
خروج از انسداد ساختاری مستلزم تغییر روابط قدرت اســت

پرویز صداقت  

پرویز صداقت صدای بخش'ی از اقتصاددانان سوسیالیست ایران است که در محافل رسمی یا دولتی به ندرت شنیده -شرق

  صداقت و اقتصاددانانی مانند او همواره کوشیده اند سرمایه داری را نقد کنند و از مصائب بی شماری که این طرز. می شود

آنچه به این جریان و چهره های آن اعتبار می بخشد، این است که. تفکر در ایران به بار آورده است، با صراحت سخن بگویند

سودای قدرت و مشارکت در سیاست از طریق دولت را ندارند و به ندرت پیش می آید در زدوخوردهای سیاس'ی برای کسب آرا یا

شاید همین دوری جستن از سیاست به معنای عام آن،. قدرت مشارکت کنند و جانب دولت یا جناح و چهره ای را بگیرند

موجب شده این جریان سیاس'ی و چهره های متعلق به آن، بیشتر به صورت جریانی نخبه گرا مطرح شوند؛ اما با فراگیری

معضالت اقتصادی اینک آرا و نظرات این جریان بیش از گذشته شنیده و درباره آن اندیشیده می شود، حتی از طرف

دولتمردان و سیاست مدارانی که هیچ باوری به این طرز نگاه اقتصادی ندارند، خاصه جریان اصالح طلب که تفکر غالب در

میان آنان اقتصاد لیبرالی و حتی گاه نئولیبرالی است و برخالف جریان اصولگرا بر این نوع طرز فکر پافشاری و اصرار دارند و

تئوریزه کردن نئولیبرالیسم اقتصادی یقینا اثرات اجتماعی و سیاس'ی فراگیری دارد و پس از گذشت حدود. آن را تئوریزه می کنند

سه دهه از دولت داری اصالح طلبان اینک به وضوح می توان اثرات این نوع طرز تفکر را در ایجاد فاصله طبقاتی و مهم تر از

این نگاه تئوریک اصالح طلبان به اقتصاد، سیاست و جامعه و. همه کاهش شدید محبوبیت اصالح طلبالن در میان مردم دید

البته. پافشاری بر آن موجب شده است بیش از اصولگرایان با نقدهای شدید اقتصاددانانی مانند پرویز صداقت روبه رو شود

این نکته را نیز نباید فراموش کرد که اصولگرایان هم از آرا و نظرات این جریان سیاس'ی علیه اصالح طلبان استفاده کرده اند و

با پرویز صداقت درباره. طرفه اینکه نه تنها به این نظرات باور ندارند؛ بلکه خصومت بیشتری نسبت به این جریان می ورزند

.توسعه اقتصادی و نقش چهره های سیاس'ی و اقتصادی در وضعیت موجود، گفت وگویی انجام داده ایم که می خوانید

با. شما بارها در مقاله های خود از نابسامانی اقتصاد ایران سخن گفته اید، اقتصادی که به شیوه نئولیبرالی اداره می شود  

توجه به شاخصه های اقتصاد بازار آزاد، به نظر شما آیا اقتصاد ایران را می توان نئولیبرالی خواند؟ اگر این طور است

تجربه های اقتصادی دوره جنگ و دولت اصالحات را چگونه ارزیابی می کنید؟



نولیبرالیسم یک وجه بسیار پررنگ سیاست های اقتصادی در ایران سال های پس از جنگ بوده اما به تنهایی

قادر به توضیح به قول شما نابسامانی های اقتصاد ایران نیست

نولیبرالیسم یک وجه بسیار پررنگ سیاست های اقتصادی در ایران سال های پس از جنگ بوده اما به تنهایی قادر به توضیح به

برای اینکه بتوانیم در فضای محدود گفت وگوی حاضر تصویری از دالیل وضع. قول شما نابسامانی های اقتصاد ایران نیست

روشن است که برخی. نابسامان کنونی ترسیم کنیم، ابتدا از نظر زمانی بررس'ی را محدود کنیم به سال های بعد از انقالب

مثاًل دست باال. ویژگی های تاریخی است که از گذشته ی دور در مناسبات اقتصادی ایران وجود داشته و کماکان نیز جاری است

ما این ویژگی را دهه ها قبل از انقالب هم در اقتصاد ایران. داشتن سرمایه ی سوداگر و مالی و تجاری در مقایسه با تولید

.می دیدیم

وقتی روی چهار دهه ی گذشته متمرکز شویم، دو روند را شاهد هستیم که حاصل آن وضعیت بحرانی کنونی اقتصاد ایران

در این. روند نخست شکل گیری ساخت قدرت در عرصه ی سیاست در نخستین سال های بعد از انقالب است. شده است

الیه های مختلف طبقه ی« رانت»یعنی برخی از افراد به سبب برخورداری از . ساختار شاهد یک دوگانه ی نابرابر شده ایم

به واقع ساختارهای شکل گرفته  در سال های بعد از انقالب یک میدان فعالیت اقتصادی پدید آورد. فرادست را تشکیل دادند

اعم از اشخاص حقیقی و یا)یعنی برخی فعاالن اقتصادی . که در آن معیارهای دوگانه و سیاست یک بام و دو هوا حاکم بود

همین شرایط. از امکانات و تسهیالت بی نظیری در مقایسه با سایر فعاالن اقتصادی برخوردار شدند( اشخاص حقوقی و نهادها

ممتاز که خود ناش'ی از رانت وفاداری و همراه با آن رانت های بوروکراس'ی دولتی بود، فضای دوگانه ای برای فعالیت اقتصادی

بازیگرانی ممتاز که به سبب دالیلی که برشمردم میدان فراخی. شاهد دو گونه بازیگر در عرصه ی اقتصاد شدیم. ایجاد کرد

