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مدیر مسئول :علی کشتگر

دبیرتحریریه :رضا علیجانی

شورای دبیران :محمدجواد اکبرین ،رضا علیجانی،

علی کشتگر ،محسن یلفانی
طراحی جلد :دفتر گرافیک مرغ دریایی www.seagullstyle.com

طراحی و برنامه نویسی وبسایت :مقداد ابوالفضلی

Email: contact@mihan.net
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Tel:

از بازنشر مقاالت با ذکر منبع سپاسگزاریم
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سرس نخ

در چند دهه پیش مردمان و حاکمان خیلی از کشورهای منطقه نگاه از پایین به باال به ایران داشتند .حتی در دوران
پس از ورود نفت به اقتصاد این منطقه .اما طی چند دهه اخیر حاکمان ایران کاری کرده اند که بخش مهمی از ایرانیان
دوست دارند حتی به عنوان سفر توریستی و تفریحی به کشورهای منطقه بروند و یا ماوا و مسکنی در آن دیار داشته باشند.
حال و روز و وضعیت اقتصادی مردم نیز اظهر من الشمس است .بحران زیست محیطی نیز به تدریج  دارد روی
دهشتناک خود را در کم آبی ،خشکسالی ،فرسایش خاک ،آلودگی هوا و… نشان میدهد.

وضعیت سرمایه گذاری در کشور و زدن از بودجه های عمرانی برای امور روزمره دولت و کشور و هزینه های گزاف

امنیتی و عقیدتی و فعالیتهای سیاسی ماجراجویانه منطقهای نیز مزید بر علت است .دولت و اقتصاد پنهان نیز خارج از
دسترس دید عموم است .فقط گهگاهی باید هزینه بانکها و شرکتهای ورشسکسته اش از جیب ملت پرداخت شود.
روابط خارجی اقتصادی هم اوضاع بسامانی ندارد .وضعیت عدم ثبات اقتصادی مستمری که ناشی از حرکت سیاست
از بحرانی به بحران دیگر است (گروگانگیری ،جنگ ،هستهای و …) نیز شرایط ناپایدار و نامطمئنی برای سرمایه داخلی
و خارجی فراهم کرده که انگیزه  سرمایه گذاری را به حداقل رسانده است .فرار سرمایه ها به موازات  فرار مغزها نیز این
بدن نحیف را مرتب ضعیف تر میکند.
جنگ های سیاسی معموال به جنگهای اقتصادی انجامیده و پتک تحریم ها نیز هر روز گوشه ای از این جام بلورین را
نشانه میگیرد.
این در حالی است که در طی این چند دهه بسیاری از کشورهای نفتی و غیرنفتی منطقه پیشرفت و رشد و توسعه
(هایی ولو ناقص و ناتمام) چشمگیری کرده و سمتگیری آشکاری در جهت کاهش سهم نفت در اقتصادشان داشته اند.
مقایسه این دو وضعیت عرق سردی بر جبین هر ایرانی وطندوست مینشاند و آه سردی بدنبال دارد .چه شد که ما
عقب افتادیم و دیگران جلو زدند و پیشرفت کردند؟ چرا نگاه توسعه محور در کشور ما این قدر ضعیف و ذلیل است؟ آیا
افق امیدوار کننده ای باقی مانده است؟ چه باید کرد؟
در این شماره میهن از منظری توسعهگرا تالش کردهایم با طلب یاری از بعضی کارشناسان این حوزه گامی در جهت
پاسخ دهی به این پرسشهای استخوان سوز برداریم .هر چند معتقدیم اگر تالشی ولو کوچک و محدود در طرح وسیع
تر این سئواالت و سوق دادن فضاهای صرفا سیاسی به منظری سیاسی -اقتصادی داشته باشیم ،خودش موفقیتی است
رهگشا .این چنین باد.
شورای دبیران نشریه میهن
جواد اکبرین ،رضا علیجانی ،علی کشتگر و محسن یلفانی

سرسخن
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عربستان و برنامه چشمانداز ۲۰۳۰
لیال آزرم

مروری بر گزارشهای منتشر شده در دو سال
گذشته نشان میدهد عربستان سعودی مسیر
متفاوتی را برای توسعه اقتصادی و سیاسی برگزیده
است؛ مسیری که حاال با آنچه «برنامه چشمانداز
 »۲۰۳۰میخواند جدیتر به نظر میرسد .حتی اگر با
تردید بتوان به برخی از ادعاها نگریست اما نمیتوان
از حجم و دامنه تغییرات چشمپوشی کرد.
در ژانویه امسال و در نشست «ابتکارات
سرمایهگذاری آینده» در عربستان از یک طرح
راهبردی پردهبرداری شد که بر اساس آن ریاض،
پایتخت این پادشاهی ،در میان  ۱۰شهر اقتصادی
بزرگ جهان قرار خواهد گرفت .در این نشست اعالم
شد که ریاض  ۵۰درصد اقتصاد غیرنفتی عربستان را
تامین میکند و هزینه ایجاد شغل در این شهر ۳۰
درصد کمتر و هزینه توسعه زیرساختها و امالک ۲۹
درصد کمتر از دیگر شهرهای عربستان است .ولیعهد
سعودی در این نشست گفت که «اقتصادهای جهانی
مبتنی بر شهرها هستند نه کشورها ،زیرا شهرها
هستند که سنگ بنای توسعه را تشکیل میدهند
و مقدمات طرح راهبردی ریاض به زودی به اجرا
گذاشته خواهد شد»  .او دستاوردهای کشورش از
زمان اعالم برنامه چشمانداز  ۲۰۳۰را تشریح کرد
و از فرصت سرمایهگذاری  ۶هزار میلیارد دالری در
دهه پیش رو خبر داد؛ چشماندازی که نشان میدهد
عربستان در مسیر خروج از اقتصاد نفتی و تک قطبی
گام برمیدارد.
همزمان به تدریج در حال گشودن درهای خود به
روی گردشگران خارجی است و از سپتامبر ،۲۰۱۹
صدور ویزای توریستی الکترونیکی برای مسافران
مستقل از  ۴۹کشور از جمله انگلیس را آغاز کرده
است  .جهانگردی یکی از اجزای کلیدی «چشمانداز
 »۲۰۳۰است که هدف آن ،جذب ساالنه  ۳۰میلیون

گردشگر تا سال  ۲۰۳۰است
و این دستاورد ،عربستان را
همرده کشورهایی نظیر یونان
و ژاپن قرار خواهد داد.
پالسهای توسعه و ثبات
در آغاز سال ۲۰۲۱
عربستان پالسهای دیگری از
توسعه و ثبات را نیز به دنیا
فرستاد  .در هفته اول ژانویه،
توافقنامه «همبستگی و ثبات» در نشستی در شهر
بیابانی العالی عربستان به امضا رسید تا این پادشاهی
و متحدان منطقهای آن به حصر سه ساله قطر پایان
دهند  .برای این کار شهر باستانی العال را انتخاب
کردند تا امیر قطر برای نخستین بار پس از سه سال
و نیم مورد استقبال گرم محمد بن سلمان قرار گیرد .
العال در استان مدینه در شمال غربی عربستان زمانی
در تقاطع راههای اصلی تجارت عود قرار داشت که از
دریای مدیترانه تا هند و شمال آفریقا را شامل میشد .
جمعیت این شهر اکنون کمتر از پنج هزار نفر است،
ولی پادشاهی عربستان آن را یک جاذبه مهم فرهنگی
و توریستی میداند و طرحهایی در دست دارد که
این شهر را که در احاطه دیوارهای باستانی است به
یکی از بزرگترین موزههای زنده جهان بدل کند .قرار
است هر سال میلیونها گردشگر به این منطقه بیایند
که در آن جایی بنام «الحجر» است که بقایای یک
آبادی در زمان پادشاهی نبطی در دوهزار سال پیش
است و در فهرست میراث جهانی یونسکو قرار دارد .
توافق با قطر امسال در چهل و یکمین نشست ساالنه
شورای همکاری خلیج [فارس] امضا شد .این نشست
در تاالر کنسرت مرایا برگزار شد که از نظر معماری
تقریبا به اندازه همین محل تاریخی چشمگیر است .
مکعبواره درخشان این بنا ،رکورد جهانی گینس

برای بزرگترین بنای آینهای جهان را در اختیار دارد .
دیوارهای بازتابنده بیرونی آن ،منظره بیابان اطراف را
منعکس میکند  .ساخت تاالر بنا با گنجایش پانصد
نفر در سال  ۲۰۱۹به پایان رسید و تا کنون شاهد
اجراهایی از هنرمندانی چون الینل ریچی و آنریا
بوچلی بوده است.
همزمان با احیای نمادهای سنتی و تاریخی از
این دست ،عربستان سعودی قصد دارد طوالنیترین،
سریعترین و بلندترین ترن هوایی (رولرکاستر) جهان
را نیز بسازد .این ترن هوایی با نام «پرواز شاهین» ،از
جاذبههای اصلی پارک «سیکس فالگ» منطقه القدیه
ریاض ( )Six Flags Qiddiyaاست که با  ۲۰مسافر و
سرعت بیش از  ۲۵۰کیلومتر در ساعت در مسیری
چهار کیلومتری حرکت خواهد کرد .یکی از مانورهای
این سواری سه دقیقهای ،سقوط عمودی از ارتفاع ۱۶۰
متری با استفاده از شتاب موتور مغناطیسی خواهد
بود .قراراست این پارک  ۳۲هکتاری ،در سال ۲۰۲۳
در نزدیکی شهر ریاض افتتاح شود و شش «سرزمین
با تم ویژه» و  ۲۸بازی و وسیله تفریحی داشته باشد .
به گفته فیلیپ گاس ،مدیر اجرایی القدیه ،این تجربه
سواری «برای قلبهای ضعیف مناسب نخواهد بود».
وی توضیح داده است« :پرواز شاهین ،روی افق القدیه
حرکت خواهد کرد .اول دور پارک تفریحی میگردد
و سپس ارتفاع میگیرد و از نقطهای بلندتر از هر ترن
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هوایی دیگر در جهان ،به پایین سرازیر میشود».
زنان سعودی در دوران جدید
امسال در روز جهانی زن ،احمد الراجحی ،وزیر
منابع انسانی و توسعه اجتماعی ،از طرح ویژهای
به منظور توانمند سازی زنان برای تصدی مناصب
ارشد شغلی در ادارات دولتی و بخشهای خصوصی
خبر داد .او از سال  ۲۰۱۹یک زن را به معاونت خود
برگزید تا این هدف را به پیش ببرد“ .هند بنت خالد
الزاهد” یک فعال شناخته شده در اقتصاد و تجارت
است اما از خانواده سلطنتی نیست ،برخالف “ریما
بنت بندر” که شاهدخت است و همان سال  ۲۰۱۹به
عنوان نخستین سفیر زن  در تاریخ عربستان سعودی
انتخاب شد و سفارت این پادشاهی در ایاالت متحده
را به دست گرفت.
این پادشاهی در دوره جدید تحوالتش اعالم کرده
که در هیچ منصبی نباید میان حقوق زن و مرد تفاوتی
وجود داشته باشد ،هرچند روشن نیست چنین ادعایی
چگونه میتواند رضایت رهبران دینی و پرنفوذ این
کشور و حتی بخش مهمی از جامعه سنتی و متعصب
این کشور را به دست آورد .به گفته خانم هند الزاهد 
طی دهه گذشته در گام نخست به زنان اجازه داده
شد در فروشگاه های پوشاک زنان کار کنند ،در سال
 ۲۰۱۲زنان اجازه یافتند در انتخابات شوراهای شهری
شرکت کنند اما در سال  ۲۰۱۳زنان وارد انتخابات
شورای مجلس سعودی شدند و  ۲۰درصد کرسیها را
از آن خود کردند .در سال  ۲۰۱۵شورای امور خانواده
تأسیس شد و پس از آن به زنان اجازه رانندگی داده
شد و سپس لزوم همراهی ولی امر (پدر یا همسر) در
سفر لغو شد .تا سال  ۲۰۲۰مشارکت زنان در بخش
های اقتصادی به  ۲/۳۲درصد افزایش یافت ،شمار
زنان شاغل در بخش های دولتی از مرز  ۴۱درصد
فراتر رفت و حضور زنان در سمتهای کلیدی۲۸ ،
درصد افزایش داشت.
بانک جهانی در گزارش اخیر خود ،تالشهای
عربستان سعودی را در زمینه ایجاد قوانین و مقررات
به هدف توانمند سازی زنان ،امیدوار کننده توصیف
و تأکید کرده است که روند اصالحات در عربستان
سعودی نسبت به سال گذشته  ۲۵درصد افزایش را
نشان میدهد .بنت الزاهد به تازگی اعالم کرده است
که «زنان سعودی بهزودی میتوانند به عنوان قاضی
مشغول به کار شوند .ابتکاراتی در چندین سطح انجام
شده که این یکی از آنهاست؛ زیرا دولت در حمایت از

توانمندسازی زنان ،از ورود به بازار کار گرفته تا حضور
آنها در یک محیط حمایتی ،ایجاد فرصتهای برابر
و دسترسی به موقعیتهای مدیریتی ،بسیار جدی
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حلقه وصل ابوظبی – حیفا؟
امارات متحده عربی و اسرائیل قصد دارند با ایجاد
یک خط ریلی بین ابوظبی تا حیفا ،خلیجفارس را به

مروری بر گزارشهای منتشر شده در دو سال گذشته نشان میدهد

عربستان سعودی مسیر متفاوتی را برای توسعه اقتصادی و سیاسی برگزیده است؛

مسیری که حاال با آنچه «برنامه چشمانداز  »۲۰۳۰میخواند جدیتر به نظر میرسد.
حتی اگر با تردید بتوان به برخی از ادعاها نگریست اما نمیتوان از حجم و دامنه
تغییرات چشمپوشی کرد .برنامه چشمانداز  ۲۰۳۰از فرصت سرمایهگذاری  ۶هزار

میلیارد دالری در دهه پیش رو خبر داده؛ چشماندازی که نشان میدهد عربستان

در مسیر خروج از اقتصاد نفتی و تک قطبی گام برمیدارد .بانک جهانی در گزارش
اخیر خود ،تالشهای عربستان سعودی را در زمینه ایجاد قوانین و مقررات به هدف

توانمند سازی زنان ،امیدوار کننده توصیف و تأکید کرده است که روند اصالحات در
عربستان سعودی نسبت به سال گذشته  ۲۵درصد افزایش را نشان میدهد .بنت
الزاهد به تازگی اعالم کرده است که «زنان سعودی بهزودی میتوانند به عنوان قاضی

مشغول به کار شوند.

است»  .او در سخنانی که نشان میدهد عربستان دریای مدیترانه متصل کنند که  ۳۰۰کیلومتر آن باید
سعودی مجبور است برای آغاز دوران جدیدی از رابطه در خاک عربستان سعودی و اردن ساخته شود .این
با جهان ،به شاخصهای جهانی دراینباره اهمیت مسیر ریلی امکان انتقال کاالهای کشاورزی از اسرائیل
دهد گفته است« :شاخصهای بینالمللی ،پیشرفت به خلیجفارس را فراهم میکند  .به گزارش روزنامه
پادشاهی عربستان را در حمایت از توانمندسازی زنان معاریو ،رئیس شورای اقتصادی دفتر نخستوزیری
در تمام سطوح ثابت کرده است».
اسرائیل با اشاره به اینکه دو کشور امارات و اسرائیل
براساس گزارش بانک جهانی ،در سال  ،۲۰۲۰سرمایه گذاریهای وسیعی بر روی ساخت و ارتقای
اقتصاد عربستان سعودی بزرگترین پیشرفت را در زیرساختها انجام دادهاند ،گفت که دو کشور قصد
سطح جهانی از لحاظ برابری جنسیتی داشته است  .دارند از طریق خط ریلی که بخش بزرگی از آن
مطالعه بانک جهانی «زنان ،تجارت و قانون  ،»۲۰۲۰موجود است ،خلیجفارس را به بندر حیفا در اسرائیل
که تأثیر قوانین بر زنان در  ۱۹۰اقتصاد را بررسی متصل کنند  .آوی سمحون افزود« :بخش بزرگی از
کرده ،نشان میدهد که اقتصاد عربستان سعودی این مسیر در حال حاضر موجود است و تنها ۳۰۰
 ۷۰.۶امتیاز از  ۱۰۰را کسب کرده که نسبت به کیلومتر آن که در خاک عربستان سعودی و اردن
امتیاز قبلی  ،۳۱.۸افزایش چشمگیری داشته است  .قرار دارد ،باید ساخته شود ».البته ساخت این بخش
در حوزه ورزش نیز گزارشهایی از “فوتبال زنان بدون از راهآهن نیازمند همکاری اردن و عربستان سعودی
حجاب” و “میزبانی مسابقات گلف حرفهای زنان” در است  .با استفاده از این خط آهن میتوان کاالهای
این پادشاهی منتشر شده است.
کشاورزی و محصوالت تازه را از طریق اسرائیل ،اردن
و عربستان سعودی به خلیجفارس با سرعت و هزینه
کم منتقل کرد .در صورت اتمام پروژه ،انتقال کاال از
طی دهه گذشته در گام نخست به زنان اجازه داده شد در فروشگاه های
خلیجفارس تا مدیترانه تنها دو روز زمان میبرد .در
پوشاک زنان کار کنند ،در سال  ۲۰۱۲زنان اجازه یافتند در انتخابات شوراهای شهری
حالی که هماکنون انتقال کاال با کشتی و با استفاده
از مسیر دریایی و کانال سوئز ،نزدیک به  ۱۲روز به
شرکت کنند اما در سال  ۲۰۱۳زنان وارد انتخابات شورای مجلس سعودی شدند و ۲۰
طول میانجامد.
اگرچه تأثیر اقتصادی این مسیر ریلی بر اقتصاد
درصد کرسیها را از آن خود کردند .در سال  ۲۰۱۵شورای امور خانواده تأسیس شد
هر چهار کشور چشمگیر خواهد بود اما اینکه
و پس از آن به زنان اجازه رانندگی داده شد و سپس لزوم همراهی ولی امر (پدر یا
عربستان بخشی از این پروژه باشد معنایی فراتر از
یک مشارکت اقتصادی دارد؛ آن هم در شرایطی که
همسر) در سفر لغو شد .تا سال  ۲۰۲۰مشارکت زنان در بخش های اقتصادی به ۲/۳۲
تحوالتی همچون انعقاد توافقنامههای صلح میان
اسرائیل و سه کشور عربی و دیگر تحوالت خاورمیانه
درصد افزایش یافت ،شمار زنان شاغل در بخش های دولتی از مرز  ۴۱درصد فراتر
در جریان است .اما عربستان احتماال تصور میکند که
رفت و حضور زنان در سمتهای کلیدی ۲۸ ،درصد افزایش داشت.
پروژه توسعه و ثبات این پادشاهی بدون آنکه تکلیف
خود را با اسراییل روشن کند یک پروژه ناتمام است.
همزمان با احیای نمادهای سنتی و تاریخی ،عربستان سعودی قصد دارد
_____________________________
منابع گزارشها و نقل قولها :ایندیپندنت عربی و
طوالنیترین ،سریعترین و بلندترینترن هوایی (رولرکاستر) جهان را نیز بسازد.
فارسی و وبسایت العربیه

6

دوره جدید | مرداد و شهریور  | 1394شماره 4

پانچسیال؛ راز توسعه در اندونزی
فرزانه بذرپور

پرجمعیتترین کشور مسلمان چگونه مسیر توسعه شرق آسیا است  .تولید
پایدار را پیدا کرد؟
ناخالص داخلی اندونزی
اندونزی را با جمعیت انبوه ،آتشفشانهای در در سال  ۲۰۱۹بالغ بر یک
حال فوران ،بارانهای سیلآسا و جنگل های حاره تریلیون و  ۱۲۵میلیارد دالر
ای خوفناکش میشناسیم  .جنگلهایی که در روایت بوده و از این جهت پانزدهمین
هالیوود خانه کینگ کونگ هستند و کارگردانان مشهور اقتصاد بزرگ دنیاست۴۶   .
سینما هر بار خواسته اند جایی دور از دسترس بشر و درصد از تولید ناخالص
زیستگاه هیوالهای عجیب و غریب را مکان داستان داخلی این کشور به صنایع،
های ماجراجویانه شان کنند سراغ جاوه و سوماترا  ۳۸درصد خدمات و فقط ۱۵
رفته اند .این کشور مسلمان با جمعیتی افزون بر  ۲۶۶درصد صرف حوزه کشاورزی و
میلیون نفر و جغرافیایی مرکب از هزاران جزیره با شیالت و دامپروری میشود.
طبیعتی که وصفش رفت قاعدتا باید در اقتصاد کنار
هیات حاکمه اندونزی
بنگالدش و پاکستان ایستاده باشد و هر آنچه از آن در چهار دهه گذشته به این
می شنویم حکایت فقر و ناپایداری اجتماعی و سیاسی نتیجه رسیده اند که بدون
باشد  .اما جالب است که اینگونه نیست  .اندونزی نه مزیت نسبی در اقتصاد منطقه ای و بین المللی،
تنها ترحم طلب نمی کند بلکه از جهت رشد اقتصادی نمیتوان عموم شاخص های اقتصادی را بهبود بخشید .
وشیوه های   سیاستگذاری توسعه سرزمین به همه پس با جذب سرمایه گذاری خارجی با هدف توسعه
همسایگان آسیایی و اهل اقیانوسیه فخر می فروشد  .صنایع نساجی ،پتروشیمی ،حمل و نقل ،لوازم خانگی
اندونزی چگونه به چنین جایگاهی دست یافته است و و مواد غذایی توانسته ساالنه حدود  ۱۷۰میلیارد دالر
راز پایداری و ثبات اقتصادی آن چیست؟ در این نوشتار صادرات غیرنفتی داشته باشد  .درحال حاضر میزان
تالش شده به این سوال پاسخ داده شود.
صادرات در اندونزی از واردات پیشی گرفته است.
اندونزی تا قبل از کرونا ،هر سال رشد اقتصادی
در سال   ۲۰۱۸کمپانی های خارجی نزدیک به  ۳۰
باالی  ۵درصد داشت و پیش بینی شده بود تا سال هزار میلیارد دالر در بیش از  ۲۰هزار پروژه در اندونزی
 ۲۰۳۰ششمین اقتصاد بزرگ جهان خواهد شد.
سرمایه گذاری کردند .کشورهای سنگاپور ،ژاپن ،چین
هند شرقی سابق (آنچنانکه استعمارگران هلندی و هنگ کنگ بیشترین سهم سرمایه گذاری در این
نامیده بودندش) کشوری نفت خیز است و برخوردار کشور را دارند« .حدود  ۳۷۵۷شرکت اندونزیایی با این
از انواع دیگر منابع طبیعی .با این وجود سیاستگذاری شرکت های خارجی همکاری سازمانی و فن آوری
متوازن صادرات محور موجب شده مسیر رشد اقتصادی دارند اما قردادهای همکاری به نوعی تنظیم شده است
و توسعه در اندونزی با دیگر کشورهای نفتی تفاوت که به نفع شرکت ها و کشور اندونزی باشد .اندونزی
داشته و برخالف آنها به نفرین نفت مبتال نشده باشد  .آگاهانه مهمترین شریک تجاری خود را ژاپن انتخاب
در این مقاله ابتدا شاخص های توسعه پایدار در کرده که هیچ امیال سیاسی در این کشور ندارد]i[».
اندونزی را براساس امار و ارقام مرور خواهیم کرد و
 ۱۳۰میلیون نفر در اندونزی کار میکنند و نرخ
در ادامه به ریشه های فلسفی و تاریخی سیاستگذاری بیکاری فقط  ۵درصد است .با این وجود  ۲۸میلیون نفر
توسعه در اندونزی می پردازیم .کشوری که فقط  ۷۵از جمعیت اندونزی و به عبارتی   ۹,۴درصد جمعیت
اندونزی زیرخط فقر هستند ،یعنی روزانه کمتر از ۱.۹۰
سال از دوران استقالل آن میگذرد.
شاخص های توسعه در اندونزی
دالر درآمد دارند.
اندونزی در حال حاضر بزرگترین اقتصاد جنوب
شاید فکر کنید که کاهش چنین فقری غیرممکن

باشد ،اما فقر کنونی کمتر از نیمی از فقری است که
این کشور تا سال  ۱۹۹۹تجربه کرده بود .فقر مطلق
در اندونزی یک معضل جدی است اما دولت با افزایش
اشتغال سعی میکند   آنرا به فقر نسبی تغییر دهد .
جمعیت فقیر کشور عمدتا در جزایر دورافتاده زندگی
میکنند و دسترسی به خدمات درمانی ،بازارها و
خدمات توسعه کشاورزی توسط دولت مرکزی آسان
نیست.
مجمع الجزایر اندونزی بالغ بر  ۱۳هزار جزیره دارد
که  ۶هزار جزیره آن مسکونی است ،نود درصد از این
جزایر حتی دورافتاده ترین آنها سیستم برق ،آب و
خدمات مستقل از مرکز یعنی ایالت جاوا دارند.
احتماال تعجب کنید اگر بدانید تورم در اندونزی
کمتر از   ۲درصد است  .این کشور صادرکننده نفتی؛
برخالف ایران ،ونزوئال و نیجریه؛ بیش از یک دهه است
که تورم خود را تک رقمی نگاه داشته و ساالنه آن را
کاهش میدهد.
آیا رشد تولید ناخالص داخلی به معنای رشد
شاخص های توسعه پایدار در اندونزی بوده است؟
بنابر جدولی که سازمان ملل از وضعیت شاخص
توسعه انسانی در کشورهای مختلف منتشر کرده،
نشان میدهد اندونزی با رتبه  ۱۰۷در ردیف ایران و
کشورهای با توسعه انسانی باال دسته بندی شده است  .
با این تفاوت که اندونزی بیش از  ۳برابر ایران جمعیت
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دارد و از پراکندگی جغرافیایی برخوردار است.
جاوا ،مردم متمدنی نبودند و شهرنشینی تا ۱۹۳۵
در شاخص آموزش ،اگر در نروژ به ازای هر  ۹دانش خیلی مرسوم نبود و مردم در جنگل ها زندگی می
آموز مقطع ابتدایی یک معلم وجود دارد ،در اندونزی کردند .اصل پانچشیال به این معناست که مردم بهره
به ازای هر  ۱۷دانش اموز یک معلم وجود دارد .این مندی عادالنه ی از مدنیت و تمدن داشته باشند.
درحالی است که در ایران به ازای هر  ۲۹دانش آموز
سوم ،وحدت اندونزی و ملی گرایی بود  .اندونزی
مقطع ابتدای فقط یک معلم هست.
شامل اقوام و مذاهب مختلف است و وحدت همه اینها
بنابر آمار سال  ۱۱ ،۲۰۱۸درصد مدارس ابتدایی زیر یک پرچم و یک ملت کار بزرگی بود که سوکارنو
و  ۳۶درصد از مدارس دوره راهنمایی و دبیرستان در آن را محقق کرد
ایران دسترسی به اینترنت داشتند .در اندونزی اما ۶۱
چهارم ،دموکراسی از طریق مشاوره و تعاون
درصد از مدارس دوره راهنمایی و دبیرستان دسترسی که همان حکومت نمایندگی است  .اندونزی یک از
به اینترنت دارند.
کشورهای دموکراتیک محسوب می شود .فرم حکومت
طبق آمار سال  ،۲۰۱۸حدود  ۹۷درصد از جمعیت دموکراسی ریاستی است یعنی رئیس جمهور هر ۴
روستایی اندونزی دسترسی به برق دارند.
سال یکبار توسط مردم انتخاب میشود.
در شاخص کیفیت دسترسی به درمان ،برای هر
پنجم ،عدالت اجتماعی  .سوکارنو دیدگاه چپ
 ۱۰۰۰۰اندونزیایی فقط  ۱۰تخت بیمارستانی و  ۴سوسیالیستی داشت و برای جلوگیری از تسلط سرمایه
کادر درمان وجود دارد .در ایران وضعیت قدری بهتر داران بر جامعه اندونزی ،اصل دموکراسی اقتصادی و
است چون برای همین نسبت جمعیت ۱۶ ،تخت و  ۱۵برابری اجتماعی را وضع کرد که به کمونیسم نزدیک
پرسنل بخش درمان وجود دارد.
بود  .اما در دوره رژیم سوهارتو این اصل عدالت
شاخص توانمندسازی اجتماعی-اقتصادی زنان نیز اجتماعی قدری دچار چکش کاری شد ،سوهارتو
برای سنجش توسعه پایدار مالک ارزیابی است ،نرخ لیبرال بود و اصل برابری اجتماعی را به «توزیع
زنان جوان بیکار در اندونزی در سال  ۱,۳ ، ۲۰۱۹عادالنه ثروت» تغییر داد«  .توزیع عادالنه ثروت» که
درصد بوده و این درحالی است که  ۴۲درصد جمعیت اکنون اصل چهارم پانچسیالست ،یعنی هدف از رشد
کار ،نیروی کار ماهر هستند .نرخ بیکاری در اندونزی اقتصادی ،بهبود سطح کیفیت زندگی اکثریت مردم و
قبل از کرونا  ۴درصد بوده و در سال  ۲۰۲۰و شیوع افزایش امنیت اقتصادی است.
کرونا ،به  ۵درصد رسید.
هدف سوکارنو از پانچاسیال ،کاهش تنش های
زنان تحصیلکرده در رشته های فنی-مهندسی  ۳۷مذهبی و افزایش پلورالیسم بود و اینکه آداب مذهبی
درصد زنان آموزش دیده را تشکیل می دهند .از این را به انتخاب فردی تقلیل بدهد.
میان سهم زنان در پست های میانی و مدیریتی ۱۹
ارزش های پانچاسیال   ،انسان اندونزیایی را شکل
درصد اعالم شده است .بااین همه فقط  ۵۳درصد زنان داده   و راهنمای زندگی ملت اندونزی خوانده می
اندونزیایی حساب بانکی یا موبایل شخصی دارند .نرخ شود .سکوالریسم و پلورالیسم برآمده از قانون اساسی
 ۱۹درصد زنان در پست های مدیریتی در اندونزی موجد نهادینه شدن هنجارهایی در نظام آموزشی و
نشان میدهد دولت نسبت به جامعه پیشرو هست.
تربیتی جامعه شد که یک سری ویژگی های فرهنگی
سهم زنان در پارلمان اندونزی  ۱۷درصد و در ایران و شخصیتی در مردم اندونزی ساخت  .از جمله قابل
 ۵درصد است .وزیر امورخارجه اندونزی هم یک زن اعتماد بودن ،صبوری ،مدارا ،مسئولیت پذیری ،احترام
است.
به خود ودیگری و البته ملی گرایی.
اگر مقایسه کنیم در ایران بیش از  ۹۰درصد زنان
سکوالریسم در اندونزی که بیشترین جمعیت
حساب بانکی و موبایل شخصی دارند و  ۶۷درصد زنان مسلمان دنیا را دارد ،یک رکن جامعه است  .اصول
تحصیالت متوسطه و باالتر دارند درحالیکه نرخ حضور پانچاسیال این قدرت را به دیگر اقوام غیرمسلمان
زنان ایرانی در پست های مدیریتی کمتر از اندونزی اندونزی میدهد که علیرغم جمعیت بزرگ مسلمانان،
است و سهم زنان در بازار کار فقط  ۱۶درصد است و اسالم جایگاه برتری در قوانین و مقررات اجتماعی بازی
این نشان میدهد دولت ایران چقدر از اندونزی عقب نکند .بنیادگرایی اسالمی هرگز در اندونزی نتوانست در
مانده است.
حکومت یا جامعه قدرت بگیرد حتی با ایجاد وحشت و
پانچسیال ،مانیفیست توسعه در اندونزی
ترور .اگرچه زمینه بنیادگرایی در اندونزی هنوز منتفی
پانچیسیال در زبان سانسکریت یعنی  ۵اصل ،نیست اما به لحاظ قوانین و کلیت جامعه ،تفکرات
سوکارنو بنیانگذار و رهبر استقالل اندونزی این  ۵اصل افراطی مجال قدرتنمایی ندارند.
را به عنوان مبنای قانون اساسی و دولت مدرن در
پانچسیال مبنای تفاهم داخلی در اندونزی است و
اندونزی تدوین کرد.
به همین دلیل میتوان آن را مبنای توسعه در اندونزی
پانچاسیال در واقع فلسفه سیاسی آمیخته ی از هم دانست .تاثیر دیگر پانچشیال بر توسعه در اندونزی،
دموکراسی غربی ،سوسیالیسم و سکوالریسم است  .اجماع هیات حاکمه است.
مبانی فکری توسعه در اندونزی را باید در همین
اندونزی ،کشوری نفتی اما نه دولتی رانتگرا
پانچاسیال و اجماع حاکمان بر این اصول رهگیری کرد .
میدانیم که اقتصاد تک محصولی خواه ناخواه یک
حتی بعد از کودتای ژنرال سوهارتو و حبس خانگی اقتصاد پرریسک و رانتگرا را بازآفرینی میکند اما
سوکارنو ،همچنان پانچسیال به عنوان مانیفیست
اندونزی اعتبار خود را حفظ کرد.
آنیبال پینتو ( )1987در مقایسه اندونزی با نیجریه نتیجه گرفت که تفاوت
اولین اصل پانچسیال ،باور به «خدای متعال» است .
حتی قانون نمی گوید خدای یگانه ،نمی گوید اهلل ،هیچ های مهم در سیاست های مالی و ارزی ،استراتژی های استقراض و کشاورزی علت
صفتی که دین اسالم یا ادیان ابراهیمی را  برتری دهد موفقیت نسبی اندونزی بوده است .اقتصاددان دیگری حتی نتیجه گرفت عملکرد
به کار نمی گیرد.
دوم :اصل عدل و مدنیت یا به تعبیر سوکارنو انسان اندونزی برتر از میانگین همه هشت کشور صادرکننده نفت بوده است.
متمدن است  .مردم اندونزی اجتماع بزرگ شان در

اقتصاد اندونزی باوجود دارا بودن ذخایر عظیم نفت،
توانسته است از اقتصاد تک محصولی خود را برهاند.
نفت یک منبع است و میشود از آن استفاده خوب
یا بد کرد  .در کشورهایی مثل کنگو و ونزوئال به دلیل
سیاستگذاری غلط حاکمان ،درآمد نفت نه تنها به
توسعه پایدار اقتصادی منجر نشد بلکه چون بالیی
سیاه به انواع بیماری های اقتصادی مبتال شدند .اما
نفت ،منبعی نفرین شده نیست بلکه موهبتی است که
اگر درست از آن استفاده شود میتواند موتور لکوموتیو
رشد اقتصادی و بهبود شاخص های اجتماعی در کشور
شود .نمونه اش در نروژ و اندونزی.
من تجربه زندگی در نروژ و اندونزی را داشتهام و
چون توسعه پایدار را مطالعه میکنم ،مقایسه این دو
کشور نفتی به ظاهر متفاوت همیشه برایم جالب بوده
است .نروژ در شمال اروپا و انرونزی در جنوب شرق
آسیا از همه نظر باهم متفاوتند ،نژاد ،زبان ،دین و
تجربه زیست کامال متفاوتی دارند اما هر دو در مواجهه
با درآمدهای سرشار نفتی شان ،عملکرد نسبتا مشابهی
داشتند و توانستند به نفرین نفت دچار نشوند.
درآمدهایی که دولت به دست می آورد و چگونگی
انباشت این درآمد و نحوه تخصیص آنها ،ماهیت یک
دولت را مشخص میکند  .دولت اندونزی اگرچه مثل
ایران ،ونزوئال و نیجریه ،صاحب ذخایر عظیم نفتی است
اما عضو اوپک و صادرکننده عمده نفت نیست ،چراکه
بخش عمده تولید نفت ،مصرف داخلی دارد و موتور
رشد اقتصادی کشور است.
در نوع سیاستگذاری ،اندونزی توانسته مسیر رشد
متفاوتی از این کشورهای نفتی را طی کند و برای ۲۶۶
میلیون نفر ساکن سرزمین هزار جزیره ،امید به توسعه
را دستاوردی ممکن نشان دهد.
اندونزی در دهه  ۷۰میالدی با درآمدهای
سرشار نفتی اش چه کرد که دچار نفرین نفت
نشد؟
درآمد نفتی در اغب کشورهای صادرکننده این
وسوسه را داشت که حکومتها به جای کار سخت دولت
سازی  یعنی ساختن یک دستگاه اداری کم فساد و کم
هزینه ،و شفاف و متکی بر مالیات ،با پول نفت مملکت
را اداره کنند .به اتکای پول نفت ،این کشورها صاحب
دولت های بزرگ و پرخرج شدند .و  زمانیکه قیمت
نفت سقوط کرد یا جمعیت افزایش پیدا کرد و پول
نفت برای پوشش دهی هزینه های جمعیت بزرگتر
کافی نبود ،کشور با بحران مواجه شد .تری لین کارل،
نویسنده کتاب «معمای فراوانی» در مقایسه عملکرد
دولتهای نفتی ،مطالعاتی هم درباره تجربه اندونزی
داشته و شناخت خوبی از سیاستگذاری اقتصادی در
اندونزی با ما می دهد]ii[.
به نوشته لین کارل ،اندونزی بین کشورهای نفتی
یک استثناست  .دولت سازی مدرن در این کشور
پیش از کشف نفت اتفاق افتاده بود .یعنی در اندونزی
زمان دولت سازی و زمان آمدن درآمد نفت یکی نبود .
نخست اینکه به واسطه  ۴۰۰سال سابقه استعماری
هلند در این کشور ،برخی از زیرساخت های آموزشی و
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اداری در این کشور ساخته شده بود .دوم اینکه تشکیل پنج ساله نسبتا بدون چالش قدرت را حفظ کرد .دولت
رژیم یا افرادی که در مناصب قدرت حضور داشتند اندونزی چرا و چگونه توانست بهتر از همتایانش عمل
همزمان با درآمد نفت نبود و به تعبیری دولت مدرن کند؟
در اندونزی با پول نفت ساخته نشد.
چطور دولت اندونزی توانست در برابر وسوسه
اندونزی مدت سه قرن مستعمره هلند بود و بعد از زیاده خرج کردن مقاومت کند؟
جنگ جهانی اول با رفتن هلندیها ،ژاپن آنجا را اشغال
در دهه هفتاد ،رژیم سوهارتو به عنوان یک رژیم
کرد و با بمباران متفقین علیه ژاپن ،صنایع نفت این لیبرال بر سر کار آمد و کمک های بین المللی غرب را
کشور به کلی نابود شد و دولت هایی که بعد از جنگ نه برای استخراج نفت ،بلکه مبارزه با کمونیسم بسیج
جهانی دوم در اندونزی برسر کار آمدند نمی توانستند کرد ،سیاست های اقتصادی کشور را تغییر جهت دهد
بر درآمد نفت متکی باشند .تولید نفت خام اندونزی و بسیاری از مخالفانش را اعدام کرد ،با این همه اصول
بین سالهای  ۱۹۵۰تا  ۱۹۶۶فقط  ۸درصد رشد کرد  .پانچاسیال چنان در جامعه مورد اقبال بود که سوهارتو
این رقم را اگر مثال با ایران دهه  ۷۰میالدی مقایسه به مانیفیست سوکارنو وفادار ماند و تنها به جای عدالت
کنیم که رشد تولید نفت ده برابر شده بود ،تفاوتها اجتماعی که واژه متعلق به ادبیات کمونیستی بود،
آشکار میشود .تولید نفت در اندونزی آنقدر پایین بود «توزیع عادالنه ثروت» را جایگزین کرد.
که تا سال  ۱۹۶۸فقط ده درصد درآمدهای دولت از
نفت تامین میشد.
وابستگی به نفت در اندونزی از سال  ۱۹۶۸شروع
رژیم سوهارتو مستشار خارجی استخدام کرد و
شد و تا سال  ۱۹۷۴با نرخ رشد ساالنه میانگین  ۱۷,۵متخصصان را از هر جایی جذب دولت نمود و اختیارات
درصد باال رفت .باتوجه به وقفه ی که بخاطر از بین فوق العاده ی به این تیم اقتصادی  تراز اول بین المللی
رفتن زیرساخت های صنعتی نفتی در اندونزی به اعطا کرد .این تکنوکرات ها عالوه بر تشویق به برون
وجود آمده بود ،حاکمان اندونزی آنچنان به درامد گرایی ،به دو اصل اصرار داشتند:
نفتی وابسته نشدند.
جلوگیری از هرگونه کنترل عامدانه نرخ ارز؛ یعنی
کشورهای ایران ،نیجریه ،ونزوئال و الجزایر در دوران دولت اجازه می دهد که قیمت ارز باتوجه به نرخ بازار
رونق نفتی ،اقتصاد شان دچار بیماری هلندی شد و تعدیل شود.
اندونزی یک استثنا بود  .اندونزی توانست استراتژی
قاعده بودجه متوازن یعنی دولت بیشتر از درآمدش
توسعه متوازن تری در بین زیرساختار فیزیکی ،خرج نمی کرد و طبیعتا دچار کسری بودجه هم نمی
آموزشی ،توسعه کشاورزی و صنایع سرمایه بر تعقیب شد.
کند و بخش بیشتری از مخارج را به سمت مناطق
دولت اندونزی در سالهای  ۱۹۶۶و  ۱۹۷۱و ۱۹۸۱
روستایی هدایت کرد و بدهی خارجی کم تری هم به و  ۱۹۸۳ارزش پول را چهار بار کاهش داد تا افزایش
بار آورد.
قیمت نفت باعث باالرفتن ارزش روپیه نشود و تورم
هانا آرنت (   )۱۹۸۴در مقایسه ی مدیریت نفتی ایجاد نکند .به همین خاطر به بیماری هلندی هم دچار
اندونزی با سایر کشورهای صادرکننده نفت ،نتیجه نشد.
گرفت که مدیریت ملی اندونزی بهتر از آنچه انتظار
دولت اندونزی مالیات گیری را هم تقویت کرد و
میرفت با اختالالت ناشی از هر دو دوره رونق نفتی سهم مالیات ها در تولید ناخالص داخلی در این سالها
مقابله کرد]iii[ .
تقریبا دو برابر شد و به  ۱۹درصد رسید .مالیات گیری
آنیبال پینتو ( )۱۹۸۷در مقایسه اندونزی با نیجریه باعث انضباط مالی شد  .فایده دیگر قاعده بودجه
نتیجه گرفت که تفاوت های مهم در سیاست های مالی متوازن ،ریاضت اقتصادی دولت بود و پرهیز از مخارج

نفت یک منبع است و میشود از آن استفاده خوب یا بد کرد .در کشورهایی

مثل کنگو و ونزوئال به دلیل سیاستگذاری غلط حاکمان ،درآمد نفت نه تنها به توسعه

پایدار اقتصادی منجر نشد بلکه چون بالیی سیاه به انواع بیماری های اقتصادی مبتال
شدند .اما نفت ،منبعی نفرین شده نیست بلکه موهبتی است که اگر درست از آن

استفاده شود میتواند موتور لکوموتیو رشد اقتصادی و بهبود شاخص های اجتماعی

در کشور شود .نمونه اش در نروژ و اندونزی.

