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ینقدیاقتصادسیاسیدولتیازدهمدربوتهپروژه

 محمد مالجو

 

 بدون یدار هیسرما یطبقات مناسبات» عنوان با یرانسخن ی راستهیو متن

 .۱۳۹۴ ماه مهر نهم خیتار به پرسش ی مؤسسه در «دارانه هیسرما دیتول

 

دی به تحول اقتصادی و سیاسی تواند مؤ گام به بورژوازی برای مبادرت به انقالب تولیدی در ایران امروز میآیا سپردن نقش پیش

گام به بورژوازی برای بازکردن پاسخ به این پرسش اهمیت دارد گمانم به این دلیل است که امروز سپردن نقش پیش باشد؟ اگر

ی  ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم و هم، البته از مسیری دیگر، رکن رکین پروژه ترین پروژه ی تولید در اقتصاد ایران هم اصلی گره

های اقتصادی دولت یازدهم است. برای پاسخ به این پرسش در این  قتصاد سیاسی منتقدان سوسیال دموکرات و نهادگرای سیاستا

ای  ساله را ترسیم کنم تا نشان دهم شانس موفقیت پروژه ی ایرانی پس از جنگ هشت کوشم ظرف و بستر طبقاتی جامعه جلسه می

ی وقت را برای  دهد در ساختار سیاسی کنونی چندان زیاد نیست. بخش عمده ت قرار میگام تحوالکه بورژوازی را در مقام پیش

ها صرف خواهم کرد که: اوالً آیا در ایران پس از جنگ طبقه داریم یا خیر؟ و ثانیاً، اگر داریم، روابط طبقات  پاسخ به این پرسش

گونه است؟ این دو پرسش را در سه سطح از  شود، چه وط میی پاسخ به پرسش مورد بحث مرب اجتماعی اصلی، تا جایی که به ارائه

جا  ی اعتبار ساختار استداللی که این ی زندگی، سطح کنش جمعی.دایره  مفهوم طبقه پاسخ خواهم داد: سطح ساختاری، سطح شیوه

تا مادامی که ساختار  ساله تا امروز و از سوی دیگر از امروز های پس از جنگ هشت کنم محدود است به از سویی سال عرضه می

 .قدرت سیاسی در ایران دچار تغییر بنیادی نشده است

شان خواهم داد،  ی قدرت، که اکنون شرح گانه کنم. تنوع دسترسی اعضای گوناگون جامعه به منابع سه از سطح ساختاری شروع می

کنیم. در ایران،  ها را با مفهوم طبقه تسخیر میشود در سطح ساختاری میان اعضای جامعه تمایزهایی پدید آید. این تمایز باعث می

دوم، دانش و   ی مادی؛ های گوناگون تجلی سرمایه یکم، ابزار تولید یا شکل  مثل هر جای دیگر، سه نوع منبع قدرت کلیدی داریم:

ی نهادهای  سازمانی در بدنه سوم، اقتدار  شود؛ ی انسانی نامیده می خطا غالباً سرمایه مهارت انسانی قابل مبادله در بازار که به

های  شود. افراد و خانواده ی سیاسی نامیده می خطا سرمایه ها و احزاب و غیره که گاه به او جی غیربازاری مثل دولت و اصناف و ان

 .ازدس های گوناگونی از این سه منبع قدرت دسترسی دارند. همین تنوع است که ساختار طبقاتی را می مختلف در جامعه به ترکیب

های  گیرد. یکم، بورژوازی که به شکل ساختار طبقاتی در حیات شهری در ایران امروز پنج طبقه را در سطح ساختاری دربرمی

ی مادی ندارند اما یا  نامند، یعنی کسانی که گرچه سرمایه ی مادی دسترسی دارد. دوم، آنچه طبقه متوسط می گوناگون سرمایه

پذیر در بازار کار عجین است یا به درجات  که با درجات باالیی از دانش و مهارت انسانی مبادله کنند نیروی کاری را عرضه می

