
رانیامروزایبحراناقتصادیهاشهیصداقت:رزیوگوباپروگفت

یمسعودوانیک

مرانیامروزمردمایشتیبحرانمع  یهاتنشریوتأثیوشبهنظامینظامینقشنهادهاد؟یرسنجایچهشدکهوضعبهاد؟یآیازکجا

نهایاد؟یفهمیجهانیانهیترودرزمگستردهتریبحرانرادرچارچوبنیاتوانیبحرانچهبوده؟چگونهمنیدراهامیوتحرکیژئوپلت

 .دهدی،بهآنهاپاسخم«زمانه»مفصلباییوگوصداقت،اقتصاددان،درگفتزیاستکهپروییهاالازسؤیبخش

یاتاامروز،ازتهاجمگسترده۵۷ازآنازدههدومانقالبیساختاریهاوگرههیسرماانباشتندیازفرایاخچهیصداقتباارائهتارزیپرو

است.«چپاول»سخنانصداقت،یدیاست.کلمهکلرفتهیصورتپذرانیمشاعوبهمزدبگیهاییبهدارا،یعیکهبهمنابعطبدیگویسخنم

ازمحلیمحضبوده،وانباشت«چپاول»ازمواردبهشکلیاریمعاصردربسرانیایاسیدراقتصادستیکهسلبمالکدهدیمحیاوتوض

.میاغارتگربودهیدارهیسرماینوعیریگشاهدشکلنکهیایعنینیکمدرونخودکشور،صورتنگرفتهاست؛اآن،دست

بهتازگ▪ دهیپدنیواد،یپرداختیبهسقوطارزشپولملیادداشتیدریپرسش:شما با توجهبهنقشیپولیهااستیسرا وبا دولت،

امروزیشتیدربحرانمع،یوبهطورکلاستکهدرسقوطارزشلایرنی.سؤالادیدادحیتوضینگیدرخلقنقدیخصوصیمؤسساتمال

رانیدرصداقتصادا۶۰کمدستشودیکهگفتهمیایفراقانونیهانهادهاوسازمانست؟یچینظاموشبهینظامیانقشنهادهران،یمردما

.درکنترلآنهاست

میوتحکییفرادستطبقاتباالتیوحفظموقعجادیدراینقشمهمریاخبودهکهدردودههیمهمیازسازوکارهاینگی:خلقنقدپاسخ

آنکهباعثیوبینگیزخلقنقدبهسهمخودشان،پسا،یرانیایکردهاست.مؤسساتمالفایآناشدنیدرجهتقطبیطبقاتبندکرهیپ

جانیقراردارند.ایهرمطبقاتیکردندکهدرباالزهیکانالیهاوافرادخاصشدهرابهسمتگروهخلقیهاینگیشوند،نقددیانبساطدرتول

هرمنییرابهپایانیمیهاهیاستکهسرجمعالیمؤسساتمالنیتوسطاالتیتسهعیوتوزینگیخلقنقدزهیآمریامهمزمانبهتأثاشاره

پرتابکرد.هیرابهحاشینییپایهاهیراندوال

یقیدقیمؤسساتهستند.هرچندبرآوردهانیباامیهمالبتهدردادوستددایگریبودهاستوبخشبزرگدیدولتوفراینظاموشبهینظام

خاماریبسیبرآوردد،یامنابعنقلکردهیدرصدکهشمابهنقلازبرخ۶۰وجودنداردونسبترانیدراقتصاداینظامینهادهانیازسهما

وآنهاست،ینرانیایاسینهادهادراقتصادسنیدرموردقدرِتایدیتردچیترآناستکههمهم.امانکتهرسدیدرستبهنظرنمهاستک

.برخوردارندییگوپاسخنیترقدرتوهمزمانکمنیترشیازب

،یفرادولتینهادهاینهادهاکهتمامنیتنهاادارند.والبتهنهینهادهانقشمهمنیقطعاًایفعلیشتیوبحرانمعارزشلایرریسقوطاخدر

ریاخیهادرهفتهگریکدیهیهاعلجناحریاخیهای.درافشاگریاسالمیجمهوریوخصوصیمجموعهدربخشدولتنیایشرکازیون

یازنهادهایکیوابستهبهبانکیشرکتصرافکیارزوانتقالآنبهخارجتوسطیازتقاضابرایشدکهبخشبزرگصازجملهمشخ

.تعاونسپاهاستادیآنبنیداراصلکهسهامرفتهی)انصار(صورتپذینظام

ینهادهانیا درشراشوشانیمالاتیعملهیاگرمجبوربهتوجیحت،یفراقانون ایسادگبهیکنونطیند، انجام مثالًنیقادربه اند؛ کار

.کنندهیوجزآنتوجتیدفاعوامنحوزهیضروریدهایخرایها،میانتقالارزرابهنامدورزدنتحرنیاتوانندیم

ینظارتیوهمنهادهاینظامیهمنهادها،ییاجرایکارانههمدرنهادهاونگاهکاسبیکارکاسبیاستکهنوعنیمهمبهنظرمانکتهاما

گذشتهبهسهدههرانیدرازیهمهچاستکهادارهنیکارانهاحاکمشدهاست.منظورمازنگاهکاسبریاخدرسهدههیابهشکلگسترده

شهردارکسبکی،یبنگاهاقتصادکیهادار مثالً بهدنبالآناکالنیوکار،بدلشدهاست. موجوددرشهریستکهازهرفضاشهرها

نیحداکثرمنفعتمال خلقکند، نظامکند،یمسیتأسیارهیزنجیهافروشگاهیانتظامیرویرا یبورسوصرافیکارگزاریداراینهاد

پاساژومرکزکیدرهمانفضاشوندیهمبرخوردارماریبسیهاارانهیهمزمانباساختمسجدکهازسجدمسازنده«نیریخ»است،

.دروزارتآموزشوپرورشفروشندیمایدهندی!(اجارهمیربوبانک)مؤسسهکیازفضارابهیوبخشکنندیهمدرستمیتجار

.نهادناظربرروابطشودیارائهمافته،یشیارزشملکآنافزایشهریفضاحاظکهبهلیفروشآندستهازمدارسدولتیبرایطرح