به بیان دیگر. برای کسب وکار یافتند و بازیگران معمولی که درگیر انواع نظارت ها و مقررات گذاری ها و موانع بوروکراتیک بودند

.طبقه ی فرادست اقتصادی با بهره گیری از امتیازات سیاس'ی به لحاظ اقتصادی موقعیت ممتازی پیدا کرد

این وضعیت دوگانه و ممتاز شمردن برخی به برخی دیگر محدود به عرصه ی اقتصاد نبوده و نیست و در تمامی وجوه اجتماعی

.این وجه که تاکنون برشمردم ربطی به نولیبرالیسم ندارد. و آموزش'ی و فرهنگی این سیاست یک بام و دو هوا حاکم بوده است

.این حتی مغایر نولیبرالیسم است. بلکه ساختار قدرت در سپهر سیاست روابط قدرت غیرمتعارفی در سپهر اقتصاد پدید آورد

.زیرا ترجمان نولیبرالیسم در سپهر سیاست حقوق سیاس'ی صوری برابر افراد است



در آن سال ها رکود مزمن اقتصادی. این ساختار اساسًا در دهه ی نخست انقالب و سال های جنگ هشت ساله شکل گرفت

اقعی شاهد افول و حتی سقوط بودیم واحدهای صنعتی در سطوحی به مراتب زیر. وجود داشت، به لحاظ متغیرهای و

.ظرفیت کار می کردند و حجم سرمایه گذاری های جدید در اقتصاد کاهش پیدا می کرد

پایان جنگ و نخستین برنامه ی توسعه ی اقتصادی جمهوری اسالمی دومین نقطه عطف را در حیات اقتصادی ایران

در قوانین مصوب بعد از انقالب با توجه به جّو آن سال ها امتیازات اقتصادی متعددی برای مردم قائل. پساانقالبی شکل داد

به سال های قبل از انقالب( مانند آموزش رایگان و برخی سیاست های رفاهی)سابقه ی برخی از این امتیازات . شده بودند

اما قوانین و مقررات و خطابه های مقامات در نخستین سال های بعد از انقالب مبتنی بر حمایت از گروه های. بازمی گشت

البته برخی از امتیازات اجتماعی و سیاس'ی از این گروه ها سلب شده بود،. بود« مستضعفان»آسیب پذیرتر جامعه تحت عنوان 

به عنوان مثال، کارگران فاقد حق برخورداری از تشکل یابی مستقل. اما کماکان از برخی امتیازات اقتصادی برخوردار بودند

.بودند، اما به لحاظ قراردادهای کاری و امنیت شغلی وضعیت کم وبیش باثباتی داشتند

اتفاقًا این برنامه ها در. برنامه ی تعدیل اقتصادی که در آن سال ها اجرا شد کلید هجوم گسترده به این حقوق اقتصادی را زد

در آغاز نخستین برنامه ی. شکل دادن به شکل جدیدی از رابطه ی قدرت میان فرادستان و فرودستان بسیار مؤثر عمل کرد

توسعه ی اقتصادی به عنوان مثال شاهد قراردادهای دائمی کاری بودیم و امروز قرارداد دائم کار به کیمیا بدل شده است و در

عوض شاهد انبوه نیروهای کاری با وضعیت شغلی بی ثبات هستیم که در استخدام پیمانکاران دست دوم و سوم با قراردادهای

نیروی کار بی ثبات و حداقل بگیری که با. در اینجا وجه پررنگی از سیاست های نولیبرالی را می بینیم. بسیار کوتاه مدت هستند

.موج فزاینده ای از کاالیی سازی در تمامی وجوه معیشتی خود مواجه است

بنابراین ساختار کنونی اقتصاد ایران ملغمه ی متناقض'ی است که پایی در سیاست های نولیبرالی اقتصادی دارد و پای دیگر در

رابطه ی دولت و طبقه ی حاکم با مردم تا حدود زیادی با. ساختار قدرت سیاس'ی شکل گرفته در سال های پس از انقالب

سیاست های نولیبرالی شکل گرفته و تحکیم شده است و هم زمان رابطه ی فراکسیون های مختلف طبقه ی حاکم با حاکمیت

.ربط چندانی به نولیبرالیسم و سیاست های نولیبرالی ندارد

اما درباره ی سیاست های اقتصادی دوران جنگ و دوران موسوم به اصالحات که در پرسش به آن اشاره داشتید باید بر دو

سیاست های اقتصادی دوران جنگ اواًل تحکیم روابط شکل گرفته و تحکیم شده در تالطمات نخستین. نکته تأکید کرد

سال های بعد از انقالب را دنبال می کرد و ثانیًا مدیریت اقتصادی درگیر جنگ در وجه نخست، بخش بزرگی از رابطه ی قدرت



در سپهرهای مختلف سیاس'ی و اجتماعی و اقتصادی همان رابطه ی قدرتی است که در آن سال ها شکل گرفت ولو آن که

.بازیگران این رابطه تفاوت یافته باشند

این سیاست ها با یک دوره ی فترت کوتاه همان سیاست های. نکته ی دوم مربوط به سیاست های دولت محمد خاتمی است

با این توضیح که سال های پایانی. دولت اول و دوم هاشمی رفسنجانی بود؛ یعنی سیاست های تعدیل اقتصادی و نولیبرالیستی

دولت هاشمی سال های بحران اقتصادی ناش'ی از ناکامی سیاست های اقتصادی در وصول به اهداف اعالم شده و نیز مسائلی

همین امر نوعی وقفه ی کوتاه در ادامه ی سیاست های. مانند تورم بسیار سنگین و بحران ناش'ی از بدهی های خارجی بود

