گفتوگوباپرویزصداقت:ریشههایبحراناقتصادیامروزایران 

کیوانمسعودی 
تنشهای
ی وتأثیر  
یآید؟ چهشدکهوضعبهاینجا رسید؟ نقشنهادهای نظامی وشبهنظام 
بحرانمعیشتی امروزمردمایران ازکجام 
نهای جهانی فهمید؟ اینها
گستردهترودرزمی 

یتر 
یتوان این بحرانرادرچارچوب 
ژئوپلتیک وتحریمها دراین بحرانچهبوده؟چگونهم 
یدهد.
الهاییاستکهپرویزصداقت،اقتصاددان،درگفتوگوییمفصلبا«زمانه»،بهآنهاپاسخم 
بخشیازسؤ 
تاامروز،ازتهاجمگستردهای

وگرههایساختاریازآنازدههدومانقالب۵۷

خچهایازفرایندانباشتسرمایه
پرویزصداقتباارائهتاری 
ییهای مشاعوبهمزدبگیران صورتپذیرفته است.کلمهکلیدی سخنانصداقت«،چپاول»است.
یگوید کهبهمنابعطبیعی ،بهدارا 
سخنم 
یدهدکهسلبمالکیتدراقتصادسیاسیایرانمعاصردربسیاریازمواردبهشکل«چپاول»محضبوده،وانباشتیازمحل
اوتوضیحم 
غارتگربودهایم .

شاهدشکلگیرینوعیسرمایهداری

آن،دستکمدرونخودکشور،صورتنگرفتهاست؛اینیعنیاینکه

استهای پولی دولت ،وباتوجهبهنقش
▪پرسش:شمابهتازگی دریادداشتی بهسقوطارزشپول ملی پرداختید ،واین پدیده راباسی 
مؤسساتمالیخصوصی درخلقنقدینگیتوضیحدادید.سؤالایناستکهدرسقوطارزشلایروبهطورکلی ،دربحرانمعیشتیامروز
دستکم۶۰درصداقتصادایران
یشود 
یایکهگفتهم 
ی چیست؟نهادهاوسازمانهایفراقانون 
وشبهنظام 

مردمایران،نقشنهادهاینظامی 
درکنترلآنهاست .
پاسخ:خلقنقدینگی ازسازوکارهای مهمی بودهکهدردودهه اخیر نقشمهمی درایجاد وحفظموقعیت فرادستطبقاتباالیی وتحکیم
ی آنکهباعث
یشدن آنایفا کردهاست.مؤسساتمالی ایرانی ،بهسهمخودشان،پسازخلقنقدینگی وب 
کرهبند طبقاتی درجهتقطب 
پی 
شدهرابهسمتگروههاوافرادخاصی کانالیزه کردندکهدرباالی هرمطبقاتی قراردارند.این جا

یهای  
خلق
انبساطدرتولید شوند،نقدینگ 
زه خلقنقدینگی وتوزیع تسهیالت توسطاین مؤسساتمالی استکهسرجمعالیههای میانی رابهپایین هرم
اشارهامهمزمانبهتأثیر آمی 

راندوالیههایپایینیرابهحاشیهپرتابکرد .
وفرادولتیبودهاستوبخشبزرگدیگریهمالبتهدردادوستددایمبااینمؤسساتهستند.هرچندبرآوردهایدقیقی
وشبهنظامی 

نظامی
ازسهمایننهادهاینظامیدراقتصادایرانوجودنداردونسبت۶۰درصدکهشمابهنقلازبرخیمنابعنقلکردهاید،برآوردیبسیارخام
تایننهادهادراقتصادسیاسیایراننیست،وآنها
.امانکته 

یرسد
استکهدرستبهنظرنم 
مهمترآناستکههیچتردیدی درموردقدر ِ
پاسخگوییبرخوردارند .
قدرتوهمزمانکمترین 

شترین
ازبی 
دارند.والبتهنهتنهاایننهادهاکهتمامینهادهایفرادولتی،

درسقوطاخیرارزشلایروبحرانمعیشتیفعلیقطعاًایننهادهانقشمهمی
درهفتههای اخیر

جناحهاعلیه یکدیگر 
یهای اخیر  
ونیز شرکای این مجموعهدربخشدولتی وخصوصی جمهوری اسالمی.درافشاگر 
ازجملهمشخص شدکهبخشبزرگی ازتقاضابرای ارزوانتقالآنبهخارجتوسطیک شرکتصرافی وابستهبهبانکیکی ازنهادهای
نظامی(انصار)صورتپذیرفتهکهسهامداراصلیآنبنیادتعاونسپاهاست .
بهسادگی قادر به انجام این کار اند؛ مثالً
یشان شوند ،در شرایط کنونی  
این نهادهای  فراقانونی ،حتی اگر مجبور به توجیه عملیات مال 
حوزهدفاعوامنیتوجزآنتوجیهکنند .
یتواننداینانتقالارزرابهنامدورزدنتحریمها،یاخریدهایضروری 
م
ونگاهکاسبکارانههمدرنهادهایاجرایی،همنهادهاینظامیوهمنهادهاینظارتی

کاسبکاری

نکتهمهمبهنظرمایناستکهنوعی
اما 
سهدهه گذشتهبه

استکهاداره همهچیز درایران 

حاکمشدهاست.منظورمازنگاهکاسبکارانهاین 

درسهدهه اخیر 

بهشکلگستردهای 
کالنشهرهابهدنبالآناستکهازهرفضای موجوددرشهر
اداره یک بنگاهاقتصادی ،یک کسبوکار،بدلشدهاست.مثالً شهرداری  
یکند ،نهاد نظامی دارای کارگزاری بورس و صرافی
رهای تأسیس م 
فروشگاههای زنجی 

حداکثر منفعت مالی را خلق کند ،نیروی انتظامی 
یشوند درهمانفضایک پاساژومرکز
ارانههای بسیار همبرخوردارم 
سازنده مسجد  همزمانباساختمسجدکهازی 

است«،خیرین» 
بانک(مؤسسه ربوی!)اجارهمیدهند یا میفروشند.دروزارتآموزشوپرورش

یکنند وبخشی ازفضارابهیک 
تجاری همدرستم 
یشود.نهادناظربرروابط
طرحی برای فروشآندستهازمدارسدولتی کهبهلحاظ فضای شهری ارزشملکآنافزایش یافته ،ارائهم 
فهاش کمکبهمستمندانونیازمندان
یرود.نهادی کهوظی 
شرکتهای تحتپوششم 

