دوره جدید | مهر و آبان  | 1394شماره 5

سرسخن
صاحب امتیاز :انجمن دفاع از آزادی و اطالع رسانی در ایران
مدیر مسئول :علی کشتگر

دبیرتحریریه :رضا علیجانی

شورای دبیران :محمدجواد اکبرین ،رضا علیجانی،

علی کشتگر ،محسن یلفانی
طراحی و برنامه نویسی وبسایت :مقداد ابوالفضلی
Email: contact@mihan.net

0033(0)609224334

Tel:

از بازنشر مقاالت با ذکر منبع سپاسگزاریم

فهرست
برخی از تنگناهای اقتصادی ایران (احمد علوی)4..........................................................................................................................
ملی ـ مذهبی ها و شالوده ريزی رانت خواری در اقتصاد ایران (جمشيد اسدی)8 .............................................
«حکمرانی خوب» در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسالمی :از تئوری تا عمل (فریدون خاوند)15 .....
آیا توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن است؟ (رضا شیرازی)20 ............................................................................
نقش بنیادی «سیاست» در «اقتصاد» ایران (رضا علیجانی)22......................................................................................................
زیر پایه لرزان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری درایران (مهرداد عمادی)25 ..............................................................
بحران بزرگی که در پیش است! (علی کشتگر)27 .............................................................................................................................
هفتاد سال برنامه نویسی توسعه در ایران؛ ایستادن روی نقطه صفر (حمید مافی)29...............................................
اقتصاد ایران در تنگنای توسعه (علی مزروعی)32.................................................................................................................................
بحران ساختی اقتصاد ایران و تبعات اقتصادی توافق نامه «وین» (فرهاد نعمانی)35 ................................................
انواع تبعیض ها؛ موانع رشد اقتصاد ایران و راهبردها (ژاله وفا)38 .......................................................................................
نئولیبرالیسم و زیست اجتماعی (فخرالدین عظیمی).......میهمان43............................................................................................
در جستجوی «ترمیدور» انقالب اسالمی (محسن یلفانی) ......نقد و نظر48...........................................................................

3

تجارب مکرر تاریخی نشان داده است که «اقتصاد»
نقش مهمی در برآمدن و فرو افتادن قدرتها و یا تغییر
و تحول آنها داشته است.
در امتداد بحث پروندۀ شمارۀ گذشتۀ «میهن» ،که
به بحران هستهای اختصاص داشت ،در این شماره
بحث کالنتری را مد نظر قرار دادهایم:
«توسعۀ اقتصادی در ایران (مسئلهشناسی؛ مدل؛
موانع)»
روشن است که قصد ما پرداختن به مسئلۀ توسعۀ
اقتصادی در ایران بود .طبعاً مایل بودیم دیدگاههای
کالن و متوسط و خرد ،همچنان که نظرات توصیفی
و تجویزی(راهبردی) را ،که به طور کلّی در مورد
مسئلۀ اقتصاد مطرح است ،گرد آوریم و در کنار هم
قرار دهیم.
اما موضوع توسعۀ اقتصادی خود دارای سه بخش و
زیرمجموعۀ مهم است:
«مسئلهشناسی»؛ این بخش عمدتا به آسیب شناسی
اقتصاد ایران از زاویه دید توسعه توجه میکند .برای
این که اقتصاد ایران در مسیر توسعه قرار گیرد قبل
از هر چیز باید شرایط موجود تحلیل و آسیب شناسی
شود .توجه به مسائلی نظیر ساختار قدرت سیاسی،
وضعیت دولت و روابط آن با دیگر بخشهای نظام،
و بویژه نفتی بودن اقتصاد ایران ،اجتنابناپذیر است.
«مدل»؛ توصیف و آسیب شناسی اقتصاد ایران
از منظر رویکردهای مختلف اقتصادی قاعدتاً به
راهبردهای گوناگونی برای توسعۀ اقتصادی منجر
خواهد شد .انتخاب یک مدل توسعۀ اقتصادی و تطبیق
آن بر شرایط ایران از مهمترین بخشها ،و شاید همانا
مهمترین بخش مسئلۀ توسعۀ اقتصادی ایران باشد.
«موانع»؛ توصیفها و تجویزهای دو بخش قبلی
نمیتواند به موانع مهم ساختاری و عملی ،چه در
صحنۀ داخلی و چه در صحنۀ جهانی ،در اجرای هر
یک از مدلها بی اعتنا باشد .ارزیابی موانع پیش رو،
طبقه بندی آنها و تالش برای یافتن راهکارهای
غلبه بر آنها ،بخش اجتنابناپذیری از مسئلۀ حیاتی
و درازمدت توسعۀ اقتصادی در ایران است.
این بحث را با عدهای از کارشناسان و صاحبنظران
و پژوهشگران در میان گذاشتیم و تا حدودی که
امکانات اجازه میداد نظرات این عزیزان را در این
شماره گرد هم آوردیم .مسئولیت انتخاب نویسندگان
مقالهها با ماست و مسئولیت محتوای هر مقاله ،طبعاً،
با خود نویسنده ،و داوری نهائی با خواننده.
همچنان که برخی از نویسندگان مقالهها اشاره
کردهاند ،فقر آمار و ارقام و کمبود منابع معتبر و ناچیز
بودن داده ها ،تحلیل شرایط اقتصادی ایران را به
موضوعی بسیار مشکل و بغرنج تبدیل میکند .از سوی
دیگر ،به مالحظۀ شرایط خاص سیاسی-امنیتی حاکم
بر فضای رسانهای امکان همکاری با صاحب نظران و
کارشناسان داخل کشور ،چنان که باید و شاید ،فراهم
نیست .با این همه ،آنچه را که گرد آمده میتوان
مدخل یا چشماندازی بر مسئلۀ توسعۀ اقتصادی در
ایران دانست« .میهن» امیدواراست که در شمارههای
بعد ،از جمله در بخش «نقد و نظر» ،با انتشار مقاالت
جدیدی دربارۀ این مسئله و نیز هر مسئله و موضوع
دیگری که مورد توجه صاحبنظران و دستاندرکاران
است ،به غنای مباحث نظری راهبردی یاری رساند.
شورای دبیران میهن
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برخی از تنگناهای اقتصادی ایران
احمد علوی

پیشرفت و تجدد از آرمانهای جنبش مشروطه بود
که هنوز هم یکی از خواستههای بسیاری از ایرانیان
به شمار میآید .پیشرفت یا همان توسعه و تجدد یا
مدرنیته هر چند از نظر مفهومی متبایناند ولی در عالم
واقعیت دارای همپوشی هستند.
توسعه اقتصادی و رشد هم متراف نیستند .توسعه
پیشرفتگی ساختاری و پایدار نهادهای اقتصادی،
سیاسی ،اجتماعی فرهنگی است حال آن که رشد
اقتصادی منحصر به افزایش تولید ناخالص داخلی یعنی
تنها یک متغیر اقتصادی است .بسیاری از جوامع رشد
اقتصادی را تجربه میکنند ولی زمانی طوالنی الزم
است تا به توسعه دست یابند .یک جامعه توسعه یافته
بنا به ادبیات اقتصادی پذیرفته شده امروز که معموال
در میان موسسات بینالمللی مانند بانک جهانی هم به
کار گرفته میشود با ویژگیهای معینی تعریف میشوند
مثال سطح مرگ و میر محدود نوزدادن و کودکان ،نرخ
افزایش جمعیت پایین ،افزایش میانگین طول عمر ،نرخ
با سوادی باال و دسترسی به آموزش همگانی ،افزایش
سطح زندگی و مصرف و هم چنین دسترسی عموم به
حداقلهای زندگی مانند خوراک ،مسکن و بهداشت،
میانگین درآمد سرانه باال ،سهم باالی زنان در بازار کار،
نرخ بیکاری پایین ،نرخ باالی بهرهوری سرمایه ،صنایع
و نیروی کار ،رشد اقتصادی مناسب ،سهم باالی صنعت
در تولید ناخالص داخلی و حضور در بازارهای بین
المللی .غالب این شاخصها مفاهیم اقتصادی هستند و
بنابراین باید شاخص های سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی
را به آن افزود.
از جمله مواردی که باید افزوده شود عبارتند از:
مشارکت سیاسی شهروندان در عرصه سیاسی و
دمکراسی ،برابری حقوقی شهروندان ،جلوگیری از کار
کودکان ،بیمه و تامین اجتماعی فراگیر ،شکاف طبقاتی
محدود ،فساد مدیریت محدود ،سهم باالی بودجه

خدمات عمومی مانند آموزش
و پرورش و بهداشت در بودجه
دولت ،باال بودن سهم تولید
دانش و پژوهش در تولید
ناخالص داخلی ،دسترسی
عموم به رسانه های مستقل
و غیردولتی هم چون اینترنت،
احترام به حقوق بشر و حقوق
شهروندی.
الزم به تاکید است که بکارگیری یک یا چند شاخص
استفاده برای تعریف یک کشور به عنوان توسعه یافته
می تواند فریبدهنده باشد بنابراین شایسته است که
مجموعهای از شاخصها را به همراه یکدیگر برای ارزیابی
توسعهیافتگی کشورها به کار گرفت.
روند توسعه امری نسبی و بلندمدت است .بنابراین
با افزایش توسعه در میان کشورهای پیشرفتهتر باید
انتظار داشت که معیارها دیگری بر مواردی که آمد
افزوده شود .مثال دسترسی به رسانه های مستقل ،تکثر
سیاسی و مذهبی ،ثبات سیاسی و اقتصادی و یا میزان
جهانی شدن هر چند در حال حاضر جزء معیارهای
توسعه نیست ولی نشانههای توسعه یافتگی هست.
بنابراین عجیب نخواهد بود اگر تا چند سال دیگر
آن گاه که مسائلی مانند برابری میان زن و مرد و یا
بیگاری کودکان حل شد ،معیارهای دیگری هم مد
نظر قرار گیرد.
از توسعه تقسیمات و طبقهبندی های گوناگونی
شده است که مهم ترین آنها عبارتند از« :توسعه
درونزا»« ،توسعه برونزا»« ،توسعه ناموزون»« ،توسعه
موزون»«،توسعه از باال» و «توسعه از پایین»« ،توسعه
دولتمحور» و «توسعه با محوریت بخش خصوصی»
و… .برخی از شاخصها سختافزاری هستند مانند توسعه
زیرساختهای فیزیکی نظیر راه ها و بنادر و برخی دیگر

نرمافزاری مانند رعایت حقوق نیروی کار و تامین
اجتماعی گسترده و با کیفت مطلوب.
چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به
موضوع معافیت های مالیاتی مطرح در این کمیسیون
اشاره کرده و گفت  60درصد اقتصاد کشور مالیات نمی
دهد که  40درصد آن معافیت های قانونی و  20درصد
دیگر فرار مالیاتی است.
توسعه درونزا توسعهای است که با تکیه بر سرمایه
و دانش انسانی و به کارگیری نوآوری ،توسعه فنآوری
و کارآمدی منابع حاصل میشود .توسعه برونزا اما دارای
منشاء برونی بوده و با استفاده از خام فروشی مواد یا با
تکیه بر منابعی جز ارزش افزوده انجام میگیرد.
توسعه در سه سطح خُ رد ،میانه و کالن و در عرصه
های اقتصادی ،اجتماعی ،سیاسی ،فرهنگی امکانپذیر
است .در توسعه موزون غالب این سطوح و عرصهها
– اقتصادی ،سیاسی و فرهنگی -پیشرفت متوازنی را
نشان میدهند .حال آن که در توسعه نامتوازن یکی
از سطوح و یا یکی از بخش ها بیشتر مورد توجه قرار
میگیرد.
توسعه زمانی پایدار است که تنها در سطح کالن
باقی نماند .بلکه در سطح گروههای خُ رد اجتماعی مثل
خانواده ،سازمانهای غیردولتی ،گروهبندیهای سیاسی
و غیره و هم چنین سطح فردی موثر واقع شود .برای
مثل ساخت هرمی دولت و نظام سیاسی موقعی واقعا
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دگرگون خواهد شد که سازمان خانواده و گروهبندی
های سیاسی خُ رد که آن هم هرمی و متمرکز است،
دمکراتیک شده و افقی شود .اما این کافی نیست .چون
اخالقیات و باورهای فردی نیز باید توسعه یابد .بدین
ترتیب نوعی سازگاری درونی میان مولفههای گوناگون
جامعه پدید میآید .چنین سازگاری را در کشورهایی
که توسعه موزون و پایدار ندارند ،نمیبینیم .مثال
درآمد سرانه و تولید ناخالص ملی سرانه کشورهای
حاشیه خلیج فارس ممکن است بیش از برخی از
کشورهای اروپائی باشد اما این کشورها توسعهیافته
قلمداد نمی شوند .چون رشد اقتصادی این کشورها
از خام فروشی نفت بدست آمده و این کشورها از نظر
مشارکت سیاسی شهروندان ،باال بودن سهم تولید
دانش و پژوهش در تولید ناخالص داخلی ،احترام
به حقوق نیروی کار ،احترام به حقوق بشر و حقوق
شهروندی وضعیت مطلوبی ندارند .بهرهکشی شدیدی
که از کارگران پاکستانی و بنگالدشی فقدان حق تشکل
صنفی در کشورهای حاشیه خلیج میشود ،یک بیان
توسعهنیافتگی این کشورهاست.
توسعه از باال و پایین هم نوع دیگری از تقسیم
بندی توسعه است .در توسعه از باال معموال دولت و
نخبگان به عنوان عامل تغییر در جامعه عمل میکنند
و معموال تاکید زیادی بر تمرکز قدرت و نوسازی ابزار
و نهادهای اِعمال قدرت میشود .توسعه از پایین اما
مشارکت همگانی ،تغییر فرهنگ عمومی و بنیادی مد
نظر قرار می گیرد .آن چه در دوره پهلوی و حتی پس
از آن شاهدش بودیم یک توسعه برونزا و ناموزون بود
که از باال و به شکل آمرانه بر جامعه تحمیل میشد.
به همین دلیل بود آن رشد اقتصادی به کشمکش و
تنش داخلی انجامیده و با گسیختگی ساختار سیاسی
آن خط مشی توسعه به بنبست رسید .آن نوع درک
از توسعه یک بعدی بر ابعاد ظاهری توسعه تاکید
ورزیده و رشد فرهنگی و سیاسی را ضرورت یک رشد
پایدار تلقی نمیکرد .مثال هرچند تاکید زیادی بر روی
خصوصیسازی و لیبرالیسم اقتصادی داشت ولی در
عرصه سیاسی و عمومی از تمرکز و اقتدارگرائی کاسته
نشد .همین ناسازگاریهای درونی بود که آن نظام را به
بنبست رساند.
در دوره جهانی شدن و تمایل به فعالیتهای اقتصادی
در سطح جهان ولی از نظر سیاسی تمایل به گشایش
در عرصه جهانی زیاد نیست .گشایش سیاسی در درون
مقدمه گشایش سیاسی در عرصه بین المللی است .اما
ناسازگاری در این جا هم وجود دارد .توسعه در ایران
معموال یک توسعه ناموزون و ناپیگر و همزمان آمرانه
و از باال بوده و هست .به گمان من در صورتی که
مشارکت سیاسی مردم افزایش یابد و خود مردم در
عرصه اقتصادی ،اجتماعی مدیریت توسعه را به عهده
بگیرند ،مسیر توسعه بهتر طی خواهد بود .چه آفت
فساد «تمرکز اقتدار» که یکی از آفت های توسعه است
کمتر خواهد بود .منتها االن تمرکز اقتصادی و سیاسی
موجب شده تا مردم مجال چندانی را برای مشارکت
نداشت باشند .همین امر رانت خواری را دامن زده و
ناکارایی استفاده از منابع را موجب شده است .و در
همین فرایند مشروعیت سیاسی هم زایل میشود.
به طور کلی سه عامل ساختاری ،مدیریتی و
تنگناهای رابطه با جهان؛ مشکالت اقتصادی ایران و
مانعی برای توسعه درونزای آن به شمار میآیند.
عامل ساختاری در کوتاهمدت قابل تغییر نیست.
اما عامل دوم یعنی عامل مدیریتی در کوتاهمدت تا
حدی قابل تغییر است ولی این کافی نیست .هم چنین

بدون رفع تنگنای بینالمللی نمیتوان یک اقتصاد برونزا
را به شکل بهینه مدیریت کرد .آرامش فعلی در فضای
اقتصادی محصول تداوم مذاکرات هستهای است و
نه برخاسته از دگرگونی ساختاری عوامل اقتصادی و
معلوم نیست تا چه اندازه پایدار باشد .در اینجا به برخی
از تنگناهای اقتصاد ایران که غالبا موضوع تجربه روزمره
هم هست اشاره میشود.
برخی از تنگناهای اقتصادی توسعه ایران
سطح بیکاری باال
بیکاری و به خصوص بیکاری جوانان ،زنان و فارغ
التحصیالن دانشگاهی پدیده آشکاری در زندگی
روزمره شهروندان ایران به شمار می آید .این امر با
توجه به افزایش جمعیت و رکود اقتصادی گسترده
شگفتآور نیست .اخیرا معاون اول رئیسجمهور گفته
است اشتغالزایی در 10سال گذشته صفر بوده و این
مسئله باعث شده تا بیکاری فارغالتحصیالن نگرانکننده
شود .همین مقام میگوید برای خروج از وضعیت فعلی
باید سالیانه  800هزارتا یک میلیون شغل ایجاد شود.

به طور کلی سه عامل
ساختاری ،مدیریتی و تنگناهای رابطه
با جهان؛ مشکالت اقتصادی ایران و
مانعی برای توسعه درونزای آن به
شمار میآیند.
علت اساسی مشکل بیکاری ایران
ساختاری است و به هر دو بخش
عرضه و تقاضای بازار کار مربوط است.
علت اساسی مشکل بیکاری ایران ساختاری است
و به هر دو بخش عرضه و تقاضای بازار کار مربوط
است .اما مهم تر از هر چیز در دنیای امروز بنگاههای
متوسط و کوچک هستند که با نوآوری و کسب بازار
در عرصه بینالمللی به موتور اشتغالزائی تبدیل شدهاند.
این بخش از اقتصاد در شرایط فعلی ایران به دالیل
حقیقی و حقوقی و هم چنین سیاسی قادر به کسب
بازار بینالمللی و اشتغالزائی نیست.
ترکیب ریسک باالی سیاسی و اقتصادی در ایران
از سوئی و همزمان درونگرائی اقتصاد ایران و فضای
نامناسب کسب و کار از جمله دالیل تنگنای فعالیت
اقتصادی و محدودیت تقاضا برای نیروی کار است.
از آن جا که اقتصاد ایران دولتی و رانتی است
طبیعی است که با ناکارآمدی حاکمیت ،اقتصاد ایران
نیز به ناکارآمدی دچار می شود .متاسفانه دسترسی به
درآمدهای نفتی موجب شده که این ناکارآمدی پنهان
بماند.
رشد اقتصادی حداقل  8درصد بنابه برنامههای پنج
ساله توسعه و سند چشمانداز شرط کاهش بیکاری در
ایران است .اما عملکرد میانگین رشد اقتصادی ایران
در  30سال گذشته که از  3درصد فراتر نمیرود ،در
شرایط فعلی و حتی آینده نزدیک هم به این میزان
نمیرسد .چون با توجه به اوضاع بازار نفت و تحریم
ها ،توان اشتغالزائی در ایران بسیار محدود خواهد
بود .همزمان ریسک تکانههای سیاسی و اقتصادی در
ایران که نمونههای آن در گذشته فراوان است را نباید
فراموش کرد که میتواند چشمانداز هر رشد اقتصادی
را به خطر بیاندازد.
مشکل بیکاری فارغالتحصیالن به دو بخش عرضه و
تقاضای نیروی کار مربوط است .بخشی از این مشکل
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نیز معلول ناهماهنگی موسسات آموزش عالی با بازار
کار و تحوالت آن است ،چون کارکرد آموزش در
ایران با نیاز بازار کار سازگاری ندارد .هم چنین انزوای
بینالمللی نظام آموزشی ایران و به طور خاص نظام
آموزش عالی آن و هم چنین مدرکگرائی هم یکی دیگر
از مشکالت نظام آموزشی در ایران است که توان تولید
توانائی عملی را از آن گرفته است .نیروی کار ایران باید
بتواند در بازار بینالمللی کار رقابت کند .همزمان اگر
قرار است بنگاههای ایرانی در بازار بینالمللی خدمات و
کاال رقابت کنند باید نیروی کار آنها نیز قابلیت رقابت
در بازار بینالمللی کار را داشته باشد .ولی متاسفانه
چنین نیست.
تورم شدید
بنا به گزارش سال جاری بانک جهانی ،در رتبه
بندی جهانی تورم ایران پس از آرژانتین در رده دوم
قرار داشته است .و بدین ترتیب تنها ایران و آرژانتین
بودهاند که در پایان تابستان سال جاری تورم دو رقمی
را تجربه کردهاند .بنا به آمار رسمی نرخ تورم که در
سال  92به باالترین سطح خود یعنی نزدیک  40درصد
رسیده بود به کمتر از نیم آن کاهش یافته است .بانک
جهانی نرخ تورم کشورهای توسعه یافته را در این مدت
حدود نیم درصد و برای کشورهای در حال توسعه 3.4
درصد اعالم کرده است.
بنابراین میتوان گفت که نرخ تورم ایران حتی در
مقایسه با کشورهای منطقه خاورمیانه یا کشورهای
توسعه یافته قابل قبول نیست و نماد ناکارآمدی اقتصاد
ایران است.
هر چند شاخص نرخ تورم در دوسال اخیر کاهش
نشان میدهد اما کاهش نرخ تورم به معنی ارزانی کاال
و خدمات نیست بلکه به معنی ُکند شدن فرایند گرانی
است.
تاثیر تورم بر خانوارهای دارای ساختار بودجهای
گوناگون هم یکسان نیست .مثال تورم بر خانوادههایی
که درآمد آنها به نسبت تورم افزایش نمییابد یعنی
اکثریت نیروی کار به شکل گرانی بیشتر احساس می
شود .حال آنکه تورم برای اقشاری که درآمد و دارائی
شان بیش از نرخ تورم افزایش مییابد ،کمتر احساس
میشود .بنابراین «احساس تورم» به چگونگی بودجه
خانوار بستگی دارد .با توجه به ساختار طبقاتی جامعه
ایران ،بخش قابل توجهی از خانوارها اینک در زیر خط
فقر هستند بنابراین کاهش سرعت تورم برای آنها
نامحسوس است.
تورم محصول عوامل گوناگونی است .به هر میزان
که دولت بتواند این عوامل را به شکل مطلوب مدیریت
کند ،طبیعی است که نرخ تورم کاهش مییابد .تاکنون
دولت با توجه به مدیریت بخش پولی و مالی توانسته
سرعت تورم را کاهش دهد ،اما باید توجه داشت که این
فرایند به صفر نخواهد رسید .چون بخشی از تورم در
ایران محصول عوامل ساختاری از قبیل عدم شفافیت،
ناکارآمدی نظام مدیریت و حجم دولت و وجود بخش
غیرمولد ،انگلی و رانتی است .از آن جهت که بخش
قابل توجهی از نهادهای امنیتی ،شبه نظامی ،مذهبی
و شبه سیاسی به نوعی وابسته به این بخش هستند،
توفیق برای حل این مشکل بدون دگرگونی ساختاری
سیاسی دشوار به نظر میرسد.
نابرابری توزیع منابع در اقتصاد رانتی
نابرابری در ایران امری نهادینه و ساختاری است
به زبان دیگر عوامل حقوقی و سیاسی و اجتماعی در
نابرابری نقش دارند .به طور کلی بدون برابری حقوقی
و توزیع موزون قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی انتظار
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برابری فرصت های اقتصادی عبث است.
نابرابری در ایران پدیده ای متشکل از همه این
عوامل است و تنها اقتصادی نیست .مثال در قانون
اساسی ایران و هم چنین قوانین مدنی برابری فرصت
های حقوقی و سیاسی میان روحانیون و غیرروحانیون،
شیعه و سنی ،مسلمان و غیرمسلمان ،زن و مرد ،و اقوام
به رسمیت شمرده نشده است .بنابراین سیاستهای
توزیع مجدد اقتصادی حتا اگر کارآمد هم باشند به
تنهائی نمیتوانند مشکل پیچیده و چندوجهی نابرابری
را حل کنند.
اصلیترین درآمد ایران یعنی درآمد نفتی و رانتهای
مربوطه در اختیار حاکمیت است که توزیع منابع اعم
از دارائی و درآمد ،قدرت ،منزلت ،دانش و اطالعات
هم در انحصار آن است .بنابراین شرط اصلی توزیع
موزون دارائی و درآمد و کاهش شکاف طبقاتی به معنی
اقتصادی آن ،توزیع قدرت سیاسی و مشارکت عموم در
آن است .در فقدان مشارکت گسترده و نهادینه عموم
مردم در قدرت سیاسی ،طبیعی است ،دارائی و درآمد
نیز در نهایت به سود گروههای مسلط سیاسی یعنی
روحانیون و همپیمانان آنها یعنی نظامیان و دیوانساالران
دولتی و بخش خصوصی وابسته توزیع خواهد شد .اما
اگر تنها به بررسی عوامل اقتصادی بپردازیم ،میتوان
گفت ،با افزایش تورم و کاهش اشتغال و رکود گسترده،
و هم چنین اتالف سرمایه ملی در قالب پروژههایی
همچون مسکن مهر ،اثرات پرداخت یارانههای نقدی
خنثی شده است .بنابراین از آنجائی که پرداخت
یارانههای نقدی به کسری بودجه و اتالف سرمایه ملی
انجامیده ،و نابرابری اقتصادی را تشدید کرده است .اگر
مشکل نابرابری در ایران ساختاری و پیچیده است ،راه
حل هم میبایست متناسب با آن ساختاری ،بلندمدت
و چندجانبه باشد .راه حل دگرگونی قانون اساسی و
اصالح نهادهای حقوقی ،سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
به گونهای است که حق برابر شهروندی و فرصتهای
برابر را برای آحاد جامعه به رسمیت بشمارد .افزون
بر این سیاستهای اقتصادی عمدتا میبایست معطوف
به رشد اقتصادی پایدار ،اشتغال و گسترش و افزایش
کیفیت تامین اجتماعی و شبکه آموزشی و بهداشتی
باشد تا پرداخت یارانه نقدی.
رقابت پذیری جهانی
موسسه پژوهش جهانی فریزر اعالم کرد که ایران
ششمین اقتصاد بسته دنیا را دارد .مهم ترین پیامد
بودن اقتصادی عدم شفافیت و فساد
چنین بسته
ِ
مدیریت است که شاهدش هستیم و برخی از آن در
رسانه ها هم مطرح می شود .رواج فامیل ساالری ،رفیق
ساالری ،باندبازی از پیامدهای چنین ساختار اقتصادی
بسته ای است که عمال آن را غیر قابل نظارت می کند.
از بین رفتن رقابت در بازار کاال و خدمات ،بازار سرمایه
و کار از پیامدهای دیگر بسته بودن اقتصاد است.
بنا به گزارش مجمع جهانی اقتصاد ،ایران از نظر

شاخص رقابت پذیری جهانی جایگاه باالئی نداشته رتبه
پایینی را دارد .این شاخص شامل متغیرهای اقتصادی،
سیاسی و اجتماعی گوناگونی است .که بعضی از آنها
عبارتند از رقابت پذیری بازار کار ،بازار مالی و بازار
کاال .ایران در سایر عرصه ها مانند فضای کسب و کار و
نظام بانکی ،رعایت اخالق از سوی بنگاه ها نیز جایگاه
مناسبی ندارد .بنابراین جایگاه ایران در مجموع از
میانگین بین المللی پایین تر است.
این شاخصها نماد توان مدیریت حاکم بر اقتصاد
ایران در سازماندهی و هدایت فرایند اقتصادی و به
کارگیری منابع اعم از منابع مالی ،طبیعی ،انسانی و
مدیریتی به شکل موثر است .جلوههای این رتبه
های پایین را میتوان در گرانی ،رشوه خواری ،فساد
مدیریت ،فرار از مسئولیت و کار ،رانت خواری و تبعیض
دید .طبیعی است با کاهش این شاخص ها توانائی
اقتصاد ایران برای حضور در بازار های بین المللی
کاهش یافته و کارپذیر و برون زا تر شده و از اداره امور
خود باز می ماند.
رقابتی شدن اقتصادی در عرصه های گوناگون اعم از
مالی یا فن آوری و سازمانی به معنی زمینه سازی برای
رشد اقتصادی است .سیاست هایی که تاکنون و غالبا
اعمال شده است عمدتا محصول توزیع رانت و منابع
ارزان انرژی یا منابع مالی و سرمایه ارزان به بنگاه های
ایرانی بوده است و نه رقابت پذیری بین المللی .یک
رشد پایدار و درونزا بر عکس محصول بهبود شاخص
های رقابت پذیری است که به کاهش بیکاری و تورم
هم می انجامد .رقابتی شدن اقتصادی ،هدفی نیست که
در کوتاه مدت قابل دسترسی باشد ،بنابراین نمی توان
انتظار داشت که دولت بتواند شاخص رقابت پذیری را
به ناگهان بهبود بخشد.
آزادی اقتصادی
گزارش موسسه پژوهش جهانی فریزر از پایین بودن
رتبه آزادی اقتصادی ایران در میان کشورها جهان
خبر می دهد.
یک زنجیره عوامل حقیقی و حقوقی و اقتصادی و
سیاسی این فرایند را توضیح میدهد .اقتصاد ایران یک
اقتصاد تک پایه نفتی است و دولت انحصارا درآمد نفت
را در اختیار دارد .افزون بر این بنا به قانون اساسی
دولت دارای اختیارات بسیار گسترده ای در زمینه
اقتصادی است .اما همزمان عوامل دیگری چون انحصار
قدرت مطلقه در نزد رهبر حکومت نیز از جمله عوامل
سیاسی این فراین ِد بسته بودن اقتصادی است.
نهادهای گوناگون وابسته به رهبر حکومت نظیر
ستاد فرمان اجرائی فرمان امام ،بنیاد مستضفان
وقرارگاه خاتم افزون بر نهادهای دولتی وجود دارند ،که
با دور زدن قوانین و فارغ از نظارت و رقابت عرصه را بر
بخش خصوصی و موسسات غیر دولتی تنگ می کنند
و حلقه اقتصاد ایران را در چنبره خود دارند.
موسسه پژوهش جهانی فریزر هم چنین اعالم کرد
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که ایران ششمین اقتصاد بسته دنیا را دارد .مهم ترین
بودن اقتصادی عدم شفافیت و فساد
پیامد چنین بسته
ِ
مدیریت است که شاهدش هستیم و برخی از آن در
رسانه ها هم مطرح می شود .رواج فامیل ساالری ،رفیق
ساالری ،باندبازی از پیامدهای چنین ساختار اقتصادی
بسته ای است که عمال آن را غیر قابل نظارت می کند.
از بین رفتن رقابت در بازار کاال و خدمات ،بازار سرمایه
و کار از پیامدهای دیگر بسته بودن اقتصاد است .این
عوامل دست به دست یکدیگر داده و در نتیجه نه تنها
قیمت کاال و خدمات گران می شود بلکه کیفیت آن نیز
کاهش می باید .فرار سرمایه ،از بین رفتن شغل و نبود
رشد اقتصادیِ کافی نیز معلول چنین شرایطی است.
راه برون رفت از چنین تنگنائی کاهش حجم دولت،
پاسخگوئی نهادهای قدرت و ثروت و خصوصی سازی
است .این راه حل ها هر چند اقدامات مهمی هستند
ولی تجربه تاریخی و بین المللی نشان می دهد که
بدون فرایند دمکراسی که با آزادی رسانه ها و گسترش
جامعه مدنی و گسترش بخش خصوصی همراه است
فرایند آزاد سازی اقتصادی امکان پذیر نیست.
نهادهای نظامی و شبه نظامی که فارغ از همین
قوانین موجود ،مالکیت و مدیریت خود در عرصه مالی
و بانکی و سایر زمینه اقتصادی از جمله اجرای پروژه
های عمرانی اعمال می کنند نیز می بایست عرصه
های اقتصادی را رها کنند و به وظایف مربوط به خود
بپردازند.
بهره وری پایین منابع
یکی از مشکالت اقتصادی ایران به خصوص در ده
سال اخیر کاهش نرخ بهرهوری مدیریت ،نیروی کار،
سرمایه و منابع طبیعی است که موجب شده تولید
در ایران گران و اقتصاد کشور وارداتیتر شود .اهمیت
بهرهوری در این است که با افزایش بهرهوری میتوان
ضمن رقابت قیمت و حتی کیفیت ،در عرصه جهانی،
همزمان به رشد پایدار رسید .بنابه برنامههای پنج ساله
قرار بود که بخشی از رشد اقتصادی ایران از افزایش
بهرهوری باال فراهم شود که تاکنون محقق نشده است.
آمارهای گوناگون مراجع بینالمللی و داخلی
وضعیت مطلوبی را نشان نمیدهد .برای مثال بنا به
آمار بانک جهانی سرانه مصرف انرژی در ایران دو برابر
میانگین مصرف آن در خاورمیانه است .همزمان بهره
وری کشاورزی ایران تقریبا نصف میانگین کشورهای
پیشرفته و پایینتر از میانگین کشورهای خاورمیانه
میباشد .منابع آماری خود ایران هم نشان میدهد
بهرهوری نیروی کار ،سرمایه ،انرژی و در مجموع کل
عوامل در سالهای اخیر به شکل مداوم کاهش داشته
است .به زبان دیگر در حالی که در سایر کشورهای
جهان به طور میانگین به ازای هر دالر هزینه ،تولید
بیشتر و بهتر شده ،در ایران وضع برعکس بوده است.
عوامل گوناگونی در این امر نقش دارند اما شاید مهم
ترین عامل این کاهش بهرهوری همان دولتی و رانتی
شدن بیشتر اقتصاد ایران باشد .که پاداش و برداشت
عوامل تولید نه در مقابل کارآمدی که بر اساس رانت
تعیین میشود .متاسفانه دسترسی به درآمدهای نفتی
موجب شده که این ناکارآمدی پنهان بماند .هم چنین
نبود نوآوری و رقابت ،تنش بینالمللی و در نتیجه انزوا
از جامعه جهانی و عدم به کارگیری فنآوری پیشرفته
هم مزید بر علت شده است.
رکود اقتصادی ،تورم باال و گرانی ،فقر و سطح پایین
زندگی ،نرخ ارز ،مستقیم و غیر مستقیم به همین بهره
وری پایین اقتصادی مربوط است .بهره وری عبارت
است از درجه کارآمدی و بازده موثر از عوامل تولید
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یعنی عواملی هم چون فن آوری ،نیروی انسانی و
کار ،سازمان ،مدیریت و منابع مالی .آمارهای موجود
و مشاهدات روزمره البته وضعیت مطلوبی را نشان نمی
دهد .مثال فعالیت واقعی واحدهای تولیدی بسیار کمتر
از ظرفیت اسمی آنهاست .بخش قابل توجهی از نیروی
انسانی در بازار کار فعال نیستند .شاغلین هم کارآمدی
الزم را ندارند .یا از محیط زیست که سرمایه طبیعی
جامعه است به شکل مطلوبی استفاده نمی شود .همین
بحران هوا ،بحران آب و استفاده نامطلوب از انرژی
فسیلی همه از مصادیق این ناکارآمدی است.
عوامل بسیاری در این مورد نقش دارد .سطح پایین
دانش یا مهارت مدیریت به خصوص در عرصه کالن
یکی از عوامل مهم است .این نارسائی در عرصه قوه
مجریه ،قضائیه و مقننه قابل مشاهده است .از آن جا
که اقتصاد ایران دولتی و رانتی است طبیعی است که
با ناکارآمدی حاکمیت ،اقتصاد ایران نیز به ناکارآمدی
دچار می شود .متاسفانه دسترسی به درآمدهای نفتی
موجب شده که این ناکارآمدی پنهان بماند .هم چنین
نبود نوآوری ،رقابت ،تنش بین المللی و در نتیجه انزوا
از جامعه جهانی و عدم بکارگیری فن آوری پیشرفته
هم مزید بر علت است.
تا زمانی که پیش شرط های الزم محقق نشود نمی
توان امید داشت که تنها با فن ساالری در چارچوب
محدود سیاسی و اقتصادی فعلی شاهد بهروری پایدار
باشیم .بنا به آمار موجود ،در دوره اصالحات اقتصادی،
بهره وری تا حدی بهبود پیدا کرد ولی با بی ثباتی
سیاسی و تنش آفرینی بین المللی مبالغ نجومی از
سرمایههای ملی به باد رفت و شاخص بهروری سقوط
کرد.
مهم ترین شرط بهره وری گسترش بخش خصوصی
و رقابتی است .تسلط نهادی دولتی و شبه دولتی و
نظامی و شبه نظامی مانعی برای تحقق این شرط
هستند.
ریسک باال
نابرابری در ایران امری نهادینه و ساختاری است
به زبان دیگر عوامل حقوقی و سیاسی و اجتماعی در
نابرابری نقش دارند .به طور کلی بدون برابری حقوقی
و توزیع موزون قدرت سیاسی و منزلت اجتماعی انتظار
برابری فرصت های اقتصادی عبث است.
اقتصاد ایران با ریسک های گوناگونی روبرو است
و کاهش تورم به تنهایی به معنای بهبود کاهش کل
ریسک نیست .ریسک سیاسی،
بازرگانی ،اقتصادی،
ارزی و مالی از اهم
این ریسکهاست
ولی همه آن
نیست.

مشکالت ایران در عرصه
سیاسی و اقتصادی ساختاری هستند و
بنابراین نمی توان انتظار داشت که یک دولت
ضعیف بتواند در کوتاه مدت همه مشکالت را حل
کند .دیوان ساالری ناکارآمد ،حجم بزرگ دولت،
فساد مدیریت و فضای کسب غیرموثر و دخالت
نهادهای شبه دولتی در اقتصاد هم از جمله دیگر
عوامل ریسک در ایران است.

ریسک باال به این معناست که بازرگانی خارجی
ایران کندتر و گرانتر شده و بازرگانان و سرمایهگذاران
ایرانی نمیتوانند از مزیتهای گوناگون بینالمللی استفاده
کنند و از موضع پایین با طرفهای بینالمللی معامله
میکنند .مصرفکننده ایرانی این ریسک باال را به شکل
گرانی ،نایابی یا کیفیت پایین کاالها و خدمات احساس
میکند .منطقهای شدن تجارت ایران و منحصر شدن
آن به بازارهای امارات ،چین و هند و عراق بیان همین
تنگناهاست .هرجابجائی جناحی که دور از انتظار هم
نیست به معنای بازگشت به گذشته و تنش با سایر
کشورهاست .ایران هم زمان با ریسک های اقتصادی
از جمله تورم باال ،بیکاری گسترده و انقباض تجارت
خارجی و باالخره کسری بودجه دولت رنج میبرد .اینک
با مشکالت مربوط به بازار نفت ریسک هم افزایش یافته
است .بنابراین با بهبود یک متغیر نمیتوان حکم کرد که
ریسک اقتصادی ایران کامال کاهش یافته است.
سهم محدود مالیات در بودجه دولت
چندی پیش سخنگوی کمیسیون تلفیق مجلس به
موضوع معافیت های مالیاتی مطرح در این کمیسیون
اشاره کرده و گفت  60درصد اقتصاد کشور مالیات نمی
دهد که  40درصد آن معافیت های قانونی و  20درصد
دیگر فرار مالیاتی است .البته آمار گوناگونی در این
مورد عرضه شده که به نظر نمی رسد دقیق باشند.
از منظر اقتصاد اجتماعی یک رابطه مستقیم میان
سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد میان شهروندان و دولت
و پرداخت مالیات وجود دارد .به زبان دیگر با کاهش
اعتماد عمومی به دولت ،انگیزه و میزان پرداخت مالیات
هم کم میشود .به جز این ،معافیت مالیاتی به عنوان
توزیع رانت در ایران نقش مهمی دارد .نهادهای مذهبی
و باندهای سیاسی نیز ،در ازای
ارائه حمایت و ابراز وفاداری
به حاکمیت از رانت معافیت
مالیاتی برخوردار میشوند.
حاکمیت تالش میکند تا به
این وسیله نیروی اجتماعی
برای خود جذب کند .سهم
پایین مالیات در بودجه
دولت دارای پیامدهای
چندی است .نخستین
پیامد ،تکیه اقتصاد کشور
به درآمدهای نفتی است.
به دلیل نوسان
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بازار نفت طبیعی است با توجه به وابستگی اقتصادایران
به درآمدهای نفتی تنش های بازار نفت به اقتصادایران
منتقل شود .افت و خیز شدید در اقتصاد ایران در نیم
قرن اخیر نیز محصول همین امر است.
از جمله پیامدهای دیگر یک اقتصاد رانتی نفتی
بی رمقی اقتصادی و فقدان نوآوری و کارآفرینی
است .البته پیامدهای سیاسی و اجتماعی دیگری هم
بر نپرداختن مالیات مترتب است .استقالل دولت از
درآمدهای مالیاتی یکی از دالیل همین تمرکز شدید
اقتصادی و سیاسی است که خود مانع مشارکت
شهروندان و نهادهای مدنی در سرنوشت کشور و
نابرابری در توزیع قدرت و ثروت شده است.
برخی از مقامات حکومتی به اقدامات سخت گیرانه
و بگیروببند باور دارند .هزینه چنین اقداماتی بسیار
باالتر از درآمدهای آن است.
مشکل نپرداختن مالیات یک مشکل ساختاری و
مرکب از عوامل سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی فرهنگی
است .زمینه افزایش انگیزه مالیاتی گسترش سرمایه
اجتماعی و اعتماد عمومی است .تا حاکمیت شفاف و
پاسخگو نشود و نظارت سازمان یافته جامعه مدنی و
شهروندان در توزیع امکانات اجتماعی را نپذیرد بعید
است ،سرمایه اجتماعی افزایش یابد .این شرط اصلی
افزایش تکیه دولت به مالیات است ،البته تدوین قوانین
مناسب و تشکیل نهادهای نظارتی کارآمد و روزآمد هم
این فرایند را تسریع میکند و یکی دیگر از شرطهای
افزایش مالیات است.
نتیجه گیری
تنگناهای اقتصادی که در سطور گذشته به آن
اشاره شد ،عوامل و ریشه های گوناگونی داشته است.
ریشه مشکل عمومی اقتصاد ایران برون زائی ،درون
گرائی ،دولت گرائی و نظامی گرائی ،رانتبری و عدم
شفافیت اقتصادی سیاسی است .علیرغم جابجائی
دولت و بوجود آمدن فضای آرامش و روند خروج
از تحریم ها ،هنوز اقدامات اساسی در جهت حل
مشکالت ساختاری و مدیریتی اقتصاد
ایران صورت نگرفته است .شرط هر
نوع اقدام مثبت ساختاری برای رهایی
از تنگاهای موجود ترکیب مشروعیت،
مشارکت و کارآمدی است .ترکیب و
گردآوردن همه این مولفه ها در
چارچوب حاکمیت فعلی اگر
غیر ممکن نباشد البته دشوار
است.
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ملی ـ مذهبی ها و شالوده ریزی رانت خواری در اقتصاد ایران
جمشید اسدی

پرسش نشریه میهن در مورد توسعه را می توان
از دودیدگاه «ببایدی» و «نبایدی» بررسید .دیدگاه
نخست بدین می پردازد که چه می بایستی کرد تا
اقتصاد در کشور شکوفا شود و دومی بدین که چه نباید
کرد تا کشوری از رکود و فروپاشی اقتصادی بپاید.
این نوشته به دیدگاه دوم می پردازد :چه نمی
بایستی انجام می گرفت و شوربختانه انجام گرفت و
نخستین خشت اقتصاد پسا انقالبی را کج نهاد .ای
بسا که معماران این خشت کج ،نیت خیر داشتند،
چنان چه بسیاری از ایشان کم کم فرنشینی در نظام
نوخاسته اسالمی را از دست دادند و در برابر استبداد
فزاینده ایستادند و به همین دلیل به بند و زنجیر
کشیده شدند .اما هم چنان که مثلی فرنگی می گوید،
جاده جهنم را با نیت خیر کوبیده اند .جاده جهنمی
اقتصاد رانت خواری در ایران نیز نیت خیر کسانی
کوبیده شد که امروز به اسم ملی ـ مذهبی نامورند.
آهنگ این نوشته ستیزه گری با جریان ملی
ـ مذهبی نیست .بسیاری از پایوران این حلقه،
کوشندگان آزادی خواهی بوده و هستند و از همین
رو در شمار الهام بخشان و دوستان نگارنده بوده و
هستند .آهنگ این نوشته ،نشان داد و بلکه ستیز با
تفکری است که پیآمدی جز رانت خواری و فساد و
گسترش نداری نمی تواند داشت .حاال چه این تفکر
در جان نیک خواهان باشد ،چه در روان خودخواهان.
این تفکر را می بایستی از میان آزادی خواهان برچید.
جز این دموکراسی در سپهر سیاسی و توسعه در سپهر
اقتصادی پا نخواهند گرفت.
پس از این پیش درآمد ،بپردازیم به داستان گشودن
جاده جهنمی اقتصاد رانت خواری به دست ملی ـ
مذهبی ها در ایران .زبده سخن این که شالوده اقتصاد
رانت خواری در نظام اسالمی ،در همان نخستین سال،
بلکه در نخستین ماه های پس از انقالب ریخته شد .در
کنار آیت اهلل خمینی رهبر و بنیانگذار نظام اسالمی،
که شیرازه امور را در دست داشت ،شورای انقالب نیز

از مهم ترین مرکز های قدرت
در ایران انقالب زده آن روزگار
بود .چه این شورا ،بدون در
نظرداشت بنیاد بازار ،رقابت
آزاد و کارآفرینی ،کسب و کار
و کارخانه ها را از دارندگان
حقیقی گرفت و به نهاد هایی
داد که خود می خواست.
نهادهایی و در پی آن ،افرادی
به بنگاه ها و کارخانه های
تولیدی دست یافتند که اداره
و راهکار ثروت زایی از آن ها را نمی دانستند .به همین
دلیل ،همه آن بنگاه ها که پشتوانه پویایی اقتصاد ملی
بودند از میان رفتند .سهم شورای انقالب در برپاداشت
اقتصاد رانت خواری را نمی توان نادیده گرفت.
ما در این نوشته ،نخست شورای انقالب را می
شناسانیم .سپس نقش این شورا را در مصادره کسب
و کار کارآفرینان و دولتی کردن اقتصاد ملی شرح می
دهیم .رانت خواری در نظام اسالمی از همین جا پا
گرفت.
شورای انقالب.شورای انقالب در نیمه دوم دی ماه
سال  ۱۳۵۷و چند روز قبل از خروج شاه از ایران با
فرمان آیتاهلل خمینی تشکیل شد .هسته اولیه این
شورا از آیت اهلل مطهری ،آیت اهلل مرتضی مطهری
آیت اهلل مطهری محمد بهشتی ،آیت اهلل موسوی
اردبیلی ،حجت االسالم علی اکبررفسنجانی ،حجت
االسالممحمد جواد باهنر و دیگر تشکیل شد .در آغاز،
شورای انقالب تنها نقش قانونگذاری داشت ،ولی پس
از استعفای دولت موقت در  ۱۳آبان  ۱۳۵۸عهده دار
امور اجرایی نیز شد .ماموریت شورای انقالب پس از
 ۱۸ماه در  ۲۶تیر  ۱۳۵۹با افتتاح اولین دوره مجلس
شورای اسالمی پایان یافت.
ملی – مذهبی هایی که در شورای انقالب در
اکثریت بودند ،اگر هم در سپهر سیاست اختالف هایی

داشتند ،در دولتی کردن اقتصاد هم رای بودند .افزون
بر باور به اقتصاد دولتی ،برای آنکه فضای سیاسی آن
دوران را از چپ ها بگیرند ،در مصادره گسترده بخش
خصوصی و دولتی کردن اقتصاد سنگ تمام گذاشتند.
مصادره های انقالبی ،به جامعه مدنی اقتصادی ایران
آسیب فراوان و بلکه آن را از میان بردند .مصوبه های
بزرگ و کوچک انقالبی و به ویژه قانون اساسی نیز با
فرادستی دولت در اقتصاد آن را نهادینه کردند.
مصادره های انقالبی
در شرایطی که در کشور ما ،صدها واحد بازرگانی،
صنعتی ،کشاورزی و بانکی مصادره و به دولت واگذار
می شدند ،در دیگر کشورها ،چه در حال رشد و چه
توسعه یافته ،حکومت ها در پی بازنگری سیاست های
درون گرای دولتی و میدان دادن به اقتصاد بازارـ بنیاد
بودند برای بهرگیری از فرصت جهانی شدن و قدم در
راه رشد و توسعه گذاردن.
شورای انقالب با تصویب قانون “حفاظت و توسعه
صنایع ایران” در تیر ماه سال 1358نخستین تی ِر کاری
را به کارآفرینی و بخش خصوصی اقتصاد ایران زد .بر
پایه این قانون صنایع کشور در چهار بند دسته بندی
می شدند:
بند الف :صنایعی همچون اسلحه سازی ،فوالد،
پتروشیمی ،اتومبیل که حتما می بایستی در دست
دولت باشند ؛
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بند ب :بنگاه و دارایی کارآفرینانی که با رژیم پیشین
همکاری داشتند ،همه به تملک دولت درمی آیند؛
بند ج :صنایعی که مشکل مالی یا مدیریتی داشتند؛
بند د :که شامل موارد باال نمی شدند و هیچ اشکالی
نداشتند.
بر پایه همین قانون ،کمیته ای تشکیل شد
برای تهیه و انتشار بنگاه ها و کارخانه هایی که می
بایستی مصادره می شدند و در اختیار دولت انقالبی
قرار می گرفتند .دکتر صدر حاج سید جوادی (وزیر
بازرگانی) ،علی اکبر معین فر (وزیر نفت) ،محمود
احمدزاده (وزیر صنایع) ،مهندس مصطفی کتیرایی
(وزیر مسکن و شهرسازی) ،مهندس عزت اهلل سحابی
و نیز میرمصطفی عالی نسب (شورای انقالب) در
شمار عضوهای این کمیته بودند .چندی بعد «برادران
لدوی» و «دکتر رکنالدین ساداتتهرانی» هم به این
فهرست افزوده شدند و شمار نفرهای این فهرست شد
 .53شورای انقالب نه تنها بنگاه های بزرگ را مصادره
کرد ،بلکه مدیریت بسیاری از آن ها را از کارشناس ها
گرفت و به متعهدها سپرد.
البته مصادره ها از  53نفر فراتر رفت .هر چه
بود مصادره دارایی و بنگاه های کارآفرینان نشان از
دشمنی نظام اسالمی با استقالل بخش خصوصی در
اقتصاد و بلکه تمامی جامعه مدنی داشت .چنان چه
قانون اساسی هم تصمیم نادرست شورا را به رسمیت
شناخت و عمال بخش خصوصی را به دنبالچه بخش
دولتی و تعاونی تبدیل کرد .برپایه اصل  44قانون
اسالمی جمهوری اسالمی ،دولت همه کاره اقتصاد در
کشور است .پس از دولت نوبت بخش تعاونی است.
بخش خصوصی هم تنها عهده کسب و کاری می شود
که مکمل فعالیت های بخش های دولتی و تعاونی
باشد.
چنان چه مالکیت عمومی دراختیاردولت
دربرگیرنده تمامی صنایع بزرگ ،صنایع مادر ،بازرگانی
خارجی ،معادن بزرگ ،بانکداری ،بیمه،تأمین نیرو،
سدها وشبکههای بزرگ آبرسانی ،رادیو و تلویزیون،
پست و تلگراف و تلفن ،هواپیمایی ،کشتیرانی ،راه و
راهآهن و مانند این هاست.
مصادره ها به جای خود ،در تیر ماه  ،1359شورای
انقالب به ابتکار مهندس سحابی بازرگانی خارجی
را هم دولتی کرد .بدین ترتیب که واردات را به ده
رشته تقسیم (کاالهای شیمیایی ،آهن و فوالد ،علوفه
و کشاورزی …) و برای هر یک ،وزارتخانه سرپرست و
مرکز تهیه و توزیع کاال و هیئت مدیره تعیین کرد .این
مراکز کاال را با ارز دولتی وارد می کردند ،سود خود را
روی آن می کشیدند و تحویل تاجران بزرگ و بزرگان
بازار می دادند .این ها هم کاالها را در بازار به قیمت
بازار می فروختند.
مصادره ها و بازرگانی دولتی کم بود که دولت
مهندس بازرگان بانک ها را هم “ملی” کرد .کوتاه
سخن این که اقتصاد کشور با سه قانون ملی شدن بانک
ها ،قانون حفاظت و قانون ملی شدن تجارت خارجی
دولتی شد .گویا قرار بود با دولتی کردن اقتصاد ،کشور
را به مرحله خودکفایی برسد و از وابستگی برهد (قانون
اساسی جمهوری اسالمی اصل .)43
پس از شورای انقالب و با روی کار آمدن دولت
میرحسین موسوی ،بن مایه اقتصاد دولتی دگر نگشت.
درجای خود بدین بحث باز خواهیم گشت.
از  53نفر تا  53نفر
در تاریخ همروزگار ایران 53 ،نفر یادآور دستگیری و
به بند کشیدن ( ۱۳۱۶خورشیدی) کسانی است که در

جدول  ۱ـ اعضای شورای انقالب (به ترتیب حروف الفبا)
درگذشت در سویس در  ۳۰دی
۱۳۷۳

از بنیادگذاران نهضت آزادی ایران ،اولین
نخست وزیر پس از انقالب ،نماینده مجلس اول

بازرگان ،مهدی

مرگ در  ۴۸سالگی درپی ترور به
همراه رجایی در  ۸شهریور ۱۳۶۰

وزیر آموزش و پرورش و نخست وزیر در دولت
رجایی ،نماینده آیتاهلل خمینی در نهضت سواد
آموزی و در ستاد انقالب فرهنگی ،دبیرکل
حزب جمهوری اسالمی پس از کشته شدن
بهشتی

باهنر،
محمدجواد

مرگ در  7تیر  ۱۳۶۰در پی انفجار
دفتر حزب جمهوری اسالمی

آیت اهلل ،سومین رئیس شورای انقالب ،نماینده
تهران و نایب رئیس مجلس بررسی پیش نویس
قانون اساسی ،دبیر کل حزب جمهوری اسالمی،
رئیس دیوان عالی کشور

بهشتی ،محمد

تبعید به فرانسه

رئیس شورای انقالب ،رئیسجمهوری تاریخ
ایران،

بنیصدر،
ابوالحسن

ملیمذهبی ،بنیانگزار “جنبش
مسلمانانمبارز”

