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(1) 

اقتصاد ی روابط قدرت در عرصهایران به  یهبخش بزرگی از روشنفکران در جامع

هایی که سرنوشت هزاران میلیارد تومان پول را گاه با یک اعتنایی ندارند. تحلیل تصمیم

. کندیپیدا مجایی تر کمزند در ادبیات آنها رقم میذیل یک ابلاغیه مصوبه یا یک امضا 

روشنفکران، این قبیل  یهروست که نقاطِ عطفِ تاریخی و اجتماعیِ مورد اشاراز همین

دهند از مشکلاتِ فرهنگ روشنفکران هنوز ترجیح می این اقتصادی ندارد. ماهیتِ

این در حالی است که با بسطِ  سنتی در گذار به فرهنگِ مدرن سخن بگویند. یهجامع

، اقتصاد 91گیری کووید همه یهایران و جهان به ویژه در دور یهنابرابری و فقر در جامع

 یهکارانمحافظهانقلاب »دهد. ر به جهانیان نشان میاهمیتِ خود را بیش از هر زمان دیگ

 یهشناس انتقادیِ فرانسوی، در دهیر بوردیو جامعهاصطلاحی است که پی« یلیبرالنو

هایی به کار برد که در جهانِ سیاستها و مجموعهمیلادی برای نامیدن گروه 19

ی مختلفِ حیات هاپس از فروپاشی اردوگاه چپ، واسپاریِ حوزه یهشدقطبیتک

 ضدانقلابِ» این تغییر (Bourdieu, 1998) کردند.اجتماعی به بازار را تعقیب می

 بوردیو، این حرکت را در برابرِ  (Soron, 2004)نیز نامیده شده است.« یلیبرالنو

 یسوگیر انقلابِ فرانسه، ضدانقلابی در جهت از بین بردنِ یهخواهانبرابری هایِآرمان

دورکیمی از دولت -. از بین بردن درکِ هگلیاروپایی خواند حکومت در جوامعِاجتماعیِ 

، چپ آن دستِ دولت و تضعیفِ راستِ دستِ اجتماعی(، تقویتِ پذیرِمسئولیت )دولتِ

امر اجتماعی در امر  کردنِاجتماعی و در یک کلام حک هایِفردی کردن مسئولیت

 .های حرکت این ضدانقلاب به تعبیر بوردیو بوداقتصادی به تعبیر کارل پولانی، ویژگی

این ضدانقلاب برای جوامع مختلف، گسترش نابرابری و تضعیف  یهثمر (9315)بوردیو، 

 ه لیبرالن ضدِ انقلابی که به صورتِ نمادینی نخستین خاستگاهِ آندموکراسی بوده است. 

 9193سالِ  درپینوشته اگوستو  کودتاچی نرالِژدیکتاتوریِ  غربی کههایِ سیادموکر

لیبرال »لیبرال ربطی به نوهای شیلی بود تا بر همگان آشکار باشد که اجرای سیاستدر 

 چنینامروز دیگر اگر  -در ایران،  «لیبرالیسمِ سیاسی»مدافعانِ ندارد. « دموکراسی

با رجوعی به کتابِ کلاسیکِ حسینِ بشیریه با نام  -باشندمدعیانی وجود داشته 

توانند به تفاوِت شمسی نوشته شده می 99 یهده رکه د« کاریلیبرالیسم و محافظه»
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نویسد ریه میبشیدموکراسی پی ببرند.  ربطِ هر یک با لیبرالیسم از حیثنولیبرالیسم و 

 هایرفاهی و گرایش به سمت سیاست هایامروزه در اواخرِ قرنِ بیستم، با افولِ دولت»

م با های لیبرالیسلیبرالیسم تعارضنولیبرالیسمِ اقتصادی تحت عنوان ایدئولوژیِ 

  (93: 9331)بشیریه،  «دموکراسی بارز شده است.

  

(2) 

در  انتقادی اجتماعیِ در علومِ یپژوهشی معین یهدیرزمانی است برنامدر ایران 

 یهسخن از اجماعی میان هم روشنفکری، ایِحاشیه ادامه و همراهی با یک جریانِ

و دولتی و  گراطلب یا اصول رسمیِ ایران اعم از اصلا های حاضر در سیاستگروه

رخی بلیبرال گفته است. نوهای ترین اجزای سیاستبر سر اجرای برخی مهم حاکمیتی،

با آمیختن در حاکمیتِ  و اندمختلف در ایران اجرا شده اجزای این برنامه که به درجاتِ

پژوهشی  یهاز نظر اصحاب این برنام اندخود را آفریده یههایِ ویژدینی گاه ترکیب

ای یابی نیروهسازی قراردادهای نیروی کار؛ ممانعت از تشکلموقتیعبارت بوده است از: 