یسازی» 
کارومناسباتکارگری بهدنبال«خصوص 
یتوانبهاینبحثاضافهکرد .
ودههامثالدیگرکهم 
یکند 
استخودرویلوکسواردم 
تکسلولهای عصبی کارگزارانحکومتی درایران ،اعمازاجرایی ونظارتی ،نظامی وغیرنظامی،


برتک
این یعنی ایدئولوژی نولیبرالی 
یبرد،نتیجه
کهبهذاتازفسادساختاریرنجم 
یشود 
ـکاسبکارانهدریکچارچوبنهادیحاکمم 

حاکمشدهاست.وقتیایننگاهنولیبرالی
درماههاینخست

:دههامیلیارددالرکهدراواخرسالگذشتهازکشورخارجشده،ومیلیاردهادالرکهدرتخصیصارزدولتی
یشوداین 
م
نهانهفتهاست،یعنیدرساختارسازمانی حاکمبر
شههایبحرانمعیشتیامروزدرهمی 
سالجاری «حیف ومیل»شدهاست.بخشیازری 
یها .
استگذار 
یهاوسی 
اقتصادایرانوایدئولوژینولیبرالیحاکمبرتصمیمگیر 
ازرانتوفاداریتاانباشتازطریقسلبمالکیت 

آنراازمنظرگرههایانباشت

یکنید
ازاقتصاددانانهمسوباشمامعتقدیدبحراناقتصادیدرایرانساختاریاستوتالشم 

▪شماوبرخی
منطقهای-ژئوپلتیکمارابهاشتباهبیندازد.

وتنشهای 

یگوییدنبایدهمزمانیاینبحرانساختاریباتحریمها
سرمایهبررسیکنید؛شمام 
لطفادراینموردتوضیحدهید؟ 
داشتهاند.

نقششتابدهندهرادراین میان

وبحرانهایژئوپلتیک

ازبحرانهایساختاریاستوتحریمها 

گرفتارمجموعهای

اقتصادایران
بهبنبسترسیده و

دههنخستشکلگرفت،ازاوایل دهه ۱۳۹۰
بسته  
کهازدهه دومانقالبوالبتهدربسترفضای 

نظامانباشتسرمایه
دربازتولیدخودشگرفتارمشکلساختاریاست.بهطورخالصه،یابایدنظمجدیدیبرایننظامانباشتحاکمشودویااینکهشاهدسقوط
یآمد وضعیت دومهمهمین چیزی استکهمشاهده
ششرط وضعیت نخستتغییر ساختارهای سیاسی وپ 
مطلقاقتصادی خواهیم بود.پی 
نتراست .
یشود،بسیارسنگی 
نههاییکهبهجامعهتحمیلم 
یکنیم.دروضعیتدومهزی 
م
جنگهشتسالهباعراقبایک سلسلهتمهیدات

شتر توضیح میدهم :روشنکردنموتورانباشتسرمایه بعدازپایان 
در این موردبی 
استهایی را
یدانیم ،برای این که سرمایهگذاری سودآور باشد و انباشت سرمایه رونق بگیرد ،مجموعه سی 
صورت پذیرفت .چنانکه م 
طبقهجدیدسرمایهدار«وفادار»شکل
یوقفهدنبالکردندتاحاشیهسودسرمایهگذاریافزایشپیداکندویک 
دولتهایبعدازجنگتقریبا ًب 

منظور،طبقهجدیدسرمایهدارعمدتاًازمیانکسانیپدیدآمدکه«وفاداری»خودرابهنظامحاکمنشاندادهبودندودراین

بگیرد.بههمین
بدهـبستان،بهقولبوردیواز«رانتوفاداری»بهرهمندشدند .
یکند.علت
وقدرتبخشیبهطبقاتفوقانیجامعهخیلیکارآمدعملم 

استکهدرشکلگیری

پروژهطبقاتی

نولیبرالیسمدرتحلیلنهایییک
سهدهه گذشته—فارغازهرشعاری کهمیدادند ازسازندگی تامثالًجامعه مدنی ومهرورزی—سفتوسختبه

دولتهای 
کههمه  

ا ین 
برنامهنولیبرالیاقتصادیچسبیدند،همیناست .

گروههای مزدبگیر ،انجماددستمزدهای آنان،
یها آغازشدبرای تضعیف  
ومقرراتگذار 

ییها 
سلسلهمقرراتزدا 

از همانسال ۱۳۶۸یک 
یکرد،وآنکاهش
ازآنانبهشرکتهایپیمانکار؛همهایناقداماتیکهدفرادنبالم 

تضعیفکنشگریجمعیآنانازطریقانتقالبخشی
یشان بود.ازجمله،بههمین دلیل ،طی یک روندشاهدتقلیل قدرت خرید
قدرتچانهزنی فردی وجمعی نیروهای کاربرسرشرایط کار 

درادامهقدرتچانهزنیفردینیروی کارمتخصصراهمباتوجهبه

یشد
کارگرانشدیم.امااین روندکهدرابتداشاملنیرویکارسادهم 
یتوانستند در
دانشگاههاکاهشداد.درنتیجه ،شمارآندستهازمزدبگیران  کهبهسببمهارتوتخصصم 

وتوسعه 

تحوالتدموگرافیک 
الیههایمیانیجامعهبرایخودجاییپیداکنند،نیزکاهشپیداکرد .
یتواند این وضعیت راتوصیف کند،فقط
کلمهای که م 
.بهراستی  
ییهای مشاعصورتپذیرفت 
موازاتآنتهاجمگستردهای همبهدارا 

به 
نهای مشاع شهری دستخوش ساختوساز
یبینیم .زمی 
«چپاول» است .این موضوع را واضحتر از هر بخش دیگر در اقتصاد شهری م 
خاص صاحبثروتتعلق
سرمایهگذاران خصوصی یا ش 
بهخصوصی ودولتی شد.فضای عمودی شهرهابافروشتراکمعمدتا ًبهگروههای  ِ
بافتهاناگزیر ازآنراندهشدند.در
وهای عملشدکهبسیاری ازساکنانقدیمی این  
بافتهای فرسودهبهشی 
.درطرحهای بازسازی  

یافت
بافتهایی کهبهسببموقعیت مکانی درآندستهازفضاهای شهری جای گرفتهبودندکه
نگری ) (gentrificationدر 
بهنشی 
طرحهای  

استکهدرکالنشهرهای ماجاریبودو

سکونتگروههایثروتمندترراداشت،ساکنانسنتیبهحاشیهراندهشدند.این وضعیتی

پتانسیل
یبینیم.در
رافقطدرکالنشهرهانم 

حاصلآنشکلگیریشهرهایتقسیمشده،طبقاتی،آلوده،پرازدحام ومملوازفقروثروتبود.امااین

کموبیشدرهرفضاییکهامکانکسبسودازآنوجودداشت،همین
بسیاریازمناطقخوشآبوهوا درارتفاعاتیادرحاشیهدریایا 
صبهگروههایخاصشد .

