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  دولت دهمی طبقاتیگ شکننده
 

  ١٣٨٨   مرداد١شنبه پنج                                                                                                                       محمد قراگوزلو

  
  درآمد
 اتي پنجاه است که در ادبی دهه نخست ی مهي از جوانان نی متعلق به نسلنگارنده

 یبورژواز"؛ " کمپرادوریبورژواز" همچون يیها آمد واژه  بسشان یاسيس

 سمياليامپر"؛ )یمحمدرضا پهلو" (سميالي امپريی رهيسگ زنج"؛ "ی مترق،یمل

 تنامي؛ کوبا، و" جهانسه"؛ "سميالي امپراليسوس"؛ "کاي آمریگ  به سرکردهیجهان

 دهه و چند سال  سهشي باي کم نکيا. نمود ی م  برجستهیبه نحو بارز...  ونيو چ

 مي از مفاهیاري بسی و فرهنگی اقتصادیاسيپس از آن دوران نه فقط اعتبار س

کم با نسل   دست اتيکه سخن گفتن با همان ادب است بلختهي فرو رگفته شيپ

) يِی بورژواسميکمون (= یرشوروياتحادجماه. رسد یمس به نظر  نامانو-حاضر

 ی و بی بدون تعرض خارجد،يکش ی مدکي را سميالي سوسی  مصادره شدهی به ناحق واژه)  به بعد١٩٣٠ (ی سی  دههیکه از ابتدا

 بي رقدامانشو را به  ورماني خود در پی  تحت سلطهی از کشورهايی  شده است و بخش عمدهی دچار فروپاشی انقالب داخلچيه

 کيگارشي نوع اقتصاد النيتر  به بسته- نگيلفردي هري به تعب- خواه تي تمامی اقتصاد دولتاي کي بوروکراتيیگرا اشتراک. انداخته است

 قيطر توانسته است ازنيچ دری خشن دولتیدار هيسرما.  سابقش عروج کرده استیها  و خواهرخواندههي در روسی دولتیدار هيسرما

 في کثی  را پشت سربگذارد و به پشتوانههي انباشت سرمای  چند دورهائو،ي پني ل،یال  دوران مائو، چوئنيی روستایها  کموناز دي خلع

 ی کار؛ رشد اقتصادی رهي ارتش ذخونيليو استثمار چهارصد م) slave labour (یگ و کاربرده) wage labour (ی نوع کارمزدنيتر

 ی درهم شکسته است، آلبانتوي تیوگسالوي.  قرار دهدهي سرمای رقابت در بازار جهانی  ادامهیرا بیني تضم خود رای درصد٨ تا ۶

اگرچه .  بست نشسته استیالملل ني و صندوق بی به دست بر در بانک جهانيی گدای  کاسهنه؛يم-ی هوشتناميانورخوجه گسسته است و و

 ی بزانسنو، جنبش اجتماعهيوي همچون اولی جنبش کارگریها هخشش چهر و دریستيتالي ضد کاپی در فرانسه با ظهور جبهه

 شده است، اما جازدن امثال کاسترو؛ چاوز؛ ستيالي چپ سوسیها  دولتیبند  از امکان شکليی  تازهی  وارد مرحلهیستياليسوس

از .  استدهي پنجه کشسمياليسوس درخشان ی  به چهرهگري بارد،یستيالي اقتصاد سوسیها-یبند- صفی-اورتگا و مورالس در عرصه

 یروزي پی  را به مثابهسمي ـ تاچرسميگاني و عروج رني برلواري دی که فروپاشزي نیبرالبستي نئولی  مستانهیها یکش  عربدهگري دیسو

 Great(و رکود بزرگ ) crisis( بحران انيجا انداخته بود؛ در جر) the end of history" (خي تارانيپا" بازار آزاد و يینها

depression ( پوچ از آب درآمده استسره کيحاکم بر جهان  . 

