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نسخه ی ورد

هرچند که بحران فراگیر اقتصادی یکی از علل اصلی ظهور و ب�روز خ�یزش ت�وده ای جاری س�ت،: یادداشت مصاحبه گر

رسانه های جریان اصلی نارضایتی و خشم و انزجار معترضان علیه سیاست های اقتصادی ب��ازار آزاد را بازت��اب نمی دهن��د،

حتی در مواردی ک��ه این رس��انه ها سیاس��ت های اقتص��ادی را. بلکه صرفا بر ماهیت سیاسی خشم عمومی تاکید می کنند

، ریشه ی بحران های اقتصادی موج��ود را« تحلیل گران اقتصادی»موجد نارضایتی معترضان معرفی می نمایند، با دعوت از 

ی آن نسبت می دهند، چرا ک��ه در«ناکارآمد»نه در پیامدهای سیاست های سرمایه دارانه، بلکه به وجود دولت  خودکامه  و 

و درس�ت آن ب�ه ب�وته ی اج�را« ن�اب»نظر آنان چنین دولتی آزادی اقتصادی را از میان برده  یا اقتصاد بازار را در ش�کل 

در همین راستا، نگرش غالب ب�ر این رویک�رد عملی پ�ای می فش�ارد ک�ه تض�عیف اقت�دارگرایی دول�تی و. نگذاشته  است

برای ارزیابی صحت و سقم. برون رفت از بحران موجود، مستلزم اجرای تمام و کمال سیاست های اقتصادی نئولیبرالی ست

این تحلیل ها، با کیهان ولدبیگی، مدرس اقتصاد سیاسی جهانی و مطالعات خاورمیان��ه در موسس��ه ی مطالع��ات منطقه ای

    ۱۴۰۱بهمن . - ک. ش. / دانشگاه لیدن هلند، در خصوص مناسبات اقتصادی در ایران به گفتگو نشسته ایم

  

*   *   *

و درست آن در ایران« ناب»همان طور که می دانید، برخی باور دارند سیاست های نئولیبرالیستی در شکل 

 درص6د از اش6تغال موج6ود ب6ه بخش۸۲در حالی که بر اساس گزارش مرکز آمار ای6ران، . اجرا نشده است

انج66ام«  خصوصی س66ازی واقعی»خصوصی اختصاص دارد، مدافعان خصوصی سازی بر این عقیده ان66د ک66ه 

«ن66اب»نظر شما در این باره چیست؟ اجرای برنامه های اقتصادی نئولیبرالی در ایران چق66در . نگرفته است

از چه نظر با خصوصی سازی موجود متف66اوت اس66ت؟ م66وفقیت مناس66بات« خصوصی سازی واقعی»است؟  

سرمایه داری در کشورهای اروپایی و آمریکایی را چطور ارزیابی می کنید؟

برای پاسخ به سواالت تان باید به دو نکته مهم توجه کنیم. اوال برای بسیاری و به ویژه م��دافعان نئولیبرالیس��م

در ایران خصوصی سازی معادل نئولیبرالیسم است و بنابراین موفقیت یک فرآیند نئولیبرالی به خصوصی سازی

تقلیل داده می شود. با این وجود نئولیبرالیسم بسیار گسترده تر و عمیق تر از خصوصی سازی اس�ت. نکت��ه دوم
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که بسیار مهمتر از اولیست، این است که شکل »نابی« از نئولیبرالیسم وجود ن��دارد. ب��ه نظ��رم این ای��ده ک��ه

شکل »نابی« از نئولیبرالیسم وجود دارد و ما باید موفقیت یا شکست فرآیندهای نئولیبرالی در جاهای مختلف

جهان را در رابطه با به این اصطالح شکل »ناب« بسنجیم، بر دو بنیان بسیار پروبلیماتیک بنا شده است: عدم

( نگاهی به تبیین های موج�ود از نئولیبرالیس�مEurocentrism(  و اروپامحوری .)ahistoricismتوجه به تاریخ )

برای درک آنچه که می گویم به نظرم ضروریست. به طور کلی دو رویک�رد ب�رای تب�یین و درک نئولیبرالیس�م

وجود دارد. از یک سو، ما اقتصاددانان نئوکالسیک را داریم که از اصطالح نئولیبرالیسم استفاده نمی کنند ام��ا

مفهوم پردازی آنها از سرمایه داری »واقعی« ارتباط تنگاتنگی با مفروضات و باورهای نئولیبرالی دارد و ت��ا ح��د

زیادی بر پایه آنها بنا شده است. از سوی دیگر، ما طیف وسیعی از اندیشمندان انتقادی مانند مارکسیست ها و

پساساختارگرایان را داریم که به طور گسترده از اصطالح نئولیبرالیسم برای نق��د اقتص��اددانان نئوکالس��یک و

تبیین تاریخ چند دهه ی اخیر سرمایه داری جهانی استفاده می کنند (بعضی از آنه��ا ولی اص��طالحات دیگ��ری

 را ترجیح می دهند). رویکرد اول بیشتر مفروضاتش با تاریخ واقع�اً موج�ود س�رمایه داریmarketizationمثل  

جهانی ناهمخوان است، گرچه بعضی از آنها را به شکلی به غ��ایت گزینش��ی از تج��ربه ی جه��ان آنگلوساس��ون

استنتاج کرده است. به همین دلیل غیر تاریخ گرایانه و در به��ترین ح��الت آنگلوساس��ون مح��ور اس��ت. رویک��رد

انتقادی تاریخ گرایانه است ولی همچنان از اروپامحوری رنج می برد. 

آنها رقابت را به عن��وان عام��ل تعیین کنن��ده ی. اقتصاددانان نئوکالسیک مفروضات خاصی در مورد جهان دارند

روابط انسانی در نظر می گیرند و عمیقا معتقدند که شرکت های خصوصی که به دنبال بیشترین میزان سودند

ح��داکثری« ب�ازار آزاد»آنه��ا ب�اور دارن�د ک�ه . موتور محرکه و عامل اصلی رشد و شکوفایی اقتصادی هس�تند

منفعت عمومی و رفاه اجتماعی را به حداکثر می رساند چون بازار به شکلی اتوماتیک وار تضمین می کن��د ک��ه

آنها معتقدند که مالیات و مقررات برای کسب و کار باید. هر کس هر آنچه را که الیق اش است به دست می آورد

به حداقل برسد، خدمات عمومی و شرکت های دولتی خصوصی شوند و هر شکلی از چانه زنی جمعی توس��ط

در این. کارگران انحراف از بازار آزاد است، چون سلسله مراتب طبیعی برندگان و بازن��دگان را مخت��ل می کند

دنیای آرمان  شهرگرایانه که خیلی رنگ و بوی مذهبی و هزاره گرایانه دارد، جدایی کامل ب��ازار آزاد از دولت ی��ا

این مفروضات و پیش فرض  ها اصول راهنم��ا ب��رای اج��رای. عدم مداخله دولت در مکانیسم هایش ضروری ست

از آنجایی ک��ه این.  ب��وده است۱۹۸۰و اوای��ل ده��ه ۱۹۷۰اصالحات نئولیبرالی در سراسر جهان از اواخر دهه  

مفروضات بدون تاریخ واقعاً موجود سرمایه داری جهانی ایجاد شده  اند، نئولیبرال ها مانند بنیادگرای��ان م��ذهبی

غالبا استدالل می کنند که آنچه به عنوان نئولیبرالیسم در بیشتر جاهای جهان تجربه شده از دنی��ای اتوپی��ایی

از این رو برای بسیاری از نئولیبرال ه��ا ح��تی. که آنها در کتاب های شان به تصویر می کشند به غایت دور است

لب کالم آنچه که می خواهم بگم این اس��ت ک�ه. نیست چه برسد به ایران« ناب»آلمان یک اقتصاد نئولیبرالی 

سرمایه داری»به شکل تئوری و نظری در کتاب هایی چون « ناب»برای اقتصاددانان نئوکالسیک نئولیبرالیسم 

اثر فردریش های��ک وج��ود دارد، ولی در بیش��تر مواق��ع به دلی��ل« راه بردگی»اثر میلتون فریدمن و « و آزادی

.وجود سیاستمدارانی که شجاعت اجرای این مدینه ی فاضله را ندارند هرگز به طور کامل محق��ق نش��ده است

برای آنها ممکن است بخش های کوچکی از تجربه جهان آنگلوساسون به این م��دینه ی فاض��له نزدی��ک باش��د،

. ولی همچنان با آن دنیای خیالی خیلی فاصله دارد
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رویکرد انتقادی در تبیین نئولیبرالیسم به سه گروه تقسیم می شود. در گ��روه اول اندیش��مندان مارکسیس��تی

مثل بن فاین، ویلیام رابینسون، جرالد دومنیل، دومینیک لوی و پژوهشگران دیگری را داریم که نئولیبرالیسم

را مرحله جدیدی از توسعه سرمایه داری می دانند که برای اولین بار در اقتصاد ایاالت متحده و اروپای غ��ربی

 ظه�ور ک�رد. در این روایت، نئولیبرالیس�م، ک�ه اغلب ب�ا عن�وان۱۹۷۰در واکنش به بح�ران س�ودآوری ده��ه 

financialisationبه آن ارجاع داده می شود، بیش از هر چیز دیگری اراده سیاسی فراکسیون سرمایه ی م��الی 