ازمندانیکمکبهمستمندانوناشفهیکهوظی.نهادرودیتحتپوششمیهاشرکت«یسازیخصوص»بهدنبالیاسباتکارگرکارومن

.کرداضافهبحثنیبهاتوانیکهمگریهامثالدودهکندیلوکسواردمیاستخودرو

،یرنظامیوغینظام،یونظارتییاعمازاجراران،یدرایکارگزارانحکومتیعصبیهاتکسلولبرتکیبرالینولیدئولوژیایعنینیا

جهینتبرد،یرنجمیذاتازفسادساختارکهبهشودیحاکممیچارچوبنهادکیکارانهدرـکاسبیبرالینگاهنولنیایحاکمشدهاست.وقت

نخستیهادرماهیارزدولتصیدالرکهدرتخصاردهایلیدالرکهدراواخرسالگذشتهازکشورخارجشده،وماردیلیهام:دهنیاشودیم

حاکمبریدرساختارسازمانیعنینهفتهاست،هانیامروزدرهمیشتیبحرانمعیهاشهیازریشدهاست.بخش«لیومفیح»یسالجار

.هایگذاراستیوسهایریگمیحاکمبرتصمیبرالینولیدئولوژیوارانیاقتصادا

تیسلبمالکقیتاانباشتازطریرانتوفاداراز



انباشتیهاآنراازمنظرگرهدیکنیاستوتالشمیساختاررانیدرایبحراناقتصاددیازاقتصاددانانهمسوباشمامعتقدیشماوبرخ▪

.ندازدیمارابهاشتباهبکیژئوپلت-یامنطقهیهاوتنشهامیباتحریبحرانساختارنیایهمزماندینبادییگویشمامد؛یکنیبررسهیسرما

د؟یدهحیموردتوضنیلطفادرا

اند.داشتهانیمنیدهندهرادرانقششتابکیژئوپلتیهاوبحرانهامیاستوتحریساختاریهاازبحرانیاگرفتارمجموعهرانیااقتصاد

ودهیبسترسبهبن۱۳۹۰دههلینخستشکلگرفت،ازاوادههبستهیسترفضادومانقالبوالبتهدربکهازدهههینظامانباشتسرما

کهشاهدسقوطنیااینظامانباشتحاکمشودونیبرایدینظمجددیباایطورخالصه،است.بهیخودشگرفتارمشکلساختاردیبازتولدر

پمیخواهیمطلقاقتصاد استکهمشاهدهیزیچنیدومهمهمتیوضعآمدیوپیاسیسیساختارهاریینخستتغتیوضعشرطشیبود.

.استترنیسنگاریبسشود،یملیکهبهجامعهتحمییهانهیزدومهتی.دروضعمیکنیم

ازپاهی:روشنکردنموتورانباشتسرمادهمیمحیتوضترشیموردبنیادر جنگهشتانیبعد عراقبا داتیسلسلهتمهکیسالهبا

پ چنانرفتیذصورت م. سرمانیایبرام،یدانیکه انباشتسرمایگذارهیکه و باشد بگهیسودآور سرد،یرونق راییهااستیمجموعه

ًیربعدازجنگتقیهادولت شکل«وفادار»دارهیسرمادیجدطبقهکیکندودایپشیافزایگذارهیسودسرماهیدنبالکردندتاحاشوقفهیببا

نیخودرابهنظامحاکمنشاندادهبودندودرا«یوفادار»آمدکهدیپدیکسانانیعمدتاًازمدارهیسرمادیجدمنظور،طبقهنی.بههمردیبگ

.مندشدندبهره«یرانتوفادار»ازویبدهـبستان،بهقولبورد

.علتکندیکارآمدعملمیلیجامعهخیطبقاتفوقانبهیبخشوقدرتیریگاستکهدرشکلیطبقاتپروژهکییینهالیدرتحلسمیبرالینول

سفتوسختبه—یومهرورزیمدنتامثالًجامعهیازسازندگدادندیکهمیفارغازهرشعار—گذشتهسهدههیهادولتکههمهنیا

.استنیهمدند،یچسبیاقتصادیبرالیلنوبرنامه

آنان،یانجماددستمزدهار،یمزدبگیهاگروهفیتضعیآغازشدبراهایگذارومقرراتهاییزداسلسلهمقرراتکی۱۳۶۸همانسالاز

وآنکاهشکرد،یهدفرادنبالمکیاقداماتنیهمهامانکار؛یپیهاازآنانبهشرکتیانتقالبخشقیآنانازطریجمعیکنشگرفیتضع

بههمشانیکارطیکاربرسرشرایروهاینیوجمعیفردیزنقدرتچانه ازجمله، دیقدرتخرلیروندشاهدتقلکییطل،یدلنیبود.

کارمتخصصراهمباتوجهبهیروینیفردیزندرادامهقدرتچانهشدیکارسادهمیرویروندکهدرابتداشاملننی.اماامیکارگرانشد

درتوانستندیکهبهسببمهارتوتخصصمرانیدستهازمزدبگشمارآنجه،یهاکاهشداد.درنتدانشگاهوتوسعهکیتحوالتدموگراف

.کرددایکاهشپزیکنند،ندایپییخودجایجامعهبرایانیمیهاهیال

بهرفتیمشاعصورتپذیهاییهمبهدارایاموازاتآنتهاجمگستردهبه توصتیوضعنیاتواندیکهمیاکلمهیراست. کند،فقطفیرا

ا«چپاول» واضحنیاست. بخشدموضوعرا هر از شهرگریتر اقتصاد زممینیبیمیدر وسازدستخوشساختیمشاعشهریهانی.