به قول . طلبد ی می و داخليی  منطقه،ی جهاندي منطبق با منطق تحوالت جدیها ی و تئورها لي تحلد،ي که دوران جدداستي پنگفته

 شخندي را ببندد و مورد ریباحث علم می که درهاستي چالش کرد و کی با آن علمديبا ی علم شد مکه ی از زمانسمياليانگلس سوس

 .ستيمطرح ن) revisionism (یدنظرطلبيدرافزوده و تجد ویبسط خالق تئور وجه سخن ازچي به هجانيا است که درمعلوم رد؟ينگقرار

 ی مبتنی طبقاتليحل تکي ی هي شده را ندارد و تنها بر پاادي و مباحث لي از مساکي چي و قصد ورود به مدخل هتي کوتاه ظرفلي تحلنيا

 کمپرادور و وابسته، مترصد است ضمن اشاره به ،ی ملی بورژوازلي از قبی مقوالتوستني پري همچون به اساطيیها فرض شيبر پ

  .  مورد توجه قرار دهدندهي را در ِآيی دولت بورژوای عمومیها  عرصهران،ي خرداد ا٢٢ انتخابات یاسيس ی اقتصادآمد ی پنيترمهم

 
  هي به دولت سرمایدار هيز دولت سرما ایرو پس



کل  (تي حاکمی اصلیها هي از پایکي عمًال به حذف ران؛ي ای اسالمی جمهوراستي که انتخابات دهم رستي نکته چندان دشوار نني افهم

 ی پاکي ی رو عبارت کل نظام راکي و به دهيانجام)  راستیها- دموکراتالي و سکوالرها و سوسها براليطلبان و ل  اصالحی جبهه

 ی ملی  جبههی پله به  و پلهیجيسابقه داشته و با حذف تدر" ها- پا شدنکي " ني سال گذشته ایاگرچه در طول س. آن فرود آورده است

-  و عبداهللاها ینيخوئ ی و موسوی مانند منتظريیها  راندن چهرههيو به حاش) دولت اول (صدر ی؛ بن)دولت موقت (یو نهضت آزاد

 حذف بدون ني گذشته است، اما ای  آزمون و تجربهی از مرحله...)  وهفتممجلس چهارم، پنجم، (طلبان   اصالحکيکلي حذف سینور

 ینينش  آن عقبی اقتصادی کرده است، که ما به ازامي دولت ترسی طبقاتتي و ماهگاه ی از پایدي جدی اضافه در انتخابات دهم چهره

 از سال برالي جناح لی اقتصاداستي روشن است که سیگ  کالم و به سادهکيدر .  استهي دولت سرماتي به موقعدارها هيدولت سرما

 رحسني می و بازار آزادینزي شبه کیها  هفتم و هشتم و در عرض برنامهیها  سال دولت٨، در طول )ی اقتصادليتعد (١٣۶٨

 تي و در نهای و رونق اقتصاديیف شکوفا و با هدی جهانیستيتاليبر محور ادغام در نظام کاپ) کارگزاران + مشارکت (یموسو

را در " انيراني ای برارانيا "کي تاکت؛ی استراتژني تحقق ای اصالحات برای  گستردهی جبهه. ديچرخ ی مهي سرمایسودآورساز

 یگ ندهيز نما امکان و مجوران،ي ای بورژوازیها  و جناحها في طها، هي استخدام تمام الريدستور کار قرار داده بود و بناداشت از مس

 از آن ها براليکه ل) یاسي سی  توسعهاي ونيزاسيدموکرات (یاسي باز سیفضا.  و خارج را به دست آوردل داخیدار هيشدِن کل سرما

 به ی مشخصیريگ- جهتنيتر  را باز کند و کممي مستقیگذار-هي و سرمای خارجی هي ورود سرمای قرار بود؛ درهاکردند یدفاع م

 دوم خرداد ی  و بر باد رفتهارزش یب" یآوردها دست. (" نداشتیکارگر مستقل یها  و تشکلها هي احزاب، اتحادتي فعالی آزادیسو

 ) مدعاستني اليدل

 بسته شهي همی برای دموکراسبرالي لی- پاشنهی به روی اسالمی چرخش نظام جمهوری خرداد نشان داد که درها٢٢ یاسي لحاظ سبه

 - تواند ی مزي جناح حاکم شده نیهر چند از نظر اقتصاد.  استافتهيبه طور مطلق دست برتر ) authoritarin(شده و دولت اقتدارگرا 