و ارزی ،استراتژی های استقراض و کشاورزی علت هنگفت  .این سیاست ها اندونزی را با سایر کشورهای
موفقیت نسبی اندونزی بوده است .اقتصاددان دیگری نفتی متفاوت ساخت و پایه مالیاتی متنوع و انضباط
حتی نتیجه گرفت عملکرد اندونزی برتر از میانگین مالی دستگاه دولت را برقرار کرد.
همه هشت کشور صادرکننده نفت بوده است]iv[.
در کنار این سیاستها ،خودکفایی برنج هدف توسعه
بعد از دوران رونق نفتی  ،۱۹۷۳بسیاری از کشورهای ای مهمی بود و دولت سوهارتو با اعطای یارانه های
صادرکننده نفتی  دچار بحران سیاسی یا انقالب شدند  .سنگین برای کودشیمیایی و تجدید و توسعه شبکه
و فقط دولت سوهارتو در اندونزی توانست در قدرت های آبیاری   در دهه هفتاد و هشتاد آن را به اجرا
باقی بماند و دچار کودتا ،انقالب یا جابه جایی قدرت درآورد .تا جایی که تولید برنج هر سال بین  ۱۹۶۸تا
نشد .ونزوئال ،ایران ،الجزایر و نیجریه با قدری زمانبندی  ۱۹۷۸به اندازه  ۴۲درصد رشد کرد و اندونزی توانست
متفاوت ،همگی تغییر رژیم یا بحران شدید سیاسی را از وخامت بخش کشاورزی جلوگیری کند.
تجربه کردند .اما سوهارتو به مدت بیست و پنج سال
این سیاست ار آنجا مهم است که بدانیم بسیاری
موفق شد در قدرت باقی بماند و برای ششمین دوره از کشورهای صادرکننده نفت در آن سالها ،واردکننده
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موادغذایی استراتژیک بودند.
هرگز   وابستگی اندونزی به درآمد نفتی به گونه
ای نبوده که افزایش و کاهش قیمت نفت ،دولت را با
پیامدهای منفی سیاسی و بحران مواجه کند.
درس های اندونزی برای کشورهای درحال
توسعه
تفاوت اندونزی با کشورهای مثل ایران و ونزوئال و
نیجریه این است که دولت اندونزی قادر به تشخیص
سریع مشکالت اقتصادی و تعریف راه حل عملی
بود  .بهرگیری از یک تیم زبده اقتصادی متشکل از
مستشاران بین المللی ،اجرای برنامه توسعه اقتصادی
کشور براساس ریاضت مالی ،مالیات گیری و همچنین
انعطاف پذیری پولی از جمله عوامل موثر در موفقیت
دولت اندونزی شد.
از سوی دیگر ،وحدت ملی برآمده از پانچسیال،
اجماع حاکمان بر مسیر توسعه ،جذب سرمایه گذاران
خارجی ،تاکید بر توسعه متوازن و صادرات محور،
دوری از مناقشات بین المللی و برقراری تعادل در
حفظ موازنه منفی مبتنی بر اصول عدم تعهد را میتوان
از جمله مهمترین عوامل توسعه در اندونزی برشمرد.
وحدت ملی برآمده از پانچسیال ،اجماع حاکمان بر
مسیر توسعه ،جذب سرمایه گذاران خارجی ،تاکید بر
توسعه متوازن و صادرات محور ،دوری از مناقشات بین
المللی و برقراری تعادل در حفظ موازنه منفی مبتنی
بر اصول عدم تعهد را میتوان از جمله مهمترین عوامل
توسعه در اندونزی برشمرد.
به لحاظ روحیه فرهنگی-اجتماعی« ،تحمل و
سازگاری» مهمترین خصلت اندونزیایی هاست  .کار
و یادگیری یک ارزش است   .اندونزیایی ها خود را
همه چیزدان نمی دانند و مصداق دقیقی از این جمله
سقراط هستند که «خود می دانند که نمی دانند».
مردم اندونزی ،خارجی ها را اکسپرت یا متخصص می
نامند و از مشاوره و کمک خارجی ها همیشه استقبال
میکنند.
اما جدی ترین مانع توسعه در اندونزی ،فساد ناشی
از فقر یا فساد ناشی از زیاده خواهی است .اگر اندونزی
بتواند بر مشکل فساد مالی غلبه کند ،مسیر توسعه در
این کشور هموارتر خواهد شد.
اندونزی با جمعیت انبوه و موقعیت ژئوپلتیکی اش
می توانسته یک فاجعه و تراژدی اقتصادی – اجتماعی
برای بقیه جهان باشد  .اما اکنون یک الگوی موفق
توسعه است .دیرزمانی دولتمردان ایران مدعی بودند
می خواهند از ایران یک ژاپن اسالمی بسازند .اما عمال
کشور را به کلمبیا و ونزوئالی بحران زده بیشتر شبیه
کردند .فقط اندونزی حق دارد بگوید الگوی توسعه در
کشورهای مسلمان است .یک ژاپن اسالمی .توسعه ای
مبتنی بر برنامه و کار و سیاستگزاری.
_____________________________
[ ]iسریع القلم ،محمود« .اندونزی ،الگوی مناسبی
برای کشورهای درحال توسعه» ،بهمن  .۱۳۹۷کانال
تلگرامی نویسنده
[ ]iiتری لین کارل« ۱۹۵۸ ،معمای فراوانی» ترجمه
جعفر خیرخواهان ،نشر نی  .۱۳۸۸صفحات ۷۶۰-۷۰۰
[Oil and the« ,۱۹۸۳  .iii]   Arndt, H.W
,Indonesian economy».  Southeast Asian Affairs
(۱۵۰-۱۳۶,pp ,)۱۹۸۳
[:۱۹۷۷ Indonesia« ,۱۹۷۸ .iv] Liddle, R.William
the new order’s second parliamentary election».
-۱۷۵.pp ,)۱۹۷۸ Feb( ۲.No ,۱۸,Asian Survey, Vol
.۱۸۵
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امارات متحده عربی؛ ازقعر فقر به قله پیشرفت و توسعه در نیم قرن
شاهرخ بهزادی

هنگامی که امروز به امارات متحده عربی نگاه نام یک رهبر با درایت ،دور
می کنیم ،کشوری ثروتمند ،مدرن و توسعه یافته را اندیش و آینده نگر که رؤیایی
می بینیم که شهروندان آن در درجه باالیی از رفاه بحز توسعه و   پیشرفت ملت
اقتصادی و اجتماعی زندگی می کنند .درآمد سرانه یک و سرزمین فقیر خود ندارد،
شهروند اماراتی براساس آمارهای صندوق بین المللی وجود دارد :شیخ زاید بن
پول و بانک جهانی اکنون به بیش از  ۷٠هزار دالر سلطان آل نهیان ،که اختصارا ً
میرسد و مقام هشتم را در جهان دارد .این کشور که شیخ زاید نامیده می شود.
در  ٢دسامبر سال میالدی جاری( )٢۰٢۱پنجاهمین
شیخ زاید ،کوچکترین
سالگرد تأسیس خود را جشن می گیرد ،پنج دهه پیش پسر سلطان بن زاید بن خلیفه
کشوری فقیر و توسعه نیافته بود  .مردمانش بیشتر آل نهیان (حاکم اجدادی
ماهیگیران فقیری بودند که در روستاهای ساحل ابوظبی از  ۱۹۲۲تا )۱۹۲۶
جنوبی خلیج فارس برای امرار معاش به سختی تالش از قبیله عربی بنی یاس در
می کردند ،بخشی دیگر در قبایل و واحههای بیابانی العین ،واحهای در فاصله ۱۴۰
به سختی زندگی می کردند .فقط بخش کوچکی که کیلومتری ابوظبی در سال
بازرگان بودند ،خصوصاً در دبی و فجیره از رفاه نسبی  ۱۹۱۸متولد شد.
برخورد بودند .چه معجزهای اتفاق افتاده که این کشور
شیخ زاید پدرش را در هشت سالگی از دست داد و
فقیر و بیابانی که در  ۹۹درصد خاک آن حتی هیچ برادر بزرگش شخبوط بن زاید آل نهیان حاکم ابوظبی
گیاهی نمیروید ،طی پنج دهه از چنبره فقر رهایی شد و در سال  ۱۹۴۶شیخ زاید را به عنوان والی واحه
یافته و از نظر اقتصادی مبدل به یک کشور ثروتمند و العین منصوب کرد .وی به مدت  ۲۰سال والیت العین
توسعه یافته جهان شده است؟
را به عهده داشت که در این دو دهه فعالیت کشاورزی
در پشت این ثروت عظیم ،البته نفت وجود دارد .ولی و آبیاری را به نحو چشم گیری در این واحه توسعه داد.
ثروت نفتی به تنهایی نمیتواند توسعه گسترده امارات
در سال  ۱۹۶۶امارت ابوظبی ،هنوز تحت الحمایه
متحده عربی را تبیین کند  .برای تأیید این نظر در بریتانیا ،مجموعهای از دهکده های کوچک ماهیگیری
شمال خلیج فارس به دو کشور بزرگ همسایه امارات ،و واحه هایی در دل کویر است .اکتشاف و بهره برداری
یعنی ایران و عراق نگاه کنید .هر دو کشور سرشار از نفت در ابو ظبی از سال  ۱۹۶٠آغاز شده است ،ولی
منابع نفتی هستند ،اما طی پنج دهه گذشته نه تنها به خاطر بی کفایتی حاکم وقت ،درآمد چشم گیری
توسعهای به معنای واقعی کلمه در این دو کشور ایجاد نصیب این امارات نمی شود .شخصی که از سال ۱۹٢٨
نشده است ،بلکه ما بعضاً شاهد توسعه عقب ماندگی در آنجا حکومت می کند ،شیخ شخبوط (برادر شیخ
و به قولی به قهقرا رفتن این دو کشور در بسیاری زاید) با مدرنیته بیگانه است و نگاهی واپس گرا دارد .
از عرصه ها بوده ایم .پس چه عامل و یا عواملی واقعاً او بجای تالش در ساختن کشورش ،بیشتر تمایل به
باعث پیشرفت و توسعه اقتصادی شتابان امارات متحده جنگ با قبایل همسایه دارد .در سایه او ،مردی آماده
عربی شده است؟
می شود تا سرنوشت این امارت را بدست بگیرد وآن را
توسعه امری تقدیری نیست و از آسمان نازل نمی با دنیای متمدن زمان خود آشنا کند.
شیخ زاید در ششم اوت سال  ۱۹۶۶با عزل برادرش
شود ،بلکه  رویکردی تدبیری است .در پشت توسعه
امارات متحده عربی یک راهبرد دقیق و هوشمندانه در کودتایی بدون خونریزی ،به عنوان امیر امارت
و برنامه ریزی شده وجود داشته و کماکان وجود دارد  .ابوظبی جانشین شیخ شخبوط میشود.
در این راستا و در آغاز این فرآیند به شهادت تاریخ
پس از به قدرت رسیدن شیخ زاید ،با درایتی که او

در مدیریت منابع نفتی ابوظبی بکار می برد ،درآمدها
افزایش می یابد و این امارات گام های نخست به سوی
توسعه را بر می دارد  .اما هنگامی که در پایان دهه
 ،۱۹۶٠کشور بریتانیا پایان حمایت و عزیمت قریب
الوقوع خود از ابوظبی و دیگر امارات کوچک خلیج
فارس ،مانند دبی و شارجه را اعالم می کند ،همسایگان
قدرتمند امارات ،خصوصاً عربستان سعودی ،ایران و
عمان بر این مناطق بسیار غنی نفتی ،اما کوچک و از
هم جدا شده ،چشم دوخته اند.
شیخ زاید برای مقابله با خطر احتمالی همسایگان
پر قدرت خود  ،تنها راه ممکن را در ایجاد اتحاد بین
امارات کوچک خلیج فارس می بیند .مذاکرات فشرده
او با امیرنشینهای مجاور برای تأسیس یک کشور
فدرال ،به ویژه با کمک شیخ راشد بن سعید آل مکتوم
حاکم وقت دوبی و نیز موافقت حاکمان وقت شارجه،
ام القوین ،فجیره و عجمان در دوم دسامبر ۱۹۷۱
میالدی با موجودیت یافتن کشور فدرال امارات متحده
عربی محقق می شود .گرچه قطر و بحرین در آخرین
لحظه عقب نشینی می کنند ،ولی رؤیای   دیرینه او
به واقعیت می پیوندد .امارت راس الخیمه نیز بعد از
مدتی به این اتحاد می پیوندد .شیخ زاید از همان زمان
به عنوان نخستین رئیس کشور امارات متحده عربی
انتخاب شد و تا هنگام مرگش در سال  ۲۰۰۴این
سمت را به عهده داشت.
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در طول تمام مدت سلطنت ،شیخ زاید لحظهای از ضریب تورمی و یا کاهش قدرت خرید دالر در محاسبه کشور آب ندارد و نیازهای مصرفی آب خود را از طریق
اندیشه توسعه امارات متحده عربی غافل نمی
شود .هم در نظر گرفته شده و از آن کاسته شود.
شیرین کردن آب دریا تأمین می کند.
ّ
غم او پیشرفت همه جانبه در زمینه های اقتصادی و
در زمینه تورم و افزایش قیمت کاالها و خدمات،
نفت وگاز موتور توسعه اقتصادی امارات
و ّ
اجتماعی برای کشورش است :از جلب گسترده سرمایه امارات متحده عربی مانند کشورهای غربی ،نمونه ای از متحده عربی
گذاری بین المللی برای توسعه زیر ساخت ها گرفته تا ثبات نسبی قیمت هاست .بررسی نرخ تورم در امارات
امارات متحده عربی چهارمین تولیدکننده نفت
رفورم های اجتماعی و تعمیم آموزش و تعلیم دختران ،متحده عربی طی  ۱۰سال گذشته نشان می دهد که اوپک با  ٣‚۱میلیون بشکه تولید در روز در سال ٢٠۱۹
او از هیچ کوششی فروگذار نمی کند .او این مهم را با مجموع تورم انباشته شده طی این بازه زمانی بسیار جایگاه ششم جهانی را از نظر ذخایر شناخته شده
تنش زدایی با همسایگان و ایجاد اتحاد های ارزشمند پائین و ک ً
ال در حدود   ۱۳در صد بوده است .یعنی نرخ نفت دارد .ذخایر نفت این کشور در حدود  ۹٨میلیارد
بین المللی   تضمین می کند  .در ابتدا و هنگامیکه تورم امارات طی این مدت ساالنه بین  ۱تا  ٢درصد بشکه برآورد می شود .امارات متحده عربی همچنین
ایاالت متحده با کارت عربستان سعودی بازی می کند ،در نوسان بوده است .البته به غیر از سال  ٢۰٢۰که چهاردهمین تولید کننده گاز جهان است و از نظر
شیخ زاید به دو کشور بریتانیا و فرانسه متوسل میشود به دلیل بحران کرونا ،نرخ تورم در این کشور منفی  ۱میزان ذخایر گاز جایگاه ششم را در جهان دارد.
که هر دو کشور به شرکای  ممتاز و استراتژیک امارات درصد بوده است.
امارات متحده عربی از ابتدای دهه  ۱۹٨٠به لطف
متحده عربی تبدیل میشوند .سپس ایاالت متحده نیز
در مقام مقایسه ،طی ده سال گذشته قیمت ها در توسعه بخش های خدماتی مانند گردشگری ،بندری،
به عنوان شریک استراتژیک امارات به جمع دو کشور اقتصاد ایران   رشد  ۵۹٠درصدی داشته است  .بانک فرودگاهی -به ویژه در دبی -و صادرات مجدد کاال در
بریتانیا و فرانسه می پیوندد .مردی که از واحهای در جهانی نرح تورم در اقتصاد ایران را در سال  ٢٠۱۹به مناطق آزاد تجاری( ۳۵درصد از کل صادرات) موفق
دل صحرای ابوظبی برخاسته است ،اعتماد و احترام میزان  ۳۹درصد گزارش داده است و این نرخ را در شده تا وابستگی اقتصاد خود به نفت و گاز را به شدت
سران کشورهای غربی را جلب می کند و از آن به سال  ٢۰٢۰در حدود  ٣۴درصد برآورد کرده است  .کاهش دهد  .سهم “هیدروکربور” در تولید ناخالص
عنوان پشتوانهای برای توسعه و پیشرفت امارات بهره نرخ بسیار باالی تورم در ایران در حالی است که نرخ داخلی امارات متحده عربی از سال  ٢٠۱۵کمتر از ٣٠
می گیرد.
متوسط تورم در اروپا و آمریکا طی این سال ها نزدیک درصد بوده است.
بیش از ۱۶سال پس از درگذشت شیخ زاید ،امارات به صفربوده و متوسط آن در جهان از محدوده  ٣در
با اولین شوک نفتی از سال  ۱۹۷۴قیمت جهانی
متحده عربی هویت خود را متفاوت از سایر پادشاهی صد تجاوز نکرده است.
نفت خام   تقریباً چهار برابر شد  .از  ٢‚۵۹دالر به
های حاشیه جنوبی خلیج فارس ،کویت ،قطر یا بحرین،
امارت ابوظبی به تنهایی کمی بیش از  ۶٠درصد از  ۱۱‚۶۵دالر افزایش یافت و به تبع آن درآمدهای
ترسیم کرده است.
کل تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی و بیش نفتی فدراسیون تازه تأسیس امارات متحده عربی نیز
توسعه اقتصادی امارات متحده عربی
از  ۹٠درصد از تولید نفت و گاز این کشور را تأمین می چهار برابر شد  .دومین شوک نفتی جهان بین سال
توسعه اقتصادی امارات متحده عربی از زمان تشکیل کند و بیشتر ذخایر مالی جمع شده در صندوق های های  ۱۹۷۹تا  ۱۹٨۱با سه برابر شدن دوباره قیمت
آن در دسامبر سال  ۱۹۷۱تا کنون شتاب فوق العاده اقتصادی را مدیریت می کند.
نفت خام همراه بود و قیمت نفت سبک کشورهای
ای داشته است .طی دهه هفتاد این توسعه بیشتر به
در پایان سال  ،٢٠۱۹جمعیت امارات متحده عربی عربی ،از جمله امارات متحده عربی در اوایل سال
هدف  افزایش منابع نفت و گاز و گسترش زیرساخت  ۱۰‚٢میلیون نفر بوده است که تنها  ۱٢در صد آنها  ۱۹٨۱به مرز  ۴٠دالر در هر بشکه رسید  .افزایش
های این کشور بوده است  .از دهه هشتاد موج اول شهروند اماراتی هستند و   بقیه خارجی هستند که چندین برابری درآمدهای نفتی به دولت این کشور
فرآیند تنوع بخشیدن و کاهش وابستگی اقتصاد   به اقامت های بلند مدت و یا کوتاه مدت کاری در این امکان سرمایه گذاری در توسعه زیر ساخت ها و در
نفت و گاز آغاز شده است .موج دوم این فرآیند از نیمه کشور دارند.
همان حال ایجاد صندوق های سرمایه گذاری برای
سال های  ٢٠٠٠با قدرت و شدت بیشتری همراه بوده
طبق داده های بانک جهانی ،از  ۹میلیون خارجی   ذخایر ارزی ناشی از افزایش قیمت نفت خام را داد .
است ،به نحوی که از سال  ٢٠۱۵سهم نفت و گاز در مقیم امارات متحده عربی ٢‚٨  ،میلیون نفر از هند ،در واقع امارات متحده عربی و خصوصاً امارت ابوظبی
اقتصاد ملی به کمتر از  ٣٠درصد کاهش یافته است.
 ۱‚٢میلیون از پاکستان۷۰۰ ،هزار نفر از بنگالدش ،بخش عمدهای از دالرهای نفتی خود را ذخیره کردند
نگاهی اجمالی به شاخص های کالن اقتصادی  ۵٠٠هزار از فیلیپین ۴۵٠ ،هزار نفر ایرانی ۴٠٠ ،هزار و از اعتبارات آن برای توسعه اقتصادی کشور در بخش
امارات متحده عربی نشان می دهد که تولید ناخالص مصری ٣٠٠ ،هزار از نپال و همین تعداد از سریالنکا های دیگر اقتصادی بهره گرفتند .این روند امروز نیز
داخلی این کشور طی  ۴٠سال گذشته نزدیک به  ٢٠٠ ، ۱۴هزار نفر از چین و  ۱‚۹میلیون نفر متعلق به کماکان ادامه دارد و این کشور کوچک را مبدل به یک
برابر شده است .بر اساس آمارهای بانک جهانی ،تولید گروه “دیگر” است که سایر ملیتهای جهان؛ اروپایی کشور ثروتمند جهان کرده است.
دارایی ها و ذخایر ارزی امارات متحده عربی
جمهوری اسالمی صدها میلیارد دالر خرج پروژه ای کرده و بیش از ده سال
بیش از  ۱٣٣۴میلیارد دالر است
بر سر این پروژه چک و چانه زده ،که امروزه نه تنها از لحاظ هدف اول او یعنی حفظ
بر اساس تازه ترین گزارش سفارت فرانسه در
ابوظبی ،امارات متحده عربی دارای ذخایر گسترده مالی
نظام بی معنی شده ،بلکه می تواند در صورت دسترسی گروه هائی مانند داعش به
است :دارایی های خارجی بانک مرکزی امارات متحده
عربی در اوت سال  ٢٠٢٠مبلغ  ۹۷میلیارد دالر گزارش
اورانیوم غنی شده و یا سایر دست آوردهای اتمی به فاجعه ای عیرقابل پیش بینی
شده است .سپرده های دولت این کشور نزد بانکهای
بیانجامد.
اماراتی  در اوت همین سال بالغ بر  ۷۷میلیارد دالر
بوده است  .دارایی های تحت مدیریت صندوق های
ناخالص داخلی امارات متحده عربی به قیمت های  ،آمریکای شمالی ،آمریکای جنوبی ،آفریقایی و سایر دولتی امارات متحده عربی ک ً
ال مبلغ  ۱۱۶٠میلیارد
جاری که در سال  ۱۹۷۹در حدود  ٣۱میلیارد دالر افراد از آسیای میانه و جنوب شرقی آسیا را شامل دالر گزارش شده است .از جمله ،دارایی های “سازمان
بوده ،در سال  ٢٠۱۹به  ۴٢۱میلیارد دالر افزایش یافته می شود.
سرمایه گذاری ابوظبی“( ۵٨٠ )۱میلیارد دالر“ ،شرکت
است .مقایسه این آمار با وضعیت تولید ناخالص داخلی
اکثریت قریب به اتفاق جمعیت در مناطق شهری سرمایه گذاری دبی”( )٢حدود  ٣٠٠میلیارد دالر و
ایران طی  ۴٠سال گذشته ابعاد رشد اقتصادی در زندگی می کنند .درآمد سرانه در سال  ٢٠٢٠بر اساس شرکت توسعه “مبادله” ( ٢٣٠ )۳میلیارد دالر گزارش
امارات متحده عربی و در همان حال محدودیت های داده های بانک جهانی در این کشور معادل  ۷۱هزار شده است.
رشد اقتصادی در ایران را طی این بازه زمانی نشان می دالر گزارش شده که یکی از باالترین سطوح درآمدی
روند توسعه امارات متحده عربی پس از مرگ
دهد  .بر اساس آمارهای بانک جهانی ،تولید ناخالص در جهان است.
شیخ زاید
داخلی ایران از  ۹۴میلیارد دالر در سال    ۱۹۷۹به
مجموع مساحت  ۷امارت عضو این فدراسیون ٨۳
در اواسط دهه  ،٢٠٠٠رهبران جوانی در امارات
 ۴٨۵میلیارد دالر به قیمت های جاری در سال  ٢٠۱۹هزار و   ۶٠٠کیلومتر مربع است .امارات متحده عربی   متحده عربی به قدرت میرسند .در سال  ،٢۰۰۴پس از
افزایش یافته است  .برای پی بردن به رشد واقعی ،کشوری بسیار خشک و بیابانی است  .گرما در فصل مرگ شیخ زاید ،بنیان گذار امارات متحده عربی ،خلیفه
ضروت دارد  که این رشد برمبنای قدرت خرید دالر در تابستان گاهی از  ۴۵درجه تجاوز می کند .کمتر از یک بن زاید جانشین پدرش می شود  و در راس فدراسیون
 ۴٠سال پیش سنجیده شود .به دیگر بیان باید تأثیرات در صد خاک این سرزمین قابلیت کشاورزی دارد .این و امارت ابوظبی قرار می گیرد .در همین حال برادرش
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محمد بن زاید که کیش قدرت و سوداگری های برای سرمایه گذاری در تحقیق ،توسعه و نوآوری ،ایجاد
منطقهای او بر کسی پوشیده نیست ،ولیعهد می شود  .ارتباط نزدیک بین دانشگاه و تجارت و اجرای دقیق
محمد بن زاید از سال  ٢٠۱۴و پس از بیماری برادرش اصل مالکیت معنوی با تصویب قوانین مالزم زمینه
عم ً
ال مرد نیرومند ابوظبی و امارات متحده عربی است .های الزم را برای نوآوری ایجاد کرده است.
در دومین امارت بزرگ فدراسیون ،یعنی در دبی،
برنامه فضایی امارات متحده عربی
محمد بن راشد آل مکتوم در سال  ٢٠٠۶زمام امور
برنامه فضایی امارات متحده عربی  ۱٢سال پیش
را به دست می گیرد .هدف این رهبران جدید اماراتی با پرتاب اولین ماهواره دیده بانی که در کره جنوبی
کاهش وابستگی فدراسیون به نفت و توسعه اقتصادی با بودجه امارات ساخته شده بود ،آغاز شد .پنج سال
بر مبنای گسترش تجارت و فناورهای جدید است  .بعد ،ایجاد یک آژانس ملی فضایی در امارات متحده
برخی از آنان ،از جمله محمد بن زاید سوداگری های عربی انگیزه جدیدی در جهت توسعه علمی و فضایی
منطقه ای و جهانی دیگری را نیز در سر میپروراند که در کشور ایجاد کرد.
بعدا ً بدان اشاره خواهیم کرد .طی این سالها ما شاهد
سپس امارات متحده عربی برای توسعه برنامه
طرح های بلند مدت ارائه شده برای توسعه اقتصادی فضایی خود توافق نامههایی با آژانس های بزرگ
و کاهش وابستگی امارات به نفت هستیم .هر دو طرح فضایی جهان؛آمریکایی ،روسی و فرانسوی منعقد
“چشم انداز    ” ٢٠٢٠و “چشم انداز  ”٢٠۳٠آینده کرد .از آن زمان تا کنون سه گام اساسی برداشته شده
روشنی را برای امارات نشان می دهند  .آیندهای که است :نخست ،ساخت ماهواره در امارات؛ دوم ،پرتاب
با گسترش تجارت ،گردشگری ،اوقات فراغت ،برنامه یک فضانورد اماراتی در سال  ٢۰۱۹به ایستگاه فضایی
ریزی شهری و خصوصاً توسعه صنعتی و اتحاذ فناوری بین المللی و باالخره همانطور که میدانیم ،یک کاوشگر
های جدید همراه خواهد بود و سیاست های جدید اماراتی در ماه فوریه سال  ٢٠٢۱به سوی مدار کره
توسعهای امارات متحده عربی بر مبنای آن پایه ریزی مریخ پرتاب شده است.
شده .
هیچ کشورعربی جهان ،غیر از امارات متحده عربی
نوآوری دائمی در خدمت توسعه ملی امارات نتوانسته به چنین موفقیتی دست یابد و تعداد کمی از
متحده عربی
کشورها در جهان به غیر از قدرت های بزرگی چون
علیرغم اینکه امارات متحده عربی از نظر منابع ایاالت متحده آمریکا ،چین ،روسیه و ژاپن نمی توانند
نفتی کشوری   بسیارغنی است ،ولی به تالشی پی به چنین موفقیتی دست یابند.
گیر در جهت قطع وابستگی به در آمدهای نفتی و
این عملیات پیچیده علمی در حالی امکان پذیر
زمینه سازی دوران پس از نفت همت گمارده است  .شد که یک چشم انداز اساسی و اراده الزم در باره
همانطور که در باال اشاره شد وابستگی اقتصادی این اجرایی شدن آن وجود داشت .چشم اندازی که به یک
کشور به درآمدهای نفتی از سال  ٢٠۱۵به کمتر از  ٣٠استراتژی واقعی در جهت توسعه برنامه فضایی تبدیل
درصد کاهش یافته است .برای قطع کامل وابستگی به شده است.
درآمدهای نفتی ،استراتژی تدوین شده در این کشور
وجود چشم انداز ،استراتژی و اراده سیاسی عناصری
مبتنی بر دو رویکرد است :نخست ،ادامه روند توسعه در هستند که موفقیت های حوزه فضایی امارات متحده
بخش های اقتصادی کنونی  ،که بر تجارت ،بانکداری عربی را توضیح می دهند  .موفقیت در برنامه های
و امور مالی ،گردشگری ،خدمات بندری -دریایی فضایی امارات به نوعی به منزله الگویی عمل می کند
و فرودگاهی و هوایی متمرکز است  .دوم ،بر رویکرد که می تواند موجب تحرک و شتاب گرفتن توسعه
توسعه صنایع محلی با تولیدات ساخت امارات متحده فناوری های پیچیده دیگر در این کشور شود.
عربی و گسترش فناوری های جدید در زمینه های
توسعه فناوری دیجیتال و هوش مصنوعی

در پشت این ثروت عظیم ،البته نفت وجود دارد .ولی ثروت نفتی به تنهایی

نمیتواند توسعه گسترده امارات متحده عربی را تبیین کند .برای تأیید این نظر در

شمال خلیج فارس به دو کشور بزرگ همسایه امارات ،یعنی ایران و عراق نگاه کنید.
هر دو کشور سرشار از منابع نفتی هستند ،اما طی پنج دهه گذشته نه تنها توسعهای
به معنای واقعی کلمه در این دو کشور ایجاد نشده است ،بلکه ما بعض ًا شاهد توسعه

عقب ماندگی و به قولی به قهقرا رفتن این دو کشور در بسیاری از عرصه ها بوده ایم.
هوش مصنوعی ( ،)۴هوا -فضا ،تکنولوژهای زیست-
حیاتی ،انرژی های پایدار و توسعه در دیگر بخش ها
از جمله انرژی اتمی و ساخت تسلیحات متمرکز است.
از آنجا که بدون نوآوری ،هیچ رقابت واقعی در
اقتصاد معنا ندارد ،امارات متحده عربی فضا و زمینه
مناسبی را برای نوآوری در تمام بخشهای تولیدی
و خدماتی ایجاد کرده است که یکی از عناصر اصلی
برای افزایش رقابت و در نتیجه توسعه فناوری و توسعه
اقتصادی است.
امارات متحده عربی با سرمایه گذاری در آموزش،
حمایت از تحقیقات علمی ،تأسیس مؤسسات
تحقیقاتی و حمایت مالی از آنها ،تشویق شرکت ها

پس از ایجاد آژانس فضایی در سال  ،٢۰۱۴این
کشور طرح “چشم انداز امارات متحده عربی در مورد
هوش مصنوعی” را در اکتبر  ٢٠۱۷آغاز کرد  .همان
روند تجزیه و تحلیل و اهداف استراتژیک در زمینه
برنامه توسعه فناوری های پیشرفته و جدید اطالعات
دنبال می شود.
اهداف این برنامه ،اراده قاطع رهبران امارات را برای
دادن فرصت بیشتر به کشورشان برای حضور در گروه
برجسته کشورهای توسعه یافته جهان در دهه های
آینده تبیین می کند.
پس از فضا و هوش مصنوعی ،امارات متحده عربی
تصمیم گرفته است فناوری های بهداشتی را در این
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کشور توسعه دهد.
بنیاد “گروه  ”۴٢و گسترش فعالیت های آن در
فناوری های بهداشتی
در ارتباط با استراتژی توسعه هوش مصنوعی ،این
کشور بنیاد “گروه  ”۴٢یا “جی  ”۴٢را  در سال ٢۰۱٨
در ابوظبی ایجاد کرد .یکی از تخصص های این بنیاد
“رایانش ابری” یا “محاسبات ابری”( )۵است .هدف این
است که بخشی از استراتژی توسعه امارات متحده عربی
در دراز مدت به عنوان بخشی از یک مشارکت دولتی
و خصوصی ،با هدف قرار دادن بخشهای کلیدی و
استراتژیک باشد  .این گزینه ها همچنین بخشی از
برنام ِه گذار از انرژی های فسیلی در امارات متحده
عربی  را در بر می گیرد.
این بنیاد سال گذشته با شرکت بیوتکنولوژی معروف
چین موسوم به “سینوفارم”( )۶برای تولید واکسن های
ضد کوید ۱۹ -توافق همکاری امضا کرده است .افزون
بر این “جی  ”۴٢با هدف افتتاح آزمایشگاهی در
ابوظبی که اختصاص به مبارزه با ویروس کرونا دارد،
همکاری مشترکی را با شرکت چینی ” گروه بی جی
آی”( )۷متخصص در تعیین توالی ژنتیکی آغاز کرده
است.
الزم به یادآوری است که روابط ممتاز بین دو شرکت
چینی با بنیاد اماراتی نشانه ای از درک و همکاری
بسیار خوب بین چین و امارات متحده عربی در توسعه
فناوری های جدید است  .البته واشینگتن نمی تواند
نسبت به توسعه این همکاری ها بی تفاوت باشد.
نخستین نیروگاه هستهای در جهان عرب در
امارات آغاز بکار کرد
بهره برداری از نخستین نیروگاه هستهای جهان
عرب روز شنبه  ٣آوریل سال میالدی جاری در
“باراکه” ابوظبی آغاز شد.
چهار راکتور نیروگاه “باراکه” جمعاً قدرت تولید
 ۵۶٠٠مگاوات  برق را دارند که یک چهارم برق مورد
نیاز امارات متحده عربی را تأمین می کنند.
این نیروگاه توسط کنسرسیومی متشکل از “شرکت
انرژی هسته ای امارات“( )٨و شرکت کره جنوبی”
کِپکو“( )۹ساخته شده و هزینه ساخت آن ٢۴‚۴میلیارد
دالر تخمین زده شده است.
امارات متحده عربی منابع گسترده نفت و گاز
دارد ،اما تامین مصرف باالی برق این کشور ،خصوصاً
در فصل تابستان که دستگاه های خنک کننده با
حداکثر ظرفیت کار می کنند ،آسان نیست  .ابوظبی
می گوید رویکرد این کشور استفاده گسترده از انرژی
های پاکیزه برای تأمین نیازمندی های روبه افزایش
این کشور است و انرژی هستهای ،نوعی انرژی پاک
محسوب می شود .این کشور همچنین سرمایه گذاری
های عظیمی در زمینه انرژیهای پاک و تجدید پذیر،
از جمله انرژی خورشیدی کرده است.
توسعه سیاسی در امارات متحده عربی در
سطحی بسیار پائین است
امارات متحده عربی از منظر سیاسی   ،کشوری
غیردموکراتیک است که از سوی شـورای عالی ح ّکام،
متشکل از امیران هفت امارت اداره میشود و دو امارت
ابوظبی و دوبی در این شورا از حق وتو برخوردارند .
به رغم پیشرفت چشم گیر اقتصادی و سـطح بـاالی
رفاه در امـارات(البته این سطح از رفاه شامل اکثریت
کارگرانی که با روادید کار عمدتاً از کشورهای شبه قاره
هند به این کشور می آیند ،نمی شود) ،ایـن کشـور
از نظـر مشارکت و آزادیهای سیاسی در سطح پایینی
است ،اما حاکمان امارات با اعطای منافع اقتصادی
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گسترده و تأمین آزادی های اجتماعی به شهروندان است که کارآفرینی و ایجاد اشتغال را تشویق می کند .بنیان های اقتصادی این کشور در زمینه بودجهای و
خود در صدد کاهش تقاضاهای سیاسـی آنان بوده اند.
موزه لوور در ابوظبی
تجارت خارجی مستحکم است و بهبود فعالیتها از
بنابراین ،کشور امارات متحده عربی نیز همانند
موزه لوور ابوظبی در نوامبر سال  ۲۰۱۷در سفر سال  ٢۰٢۱پیش بینی می شود .صندوق بین المللی
اغلب کشورهای دیگر حاشـیه جنـوبی خلـیج فـارس امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه به این کشور پول یک رشد مثبت  ۱‚٣درصدی  را  در سال   ٢۰٢۱
درگیر یک چالش ساختاری میان رشد سریع اقتصادی افتتاح شد  .این موزه که پروژه ساخت آن   از سال   برای اقتصاد امارات متحده عربی پیش بینی می کند .
و متقاب ً
ال عدم توسعه سیاسی است .اما به نظر میرسد   ۲۰۰۷آغاز شده بود ،بیش از  ۱‚٢میلیارد دالر هزینه این کشور همچنین   دارای ذخایر مالی زیادی است
که در جهت هماهنگ شدن با افکار عمومی جهانی در بر داشته است  .این موزه حاوی  ۶۰۰اثر هنری که می تواند از آن برای راه اندازی دوباره اقتصاد بهره
و جلب سرمایه گذاریهـای خـارجی به آرامی نشانه دایمی و صدها اثر قرضی از فرانسه و دیگر کشورهای بگیرد.
هایی   از برخی اصالحات دموکراتیک در این کشور منطقه است.
امارات متحده عربی ،که یک مرکز عمده صادرات
مشهود است.
ساختمان لوور ابوظبی را “ژان نوول” ،معمار مجدد منطقه ای است ،تنها کشور منطقه خلیج فارس
توسعه اجتماعی در امارات متحده عربی
فرانسوی ،با الهام از معماری عربی طراحی کرده و هیچ است که علی رغم کاهش قیمت نفت ،مازاد حساب
در زمینه آزادی های اجتماعی ،امارات متحده عربی کدام از  ۵۵سالن آن از جمله  ۲۳گالری دایمی اش جاری خارجی خود را در سال  ٢٠٢٠حفظ کرده است .
تالش می کند تا سنت ها را با مدرینته نزدیک کند  .مثل هم نیست.
با این حال ،مازاد این حساب به میزان قابل توجهی
توسعه موسسات آموزشی و دانشگاه ها ،دسترسی زنان
گنبد مشبک موزه ضمن دفع حرارت زیاد محیط کاهش یافته است ( ٣‚۵درصد برای سال  ٢٠٢٠پس از  
به آموزش عالی و بازار کار ،گسترش کافه ،رستوران و بیابانی ،گالری ها را با نور طبیعی روشن می کند.
کاهش  ۷‚٣در سال  .)٢٠۱۹در سال های اخیر ،حساب
اماکن تفریحی و کلوپ های ورزشی برای همه و رقص
آثار معروفی از اطراف جهان شامل کارهای ون های خارجی امارات تحت تأثیر دو عامل؛ بازگرداندن
شبانه از جمله موازینی است که آزادی های اجتماعی گوگ ،گوگن ،پیکاسو و آی ویوی هنرمند معاصر چینی تحریم های ایاالت متحده علیه ایران و بحران
را تا حدود زیادی در این کشور تأمین می کند.
در آن به نمایش گذاشته شده است.
دیپلماتیک با قطر ،از ژوئن  ٢٠۱۷قرار گرفته است .این
درامارات متحده عربی برخالف عربستان سعودی
بر اساس آمار منتشر شده از سوی دولت فرانسه ،دو عامل همچنین کاهش آهنگ رشد اقتصادی امارات
حجاب برای زنان اجباری نیست ،اما بسیاری از زنان همکاری این کشور با امارات در اجرای طرح موزه لوور را از سال  ٢٠۱۷تبیین می کند.
اماراتی پوشیدن لباس سنتی را ترجیح می دهند .با ابوظبی ،بزرگترین همکاری فرهنگی فرانسه با یک
در همین حال ،بخش بانکی امارات متحده عربی
این حال  ،مد غربی به خصوص در میان جوانان بسیار کشور خارجی را رقم زده است.
علی رغم قرار گرفتن در معرض بحران ناشی از بخش
محبوب است .تمام مارک های بزرگ پوشاک غربی را
نگاهی اجمالی به شاخص های کالن اقتصادی امارات متحده عربی نشان می
می توان در مراکز خرید یافت و زنان می توانند هر طور
که می خواهند لباس بپوشند .با این حال ،خانواده های دهد که تولید ناخالص داخلی این کشور طی  ٤٠سال گذشته نزدیک به  ۱٤برابر شده
اماراتی توصیه می کنند که زنان خانواده لباس های
متواضعانه بپوشند و از پوشیدن دامن و پیراهن های است .بر اساس آمارهای بانک جهانی ،تولید ناخالص داخلی امارات متحده عربی به
بسیار کوتاه و سکسی اجتناب کنند.
قیمت های جاری که در سال  ۱۹۷۹در حدود  ٣۱میلیارد دالر بوده ،در سال ٢٠۱۹
امارات متحده عربی از منظر توسعه انسانی در
راس کشورهای عرب قرار دارد
به  ٤٢۱میلیارد دالر افزایش یافته است .مقایسه این آمار با وضعیت تولید ناخالص
امارات متحده عربی در گزارش توسعه انسانی سال
 ٢۰٢۰که توسط “برنامه توسعه انسانی سازمان ملل داخلی ایران طی  ٤٠سال گذشته ابعاد رشد اقتصادی در امارات متحده عربی و در
متحد“( )۱۰منتشر شده است ،در رتبه نخست جهان همان حال محدودیت های رشد اقتصادی در ایران را طی این بازه زمانی نشان می
عرب قرار می گیرد  .بنا بر این گزارش ،این کشور
همچنین با کسب چهار امتیاز نسبت به سال میالدی دهد .بر اساس آمارهای بانک جهانی ،تولید ناخالص داخلی ایران از  ۹٤میلیارد دالر
گذشته  در زمینه توسعه انسانی در سال  ٢۰٢۰رتبه در سال  ۱۹۷۹به  ٤٨۵میلیارد دالر به قیمت های جاری در سال  ٢٠۱۹افزایش یافته
  ٣۱را در سطح جهان از مجموع  ۱٨۹کشور بدست
است.
آورده است.
“شاخص توسعه انسانی” یک شاخص آماری ترکیبی
از شاخص های “امید به زندگی”“ ،تحصیالت” (میزان
ایجاد موزه لوور ابوظبی همچنین رویکرد رهبران امالک و مستغالت با تدبیرهای انجام شده توانسته،
سواد ،نرخ ناخالص ثبت نام در سطوح مختلف تحصیلی امارات متحده عربی در توسعه فرهنگی در این کشور ثبات و استحکام خود را به طور نسبی حفظ کند.
و نرخ خالص حضور در مدرسه) و شاخص درآمد سرانه را نشان می دهد.
علیرغم بحران کرونا ،امارات متحده عربی اعتماد
است که برای طبقه بندی کشورها در چهار سطح
تأثیرات بحران کرونا بر اقتصاد امارات متحده بازارهای مالی جهانی را حفظ کرده است  .بر اساس
توسعه انسانی از آن استفاده می میشود.
عربی
صندوق بین المللی پول انتظار می رود مسیر بدهی
بر اساس این گزارش ،امید به زندگی در هنگام تولد
اپیدمی کرونا  یک بحران جهانی است و اقتصاد همه عمومی دولت این کشور در حدود  ٣۵درصد از تولید
در امارات متحده عربی  ۷٨سال است که با هدف  ٣کشورهای جهان  را به درجات مختلف تحت تأثیر قرار ناخالص داخلی تثبیت شود .آژانس های مرجع اعتبار
توسعه پایدار سازمان ملل  برای سال  ٢٠٣٠مطابقت داده است .برخی از کشورها از رکود شدید اقتصادی سنجی جهان رتبه اعتباری بسیار باالیی را به امارت
دارد ،اطمینان از یک زندگی سالم و بهبود رفاه درهمه رنج می برند .با این حال ،اقتصاد بسیار انعطاف پذیر متحد عربی داده اند“  .استاندارد اند پورز” و “فیچ”  
سطوح سنی پیش بینی شده است .دوران تحصیل در امارات متحده عربی موفق شده به طور حرفه ای با این به امارات نمره اعتباری “ ”AAو آژانس “مودیز” نمره
این کشور به طور متوسط  ۱٢‚۱سال است که با هدف همه گیری مقابله کند و با نگاهی بلند مدت به اهداف اعتباری “ ”Aa۲داده اند .بر این اساس امارات متحده
 ۴توسعه پایدار سازمان ملل مطابقت دارد ،اطمینان از خود ادامه دهد.
عربی از نظر اعتباری در نگاه بازار مالی جهانی یکی از
کیفیت ،فراگیری و آموزش عادالنه و ارتقا فرصت های
این کشور تحت تأثیر بحران کرونا در سال  ٢٠٢٠جذاب ترین کشورهای  جهان است.
آموزشی و یادگیری مادام العمر برای همه شهروندان برای اولین بار از سال  ٢۰۰۹وارد رکود اقتصادی شد .
روی پنهان امارات متحده عربی
پیش بینی شده است.
صندوق بین المللی پول یک رشد منفی  ۶‚۶درصدی
آن روی چهره پیشرفته و توسعه یافته امارات متحده
این گزارش این واقعیت را برجسته می کند که سهم را در این سال برای اقتصاد امارات برآورد کرده است  .عربی که بیشترین مزایای رفاهی را برای شهروندان
تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور بیش از  ۷٠هزار اثرات بحران بیشتر در امارات دبی محسوس بوده خود تأمین می کند ،کشوری نهفته است که عدالت
دالر آمریکا است که با هدف  ٨توسعه پایدار سازمان است .در اثر کرونا ،فعالیتهای خدماتی (گردشگری ،اجتماعی در آن نسبت به اکثریتی از مهاجران
ملل مطابقت دارد که شامل رشد اقتصادی فراگیر ،رشد توزیع ،حمل و نقل هوایی و دریایی) در امارات با کشورهای فقیر آسیایی در پائین ترین حد ممکن است .
بهره وری ،ایجاد اشتغال و کارآفرینی است .همچنین کاهش تقاضای جهانی به شدت تضعیف شده و اوضاع بسیاری از نهادهای بین المللی حقوق بشری رفتار
بخش مهمی از رشد اقتصادی ،ترویج سیاست هایی اقتصادی دبی از این لحاظ شکننده است .با این وجود ،استثمارگرانه این کشور با کارگرانی که از کشورهایی
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همچون هند ،بنگالدش ،نپال و پاکستان برای کار به اخراج آنان از امارات را به دنبال دارد.
باره محمد بن زاید می گوید« :او مردی است که به
امارات می آیند را شدیدا ً محکوم کرده اند.
در همین حال ،نظام پوشش درمانی در امارات آموزش نظامی خود می بالد و دیدگاهش این است که
هر ساله صدها هزار کارگر مهاجر از هند ،بنگالدش ،متحده عربی خصوصی است و اکثریت مهاجران این نظم و قدرت مسلحانه برای حل تقریبا همه چیز کافی
سریالنکا   و …با این آرزو که بتوانند در “الدورادو” کشور از طریق شرکت هایی که در آن کار می کنند ،است ».در کنار محمد بن زاید ،سرهنگ آمریکایی
امارات متحده عربی درآمدی کسب کنند تا بتوانند تحت پوشش بیمه درمانی خصوصی قرار می گیرند“  .جان ویلیام مک گوینس” از سال  ۱۹۹۱به عنوان
خانواده های فقیر خود را اداره کنند ،راهی این کشور آنانی که کار نمی کنند و یا درآمد کار آنان کم است در مشاور نظامی خدمت  کرده است .او در راس یک گروه
می شوند .آنان برای کسب روادید و ورود به امارت به عمل پوشش درمانی کافی ندارند .بدین ترتیب بخش آموزشی و مشاوره در پایگاه هوایی الظفره ،در جنوب
آژانس های استخدامی که در کشورشان فعالیت می گسترده ای از جمعیت مهاجر امارات متحده عربی فاقد ابوظبی ،حضور نظامی ایاالت متحده را از نظر تجهیزات
کنند ،مراجعه کرده و برای هزینه سفر و روادید رقمی پوشش درمانی الزم هستند.
تقویت کرده است  .آنها با آموزش دادن به نیروهای
در حدود  ٣تا  ۴هزار دالر پرداخت می کنند.
استراتژی مداخله نظامی و نفوذ منطقه ای میزبان خود به ساخت یک نیروی هوایی که اکنون
این کارگران مهاجر به محض ورود به امارات متحده امارات متحده عربی
بهترین نیروی هوایی خلیج فارس محسوب می شود،
عربی ،به ندرت بیش از  ٢۵٠دالر در ماه برای ٨٠
امارات متحده عربی ،پنجمین وارد کننده بزرگ کمک کرده اند.
ساعت کار در هفته ،آنهم  در فضای باز و در شرایط اسلحه در جهان سیاستی تهاجمی ،مداخله جویانه
در زمینه نیروی زمینی ،با توجه به جمعیت کم
گرمای خفه کننده ،درآمد دارند.
و جنگ طلبانه دارد که آن را در بسیاری از کشوری شهروندان اماراتی ،ایجاد یک نیروی نظامی مؤثر با
آنان در اماکنی غیر بهداشتی در حاشیه شهرهای منطقه هدایت و دنبال می کند .امارات این سیاست مشکالتی همراه بوده است ،لذا امارات متحده عربی
دبی و ابوظبی اسکان داده می شوند.
را در چهارچوب “استراتژی نفوذ منطقهای   و ابراز برای جبران این کمبود از مزدوران نظامی(مِرسون ِر)
نماینده یک آژانس استخدام مهاجران در بمبئی ،قدرت” خود توجیه می کند .در مارس  ،٢۰۱۱در طی بهره می گیرد“  .جالل هارچاوی” در این باره می
آلماس پردیواال ،زنجیره  این سوء استفاده استثماری انقالب “بهار عربی” ،امارات متحده عربی برای سر کوب گوید « :برای رسیدن به جاه طلبی های ژئوپلیتیکی
را اینگونه توضیح می دهد« :بیشتر آژانس ها برای خیزش مردمی علیه سلطنت آل خلیفه در بحرین در خود ،اماراتی ها نیاز به نیرو دارند تا به جبهه بفرستند .
جذب متقاضیان دستمزدها را بیشتر عنوان می کنند  .کنار عربستان سعودی مداخله کرد .در یمن ،نیروهای بنابراین آنها باید به پیمانکاران متوسل شوند ».در اوایل
سپس انواع هزینه ها را برای متقاضیان وضع می کنند وابسته به امارات از سال  ٢٠۱۵در چهارچوب ائتالف سال  ،٢٠۱۱روزنامه نیویورک تایمز استقرار صدها نفر
که آنان می پردازند .بسیاری از این مردان مهاجر بی ضد حوثیها ،در کنار ریاض  وارد جنگ شده و به نقض از این مزدوران نظامی را -از جمله کلمبیایی ها – در
سواد هستند و از روستاهای دور افتاده می آیند .آنها قوانین بین المللی و همچنین تالش برای تجزیه این نزدیکی ابوظبی فاش کرد .در آن زمان ،امارات به همان
ناامید هستند .برخی از آنها پیش از مراجعه به من به کشور متهم شده است .در لیبی ،امارات با نادیده گرفتن اندازه قصد داشت که خود را در برابر تهدیدات خارجی،
چهار یا پنج آژانس دیگر پیش پرداخت کرده اند که تحریم تسلیحاتی سازمان ملل ،از مارشال خلیفه حفتر از جمله ایران محافظت کند و همچنین ابزاری برای
دارایی هایش از بین رفته است .این با قاچاق انسان در مبارزه با دولت وفاق ملی مورد تأیید سازمان ملل در سرکوب خیزش احتمالی اعراب ساکن امارات اگر
قابل مقایسه است» .
این کشور حمایت نظامی و تسلیحاتی می کند.
بخواهند از تظاهرات اعتراضی قاهره یا تونس تقلید
دولت امارات متحده عربی کارفرمایان و استخدام
در امارات متحده عربی “مدرنیته”  و “توسعه” یک کنند ،در اختیار داشته باشد  .این عملیات توسط
کنندگان این کارگران مهاجر را ازدریافت پول از روی سکه و “جنگ” و “تشدید تنش” در منطقه و شرکت “ریفلکس ریسپانس“( )۱۱مرتبط با “اریک
متقاضیان منع می کند .با این حال ،این عمل به طور جهان عرب روی دیگر همان سکه است  .حاکمیتی پرنس”  ،میلیاردر و بنیانگذار شرکت معروف آمریکایی
“سیستماتیک” ادامه دارد و دولت امارات چشم های که در باره “توسعه” و”مدرنیته” خود به جهان پیام “بالک واتر” انجام شده است  .والتر برویر-استلز،
خود را بر روی اینگونه قاچاق که  ٣‚۵میلیون کارگر می دهد ،در همان حال تنش ها در جهان عرب را پژوهشگر تاریخ و استاد در مؤسسه علوم سیاسی در
مهاجر را در دام بدهی گرفتار می کند ،می بندد.
تشدید می کند  .همه می دانند که ابوظبی محرک فرانسه می گوید« :عربستان سعودی و امارات متحده
عربی از مزدوران نظامی سودانی ،چاد ،سومالیایی و
امارات متحده عربی ،پنجمین وارد کننده بزرگ اسلحه در جهان سیاستی
اریتره استفاده می کنند».
بر اساس گزارش سازمان غیر حکومتی ” رایت رادار”
تهاجمی ،مداخله جویانه و جنگ طلبانه دارد که آن را در بسیاری از کشوری منطقه
که در ماه سپتامبر سال   ٢۰٢۰به شورای حقوق بشر
هدایت و دنبال می کند .امارات این سیاست را در چهارچوب «استراتژی نفوذ سازمان ملل متحد ارائه شده است« :امارات متحده
عربی مزدوران آمریکایی را برای انجام چندین فقره
منطقهای و ابراز قدرت» خود توجیه می کند .در مارس  ،٢۰۱۱در طی انقالب «بهار
ترور در یمن استخدام کرده است (…) که منجر به
عربی» ،امارات متحده عربی برای سر کوب خیزش مردمی علیه سلطنت آل خلیفه کشته شدن ده ها سیاستمدار و شخصیت عمومی در
پنج سال گذشته شده است».
در بحرین در کنار عربستان سعودی مداخله کرد .در یمن ،نیروهای وابسته به امارات
در گزارش شورای حقوق بشر سازمان ملل در
از سال  ٢٠۱۵در چهارچوب ائتالف ضد حوثیها ،در کنار ریاض وارد جنگ شده و به سپتامبر سال  ،٢۰٢۰این شورا به فاجعه جنگ یمن و
موارد متعدد نقض حقوق بشر توسط همه طرفها اشاره
نقض قوانین بین المللی و همچنین تالش برای تجزیه این کشور متهم شده است .در کرده است .مواردی که از مجازات مصون مانده اند ،از
جمله شبکهای از زندانهای مخفی اماراتی ،که ادعا می
لیبی ،امارات با نادیده گرفتن تحریم تسلیحاتی سازمان ملل ،از مارشال خلیفه حفتر
شود در آنجا اعمال شکنجه انجام شده است.
____________________________
در مبارزه با دولت وفاق ملی مورد تأیید سازمان ملل در این کشور حمایت نظامی و
(Abu Dhabi Investment Authority –)۱
تسلیحاتی می کند.
(Investment Corporation of Dubai –)۲
(Mubadala Development Company –)۳
رژیم حاکم بر امارات برای اجرای قوانین خود هیچ اصلی تحریم منطقهای کشور همسایه اش ،قطر در
(Artificial Intelligence –)۴
اقدامی نمی کند  .بیشتر شرکتها که در این حلقه سال  ٢٠۱۷بوده است .پشت این سیاست جنگ طلبانه
(Cloud Computing –)۵
استثماری فعالیت می کنند ،متعلق به اماراتی ها و از و مداخله جویانه امارات متحده عربی ،محمد بن زاید،
(Sinopharm –)۶
خانواده های  نزدیک به قدرت هستند.
ولیعهد این کشور قرار دارد.
(BGI Group –)۷
کارگران به دام افتاده نیز نمی توانند برای
پس از حمله صدام حسین به کویت در سال
(Emirates Nuclear Energy Corporation –)۸
احقاق حقوق از دست رفته خود کاری انجام دهند ،۱۹۹٠  .محمد بن زاید فرمانده نیروی هوایی  ،سپس
()Korea Electric Power Corporation (KEPCO –)۹
سندیکاهای کارگری و کارمندی در امارات غیرقانونی رئیس ستاد نیروهای مسلح  امارات می شود“ .جالل
(UNDP –)۱۰
است ،اعتصاب ممنوع است و تظاهرات نادر کارگران هارچاوی” پژوهشگر موسسه کلینگن داد در هلند در
(Reflex Response –)۱۱
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تحوالت اقتصادی در کشورهای عرب خلیج فارس؛ نمونه بحرین
فواد روستائی