خاِصصاحبثروتتعلقیهاشهرهابافروشتراکمعمدتاًبهگروهیعمودیشد.فضایودولتیخصوصبهشاییخصوصگذارانهیسرما

ازآنراندهشدند.درریهاناگزبافتنیایمیازساکنانقدیاریعملشدکهبسیاوهیفرسودهبهشیهابافتیازبازسیها.درطرحافتی

گرفتهبودندکهیجایشهریدرآندستهازفضاهایمکانتیکهبهسببموقعییهابافتدر (gentrification) یگرنینشبهیهاطرح

بودویماجاریشهرهااستکهدرکالنیتیوضعنیراندهشدند.اهیبهحاشیثروتمندترراداشت،ساکنانسنتیهاسکونتگروهلیپتانس

.درمینیبیشهرهانمرافقطدرکالننیومملوازفقروثروتبود.امااامآلوده،پرازدح،یطبقاتشده،میتقسیشهرهایریگحاصلآنشکل

نیکهامکانکسبسودازآنوجودداشت،همییدرهرفضاشیوبکمایایدرهیدرحاشایدرارتفاعاتازمناطقخوشآبوهوایاریبس

.خاصشدیهاصبهگروهیازعموممردموتخصتیفضاهادستخوشسلبمالکنیرخدادواندیفرا

گستردهگر،یدیسواز منابعطبیاتهاجم به خاکصورتپذیعیهم آبو طبرفتیو منابع نگو،یعی. بهاگان،یرامییاگر ارزانییبه

یازکشاورزینوعسوداگرانهتوسعهق،یهاهزارحلقهچاهعمده،یسدسازیهاشد.پروژههیانباشتسرماندیدرفراشدنییدستخوشکاال

نیباالتررانیآورد.ادیپدرانیدراقتصادایبحرانحادخشکسالکیترازسهدههبر،درکمآبعیصناکهمستلزممصرفآباست،توسعه

.استیشدتبحرانبهتیهواوضعیخاکراداردوازمنظرآلودگشینرخفرسا

یوبهطورکلستیزطیومحعتیبهطبیاهجومگستردهگریدیوازسورفتیصورتپذرانیبهمزدبگیاهجومگستردهییازسونیبنابرا

.ستمیاکوسیرانیووبیهمتخریدومآمدیبودهوپینیتأمیوبیهجومنخستفقروشکافطبقاتآمدیمشاعمردم.پیهاییدارا

انباشتسرمایادورهیطهااستیسنیامجموعه افزاهینرخ اشیرا اما حوزهنیداد، سمت به ً ویمالیسوداگریهاانباشتعمدتا

دریوبانکی(ونهادهاومؤسساتمالیمالرمجازی)مؤسساتغیپولرمتشکلیارغبازتوسعهشهیداشت.رشیوسازوتجارتگراساخت

.بودهاستنیدربازارمستغالتوبورساوراقبهادارهمیحبابمالیمیدایریگوشکلر،یاخدودهه

دومشکلیبورژواز در دههیحکومتاسالمدههنیگرفته نافآندر بند گفتم که همانطور که وفادارــ قِبل از نظامینخستو به

دههیپساانقالب در ــ بود دنبالشکلمناسبحقوقگرهخورده به سازمانیسوم وایبرایـ بود درمؤسساتمالنیخود ویشکلرا

بانک افتیها کردکهدرقلبوستادسیتأسیابزرگچندرشتهیهاشرکتمجموعهکیفرادستطبقهنیا۱۳۸۰دههلیاواازیعنی.

یهاهمزماندرحوزهتوانستیکردهبودکهمدایگسترشپیبهحددیجددارهیسرماطبقهنیاهیهاقرارداشتند.حجمسرماآنبانکیمرکز

کتیفعالیاگسترده چون اما پربازدهنیترسکیرمکند. انیترو اقتصاد بانکیبخشمالرانیبخشدر ابود، در سازماننیها یساختار

.کردنددایپژهیویگاهیجا



طبقهحاکمارتقاگاهینظامبهجانیبها«یرانتوفادار»بهمددیوفاداربهنظامحاکمپساانقالبیروهایبهطورخالصه،مجموعنپس

درقالبنیشکلنهاد،یکافیمالیریگدستزدند.بعدازقدرتایجغرافنیدراعتیگستردهازانسانوطبیکشوبهبهرهافتندی خودرا

.افتندییوبانکیمالیهاتیباتمرکزبرفعالیاچندرشتهزرگبیهاشرکت

ابتدااما اتفاق۱۳۹۰دههیاز بهیچه که سم؟یدیرسیبستساختاربنینوعافتاد گفتم انجمادیروهاینفیتضعاستیچنانکه و کار

ادیزاریبسفاصلهاستیسنیایگذشتهبودهاست.حاصلاجرایهادردههرانیایاقتصادیهابرنامهیاصلیازمحورهایکیدستمزدها

شدتافزودوازطرفرابهیطرففقروشکافطبقاتکیخانواراستکهازنهیوسبدهزتیازجمعیبخشبزرگیافتیدریدستمزدها

میدرصددترمییهااستیبامجموعهسدیدستگاهدولتباابدییمیابعادبحرانیشکافطبقاتیآورد.وقتدیمؤثرراپدیبحرانتقاضاگرید

کهآوردیمدیرابهشکلاعتصابواعتراضومانندآنپدیجمعیهایکنشگریاپارهییآنازسورچراکهاستمراد،یایشکافبربنیا

.وجزآنسمیگانیوهولیاجتماعیهابیمانندانواعآسیفردیهایکنشگریاپارهگریدیداردوازسویاسیسیآمدهایپ

بهیعیبازتوزیهااستیسیواجرایبخواهدبهطراحیبحراناگرحتنیادرواکنشبهییعنواندستگاهاجرادولتبهاما

یهنگفتیهابودجهنیچنصیقادربهتخصینیازعواملعیانفعطبقاتفرودستجامعهاقدامکند،بهسببمجموعه

دیباهانهیاستکهدربخشهزیاساختاربودجهکیرانگرفتاریدرآمدهانخواهدبود.دولتدراعیدرجهتبازتوز

اختصاصدهد.یـنظامیتیامنیهاسازوبرگزیونکیدئولوژیایهاوسازوبرگرمولدیغیبهنهادهاییارقامباال

دریانقالبپسایها.البتهدولتدهدیشدتکاهشمرابهیعیبازتوزیهااستیسیبراماندهیارقامباقیساختارنیچن

سرانیا دنبال ایعیبازتوزیهااستیبه جهت میحامیهاگروهجادیدر تیجمعانیدر یهااستیسیعنیبودند؛