پیمان ،حبیباهلل

رهبر جمهوری اسالمی

نماینده تهران در اولین دوره مجلس،
دبیر کل حزب جمهوری اسالمی ،دو دوره
ریاستجمهوری ،نماینده در مجلس خبرگان
رهبری

خامنه ای ،علی

مرگ در تهران در  10خرداد 1390

نماینده مردم تهران در نخستین مجلس
خبرگان قانون اساسی ،رئیس سازمان صنایع
ملی ایران و نماینده تهران در دوره اول مجلس،
رئیس سازمان برنامه و بودجه در دولت بازرگان

سحابی ،عزت
اهلل

درگذشت در تهران در  ۱۱فروردین
 ۱۳۹۲در  ۹۶سالگی

از بنیادگذاران نهضت آزادی ایران ،دادستان
تهران ،وزیر دادگستری و کشور ،نماینده مردم
قزوین در نخستین مجلس شورای اسالمی

صدر حاج
سیدجوادی،
احمد

پزشک ،وزیر کشاورزی در دولت
شورای انقالب

شیبانی ،عباس

در زندان خانگی

آخرین نخست وزیر جمهوری اسالمی از
 ۱۳۶۰تا  ،۱۳۶۸کناره گیری پس از درگذشت
روحاهلل خمینی ،بنیانگزاری فرهنگستان هنر
در سال  ،۱۳۷۷نامزد انتخابات جنجالبرانگیز
ریاستجمهوری دهم

موسوی،
میرحسین

مرگ در  ۱۹شهریور ۱۳۵۸

آیت اهلل ،از بنیادگذاران جبهه ملی دوم و
نهضت آزادی ایران ،عضو مجلس خبرگان قانون
اساسی و نخستین امام جمعه

طالقانی ،محمود

اعدام به اتهام مشارکت در کودتا در
 ۲۵شهریور  ۶۱به حکم دادگاهی به
ریاست محمد محمدی ریشهری

رئیس سازمان رادیو تلویزیون ،وزیر خارجه در
دولت شورای انقالب

قطبزاده ،صادق

درگذشت در  ۱۲بهمن ۹۱

عضو کمیته تدوین پیشنویس قانون اساسی به
همراه عبدالکریم الهیجی ،محمد جعفر جعفری
لنگرودی ،ناصر کاتوزیان و ناصر میناچی،
نماینده دور اول مجلس ،وزیر دادگستری
در دولت میرحسین موسوی؛ معاون اول در
دولتهای رفسنجانی و خاتمی (از  ۶۸تا )۸۰

حبیبی ،حسن

مسئول کمیته های انقالب ،وزیر کشور ،نخست
وزیر موقت ،رئیس مجلس خبرگان

مهدوی کنی،
محمدرضا

آیت اهلل ،رئیس شورای انقالب

مطهری ،مرتضی

ترور از سوی گروه فرقان در
۱۱اردیبهشت ۱۳۵۸
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دوره رضا شاه ،گرد تقی ارانی ادبیات مارکسیستی می
خواندند و نشریه دنیا را منتشر می کردند .بسیاری از
ایشان پس از فروپاشی حکومت رضاشاه پهلوی ،هسته
مرکزی حزب توده را تشکیل دادند .این نخستین گروه
 53نفر بود که قربانی استبداد سیاسی شد.
دومین گروه  53نفر اما ،برآمده از کارآفرینان بود
و قربانی استبداد اقتصادی حکومت اسالمی شد .هم
چنان که شرحش رفت شورای انقالب همه دارایی این
کارآفرینان را مصادره و به نهادهای حکومتی واگذار
کرد .حکومت هم رتق و فتق آن ها را به حلقه های
خودی انقالب و به ویژه به بازاری های هموند انقالب،
هم چون اعضای جمعیت موتلفه واگذاشت.
گروه  53نفر کارآفرین یک دست نبودند و بلکه می
توان سه دسته را در میان ایشان تمیز داد .کسانی که
در ازای خدمات سیاسی به نظام پیشین به امتیازهای
اختصاصی دست یافته بودند ،کسانی که با دستگاه
حاکم نظام پیشین رابطه داشتند ،اما دست نشانده
نبودند و سرانجام کسانی که ارتباطی با دستگاه حاکم
نداشتند ،هر چند که ممکن است بنابر ضرورت دیدار و
رفت آمدی داشته باشند .در میان ایشان حتی می توان
کسانی را یافت که گفته و ناگفته از یاران انقالب بودند.
امتیازداران وابسته به نظام شاهنشاهی.در نظام
پیش از انقالب اسالمی ،کسانی نه از راه کارآفرینی و
رقابت آزاد ،بلکه به دلیل خدمتگزاری به نظام پیشین
به امتیاز های اقتصادی بزرگی ،دست یافته بودند و
ثروتمند شده بودند .مهدی میر اشرافی و برادران
رشیدیان از نامورترین ایشان اند.
گروه  53نفر کارآفرین یک دست نبودند و بلکه می
توان سه دسته را در میان ایشان تمیز داد .کسانی که
در ازای خدمات سیاسی به نظام پیشین به امتیازهای
اختصاصی دست یافته بودند ،کسانی که با دستگاه
حاکم نظام پیشین رابطه داشتند ،اما دست نشانده
نبودند و سرانجام کسانی که ارتباطی با دستگاه حاکم
نداشتند ،هر چند که ممکن است بنابر ضرورت دیدار و

ملیمذهبی ،مهندس زلزلهشناس ،نخستین وزیر معینفر،
نفت ،رئیس سازمان برنامه و بودجه ،نماینده علیاکبر
اولین دوره مجلس ،از یاران مهندس مهدی
بازرگان
مجلس خبرگان قانون اساسی ،دادستان کل موسوی اردبیلی،
عبدالکریم
کشور ،رئیس دیوان عالی کشور،
وزیرکشور ،رئیسمجلس ،دو دوره رئیسجمهور ،هاشمی
رئیس مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص رفسنجانی ،علی
مصلحت و همچنین از فرماندهان سیاسی جنگ اکبر
رفت آمدی داشته باشند .در میان ایشان حتی می توان
کسانی را یافت که گفته و ناگفته از یاران انقالب بودند.
مهدی میراشرافی افسر ارتش بود ،اما پس از اشغال
ایران توسط قوای متفقین از ارتش استعفا داد و به
روزنامه نگاری پرداخت .نخست روزنامه جنگ و سپس
روزنامه آتش را انتشار داد .در مجلس هفدهم به عنوان
نماینده مشکینشهر به مجلس راه یافت و در دوره
نهضت ملی شدن نفت علیه مصدق بسیار نوشت .پس
از کودتا ،میراشرافی بار دیگر در دورههای نوزدهم و
بیستم به مجلس راه یافت .گویا به پاسداشت خدمات
اش برای کودتای 1332بود که بخشی از سهام کارخانه
ریسندگی “تاج اصفهان” را بدو داد .او توانست بقیه
سهام را هم در سال  1338بخرد و مدیریت کارخانه
را در دست گیرد .اما کارخانه در سال  1349گرفتار
بحران مالی شد و سال بعد ،هیات حمایت از صنایع از
سوی بانک ملی مالکیت کارخانه را از او گرفت .پس
از انقالب ،دادگاه انقالب اسالمی اصفهان او و پسرش
کیوان را محکوم به اعدام کرد.
اسداهلل رشیدیان و برادرانش هم در کودتای
 28مرداد نقش مهمی بازی کردند و همین درهای
امتیازهای اقتصادی بسیاری را بر ایشان گشود .هم
چون پشتیبانی بانک مرکزی از ایشان برای تهیه

جدول  ۲ـ پیشینه خانوادگی و اقتصادی کارآفرین
آزمایش ،محسن

زاده  ۱۳۰۴در تهران ،از خانواده فقیر ،چهار کالس درس ،کار در کارگاه آهنگری
از  ۱۱سالگی

اخوان ،جعفر
اخوانکاشانی،
عبدالحمید

فرزند تاجر بزرگ فرش در کاشان

ایروانی ،محمدرحیم
متقی
القانیان ،حبیب

زاده  ،۱۲۸۸کار از پانزده سالگی

برخوردار ،محمدتقی

زاده 1303در خانواده ای تجارت پیشه و مذهبی در یزد،

ثابت ،حبیب

از خانواده ای کم درآمد ،اجاره مغازه تعمیر دوچرخه در سن  16سالگی

عبدالرحیم (تقی)
جعفری

زاده  ۱۲۹۸تهران) نام خانوادگی مادر به دلیل غیبت پدر پیش از تولد ،کودکی
در سختی و تنگدستی ،سرپرستی خانواده منتخبالملک در دوران کودکی،
بیسرپرستی و تنهایی دوباره پسر و مادر ،ترک درس و آغاز کارگری،

خسروشاهی ،کاظم

پسر حسن ،روحانی و تاجر تبریز ،دانش آموخته آمریکا

خیامی ،احمد

زادگاه مشهد ،شستوشو اتومبیل با لنگ در کوچه و خیابان،

خیامی ،محمود

زاده مشهد در  ،1308پدر کامیون دار ،سفر به تهران در سال،1328

رحیمزاده خویی،
مرتضی

تولد در خوی آدربایجان ،ورود کبریت از روسیه توسط پدر ( ،)1300زمیندار در
شهر خوی

سرمایه مورد نیاز تأسیس بانک تعاونی و توسعه.
برادران رشیدیان فعالیتهای اقتصادی خود را با
تأسیس شرکت بیمهای گسترش دادند .اسداهلل
رشیدیان دالل اسلحه میان ایران و آمریکا نیز بود .وی
پیش از پیروزی انقالب ،سرمایه خود را از کشور خارج
کرد و به انگلستان رفت .او در اوایل دهه  60در سن60
سالگی درگذشت.
با احتیاط بسیار ،کسان دیگری چون مهدی
بوشهری ،عبدالمجید اعلم ،سعید هدایت یا منصور
یاسینی را نیز می توان در این دسته جا داد ـ البته با
کارنامه ای بارها سبک تر از میراشرافی و رشیدیان.
مهدی بوشهری ،از خانواده ای بازرگان بود و
جشنوارههای هنری برگزار می کرد .پس از ازدواج
با اشرف پهلوی ،خواهر شاه ،به تدریج سهامدار
ت سولز ایران،
شرکتهای بسیاری شد چون شرک 
شرکت پلیران ،شرکت پخش نوار و صفحه اپریل،
شرکت واردات شیشه و لوازم برقی تکنیساز ،شرکت
خدمات سینمایی و فیلمبرداری ،شرکت گسترش
صنایع سینمایی ایران ،شرکت ایرساکو ،شرکت
آبهای معدنی دماوند ،شرکت صنایع ساختمانی ثزا،
شرکت امک چالوس و شرکت لبنیات پاستوریزه پاک.
بوشهری واسطه خرید چند راکتور اتمی از فرانسه برای
نیروگاههای ایران هم بود.
عبدالمجید اعلم ،دوست اسداهلل علم و نزدیک به
محمدرضا شاه ،شناخته شده ترین پیمانکار پروژههای
بزرگ عمرانی در سالهای  1347تا  1357بود ـ به
ویژه در زمینههای سدسازی ،آبیاری و لولهکشی.
سهامدار کارخانههای «سیمان تهران» و «قند
کرمانشاه» نیز بود و نیز متهم بود به احتکار سیمان.
سعید هدایت ،زاده  1297خورشیدی و دانش
آموخته مهندسی راه و ساختمان ،هم به شغل آزاد
روی آورد و هم به سیاست .وی در سال  1335در دوره
نوزدهم قانونگذاری به نمایندگی از شهرستان زنجان و
در دوره بعد به نمایندگی از تهران به مجلس شورای
ملی رفت .افزون بر این ها ،وی قائممقام دبیر کل حزب
مردم بود.
منصور یاسینی در سال  1310در تهران به دنیا
آمد  .پیش ازپایان دبیرستان آغاز به کار کرد و به
تولید شیشه و پارچه و واردات ماشینآالت روی آورد
و کم کم مدیر عامل و رئیس هیاتمدیره کارخانه های
ممتاز ،عضو هیاتمدیره و سهامدار شرکتهای آبگینه،
تولیپالس و پارس شیشه و عضو هیات مدیره بانک
شهریار شد .یاسینی در سال  1354در دوره بیست
و چهارم به عنوان نماینده مردم تهران وارد مجلس
شورای ملی شد .او در مدت نمایندگی مجلس به اتهام
احتکار و تخلف از مقررات قانون نظام صنفی و ارتکاب
اعمالی از جمله احتکار شیشه و گرانفروشی ،مورد
تعقیب قضایی قرار گرفت و در سال  1357مصونیت
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عمید حضور ،برادران
امیر و منصور

پدر بازاری،

رستگار تهرانی ،برادران
رضا و مرتضی

از خانوادهای خرده مالک در اصفهان ،رضا متولد  1286و مرتضی متولد ،1289
رضا دانش آموخته میکروبیولوژی از فرانسه و مرتضی دانش آموخته مهندسی
معدن

سادات تهرانی ،
رکنالدین

متولد  ،1310فرزند سید جالل سادات تهرانی تاجر ،دکترای اقتصاد از دانشگاه
تهران ،معاون اقتصادی علینقی عالیخانی از سال  1341تا ،1347

عضد ،محمد ابونصر

دانش آموخته رشته مهندسی کشاورزی از فرانسه ،کار در وزارت کشاورزی،
جنگلبانی و حتا نخستوزیری ،ترک مشاغل دولتی در سال  ،1332یکی از
بنیانگذاران اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران،

محمود الجوردی

آغاز کار خاندان الجوردیاز سال  1270با فعالیت سیدمحمد الجوردی و برادرش،
ادامه محمود الجوردی،

اکبر الجوردی

برادر سید محمود الجوردی ،اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان در رشته
صنعت نساجی،

قاسم الجوردی

پسر سید محمود الجوردی ،دانش آموختگی در رشته بازرگانی در ایران و آمریکا،

حبیب الجوردی

دانشآموخته دانشگاههای «هاروارد» و «ییل» در اقتصاد ،مدیریت گروه صنعتی
بهشهر،

مصباح راده ،مصطفی

زاده  1287درشیراز ـ دکترای رشته حقوق ار دانشگاه سوربون ،سناتور،

هرندی ،حاج مهدی

متولد  ،1312دانش آموخته انگلیس و آمریکا ،مهندس،

منابع .ندا گنجی،چگونه شورای انقالب حکم مصادره اموال سرمایهداران را صادر کرد؟ ،ماهنامهی علوم انسانی
مهرنامه ،سال سوم ،شماره بیست و یکم ،اردیبهشت ۱۳۹۱؛ ندا گنجی -شادی معرفتی ،اقتصاد ایران – مصائب
سرمایهداری ایرانی ،وقتی باد سرمایه آنها را برد ،داستان  53نفرتاریخ 21 :دی  ،1392شماره 72؛ ویکیپدیا،
دانشنامهٔ آزاد
پارلمانی او سلب شد.
کارآفرینان سیاسی نظام شاهنشاهی .برخی از
کارآفرینان بزرگ ایران پیش از انقالب پیشینه سیاسی
و رفت و آمد با حکومت را داشتند ،اما سرسپرده نبودند
و امتیاز ویژه ای از حاکمیت دریافت نکردند .حتی
برخی از ایشان زیر فشار دربار هم بودند .از این شمارند
ابتهاج ها و نمازی ها و فرمانفرماییان ها که از خانواده
های بزرگ ایرانی بودند.
ابوالحسن ابتهاج از خود بود و وجودی داشت و پیش
از آن که نخستین رئیس سازمان برنامه و بودجه در
ایران شود (پس از کودتای  28مرداد  ،)1332معاون
بانک شاهنشاهی (از سال  ،)1299مدیرعامل بانک
ملی (از سال  ،)1321دیپلمات در سفارت ایران در
فرانسه (از سال  ،)1329مشاور رئیس و مدیر بخش
خاورمیانه صندوق بینالمللی پول بود .وی در سال
 1338از سازمان برنامه و بودجه و نیز کار دولتی کناره
گرفت و در دوران نخستوزیری امینی ،به جرم فساد
مالی هشتماه زندان شد .پس از آزادی با وثیقه ،بانک
خصوصی ایرانیان و شرکت بیمه بینالمللی ایران-
آمریکا را به همراه همسرش ،آذر صنیع ،دندانپزشک
دانش آموخته دانشگاه تهران ،تاسیس کرد.
آذر ابتهاج ،همسر ابوالحسن،نه تنها سهامدار ،بلکه
نخستین زنی بود که مدیر بانک ـ ایرانیان ـ شد.
ویکلوب بولینگ ونک را نیز داشت .پیش از انقالب ،زن
و شوهر  ۲۵درصد سهام بانک ایرانیان را به سیتیبانک
آمریکا فروختند و باقیمانده سهام را هم در سال
 ۱۳۵۶به هژبر یزدانی واگذار کردند و در همان سال
از ایران رفتند .ابوالحسن ابتهاج در اسفند  1377در
لندن درگذشت.
مصادره دارایی و بنگاه های کارآفرینان نشان از

دشمنی نظام اسالمی با استقالل بخش خصوصی در
اقتصاد و بلکه تمامی جامعه مدنی داشت .چنان چه
قانون اساسی هم تصمیم نادرست شورا را به رسمیت
شناخت و عمال بخش خصوصی را به دنبالچه بخش
دولتی و تعاونی تبدیل کرد.
ابتهاج دیگر ،خسرو ،فرزند احمدعلی ،از بلندپایگان
سیمان شمال ،سیمان دماوند ،ایرانیت ،بیرفارب
و شرکت ساختمانهای کشور بود .خود خسرو
در سازمان برنامه و بودجه یگانه مسئول گفتگو با
شرکتهای خارجی برای به دست آوردن فنآورهای
برنامه فضایی بود .و به دلیل وجود سوءتفاهماتی در
انعقاد قرارداد با شرکتهای خارجی ،به او پیشنهاد شد
استعفایش را تسلیم نماید ،ابتهاج چنین نکرد و در
نتیجه از خدمت برکنار شد .او پس از آن وارد بخش
خصوصی وشرکت گوردون وینکلر شد.
خداداد فرمانفرماییان با دکترای اقتصاد از آمریکا
به ایران بازگشت و درسازمان برنامه مشغول به کار
شد تا رئیس این سازمان شد .ابتهاج و وی دربرآمد
برنامهریزی در ایران نقشی بسزا داشتند .او در دوران

نخستوزیری هویدا ،به علت اختالفات با او ،استعفا
داد .خداداد فرمانفرماییان مدتی نیز رئیس بانک
مرکزی بود .اما افزون بر کار دولتی ،مدیر عامل شرکت
سهامی فرش و شرکت سهامی نفت پارس ،مدیر
شرکت سهامی المپ پارس ،عضو هیأت مدیره بانک
صنعت معدن ،هیأت مدیره شرکت سهامی المپ ایران
و پیمانکار سازمان برنامه نیز بود.
از شمار بزرگان خاندان نمازی ،دو برادر ،محمد
حسن (مرگ در  )1310و محمد حسین (مرگ در
 )1326دربنگاه های بزرگی چون بانک «هنگ کنک»
شانگهای ،بانک «شاهنشاهی انگلیس و ایران» و
کمپانی کشتیرانی «شبه جزیره و شرق» سرمایهگذاری
کرده بودند .نسل بعدی هم کسب و کار پدران را ادامه
دادند و هم به سیاست پرداختند .محمد فرزند محمد
حسن ،پس از سالها زندگی و کار در آمریکا ،در
کابینه زاهدی مشاور وزیر شد .مهدی فرزند محمد
حسین تا دوره چهاردهم نماینده مجلس شورای ملی
بود و نماینده مجلس سنا هم شد و نمایندگی شرکت
«بیوک» و صادرات کتیرا به اروپا و آمریکا را نیز در
اختیار داشت .او در سال  1351درگذشت.
در این گروه از کارآفرینان ،که با دستگاه حکومت
شاهنشاهی در ارتباط بودند و اما سرسپرده آن نبودند،
از خانواده رضایی ها ،خانواده تجارت پیشه سبزوار ،و
به ویژه دو برادر علی و محمود هم می توان نام برد.
هر دو از سبزوار به مجلس شواری ملی پیش از انقالب
رفتند .علی در دوره هفتم سناتور مجلس سنا و اتاق
بازرگانی تهران هم شد .دو برادر شرکت نورد اهواز را
بنیان گذارند و سپس آن را به گروه صنعتی شهریار
گسترش دادند که بزرگ ترین واحد صنایع فلزی
ایران (نورد شاهین ،نورد شهداد ،نورد شاهرخ ،مجتمع
صنایع فلزی خوزستان و کارخانه شهباز) در خوزستان
بود .افزون بر این ،علی بانک شهریار را تاسیس کرد و
محمود سهامدار معدن مس سرچشمه و مدیر شرکت
معادن فاریاب شد.
علینقی عالیخانی ،از سرآمدان اقتصاد ایران بود .وی
دکترای حقوق خود را از دانشگاه پاریس گرفت و پس
از بازگشت به کشور ،در نخستوزیری و شرکت نفت
و وزارت بازرگانی و صنایع و معادن (در سی سالگی)
و اتاق بازرگانی کار کرد و سرانجام در سال 1341
و در دولت اسداهلل علم ،نخستین وزیر اموراقتصادی
و دارایی ایران شد و در این مقام به مدت  8سال
کارهای ارزنده ای کرد چون خصوصی کردن کارخانه
های دولتی پس از وزارت ،وی دوسال رئیس دانشگاه
تهران و مدتی نیز مدیر بنیاد پهلوی بود .عالیخانی
پس از کنارهگیری از کارهای دولتی به بخش خصوصی
بازگشت و سهامدار نورد اصفهان و آجرنسوز شد.
مراد اریه ،یهودی زاده کاشانی ( )1277چهار دوره
نماینده کلیمیان در مجلس شورای ملی پیش از
انقالب بود .از تجارت پارچه و منسوجات آغازید و

در کنار آيت اهلل خمینی رهبر و بنیانگذار نظام اسالمی ،که شیرازه امور را در
دست داشت ،شورای انقالب نیز از مهم ترین مرکز های قدرت در ایران انقالب زده
آن روزگار بود .چه این شورا ،بدون در نظرداشت بنیاد بازار ،رقابت آزاد و کارآفرینی،
کسب و کار و کارخانه ها را از دارندگان حقیقی گرفت و به نهاد هایی داد که خود
می خواست .نهادهایی و در پی آن ،افرادی به بنگاه ها و کارخانه های تولیدی دست
یافتند که اداره و راهکار ثروت زایی از آن ها را نمی دانستند .به همین دلیل ،همه آن
بنگاه ها که پشتوانه پویایی اقتصاد ملی بودند از میان رفتند .سهم شورای انقالب در
برپاداشت اقتصاد رانت خواری را نمی توان نادیده گرفت.
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در سال  1340نخستین مجتمع بزرگی را برپا نهاد
که کارخانه های سرامیکسازی و کاشیسازی ایرانا،
پالستیکسازی ،مالمینسازی تهران ،واحد تولیدی
پتو پرنیان ،بستنیسازی الدرادو و نیز چندین واحد
دیگر را در برداشت .پس از انقالب به نیویورک رفت و
در همان جا درگذشت (.)1372
عنایت بهبهانی ،متولد اهواز در سال ،1306
آخرین رئیس اتاق بازرگانی پیش از انقالب اسالمی
بود .پس از گذراندن دبیرستان البرز به آمریکا رفت و
مهندسی ماشینآالت کشاورزی و مهندسی مکانیک
خواند .پس از بازگشت در واحدهای صنعتی پدرش
کار کرد و در تاسیس شرکت صنعتی جنرال شرکت
داشت و  18سال عضو هیاتمدیره این شرکت بود.
نایب رئیس انجمن شهر تهران ،عضو هیاترئیسه اتاق
بازرگانی تهران ،عضو در حزب ایران نوین از سال
 ،1345نماینده مردم تهران در مجلس شورای ملی در
دورههای  23و  24و رئیس اتاق ایران از سال  1353تا
انقالب .او تا سال  1361در ایران ماند و در سال 1389
در کانادا درگذشت.
علیاصغر پیروی در سالهای  1328-1329عضو
تیم ملی دو و میدانی ایران در المپیک هلسینکی بود و
در سال  1354دبیر کل کمیته ملی المپیک ایران شد.
پیروی سهامدار و مدیر شرکت ایران باریم بود که در
تجارت سولفات باریم فعالیت داشت و شاهزاده شهرام
پهلوی در آن سهامدار بود.
طاهر ضیایی با دکترای زمین شناسی از دانشگاه
وین به کشور بازگشت و استاد شد و اما کم کم وارد
دستگاه حکومتی و معاون جعفر شریف امامی در
سازمان برنامه و بودجه شد و نیز وزیر صنایع و معادن
در کابینه شریف امامی و اسداهلل علم ،سناتور در چند
دوره و سرانجام رئیس اتاق صنایع و معادن و بازرگانى.
طاهر ضیایی در اقتصاد هم وزنه ای بود ،چنانچه هم
سهامدار شرکت سیمان فارس و خوزستان بود و هم
مدیرعامل بانک اصناف .وی کمی پیش از پیروزی
انقالب به آمریکا رفت.
عبدالحمید قدیمی نوایی از جوانان وابسته به حزب
توده بود .سپس در دانشگاه «برکلی» کالیفرنیای
آمریکا مهندسی ساختمان خواند و به ایران باز آمد.
پس از بازگشت ،شرکت مهندسی ساختمان ملی را
تأسیس کرد و کاخ شمس و کاخ نوشهر را ساخت.
کارآفرینان مستقل .این درست که شماری از
سرآمدان اقتصادی پیش از انقالب ،هم چنان که
شرح اش رفت ،درپی وابستگی به رژیم شاهنشاهی
به امتیازهای کالن اقتصادی دست یافته بودند.اما
بیشتر ایشان کمابیش از هیچ آغازیده بودند ،نوآور و
کارآفرین بودند ،بی چشم داشت نیکوکاری می کردند
و از نظام سیاسی پیشین جدا بودند و حتی چند
نفری از ایشان دل در گرو انقالب هم داشتند .چنانچه
مثال حاجعلی طرخانی که به همراه برادرش تقی از
بازاریهای سرشناس و دست اندر کاران بزرگ تولید
روغن نباتی و قند و شکر در کشور،هوادار انقالب بود
و حتی به دستور آیت اهلل خمینی ،مسئول رسیدگی
به اموال دیگران شد .اما نام وی در سیاهه کسانی
قرار گرفت که باید اموال شان مصادره میشد .گویا
حتی آیت اهلل بهشتی هم برای بازپس گیری اموال
حاج طرخانی تالش کرد و کارش بی نتیجه ماند.این
چنین بود که حاج طرخانی رنجیده از امور حکومتی
کناره گرفت .دیگرهم از او خبری نشد تا سال 1385
که درگذشت.
مصادره های انقالبی ،به جامعه مدنی اقتصادی

جدول  ۳ـ فعالیت اقتصادی کارآفرینان
آزمایش ،محسن

به راه اندازی مغازه کوچک در و پنجره سازی در در  14سالگی ،کارگاه صندلی،
مبل و آبکاری فلزات از میانه دهه  ،۳۰از میان رفتن کارگاه در سال  ۱۳۳۶در
یک آتش سوزی ،بنیان گذاری کارخانه صنعتی آزمایش در سال  1337برای
تولید یخچال ،کولر ،آب گرم کن ،بخاری ،اجاق گاز و تخت فلزی ،مدیریت آن تا
سال 1358

اخوان ،جعفر

واردات و سپس مونتاژ ( )1335جیپ (شهباز) ،به راه اندازی جنرالموتورز ایران
با جنرالموتورز آمریکا ( )%45و بنیاد پهلوی ،سهامدار بانک داریوش

اخوانکاشانی،
عبدالحمید

نخستین وارد کننده ماشین لباسشویی و رادیوی ترانزیستوری ،تاسیس فروشگاه
زنجیرهای کوروش با احمد خیامی ( ،)1348نمایندگی محصوالت خانگی
زانوسی ،چرخ خیاطی کهلر و سینگر و نمایندگی شرکت الکتریکی R.E.F

ایروانی ،محمدرحیم
متقی

تولید  100هزار جفت کفش ملی درسالهای میانی دهه ،کفش ملی،

القانیان ،حبیب

بنیان گذاری شرکت پالستیک سازی پالسکو ( )۱۳۳۷و راهاندازی صنایع
پروفیل آلومینیم ،ساختن نخستین برج های بازرگانی در ایرانساختمان پالسکو و
ساختمان آلومینیم اعدام در سال ۱۳۵۸

برخوردار ،محمدتقی

صادرات پسته ،وارد کننده باطری و تلویزیونشاوب لورنس ،سرمایهگذاری
مشترک جنرالالکتریک آمریکا در ایران ،بنیان گذاری کارخانه های قوه پارس
(اولین تولید کننده باطری در ایران با ری او واک آمریکا) ،پارس الکتریک (اولین
تولید کننده تلویزیون در ایران) ،پارس توشیبا (پنکه ،آبمیوهگیری ،چرخ گوشت
و پلوپز) ،المپ پارس توشیبا ،شرکت فرش پارس ،شرکت کاالی الکتریک و
شرکتهای کارتن البرز ،سرامیک البرز و کاشی پارس

ثابت ،حبیب

مسافرکشی میان توپخانه و قلهک و پس از آن میان پایتخت و دیگر شهرها،
تأسیس نخستین مؤسسه حملونقل موتوری در ایران ،امتیاز حمل محمولههای
پستی از تهران به مازنداران ،نخستین کارخانه نجاری ماشینی ،راهاندازی
شبکههای تلویزیونی ،تاسیس شرکت ثابت پاسال در اوایل دهه  1320برای
واردات کاالهای آمریکایی به همراه چهار شریک ،شرکت واردات لوازم آرایشی و
بهداشتی آمریکایی «فیروز» ،کارخانه پپسیکوال ،کارخانه جنرالتایر و نمایندگی
اتومبیل استودبیکر

عبدالرحیم (تقی)
جعفری

به راه اندازی انتشارات امیرکبیر در سی سالگی در اتاقی در طبقه دوم چاپخانه
آفتاب ،چاپ و پخش کتابهای درسی در سراسر کشور ،به راه اندازی کتابهای
جیبی و انتشارات ابن سینا و دیگر

خسروشاهی ،کاظم

نمایندگی شرکت دارویی «ماکسون رابینز» آمریکا ،یک سال وزیر بازرگانی در
دولت «جمشید آموزگار» و دو بار استعفا ،شرکت سهامی «تولید دارو» ،برندهای
تیدی ،تولیپرس پخش البرز ،پایور ،پایهگذار ،تکنو صنایع و کامپیوتر البرز

خیامی ،احمد

بنیانگذاری فروشگاه زنجیرهای کوروش ،راهاندازی ایران ناسیونال بزرگترین
کارخانه خودروسازی ایران ( ،)1346مونتاژ روزانه  17دستگاه اتومبیل سواری و
اتوبوس و کامیون

خیامی ،محمود

همکاری با برادرش احمد در بنیانگذاری «ایران ناسیونال» ،بنیاد گذاری ایران
ناسیونال (ایران خودرو کنونی) ،بانک صنعت و معدن ،فروشگاه زنجیره ای کورش
(قدس کنونی)

رحیمزاده خویی،
مرتضی

ایجاد «کوی ولیعهد»  ،رئیس اتاق بازرگانی تبریز ( 1351تا  ،)1357کبریتسازی
ممتاز
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ایران آسیب فراوان و بلکه آن را از میان بردند .مصوبه
های بزرگ و کوچک انقالبی و به ویژه قانون اساسی
نیز با فرادستی دولت در اقتصاد آن را نهادینه کردند.
حاجبرخوردار هم کارآفرین دیگری بود که پس
پیروزی انقالب از انگلستان به ایران بازگشت و حتی
مدتی کوتاه عضو هیاتمدیره کشتیرانی شد .اما دارایی
های او هم مصادره شد .در سال  1373دادگاه حکم
به بازگرداندن مقداری از زمینهای موروثیاش کرد و
یک سال بعد حکم استرداد منزل شخصیاش صادر
شد .حاجمحمد تقی در سال  1374سکته خفیفی
کرد و دچار فراموشی شد .سرانجام در سال  1378با
سکته دوم به بیماری آلزایمر مبتال شد.
هم چنان که آمد ،بیشتر این کارآفرینان خودساخته
از خانواده های فرودست می آمدند.محسن آزمایش
که سرانجام یکی از بزرگ ترین کارخانه های تولیدی
در کشور را به راه انداخت .به دلیل فقر نتوانسته بود
بیش از چهار کالس به مدرسه رود.
گذشته از خودساختگی ،بسیاری از این کارآفرینان
برای نخستین بار پایه گذار صنایعی نو در کشور
شدند .همچون حاج محمدتقی برخوردار که پدر
صنایع خانگی ایران ومحمود خیامی که پدر صنعت
اتومبیل ایران نام گرفتند .یا برادران ضیایی ها هم به
صنعت فوالد ایران توان تازه ای دادند.
کارآفرینان سطح اشتغال در کشور را نیز باال برده
بودند .در کارخانه های محمدتقی برخوردار بیش از
 ۲۰۰۰۰تن کار میکردند .الجوردیها بیش از 80
شرکت و کارخانه در نقاط مختلف کشور از جمله
تهران ،کاشان ،بهشهر ،کرمانشاه ،قزوین ،مشهد ،گنبد
کاووس ،گرگان ،نکا ،اراک ،خرمشهر ،نوشهر و حومه
محمودآباد تاسیس کردند .در این شرکتها که عمدتاً
در چارچوب گروه صنعتی بهشهر بود تا سال 1357
بیش از  15هزار مهندس ،کارشناس ،مدیر ،کارمند و
کارگر مشغول به کار بودند.
در کنار آیت اهلل خمینی رهبر و بنیانگذار نظام
اسالمی ،که شیرازه امور را در دست داشت ،شورای
انقالب نیز از مهم ترین مرکز های قدرت در ایران
انقالب زده آن روزگار بود .چه این شورا ،بدون در
نظرداشت بنیاد بازار ،رقابت آزاد و کارآفرینی ،کسب
و کار و کارخانه ها را از دارندگان حقیقی گرفت و به
نهاد هایی داد که خود می خواست .نهادهایی و در پی
آن ،افرادی به بنگاه ها و کارخانه های تولیدی دست
یافتند که اداره و راهکار ثروت زایی از آن ها را نمی
دانستند .به همین دلیل ،همه آن بنگاه ها که پشتوانه
پویایی اقتصاد ملی بودند از میان رفتند .سهم شورای

عمید حضور ،برادران
امیر و منصور

واردات و توزیع دو سوم کفش را در بازار تهران ،تاسیس گروه صنعتی بال،
بانکدارى ،تولید کارتن و چرم ،صنعت نساجی

رستگار تهرانی ،برادران
رضا و مرتضی

بهرهبرداری از معدن سرب انگوران ،شرکت کالسیمین

سادات تهرانی ،
رکنالدین

تاسیس کارخانه های پارس تریکو و جوراب استارالیت

عضد ،محمد ابونصر

تاسیس کارخانه تصفیه شکر اهواز و کارخانه قندسازی دزفول ،سهامدار عمده
بانک اعتبارات با فرانسوىها

محمود الجوردی

تأسیس شرکت تجاری خانوادگی آرین در سال 1320

اکبر الجوردی

بنیانگذاری گروه صنعتی بهشهر ،مدیر کارخانههای «محمل کاشان»« ،راوند
کاشان» و «پلی اکریل»

قاسم الجوردی

تأسیس نمایندگی شرکت آرین در آمریکا ،سناتور ،مشارکت در بنیانگذاری گروه
صنعتی بهشهر و بانک بینالمللی ایران و ژاپن

حبیب الجوردی

تأسیس مرکز مطالعات مدیریت در تهران در سال  1348و تدریس تا سال 1357

مصباح راده ،مصطفی

بنیان گذاری روزنامه کیهان در سالهای دهه  ۱۳۲۰خورشیدی ،انتشار زن روز،
کیهان بچهها و کیهان به صورت هفتگی ،بنیان گذاری مدرسه عالی روزنامهنگاری
در موسسه کیهان در سال  ،1343انتشار هفته نامه کیهان در تبعید” در لندن
 1385کالیفرنیا آمریکا

هرندی ،حاج مهدی

تاسیس صنعت برق در کرمان ،بنیانگذار چند کارخانه پوشاک همچون برک و
ایران پوپلین

منابع .ندا گنجی،چگونه شورای انقالب حکم مصادره اموال سرمایهداران را صادر کرد؟ ،ماهنامهی علوم انسانی
مهرنامه ،سال سوم ،شماره بیست و یکم ،اردیبهشت ۱۳۹۱؛ ندا گنجی -شادی معرفتی ،اقتصاد ایران – مصائب
سرمایهداری ایرانی ،وقتی باد سرمایه آنها را برد ،داستان  53نفرتاریخ 21 :دی  ،1392شماره 72؛ ویکیپدیا،
دانشنامهٔ آزاد
انقالب در برپاداشت اقتصاد رانت خواری را نمی توان
نادیده گرفت.
کارآفرینان مستقل در مدیریت سازمان و کارکنان
خود هم بسیار نوآور بودند .چنان چه الجوردی ها
پس از شرکت نفت ایران ،نخستین بنگاهی بودند که
پرداخت حقوق و دستمزد کارکنان و حسابداری را با
فنآوری کامپیوتری پردازش می کردند .الجوردیها
نخستین شرکت خصوصی بودند که بیمه درمانی
را برای کارمندان خود راهاندازی کردند .محمود

جدول  ۴ـ سرانجام کارآفرینان
آزمایش ،محسن

مصادره کارخانه ها بر پایه بند ج قانون حفاظت صنایع ایران،
مهاجرت به سوئیس ،درگذشته  ۱۳۷۱در شهر رباط مراکش

اخوان ،جعفر

مصادره شرکت و واگذاری به سازمان گسترش تعییر نام به «پارس
خودرو»

اخوانکاشانی ،عبدالحمید
ایروانی ،محمدرحیم متقی

مصادره کفش ملی و انتقال آن به سازمان صنایع ملی و سپس بابت
رفع دیون به سازمان بازنشستگی کشوری عزیمت ایروانی به آمریکا،
تاسیس کارخانه تولید کفش در «بوستون» ،آتالنتا و قاهره ،مرگ در
 12اسفند 1384

خیامی با وام های بلندمدت به کارکنان خود امکان
خانه دارشدن می داد .حبیب اِلقانیان در سالهای
دهه  ۱۹۷۰با گروه دیگری از اعضای اتاق بازرگانی
ایران به چین دعوت شدند و زمینههای گسترش
روابط بازرگانی میان دو کشور را فراهم کردند .محسن
آزمایش به کارگران اش دستمزدی بیش از میانگین
معمول می پرداخت و به مدیران اش نیز امتیازهایی
چون چون وام مسکن ،کمک هزینه ازدواج ،یارانه
اتوموبیل و دیگر می داد.
کارآفرینان مستقل ایرانی نیکوکاری و خدمت
های اجتماعی بسیاری نیز کردند .هم چون حاجی
برخوردار که در هیات امنای دانشگاه هاروارد آمریکا
در تهران بود و چند دوره دانش آموخته داشت.
دانشگاه هاروارد آمریکا امروز به دانشگاه امام صادق
تبدیل شده است .محمود خیامی حتی پس از آن
که انقالب دارایی هایش را مصادره و خود وی را از
کشور اخراج کرد ،باز هم کارآفرینی و هم نیکوکاری
را ادامه داد و با ثروتی که از فروش اتومبیل های
مرسدس بنز در آمریکا به دست آورده بود ،در روستای
های استان خراسان ،زادگاه خود ،مدرسه و آموزشگاه
ساخت .وی بخشی از ثروت خود در انگلستان را نیز
صرف برگزاری همایش هایی برای گفتگو میان پیروان
اسالم و مسیحیت کرده است بخش دیگری از ثروت
خیامی هم به خرید اشیای عتیقه ایرانی در حراجی
های بینالمللی اختصاص یافته است .حبیب اِلقانیان،
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القانیان ،حبیب

نخستین غیر نظامی و نخستین یهودی اعدامی در نظام جمهوری
اسالمی ()۱۳۵۸

برخوردار ،محمدتقی

مصادره و واگذاری تمامی کارخانه ها و دارایی هابه بنیاد مستضعفان،
آلزایمر و مرگ در تهران به سال 1390

ثابت ،حبیب

مهاجرت به نیویورک دو سال پیش از انقالب ایران و مرگ در سال
1364

عبدالرحیم (تقی) جعفری

مصادره دارایی جعفری و موسسه انتشاراتی امیرکبیر در سال ۱۳۵۸

خسروشاهی ،کاظم

مقیم پاریس

خیامی ،احمد

مصادره دارایی ها پس از پیروزی انقالب ،سفر به کانادا پس از انقالب
و مرگ از سرطان

خیامی ،محمود

مصادره دارایی ها پس از پیروزی انقالب ،زندگی در انگلستان،
ی مرسدس بنز را در انگلستان و آمریکا
نمایندگ 

رحیمزاده خویی ،مرتضی

مهاجرت به آلمان پس از انقالب

عمید حضور ،برادران امیر و منصور

امیر عمید حضور در دیماه  1357به آمریکا رفت و به فعالیت
اقتصادی ادامه داد

رستگار تهرانی ،برادران رضا و
مرتضی

مهاجرت رضا به لندن پس از انقالب ،درگذشت در سال ، 1379
اقامت مرتضی در ایران برای رفع مصادره ،درگذشت سال 1378

علی رضایی
محمود رضایی

مهاجرت به اروپا پس از انقالب به اروپا ،خودکشی با اسلحه کمرى در
سال  1375به دلیل فشار مالی

سادات تهرانی  ،رکنالدین
عضد ،محمد ابونصر
محمود الجوردی

زندگی در ایران تا مهرماه  ، 1363سفر به آمریکا برای درمان
سرطان ،مرگ در آمریکا

اکبر الجوردی

اقامت در ایران برای رفع مصادره ،ترور برادرش احمد ،سفر به آمریکا
در تابستان  1359و از سرگیری فعالیتهای اقتصادی

قاسم الجوردی

مرگ در سال  1389در بیمارستانی در آمریکا

حبیب الجوردی

پژوهشگر ،مدیر پروژه تاریخ شفاهی ایران در مرکز مطالعات
خاورمیانه دانشگاههاروارد

مصباح راده ،مصطفی

مهاجرت به لندن دو سال پیش از انقالب اسالمی و واگذاری
کیهان به پسرش ایرج ،مصادره موسسه کیهان مرگ در سال ۱۳۸۵
درکالیفرنیای ایاالت متحده آمریکا

هرندی ،حاج مهدی

علی ،پسر حاجمهدی توانست بخشی از زمین های کشاورزی مصادره
شده پدر را باز پس گیرد ،مرگ در آذرماه  1357در سن  57سالگی

منابع .ندا گنجی،چگونه شورای انقالب حکم مصادره اموال سرمایهداران را صادر کرد؟ ،ماهنامهی علوم انسانی
مهرنامه ،سال سوم ،شماره بیست و یکم ،اردیبهشت ۱۳۹۱؛ ندا گنجی -شادی معرفتی ،اقتصاد ایران – مصائب
سرمایهداری ایرانی ،وقتی باد سرمایه آنها را برد ،داستان  53نفرتاریخ 21 :دی  ،1392شماره 72؛ ویکیپدیا،
نامهٔ آزاد
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رییس انجمن کلیمیان تهران بود و در وصیت نامه اش
خواسته بود که بدهکاری ها را و حقوق عقب افتاده
کارمندانش را بپردازند.
بیشتر کارآفرینان مذهبی هم بودند .مثال محمود
خیامی در سال های پایانی دهه  1340به عربستان
رفته و حاجی شده بود.
انقالب و فرصت سوزی اقتصادی .با انقالب اسالمی
در سال  1357و به ویژه در پی ایدئولوژی تندی که
هم در حاکمیت فرادست بود و هم در اپوزیسیون،
ایران از روند جهانی شدن عقب ماند و بدین ترتیب
فرصتی بزرگ برای رشد و توسعه از دست شد.
آهنگ این نوشته ،نشان داد و بلکه ستیز با تفکری
است که پیآمدی جز رانت خواری و فساد و گسترش
نداری نمی تواند داشت .حاال چه این تفکر در جان
نیک خواهان باشد ،چه در روان خودخواهان .این
تفکر را می بایستی از میان آزادی خواهان برچید .جز
این دموکراسی در سپهر سیاسی و توسعه در سپهر
اقتصادی پا نخواهند گرفت.
در شرایطی که در کشور ما ،صدها واحد بازرگانی،
صنعتی ،کشاورزی و بانکی مصادره و به دولت واگذار
می شدند ،در دیگر کشورها ،چه در حال رشد و چه
توسعه یافته ،حکومت ها در پی بازنگری سیاست های
درون گرای دولتی و میدان دادن به اقتصاد بازارـ
بنیاد بودند برای بهرگیری از فرصت جهانی شدن
و قدم در راه رشد و توسعه گذاردن .از این شمار
است سیاست چهار مدرانیزسیون تنگ شیائوپینگ در
چین ،اصالحات ترکیه و چرخش قابل مالحظه ای به
سوی اقتصاد بازار در آمریکا و انگلستان .این چنین
بود که اقتصاد ایران آماده در هم شکستن شد.
یک مثال مقایسه ای می زنم؛ کره جنوبی در دهه
 ۶۰میالدی به لحاظ اقتصادی بسیار از ایران عقب تر
بود تا جایی که حتی با ایران قرارداد تبادل کارگر
امضا کرده بود که کارگرانش را برای کار به ایران
بفرستد .حاال اگر قیاسی بین شرایط حال این کشور با
ایران داشته باشیم ،می بینیم آنها در این بازه زمانی
به سرعت رو به جلو حرکت کرده اند .طبق آمارهای
جهانی در سال  ۲۰۱۳میالدی؛ از بین  ۱۴۲کشوری
که  ۹۹درصد تولید ناخالص دنیا را در اختیار دارند،
ایران در رده  ۱۰۱قرار گرفته و کره در رتبه  ،26در
بحث کارآفرینی ،کره جایگاه  ۲۰جهانی را در اختیار
دارد و ایران در رتبه  ،93در بخش بهداشت و درمان
آنها در رده  ۲۱هستند و ما در ردیف  ۶۷قرار داریم.
در شاخص حکومت مداری کره ای ها جایگاه  ۳۱را در
میان کشورهای جهان دارند و رتبه ایران  ۱۲۰است.
ایران در تمام  ۵۰سال گذشته صادرکننده نفت بوده
و درآمد حاصل از فروش آن را در اختیار داشته است،
کره جنوبی واردکننده نفت بوده است .برخی مطرح
می کنند که کره جنوبی از منابع خارجی و سرمایه
گذاری بین المللی سهم باالیی داشته اما این در حالی
است که آمارهای بانک جهانی نشان می دهد از سال
 ۱۹۶۲تا  ۲۰۰۴کل سرمایه گذاری خارجی که در این
کشور صورت گرفته برابر با  ۱۰۴میلیارد دالر بوده
است .این در حالی است که ایران در  ۳۵سال گذشته
بالغ بر  ۱۲۰۰میلیارد دالر درآمد حاصل از فروش
نفت داشته  .حال بایستى  ۱۰۴میلیارد دالر سرمایه
گذاری خارجی کره جنوبی را با  ۱۲۰۰میلیارد دالر
درآمد فروش نفت ایران مقایسه کنید و ببینید آنها از
آن منابع محدود با استفاده بردن از توان کارشناسى
وتکیه بر تخصص وتوان مدیران الیق به کجا رسیدند
و کشورما با ده برابر منابع آن ها کجاست.
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«حکمرانی خوب» در سیاستگذاری اقتصادی جمهوری اسالمی :
از تئوری تا عمل
فریدون خاوند

مفهوم «حکمرانی» [ ]1در ادبیات سیاسی و
اقتصادی سه دهۀ گذشته به گونهای چشمگیر رواج
یافته و از آغاز دهۀ  1370خورشیدی ،عمدتا زیر تاثیر
انتشارات سازمانهای مالی بین المللی به ویژه بانک
جهانی و صندوق بین المللی پول ،مورد توجه و بررسی
محافل کارشناسی و دانشگاهی ایران قرار گرفته است.
تعریفی نه چندان آسان
تعریف «حکمرانی» به دلیل پیچیدگی این مفهوم،
و تنوع و تکثّر برداشتهایی که از آن در نوشتههای
صاحب نظران و اسناد منتشر شده از سوی نهادهای
ملی و بین المللی دیده میشود ،کار آسانی نیست.
میتوان آن را مجموعۀ نهادها ،قوانین  ،عرفها و
قراردادهای رسمی و غیر رسمی دانست که به بازیگران
گوناگون عرصۀ اجتماعی امکان میدهد ،بر حسب
جایگاه خود در سلسله مراتب قدرت و مسئولیت ،از راه
گفتگو و چانه زنی و بده بستان در مورد مسایل عمومی
تصمیمگیری کنند و تصمیمها را به اجرا بگذارند.
در این تعریف« ،حکمرانی» از مفهوم «حکومت» و
نقش مرکزی آن در تصمیمگیری و اعمال قدرت فاصله
میگیرد و سایر بازیگران به ویژه جامعۀ مدنی و فعل و
انفعاالت درونی آن و نیز رابطۀ آن را با حکومت در نظر
میگیرد .به بیان دیگر مفهوم «حکمرانی» به آن معنا
است که عرصه تصمیمگیری و اعمال قدرت در انحصار
دولت و دستگاه اجرایی نیست.
از دیدگاه نورماتیو یا هنجارین [، ]2مفهوم
«حکمرانی» ،طبعا «حکمرانی خوب» [ ]3را به میان
میکشد .در تعاریفی که بانک جهانی از «حکمرانی
خوب» ارائه میدهد ،قدرت در چارچوب نهادها و
سنتها با هدف تامین منافع مشترک جامعه اعمال
میشود [ .]4در عرصۀ اقتصادی« ،حکمرانی خوب»
ایجاب میکند که مجموعۀ نهادها ،قوانین اساسی و
قوانین مصوب دستگاههای مقننه زمینۀ مشارکت
و همکاری را برای همۀ بازیگران عرصههای تولیدی

و مالی و بازرگانی به وجود
آورند ،فضای اعتماد الزم
را برای سرمایهگذاری و
کارآفرینی و ابتکار و خالقیت
فراهم کنند ،هزینههای تولید
و داد و ستد را تا آنجا که
امکان دارد پایین بیآورند و
راه را بر فساد و رانتخواری
ببندند.
در سالهای  1980و
 1990میالدی ،شماری از سازمانهای بین المللی
از جمله بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ،با
الهامگیری از نظریات «نهاد گرایان نو» [ ]5و ادغام
این نظریات در افکار بر آمده از نئو لیبرالیسم «مکتب
شیکاگو» [ ،]6به تدوین جنبههای نظری و عملیاتی
«حکمرانی خوب» پرداختند .در ادبیات بر آمده از این
دو سازمان« ،حکمرانی خوب» در پیوند تنگاتنگ با
«اصالحات ساختاری» قرار گرفت.
خطوط اصلی «اصالحات ساختاری» کم و بیش
شناخته شدهاند :
سالمسازی دستگاه اقتصادی از راه مبارزه با عدم
تعادلهای بنیانی از جمله شکاف بین در آمدها و
هزینههای دولت ،شکاف بین عرضه و تقاضای پول،
شکاف میان صادرات و واردات و غیره…
به رسمیت شناختن نقش بازار به عنوان عامل اصلی
در تخصیص بهینۀ منابع ،آزاد سازی فعالیت اقتصادی،
خصوصیسازی واحدهای تولیدی دولتی که بیشتر آنها
به جای خلق ثروت ،تنها با تکیه بر تزریق یارانه و
بلعیدن منابع ملی سر پا ایستادهاند…
دگرگونسازی بازرگانی خارجی به منظور تبدیل
یک اقتصاد بستۀ درونگرا به یک اقتصاد پویای
برونگرا که بتواند خود را با تحوالت بازار جهانی
هماهنگ سازد و به جای متمرکز بودن بر صدور مواد

خام ،به صدور کاالهای ساخته شده نیز روی آورد…
با تکیه بر این دو مؤلفه («حکمرانی خوب»
و«اصالحات ساختاری») ،دو سازمان مورد نظر سلسله
رهنمودهایی را فراهم آوردند ،و آنها را در قالب آنچه
«اجماع واشینگتن» [ ]7لقب گرفت ،به کشورهای در
حال توسعه پیشنهاد کردند.
مقاومت در برابر فرآیند اصالحات اقتصادی تنها
به «اشرافیت» مسلط بر واحدهای دولتی محدود
نمیشود .بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست یک
«شبکۀ خاکستری» است که به هیچ یک از قدرتهای
شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب پس نمیدهد،
ولی بر همۀ متغیرهای اقتصادی کشور تاثیر میگذارد.
«اجماع واشنگتن» ،به ویژه آن گونه که در سیاست و
عمل سازمانهای بین المللی اقتصادی در قبال شماری
از کشورهای فقیر جهان سوم به اجرا گذاشته شد،
انتقاد و اعتراض بخشی از افکار عمومی را در کشورهای
گوناگون جهان برانگیخت .مهمترین انتقاد آن بود که
سازمانهای مورد نظر در بعضی موارد ،نسخههای
واحدی را به کشورهای دارای شرایط متفاوت ،عرضه
کردهاند و ،به دلیل همین «دگماتیسم» ،شماری از آنها
را در شرایط دشوار قرار دادهاند.
این انتقادها بی پایه نیستند و تردید نمیتوان
داشت که اعمال یکنواخت و مطلق گرایانۀ این
سیاستها در کشورهای گوناگون مسایل و مشکالتی را

دوره جدید | مهر و آبان  | 1394شماره 5

به وجود آورده و گاه بر وخامت اوضاع افزودهاند .با این
همه محورهای اصلی «حکمرانی خوب» و «اصالحات
ساختاری» را ،که به شماری از کشورهای در حال
توسعه امکان داد از گرفتاریهای مالی و حتی گاه از
واپس ماندگی خارج بشوند ،نمیتوان به دور ریخت.
آیا ضرورت ایجاد نهادهای کارآمد در خدمت توسعه را
میتوان زیر پرسش برد؟ آیا دستیابی به بودجۀ متعادل
کار نادرستی است؟ در کجای دنیا حفظ یک بخش
دولتی گسترده به توسعۀ واقعی کمک کرده است؟ آیا
پیدایش قدرتهای موفق در آسیا و آمریکای التین
نشانۀ آن نیست که محورهای موجود در «اجماع
واشنگتن» ،اگر با درایت و انعطاف الزم به اجرا گذاشته
بشوند ،در مجموع کار سازند؟
«سکوالریزه شدن» اندیشۀ اقتصادی در ایران
در ایران نیز ،در دورۀ بعد از جنگ با عراق ،ادبیات
ملهم از «انقالب نئولیبرال» دهۀ هشتاد میالدی بر
بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری اسالمی تاثیر
گذاشت و کانونهای فعال دانشگاهی ایران را نیز
شیفتۀ خود کرد .هر دو مؤلفۀ «اجماع واشنگتن»
(«حکمرانی خوب» و «اصالحات ساختاری») به
تدریج به محافل آکادمیک و دانشگاهی راه یافتند و