در ادامه، شاهد استمرار همان سیاست ها و برنامه ها و. پدید آورد« اصالحات»اقتصادی پیشین در یکی دو سال نخست دولت 

.همان خوش خیالی ها بودیم

انکارناپذیر است که جهانی سازی نه تنها موجب تضعیف دولت و ملت ها شده، بلکه اقتصادهای ملی را هم دچار نابودی یا  

با اینکه ایران رابطه ای ارگانیک با دنیا ندارد، دست بر قضا سرمایه داری جهانی تأثیر. مشکالت جدی کرده است

چرا دولت ها، نخبگان سیاسuی و افراد مؤثر در اقتصاد قادر نیستند یک اقتصاد. مصیبت باری بر اقتصاد ایران داشته است

آیا در دنیای امروز کشورها قادر خواهند بود یک اقتصاد ملی بدون مشارکت جهانی ایجاد. ملی را طرح ریزی و اجرایی کنند

کنند؟

نظام سرمایه داری از بدو تکوین خود هیچ گاه محدود به یک جغرافیا. تاریخی اشاره می کنم- ابتدا به چند نکته ی نظری

یعنی آن هنگام هم که سرمایه داری محدود می شده به جزیره ای در شمال قاره ی اروپا، یعنی انگلستان،. نمی توانست باشد

بازهم بورژوازی انگلستان برخی نیازهای آن زمان خود و برخی الزامات استمرار انباشت سرمایه را با اتکا به اقتصادها و

با این نفوذ، هم منابعی برای. پس به جغرافیاهای دیگر نفوذ و گاه تعرض می کرد. بازارهایی خارج از انگلستان تأمین می کرد

پس ما با نظامی سروکار داریم که از بدو تکوین و پیدایی. سرمایه گذاری کسب کرد و هم بازارهایی برای تحقق فروش کاالهایش

پس از این منظر جهانی سازی همزاد سرمایه داری است و. قادر نبوده در محدوده ی مرزهای ملی عمل کند و جهانی بوده است

.رخداد جدیدی نیست

 میالدی جهان را درنوردیده۱۹۸۰اما عالوه بر آن، ما با پدیده ی جدیدی با عنوان جهانی سازی مواجه هستیم که از دهه ی 

۱۹۷۰این بخش'ی از یک پروژه سرمایه داری در کشورهای مرکزی برای عبور از بحران ساختاری بود که از دهه ی . است

یعنی در اینجا نه صرفًا با فرایند طبیعی رشد سرمایه داری بلکه با تصمیم سرمایه داری به جهانی سازی برای. گرفتارش شده بود

ما نه با یک فرایند طبیعی در زاد و رشد. به نظر من، باید به این تفکیک و تمایز توجه داشت. ترمیم بحران هایش مواجه شدیم



سرمایه داری بلکه با یک پروژه روبه رو بودیم که سرمایه داری یا در حقیقت بخش های بزرگ و قدرتمند سرمایه داری جهانی

دنبال کرد و نهادهایی هم که این پروژه را در دستور کار خود قرار دادند خزانه داری ایاالت متحده آمریکا، بانک جهانی و

.صندوق بین املللی پول بودند

در اینجا منظورم آن است که باید جهانی شدن به عنوان پروسه ای در ذات سرمایه داری و جهانی سازی به عنوان یک پروژه و

مثاًل. دستور کار سیاس'ی را از یکدیگر تفکیک کنیم و این نکته ی ظریفی که پی آمدهای مهمی در عرصه ی سیاس'ی دارد

در فضای سیاس'ی ایران جهانی سازی را روندی ناگزیر می دانند« اصالح طلبان»اقتصاددانان نولیبرال و جریان غالب موسوم به 

.که باید از الزاماتش به مفهوم دقیق کلمه تبعیت کرد

یعنی. نکته ی بعد آن که اگر نظام سرمایه داری در ذات خود نظامی جهانی است، نظام بدیل آن هم باید به ناگزیر جهانی باشد

برخالف دوران پیشاسرمایه داری در برابر سرمایه داری جهانی شونده نمی توان بدیل قابل استمراری در حد منطقه ای و ملی پدید

این از نکات کلیدی است که. پس بدیل سرمایه داری هم اگر بخواهد قابل اتکا و استمرار باشد باید ماهیتًا جهانی باشد. آورد

.بدیل های قرن بیستمی سرمایه داری را از همان بدو پیدایی خود محکوم به شکست می کرد

جهانی سازی مستلزم وجود و. ملت به عنوان شکل سیاس'ی در دنیای مدرن با سرمایه داری است-نکته ی بعدی رابطه ی دولت

ملت ها در تضاد با یکدیگر نیستند بلکه الزم و-به عبارت دیگر جهانی سازی و نظام دولت. ملت هاست-استمرار نظام دولت

ملت واحد سیاس'ی سرزمینی است که فضا و-جهانی سازی پروژه ای در سرمایه داری متأخر بوده و دولت. ملزوم هم بودند

.جمعیت را در نظام سرمایه داری سازمان می دهد

مسئله ی مهم و کلیدی این است که در سرمایه داری. این نکات را طرح کردم که این پرسش را بتوانیم دقیق تر بررس'ی کنیم

جهانی شده ی امروز، تمامی دورپیمایی های انباشت سرمایه، یعنی دورپیمایی سرمایه ی مالی، دورپیمایی سرمایه ی تولیدی و

یعنی شاهد درهم تنیدگی فزاینده ی سرمایه های ملی و جهانی. دورپیمایی سرمایه ی تجاری سرشت جهانی پیدا کرده است

پس طرح ریزی یک اقتصاد ملی در مفهوم سنتی آن در عمل امکان تحقق ندارد. هستیم .

