
1 
 

  

   ي دولت مدرن ايرانيهايي دربارهايده

  و

  ي آنآينده

  عليرضا خيراللهي

  
  

  1397خردادماه 



2 
 

شود، نه تنها دولتي مدرن بيان مينظري مباحثات در  بعضاً  ، برخالف آن چيزي كه1357دولِت برآمده از انقالب اسالمي سال  يك.
جمهوري اسالمي  حساب آورد.به تكوين دولت مدرن در تاريخ ايراني در معناي دقيقِ اين كلمه است، بلكه بايد آن را باالترين مرحله

 مسيري نوين ماهيتاًكه  ،آن و بازسازيِ به گذشته هاي بروز اسالم سياسي در خاورميانه، نه راهي براي رجعتچون ساير صورتهم
 ،گيري آنهاهاي پيراه و اهداف اسالم سياسي در دنياي مدرن است. و اقتصادي براي مشاركت سياسي (هرچند متفاوت و نامتعارف)

در دستگاِه  نبايدبنابراين اسالم سياسي را  ؛شوند فرضنامدرن و سنتي  ندتوانبا هيچ معياري نمي سابقه هستند وكامالً نو و بي
صورت نسبي و به حتي( دارانهغيرسرمايه متعاقِب آن و ، غيرمدرن»سنتي«گنجاند و آن را پديداري  »سنت و مدرنيته« سازِ دوگانه

يان متفاوتي از جر يهاتنها شيوه ـ ي آنها جمهوري اسالميو از جمله -هاي مختلف اسالم سياسي صورتقلمداد كرد.  مشروط)
پديدارهاي  شدن جوامع در سطح جهاني هستند. بديهي است كه صورت ظاهري متفاوت يا نامتعارفِ دارانهسرمايهمدرنيزاسيون و 

. بر از چشم دور بمانندو منطق حاكم بر سازوكارهاي دروني اين پديدارها  زدودهحاشيه مركزيِ  يسياسي نبايد باعث شود كه ايده
 كردنِ ـ فرض»مدرنپست«يا در طيف ديگر ـ » سنتي«تي كه متافيزيك آنها مبتني بر تمام نظريا توان مدعي بود كهميهمين مبنا 

  ندارند. كارايي قعيت سياسي و اقتصادي اين پديدار،جمهوري اسالمي است، در مواجهه با وا

ي و تكوين نظريه )داراندولت سرمايه( »ي حاكمي اجرايي طبقهي كميتهدولت به مثابه«ي قرن نوزدهمي با گذار از نظريه .دو
هاي اند كه دولت در نظاممدعي قرن بيستم پردازان زيادي درنظريه ،)دولت سرمايه( »دارياستقالل نسبي دولت سرمايه«

نزد  را خود مشروعيتبايد  و از طرف ديگررا تضمين  تداوم انباشت سرمايه بايدطرف : از يكدارددو نقش متضاد ، دارانهسرمايه
عي هاي اجتماي دوم قرن نوزدهم و از سرگذراندن انقالبنيمه وقايع. دولِت مدرن، پس از حفظ كند ي فرودستطبقه

ي افراد سازي منافع بالواسطهداران با نقش سرراسِت برآوردهتوانست دولت ائتالفي سرمايهديگر نمي ي آن دوران،خوردهشكست
بيسماركي و  شكلِ در ، بايد دارانه)(كليت نظام اجتماعي سرمايه سرمايه دار باشد، و بنابراين براي حفظ مصالح بلندمدتسرمايه
اشت سرمايه، وظايف هاي پيشين براي انبي دولتگرانهعالوه بر حفظ نقش تسهيل هاشد. اين دولتميستي بازسازي بناپارتي

هاي بزرگ بحران. در قرن بيستم و با بروز نده بودهاي طبقاتي بر عهده گرفتتنش تخفيفِ موقتِ نيز براي  اجتماعي محدودي
خود را  نهايتاً  و ،شد و تقويت حفظ ي پساجنگيهادولتدر متناقض  اين موضعِ  ،دو جنگ جهاني و انقالبات سوسياليستيداري، سرمايه

يك سمت از انباشت  دولِت مدرن حاال بايد از ،در پي اين وقايعدموكراتيك بازآفريني كرد. سوسيال »هاي رفاهِ دولت«در قامت 
ي سياسي جهاني از نيمه انگيز اقتصادسرمايه پاسداري و از سمت ديگر مشروعيت اجتماعي خود را حفظ كند. تغييرات شديد و اعجاب