ها؛ های دولت؛ حرکت به سمت آزادسازی قیمتسازی اموال و داراییکار؛ خصوصی

آموزش و  یههای اجتماعی خود به خصوص در حوزشینی دولت از مسئولیتنعقب

های کالایی کردن عرصه ،های مالیسیاستگذاری در مسیر تفوق سرمایه ،بهداشت

چیستیِ  یهدر زمین. لیبرالنو یهتر پرورش سوژو از همه مهم مختلف زندگی

 وشتهنمتعددی  آنها در ایران در این سالها متونِ اجرایِ لیبرال و چگونگیِنو هایِسیاست

 تحقیقاتِ پژوهشی در ایران هنوز جوان است و نیازمندِ  یه، هر چند این برنامشده است

پارادایم  ،پژوهشی یهاین برنامواکاوی شود. مسئله  مختلفِ متعددی است تا ابعادِ تجربیِ

فضای  بساچه اجتماعی و حتیبه مثابه پارادایم غالب بر علوم را مدرنیته -سنت

نقدِ اقتصاِد  توجهی بهگراییِ فرهنگی و بی، به دلیل تقلیلروشنفکریِ ایرانِ پس از انقلاب

را در یک کلیت اجتماعی اقتصاد و فرهنگ  یهکند رابطسیاسی نقد کرده و تلاش می

 منابعِ  رجوع به مخاطبان باپژوهشی،  یهبا وجودِ جوان بودنِ این برنام کند. تحلیل

ای هسیاست»مانند متداولی  الاتِؤس توانند پاسخِنظری و تجربی می یهشدمنتشر

نه ممکن چگو»، «لیبرال شویم؟نوایم که اکنون مگر ما لیبرال بوده»، «لیبرال چیست؟نو
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چگونه ممکن است اقتصادِ نفتی »، «دینی جمع شود؟ لیبرالیسم با استبدادِنواست 

لیبرال اجرا شوند و دخالت دولت نوهای چگونه ممکن است سیاست»، «لیبرال باشد؟نو

 فارسی رک به هاروی )در این زمینه در زبانِ را دریابند. «همچنان در اقتصاد زیاد باشد؟

، (9331) ، بشیریه(9199) یگانگ(، مک9311) (، سعدفیلهو9311) (، استگر9319)

و به  خاورمیانه ها در کشورهایِاجرای این سیاست یهو برای مطالع (9339) صداقت

 ، سیف(9311) رک به هنیه ایخصوص چگونگیِ ترکیب آنها با استبدادهای منطقه

های از دیدگاه تبعاتِ آننقدِ و  ها در ایراناجرای این سیاست یهو برای مطالع (9331)

، (ب9311الف و 9311) (، مومنی9319) (، صداقت9313) مختلف رک به مالجو

 (9313) ، بنیاد فرهنگی شریعتی(9311) (، خائفی9319) صادقی، (9319) خیراللهی

( 9199) ها رک به اباذریاین سیاست یهشناسانمعرفت انتقادی مبانیِ یهبرای مطالعو 

ر ایران ها ددانشگاهیِ قائلانِ به این سیاست سازیِچگونگی تشکیلات یهو برای مطالع

  .((9199) رک به اباذری و پرنیان

  

(3) 

اند تلاش لیبرال در حاکمیت ایران سخن گفتهنوهای کسانی که از پیشرفت سیاست

با سایر ها این سیاست بندیمفصلاند در نوشتارهای متعددی به چگونگی کرده

 یهرابطایرانی بپردازند و  یهدر زمینهای اقتصادی و فرهنگی و ایدئولوژیک سیاست

ژه طور ویبه آنها بندی کنند.جدید صورت فرهنگ، اقتصاد و سیاست را در این شرایطِ

اند اند و تلاش کردهها در یک حکومت دینی حساس بودهاین سیاست نسبت به اجرایِ

و  «حکومت دینی»پیوند میان  برقراریِ چگونگیِهای مختلفی به مصاحبه و در مقالات

 (؛ب9313)؛ مالجو(9319)مراد فرهادپور رک به) بپردازند.« لیبرالنوهای سیاست»

ها در ( و سهم این سیاست9199)ذاکری و اباذری – ب(9199)اباذری (،9313)صداقت

در عین حال که مدام ( 9311)ذاکری،  تضعیف دموکراسی در ایران را روشن کنند.