فرایندرخدادواینفضاهادستخوشسلبمالکیتازعموممردموتخصی
از سوی دیگر ،تهاجم گستردهای هم به منابع طبیعی و آب و خاک صورت پذیرفت .منابع طبیعی ،اگر نگوییم رایگان ،به بهایی ارزان
سوداگرانهنوعیازکشاورزی

توسعه

دههاهزارحلقهچاهعمیق،
شد.پروژههایسدسازی ،

ییشدندرفرایندانباشتسرمایه
دستخوشکاال 
بر،درکمترازسهدههیکبحرانحادخشکسالیدراقتصادایرانپدیدآورد.ایرانباالترین

کهمستلزممصرفآباست،توسعهصنایع 
آب
بهشدتبحرانیاست .
نرخفرسایشخاکراداردوازمنظرآلودگیهواوضعیت 
هجومگستردهایبهطبیعتومحیطزیستوبهطورکلی

هجومگستردهایبهمزدبگیرانصورتپذیرفتوازسویدیگر

بنابراینازسویی
یآمددومیهمتخریبوویرانیاکوسیستم .
یتأمینیبودهوپ 
یآمدهجومنخستفقروشکافطبقاتیوب 
ییهایمشاعمردم.پ 
دارا 
دورهای نرخ انباشت سرمایه را افزایش داد ،اما این انباشت عمدتا ً به سمت حوزههای سوداگری مالی و
استها طی  
مجموعه این سی 
توسعهبازارغیرمتشکلپولی (مؤسساتغیرمجاز مالی)ونهادهاومؤسساتمالیوبانکی در

شه
ساختوسازوتجارتگرایشداشت.ری 
وشکلگیریدایمیحبابمالیدربازارمستغالتوبورساوراقبهادارهمینبودهاست .

دودههاخیر،

دهه حکومت اسالمی ــ که همان طور که گفتم بند ناف آن در دهه نخست و از قِبل وفاداری به نظام
شکلگرفته در دومین  
بورژوازی  
پساانقالبی گره خورده بود ــ در دهه سوم به دنبال شکل مناسب حقوقی ـ سازمانی برای خود بود و این شکل را در مؤسسات مالی و
شرکتهای بزرگ چندرشتهای تأسیس کردکهدرقلب وستاد

بانکهایافت.یعنی از اوایل دهه  ۱۳۸۰این طبقه فرادستیک مجموعه 

همزماندرحوزههای

یتوانست
طبقهسرمایهدارجدیدبهحدیگسترشپیداکردهبودکهم 
آنبانکهاقرارداشتند.حجمسرمایهاین 

مرکزی
سکترین و پربازدهترین بخش در اقتصاد ایران بخش مالی بود ،بانکها در این ساختار سازمانی
گستردهای فعالیت کند .اما چون کمری 

جایگاهیویژهپیداکردند .

پس بهطورخالصه،مجموعنیروهای وفاداربهنظامحاکمپساانقالبی بهمدد«رانتوفاداری» بهاین نظامبهجایگاه طبقهحاکمارتقا
دستزدند.بعدازقدرتگیری مالی کافی ،شکلنهادین خودرادرقالب

وبهبهرهکشی گستردهازانسانوطبیعت دراین جغرافیا 

یافتند 
تهایمالیوبانکییافتند .
چندرشتهایباتمرکزبرفعالی 

شرکتهایبزرگ

بنبست ساختاری رسیدیم؟ چنان که گفتم سیاست تضعیف نیروهای کار و انجماد
دهه  ۱۳۹۰چه اتفاقی افتاد که بهنوعی  
اما از ابتدای  
دردهههای گذشتهبودهاست.حاصلاجرای این سیاست فاصله بسیار زیاد

برنامههای اقتصادی ایران 

دستمزدهایکی ازمحورهای اصلی 
رابهشدتافزودوازطرف
نه خانواراستکهازیک طرففقروشکافطبقاتی  
دستمزدهای دریافتی بخشبزرگی ازجمعیت وسبدهزی 
استهاییدرصددترمیم
ییابد دستگاهدولتبایدبامجموعهسی 
دیگربحرانتقاضای مؤثرراپدیدآورد.وقتیشکافطبقاتیابعادبحرانیم 
یآورد که
یهای جمعی رابهشکلاعتصابواعتراضومانندآنپدید م 
پارهای کنشگر 
این شکافبربیاید ،چراکهاستمرار آنازسویی  
بهایاجتماعیوهولیگانیسموجزآن .
یهایفردیمانندانواعآسی 
پارهایکنشگر 
یآمدهایسیاسیداردوازسویدیگر 
پ

استهای بازتوزیعی به
دولتبهعنواندستگاهاجرایی درواکنشبه این بحراناگرحتی بخواهدبهطراحی واجرای سی 

اما 
بودجههایهنگفتی

نفعطبقاتفرودستجامعهاقدامکند،بهسببمجموعهایازعواملعینیقادربهتخصیصچنین

نهها باید
ساختاربودجهای استکهدربخشهزی 

درجهتبازتوزیع درآمدهانخواهدبود.دولتدرایرانگرفتاریک 
سازوبرگهای امنیتی ـنظامی اختصاصدهد.