دربخشنیهمچن.افزودیمضیبرعمقتبعیپروریحامنیواگرفتیصورتم«یپروریحام»باهدفیعیبازتوز

یفرادولتیدردلنهادهاابدیبهدولتاختصاصیاتیقالبمالرمثالًددیکهباییازدرآمدهایبخشبزرگزینیدرآمد

مالماندیمیباق از آنها تغمعافاتیچراکه بودجهرییاند. اقتصایدولتساختار چارچوبنظم سدر موجودیاسید

.ستینریپذامکان

درآمدهاشتیسطحمعفاصلهیوقتیعنییطیشرانیچندر شکلشودیمنیچننیایواقعیو بحرانیریگشاهد

خودشاننخواهنددیکاربهطوربالقوهقادربهبازتولیروهایازنیعیبخشوسیعنیمیشویهممیاجتماعدیبازتول

.استیازانسدادساختاریگریهمنشاندنیبود.ا

همبهنیخودراادامهدهد،چنانکهچنمودهیکماکانراهتاکنونپیبهفقرونابرابراعتنایدولتبدیفرضکناما

دریخالیواحدمسکونونیلیم۲,۵.مثالًکندیمؤثرچهمیاستکهبابحرانتقاضانیای.سؤالبعدرسدینظرم

چهکاربارانیا استمرارداشتهباشد.یبرایسودمؤثرهیوسازحاشدرساختیگذارهیبکندتاسرمادیامروزرا

ویانجماددستمزداستیاست.امابهسببهمانسیطیشرانیبازاروامواعتباردرچنداّلبرتوسعهیجهانتجربه

بایراحتنآتوانیازمواردنمیاریحادشدهکهدربسمؤثرچنانیوتقاضاازیتفاوتنیمالیهمانروندسوداگر

چراکهمصرفیمنابعاعتبارقیتزر ازسویاحتمالیهایکنندگانقادربهبازپرداختبدهپرکرد. بود. ینخواهند

منابعتیازعدمکفایناشیبحرانساختارکیگستردهاستاماخودگرفتاراریاگرچهبسزینرانیاینظاممالگر،ید

تاکنوندستخوشرفعبحرانیبخشعمومیازمنابعمالیبزرگشمعوقاستکهبخیهاپوششوامیبرایمال

.نظامشدهاستنیایازفروپاشیناش

مشکلمشابهستیزطیمحادامهدرحوزهدر میهم مشاهده دیکنیرا میترمیبراینهدولتازمنابعکافیعنی.

یآنبررویآمدهایبرخورداراستونهدربرابرپ—باشدمیبافرضآنکهقابلترم—یطیمحستیزیهابیآس

گریدیانسدادمهمساختارکیزیننیاست.اهکارراقادربهارائهگریدلیمسایاریوبسیتیجمعیهاییجاجابه

.است

انتهادر و نرهیزنجنیایابتدا بخشسرمامیبنیمیساختاریهاگرهزیانباشت در یمالهی. تیوضعکیشاهد

میانتقالداینوعهیسرمامیبهسببفراردازیگستردهندیودرامربازتولمیهستیمالیشکستمطلقدرنهادها

ثروتارزش و ایهاها در شده باایجغرافنیخلق سمت به میشاهدگریدیکشورهازاررا بازهم گرهکیکه

.کندیمجادیاهیدرانباشتسرمایساختار

کشاکشایاجامعهسرانجام در جابحراننیکه یها دچار خود است.یساختاریهنجارینوعبکیگرفته، شده

حاکمباکیدئولوژیایهاارزشانیازشکافم،یازشکافنسلها،بیازانواعآسیناشیمتعدداجتماعیهابحران



جامعهرادربرگرفتهنیاگریدبیوهزارانآسیتشکلیوبیاعتمادیمردم،تافقروفسادوبیواقعیسبکزندگ

.است

صرفاًجنبهیخارجلیومساهامیتحریداردودرمقطعکنونیساختاریهاشهیریبحرانجارل،یدالنیبهانیبنابرا

.انددرآنراداشتهدکنندهیوتشدکنندهعیتسر

ابتدا▪ کسانیهمانطورکهدر لوکزامبورگوبعدتردردهههفتاد رزا وگفتهنیامریمثلسمیقرنگذشته، اند

است.شیهاحلبحرانیبراهیسرمایراهحلذاتشود،یخواندهم«هیانباشتاول»اند،آنچهبهاصطالحدادهحیتوض

بخشگروهرتیبصنیا الهام نود دهه یلوگزامبورگاز اقتصهینظراز سپردازاننقد برخصلتیاسیاد تا شد

به،یفرااقتصادیهاسمیوبامکاندیازسپهرتولرونیبه،یسرمازیوخشونتآمیانباشتقهرداریوپاریتکرارپذ

راجعلکرد.«تیسلبمالکقیانباشتازطر»کهمفهومیهارودیویکنند،ازجملهددیدولت،تأکتیباعاملژهیو

دارد؟ییمفهومچهقدرکارانیاران،یایاسیس-یاقتصادتیوضعفهمیبرا

شکلیمباحثبرانیازامیکهبهطورمستقیبحثمطرحکنم؛چراکهدوستاننیاهیدرحاشینکاتکنمیتالشممن

بحثدریبرایبهترتیاند،صالحبعدازجنگبهرهبردهرانیایاسیاقتصادسنییخوددرتبیدادنبهدستگاهنظر

.رندآنمورددا

چنانکهاشارهکرددیبخشیترشیدقتبهیسرماهیانباشتاولبهبحثدربارهدیآنکهبانخست تحوالتقرندی.