یِ گیرلیبرال به هیچ روی یگانه عامل مؤثر در شکلنوهای اند سیاستتأکید کرده

وضعیتِ کنونیِ ما و از جمله تضعیف جامعه و دموکراسی نیست و باید ترکیبِ آن با 

ا ها رآنچه این سیاستاجتماعیِ ایران موضوع مطالعه قرار گیرد.  یهسایرِ عوامل و زمین

  گذشته است. یهکند غفلت از تحلیلِ ثمراتِ آنها در چند دهتوجهِ بیشتر می شایانِ
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(4) 
کوشد نشان دهد چگونه می ذکر شده تحقیقاتی یهحاضر در تداومِ سابق یادداشتِ

اش مدتِ اقتصادیِدولتِ جدید در مواجهه با مهمترین بحرانِ کوتاه یهمنطقِ مواجه

تبعیت  «لیبرالنوضدانقلاب »های یادی از توصیهکسری بودجه، به درجات ز یعنی بحرانِ

ف متص« انقلابی»کند و از این حیث لازم است کسانی که این دولت را به صفت می

اقتصاد تا جایی که به مواجهه با این مهمترین  یهمتوجه باشند که در حیط کنندمی

لابی به معنای انق گردد نه فقط دولِت جدید وجهِمدِت اقتصادی باز میبحرانِ کوتاه

 ضد انقلاب است. از این حیثرسد به نظر میبه عکس  ملاًاخواهانه ندارد، بلکه کبرابری

از نابرابری و  نکاست ضرورتِ یهدربار از هر جنا  مدارانسیاستتکراریِ  کلامِ 

 چندان اهمیت ندارد، بلکه نتایجِ  توجه به فرودستان یههای اخلاقی دربارتوصیه

 سیاستگذارانه است که واجد اهمیت است.  هایِگیریجهت

 

(5) 
اما پرسش اصلی اینجاست که سیاستِ دولت برای مواجهه با بحرانِ کسری بودجه 

 چیست؟ 

دولت در چند سال گذشته برای مواجهه با کسریِ بودجه هم به استقراض از بانک 

مرکزی  ها را به سراغ بانکها استقراض کرده و بانکمرکزی روی آورده، هم از بانک

 دهیب است( و هم اوراقِ دست زدهپول به انتشار  مستقیم و غیرمستقیم )یعنی فرستاده

هزار میلیارد تومان اوراِق  59فروش  مجوزِ و دولت را بدهکار کرده است. فروخته است

 فروشِ  کششِ  (95/3/9199)اقتصادنیوز، جدید در پنج ماه آینده نیز صادر شده است.

همچون بسیاری از  اوراق در جامعه محدود است و عوارضِ تورمیِ چاپِ پول سهمناک.

ناچار به انتخابِ سیاستِ ریاضتی هستند حالا پولی و ناتوانی لیل بیکشورها که به د

های دیگری را در پیش گرفته است. سیاستفروشِ اوراقِ بدهی،  یهدر کنارِ ادامدولت 
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که اولی  است «هاآزادسازی قیمت»و « ملتهای روش داراییف»ترینِ آنها از جمله مهم

  در حال اجراست و چگونگیِ اجرایِ دومی موضوعِ بحثِ تیمِ اقتصادیِ دولت.

 

 سازی( )خصوصی هادستگاه اموالِ الف( فروشِ

بدهکارِ ناتوان از تأمین معیشت برای  «.انقلابی»است و نه « نو»این سیاست نه 

 یهدر یونان به دلیل بدهی به اتحادیفروشد. گذرانِ زندگیِ روزمره اموالِ خود را می

آنها  یهدار ادارملت که دولت به نمایندگی از ملت عهدهاروپا سیاستِ فروشِ اموالِ 

اتی ثببی پیش رفت. در ایران هنوز معلوم نیست این کشور یِهاجزیره تا فروشِ است،

شدنِ ساختارِ قدرت مقاومت در برابر دموکراتیکو  در ارتباط با سایر کشورهای جهان

 قرار فروشِ اموالِ ملتبه همین دلیل روشن نیست تا چه زمانی ادامه پیدا خواهد کرد 

ه پول، واگذاریِ اموالِ آنچه مسلم است آنکه نیازِ شدیدِ دولت ب است تا کجا پیش رود.

فرهاد دژپسند وزیرِ اقتصاد دولتِ روحانی فقط  یهبه گفت ملت را سرعت بخشیده است.

)خبرگزاری  هزار میلیارد تومان از اموال خود را فروخت. 929دولت  9311در سال 

اجرای این سیاست به دورانِ  یهسابقه نباید فراموش کنیم تالب( 39/9/9199تسنیم، 

 مبدعِ ایرانیِ آن دولت آقای هاشمی است و سه دهه است با اجماعِ  رسد.جنگ میبعد از 

به مثابه  11اصل  کلیِ  هایِ به خصوص پس از ابلاغ سیاست پیش رفته و حاکمیت کاملِ 

 لینِ مسئو اجرا شده است. اما پیش از داوری به بیاناتِ « های کلی نظامسیاست»یکی از 

دولت آقای رئیسی از  تا نشان دهیم دهیمت ارجاع میاین سیاس یهمختلف دربار قوایِ

 دولتِ اقتصادِ خاندوزی وزیرِ آقایِ این حیث هیچ تفاوتی با دولت آقای روحانی ندارد.