این تحوالت باعث. نکته ی مهم بعد توجه به پی آمدهای آن بر ساخت طبقاتی و پیکره بندی طبقات در جامعه ی امروز ماست

یعنی اگر در گذشته شاهد نوعی کشاکش بین. شده که اکنون دیگر پدیده ای به نام بورژوازی ملی وجود نداشته باشد

البته ایدئولوژی. وجود ندارد« ملی»بورژوازی ملی و مثاًل بورژوازی وابسته بودیم، اکنون به طور عینی چیزی به عنوان بورژوازی 

.بورژوازی ملی کماکان حضور ذهنی دارد اما این ایدئولوژی پایه هایی در اقتصاد واقعی جامعه ندارد



پس توجه کنیم که از یک سو شاهد شکست برنامه های نولیبرالی توسعه هستم و از سوی دیگر بدیل های سنتی آن مانند

 در برخی کشورهای درحال توسعه شاهدش بودیم الزامات۱۹۸۰ تا ۱۹۵۰توسعه ی ملی به سبک و سیاق آنچه در دهه های 

.تحقق پذیری عملی را ندارند چون اساسًا با جهانی متفاوت و با پیکره بندی متفاوتی از طبقات در دنیای امروز روبه رو هستیم

در ایران، بی هیچ شک و تردیدی معتقدند که بدیلی در« اصالح طلب»جریان غالب اقتصاددانان و جریان سیاس'ی موسوم به 

برابر نظم سرمایه دارانه ی امروز وجود ندارد و نتیجه ی هر تالش'ی برای ساخت بدیل چیزی بهتر از مثاًل کره ی شمالی نخواهد

اما کسانی که وضعیت کنونی فقر و شکاف طبقاتی امروز، بحران اکولوژیکی که جهان را در ورطه ی نابودی قرار داده،. بود

خطر بروز یک زمستان هسته ای، محدودسازی دائمی آزادی ها و تنهایی و بیگانگی و پوچی زندگی انسانی را نمی خواهند بپذیرند

.باید در جست وجوی چه بدیلی باشند

معتقدم که اگر پیشاپیش و شکست طلبانه ما هم مقهور این ایدئولوژی بشویم که بدیلی وجود ندارد، در فرایند کنونی

اضمحالل بشریت و زوال زیست و حاکم کردن بربریت بر دنیای امروز مشارکت کرده ایم و هم زمان اگر بدیل ما از همان جنس

و ماهیت بدیل های قرن بیستمی باشد نه تنها امکان ایجاد مقبولیت برای آن در میان کنشگران اجتماعی وجود نخواهد داشت

.بلکه قادر به حل بحران های کنونی نیز نخواهد بود

در برابر وضع کنونی قبل از هر چیز باید توجه داشته( در درازمدت)پس به طور خالصه معتقدم که برای ساختن بدیلی نو 

عالوه. باشیم که بدیل های قرن بیستمی مانند نظام های سوسیالیسم دولتی و یا نظام های توسعه ی ملی قادر به کارکرد نیستند

بر آن اگرچه نقاط عزیمت کنشگران اجتماعی و سیاس'ی فضاهای ملی است و کماکان ناگزیر از اقدام از دل دولت – ملت

پس باید ضمن آن که در گام نخست ملی عمل می کنیم، جهانی. هستیم اما این بدیل در نهایت باید سرشت جهانی داشته باشد

.بیندیشیم

آیا می توانیم بگوییم ایران تجربه های متفاوتی از الگوهای اقتصادی را به شکلی ناقص آزموده و در اغلب آنها شکست  

شبه سوسیالیستی، شبه نهادگرایی، شبه رفاه و: به آنها اضافه کرد« شبه»خورده است؟ الگوهایی که باید پیشوند 

چرا اقتصاد ایران در به کارگیری این الگوها موفق عمل نکرده است؟ شما معتقدید در شرایط کنونی. شبه نئولیبرالیستی

نئولیبرالیسم شکست خورده و توسعه ملی به شیوه سنتی امکان پذیر نیست، تجربه تاریخی نیز نشان داده سوسیالیسم

دولتی نیز پاسخ گو نیست، جهان متفاوتی که از آن نام می برید چگونه جهانی است؟



در مورد بخش اول بحث شما یعنی این که ایران تجربه های متفاوتی از الگوهای اقتصادی را به شکلی ناقص آزموده و در اغلب

اگر دامنه ی بحث را گسترده تر کنیم و تمامی تجارب توسعه در. آن ها شکست خورده است مایلم کمی بحث را بیشتر باز کنم

.ایران بعد از انقالب مشروطه را در نظر بگیریم، اقتصاد ایران چند دوره برنامه های توسعه ی اقتصادی را طی کرده است

، دوره ی کوتاه مدت توسعه ی ملی در دوران مبارزات ملی شدن۱۳۲۰ تا ۱۳۰۰دوره ی توسعه ی آمرانه ی رضاشاه در سال های 

صنعت نفت که عمدتًا صرف بسترسازی و نهادسازی شد و دوره ی توسعه ی مبتنی بر جایگزینی واردات و سیاست های کینزی

را« شبه» بتوان پیشوند ۱۳۵۰صرف نظر از نقدها و ارزیابی ها، فکر نمی کنم به این دوره ها دست کم تا دهه ی . ۱۳۴۰در دهه ی 

یعنی در دوران رضاشاه برنامه های توسعه ای که دنبال می شد تا حدود زیادی برنامه های توسعه ای از همان جنس بودند. افزود

که در متون کالسیک مثاًل فردریک لیست پیشنهاد می کرد و شامل ایجاد زیرساخت ها و صنایع و انواع حمایت های تعرفه ای