 ،ها درك كرد. دولت مدرننقش طبقاتِي متعارِض دولت شراف بهاِبا  ويكم را بايدابتدايي قرن بيستي دوم قرن بيستم تا دو دهه
(چه در  نيروي سياسي متشكل و قدرتمندي مزدبگيرانهاي غيرانقالبي است. زماني كه ميدان اصلي كشمكش طبقاتي در دوران

آيند؛ و زماني كه نيروي روي كار مي بند (خصوصًا در مركز)نيم هاي رفاهداشته باشد، دولت ها)ملت-سطح جهاني و چه درون دولت
و  ،دموكراتيك در مركز- ها به دو شكِل اقناعيدولت در ساختِ  »يسمنئوليبرال« هايي نظيرلوژيي حاكم بيشتر باشد، ايدئوطبقه

به شكلي بسيار حادتر از ساير  ،عنوان دولتي مدرنبه جمهوري اسالمي .دنشوهژمونيك مي آميز در پيرامون،خشونت-دستوري
  .است ملي و جهانيتنش طبقاتِي  اين و در معرضِ  وارثهاي مدرن دولت

اما در  ،بود حاكمي اكثريت فرودست عيله اقليِت خواهانه، اگرچه به صورت ذهني انقالِب برابري1357انقالب اسالمي سال  سه.
 وجود آورد.ي حاكِم اقتصادي بهر تركيب طبقهتغييراتي اساسي د. با وجود اين اما عمل به واژگوني طبقاتي تمام عيار منجر نشد

ي پهلوي) قافيه ي قبلي تكوين دولت مدرن ايراني (انقالب مشروطه و تأسيس سلسلهوبيش در مرحلهحاكم كه كمي قسمتي از طبقه
دارانه توانست، نقش موتور محرك مدرنيزاسيون و سرمايه 1357، در انقالب سال دباخته بو  اين طبقههاي ديگرِ را به فراكسيون
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چون و  بيدولت جمهوري اسالمي، هم مدافعِ  عهده بگيرد. بر ها،خواهي در خيابانشدن بر موج عدالت رابا سو شدن دولت ايراني را
انقالب  ذهنيِي تركيِب جديد آن است. از طرف ديگر، همين دولت با توجه به مختصات ي مسلط و هم برسازندهمنافع طبقه چرايِ
هاي مدرن (در هيأتي متفاوت از ساير دولت خود را ،هويتي و سياسي در سطح ،پس از آن داخلي و خارجيِ هاي و تنش 1357سال 

هاي بزرگي در مورد ماهيت خاطر انباشتِ همين تعارضات پويا، سوءتفاهمبه .كندمعرفي مي ،خت فرودستانسمدافع سرو نيز  اسالمي)
  . وجود آمده استي گذشته بهدهه 4ي اين انقالب و دولِت برآمده از آن ط

ي دولت جمهوري اسالمي، دولتي براي بازگرداندن مناسبات سياسي، اقتصادي و حقوقي به دوران پيش از تأسيس سلسله چهار.
ي كامًال دگرگون ي اموِر جامعه، ادارهاستهاي سياسي آن وجود داشته اي در ميان برخي جناحاگر چنين ايده حتيپهلوي نيست؛ و 

تواند در منطق كه نمي ه استاين دولت را عمالً متقاعد كرد ،و مواجهه با الزامات بقاء و تداوم سياسي در اواخر قرن بيستم شده ايران
هويتي نظير حجاب  ند تمايز انقالبي خود را در امورهمين دليل انقالبيون مجبور بودد. بهو اقتصادي امور تغييري ايجاد كن مبنايي

ت دول تمايزات هويتي و سياسي براي. مثابه مسائلي ناموسي، تأكيد كنندو بر آنها به متمركزنظام قضايي  و اجباري، نظام آموزشي
 ي رايج تنها عمل بهحجاب اجباري بر خالف عقيده يقاعده المثلفي دارند. و طبيعتاً مدرن جمهوري اسالمي نقشي هژمونيك