اصلی در نظام اقتصادی کشور  یهمسئل»با اشاره به اینکه  ،3/3/9199 جدید در تاریخِ 

اموال و دارایی های دولت  یهمورد اول مسئل»اند: اظهار داشته« کسری بودجه است

قانون  99و  91ها همیشه مکلف بودند اموال مازاد، تکالیف موارد است، که سالانه دولت

ها گاهدست اموالِ فروشِ سفانه بسیار اندک محقق شد. برایِأبودجه را عملی کنند که مت

احساس ها به این دلیل بود که مدیر یا وزیر کردند. مقاومتهای شدید میمقاومت

ه بر برای غلب .مدیریتی از او گرفته شود یهکرد که قرار است بخش زیادی از اتوریتمی

و ای در دستاد اقتصادی صورت گرفت و بخشنامه یهاین ترس، رایزنی اولیه در جلس

های اجرایی ابلاغ شد. مبنی بر اینکه اخیر توسط معاون اول به تمام دستگاه یههفت
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خصی اموال مازاد خود را بفروشند و وزارت اقتصاد اختیار دارد ها در مدت مشدستگاه

 را بودجه کسری از بخشی که ها ورود کندسا برای فروش اموال مازاد همه دستگاهأر

البته آقای خاندوزی راجع به ترس از واگذاریِ ( 3/3/9199)ایرنا،  «.کندمی جبران

ثروت واگذاریِ بیشترِ اقتدار به اقلیتِ صاحباما راهِ حل را اند، اقتدارِ حاکم درست گفته

های دموکراتیک ملت در یک جامعۀ اند نه واگذاریِ اقتدار به تصمیمانتخاب کرده

 یافته. تشکل

و هم رئیِس  جمهوررئیسپیش از این نیز هم رئیس مجلس شورای اسلامی و هم 

. بودند اعلام کردهسازی حمایت خود را از تداوم سیاست خصوصی قضاییه یهجدیدِ قو

سازی تخلفات اندک در حوزه خصوصی: »گفت 9311برای نمونه آقای رئیسی در آبان 

گری دولت کاهش یابد تصدیحتماً باید ... شود 11های اصل نباید مانع اجرای سیاست

 (99/3/9311ایرنا، ) «.و نظارت، حمایت و توانمندسازی بخش خصوصی تقویت شود

. ایشان در جریان سفر به اردبیل ستا سی همین موضع را تکرار کردهاخیراً نیز آقای رئی

کشت و صنعت مغان در این شهر رخ  یهکه پیش از این واگذاریِ غیرقانونیِ مجموع

)دیوان محاسبات  داده بود و در گزارش دیوان محاسبات کشور نیز به آن اشاره شده بود

باید در جهت افزایش تولید، رونق های ما سازیخصوصی»اظهار داشت  (9319کشور، 

در ادامه به این ضرورت نیز اشاره کرد  ایشان«. و افزایش اشتغال و رفع مشکلات باشد

سازی را در کشور نیاز داریم. این جزو برنامه های چهارم، پنجم و ششم خصوصی»که 

دولت  شد؛ کارنبا متصدی بدهد میدان خصوصی بخش به بتواند باید دولت بوده است و

کار هدایت، حمایت و نظارت است اما کار باید طوری انجام شود که حتماً خصوصی 

آقای قالیباف نیز  (3/3/9199خبرگزاری تسنیم، «).باشد با این شرط که صورت بگیرد

های سازی که از سیاستخصوصیما با واگذاری و » ماه سال گذشته اظهار داشتدیدر 

قضاییه نیز در  یهرئیس قو( 1/99/9199اری ایرنا، خبرگز«)م.قطعی است، موافق هستی

 های دولتی بههای واگذاریِ شرکتآبان ماه در نشست تخصصی بررسی آسیب 5تاریخ 

های اقتصادی به بخش قانون بر واگذاری بنگاه»اند بخش خصوصی اظهار داشته

ات باید ایرادها اشکال داشته سازیکید دارد و باید اجرا شود و اگر خصوصیأخصوصی ت

 (5/3/9199)خبرگزاری ایرنا،  «.این کار برطرف شود نه آنکه جلوی آن گرفته شود
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هاست بر سر اجرای این کاملی که سال فقط به اشاره و برای نشان دادن همسوییِ