ی  برخوردارند یا به ترکیبی از این هر دو دسترسی دارند. سوم، طبقه ی انواع نهادهای غیربازاری گوناگون از اقتدار سازمانی در بدنه
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ناگزیر باید نیروی کار خویش را بفروشند، نیروی کاری  رو برای امرار معاش به ازاین اند و ی مادی کارگر، یعنی کسانی که فاقد سرمایه

پذیرکمتری آمیخته است و به همین دلیل نیز  ی متوسط با مهارت و دانش مبادله که در قیاس با نیروی کار اعضای طبقه

دهند  ی کارگر را تشکیل می اقشار فوقانی همین طبقهی متوسط که به یک معنا  هاشان از بازار کار در قیاس با اعضای طبقه دریافتی

داران درآیند  ی مادی دارند که مجبور نیستند به استخدام سرمایه قدر سرمایه بورژوازی، یعنی کسانی که آن تر است. چهارم، خردهکم

رآورند و غالباً به نیروی کار خانوادگی داران در ابعاد وسیع نیروی کار به استخدام د ی مادی ندارند که مثل سرمایه قدر سرمایه اما آن

دستان شهری، یعنی کسانی که اوالً از هر سه نوع منبع قدرتی که اشاره  اند. پنجم، تهی یا معدودی نیروی کار غیرخویشاوند متکی

ی نیروی کار ندارند و  عرضه اند و ثانیاً یا نیروی کار دارند اما تقاضایی برای این نیروی کار وجود ندارد یا اصالً توانایی بهره شد بی

اند. در  بهره ثالثاً از حمایت اجتماعی نهادهای غیربازاری مثل دولت یا محله یا هر نوع چتر حمایتی دیگر نیز به درجات گوناگون بی

درون هر  ها بینیم و اعضای هیچ یک از این طبقات همگن نیستند. این ناهمگنی هر یک از این طبقات البته اقشار گوناگونی را می

های جنسیتی و  های دیگری نظیر شکاف گردد و هم به انواع شکاف می ی برخورداری از منابع قدرت بر هم به تفاوت دردرجه طبقه

شود ایران  حال، تنوع دسترسی به منابع قدرت است که باعث می هر قومیتی و ملیتی و نژادی و جغرافیایی و ایدئولوژیک و غیره. به

های مختلف از حیث طبقاتی، یعنی از حیث دسترسی به منابع قدرت، از هم  ی طبقاتی باشد و افراد و خانوادها پس از جنگ جامعه

 .دهیم متمایز باشند. این تمایز را در سطح ساختاری با مفهوم طبقه توضیح می

های زندگی  خود تمایز شیوه ی بهنو های طبقاتی در سطح ساختاری به رو تفاوت ی قدرت و ازاین گانه تنوع در دسترسی به منابع سه

ی  طبقات گوناگون اجتماعی در سپهرهای مختلف حیات اجتماعی نظیر محل کار و خانواده و محله و شهر و فضای عمومی و جامعه

کیب ی زندگی که در اندازه و تر شویم، سطح شیوه جا با دومین سطح از مفهوم طبقه مواجه می آورده است. این مدنی و غیره را پدید 

سبد مصرفی و الگوهای ازدواج و فراغت و سلیقه و دوستی و سایر رفتارهای اجتماعی و سیاسی و فرهنگیِ طبقات گوناگون 

ی اجتماعی در سپهرهای گوناگون حیات  یابد. در چنین شرایطی ضرورتاً رفتارهای هر طبقه اجتماعی در سطح خُرد تجلی می

البته الگوهای رفتاری متمایز طبقات گوناگون اجتماعی فقط تحت تأثیر فاکتور طبقه شود.  اجتماعی از سایر طبقات متمایز می

شود بلکه از سایر عواملی نظیر تمایزهای جنسیتی و قومیتی و نژادی و زبانی و جغرافیایی و ایدئولوژیکی و غیره نیز تأثیر  تعیین نمی

