سیاسی  اما شاید منظور مالجو از کنش جمعی، اعتصابات عمومی

است. در این صورت باید نتیجه بگیریم که کارگران تا زمانی که دست به کنش 

های سراسری یا فرا کارخانه ای یا سیاسی نزنند به طبقه تبدیل نخواهند شد. با 
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کشوری مثل چین، کره، یا بسیاری از این برداشت باید نتیجه گرفت که در 

کارگر نداریم زیرا سال هاست در این کشورها از  کشورهای اروپای غربی هم طبقه

 اعتصابات عمومی و دخالتگری سیاسی کارگران خبری نیست.

در آلمان دخالتگری سیاسی توسط اعتصاب کارگری اصوال غیر قانونی است. در 

نیستند حتی اجازه اعتصاب صنفی را هم  آلمان کارگرانی که عضو اتحادیه ها

عتصابات وحشی نام گذاری شده و اگر ندرتا هم اتفاق ندارند. چنین اعتصاباتی ا

بیفتد به دخالت پلیس و محاکمه کارگران منجر خواهد شد. اتحادیه های کارگری 

در آلمان نه برای سازمان دهی دخالتگری کارگران بلکه برای خنثی کردن عمل 

 مانده  گران، برای چانه زدن و تعامل و سازش با دولت و کارفرمایان سرپاجمعی کار

 هفت سندیکای یا واحد سندیکای به شباهتی آلمان در کارگری های اتحادیه. اند

ریان یک اعتصاب تهران را قفل کرد و دومی در بستر یک ج در اولی که- تپه

اتحادیه های کارگران  ندارند. در آلمان به طور مثال -شورش کارگری شکل گرفت

که بلیط های ماهیانه به فروش متروی شهری اعتصاب را وقتی شروع می کنند 

رسیده باشند و صاحبان شرکت تمام درآمد ماهیانه شان را از پیش کسب کرده 

باشند. بوروکراسی حاکم بر اتحادیه های کارگری در این کشورها بخشی از 

کارگر. این اتحادیه ها نه تشکل های بورژوازی حاکم است نه بخشی از طبقه 

بنگاه های اقتصادی بورژوایی هستند، که روسایشان بورژوایی طبقه کارگر، بلکه 

بزرگ سهامداران بورس می باشند. عالوه بر این در آلمان طبقه کارگر طی سال 

های اخیر نه تنها به دخالت نظامی ارتش آلمان در افغانستان، مالی و کشورهای 

اکم مرکزی، عراق و سوریه اعتراض نکرد، بلکه با انتخاب مجدد احزاب حآفریقای 

این سیاست ها را تایید نیز نمود. برای راضی کردن کارگران کافی بود تا دستمزد 

از کارگران آلمان اندکی افزایش یابد و خطر بیکاری کمی  بخش بسیار کوچکی

ید نتیجه بگیریم که در کاهش یابد. پس آیا بدین ترتیب و مطابق نظر مالجو نبا

 کارگر ی"ها طبقه"کشور آلمان طبقه کارگر وجود ندارد؛ اگر هم چیزی هست 
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ش خدوم حال در او نیست مشاهداتش بررسی و تحقیق حال در مالجو آقای !! است

کردن مبارزه طبقاتی است. مالجو در حال انکارهویت طبقه کارگر در ایران است. 

را از طبقه کارگر  شاننان دانشگاهی است که کینه او جزو آن دسته از اقتصاددا

پشت بی طرفی در تحقیق پنهان می کنند. کینه او از طبقه کارگر زمانی بیشتر 

مایت از جنبش سبز و تبدیل شدن به شد که این طبقه توصیه های او را برای ح

گوشت دم توپ آن نشنید. البته او حق دارد؛ طبقه ای که توصیه های یک 

 ان مدافع بورژوازی را نشنود، طبقه نیست.اقتصادد

پس طبقه سرمایه دار چه؟ آیا مالجو این طبقه را به رسمیت می شناسد یا او را 

 هم همچون طبقه کارگر خلع می کند؟

آیا بورژوازی برای زدن مُهر منافع طبقاتی خود بر تحوالت کالن "گوید: مالجو می 

ش غالبا دو نوع پاسخ نادقیق و ناقص ارائه به این پرس جامعه توانایی دارد یا خیر؟

بینند و افتد، کسانی ردپای بورژوازی را در آن میر اتفاقی در جامعه میه شود:می

دانند. برعکس، کسانی دیگر فعال مایشا می رو بورژوازی را در حیات ایرانیازاین

قع این سند آیا اصالً در ایران بخش خصوصی داریم و منظورشان درواپرنیز می

یک از این دو پاسخ به گمان من درست  است که ما اصالً بورژوازی نداریم. هیچ

پاسخ این پرسش دو وجه دارد. در وجه نخست معتقدم بورژوازی از توانایی  نیست. 

فراوانی برخوردار است، البته تا جایی که به ارتباطش با طبقات مردمی، از جمله 

ازی که در مواجهه با طبقات همین بورژو .. اماگردد.......، برمیی کارگرطبقه

اش به ی کارگر، چنین توانمند بوده است، از تحمیل ارادهمردمی، از جمله طبقه

رو نم همواره عاجز بوده است. ازایی سیاسی حاکهای پرنفوذ در طبقههسته

اش و تحقق منافع ی شکوفاییبورژوازی در ایجاد آن نوع نظم سیاسی که الزمه

 .ای و جهانی است، عمیقاً ناتوان بوده استاش در واحدهای ملی و منطقهقاتیطب
ی سیاسی در ایجاد حکمرانی های پس از جنگ در پهنهبورژوازی طی سال

 ".تمامی ناتوان بوده استخوب....... به
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قبل از ادامه بحث اشاره به این نکته الزم است که طبقه ای که چون به زعم نظریه 

نداشت از مقام طبقه بودن خلع شده بود، حاال و در جریان  "کنش جمعی"پرداز ما 

د در بحث ظاهر میشود. همین نشان میده "طبقه کارگر"وان استثمار یکباره به عن

طبقه کارگر فقط برای خلع سالح بیشتر کارگران  "طبقه نبودن"که تمام آن بحث 

بر وجود بورژوازیِ تحت است. آن نفی وجود طبقاتی کارگران از یک سو و تاکید 

با این هدف صورت می گیرد که اوال اثر انگشت بورژوازی  "حکمرانان بد"سلطه ی 

اید و او را از زیر بار اتهام تنها عامل موجود پاک نمرا از روی فقر و رکود و فساد 

را به عنوان متهم درجه  "طبقه سیاسی حاکم"فالکت طبقه کارگر تبرئه کرده، 

تهام بنشاند. و ثانیا به طبقه کارگر تلقین کند که به فکر مبارزه اول بر صندلی ا

 طبقاتی نباشد، چون هنوز به طبقه تبدیل نشده است.

ه طبقه بورژوا تا آن جا که به مطیع سازی طبقه کارگر، مالجو ابتدا ثابت می کند ک

انباشت اولیه و تصاحب ظرفیت های محیط زیست برمی گردد یک طبقه قدرتمند 

مالجو تمایلی ندارد که طبقه سرمایه دار را هم همچون طبقه کارگر خلع  است.

جه بقه برای نتیطبقه نماید. او به این سطح از حضور بورژواها به عنوان یک ط

گیری های بعدی نیاز دارد. بدون چنین طبقه ای، حداقل اقتدار الزم برای تحوالت 

جنسی در میان اجناس  ،ژوا هممورد نظر مالجو تامین نمی شود. هر چند طبقه بور

بنجل این سمساری است اما باید در جای مناسب قرار گیرد و توی چشم بزند. در 

ه باید خلع طبقه شوند تا بتوان از همان نظریه بافی مالجو این کارگران هستند ک

ابتدا استعداد آن ها برای تحمیل تغییرات اجتماعی را نفی نمود و جایگاه آنان را 

 جنبش های سیاسی طبقات دیگر تنزل داد. به سرباز

در این جا باید باز هم به انصاف مالجو درود فرستاد که ایران را تبدیل به سمساری 

اسی خود را از آن بیرون بکشد. تکلیف طبقه کارگر با آن کرده است تا نتایج سی

را نصب می کند تا بعدا  "سرمایه داری"در این سمساری تابلوی  چپی که بر سر

 به همان نتایج سیاسی مالجو برسد چیست!؟
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، همین بورژواهایی که برخالف کارگران از هویت به ادعای مالجو با تمام این ها

د، در ایجاد مناسبات سرمایه داری ناتوان بوده اند. و طبقاتی متعینی برخوردارن

 د. را ایجاد نماین "حکمرانی خوب"نتوانسته اند قدرت سیاسی را به دست بگیرند و 

مالجو در این قسمت در حال فراهم نمودن مقدمات این نتیجه گیری است که 

ر درمیان اجناس بنجل این سمساری، تنها طبقه ی دارای هویت طبقاتی که د

ورد ستم قرار گرفته طبقه بورژواست. مالجو که نمی تواند نقش سرمایه م ایران 

ی دیگر دست می زند و بورژواها داران را در استثمار کارگران انکار کند، به حیله ا

در برابر  -که در برابر کارگران طبقه قدرتمند و دارای کنش اجتماعی هستند-را 

زند. بنابر این هرچند سرمایه داران کارگران را مظلوم جا می  "بدحکمرانان "

رد پایی ندارند و در نتیجه علی  "سیاست های بد"استثمار می کنند اما در صحنه 

ی برای کارگران محسوب نمی شوند. پس کارگران می توانند بدون الحساب خطر

ادن نگرانی در کنار آن طبقه و حتی پیشاپیش آن پا به میدان بگذارند و با نشان د

 قهرمانی ها و سینه سپر کردن در برابر گلوله ها ضعف طبقاتی خود را جبران کنند.

به عنوان یک طبقه  به راستی عجب شانسی نصیب بورژوازی ایران شده است که

را اشغال کنند.  "حکمرانان بد"فوف اول مبارزه با آنقدر توانا نیست که قادر باشد ص

بهتر از این که از این ضعف بورژوازی  "بی طبقه"و چه چیزی برای کارگران 

استفاده کرده، آن ها را به آخر صف براند و با سینه سپر کردن در برابر پاسداران، 

متشکل تر بیرون بیایند. مالجو که در جریان جنبش سبز رویش را از این مبارزات 

 به سران جنبش سبز کرده بود و لزوم وارد کردن منافع کارگران به آن جنبش را

به آنان یادآوری می نمود، حاال رو به کارگران می کند و به آنان لزوم فداکاری 

لجو نیست. این انحطاط برای بورژوازی را موعظه می کند. این انحطاط منحصر به ما

متعلق به تمام چپ ایران است. وظیفه هر کارگر کمونیستی است که این فریبکاری 

 ها را افشا کند.
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سیاسی حاکم برای تزهای مالجو این کاربرد  ......در برابر طبقهضعف بورژوازی ایران 

نباید را دارد که به کارگران بقبوالند که از رهبری جنبش هایی از نوع جنبش سبز 

ترسید. زیرا بورژوازی ایران آن چنان عاجز است که حتی موقعیت کسب رهبری 

ن بازی برد برد است. جنبش ها برای کارگرارا هم ندارد. بنابر این شرکت در این 

می کنند و  "حکمرانان بد"را جایگزین  "حکمرانان خوب"هم  کارگران با این کار

زی است که مالجو ادعا می کند که هم متشکل تر بیرون می آیند. این آن چی

این آن پروژه  درک کرده است و دولت روحانی و کارگزاران از آن بی اطالعند. و

الجو، فقدانش پروژه دولت روحانی در سپردن نقش سیاسی ای است که به گفته م

را با خطر شکست مواجه  "حکمرانی خوب"پیشتازی به بورژوازی برای ایجاد 

 خواهد کرد.

 طبقه کمک با و بورژوازی توسط "خوب حکمرانی"دنبال ایجاد نوز به مالجو ه

 حکمرانی" که ندارد خبر وی. است  کرده باور را او نظریات که است کارگری

شته بر ایران مسلط بوده است. این را روحانی، بورژوازی گذ سال 25 تمام در "خوب

ی فهمند. این و حتی سوسیال دموکرات های مورد نظر مالجو خوب م "معتدل"

طبقه متوسط و چپ رادیکال مورد عالقه مالجوست که در رؤیا پردازی ها و 

 ئله نیست.موهومات خود قادر به فهم مس

 لجو و مناسبات اجتماعی در ایرانما 2-1

مالجو در ادامه تحقیقاتش در زمینه طبقه شناسی ایران به حیطه مناسبات شناسی 

 وارد می شود. او می گوید:

داری بدون ای است واجد مناسبات طبقاتی سرمایهدرواقع جامعه ی ایرانجامعه"

مناسبات طبقاتی سرمایه داری؛ آن هم بدون تولید  واجد. "دارانهتولید سرمایه

سرمایه دارانه. واقعا معلوم نیست که منظور او چیست؟ گویا از دید مالجو جامعه 

اتی سرمایه داری یکی از آن ایران چند مناسباتی است به طوری که مناسبات طبق
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ه نیست! تولید سرمایه داران ،هاست. تازه در این بخش از مناسبات های موجود هم

این جاست که باید گفت: پیدا کنید پرتقال فروش را. این دیگر چه نوع جامعه ای 

است؟ از یک اقتصاددان دانشگاهی می توان انتظار داشت که درکی از ماهیت 

ری نداشته باشد ولی بیان چنین نظرات آشفته و بی پایه ای مناسبات سرمایه دا

بس. مالجو در حالی این موهومات را به تنها از مالجو و همفکرانش بر می آید و 

 غیر "حاکم سیاسی طبقه"هم می بافد که هلدینگ ها و انحصارات تولیدی همان 

 ،2013 سال رد سیمان انحصاری تولید در چهارم رتبه او نظر مورد بدِ بورژوایِ

 تولید در سیزدهم مقام و  2014 سال در فوالد انحصاری تولید در چهاردهم رتبه

 های پنداربافی این با اما. اند کرده خود آن از را جهان در  2011سال  در خودرو

 فرانسه یا هفده قرن انگلستان با را 2016 سال ایران توان نمی حتیظاهرا  مالجو

 .کرد مقایسه هم هجده قرن

 ایران جامعه هرچند ایشان نظر از که گرفت از سخنان وی می توان نتیجه

این مناسبات مناسبات غالب نیست و  "ولی" هست داری سرمایه مناسبات واجد 

هنوز طبقه و مناسباتی دیگر! قدرت سیاسی را در دست دارد. به همین دلیل هم 

اقتصادی دولت هست که او می گوید بدون یک پروژه سیاسی مکمل، پروژه ی 

 هایی مثل روحانی شانسی برای موفقیت ندارند.

یشنهاد هنگامی مطرح می شود که بورژوازی و نمایندگانش جالب است که این پ

در قدرت و در حال رتق و فتق امور و دست و پنجه نرم کردن با تضادهای درونی 

روژه ای سرمایه هستند. با وجود این مالجو شرط موفقیت توسعه بورژوایی را پ

یت سیاسی می داند که در آن چپ رادیکال، طبقه کارگر و طبقه متوسط در مع

را علیه طبقه سیاسی حاکم سازمان دهند. صد  "انقالبی"بورژوازی مظلوم ایران، 

رحمت به منشویک ها که چنین پیشنهادی را زمانی در برابر طبقه کارگر قرار می 

 نبود. دادند که حداقل بورژوازی روسیه در قدرت
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ود و آن از این بهتر نمی توان به چشم کارگری که احیانا نظرات مالجو را می شن

را جدی می گیرد خاک پاشید. برای چنین کارگری فقط یک راه باقی می ماند. 

تن دادن به فالکت در جامعه ای پر از مناسبات طبقاتی رنگارنگ و مملو از طبقات 

رآورد وای به حال آن که با از آن سر د که نمی شود ،در هم و آن چنان پیچیده

 یچ بودگی به پرولتاریاست.آن مبارزه کرد. مالجو در حال تلقین ه

همان طور که گفتم هدف مالجو از نقل این قصه ها نه انجام تحقیقی علمی است 

و نه ارائه شناختی از جامعه. هدف او تغذیه کردن بخشی از چپ همفکرش برای 

 ون طبقه کارگر است.انتقال سردرگمی به در

 مالجو و انباشت اولیه سرمایه 3-1

انباشت اولیه در ایران تمامی ندارد. انباشت در تمام سال های پس از از نظر مالجو 

جنگ با سلب مالکیت از توده ها و به صورت غیر سرمایه دارانه صورت گرفته است. 

غیر سرمایه دارانه  به عقیده او این داشته های همگانی بوده است که به شیوه ای

نمی دهد که این داشته های  به تصرف اقلیتی در می آمده است. البته او توضیح

همگانی چه زمانی داشته همگانی بوده اند. مثال آیا کارخانجات فوالد، صنایع 

خودرو، صنایع نفت و پتروشیمی و معادن دیگر، یا صنایع سیمان که خصوصی 

ه اند که در پروسه سلب مالکیت از مردم تصرف شده اند، داشته های همگانی بود

یشان از داشته های همگانی خدماتی مثل حمل و نقل و شده اند؟! شاید منظور ا

نظافت شهری و غیره هستند که پیش از این به حوزه های کار غیر مولد تعلق 

داشتند و هدف از آنان کسب ارزش اضافی نبود و اینک با واگذاری به بخش 

کت های پیمانکاری به حوزه کار مولد با هدف کسب ارزش اضافی خصوصی و شر

 اند. وارد شده

آقای مالجو خود به خوبی می داند که مناسبات سرمایه داری منحصر به بخش 

خصوصی نیست. دولت نیز خود بخشی از این مناسبات است. حتی دستگاه 
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را تشکیل می مدیریتی و بوروکراتیک دولت هم بخشی از طبقه سرمایه دار حاکم 

نقطه آغاز سرمایه  دهد. پس خصوصی شدن بنگاه های دولتی و تعدیل اقتصادی نه

داری است و نه سلب مالکیت از توده ها، بلکه اقدامی است که در مواردی برای 

نجات و تضمین پروسه انباشت صورت می گیرد. این اقدامی است که در طی یک 

 مایه داری به وقوع پیوسته است.قرن گذشته در پیشرفته ترین کشورهای سر

ها به ی سرمایه به مدد سلب مالکیت از تودهاز نظر مالجو در ایران انباشت اولیه

دارانه همچنان استمرار دارد. داشته های همگانی )معلوم های غیرسرمایهروش

نیست کدام داشته ها و کدام همگان را می گوید( امروز در انحصار اقلیتی قرار 

ت. حلقه های زنجیره انباشت در اقتصاد ایران به شدت گسیخته است و گرفته اس

این منابع هم به دلیل چیرگی سرمایه تجاری وارد فعالیت های سوداگرانه می و 

شوند.... و الی آخر. در یک کالم و مطابق ادعای خود مالجو برای تشخیص تحوالت 

انباشتی در معنای سرمایه نباید به دنبال رد عامل انباشت)یعنی بورژوازی( گشت. 

برداری و کم فروشی و غارت و داللی دارانه آن وجود ندارد. این سمساری با کاله

 است. "طبقه سیاسی حاکم"اداره می شود. همه هم زیر سر حلقه مرموز 

زنجیره انباشت در اقتصاد ایران به شدت "عباراتی از مالجو را با هم بخوانیم: 

ی سرمایه که مستمر با انباشت به مدد سلب یهانباشت اول". "گسیخته است

ی غلبه". "دارانه استمرار داشته استهای غیرسرمایهوشها به رمالکیت از توده

 . "ی تجاری بر تولید داخلیچیرگی سرمایه". "ی مولدی نامولد بر سرمایهسرمایه

ی بقههای پرنفوذ طاش به هستهبدین اعتبار، ضعف بورژوازی در تحمیل اراده"

ه در ایران رخ دارانی ضعف شدید تولید سرمایهشود پدیدهسیاسی حاکم باعث می

داری ای است واجد مناسبات طبقاتی سرمایهی ایران درواقع جامعهدهد. جامعه

 "دارانه.بدون تولید سرمایه
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 مارکسیست را خود قرآن و قسم با که هست هم چپی ی عالقه مورد عبارات این 

 نامد؛ می اسالمی جمهوری داری سرمایه دولت را ایران دولت و دکن می معرفی

را با حاکمیت استبدادی، اسالمیت  سیاسی و اجتماعی تحوالت وجود این با اما

رژیم؛ فساد حکمرانان و غیره توضیح می دهد. براستی چه تفاوتی بین مواضع این 

رمایه داری؛ مثال جریانات ایجاد می شد اگر این رژیم به جای دولت یا حکومتی س

الی یا غیره می بود. واژه سرمایه دولتی عقب مانده، نیمه مستعمره، استبدادی، فئود

 روابط  داری برای این چپ تنها یک برچسب است. با برداشتن این برچسب، از

 ،نمیماند مالجو محمد های بافی پریشان از بیشتر چیزی ایران طبقاتی و اجتماعی

 شاهد امروز که نیست علت بی. شود می خارج بورژوایی ره دهان از که موهوماتی

جریانات بورژوایی داخلی  ترین راستی دست با "کارگری فعالین" و چپ همسویی

و بین المللی هستیم. بنیادهای نظری این چپ اساسا تفاوتی با اصالح طلبان، ملی 

سلیقه ها و  مذهبی ها، سکوالرها و لیبرال دموکرات ها ندارد. اختالفات آن ها در

 جزییات تاکتیکی است.

ها تعطیلی صنایع کاربر و  "تئوریسین"همه این به عنوان نمونه بر طبق برداشت 

بیکاری در ایران شباهتی به پدیده بیکاری در دیگر جوامع سرمایه داری ندارد. در 

ایران این پدیده را باید با سوء مدیریت عده ای احمق و ثروت اندوزی عده ای 

 ر توضیح داد. بر این اساس مهم نیست که نقش افزایش ترکیب ارگانیکچپاولگ

سرمایه و انحصارات سرمایه داری در تعطیلی صنایع کاربر و بیکاری کارگران 

چیست. بر طبق این درک رکود اقتصادی نیز نتیجه فساد، حماقت ها و سوء 

 مدیریت هاست.

 اری نباید لزوما به رقابتدانشگاهی برای توضیح بیک پریشان فکر یک اقتصاددان

هانی اشاره کند. برای او توجه به فشار سخت انحصارات برای حفظ خود در بازار ج

ضروری این بخش از سرمایه ها بر سطح دستمزدها برای سر پا نگاهداشتن خود 

در بازار اهمیتی ندارد و باز هم برای او اهمیتی ندارد تا مسئله بازتوزیع سود به 
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از نظر ی با ترکیب باالتر در جامعه و تاثیر آن بر رکود بازار داخلی را نفع سرمایه ها

بگذراند. این ها متدهای تحقیق کمونیست ها و مارکسیست های انقالبی است. 

اقتصاددان دانشگاهی ما باید به فکر نجات سرمایه داری از رکود و بحران باشد و 

 نقد کند.برای آن پروژه ارائه دهد و پروژه های دیگران را 

یرد، و انباشت هم به راستی هم اگر در ایران تولید سرمایه دارانه صورت نمی گ

انجام می شود؛ پس به کار بردن متد مارکسیستی  "غیر سرمایه داری!"روش های 

در نقد اقتصاد سیاسی ایران چه معنایی دارد. همان کافی است که مثل محمد 

 جستجو کنیم. "حکمرانان بد"مدیریت  مالجو رد همه اتفاقات را در فساد و سوء

ایه دارانه نیست، آن جامعه، جامعه سرمایه داری اگر در جامعه ای انباشت، سرم

نیست. از این جا به بعد تا رسیدن به نتایج سیاسی مورد نظر مالجو راه درازی در 

پیش نیست. بدیهی است که در چنین جامعه ای طبقه کارگر به معنای واقعی 

می تواند وجود داشته باشد. و طبیعتا نمی تواند کنش جمعی درخوری کلمه هم ن

هم از خود بروز دهد. و به تبع آن نمی تواند نقشی در سیاست جز به عنوان سیاهی 

 لشکر داشته باشد.

کردن این  "متشکل"پس نقش چپ رادیکال این وسط چیست؟...... نقش این چپ 

آماده نمودن آن ها برای خدمت به در قالب کمیته ها و نهادها و  "کارگران"

 بورژوازی است.

راه های تسهیل انباشت سرمایه را  ،اصلی اقتصاددانان بورژوا در حالی که جریان

 های الیه و کارگر طبقه برای  جستجو می کنند، اقتصاددانان چپ نظم موجود را

 ها هد از نمونه یک تنها مالجو محمد. کنند می توجیه و تئوریزه جامعه پایینی

 . است پردازان نظریه این ی نمونه

این نظریه پردازان تالش می کنند تا نابسامانی ها و کشمکش های درون جامعه و 

اقتصاد ایران را با نامتعارف بودن سرمایه داری ایران، اقتصاد نفتی، و یا غیر ارگانیک 
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سرمایه بودن، وابسته بودن یا ضعف پیوندهای درونی بین اشتغالزایی و تولید و 

غیر تولیدی بودن توضیح دهند. اینان معلول ها را  وگذاری و صادرات، یا تجاری 

به جای علت نشانده اند. آن ها حتی وقتی از سرمایه داری در ایران و ضرورت 

تغییرات ساختاری سخن می گویند، اصالح طلبانی بیش نیستند. این جریانات در 

هان در تعیین الگوهای توسعه کتمان و پنصددند تا نقش مرکزی انباشت سرمایه را 

کنند. آن ها رکود در انباشت، کسادی و بحران اقتصادی را تابعی از نابسامانیها می 

دانند و نه به عکس. این افراد به دنبال نسخه ای کالسیک از سرمایه داری می 

گردند که ساختی ارگانیک داشته باشد. چنین سرمایه داری ای فقط در تصورات 

های توسعه سرمایه در اروپا و آمریکا  ها یافت می شود. کالسیک ترین دوره آن

بدون دخالت  در این کشورها نیز دارای چنین ساختی نبوده اند. دست نامریی بازار

قابل دوام نبوده است. ضمیمه  همقدرت و دولت سرمایه داری حتی برای یک لحظه 

تصاحب دارایی های عمومی و نمودن ثروت های طبیعی به مناسبات کاالیی، و 

و زیست انسان ها هیچ گاه بدون قدرت فعاله دیکتاتوری سرمایه میسر  زمان کار

نبوده است. و در یک کالم سرمایه داری هیچگاه از نابسامانی، فساد و عدم تناسب 

 و تبارزات غیر ارگانیک به دور نبوده است. 