ژهیووچهبهلحاظبهیدارهیسرماینظامجهانرامونیمرکزوپیکشورهایستیالیامپرچهبهلحاظرابطهستمیب

درمبارزاتخودیکهطبقاتکارگریازاتیامتیبازستانیرابدارانهیسرمایبهبعدوعزمطبقات۱۹۷۰تحوالتدهه

مورداستفادهیاانباشتبهشکلگستردهیقهریهاوهیبودند،باعثشدشافتهیرفاهبهآندستیهادرقالبدولت

خیشاتاریپمربوطبهیادهیپدتیسلبمالکقیانباشتازطرترقیبهطوردقایوهیانباشتاولنی.بنابراردیقراربگ

.استیدارهیعمرسرمایدرتمامیجارقتینبودهبلکهحقیدارهیسرما

یجدیهامتننیاشارهکنم.ازهماننخسترانیایاسیاقتصادسیبحثدرنوشتارهانیانهیشیبهپلمیآنکهمادوم

س تاریاسیاقتصاد اخیدرصدر ارانیمعاصر سلطانمیشویمواجهمهیقضنیبا مثالً ازخود. بدوناستفاده زاده

آندریخیبهمفهومتارهیانباشتاولیتر،بررسمشخصیلیآناشارهکردهبود.اما،خیاصطالحبهسازوکارها

کهرانیدرایدارهیباردراثرمحمدرضاسوداگرباعنوانرشدروابطسرمانیرااحتماالًنخسترانیمورداقتصادا

کهییجابعدازانقالبتارانیمفهومدراقتصادانی.امادرموردکاربردامیبنیمنتشرشدم۱۳۵۷البدرمقطعانق

دیویازدیریگبعدازجنگباوامرانیایتحوالتاقتصادشهرلیدرتحلیبارکاوهاحساننیمناطالعدارمنخست

طورخاصمحمدمالجوتالشکردبهریاخیهابهرهبردودرسالتیازمفهومانباشتبهمددسلبمالکیهارو

ا وسپستدقنینخستبهمدد مفاهقیمفهوم اترجامعمیآنبا تبرانیاقتصاد ازجنگرا همچننییبعد ن،یکند.

کردنقشیمعرفرانگریویدرمجموعهمقاالتوکتبخوددرخصوصنظامهماهنگیکهمهردادوهابیمیمفاه

.داشتهاسترانیحاکمبراقتصادایفرااقتصادیسازوکارهانیدرشناختایدیکل

.آوردیمدیپدیترشیمادقتبیلیچارچوببهنظرمدردستگاهتحلنیکهدراکنمیاشارهمینکاتبه

تناقضنیااول شکل به بدوآنیزیآمکه انباشت مالکاییچه سلب راه از میخوانیمتیانباشت سوکیاز

مدارانههیرسرمایغ نظر ازسورسدیبه تارگریدیو بخشاعظم بهیدارهیسرماخیدر و داشته درژهیووجود

بهرهبردهشدتایانباشتبدوحیازتشررکسما«هیسرما»شدهاست.درکتابدیتشدیبرالیمتأخرنولیدارهیسرما

شکلدارهیسرماکار،طبقهیروهاینیریگندهقانانوشکلکردزهیموازاتپرولترگونهبهدادهشودکهچهحیتوض

رخدادهاستکهمیانتقالثروتوارزشبهطوردایهمنوعرامونیمرکزـپدررابطهدیگرفت.چنانکهاشارهکرد

منتقلیدارهیسرمایمرکزیبهکشورهایدیمنابعجدگریدیراکاهشدادوازسورامونیپمنابعتوسعهییازسو

.کرد

بهعطفنقطه انباشت انتقال در مالکمهم سلب گروهیعمومیهاییتملکدارایعنیتیمدد نفع به مشاع یهاو

یرامونیپیوهمدرکشورهایدارهیسرمایمرکزیهمدرکشورهایابهبعددرشکلگسترده۱۹۷۰خاص،ازدهه



درانهیگراتوسعهیهااستیسزیونیمرکزیافاهدرکشورهودولترینزیکیهااستیرخداد.سیرامونیپوشبه

۱۹۴۵یهاسالیطیرامونیپیکشورها داراهیسرماییعصرطالیعنی۱۹۷۰تا حجم وحقوقهاییدرغرب،

.دادشیشدتافزارابهیعموم

بهشکلیبورژوازیطبقاتتیموقعفیدرواکنشبهکاهشنرخسودوتضعیطبقاتپروژهکیدرنقشسمیبرالینول

وحقوقهاییدارانیازبازارهابهاییزداومقرراتیآزادساز،یسازیخصوصیهااستیدرقالبسیاگسترده

بهسمتنیبعدازچرخشچژهیوشدوبهیطیروندمشابهزینیرامونیپیکرد.درکشورهایدرازدستیعموم

ازعمومدرسطحتیمددسلبمالکانباشتبهیعنیروندنیایاردوگاهشورویفروپاشزیونیدارهیسرماتوسعه

.افتیدرجهانگسترشیاگسترده

نخستکهعمدتاًدردههتیازسلبمالکیداشتهاست.نخستبخشبزرگزیمتمایژگیدوورانیرونددرانیاماا

شد،یوابستگاننظامقبلازانقالبمربوطمایوانیفرارشدهمصادرهیهاییوبهانتقالدارارفت،یانقالبصورتپذ

کهازرانتیقیهمبهاشخاصحقیتعلقگرفتودرمواردصخاینشدوازهمانآغازبهنهادهایعمومگاهچیه

ازتیازمواردسلبمالکیاریقالب،دربساولاندههتیسلبمالکنیبهنظامبرخوردارشدهبودند.بنابرایوفادار

بود.ندیخاصوابستهبهنظامجدیهابهاشخاصوگروهیخاصوابستهبهنظامقبلیهااشخاصوگروه

تملکیهاییداراصیتخصیعنیهیازعمومرخدادشاهدانباشتسرماتیکهسلبمالکیدومآنکهدرمواردکته

یازآنبهکشورهایمنافعناشایچپاولویسادگبههاییدارانیتأسف،اتی.درنهامینبودیگذارهیشدهدرسرما

.منتقلشدیخارج

خیازتاریدورانخاصینماوجودداشتهتنهاسرشتیدارهیازسرماشیاگرچهپتیبهنظرمسلبمالکنیبنابرا

ست،ینیدارهیشاسرمایپ تاریجارتیواقعکیبلکه بخشاعظم دقیدارهیسرماخیدر شناخت و است قیبوده

دراقتصادتیسلبمالکنی.دومآنکهاتشکلانباشتاسنیایمستلزمشناختسازوکارهایدارهیسرمایاقتصادها