بعد. برنامه های کوتاه دوران دکتر مصدق از جنس برنامه های توسعه ای مردم گرایانه و بعضًا سوسیال دموکراتیک بودند. بود

 برنامه ی توسعه ی جایگزینی واردات به جد اجرا شد که همراه بود با اجرای۱۳۴۰از استقرار دولت کودتا و به ویژه از دهه ی 

.سیاست های رفاهی کینزی

در این مقطع، افزایش شدید درآمدها برنامه های اقتصادی را مختل کرد و.  بود۱۳۵۰فکر کنم نقطه عطف اوایل دهه ی 

.سیاست  گذاری های بلندپروازانه ی شاه به اتکای درآمدهای افزایش یافته به اقتصاد و جامعه آسیب های جدی زد

اگر منظورتان از شبه سوسیالیستی برنامه های اقتصادی دهه ی اول انقالب است باید اذعان کرد که این

برنامه ها حاصل تجربه ی انقالب و اقتصاد جنگی بود

اما اگر منظورتان از. من نمی دانم منظورتان از شبه سوسیالیستی و شبه رفاه و شبه نئولیبرالیستی دقیقًا چیست

شبه سوسیالیستی برنامه های اقتصادی دهه ی اول انقالب است باید اذعان کرد که این برنامه ها حاصل تجربه ی انقالب و

یعنی در آن مقطع حاکمیت مستقر به عنوان مثال به جز ادغام و ملی کردن بانک های ورشکسته ی. اقتصاد جنگی بود

. قانون تجارت می شدند صدق می کند۱۴۱خصوص'ی، راه دیگری نداشت، یا همین امر درمورد برخی از صنایع که مشمول ماده 

یا در کشوری درگیر جنگ و کمبود جدی کوپنی کردن روش'ی برای تخصیص کاالهای کمیاب است و در سرمایه دارانه ترین

بنابراین با اطالق عنوان سوسیالیستی به این برنامه ها مخالفم. اقتصادهای جنگی هم از این روش ها استفاده می شود .

اما در سال های بعد از جنگ شاهد چرخش'ی در سیاست گذاری های اقتصادی در مقایسه با دهه ی نخست انقالب بودیم که

در آن ایدئولوژی حاکم بر برنامه ها و سیاست گذاری های اقتصادی نولیبرالی بود اما این نولیبرالیسم به صورت ناقص و تا

این امر ناش'ی از ساختار قدرت شکل گرفته در. حدود زیادی صرفًا در رابطه ی طبقات فرادست و فرودست جامعه اعمال شد



این ساختار بدین نحو بود که شاهد نوعی دوگانگی در میان شهروندان و در ادامه در. نخستین سال های پس از انقالب بود

به عبارت دیگر، همان گونه که پاره ای معیارها زمینه ساز آن بود که برخی شهروندان. میان کنشگران اقتصادی و بنگاه ها شدیم

متمایزتر از سایرین تلقی شوند، این امر به حوزه ی اقتصاد هم تسری پیدا کرد و برخی از فعاالن اقتصادی موقعیتی متمایز و

.ممتاز پیدا کردند

چنان که در پاسخ به سؤال نخست گفتم این موقعیت ممتاز برخاسته از رانت وفاداری و همراه با آن و در بسیاری از موارد

بنگاه ها و افرادی که از چنین رانت هایی. به تبع آن رانت بوروکراتیک یعنی حضور در سطوح عالی مدیریت اداری بوده است

مثاًل اگر بنگاه الف مبادرت به. برخوردار بودند از موقعیتی ممتاز در مقایسه با سایر شهروندان و بنگاه ها برخوردار شدند

.ممکن است تعرفه های گمرکی متفاوتی شامل هریک شود. واردات کاالیی می کند و بنگاه ب نیز همان کاال را وارد کرده باشد

چون مثاًل بنگاه الف از مبادی رسمی کاالی خود را وارد کرده است مشمول تعرفه ی متعارف شود، اما بنگاه ب به دلیل این که

برای واردات کاال از فرودگاه و یا لنگرگاه خاص'ی بهره برده که ذیل نظارت گمرک قرار ندارد به سبب این که توانسته تعرفه ها را

بگذریم از این که بنگاه دوم از ابزارهای غیراقتصادی نیز. دور بزند از موقعیت ممتازی در رقابت اقتصادی بهره مند شده است

طبعًا این ساختار را نمی توان نولیبرالی دانست. برای حذف بنگاه اول از بازار برخوردار بوده است .

اما در همین ساختار معیارهای دوگانه و در همین مدل یک بام و دو هوا، هر دو بنگاه الف و ب در رابطه با نیروهای مزد و

یعنی بسیاری از الزامات قانون کار درخصوص. حقوق بگیر خود از مزیت های ناش'ی از نولیبرالیسم اقتصادی بهره مند بوده اند

پس رابطه ی نیروهای کار با صاحب کاران، خواه دولتی باشند خواه. نوع قرارداد با مزدبگیر به مرور به نفع کارفرمایان حذف شد

خصوص'ی و انواع اشکال عجیب وغریب مالکیت در اقتصاد ایران مانند نهادهای عمومی غیردولتی و فرادولتی در ایران،

.براساس قواعد نولیبرالی تنظیم شده است

بدین ترتیب شاهد ساختاری شده ایم که در آن به سبب نوعی دوگانگی کارفرمایان نمی توان در رابطه ی آنان با قدرت از

.نولیبرالیسم سخن گفت اما رابطه ی کارفرمایان و مزدوحقوق بگیران به شکلی کاماًل افراطی مبتنی بر نولیبرالیسم است

چون بخش هایی از این اقتصاد به شیوه ای کاماًل نولیبرالی تنظیم و. آیا این را باید شبه نولیبرالیسم خواند؟ موافق نیستم