 ، به علت نامنطبق بودن با اصول شريعت،بود، بايد با َاشكال مختلف اين پديدار (نظير بدحجابي)كه اگر مي ،شريعت اسالم نيست
 است و بدل شده پرچم هويتي دولتبه  عمالً ، اتفاقي صورت تعمدي و چهبه چه ،در جمهوري اسالمي حجاب .شدشدت مقابله ميبه

ها كانديداي هميشگي اِعمال انواع تبعيضهاي طبقاتي در نظام تاريخي صورتكه به بايد در جامعه لزوماً توسط نيمي از جمعيت
 را مدرن نقش حمل كردن اين پرچم است. اين ، نفسِ كنند، مهمپرچم را چگونه حمل  زنان اينكند فرقي نمي حمل شود. ،هستند

 سنتي و نامدرن ظاهري كه لحاظ كرد؛ مواردي اسالمي جمهوري در ديگر نيز هويتي و مذهبي سياسي، موارد بسياري براي بايد
همين نقش هژمونيِك تمايزات  خاطربه كنند.ي حاكم را بر جامعه و فرودستان اِعمال ميدارند، اما عمًال هژمونِي مدرن دولت و طبقه

اين  چراكه .كندعدول  هاآن از نتوانسته يا نخواسته است وقتهيچهاي اجتماعي، ها و مخالفترغم مقاومتعليدولت  كه ،است هويتي
براي درك منطق  هويتي و سياسي تمايزاتتأكيد بر  ،ي بسيار مهمبا وجود اين نكته اند.دولت گره خورده تمايزات با هستي سياسي

خصوصًا زماني كه تأكيد بر اين تمايزات به دليل  .نخواهد بودكننده تعيين كافي و يا حتي گاههيچ ،جمهوري اسالمي دروني دولت
  منتهي شود. اين دولت ، به نتايج غلطي از قبيل قرون وسطايي قلمداد كردنهاآن هاي درونيرانهدرك نادرست 

 طبقاتيِ  ي اصلي استوار است: الف. موافقت با مباني و مواهبمايهمدعي بود كه ايدئولوژي جمهوري اسالمي بر سه ُبنتوان مي .پنج
و » ما«ر بين ناپذيو رشد اقتصادي). ب. ايجاد تمايز هويتيِ آشتي ، انباشت سرمايهدارانه (احترام به حقوق مالكيتي سرمايهمدرنيته

  ي غربي.داراجتماعي سرمايههاي ج. ادعاي كنترل نابرابري و .»آنها«

 ي گسترده فساد(همراه با  ناكارآمدي اقتصادي ، همواره با سه بحران1357ِدولِت منبعث از انقالب اسالمي سال  .شش
ي ايدئولوژيك دولت مايهاين سه بحران با سه انگاره و ُبن مواجه بوده است. مشروعيت سياسينوايي اجتماعي و ناهم ،)بروكراتيك

ي رايج نه عمل ناقص به بر خالف عقيده ،و فساد بروكراتيك بحران ناكارآمدي اقتصاديعامل ايجاد  متناظرند. جمهوري اسالمي
فقر  به قيمت ،ي حاكمطبقه منافع يخواهانهزيادهو  عزم راسخ دولت در تأمين حداكثري هاي بازارگرايانه، كه شدت عمل وآموزه

 پيراموني ايران در سلسلسه مراتب جهانيِ انباشت سرمايهو نقشِ جايگاه كه اين خود تا حد زيادي به است؛ عمومي مزدبگيران
جديد  ي متوسطِي سياسي و اجتماعي طبقهقهذائدولت با  اين هاي هويتيعلت منطبق نبودن خصلتبه ،بحران ناهمنوايي .گرددبازمي

 علتبه و بحران مشروعيت وجود آمد.به )،زمان اقناعي و قهرآميزاي همعنوان سلطه(به ي هژمونيكسلطه اِعمال و ناتواني دولت در
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تا پيش از  در تمام ادوار پس از انقالب .پا گرفت ،ي فرودستطبقه نزد معيشتي رضايتِ و  در ايجاد رفاه عمومي دولت  مزمنناتوانيِ 
به  همواره و بروكراتيك بحران ناكارآمدي اقتصادي شدند:دارومريز كنترل مياي كجگونهاين سه بحران به ،1396زمستان سال 