کمدرونخودازمحلآن،دستیمحضبودهوانباشت«چپاول»ازمواردبهشکلیاریمعاصردربسرانیایاسیس

تیسلبمالکنیانی.بنابرامیاغارتگربودهیدارهیسرماینوعیریگشاهدشکلیعنیکشور،صورتنگرفتهاست؛

.معاصراسترانیموجوددرایوساختارطبقاتیاسالمیجمهوریاسیشناختاقتصادسیبرایدیعنصرکل

طورتوأمانوجودبهیدارهینظامسرماخیدرتاردارانههیوانباشتسرماتیاستکهسلبمالکنیاییانتهانکتهاما

)براداشته اقتصادنیایاند اجتماعیکهنظام باکیمتابولدیقادربهبازتولیـ باشد تیازسلبمالکیحددیخود

دولتازطبقات،ویمستقل،استقاللنسبهییوجودقوهقضاشرفتهیپیکشورهایدارهیوجودداشتهباشد(.درسرما

حدکیدموکراتینهادها البته ناکافیو مقاومتیولو براییسدهایمدنیهااز سطوحیدر به گسترشچپاول

استییهاوهیگسترشانواعچپاولبهشرانیاقتصادایکنونتیوضعیدیکلیهاازتناقضیکیاست.ریناپذبازگشت

.کندیرابهطوربالقوهمسدودمیـاقتصادیاجتماعکیبولمتادیامکانبازتولهک

مکی درتخصزنمیمثالساده بهاصی. به اوایدولتیارز صورتیاگستردهیهالیومفیحیسالجارلیدر

فروختهشده،ارزحاصلیآتیهاتنهانسلحاضرکهنسلعموممردمونهیهاییداراگر،یگرفتهاست.بهعبارتد

ًیاست.امادقافتهیصیتخصدکنندهخاصواریهابهگروهیتعادلمتیترازقکمیمتیازصادراتبهق ستیمعلومنقا

وکسبسودیاند)باهدففروشآتاحتکارشدهیواردشدهدرمواردیاند.کاالهاهاباارزچهکردهگروهنیکها

وبخشدترشیب ازیگری( براساسنرخهم بازارعرضهشدهیهاهمانابتدا در آزاد درچنارز یطیشرانیاند.

چهیونیلیهشتادمجامعهکیواقعاًموجودیازهایاستکهباننیاستیآننییگوکهدولتقادربهپاسخیامسأله

یتیشیبحرانمعایشدهابیخاصکمیاکنونداروهاخودشباشد.همدیجامعهقادربهبازتولنیبکندتااخواهدیم

.رهیوغمیابودههامتیشاهدسهبرابرشدنقیکاالهاحتیشدهاست.درموردبرخدیتشد

کیمتابولدیجامعهقادربهبازتولمیرسیمیازفسادساختاریریناپذسطحبازگشتنیبهچنیاستکهوقتنیامسأله

وجر بود نخواهد اقتص«ارزش»دیتولانیخود اختاللساختاردر دچار هم تناقضمشودیمیاد پسشاهد انی.

.میشویمیوفسادساختارتیوخلقارزشوسلبمالکهیانباشتسرما



کیژئوپلتیوتضادهایاسیاقتصادسیهابحران

بلیسطحتحل▪ شما واقتصاددانانهمسوبا نهیترودرزمچارچوبگستردهکیاست.دریوملیمحلشتریشما

شمایهابحثنیبیوندیپتوانیمایآد؟یرافهمرانیامروزایبحراناقتصادتوانیچهطورم،یجهانیدارهیسرما

نظریمالیدارهیدرموردسرما استکهنیسؤالدرانیاتیبرقرارکرد؟اهمیجهانمونظایوابستگاتیبامثالً

یدارهیدرسرمارانیاقتصاداونیزاسیوادغامونرمالکایباآمریاسیبابهمحضرفعتنشسکنندیفکرمیاریبس

.مشکالتوبحرانهاحلخواهدشدیجهان

وندیپراهمرانیایاسیتحوالتاقتصادسدیکهبامیریپذیمگزارهشیپکیعنواناست.بهیخوبیلینظرمسؤالخبه

امادردرجهدیدیالمللنیوبیامنطقهکیلتژئوپیهادردلبحرانزیونیدارهیسرمایبانظامجهان دینخستبا.

ا که کرد جهانیهاتیواقعنیتوجه نظینظام بنابرارانیایاقتصادامدر است. ـیداخل»کیتفکنیحکشده

مددنفتوگاز،بهصادرکنندهیرامونیکشورپکیبهمثابهرانی.استیچارچوبچندانمعنادارننیدرا«یخارج

حاصلدنبالکردهوریاخیهادههیراطدارانههیسرماتوسعهیهاحاصلازصادراتنفتوگاز،برنامهیمنابعارز

راهمرانینفت،رکوداقتصادایبهایاست.افولجهانیدارهیسرمایاقتصادجهانوندیپهمیاقتصادیریگآنشکل

درپیهلندیماریمانندبیلینفتهممسایصعودبهابهدنبالداردو دراقتصادیآمدهایداشتهکهپیرا آنرا

اگرچهدرظاهرنگاهرانیاقتصادایرهاینگاهبهمتغیعنیم؛یاردهکمدوبارمشاهدهکگذشتهدستیهادههیطرانیا

آناست.سرجمع،یهاهاوکشاکشبحران،یدارهیسرمایباتحوالتنظامجهانوندیپدرونهمنیبهدروناستاماا

نفتوگاز،راتوصادیرنفتیدارد:وارداتکاالهاوخدمات،صادراتغوندیپیازچندمجرابااقتصادجهانرانیا

یاسینظامسکیپلماتیمناسباتدیبهخارج،وبازتاباقتصادیانسانیرویمهاجرتنانیجره،یفرارسرماانیجر

دراقتصادانیای.وقتگریدیکشورهابارانیا تمرکزبراقتصادادهیدرانیمجراها انگاررانیشوند،همزمانبا