ه عنوان بخشی جدا ناشدنی از کافی است وجود باندهای مافیایی و گانگستری را ب

قرن بیستم سرمایه داری در آمریکا به یاد آوریم. کافی است دالر و نقش تاریخ 

رانتی آن به نفع دولت و سرمایه داری آمریکا را خاطرنشان کنیم و به سیستم فاسد 

اما قانونی حمایت مالی میلیونرهای آمریکایی از کاندیداهای ریاست جمهوری و 

کافی است تصاحب هر روزه ی  کاندیداها به آن ها اشاره نماییم. تعهد متقابل

اقیانوس ها، فضا، کرات آسمانی، محیط زیست و حتی رحم زنان و تبدیل آن ها 

به کاال را از نظر بگذرانیم؛ و کافی است به دخالت های نظامی قدرت های سرمایه 

ه گذاری مجدد روی داری برای نابود کردن سرزمین ها، تصاحب خرابه ها و سرمای

این ها اتفاقاتی است که هر روز در اطراف ما رخ می دهند.  آن ها توجه کنیم.
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اتفاقاتی که حاکی از آن است که بدون مداخله قدرت؛ تحکیم، تثبیت، تضمین و 

تداوم توسعه سرمایه داری ممکن نیست. اتفاقاتی که ثابت می کنند دولت، قدرت 

مایه هستند. فساد اجزاء جدایی ناپذیر انباشت سرمتمرکز، سرکوب، نظامی گری و 

هرچند استثمار و تولید ارزش اضافه در مناسبات سرمایه داری برخالف اشکال 

دیگر مناسبات طبقاتی مبتنی بر جبرهای اقتصادی است اما این تفاوت طبقه 

سرمایه دار را از اعمال دیکتاتوری طبقاتی بر جامعه و تصاحب هر آن چه که راه 

 نمی سازد. باشت سرمایه را باز می کند بی نیازان

به صراحت می توان گفت که توسعه ارگانیک سرمایه داری و انسجام درونی انباشت 

تنها در ذهن کسانی مثل مالجو وجود دارد. او درکی سیستمی و در نهایت اخالقی 

دی از مناسبات سرمایه داری ارائه می دهد. به همین دلیل هم هست که دولت احم

وقتی از ضعف های دولت روحانی سخن می گوید نژاد را حکمرانیِ بد می نامد و 

 از دفاع تجربه که  مالجو. شود می ظاهر در نقش ناصحی برای حکمرانِ خوب 

 استفاده بدون که است شده متوجه پیش ها مدت از دارد سر پشت را سبز جنبش

وسط و بورژوازی خارج از گوشت دم توپ و سپر انسانی طبقه کارگر، طبقه مت از

 آنقدر او البته و. داشت نخواهند حاکمه هیات در حضور برای شانسی  حاکمیت

 هایی وعده باید لشکر سیاهی این از استفاده برای بورژوازی بداند که هست باهوش

ست که یکی از جرم های احمدی ا کرده فراموش گویا اما. بدهد کارگر طبقه به هم

ای نقدی به متری برای هر ایرانی و افزایش یارانه ه 1000ای نژاد وعده ی خانه ه

تومان بود. جناحی که مالجو برایش کالس درس گذاشته است، حتی به  200000

 اندازه اصولگرایان هم تحمل این حرف ها را ندارد
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مقسمت دوّ  

کارگر در حال حاضر  اند که مشکل سیاسی طبقههر کارگر کمونیستی می د
لشگر عظیم تئوریسین امکانات مالی و مدیایی نیست، مشکل طبقه کارگر 

هایی است که هیچ بودگی کارگران را در برابر عظمت سرمایه به او تلقین می 
کنند. کار زنده ای که به خودی خود در کارگاه و در برابر ماشین آالتِ روباتیزه 

برابر کارِ مرده خود را باخته است به سختی قادر است در برابر این یعنی در 
، بر این از خود بیگانگی غلبه "چپ های سبز"و  "سبزهای چپ"لشگر عظیم 

 کند

 
 



 





 



یجایابی برای کارگران پشت صفوف بورژواز  

 

 مقدمه.

تار طبقاتی در قسمت قبل به نظرات محمد مالجو در ارتباط با مناسبات اجتماعی، ساخ

نظر او کردیم که مطابق  و مسئله انباشت سرمایه در جامعه ایران پرداختیم. و اشاره

تولید در ایران، سرمایه دارانه نیست، انباشت به معنای سرمایه دارانه صورت نمی گیرد، 

است،  همان زنجیره های سست انباشت اولیه و غیر سرمایه دارانه هم از هم گسیخته

این به معنای سیاسی طبقه ای را تشکیل نمی شترک ندارند و بنابرکارگران کنش م

 حکمرانان" این مقابل، در و وجود دارد اما در قدرت نیست دهند و هر چند بورژوازی

هستند که قدرت را در دست دارند. در این جامعه منابع  "حاکم سیاسی طبقه" یا "بد

است.  "ناعادالنه!"ار شدیدا متمرکز شده و توزیع اعتب "خاص!"در دستان اقلیتی 

ثروت های طبیعی و  حکمرانان این جامعه با سوء مدیریت، فساد و تصاحب منابع و

همگانی و رانت ها هزینه ای به بورژوازی تحمیل کرده اند، که در نتیجه ی آن، تولید 

بی معنا شده، اقتصاد در گرداب تجارت و داللی غرق شده و جامعه به بحران و تباهی 

 یافته است. سوق

در قسمت پیشین همچنین اشاره کردیم و اکنون تاکید می نماییم که فالکت 

فساد در ایران حتی بیش از آن چیزی است که مالجو می گوید، ولی  ماعی، فقر واجت

برخالف نظر او این فالکت نه معلول حکمرانی بد و در مسند نبودن بورژوازی، و نه 

سیاسی کارگزاران و دولت روحانی بلکه دقیقا  نتیجه ی فقدان پروژه ی توسعه ی

تار سرمایه در ایران است. اما مالجو علت نتیجه تسلط بورژوازی و قوانین حاکم بر رف

 نابسامانی ها را ناشی از فقدان عاملی می داند که خود علت همه نابسامانی هاست.
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بلکه مبارزه طبقاتی  بنابر این راه حل چنین جامعه ای نه ارائه پروژه های مالجو پسند،

سازمان دهی طبقه خود نیست برای کارگران با سرمایه داری است. و کارگران کمو

 چاره ای ندارند جز افشای توهماتی که امثال مالجو تولید می کنند.

در این قسمت از مقاله دوباره به مباحث مالجو باز می گردیم و این بار استنتاجات 

 ر می دهیم.سیاسی او را مورد مالحظه قرا

 پارادوکس توسعه سیاسی و اقتصادی جمهوری اسالمی  1-2

 بحث اصالح ناپذیر بودن جمهوری اسالمی()روی دیگر 

مالجو بعد از مقدمه چینی های مذکور درباره طبقات اجتماعی در ایران و ساختار 

که به عقیده او اعطای پیشگامی  -دولت یازدهم را  "پروژه"اقتصادی و سیاسی آن، 

ل به زیر سؤا -ه بورژوازی ایران برای توسعه اقتصادی و ایجاد حکمرانی خوب استب

 می برد.

سپردن نقش پیشگام به بورژوازی برای "وی می گوید پروژه ی دولت یازدهم که 

سازی قدرت مطلق است به ی تولید در اقتصاد ایران و سپس مشروطهبازکردن گره

 که دهد می پاسخ خود او "چرا؟". است  "احتمال قوی پروژه ای محکوم به شکست

 سفت زمین" یعنی. است کرده "رفورماسیون" جایگزین را "نرمالیزاسیون" دولت این

ویت بورژوازی مشغول نموده تق و اقتصاد امر به تنها را خود و نموده رها را "سیاست

یاسی است. به این امید که با تقویت بورژوازی و تحکیم موقعیت آن امکان اصالحات س

 در آینده میسر شود.

ای مرکزی است که ولت یازدهم دارای ایدهی اقتصاد سیاسی دپروژه"مالجو می گوید: 

بینیم عینه میاند. بههای دیگر دولت نیز حول آن قرار گرفتهی فعالیتتقریباً همه

ها بنا بر قولی ای که تازگیی سیاسی است، ارادهدولت درصدد تعلیق توسعه

اسی ی سیسیون نیز خوانده شده است که اسم رمزی برای همین تعلیق توسعهنرمالیزا

است، یعنی بنا نیست دولت در جایی که زمین سفت است، یعنی زمین سیاست، 
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ی سیاسی حاکم کوشد در قلمرو اقتصاد که در طبقهتغییری ایجاد کند و در عوض می

 "هم با تقویت بورژوازی.نظر وجود دارد دست به تغییر بزند آنبر سر آن اتفاق

متن موفقیت خویش در حال رقم زدن دولت یازدهم در بطن و "او ادامه می دهد: 

شکست خویش نیز هست. این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند، همزمان یکی 

ی محکوم به شکست از علل احتمالی شکست خودش را نیز رقم زده است. این پروژه

 ".اندامروز در دولت یازدهم تجسد یافتهها است که نولیبرال

طبقات مردمی در فرایند "موضوع را این گونه فرموله می کند: و سپس چرایی این 

کند تضعیف تقویت بورژوازی که نقش پیشگام توسعه در دولت یازدهم را ایفا می

 شوند و بنابراین، در چارچوبی که هیچ نوع نیروی سیاسی مترقی امکان نامزدی درمی

ی سیاسی رقیب دولت انتخابات را ندارد، احتمال گرایش طبقات مردمی به نیروها

 "یازدهم بسیار زیاد خواهد بود.

 آیا تقویت بورژوازی مختص کارگزاران و حکمرانان خوب! است؟ 2-2

بد نیست در همین جا و قبل از آن که جلوتر برویم به دو نکته اشاره کنم. اول این 

ت تقویت بورژوازی خاص دولت یازدهم اس "پروژه"از دید مالجو که، معلوم نیست چرا 

نداشتند؟ او بر اساس کدام شواهد چنین  "پروژه ای"و دولت های نهم و دهم چنین 

دولت قبل توسعه بورژوازی نبود، پس دولت قبل چه  "پروژه"ادعایی می کند؟ اگر 

 نمی ها حرف این به الاص نژاد احمدی قیافه مالجو نظر  از شاید داشت؟ ای "پروژه"

 خورها ساندیس و موادها جواد دولت او نظر از شاید. باشد داشته "پروژه" که خورد

 .نیست حالیش "مروژه پروژه" که
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 آیا توسعه بورژوازی یک پروژه است؟ 3-2

ثانیا باید از او سؤال نمود که مگر اصوال توسعه بورژوازی پروژه است که مؤسسه یا 

زند!؟ مگر مبارزه ا کند و مؤسسه و دولتی دیگر از اجرای آن سر باز دولتی آن را اجر

طبقاتی و توسعه سرمایه داری بازتاب تعارض یا تبادل پروژه هاست؟ آیا واقعا این پروژه 

ها هستند که فرای روابط مادی تولید و موازنه های طبقاتی ماهیت دولت ها و رفتار 

لتی را خدمتگزار بورژوازی و دولت دیگر را به آن ها را تعیین می کنند و به سادگی دو

 د؟ننبورژوازی تبدیل می ک خصم

برای مالجو که دولت ها را به دولت های خوب و بد تقسیم می کند، چنین است. در 

اندیشه ی او دنیای روابط اجتماعی و سیاسی، دنیای پروژه هاست. پروژه هایی که 

پروژه ها و طرح ها هستند که به  ممکن است موفق باشند یا شکست بخورند. این

دهند. اگر پشت پروژه ها، آن چنان که مالجو می گوید حکمرانان واقعیات شکل می 

خوب قرار گرفته باشند، اگر پروژه ها خوب طراحی شده باشند و منحصر به 

نرمالیزاسیون نباشند و اگر مقاصد به خیانت و فساد آلوده نباشند، بخش اعظم کار 

حم و حکمرانان بدِ ست. می ماند مسئله سنگ اندازی و اخالل عوامل مزاانجام شده ا

 !"طبقه سیاسی حاکم!"

به دلیل همین متافیزیک پروژه محور هم هست که تناقضاتی که مالجو به کشف آن 

نه در دنیای واقعی روابط مادی تولید.  ،ها نائل می شود، در درون و مابین پروژه هاست

قه کارگر و با ارائه چند نمونه به این نتیجه می رسد که طباو در پروژه های خودش 

مناسبات سرمایه  "واجد!"نداریم، بورژوازی در قدرت نیست، با این که جامعه ایران 

داری است، اما تولیدِ سرمایه دارانه صورت نمی گیرد، در حیات شهری ایران شش 

قویت بورژوازی خویش دولت یازدهم در بطن و متن موفقیت پروژه ت"طبقه داریم و 

و غیره. در جهان ذهنیات او این پروژه  "ز هستدر حال رقم زدن شکست خویش نی

ها هستند که با هم در حال جنگند و نه طبقات. و اگر شکستی رخ می دهد شکست 

پروژه هاست. به همین دلیل هم هست که عینیات اجتماعی و طبقاتی در میان خرده 
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عیین کننده گی خود را ازدست می دهند و پروژه ها ریزهای سمساری ذهن مالجو ت

 جای آن ها را می گیرند. 

سعت؟ و چرا از نظر مالجو پروژه دولت یازدهم موفق  4-2 سعی چی سعیا سععه  تو

 نخواهد شد؟

باری، مشکل پروژه دولت یازدهم از نظر مالجو این است که نرمالیزاسیون را به جای 

رار داده است. و مقدم بر اصالحات سیاسی ق یعنی اصالحات اقتصادی را ،رفورماسیون

نی تعلیق توسعه سیاسی و در نتیجه شکست پروژه پیشگامی بورژوازی. مالجو این یع

پروژه نرمالیزاسیون را به خاطر آن که فاقد پروژه سیاسی است، و در نتیجه کارگران 

 . داند نمی آمیز موفقیت را می رماند، 

چیزی؟ مگر  از موفقیت چیست؟ موفقیت در چه سؤال این است که اوال منظور او

بورژواها، رفسنجانی ها و روحانی ها یا خاتمی و حواریونشان و یا هر جناحی از 

 نمایندگان نظم موجود در ایران به ابوالفضل قسم یاد نموده اند که در جامعه توسعه

این  سیاسی ایجاد کنند؟ ثانیا برفرض این که توفیق توسعه سیاسی هم دست دهد؛

ت؟ بیایید فرض کنیم که دولت یازدهم موفقیت چه ربطی به کارگران خواهد داش

توسعه سیاسی مورد نظر مالجو را مقدم بر توسعه اقتصادی قرار می داد؛ این جایگزینی 

و چند صباحی شادکامی طبقه متوسط از لیبرال  "حکمرانان خوب"و منتفع شدن 

؟ داشتمیهم، چه نفعی برای کارگران به همراه دموکرات تر شدن ایران؛ به جز ایجاد تو

به  70را در دهه  "حکمرانی خوبی"مگر طبقه کارگر ایران چنین توسعه سیاسی و 

 قیمت از دست دادن ابتدایی ترین حقوق خود تجربه نکرده است؟

ثالثا چرا مالجو اصوال اصرار دارد که مباحثش را با حکمرانی خوب و توسعه سیاسی 

ا جز این است که پروژه ن توسعه سیاسی چیست و چه کاربردی دارد؟ آیشروع کند؟ ای

ای سیاسی همچون پروژه سیاسی مالجو که وظیفه اصلی اش ممانعت از رویگردانی 

 کارگران باشد، خود پروژه ای بورژوایی است؟
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و در نهایت چرا طبقه کارگر یا هر آدم عاقلی باید از مالجو بپذیرد که مسبب تشدید 

وازی و ضرورت های رقابتی بازار، ورژوازی بر طبقه کارگر ایران، نه خود بورژفشار ب

 حکمرانان یا حاکم سیاسی طبقه"بلکه عامل بیرونی مفقوده ی مالجو یعنی 

ید از خود سؤال کنند که: اگر مشکل ما در ایران نبا کارگران آیا هستند؟  "بد

ستمزد و وخیم تر شدن هستند، پس علت کاهش روزافزون سطح د "حکمرانان بد"

کارگران در یونان و اسپانیا و آلمان و فرانسه چیست؟ حق ندارند از وضع معیشت 

 این کشورها کجایند!؟ "حکمرانان بد"مالجو بپرسند، پس

به عالوه او از کجا به این نتیجه رسیده است که رفسنجانی و روحانی و آقازاده های 

جزو  "مهاجرانی محمد محسن"و "میمهدی هاش"کارگزار و اصالح طلبی همچون 

نیستند؟ چرا ما باید از ایشان قبول کنیم که  "طبقه سیاسی حاکم و حکمرانان بد"

!، "ی سیاسی حاکمهای پرنفوذ طبقههسته"فقط شامل  "طبقه ی حکمرانان بد!"این 

 اصولگرایان و جریان احمدی نژاد است؟

 آیا دولت احمدی نژاد بورژوایی نبود؟ 5-2

سؤال کنیم که چه چیزی بورژوازی مورد نظر وی  از هم جا دارد که از مالجوامه بدر اد

را که به ادعای او توسط دولت نئولیبرال فعلی نمایندگی می شود از صاحبان هلدینگ 

های غدیر و پتروشیمی نوری و هلدینگ های سیمان و فوالد و خودرو، و تراست های 

ساختمانی و بانک  تعاون سپاه و شستا و کارتل های مواد غذایی و بنیاد خاتم االنبیاء و

 بورژوا طبقه جزو مالجو نظر از ها این از یک کدام کند؟ می متمایز  ها و بورس تهران

؟! "حکمرانان بد"و  "اسی حاکمسی طبقه" جزو یک کدام و هستند خوب حکمرانان و

بورژوازی اگر این مؤسسات و مؤسسات متعدد دیگری از این دست بخش مهمی از 

دهند، نمی توان انکار کرد که در دوره احمدی نژاد از بیشترین ایران را تشکیل می 

رشد برخوردار بوده اند. بنابر این چرا باید دولت روحانی و یا دولت های قبلی رفسنجانی 

 و خاتمی را دولت بورژوایی بنامیم و دولت احمدی نژاد را نه؟
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ز هم به ما توسط دولت روحانی سخن می گوید، با "بازکردن گره تولید"مالجو که از 

پاسخ نمی دهد که چه چیزی اقدامات احمدی نژاد در تقویت واحدهای تولیدی کاربر 

و زودبازده و تولید چند میلیون مسکن و فروش آن به ارزانترین قیمت؛ و اعمال 

 "طبقه سیاسی حاکم"ر جهت خدمت به سیاست انبساطی برای خروج از رکود را د

رو برای فروش خودروهای باد کرده ایران خودرو قرار می دهد ولی وام های خرید خود

. بر اساس چه معیاری دولت احمدی نژاد برای "بازکردن گره تولید"را در جهت 

و در دوره  2009بازکردن گره تولید اقدام نکرد در حالی که به طور نمونه در سال 

و در  خودرو مقام پنجم دنیا را کسب کرد ت او ایران از لحاظ سرعت رشد صنعتریاس

خودروساز جهان بود؟ بر اساس کدام یک از یا سیزدهمین همین سال دوازدهمین 

مشاهدات آقای مالجو و برادران؛ دولت احمدی نژاد بورژوازی را تقویت نکرد در حالی 

گاه رو به یک میلیون و پانصد هزار دستکه در دوره ریاستش تعداد تولید ساالنه خود

ولید فوالد و سیمان و کشاورزی و مواد غذایی و غیره رسید و موارد مشابه دیگر در ت

رخ نمود. اگر دولت احمدی نژاد بورژوایی نبود، مالجو چگونه ورود شتابناک بورژوازی 

مهوری او صادرات غیر نفتی و صنعتی در دور دوم ریاست ج  انحصاری ایران به عرصه

 را توضیح می دهد؟

که به این شواهد می رسد، سکوت می کند و وقتی به آمار رکود و  هنگامیمالجو 

ورشکستگی و فساد می رسد آن ها را با حکمرانی بد توضیح می دهد و از تبیین علل 

 مادی آن ها سر باز می زند.

او قرار نیست به هیچ یک از این پرسش ها و ده ها پرسش دیگر پاسخ دهد. پروژه 

طبقاتی که از آن ها نام می برد تنها در دنیای تخیالت او  های مورد ادعای وی و

ختلف در ذهن خود ساخته است و واقعیات موجودند. او قالب هایی از پروژه های م

به درون آن قالب ها می ریزد. او در صدد جهان خارج را برای مقایسه و نتیجه گیری 

تایج سیاسی مطلوب ساختن نوعی نظریه مجعول از مقوالت مغشوش است تا از آن ن
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 را استخراج کند. توسعه بورژوازی نیز برای او یک پروژه است. او درکی کل گرا از

 سرمایه داری دارد. و هر کل گرایی به درجه ای اخالق گرا هم هست.

ای احمدی نژاد بر رکود، بیکاری و فساد و دردهای بی درمان دیگر در او همچون رقب

بدون آن که خاطرنشان نماید که این ها عوارض  دوره احمدی نژاد تاکید می کند

ز قضا در دوران سازندگی نوعی از الگوی انباشت سرمایه در ایران هستند، که ا

م و تثبیت شد. این رفسنجانی به ظهور رسید و در دوران اصالحات خاتمی تحکی

سرمایه است که ضرورت توسعه خودرا به صور گوناگون در این دولت ها متعین کرده 

است و نه ماهیت اخالقی و منش این دولت ها و نه مفاهیم بی معنایی همچون 

عنوان عضوی از طبقه متوسط ایران قادر به درک این مسئله  حکمرانی خوب و بد. او به

 جنبش در و  70متناظر با این الگوی انباشت در همان دهه نیست که توسعه سیاسی 

 اقتصادی "پروژه" چوب فقط نه ایران رگراک طبقه و یافت تجسم خرداد دوم و اصالحات

 توسعه همین اساسا و. شد له آن سیاسی توسعه ی"پروژه" بار زیر بلکه خورد را آن

سی سیا های آرمان و اجتماعی انقالب طبقاتی، مبارزه که بود دوره آن در سیاسی

برای طبقه کارگر یک  "توسعه سیاسی"طبقه کارکر را مورد تهاجم قرار داد. این 

 تراژدی بود.

مالجو به عنوان یک عضو فرهیختۀ طبقه متوسط، قادر به درک این مسئله نیست که 

جنبش سبز هر چند در امتداد جنبش دوم خرداد رخ نمود، اما نسبت به آن یک 

ود. این جنبش حتی از آن جوهره ای که در دوم خرداد، نظام سیاسی و کمدی ب

ر و رو کرد بی بهره بود. اگر دوم خرداد نمایانگر ایدئولوژیک مسلط بر جامعه ایران را زی

یدی از انباشت سرمایه ظهور یک طبقه متوسط جدید و تطابق گفتمانی با الگوی جد

و آشکار شدن تناقضات درونی این الگوی بود، جنبش سبز نمایانگر انحطاط این طبقه 

 انباشت بود.

و معضل اصلی موجود در جامعه از تمام سؤاالت فوق بگذریم؛ ولی اگر بنا بر نظر مالج

هم در موقعیت  "بی طبقه"حکمرانان بد هستند و اگر کارگران ایران نه بورژوازی بلکه 
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جو هم به خوبی مسائل سیاسی مال "پروژه"به چالش کشیدن بورژوازی نیستند و اگر 

 حکمرانان" همان یا "حاکم سیاسی طبقه اقلیت" همچون  جامعه ایران را با مقوالتی

 چرا پس دهد، می توضیح دیگر طرف از جامعه "فرودست اکثریت" و طرف یک از "بد

 همان از دیگر  سکوالر یا مذهبی ملی طلب، اصالح جریان هر یا گنجی اکبر مثل هم او

یجه نمی گیرد که دو طبقه سیاسی در جامعه نت تفاصیل این به شدن وارد بدون ابتدا

 استبدادی و سلطانی حکمرانی یا مستبد و انتخابی غیر سیاسی حضور دارند: اقلیت 

 با مالجو چرا دیگر؟ طرف از ستم تحت های توده یعنی مردم اکثریت و طرف، یک از

 که دارد اصراری چه او کند؟ می گیج آنقدر را مشتریانش اش سمساری کردن شلوغ

برای به دست دادن نتیجه ای به این مبتذلی و فروختن جنسی به این بنجلی به 

 ات مارکسیستی متوسل شود؟ادبی

 اهداف سیاسی مالجو 6-2

ها انجام تحقیقی بافتن اما همان طور که گفته شد قصد مالجو از این آسمان و ریسمان 

علمی یا ارائه شناختی کنکرت از مناسبات اجتماعی ایران نیست. در پشت این 

ان شده استدالالت اهداف سیاسی بخشی از بورژوازی و بعضی از جریانات چپ پنه

اکثریت "و  "اقلیت فرادست"است. او می خواهد رابطه کار و سرمایه را با رابطه 

 جایگزین کند.  "فرودست

ع بخش اعظم مباحث او و طیف فکری نزدیک به او در باره سرمایه داری بودن در واق

یا نبودن مناسبات اجتماعی یا وجود یا عدم وجود طبقات در ایران و یا گسیخته بودن 

نبودن چرخه ی انباشت سرمایه و یا سرمایه دارانه یا غیر سرمایه دارانه بودن آن، یا 

احثی سیاسی است که از اساس تفاوت بنیادینی تنها وجهه مارکسیستی بخشیدن به مب

 .ندارند زیباکالم صادق و گنجی اکبر مثل با نظرات کسانی 
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ناسب برای جذب طبقه فاوت مالجو در این است که که او در صدد تهیه گفتمانی مت

ه در آن منفعتی ندارد. در عین حال او باید لزوم کارگر به مناقشه ای بورژوایی است ک

 گفتمانی را به بورژوازی برای سواری گرفتن بیشتر از طبقه گوشزد کند.چنین 

او در حال تهیه تئوری اقتصاد سیاسی برای شبه مارکسیست هایی است که از جنبش 

ون آمدند و در هنگامه ی جنبش بنفش و در موقع شمارش آراء سبز سرافکنده بیر

در دفاع از پروژه دموکراسی  ه شماری کردند وروحانی در آرزوی تحقیر ولی فقیه لحظ

برای خاورمیانه تا آستانه شرکت در ائتالف های دموکراسی برای ایران پیش رفتند. 

ا تئوریزه کند که این تئوری باید اقتصاد سیاسی چپ شکست خورده و منحطی ر

امیدش در جذب حمایت ناتو برای ایجاد بهار ایرانی به ناامیدی تبدیل شده است. این 

ن طور که خود مالجو بیان می کند در جستجوی آلترناتیوی است که تئوری هما

گستره آن از جناح های کارگزار و اصالح طلب درون حکومت تا تندروترین جناح های 

بگیرد. و این امروز تز سیاسی بخش وسیعی از جریانات اپوزیسیون چپ رادیکال را در بر 

 و جریانات چپ است.در درون سلطنت طلبان، سکوالرها، ملی مذهبی ها 
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برای درک بهتر مفاهیم و اندیشه ی مالجو بهتر است نگاهی به تحول فکری او 

 بیاندازیم.

، با افول به حمایت از این جنبش فرا می خواند او که در جریان جنبش سبز کارگران را

ات جنبش سبز این جنبش به اصالح طلبان و کارگزاران پیشنهاد نمود که برای نج

کمی از کارگران دلجویی کنند و وعده هایی به آن ها بدهند. اما ظاهرا روند کار آن 

به نام  طور که مالجو تصور می کرد پیش نرفت. چند مقاله و مصاحبه و نشریه ای

ها تاثیر خوبی روی توده ی بی  "کالس"و دیگر هیچ. جنبش با  "کلمه کارگری"

ین چندان روی خوشی نسبت به یکدیگر نشان ندادند. نگذاشته بود. طرف "کالس ها"

این مسئله خشم وی را برانگیخت و به این نتیجه رسید که کارگران ایران کنش جمعی 
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 اگر و بودند تر متشکل  اگر داشتند، جمعی کنش اگر ندارند و اصال طبقه نیستند. 

شکالت بورژوازی را درک می کردند و در جریان جنبش سبز با اصالح طلبان و م

کارگزاران همراهی می نمودند، مشکل خودشان هم حل می شد و احتماال هم آن ها 

بیرون می آمدند. اما ای دریغ که کارگران  "به درجاتی متشکل تر"و هم چپ ها 

رانی حکمرانان بد کمک کردند بلکه نه تنها به تداوم حکم "انفعالشان"همیدند و با نف

به بخت خودشان هم لگد زدند. این لُب استداللِ نه فقط مالجو که کلِ چپ رادیکال 

 بود. "مترقی"و 

مالجو که سرانجام از پیوستن کارگران به جنبش سبز مایوس شد، خوشبختانه آنقدر 

خارج نشود و به لحساب به فکر انتقام از آن ها نباشد، از کشور عاقل بود که علی ا

 بشردوستانه های کمک به چشم که نیفتد راست و چپ اپوزیسیون از بخش آن دام 

 از بزرگی بخش برخالف و کرد می عمل بیشتری طمأنینه با او. اند دوخته ناتو

 در را طلبان اصالح و اعتدالگرایان بودند، رژیم کلیت سرنگونی خواهان که اپوزیسیون

می حکمرانان بهتری قلمداد می نمود. همچنین در اسال جمهوری حاکمه هیات درون

 سیاسی قدرت اما بود، ایستاده  سمساری ذهن او، هرچند بورژوازی در مکان ویژه ای

 غیر بدِ حکمراِنانِ سر بر را ها کوزه کاسه هنوز شد می این بنابر. نداشت دست در را

 د داشت.امی بورژوازی حاکمیت یعنی خوب حاکمیتِ ظهور به و تشکس بورژوا

در این مقطع برای بخش اعظم اپوزیسیون سرنگونی طلب دیگر این حرف ها مهم 

 را امیدشان سبز جنبش از پس  نبود. آن ها سرنگونی را به هر قیمتی می خواستند.