اسالمی شتاب گرفت ،میتوان امروز پایان یافته تلقی
کرد .اصرار در استفاده از اصطالحاتی چون «الگوی
ایرانی -اسالمی» و یا «اقتصاد مقاومتی» ،تغییری در
این واقعیت به وجود نمیآورد.
در سال  ،1368شماری از کارشناسان اقتصادی
جمهوری اسالمی (از جمله محسن نوربخش ،حسین
عادلی ،مسعود روغنی زنجانی…) با برخورداری از فضای
پس از جنگ ایران و عراق و دل بستن به امیدهای
ناشی از اوجگیری هاشمی رفسنجانی در صحنۀ
سیاست ایران ،طرحی را زیر عنوان «تعدیل اقتصادی»
به کشور ارائه دادند که در آن بسیاری از محورهای
برنامۀ «اصالحات ساختاری» بانک جهانی به گونههایی
آشکار یا تلویحی گنجانده شده بود ،از کوچک کردن
دولت گرفته تا فراهم آوردن زمینههای مساعد برای
کسب و کار و ابتکارهای فردی ،رویآوردن به انضباط
بودجه همراه با تخصیص بهینه هزینههای عمومی،
انجام اصالحات مالیاتی ،تامین و تحکیم امنیت برای
مالکیت خصوصی ،خصوصی سازی واحدهای تولیدی
دولتی ،آزادسازی بازار سرمایه ،تکنرخی کردن ارز،
آزادسازی داد و ستدهای بازرگانی ،حذف موانع موجود
بر سر ورود سرمایههای خارجی و غیره…

در سالهای  1980و  1990میالدی ،شماری از سازمانهای بین المللی از جمله
بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول ،با الهامگیری از نظریات «نهاد گرایان نو» ()5
و ادغام این نظریات در افکار بر آمده از نئو لیبرالیسم «مکتب شیکاگو» ( ،)6به
تدوین جنبههای نظری و عملیاتی «حکمرانی خوب» پرداختند .در ادبیات بر آمده
از این دو سازمان« ،حکمرانی خوب» در پیوند تنگاتنگ با «اصالحات ساختاری»
قرار گرفت.
«حکمرانی» از مفهوم «حکومت» و نقش مرکزی آن در تصمیمگیری و اعمال
قدرت فاصله میگیرد و سایر بازیگران به ویژه جامعۀ مدنی و فعل و انفعاالت درونی
آن و نیز رابطۀ آن را با حکومت در نظر میگیرد .به بیان دیگر مفهوم «حکمرانی»
به آن معنا است که عرصه تصمیمگیری و اعمال قدرت در انحصار دولت و دستگاه
اجرایی نیست.
نظریههایی را که در دوران انقالب و سالهای نخستین
جمهوری اسالمی از سوی مکاتب مذهبی و کمونیستی
پراکنده شده بودند ،از هژمونی انداختند.
جمهوری اسالمی با توجه به فلسفۀ ناظر بر پیدایش
آن ،تاریخ زندگیاش و نیز قانون اساسی و ساختارهای
حقوقی و سیاسیاش ،در زمره نظامهای دین ساالر
جای میگیرد .پایهگذاران نظام بر آمده از انقالب
 ،1357در سالهای نخستین زمامداریشان ،تالش
کردند اقتصاد کشور را با الهامگیری از نظریهپردازان
اسالمگرای غیر ایرانی (از محمد باقر صدر عراقی گرفته
تا سید قطب مصری) و یا ایرانی ( بهشتی ،مطهری…)
سازمان دهند [.]8
با این همه ،جاذبۀ «اقتصاد اسالمی» برای
تکنوکراسی نوپای نظام دیری نپایید و اندیشۀ اقتصادی
در ایران ،به رغم فراز و نشیب های فراوان ،توانست از
چنگ ماوراءالطبیعه بگریزد و بر «دنیای خاکی» فرود
آید .دستگاه کارشناسی جمهوری اسالمی نیز بیش
از بیش به این نتیجه رسید که سیاست اقتصادی
کشور را باید نه با تکیه بر کتب مقدس و نوشتههای
ایدئولوگهای دینی ،بلکه با استناد به مکاتب شناخته
شده اقتصادی و تجربۀ کشورهای دیگر فراهم آورد.
فرآیند «سکوالریزه شدن» اقتصاد سیاسی در
ایران را ،که در فاصلهای کوتاه پس از استقرار نظام بر
آمده از انقالب آغاز شد و در آغاز دهۀ دوم جمهوری

شماری از کشورها با اجرای همین سیاستها به
نتایح مطلوب رسیدند و جایگاه خود را در اقتصاد
جهانی دگرگون کردند.
فرآیند «اصالحات ساختاری» در ایران
در ایران اما ،کشتی سیاست «تعدیل اقتصادی» ،که
قانون برنامۀ اول جمهوری اسالمی ( 1368ـ )1372
آغاز گر آن است ،در پیچ و خم دشواریهای درونی و
بین المللی کشور ،به گل نشست .البته نسل تازهای
از تکنوکراتهای جمهوری اسالمی ،پس از آشنا
شدن با اصول سیاستگذاری اقتصادی ،برای جبران
ویرانگریهای دهۀ نخست انقالب تالش کردند و به
رغم «دگمهای مکتبی» رایج در آن زمان ،افکار تازهای
را حتی در میان قشرهای سنتی نظام پراکنده کردند.
ولی بسیاری از تالشهای آنها به سنگ خوردند و
هاشمی رفسنجانی ،در پایان دور اول زمامداریاش،
زیر فشار رقیبان و نیز نبود انسجام در برنامههایش،
همان اصالحات اقتصادی الک پشتی را نیز متوقف کرد
و دور دوم زمامداری او ،در عرصۀ اقتصادی ،در سر در
گمی و آشفتگی گذشت و تغییر مهمی در ساختارهای
بیمار تولیدی و بازرگانی کشور به وجود نیآمد.
تجربۀ چند دهۀ گذشته نشان میدهد که هر
حرکت اصالحی چه در سطح کالن و چه در سطح
یک بخش با مقاومت دیوانساالری قدر قدرتِ متکی
بر اقتصاد دولتی روبرو میشود .همین دیوانساالری،
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که در کنار بخش معروف به «شبه دولتی» ،هشتاد در
صد واحدهای تولیدی ایران را در اختیار دارد ،عامل
اصلی به شکست کشاندن فرآیند خصوصیسازی در
ایران بوده و هست.
بعد از دوم خرداد ماه  1376و نشستن محمد خاتمی
بر کرسی ریاست جمهوری ،طرح تازهای زیر عنوان
«ساماندهی اقتصادی» به کشور ارائه شد که ضمن بر
گرفتن بسیاری از محورهای «تعدیل» ،تالش میکرد
همان سیاست را پیرامون محور «عدالت اجتماعی» باز
نویسی کند تا بخشی از جناح چپ جمهوری اسالمی
را ،که پیش از این منتقدان سرسخت سیاست اقتصادی
هاشمی رفسنجانی بودند و با رویداد «دوم خرداد» به
قدرت رسیده بودند ،راضی نگهدارد.
طرح «ساماندهی» بر این باور متکی بود که «در
سیاست اقتصادی کار آمد میان توسعه واقعی و عدالت
اجتماعی تضادی وجود ندارد و برنامههای توسعه،
عالوه بر تامین و گسترش عدالت اجتماعی ،باید رشد
تولید و ایجاد فرصتهای شغلی را به همراه آورند».
با این همه سیاست اقتصادی دولت خاتمی را
میتوان ،در مجموع ،ادامۀ سیاستی دانست که در
دورۀ اول زمامداری هاشمی رفسنجانی مورد توجه قرار
گرفت.
طی هشت سال زمامداری دولتهای هفتم و هشتم
محمد خاتمی ،اهرمهای سیاستگذاری اقتصادی
کشور کم و بیش در دست «کارگزاران تعدیل» باقی
ماند و برنامههای پنجساله سوم ( 1377ـ  )1382و
چهارم ( 1383ـ  )1388عمدتاً در راستای اصالحات
ساختاری و به منظور خارج کردن ایران از گرداب یک
اقتصاد نفتی ،دولتی و دورنگرا تنظیم شدند.
به رغم پیشروی در چند عرصه اصالحی از جمله
تکنرخی کردن ارز ،فراهم آوردن قانون تازه در عرصۀ
سرمایه گذاریهای خارجی و یا تغییراتی در عرصههای
مالیاتی و بازرگانی ،دولت خاتمی نیز به دلیل مشکالت
بزرگ سیاسی و حقوقی و وجود سدهای بیشمار برای
پیشبرد اصالحات ساختاری ،از «سامان» بخشیدن به
اقتصاد ایران ناتوان ماند.
شکست اصالحات اقتصادی در طی شانزده سال
زمامداری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد
خاتمی ،یکی از عوامل عمدۀ اوجگیری جناحهایی
است که در سال  1984محمود احمدی نژاد را بر
کرسی ریاست جمهوری اسالمی نشاندند.
محمود احمدی نژاد بدون سیاست اقتصادی
به ریاست جمهوری رسید ،مگر آنکه بخواهیم
«پوپولیسم» را سیاست اقتصادی به شمار آوریم .در
واقع جناحهای اصولگرای پشتیبان دولت نهم ،با نفی
و طرد خطوط اصلی برنامههای پنجسالۀ اول تا چهارم،
به شعارهای عوامپسندانۀ انقالب اسالمی روی آوردند و
برای بسیج هواداران خود ،بر اولویت مبارزه با فساد و
مافیای قدرت و استقرار اقتصاد «عدالت محور» تاکید
کردند.
چهار برنامۀ پنجساله ،که در دورههای ریاست
جمهوری علی اکبر هاشمی رفسنجانی و محمد خاتمی
تهیه و تصویب شده بودند ،بار ها مورد انتقاد محمود
احمدی نژاد و نزدیکان او قرار گرفتند ،با این اتهام که
تدوین آنها از لیبرالیسم ،هومانیسم و سکوالریسم منشا
گرفته و در راستای پیشبرد هدفهای غرب و آمریکا
تنظیم شدهاند.
طی چهار سال نخست زمامداری محمود احمدی
نژاد ،برنامه پنجسالۀ چهارم عمال کنار گذاشته شد،
بی آنکه سیاستی تازه از سوی دولت نهم برای اقتصاد
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کشور پیشنهاد شود .رییس دولت به
یک بیان ضد سرمایه داری ،مشابه فیدل
کاسترو و هوگو چاوز روی آورد ،ولی در
همان حال از اجرای سیاستهای تازه
مبتنی بر تفسیر اصل چهل و چهار در
راستای پیشبرد خصوصی سازی هواداری
کرد .آشفتگی و ابهام به جایی رسید که
«تیم اقتصادی» دولت پاره پاره شد ،به
ویژه پس از آنکه «سازمان مدیریت و
برنامه ریزی» ،نهاد بسیار قدیمی کشور در
عرصههای کارشناسی و اجرایی ،به دستور
محمود احمدی نژاد منحل شد.
محمود احمدی نژاد در چهارمین سال
دوران نخست ریاست جمهوریاش ،برای
خارج شدن از بن بست و به دست گرفتن
ابتکار« ،طرح تحول اقتصادی» را پیشنهاد
کرد و آن را «جراحی بزرگ» لقب داد .با
این حال از هفت محور اصلی این طرح
(بهره وری ،یارانهها ،مالیات ،گمرک ،بانک،
ارزشگذاری پول ملی و توزیع کاالها و
خدمات) ،تنها هدفمند کردن یارانهها مورد
تاکید قرار گرفت ،و الیحهای در همین
زمینه به مجلس پیشنهاد شد که بعدا
به قانون بدل شد .اجرای این قانون ،که
قرار بود اقتصاد ایران را از زیر بار سنگین
یارانهها بیرون بیآورد ،خود به کابوسی برای
جانشین محمود احمدی نژاد بدل شد [.]9
حسن روحانی و «حکمرانی خوب»
حسن روحانی در زمرۀ آن دسته از
سیاستمداران جمهوری اسالمی است که به بنیانهای
نظری سیاستهای اصالحی ارائه شده از سوی
سازمانهای بین المللی اقتصادی در سالهای 1980
و  ،1990به ویژه «حکمرانی خوب» ،گرایش یافتند
و تالش کردند این سیاستها را با نظام بر آمده از
انقالب  ،1357آشتی دهند.
در کتاب حسن روحانی زیر عنوان «امنیت ملی
و نظام اقتصادی ایران» ،فصل پانزدهم تمام و کمال
به «حکمرانی خوب در اقتصاد و تاثیر آن بر امنیت
ملی» اختصاص دارد [ .]10از دیدگاه او واژه حکمرانی
«توصیف روند تصمیم گیری و اعمال تصمیمات است
که به حکمرانی مشارکتی ،بین المللی ،ملی ،محلی و
بنگاهی بسط می یابد .این نگاه توصیفگر تعامل بین
بخشهای جامعه است .در عین حال حکمرانی خوب
مفهوم بسیار گستردهای است که با حوزههایی چون
محیط اقتصادی ،سیاست ،اجتماع و حقوق ارتباط
مستقیم دارد]11[ ».
شناخت مسایل اقتصادی ایران بدون پرداختن به
«موانع غیراقتصادی» ناممکن است .تکرار میکنیم
که از پایان جنگ با عراق تا امروز ،تالشهای زیادی
برای پایان دادن به انحطاط اقتصادی ایران و هماهنگ
کردن کشور با ملزومات دنیای مدرن انجام گرفته
است .بخش بسیار مهمی از این تالشها ،به دلیل روبرو
شدن با همین «موانع غیر اقتصادی» ،ناکام مانده است.
چگونه است که بانک جهانی ،به رغم شهرت
خود در «وابستگی» بسیار شدید به آمریکا ،میتواند
نظریه «حکمرانی خوب» را ارائه دهد که مورد قبول
چهرههای شاخص نظام جمهوری اسالمی هم باشد؟
حسن روحانی برای بستن دهان منتقدان به این
پرسش چنین پاسخ میدهد « :گر چه بانک جهانی
وابستگی شدیدی به آمریکا دارد ،اما در عین حال

نقشی که در نظام بین المللی بازی میکند تا حدود
زیادی دو سویه است .از یک سو حافظ منافع آمریکا
است و از سوی دیگر برای حفظ همین منافع مجبور
به جبران برخی از سیاستهای آن و آسیبهای
سرمایهداری بین المللی به کشورهای در حال توسعه
است]12[ ».
حسن روحانی در کتاب خود هفده مؤلفۀ «حکمرانی
خوب» را بر میشمارد ،از حدود و ثغور نقش دولت
گرفته تا شفافیت ،حاکمیت قانون ،پاسخگویی ،نظام
حقوقی – قضایی ،فضای مناسب کسب و کار و غیره…
او سپس به شاخصهای «حکمرانی خوب» میپردازد
که در میان آنها مبارزه با فساد از حساسیت خاصی
برخوردار است.
با آماری که در کتاب حسن روحانی درباره مؤلفهها
و شاخصهای «حکمرانی خوب» انتشار یافته،
میبینیم که ایران ،در سلسله مراتب بین المللی در
جایگاه سخت نامناسبی است .نویسنده این آمار را
تلویحا میپذیرد و مینویسد هر چند «بدبینی و سیاه
نمایی» را نباید نادیده گرفت ،ولی «با در نظر گرفتن
درصدهایی از خطا ،نتایج قابل تاًمل و توجه هستند».
[]13
آماری که کتاب حسن روحانی در باره شاخصهای
«حکمرانی خوب» و جایگاه ایران منتشر کرده ،تا
سال  2010را در بر میگیرد .به منظور ارائه تازهترین
کارنامۀ ایران در این زمینه ،به بررسی جایگاه ایران در
سلسله مراتب بین المللی در رابطه با دو مؤلفۀ بسیار
مهم «حکمرانی خوب» میپردازیم  :فضای کسب و کار
و مبارزه با فساد.
یک ) فضای کسب و کار  :سخن بر سر مجموعۀ
عواملی است که بر اداره و عملکرد بنگاههای اقتصادی
تاثیر میگذارند ،ولی در حیطۀ کنترل و تصمیمگیری
مدیران این بنگاهها قرار ندارند .در فضایی که برق مدام

17

قطع و وصل میشود ،از امنیت خبری
نیست ،زیر بناهای حمل و نقل در وضعیت
بدی هستند ،فساد اداری بیداد میکند
و تورم و نوسان نرخ ارز هر گونه پیش
بینی اقتصادی را بر هم میزند ،حتی از با
صالحیتترین مدیران بنگاههای اقتصادی
کاری ساخته نیست .برای یک سرمایه
گذار ،هنگ کنگ و سنگاپور در یک سیاره
و چاد و افغانستان در سیارۀ دیگری قرار
دارند.
گزارش ساالنۀ بانک جهانی دربارۀ
فضای کسب و کار ،برای ارزیابی جایگاه
کشورها در این زمینه ده مؤلفه را نظر
میگیرد که عمدتا پیرامون پاسخهای زیر
شکل گرفتهاند  :آیا شروع کسب و کار
آسان است یا نه؟ آیا مالکیت مورد حمایت
هست یا نه؟ آیا قرار دادها در شرایط
مناسب به اجرا گذاشته میشوند؟ برای
دریافت تسهیالت از بانکها ،چه شرایطی
الزم است؟ و غیره…
در گزارش سال  2015بانک جهانی
درباره فضای کسب و کار ،ایران از این
لحاظ در میان  189کشور مورد بررسی،
در رده  130قرار گرفته ،شصت پله بعد
از غنا ،هیجده پله بعد از مصر و یک پله
بعد از پاکستان .در خاور میانه و آفریقای
شمالی نیز ،ایران در میان بیست کشور
مورد بررسی ،در ردۀ سیزدهم است [.]14
دو) مبارزه با فساد  :مبارزه با فساد یکی
از محورهای اصلی «حکمرانی خوب» شناخته شده و،
از دیدگاه افکار عمومی بین المللی ،مطلوب بودن یا
نبودن «حکمرانی» در کشورها بیش از هر چیز با درجۀ
فساد در این کشورها اندازهگیری میشود.
مشهورترین ارزیابی فساد در سطح بینالمللی
از سوی سازمان غیردولتی «شفافیت بین المللی»
انجام میگیرد .کار اصلی این سازمان ،طبقهبندی
کشورها بر پایۀ شاخصی است که «ادراک فساد»
نامیده میشود .این در واقع یک نظرخواهی از فعاالن
اقتصادی و صاحبنظران دربارۀ فساد مالی است که ،به
تعبیر «شفافیت بین المللی» ،به معنای سوءاستفاده از
موقعیت سیاسی و دولتی برای دستیابی به امتیازهای

در ایران نیز ،در دورۀ بعد از
جنگ با عراق ،ادبیات ملهم از «انقالب
نئولیبرال» دهۀ هشتاد میالدی بر
بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری
اسالمی تاثیر گذاشت و کانونهای فعال
دانشگاهی ایران را نیز شیفتۀ خود
کرد .هر دو مؤلفۀ «اجماع واشنگتن»
(«حکمرانی خوب» و «اصالحات
ساختاری») به تدریج به محافل
آکادمیک و دانشگاهی راه یافتند و
نظریههایی را که در دوران انقالب و
سالهای نخستین جمهوری اسالمی
از سوی مکاتب مذهبی و کمونیستی
پراکنده شده بودند ،از هژمونی
انداختند.
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مادی و منافع شخصی است .نمرهای که به کشورها
داده میشود ،بین یک (سراپا فاسد) تا صد (کامال
پاک) نوسان میکند.
اصالحات مورد نیاز و انتظار ،از کوچک کردن
دیوانساالری دولتی گرفته تا خصوصیسازی واقعی،
اصالح نظام به شدت معیوب بانکی و مبارزه با فساد،
هنوز جایگاهی در سیاست دولت حسن روحانی ندارند
و هیچ پیام مثبتی ،در این زمینهها ،به محافل کسب و
کار ایران و سرمایه گذاران خارجی ،منتقل نشده است.
در گزارش سال « 2014شفافیت بین المللی»،
ایران از صد ،نمره  27را به دست آورده و در میان 174
کشور جهان در ردۀ  136قرار گرفته است ،همتراز
کامرون ،لبنان ،روسیه و نیجریه .در همین گزارش
میبینیم که ایران از لحاظ درجه فساد مالی  51پله
فاسدتر از بورکینا فاسو و  81پله فاسدتر از عربستان
سعودی است [.]15
گستردگی فساد مالی از مهمترین نشانههای
شکست «حکمرانی» در ایران است .در آذر ماه
 ،1393حسن روحانی رییس جمهوری اسالمی
در یک سخنرانی از دو پدیدۀ «انحصار» و «تجمیع
قدرت» به عنوان ریشههای اصلی فساد مالی در ایران
نام برد .با این توصیف ،نگاهها خود به خود به بخش
بسیار گسترده دولتی [ ]16و نیز نهادهای شبه دولتی
و تسلط آنها بر اقتصاد دوخته میشود .در کشوری
که بیش از هفتاد در صد بودجۀ کل کشور در اختیار
بخش دولتی است ،چگونه میشود با فساد مقابله کرد؟
طرف دیگر امپراتوریهای مالی وابسته به نهادهای
شبه دولتی است و حسن روحانی ،در همان سخنرانی،
در اشارهای آشکار به سپاه پاسداران گفت « :« :اگر
تفنگ ،پول ،روزنامه ،سایت و تبلیغات در یک جا جمع
بشود ،حتما فساد است ،شک نکنید»]17[ .
تردیدی نیست که در گسترش دامنۀ فساد در
ایران ،عالوه بر «انحصار» و «تجمیع قدرت» ،که حسن
روحانی بر آنها انگشت میگذارد ،عوامل دیگری نیز
نقش دارند که مهمترین آنها نبود یک دستگاه قضایی
قابل اعتماد و نیز محدود بودن فضای آزاد برای
رسانهها است.
موانع و ناکامی
دیدیم که از دوران بعد از جنگ ایران و عراق تا
امروز ،تالشهای کم و بیش مهمی برای دستیابی به
«حکمرانی خوب» و انجام «اصالحات ساختاری» به
منظور بیرون کشیدن کشور از گرداب یک اقتصاد به
شدت نفتی و دولتی انجام گرفته است .در دوران برنامۀ
پنجسالۀ سوم ( )1382-1377این تالشها به اوج
[ Governance ]1به انگلیسی و  Gouvernanceبه
رسید .برنامۀ پنجسالۀ چهارم ( 1383ـ  )1388نیز در
فرانسه .استفاده از کلمۀ «حکمرانی» در ترجمه این
ترسیم خطوط اصلی «حکمرانی خوب» و «اصالحات
مفهوم خالی از اشکال نیست ،به این دلیل ساده که
ساختاری» شجاعانه پیش رفت .ولی این برنامه ،با
فعل «حکم راندن» در زبان فارسی با مدیریت سیاسی و
روی کار آمدن دولت
اقتصادی در جهان مدرن،
در سال  ،1368شماری از کارشناسان اقتصادی جمهوری اسالمی (از جمله
محمود احمدی نژاد ،به
که کلمه governance
آنست،
بر
ناظر
اتهام آنکه از منابع فکری محسن نوربخش ،حسین عادلی ،مسعود روغنی زنجانی )...با برخورداری از فضای
نمیخواند .با توجه به
«استکبار جهانی» تغذیه پس از جنگ ایران و عراق و دل بستن به امیدهای ناشی از اوجگیری هاشمی
ناتوانی نویسنده از ارائۀ
کرده است ،به دور افکنده رفسنجانی در صحنۀ سیاست ایران ،طرحی را زیر عنوان «تعدیل اقتصادی» به کشور
شد.
جانشین ،و نیز استفادۀ
حسن روحانی بیش ارائه دادند که در آن بسیاری از محورهای برنامۀ «اصالحات ساختاری» بانک جهانی
عام از «حکمرانی» در
همۀ کسانی که تا به گونههایی آشکار یا تلویحی گنجانده شده بود
نوشتههای فارسی ،در
امروز بر کرسی دستگاه
اینجا نیز همین کلمه به
هاشمی رفسنجانی ،در پایان دور اول زمامداریاش ،زیر فشار رقیبان و نیز نبود
کار برده شده است.
اجرایی جمهوری اسالمی انسجام در برنامههایش ،همان اصالحات اقتصادی الک پشتی را نیز متوقف کرد و
[ ]2آشوری ،داریوش،
تکیه زدهاند ،با مسایل دور دوم زمامداری او ،در عرصۀ اقتصادی ،در سر در گمی و آشفتگی گذشت و تغییر
اقتصادی ایران و جهان
واژه نامه انگلیسی-
آشنایی دارد .به عالوه مهمی در ساختارهای بیمار تولیدی و بازرگانی کشور به وجود نیآمد.
فارسی برای علوم
دولت او از این امتیاز برخوردار است که تاکنون
برای تامین مشکالت مالی خود به استقراض از بانک
مرکزی روی نیآورده و ،از این نظر ،انضباط را رعایت
کرده است .همین انضباط ،یکی از عوامل بسیار مهم
در کاهش نرخ تورم کشور طی دو سال گذشته بوده
است .ولی در ورای این دستآورد ،و نیز دستآوردهای
بسیار مهم او در عرصۀ سیاست خارجی ،که بر تولید و
بازرگانی کشور نیز مسلما تاثیر مثبت خواهد گذاشت،
دولت یازدهم از لحاظ صرفاً اقتصادی تا امروز هیچ
ابتکاری از خود نشان نداده که نشانۀ یک تغییر بنیادی
در سیاستهای اقتصادی ایران باشد.
اصالحات مورد نیاز و انتظار ،از کوچک کردن
دیوانساالری دولتی گرفته تا خصوصیسازی واقعی،
اصالح نظام به شدت معیوب بانکی و مبارزه با فساد،
هنوز جایگاهی در سیاست دولت حسن روحانی ندارند
و هیچ پیام مثبتی ،در این زمینهها ،به محافل کسب و
کار ایران و سرمایه گذاران خارجی ،منتقل نشده است.
به رغم اعتقاد بخش مهمی از تکنوکراسی جمهوری
اسالمی به ضرورت بازسازی اقتصاد کشور ،چرا
«حکمرانی» اقتصادی در ایران همچنان زمینگیر
است و پیشبرد «اصالحات ساختاری» با موانعی چنین
دست و پا گیر روبرو است؟
بخش بزرگی از این موانع از زیر بناهای نظام سیاسی
و حقوقی کشور ،و هدفهایی که این نظام در پی آن
است ،منشاً میگیرد .آیا توسعۀ اقتصادی ،باال بردن
سطح رفاه ایرانیان و پیشروی در عرصۀ رقابتهای بین
المللی اقتصادی ،در زمرۀ اولویتهای اصلی قدرتهایی
است که در سکانداری جمهوری اسالمی نقش اول را
بر عهده دارند؟
شناخت مسایل اقتصادی ایران بدون پرداختن به
«موانع غیراقتصادی» ناممکن است .تکرار میکنیم
که از پایان جنگ با عراق تا امروز ،تالشهای زیادی
برای پایان دادن به انحطاط اقتصادی ایران و هماهنگ
کردن کشور با ملزومات دنیای مدرن انجام گرفته
است .بخش بسیار مهمی از این تالشها ،به دلیل روبرو
شدن با همین «موانع غیر اقتصادی» ،ناکام مانده است.
چه نیروهایی با «اصالحات ساختاری» دوران پس
از جنگ به مخالفت برخاستند و آن را ملهم از استکبار
و شیطان دانستند؟ چه جریانهایی در راه اجرای
سیاستهای پیشبینی شده در برنامههای پنجساله
سوم و چهارم سنگاندازی کردند؟ «پوپولیسم» احمد
نژادی از کجا منشاً گرفته بود و آیا الهامبخشان و
حامیان آن ،بعد از روی کار آمدن دولت حسن روحانی،
خلع سالح شدهاند؟
تردیدی نیست که در گسترش دامنۀ فساد در
ایران ،عالوه بر «انحصار» و «تجمیع قدرت» ،که
حسن روحانی بر آنها انگشت میگذارد ،عوامل دیگری

نیز نقش دارند که مهمترین آنها نبود یک دستگاه
قضایی قابل اعتماد و نیز محدود بودن فضای آزاد
برای رسانهها است.
مانع بزرگ دیگر بر سر راه اصالحات ،وجود
گروههای صاحب نفوذ بسیار قدرتمندی است که از
حفظ اقتصاد دولتی و نفتی سود میبرند و منافع خود
را در حفظ وضع موجود میبینند.
تجربۀ چند دهۀ گذشته نشان میدهد که هر
حرکت اصالحی چه در سطح کالن و چه در سطح
یک بخش با مقاومت دیوانساالری قدر قدرتِ متکی
بر اقتصاد دولتی روبرو میشود .همین دیوانساالری،
که در کنار بخش معروف به «شبه دولتی» ،هشتاد در
صد واحدهای تولیدی ایران را در اختیار دارد ،عامل
اصلی به شکست کشاندن فرآیند خصوصیسازی در
ایران بوده و هست.
مقاومت در برابر فرآیند اصالحات اقتصادی تنها
به «اشرافیت» مسلط بر واحدهای دولتی محدود
نمیشود .بخش بزرگی از اقتصاد ایران در دست
یک «شبکۀ خاکستری» است که به هیچ یک از
قدرتهای شناخته شده و صاحب مسئولیت حساب
پس نمیدهد ،ولی بر همۀ متغیرهای اقتصادی کشور
تاثیر میگذارد .این شبکه که احتماال حدود یک صد و
ده تا یک صد و سی «بنیاد» و «نهاد» را در بر میگیرد،
بخش بسیار مهمی از تولید ناخالص داخلی کشور را
در اختیار دارد .در بسیاری موارد مالیات (و به روایتی
حتی پول آب و برق خود را) نمیپردازد و ،در عوض،
از لحاظ دستیابی به منابع ارزی و تسهیالت بانکی و
دیگر رانتهای دولتی از اولویت برخوردار است.
درفضایی این چنین غیر رقابتی ،چگونه میتوان
محیط کسب و کار را بهبود بخشید ،سرمایهگذاران
داخلی و خارجی را به میدان آورد ،و بخشهای
«پیشران» را در خدمت اقتصاد ایران به کار گرفت.
پافشاری بر این موانع به معنای آن نیست که
سیاست اقتصادی دولت روحانی محکوم به شکست
است .ایران و فضای منطقهای و جهانی آن آبستن
رویدادهای بسیار مهمی است و متغیرهای فراوانی
میتوانند بر رابطۀ میان قدرتها در درون ایران و
نیز در روابط خارجی آن تاثیر بگذارند .تحوالت آتی
اقتصادی ایران نیز طبعا از این رویدادها بر کنار
نخواهند ماند.
فریدون خاوند
دانشگاه رنه دکارت
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[ Good Governance ]3به انگلیسی و Bonne
 gouvernanceبه زبان فرانسه.
[ ]4مراجعه شود به سایت بانک جهانی زیر عنوان
“”La gouvernance coopérative
http://www.worldbank.org/wbi/governance/fra/
about-f.html#approach
[ ]5نهادگرایی یک جریان فکری است که اوایل قرن
بیستم پیرامون شناخت نقش نهادها در شکل دادن
به رفتارهای اقتصادی پدید آمد .در میان مهمترین
چهرههای مؤثر در زایش این جریان میتوان از
تورستین وبلن ،جان روجرز کامونز و وسلی کلر میچل
نام برد .در دهههای آخر قرن بیستم ،مکتب نوین
نهادگرایی با پرچمداری اولیور ویلیامسون و دوگالس
نورث شکل گرفت که محور اصلی آن بررسی زیر بنای
نهادی زندگی اقتصادی و تاثیر نهادها بر هزینههای
داد و ستد است.
[ ]6مکتب شیکاگو به عنوان با نفوذترین کانون
اقتصاددانان هوادار لیبرالیسم در دهههای بعد از
جنگ جهانی دوم عمدتاً در مخالفت با نظریات جان
مینارد کینز شکل گرفت و میلتون فریدمن سردمدار
بال منازع آن بود .این مکتب از پایان سالهای 1970
در پیشبرد «انقالب نئو لیبرال» به ویژه با تاثیر گذاری
بر انگلستان دوره مارگارت تاچر و آمریکای دورۀ رونالد
ریگان ،نقش درجۀ اول را بازی کرد.
[ ]7این «اجماع» به شهر واشنگتن نسبت داده
شده ،زیرا مقر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول
در این شهر قرار دارد .در همان حال تردیدی نیست که
اصطالح «اجماع واشینگتن» به خودی خود هژمونی
فرهنگی ،اقتصادی و سیاسی ایاالت متحده آمریکا را
نیز به نمایش میگذارد.
[ ]8در عمل بسیاری از نظریهپردازان «اقتصاد
اسالمی» ،با الهامگیری از نظریهپردازان چپ ،عمال به
طرف دولتی کردن اقتصاد گرایش یافتند .نگاه کنید
به پرونده ویژه «اقتصاد دولتی» ،هفته نامه «تجارت
فردا» ،شماره  24( 142مرداد ماه  ،)1394ص 78
به بعد.
همچنین نگاه کنید به :
KHAVAND, Fereydoun, La République islamique
d’Iran : de l’étatisme à l’impasse, In Le trimestre
Reproduit In , 30-18 .I, pp-1996 ,du monde
Problèmes économiques (Documentation française),
9-1 .pp ,1996 octobre 23 du 2491 °N
[ ]9با اجرای قانون معروف به «هدفمند کردن
یارانهها» ،پرداخت یارانههای نقدی همگانی به باری
خردکننده برای بودجۀ ایران تبدیل شد .برای پی بردن
به مصیبت بزرگی که اجرای احمدی نژادی این قانون
برای کشور به وجود آورده ،کافی است به این سخن
تلخ علی طیبنیا ،وزیر امور اقتصادی و دارایی در دولت
روحانی توجه کنیم « :ساالنه حدود  42هزار میلیارد
تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به خانوارها میشود
و این در حالی است که کل طرحهای عمرانی کشور در
سال جاری ( )1392کمتر از  10هزار میلیارد تومان
منابع دریافت کرده استhttp://www.mehrnews. ».
2205119/com/TextVersionDetail
در این زمینه همچنین نگاه کنید به :
KHAVAND, Fereydoun, L’économie iranienne
dans la tourmente, In Revue Esprit, Juin
Reproduit In Problèmes .116-101 .pp ,2012

3051 °économiques (Documentation française) , N
(63-54 .pp ,)2012/10/1
[« ]10امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» کتابی
است  830صفحهای که در مرداد ماه  1389از سوی
مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت
نظام منتشر شده و در آذر ماه  91به چاپ ششم
رسیده است .محمد باقر نوبخت ،محمد نهاوندیان،
محمد حسین مالیری و اکبر ترکان به عنوان همکاران
نویسنده معرفی شدهاند .این کتاب مرکب از بیست و
چهار فصل است که همۀ آنها در پیوند با امنیت ملی
کشور نوشته شده اند ،از اشتغال و تورم گرفته تا فقر و
بازرگانی خارجی… فصل پانزدهم به «حکمرانی خوب
در اقتصاد و تاثیر آن بر امنیت ملی» میپردازد [ص
 499به ذبعد).
[ ]11روحانی ،حسن ،امنیت ملی و نظام اقتصادی
ایران ،انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک ،تهران،
 ،1389ص .499
[ ]12همانجا ،ص 501
[ ]13همانجا ،ص 513
[http://francais.doingbusiness.org/~/media/ ]14
20Business/Documents/Annual-%GIAWB/Doing
Full-Report.pdf-Reports/English/DB15
[http://issuu.com/transparencyinternational/ ]15
cpibrochure__2014/docs
search#10375453/2496456=en?e
[ ]16با انقالب اسالمی  ،1357وزنۀ دولت در
اقتصاد به شدت باال رفت به خصوص از این نظر که
اصل  44قانون اساسی جمهوری اسالمی بخش عمدۀ
اقتصاد را در انحصار دولت قرار داد ،در حالی که بخش
خصوصی به حاشیه رانده شد .از اواخر دهه  1360و
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اوایل دهه هفتاد خورشیدی ،این فکر در ایران بیش
از بیش قوت گرفت که با این بخش دولتی عریض و
طویل ،از اقتصاد واقعی خبری نیست .از همان موقع
خصوصی سازی در دستور کار قرار گرفت ،و حدود ده
سال پیش هم آیت اهلل خامنهای ،رهبرانقالب اسالمی،
با ابالغیۀ خودش در مورد اصل  44قانون اساسی تالش
کرد موانع حقوقی را از سر راه خصوصی سازی بردارد.
طی این مدت بیست وچند سال شرکتهای زیادی
ظاهرا از زیر تسلط دولت بیرون آمده و به اصطالح
خصوصی شدهاند ،ولی در عمل بخش مهمی از آنها
فقط جیب به جیب شدهاند و از دولت به خود دولت
و یا به آنچه «بخش شبه دولتی» خوانده میشود،
انتقال یافتهاند .مثال نیروگاههای برق به وزارت دفاع،
و شرکتهای پتروشیمی به سازمان تامین اجتماعی
واگذار شدهاند .در مجموع صدها واحد تولیدی از این
نوع ،به موجودات شگفتی تبدیل شدهاند که نه دولتی
هستند و نه خصوصی .به این دسته از شرکتها در
ایران نیمه دولتی ،شبه دولتی و یا «خصولتی» گفته
میشود که معجونی از خصوصی و دولتی است.
در مورد شمار واحدهای دولتی که در چهارچوب
خصوصیسازی به بخش خصوصی واقعی واگذار
شدهاند ،آمار شگفتانگیزی منتشر شده است .به
عنوان نمونه علی طیب نیا ،وزیر امور اقتصادی و
دارایی در دولت حسن روحانی میگوید که « :فقط
 13در صد از واگذاریهای سالیان اخیر ما به بخش
خصوصی واقعی بوده که در صورت تعمق بیشتر در
مییابیم از این رقم تنها سه در صد واگذاریها کامال
واقعی بوده است».
http://www.iribnews.ir/NewsText.
[]17
321333=aspx?ID
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آیا توسعه اقتصادی بدون توسعه سیاسی ممکن است؟
رضا شیرازی

وضعیت اقتصادی جامعه ایران از نظر اشتغال و تولید،
توزیع عادالنه ثروت و درآمد سرانه ملی  ،تورم و رکود ،
شکاف طبقاتی و عدم رفاه اجتماعی ،عدم توازن واردات با
صادرات و هدر دادن منابع کشور از جمله منابع زیرزمینی
و مشکل آب و محیط زیست بحرانی ست.
بحرانی که طی سالهای هشتاد و چهار تا نود و دو
در تمامی ابعاد اقتصادی و اجتماعی ریشه دواند و روند
مناسبات ناعادالنه اقتصادی در ایران طبقات میانه را
تضعیف و طبقه و اقشار پایین جامعه را کامال فقیر کرد.
درآمد و اشتغال و اساسا رفاه اجتماعی در این دو طبقه
پایین آمد و آشفته شد .به عالوه بحران فوق شالوده
فرهنگ عمومی و اجتماعی و ارزش های عرفی و اخالقی
جامعه را متزلزل کرد و فراتر از آن ضربات جبران ناپذیری
به نیروی کار در عرصه های صنعت و معدن ،آموزش و
بهداشت و خدمات در دو عرصه اقتصادی و اجتماعی وارد
آورد.
همه تحلیل گران و کارشناسان مستقل اقتصادی در
ایران اذعان دارند که بحران اقتصادی و اجتماعی ایران
ابعاد گسترده ،مزمن و پیچیده دارد .بنابر این برخی از
جامعه شناسان از امکان « فروپاشی اجتماعی» و برخی از
اندیشمندان ایرانی فائق آمدن جامعه به این بحران را پیش
بینی می کنند .به هرحال پرسش عمده این است که آیا
اقتصاد تولیدی ،مشارکتی و درون زا در ایران به عنوان
بدیل اقتصاد رانتی نفتی مالی بانکی و تجاری شکل خواهد
یافت؟ و به تعبیری در بستر کدامین مولفه ها و پارامترها
و زمینه ها امکان تحوالت اقتصادی ممکن و میسر است؟
کدام نیروی اجتماعی و کدامین سمت گیری سیاسی می
تواند به این روند یاری رساند تا اقتصاد بیمار جامعه را از
بن بست  ،بحران و اضمحالل نجات دهد؟
چنان که به نظر می آید در یک بحث کارشناسانه و
علمی در حوزه تغییرات بنیادین در روند اقتصادی موارد
زیر می تواند مورد توجه قرار گیرد تا در پرتو آنها شاید
توانست پاسخ های روشن و مشخص به بحران و بن بست
اقتصادی و اجتماعی ایران داد.
یکم – اصالح و تغییر روند اقتصادی و امکان توسعه
صنعتی و کشاورزی و بوجود آوردن زیرساخت های الزم
برای اشتغال و تولید و رفاه اجتماعی ،به غیر از تخصیص
سرمایه ،نیروی انسانی کارآمد و دانش و مدیریت صحیح،

به کارشناسان اقتصادی مستقل
از قدرت و ثروت نیاز دارد.
کاهش نقش مزد در تامین
حداقل معیشت خانوادههای
کارگری ،کاهش کیفیت زندگی
را در ایران به همراه داشته
است .بررسیها نشان میدهد
پیشی گرفتن تورم از افزایش
دستمزدها سبب کاهش مواد
مغذی در سبد غذایی خانوارها
شده و از سوی دیگر مولفههایی
چون سفر ،تفریح ،آموزش و…
را نیز در سبد هزینهای خانوار
به حاشیه رانده است .بسیاری
از کارشناسان معتقدند کاهش
بهرههوشی کودکان ایرانی،
کاهش قد ایرانیان ،شیوع بیماریهای غیرواگیردار مانند
پوکیاستخوان ،بیماریهای قلبی و عروقی و… در اثر نبود
مواد مغذی در سبد غذایی خانوار رخ داده است.
صاحب نظرانی که بتوانند تمامی سیاست های کالن
را در حوزه های صنعت ؛ صنعت اتومبیل سازی  ،صنعت
نفت و پتروشیمی  ،صنعت نساجی  ،صنعت سیمان ،
صنایع فوالد  ،صنایع غذایی و بهداشتی ،و بخش های
نظیر معدن و مسکن و آب و برق … را به طور همه جانبه
مورد نقد و ارزیابی قرار داده و به سیطره و گفتمان غالب
که تولید با کیفیت نازل و یا پرهزینه به گفتمانی تولید با
کیفیت باال و استانداردهای جهانی تبدیل شوند ،نیاز است.
برخورد نقادانه با سیاست های کالن صنعتی شاید تغییر
اتی در حوزه های یاد شده به وجود آورد .زیرا بدون نقد
علمی مبانی روند اقتصاد موجود ایران در همه حوزه های
صنعتی و کشاورزی و … هیچ تغییر و تحولی نه ممکن
و نه میسر است .فورا باید اضافه کرد که نیروهای حافظ
وضع موجود و جریاناتی که از روند اقتصادی موجود بهره
مندند به طرق گوناگون تقال خواهند کرد که منتقدان
روند اقتصادی ایران را سرکوب کنند.
دوم– نقد و بررسی صاحب نظران اقتصادی و اجتماعی
در ایران زمانی دست آورد واقعی خواهد داشت که
اقتصاددانان ایران هم جون جامعه شناسان ،وکال و روزنامه

نگاران و … دارای نهاد یا نهادهای مستقل از حکومت
باشند.
پیچیدگی های روند اقتصادی و مشکالت مزمن اقتصاد
رانتی نفتی تجاری و مالی و بانکی ایران ایجاب می کند
که جهت نقد و بررسی برنامه های توسعه و ارائه برنامه
های اقتصادی کالن ،انجمن های اقتصاد دانان مستقل و
منتقد بوجود آید تا در باره اولویت ها و راهبردهای کالن
اقتصادی؛ کاستن از واردات و افزایش اصولی صادرات ،راه
های افزایش سود دهی کارگاه های کوچک و متوسط و
بزرگ  ،راه های تقویت امنیت شغلی نیروی کار ،ایجاد
اشتعال برای نسل جوان و به خصوص زنان جامعه ما  ،باال
بردن کیفیت تولید و هم چنین افزایش دستمزد نیروی
کار به اجماع برسند تا شاید بر این اساس منافع ملی و
بالطبع منایع کشور و آینده نسل های آتی در جامعه در
نظر گرفته شود.
کلیدی ترین مسئله آن است که اقتصاددانان مستقل
و منتقد وضع موجود برای تغییر روند جاری به اجماع
برسند و این امر ممکن نیست مگر آنکه در بین این
صاحب نظران دیالوگ و گفتگو صورت گیرد.
سوم– فقر تئوریک و نظری در حوزه اقتصادی و عدم
وجود نشریات مستقل اقتصادی از حکومت و بی توجهی
به نظریه پردازی و یا عدم تالش جهت بومی کردن نظریه
های خرد و کالن اقتصادی ،را نمی توان نادیده گرفت.
موارد فوق حکایت از آن دارد که روند اقتصادی در ایران
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تغییر نخواهد کرد مگر آنکه مبانی نظری ،اقتصادی سالم
تا حدودی روشن گردد و اقتصاد دانان مستقل و منتقد
بدنبال پاسخ های تئوریک و نظری برای حل بحران
اقتصادی ایران باشند.
مشکل اقتصادی ایران تنها رکود و تورم و یا کمبود
سرمایه گذاری در بخش های گوناگون و یا دستمزد به
غایت پایین نیروی کار با عدم تسهیالت کافی برای تولید
یا کمک و یاری چند جانبه برای افزایش واردات و یا فساد
ساختاری در حاکمیت و … نیست .بلکه غالبیت اقتصاد
رانتی و تجاری و بانکی همه امور اقتصادی در ایران را تحت
شعاع قرار داده است  .بنابر این ،برای بهبود این ناهنجاری
ها سازمان یابی مستقل صاحب نظران اقتصادی و وجود
نشریات مستقل اقتصادی بخشی از گام های نخست است.
زیرا براساس دو محور فوق آسیب شناسی علمی ممکن
و میسر می شود .امری که خوشایند حاکمیت و دولت
ایران نیست .اما برای جبران خسارت غیرقابل تصور روند
اقتصاد کنونی که همه سرمایه های جامعه را نابود می
کند ،راه دیگری متصور نیست .به عالوه در بستر واقعی
همین گام های نخست است که دیالوگ و گفتگویی
واقعی و ثمربخش بین صاحب نظران اقتصادی قوام می
یابد و نظرات آنان به مرجع و رفرانس مباحث اقتصادی
ایران مبدل می شود.
چهارم– توسعه اقتصادی در ایران شاید قبل از هر
امری به توسعه سیاسی پیوند خورده است .زیرا امر
سیاست و اقتصاد در جامعه ما کامال به هم وابسته است.
بنابر این هر نوع تعییر و تحول و اصالح ساختار اقتصادی با
آزادی بیان و روشن شدن عمق فساد در دستگاه حاکمیت
و شعاع عدم بازرسی و فرار مالیاتی بنیادها و اقتصاد
غیررسمی که نیروهای نظامی حاکمیت بدان تسلط دارند،
مرتبط است .تجربه نشان داده است که توسعه اقتصادی
با روند دمکراتیزه شدن جامعه و وجود آزادی بیان و
احزاب مستقل و نهادهای مدنی و امکان انتقال مسالمت
آمیز قدرت سیاسی پیوند دارد .بنابر این برنامه ها و راه
کارهای توسعه اقتصادی زمانی در ایران موفق خواهد شد
که هم زمان توسعه سیاسی مدنظر قرار گرفته و آزادی
های سیاسی و اجتماعی و امکان تشکل یابی همه اقشار و
از جمله نیروی کار فراهم شود.
به گفته صاحب نظران هشتاد درصد اقتصاد ایران در
تسلط دولت است .یعنی اصلی ترین کارفرما در ایران
دولت است و در ظل همین امر اقتصادی شبه دولتی قوام
یافته و هم چنین بنیادها و انحصارات قرارگاه های چون
خاتم االنبیاء  ،خاتم االوصیاء و آستان قدس رضوی و …
فعالیت ده ها اسکله غیررسمی و فراتر از همه دخالت
نیروهای نظامی در فعالیت های اقتصادی شکل گرفته
است.
پنجم – نقش عمده دولت در روند اقتصادی ایران
تعیین کننده است .زیرا راه کارهای دولت که مبتنی
به اقتصاد نفتی تجاری مالی و بانکی ست همه وجوه
اقتصاد ایران را تخریب کرده و به روشنی آشکار است
که در پرتو همین سیاست ،تولید ضربات جبران ناپذیری
خورده است .این امر یکی دیگر از موانع اقتصادی سالم و
درون زا و مشارکتی در ایران است .به گفته صاحب نظران
هشتاد درصد اقتصاد ایران در تسلط دولت است .یعنی
اصلی ترین کارفرما در ایران دولت است و در ظل همین
امر اقتصادی شبه دولتی قوام یافته و هم چنین بنیادها و
انحصارات قرارگاه های چون خاتم االنبیاء  ،خاتم االوصیاء
و آستان قدس رضوی و … فعالیت ده ها اسکله غیررسمی
و فراتر از همه دخالت نیروهای نظامی در فعالیت های
اقتصادی شکل گرفته است.
پرسش اصلی این است که کدامین دولت می تواند

هر نوع تعییر و تحول و اصالح
ساختار اقتصادی با آزادی بیان و
روشن شدن عمق فساد در دستگاه
حاکمیت و شعاع عدم بازرسی و فرار
مالیاتی بنیادها و اقتصاد غیررسمی که
نیروهای نظامی حاکمیت بدان تسلط
دارند ،مرتبط است.

