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 ی نویسندهدرباره

ی اقتصاد دانشگاه در دانشکده 9636الی  9631های سال طی گر ساکن تهران،، پژوهشمحمد مالجو

ی اقتصاد دانشگاه عالمه طباطبایی در دانشکده 9633و  9631های حدفاصل در سال تحصیل کرد. تهران

المللی تاریخ اجتماعی واقع در بینی هسسؤترتیب در مبه 1196و  1199 هایدر سالمدرس مدعو بود. 

 مطالعات شرقی و آفریقایی واقع در لندن محقق میهمان بود. یهآمستردام و مدرس

اقتص  ادی، تاریخ اقتص  ادی ایران و   یهاند از تاریخ اندیش  های تحقیقاتی مالجو از جمله عبارتزمینه

به  زً فارسی و نیی مسائل ایران به زباندرباره های بسیارمقالهدر کنار  ،چنینهماقتص اد سیاسی ایران.  

از  اواز  یت، تألیفاشده از انگلیسی(گفته ترجمه)هر دو زبان پیش انگلیسی و فرانسوی و آلمانی هایزبان

ژانوس  ی اکتبر:  یهچهر ،(9613الهیتا، ) نقد اقتص  اد س  یاس  ی یهدر بوت سیاست اعتدالی این قرارند:
کار در اثر تورم در مالکیت از نیروهای تاراج نهان: س  لب ، و(961۱آگاه، ) انقالب یک کودتایی یلهها

 . (9611ه، اآگ) ایران

  نقد اقتصاد سیاسی

  
 

ی چهاردهم خورشیدی از داری در ایران با پرشمار فراز و فرودی که طی سدهتکوین نظام سرمایه

های ترین شاخصسر گذرانده عجالتاً در پایان قرن به قعر منجالب عمیقی منتهی شده است. کلیدی

اقتصادی،  دی نابرابری و ارزش پول ملی و نرخ رشاقتصاد کالن، یعنی نرخ تورم و میزان بیکاری و درجه

ع وضع کنند که بر استمرار بالمانوجه از استقرار نوعی نظام اقتصادی حکایت نمیهیچدر انتهای قرن به

وه به از قی چرخش قرن آستانهبستی دیگر در بنمدت و درازمدت داللت داشته باشد. موجود در میان

 فعل درآمده است.

ی سیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران طی سدهی می حاضر از دریچهبستی را در مقالهچنین بن

ی تجریدیِ کوچک است که راه خواهم چهاردهم خورشیدی به تصویر خواهم کشید. از همین دریچه

ی شش هاترین انواع مواجههبندی اصلیگشود به برخی ابعاد یک مبحث انضمامی گسترده: صورت

 ن.ش قری چرخبست کنونی در آستانهبن ی سیاسی و اجتماعی در درون کشور باجریان عمده
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هار ی اقتصاد ایران را با تکیه بر چی مسیرهای انباشت سرمایهگانهبر این مبنا، ابتدا انواع دوازده

های شان برجسته خواهم کرد. سپس استدالل خواهم کرد که، در پی اِعمالِ تحریمی کلیدیمختصه

عارفِ آفرینی متی نود خورشیدی، تضعیف نقشطی دههالمللی بر ضد اقتصاد ایران اقتصادی بین

ش گونه برآیند پیشاپیی چهاردهم خورشیدی چهدرآمدهای نفتی در اقتصاد ایران طی بخش اعظمِ سده

دیگر  بستیی گذشته هر چه رشدزداتر کرده است و بنرشدزدای مسیرهای انباشت سرمایه را طی دهه

ی چرخش قرن رقم زده است. سرانجام انواع دستورکارهای ر آستانهداری پیرامونی ایران را ددر سرمایه

ناها بست از منظر تنگی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران را برای عبور از بنشش جریان عمده

های مشیبا تکیه بر ارزیابی خط فقطهم آنشان تقریر خواهم کرد، های پیشاروی هر کدامو پیچیدگی

 ی.سیاست داخل هر جریان در سیاست خارجی و یکالنِ متخذه

 

 بستبه سوی بن
کنم. می شان تمرکزی کلیدیدر ترسیم تجریدی مسیرهای انباشت سرمایه فقط بر چهار مختصه

ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد. منابع اولین مختصه عبارت است از نقطه

تمرکز ی دولتی و خصوصها در دستان انواع کارفرمایان دولتی و شبهاقتصادی که به شکل انواع سرمایه

مالکیت بمدد سلشده است: یکی تصاحب بهیافته فقط از دو نوع متمایز از تصاحب مازاد کسب میمی

هایی غیر از تولید محصوالت و خدمات و ها در سپهرهای گوناگون حیات شهروندی با راهاز توده

. دومین ی محصوالت و خدمات در محل کاردارانهدیگری تصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه

ی ی مبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع تصاحب مازاد. نقطهمختصه عبارت است از نقطه

ها و چه مالکیت از تودهمدد سلبمبدأ فرایند انباشت سرمایه از حیث نوع تصاحب مازاد چه تصاحب به

 یای وقوع تصاحب یا درون مرزهایدارانه بوده باشد از حیث جغرافتصاحب مازادِ حاصل از تولید سرمایه

ت ی مقصد فرایند انباشملی بوده است یا بیرون از مرزهای ملی. سومین مختصه عبارت است از نقطه

اشت یا ی فرایند انباشت سرمایه مشخصاً فعل انبسرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت. در پایانه