 ایران سپس و ریهوس در اقداماتش و ناتو ائتالف به چشم و بودند برگرفته داخل از

 .بودند دوخته

اما مالجو محتاط تر بود. او هنوز ساده لوحانه! در آرزوی به قدرت رسیدن طبقه ای در 

ایران بود که دهه هاست قدرت را در دست دارد. و همین به او یاری می رساند که در 

صدد بازسازی نظری توهمات شکست خورده اش پس از جنبش سبز باشد. و این 

سال ها پیش رها کرده بودند. تئوری ها برای این  کاری بود که مابقی چپ ازدقیقا 
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 دوخته بدان چشم که آمد می جایی همان از آماده های پکیج در چپ از سال ها پیش 

 و خواند می ژیژک یا و بود برهنگی های تقویم انتشار مشغول یا ایام این در چپ. بود

 خود خیال به تا کرد می مطالبه را ای خامنه راببر در رفسنجانی تقویت استیصال، با یا

 فقیه را تضعیف کرده باشد. ولی

 مالجو و جنبش بنفش 8-2

اما جنبش بنفش امید تازه ای در مالجو هم آفرید. اندکی فشار از پایین و چانه زنی 

در باال و کمک شورای نگهبان در حذف جریان انحرافی می توانست موقتا هم که شده، 

ر پشتیبانی از حکمرانی خوب پر کند. بنابر این در حالیکه طبقه کارگر را د جای خالی

شکست جنبش سبز جریان چپ را هرچه بیشتر مستقیم یا غیر مستقیم، با یا بدون 

به سوی موضع ناتو در سوریه سوق می داد، ظهور جنبش بنفش به  "روژاوا"بهانه ی 

 ود.تئوری پردازی های مالجو جان تازه ای بخشیده ب

ای اپوزیسیون خارج از کشور چیزی بیش از یک تودهنی به رهبر و جنبش بنفش بر

احیانا فراهم نمودن مقتضیات سوریه ای کردن ایران نبود. اما برای طبقه متوسط ایران 

روزنه ای از امید برای حکمرانی خوب، حال گیری از احمدی نژاد و اعتباریابی مجدد 

 ی نپایید.ین امیدها هم دیرپاسپورتش بود. با وجود این ا

ای دولت روحانی برای خروج از رکود، خیلی زود بر ه شکست مشاهده از پس  مالجو

افسردگی خود فائق آمد و توانست نظراتش را جمع و جور کند. او به این نتیجه رسید 

که توفیق پروژه توسعه بورژوایی )پروژه کارگزاران( در ایران ممکن نیست، مگر آن که 

که تعهدش نسبت به ک پروژه توسعه سیاسی تکیه کند. او با این ادعا ضمن آن بر ی

بورژوازی را مورد تاکید مجدد قرار می دهد و حکمرانان خوب و معتدل را هسته 

مرکزی بورژوازی و توسعه اقتصادی معرفی می کند، در جستجوی راهی برای توضیح 

ن اوضاع و تداوم رکود در این جا علل بدتر شدن اوضاع است. اما از نظر او بدتر شد

نی بورژوازی نیست. بورژوازی را باید تبرئه کرد و رد پای او را هم، نتیجه تناقضات درو
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از روی خرابی ها پاک نمود. پس باید نتیجه بگیریم که تداوم رکود به دلیل هزینه ی 

تحمیل همچنان بر بورژوازی و حکمرانان خوب  "طبقه سیاسی حاکم!"باالیی است که 

 می کند.
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و این پارادوکسی است که مالجو در جامعه ایران و بهتر است بگوییم در سمساری به 

متاسفانه بورژوازی به دلیل وجود انگل هم ریخته ی پروژه هایش کشف کرده است: 

کارگران بکشد، و آن ها هم متقابال های حاکم ناچار می شود بار بیشتری را از گرده 

سیاسی طبقه متوسط روی بر می تابند. و بدین ترتیب جبهه مبارزه با از جنبش های 

حکمرانان بد را از همراهی خود محروم می سازند؛ حکمرانی خوب شکست می خورد 

 و همان اندک پروژه ی اقتصادی اش هم به نتیجه نمی رسد.

ه سته نخواهند شد و بانان بد مورد نظر مالجو که خخوب باالخره چاره چیست؟ حکمر

میل خود زحمت را کم نخواهند کرد. پس آیا باید منتظر شد تا باالخره طبقه کارگر 

 بر سر عقل بیاید و از حمایت حکمرانان بد در جریان انتخابات دست بردارد؟

با پیشنهادات مالجو دیگر پس از جنبش سبز فهمیده است که این آرزو به راحتی و تنها 

ر برآورده نخواهد شد. نه توده های طبقه کارگر او به طرفین برای درک وضعیت یکدیگ

 می تحقیر را  به سادگی دست به دست جوانان طبقه متوسط که در هر گام آن ها

 های صورت به کردن نگاه به حاضر متوسط طبقه جوانان نه و. داد خواهند کنند

 هم هایت دست اگر حتی. بود خواهند کارگران  تزمخ های دست گرفتن و چروکیده

عباس "همین که به طبقه کارگر منتسبی کافی است که به قول  نباشند، زمخت

از کیفیت انسانی برابر با اعضای طبقه متوسط محروم شوی. مالجو متوجه  "عبدی

 شده که مسئله به این سادگی ها نیست.

تاق انتظار اپوزیسیون رژیم چنج برای البته راه دیگری هم هست. نشستن مالجو در ا

 نشستن به تمایلی هنوز شخصا او گویا  معجزه ای از خارج. اما خوشبختانهدن رخ دا
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 اتاق این در نشستن چنج رژیم اپوزیسیون از پیش خیلی و. ندارد انتظار اتاق این در

. دهد می ادامه را خود سازی گفتمان کار پیگیرانه او. دانست می کردن تلف وقت را

کاش متافیزیکی برای کن به تا شود می پیدا چیزهایی هنوز او ذهن سمساری در

 استخراج حقایق از درون دنیای پروژه ها بپردازد.

او که اینک به این نتیجه رسیده است که با تز حکمرانی خوب و بد به تنهایی نمی 

و بیش  توان توده کارگران را به حمایت از جنبش طبقه متوسط جذب کرد و کم

، اظهار نگرانی کسانی "پوپولیسم"از بازگشت  متوجه شده است که برای جلوگیری

مثل او و صادق زیبا کالم کافی نیست، پروژه اش را کمی پس و پیش می کند و 

شروطی به نام شرط الزم و کافی و ضرورت دگرگونی های ساختاری را به آن اضافه 

سطوح  می مظنه را تغییر می دهد و این بار ازمی کند. او برای چانه زنی با کارگران ک

های اقتصاد سیاسی تنش"گوناگون منازعه سیاسی در ایران سخن می گوید. در مقاله 

 می خوانیم: "کن در دولت یازدهم بنیان

ی گذشته  ی چهارسالهی نزاع سیاسی را در دوره  تنیده سه سطح گوناگون و درهم

از نزاع سیاسی بر سر مناصب سیاسی و  لین سطح توان از هم متمایز کرد. اومی

ی های اقتصادی بوده است ]در درون اصولگرایان[، دومین سطح بر سر شیوه  موقعیت

حکمرانی ]کارگزاران و بخشی از اصالح طلبان[، و سومین سطح نیز توأمان هم بر سر 

ختارهای ی حکمرانی و هم بر سر سا جایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوه جابه

 "![. ......."مترقی"اجتماعی ]بخشی از اصالح طلبان و نیروهای  سیاسی و اقتصادی و

جالب این است که حضور مستقل کارگران برای تعیین سرنوشت خود در نظریات 

مالجو سطح چهارمی از منازعه سیاسی را تشکیل نمی دهد. او از همان اول طبقه 

است. کارگران تا  معادالت سیاسی انکار کرده به عنوان یک طبقه در عرصه کارگر را

آن جا نقش آفرین و مؤثرند که از استثمارگرانشان پشتیبانی کنند و در سطوح نزاع 

 سیاسی در درون بورژوازی جانب اقشار مورد عالقه مالجو را بگیرند.
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همه، اگر  بااین"دهد:  این تئوریسین چپ جنبش سبز در همان مقاله چنین ادامه می

ی کارگر در وضعیت کنونی عمدتاً  یی حیات اجتماعی طبقهذیریم که سیر قهقرابپ

ی تحقق حکمرانی خوب ذیل  هایی ساختاری است که در هنگامه محصول دگرگونی

ی  ساله ی شانزدهاصطالح سازندگی و اصالحات طی دوره  های به حاکمیت دولت

کنند دیگر نه راه زها عرضه میحلی که سبپس از جنگ به وقوع پیوسته است، راه 

 "ود مشکل جلوه خواهد کرد.حل بلکه جزئی از خ

تا همین اواخر این نبود که پیوستن به  "سبز چپ"اما مگر تمام تالش این الیت 

این  جنبش سبز را به طبقه کارگر تحمیل کند و کارگران را قانع نماید که در

 "ند؟شاید! به درجاتی متشکل تر بیرون بیای"  صورت

مالجو که اکنون دیگر متوجه شده است که با سالم و صلوات نمی توان طبقه کارگر را 

بورژوازی و همراه شدن با طبقه متوسط کشاند و دیگر   "خوب"به حمایت از جناح 

انی خوب و احتمال آن جمالت و کلمات قصار و وعده های پوچ مبنی بر مفیدیت حکمر

از ائتالف با بورژوازی کفایت نمی کند، یک قدم  متشکل تر بیرون آمدن طبقه کارگر

وتر می آید و راه حل سبزها را که به زعم او ایجاد حکمرانی خوب، بدون دست جل

مناسبات طبقاتی سرمایه "بردن به ساختارهاست به زیر سؤال می برد. و در مقاله 

 اظهار می دارد که: "ایه دارانهداری بدون تولید سرم

بورژوازی برای ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی  نقش پیشگامی که به.... معتقدم نقد "

ی اقتصاد سیاسی سپرده شده است شرط الزم، هرچند نه کافی، برای هر گونه پروژه

 ".خواهانه در ایران امروز است مترقی تحول

باالخره مالجو تصمیم می گیرد که نقدی هم به پیشگامی بورژوازی بکند. متافیزیسین 

در دنیای مقوالت ذهنی و پروژه هایش قدرت را از دست بورژوازی ایران گرفته ما خود 

واگذار کرده بود. این متافیزیسین در عین حال  "ه ی سیاسی حاکمطبق"بود و به 

نده بود تا فقدان قدرت سیاسی به اقتدار اجتماعی بورژوازی را خود در صدر مجلس نشا
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اصیل از کسانی که در تخیالت مسخره او هیچ او لطمه نزند. حاال بعد از تمام این تف

زی را نقد کنند. و آن هم نه به عنوان نقشی نداشته اند، می خواهد که پیشگامی بورژوا

 شرط کافی بلکه به عنوان شرط الزم!

 چیست؟ پایین تر خواهیم دید.شرط کافی و الزم دیگر 

ر ایران سه سطح در مالجو در چند جا از جمله در مقاله گزینه های جنبش کارگری د

 سیاسی مناصب سر بر او نظر از سطح اولین هم تنیده از نزاع سیاسی را بر می شمرد.

 اصولگرا جریانات درون در تقابل در سطح این. است اقتصادی های موقعیت و

. است مشروعیت خاستگاه و حکمرانی شیوه سر بر سطح دومین. کند می خودنمایی

 می جای گروه این در سبز جنبش سیاسی نخبگان و طلب اصالح فعاالن اکثریت

کل این بخش از نظر مالجو این است که گفتمان لیبرالی بر آن غالب است. مش. گیرند

نا همدل و ناهمگونی از  مجموعه نامتشکل و ناهمراه و"سومین سطح که شامل 

نه فقط جابجایی در مناصب سیاسی و تغییر شیوه "می شود،  «جریان های مترقی»

 طلب می کند. "ی حکمرانی بلکه دگرگونی های ساختاری را نیزها

او در پاسخ به نحوه جایابی فعاالن کارگری در این سه سطح معتقد است که اکثر 

وه فعاالن کارگری از همراهی با مورد اول یعنی تغییر مناصب بدون هیچ تغییری در نح

نگامی باال می گیرد که اختالف ها ه"حکمرانی سر باز می زنند. او مدعی است که: 

بش کارگری در سطوح دوم و سوم منازعه ی اتخاذ موضع در قبال نحوه جایابی جن

سیاسی جاری به بحث گذاشته می شود. آیا مشارکت جنبش کارگری در جهت تغییر 

های ساختاری اصال استراتژی مناسبی  شیوه حکمرانی بدون اهتمام به تحقق دگرگونی

 "است؟

به این "ما باید پادرمیانی کند. او ادامه می دهد:  ست که اقتصاددانو این نقطه ای ا

پرسش نهایتا پاسخی منفی خواهم داد. نشان می دهم حتی در زمانی که شیوه ی 
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ه حکمرانی در دوران اصالحات در قیاس با دوره حاکمیت دولت های نهم و دهم ب

 "تصادی کشور بودند.مراتب بهتر بود باز هم کارگران کمابیش بازنده تحوالت اق

مالجو که خود در سراسر برآمد جنبش سبز و تا لحظات فروکش کامل آن دنبال راهی 

می گشت که با ورود طبقه کارگر، پیروزی این جنبش را تضمین کند، اکنون و پس 

مشارکت جنبش کارگری در جهت "از گذشت شش سال متوجه شده است که اصوال 

تحقق دگرگونی های ساختاری اصال استراتژی مناسبی  تغییر حکمرانی بدون اهتمام به

و فهمیده است که کارگر نوجوان و جوان امروز در تمام دوران کودکی اش . ا"نیست

سازندگی و اصالحات بوده است. این  "حکمرانی خوب"شاهد نفرت پدر و مادرش از 

روز و کارگران تی را نمی توان با وعده ها و شعارها از ذهن کودکان کار دیخاطره طبقا

 امروز زدود.

فعاالن "او پس از مشاهده شکست خود و جریانات چپ و بخشی از کمیته ها و 

که "می شود  "این آموزه رهنمون"در جذب طبقه کارگر به جنبش سبز به  "کارگری

ری، در همسویی با منافع طبقه کارگر آن نوع سوگیری سیاسی فعاالن پیشرو کارگ

. یعنی "سازی برای تحقق دگرگونی های ساختاری است است که معطوف به زمینه

طح سوم از منازعه سیاسی. هر چند نمی توان گذر مالجو و چپ رادیکال و انتخاب س

مورد نظر او را از جنبش سبز باور کرد، و با اطمینان می توان  "فعاالن پیشرو کارگری"

از جنبش سبز، فت که با اولین برآمد جنبش رنگین دیگری حتی دست راستی تر گ

مورد نظرش به  "شروان کارگریپی"مالجوها)سبز چپ(، چپ رادیکال )چپ سبز( و 

پرچمداران آن تبدیل خواهند شد، اما در همین حد نیز معلوم نیست که سومین سطحِ 

 منازعه سیاسی مورد نظر او چیست؟
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اد سیاسی اقتص"در مقاله  "لید سرمایه دارانهمناسبات سرمایه داری بدون تو"کاشف 

ی  ....عروج سطح منازعه"نین می گوید: چ "تنش های بنیان کن در دولت یازدهم
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سازی ساختاری را دربرگیرد از منظر راهبردی اساساً  سیاسی به ارتفاعی که دگرگون

 ری به سوی تحقق شروط کافی برای موفقیت برقراری پیوند میانگامی است ضرو

سطح تشکیالتی  جنبش سبز و جنبش کارگری در سطح گفتمانی. هر گونه تالش در

 "سرانجام خواهد بود. بدون موفقیت در سطح گفتمانی کامالً بی

گزینه های جنبش کارگری "این اقتصاددانِ سمساریِ ایران در جای دیگری در مقاله 

ی کارگر یقیناً شرط  قهی حکمرانی از منظر منافع طب بهبود شیوه"می گوید:  "ایران

ترشدنِ اوضاع اقتصادی است اما مطلقاً شرط کافی  الزم برای ممانعت از هر چه وخیم

 "های ساختاری. نیست. شرط کافی عبارت است از تحقق دگرگونی

شرط کافی دیگری است. عروج به البته این شرط کافی اخیر خود شرط الزم برای 

. و این هم شرط کافی برای برقراری "اختاریدگرگونی های س"سطح منازعه برای 

ز و جنبش کارگری است. تازه همین موفقیت هم خود شرط پیوند میان جنبش سب

الزم برای ایجاد حکمرانی خوب است و ایجاد حکمرانی خوب هم شرط الزم برای 

 شدن اوضاع اقتصادی! ممانعت از هرچه وخیم تر

برای پیوند بین  "ی های ساختاریدگرگون"پس شرط کافی عروج به سطح منازعه 

غیر "ضروری است. پس در سطح  "در سطح گفتمانی"گری و جنبش سبز جنبش کار

 چه؟ در آن جا چه چیزی کافی است و چه چیزی الزم؟ "گفتمانی

خواهم. مشکل از جمالت  از خواننده به خاطر پیچیده بودن این جمالت عذر می

ختگی اساسیه درون سمساری است. مشکل نیست. مشکل از پیچیده بودن و در هم ری

یده است که با روی کار آمدن روحانی به عنوان بخشی این است که مالجو خود فهم

شده  88شرایط ابالغ رسالت برای او به مراتب سخت تر از سال  "حکمرانی خوب"از 

ها، فریب "بد"و در موقع حکمرانی  88که در سال   کارگرانی است. اکنون دیگر جذب

ن می نماید. اما دغدغه، ه های نظریه پردازان جنبش سبز را نخوردند، غیر ممکوعد

دغدغه احیای جنبش های رنگین کمان است و شعبده باز ما هم سرانجام فهمیده 
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ست. او باید ، لو رفته ا"سطح گفتمانی"است که چشم بندی های تاکنونی اش در 

ارائه   گیج کنندگی باالتری راسطوح پیچیده تری شامل شروط الزم و کافی با غلظت 

 دهد.

دگرگونی ساختاری مورد نظر مالجو هم هنوز ربطی به طبقه کارگر ندارد و فرق اساسی 

روشن نیست. تا این جای قضیه  70آن با توسعه سیاسی مورد عالقه او در دهه 

عبدی، زیبا کالم و اکبر گنجی و حتی ملی مذهبی ها درک روشن حجاریان، عباس 

 شش گانه ایران. -توسعه سیاسی ارائه کرده اند تا کاشف طبقات پنجتری از 

مالجو رسالت مشخصی بر دوش دارد. اگر تالش او برای استفاده از توده کارگران به 

ت کنونی چشم عنوان سیاهی لشکر در جنبش های رنگین بی نتیجه بود، اگر وضعی

بتوان با ارائه   ارد، شایدانداز روشنی برای نتیجه بخش بودن در اختیار وی نمی گذ

دگرگونی های "شروط الزم و کافی یا استفاده از واژه هایی توخالی، همچون 

و غیره زمینه ی حمایت فعاالنه تر  "چپ رادیکال "، "نیروهای مترقی"، "ساختاری

تحادیه آزاد، کانون مدافعان و تشکل های موجود را از کمیته های فعالین کارگری، ا

کارگزاران فراهم نمود. شاید بتوان چپ سرخورده در جریان جنبش  اصالح طلبان و

 را مجددا به جنبش های رنگین کمان امیدوار کرد. او در همان مقاله می گوید:سبز 

رینی نیروهای آف های ساختاری اما باید چشم امید به نقشبرای تحقق دگرگونی"

همین است  اند. یافته نشدهمترقی داشت که در ایران امروز هنوز متشکل و سازمان 

ای که صرفاً بر  ی جایابی جنبش کارگری در منازعه که از نو باید در پاسخ به نحوه

رسانیِ جنبش  ی حکمرانی در جریان است بازنگری کرد. اگر یاریسر تغییر شیوه 

ه اند بتواند ب ی حکمرانی راه انداخته ای که مدافعان تغییر شیوه کارگری به منازعه

شارکتی بر حسب ی کارگر بیانجامد، چنین میابی طبقه ی خود به امر تشکل نوبه 

های ساختاری را تحقق دگرگونی بسا نیروهای الزم برای حرکت به سوی شرایط چه

 "نیز فراهم بیاورد.
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زم و کافی در عبارات قبلی و جمالت گیج کننده ی این جاست که معنای شروط ال

متوسط روشن می شود. مالجو مایوسانه می خواهد مقدمات فکری گفتمان پرداز طبقه 

پسا انتخاباتی بعدی و ضرورت دفاع از حکمرانی خوب چه در پای صندوق  جنبش های

یخ، گاهی و چه در جنبش های رنگین را فراهم کند. او گاه به نعل می زند گاه به م

گوید و گاه از جلو می رود گاهی عقب می کشد، گاه از توسعه سیاسی سخن می 

با نگرانی تقال می کند تا هر دگرگونی ساختاری، گاهی امیدوار است گاهی مایوس. او 

 طور که شده پای طبقه کارگر را به منجالب انحطاط طبقه متوسط باز کند.

ط الزم و کافی می توان به مقصود مالجو پی با این تفاصیل و پس از گذر از همه شرو

ی که دولت یازدهم بر سر کار است باید مترصد باشد، دندان برد: طبقه کارگر تا زمان

گردد. و نه تنها نباید از جنبش  "حکمرانان بد"گذارد و مانع از عروج مجدد روی جگر ب

بعدی  "شروط کافی"برای  "شرط الزم"های رنگین آن ها بگریزد، بلکه باید به عنوان 

 با همه دردسرشان پشتیبانی کند. "حکمرانان خوب"از 

 می گوید:  "کن در دولت یازدهم های بنیاناقتصاد سیاسی تنش"او در 

درمیان مدت اما نه چشم اندازی برای راه اندازی مبارزه ی متشکلِ طبقاتی به دست "

برای اتخاذ نوعی سیاست نیروهای مترقی وجود دارد و نه انتظاری از دولت یازدهم 

همه چیزبه چشم . وف باشدعی معطاجتما تر فرودست  طبقاتی که به منافع طبقات

 ".انداز تحریم ها گره خورده است

زیر سؤال  مکمل سیاسیاو که پیشتازی بورژوازی را در دولت یازدهم به دلیل نداشتن 

برده بود، سرانجام نتیجه می گیرد که همه چیز به چشم انداز تحریم ها گره خورده 

 اش گره خورده است. سیاسیپروژه های است. یعنی همه چیز به دولت روحانی و 

تئوری های مالجو نمونه ای از گفتمان های طبقه متوسط است. اجزاء آن متناقض 

یچ چشم اندازی ارائه نمی دهد، ارتجاعی است و است، پر از تردید و تذبذب است. ه
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راه پیشروی طبقاتی کارگران را مسدود می کند و آن ها را به دریوزگی بورژوازی 

 ا آن باید مقابله کرد.فرامی خواند. ب

 نیاز حکمرانان خوب به طبقه کارگر و نیاز متقابل طبقه کارگر به آنان 11-2

ه دولت یازدهم ظاهر شود و حتی گامی به مالجو که سعی کرد در نقش منتقد پروژ

حل بلکه  کنند دیگر نه راهحلی که سبزها عرضه می راه"جلوتر برداشت تا بگوید 

دوباره به نقطه اول باز می گردد. یعنی به  "لوه خواهد کردجزئی از خود مشکل ج

 شش سال پیش و در جریان جنبش سبز: 

های سیاسی موجود از یک سو و کلیت  مراتب در شرایطی که میان مدافعان سلسله"

ها  ها و به زیان دومی نوعی عدم توازن قوا به نفع اولی  طلبان از دیگر سو دگرگونی

ی حکمرانی و نه ست ایران برقرار است، نه مدافعان تغییر شیوه ی سیا در صحنه

عانِ صرفاً تغییر تنهایی در برابر مداف یک به های ساختاری هیچ گرگونیهواداران د

مناصب سیاسی چنان که باید و شاید قوی نیستند که منازعه را به نفع خود جلو ببرند. 

 ه دارند. یکی برای ممانعت از حذف تماماین دو گروه کماکان به یکدیگر نیازی دوسوی

تر در طبقاتی اجتماعی  ی سیاست ایران به یارگیری گسترده عیار خویش از صحنه

اند، دیگری به امکانات که تاکنون در نقش طبقاتی خود به منازعه وارد نشده نیاز دارد 

ا های خود ر تا پتانسیل ،ای و مالی ی پشتیبانی سیاسی و رسانه لجستیک در زمینه

از قوه به فعل برساند. فعاالن کارگریِ پیشرو با طراحی مسیری برای حرکت به سوی 

ی  ای که طرفداران تغییر شیوهت در منازعهمشارکبا های ساختاری اما  دگرگونی

ی کارگر  یابی طبقه هایی برای تشکل توانند فرصت کنند میحکمرانی دنبال می

ی حکمرانی رقم  رایند منازعه نهایتاً به سود طرفداران تغییر شیوهفراهم بیاورند. اگر ف

ی  واهد شد با طبقهی کارگری که در انتهای این فرایند زاده خ بخورد، تفاوت طبقه

ی  ای وارد شده بود بسته به نحوه کارگری که در ابتدای این فرایند به چنین منازعه

 یافتگی ی تشکل آید در درجهبه دست میهایی که در این مسیر  استفاده از فرصت

ی کارگر از عوامل مهمی  یافتگی طبقه ی تشکل اش خواهد بود. همین عامل درجه
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در  های ساختاری  ی تحقق دگرگونیزان موفقیت یا شکست در پروژه است که می

 "کند.سطح ملی را به سهم خود تعیین می

ی از اصالح طلبان از یک سو و فعاالن کارگر حرف دل مالجو این است: اعتدالگرایان و

سوی دیگر به یکدیگر نیاز دارند. گروه اول برای ممانعت از حذف تمام عیار خویش از 

ه سیاست ایران به یارگیری گسترده تر در طبقاتی اجتماعی نیاز دارد که تاکنون صحن

کانات لجستیک در نقش طبقاتی خود به منازعه وارد نشده اند، و گروه دوم هم به ام

تا پتانسیل های خود را از قوه به فعل  ،در زمینه پشتیبانی سیاسی و رسانه ای و مالی

 برساند.

ران به کارگران شکی نیست. اما معلوم نیست این امکانات مالی در نیازمندی سرمایه دا

که قرار است از طرف بورژوازی در اختیار کارگران قرار گیرد چرا از ابتدا به صورت 

رزش اضافی از کارگران سلب می شود؟ )البته می توان پاسخ آقای مالجو را حدس ا

در نتیجه تولید ارزش اضافه، بلکه زد. تولید در ایران سرمایه دارانه نیست و این ها نه 

در نتیجه انباشت غیر سرمایه دارانه به دست بورژوازی رسیده است!!( از این شوخی 

این امکانات مالی که قرار است از طرف بورژوازی در ها! که بگذریم معلوم نیست که 

ران اختیار کارگران قرار گیرد چرا و چگونه باید در خدمت ارتقاء هویت طبقاتی کارگ

به کار رود؟ طبقه ی کارگری که قبال از سوی خود مالجو خلع طبقه شده است چگونه 

او از آن سخن می گوید  می تواند از امکانات بورژوازی استفاده کند؟ آیا امکاناتی که

در خدمت خریدن الیت کارگری و ان جی او های فعال در عرصه کارگری به کار 

های تلویزیونی و کمک های مالی در خدمت کسانی  نخواهد رفت؟ آیا همین االن کانال

مثل اسانلو نیست تا کارگران را نه برای از قوه به فعل درآوردن پتانسیل هایشان بلکه 

ه بورژوازی به کار بگیرند؟ مگر قدرت طبقه کارگر ایران در لحظه فعلی برای خدمت ب

که دولت آلمان جهت با قدرت طبقه کارگر روسیه در زمان انقالب اکتبر برابر است 

پیدا کردن فرجه ای برای نجات خود ناچار باشد به پرولتاریای روسیه امتیاز دهد و در 

در باشد از این امکانات در جهت متالشی عین حال پرولتاریای متشکل و متحزب هم قا
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کردن قدرت بورژوازی و قدرت گیری خود استفاده کند؟ آنقدر دور نرویم؛ کدام تشکل 

ال کارگری قرار است به نمایندگی از طبقه کارگر با بخش مورد عالقه مالجو های رادیک

ورهایی مثل در بورژوازی ایران برای چنین معامله ای وارد گفتگو شوند؟ امروز در کش

آلمان که طبقه کارگرش سابقه انقالبات کارگری را پشت سر دارد، امکانات لجستیکی 

ریدن رهبران و تشکل های کارگران است وای بورژوازی برای طبقه کارگر به معنای خ

به حال ایران که طبقه کارگرش هم اکنون از حداقل تشکل ها هم برخوردار نیست. 