غربی برای ایجاد تغییر و تحوالت بنیادی در مکانیسم های  سرمایه داری مت��أخر ب��رای احی��ای س��ود و ق��درت

است. گروه دوم شامل آثار مهمی مثل »تاریخ مختصر نئولیبرالیسم« اثر دیوید هاروی  و »دکترین شوک« اثر

نائومی کالین است. گرچه جوزف استیگلیتز بخش��ی از س��نت مارکسیس��تی نیس��ت ولی فک��ر می کنم کت��اب

معروفش »جهانی سازی و مسائل آن« را نیز می شود ب��ه این گ��روه اض��افه ک��نیم. در این دس��ته آث��ار گرچ��ه

نئولیبرالیسم به مثابه ی شکل ساختاری جدید سرمایه داری مورد توجه قرار می گ��یرد ولی تمرک��ز اص��لی روی

ایده های اقتصاددانان راستگرای غربی مانند فردریش هایک و میلتون فریدمن است؛ ایده هایی که ابتدا توس��ط

( ، به ویژه در ایاالت متحده و بریتانیا، مورد اجرا قرار گرفتGlobal Northسیاست گزاران در شمال جهانی )

و بعداً توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی به کشورهای در حال توسعه تحمیل شد. دس��ته س��وم را

« در م���ورد نئولیبرالیس���م نامی���د ک���ه مت���اثر از س���نت فک���ریgovernmentalityمی ت���وان ادبی���ات »

پساساختارگرایی ست. نزد این گروه، نئولیبرالیسم به عنوان روش های جدی��دی ب��رای اداره و کن��ترل از طری��ق

ساختن سوژه های نوین براساس فن آوری ها و گفتمان هایی ح�ول ای��ده ی ب�ازار آزاد تب��یین می ش��ود. به نظ��رم

تبیین هر سه گروه انتقادی از نئولیبرالیس��م بس��یاری از مفروض��ات اقتص��اددانان نئوکالس��یک را پروبلمت��ایزه

می کند و تا حد زیادی به درک ما از پویایی های سرمایه داری دهه های اخیر کمک می کند، ولی تمرکز آنها بر

آمریکای شمالی و اروپای غربی اروپامحوری رایج در تبیین سرمایه داری را تا حد زیادی بازتولی��د می کن��د. در

نهایت، این تمرکز بر غرب امکان فرا رفتن از ایده نئولیبرالیسم »ناب« را مسدود می کند زیرا به ط��ور ض��منی

Globalاین تصور را ایجاد می کند که نئولیبرالیسم غربی نقطه مرجع برای جنوب جهانی )  Southاست. ب��ه )

عبارت دیگر، در تحلیل های انتقادی از نئولیبرالیسم ب�ه پوی��ایی فرات�ر از ش�مال جه�انی ت�وجهی نمی ش��ود و

بنابراین جنوب جهانی به مثابه ی بخش مهمی از سرمایه داری جهانی که نئولیبرالیسم در آن ش��کل و تک��وین

یافته در نظر گرفته نمی شود. دو مثال ممکن است به روشن شدن آنچه ک�ه می خ�واهم بگ�ویم کم�ک کن��د.

کتاب دکترین شوک نائومی کالین به شیلی به عنوان اولین تجربه نئولیبرالیسم نگ��اه می کن��د، ام��ا آنچ��ه ک��ه

روایت می شود این است که یک عده دانشجوی شیلیایی به دانشگاه شیکاگو برده می شوند و بعد از شستشوی

مغزی به شیلی باز می گردند تا بعد از کودتای پینوشه که سازمان سیا آن را برنامه ریزی کرده ایده های مکتب

شیکاگو را مو به مو اجرا کنند. در نقش  آمریکا در کودتا و تث��بیت حک��ومت پینوش��ه ش��کی نیس��ت ولی این

روایت هیج جایی برای بحران انباشت سرمایه در شیلی وعاملیت فعال و تا حدی مستقل طبقه ی حاکم شیلی

برای یافتن راهی برای احیای آن باقی نمی گذارد. اگ��ر این را ب��ه جاه��ای دیگ��ر تعمیم ب��دیم، این روایت ک��ه

نئولیبرالیسم به همه کشورهای در حال توسعه به توسط صندوق بین المللی پول و بانک جهانی تحمیل و اجرا

شد تا حدی ناکامل به نظر می رسد. درست است که بسیاری از کشورهای در حال توسعه در دام ب��دهی های

بین المللی گرفتار بودند و رهایی از آن منوط به اج��رای سیاس��ت های نئولی��برالی ب��ود و اینک��ه نئولیبرالیس��م

جهانی در چند دهه ی اخیر ساختار سلسله مراتبی سرمایه داری جهانی را به نفع اروپای غربی و آمریکا باز تولید

کرده است، ولی باید در عین حال به این نکته توجه کنیم که از نظر طبقات حاکم کشورهای در حال توس��عه
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 در بن بس��ت کام��ل ب��ود. به همین۱۹۸۰و اروپای شرقی، سرمایه داری دولتی غالب در کشورهایش��ان در ده��ه 

خاطر بخش بزرگی از طبقات حاکم این کشورها با آغوش باز نئولیبرالیسم را به مثابه ی مدل جدید توس��عه در

 ب��دهکار نبودن��د، ولی۱۹۸۰نظر گرفتند. مثال دوم ام مربوط به کشورهایی در جنوب جهانی است که در دهه 

در عین حال و بدون نقش فع�ال و معن��ادار از س��وی ص��ندوق بین المللی پ�ول و بان�ک جه��انی سیاس��ت های

Theنئولیبرالیستی را اجرا کردند. چین که همان طور که ه��و-فن��گ هون��گ در کت��اب درخش��ان اش   China

Boom .نشان می دهد مثال خوبی است. نئولیبرالیسم در ایران نمونه ی دیگری از آن است 

در کارهای پژوهشی ام که متاثر از بسیاری از مارکسیست هاست س��عی ک��ردم نش��ان دهم ب��رای تب��یین به��تر

به نظ��رم نئولیبرالیس��م از. نئولیبرالیسم باید نه تنها شمال جهانی بلکه به کلیت سرمایه داری جهانی نگاه کنیم

internationalisation)بین المللی شدن سرمایه    of  capital)پس از جن��گ جه��انی دوم،. جدایی ناپذیر است

در این معم��اری. اقتصاد جهانی بر اساس کینزینیسم و فوردیسم با نقش فعال تری ب��رای دولت بازس��ازی شد

جهانی بسیاری از کشورهای جهان سوم از جمل��ه کش��ورهای ت��ازه اس��تقالل یافت��ه م��دل توس��عه ی ص��نعتی

import)جایگزین واردات   substitution  industrialisation ��)این مدل بر مبن��ای توس��عه ی. را دنبال کردند

بعضی صنایع بومی که بازارهای محافظت شده ی ملی آنها را از رقابت خارجی مصون می کرد بنا شده بود، ولی

این دوره،. در عین حال توسعه ی این صنایع منوط به واردات ماشین آالت از کشورهای صنعتی پیش��رفته ب��ود

به نظر بعضی مارکسیس��ت ها، و من هم خ��ودم را نزدی��ک ب��ه این نظری��ه. دوره ی اوج سرمایه داری دولتی بود

می بینم، تجربه به اصطالح سوسیالیستی در اتحاد جماهیر شوروی و سایر کشورهای جهان سوم شکل دیگری

 ب��ه بع��د در سراس��ر جه��ان ب��ه۱۹۷۰این مدل سرمایه داری دولتی در اواسط دهه . از سرمایه داری دولتی بود

برای احیای انباشت سرمایه در سطح جهانی، بین المللی شدن بخش تولید و بخش مالی به عنوان. بحران رسید

در این بازسازی سرمایه داری جهانی، شرکت های م��الی ب��زرگ ک��امال از قی��د و بن��د. بهترین گزینه ظهور کرد

در عرصه تولید،. مقررات های قبلی دوره سرمایه داری دولتی برای سرمایه گذاری در بازارهای جهانی رها شدند

سیستم قدیمی با یک مدل انعطاف پذیر جدید جایگزین شد که از طریق آن به جای آنکه یک کاالی ص��نعتی

در یک کشور تولید شود بخشها و اجزای مختلفی از آن کاال در کشورهای مختلف تولید و بعد به مکان نهایی

از این پدی��ده غالب��ا به عن��وان زنجیره ه��ای. تولید که معموال پایین ترین نرخ کار مزدی را دارد منتقل می شود

نام برده می(� global commodity chains)یا زنجیره های جهانی کاال (�  global value chains)جهانی ارزش 

به عن��وان بخش��ی از این بازس��ازی جه��انی،. شود که شرکت های بزرگ چند ملی��تی در راس آنه��ا ق��رار دارند

کشورهای در حال توسعه مدل توسعه ی صنعتی جایگزین واردات را که متمرکز به تولید برای بازار داخلی بود

به نفع مدل توسعه ی صنعتی صادرات محور کنار گذاشته اند که من��وط ب��ه ادغ��ام در دل زنجیره ه��ای جه��انی

دکترین نئولیبرالیسم به مث��ابه ی مجم��وعه ای از سیاس��ت های. ارزش تحت کنترل شرکت های چند ملیتی بود

اقتصادی در عمْل ستون فقرات ایدئولوژیک بین المللی شدن سرمایه است، چون این سیاست ها اجازه می دهند