ه نیز های نامولد. چهارمین مختصه است یا در سپهر فعالیتپیوستهای مولد به وقوع میدر سپهر فعالیت

ی مقصد ی مقصد فرایند انباشت سرمایه از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت. نقطهعبارت است از نقطه

ه سپهر های مولد و چفرایند انباشت سرمایه از حیث نوع فعالیتِ محملِ فعل انباشت چه سپهر فعالیت

ده باشد از حیث جغرافیای وقوع فعل انباشت یا درون مرزهای ملی بوده است یا های نامولد بوفعالیت

 .بیرون از مرزهای ملی



 ؟ی چرخش قرنبست، در آستانهبن/  3

 

 
 

 |
ی

اس
سی

د 
صا

اقت
د 

نق
 |

 

شود، از تقاطع هر یک از مختصات چهارگانه با مالحظه می 1ی طور که در جدول شمارههمان

ای انباشت هی دیگرِ مسیر انباشت سرمایه، بنا بر حصری منطقی، شانزده نوعِ متمایز از مسیرسه مختصه

گرفته است. چهار نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی اصوالً سرمایه شکل می

اند تأثیر مستقیم و های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار نداشتهیک از نقطههیچ

با رنگ  1ی جدول شمارهواسطه بر اقتصاد ایران ندارند. این چهار نوع که موضوع بحث نیستند در بی

های اند. دوازده نوع از مسیرهای انباشت سرمایه که از حیث جغرافیایی یا هر دو نقطهآبی مشخص شده

های مبدأ و مقصدشان در درون مرزهای ملی ایران قرار داشته مبدأ و مقصدشان یا فقط یکی از نقطه

ول ن دوازده نوع که موضوع بحث هستند در جدواسطه بر اقتصاد ایران دارند. ایاست تأثیر مستقیم و بی

 ی آن نوع مسیر انباشتدهندهاند. مسیر یکم، از باب نمونه، نشانبا رنگ قرمز مشخص شده 1ی شماره

ت مالکیت در درون مرزهای کشور به دسمدد سلباش با تصاحب بهی اولیهسرمایه است که ابتدا سرمایه

 .مرزهای کشور به انباشت رسیده استی مولد در درون هاآمده و سرانجام در سپهر فعالیت

 

 
 

توان دوازده نوع متمایز از مسیرهای داری ایران میترین معضل سرمایهبندی اصلیبرای صورت

مایز از ی متواسطه بر اقتصاد ایران دارند به شش دستهانباشت سرمایه را که تأثیر مستقیم و بی

 شود.مالحظه می 2ی جه در جدول شمارهها تقسیم کرد. نتیگذاریسرمایه
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ترین مشکل توان اصلیاکنون می 2ی با اتکا بر چارچوب تحلیلی پشتیبانِ جدول شماره

با  ها در قیاسگذاریی سرمایهبندی کرد. وزن نسبی اولین و دومین دستهداری ایران را صورتسرمایه

ه عبارت کند. بی رشدمحور اقتضا میدارانهنظام سرمایهها در حدی نبوده است که وزن نسبی سایر دسته

جمع های مولد در اقتصاد ایران در قیاس با حاصلگذاریجمع انواع سرمایهدیگر، حاصل

های مولد و نامولد از اقتصاد ایران در حدی بَرداریهای نامولد در اقتصاد ایران و سرمایهگذاریسرمایه

داری در ایران عبارت بوده طلبد. مشکل اصلی سرمایهری رشدمحور میدانبوده است که نظام سرمایه

آورده است. اگر نظام های مختص به خود را پدید میاست از کمبود انباشت سرمایه که بحران

توانست بر این مشکل فائق آید و از فاز کمبود انباشت سرمایه به فاز مازاد داری در ایران میسرمایه

 .چشیدهایی از نوع متفاوت را میکرد طعم بحرانر میانباشت سرمایه عبو

 

 بستبن
دا المللی بر ضد اقتصاد ایران، درآمدهای نفتی در مسیرِ ابتهای اقتصادی بینتا پیش از اِعمال تحریم

شان در درون مرزهای ملی و نهایتاً ستشَی دولت به اقتصاد ایران و سپس نِورودشان از مجرای بودجه

شان از اقتصاد ایران مشخصاً شش نوع تأثیرگذاری بر جامعه و حکومت ایران داشتند: یکم، افزایش شتنَ

توان تولید غیرنفتیِ متکی بر درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و میعانات گازی؛ دوم، افزایش 

سوم، افزایش  ؛سطح متعارف زندگی در اثر تسهیل امکان واردات و تسهیل انبساط توان تولید غیرنفتی

زیست در داخل کشور؛ چهارم، تسهیل گسترش های محیطمیزان انواع حقوق مالکیت بر ظرفیت
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های ایدئولوژیک و قدرت سختِ حکومتی برای اِعمال قدرت سیاسیِ حاکمیت در داخل سازوبرگ

ی )چه خصوص دولتی وهای دولتی و شبههای بخشها و سرمایهکشور؛ پنجم، افزایش میزان انواع دارایی

های ها( در خارج از کشور؛ و ششم، تسهیل امکان تأمین مالی تحقق خواستهخانوارهای ایرانی و چه بنگاه

 .ای و جهانیدیپلماتیک نظام سیاسی مستقر در سطوح منطقه

ی برجام نامهالمللی و سپس خروج ایاالت متحد از توافقهای اقتصادی بینبه موازات آغاز تحریم