وسازوبرگهای ایدئولوژیک ونیز 

ارقامباالیی بهنهادهای غیرمولد 
.البتهدولتهای پساانقالبی در

یدهد
رابهشدتکاهشم 
استهای بازتوزیعی  
یمانده برای سی 
چنین ساختاری ارقامباق 
استهای
استهای بازتوزیعی در جهت ایجاد گروههای حامی در میان جمعیت بودند؛ یعنی سی 
ایران به دنبال سی 
.همچنیندربخش
یافزود 
یپروریبرعمقتبعیضم 
یگرفتواینحام 
یپروری»صورتم 
بازتوزیعیباهدف«حام 
درآمدینیزبخشبزرگیازدرآمدهاییکهبایدمثالًدرقالبمالیاتیبهدولتاختصاصیابددردلنهادهایفرادولتی
معافاند .تغییر ساختار بودجه دولتی در چارچوب نظم اقتصاد سیاسی موجود
یماند چراکه آنها از مالیات  
باقی م 
امکانپذیرنیست .

یشود شاهد شکلگیری بحران
فاصله سطح معیشت و درآمدهای واقعی این چنین م 

در چنین شرایطی یعنی وقتی 
یشویم یعنی بخشوسیعی ازنیروهای کاربهطوربالقوهقادربهبازتولید خودشاننخواهند
بازتولید اجتماعی همم 
بود.اینهمنشاندیگریازانسدادساختاریاست .
موده خودراادامهدهد،چنانکهچنین همبه
یاعتنا بهفقرونابرابری کماکانراهتاکنونپی 
اما فرضکنید دولتب 
یکند.مثالً  ۲,۵میلیون واحدمسکونی خالی در
یرسد.سؤالبعدی این استکهبابحرانتقاضای مؤثرچهم 
نظرم 
درساختوسازحاشیه سودمؤثری برای استمرارداشتهباشد.

ایران امروزراچهکارباید بکندتاسرمایهگذاری 
تجربهجهانیدالّبرتوسعهبازاروامواعتباردرچنینشرایطیاست.امابهسببهمانسیاستانجماددستمزدیو

یتوانآنراحتیبا
همانروندسوداگریمالیتفاوتنیازوتقاضایمؤثرچنانحادشدهکهدربسیاریازمواردنم 
یهای احتمالی نخواهند بود .از سوی
تزریق منابع اعتباری پر کرد .چراکهمصرفکنندگان قادربهبازپرداخت بده 
دیگر،نظاممالیایراننیزاگرچهبسیارگستردهاستاماخودگرفتاریکبحرانساختاریناشیازعدمکفایتمنابع
پوششوامهای معوقاستکهبخش بزرگی ازمنابعمالی بخشعمومی تاکنوندستخوشرفعبحران

مالی برای 
ناشیازفروپاشیایننظامشدهاست .
یکنید .یعنی نه دولت از منابع کافی برای ترمیم
در ادامه در حوزه محیط زیست هم مشکل مشابهی را مشاهده م 
یآمدهای آنبرروی
ستمحیطی —بافرضآنکهقابلترمیم باشد— برخورداراستونهدربرابرپ 
بهای زی 
آسی 
قادربهارائه راهکار است.این نیز یک انسدادمهمساختاری دیگر

ییهای جمعیتی وبسیاری مسایل دیگر 
جابهجا 

است .
یبنیم .در بخش سرمایه مالی شاهد یک وضعیت
گرههای ساختاری م 
در ابتدا و انتهای این زنجیره انباشت نیز  
شکستمطلقدرنهادهای مالی هستیم ودرامربازتولید گستردهنیز بهسببفراردایم سرمایه نوعی انتقالدایم
ارزشها و ثروتهای خلق شده در این جغرافیا را به سمت بازار کشورهای دیگر شاهدیم که بازهم یک گره

یکند .
ساختاریدرانباشتسرمایهایجادم 
یهنجاری ساختاری شده است.
بحرانها جای گرفته ،خود دچار یک نوع ب 

جامعهای که در کشاکش این 

سرانجام 
بها ،ازشکافنسلی ،ازشکافمیان ارزشهای ایدئولوژیک حاکمبا
بحرانهای متعدداجتماعی ناشی ازانواعآسی 


یتشکلی وهزارانآسیب دیگر این جامعهرادربرگرفته
یاعتمادی وب 
سبکزندگی واقعی مردم،تافقروفسادوب 
است .
شههایساختاریداردودرمقطعکنونیتحریمهاومسایلخارجیصرفاًجنبه
بنابراینبهایندالیل،بحرانجاریری 
درآنراداشتهاند .

تسریعکنندهوتشدیدکننده
گفتهاند و
▪همان طور که در ابتدای قرن گذشته ،رزا لوکزامبورگ و بعدتر در دهه هفتاد کسانی مثل سمیر امین  
حلبحرانهایشاست.

یشود،راهحلذاتیسرمایهبرای
دادهاند،آنچهبهاصطالح«انباشتاولیه»خواندهم 
توضیح 
این بصیرت لوگزامبورگ از دهه نود الهام بخش گروهی از نظریه پردازان نقد اقتصاد سیاسی شد تا بر خصلت
سمهای فرااقتصادی ،به
تکرارپذیر وپایدار انباشتقهری وخشونتآمیز سرمایه ،بیرون ازسپهرتولید وبامکانی 
ویژه باعاملیت دولت،تأکید کنند،ازجملهدیوید هاروی کهمفهوم«انباشتازطریق سلبمالکیت» راجعلکرد.
برایفهموضعیتاقتصادی-سیاسیایران،اینمفهومچهقدرکاراییدارد؟ 
یکنمنکاتی درحاشیهاینبحثمطرحکنم؛چراکهدوستانیکهبهطورمستقیمازاینمباحثبرایشکل
منتالشم 
بعدازجنگبهرهبردهاند،صالحیتبهتریبرایبحثدر

دادنبهدستگاهنظری خوددرتبییناقتصادسیاسیایران
آنمورددارند .
شتری بخشید .چنان کهاشارهکردید تحوالتقرن
بهبحثدرباره انباشتاولیه سرمایه دقتبی 

نخست آنکهباید 
وچهبهلحاظبهویژه

چهبهلحاظرابطه امپریالیستی کشورهای مرکزوپیرامون نظامجهانی سرمایهداری 

بیستم 
تحوالتدهه۱۹۷۰بهبعدوعزمطبقاتیسرمایهدارانبرایبازستانیامتیازاتیکهطبقاتکارگریدرمبارزاتخود