وجود داشته  آن« سالم»و  «واقعی»و  «درست»سیاست و هر بار اجرای به اصطلا  

گیری هر چند جهت»دهیم ارجاع می 9339به اظهارات عباس آخوندی در سال  است

رنامه از ب تلویحیِ گیریِسوم به روشنی بیان نشده است، لکن جهت یهاقتصادی برنام

دد گرسازی گسترده شامل واگذاری مدیریت انحصارهای دولتی نیز میجمله خصوصی

 «لیبرال استنواد جاافتاده و به قولی های با اقتصاد بازار آزنظام که خود ویژگیِ

 ( 9339)آخوندی، 

« سازیخصوصی»فضیلت عباس آخوندی را باید در این دانست که سیاست  چه بسا

« زادهای با اقتصاد بازار آویژگی نظام»و « لیبرالنوسیاستی »را با نام اصلی خود یعنی 

 «. انقلابی سیاستِ دولتِ»و « مقاومتی اقتصادِ»هایی چون کند نه با عنوانمعرفی می

ها به طور کلی در برابر نقدهایی سیاستمدارانِ ایرانیِ مدافعِ این سیاستبه هر حال 

اند، آنها هیچ ها در خودِ کشورهای غربی وارد شده ساکتکه به اصلِ اجرایِ این سیاست

گذشته اجرای این  یهدهند که چه شرایطی باعث شده در سه دهتوضیحی نمی

و انباشت  ، تضعیفِ دموکراسیمالکیت از عموم مردم سلبها همواره سبب سیاست

 به اصطلا  شود و اجرایجای جهان در همهسرمایه در دستان یک اقلیت محدود 

آنچه تاکنون ای جز ثمرهچه تفاوت و چگونه است و ها این سیاست «واقعی»و  «درست»

نتایجی دیگر خواهد  در ایران و به چه دلیل خواهد داشت؟ بارآوردهدر ایران و جهان به 

  داشت؟

ها خیلی شفاف باید به جامعه اعلام کنند برندگانِ این سیاست مجریان این سیاست

در شرایطی خود کنند؟  چه کسانی خواهند بود؟ چه کسانی قرار است اموال ملت را مالِ

بدون نیاز به  ثروتبهشتِ انباشِت  ،روییم و ایراندرصد روبه 59های بالای که با تورم

را راغب به  ای صاحبان سرمایهاست، چه انگیزه و محاسبه« تورم»کار و فقط از طریق 

  کند؟می ملتخرید اموال 

بار به رسد کشور در معرض این تهدید است که اینبه بیان خیلی ساده، به نظر می

های ملت، به ثمن بخس به مشکل کسری بودجه حجم بزرگی از دارایی یهبهان

ها از سیاسِت این سال یهای واگذار شود که در همسیاسی-الیگارشی اقتصادی
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ه ای است کسازی منتفع شده است و بخشی مهم از ساختار اقتصاد سیاسیخصوصی

 داند.حرکت در مسیر دموکراسی را مهمترین دشمن منافع خود می

  

 ها کردن )آزادسازی( قیمتب( گران

میلیارد  13شهریورماه امسال رئیس سازمان برنامه و بودجه خبر از پرداخت سالانه 

کردن قیمت برخی کالاها و فضاسازی برای گران پنهان از سوی دولت داد یهدلار یاران

 یهچیست. یاران« پنهان یهیاران»نخست باید روشن کنیم که منظور از  را آغاز کرد.

لکه پردازد، بپنهان بر خلاف تصور عموم پولی نیست که دولت به کس یا کسانی می

تر از قیمت فروش آنها در خارج از النفع دولت ناشی از فروش برخی کالاها پایینعدم

 (9319کشور،  یهاست.)سازمان برنامه و بودج )معمولاً قیمتِ فوبِ خلیج فارس( کشور

پنهان آن است که مردم باید کالاهایشان را به همان قیمتی  یهبنابراین فرضِ یاران

، بدونِ اینکه دستمزدها و درآمدها شودفروخته می خلیجِ فارس بخرند که در کشورهایِ

میلیارد دلار پول را از  13دیگر دولت قرار است  به بیانِ با این کشورها مقایسه شود.

 رضِ ف خودِ مردم بگیرد و در بهترین حالت بخشی از آن را بینِ خودِ مردم بازتوزیع کند.

تواند آنها را دیگر آن است که با گران شدن کالاها دولت منابعی خواهد داشت که می

، «داری رفاقتیسرمایه» کسانی که همواره بر وجود بازتوزیع کند.« بهتری»به نحو 

این  اند بهدر ایران تأکید کرده« دولت رانتی»و « فساد سیستماتیک»و « داریتیول»