های ی نود خورشیدی از این نوع تأثیرگذاریگیر درآمدهای نفتی ایران در دههکاهش چشم و نهایتاً

ترین مشکل ی درآمدهای نفتی بر جامعه و حکومت ایران نیز متناسباً کاسته شده است. اصلیگانهشش

ر د دهای مولگذاریی چهاردهم خورشیدی، یعنی ضعف نسبی انواع سرمایهداری ایران در سدهسرمایه

ولد های مولد و نامبَرداریهای نامولد در اقتصاد ایران و شدت سرمایهگذاریاقتصاد ایران و قوت سرمایه

سابقه طرزی بیی چرخش قرن بهاز اقتصاد ایران، همراه با کاهش درآمدهای نفتی متناسباً در آستانه

 .تشدید یافته است

ساله نوعی نظام اقتصادی بوده است که در های پس از جنگ هشتاقتصاد ایران خصوصاً در سال

دارانه دارانه مستمراً تقویت و از سوی دیگر تولید غیرنفتیِ سرمایهآن از یک سو مناسبات طبقاتی سرمایه

شده است. طبقات مردمی در میان این دو سنگ آسیا همواره آماج فشار شدیدی مستمراً تضعیف می

دارانه اصوالً کمبود تولید چون نوعی تولید سرمایههم بودند. درآمدهای حاصل از صادرات نفت

کرد و متناسباً اسباب مهار فشار بر روی طبقات دارانه را با فراز و نشیب تا حد زیادی جبران میسرمایه

ی جامعه رو شانگانههای ششو تضعیف تأثیرگذاریگیر درآمدهای نفتی مردمی بود. با کاهش چشم

ست. مراتب آشکارتر شده ادر حیات جامعه به دارانهی تولید سرمایهعف فزایندهو حکومت ایران عمالً ض

تر تولید مسیرهای انباشت سرمایه در اقتصاد ایران پیشاپیش رشدزدا بودند. تضعیف هر چه شتابان

دارانه بر اثر کاهش درآمدهای نفتی مشخصاً مسیرهای انباشت سرمایه در ایران را هر چه سرمایه

ار ی چرخش قرن به حداعال فعلیت یافته است. دستورکبستی دیگر در آستانهر کرده است. بنرشدزدات

ی هبستی در آستانی سیاسی و اجتماعیِ کنونی در داخل ایران برای عبور از چنین بنهای عمدهجریان

 چرخش قرن چیست؟

 

 بست؟عبور از بن
م درون هیئت حاک گرایانی اصولجبههعبارت است از  ی سیاسیاولین جریان عمده

ی های قدرت. نه عملکرد بلکه دستورکار جبههای از کانونتنیدهدر ایران با انواع متکثر و درهم
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 هایهای مولد داخلی و خارجی در ایران در محدودهگذاریگرایان عبارت است از تقویت سرمایهاصول

اند. در هنظام جمهوری اسالمی تعیین شدباالجبار بسیار کوچکی که با قید اکیدشان در سیاست خارجی 

ی های قدرت در جبههباالی کانونرغم میل فراوانِ رجال سیاسی ردهقلمرو سیاست خارجی، به

 المللی، ازسرگیری مناسبات اقتصادی و دیپلماتیکهای اقتصادی بینگرایان برای الغای تحریماصول

سوییِ نظر از تبیین چرایی تکوین ناهمشده است. صرفنظام سیاسی ایران با ایاالت متحد همواره نفی می

های بعد از انقالب، امروزه در نظام جمهوری جمهوری اسالمی با امریکا و اسرائیل در نخستین سال

مان فلسطین. ستیزی با آرستیزی هیچ پیوندی دارد و نه اسرائیلاسالمی نه امریکاپرهیزی با امپریالیسم

پایان انگاری اسرائیل در ادوار متأخرتر عمدتاً از نیاز بیه طریق اولی خصمانگاری امریکا و بدشمن

ی رِ دایرهتگرفته است که تحدید هر چه گستردهمندی نشئت میی عدوی توانگرایان به سایهاصول

سیاست  ترین خصلتی نظام سیاسی مستقر را موجه جلوه دهد. درواقع، مهممشارکت سیاسی رقبا در بدنه

تقیماً از المللی، مسی بینستیزی در پهنهی نظام جمهوری اسالمی، یعنی امریکاپرهیزی و اسرائیلخارج

، تغذیه ی ملیستیزی در پهنهگرایان، یعنی دموکراسیی اصولترین خصلت سیاست داخلی جبههمهم

قه، سطح منطشود. مجزا از اهداف امپریالیستی ایاالت متحد در سطح جهانی و عملکرد اسرائیل در می

زانه در ستیگرایان برای سیاست خارجیِ امریکاپرهیزانه و اسرائیلی اصولهای قدرت در جبههکانون

ب هر چه ستیزانه به شکل کسهای سیاست داخلی دموکراسیاند تا میوهکردهالمللی هزینه میی بینپهنه

ست که بوده ا بینانهوضع غیرواقعی ملی بچینند. از همین متر انحصار قدرت سیاسی را در پهنهبیش

ست. از منظر بست ااند: مسیر مذاکره و سازش با امریکا بنای رسیدهبینانهی واقعگرایان به نتیجهاصول

بلی های برجام قطعیِ قالمللی، برجامِ احتمالیِ بعدی، عالوه بر محدودیتطرف امریکاییِ مذاکرات بین