تعويق تا زمان نامعلومي به ،نيروي كار فشار مداوم بر  اِعمالچنين از محلِ هم ) و1391لطف درآمدهاي سرشار نفتي (تا پيش از سال 
دو حزب ظاهرًا و ترجيحًا با نرماليزاسيون دموكراتيك (يعني ايجاد  ابتدا ،بنا به اقتضائات سياسينوايي اجتماعي بحران ناهم .افتادمي

با قهر، ي بعدي هاي غربي) و در مرتبهاي، درست مثل دموكراسيدوره هاي شورانگيزِمتفاوت، اما عمًال يكسان و برگزاري انتخابات
 و مزدبگيران به اكثريت فرودست رفاهي يوگريخته جستهبا دادن امتيازاتِ  ،و بحران مشروعيت سياسي .شدكنترل مي ،طرد و سانسور

تاريخي  يهظتكوين دولت مدرن ايراني، به لح ،1396اين سه بحران در زمستان سال با وحدت  مهار شده بود. به صورت نسبي
  ، چيزي از جمهوري اسالمي رفت كه جاي آن هرگز ُپر نخواهد شد. 1396ماه در دي غيرقابل بازگشت خود رسيد.

ي اول تأسيس اين دولت، بر خالف چيزي كه از عصر اصالحات هاي راست و چپ جمهوري اسالمي در دههتعارض بال .هفت
حقوق ي پاسداري از تعارض ميان وظيفه ، كه»اسالم متصلب«و  »گرهلاسالم تسا«، نه تعارض مابين مدام تبليغ شده است تاكنون

ترين بزرگ است. هاي اسالمي)(موضع چپ حفظ مشروعيت هاي اجتماعي وريكاهش نابراب و هاي اسالمي)مالكيت (موضع راست
هاي بعدي با عدول اين تعارض در دههمتبلور است.  1369نمود اين مسأله در منازعاِت تصويب قانون كار از ابتداي انقالب تا سال 

عات داخلِي دولت جمهوري اسالمي با وفاق در سطح ي منازگرايي اساسًا رفع و ادامهخواهي و جامعههاي اسالمي از موضع عدالتچپ
چنان در عمق هم »انباشت و مشروعيت«طبقاتِي ي بين. اما منازعهبه جنگ زرگري در سطح سياسي و هويتي تقليل يافت ،اقتصادي

تعارض  ،ي اسالماساسًا تنظيمات اقتصاديِ  حقيقت اين است كه .اقتصادي و ايدئولوژيك اين دولت پابرجا و قدرتمند باقي ماند
ترين مقاومت ممكن (در همين دليل نيز دولت جمهوري اسالمي با كمدارانه ندارند و بههاي سرمايههترين نسخبنياديني با افراطي

است؛ هرچند هنوز نتوانسته  هكرِد اقتصادي خود پذيرفتعنوان منطق عملاليسم را بهوليبرهاست نئنسبت با ساير تجارب جهاني)، سال
ي خود همواره مجبور دارانهرغم منطق سرمايهدم انقالب كامًال پشت كند و عليي خود در سپيدهخواهانهاست به شعارهاي عدالت

  بدهد.  محدوديهاي رفاهيِ ها باجاست براي فرار از بحران مشروعيت به توده

نزد  مشروعيت حفظ و ي اقتصادي حاكمبندي براي حداكثرسازي منافع طبقهيتهاي دولت ميان اولوتا زماني كه سياست .هشت
بحران  به هاتنش ،داشت معناداشت وضعيت و نگاههاي روتين براي حفظ حلراهگيري پيو  بود در نوسان، اكثريت فرودست

رسيد، مشكالت ساختاري بست و تعادل موقت ميبه بن ها عمالًها و پايينيبااليي شد. وقتي كشمكشيز ميرسر نوايي اجتماعيناهم
شد و نوايي منتقل ميبه سطح سياسي و بحران ناهم ،دولت جهوري اسالمي از سطح اقتصادي و دو بحران ناكارآمدي و مشروعيت

نازعات واقعي به گرفت. دولت جهموري اسالمي نشان داده است كه پس از تقليل يافتن مي متوسط ابتكارعمل را در دست ميطبقه
بحران  .آيدخوبي از پس كنترل اوضاع برميطلِب خود بهسياسيِ چپ يا اصالح ي متوسط، با كمك بالهاي زرگري طبقهجنگ
كم و بيش  و تكليف آينده را شدميالكلنگيِ دو بحران ديگر سوار دل ابر تعا هاي ثباتِ نسبي،نوايي سياسي و اجتماعي در دورانناهم