انباشتبهشکلگستردهای مورداستفاده

وههای قهری 
درقالبدولتهای رفاهبهآندستیافته بودند،باعثشدشی 

قتر انباشتازطریق سلبمالکیت پدیدهای مربوطبهپیشاتاریخ
قراربگیرد.بنابراین انباشتاولیه ویا بهطوردقی 
سرمایهدارینبودهبلکهحقیقتجاریدرتمامیعمرسرمایهداریاست .
متنهای جدی
نه اینبحثدرنوشتارهای اقتصادسیاسی ایران اشارهکنم.ازهماننخستین  
دوم آنکهمایلم بهپیشی 
یشویم .مثالً سلطانزاده بدون استفاده از خود
اقتصاد سیاسی در صدر تاریخ معاصر ایران با این قضیه مواجه م 
مشخصتر،بررسی انباشتاولیه بهمفهومتاریخی آندر

اصطالحبهسازوکارهای آناشارهکردهبود.اما،خیلی 
مورداقتصادایران رااحتماالً نخستین باردراثرمحمدرضاسوداگرباعنوانرشدروابطسرمایهداری درایران که
یبنیم.امادرموردکاربرداین مفهومدراقتصادایران بعدازانقالبتاجایی که
درمقطعانقالب ۱۳۵۷منتشرشدم 
بعدازجنگباوامگیری ازدیوید

مناطالعدارمنخستین بارکاوهاحسانی درتحلیل تحوالتاقتصادشهری ایران 
بهطورخاصمحمدمالجوتالشکرد
بهرهبردودرسالهای اخیر  

هاروی ازمفهومانباشتبهمددسلبمالکیت 
جامعتر اقتصاد ایران بعد از جنگ را تبیین کند .همچنین،
نخست به مدد این مفهوم و سپس تدقیق آن با مفاهیم  
مفاهیمی کهمهردادوهابی درمجموعهمقاالتوکتبخوددرخصوصنظامهماهنگی ویرانگر معرفی کردنقش
کلیدیدرشناختاینسازوکارهایفرااقتصادیحاکمبراقتصادایرانداشتهاست .
یآورد .
شتریپدیدم 
یکنمکهدراینچارچوببهنظرمدردستگاهتحلیلیمادقتبی 
بهنکاتیاشارهم 
یخوانیم از یک سو
آنچه انباشت بدوی یا انباشت از راه سلب مالکیت م 
اول این که به شکل تناقضآمیزی  
یرسد و از سوی دیگر در بخش اعظم تاریخ سرمایهداری وجود داشته و بهویژه در
غیرسرمایهدارانه به نظر م 
سرمایهداریمتأخرنولیبرالیتشدیدشدهاست.درکتاب«سرمایه»مارکسازتشریحانباشتبدویبهرهبردهشدتا
کار،طبقه سرمایهدار شکل

ندهقانانوشکلگیری نیروهای 

گونهبهموازاتپرولتریزه کرد


دادهشودکهچه
توضیح 
دررابطهمرکزـپیرامونهمنوعیانتقالثروتوارزشبهطوردایمرخدادهاستکه

گرفت.چنانکهاشارهکردید
منابعتوسعهپیرامونراکاهشدادوازسویدیگرمنابعجدیدیبهکشورهایمرکزیسرمایهداریمنتقل

ازسویی
کرد .
ییهای عمومی و مشاع به نفع گروههای
نقطهعطف مهم در انتقال انباشت بهمدد سلب مالکیت یعنی تملک دارا 

بهبعددرشکلگستردهایهمدرکشورهایمرکزیسرمایهداریوهمدرکشورهایپیرامونی

خاص،ازدهه۱۹۷۰


توسعهگرایانه در

استهای 
استهای کینزی ودولترفاهدرکشورهای مرکزی ونیز سی 
وشبهپیرامونی رخداد.سی 

ییها و حقوق
سالهای  ۱۹۴۵تا  ۱۹۷۰یعنی عصر طالیی سرمایه در غرب ،حجم دارا 
کشورهای پیرامونی طی  
رابهشدتافزایشداد .
عمومی 
نولیبرالیسمدرنقشیکپروژهطبقاتیدرواکنشبهکاهشنرخسودوتضعیفموقعیتطبقاتیبورژوازیبهشکل
ییهاوحقوق
ومقرراتزداییازبازارهابهایندارا 

یسازی،آزادسازی
استهایخصوص 
گستردهایدرقالبسی 

شدوبهویژهبعدازچرخشچینبهسمت

دستدرازیکرد.درکشورهایپیرامونینیزروندمشابهیطی
عمومی 
انباشتبهمددسلبمالکیتازعمومدرسطح

توسعهسرمایهداریونیزفروپاشیاردوگاهشورویاینروندیعنی

گستردهایدرجهانگسترشیافت .

امااین رونددرایران دوویژگی متمایز داشتهاست.نخستبخشبزرگی ازسلبمالکیت کهعمدتا ًدردهه نخست
یشد،
شدهفراریانویاوابستگاننظامقبلازانقالبمربوطم 
مصادره 

ییهای
انقالبصورتپذیرفت،وبهانتقالدارا 
چگاه عمومی نشدوازهمانآغازبهنهادهای خاص تعلقگرفتودرمواردی همبهاشخاصحقیقی کهازرانت
هی 
دهه اولانقالب،دربسیاری ازمواردسلبمالکیت از
وفاداری بهنظامبرخوردارشدهبودند.بنابراین سلبمالکیت  
بهاشخاصوگروههایخاصوابستهبهنظامجدیدبود.ن 

اشخاصوگروههایخاصوابستهبهنظامقبلی

ییهای تملک
کته دومآنکهدرمواردی کهسلبمالکیت ازعمومرخدادشاهدانباشتسرمایه یعنی تخصیص دارا 

بهسادگی چپاولویا منافعناشی ازآنبهکشورهای
ییها  
شدهدرسرمایهگذاری نبودیم.درنهایت تأسف،این دارا 
خارجیمنتقلشد .
وجودداشتهتنهاسرشتنمای دورانخاصی ازتاریخ

بنابراین بهنظرمسلبمالکیت اگرچهپیش ازسرمایهداری 
پیشاسرمایهداری نیست ،بلکه یک واقعیت جاری در بخش اعظم تاریخ سرمایهداری بوده است و شناخت دقیق
اقتصادهایسرمایهداریمستلزمشناختسازوکارهایاینشکلانباشتاست.دومآنکهاینسلبمالکیتدراقتصاد
ازمحلآن،دستکمدرونخود

سیاسیایرانمعاصردربسیاریازمواردبهشکل«چپاول»محضبودهوانباشتی
غارتگربودهایم.بنابراین این سلبمالکیت