ری در چنین معامله ای بهتر از منصور اسانلو نخواهد مسلما سرنوشت رهبران کارگ

ت. هس مطلوب خاطر همبود. اما این نه تنها برای مالجو مایه ی نگرانی نیست بلکه 

 او به تعداد بیشتری اسانلو نیاز دارد تا گفتمانش را ترویج دهد.

هر کارگر کمونیستی می داند که مشکل سیاسی طبقه کارگر در حال حاضر امکانات 

مالی و مدیایی نیست، مشکل طبقه کارگر لشگر عظیم تئوریسین هایی است که هیچ 

می کنند. کار زنده ای که به بودگی کارگران را در برابر عظمت سرمایه به او تلقین 

خودی خود در کارگاه و در برابر ماشین آالتِ روباتیزه یعنی در برابر کارِ مرده خود را 

چپ "و  "سبزهای چپ"در برابر این لشگر عظیم  باخته است به سختی قادر است

 ، بر این از خود بیگانگی غلبه کند."های سبز

طیف های  گرایشات می شود به جیبپول هایی که به سوی طبقه کارگر سرازیر 

گوناگون همین طیف سرازیر خواهند شد و مدیای اهدایی بورژوازی نیز به تسخیر 

 ین امکانات نیاز ندارند.همین چپ در خواهد آمد. کارگران به ا

مالجو که سوسیال دموکرات ها را متهم می کند که پروژه سیاسی ندارند، خود نه 

ژه اقتصادی. او فقط می خواهد نقش کارچاق کن اصالح پروژه سیاسی دارد و نه پرو

طلبان نزد طبقه کارگر را بازی کند و الغیر. نظراتش در مورد حکمرانی خوب و بد؛ 

ره طبقات پنج یا ششگانه؛ تزهایش درباره تضاد بین طبقه سیاسی مصادیقش دربا

درباره  حاکم)یا همان حکومت سلطانی اکبر گنجی( با اکثریت توده ها؛ افاضاتش

زنجیره های انباشت سرمایه و موانعی که حکمرانان بد در برابر انباشت سرمایه قرار 
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ارگران پشت صفوف بورژوازی جایابی برای ک  



مخدوش  ..…گران و غیره می دهند و داستان هایش درباره فقدان هویت طبقاتی کار

و در هم ریخته است. هدف او کشف روابط و تناقضات درونی و دست یابی به ماهیت 

مناسبات حاکم نیست. نظریه او به درد این کار نمی خورد. نظریات او همان طور که 

تحوالت اجتماعی  در را  خودش می گوید باید رد انباشت و تناقضات بنیادین سرمایه

 ن فنومن ها و رویدادها و پروژه ها را جایگزین آن کنند.و تناقضات بی ندپاک کن ایران

در قسمت بعد سعی می کنیم به طور مختصر هم که شده، رد انباشت سرمایه را در 

این تحوالت جستجو کنیم و خاک هایی را که تئوریسن های بورژوازی بر روی این 

 ردها پاشیده اند، کنار بزنیم.
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سوّمقسمت   
 

 
روحیه ی ضدیت با اقتدار در هم شکسته شده بود، رقبای اصلی  60اما در پایان دهه 

اولیه ی پس از قیام، چه در سطح حکومت و حذف شده بودند و مخاطراتِ سال های 
توسعه و تثبیت چه در سطح جامعه دیگر وجود نداشت. و اینک برای دوران نوین 

سرمایه داری در ایران، تمرکز بخشیدن به قدرت و حذف نهادهای موازی دارای اهمیتی 
، دادستانی انقالب، وزارت اطالعات، کمیته ها و هر 60در دهه ی  ...ی بودحیات

مسجدی، مرکزی از قدرت بود. یک تیم یا حتی یک سربازجوی شعبه هفت دادستانی 
باید تمامی  70وزرا و رئیس جمهور مملکت داشت. در دهه اوین گاه قدرتی بیشتر از 

 یک مرکز تصمیم گیری درمیجمع آوری می شدند و به تابعیت  "محافل خودسر"

ود. و بدین ترتیب بود که والیت فقیه آمدند. بدون والیت مطلقه فقیه این امر ممکن نب
 .به کانون اقتدار سرمایه تبدیل شد

 



 





 



 

 

 والیت مطلقه فقیه: 

؟نباشتابد یا مقتضیات انی حکمر  

 

 

 

 

 خالصه ای از قسمت های پیشین 3-1

چرا مالجو و طبقه متوسط، امروز با تردید بیشتری به کارگزاران می  3-2

 نگرند؟

انمود می کند ازدهم و سوسیال دموکرات هاست. ومالجو ادعا می کند منتقد دولت ی

که این دولت را در امر توسعه اقتصادی به دلیل نداشتن پروژه سیاسی ناموفق می 

را هنوز آنقدر به کشاندن پای طبقه کارگر داند. اما به راستی مالجو نگران چیست؟ او چ

بقه ای که به جنبش های طبقه متوسط نیاز دارد؟ چرا دست از سر این ط"میدان"به 

حکمرانی "اعتقاد او طبقه هم نیست برنمی دارد؟ چرا کوشش می کند با این اراجیف، 

 ا به خورد طبقه کارگر بدهد؟ر "خوب و بد
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یم. آنچه اما نباید از قلم بیافتد نگرانی او از بی نیاز قبال به این پرسش ها پاسخ داده ا

وسط است. فریب دادن طبقه شدن بورژوازی انحصاری حاکم به جنبش های طبقه مت

کارگر تنها یک جنبه از رسالت مالجوست. انذار حکمرانان خوب نیز وجه دیگر تزهای 

 مالجو را تشکیل می دهد.

نگرانی مالجو و الیه های پایینی اصالح طلبان، درست از همان روزی افزایش یافت که 

توجه شدند که کلید تصور می کردند به بخشی از خواسته هایشان رسیده اند. آن ها م

داران جنبش بنفش زیاد هم دست و دل باز نیستند و عقد اخوتی هم با جنبش طبقه 

 برای -  طلبان اصالح به  که "رانان خوبحکم"متوسط نبسته اند. این بخش از 

 عالقه دارند، نیاز -انتخابات هنگام در و متوسط طبقه درون در پایگاهشان از استفاده

تی مسئله رفع ح ها آن. ندارند "فتنه" جریان به نزدیکی تبعات پذیرش به چندانی ی

حتی مسئله رکود حصر از موسوی و کروبی را به طور جدی دنبال نکردند. برای آن ها 

اقتصادی و صدمه ای که بدنه ی بورژوازی ایران را زمین گیر کرده، آزار دهنده نیست. 

ویتِ نزدیکی به خود از زیر ضرب رکود آن ها باید ابتدا بخش انحصاری را به ترتیبِ اول

خارج کنند. باید اجناس باد کرده ی انحصارات را آب کنند. باید با عجله قراردادهای 

 حمایتی جلب  آب داری با کشورهای اروپای غربی ببندند تا جبران مافاتی کرده و نان و

 با را ایران ادتصاق باید گردد برمی کارگزاران خارجی سیاست به که جا آن تا و. نمایند

نزد بورژوازی ترانس آتالنتیک به گرو بگذارند که این  چنان آن بار اسارت قراردادهای

جامعه تا ده ها سال نتواند حتی تصور تقابل با بورژوازی غرب و سیاست های منطقه 

ای آن را به مخیله راه دهد. آن ها بدینوسیله به قدری هزینه ی تقابل با سرمایه داری 

ای بورژوازی ایران باقی نماند. ا باال می برند که جز سازش با غرب راه دیگری برغرب ر

این بهترین راه تضعیف رقبا و ممانعت از بازگشت پوپولیسمی شبیه پوپولیسم احمدی 

 نژاد است.

از دید امثال مالجو با توجه به بی مهری های دولت امید، طبقه کارگر عالوه بر خدمت 

موقعیت  اید حربه ای باشد در دست طبقه متوسط برای تقویتب "حکمرانی خوب"به 
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. نگرانی مالجو و الیت طبقه متوسط از "حکمرانان خوب"او در چانه زدن با همان 

روزی بیشتر شد که متوجه شدند که مناقشه ی جناح های مختلف سرمایه ی 

حل و فصل انحصاری ایران، تا اطالع ثانوی نه در خیابان، که در همان سطوح سیاسی 

پوپولیسم احمدی نژادی فرودستان جامعه را که دیگر مزاحم  ،می شود. اصولگرایان

بود قربانی کرده اند و در عوض، کارگزاران هم قید جنبش های خیابانی طبقه متوسط 

 را زده اند.

و این همان لحظه ای بود که مالجو باید مجددا تاکید می کرد که علت شکست 

ژوایی بودن آن، بلکه از این روست قتصادی دولت روحانی نه در بوراحتمالی پروژه های ا

ندارد. و این جا بود که مالجو  "حکمرانان بد"که این دولت، پروژه ای سیاسی در مقابل 

باید هم به کارگزاران و اصالح طلبان و هم به طبقه متوسط و هم به جریانات چپ، 

ژاد را خاطرنشان می کرد. خطر بازگشت مجدد جریانی همچون جریان احمدی ن

به خط اعتدالل، آن چیزی است که در ذهن  1384وری کابوس انتخابات سال یادآ

محمد مالجو می گذرد. او امیدی به موفقیت پروژه توسعه اقتصادی کارگزاران ندارد، 

ندارند. یعنی پایگاه انتخاباتی و خیابانی خود را  "پروژه توسعه سیاسی"زیرا که آن ها 

 .بی توجهی به طبقه متوسط برحذر می دارد کنار گذاشته اند. مالجو آن ها را از

او به آنان هشدار می دهد که دیر یا زود به گفتمان های مشروعیت ساز نیاز خواهند 

د در جامعه بیمه داشت. گفتمانی که آن ها را در مقابل خطر بازگشت پوپولیسمی جدی

برابر جناح کند. او به اصالح طلبان و کارگزاران گوشزد می کند که برای مقاومت در 

 .دیگر هنوز هم به ائتالف بزرگ با طبقه متوسط نیاز دارند

اختصاص  "مترقی"مالجو در گفته های اخیرش جایی هم به نیروهای چپ رادیکال و 

دار دهد که طبقه متوسط ممکن است به می دهد. گویا می خواهد به ولی نعمتان هش

بقه متوسط و الیت چپ آن چپ تغییر ریل دهد. اما او خود به خوبی به انحطاط ط

واقف است. این بیش از آن که تهدیدی برای حکمرانان باشد، نشانگر ناامیدی 

 .مالجوست
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د را این ریشه ی آن تذبذبی است که مالجو بدان گرفتار است و او را وادار می کند خو

حاکمرانی خوب و "ایران بکوبد، در تخیالتش از تز  "طبقات پنج گانه"به در و دیوار 

 نیروهای به ای ویژه  مکان جا، آن در و کند عروج "دگرگونی های ساختاری"به تز  "بد

پس دوباره با فرود به بحث شروط الزم و کافی به س و دهد اختصاص! مترقی و چپ

 .از امکانات لجستیک و پول بورژوازی استفاده نمایدطبقه کارگر رهنمود دهد که 

ابهام پروژه سیاسی مورد نظر مالجو که شامل ائتالف بین اصالح طلبان و طبقه کارگر 

است این است که خود فاقد پروژه و مطالبات اقتصادی است. چه نوعی از مناسبات 

چه نوعی از اجتماعی قرار است حاصل این ائتالف و تثبیت حکمرانی خوب باشد؟ 

آیا بورژوازی باالخره به قدرت خواهد روی خواهد داد؟  "دگرگونی های ساختاری"

رسید!؟ آیا به صرف حذف یا تعدیل طبقه سیاسی موجود )حکمرانان بد( بورژوازی 

ایران هزینه رشد خود را از روی دوش طبقه کارگر برخواهد داشت؟ در آن صورت 

روشیمی ها؛ سیمان؛ فوالد، صنایع مواد غذایی، تکلیف صنایعی مثل ایران خودرو، پت

هایی همچون آستان قدس؛ صنایع دارویی، بانک ها و ده ها بخش دیگر  مجتمع

تولیدی، تجاری و مالی که در مناسبات سرمایه داری چاره ای جز تمرکز و انحصار)چه 

اید دولتی و چه خصوصی( ندارند چه خواهد شد؟ آیا مالجو می داند که این صنایع ب

ند و فشار دائمی بر بورژوازی غیر مدام و بیش از پیش شیره جان طبقه کارگر را بمک

انحصاری وارد آورند تا بتوانند در رقابت اقتصادی در جهان دوام بیاورند؟ آیا او می 

داند که این درست همان کاری است که طی دو دهه ی گذشته در حال انجام بوده و 

 ؟سلسله ی این تشدید انباشت انحصاری سرمایه بوده اندحکمرانان خوبِ او، خود سر 

البته همان طور که بارها گفته شد روشن است که این متد تحلیلی مالجو نیست. این 

متد مارکسیست هاست. او تغییرات سیاسی را با الزامات انباشت سرمایه توضیح نمی 

ی نیست که دهد. و توسعه سیاسی در چارچوب بورژوازی هم از نظر او آن چیز

سیاسی را با حکمرانی خوب و بد و از این  توسعه او. کند می تسهیل را انباشت  تداوم
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جور چیزها توضیح می دهد. او به همین هم قانع نیست و سعی دارد که رد پای 

 بورژوازی و انباشت سرمایه را هم از روی تحوالت پاک کند.

****** 

نگاهی مختصر به تحوالت  هاین مقاله را ب ی ازدر قسمت پیشین وعده کردیم تا بخش

تا بتوانیم گوشه ای از رد  اختصاص دهیمه داری ایران در دو سه دهه ی اخیر سرمای

پای بورژوازی و انباشت سرمایه را بر تحوالت اجتماعی ایران ببینیم. این همان رد 

این پایی است که ایدئولوگ های بورژوازی در صدد پنهان کردنش هستند. تمرکز 

قمند می تواند برای مطالعه بیشتر است. خواننده عال 80مقاله بیشتر بر دهه ی 

دولت و مبارزه " مقاالت به  70و   60درباره تحوالت سرمایه داری ایران در دهه ی 

]تالیف بهمن  "انباشت سرمایه در دوره آغازین جمهوی اسالمی -طبقاتی در ایران 

 "اخیرنگاهی به توسعۀ سرمایه داری ایران در دو دهۀ "سمت اول و دوم و قشفیق[ 

 .نماید مراجعه  ]از نگارنده[

****** 

بنگاه های کوچک اقتصادی به سرعت رو به گسترش گذاشتند و به  57پس از سال 

معدودی از شاخه های بزرگ صنعتی و دولتی، این بدنه بورژوازی ایران بود که جز 

 .زمینه های تراکم و تمرکز سرمایه را فراهم می نمود

و از  50و  40یان بازاریان لمیده در حجره های دهه های در طی همین دوره، از م

زرگ پدیدار میان تولیدکنندگان کوچک سال های اولِ بعد از قیام، سرمایه دارانی ب

 .شدند

پس از جنگ ایران و عراق، سرمایه در ایران در جستجوی گسترش راه های انباشت، 

ز شدن فرصت های جدیدِ مسیر جدیدی را در پیش گرفت. این دوره مصادف بود با با

سرمایه گذاری در داخل کشور و همزمان، گشوده شدن بازارهایِ آسیای میانه و 

فارس به روی بازرگانان و سرمایه گذاران ایرانی. و همه  کشورهای حاشیه جنوبیِ خلیج
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http://tadarok.org/index.php/2014-08-19-06-50-04/item/882-%D8%AF%D9%88%D9%84%D8%AA-%D9%88-%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D8%B2%D9%87-%D8%B7%D8%A8%D9%82%D8%A7%D8%AA%D9%89-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%E2%80%93-%D8%A7%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%AA-%D8%25
http://tadarok.org/index.php/issues/item/1071-2013-05-12-16-25-40
http://tadarok.org/index.php/issues/item/1071-2013-05-12-16-25-40
http://tadarok.org/index.php/issues/item/1071-2013-05-12-16-25-40


 بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد!
 والیت مطلقۀ فقیه: حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟



این ها امکان عرض اندامِ سرمایه های بزرگ و شتاب گیری امر انباشت را فراهم می 

ن اثنا بود که جای نیروی محرکه ی انباشت در اقتصاد ایران عوض شد. نمود. در همی

ای کالن می انجامید و از این پس سرمایه گذاری های بزرگ بود که هم به انباشت ه

هم فرصتِ گسترشِ بنگاه های اقتصادیِ کوچک تر را فراهم می نمود. در کنار شکل 

نیز به تدریج  60 تنبلِ دهه ی گیری مراکز جدید سرمایه گذاری، بنیادهای اقتصادیِ

فعال شدند و بدین ترتیب جریان شکل گیری انحصاراتِ تولیدی، تجاری و سپس مالی 

 .رفتشتاب بیشتری گ

انجامید  70این جریانِ انباشتِ سرمایه، به خلق الگویی جدید از انباشت در دهه ی 

این الگوی انباشت  که باید کل جامعه را در می نوردید و همه چیز را متحول می کرد.

که بر محور سرمایه های بزرگ و انحصاری شکل می گرفت تاثیرات خود را در طی 

 .ر جای گذاشتبر ساختار قدرت هم ب 70دهه ی 

در واقع یکی از تعیین کننده ترین دوره های تاریخ توسعه ی سرمایه داری  70دهه ی 

بافتِ تاکنونیِ جامعه را متالشی کرد و در ایران است. امواج تغییر در این دهه تمامی 

الیه های اجتماعی پیشین را متحول و الیه های جدیدی را ایجاد نمود. با تحول و 

ون بورژوازی، گفتمان های حاکم نیز تغییر کرده و مفاهیمی جدید را تولد اقشار در

 .وارد ادبیات سیاسی ایران نمودند

رمایه داری، به عقب راندن هر چه بیشتر یکی دیگر از الزامات این سطح از توسعه س

طبقه کارگر، تخریب و تخطئه ی آرمان سوسیالیسم و انقالب اجتماعی، و جایگزین 

یمی همچون جامعه مدنی، پلورالیسم، لیبرال دموکراسی و حوزه های کردن آن با مفاه

عمومی و خصوصی حیات اجتماعی و اندیویدوآلیسم و اعتدال بود. سیل ترجمه ی 

یاتِ ایدئولوگ هایِ بورژوازیِ غرب نیز به ترویج چنین مفاهیمی در میان روشنفکران ادب

 .طبقه حاکم کمک می کرد
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گونگی اعمال دیکتاتوری طبقه حاکم یکی از مهم ترین و در این میان اما مسئله ی چ

اولی ترین مسائلی بود که باید مشخص می شد. اقتدار این طبقه باید بیش از پیش 

گردید و ساختار سیاسی حاکم نیز باید متناظر با این الگوی جدیدِ انباشت، تقویت می 

مدنی و پلورالیسم  بیش از پیش کانونی و متمرکز می شد. و مقوالتی همچون جامعه

که در طی این دهه، امید به جامعه ای باز را تداعی می کردند باید با پسوندهای 

ش بالمنازع سرمایه ی انحصاری در تکمیل می شدند تا بر نق "خودی"و  "اسالمی"

 .امر انباشت خللی وارد نیاورند

 انباشت الزامات و یدموکراس سیاسی، قدرت 3-3

ح بیشتر درباره ی جایگاه قدرت سیاسی در الگوی انباشت دهه در این جا قبل از توضی

و پیش از آن که فراموش کنیم که در حال نقد دیدگاه های محمد مالجو  70ی 

 .نیست مجددا سراغی از او بگیریم تا ببینیم او در این باره چه می گوید هستیم، بد

می نامد  "مرانیِ خوبحک"ی توسعه بورژوایی را "پروژه"مالجو که دولت هایِ دارایِ 

و تا اطالع ثانوی آن ها را منحصر به دولت های سازندگی، اصالحات و تدبیر می داند، 

....... با این "می گوید:  "اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن در دولت یازدهم"در 

که قوت یافت، از نیمه های دهه ی هفتاد خورشیدی حال، بورژوازی صنعتی و مالی 

له ای سراسری نه به ثروت اقتصادی، بلکه به قدرت سیاسی بخش انتصابی به تدریج حم

گسترش دموکراسی سیاسی در بدنه ی نظام سیاسی را نیز آغاز کرد، هم به هوای 

ه ی ملی هم به هوای تحقق برخی دیگر از الزامات انباشت سرمایه در پهن حکومتی و

 "....... .که در گرو مشروطه سازی قدرت سیاسی بود

خورشیدی گسترش  70یا حقیقتا پروژه توسعه سیاسی اصالح طلبان در دهه ی آ

دموکراسی بود؟ آیا دموکراسی با ضرورت های انباشت در ایران طی دو دهه اخیر و تا 

 لحظه حاضر سازگار است؟
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تطابق دارد و نه با منطق  70تاریخی دهه ی این ادعای مالجو نه با واقعیت های 

را پی می  70برای اثبات این گزاره تحوالت دهه ی  .دوره انباشت سرمایه در آن

 . گیریم

و تمرکز بخشیدن به  سازندگی دوران آغاز در اساسی اصالح قانون 3-4

 قدرت به عنوان یکی از الزامات تداوم انباشت در ایران

پس از پایان جنگ و با ظهور اولین نشانه هایِ جهت گیری هایِ طبقه ی حاکم، اصالح 

 آن در که رفسنجانی. گرفت قرار اسالمی جمهوری  ساسی در دستور کار سرانقانون ا

چهره های حاکمیت بود، در اعمال این تغییرات ان یکی از تعیین کننده ترین دور

نقشی جدی به عهده داشت. و برخالف نظر مالجو، اکثر تغییرات اعمال شده در قانون 

موکراسی در بدنه حکومت. علت اساسی در جهت تحکیم اقتدار بود و نه گسترش د

ردِ الگویِ این امر هم این بود که بدون این حدِ باال از اقتدار، تداوم انباشت و پیشب

 .توسعه ی دورانِ سازندگیِ رفسنجانی اساسا ممکن نبود

تغییرات در قانون اساسی در واقع پاسخی بود به نیازهای انباشت سرمایه در سطح 

ن تغییرات را می توان ذکر نمود: افزایش اختیارات شورای ساختار قدرت. مواردی از ای

یداها؛ تبدیل والیت فقیه به والیت نگهبان در نظارت استصوابی و تعیین صالحیت کاند

مطلقه فقیه و افزایش اختیارات رهبری برای حل معضالت نظام که امروز به عنوان 

اخیر مبنای تفسیر حکم حکومتی شناخته می شود. )جالب آن جاست که همین مورد 

نین اقتداری انجام چ بدون. گرفت قرار اساسی قانون  44شورای نگهبان از اصل 

قانون اساسی ناظر  44ی ها با مشکالت عدیده ای روبرو می شد. اصل خصوصی ساز

بر این است که صنایع سنگین و شرکت های بزرگ و بانک ها باید در مالکیت دولت 

و در واقع بنا بر حکم  85ص مصلحت در سال باشند. طبق تفسیر مجمع تشخی

 .(!ا داللت داردحکومتی، این قانون امروز بر خصوصی سازی صنایع سنگین و بانک ه
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نیز یکی دیگر از مواردی بود که با  68حذف نخست وزیری در قانون اساسی در سال 

شروع دوره ریاست جمهوری رفسنجانی به تمرکز بیشتر قدرت می انجامید. تعدد 

، عالوه بر آن که با روحیه 58راکز تصمیم گیری در قانون اساسیِ مصوب سال م

ازگار بود، عمال حربه ای بود که جناحِ دیکتاتور ستیز توده های برآمده از قیام بهمن س

غالبِ حکومتِ جدید، از آن برای مهار رقبا استفاده می کرد. با این حربه، این امکان 

ادِ رقیب در سطح حکومت را از طریق نهادی موازی فراهم می شد که هر فرد یا نه

 کنترل نمود و یا مورد هجوم قرار داد.

ضدیت با اقتدار در هم شکسته شده بود، اعی اجتمروحیه ی  60اما در پایان دهه 

رقبای اصلی حذف شده بودند و مخاطراتِ سال های اولیه ی پس از قیام، چه در سطح 

توسعه و  وجود نداشت. و اینک برای دوران نوینِحکومت و چه در سطح جامعه دیگر 

دارای تثبیت سرمایه داری در ایران، تمرکز بخشیدن به قدرت و حذف نهادهای موازی 

 .اهمیتی حیاتی بود

برای این منظور باید گروه بندی های قدرت، باندها، کمیته ها و محافل خودسر و 

ت و تصمیم گیری می دادند. باید نهادهای موازی، جای خود را به مراکز متمرکزِ قدر

قدرت پراکنده در سطح جامعه و در میان جریانات مختلف خرده بورژوایی جمع آوری 

اختیار شبکه هایِ قدرتِ سرمایه ی انحصاری اعم از الیگارش ها و بنیادها  می شد و در

 .قرار می گرفت

سجدی، مرکزی از ، دادستانی انقالب، وزارت اطالعات، کمیته ها و هر م60در دهه ی 

قدرت بود. یک تیم یا حتی یک سربازجوی شعبه هفت دادستانی اوین گاه قدرتی 

 "محافل خودسر"باید تمامی  70لکت داشت. در دهه بیشتر از وزرا و رئیس جمهور مم

جمع آوری می شدند و به تابعیت یک مرکز تصمیم گیری درمی آمدند. بدون والیت 

د. و بدین ترتیب بود که والیت فقیه به کانون اقتدار مطلقه فقیه این امر ممکن نبو

 .سرمایه تبدیل شد
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ک ستاد فرماندهی بود و هر کانون تا پیش از این دفتر تحکیم وحدت، خود به تنهایی ی

اسالمی در بازار، هر انجمن صنفی یا کارفرمایی و هر انجمن اسالمی در دانشگاه ها یا 

کارخانه ها، ارگان های کوچکی از قدرت بودند ادارات و هر شورای اسالمی در درون 

که حتی گاه گروه ضربت خاص خود را هم داشتند. این کانون های متعدد قدرت، 

 نیاز اقتدار و امنیت به چیز هر از بیش انحصاری های سرمایه که ای دوره در  نون واک

در این دوره نباشتِ سرمایه بازی کنند. ا جریانِ در مخرب نقشی توانستند می داشتند،

سرمایه های انحصاری، لوکوموتیو انباشت سرمایه و نیروی محرکه ی اقشار مختلف 

همان لوکوموتیو متمرکز می شد. انباشت سرمایه در این بورژوازی بود و قدرت باید در 

دوره، پراکندگی قدرت را برنمی تابید. و همین روند بود که در سال های بعد به مبنایی 

آتیِ شبه دولت ها پیرامون انحصارات و هلدینگ های سرمایه تبدیل  برای شکل گیریِ

 .شد

ایانه، جزیی از الگوی انباشت در بنابر این می توان تصریح نمود که ساختار اقتدارگر

ایران است و تا هم اکنون نیز نقشی حیاتی برای تداومِ انباشتِ انحصاری داشته است. 