كاري  حقيقتاً ي دولت مدرن ايرانيزني در مورد آيندهند، گمانهشبا ، اما در زماني كه هر سه بحران به وحدت رسيدهكردمشخص مي
  .خواهد بودآميز بسيار مخاطره

هاي خواهانه، از همان سالعدالت شعارهاي مشخصاً عنوان دولتي برآمده از انقالبي با در جمهوري اسالمي، به تنش طبقاتي .ُنه
 هم متعهد بهو ، و انباشت سرمايه محسوس بود. اين دولت هم متعهد به پاسداري از حقوق مالكيت ،اين دولت پاگرفتن نخستينِ

ع تجمي .استمي بيشتر شعاري و متظاهرانه بودهدوو در  مؤمنانه، جنس تعهد در اولي هرچند گسترش رفاه و عدالت اجتماعي بود؛
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ي انقالبي كه اين خواهانهي عدالتمايهشدت تنش طبقاتي جمهوري اسالمي (به علت قوتِ ُبنيك سمت و از  گانههاي سهبحران
تكوين  شرايط عيني و ذهنيِ  كرده است. بسيار سختدولت را برقرار كرده است)، حفظ تعادل مابين اين دو قطب متعارض را در آينده 

اي بوده، كه در سطح هويتي و سياسي راهي براي بازنگري در شعارهاي قديمي به گونه سال گذشته 40دولت جمهوري اسالمي طي 
تفاوت نظر كند. صرفكند، اي كه عمًال آن را نمايندگي ميطبقهخود نداشته است، و در سطح اقتصادي نيز نتوانسته است از منافع 

و نه در ماهيت و منطقِ عملكردِي  است ش طبقاتي مندرج در اين دولتشدت تندر هاي مدرن، تنها ر دولتجمهوري اسالمي با ساي
تواند نظر كند و نه ميطلبانه (الاقل در سطح شعار و اقدامات محدود اما ضروري) صرفتواند از تعهدات برابريدولت نه مي .آن

شق موجوديت سياسي و ي اقتصادي حاكم) را ناديده بگيرد، چرا كه در هر دو طبقاتي خود (حداكثرسازي منافع طبقه وظايف
   ي آنتاگونيستِي فوق، بيش از اين ناممكن است.خطر خواهد افتاد. اما اين نيز قطعي است كه حفظ تعادل در معادلهاش بهطبقاتي

هاي دولت اكثري تاريخي مشخصي است كه ، مرحلهي ساير مللبه هزينه رفع موقت آنها ، وفرافكني بحران به خارج از مرزها دَه.
ها و ناكارآمدي د شد. دولت ايران با توجه به شدت تخريبنبا آن دست به گريبان خواه الجرم در سير تكوين خود داريسرمايه

اضطرارِ تحميل شده  نيزو  ،المللي پولجهاني و صندوق بينبانك دستورِي حساب و كتاِب قواعد اقتصادي حاصل از كاربست بي
افزارهاي به نياِز فوريِ خود و دست در حال حاضر ،ترمهم هااينو از  ،زودتر از موعد مقرر به اين سطح رسيده است توسط دوَِل ديگر،

  آگاه است. كامالً ي جهانيسرمايه آميزخشونت رفع آن در چارچوب منطق

داري خود را در بلوك هژمون سرمايهالمللي در سطح بين ،اشبه منطق تمايزات هويتي و سياسي بنا جمهوري اسالميدولت  .هيازد
دارانه را نظامي غيرسرمايهآن ي زيادي از منتقدان جمهوري اسالمي به دليل همين افتراق ظاهري، عده جهاني تعريف نكرده است.