شاهدشکلگیری نوعی سرمایهداری 

کشور،صورتنگرفتهاست؛یعنی 
عنصرکلیدیبرایشناختاقتصادسیاسیجمهوریاسالمیوساختارطبقاتیموجوددرایرانمعاصراست .
بهطورتوأمانوجود
نکتهانتهاییایناستکهسلبمالکیتوانباشتسرمایهدارانهدرتاریخنظامسرمایهداری 
اما 
داشتهاند (برای این کهنظام اقتصادی ـ اجتماعی قادربهبازتولید متابولیک خودباشدباید حدی از سلب مالکیت

وجودداشتهباشد).درسرمایهداریکشورهایپیشرفتهوجودقوهقضاییهمستقل،استقاللنسبیدولتازطبقات،و
نهادهای دموکراتیک و البته حدی ولو ناکافی از مقاومتهای مدنی سدهایی در برای گسترش چپاول به سطوح
وههاییاست
ازتناقضهایکلیدیوضعیتکنونی اقتصادایرانگسترشانواعچپاولبهشی 

بازگشتناپذیراست.یکی

یکند .
کهامکانبازتولیدمتابولیکاجتماعیـاقتصادیرابهطوربالقوهمسدودم 
گستردهای صورت

یزنم .در تخصیص ارز به بهای دولتی در اوایل سال جاری حیف و میلهای 
یک مثال ساده م 
تنهانسلحاضرکهنسلهای آتی فروختهشده،ارزحاصل


عموممردمونه
ییهای 
گرفتهاست.بهعبارتدیگر ،دارا 
بهگروههای خاصواردکننده تخصیص یافته است.امادقیقا ًمعلومنیست

کمترازقیمت تعادلی 
ازصادراتبهقیمتی  
احتکارشدهاند(باهدففروشآتی وکسبسود

گروههاباارزچهکردهاند.کاالهای واردشدهدرمواردی 
کهاین  
شتر) و بخش دیگری هم از همان ابتدا براساس نرخهای ارز آزاد در بازار عرضه شدهاند .در چنین شرایطی
بی 
جامعه هشتادمیلیونی چه

کهدولتقادربهپاسخگویی آننیست این استکهبانیازهای واقعا ًموجودیک 

مسألهای 

خودشباشد.هماکنونداروهای خاصکمیاب شدهیا بحرانمعیشیتی

یخواهد بکندتااین جامعهقادربهبازتولید 
م
بودهایموغیره .
متها 
تشدیدشدهاست.درموردبرخیکاالهاحتیشاهدسهبرابرشدنقی 
یرسیمجامعهقادربهبازتولیدمتابولیک
سطحبازگشتناپذیریازفسادساختاریم 

مسألهایناستکهوقتیبهچنین
یشود .پس شاهد تناقض میان
خود نخواهد بود و جریان تولید «ارزش» در اقتصاد هم دچار اختالل ساختاری م 
یشویم .
انباشتسرمایهوخلقارزشوسلبمالکیتوفسادساختاریم 

بحرانهایاقتصادسیاسیوتضادهایژئوپلتیک 

چارچوبگستردهترودرزمینه

▪سطحتحلیل شماواقتصاددانانهمسوباشمابیشتر محلی وملی است.دریک 
بحثهای شما
یتوان پیوندی بین  
یتوان بحراناقتصادی امروزایران رافهمید؟ آیام 
سرمایهداری جهانی ،چهطورم 
ً
درموردسرمایهداری مالی بامثال نظریات وابستگی ونظام جهانی برقرارکرد؟اهمیت این سؤالدراین استکه
یکنند بابهمحضرفعتنشسیاسی باآمریکا وادغامونرمالیزاسیون اقتصادایران درسرمایهداری
بسیاری فکرم 
جهانیمشکالتوبحرانهاحلخواهدشد .
راهمپیوند

یپذیریم کهباید تحوالتاقتصادسیاسی ایران 
شگزاره م 
است.بهعنوانیک پی 

به نظرمسؤالخیلی خوبی 
.امادردرجه نخستباید

نالمللی دید
منطقهای وبی 

دردلبحرانهای ژئوپلتیک 

بانظامجهانی سرمایهداری ونیز 
تهای نظام جهانی در نظام اقتصادی ایران حک شده است .بنابراین تفکیک «داخلی ـ
توجه کرد که این واقعی 
نفتوگاز،بهمدد

صادرکننده 

خارجی» دراین چارچوبچندانمعنادارنیست.ایران بهمثابهیک کشورپیرامونی 
دهههایاخیردنبالکردهوحاصل
توسعهسرمایهدارانهراطی 

حاصلازصادراتنفتوگاز،برنامههای

منابعارزی
همپیوند اقتصادجهانی سرمایهداری است.افولجهانی بهای نفت،رکوداقتصادایران راهم
آنشکلگیری اقتصادی  

یآمدهای آنرادراقتصاد
بهدنبالداردوصعودبهای نفتهممسایلی مانندبیماری هلندی رادرپی داشتهکهپ 
ردهایم؛یعنینگاهبهمتغیرهایاقتصادایراناگرچهدرظاهرنگاه
دهههایگذشتهدستکمدوبارمشاهدهک 
ایرانطی 
بحرانهاوکشاکشهایآناست.سرجمع،

درونهمپیوندباتحوالتنظامجهانیسرمایهداری،

بهدروناستامااین
ایران ازچندمجرابااقتصادجهانی پیوند دارد:وارداتکاالهاوخدمات،صادراتغیرنفتی وصادرات نفتوگاز،
جریان فرارسرمایه ،جریان مهاجرتنیروی انسانی بهخارج،وبازتاباقتصادی مناسباتدیپلماتیک نظامسیاسی
ایران با کشورهای دیگر.وقتی این مجراهادراقتصادایران دیده شوند،همزمانباتمرکزبراقتصادایران انگار
درمتناقتصادمنطقهایوجهانیدیدهشدهاست .