که شبکه های در هم تنیده قدرت را در شکل در حقیقت این سرمایه داری ایران است 

درون ویژه ی والیت فقیه متمرکز کرده است. سرمایه داری ایران، این شکل ویژه را از 

سنت ها و فرهنگ جامعه و در تبادل و یا تقابل با اقشار و طبقات دیگر و برای پاسخ 

مدنیِ  به نیازهای خود استخراج نموده است. همان طور که دموکراسی و جامعه

بورژوایی، اَشکالی از تقسیم قدرت برای تسهیل امر انباشت و به حداکثر رساندن آن 

ارگرایانه قدرت در ایران نیز پاسخی است به الزامات در برخی جوامع هستند، شکل اقتد

انباشت در این کشور. دیگر آلترناتیوهای مطرح در چارچوب بورژوازی همچون ایجاد 

می، یا هر شکلی از جمهوریت چه در حجاب مذهبی و چه در شورای فقها، شورای نظا

پاسخی در حوزه قدرت تا زمانی که باید  -ایی شدناجر صورت در - زرورق سکوالر

سیاسی به ضرورت های کنونی انباشت در ایران باشند، باید این حد از تمرکز قدرت 

اگون اعمال را در خود بازبتابانند. همچنان که دموکراسی و فاشیسم اشکال گون
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دیکتاتوری طبقه ی حاکم هستند، والیت فقیه نیز شکلی از دیکتاتوری سرمایه را به 

 .نمایش می گذارد

انباشت سرمایه در ایران شتابی بی سابقه گرفت و همزمان با تمرکز  70ر طی دهه د

روزافزون سرمایه در دست اقلیتی کوچک، بدنه بورژوازی ایران نیز حول محور تقویت 

 خود سیطره  رات رو به رشد گذاشت و بدین ترتیب رابطه کار و سرمایه توانستانحصا

نقاط بسط دهد. در نتیجه این تحوالت، قشر جدیدی  ارو پود جامعه و به دورترینت به را

از بورژواهای خرد، تکنوکرات ها، مدیران و بوروکرات ها شکل گرفتند که بسیاری از 

ار حفظ جمهوری اسالمی بودند. بسیاری از این عناصر آن ها در دهه ی قبل عهده د

رداری از غنائم پست های کلیدی را اشغال کرده بودند و برخو 60ها در پایان دهه ی 

به دست آمده را حق خود می دانستند. عالوه بر این جمع آوری قدرت پراکنده در 

ز قیام جامعه نیز مستلزم اعطای امتیازاتی به این عاملین صدیق سرکوب های پس ا

ند، بود موسوم امام خط نیروهای به  60بود. بخشی از این جماعت که در دهه ی  57

 .اصالح طلب و کارگزار تبدیل شدندبه  70در دهه 

 انباشت الگوی تثبیت خدمت در اسالمی مدنی جامعه 5-3

تز جامعه مدنی اسالمی، پلورالیسم خودی، حوزه های عمومی و خصوصی و گفتگوی 

دولت دوم خرداد و آن اندازه از فضای باز برای خودی ها، همزمان با ترور تمدن ها در 

ود برای ایجاد میدان محدودی از فعالیت برای این و سرکوب غیرخودی ها مکملی ب

بخش نوین از طبقه متوسط، جهت تحمیل و تثبیت آن الگوی انباشت در جامعه. 

است برای تعمیق اقتدار همان گونه که دموکراسی و جامعه مدنی غرب وسیله ای 

علی -ز بورژوازی، ترویج کاریکاتوری از این گفتمان توسط جناحی از بورژوازی ایران نی

وسیله ای بود برای حذف کانون های پیشین قدرت و تعمیق  -رغم ظاهر غلط اندازش

اقتدار سرمایه. تفاوت مهم اما در آن بود که دموکراسی و جامعه مدنی در غرب بعد از 

وظیفه تثبیت الگوی معینی از انباشت، باقی می مانند و بخشی از تقسیم کار و  انجام

ختلف سرمایه را بازتاب می دهند، ولی جامعه مدنی قدرت در درون بخش های م
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اسالمی تنها نیاز سرمایه در ایران به تثبیت الگوی انباشت را برآورده می کرد و الغیر. 

م این وظیفه؛ تا اطالع ثانوی توسط بخش مسلط به همین دلیل هم بود که بعد از انجا

 .بورژوازی به کناری گذاشته شد

ا در درون جناح های مختلف بورژوازی در برابر الگوی تمام مقاومت ه 70در دهه 

نوظهور سرمایه در هم شکست و همزمان آخرین زبانه های آتش انقالب اجتماعی و 

 .رادیکالیسم طبقاتی فروکش کرد

مایه داری در این دهه برای طبقه کارگر و زحمتکشان ایران بدون رشد شتابان سر

کار آمدن دولت سازندگی آثار نارضایتی از  تبعات نبود. از همان سال های اول روی

 را هایی شورش  سیاست های رفسنجانی در میان کارگران و زحمتکشان پدیدار شد و

سطح باال از نرخ رشد  د. اما برای تامین اینگردی سرکوب سرعت به که داد شکل

می انباشت، باید حقوق کارگران و سطح معیشت و دستمزد واقعی آنان باز هم کاهش 

انقالبیون و طبقه کارگر به  فیزیکی طبقه حاکم می دانست که سرکوب .یافت

 .نیست کافی  تنهایی

سال های تولد و رشد قشر متوسط  70همان طور که گفته شد سال های دهه ی 

 دموکراسی لیبرال از که ادبیاتی و ها گفتمان  رون بورژوازی هم بود که بامدرنی در د

گرفت، وظیفه ی کمک به تثبیت الگوی انباشت و ساختار قدرت  می عاریت به غرب

سیاسی متناظرش را به عهده گرفته بود. الگویی از انباشت که خودِ طبقه یِ متوسط 

نقش مؤثری در شکل دادن به  70هم از آن منتفع می شد. طبقه متوسط در دهه ی 

کرد و موج های گفتمان ها و ساختارهای سیاسی متناظر با الگوی انباشت بازی 

عظیمی را در جامعه ایران به راه انداخت. بدون حمایت این قشر از بورژوازی تحقق 

غیر ممکن بود. در این بین و از آن پس الیت چپ طبقه متوسط  70این روند در دهه 

ط دادن گفتمان هایش به درون الیه های باالیی طبقه کارگر و تلطیف، و نیز با بس

انقالب اجتماعی و کمونیسم، فضای اجتماعی  و ر مبارزه طبقاتیمحو نمودن آخرین آثا
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و ایدئولوژیک مناسبی برای اصالح طلبان و کارگزاران و حتی اصولگرایان فراهم می 

 داشته باشند. سیاسی را در دستطبقه کارگر، مهار قدرت  کرد تا بی مزاحمتِ

 80 دهه به ورود 6-3

 خود  مزمن اقتصادی آشکار گردید. عالئمی کهعالئمی از افت  80با ورود به دهه 

 باخت می رنگ متوسط طبقات بهشت. بود جاری انباشت شیوه تناقضات بروز نشانگر

رمایه ایی از سه بخش سرمایه انحصاری انباشت تداوم. شد می تبدیل سراب به و

داد. کوچک و متوسط را می بلعید و بازار داخلی را به سوی رکودی خفیف سوق می 

در این اثنا اعتراضات در درون طبقه کارگر و بخش هایی از خرده بورژوازی پدیدار 

شد. و گفتمان عدالت طلبی و نوستالژی مستضعف پناهی امام خمینی را دوباره در 

 .زنده کرد درون جماعتی از یاران منتظر قائم

ری بر سر در همین ایام تقابل پیشین میان بخش های گوناگون سرمایه های انحصا

قراردادها و پروژه های کالن داخلی و خارجی )که به ایجاد طیف وسیعی از آقازاده ها 

انجامیده بود( و همچنین اختالف بر سر سیاست خارجی شدت گرفت. پذیرش تعامل 

از حد تمدن ها پای صندوق بین المللی پول و پیش بیشتر با غرب و گفتگوی بیش 

و این، در آن زمان نه تنها به نفع اغلب بخش  ؛دشرط های آن را به میان می کشی

های سرمایه انحصاری نبود بلکه فضا را برای آن ها تنگ تر هم می کرد. تسلط کامل 

ر اختیار این بر قدرت و امتیازات و رانت ها، چنان بازار سودآوری در داخل کشور د

ی این قشر بخشیده  بخش از سرمایه داری ایران قرار داده بود و چنان شتابی به توسعه

بود که استراتژی ممانعت از ورود رقبای قوی تر به این بازار را توجیه می نمود. باز 

کردن پای سرمایه خارجی به این بازار در این دوره از نظر بخش های وسیعی از این 

معنای خاصه بخشی قسمتی از سود آنان به اجانب بود. امری که سرمایه  انحصارات به

ایران تمایلی به پذیرش آن نداشت. افزایش استثمار طبقه کارگر، رانت  ی انحصاری

های نفتی و بازتوزیع سود در بازار داخلی )به ضرر سرمایه های غیر انحصاری( هنوز 

نباشتِ سرمایه ی انحصاری کافی بود. در برای تامین و تضمینِ این سطح باال از نرخِ ا
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قشرِ بورژوازی ایران تن دادن به تعرفه ها و برای بخش بزرگی از این  80ابتدای دهه 

محدودیت های سرمایه خارجی و تقسیم قدرت و سود با آن، به معنای دستمال بستن 

ید به سر بی درد بود. بخش مسلط طبقه حاکم، می توانست خود دستورالعمل های مف

صندوق بین الملل پول، مثل خصوصی سازی ها و سیاست های فشار بر طبقه کارگر 

را اعمال کند و بخش های غیر مفید آن مثل اصالحات نهادی، تعرفه ای و سیاسی را 

خاورمیانه ی بزرگ و "به دور بریزد. به ویژه این که سیاست های جرج بوش برای 

قرار داده بود دیگر اندک چشم اندازی از که ایران را در محور شرارت  "دموکراتیک

قی نمی گذاشت. از این پس سیاست خارجی تعامل با غرب برای بورژوازی ایران با

کارگزاران و اصالح طلبان جوابگوی نیازهای سرمایه انحصاری نبود. و بروز عالئم رکود 

در دور دوم ریاست جمهوری خاتمی و کاهش نرخ رشد اقتصادی هم زمینه های 

ویض خط سیاسی حاکم را فراهم می نمود. بخش اعظم کالن سرمایه داران مجددا تع

اصالح طلب با شکست مواجه شده بود.  -صولگرایان متمایل شده و راهبرد کارگزاربه ا

ولی بیرون راندن کارگزاران و اصالح طلبان علی رغم کاهش اعتبار اجتماعی آنان در 

ادگی میسر نبود. هنوز پایگاه انتخاباتی سال ریاست بر قوه مجریه، به س 16طول 

ن گزینه های اصولگرا هم برتری از طلب اصالح های شخصیت  رفسنجانی و برخی از

بیشتر بود. اصولگرایان حتی نسبت به اصالح طلبان و کارگزاران از اعتبار کمتری در 

رد. جامعه برخوردار بودند و طبقه متوسط نیز همچنان از اصالح طلبان حمایت می ک

دی و ریاست جمهوری احم ،صحنه تحول و چرخشی عجیب بود 1384انتخابات سال 

 .نژاد محصول این چرخش بود

 اما بود، گذاشته رشد به رو ایران در  80هرچند تحرکات کارگری در ابتدای دهه ی 

 دهه دو از بیش طی. نداشت انقالبی تغییرات ایجاد برای ظرفیتی کارگر ی طبقه

خرده بورژوازی شهر و روستا به طبقه کارگر پیوسته بودند. بخش  عیتی عظیم ازجم

روستایی این خرده بورژوازی هنوز با درک و مبارزه طبقاتی بیگانه بود و بخش شهری 

آن، که تحصیلکرده هم بود، با خود اندیشه های بورژوایی را به درون طبقه کارگر 

ه کارگر ایران به وجود آمد در درون طبق منتقل می کرد. بدین ترتیب الیت جدیدی
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که فاصله ای بزرگ با توده ی عظیم این طبقه داشت. الیتی که بیشتر تحت تاثیر افکار 

طبقه متوسط مدرن بود. این الیت بعدها به درجه ای به جناح چپ طبقه متوسط 

بقه پیوند خورد و از آن طریق تغذیه شد. رادیکالیسم طبقاتی و پتانسیل انقالبی ط

سرکوب شده بود، با این تحوالت در دو دهه بعد، کامال  60ران که در دهه کارگر ای

فروکش کرد و بدین ترتیب تمهیدات بورژوازی و دولت های آن برای تحمیل بدترین 

 به  شرایط به طبقه کارگر کارساز شد. طبقه کارگر به موضعی دفاعی افتاد و فعالین آن

ن دستاورد بزرگی برای طبقه حاکم ایران ل شدند. و ایتبدی بورژوازی چپ ی دنبالچه

 بود.

در همین اثنا احمدی نژاد با تکیه بر موج جدید گفتمان عدالت طلبی که از اقشار 

تحتانی جامعه ریشه می گرفت در مقابل رفسنجانی و آقازاده ها قد علم کرد. 

تماعی ل دو گروه اجبه عرصه تقاب 1384اصولگرایان او را کشف کردند و انتخابات سال 

متضاد مبدل شد: جدالی بین اقشار فرودست و بخشی از خرده بورژوازی سنتی از یک 

طرف و طبقه متوسط مدرن از طرف دیگر. این جدال قاعده بازی بورژوازی ایران در 

را تشکیل می داد. طبقه متوسط شکست خورد و اصولگرایان  1384انتخابات سال 

ع اتفاق افتاد این بود که سرمایه انحصاری این بار آن چه در واقانتخابات را بردند. اما 

اصولگرایان را برگزیده بود. آن چه انگیزه رویگردانی از اصالح طلبان را، در میان اقشاری 

از خرد بورژوازی تشکیل می داد ظهور آثار رکود و کاهش میانگین نرخ رشد اقتصادی 

ز بورژوازی خرد را به سوی دی که بخشی ابود. رکو 80در همان سال های اولیه دهه 

سقوط می کشاند. این چرخش سیاسی در جامعه ی ایران در عین حال آخرین روزنه 

های عدالت طلبی خط امامی در درون برخی از جریانات وابسته به اصالح طلبان را 

 نیز مسدود نمود. از آن پس جریان دفاع از مستضعفین نمایندگان جدیدی پیدا کرد.

که بازتاب تمایالت اقشار متوسط مدرن در درون بخش مسلط طبقه ست همان طور در

حاکم، گفتمانی)گفتمان اصالح طلبی( را خلق کرده بود تا در خدمت امر انباشت در 

قرار بگیرد؛ این بار تاثیر اقشار محروم جامعه بر گفتمان حاکم بود که باید  70دهه ی 
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چنین دیسکورسی و بدون  ی گرفت. بدونقرار م 80در خدمت انباشت در دهه ی 

چنین حمایتی از پایین نه پیروزی اصولگرایان بر رفسنجانی در انتخابات سال 

 قادر( اصولگرایان) جدیدش نمایندگان و انحصاری داری سرمایه نه و بود ممکن  84

 چنین بدون. بودند می آن با ستیز به غرب با تعامل از خارجی سیاست تغییر به

ترل طبقه کارگر و زحمتکشان مشکل تر می شد و از سوی از یک سو کن گفتمانی

دیگر سرعت رشد بنیادها و هلدینگ های ایران کاهش می یافت. این چرخش سیاسی 

 . نمود اتخاذ دوران آن در ایران بورژوازی که بوده ای نگزی بهترین  و گفتمانی

جدید را از اساسی رویکردهای رییس جمهور با وجود این از همان آغاز تفاوت هایی 

متمایز می کرد. اگر طبقه متوسط به مثابه  70جناح های سیاسی حاکم در دهه ی 

ی طیفی وسیع از بورژوازی، بخشی از طبقه حاکم را تشکیل می داد، و به عنوان پایگاه 

نه چاک اجتماعی اصالح طلبان و کارگزاران برای تحکیم لیبرالیسم و سرمایه داری سی

اه اجتماعی رییس جمهور جدید این چنین نبود. فاصله پایگاه می داد، در مورد پایگ

اجتماعی او تا طبقه حاکم و راس قدرت بسیار زیاد بود. بخش بزرگی از پایگاه اجتماعی 

او را زحمتکشانی تشکیل می دادند که در اثر تثبیت الگوی انباشتِ سرمایه در دهه ی 

بودند که تا حدودی از دو جناح  بودند. اینان منتظر ظهور کسیسیاه روزتر شده  70

 حاکم مستقل باشد.

ای جلوگیری از بازگشت به دوران سیاه بر خاتمی آراء از بخشی  1376اگر در سال 

و واکنش به تمایل علنی خامنه ای به ناطق نوری به صندوق ها ریخته  60دهه ی 

ردو جناح مرهون استقالل او نسبت به ه 1384شد، افزایش آراء احمدی نژاد در سال 

بود. و این  70در دور اول انتخابات، و به خصوص مرزبندی با آقازاده ها و دهه ی 

مسئله در هر حال نمی توانست بر روندهای سیاسی و اقتصادی احمدی نژاد بی تاثیر 

 باشد و حتی به تمایز آن نسبت به رویکردهای حامیان اصولگرایش نیانجامد.

ن ابتدا نماینده ی مطلوب و کاندید مستقیم عالوه بر این، دولت جدید از هما

اصولگرایان نبود و بخش بزرگی از آنان به ناچار به او تن داده بودند. احمدی نژاد نیامده 
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بود که تنها یک جابه جایی ساده در قوه ی اجرایی به نفع اصولگرایان بوجود آورد. 

های وسیعی از شدید شکاف طبقاتی در جامعه، بخش افت اقتصادی و نشانه های ت

 خرده بورژوازی را بی خانمان می نمود و احمدی نژاد تصور می کرد که با گسترشِ

پایه های اجتماعی انباشت سرمایه و بازگرداندن رونق به بورژوازی کوچک و متوسط 

مبهمی از می تواند بر این معضل فائق آید. در گفتمان و اقدامات بعدی او عناصر 

رژوازی و تکامل دولت مدرن وجود داشت. و به همین دلیل گسترش پایه های قدرت بو

هم به دفعات با الگوی انباشت مورد حمایت تمامی جناح های مسلط بورژوازی در 

تعارض قرار گرفت. اما این تصورات مبهم هیچگاه به مفاهیم و مقوالتی روشن برای 

یی از تناقضِ الگوی آن هم آشکار بود. هرچند نشانه هااین تغییر فرا نروییدند. دلیل 

انباشتِ حاکم پدیدار شده بود، اما این الگو هنوز جواب می داد. هرچند از میانگین نرخ 

کاسته شده بود، اما اقتصاد همچنان  80رشد اقتصادی در طول سال های اول دهه ی 

هم امید بازگشت رونق را رو به رشد بود و افزایش شدید قیمت نفت در سال های بعد 

هنوز به پایان راه خود  70ه می داشت. الگوی انباشتِ تحقق یافته در دهه ی زنده نگا

نرسیده و تغییر آن به لحاظ تاریخی به یک ضرورت تبدیل نشده بود. بنابر این در 

 می کفایت  تصور دولت جدید، اصالحاتی جزیی در سازوکارها و نهادهای اقتصادی

طبقاتی قدرت و ساختارهای آن نبود.  غییر در آرایشت بحث به ورود به ینیاز و کرد

امری که البته هر چه که جلوتر می رفت، تناقضات خود را آشکارتر می کرد. در مجموع 

می توان گفت که دولت احمدی نژاد و گفتمانِ او یک تناقضِ در خود بود. و همین 

سو و درگیری احمدی نژاد با همان تناقض است که همسویی او با ولی فقیه از یک 

ولی فقیه و کانون های قدرت از سوی دیگر را توضیح می دهد. با تمام این ها وجود 

 70همین دولتِ متناقض برای حفظِ روالِ انباشتِ مبتنی بر الگویِ خلق شده در دهه 

و برای حفظ همان ساختار سیاسی مبتنی بر کانون های قدرت و همین طور برای 

 سیاست خارجی ضروری بود. تغییر

مدی نژاد پژواکی از عدالت خواهیِ رازآلودِ امام زمان، در کانال ها و شبکه دولت اح

هایِ سرمایه ی انحصاری بود. گفتمان او، جهانِ آگاهیِ وارونه و بازتاب آه و فغان 
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 مثابه به اش خواهی عدالت و  مخلوق در تنگنا، در دهلیزهای سود و گنجِ طبقه حاکم،

 .بودمناسبات کار و سرمایه دم در چارچوب مر تخیلیِ خوشبختیِ

شد،  دورۀ نهم ریاست جمهوری  اما رکود اقتصادی از کجا ناشی می  7-3

 علت رکود یا واکنشی در برابر آن؟

محملِ  70با رشد بخش انحصاری سرمایه داری ایران، بر اساس الگویی که در دهه 

ته و کانون ای سرمایه و قدرت در ایران متمرکزتر گشانباشت سرمایه بود، شبکه ه

هایی را بوجود آوردند که بعدا به نام شبه دولت ها معروف شدند. نهادهای نظامی و 

اقتصادی ترکیب شدند و بسیاری از گلوگاه های اقتصادی، سیاسی و نظامی به تصرف 

نحصاری سرعت این کانون ها درآمد. این روند نیز آن چنان به انباشت در بخش ا

بسیار بزرگتر از ابتدای  80های سرمایه در انتهای دهه  بخشید که بانک ها و هلدینگ

سرمایه داریِ ایران با شتاب وارد عرصه  کالنِ بخشِ اساس این بر و. بودند  این دهه

 صدور کاال و حتی به نسبتی محدودتر صدور سرمایه شد.

به جزییات تئوریک و آمارهای مربوط به رشد رکود در بخش غیر انحصاری اقتصاد 

داری ایران )که به طور همزمان با رشد انباشت در بخش انحصاری سرمایه  سرمایه

نگاهی به توسعۀ سرمایه داری ایران در "مقاله ی صورت می گرفت( در قسمت سوم 

خواهیم پرداخت. در این جا فقط اشاره می کنیم که با رشد عظیم  "دو دهۀ اخیر

ت، پتروشیمی، سیمان، صنایع انحصاری در شاخه هایی همچون خودرو، ماشین آال

یافت. فوالد و صنایع مواد غذایی، ترکیب ارگانیک سرمایه در آن ها به سرعت افزایش 

این امر خود به خود به تشدید گرایش نزولی نرخ سود از یک طرف و بازتوزیع سود از 

بنگاه های اقتصادی کوچک تر به نفع بخش انحصاری از طرف دیگر انجامید. گرایشات 

همچون کاهش هزینه سرمایه ی ثابت و یا کوتاه شدن زمان گردش سرمایه، متقابلی 

حدی نبود که قادر به جبران این گرایش نزولی باشد.  یا بهبود سازمان حمل و نقل در

افزایش همچنین افزایش نرخ استثمار هم کارگران را به سوی فقر مطلق سوق داده و 

 نبود.ممکن تا ابد این فشار 
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کیب ارگانیک سرمایه و گرایش نزولی نرخ سود نه تنها در سطح ملی به باالتر بودن تر

انحصاری و سقوط سرمایه های غیر انحصاری می بازتوزیع سود به نفع بورژوازی 

انجامد، بلکه در سطح جهانی نیز موازنه ی سود را به نفع سرمایه ها و تولیدکنندگان 

یز با دو مسئله مواجه بود اول تفاوت بزرگ جهان تنظیم می نماید. سرمایه داری ایران ن

یه بین المللی؛ فاحش در سطح ترکیب ارگانیک سرمایه ی داخلی با بخش مسلط سرما

به ناگزیر در سطح ترکیب  70و دوم تفاوت فاحشی که به مرور و در طی دهه ی 

ارگانیک سرمایه بین بخش انحصاری و بخش غیرانحصاری سرمایه داری ایران پدیدار 

و بدین ترتیب بخشی از ارزش اضافی تولید شده در ایران توسط رقبای جهانی  شد بود.

تولید کنندگان ایرانی را در برابر محصوالت و سرمایه گذاری جذب می شد، و بنابر این 

هایِ کشورهای پیشرفته تر از جمله چین زمین گیر می کرد، و بخش دیگر این ارزش 

 داخلی می ریخت تا توان سرپا ایستادن در اضافه را به حلقومِ سرمایه ی انحصاریِ

به نفع سرمایه  سود بازتوزیع که این خالصه. باشد داشته را جهانی  برابر همان رقبای

های بزرگتر، به فروریزی بدنه وسیع بورژوازی ایران و کاهش شدید در نرخ انباشت 

 انجامید.

فساد و غارت آن چنان آن چه گفته شد دینامیسم درونی سرمایه است و تبیین آن با 

دارد، که فریبرز رییس دانا می گوید و یا با حکمرانی بد آن چنان که مالجو بیان می 

تنها برای تبرئه، ترجیح و تداعیِ نوعی از سرمایه داری است که انباشت در آن مبتنی 

 بر غارت نباشد و بر حکمرانی خوب استوار شده باشد.

اد ایران در سرمایه گذاری و استخدام نیروی کار بدین ترتیب با کاهش نقش بدنه اقتص

زش اضافه، نرخِ انباشتِ کل، با و در یک کالم با کاسته شدن از نقش آن در تولید ار

سرعت از نرخِ انباشتِ سرمایه ی انحصاری عقب ماند و شکافِ بین سر و بدنه بورژوازی 

ید سرمایه داری خود را ایران بیشتر و بیشتر شد. و بدین ترتیب تناقضات بنیادین تول

 در الگوی انباشتِ جاری نمایان می کرد و رکود افزایش می یافت.
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آشکار گردید؛ اما رشد شتابان سرمایه ی  80کود از همان ابتدای دهه عالئم این ر

را برای بخش غیر انحصاری تداعی می کرد  70انحصاری، هنوز دوران خوشِ دهه ی 

ی ای برای تغییر الگوی انباشت صورت نمی و به همین دلیل هم هیچ واکنش جد

انتخاب احمدی نژاد  گرفت. اولین واکنش ها نسبت به این افت اقتصادی خود را در

 نشان داد.

همان طور که گفته شد گفتمان احمدی نژاد در مقابل گفتمان سازندگی و اصالحات 

ا برای مشارکت مطرح شد. گفتمان عدالت خواهانه او باید اقشار پایین تر بورژوازی ر

بیشتر در اقتصاد تشویق می کرد و تسهیالتی فراهم می آورد تا تعادل از دست رفته 

 اره حاصل شود.دوب

اما گفتمان احمدی نژاد نیز، به ولی فقیه و آرایش طبقاتیِ درون بورژوازی متعهد بود 

ر و بنای در هم شکستن چارچوبه های الگوی انباشت جاری را نداشت؛ روش های او د

حقیقت فقط اصالحی بود در چارچوب آن الگو و برای حفاظت از آن. به همین دلیل 

حدودیت های خود مواجه بود که از آن میان و به طور مختصر چند نیز با تناقضات و م

 مورد را ذکر می کنم.

اولین جدال احمدی نژاد، با بانکداران و مدیران بانکی و سیستم وام دهی دوران خاتمی 

اقدام او برای خلع مدیر بانک پارسیان زیر فشار شبکه بانکی با شکست مواجه  رخ داد.

 شد.

ریاست جمهوری خاتمی، بانک ها با پرداخت وام های پر بهره به شرکت در دور دوم 

های بزرگ ساخت مسکن، قشر جدیدی از آقازاده ها را در بخش مسکن خلق کردند. 