های  ها و خانواده های زندگی آدم ه نیز به سهم خودش بر تمایز شیوهپذیرد. نکته این است که، در کنار این فاکتورها، عامل طبق می

های پس از جنگ عاملی  ی زندگی در سال گذارد. طبقه در این سطحِ تحلیل نیز مهم است. طبقه در سطح شیوه گوناگون تأثیر می

 .تأثیرگذار بوده است

های گوناگون زندگی این طبقات باعث تمایز منافع هر  شیوه رو تمایز تمایز طبقات گوناگون اجتماعی در سطح ساختاری و ازاین

حال توانایی  شود. پرسش کلیدی این است که آیا طبقاتی که منافع متمایز و گاه متعارضی دارند درعین طبقه از سایر طبقات می

بر تحوالت کالن در جامعه بزنند؟  توانند مُهر منافع خودشان را تحقق و پیشبرد منافع طبقاتی خودشان در جامعه را نیز دارند و می

جا  اگر بخواهیم به این پرسش پاسخ دهیم باید به سومین سطح از مفهوم طبقه بپردازیم: سطح کنش جمعی. من این پرسش را این

 .دهم ساله پاسخ می های پس از جنگ هشت ی کارگر و بورژوازی در سال ی دو طبقه فقط درباره

ی کارگر در مبادرت به کنش جمعی برای تحقق منافع طبقاتی خودش در تحوالت کالن  طبقه کنم. ی کارگر شروع می از طبقه

اش در بازار کار و  زنی فردی و جمعی شدت ناتوان بوده است، زیرا توان چانه ساله به ی ایرانی طی سالیان پس از جنگ هشت جامعه
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های پس از جنگ  در اثر اجرای پنج سیاست دولتی طی سالویژه  زنی کارگران به شدت کاهش یافته است.توان چانه محل کار به

دوم، ظهور   سازی قراردادهای کار که امنیت شغلی کارگران را از بین برده است؛ ساله کاهش یافته است: یکم، موقتی هشت

؛ سوم، خروج ی حقوقی مستقیم بین کارگر و کارفرما را قطع کرده است کاری تأمین نیروی انسانی که رابطههای پیمان شرکت

های  شاغالن در مناطق آزاد کشور از شمول قانون کار که از چتر حمایتی قانون کار نابرخوردارشان کرده است؛ چهارم، خروج کارگاه

شان  بهره ای از نهاد غیربازاری قانون کار بی زیر ده نفر از شمول برخی و عمالً اکثر مواد قانون کار که از چتر حمایتی بخش عمده

شده را از چتر حمایتی اشتغال  های پس از جنگ که نیروهای تعدیل است؛ و پنجم، تعدیل نیروی انسانی دولت در همه سال ساخته

زنی جمعی کارگران نیز کماکان ناچیز باقی مانده است. فقط سه نوع هویت  دولتی محروم کرده است. از سوی دیگر، توان چانه

های جمعی  های منفرد کارگری. این هویت های صنفی کارگری و نماینده می کار، انجمنهای اسال شورای  جمعی کارگری مجاز است:

های بزرگ  دهند، ثالثاً کارگران شرکت های کوچک را پوشش نمی گیرند، ثانیاً کارگران کارگاه مجاز اوالً کارگران بیکار را دربرنمی

حال، از  اند، و خامساً به کارفرمایان نیز وابستگی شدیدی دارند. درعین شوند، رابعاً به دولت عمیقاً وابسته دولتی را عمالً شامل نمی

شود. در  دارانه نیز به لحاظ حقوقی و حقیقی شدیداً ممانعت می های جمعی سندیکایی و، به طریق اولی، ضدسرمایه تکوین هویت

اند. کارگران نه در  بهره ت کالن جامعه بیشان بر تحوال های جمعی مستقل برای زدن مُهر منافع طبقاتی نتیجه، کارگران از تشکل

ای، نه در سطح  ای و بیناکارخانه اند، نه در سطح فراکارخانه های جمعیِ افقی و عمودی ی کار واجد پیوند های جداگانه  سطح محل