تا مقررات جدیدی بر کلیه فعالیت های اقتصادی اعمال شود که در واقع تسهیل کننده ی ح��رکت آزاد س��رمایه

در وهله اول هدف نئولیبرالیسم آزادسازی اقتصاد داخلی ست، اما ه��دف نه��ایی. در فراسوی مرزهای ملی ست

.این آزادسازی ادغام اقتصاد ملی و سرمایه داخلی در سرمایه های بین المللی و زنجیره های جه��انی ارزش است

در این تفسیر، نئولیبرالیسم چیزی جز بازسازی روابط اقتص��ادی و اجتم��اعی در سرتاس��ر جه��ان در راس��تای

 و۱۹۷۰ایجاد تحول بنیادی در اقتصاد جهانی برای مقابله و برون رفت از بحران انباشته س��رمایه در دهه ه��ای 
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 نیست؛ فرآیندی که در آن هم طبقات حاکم دولت ه��ای س��رمایه داری پیش��رفته و هم طبق��ات ح��اکم۱۹۸۰

کشورهای در حال توسعه  فعاالنه مش��ارکت کرده ان��د، ام��ا ن��ه ب��ه این معن��ا ک��ه ن��تیجه ی همه ی پروژه ه��ای

نئولیبرالیستی در همه ج�ا یکس�ان اس�ت؛ چ�ون ویژگی ه�ای طبق�اتی خ�اص ه�ر جامع�ه و ی�ا به بی�ان به�تر

کشمکش های طبقاتی بین فراکسیون های داخلی سرمایه  در ارتباط با بهترین شیوه  اج��رای این سیاس��ت ها و

همچنین میزان توان و سازماندهی طبقات فرودست علیه این سیاست ها، ن��تیجه ی این سیاس��ت ها را تع��یین

در نتیجه، به رغم ویژگی های مشترک جهانی همه ی این برنامه ها در اقص��ی نقاط جه��ان، محص��ول. کرده است

این نکته ی بس��یار. بازسازی سرمایه داری نئولیبرالی در هر جامعه  ی خاص، منحصر به  فرد و اغلب ترکیبی ست

. از نئولیبرالیسم وجود ندارد« نابی»مهم است، زیرا برای ما معلوم می سازد که چرا شکل 

در ح��الی ک��ه در. به نظرم تنها با اتخاذ این رویکرد می شود برنامه ی اصالحات نئولیبرالی در ایران را درک کرد

 شروع شد، در ای��ران به دلی��ل انقالب و۱۹۸۰بسیاری از کشورهای در حال توسعه نئولیبرالیسم در اوایل دهه 

در دهه ی اول انقالب م��دل اقتص��ادی.  کلید خورد۱۹۹۰جنگ با عراق اصالحات نئولیبرالی در اوایل دهه ی 

ایران مبتنی بر سرمایه داری دولتی بود، چون دولت جدید تا آنجا که امک��ان داش��ت م��دل توس��عه ی ص��نعتی

به دلیل جنگ و فشارهای ژئوپلیتیک ایاالت متح��ده، این م��دل در اواخ�ر دهه ی. جایگزین واردات را ادامه داد

به طور مثال از خاطرات هاشمی رفسنجانی می شود اس��تنتاج ک��رد ک��ه در ح��دود.  در بحران کامل بود۱۹۸۰

 برخی از اعضای نخبگان حاکم این مدل را زیر س��وال می بردن��د و ب��ر بح��ران عمی��ق۱۹۸۷ و۱۹۸۶سالهای 

پس از جنگ، دولت هاشمی اصالحات نئولیبرالی را آغاز کرد و با. انباشت سرمایه در ایران کامال واقف هستند

در این دوره شاهد مقررات زدایی از بازار ک��ار، قط��ع یارانه ه��ا،. شدت بیشتری توسط دولت خاتمی ادامه یافت

جدی��د« خصوصی»یکسان سازی نرخ ارز، خصوصی سازی برخی شرکت های دولتی و توسعه برخی بنگاه ه��ای 

اوال، در نتیجه ی سیاس��ت های نئولی��برالی دولت ه��ای هاش��می و. ذکر دو نکته در اینجا ضروری است. هستیم

خاتمی، فراکسیون سرمایه ای به وجود آمد که کامال با وزارتخانه های مختلف دولتی درهم آمیخته است و برای

به وی��ژه)رشد و بقای اش به رانت  دولتی نیاز وافر دارد و از این رو کنترل ب��دنه ی نهاده��ای انتخ��ابی حک��ومت 

از نظر سیاسی، اعتدال گریان ی��ا اص��الح طلبان  آنه��ا را. همواره برای آنها حیاتی بوده است(  ریاست جمهوری

ثانیاً، در راستای توسعه ی صنعتی صادرات محور، هر دو دولت هر کاری را انجام دادند ت��ا. نمایندگی می کنند

این فراکسیون سرمایه و به طور کلی صنایع ایران را با سرمایه های غربی، ب��ه وی��ژه ش��رکت های چن��د ملی��تی

با این حال، یک گروه ب��ا نف��وذ در. این سیاست در دوران دولت روحانی نیز ادامه داشت. اروپایی، پیوند دهند

داخل دولت با وجود پذیرش سیاست های نئولیبرالی، از جمله خصوصی س��ازی، مق��ررات زدایی از ب��ازار ک��ار و

برای این فراکسیون military-bonyad complexمن از عنوان . قطع یارانه ها، در برابر این جریان ظهور کرد

در این. ریاست جمهوری احمدی نژاد ش��کل واقعی ب��ه خ��ود گ��رفت Dسرمایه استفاده می کنم که در دوره 

مرحله از نئولیبرالیسم، بسیاری از شرکت های بزرگ دولتی به بنگاه های اقتصادی وابسته به نیروهای نظامی و

جدید ب�ا رواب�ط نزدی�ک ب�ا ش�رکت های ت�ابع« خصوصی»برخی شرکت های . بنیادهای انقالبی واگذار شدند

این بخش قدرتمن��د فراکس��یون س��رمایه داری ای��ران ک��ه. نیروهای نظامی و بنیادهای انقالب نیز ایجاد شدند

نهادهای غیرانتخابی دولت را کنترل می کند، همواره ادغام بیشتر اقتصاد ای�ران و به طب�ع سرمایه های ش�ان ب�ا

 ک��ه۲۰۰۸این ام��ر به وی��ژه بع��د از س��ال . س��رمایه های بین المللی نوظه��ور چین را ت��رجیح داده است

در پرانتز این را هم بگویم ک��ه. سرمایه گذاری های خارجی چین به شکل بی سابقه ای فزونی یافت میسرتر شد
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درست است که نئولیبرالیسم در ایران توسط ص�ندوق بین المللی پ�ول و بان�ک جه�انی تحمی�ل نش�د، چ�ون

عاملیت اصلی بر عهده ی بخشی از نخبگان دولتی و طبقه ی حاکم در ایران بود که بحران اقتصادی اواخر دهه

 را به وضوح درک و نئولیبرالیسم را به عنوان یک مدل جایگزین ایده آل ب�رای رش��د اقتص�ادی و توس�عه۱۹۸۰

ص��ندوق بین المللی. دیدند، اما این مؤسسات بین المللی سیاست های نئولیبرالی دولت را همواره تأیید کرده اند

«ب��ازار آزاد»استقبال ک��رد و اص��الحات ح��امی « رقابتی»پول رسما از دولت خاتمی به خاطر ساختن اقتصاد 

ایده ی کانونی من درباره ی فرآیند نئولیبرالیسم در ای��ران ک��ه در چن��د مقال��ه ب��ه. احمدی نژاد را تحسین کرد

انگلیسی مفصل تشریح کرده ام این است که اوال کشمکش های درون حاکمیت بین فراکسیون های س��رمایه ی

طبقه ی ح��اکم و جناح ه��ای سیاس��ی و ای��دئولوژیک ق��درت وابس��ته ب��ه این فراکس��یون ها ت��اثیر عمیقی در

ثانیا، رقابت بین س��رمایه های بین المللی و تش��دید این. صورت بندی خاص  نئولیبرالیسم در ایران داشته است

رقابت ها بین شرکت های بزرگ آمریکایی، اروپایی، چینی و تا حدی روسی در ارتباط با ای�ران به هم�ان ان�دازه

ج��دای از این دو عام��ل تعیین کنن��ده ک��ه مرتب��ط ب��ا. در شکل نئولیبرالیسم خاص ایرانی نقش داش��ته است

تض��ادهای درونی بین س��رمایه های ملی و بین المللی اس��ت، مب��ارزات طبق��ات ک��ارگر و فق��یر ای��ران علی��ه

خصوصی سازی، موقتی شدن قراردادها، حقوق معوقه، افزایش هزینه های زندگی و حذف یارانه ه��ای دول��تی و

نتیجه آن فرم خاصی از نئولیبرالیسم در ای��ران اس��ت. غیره بر شکل نئولیبرالیسم در ایران تأثیر گذاشته است

ولی به همان میزان نئولیبرالیسم در بریتانیا، آلمان، آرژانتین، چین یا هر کشور دیگری خاص و منحص��ربه فرد

در. است زیرا تعامل عوامل و پویایی های ملی و بین المللی در همه ج��ا ن��تیجه ی متف��اوت ب��ه ب��ار آورده است

«ن��اب»ی��ا « واقعی»نتیجه برخالف تصور نئولیبرال های ایرانی که نئولیبرالیسم در ایران را یک نئولیبرالیس��م 