قیمت مسکن برجای گذاشت و پدیده حباب  بهره باالی وام ها تاثیری جدی بر افزایش

د رکود در شاخه های مسکن رخ نمود و بدین ترتیب رکود در بخش مسکن به تشدی

دیگر نیز منجر شد. اقدام بعدی احمدی نژاد در این رابطه تعلیق تمامی این وام ها 

ه که در زمان شاه عهد-بود. انحالل سازمان مدیریت و برنامه ریزی توسط احمدی نژاد 
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دار قوام بخشیدن به سرمایه کمپرادور بود و در جمهوری اسالمی انباشت سرمایه را بر 

موجی از انتقاد به سوی او سرازیر کرد. این  -لیگارشی ها برنامه ریزی می کردمحور ا

اقدام دولت او  ،اقدامِ او به منزله ارتداد و گناهی غیر قابل بخشش بود. عالوه بر این

 شکست به بازار اعتصاب با آن، افزایش  ه مسئله اخذ مالیات وبرای نظم بخشیدن ب

گرفت که جریان خصوصی سازی ها با سرعت  می رتصو حالی در همه این و. انجامید

 و سهولت انجام می شد بدون آن که مقاومتی در برابر آن صورت گیرد.

ه اقتصادی را احمدی نژاد برای خروج از رکود در ابتدا تالش نمود تا واحدهای زودبازد

تقویت کند و بازار مصرف داخلی را به حرکت درآورد. او با در پیش گرفتن سیاست 

انبساطی و پرداخت وام های کم بهره، در این جهت اقدام نمود. کاری که توسط 

مخالفینش به گداپروری معروف شد. اما هیچیک از این اقدامات نمی توانست رکود 

که اینک دیگر در آستانه ورود به -سرمایه انحصاری فزاینده را مهار کند. اشتهای 

تی خود شیره جان طبقه کارگر را می بازارهای خارجی بود و برای حفظ توان رقاب

هر دم  -مکید و فشار بیشتری را بر بورژوازی غیر انحصاری و بازار داخلی وارد می کرد

ر سر راهش بود فزونی می گرفت. این بهمن سرمایه هر دم بزرگتر می شد و هرچه ب

 تخریب می کرد.

یفه اصلی اش احمدی نژاد که با حمایت سرمایه داری انحصاری انتخاب شده و وظ

هموار کردن راه رشد آن ها بود، نتوانست تنها با بازی با مؤلفه های اقتصادی، تبعات 

ناشی از این الگوی انباشت را خنثی سازد. اقدامات اقتصادی او بر علیه رکود، مانند 

نگ دن کیشوت با آسیاب های بادی بود. او با شمشیری پالستیکی به جنگ دشمنی ج

سرمایه داری ایران اقدامات او را ایذایی تلقی می کرد و اصولگرایان تخیلی رفته بود. 

از پوپولیسم او به عنوان عنصری موقتی برای مقابله با رقیب سود می بردند. موضوع 

 ال های بعد سال های جدال های جدی تری بود.اما به همین جا خاتمه نیافت و س
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جستجو برای یافتن رد پای انباشت سرمایه در این جا باید از خواننده پوزش بخواهم که 

در تحوالت ایران باعث شد که محمد مالجو را پاک فراموش کنیم. پس پیش از ادامه 

 این تحقیق ببینیم که او درباره این موارد چه می گوید.

مالجو از این تحوالت از توصیفات یک مقاله نویس ملی مذهبی فراتر نمی اما تبیین 

! "منظر منافع طبقه کارگر"که او توصیفات آن مقاله نویس را از  رود. با این تفاوت

 بیان می کند و همچون دیگر جریانات چپ به آن رنگ و لعابی طبقاتی می زند.

با  "سبز چپ"و  "چپ سبز"ن به همین دلیل هم هست که او و دیگر نظریه پردازا

 "حکمرانی بد"ثرات اقتصاددانان و شخصیت های سیاسی کارگزار و اصولگرا در مورد ا

گزینه های جنبش کارگری "دولت احمدی نژاد همصدا می شوند. مالجو در مقاله 

بهبود شیوه ی حکمرانی از منظر منافع طبقه ی کارگر یقیناً شرط "می گوید:  "ایران

 ".مانعت از هر چه وخیم ترشدنِ اوضاع اقتصادی استالزم برای م

بااین "ادامه می دهد که:  "ن دولت یازدهماقتصاد سیاسی تنش های بنیان ک"او در 

حال، در قیاس با حکمرانی ضعیفِ دولت های نهم و دهم به احتمال بسیار قوی در 

جه خواهیم دولت یازدهم با حکمرانی بهتری در حوزه ی سیاست گذاری و اجرایی موا

بود. با ورود بخشِ ولو کوچکی از نیروهای محذوفِ تکنوکراتیک و دانشگاهی و 

شنفکریِ اصالح طلب به عرصه های سیاست گذاری و مشاوره دهی و اجراییِ دولت رو

یازدهم عمالً نوعی حکمرانی کارآمدتر در خدمت تعمیق منازعه ی طبقاتیِ پیشاپیش 

ست تر و به زیان طبقات اجتماعی فرودست تر جاری به نفع طبقات اجتماعی فراد

 ."شکل خواهد گرفت

دیگرش نشان می دهد که امید چندانی به بهبود وضع هرچند مالجو در نوشته های 

اقتصادی و خروج از رکود ندارد و حتی احتمال بروز بحران های غیرقابل کنترل 

نه می تواند تناقضات اقتصادی و سیاسی را پیش بینی می کند، اما او نه می خواهد و 

پیشنهادات او را درونی انباشت سرمایه را برای فهم علل این تحوالت بررسی کند. اگر 
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از بحران و جلب حمایت طبقه  "حکمرانی خوب"در ارتباط با چگونگی برون رفت 

کارگر کنار بگذاریم، متوجه می شویم که درک او از علل رکود، تفاوتی اساسی با درک 

 عود نیلی ندارد.کسانی مثل مس

و باز هم  او هنوز ریشه رکود اقتصادی را در حکمرانی بد دولت نهم و دهم می داند،

را به عنوان علت  "پروژه پیشتازی بورژوازی"به عنوان  "پروژه توسعه سیاسی"فقدان 

عدم توفیق احتمالی دولت یازدهم تلقی می کند. او نمی خواهد و نمی تواند توضیح 

یک از گرایشات درون بورژوازی ایران تمایلی به وارد کردن  دهد که چرا هیچ

های خود نداشته اند. او حتی قادر به  "پروژه"ون به در "دگرگونی های ساختاری"

پیشنهادی خودش هم  "دگرگونی ساختاری"توضیح چرایی بی محتوایی مفهوم 

 نیست.

با چهره های جناح  مالجو و کل جریانات چپ در ائتالفی بی سابقه در هماهنگی آشکار

سخر قرار مورد حمله و تم "حکمران بد"های حاکم، دولت احمدی نژاد را به عنوان 

 مناسبات  می دادند. نقد آن ها به این دولت به ماهیت طبقاتی و نقش آن در حفظ

 دهه ایران در سرمایه انباشت بر حاکم روندهای انتقاداتشان. نبود مربوط داری سرمایه

و توضیح نمی داد که این روندها چه تاثیری در سازوکارهای  کرد، نمی بیان را 80 ی

اقتصادی و سیاسی از خود به جای گذاشته اند. آن ها هیچگاه دولت احمدی نژاد را 

به عنوان جزیی از مناسبات حاکم به نقد نکشیدند و تحلیل آن ها هیچگاه از انتقادهای 

روها هم در صدد تبرئه سرمایه . این نیجناح های سیاسی حاکم به یکدیگر فراتر نرفت

احمدی نژاد بودند و تنها اختالفشان با جناح های رقیب  "حکمرانی بد"داری در برابر 

بود. برخی این  "حکمرانان خوب"احمدی نژاد در درون حاکمیت، بر سر ترکیب این 

رون حکمرانان خوب را در چارچوب جمهوری اسالمی می یافتند و عده ای آن را در بی

 ی جستند.آن م

طبقه "و یا  "حکمرانان بد"یا  "حکمرانان خوب"اما واقعیت این است که چیزی به نام 

ی که "حکمرانان بد"آن طور که مالجو ادعا می کند، وجود ندارد. این  "سیاسی حاکم



 بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد!
 والیت مطلقۀ فقیه: حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟



موفق شد نمایندگی  1384مالجو می گوید جناحی از هیات حاکمه است که در سال 

صاری ایران را به دست آورد. این جناح نیز همچون وازی انحبخش بزرگی از بورژ

کارگزاران و اصالح طلبان تماما در تار و پود این بخش از بورژوازی ایران تنیده شده 

 است. 

بنابراین برخالف سران جمهوری اسالمی و کالن سرمایه داران حاکم که به خوبی به 

محمد مالجو قادر به فهم این  واقفند، مشکالتی که گریبان اقتصاد ایران را گرفته است

مسئله نیست که افت اقتصادی و عالئم رکود از همان دور دومِ ریاست جمهوریِ خاتمی 

آغاز شد و علت آن نه در سیاست های نادرست خاتمی  80و در سال های اولیه دهه ی 

ه یا احمدی نژاد یا حکمرانی بد و این جور چیزها بلکه در تضادهای درونی توسع

داری بود. تضادهایی که به فالکت کارگران انجامید و به طور مدام بخشی از  سرمایه

سرمایه را برای توسعه بخش دیگر به زیر کشید و تخریب نمود. اگر دهه های اخیر و 

برای طبقه کارگر ایران دهه های سیاه نیستی و فالکت  80و  70به خصوص دهه های 

تصادی، کسادی و سقوط را برای بخشی از رکود اق بود که 80بیشتر بود، این دهه ی 

بورژوازی غیر انحصاری و طبقه متوسط به همراه آورد. همان الگویی از انباشت که 

را برای طبقه متوسط و بورژوازی خرد به ارمغان آورده بود، در  70برخورداری دهه 

ی والت چیزبخش عظیمی از این اقشار را به کام خود کشید. و عامل این تح 80دهه 

 .نیست جز عامل رشد و حضیض همزمان بورژوازی یعنی تضاد دیالکتیکی کار و سرمایه

در این جا باز هم تاکید می کنم که مفهوم سازی های مالجو پوچ و بی معنی است و 

از مخیله ی طیفی از بورژوازی خرد و متوسط در هنگامی ساطع می شود که این 

 تا حد زیادی ناامید شده است.کرده و  طیف، شکست های متعددی را تجربه

 بورژوازی خارجی سیاست از درکش و مالجو 8-3

مشکل مالجو همان است که در قسمت دوم مقاله گفتیم. و او بخشی از این مشکل را 

به ارث برده است. در نظر مالجو، مفاهیم کاالئیدگی، بازار و  "کارل پوالنی"احتماال از 
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اضافه، تولید و طبقات و انباشت را می گیرند. او هم، جامعه، جای مفاهیمِ ارزش 

ی توسعه سرمایه داری را  "پروژه"م درونی سرمایه، همچون پوالنی به جای دینامیس

 .می نشاند و به جای مبارزه طبقاتی از صیانت از جامعه سخن می گوید

آن تالش مالجو برای یافتن بنیادهای نظری مواضع جریانات چپ و یافتن بخشی از 

 بنیادها در نظریات کسانی مثل کارل پوالنی تا آن جا پیش رفته است که این شائبه

را در ذهن عده ای ایجاد کرده است که گویا او در چارچوب های متعارف چپ نمی 

گنجد. اما نه تنها مالجو خود، خویشتن را متعلق به جریان چپ، آن هم از نوع 

ر همان مسیری گام می زند که دیگر جریانات رادیکالش می داند بلکه او نیز دقیقا د

 .چپ از مدت ها پیش در آن گام گذاشته اند

این که برخی از این جریانات، هنوز توان یا تمایلی به بیانِ تبعاتِ نظریِ مواضعِ طبقاتی 

و سیاسیِ خود ندارند و یا مواضع خود را صرفا در لفافه و در عمل بیان می کنند، به 

وی بین مالجو و چپ نیست. در نظر این بخش از چپ می توان به معنای تفکیک ماه

و کلمات قصار او را نقل کرد ولی به همان نتایجی رسید که  سر مارکس قسم یاد نمود

مالجو می رسد. به همین دلیل هم هرجا که چپ معاصر در صدد تبیین نظری خود 

ری یا امثالهم متوسل برآمده است، همچون مالجو به کارل پوالنی، ژیژک، هاروی، نگ

 شده و از مارکسیسم فاصله گرفته است. 

ن رد پای بورژوازی در تحوالت دو دهه اخیر بد نیست حکم باری برای آشکارتر کرد

دیگر محمد مالجو را درباره سیاست خارجی دولت های ایران بررسی کنیم. نقد این 

ناح های سیاسی حاکم نظرات از این رو اهمیت دارد که بخش مهمی از تقابل میان ج

 ده است.به سیاست خارجی جمهوری اسالمی مربوط بو 80در ایران طی دهه ی 

مطابق یک برداشت رایج که مالجو نیز احکام خود را از آن بیرون می کشد، یکی از 

الزامات توسعه بورژوازی، ادغام در سرمایه جهانی است و از آن جا که این سرمایه ی 

 داری سرمایه توسعه ی ترانس آتالنتیک تداعی می شود، الزمه جهانی با سرمایه داری



 بوتۀ مالجو در بوتۀ نقد!
 والیت مطلقۀ فقیه: حکمرانی بد یا مقتضیات انباشت؟



رمایه داری مسلط یعنی سرمایه داری غرب است. مطابق س مدار در گرفتن قرار ایران در

 در داری سرمایه توسعه الزامات شود، مشاهده  این حکم هرجا که عکس این مسئله

اجه خواهد شد مو شکست با یدار سرمایه توسعه پروژه این بنابر و نشده رعایت جا آن

  .و یا درست پیش نخواهد رفت

دوره "اقتصاد سیاسی تنش های بنیان کن در دولت یازدهم آورده است: مالجو در 

شانزده ساله ی پس ازجنگ درحقیقت دوره ی رشد سرمایه داران صنعتی و سپس 

انی بود. سرمایه داران مالی و بورژوازی مستغالت در میان طبقه ی سرمایه دار ایر

جمله نیاز به ادغام در سرمایه منطق انباشت سرمایه با خود الزاماتی به همراه آورد، از

 ."ی جهانی

 "حکمرانی خوب"مالجو از این حکم استفاده می کند تا باز هم نتیجه بگیرد که دوران 

دولت های سازندگی و اصالحات که با رویکردی مثبت به سرمایه داری غرب همراه 

 "حکمرانی بد"ان پیشتازی و قدرت گیری بورژوازی بوده است و دوران بود، دور

 سیاسی طبقه"احمدی نژاد دورانِ ستیز با بورژوازی غرب، تسلط و سودجویی 

 .بورژوازی نشینی عقب و  "حاکم

این نیز یکی دیگر از تصورات غلطی است که چپ ایران از ابتدای شکل گیری همواره 

که روند رو به گسترش رابطه با غرب را، به منزله ی پروسه پرورانده است. بدین معنا 

ه داری شدن قلمداد می کرده و جریانِ خالفِ آن را به منزله ی روندی ی سرمای

معکوس در نرمالیزاسیون سرمایه داری. این نظر ابتدا تحت تاثیر نظریات آکادمی های 

جای مبارزه با سرمایه شوروی و حزب توده برای قالب کردن مبارزه با بلوک غرب به 

و همسو شدنش با لیبرال  داری شکل گرفت. و سپس با دگردیسیِ طیفِ چپ

دموکراسی، این تز به ابزاری در دست چپ پروغرب تبدیل شد تا به طبقه کارگر تلقین 

کند که سرمایه داری ایران به طور واقعی و متعارف قدرت را در دست ندارد. تا سپس 

ه با اسالم سیاسی، استبداد و ارتجاع مذهبی مقدم بر مبارزه با نتیجه بگیرد که مبارز
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رژوازی است. تبعات سیاسی چنین درکی را امروز در مواضع این چپ مشاهده می بو

 کنیم.

اما از همه این ها که بگذریم، باید از خود بپرسیم که اختالف جناح های حاکم بر سر 

داشت؟ آیا اختالفی سلیقه ای سیاست خارجی جمهوری اسالمی در چه چیزی ریشه 

آیا نشانه  !جناح نسبت به دیگری ناشی می شد؟آیا از مدرن و مترقی بودن یک  !بود؟

 !! سرمایه داریِ یکی نسبت به دیگری بود؟ی تفاوت درجه ی نرمالیزاسیونِ

ما با نظر مالجو و دیگر جریانات چپ در این مورد آشنا هستیم. اینک به بررسی ریشه 

 بپردازیم.عی و طبقاتی این اختالف در درون طبقه و هیات حاکمه ی ایران های اجتما

****** 

  80 ی دهه در ایران داری سرمایه مسلط شبخ خارجی سیاست 9-3

، بسیاری از آقازاده 70قبال اشاره کردیم که با شکل گیریِ الگویِ جدیدِ انباشت در دهه 

ت ها با گسترش قراردادهایی در ها و طیف جدیدی از شرکت ها، مدیران و تکنوکرا

پتروشیمی، خودرو، ساختمان و غیره به سودهایی سرشار دست زمینه ی نفت، گاز، 

یافتند و تعامل با غرب را در دستور کار قرار دادند. این بخشِ جدید از بورژوازی، در 

رشد کرد و به کمک نمایندگان سیاسی اش راه تعامل با غرب را در  70طی دهه ی 

نهایی گرایشات حاکم بر رفت. با این وجود تمایل این بخش از بورژوازی به تپیش گ

و پس از آن بخش  60سرمایه داری ایران را تعیین نمی کرد. در سرتاسر دهه ی 

وسیعی از سرمایه داران با تکیه بر بازار داخلی رشد کرده بودند. نه تنها ایدئولوژی 

 گرفته شکل  50و  40مپرادور در دهه ی مسلط بر این بخش که در برابر بورژوازی ک

ار داخلی ایران هم از باز بلکه کرد، می تقویت ها آن در را طلبی ستقاللا خصلت بود،

آن چنان ظرفیتی برخوردار بود که زمینه ی رشد این بخش از بورژوازی را فراهم کند. 

وازی ایران ، خصلت اصلی بورژ70بنابراین و علی رغم سیاستِ خارجیِ غالب در دهه ی 
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داخلی بود؛ هرچند که بعدا آن را با استراتژی  همچنان تکیه بر بازار 80تا اواخر دهه 

 توسعه صادرات هم تکمیل نمود.

بخش پروغرب بورژوازی انحصاری و دولت متبوع آن  70باوجود این در اواخر دهه ی 

نفرانس های بر تالش خود برای تلفیق در بورژوازی غرب افزودند. سفرهای خارجی و ک

شاخص این دوره بود.  70ر اواخر دهه سیاسی و فرهنگی همچون کنفرانس برلین د

این ها پاسخی بود به ضرورت انباشت در این بخش از سرمایه انحصاری ایران. هر کالن 

سرمایه داری که نبض بازار ایران را در دست داشت به طور غریزی می دانست که روند 

هد کشاند. گوی جاری، دیر یا زود بازار داخلی را به رکود خواانباشت، تحت سیطره ی ال

به منزله  -که بر این بازار تکیه داشت-و رکود بازار داخلی برای سرمایه ی انحصاری 

سقوط بود. راه حل بخش پروغرب این انحصارات شتاب بخشیدن به پیوند با بازار 

مک این بخش از سرمایه ی جهانی بود. بدین وسیله سرمایه و تکنولوژی خارجی به ک

حداقل بخشی از معضلِ این بخش از سرمایه انحصاری را که انحصاریِ ایران می آمد و 

بازتوزیع سود به نفع سرمایه های بین المللی با ترکیب ارگانیک باالتر بود کاهش می 

نیز  داد و از وابستگی آنان به سرمایه ها و بازار داخلی می کاست. در واقع این آلترناتیو

و در واقع برای محافظت از الگوی  برای جلوگیری از تغییر در آرایش طبقاتی قدرت

انباشت جاری ارائه می شد. اما این آلترناتیو اگر چه ممکن بود بخشی از سرمایه ی 

انحصاری ایران را قوی تر کند و آقازاده ها را تبدیل به سالطین بین المللی نماید، اما 

بورژوازی سرمایه انحصاری را به روز سیاه می نشاند و هم بخش دیگرهم به سرعت 

داخلی و زحمتکشان ایران را قربانی می کرد. البته تحقق چنین سیاستی تغییراتی 

دگرگونی "جدی در ساختارهای سیاسی به همراه می آورد. تغییراتی که محمد مالجو 

که در طول دهه  می نامد. این ها تغییراتی بود "حکمرانی خوب"و  "های ساختاری

طلب و پایگاه اجتماعی اش در درون طبقه  همچنان از سوی جناح اصالح 80ی 

متوسط مطالبه می شد. این رویکرد اگرچه با خود الزاماتی را به همراه می آورد و 

مسلما به تغییراتی در بافت و ساختار سیاسی بورژوازی و حذف برخی نهادها و تقویت 

تکمیل را  70دهه ی  "توسعه سیاسی"و به قول مالجو  - نهادهای دیگر می انجامید
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اما در حوزه ی الگوی انباشت و آرایش طبقاتی قدرت در درون بورژوازی  -می کرد

تغییری بوجود نمی آورد. از این نقطه نظر دگرگونی مورد نظر این جناح از حاکمیت 

و بسط جامعه  و طبقه متوسط حامی اش هیچ سنخیتی با تکامل دولت مدرن بورژوایی

 مدنی نداشت.

بورژوازی ایران زیر گام های سنگین سرمایه انحصاری خودی  در این صورت حتی اگر

و بورژوازی جهانی له می شد، بخشی از سرمایه انحصاری و الگوی انباشت آن در امان 

می ماند. در آن حالت هم، باید تکوین کانون های قدرت کماکان تحقق می یافت و 

می شد. اما همان طور که  مایه برای تضمینِ امنیتِ سالطینِ سرمایه تقویتاقتدارِ سر

اشاره شد، کلیتِ سرمایه داری انحصاری ایران نه تنها در حمایت از این استراتژی به 

 توافق نرسید، بلکه به شدت با آن به مقابله برخاست.

ود. در این جا و این همه با نضج جریان عدالت خواهی در درون جامعه بی ارتباط نب

زمزمه های این جریان در جامعه باال می گرفت،  فقط اشاره می کنم که در حالی که

طیف های گوناگون چپ اجتماعی و سیاسی از آن بی خبر بودند. البته آن ها نمی 

توانستند باخبر باشند. آن ها به طبقه متوسط مدرنِ شهری تعلق داشتند و نگاهشان 

ز چپ ته شده بود. این بخش ادوخ  صالح طلبان در قدرتبه سیاست ها و جایگاه ا

 سرمایه  حتی وقتی که انتخابات را تحریم می کرد، دل به فعل و انفعاالت جناح های

 فرودست اقشار درون های زمزمه توانستند نمی ها آن. سپرد می ایران انحصاری داری

 .کنند حس را جامعه

مرکزتر شدن سرمایه ی انحصاری، آلترناتیو اما همزمان با این روند و با منسجم و مت

دیگری در برابر راه حل ورود سرمایه ی غربی و تعیین کنندگی آن سر 

 طلب عظمت ایدئولوژیِ انسجام و ایران داریِ سرمایه یافتگیِ توسعه سطح برافراشت. 

 در جاری ی سرمایه حجم همچنین و زدگی، غرب ضد بر آن مبارزاتی های سنت و

رصت را به بخش وسیعی از سرمایه ی انحصاری ف این آن، گستردگی و ازیبورژو بدنه

می داد تا در برابر دست و دلبازی بخش دیگر بسیج شود و همچنان بر خصلت 
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استراتژی پرو غرب از  80درونگرایی بورژوازی ایران پافشاری کند. با شروع دهه ی 

تراتژی مقاومت در برابر بورژوازی انحصاری باید جای خود را به اسنظر بخش اصلی 

نفوذ غرب می داد. چراغی که به خانه روا بود نباید وقف مسجد می شد. بازار داخلی 

سهم سرمایه ی انحصاریِ ایران بود و منافع حاصل از استثمارِ فزاینده ی طبقه کارگر 

 .به جیب سرمایه های خارجی می رفتو بازتوزیع سودِ سرمایه هایِ کوچکتر نباید 

ورود سرمایه های خارجی بر حجم سرمایه گذاری ها و انباشت کل می افزود هرچند 

و شاید از خطر تشدید رکود می کاست و در مجموع ترکیب ارگانیک سرمایه را افزایش 

می داد، اما این برای بورژوازی انحصاری ایران روزه شک دار بود. سرمایه ی خارجی، 

از همان ابتدا قدرت انحصارات داخلی  رقیبی جدی بود که وارد نمی شد مگر آن که

را محدود کند و با تغییر تعرفه ها و امتیازاتی که کسب می کرد از رشد بخش انحصاری 

بورژوازی ایران بکاهد و تغییراتی اساسی در بافت قدرت سیاسی ایران ایجاد نماید. 

ژوازی ر چند ساله ی بعد نشان داد که تصمیم بورسرعت رشد سرمایه های انحصاری د

 انحصاری برای بستن بازارِ ایران به روی سرمایه ی خارجی خطا نبوده است. 

دستورالعمل های صندوق بین المللی پول تا آن جا به درد بخش مسلط بورژوازی 

حاکم می خورد که از نرخ رشد بخش انحصاری نکاهد و قدرت سیاسی آن را مشروط 

از دادن، بخش مفید دستورالعمل ها د. دولت احمدی نژاد می توانست بدون امتینکن

را اعمال کند و در عین حال مانع تسلط سرمایه جهانی بر بازار داخلی ایران شود. و از 

همه ی این ها که بگذریم، اشتهای بورژوازی ایران او را به چیزی کمتر از رهبری یک 

چند مورد اعمال قدرت سپاه در وتوی  .ردبلوک جدید منطقه ای راضی نمی ک

ناقصات و جلوگیری از اجرای پروژه های سرمایه گذاریِ خارجی، در ارتباط با همین م

 ضرورتِ تغییر در استراتژیِ خارجیِ بخشِ مسلط ِطبقه ی حاکم صورت گرفت.

بدین ترتیب، از این پس بورژوازیِ انحصاری ایران برای گسترش تجارت خارجی باید 

حیطه قدرت سرمایه داری ترانس جستجوی شرکایی جدید در مناطقی خارج از  به

 با 80آتالنتیک می پرداخت. دهه ی 
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این مناقشه بر سر استراتژی خارجی آغاز شد. مناقشه ای که تز گفتگوی تمدن ها را  

 .به پس پشت ذهن حجت االسالم خاتمی عقب راند

در این میان قرار گرفتن ایران در محور شرارت جرج بوش نیز آخرین ضربه را به 

صاحبان  ران و اصالح طلبان و طبقه ی متوسط حامی اشان زد و چاره ای برایکارگزا

سرمایه های انحصاری باقی نگذاشت جز آن که آلترناتیوِ اصولگرایان و جریانِ نوینِ 

 .احمدی نژاد را بپذیرند

 اما طبقه متوسط مدرن چه؟ او در این باره چه موضعی داشت؟

همواره نگاهش  80ژوازی ایران در طول دهه همان طور که گفته شد این بخش از بور

به گذشته بود و در حالی که بورژوازی انحصاری به آینده می نگریست و استراتژی اش 

را با توجه به منافعش در آینده اتخاذ می کرد، این طیف از بورژوازی ایران نوستالژی 

ود و لیبرال او هنوز در آرزوی گفتگوی تمدن ها ب دوم خرداد را به دوش می کشید.

