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  پرويز صداقت

  فرح نوتاش: فرستنده
 ٢٠١٨ مارچ ٠۴

  -ون مردم و انقالب را مکيدندخ دھه ۴
 اسالمی. اقتصادی و سياسی در ج ُ غول با شاخ و دم ۵

که ديديم و شاھد بوديم  که مطرح شده، چنان ھای اصلی آن چنان  انقالبی در ايران رخ داد که يکی از ھدف١٣۵٧ در سال

  اما امروز پس از گذشت حدود چھار دھه از انقالب، نه. ھا خواندند و شنيدند، عدالت اجتماعی بود تر که جوان و چنان

طور مشخص وضعيت توزيع درآمد به سطوح نابرابر ه ه بلکه بتنھا گام مؤثری در جھت عدالت اجتماعی برداشته نشد

  .ًاساسا انقالب در تحقق اين ھدف نتوانسته موفق شود. ای افزايش پيدا کرده است کننده بسيار خطرناک و نگران

 ۀ کليدی که در اقتصاد سياسی جمھوری اسالمی وجود داشته و نطفۀنکت. کنم  بحث را از نھادھا و ساختارھا شروع می

تر و قدرتمندتر   بحرانی ابتدای انقالب بسته شده و آثارش تا امروز ادامه پيدا کرده، تحکيم يافته و موثقۀآن در ھمان دھ

ًاقتصاد سياسی ايران اساسا مبتنی بر سياست . گيری يک نظام دوگانه در اقتصاد سياسی ايران بوده است شده، شکل

   يک و شھروند درجه آن تفکر ايدئولوژيک که اعتقاد به شھروند درجه.  استو معيارھای دوگانه» يک بام و دو ھوا«

ی برای بازيگران اقتصادی ئ اقتصادی شد ميدان بازۀدارد، وقتی وارد عرص» غيرخودی«و » خودی«دو و اعتقاد به 

ھای نخست  ھای سال ز بحرانبه اين ترتيب که افرادی که بعد ا. فراھم کرد که در اين ميدان معيارھای دوگانه حاکم بود

ً عواملی مثل رانت وفاداری به نظام جديد عمدتا در نھادھای پساانقالبی که حجم عظيمی از ۀانقالب بر مبنای مجموع

ھای مديريتی رسيدند از بسياری از قوانين و مقررات جاری حاکم بر فعاليت  ھا را در اختيار داشتند به سمت ثروت

ه  نھادی جديد روبۀبنابراين با يک پديد. عم از بازيگر خصوصی يا بازيگر دولتی معاف شدنداقتصادی ساير بازيگران ا

رو شديم که نه تابع مقررات دولتی بود و نه تابع مقررات بخش خصوصی و حدود اختيارات بسيار وسيع و وظايف 

 نھادھای قدرتمند ۀفت و مجموعی که بعد از انقالب شکل گرئ بنيادھاۀمجموع. نظارت خيلی محدود داشت مدون و قابل

 اخير بسيار قدرتمندتر شدند فضای ۀشان بوده ايم و به خصوص در يک دھ  اخير شاھد فعاليتۀاقتصادی که در چھار دھ

  .ای بر اقتصاد سياسی ايران حاکم کردند دوگانه

  :عنوان مثال به

ھای بسيار متعددی  ھای متعدد ھلدينگ  حوزهی است که درئ رشته  بزرگ چندۀ بنياد مستضعفان امروز يک مجموع-١

  .…تخصصی، مخابرات، مسائل مالی، عمران و شھرسازی و  ھلدينگ کشاورزی، ھلدينگ مادر. دارد
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ھا و اماکن مقدس مثل آستان قدس رضوی را شاھديم که يکی از ثروتمندترين بنيادھا در سطح جھانی محسوب   استان-٢

ھای داروسازی، مالی، کشاورزی، ساختمان، قند، خودروسازی  دی دارد، در زمينهھای بسيار متعد شود و ھلدينگ می

  . …و

  . شده دارد  شرکت ثبت٨١٢ نھادھای نظامی، سپاه پاسداران ۀ در عرص-٣

  . است.. ھای بازرگانی، کشاورزی، دامپروری، صنايع معدنی و   امداد دارای ھلدينگۀ کميت-۴

دھد، انواع کارگزاری را انجام  کند، فعاليت صرافی انجام می ادی دارد، بانکداری می بنگاه اقتص٢۵٠ بنياد شھيد -۵