خواهد  یپرشمارتر ی مسائلدر زمینه تربیشهای زمِ اِعمال محدودیتای، مستلی هستهی مسئلهدر زمینه

مشی تسلیحاتی نظامیان در ایران. از منظر آفرینی ایران در منطقه و خطوکیفِ نقشبود نظیر کم

دادن نظام جمهوری اسالمی به این گرایان، تنی اصولهای قدرت در جبههترین کانوناصلی

نواع یمِ اهای نظامی مستقسالح خویش در برابر مداخلهتر به معنای پذیرش خلعهای فزونمحدودیت

سو با الزاماتِ امنیتیِ نظام سیاسی مستقر. اتخاذ دیپلماسی نیروهای بیگانه در مرزهای ملی است و ناهم

ها حقیقتاً نیز ناسازگار با نظمِ نامنظمِ جهانی در سیاست خارجی نظام جمهوری اسالمی در طول سال

 نیتیِ شدیدی برای استمرار حیات نظامهای امریکا و اسرائیل در خاورمیانه را به تهدید امآفرینینقش

ی امنیتی گرایان برای اجتناب از ارتقای سطح مخاطرهی اصولجمهوری اسالمی تبدیل کرده است. جبهه

مدت ولو ناامیدانه خواهد گشود اما شرط الزم، هرچند نه کافی، برای نیل قطعاً مسیر مذاکره را در کوتاه
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تعدیل مواضع کنونی یک یا دو سوی مذاکره به نفع طرف  به مقصد سازش ضرورتاً عبارت است از

اش در تبدیل برجامِ محدودِ قبلی به مقابل. در غیر این صورت، اوالً با عزم طرف امریکایی و مؤتلفان

گرایان ولی اصهای قدرت در جبههترین کانونی اصلیی بعدی و ثانیاً با امتناع مصرانهبرجامِ گسترده

ای جمهوری اسالمی و هم محدودسازی آفرینی منطقهسازی نقشهم عادی از پذیرش الزاماتِ

هم انداز روشنی برای نیل به سازش متصور شد، آنتوان چشممندی نظامی ایران به احتمال قوی نمیتوان

 المللی بینجامد.های بینگرایان برای نیل به توافقی که به الغای تحریمی اصولرغم اشتیاق وافر جبههبه

حال برای تحقق احتمالیِ گرایان درعینی اصولهای قدرت در جبههبا همین محاسبه است که کانون

 کوشند: ارتقای سطح روابط با چینفصل جدیدی از دیپلماسی خارجی در نظام جمهوری اسالمی نیز می

ندارد. در  یوجه تازگهیچو روسیه از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک. این استنتاج به

یاست ها در ساگر ]...[ تنش تحریم»بینی مشروط صورت گرفته بود که نیز پیش 1332تابستان 

قتصاد گریِ ابتدا امیانجی به و]...[  باشد داشته فزاینده رشد کماکان المللیبین

رریز کند، ازپیش به سیاست داخلی سالمللی و سپس اقتصاد داخلی با شدتی بیشبین

مدت احتماالً فصل جدیدی از گردد در میانبه خواستِ طرفِ ایرانی برمیآن قدر که 

المللی در سیاست خارجی ایران رقم خواهد خورد: تالش برای ارتقای دیپلماسی بین

چه چنان 1.«سطح روابط با روسیه و چین از فاز شرکای تجاری به فاز متحدان استراتژیک

اسالمی  نظام جمهوری متأخرِ تری در مساعیِمراتب بیشت بهبینی که امروز مستظهر به مؤیدااین پیش

لی و های مولد داخگذاریگرایان در تقویت سرمایهی اصولاست نهایتاً تحقق یابد، دستورکار جبهه

هایی قرار خواهد گرفت که پیشاپیش در تر از پیش در معرض آسیبمراتب بیشخارجی در ایران به

آمده است. یکی هر چه های مولد وارد میگذاریالمی بر انواع سرمایهسراسر حیات نظام جمهوری اس

المللی های بینگذاران خارجی در اقتصاد ایران که بر اثر استمرار تحریمی سرمایهمحدودترشدن دایره

به  هم تازه فقط مشروطدهد، آنترِ احتمالیِ ایران به سوی چین و روسیه رخ میو غلتیدن هر چه شتابان

چنان سطح  تردید بای جمهوری اسالمی که بیقبال نامحتمل چین و روسیه از دیپلماسی انزواگرایانهاست

های مولد ادعایی را گذاریزنی طرف ایرانی همراه خواهد بود که اثربخشی سرمایهنازلی از توان چانه

وعی صلح ضعیت نسازد. دیگری نیز ناگزیری نظام سیاسی مستقر از استقرار در وتر میبس نامحتمل

های نظامی و امنیتی برای خریداری مصونیت در برابر انواع تر هزینهمسلح و افزایش هر چه فزاینده

                                                      

 1332، هشتم شهریور نقد اقتصاد سیاسی، تارنمای «کَن در دولت یازدهمهای بنیاناقتصاد سیاسی تنش»محمد مالجو،  1 
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های نیروهای معارض با جمهوری اسالمی در سطح منطقه و جهان که ضرورتاً توأم خواهد بود با تعرض

های گذاریهغیرمستقیم انواع سرمایتر منابع اقتصادی دولت برای تقویت مستقیم یا کاهش هر چه فزاینده

ان اصوالً گرایی اصولی جبههستیزانههای امریکاپرهیزانه و اسرائیلگیریمولد در اقتصاد ایران. جهت