دموکراسی را از ته دل دوست می داشت. غرب برای این قشر از بورژوازی ایران که 

 طبقه. بود فاضله ی مدینه بود، شده بسته  70 "باشکوه"نطفه هایش در دهه ی 

فتگی او شی و نشد جدا ها آن از ماند؛ وفادار طلبان اصالح به همچنان مدرن متوسط

فراهم آورد تا بتواند  "تدبیر و امید"بی برای دولت نسبت به غرب، بعدها محمل خو

 خطوط سیاست خارجی خود را بر دولت مسلط کند.
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پایانیقسمت 

طبقه متوسط در توهم عصر روشنگری است، در تب آزادی می سوزد؛ الیت 
ق آن ها در قدرت سیاسی شریک در آرزوی نهادهایی مدنی است که از طری

گردد. اما قادر به تشخیص تناقضاتی نیست که توسعه سرمایه داری معاصر را 
از دوران انقالبات بورژوایی و یا دوران تسلط تفکر کمونیستی بر جریان 

شنفکری متمایز می کند. این الیت در جستجوی گفتمانی است که از رو

اما وعده  خواهی را استخراج کند.انحطاط سرمایه داری، روشنگری و ترقی

 تکرار عصر روشنگری دروغی بیش نیست
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 مقدمه

همان طور که در قسمت قبلی این نقد اشاره کردیم پس از جنگ پایه های قدرت در 

از جریانات درون جامعه یک به یک جمع آوری شدند و بدین ترتیب طیف وسیعی 

خرده بورژوایی که در کمیته ها، مساجد، شوراها و انجمن های اسالمی، جهاد 

بودند، جذب روند سازندگی و سازندگی، بسیج، ارگان های سرکوب و.... متشکل شده 

 "خط امام"در مسیر این تحول، اندیشه حاکم بر جریان موسوم به  اصالحات گردیدند.

در درون گفتمان های جدید طبقه متوسط مدرن  ،نیز رنگ باخت و بدون سر و صدا

 شهری استحاله شد.

ان دسته جاتی مثل مجاهدین انقالب اسالمی جزو آخرین جریاناتی بودند که گفتم

خط امام و عدالت طلبی خرده بورژوایی را ترک کردند و به صفوف ارتقاء یافته طبقه 

 گاه  دیگر هیچ ،گذاردر جریان این  این جریانات متوسط شهری مدرن پیوستند.

نتوانستند اعتبار و ابتکار عمل گفتمانی پیشین خود را حفظ کنند. آن ها نه تنها 

دادند بلکه با بهت در برابر جریاناتِ فکریِ قوی ترِ جایگاه گفتمانی خود را از دست 

 درونِ طبقه ی متوسط به نظاره و دنباله روی مبتال شدند.
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چپ شبه مارکسیست و حتی  ی امام نبود؛ استحالهاما این استحاله تنها مختص خط 

شروع شده  70گرایشات میلیتانت و به اصطالح رادیکال آن نیز که از ابتدای دهه ی 

 جنبش دوم خرداد تسریع و در جنبش سبز تکمیل شد. بود با

دیگر چیزی از خط امام و عدالت خواهی او نمانده بود. این گفتمان  70در انتهای دهه 

در گفتمان اصالح طلبی و لیبرالیسم سیاسی و فرهنگی منحل شده بود. اما  به تمامه

یاد می کنند،  "رنمد طبقه متوسط"آن طیف از بورژوازی که اصطالحا از آن به نام 

و پس از جنگ، تمام اقشار  70کل خرده بورژوازی ایران را شامل نمی شد. در دهه ی 

اصالحات بهره مند نشدند. بخش دیگری  بورژوازی خرد به یکسان از مواهب سازندگی و

ای اجتماعی وسیع خط امام ه پایه بعضا 60 ی دهه در که–از خرده بورژوازی ایران 

باال بکشد و در روند  "مدرنیسم"نتوانسته بود خود را از نردبان  -ندرا تشکیل می داد

خود را  ارتقاء طبقاتی موقعیت بهتری کسب کند. این قشر که امکان این را نداشت تا

از انسجام گفتمانی  80به الیگارش ها و اصالح طلبان پیوند بزند، در ابتدای دهه ی 

 60جریانات سیاسی نداشت. دهه ی  برخوردار نبود و نماینده ی مطرحی در میان

های عروسی  "موجی"و  "انقالب"دوران طالیی آن ها بود. آن ها مسلمانان موج 

 خرسند نبودند.  خوبان بودند، که از تحوالت جامعه

اکثریت فرودست جامعه و خالء سیاسی ناشی از تصعید خط  اما بی توجهی به وضعیت

مخاطره آمیز بود. فقدان یک جریان عدالت خواه به امام برای سرمایه داری ایران 

رهبری جناح های حاکم می توانست به تدریج به مبارزه طبقاتی ابعادی رادیکال 

 80بش کمونیستی منجر گردد. در نیمه اول دهه ی ببخشد و حتی به تقویت جن

اد عالئمی از این واکنش در درون طبقه کارگر در اعتصاب و شورش کارگران خاتون آب

 و شهر بابک و رزمندگی کارگران شرکت واحد و سپس هفت تپه قابل مشاهده بود.

پلیس  پیش از این و در نوشتارهای متعدد به سرکوب روتین این جنبش توسط دولت و

ادره و به انشقاق کشاندن جنبش صبورژوازی پرداخته ایم و همچنین تالش چپ برای م

 کارگری را افشا کرده ایم.
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جا نیاز به تاکید مجدد دارد تشریح تحوالتی است که در درون بخشی از  آنچه در این

بورژوازی و خرده بورژوازی ایران صورت گرفت تا برای خالء مذکور پاسخ مناسبی 

بند. همان طور که در قسمت قبلی مقاله اشاره کردیم، ظهور گفتمان عدالت طلبی بیا

لت طلبی احمدی نژادی جای خالی و پدیده احمدی نژاد محصول این تحوالت بود. عدا

خط امام را پر کرد و به بیان وارونه ی فقر و فاقه طبقات فرودست تبدیل گردید. عالوه 

ایران توانست به کمک احمدی نژاد و با رفع بر این بخش انحصاری سرمایه داری 

 بگذارد. 80پا به دهه ی پر نعمت  70سیاست های دهه 

مالجو  مورد نظرِ "دگرگونی های ساختاریِ"ه مضمون در این قسمت قبل از پرداختن ب

 را پی می گیریم. 80مرور تحوالت دهه ی 

 80مروری دوباره بر تحوالت دهه ی  1-4

و به زور ضرورت های انباشت سرمایه،  70ید در طول دهه ی همان طور که بیان گرد

آریستوکراسی الگویی بر اساس پیشتازی و تسلط سرمایه های انحصاری و شبکه ی 

از آن پس دیگر امکان تفکیک سرمایه  مالی و تولیدی آن بر مقدرات جامعه حاکم شد.

ا تشدید استثمار انحصاری از کل بورژوازی ایران ممکن نبود. سرمایه ی انحصاری ب

کارگران و بوسیله بازتوزیع سود از بدنه ی اقتصاد بورژوایی نیرو می گرفت و همزمان 

و بسط همین بدنه یاری می رساند. این بخش که از درون حجره  به توسعه بورژوازی

سر برآورده بود، جزیی  60های بازار، بنیادها و تولیدی های متوسط و بزرگ دهه ی 

مثل هر اقتصاد سرمایه داری پیشرفته ی  -ورژوازی ایران؛ و تضعیف آن انتگره از کل ب

بود. تمامی اقشار بورژوازی و  به معنای به خطر افتادن کل سازوکار سرمایه -دیگری

در تثبیت این الگوی  70که خود در دهه ی -از جمله بخش مدرن طبقه متوسط 

وبی به این امر واقف بودند. انباشت مشارکت داشت و در پرتو آن رشد کرده بود به خ

 و به لزوم تمکین به بخش انحصاری توجه داشتند.
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بارزتر شد. منبع انباشت به تدریج و هر  تناقضات الگوی انباشت 80با ورود به دهه ی 

چه بیشتر از بدنه بورژوازی ایران فاصله گرفت و در بخش انحصاری آن متمرکز گردید. 

ترکیب ارگانیک پایین قادر به رقابت با کاالهای صنایع کاربر با سطح تکنولوژی و 

داد زیادی وارداتی از یک سو و سرمایه های انحصاری داخلی از سوی دیگر نبودند. تع

از آن ها که نتوانستند ارتقاء یابند از دور خارج شدند و نرخ رشد بدنه بورژوازی ایران 

به رکودی مزمن در را  80کاهش یافت. و این مسئله افت اقتصادی اوایل دهه ی 

 انتهای این دهه تبدیل نمود.

سنگین وزن  وجود رقبای با این همه و علی رغم روند نزولی نرخ رشدِ انباشتِ کل و با

و فشارهای اقتصادی و سیاسی بین المللی، سرمایه ی انحصاری توانست در همین 

غیر انحصاری  دهه نیز با تشدید استثمار طبقه کارگر و پا گذاشتن بر گرده بورژوازی

به رشد شتابان خود ادامه دهد. و این امر بدون وجود یک طبقه کارگر بزرگ و بدون 

ممکن نبود. سرمایه ی انحصاری ایران در این دهه، بدون  حضور یک بورژوازی گسترده

تکیه به چنین پیش زمینه ای قادر به حفظ این سطح از رشد و ایستادگی در برابر 

، تداوم رشد 70ای خود نمی بود. بدین ترتیب برخالف دهه ی رقبای جهانی و منطقه 

خ رشد سرمایه غیر به بهای کاهش نر -با تکیه بر بازار داخلی-بورژوازی انحصاری 

انحصاری و کاهش نرخ رشد تولید ناخالص داخلی و فالکت بیشتر طبقه ی کارگر تمام 

کوب طبقه کارگر و شد. و این هم میسر نمی شد، مگر با اعمال فشار سیاسی و سر

 طبقه متوسط.

ه در ایران و پیوند بخش های مختلف طبقه حاکم و یانتگراسیون سرما 2-4

 قه متوسطماهیت اعتراضات طب

دیگر نه  80آن که رشد شتابناک سرمایه انحصاری، اینک و در دهه ی علی رغم  اما

د، سرنوشت فرصت که به عامل ایجاد تنگنا برای سرمایه های کوچکتر تبدیل شده بو

بخش غیرانحصاری بورژوازی، همان طور که اشاره شد، همچنان به سیطره ی بالمنازع 
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اقتدار سرمایه انحصاری را سرمایه ی انحصاری گره خورده بود و این بخش وجود و 

 برای حفظ و تداوم سرمایه داری ضروری می دانست. 

ش، سرمایه انحصاری را از همین رو هم بود که طبقه متوسط علی رغم تمام اعتراضات

ولی نعمت می دانست )و می داند( و انتقاداتش را فقط به سوی ساختار سیاسی قدرت 

معهودش و مدینه فاضله مطلوبش را در سرازیر می کرد و تحقق لیبرال دموکراسی 

گرو حکمرانی بورژوازی متعارف می دانست. به همین دلیل هم بود و هست که در 

بستن فضا بر روی طبقه متوسط، انتقادات این بخش از هنگام سرکوب سیاسی و 

بورژوازی ایران و حتی طیف چپ آن اساسا نه متوجه انحصارات که همچنان معطوف 

قشر ی است. ساختار سرمایه انحصاری فقط تا آنجا مورد انتقاد این به شکل حکمران

 به توجه با و  قرار میگرفت )و می گیرد( که بتوان آن را به حکمرانی بد نسبت داد.

ه ب نتوانسته تاکنون ایران متوسط طبقه چرا که دریافت توان می که است نکات این

را از زیر سایه  "دگرگونی های ساختاری"صفی مستقل دست یابد، و مطالبه اش برای 

 جناح اصالح طلب خارج نماید.

ه حوزه های اما تنگنای رقابت های بین المللی و منطقه ای برای سرمایه داری ایران ب

اقتصادی صادرات، واردات و سرمایه گذاری محدود نبود. این امر با فشارهای سیاسی 

توسعه ی منطقه ای و حتی گسترش  راهِ ،و تهدیدهای نظامی هم توام بود و این

سرمایه گذاری ها در داخل را به روی سرمایه ی انحصاری ایران بسته بود. سرمایه ی 

ای گریز منطقه ای و جهانی را جستجو می کرد. و بخش انحصاری ایران باید راه ه

مسلط طبقه ی حاکم و نمایندگان سیاسی و نظامی اش باید برای خروج از پوسته 

 اقشار برای امر این که ای هزینه به توجه بدون - ضور در آن سوی مرزهاخود و ح

 .دیدند می تدارک -داشت متوسط

 جریان درون از 70 ی دهه در که- چنین تدارکی برای بخش مدرن طبقه متوسط

ای بیش از حد در بر  هزینه -بود رسیده نوا و نان به سرعت به و برآورده سر سازندگی
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داشت. این ها از دید طبقه متوسط جار و جنجال ها و ادعاهای کذایی حکام فاسدی 

 !گرفته بودند بازی به را  "ملت" سرنوشت ،"نادان پوپولیستی"بود که با کمک 

ین نیز روشنفکران، تکنوکرات ها و الیت تحصیلکرده و دانشگاهیِ مفتون لیبرال و ا 

همچنین بخش هایی از بورژوازی کوچک و غیر انحصاری را هرچه بیشتر دموکراسی و 

به جریان اعتدال و اصالح طلب نزدیک می کرد. از دید طبقه متوسط، اگرچه 

را به  "ملت"خود دارایی های رفسنجانی و دار و دسته اش ممکن بود برای منافع 

 !حراج بگذارند، ولی حداقل حکمرانان بهتری بودند

طبقه متوسط به این رقابت شدید بین سرمایه انحصاری ایران و سرمایه  این بخش از

و آن را هستی بر باد ده می داند. چه بهتر که بخشی از  1ترانس آتالنتیک نیاز ندارد

 حکمرانی را آن مالجو که -اری انحصاری ایران گرایشات سرسخت و تندروی سرمایه د

ابر غرب به زانو درآیند و از بر در -سیاسی اسالم را آن رادیکال چپ و نامد می بد

برای رشد و سازمان یافتن طبقه متوسط باز  "باز"اقتدارشان کاسته شود تا فضایی 

ل های آخر شود. این تفکر، رادیکال ترین بیان خود را در گرایشی یافت که طی سا

ز لیبی و سوریه ، امید خود را به ناتو بسته بود تا پس ا90و اوایل دهه ی  80دهه ی 

 پروژه ی رژیم چنج در ایران را به اجرا درآورد.

برای بخش انحصاری سرمایه داری ایران اما هیچیک از این اراجیف محلی از اعراب 

د که بدون تسلط بر بخشی متوجه شده بودن 80نداشت. آن ها در نیمه ی دوم دهه ی 

داد. آن ها به تدریج قید بازار از بازارهای منطقه، هست و نیستشان را از دست خواهند 

رو به رکود داخلی را می زدند و به جریانات تندروی درون حاکمیت چراغ سبز نشان 

 
زمان انتشار مقاله هنوز چرخش های بزرگ  در جهان و خاورمیانه و در داخل ایران اتفاق  در  1

بخش هایی ازبخشی از گرایشات لیبرال دموکرات و پرو غرب آن دوران از جمله نیافتاده بود. امروز 

 در درون طبقه متوسط نیز متحول شده یا در حال تغییرند
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و امید بستن به بهبود رابطه با غرب در آن هنگام بخش  "اعتدال سیاسی"می دادند. 

ی از سرمایه انحصاری را به نفع معدودی الیگارش، به کام سرمایه داری ترانس بزرگ

 النتیک می کشاند. و این چیزی نبود که کل سرمایه انحصاری بدان تن دهد.آت

 گسترش و  80اقتصاد صادرات محور؛ تحوالت در نیمه دوم دهه ی  3-4

 انحصارات حوزه به رکود

های قوی انحصارات سرمایه داری ایران در زمینه پیش از این درباره ی گرایشات شبکه 

توضیح دادیم. در نیمه ی دوم این دهه  80هه ی سیاست خارجی در نیمه ی اول د

نیز تغییر چندانی در این مواضع حاصل نشده بود. هنوز بخش وسیعی از سرمایه داران 

ت آمریکا قرار بزرگ با اعتدال و تعامل با غرب مخالف بودند. آن ها هنوز در محور شرار

ط جهانی و یافتن داشتند و راه های رشد خود را در مقاومت در برابر سرمایه ی مسل

متحدینی در آفریقا، آمریکای التین و یا هرکجای دیگر و تامین اقتدار منطقه ای 

جستجو می کردند و حاضر به کرنش در برابر رقبای جهانی و دادن امتیاز نبودند. کوتاه 

سرمایه جهانی، در آن ایام به معنای افول بورژوازی ایران بود. باز کردن آمدن در برابر 

رای سرمایه های خارجی و تغییر قوانین و تعرفه ها، بیشتر از آن که به ورودِ راه ب

سرمایه به بازارِ رو به رکود ایران بیانجامد، راه دیکته ی صندوق بین المللی پول، 

افول آن و تبدیل شدن دولت او به بازیچه ای در  تضعیفِ اقتدارِ بورژوازیِ انحصاری،

ورود حجم باالیی از سرمایه، نه تنها رقیبی قدرتمند  دست آمریکا را هموار می نمود.

به بعد را به  70را وارد بازار داخلی می کرد بلکه تمام ساختارِ چیده شده از دهه 

دیگر این بود که اگر مخاطره می افکند. تازه این خوشبینانه ترین حالت بود. حالت 

تاه می آمدند، در آن بخش مسلط بورژوازی ایران و نمایندگانش در هیات حاکمه کو

صورت سرمایه داری ترانس آتالنتیک به کمک بنیادهایی همچون بنیاد سوروس به 

ها را برای پیشبرد استراتژی اش به درون ایران سرازیر می  NGOجای سرمایه، سیل

سال های بعد در سوریه انجام شد، به درجات و شکلی دیگر در کرد و آنچه را که در 

 می رساند.ایران هم به انجام 
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اما بورژوازی ایران برخالف سوریه عمدتا با الیگارش ها نمایندگی نمی شد. این 

بورژوازی چه به لحاظ تاریخی، چه بلحاظ ساختارهای اجتماعی ریشه دار بود و به 

ی را سازمان دهد. اصولگرایان "نفوذ"در برابر چنین همین دلیل هم توانست مقاومت 

عمده سرمایه ی انحصاری را نمایندگی می کردند و ولی تمایالت این دوره ی بخش 

 فقیه در راس این سیاست قرار داشت.

و برخالف اصالح طلبان بر درون گرایی تاکید  80هرچند اصولگرایان در ابتدای دهه ی 

به شدت واکنش نشان می دادند، اما از نیمه دوم  "مناننفوذ دش"داشتند و در برابر 

نوع متفاوتی از برونگرایی متمرکز شدند که دیگر نه فقط حالت به تدریج بر  80دهه ی 

دفاعی، بلکه به درجه ای تهاجمی بود. غول های سرمایه داری ایران بیش از پیش 

میشه امکان پذیر نیست. متوجه شده بودند که تکیه به بازار رو به رکود داخلی برای ه

با سیاست  "نفوذ دشمنان" سیاست مقاومت و دفاع در برابر 80در نیمه دوم دهه ی 

توسعه ی منطقه ای بورژوازی ایران تکمیل شد. سقوط طالبان در افغانستان و صدام 

حسین در عراق و فعل و انفعاالت بعدی خاورمیانه هم فرصت های مناسب برای تحقق 

فراهم نمود. بدین ترتیب در برابر سیاست اصالح طلبانه ی باز کردن  چنین سیاستی را

روی سرمایه جهانی، سیاست اصولگرایانه ی تبدیل شدن به قدرت و فتح درها به 

بازارهای منطقه ای نشست. ولی فقیه و اصولگرایان نمایندگان واقعی این گرایش در 

نژاد نیز حمایت های اجتماعی درون بخش انحصاری سرمایه داری ایران بودند. احمدی 

د. کار به جایی رسیده بود که الزم برای پیشبرد چنین گرایشی را تامین می نمو

احمدی نژاد به سمبلی از مقاومت در برابر تجاوزگری آمریکا و اشغالگری اسرائیل در 

نزد بخش وسیعی از توده های خاورمیانه تبدیل شده بود. توده هایی که البته از دید 

ددین پروغرب، بی سر و پا، طرفدار اسالم سیاسی، فناتیک و مرتجع قلمداد می متج

 دند.ش

بدین ترتیب در حالیکه اصالح طلبان حفظ نرخ سودآوری سرمایه انحصاری را در گرو 

جذب در بازارهای جهانی، تعامل با غرب، فراهم نمودن شرایط سرمایه گذاری خارجی 
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داخل می دیدند، اصولگرایان توسعه سرمایه داری  در ایران و افزایش بارآوری کار در

صاری در منطقه، فتح بازارها، ایجاد بلوک اسالمی و تقابل ایران را در بسط سرمایه انح

-با غرب جستجو می کردند. و این با گرایشات درون قدرتمندترین شبکه های مالی

 80م دهه ی ن در نیمه ی دوایرا بزرگ داری سرمایه تولیدی و تجاری بخش اصلی 

چند به دو روش تطابق داشت. اما از این اختالف اساسی که بگذریم، هردو جناح هر 

کامال متضاد به بیرون توجه داشتند و قید بدنه اقتصاد بورژوایی و بازار داخلی را حداقل 

 تا چشم انداز بعدی زده بودند. ولی این تمام واقعیت جامعه ایران نبود.

 تکیه بر بورژوازی و بازار داخلی -اقتصاد ملی -عدالت طلبی اسالمی 4-4

بسر می برد، بخش دیگری  70ی در رؤیای دهه ی همان طور که طبقه متوسط شهر

 را می دید. 60از خرده بورژوازی ایران هنوز خواب دهه 

با استحاله خط امام در اصالح طلبی و دفاع آشکار نمایندگان پیشین آن از هارترین 

داری، جریان دیگری باید جای آن را می گرفت. بورژوازی ایران  نوع توسعه سرمایه

ن خالء را نادیده بگیرد. از این رو جریانی از درون حاکمیت و متکی بر نمی توانست ای

اختالفات سیاسی درون سرمایه انحصاری خالء موجود را پر کرد. گفتمان عدالت 

تبدیل گردید. شاید بتوان  خواهی احمدی نژاد به گفتمان مستضعفین ایران و منطقه

خش از توده ها در درون گفتمان گفت که گفتمان احمدی نژادی بازتاب تمایالت این ب

 اصولگرایی بود.

اما احمدی نژاد برخالف دیگر گرایشات درون اصولگرایان می خواست که بدنه بورژوازی 

ود. او نیز در صدد بود ایران را دوباره احیاء و تنومند کند. او به فکر رونق بازار داخلی ب

انحصاری جلوگیری نماید، اما تامین از گسترش رکود اقتصادی به سرمایه های  تا

امنیت و رشد آن ها را با تکیه به بازار داخلی ممکن می دانست. گفتمان او در ایدئولوژی 

و فرهنگی که سرمایه داری انحصاری ایران از آن سر برآورده بود، ریشه داشت. در 

زمین  ات بازاریان علیه حکومت شاه در قیام بهمن، در حکومت مستضعفین براعتراض
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. گفتمان او 60و در شکل گیری نطفه های اولیه سرمایه داری انحصاری در دهه ی 

ترکیبی ناهمگون از گذشته و حال و واقعیت و توهم بود. تلفیقی ناساز از تمایالت 

 ه در ایران.اقشار فرودست با منافع بزرگترین مراکز سرمای

د، تصور می نمود که هنوز احمدی نژاد که دولت سرمایه های بزرگ را اداره می کر

 هر تاسیس با 80 ی دهه انتهای در که– می توان با واحدهای کوچک صنعتی کاربر 

 سرمایه تقویت برای کافی مازاد -شدند می خارج رده از دیگرشان تای دو ها آن از یک

ود. در توهمات او هنوز می شد در عصر سرمایه ها و فراهم نم را انحصاری های

انحصارات جهانی به سیاست های اقتصادی گاندی بازگشت و با چرخ های ریسندگی 

خانگی به رقابت با سرمایه های بین المللی پرداخت. او به ایرانی ها پیشنهاد می کرد 

اری خانه های وعده واگذکه در حیاط خانه هایشان مرغ و جوجه پرورش دهند. و با 

 هزار متری از مردم می خواست که در آن ها به باغداری و سبزی کاری بپردازند.

او بدین وسیله می خواست تا بدنه اقتصاد بورژوایی ایران را برای خدمت به اقتدار 

سرمایه داری ایران تقویت و بسیج نماید. از نظر وی بدون این سطح از بسیج، بورژوازی 

و قدرت الزم برای مقاومت در برابر بورژوازی جهانی و رقابت با آن  ز همبستگیایران ا

 برخوردار نیست.

های لیبرالی با نوعی کینزیانیسم  عالوه بر این او می خواست با تلفیق خصوصی سازی

و سیاست انبساط پولی و تخصیص بخشی از رانت ها، قدرت خرید مردم را تقویت کند 

. و همین هم نقطه ی افتراق او در حوزه اقتصادی با یری نمایدو از تشدید رکود جلوگ

دیگر جناح های حاکم بود. احمدی نژاد در زمان ریاستش بر دولت دهم همچنان 

اصرار می ورزید که انباشت سرمایه را همچون گذشته با تکیه بر بازار داخلی و 

ه صادرات، اتژی توسعدرونگراییِ اقتصادی تداوم بخشد و آن را با در پیش گرفتن استر

 بحران کشورهای از برخی و سوریه  آن هم با شرکای در هم شکسته ای مثل ونزوئال،

ک سو و تقویت بازار مصرف داخلی و گسترش پایه های بورژوازی و ی از آفریقایی زده

واحدهای زودبازده تکمیل نماید. افزایش درآمدهای نفتی امکان اجرای این سیاست را 
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اما بخش انحصاری تحمل خاصه خرجی های احمدی نژاد را  مدتی فراهم آورد.برای 

 نداشت. این بخش به این رانت ها برای سرپا ماندن نیاز داشت.

در عین حال سیاست تکیه به بازار داخلی و استقالل اقتصادی آن طور که احمدی 

ک منطقه ای آن نژاد دنبال می کرد و یا استراتژی فتح بازارهای خارجی و ایجاد بلو

ر که اصولگرایان می خواهند، صرفنظر از تخیلی یا واقعی بودن آن ها هر دو مستلزم طو

اعمال اقتدار بیشتر بر فضای سیاسی کشور است. در حالیکه استراتژی باز گذاشتن 

دروازه ها به روی بورژوازی ترانس آتالنتیک و انحالل بورژوازی ایران در بورژوازی 

معنای باز شدن بیشتر فضای سیاسی به طور ۀ متوسط شهری به جهانی برای طبق

سیب زمینی "نسبی و کاهش مطلقیت والیت فقیه و کاهش هر چه بیشتر نقش 

 در جمهوری اسالمی است.  "ساندیس خورها"و  "خواران

و این هم علت دیگری است که بخش هایی از انتلکتوئل ها و الیت مدرن طبقه متوسط 

ذکر ترجیح می دهند. در برابر جامعه ی بسته دو سیاست فوق ال سیاست اخیر را بر

ای که بر توسعه ی درونگرا و سیاست های حمایتی و حمایت های سیاسی استوار 

است و یا به فتح بازارها و ایجاد بلوکی جدید در برابر بلوک غرب می اندیشد، طبقه 

 را مطالبه می کند. "باز"متوسط مدرن ایران جامعه ای 

بررسی کامل فراز و فرودهای طبقه ی متوسط در دو سه دهه ی م به ذکر است که الز

اخیر از حوصله ی این نقد خارج است. با این وجود تا آن جا که به محمد مالجو و 

کتمان رد پای سرمایه بر می گردد ناچاریم که قسمت آخر این نقد را با بررسی اجمالی 

رد پا در کردار و اندیشه ی آشکار نمودن این دگردیسی های این طیف از بورژوازی و 

در چارچوب تبیین  ،طبقه ی متوسط به پایان ببریم. این بررسی را به منظور اختصار

مورد نظر محمد  "دگرگونی های ساختاری"جنبش سبز و افشای مضمون طبقاتی 

 مالجو پی می گیریم.
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 جنبش سبز 5-4

با آن ها، تالش کردند کارگزاران و الیگارش های مرتبط در همین اوان اصالح طلبان و 

که با کمک پایگاه اجتماعیشان در طبقه متوسط و علی رغم شکست در انتخابات، 

قدرت را قبضه کنند. بخش وسیعی از بورژوازی انحصاری در برابر آن ها صف کشید. 