اقتصادایران
نکته دومآنکهپراکسیس ماعمدتا ًمعطوفبهاین جغرافیا واین دولتـملتاست.پسبهتراستبرای این که

تهایاین
بهتناقضهاوتضادهاوطبقاتوهوی 

یمان رانیز
پراکسیسمابهتغییریعملی معطوفشود،نگاهنظر 
ضهاینظامجهانینیزهست .
پهنهجغرافیاییمتمرکزکنیمکهخودحاملتضادهاوتناق 

بهعنوانیک عامل
جامسأله ژئوپلتیک استکهباید درتحلیلها ،ولوتحلیل اقتصادایران  ،

مسأله دیگر دراین 

اما 
چهاردهه گذشتهبهطوردایم عاملژئوپلتیک نقشمؤثری در

کلیدی موردتوجهقرارگیرد.دراقتصادایران طی 
بحرانها داشته است .در دهه نخست انقالب عامل ژئوپلتیکی به استقرار نظام پساانقالبی یاری

تشدید یا ترمیم 
درمنطقهشد.دردهه

بودکهعاملمقوماسالمسیاسی 
توسعه کمربندسبزحولاتحادشوروی 

کرد،چراکهسیاست 
ّ
منطقهای ایران بازهمبه

دومانقالب،جنگاولخلیج فارسباافزایش درآمدهای نفتی ایران ونیز تعضیف رقبای 
رساند.دردههسومانقالب،همینعاملدرقالبجنگدومخلیجفارس،اشغالعراق

استمرارنظامپساانقالبییاری
منطقهای نظام پساانقالبی و حذف دشمنان

توسعه 

استهای 
و افغانستان و نیز در ادامه جنگ با تروریسم به سی 
دردهه چهارم عاملژئوپلتیک درجهتتضعیف نظامپساانقالبی است.

یرسد 
منطقهای آنکمککرد.امابهنظرم 

منطقهایجمهوری

مربوطبهتوسعهیاحفظموقعیت

نههای
مدهایازمنابعمالیعمومیراصرفهزی 
چراکهبخشع 
استهایتحریممنابعمالیورودیبهاقتصادراتضعیفکردهاست .
اسالمیکردهوازسویدیگرباسی 
تهایجهانی
یاشراواقعی 
بهنکتهدیگریهماشارهکنموآنهمدیدگاهیهستکهظاهراًآغازگاهتحلیل 

امامایلم
یدهدودرگامبعدرقابتژئوپلتیکراکهخود
تهایجهانیرابهمسایلژئوپلتیکتقلیلم 
یدهدواینواقعی 
قرارم 
یکند.عالوهبرنقدنظریکهبرایندیدگاه
بازتابتناقضهاینظامجهانیسرمایهاست،جایگزینستیزطبقاتیم 

تناقضهاـتضادهایژئوپلتیکرابهشکل

مطرحاستریسکمهمیدراینرویکردمستتراست.ایندیدگاه
یکند.ایندیدگاهیاستکهچپاردوگاهیدرسالهایجنگسردپیشه
غیردیالکتیکیجایگزینتضادهایطبقاتیم 
جبرانناپذیریبهجریانچپزد.دیدگاهیکهتضاداصلیرادرقالبتضادهایدواردوگاه

بهای
کردهبودوآسی 
یدانستوبراساسآنباتوجه
سوسیالیستی(بهراهبریاتحادشورویسابق)وسرمایهداری(بهراهبریامریکا)م 
ازنظامهایاستبدادیجهانسومبااردوگاهشورویو/یاروابطخصمانهبااردوگاه

بهروابطدوستانهبسیاری

یهاییمانند«راهرشدغیر
هابرخاستند.شبهتئور 

وبهطورمشخصامریکابهپشتیبانیازاین 
نظام
سرمایهداری 

یمسماییکهآنانبهدیکتاتورهایجهانسوماهداکرده
دموکراتهایانقالبی»(لقبب 

سرمایهداری»یاحمایتاز«
وخدمترسانیدرجهتمنافعاینکشوربودونقش

استهایخارجیاتحادشوروی
بودند)درحقیقتتوجیهسی 
نظامهایاستبدادیوبسیاریازدیکتاتورهایجهانسومداشتویکیازعواملشکست
مهمیدرتحکیم 
جنبشهایدموکراتیکدراینکشورهابودهاست .

یرسد ،یعنی احیای
یکند ،وضعیتی استکهدربدوامرنیز بسیار عجیب بهنظرم 
آنچهاین اشارهراضروری م 

قطبهای ژئوپلتیک جدید.امابه
عاملعبارتاستازشکلگیری  

درسالهای اخیر.قاعدتا ًیک 

نابهنگام این دیدگاه 
ِ
یهای
موازات آن شاهد شکلگیری یک جریان قدرتمند اقتدارگرا ـ پوپولیست در سطح جهانی هستیم که از لفاظ 
یبرند و به نظر میرسد این گرایش احیاشده این روزها عمدتا ً در مقام بازوی
طبقاتی برای فریب مردم بهره م 
گستردهای

برجسته آنرادرپروپاگاندای 

.نمونه 

یکند
پروپاگاندای این جریان پوپولیست ـاقتدارگرای جهانی عملم 
دهایم.بنابراین ضمنآنکهباید بهاهمیت عواملجهانی توجهداشتهباشیم
دفاعازبشاراسدراه انداختنددی 

کهدر 
مجموعه

دهنده 
تناقضهایی سازیم که خود بازتاب 

نباید دچار این خطا بشویم که تضادهای ژئوپلتیک را جایگزین 
گستردهایازعواملاست .

بسیار
مطرحکردهایم بامباحثنظامجهانی باید توجهکردکهگرچههر

کهدرسالهای اخیر 

بحثهایی 
اما درموردپیوند  
یهای متمایزی دارد،شناختدقیق اقتصادهرکشوربدوندرنظرگرفتننظامجهانی سرمایه و
دولتـملتی ویژگ 
برونرفتورهاییازآننیزنهایتا ً
پروژههای 

یهایاقتصادهادرسطحجهانیمیسرنیست.ازسویدیگر،
همپیوند 

پروژههایجهانیباشد .