ح اصطالهای مولد داخلی و خارجی را، که در چارچوب بهگذاریدستورکارشان برای تقویت سرمایه

کوم شود، پیشاپیش به شکست محو پرخطا دنبال می کورمال و پرهزینهاقتصاد مقاومتی بس کورمال

گرایان هم از موضع ی اصولی جبههستیزانهاند. مواضع امریکاپرهیزانه و اسرائیلکرده

ت داخلی ستیزانه در سیاسشود و هم سطح باالتری از موضع دموکراسیشان تغذیه میستیزانهدموکراسی

گرایان برای ی اصولهای قدرت در جبههی کانونیان همههای پیشارو را تغذیه خواهد کرد. مطی سال

 جناحیِدرون ینظر و رقابت و منازعهنظر برقرار است، توأم با اختالفبسترسازی چنین مسیری اشتراک

جانشینی  یمدت و هم بر سر مسئلهجمهوری آتی در کوتاهی انتخابات ریاستامانی هم بر سر مسئلهبی

 .مدتدر میان رأس هرم قدرت سیاسی

ی بقهدرون ط کارمحافظه یِطلباصالحعبارت است از  ی سیاسیدومین جریان عمده

رت است از کار نیز عباطلبان محافظهی اصالحسیاسی حاکم در ایران. نه عملکرد بلکه دستورکار جبهه

لی شان از سیاست داخهای مولد داخلی و خارجی در ایران با قیدی که نوع تحلیلگذاریتقویت سرمایه

یاست ی جریان اصالحات در سشدهکار از مسیر طیطلبان محافظهکند. بنا بر تحلیل اصالحتحمیل می

نی نشیی اصالحات برای عقبی جبههمشیِ اتخاذشدهی اخیر، هر دو نوع خطداخلی طی بیش از دو دهه

 1376ورزی انتخاباتی که از دوم خرداد جناح مقابل با شکست قطعی مواجه شده است: هم سیاست

نژاد در ا پیروزی انتخاباتی محمود احمدیطلبان قرار گرفت و بطرزی قانونی در دستورکار اصالحبه

در قالب جنبش  1388خرداد  22به شکست انجامید و هم زورآزمایی خیابانی که از فردای  1384سال 

طلبان به صندوق رأی برای انتخاب حسن روحانی در ی تشبث مجدد اصالحسبز اتخاذ شد و در هنگامه

طلبان به محاق رفت. استنتاج سیاسی اصالح سرهدیگر یک 1332جمهوری سال انتخابات ریاست

های ترین کانونکار از چنین تحلیلی عبارت بوده است از ضرورت تمکینِ سیاسیِ نسبی از اصلیمحافظه

اند که میان کار نیز به همان تحلیلی رسیدهطلبان محافظهگرایان. وانگهی، اصالحی اصولقدرت در جبهه

های کنونیِ پیشاروی ایران نه ی متعارف تبدیل شده است: بحرانگرایان به دیدگاهی اصولجبهه

خود از فقدان تمرکز قدرت در ساختار ینوبهرانی است که بهساختاری بلکه منبعث از ضعف حکم

شایع  کار نه فقط به همین تحلیلطلبانِ محافظهگیرد. اصالحسیاسی نظام جمهوری اسالمی سرچشمه می

اکراه اند ولو بهگرایان را نیز پذیرفتهاند بلکه استنتاجِ استراتژیکِ اصولان رسیدهگرایی اصولمیان جبهه
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ر رانی قوی باید یا ترجیحاً از مسیی قوا در شرایط کنونی: برای نیل به حکمو با احتساب نوع موازنه

ا از ی ی تمرکز قدرت حرکت کردگرایان به سوی افزایش درجهی اصولی مجریه به جبههسپردن قوه

هرم قدرت  ترین متابعت را از رأسگرایان نیست بیشی اصولای که اگر هم از جبههمسیر استقرار کابینه

ی کار در سیاست داخلی و سیاست خارجی طی دههطلبانِ محافظهسیاسی داشته باشد. مواضع اصالح

ت به شان ضمن مبادرورزی انتخاباتیها شکل گرفته است: در سیاستی همین تحلیلاخیر بر پایه

گرایان به دنبال مشارکت حداکثری در ی اصولهای قدرت در جبهههای حداقلی با کانونزنیچانه

 1338ماه و آبان 1336ماه شان خصوصاً از دیورزی غیرانتخاباتیاند؛ در سیاستهای انتخاباتی بودهموسم

 شان نیزاند؛ و در سیاست خارجیمیت ایستادهقوت برکنار از معترضان خیابانی و در کنار حاکبه بعد به

 یاستفاعلیتی از سروِ بیضمن تالش ناامیدانه برای برآوردن شرایط امکان مذاکره و سازش به دنباله

ها یریگکار با این مجموعه از جهتطلبان محافظهاند. اصالحگرایان تبدیل شدهی اصولخارجی جبهه

برخوردار  ی مسلطی سیاسی طبقهشان از امکان بقا در بدنههای اجتماعیی ریزش شدید پایگاهبه هزینه

های ههای اقتصادی ردمندیکند: یکم، ارتقای توانشان مهیا میاند؛ امکانی که سه فرصت را برایشده

 تر؛ دوم، مقاومتی حداقلیزدهشان ولو در نوعی نظام اقتصادیِ هر چه رخوتگوناگون کادرهای سیاسی

ولو  آفرینیگرایان؛ و سوم، نقشی اصولعیار قدرت سیاسی در دستان جبههسازی تمامدستیک مقابل