 ی اقتصادیبرالي و نئولیبرالي لی کلیها استي همان سه،ي انباشت سرمادي جدی  دورهکي از زيآمتي موفقبور به منظور ع ديو راستش با

 یها استي است که به جز سني اتياما واقع طلب را در دستور کار قرار دهد، جناح اصالح...)  ويیزدا  مقررات،یساز-یخصوص(

 اري دولت دهم بسیها برا  برنامهني ای جهانتيامکان موفق") یتحول اقتصاد" موسوم به یبراليطرح نئول (ها متي قیساز  آزادیداخل

  آن عي به مفهوم وسی خارجیگذار هي است که سرما نکتهني ادي در دولت نهم به وضوح موهيتجربه فرار و اعتصاب سرما. دشوار است

 یزي ناچاري در سطح بس-) DFI (ی خارجیها ی کمپانمي مستقیگذار هي سرما؛ی بانک جهانیها  کومک،ی دولتیها  اعم از وام

 - State (یل دولت ماي ی مل،ی مدل اقتصاد دولتی و ارتقای بازار داخلیها هي بنتي تقوی امر به مثابهنيا. صورت خواهد بست

Nation (یاسي سظر و از ندهي را در نوردی شدن، دولت ملی در عصر جهانیدار هي اندرسن انکشاف سرمایبه قول پر. نخواهد بود 

 ليتما: درافزوده) (P.Anderson, 1992, PP.365-366. ( وابسته استWTO و یالملل ني و صندوق بG7 همچون ناتو، يیبه نهادها

 ی شرفتهي پی به ارتباط با کشورهاري مفرط و ناگزی- برتون وودز عالقهینهم درخصوص ارتباط با نهادها و ناموفق دولت ديشد

 اقتصاد یجهان  برتر نظامیها  و قدرت۵ +١ به عنوان دو عضو شاخص هي و روسني روابط با چی  غرب و توسعهیدار هيسرما

 .) گرفتی جدادي زديح راست را نبا جنایستيالي ضدامپری است که شعارهاني بر ا  دال،یستيتاليکاپ

هر چند . ستي آن نیستي بناپارتتي نهم و دهم؛ به مفهوم ماهیها  دولتیطلبان خصلت اقتدارگرا  برخالف نظر اصالحگري دی سواز

 بافت رغم ی حال و علني اما در عدهد ی قرار میابي مورد ارزيی استثنایطي طبقات و شرای را در ورایستيمارکس دولت بناپارت

 نيواضح است که در ا. کند ی مدي بودن آن تاکیستيتالي کاپتيماهبر بورژوا منفک است ی  طبقهازکه  ؛ی دولتني چنيیربورژوايغ

 معاصر طرح راني چرا که در استي نهم و دهم مطرح نیها  دولت- نبودناي - بودنیستي به طور مشخص بحث بناپارتادداشتي

 دوم قرن نوزدهم به ی مهيکه در فرانسه ن اي پرولتاری بورژوازاني می طبقاتی بست مبارزه  بنجهير نت و دیموضوع توازن طبقات

 چک یکا اني حکومت چاني که ميیهايساز-هيحتا شب.  نداردی طبقاتلي و وجه تحلی اقتصادیاسي سهي توج- دهي انجامسميعروج بناپارت

 بحث ما درخصوص ی فشرده. ستي نما موضوع بحث رد،يگ یم ا دولت نهم شکلمدار ب  توسعهی اقتدارگرایها و دولت) وانيتا(

 بافت یگ گونه  خود از چهکيستمولوژي و حتا اپکي طرح متدولوژی برا١ باندیلي است که رالف مهي و دولت سرمادارها هيدولت سرما

 مختلف یها  جناحدارها،-هي که در دولت سرما مفهوم استني ناظر به اقًاي و دقبندد ی دولت به کار می اقتصادیاسي سیو قشربند



 دست یاسي از قدرت سی بخشاي یاسي به قدرت سها ني و مشابه ای انتخاباتی پارلمانیاسي چرخش سندي در فراتوانند ی میبورژواز

 داخل و یرژواز بواني می سراسری هژمونکي خود از ی  گستردهتي موقعلي به دلدارها-هيتر دولت سرما به عبارت روشن. ابندي