در سالهای آغازین سدهی بیستم میالدی ،ملک خارج به موقع اجرا گذاشته و
سعود – بنیانگذار پادشاهی عربسنان سعودی -ترجیح کشورهای خویش را به شرکای
میداد غربیها در قلمرو او نه در جس 
توجوی نفت که ممتا ِز تجاری کشورهای
در جس 
توجوی آب باشند .با وجود این ،کشف ذخایر صنعتی جهان تبدیل کردهاند .
ی
ه
ده
های
ل
سا
در
فارس
خلیج
ی
ه
منطق
در
نفت
عظیم
طی چند دهه
سان،
بدین
ّ
سی سدهی بیستم میالدی نه تنها سرنوشت این منطقه در حاشیهی صحرای عرب
بل سرنوشت تمامی جهان را دگرگون کرد.
شهرهای مدرنی قابل قیاس با
پیش از این رویداد مهم،
وضعیت اقتصادی کالنشهرهای آمریکای شمالی
ّ
کشورهای عرب خلیج فارس به هیچ روی رشکانگیز و آسیا – با آسمانخراشهای
نبود .عربستان سعودی با مشکالت مادی در ارتباط با سربه فلک کشیده ،سر بر
خزانهی کشور رو به رو بود و منبع اصلی درآمد آن آوردهاند .نقش نفت در رقمزدن
یعنی زیارت اماکن مقدس در م ّکه و مدینه نیز به خاطر سرنوشت این کشورها چنان
بحران اقتصادی جهانی در سالهای دههی سی رو به مهم است که اغلب از آنها
کاهش داشت .به قولی ،یک شتر برای جابهجا کردن به عنوان “پادشاهیهای نفتی”
بودجهی ّ
کل آن کشور کفایت می کرد .امیرنشینهای یاد میشود.
کرانهی خلیج فارس (ابوطبیُ ،دبی ،کویت ،قطر و دیگر
با وجود این ،میان این کشورها تفاوتهای بارزی
امیر نشینها) نیز هنوز تحتالحمایهی انگلیس بودند و به چشم میخورد .عربستان سعودی دارای بیشترین
منبع اصلی درآمدشان صید مروارید بود .درآمد ناشی از درآمد نفتی است ا ّما بزرگترین و در عین حال
توسط
پرجمعیتترین این کشورها نیز میباشد  .در نتیجه
صید مروارید نیز به خاطر تولید مروارید پرورشی ّ
ّ
این
ژاپنیها کمتر و کمتر میشد  .دیگر منابع درآمد
وضعیت کشور تابع افزایش یا کاهش قیمت این ماده
ّ
امیرنشینها یعنی پرورش شتر و کشت و برداشت خرما است  .امارات عربی متحده و کویت و قطر به خاطر
نیز چشماندازی ّ
پیش روی آنان قرار نمیداد .جمعیت کم و درآمدهای باال میتوانند ثروت و رفاه
جذاب را ِ
لحمایه
خود را به رخ دیگران بکشند .این چند کشورهرچند
کشف و استخراج نفت به معنای
تضمین درآمدی که هنوز هم وابسته به درآمدهای حاصل از فراوردههای
ِ
بی درد سر برای این امیرنشینها بود .درآمدی که در نفت و گاز خود هستند ،مو ّفق شدهاند یک الگو یا مدل
سالهای دههی هفتاد به برکت افرایش چشمگیر قیمت اقتصادی مناسب و درخور را برای توسعهی بخشهای
نفت خام چندبرابر شد .از این تاریخ بود که کشورهای اقتصادی چون گردشگری ،امور مالی ،ساخت و ساز و
عرب خلیج فارس صاحب ثروتی سرشار شدند.
منصهی ظهور برسانند .تحقق این هدف
ترابری هوائی به ّ
کشورهای عرب این منطقه – سوای عراق که قربانی با تلفیق برخورداری از یک انرژی نهچندان پرهزینه و
جاهطلبیها و کارهای نسنجیدهی صدام حسین شد -برخورداری از امکانات مالی دهبرابر شده به برکت امکان
موفق شدند با اتخاذ سیاستهای درست ،ثروت ناشی از وامگیری و تندادن به بدهکاری و باالخره یک نیروی
ِ
فروش نفت را به
میسر شده است.
خدمت رفاه کشورهای شان درآورند  .کار مهاجر ّ
با استفاده از این درآمد نفتی ،همزمان با گسترش و
به گزارش وزارت اقتصاد و دارائی فرانسه ،اقتصاد
توسعهی زیرساختها و خدمات دولتی طرحهای شش کشور عضو شورای همکاری کشورهای عرب خلیج
بلندپروازانهای را برای توسعه اقتصادی و صنعتی ،فارس(عربستان سعودی ،بحرین ،امارات عربی متحده،
دادن کمک ها و یارانههای اجتماعی سخاوتمندانه به کویت ،عمان و قطر) در دهههای اخیر به خاطر درآمد
شهروندان و باالخره سرمایهگذاریهای هنگفت در حاصل از نفت و گاز شاهد یک رش ِد نیرومند بوده و

تولید ناخالص داخلی این منظقه در فاصلهی سالهای
 ٢٠٠٠تا  ٢٠١٩بیش از چهار برابر شده و به ١۶۴٠
است .میانگین رشد اقتصادی
میلیارد دالر آمریکا رسیده
ِ
این کشورها از سال  ٢٠٠٠تا  ٢٠١۶چهاروهفتدهم
درصد بوده است .درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز
به این شش کشور امکان داده است نظامهای یارانهای
سخاوتمندانهای را در کشور برقرار کنند و به سطحی از
توسعهی انسانی برسند که باالترین سطح در منطقهی
خاورمیانه است.ی را در ای
کاهش چشمگیر قیمت نفت از سال  ٢٠١۴به اینسو
باعث تسریع سیاستهای این چند کشور در راستای
مت ّنوع کردن منابع درآمدزا و تشدید روندِ   اصالح
سیاستهای مالی شده است.
در ادامهی این بررسی -به عنوان نمونه – نگاهی
به تح ّوالت اقتصادی بحرین ،یکی از این کشورها ،و
تالش دولت آن برای همگام کردن کشور با آخرین
پیشرفتهای علمی و فنی دهههای پایانی سدهی بیستم
تویکم می اندازیم.
و دو دههی نخست سدهی بیس 
نمونه بحرین
پادشاهی بحرین کشوری است مرکب از  ٣٣جزیره
که کل وسعت آن کمتر از  ٨٠٠کیلومتر مربع و جمعیت
آن نزدیک به یک میلیون و پانصدهزار نفر (نیمی از آن
شهروندان خارجی) است .بحرین برغم داشتن منابع و
ذخایر نفتی کشور چندان ثروتمندی نیست .البته ۶٠
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درص ِد درآمد دولت و  ٣٠درص ِد تولید ناخالص ملی محدودهی کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس
بحرین از همین منبع تأمین میشود ا ّما اقتصاد این معرفی می کند .گشایش دفتر کارت اعتباری «مستر
کشور امروزه به بانکداری ،خطوط هواپیمائی موفق ،کارت» در سال  ٢٠١٧در   راستای تسهیل پرداخت
خدمات فرودگاهی ،بنادر مجهز صنعتی ،صنایع ساخت برای مصرف کنندگان از دیگر دستاوردهای برشمرده
و تعمیر کشتی و باالخره تولید آلومینیوم وابسته است  .شده در این بخش است.
بحرین از نظر تولید آلومینیوم -تنها صنعت سنگین این
 – ۶اعالم منامه (پایتخت بحرین) به عنوان یکی از
کشور -در منطقهی خاورمیانه در ردهی نخست و در  ١٠شهر مهم جهان برای فعالیتهای بازرگانی در آینده
جهان در ردهی پنجم قرار دارد.
در سال .٢٠١۴
“شورای توسعهی اقتصادی بحرین” در مطلبی
 – ٧افتتاح «خلیج فینتک بحرین» در سال ٢٠١٨
که در تارنمای این شورا منتشر شده به دستاوردها و
«فینتک» یا فناوری مالی (فایننشل تکنولوژی)
پیشرفتهای بازرگانی و تجاری این کشور در ده سال به معنای کار نوآورانه فناوری در خدمات مالی است .
دوم سدهی بیس 
تویکم ( )٢٠١٠-٢٠٢٠پرداخته است .فینتک در واقع یک صنعت در فضای اقتصادی است  
در این مطلب ،از این دهه به عنوان دههای پرتالطم و در برگیرندهی شرکتها یا کمپانیهائی است که با
در جهان و در عین حال توام با پیشرفتهای چشمگیر بهکارگرفتن تکنولوژی تالش می کنند خدمات مالی را
در عرصهی چگونگی فعالیتهای
اقتصادی بازرگانی و کارآمدتر کنند .برخی از این شرکتها با بانکها رقابت
ُ
تجاری یاد شده است  .بر اساس این نوشته ،همزمان و برخی دیگر همکاری میکنند .فینتک در حال حاضر
با بروز مشکالتی برای شرکتها و مؤسسات بزرگ در انواع فعالیتهای مالی مانند انتقال پول ،تخصیص چک
بازار جهانی ،بازارهای نوخاسته یا نوظهوری چون بحرین با گوشی هوشمند ،انتخاب یک بانک برای درخواست
بوکار یا
توانستهاند راههای تازهای را به روی نحوهی دادوستد اعتبار ،جمعآوری سرمایه برای راه اندازی کس 
در مقیاسی بینالمللی بگشایند  .در دنبالهی مطلب مدیریت سرمایهگذاریها را بدون کمک هیچ شخص
میخوانیم با انداختن نگاهی به ده سالی که پشت سر دیگری توصیف میکند  .خلیج فینتک بحرین جزئی
پی پدیدآمدن زیستبوم از یک کنسرسیوم است که در آمریکا و سنگاپور هم
گذاشتهایم میبینیم که در ِ
استارتاپها در این مدت ،بحرین گامهای بلندی در راه دفاتری دارد .بهگفتهی شورای توسعه اقتصادی بحرین،
گذار به عصر دیجیتال برداشته  و به کانونی برای نوآوران راهاندازی این فین تک در بحرین بخشی از روند ایجاد
و کارشناسان فناوری دیجیتال بدل شده است .شورای زیست بوم عمده و اصلی استارتاپها در منطقه است .
توسعهی اقتصادی بحرین در این مقاله ده مورد زیر را به این مرکز فضای مشترک و امکان همکاری با بانکهای
عنوان موارد پیشرفت و موفقیت و بختیاری این کشور منطقهای و جهانی را در اختیار کارآفرینان قرار میدهد.
کوچک در خلیج فارس برشمرده است.لمللی گشوده اند.
 – ٨برقراری سیستم سرتاسری “بانک باز” [بانک
- ١راهاندازی “خدمات وبِ آمازون” [آمازون وب آزاد] در کشور
سرویسیز] در بحرین.
در سال  ٢٠١٩بحرین نخستین کشوری خاورمیانه
“خدمات وب آمازون” یا “آمازون وب سرویسیز” بود که نظام بانکداری باز را در کشور برقرار کرد .در
بدون شک یکی از مهمترین نوآوریهای شرکت آمازون بانکداری باز عملیات بانکی محدود به چهاردیواری بانک
است“  .خدمات وب آمازون” مجموعه ای از خدمات نیست و بانک ها صرفاْ سکویی برای عملیات بانکیاند .
وب هستند که شرکت آمازون بر بستر “اَبر” خود  و بانکداری باز به مشتریان امکان میدهد بدون نیاز به
از طریق اینترنت به عموم عرضه میکند .این خدمات مراجعه به بانکها کارهای بانکی خود را انجام دهند .
زیرساختهای فناوری اطالعات را به صورت سرویسها افزون بر این ،بحرین در تجهیز مؤسسات دولتی و
یا خدمات انعطافپذیر به مشتریان اجاره میدهد.
خصوصی به سیستم رایانش ابری [کالود کامپیوتینگ]
این خدمات شامل سرویسهای محاسباتی و نیز نخسنین کشور منطقه بوده است.
رایانشی ،ذخیرهسازی ،تحویل محتوا“ ،پایگاه داده” یا
 – ٩امضای بیش از  ١٠٠یادداشت تفاهم با کشورهای
“دیتا بیس” ،تجارت الکترونیک و صدور صورتحساب و سرتا سر جهان
موارد دیگر میشود“ .اَبر” در اینجا استعاره از شبکه یا
در خالل دههی دوم سدهی بیستم (،)٢٠١٠-٢٠٢٠
شبکهای از شبکههای وسیع است که کاربر معمولی از بحرین برای برقراری و گسترش روابط با کشورها و
پشت صحنه و آنچه در پی آن اتفاق میافتد اطالع نهادها با تمرکز راهبردی بر تبادل اطالعات و روابط
دقیقی ندارد (مانند داخل ابر).
دوجانبه به امضای بیش از  ١٠٠یادداشت تفاهم مبادرت
 -٢کشف یک میدان نفتی با یک ذخیرهی هشتاد کرده است .فناوری مالی [فینتک] و “فناوری اطالعات
بیلیون بشکهای در سال ٢٠١٨
و ارتباطات” از جمله موارد مربوط به این تفاهمنامهها
 -٣راهاندازی پیست رقابتهای بین المللی بوده است.
اتوموبیلرانی “فرمول یک” در سال٢٠٠۴نویسندهی این
 – ١٠برخورداری از سریعترین رشد غیر نفتی در
مقاله مینویسد با ن
میان اعضای شورای همکاری کشورهای عرب خلیج
 – ۴کسب مقام اول در فهرست بهترین کشورهای فارس
فعالیتهای کاری در سال ٢٠١٨
سرانجام این که به نوشتهی یکی از نشریات این
جهان برای ّ
 – ۵افزایش چشمگیر در ارائهی خدمات و عرضهی پادشاهی ،تولید ناخالص داخلی بحرین به عنوان نمونه
کاال به مصرفکنندگان و مشاهدهی یک افزایش در سال  ٢٠١٧با یک رشد  ٣/٩درصدی همراه بوده  
ساالنهی  ١٣درصدی در این بخش در جریان سال است .این رشد در مورد اقتصاد غیرنفتی  ۵درصد بوده
 .٢٠١٩انتظار میرود در دو تا سه سال آتی نیز نرخ است.
رشد در این بخش به همین میزان ادامه یابد .نویسنده
یونس مرادی در مقالهی کوتاهی زیر عنوان “بحرین
به ورود برندهای لوکس و معروف به بازار بحرین در این و رؤیای تبدیل شدن به قطب استارتاپی منطقه” که
دهه از جمله ورود برند معروف گوچی در مشارکت با در آبانماه ١٣٩٩در تارنمای “دیژیاتو” منتشر شده
یک برند بحرینی در سال  ٢٠١٣اشاره کرده وبحرین است پس از اعالم خبر راهاندازی یک برنامهی تشویقی
را کانونی برای این رشته از فعالیتهای تجاری در در بحرین با هدف تشویق استارتاپهای خارجی به
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سرمایهگذاری و فعالیت در بحرین مینویسد این برنامه
در چهارچوب برنامهی شورای همکاری کشورهای عرب
خلیج فارس راهاندازی شده  و بر اساس آن اقدامهائی در
راستای تسریع در روند صدور روادید ،اجازهی اقامت و
بوکار به مرحلهی اجرا
فرایندهای به ثبت رساندن کس 
گذاشته میشود .به نوشتهی یونس مرادی ،در این طرح
شتابدهندهها و مراکز رشد به کمک استارتاپها آمده و
دولت هم در صورت لزوم به پشتیبانیهای مالی مبادرت
خواهد کرد.
در بخش دیگری از این مقاله نویسنده بر این نکته
انگشت میگذارد که کشور کوچک بحرین به خاطر
چهارچوب قانونگذاری منعطف ،پیشرو و چابک خود
بهمراتب آسانتر از دیگر کشورها به گنجاندن موازین
مربوط به فناوریهای نوظهور چون بانکداری باز و
رمزارزها در قوانین خود دستمیزند.
نویسنده پس از برشمردن تالشهای امارات عربی
متحده در همین عرصه مینویسد بهرغم کوششهای پر
شتاب کشورهای منطقه به نظر نمیرسد که جمهوری
اسالمی ایران تمایل چندانی به شرکت در این رقابت
داشته باشد .یونس مرادی یادآور می شود که هرچند
حسن روحانی -رئیس جمهوری ایران – در جریان
نشست سران کشورهای جنبش عدم تعهد در کوبا
رمزارز را ابزاری برای مقابله با تحریمهای آمریکا دانست،
مسایلی نظیر قطع برق مراکز ماینینگ و الزامی کردن
اخذ مجوز توسط ماینرهای خانگی شرایط را بهگونهای
پیش برده که استخراج کنندگان در حال خروج از
ایران و مهاجرت به کشورهای دیگری مانند قزاقستان
هستند .در پایان این مطلب به نقل از عباس آسوشه –
معاون مرکز ملی فضای مجازی –  میخوانیم در صورت
ادامهی روند فعلی یک دهه دیگر ایران از آنچه که امروز
هست نیز عقبماندهتر خواهد بود چرا که دنیا با شتابی
جشمگیر در عرصهی فناوریهای نوین رشد میکند.
یونس مرادی در مقالهی دیگری زیر عنوان «نبردی
در غیاب ایران :مبارزهی کشورهای منطقه برای تبدیل
شدن به پایتخت استارتاپها» در همین تارنما که این
بار تاریخ آذر  ١٣٩٨را بر پیشانی خود دارد مینویسد در
شرایطی که قطع اینترنت ضربهای کاری را به پیکرهی
نحیف اقتصاد ایران و استارتاپهای بزرگ و کوچک وارد
کرده ،میان کشورهای منطقه از جمله بحرین ،امارات،
عربستان سعودی و حتی اردن رقابتی نفسگیر برای
تبدیل شدن به قطب استارتاپی خاورمیانه در جریان
است  .در بخش دیگری از این مقاله می خوانیم بر
همه بدیهی و آشکار است که استارتاپها با ارائهی راه
حلهای نوین برای چالشهای قدیمی به اشتغال زایی،
تقویت اقتصاد ،جذب سرمایهی خارجی ،صرفه جویی
در هزینهها و حتی ایجاد کمپانیهای میلیون دالری در
مقیاس جهانی کمک میکنند .به باور نویسنده همین
عوامل باعث شده است که کشورهای منطقه با اختصاص
بودجههای هنگفت در فراهمآوردن زیرساختهای قوی
و جذاب برای استارتاپها برای ربودن گوی سبقت از
یکدیگر کوشش کنند  .رقابتی که شوربختانه نامی از
ایران در آن نیست.
______________________________
Keywan Piram
)Le développement des pays du Golfe (Persique
یونس مرادی
بحرین و رؤیای تبدیل شدن به قطب استارتاپی
منطقه با ارائهی تسهیالت ویژه١٣٩٩ ،
نبردی در غیاب ایران :مبارزهی کشورهای منطقه
برای تبدیل شدن به پایتخت استارتاپها١٣٩٨ ،
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اقتصاد ایران در دو راههی سرنوشتساز
پرویز صداقت

در سال  ،۱۳۹۵درآمد سرانهی واقعی ایرانیان
معادل  ۵۶درصد درآمدشان در چهار دهه پیشتر در
سال  ۱۳۵۵بود و براساس نرخ رشد اقتصادی سالهای
اخیر پیداست که متوسط رفاه ایرانیان در مقایسه با
آستانهی انقالب بازهم گامهای بزرگتری به پس
برداشته است ]۱[.این در حالی است که طی سالهای
بعد از انقالب  ۱۳۵۷حجم ارز تزریق شده به اقتصاد
ایران بیش از  ۱,۵تریلیون دالر بوده است .به عبارت
دیگر صدها میلیارد دالر از ثروت بیننسلی ایرانیان در
سالهای بعد از انقالب استخراج و فروخته شد و بعد
از  ۴۰سال نهتنها در نقطهای بسیار عقبتر از مقطع
منتهی به انقالب هستیم که عالوه بر آن در مهلکهی
هزارتویی از بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ساختاری
رها شده و واماندهایم.
همراهی بحرانهای متعدد اقتصادی و اجتماعی
با انواع بحرانهای خارجی و ژئوپلتیک در بسیاری از
مقاطع چهار دههی اخیر گاه باعث شده بحرانهای
بنیادیتر اقتصادی را که ریشههایی عمیقتر از آن
دارد که با رفع یک مسأله یا بحران برونزا حل شود
کماهمیت تلقی کنیم .طی دههی  ۱۳۹۰دوبار شعلهور
شدن آتش تحریمهای بینالمللی ،نخست تحریم
توسط شورای امنیت سازمان ملل  و دوم تحریمهای
یکجانبهی دولت امریکا در دورهی ترامپ علیه
ایران که عم ً
ال ابعادی مشابه دور نخست تحریمهای
جهانی داشت ،و حاکم شدن شرایط شبهجنگی بر
اقتصاد ،نگاه را از بحرانهای ریشهدارتر اقتصادی به
سوی بحرانهای ناشی از شرایط تحریم بینالمللی
سوق داده است .حال آن که بحرانهای ساختاریتر
اقتصادی بهمراتب ریشهدارتر بوده و روند تعمیق  آن
در تمامی چهار دههی گذشته با فرازوفرودها و شدت
و ضعفهایی استمرار یافته است  .در مقالهی حاضر،
مهمترین بحرانهای امروز اقتصاد ایران که به همراه
ساختار متصلب سیاسی موجب بروز پدیدهی انسداد
ساختاری شده برشمرده و تالش میشود مسیر کلی
برونرفت از آن ترسیم شود.
بحرانهای اقتصادی در یک نگاه
اقتصاد ایران هماکنون در سپهر مدارهای انباشت

سرمایههای مالی و صنعتی
و تجاری در معرض تهدید
مجموعهای از بحرانهای
ساختاری است که برونرفت
از هیچ یک از آنها بدون
دگرگونی مناسبات قدرت
سیاسی ناممکن به نظر
میرسد و استمرار وضعیت
کنونی آن را به سقوط به
ورطهی مهلک ریسکهای
مهارناشدنی
ساختاری
میکشاند  .الزم است بر این
بحرانها بیشتر تأمل کنیم،
دالیل آنها را واشکافیم و بر
راههای احتمالی برونرفت از آنها درنگ کنیم.
بحران مالی :تخفیف بحران از محل تشدید
سایر بحرانها
قبل از هر چیز ،بحران دیرپایی که در اقتصاد ایران
مشاهده میکنیم چیرگی بخشهای غیرمولد و مالی
اقتصاد در مقایسه با بخشهای مولد و خلقکنندهی
ارزش در اقتصاد است .به نظر میرسد بهاتکای مسیر
تکامل مناسبات سرمایهداری در اقتصاد ایران از اواخر
دوران قاجار تا به امروز برای این عامل بتوان دالیل
تاریخیتر یافت  .چنان که در نوشتارهای اقتصادی
نسلهای پیشین نیز بسیار از چیرگی سرمایههای
نامولد بر سرمایههای مولد سخن رفته است  .اما به
نظر میرسد دو عامل در نیمقرن اخیر این وضعیت را
استمرار بخشیده و تشدید کرده است .نخست تزریق
دالرهای نفتی از اوایل دههی  ۵۰به اقتصاد ایران که
با بروز بیماری هلندی در اقتصاد و باال بردن بهای
کاالهای غیرقابل مبادله نسبت به کاالهای قابل مبادله،
بخش بزرگی از نقدینگی تزریق شده در اقتصاد ایران
را به سمت سوداگری در این بخشها هدایت کرد و
عم ً
ال گردش نقدینگی در جامعه را با نیازهای رشد
اقتصادی آن ناسازگار کرد و این وضعیت در تمامی
سالهای بعد از انقالب گاه با شدت بهمراتب بیشتری
استمرار پیدا کرد .اما عامل دوم آن که استقرار نظام

جمهوری اسالمی و بینظمی ساختارمند آن در عمل
شرایط بیثباتی دائم در اقتصاد ایجاد کرد که این
نیز بهنوبهی خود باعث تشدید هرچه بیشتر ضعف
ساختاری بخشهای مولد اقتصادی شد.
از اوایل دههی  ۱۳۸۰و با تشکیل بانکهای بزرگ
خصوصی و فرادولتی تفوق بخش مالی بر بخش واقعی
اقتصاد ایران تشدید شد و بهزودی شاهد شکلگیری
بنگاههای غولپیکر مالی شدیم که در تمامی بخشهای
اقتصادی حضور مؤثر و تعیینکننده دارند .پیآمدهای
بحران بخش مالی بر حیات اقتصادی و اجتماعی
ایرانیان از اواسط دههی  ۱۳۹۰هویدا شد .انواع بانکها
و مؤسسات اعتباری خصوصی و فرادولتی و رسمی و
غیررسمی که به بعد بهتدریج فضای اقتصادی ایران را
در اشغال خود درآورده بودند ،از این سالها بهتدریج با
شرایط جدیدی مواجه شدند که از سویی از حجم بسیار
باالی وامهای سوخت شده و معوق آسیب میدیدند و
از سوی دیگر به همین دلیل قادر نبودند سودهای
وعده داده شده به سپردهگذاران خود را پرداخت کنند .
به همین دلیل در سال  ۱۳۹۶شاهد شکلگیری موجی
از اعتراضات سپردهگذاران این مؤسسات بودیم که در
دیماه آن سال پهنهی اجتماعی ایران را درنوشت و
زمینهساز بروز یک بحران فراگیر سیاسی شد.
پاسخ اقتصادی دولت به این بحران قبل از هر چیز
تزریق مقادیر معتنابهی نقدینگی برای پاسخگویی به
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مطالبات سپردهگذاران بود و به عبارت دیگر هزینهی اقتصادی است که جمهوری اسالمی در چهار دههی دارای پشتوانهی خرید آسیب میبیند  .ورشکستگی
شرایط ورشکستگی و شبهورشکستگی این مؤسسات گذشته دنبال کرده است  .دالیل این امر متعدد و بسیاری از کسبهی خردهپا ،صدها هزار واحد مسکونی
بر کل جامعه تحمیل شد و تا حدود زیادی از محل متنوع است  .از سویی برمیگردد به ساختار سیاسی فروش نرفته و کاهش حجم تولید و فروش بسیاری
درآمدهای عمومی این زیانها جبران شد  .اما حجم و دوگانهسازیهای خودی – غیرخودی میان مردم از بنگاههای تولیدی همه نشانهای آشکار این بحران
بدهیهای معوق بانکها و مؤسسات اعتباری بسیار که عم ً
ال بخش بزرگتر جمعیت را از بخشی از تقاضای مؤثر است.
باالتر از آن بوده و تزریق نقدینگی صرفاً مسکن  سیاستهای بازتوزیعی و رفاهی حذف کرده است .از
چهگونه میتوان بر این بحران غلبه کرد یا دستکم
کوتاهمدت بوده است  .اقدام بعدی افزایش ارزش سوی دیگر برنامهها و سیاستهای اقتصادی نولیبرالی آن را تخفیف داد .اقتصاد در شرایط امروز توان چندبرابر
داراییهای بانکها به منظور پوشش زیان ناشی از در سالهای بعد از جنگ نیز با انجماد و یا کاهش کردن حقوق و دستمزدها را ندارد و بهموازات افزایش
وامهای سوخت شده بود این افزایش ارزش داراییها نسبی درآمدهای واقعی مزد و حقوقبگیران در فرایند منطقی دستمزدها باید بخشی از هزینههای خانوارها
و بهویژه گروههای کمدرآمد خارج از سازوکارهای
در چنین شرایطی که اتخاذ هر راهی برای گذر از بحرانها ناگزیر از طی
بازاری تخصیص یابد  .با این همه برای کاهش این
کردن مسیری برای دگرگونسازی ساخت قدرت سیاسی است چه گونه میتوان شکاف از سویی نیازمند دگرگونی نحوهی تخصیص
منابع بودجهای دولت هستیم و این امر نیازمند حذف
بدیل دموکراتیکی برای وضع موجود خلق کرد؟ تجربه بهروشنی گواه آن است که هزینههای غیرمولد تخصیص یافته برای سازوبرگهای
در صفآرایی کنونی حاکمان و محکومان در ایران امروز اگرچه حاکمان از اساس در سرکوب ،ایدئولوژیک و برنامههای بلندپروازانهی
ژئوپلتیک و متقاب ً
ال تخصیص این هزینهها برای
بحران غوطهورند اما در برابر مردم حاضر به اعطای کوچکترین امتیازی نیستند و هزینههای رفاهی و عمرانی خواهد بود .از سوی دیگر،
کاالییزدایی کردن بسیاری از هزینههای خانوارها
به گمان خودشان یک گام عقبنشستن در برابر مردم آغاز عقبنشینیهای بعدی و
بخش بزرگی از گروههای ثروتمندی را که در سه
در نهایت واگذاری قدرت است .از همین رو ،امروز حاکمیت بیش از هر زمان دیگر در دههی اخیر در این بخشها (برای مثال ،در آموزش
متوسطه و عالی ،یا خدمات بهداشتی) متمرکز بوده 
تاریخ بعد از انقالب بهمن  1357از بحران مشروعیت آسیب میبیند.
و ثروتهای کالن اندوختهاند و پیوندهای نزدیک و
حتی همپوشانی با حاکمیت دارند متضرر خواهد کرد .
عمدتاً از دو محل افزایش شدید بهای مسکن و مستمندسازی اکثریت جامعه تأثیرگذار بوده است  .باید پرسید آیا در چارچوب نظم سیاسی کنونی چنین
مستغالت که بخش بزرگی از داراییهای نظام بانکی عالوه بر این دو عامل ،باید به تحوالت ساختاریتر امری امکانپذیر است؟
ایران را تشکیل میدهد و نیز افزایش بهای ارز و اشاره کرد :رشد سهمگین جمعیت در دههی   ۱۳۶۰
به موازات این مسأله تقلیل برخی از هزینههای
سقوط ارزش پول ملی صورت گرفته است .هر دو عامل و ورود این جمعیت در دهههای بعد به بازار کار و کنونی خانوارها با تنظیم بازارها و اصالح سیاستهای
ضربات جبرانناپذیر به کالبد اقتصاد ایران وارد کرد رشد اندک اقتصادی که تکافوی اشتغالزایی برای این مالی و پولی و مالیاتی امکانپذیر است  .برای مثال،
و با تحمیل کمسابقهترین تورم بر اقتصاد ایران سایر جمعیت را نداشت و تحول سبک زندگی و پیدا شدن در تمامی چهار دههی اخیر شاهد افزایش روزافزون
بحرانهای اقتصادی را تشدید کرده است.
اقالم جدید هزینهای در سبد مصرف خانوارها دیگر شکاف بین تقاضای مؤثر و بهای مسکن موردنیاز
نخستین پرسش این  است که در شرایط متعارف عواملی است که باید به آن توجه داشت  .در نهایت خانوارها بودهایم در شرایطی که براساس نتایج آخرین
سیاسی دولتها چهگونه به ورشکستگیهای بانکی از آن که بهعنوان بخشی از سیاستهای نولیبرالی باید سرشماری آمار خانههای خالی حدود  ۲,۵میلیون واحد
این دست پاسخ میدهند و بحرانهایی این گونه را به کاالییتر شدن هرچه بیشتر بسیاری از خدماتی است .بهسهولت میتوان با مجموعهای از سیاستهای
مدیریت میکنند؟ وقتی بانک یا مؤسسهی اعتباری اشاره کرد که پیشتر به شکل غیرکاالیی و رایگان در مالیاتی و تشویقی و تنبیهی بخش اعظم این ظرفیت
قادر به ایفای تعهدات خود نسبت به سپردهگذارانش دسترس خانوادهها و شهروندان بود.
خالی را به بازار فروش یا اجارهی مسکن هدایت کرد
نباشد و عم ً
ال ورشکسته شود نهاد ناظر بر نظام بانکی
بنا به مجموع این دالیل ،شکاف بین دستمزدها و و بدین ترتیب با افزایش عرضه زمینهساز تعدیل
(ارگانهای حاکمیتی) باید مدیریت مؤسسهی اعتباری هزینهی معیشت خانوارها به طور پیوسته افزایش یافته قیمتها شد  .اما چرا دولتها قادر به اجرای عملی
را برعهده بگیرند و حتیاالمکان از محل داراییهای است و امروز حداقل دستمزد در سطحی بسیار نازلتر و مؤثر چنین سیاستی نبودهاند؟ چون تنظیم بازار
بانکی پاسخگویی بستانکارانش باشند .اما در ایران در از سطح هزینههای حداقلی زندگی یک خانوار در ایران مسکن و مستغالت از طریق واداشتن مالکان مسکن
بدو امر بخش بزرگی از تعهدات مؤسسات اعتباری بر قرار دارد .حاصل این امر نیز در بحران افزایش فقر و به عرضهی مسکن مازاد در بازار میتواند به کاهش
دوش جامعه تحمیل و در ادامه تالش شد با ادغام شکاف طبقاتی در ایران امروز کام ً
ال آشکار است .انواع بهای مسکن و به تبع آن کاهش اجارهبها بینجامد و در
مؤسسات کوچکتر در بانکهای بزرگتر این مشکل آسیبهای اجتماعی ناشی از فقر مشهود و آشکار است این میان بورژوازی مالی و مستغالتی بسیار بزرگی که
پنهان شود و نهایتاً با تحمیل تورمی کمرشکن ارزش از فقر فضایی و توسعهی حاشیهنشینی تا فقر غذایی در سه دههی اخیر شکل گرفته و تقویت شده تضعیف
داراییهای بانکها بهگونهای «تجدید ارزیابی» شود که و حذف بخشی از ضروریترین مواد غذایی از سبد خواهد شد و شاهد تبعات مالی سنگین برای نهادهای
این زیانها پوشانده شود.
خوراکیهای بخش بزرگی از جمعیت .این در شرایطی بزرگ فرادولتی ،بانکهای خصوصی و غیرخصوصی
آیا اتخاذ روشهایی از این دست راهی برای حل است که شکاف طبقاتی نیز روزبهروز افزونتر شده و شرکتهای بزرگ چندرشتهای خواهیم بود  .برای
بحران مالی است؟ مسلماً خیر  .چراکه بحران را از است و شاهد حضور اقلیتی بسیار مرفه از صاحبان اجرای چنین سیاستی دولت باید قادر باشد مستقل
نهادهای مالی به کل جامعه سرایت میدهد و حل ثروت و قدرت در جامعهی امروز ایران هستیم.
از بورژوازی مستغالت و مالی تصمیم بگیرد و آن را
بحران عمومی را دشوارتر میسازد .دلیل این  که نظام
به سبب فقر و شکاف طبقاتی بهویژه در سالهای اجرا کند اما چنان پیوند نزدیکی بین قدرت سیاسی
سیاسی ایران قادر به مدیریت کارآمد بحران مالی نبوده اخیر شاهد بروز انواع اعتراضات اجتماعی و سیاسی و قدرت اقتصادی در ایران امروز وجود دارد که کسب
است را باید مهمتر از هرچیز در پیوندهای ناگسستنی بهویژه در حاشیههای کالنشهرها و مناطق فقیرنشین چنین استقاللی نیازمند دگرگونسازی کاست محدود
نظام سیاسی با سهامداران عمدهی بانکها و مؤسسات بودهایم .مهمترین نمونهی آن خیزش اعتراضی آبانماه و بستهی حاکمان کنونی هستیم.
اعتباری جستوجو کرد و از همین روست که بدون  ۱۳۹۸در اعتراض به افزایش  ۳۰۰درصدی بهای
محیط زیست و امحای تمدن ایرانی
گسست این پیوند حل بحران مالی ناممکن بوده و بنزین بود که عم ً
ال گستردهترین اعتراضات شهری را
بحران دیگر و شاید خطیرترین بحران درازمدتی
به همین دلیل نیز برونرفت از وضعیت کنونی بخش در تمامی سالهای بعد از انقالب رقم زد .همچنین در که حیات ایرانیان را متأثر از خود ساخته و استمرار
مالی مستلزم تغییر در مناسبات قدرت در عرصهی پی آن و حتی در اوج شرایط قرنطینهی ناشی از شیوع و تعمیق آن میتواند زمینهساز امحای تمدنی ایران
سیاسی است.
کرونا در ایران بازهم کماکان شاهد شکلگیری انواع باشد ،بحران زیستمحیطی است  .این بحران را در
بحران فقر و شکاف طبقاتی
اعتراضات و تجمعها برای مطالبات معیشتی هستیم.
سه بعد بحران کمآبی و خشکسالی ،فرسایش خاک
بیکاری ،فقر و مستمندسازی پیوستهی اکثریت
عالوه بر انواع بحرانهای اجتماعی ،اقتصاد نیز از این و نیز آلودگی هوا شاهد هستیم که روند عمومی آن
مردم حاصل ساختارها ،برنامهها و سیاستهای بحران به شکل پدیدهی بحران فروش و کمبود تقاضای در جهت تعمیق و تشدید هرچه بیشتر بوده است .این
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هر سه بحران نیز ریشههای عمیقی در ساختارهای
قدرت در ایران معاصر و شیوههای حکمرانی دارد و به
همین دلیل بدون دگرگونی ساخت قدرت و شیوههای
حکمرانی برونرفت یا تخفیف جدی این مجموعه
بحرانها ناممکن است .برای مثال ،بحران خشکسالی تا
حدود زیادی ناشی از شیوههای تولید بخش کشاورزی
و سیاستهای حاکم بر این بخش است  .تغییر این
سیاستها و شیوهها مستلزم روابط دگرگونهای با
دنیای پیرامون خواهد بود که خود مستلزم تغییرات
جدی در سیاست خارجی جمهوری اسالمی است و
نیز آمادگی برای اشتغال بخش بزرگی از کشاورزان در
بخشهای خدماتی و صنعتی که آن نیز مستلزم جهش
بنیادی در سرمایهگذاریهای مولد در اقتصاد است که
خود نیازمند تغییر بنیادی محیط کسبوکار و مساعد
ساختن آن برای سرمایهگذاری است.
همچنین ،بخش بزرگی از بحران کنونی آب ناشی
از پروژههای بزرگ سدسازی و انتقال آب بوده است
که این پروژهها نیز ذینفعان قدرتمندی در بنگاههای
بزرگ چندرشتهای فعال در عرصهی پیمانکاری دارد
که زیربار تعطیلی چنین پروژههایی نخواهند رفت و
دستگاههای دولتی نیز تاحدود زیادی کارگزار همین
شرکتها و پیمانکاران بزرگ است و اقدامی در جهت
کاهش منافع آنها نخواهد کرد.
در حوزهی بحران آلودگی هوا بخش بزرگی از
بحران ناشی از ویژگیهای صنعت خودرو ایران است
که با توجه به ذینفعان قدرتمند این صنعت و ارتباط
تنگاتنگشان با حاکمیت ،اصالح ساختار این صنعت
بهسهولت امکانپذیر نیست و عالوه بر آن تخفیف
بخش بزرگی از بحرانهای زیستمحیطی ما مانند
بحران کمآبی و یا بحران ریزگردها نیازمند تالشهای
منطقهای است که این نیز مستلزم فضایی متفاوت از
فضای کنونی خاورمیانه است  .آیا در چارچوب نظم
سیاسی موجود و رقابت قدرتهای ژئوپلتیک منطقهای
بر سر گسترش و یا حفظ حوزههای نفوذ ،شکلگیری
این همکاریهای باثبات منطقهای قابل تصور است؟
روشن است که در این زمینه نیز پاسخ متأسفانه منفی
است.
مهاجرت ایرانیان و فرار سرمایه
پیآمد این بحرانها و پارهای از مشکالت ساختاری
و دیگر مشکالت ناشی از شیوهی حکمرانی را از سویی
در فرار دائم سرمایه و از سوی دیگر در مهاجرت دایمی
نیروی انسانی از ایران شاهدیم  .ابعاد فرار سرمایه
حیرتانگیز است و این حجم عظیم فرار سرمایه نه
صرفاً به مقصد کشورهای مرکزی سرمایه که عالوه
بر آن به سوی کشورهای همسایه به صورت دایم و
متأسفانه به صورت فزاینده وجود داشته است .برآورد
دقیق این حجم شاید امکانپذیر نباشد اما برآوردی
معادل نیمی از درآمدهای ارزی سالهای بعد از
انقالب که از سوی برخی مراجع رسمی ارائه شده
قابلاتکا به نظر میرسد ]۲[.از سوی دیگر ،پاسخ
بخش بزرگی از شهروندان و بهویژه پس از نومیدی
از بهبود اوضاع ،مهاجرت به مقصد کشورهای دیگر
است .در این زمینه هم برآورد شده است که تا نسبت
 ۱۰درصد جمعیت امروز ساکن ایران را دیاسپورای
ایرانیان مهاجر در کشورهای دور و نزدیک تشکیل
میدهد  .برای بازداشتن سرمایهها از خروج چه باید
کرد؟ برای بازداشتن ایرانیان از مهاجرت چه باید کرد؟
متأسفانه در این دو مورد نیز به نظر میرسد قبل از
هر چیز نیازمند دگرگون سازی ساختارها و شیوههای
حکمرانی چهار دههی اخیر هستیم.

دیگر پیآمد پایایی بحرانها نیز نومیدی و یأس از
بهبود اوضاع اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و به تبع
آن بروز انواع آسیبهای اجتماعی و نیز بحران بازتولید
اجتماعی است  .نشانههای آن را در روند فزایندهی
انواع آسیبهای اجتماعی و نیز کاهش روزافزون نرخ
رشد جمعیت و چنانکه گفته شد افزایش مهاجرت به
کشورهای دیگر شاهد هستیم.
چه باید کرد؟
اکنون مسأله این است که گرفتار شبکهای از
بحرانهای تودرتو هستیم که با فرض استمرار ساخت
کنونی قدرت هریک دیگری را تشدید و وخیمتر
میکند و تالش برای تسکین یکی صرفاً بهمدد تشدید
دیگری فراهم میشود  .برونرفت از بحرانها به طور
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مناسبات قدرت موجود در عرصهی اقتصاد است ،ناتوان
از از اتخاذ و اجرای راهکارهای جدی برای مقابله با
بحران هستند ،چرا که تخفیف بحرانها نیازمند کاهش
دامنهی قدرت این سرمایههاست.
استمرار بحرانهای جاری با تشدید شرایط بحرانزا
مسیری مساعد برای گذر از بحرانهای مخاطرهآمیز
تا مخاطرات هالکآور برای کل کالبد اجتماعی
هستند .ریسکهای مهلک شامل انواع  فروپاشیهای
زیستمحیطی ،تشدید روزافزون آسیبهای اجتماعی
و یا در نهایت گذر به نوعی شرایط موسوم به دولت
فرومانده  failed stateاست.
در چنین شرایطی که اتخاذ هر راهی برای
گذر از بحرانها ناگزیر از طی کردن مسیری برای

برونرفت از وضع موجود قبل از هر چیز مستلزم متشکل شدن تودهی

بیشکل برای اعمال ارادهی جمعیشان است .این نخستین و ضروریترین گام در
مسیر پیشبینیناپذیر برونرفت از بحرانهای موجود است .گا م بعدی به تبع آن

ایجاد پیوند و ائتالف بین انواع این تشکلها به منظور ایجاد یک ائتالف فراگیر
دموکراتیک و شکل دادن به بدیلی در برابر وضع موجود خواهد بود .مسیری صعب و

دشوار به نظر میرسد ،اما تنها را ه امیدبخش برای برونرفت است.