.شدهاستدهیدیوجهانیادرمتناقتصادمنطقهرانیاقتصادا

کهنیایدولتـملتاست.پسبهتراستبرانیواایجغرافنیماعمدتاًمعطوفبهاسیدومآنکهپراکسنکته

نیایهاتیهاوتضادهاوطبقاتوهوبهتناقضزیرانمانیمعطوفشود،نگاهنظریعملیرییمابهتغسیپراکس

.هستزینینظامجهانیهاضکهخودحاملتضادهاوتناقمیمتمرکزکنییایجغرافپهنه

عاملکیعنوانبهران،یاقتصادالیولوتحلها،لیدرتحلدیاستکهباکیژئوپلتجامسألهنیدراگریدمسألهاما

درینقشمؤثرکیعاملژئوپلتمیگذشتهبهطورداچهاردههیطرانی.دراقتصاداردیموردتوجهقرارگیدیکل

دههبحرانمیترمایدیتشد در است. داشته ژئوپلتها عامل انقالب پساانقالبیکینخست نظام استقرار یارییبه

درمنطقهشد.دردههیاسیبودکهعاملمقّوماسالمسیکمربندسبزحولاتحادشوروتوسعهاستیسچراکهکرد،

بهبازهمرانیایامنطقهیرقبافیتعضزیونرانیاینفتیدرآمدهاشیفارسباافزاجیدومانقالب،جنگاولخل

فارس،اشغالعراقجیعاملدرقالبجنگدومخلنیسومانقالب،همرساند.دردههیارییاستمرارنظامپساانقالب

ن و افغانستان ترورزیو جنگبا ادامه سسمیدر پساانقالبیامنطقهتوسعهیهااستیبه حذفدشمنانینظام و

است.ینظامپساانقالبفیدرجهتتضعکیعاملژئوپلتارمچهدردههرسدیآنکمککرد.امابهنظرمیامنطقه

یجمهوریامنطقهتیحفظموقعایمربوطبهتوسعهیهانهیراصرفهزیعمومیازمنابعمالیامدهچراکهبخشع

.کردهاستفیبهاقتصادراتضعیورودیمنابعمالمیتحریهااستیباسگریدیکردهوازسویاسالم

یجهانیهاتیراواقعاشیلیهتحلهستکهظاهراًآغازگایدگاهیهماشارهکنموآنهمدیگریدبهنکتهلمیمااما

راکهخودکیودرگامبعدرقابتژئوپلتدهدیملیتقلکیژئوپلتلیرابهمسایجهانیهاتیواقعنیوادهدیقرارم

دگاهیدنیکهبرای.عالوهبرنقدنظرکندیمیطبقاتزیستنیگزیاست،جاهیسرماینظامجهانیهابازتابتناقض

رابهشکلکیژئوپلتیهاـتضادهاتناقضدگاهیدنیمستتراست.اکردیرونیدرایمهمسکیمطرحاستر

شهیجنگسردپیهادرسالیاستکهچپاردوگاهیدگاهیدنی.اکندیمیطبقاتیتضادهانیگزیجایکیالکتیردیغ

دواردوگاهیرادرقالبتضادهایکهتضاداصلیدگاهیچپزد.دانیبهجریریناپذجبرانیهابیکردهبودوآس

وبراساسآنباتوجهدانستی(مکایامری)بهراهبریدارهیسابق(وسرمایاتحادشوروی)بهراهبریستیالیسوس

روابطخصمانهبااردوگاهایو/یجهانسومبااردوگاهشورویاستبدادیهاازنظامیاریبسبهروابطدوستانه

ریراهرشدغ»مانندییهایتئورهابرخاستند.شبهنظامنیازایبانیبهپشتکایشخصامرطورموبهیدارهیسرما



جهانسوماهداکردهیکتاتورهایکهآنانبهدییمسمای)لقبب«یانقالبیهادموکرات»ازتیحماای«یدارهیسرما

کشوربودونقشنیدرجهتمنافعایرسانوخدمتیاتحادشورویخارجیهااستیسهیتوجقتی(درحقدبودن

ازعواملشکستیکیجهانسومداشتویکتاتورهایازدیاریوبسیاستبدادیهانظاممیدرتحکیمهم

کشورهابودهاست.نیدراکیدموکراتیهاجنبش

یایاحیعنیرسد،یبهنظرمبیعجاریبسزیاستکهدربدوامرنیتیوضعکند،یمیاشارهراضرورنیهاچآن

ا ًریاخیهادرسالدگاهیدنینابهنگاِم .امابهدیجدکیژئوپلتیهاقطبیریگعاملعبارتاستازشکلکی.قاعدتا

شکل شاهد آن ـانیجرکییریگموازات اقتدارگرا جهانستیپوپولقدرتمند سطح لفاظمیهستیدر از یهایکه

مبیفریبرایطبقات بهره مبرندیمردم نظر به بازونیااشدهیاحشیگرانیارسدیو مقام در ً عمدتا یروزها

یاگستردهیآنرادرپروپاگاندابرجسته.نمونهکندیعملمیجهانیـاقتدارگراستیپوپولانیجرنیایپروپاگاندا

میتوجهداشتهباشیعواملجهانتیبهاهمدیضمنآنکهبانی.بنابرامیادهیانداختندددفاعازبشاراسدراهدرکه

ادینبا بشونیدچار تضادهامیخطا جاکیژئوپلتیکه بازتابمیسازییهاتناقضنیگزیرا خود مجموعهدهندهکه

.ازعواملاستیاگستردهاریبس

توجهکردکهگرچههردیبایبامباحثنظامجهانمیامطرحکردهریاخیهاکهدرسالییهابحثوندیدرموردپاما

وهیسرمایاقتصادهرکشوربدوندرنظرگرفتننظامجهانقیدارد،شناختدقیزیمتمایهایژگیویدولتـملت

تاًینهازیازآننییرفتورهابرونیهاپروژهگر،یدیو.ازسستینسریمیاقتصادهادرسطحجهانیهایوندیپهم

.باشدیجهانیهاپروژهدیبا

یموجود،رفعتنگناهایموردبخشآخرسؤالشمابهطورخالصهبهنظرمباتوجهبهمختصاتبحراناقتصاددر

اماشود،یمدرجهتبازگشتتعادلدراقتصادمؤثرواقعیکمنانهیبانتظاراتخوشجادیمدتباادرکوتاهکیژئوپلت