باید
در  موردبخشآخرسؤالشمابهطورخالصهبهنظرمباتوجهبهمختصاتبحراناقتصادی موجود،رفعتنگناهای
یشود،اما
انتظاراتخوشبینانهکمیدرجهتبازگشتتعادلدراقتصادمؤثرواقعم 

درکوتاهمدتباایجاد

ژئوپلتیک
یشود .
دردرازمدتباعملکردنیروهایساختاریموجودبازهمسطوحیازبحرانساختاریاعادهم 
یکنند،بحثونظردرمورد«بحران»زیاداست؛
▪درتحلیل پژوهشگرانیکهدرچارچوبنقداقتصادسیاسیفکرم 
رابطه »بحران»باسوژگی وعاملیت کارگران،مزدبگیران ،بیکاران و…

یشود ،
آنچیزی کهکمترازآنصحبتم 

یتوانگفت؟ 
است.دراینموردچهم 
طورعامترساختارهایواقعاًموجوداقتصادسیاسیقادربهتشخیصکنشگراناحتمالی

بحثدربارهبحرانویا 
به

با
یبینند که
خودشانآموزشهایی م 

سته 
های زی 
نابهتجربه 

دراین وضعیت خواهیم بود.افراد،درمواجههبابحران،ب
راههایی برای خروج و
تجربههای زیسته نیز  

یخوانند و بنا به همین 
بسیار مؤثرتر است از آنچه در کتابها م 
کهراهحلفردی دربرابربحران

.امادرادامهازآنجایی 

یکنند
جستوجوم 

برونرفتازآننخستبهشکلفردی 

حلهای جمعی ازخاللاعتراضاتوکنشگری جمعی بروند،البته این مسیر
بسابهسمتراه 

یتواند تعمیم بیابد  
چه
نم 
چوجهمقدرودترمینیستینیست 
بههی 

سالگذشتهتودههای مردموبسیاری

یماه توجهبفرمایید.درهمین یک 
بهاعتراضهای د 

بهعنوان یک مثالجاری 

ستمحیطی ،مجموعه
استهای ویرانگر زی 
یهای سه دهه گذشته ،سی 
یساز 
از کارگران از ابعاد مخرب خصوص 
بنابهتجربهزندگیدرسایه

آگاهشدهاندوالبتهاینآگاهی

یشدناجتماعیمنجرشده،تاحدی
استهاییکهبهقطب 
سی 
یآورد.برای درکارتباط
نههایی عینی برای کنشگری پدید م 
استها بهدستآمده.بدین ترتیب ،بحرانزمی 
این سی 
شترین کنشگری رادرمیان
یماه بی 
بحرانوشکلگیری سوژه (بالقوه)آگاهباید توجهکنیم کهدراعتراضاتد 

بین 
کمنظیرفضایی
قرارداشتهاند.مثالًبهرغمتوزیع 

شترتحتتأثیرشرایطبحرانی
دهایمکهبی 
افرادونیزدرفضاهاییدی 
تداوماعتراضهادرآندستهازمناطقی بودکهبیش ازسایر مناطق

اعتراضهادرحدود ۱۰۰شهر،کانوناصلی 

ستمحیطی آسیب دیده بودند،نرخ بیکاری جواناندرآنمناطقازمیانگین کشوری باالتربودو
یهای زی 
ازویران 
هاکمترازمیانگین کشوری بود.بهعبارتدیگر درشرایط کلی با
آن 
سرانه  

میانگین نرخرشدتولید ناخالصداخلی 
افته کشورکنشگران اصلی دراین
توسعهی 

جوانانمناطقکم 
تر

ابعادوخیمتری ازبحرانمواجهبودند.بدین ترتیب ،
اعتراضاتبودند.پسبهطورخالصهباشناختساختارهایاقتصادسیاسی وبهطورمشخصتمرکزبربحرانگام
شناختکنشگرانبرداشتهایم .

اولرابرای

نجا چیزی فراترباید
آگاهبدلشوندتنهاتجربههای زیسته کافی نیست.ای 

کهکنشگرانبهسوژههای 

اما برای این 
یخواهند ،ازآگاهی ایجابی
یدانند کهچهنم 
عالوهبرآنکهبنابهتجربههای زیسته م 

شکلبگیرد.کنشگرانباید 
یشود
نجا آغازم 
یخواهند داشتهباشندهمبرخوردار باشند.گامدومنقداقتصادسیاسی درای 
برای شناختآنچهم 
برونرفتازبحران .
طرحهاییبرای 
ارائه 
یعنی 
برنامه تکنوکراتیک نیست بلکه روحی از

برونرفت از بحران برای یک جنبش اجتماعی صرفا ً یک 
طرح برای  
تهایکنشگرنیروییدرجهت
آرمانگراییونگاهیاتوپیاییهمبایدداشتهباشدتاقادرشوددرمیانطبقاتوهوی 

یخواهیم»،
آنچهم 
یخواهیم»وشناختذهنیاز« 
آنچهنم 
آنهاپدیدبیاورد.دربسترشناختعینیاز« 
تیابی 
فاعلی 
یشود.گامبعدی ،البتهدرچارچوبتقدموتأخر
خساز برداشتهم 
کنشگربهسوژه آگاهوتاری 

گامبزرگی برای تبدیل 
.گذرازهمه این مراحلیعنی دگرسانی مردمبهچیزی بیشتر از

تشکلیابی استبرای تحققامکانسوژگی

منطقی ،
سوژهفعالویکمجموعهازکنشگرانجمعی .

کنشپذیر،یعنیبهجایگاهیک
مجموعه 

یک 
یگذرد.بههمیندلیلاست
نهامستلزمپراکسیسدایمیاستواینپراکسیسازخاللنقداقتصادسیاسیتاریخیم 
ای 
نسلهایکنشگرمقدمبرخودقرارگیرد.یعنیدرپیوندبامبارزات
کهکنشگریامروزآنانبایددرپیوندباکنشگری 
چهاردهه

یشدنصنعتنفت،انقالب۵۷ونیزتحوالتاجتماعی
خانهخواهیک قرنپیش ،جنبشمل 
کنشگرانعدالت 

گذشته .
کنشگرانسوژههای اصلی جنبش

یتوان شناختوهمین 
بحرانهام 

پس کنشگراناعتراضاتکنونی راازدلاین 
مندشوند.ساختنسوژه

یتوانند باشندمشروطبهآنکهازدانشوآگاهی وشکلسازمانی مؤثربهره
اعتراضی م 
کنشگرانائتالفهایوسیعطبقاتی

آرمانهایکنشگرانامروزودیروزبایکدیگرونیز

خسازمستلزمپیونددادن
تاری 
شرو استوراه
وصعبالعبوراستکهدرپیش داریم.اماتنهامسیر پی 

وغیرطبقاتی است.این مسیری طوالنی 
برونرفتازساختارمسدودکنونیوجودندارد .
دیگریبرای 
منبعسایترادیوزمانه