دار و رانتی، محور و تیولفاسد و رفاقت دهند که چگونه دولتِپرسش پاسخی نمی

ا عایدات دهند آیآنها پاسخ نمی خوبی باشد؟ یهکنندتواند بازتوزیعشبه میناگهان و یک

در  ، به فرودستان جامعه که آن همه9313دولت از محل افزایش قیمت بنزین در آبان 

دهند که آیا تورمِ ناشی از افزایش آنها پاسخی نمیآن حوادث کشته دادند، رسید؟ 

دولت، دو عامل مهم برای  الیگارشی حاضر در محورِقیمت و همچنین ساختارِ منفعت

رِ قائلان فرضِ دیگاتِ مرفه و تضعیف بیشتر طبقاتِ فرودست نیست؟ تقویتِ همان طبق

نشدنِ ها آن است که مرفهین بیش از طبقاتِ پایین از گرانکردنِ قیمتبه ضرورتِ گران

آنها به ناتوانیِ طبقاتِ پایین برای تحملِ فشار بیشتر ناشی از  برند.ها سود میقیمت

ذاری گهرگز از نظاِم مالیاتی یا نظامِ قیمتاند. همچنین توجهها بیتر شدن قیمتگران
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 رسددر حالی که به نظر نمی د،کنندفاع نمی برای ایجاد برابریِ بیشتر مراتبیسلسله

قیمتِ آب و برق و گاز برای صاحبانِ املاِک  کردنِگران های ناشی ازپرداخت هزینه

شدنِ ، در حالی که حتی اندکی گراندقیمت و طبقاتِ بالا چندان کارِ دشواری باشگران

  .کنددهشتناکی به طبقات پایین وارد می ها فشارِاین قیمت

مرفه  یهطبق» کشور یهرئیس فعلی سازمان برنامه و بودجبه باور  به هر حال

هان پن یهیاران یهتوزیع ناعادلان یهگاه نگذاشته مقولجامعه از طریق ابزار رسانه هیچ

پس از این اظهارات موج ( 3/1/9199آنلاین، )سایت جوان «در جامعه موشکافی شود.

منتشر شد  های همسو با دولتو سایت های دولتیای از اخبار در خبرگزاریگسترده

« اصلا »و ضرورت « های پنهانیارانه»عدد  بزرگیِ آنها نشان دادنِ یهکه محور هم

 بود. برای نمونه ده روز پس از اظهارات آقای میرکاظمیگذاری کالاها قیمت یهشیو

های پنهان فرارسیده آیا زمان حذف یارانه»خبرگزاری رسمی دولت گزارشی با عنوان 

همچنین به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه ارجاع داد. در این گزارش « است؟

اسلامی  به سخنان مصطفی طاهری عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای

لازم است روش پرداخت یارانه پنهان در کشور هدفمند »شده است که گفته بود:  شارها

شود اما در عین حال نباید در اجرای آن به کسی آسیبی هم برسد و ما معتقدیم چنین 

گزارش خبرگزاری رسمی دولت  (91/1/9199)خبرگزاری ایرنا،  «.چیزی شدنی است

طرف و  کیاز  یپرداخت نقد پنهان و آشکار کردن آنها و یهاارانهیحذف »افزاید می

 یهآثار مثبت رفا ط،یشرا ریبا فرض ثبات سا تواندیم گرید یاز سو هامتیق یآزادساز

 «.داشته باشد متیکنترل ق قیاز طر ارانهی زانینسبت به پرداخت همان م یشتریب

 یهدهنده دربارآمارهای تکان»ملت با تیتر  یهشهریورماه سایت خان 23روز  )همان(

خبر از برگزاری نشست فراکسیون نیروهای مردمی انقلاب در « های پنهان انرژییارانه

)خبرگزاری مجلس شورای اسلامی،  داد.« ای کشوربررسی اصلا  نظام یارانه»موضوع 

رداخت پ»مهر گزارشی با عنوان  91خبرگزاری ایسنا در  ( چندی بعد23/1/9199

 منتشر« نقدی و بنزین یهپنهان / راهکار اصلا  یاران یهمیلیارد تومان یاران 9599

روز بعد خبر دیگری با عنوان  5 یهو به فاصل (91/9/9199)خبرگزاری ایسنا، کرد

را منتشر « دولت رفت یهبرابر بودج 2.5های پنهان، اوضاع عجیب یارانه»

دیوان محاسبات مجلس ، در چند ماه گذشته (29/9/9199)خبرگزاری ایسنا، کرد.
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های مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه در شورای اسلامی، مرکز پژوهش

اِر در کناند. و سعی کرده اندپرداخته« های پنهانیارانه»ای به بحث های جداگانهگزارش

وجه « هاآزادسازی قیمت»ها، ضرورت هدفمند شدن پرداخت یهبرخی پیشنهادها دربار

درخواست نیز تعدادی از نمایندگان مجلس هاست. گزارش یههم یهمشترک توصی

  (99/1/9199)دنیای اقتصاد،  ها به رفراندوم گذاشته شود.اند که آزادسازی قیمتکرده

 ه است تاهای اجرایی خواستهای گذشته رئیس جمهور از دستگاهسرانجام در هفته

پیشنهادی خود برای اصلا  الگوی مصرف انرژی با رعایت عدالت اجتماعی  هایبرنامه»

رسد چنانکه به نظر می (3/3/9199)خبرگزاری ایرنا،  «را هر چه زودتر ارائه کنند.