خودکار امکانپذیر نیست و نیازمند مداخلهی نهادهای دگرگونسازی ساخت قدرت سیاسی است چه گونه
تصمیمگیر سیاسی در عرصهی اقتصادی است .اما این میتوان بدیل دموکراتیکی برای وضع موجود خلق
نهادها به سبب همپیوندی با گروههایی که منافعشان کرد؟ تجربه بهروشنی گواه آن است که در صفآرایی
در گرو استمرار بحران و یا منافعشان مغایر اتخاذ کنونی حاکمان و محکومان در ایران امروز اگرچه
راهکارهای حل کنندهی بحران است ،قادر به عمل حاکمان از اساس در بحران غوطهورند اما در برابر
مؤثر نیستند.
مردم حاضر به اعطای کوچکترین امتیازی نیستند
در چنین شرایطی چه میتوان کرد و چه باید کرد؟ و به گمان خودشان یک گام عقبنشستن در برابر
قبل از هر چیز ،روشن است که حاکمان بحرانها را مردم آغاز عقبنشینیهای بعدی و در نهایت واگذاری
نادیده میگیرند یا آنها را در پس بحرانهای ناشی از قدرت است .از همین رو ،امروز حاکمیت بیش از هر
تحریمها و شرایط بحرانی منطقهای پنهان میسازند  .زمان دیگر در تاریخ بعد از انقالب بهمن  ۱۳۵۷از
براساس تجربهی حکمرانی چهار دههی گذشته بحران مشروعیت آسیب میبیند  .بحران مشروعیت
میتوان مدعی شد که یکی از علل بحرانزاییهای نظام سیاسی به سبب افزایش هرچه بیشتر اتکا به
منطقهای نیز پنهانساختن بحرانهای ریشهدار درونی سازوبرگهای سرکوب ،کاهش مشروعیت ایدئولوژیک
بوده است .از بدو سقوط نظام پیشین و استقرار نظام و ضعف ابزارهای اقتصادی تقویت انباشت سرمایه و یا
جمهوری اسالمی تا امروز کموبیش کمتر مقطعی سیاستهای بازتوزیعی است .در مقابل ،مردم  نیز اساساً
بدون بحران حاد منطقهای و جهانی بوده است .اندکی تودهی بیشکلی هستند که زیر ضرب انواع فشارهای
پس از استقرار نظام پساانقالبی حمله به سفارت امریکا اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و جز آن پیوندهایی را
و گروگانگیری رخ داد و پیش از پایان این بحران ،که حکم مفصلهای شکلدهندهی فابریک اجتماعی
جنگ هشتسالهای با عراق آغاز شد که بحران جنگ را دارد هرچه بیشتر از دست میدهند و تلخ است
را نیز بر اقتصاد و جامعهی ایران افزود .در ادامه ،پس از که در چنین شرایطی به دنبال راهحلهای فردی (از
پایان جنگ و از اوایل دوران رفسنجانی تا دو سه سال خودکشی تا مهاجرت) میگردند.
پایانی دولت خاتمی کماکان رشته بحرانهای حادی
با همهی اینها برونرفت از وضع موجود قبل از هر
که جمهوری اسالمی در کانون یا حاشیهی آن قرار چیز مستلزم متشکل شدن تودهی بیشکل برای اعمال
داشته باشد استمرار داشت اما ابعاد این بحرانها در ارادهی جمعیشان است .این نخستین و ضروریترین
قیاس با جنگ و بحران گروگانگیری کوتاهمدتتر و گام در مسیر پیشبینیناپذیر برونرفت از بحرانهای
کماثرتر بود .با این حال ،از اوایل دههی  ۱۳۸۰بحران موجود است .گام بعدی به تبع آن ایجاد پیوند و ائتالف
سیاسی بینالمللی جدیدی صحنهی سیاسی ایران را بین انواع این تشکلها به منظور ایجاد یک ائتالف
تحتشعاع خود قرار داد که کماکان ادامه دارد :بحران فراگیر دموکراتیک و شکل دادن به بدیلی در برابر
هستهای.
وضع موجود خواهد بود .مسیری صعب و دشوار به نظر
نکتهی دیگری هم که باید بر آن تأکید و به آن میرسد ،اما تنها راه امیدبخش برای برونرفت است.
توجه داشت این است که به رغم این که در حاکمیت
_____________________________
شاهد کشمکشها و تناقضها و رویاروییهای جدی
[ ]۱محاسبه شده برمبنای جداول حسابهای ملی
هستیم اما از منظر حل بحران تمامی جناحهای منتشر شده در سایت مرکز آمار ایران برمبنای ارقام
رنگارنگ سیاسی از آنجا که دارای پیوندهای انداموار ثابت سال ( ۱۳۹۰برداشت :یکم اردیبهشت )۱۴۰۰
با نهادهای متکی بر سرمایههای مالی – مستغالتی
[  ]۲این برآورد را مرکز پژوهشهای مجلس براساس
– تجاری – پیمانکاری هستند که ذینفع استمرار مفروضاتی کام ً
ال محافظهکارانه ارائه کرده است.
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آیا ایران یک کشور جهان چهارمی میشود؟
رضا علیجانی

زنده یاد مهندس سحابی یک بار با اندوه فراوان
میگفت ایران میرود تبدیل به یک کشور «جهان
چهارم»ی بشود  .در توضیح این مفهوم میگفت
کشورهای جهان چهارم کشورهایی نیستند که شبیه
جهان سوم فقیرند ،ولی می توانند به تدریج در راه
توسعه قرار گیرند ،بلکه این کشورها دیگر امکان و
فرصت توسعه را هم دارند از دست میدهند.
کتاب «جامعه شناسی فق ِر؛ جهان سوم و جهان
چهارم» (ژان البن  /جمشید بهنام) با توجه به تجربهای
که نویسنده اش بهسبب کار در سازمان ملل متحد
بهدست آورده توضیح میدهد که فقر تنها به معنای
تنگدستی و نیاز نیست بلکه به معنای بیمنزلتی
اجتماعی است  .در جستوجوی فقیران ،نباید تنها
به سراغ کشورهای توسعهنیافته و «سرزمینهای
تهیدست» رفت  .فقیران در جهانی بهسر میبرند
(دنیای چهارم)  که در نقشهی جغرافیا جای مشخصی
برایش نمیتوان یافت  .زمانی دراز ،کسی مستمند
شناخته میشد که درآمد کافی برای گذران زندگی
نداشت و ملت فقیر ،ملتی بود که تولیدش فراوان و
متنوع نبود؛ اما هدف کتاب حاضر بیان این واقعیت
است که فق ِر انسانها و ملتها از کمبود قدرت و از
موضع نامناسب در بازیهای مبادالت اجتماعی یا
بینالمللی سرچشمه میگیرد  .از دیدگاه نویسنده
این کتاب دنیای چهارم شامل مهاجران ،افراد دارای
معلولیت ،بسیاری از زحمتکشان و گروههای بی آینده
میشود .از دید او  فقر ناشی از بیمنزلتی اجتماعی
است  .بر این مبنا کتاب نتیجه میگیرد کشورهایی
که «شهروندی» به عنوان یک پایگاه در نظر گرفته
میشود هیچ فقیری وجود ندارد ،چرا که تمام افراد
«حق» داشته و میتوانند «دستور» یا «سفارش»
بدهند  .بنابراین برخی گروهها در این کشورها جزء
جهان چهارم محسوب میشوند که در مناسبات
اجتماعی نادیده گرفته میشوند.
زنده یاد سحابی اما مفهوم جهان چهارم ژان البن که
واحدش برخی افراد و گروه های اجتماعی بیمنزلت
و بیآینده بود را به   واحدی بزرگتر یعنی کشورها
گسترش میداد و معتقد بود بعضی کشورهای جهان

که از چرخه اقتصاد و تقسیم
کار جهانی کنار می مانند
نیز به تدریج جهان چهارمی
خواهند شد :کشورهای بی
منزلت و بی آینده  .بدین
ترتیب برخالف ژان البن
که معتقد بود برای جهان
چهارمیها در نقشهی جغرافیا
جای مشخصی نمیتوان یافت
برای آنها به جغرافیاهای
مشخصی اشاره میکرد از
جمله کشور عزیز خودش که
آن را در مسیر این جهان تیره
و تباهی میدید.
سحابی از اواسط عمرش تا پایان درد توسعه داشت
و صحنه سیاست را یکسره در این رابطه می دید .
هرچند او به دموکراسی و آزادی و عدالت اصالتی
بنیانی میداد  ولی گویی همه اینها ابزارهایی هستند
برای توسعه یک کشور و رفاه و آسایش یک ملت چرا
که همه راه ها برای او به رم ختم میشد؛ راه زندگی
آزادانه و شرافتمندانه مردمش در سرزمین کهنی به
نام ایران.
او از ویرانی کشور و تشدید آن در دوره دولت
احمدی نژاد به درد آمده بود؛ از آب و خاک و مرتع
و نفت و صنعت و نظام مالی و بودجه و برنامه ریزی
در کشور که به فنا می رفت .و باالتر از آن معتقد بود
آسیبی که این حکومت به اخالق و رفتار و روان این
جامعه وارد کرده بسی زیانبارتر است از آسیبی که به
بنیان های اقتصادی کشور وارد کرده است .او تصریح
میکرد که شاید برخی صدمات و لطمات ویرانگر
اقتصادی را بتوان طی ده ،پانزده سال جبران کرد
اما لطماتی که به فرهنگ و روان و رفتار یک جامعه
خورده را نتوان در یکی دو نسل هم درمان نمود .چرا
که او نگاه به توسعه همه جانبه و انسانی داشت که
در آن انسان و مردم باالترین نقش را در توسعه دارند.
تولید در واحد ملت  ،مصرف در واحد امت
یکی از موتورهای ایجاد رشد و توسعه افزایش

ظرفیت تولید کاالها و خدمات بر اساس استفاده
از تکنولوژی   پیشرونده و بهره  مند کردن اکثریت
مردم از مواهب آن است .این مهم  بدون فراهم کردن
امکان «انباشت سرمایه» میسر نیست  .بستر آزاد و
دموکراتیک نیز یکی دیگر از ملزومات آن در بسیاری
از نقاط جهان بوده است.
در حکومت کنونی ایران ما اما به علت یک مشکل
بنیادی که در نگاه غالب حکومتگران وجود دارد این
فرصت و شانس فراهم نمیشود چرا که تولید در این
کشور بر واحد ملت استوار است اما مصرف بر واحد
امت.
حاکمان ایران بنا به دالیل و عللی که خارج از
موضوع این مقاله است از نخستین ماه های بعد از
انقالب و به خصوص بعد از اشغال سفارت آمریکا
به صورت شتابانی به این سمت رفته اند که گویی
بار هزاره ای نجات همه انسانهای این کره خاکی  را
بر دوش دارند و این امر جز با شکست امپریالیسم و
صهیونیسم که به ندریج به یک مفهوم انتزاعی به نام
«دشمن» تصعید و تجرید شده اند ،میسر نمی شود.
در ابتدای راه حاکمان جمهوری اسالمی خود را
کمک کننده  و یاور هر جریانی که در هر کجای جهان
با این دشمن مقابله میکرد میدیدند ولی به تدریج و
به خصوص بعد از فروپاشی بلوک شرق و با  قدرت
گیری روزافزون نظامیان ذیل رهبری آقای خامنه ای ،
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جمهوری اسالمی خود را متولی این نزاع و رهبر آنچه
جمهوری اسالمی کشور تنهایی است که بدون چند و نیز رشد جاسوسی و نفوذ بیگانگان از اسرائیل گرفته
در خیال خود جبهه مقاومت مینامید ،میدید.
و حتی تصریح کنیم  وجود یک متحد که بتوانند با تا روسیه عالئم آشکار پوسیدگی و موریانه خوردن پایه
غلبه این نگرش بر ارکان و اضالع و اجزاء سیاست هم بلوکی را تشکیل دهند تا با هم به جنگ «دشمن های این حکومت ویرانگرند.
و سیاستگزاری و سیاستگذاران جمهوری اسالمی تا فرضی» بروند یک تنه  ادای یک ابرقدرت را در میآورد .
تمام این وقایع و سیر چهار دهه را باید در برابر سیر
شتابان رشد و توسعه اقتصادی بسیاری از کشورها و
از جمله سیر توسعه (ولو ناقص و ناتمام) کشورهای
جمهوری اسالمی کشور تنهایی است که بدون چند و حتی تصریح کنیم
همسایه و پیرامون ایران دید که ایرانیان تا یکی دو
دهه پیش به دیده تحقیر و تصغیر به آنها مینگریستند
وجود یک متحد که بتوانند با هم بلوکی را تشکیل دهند تا با هم به جنگ «دشمن
ولی اکنون آرزو دارند که سفری به آن دیار بکنند و یا
فرضی» بروند یک تنه ادای یک ابرقدرت را در میآورد .تنهایی میخواهد با ابرقدرتهای
ماوا و مسکنی در آنجا داشته باشند.
اقتصاددانان و متخصصان این حوزه در این باره
جهان و «دشمن»ی که همه را علیه این یک کشورمتحد میکنند پنجه در پنجه افکند
سخن بسیار گفته اند و میگویند و عرق سرد بر پیشانی
مای ایرانی مینشانند .به یاد دارم عزیزی که چندین
و گروه هایی نیابتی د ر سراسر منطقه و بلکه جهان تشکیل دهد و خرج همه شان
سال پیش سفری به اردن داشت و بعد از کمتر از یک
را بدهد و در داخل نیز روزبروز مردم را خسته تر و گرسنه تر و خشمگین تر کند
دهه  بار دیگر به آن کشور سفر کرده بود ،چه خاطرات
همراه با اندوهی از مقایسه این دو سفر داشت.
بنابراین هزینه زیادی را نیز برای حفظ امنیت خود و قدرتش (نه امنیت مردم) مصرف
بهره مندی از سیر شتابان رشد اقتصادی و سیر
شتابان رشد تکنولوژی  تنها در یک ارتباط سیال و
کند؛ آیا در این میانه جایی برای انباشت سرمایه باقی میماند؟ دخلی بر خرجی پیشی
فعال با جهان پیرامون بدست می آید  .سیاستهای
خواهد گرفت و یا وضعیت اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی بر اساس «از این ستون
انزواساز کشور ما بیش از پیش ما را از این همپایی
و همپیمانی جهانی خارج کرده و ایزوله نموده است.
به آن ستون فرج است» ،از تحریمی به تحریمی دیگر و از دور زدن و فسادی به
این سیر را باید بگذاریم در کنار روند آرام و
تدریجی کاسته شدن از نقش و بهای نفت در چرخه
دورزدن و فسادی دیگر نقل مکان میکند؟
اقتصاد جهانی و در کنار روند تدریجی و آرام دیگری
یعنی کاسته شدن از نقش راهبردی خلیج فارس و
بدانجا پیش رفت که هر امر داخلی و خارجی در برابر تنهایی میخواهد با ابرقدرتهای جهان و «دشمن»ی بلکه خاورمیانه در چرخه سیاست و اقتصاد جهان و
آن فرعی و حاشیه ای تلقی میشد .دقت در سخنان که همه را علیه این یک کشورمتحد میکنند پنجه در حرکت تدریجی گرانیگاه سیاست و اقتصاد بین الملل
رهبر جمهوری اسالمی در دیدار با بعضی از هنرمندان پنجه افکند و گروه هایی نیابتی د ر سراسر منطقه و به سمت خاور دور.
که مدتی پیش ویدئوی آن منتشر شد در این رابطه بلکه جهان تشکیل دهد و خرج همه شان را بدهد و
به این ترتیب همراه با فرسایش آب و خاک و نفت
بسیار گویاست  .رهبر جمهوری اسالمی در پاسخ به   در داخل نیز روزبروز مردم را خسته تر و گرسنه تر و … و باالخره و به خصوص سرمایه انسانی چه در
انتقاد یکی از افراد حاضر که جرات میکند بگوید بخش و خشمگین تر کند بنابراین هزینه زیادی را نیز برای مقیاس داخلی یعنی آسیب ذهنی و روانی ماندگار به
زیادی از مردم معتقدند شما رهبر آنها نیستید و به حفظ امنیت خود و قدرتش (نه امنیت مردم) مصرف سرمایه های انسانی که در فضای غیرشایسته ساالر
آنها فکر نمیکنید در ابتدا طفره میرود و بعد با اصرار کند؛ آیا در این میانه جایی برای انباشت سرمایه باقی پژمرده میشوند و چه فرار مغزها و سرمایه ها از ایران؛
البته چاپلوسانه یکی دیگر از افراد حاضر بر این امر میماند؟ دخلی بر خرجی پیشی خواهد گرفت و یا آیا برای آینده سرزمین مان فرجامی جز  تیرگی جهان
تاکید میکند که ما در حال یک جنگ و رویارویی وضعیت اقتصاد و سیاست داخلی و خارجی بر اساس چهارمی متصور خواهیم بود؟
بزرگ با یک دشمن بزرگ هستیم و بقیه امور در این «از این ستون به آن ستون فرج است» ،از تحریمی به
چشم انداز؟
رابطه فرعی و حاشیه ای هستند و در این گوشه و تحریمی دیگر و از دور زدن و فسادی به دورزدن و
آیا در انتهای تونل این جهان چهارم نور رهایی و
کنارها اشکاالتی هم البته هست! از منظر رهبر فقر و فسادی دیگر نقل مکان میکند؟
نجاتی هم مشاهده می شود؟ هر چند بسیار سخت و
فالکت مردم و سرکوب و کشتار مستضعفان معترض
بر این امر بیفزاییم فساد ساختاری و بلکه غارتگر صعب اما تاریخ دیرینه ایران و ایرانی نشان داده است
یکی از این حواشی بی اهمیت در برابر عظمت آن
یکی از موتورهای ایجاد رشد و توسعه افزایش ظرفیت تولید کاالها و خدمات
کاری است که حکومت دارد انجام میدهد.
حال در حوزه اقتصاد هم همین نگاه حاکم است و
در همین نگاه است که سوریه  از خوزستان اهمیت بر اساس استفاده از تکنولوژی پیشرونده و بهر ه مند کردن اکثریت مردم از مواهب
بیشتری می یابد.
آن است .این مهم بدون فراهم کردن امکان «انباشت سرمایه» میسر نیست .بستر
در این «نگاه» اصال واحد تحلیل جهان است و
جهانیان که صحنه چالش و نزاع ما و دشمن است نه آزاد و دموکراتیک نیز یکی دیگر از ملزومات آن در بسیاری از نقاط جهان بوده
ملت و کشور و مردم و ایران و ایرانی که  هفت دهک آن
زیر خط فقر زندگی میکنند و بیکاری و فقر و فحشا در است .در حکومت کنونی ایران ما اما به علت یک مشکل بنیادی که در نگاه غالب
آن بیداد میکند .برای این حاکمان «سرقت اولی»ها و حکومتگران وجود دارد این فرصت و شانس فراهم نمیشود چرا که تولید در این
«کولبر»ها و پایین آمدن سن فحشا و تجارت فحشا و
فرار مغزها و  سیل مهاجرت متخصصان که در دروه کشور بر واحد ملت استوار است اما مصرف بر واحد امت.
کرونا به مهاجرت وسیع پرستارها هم انجامیده چندان
مهم نیست .همانطور که در دوره رهبر بنیانگذار نیز و ویرانگری که از بیاعتمادی و بیباوری و بیایمانی که این سرزمین بارها  ققنوس وار از خاکستر خویش
اصال بهتر بود که این مغزهای فاسد و غربزده از کشور کارگزاران داخلی حکومت از این میز تا میز بعدی از برخاسته و دوباره اوج گرفته است  .آیا جوانان نسل
خارج شوند و به دامن اربابشان پناه ببرند.
این پست تا پست بعدی مثل قانقاریا   تنه درخت نوی این سرزمین و جامعه و نهادهای مدنی به شدت
بدین ترتیب و در این سیاست اصال امکان «انباشت مدیریتی حکومت را سیاه کرده است .حکومتگران بعد تحت فشار اما همچنان سرپا و استوار این  نوید را به ما
سرمایه» فراهم نمیشود ملت تولید میکند و امت از شلیک به سینه مخالفان در جنبش سبز و بعد از نمیدهد که علیرغم همه تباهی ها و تیرگی ها و یاس
مصرف  .هیچگاه دخل بر خرج نخواهد چربید تا زدن به سر و سینه مستضعفان در دی  ۹۶و آبان    ۹۸ها و پژمردگی ها که ایران ما را در برگرفته یک بار
اندوخته ای فراهم شود و انباشتی صورت گیرد و این به حکومت بی اعتمادتر و بی اعتقادتر از هر وقت دیگر دیگر صبح امید در پس این شب تیره یلدایی برخواهد
انباشت سکوی پرش رشد و توسعه ای گردد.
شده اند .رشد شتابان فساد اقتصادی بعد از این دوران دمید؟ این چنین باد!
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نگاهی به مدل های گوناگون توسعه در آینه تحوالت دو دهه اخیر ترکیه
فیروز قریشی

با خاطره حمزه فراهتی که در مصاف با حوادث ها هستند  .نهادهای سیاسی،
سهمگین زندگی پربارش
نهادهای اقتصادی را شکل
ازعظمت روحش باروئی پی افکند چنین با شکوه ،میدهند و نهادهای اقتصادی
چنین دست نیافتنی!
سمت و سوی توسعه را معین
عمر جمهوری در ترکیه دارد به یک سده نزدیک می کنند .عجم اوغلو نهادها را
می شود .در صد سال گذشته چندین نسل از آرمانگران به دو دسته تقسیم می کند
کشور ما و ترکیه برای دستیابی به اهداف مشترکی چون نهادهای باز و فراگیر و نهادهای
 :آزادی  ،دموکراسی ،توسعه اقتصادی ،رفاه و زندگی استثمار کننده و بسته  .این
شایسته کرامت انسانی ،مبارزه کرده اند ،در تحوالت تقسیم بندی هر دو عرصه را
متعددی بر همدیگر تاثیر گذاشته و از هم دیگر الهام شامل می شود ،نهاد سیاسی باز
گرفته اند.
به نهاد اقتصادی باز میدان می
اگر حد پایینی یا کف دموکراسی را ،نظامی بدانیم که دهد .نهاد سیاسی باز سیاست
از طریق صندوق رای امکان خالصی از آن وجود داشته ورزی را برای توده های وسیع
باشد ،در اینصورت ترکیه نزدیک به یک قرن با نشیب و میسر میسازند و به همین
فراز بسیار این نوع از دموکراسی را تجربه کرده است ،ترتیب نهاد اقتصادی باز امکان مشارکت در فعالیت
زیرا که حتی حکومت نظامی کنعان اورن که بیشترین اقتصادی را برای توده وسیع میسر میسازد .برعکس در
ضایعات چند دهه گذشته را بار آورد نیز با صندوق رای نهاد سیاسی استثماری مشارکت و مداخله در عرصه
از میان برداشته شد.
سیاست تنها در انحصار جرگه کوچک خودی ها است .به
زمینه نظری توسعه اقتصادی
همین ترتیب نهاد اقتصادی استثماری منابع وامکانات را
حاصل ِ بیست سال تحقیقات ِ گسترده ی دارون عجم به جرگه اطرافیان تخصیص داده استثمار وسیع اکثریت
اوغلو و جیمز رابینسون ،در موضوع توسعه و منشاء ثروت را سازمان می دهد.
و فقر ملتها ،در دو کتاب ِ زیر آمده است :
شکل گیری و انکشاف نهادها روندی پویا و دینامیک
“چرا ملت ها شکست میخورند”
است ،خصلت نهادها یکباره قوام نمی گیرد و برای
“کریدور باریک  :آزادی”.
همیشه تثبیت نمی شود بلکه تغییرات جزئی و پیوسته،
در این بیست سال زیر نظر عجم اوغلو پروفسور اقتصاد بتدریج انباشته می شود .تز اساسی دیگر نویسندگان این
 MITبیش از  ۷۵کاندیدای  phdاقتصاد ،در زمینه توسعه است که انباشت این تفاوت های جزئی در مقاطع تعیین
تحقیق و تز دکترا تدوین کرده اند .عجم اوغلو ترک تبار کننده و بزنگاه های بحرانی به گسست آشکار منجر
تعین میدهد .شیوع عالمگیر
است ،او عالوه بر اقتصاد در ریاضی و رباتیک تبحر دارد  .میشود و به خصلت نهادها ّ
عجم اوغلو اقتصاددانی نهادگراست.
کرونا یا شیوع طاعون در قرن  ۱۴که “مرگ سیاه” لقب
“چرا ملت ها شکست میخورند؟” نظریه ایست که علت گرفت نمونه هایی از چنین مقاطع تعیین کننده و بزنگاه
فقر بخش عمده ای از کشورهای دنیا و ثروت کشورهای های بحرانی است .حوادثی از این دست در کشورهای
دیگر را توضیح میدهد عالوه براین ،نویسندگان در این گوناگون بر پایه دینامیسم درونی و سیر تحوالت قبلی
کتاب تئوری خود را با واقعیت های بیش از  ۵۰کشور می تواند به تقویت نهادهای باز ویا به تقویت نهادهای
بسیار متفاوت بر مبنای چند صد سال تاریخ آنها محک استثماری منجر شود.
کتاب دوم به نوعی تداوم اولی است .در این کتاب تز
میزنند.
نظریه عجم اوغلو بطور خالصه بدین قرار است  :پایه ای عجم اوغلو مبنی بر اینکه دموکراسی با توسعه
چیزی که چند و چون توسعه را معین می کند نهاد کیفی و پایدار ،رابطه ی تنگاتنگ دارد بسط می یابد .

عجم اوغلو امکان توسعه تحت حکومت دیکتاتوری را
نادیده نمی گیرد و بطور مبسوط مورد چین را نیز بررسی
می کند  .به نظر نویسندگان آزادی شرط پایه ای انکشاف
همه چیزهای خوب از جمله توسعه کیفی و پایدار است.
آزادی حاصل توازن و تعادل دینامیک بین دولت
و جامعه مدنی است .این تعادل دینامیک است یعنی
همواره در خطر بهم خوردن است ،یعنی حفاظت آزادی
مستلزم هوشیاری و پویائی نهادهای جامعه مدنی است .
آزادی دروازه ای نیست که از آن عبور و وارد سرزمین
معهود شویم بلکه کریدوری است طوالنی و پایان ناپذیر
و تا زمانی که دولت یا جامعه مدنی ،یکی بر دیگری
غلبه نکرده است تداوم می یابد .آنجا که دولت غلبه کند
استبداد و آنجا که جامعه مدنی چیره شود آنارشی حاکم
میشود.
توسعه پایدار و کیفی در جایی تحقق می یابد که هم
دولت قدرتمند است و هم جامعه مدنی .دولت بایستی
قدرتمند باشد تا بتواند خشونت را مهار ،اجرای قانون را
تضمین و خدمات مورد نیاز مردم را تامین کند .جامعه
مدنی بایستی نیرومند و هشیار و متشکل باشد تا لویاتان
قدرتمند را مهار و در زنجیر نگه دارد.
عجم اوغلو توسعه پایدار و با کیفیت باال را توسعه ای
میداند که استخدام را افزایش دهد ،افزایش دستمزدها
برای تمامی کارکنان را موجب شود ،متکی بر سرمایه
گذاری و باالخره بطور واقعی در آموزش و بهداشت و
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درمان سرمایه گذاری کند .این ها در صورتی تامین می نخست وزیری بولنت اجویت از حزب جمهوریخواه خلق و محافظت شده است .حزب حرکت ملی حزب سیاسی
شود که بهره وری تولید افزایش یابد.
و معاونت دولت باغچه لی از حزب حرکت ملی بر سر سنتی بدین معنا که برای حل مشکلی از مشکالت عدیده
در نقطه مقابل آن توسعه باکیفیت پایین است و نمونه کار بود.
ترکیه چاره ای اندیشیده باشد نیست بلکه حزبی است
اش رشد در حوزه ساختمان است که اغلب بر کارگران
مشکالت ساختاری ،در هم تنیده شدن خزانه دولت که در برهه های خاص احساسات کور نهفته در درون
فصلی با حداقل دستمزد و بدون تخصص متکی است ،با بانک مرکزی ،عدم توازن واردات و صادرات ،افزایش میلیونها رای دهنده را برای رسیدن به مقاصد خاص
معطوف به مصرف و وابسته به اعتبارات بانکی است.
فزاینده کسری بودجه ،چاپ اسکناس بی پشتوانه و بسیج و سازماندهی میکند.
در ادامه به اجمال به توسعه ترکیه در نیم سده اخیر سیاست های غلطی مانند نرخ ثابت برابری دالر و لیره،
نوامبر  ۲۰۰۲یکی از آن مقاطع نقش آفرینی باغچه
و بویژه تحت نزدیک به دو دهه حاکمیت حزب عدالت و با نزاع و کشمکش آشکار سیاسیون ،وخامت بحران را به لی است .نوزده ماه پس از آغاز رفرمها که تلخ ترین و
توسعه را خواهیم پرداخت.
نقطه اوج رسانید.
پرهزینه ترین بخش آن به اجرا درآمده بود و کم کم
والیت نظامیان
ترکیه دراساس نیازمند رفرم های گسترده در قوانین و آثار بهبود و ثبات در افق پدیدار میشد باغچه لی با وادار
در دهه  ۶۰قانون اساسی ترکیه نهادی موسوم ساختارها  بود که خارج از ظرفیت و توان ائتالف موجود کردن ائتالف به برگزاری انتخابات پیش از موعود ،صعود
به “شورای امنیت ملی” که نظامیان در آن دست باال   بود اما تعمیق بحران و زمینگیر شدن ائتالف باعث شد ( AKPحزب عدالت و توسعه) به اریکه قدرت را رقم زد.
داشتند ،را ارگان تصمیم گیرنده در مسائل “امنیت ملی” تا اجویت به مثابه چاره جوئی نهائی دست بدامن کمال
در این انتخابات  AKPبا  ۳۴درصد آراء پیروزی بزرگی
قرار داد و این ارگان سلطه نظامیان برعرصه سیاسی را درویش بیاندازد ،اقتصاددان برجسته ای که بیش از دو کسب کرد بعالوه به دلیل حد نصاب ده در صد از میان
تضمین کرد .فرمولبندی مشهور کارل اشمیت مبنی بر دهه بود که بر صدر بانک جهانی قرار داشت و از اعتبار دیگر احزاب تنها حزب جمهوریخواه به مجلس راه یافت،
“حاکم مرجع تصمیم گیری در مورد «استثناء» یا «وضع بسیاری برخوردار بود  .کمال درویش پذیرش دعوت طرفه اینکه خیاط در کوزه افتاد  :حزب حرکت ملی
فوق العاده» است” یا ” سیاست عرصه ای است که به اجویت برای آمدنش به ترکیه و در دست گرفتن سکان باغچه لی از ورود به مجلس باز ماند.
«دوست» و «دشمن» می پردازد” بطور کامل با عمل اقتصاد را به یک شرط پذیرفت .شرط درویش این بود
باز به دلیل موارد ضد دموکراتیک دیگری که قانون
نظامیان همخوانی داشت ،زیرا که اگر سیاست بر پایه که در عرصه اقتصاد تصمیم نهائی سیاست ها و انتخاب اساسی ساخته کنعان اورن وارد شده است  AKPبا اخذ
مقتضیات توسعه ،راه حل و برنامه ای تولید نکند و منابع مدیران بر عهده وی باشد و این قرار بطور رسمی به یک سوم آراء دو سوم کرسی های مجلس را صاحب شد.
تخصیص ندهد و تنها به توزیع رانت به خودی ها مشغول امضاء اجویت و موتلفانش برسد .پس از تامین این شرط
بدین ترتیب  AKPبه چیزی دست یافت که خوابش را
باشد ،ناگزیر به حوزه ای که اشمیت ترسیم کرده سقوط درویش خارج از مقررات آن زمان بطور فوق العاده بر هم نمی دید و بدین جهت نه آمادگی اش را داشت و نه
خواهد کرد.
مسند وزارت اقتصاد قرار گرفت.
کادر و برنامه ای برای آن ،اما برنامه توافق شده با صندوق
در این دوره حکومتها عمر چندانی نداشتند از یکسو
کمال درویش سپس با صندوق بین المللی پول می بایست اجرا می شد.
فساد گسترده ،رانت و بحرانهای مالی ،کسری بودجه و مذاکره کرد و به توافق رسیدند تا چارچوب مشترکی
موقعیت هنوز مستحکم نظامیان حرکت گام به گام
عدم توازن واردات و صادرات رواج داشت واز سوی دیگر برای نجات اقتصاد ترکیه ترسیم کنند .مهر صندوق بین و محتاطانه را ایجاب میکرد .در آن زمان برای هدایت
هر زمان که نظامیان احساس می کردند کنترلشان بر المللی پول را داشتن برای جذب سرمایه خارجی در اقتصاد تنها انتخاب موجود علی باباجان بود و او بصیرت
عرصه سیاست به چالش کشیده شده به کودتا متوسل حکم چراغ سبز بود.
آن را داشت که تا چهار سال بعد برنامه درویش را بی کم
می شدند ،مانند کودتا های  ۱۹۸۰ ،۱۹۷۱ ،۱۹۶۰و
اوایل ماه می درویش با نظامنامه های متعددی تحقق و کاست اجرا کند.
.۱۹۹۷
رفرم های جامعی را پی ریخت .مهمترین اینها آیین نامه
دوران طالیی AKP
در عرصه سیاست مخرب ترین عملکرد نظامیان این استقالل بانک مرکزی و آیین نامه برای نجات نظام بانکی
 ۲۰۰۶-۲۰۰۲به دالیل متعدد دوره توسعه اقتصاد
بود که برای تداوم سلطه خود ،یکی از مسائل محوری و بانک های ورشکسته ترکیه بود ،هزینه عملیات مربوط ترکیه با کیفیت باال و دوره ای استثنائی است .برنامه
ترکیه“ ،مساله کرد” را تحت مقوله “تهدیدی برای به اجرای این مورد معادل یک پنجم درآمد ناخالص توافق شده با  IMFهمچنان به قوت خود باقی بودAKP .
امنیت ملی” قرار دادند و از آن خط قرمزی ساختند ملی ترکیه بود .مورد مهم دیگر واگذاری شرکت های با تهدید نظامیان بر باالی سرش ،برای محکم کردن
عبور ناپذیر .بدین ترتیب گروه هائی با مشی قهرآمیز دولتی به بخش خصوصی بود که برخی از بزرگترین جای پایش و کسب مشروعیت نیاز حیاتی به موفقیت
و یا فعالین سیاسی پیرو شیوه عدم خشونت ،گروه های و مهمترین شرکت ها را شامل می شدند و مهمترین و کسب متفق داشت .رویای پیوستن به اتحادیه اروپا
جامعه مدنی ،روزنامه نگاران ،دانشگاهیان هم نوا با خلق منبع اقتصاد مبتنی بر رانت خواری بودند .در این ردیف حلقه اساسی استراتژی سیاسی  AKPدر این دوره است .
کرد همه و همه هم عرض یکدیگر قرار داده و صرف نظر هستند شرکت هایی همچون مخابرات ،هواپیمائی ،آهن در داخل لیبرال ها و طرفداران دموکراسی به  AKPبه
از شیوه و مرام شان تحت مقوله واحد “تهدیدی برای و فوالد و … که در چارچوب برنامه درویش به سرمایه دلیل سوابق اش با سوء ظن می نگریستند .روند نزدیکی
امنیت ملی” رده بندی شدند .متولی” امنیت ملی” ارتش گذاران خارجی و هلدینگ های داخلی فروخته شدند .اما به اتحادیه نه تنها در خارج متحدی قدرتمند را میسر می
است .اوست که معین می کند که ” امنیت ملی” در هر عمر وزارت درویش به درازا نکشید ،در آگوست  ۲۰۰۲ساخت بلکه حمایت بخش وسیعی در داخل را نیز تامین
لحظه معین چیست.
بخاطر اختالف فزاینده با باغچه لی کناره گیری کرد اما می کرد .از جانب دیگر الزامات معیارهای ماستریخت با
بدین ترتیب ” امنیت ملی” هربار به دلخواه نظامیان اجرای برنامه مشترک درویش و صندوق بی کم و کاست برنامه درویش همخوانی داشت بنابراین دنبال کردن این
تفسیر شد ،برای نمونه پس از کودتای  ۱۹۸۰ژنرال ها ادامه یافت .بحران  ۲۰۰۱لطمات بسیاری را موجب شد برنامه در حکم یک تیر و دو نشان بود AKP .به مخاطبین
و حکومت هائی که بدنبال آن بر مصدر قدرت نشستند علیرغم آن پی آمد غیر منتظره ای هم برای ترکیه داشت  .اش میگفت نظامیان سد راه دموکراسی اند که درست
برای مقابله با چپ ها به تقویت نقش مذهب و گروه استقالل بانک مرکزی و اصالحات عمیق و برقراری نظم هم بود اما کسانی که مقاصد واقعی وی را با سوء ظن می
های مذهبی پرداختند  .اما در سال  ۲۰۰۷نظامیان و نسق دقیق در سیستم بانکی از مهم ترین آنهاست.
نگریستند نیز می توانستند در گفتار و کردار  AKPنشانه
 APKرا به کودتا تهدید کردند زیرا که همسر عبداله
انتخابات  ۲۰۰۲و صعود  AKPبر مسند قدرت
های بسیاری برای تایید نظرشان بیابند ،علیرغم اینها
گل رئیس جمهور آن زمان اصرار داشت با روسری ظاهر
دولت باغچه لی رهبر حزب حرکت ملی شخصیتی اکثریت به رویای اروپائی دل سپردند.
شود .نظامیان نیازی به ایضاح تشخیص های متضاد این بسیار بحث انگیز است ،طی سه دهه گذشته در بزنگاه
جدا از اینکه اردوغان چقدر در این مورد صمیمیت
چنینی ندارند اما اگر یکی از مریدان به صرافت توجیه های مختلف سرنوشت ترکیه را رقم زده است .آراء حزب داشت یا نداشت واقعیت ها نشان داد که برخی از رهبران
این حکم بیفتد می تواند با منطق دیوار موش دارد ،موش حرکت ملی بین پنج در صد و پانزده در صد نوسان اروپائی هر قدر که توانستند این پروسه را تخریب کردند.
گوش دارد… بگوید که روسری سکوالریسم را به مخاطره داشته است ،میتوان گفت که هسته سخت رای دهندگان
ترکیه بین  ۲۰۰۲-۲۰۰۶از دیکتاتوری به دموکراسی
می اندازد و ارتش ضامن سکوالریسم است.
آن حدود پنج در صد است با وجود این همانطور که گذر نکرد بلکه عمیق تر شدن دموکراسی در چند عرصه
بحران  ۲۰۰۱و برنامه کمال درویش
گفتیم باغچه لی در موارد متعددی سیر سرنوشت ترکیه را تجربه کرد ،سلطه مخرب و بازدارنده نظامیان بر
بحران  ۲۰۰۱بر بستر توسعه عملیات مالی ناسالم ،را تغییر داده است .این پتانسیل باغچه لی را فراتر از زبان نهادهای سیاسی و اقتصادی به تدریج کاهش یافت ،و
ورشکستگی سیستم بانکی؛ تورم و بیکاری گسترده را تند و تیز و کینه جویانه و تفرقه افکنانه اش ،چیز دیگری این در عرصه های متعددی به وقوع پیوست ،در محاکم
موجب شد .مراجعه به صندوق بین المللی پول و تقبل توضیح می دهد و آن آفت سخت جان ملیت گرایی قضائی ،در رابطه با کردها ،در عرصه آزادیها و مطبوعات،
حرکت در چارچوب برنامه های آن و انجام رفرم های نهفته در اعماق دل میلیونها انسان عادی در ترکیه است در رابطه با نزدیکی به اتحادیه اروپا و به لحاظ تقویت
جدی اجتناب ناپذیر بود .آن زمان ائتالفی چند پاره با که طی سده ها با پشتکار اسالف باغچه لی پرورش یافته نهادها و بهبود ساختارهای اقتصادی تحوالت مثبتی
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رخ داد .این روندها با تداوم رفرم های کمال درویش با
برخورداری از پشتیبانی نیرومند بانک جهانی و صندوق
بین المللی پول و اتحادیه اروپا شتاب گرفت.
ترکیه بین  ۲۰۰۲-۲۰۰۶از دیکتاتوری به دموکراسی
گذر نکرد بلکه عمیق تر شدن دموکراسی در چند عرصه
را تجربه کرد ،سلطه مخرب و بازدارنده نظامیان بر
نهادهای سیاسی و اقتصادی به تدریج کاهش یافت ،و
این در عرصه های متعددی به وقوع پیوست ،در محاکم
قضائی ،در رابطه با کردها ،در عرصه آزادیها و مطبوعات،
در رابطه با نزدیکی به اتحادیه اروپا و به لحاظ تقویت
نهادها و بهبود ساختارهای اقتصادی تحوالت مثبتی
رخ داد .این روندها با تداوم رفرم های کمال درویش با
برخورداری از پشتیبانی نیرومند بانک جهانی و صندوق
بین المللی پول و اتحادیه اروپا شتاب گرفت.
بودجه وزارت خانه ها که اغلب با مقاصد سیاسی یا
فساد و اختالس گسترده حیف ومیل میشد زیر کنترل
دقیقی قرار گرفت .استقالل عمل نهادهای بسیاری تامین
و در راس آن استقالل بانک مرکزی با قوانین و مقررات
جدید مورد تاکید و حمایت قرار گرفت .زمینه برای رقابت
آزاد در عرصه های بیشتری فراهم آمد  .شرکت های
بسیاری به این باور رسیدند که با اطمینان می توانند در
عرصه های مهمتری فعالیت شان را گسترش دهند .تورم
به آهستگی تحت کنترل درآمد و سرمایه گذاری افزایش
یافت .نکته مهم تر اینست که این بار سرمایه در صنعت
و تکنولوژی نو و اغلب قادر به جذب سرمایه ها از خارج،
این روند بنوبه خود استخدام و افزایش دستمزد را سبب
شد و بر خالف دهه های گذشته افزایش بهره وری تولید
را موجب شد .افزایش بهره وری تولید فاکتوری است که
سالهای  ۲۰۰۲ -۲۰۰۶را بکلی از دوره های دیگر دو دهه
حاکمیت  APKمتفاوت می سازد.
افزایش بهره وری شاخصی است که کیفیت رشد
اقتصادی را بیان میکند .تداوم چنین رشدی برای تعادل
سیاسی اهمیت دارد .در حصول این تعادل عوامل چندی
موثر بودند.
هنگامی که  APKقدرت را دردست گرفت بطور نسبی
ضعیف بود هنوز نیاز به این داشت که مشروعیت اش را
بر مبنای عملکرد اقتصادی به اثبات رساند .بنابراین می
بایستی با احتیاط حرکت کند.
نظامیان ،بوروکراسی و نهادها تحت کنترل اش نبودند.
برای پایداری در برابر سلطه نظامیان به متحدان
نیرومند احتیاج داشت.
نزدیکی به اتحادیه اروپا اهمیت بسیار داشت و برای
بسیاری جاذبه داشت  .نزدیکی به اتحادیه اروپا عامل
مهمی برای جذب سرمایه های خارجی برای افزایش
صادرات و برای جلب حمایت لیبرال ها بود.
در فاصله  ۲۰۰۲-۲۰۰۶نرخ رشد متوسط  ۷,۲درصد
و همزمان تورم تحت کنترل درآمد بود .درآمد سرانه
متوسط از حدود  ۳.۵هزار دالر به باالی  ۱۰هزار دالر
افزایش یافت .استخدام افزایش یافت به ویژه استخدام
کارکنان متخصص افزایش یافت .شاخص تعیین کننده
این دوره افزایش بهره وری بود .نیاز به رقابت در بازارهای
پیشرفته تر ،سالمت سیستم بانکی ،شفافیت مقاطعه
های دولتی باعث افزایش فعالیت اقتصادی و افزایش
سرمایه گذاری در تکنولوژی و وارد شدن به رقابت در
عرصه های نو شد.
در این سالها توسعه و تعمیق دموکراسی ،تقویت
نهادهای مدنی ،افزایش خوشبینی به آینده بهتر ،انگیزه
فعالیت اقتصادی را افزایش داد ،مهم تر از همه به باالتر
رفتن کیفیت توسعه و افزایش بهره وری منجر شد .در
مطبوعات مهم دنیا تصویر مثبتی از ترکیه انتشار می

یافت و چشم انداز تداوم توسعه و پیوستن به اروپا زمینه
بسیار مثبتی برای فعالیت شرکت های ترک بوجود آورد.
عقبگرد و سراشیبی ۲۰۱۳-۲۰۰۷
انتخابات  ۲۰۰۷قدرت  APKرا بیش از پیش افزایش
داد .موفقیت های اقتصادی ،تحکیم پایگاه مردمی ،اعتبار
جهانی و افزایش گام بگام سلطه اش بر ارگانهای گوناگون
دولتی از یکسو و فراوانی سرمایه مالی در بازارهای بین
المللی APK ،را وسوسه کرد با از میان برداشتن تمامی
موانع و محدودیتها ،سیاست و اقتصاد را به تنهایی و به
دلخواه خودش در جهت تامین منافع گروه های نزدیک
به خودش شکل دهد .برنامه صندوق جهانی پول رو به
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 Kalyon Holdinهشت مقاطعه دولتی به ارزش کل ۴
میلیارد و  ۴۴۸میلیون و  ۲۹۲هزار لیره ترک کسب کرد.
 Makyol Holdingیازده مقاطعه دولتی به ارزش کل ۳
میلیارد و  ۸۷۷میلیون و  ۸۴۶هزار لیره ترک کسب کرد.
 Limak Holdingسه مقاطعه به ارزش کل  ۲میلیارد و
 ۱۰۸میلیون و  ۳۵۶هزار لیره ترک کسب کرد.
سهم هر کدام از این پنج شرکت نه تنها در سطح
ملی رکوردی تاریخی است بلکه بطور نسبی با توجه به
نسبت اقتصاد ترکیه با اقتصادهای بزرگ دنیا نیز تامل
برانگیز است.
حال و روز کنونی اقتصاد ترکیه نتیجه تصادف و عوامل

 2006-2002به دالیل متعدد دوره توسعه اقتصاد ترکیه با کیفیت باال

و دوره ای استثنائی است .برنامه توافق شده با  IMFهمچنان به قوت خود باقی

بود AKP .با تهدید نظامیان بر باالی سرش ،برای محکم کردن جای پایش و کسب

مشروعیت نیاز حیاتی به موفقیت و کسب متفق داشت .رویای پیوستن به اتحادیه
اروپا حلقه اساسی استراتژی سیاسی  AKPدر این دوره است.

اتمام بود و با داشتن اکثریت مطلق در مجلس مقاومت غیر قابل پیش بینی نیست بلکه پیامد مستقیم سیاست
جدی وجود نداشت .عقبگرد با تغییرات مکرر در قوانین های اتخاذ شده و انتخاب آگاهانه ایست در خدمت تامین
واگذاری مقاطعه های دولتی و جرح و تعدیل آن به نفع منافع افسانه ای امثال باند پنج تائی فوق.
گروه های خاص شروع شد ،شفافیت به تدریج از میان
توزیع رانت به دستکاری قوانین محدود نماند با
برداشته شد ،استقالل نهادها گام به گام از میان برداشته گذشت زمان روحیه ی تهاجمی افزونتر شد و با جسارت
شد .همزمان روند نزدیکی به اتحادیه اروپا سستی گرفت  .هر چه بیشتری گسترش یافت .در برخی از مقاطعه های
در این مورد همانقدر که برخی از رهبران اروپایی بر پایه مهم موردی اضافه شد که در خسران عظیم اقتصادی
منافع سیاسی کوتاه مدت خود موفقیت این روند را نمی بسیار موثر بود .در این ماده به مقاطعه کاران تضمین
خواستند به همان اندازه اردوغان برای برنامه های دراز هایی به دالر داده شد .به عنوان نمونه در مقاطعه ساختن
مدتش این روند را نمیخواست.
پل سوم در استانبول به مقاطعه کار پانزده سال حق
از این به بعد رشد بطور کلی معطوف به افزایش بهره برداری از آن داده شده عالوه بر این قرارداد بر
فعالیت در حوزه ساختمان شد .بر خالف سرمایه گذاری مبنای ضمانت عبور  ۴۰هزار خودرو در روز بسته شد
در تولید صنعتی که مولد استخدام و افزایش دستمزد و و بر مبنای دریافت  ۳۵دالر ازهر خودرو ضمانت شد اگر
افزایش بهره وری و در خدمت توسعه اقتصادی پایدار تعداد کمتری عبور کرد کسری پرداخت از خزانه دولت
است ،فعالیت حوزه ساختمان ضمن اینکه حوزه پر تامین شود .عالوه بر این در قرارداد پیش بینی شده که
اهمیتی است و میتواند به عنوان جزئی از یک برنامه مبلغ تعیین شده  ۳۵دالر هر سال بر مبنای نرخ تورم در
جامع موتور تحرک اقتصادی باشد ،به استخدام پایدار آمریکا تصحیح شود .مشابه این برای مقاطعه کار ساخت
منجر نمی شود ،به رفاه عمومی منجر نمی شود ،متکی بیمارستان حداقل بیمار مراجعه کننده تضمین و جبران
به وام و اعتبار است و معطوف به مصرف .حکومتهای ضرر محتمل تعهد شده است .و در همه این تعهدات
اقتدارگرا به دالیل متعدد توجه خاصی به این حوزه دارند عالوه بر ضمانت پرداخت ها به دالر در کشوری که نرخ
:
برابری بیش از چهار برابر افزایش یافته تخمین مصرف
سهولت رانت خواری بی درد سر در این حوزه
کننده احتمالی همه جا دو یا سه برابر رقم واقعی است.
مساعد بودن این حوزه به عدم شفافیت ،پولشوئی و
 AKPبه دلیل بی اعتمادی به بوروکراسی مستقر که
گریز از حساب پس دادن.
وارث اش بود و نداشتن کادر های مجرب در صفوف
امکان تخصیص دلبخواه منابع وسیع مالی و منابع خودش برای تامین کادرهای مورد نیازش به جماعت
طبیعی از قبیل زمین و جنگل و ثروت اندوزی انبوه در گولن متوسل شد و جاده را هر چه بیشتر برای گماشتن
زمان کوتاه .
منسوبین جماعت در مواضع کلیدی هموار کرد .جماعت
برای داشتن تصویر روشن تری از اهمیت این بخش گولن دهه های متمادی به صورت مخفی فعالیت نفوذ
برای  APKو شرکاء الزم است بدانیم که قانون واگذاری در تشکیالت دادگستری ،ارتش ،پلیس و امنیت را
مقاطعه های دولتی در نزدیک به دو دهه حاکمیت  APKسازمان میداد .حمایت  AKPشتاب این کار را چندین
بیش از دویست بار حک و اصالح شده تا مقاطعه های برابر افزایش داد .جماعت با شیوه متداول اش توطئه و
عظیم به شرکاء مورد نظر تخصیص داده شود.
پرونده سازی ،تصفیه کارگزاران در پست های کلیدی
پنج هولدینگ که ستاره بختشان در این دوره اوج و جایگزینی منسوبین خودش را پیش میبرد AKP ،با
گرفته از جانب احزاب مخالف “اوباش پنجگانه ” لقب بازنشسته کردن گروهی از امراء ارتش و روسای محاکم و
گرفته اند و ابعاد رانت خواری را نشان میدهد ،بدین غیره کمک موثری به تقویت جماعت کرد .حاصل نزدیکی
قرارند :
آنان به جماعت گولن بسته تر شدن فضای سیاسی و از
 Kolin Holdingهفت مقاطعه دولتی به ارزش کل  ۱۰میان برداشتن شفافیت و اطالع رسانی بود .سال ۲۰۱۱
میلیارد و  ۲۶۴میلیون لیره ترک کسب کرد.
ترکیه رکورددار بیشترین تعداد خبرنگاران زندانی شد .
 Cengiz Holdingدوازده مقاطعه دولتی به ارزش کل  ۷پس از پیروزی قاطع  AKPدر انتخابات  ۲۰۱۱نظامیان از
میلیارد و  ۹۸میلیون لیره ترک کسب کرد.
سیاست بکلی بیرون رانده شدند.
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نیرو گرفتن فزاینده رویای خالفت پس از ۲۰۱۳
سه رخداد عمده در سال  ۲۰۱۳تاثیری عمیق و
ماندگار را در عرصه سیاسی موجب شد:
جنبش گزی پارک
شروع جنگ آشکار با جماعت گولن
خیز برداشتن اردوغان برای جهش به کرسی خالفت.
ماه می  ۲۰۱۳جنبش گزی در اعتراض به برنامه
 AKPبرای تخریب پارک گزی ،از معدود فضاهای سبز
استانبول که از برنامه ساخت و ساز اردوغان و شرکاء
جان سالم بدر برده بود ،برای ساختن مرکز خرید و
فروش آغاز شد  .نیمه شب بولدوزرها بخشی از دیوار
پارک را تخریب کردند و بریدن درختان آغاز شد .فعالین
حفاظت محیط زیست و جامعه مدنی با سرعت بسیار
بسیج شدند و برای محافظت پارک در پارک چادر زدند
و شبانه روز بسط نشستند .پلیس با شدت بی سابقه ای
به سرکوب پرداخت با وجود این جنبش به سرعت فراوان
به شهرهای بزرگ دیگر گسترده شد و توده میلیونی از
تمامی اقشار بدان پیوست .پروژه ساخت و ساز سد شد
اما شدت عمل پلیس و محاکم قضائی علیه جامعه مدنی
وارد فاز جدید و برگشت ناپذیری شد.
شدت گرفتن اختالفات بین  AKPو جماعت گولن بر
سر تقسیم غنائم ،در این سال با جریان انداختن پرونده
فساد گسترده ای به ابتکار جماعت که پای چهار وزیر
کابینه و پسر اردوغان را به میان آورد ،اوج جدیدی
گرفت.
در ژانویه “ ۲۰۱۳روند صلح” با ( PKKحزب کارگران
کردستان) شروع شد  .هدف اصلی  AKPکسب ۴۰۰
کرسی مجلس برای تغییر قانون اساسی و تاسیس نظام
ریاستی بود .اگر  ) HDPحزب دموکراتیک خلقها) در
انتخابات از سد ده درصد عبور و وارد مجلس میشد
رسیدن اردوغان به هدف فوق غیرممکن میشد“ .روند
صلح” با نظام ریاستی گره خورده بود و تنها راه حصول
آن وادار کردن حزب طرفدار کردها به انصراف از وارد
شدن در انتخابات مجلس بود .دمیر تاش بدین خواست
اردوغان تسلیم نشد و در بیان مشهورش اعالم کرد“ :تو
را رئیس دولت نخواهیم کرد .اگر اصرار داری رئیس دولت
بشی ،رئیس دولت باغچه لی بشو!”.
انتخابات در تضاد آشکار با آرزوی اردوغان ،مسیر کامال
متفاوتی طی کرد .در انتخابات  ۷ژوئن  ۲۰۱۳نه تنها
اردوغان  ۴۰۰به نماینده مورد نیازش دست نیافت بلکه
اکثریت پارلمانی اش را از دست داد .اردوغان شکست و
ناکامی را به حساب  HDPو رهبر آن دمیرتاش نوشت و
روندی را آغاز کرد که در آن شدت عمل فزاینده الینقطع
اوج گرفت .آتش بس با  PKKخاتمه گرفت ،دمیرتاش
و صدها کادر حزب به زندان افکنده شد ،شهردارها و
بخشدارهای منتخب  HDPبرکنار و با قیم های انتسابی
جایگزین شدند و حزبی با بیش از شش میلیون رای که
سومین حزب بزرگ مجلس بود با اتهامات واهی تبهکار و
تروریست قلمداد شد .در ادامه این روند عملیات گسترده
نظامی و اعالم وضعیت فوق العاده تنها به وخامت بیشتر
منتهی شد.
سال  ۲۰۱۶با کودتای ناموفق نظامیان طرفدار گولن
و اعالم وضعیت فوق العاده و حکومت نظامی در برخی
مناطق کردنشین فاز جدیدی در تشدید خصلت آمرانه
حکومت شکل گرفت .با فرامین حکومتی اردوغان بیش
از  ۱۳۰هزار نفر به اتهام جانبداری از گولن از ادارات
دولتی تصفیه شدند اغلب بدون هیچ مدرکی مخالفان از
هر گروهی را در این لیست جا دادند .بیش از  ۵۰هزار
نفر بازداشت شدند .اعضاء و طرفداران  ،HDPچپگرایان،
دانشگاهی ها ،لیبرال ها روانه زندان شدند.