و تمام عیار نولیبرالی« واقعی»شبه نولیبرال خواندن آن گویی بر این گمانیم که در صورت حاکمیت  سازمان دهی شده اند و با

یعنی اگر سیاست ها به طور کامل نولیبرالی باشد نه. روابط متفاوتی از جمله بر بازار کار حاکم می شود که اصاًل درست نیست

.به طور ناقص مانند وضعیت کنونی، شاهد تفاوتی در مناسبات مزدبگیر و صاحب کار و فرودست و فرداست نخواهیم بود



ضمن این که تأکید می کنم آنانی که صرفًا به وجه نولیبرالی سیاست های اقتصادی در ایران اشاره و آن را نقد می کنند

به همین. می خواهند از نقد ریشه ای مناسبات طفره روند و خطابه ای مشابه برخی منتقدان درونی قدرت مداران اتخاذ کنند

ترتیب هم هستند جریان های راست و یا جریان غالب اصالح طلبان و آنانی که اساسًا هیچ نقدی بر نولیبرالیسم و وضعیت

.وخامت بار فرودستان و مزدوحقوق بگیران طرح نمی کنند که درواقع آنان نیز بخش دیگری از واقعیت را نادیده می گیرند

در این جا از آرمان ها می گوییم و. اما در ادامه طرح کرده اید که جهان متفاوتی که از آن نام برده اید چگونه جهانی است

در این«. آزادی هر فرد شرط آزادی همگان است»من به این اصل باور دارم که در جهان ایده آل . ایده آل هایی که در ذهن داریم

نولیبرال ها در این مورد به آزادی انتخاب اشاره دارند و. صورت باید دید که ترجمان آزادی فرد در عرصه ی اقتصاد چیست

مثاًل شما مخیر هستید در میان کاالی الف. برای آن ها هم آزادی انتخاب در میان کاالها و یا انتخاب های شغلی تعریف می شود

یا ب و یا… آن کاالیی را که ترجیح می دهید برگزینید و یا خودتان تصمیم بگیرید که قرارداد کاری با این جا یا آن جا داشته باشید

اما آنان به شکلی شاید ساده لوحانه شرایطی را که پیشاپیش تا حدود زیادی نوع تصمیم افراد را بنا به موقعیت. و یا خیر

.طبقاتی شان رقم می زند نادیده می گیرند

برای مثال، تمامی انسان ها از حق. برای من، آزادی انتخاب در شرایطی حاصل می شود که جهان ناکاالها غیرکاالیی شود

آموزش و بهداشت و حداقل های معیشتی و سرپناه، مستقل از جایگاه طبقاتی و جنسیت و قومیت و نژاد و مذهب برخوردار

تنها در چنین جهانی آزادی فردی که شرط آزادی. باشند و در نهایت نیز افراد ناگزیر از فروش نیروی کار خود در بازار نباشند

پس به گمان من دستور کار باید کاالیی زدایی حیات اجتماعی باشد. همگان است امکان پذیر می شود .

اصالح طلبان تاکنون سه دولت را در اختیار داشته اند، دولت سازندگی اکبر هاشمی رفسنجانی، دولت اصالحات سید  

اصالح طلبان تا چه میزان در وضعیت نابسامان اقتصادی امروز سهیم. محمد خاتمی و دولت تدبیر امید حسن روحانی

هستند و شما عملکرد کدام یک از دولت های اصالح طلب را موفق می دانید؟

آنان این نقش را هم در شکل دادن به ساختار. جریان اصالح طلب سهم مؤثری در شکل گیری نابسامانی های کنونی داشته اند

ساختاری که سرانجام خود آن ها را هم از)دوگانه ی روابط قدرت در اقتصاد سیاس'ی ایران در دهه ی نخست انقالب داشتند 

و هم در مقام مجری و طراح بسیاری از ساختارهای نولیبرالی در سپهر روابط کار، آموزش، بهداشت و( قدرت حذف کرد

به عنوان مثال، در نظر بگیرید نقش. سالمت، حیات شهری و کاالیی کردن فزاینده ی تمامی عرصه های زیست فردی و اجتماعی

آن ها را در خصوص'ی کردن آموزش عمومی متوسطه و آسیبی که این امر به کالبدهای حیات اجتماعی زده است تا آن که امروز

این یعنی حذف فرودستان از. به جایی رسیده ایم که تقریبًا تمامی نفرات برتر کنکور از مدارس خصوص'ی و غیردولتی هستند



وضعیت. اصالح طلبان طراح و مجری نخستین خصوص'ی سازی ها بودند. آموزش عالی و یافتن امکانی برای پیشرفت فردی

نخستین حباب های. فاجعه بار نظام بانکی ما ریشه در شکل گیری بانکداری خصوص'ی در دوران دولت سیدمحمد خاتمی دارد

قیمتی بورس زمانی شکل گرفت که اصالح طلبان سیاست گذاران و مجریان بازار سرمایه در ایران بودند و آخرین آن ها نیز به

جالب آن جاست که در همه ی مواردی که برشمردم اصالح طلبان صرفًا طراح و مجری سیاست ها نبودند بلکه. همین ترتیب

در مقام مؤسس مدرسه ی غیرانتفاعی، در مقام عضو هیئت مدیره یا مشاور بانک و شرکت. ذی نفع این سیاست ها بودند

.کارگزاری و بیمارستان خصوص'ی و غیره و غیره

را در« اصالح طلب»من صرفًا به موضوعات اقتصادی در این جا اشاره کردم و شما می توانید نقش افراد و جریان موسوم به 

شکل گیری ساختارهای قدرت در عرصه های قانون گذاری و قضائی و سیاس'ی و فرهنگی به ویژه در دهه ی نخست انقالب در