آنها بتی از تجربه های اجرای سیاس��ت های. وجود ندارد« ناب»یا « واقعی»نمی دانند، در هیچ جا نئولیبرالیسم 

نئولیبرالی در کشورهای غربی ساخته اند و آنها را فرم واقعی نئولیبرالیسم می دانند، ولی این تجربه برای اکثر

واضح ترین مثال سقوط و در بهترین ح��الت رک��ود درآم��د واقعی. مردم عادی در غرب نیز فاجعه بار بوده است

نه تنها برای طبقه ی کارگر، بلکه طبقه ی متوسط و گسترش افسار گسیخته ی ش��کاف طبق��اتی و ن��ابرابری بین

نکته آخری که می خ��واهم. و بقیه ی جامعه در دوره نئولیبرالی در غرب بوده است(  ٪۱یا همان)طبقه حاکم 

بگویم این است که توسعه ی اقتصادی در غرب نتیجه ی اجرای سیاست های نئولیبرالی نبوده، بلکه بیش از هر

 س��اله ی س��رمایه داری جه��انی و نظ��ام سلس��له مراتبی۵۰۰سیاس��ِی -چیز حاصل ساختارهای نابرابر اقتصادی

اتفاقا هر ج��ا در. بین المللی ست که سروری و تفوق غرب را از طریق بازتولید این روابط نابرابر بازتولید می کند

جنوب جهانی سیاست های نئولیبرالیستی مو به مو اجرا و نزدیک تر به ایده های نئولیبرال ها بوده، دس��تاوردش

برخالف آنچه که نئولیبرال ها می گویند در این چند صد سال اخ��یر تنه��ا چن��د کش��ور. فاجعه بارتر بوده است

شرق آسیا در قرن بیستم به جرگه ی کشورهای پیشرفته صنعتی پیوسته ان��د، ولی این پیش��رفت بیش از ه��ر

چیز محصول اوال شرایط خاص ژئوپلیتیک جنگ س��رد ب��ود، ک��ه آزادی عم��ل بیش��تری در م��ورد توس��عه ی

صنعتی به این کشورها می داد؛ و ثانیا نقش بی سابقه ی دولت در تولید، هدایت و محافظت از ص��نایع ملی در

.این کشورها بود
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مدافعان نئولیبرالیسم علت مشکالت اقتصادی موجود را به مداخله گری دولت در قیمت گذاری ها و به ط66ور

 تا چه ان66دازه م66داخله گر۵۷فکر می کنید دولت پسا انقالب . کلی در فقدان وجود عقالنیت بازار می دانند

بوده است؟ نظر شما درباره ی استداللی که انحصار صنایع و کسب وکارها در دست نهاده6ای حکوم6تی ی6ا

افراد وابسته به رژیم را به مثابه ی مداخله جویی دولت در امر اقتصادی می داند، چیست؟ 

قبل از پاسخ به سوال شما در مورد ماهیت مداخله گرایانه ی دولت پس از انقالب در ایران، اج��ازه دهی��د ابت��دا

از نظ��ر. رابطه ی بین دولت و بازار یا به طور کلی تر س��رمایه داری و دولت را ب��ه ش��کل مختص��ری تش��ریح کنم

اقتصاددانان نئوکالسیک، سرمایه داری زمانی به وجود می آی�د ک�ه م�الکیت خصوص�ی ب�ر اب�زار تولی�د، ک�ارگر

بس��یاری از. و ج��دایی کام��ل ب��ازار از دخ��الت گری دولت تض��مین ش�ود( به تعبیر مارکسیستی)مزدبگیر آزاد 

مارکسیس��ت ها و متفک��ران منتق��د غیرمارکسیس��ت این ج��دایی مص��نوعی بین دولت و ب��ازار را در این

مفهوم پردازی لیبرالی از سرمایه داری نقد کرده اند، ام�ا به نظ�رم بس�یاری از آنه�ا در دام این برداش�ت لی�برالی

را بنیان سرمایه داری( free’ wage labour« )آزاد»افتاده اندکه وجود فرمالیستی بخش خصوصی و کار مزدی 

اما به نظر بعضی دیگر از مارکسیست ها، و من هم خودم را نزدیک به این تفسیر می بینم، بنیان نظام. می دانند

سرمایه داری انباشت سرمایه است و این امر هم توسط سرمایه های خصوصی و هم سرمایه های دول��تی تحق��ق

است چون نیروی کار در تاریخ سرمایه داری جه��انی« آزاد»به عالوه، کار مزدی فراتر از حقوق بگیران . می یابد

وجود این دو عامل به تنهایی به معن��ای ظه��ور س��رمایه داری به مث��ابه ی نظم. به طرق مختلف کاالیی شده است

زمانی که دولت بپذیرد که در مکانیسم بازار مداخله کن��د، در ص��ورت نی��از در فرآین��د. اجتماعی غالب نیست

مستقیم انباشت سرمایه از طریق شرکت های دولتی مشارکت کند و در فرآیند بازتولید اجتماعی نیروی ک��ار و

هدایت ایدئولوژیک توده ها برای تسهیل انباشت بی وقفه ی سرمایه اقدام کند، س��رمایه داری ب��ه نظم اجتم��اعی

سرمایه داری زمانی تفوق می یابد که با دولت یکی شود؛ زمانی که: »به قول فرنان برودل. مسلط تبدیل می شود

 ساله ی۵۰۰بنابراین، این ایده که دولت جدا از بازار است و نباید در اقتصاد دخالت کند با تاریخ «. دولت شود

بدیهی ست که ماهیت مداخله ی دولت در بازار در دوره های مختلف ت��اریخ. سرمایه داری جهانی مطابقت ندارد

۱۹۷۰ و ۱۹۳۰سرمایه داری تغییر کرده است؛ به عنوان مثال، وقتی دوران سرمایه داری دول��تی بین دهه ه��ای 

اما به همان اندازه که مداخله ی دولت در دوره ی قبل تعیین کنن��ده ب��ود،. را با دوره ی نئولیبرالی مقایسه کنیم

در نقد این ایده ی اتوپیایی لیبرال های نئوکالسیک در. به همان اندازه هم در دوره ی نئولیبرالی مهم بوده است

مورد عدم مداخله دولت در سازوکارهای بازار، کارل پوالنی چند ده��ه قب��ل از اینک��ه نئولیبرالیس��م ب��ه م��دل

ح�تی کس�انی ک�ه: »مسلط انباشت سرمایه تبدیل شود، این یاوه گویی آنها را به زیبایی به چالش کشیده است

مشتاقانه در رویای رهایی دولت از شر تمام وظایف غیرضروری اش هستند، و کل فلس�فه ی آنه��ا ح�ول مح��ور

ب��ه(�� laissez-faire)محدودیت فعالیت های دولت بنا شده است، ناگزیر از س��پردن وظیفه ی ایج��اد ب��ازار آزاد 

این دقیقاً همان چیزی ست که در دوران نئولیبرال«. همان دولت ولی با قدرت ها، نهادها و ابزار جدید هستند

چون دولت به شکلی به غ�ایت م�داخله گرایانه ، از طری�ق ایج�اد، مشروعیت بخش�ی و تث�بیت. اتفاق افتاده است

.  ظرفیت های نهادی جدید و مکانیسم های کنترل، درصدد تالش برای تسهیل انباشت سرمایه بوده است

دولت در ایران در سازوکارهای بازار دخالت کرده و شکل س��رمایه داری را در ای��ران پس از انقالب ش��کل داده

با این حال، به ط��ور کلی، این.  تفاوت هایی وجود دارد۱۹۹۰است، اما بین دهه ی اول انقالب و دوره ی پس از 

در ده��ه اول. مداخله در راستای ساختار سرمایه داری جهانی و اشکال خاص انباشت سرمایه جهانی بوده است
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انقالب، ایران همچنان مدل توسعه ی دولتی مبتنی بر توسعه ی صنعتی جایگزین واردات را حفظ کرد؛ م��دلی

پس از انقالب، دارایی های طبقه ی حاکمه پیشین مصادره و. که در بقیه ی مناطق جنوب جهانی در بحران بود

به  ی��ک معن��ا، دولت مس��تقیماً مس��ئول. به وزارتخانه های مختلف دولتی و بنیادهای انقالبی تحوی��ل داده شد

دولت همچ��نین ب��ا ارائ��ه. انباشت سرمایه بود، زیرا اکثر شرکت ها توسط وزارتخانه های دولتی اداره می ش��دند

کاالهای اساسی به فقرا، گسترش بخش عمومی و تضمین امنیت شغلی برای بسیاری از کارگران، یک سیستم

به دلیل جنگ با عراق، مداخله ی مس��تقیم دولت در ام��ور اقتص��ادی و تج��ارت از. رفاهی ابتدایی را ایجاد کرد

طریق راه اندازی سیستم سهمیه بندی و یارانه مستقیم برای کاالهای ضروری، توزی��ع س��همیه ی ارزی و س��ایر

با شروع اصالحات نئولی��برالی بع��د از جن��گ، ش��کل م��داخله ی دولت در اقتص��اد ن��یز. سیاست ها تشدید شد

در این دوره، دولت های مختلف تالش کرده اند که قیمت ها را آزاد کنند، یارانه ها را ح��ذف. به شدت تغییر کرد

کنند، نظام ارزی را یک پارچه نمایند، بسیاری از موانع تجاری غ��یرتعرفه ای را از بین ببرن��د، ن��رخ مالی��ات ب��ر