روند اقتصاد بیمار را سد کرده و توازنی بین صادرات و
واردات بوجود آورد و اولویت را به تولید داخلی با کیفیت
مناسب بدهد .به سرمایه انسانی و نیروی کار که یکی از
ابعاد روند توسعه است بها داده و رانت خواری را از میان
برداشته و در اجرای قوانین ،بازرسی دائم با در نظرداشتن
منافع ملی در تمامی عرصه های سرمایه گذاری و دورنگه
داشتن نیروهای نظامی در دخالت در امر اقتصاد و
همچنین تخصیص بودجه عادالنه در تمامی نقاط کشور
بخش مهمی از سالم سازی روند اقتصادی محسوب گردد،
را عملی کند؟ تنها در پرتو چنین سمت گیری ست که
می توان از برنامه های توسعه اقتصادی سخن گفت و
امکان تحقق آنرا آماده کرد.
موارد پنج گانه فوق را زمانی بهتر می توان فهمید که
به مسائل زیر توجه کرد؛
گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت جمهوری
اسالمی در سال  ۹۳بهتر میتواند توزیع نابرابر منابع مالی
و سرمایهگذاریهای دولتی در ایران را نشان داد .براساس
این گزارش سهم هشت استان سیستان بلوچستان،
کردستان ،کهکیلویه و بویراحمد ،ایالم ،خراسان شمالی
و جنوبی ،هرمزگان و بوشهر از سرمایهگذاری صنعتی و
ایجاد شغل صنعتی تنها  ۶۰درصد میزان سرمایهگذاری
و مشاغل صنعتی ایجاد شده در استان اصفهان است.
در حالیکه در سال ۹۳میزان سرمایهگذاری در استان
البرز  ۲۰۰درصد و استان اصفهان  ۶۰درصد افزایش
یافته ،سرمایهگذاری صنعتی در استان سیستان و
بلوچستان تنها  ۲۲.۳میلیارد تومان بوده که به نسبت
یکسال قبل تفاوت چشمگیری ندارد .سهم استان
سیستان و بلوچستان از مشاغل صنعتی ایجاد شده در
سال  ۹۳تنها  ۲۷۶فرصت شغلی بوده است .استانهای
ایالم ( ،)۳۵۶کردستان ( )۴۹۰و کرمانشاه ( )۵۳۳دیگر
استانهایی هستند که بههمراه دو استان خراسان شمالی
و بوشهر ( )۲۷۱کمترین سهم را از اشتغالزایی صنعتی و
سرمایهگذاری صنعتی بردهاند.عدم سرمایهگذاری صنعتی
و اشتغالزایی ،افزایش نرخ بیکاری در این استانها را
بهدنبال داشته است .بهگونهای که براساس آخرین گزارش
مرکز آمار ،در حالی که میانگین نرخ بیکاری اعالم شده
از سوی دولت  ۱۰.۸درصد است ،نرخ بیکاری در استان
کهگیلویه و بویراحمد  ۱۶درصد ،یعنی  ۷.۲درصد بیشتر
از نرخ میانگین کشوری است .هم چنین نرخ بیکاری
در استانهای هرمزگان (  ،)۱۵.۶کرمانشاه (،)۱۳.۷
چهارمحال و بختیاری ( ،)۱۳.۸سیستان و بلوچستان
( )۱۲.۵و خوزستان ( )۱۲درصد اعالم شده است .این
آمار در شرایطی اعالم شده که یکی از نمایندگان استان
سیستان و بلوچستان در مجلس ،از افزایش مهاجرت
ساکنان این استان به مناطق دیگر خبر داده و گفته
است که استانهای سیستان و بلوچستان و خوزستان به
لحاظ نرخ بیکاری ،استانهای اول و دوم ایران هستند.
ناصر کاشانی گفته است « :برخالف آمارهای دولتی،
باالترین نرخ بیکاری کشور متعلق به استان سیستان و
بلوچستان است و بسیاری از مردم این استان برای تامین
هزینه زندگی ناچار به مهاجرت و یا زندگی دور از خانواده
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شدهاند.
بر همین اساس بخشهای وسیعی از خانوارهای ایرانی
زیر خط فقر زندگی میکنند؛ بر اساس گزارش بانک
جهانی در سال  ١٣۵٧چهل درصد خانوارهای ایرانی
زیرخط فقر بودهاند .در اثر تالشهای دولتهای بعد
از انقالب ،خط فقر در سال  ١٣٧۶یعنی بعد از دولت
سازندگی به  ١٩/٨درصد و در سال  ١٣٨۴بعد از اتمام
دولت اصالحات به  ١٠/۵درصد رسید که دستاورد خوبی
بود ،گزارش رسمی وزارت تعاون ،کار و رفاه اجتماعی که
طبق قانون مسوولیت تهیه واعالم خط فقر را دارد در سال
 ١٣٩١و  ٣٣ ،١٣٩٢درصد خانوارهای شهری و ۴٠/١
درصد خانوارهای روستایی زیر خط فقرند در این میان
چندین استان بیش از  ۵٠درصد خانوارها زیر خط فقرند
که شامل استانهای ایالم ،بوشهر ،سیستان و بلوچستان،
قم ،کردستان ،کرمان و گلستان هستند .آیا در این شرایط
دولت نباید طرح ویژهای برای کاهش فقر این خانوارهای
در سطوح ملی ،منطقهای و محلی داشته باشد.
هر نوع تعییر و تحول و اصالح ساختار اقتصادی
با آزادی بیان و روشن شدن عمق فساد در دستگاه
حاکمیت و شعاع عدم بازرسی و فرار مالیاتی بنیادها و
اقتصاد غیررسمی که نیروهای نظامی حاکمیت بدان
تسلط دارند ،مرتبط است.
کاهش نقش مزد در تامین حداقل معیشت خانوادههای
کارگری ،کاهش کیفیت زندگی را در ایران به همراه
داشته است .بررسیها نشان میدهد پیشی گرفتن تورم
از افزایش دستمزدها سبب کاهش مواد مغذی در سبد
غذایی خانوارها شده و از سوی دیگر مولفههایی چون
سفر ،تفریح ،آموزش و… را نیز در سبد هزینهای خانوار
به حاشیه رانده است .بسیاری از کارشناسان معتقدند
کاهش بهرههوشی کودکان ایرانی ،کاهش قد ایرانیان،
شیوع بیماریهای غیرواگیردار مانند پوکیاستخوان،
بیماریهای قلبی و عروقی و… در اثر نبود مواد مغذی
در سبد غذایی خانوار رخ داده است .این شرایط در آینده
میتواند هزینههای درمانی باالیی را به اقتصاد کشور
تحمیل کند .حسین چمنی ،مشاور انجمن صنایع شیر
ایران :سرانه مصرف شیر در ایران  ۱۴تا  ۲۰درصد کاهش
یافته است.
فردین یزدانی ،مدیر علمی طرح جامع مسکن :یکسوم
مردم ایران زیر خط فقر مسکن زندگی میکنند .آمارهای
ارایهشده ازسوی مرکز آمار ایران نشان میدهد درحالی
مصرف انواع گوشت خانوار شهری ساکن ایران در
سال ۱۳۶۶معادل ۲۰۳کیلوگرم بوده مصرف انواع گوشت
در سال ۱۳۹۲به ۱۱۲کیلوگرم کاهش یافته که کاهشی
معادل ۲۴درصد کاهش را تجربه کرده است .مجید
حاجیفرجی ،رییس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع
غذایی کشور اعالم کرد :بر مبنای نتایج پژوهشهای
انجامشده در کشور ،بیش از  ٨٠درصد مردم دچار کمبود
ویتامین  Dهستند.
سخن آخر؛ مخالفان و منتقدین روند طبقاتی و
اقتصادی در ایران تا به امروز نتوانسته اند به لحاظ نظری و
تئوریک مبانی عمده اقتصاد تولیدی ،درون زا و مشارکتی
را روشن کنند .بنابر این امیدواریم که اقتصاددانان مستقل
از قدرت و ثروت در نهایت بتوانند چشم اندازی روشن در
حوزه اقتصادی در بخش های تولید و توزیع و مصرف برای
جامعه ایران ترسیم کنند تا در پرتو آن راه کارها بدیل
مورد نظر ،رشد و توسعه یابد و باالخزه باید اقرار کنیم
که نمی توان توسعه اقتصادی ایران را با حکومتی مستبد
تحقق بخشید .زیرا شکوفایی اقتصادی با روند دمکراسی
و آزادی مرتبط است .یکی بدون دیگری ممکن و میسر
نیست.
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نقش بنیادی «سیاست» در «اقتصاد» ایران
رضا علیجانی

انقالب
اصل «انقالب» در ایران یک «زلزله» بزرگ برای
اقتصاد ایران بود« .دولت» فروپاشیده و کلیه بخشهای
اقتصادی مرتبط با آن نیز بالطبع «بیمدیریت» شده
بود .برای اداره این همه صنایع بی مدیر بایست چاره
ای اندیشیده می شد و شاید تنها راه دولتی شدن آن
ها بود .دولتی شدنی که بعدها مورد نقد بسیاری ولو
با اندیشه به شدت چپ در همان هنگام!؛ قرار گرفت.
بخش خصوصی مرتبط و نزدیک به حکومت نیز
سرنوشتی مشابه پیدا کرده بود .بخش خصوصی
مستقل (که میزان نه چندان زیادی را در اقتصاد ایران
تشکیل میداد)؛ اما در حال بیم و امید بود .این خوف
ورجا بیشتر ناشی از اندیشه چپ و عدالتخواهی بود
که انقالب و متولیان آن با خود حمل میکردند و خود
متأثر از اندیشه چپ جهانی بود .اما این گرایش از
مبارزه با سرمایهداری ،مدل و برنامه و اساسا تصویر
روشن اقتصادی در ذهن خود نداشت و بیشتر از یک
«احساس» و تمایل ضدسرمایهداری (که گاه به حس
«ضدسرمایه» دامن میگسترد) پیروی میکرد.
گروگانگیری و جنگ و…؛ مدیریت محدود و
بسته
تا انقالب و حکومت و فضای سیاسی پس از آن به
خود بجنبد و «مدیریت» و «اجرا» بیاموزد و از «فضا»
و «احساس» چپ اقتصادی بیمدل – بیبرنامه به
سمت واقعیت و مدیریت آن (ولو با همان جهتگیری
چپ اقتصادی) برود ،ماجرای گروگانگیری و بافاصله
کمی مسئله جنگ پیش آمد .بحث سیاسی درباره
این دو رخداد بزرگ و تأثیرگذار (آن چنان تأثیری
که تبعاتش هم چنان بر سر و روی سیاست و اقتصاد
ایران باقی است و ادامه دارد) ،بحث مستقلی است؛ اما

آن چه در چارچوب این مقال
حائز اهمیت و قابل توجه
است نحوه مدیریت و هدایت
سیاسی این دو رخداد مهم
و تأثیرگذاری آن بر عرصه
اقتصاد است.
این زاویه دید در حادثه
بزرگ سوم و تأثیرگذار یعنی پرونده و چالش هستهای
نیز عینا مصداق دارد یعنی دورماندن و دورزدن مردم و
اراده جمعی آنها و به اصطالح مدیریت و تصمیمگیری
غیردموکراتیک درباره بزرگترین مسائلی که با سرنوشت
تک تک افراد جامعه و زندگی روزمره آنها سروکار دارد.
به موازات حذف و سرکوب تدریجی نیروهای
مختلف سیاسی که از غیرخودیها آغاز شد و به
تدریج به خودیها رسید ،این تصمیمگیریها معموال
و حتی میتوان گفت مطلقا در محافل محدودی از
سردمداران حکومت که گاه تعداد آنها به انگشتان
دو دست هم نمیرسید و بر اساس فهم ودرک آنها
و معدود مشاوران سیاسیشان ،صورت میگرفت نه بر
اساس بحث در عرصه عمومی و حتی بحث در محدوده
بسته اما فراگیرتر کارشناسان سیاسی و اقتصادی با
گرایشات مختلف ،چه برسد به عرصه پارلمان و شورا و
فضای باز سیاسی و مطبوعاتی و تضارب آرای جمعی و
تصمیمگیری بر اساس اراده و تمایل عمومی.
در این راستاست که میبینیم پیشنهادات بسیار
مهم جهانی و منطقه ای با گرهگشایی فراوان
اقتصادی( از سوی آمریکا در مسئله گروگانگیری و
از سوی عربستان مثال در ماجرای جنگ) با غفلت و
حتی میتوان گفت بالهت تمام ،رد میشود و چالش
هستهای نیز کشور را در بحران اقتصادی فرو برده و

تا آستانه جنگ میکشاند .در این باره به حد کافی و
مستند و مفصل بحثهای سیاسی از زوایایی گوناگون
صورت گرفته است.
روند حذف تدریجی بخشی از نخبگان سیاسی
توسعه اقتصادی در ایران زمین بدون توسعه
سیاسی تصور و خیالی خام و واهی بیش نیست .توسعه
اقتصادی اقتدارگرا در کشور نفتی آن هم در خاورمیانه
خوابی است که هیچ گاه تعبیر نمی شود .مطالبه تغییر
فضای سیاسی داخلی از دولت روحانی در کنه خود و
در عمل یک مطالبه اقتصادی نیز هست.
جدا از اصل رخداد بزرگ و سیاسی انقالب و نحوه
مدیریت و تصمیمگیری سیاسی درباره سه بحران
بزرگ گروگانگیری ،جنگ و هستهای که هر یک
تبعات اقتصادی گسترده واثرگذاری داشتهاند؛ باید به
یک مسئله دیگر سیاسی اما اثرگذار در حوزه اقتصادی
نیز اشاره کرد و آن حوادث سیاسی داخلی کشور
و تأثیرات آن بر اقتصاد است .سیر حوادث سیاسی
کشور از فضای نسبتا باز سه سال اول انقالب به تدریج
به سوی فضایی بسته و گاه خفقانآور رفته است .و
این یعنی حذف عدهای از نخبگان از یک سو و بسته
شدن فضای آزاد گردش اطالعات و پردازش آن (نقد و
بررسی آزادانه اخبار و دیدگاهها) از سوی دیگر .این امر
نیز باعث تشدید همان تمرکز قدرت و تصمیمگیری
در اموری مهم و تأثیرگذار است که در نکته قبل بدان
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اشاره شد.
ساختار دوگانه و بودجه خوار قدرت سیاسی
اگر اندکی عمیقتر به صورت مسئلهای که تاکنون
اشاره شد بنگریم به این نکته بنیادیتر میرسیم که
اساسا نظام سیاسی و تصمیمگیری در ایران دوگانه
است :جمهوری/والیی؛ انتخابی  /انتصابی؛ موقت/دائمی.
این امر خود تبعات سیاسی و اقتصادی خاص خودش
را دارد .افراد یا جمع تصمیمگیر اما به شدت بسته و
محدود در امور اساسی کشور که در باال بدان اشاره
شد معموال متمرکز در فرد و نهاد والیی و معدود افراد
پیرامون وی بوده و هست .مرور خاطرات آقای هاشمی
رفسنجانی و دقت در نحوه تصمیمگیری در این امور ما
را از هر شرح و دلیل و استناد دیگری بینیاز میکند.
این نقطه «عمق» مسئله دوگانه اقلیت – اکثریت و
تمایل و اراده جمعی مردم و یا اراده و تمایل عدهای
خاص را بیان میکند .حال زمانی اکثریت مردم (و یا
کارشناسان و نخبگان کشور) ،بنا به دالیلی؛ میتوانند
همسو و هم فکر این فرد و جمع محدود پیرامونش
باشند یا مغایر و متضاد با آن .تاریخ طوالنی ایران البته
با این امر به خوبی آشناست :سلطنت و سلطان؛ شاه و
نظام پادشاهی که با مقداری تغییر در حکومت پس از
انقلب بازتولید شده است.
تمرکز شدید قدرت و مکانیسم تصمیمگیری که به
شدت اقتصاد کشور را از خود متأثرمیکند ،در ایران
و از جمله ایران پس از انقالب مولفههای دیگر قابل
بررسی هم دارد ،از جمله :نفت؛ فساد اقتصادی و
قوه قضاییه غیرمستقل؛ آزادیها و… هر یک از این
مولفهها خود به شدت به اقتصاد ایران در صورت کالن
و گسترده سمت و سو میدهند و بر زندگی تک تک
شهروندان اثر میگذارند.
دولت نفتی
در باره این نکته که نفت دولت را در ایران بی نیاز از
ملت و مالیات آنها کرده و برعکس این مردم هستند که
به دولت نیازمندند و تبعات آن به قدر کافی بحث شده
است .جدا از ابعاد سیاسی مسئله؛ کمرنگ و در واقع
ناچیز بودن نقش مالیات در اقتصاد کشور هم بر رفتار
اقتصادی مردم و مصرف گرایی به جای تولید محوری
آن ها تاثیر گذاشته و هم دولت مردان متکی به نفت
را به سان پسرحاجی های ولخرجی در آورده است که
به درآمد بی حد و حصر بادآورده ای متصل هستند.
در رابطه با مصرف در آمد نفت نیز در ابتدا باید
دقت کرد که سرمایه زیادی از درآمدهای ملت صرف
تشکیالت گسترده غیرانتخابی میشود که از شخص
رهبر و بیت (مشابه دربار) گسترده و حجیم او آغاز
میشود و به صورت یک شبکه تا ائمه جمعه در اعماق
روستاهای ایران گسترش مییابد .شاخهها و شاخک
ها و مویرگهای این شبکه را نیز باید از جمله در
نمایندگیهای ولی فقیه در همه ارکان اداری و نظامی
و امنیتی و دانشگاهی و… کشور بررسی کرد .همه اینها
از اقتصاد عمومی ارتزاق میکنند.
هم چنین «اقتصاد دین» در ایران کنونی بسیار
مهم و به لحاظ اقتصادی اثرگذار است .مروری اجمالی
در بودجه های سالیانه کشور نشان می دهد که چه
نهادهای متعدد و گسترده ای به عناوین مختلف اما
به اسم و یا در پوشش دینی دارند اقتصاد کشور را
می مکند .این بخش عظیم غیرتولیدی بار سنگینی
بر دوش نحیف اقتصاد کشور تحمیل کرده است .تازه
ردیف های بودجه ای ،بخش آشکار مسئله است و
بخش های پنهان و یا غیرمستقیم آن نیز آفت دیگر
موجود در اندام اقتصادی کشور را تشکیل می دهد.

تبعات اقتصادی تصمیم گیری های غیر دموکراتیک
توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران کنونی با دو
مولفه و مشخصه بارز نظام دوگانه جمهوری/والیی و
اقتصاد نفتی با پیامدهای خاص هر یک از این دو؛
الزم و ملزوم یکدیگرند .به این تالزم و توازی نه الزاما
از منظر سیاسی بلکه از منظر الزامات و مقتضیات
«صرفا» اقتصادی نیز میتوان نگریست.
مسئله بعدی نقشی است که والیت و قدرت
متمرکزش و نحوه خاص تصمیمگیری در این سیستم
روی درآمد نفتی از طریق اتخاذ سیاستهای کالن
کشور دارد .به عنوان یک مثال نحوه مواجهه با انتخابات
سال  84و  88و تحمیل یک دولت ابله و غارتگر به مدت
هشت سال بر امورات کشور که همگان میدانند چه بر
سر اقتصاد کشور آورده است و کشوری با تورم چهل
درصد و رشد اقتصادی منفی شش درصد و نابودی
تولید و … تحویل دولت بعدی خود داده است .مثال
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موضوع دیگر از پیامدهای سیاست در ساختار
اقتصادی کشور مسئله بخشهای سرخود و برنامهناپذیر
اقتصادی در این مناسبات و سلسله مراتب قدرت است.
به گفته بسیاری از کارشناسان اقتصادی بین  40تا
 60درصد اقتصاد ایران متعلق به بخشهای اقتصادی
مرتبط با بخش والیی و غیرانتخابی با مدیران انتصابی
و معموال غیرموقت است مانند نهادهای اقتصادی
داخل بیت ،بنیاد مستضعفان ،آستان قدس رضوی
و… که ضمن بهرهمندی از درآمدهای عمومی؛ اما
نه برنامهریزی دولت را میپذیرند ،نه به هیچ نظارت
و حسابرسی تن میدهند و نه مالیاتی میپردازند و
برخی حتی به پرداخت پول آب و برق و گاز مصرفی
نیز با قلدری گردن نمینهند!
حال چگونه میتوان اندام اقتصادی ایران را حرکت
داد و هدایت نمود در حالی که نزدیک نیمی از آن
اساسا از مغز این اندام فرمان نمیبرند!؟

اصل «انقالب» در ایران یک «زلزله» بزرگ برای اقتصاد ایران بود« .دولت»
فروپاشیده و کلیه بخشهای اقتصادی مرتبط با آن نیز بالطبع «بیمدیریت» شده
بود .برای اداره این همه صنایع بی مدیر بایست چاره ای اندیشیده می شد و شاید
تنها راه دولتی شدن آن ها بود .دولتی شدنی که بعدها مورد نقد بسیاری ولو با
اندیشه به شدت چپ در همان هنگام!؛ قرار گرفت.
توسعه سیاسی و اقتصادی در ایران کنونی با دو مولفه و مشخصه بارز نظام
دوگانه جمهوری/والیی و اقتصاد نفتی با پیامدهای خاص هر یک از این دو؛ الزم
و ملزوم یکدیگرند .به این تالزم و توازی نه الزاما از منظر سیاسی بلکه از منظر
الزامات و مقتضیات «صرفا» اقتصادی نیز میتوان نگریست.
دیگر نحوه سیاستگذاری خارجی در رابطه با جهان و
نیز منطقه پیرامون ،خارج از دستگاه رسمی وزارت امور
خارجه کشور است که اینک میدانیم در رابطه با فرضا
نحوه مواجهه با آمریکا و یا سیاستهای اتخاذشده در
سوریه (که هزینههای جنگ در کشورهای دیگر را بر
اقتصاد نحیف ایران تحیمل کرده است) چه تأثیرات و
عواقب اقتصادی برای این سرزمین دارد.
قوه قضائیه مستقل شرط توسعه اقتصادی اقتدارگرا
تأثیر سیاست (مبتنی بر قدرت متمرکز و
تصمیمگیری بسته و محدود) بر اقتصاد در ایران به
همین جا ختم نمیشود .همین قدرت متمرکز قوه
قضاییه را نیز زیر سیطره خود دارد .قوه قضایی که
نخبگان کشور را (با اطاعت مطلقه اش از بخشهای
امنیتی) ،محبوس و منکوب و سرکوب میکند و از
ی می اندازد و مهمتر از آن این که در برابر فساد
اثرگذار 
ساکت و ناتوان و مرعوب و گاه شریک و همسوست.
در برخی از کشورهای غیرنفتی (مانند چین و کره
و حتی در برخی دیکتاتوریهای آمریکای التین) ما
شاهد توسعهای اقتدارگرا بودهایم :توسعه اقتصادی
بدون آزادی و دموکراسی سیاسی .اما یک ویژگی
مهم و مشترک آنها حساسیت شدید و مبارزه با فساد
اقتصادی بوده است .اما قدرت متمرکز و تصمیمگیری
بسته و محدود در ایران نفتی همیشه (چه در رژیم شاه
و چه پس از آن) همراه با فساد وسیع و ساختاری و
گاه به قول دقیق و عمیق آقای صفایی فراهانی همراه
با «غارت» بوده است.
توسعه اقتصادی اقتدارگرا در ایران نفتی میسر
نیست به دالیل متعدد و مهمتر از همه به علت عدم
استقالل قوه قضاییه و فساد گسترده و بیدرو پیکر و
بی مهار و کنترل در اقتصاد کشور.
نهادهای انضباط ناپذیر اقتصادی

شراکت نافرجام دو نوع رادیکالیسم با
اشتراکات صوری اقتصادی
گفتیم در فضای انقالب و پس از آن نوعی اندیشه و
گرایش چپ اقتصادی موج میزد .تا آنجا که میتوان
گفت بزرگترین نقطه اشتراک یا یکی از بزرگترین
نقاط اشتراک «شراکت نافرجام دو نوع رادیکالیسم»
روشنفکری و روحانی (آقای خمینی) در ایران که تنها
اشتراکات صوری نه محتوایی داشتند ،در جهت گیری
اقتصادی و طبقاتی شان بود .مستضعفگرایی آقای
خمینی با خلقی بودن و مردمگرایی و کارگرگرایی
اندیشه چپ (مذهبی و غیرمذهبی) اشتراک صوری
و فریبندهای بود که مولفه مهمی در همسویی و اتحاد
جبههای آنها در طول انقالب شده بود .این دو متحد
استراتژیک پس از انقالب با سرعت فراوان از هم دور
شدند .اولین محذوفین یک سوی این شراکت توسط
سوی دیگر و قدرتمند آن همین جریانهای چپ بودند.
آقای خمینی اساسا دیدار با چریکهای فدایی خلق را
نپذیرفت و مانع راهپیمایی آنها به سمت سکونتگاه
خود شد .و اولین وزرا و مسئوالنی که از دولت موقت
خواهان برکناریشان بود شهید کاظم سامی و مرحوم
رضا اصفهانی و جناب طاهر احمدزاده بود که تصور
میکرد دارند اندیشههای کمونیستی را پیش میبرند.
پارادوکس بزرگ آن بود که ایشان همچنان شعارهای
مستضعفگرایی میداد اما همیشه افراطیترین افراد
راستگرای اقتصادی را به عضویت شورای نگهبان
که باید قوانین را کنترل کنند میگمارد .این که این
پارادوکس بیانگر دوگانگی برخورد بود یا تردید و تزلزل
و حساسیت شرعی و فقهی آقای خمینی،امری است
مستقال قابل بحث.
در برخی از کشورهای غیرنفتی (مانند چین و کره
و حتی در برخی دیکتاتوریهای آمریکای التین) ما
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شاهد توسعهای اقتدارگرا بودهایم :توسعه اقتصادی
بدون آزادی و دموکراسی سیاسی .اما یک ویژگی
مهم و مشترک آنها حساسیت شدید و مبارزه با فساد
اقتصادی بوده است.
در هر حال جریان بعدا موسوم شده به «چپ» (نه
چپ مارکسیست بلکه چپ درون نظام) پس از فوت
رهبر کاریزماتیک و همزمان با فروپاشی بلوک شرق
و بحران جهانی چپ ،از درون قدرت به حاشیه رانده
شد .برآمدن ولی فقیه جدید که به خاطر جدال با
نخستوزیرش جریان راست را متحد استراتژیک خود
یافته بود حذف جریان چپ را شتابی روزافزون بخشید.
این همزمان بود با پایان جنگ و روی کار آمدن دولت
هاشمی و تن سپردن به برنامههای صندوق بینالمللی
پول و نسخههای اقتصادی ناکارآمدش برای جهانیان
(که بعدا عمدتا توسط همانها به عنوان توصیهای
کالن و فراگیر برای جوامع مختلف یا پس گرفته
شد و یا تعدیل گردید) ،چه برسد به کشورهای نفت
خیزی چون ایران که درآمد اصلی کشور نفت است و
خصوصیسازی در آن ماهیتی متفاوت دارد.
خصوصیسازی شعاری و صوری و بیبرنامه در
ایران به رانتجویی و ویژهخواری و بعدا به قدرتگیری
هر چه بیشتر سپاه در اقتصاد کشور (همانند دیگر
عرصهها) منجر شد.
چپ بی «مدل» ،بی «برنامه»
ِ
اما اندیشه چپ خود در بحران بود (و هم چنان
هست) .مدل «سوسیالیسم واقعا موجود» در شوروی و
بلوک شرق (که عموما همراه با فضای بسته و اختناق
نیز همراه بود) به طور شگفتانگیزی شکست خورده
و فروپاشیده بود .بدین ترتیب اندیشه چپ دیگر
فاقد مدل و برنامه اقتصادی مشخص بود (و هست).
از «اندیشه» چپ ،امروزه عمدتا «گرایش»ی به چپ
باقی مانده است .به معنای آرمانخواهی عدالتطلبانه
و تقاضا برای تقسیم عادالنهتر ثروت و کاهش فقر و
تعدیل فاصلههای طبقاتی .اما چیز چندانی از مدل
و برنامه متناسب با یک کشور نفتی در آن مشاهده
نمیشود .الگوهای سوسیال – دموکرات نیز علیرغم آن
که درسهای فراوانی برای ما دارند ،اما مدلی قابل
تقلید برای ساختار سیاسی شکل گرفته در تاریخ ایران
و نیز برای یک کشور نفتی نیست .بدین خاطر است
که دولتهای گوناگون در ایران میآیند و میروند اما
برنامههای کالنشان تقریبا یکی است .فرقی که بین
آنها مشاهده میشود در قدرت تکنوکراتیک و کارآمدی
یا ناکارآمدی مدیرانشان است و نیز در میزان و شدت
و ضعف سالمت و پاکدامنی اقتصادیشان و نه چندان
در برنامههای کالن و برنامهریزیهای روی کاغذشان.
بحث بیشتر در این باره خارج از موضوع این مقال
است.
«اصالح مسیر» اقتصادی؛ امری استراتژیک
بر اساس نکته باال آنچه اندیشه عدالتورز در ایران
کنونی ،در عمل و اجرا میتواند انجام دهد «اصالح
مسیر» اقتصادی و برنامهدار کردن نسبی اقتصاد کشور
با طرح های کارشناسی شده و علمی از یک سو و
سالمسازی نسبی فضای اقتصادی و مبارزه با فساد از
سوی دیگر است« .اصالح مسیر» البته بسیار اساسی
است .علمی و کارشناسی کردن اقتصاد و دور کردن آن
از تصمیمات لحظهای ،احساسی ،مبتنی بر رقابتهای
سیاسی برای جلب آرای مردم و تا سر حد امکان به
دور از فراز و نشیبهای سیاست روز؛ کارهایی است
که شاید بتوان در حد کشش ساخت کنونی قدرت و
مناسبات برآمده از آن بدنبالش بود.

وابستگی اصالح اقتصادی به اصالح سیاسی
در ایران
بدین ترتیب و بر اساس مجموعه نکات یادشده؛
اصالحات ساختاری و ایجاد تحول در اقتصاد ایران به
شدت به اصالحات و تحوالت سیاسی کشور وابسته
است .به عبارت دقیقتر توسعه سیاسی و اقتصادی در
ایران کنونی با دو مولفه و مشخصه بارز نظام دوگانه
جمهوری/والیی و اقتصاد نفتی با پیامدهای خاص هر
یک از این دو؛ الزم و ملزوم یکدیگرند .به این تالزم و
توازی نه الزاما از منظر سیاسی بلکه از منظر الزامات
و مقتضیات «صرفا» اقتصادی نیز میتوان نگریست:
تا بخش قابل توجهی از اقتصادی کشور زیر برنامه
دولت قرار نگیرد برنامهریزی جامع و درازمدت برای
توسعه امکانپذیر نیست.
تا بخش قابل توجهی از بودجه کشور صرف نهادهای
غیرانتخابی می شود که به صورت شبکه مویرگی
گسترده ای تمام اندام کشور را در برگرفته ،انجام صرفه
جویی ملی جهت انباشت سرمایه برای سرمایه گذاری
میسر نیست .در پررونقترین شرایط اقتصاد کشور نیز
این نهادها بودجهخوار و غیرتولیدیاند ،چه برسد در
شرایط بحرانی کنونی.
«اقتصاد دین» در ایران کنونی بسیار مهم و به لحاظ
اقتصادی اثرگذار است .مروری اجمالی در بودجه های

«اقتصاد دین» در ایران کنونی
بسیار مهم و به لحاظ اقتصادی اثرگذار
است .مروری اجمالی در بودجه های
سالیانه کشور نشان می دهد که
چه نهادهای متعدد و گسترده ای
به عناوین مختلف اما به اسم و یا در
پوشش دینی دارند اقتصاد کشور را
می مکند .این بخش عظیم غیرتولیدی
بار سنگینی بر دوش نحیف اقتصاد
کشور تحمیل کرده است.
در برخی از کشورهای غیرنفتی
(مانند چین و کره و حتی در برخی
دیکتاتوریهای آمریکای التین) ما
شاهد توسعهای اقتدارگرا بودهایم:
توسعه اقتصادی بدون آزادی و
دموکراسی سیاسی .اما یک ویژگی
مهم و مشترک آنها حساسیت شدید
و مبارزه با فساد اقتصادی بوده است.
توسعه اقتصادی در ایران زمین
بدون توسعه سیاسی تصور و خیالی
خام و واهی بیش نیست .توسعه
اقتصادی اقتدارگرا در کشور نفتی
آن هم در خاورمیانه خوابی است که
هیچ گاه تعبیر نمی شود .مطالبه تغییر
فضای سیاسی داخلی از دولت روحانی
در کنه خود و در عمل یک مطالبه
اقتصادی نیز هست.
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سالیانه کشور نشان می دهد که چه نهادهای متعدد
و گسترده ای به عناوین مختلف اما به اسم و یا در
پوشش دینی دارند اقتصاد کشور را می مکند .این
بخش عظیم غیرتولیدی بار سنگینی بر دوش نحیف
اقتصاد کشور تحمیل کرده است.
تا به قول حسن روحانی اقتصاد در ایران برای
سیاست سوبسید میدهد ،سیاستی که به ویژه در
این قسمت توسط ولی فقیه و نیروهای محدود و
معدود نزدیک به وی و بیتاش طراحی میشود و به
صورت ادواری و متوالی کشور را در بحرانهای بزرگ
و بینالمللی نگه میدارد؛ اصالح بنیادی وضعیت
اقتصادی و فراهم کردن شرایط ثبات سیاسی برای
کارآفرینی و تولید و سرمایه گذاری داخلی و یا جذب
سرمایه های خارجی میسر نیست .نمیتوان اقتصاد
کشور را در وضعیت همیشه فوقالعاده و بحرانی به
سمت توسعه پیش برد.
تا موقعی که فساد اقتصادی و فساد ساختاری و بلکه
گاه غارت ،در کشور وجود دارد ،نمی توان به سمت
توسعه اقتصادی حرکت کرد.
نمیتوان با قوه قضاییه مرعوب و منکوب و گوش
به فرمان حاکمان معدود و محدود (که به سختگیری
و سرکوب سیاسی از یک سو و آسانگیری و
«کشندهید» اقتصادی از سوی دیگر مبتالست)؛ به
توسعه اقتصادی دست یافت.
نمیتوان بدون فضای باز سیاسی و به خصوص
آزادی مطبوعات که بتوانند بی دغدغه امنیتی هر
برنامه اقتصادی را نقد کنند و یا با حساسیت و دقت
و داشتن امنیت بر اعمال مسئوالن مختلف اداری
و اجرایی و مقامات کشور نظارت داشته باشند و
فسادهای احتمالی را تا آخر پیگیری و آگاهیبخشی
کنند به توسعه اقتصادی رسید.
نمیتوان بدون چرخش آزاد اطالعات و امکان نقد
تصمیمگیریهای سیاسی بزرگ و اثرگذار و افراد و
نهادهای باالدستی کشور که میتواند سالهای سال
برای کشور و تک تک ساکنانش تبعات اقتصادی داشته
باشد ،به توسعه اقتصادی رسید.
نمی توان بدون کاهش شکاف دولت /ملت و اجرای
عدالت در بین نیروی عظیم «کار» انگیزه همراهی
با توسعه اقتصادی ملی ایجاد کرد وقتی این نیروی
زحمتکش و حقوق /مزد بگیر به درستی خود را قربانی
سیاست های حاکمان و رانت خواری و فساد گسترده
آنان می بیند.
و باالخره کشوری که توسعه سیاسی در آن بسیار
سخت و دشوار است و نخبگانش یا با سرکوب و حبس
و زندان مواجهاند و یا با نظارت استصوابی به خاطر
افکار و عقایدشان حذف میشوند؛ از بخش اعظمی
از تواناییها و سرمایه انسانیاش محروم میماند.
نخبگانی که میتوانند معماران و کارگزاران توسعه
اقتصادی باشند .این جاست که فرار بخشی از مغزها
در امتداد حبس و حصر بخش دیگری از مغزها ،اتفاق
میافتد و استعداد و توانایی ایرانی در دیگر کشورها در
عرصههای مختلف شکوفا میشود اما ایران زمین از آن
بهرهای نمیبرد.
سخن و نتیجه نهایی این که توسعه اقتصادی در
ایران زمین بدون توسعه سیاسی تصور و خیالی خام و
واهی بیش نیست .توسعه اقتصادی اقتدارگرا در کشور
نفتی آن هم در خاورمیانه خوابی است که هیچ گاه
تعبیر نمی شود .مطالبه تغییر فضای سیاسی داخلی
از دولت روحانی در کنه خود و در عمل یک مطالبه
اقتصادی نیز هست.

25

دوره جدید | مهر و آبان  | 1394شماره 5

زیر پایه لرزان توسعه اقتصادی و سرمایه گذاری در ایران
مهرداد عمادی

نا پایداری حقوق مالکیت و کدر بودن مرزهای آن در
ایران و ترجمان آن در راستای مالکیت خصوصی ،عمومی و
دولتی در نگاه من ریشه بی ریشگی فعالیت های اقتصادی و
کم رنگ بودن انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید صنعتی
بوده است .با فهم محدود من ،از زمان پادشاهی زندها تا
به امروز هیچ زمان حقوق مالکیت و سه بخش آن و مرز
های این سه بخش با هم در مدیریت سیاسی کشور؛ شاخه
حقوقی -قضایی و قرار داد های تجاری -اقتصادی ،شناخته
و پذیرفته نشده اند.
این نوشته کوتاه نگاه مرا به اهمیت ویژه حقوق مالکیت،
دامنه آنها برای افراد ،جامعه و دولت باز گو می کند.
مالکیت ،دارا بودن حقوق استفاده ،فروش یا انتقال این
حقوق بر روی یک منبع یا گروهی از منابع از سوی یک فرد
(مالکیت خصوصی) ,از سوی مجموعه ای از افراد (مالکیت
عمومی) یا از سوی نهاد های رسمی (مالکیت دولتی یا
حاکمیت) در یک اقتصاد است.
در اقتصاد مهم ترین این حقوق مالکیت خصوصی است
که امکان استفاده آزاد از منابع اقتصادی را برای ایجاد ارزش
افزوده در تولید ،توزیع و داد و ستد آزاد در بازار ممکن
می سازد« .مالکیت خصوصی» برای ما بیشتر مالکیت بر
سرمایه ،زمین یا منابع زیر زمینی را یاد آوری می کند .اما
در ترجمه اقتصادی آن ،مالکیت خصوصی مالکیت بر نیروی
کار فرد ،تولیدات فنی ناشی از کاربرد تخصصی دانش یا آن
چه در تولید صنعتی نوین تولید دانش بنیاد خوانده می
شود را شامل می شود.
اهمیت مالکیت خصوصی تنها در ایجاد انگیزه برای
استفاده بهینه از منابع در اقتصاد نیست بلکه در چهار
چوب شفاف بودن مرزهای مالکیت خصوصی ،مسئولیت
استفاده از این منابع و چگونگی کاربرد منابع مستقیم توسط
صاحبان آنهاست و این خود انگیزه برای حفاظت پایدار و
درست در کاربرد را پر رنگ تر می کند.
این باور را بیشتر کارشناسان و مدیران اقتصادی می
پذیرند که مالکیت خصوصی نیاز به تعریف شفاف از مرزهای
مالکیت دارد و حفاظت از حقوق ناشی از مالکیت در قانون.
در این راستا محو بودن یا کم رنگی تاکید بر پایداری و تداوم
زمانی حقوق مالکیت زیر پایه کارکرد کارای ساختار داد و
ستد در اقتصاد بازار است  .اهمیت ویژه پایداری و دوام

و غیر قابل تجاوز بودن مالکیت
افراد انگیزه افزاست برای استفاده
درست با باالترین بازده در دراز
مدت برای مالکین این منابع.
بر همین پایه ،مسئولیت این
استفاده هر زمان که استفاده از
سوی صاحبان خصوصی منابع
به مالکیت دیگر افراد یا منابع
عمومی (زمین های زیر مالکیت
عمومی ،رودخانه ها ،دریاچه
ها ،محیط زیست ،چرا گاه های
عمومی) و یا منابع دولتی صدمه
وارد کند ،پیگیری قانونی برای
جبران صدمه آسان تر خواهد
بود .چون در مالکیت خصوصی رابطه بین استفاده از منابع
و پی آمد های منفی آن برای دیگران شفاف تر هستند و
امکان پیگیری قانونی ممکن تر .آشکار است که ایجاد نهاد
های قانونی و حقوقی که توان پیگیری و داوری حقوقی
درست را داشته باشند برای ارزیابی زیر پا گذاشتن حقوق
دیگران از سوی مالکین منابع پیش نیاز بنیادی کار آمد
بودن حفظ مرز های مالکیت و ایجاد انضباط در استفاده از
حقوق ناشی از مالکیت است.
هر گاه مرزهای مالکیت شفاف در اقتصاد شناخته و
پذیرفتگی قانونی یابند و هزینه حقوقی دنبال کردن قانون
شکنان درحد تحمل شهروندان باشد (یا اگر نبود عرضه
یارانه حقوقی مانند آنچه که در سیستم حقوقی اسکاتلند،
ولز و انگلیس در دسترس شهروندان کم در آمد است)
انگیزه برای زیرپای گذاردن حقوق دیگران کوچک تر
میشود و این خود چالش های حقوقی را کمتر می کند .از
سوی دیگر شفافیت در مرزهای مالکیت و توصیف حقوق
استفاده از منابع امکان دست اندازی به دارایی های دیگران
از سوی گروه های فشار در پیوند با دولت یا نهاد های
دیگر را آشکار تر و هزینه اجتماعی دست اندازی به منابع
را از سوی زیر مجموعه های مختلف حاکمیت باال می برد.
تجربه های تاریخی نشان می دهند که ایجاد احترام به
مالکیت خصوصی و حفاظت از حقوق ناشی از آن خود
ابزاری می شود برای به چالش کشیدن سوء استفاده از

منابع دولتی یا دست اندازی به منابع عمومی از سوی
کسانی که دارای پیوند های نزدیک با نهاد های محتلف
در حاکمیت هستند.
پیام یکی از آموزنده ترین پژوهش ها برای کشور های
مختلف بین بازه زمانی  ۱۹۹۵-۱۹۷۵که در آلمان تهیه
شد ،برای بخش های مختلف اقتصاد؛ این بود که افزایش
شاخص حقوق مالکیت اثری پایدار بر در آمد سرانه ایجاد
کرد و داده های آماری نشان دادند که دو برابر شدن
شاخص حقوق مالکیت در این دوره همراه شد با دوبرابر
شدن در آمد سرانه ملی.
در ایران بیش از چند سده است که ما گسترش دست
اندازی به منابع عمومی و دولتی از سوی افراد و نهاد هایی
که دارای پیوند با ساختار حکومت ها هستند را شاهدیم.
دگرگونی بزرگ  ۱۳۵۷در بسیاری از عرصه ها احترام
به مالکیت خصوصی را مشروط کرد به داد و ستد های
سیاسی که این خود امینت اقتصادی بر پایه مالکیت را در
تمامی شاخه های آن کاهش داد .دست اندازی به کارخانه
های خصوصی ،زمین های زیر کشت و ساختمان های
تجاری ،همراه با زیرپاگذاری حقوق عام در حوزه مالکیت
عمومی بر منابع ،به ویژه زمین ،آب و محیط زیست ،عمیق
تر شدن فضای امینتی در اقتصاد را دنبال داشته است .این
خود تمایل به سرمایه گذاری در پروژه های تولیدی را که
دراز مدت هستند و نیاز به ریسک پذیری از سوی صاحبان
سرمایه و مدیران تولید را دارند بسیار کاهش داده است.
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بخش خصوصی یا آن چه از آن باقی مانده است ،خود
را در حاشیه اقتصاد می بیند که بیشتر یا تمامی حقوق
آن در گروی داد و ستد های سیاسی -جناحی و اندازه
گیری های امنیتی است .گسترده تر شدن چنین نگاهی
یک جا به جایی بنیادی در اقتصاد را سبب شده که سرمایه
خصوصی به جای دنبال کردن سود آوری در دراز مدت با
ریشه سازی در تولید به شناسایی فرصت های رانتی در
توزیع و واردات یا تولیدات کم ریشه روی آورده است و
آنجا هم که موفق بوده است بخش بزرگی از سود را از
اقتصاد خارج کرده است چرا که رشد کاری خود را خطر
افزا می داند .زیرا در موفقیت بیشتر به چشم خواهد آمد.
این بسیار نزدیک است به تجربه رفتار فعالین اقتصادی در
پرو و مکزیک در زمان تحت تسلط بودن این اقتصاد ها از
سوی اسپانیا که هدف دولت اسپانیا شناسی فرصت سازان
اقتصادی و صاحبان سرمایه بومی و دریاف حد بیشترین
مالیات و یا حتا مشارکت در فعالیت آنها با استفاده از تهدید
استفاده از نیروی نظامی بود .نتیجه این رفتار گسترش نگاه
به فرصت های کوتاه مدت در اقتصاد و خارج کردن سرمایه
از چرخه اقتصادی برای حفظ آن از دست اندازی بود که
تا به امروز در این دو کشور باقی مانده است .از سوی دیگر
رفتار حاکمان لندن در سرزمین های استعماری خود،
ایاالت متحده امریکا ،هنگ کنگ و هند بیشتر به سوی
ایجاد امنیت اقتصادی در این کشور ها با نگاه به پایدار نگاه
داشتن انتقال منابع از این کشور ها به مرکز بود .نتیجهبه
جا مانده هم یکی ریشه دواندن فرهنگ احترام به حقوق
مالکیت و شناسایی حق شهروندان برای استفاده از منابع
درآن زمان با ایجاد سیستم حقوقی که بر سنت های تجاری
و بازار پایه داشت بود و دیگری کم هزینه کردن رسیدگی به
چالش ها در مرکزآن یعنی در خود انگلیس بود.
ریشه اصلی پدیده هایی مانند دست اندازی به زمین
های شهری و بیرون شهری ،ساخت و ساز های غیر
استاندارد ،پروژه های غیر اقتصادی که پایه در انتقال غیر
آزاد منابع به افراد ،شرکت ها و یا نهاد ها را دارند و سرطان
نهادینه شده فساد در کشورزیر پا گذاری حقوق مالکیت در
ایران است .چه در پیش از  ۱۳۵۷چه پس از آن ،دولت ها
و نهاد های پیوسته به آنها خود را آزاد دیده اند برای انتقال
منابع با آگاهی به این که در ارزیابی پایانی رخنه فرهنگ
امنیتی در شاخه قضایی امکان رسیدگی به شکایات افراد
را بسیار پر هزینه یا حتا پر خطر می کند .انکار آنچه که
مالکیت عمومی و مرزهای آن است هزینه دست اندازی به
حساس ترین منابع کشور را به اندازه ای پایین آورده است
که حتا زمانی که همگامی بین دولت و مردم برای رسیدگی
به آشکار ترین زیرپای گذاری های منافع ملی ایجاد شده
است ،بازیکنان اصلی این قانون شکنی ها خود را در حریم
امن می دانند.
دست آورد هایی که در راستای تخریب بی سابقه محیط
زیست ،منابع آبی و شخم زنی زمین های جنگلی رخ داده

است ،نبودن مالکیت این منابع در اقتصاد است که صاحبان
نفوذ خود را دست اندازی توانا و کم هزینه دانسته اند.
دشوار است مسئولیت خواهی از صاحبان منابع و نحوه
استفاده از این منابع از سوی آنها زمانی که امنیت در
مالکیت لرزان تر از بید های نو پا هستند و بخش خصوصی
روزانه می بیند استفاده ناکار آمد از سوی نهاد های غیر
خصوصی را.
نمی توان انتظار فرهنگ مسئولیت از نیروی کار داشت
هنگامی که کارفرمایان دارای پیوند های سیاسی و امنیتی
هفته ها در پرداخت دستمزد ها تعلل می کنند بدون هیچ
پیآمد حقوقی .محو شدن خطوط مالکیت و از سوی دیگر
استفاده فرا تر از این حقوق برای مالکین پیوند دار در
اقتصاد ،فرهنگ تولید ،مسئولیت پذیری و احترام به حقوق
دیگران ،نحوه به کارگیری دارایی های عمومی و منابع زیر
نظارت دولت را در کشور کم رنگ بلکه بی رنگ و تابع
فشار های روز از سوی گروه های فشار حکم کرده است.
تا زمانی که نهاد های سیاسی -اقتصادی -حقوقی کشور
خود را مسئول حفظ حقوق مالکیت و اجرای مرزهای آن
بین مالکیت خصوصی ،عمومی و دولتی نداند و شفافیت در
استفاده از این حقوق در تمامی اقتصاد نهادینه نشود ،ما هم
چنان شاهد به هدر رفتن فرصت های اقتصادی ،ناتوانی در
رقابت در تجارت کاال های پایانی و افزایش شکاف در کاربرد
دانش در تولید ملی خواهیم بود.
در فرهنگ ما حفظ اموال خصوصی ریشه تاریخی داشته
است .توسعه این مالکیت و ایجاد امنیت در استفاده ازآن
در چهار چوب قوانین حامی محیط زیست ،امکان سرمایه
گذاری تولید محور را در کشور بیشتر می کند .پیش نیاز
این امر رسیدگی شفاف ،آشکار و دور از نگرانی به رفتارهای
های قانون شکن درانتقال مالکیت ها در اقتصاد ایران در
 ۱۵سال اخیر است که هر دو دوره مدیریت آقای احمدی
نژاد و آقای خاتمی را شامل شود که این خود شائبه جناحی
بودن این برنامه را ازبین می برد.
پیش نیاز این امر رسیدگی شفاف ،آشکار و دور از نگرانی
به رفتارهای های قانون شکن درانتقال مالکیت ها در اقتصاد
ایران در  ۱۵سال اخیر است که هر دو دوره مدیریت آقای
احمدی نژاد و آقای خاتمی را شامل شود که این خود شائبه
جناحی بودن این برنامه را ازبین می برد
چنین بررسی و کارنامه خواهی نمی تواند رسیدگی به
حقوق کارگران و فناورانی را که در این بازه زمانی به سبب
انتقال های غیرشفاف مالکیت ها بیکار شده و یا دچار دیر
پرداخت حقوق ها شده اند را شامل نشود .انجام چنین
باز خواهی در چشم من نشانه اعتماد به نفس سیاسی در
کشور خواهد بود و موازی گذاری دو خط آهنی که قطار
سازندگی اقتصاد را راه اندازی کند و سودهی توسعه گرای
آن .چنین کوششی آموزش سیستم اداری ،قضایی ،ناجا و
نماینده گان مجلس را نیازمند است  .در دوره کاری خود
چنین برنامه آموزشی در چکسلواکی و پس از جمهوری
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چک ،لهستان ،مکزیک ،اسپانیا و چین در بخش هایی یا
تمامی این زمینه ها بوده ام که همواره با بازدهی باال همراه
نبوده است .اما هرجا که مستمر انجام شده است دست آورد
ها بسیار مثبت بوده اند.
تا زمانی که این باور را جا نیاندازیم در کشور که داد و
ستد های اقتصادی آزادانه صورت گیرند و هرگونه تحمیل،
چه از سوی انحصار ها و چه نهاد های امنیتی برای کشور
و تولید ملی هزینه افزا خواهند بود و با احترام به حقوق
مالکیت افراد است که مسئولیت پذیری را در جامعه
گسترش خواهیم داد؛ چرخه اقتصاد به سوی تولید پایدار
رقابت پذیر و سود آور حرکت نخواهد کرد.
تنها با ایجاد انگیزه برای بهینه حفظ و استفاده منابع و
ترسیم شفاف مرز میان حقوق مالکیت شخصی ،مالکیت
عام بر منابع عمومی و منابع زیر نظر دولت و مسئولیت
خواهی از سوی هر یک می توان شکوفایی پایدار در
اقتصاد را ممکن کرد .آنجا که منابع در مالکیت عام هستند،
ساکنین بومی را می توان به پاسداری از آنها تشویق کرد
و حمایت ملی در دسترس آنها قرار داد که مشروط به
دستیابی مثبت برای حفاظت از آنها باشد.
پیام یکی از آموزنده ترین پژوهش ها برای کشور های
مختلف بین بازه زمانی  ۱۹۹۵-۱۹۷۵که در آلمان تهیه
شد ،برای بخش های مختلف اقتصاد؛ این بود که افزایش
شاخص حقوق مالکیت اثری پایدار بر در آمد سرانه ایجاد
کرد و داده های آماری نشان دادند که دو برابر شدن
شاخص حقوق مالکیت در این دوره همراه شد با دوبرابر
شدن در آمد سرانه ملی .افزایش حریم شخص همراه می
شود با افزایش ریسک پذیری در سرمایه گذاری های دراز
مدت که بیشترین سهم را در اشتغال پایدار ایفا می کنند.
بخش خصوصی اشتغال ساز می شود و پروژه های کم بازده
کم کم از چرخه خارج می شوند.
بر داشتن این گام ها هزینه رفتارهای غیرشفاف را باال
می برد چون مالکین خصوصی و مدیران منابع عمومی
با هزینه کمتری امکان و توان برای دریافت خسارات از
مصادره کننده گان را پیدا می کنند .و اقتصاد از افزایش
امنیت در سرمایه گذاری بهره مند می شود.
اما این پایان داستان نخواهد بود .نظارت بر رفتار مالکین
خصوصی و مدیریت منابع عمومی هم چنین الزم خواهد
بود .حتا در آن زمان هم تضاد بین منافع مدیران دولتی که
خواهان سهم خواهی در اقتصاد هستند ،مالکین خصوصی
که خواهان کم شدن نظارت بر نحوه استفاده از منابع تحت
مالکیت خود هستند و مدیران مسئول حفاظت منابع وجود
خواهد داشت .ایجاد یک سیستم قضایی مستقل غیر
امنیتی به کاهش تنش ها و ایجاد آن چه که ما آن را
همزیستی اجباری اقتصادی می نامیم ،یاری خواهد داد .
در نهایت نیز خود این تضاد منافع زیاده خواهی دو گروه
رقیب را مهار خواهد کرد.