.نظر بگیرید

تا امروزند اصالح طلبان برجسته ترین نماد ریاکاری سیاسuی در ایران از انقالب مشروطه 

آنان. اما نقش افراد و جریان های اصالح طلب در مقام به اصطالح اپوزیسیون هم شاید به همان اندازه مخرب بوده است

فرهنگی. فرهنگی سیاس'ی را ترویج کردند که عصاره ی آن شکست طلبی و آرمان گریزی و عافیت جویی و فرصت طلبی بوده است

که آزادی خواهان و رهبران سیاس'ی ایران از مشروطه تا جنبش ملی شدن صنعت نفت و مبارزان دو دهه ی منتهی به انقالب

ترویج فرهنگ شکست طلبی و این که ما تنها مخیر به انتخاب از میان بد و بدتر.  را بی وقفه تخریب و ترور شخصیت کرد۱۳۵۷

بی جهت نیست که برخی از اصالح طلبان که در سال های بعد. هستیم حاصل آموزه ها و سیاست های اصالح طلبان بوده است

این. و امثال آن شدند« فرشگرد»به خارج رفتند جذب دست راستی ترین و فاشیستی ترین گرایش های درون اپوزیسیون مانند 

.امتداد همان سیاست انتخاب از میان بد و بدتر است

صادقانه بگویند که.  سال گذشته ی خودشان را بازگو کنند۴۰اصالح طلبان به عنوان یک جریان سیاس'ی موظف اند کارنامه ی 

چرا خودشان اغلب درگیر فعالیت. چرا در رقابت های انتخاباتی وعده هایی می دادند که قادر به عملی کردن آن نبودند

چرا تا همین امروز هم درباره ی. اقتصادی و مالی شدند و ذی نفع سیاست هایی بودند که در مقام مدیران دولتی اجرا می کردند

دهه ی نخست انقالب و نقش شان به عنوان مدیران ارشد اجرایی و قضائی و قانونی و فرهنگی سکوت می کنند و هزاران چرای

در یک کالم به نظر من آنان. اصالح طلبان برجسته ترین نماد ریاکاری سیاس'ی در ایران از انقالب مشروطه تا امروزند. دیگر

و ابتذال سپهر سیاست در ایران هستند« کاالیی شدن»عصاره ی  .



اما در پاسخ به ادامه ی پرسش شما، هرچه بحران ها در ایران عمق بیشتری یافت عملکرد دولت های اصالح طلب بدتر و

به همین دلیل است که بدترین عملکرد را دولت دوم روحانی داشت که در دوره ی تعمیق انسداد ساختاری. فاجعه بارتر شد

.اقتصادی فعالیت داشت

انسداد ساختاری اقتصادی چه خصیصه هایی دارد و شما راه برون رفت از آن را چگونه ارزیابی می کنید؟  

در شرایط انسداد ساختاری اقتصادی بدون دگرگونی در رابطه ی قدرت در عرصه ی اقتصاد امکان برون رفت از بحران وجود

البته امکان تخفیف آن در شرایطی می تواند وجود داشته باشد اما این کار تنها از طریق تعمیق بحران در بخش های. ندارد

.دیگر و در ادامه نیز بازگشت قدرتمندانه تر بحران در خود آن بخش انجام می شود

نشانه ی. شما به عنوان مثال بحران بخش بانکی و مالی را در نظر بگیرید. تالش می کنم موضوع را با ذکر مثال هایی تشریح کنم

.یعنی وام های سوخت شده ای که امکان بازگشت به چرخه ی مالی نظام بانکی را ندارند. این بحران افزایش معوقات بانکی است

می دانیم که به رغم تمامی اقداماتی که در سال های گذشته انجام شد و هزاران میلیارد تومانی که دولت به ویژه در بخش

مسئله در. مؤسسات اعتباری غیربانکی صرف جبران زیان سپرده گذاران کرد این بحران کماکان وجود دارد و تشدید شده است

بدهکارانی وجود دارند که قادر و یا مایل به پرداخت بدهی خود به بانک ها نیستند و وثایقی. ظاهر امر خیلی پیچیده ای نیست

بیایید ببینیم که چرا چنین وضعیتی به وجود آمد تا. که این بدهکاران نزد نظام بانکی دارند پاسخ گوی جبران بدهی نیست

این وضعیت از سویی حاصل بافت مالکیت بانک ها و ساختار حقوقی و نحوه ی. ارزیابی کنیم چگونه می توانیم از آن رها شویم

در. سازمان دهی فعالیت آن ها به عنوان مؤسسات بزرگ چندرشته ای و از سوی دیگر حاصل فساد نظام مند ساختاری است

مورد نخست، مالکان بانک ها افراد حقوقی و حقیقی ذی نفوذ در عرصه ی تصمیم گیری هستند و ازاین رو بعضًا از انواعی از

عالوه بر آن، بانک ها در قالب بنگاه های غول پیکری فعالیت داشته اند که طیف متنوعی از شرکت های. مصونیت برخوردارند

آن ها با استفاده از ضعف های نظارتی موجود. فعال در عرصه های تجاری و مالی و مستغالتی و غیره را در زیر پوشش دارند

این امر می تواند. وام های کالنی به شرکت های زیرمجموعه ی خود داده اند و این شرکت ها این وام ها را بازپرداخت نکرده اند

یعنی بانک الف این وام را به شرکتی تحت پوشش بانک ب داده. برای دورزدن موانع نظارتی به شکل مثلثی هم اتفاق بیفتد

چون ساختار سرمایه داری مالی شکل گرفته در ایران. باشد و بانک ب نیز وام مشابهی به شرکت تحت پوشش بانک الف بدهد