مهم ت��ر از این ه��ا، دولت ه��ای. درآمد را کاهش دهند، و نظام اداری بخش دولتی و عمومی را دگرگون س��ازند

با توجه به بحث قبلی ام در م��ورد نقش دولت در اقتص��اد. )مختلف مقررات جدیدی بر بازار کار اعمال کرده اند

سرمایه داری، واژ ه ی مقررات زدایی گمراه کننده است، به همین خاطر به نظرم استفاده از وضع مق��ررات جدی��د

به مدد سیاست های نئولیبرالی تمامی دولت ها بعد از جنگ، کاالیی ش��دن آم��وزش و بهداش��ت در(. بهتر باشد

خصوصی س��ازی ش��رکت های. ایران نسبت به بسیاری از کشورهای غربی حتی گسترده تر و عمیق تر بوده است

 به بعد، ستون اصلی سیاست های دولتی بوده است، اگرچه س��رعت  و ح��دت۱۹۹۰دولتی نیز از اوایل دهه ی 

بس��یاری اس��تدالل می کنن��د ک��ه آنچ��ه ک��ه اتف��اق افت��اده. آن در دولت ه��ای مختل��ف متف��اوت ب��وده است

نیست، چون بسیاری از شرکت ها به مدیران دولتی، بستگان آنه�ا و اف�راد مرتب�ط ب�ا« خصوصی سازی واقعی»

ایجاد ش��ده اند ک��ه در واق��ع زیرمجموع��ه نیروه��ای نظ��امی،« خصوصی»دولت واگذار شده اند یا شرکت های 

همچنان که قبال گفتم برای ارزیابی این رون��د. بنیادهای انقالبی و سایر وزارتخانه ها و نهادهای دولتی هستند

به عنوان نمون��ه،. قطعا باید ساختار طبقاتی دولت و سایر عوامل سیاسی، اجتماعی و تاریخی را در نظر بگیریم

نقش دسترسی به رانت نفت بسیار در این رون��د تاثیرگ��ذار ب��وده، ب��ه این خ��اطر ک��ه دسترس��ی ب��ه آن ب��رای

شرکت های خصوصی سازی شده بسیار سودمند است و در نتیجه، پیوندهای نزدیک با نهاده��ای دول��تی ب��رای

ولی با وجود این ویژگی های خاص، من چیزی به ش��دت ناهنج��ار در رون��د خصوص��ی. تامین آن ضروری است

سازی در ایران نمی بینم که خیلی متفاوت از روندهای خصوصی سازی در جاهای دیگر مث��ل اروپ��ای ش��رقی،

در آنجاها هم بیشتر شرکت های دول��تی ب��ه نزدیک��ان و. آسیا، آمریکای التین، آفریقا و بقیه ی خاورمیانه باشد

در اروپای غربی، این روند شاید شفاف تر بوده باشد، اما در آنجا ن��یز نمونه ه��ای. بروکراتهای دولتی واگذار شد

به عنوان مثال، در بریتانیا، برخی از خدمات عم��ومِی خصوصی سازی ش��ده. متعددی از فساد به چشم می خورد

به شرکت هایی واگذار شدند که روابط نزدیکی با سیاستمداران حزب حاکم محافظه کار داشتند و حتی گ��اهی

.بستگان این سیاستمداران بودند

نکته ی دیگری که در مورد دخالت دولت به عنوان مثال در قیمت گذاری و ب��ازار ارز بس��یار مهم اس��ت، نقش 

 است که بحران بزرگی را ایجاد کرده اس��ت ک��ه دولت را مجب��ور ب��ه۲۰۱۲تحریم های بین المللی بعد از سال 

زیرا. باز هم من هیچ ناهنجاری در اینجا نمی بینم. مداخله ی بیشتر برای کنترل تورم و مهار بحران کرده است

مداخله« مکانیسم بازار»، دولت ها قاطعانه در به اصطالح ۲۰۰۸برای نمونه در غرب، در واکنش به بحران مالی 
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 به بع��د، م��داخله ی دولت در ب��ازار و۲۰۰۸از س��ال . کردند و بسیاری از بانک ها را از ورشکستگی نجات دادند

اقتصاد برای تحمیل مجدد یا محافظت از سیاست های نئولیبرالی به طور چشمگیری در بسیاری از دولت ه��ای

«نئولیبرالیسم اقت��دار گرا»برای تحلیل این وضعیت، تعدادی از پژوهشگران از ایده ی . غربی افزایش یافته است

(authoritarian  neoliberalism ��)استفاده می کنند، که اخیرا مقبولیت فزآینده ای در ادبیات اقتصاد سیاس��ی

. یافته است

بسیاری از نئولیبرال ها در ایران از این دسته ایرادات، مانند دخالت دولت در بازار و واگذاری بنگاه های دول��تی

ج��الب. ، استفاده می کنند تا بگویند این نئولیبرالیسم و خصوصی سازی نیست«غیر واقعی»به بخش خصوصِی 

این است که بیشتر این ها چیرلیدر و مدافع پروپاقرص اعتدال گرایان و اص��الح طلبان بودن��د ک��ه سیاس��ت های

نئولیبرالی به منظور نزدیکی و ادغام اقتصاد ایران به غرب را پیش بردند، ولی چون پ��روژه ی آنه��ا در بن بس��ت

به همین منوال، نئو راست ها. سر می دهند« وا مصیبتا»قرار گرفت و تا حد زیادی به حاشیه رفته اند، االن فریاد 

نمی دانند و سیاست خارجی« واقعی»و نئوسلطنت طلبان ایرانی در غرب نیز آنچه را اتفاق افتاده نئولیبرالیسم 

من فکر می کنم به مانند گ��روه. و موضع ضدغربی ایران را عامل بحران کنونی و مغایر با نئولیبرالیسم می دانند

اول ناخرسندی آنها از عدم ادغام اقتصاد ایران در زنجیره های ارزش س��رمایه های غ��ربی و در ع��وض ن��زدیکی

اقتصادی ایران ب�ه چین باش�د، ن�ه خ�ود سیاس�ت های نئولی�برالی؛ چ�ون اگ�ر آنه�ا در ق�درت بودن�د هم�ان

در آن ص��ورت، ای��ران. سیاست های اقتصادی را ولی در راستای نیاز شرکت های آمریکا و اروپا اج��را می کردند

بود( در نظم بین المللی لیبرال« نرمال»کشورهای )چیزی شبیه به کشورهای طرفدار غرب مثل مصر و تونس 

نتیج��ه. که در آنها سیاست های نئولیبرالی برای ادغام اقتصادشان در سرمایه های آمریکایی و اروپایی اجرا شد

 یک تحلی��ل۱کتاب عالی ادم هنیه. را به ارمغان آورد« بهار عربی»این سیاست ها بحران بزرگی بود که انقالب 

عالی از نتایج فاجعه بار این فرآیندهای نئولیبرالی در این کشورها و ب��اقی کش��ورهای ع��رب خاورمیان��ه را ب��ه

.تصویر می کشد

.نس66بت می دهند« دولت ناکارآمد»حامیان نئولیبرالیسم یکی از علل بحران های اقتصادی موج66ود را ب66ه 

دولت چیست؟  آیا دولت به خاطر عدم ارائه ی خدماتی مانند مسکن، دارو و غذا« ناکارآمدی»منظور آنها از 

است یا به دالیل دیگر؟ « ناکارآمد»به افراد نیازمند 

اگر ساده و صریح جوابش را بدهم، این رمزی برای قطع یارانه ها، موقتی شدن مشاغل. سوالی خیلی خوبی ست

برای نئولیبرال ها، یک دولت. و کاالیی شدن بسیاری از خدمات ضروری مانند مسکن، آموزش و بهداشت است

بای�د این کااله��ا و« آزاد»به دلیل ارائه ی خدمات رفاهی به الیه های فقیرتر جمعیت ناکارآمد است، زیرا ب�ازار 

 نگاه کنید، آنه��ا۱۹۷۰ و ۱۹۳۰اگر به نوشته های نئولیبرال ها  درباره دوره بین دهه های . خدمات را ارائه دهد

«ایجاد هزینه زایی بی خود و غ��یرمنطقی »تماما درحال تخطئه و حمله به دولت و نهادهای رفاهی اش به خاطر 

در غرب، به خاطر پیروی دولت ها از سیاس��ت های کی��نزی، اش��تغال کام��ل و. هستند« ناکارآمدی»و یا همان 

بهداشت و آموزش همگانی؛ و در کشورهای درحال توسعه، به خاطر پیروی از الگوی توسعه ی دولت محوری که

اما همان طور که در پاسخم ب�ه س�وال. مستلزم ارائه بعضی خدمات عمومی رایگان به طبقات پایین جامعه بود

1 Adam Hanieh (2013): Lineages of Revolt: Issues of Contemporary Capitalism in the Middle East.
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با حداقل وظایف نیست، چون اگ��ر دولت در« کوچک»قبلی توضیح دادم، این به معنی ایجاد دولت به اصطالح 

آنها اساس��اً خواه��ان. همه جا به خاطر اجرای اصالحات نئولیبرالی بزرگ تر نشده باشد کوچک تر هم نشده است

این هستند که فعالیت نهادهای مختلف دولتی در جهتی خاص و جدیدی هدایت ش��ود ک��ه احی��ای انباش��ت