کار ظهطلبان محافمدت. برخورداری اصالحناکافی در بزنگاه جانشینی رأس هرم قدرت سیاسی در میان

داخلی و  دهای مولگذاریگفته عمالً دستورکارشان برای تقویت سرمایهی پیشگانههای سهاز فرصت

رایان است: گی اصولکند که مبتالبهِ دستورکار جبهههایی مبتال میخارجی در ایران را به همان نقیصه

گذاری مولد خارجی در چارچوب دیپلماسی خارجی انزواگرایانه و عجز نسبی برای جذب سرمایه

 .های مولد داخلی در وضعیت صلح مسلحگذارینابسندگی سرمایه

ر بیرون که امروز د رادیکال یِطلباصالحعبارت است از  ی سیاسیمدهسومین جریان ع

ز طلبان رادیکال نید. سوگیری اصالحی سیاسی مسلط جای داری طبقهشیهاز هیئت حاکم اما در حا

های گذاریهای مولد داخلی و خارجی در ایران است اما با هدفگذاریمعطوف به تقویت سرمایه

ی قهریه و شان. انحصار قوهی و خارجی بدون امکانات لجستیک برای تحققمتفاوتی در سیاست داخل

گرایان از هر دو کامالً ی اصولاند که جبهههای متشکل سیاسی مشخصاً دو امتیازیانواع سازمان

دام مطلقاً. کطلبان رادیکال از هیچکار فقط از دومی نسبتاً، اما اصالحطلبان محافظهبرخوردارند، اصالح

ی طور انفرادمند سیاسی و مدنی و صنفی بههای قانونطلبان رادیکال گرچه در انواع سازمانالحاص

د. شان باشای که معرفِ خصلت رادیکالیافتهجمعی و تشکلحضور دارند اما نه به صورت دسته
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ی علل شکست موج دوم خرداد و جنبش سبز سرچشمه بندی دربارهشان از جمعی رادیکالخصیصه

های ساختاری نظام جمهوری اسالمی است. های کنونیِ پیشاروی ایران برآمده از نقصانگیرد: بحرانمی

جا طلبیِ رادیکال در اینهای جریان اصالحهای ساختاریِ ادعاشده را شخصیتهای رفع نقصانحلراه

اسی، تنازلِ قانون اسناند: عبور از شعار اجرای بدوی اخیر بیان کردهجا متشتت و پراکنده طی دههو آن

خواهی، آوردن نهادها و بنیادهای موازیِ دولت زیر چتر قوای مجریه و مقننه، انحالل ضرورت جمهوری

غو محور، لشورای نگهبان، الغای حجاب اجباری، جدایی دین از سیاست، اتخاذ سیاست خارجی صلح

ی اطالعات در فضای گردش آزادانهها، انحالل نهاد سانسور، گزینش ایدئولوژیک در انواع استخدام

طلبان رادیکال در نظر دارند هنوز در قالب ی تغییراتی که اصالححال، مجموعهمجازی، و غیره. بااین

اش از زبان این یا آن دهندههای شکلپارچه تقریر نشده است و مؤلفهیک گفتمان منسجم و یک

ش مستمراً اند که پیشاپیبندی شدهی صورتشخصیت در خلوت و جلوت بس پراکنده و پرلکنت در حال

اند، بدون اتکا بر هیچ سازمان تر طبقات مردمی جاری بودههای وسیعی از اعضای آگاهبر زبان بخش

جمعی و رهبری سیاسی. دگردیسیِ این صداهای پراکنده به گفتمانی واحد و منسجم عمالً حکمِ دسته

های اقعاً موجود را خواهد داشت، فراخوانی که از یک سو هزینهفراخوان برای گذار غیرانقالبی از نظامِ و

دهد می بسیار افزایش ی سیاست داخلیدر عرصهرا ایِ حامالن چنین گفتمانی سیاسی حضورِ ولو حاشیه

شود. در خواهان را سبب میو از دیگر سو انبساط حد پیشاپیش نامعلومی از پایگاه اجتماعی برای تحول

سوی حفظ قطعیِ پایگاه سیاسی در هرم قدرت از یک سو و کسب احتمالیِ ی ناهمگزینه انتخاب میان دو

س ی اخیر بکار طی دههطلبانِ محافظهپایگاه اجتماعی در میان طبقات مردمی از سوی دیگر، اصالح

وری ههای پیشاروی نظام جمترشدنِ بحراناند. به موازاتِ هر چه وخیمقاطعانه اولین گزینه را برگزیده

رخش قرن ی چشان در آستانهطلبان رادیکال برای تقریر انتخاب نهاییاسالمی، فرصت سیاسی اصالح

تقویت  طلبان رادیکال درسرعت رو به پایان است. تمهید شرایط امکان برای تحقق سوگیری اصالحبه

هر چیز در گروِ نوع های پیشارو پیش و بیش از های مولد داخلی و خارجی در ایرانِ سالگذاریسرمایه

از  های الزم برای اجتنابچون یکی از پرشمارْ شرطهم فقط همشان بین این دو گزینه است، آنانتخاب

 .سیاست خارجی انزواگرایانه و احتراز از وضعیت صلح مسلح

ی در مقام جریانی اجتماعی که در بدنه سکوالر یِگرایملیعبارت است از  چهارمین جریان

وگیری . ساست الت سیاسی مؤثری در داخل ایرانفاقد تشکی د ومستقر هیچ جایی ندار سی نظامسیا