.شودیاعادهمیازبحرانساختاریحموجودبازهمسطویساختاریروهایدردرازمدتباعملکردن

است؛ادیز«بحران»بحثونظردرموردکنند،یفکرمیاسیکهدرچارچوبنقداقتصادسیپژوهشگرانلیدرتحل▪

…وکارانیبران،یکارگران،مزدبگتیوعاملیباسوژگ«بحران«رابطهشود،یکهکمترازآنصحبتمیزیچآن

گفت؟توانیموردچهمنیاست.درا

یکنشگراناحتمالصیقادربهتشخیاسیواقعاًموجوداقتصادسیترساختارهاطورعامبهایبحرانوبحثدربارهبا

کهنندیبیمییهاخودشانآموزشستهیزیهانابهتجربهبود.افراد،درمواجههبابحران،بمیخواهتیوضعنیدرا

آناریبس از است کتابمؤثرتر در مچه همخوانندیها به بنا ویبراییهاراهزینستهیزیهاتجربهنیو خروج

دربرابربحرانیحلفردکهراهییجا.امادرادامهازآنکنندیوجومجستیرفتازآننخستبهشکلفردبرون

ریمسنیاهبروند،البتیجمعیازخاللاعتراضاتوکنشگریجمعیهاحلبسابهسمتراهچهابدیبمیتعمتواندینم

ستینیستینیمقدرودترموجهچیهبه

یاریمردموبسیهاسالگذشتهتودهکینی.درهمدییتوجهبفرماماهیدیهابهاعتراضیمثالجارکیعنوانبه

خصوص مخرب ابعاد از کارگران دههیهایسازیاز سسه مجموعه،یطیمحستیزرانگریویهااستیگذشته،

هیدرسایزندگبنابهتجربهیآگاهنیوالبتهادانآگاهشدهیمنجرشده،تاحدیاجتماعشدنیکهبهقطبییهااستیس

درکارتباطی.براآوردیمدیپدیکنشگریبراینیعییهانهیبحرانزمب،یترتنیبهدستآمده.بدهااستیسنیا

انیرادرمیکنشگرنیترشیبماهیکهدراعتراضاتدمیتوجهکندی)بالقوه(آگاهباسوژهیریگبحرانوشکلنیب

ییفضارینظکمعیرغمتوزاند.مثالًبهقرارداشتهیبحرانطیشراریتحتتأثترشیکهبمیادهیدییدرفضاهازیونافراد

مناطقریازساشیبودکهبیهادرآندستهازمناطقتداوماعتراضیشهر،کانوناصل۱۰۰هادرحدوداعتراض

باالتربودویکشورنیانگیجواناندرآنمناطقازمیکاریبنرخبودند،دهیدبیآسیطیمحستیزیهایرانیازو

بایکلطیدرشراگریبود.بهعبارتدیکشورنیانگیترازمهاکمآنسرانهیناخالصداخلدینرخرشدتولنیگانیم

نیدرایاصلشگرانکشورکنافتهیتوسعهترجوانانمناطقکمب،یترتنیازبحرانمواجهبودند.بدیترمیابعادوخ

وبهطورمشخصتمرکزبربحرانگامیاسیاقتصادسیاعتراضاتبودند.پسبهطورخالصهباشناختساختارها

.میاشناختکنشگرانبرداشتهیاولرابرا



دیفراتربایزیچجانی.استینیکافستهیزیهاآگاهبدلشوندتنهاتجربهیهاکهکنشگرانبهسوژهنیایبرااما

کنردیشکلبگ بهتجربهدیشگرانبا. یجابیایازآگاهخواهند،یکهچهنمدانندیمستهیزیهاعالوهبرآنکهبنا

شودیآغازمجانیدرایاسیباشند.گامدومنقداقتصادسردارداشتهباشندهمبرخوخواهندیچهمشناختآنیبرا

.رفتازبحرانبرونیبراییهاطرحارائهیعنی

برابرونیبراطرح بحران از یجنبشاجتماعکییرفت روحستینکیتکنوکراتبرنامهکیصرفاً ازیبلکه

درجهتییرویکنشگرنیهاتیطبقاتوهوانیداشتهباشدتاقادرشوددرمدیهمباییایاتوپیونگاهییگراآرمان

،«میخواهیچهمآن»ازیوشناختذهن«میخواهینمچهآن»ازینی.دربسترشناختعاوردیبدیهاپدآنیابیتیفاعل

البتهدرچارچوبتقدموتأخر،ی.گامبعدشودیبرداشتهمسازخیآگاهوتارکنشگربهسوژهلیتبدیبرایگامبزرگ

ازشتریبیزیمردمبهچیدگرسانیعنیمراحلنیا.گذرازهمهیتحققامکانسوژگیاستبرایابیتشکل،یمنطق

.یمجموعهازکنشگرانجمعکیفعالوسوژهکیگاهیبهجایعنیر،یپذکنشمجموعهکی

استلیدلنی.بههمگذردیمیخیتاریاسیازخاللنقداقتصادسسیپراکسنیاستوایمیداسیمستلزمپراکسهانیا

بامبارزاتوندیدرپیعنی.ردیکنشگرمقدمبرخودقرارگیهانسلیباکنشگروندیدرپدیامروزآنانبایکهکنشگر

چهاردههیتحوالتاجتماعزیون۵۷شدنصنعتنفت،انقالبیجنبشملش،یقرنپکیخواهخانهکنشگرانعدالت

.گذشته

ازدلایکنشگراناعتراضاتکنونپس مبحراننیرا بشجنیاصلیهاکنشگرانسوژهنیشناختوهمتوانیها

مندشوند.ساختنسوژهمؤثربهرهیوشکلسازمانیباشندمشروطبهآنکهازدانشوآگاهتوانندیمیاعتراض

یطبقاتعیوسیهاکنشگرانائتالفزیونگریکدیباروزیکنشگرانامروزودیهاآرمانونددادنیمستلزمپسازخیتار

تنهامسمیدارشیالعبوراستکهدرپوصعبیطوالنیریمسنیاست.ایرطبقاتیوغ استوراهروشیپری.اما

وجودندارد.یرفتازساختارمسدودکنونبرونیبرایگرید

 منبعسایترادیوزمانه