در ایران  ی کارگر در سطح کنش جمعی«طبقه»بخشی، نه در سطح بینابخشی، و نه در سطوح استانی و ملی. در نتیجه،  درون

ی کارگر  طبقه« طبقه نبودن»ی  ظاهر شود و توان طبقاتی ندارد. البته این پدیده« طبقه»امروز چندان قادر نیست در نقش

ای عمیقاً طبقاتی است و محصول شکست در کارزاری طبقاتی است که در آن سوی میدان کارزار البته بورژوازی  خود پدیده ی نوبه به

 .ایستاده است

ساله رسید. آیا بورژوازی برای زدن  های پس از جنگ هشت توان به ارزیابی توان طبقاتی بورژوازی در ایران طی سال جا می نیازهم

 شود: به این پرسش غالبا دو نوع پاسخ نادقیق و ناقص ارائه می  مُهر منافع طبقاتی خود بر تحوالت کالن جامعه توانایی دارد یا خیر؟

دانند.  رو بورژوازی را در حیات ایرانی فعال مایشاءِ می بینند و ازاین افتد، کسانی ردپای بورژوازی را در آن می هر اتفاقی در جامعه می

سند آیا اصالً در ایران بخش خصوصی داریم و منظورشان درواقع این است که ما اصالً بورژوازی  پر برعکس، کسانی دیگر نیز می

ان من درست نیست. پاسخ این پرسش دو وجه دارد. در وجه نخست معتقدم بورژوازی از یک از این دو پاسخ به گم نداریم. هیچ

گردد.اجماالً بگویم  ی کارگر، برمی توانایی فراوانی برخوردار است، البته تا جایی که به ارتباطش با طبقات مردمی، از جمله طبقه

ی سرمایه که مستمر  تحقق یافته است.یکم، در انباشت اولیه ی مهم کامالً های پس از جنگ در سه زمینه ی بورژوازی در سال اراده

های همگانی را در  گذر داشتهدارانه استمرار داشته است و از این ره های غیرسرمایه ها به روش با انباشت به مدد سلب مالکیت از توده

بینیم؛ دوم، در قلمرو  یت فرودست را میی اقلیت فرادست و اکثر جا رابطهانحصار اقلیتی از اعضای جامعه قرار داده است. این

سازی صاحبان نیروی کارکامالً توفیق یافته است؛ سوم، قلمرو طبیعت که  سازی و مطیع بورژوازی در ارزان  مناسبات کار که

ختیار پذیرتر در ا تر و دسترس زیست را هر چه ارزان های محیط بورژوازی توانسته متناسب با سطح تکنولوژیکی که داریم ظرفیت

زیست که بر محور تعمیق حقوق مالکیت خصوصی  های محیط پذیرسازی ظرفیت سازی و دسترس خویش بگیرد. برندگان ارزان

های اکثریت. بنابراین  ی توده ی مسلط جای دارند و بازندگان مستقیم و غیرمستقیم نیز در زمره گیرد عمدتاً در طبقه صورت می

بوده است.   ی کارگر، برخوردار اش با طبقات مردمی، از جمله طبقه طبقاتی بسیار باالیی در رابطه بورژوازی در این سه قلمرو از توان
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داری در ایران  ساله باعث تقویت مناسبات طبقاتی سرمایه های پس از جنگ هشت ی قدرت طبقاتی نابرابر طی سال همین رابطه

 .شده است

اش به  ی کارگر، چنین توانمند بوده است، از تحمیل اراده ی، از جمله طبقههمین بورژوازی که در مواجهه با طبقات مردم  اما

ی  رو بورژوازی در ایجاد آن نوع نظم سیاسی که الزمه ی سیاسی حاکم همواره عاجز بوده است. ازاین های پرنفوذ در طبقه هسته

عمیقاً ناتوان بوده است. بورژوازی طی ای و جهانی است،  اش در واحدهای ملی و منطقه اش و تحقق منافع طبقاتی شکوفایی