هاي ي نظامدارانهدر منطق سرمايه هاي هويتي و سياسين بس كه بگوييم اگر جداييپندارند. در غلط بودن اين تصور، هميمي
ها و تبليغات ُپرحجم فاتحان نگاريدانستيم و آلمان نازي در تاريخسياسي اثر داشت، اكنون همگي بايد چين را نظامي كمونيستي مي

جنگ و صلِح  دار بيش از دو قرن است كه در ديالكتيكِ سرمايههاي شد. دولتدارانه معرفي ميجنگ جهاني دوم، نظامي غيرسرمايه
المللي به موازات احداث و هاي بينشاهد ايجاد و انحاللِ اتحادها و بلوك يتاريخمقطع اي از اين برند و در هر برههموقت به سر مي

ام اين به تم ،موجود سياستِ  طقشايد آيندگان با فراروي از من ،داندكسي چه مي تركِ خاكريزهاي جنگي در سرتاسر سياره هستيم.
اين وضعيت جاي  درونِ  ،دارمدرن و سرمايه عنوان دولتيبه دولت جمهوري اسالمي را بدهند.» جهاني عصر جنگ«چند قرن لقبِ 

 در ظاهر . اين منافعاز منافع خود، بجنگدداري براي حفاظت ايههاي سرمگرفته است و نه خارج از آن. بنابراين بايد مانند ساير دولت
هاي امپرياليستي خود را اكثرًا با شعارهايي از قبيل جنگو ناتو الت متحده اطور كه ايهمان .رسندنظر نميدارانه هم بهسرمايه لزوماً 

يا جلوگيري از نفوذ دشمن  توانند با ادعاي دفاع از اماكن مقدسهاي ديگر نيز مي، دولتاندآغاز كرده »حقوق بشر«حفاظت از 
تنها يك چيز است  هااين جنگ تمام مشخص است كه منطق حاكم بر اما در واقعيت هايي نوين شوند،مشترك مسلمانان، وارد جنگ

ها ويكم را تنهاي نيابتي خاورميانه در قرن بيست. جنگدندگي آن را بر عهده دارنماين هادولت اي است كهمنافع طبقه دفاع از و آن
هاي صليبي نوين در قرن بيست و يكم با مشاركت داعش، ايران، اسرائيل و تصور وقوع جنگ توان از همين مجرا منطقي يافت.مي

  است. ابلهانهي تصور جنگِ مستمر غرب براي بسط دموكراسي در خاورميانه، غرب، درست به اندازه

هاي ملي و نيازها و بحران حاصل فعل و انفعاالِت مربوط به ،هاي گذشتهمانند تمام جنگ در خاورميانه هاي اخيرجنگ ده.زدوا
منظور كسب هژموني به جهاني داريي سرمايههاتقابِل گاهًا مستقيم و عمدتًا نيابتي بلوك ها،جهاني سرمايه هستند. واقعيِت اين جنگ

هاي منتج از با كشانده شدن جمهوري اسالمي به سلسله جنگ است.  منازعهو حفظ آن براي طرف ديگرِ  طرف،يك  براي
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هاي خيلي سريع خود را در بلوك قدرت اش،بر مبناي تمايزات سياسي و هويتي ي خاورميانه، اين دولتهاي شكست خوردهانقالب
با  در بلندمدت ماري است كهاين ق .ه استها بر عهده گرفتنقشي بسيار حساس در اين جنگ حاال تعريف كرد و جديد هژموني مدعيِ 

ا بازگرداندن تعادل به آنها با فتح ها يرفع بحران ،است و سر ديگِر آنفروپاشي  ي دروني، يك سر آنگانههاي سهتوجه به بحران
دولت هاي جنگي بنابراين چندان هم نبايد مخارج و سماجت. هاي جديد جهانبازارهايي تازه زير چتِر حمايت ابرقدرت يا ابرقدرت

دولت جمهوري اسالمي و  شكستهاي جاري به اگر سرنوشت جنگ حتيناشدني دانست. غيرمنطقي و فهمجمهوري اسالمي را 
ي اقتصادي حاكم) از مردم ايران (منهاي طبقه بازهم در اصل و منطق ماجرا خللي وارد نخواهد شد. ،شود منجرمدعيان هژموني تازه 

 شودباعث نمياين واقعيت  .ضرر خواهند كردها در اين جنگ قطعًا از شكست امااي منتفع نخواهند شد، هاي منطقهمنافع پيروزي
دارانه جنگ سرمايههاي در نظام ي و ناالزم فرض كنيم.قغيرمنطهاي دو قرن گذشته، مانند تمام جنگهاي جاري را درست بهجنگ

پيش  الزم است بيش و ،هاي دوران مدرن مشكلي داريداگر با جنگ ازارها هم ضروري است و هم عقالني!براي فتح و نگاهداشِت ب
داري شان مخالفت كنيد، با سرمايههاي سياسيو ترامپ و پوتين و اسد و رژيم هيتلر و چرچيلناپلئون سوم و بيسمارك و از آن كه با 

  مخالف باشيد.