«مالکیت خصوصی» برای ما بیشتر مالکیت بر سرمایه ،زمین یا منابع زیر زمینی را یاد آوری می کند .اما در ترجمه
اقتصادی آن ،مالکیت خصوصی مالکیت بر نیروی کار فرد ،تولیدات فنی ناشی از کاربرد تخصصی دانش یا آن چه در تولید
صنعتی نوین تولید دانش بنیاد خوانده می شود را شامل می شود.
نا پایداری حقوق مالکیت و کدر بودن مرزهای آن در ایران و ترجمان آن در راستای مالکیت خصوصی ،عمومی و دولتی در
نگاه من ریشه بی ریشگی فعالیت های اقتصادی و کم رنگ بودن انگیزه برای سرمایه گذاری در تولید صنعتی بوده است .با
فهم محدود من ،از زمان پادشاهی زندها تا به امروز هیچ زمان حقوق مالکیت و سه بخش آن و مرز های این سه بخش با هم در
مدیریت سیاسی کشور؛ شاخه حقوقی -قضایی و قرار داد های تجاری -اقتصادی ،شناخته و پذیرفته نشده اند.
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بحران بزرگی که در پیش است!
علی کشتگر

لغوتحریمها چه تاًثیراتی بر اقتصاد ایران خواهد
داشت؟ برای پرداختن به این پرسش باید ارقام نسبتا
دقیقی از شاخصهای اقتصادی و شرایط حاکم بر
اقتصاد ایران را در دست داشت.
فقدان شفافیت در اقتصاد ایران سبب شده که
کارشناسان و صاحب نظران از آمار و ارقامی که برای
تحلیل از وضعیت کنونی اقتصاد بیمار ایران الزم است
محروم بمانند.
میگویند چهل درصد از حجم فعالیتهای
اقتصادی ایران به اقتصاد غیر رسمی(سیاه) تعلق دارد.
(خبرگزاری مهر به نقل از مرکز آمار ایران).
گفته میشود که نیمی از اقتصاد رسمی و غیررسمی
(سیاه) در دست نظامیان و نهادهای تحت امر والیت
فقیه است که دولت بر آنها کنترل و نظارتی ندارد.
حتی گفته میشود که گمرکات و گلوگاههای ورود و
خروج کاال از کشور (اسکلهها و فرودگاهها) در موارد
متعددی خارج از حیطۀ کنترل دولتی و در دست رانت
خواران نظامی و امنیتی وابسته به بیت رهبری است.
چه نوع کاالهایی از این گلوگاههای پنهانی به داخل و
خارج قاچاق میشود؟ سودهای حاصل از آن چه نقشی
در روندهای اقتصادی و سیاسی کشور ایفا میکنند؟
درآمد واقعی و رسمی دولت (از محل صادرات نفت و
گاز و… مالیات بر واردات و درآمدها و…) چه مقدار
است؟ بودجۀ دخالت نظامی ایران در سوریه ،عراق و…
چه سهمی از درآمد دولت را به خود اختصاص می
دهد؟
چه تعداد از جمعیت ایران را نیروی فعال (نیروی
دارای سن قانونی کار) تشکیل میدهند؟ بنابه گفتۀ
مرکز آمار ایران  63میلیون نفر .و بنا به ارقام منتشر
شده توسط همین مرکز جمعیت شاغالن ایران 24

میلیون نفر است .اگر این ارقام
مالک محاسبه بیکاران قرار
گیرد جمعیت بیکاران کشور
ده برابر بیش از رقمی است که
وزارت کار اعالم کرده است.
اما از آنجا که اکثر جمعیت
بیکار متقاضی کار نیستند
نام شان در لیست بیکاران ذکر نمیشود .طبعا برای
هر تحلیلگری این پرسش مطرح میشود که چرا
میلیونها بیکار ،متقاضی کار نیستند؟ آیا در اقتصاد
سیاه مشغول به کارند؟ آیا امیدی به ثبت نام کردن در
لیست بیکاران ندارند؟ آیا آمار و ارقام وزارت کار دقیق
نیست؟ وقتی هیچ پاسخ روشنی برای این دست از
پرسشها وجود ندارد ،نمیتوان از کارشناسان اقتصادی
انتظار داشت که دربارۀ اثرات لغو تحریمها بر اقتصاد
ایران ،به ویژه دربارۀ پتانسیل رشد اقتصادی کشور در
سالهای آینده تحلیل و پیش بینی قابل اتکائی ارائه
دهند .شاید به همین دلیل است که مقاالت این شماره
نشریۀ “میهن” که به اقتصاد ایران اختصاص دارد
کمتر به ریزهکاریها و شرایط مشخص اقتصاد کشور و
ترسیم چشمانداز پرداختهاند .کدام اقتصاددان نابغهای
میتوانست پیشبینی کند که جمهوری اسالمی با
درآمد نجومی و بیسابقۀ بیش از  700میلیارد دالر از
محل صادرات نفت ،اقتصاد کشور را با بیکاری ،تورم و
فقر امروز دچار خواهد کرد؟
هریک از موانع ذکر شدۀ باال به تنهایی برای مسدود
کردن راه رشد اقتصاد ایران و کشاندن آن به سوی
فروپاشی کفایت میکنند.
به فرض نبود این موانع بازهم شکاف عمیق میان
دولت روحانی و بیت رهبری بر سر مدل توسعۀ

اقتصادی ،و اصرار علی خامنهای براصطالح مندرآوردی
“اقتصاد مقاومتی” ،که هیچ چیز نیست مگر کارشکنی
در برنامۀ اقتصادی دولت ،ضریب اطمینان سرمایه
را کاهش میدهد و الجرم دامنۀ سرمایهگذاریهای
خارجی و داخلی را ،که پیش شرط رشد اقتصادی
کشور است ،به شدت محدود میکند.
توسعه و رشد اقتصادی آمرانه (دیکتاتوری سیاسی
همراه با لیبرالیسم اقتصادی) آن چنان که تجربۀ
کره جنوبی ،مالزی ،سنگاپور ،تایوان ،چین و برخی
از کشورهای آمریکای التین در دهههای پایانی قرن
بیستم نشان دادهاند دست کم مستلزم سه شرط زیر
است:
 -1اجماع حکومت گران
اختالف میان گفتمان “دولت تدبیر و امید” با
گفتمان جنبش سبز نیز در همین تفاوت اساسی نهفته
است .دولت روحانی و بخشی از حامیان اصالحطلب
وی بر تقدم توسعۀ اقتصادی ،که البته دکترین جدیدی
نیست و شاکله آن در دولت سازندگی هاشمی طراحی
شده ،تاًکید دارند .در حالی که سبزها به این دریافت
رسیدهاند که بدون اصالحات سیاسی ،سامان دهی و
توسعۀ اقتصادی ایران ممکن نیست“ .خط قرمز فتنه”
نیز که هستۀ اصلی قدرت بر آن تاًکید دارد ،مرزی
است میان کلیت رژیم با جریانهایی که بر تقدم
اصالحات سیاسی در کشور اصرار دارند.
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حمایت همه جانبۀ رهبران حاکم از مدل توسعۀ
مورد حمایت سرمایههای مالی بین المللی و سازگار
با روند جهانی شدن .مدلی که دروازههای کشور را
به روی سرمایههای خارجی باز میکند و هدف آن
نه توزیع نسبی ثروت ،بلکه قبل از هرچیز ،حداکثر
رشد اقتصادی به قیمت پائین نگاه داشتن دستمزدها،
کاهش مالیاتها و تضمین نرخ باالی سود سرمایه
است .این مدل بویژه در نخستین سالهای توسعۀ
اقتصادی فرایند گسترش نابرابریهای اجتماعی را
شتاب میبخشد ،اما تولید ناخالص ملی را افزایش
و بیکاری را کاهش میدهد .مدل انسانی و عادالنه
توسعه که میان نرخ رشد اقتصادی و ضریب توزیع
ثروت تعادل بهینه برقرار میکند ،در حال حاضر
موضوع بحث جریانات ترقیخواه و چپ در بسیاری
از کشورهای پیشرفته و نوظهور جهان است .اما این
مدل به دالیلی که یادداشت حاضر گنجایش پرداختن
به آن را ندارد ،فقط در رژیمهای دمکراتیک قابل پیاده
شدن است.
 -2محدود کردن فساد و رانت خواری
در هیچ یک از کشورهایی که فرایند توسعۀ آمرانۀ
اقتصادی را طی کردهاند یا می کنند فساد و رانتخواریِ
ساختاری و فراگیر به شکلی که در جمهوری اسالمی
شاهد آن هستیم ،وجود نداشته ،و در اغلب موارد
قوانین و مقررات سختگیرانهای علیه فساد دولتی
اعمال شده است .چرا که سرمایه در محیط تبعیض
و رانت خواری و فساد دولتی احساس عدم امنیت
میکند و فقط به بخشهای تجارتی می پردازد.
 -3مناسبات دوستانه با آمریکا و اتحادیه اروپا
همۀ کشورهای شامل این گونه رشد اقتصادی به
خاطر داشتن روابط نزدیک با آمریکا و سایر کشورهای
پیشرفتۀ صنعتی توسعۀ اقتصادی خود را با جلب
سرمایۀ این کشورها آغاز کردهاند .فقط کشور چین
از این قاعده مستثنی است .اما چین نیز پیش از آغاز
این روند مناسبات خود را با آمریکا بهبود بخشید .و
پس از آن هم بدون جلب سرمایهگذاری کشورهای
صنعتی ،از جمله آمریکا ،و بدون قبول قواعد تجاری
بین المللی ،که راه صدور کاالی تولیدی این کشور را
به بازارهای آمریکا و اروپا ممکن میسازد ،نمیتوانست
راه توسعۀ آمرانه را ادامه دهد .این کشور در اثر عواقب
فاجعهبار برنامۀ انقالب فرهنگی به رهبری مائوتسه
تونگ ،با قحطی و فقر بیسابقهای دست به گریبان
شد .پس از مرگ مائو و پیدایش فضای تجدید نظر و
انتقاد از گذشته در حزب کمونیست این کشور نظرات
تنگ شیائو پینگ که مدل توسعۀ اقتصادی به سبک
کشورهای در حال توسعۀ سرمایهداری را پیشنهاد
میکرد ،پذیرفته شد.
اقتصاد ایران بحرانی تر میشود
با توجه به آن چه گفته شد دولت روحانی برای
پیشبرد مدل توسعۀ آمرانه به سبک کشورهای ذکر
شده در برابر موانع مختلفی قرار دارد که مرتفع کردن
آنها مستلزم اصالحات سیاسی ساختاری است.
قدرت در جمهوری اسالمی در دست نهاد
غیرانتخابی والیت فقیه است که متکی به نیروهای
سرکوب نظامی است .رهبر جمهوری اسالمی و
شبکههای تنیده در اطراف بیت رهبری دیدگاههای
سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی خود را با برنامۀ توسعۀ
اقتصادی مورد نظر دولت روحانی وجریان میانهرو
جمهوری اسالمی ناسازگار می بینند .کانون اصلی
قدرت (بیت رهبری و شبکههای پیرامونی آن) محل
تالقی و ترکیب منافع و رانتهای بیحساب و کتاب

اقتصادی است .این جریان که از دیرباز شعار مرگ بر
آمریکا و گفتمان افراطی مذهبی را پوشش ایدئولوژیک
منافع اقتصادی وسیاسی خود قرار داده ،با عادی سازی
مناسبات ایران و آمریکا و نیز هرگونه شفافسازی،
نظارت بر فعالیتهای تبهکارانۀ اقتصادی ،تعطیل
اسکلههای غیرقانونی و اصالحات دیگری که الزمۀ
رشد و توسعۀ سالم اقتصادی است ،به شدت مخالفت
میکند.
بنابراین در ایران بدون تغییر در ساختار سیاسی
موجود و باز گرداندن قدرت به نهادهای انتخابی و
محدود کردن قدرت مطلقۀ فقیه امکان پدید آمدن
شرایطی که راه را بر توسعۀ اقتصادی کشور هموار کند،
وجود ندارد و هرگز از حد شعار و یا تغییرات جزیی
فراتر نخواهد رفت .به همین دلیل به ضرس قاطع
میتوان گفت که دولت روحانی در تالش برای توسعۀ
اقتصادی بدون توسعۀ سیاسی شکست خواهد خورد.
این مدعا که در شرایط سیاسی کنونی ایران با
لغو تحریمها اوضاع اقتصادی بهبود معنی داری پیدا
میکند ،یک توهم ساده انگارانه است .آنهایی که تقدم
بازسازی اقتصاد کشور را بهانۀ تعطیل فصل سوم قانون
اساسی قرار میدهند و میگویند فعال حقوق بشر و
توسعۀ سیاسی در اولویت نیست ،نگاهی سطحی یا
مغرضانه به موضوع دارند .روند تعطیل کارخانهها و
کارگاههای صنعتی ،رشد منفی اقتصادی ایران و
ابتالی آن به بیماری هلندی( همراه شدن رکور شدید
اقتصادی و تورم باال) زمانی رخ داد که هنوز تحریمهای
گستردۀ اقتصادی آغاز نشده بود و درآمد ارزی ایران
ظرف شش سال اول دولت احمدی نژاد بالغ بر 700
میلیارد دالر بود .این تجربه به همراه تجارب دهههای
گذشته نشان میدهند که در ایران اصالحات سیاسی
پیش شرط توسعۀ اقتصادی است.
در ایران بدون تغییر در ساختار سیاسی موجود و
باز گرداندن قدرت به نهادهای انتخابی و محدود کردن
قدرت مطلقۀ فقیه امکان پدید آمدن شرایطی که راه
را بر توسعۀ اقتصادی کشور هموار کند ،وجود ندارد و
هرگز از حد شعار و یا تغییرات جزیی فراتر نخواهد
رفت .به همین دلیل به ضرس قاطع میتوان گفت که
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دولت روحانی در تالش برای توسعۀ اقتصادی بدون
توسعۀ سیاسی شکست خواهد خورد.
اختالف میان گفتمان “دولت تدبیر و امید” با
گفتمان جنبش سبز نیز در همین تفاوت اساسی نهفته
است .دولت روحانی و بخشی از حامیان اصالحطلب
وی بر تقدم توسعۀ اقتصادی ،که البته دکترین جدیدی
نیست و شاکله آن در دولت سازندگی هاشمی طراحی
شده ،تاًکید دارند .در حالی که سبزها به این دریافت
رسیدهاند که بدون اصالحات سیاسی ،سامان دهی و
توسعۀ اقتصادی ایران ممکن نیست“ .خط قرمز فتنه”
نیز که هستۀ اصلی قدرت بر آن تاًکید دارد ،مرزی
است میان کلیت رژیم با جریانهایی که بر تقدم
اصالحات سیاسی در کشور اصرار دارند.
در دو سال گذشته شرایط اقتصادی کشور نه فقط
هیچ بهبودی پیدا نکرده ،بلکه روند افزایش بیکاری و
تعطیل و ورشکستگی بنگاههای صنعتی و خدماتی هم
چون گذشته ادامه یافته است.
بنابه گزارش مرکز آمار ایران به نقل از خبرگزاری
مهر ،حتی اگر رشد اقتصادی ایران به رقم غیرممکن 5
درصد هم برسد ،بازهم شمار بیکاران افزایش خواهد
یافت .چرا که در حال حاضر ساالنه بیش از یک میلیون
نفر به بازار کار وارد میشوند ،در حالی که اقتصاد ایران
حتی قدرت جذب ساالنۀ  400هزار متقاضی را نیز
ندارد.
احتمال فورانهای اجتماعی بدون رهبری
با وجود این ساختار سیاسی ،اقتصاد ایران نه
فقط ظرفیت کاهش معنی دار روند بیکاری و فقر
را ندارد ،بلکه در چشم انداز یکی دو سالۀ آینده
احتماال بیکاری در همۀ سطوح (جوان ،میانسال،
دانشآموخته و غیره) افزایش خواهد یافت .نارضایتی
طبقات متوسط و الیههای پائینتر و نومیدی از همۀ
جناحهای حاکم ،جامعه را به سمت شرایط فورانی و
انفجاری سوق میدهد .و از آن جا که همه راههای
قانونی برای سازماندهی و مدیریت مطالبات جامعه
مسدود است ،مثل همۀ این یکصد سال گذشته ،این
جنبشهای اعتراضی خودانگیخته خواهند بود که به
میدان خواهند آمد.

فقدان شفافیت در اقتصاد ایران سبب شده که کارشناسان و صاحب نظران
از آمار و ارقامی که برای تحلیل از وضعیت کنونی اقتصاد بیمار ایران الزم است
محروم بمانند.
در هیچ یک از کشورهایی که فرایند توسعۀ آمرانۀ اقتصادی را طی کردهاند یا
خواری ساختاری و فراگیر به شکلی که در جمهوری اسالمی
می کنند فساد و رانت
ِ
شاهد آن هستیم ،وجود نداشته ،و در اغلب موارد قوانین و مقررات سختگیرانهای
علیه فساد دولتی اعمال شده است.
در ایران بدون تغییر در ساختار سیاسی موجود و باز گرداندن قدرت به نهادهای
انتخابی و محدود کردن قدرت مطلقۀ فقیه امکان پدید آمدن شرایطی که راه را بر
توسعۀ اقتصادی کشور هموار کند ،وجود ندارد و هرگز از حد شعار و یا تغییرات
جزیی فراتر نخواهد رفت .به همین دلیل به ضرس قاطع میتوان گفت که دولت
روحانی در تالش برای توسعۀ اقتصادی بدون توسعۀ سیاسی شکست خواهد خورد.
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هفتاد سال برنامه نویسی توسعه در ایران؛ ایستادن روی نقطه صفر
حمید مافی

برنامهریزی برای توسعه در ایران نزدیک به هفتاد
سال عمر دارد و فصل مشترک همه برنامههای توسعهای
تدوین شده در ایران ،رشد اقتصادی و برقراری توازن
و تعادل منطقهای و کاهش نابرابریهای اجتماعی
بوده است .چه در برنامههای توسعهای پیش از انقالب
و چه در دوران پس از انقالب« ،کاهش نابرابریهای
منطقهای» و « برقراری عدالت» با مفاهیم و واژههای
متفاوت جایگاهی ویژه در متون مدون شده دارند.
از آغاز برنامهنویسی برای توسعه تا به امروز 10
برنامه توسعه در ایران مدون شده و یازدهمین برنامه
نیز در دستور کار قرار دارد .اما سوال این است که آیا
این برنامهها توانستهاند به اهداف از پیش تعین شده
دستیابند و از شکاف منطقهای و شکاف طبقاتی در
ایران بکاهند؟
آنچه که از شاخصهای اقتصادی نمایان است ،ناکامی
برنامههای توسعه در دستیابی به اهداف از پیش تعیین
شده است .توسعه در ایران همچنان نامتوازان و نامتعادل
است .شکاف میان مناطق توسعه یافته و توسعه نیافته،
بهبود نیافته و نابرابریهای منطقهای توسعه یافته است.
دلیل چیست؟
گامهای معلق مدرنیزاسیون
از شش برنامه توسعه تدوین شده در پیش از انقالب
 ،1357یک برنامه فرصت اجرا پیدا نکرد .جهتگیری
پنج برنامه دیگر که از سال  1328تا  1356به اجراء
درآمدند ،تاکید بر مدرنیزاسیون و رشد اقتصادی است.
آن چه که در نمای کلی از پنج برنامه عمرانی پیش از
انقالب پیداست ،برنامهریزان و سیاستگذاران به دنبال
صنعتی کردن جامعه ایران بودهاند .طرح تقسیمات
ارضی ،تاسیس شرکتهای توسعه و عمران و کشت
و صنعت و سرمایهگذاری برای احداث کارخانههای
صنعتی ،میل شدید برنامهریزان برای صنعتی کردن
اقتصاد ایران ،افزایش درآمد سرانه و هم چنین توسعه
و گسترش شهرنشینی را نشان میدهد.
نتایج برنامههای عمرانی نشان میدهد که اگرچه
بخشی از اهداف پیشبینی شده هم چون توسعه
زیرساختها و یا ایجاد قطبهای صنعتی ،کشاورزی،
ارتباطی و گردشگری محقق شده است ،اما در نهایت

نه تنها به توسعه متوازان و
برابر منتهی نشده ،بلکه شکاف
مناطق توسعه یافته و توسعه
نیافته را افزایش داده است.
ایجاد قطبهای چهارگانه
در مناطق مختلف در نهایت به
تمرکز شدید سرمایهگذاری و
توسعه در برخی از مناطق و در
مقابل عدم توجه به مناطقی که
فاقد امکانات و یا زیرساختهای
الزم برای تبدیل شدن به یک
قطب اقتصادی تشخیص داده
شده بودند ،شد.
از سوی دیگر ،تاکید دولت
وقت بر صنعتی شدن جامعه ،بخش گستردهای از
شاغالن صنعتی بخش کشاورزی را به کارگران ساده
کارخانههای تولیدی تبدیل کرد .این فرایند به افزایش
مهاجرت از روستاها به شهر و از شهرهای کوچک و
صنعتی برخوردار از
غیرصنعتی به شهرهای بزرگ و
ِ
کارخانجات تولیدی شد.
وابستگی برنامههای عمرانی به درآمدهای نفتی،
وابستگی صنایع که بخش گستردهای از آن تنها صنعت
مونتاژ بود و هم چنین پیروی از نسخههای تجویزی
برای رشد شتابان اقتصاد ،هنگامی که با نوسان قیمت
نفت همراه شد ،دولت را در دستیابی به اهداف تعین
شده ناتوان کرد .بر اساس گزارشهای رسمی در طول
اجرای برنامههای پنجگانه عمرانی دوره پهلوی بیش از
 60درصد از وامهای بانک جهانی توسعه و معدن به
پایتخت – تهران – اختصاص یافته و نیمی از کاالهای
تولیدی کارخانجات در تهران تولید میشد ( .ایرواند
آبراهامیان ،ایران بین دو انقالب) این گزارشها نشان
میدهد که در پایان برنامه پنجم عمرانی استانهای
کردستان و سیستان و بلوچستان توسعه نیافتهترین
مناطق ایران بودند و در مقابل تهران ،اصفهان ،یزد و
خوزستان بیشترین سهم را از سرمایهگذاریهای دولتی
داشتند.
نسخههایی که شفا نمیدهند

قدرت سیاسی متمرکز است که تصمیم میگیرد کدام
مناطق را توسعه بدهد و کدام مناطق با عدم اختصاص
اعتبار و سرمایهگذاری توسعه نیافته نگاه داشته شود .نگاه
امنیتی که به تبعیض و احساس تبعیض در استانهای
مرزی که اغلب ساکنان آن در شمار اقلیتهای مذهبی
و یا قومیتی -ملی هستند،دامن میزند ،در نهایت کاهش
احساس همبسته بودن میان مرکز و پیرامون را تقویت
میکند و چه بسا تا به حال کرده است.
سالهای پس از انقالب  57تا پایان جنگ هشت
ساله ایران و عراق را میتوان دوران تعلیق و بیبرنامگی
نامگذاری کرد .شرایط پس از انقالب و درگیری ایران
و عراق ،در این سالها امکان برنامهریزی را از مدیران
دولتی سلب کرد .پس از ملی کردن صنایع و بانکها
که در اصل به دولتی شدن آنها انجامید ،در دوران
جنگ هم روند مداخلهگری دولت برای کنترل قیمتها
و ممانعت از افزایش نرخ تورم و همچنین تامین بودجه
نظامی برای ادامه جنگ ،نمود بیرونی سیاستگذاریهای
اقتصادی است.
پس از پایان جنگ هشت ساله و پذیرش آتشبس،
بازسازی مناطق جنگزده به عنوان یکی از اولویتهای
اصلی در دستورکار دولت قرار گرفت .در سال 68
برنامه اول توسعه اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی تدوین
و تصویب شد .جهتگیری اصلی این برنامه بازسازی
سرمایههای فیزیکی و انسانی عنوان شد .در این برنامه
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که بیشتر حاوی کلیات بود ،دستیابی به رشد اقتصادی
 8.1درصدی به عنوان یکی از اهداف تعیین شد.
در مفاد برنامههای پنجگانه پس از انقالب و جنگ
ایران و عراق ،موارد متعددی را میتوان یافت که بر
توزیع عادالنه سرمایهگذاریها و ثروت در همه مناطق
کشور ،توسعه متعادل و متوازان ،توجه ویژه به مناطق
کمتر توسعه یافته یا توسعه نیافته و … تاکید دارد . .در
تبصره پنج نخستین برنامه توسعه پس از انقالب « توزیع
عادالنه سرمایهگذاریهای ثابت میان استانها» یکی از
اهداف پیشبینی شده و دولت مکلف به توزیع اعتبارهای
سرمایهای میان استانهای کشور و بازسازی و توسعه
بخشهای محروم شده است.
در برنامه دوم توسعه نیز دولت موظف شده است
که«تصمیمهای سازگار برای محرومیتزدایی و از بین
بردن نابرابریهای منطقهای اتخاذ کند و با توزیع بهینه
منابع و امکانات عمرانی،استانهای کمترتوسعه یافته
پائینتراز میانگین کشوری رابه حد میانگین شاخص
توسعه و کیفیت زندگی برساند».
در برنامه سوم توسعه یک فصل کامل به توسعه
متوازان اختصاص یافته و دولت مکلف شده است
که اعتبارهای ویژهای را به منظور توسعه استانها و
مناطق محروم اختصاص بدهد .تمرکززدایی از سیستم
سیاستگذاری و اداری و هم چنین رفع محرومیت از
روستاها از دیگر مواردی است که در برنامه سوم آمده
است.
برنامه چهارم توسعه هم برکاهش نابرابریهای
اجتماعی واقتصادی ،تعادل بخشی به روند بهبود کیفیت
زندگی،دسترسی به فرصتهای برابرآموزشی به ویژه
درمناطق کمترتوسعه یافته واختصاص ۳۵درصدازبهره
گاز طبیعی برای طرحهای زیربنایی وآمادهسازی جزایر و
مناطق اکتشاف گاز تاکید کرده است.
«توزیع عادالنه مازاددرآمداستانی جهت تعادلبخشی
وارتقای شاخصهای توسعهیافتگی بین استانها»،
«توزیع منابع عمومی و یارانه،سود تسهیالت با

عنوان برنامه

جهتگیری

برنامهریزی منطقهای

برنامه اول

تاکید بر عمران و زیرساختها

برنامهریزی منطقهای با هدف اسکان عشایر

برنامه دوم

توسعه اقتصادی – اصالحات
ارضی ،ارتقاء رفاه

برنامهریزی منطقهای با نگاه توسعه اقتصادی
مناطق

برنامه سوم

صنعتی شدن و مدرنیزاسیون
کشاورزی – رشد اقتصادی

برنامه ریزی منطقهای با هدف توسعه اقتصادی

برنامه چهارم

رشد اقتصادی ،برابری و عدالت-
ارائه راهکارهایی برای رفع توسعه
نامتوازن

تعیین قطبهای اقتصادی و صنعتی -تمرکزگرایی
در سرمایهگذاری بر اساس استعداد و امکانات
منطقهای

برنامه پنجم

رشد متوازان و توزیع برابر درآمد و اجرای طرح آمایش سرزمین برای نخستین بار
توسعه اجتماعی

منبع :فراتحلیلی بر آسیبشناسی برنامههای توسعه در ایران ،رضا مکنون و همکاران ،راهبرد اقتصادی ،
شماره  10پائیز ،93
رویکرداستفاده متوازن ازامکانات کشور و توزیع عادالنه
ورفع تبعیض و ارتقای سطح مناطق کمتر توسعه یافته
وتحقق پیشرفت وعدالت»« ،موظف شدند و البته توزیع
منابع صندوق توسعه ملی بین بخشهاواستانهای کشور
به منظور حصول توسعه متوازن»و «کاهش عدم تعادل
منطقهای» هم از مفاد برنامه پنجم توسعه در راستای
توسعه متعادل منطقهای است.
بررسی برنامههای پنجگانه توسعه پس از انقالب نیز
نشان میدهد که نتایج به دست آمده با اهداف پیشبینی
شده مغایرت دارد .در کاهش شاخص ضریب جینی و
توزیع عادالنه درآمد ،نه تنها وضعیت بهتر نشده که بر
اساس گزارشهای مرکز آمار و بانک مرکزی ،شکاف

برنامه

جهتگیری

برنامهریزی منطقهای

اول

بازسازی سرمایههای فیزیکی و انسانی،
اصالح الگوی مصرف و رشد اقتصادی،
بازسازی مناطق جنگی و…

سازماندهی فضایی و جغرافیایی جمعیت و
فعالیتها ،متناسب با مزیتهای منطقهای

دوم

تاکید بر رشد اقتصادی ،حمایت از تولید
و صنعت داخلی ،مداخلهگری دولت تنها
برای کنترل نوسانات

تدوین برنامه محرومیتزدایی از روستاها و
استانهای محروم
ایجاد تعادل منطقهای

سوم

آزادسازی نظام اقتصادی ،خصوصیسازی ،شورای برنامهریزی توسعه استانها
اصالح ساختار اقتصادی مبتنی بر توسعه آمایش سرزمین
تعادل منطقهای ،توسعه متوازان
اقتصاد رقابتی

چهارم

رشد سریع اقتصادی ،جهانی شدن،
خصوصیسازی ،شوک درمانی

تدوین برنامه پنج ساله استانها
تعادل منطقهای ،توسعه متوازان
اعتبار ویژه برای مناطق توسعه نیافته

پنجم

اصالح ساختار اقتصادی
پیشرفت همراه با عدالت

———

منبع  :جدول قبلی

درآمدی دهکهای پردرآمد و دهکهای کم درآمد
افزایش یافته است.
سهم هشت استان سیستان و بلوچستان ،کردستان،
کهکیلویه و بویراحمد ،ایالم ،خراسان شمالی و جنوبی،
هرمزگان و بوشهراز سرمایهگذاری صنعتی وایجاد شغل
صنعتی تنها۶۰درصد میزان سرمایهگذاری و مشاغل
صنعتی ایجادشده دراستان اصفهان است.
اجرای سیاستهای تعدیل ساختاری ،خصوصیسازی
گسترده در دورههای مختلف ،آزادسازی قیمتها و
حذف تدریجی یارانهها ،شوک درمانی و رشد پایه پولی
و استقراض مداوم دولت ،به افزایش شکاف طبقاتی و
توزیع ناعادالنه درآمدها منجر شده است.
آن چه که برای برنامهریزان اقتصادی ایران اهمیت
داشته ،تحریک رشد اقتصادی با همه امکانات موجود و
ممکن بوده است .گرایش رشد محور برنامههای توسعه
نه تنها به اهداف از پیش تعیین شده خود در شاخص
رشد اقتصادی دست نیافته ،بلکه با تحریک و یا شوک
درمانی و استقراضهای متعدد ،فشار تورمی بیشتری را
بر جامعه تحمیل کرده است.
در همه سالهای اجرای برنامههای توسعه نرخ تورم
رسمی در ایران دو رقمی بوده و نرخ بیکاری کاهش
نیافته است .در حالیکه سیاستهای معطوف به رشد
اقتصادی باید به بهبود وضعیت بازار اشتغال بیانجامد،
برنامههای توسعه ایران از دستیابی به اهداف پیشبینی
شده در این حوزه نیز ناتوان ماندهاند.
هم چنین گزارش نهادهای دولتی از شاخصهای
توسعه در مناطق مختلف کشور نشان میدهد که
سیستان و بلوچستان و کردستان هم چنان در شمار
محرومترین و توسعهنیافته ترین استانهای کشور قرار
دارند .استان خوزستان که پیش از انقالب در شمار
استانهایی بود که به دلیل برخورداری از نفت مورد توجه
ویژه قرار داشت ،به جمع استانهای کمتر توسعه یافته
پیوسته است .بر اساس گزارش نهاد ریاست جمهوری
در سال  ،88استانهای سیستان و بلوچستان ،ایالم،
آذربایجان غربی ،خوزستان ،بوشهر ،خراسان جنوبی،
کردستان ،کرمانشاه ،لرستان ،هرمزگان و کهکیلویه و
بویراحمد دارای بیشترین نقاط توسعه نیافته و محروم
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چه در برنامههای توسعهای پیش از انقالب و چه در دوران پس از انقالب،
«کاهش نابرابریهای منطقهای» و « برقراری عدالت» با مفاهیم و واژههای متفاوت
جایگاهی ویژه در متون مدون شده دارند.
بررسی برنامههای پنجگانه توسعه پس از انقالب نیز نشان میدهد که نتایج به
دست آمده با اهداف پیشبینی شده مغایرت دارد .در کاهش شاخص ضریب جینی
و توزیع عادالنه درآمد ،نه تنها وضعیت بهتر نشده که بر اساس گزارشهای مرکز
آمار و بانک مرکزی ،شکاف درآمدی دهکهای پردرآمد و دهکهای کم درآمد
افزایش یافته است.
هستند.
ی بردن به میزان عدم توزیع نابرابر
برای پ 
سرمایهگذاریها و برخورداری از منابع ملی ،تفاوت سهم
استانها در تولید ناخالص داخلی میتواند یک سنجه
مناسب باشد .چنانچه این شاخص را به همراه نفت در
نظر بگیریم ،استانهای کهکیلویه و بویراحمد ،ایالم،
خوزستان و بوشهر در کنار تهران پنج استان نخست
بر پایه این شاخص هستند ،در حالیکه بدون احتساب
نفت در سرانه تولید ناخالص داخلی ،استانهای تهران،
سمنان ،بوشهر ،مرکزی و اصفهان بیشترین سهم را در
تولید ناخالص داخلی دارند و کهکیلویه و بویراحمد
به رتبه بیست و هفتم سقوط کرده است .این استان
نفتخیز در رتبهبندی شاخص کیفیت زندگی نیز در
همین جایگاه قرار دارد.
دوربرگردان برنامهنویسان
گزارش مرکز آمار ایران از فعالیتهای اقتصادی در
سال  89میتواند نمایی دیگر از دستاوردهای برنامههای
توسعه را به ما نشان دهد .بر اساس این گزارش
استانهای تهران ،اصفهان و خراسان رضوی  47درصد از
تولید ناخالص داخلی – بدون نفت -را به خود اختصاص
دادهاند .استان تهران به تنهایی  34درصد از کل تولید
ناخالص داخلی را در اختیار دارد .برپایه گزارش مرکز
آمار ،سهم تهران در ده سال گذشته –  79تا  – 89پنج
درصد افزایش یافته است.
هم چنین استانهای آذربایجان شرقی ،فارس،
کرمان ،گیالن ومازندران نزدیک به  17درصد از تولید
ناخالص داخلی را به خود اختصاص دادهاند .سهم این
پنج استان معادل  55درصد تولید ناخالص داخلی در
استان تهران است .کردستان ،سیستان و بلوچستان و
خراسان شمالی هم سه استانی هستند که کمترین سهم
را در تولید ناخالص داخلی در سال  89داشتهاند.
شکاف تولید میان تهران به عنوان برخوردارترین
استان و خراسان شمالی به عنوان کمبرخوردارترین54 ،
برابر گزارش شده است که نشان دهنده گستردهتر شدن
توسعه نامتعادل پس از اجرای برنامههای پنجگانه توسعه
است.
در همه این سالها اقتصاد ایران میان الگوهای
متعدد توسعه – نوسازی در رفت و آمد بوده است.
تنها فصل مشترک همه برنامههای توسعه حمایت از
خصوصی سازی ،توسعه بازار آزاد و تسریع رشد اقتصادی
بوده است.
در همین رابطه وزارت صنعت ،معدن و تجارت
سال گذشته پنج مقصد سرمایهگذاری صنعتی ایران
را به ترتیب آذربایجان شرقی ،فارس ،یزد ،مرکزی و
خراسان رضوی معرفی کرده است که بیانگر همان نگاه
قطبگرایی در برنامهریزیهای کشور است.
از سویی دیگر تحلیلهای منطقهای نشان میدهد که
شکاف توسعه درون استانی نیز متفاوت است .یافتههای
سوری و همکاران بیانگر آن است که مراکز استانها به

صورت نسبی از سطح توسعهیافتگی بیشتری برخوردارند.
اگرچه نمیتوان تنها بر اساس شاخص شکاف تولید
در باره میزان پیشرفت برنامههای توسعه در راستای
برقراری تعادل و توازن منطقهای اتکا کرد ،اما بررسی
سایر دادههای آماری منتشر شده نشان میدهد که
سیستان و بلوچستان و کردستان که پیش از انقالب نیز
توسعه نیافتهترین مناطق ایران به شمار میرفتند ،هم
چنان در همان جایگاه قرار دارند.
با توجه به این دادههای آماری پراکنده ،حال میتوان
نشانیهای شکست برنامههای توسعه را جستجو و علت
آن را جویا شد .پس از گذشت هفتاد سال از نخستین
برنامهنویسی اقتصادی در ایران ،نفت همچنان نقش
مهمی در تولید ناخالص داخلی ایفا میکند .وابستگی
تامین اعتبار طرحهای مصوب به جزر و مدهای قیمت
نفت ،بخشی از اهداف پیشبینی شده را دستنیافتنی
میکند.
سیستان و بلوچستان و کردستان که پیش از انقالب
نیز توسعه نیافتهترین مناطق ایران به شمار میرفتند،
هم چنان در همان جایگاه قرار دارند.
حضور پررنگ نفت در این میان ،اقتصاد ایران را
فاقد یک الگوی مشخص کرده است .مرور برنامههای
دورههای پنجگانه به خوبی نشان میدهد که « اقتصاد
ایران فاقد نقشه راه است ».چرا که در نخستین سال
اجرای برنامه اول توسعه ،دولت در میانهراه تصمیم به
اجرای سیاستهای تعدیل اقتصادی گرفت و یا در دوره
حکومت محمد خاتمی عالوه بر برنامه توسعه ،دولت
برنامههای دیگری همچون فقر زدایی و … بدون نتیجه
خاصی تصویب و اجرایی شد.
در همه این سالها اقتصاد ایران میان الگوهای متعدد
توسعه – نوسازی در رفت و آمد بوده است .تنها فصل
مشترک همه برنامههای توسعه حمایت از خصوصی
استان

تولید
ناخالص(نفت)

تولید ناخالص

سازی ،توسعه بازار آزاد و تسریع رشد اقتصادی بوده
است .نکته جالب توجه این است که دولت کمتر دورهای
توانست ه است به اهداف پیشبینی شده در برنامه دست
بابد .در این چندپارهگیهای برنامههای توسعه ،فقدان
یک تئوری اقتصادی مشخص هم مزید بر علت شده
است .همراه با قوه مجریه به صورت معمول بخشی از
اعضای برنامهریز و سیاستگذار تغییر کرده و گاهی نیز
برنامه مصوب ،تغییر یافته و یا اجراء نشده است.
اما اگر همه این موارد را مشکالت اجرایی برنامههای
توسعه بدانیم ،مشکل بزرگ را باید در تمرکزگرایی و
نگاه پیرامون و مرکز در سیاستگذاریهای اقتصادی
دید .گزارش وزارت صنعت ،معدن و تجارت جمهوری
اسالمی ایران در سال  92از میزان سرمایهگذاریها
و ایجاد اشتغال صنعتی گزارش داده است « :میزان
سرمایهگذاری صنعتی در استان البرز  200درصد و در
استان اصفهان  60درصد افزایش یافته است ».براساس
این گزارش سهم هشت استان سیستان و بلوچستان،
کردستان ،کهکیلویه و بویراحمد ،ایالم ،خراسان شمالی
و جنوبی ،هرمزگان و بوشهراز سرمایهگذاری صنعتی
وایجاد شغل صنعتی تنها۶۰درصد میزان سرمایهگذاری
و مشاغل صنعتی ایجادشده دراستان اصفهان است.
این نگاه که تداوم تشکیل و تقویت قطبهای
اقتصادی با توجه به مزیتهای نسبی و میزان برخورداری
استانها از امکانات زیربنایی است ،سبب شده است که
استانهای دورتر از مرکز و مرزی ایران کمترین سهم
را در برنامهریزی و سرمایهگذاریها داشته باشند .سهم
کم در سرمایهگذاریها و عدم اجرای تعهدات دولتی ،بر
محرومیت این مناطق افزوده و این فاصله را گستردهتر
کرده است.
از سوی دیگر نظام برنامهریزی و سیاستگذاری در
ایران متمرکز و غیرمشارکتی و البته مزیتمحور و توام با
نگاه امنیتی است .تدوین برنامههای اقتصادی -اجتماعی
توسط گروه ویژهای از اقتصاددانها و مدیران اجرایی
دولت انجام میشود .در واقع قدرت سیاسی متمرکز
است که تصمیم میگیرد کدام مناطق را توسعه بدهد
و کدام مناطق با عدم اختصاص اعتبار و سرمایهگذاری
توسعه نیافته نگاه داشته شود .نگاه امنیتی که به تبعیض
و احساس تبعیض در استانهای مرزی که اغلب ساکنان
آن در شمار اقلیتهای مذهبی و یا قومیتی -ملی
هستند،دامن میزند ،در نهایت کاهش احساس همبسته
بودن میان مرکز و پیرامون را تقویت میکند و چه بسا
تا به حال کرده است.
کیفیت زندگی توسعه انسانی بیکاری

س .بلوچستان

30

30

26

30

23

کردستان

28

28

28

29

27

لرستان

29

29

29

27

30

ک.بویراحمد

1

27

27

26

28

ایالم

5

22

30

23

29

آذ.غ

27

26

21

28

20

توجه :اعداد این جدول بر اساس گزارشهای نهادهای رسمی از دستاورد سه ساله برنامه پنجم توسعه به دست
آمده است.
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اقتصاد ایران در تنگنای توسعه
علی مزروعی

برای ” مسئله شناسی اقتصاد ایران ” چه ” مدلی ”
را می توان بکارگرفت؟ دراین باره دیدگاه های مختلفی
وجود دارد و طبعاً کالبدشکافی آنها در خور یک مقاله
نیست ا ّما در حد یک مقال به نظر من چارچوب نظری
و مدلی که در کتاب ” چرا ملت ها شکست می خورند؟
“ ،برای علت یابی و تبیین توسعه یافتگی برخی
کشورها و عقب ماندگی دیگر کشورها مورد استفاده
قرار گرفته است ،مدل مناسبی است و می تواند توضیح
دهنده روند طی شده و ” موانع ” موجود برای حرکت
اقتصاد ایران در مسیر توسعه یافتگی باشد.
متاسفانه نویسندگان این کتاب به رغم اینکه در
پژوهش و تحقیق خود تجربه تاریخی بسیاری از
کشورها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند اما هیچ
گونه مطالعه و بررسی ای نسبت به ایران نداشته اند.
خوشبختانه در این باره کتابی با همان شیوه و نگاه
نویسندگان کتاب نامبرده با عنوان «اقتصاد ایران در
تنگنای توسعه » ،که حاصل تالش فکری و پژوهشی
آقایان ” حمید زمان زاده ” و ” صادق الحسینی ” است،
توسط ” نشر مرکز ” زیور انتشار یافته است .از این رو
مطالعه این کتاب می تواند مکمل آن کتاب برای همه
آنانی که بدنبال ” مسئله شناسی “ ” ،مدل ” تحلیلی،
” موانع ” توسعه ،علل عقب افتادگی ایران از قافله
توسعه یافتگی در دوران معاصر ،و عدم دستیابی به
آزادی و مردمساالری در کشورمان هستند ،باشد .در
ادامه تالش خواهم کرد که به ارائه خالصه ای از این
کتاب بپردازم.
در دیباچه این کتاب آمده است  ”:در بیش از
صد سال گذشته ،خصوصاً پس از انقالب مشروطه،
پرسش های بسیاری در خصوص کیفیت و چگونگی
فرآیندی که به پیشرفت و توسعه می انجامد و رفاه
را به ارمغان می آورد ،مطرح بوده است .پرسش هایی
ازقبیل اینکه چرا ما عقب مانده ایم و غرب پیش رفت؛
ریشه ها و علل عقب ماندگی ایرانیان کدام است؛
ما چگونه ما شدیم؛ چگونه از قافله ی پیشرفت جا
ماندیم؛ چرا برخی کشورها مسیر توسعه ی اقتصادی
را در پیش گرفتند و برخی دیگر مسیر رکود و زوال
اقتصادی را؛ چرا روندهای به غایت متفاوتی در تاریخ

کشورها و جوامع مختلف طی
می شود و برخی از کشورها
اکنون توسعه یافته خوانده
می شوند؛ و برخی در حال
توسعه و برخی دیگر عقب
مانده اند؛ شکاف میان ملل
فقیر و ثروتمند ،توسعه یافته و
توسعه نیافته ،پیشرفته و عقب
مانده در تاریخ معاصر چگونه
به وجود آمده است؟ والی آخر.
”(ص)۵
در پاسخ به این سئواالت
مولفان کوشیده اند در ابتدا به
توضیح ” مدل ” و نوع ” انتخاب
رویکرد نظری برای تحلیل توسعه ی اقتصادی در ایران
” بپردازند و در ادامه با تکیه بر ” چارچوب نهادی در
نظام اقتصادی ” پژوهش خود را پی گرفته اند .در باره
انتخاب این ” مدل ” و رویکرد آورده اند  ”:چارچوب
نهادی ،مجموعه ای متشکل از نهادها ست که یکی از
مهم ترین عناصر هر نظام اقتصادی را شکل می دهد.
نهادها به مثابه قواعد بازی هرجامعه هستد و چارچوب
نهادی به نحوه ی ترکیب و چیدمان قواعد بازی اشاره
دارد .چارچوب نهادی در بردارنده ی مجموعه ای از
قیود و محدودیت ها بر رفتار وعملکرد عوامل انسانی
و سازمانی است که تخطی از این قیود و محدودیت ها
می تواند هزینه هایی را برای عوامل انسانی و سازمانی
خاطی در برداشته باشد .نهادها ممکن است ناآگاهانه
یا آگاهانه و از روی هدف شکل گرفته باشند .از یک
منظر می توان چارچوب نهادی را به دو زیر مجموعه
نهادهای رسمی و نهادهای غیررسمی تفکیک کرد.
نهادهای رسمی که به مثابه قانون شناخته می شوند،
قوانین اساسی و قوانین عملیاتی را در بر می گیرند.
قوانین اساسی تعیین کننده ی ساختار اساسی حقوق
مالکیت و توزیع رانت در جامعه است .قواعد عملیاتی
شامل قوانین مصوب ،قوانین تجارت و قراردادهاست.
نهادهای غیررسمی متشکل از قواعد اخالقی و
هنجارهای ارزشی ،ایدئولوژی و سنتی هستند که تا

حد تعیین کننده ای هدایت کننده و محدودکننده ی
رفتار عوامل انسانی در فرآیندهای سیاسی و اقتصادی
درجامعه هستند ( .ص ) ٢٣
” روشن است که تاثیر عملی نهادها به عنوان قواعد
بازی ،هنگامی در جامعه بروز می کند که قواعد بازی
به نحوی مطلوب اجرا شود .اگر قاعده ی بازی عم ً
ال
در جریان بازی اعمال نشود یا اگر ضمانت اجرایی
الزم را نداشته باشد ،عم ً
ال تاثیری در جریان بازی
نخواهد داشت .در این جا چند سئوال مشخص وجود
دارد ،از جمله اینکه آیا نهادها به محض آنکه به وجود
می آیند ،خودکار و کامل اجرا می شوند؟ اگر اجرای
نهادها فرآیندی خودکار نیست ،چه چیز اجرای نهادها
را تضمین می کند؟ در واقع ضانت اجرایی چارچوب
نهادی چیست؟ ” ( ص ) ٣٢
علت العلل و مانع اصلی عقب ماندگی ایران در مانع
غیر رقابتی بودن اقتصاد و سیاست است ،و تا زمانی
که شیوه اداره و چارچوب نهادب کشور بر پایه رقابت
باز سازمان و سامان نیابد ،دستیابی به رشد مطلوب
اقتصادی و توسعه ی پایدار ممتنع خواهد بود.
” از مجموعه مباحث مطرح شده در این فصل می
توان نتیجه گرفت که نهادها در عملکرد نظام اقتصادی
نقش ویژه ای دارند .چارچوب نهادی از آنجا که قواعد
بازی اجتماعی را برای دولت و بازار فراهم می آورد،
یکی از عوامل تعیین کننده فرصت های خلق ،بهره
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برداری و توزیع سود در نظام اقتصادی برای عوامل فراهم آورند ،آنگاه پی گیری منافع شخصی در فرآیند دولت که هریک را جداگانه در فصول گذشته تحلیل
انسانی و سازمانی است .بنابراین کارایی ،ثبات و های سیاسی می تواند از مسیر تامین منافع اجتماعی و بررسی کردیم ،عناصر اصلی تشکیل دهنده ی نظام
اجرای مطلوب نهادی عاملی مهم در تعیین عملکرد دور افتاده و عدم کارآیی بر دولت حاکم شود .شکست اقتصادی هستند .در واقع این سه عنصر بنیادین نظام
نظام اقتصادی است .در نظام اقتصادی نهادهای کارآ بازار در برخی زمینه ها به معنای موفقیت و توانایی اقتصادی ،عناصر مستقل و مجزایی از یکدیگر نیستند،
و باثباتی که به نحوی مطلوب اجرا می شوند ،کارآیی دولت در ارایه ی عملکردی بدون نقص و یا حتی بلکه این عناصر ،مجموعه ای به هم تنیده اند که نحوه
و ثبات را به دولت و بازار برمی گردانند و در نقطه ی عملکردی بهتر از نظام بازار در آن زمینه ها نیست ،ی روابط و تعامالت میان آنها ،نظام اقتصادی را شکل
مقابل ،ناکارآیی و بی ثباتی و یا اجرای ضعیف نهادی ،بلکه باید میان برخی ناکارآیی های ناشی از بازار در می دهد.
عدم کارآیی و بی ثباتی را به دولت و بازار خواهند داد .موارد شکست بازار و ناکارآیی های ناشی از مداخله ی
در دواقع ،عامل اصلی در تعیین میزان کارآیی
( ص ) ٣۴
دولت انتخاب کرد .در بهترین حالت ،حضور دولت در جوامع در دست یابی به رفاه و توسعه ی اقتصادی،
مولفان در فصل سوم به تشریح نقش ” بازار در نظام برخی زمینه ها ناگزیر و ضروری است ،البته باید توجه نظام اقتصادی حاکم بر جوامع است .چرا که فرصت
اقتصادی ” برپایه ادبیات و مولفه های مربوطه پرداخته داشت که این حضور تبعات خاص خود را به بار خواهد های کسب سود در دولت و بازار و نظام انگیزشی مردم
و بر چارچوب نهادی به عنوان تضمین کننده کارآیی آورد .با شناخت این تبعات و سعی در حداقل کردن در نحوه ی بهره برداری از این فرصت ها را تعیین می
و معیار عادالنه بودن نظام بازار تاکید می کنند .فصل این تبعات است که دولت حداقلی به عنوان بهینه ی کند .مردم در همه جای دنیا ،هنگام فعالیت اقتصادی
چهارم کتاب به تشریح نقش ” دولت در نظام اقتصادی کارکردی توصیه می شود ( .ص ) ٨٣
و سیاسی خود در بازار و دولت ،عموماً در پی کسب
” اختصاص دارد که در آن به مقوله های کارکرد دولت،
در فصل پنجم مولفان به موضوع ” نظام های نفع شخصی خویش هستند .نظام اقتصادی حاکم،
ویژگی های دولت ،دولت
یک شبه خلق نمی شود،
مجموعه ای خیرخواه
بلکه محصول فرآیندی
چارچوب نظری و مدلی که در کتاب « چرا ملت ها شکست می خورند؟
تاریخی است .دگرگونی
نیست ،دولت اطالعات برای علت یابی و تبیین توسعه یافتگی برخی کشورها و عقب ماندگی دیگر
کامل ندارد ،تعارض میان
ساختار روابط میان
منافع کوتاه مدت و بلند کشورها مورد استفاده قرار گرفته است ،مدل مناسبی است و می تواند توضیح
دولت ،بازار و چارچوب
مدت دولتی ،ناکارآیی دهنده روند طی شده و « موانع » موجود برای حرکت اقتصاد ایران در مسیر توسعه
نهادی در نظام اقتصادی،
فرآیندهای تصمیم گیری یافتگی باشد.
در جوامع متفاوت،
در دولت ،دولت به مثابه
مسیرهای متفاوتی را
متاسفانه نویسندگان این کتاب به رغم اینکه در پژوهش و تحقیق خود تجربه
در سیر تاریخی خود
کانون خلق و توزیع رانت ،تاریخی بسیاری از کشورها را مورد مطالعه و بررسی قرار داده اند اما هیچ گونه
دولت و مسئله انحصار،
طی می کند .بنابراین
و رقابت ،شرط کارآیی مطالعه و بررسی ای نسبت به ایران نداشته اند .خوشبختانه در این باره کتابی با
نظام اقتصادی حاکم و
دولت پرداخته اند .در همان شیوه و نگاه نویسندگان کتاب نامبرده با عنوان « اقتصاد ایران در تنگنای
سیر دگرگونی آن است
باره رقابت ،شرط کارآیی توسعه » ،که حاصل تالش فکری و پژوهشی آقایان « حمید زمان زاده » و « صادق
که تعیین می کند آیا
دولت آورده اند :
یک جامعه مسیر رونق
الحسینی » است ،توسط « نشر مرکز » زیور انتشار یافته است.
” اگر مناصب دولتی،
و توسعه ی اقتصادی ،یا
همواره در معرض رقابت افراد و جناح های گوناگون اقتصادی ،از رقابت باز تا رقابت محدود ” پرداخته و مسیر رکود و انحطاط اقتصادی را طی خواهد کرد.
قرار داشته باشند ،آن گاه افراد صاحب منصب تشویق آورده اند  ”:اگر در همه ی جوامع ،بازارهای کامل و ( ص ) ٨۶
می شوند در راستای تامین منافع فردی و حفظ قدرت ،کارای مورد نظر نظریه ی مرسوم اقتصادی و دولت
نویسندگان در ادامه به کالبدشکافی دو مقوله ”
منافع جمعی را به نحوی کارآمد تامین کنند ،چه در های خیرخواه و توانای مورد نظر نظریه ی اقتصاد نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود ” و ” نظام
صورت عدم کارآمدی در تامین منافع عمومی ،باید رفاه ،وجود داشتند ،آنگاه نظام اقتصادی متشکل از اقتصادی مبتنی بر رقابت باز ” پرداخته و در نتیجه
مناصب دولتی را به نیروهای رقیب واگذار کنند .زیرا دولت و بازار در تمامی جوامع ،طبیعتاً نظامی کارآ می گیری فصل آورده اند  ”:از آنجا که رقابت عامل اصلی
نیروهای سیاسی رقیب این پیام را به مردم می دهند بود ،و همه ی جوامع باید عملکرد مطلوب اقتصادی کارآیی دولت و بازار و ک ً
ال نظام اقتصادی است ،نحوه
که در صورت کسب قدرت ،منافع مردم را به صورت از خود بروز می دادند و مسیری همگرا به لحاظ ی سازمان دهی رقابت جهت کنترل و مهار خشونت،
کارآمدتری تامین خواهند کرد .آنچه اهمیت می یابد ثروت ،رفاه و توسعه را طی می کردند .اما عملکرد مسئله ی اصلی در نظام اقتصادی است و پیامدهای به
رقابت در چارچوب قواعدبازی و به صورت مسالمت نظام های اقتصادی در گذار زمان در جوامع مختلف ،غایت متفاوتی را در سیر توسعه ی جوامع به بار می
آمیز و سازنده است .در نقطه ی مقابل ،اگر رقابت دستاوردهای به غایت متضادی را به لحاظ اقتصادی آورد .رقابت در نظام های اقتصادی به دو شکل اصلی
در کسب مناصب دولتی ،محدود شود ،دولت مردان به بار آورده است .در واقع ،مسئله ی اصلی دقیقاً این سازمان دهی می شود :رقابت باز و رقابت محدود .به
با توجه به موقعیت انحصاری خود در قدرت ،انگیزه است که چه عواملی باعث می شود که نظام های طور مشخص ،میزان توسعه و رفاه نظام های اقتصادی
ای برای پی گیری منافع اجتماعی برای حفظ قدرت اقتصادی در جوامعی مانند ایاالت متحده ،انگلستان مبتنی بر رقابت باز ،بسیار فراتر از نظام های اقتصادی
نخواهند داشت .چراکه تهدیدی جدی از سوی رقبا یا ژاپن و مانند آنها در تنظیم فرآیندهای اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود است .بررسی نظام اقتصادی
برای تصاحب مناصب دولتی وجود ندارد .این امر کام ً
ال به نحوی کارآ عمل نماید و موجبات گسترش ثروت ایران ،روشن می سازد که این نظام مبتنی بر رقابت
محتمل است که دولت مردان منافع شخصی خود را و رفاه اقتصادی برای عموم مردم را فراهم ،و مسیر محدود است و همین امر عامل اصلی عقب ماندگی
در راستای مخالف منافع اجتماعی تامین کنند .در توسعه ی اقتصادی را هموار کنند ،اما در بسیاری تاریخی اقتصاد ایران است ( ” .ص ) ٩٢
چنین شرایطی رقبای سیاسی یا سرکوب شده و یا جوامع کمتر توسعه یافته و در حال توسعه مانند ایران،
چارچوب نهادی در واقع حلقه واسط میان دولت و
از طریق اعطای رانت ،تطمیع می شوند ( ” .ص  ) ٨٢نظام اقتصادی از کارآیی چندانی برای گسترش ثروت ،بازار است و به مثابه قواعد بازی عمل کرده و عملکرد
در نتیجه گیری این فصل آمده است  ”:فرآیند رفاه و توسعه ی اقتصادی برخوردار نباشد؟ این سئوال ،دولت و بازار و نیز نحوه ی تعامل و حد و مرزهای
عمومی در دولت نیز مشابه فرآیند انتخاب خصوصی به عبارتی دیگر ،همان سئوال ابتدایی ما در سرآغاز دولت و بازار و ک ً
ال نظام اقتصادی حاکم را شکل می
در نظام بازار ،قواعد بازی نقشی تعیین کننده دارند .کتاب است ،که چه عامل یا عواملی ،میزان کارآیی دهد.
اگر قواعد بازی مشوق رقابت در عرصه سیاست باشد نظام اقتصادی در جوامع را تعیین می کند؟
بخش دوم کتاب با عنوان ” دگرگونی نظام اقتصادی
و از ایجاد زمینه های قدرت انحصاری جلوگیری به
این مسئله توجه ما را به سوی چارچوب نهادی ایران در سیر تاریخی ” در دو فصل با عناوین ” نظام
عمل آورد ،پی گیری منافع شخصی بازیگران سیاسی معطوف می کند .چارچوب نهادی در واقع حلقه واسط اقتصاد سنتی ایران از ابتدا تا ظهور و سقوط قاجاریه ”
در فرآیندهای سیاسی در راستای پی گیری منافع میان دولت و بازار است و به مثابه قواعد بازی عمل و ” نظام اقتصاد مدرن ایران و دولت رانتی ” به بررسی
اجتماعی قرار گرفته و کارایی باالتری حاصل می شود .کرده و عملکرد دولت و بازار و نیز نحوه ی تعامل و این موضوع با نگاهی به شواهد تاریخی پرداخته است.
در نقطه ی مقابل اگر قواعد بازی محدودکننده ی حد و مرزهای دولت و بازار و ک ً
ال نظام اقتصادی حاکم
در بخش سوم کتاب مولفان با استناد به شاخص
رقابت باشد و زمینه ایجاد انحصار در قدرت سیاسی را را شکل می دهد .سه عنصر چارچوب نهادی ،بازار و های آماری به ” تحلیل عملکردی اقتصاد ایران ” در
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نیم قرن اخیر پرداخته اند که
برای عالقمندان به مباحث
اقتصاد ایران می تواند منبع
ارزشمندی باشد .بخش چهارم
و پایانی کتاب هم به ” سیاست
گذاری در اقتصاد ایران از
نظریه تا عمل ” اختصاص
دارد که نویسندگان با توجه
به مجموعه بررسی و تحلیلی
که در کتاب ارائه داده اند به
توصیه های سیاستی مورد
نظرشان برای بهبود و عبور
اقتصاد ایران از وضعیت موجود
به سوی وضعیت مطلوب
پرداخته اند ،و از جمله آورده
اند  ” :نظام اقتصادی حاکم
برایران ،نظام رقابت محدود
است و این امر یکی از مهم
ترین موانعی بود که موجبات
کند شدن آهنگ رشد و توسعه
ی اقتصادی را در ایران فراهم
آورده است .براین اساس اعمال
مجموعه ای از اصالحات نهادی
– ساختاری در راستای تغییر نظام اقتصادی حاکم از
رقابت محدود به رقابت باز ،مهم ترین اقدام سیاستی
برای سرعت بخشیدن به آهنگ رشد و توسعه ی
اقتصادی تلقی می شود ( ” .ص ) ٣١١
” تامین امنیت و ثبات پایدار تحت حاکمیت نظام
اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود ،اگرچه موجب
تقویت و توسعه ی اقتصادی می شود ،اما درنهایت
به بهای دست رفتن بخش بزرگی از کارآیی اقتصادی
بدست می آید .از سوی دیگر کارآیی در این نظام،
با وجود اجرای تمام سیاست های صحیح اقتصادی
پیش گفته ،بیش از حد محدودی امکان افزایش ندارد،
امکان دست یابی به سطوح باالی رشد و توسعه ی
نظام اقتصادی فراهم نمی شود .دست یابی به سطوح
باالی رشد و توسعه ،عالوه بر تامین امنیت و ثبات
و تامین کارآیی حداکثری در چارچوب نظام موجود،
نیازمند رقابت فراگیر است .از آنجا که این امر تحت
نظام اقتصادی رقابت محدود امکان پذیر نیست ،گذار
از نظام رقابت محدود به رقابت باز ،جهت دستیابی به
سطوح باالی رشد و توسعه ی اقتصادی یک ضرورت
است ( .ص ) ٣١١
نویسندگان تاکید می کنند  ”:کارآیی در نظام
اقتصادی ،محصول رقابت است که به نحو تعیین

اگر مناصب دولتی ،همواره
در معرض رقابت افراد و جناح های
گوناگون قرار داشته باشند ،آن گاه
افراد صاحب منصب تشویق می
شوند در راستای تامین منافع فردی و
حفظ قدرت ،منافع جمعی را به نحوی
کارآمد تامین کنند ،چه در صورت عدم
کارآمدی در تامین منافع عمومی ،باید
مناصب دولتی را به نیروهای رقیب
واگذار کنند.