ی  ی قضاییه رانی خوب، حاکمیت قانون، دیپلماسی خارجی بدون تنش، قوهی سیاسی در ایجاد حکم های پس از جنگ در پهنه سال

در ایجاد  ی اقتصادی نیز تمامی ناتوان بوده است. در پهنه ی نظامیان در سیاست به مستقل، برابری در پیشگاه قانون، و عدم مداخله

های پرنفوذ  ها با منافع هسته اش است اما ایجاد دگرگونی در آن پهنه ی تحقق منافع طبقاتی آن نوع از اصالحات اقتصادی که الزمه

تمامی ناتوان بوده است: اصالح بازار سرمایه برای تجهیز منابع مالی، اصالح قوانین  ی سیاسی حاکم در تضاد قرار دارد به طبقه

های تولیدی،  گذاری، اصالح فرایند اخذ جواز برای بنگاه گذاری، اصالح مقررات سرمایه اردات، کاهش ریسک سرمایهصادرات و و

اند چنین  توانسته ستانی و غیره. زیرا حتی دولت های متعهد به چنین اصالحاتی نیز نمی اصالح سیستم بانکی، اصالح سیستم مالیات

ی سیاسی استمرار  ی سیاسی حاکم در پهنه های پرنفوذ طبقه اند، هسته کرده ه چنین میتغییراتی را پیش ببرند. به محض این ک

های  اش با هسته اند. ضعف بورژوازی در رابطه داده های خواهان چنین اصالحاتی را در معرض خطر قرار می قدرت سیاسی دولت

یمولد و  ی نامولد بر سرمایه ی سرمایه که اوالً غلبه ی سیاسی حاکم باعث نوعی توازن قوا درون طبقه بورژوازی شده پرنفوذ طبقه

ی تجاری بر تولید داخلی و ثالثاً تفوق فرار سرمایه از مرزهای ملی بر انباشت سرمایه در مرزهای ملی را سبب  ثانیاً چیرگی سرمایه

 .دارانه در ایران بوده است ی نابرابر مسبب ضعف شدید تولید سرمایه شده است. این سه رابطه

توانم ترسیم کنم. توان طبقاتی چشمگیر بورژوازی در  بستری طبقاتی را که در ابتدای صحبتم مورد اشاره قرار دادم اکنون می

ی انباشت سرمایه در  ی اصلی زنجیره آمیز سه حلقه گیری موفقیت ی کارگر، باعث شکل با طبقات مردمی، از جمله طبقه اش رابطه

ها؛  ع منابع اقتصادی در دستان اقلیتی از اعضای جامعه از راه انباشت به مدد سلب مالکیت از تودهتجم اقتصاد ایران شده است:یکم،

ی ایران به علت توانایی بورژوازی برای تحمیل  زیست. جامعه های محیط سازی ظرفیت سازی نیروی کار؛ و سوم، کاالیی دوم، کاالیی

داری است. اما ضعف توان  ای واجد مناسبات طبقاتی سرمایه ر، جامعهی کارگ ی خویش به طبقات مردمی، از جمله طبقه اراده

اش در ایجاد تغییرات مورد نیازش در  رو ناتوانی ی سیاسی حاکم و ازاین های پرنفوذ طبقه اش با هسته طبقاتی بورژوازی در رابطه

شدت گسیخته  سرمایه در اقتصاد ایران به ی انباشت ی اصلی بعدی زنجیره های سیاسی و اقتصادی نیز باعث شده که سه حلقه پهنه

که زمانی به اکثریت تعلق داشت اما امروز به   ی مولد،منابعی اقتصادی ی نامولد بر سرمایه ی سرمایه باشند. یعنی اوالً، به علت غلبه

ابند؛ ثانیاً، به علت چیرگی ی های تولیدی راه می تر به فعالیت شوند و کم های سوداگرانه می اقلیت متعلق است عمدتاً وارد فعالیت

ی تجاری بر تولید داخلی، تولیدکنندگان داخلی به حد کفایت از تقاضای مؤثر برای کاالها و خدمات تولیدی خودشان  سرمایه