از این به بعد سلطه بر عرصه سیاسی با تبهکار جلوه
دادن رقیب سیاسی به اتهام مخاطره انداختن امنیت ملی
به قاعده اصلی بازی در عرصه سیاست بدل شد ،اینکه
“امنیت ملی” چیست و انحصار مطلق تشخیص هرگونه
مخاطره محتمل را  AKPو شریک اش در دست گرفت و
هر لحظه به دلخواه آنان اهداف جدیدی نشانه گیری می
شد و با بیش از  ۹۰درصد کل رسانه ها بمباران هدف
جدید در انظار عامه مردم به اجرا گذاشته می شد .بدین
ترتیب ریتم عادی حیات اجتماعی با مشکالت عدیده
گرانی ،بیکاری ،بی کفایتی مسئولین ،ابهامات فردا و …
زیر پمپاژ رسانه ها همچون آوار مناطق جنگ زده زیر
بمباران  ،دفن و استتار میشد و “وضعیت فوق العاده”
و استثنائی به جزئی از منظره روزمره و عادی بدل شد.
ژوئیه  ۲۰۱۶بعد از سرکوب کودتای ناموفق طرفداران
گولن برای سه ماه “وضعیت فوق العاده ” اعالم شد در
عمل با تمدید مکرر بیش از دو سال پا برجا بود .در روند
تصفیه های مکرر پایان ناپذیر  ۱۲۰روزنامه و هفته نامه
و  ۱۵۰رسانه از رادیو و تلویزیون تا سایت خبری تعطیل
شد .بیش از هر چیزی آزادی مطبوعات و بیان و استقالل
نهاد های قضائی و اداری لطمه خورد.
آپریل  ۲۰۱۷در شرایط حاکمیت ترور ،وضعیت
فوق العاده با رفراندومی شبهه برانگیز از رژیم پارلمانی
به سیستم اعجوبه ریاستی تغییر یافت .همه چیز یکجا
تحت کنترل اردوغان قرار گرفت و رویای خالفت بیش از
هر زمان دیگر در دسترس قرار گرفت.
صف بندی ها در عرصه سیاست
گذار به نظام ریاستی پیامد های متعدد و متناقضی را
سبب شد .تمامی نهاد های که بگونه ای قدرت خودکامه
اردوغان را محدود یا  کنترل میکردند زیر سلطه وی در
آمدند.
 governmentو  stateمفاهیمی است که در غرب شکل
گرفته و تباین ایندو برای آنان روشن است .ما ایندو را
به حکومت و دولت ترجمه کردیم و علیرغم کوشش
های چندی برای رفع ابهام همچنان این دو را مترادف
همدیگر بکار می گیریم زیرا که تباین در اصل مستلزم
مابه ازاء آن در ساختار قدرت است .هانا آرنت در تحلیل
حکومت های توتالیتر توضیح میدهد قدرت در این نوع
حکومت از الیه های متعدد تو در تو شکل گرفته که
الیه بیرونی و قابل مشاهده ضعیف ترین است و در مرکز
هسته “پیشوا “ست که تمامی قدرت واقعی را در دست
دارد .مشکل در ترکیه از نوع دیگری است ،طی دهه های
طوالنی سلطه نظامیان این باور ترویج شد که آنان فراتر
و متفاوت از احزاب یا حکومت ها ،منافع دائمی دولت را
نمایندگی می کنند و ضامن امنیت ملی اند .بدین جهت
هر جا که سخن از منافع ملی است ،تهدیدی برای بقاء
دولت در میان هست و همه بایستی بی چون و چرا
در کنار دولت صف ببندند .نظامیان از این منظر ماورای
احزاب قرار داشتند و قواعد بازی برای تمامی احزابی
که مشروعیت آن پذیرفته شده بود یکسان بود .احزاب
میتوانستند اختالفات آشتی ناپذیر با هم داشته باشند و
هر زمان که الزم میشد در کنار دولت صف ببندند .راز
بقاء و حفظ یکپارچگی وحدت ملت با “دولت” بود.
نظام ریاستی به نوبه خود آن تعادل شکننده و لرزان
را نیز بهم ریخت .اردوغان به مثابه متولی “امنیت ملی”
تجسد دولت ،حکومت و رئیس یکی از احزابی است که
برای کسب قدرت رقابت دارند .دو تیم فوتبال را در نظر
بگیرید که با هم مسابقه دارند اما کاپیتان یکی از آنها
در عین حال داورمسابقه و رئیس فدراسیون فوتبال هم
هست!
نظامیان از عرصه سیاست حذف شدند ابتدا جماعت
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گولن تالش کرد خأل ایجاد شده را پر کند ،چنانکه
دیدیم آنان نیز حذف شدند .اردوغان از  ۲۰۱۳به بعد
هر چه بیشتر به استفاده از حربه متولی “امنیت ملی”
بودنش روی آورد و آن را با بقاء و تداوم حکومت اش
یک کاسه کرد ،و تداوم سلطه اردوغان “بقاء نظام” نام
گرفت .هر چیزی که به نحوی از انحاء به اردوغان ضرر
برساند تهدیدی برای “امنیت ملی” تلقی شد .هر حادثه
ای با توطئه دشمنان داخلی و خارجی برای به مخاطره
انداختن “امنیت ملی” توضیح داده شد.
اردوغان سپس با استادی کاربرد موثرتری برای این
حربه انحصاری پیدا کرد و آن این بود وی تعیین میکرد
چه چیزی در صدر دستور روز عرصه سیاست قرار بگیرد .
بدین طریق انبوهی از مسائل و مشکالت به حاشیه رانده
می شد و موضوعی با ماهیت امنیتی به همه حتی به
اپوزیسیون دیکته میشد .اما طی این روند در گذر دائمی
از “مخاطره” ای به “مخاطره” دیگر چیزی که الینقطع
تداوم داشت ،تنگ تر شدن فضای تنفس سیاست ورزی
بطور کلی و بویژه برای احزاب سیاسی و نهادهای مدنی
از یک سو و تضعیف استقالل نهاد های دولتی از سوی
دیگر بود .نظرسنجی ها نشان می دهد مدام که موضوع
“امنیت ملی” در صدر اخبار است آراء  AKPافزایش می
یابد و در انتخابات شهرداریها که این مساله در صدر نبود
اردوغان با بزرگترین شکست حیات سیاسی اش مواجه
شد.
تالی دیگر نظام ریاستی تحمیل ائتالف در انتخابات
است  .این فاکتور به اپوزیسیون کمک کرد تا ائتالفی
تشکیل دهد که بدون چنین اجباری امکان پذیر نبود .
ائتالفی که در عمل پیروزی در شهرهای بزرگ و
مهمترین آن استانبول را سبب شد و کم و بیش هنوز
ادامه دارد  .بعالوه امسال برای اولین بار اپوزیسیون
توانست از افتادن بدام امنیتی خودداری کند .در عملیاتی
که اخیرا برای نجات سربازها از زندان  PKKانجام گرفت،
پس از شکست عملیات و کشته شدن  ۱۳نفر انتظار
می رفت این حادثه برای تهاجم به  HDPو زیر فشار
قرار دادن احزاب مخالف بکار گرفته شود اما اپوزیسیون
برای اولین بار توانست با موضعی تهاجمی و طلب بررسی
مسئولین شکست توانست بازی را بهم بریزد.
علیرغم کاهش آراء  AKPدر نظر سنجی ها و بیرون
آمدن دو حزب جدید مخالف از صفوف آن ،هیچ تضمینی
نیست که ناتوانی و بی کفایتی و زوالی که نشانه های آن
را هر روز بیشتر آشکار می شود ،خودبخود به پیروزی
مخالفان بیانجامد  .نظرسنجی ها حاکی از اینست که
مخالفان بایستی ثابت کنند که گزینه بهتری هستند و
اعتماد توده ها را کسب کنند .و پیش از هر چیز بتوانند
نشان دهند که می توانند در کنار هم قرار بگیرند و برنامه
مشترکی برای گذار از بحران موجود به فردای بهتر را
ارائه دهند.
نتیجه گیری و چشم انداز آینده
همچنان که دیدیم سیاست سمت و سوی اقتصاد
را ترسیم میکند اما همواره بین تصمیم گیری سیاسی
و بروز نتایج ماندگار آن در عرصه اقتصاد فاصله زمانی
وجود دارد .از جانب دیگر آن زمان که تغییرات در عرصه
سیاست لطمات جدی در ساختارهای اقتصادی را ایجاد
کند ،یا بی اعتمادی و فساد در ساختار قضائی را موجب
می گردد ،چنین لطماتی بالفاصله قابل ترمیم نیست و
بر حسب ماهیت و دامنه خرابی ها به زمان و اصالحات
جدی ساختاری نیازمند است.
هنگامیکه از دموکراسی به عنوان زمینه ای که توسعه
با کیفیت باال را میسر میسازد بحث میشود تمامی این
اجزاء؛ شفافیت ،استقالل نسبی نهادها ،باز بودن فضای

دوره جدید | مرداد و شهریور  | 1394شماره 4

25

سیاست ورزی احزاب مخالف و نهادهای مدنی و تعامل داشتند .اردوغان آنروز مدعای مبارزه با بی عدالتی ها و تداوم توسعه است ،در جهان امروز پیشرفت تکنولوژی با
آنها مد نظر است .جایی که اعتماد به عدالت ،برابری تبعیض ها و بسیاری ایده های خوب دیگر را یدک می سرعت باور نکردنی نیاز به تخصص ها و قابلیت های نو
در برابر قانون ،آزادی بیان ومطبوعات ،پاسخگو بودن کشید .آن زمان دختران جوان خشمگین و آزرده بودند را الزامی و پیش شرط توسعه پایدار ساخته است  .نسل
مسئولین و استقالل قضات وجود ندارد تولید مبتنی زیرا ورودشان به دانشگاه و ادارات بخاطر حجاب سد می جوان هر دو کشور با افت کیفیت موسسات آموزشی و
بر سرمایه گذاری بلند مدت شکل نمی گیرد .آنجا که شد و اردوغان را به چشم رهبر مبارزه شان می دیدند  .جالی وطن اساتید و دانشجویان با استعداد به لحاظ
بانک مرکزی مستقل نباشد و تصمیمات اش متمرکز بر در این بیست سال چیزهای بسیاری عوض شده است و علمی فقیرتر شده اند؛ در زمانه ای که تولید بیش از
مهار و کنترل تورم نباشد؛ شفافیت و صحت داده های بسیاری از گفتارها با محک کردارها سنجیده شده است .پیش از شیوه های سنتی فاصله میگیرد و نیاز به آموزش
اقتصادی تامین نباشد ،سرمایه خارجی در عرصه تولید
بخش الئیک بیست سال پیش هم در صمیمیت  AKPبا کیفیت باالتر و خالقیت نیروی انسانی بیشتر میشود .
وارد نمی شود.
تردید داشت و از ده سال پیش با هراس “ایران شدن” محروم ساختن نسل جوان از آموزش در خور بزرگترین
به عنوان نمونه طی چند سال اخیر مدیر بانک مرکزی کشورش زندگی میکند و از چند سال پیش زیر ضربات خیانت حاکمان امروز به نسل فردا است.
در ترکیه چند بار بدلخواه اردوغان برکنار شد و هر بار باتوم ،گاز اشک آور و فلفل و گلوله پالستیکی در دفاع از
تهاجم اخیر به دانشگاه  Boğaziçiاز معدود دانشگاه
لطمات سنگین اقتصادی بدنبال داشت .داماد اردوغان در زنان قربانی خشونت و محکوم کردن قتل ها و تساهل با های ترکیه که در لیست مهمترین پانصد دانشگاه معتبر
دو سال ریاست اش بر اقتصاد با عملیات شبهه برانگیز و قاتل ها به خیابان می آید و هر روز ایمان اش به مبارزه دنیا قرار دارد نمونه دیگری از لطمات جبران ناپذیری
غیر شفاف ظاهرا برای نگه داشتن برابری دالر زیر هفت تقویت میشود .روند طی شده جایی برای تردید نمی بر پیکر تولید علم و پرورش جوانان با استعداد فرود
لیر ۱۲۸ ،میلیارد دالر ذخیره ارزی بانک مرکزی را از بین گذارد ،چند هفته پیش اردوغان با فرمانی از عهدنامه آمده است .حوادث اوایل ژانویه امسال با گماردن قیم  
استانبول ،که موضوع محوری آن دفاع از حقوق زنان و بر مسند ریاست این دانشگاه ؛ با بیش از نیم سده سنت
برد و هنگامی که کنار رفت دالر معادل  ۸,۵لیره بود.
پس از برکناری داماد ،رئیس جدید بانک مرکزی علیه خشونت است ،خارج شد .در شرایطی خشونت علیه های دموکراتیک و بسیار جا افتاده ،تحریک آشکاری بود
مجبور شد برای کنترل تورم نرخ بهره را از  ۹به  ۱۵زنان و قتل های فجیع گسترش بیشتری یافته ،اردوغان برای راه انداختن تشنج که همانطور پیشتر اشاره شد به
درصد سپس به  ۱۷افزایش دهد و سپس وقتی به  ۱۹برای دلجوئی از مرتجع ترین هیئت ها و طریقت ها که استراتژی حزب حاکم برای تداوم سلطه اش بدل شده
درصد افزایش داد طاقت اردوغان تمام شد و شبانه عزلش جمع طرفداران آن به یک در صد هم نمیرسد از اکثریت است .آنان امیدوار بودند که با سرکوب سنگین اعتراضات
کرد  .وی تنها  ۳ماه بر سرکار بود برابری دالر به زیر هفت عظیم جامعه رو برگرداند  .هدف انتخاب سیاسی وی اولیه و تشدید جو ارعاب موجود در کوتاه مدت مساله
لیره رسید اما پیامد دخالت اردوغان بی ثباتی در سیاست جلب آرای چند هزار نفر به هزینه نارضایتی میلیون ها فیصله خواهد یافت .اما محاسبات یک بار دیگر غلط از
پولی را آشکار ساخت و علیرغم اینکه بهره همچنان  ۱۹نفر نیست بلکه اقدامات از این دست جزئی از استراتژی آب در آمد .دانشجویان و کادر آموزشی آن علیرغم اینکه
در عرصه سیاست در چندین دهه هرگز خبرساز نبودند
سیاست سمت و سوی اقتصاد را ترسیم میکند اما همواره بین تصمیم گیری
با کاربست خالقانه نافرمانی مدنی ،مقاومتی یکپارچه،
متین ،با تاکتیک های بسیار متنوع و خالق را سازمان
سیاسی و بروز نتایج ماندگار آن در عرصه اقتصاد فاصله زمانی وجود دارد .از جانب
دادند  .حکومت تالش کرد با تحریک و صحنه سازی
کاربست خشونت بی سابقه علیه دانشجویان را توجیه
دیگر آن زمان که تغییرات در عرصه سیاست لطمات جدی در ساختارهای اقتصادی
کند اما تظاهرات به مناطق مختلف استانبول و سایر
را ایجاد کند ،یا بی اعتمادی و فساد در ساختار قضائی را موجب می گردد ،چنین
شهرها گسترش یافت .بیش از سه ماه است اعتراضات
منظم و متحد دانشجویان و استادان و کادر دانشگاه ادامه
لطماتی بالفاصله قابل ترمیم نیست و بر حسب ماهیت و دامنه خرابی ها به زمان و
دارد و نظر سنجی نشان میدهد که بیش از هفتاد درصد
اصالحات جدی ساختاری نیازمند است.
به حقانیت این مبارزه باور دارند.
زمان و زمانه بطور محتومی بر علیه حکومت ما و
درصد باقی ماند ارزش لیره بیشتر از ده درصد سقوط محوری اوست .هانا آرنت توضیح داده است که جنبش ترکیه عمل می کند ،زیرا که آگاهی را دیگر با در اختیار
کرده و دارد دوباره به  ۸,۵لیره نزدیک میشود .این مورد توتالیتر بایستی الینقطع در حرکت دائمی باشد ،هدف گرفتن تلویزیون ،رادیو ،مطبوعات نمی توان سد کرد .
نمونه ای از تعامل اقتصاد و سیاست یا بی سیاستی است مهم نیست ،حرکت است که تشنج را همواره حفظ و جوانان هر روز بیشتر از موهومات و اراجیف که پیروان
تقویت می کند ،پایگاهش را مداوم تهییج و در حالت واپسگرای خالفت اینقدر شیفته اش هستند دور می
که می تواند به مثالی کالسیک بدل شود.
همچنانکه پیشتر آمد مشابهت های متعددی در بسیج نگه میدارد ،آتش دشمنی را تیز میکند و “امنیت شوند و نظام ارزش ها و نوع نگرش خود به دنیا ،مدل
مطلوب زندگی را شایسته می دانند در تباین و تناقض
روند صد سال مبارزه ایرانیان و ترک ها برای گذار به ملی” همچنان در صدر می نشاند.
آشکار با دنیای حکمرانان شکل میدهند.
دموکراسی را شاهد بودیم .هم اکنون نیز علیرغم تفاوت
نسل جوان تهدیدی دائمی برای اقتدار گرائی
_____________________________
های بسیار مشابهت ها کم نیستند .در دو دهه اخیر نشانه
در ایران حدود نصفی از جمعیت زیر  ۳۵سال است و
منابع :
های بسیاری را شاهد بودیم که در هر دو کشور زنان و ترکیه هم وضع مشابهی دارد .بخش قابل توجهی تحصیل
Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity,
جوانان در شکل گیری سمت و سوی آینده نقش مهمی کرده اند و دنیا را از پنجره اینترنت و دنیای مجازی می
خواهند داشت .ویژگی اصلی هر دو گروه اجتماعی در بینند و الجرم با مشابهت های بسیار .با وجود این هر دو and Poverty
Daron Acemoglu, James Robinson
هر دو کشور اینست که سیاست ها ،طرز تلقی ،تعدی کشور به لحاظ منابع انسانی و تخصص در همه عرصه ها
The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate
مداوم به حریم خصوصی انسانها و باورهای واپسگرایانه می توانند خودکفا باشند ،البته با احتساب میلیون ها نفر
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عمده این گروه های اجتماعی است .دستیابی آنان به کردند و بخش عمده آن باز گشت و مثمر ثمر شدن در
AKP döneminde Türkiye ekonomisi
اهداف شخصی زندگی شان را سد می کند ،زیستن وطن را ترجیح میدهند.
REFET S. GÜRKAYNAK – SELİN SAYEK-BÖKE
زندگی مطلوبی که می خواهند داشته باشند را ناممکن و
اما این جمعیت جوان هر دو کشور از بی لیاقتی
YILI SONRASI YASAL ۲۰۰۱ TÜRKİYE’DE
آینده ای که می خواهند بسازند را تباه می سازد .ویژگی و فساد حاکمان لطماتی جدی دیده اند که به آسانی
عمده هر دو گروه که اکثریت آنها اغلب ارتباطی از دور جبران پذیر نخواهد بود .حکومت آینده ایران و ترکیه VE KURUMSAL REFORMLARIN EKONOMİ
یا نزدیک با احزاب و سیاست ندارند جسارت و قاطعیت می توانند به نابودی ثروت و منابع انسانی در بیرون ÜZERİNDEKİ ETKİSİ
Yrd.Doç.Dr. Filiz ÖZKAN Prof.Dr. Recep TARI
در قضاوتهایشان است ،زیرا که این تضاد را هر روز و مرزها بفرض در سوریه پایان دهند .چیزی که با تصمیم
The State’s Changing Role Regarding the Kurdish
در هر قدم تجربه میکنند و قضاوتهایشان بر پایه تجربه سیاسی به سهولت امکانپذیر است .اما استعداد و عمر
Question of Turkey: From Consistent Tutelage to
بالواسطه شکل گرفته است.
تلف شده جوانان قابل جبران نیست.
همانطور که پیش از این اشارت رفت در کنار سرمایه Volatile Securitization
جنبش زنان چالشی پایان ناپذیر
Burak Bilgehan Özpek https://journals.sagepub.com/
بخشی از زنان با اعتقادات مذهبی بی شک نقش گذاری در بخش بهداشت و درمان ،کیفیت آموزش
قاطعی در صعود اردوغان و حزبش به اریکه قدرت جوانان هر کشور مهم ترین سرمایه گذاری هر کشور برای ۰۳۰۴۳۷۵۴۱۹۸۵/۱۰,۱۱۷۷/doi/full
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اقتصاد سیاسی سرمایهداری ایران
رامین معتمدنژاد

محسن آزموده :این روزها سرشت ساختار اقتصاد مرکانتیلیستی به معنای قرن
سیاسی ایران موضوعی مناقشه برانگیز شده است  .هجدهمی ،بلکه به این معنا
به ویژه در شرایطی که تحریم و فشار اقشار مختلف که در این سرمایهداری پول در
جامعه به ویژه فرودستان و حقوق بگیران را در مضایقه مدارهایی میچرخد و از روی
گذاشته و همزمان شاهد آشکار شدن فسادهای برخی آنها لیز میخورد و خودش را
از برخورداران هستیم  .مخالفان خصوصیسازی و بیشتر و بیشتر میکند».
برنامههای آزادسازی اقتصادی ،مشکل را از سیاستهای
گفتار رامین معتمدنژاد،
«نئولیبرالی» میدانند که به زعم ایشان بعد از پایان استاد اقتصاد دانشگاه
جنگ در برنامه کار دولتها قرار گرفته و البته امروز با سوربن در موسسه پرسش:
گذشت  ۳۰سال نتوانسته کارنامه قابل قبولی ارایه کند؛
پیش از شروع بحث به چند
در مقابل مدافعان بازار آزاد ،میگویند که ساختار اقتصاد نکته اشاره میکنم  .مفهوم
سیاسی ایران همیشه دولتی بوده و آنچه منتقدان به «سرمایهداری» امروزه نه فقط
عنوان بخش خصوصی مینامند در واقع بخش در بین اقتصاددانان ایرانی
شبهخصوصی یا به تعبیر رایج این روزها« ،خصولتی» داخل و خارج از کشور ،بلکه
است  .یوسف اباذری ،جامعهشناس نامآشنا یکی از در میان همه اقتصاددانان سایر جوامع نیز مقولهای است
جدیترین منتقدان خصوصیسازی اقتصاد ایران عصر که به حاشیه رانده شده که این امر دالیلی دارد .به دو
روز پنجشنبه  ۲۷دی ماه جاری در موسسه پرسش نکته در این زمینه اشاره میکنم.
با بحث از «آناتومی اقتصاد سیاسی ایران» کوشید به
رابطه اقتصاددانان با مفهوم سرمایهداری
این انتقادها پاسخ بدهد و بر دیدگاه خود مبنی بر اوال
از پایان قرن هجدهم و اوایل قرن نوزدهم تا به امروز
نئولیبرال بودن این ساختار و ثانیا ناکام بودن آن بعد از سنتی از اقتصاد سیاسی وجود دارد که بنیانگذاران
سه دهه تاکید کرد .نکته قابل توجه این نشست ،حضور آن کسانی چون آدام اسمیت و ریکاردو (از مقامهای
مراد فرهادپور ،دیگر چهره نامآشنای چپ روشنفکری برجسته بانک انگلستان) هستند و در خود مکاتبی
در ایران است که از سالهای دهه  ۱۳۶۰تا میانه چون نئوکالسیک و مکتب کمبریج و دیدگاه ایروینگ
دهه  ،۱۳۸۰به خصوص در نشریه تاثیرگذار ارغنون فیش که نظریه کمی پول را مطرح کرد و مکتب اتریش
با اباذری همکاری و همفکری میکرد ،اما این دو در (هایک و میزس) را دربر میگیرد  .وجه اشتراک این
سالهای اخیر با وجود مواضع کلی مشترک و اختالف مکاتب این است که اوال واژه سرمایهداری را قبول ندارند
نظرهای جزیی ،کمتر با هم در مجامع عمومی حاضر و ثانیا به فرض که آن را بپذیرند ،میگویند سرمایهداری
میشدند  .دیگر اتفاق مهم این نشست پر مخاطب و چیزی نیست مگر اقتصاد بازار .بنابراین از دید ایشان
شلوغ ،سخنرانی رامین معتمدنژاد ،اقتصاددان و استاد سرمایهداری چیزی جز اقتصاد بازار نیست .اقتصاد بازار
دانشگاه سوربن بود  .معتمدنژاد ،در سخنرانی مفصل نیز چیزی نیست مگر نظام اقتصادی مبتنی بر دو اصل
خود تالش کرد ضمن نقد کلی اقتصاددانان از طفره اساسی -۱ :رقابت کامل و  -۲مالکیت خصوصی .ایشان
رفتن در نقد سرمایهداری از منظر یک اقتصاددان ،از این سخن نتیجه میگیرند که سرمایهداری چیزی
تحوالت معاصر اقتصادی ایران در پهنه بینالمللی را نیست مگر نظامی مبتنی بر اوال رقابت کامل و ثانیا
ارزیابی کند .او در پایان گفتارش با تاکید بر اینکه ارزش مالکیت خالص .البته در نوشته هیچ یک از این افراد،
حاکم بر زندگی ما از صدر تا ذیل سوداگری و پول از اسمیت و ریکاردو و جان استوارت میل و… تعبیر
است ،گفت« :سرمایهداری ایرانی در شکل انحصاری «سرمایهداری» را نمییابیم ،کسانی هم که مثل هایک
و در محتوا بانکی است .یک سرمایهداری مرکانتیل نه و میزس این تعبیر را میپذیرند ،به معنای مذکور از آن

سخن میگویند.
بنابراین دیدگاه این اقتصاددانان به سرمایهداری
کامال هنجاری است یعنی آنچه را که هست نمیگویند،
بلکه آنچه را که دلشان میخواهد ،میگویند .بنابراین
وقتی از ایشان بخواهیم که مثالی از یک سرمایهداری
حتی به شکل بازار ناب و خالص ارایه کنید ،میگویند
هیچجا و البته این تئوری ما نیست که اشتباه است،
بلکه این کسانی که امور را در دست دارند ،باعث
میشوند آن اقتصاد بازار ناب اجرا نشود  .لیبرالهای
وطنی مثل آقای غنینژاد که نظراتشان کامال مشروع
است ،نیز وقتی به بنبست میرسند ،همین توجیه
را ارایه میکنند  .در زمان اوباما میگفتند آمریکا نیز
سرمایهداری ناب نیست! بنابراین رابطه اقتصاددانهای
لیبرال و نئولیبرال با مفهوم سرمایهداری نفی این واژه
و مفهوم و واقعیت آن است .آنچه دردناک است ،رابطه
اقتصاددانهای دگراندیش با سرمایهداری است ،یعنی
کسانی که باورشان به تعبیر بوردیو خارج هنجارهای
نرم حاکم است .از پایان دهه  ۱۹۸۰میالدی چرخشی
رخ داد و واژه و مفهوم سرمایهداری از ادبیات بسیاری
از اقتصاددانهای چپ حتی مارکسیست خارج میشود .
این امر اتفاقی نیست .کسانی هم که در این سنت از
مفهوم سرمایهداری استفاده میکنند ،عمدتا اقتصاددان
نیستند ،مثل دیوید هاروی که جغرافیاشناس است یا
جامعهشناس و متخصص روابط بینالملل و… هستند .
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اینها معدود کسانی هستند که از تلقی مارکسیستی از
پیشفرض آغازین و اساسی بحث من راجع به بیاورند .کاری که آقای احمدینژاد کرد ،در تاریخ مدرن
مفهوم سرمایهداری باور دارند و از آن استفاده میکنند  .جایگاه پول در تاریخ است .در کتاب «بحرانهای پولی بشر بیسابقه است .هایک در مقالهای  ۱۹۷۸با عنوان
یعنی دگراندیشان اقتصادی از زمان فروپاشی اتحاد دیروز و امروز» به این موضوع پرداختهام .سخن بر سر «غیرملی کردن پول» پیشنهاد میکند پولهای رقیبی
جماهیر شوروی یعنی از پایان دسامبر  ،۱۹۹۱دیگر «پول» و نه «امر مالی» و «نقدینگی» است  .در این ایجاد شود و جامعه به صورت طبیعی انتخاب داروینی
مثل مارکس و انگلس و هیلفردینگ و لنین و… راجع تحقیقات به این نتیجه رسیدهام که میان سیاست (به میکند .او جایی در مقاله پیشنهاد میکند که اصال باید
به ماهیت ،منطق و تطور سرمایهداری بحث نمیکنند تعبیر اسپینوزایی یعنی روابط قدرت) و پول یا به سخن بانک مرکزی نیز خصوصی شود .البته این امر جدیدی
و این بحثها در میان این دگراندیشان به حاشیه رفت  .دقیقتر بین نظم سیاسی و نظم پولی ،رابطهای متقابل نیست ،قبل از جنگ جهانی فرانسه بانک مرکزی
به جای آن بحثی که در میان متفکران دگراندیش و تنگاتنگ وجود دارد  .میان این دو نظم ،نمیتوان فرانسه که بناپارت اول تاسیس کرده بود ،خصوصی
اقتصادی چیره شد ،مدلهای سرمایهداری است  .رابطه علّی به این معنا مشخص کرد که بگوییم که نظم بودند  .هایک نیز پیشنهاد میکند که بانک مرکزی
اقتصاددان فرانسوی میشل آلبر در کتاب سرمایهداری سیاست است که نظم پولی را تعیین میکند و بالعکس  .خصوصی شود  .اما آقای احمدینژاد بانک مرکزی را
علیه سرمایهداری ،اولینبار به این موضوع پرداخت و در این تحقیقات گسترده ،از یونان باستان تا به امروز خصوصی نکرد ،بلکه شخصی کرد .اقداماتی که آقای
به مدلهای مختلف سرمایهداری در جوامع مختلف بررسی کردیم و دیدیم که میان این دو نظم ،نوعی احمدینژاد انجام داد ،در عقبماندهترین کشورها از نظر
پرداخت .االن هم اقتصاددانهای چپ عمدتا به مدلها ایزومورفیسم وجود دارد ،یعنی جایی که ثبات سیاسی اقتصادی مثل بنگالدش و هاییتی و یونان و پرتغال عصر
و اشکال سرمایهداری میپردازند و بحث از اینکه وجود داشته باشد ،ثبات اقتصادی هم هست و آنجا که دیکتاتوری نیز رخ نمیدهد.
سرمایهداری چیست و محتوا و ماهیتش چیست ،به بحران سیاسی رخ میدهد ،مقارن است با بحران پولی .
نظم پولی چیست؟
حاشیه رانده شده است.
به همین دلیل است که از سال  ۱۳۸۸به بعد شاهد یک
وقتی از رابطه تنگاتنگ و دیالکتیکی متقابل میان
چرخش جدیدی که رخ داد و بار دیگر این بحران پولی در ایران هستیم ،یعنی از این سال به بعد نظم سیاسی و نظم پولی سخن میگوییم ،منظور این
پروبلماتیک را به تعبیر دلوز و گتاری در کتاب کوچک است که مردم شروع به خرید دالر و طال کردند.
است که یک رابطه دترمینیستی میان این دو نیست،
«فلسفه چیست؟» مطرح کرد ،بحران  ۲۰۰۷و ۲۰۰۸
مثال دیگر آمریکاست .در پایان قرن نوزدهم بحران یعنی چنین نیست که نظم سیاسی ،نظم پولی را شکل
بود  .از آن زمان به بعد دوباره در میان دگراندیشان سیاسی حادی در آمریکا همزمان با یک بحران پولی رخ میدهد یا این نظم پولی است که نظم سیاسی را بهطور
اقتصادی اروپایی-آمریکایی بازگشت به مفهوم میدهد .در آمریکا جنگ داخلی بین  ۱۸۶۱تا  ۱۸۶۵رخ کامل معین میسازد .اما برای فهم این نکته باید تعریفی
سرمایهداری میبینیم  .حتی بین سالهای  ۲۰۰۸تا میدهد ،بین شمالی که طرفدار صنعتی شدن و مخالف از نظم پولی ارایه کرد .بسیاری میگویند اقتصاد ما نظم
 ،۲۰۱۲سارکوزی که نماینده منافع سرمایه مالی بود ،بردهداری است و میخواهد دولت-ملت را تشکیل دهد پولی ندارد .این حرفها از اساس خطاست .همین امروز
سرمایهداری مالی را افشا کرد .بنابراین متاسفانه نگاه و جنوبی که طرفدار کشاورزی و بردهداری است .با پایان نه فقط اقتصاد ما بلکه سومالی هم که  ۳۰سال است
اندیشمندان و اقتصاددانان ،در هر دو جناح با مقولههایی جنگ داخلی ( )۱۸۶۵در آمریکا یک بحران پولی شروع دولت-ملت ندارد ،یک نظم پولی واقعی دارد ،اگرچه در
چون سرمایهداری ،فرصتطلبانه است.
میشود ،زیرا پول کم بوده و بهویژه بین شرق و غرب یک قانون اساسی نوشته نشده است .اما از دید من یک
سرمایهداری امروزی ایران چیست؟
آمریکا اختالف طبقاتی و ساختاری وجود دارد .در غرب نظم پولی ،شامل مجموعه نرمها ،قواعد ،پرنسیبهای
هزاران صفحه کتاب میتوان درباره ادبیاتی که در آمریکا زمیندارهای خردی هستند (به جز زمیندارهای سیاسی ،حقوقی ،اقتصادی و اجتماعی است که براساس
۱۰سال اخیر در زمینه اقتصاد ایران رایج شده ،نوشت  .بزرگ جنوب در تگزاس و آریزونا و جنوب کالیفرنیا) آن ،تمامی افراد یک جامعه بهطور مساوی و یکسان
در این ادبیات شاهد تعابیری چون سرمایهداری یغماگر ،که وام گرفتهاند و زمین خریدهاند و بهتدریج فرآیند شامل الزام در پرداخت بدهیهایشان باشند .اما چطور
چپاولگر ،رانتخواری ،خصولتی و… هستیم  .بحث مکانیزاسیون صورت میگیرد  .در این زمان آمریکا میشود که این الزام و فشار در روسیه فعلی یا ایران یا
من نفی این تعابیر نیست ،اما معتقدم که این تعابیر در عرصه بینالملل در حال پیشی گرفتن از انگلیس چین بر بخشی از گروهها وارد نمیشود؟ چرا این فشار
شدیدا تقلیلگرا هستند  .این پدیدهها یعنی برآمدن است .این زمینداران بدهی بسیار دارند .از سوی دیگر و الزام بر همه گروههای جامعه بهطور یکسان اعمال
یک سرمایهداری یغماگر و چپاولگر و رانتخوار ،علت طبقه کارگری هست که برای راهآهن کار میکند نمیشود؟ چرا این فشار گزینشی صورت میگیرد؟ چرا
نیستند ،بلکه خود معلول هستند .ضمن اینکه ظهور و این طبقه نیز وامدار است  .بنابراین یک گروههای بدهکاران دانهدرشت وجود دارند؟ کینز در مقالهای در
این پدیدهها مختص ایران نیست .مثال در ترکیه و مصر اجتماعی نامتجانسی میبینیم که وامدار و بدهکار سال  ۱۹۲۱میگوید بخشی از جامعه بدهکاران سیاسی
بزرگترین قدرت اقتصادی ارتش است .در روسیه نیز هستند .برعکس در شرق آمریکا سرمایهداران صنعتی را هستند .بدهکاران سیاسی کسانی هستند که به دلیل
نیروهای امنیتی قدرت اقتصادی باالیی دارند .در خود داریم که از بانکها وام میگیرند و شرکتهای کوچک روابطی که درون قدرت دارند ،میتوانند از بازپرداخت
آمریکا پنتاگون یکی از اصلیترین کنشگران اقتصادی ایجاد میکنند .این سه گروه وامدار هستند و نفعشان بدهیشان شانه خالی کنند .بنابراین الزام به پرداخت
است .پنتاگون با سفارشهایی که به پیمانکاران میدهد ،در این است که تورم سیر صعودی طی کند ،زیرا هر به بدهیها درنهایت به ماهیت روابط قدرت و رابطه
میلیونها کار ایجاد میکند .اینطور بود که آمریکاییها چه تورم افزایش یابد ،مبلغ حقیقی بدهی بدهکاران بدهکاران با این روابط بازمیگردد .اگر دولت حاکم به
توانستند از بحران اقتصادی ۱۹۸۲-۱۹۸۰خالصی کاهش مییابد ،بنابراین نفع این بدهکاران در افزایش تعبیر وبر ،منطقی و قانونی باشد ،همه باید در برابر الزام
یابند ،یعنی از یکسو سیاست پولی انقباضی ایجاد کردند تورم است .از سوی دیگر سرمایهداران بزرگ مالی را به پرداخت بدهی ،برابر باشند ،اما اگر پاتریمونیال باشد،
و از سوی دیگر رکود ایجاد شده را با سفارشهای عظیم در آمریکای آن زمان شاهدیم که چون طلبکار هستند ،قضیه فرق میکند و چون دولت ایران از گذشته تا به
پنتاگون به بخش مدنی حل کردند .بنابراین برای فهم نفعشان در این است که تورم مهار شود ،زیرا هر چه امروز پاتریمونیال است ،این الزام بهطور برابر وجود
علت این امر باید از این چارچوب کلیشهای خارج تورم بیشتر مهار شود ،ارزش حقیقی مطالباتشان ندارد.
شد .درست است که اقتصاد ما انحصاری شده است ،افزایش مییابد .بنابراین شاهدیم که اختالفی میان این
نکته مکمل دیگر در بحث از رابطه سیاست و پول
این انحصار هم اشکال مختلفی دارد ،اما مهم نیست دو گروه در این زمینه رخ میدهد که چه چیزی معیار این است که سیاست و پول یا نظم سیاسی و نظم
که سرمایهداران و نهادهای ما وابسته به کجا هستند ،و مبنای پولی ما باشد ،نقره (بنا به خواست وامداران) پولی در رابطه دیالکتیکی شان تعین بخش ماهیت
بلکه مهم این است که از چارچوب پیشین خارج شویم ،یا طال (بنا به خواست طلبکاران) .این دعوا به اختالفات نظام سرمایهداری هستند که در این یا آن کشور یا
چارچوبی که تحلیل اقتصاد ایران را به بازتکرار واقعیاتی سیاسی میانجامد و احزاب مخالف سیلور پارتی و پیپل جامعه وجود دارد .طبیعتا آن سرمایهداری با آن ماهیت
میکند که گاه مهوع هستند  .تکرار مفاهیمی چون پارتی و پاپولیست پارتی شکل میگیرد .درنهایت نیز خودش ،اگر یک سرمایهداری پاتریمونیال باشد ،به نوبه
سرمایهداری یغماگر و رانت و… راه به جایی نمیبرد  .شمالیهایی که طرفدار طال بودند ،پیروز میشوند و خودش بر حوزه پول و سیاست تاثیر میگذارد .البته
به تعبیر آلتوسر باید زمین را عوض کرد  .باید زمین قدرت خودشان را تحمیل میکنند .بنابراین شاهدیم که این رابطه نوعی تسلسل نیست ،بلکه به تعبیر هگلی،
جدید و بازی جدیدی ایجاد کرد و سوالهای تازهای اختالف پولی و مالی ،به بحران سیاسی حاد میانجامد .رابطهای دیالکتیکی و مارپیچی ( )spiralدارد  .یعنی
مطرح کرد .ادای سهم من به این بحث این است که
عکس این حالت نیز امکان دارد .یعنی تحوالت نظم چنین نیست که این دو بهطور ایستا در جا بزنند ،بلکه
به تعبیر اینشتین وقتی نظریه به بنبست میرسد و سیاسی میتواند در نظم اقتصادی و پولی اثر بگذارد .در بهطور پویا با هم رابطه دارند.
دیگر واقعنگریاش را از دست داده ،باید سوالهایمان ایران بعد از  ،۱۳۸۸بحران سیاسی است که بخشهایی از
اقتصاد سیاسی ایران
را عوض کنیم.
حاکمیت را تضعیف کرد و این امر سبب شد بخشهایی
براساس آنچه رفت در مورد ایران فعلی چه میتوان
رابطه نظم سیاسی و نظم پولی
از قدرت سیاسی از جمله آقای احمدنژاد ،بتوانند دوام گفت؟ پیشنهاد من این است که از سیاست آغاز کنیم .
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در سال  ۱۳۵۷در ایران انقالب سیاسی رخ داد .برای محترم شمرده میشود  .اما قطب دوم که سیستم
بحث در این زمینه به آثار درخشان گرامشی مثل بانکی و نظم پولی دولتی را بر نمیتابید ،در بهار ۱۳۵۸
دفترهای زندان و لحظه گرامشیایی ( )۲۰۰۹میپردازم  .پیش از آنکه الیحه ملی شدن بانکها تصویب شود،
کتاب بسیار مهم دیگر نوشته خانم کریستین بوچی نهادی به نام سازمان اقتصاد اسالمی ایجاد کردند .این
(   )Christine Buci-Glucksmannاز شاگردان آلتوسر سازمان ،نهادهای قرضالحسنهای را که از دهه ۱۳۴۰
است با عنوان «گرامشی و دولت» .میدانیم که گرامشی تشکیل شده بودند ،زیر چتر خودش گرد آورد و اسم
میکوشد از تضاد بین روبنا و زیربنا عبور کند و صحبت آنها را بنگاه و شرکت گذاشت .در آن زمان نهادهای
از بلوک تاریخی میکند .بلوک تاریخی به نظر گرامشی قرضالحسنه چند ده شرکت بودند ،اما امروز این
عجین کردن زیربنا و روبنا و آنها را با هم نگاه کردن نهادهای قرضالحسنه به  ۶-۷هزار رسیده است  .به
است .گرامشی در درون روبناها و روبنای سیاسی مفهوم عبارت دیگر یک نظم پولی دوگانه در ایران حاکم
بلوک قدرت را برجسته میکند .بنابراین بلوک قدرت را میشود ،بنابراین شاهدیم که سیاست در نظم پولی
نباید با بلوک تاریخی یکی دانست .او پیشنهاد میکند تاثیر میگذارد.
که با بحث از بلوک قدرت باید تحوالت اقتصادی را
سیستم پولی دوگانه
فهمید.
اما چرا این سیستم پولی دوگانه همچنان پایدار و
من هم برای فهم تحوالت اقتصادی ایران بعد از پابرجا بوده است؟ ما نمیتوانیم این را به سوءنیت این
انقالب اسالمی ،از همین روش استفاده میکنم .بعد از یا آن رییسجمهور نسبت بدهیم .مساله این است که
انقالب در دهه  ۱۳۶۰این بلوک قدرت بهتدریج تغییر چرا تا به حال نتوانستهاند به این دوگانگی پایان بدهند و
میکند و دو قطب اساسی دارد .یکی قطبی که طرفدار حاکمیت یگانه پول را در ایران ایجاد کنند؟ االن مشکل

از سال  ۲۰۰۹به بعد ،دورهای آمده که هم از سیاست و هم پول ،از چارچوب

دولت فعلی رها میشوند و ایران امروز کشوری است که دولت و سرمایهای ضعیف

دارد .متاسفانه برخالف آنچه آقای غنینژاد و دوستانشان میگویند ،سرمایهداری

ایران ،دولتی نیست .کاش بود .چگونه میتوان آن را سرمایهداری دولتی خواند،
زمانی که نه میتواند نظم پولی را کنترل کند ،نه میتواند مالیات بگیرد .دولتی که بر

نظم پولی و بر نظم مالی احاطه ندارد و نمیتواند حتی از بخش خصوصی هم مالیات

بگیرد ،نمیتواند ادعای قدرت کند.