های مولد داخلی و خارجی در ایران است. از گذاریگرایان سکوالر نیز معطوف به تقویت سرمایهملی

 گرایانهای اخیر به جریان ملیطلبان رادیکال در سالمنظر سیاسی، بخش مهمی از مواضع اصالح
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 تِدموکراتیکِ نظام بدیل بدون لکنهای لیبرالسکوالر نزدیک شده است که بر وجه سکوالر و ارزش

ورزی گرایان سکوالر ضمن مخالفتفشارند. ملیطلبان رادیکال پای میزبانِ مرسوم در میان اصالح

ه در سرنوشت یگانی مستقیمِ انواع نیروهای بجد منتقد هر گونه مداخلهقانونی با نظام سیاسی مستقر به

دی ی بیست خورشیی سیاسی بلندباالیی که به دههرغم برخورداری از سابقهاند. بهسیاسی ایران

فتمانی های گترین مؤلفهدهند اصلیگرایی پررنگی که از خود بروز میگردد، امروزه سوای ملیبازمی

های سیاسی مستحیل شده است. نی سایر جریاهای اتخاذشدهشان تا حد زیادی در استراتژیبخشقوام

های مولد داخلی و خارجی در اقتصاد گذاریشان معطوف به تقویت سرمایهرو، گرچه سوگیریازاین

گذاران داخلی است اما از نظر سیاسی هیچ ایران از طریق بهبود رابطه با نظام جهانی و تقویت سرمایه

 .دها ندارنمتمایزی از سایر جریان همتایبیتژی استرا

در مقام جریانی اجتماعی بدون تشکیالت  راستِ براندازعبارت است از  پنجمین جریان

های گذاریسیاسی در داخل ایران. سوگیری جریان اجتماعیِ راستِ برانداز نیز معطوف به تقویت سرمایه

سالمی. ی اآفرینیِ کارگزارانی غیر از کلیت نظام جمهورمولد داخلی و خارجی در ایران است اما با نقش

ی مفهوم انقالب اجتماعی از نوعی انقالب سیاسی در قالب براندازی تمامیت راستِ برانداز ضمن تخطئه

های بستن به شورشی اخیر یا ترجیحاً با امیدهم در دههکند، آننظام مستقر در ایران امروز دفاع می

ظامی انتظاری برای تهاجم ناً با چشمالمللی یا نهایتهای بینآمدهای اقتصادی تحریمشهری بر اثر پی

های اش به قلمرو سرزمینیِ ایران. از نگاه جریان راستِ برانداز، تحریممستقیمِ ایاالت متحد و مؤتلفان

ای و منطقه المللیبین معاندِاقتصادی بر ضد ایران مسبب تضعیف نظام جمهوری اسالمی در برابر قوای 

ها مگیرد که تحریا جریان راستِ برانداز تا حدی عامدانه نادیده میشده است. ارزیابیِ درستی است. ام

 ی سیاسی حاکم و به زیان طبقات مردمی تغییر دادهچنین توازن قوا در سطح ملی را نیز به نفع طبقههم

مهوری ها، یعنی تضعیف قدرت نظام جاست. برآیند این دو نوعِ متفاوت از تغییر توازن قوا بر اثر تحریم

ای اش در سطح ملی در برابر اعضاش و تقویتالمللینِ بینعانداالمللی در برابر ممی در سطح بیناسال

انجامد که برای نیل به دگرگونی نظام سیاسی خوانِ طبقات مردمی، به تکوین شرایطی میمخالف

ی مداخلهدهد که احتمال اثربخشیِ قدر کاهش میمشخصاً احتمال اثربخشیِ نیروهای داخلی را همان

ترین استراتژی جریان راستِ برانداز عبارت است از نیروهای خارجی را افزایش. بر این مبنا، اصلی

فراخوان نیروهای خارجی برای تغییرِ نظام سیاسی مستقر در ایران. چنین فراخوانی که، به لطف عملکرد 

خل کشور دارد از تریبون ضعیف نظام جمهوری اسالمی، حد نامعلومی از پایگاه اجتماعی نیز در دا

ح و گاه تلویگاه به« ایران اینترنشنال»و « من و تو»ای نظیر های تلویزیونی ماهوارهبسیاری از شبکه
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های مولد اریگذشود. جریان راستِ برانداز برای تقویت سرمایهقوت صادر میوقفه و بهتصریح اما بیبه

دغام المللی برای اط امکانِ سیاسی در سطح ملی و بینداخلی و خارجی در ایران به دنبال تمهید شرای

ی نیروهای خارجی در قلمرو سرزمینیِ هم با یاری مداخلهی جهانی است، آناقتصاد ایران در نظام سرمایه

 .حداعال با خود خواهد آوردگذاریِ زمین سوخته را بهی برجایملی که مخاطره

در مقام نیرویی اجتماعی بدون  پِ رادیکالچنیز عبارت است از  ششمین جریاننهایتاً 

گونه تشکیالت سیاسی در داخل ایران. اعضای جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال در داخل هیچ

جمعی حتی فقط در سطح اجتماعی نیز با موانع حقوقی و حقیقی دهی به هویت دستهکشور در شکل

ی کار فکری از مصونیت نسبی برخوردارند اما در زمینهاند. در مقام فرد تا حدی رو بودهپرشماری روبه

شان را یسیاس جمعیِ مؤثری مبادرت ورزند مصونیتآمیزِ هویت دستهدهی موفقیتگاه که به شکلآن