قرار داشته است؛ ثالثاً، به  ی تجاری در تسخیر تولیدکنندگان خارجی گری سرمایهبرخوردار نیستند زیرا بازارهای ملی با میانجی

های گوناگون بورژوازی چندان به  ت گرایش قوی به فرار سرمایه به زیان انباشت سرمایه درون مرزهای ملی،مازاد فراکسیونعل

ثباتی سیاسی با سرعت فراوان و در مقاطعی که ثبات سیاسی  های بی انجامد و در بزنگاه انباشت مجدد درون مرزهای ملی نمی

پیوندد. بدین  ی انباشت سرمایه در سطح جهانی می در چارچوب فرار سرمایه به زنجیرهصدا اما مستمر  تری وجود دارد بی بیش
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ی ضعف شدید تولید  شود پدیده ی سیاسی حاکم باعث می های پرنفوذ طبقه اش به هسته اعتبار، ضعف بورژوازی در تحمیل اراده

 دارانه. داری بدون تولید سرمایه د مناسبات طبقاتی سرمایهای است واج ی ایران درواقع جامعه دارانه در ایران رخ دهد. جامعه سرمایه

ی تولید در اقتصاد ایران و سپس  گام به بورژوازی برای بازکردن گرهکند سپردن نقش پیش این بستر طبقاتی حکم می

 ای محکوم به شکست باشد. چرا؟ سازی قدرت مطلق به احتمال قوی پروژه مشروطه

ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم ارائه کنم. اگر بحث را بر دولت یازدهم  پرسش را در متن پروژه اجازه دهید پاسخ به چرایی این

ی تولید به بورژوازی  گام برای بازکردن گرهی دولت یازدهم نیز سپردن نقش پیش کنم به این خاطر است که پروژه متمرکز می

های دیگر دولت نیز حول آن قرار  ی فعالیت ست که تقریباً همهای مرکزی ا ی اقتصاد سیاسی دولت یازدهم دارای ایده است. پروژه

ها بنا بر قولی نرمالیزاسیون نیز خوانده  ای که تازگی ی سیاسی است، اراده بینیم دولت درصدد تعلیق توسعه عینه می به اند. گرفته

یی که زمین سفت است، یعنی ی سیاسی است، یعنی بنا نیست دولت در جا شده است که اسم رمزی برای همین تعلیق توسعه

نظر وجود دارد  ی سیاسی حاکم بر سر آن اتفاق کوشد در قلمرو اقتصاد که در طبقه زمین سیاست، تغییری ایجاد کند و در عوض می

گ را مدت و درازمدت بتواند نقش پارسن شده در میان هم با تقویت بورژوازی تا، بنا بر ادعا، بورژوازی تقویت دست به تغییر بزند آن

بر طبق این استدالل، اصالحات سیاسی را، به هوای تقویت  در تغییر توازن قوای سیاسی باز کند و قدرت مطلق را مشروط سازد.

بورژوازی در اکنون، باید به آینده احاله داد تا این بورژوازی قدرتمندشده در آینده از طریق مشروطه کردن قدرت مطلق به 

 .اصالحات سیاسی یاری رساند

توان بورژوازی را تقویت کرد اما این کار در ساختار  دهد گرچه می جای بحث ترسیم کردم نشان می اما بستری طبقاتی که تا این

سیاسی کنونی صرفاً از مجرای تضعیف طبقات مردمی از جمله طبقه کارگر میسر خواهد بود، زیرا راه تقویت بورژوازی به هزینه 

ی سیاسی در تعلیق قرار داده شده است. بنابراین بورژوازی که  وی به این دلیل مسدود است که توسعههای پرنفوذ تا اطالع ثان گروه

بسا بتواند  قرار است این فعل و انفعاالت را پدید آورد، تنها از طریق تضعیف طبقات مردمی امکان تقویت دارد و فقط در صورتی چه