یک سیاست توزیعی است و به بازتوزیع درآمدها برای ما چندگانگی حاکمیت پولی است .چرا نتوانستند چنین
اقشار فرودست اعتقاد دارد .کسانی مثل آقای موسوی کنند؟ در مقالهای از همکارم برونو تره که به برزیل دهه
به این دیدگاه باور داشتند  .در آن دوره بخشی از  ۱۹۸۰اختصاص دارد ،توانستم پاسخی برای این سوال
روحانیون نیز به این رویکرد اعتقاد داشتند ،مثال آیتاهلل بیابم .او نشان میدهد که اصال بحث سوءنیت یا تئوری
بهشتی به این دیدگاه باور داشت .این خط در ادبیات توطئه این یا آن مطرح نیست ،بلکه این چندگانگی
سیاسی آن دوره با تعبیر «رادیکال» شناخته میشد  .برآمده از واقعیت اجتماعی ماست .گروههای اجتماعی
بنابراین یک قطب ،رادیکالها بودند که طرفدار سیاست ما آنقدر نامتجانس هستند و در درون هر طبقه و حتی
اقتصادی مبتنی بر بازتوزیع و دولتی و ناسیونالیزه کردن درون هر گروه اجتماعی ،چنان تضادها و اختالفهایی
دولت و بیمهها و بانکها بودند و قطب دیگر ،عمدتا بر وجود دارد که حول یک ارزش واحد ،نمیتوانند جمع
بخشی از روحانیت بسیار محافظهکار و تجار بزرگ مثل شوند.
خاموشیها و عسگراوالدیها و… مبتنی بودند ،کسانی
محمد مالجو در بررسی کارنامه یرواند آبراهامیان به
که هنوز هم اداره اتاقهای بازرگانی را دراختیار دارند دقت به این موضوع اشاره میکند که مشکل از عدم
و امروز نهادهای تجاری و اقتصادی فعلی خصوصی را تجانس ناشی میشود .بحث این نیست که تفاوتی که
دراختیار دارند  .این گروهها نیز در واقع یک انحصار بوردیو میگوید ،ایجاد شده است ،بلکه بهطور ساختاری
(مونوپل) را تشکیل میدهند  .این افراد روزنامهها و این عدم تجانس باعث میشود که سیستم بانکی ما
نهادهایی را در اختیار دارند و به قول گرامشی یک نمیتواند منافع تمام گروههای متعدد را تامین کند .این
دستگاه خصوصی هژمونی را در اختیار دارند ،زیرا به هماهنگی امکانپذیر نیست ،زیرا گروههایی ذاتا و بهطور
قول گرامشی هژمونی صرفا دراختیار دولت نیست ،ساختاری طلبکار هستند ،یعنی مطالباتی دارند و به
بلکه دستگاههای خصوصی هژمونی نیز وجود دارند  .معنای دقیق کلمه رانتیر هستند .منظورم از «رانتیر»
این افراد هم دستگاههای هژمونی خصوصی خودشان به مفهومی نیست که در  ۱۰سال اخیر به کار رفته
را با روزنامهها و پژوهشکدهها و رسانههای انحصاری است ،بلکه به این معنا رانتیر هستند که زمیندار بزرگ
دراختیار دارند  .نفع این قطب دوم در حفظ منافع هستند و رانت ارضی را به تعبیر ریکاردو دراختیار دارند
تجاری خودشان است .اینها مدافع بازار آزاد و مالکیت و در نتیجه نفعشان در این است که نرخ سود بانکی باال
خصوصی هستند.
باشد و درنتیجه سیستم دولتی که این سود را تامین
امام خمینی رهبر جمهوری اسالمی در دهه  ۱۳۶۰نمیکند ،برنمیتابند .از سوی دیگر گروههایی هستند
میان دو جناح توازن برقرار میکرد ،البته از جناح اول که ذاتا بدهکار و وامدار هستند ،کسانی که سرمایهدار
بسیار حمایت میکرد ،اما از جناح دوم نیز دستکم صنعتی هستند ،کسانی که کارمند هستند ،طبقه
در یک مورد ساختاری حمایت کردند ،منظور فرمان متوسط و… البته تعبیر طبقه متوسط واژه بیپایهای
 ۸مادهای امام است که در آن مالکیت خصوصی است .اما به هر حال نفع این گروهها این است که نرخ
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سود پایین باشد .یک نظام بانکی در کشور نمیتواند این
دو عالقه و منفعت متضاد را در آن واحد تامین کند .به
عبارت دیگر دوگانگی سیستم بانکی در ایران از درون
آمده است .این واقعیت اختالفهای طبقاتی و اجتماعی
ماست و این موضوع با یک رفرم حل نمیشود.
سرمایهداری ایران دولتی نیست
بر این اساس ما میتوانیم سیر تکامل و تطور و
دگردیسی سرمایهداری ایران را بررسی کنیم .در دهه
 ۱۳۶۰قطببندی اساسی درون بلوک قدرت بین سرمایه
تجاری از یکسو و سرمایه دولتی است .اما فرآیندی که
بعد از پایان جنگ شکل میگیرد و به آن نئولیبرال
اطالق میشود ،هم بر آمدن اشکال دیگری از سرمایه
و هم تجزیه فرآیند خصوصیسازی است و به نوعی
فرآیند سلب مالکیت صورت میگیرد ،نه فقط سلب
مالکیت کارمندان و کارگران بلکه سلب مالکیت دولت .
بنابراین نوعی فرآیند تکهتکه شدن سرمایه دولتی شکل
میگیرد ،اول قرضالحسنهها ،بعد تعاونیهای اعتباری
و درنهایت موسسههای مالی و اعتباری و باالخره
بانکهای خصوصی شکل میگیرند  .حتی تحوالت
درون سیستم بانکی رسمی هم به این داستان پایان
نداد  .بانکهای جدیدی ایجاد شدند ،اما درنهایت آن
داستان ماند ،فقط آن قدرتهایی که به لحاظ اقتصادی
قدرتشان بیشتر شده بود ،وارد این بازار شدند .بیرون
ماندن از این سیستم رسمی منافعی داشت ،نفع آن این
بود که تابع نرمها و الزامهای بانک مرکزی نشوند ،اما
ورود به آن باعث میشد که اعتماد به آنها جلب شود
و درنتیجه بتوانند سپردهها را در ابعاد عظیمتری جذب
کنند و از آن سو بتوانند در مدارهایی عمدتا غیرتولیدی
سرمایهگذاری کنند .در میانه دهه  ۱۳۸۰شاهدیم که
بورژوازی مستغالت شکل میگیرد .این بورژوازی بدون
اینکه یک ریال از جیب خودشان بگیرند ،وام میگیرند
و متری یک میلیون تومان آپارتمان میخرند و از
آن سو متری  ۳۰میلیون و ۴۰میلیون میفروشند و
آن وام را نیز بازپس نمیدهند  .گروهها و جناحهایی
از سرمایهداری معاصر ایران هستند که منتج از آنها
هستند ،اما اتونومیزه و خودمختار شدهاند.
این سیر تحول سرمایهداری ایران سخت با تحوالت
بلوک قدرت و نظم پولی عجین است .کارل اشمیت در
مورد سیاست میگوید بعد از پایان جنگ جهانی اول
در  ۱۹۱۸و امضای قطعنامه ورسای در  ۱۹۱۹شاهد
پایان سیاست کالسیک هستیم  .تا آن دوران هرگاه
میان قدرتها جنگی صورت میگرفت ،بین آنها اراضی
دست به دست میشد  .اما از  ۱۹۱۸به بعد ،مغلوب
را جنایتکار خواندند .از آن دوره است که سیاست از
چارچوب دولت-ملت عبور کرد.
شاید بتوان در مورد ایران نیز گفت از سال ۲۰۰۹
به بعد ،دورهای آمده که هم از سیاست و هم پول ،از
چارچوب دولت فعلی رها میشوند و ایران امروز کشوری
است که دولت و سرمایهای ضعیف دارد  .متاسفانه
برخالف آنچه آقای غنینژاد و دوستانشان میگویند،
سرمایهداری ایران ،دولتی نیست  .کاش بود  .چگونه
میتوان آن را سرمایهداری دولتی خواند ،زمانی که نه
میتواند نظم پولی را کنترل کند ،نه میتواند مالیات
بگیرد ،مالیاتی که بهزعم وبر و الیاس و هر جامعهشناس
بزرگ دیگری یکی از پایههای اساسی هر دولت-ملت
مدرنی است  .دولتی که بر نظم پولی و بر نظم مالی
احاطه ندارد و نمیتواند حتی از بخش خصوصی هم
مالیات بگیرد ،نمیتواند ادعای قدرت کند.
______________________________
لینک متن کامل میزگرد۳tl۲ASV/https://bit.ly :
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مارکسی طبقات و تحول ساختارآن در پنجاه سال گذشته در ایران
معیار تشخیص
ِ
فرهاد نعمانی

است  ،و بر مفاهیم و ابزارهایی
مقدمه
تعین دیالکتیکی و
مانند
سه
در
طبقات
از
مارکس
ناتمام
بررسی
برمبنای
ّ
بازتعین مرکب ،سطوح
جلد سرمایه ،هدف این مقاله تأملی خالصه بر مفهوم
ّ
ساختار طبقات اجتماعی در جوامع سرمایهداری   مختلف انتزاع – انضمام،
بهصورت عام ،بهرغم تفاوتهای انضمامی تر آنها ،و و عملیاتیکردن مفاهیم
کمی این ساختار و تغییر آن درپنجاه اجتمایی سروکار دارد که
ارایهی تقریب ّ
هیچیک از آنها عاری از بحث
سال اخیر در ایران است.
مارکسیسم براساس تفسیری مادهگرایانه از تکامل و اختالفنظر نیست  .با این
تاریخی  ،به عبارت دیگر ،ماتریالسم تاریخی ،و با حال ،هدف نویسنده در اینجا
تکیه بر منطق دیالکتیکی به تبیین تحول اجتماعی -حل اختالفنظرهای موجود
اقتصادی و روابط طبقاتی و ستیز اجتماعی همنوا با آن دربارهی این گونه پرسشهای
میپردازد .از این رو ،نقطهی اتکا و آغازگر این بررسی نظری و روششناختی نیست .
روششناسی رویکرد منطقی – تاریخی در اقتصاد از این روی این بررسی بدون
سیاسی با تمرکز بر روش دیالکتیک و سطوح انتزاع در ارایهی مباحثات تفصیلی
بررسیهای اجتماعی است که در بسیاری از مطالعات دربارهی نظریهها و مفهومسازیهای رقیب ،صرفا به
مارکسیستی ساختار طبقات اجتماعی همواره صراحت ارائهی برداشت مورد نظر نویسنده از عناصر درخو ِر
کافی ندارد .در واقع ،نویسنده بر این نظر اسست که   روششناختی و مفهومی در نقد اقتصاد سیاسی برای
یکی از دالیل اختالف میان   این مطالعات به این بررسی مشخص ساختار طبقات در ایران معاصر است.
اقتصاد سیاسی نزد مارکس برخالف اقتصاددانان
موضوع بازمیگردد.
مسیر مدرنیتهی سرمایهداری و همنوا با آن ،کالسیک و نوکالسیک ،نظام های اجتماعی – اقتصادی
پیکرهبندی طبقات اجتماعی ،در جامعهای به لحاظ را وحدت متناقضی از روابط اجتماعی (یعنی روابط
تاریخی مشخص ،فرایندی یکنواخت ،تدریجی و خطی اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیکی) مختلف ،برمبنای
نبوده است .نمیتوان این فرایند پیچیده را با منطق اولویت دیالکتیکی روابط اقتصادی در وهلهی نهایی،
تغییرناپذیر مدرنیسم یا روایتی از “توسعهگرایی” تبیین به میانجی پراتیک انسانی ،درک میکند  .بدین
تعین منطقی
ِ
کرد .تعامل دیالکتیکی بین روابط طبقاتی و روابط دولت ترتیب ،پدیدهها یا روابط اجتماعی که ّ
المللی مشخص و تاریخی دارند ( یا   نسبی و تاریخی هستند(  ،به
– جامعه در عرصه های ملی و بین
ِ
تمامیت یا ّ
کل پیچیدهی اجتماعی در نظرگرفته
این مسیر را رقم میزند  .این تعامالت دیالکتیکی با مثابه
ّ
شالودهی اقتصادی در بطن تمامیتی اجتماعی در میشوند که بر اساس تغییری درونزای   ومستمر
درون یک جامعه و در بطن روابط سرمایهداری جهانی ،زاده میشوند و زوال مییابند .در واقع ،ارزشمندترین
همگی در کانون فرایند غیرخطی ،ناموزون و مرکب سهم رویکرد مارکسیستی دراقتصاد سباسی توسعه
توسعهی مدرنیزاسیون سرمایهداری هستند“ ]۱[  .حس” یا “دلآگاهی” تاریخ آن  است که به تمرکز
سیاسی طبقه مستلزم بر روابط دیالکتیکی اقتصادی -غیراقتصادی  تضادآلود
چنین چشماندازی در اقتصاد
ِ
بررسی حلقههای میانجی بین نظریه و تاریخ است  .و   پتانسیل تغییر روابط طبقاتی به میانجی عمل و
این چشمانداز مستلزم سازهای نظری است که بر قدرت جمعی در افزایش یا خنثی کردن فرایندهای
سطوح  متعددی  متکی است  .به عبارت دیگر ،روش تغییر نهادی برای حل این تنشها ،اصرار دارد.
در ادامه ،نخست با طرح مختصری از دو مسألهی
مورداستفاده این ساختمان نظری بر سطوح مختلف
تحلیل نظری و تجربی پدیدههای اجتماعی مبتنی مرتبط در زمینهی روششناسی اقتصاد سیاسی و

جامعهشناسی مارکس آغاز میکنیم که در بسیاری از
مطالعات نادیده گرفته میشود و/یا بهرغم استفادهی
مکرر از واژههای «دیالکتیک» و «دیالکتیکی»،
«انضمامی» و «انتزاعی» و مانند آن ،مسلم فرض
تعین
میشود .این دو مسأله مستلزم تشریح مختصر ّ
دیالکتیکی و سطوح انتزاع -انضمام برای مطالعات
اجتماعی – اقتصادی است ،ودر نتیجه  ،استخراج
منطقی – تاریخی شناسایی مفهوم طبقات اجتماعی
را تسهیل میکند .سرانجام در بخش آخر این بررسی
کمی ساختار اجتماعی – اقتصادی طبقات در
تقریب ّ
مورد ایران به مثابهی یک نمونه ،ارایه میشود.
اهم ّیت تع ّین و بازتع ّین دیالکتیکی در
بررسیطبقاتی در مارکسیسم
منطق دیالکتیک بهمثابه آموزش منطقی ماتریالیسم
دیالکتیکی روش تفکر از راه کلها یا تمامیتهای
متضاد روابط اجتماعی است  .بهعنوان مثال ،نظام
اقتصادی – اجتماعی سرمایهداری و طبقات اجتماعی
همنوای آن ،تمامیِتی است بر اساس تعامل دیالکتیکی
میان روابط مختلف (مؤلفهها یا عناصر  ،لحظهها،
فرایندها) که موجودیت اجتماعی و ثبات – تغییر آن را
تشکیل میدهند .دیالکتیک به تفکر ما نظم میبخشد
تا وحدت و تضاد در روابط مؤلفهها و فرایندها ،تعامالت
و تغییرات یک کل را با استفاده از قواعد استدالل
دیالکتیکی در هر سطحی از انتزاع یا انضمام ،در نظر
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بگیریم]۲[.
تضاد مقولهی اساسی دیالکتیک ماتریالیستی است .
ازاینرو معرفی مختصر سرشت روابط اجتماعی متضاد
ونیز  پیوند بین تحلیل انتزاعی و تاریخی ,از اهمیت
ویژهای برای پرهیز از تفاسیر نادرست و سادهانگارانهی
غیردیالکتیکی وغیرتاریخی برخوردار است.
اقتصاد سیاسی مارکس نظام سرمایهداری را چونان
وحدت متناقضی تصور میکند که در آن لحظهها یا
مؤلفهها ،برای مثال عناصر اقتصادی و غیراقتصادی
(یعنی سیاسی و ایدئولوژیک) به میانجی پراتیک –
مبارزه ،در ارتباط دیالکتیکی با یکدیگرند  .این امر
نشان میدهد که ّ
تمامیتی غیرتاریخی
کل اجتماعی
ّ
تمامیت اجتماعی در
نیست  .مؤلفهها یا لحظههای هر
ّ
وحدت و تضاد با یکدیگر اند ،و از این رو ماهیتی گذرا
دارند ،دستخوش تغییر مدا ِم زاده شدن و میراییاند .
وحدت تضادها نشاندهندهی ثبات روابط و سرشت
نسبی و گذرای آن است .با اینحال ،در این فرایند،
مبارزهی متضادها مطلق است که این خود   بازتابی
از استمرار فرایند  توسعه وتکامل است .چراکه تضاد
نهتنها بیانگر رابطه بین مؤلفههای متضاد در یک ّ
کل
یا بین تمامییت های متضاد است ،که رابطهی هستی
اجتماعی با خودش ،یعنی نفی پایای خود نیز به شمار
میرود.
تعین
برای پرهیز از تفسیرهای سادهانگارانه از ّ
دیالکتیکی و روابط بین اجزای تشکیلدهندهی یک
هستی انضمامی در هر سطحی از انتزاع ،و کاربرد آن
در بررسیهای اجتماعی(برای مثال در تعامل بین
عناصر مختلف ساختار اقتصادی سرمایهداری و بین
ساختار اقتصادی و مؤلفههای سیاسی و ایدئولوژیک)  
ومفهوم ساختار طبقات و تغییر آن  ،شناسایی برخی
تعینی ضروری
از ویژگیهاو جنبه های مختلف چنین ّ
است .این نکات مرتبط در این بررسی عبارتند از)۱( :
تعین ساده (مکانیکی)؛ ( )۲شرایط
تعین دیالکتیکی و ّ
ّ
وجودی مؤلفههای تعیینکننده – تعیینشدهی یک کل
بهمثابهی دو سوی تضاد؛ ( )۳اثر مؤلفهی تعیین شده
تعین در
بر   مؤلفهی  تعیین کننده،
وبازتعین مرکب و ّ
ّ
بازتعین و استقالل
وهلهی نهایی؛( )۴حدود تغییرات در
ّ
نسبی مؤلفهی تعیین شده از مؤلفهی تعیینکننده ؛()۵
تمامیتی اجتمامی.
همنوایی و تضاددر
ّ
روشن سازی این ویژگیها که کمتر در مطالعات
منطقی – تاریخی معاصر بهصراحت بیان شده  ,ضروری
است ،خواه از آن رو که برخی مارکسیستها منطق
دیالکتیکی را رها کرده و خواه ،بهرغم تظاهر لفظی به
دیالکتیک ،ظرایف آن را نادیده گرفتهاند.
نخست ،در روششناسی اقتصاد سیاسی مارکس،
تعین روابط ساده (مکانیکی) میان متغیرها
تمایز مفهوم ّ
است .تعین
در مقابل  روابط دیالکتیکی آنها ضروری
ّ
سادهی غیردیالکتیکی و علت -معلولی در ریاضیات
مبتنی بر رابطه ی متغیرهای “مستقل” و “وابسته”
است .مث ً
ال در تابع  )Y= f(Xبا فرض ثبات سایر عوامل،
متغیرهای مستقل ( )Xو وابسته ( )Yدر کنش متقابل
دیالکتیکی یا در رابطهای تضادآمیز با یکدیگر نیستند .
تعین دوجانبهی  
تعین دیالکتیکی با ّ
تعین سادهّ ،
برخالف ّ
عناص ِر نه مجزا ،بلکه متمای ِز تعیین کننده (گاه مارکس
آن را «فعال» مینامد) و تعیینشده (مارکس آن را
«منفعل» مینامد) در وحدت دیالکتیکی آنها در یک
تمامیت اجتماعی تاریخی سروکار دارد .بدین ترتیب،
ّ
تعین دیالکتیکی بیانگر تغییری درونزا برمبنای
ّ
وحدت و تضاد مؤلفههای تعیین کننده و تعیینشده
است .در نظامهای اجتماعی – اقتصادی ،وحدت و تضا ِد
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مؤلفههای اجتماعی ،بهعنوان مثال مؤلفههای اقتصادی حال ،همچنین ممکن است در برخی شرایط ذهنی
و غیراقتصادی و تضاد طبقاتی ،وحدتی ساختاریافته را و عینی مساعد ،برای مثال در مورد دگرگونی انقالبی،
تعین
تشکیل میدهند که در آن ساختار اقتصادی ،روابط محدودههای تغییر از میان میروند.این جنبهی ّ
تولیدی ،نهایتاً جایگاه تعیینکننده رادر نظام اجتماعی دیالکتیکی (برخالف کنش متقابل غیر دیالکتیکی
نفی نفی را بازتاب
دارد .این وحدت ساختاریافته وحدتی است در تضاد در در جامعهشناسی متعارف) اصل ِ
چارجوب یک ّ
تعین دیالکتیکی واکاوی   میدهد.
کل ،و از این روّ ،
شرایط وجودی و متناقض روابط اجتماعی (یا مؤلفهها
همچنانکه در باال گفته شد ،مؤلفهی تعیین کننده،
کلیت اجتماعی ،مبارزه – برای مثال مؤلفهی اقتصادی ،بهمثابه یک رابطه ،وجود
) است  .در چارچوب این ّ
عناصر تعیینشده (مث ً
پراتیک  انسانها میانجی این روابط است.
ال روابط سیاسی و ایدئولوژیک)
دوم آنکه ،مؤلفهی تعیین کننده (مث ً
ال رابطهی را بهمثابه شرط وجودی خود ،ضروری میکند ،و تنها
اقتصادی) عناصر تعیینشده (مث ً
ال مؤلفههای به این معنی این مفهوم ،دومی را تعیین میکند:
غیراقتصادی مانند مؤلفههای سیاسی و ایدئولوژیک) تعیینشده بودن به معنای شرط بازتولید و نیز نفی
تمامیتی معین (مث ً
را در
ال نظام سرمایهداری و روابط مؤلفه  تعیین کننده است  .مؤلفههای تعیینشده
ّ
طبقاتی) بیان میکند .این امر بیانگر آنست که مؤلفه عنصر تعیین کننده تأثیر میگذارد ،اما رابطهی آنها
تعیینکننده وجود عنصر تعیینشده (مث ً
ال مؤلفهی
تعین دیالکتیکی مؤلفههای
تعینی مکانیکی نیست .در ّ
ّ
سیاسی) را بهمثابه شرط وجودی خود ،ضرورت تعیینکننده و تعیینشده از یکدیگر متمایزند ،اما مجزا
میبخشد :یکی بدون دیگری نمیتواند وجود داشته نیستند ،زیرا این مؤلفهها در وحدت و تضاد با یکدیگرند
باشد ،و تنها در این معنا یکی از عناصردیگری را  تعیین و به همین دلیل عنصر تعیینشده از استقالل نسبی
میکند .عالوه بر این ،تعیینشده بودن به معنای شرط برخوردار است.
بازتولید  و نیز نفی مؤلفهی تعیینکننده است .بهعنوان
در شرایط واقعی مؤلفههای تعیین شده در ارتباط با  
مثال ،ساختار اقتصادی سرمایهداری مبتنی بر روابط عناصر بسیاری اند .در چنین وضعی  مؤلفهی اقتصادی
ستیزهجویانهی تولید است و ستیز طبقاتی در آن نقش میانجی  آنها را ایفا می کند ،و از این رو پیوند
ناگزیر است  .با این حال ،این ستیز موجد بازتولید عنصر تعیین کننده و هریک از مؤلفههای تعیینشده
ساختار اقتصادی است .بنابراین ،ساختارهای سیاسی
تعین در وهلهی نهایی است .این رابطه هیچگاه بالفصل،
ّ
تعین
و ایدئولوژیک که این مبارزه را محدود میسازند،در مستقیم و بدون میانجی نیست   .در واقعّ ،
عین حال بازتولید روابط اقتصادی را    تسهیل می دیالکتیکی برخالف دو ادعای افراطی است که رابطه
کنند  .به عبارت دیگر ،وجود ساختار اقتصادی و بین مؤلفههای تعیین کننده و تعیینشده بالفصل و
طبقاتی بدون ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک همنوا بدون میانجی است یا این که تمامی مؤلفههای یک
قابلتصور نیست .شناسایی این ویژگی وحدت ضدین نظام ازاستقالل کامل برخوردارند .نخستین ادعا ،مثال
برای مفهومسازی طبقه  در هر سطحی از انتزاع نیز در اقتصاد نو کالسیک ،به اکونومیسم عامیانه و محض
الزم است.
می رسد ،در حالی که ادعای دوم ،یعنی استقالل کامل،
تعین به سرگردانی و عدمقطعیت کارکردی – ساختاری
تعین مکانیکی ساده ،در ّ
     سوم آنکه ،برخالف ّ
دیالکتیکی عنصر تعیین شده به مؤلفهی تعیینکننده غیردیالکتیکی در جامعهشناسی متعارف میانجامد.
(مث ً
ال رابطهی اقتصادی) واکنش نشان میدهد و بدون
پنجم آنکه ،مؤلفههای تعیین کننده و تعیینشده
نفی کامل آن ،تا اندازهای تغییرش میدهد  .این امر در نظام اقتصادی – اجتماعی در همنوایی(تناظر)  و
بیانگر آنست که عناصر تعیینشده  ،بر عنصر تعیین ستیزهستند  .در مورد نخست ،مؤلفهی تعیینشده
کننده در آنچه میتوان
بازتعین مرکب در دنیای پشتوانهی بازتولید مؤلفهی تعیینکننده است یا آن را
ّ
واقعی نامید ،اثر می گذارد .برای مثال ،منافع اقتصادی تسهیل میکند یا شرطی برای بازتولید مؤلفهی تعیین
متضاد در ساختار سرمایهداری به مبارزهی طبقاتی در کننده میشود  ,در حالی که در حالت تضاد آن دو،
روابط اقتصادی  ،سیاسی و ایدئولوژیک میانجامد .به معکوساش رخ دهد.
عبارت دیگر ،این مبارزات می تواند به تغییر نسبی
مارکس بدون اشارهی صریح به عناصر   «تعیین
«بازتعین » در وهلهی
توازن ایدئولوژیک و سیاست اقتصادی دولت به نفع کننده»«   ,تعیینشده» و
ّ
تعین دیالکتیکی   را در
کارگران بدلیل تغیر برخی از مواد قانون کار  منتهی آخر (نهایتاً) ،این جنبههای ّ
شود (یا برعکس) و به تغیر کمی  روابط تولید بیانجامد ،گروندریسه به شکل زیر مطرح میکند:
و غیره  .از این روی ،در چنین مواردی ،سیاست دولت
«نتیجهای که به آن دست مییابیم این نیست که
در عرصه ی  روابط سیاسی و ایدئولوژیک  ،و به میانجی   تولید ،توزیع ،مبادله و مصرف همساناند ،بلکه همهی
مبارزهی طبقاتی ،ساختار اقتصادی سرمایهداری را تا آنها اجزای یک تمامیت ،تمایزهای درون یک وحدت
حدودی تغیر میدهد و  تعدیل میکند]۳[ .
هستند  .تولید ،در تعریفی متضاد از تولید ،نهتنها بر
چهارم آنکه ،اثر تعدیلی عناصر تعیینشده بر خودش غلبه دارد بلکه بر دیگر اجزا نیز غالب است .
مؤلفهی اقتصادی تعیین کننده محدود است ،چراکه این فرایند همواره به تولید بازمیگردد تا از نو آغاز
تعین دیالکتیکی عنصر تعیین کننده استقالل شود .این که مبادله و مصرف نمیتوانند سلطه داشته
در ّ
عناصر تعیینشده را محدود میسازد .به عبارت دیگر ،باشند بدیهی است .به همین ترتیب است توزیع بهمثابه
مؤلفههای تعیینشده دارای استقالل کامل از مؤلفهی تولید محصوالت؛ اما توزیع عوامل تولید خود لحظهای
تعیین کننده نیستند و در واقعیت  پیوند این دو مولفه از تولید است .بنابراین یک تولید معین یک مصرف،
توام با میانجی است
و  تعین در وهلهی نهایی است  .توزیع و مبادلهی معین و عالوه بر آن روابط معین بین
ّ
تعین این لحظههای مختلف را رقم میزند .اما باید پذیرفت
تعین دیالکتیکی مؤلفهی تعیینکننده باز ّ
در ّ
خود را از طریق مؤلفهی تعیینشده محدود میسازد که تولید در شکل  یک سویه خود توسط مؤلفههای
کمی یک تمامیت منتج میشود .برای دیگر  تعیین میشود .برای مثال اگر بازار ،یعنی سپهر
و تنها به تغییر ّ
کمیت تولید رشد مییابد
مثال ،رفرمهای سیاسی و اقتصادی در چارچوب نظام مبادله ،گسترش یابد ،آنگاه ّ
سرمایهداری تنها به تعقیر کمی می انجامند  .با این و تقسیمبندیهای بین شعبههای مختلف آن عمیقتر
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میشود .تغییر در توزیع تولید را تغییر میدهد ،برای
مثال تراکم سرمایه ،توزیع متفاوت جمعیت بین شهر
و روستا و از این قبیل .سرانجام ،نیازهای مصرف تولید
را تعیین میکنند .تعامل دوجانبهای بین این عناصر
مختلف رخ میدهد  .این وضعیت هر کل ارگانیکی
است]۴[».
سخن کوتاه ،هستی و تغییر ساختار اقتصادی
سرمایهداری بهمثابهی  جزیی از ّ
کل نظام سرمایهداری
(یا در این مطالعه ،جنبهی اقتصادی ساختار طبقاتی)
بدون ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک متناسب
قابل تصور نیست و ارتباط این عناصر نیز به میانجی
کنشهای طبقاتی صورت میگیرد .نظام سرمایهداری
مبتنی بر روابط ستیزهجویانهی تولید است و ستیز
طبقاتی در آن ناگزیر است  .در شرایط تناقض و تحول،
مبارزهی طبقاتی که به لحاظ ساختاری با مؤلفههای
متعددی محدود میشود ،بهطور مستقیم بر این
فرایندهای ساختاریِ اجتماعی تأثیر میگذارد .منافع
اقتصادی متضاد در ساختار سرمایهداری به مبارزهی
طبقاتی در روابط اقتصادی  ،سیاسی و ایدئولوژیک
میانجامد  .این مبارزات به تغییر نسبی توازن
ایدئولوژیک و سیاست اقتصادی دولت به نفع کارگران
بدلیل تغییر برخی از مواد قانون کار  منتهی شود (یا
برعکس) و به تغییر کمی   روابط تولید میانجامد،
و غیره   .به عبارت دیگر ،وجود ساختار اقتصادی و
طبقاتی بدون ساختارهای سیاسی و ایدئولوژیک همنوا
قابلتصور نیست .شناسایی این ویژگی وحدت ضدین
برای مفهومسازی طبقه  در هر سطحی از انتزاع الزم
است.
در نتیجه ،از آنجا که مؤلفهی تعیین کننده (مث ً
ال
طبقاتی اقتصادی) عناصر تعیینشده (مث ً
ال
رابطهی
ِ
مؤلفههای غیراقتصادی مانند مؤلفههای سیاسی
معین (مث ً
ال نظام
تمامیتی
و ایدئولوژیک) را در
ّ
ّ
بازتعین مرکب
سرمایهداری و روابط طبقاتی آن) و
ّ
آن بیان میکند ،مفهومبندی یک طبقهی اجتماعی
نمیتواند تنها به جنبهی اقتصادی آن بپردازد .از این
رو  ،براساس مفهومبندی طبقاتی این بررسی شناسایی
کامل طبقات اجتماعی درون نظام اجتماعی – اقتصادی
سرمایهداری باید وحدت متضاد تمامی جنبههای
اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیک و مبارزه را در نظر
بگیرد .لیکن جنبهی اقتصادی طبقات اجتماعی ،یعنی
هدف مطالعهی حاضر در هر سطحی از انتزاع – انضمام،
تنها مبنایی برای این شناسایی کامل است.
اهم ّیت سطوح انتزاع – انضمام در
بررسیطبقات در مارکسیسم
تعین دیالکتیکی ،عمدهترین کار
درپی آگاهی از ّ
برای نظریهپردازی طبقات اجتماعی در سرمایهداری
اجتماعی انضمامی ،شناخت
و پویایی هرگونه روابط
ِ
سطوح مناسب انتزاع است  .چراکه جهان پیچیدهی
واقعی که مرکب از نمودهای مشخص تجربی است،
پیچیدهتر از آن است که بهطور مستقیم ،یا بدون
میانجی ،به شناخت آن دست بزنیم  .نمیتوان این
پیچیدگی را یکباره تبیین کرد و نیازمند بازتولید
انضمامی و انضمامیتر آن طی مراحلی هستیم .
مفهوم سطوح انتزاع بهمثابهی یک ابزار نظری ،بررسی
پدیدههای پویای اجتماعی در سطوح متفاوت انتزاع (یا
انضمام) و تکامل را تسهیل میکند .در این برداشت
در آغاز بر مجموعهای از مفروضاتِ بهغایت انتزاعی،
ساده ،اما مناسب و کمتر انضمامی ،یعنی بر گرایشهای
ذاتی پدیدههای اجتماعی ،تمرکز میکنیم ،و سپس
اشکال پیچیدهی نهایی ،انضمامیتر ،یا کمتر انتزاعی ،و

همچنین پاد-گرایشهای[ ]۵آنها در سطوح مختلف
تکامل ،را مطالعه میکنیم .در واقع ،به گفت هی مارکس
«اگر نمود بیرونی و ذات چیزها مستیقماً بر یکدیگر
منطبق بودند ،اص ً
ال نیازی به علم نبود   ]۶[».بهمدد
تفکر انتزاعی و از راه خلق نظریهای از فرایندهای مورد
پژوهش ،ذات را میشناسیم  .این شناخت ،با کشف
روابط دیالکتیکی عوامل تعیینکننده در کلیتهای
اجتماعی ،تغییر و تکامل آنها ،جهشی کیفی از
سطح تجربی به سطح نظری دانش است .این امر در
توافق با گذار از توصیف نمودها به تبیین ،یا بیان علل
بازتعین
تعین و
ّ
آنها است  .همچنان که در بخش ّ
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حالی که انضمامی بهمثابه نقطهی مقابل دیالکتیکی
کلیت،
انتزاعی ،بیانگر وحدت جنبههای متنوع یک ّ
و بیانکنندهی واقعیت مادی پیجیده ،تکاملیافته و
فراگیر است .به قول مارکس «انضمامی انضمامی است
تعینهای بسیار و از این رو وحدت در
جرا که تمرکز ّ
کثرت است»]۹[.
صعود از انتزاعی ( یا کمتر انضمامی) به انضمامی
(یا کمتر انتزاعی) مستلزم حرکت اولیه از انضمامی به
انتزاعی است  .شکافتن یک عینیت ،واکاوی روابط یا
جنبههای اساسی آن ،و تحلیل یکپارچهی آنها در
شکل «ناب»شان ،یعنی «سرمایهداری ناب» بهتمامی

مسیر مدرنیتهی سرمایهداری و همنوا با آن ،پیکرهبندی طبقات اجتماعی

،در جامعهای به لحاظ تاریخی مشخص ،فرایندی یکنواخت ،تدریجی و خطی نبوده
است .نمیتوان این فرایند پیچیده را با منطق تغییرناپذیر مدرنیسم یا روایتی از
تعامل دیالکتیکی بین روابط طبقاتی و روابط دولت-
«توسعهگرایی» تبیین کرد.
ِ