ي بهار عربي نشان شده در قرن نوزدهم به بناپارتيسم ختم شدند و در قرن بيستم به فاشيسم، تجربههاي سركوباگر انقالب .زدهسي
 هايي ميانجنگ سلسله به ظهوِر قسمي بناپارتيسِم نوين و برپاييِ  ،انيويكم در جنوِب جهي قرن بيستشدهداد كه انقالبات سركوب

 ، عنوانِ بناپارتيسم ،در تعاريف كالسيك شوند.ختم مي ،هاي در حال ظهورهاي هژمون و قدرتها به نيابت از قدرتامپرياليستخرده
ها هنوز اين ايينياند، در حالي كه پبر ملت را از دست دادهراني ها توانايي حكماي است كه بااليييگانه قالب حكومتي ممكن در دوره

هاي دادن وعده ، باگرايي كورهاي سياسي و تأكيدشان بر ملياند. در چنين وضعيتي عمومًا با ظهور كوتولهدست نياوردهتوانايي را به
و رستگاري ي نجات به فرودستان وعده راز سمت ديگو  شودميمطمئن  اشحفظ شدن منافعي حاكم از از يك سمت طبقه ،دوگانه

 بعد از انقالب شورانگيز ميدان تحرير است. . مصداق بارز ظهور بناپارتيسم در خاورميانه روي كار آمدن السيسيشودعرضه مي
 كلدر 2011هاي سال را هم بايد از عوارض سلسله انقالب و از تخم سر برآوردِن پسر سلمان ،شدن حاكميت اردوغانپارچهيك

ناتواني  ي عينينتيجهدانست.  ر نطفه خفه شدند)د ها سركوب شدند و چه آنهايي كهاني كه در خيابهايانقالب(چه  خاورميانه
هاي سياسي ، ظهور كوتولهي حاكمميان طبقه در رانيحكم بحران يدر زمانه از مسلط شدن بر سرنوشت خويش فرودستان

راني، ه نبودن فرودستان براي حكم، به دليل آماد1396ماه تداومِ محتمِل حوادث دي در صورت .طلب در خاورميانه بوده استجنگ
دور از  احتمالي به هيچ وجه ،ي بناپارتيسم نوين به ايران، احتمال تعميم يافتن فرضيهي كشوري حاكم در ادارهاني طبقهناتو در عينِ 

ت نظامي به روي كار آمدن يك دولطلب براي گرا و حتي اصالحهاي اصول گعدههايي از گرايشِزمزمه اخيراً  كهكما اين ذهن نيست.
  شود.ها مخابره مياز رسانه و تغيير قانون اساسي،

داري مركزي)، با دولت جمهوري اسالمي، حامل تنشي طبقاتي است كه تخفيف يا كنترل آن (در حد كشورهاي سرمايه .چهارده
با ممكن است  اين دولترسد. بسيار بعيد به نظر مي، باالگرفتِن سه بحراِن ناشي از اين تنشزماني تخاصم خارجي و وجود هم

ي ساير كشورهاي منطقه، مجدداً بر سياسِي سياره، بتواند به هزينه تغييرات اساسي در نظمِ  به وجود آمدنپيروزي نهايي در جنگ و 
 چنين بازايجادو هم سرمايه،منافع از  و پاسداري اجتماعي مشروعيتن ميا ي شكنندهبا ايجاد تعادل وتنش طبقاتي خود مسلط شود 

دو حزب ظاهرًا متخاصم (آرمان  مياناي بازي انتخابات دورهجنگ زرگري و راه انداختن  ي متوسط با بهژموني خود در ميان طبقهه
ادامه دهد. اما اين احتمال با توجه به تحوالت كند ژئوپولتيك و سرعِت  با همين شكل فعلي حيات خوددموكراسي غربي)، به 

ها در ايران بسيار دور از ذهن است. در صورت ثبات وضعيت ژئوپولتيك فعلي (يعني درجا زدن در وضعيتي كه باالگرفتن بحران
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و  ش بحران مشروعيت و بحران ناكارآمديكنآيند)، با برهمپس همديگر بر نميكدام از هاي هژمون هيچهاي جديد و قدرتتقدر
طور كه گفتيم همان داشت: به احتمال قوي،وجود خواهد  قوي و ضعيف دو احتمال، كنشنوايي در اين برهمبحران ناهم ادغامِ 