و« حکم��رانی خ��وب»درنتیج��ه، تحت عن��وان . سرمایه و جلوگیری از کاهش نرخ س��ودآوری را تض��مین کند

 و۱۹۳۰، نئولیبرال ه��ا تالش کرده ان��د ف��رم دولت در دوران س��رمایه داری دول��تی بین دهه ه��ای «کارآم��دی»

به ط��ور. را دوباره سازماندهی و بخشی از نهادها و وظایف آن را با نهادها و وظایف جدید جایگزین کنند۱۹۷۰

کلی، در غرب این امر به معنای پایان سازش طبقاتی بع��د از جن��گ جه��انی دوم بین س��رمایه ها و ک��ارگران و

در جنوب جهانی، طبق��ات ح��اکم تالش کرده ان��د ت��ا ت��امین کااله��ای. متالشی کردن نهادهای دولت رفاه بود

ضروری و سایر یارانه ها را به فقیرترین الیه های جمعیت حذف کنند و به ام��نیت ش��غلی در بخش عم�ومی و

بسیاری از این حقوق برای طبقه ی کارگر و اقشار فقیر چه در غ��رب و چ��ه در. شرکت های دولتی پایان دهند

به همین من��وال، مب��ارزات. کشورهای در حال توسعه به دلیل مبارزات طوالنی م��دت آنه��ا به دس��ت آم��ده ب��ود

طبقه ی کارگر و الیه های فق��یرتر جامع��ه علی��ه پایمال ش��دن این حق�وق توس��ط سیاس��ت های نئولی��برالی در

کشورهای مختلف متفاوت بوده است و از این رو نتیجه ی سازماندهی مجدد دولت در کشورهای مختل��ف، ب��ا

.، متف��اوت ب��وده است«شفافیت»و « کارآمد»وجود فشار جهانی نئولیبرال ها در همه  جا برای به اصطالح دولت 

برای مثال، اگر مراقبت ها و خدمات بهداشتی در بریتانیا به ط��ور کام��ل خصوص��ی نش��ده اس��ت، دلیل اش این

نیست که دولت نمی خواهد این کار را انجام دهد؛ بلکه مخالفت گسترده  از سوی مردم علیه آن مانع از انج��ام

.آن تا به حال شده است

بیایید به آنچه تحت شعار کارآمدی دولت به عنوان بخشی از اصالحات نئولیبرالی در ایران اتفاق افتاده نگ��اهی

در دهه ی اول انقالب، طبقات کارگر و فرودست و سازمان های سیاسی مدافع آنه��ا از نظ��ر سیاس��ی. بیاندازیم

ب�ا این ح�ال، دولت برآم�ده از انقالب. سرکوب شدند و عمال نقشی در کنترل و سازماندهی اقتصادی نداشتند

، بسیاری از نیازهای مادی و اولیه ی این طبقات محروم را از طریق یک دولت شبه رفاه ابت��دایی ت��امین۱۳۵۷

مشخصا بهره مندی از این خدمات شامل حال همه ی مناطق ایران نمی ش��د، چ��ون در ب��رخی از من��اطق. کرد

حاشیه ای کشور، به ویژه کردستان و بلوچستان، به خاطر ملیتاریزه شدن این مناطق بع��د از انقالب تحت ل��وای

اما به ط��ور. توسعه نیافتگی و شاخص فقر و فالکت آنها اگر بیشتر نشد، کمتر نشد« تمامیت ارضی ملی»حفظ 

کلی، امنیت شغلی برای بسیاری در بخش وسیع دولتی تضمین ش��د، س��ازمان های رف��اهی مختل��ف نیازه��ای

اولیه را برای فقرا تامین کردند، دولت کاالهای اساسی را به قیمت پایین تر از بازار و در مواقع زیادی به ش��کل

از آنج�ایی ک�ه یکی از. رایگان ارائه و بهداشت و آموزش رایگان را برای بخش ب�زرگی از جمعیت ف�راهم ک�رد

دولت نسبت داده شد، دولت های« هزینه زا و ناکارآمد»ریشه های اصلی بحران انباشت به این اقدامات رفاهی 

ب��دیهی اس��ت. مختلف از زمان پایان جنگ با عراق از تامین این خواسته های اولیه رفاهی عقب نشینی کردند

اس��تفاده« دولت مستض��عفان»که برخی از گروههای سیاسی در داخل کشور همچنان از ش��عارهای توخ��الی 

می کنند، ولی در عمْل دولت های اصول گرا با روابط نزدیک با امپراتوری اقتصادی نیروهای مس��لح و نهاده��ای

انقالبی در اج��رای ب��رخی سیاس��ت های نئولی��برالی در ح��وزه ی رف��اه عم��ومی ته��اجمی تر از دولت ه��ای

نتایج این سیاست ها برای طبقه ی کارگر و اقشار فرودس��ت واقع��اً فاجعه ب��ار ب��وده. اصالح طلب بوده اند/میانه رو

، بسیاری از کارگران مجبور به پذیرش دستمزدهای پایین و شرایط اسفناک ک��اری۱۹۸۰برخالف دهه . است
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این ام�ر ب�ا اف�زایش تع��داد. به دلیل حذف بنگاه های کوچک با کمتر از ده کارگر از شمول قانون ک�ار ش�ده اند

 درص��د۹۷ و ۲۰۰۰ درصد در پایان ده��ه ۹۰ به ۱۹۹۰ درصد در سال ۶کارگران با قراردادهای موقت از تنها 

حاال این شرایط فالکت بار شامل خوش شانس هایی ست که دست کم شغل دارن��د،. در حال حاضر رسیده است

به ج�رأت. چون اصالحات نئولیبرالی همچنین خیل عظیمی را ب�ه ارتش ذخ�یره بیک��اران ای�ران اف�زوده است

می توان گفت که اعمال این تغییرات بازار ک��ار و کاالیی س��ازی گس��ترده بهداش��ت و آم�وزش در ای�ران م�ورد

حذف تدریجی یارانه ها و کاالیی شدن بهداشت و آموزش نه تنها. غبطه ی بسیاری از نئولیبرال ها در غرب است

سطح عمومی زندگی اقشار فرودست را وخیم بلکه به طرز چشمگیری به تعداد کسانی که زیر خط فقر مطل��ق

۱۲ ت��ا ۱۰آمار رسمی افرادی که زیر خ��ط فق��ر مطل��ق زن��دگی می کنن��د بین . زندگی می کنند افزوده است

میلیون گزارش شده است ولی اگر نرخ خط فقر مطلق را کمی باالتر بسنجیم، که به نظرم به واقعیت نزدیک تر

این ب��دان معناس��ت ک��ه ح��دود ی��ک چه��ارم ک��ل.  میلیون خواهد رس��ید۲۰است، این رقم به حدود حداقل 

وض��عیت فق�ر و فالکت در من��اطق حاش��یه ای تر کش�ور مث��ل. جمعیت کشور در فقر مطل��ق زن��دگی می کنند

کردستان و بلوچستان به خاطر این سیاست های نئولیبرالی شدیدتر بوده چون ش��کاف ها و ناع��دالتی های قبلی

هدف از اجرای همه این سیاست ها بال بردن میزان سود به نفع طبقه حاکم ب��وده اس��ت. را تشدید کرده است

به بی��ان دیگ��ر، از طری��ق. که افزایش بی سابقه ی شکاف طبقاتی در چند دهه ی اخیر در ای��ران مؤی��د آن است

ارزان سازی کار، موقتی سازی مشاغل، پایین آوردن هزینه های دولتی ب��رای بازتولی��د اجتم��اعی ن��یروی ک��ار و

رهاسازی دولت از بسیاری از وظایف اش برای تامین نیازه��ای اولیه ی مس��تمندان و اقش��ار فرودس��ت، م��یزان

.ثروت و سود طبقه ی حاکم به شدت افزایش یافته است

برخی استدالل می کنند که تحریم های بین المللی در بدترشدن سطح زندگی طبقه ی کارگر و اقشار فرودست

این برداشت تا حدی درست اس�ت، ام�ا من فک�ر می کنم نبای�د این اس�تدالل نقش. تعیین کننده تر بوده است

اوال، گس��ترش فق��ر و. ذکر دو نکته اینجا مهم است. سیاست های اقتصادی نئولیبرالی دولت را به حاشیه براند

ثانیا،.  شروع شده بود۲۰۱۲بدترشدن شرایط طبقات کارگر و فقیر قبل از اعمال تحریم های فلج کننده پس از

بین این تحریم ها، نئولیبرالیسم در ایران و کشمکش بین فراکسیون های بین المللی سرمایه برای ورود به ایران

تحریم ها منجر به توافق هسته ای شد که بازار ایران را ب��رای س��رمایه گذاری های. ارتباط تنگاتنگی وجود دارد

بدیهی ست ک�ه فراکیس�ون های طبقه ی ح�اکم در ای�ران ترجیح�ات متف�اوتی نس�بت ب�ه. خارجی باز می کرد

سرمایه گذاری های غربی یا چینی دارند، اما همه ی این سرمایه گذاری های خارجِی بالقوه که ق��رار ب��ود محق��ق

شود یا در آینده بشود، مشروط به مقررات زدایی بیشتر از بازار کار و از بین رفتن بیشتر خ�دمات رف�اهی دولت

به همین دلیل است که دولت ه�ای روح�انی و رئیس�ی خیلی ش�بیه ب�ه هم در این م�ورد عم�ل. بوده و هست