کننده ای به چارچوب نهادی وابسته است .در واقع
نقطه ی گسست نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت
محدود و باز ،چارچوب نهادی آن به مثابه قواعد بازی
است .چارچوب نهادی در نظام های اقتصادی مبتنی
بر رقابت باز سه ویژگی بارز دارد :
 -١چارچوب نهادی کارآست ،بدین معنا که به
نحوی شکل گرفته که دسترسی باز را بدون تبعیض
و برای همه ی مردم در نظام اقتصادی فراهم کرده و
بنابراین حامی و مشوق رقابت هم در دولت و هم در
بازار است.
 -٢چارچوب نهادی با ثبات و پایدار است ،به این
معنی که مردم نسبت به تداوم چارچوب نهادی کنونی
در آینده اطمینان قابل توجهی دارند.
 -٣اجرای چارچوب نهادی مطلوب است .به این
معنا که قواعد بازی هم به طور کامل و هم به نحو
برابر و بی طرفانه برهمه ی مردم ،هم در دولت و هم
در بازار ،اعمال می شود .اگر چارچوب نهادی چنین
شرایطی را تامین کند ،ساختار روابط دولت و بازار
به نحوی شکل می گیرد که از دخالت دولت در بازار
به منظور ایجاد و توزیع رانت جلوگیری می شود و با
حاکمیت نظام اقتصادی مبتنی بر رقابت باز و تامین
امنیت و ثبات ،رفاه و توسعه ی اقتصادی به ارمغان
می آیند.
اما درعمل نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت
محدود به سختی می توانند از مسیر اصالح چارچوب
نهادی به نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز تغییر
یابند و اغلب در فرآیند گذار ،شکست می خورند .چرا
فرآیند گذار از نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت
محدود به رقابت باز ،عموماً یا شکل نمی گیرد ،یا با
شکست مواجه می شوند؟
اگر مناصب دولتی ،همواره در معرض رقابت افراد
و جناح های گوناگون قرار داشته باشند ،آن گاه افراد
صاحب منصب تشویق می شوند در راستای تامین
منافع فردی و حفظ قدرت ،منافع جمعی را به نحوی
کارآمد تامین کنند ،چه در صورت عدم کارآمدی در
تامین منافع عمومی ،باید مناصب دولتی را به نیروهای
رقیب واگذار کنند.
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علت این امر را باید در دو عامل اساسی یافت .اول
اینکه اصالح چارچوب نهادی و قواعد بازی جهت گذار
به نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت باز ،فرآیندی
بسیار چالش برانگیز است… به عالوه ،اگر تغییرات
نهادی در نظام های اقتصادی مبتنی بر رقابت محدود
به سوی رقابت باز ،در اثر فشارهای سیاسی و اجتماعی
نیز صورت پذیرد ،این تغییرات ،عموماً تغییراتی صرفاً
صوری است و در عمل به صورت مطلوب اجرا نمی
شود .در نتیجه نظم های پیشین ذیل نهادهای جدید
دوباره بازتولید شده و نهادهای جدید نمی توانند زمینه
ی رقابت باز را فراهم کنند .به عبارت دیگر ،بسیاری
از تغییرات نهادی به صورت عملی فقط زمانی شکل
می گیرند و دوام می آورند ،که با منافع و انگیزه های
کسانی که در قدرت هستند ،سازگار باشند و آن را به
خطر نیندازند ( .صص) ٣١۵-٣١۴
این جمع بندی دقیقاً با جمع بندی نویسندگان
کتاب ” چرا ملت ها شکست می خورند؟ ” انطباق
دارد .چرا که نویسندگان این کتاب دو عامل را برای
تبیین علل توسعه ی یافتگی برخی کشورها الزم و
کافی برشمرده اند که عبارتند از  :دولت متمرکز و
مقتدر برای تامین امنیت و ثبات ا ّما تکثرگرا ،و جامعه
مدنی فراگیر و تکثرگرا ،که تحقق این دوشرط منوط به
رقابت باز در دولت و بازار است که نویسندگان کتاب «
اقتصاد ایران در تنگنای توسعه » نیز بر آن ابرام کرده
اند ،و در واقع می توان گفت علت العلل و مانع اصلی
عقب ماندگی ایران در مانع غیر رقابتی بودن اقتصاد
و سیاست است ،و تا زمانی که شیوه اداره و چارچوب
نهادب کشور بر پایه رقابت باز سازمان و سامان نیابد،
دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی و توسعه ی پایدار
ممتنع خواهد بود.
درپایان ،با توجه به محتوای غنی کتاب « اقتصاد
ایران در تنگنای توسعه » ،باید امیدوار بود که این
کتاب مورد مطالعه و توجه دولت مردان و سیاست
گذاران دولت فعلی قرار گیرد ،و صد البته باید بیشتر
امیدوار بود که این کتاب به دقت مورد مطالعه تحول
خواهان و اصالح طلبان و همه عالقمندان به ” مسئله
شناسی اقتصاد ایران ” قرار گیرد.
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بحران ساختی اقتصاد ایران و تبعات اقتصادی توافقنامه “وین”
فرهاد نعمانی

از پیروزی انقالب تا به امروز ،حاکمیت جمهوری
اسالمی ایران سهم بارزی در ایجاد سه بحران مهم
سیاسی با تبعات اقتصادی ،در عرصه بین المللی و
داخلی داشته است .این سه بحران و کشدار شدن
آنها همواره به دلیل تحمیل هزینه های مستقیم و
غیرمستقیم آن ،برای مردم و اقتصاد ایران مصیبت
آفرین بوده اند .درهر سه مورد اشغال و گروگان گیری
سفارت ایاالت متحد آمریکا ( که یک سال و سه ماه به
طول انجامید) ،ادامه جنگ هشت ساله ایران و عراق،
و بحران دوازده ساله پروژه اتمی ،که همگی از طرف
حاکمیت “دست آورد”“ ،موهبت الهی” و جهاد برعلیه
شیطان بزرگ خوانده شده اند ،با عقب نشینی و از
دست رفتن فرصت های بسیار و هزینه های انسانی
به پایان خود رسیده اند .متاسفانه پایان بحران پروژه
اتمی نیز ،آخرین ماجراجوئی (بحران جویی) حاکمیت
متشیع ،متشتت ،متناقض ،و جناح زده موجود،
نخواهد بود.
در این نوشتار کوتاه ،هدف ریشه یابی ساختی
(سیاسی ،اقتصادی و ایدئولوژیک) این بحران ها
نیست]1[.
هدف این متن کوتاه بررسی مفاد اصلی توافق نامه
هسته ای و تبعات کوتاه مدت اقتصادی این تفاهم
نامه در سطح شاخص های اقتصادی و پیامد کوتاه
مدت آن بر سطح زندگی کارگران و فرودستان جامعه
است.
جمهوری اسالمی ،قدرت های غربی ،روسیه و
چین ،و آژانس بین المللی اتمی بر سر پروژه هسته
ای جمهوری اسالمی در تابستان  1394به تفاهمی
موسوم به “برنامه جامع اقدام مشترک” (برجام)
رسیده اند.
پروژه هسته ای ایران که براساس غنی سازی
اورانیوم بنا شده است ،با صرف میلیاردها دالر سرمایه
گذاری و بکارگیری مهارت بسیاری از نخبگان تحصیل

کرده ،و بدون نظر خواهی
دموکراتیک از مردم و به
صورتی غیرشفاف ،از ارزش
اقتصادی ،فنی و یا علمی
چندانی برخوردار نبوده و
نیست ،و نمی توانست از نظر
نظامی توانائی مقابله نظامی
با اسرائیل و دیگر کشورها را
افزایش دهد .در واقع ،حتی
اگر جمهوری اسالمی در پی
دست یافتن و خودکفا شدن در انرژی صلح آمیز
هسته ای بود ،می توانست بدون غنی سازی اورانیوم
به آن برسد .عالوه بر این ،مسئله هسته ای در پیوند
با روابط سیاسی -نظامی بین المللی است ،و انتخاب
چنین پروژه ای با سرشت بین المللی و ژئوپولتیک
آن ،در کنار حضور و فعالیت جمهوری اسالمی ایران
در منطقه ،قدرت های سرمایه داری جهانی را در شرق
و غرب به واکنش وامی دارد .اما جمهوری اسالمی با
خود بزرگ بینی بی پایه و مخرب خود ،و عدم درک
واقعی از توازن نیروها در مقیاس منطقه ای و جهانی،
و تناقضات درونی خود در حاکمیت ،و در شرایط
زلزله خیزی کشور (مقصود خطر زلزله برای تاسیسات
هسته ای است) ،به این اقدام نسنجیده و خطرناک
دست زد .اما سرانجام تحت فشار بحران اقتصادی که
از  1391با آن دست به گریبان است ،و تشدید این
بحران به سبب تحمیل طوالنی تحریم های آمریکا و
سپس تحریم های آمریکا و اروپا در چند سال اخیر،
به سازش و توافق هسته ای تن داد .این عقب نشینی
نهایتا ناشی از ترس از فروپاشی موجودیت حاکمیت،
و نه دغدغه شرایط زندگی و آینده مردم ایران و
موجودیت کشور است.
مفاد اصلی برجام
اما دولت روحانی و دیگر اجزاء حاکمیت والیی

کشور ،سرمایه داران و طبقه متوسط باال گرفتار خوش
بینی کنترل نشده ای در مورد سرعت افزایش درآمد
نفت ،سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی
هستند.
مفاد اصلی برجام در چهار مرحله به شرح زیراند:
 -1نود روز پس از امضاء توافقنامه ،شورای امنیت
سازمان ملل برجام را تنفیذ خواهد کرد.
-2همزمان و بالفاصله پس از امضاء برجام
جمهوری اسالمی باید غنی سازی در سایت فردو
را تعطیل کرده ،و آن سایت را به مرکزی تحقیقاتی
تبدیل کند؛ در حدود  90درصد از اورانیوم غنی شده
خود را به خارج منتقل کند ،تعداد سانتریفیوژهای
فعال خود را از حدود  20هزار به  5060سانتریفیوژ
قدیمی در سایت نطنز کاهش دهد؛ نزدیک به  10تن
ذخایر اورانیوم غنی شده به  300کیلو کاهش یابد،
و برای  10سال اجازه افزایش این ذخیره را ندارد؛
سقف غلظت غنی سازی حداکثر  3/67درصد خواهد
بود؛ راکتور آب سنگین اراک اجازه تولید پلوتونیوم
 239بمنظور ساختن بمب هسته ای نخواهد داشت؛
تمامی تصمیمات نامبرده تحت نظارت و راستی
آزمایی آژانس بین المللی اتمی خواهد بود؛ و آژانس تا
بیست سال معادن ،صنایع و خریدهای خارجی ایران
را به منظور کنترل امکان تولید اورانیوم غنی شده
و ساختن سانتریفیوژ و سایر قطعات آن ،تحت نظر
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پیام و عمل این جریان پراگماتیک برای اکثریت مردم نمی تواند ،در

بهترین حالت ،چیزی بیش از ادامه رویکرد نئولیبرال زده مبتنی بر تعدیل ساختی

سرمایه داری دولتی-نظامی-خصوصی ایران در دوره برون تابی بعد از جنگ ایران
و عراق باشد.

اما دولت روحانی و دیگر اجزاء حاکمیت والیی کشور ،سرمایه داران و طبقه

متوسط باال گرفتار خوش بینی کنترل نشده ای در مورد سرعت افزایش درآمد
نفت ،سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی هستند.

خواهد داشت.
 -3یک سال پس از اجرای این تعهدات توسط
جمهوری اسالمی و تایید آژانس ،تحریم های سازمان
ملل ،اتحادیه اروپا و آمریکا تعلیق شده ،اما لغو نمی
شوند؛ حداکثر هشت سال تعلیق باقی می ماند و پس
از تایید آژانس بین المللی اتمی ،تحریم ها برداشته
خواهند شد و کشورهای اروپایی و آمریکا قوانین
مصوب تحریم خود را لغو خواهند کرد ،با این همه،
تنها پس از گذشت دو سال پرونده هسته ای ایران در
شورای امنیت سازمان ملل بسته خواهد شد.
به عبارتی دیگر ،غنی سازی اورانیوم در ایران به
همان مرحله ای برمی گردد که توافق اکتبر 2003
درصدد حفظ آن بود و رهبر جمهوری اسالمی در
ستیز با آن ،فرآیند مذاکره و کشمکش را به امروز
رساند .براساس برجام ایران به از بین بردن اکثر ذخایر
اورانیوم غنی شده در دوازده سال آینده متعهد شده
است .در واقع ،در چنین شرایطی جمهوری اسالمی
حتی توانایی تامین سوخت راکتور اتمی کوچک
تهران را نیز نخواهد داشت .به هرگونه ،پس از دو دهه
مذاکره و کشمکش و میلیاردها دالر سرمایه گذاری،
و به قیمت تحریم های سنگین و در نتیجه فشار بر
سطح معیشت جامعه ،به ویژه زحمتکشان ،چه از
نظر اقتصادی و چه از نظر سیاسی ،درونی و خارجی،
“دست آورد” پروژه هسته ای تعطیل شد ،و باری دیگر
بحران جویی حاکمیت اسالمی و در راس آن کانون
اصلی حاکمیت ،به شکست و عقب نشینی انجامید.
لیکن ،از سوئی دیگر ،تعطیل این پروژه یکی از
ابزارهای سیاست رژیم والیی را که سال ها موجب
انحراف افکار عمومی از بحران های سیاسی ،اقتصادی
و اجتماعی کشور بود ،از دست حاکمیت خارج می
کند ،و نگرانی مردم صلح جو حداقل در این عرصه
کاهش می یابد.
توافق هسته ای یک توافق صرفا فنی نیست .بدون
تردید این توافق ،تفاهمی سیاسی ،امنیتی ،ژئوپلتیک
و اقتصادی است ،و اثرات آن بر دیگر مسائل جامعه
قابل بررسی است .در این نوشتار کوتاه نمی توان
به بررسی عمیق و درهم تنیده جنبه های نامبرده
پرداخت .اما به صورتی مشروط و خالصه می توان به
نکاتی از آن در عرصه سیاسی و اقتصادی و در آینده
نزدیک اشاره کرد.
در شرایط ضعف اپوزیسیونی مترقی ،مردمی و
الئیک و به شرط اجرای توافق هسته ای وین چه در
درون حاکمیت ،و چه در ارتباط با تنش های منطقه
ای و بین المللی ،می توان گفت که در آینده نزدیک
احتماال ائتالف اقشار میانی محافظه کار حکومتی و
بخش بوروکرات -تکنوکرات اصالح طلبان اسالمی به
رهبری اعتدال گرایانی چون روحانی و رفسنجانی،
همراه با حضور فعال الیه نظامی -امنیتی و بیت

رهبری ،دست باال را در اداره کشور خواهد داشت .پیام
و عمل این جریان پراگماتیک برای اکثریت مردم نمی
تواند ،در بهترین حالت ،چیزی بیش از ادامه رویکرد
نئولیبرال زده مبتنی بر تعدیل ساختی سرمایه داری
دولتی-نظامی-خصوصی ایران در دوره برون تابی بعد
از جنگ ایران و عراق باشد ]2[ .اگر پیش برد آن
سیاست که از پشتیبانی تمامی جناح های حاکمیت
و سپاه برخوردار بوده است ،تا به امروز گلی بر سر
اکثریت مردم نزده است ،این جریان ائتالفی جدید هم
نمی تواند بیش از این کاری انجام دهد.
دلیل اصلی بحران ساختی اقتصادی ایران که
ازسال  1391تا به امروز ،و پیش از افزایش شدید
سطح تحریم ها در سال  ،1392ادامه دارد ،تحریم
ها نبوده است .تحریم ها این بحران ساختی را تشدید
کردند ،و برداشت آهسته و تدریجی آنها تنها می تواند
گشایشی در خروج از بحران ساختی و ادواری اقتصاد
و سرمایه داری ایران ایجاد کند.
ادامه سیاست تعدیل اقتصادی و ایدئولوژی
نئولیبرالیسم سیاست گذاران جمهوری اسالمی تا به
امروز به افزایش قطبی شدن جامعه ،تشدید نسبی
نابرابری درآمد و ثروت ،کاهش روزافزون خدمات
اجتماعی ،شبه دولتی-نظامی-سازی و خصوصی
سازی بیشتر صنایع و خدمات و بهداشت و درمان
و آموزش ،گسترش بی سابقه قراردادهای موقت ،عدم
امنیت شغلی ،فساد مالی و اقتصادی ،و تخریب بی
سابقه محیط زیست انجامیده است.
گذشته از این ،نگرانی حاکمیت از افزایش
جنبشهای مطالباتی مزدبگیران ،حقوق بگیران ،زنان،
و غیره در شرایط عقب نشینی ا ز پروژه هسته ای ،و
اعمال سیاست های نئولیبرالی در عرصه اقتصادی،
مانند اصالح قانون کار به نفع سرمایه داران ،و نیز
مسئله انتخابات مجلس شورای اسالمی و مجلس
خبرگان در آینده نزدیک ،می تواند به شدت سرکوب
فعالین اقتصادی و سیاسی بیافزاید .نباید از یاد برد
که پس از بحران گروگان گیری و جنگ نیز چنین
سیاستی دنبال شد.
به هرگونه ،ادامه سیاست تعدیل اقتصادی و
ایدئولوژی نئولیبرالیسم سیاست گذاران جمهوری
اسالمی تا به امروز به افزایش قطبی شدن جامعه،
تشدید نسبی نابرابری درآمد و ثروت ،کاهش روزافزون
خدمات اجتماعی ،شبه دولتی-نظامی-سازی و
خصوصی سازی بیشتر صنایع و خدمات و بهداشت
و درمان و آموزش ،گسترش بی سابقه قراردادهای
موقت ،عدم امنیت شغلی ،فساد مالی و اقتصادی ،و
تخریب بی سابقه محیط زیست انجامیده است( .البته
در جریان خصوصی سازی بسیاری از صنایع دولتی
به تصرف رانت خواران طبقه حاکم درآمده است)
تنها کافیست به هشدارها و گالیه های هواداران خود
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نظام ،آنها که واقع بین ترند و هنوز دغدغه بهبود
وضع موجود را دارند ،نظر بیافکنیم تا عمق مشکالت
ساختی موجود را در عرصه اقتصادی و اجتماعی
دریابیم]3[ .
تعلیق و برداشت تحریم ها و تنش زدایی در منطقه
و در عرصه بین المللی از شرایط الزم بهبود رکود-
تورم موجود در بحران ساختی سرمایه داری ایران
است ،اما به هیچ وجه کافی نیستند .در عین حال
باید توجه داشت که تعلیق و برداشت تحریم ها از نظر
علمی و فنی ،و به فرض فقدان بحران های غیرقابل
پیش بینی منطقه ای و میان – جناحی حاکمیت
جمهوری اسالمی ،در کوتاه مدت امکان ناپذیرند .اما
دولت روحانی و دیگر اجزاء حاکمیت والیی کشور،
سرمایه داران و طبقه متوسط باال گرفتار خوش بینی
کنترل نشده ای در مورد سرعت افزایش درآمد نفت،
سرمایه گذاری مستقیم و غیرمستقیم خارجی هستند.
نفت کاالیی استراتژیک و ژئوپلتیک زده بوده و
هست ،و بهمین دلیل پیش بینی روند قیمت آن ساده
نیست .معهذا قابل فهم است که رکود و سکون اقتصاد
بسیاری از کشورهای بزرگ مانند چین ،روسیه،
فرانسه ،برزیل ،آفریقای جنوبی و برخی از کشورهای
آسیائی ،و نیز سیاست نفتی عربستان سعودی در
پائین ماندن قیمت نفت موثر بوده اند ،و بسیاری از
متخصصان امیدی به افزایش قیمت نفت حداقل در دو
سال آینده ندارند.
سرمایه خارجی بدنبال سود و هزینه پائین تولید و
امنیت سرمایه است ،و از این رو ،تا زمانی که دولت
ها دست به “اصالحات”مورد نظر سرمایه داران نزنند،
رغبتی به چنین سرمایه گذاری هایی ندارد .در مورد
ایران ،سرمایه خارجی در درجه اول به سرمایه گذاری
در صنایع نفت ،گاز و شیمیایی نظر دارد ولی چنین
سرمایه گذاری هایی در کوتاه مدت بیماری گرایش به
رکود را درمان نمی کنند .سرمایه گذاری های سبک
تر نیز با مشکالت دیگری روبرو هستند .در ایران
سرمایه گذاری در گردش گری با مشکل فرهنگی
روبروست ،و در بخش مستغالت با مازاد تولید دست
به گریبان است .به هرگونه ،بهره برداری از این نوع
سرمایه گذاری ها تنها در میان مدت امکان پذیرند.
از نظر سرمایه داران داخلی و خارجی در ایران
ضریب امنیت سرمایه پائین و هزینه تولید باالست،
و به همین دلیل سال هاست که دولت های مختلف
جمهوری اسالمی در دوره برون تایی پس از جنگ،
به سیاست های تعدیل اقتصادی نئولیبرالی متوسل
شده اند .به جز خصوصی سازی و مقررات زدایی ،یکی
از عناصر اصلی این سیاست کاهش هزینه تولید از
طریق تغییر مفاد قانون کار به سود سرمایه داران،
ایجاد محدودیت برای تشکل های مستقل کارگری،
و پائین نگهداشتن حداقل دستمزد در مقایسه با
افزایش قیمت هاست .چنین سیاستی تنگ دستی
دولت ها را در امر تامین مالی انباشت سرمایه دولتی،
خصوصی و شبه دولتی ،به فشار هرچه بیشتر بر دوش
مزد و حقوق بگیران می افکند .برنامه اقتصادی دولت
روحانی ،همانند تمامی دولتهای قبلی در دوره برون
تابی ،به رغم تفاوتهای جزیی میان آنها ،چنین بوده
است ،با این تفاوت که روحانی و همکارانش بطور
مشخص و نظام مند ،پای بندی به چنین سیاستی را
حتی قبل از  1390فرموله کرده بودند]4[ .
به دالیل پیش گفته سرمایه های خارجی و داخلی
فعال تمایلی به ورود بخش های تولیدی ندارند و عمدتا
به دنبال تجارت و واردات کاالهای خارجی هستند.
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سکون اقتصادی و چشم انداز آن در سال 1395
پیام و عمل این جریان پراگماتیک برای اکثریت
مردم نمی تواند ،در بهترین حالت ،چیزی بیش از
ادامه رویکرد نئولیبرال زده مبتنی بر تعدیل ساختی
سرمایه داری دولتی-نظامی-خصوصی ایران در دوره
برون تابی بعد از جنگ ایران و عراق باشد.
سرمایه داری ایران در چهار سال گذشته درگیر
بحرانی شده است که هنوز از آن رهائی نیافته است.
این بحران اقتصادی ،مانند برخی از بحران های قبلی
کشور به شکل رکود تورمی است ،و با افزایش تحریم
ها در اواخر سال  1391تشدید شد.
رشد تولید ناخالص داخلی در اواخر سال ،1386
همزمان با آغاز بحران اقتصادی سال )1386(2007
روبه کاهش گذ اشت و در سال  1387نزدیک به صفر
رسید ،در حالی که نرخ تورم به بیش از  30درصد
افزایش یافت .افزایش سریع و بی سابقه درآمد نفت
در سال  1390موجب رشد تولید ناخالص داخلی شد،
اما بزودی همراه با رشد شتابان و کم سابقه ی واردات،
آغاز نزول قیمت نفت ،و کاهش مطلق سرمایه گذاری
و بهره وری ،اقتصاد وارد رکود دو ساله  1391و 1392
شد .در سال  ،1392همراه با این رکود تورمی قدرت
خرید مزد و حقوق بگیران به بیش از  30درصد رسید.
در سال  1393رشد اقتصادی مثبت بود ،اما کاهش
مجدد بهای نفت سیاست پولی انقباضی شتاب رشد
اقتصادی را کند کرد و نرخ تورم و اشتغال را کاهش
داد .تخمین زده می شود رشد تولید در سال 1394
نزدیک به صفر برسد.
بنابراین ،روشن است که سرمایه داری دولتی-
نظامی ایران با چالش های ساختاری بسیاری مواجه
است .مشکالت اقتصادی کنونی عبارتند از :افزایش

ادامه سیاست تعدیل اقتصادی و ایدئولوژی نئولیبرالیسم سیاست گذاران

جمهوری اسالمی تا به امروز به افزایش قطبی شدن جامعه ،تشدید نسبی نابرابری

درآمد و ثروت ،کاهش روزافزون خدمات اجتماعی ،شبه دولتی-نظامی-سازی و
خصوصی سازی بیشتر صنایع و خدمات و بهداشت و درمان و آموزش ،گسترش بی

سابقه قراردادهای موقت ،عدم امنیت شغلی ،فساد مالی و اقتصادی ،و تخریب بی

سابقه محیط زیست انجامیده است.

موجودی انبار بخش تولیدی دولتی و خصوصی؛ نرخ
پائین بهره برداری از ظرفیت کارخانه ای؛ حجم باالی
دارایی های معوق در نظام بانکی دولتی و خصوصی؛
نرخ بهره باال و عدم توانایی اعطای اعتبار به بخش
واقعی اقتصاد؛ بدهی های معوق بخش دولتی و شبه
دولتی؛ عدم پرداخت مزد کارگران در بخش های
مختلف؛ ترازنامه های منقبض شده بخش تولیدی و
بانک ها؛ تعویق و تاخیر تصمیمات سرمایه گذاران و
مصرف کنندگان قبل از رفع تحریم ها؛ تنش حبابی
بورس؛ رکود خرید و فروش مستغالت و فقدان اشتغال
زایی در سطح کالن.
در چنین شرایطی تعلیق و سپس حذف تحریم ها
نمی تواند برای بحران اقتصادی ایران و “دموکراسی”
جنجالی برای خودی ها معجزه بیافریند.
[ –]1درباره دو بحران اول رجوع کنید به:
Rahnema-Nomani The Secular Miracle1990
353-299-pp
[ –]2ر.ک.به بهداد-نعمانی ،طبقه و کار در ایران،

چاپ دوم1393 ،
[ –]3ر.ک.ب نوشتار محسن رنانی ،اسیدپاشی به
چهره اقتصاد ایران ،و تحلیل “کلمه کارگری” درباره
رویکرد ضد کارگری دولت روحانی ،گفتگوی رئیس
ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز با روزنامه شرق ،همراه
با کارگذاری دهها کیلومتر لوله در کف دریاها و وجود
اسکله های برادران قاچاقچی (بقول محمود احمدی
نژاد) ،و روایت مسعود نیلی از کاهش رفاه متوسط
خانوارها از سال  1386تا به امروز ،در جلسه هیات
نمایندگان اتاق بازرگانی ایران.
[ –]4ر.ک.ب دکتر حسن روحانی (با همکاری دکتر
محمد باقر نوبخت ،دکتر محمد نهاوندیان ،مهندس
محمد حسین مالیری ،و مهندس اکبر ترکان) ،امنیت
ملی و نظام اقتصادی ایران ،1389 ،فصل دهم،
اشتغال ،بازار کار و امنیت ملی ،و بسته راهبردی دولت
برای خروج از رکود تورمی.
http :www.dolat.ir
مطالعه این دو متن نشان می دهد که دولت روحانی
بوظیفه خود برای پیشبرد امور سرمایه آگاه است.
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انواع تبعیض ها؛ موانع رشد اقتصاد ایران و راهبردها
ژاله وفا

در ابتدا خاطر نشان می سازم که این جانب از آنجا
که اصطالح “توسعه ” را نارسا و ناکافی می دانم از
عبارت “رشد” استفاده می کنم.
متاسفانه نه در زمان حکومت شاه سابق و نه در نظام
والیت فقیه بربسیاری از اهل نظر ،حتی منتقد بر این
نظام ها  ،معلوم نبوده و نیست که چهار بعد سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی ،چهار بعد یک واقعیت
هستند و هریک به زبان خود از همه واقعیت که جامعه
ملی است ،سخن می گویند .هر تغییر اقتصادی تغییری
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز هست .هر تغییر
سیاسی نیز تغییری اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی
است .هر تغییر اجتماعی تغییری سیاسی و اقتصادی
و فرهنگی نیز هست و هر تغییر فرهنگی ،تغییری
سیاسی و اقتصادی و اجتماعی نیز هست .بدین سان،
هر تبعیض اقتصادی تبعیضی سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی نیز به شمار می رود.
از این رو راهکارهای خروج از نابسامانی ها نیز پیوسته
تک بعدی بوده است واگر راهکار درخوری نیز به نظر
می رسیدند از آنجا که تنها به یکی از چهار بعد واقعیت
اجتماعی بسنده کرده بودند عقیم و ابتر و غیر کاربردی
محسوب می شوند .با توجه به حوصله کم این سطور
برای برشماری راهکارهای هر  4بعد واقعیت اجتماعی ،
حد اقل این تذکر الزم است که اقتصاد ایران رشد یاب
نمی شود و نخواهد شد اگر عالوه بر بعد اقتصادی در
سه بعد دیگر واقعیت اجتماعی نیز تغییرات بنیادی
همسنخ و همزمان رخ ندهند و این سه بعد دیگر نیز
رشد نیابند.
و اما موانع رشد اقتصادی ایران یک سری تبعیض
ها هستند که گریبانگیر اقتصاد ایران است و از عوامل
اساسی تخریب نیروهای محرکه و ضد رشد اقتصاد
ایران هستند .در ادامه سعی می کنم با شمارش این
تبعیض ها به عنوان موانع ساختاری رشد اقتصاد ایران
که قهر و فقرگستر نیز هستند  ،به مساله جایگاه و
نقش نفت در این اقتصاد نیز پرداخته و راه کار رفع
موانع را ارائه دهم.
انواع تبعیض ها به عنوان موانع ساختاری
اقتصاد ایران

.1تبعیض ها یی که به
سود اقتصاد مسلط و رانت
برها برقرارند:
انقالب خود در شمار
نیروهای محرکه و مهم ترین
آنهاست :انقالب علمی و فنی
و انقالب صنعتی و انقالب
کارمایه ای (انرژتیک) و…
تنها انقالب هائی نیستند که،
در اقتصاد ،از آن ها به مثابه
نیروی محرکه ،سخن به میان
است .انقالب فکری ناشی از
تغییر بنیادی اندیشه راهنما
و انقالبی که تغییر نظامی
اجتماعی در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی را ببار می آورند ،نیز به لحاظ آن که انسان های
شرکت کننده در خود را تغییر می دهند و این انسان ها
توانائی تغییر دادن را می یابند ،مهم ترین نیروی محرکه
به شمارمی روند.
در اقتصاد ایران بودجه و سرمایه گذاری ها اختصاص
دارند به فعالیت هاى مساعد توسعه اقتصاد مسلط در
اقتصاد ایران و رانت برها.
در واقع امرتمامى بودجه در خدمت «رانت برها» و
اقتصاد مسلط است .سیاست کشور در مهار این رانت
برها قرار دارد واین گروه بندی ها خود عامل متالشی و
عقیم شدن فرهنگ ملی هستند.
در جلسه سخنرانی که در شهر هامبورگ آلمان
در تاریخ 24در تاریخ مه  2014از طرف مجامع
اسالمی ایرانیان برگزار شد تصریح کردم که در وطن
ما ایران مجموعه اقتصاد نفت با اقتصادهای صنعتی و
مجموعه درآمدهای نفتی با مصرف ُکل در داخل  ،خود
دومجموعه در دو محل ایجاد می کند:
 -1یک مجموعه پویائی از تولید را در اقتصادهای
صنعتی ایجاد می کند که مولد است و ایجاد اشتغال
در این کشورها می کند و به رشد اقتصاد آنها منجر می
شود .در واقع امر چه در دوران پهلوی و چه در نظام
والیت فقیه  ،نفتی که از چاه ها ی کشور ما بیرون

کشیده می شد و می شود ،در اقتصاد کشورهای مسلط
وصنعتی جذب و کارمایه رشد این اقتصاد ها می گردد.
اما درآمد نفت و گاز در داخل و ما به صورتی خرج می
شود ،که اقتصاد و جامعه ما را دچار تجزیه می کند و
بجای اینکه اقتصاد را براه اندازد ،دستگاه مکنده ای را
بکار می اندازد که نه تنها سرمایه های نفت وگاز را بلکه
دیگر سرمایه های ملی ما و نیروهای محرکه وطن ما
را( خصوصا استعداد های فکر ی و درخشان ما ) و نیز
حاصل کار مردم وطن ما را هر زمان بیش از پیش و با
ابعاد وسیع تر می مکد و به اقتصاد صنعتی صادر می
کند .یعنی یک نوع پویایی نابرابری همه جانبه بین
کشور ما به عنوان صاحب نفت و کشورهای صنعتی
مسلط .به این امر در ذیل باز می گردم.
 – 2و دو ،یک مجموعه پویایی از مصرف را در اقتصاد
زیر سلطه ما بوجود آورده است که خطوط اساسی جهت
یابی های اقتصاد و در نتیجه سیاست نفتی در کشورما
را تعیین می کند.
. 2تبعیض به سود «سرمایه» و به زیان انسان،
خصوصا نیروی کار:
در اقتصاد ایران بهره کشی از زحمتکشان ( کارگران
و دهقانان ) بیش از توان شان است و اندازه نمی شناسد:
سهم کار از هزینه تولید  7درصد است .استدالل مجلس
نظام و” قانون ” گذاران در نظام والیت فقیه این است
که ،بدین تبعیض ،سرمایه گذارى بخش خصوصى
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تشویق مىشود! در عمل ،سرمایه برى تشویق شدهاست.
زحمتکشان و دهقانان و بخش عمده ای از قشرهای
میانی ،از لحاظ سیاسی و فرهنگی ناچار به قبول
تبعیض شده اند و جمهور مردم از حقوق شهروندی
محروم هستند .
.3تبعیض به سود اقتصاد مسلط و اقلیت
صاحب امتیاز:
از رهگذر توسعه دیوان ساالرى و قوای سرکوب و
تأسیسات آن که نماد استبداد سیاسی و اجتماعی و
فرهنگی هستند  ،خودانگیختگی شهروندان کاهش
یافته و قدرت در تنظیم رابطه های شهروندان فاقد
حقوق با خود و با یکدیگر ،نقش اول را یافته است.
تبعیض در تربیت «نیروى انسانى» به سود دیوان
ساالرى و اقتصاد وابسته شهرى که جامعه را به اجزای
بریده از یکدیگر بدل کرده و می کند .و از توان جامعه
مدنی برای مهار دولت می کاهد ،عالوه بر آن فضای
فرهنگی و اجتماعی زندگی را بر شهروندان تنگ می
کند .دیوان ساالری که از رهگذر تصدی صدور ثروت
و ورود کاالها و خدمات ارتزاق می کند ،قدرت را در
مصرف محور کردن اقتصاد و پدید آوردن شهرهای
بزرگ مصرف کننده و تراکم جمعیت در این شهرها و
بیابان شدن کشور و… بکار می برد.
تبعیض در تقسیم جهانى کار به زیان جامعه جوان
ایران:
با صدور نفت و گاز و منابع دیگر ،ایرانیان نیروى
محرکه و زمینه کار را از دست مىدهند و با وارد کردن
کاالها و خدمات ،اقتصاد ملى را متالشى مىکنند .در
این مدار بسته ،ایرانیان محکومند «نیروى انسانى ساده»
بمانند و ایران یکى از ذخیره گاه هاى «لشکر بیکاران»
بگردد و بماند« .نیروهاى ماهر» ما به سوى اقتصاد
مسلط روانه میشوند .نه تنها ،همه ساله ،سیل درس
خواندههای ایران به جامعههای برخوردار از اقتصاد
مسلط روان می شوند ،بلکه رژیم خود در کشورهای
خارجی برای «نیروی کار ماهر» بازاریابی میکند!
در حقیقت ،نظام اجتماعی باید نیمه بسته بماند
تا استبدادیان ،دستیار سلطهگران ،با صدور و تخریب
نیروهای محرکه برجا بمانند .به صدور و تخریب
شهروندان ایران تقدم میبخشند زیرا اینان نیروی
محرکهای هستند که نیروهای محرکه دیگر را نیز یا
ایجاد میکنند (برای مثال دانش و فن) و یا به کار
میگیرند (نفت و گاز و مواد معدنی و…).
 .4تبعیضها به سود اقتصاد مسلط و نظام
استبدادى وابسته:
آموزش و پرورش به ترتیبى برنامه ریزی می شود
که جامعه وابسته به دولت و دولت وابسته به اقتصاد
مسلط بماند.
تبعیض به سود قدرت در برنامه گذارى آموزش و
پرورش چنان که این نه انسان که قدرت است که تعیین
مىکند چه چیز را شهروندان ایرانی باید بیاموزند! و
به قول مرحوم عظیمی ارانی به فرزندان ما در مدارس
جز زور که زبان قدرت است آموخته نمی شود و این
به حدی وخیم است که اگر در دبستان ها را ببندیم
سریع تر به رشد اقتصادی می رسیم .چون بدین سان
اذهان کودکان این مملکت مملو از زور گویی نمی شود
و نبایستی برای تصحیح اذهان آلوده به زور انرژی
مصرف کرد!
تبعیض از راه سانسور دادهها و اطالعها و اندیشهها
و دانشها و فنها در قلمرو اقتصاد .رانت برها ،ثروتهاى
باد آورده را از جمله از راه انحصار دادهها و اطالعها،
حاصل مىکنند.

متاسفانه نه در زمان حکومت
شاه سابق و نه در نظام والیت فقیه
بربسیاری از اهل نظر ،حتی منتقد بر
این نظام ها  ،معلوم نبوده و نیست
که چهار بعد سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی ،چهار بعد یک
واقعیت هستند و هریک به زبان خود
از همه واقعیت که جامعه ملی است،
سخن می گویند .هر تغییر اقتصادی
تغییری سیاسی و اجتماعی و فرهنگی
نیز هست .هر تغییر سیاسی نیز تغییری
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است.
هر تغییر اجتماعی تغییری سیاسی و
اقتصادی و فرهنگی نیز هست و هر
تغییر فرهنگی ،تغییری سیاسی و
اقتصادی و اجتماعی نیز هست .بدین
سان ،هر تبعیض اقتصادی تبعیضی
سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز به
شمار می رود.
تبعیض از راه پرده ابهام کشیدن بر ترکیب بودجه،
سرمایه گذاری ها و هدف هاى واقعى دولت و اقلیت
صاحب امتیاز .مردم کشور از بودجههای بحران اتمی
سومین و جنگ در کشورهای منطقه چهارمین بحران
بزرگ از انقالب بدین سو و هزینههای نظامی یکسره
بیاطالع هستند.
آن برنامه نوین ،صنعت نفت و گاز را بایستی از یک
صنعت خام فروش به صنعتی مولد بدل کند .مثال
تولیدات صنایع پتروشیمی که در حال در خام فروشی
پروپان ،بوتان ،اوره ،متانول ،پلی اتیلن ،قیر نفت خالصه
شده که در واقع باز برای تأمین احتیاجات اقتصادهای
صنعتی است به تولید مواد ذیقیمتی با ارزش افزوده
باال بدل شوند.
برنامه گذاری های اقتصادی در درون ایران ،همانند
آینه شفافی منعکس کننده نیاز های تمرکز و تراکم و
تکاثر سرمایه ها خصوصا سرمایه های چند ملیتی ها در
مقیاس جهانی است.
ونقش دستگاه حاکمه در کشورما چیست؟ این نقش
در واقع عامل اجرائی بودن برنامه تامین این نیاز چند
ملیتی هاست .
و اما دستگاه حاکمه والیت فقیه این برنامه را به
نفع آنها چگونه اجرا می کند؟ با از بین بردن استقالل
اقتصادی کشور چرا که موجودیت و حفظ قدرت خود را
در صدور ثروت های کشور و ورود فرآورده های صنعتی
می بیند و هستی اقتصادی ما را نیز در همین مساله
خالصه کرده است.
تبعیض از راه در ابهام نگاه داشتن هدف هاى سیاسى
و اجتماعى و فرهنگى دولت و گروهبندیهائی که دولت
را تصدی میکنند .بنا بر این ،جامعه را در بىاطالعى
نگاه داشتن .
. 5تبعیض به سود الیگارشى ساخت گرفته بر
محور قدرت در وابستگی به قدرت مسلط:
جالب این است که تئوریسین های اقتصادی
“نابرابرى “را اصل راهنماى رشد می گردانند و بدین
ترتیب عدالت اجتماعى در رشد را بی محل می کنند.
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کارى که هر دولت زیر سلطهای انجام میدهد .میدانیم
که «لیبرالیسم وحشى» مبلغ «داروینیسم اجتماعى»
است .بنابر این مرام ،نخبهها باید بمانند و «تودههای
انبوه مزاحم باید حذف شوند» .اما مرامی که از باستان
تا امروز ،در بعدهای سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
و فرهنگی ،رابطه «نخبهها» و «توده عوام» را تنظیم
میکند ،ایناست :توده عوام ،خلق شدهاند برای اطاعت
کردن و بهرهدادن.
اصالت دادن به قدرت و اصل قرار دادن تمرکز قدرت
های سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و فرهنگى ،با این
استدالل که رشد یک عامل دارد و آنهم قدرت است:
قدرت رشد مىکند و انسان را از نتایج آن برخوردار
مىسازد! در سطح جهانى ،ماوراء ملی هاى اقتصادى و
انواع قطب هاى قدرت سیاسى و اجتماعى و فرهنگى که
از جمله سبب جریان سیل آساى استعدادهاى کشورما و
کشورهاى دیگر به این قطب ها مىشوند ،فرآورده این
اصالت دادن و تبعیض به سود قدرت هستند .قدرت
وجود ندارد مگر به عنوان رابطه مسلط با زیر سلطه.
اسطوره کردن رشد و به نام آن ،قدرت (پول ،مقام،
موقعیت ،سکس ،مد و…) را هدف رشد کردن و انسان
را برده جبر آن اسطوره و این هدف گرداندن.
 .6تبعیض به سود قدرت مداران در مقیاس
ملى و جهانى:
تبعیض به زیان محیط زیست در همه جاى جهان.
تبعیض به سود زمان حال و به زیان آینده.
تبعیض در محلیابى برای سرمایه گذاری ها به سود
اقتصاد مسلط .به انواع اسکله ها ی سپاه و مناطق آزاد
اقتصادی در ایران نگاهی بیندازیم آیا جز برای این
منظور طراحی شده اند؟
آقای زنگنه وزیر نفت دولت روحانی ،در  ۱۳مرداد
 ۱۳۹۲که به اصطالح برنامه پیشنهادی خود برای اداره
صنعت نفت را منتشر کرد یک جمله مهم می گوید که
به زعم این جانب آینه تمام نمای ماموریت این نظام
است :
وی می گوید ”:هدف استراتژیک بخش نفت و گاز
کشور می تواند «کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای
جهانی انرژی» طی دو دهه آینده باشد.آیا این پایبندی
و اصرار به« کسب سهم بیشتر در تامین تقاضای جهانی
انرژی» که وطن ما را متعهد می سازد همان نقشی
نیست که این جانب در ابتدای این نوشته بر روی آن
تاکید کردم که دستگاه حاکمه کشور در واقع عامل
اجرائی نیازهای تراکم و و تراکم سرمایه ها و چند
میلیتی ها در مقیاس جهانی است؟ آن هم با از بین
بردن استقالل اقتصادی کشور ما وخالصه کردن هستی
اقتصاد ما در صدور ثروت های کشور و ورود فرآورده
های صنعتی.
تبعیض در محلیابى شهرها و قطب هاى مصرف و
شبکه راهها به سود اقتصاد مسلط برجهان .آیا از خود
پرسیده ایم از باب نمونه چرا استان های بلوچستان و
کردستان تا به این حد از همه مواهب محرومند؟
تبعیض به سود شهرها و به زیان روستاها.
 .7تبعیض به سود سلطهگران:
بی دلیل هم نیست که بر علیه هر دوی این حکومت
ها کودتا شد .آن هم بدست بیگانگان وعوامل داخلی آنها
که برنامه این دو حکومت را مانعی بر صدور یک جانبه
سرمایه ملی به اقتصاد های مسلط می دانستند و برنامه
اقتصادی سیاسی آنها تجربه موفقی بودند درنشان دادن
این امر که اتخاذ سیاستی دیگر تحت عنوان سیاست
موازنه منفی که ویژه گی مشخصه آن حفظ حقوق ملی
و استقالل کشور و کاستن از وابستگی اقتصاد و تولید
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محور کردن اقتصاد به قصد خروج ایران از موقعیت زیر
سلطه است ،میسر و ممکن است.
قائل شدن به سود قشر بندى اجتماعى ساخته و
سازنده قدرتمدارى.
تبعیض جنسی به سود مرد و به زیان زن .از باب
نمونه در امر آموزش عالی و نیز در بازار کار.
تبعیض در رعایت حقوق انسان آنهم به زیان
اکثریت نزدیک به اتفاق بشر وتبعیض به سود قدرت و
به زیان حقوق انسان و حقوق شهروندی و حقوق ملی.
تبعیضهاى نژادى و قومى و ملى.
تبعضهاى فرهنگى و دینى و مرامى.
تبعیض به زیان علوم و فنونى که به کار قدرت
مدارى نمىآیند .چنان که بیماری هاى بسیارى هستند
که فراوان قربانى مىگیرند و بودجه کافى براى تحقیق
به قصد درمان شان ،اختصاص نمىیابد .و یا سانسور
تحقیقات پیرامون رابطه رشد با استقالل و آزادی و هر
معرفت ناسازگار با سلطهگرى سلطهگران.
تعبیض به سود هزینههاى قدرت (نظامى و انواع
تأسیسات سرکوب و دیوان ساالرى و….
تبعیضی که ذاتی سرمایهداری است به سود سرمایه:
بازده سرمایه باالتر از میزان افزایش درآمد سرانه و
تولید ناخالص داخلی است .اما این تبعیض اقتصادی
تنها نیست ،تبعیض سیاسی و اجتماعی نیز هست .زیرا
در روابط قدرت ،زحمکشان در موقعیت زیر سلطهاند .از
نظر فرهنگی ،در فرهنگ گروهبندیهای اجتماعی در
موقعیت مسلط جذب شدهاند .لذا ،خود موقعیت خویش
را توجیه و بدان تن میدهند.
 .8تبعیضهای فرهنگی به سود گروه بندی
هاى مسلط:
تبعیض به سود شیوه زندگى مسلطها که تعیین
کننده موقعیت سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و
فرهنگی یابندگان این شیوه زندگی است.
تبعیض به سود مصرفگرائی و به زیان تولیدگرائی:
این مصرف است که موقعیت را تعیین میکند و نه
تولید .در جامعههای زیر سلطه ،ابتکار و ابداع و کشف و
خلق موقعیت یک شهروند را تعیین نمیکند .بلکه چند
و چون مصرف اندیشه و دانش و فن است که موقعیت
او را معین میکند.
تبعیض به سود فرآوردهها و خدمات وارده از اقتصاد
مسلط حتی وقتی به لحاظ کیفیت با کاالهای ساخت
داخل یکسانند .مىدانیم که در کشورهاى مختلف،
ن را
به سود تولید داخلى تبعیض برقرار مىکنند و آ 
حمایت نام مىدهند .اما در اقتصاد زیرسلطه ،به حکم

اسطوره رشد و بنابر اینکه نوع مصرف موقعیت را تعیین
میکند ،به سود فرآوردهها و خدمات خارجى تبعیض
بر قرار مىکنند .تا آنجا که به تولید داخلی« ،اتیکت»
خارجی میزنند تا خریدار پیداکند!
تبعیض به سود مجازها و به زیان واقعیتها .این
تبعیض از خطرناکترینتبعیضها است و خاص یک
کشور نیست :روستائى ،زندگى واقعى را رها مىکند و در
پى زندگى تصورى ،زاغه نشین مىشود .مردم کشورهاى
زیرسلطه ،از زندگى مسلط ها ،تصورى مجازى مىسازند
و آرمان خود مىکنند و براى رسیدن به آن آرمان،
هستى خویش را ،به رایگان ،در اختیار مسلط ها
مىنهند .مردم جامعههاى داراى موقعیت مسلط ،گرفتار
تبلیغاتى هستند که برای شان زندگى مجازى مىسازند
و…در ایران بر اساس اماری که در  2شهریور  94رضا
محبوبی مدیرکل اجتماعی وزارت کشور ارائه داده است
از هر  4ایرانی یک زاغه نشین است واز جمعیت ۱۸
میلیونی ساکن در سکونتگاههای غیررسمی و کاهش
سرمایه اجتماعی خبر داد.
تبعیض به سود آرمانی که جز با بکاربردن زور تحقق
نمییابد و به زیان آرمانی که به رشدکردن متحقق
میشود .درجامعههای زیر سلطه ،بنمایه این فریب،
جانشین کردن اصل تغییرکن تا تغییردهی با اصل بگذار
تغییرت دهند است .در حال حاضر ،اصل «بگذار تغییرت
دهند» بکار زدودن آرمان از ذهن نسل جوان میرود
تا آینده را که اعظم عمر یک جوان در آن میگذرد و
نیازمند برنامه ریزی برای آن است نا امید گردانند .دم را
خوش دار زیرا آقای روحانی خود را کلید دار حل مسائل
کشور می داند! حاصل این نوع آرمان زدایی ،زندگی
ایندنیائی ،بنابراین« ،حال را خوش است» و پیری زود
رس شد ه است.
تبعیض به سود مصرف انبوه .بلحاظ اینکه شغل
داشتن و تحصیل معاش وابسته شد ه است به سرمایه
ساالرى و سرمایهساالرى وابسته شده است به تولید
و مصرف انبوه .در این مدار بسته ،مصرف انبوه شرط
زندگى شدهاست و دولت ها ناگزیرند سیاست مالى و
پولى ای اتخاذ کنند تا که میزان مصرف ،دائم افزایش
پیدا کند.
تبعیض به زیان فعالیت هاى واقعى و پاسخگو به
نیازهاى اساسى انسان و به سود فعالیت هاى «سود
جهان امروز ،نمایشگاه این تبعیض
آور» .همه جای
ِ
است .این نوع کارها هستند که «فرهنگ» مصرف را
جانشین فرهنگ تولید ،به خصوص در کشورهای زیر
سلطه از جمله ایران ما کردهاند.

موانع رشد اقتصادی ایران یک سری تبعيض ها هستند که گریبانگیر

اقتصاد ایران است و از عوامل اساسی تخریب نیروهای محرکه و ضد رشد اقتصاد
ایران هستند.