ا در كانال خواهي مردم و مزدبگيران رعدالت ي برجامانده از دوراِن فعلي،و در زمين سوخته بناپارتي از دورن به پا خواهد خاست
 ترو به احتمال ضعيف ؛رهنمون خواهد كرد و جنگ در منطقه در ايران هاي اجتماعينابرابري تعميقِ گراييِ كور به دور جديدي ازملي

(با توجه به شيوعِ  د كشاندندولت جمهوري اسالمي، جنگ را به داخل ايران خواه احتمالي هاي هژمون با استفاده از ضعفقدرت
نيروي ارتجاعي نوظهور  يا ،»مجاهدين«، »طلبانسلطنت«در جامعه،  زدگيگرايي و قوميتاز جمله ملي گرايشات مبتذل سياسي

 ند بازوي سياسي و نظامِي كشورهاي مركزنتوامي، در حال نضج و سازماندهي است» انبرانداز«عنوان  تحت اكنونكه از هم ديگري
داري در ايران ي دولت مدرن سرمايهصورت خالصه آيندهبه .د)نباشبراي ايجاد جنگ داخلي در ايران  اش در منطقهو متحدين مرتجع

 اين كند فرمت سياسيشدن؛ فرقي هم نمي بناپارتيزهاي شدن است و يا با ثابت ماندن شرايط عيني و ذهنِي موجود، يا سوريه
  جمهورِي دومِ اسالمي، دولت جنگي يا هر عنوان ديگري. پادشاهي،  ،ليبرالچه باشد: دموكراسي  شدناي يا بناپارتيزه سوريه

اش نيز چيزي ترين اَشكال(كه در راديكال ي متوسط و اپوزيسيون جمهوري اسالميطبقهمدنظرِ ايجاد دموكراسي آرمانِي  .پانزده
 و ، محيط زيست فرسوده،فاسد مغزاستخواناد ويران، بروكراسي تا اقتص، با وجوِد درون جمهوري اسالمي است و نه خارج از آن)

دارانه به علت ناموجود بودن امكان ترين احتمالِ ممكن است. هر نوع دموكراسيِ صوري سرمايهنيروي كار فقير و گرسنه، ناممكن
ي اگر طبقه حتي. بنابراين يابداستحاله مييا از درون  ،كنداستثمار داخلي، براي رفع احتياجات ميل به تهاجم به بيرون از خود پيدا مي

 ،دست بگيردو ناآگاه، هژموني را به خشمگينهاي خواه و پايينيزياده هايِ ي باالييدر منازعه ،به فرِض تقريباً محال متوسط بتواند
را انتخاب كند. بيهوده نيست كه امروز  يكي يا فرسايش تدريجي طلبانهجنگ شود بين دوراهي بناپارتيسمبازهم ناگزير مجبور مي

مدار پوپوليست يا هر نوع سياست گرا،طلب، اصولاصالح كنند. دموكرات، مستبد،طلبان نيز از جنگ در سوريه دفاع مياصالح حتي
در حال  ايران در بلوكِ گرفتنِكه جاي فهمندخيلي زود مي ،گيرنددست ميقدرت را بهكه  ييكند، آنهاديگري، فرقي نمي متعارفِ 

  .دارانه، در موقعيت فعلي مطلقًا ناممكن استهاي هژمون و برقراري دموكراسي آرمانيِ سرمايهزوال قدرت

، نه نزد يك ملت از ميان ملل جعلي »در داخل و جنگ در خارج فقر و ناكارآمدي«ي ي بستهي واقعي بر چرخهراه غلبه .شانزده
ي . مسئلهكندپيدا ميي حيات چه از نوع شرقي و چه از نوع غربي، اجازه هژمون، داريه اساساً از سوي سرمايهخاورميانه قرار دارد و ن

اي و جهاني است. يعني دقيقًا آن چيزي كه داري، در تمام سطوح ملي، منطقههاي سرمايهتنش طبقاتي دولت ي از منطقوَ رَ  ااصلي فر
   ها با آن فاصله دارد.كهكشان ،خاورميانه امروز روي كاغذ