.کرده اند
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تصور رایجی که به واسطه ی پروپاگاندای رسانه ای به وجود آمده این است که اقتصاد ایران تنه66ا ب66ه نفت و

این تص66ور ت66ا چ66ه ان66دازه. محصوالت مرتبط با آن وابسته است و به لحاظ صنعتی بسیار عقب افتاده است

درست است؟ 

به باور بسیاری از پژوهشگران، ایران هجدهمین. من فکر نمی کنم این تصویر واقعاً دقیقی از اقتصاد ایران باشد

اقتصاد بزرگ جهان است که در مقایسه با بسیاری از کش�ورهای منطق�ه از زیرس�اخت های اقتص��ادی ق�وی و

در این شکی نیست که ایران دارای ب��رخی از بزرگ ت��رین ذخ��ایر نفت و. بخش صنعتی بزرگی برخوردار است

، اما طب��ق ب��رآورد فایننش��یال(چهارمین ذخایر بزرگ نفت و دومین ذخایر بزرگ گاز دنیا)گاز در جهان است 

براس��اس.  تش��کیل می داد۲۰۱۴ درصد از تولید ناخالص داخلی را در س��ال ۱۰تایمز، صنعت نفت و گاز تنها 

 بخش دیگ��ر در ب��ورس اوراق به��ادار فهرس��ت ش��ده اند ک��ه از می��ان آنه��ا ص��نعت۳۰همین ب��رآورد، ح��دود 

ولی نکته ی مهم این است که اگرچه صنعت نفت و. خودروسازی دومین سهم در تولید ناخالص داخلی را دارد

 درصد تولید ناخالص داخلی را دارد ولی درآم��دهای حاص��ل از آن بخش ب��زرگی از بودج��ه ی دولت را۱۰گاز

.تشکیل می دهد؛ و مهم تر از این، بیشتر بخش های دیگر اقتصادی با رانت حاص��ل از نفت و گ��از ارتب��اط دارند

بنابراین صنعت نفت و گاز نقش کلیدی در اقتصاد ایران را دارد، ولی برخالف این تص��ویر کاریکاتورگون��ه، ک��ه

Rentier)به نظرم از نظریه ی دولت رانتی    State  Theory ��)تغذیه می شود، که معتقد است رانت نفت و گ��از

مانع از توسعه ی صنعتی و یا بانی عقب مان��دگی ص��نعتی ای��ران اس��ت، ص��نعت نفت و گ��از س��هم ب��زرگی در

حتی شاید این اغراق آمیز به نظر برس��د، ولی بیش��تر ص��نایع در ای��ران در. توسعه ی صنعتی ایران داشته است

بزرگ ترین جهش صنعتی در ایران توس��ط ش��اه در دهه ه��ای. واقع به دلیل صنعت نفت و گاز توسعه یافته اند

 کلید خورد که از نظر فنی مبتنی بر واردات ماشین آالت خارجی ب��رای ایج��اد ص��نایع م��درن۱۹۷۰ و ۱۹۶۰

ن��ام« توس��عه ی ص��نعتی ج��ایگزین واردات»به ویژه صنایع سنگین بود؛ مدل اقتصادی که پیشتر تحت عنوان 

ذخایر کالن ارز خارجی حاصل از فروش نفت کشور به عنوان سرمایه اولیه و تامین کنن��ده ی م��الی ب�رای. بردم

بعد از انقالب، درآمدهای حاصل. واردات ماشین آالت، قطعات و سایر اجزا مورد نیاز برای ایجاد این صنایع بود

همچنان که قبال گفتم این مدل توسعه در جهان سوم بع��د از. از صنعت نفت این پایگاه صنعتی را حفظ کرد

 به مرور جای خود را به مدل توسعه ی صادرات محور از طریق ادغام در زنجیره های جهانی تولید۱۹۸۰دهه ی 

در همین راستا، بخش عمده ای از اصالحات نئولیبرالی در ایران به منظور تس��هیل. شرکت های چندملیتی دارد

پیوند صنایع ایران با این شرکت های چندملیتی از طری�ق گس�ترش س�رمایه گذاری س�رمایه ی خ�ارجی ب�وده

است، اما تنش بین فراکسیون های طبقه ی حاکم در مورد سرمایه گذاری های شرکت های غربی ی��ا چی��نی این

ولی اگر ریزبینانه نگاه کنید می شود به وض��وح دی��د ک��ه ش��رکت های چن��دملیتی. روند را با چالش مواجه کرد

بخش��ی از این تمای��ل بی ش��ک به دلی��ل وج��ود. خارجی در واقع تمایل زیادی برای ورود به بازار ایران را دارند

ولی. نیروی کار ماهر به شدت ارزان قیمت و شرایط ایده آل کار به خ��اطر اص�الحات نئولی��برالی ب��ازار ک�ار است

به نظرم دو دلیل دیگر آن یکی دسترسی ارزان و آسان به مواد خ��ام و ان��رژی، و دومی وج��ود زیرس��اخت های

اقتصادی و پایگاه صنعتی خوب با تعداد زیادی شرکت های تولیدی کوچک، متوسط و ب��زرگ ک��ه از بس��یاری

. کشورهای در حال توسعه به مراتب بهتر است
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تصور رایج دیگر اقتصاد ایران را به دلیل اعمال تحریم ها کامال منزوی و ج6دا افت6اده از مناس6بات جه6انی

، نرخ رشد درآمد ناخالص داخلی ایران۲۰۱۲اما بر اساس گزارش صندوق بین المللی پول، در سال . می داند

آماره66ای. است( ۱.۷)و تقریب66ا دو براب66ر ژاپن ( ۱.۵)و آلمان ( ۱.۶) درصد بوده، که معادل دوبرابر آمریکا ۳

موج66ود درب66اره ی رش66د اقتص66ادی چ66ه معن66ایی درخص66وص اقتص66اد ای66ران در ب66ر دارد؟  آی66ا تم66امی

سرمایه گذاری های خارجی و همکاری های اقتصادی خارجی پس از تحریم ها از بین رفته اند؟ 

در باال چندین بار به تحریم های بین المللی اشاره کردم، ولی این سوال تان این اجازه را خواهد داد که مفصل تر

ای��ران بع��د از انقالب هم��واره تحت تحریم ه��ای آمریک��ا ب��وده ام��ا به معن��ای واقعی.  درباره ی آن توضیح دهم

این تحریم ها س��رمایه گذاری خ��ارجی و.  داشتند۲۰۱۲تحریم های آمریکا و اروپا بیشترین فشار را بعد از سال 

همکاری های اقتصادی خارجی ایران را به شدت محدود کرده ولی ب��ه نظ��رم ه��دف نه��ایی آنه��ا چ��یزی ج��ز

به همین دلیل است که من قویا معتقدم ک��ه این. بازکردن کامل بازار ایران به روی سرمایه های خارجی نیست

به عبارت دیگ��ر،. تحریم ها پیوندهای عمیق و نزدیکی با نئولیبرالیسم در سطح جهانی، منطقه ای و ایران دارند

آمریکا، اروپا، چین و)اگر ما همزمان به کشمکش های در حال گسترش بین فراکسیون های بین المللی سرمایه 

و درگیری ها و تنش های موجود بین فراکیسون های سرمایه ی داخلی و نیروه��ای سیاس��ی وابس��ته در( روسیه

در مراح�ل اولی��ه. حاکمیت نگاه ک��نیم، می ت�وانیم این تحریم ه��ا را از منظ��ر اقتص�اد سیاس�ی تحلی�ل ک��نیم

بین المللی شدن سرمایه و نئولیبرالیسم جهانی، شرکت های چندملیتی آمریکایی و اروپایی بیشترین برن��دگان

این پروسه بودند، چون اصالحات نئولیبرالی در بیشتر کشورها ادغام بسیاری از مناطق جهان را در زنجیرهای

 به عن��وان ی��ک کات��الیزور ب��رای۲۰۰۸با این حال، بحران مالی . تولید یا ارزش این شرکت ها تسهیل کرده بود

 س��رمایه گذاری های خ��ارجی چین به ط��ور فزاین��ده ای ته��اجمی و۲۰۱۰ظهور چین عمل کرد و بعد از س��ال 

این. است« کمربن��د و ج��اده»نش��انه ی ب��ارز آن ط��رح بلن��دپروازانه ی . به طرز چشم گیری افزایش یافت��ه است

سرمایه گذاری های خارجی چین و گسترش صادرات صنعتی شرکت های مستقل چینی با ارزش افزوده ی باال،

 به ش��دت در۱۹۹۰ و۱۹۸۰فشار عمده ی اقتصادی را به شرکت های آمریکایی وارد کرده است که در دهه ی 

این تنش فزاین��ده بین ش��رکت های. حال البی گری در واش��نگتن به نف��ع چین ب��رای ورود ب��ه ب��ازار آن بودند

آمریکایی و چینی در رقابت بین المللی در واقع یکی از عوامل اصلی در تشدید رقابت ژئوپلی��تیکی بین ای��االت

بسیاری ب��ر این باورن��د ک��ه این تنش ه��ا م��وجب ایج��اد رق��ابت بین امپریالیس��تی. متحده و چین بوده است

تمام عیار به مانند آنچه که ما در بخشی بزرگی از قرن بیستم شاهد آن بودیم شده است، یا به به زودی این رخ