 پنجم یها به عنوان نمونه دولت. کند ی میگ ندهي را نمایستيتالي کاپکي از دولت دموکراتی شکل واضحی نوعهمند است و ب خارج بهره

 يی نماراني ای مختلف بورژوازیها  قشرها و جناحی شدن از سویگ ندهي نمالي مجالس سوم و ششم به دلیعنيها  تا هشتم و مکمل آن

 یدار هي مناسبات سرمایانکشاف ناکاف" نه فقط به خاطر هيکه دولت سرما حال آن. کنند یم ی را تداعی دولتنيچن البته بسته ازمحدود و

 یاسي قدرت سی و منافع انحصارهي از انباشت سرمای مشخصیها وهي انتخاب شليکه به دل بل" ی بورژوازی اقتصادیاسيو ضعف س

 یئولوژ دهي و هم به اعتبار ای هم از منظر بافت طبقاتیبند ل شکنيا. رديگ ی شکل م- کنم ی مدي تاک"هم "ني ایو من رو هم یاقتصاد

 شدن دهي و به چالش کش٢ خرداد٢٢ بعد از انتخابات ی هياتفاق-عيوقا.  باشدهي دولت دهم به عنوان دولت سرمای  دهندهحي توضتواند یم

 هوادار یها  نقش جناحیساز رنگ طلبان و کم  اصالحاري حذف تمام عینظام برا زيآم تي دولت دهم، در کنار تالش موفقتيمشروع

 اگر حتا .  استهي به دولت سرمادارها هي فراگرد دولت سرماینينش  عقبني مبیگ جمله) کارگزاران  وی هاشم،یکروب(آزاد  بازار

 و برخورد با ی و اجتماعی فرهنگ،یاسي سريي سرخرمن تغی  و وعدهیونيزينطق تلو( دولت دهم سيي پس از انتخابات ریها وعده

 ی غلظت رفتارهای نانهيب  خوشلي بازهم تعدم،ي بدانريپذ  و تحققیرا جد)  فرهنگی و خصوصی عمومی  عرصهشدن یتيامن

 یها ناح شدن جیگ ندهي امکان نماتواند ینم دولت مطرح شده بود ني همسيي ری از سوزيکه در انتخابات نهم ن دولت کيئولوژ-دهيا

 که به مراتب از - استي گوزياش ن  و سابقه- امکان و توان را دارد نيدولت دهم ا.  ممکن سازدرا راني ای از بورژوازیتر فربه

 نيچن.  مدعاستني بارز ای  در عراق نمونهکايگشودن باب مذاکره با آمر. کند ی عمل متر ستي خود پراگماتبرالياسالف ل

 و ی اجتماعدي جدیها  آن به بحرانلي و تبدی بحران اقتصادیون فائق آمدن بر ابعاد رو به فزی برایني تضمنيتر  کمیسميپراگمات

مضاف .  جبران نخواهد شدیگ- به سادهيیجو  و صرفهها ارانهيها و حذف - بودجه با متممی دالر کسرارديليچهل م.  نخواهد دادیاسيس

جذب  و به سود واردات،  ی صنعتمراکز ی رو به فزونیلي تعطنده؛ي فزای هایازکارس  ی ب،ی رکود تورملي از قبی مشکالتکه نيبه ا

 یها  امکان وقوع بحرانیطيدر شرا... خواران و- رانتی  و معوقهقهي بدون وثیها ها، اقساط کالن وام  بانکیبده ني چديتول اضافه

 ی روشنی برنامه و پس از آن شي و نه پیمباحث انتخابات دولت دهم نه در مناظره و مي که بدانکند ی مشهيتر از هم  را محتملديجد

 .  ارائه نداده استيی هي معضالت پاني حل ایبرا

 رانده شده بودند، راني ای اقتصادیاسي در قدرت سی کم اثری هيطلبان عمًال به حاش  اصالح١٣٨۴ ري هر صورت اگرچه از سوم تدر

بعد از . استوار است" راست "یاش بر پا  را شکل داده بودند که مرکز ثقلیتي حاکمفيو ضع" چپ "ی پايی نهایبند بياما در ترک