بی شک برای کشور ما راه حل برای این که نفت و گاز کشور بالی اقتصاد نشوند وجود

دارد .منتهی سیاست موازنه منفی را نمی توان در بستر استبداد به اجرا گذاشت .این

امرنیازمند بستر و محیط آزادی است که منزلت و حقوق شهروندان محترم شمرده

شود .توليد ملی و رشد آن هرگاه بخواهد محور سياست گذاری اقتصادی گردد ،نيازمند
تغييرهای ساختاری بدان قصد است که نظام اجتماعی – اقتصادی باز شود .چنان که

بتواند تمامی نيروهای محرکه را ،در خود ،فعال کند.
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 .9تبعیض به سود گروه بندی هاى حاکم
داخلى و متحدان خارجى:
توزیع نابرابر امکانها ،در جامعه ،بنابر اصل نخبهگرائی
و نیز ،بنابر اینکه ،در رابطه سلطهگر – زیر سلطه ،تدبیرها
چنان اتخاذ میشوند که گستره دسترسی نخبهها و
دارندگان موقعیت مسلط به امکانها بیشتر و محدوده
دسترسی غیر نخبهها و زیر سلطهها تنگتر باشد ،توزیع
نابرابر امکانها همه مکانی و همگانى شدهاست .براى
مثال ،نابرابرى سطح آموزش و پرورش در مؤسسههای
آموزشى ،نابرابرى در دسترسى به امکانهای مالى دولت
و اعتبارات بانکى ،نابرابرى در ارتقاء به مقامات تصمیم
گیرنده و نابرابری در دسترسی به دادهها و اطالعها و…،
آشکارترین تبعیض ها هستند .افزون بر اینها،
ایجاد محدودیتهاى سیاسى و اقتصادى و اجتماعى و
فرهنگى براى قشرهاى مختلف به قصد هرچه گستردهتر
فعال مایشائى گروه بندی هاى حاکم .براى
کردن قلمرو ِ
مثال ،در ایران امروز ،بسیارى از قلمروهاى اقتصادى
(نفت و اسلحه و واردات و صادرات فرآوردههاى سود آور
و…) در انحصار گروهبندی هاى حاکم هستند .مأموریت
اصلى دستگاه قضائى تأمین بسط ید گروهبندىهایِ
حاکم و تنگ کردن عرصه فعالیت اکثریت افزون بر 90
درصد مردم است .در مقیاس جهان ،مسلط ها همین
محدودیت ها را براى زیرسلطهها ایجاد کردهاند.
ایجاد قلمروهاى زندگى و فعالیت خاص براى
گروهبندی هاى حاکم .این تبعیض ،در همه کشورهاى
جهان ،موجب گسستن پیوندهاى شهر و مناطق مختلف
کشورها گشتهاست .تا جائى که مناطق ثروتمند نشین
را با دیوار ،از بقیه شهر جدا کردهاند و میکنند .در یک
مطالعه شهری به قلم خانم زینب زحمتکش و اقای پرویز
جاللی در سایت انجمن جامعه شناسی ایران خواندم که
به درستی نوشته بودند ”:فرایند جدایی گزینی فیزیکی
و جدایی گزینی اجتماعی با هم اتفاق میافتند در اثر
این جابهجایی ،پس از چندی طبقات باال(صاحبان کار
) و پائین ( کارگران ) هم از نظر منطقه سکونت از هم
دور میشوند و هم از نظر ثروت و منزلت و قدرت .در
تهران هم چنین فرایندی اتفاق افتاده است و طبقات
مرفهتر مرتباً برای سکونت محالت دورتر از مرکز شهر
را انتخاب کردهاند و نقاط مرکزی را برای خانوادههایی
که توانایی ارتقاء وضع مسکن خود را نداشتهاند ،باقی
گذاشتهاند .صعود قیمت مسکن و فاصله زیاد قیمت
آن در محله های مطلوب ترشمال (غربی و شرقی) و
مرکزی یا جنوبی تهران در دو دهه اخیر باعث شده که
جاماندگان یا سکناگزیدگان جدید در مرکز و جنوب
شهر دیگر فقط از طبقه کارگر نباشند ،بلکه بسیاری
از خانواده های متوسط نیز توان تهیه مسکن در محله
های بهتر را ندارند”.
تبعیض به سود فرآوردههاى اقتصادى و فرهنگى
مسلط ها از راه گسترده کردن عرصه عرضه و تقاضاى
آنها و تنگ کردن بازار عرضه و تقاضاى فرآوردههاى
زیرسلطهها  .توزیع نا برابر قوه خرید بسود شهرها و
در شهرها ،به سود مناطقى از شهر و سیاست قیمت
گذارى،روشهاى رایج ایجاد فضاهاى دوگانه تنگ و
گشاد براى فعالیت هاى زیرسلطهها و مسلطهها هستند .
 .10تبعیض به سود الیگارشی هاى قدرت مدار:
تبعیضها زدوده شدنی نیستند اگر «رشد» بر اصول
استقالل و آزادی ،به مثابه دو حقی که ذاتی حیات هر
انسان و هر جامعه ،تعریف نشود و به عمل درنیاید .اما
برای آنکه ،هر شهروند و جمهور شهروندان از استقالل و
آزادی عقل های خویش غافل نشود و نشوند و زندگی را
عمل به حقوق خویش و بر میزان حق رشد کند وکنند،
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نیاز به موازنه عدمی بمثابه
شدهاند که:
اين سه دسته روابط تبعیض آمیز چنان تنظيم شدهاند كه:
اصل راهنمای عقل ها و
الف .رهبرى سیاسى در
بیان استقالل و آزادی
دست قدرت ها بماند و
الف .رهبرى سياسى در دست قدرت ها بماند.
به مثابه اندیشه راهنمای
ب .نیروهاى محرکه
شهروندان است تا که
ب .نيروهاى محركه از جامعههاى زيرسلطه به كشورهاى مسلط جريان يابند .از جامعههاى زیرسلطه به
رابطه حق با حق جانشین
کشورهاى مسلط جریان
رابطه زور با زور شود و
ج .ماوراءملي ها اين نيروهاى محركه را ،در مقياس جهان و زمان ،در حفظ یابند و
تبعیضها بیمحل گردند.
ج .ماوراءملی ها این
تولیدهاى موقعيت خود و توسعه در زمان و مكان ،بكار برند.
تخریب
نیروهاى محرکه را ،در
اقتصادى و فرهنگى از راه
مقیاس جهان و زمان ،در
وقتى قرار داد کنسرسیوم را از طریق دولت کودتائى
رقابت ناسالم .دوپینگ را
حفظ موقعیت خود و توسعه
همگان مىشناسند و مىدانند که اقتصاد مسلط و نیز شاه – زاهدى به ایران تحمیل مىکردند و دستور در زمان و مکان ،بکار برند.
مراکز مسلط ،از راه عرضه ارزان ،تولید مزاحم را از میان مىدادند بدون کاستن و افزودن حتى یک واو ،باید
در مقیاس هر کشور ،خواه در کشورهاى داراى مردم
بر مىدارند تا که فرآوردههای خود را جانشین کنند و
تصویب شود ،در مجلس ،از تمدید خود به خود قرار داد ساالرى بر اصل انتخاب و چه در کشورهاى داراى
تبعیض به سود فرآوردههاى مسلطها از راه ارزش پرسیدند .زاهدى در توجیه گفت« :با تمدید قرارداد ،در رژیم هاى استبدادى ،بنیادهاى سیاسى و اقتصادى و
کردن و از ارزش انداختن ،انجام مىگیرد .جهان واقع ،کاله سرانگلیسی ها و آمریکائی ها رفتهاست .براى اجتماعى و آموزش و پرورش و دینى و فرهنگى بر این
شمولترین این نوع تبعیض ،تخریب ارزش هاى مزاحم اینکه تا هفت هشت سال دیگر ،نیروى اتم جاى سوخت اساس ساخت گرفتهاند که رهبرى همواره از آن نخبهها
و جانشین کردن آن با ارزشهاى سازگار با جانشین شدن نفت را مىگیرد و ذخایر نفتى ایران بىمصرف مىماند .باشد .هرچند این نخبهها تجدیدپذیر هستند ،اما در
فرآوردههاى مسلطها است .مىدانیم مدهاى اقتصادى ،در این صورت ،پس از ده سال ،هرچه از کنسرسیوم عمل ،تارعنکبوتى از روابط شخصى میان نخبهها بوجود
فرهنگى ،سیاسى و اجتماعى ،در جامعههاى داراى بگیریم ،وجهى است که بازیافتهایم»!
مىآید که عم ً
آن گروه بندی
ال ،قدرت و رهبرى را از ِ
از
گرفتن
قرضه
هاشمى رفسنجانى در توجیه
موقعیت مسلط نیز ،جبر مصرف انبوه را تحمیل مىکند.
هاى خانوادگى مىکند .چنان که مىگویند بر امریکا
مقروض
آنها
به
وقتى
اما در جامعههاى زیرسلطه ،تخریب فرهنگ و ارزش هاى کشورهاى اروپائى گفتهاست:
 60خانواده و بر فرانسه  150خانواده و بر… حکومت
خودى ،به قصد تشبه به مسلط ،ویرانگرترین تبعیضها بشویم ،آنها ناگزیر مىشوند از رژیم ما حمایت کنند! مىکنند.
را بر قرار کردهاست .نظام والیت فقیه گرچه برضد این همین توجیه رابرخى «اصالح طلبان» در لزوم ادامه
این ساخت هاى ملى و بینالمللى هستند که بخشى
تبعیضها شعار سر مىدهد واز تهاجم فرهنگى غرب سیاست تنشزدایى حکومت خاتمىکه صرفاً
در
مهم از نیروهاى محرکهاى را که در مقیاس جهان بوجود
میترساند ،اما ،این شعارها مخالفت خوانى صرفاً لفظى قرضهستانى خالصه میشد ،بکار بردهاند.
مىآیند ،تخریب مىکنند .چرا که نیروهاى محرکه اگر
وابستگى
و
مصلحت
چشم پوشیدن از حقوق ملى بنام
هستند و پوشش هستند برای حاکم کردن ضد فرهنگ
در رشد انسان بکار افتند ساخت هاى اجتماعى کشورها
سرکردگى
به
شرق
قدرت و عناصر آن که زیر سلطهگرفتار استبداد جز ضد به غرب به سردمدارى امریکا یا به
و ساخت روابط بینالمللى را دگرگون مىکنند و با باز و
فرهنگ (= فرهنگ قدرت) را نمیتواند اخذ کند .زیرا «شوروى» سابق ،در دوران بعد از جنگ دوم و وابستگى تحول پذیر کردن نظامها ،متمرکز و بزرگ شدن قدرت
تنها عناصر این ضد فرهنگ هستند که در تنظیم رابطه به انگلیس یا روس پیش از آن ،تاریخ ایران را از زمان جای به رشد انسان میسپارد.
اقلیت مسلط و اکثریت زیر سلطه و محروم کاربرد دارند .قرار گرفتن میان دو قدرت سلطهجو تشکیل مىدهد .در
ارائه راه کارها :
برای مثال ،ابزار سرکوب و روش های آن ،دستگاههای جهان ،کشورهاى بسیار دیگرى نیز در این موقعیت قرار
هر تغییر اقتصادی تغییری سیاسی و اجتماعی
گران
تبلیغاتی و روشهای آن ،تشخص طلبی از راه مصرف ،داشتند و در همه جا ،بنام مصلحت ،به سود سلطه
و فرهنگی نیز هست .هر تغییر سیاسی نیز تغییری
است.
در جمع ،به قدرت اصالت بخشیدن و آنرا ارزش برین و به زیان حقوق ملت ها ،تبعیض بر قرار شده
اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است .هر تغییر اجتماعی
به
و
قدرت
 .12تبعیض به سود جهانى شدن
شناختن .در ایران امروز ،این ضد فرهنگ است که چون
تغییری سیاسی و اقتصادی و فرهنگی نیز هست و هر
سرطان به جان فرهنگ افتاد ه است .چون در استبداد ،زیان انسان و طبیعت:
تغییر فرهنگی ،تغییری سیاسی و اقتصادی و اجتماعی
خودانگیختگی به حداقل میل میکند ،فرهنگ به مثابه
به سازمان هاى بینالمللی (سازمان ملل متحد و بانک نیز هست .بدین سان ،هر تبعیض اقتصادی تبعیضی
فرآورده خالقیتها ،ناچیز میشود و خال را ضد فرهنگ جهانى و صندوق بین المللى پول و…) ،بر مبناى تبعیض سیاسی و اجتماعی و فرهنگی نیز به شمار می رود.
قدرت که بیشترین عناصرش وارد میشوند ،پر میکند .به سود قدرت هاى جهانى ساخت بخشیدهاند .ساخت (
دوازده دسته تبعیضی که تا اینجا شمار شدند و
تبعیض به سود فعالیت هاى معین از راه تخریب = روابط پایدار که از طریق سازمانهاى بینالمللی میان همگی یکدیگر را ایجاب میکنند؛ هر تبعیضی همزمان،
عرص ه فعالیت هاى دیگر و طبیعت .ایران یک قرن است کشورهاى جهان بر قرار شدهاند) واقعى آنها بمراتب سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی نیزهست .از
که قربانى این تبعیض است :در خوزستان ،شرکت سابق بیشتر از ساخت قانونى آنها بیانگر تبعیض است .چنانک اینرو ،تبعیضزدائی همزمان در چهار بعد واقعیتی که
نفت ،سیاست تخریب فعالیت هاى مزاحم را بکار مىبرد .ه سازمان ملل و بانک جهانى و صندوق بینالمللى پول شهروندان و جامعههای آنهاست ،باید انجام بگیرد.
حال حاضر ،در کشورهائى ،به سود تولید فرآوردههاى را آلت هاى فعل امریکا و شرکاى اروپائیش مىشمارند.
اما ،تبعیضها زدوده شدنی نیستند اگر «رشد» بر
در ِ
مخدر ،تولید کشاورزى را از بین بردهاند .و یا بنابر تقسیم و کیست که نداند از دولت هاشمی تا کنون همه نسخه اصول استقالل و آزادی ،به مثابه دو حقی که ذاتی
بین المللى کار ،تولید بسیارى فرآوردهها که بسا نیازهای های صندوق بین المللی پول و بانک جهانی را در اقتصاد حیات هر انسان و هر جامعه ،تعریف نشود و به عمل
ایران پیاده می کنند.
اولیه ساکنان آنها را بر میآورند ،متوقف شدهاست.
درنیاید .اما برای آنکه ،هر شهروند و جمهور شهروندان
سطح
در
فرهنگى
مبادالت
و
جهانى
ساخت بازرگانى
تبعیض منفى به قصد مصون ماندن از تجاوز
از استقالل و آزادی عقل های خویش غافل نشود و
مسلطها :در طول تاریخ ایران ،از بیم مزاحمت قدرت جهان نیز گویاى تبعیض به سود قدرت هاى جهانى نشوند و زندگی را عمل به حقوق خویش و بر میزان
بدستان ،روستاها را نیمه ویران نگاه مىداشتند .به قول و توسعهطلبى ماورا ء ملی ها هستند .در حقیقت ،حق رشد کند وکنند ،نیاز به موازنه عدمی بمثابه اصل
ابن خلدون ،کسانى که به قدرت حاکم اتصال ندارند ،کشورهاى زیرسلطه به کسى مىمانند که یا باید خون راهنمای عقل ها و بیان استقالل و آزادی به مثابه
حال حاضر ،از بیم خود را بفروشد و با پول آن یک چند زندگى کنند و یا اندیشه راهنمای شهروندان است تا که رابطه حق با
بهتر است گرد تجارت نچرخند .در ِ
نظام والیت فقیه ،کسى تن به سرمایه گذاری هاى پر از گرسنگى بمیرند .فرار سرمایهها و مهاجرت مغزها ،از حق جانشین رابطه زور با زور شود و تبعیضها بیمحل
جمله ،حاصل این روابط هستند.
خطر نمىدهد.
گردند.
نیز
جهان
سطح
در
سیاسى
حقوق بینالمللى و روابط
 .11تبعیض به سود مصلحت قدرت و به زیان
در هر  4بعد واقعیت جامعه ایران یعنی در ابعاد
حقوق انسان:
ترجمان تبعیض به سود قوى و به زیان ضعیف هستند .سیاسی اقتصادی  ،فرهنگی و اجتماعی بایستی لقمان
دولت هاى زیرسلطه بنام مصلحت است که ثروت براى مثال ،ثروت هاى عظیمى که حاکمان بر کشورهاى حکیم وار با زدودن این تبعیض ها به راه حل دست
هاى کشور را در اختیار مسلط ها مىگذارند .براى اینکه زیرسلطه مىدزدند و به بانک هاى کشورهاى صنعتى بیابیم.
این نوع تبعیض هاى ویران گر را بشناسیم ،دو نمونه را مىسپارند ،هرگز به صاحبان آنها بازگردانده نمىشوند.
در رابطه با اقتصاد وابسته به نفت ایران بایستی
تنظیم
این سه دسته روابط تبعیض آمیز چنان
مىآورم:
عرض کنم که ما خوشبختانه دو نمونه بومی در کشور
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خود داریم که تجربه پیروز اجرای سیاست موازنه منفی است که منزلت و حقوق شهروندان محترم شمرده
است و چشم های بیداری که بخواهند از تجربه درس شود .تولید ملی و رشد آن هرگاه بخواهد محور سیاست
بگیرند آن را به وضوح می بینند:
گذاری اقتصادی گردد ،نیازمند تغییرهای ساختاری
 -1در دوره دکتر مصدق که دوسال و چهار ماه بدان قصد است که نظام اجتماعی – اقتصادی باز شود.
اقتصاد ایران را بدون در آمد نفت به صورت موفق اداره چنان که بتواند تمامی نیروهای محرکه را ،در خود،
کرد و بودجه اش برداشتی از تولید داخلی بود و به فعال کند .حقوقمندی ها با امنیت ها (سیاسی و قضائی
صادرات محصوالت ساخت داخل همت گمارد .چرا و اقتصادی و اجتماعی و نیز عقیدتی)همراه شوند ،به
که مصدق ،در مقام معمار ایرانی آزاد و مستقل وآباد ،ترتیبی که هر انسانی منزلت پیدا کند .هر فعالیت
دریافته بود که بعد از ملی شدن صنعت نفت بایستی در اقتصادی منزلت پیدا کند .یعنی صاحب حق از حمایت
تغییر ساخت زیر سلطه دولت و نیز سیاست اقتصادی ها و تضمین های قانونی و واقعی برخوردار شود تا که
دولت شتاب بخرج دهد وگرنه قانون ملی شدن صنعت حمایت از کار و سرمایه ،واقعیت پیدا کند .به سخن
نفت جز مرکبی خشک شده بر صفحه کاغذی بیش روشن ،دولت والیت مطلقه فقیه می باید جای خود را
نخواهد شد.
به دولت حقوقمدار و مبعوث مردم و خدمتگزار مردم
 -2در دوران ریاست جمهوری آقای بنی صدر که بسپارد .راه حل نیز بایستی در  4بعد سیاسی  ،اقتصادی
به کمک آقای معین فر وزیر نفتش:
 ،فرهنگی و اجتماعی هم سنخ و همزمان اجرا شود.
الف-به کاهش صدور نفت و افزایش قیمت آن
چنان چه به نقش و اثر بخش نفت بر اقتصاد ایران
پرداختند یعنی استخراج نفت را که وقتی انقالب شد و اقتصادهای کشورهای نفت خیزو نتایج آن بر زندگی
مردم این کشورها به مثابه
آیینه ای که واقعیات را
تبعیضها زدوده شدنی نیستند اگر «رشد» بر اصول
بیان می کند بنگریم
استقالل و آزادی ،به مثابه دو حقی که ذاتی حیات هر انسان و وقتی بدانیم که هر
اقتصاد تولید محوری
و هر جامعه ،تعریف نشود و به عمل درنیاید .اما برای آنکه ،هر سامانه دارد و در این
سامانه ،بخش ها یکدیگر
شهروند و جمهور شهروندان از استقالل و آزادی عقل های
را ایجاب می کنند و در
خویش غافل نشود و نشوند و زندگی را عمل به حقوق خویش هربخش ،رشته ها نیز
یکدیگر را ایجاب می
و بر میزان حق رشد کند وکنند ،نیاز به موازنه عدمی بمثابه کنند و در کشورهای
اصل راهنمای عقل ها و بیان استقالل و آزادی به مثابه اندیشه نفت خیز از جمله کشور
خودمان ایران به اقتصاد
راهنمای شهروندان است تا که رابطه حق با حق جانشین به مثابه یک مجموعه
هیچ گاه نگاه نشده
رابطه زور با زور شود و تبعیضها بیمحل گردند.
است .بلکه اقتصاد به
بخشهایی تجزیه شده و
در رژیم پهلوی بالغ بر 5میلیون و  700هزار بشکه بود هر بخش به رشتههایی و تقدم بخشیدن به بخشی و در
که  700هزار بشکه مصرف داخلی را تشکیل می داد و آن بخش به رشتهای ،نه عامل رشد که عامل متالشی
 5میلیون بشکه را رژیم پهلوی صادر می کرد .شاه نیز شدن اقتصاد شده است؛ نتیجه می گیریم که اقتصاد
خواب صدور 8میلیون بشکه نفت را در سر می پروراند  .تولید محور در خدمت انسان ،به مثابه یک مجموعه
آقای بنی صدر در دوره ریاست جمهوری خود صادرات سامانه دار باید رشد کند .رشد این اقتصاد وقتی رشد
نفت را به  1میلیون و  200هزار بشکه تقلیل داد و است که همواره اقتصاد در خدمت انسان باشد و نه
قیمت آن رابا استفاده از پتانسیل انقالب در بازار رسمی انسان در خدمت اقتصاد.
 34دال را در بازار آزاد به  40دالر برای هر بشکه رساند.
از این رو به زعم این جانب اولین عامل برای اجرای
و برای اینکه این تغییر اساسی در قطع وابستگی بودجه بدلی برای سیاست مخرب وابسته سازکنونی:
به نفت میسر شود :
اراده خود مردم است برای تغییر نظام سلطه وبیرون
ب/ساخت بودجه و ساخت اعتبارات بانکی و واردات آمدن از آن .
را متناسب با تولید محور کردن اقتصاد تغییر داد.
بعد ،انتخاب دولتی که بتواند مجری سیاستی باشد
بی دلیل هم نیست که بر علیه هر دوی این حکومت که این خواست را به اجرا گذارد و نه مامور اجرای
ها کودتا شد .آن هم بدست بیگانگان وعوامل داخلی آنها خواست و توقعات نظام سلطه باشد.
که برنامه این دو حکومت را مانعی بر صدور یک جانبه
سپس افراد و نیروهای بدیلی الزم است که شجاعت
سرمایه ملی به اقتصاد های مسلط می دانستند و برنامه طرحی نو در انداختن را داشته باشند و برنامه خروج از
اقتصادی سیاسی آنها تجربه موفقی بودند درنشان دادن وابستگی به نفت را ارائه دهند و در اجرای آن مصمم و
این امر که اتخاذ سیاستی دیگر تحت عنوان سیاست توانا باشند و مردم نیز به آنها اقبال کنند.
موازنه منفی که ویژه گی مشخصه آن حفظ حقوق ملی
این نیروهای بدیل اول وظیفه شان تغییر جهت
و استقالل کشور و کاستن از وابستگی اقتصاد و تولید سیاست اقتصادی نفتی است .
محور کردن اقتصاد به قصد خروج ایران از موقعیت زیر
رو راهکارهای خروج از نابسامانی ها نیز پیوسته تک
سلطه است ،میسر و ممکن است.
بعدی بوده است واگر راهکار درخوری نیز به نظر می
بی شک برای کشور ما راه حل برای این که نفت رسیدند از آنجا که تنها به یکی از چهار بعد واقعیت
و گاز کشور بالی اقتصاد نشوند وجود دارد .منتهی اجتماعی بسنده کرده بودند عقیم و ابتر و غیر کاربردی
سیاست موازنه منفی را نمی توان در بستر استبداد محسوب می شوند.
به اجرا گذاشت .این امرنیازمند بستر و محیط آزادی
به نحوی که دیگر وظیفه درآمدهای نفتی برخالف
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نقشی باشد که اکنون در اقتصاد ایران دارد و آن ادامه
جریان نفت و ثروت های دیگر کشور به کشورهای
صنعتی است.
این نقش نو این است که صنعت نفت ایران بایستی
در اقتصاد داخلی ادغام شود و نیزتمامی اجزاء قیمت
فروش نفت عاید ملت شود .و توجه مهم به این امر که
بودجه برداشتی از تولید ملی باشد و نه صرفا درآمد
نفتی .و سیسستم مالیاتی کارآمدی جایگزین این درآمد
نفتی گردد تا این دولت باشد که نیازمند مالیات مردم
است و نه چشم مرم به پول نفتی که دولت از کیسه
خود مردم صدقه وار بخواهد اعطا کند!
هم چنین آن برنامه نوین ،صنعت نفت و گاز را
بایستی از یک صنعت خام فروش به صنعتی مولد بدل
کند .مثال تولیدات صنایع پتروشیمی که در حال در
خام فروشی پروپان ،بوتان ،اوره ،متانول ،پلی اتیلن ،قیر
نفت خالصه شده که در واقع باز برای تأمین احتیاجات
اقتصادهای صنعتی است به تولید مواد ذیقیمتی با
ارزش افزوده باال بدل شوند.
حاصل سخن :
توجه به این نکته مهم است که انقالب خود در شمار
نیروهای محرکه و مهم ترین آنهاست :انقالب علمی و
فنی و انقالب صنعتی و انقالب کارمایه ای (انرژتیک)
و… تنها انقالب هائی نیستند که ،در اقتصاد ،از آن ها
به مثابه نیروی محرکه ،سخن به میان است .انقالب
فکری ناشی از تغییر بنیادی اندیشه راهنما و انقالبی که
تغییر نظامی اجتماعی در بعدهای سیاسی و اقتصادی و
اجتماعی و فرهنگی را ببار می آورند ،نیز به لحاظ آن که
انسان های شرکت کننده در خود را تغییر می دهند و
این انسان ها توانائی تغییر دادن را می یابند ،مهم ترین
نیروی محرکه به شمارمی روند.
برای درک اهمیت انقالب به مثابه نیروی محرکه،
جامعه ای با نظام بسته را تصور کنیم که بسته است
بدین خاطر که نیروهای محرکه ناچیزی بیش تولید
نمی کند و این نیروها را به ترتیبی مصرف و خنثی می
کند که نظام تغییر نکند .اینک در این نظام اجتماعی
بسته ،اندیشه راهنمای جدیدی ،به مثابه نیروی محرکه،
وارد و بدان ،در اعضای جامعه ،انقالبی پدید می آید که
سبب می شود از فعل پذیر به فعال تغییر کنند .اینان
دست به انقالب می زنند تا نظام اجتماعی را باز کنند.
بدین دو انقالب ،انسان ،نیروی محرکه نیروی محرکه
ساز ،نیروهای محرکه را پدید می آورد و در تولید بکار
می برد .از این رهگذر ،نظام اجتماعی را باز و بازتر می
کند .توانائی این نظام برای بکار گرفتن نیروهای محرکه
بیشتر می شود.
انقالب ایران ،انقالبی از این نوع بود و هست .شگفتا!
پاره ای از آنها که در آن شرکت کرده اند ،با مشاهده
والیت مطلقه فقیه و ویرانگری هایش ،اظهار پشیمانی
می کنند .و هستند کسانی که می گویند در آن شرکت
نداشته اند! اما اگر آنها زحمت مطالعه جامعه های دیگر
را به خود بدهند که ،در آنها ،انقالب روی داده است،
مشاهده خواهند کرد که انقالب ،به ضرورت ،با خشونت
همراه نیست و در کشورهائی که با خشونت فراگیر نیز
همراه بوده است ،انسان کارپذیر را به انسان فعال بدل و
وارد صحنه تاریخ کرده است.
تغییرات ساختاری در 4بعد واقعیت اجتماعی آرمان
نسلی است که انقالب را به قصد این تغییرات انجام داده
است و پیگیری نستوه آن ،مسئولیت آن نسل و نسل
های بعدی است.
 22شهریور 94
jalehwafa@yahoo.de
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میهمان

نئولیبرالیسم و زیست اجتماعی
فخرالدین عظیمی

میهن :مقاله جناب فخرالدین عظیمی از نشریه نگاه
نو انتخاب و توسط نشریه میهن باز نشر شده است.
از آن جا که این مقاله در ستون میهمان میهن و با
ذکر منبع باز نشر می شد ما از کسب اجازه از آقای
عظیمی و نشریه نگاه نو غفلت کردیم که بدین طریق از
نویسنده محترم و گردانندگان نشریه نگاه نو عذرخواهی
می کنیم.
هم چنین بنا به خواست نویسنده محترم بنا به نامه
ای که در زیر می آوریم؛ مقاله ای را که در ابتدا در
سایت باز نشر شده بود جهت غلط گیری مجدد مورد
بازبینی قرار دادیم.
متن نویسنده محترم مقاله ستون میهمان نشریه
میهن:
مدیر محترم سایت میهن
نوشته ای از این نگارنده را ،که در بهار گذشته در
شماره  105فصل نامه نگاه نو منتشر شده بود ،بدون
اطالع من یا آن فصل نامه باز نشر کرده اید و متاسفانه
در جریان این کار غلط ها و افتادگی هایی وارد متن
شده است .متن پی دی اف آن مطلب را برای شما می
فرستم که به جای متنی که منتشر کرده اید قرار دهید
یا ،بر اساس آن ،منتشر کرده اید تصحیح کنید .لطفا
این یادداشت را نیز در سایت خود منتشر کنید.
فخر الدین عظیمی
یادداشت
نوشته سردبیر نگاه نو ،در شماره  104فصلنامه ،من
را متأثر کرد ]1[.نوشته دلنشین بود و دآلزار .دلنشین
بود چون با زبانی بیپیرایه و روشن و رسا آنچه را از دل
برخاسته بود بیان کرده بود؛ و دآلزار بود چون گوشههایی
از نابسامانیهای روزمرهای را برشمرده بود که دل هر
انسان آزادهای را به درد میآورد .پس از خواندن آن
نوشته به یاد سخنی از دکتر محسن هشترودی افتادم
که ،نخستین بار که در دوران دانشجویی او را دیدم ،در
عالم عارفانۀ خود ،جملهای گفت که در خاطر من مانده
است« :در مواردی یک جو ارادت کار خروارها عقل را
میکند ».باالهام از گفتۀ او میگویم نوشته بیآالیش

و آرایشی از مقوله «حسب
حال» ،که از سر درد نوشته
شده باشد ،میتواند از چندین
«تکنگاری» آراسته به آمار و
ارقام کارآمدتر و گویاتر باشد.
تا آتشی در دل نباشد دودی
بر زبان نمیگذرد و شوری از
قلم نمیتراود .آن نوشته انگیزۀ
نگارش آنچه را در زیر میآید
فراهم کرد.
آهنین»
داستان «قفس
ِ
دیوانساالری و غلبۀ مقررات
پیچیده و دست و پاگیر آن
را بسیاری نویسندگان ،از
جمله ماکس وبر و فرانتس کافکا ،برشمردهاند .کمتر
کسی در زندگی روزانه از تجربۀ این وضع در امان
است .من در این نوشتار از دیوانساالری میگذرم و
به مسئلۀ مهمتری میپردازم و آن بهنجار پنداشتن
یا بیاعتنایی به شکافهای اجتماعی سترگ است:
وضعیتی که کسانی از همۀ امکانات زندگی خوب بهرهور
باشند و کسانی از همۀ این امکانات بیبهره .متفکران
سوسیالیست از دیرباز در این باره سخن گفتهاند و وجوه
اجتماعی – اقتصادی و جنبههای اخالقی آن را بررسی
کردهاند .از سوی دیگر تالش صاحبان ثروت و همدالن
و پوزشگذاران آنها بر این بوده است که ایدئولو ژیهای
خاصی را – به ویژه آنچه «نئولیبرالیسم» نامیده شده –
بر کرسی پذیرش بنشانند و نابرابری را امری طبیعی و
عادی ،و حاصل تقسیم کار و زندگی در جوامع پیچیده،
جلوه دهند .دربارۀ جنبههای گوناگون نئولیبرالیسم ،که
از دهۀ  1980به این سو معنای ویژهای یافته است،
نوشتههای تحلیلی ،از جمله در صفحات نگاه نو ،کم
نبوده است .پرداختن بایسته به بنیادها ،تحول ،و
سرشت کنونی آن ایدئولوژی مجال بیشتری میخواهد
و در این نوشتار تنها به اشاراتی دربارۀ پیامدهای
اجتماعی – اخالقی آن بسنده میکنم.
سرنهادن بر «نازبالش تن ّعم» ،استعارهای که آن را
از مرزباننامه گرفتهام ،برای برشمردن وضع کسانی که

از دارایی ،یا ،به زبان پیشینیان« ،دولت» بهره دارند،
تعبیر خوبی است .صاحبان دولت کسانی بودند که
بیش از نانی در سفره داشتند و از غالم و استر و ضیاع
و عقار بهرهور بودند .امروز نیز کسانی یا بخت آن را
داشتهاند که در خانوادههای ثروتمند زاده شوند یا
توانستهاند در اثر بختیاری ،کاردانی ،فرصتشناسی ،و
عواملی مانند اینها ثروتی بیندوزند .در جوامع گذشته
خطرات بسیار در کمین صاحبان «دولت» بود اما امروز
به مدد قانون و زیر سایۀ دولت ،که ساربان سرمایهداران
و گزمۀ گرسنگان است ،امن عیش و معاش آنها از
خلل برکنار است .ستارۀ دلبستگیهای جمعی و
ب کرده.
ارزشهای سوسیالیستی مدتهاست که غرو 
اخترشناسان نئولیبرال این غروب را نشانۀ پایان شب
تیرۀ «توتالیتاریسم» و فرارسیدن پگاه پرشکوه «آزادی»
دانستهاند .فردیّت خودپرستانهای که خود را وامدار هیچ
چیز جز «خود» نمیداند در اوج است .دیگر نه جمع
مطرح است و نه جماعت .هر کسی جز این بیندیشد از
زمانه واپسمانده است .زمینه و ذخایر اخالقی انتقاد از
استثمار از همیشه ناچیزتر شده است .صاحبان دولت و
به ویژه نودولتان ،در برابر خیل درماندگان و تهیدستان،
نه از شرم در رنجند و نه ندای وجدان آرامش آنان را
بر هم میزند .احساس گناهی در میان نیست که عیش
آنها را منغّص کند ،نفسی در سینهها حبس نیست،
خیالها راحت شده است .بینوایان زردرو فراوانند ولی
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رخی از غم آنان زرد نیست .آرمانها و حتی شعارها
فراموش شده است و تالشهای پردهپوشانه هم فروکش
کرده است .شاید این وضع در جوامع «منحط» ،که
منکر دلسپردگی به نفسانیات و اباحهگری و دنیاپرستی
نیستند ،چندان شگفتانگیز نباشد ،اما چنین وضعی
را در جوامعی که دم از برکشیدن اخالق یا تعهد به
معنویات میزنند چگونه باید توجیه کرد؟
در روزگار ما تنعم ،از هر راهی که به دست آید،
اعتماد به نفس و چه بسا آسودهخیالی به همراه میآورد.
آزادگان تهیدست فراواناند ولی میان تهیدستی و
خویشتنخواری (تعبیر از کیمیای سعادت است) فاصله
چندانی نیست .تهیدستی با زخمهای عمیق درونی
همراه است .تهیدست سرافکنده است .چه بسا ناگزیر
است غرور و آزادگی و سرفرازی را در راه دستیابی به
نیازهای ابتدایی خود و خانوادهاش قربانی کند .او را
«دست دلیری بسته است و پنجۀ شیری شکسته»
(سعدی) .روان او پریشیده ،جان او پرتنش ،و درون او
ناآرام است .سینه او از کینه خالی نیست ،خشمی پنهان
با او انسی همیشگی دارد ،غم او را تنها نمیگذارد .تردید
نباید داشت که ،به ویژه در این روزگار ،کسی که با
سیلی روی خود را سرخ نگاه میدارد در اولین فرصت با
سیلی از دیگران انتقام میکشد .خشم پنهان فرودستان
را میشود نادیده گرفت اما نمیتوان بیاثر پنداشت.
کسانی که در موقعیتی نیستند که از حق خود پاسداری
کنند ،دلیلی نمیبینند که اگر فرصتی به دست آمد
حق دیگران را زیر پا نگذارند .اندرز و فراخواندن به
شکیبایی و آرامش پاسخگوی شکمهای تهی و دلهای
پرکینه نیست .چشم به بخشش یا یاوریِ این و آن
داشتن و «نیکوکاران» را ستودن غرور را میسوزاند و
جان را میآزارد .نیکوکاران برای نام یا آسایش درونی،
یا رضای خدا ،یا در برخی سرزمینها ،برای گریز از
پرداخت مالیات ،نیکوکاری در پیش میگیرند .اگر
دارایی چه بسا بادآوردۀ خود را به کار پیشرفت
کسی
ِ
فرهنگ یا بهداشت بگیرد کاری در خور کرده است.
بهتر از این است که مردهریگی برای بازماندگان خود
باقی گذارد و آنها را بر سر تقسیم مردهریگ به جان هم
صاحبان َکرم بیدرماند و خداوندان درم با َکرم
اندازد.
ِ
میانهای ندارند .نیکوکاران دینباور اغلب به «صدقه»
بسنده میکنند با این انگیزه که خود را از گزندهای این
دنیا در امان نگاه دارند و توشهای برای آن دنیا بیندوزند.
هدف رستگاری خود است نه یاوری غمگسارانۀ
دیگران .در مواردی نیز هدف ،بیش از هر چیز ،مشروع
جلوه دادن انباشت ثروتی انبوه در دست خود است .در
هیچ جامعۀ متمدنی نیکوکاری و بخشندگی نمیتواند،
و نباید ،جانشین احساس مسئولیت جمعی مردم در
برابر درماندگان و آسیبدیدگان آن جامعه باشد .جامعۀ
مدرن به نیکوکاری و «صدقه» تکیه ندارد .اساس این
جامعه بر «حق» است و بر این باور که هر انسانی به
سبب گوهر انسانی خود در خور احترام و توجه است

و استحقاق ذاتی برخورداری از سهم خود از امکانات و
مواهب اجتماعی را دارد]2[.
نئولیبرالیسم بر آن است که اقتصاد بازار آزاد باید از
دستبرد و درازدستیهای دولت یکسره در امان باشد.
بخش خصوصی همیشه بهتر و کارآمدتر از دولت از
عهدۀ کسب و کارها برمیآید .آزمندی با سرشت
بشر آمیخته است .رقابت که عامل پیشرفت و انگیزۀ
پویایی تجارت و افزایش ثروت است ،مستلزم این است
که کسانی برنده و کسانی بازنده باشند .هر تالشی
در تعدیل این روند غیرطبیعی ،نابخردانه ،و خطرناک
است؛ ریشۀ پویایی زندگی فردی و تار و پود ابتکار
ِ
فرهنگ وابستگی را میدان
و دلیری را میخشکاند؛
میدهد؛ و زیانهای بسیار به بار میآورد .این ایدئولوژی
در برکشیدن آزمندیهای فردی و نادیده گرفتن
نابرابریهای اجتماعی ،بیتوجه به پیامدها ،اندازه نگاه
نمیدارد و اکنون «مذهب مختار» بسیاری سرزمینها
ِ
مشروعیت
شده است .امروز پیروان این «مذهب» در
انباشته شدن بیشترین داراییها در دست کسانی
انگشتشمار کمتر تردید میکنند .اغلب آنان این وضع
را به سود تهیدستان میدانند که از برکت کاردانی
توانگران خوشهای میچینند و توشهای میاندوزند .این
تهیدستان اگر خیالبافیهای آزمندانه به دل راه ندهند،
دست به سینه و حقشناس و سر به راه باشند ،و نظم
موجود را پاس بدارند ،گرسنه نمیمانند.
چون سخن از «مذهب مختار» به میان آمد بیجا
نیست برخی از جنبههای آن را از زبان عبید زاکانی،
که از هوشمندان برجستۀ این سرزمین بوده است ،و
در تقابل با «مذهب منسوخ» او ،به اشاره برشمارم.
عبید «عدالت» را یکی از فضیلتهای اصلی میداند
که «بنای امور معاش و معاد» بر آن بود و «سبب
دولت و نیکنامی» دانسته میشد ،اما منسوخ شد و
«مستلزم خلل بسیار» دانسته شد« .پادشاهان عجم
تا ظلم میکردند دولت ایشان در ترقی بود و ملک
معمور»؛ انوشیروان چون «شیوه عدل اختیار کرد در
اندک زمانی کنگره ایوانش بیفتاد»؛ و «ابوسعید بیچاره
را چون دغدغۀ عدالت در خاطر افتاد و خود را به شعار
عدل موسوم گردانید در اندک مدتی دولتش سپری
شد و خاندان هالکو و مساعی او در سر نیت ابوسعید
رفت» .به اقتضای مذهب منسوخ «مردم در ایام سابق
سخاوت را پسندیده» داشتند« .اگر شخصی گرسنهای
را سیر کردی یا برهنهای را پوشاندی یا درماندهای را
دست گرفتی عار نداشتی» ،اما مقتضای مذهب مختار
جز «ضبط اموال و طراوت احوال» و پرهیز از «سخا»
و گریختن در «پناه بخل» نیست« .وفا» نیز نتیجۀ
«دنائت نفس و غلبۀ حرص است»« .هر کس نهج صدق
ورزد پیش هیچ کس عزتی نیابد .مرد باید تا تواند پیش
مخدومان و دوستان خوش آمد و دروغ گوید» و «هر
چه بر مزاج مردم راست آید آن در لفظ آرد»« .هر کس
هر چه بدو میرسد سزاوار آن است» و «واجب باشد که

ستاره دلبستگیهای جمعی و ارزشهای سوسیالیستی مدتهاست که غروب

کرده .اخترشناسان نئولیبرال این غروب را نشانه پایان شب تیره «توتالیتاریسم»
و فرارسیدن پگاه پرشکوه «آزادی» دانستهاند .فردیّت خودپرستانهای که خود
را وامدار هیچ چیز جز «خود» نمیداند در اوج است .دیگر نه جمع مطرح است
و نه جماعت .هر کسی جز این بیندیشد از زمانه واپسمانده است .زمینه و ذخایر

اخالقی انتقاد از استثمار از همیشه ناچیزتر شده است.
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بر هیچ آفریده رحمت نکنند و به حال هیچ مظلومی و
مجروحی و یتیمی و معیلی و درویشی و خدمتکاری که
بر در خانه پیر ،یا زمینگیر شده باشد التفات ننماید…
بلکه بدان قدر که توانند بدیشان اذیتی رسانند تا موجب
رفع درجات و خیراتباشد]3[».
دیدگاه و نقد عبید اخالقی ،رندانه ،تلخاندیشانه ،و
طنزآمیز است .آنچه را او نکوهش میکند نمودارهایی
است از افت اخالقی شدیدی که به ویژه پس از حملۀ
مغول بر سرزمین ایران چیره شد .اما تمایز او میان اخالق
و آداب و فضیلتهای فراموش شده ،و آنچه در روزگار او
غالب بود ،گویای نکتههای فراوانی درباره جامعهشناسی
تاریخی ایران و تأثیر رویدادهای کوبندۀ تاریخی بر
گرایشهای اخالقی است .توانگری و تهیدستی در
روزگار گذشته ،از جمله در روزگار عبید ،اغلب پیامد
زیردستان تهیدست
تقدیر آسمانی دانسته میشد.
ِ
برای رهایی از تنگدستی چشم به دست زبردستان
گشادهدست و خداوندان همت و کرم میدوختند .ما
امروز تهیدستی را مسئلهای جامعهشناختی میدانیم.
از عدالت معنایی بسیار گستردهتر در نظر داریم .تصور
ما از اخالق نیز با روزگار گذشته یکی نیست .دیگر
بر آن نیستیم که «تدبیر با تقدیر برنیاید» .به پشتوانۀ
برداشتهای مدرن از خودسامانی و کنشگری انسان،
چارهاندیشی و راهیابی را ممکن میدانیم و دستهای
«مقدرات» بسته نمیبینیم .دگرگونی
خود را در برابر
ّ
و بهبود بنیادین را امکانپذیر و دلخواه میدانیم .هیچ
گاه نیز نمیتوانیم ابعاد اخالقی آنچه را با شأن و حرمت
انسان گره خورده است نادیده بگیریم.
در دنیای امروز آرمانخواهی و تالش برای کاهش
شکاف میان دارندگی و تهیدستی کم نبوده است؛
ولی ناکامی این آرمانها و تالشها سبب شده است
کسانی هر کوششی در این راه را محتوم به ناکامی و
چه بسا زیانبار بپندارند .از سوی دیگر در دنیای امروز،
بیش از هر روزگار دیگری ،امکان ریشهکنی تهیدستی،
و پیشرفت به سوی عدالت اجتماعی هست؛ ولی
به همان اندازه هم اراده این کار نیست .این اراده را
باورهای نئولیبرال نیمهجانتر کرده است .ایدئولوژی
نئولیبرال ،آنگونه که در اندیشۀ کسانی مانند فردریش
فن هایک[ ]4بازتاب یافته ،بر دو نکته تأکید داشته
است :نخست نفی و نکوهش توزیع ثروت ،و سپس
مخالفت با برنامهریزی دولتی .این دو کار ،از دیدگاه
هایک ،دشمن آزادیاند .عدالت اجتماعی سخن پوچ
و متناقضی است و سرابی بیش نیست .هر کوششی
در راه آن جز برافکندن ریشۀ آزادی حاصلی به بار
نمیآورد .برنامهریزی دولتی نیز راه گسترش چیرگی
سرکوبگرانه دولت را هموار خواهد کرد ]5[.در این
نگرش به همدستی سرمایهداران عمده با یکدیگر ،و
ایجاد بازارهای انحصاری و شرکتهای بزرگی که امکان
رقابت مؤثر با آنها ناچیز است ،توجهی نیست.
بخت نئولیبرالیسم بیرون از محفلهای دانشگاهی
بلند بوده است؛ ولی جاذبۀ آن و نظریات کسانی
مانند هایک ،نزد روشنفکران و دانشگاهیان ،به ویژه
پژوهشگران علوم انسانی – اجتماعی ،در مقایسه با
تأثیر متفکرانی مانند جان رالز ،فیلسوف عدالتاندیش
امریکایی ،ناچیز بوده است .در میان اقتصاددانان
نامور آمریکا نیز نئولیبرالیسم ،که مذهب مختار آن
سرزمین است ،منتقد سرسخت کم ندارد .یکی از آنها
جوزف استیگلیتز ]6[،استاد اقتصاد دانشگاه کلمبیا
و برنده جایزه نوبل اقتصاد در سال  2001است .از
دید استیگلیتز پیامد اصلی نئولیبرالیسم افزایش
نابرابریهای اجتماعی است ،نه رشد اقتصادی و کارایی.
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آنچه درباره کامیابی نئولیبرالیسم در کشورهای
امریکای التین گفته میشود گزافهگویانه است و رشد
اقتصادی کشوری مانند آرژانتین در دهههای ،1950
 1960و  1970دوبرابر دهۀ اخیر بوده است؛ دههای
که آن کشور تسلیم سیاستهای صندوق بینالمللی
پول بوده است .رشدی هم اگر بوده به سود فرادستان
بوده است .همه جا توانگران ،یعنی کسانی که ده درصد
جمعیت را تشکیل میدهند ،سود بردهاند و چیزی
نصیب الیههای فرودست نشده است .از دید استیگلیتز
سرآمدان کشورهای ثروتمند در تحمیل ایدئولوژی
نئولیبرالیسم بر کشورهای «در حال توسعه» نقش
مهمی داشتهاند و با این کار این کشورها را با خطراتی
سترگ دست به گریبان کردهاند .در این کشورها دولت
باید نقش اساسیتری در اقتصاد داشته باشد .از دید او
آنچه اکنون به نام اقتصاد عرضه میشود اصول اقتصاد
را به خطر میاندازد و چیزی بیش از یک ایدئولوژی
نیست .او در نوشتههای خود بر پیامدهای اجتماعی
خطرناک نابرابری تأکید کرده است؛ در تازهترین کار
خود ،نابرابری در جوامعی مانند امریکا را گزینشی
دانسته است که پیامد سیاستهای غیرعادالنه و
ارجحیتهای نادرست است]7[.
از میان منتقدان اروپایی نئولیبرالیسم باید از پیر
بوردیو ]8[،جامعهشناس برجسته فرانسوی ،یاد کرد.
بوردیو نئولیبرالیسم را با زوال ارزشهای روزگار روشنگری
در پیوند میدید؛ آن را یک انقالب محافظهکارانه و
آرمانستیزانه میدانست که میخواهد گذشته را احیا
کند ،ولی فریبکارانه خود را پیشرو و هوادار پیشرفت
نشان میدهد و مخالفان خود را کهنکیش و واپسگرا
وانمود میکند .از دیدگاه او در اروپا سیاستگران
زیادی با دستاویز قرار دادن سوسیالیسم رهیافتها و
سیاستهای نئولیبرال را به کار بستهاند .بوردیو از نقد
کوبنده پیامدهای اجتماعی – انسانی نئولیبرالیسم ،که
خود را زیر سرپوشهای فریبنده از جمله سوسیالیسم
پنهان کرده است ،فرونگذاشت ]9[.نئولیبرالیسم،به رغم
بزکهای امروزین آن ،و در بنیاد ،چیزی جز احیای
سرمایهداری روزگار پیش از نضج حقوق اجتماعی
و دولتهای رفاهاندیش نیست .نئولیبرالیسم نوع
لگامگسیختهای از سرمایهداری را رواج میدهد که
کسانی که بیشترین بهره را از آن میبرند در پاسداری
از آن کوشا هستند .اینان هر گامی در تعدیل مؤثر
سرمایهداری و مقابله با نابرابری را مداخلۀ ناروای دولت
در بازار آزاد میدانند .بسیاری از اقتصاددانان پدیدهای
به نام «بازار آزاد» ،رها از مداخلۀ دولت و برکنار از
قوانین و مقررات اجتماعی ،را اسطورهای بیش نمیدانند
اما کسانی که به این اسطوره دل بستهاند میگویند
هر کوششی در کاهش نابرابریهای اقتصادیِ ناشی
اساسی سیاسی را به
از عملکرد بازا ِر آزاد آزادیهای
ِ
خطر میاندازد و به نابسامانی میانجامد .به گمان اینان
تنها نوع پذیرفتنی برابری« ،برابری در فرصت» است.
اما برابری در فرصت شعار بیمحتوایی بیش نیست.
در جوامعی که پیوندهای طبقاتی و منزلت اجتماعی
موجب نابرابریهای ساختاری اساسی در امکانات و
تواناییهای افراد شده است ،چگونه میتوان سخن از
برابری در فرصت به میان آورد؟
همان گونه که توماس هامفری مارشال ،جامعهشناس
انگلیسی ،نشان داده است ]10[،فرایند شکلگیری
حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی از سدۀ هیجدهم به
تدریج آغاز شد و در سدۀ بیستم به گسترش حقوق
اجتماعی انجامید .حقوق اجتماعی مستلزم بهرهوری
همۀ شهروندان از رفاه بود .این برداشت از حقوق

اجتماعی شهروندی در نیمۀ سدۀ بیستم در اروپا
ِ
زمینه رویش و گسترش دولتهای رفاهاندیش را فراهم
کرد .دستیابی به جامعهای عادالنه بدون لگام زدن
اساسی بر سرمایهداری ممکن دانسته نمیشد .از یک
سو کوششهای پردامنۀ اجتماعی که از سوسیالیسم
ملهم بود ،از جمله تالش نهادهایی مانند اتحادیههای
کارگری ،و از سوی دیگر مقتضیات رویارویی با آن چه
در شوروی رخ داده بود ،در گسترش حقوق اجتماعی
شهروندی مؤثر بود .حق بهرهوری از آموزش و پرورش،
بسط نظام بهداشت و درمان ،دریافت یارانه از دولت در
هنگام بیماری ،ازکارافتادگی ،بیکاری ،و سالخوردگی،
بهرهوری از خانههای ارزان یا یارانه در پرداخت
اجارهبها ،از حقوق شهروندان دانسته شد .دسترسی به
امکانات تفریحی و آموزشی ،مانند کتابخانههای عمومی
و خدمات رایگان یا ارزان دیگر ،و برخورداری شهروندان
سالمند از امکانات و تخفیفهای ویژه ،از امتیازات
روزمره تلقی گردید .هدف این بود که شهروندان بتوانند
از قابلیتهای درخور یک زندگی شهروندانه آبرومندانه
بهرهور شوند.
سه دهه بعد با پیدایش و گسترش جهانی
نئولیبرالیسم ،و انتخاب مارگارت تاچر به نخستوزیری
بریتانیا ،که تنها به پشتوانۀ رأی  44درصد رأیدهندگان
صورت گرفت ،راه سلطه نئولیبرالیسم بر آن کشور هموار
شد .در پی این رویداد دو مفهوم یادشدۀ شهروندی و
حقوق اجتماعی ،که در بریتانیا پیشرفتهای درخور
داشتند و نهادینه شده بودند ،با چالشی سترگ روبهرو
شدند .کامیابی پدیده تاچر چپها و لیبرالها را سخت
شگفتزده کرد .محافظهکاری سنتی ،و شمار زیادی از
سران و هواداران حزب محافظهکار (حزب خود تاچر)
هم غافلگیر شدند .حزب کارگر برای واپس نماندن
از کاروانی که به راه افتاده بود بسیاری از آرمانهای
دیرین خود را کنار گذاشت .اما کارها و سخنانی تاچر
را انگشتنمای این و آن کرد .یکی از سخنان او این بود
که تنها افراد وجود دارند و پدیدهای به نام «جامعه»
در میان نیست .کسانی تاچر را نمودار نوعی تندرویِ
ابتذالآمیز و ناسازگار با هنجارهای فرهنگی – اجتماعی
انگلستان دانستند .ناخشنودی اهل فکر و فرهنگ از
او به مهاجرت شماری از دانشگاهیان انجامید .تبلور
نمادین آن ناخشنودی خودداری دانشگاه آکسفورد از
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دادن دکترای افتخاری به او بود ،کاری که در تاریخ
آن کشور و آن دانشگاه سابقه نداشت .اما نئولیبرالیسم
از میدان به در نرفت .در امریکا رونالد ریگان منادی
آن شد و در کشورهای پیرامونی ،از جمله شیلی،
کسانی مثل اگوستو پینوشه .این مذهب رفته رفته در
کشورهای اروپای مرکزی و جنوبی ،امریکای التین ،و
سرزمینهای دیگر هواداران زیادی پیدا کرد.
با روی کار آمدن ریگان بازمانده میراث کسانی
مانند فرانکلین روزولت ،و دولتی که دغدغۀ توجه به
امور جامعه و رفاه جمعی داشته باشد ،رو به زوال نهاد.
تاچر جایگاه خود در اندیشۀ اجتماعی را با انکار جامعه
نشان داد و ریگان با انکار این که دولت میتواند نقشی
در بهزیستی اجتماعی داشته باشد .او گفت دولت راه
حل مسئله ما نیست .دولت خود اصل مسئله است.
در روزگار ریگان باور به کارآیی اقتصادیِ موازین بازار،
و غلبه روزافزون بخش خصوصی ،گسترش یافت؛ بار
مالیاتی ثروتمندان سبکتر شد؛ ارزشهای نحیف
سوسیال دموکراتیک بیشتر افت کرد .زمینۀ فعالیت و
تداوم اتحادیهها و سازمانهای کارگری نیز روز به روز
ش خصوصی ،در از
ناچیزتر شد .دولت در هماهنگی با بخ 
میان بردن توجه به جامعه ،و افقهای آرمانخواهانهای
از زندگی جمعی ،کامیابتر شد .رفته رفته طبقۀ کارگر
یا فرودست حتی از حوزۀ واژگان و گفتمان هم بیرون
رانده شد .همه جا سخن از «طبقۀ متوسط» به میان
آمد که هم فرودستان را در بر میگرفت و هم فرادستان
را .طبقۀ حاکم ،در عین حضور ،نامرئیتر شد .در پی
فروپاشی شوروی ،سرمایهداری لگامگسیخته خود را
بیش از پیش پیروز و بر حق دانست .سیاستگران روز
به روز خود را از قید توجه به نیازهای رفاهی شهروندان
رهاتر دیدند .به هر زبانی به مردم فهمانده شد که دیگر
خدمات رفاهی وظیفه دولت نیست؛ نمایندگان برگزیده
دولت وظایفی مهمتر از تأمین بهداشت یا آموزش و
پرورش و خدمات رفاهی دارند؛ بخش خصوصی بسیار
بهتر از عهدۀ این کارها برمیآید و آنها را بر اساس
قوانین کارآمد بازار عرضه خواهد کرد.
بخش خصوصی بر حوزههای آموزشی و رسانهها
هم چیرهتر شد .در این حوزهها سرگرم کردن مردم
برآگاه کردن آنها غلبه کرد .طبعا ریش ه دواندن چنین
ترتیباتی با گسترش آگاهی اجتماعی ناسازگار بود.
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دغدغۀ آگاه کردن شهروندان از رویدادها ،و بسط روح
سنجش و انتقاد ،یکسره رها شد .هدف این بود که شیوه
زندگی رایج طبیعیترین ،کارآمدترین ،و آزادانهترین
ِ
شیوۀ زیستن جلوه داده شود .شیوههای زیست دیگر
و بهتری در کار نبود و تفاوتهای دو حزب دموکرات
و جمهوریخواه بازتابی از گسترۀ تنگ افقهای ذهنی
مردم بود .سرسپردن به وضع موجود ،و رضایتی که به
این ترتیب دامن زده شد ،تنها در سایه ناچیز کردن
روح شهروندی ،که اساس آن پرسشگری و آگاهی است،
ممکن بود .سرمایهدارانی که در امریکا و اروپا حوزه
عمومی را در اختیار گرفتند در بند چیزی جز سود خود
نبودند و میبایست پاسدار نظام فکری – سیاسیای
باشند که این ترتیبات را پاس میدارد .پول بیش از
پیش به کار پیشبرد دیدگاههای سیاسی و مذهب مختار
گرفته شد و قاطعترین نقش را در رقابتهای انتخاباتی
ایفا کرد .در انتخابات ریاستجمهوری سال ،2012
اوباما و رقیب او میت رامنی هر کدام سه میلیارد و
دویست میلیون دالر پول گرد آوردند .هزینۀ انتخابات
ریاست جمهوری در دو دهۀ  1980و  1990سیصد
میلیون دالر بود« .البیگری» از سوی صاحبان ثروت به
داد و ستدی سخت کارآمد بدل شد و بازدهی آن دهها
برابر پولهایی بود که هزینه میشد .اکنون دموکراسی
نظامی شده است که کسانی را از دو حزب موجود
قادر میکند به پشتوانۀ پولهای هنگفت به سود خود
تبلیغ کنند ،و زمینۀ «انتخاب» خود را فراهم کنند.
تفاوت فکری نامزدان اغلب ناچیز است و آن چه مهم
است ترفندهای تبلیغی ،زبانآوریهای ساختگی ،و
هنرنماییهای مردمپسند است .بخش زیادی از پولهای
هزینه شده را کسانی تأمین میکنند که منافع خود را با
انتخاب شخص مورد نظر خود در پیوند میبینند .صرف
پول و ابراز عقیده سیاسی مترادف دانسته شده است.
این نگرشها به جهان پیرامونی هم بسط یافته است
و به سبب نبودن نهادها و سنتهای استوار پاسداری
از آزادیهای سیاسی ،و در سایۀ فرهنگهای سیاسی
مسئولیتگریز و قانون ستیز ،ویرانگرتر شده است .در
این سرزمینها دولت خود را از بسیاری مسئولیتها
برکنار پنداشته و جز پاسداری از نظم و امنیت ،که
بیش از هر چیز پاسداری از تداوم خود است ،وظیفهای
برای تداوم خود نشناخته است .یکی از سیاستگران
ایران سالیانی پیش گفت وظیفۀ دولت و دولتمردان
این نیست که زیر سر کسی نازبالش بگذارند .معنای
این سخن این است که کسانی که نازبالش تنعم را به
ضرب هنر زد و بند و پشتکار خود ،یا در اثر یاوریهای
غیبی ،به دست آوردهاند خوش باشند و تشویشی به دل
راه ندهند .به کاردانی کشتیبانان دل بندند و از طوفان
پیرامونی دنیای نئولیبرال بخش
نهراسند .در کشورهای
ِ
خصوصی خود را ،در پناه دولت ،از بسیاری پاسخگوییها
و مسئولیتها در امان دانسته است .پیوندهای پنهان
و وابستگیهای نیمهآشکار موجب شده است بخش
خصوصی متشکل از کسانی باشد که از سایه لطف
و پشتیبانی و موهبت پیوند با صاحبان نفوذ و قدرت
سیاسی بهرهورند و راههای داد و ستد با آنها و گریز از
پاسخگویی به مردم را میدانند.
در کشوری مانند آمریکا ،که بخش خصوصی غلبه
دارد و هماورد ندارد ،ارتشی از وکیالن دادگستری به
پشتوانۀ قانونهای گوناگون آمادهاند ،به انگیزۀ پاداش،
کسانی را که از وظایف و تعهدات خود سرپیچیدهاند
به هر بهانهای به دادگاه بکشانند و مجازات کنند .این
پدیدهای است که گستردگی آن در هیچ کشور صنعتی
دیگری همانند ندارد .سپاهی از حسابداران نیز مالیاتها

را سروسامان میدهند که پیچیدهتر از آنند که مردم
رقابتی
زندگی
عادی شخصا از عهده آنها برآیند .فشا ِر
ِ
ِ
سستی دوستیها،
بیرحمانه درماندگان را کنار میزند.
ِ
و کمبود فرصت استراحت ،و نبودن یاران همدل ،سبب
شده است انبوهی به روانشناسان و روانکاوان پناه ببرند.
در جوامع جمعباور بسیاری با این پرسش مواجه بودهاند
که با جماعت چه کنند .در سرزمین آمریکا افراد اغلب
با این پرسش دست به گریباناند که با خود چه کنند.
سنت خاصی از فردباوری در این سرزمین ریشه دارد که
از نمودهای آن افکار کسانی مانند امرسن ،و برکشیدن
شورمندانۀ اتکا به خود است ]11[.اخالق فردمحور ،و
بافت زندگیای که بر جذب مهاجرانی با فرهنگها و
دینهای گوناگون تکیه دارد ،هفت جوش خاصی پدید
آورده است که در اقلیمهای دیگر به کار نمیآید .در
این سرزمین بسیاری گمان میکنند که آزادی چیزی
جز آن نیست که به حال خود رها باشند؛ بتوانند از
میان دهها نوع کنسرو لوبیا امکان گزینش داشته باشند؛
حق آنها در داشتن اسلحه از خدشه در امان باشد ،و

در

هیچ

جامعه

متمدنی

نیکوکاری و بخشندگی نمیتواند و

نباید جانشین احساس مسئولیت
جمعی مردم در برابر درماندگان و
آسیبدیدگان آن جامعه باشد .جامعه

مدرن به نیکوکاری و «صدقه» تکیه
ندارد .اساس این جامعه بر «حق»

است و بر این باور که هر انسانی
به سبب گوهر انسانی خود در خور
احترام و توجه است و استحقاق ذاتی
برخورداری از سهم خود از امکانات و

مواهب اجتماعی را دارد.