المللی مشخص این مسیر را رقم میزند.
جامعه در عرصه های ملی و بین
ِ

دیالکتیکی گفتیم ،با استفاده از رابطهی علت و معلولی از کار ذهنی انتزاع سرچشمه میگیرد   .به عبارتی
مکانیکی ساده قادر به تبیین سرشت فرایند اقتصادی دیگر ،نظریهای با منطق دیالکتیکی تطابق دارد که
ِ
ـ اجتماعی نیستیم  .چراکه چنین فرایندی نتیجهی  )۱( :مقوالت آن ساختارهای انتزاعیتر و سادهتر را
تبیین دیالکتیکی بین گرایش بنیادی و شماری از پیش از مقوالت ساختارهای انضمامیتر و پییچیدهتر
پاد-گرایشهاست که همزمان با خو ِد گرایش بنیادی ارایه میکند ،و (   )۲هر مقوله بیانگر ساختارهای
و بهمثابه بخشی از همان فرایند ،زاده میشود و تکامل ارایهشدهی قبلی است]۱۰[ .
مییابد  .گرایش بنیادی و پاد-گرایشها متمایز از
برای مثال ،در سطح عالی انتزاع (انضمام کمتر) در
یکدیگرند ،اما بخشی از یک وحدت و یک کل ،هستند ساختار سرمایهداری «ناب» ،فرایند تولید سرمایهداری،
که تکامل آن متناقض است .تکامل در برگیرندهی دو و همنوا با آن   ،دو طبقهی سرمایهدار و کارگر ،را
روند بنیادی و پاد-گرایشهای آن است .مارکسیسم ،بهمثابهی عنصر و طبقات تعیینکنندهی کل نظام
برخالف اثباتگرایی ،بر تغییر درونزا و دیالکتیکی شناسایی میکنیم ،و وجود عناصر دیگری مانند
تمرکز دارد.
ساختارهای اقتصادی پیشاسرمایهداری و طبقات همنوا
      در چنین برداشتی از زندگی
اجتماعی موجود با آن را (که در واقع در ارتباط با روابط سرمایهداریاند)
ِ
و شمار انبوه پدیدههای آن که بیواسطه با آن مواجه موقت ّا نادیده میگیریم .ناگزیر از این کار هستیم زیرا
میشویم ،آغاز میکنیم تا پویایی اجتماعی بنیادیِ بررسی و تحلیل اثرات تعدیلکنندهی آنها بر روابط
ساختارهایی را بررسی کنیم که خود موجد این تجارب سرمایهداری در سطوح پایینتر انتزاع (باالتر انضمام)
اجتماعی واقعی است  .از این رو ،باید تأکید کرد که رخ میدهد  .در مقام مثالی دیگر در مورد بررسی
فراروی در فرایند انتزاع به سطوح پایینتر انتزاع طبقات اجتماعی در جامع های به لحاظ تاریخی
(یاانضمام باالتر) به این معنا نیست که فرایند نیل به مشخص ،در باالترین سطح انتزاع (یا پایینتر سطح
واقعیت از انگارهای انتزاعی آغاز میشود (نگرشی که انضمام) ،این فرایند مستلزم شناسایی وحدت متناقض
ایدهآلیستی یا انگارگرایانه است) ،یا اینکه این روش  تبلوریافته در ساختار اقتصادی ،یعنی روابط تولیدی،
از سنخ آرمانی[ ]۷غیرتاریخی (مانند نگرش وبری) است .با مفروضات سادهساز ،اما مربوط و مناسب ،مانند
تمامیت روابط
پیروی میکند .حرکت به سطوح انضمامیتر بهمعنای کنارگذاشتن وهلههای غیراقتصادی
ّ
بازتولید امر انضمامی در ذهن ،حرکت به سطوح اجتماعی در نظام سرمایهداری ،مانند روابط سیاسی،
انضمامیتر به مفهوم مشخصکردن هرچه بیشتر آن ،پیش از سروکار داشتن با میانجیهایی که آنها را برای
با به شمار آوردن عناصر و متغیرهای مختلف در تحلیل تحلیل تاریخی انضمامیتر سودمند میکند ،قواعد عام
همان پدیده است  .
( یا ابعاد مختلف) طبقات اجتماعی در فرایند اجتماعی
      مقولههای انتزاعی و انضمامی در وحدت تولید سرمایهداری را شناسایی میکنیم  ]۱۱[.بنابراین
دیالکتیکی با یکدیگر هستند  .انتزاعی بخشی از یک در سطح پایینتر انتزاعی (یا باالتر انضمامی) ،شمار
کل ،یکسویه ،ساده ،مقدماتی و تکاملنایافته است ،در هرچه بیشتری از متغیرها ،روابط – فرایندها در نظر
حالی که انضمامی روابط متقابل چندسویه و پیچیدهی گرفته میشود  .سرانجام ،میتوانیم ساختار طبقاتی
کل تکاملیافته است  .انضمام بیانگر روابط متقابل و تغییر آن در طول زمان و در مرحلهی مشخصی
ِ
عینی جنبههای یک پدیده است که با ذات ،قانون از تکامل سرمایهداری را با در نظر گرفتن روابط
تعینهای متعدد اقتصادی و غیراقتصادی،
حاکم بر آن رابطه که شالودهاش را تشکیل میدهد ،دیالکتیکی ّ
تعیین میشود  .انتزاعی «معنای ساده ،تکاملنایافته ،بررسی کنیم  .شناسایی سطوح انتزاع روش نیرومندی
یکسویه ،ناکامل و ناب (به این معنا که تاثیرات برای مرتبط ساختن ساختار اقتصادی سرمایهداری
تغییرشکل دهنده آن را پیچیده نکرده است) را مبنا ناب با جوامع سرمایهداری بهلحاظ تاریخی مشخص و
قرار میدهد… انتزاعی در این مفهوم را میتوان گوهر ساختار طبقاتی همنوا با آن است .اتکا به سطوح تحلیل
عینی پدیدههای واقعی دانست ،و نهصرفاً پدیدههای ما را قادر میسازد در مسیر پیکرهبندی تاریخی در
آگاهی» یا مدل آرمانی ناب و غیرتاریخی ]۸[.در جوامع سرمایهداری ،پلی بین نظریه و ویژگی تاریخی
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بزنیم.
تعین
با آگاهی از نکات روششناختی دربارهی ّ
دیالکتیکی و سطوح انتزاع  ،جنبهی اقتصادی ساختار
طبقاتی برای  سرمایهداری در ایران عملیاتی میشود.
ساختار طبقات اجتماعی درسرمایهداری در
سطح انضمامی بررسی
اجتماعی تاریخی است (تولید
سرمایه یک رابطهی
ِ
ارزش اضافی در فرآیند تولید توسط قدرت کارخریدار
شده در بازار بهمثابهی کاالیی  یکتا ،توسط سرمایهدار
) که قبل از ظهور جوامع سرمایه داری در اروپا در قرن
 ۱۸میالدی به صورتی تعمیم یافته وجود نداشت .از این
رو ،سرمایه داری وجود دو طبقهی کارگرو سرمایهدار
را میطلبد که در ارتباطی تضادآمیز در فرآیندهای
تولید (و تصاحب ارزش اضافی) و گردش (و تصاحب
کاراضافی)  کارکرد اجتماعی سرمایه و کار را تعیین
میکند و توزیع سود و مزد ،اجاره و بهره   را شکل
میدهد و بازتولید اجتماعی سرمایه و عرضهکنندی
قدرت کار را امکانپذیر میکند ]۱۲[.
با آگاهی از سه بُعد رابطهی طبقاتی در نخستین
سطح انتزاع و تعدیل مفهومسازی دوقطبی طبقات در
سپهرهای تولید و گردش جنبهی اقتصادی ساختار
طبقات اجتماعی درسرمایهداری در سطوح انضمامیتر
بر موارد زیر مبتنی است:
مالکیت حقیقی (و حقوقی) وسایل تولید (این بُعد
در ارتباط با دو بُعد دیگ ِر طبقهی اجتماعی است و
نسبت به آنها اولویت مییابد) ؛
کارکرد اجتماعی کارکه توسط کارگر فردی و/
یا جمعی اجرا میشود وکارکرد سرمایه  که توسط
سرمایهدارفردی و/یا گروهی ( یا فراگیر) اعمال میگرد؛
تصاحب ارزش اضافی و زمان کار اضافی که منبع
سود ،بهره ،رانت و مالیات را شناسایی میکند]۱۳[.
لیکن در سطوح میانجی وانضمامیتر انتزاع ،
تکامل ناموزون و مر ّکب و فرایند ناقص کاالییشدن
در واقعیت به آن پیکرهبندهای از طبقات منتهی
میشود که درآن شیوهی مسلط سرمایهدارانهی تولید
ودو طبقهی اصلی آن ،یعنی کارگر و سرمایهدار ،در
کنار طبقهی نوپای متوسط در میان دوطبقه اصلی ،و
خردهبورژوازی  در تولید و مبادلهی کاالیی ساده قرار
میگیرد  .از این روعناصر طبقاتی این ساختارمر ّکب
متشکل  است از طبقهی سرمایهدار و طبقهی کارگر
(در فعالیتهای خصوصی و دولتی) ،طبقهی متوسطِ
بهشدت متناقض (در فعالیتهای خصوصی و دولتی)
در چارچوب سرمایهداری ،و خردهبورژوازی در تولید
و مبادلهی کاالیی ساده تحت سلطهی روزافزون
سرمایهداری .با اینهمه طبقات اجتماعی را نباید تنها
در خود بهعنوان نیرویی عینی غیرشخصی درروابط
اقتصادی در نظر گرفت .طبقات باید برای خود بشوند،
یا به عبارت دیگر برمبنای منافع عینی خود به کنش
آگاهانه و سازماندهی دست بزنند .از این رو ،در سطح
انضمامیتر ،مفهومسازی ساختاری طبقه باید سایر
مؤلفههای اجتماعی مانند عوامل سیاسی و حقوقی  ،و
شکلگیری آگاهی ایدئولوژیک برای شکلگیری طبقه
بهعنوان فرایندی کنشگرانه را نیز در نظر بگیرد .آگاهی
طبقاتی متأثر از ایدئولوژی مسلط و نهادهای سیاسی
مانند دولت ،احزاب سیاسی ،رسانهها ،نظام مذهبی و
آموزشی است  .هریک از این عناصر میدان مبارزات
طبقاتی و جنبشهای اجتماعی است  .بنابراین ،در
جهان واقعی ،فرایند بازتولید اجتماعی در سپهرهای
تولید و گردش ،به فراسوی بازتولید سرمایه و توان
کار میرود و مستلزم وحدت متناقض پیچیدهی
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روابط اقتصادی و غیراقتصادی ،ساختارها و فرایندها ،سرمایه دار ،یک کارکن مزد – حقوقبگیر  ،یک عضو
قدرتها و منازعات ،است  .بدیهی است که ویژگی طبقهی متوسط  ،و خرده  بورژوا را اشغال می کند.
هریک از این طبقات در رابطه دیالکتیکی با یکدیگر،
کمی
از این رو ،اگر در سطح بررسی انضمامی و ّ
همچنین جنبههای سیاسی – ایدئولوژیکی آنها که به ویژگی طبقاتی حقوقبگیران طبقهی متوسط که
فراتر از هدف این بررسی  است  ،باید در هر کشوری   در بخشهای   خصوصی و دولتی شغلشان مدیریتی-
به گونهای مشخص بررسی شود]۱۴[.
حرفه ای است و در عمل کارکردشان نظارت و
سه بُعد روابط طبقاتی درفرایند تولید در بخش کنترل در فرایند تولید و گردش است ،بیتوجه
خصوصی و غیرخصوصی و توزیع   انواع مختلف باشیم ،خوشخیاالنه و نامسئوالنه تمامی آنها (برای
گروهای شغلی در فرایند تولید و گردش در اشتغال مثال مدیران و استانداران و فرمانداران و فرماندههای
منعکس میشوند و تفکیکپذیرند   .از این رو ،اگر نظامی و شبه نظامی و غیره)  را در مقولهی طبقهی
احنیاط و د ّقت علمی بهکار گرفته شود ،میتوان با کارگر میگنجانیم  .در حالی که بر اساس سه بُعد
تکیه بر آمار و جداول اشتغال دو بعدی متعارف در مفهومپردازی   مارکسی از طبقات اجتماعی ویژگی
کشورهای مختلف که بر اساس طبقهبندی بینالمللی جایگاه چنین شغلهایی که کارکنانشان مالک وسایل
مشاغل سازمان بینالمللی کار (سبک)  هر از چندگاه تولید نیستند ،ا ّما کارکردشان نظارت و کنترل است
به دلیل تحول فنون و پیدایی مشاغل جدید بازبینی (یعنی ،طبقهی متوسط)  ،و در نتیجه  ،در اعمال ستم
میشوند ،به تقریب مناسب و مقایسهپذیری ار ساختار طبقاتی شرکت دارند ،موقعیت به شدت متناقض و در
اجتماعی طبقاتِ شاغالن دست یافت   ]۱۵[.اگر چه حال گذارشان میان سرمایه و کار است  .از این رو،
باید توجه داشت که تقریب چنین ساختاری توسط طبقهی متوسط میان دو طبقهی اصلی سرمایهداری (
نویسنده بر مبنای آمار اشتغال کشورها  وسبک  نیاز به طبقات کارگر و سرمایهدار)  ،و در کنار خرده بورژوازی،
“ساختهشدن” دارد و آن هم صرفاً  از طریق درهمتنیدن یکی از طبقات فرعی سرمایهداری را تشکیل میدهد.
متقابل یا تالقی و تلفیق دقیق  جداول وضع شغلی –
گذشته از این ،بازتولید اجتماعی گستردهی
فعالیتهای اقتصادی  ،وضع شغلی– گروههای شغلی سرمایه ،یعنی انباشت سرمایه ،همراه با بازتولید
و فعالیتهای اقتصادی -گروهای شغلی در کل یک گستردهی جمعیت شاغل و بیکار است  .بنابراین ،در
قومیت) و شهر و سطح انضمامیتر بررسی  نمیتوان طبقهی کارگر را  
ملیت – ّ
کشور ،و برحسب جنسیت ( ّ
کمی – تطبیقی  ،به جمعیت شاغل محدود ساخت(.هرچند در شمار
روستا امکانپذیر است  .درمطالعهی ّ
مشاغل افراد در آمار متعارف و موجودِ  اشتغال  ،آمار تمامی آنانی که از وسایل تولید بیگانه شدهاند و
سبک و کشورهای مختلف ،باید برای سه بُعد طبقاتی برای زندهماندن توان کار خود را در بازار به فروش
تعدیل و کنترل شود و ساختار مشاغل  به تقریبی قابل میرسانند ،وزن نسبی شاغالن بیشتراست)  .روشن
اعتماد برای ترسیم ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل است که همهی کسانی که به بازار کار میروند شغلی
تبدیل گردد]۱۶[.
پیدا نمیکنند.
کمی طبقه به مثابهی یک رابطه ،تنها با داده
مارکس در سرمایهداری کارگران را برمبنای
بررسی ّ
های شغلی که می تواند برای ابعاد طبقاتی مالکیت جدایی تاریخی و مستمرشان از وسایل تولید (تولید
وسایل تولید ،کارکرد طبقاتی و بهرهکشی کنترل و بازتولیدشان بهعنوان بینوایان) ،و برمبنای استثمار
شود ،عملیاتی میشود  .مشاغل مانند جایگاههای های آنان ،الزام آنان با بازتولید خودشان بهمدد بازتولید
طبقاتی دارای ویژگی هایی هستند که مستقل از دارنده سرمایه ،مفهومسازی میکند .ازاینروست که طبقهی
مشاغل هستند .کارکنان که عامل کارفرمایان هستند ،کارگر به دو مقولهی باهم مرتبط تقسیم میشود:
موظفند طبق منافع کارفرمایان در فرایندهای تولید و شاغالن و بیکاران  .گروه دوم را مارکس بهطور عام
گردش عمل کنند .برای اطمینان از این که کارکنان بهعنوان «جمعیت مازاد نسبی»« ،ارتش ذخیرهی
به طور مداوم برای سود کارفرما کار می کنند ،کنترل صنعتی»« ،ارتش ذخیرهی قابلتصرف» ،یا «ارتش
کارکنان توسط کارفرمایان الزم خواهد بود .نوع کنترل ذخیرهی کارگران» میخواند.
بر اساس موقعیت کارکنان متفاوت است  .از این رو تا
جمعیت مازاد نسبی شامل الیهای از بیکاران دراز
زمانی که تمایزات تحلیلی فوق بین طبقه و شغل در مدت است که ترکیب شتاب و مختصات انباشت و تصور
نظرگرفته شوند ،میتوان به عناوین شغلی برای تقریب   نامناسب بودن خودشان برای اشتغال سرمایهداری به
کمی ساختار طبقاتی تکیه کرد .این تمایزات تحلیلی سبب سن ،جنسیت ،تجربهی گذشته ،یا فقدان تجربه،
ّ
ناممکن نیستند  .اوالً هدف  چنین پژوهشی بررسی یا ناتوانی و جز آن ،آنان را محکوم به بینوایی میکند .
طبقات اجتماعی ماهیت طبقاتی نیروی کار شاغل هرقدر ارتش ذخیره نسبت به اشتغال بیشتر باشد،
در کشورهای مختلف است  .دوم اینکه در مطالعهی رقابت برای اشتغال بیشتر و دستمزد پایینتر خواهد
روابط طبقاتی میان شاغالن در سرمایهداری ابعاد بود .هستی و بازسازی پایدار ارتش ذخیرهی کارگران
جایگاه طبقاتی مالکیت وسایل تولید ،کارکرد نظارت مؤلفهی مهم تعیین سطح دستمزدهاست .از این رو،
– کنترل مدیریت و خلق ارزش اضافی است و به همین بیکاران بهعنوان جمعیت کار مازاد عنصر ضروری
دلیل رابطهی سرمایهدار و کارکن در فرایندهای تولید انباشت سرمایه یا توسعهی سرمایهداری هستند ،و به
و گردش مهم ترین عامل تببین طبقاتی است  .نزدیک این دلیل بخشی از طبقهی کارگر به حساب میآیند:
ترین شاخص این مفهومپردازیِ طبقاتی ،داده های انباشت سرمایه با بازتولید گستردهی شاغالن و بیکاران
شغلی است که نیروی کار را از نظر کسانی طبقه بندی همراه است]۱۷[.
می کند که دیگران را به کار می گیرند   و کنترل
قومیت ،در ارتباط
ملیت –
سرانجام،
ّ
جنسیت و ّ
ّ
منابع نابرابری فرصت
میکنند زیرا مالک وسایل تولید هستند ،و کسانی که متقابل   با ساختار طبقاتی،
ِ
توسط صاحبان وسایل تولید استخدام می شوند زیرا های مادام العمر بوده و هستند .آنها در ساختارهای
خود وسایل تولید در اختیار ندارند و نیز کسانی که اجتماعی ،آشکارا یا پنهانی ،جایگرفتهاند  .نابرابری
بدون استخدام کارکنی با وسایل تولید خود کار می جنسیتی ،ملی-قومی و طبقاتی در ارتباط متقابل  
کنند :در چنین شرایطی یک فرد به ترتیب جایگاه یک با یکدیگرند ،و جدا کردن آنها از هم دشوار است .
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مقولههای  جنسیتی و ملی-قومی پدیده های طبقاتی غیرسرمایهداری ،بهعنوان مؤلفههای درهمآمیختهی   دههی پیشین معکوس شد  .عالوه بر این ،دولت
نیستند  .به مثابهی نابرابری ساختاریافته ،روابط بازتولید گستردهی سرمایه به رغم رشد آهستهی خود را متعهد به کاهش فعالیت و مداخلهی خود در  
طبقاتی مستقل از تقسیم و نابرابریهای بازتاب یافته پرولتری شدن ،طبقهی متوسط و خردهبوروژازی در تولید و گردش ،به نفع بنیادهای شیعی شبهدولتی
در روابط جنسیتی و قومی است  .با این حال انتساب فعالیتهای اقتصادی مدرن همراه شد .وزن باال (اندکی و بخش خصوصی و نهایتاً سپاه پاسداران انقالب
طبقاتی زنان  و ملیتها و جنبهی جنسیتی و ملیتی -کمتر از  ۵۰درصد) نیروی کار شاغل در فعالیتهای اسالمی ساخت  .سیاستهای اقتصادی نولیبرالی،
قومی روابط طبقاتی برای مدتی طوالنی در تحلیل اقتصادی خردهبورژوایی در تولید و گردش و به همراه اگرچه به سبب منازعات ایدئولوژیک ،سیاسی و کمتر
ِ
کمی آن مورد غفلت آن کارگران خانگی بدون مزد در نواحی شهری و اقتصادی درون دولت ،آشفته و پرتناقض بود ،نشانگر
طبقاتی مارکسبستی و بررسی ّ
قرار گرفته است   ]۱۸[.در حالی که مفهومپردازی روستایی ،تبلور این ویژگی است .با این حال ،با رشد تمایل خردهبورژوازی و بورژوازی بزرگ برای احیای
مارکسیستی طبقاتی که مالکیت ،کارکرد و بهرهکشی بسیار زیاد درآمدهای نفتی در اختیار دولت در دههی فعالیتهای خصوصی و نیمهدولتی بود  .اعمال   این
را با گروهبندی شغلی ترکیب می کند ،درصورت  ،۱۳۵۰فرایند انباشت سرمایهی خصوصی و دولتی سیاست راهبردی نهادهای بازار کار و سایر کاالها را
وجود آمار تطبیقی و نظاممند ،میتواند مردان و زنان و پرولتریزه شدن جمعیت در هردو نواحی شهری بازسازی کرد  .این فرایند به سلطهی مؤثر انحصاری
و افراد ملیت – قومیتهای مختلف را در جایگاههای و روستایی با افزایش فعالیتهای اقتصادی دولتی و شرکتهای هلدینگ بسیار بزرگ بنیادهای شیعی،
مناسب طبقاتیشان قرار دهد   .درعیینحال با در گسترش بنگاههای صنعتی بزرگ و متوسط و بانکداری سپاه پاسداران و سرمایهداران خصوصی مرتبط با آنان
نظر گرفتن تشدید تهاجم اقتصادی نولیبرالی به کار تجاری – سرمایهگذاری همراه شد .تا سال  ۱۳۵۵رشد در   فرایندهای تولید و گردش بهعنوان پیمانکاران
مزدی و غیرمزدی خانوادههای کارگران ،اغلب زنان و سهم نسبی طبقات کارگر و متوسط ،بهویژه آنانی که بنیادها وسپاه یا مرتبط با سپاه و بنیادها بهعنوان
نوجوانان ،و بیکاران ،درک رابطه بین کار مزدی ،کار برای دولت کار میکردند و همچنین افزایش سهم سهامداران یا عرضهکنندگان کاالها و خدمات منجر
بدون مزد ،و بیکاری ضروری است .بخش اعظم ساعات خردهبورژوازی در فعالیتهای مدرن اقتصادی ،بسیار شده است.
پرداختناشده را کار زنان تشکیل میدهد ،درک این چشمگیر بود  .در عین حال ،سهم نسبی نیروی کار
این دوره شاهد افزایش پرولتری شدن جمعیت
امر برای هماهنگ ساختن مطالبات سوسیالیستی و
شهری – روستایی و غیردهقانی شدن کشاورزی و
چیرگی سرمایهداری ( در
فمینیستی نیز ضروری است  .سرمایه (از راه تهدید
بدین ترتیب انباشت سرمایهدارانهی خصوصی و دولتی
به اخراج کارگران مزدی) و دولت (از راه سیاستهای
ایران) بهمثابه شیوهی تولید غالب از – فرادولتی هستیم .در حالی که دورهی نخست بعد
اقتصادی) از بیکاری برای کنترل تقاضا برای کار مزدی
از انقالب همراه بود با گسترش فعالیت سرمایهداران
استفاده میکنند .این استراتژی آنهاست و آن را به
اوایل دههی  1340و بهویژه در پی آغاز سنتی و خردهبورژوازی ،در دورهی برونتابی
کار میبرند  .بنابراین ،نیازهای کارگران مزدبگیر و
اصالحات ارضی ،و دورهی انقالبی  1358شاهد افزایش بسیار در شمار سرمایهداران مدرن و
کارگران بیکار ،زنان و مردان ،در نهایت با مطالبهی
کارگرانشان و کارکنان طبقهی متوسط ،افزایش مدام،
اشتغال کامل وحدت مییابد.
تا  1368و گذار آن به فرایند برونتابی لیکن آهستهی سهم  طبقهی کارگر و خردهبورژوازی
برمبنای این دیدگاه ،شناسایی شالودهی اقتصادی
مدرن ،بهویژه در فعالیتهای خصوصی ،و کارگزاران
طبقات اجتماعی صرفاً نخستین گام ضروری برای از  ،1368تأثیر مهمی بر پیکرهبندی
سیاسی و افول آرام سهم خردهبورژوازی سنتی و
نیروی کار بدون دستمزدشان ،هستیم .اگرچه جنبهی
مطالعهی مبارزهی طبقاتی است .با آگاهی از جنبهی ساختار طبقاتی در ایران داشته است.
تعین دیالکتیکی و سطوح انتزاع –
سیاسی فرایند برونتابی به سبب تنش دایم در ماهیت
روششناختی ّ
انضمام ،طبقات اصلی (کارگران و سرمایهداران) و
ازهم گسستهی حاکمیت قانون تکمیل نشده است،
طبقات فرعی (یعنی طبقهی   متوسط و طبقهی شاغل در تولید کاالیی سادهی سنتی و مبادله (و روندهای اقتصادی – سیاسی در بازپیکرهبندی بخش
شاغل ساختار طبقاتی سرمایهداری کام ً
خردهبورژوازی) در سطح انضمامیتر بررسی جامعهی کارگران بدون مزد) کاهش یافت.
ال آشکار است.
سرمایهداری میتوان جنبهی طبقاتی شاغالن در
نیروی انقالب موازنهی قدرت سیاسی طبقاتی در
جمعیت شاغل و
مقایسهی سهم نسبی طبقات
ّ
فعالیت اقتصادی در صنعت ،کشاورزی و خدمات در دولت ،طبقهی حاکم و مسلط ،و رابطه بین دولت ،بیکار  در ایران در دورهی  ۱۳۹۸ -۱۳۵۵بیانگر  آن
ّ
کمی نشان داد  .طبقات اجتماعی و نیروهای فراملی را تغییر داد .بخش است که بهرغم تفاوتهای خاصی در جزئیات ،روند
فرایندهای  تولید و گردش را به صورت ّ
کمی ساختار طبقاتی نیروی کار اسالمگرای شیعهی خردهبورژوازی و طبقهی متوسط پرولتاریزاسیون که در دورهی  ۱۳۶۵-۱۳۵۵تا حدودی
بدین ترتیب ،تقریب ّ
مدتهاست
شاغل (و نیز بیکاران)  شالودهی الزم ،اما نه کافی ،برای همراه با تجار و سرمایهداران صنعتی اسالمگرا به به دالیل سیاسی با مانع روبهرو شده بودّ ،
بررسی خود طبقه است  .چنین مطالعهای شالودهای طبقهی حاکم پیوستند کارگزاران سیاسی اسالمگرای که به روال پیش از انقالب باز گشته است و در
برای مطالعات همهجانبهی دیگری را فراهم میکند آنان در بخشهای اجرایی ،قضایی و مقننهی دولت و عینحال  ،سهم طبقهی خرده بورژوازی و نیروی کار
که به جنبههای سیاسی و ایدءولوژیک طبقه نظر دارند .دستگاه قانونی مسلط شدند .در نتیجه به سبب منافع بدون مزد همراه با آن به رغم  روند نزولی آن  ،کماکان
تحول ساختار طبقات در ایران پس از انقالب متفافت طبقاتی ،سیاسی و ایدئولوژیک  بهسرعت   نزاع باالست ]۲۰[ .
۱۳۵۷
بین بوروژوازی و خردهبورژوازی در نزاع جناحی بین دو
در سال  ،۱۳۵۵طبقهی کارگر(شاغل و بیکار) ۵۳,۳
چیرگی سرمایهداری ( در ایران) بهمثابه شیوهی طبقهی حاکم بر سر سیاستهای راهبردی سیاسی % ،و طبقهی متوسط    %۵.۵از ّ
کل نیروی کار ف ّعال
(یعنیّ ،
تولید غالب از اوایل دههی  ۱۳۴۰و بهویژه در پی آغاز اجتماعی ،ایدئولوژیک و اقتصادی بازتاب یافت.
جمعیت شاغل و بیکار که شامل طبقات
کل
ّ
اصالحات ارضی ،و دورهی انقالبی  ۱۳۵۸تا  ۱۳۶۸و
اختالل در فرایند انباشت و جنگ خونین فرسایشی مخنلف است) را تشکیل میدادنند  .در همان سال،
فامیلی
گذار آن به فرایند برونتابی از  ،۱۳۶۸تأثیر مهمی بر و تحریم اقتصادی غرب در نخستین دههی انقالب ،طبقهی خردهبورژوازی و نیروی کار بدون مزد
ِ
پیکرهبندی ساختار طبقاتی در ایران داشته است ]۱۹[.گسترش روابط سرمایهدارانهی خصوصی در نواحی همراه با آن ،به ترتیب  %۲۸.۳و   %۱۰.۵از ّ
کل نیروی
در اوایل دههی  ،۱۳۴۰شیوهی تولید سرمایهداری بر روستایی و شهری را به تأخیر انداخت .این امر در افول کار ف ّعال را در بر میگرفتند  ]۲۱[.این ارقام در سال
تمامی روابط و فرایندهای اقتصادی پیشاسرمایهداری نسبی سهم طبقهی کارگر در بخشهای خصوصی و  ۱۳۹۸به این قراربودنند :طبقات کارگر(شاغل و بیکار)
چیره شد .این گذار عمدتاً به میانجی نقش فعال دولت دولتی ،و افزایش سهم کارکنان سیاسی در ردههای ومتوسط  %۵۱,۲و  ، %۱۰و طبقهی خردهبورژوازی و
در فرایندهای تولید و گردش و سیاستهای راهبردی باالیی و میانی تبلور مییافت.
نیروی کار بدون مزد همراه با آن؛ به ترتیب  %۳۱.۳و
در پایان دورهی جنگ ایران – عراق ،دولت اسالمی   %۳.۹از ّ
اقتصادی آن در روابطی دیالکتیکی با بینالملی
کل نیروی کار ف ّعال  را شامل میشدند]۲۲[.
شدن شتابان سرمایهی پولی و تولیدی و دولتهای بازسازی و احیای روابط سرمایهدارانهی تولید را از
بدیهی است که در دورهی طوالنی فوق انتظار
شاغالن طبقات مختلف
امپریالیستی فراملی ،همراه با طبقهی سرمایهداری راه سیاست اقتصادی نولیبرالی همراه با ترکیبی از میرود که ترکیب سهم
ِ
فعالیتهای اقتصادی مانند تمامی کشورها ی
داخلی و مبارزات اقتصادی – اجتماعلی است .با این راهبرد جایگزینی واردات و توسعهی صادرات آغاز در
ّ
حال ،در ابتدا ،با توجه به سرشت روابط قدرت میان کرد .این فرایند به پذیرش راه توسعهی سرمایهداری سرمایهداری و غیر سرمایهداری تغییر کند .در ایران در
دولت ،طبقات و نیروهای فراملی ،این دگرگونی در «اسالمی» در پایان جنگ منتهی شد .بازسازی نظام سال  ،۱۳۵۵سهم ّ
کل شاغالن در کشاورزی ،صنعت و
تابعساختن کار از سرمایه (خصوصی و دولتی) نسبتاً سرمایهدارانهای که تا حد زیادی تضعیف شده بود ،خدمات به ترتیب  %۳۵ ،%۳۱,۱و  %۳۱.۹بود ]۲۳[.در  
آهسته بود و با بقا و تجدیدساخت شیوههای تولید منادی فرایند برونتابی بود .بنابراین ،روند درونتابی حالی که در سال  ،۱۳۹۸ترکیب نسبی ّ
کل شاغالن در
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کشاورزی ،صنعت و خدمات به ترتیب به  %۳۱ ،%۱۸و تشکیل سازمان های مستقل کارگری ،تالشی  باارزش بخشی از زمین ،دارندهی این چیزهای طبیعی میشود
 %۵۱تغییر یافتهبود]۲۴[.
است برای یافتن ایدههای نو ،و طرح مباحث جدید و این سود مازاد از کارکرد سرمایه را به شکل رانت
از  ۱۳۵۵تا  ،۱۳۶۰و از اواخر دههی  ۱۳۶۰به این درمیان فعاالن کارگری ،کمیتههای کارگری و چند استخراج خواهد کرد…  .بنابراین بخشی از جامعه از
سو ،کموبیش هماهنگ با اجرای برخی سیاستهای اتحادیهی مستقل صنفی.
بخش دیگر برای کسب مجوز سکونت در زمین خراج
اقتصادی و اجتماعی  ،روندهای زیر در ترکیب ساختار
_____________________________ میگیرد ،چنان که مالکیت زمین به طور عام به مالک
طبقاتی در ایران مشاهدهپذیرند:
[ ]۱برای آگاهی از جنبهی عام   تکامل ناموزون زمین امتیاز بهرهبرداری از کالبد زمین ،اعماق زمین،
روند آرام کاهنده در سهم خردهبورژوازی در برابر و مرکب در تاریخ و کاربرد آن در تاریخ ایران ،ن.ک  .هوا و بنابراین حفظ و تکامل حیات را واگذار میکند”.
روند آهسته اما فزاینده در سهم نسبی طبقهی کارگر نعمانی ،تکامل فئودالیسم در ایران ( ،)۱۳۵۸به ویژه (سرمایه ،جلد سوم ،فصل )۴۶
در نواحی شهری و روستایی از ۱۳۶۵به این سوی.
فصول دو تا پنج .https://goo.gl/QruUMG
[ ]۱۳ن.ک .به مارکس ،جلد اول ،فصل ۱۳
افت نرخ رشد سهم طبقهی متوسط در طبقات در
[ ]۲ن.ک  .به طبقات در سرمایهداری در سطوح
https://www.marxists.org/archive/marx/
میان جمعیت شاغل.
میانجی و
انضمامی تحلیل  /فرهاد نعمانی و سهراب     htm.ch۱۳/c۱-۱۸۶۷/worksو ساختار اقتصادی
ِ
عدم تغییر چشمگیر سهم نسبی (و نه مطلق) بهداد – نقد اقتصاد سیاسی ()pecritique.com
سرمایهداری در سطح ناب و طبقات همپای آن /
طبقهی کارگر (شاغل و بیکار) در ّ
کل نیروی کار ف ّعال
[ ]۳روابط اقتصادی سرمایهداری ساختار یافته فرهاد نعمانی و سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی
بهرغم افول نسبی سهم خردهبورژوازی و نیروی کار است .این ساختار تمامیتی است با عناصر متمایز ،نه ()pecritique.com
بدون مزد همراه با آن  ،به دلیل افزایش سهم شاغالن مجزای تولید ،مبادله ،توزیع و مصرف .در این تمای ِز در
[ ]۱۴ن .ک  .به طبقات در سرمایهداری در سطوح
طبقهی متوسط و سرمایهداران.
انضمامی تحلیل  /فرهاد نعمانی و سهراب
وحدت ،تنها یک رابطه یا مؤلفه ،یعنی روابط تولید ،میانجی و
ِ
تداوم تمرکز سهم کارگران در بخش اشتغال نقش تعیین کننده را ایفا میکند .برای مثال ،تولید بهداد – نقد اقتصاد سیاسی ()pecritique.com
خصوصی ،و دوام تمرکز سهم کارکنان دولتی و نیمه  اشکال خاص توزیع و الگوی مشارکت در توزیع آن را
[  ]۱۵سازمان بینالمللی کار (سبکInternational ،
دولتی درکل اشتغال در مقایسه با این سهم در بخش تعیین میکند و مادامی که جنبهی وحدت این رابطه )Labor Officeدر سال  ۱۹۱۹شکل گرفت  .سبک
خصوصی.
با سایر عناصر به میانجی مبارزهی طبقاتی از میان که با هدف تدوین مقررات و قوانین بینالمللی در
تداوم افزایش آهستهی سهم طبقهی کارگر (شاغل برداشته نشود  ,دیگر عناصر و مبارزهی طبقاتی تا حد جهت بهینهسازی استانداردهای بینالمللی کار
و بیکار) در اواخر دهی  ۱۳۶۰تا به امروز.
معینی آن را بازتولید میکنند.
و پیگیری بکارگیری آنها تأسیس شد ،یکی از
کاهش آهستهی نرخ رشد سهم طبقهی سرمایهدار
[]۴
 https://www.marxists.org/archive/marx/موسسات تخصصی سازمان ملل متحد است  .منشور
و طبقهی متوسط در کل اشتغال.
htm.grundrisse/ch۰۱/۱۸۵۷/works
فعلی سازمان در سال  ۱۹۴۴تصویب شد  .سبک در
با توجه به شهرنشینی فزاینده ،رشد بسیار اندک
[counter-tendencies ]۵
سال  ۱۹۶۹به دریافت جایزه  صلح نوبل نایل شد (  
مشارکت زنان در بازار کار ،و نرخ باالی بیکاری زنان
[]۶
  .) International Labour Organization – Wikipedia https://www.marxists.org/archive/marx/
و جوانان.
htm.ch۴۸/c۳-۱۸۹۴/works
سبک مهمترین تأمینکنندهی آمار کار در جهان است.
کمی و نسبی
[ideal type ]۷
[ ]۱۶این روش نخستین بار در تحقیقات
جنبهی جالب و مرتبط بررسی ّ
دگرگونی در ترکیب طبقاتی طبقات کارگر و متوسط
[ ]۸ایلینکف۳۴ :۱۹۸۲ ،
مارکسیستی برای یک دورهی زمانی طوالنی  بر اساس
شاغل (بهجز سرمایهداران ،خردهبورژوازی و الیههای
[]۹
 http://www.marxists.org/archive/marx/آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن و نیز اشتغال  ،
پایین کارگزاران سیاسی دولت) ،امکان تقریب و ردیابی htm.grundrisse/ch۰۱/۱۸۵۷/works
توسط نعمانی و بهداد در  ۱۳۵۷بکار گرفته شد و در
روندها در فرایندهای مسلط سرمایهدارانهی تولید و
کمی
[]۱۰ن.ک .به  تعین دیالکتیکی و سطوح انتزاع – سال  ۲۰۰۶با ابداء روش تفکیک در ساختار ّ
ّ
گردش در بخشهای خصوصی و دولتی است .بررسی انضمام در بررسی طبقات اجتماعی  /فرهاد نعمانی و طبقات برای سنجش میزان تغییر در یک گروه نسبت
آماری   ۱۳۹۸-۱۳۵۵نشاندهندهی تغییرات زیر در سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی ()pecritique.com
به تغییر در اندازهی کل نیروی کار شاغل  ،تکمیل شد  .
فرایندهای سرمایهدارانهی تولید و گردش است.
[ ]۱۱ن.ک  .به ساختار اقتصادی سرمایهداری در روش تفکیک از تفسیر سادهانگارانه از تغییر مشهود
در دورهی  ،۱۳۹۸-۱۳۵۵سهم نسبی اشتغال سطح ناب و طبقات همپای آن  /فرهاد نعمانی و آماری در مورد یک طبقه   دور میشود و اثر تغییر
بخش خصوصی در فرایندهای تولید – گردش سهراب بهداد – نقد اقتصاد سیاسی ()pecritique.com
ساختاری طبقه را از تغییر صرف درنتیجهی افزایش
کلی سرمایهداری خصوصی به نفع سهم اشتغال
[« ]۱۲درست همانطور که کار پرداختناشدهی یا کاهش سطح کل اشتغال ،متمایز میکند   .ن.ک .
سرمایهدارانهی دولتی (دولتی و شبهدولتی) در این دو کارگر مستقیماً برای سرمایهی تولیدی ارزش اضافی به نعمانی و بهداد ( )۲۰۰۶و ترجمهی آن به فارسی  
فرایند کاهش یافته است.
خلق میکند ،کار پرداختناشدهی کارگر مزدبگیر بهداد و نعمانی ،طبقه و کار در ایران.۱۳۸۷ .
در این دوره  ،سهم نسبی طبقهی کارگر شاغل تجارت نیز سهمی از این ارزش اضافی را برای
[ ]۱۷مارکس ،سرمایه ،جلد اول ،فصل بیستوپنجم
و کارکنان طبقهی متوسط در بخش خصوصی و سرمایهی تجاری تأمین میکند( ».سرمایه ،جلد سوم،
[ ]۱۸ن.ک .به طبقات در سرمایهداری در سطوح
دولتی (منهای ردههای مختلف کارگزاران سیاسی و فصل هفدهم)
انضمامی تحلیل  /فرهاد نعمانی و سهراب
میانجی و
ِ
خردهبورژوازی) در فرایند تولید کاهش و در فرایند
«سرمایهی تجاری تنها از طریق کارکرد در بهداد – نقد اقتصاد سیاسی ( )pecritique.comو بهداد و
تحقق ارزشهاست که در فرایند بازتولید همچون نعمانی .طبقه و کار در ایران۱۳۸۷ .
گردش افزایش داشتهاست.
[  ]۱۹ن.ک .به نقش دولت در غلبهی سرمایهداری
در سطح تفصیلیتر ،درمییابیم که درون هرکدام سرمایه عمل میکند و بدین ترتیب از ارزش اضافی
از فرایندهای تولید و گردش ،کارکنان بخش خصوصی که سرمایهی کل تولید کرده برداشت میکند  .کار در ایران  /فرهاد نعمانی – نقد اقتصاد سیاسی،
اکثریت شاغالن را تشکیل میدهند .با این حال ،طی پرداختناشدهی این کارکنان در عین حال که ارزش ( ،)pecritique.comو بهداد و نعمانی  .طبقه و کار در
این دوره ،بخش خصوصی بیشتر به سمت فرایند اضافی خلق نمیکند ،سرمایهدار تجاری را قادر به ایران۱۳۸۷,
[  ]۲۰برای سالهای قبل از انقالب ن.ک .به  نقش
گردش جابهجا شده است ،در حالی که کارکنان بخش تصاحب ارزش اضافی میکند که در عمل در قبال
دولتی و فرادولتی در فرایند تولید افزایش یافته است .سرمایهی وی ،همان تأثیر را دارد  .بنابراین ،منبعی دولت در غلبهی سرمایهداری در ایران  /فرهاد نعمانی
در مقایسه با ترکیه و برخی از دیگر سرمایهداریهای برای سود وی محسوب میشود .در غیر این صورت – ،نقد اقتصاد سیاسی ()pecritique.com
[ ]۲۱محاسبهی نویسنده بر اساس مفهوم طبقه در
رو به رشد ،به جز سرمایهداران ،قشر متوسط حرفهای تجارت در مقیاس گسترده به شکل سرمایهدارانه
اسالمگرا و تا حدودی خردهبورژوازی  ،طبقهی کارگرو نمیتوانست انجام شود( ».سرمایه ،جلد سوم ،فصل این بررسی با استفاده از آمار سرشماری .۱۳۵۵
[ ]۲۲محاسبهی تقریبی نویسنده بر اساس مفهوم
طبقهی متوسط نتوانستهاند از سازمانهای اقتصادی و هفدهم)
“هرگاه نیروهای طبیعی را ،خواه آبشار و معادن غنی طبقه در این بررسی با استفاده از آمار سبک.۲۰۱۹ ،
سیاسی خودشان بهرهمند باشند  .برپایی سازمانهای
[Macroeconomic“  .۱۹۸۷  .Nomani, Farhad ]۲۳
مستقل کارگری از آغاز پیدایش طبقهی کارگر در و آبهای پر از ماهی باشد ،یا مکان ساختمانی که
نخستین سالهای نخستین قرن بیستم برای طبقهی از جای مساعدی برخوردار است ،بتوان انحصاری کرد trend in the economic crisis in Iran”.  Mondes en
کارگر ایران همواره بهغایت دشوار بوده است  .با این و به سود مازاد سرمایهدار صنعتی که از آن استفاده .۵۹-۵۸ developpement.No
[ ]۲۴براساس آمار سبک .۲۰۱۹
حال خیزش دو دهه ی اخیر جنبش کارگری برای میکند ضمانت بخشید ،آنگاه مالک بهواسطهی تملک
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افغانستان؛ آشوب گذشته و بیم آینده
محسن یلفانی

ُکندولیزا رایس ،مشاور امنیتی رئیس جمهور آمریکا ،ارتش سرخ ساخته خواهد
به جرج بوش گفته بود«:آقای رئیس جمهور ،افغانستان شد  .کار ارتش سرخ با
یک کشور است  .یک تاریخ دارد  .در قرن نوزدهم باالرفتن شمار «تابوتهای
انگلیسیها در آنجا مداخله کردند و کفارۀ بزرگی روئین» ،تا ۱۵هزار ،برای
پرداختند .در قرن بیستم روسها در آنجا مداخله کردند جنازههای سربازانش ساخته
و آنها هم کفارۀ بزرگی پرداختند .نگرانی من این است شد  .اما خروج شوروی و
که در قرن بیست و یکم نوبت ما باشد ».این هشدار پیروزی مجاهدین نه آرامش
مورد پسند جرج بوش و همکاران نئوکانش قرار نگرفت  .را به افغانستان بارگرداند و
در یک جلسۀ دیگر ُکندولیزا رایس توضیح داد که نه رضایت خاطر و آرامش
«هدف ما از حمله به افغانستان این است که یک مدل وجدانی را که آمریکا در پیاش
نمایشی عرضه کنیم تا وقتی کشورهای دیگر منطقه بود ،به بار آورد  .بعد از چند
آن را ببینند با خود بگویند :آه ،پس منظور این بود…» سال کشمکش و رقابتهای
یکی از اعضای کابینه پرسید «منظور کدام کشور خونین میان گروههای رقیب
منطقه است؟» و جرج بوش پاسخ داد« :ایران ».بعد از مجاهدین که بخصوص جان
گذشت بیست سال «رؤیای» آمریکائی» مدل نمایشی اهالی کابل را به لب رساندند ،سرانجام طالبان –
که میبایست در ایران هم پیاده شود ،در افغانستان به طلبههای مدارس دینی که گوئی از میان هیچ برخاسته
کابوسی از  ۲۳۰۰کشته و ۲۰هزار زخمی و یک تریلیون بودند ،بر کابل و افغانستان مسلط شدند و زندگی را بر
هزینه تبدیل شده که قرار است در  ۱۱سپتامبر امسال اهالی به کابوسی تبدیل کردند و سهم آمریکا را هم
پایان بگیرد.
دادند :بزرگترین عملیات تروریستی تاریخ ،با خاک
اندکی بیش از بیست سال پیش از آن مذاکرت یکسان کردن آسمانخراشهای مرکز تجارت جهانی در
هوشمندانه  در اتاق بیضی شکل کاخ سفید ،رهبران نیویورک که نزدیک به سه هزار قربانی بر جای گذاشت .
سالخورده و افسردۀ اتحاد شوروی مداخله در امور آمریکا سرانجام دریافت که گرفتار ویتنام دیگری
داخلی افغانستان را در به راهانداختن کودتا کافی شده است .چرا که آنها که اینک بر افغانستان مسلط
ندانستند و نیروهای نظامی  را برای کنترل حکومت شده بودند شاگردان کسانی را در پناه خود و متحد
حفیظ اهلل امین ،که از خفه کردن رئیس جمهور خود داشتند که همان قدر از سوسیالیسم صادراتی
مملکت با متکا هم خودداری نمیکرد ،به آن کشور شوروی متنفر بودند که از سلطۀ مسیحیت آمریکائی بر
فرستادند .رهبران شوروی نگران آن بودند که آمریکا کشورهای مسلمان و حمایتش از صهیونیسم.
در پی از دست دادن ایران بر اثر انقالب اسالمی ،در
جرج بوش این بار با بمب-اسباببازی مورد عالقۀ
صدد باشد که جای پائی در افغانستان پیدا کند  .اما سیاستمداران آمریکا -به سراغ افغانستان رفت ،همراه
دخالت نظامی نتایج دردناکتری به بار آورد و بیش با متحدانش در ناتو .طالبان را از قدرت بیرون راند و
از هر چیز به آمریکا فرصت داد تا با تبدیل افغانستان برای از میان برداشتن گروه تروریستی القاعده — هدیۀ
به ویتنام شوروی شکست در جنگ ویتنام را تالفی خواسته و ناخواستۀ عربستان به جهاد علیه شوروی —
یا کمرنگ کند و کرد .اما «ثینک تنک»های سیاست از زیرپاگذاشتن قانون اساسی و قوانین مدنی خود هم
خارجی آمریکا چندان به عواقب تجزیه-تحلیلهایشان پرهیز نکرد .پیشبینی خانم کندولیزا رایس درست از
نیاندیشیده بودند .تصور میکردند که تنها با اختصاص آب درآمده بود ،هر چند که هیچ کس یادی از او نکرد.
چند میلیارد دالر و گسیل سربازان اسالم از این سو و
پس از بیست سال جنگ و کشتار از یک سو ،و
آن سوی جهان و نهایتاً انبوهی موشک استینگر کار هزینه کردن میلیاردها دالر برای کمک به برپا کردن

یک حکومت پایدار از سوی دیگر ،ایاالت متحدۀ آمریکا
چارهای ندید مگر روی آوردن به طالبان و توافق با آنان
که این همه را تاب آورده بودند .اکنون آمریکا امیدوار
است بتواند در بیستمین سالگرد حملۀ تروریستی به
نیویورک ،آخرین سربازان خود را از افغانستان خارج
کند و به دومین ویتنام خود پایان دهد  .جو بایدن،
که این روزها سیاستهای داخلیاش را با برنامههای
روزولت و «نیودیل» او مقایسه می کنند ،در مورد
افعانستان گفت دولت ما با طالبان قراردادی بسته و
ما باید آن را اجرا کنیم؛ و افزود که اگر دولت خود
او مذاکره با طالبان را به عهده داشت ،قرارداد شکل
دیگری به خود میگرفت.
میتوان مطمئن بود که مشکل افغانستان برای
آمریکا حتی بعد از  ۱۱سپتامبر آبنده هم ادامه خواهد
یافت   .چند روز پیش سه شبکه خبری آمریکا در
گفتوگوهای جداگانه با مقامهای عالیرتبه آمریکا در
سیاست خارجی این کشور از آنها درباره آینده زنان
افغانستان بعد از خروج نیروهای آمریکایی از این کشور
پرسیدند .آنتونی بلینکن ،وزیر خارجه آمریکا ،و جیک
سالیوان ،مشاور امنیت ملی کاخ سفید ،در برنامههای
سیاسی روز یکشنبه در تلویزیونهای آمریکا حاضر
شدند و سعی کردند به سؤالهای مختلف درباره آینده
افغانستان پاسخ دهند .پرسش مهمتر اما باز هم امنیت
خود آمریکا پس از بازگشت طالبان است .بسیاری از
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سیاستمداران و نظامیان این کشور نگران آناند که
با خروج نیروهای آمریکایی افغانستان بار دیگر به النۀ
امن القاعده و داعش که چند سالی است آن کشور را به
عرصۀ عملیات خود افزوده ،تبدیل شود و در نتیجه یک
بار دیگر امنیت آمریکا به خطر بیفتد.
*****
افغانستان با این که از قرنها پیش کشور یا سرزمین
مستقلی بوده یا امیران و پادشاهانی داشته که خود
را مستقل میدانستهاند ،از لطمههای دوران استعمار
کم آسیب ندیده است .در سال  ۱۸۳۷میالدی روسیه
نمایندهای نزد حاکم افغانستان ،امیر دوست محمد
در کابل فرستاد و از او درخواست کرد که هرات را
که ایرانیان در محاصره داشتند ،به آنان واگذار کند .
امیر که هرات را جزئی از افغانستان میدانست این
درخواست را نپذیرفت .حکومت بریتانیائی هند وقتی
از این ماجرا آگاه شد ،به افغانستان حمله کرد ،چرا که
بیم آن داشت که قصد واقعی روسیه ،که در پی عهدنامۀ
ترکمانچای( )۱۸۲۸نفوذ خود را بر ایران مستحکم
کرده بود ،این باشد که راهی به سوی هند بیابد .بریتانیا
در این جنگ شکست خورد و از افغانستان بیرون رفت.
دخالتها و درخواستهای روسیه و تعرضهای
بریتانیا در چند مورد دیگر تکرار شد .جنگ سوم میان
بریتانیا و افغانستان در دوران پادشاهی امیر اماناهلل
خان اتفاق افتاد که باعث شد بریتانیا استقالل افغانستان
را بپذیرد و افغانستان نیز به عنوان یک کشور مستقل
خط دیورند را به عنوان مرز خود پذیرفت که بعدا ً به
یکی از عوامل بیثباتی کشور در رابطهاش با پاکستان
تبدیل شد.
در تاریخ معاصر افغانستان از سلطنت دو پادشاه
به عنوان دورههائی از نوعی ثبات و پیشرفت نسبتاً
موفق به سوی یک دولت-ملت جدید یاد میشود .
نخست همین شاه اماناهللخان است که پس از جنگ
با انگلستان و اعالم رسمی استقالل از طریق برگزاری
لویه جرگه (نوعی مجلس مؤسسان انتصابی مرکب از
نمایندگان اقوام و شخصیتهای سیاسی) برای اولین
بار کشور را صاحب قانون اساسی کرد و نظام حکومتی

قیام کنند یا روحانیان او را به نقض موازین شریعت
و بیدینی متهم نمایند .برخی از اینان تا جائی پیش
رفتند که خواستار الغای قوانین جدید ،کاهش مالیات،
اخراج اروپائیان و بستن دبستانهای دخترانه در کابل
شدند.
پادشاه دیگری که نقشی مؤثر و طوالنی در هویت
بخشیدن به افغانستان مدرن داشت ظاهرشاه بود که
از  ۱۹۳۳تا  ۱۹۷۳سلطنت کرد  .وی نیز سیاست

رهبران شوروی نگران آن بودند که آمریکا در پی از دست دادن ایران بر

اثر انقالب اسالمی ،در صدد باشد که جای پائی در افغانستان پیدا کند .اما دخالت

نظامی نتایج دردناکتری به بار آورد و بیش از هر چیز به آمریکا فرصت داد تا با
تبدیل افغانستان به ویتنام شوروی شکست در جنگ ویتنام را تالفی یا کمرنگ

کند و کرد .اما «ثینک تنک»های سیاست خارجی آمریکا چندان به عواقب تجزیه-

تحلیلهایشان نیاندیشیده بودند .تصور میکردند که تنها با اختصاص چند میلیارد
دالر و گسیل سربازان اسالم از این سو و آن سوی جهان و نهایت ًا انبوهی موشک
استینگر کار ارتش سرخ ساخته خواهد شد .کار ارتش سرخ با باالرفتن شمار
«تابوتهای روئین» ،تا ۱۵هزار ،برای جنازههای سربازانش ساخته شد .اما خروج

شوروی و پیروزی مجاهدین نه آرامش را به افغانستان بارگرداند و نه رضایت خاطر و
آرامش وجدانی را که آمریکا در پیاش بود ،به بار آورد.

حفظ استقالل ملی را در پیش گرفت .نقش ظاهرشاه
بویژه در معرفی و حفظ افغانستان به عنوان یک کشور
بیطرف ،دردورانی که جهان هر چه بیشتر قطبی
میشد چشمگیر بوده است .او نه در جنگ جهانی دوم
شرکت کرد و نه در جنگ سرد .با هر دو بلوک قدرت،
شوروی و آمریکا ،سیاست یگانهای را اختیار کرد .هر دو
کشور کم و بیش یکسان به برپاکردن زیرساختهای
حیاتی افغانستان کمک کردند  .هرچند افغانستان از
کمکهای اتخاد شوروی بیشتر برخوردار شد .در سال

دکتر مهدی ظهور و به قدرت رسیدن طالبان را ناشی از اختالفها و ضعف

حکومتی که مجاهدین در پی برقراری آن بودند ،میداند و سه ممیزۀ اصلی برای آنها
تشخیص میدهد :تعصبی در حد انزجار و نفرت در برابر اقوام غیرپشتون و حمایت

حامیان پاکستانی و عرب آنها در نابودی مظاهر هویت مستقل تاریخی-فرهنگی

افغانستان ،قشریگری و سطحینگری دربارهی اسالم ،و وابستگی آنها به دولتها

و نهادهای خارجی .اما نکتۀ مهم در توضیحات دکتر مهدی این است که میپذیرد

«بخشی از اندیشههای طالبان ریشه در افکار و تمایالت برخی از مردمان کشور ما
مخصوص ًا مردمان شرق و جنوب افغانستان دارد و می باید مجال ادامۀ حیات بیابد».
را نیز مشروطۀ سلطنتی اعالم نمود .عمومی و اجباری
کردن آموزش و پرورش ،تنظیم امور مالی   ،تفکیک
قوا ،و حتی اعزام دانشجو به خارج از جمله یادگارهای
دوران سلطنت اوست که همراه با در پیش گرفتن یک
سیاست خارجی مستقل (از جمله بستن پیمان دوستی
با شوروی و با ایران) به میراث او در پیدایش کشوری
که در تاریخ معاصر به نام افغانستان می شناسیم ،ارزش
و اهمیت میبخشد.
این همه مانع از این نشد که برخی از قبایل مرزی
پشتون در مخالفت با اصالحات شاه اماناهللخان

*****
با این که افغانستان در تاریخ معاصر و در دوران
تاخت و تازهای استعماری کشورهای اروپائی کشوری
مستقل بوده و دو امپراتوری بریتانیا و روسیه نیز این
استقالل را به رسمیت میشناختهاند ،وحدت ملی آن
با دو معضل اساسی دست به گریبان بوده است :یکی
«کثیرالمله» بودن و یکی هم مشکل مرزی با پاکستان-
خط دیورند -که انواع و اقسام بهانهها به این کشور

 ،۱۹۷۳هنگامی که پادشاه در ایتالیا بود ،داوودخان
که پسرعموی شاه و مدتی نیز نخستوزیر بود ،علیه
او کودتا کرد و نظام حکومتی را از سلطنتی به جمهوری
تغییر داد .در نگاه به گذشتۀ افغانستان به دقت و با
وضوح نمیتوان داوری کرد که دشواریها و مصیبتها
و رنجهای افغانستان و مردم آن ،که همچنان ادامه دارد
و بنا به همۀ نشانههای موجود در آیندۀ قابل پیشبینی
نیز ادامه ادامه خواهد یافت ،با کودتای داوودخان آغاز
شد یا با کودتای دیگری که در سال ۱۹۷۸به عمر پنج
سالۀ ریاست جمهوری او پایان داد.