ای که نقش پیشگام را به بورژوازی  مطلق ایفا کند که مجریان پروژه ها نقش پارسنگ را برای مشروط کردن قدرت در آینده

مدت و درازمدت  گذاران و مجریانی که قرار است در میان ی سیاست اند کماکان بر مسند قدرت نشسته باشند. اما مجموعه سپرده

ی سیاسی  سیاسی خودشان در طبقه شان در قوای مجریه و مقننه، برخالف رقبای این پروژه را استمرار بخشند برای حفظ قدرت

های انتصابی همواره برقرار است، در حد پیروزی انتخاباتی به آرای انتخاباتی طبقات مردمی از  شان در بخش مسلط که مسند قدرت

کند  میی کارگر نیاز دارند. طبقات مردمی در فرایند تقویت بورژوازی که نقش پیشگام توسعه در دولت یازدهم را ایفا  جمله طبقه

شوند و بنابراین، در چارچوبی که هیچ نوع نیروی سیاسی مترقی امکان نامزدی در انتخابات را ندارد، احتمال گرایش  تضعیف می

طبقات مردمی به نیروهای سیاسی رقیب دولت یازدهم بسیار زیاد خواهد بود. دولت یازدهم در بطن و متن موفقیت خویش در حال 

ست. این دولت اگر بتواند بورژوازی را تقویت کند، همزمان یکی از علل احتمالی شکست خودش را رقم زدن شکست خویش نیز ه

 .اند ها است که امروز در دولت یازدهم تجسد یافته ی محکوم به شکست نولیبرال نیز رقم زده است. این پروژه

نامند و به درجات گوناگون  را نهادگرا میهای اقتصادی دولت یازدهم البته منتقدان مالیمی نیز دارد که خودشان  سیاست

کنند. عدالت اجتماعی یکی از  این نیروهای منتقد تا حدی به عدالت اجتماعی توجه می دموکراتیک دارند. های سوسیال گرایش

و معتقدند نقش  کنند حال این نیروها از بورژوازی مولد نیز حمایت می ها در ایران است. درعین دموکرات ی انواع سوسیال ارکان پروژه
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دهند که مدنظر  نیروها همان هدفی را در دستور کار قرار می  گام در انقالب تولیدی را باید به بورژوازی مولد سپرد. اینپیش

ها است. رکن  کنند مسیری متفاوت با مسیر نولیبرال ها نیز قرار دارد اما مسیری که برای نیل به این هدف پیشنهاد می نولیبرال

گویند اگر قرار است بورژوازی مولد  آفرینی حمایتی دولت از طبقات مردمی است. یعنی می موردنظر نهادگراها نقش رکین مسیر

گیرد، باید دولت در  ی کارگر، صورت می گذر تضعیف طبقات مردمی، از جمله طبقهتقویت شود و این تقویت از جهاتی از ره

و درمان و مسکن و تأمین اجتماعی و غیره باخت طبقات مردمی را جبران قلمروهایی مثل خدمات اجتماعی و آموزش و بهداشت 

توانست  داشت، در قیاس با وضعیت نامطلوب کنونی می ای در جامعه ایران امکان تحقق می کند. به باور من، اگر امروز چنین پروژه

های  ی سیاسی مکمل برای تحقق برنامه پروژه ی اقتصادی در این است که فاقد گامی رو به جلو باشد، اما معتقدم مشکل این پروژه

ی  ی سیاسی مکملی برای رفع موانع سیاسی اجرای پروژه دموکرات در ایران هیچ پروژه اش است. نهادگراهای سوسیال اقتصادی

کند باید اقتصاد دهند بازی  اش قرار می عهدهای را که نهادگراها بر گرایانه تاقتصادی خودشان ندارند. اگر دولت بخواهد نقش حمای

ی دیگری هنگامی در میان مدت  دارانه هایی از نرخ رشد اقتصادی باثبات باشد. اقتصاد ایران مثل هر اقتصاد سرمایه واجد حداقل