محسن زنگنه عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی گفته 

 اساساً»میان مسئولین وجود ندارد: ها تردیدی کردن قیمتاست بر سر ضرورت گران

که اکنون در  یاتفاق افتاد با توجه به تورم 13که در سال  ینیبنز متیق شیآن افزا

را  تمیق شیافزا ریکرد، تاث دایپ شیکه به شدت افزا یدلار متیکشور وجود دارد و ق

 یکنون متیق نیب یادیاختلاف ز کی هاارانهی یبراساس قانون هدفمند .برد نیاز ب

)خبرگزاری  .«براساس قانون باشد، وجود دارد دیکه با یزیو آن چ یانرژ یهاحامل

 «تبعات ناگوار آن»و « خوردن اعتماد عمومیضربه»آنچه ( اما هراس از 1/3/9199ایلنا، 

ن همیاما شده است.  هاتاکنون مانع از حرکت به سمت افزایش قیمت نامیده شده است

اقتصاددانان منتقدِ این برنامه را  ست که نگرانیِهاکردنِ قیمتسازی برای گرانفضا

بر  هیکاست با ت یمدت»برانگیخته است. برای نمونه فرشاد مؤمنی بر این باور است که 

 یکالاها هیارز پا متیراه انداخته اند که ق یبساط یرسانه ا یاهایماف یدروغ و جوساز

شود را  یکه توسط دولت عرضه م یکالاها و خدمات یو مابق یانرژ یحامل ها ،یاساس

و سازمان برنامه و بودجه را دعوت  یبالا ببرند. من مسئولان وزارت اقتصاد، بانک مرکز

اهم بحث تا ب دییایب دیستین نفعیزا ذتورم یها استیکنم. اگر واقعا در س یم مناظرهبه 

 ( 3/3/9199دین و اقتصاد،  یه)سایت مؤسس «میکن

کردن قیمتِ درمانیِ در گرانشوک یهافتد که خاطراینها در حالی اتفاق می یههم

مسئولانِ نظام از این  یهو حمایت همدر دولتِ آقای روحانی  9313بنزین در سال 

 «جراحی یههزین»کارگزاران با نام  یهمدافعانِ آن در روزنام تاریخیِ سیاست و تیترِ
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مردمانی که فقط برای اعتراض به بدتر شدن وضعیتِ معیشتِ  .هنوز از یاد نرفته است

فرودستان حق دارند بپرسند  هاشان آماج گلوله شد.خود به خیابان آمده بودند و سینه

ر چیز دهیچ شدنِ بنزین صرفِ بهبود وضعیتِ زندگِی آنها شد؟از گران لآیا پولِ حاص

همان مردمان  ،ایران جدید نیست. مردمان یهدرمانی برای جامعاین بازیِ شوک

اند که هنوز هیچ آمار دقیقی در دولت سازندگیِ هاشمیِ رفسنجانی 91تا  92های سال

 آن روزها درصدیِ 59کشتگانشان در اعتراض به آزادسازیِ قیمتِ ارز و تورم از میزانِ 

ها نیز و گلوله برندها را پیش میدر دست نیست. سیاستمداران نیز هنوز همان سیاست

ع ها، مانباید دید آیا هراس از تبعاتِ امنیتیِ آزادسازیِ قیمت اند.قدر کشندههنوز همان

کم سرعت اجرای آن را کند خواهد کرد یا باز دستاز اجرای آن خواهد شد یا 

 یههرین» یهدیگری در راه است و جامعه ناگزیر از پرداخت چندبار« درمانیشوک»

  خواهد بود.« جراحی

  

(6) 
هایی گفتن از بدیلبدون سخن، پرسندمیممکن  یبرای آنها که مدام از بدیل

توان پرسید چگونه است که هیچ گام جدی برای میرادیکال، در همین وضعیت فعلی 

زمین و ملک، مالکان طلا و ارز و  شود؟ صاحبانِهای مالیاتی برداشته نمیتغییر نظام

و سوداگران  قیمت،های درشت و خودروهای گرانبانکی میلیاردی و سهام هایحساب

یک در کشور مالیات هیچها و نیز برخی صاحبان حرفه ها،ی این عرصهمالی در همه

تورم، ثروتِ  دهند. اخذ مالیات از دارایی در ایران هرگز جدی نبوده است.نمیمتناسبی 

و  پردازندرابر کرده و آنان هیچ مالیاتی نمیهیچ زحمتی چندین بمعدودی را بی یهعد

زنند کنند و در همان حال مدام فریاد میهایشان را به راحتی از کشور خارج میسرمایه

هایی که حتی تن به شفاف شدِن سرمایه افزایشِ مالیات باعِث فرارِ سرمایه خواهد شد.