داده تا در سرنوشت و امور داخلی همسایۀ خود مداخله
کند  .دکتر محییالدین َمهدی ،پژوهشگر برجسته و
نمایندۀ مردم در مجلس افغانستان ،در کتاب خود به
یا ِی از
نام گفتمان ملی افغانستان به نقل از اسناد سیآ 
بیش از بیست قوم نام میبرد :پشتون ،تاجیک ،ایماق،
بیات ،قزلباش ،افشار ،پامیری ،هزاره ،ازبک ،ترکمن،
قرغز ،بلوچ ،نورستانی ،پشهای ،براهوئی ،فرمولی،
اورمری ،ونیسی ،جت ،جوگی ،هندو ،عرب و…
نویسنده به تفصیل شرح میدهد که توافق چندانی
یر سر نسبت جمعیت این قومها به جمعیت کل کشور
وجود ندارد و همین یکی از موانع رسیدن به توافقهای
معتبر و پایدار بر سر مسائل ملی و عمومی است .برای
نمونه ،کمیسیون مستقل لویه جرگهی اضطراری
نمایندگان غیر پشتون را بیش از دو ثلث تثبیت کرده
بوده در حالی که حامد کرزی ،رئیسجمهور افغانستان
پس از رانده شدن طالبان ،نسبت آنها را  ۴۷درصد به
حساب آورد .حضور پشتونها در حکومت تقریباً همواره
بیش از دیگر اقوام بوده ،هر چند اینان نیز متناسب با
قدرت و شرایط متغیر سیاسی از حضور در حکومت
یکسره بینصیب نبودهاند.
نویسنده در مورد زبان مردم افغانستان نظر روان
فرهادی ،زبان شناس و محقق مشهور ،را نقل میکند:
در افغانستان هیچ قومی بیشتر از  ثلث نفوس را تشکیل
نمیدهد و زبان مادری  ۵۷درصد مردم فارسی دری
است .جز این ،بیش از  ۹۰درصد مردم با فارسی دری
با هم سخن میگویند و هر چند که «در خانههایشان
به زبانهای دیگر تکلم میکنند…در تبادالت مکتوبها
و قبالهها و غیره مسائل حیاتی و حتا در نیتهای نماز
و روزه از لغت فارسی استفاده میگردد؛ و این دلیل
عمدهای است که باید زبان فارسی را زبان چند ملیتی
به شمار آورد ».دکتر مهدی پس از اشاره به دشواریها
و موانع و محدودیتهای زبان پشتو برای تبدیل شدن به
یک زبان «بیناالقوامی» ،توضیح میدهد که یکپارچگی
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و وحدت افغانستان میسر نیست مگر با اعتراف به تکثر است که مرزهای موجود را که از نظر سازمان ملل نیز بیعدالتی میدانند که خواهناخواه جهاد را اجتنابناپذیر
قومی و انصراف از تحمیل هویت و زبان یک قوم بر پذیرفته شده – هر چند که میراث دوران استعماراند – میکند  .در واقع ،طالبان از همان ایدهئولوژی جهاد
دیگران  .و میافزاید که وقتی ساکنان صاحب اسنا ِد بپذیرد و بدین وسیله به بهانههای پاکستان برای دخالت پیروی میکنند که زمانی غرب به منظور شکست دادن
یک کشور از حق مساوی برای دستیابی به فرصتهای و کارشکنی پایان دهد.
شوروی در افغانستان تبلیغ میکرد .عوامل دیگری نیز
سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی بهرهور باشند ،ضرورتی به
***
باعث دوام طالبان شدهاند :فساد حکومتهائی که پس
اصرار ،عناد و تعصب در تعلق به فالن تبار نمیبینند.
طالبان و طالبانیزم .دکتر مهدی ظهور و به قدرت از حملۀ آمریکا و متحدانش بر سر کار آمدند ،رفتار
برای کاهش نابرابریهای فرهنگی نیز پیشنهادهائی رسیدن طالبان را ناشی از اختالفها و ضعف حکومتی تحقیرآمیز با زندانیان در باگرام ،مصونیت نیروهای
در چهارده ماده ارائه میکند که برخی از آنها عبارتند که مجاهدین در پی برقراری آن بودند ،میداند و سه خارجی حتی به هنگام تجاوز به حقوق اولیۀ اهالی .بر
از آموزش زبان مادری در سطوح ابتدائی ،مگر در مورد ممیزۀ اصلی برای آنها تشخیص میدهد :تعصبی در اینها باید افزود که پیوستن به طالبان به جوانان امکان
زبانهائی که شمار کودکانی که بدان سخن میگویند حد انزجار و نفرت در برابر اقوام غیرپشتون و حمایت میدهد تا در دهکدۀ خود بمانند و در عین حال از
ناچیز باشد؛ آموزش دو زبان
فارسی دری و پشتو  پس از حامیان پاکستانی و عرب آنها در نابودی مظاهر هویت افتخار جنگجو یا مجاهدبودن برخوردار شوند.
ِ
دورۀ ابتدائی؛ اختیاری بودن یکی از این دو زبان در دورۀ مستقل تاریخی-فرهنگی افغانستان ،قشریگری و
از پایان جنگ جهانی اول به این سو ،شمار
دانشگاهی؛ به کار گرفتن هر دو زبان فارسی و پشتون سطحینگری دربارهی اسالم ،و وابستگی آنها به دولتها کشورهای جدیدالتاسیس فزونی گرفت  .سازمان ملل
بوسیلۀ دولت در امور جاری .در مورد امور مذهبی نیز و نهادهای خارجی .اما نکتۀ مهم در توضیحات دکتر متحد که تشکیل آن نقطه عطفی در تاریخ حقوق
تصریح میکند که «در مضامین فقه و تاریخ اسالم در مهدی این است که میپذیرد «بخشی از اندیشههای بینالملل و مناسبات میان کشورهاست ،با شرکت
کنار طرح مسائل فقهی و تاریخی به روایت مذهب طالبان ریشه در افکار و تمایالت برخی از مردمان کشور  ۵۱کشور مستقل تاًسیس شد .با پایان گرفتن دوران
حنفی ،ضرور است که نظر فقه جعفری نیز درج گردد ».ما مخصوصاً مردمان شرق و جنوب افغانستان دارد و می استعمار سیاسی شمار کشورهای مستقل که به عضویت
معضل دیگر افغانستان مرز این کشور با پاکستان باید مجال ادامۀ حیات بیابد».
این سازمان درآمدند ،از دویست گذشت .بسیاری از این
است که بیشتر از آن با عنوان خط دیورند یاد میشود .
کشورها کم و بیش مثل افغانستان هم «کثیرالمله»اند
پس از بیست سال جنگ
این خط در سال  ۱۸۹۳میان افغانستان و هند که
و هم با همسایگان خود اختالفهای شدید مرزی
داشتهاند  .برخی با پشت سر گذاشتن دورانهائی
مستعمرۀ بریتانیا بود تعیین شد و نام خود را از نام و کشتار از یک سو ،و هزینه کردن
نمایندۀ بریتانیا مورتیمر دیورند(=)Mortimer Durand
از جنگ و خونریزی و برادرکشی شرایط جدید را
میگیرد .افغانستان به دو دلیل همواره از این تعیین میلیاردها دالر برای کمک به برپا کردن
پذیرفتهاند و برخی دیگر ،که شمارشان بیشتر است ،از
مرز ناراضی بوده است .نخست به این علت که باعث از
راه مدارا و گفتگو و تعامل.
دست رفتن بیش از  ۱۰۰هزار کیلومتر مربع از مساحت یک حکومت پایدار از سوی دیگر،
آیندۀ نزدیک ،شاید همین سالی که از سر
میگذرانیم ،نشان خواهد داد که برادران و خواهران ما
کشور شده و دیگر آنکه از میان سرزمین پشتونستان ایاالت متحدۀ آمریکا چارهای ندید مگر
میگذرد که جرئی از خاک افغانستان به شمار میآید یا
در افغانستان کدام راه را برخواهند گزید .در کتاب دکتر
به شمار میآمده و میان پشتونها فاصله انداخته است .روی آوردن به طالبان و توافق با آنان که
محییالدین مهدی میخوانیم که«درج حقوق مساوی
اتباع – یا حقوق شهروندی – در قوانین اساسی ،نتیجهی
به دنبال استقالل هند که با تشکیل کشور پاکستان این همه را تاب آورده بودند .میتوان
برای مسلمانان آن کشور همراه بود ،مخالفتهای
سعی و تالش عموم مردم افغانستان ،بخصوص مبارزین
افغانستان با خط دیورند متوجه پاکستان شد .کار این مطمئن بود که مشکل افغانستان برای
و روشنفکران سراسر کشور است»(ص  .)۴۴.همین
اشاره حاکی از این واقعیت آشکار است که در افغانستان
اختالف گاه چنان باال میگرفت که ،از جمله در دوران آمریکا حتی بعد از  ۱۱سپتامبر آبنده
نخستوزیری داوودخان در سالهای دهۀ شصت ،دولت
یک طبقۀ متوسط جدید ،شامل شماری بزرگ از  زنان
و مردان تحصیلکرده و متخصص وجود دارد که گروه
افغانستان برای تاًمین سالحهای خود به آمریکا روی هم ادامه خواهد یافت.
آورد و چون نتیجهای نگرفت ،به شوروی متوسل شد .
بزرگی از جوانان برخوردار از فرهنگ نوین را در کنار
شوروی هم از این فرصت سخت استقبال کرد .سیل
مریم ابوذهب ،پژوهشگر برجستۀ فرانسوی ،طالبان را خود دارند .تنها با به رسمیت شناختن حقوق اینان و
سالحها و کارشناسان نظامی شوروی به افغانستان عمدتاً پیرو نحلۀ دیوبندی (= )deobandiرایج در مناطق دخالت مؤثرشان در سرنوشت کشور است که میتوان
سرازیر شد  .رهبران شوروی بارها به افغانستان سفر پشتونشین افغانستان و پاکستان میداند .این نحله که به آیندۀ افغانستان امیدوار بود.
کردند ،ولی در منازعه بر سر خط دیورند از حد گرایش حنفی دارد ،در اوائل نیمۀ دوم قرن نوزدهم
____________________________
حمایتهای پرشور لفظی از افغانستان فراتر نرفتند.
در شهر دیوبند واقع در شمال هند در دوران استعمار
*,Stuff Happens, a documentary play, David Hare
در این میان پاکستان نیز به امکان رفت و آمد آزاد بریتانیا و برای مقابله با همین استعمار ظهور کرد.۲۰۰۴  .
پشتونها در دو سوی خط پایان داد و با کشیدن سیم ویژگی آن اسالمی سنتی و غیرسیاسی است با تکیه
*گفتمان ملی افغانستان ،تاًلیف دکتر محییالدین
خاردار و برقرار کردن مقررات ارائۀ ویزا خط دیورند را بر پیروی از نص صریح قرآن .اکثر طالبان که رهبری مهدی /۱۳۸۹،از دوست ارجمند ،جناب عبیداهلل مهدی
به یک مرز معمولی بینالمللی تبدیل کرد .طبعاً نقش آنها را مالعمر به عهده گرفت ،طلبههای مدارس دینی که این کتاب را به نگارنده معرفی کردند ،صمیمانه
و تاًثیر پاکستان بر افغانستان و تحوالت آن کشور به بودند .ولی شکست مجاهدین در همکاری با یکدیگر سپاسگزاری میکنم  .نیازی به یادآوری ندارد که در
همین اقدام محدود نمی شود و روابط دو کشور اغلب به منظور برقراری حکومتی که از عالقه و اعتماد مردم اینجا تنها به برخی سرخطهای این کتاب اشاره شده .
سرشار از سوءظن و تنش و در مواردی دخالت آشکار و برخوردار باشد و طوالنی شدن کشمکشهای خونین حال آنکه کتاب دربارۀ موضوعهای مطرح شده به
پنهان پاکستان در امور افغانستان بوده است.
میان آنها ،باعث شد تا کسان دیگری نیز به طالبان تفصیل و با زبانی مستدل توضیح داده است.
دکتر محییالدین مهدی در مورد «حدود اربعهی بپیوندند– از جمله سربازان حرفهای ،ناراضیان حزب
*Les Crises en Afghanistan depuis le XIXe siècle
افغانستان» توضیح میدهد که «معضلهی بنام «خط اسالمی گلبدین حکمتیار ،شماری رهبران مجاهدین و (IRSEM, L’institut de recherche stratégique de l’école
دیورند» که به مثابهی تیغ دو سری در طول یک قرن حتی برخی از کمونیستهای سابق طرفدار شاخۀ پرچم )militaire
حیات خود ،وسیلهی دست حاکمان سودجوی هر دو از حزبی که زمانی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
مقالۀ مریم ابوذهب با عنوان «از طالبان تا نوطالبان»
کشور افغانستان و پاکستان قرار گرفته و خود زمینۀ نام داشت و چند سالی هم با حمایت و دخالت شوروی نیز در همین مجموعه آمده .نام اصلی ایشان Marie-
سرازیر شدن نیروهای فرامنطقوی را فراهم آورده است ،حکومت را در دست گرفت.
   Pierre Walquemanneاست  .در  ۱۹۵۲در شهری
باید حل گردد ».او همچنین این واقعیت را یادآوری
مریم ابوذهب در مورد پایدار ماندن طالبان حتی در شمال فرانسه زاده شده  .پس از به پایان رساندن
میکند که همتباران آن سوی مرز «عم ً
ال شهروندان پس از رانده شدن از حکومت بر اثر حملۀ آمریکا و تحصیالت مدتها استاد دانشگاه بوده ،زبانهای عربی،
کشور پاکستان به حساب میآیند» و وقتی اینان بیش متحدانش ،توضیح میدهد که در جامعۀ افغانستان که فارسی ،اردو و پنجابی را میدانسته و در زمینههای
از سکنۀ غیرپشتون مورد توجه مسئوالن باشند ،اعتماد بیشتر بر خاطره مبتنی است تا بر تاریخ ،طالبان به گوناگون خاورشناسی تحقیق میکرده  .با پذیرفتن
ملی از میان میرود ».معنای این حرف ،که با توضیحات آرمان جهاد جمعی علیه مرتدان و به نمادهای پشتون دین اسالم نام خود را نیز تغییر داده .در سال ۲۰۱۷
دیگر تاًیید شده این است که صالح افغانستان در این متوسل میشوند  .حضور خارجی را نشانۀ سرکوب و درگذشته است.
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آستانه ( ۳۹تازههای ادبیات فارسی)
بامداد ارشادی

در این شماره به معرفی سه اثر در بازار کتاب و به گونه ای است که پیچ های
ادبیات ایران میپردازیم:
زیادی به قصهی اصلی داده و
️*تخم شر
زیاده گوییهای خسته کننده
بلقیس سلیمانی
دارد اما نویسنده با تبحر
نشر ققنوس
توانسته جهانی پر از آدم خلق
“بعد از آن عشقبازی گرم ،دربارهی تمثیل کامو کند  .آدمهایی که گرچه در
فراوان بحث کردند .سهراب معتقد بود آنچه ماهرخ راه ذهن ماندگار نیستند و قرار
پیروزی میداند فقط و فقط یک کوره راه جنگلی برای است بیایند و بروند و قصه را
فرار است .آن کوره راه تو را به جنگلی بدون روشنایی و حجم دهند  .زیرا دست آخر
نور میرساند .او هم با ماهرخ و کامو هم عقیده بود که برای خواننده ماهرخ و سهراب
جهان و انسان در جدالی دایمیاند ،ولی راه تاب آوردن میماند.
را همان جدال میدانست وگرنه باید خودکشی کنند
روابط عاشقانه و روابط
آدمها دسته جمعی”.
مردم
فرهنگ
نسلها،
رمان ” تخم شر” روایتی از چند نسل در یک کویرنشین رکن اصلی قصه
بازهی زمانی ده ساله است .قصه در سالهای دههی است که دست به دست هم دورچین شخصیت اصلی
 ۷۰شروع میشود و تا دههی  ۸۰ادامه دارد و در یعنی ماهرخ و سهراب هستند و رنگ و لعاب میدهند .
موقعیتهای مکانی مشخص از جمله گوران و تهران شخصیت متفاوت ماهرخ با همنسالن و خانوادهاش گاه
شکل میگیرد.
آشنا میآید و گاه غریب و سهراب تکثری ساده و گاه
رمان “تخم شر” روایت زندگی آدمهای معمولی پیچیده از این روایت را نشان دهد.
است که سوار بر موج حوادث زندگی باال و پایین
آنچه در این رمان دیدنی تر و شنیدنی تر است
میروند؛ دعوا ،تنش ،عروسی ،اعتیاد ،سفر ،رفاقت ،بستر اجتماعی ان است که نمونه ای از ورق کتاب
خیانت و عشق .محور اصلی داستان عشق است و مابقی تاریخی است گرچه رنگش پریده است .انگار نویسنده
حوادث در حواشی کمک کننده برای برجسته کردن قصد داشته هر آنچه زیست کرده و خوانده و دیده
عشق باال و پایین میروند تا هارمونی را حفظ کنند  .در غالب شخصیت آدمهای این قصه به رخ بکشاند .
خواندن جغرافیای مکانی و فرهنگ مردم کویرنشین تا بتوانند نقطهی اتصال قصه ها به هم شوند  .غالبا
و پایتخت ،تاریخ نزدیک به امروز و سیاست حاکم در کاراکترها جایی میان کاراکترشدن و تیپ باقی مانده
آن سالها خالی از لطف نیست که یکی از ویژگیهای اند .مخلوقاتی که هویتی پیچیده یافته اند تا معنایی
این رمان است.
همچون روایت شهرزادگونه به این رمان بدهند ولی به
“در یکی از مسافرتهایش به تهران ،در همان زمان راستی روایت شهرزادگونه است؟
دانشجوییاش ،با دخترها رفت دیدن بهشت زهرای
روند قصه های شهرزاد در هزاریک شب کامال
تهران .جنگ تمام شده بود اما یک فواره طور خون هوشمندانه و در جهت نجات جان زنان سرزمینش
در یکی از خیابانهای این شهر مردهها بود که از دیگر است و تک تک قصه ها بر اساس همبستگی این سازه
بخشهای قبرستان بیشتر آن را پسندید”.
ها با یکدیگر کمک زیادی به درک قصه ی اصلی کرده
شیوهی روایت و مسائلی که پیرامون حوادث و است اما در اینجا با دسته قصه هایی روبرو هستیم که
شخصیتهای داستان شکل میگیرد پتانسیل خوانشهای بعضا فضا را پرکرده اند و کمکی در پیش برد قصه
مختلف و نزدیک شدن به آن را از محوراصلی ،به نمیکنند .زیرا در پایان هر فصل سوالی پیش میآید:
معنایی دیگر است .اگر چه نوع روایت (قصه در قصه) خب که چی؟ و مدام تا پایان رمان دنبال دلیل باید

گشت.
راوی وراج و روشنفکرنمای رمان منفعل و جدا از
هم حجم زیادی اطالعات میدهد  .گاها صحبتهایی
به میان میآورد اگر چه زیبا و روشنفکرانه است اما
کمی به فرهنگ و حال و هوای آدمهای رمان نمیآید .
ترکیب  فلسفه ،اسطوره ،تاریخ ،ادبیات ،سینما و تئاتر
نه تنها جذابیتی به رمان نداده بلکه شیرینی بیش از
حد جمالت فانتزی زننده است .شاید فقط تا حدی در
ساخت شخصیتهای سهراب و ماهرخ کمک کرده باشد
اما این حرفها به سن و سالشان و محیطی که زیست
کردهاند نمیآید .زیاد میبینیم جمالتی که انگار سالها
آنها را حفظ کردهاند .و مثل طوطی بیان میکنند بدون
اینکه در عملکرد شخصیت ببینیم .واقعا بدون این همه
وراجی روشنفکرانه زندگیشان لنگ میزد؟
به قول اصغر فرهادی که در مبحث دیالوگ نویسی
میگویند :برای خرید یک کیلو گوشت نه فلسفهی
فروید نه کامو و نه شفیعی کدکنی هیچ کدام کارهای
نیستند ،به قصابی بروید و یک کیلو گوشت بخرید  .به
راستی کداممان در زندگی روزمره وقتی به بن بست
میرسیم یادی از نویسندگان ،فلسفهدانان میکنیم؟
“کمی پیش از این ،در سفر سال گذشتهاش به
تهران ،فرخنده جملهای از مارکس گفته بود که فقط
او میتوانست عمق آن را درک کند  .مارکس معتقد
بود رویدادها یک بار به صورت تراژیک بر آدمها ظاهر
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میشوند ،یکبار به صورت کمیک  .ماهرخ استعداد جزییات ریز شخصیتهاست که در رمان تخم شر فقط وی در حدود آغاز دهه  ۸۰خورشیدی به سوئیس رفت.
عجیبی در کمیک کردن رویدادهای تراژیک داشت  .روی دو کاراکتر اصلی تمرکز شده لذا شخصیتهای
شمیم بهار را باید پیش از هر چیز حاصل جریانی
چه سرزنشها شده بود به این خاطر .وقتی جملهی دیگر تا آخر قصه در تیپ باقی میمانند و برای خواننده دانست که در دهه چهل تا پنجاه در نشریات نو جوی
مارکس را شنید به حقانیت کارش اطمینان پیدا فرار از ذهن هستند.
ادبی اتفاق افتاد .این دوران بیشک محمل نوگراترین
کرد و بگویی نگویی خودش را از این لحاظ برگزیده
اینکه بازهی زمانی زیادی این قصه دارد دلیلی جریانهای ادبی ایران است .او در اویل دههٔ چهل با
میدانست ،چون این توان را داشت که بالدرنگ وقایع نیست که حرف زیادی داشته باشیم که گاها دیگر آیدین آغداشلو در دوره پنجم مجله اندیشه و هنر
تراژیک را تبدیل به کمیک کند ،در صورتی که که در شخصیت این دو کاراکتر اصلی نیست و از خط مشغول کار شد و بین سالهای  ۱۳۴۴تا ۱۳۴۷
معموال این اتفاق مستلزم گذر زمان و عوض شدن بیرون میزند.
سرپرستی بخش ادبیات و هنرهای این مجله را به
نسلها بود”.
اما در این بین نطفهی عشقی کاشته میشود که عهده داشت .وی این نشریه را تبدیل به مجالی برای
تضاد عجیبی بین رفتار کاراکترها با کالمشان همچون موج سینوسی تا اوج میرود و دوباره پایین تجربه نوگرایی در داستاننویسی معاصر ایرانی کرد و
وجود دارد که اجازه نمیدهد خیلی با آنها دوست و میآید .انگار عشق ماندگار نیست و باالخره جایش را کوشید معیارهای نقد ادبی جدید جهان غرب را در
رفیق شویم .الزمهی یک رمان حجیم برای رسیدن به روزی به خیانت میدهد .در نشان دادن روابط بسیار بررسی ادبیات و هنر جدید ایران (داستاننویسی ،شعر،
انتها رفاقت با کاراکترهاست و همسفر شدن با آنها  .موفق بوده   .این روابط میتواند در برخی موارد به تئاتر و سینما) به کار گیرد  .کار اصلی وی نوشتن
نقدهای سینمایی بود .شمیم بهار در این کار ،چنان
رمان « تخم شر» (بلقیس سلیمانی -نشر ققنوس) روایتی از چند نسل در
جدی بود که میگویند وقتی فیلم خوبی میدید برای
نوشتن نقدی بر آن فیلم ،چند بار به سینما میرفت و
یک بازهی زمانی ده ساله است .قصه در سالهای دههی  ۷۰شروع میشود و تا دههی
هر بار در جای متفاوتی مینشست تا فیلم را از زوایای
 ۸۰ادامه دارد و در موقعیتهای مکانی مشخص از جمله گوران و تهران شکل میگیرد.
مختلف ببیند و دقیقتر دربارهاش بنویسد.
شمیم بهار اصول نقد ادبی نو را در بررسی ادبیات
رمان روایت زندگی آدمهای معمولی است که سوار بر موج حوادث زندگی اند.
ایرانی به کار میگرفت  .نقدی فنی که شمیم بهار
مینوشت صرفاً معطوف به متن بود و متن را به هیچ
بیرونی اخالقی و زندگینامهای ارتباط
اما ادبیات این دو کاراکتر گاهی اجازه نمیدهد که شدت مثبت بوده و در برخی موارد دیگر پر از اختالف نوع ارجاع
ِ
همراهشان شویم .مثال سهراب ،ماهرخ را صدا میزند ”:و حتی رابطه نداشتن باشد که احساس عمیق تنهایی نمیداد .او نقدهای تند و تیزی در مورد آثار منتشره
آهای آری گوی به زندگی”.
را ایجاد خواهد کرد .جذابیت و عشق و صمیمیت از معاصر در مجله اندیشه و هنر چاپ میکرد.
اما جدا از جمالت شیک و روشنفکرانه حرکتهای فاکتورهای ماهیت روابط در روانشناسی میباشد که
بهار داستانهایش را بین سالهای  ۱۳۴۲تا
میدانی و نکاتی در شخصیت پردازی از این دو نفر به خوبی در این رمان نشان داده شده است .در قدم  ۱۳۵۱در دوره پنجم مجله اندیشه و هنر چاپ کرد .
دیده میشود که همین تا حدی در ذهن ماندگارشان اول آشنایی و شباهت  .جایی که می بینیم ماهرخ داستانهای او توصیفی از بحران نومیدیهای احساسی
میکند”.ابایی نداشت خودش را از جعبهی فلزی تله در خنکای کویر عاشق جوانکی شده که آن طور که روشنفکران اروپادیده مرفه هستند .داستانهای او به
کابین کلک چال آویزان کند و زهرهی همراهانش را خودش تصویر میکند با عیسی مسیح مو نمیزند  .دلیل حضور شخصیتهای پیوسته و تکرارشونده،
بترکاند”.
دومین پارامتر نشست و برخاست است  .جایی که در کنار هم یک کلیت را تشکیل میدهند  .کلیتی
ایجاد لحنهای متفاوت بین دو خانوادهی این دو سهراب و ماهرخ روی تپه کوچک خاکی ایستاده اند و که بیانگر دغدغهها و اصول رفتاری قشر روشنفکر و
کاراکتر از دیگر نکات مثبت این رمان است که کمک باغ سنگی را نگاه میکنند .جذابیت جسمی پارامتر سوم شکستخورده سالهای دهه سی و چهل است .همه
کرده درک بهتری از گذشتهی این دو پیدا کنیم .از است .و به دنبال آن عشق که نزدیک به قله است و این داستانها مضمونی عاشقانه دارند و به شیوه آثار
خانواده سهراب و ماهرخ و تاثیر اتفاقاتی که تا لحظهی پس از آن عشق رمانتیک در نوک قله ولی در این بین داستاننویسانی چون سالینجر نوشته شدهاند.
ازدواج آنها سایه انداخته .از فرهنگی سخن میگویند که به قله میرسی حالت نوبت فرود است که مرحله به
نخستین داستان بهار به نام طرح در تابستان ۱۳۴۲
که نشنیده ایم که مثال مردم گوران عروس و داماد را مرحله کم میشود تا برسد به پایان رابطه“ .نمی دانست در نشریهٔ اندیشه و هنر به چاپ رسید  .این داستان
سه روز در حجله زندانی میکنند  .چرایش را راوی سهراب را به خاطر خیانتش دارد از خود میراند یا این و دو داستان اینجا که هستیم و پاییز تجربههای
هم نمیداند .سوال میپرسد ”.یعنی میخواهند پاداش فقط بهانه ای است برای دور انداختن عشقی که نیرو و نخست نویسنده هستند  .این دو داستان در فضای
آن همه سختگیری و محرومیت را یکجا به جوانها انرژی اش را از دست داده و دارد میدهد و نیاز دارد به غربت در اروپا میگذرد .آخرین داستان بهار در پاییز
بچشانند؟”
یک عشق تازه و پرتب و تاب .نمیدانست دارد یک مرد  ۱۳۵۱نوشته شد .پس از آن ،داستان دیگری از بهار
تاثیر اطرافیان و ردپایشان در زندگی واقعی که مفت خور مدعی و تن لش را از خودش میراند یا عشق در نشریات یا در جایی دیگر به چاپ نرسید و این
درگیر قصههای همدیگر شوند کمی از دهه  ۷۰و  ۸۰جوانی اش و مردی فهیم را که درست است کجکی نویسنده همواره در سایه باقی ماند.
دور است .نویسنده اگرچه به دورهی اصالحات اشاره می اندیشد ولی به هر حال می اندیشد و این در زمانه
اما امسال ناگهان پیرمرد هشتاد ساله از سایه بیرون
میکند ولی مدام قصههای آدمها را بهم میچسباند ای که همه حتی عبدالحی افتاده اند به مقام خواهی آمد و رمانی به نام “قرنها بگذشت” توسط نشر بیدگل
درست انگار قرار است قصهای از دهه چهل و پنجاه و ثروت اندوزی کم چیزی نیست .نمی دانست هنوز به بازار داد.
بخوانیم .زمانی که امارتی بود و آدمها کنارهم زندگی عاشق سهراب است یا رسیده به آن سوی سکه عشق
او در این رمان با سبکی خاص منحصر به خودش
میکردند و به دلیل نبود امکانات رسانهای به هم یعنی نفرت و موقعش است کل این سکه را بسپرد به نوشته.
نزدیک بودند .و این نزدیکی گاها به دخالت در زندگی جوی آب تا احمق دیگری در پایین دست آن را از آب
” صبحانه  /که بیشتر به بازیگوشی برگزار میکنیم /
و عاشقی ها و خیانتها میکشید.
بگیرد و این چرخه همچنان بچرخد”.
وردل هم و پا به پای هم ،ضمنا جدا از هم و هاج و واج
در فصل اول در شروع قصه میخوانیم ” ماهرخ
️*قرنها بگذشت
هم  /امروز  /که پیداست برگشته ایم به بچگی دوم /
حدود ساعت دوونیم بعد از نصف شب ،جایی بین
شمیم بهار
هرکی سی خود  /اول بار نیست باهم ناشتا میشکنیم،
اردستان و کاشان ،در یک شب تابستانی عاشق سهراب
نشر بیدگل
هست؟  /اول بار نیست حقا ،چون که تعطیلی داشتیم
شد”.
شمیم بهار زاده  ۲۹آبان  ۱۳۱۹نویسنده ،ناشر و مریضی داشتیم سفر داشتیم  /ولی  /حالی که داریم و
همین شروع داستان یادآور قصهی داییجان ناپلئون منتقد ادبی و سینمایی اهل ایران است .او تحصیلکرده همه این ندید بدیدی ،بعله که هست  /اولی بعد پنجاه
است که با صدای سعید کنگرانی راوی میشنویم در انگلیس است  .در دهه  ۱۳۵۰خورشیدی (همراه سال  /دو سال دو ماهی داریم هنوز تا جشن پنجاه
روز سیزدهم مرداد ساعت  ۴۵/۲دقیقه سعید عاشق هوشنگ گلشیری و حمید سمندریان و محمد کوثر  /حاال که به هرحال سربه سامانیم  /همه دردهای
لیلی دختر دایی جان ناپلئون شد  .یادآور قصههای و حسین پرورش و چند تن دیگر…) از کسانی بود که مفصلی عضالنی همه مریضیها همه فراموش  /و باهمیم
شیرین و تو در توی یک فامیل بزرگ است .ماندگاری در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در گروه سرناشتایی  /دوتایی  /من که چارچشمی مراقب جوش
شخصیتهایی همچون شخصیتهای قصهی دایی جان نمایش به مدیریت بهرام بیضایی درس میداد .بهار بعد آمدن شیرم  /باالسرشعله ی چپ ،گردانده تا زیادترین
ناپلئون قصه عاشقانه  و خیانت نیست بلکه توجه به از انقالب به خاطر بهائی بودن ،از دانشگاه اخراج شد /  .با سروصدا ،یاد همه صبحانه های تک تنها  /بعد بچه
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ها که روانه ی مدرسه کرده ام و قبل انیس خانم،
دو اتوبوس عوض کرده و جان بی نفس  /وقتی خانه
خالیست  /و من که بالعکس دلواپسی کتری ندارم /
بیخیال شعله ی راست ،گردانده تا کمترین  /درگیر
بریده های سنگک  /مثلثی های یخ زده ای بیرون
کشیده از یخچال که روی دسته ی خوابیده ی کتری
گرم میشوند تا بعد توی فر برشته شوند  /بی سرصدا
 /یاد همه صبحانه های تک تنها /وقتی همه غرق
خوابند”.
زوجی سالخورده ،مرد  ۹۳ساله و زن  ۸۳ساله ،در
بحبوحه کرونا به سفری خارج از تهران می روند .شاید
برای همیشه پشت فرمان یکی یکی جا عوض می کنند
در قامت راننده  .و سفر جاده ای تا رسیدن به خانه
ییالقی ،شرح زندگی آنها می شود.
تالش بهار همچون مابقی داستان هایش ،تمرکز بر
وجه گفتاری شفاهی در روایت است .چه در دیالوگ
های مستقیم زن و شوهر ،چه در روایت اول شخص و
واگویه هر دو .او از انشایی کامال شکسته ی کلمات و
نشانه گذاری های شیوه خودش استفاده کرده که شاید
به نوع روایت و قصه زوج پیر برمیگردد که این گونه
مقطع و جدا از هم”.
– کاش زودتر میزدیم کنار
– قبل این که اپک و پهلو بیفتیم
– ببخش ،ناسالمتی دنبال عناب بودیم
– در عوض ،آبادی که گذشتیم  /آبادی که چه
عرض کنم  /چی بود ،اسمش منظورمه؟ /ده معتبری یا
شهرک عقب مونده ای ؟  /تاریخی یا که چی ،امروزه
روزی که بش نرسیدن؟
– هیچ نمیدونم  /نقشه درمیارم نگاه میکنم اآلنه /ا
من میپرسی اصلش داریم غلط میریم  /کوه سنگی چی
شد؟  /که دوستش داشتیم که دوستمون داش  /چرا
پیداش نیس؟  /اینجاها چرا انقد غریبه س؟
– ناهار اول  /حواست که به خراب آباد بود؟  /کاش
پیاده میشدیم تک پایی ببینیم گذشته خوب نگه
داشتن یا امروزه روزه حال احوال خرابه
– همین یه تک خیابون سرتاسری و اونم سوت و
کور”
عنوان کتاب از بیتی از مثنوی موالنا گرفته شده
تا شایدپیوندی میان قدیم و جدید ،کهنه و نو باشد.
در این رمان با ملودرامی عاشقانه روبروییم .با پایانی
آرام اما شورانگیز .نثر دلکش و شاعرانه .بازگشت شمیم
بهار بی شک ستودنی است.
️*سوسن تسلیمی
در گفتگویی با محمد عبدی
نشر بیدگل
سوسن تسلیمی نیازی به معرفی ندارد با غیبت سی
و چند ساله اش در ایران به عنوان بهترین بازیگر زن
تاریخ سینمای ایران شناخته شده است .محمد عبدی
در این کتاب گفتگویی بیش از سی ساعت با او انجام
داده تا بیشتر از زندگی ،تجربیات ،خاطرات ،مهاجرت
و دیدگاههای این بازیگر بی همتای سینمای ایران
بدانیم .لذا در معرفی این کتاب بر آن شدم برشهایی
از کتاب را بدون قضاوت و نقد بیاورم تا مخاطب به
ارزش این کتاب خود پی ببرد.
خانم تسلیمی میگوید :من همیشه خوشحالم که
در خانواده ای با گوناگونی های مختلف به دنیا آمدم؛
از مادربزرگم که شالیکار بود تا پدربزرگم که مترجم
بود و هفت زبان می دانست  .و پدر و مادرم که هردو
بازیگر تئاتر بودند…
بله ،هردو بازیگر تئاتر بودند و مادرم بازیگر سینما

هم بود .من در چنین دنیایی بزرگ شدم و شاید هم به حروف خیره شدم  .نمیدانستم چه کنم  .از خط
طبیعی بود که بعدها وارد این کار شوم .اما پدرم بیشتر خطی های روی تخته سیاه چیزی سر در نمی آوردم .
مایل بود که من دکتر بشوم  .میگفت تابلو می زنی زیرلب گفتم :خانم بلد نیستم  .خانم صیادی این را
«دکترس»! که آن موقع نمیدانستم منظورش از سین که شنید خط کشش را بلند کرد و شروع کرد به
آخرش چه بود .بعدها فهمیدم که سین مؤنث است …  .زدن .من چوب میخوردم و نمی فهمیدم که چرا .تا
پدر و مادرم ،منیره تسلیمی ( )۱۳۰۵-۱۳۳۴و خسرو اینکه ایشان سرانجام ،راضی از نسقی که گرفته بود،
تسلیمی ( )۱۳۰۴ – ۱۳۸۷هردو از بازیگران تئاتر گفت برو بشین و دفعه آخرت باشد که غیبت میکنی .
گیالن بودند .من فرزند دومشان بودم و اولین دختر اشتیاق یاد گرفتن در آن لحظه برای همیشه جایش را
که در سحرگاه یک شب برفی در هجدهم بهمن  ۱۳۲۸به ترس از معلم داد .از آن به بعد ،درس خواندن شده
در شهرستان رشت در مرکز گیالن به دنیا آمدم .فرزند بود عذاب روزانه .مدرسه شده بود محل آزمایش قدرت
اول خانواده ،برادرم سیروس است و فرزند سوم ،کی زورش بیشتر می رسید؛ معلم یا شاگرد .راستش
خواهرم سهیال .دوساله بودم که پدر و مادرم به همراه من در تمام مدت دبستان و دبیرستان از مدرسه و
همه اهل خانواده به تهران مهاجرت کردند .در پایتخت سرکالس رفتن دل خوشی نداشتم .تنها دلخوشی من
امکانات بیشتر بود .هردو به زودی در تئاترهای آنجا ،از نمایش های مدرسه ای بود که محیط را قابل تحمل
جمله تئاتر فردوسی ،مشغول به کار شدند.
میکرد.
چه نوع کتاب هایی می خواندید؟
اولین بازی زندگی تان در همین مدرسه بود؟
اشعار فروغ را کم کم کشف کرده بودیم و سعی می
بله  .اولین نمایشی که بازی کردم داستانی بود از
کردیم به سبک شعرنو شعر بگوییم .مرضیه برومند آن روی کتاب تاریخ
موقع دوست صمیمی من بود .کالس هفتم باهم آشنا
همین موقع با آقای فرهنگ ازدواج کردید؟
شده بودیم .نقاشی ،شعر نوشتن و داستان و نمایش
بله .آشنایی ما در گروه تئاتر پیاده اتفاق افتاد .بعد
های مدرسه ای زندگی ما بود….
که من وارد گروه بازیگران شهر» شدم ،ما دیگر ازدواج
شعرهایتان را دارید؟
کرده بودیم.
نه ،ندارم متأسفانه .
چه سالی؟
چیزی هم یادتان نمی آید؟
 ۱۳۵۰بود که ازدواج کردیم .درست هم زمان بود
نه متأسفانه … اما متأثر از فروغ بودیم… شکل با ورود من به گروه تئاتر بازیگران شهر کارگاه نمایش .

نخستین داستان بهار به نام طرح در تابستان  ۱۳۴۲به چاپ رسید .این

داستان و دو داستان اینجا که هستیم و پاییز تجربههای نخست نویسنده هستند.
این دو داستان در فضای غربت در اروپا میگذرد .آخرین داستان بهار در پاییز ۱۳۵۱

نوشته شد .پس از آن ،داستان دیگری از بهار در نشریات یا در جایی دیگر به چاپ

نرسید و این نویسنده همواره در سایه باقی ماند .اما امسال ناگهان پیرمرد هشتاد
ساله از سایه بیرون آمد و رمانی به نام «قرنها بگذشت» توسط نشر بیدگل به بازار
داد .زوجی سالخورده ،مرد  ۹۳ساله و زن  ۸۳ساله ،در بحبوحه کرونا به سفری خارج
از تهران می روند .شاید برای همیشه پشت فرمان یکی یکی جا عوض می کنند در

قامت راننده .و سفر جاده ای تا رسیدن به خانه ییالقی ،شرح زندگی آنها می شود.
بچگانه و خام فروغ البته.
مدرسه رفتن را دوست داشتید؟
من مدرسه را با کتک خوردن شروع کردم؛ دبستان
ناهید ،مهر .۱۳۳۵روز اول و دوم مهر از مدرسه غایب
بودم ،به دلیل سرماخوردگی و مریضی ،روز سوم به
مدرسه رفتم .دخترعمه ام پروانه که چند سال از من
بزرگ تر بود مرا تا در کالس درس همراهی کرد .شوق
زیادی داشتم .تمام فکرم این بود که به زودی خواندن
یاد میگیرم و می توانم کیهان بچه ها را بدون کمک
کسی بخوانم ،نوشته های سردر مغازه ها را بفهمم و
به پدربزرگم (پدر مادرم) ،که آن موقع ساکن رشت
بود ،به قلم خودم نامه بنویسم .چند لحظه ای گذشت
و معلممان خانم «صیادی» وارد کالس شد .یکی از
شاگردان گفت برپا و همگی از جا بلند شدند .خانم
صیادی گفت برجا و همگی نشستند  .خانم صیادی
مقداری حرف زد که االن یادم نیست چه بود ،وسط
گفته هایش ناگهان چشمش به من افتاد و اشاره کرد
که پای تخته سیاه بروم  .بعد شروع کرد به نوشتن
حروف الفبا و از من خواست که بخوانمشان  .مدتی

دختر من هم دو ماه قبل از اولین اجرای باغ آلبالو به
دنیا آمد  .تمام تمرینات من در باغ آلبالو در دوران
بارداری بود.
سخت بود؟
بله ،به همین دلیل خیلی از تمرینات را فقط می
نشستم و آربی آوانسیان را تماشا میکردم که چه
میکند  .این برای درک من از دید تئاتری او خیلی
مفید بود.
اگر فقط می نشستید ،پس تمرین چطور برگزار
میشد؟
البته تا هفت ماهگی تمرینات نمایش را ادامه می
دادم که بعد از آن دیگر امکان نداشت و یک خانمی
آمده بود که قرار بود یک شب او اجرا کند یک شب
من ،که بعد آن خانم گذاشت و رفت و من فقط خودم
اجرا کردم.
شمیم بهار منتقد خیلی خوبی بود  .از دانشگاه
علوم و دانشگاه های دیگر که هیچ ربطی به سینما
نداشتند می آمدند و سر جلسات او می نشستند .شما
هم میرفتید؟
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من هم چند باری رفتم… .چیزی که شمیم میگفت
همیشه فکر میکردم مرگ یزدگرد واقعا من مجبور شدم به داخل دریا بروم ،آن هم وقتی که
جالب بود؛ مثال میگفت من این فیلم را دوست ندارم ،سینماست…  .چطور میشود در یک مکان بسته طوفانی بود ،چون فیلم ایجاب می کرد که دریا آرام
ولی فیلم خیلی خوبی است  .سلیقه خودش را از کوچک ،فیلمی این قدر سینمایی متکی بر تدوین نباشد .فکرهایی کردند و چند نفر دوروبر مراقب بودند
نظرش جدا میکرد.
و حرکت دوربین ساخت…  .یک ریسک بزرگ برای تا در صورت هر اتفاقی کمک کنند  .طبیعی بود که
در کالس های شمیم چه چیز برایتان جالب بود؟
بیضائی.
مثل هر آدم دیگری ترس داشتم .اما ترسم را نشان
شمیم دانش عظیمی دارد؛ هم درباره تئاتر و هم
بیضائی اصوال آدم پرجرئتی است .هر چیزی را که ندادم .و رفتم .خوشبختانه هم غرق نشدم ،اما ترسناک
فیلم .از زاویه ای به فیلم نگاه می کرد که شاید دانشجو بخواهد میگوید و هرکاری که بخواهد میکند  .آدم بود.
اصال به ذهنش نمی رسید…  .اگر بخواهی به عمق کنجکاوی است و طبیعتا از شکست هم نمی ترسد .
به محض تمام شدن فیلم شما تنها از ایران خارج
فیلمی بروی  ،باید بارها و بارها آن را ببینی و هربار آدم با دانشی است و می داند که از عهده کاربر می شدید…
چیز تازه ای کشف کنی .حتی فیلم هایی که خوشتان آید؛ مگر این که اتفاق خاص غیرقابل پیش بینی ای
قرار بود داریوش هم بیاید .قرار نبود من تنها بیایم .
نیامده  .فکر میکنم شمیم این طوری و خیلی تخصصی بیفتد… .نکته مهم این است که دیگر هیچ ربطی به بعدا که آمد سوئد گفت که من نمی خواهم اینجا دوباره
با سینما برخورد می کرد .اصال احساسی نبود .شمیم با تئاتر ندارد؛ یک فیلم است ،یک فیلم بی نظیر… .معنی از صفر شروع کنم که اینجا دیگر اختالف انتخاب راه
فاصله با فیلم روبه رو میشد.
فیلم ساختن با ابزار «سینما» در یک مکان بسته.
بود .من میگفتم به ایران دیگر برنمیگردم چون آنجا
این بخشی از کالس های شما در دانشکده بود یا
کامال همین طور است  .بسیاری از فیلمنامه های آینده ای برای کارم نیست و داریوش میگفت من سوئد
داوطلبانه می رفتید؟
برگمان هم زمینه تئاتری دارند ،اما وقتی آنها را فیلم نمی مانم چون آینده ای در اینجا ندارم .اینجا بود که
این کالس ها اصال برای دانشجویان دانشکده میکند ،دیگر رفتار سینمایی با آنها دارد؛ دیگر به راه های ما از هم جدا شد.
تئاتر بود .ما پخش فیلم هم داشتیم .ولی آزاد بود و «فیلم» تبدیلشان میکند .مرگ یزدگرد هم دیگر تئاتر
بیضائی به من گفت و یادم نیست که چاپش هم
دانشجویان دانشگاه های دیگر می توانستند بیایند و نیست ،سینماست  .رفتاری که با آن شده سینمایی کردم یا نه ،اما میگفت یک رقابتی بین شما موقع بازی
محدودیتی نداشت… .نقد شمیم خیلی فرق داشت با است.
در این فیلم وجود داشت….
برخی منتقدانی که گاه چیزهایی می نوشتند که ما
کارگردانی داریوش فرهنگ با بقیه چه تفاوتی
بله ،یک رقابت بازیگری… البته همیشه این نوع
حیرت می کردیم .درست مثل موردی که خود شما داشت و با توجه به اینکه در آن زمان همسر شما بود ،رقابت ها هست .ما دو بازیگر حرفه ای بودیم که باهم
درباره مجموعه داستانتان اشاره کردید.
این رابطه چه تأثیری در فیلم داشت؟
رقابت دارند .برای اولین بار بعد از پانزده شانزده سال
از کالس های بازیگری بگویید.
من قبال با داریوش فرهنگ در تئاتر کار کرده بودم؛ زندگی ،برای مدت پانزده روز قهر کردیم و باهم حرف
کاری که بازیگر باید بکند این است که حصاری چه به عنوان هم بازی و چه به عنوان کارگردان .اولین نزدیم… .البته راه خوبی پیدا کرده بودیم که بحث ها
خودش درست کند ،حصاری که دیدنی نیست  .این باری که باهم آشنا شدیم ،در دانشگاه بود .او دانشجو به داخل خانه کشیده نشود و روی بازی مان تمرکز
حصار را پیش از نیاز به کار دوربین باید درست کرد  .بود و شناخته شده هم نبود در آن زمان .جوان بسیار کنیم.
باید در آرامش مطلق بود .چیزی که به نظر من خیلی پرشوری بود و کارهای دانشجویی که کرده بود خیلی
وقتی رسیدید اینجا چه کردید؟ کسی را می
مهم است پرهیز کردن از حرف های اضافی است  .مورد توجه واقع شده بود .ما دانشجوهای فعالی بودیم؛ شناختید؟
خیلی از بازیگرها تا لحظه شروع کار دوربین دارند من در رشته بازیگری و او در رشته کارگردانی و
نه ،فقط یکی دو نفر را دورادور می شناختم… به
با یکی حرف می زنند ،آن هم حرف هایی که هیچ بازیگری … .این اولین فیلم سینمایی داریوش بود .قبل این شکل که کسی باشد که بتوانم به خانه اش بروم
ربطی به کار ندارد .این وحشتناک است .عادت خیلی تر یک فیلم کوتاه به نام رسول پسر ابوالقاسم ساخته یا از او کمک بخواهم ،نه ،وجود نداشت  .نمیدانستم
بدی است .ولی اگر از نیم ساعت قبل هم بخواهی در بود که من در آن نقشی نداشتم .بعد هم مجموعه ای فردایم چه میشود .آنچه که می دانستم این بود که
نقش فروبروی ،باز کمکی نمی کند  .شاید به کسان تلویزیونی به نام سلطان و شبان کارگردانی کرده بود بر کار و زندگی ام در ایران نقطه پایان گذاشته ام .
دیگر کمکی بکند ،اما به من نمیکرد  .من فقط دلم که دوست داشت من در آن بازی کنم ،اما نکردم.
سه راه وجود داشت :یا در ایران می ماندم و اصال
میخواست کسی با من حرف نزند ،جز کارگردان.
بیضایی تعریف میکرد که فیلم برداری تارا مصادف کار نمیکردم ،چون شرایط را قبول نداشتم .راه دوم
با تست بازیگر می شود فهمید که استعداد دارد شده بود با برخی از وقایع دوره انقالب و مشکالتی این بود که می ماندم و تن میدادم به شرایط و هر
یا نه؟
ایجاد شد ،از جمله نتوانستند چیزهایی را راهی کنند کاری را قبول میکردم .یعنی می رفتم و میگفتم بازی
وقتی آدم ها برای تست وارد می شوند ،کارگردان که در نتیجه آن شما مجبور شدید در سرما واقعا وارد در هرنوع فیلم یا تئاتری را می پذیرم که این مغایر
یک تصوری درباره آنها دارد و فکر میکند که برای دریای موج دار شوید… خاطرتان هست؟
بود با عقاید و دیدگاه های من و مطمئنم اگر این راه
نقش خوب هستند یا نه .اما بعد که تست میگیری و
آره خاطرم هست  .قرار بود همه صحنه ها در را انتخاب میکردم منجر می شد به جنون .راه سومی
نگاه میکنی ،می بینی این طور نیست! هرکسی را که تابستان فیلم برداری شود؛ مرداد و شهریور  .همان وجود نداشت ،جز این که از کشور بیایم بیرون… .من
فکر میکردی خوب است ،خوب نیست و آنهایی که موقع ،شلوغی های انقالب شروع شد  .محیط کار ما اعتراضات خودم را کرده بودم و کامال نشان داده بودم
که نقطه نظرات فرهنگی من چیست  .تا آن موقع
آدم هایی هم ماندند و با مشکالت دست و پنجه نرم کردند؛ از جمله بهرام
هم فقط کارهایی را کرده بودم که از کیفیت هنری
درستی برخوردار بودند .ترک ایران ،یک اعتراض بود .
بیضائی .دو نوع انتخاب است .او ماند ولی چقدر اجازه دادند که کار کند؟ هرده دوازده
اعتراضی که فکر میکنم انعکاسش هم در ایران بعد
سال متأسفانه تنها یک فیلم ساخت ....آدم هایی هم ماندند و وا دادند و گفتند حاال
از رفتن من دیده شد  .آن موقع من دیگر از اعتبار
فرهنگی برخوردار بودم و رفتن من سؤال ایجاد میکرد .
دیگر چه فرقی میکند ،آدم هایی که در ابتدا استعدادهای قابل توجهی بودند؛ یک
فکر میکنم هرکسی که اعتباری داشت و رفت ،سؤال
جور خودکشی هنری.
ایجاد کرد و این در تاریخ ثبت می شود… .آدم هایی
هم ماندند و با مشکالت دست و پنجه نرم کردند؛
امیدی نداشتی ،خوب هستند .البته این را اضافه کنم آرام بود ،اما اخبار بیرون حکایت از شلوغی های زیادی از جمله بهرام بیضائی .دو نوع انتخاب است .او ماند
که همه بازیگران درخشش سینمایی ندارند  .بعضی داشت .برای همین صحنه آخر را نتوانستیم بگیریم  .ولی چقدر اجازه دادند که کار کند؟ هرده دوازده سال
ها فقط درخشش صحنه ای دارند  .دوربین سینما قرار بود ماشین های آتش نشانی بیایند و کمک کنند متأسفانه تنها یک فیلم ساخت… .آدم هایی هم ماندند
رابطه خاص خودش را با بازیگر دارد .چند وقت پیش و من در کنار ساحل باشم و نه وسط دریا و آنها موج و وا دادند و گفتند حاال دیگر چه فرقی میکند ،آدم
داشتم یک تست برای فیلم میگرفتم ،یک ادمی وارد و آب ایجاد کنند .ولی روزی که قرار بود این صحنه هایی که در ابتدا استعدادهای قابل توجهی بودند؛ یک
شد کامال معمولی .هیچ درخششی نداشت .فکر کردم فیلم برداری شود ،ادارۂ آتش نشانی اعتصاب کرد و جور خودکشی هنری .برای من مسئله اصلی کار بود .
این را برای چه اورده اند و نگاهی کردم به کسی که او ما نتوانستیم این صحنه را بگیریم .فیلم برداری این فقط میخواستم جایی باشم که این امکان را به من
را آورده بود .اما در نهایت او از همه بهتر بود .دوربین صحنه افتاد به سال بعد .ما بعد از نمایش مرگ یزدگرد بدهند .فرقی نمیکرد کجا .این طور بود که در مهرماه
خیلی عجیب است….
 ،در بهمن ماه سال  ۱۳۵۸برای این صحنه رفتیم و  ۱۳۶۶آمدم بیرون و در آبان ماه پایم به سوئد رسید.