دولت دست از سر آنها بردارد .خطر را تنها از سوی
دولت میدانند .این تصور که هر کس ،به مدد بخت ،یا
معجزۀ بازار ،ممکن است ثروتی افسانهای بیندوزد آنها
را به وجد میآورد .در امریکا این خیال افیون بسیاری
از تودهها بوده است.
اما ،به رغم این افیون ،ناخشنودی کم نبوده است.
شمار بسیاری از مردم را نئولیبرالیسم بیشتر به حاشیۀ
نژادپرستی
جامعه رانده است .تیرهروزیهای ناشی از
ِ
زیردستی شهروندان آفریقایی تبار،
ریشهدار ،و فقر و
ِ
سهمگینتر شده است .افزایش شکافهای اجتماعی ،و
نابرابریهای تحملناپذیر ،سبب شده است پاسداری از
«نظم» اجتماعی با سرکوبهای پلیسی ،و ترفندهای
گوناگون برای پیشگیری از ناآرامیها ،و آمادگی
گسترده برای رویارویی با آنها ،بیشتر درآمیزد .زوال
دولت رفاهاندیش ،و واگذاری بیمالحظۀ خدمات
یا امور رفاهی به بخش خصوصی سبب شده است
تهیدستی روز به روز بیشتر با درازدستی و بزهکاری
همانند پنداشته شود .تکریم توانگران و تنبیه تهیدستان
سبب اصلی و در عین حال نتیجه طبیعی این وضع
است .روز به روز بر شمار زندانیانی که خطا یا دزدی
ناچیزی آنها را گرفتار کرده است ،افزوده میشود ،اما
فرادستان با ترفندها و زدوبندهای سودآور جیبهای
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خود را انباشتهتر میکنند .اینها دستشان باز است و
از چشم نظارهگر دولت در اماناند؛ دولت کار خود را
بر مهار روزافزون طبقات فرودست متمرکز کرده است.
برای درک بیشتر این وضع ،باید به پژوهش گویا و مهم
یکی از جامعهشناسان فرانسوی – امریکایی ،که استاد
دانشگاه برکلی است ،مراجعه کرد .او که از همکاران و
شاگردان پیشین بوردیو بوده است ،این گونه پیامدهای
اجتماعی نئولیبرالیسم در امریکا را با نگاهی تیزبینانه و
رهیافتی نظری و تجربی ،برشمرده است]12[.
با این همه نباید پنداشت که در امریکا نئولیبرالیسم
حد و مرزی ندارد .هنوز دولت در مواردی خود را از
مسئولیتهای عمومی و اجتماعی خود آگاه نشان
میدهد .همۀ بیمارستانها باید کسانی را که به بخش
«اورژانس» آورده میشوند بپذیرند و دغدغه پول را به
پس از مداوا واگذارند .در حوزههای نظامی – امنیتی ،یا
در مواجهه با بحران ،نیز منبع الهام جان مینارد کینز
بوده است ،نه آدام اسمیت .وقتی منافع امپراتوری
امریکا در میان است وظیفه کارگردانی صحنه را
دولت به عهده دارد نه بازار .اما نئولیبرالها سرسختانه
خواستار دولتی هستند که دست آن در هزینه کردن
پول در امور عمومی و رفاهی بسته باشد .آنها دولتی
را میپسندند که در درون مرزهای کشور الغر و ناتوان
باشد و در ورای مرزها تنومند و دلیر.
مدرنیت ،همان گونه که تئودور آدرنو به تأکید
میگفت ،یک مقوله کیفی است .اما امروز در همه جا
کمیت غلبه دارد .دنیای امروز دنیای برشمردن عدد و
رقم و اندازهگیری طول و عرض و حجم است .امروز
واژگان برآمده از بازار به کار سنجش همه چیز گرفته
میشود .کمیت و تولید انبوه در کارهای «تولید» علمی
و دانشوری نیز غلبه یافته است .دانشگاهها باید بیشتر و
بیشتر بر اساس سنجههای سود و زیان و عرضه و تقاضا
خود را برپا نگاه دارند .در امریکا دانشگاههای خصوصی
و حتی «دولتی» شهریههای سنگین از دانشجویان خود
میگیرند و بیشتری دانشجویان ناگزیرند برای پرداخت
شهریه و هزینههای دیگر خود ،وام بگیرند .اکنون
دانشجویان و خانوادههای آنان یک هزار و دویست
میلیارد دالر وام تحصیلی بدهکارند .در کشوری مانند
بریتانیا نیز خصوصی سازی و کاهش شدید کمک
دولت به دانشگاهها سبب شده است آنها روز به روز به
شهریههای دریافتی از دانشجویان وابستهتر شوند .این
کار هزینه هنگفتی را به خانوادهها تحمیل کرده است
و کیفیت آموزش دانشگاهی هم افت کرده است .این در
شرایطی است که شمار میلیاردرهای لندن ( 80نفر) از
نیویورک هم بیشتر است ( 56نفر) .در آلمان و فرانسه
هنوز آموزش دانشگاهی عمال رایگان است .در بریتانیا
تالش دانشگاهها برای سازگاری با موازین کارآیی بازار
آسیبها و ناخشنودیهای زیادی را دامن زده است .کار
دانشگاهها که روزگاری حیثیتی داشتند به جایی رسیده
است که رهیافت بقاالن و چرتکهاندازان به کار سنجش
دانشوری و کارآیی ،و پرداخت کارمزدی در خور ،گرفته
میشود .وقتی رد و قبول بازار سنجۀ ارزیابی باشد
علوم انسانی به سختی میتوانند «سودمندی» خود
را اثبات کنند .آفرینشگریهای فرهنگی – هنری ،و
کارهای فکری در حوزه انسانیات ،را چگونه میتوان با
معیارهای بازار و نگرشی دکاندارانه سنجید؟ در روزگار
ما مفاهیم نیز «بازار» خود را دارند؛ سوداگران صالح و
طالح متاعهای خود را عرضه میکنند و برخی کاالهای
ساختگی را به یاری برچسبهای دروغین میفروشند.
از این سوداگران غافل نباید بود.
تأمل در تعبیرات و مفاهیمی که هر کسی به
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کار میگیرد یکی از راههای بازشناخت منش و
مشرب فکری اوست .بسیاری نمیتوانند آشکارا به
ستایش سرامدان و همدلی با سرمایهداران بپردازند،
اما سرمایهداری را بیهیچ مالحظهای میستایند
و هر سخنی دربارۀ عدالت اجتماعی ،یا درباره مردم
تهیدست ،را به سخره میگیرند و نکوهش میکنند.
برخی از اینان کسی را که از توجه به مردم عادی و
آسیبپذیر سخنی بگوید «پوپولیست» مینامند؛ اگر از
عدالت اجتماعی سخنی به میان آورد او را بیخبر از
اندیشههای کارآمد امروزین و دلبستۀ باورهایی وانمود
میکنند که روزگار آنها سپری شده است .امروز ،به ویژه
در جامعه ایران ،بار معنایی «پوپولیسم» یکسره مسخ
شده و با «شارالتانیزم» و «عوامفریبی» مترادف شده
است .خیلیها این تعبیر را به جای ناسزاهای کوچه
و بازاری نثار مخالفان خود میکنند .اما ،صرفنظر از
آوازهگریها و مبالغههای مستعار ،تالشهای صمیمانه
برای بهبود روزگار مردم را میتوان ،و باید ،از سخنان
دروغین
متظاهرانه و دروغین بازشناخت .مدعیان
ِ
خیرخواهی مردم را در هر سرزمینی میتوان یافت.
زمینه کامیابی آنها در برخی سرزمینها فراهمتر است.
اگر زمینه و فرصت اندیشیدن و سنجش و نقد فراهم
نباشد وسوسۀ سرسپردن به رفتارهای خالی از تأمل و
دل سپردن به تبلیغات فریبنده فراهمتر میشود .در
ِ
صداقت
هر حال خود مردم در بازشناخت صمیمیت و
مدعیان سنجههای کارآمدتری دارند و به وکیالن
تسخیری نیازی ندارند .نکتهای را که نباید از یاد برد
این است که هر تالشی برای بهبود وضع مردم مستلزم
نظری مثبت و نیکدالنه درباره مردم است .نمیتوان
مدعی نیکخواهی جمعی بود و جامعه و مردم را به
چیزی نگرفت یا ناچیز شمرد .نمیتوان از دموکراسی دم
زد و «دموس» را نفی کرد .نباید دارندگی و برازندگی
را یکی پنداشت .نباید پنداشت آنها که پولی در بساط،
یا عنوان و شغلی «آبرومندانه» ،یا کبکبه و دبدبهای
ندارند ،ارجی ندارند.
یکی از مهمترین عواملی که آسیبپذیری در برابر
وسوسههای مردمفریبانه را میافزاید تهیدستی است.
تهیدستی در هر جامعهای را باید با سنجههای رایج
در خود آن جامعه سنجید .گستره و میزان تنگدستی
دارایی
و محرومیت در هر جامعهای در مقایسه با دامنۀ
ِ
توانگران آن جامعه سنجیده میشود .تهیدستان امروز
ممکن است از شماری از توانگران روزگار پیشمدرن
کامیابتر باشند؛ ولی امروز آنها خود را با دارایان
و زبردستان جامعۀ خود مقایسه میکنند و میزان
برخورداری یا محرومیت خود از مواهب زندگی را با
ِ
زیست سرآمدان میسنجند .در بسیاری
نگاهی به
جوامع پدیدههایی که از آنها با تعبیراتی مانند «اوباش»
و عناصر «لومپن» یاد میشود وجود دارند – کسانی
که میتوان آنها را با دستآموزی ،یا به انگیزه مزد و
پاداش ،به غوغاگری و حادثهآفرینی واداشت .اما در
جامعهای که رضایت نسبی از زندگی ،اعتماد به نفس،
و آگاهی ریشه دوانده است ،امکان رشد این پدیدهها و
زمینه غلبه عقدهها و بسیج پیشداوری ناچیزتر است.

اگر اعتراض و دادخواهی مؤثر امکانپذیر باشد ،از دامن ۀ
کارآیی پدیدههای یادشده کاسته میشود .این پدیدهها
را نباید به حساب انبوه مردمی گذاشت که میکوشند،
به رغم همۀ سختیها ،سرافرازانه و شرافتمندانه زندگی
کنند.
مراد از این سخنان برکشیدن و میدان دادن به
برداشتی رمانتیک و خیالپردازانه از مردم ،یا نادیده
گرفتن پدیدههای پیچیدهای مانند آگاهی کاذب،
نیست .اما از نقد نگاههای گرانسرانه و ناچیزانگارانه
به مردم نباید فروماند .رفتار مردم ناشی از کیفیت
زیست جمعی ،شرایط زندگی فردی و خانوادگی ،و
عوامل مهمی مانند امکانات رفاهی ،آموزشی ،و گسترۀ
آگاهی آنهاست .مردم هر سرزمینی به شرطی رفتار
خودانگیختۀ مسئوالنهای در پیش میگیرند و خود را
شهروندانی دلبسته به فضیلتهای مدنی نشان میدهند
که از کیفیت زندگی و پایگاه و نقش اجتماعی خود
خشنود باشند .این خشنودی در گرو زمینۀ ساختاری
و شرایط معینی است :آنها باید حیثیت و شأن انسانی
خود را از دستاندازهای ناروا مصون بدانند؛ خود را
آماج تبعیض و خوارداشت نیابند؛ به سرزمین خود
احساس تعلق کنند؛ به پشتوانۀ شبکه امکانات رفاهی
و درمانی ،خود را از ترس و دلهرۀ درماندگی و به حال
خود رهاشدگی در امان بدانند؛ زندگی و روابط فردی و
اجتماعی را مشمول هنجارهای معقول قانونی و برکنار
از خدشۀ تبعیض بدانند؛ دیوانساالری رایج را کارآمد
و مبتنی بر شایستگی ،شفافیت ،و اصول خردورزانه
بیابند؛ از آزادیهای مدنی ،سیاسی و اجتماعی در
چارچوب قوانین معقول و هنجارهای جهانی برخوردار
باشند؛ و در کاردانی ،دوراندیشی ،صداقت ،و پاسخگویی
کشورداران تردید چندانی به خود راه ندهند.
در روزگار ما برخی از روشناندیشان شاید ،از سر باور
به نئولیبرالیسم یا شکلهای مالیمتر آن ،روی آورده
باشند و برخی نیز از سر «واقعنگری» یا نومیدی به
آن دل سپرده باشند .اما شمار انبوهی از آنان همچنان
به دلبستگیهای سوسیال دموکراتیک وفادار ماندهاند
و آنها را بیش از رهیافتهای دیگر با سرشت جمعی
انسان و سنجههای ستودنی اخالق و تمدن سازگار
دانستهاند .از دیدگاه اینان دولت به نمایندگی از جامعه،
و با توجه به اینکه ذخایر مادی و معنوی کشور را
در اختیار دارد و مالیاتها را میستاند ،باید دلبستۀ
توسعۀ زیرساختهای مادی و معنویای باشد که به
سود همگان است؛ توسعهای که خردورزانه و سازگار
با ارزشهای تاریخی – فرهنگی کشور باشد .باید
شهروندان را از زیست و حرمتی که در خور انسان
است بهرهور کند و به تحقق قابلیتهای خود توانا سازد.
این وضع که کسانی ندانند با ثروت خود چه کنند و
کسانی با فقر خود ،در خو ِر زندگی انسانی نیست .چگونه
میتوان از حرمت انسان به صرف انسان بودن سخن
گفت و وضعی را پیش آورد که افراد به سبب تهیدستی
و درماندگی ،در مسابقۀ بیدادگرانهای که بر آنها تحمیل
شده است ،نه احترامی بر خود نهند و نه خود را در خور
احترام بدانند .در سرزمینهای جمعباوری مانند ایران

از میان منتقدان اروپایی نئولیبرالیسم باید از پیر بوردیو 8،جامعهشناس
برجسته فرانسوی ،یاد کرد .بوردیو نئولیبرالیسم را با زوال ارزشهای روزگار
روشنگری در پیوند میدید؛ آن را یک انقالب محافظهکارانه و آرمانستیزانه
میدانست که میخواهد گذشته را احیا کند ،ولی فریبکارانه خود را پیشرو و هوادار
پیشرفت نشان میدهد و مخالفان خود را کهنکیش و واپسگرا وانمود میکند.
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نهال سردسیری آن فردیتی که نئولیبرالهای فرنگ
در نظر داشتهاند نمیتواند ریشه بدواند و بارور شود .آب
و خاک تاریخی – فرهنگی با آن ناسازگار است .پرورش
گلخانهای آن زیست بوم اجتماعی را بیشتر به خطر
میافکند .برای نفس کشیدن تنها به هوای تازه و پاک
نیاز نیست باید سینهای هم باشد که انباشت درد جای
هوا را در آن تنگ نکرده باشد .جامعهای که شکافهای
اجتماعی ژرف میان توانگری و تهیدستی را طبیعی
یا بهنجار جلوه دهد ،یا در برابر آنها بیتفاوت باشد،
جامعهای است که به معیارهای عدالت و مدنیت پایبند
نیست .جامعهای که به حقوق مدنی ،سیاسی و اجتماعی
شهروندان خود پایبند نباشد ،و به شهروندان آسیبپذیر
و محروم خود توجه دلسوزانه نکند ،جامعهای است که
هیچ انسان آزادهای از زندگی در آن خشنود نخواهد بود.
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نقد و نظر

در جستجوی «ترمیدور» انقالب اسالمی
محسن یلفانی

در میان انبوه کتابها و مقالهها و مصاحبهها و
خاطرات مربوط به انقالب اسالمی ایران،تا آنجا که
نگارنده اطالع دارد ،تنها دو کتاب از دیدگاهی مستقل
و برخوردار از اعتبار روشهای دانشگاهی نوشته شده و
در ایران ترجمه و منتشر شدهاند« :شکلگیری انقالب
اسالمی»[ ]1نوشتۀ محسن میالنی و «زمینههای
اجتماعی انقالب ایران» [ ]2وشتۀ حسین بشیریه .هر دو
کتاب سالها پیش و در خارج از ایران به زبان انگلیسی ،و
طبعاً برای خوانندۀ خارجی ،نوشته شدهاند .کتاب حسین
بشیریه در سال  ،1984و چاپ دوم «شکلگیری انقالب
اسالمی» ،نیز که مبنای ترجمۀ فارسی است ،همزمان
با دوران ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی منتشر
شدهاند .بنا بر این ،پیداست که هر گونه نقد یا داوری در
بارۀ آنها با توجه به زمان درازی که از تاًلیف آنها گذشته،
مشروط و نسبی است .جز این باید تاًکید کرد که هر
دو کتاب حاوی آگاهیها و توضیحات فراوانی هستند که
برای خوانندۀ ایرانی نیز سخت مفید و ضروری و با وجود
گذشت زمان همچنان معتبر و مهماند .در این مورد باید
از فصلهای مربوط به گذشتۀ بالفاصلۀ انقالب و ماهیت
رژیم شاه و بحران اقتصادی آن در «زمینههای اجتماعی
انقالب ایران» ،و از بخشهای مربوط به جنگ قدرت
پس از انقالب ،چگونگی مسلط شدن بنیادگرائی و والیت
فقیه در «شکلگیری انقالب اسالمی» یاد کرد .در این
کتاب ،بویژه شرحی که دربارۀ جنگ ایران و عراق آمده
بسیار خواندنی و در عین حال تلخ و غمانگیز است .از
جمله ،نویسنده شرح میدهد که حکومت اسالمی خود
را در چنان انزوائی گرفتار کرد که دنیای غرب حتّی در
برابر کاربرد گستردۀ سالح شیمیائی بوسیلۀ عراق علیه
نیروهای ایرانی و حتّی علیه اتباع خود عراق ،هیچ گونه
واکنشی نشان نداد.
هر دو کتاب فصلی را به توصیف چارچوبی که برای
تحلیل انقالب اسالمی برگزیدهاند اختصاص دادهاند .این
چارچوب تحلیلی طبعاً بر تمام تعبیر و تفسیرهائی که به
دنبال آمده ،تاًثیر گذاشته و خواه -ناخواه نوعی برآورد
و ارزشگذاری دربارۀ انقالب اسالمی و مسیری را که
در پیش گرفته و رویدادهائی را که باعث شده یا از سر
گذرانده ،به همراه آورده است.

حسین بشیریه در توضیح
چارچوب تحلیلی خود ،نخست
یادآوری میکند که انقالب
 1357را باید در بستر منازعۀ
سیاسی تاریخیای قرار داد که
از انقالب مشروطیت آغاز شد.
به همین علت ،هم به تاریخچۀ
قدرت سیاسی حاکم و ایجاد
بلوک قدرت از مشروطیت
به این سو میپردازد ،و هم
سابقه و قدمت ایدئولوژی و
نیروئی که انقالب اسالمی را
ممکن ساخت ،شرح میدهد.
نویسنده همچنین در شرح
چارچوب تحلیلی خود ،توضیح میدهد که نظریات
متکی به روانشناختی و جامعهشناختی کارکردگرا
دربارۀ انقالبها را واگذاشته و دیدگاهی را انتخاب کرده
که انقالب را «رویدادی اساساً سیاسی» میشناسد.
و برای توضیح رویدادهای پس از پیروزی آن ،مدل یا
الگوئی را اختیار کرده که با تعمیم انقالب فرانسه به تمام
انقالبها فراهم آمده است .این الگو چهار مرحله را در هر
انقالب تشخیص میدهد « :حکومت میانهروها»« ،تفوق
تندروها»« ،دوران فضیلت و ترور» و «ترمیدور» .بشیریه
در توضیح شیوۀ تحلیل خود میافزاید که دید طبقاتی را
یکسره رها نکرده ،و در نتیجه انقالب را محصول نهائی
منازعات طبقاتی هم میداند .هر چند تعریف تازهای از
طبقه اختیار کرده که واضع آن را نیکوالس پوالنزاس
میداند که میگوید طبقات «نتیجۀ مجموعهای از
ساختارها و روابطشان ،نخست در سطح اقتصادی ،د ّوم
در سطح سیاسی و سوم در سطح ایدئولوژی هستند.
یک طبقۀ اجتماعی را میتوان هم در سطح اقتصادی،
هم در سطح سیاسی و هم در سطح ایدئولوژی شناسائی
کرد(».ص)21.
در مقابل ،محسن میالنی برای بخشی که به چارچوب
مفهومی اختصاص داده ،عنوان «مطالعۀ انقالب :علم هرج
و مرج یا هرج و مرج علمی» را برگزیده است .بالفاصله
این انتظار پیش میآید که نویسنده قصد دارد نظریۀ هرج

و مرج ( )Theory of Chaosرا ،که قلمرو اصلی آن ریاضیات
است و سعی شده در علوم اجتماعی نیز از آن استفاده
شود ،در مطالعۀ انقالب اسالمی به کار بندد و با نظر
داشتن به الگوی هرج و مرجگونه یا تصادف ()random
در امر اجتماعی ،انقالب اسالمی و عوارض آن را توضیح
حدی این
دهد .ولی چارچوبی که انتخاب شده فقط تا ّ
انتظار را برمیآورد .محسن میالنی توضیح میدهد که
مفهوم انقالب در چند سدۀ اخیر دستخوش تغییرات
اساسی شد .با وقوع انقالب فرانسه نوعی انعطاف رمانتیک
در این تعریف اثر گذاشت .پس از آن نوبت به تعریف و
تفسیرهای مارکسیستی رسید که در ایران هم بسیار رایج
بود (ص )37 .نویسنده ضمن اشاره به ناتوانی کارشناسان
و صاحبنظران در پیشبینی انقالب ،سرانجام به این
نتیجه میرسد که «متناسب با اهداف نوشتۀ حاضر ،من
انقالب را به صورت تغییر سریع زیربنائی ساختارهای
اجتماعی و نیز دستاندرکاران ،نهادها و منابع مشروعیت
حکومت تعریف میکنم که از طریق مجاری فراقانونی
صورت پذیرفته و تا حدودی با جنبش طبقات پائین
(اقشار غیر حاکم) همراه است» (ص.)39.
هر دو کتاب شکست ما ّدی و ذهنی مخالفان تندرو یا
ی رژیم شاه (فدانیان و مجاهدین) در پایان نیمۀ ا ّول
انقالب 
دهۀ پنجاه خورشیدی را توضیح میدهند ،ا ّما شکست
آیتاهلل خمینی و طرفدارانش را در همین تاریخ با سکوت
برگزار میکنند.
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تعریف نهایتاً «طبقاتی» بشیریه از انقالب اسالمی ،با
وجود آنکه آن را امری «سیاسی» میداند ،همچنانکه
تکیۀ او بر نقش خردهبورژوازی سنت ِّی مج ّهز به «ایدئولوژی
اسالمی-ناسیونالیستی» ،پرسشهای اساسیای را در
مورد تحلیل وی پیش میکشد.
محسن میالنی نیز با آنکه «حذف دین (را) به
عنوان یکی از نیروهای مؤثر بر جنبشها» (ص)41.
از فرضیههای غلط درمورد انقالبها میداند ،و تاًکید
میکند که «من هیچ کارشناس یا سیاستمداری را سراغ
ندارم که اوج گرفتن مذهب در ایران را پیشبینی کرده
ل و تشریح رویدادهای
باشد» (ص ،)42.در ضمن تحلی 
ّ
تحولت آن چنانکه باید و شاید به ویژگی و
انقالب و
منحصر به فرد بودن حضور و دخالت مذهب و عواقب آن
توجه نداشته و مذهب را کم و بیش نیروئی مشابه دیگر
نیروهای سیاسی در نظر گرفته است.
ا ّما در این نوشتۀ کوتاه آنچه بیشتر مورد نظر است این
است که هر دوکتاب ،با وجود تفاوت در انتخاب چارچوب
تحلیلی ،آغاز مرحلۀ «ترمیدور» را ،که ظاهرا ً آخرین
مرحله از چهار مرحله در هر انقالب است ،در مورد انقالب
اسالمی نیز صادق دانسته و فصل یا صفحاتی را بدان
اختصاص دادهاند .ترمیدور ،طبعاً نه پایان انقالب ،که در
واقع مرحلۀ تحقّق و تثبیت اصول و اهداف آن و استقرار
نظام مورد نظر آن است .تفاوت اصلی با مراحل پیشین
در این است که حالت بسیج و تالطم و آشوب انقالبی به
پایان میرسد و رژیم برخاسته از انقالب به برپا کردن و
بازسازی الگو یا نظم مورد نظر خود میپردازد.
واقعۀ ترمیدور انقالب فرانسه در چند کلمه  :مدتها
پیش از نهم ترمیدور سال د ّوم تقویم انقالبی (27
ژوئیۀ  )1974هدفها و خواستهای اصلی انقالب
فرانسه برآورده شده بود  :تصویب اعالمیۀ حقوق بشر
و شهروندان ( ،)1789الغای سلطنت ( )1792و اعالم
جمهوری ( .)1793ا ّما گروهها و گرایشهای افراطی ،که
نمایندۀ و نماد اصلیشان روبسپیر بود ،و کنترل «کمیتۀ
نجات ملّی» ،یعنی قوۀ مجریه ،را در دست داشتند،
خواستار تداوم انقالب ،بویژه در عرصۀ اقتصاد و محدود
کردن قدرت کلیسا و سرکوب کامل طرفداران رژیم
کهن ،بودند .اینان ،که هم از حمایت تودههای محروم
برخوردار بودند و هم آنها را کنترل و هدایت میکردند،
برای رسیدن به هدفهای خود تا استقرار دیکتاتوری و
حکومت ترور پیش رفتند .در روزهای پیش از کودتای
ترمیدور ،احکام دادگاه انقالب بالفاصله و بدون تجدیدنظر
اجرا میشد .زندانها از مخالفان و منتقدان و مظنونان پر
شده بود و روزانه دهها نفر به گیوتین سپرده میشدند.
در ماجرای نهم ترمیدور ،که از فصلهای فوقالعاده
هیجانانگیز انقالب فرانسه است ،روبسپیر و همراهانش از
قدرت (در کمیتۀ نجات ملّی) کنار زده و به سرعت (ظرف
 38ساعت و بدون محاکمه) اعدام شدند« .کمیتۀ نجات
ملّی» زیر نفوذ اکثریت جدیدی که کنوانسیون را هدایت
میکرد ،از طرفداران روبسپیر تصفیه شد و پس از بیش
ی میان گروههای سیاسی
ش و درگیر 
از یک سال کشمک 
که تا ترور سفید ضد انقالب پیش رفت ،خشونت و ترور
انقالبی در مقابل مخالفان به پایان رسید و ،مهمتر از همه،
برنامههای افراطی و انقالبی در اقتصاد و ادارۀ کشور کنار
گذاشته شد ،و به جای آن سیاستی بورژوا-لیبرال اتخاذ
گردید.
حسین بشیریه در پینوشت «زمینههای اجتماعی
انقالب ایران» مینویسد «اکنون به نظر میرسد انقالب
اسالمی در آستانۀ ورود به مرحلۀ نهائی تمام انقالبات
است که در ادبیات کالسیک از آن تحت عنوان ترمیدور
یاد میشود( ».ص .252.تاًکید از ماست ).وی آغاز این
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هر دوکتاب ،با وجود تفاوت در انتخاب چارچوب تحلیلی ،آغاز مرحلۀ
«ترمیدور» را ،که ظاهرا ً آخرین مرحله از چهار مرحله در هر انقالب است ،در مورد
انقالب اسالمی نیز صادق دانسته و فصل یا صفحاتی را بدان اختصاص دادهاند.
ترمیدور ،طبع ًا نه پایان انقالب ،که در واقع مرحلۀ تح ّقق و تثبیت اصول و اهداف
آن و استقرار نظام مورد نظر آن است.
این همه ،ا ّما ،دلیل آن نیست که در عمر سی و هفت سالۀ رژیم اسالمی تالش
یا تالشهائی به منظور ،نه متوقف کردن انقالب ،بلکه با هدف هدایت آن به سوی
ساختمان نطم مورد نظر آن و پایان دادن به حالت بسیج و تشنّج و برانگیختگی
انقالبی ،صورت نگرفته است.
مرحله را هم در زمان حیات آیتاهلل خمینی و مقارن
سالهای ا ّول دهۀ شصت خورشیدی میداند و میافزاید
 …« :در دسامبر  …1982امام خمینی خواستار توجه
و احترام به آزادیها و حقوق فردی و کاهش سرکوب
سیاسی موجود و بازگشت کارآفرینان[ ]3و کارخانهدارن
تبعیدی به خانه شد…» .وی همچنین اعالم کرد که
مردم «باید مطمئن باشند و در سرمایهگذاری اقتصادی
مشارکت کنند و ما اینجا برای مصادرهی (اموال) آنها
نیستیم( ».ص« .)256 .در ژانویۀ  1983دادگاههای
اسالمی و کمیتههای انقالب پاکسازی شدند و حدود
 400نفر از زندانیان سیاسی آزادشدند .پاکسازی
بوروکراسی متوقف گردید…» (ص.)257 .
محسن میالنی نیز ،با وجود پرهیز از تحلیلهای
ّ
تحولتِ پس از درگذشت
«کالسیک» انقالب ،در شرح
آیتاهلل خمینی ،از «مرحلۀ ترمیدورانۀ» انقالب اسالمی
و از «آگاهی دیرهنگام ولی میمون و مبارک جمهوری
اسالمی نسبت به محدود بودن واقعی توانائیهای
خویش برای تغییر ایران و دنیای اسالم» سخن
میگوید (ص .)389.میالنی پس از شرح تغییراتی که
با بازنگری در قانون اساسی جمهوری اسالمی در مورد
شرایط والیت فقیه و اختیارات رئیس جمهور داده شد،
باز تکرار میکند که «هنگام درگذشت آیتاهلل خمینی
انقالب اسالمی مرحلۀ تثبیت را پشت سر گذاشته و وارد
مرحلۀ ترمیدورانه یا میانهروی شده بود» (ص .)499.و
در توضیح این چرخش بویژه برنامهها و سیاستهای
عملگرایانۀ رفسنجانی و مقابلۀ او هم با محافظهکاران و
هم با تندروها را شاهد میآورد.
این همه ،ا ّما ،دلیل آن نیست که در عمر سی و هفت
سالۀ رژیم اسالمی تالش یا تالشهائی به منظور ،نه
متوقف کردن انقالب ،بلکه با هدف هدایت آن به سوی
ساختمان نطم مورد نظر آن و پایان دادن به حالت بسیج
و تش ّنج و برانگیختگی انقالبی ،صورت نگرفته است.
چنانکه در باال اشاره کردیم ،این دوکتاب چند دهه
پیش نوشته شدهاند و کام ً
ال ممکن است که نویسندگان
آنها  ،با توجه یه آنچه در این فاصله در ایران گذشته نظر
خود را در مورد «ترمیدور» انقالب اسالمی و این که آیا
این انقالب میتواند به چنین مرحلهای برسد یا اصوالً
چنین مرحلهای برای آن قابل تص ّور است یا نه ،تغییر
داده باشند .تا آنجا که نگارنده اطالع دارد ،دکتر بشیریه،
که پس از سالها تدریس در دانشگاههای ایران ،در پی
رویدادهای  1388ایران را ترک کرد ،در مصاحبهای با
یکی از رادیوها موقعیت رژیم ایران را سخت ناامیدکننده
برآورد کرد ،ناتوانیهای اساسی آن را برای روبرو شدن
با شرایط جدید با فصاحت و دقت شرح داد ،و سرکوب
جنبش سبز را ٍ هم محکوم کرد.
راستی آن است که ،همچنان که محسن میالنی
توضیح داده – ولی تا آخر به توضیح خود وفادار نمانده –
مقایسۀ انقالبها و ،از این طریق ،بیرون کشیدن قاعدهها

و قانونهائی که بر همۀ آنها صادق باشد راه به جائی
نمیبرد .باید پذیرفت که اعتبار و دقت علوم اجتماعی
بیشتر به تخمین و حدس و گمان و برآوردهای نسبی
محدود میشود و مناسبتر آن است که از پیروی از یا
اعال ِم احکام و اسلوبهای عام یا کلّی دربازۀ مقولهها یا
فرار و گستردهای نظیر تاریخ
موضوعهای بیش از حد ّ
یا جامعه یا انقالب پرهیز کند .در همین موضوع مرحلۀ
«ترمیدور» انقالب اختالف نظر میان صاحبنظران
و پژوهشگران بسی بیش از اجماع و اتفّاق نطر است.
برای مثال ،در مورد انقالب اکتبر ،که ظاهرا ً بیش از
دیگر انقالبها به الگوی انقالب فرانسه شباهت دارد،
میتوان سیاست جدید اقتصادی ( ،).N.E.Pدر فاصلۀ
سالهای  1921تا  1928را معادل این مرحله دانست.
ا ّما ترونسکی ،که به انقالب دائم اعتقاد داشت ،سلطۀ
استالینیسم را ترمیدور انقالب اکتبر میشناخت .با به
یادآوردن ترور مخوفی که در تمامی دوران استالین بر
شوروی سایه افکنده بود ،قاعدتاً مرحلۀ ترمیدور انقالب
اکتبر را باید تا مرگ وی و آغاز سیاست استالینزدائی
عقب انداخت .ا ّما استالینزدائی خروشچف نیز که با جار و
جنجال فراوان و با سیاست «همزیستی مسالمتآمیز»ش
شروع شده بود ،به سرعت جای خود را به دروران طوالنی
رکود و خمودگی برژنف داد .گالسنوست و پروسترویکای
گورباچف به خق میتوانست سرانجام امید به مرحلهای
شبیه به ترمیدور را در انقالب شوروی برانگیزد .ا ّما فقط
راه را برای فروپاشی نهائی آن باز کرد .فروپاشیای که
پرسشهائی اساسی و وجودی در مورد ّ
کل انقالب اکتبر
و مسئلۀ اصالت و حقّانیت و ضرورت آن پیش کشید.
پرسشهائی که به حق در مورد انقالب اسالمی ایران هم
کام ً
ال موضوعیت دارند.
برای نشان دادن میزان خوشبینی و شتابزدگی
نویسندگان دو کتاب در جستجوی «مرحلۀ ترمیدور»
انقالب اسالمی ،و انطباق دادن آن ،یکی با اوایل دهۀ
شصت خورشیدی و دیگری با اواخر همین دهه و اوایل
دهۀ هفتاد ،تنها کافی است به یاد آوریم که کارنامۀ رژیم
اسالمی در تمامی دوران پس از این به اصطالح «مرحلۀ
ترمیدورانه» ،آکنده از ترور و سرکوب و تشنج و تالطم
بوده است – این کارنامه چنان آشکار و غیرقابل انکار
است که در اینجا نیازی به تکرار آن نیست .راست است
که در ایران اسالمی ،بجز در تابستان سال شصت و هفت
شمار اعدامهای سیاسی از روزی شصت تا هشتاد نفر
(رقمی که برای روزهای قبل از ترمیدور انقالب فرانسه
ذکر میکنند) فراتر نرفت و به طور کلّی شمار اعدامهای
انقالب اسالمی با اعدامهای انقالب فرانسه قابل مقایسه
اصلی محدود ماندن
نیست .ولی باید به یاد داشت که علت
ِ
تعداد اعدامها ،صرفنظر از تغییر شرایط تاریخی ،وجود
جامعۀ مدنی و عرفی نیرومند ایران بود که مانع غلتیدن
انقالب اسالمی به ورطۀ خونریزی و کشتار تمام عیار شد.
حضور و تاًثیر همین جامعۀ مدنی در عین حال خواه
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همچنان که محسن میالنی توضیح داده – ولی تا آخر به توضیح خود وفادار
نمانده – مقایسۀ انقالبها و ،از این طریق ،بیرون کشیدن قاعدهها و قانونهائی که
بر همۀ آنها صادق باشد راه به جائی نمیبرد.
برای نشان دادن میزان خوشبینی و شتابزدگی نویسندگان دو کتاب در
جستجوی «مرحلۀ ترمیدور» انقالب اسالمی ،و انطباق دادن آن ،یکی با اوایل دهۀ
شصت خورشیدی و دیگری با اواخر همین دهه و اوایل دهۀ هفتاد ،تنها کافی
است به یاد آوریم که کارنامۀ رژیم اسالمی در تمامی دوران پس از این به اصطالح
«مرحلۀ ترمیدورانه» ،آکنده از ترور و سرکوب و تشنج و تالطم بوده است
ناخواه به اعتبار و بقای نظام اسالمی هم کمک کرد .وگر
توسل گاه و بیگاه ایتاهلل خمینی به آیۀ «اشِ دَّا ُء َعلی
نهّ ،
ُ
الکفّار…» و توضیحات کشّ اف و خونسردانهاش در مورد
لزوم و مصلحت کشتن کفار و بویژه این واقعیت که وی
در قربانی کردن صدها هزار نفر از پیروان و فدائیان خود
در جنگی جاهطلبانه و بیهوده ،به وضوح ثابت میکند
که در انقالب اسالمی از مرحلۀ ترمیدور ،به مثابۀ پشت
سر گذاشتن مرحلۀ ترور و سرکوب و استقرار حقوق و
آزایهای اولّیه ،نه در دهۀ شصت و هفتاد خبری بوده و
نه در آینده خبری خواهد بود.
این همه ،ا ّما ،دلیل آن نیست که در عمر سی و هفت
سالۀ رژیم اسالمی تالش یا تالشهائی به منظور ،نه
متوقف کردن انقالب ،بلکه با هدف هدایت آن به سوی
ساختمان نطم مورد نظر آن و پایان دادن به حالت بسیج
و تش ّنج و برانگیختگی انقالبی ،صورت نگرفته است.
انتخابات ریاست جمهوری در سالهای  1376و ،1388
که هر دو از حمایت اکثریت بزرگ مردم نیز برخوردار
بودند ،دو نمونۀ برجستۀ چنین تالشهائی شمرده
میشوند .این دو رویداد طبعاً شباهت چندانی با ترمیدور
توسل
انقالب فرانسه ندارند .کودتای نهم ترمیدور جز با ّ
به خشونت (تصفیۀ «کمیتۀ نجات ملّی» از روبسپیر و
همراهانش و اعدام سریع آنها) ممکن نشد .در حالی که
حرکت اصالحطلبی  1376و جنبش سبز  ،1388هر یک
به درجاتی ،مدارا و مسالمت و احتیاط را شعار خود قرار
داده بودند .با این حال هستۀ سخت انقالب ،که حول
رهبری متمرکز شده ،در استفاده از خشونت و خونریزی
برای سرکوب هر دو جنبش تردید نکرد .واقعیت سی و
کرات
هفت سالۀ عمر حکومت اسالمی به وضوح و به ّ
نشان داده است که اگر انقالب اسالمی ،به ترمیدور ،یا
«نقاهت (بعد) از تب انقالب» (تعبیری که در کتاب دکتر
بشیریه به کار رفته) تن دهد ،دیگر جان به در نخواهد برد
و پایان کارش فرا رسیده است.
برای نشان دادن میزان خوشبینی و شتابزدگی
نویسندگان دو کتاب در جستجوی «مرحلۀ ترمیدور»
انقالب اسالمی ،و انطباق دادن آن ،یکی با اوایل دهۀ
شصت خورشیدی و دیگری با اواخر همین دهه و اوایل
دهۀ هفتاد ،تنها کافی است به یاد آوریم که کارنامۀ رژیم
اسالمی در تمامی دوران پس از این به اصطالح «مرحلۀ
ترمیدورانه» ،آکنده از ترور و سرکوب و تشنج و تالطم
بوده است.
در واقع ،انقالب اسالمی به علت ماهیت دینی
یا مذهبیاش ،ناچار و علیاالصول انقالبی دائمی و
جهانی است .هر دو کتاب «زمینههای اجتماعی…» و
«شکلگیری انقالب…» به این خصلت تعیینکنندۀ
انقالب اسالمی چنانکه الزم بوده توجه نکردهاند و در
نتیجه ،بررسی آنها ،با آنکه چنانکه یادآورشدیم ،متضمن
آگاهیهای فراوان و مفیدی در مورد شرایط تاریخی
رویداد انقالب و خصوصیتها و ضعفهای رژیم گذشته

است ،بیش از آن که شناخت معتبر و جامعی از انقالب
اسالمی ،به مثابۀ پدیدهای ویژه و منحصر به فرد ،به دست
دهد ،آن را یه عنوان رویدادی طبیعی و ضروری معرفی
میکند.
برای مثال ،هر دو کتاب نهضت آیتاهلل خمینی
را ،با آن که خود توضیح میدهند که در آغاز اساساً
ماهیت اعتراضی داشت و از ادعای تصاحب قدرت بری
بود و تنها در اواخر دهۀ چهل خورشیدی به حکومت
اسالمی و والیت فقیه روی آورد ،ادامۀ و طبعاً تکامل
همۀ حرکتها و تالشهائی معرفی میکنند که در هیئت
مذهب شیعه یا با بهرهجوئی از عالقه و اعتقاد مردم بدان،
علیه حکومت شاهان پهلوی ،و پیش از آن ،علیه استقرار
مشروطیت ،در ایران صورت گرفتهاند .نتیجۀ چنین
برداشتی نادیده ماندن گسست آشکاری است که میان
حرکتها و مبارزات مذهبی تاریخ معاصر ،از یک سو،
و نهضت حکومت اسالمی به رهبری آیتاهلل خمینی ،از
سوی دیگر ،وجود دارد .برای نشان دادن این گسست
کافی است برخی خطوط برجستۀ تاریخ معاصر را به یاد
آوریم  :روحانیان در حمایت از مشروطه تا جایز دانستن
اعدام آیتاهلل نوری پیش رفتند .دخالت آنان در سیاست
(مدرس و حتّی کاشانی) از چارچوب قانون اساسی فراتر
ّ
نرفت .به طور کلّی و در اکثریت قاطع خود از دخالت در
حکومت و سیاست ،بجز در اموری که با منافع و موقعیت
آنان ارنباط مستقیم داشت ،پرهیز میکردند (آیتاهلل
بروجردی) .زندهیاد کسروی در کتاب شیعیگری خود
صراحتاً از روحانیانی که مرتب به حکومت ایراد میگیرند
و انتقاد میکنند ،میپرسد که چرا با وجود حمایت
تودهای دست باال نمیزنند و یک باره حکومت را در
دست نمیگیرند و پاسخی نمیشنود.
هر دو کتاب شکست ما ّدی و ذهنی مخالفان تندرو یا
ی رژیم شاه (فدانیان و مجاهدین) در پایان نیمۀ ا ّول
انقالب 
دهۀ پنجاه خورشیدی را توضیح میدهند ،ا ّما شکست
آیتاهلل خمینی و طرفدارانش را در همین تاریخ با سکوت
برگزار میکنند .حال آنکه شواهد غیرقابل انکاری در
مورد ناامیدی طرفداران وی و انزوای خودش در تبعید
وجود دارد .در نگاه به گذشته ،به آسانی میتوان طرح
نطریۀ «والیت فقیه و حکومت اسالمی» در اواخر دهۀ
چهل خورشیدی در فضای سیاسی ایران را ،چیزی در
حد اعالم «نظریۀ جامعۀ بیطبقۀ توحیدی» مجاهدین یا
سخنرانیهای احساساتی شریعتی دربارۀ «شیعۀ علوی»
یا طرحها و آرمانهای فدائیان برای ادارۀ جامعه شمرد.
سنگی مفت و گنجشگی مفت ،در شرایطی که درجۀ
حقّانیت و محبوبیت مبارزه و مخالفت با رژیم شاه با
ی و «انقالبی« بودن آن سنجیده میشد .به
مالک افراط 
هیچ روی تصادفی نیست که حتّی برخی از نزدیکان و
خویشان خود آیتاهلل نیز با حیرت و ناباوری از نظریۀ
«جدید» او سخن میگفتند .مهمتر از همه آمادگی و
حتّی پیشدستی خود آیتاهلل خمینی در تلفیق نظریهاش
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مقتضیات اجتناب ناپذیر جامعۀ ایران و
با بسیاری از
ّ
سازش با واقعیاتی که حکومت اسالمی راهی برای روبرو
شدن با آنها نداشت ،جای چندانی برای قبول اصالت و
استحکام نظریۀ وی ،به مثابۀ پروژهای با معنی و سنجیده
و با امید به موفقیت ،باقی نمیگذارد.
حقیقت ،که امروز زیر پردهای تاریک در پی پیروزی
برقآسا و مقاومتناپذیر انقالب اسالمی پنهان مانده ،این
است که پروژۀ حکومت اسالمی و والیت فقیه نیز در آغاز
چیزی در حد همان پروژههای مجاهدین و تفسیرهای
خیالپردازانۀ شریعتی و تحلیلهای نوستالژیک آل احمد
و حتّی اسالم مدرن بازرگان بود و اعنبار و نفوذی بیش
از آنها در میان مردم نداشت .همۀ این پروژهها و ّ
تقلها
تشیع
بیش از آن که نشانۀ سرزندگی و باززائی و توان ّ
باشند ،حاکی از بحران درمانناپذیر آن در رودرروئی با
دنیائی بود که با سرعتی مهارناپذیر به سوی عقالنیت و
بیرون راندن مذهب از زندگی اجتماعی و سیاسی پیش
میرفت .تصادفی نبود که در یک سال ا ّول آزاد شدن
فضای سیاسی (از اواخر سال  1555تا پائیز  )1356ابتکار
عمل در دست نیروهای آزادیخواه و معتدل و معقول
و پیرو قانون اساسی بود ،تا آنجا که آیتاهلل خمینی از
اهمال و سکوت طرفداران خود در استفاده از «فرجهای»
که حاصل شده بود ،شکایت میکرد.
نکتۀ آخر این که کمتوجهی به ماهیت دینی انقالب
اسالمی و بررسی آن به عنوان یک انقالب سیاسی
معمولی و عادی ،باعث شده تا یکی از مهمترین و
وخیمترین پیامدهای آن نیز مسکوت بماند :آیتاهلل
خمینی و انقالب اسالمیاش ،اگر چه چنانکه در باال
اشاره شده ،در برابر جامعۀ مدنی و فرهنگ عرفی ایران
تا حدود زیادی «رام» شد و تا حدودی ستیزهخوئی و
سیطرهجوئی خود را از دست داد ،ا ّما نطفه و نقطۀ عزیمت
بیداری و سربرآوردن گرایشی در اسالم سیاسی شد که
ی وحشیانهاش،
تعصب و فرقهگرائ 
اینک با بنیادگرائی و ّ
منطقۀ خاور میانه را به آتش کشیده و جهان را با امواج
متناوب ترور و آشوب تهدید میکند .القاعده ،طالبان،
داعش و… به خون سرکردگان و عوامل «حکومت
رافضیان صفوی» (عنوانی که داعش در نشریات تئوریک
خود برای جمهوری اسالمی یرگزیده است) تشنهاند – کم
و بیش همان کونه که در میان فرزندانی پیدا میشوند
نمونههائی که مایل نیستند سر به تن والدینشان باشد.
محسن یلفانی  /مهرماه /1394
_____________________________
[ –]1شکلگیری انقالب اسالمی ،از سلطنت پهلوی
تا جمهوری اسالمی ،نوشتۀ محسن میالنی .مترجم
 :مجتبی عطارزاده .نشر گام نو ،تهران ،چاپ چهارم
،13851نام اصلی کتاب :
The Making of Iran’s Islamic Revolution : From
Monarchy to Islamic Republic
[ –]2زمینههای اجتماعی انقالب ایران ،تاًلیف حسین
بشیریه .برگردان علی اردستانی .نشر نگاه معاصر ،تهران،
چاپ سوم1394 ،نام اصلی کتاب The State and :
 ،1982-1962 ,Revolution in Iranتاریخ انتشار به زبان
اصلی 1984 :
[ – ]3در این نوشته به کیفیت ترجمۀ دو کتاب
نپرداختهایم .ولی استفاده از واژۀ «کارآفرین» را که به
تازگی ظاهرا ً در برابر  entrepreneurرایج شده ،نمیتوان
نادیده گرفت .راست است که برابر دقیق و رسائی برای
این واژۀ انگلیسی یا فرانسوی در زبان فارسی موجود
نیست .ولی در زمانی که نقش entrepreneurها در تخریب
و از میان بردن «کار = شغل» به مسئلۀ روز تبدیل شده،
بهتر است به همان معادل «کارفرما» رضایت دهیم.