ی تجاری بازارهای ملی را به تولید  ی نامولد چیره شود و سرمایه ی مولد بر سرمایه ثبات داشته باشد که سرمایه تواند رشد نرخ با می

ی تجاری و خروج سرمایه عمدتاً در  ی نامولد و سرمایه اخلی واگذار کند و از خروج سرمایه نیز ممانعت شود. کارگزاران سرمایهد

های بورژوازی در ایران  ی سیاسی حاکم جای دارند. شرط الزم برای تغییر توازن قوا بین انواع فراکسیون های طبقه ترین الیه پرقدرت

ی سیاسی مشخصی برای تغییر  پروژه  دموکرات ی سیاسی. نهادگرایانِ سوسیال توازن قوای موجود در پهنهعبارت است از تغییر 

توازن قوای سیاسی ندارند. به همین قیاس اگر اقتصادی با رشد باال داشته باشیم که دولت توانایی ایفای نقش حمایتی را در 

ی  اش گیرنده های حمایتی های فعالیت به حد موردنیاز برای تأمین هزینه قلمروهای گوناگون داشته باشد، در گام بعدی دولت باید

نهادهای نظامی   دولتی، های عمومی غیر ی نهادگرایان است. بخش مالیات باشد. اصالح سیستم مالیاتی از لوازم ضروری تحقق پروژه

های ملی و محلی  ی فراوان از ظرفیت رغم استفاده علیی مذهبی و نیز نهادهای حکومتی و انقالبی غالباً  و انتظامی، بنیادهای خیریه

ای که این فرار مالیاتی قانونی را منتفی سازد پیشاپیش نیازمند  پردازند. ایجاد تحول در سیستم مالیاتی به گونه متناسباً مالیات نمی

ی  ی سیاسی مکمل برای تحقق برنامه هدر این قلمرو نیز فاقد پروژ  دموکرات تغییر توازن قوای سیاسی است. نهادگرایانِ سوسیال

هایی است که نه برای انباشت  تر، تغییر در ترکیب مخارج دولت و کاهش آن دسته از هزینه شان هستند. از همه مهم اقتصادی

شوندگان صرف  کنندگان بر اکثریت حکومت ی اقلیت حکومت سرمایه و نه برای تحقق عدالت اجتماعی بلکه برای تحمیل سلیقه

اند. نهادگرایان برای  هایی های چنین هزینه ترین ذینفع حال اصلی ی سیاسی حاکم درعین های طبقه ترین هسته شود. پرقدرت می

ی اقتصادی نهادگراها در  اجرای پروژه شان هستند. ی اقتصادی ی سیاسی مکمل برای پروژه اجرای چنین تغییری نیز فاقد پروژه

 .کند جلوه نمی متن ساختار سیاسی کنونی چندان میسر

ی عزیمت بحث در  هایی را که عرضه کردم مفروض بگیریم، پاسخ من به پرسشی که نقطه ی استدالل بنابراین، اگر صحت سلسله

ی  گام توسعهمدت نقش پیش نه قادر است در میان این جلسه بود این است که بورژوازی در ساختار سیاسی مستقر در ایران امروز

ی سیاسی ظاهر شود و  کن توسعه صاف ی تولید در اقتصاد ایران را باز کند و نه قادر است در نقش جاده و گره اقتصادی را ایفا کند

حال، بورژوازی این توانایی را به حد اعلی داشته  ی سیاسی یاری برساند. درعین سازی قدرت مطلق در پهنه در درازمدت به مشروطه

ی هژمونی طبقاتی بورژوازی است. معتقدم  دهنده فع ملی جا بزند. این در واقع نشاناست که منافع طبقاتی خودش را در هیئت منا

برای هر  گامی که به بورژوازی برای ایجاد تحول اقتصادی و سیاسی سپرده شده است شرط الزم، هرچند نه کافی،نقد نقش پیش
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 .خواهانه در ایران امروز است ی اقتصاد سیاسی مترقی تحول گونه پروژه

 

 نقد اقتصاد سیاسیبرگرفته از 

 