بوروکراسی کشور هنوز در برابر تدوین بانِک  ،های سالپس از سال دهند.میزانشان نمی

و اداری( مقاومت  )زمین و ویلا و آپارتمان و واحدهای تجاری اطلاعاتیِ صاحبان املاک

ی کارگران، در یک دستمزدِ  وضعیتِ بهبودِ کند. هنوز ساختارِ قدرت در ایران در برابرِمی

قیمتِ نیرویِ کار و یکی از رهاترین کشورها از حیث  ترین کشورها از حیثِ قیمتاز ارزان
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تر سیاستمداری به کند. کمکار، مقاومت میروی ینهای کارفرما در برابر مسئولیت

از  تر سیاستمداریکم پردازد.عدد دستمزد کارگران ایران با سایر کشورها می یهمقایس

نه  گوید.قراردادهایشان سخن میتأمینِ امنیتِ نیرویِ کار، آموزش آنها و دائم شدن 

یابی و مشارکت و نظارتِ شناسیِ حق تشکلترین قدمی در به رسمیتکوچکفقط 

ی صنف هایِتشکل شود بلکه اعضایِنیرویِ کار در فرآیندهای تولید برداشته نمی

. نه فقط اعتراض و کارگران و معلمان و دیگر اقشار، زیرِ فشارهای امنیتی قرار دارند

شود و پاسخی هایِ گذشته تحمل نمیشدگانِ سالهایِ کشتهاهی خانوادهدادخو

 وند.شود تا آنها به سکوت کشانده شامنیتی استفاده می از ابزارهایِ متکثرِ یابد بلکهنمی

یز ن نگاران و وکلاو نویسندگان و روزنامه در میان روشنفکران فرودستانحتی مدافعانِ 

در چند ماِه آینده مذاکراتِ دستمزدی برای تعیینِ حداقل  از برخورد در امان نیستند.

درصد، هیچ  59بالای  رغم تورمبهدستمزدِ کارگران در سالِ آینده آغاز خواهد شد و 

وجود ها متناسب با تورمِ چند سالِ اخیر و خط فقر اندازی برای رشد دستمزدچشم

پایدار با جهان و همسایگانِ صلحی زدایی جدی و تنش اندازِچشمدیگر از سوی ندارد. 

 یهادار کشور در مقابلِ « امنیتی» یهادار ، کماکاندر یک کلام کشور وجود ندارد.

های حیات اجتماعی اثر نبودنِ مردم در مهمترین عرصهو صاحبآن « دموکراتیک»

اش است و از این حیث های اقتصادیناتوانیِ کشور در خروج از بحرانعامل  تریناصلی

 ها کوچکترین تفاوتیدر این زمینه بدتر شدنِ وضعیت است. وضو  در مسیرِبهکشور 

فروش اموال »و « درمانیشوک»، «دموکراسی»در فقدان  میانِ گذشته و حال نیست.

 در پیش به سادگی سیاسِی حاکم-اقتصادی الیگارشیِ ی است که، راهکارهای«ملت

خلعِ مالکیتِ هر چه بیشترِ مردم و تضمینِ بقایِ خود یا در ایران یا برایِ گرفته است؛ 

 اند.های ملت به آن کشورها انتقال داده شدهدر کشورهایی که پیشاپیش سرمایه

 

(7) 

 هایلیبرال نیست. شکافنوهای ایران فقط محصول سیاست یههای جامعشکاف

ه محیطی هر یک بزیستهای سیاسی، قومیتی، جنسیتی، مذهبی و حالا دیگر شکاف

در  مختلفِ تاریخی و سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ای از عواملِمجموعه یهواسط
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 اجرایِ برند. با تداومِایران را به سمت گسیختگی می یهاند و جامعجامعه به وجود آمده

تر یتر و عصبانتر، ناراضیضعیف یجامعه نابرابری بیشتر و ،یلیبرالنوهای سیاست

معترض در میان اصناف مختلف  یهیافتهای مترقی و تشکلخواهد شد. برخورد با بخش

گشاید. در این شرایط یگانه امید به گرا میای و واپسهای تودهفقط راه را برای جریان

ن به یک دادبرای ایجاد ائتلافی ملی برای شکل ، همبستگیاست« همبستگی اجتماعی»

در آن آحاد مردمِ ایران خود را منتفع بدانند. قراردادی  که« قرارداد اجتماعی جدید»

شان در حیات اجتماعی و افراد، امکان مشارکت دموکراتیک یههمآزادی محورِ آن که 

کار و تشکل و اعتراض و مسکن و بیمه و  شان نظیر حقِحقوقِ اجتماعیتأمین 

 د. از رؤیای چنینبازنشستگی و دفاع از محیط زیست و بهداشت و آموزش رایگان باش

  حیثیت کرد و برای آن جنگید. یهقرارداد اجتماعیِ جدیدی باید اعاد
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