اما به نظر من، به  جای یک کشمکش عیان و تمام عیار بین امپریالیستی، آنچه که در ح��ال رخ دادن. خواهد داد

دلیل آن به باور من این اس��ت. است یک دیالکتیک رقابت و همکاری بین دولت های عمده ی امپریالیستی ست

که وقتی ما فرآیند بین المللی شدن سرمایه و نئولیبرالیسم جه��انی را در چن��د دهه ی اخ��یر در نظ��ر بگ��یریم

بین چین و روس��یه به عن��وان ق��درت های. بی ثباتی کامل سرمایه داری جهانی ب��ه نف��ع این ابرق��درت ها نیست

نوظهور سرمایه داری، عدم بی ثباتی کامل نظم سرمایه داری جهانی برای چین حتی مهم تر از روسیه اس��ت ب��ه

ولی در. این خاطر که درهم تنیدگی سرمایه های چینی در تجارت جهانی و در سطح بین الملل عمیق ت��ر است

 به بعد ما با سطح باالتری از کشمکش و رقابت بین قدرتهای جهانی مواجه ایم که بع��د۲۰۰۸هرحال از سال 

یک نکته دیگر این است که شاید به نظر یک بلوک غربی بر ضد بل��وک.  بی سابقه بوده است۱۹۸۰از دهه ی 

14



چین و روسیه در حال شکلگیری باشد ولی در عین حال رقابت و اختالف های زیادی بین آمریکا و اروپا وجود

. به همین منوال، چین و روسیه همواره با یکدیگر هم نظر نیستند و اختالفات عمیقی بین آنها هست. دارد

همچنین مهم است که اختالفات بین فراکیسون های قدرت در ایران و ارتباط آن با کش��مکش های بین المللی

گرچه همه ی دولت های بعد از جن��گ از سیاس��ت های نئولی��برالی اس��تقبال کردن��د، ام��ا. سرمایه تشریح شود

اصالح طلب با دولت های اص��ول گرا در رابط��ه ب��ا ح��رکت بین المللی/تفاوت عمده ای بین دولت های اعتدال گرا

دولت های هاش��می، خ��اتمی و روح��انی، در راس��تای. سرمایه و تنش های ژئوپلیتیکی مرتبط با آن وجود دارد

منافع فراکسیون سرمایه ا ی که از ادغام صنایع ایران در زنجیره های جهانی تولی��د و ارزش س��رمایه های غ��ربی

به ویژه سرمایه ی اروپایی حمایت می کنند، رویکردی آشتی جویانه  در قبال اتحادیه ی اروپ��ا و ای��االت متح��ده

در مقابل، دولت احمدی نژاد و رئیسی به علت نزدیکی شان با امپراتوری اقتصادی نیروهای نظامی. دنبال کردند

و بنیادهای انقالبی، در تالش برای کارشکنی برای نزدیکی ای��ران ب��ه غ��رب و تعمی��ق پیون��دهای اقتص��ادی و

 و حتی می شود۲۰۱۰ و ۲۰۰۵رویکرد احمدی نژاد ابتدا بین سال های . سیاسی ایران با چین و روسیه بوده اند

 کارساز بود، چون تحریم های بین المللی بیشتر نهادها و افراد کلیدی مرتبط با برنامه هس��ته ای۲۰۱۲گفت تا 

در عم�ل، این تحریم ه�ا ق�درت اقتص�ادی نیروه�ای نظ�امی و بنیاده�ای انقالبی را. ایران را هدف قرار می داد

ش��اید به همین دلی��ل باش��د ک��ه چین و. تسهیل کردند و نقش چین را در اقتصاد و بازار ایران اف��زایش دادند

ام��ا قض�یه بع��د از.  هم�راه ش��دند۲۰۰۹ و ۲۰۰۶روسیه با تحریم های بین المللی شورای امنیت بین س��الهای 

، ایاالت متح��ده و به وی��ژه اتح��ادیه ی اروپ��ا ب��رای ب��ازکردن ب��ازار ای��ران۲۰۱۰پس از سال .  تغییر کرد۲۰۱۲

 باید بازاره��ای جدی��دی۲۰۰۸دلیل اول اش این بود که برای برون رفت از بحران . تالش شان را مضاعف کردند

برای مثال، سجاد جاوید ک��ه. برای شرکت های چندملیتی شان مهیا می کردند و ایران یکی از این گزینه ها بود

مدتی مسؤول پست وزارت کسب و کار و بعدا وزارت مهم خ��زانه داری بریتانی��ا را در اختی��ار داش��ت ای��ران را

عالوه ب�ر این، غ�رب در پی. بهترین بازار برای سرمایه گذاری های خ�ارجی از زم�ان فروپاش�ی ش�وروی می داند

.محدودکردن نفوذ رو به گسترش چین در اقتص��اد ای��ران ب��ود ک��ه در دوره ی احم��دی نژاد بیش��تر ش��ده ب��ود

 ب�ود ک��ه بخش ه��ای کلی��دی۲۰۱۲ و ۲۰۱۰نتیجه ی این وضع، تحریم های گسترده در فاصله بین س�ال های 

در واق��ع، ب��ا تفس��یرهای خ��اص از. اقتصاد ایران، یعنی بخش نفت و بخش های مالی و بانکی را هدف قرار داد

، آمریکا و اتحادی��ه اروپ��ا تحریم ه��ای۲۰۰۹ و ۲۰۰۶متون تحریم های شورای امنیت علیه ایران بین سال های 

 بر ایران تحمیل کردند که تعامل اقتص��ادی۲۰۱۲ و ۲۰۱۰یک جانبه ی اقتصادی بی سابقه ای را  بین سال های

نتیج��ه،. و مالی بین ایران و جهان خارج را تا حد زیادی مختل و فروش نفت و گاز را به ش��دت مح��دود ک��رد

در این.  به تدریج اقتصاد ایران را به ورطه ی ورشکس��تی کش��اند۲۰۱۲بحران عظیم بی سابقه ای بود که بعد از 

 در م��ورد۱+۵شرایط، اصول گرایان و تندروها ناچار شدند که بازگشت معنادار به م��یز م��ذاکره ب��ا ق��درت های 

چین و روسیه نیز مجبور شدند در مورد ایران به سازش برسند، چون تحریم های. برنامه ی هسته ای را بپذیرند

نتیجه آن، تواف��ق هس��ته ای ی��ا برج��ام در. آمریکا مبادالت عادی تجارتی با ایران را تقریبا غیرممکن کرده بود

با این حال، در ایاالت متحده نیروهای سیاس��ی و اقتص��ادی قدرتمن��دی مخ��الف این تواف��ق.  بود۲۰۱۵سال 

بودند، چون به نظر آنها این توافق بیش��ترین س��ود را ب��رای چین و اتح��ادیه ی اروپ��ا به ب��ار می آورد و ب�رخی از

بعد. را در وضعیت نامطلوبی قرار می دهد( یعنی عربستان سعودی و اسرائیل)متحدان سنتی منطقه ای آمریکا 

از برجام، در حالی که برخی از شرکت های اروپایی و چینی برای ورود به ای��ران ب��ه تواف��ق رس��یدند، به دلی��ل
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اعمال مجدد تحریم ها توسط ترامپ، قبل از این که به معنای واقعی کار خاصی انجام دهن��د مجب��ور ب��ه ت��رک

از زمان روی کار آمدن بایدن، مذاکراتی برای از س��رگیری تواف��ق ص��ورت گرفت��ه اس��ت؛ به وی��ژه. ایران شدند

، به وی��ژه۲۰۱۵اتحادیه ی اروپا به شدت بر این امر مصر است. اما چشم انداز سیاست جهانی در مقایسه با س��ال 

این بدان معنا نیست ک��ه دس��تیابی ب��ه تواف��ق غ��یرممکن. به دلیل تهاجم روسیه به اوکراین تغییر کرده است

است، به خصوص با توجه به عطش اتحادیه ی اروپ��ا و همچ��نین حم��ایت ص��ریح چین از احی��ای برج��ام؛ ولی

ام�ا ع�دم احی��ای برج�ام به معن��ای ت��داوم.  باشد۲۰۱۵به نظرم دستیابی به توافق مج�دد دش�وارتر از قب�ل از 

همیشگی محدودیت سرمایه گذاری خارجی در ای��ران  نخواه��د ب��ود. چ��ون هم چین ع��زم راس��خ اش را ب��رای

، و( س��اله ی ای��ران و چین است۲۵بهترین گواه این توافق نامه ی )گسترش سرمایه گذاری در ایران نشان داده 

هم فراکسیون اقتصادی و سیاسی نیروهای نظ��امی و بنیاده��ای انقالبی در ح��اکمیت ای��ران، ک��ه قدرت ش��ان

افزون تر از همیشه شده، خواهان گسترش بیشتر مناسبات اقتصادی با چین و روسیه به عنوان ضامن بلندمدت

به طور خالصه، درست است که سرمایه گذاری های خ��ارجی در. جاه طلبی های اقتصادی و سیاسی شان هستند

 تا حد زیادی محدود شده اند،  ولی به نظرم در هر حال در آینده ی نزدیک امکان رف��ع آنه��ا۲۰۱۲ایران بعد از 

زیاد است؛ خواه ازطریق احیای برجام، و خواه ازطریق مکانیسم های دیگری که نقش چین و روسیه در آن ه��ا

.کلیدی خواهد بود

ممنونم از شما برای صرف وقت و توضیحات  مفیدتان.

*   *   *.n
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