مراجعه کردند جناح های سیاسی دوباره به پایه های اجتماعی خود در درون توده ها 

به خیابان کشیده شد. اصولگرایان توانستند به کمک احمدی نژاد و برای مدتی نزاع 

اقشارِ محروم تر جامعه را برای عقب راندنِ بخش مرفه طبقه ی متوسط شهری وارد 

 میدان کنند.

آن بخش از بورژوازی انحصاری ایران که متمایل به اعتدالگرایان بود، معامالت بزرگی 

بخشی از این الیگارش ها با غرب، نزدیک به پانی های غربی داشت. پیوند بین با کم

دو دهه سابقه داشت و در همین ارتباط سرمایه داران بزرگی را خلق کرده و آقازاده 

ها و دالالن محترمی را برخوردار کرده بود. آن ها استراتژی توسعه ی منطقه ای 

ایِ معامله با دانستند و درآمدها و پورسانت ه مخاطره می اصولگرایان را هزینه بر و پر

غرب را بر نسیه ی بازارها و بلوکِ منطقه ای اصولگرایان ترجیح می دادند. اگرچه 

 رکود از گریز برای انحصاری، داران سرمایه  استراتژیِ اصولگرایان و بخشِ بزرگی از

حفظ  برای ها آن طلبِ اصالح بخش بود، استوار صادرات گسترش بر هنوز داخلی، بازار

امواج رکود، استراتژی جذب در بازارهای جهانی را دنبال می کرد و خود در برابر 

ترجیح می داد که سرمایه داران غربی را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند. با 

این وجود این بخش از سرمایه داران، نه تنها در آن هنگام در اقلیت بودند بلکه خود 

ایه های انحصاری و کانون های عنوان بخشی از شبکه ی در هم تنیده ی سرم به

به دلیل سودآوری های باال و سهم نجومی آن ها از خصوصی سازی ها در  -قدرت

در حمایت از سیاست های پروغرب کارگزاران  -دوران ریاست جمهوری احمدی نژاد

خیص شرایط، پشت جنبش و اصالح طلبان تردید داشتند. این بخش خیلی زود با تش
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بدین ترتیب رادیکال های بخش مرفه طبقه متوسط شهری بدون سبز را خالی کرد. و 

 حمایت ولی نعمتان، در خیابان ها تنها ماندند.

اما آن چه که گفتمان این طیف مدرن شهری را از آن پس و بیش از پیش از دهه ی 

گون آن است. گفتمانی که تخیلی نسخه های گونا -متمایز می کند، خصلت ذهنی 70

یت تحوالت سرمایه داری ایران سازگار بود و به تغییرات بنیادین در با عین 70در دهه 

 متوسط طبقه  به خاطرات و آرزوهای 80ساختارهای قدرت کمک می کرد، در دهه 

 ورشکستگی و رکود آثار شدن پدیدار و 70 دهه از عبور با  متوسط طبقه. شد تبدیل

 ای جامعه به امید پناه برد.  رؤیاها و امیدهایش به متوسط، و خرد بورژوازی درون در

 بورژوازی از بخش این رؤیای. "خوب حکمرانی" به امید و ؛"مدنی" و "پلورال" ،"باز"

بود. دهه ای که  70ه عبث، بازگشت به دوران خوش رشد و تاثیرگذاری اش در دهه ب

امکان رشد آن ها را نیز فراهم کرده بود. از آن جریان تثبیت الگوی انباشت جدید، 

س دیگر نقش این بخش از بورژوازی ایران به پایگاه انتخاباتی و احیانا خیابانی اصالح پ

طلبان حکومتی تنزل یافت و دغدغه ی اصلی او بازگشت به گذشته بود و نه حرکت 

از آن. این ها همه به جلو و تغییر الگوهای انباشت و تغییر ساختارهای قدرت منبعث 

د و در سمساری ذهن ایدئولوگ های این قشر تبدیل می شدن "پروژه"باید به 

 تحصیلکردگان ایران جای می گرفتند.

نیز به ترکیب طبقاتی و تسلط انحصارات  88این قشر اجتماعی حتی در خرداد 

ات اقتصادی معترض نبود، و به کانون ها و شبکه های قدرت برآمده از این انحصار

این ایام فقط برای تحقق حکمرانی توجهی نداشت. مخالفت آن ها با والیت فقیه در 

خوب بود. برای جایگزین کردن شکلی از اقتدار مطلق سرمایه ی انحصاری به جای 

، نیروی 70و همین طور در دهه ی  50شکلی دیگر. اگر طبقه ی متوسط در دهه ی 

ر ساختارهای طبقاتی قدرت بود، در سال تغییر الگوی انباشت و تغییرات بنیادین د

ه، تنها ابزاری برای حفظ بنیادی ترین پایه های الگوی انباشت موجود این طبق 88

این قشر از بورژوازی ایران برای به زیر کشیدنِ قدرتِ سرمایه دارانِ  88بود. در سال 
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ید. و در کالن به میدان نیامده بود، بلکه برای تحکیم همین مناسبات قدرت می جنگ

لیبرالیزه کردن اقتصاد به مبارزه با شبه دولت حالی که احمدی نژاد در آن ایام در ذیل 

ها و کانون های قدرت می اندیشید، طبقه متوسط، حمایت او از طبقات فرودست را 

 این  تحقیر می کرد، و برای حذف او چشم به همین کانون های قدرت دوخته بود.

ن کل باتالق ناشی از آ که زد می دست واکنش به انباشت از الگویی حفظ برای طبقه

 جامعه را می بلعید. جنبش سبز به شدت ارتجاعی و گذشته گرا بود.

مرور مختصر تحوالت فوق برای ترسیم شمایی کلی از تحوالتی ارائه شد که رد پای 

کم  سرمایه را بر خود دارند. رد پایی که محمد مالجو منکر آن است و یا آن را دست

 امروزِ ابیم که مقدمات سیاست ورزیِمی گیرد. اما همین اندک نیز کافی است تا دری

را باید در  "نقد اقتصاد سیاسی" سایتِ نظریه پردازانی مانند مالجو و طیف نویسندگانِ

جنبش سبز و استحالۀ بعدی آن به دولت بنفش جست. با بسیج  سرنوشت نافرجامِ

حاکمیت و با محروم شدن جنبش سبز از  "عدالتخواهِ"پایگاه های اجتماعی جریان 

مایت انحصارات بزرگ، رادیکال هایِ طبقه متوسط در خیابان ها تنها ماندند. اما ح

 واکنش آن ها به این شرایط چه بود؟

ادیکالیسم طبقه متوسط ایران در این زمان به رادیکالیسم همان طور که گفته شد، ر

شباهتی نداشت. خرده بورژوازیِ آن زمان،  50و  40خرده بورژوازی دهه های 

لیسم خود را با مبارزه ی طبقاتی و مارکسیسم محک می زد و به بنیادهای رادیکا

 "ه داری وابستهسرمای"یا  "بورژوازی کمپرادور"الگوی انباشت در آن دوران که آن را 

می نامید حمله می کرد. این رادیکالیسم در آن دوران تازه بعد از سرکوب جنبش های 

می نمود. اما محک رادیکال های جنبش خیابانی، سازمان های چریکی اش را خلق 

 سبز، لیبرال دموکراسی غرب بود.

ی از آن ها تعدادی از این رادیکال ها در اولین شکست ها کشور را ترک کردند؛ گروه

به خانه خزیدند و تعدادی در انتظار جنبش بنفش نشستند و به فحاشی به احمدی 

 تقویم  عجزه ای از خارج دوختند.نژاد ادامه دادند؛ و تعداد زیادی نیز، چشم به م
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 به اولی. 2بودند دوره این چپِ محصوالتِ از دو هر برهنگی آلترناتیو تقویم و برهنگی

ایران.  "مدرن"امروز و دومی به عنوان افتخاراتِ دیروزِ خرده بورژوازیِ ان واقعیت عنو

ی نبود جنبش سبز فروکش کرد و عورت این رادیکالیسم نمایان شد. واین عورت چیز

 جز اوج انحطاطِ طبقه ی متوسطِ ایران.

طیف کمتر رادیکال چپ سبز، در پرتو این وقایع به واقع بینی هر چه بیشتر روی آورد 

بخشید و با تغییری در  "نرمالیزاسیون"را به لقای  "دمکراتیزاسیون"ه مرور عطای و ب

ار خود قرار داد. نظریه را در دستور ک "حکمرانی بد"مؤلفه های ایدئولوژیک، مبارزه با 

پردازانی مثل مالجو، اگر در جریان جنبش سبز و با پیدا شدن نشانه های شکست آن 

های طبقه کارگر را گوشزد می کردند،  به خواست خطاب به این جنبش لزوم توجه

امروز خطاب به طبقه کارگر ضرورت وارد شدن به میدان مبارزه بر علیه حکمرانان بد 

کنند. آرزوهای بلندپروازانۀ آنان در جنبش سبز، امروز به چنین  را یادآوری می

 "های ساختاری دگرگونی"مطالبات ناچیزی تقلیل یافته است. با این وجود هنوز هم از 

 سخن می گویند 

 طبقه متوسط و دگرگونی ساختاری مورد نظر مالجو 6-4

 رموله می کند:را این گونه ف "دگرگونی های ساختاری"مالجو نظر خود در باره 

سومین سطح از نزاع سیاسی نیز اساساً نزاع بر سر ساختارهای سیاسی و اقتصادی و "

ی حکمرانی بلکه مناصب سیاسی و تغییر شیوهاجتماعی است و نه فقط جابه جایی در 

 "دگرگونی های ساختاری را نیز می طلبد....

 
بت با یکدیگر توسط دو گرایش در درون چپ منتشر شد. اولی دو تقویم از زنان برهنه که در رقا 2

 نشریه آلترناتیوتوسط گرایش کمونیسم کارگری. و دومی توسط 
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تمام به تحقق .....مشارکت جنبش کارگری در جهت تغییر حکمرانی بدون اه"

 "دگرگونی های ساختاری اصال استراتژی مناسبی نیست

آمیخته ای از تردید و در قسمت قبل این مقاله توضیح دادیم که چرا افکار مالجو 

تذبذب است و چرا نمی توان سخنان او را حتی آن جا که از دگرگونی های ساختاری 

قد حکمرانان خوب است. سخن می گوید، جدی گرفت. او مخالف حکمرانان بد و منت

از بورژوازی )حکمرانان خوب( شرط الزم برای خروج از رکود  از نظر او تثبیت جناحی

وج از رکود، شرط الزم برای بهبود وضعیت طبقه کارگر است. پس اقتصادی است و خر

می توان نتیجه گرفت که شرط الزم برای بهبود وضعیت طبقه کارگر، قدرت گیری 

اوست. با این تفاصیل معلوم نیست که طبقه کارگری که خود را در  بورژوازی و تثبیت

فرض می کند و به تلقین قرون هفده و هجده و در دوران پیش از انقالبات بورژوایی 

محمد مالجو بهبود وضعیت خود را به تحکیم قدرت بورژوازی پیوند می زند، چگونه 

موازنه طبقاتی در جامعه را به  بوجود آورد و "دگرگونی ساختاری"قادر خواهد بود که 

 نفع خود تغییر دهد!؟

مورد  "تاریدگرگونی های ساخ"تا آن جا که به منافع طبقاتی کارگران برمی گردد، 

بحث مالجو چیزی نیست جز وعده هایی برای فریب کارگران و جذب آنان به جنبش 

ن و یا های طبقه متوسط. طرح بحث هایی درباره مشکل کارگران برای متشکل شد

سلب حقوق آنان در جمهوری اسالمی، و یا ابراز نگرانی از تضعیف قدرت چانه زنی آن 

گران تبدیل نمی کند. او بنا بر تاکیدات خودش به ها، مالجو را به مدافع حقوق کار

   دنبال تحکیم قدرت بورژوازی از نوع متعارف آن است.

ر بگذاریم و فرض کنیم که او از بهانه ها و دست آویزهای کارگری محمد مالجو را کنا

آن دسته از اقتصاددانان دانشگاهی است که بهبود وضعیت اقتصاد را مستلزمِ تغییرات 

ی می دانند. اما ببینیم که آیا در این صورت چیزی در نظرات او وجود دارد که ساختار

 را حداقل از دیدی بورژوایی توضیح دهد؟ "دگرگونی های ساختاری"این 
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مالجو در همین حد هم چیزی به دست نمی دهد. او توضیح نمی دهد که  متاسفانه

بر اساس آن کدام نهادهای از دید بورژوازی ایران چیست و  "دگرگونی ساختاری"این 

اقتصادی باید خلق شوند، کدام نهادها باید اصالح گردند و چه تغییری باید در سیستم 

د و چرا؟ او حتی وقتی به بحث دولت های مالیاتی، گمرکی، آماری و غیره صورت گیر

بورژوایی می پردازد، تحول ساختاری آن را در چارچوب قوام یافتن دولت مدرن 

ضرورت تمرکز قدرت در دست دولت و حذف مراکز گوناگون تصمیم گیری  بورژوایی و

و ده ها معضلی که طیف های گوناگون و دولت بورژوازی با آن روبرو -و شبه دولت ها 

به بحث نمی گذارد. او مشخص نمی کند که کدام بخش از بورژوازی و به چه  -هستند

 خود جای و باشد "ی ساختاریدگرگونی ها"منظور، قرار است سکاندار پیشبرد این 

 دگرگونی" این تاثیر که دهد نمی توضیح او کجاست؟ رابطه این در همفکرانش و او

یا تغییر موازنه های سیاسی در ادی و اقتص رشد نرخ کاهش و افزایش در "ساختاری

 در را تضادها درون بورژوازی چه خواهد بود و کدام تضادها را حل خواهد کرد و کدام 

 ل خواهد نمود؟حم خود درون

البته انتظار ارائه چنین مواردی از ایشان بی مورد است. این نوع موارد کار مشاورین 

است. این ها وظیفه اقتصاددانان  م گیریاتاق های بازرگانی، بانک ها و مراکز تصمی

خبره ی جناح های سیاسی حاکم است. مالجو اقتصاددان طیف چپ طبقه متوسط 

مدرن شهری است و تخصصش فقط تشخیص تمایزات حکمرانان خوب و بد و کشف 

های توسعه ی اقتصادی و سیاسی "پروژه"زنجیره های از هم گسسته انباشت اولیه و 

 است.

ر که قبال مشاهده کردیم او در این زمینه هم چیزی بیشتر از لق مان طوبنابر این ه

طبقه سیاسی "لقه های فکری کل اپوزیسیون جمهوری اسالمی، مبنی بر زائد بودن 

و ضرورت جایگزین کردن آن ها با  -یعنی دستگاه والیت فقیه و اطرافیانش - "حاکم

فقر نهفته در این  ر موردارائه نمی دهد. در قسمت های قبل د "حکمرانی خوب"

نظرات نوشتیم و تصریح کردیم که اگر چه جریانات مسلط بر اصالح طلبان به خوبی 
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بر آن چه که می گویند و مطالبه می کنند واقفند، نظریه پردازان طبقه متوسط چیزی 

آنان ترجیح می دهند فرض را بر این بگذارند که  بیش از بیان توهمات خود ندارند.

توسعه "ف در قدرت نیست تا رؤیای شیرینشان برای حاکمیت خوب، بورژوازی متعار

 و روزهای بهتر پریشان نشود. "سیاسی

 دگردیسی ارتجاعی طبقۀ متوسط 7-4

اما واقعا چرا جنبش طبقه متوسط ایران یا حداقل جنبش بخش مدرن شهرنشین آن 

 تا این اندازه دست راستی است؟

قابل بخش انحصاری و غیر انحصاری سرمایه در مایه و تعلق متقبال به انتگراسیون سر

طی دو دهه ی گذشته اشاره کرده ایم. اینک تصریح می نماییم که طی دو دهه گذشته 

طبقه متوسط با تسلط مطلق بورژوازی انحصاری و عظمت تولیدی و مالی آن مخالفتی 

ؤال می یه را به زیر سنداشت، بلکه فقط تنها نمودهای بیرونی آن در شکل والیت فق

برد. حتی در ادبیات چپ این طیف از بورژوازی ایران کمتر نقدی بر رشد سرمایه های 

انحصاری و ایجاد شکاف طبقاتی دیده می شود. و اگر هم در کنار مقوالت حقوق بشر 

یا دموکراسی از فقر و مشکالت اقتصادی سخن به میان آید در چارچوب نقد والیت 

 3صورت می پذیرد.  "یاسی حاکمطبقه س"مالجو  فقیه و به قول

طبقه متوسط امروز ایران بی تردید رشد اقتصادی خود را در پیوند با سرمایه ی 

انحصاری در دوران جمهوری اسالمی از بطن رشد  ۀانحصاری جستجو می کند . سرمای
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همجنین تحوالت داخلی و شورش  ای، تبدیل جمهوری اسالمی به وزنه ای در تغییر این موازنه ها و

لف طبقه متوسط و خود به خود در رویکردها و شعارهای بخش های مخت 98و  96های سال های 

اپوزیسیون جمهوری اسالمی هم تاثیر گذار بوده است. مطالب گفته شده در این قسمت مربوط به 

 پیش از این تحوالت است.
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بورژوازی سنتی و کوچک و متوسط و بر بستر گسترش بازارهای داخلی رشد کرد. 

ی ایران لنگر و تکیه گاه کل بورژوازی ایران و با آن در پیوند است. و بورژوازی انحصار

از این نظر با الیگارشی بورژوایی در زمان شاه متفاوت است. بنابر این نفی بورژوازی 

به معنای نفی  -همچون کشورهای پیشرفته تر سرمایه داری-انحصاری در ایرانِ امروز 

وازی باصطالح کمپرادور در زمان شاه و عقب حالیکه نفی بورژکل بورژوازی است، در 

 راندن آن از قدرت، فضای کافی برای رشد بورژوازی کوچک و متوسط فراهم می نمود.

به همین دلیل هم هست که همان طور که قبال هم اشاره شد، گرایشات چپ رادیکال 

ی الیگارشی سیاسی حاکم را با سرمایه دار ،در درون بورژوازی خرد در زمان شاه

کمپرادور تحلیل می کردند و عقب راندن آن را شرط ضروری توسعه اقتصادی و 

سیاسی می دانستند اما گرایشات چپ فعلی، حتی آریستوکراسی طبقه حاکم و نقش 

مسلط سرمایه انحصاری و قدرت اقتصادی و حجم سرسام آور انباشت آن را کتمان 

رمایه دارانه، غیر ممکن و یا از هم آن ها انباشت سرمایه را در ایران غیر سمی کنند. 

 گسیخته هم می دانند

ارزاتی مب  از این رو مبارزات طبقه متوسط ایران در دو دهه اخیر دنباله روش های

میالدی و یا سنت های رادیکالیسم خرده بورژوایی  60طبقه متوسط اروپا در دهه ی 

ی در آن دوره ها از در ایران نیست. رادیکالیسم خرده بورژوای 50و  40دهه های 

 "کمپرادوریسم"مبارزات انقالبی طبقه کارگر و مارکسیسم تاثیر می پذیرفت و 

بورژوایی، انحصارات سرمایه داری و امپریالیسم را به زیر سؤال می برد. طبقه متوسط 

ه نماید و در سایه بخشی از امروز سرپناهی ندارد و باید به سروران طبقاتی خود تکی

 صاحبان هلدینگ ها و نمایندگان سیاسی آن ها حرکت کند.الیگارش ها، 

در خاورمیانه از آنجا که در تقابل  "ماجراجویی های جمهوری اسالمی"فتح بازارها یا 

با غرب صورت می گیرد، برای طبقه متوسط جذابیتی ندارد. غرب مدینه فاضله طبقه 

 طبقه رشد مینهز غرب سوی به درها شدن باز  در تصور او متوسط مدرن است و

 و کار و کسب رونق برای امروز طبقه این. کند می فراهم زیاد دردسر بدون را متوسط
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، تعامل فرهنگی، توریسم، پاسپورت های معتبر، بیشتر تردد به خود اجتماعی تکامل

 جامعه باز، مدارا و رشد سرمایه گذاری های خارجی نیاز دارد. 

اسی از دید این طیف از بورژوازی نه تنها نباید به بنابر این مبارزه برای آزادی های سی

طبقه حاکم لطمه بزند بلکه مطابق نظر  "معتدل"اقتدار و تسلط بخش انحصاری اما 

 صریح کسی مثل مالجو اساسا باید با پیشتازی آن هم همراه باشد.

اما همین طبقه متوسط که از سویی خواهان مشارکت اقشار وسیع تری از بورژوازی 

درت است، از سوی دیگر برای تحکیم آریستوکراسی بورژواها مبارزه می کند. این در ق

قی مانده است و با فراز و فرود طیف دنباله رو بخشی از نمایندگان سرمایه انحصاری با

آن ها جشن می گیرد و یا دچار یاس می شود. طبقه متوسط ایران طی دو دهه ی 

، تغییرات فرهنگی حاصل نموده، مفاهیم گذشته گفتمان های مدرن را اقتباس کرده

سیاسی و فرهنگی بوده، بهبود وضعیت -جدید پرداخته، خواهان آزادی های اجتماعی

البه کرده، اما از زمان رفسنجانی به بعد همواره در همسویی با بخشی اقتصادی را مط

کنونی از طبقه حاکم قرار داشته که کوچکترین تغییری را در ساختار و آرایش طبقاتی 

 جامعه تحمل نمی کند.

و باز هم تاکید می کنیم که در درون اقشار مختلف طبقه ی متوسط هرچند اعتراض 

تدار حاکم موج می زند اما نه تنها هنوز هم کمترین اثری در به والیت فقیه و علیه اق

ادبیات حتی بخش چپ رادیکال و نیروها و سازمان های به اصطالح سوسیالیست این 

ماعی درباره ی حجم سرمایه و قدرت تولیدی و مالی سرمایه داری انحصاری، طیف اجت

ده نمی گردد، بلکه پروسه های شکل گیری آن و جایگاه آن در قدرت و سیاست مشاه

برعکس این نقش اساسا کتمان و یا به عاملی فرعی فروکاسته می شود؛ و تضادها و 

الم سیاسی، والیت فقیه، حکمرانی تقابل های درونی جامعه صرفا با مقوالتی مثل اس

 بد، غارت، ثروت اندوزی و فساد و سوء استفاده از قدرت تبیین می گردد.
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متوسط اشاره ای به فقر و ثروت هست، همچون مالجو  اگر هم در ادبیات چپ طبقه

آن را با فرادستان و فرودستان، با زنجیره های گسسته ی انباشت، با اکثریت توده ها 

توضیح  "حکمرانی بد"یا به طور روشن تر با والیت فقیه و  "اسی حاکمطبقه سی"و 

نیست. طبقه می دهند. این وارونگی واقعیت در ذهنیت طبقه ی متوسط بی دلیل 

متوسط ایران علی رغم اعتراضاتش، علی رغم انتقاداتش به استبداد سیاسی، علی رغم 

اش به پلورالیسم؛ آمادگی  شیفتگی اش به مدرنیسم و جامعه مدنی و علی رغم عالقه

ندارد تا آرایش طبقاتی موجود و حتی نقش مسلط سرمایه انحصاری را به زیر سؤال 

نظر طبقه متوسط برای لیبرالیزه کردن اقتصاد، برای نزدیکی  ببرد. سرمایه انحصاری از

به غرب و برای سرکوب طبقه کارگر الزم است. در نظر طبقه متوسط و در واقع از 

مایه داری امروز، بدون سرمایه های انحصاری اساسا چشم اندازی از گسترش منظر سر

ی در نظر طبقه متوسط کسب و کار و خروج از رکود قابل تصور نیست. سرمایه انحصار

سمبل اقتدار ملی و نظم است. مبارزه با استبداد در ذهنیت طبقه متوسط امروز ایران 

و سیاسی الیگارش ها و به چالش کشیدن  برخالف گذشته با مبارزه با قدرت اقتصادی

جایگاه مسلط آنان در قدرت مطالبه نمی شود؛ این طیف مدرن فرصت های گسترش 

اسی در درون اقشار بورژوازی را در عقب زدن الیگارش ها یا سرمایه پایه های قدرت سی

ی انحصاری نمی بیند، بلکه برعکس، حتی وجود همین انحصارات در قدرت را هم 

می داند. جامعه  "حکمرانی خوب"ن می کند و تقویت آن ها را شرط الزم ایجاد کتما

بورژوازی انحصاری و تضعیف  مدنی این بخش از بورژوازی ایران نه بر بستر عقب راندن

آریستوکراسی سرمایه داری ایران و نه حتی در جریان شورش علیه بخش مسلط طبقه 

و اصالح و یا کمرنگ تر شدن  "نی بدحکمرا"حاکم، بلکه تنها با تضعیف و حذف 

 اسالمیت آن تحقق می یابد.

در بعد  برای این طبقه متوسط اقتدار و عظمت سرمایه چه در بعد اقتصادی و چه

سیاسی آن، از اهمیتی خدشه ناپذیر برخوردار است. چشم او به کانون های قدرت 

در این ساختار در است و علی رغم صدماتی که متحمل شده است هنوز به فکر تغییر 
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معنای گسترده آن نیست. او والیت فقیه را به زیر سؤال می برد، خواهان جدایی دین 

خواری معترض است، به قانونگرایی فرامی خواند اما از دولت است، به فساد و رانت 

نمی تواند سلسله مراتب طبقاتی در درون بورژوازی یعنی تسلط بالمنازع سرمایه 

های قدرت آن را به زیر سؤال ببرد. بورژوازی ایران هنوز از باتالق و انحصاری و کانون 

تصور خشک شدن  لجنزاری از فساد و تباهی که خود ساخته است ارتزاق می کند و

 این باتالق او را به وحشت می اندازد. 

الیت طبقه متوسط در توهم عصر روشنگری است، در تب آزادی می سوزد؛ در آرزوی 

است که از طریق آن ها در قدرت سیاسی شریک گردد. اما قادر به  نهادهایی مدنی

البات بورژوایی تشخیص تناقضاتی نیست که توسعه سرمایه داری معاصر را از دوران انق

و یا دوران تسلط تفکر کمونیستی بر جریان روشنفکری متمایز می کند. این الیت در 

روشنگری و ترقیخواهی را جستجوی گفتمانی است که از انحطاط سرمایه داری، 

 استخراج کند.

اما وعده تکرار عصر روشنگری دروغی بیش نیست. وعده ی سر خرمن و مشغول کردن 

قه کارگر و زحمتکشان و حتی جوانان طبقه متوسط با رؤیاهای گذشته است. در طب

عصر حاکمیت ارتجاع سرمایه، نه در ایران و نه در هیچ کجای دنیا عصر روشنگری 

نخواهد شد. ترقیخواهی آینده نه با بازگشت به عصر روشنگری و انقالبات تکرار 

امکانپذیر است.بورژوایی قرون گذشته که با پیشروی پرولتاریا 
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 پایان سخن 10-4

تالش ما در مجموعۀ حاضر پرداختن به نظرات مالجو به عنوان بخشی از نظریه پردازان 

ال پوالنی و استیگلیتز و پیکتی بر میگیرند چپی بود که منبع الهام نظری شان را از امث

ن و در پوشش نوعی مارکسیسم آکادمیک رقیق شده ارائه میدهند. این بررسی بدو

پرداختن به تحوالت ایدئولوژیک، سیاسی و اقتصادی دوران عروج و افول احمدی نژاد 

ر ایران بررسی ای ناکامل خواهد ماند. اما پرداختن به این وجه از تحوالت اجتماعی د

که پایه های مادی دگردیسی بخش چپ طبقۀ متوسط را نیز تشکیل می دهد، فرصتی 

نگاهی به توسعۀ سرمایه "و آخرین بخش نوشته دیگر می طلبد که آن را در سومین 

 به انجام خواهیم رساند.  "داری در ایران در دو دهۀ اخیر

 وحید صمدی
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