پس از جنگ به شدت الیگارشیک بوده و معمواًل با مجموعه ی محدودی از افراد و نهادهای کالن ثروتمند مواجه ایم به کرات

در چنین شرایطی در بسیاری از بانک ها عماًل شاهد ورشکستگی مالی هستیم یعنی میزان بدهی. شاهد این اشکال مثلثی بوده ایم

در چنین مواردی چه می شود کرد؟ یک راه استفاده از وثایق وام هاست اما بسیاری از این. فراتر از سرمایه ی بانک بوده است



راه دیگر سلب مالکیت از مالکان. وثایق ارزش'ی به مراتب کم تر از بدهی بانکی دارند و گاه قابلیت تبدیل به نقدشدن را ندارند

اما خود مالکان بانک ها در بسیاری از موارد چنان ذی نفوذ و قدرتمندند که چنین امکانی از سیاست گذار سلب. بانک ها است

پس می ماند راه هایی که بحران را در بخش های دیگر تشدید می کند و یا صرفًا در دفاتر وضعیت بانک را بهتر نشان. می شود

مثاًل کاهش شدید ارزش پول ملی و افزایش ارزش ریالی دارایی های ارزی بانک که می دانیم به ظاهر وضعیت بانک را. می دهد

که آن هم می دانیم به مدد. یا افزایش ارزش مستغالت تحت تملک بانک. بهبود می بخشد اما به بهای آسیب دیدن کل اقتصاد ملی

تشدید بحران در بخش مسکن وضعیت بانک را آن هم صرفًا با تجدید ارزیابی دارایی ها روی کاغذ و انجام معامالت صوری

یعنی. نام این وضعیت را انسداد ساختاری می گذارم. بی آن که در عمل وضعیت بانک را بهبود بخشیده باشد. بهبود می دهد

وجود ندارد امکان برون رفت از بحران بدون حل معضل روابط قدرت در عرصه ی اقتصاد سیاس'ی .

.در نظر بگیرید که بحران مالی به گمانم خفیف ترین بخش در مجموعه ی تودرتوی بحران هایی است که با آن مواجه ایم

آیا بنگاه های اقتصادی دولتی و غیردولتی قادرند حقوق. به عنوان یک مثال دیگر بحران فقر و شکاف طبقاتی را در نظر بگیرید

و دستمزد را به میزانی افزایش بدهند که حداقل حقوق در مرز خط فقر باشد؟ از سویی بدون تغییر در نحوه ی تخصیص

منابع مالی در سطح کالن چنین امری امکان پذیر نیست و این امر مستلزم بازنگری در سیاست های کالن نظام است و از سوی

اما این کاالیی زدایی همراه خواهد بود با سلب منفعت از. دیگر راه منطقی مقابله با آن کاالیی زدایی در بسیاری از عرصه هاست

مثاًل در حوزه ی آموزش خصوص'ی و یا بهداشت. بسیاری از صاحبان قدرت که در این عرصه ها فعالیت اقتصادی دارند

.خصوص'ی و مانند آن فعالیت دارند که طبعًا صاحبان قدرت زیر بار سلب قدرت از خودشان نمی روند

به همین ترتیب شما وقتی بحران های دیگری مانند بحران بازتولید اجتماعی و فرار سرمایه و از همه خطرناک تر بحران

.اکولوژیکی را در نظر بگیرید با موانع مشابهی روبه رو می شوید

.در این جا ما با انسداد ساختاری مواجه می شویم که برون رفت از آن صرفًا با سلسله تدابیر اقتصادی امکان پذیر نیست

به عنوان سؤال آخر، به نظر شما آیا رفع تحریم ها کمکی به وضعیت اقتصادی موجود خواهد کرد؟  

چون خروج از. در کوتاه مدت برخی بحران ها را اندکی تخفیف می دهد اما قادر به حل مسئله ی انسداد ساختاری نخواهد بود

این باعث. با رفع تحریم ها مقادیری ارز به اقتصاد ایران تزریق می شود. انسداد ساختاری مستلزم تغییر روابط قدرت است

همین نیز سوداگری در بازارهای ارز و. می شود بهای دالر و سایر ارزها کمی کاهش پیدا کند و احتمااًل در کوتاه مدت تثبیت شود

اما بعید است پی آمدی بیش از. طال و مسکن و کاالهای بادوام را در کوتاه مدت کاهش می دهد و این به نفع اقتصاد است



بهره برداری ظرفیت عاطل مانده ی تولید در بخش نفت و بخش های مرتبط داشته باشد و بدون تغییر رابطه ی قدرت قادر به

.ظرفیت زایی در اقتصاد و از آن طریق کمک به حل معضالتی مثل بی کاری و مانند آن باشد

 یعنی دومین دهه ی ازدست رفته ی اقتصاد ایران در چهل سال اخیر به فاز۱۳۹۰در اوایل دهه ی . ما تجربه ی برجام را داریم

اما وقتی به آمار تشکیل سرمایه ی ثابت ناخالص داخلی نگاه. در اواسط این دهه برجام رخ داد. انسداد ساختاری رسیدیم

یعنی میزان. می کنیم تقریبًا روند نزولی تشکیل سرمایه استمرار یافت و می دانیم که اکنون گرفتار سرمایه گذاری منفی هستیم

بگذریم از جریان فرار سرمایه که بی وقفه و فزاینده در. تشکیل سرمایه حتی کفاف جبران استهالک سرمایه ها را هم نمی دهد

این تصویر وحشتناکی از چشم اندازهای اقتصاد ایران است. کشور استمرار یافته است .

پس بازگشت به برجام صرفًا آثار تخفیفی کوتاه مدت دارد و روندهای کنونی را تغییر مسیر نمی دهد و باید چاره را در جای

.دیگری جست
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