ر جاکه از بستگروهی، ازآندهند. سوای موانع حقوقی و حقیقیِ برونبه میزان محسوسی از دست می

شان زُدای پرشماری تاکنون از ارتقایگروهی نیز علل انسجامی درونویهاند از زاتاریخ شکست برخاسته

ها، برخالف سایر جریانپارچه ممانعت کرده است. المقدور یکبه سطح نوعی جریان اجتماعیِ حتی

 های مولد بلکه انحاللگذاریمقصد نهایی جریان اجتماعیِ نامنسجمِ چپِ رادیکال نه تقویت سرمایه

ی اجتماعی است. انحالل سرمایه نه به معنای انحالل تولید بلکه به معنای ی نوعی رابطهمنزلهسرمایه به

ردن انواع اقتدار کو دموکراتیزهدهی تولید با ابنتا بر مالکیت اجتماعی ابزار تولید استقرار نوعی سازمان

هم های برابر برای جمهور مردم در اکتساب دانش و مهارت انسانی است، آنسازمانی و تمهید فرصت

 زیست و بسطدر تالش برای نیل به عدالت اجتماعی و ارتقای کارایی تولید و صیانت از محیط

ی ست به چنین مقصدی. خصیصهدموکراسی سیاسی. سوگیری جریان چپ رادیکال مشخصاً معطوف ا

های گیرد: بحرانی نظام سیاسی و اقتصادی در ایران سرچشمه میشان از نوع ارزیابی دربارهرادیکال

های ساختاری نظام سیاسی جمهوری اسالمی نشئت گرفته است هم کنونیِ پیشاروی ایران هم از نقصان

یار تجریدی، بندی بسحال، بنا بر یک تقسیمااینهای ساختاری نظام اقتصادی حاکم بر ایران. باز نقصان

 گرا ودو گرایش در چپ رادیکالِ داخل کشور از هم قابلیت تمیز دارند: یکی چپ رادیکالِ آرمان

های ها افتراق دارند. رادیکالجهت خیلیدیگر از یک گرا. این دو گرایش بادیگری چپ رادیکالِ واقع

گرا با اقعهای وکنند اما رادیکالحرکت به سوی مقصد را تجویز میتری برای گرا سرعت شتابانآرمان

ی بسیار لههای مترقی برای تغییر در وضعیت کنونی و ثانیاً فاصنایافتگی سوژهعنایت به اوالً معضل تکوین

اند. بندی برای تقرب تدریجی به مقصد قائلزیاد وضع موجود با مقصد مطلوب به انواعی از مرحله

ی اجتماعی دارند اما های پررنگی برای تشکیل جبهه در مبارزهگرا محدودیتهای آرمانرادیکال
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ماعی های طبقاتی و سیاسی با نیروهای سیاسی و اجتگرا بسته به شرایط از انواع ائتالفهای واقعرادیکال

دارند اما تری به اصول گرا وفاداری بیشهای آرمانکنند. رادیکالاستقبال می رزمو هم مرزهم

نند. ی موقعیت انضمامی اخذ کنمای اصلی را از منطقِ تغییریابندهکوشند قطبگرا میهای واقعرادیکال

گرا قعهای واگذارند اما رادیکالگرا در تحلیل عمدتاً بر امر کلی و جهانی تأکید میهای آرمانرادیکال

، های مشترکی نیز دارندحال ضعفدرعین یابند. هر دو گرایشعمدتاً بر امر جزئی و محلی تمرکز می

ولو به درجات گوناگون. بر اثر دوری همیشگی از امور کشورداری با طیف وسیعی از مسائل جامعه 

ی حرکت به سوی نظام بدیل باشد شناخت انضمامی از هزارتوهای اند. در حدی که الزمهنسبتاً بیگانه

جهانی ندارند. به علل گوناگون از جمله فقدان نسبی ای و حیات جمعی در سطوح محلی و ملی و منطقه

در جامعه  هاهای فرهنگی الزم برای رشد آگاهیدهی به فُرمامکانات لجستیک در وضع کنونی از شکل

گرای خویش ی فرهنگِ عمومی را ناخواسته عمدتاً به رقبای راستاند و عرصهتا حد زیادی ناتوان

تِ شان در فردای حرکهای نیروهای امپریالیستی و مؤتلفاننواع تهاجماند. برای مقابله با اواگذارده

، ی کلیدیهااحتمالی به سوی نظام بدیل اصوالً هیچ نوع استراتژی روشنی ندارند. سوای این قبیل ضعف

صوصاً اش در داخل کشور خگانهترین مزیت جریان نامنسجم چپ رادیکال در مقایسه با رقبای پنجاصلی

های گشایی از دشواریهای وسیعی از طبقات مردمی برای گرهاخیر در این است که بخشی طی دهه

ستورکارِ خوانی را با دترین هماند که بیششان عمدتاً مطالباتی را پیش کشیدهی حیات روزمرهفزاینده

این  ن میاناز بطن کارزاری سربرخواهد آورد که از اکنو ی پیشاروسدهایرانِ  جریان چپ رادیکال دارد.

بست جمعی از بناحتمال عبور دسته شان در جریان است، اماهای اجتماعیگانه و پایگاهشش هایجریان

عیارِ جریان چپ بازسازیِ تمامی توفیق احتمالی در خودْبه درجهعمدتاً ی چرخش قرن در آستانه

 .مدت بستگی خواهد داشتال در میانرادیک

 

    

 