 ني چنکند ی حکم میميعقل سلهر.  استستادهي خود ای پاکي خود را قطع کرده و تنها برفي ضعی پاتي خرداد حاکم٢٢انتخابات 

  .تر از گذشته است  و شکنندهتر في ضعزي نی اقتصادیاسيکه از نظر قدرت و اقتدار س- بلت،ي نه فقط از نظر مشروعیتيحاکم

  

   ١٣٨٨ /٢٧/٠۴ -محمد قراگوزلو

  البرزتحليلی سايت 
  http://www.alborznet.ir/fa/default.aspx  

  

  

  

  

  

  

 



 

  :نوشت  یپ
 
 : مندرج در" دي در عصر تردسمياليسوس "ی  به مقالهدي بنگرباند یلي رالف می هي وجوه مختلف نظری درباره. ١

 آگه : ، تهران] ناصر زرافشانی ترجمه [سم،يالي سوسی ندهي، آ)١٣٨٠(ناصر . زرافشان

 به جستر،ي رستيالي سوسی مندرج در مجله) ١٩٨١". (مکفرسن. یب.ی سیخالف آمدها: یستيالي سوسیراس و دموکبرالي لیدموکراس "ی  مقاله-

 .ني مرلیمطبوعات:  لندنل،يهمراه جان سو

 یمطبوعات:  لندنل،ي و جان سوچي به همراه لئوپانجستري رستيالي سوسی مندرج در مجله) ١٩٨٩" ( انقالباتياخالق:  مااتياخالق "ی  مقاله-

 .نيمرل

 صورت گرفته است و انياند، صرفًا به منظور اطالع دانشجو  کردهی که اصحاب فرانکفورت طراحيیها  مباحث و مولفهنياشاره به ا: درافزوده

 .ستين...  هابرماس وباند، یلي نگارنده با نظرات می هم نظری به مثابه

 استفان تر،ي پتراس، اسکات رمزي همچون جيیها  چپی از سورًاي که اخيیها لي است که در تحلني جالب و سخت قابل تامل ااري بسی نکته. ٢

 يی- پتراس در مقالهمزي جالمثل یف. شود ی مواضع به وضوح مشاهده مني منتشر شده است، همراني انتخابات ای درباره...  وشاراي بی آزمندمن،ير

 : عنوانتتح

)Iranian Election: The stolen Elections. Hoax( 

 :  دررجمند
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 حًاي بزنند صرونديپ" تقلب" انتخابات را به ی-جهي نتکنند ی میسع) Hoax" (بيفر"با ) ها براليل (رانيگان انتخابات ا  بازندهکه ني بر ادي تاکبا

ق ي داده است که از طری جای باال شهر مرفهیبورژواز  خرده کارگر خوانده و مخالفانش را در شماری  را طبقهنژاد ی محمود احمدانيحام

 . در شلوغ کردن اوضاع دارندی سع،ی و ماهواره و خبرنگاران خارجنترنتي به ایدسترس

در واقع . شد باکاي آمرسميالي نسبت به امپرراني ایها برالي لی انهيجو ی نگاه آشتها یابي ارزني در اگراني امثال پتراس و داري معرسد ی نظر مبه

 ی اگرچه متعلق به چپ دوران سپرکاي مناسبات با آمریگ گونه  چهراموني پلي نامه شروع کردم تا گفته باشم تحلیام را با آن نوستالژ من عمدًا مقاله

 یها لي تحلراني انتخابات ای  ناگفته نماند که دربارهزي نکته ننيالبته ا!!  خود را حفظ کرده استی اعتبار جهانیشده است، اما هنوز هم تا حدود

 نمونه یبرا. است منتشر شده زي نگراني و دني گاردیها  چپژک،ي ژی اسالو،ی امثال نوام چامسکیچه پتراس گفته است از سو  با آنیمتضاد

  پتراس مزي جی- است در پاسخ به مقالهیکه متن"  چپی و سردرگمرانيا" تحت عنوان کي ارلسي ری  به مقالهديبنگر

 : درجمندر

www. Zcommunications. org / znet view Article / 21820  

 .  حضور داشته استراني خرداد در ا٢٢ انتخابات انيدر جر) کي ارلسير( فرد ني که اديآ-ی برمني مقاله چنني ااز
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