  …دھد و  می

َ دھند و سود کالنی از قبل فعاليت ھای سودآور اقتصادی انجام می  فعاليت اين مجموعه  که  ويژه آن شان می برند، به ِ

اين سود گاه در محاسبات رسمی اقتصاد ملی . کم استھا حا ھای آن تری بر فعاليت ھای بسيار کم ھا و نظارت محدوديت

  .شود در نظر گرفته نمی

قانون اصالح مواد يکم، ششم «عنوان  يد شورای نگھبان رسيد تحتئ در مجلس تصويب شد و به تأ١٣٩۴قانونی در سال 

 ۀاين دست موظف به ارائ از ئی نھادھاۀبر اساس اين قانون کلي. »۴۴ھای کلی اجرای اصل  و ھفتم قانون اجرای سياست

 واحد ١٩٠٠٠ًاما تقريبا از بيش از . ھای مالی خود در سايت کدال سازمان بورس و اوراق بھادار شدند صورت

جا  بحث اين. ھای مالی خود را ارائه نکردند  شمار، صورت جز معدودی انگشت اقتصادی که مشمول اين قانون ھستند، به

برای ھمين ما از اين مجموعه . رسانی است ًجا صرفا اطالع  نيست، مسأله در ايندھی حتی پرداخت ماليات يا پاسخ

م فرادولتی، چرا که قدرت ئيرود اما بھتر است بگو شان به کار می برای» خصولتی «نھادھا که اين روزھا بيشتر عنوان 

 ايران را در دست دارند و چه گونه تصويری نداريم که چه حجمی از اقتصاد و اختياراتی فراتر از دولت دارند، ھيچ

… که از بسياری قوانين مادر و قوانين مالياتی و  با توجه به اين.  بر وضعيت توزيع درآمد خواھند گذاشتئیآمدھا پی

توانند سود واقعی خود را از  که می» کانگرومريا«شان در قالب   انحصاری مستثنا ھستند و با توجه به وضعيت شبه

شود ـ با   دولت میۀی انتقالی در معامالت درونی پنھان کنند، بدين ترتيب آن چيزی که عايد خزانھا گذاری طريق قيمت

مراتب  شود ـ به ھای بھبود توزيع درآمد می ھای رفاھی و ھزينه فرض بر اين که بخشی از منابع دولتی صرف ھزينه

از طرف ديگر خود اين . زاست زيع درآمد اختاللست که در تو ھا عاملی بنابراين فعاليت اين فرادولتی. شود تر می کم

توانند در وضعيت  توانند دنبال کنند به شکل ديگری می پروری می  حامیۀ که در عرصئیھا نھادھا با توجه به سياست

  .توزيع درآمد اثر بگذارند

د سياسی ايران بعد از اين انتظام آنارشيک، اين سياست يک بام و دو ھوا، اين به ھم ريختن قواعد بازی در اقتصا

را به شدت … ھای بازتوزيع درآمدی و  ھای کليدی است که اثرگذاری ھر سياستی از جمله سياست انقالب، يکی از نکته

  .دھد کاھش می

 ۀ است که در عرصئیھا  ساختاری بعدی که به وضعيت بسيار نابسامان توزيع درآمد در ايران منجر شده بحرانۀمسأل

.  به بعد تشديد شد١٣۶٨ آغاز شد و از سال ١٣۵٠ ۀايم که در حقيقت از دھ ه در اقتصاد ايران شاھد بودهانباشت سرماي

رغم عواملی که در مورد قواعد بازی نامتعارف در اقتصاد ايران برشمردم، اقتصاد ايران از اين منظر که مناسبت  به 

دار شکل گرفته و نظام مبتنی بر انباشت سرمايه حاکم  ايه سرمۀدستمزدی را در بازارھای کار گسترش داده و يک طبق

ھای انباشت سرمايه در  ئیپيما اما دور. شود ھای خاص محسوب می دارانه با ويژگی بر آن است، يک اقتصاد سرمايه

 طبقاتی و ھای ً دارد که دايما بر نابرابریئیھا ھای حادی پديد آورده و ويژگی  دارد که بحرانئیھا اقتصاد ايران ويژگی

  .درآمدی افزوده است
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 آغاز ۀکنيم اين است که اگر نقط ھای انباشت سرمايه در اقتصاد ايران مشاھده می ئیای که در دورپيما اولين نکته

ثقل اقتصاد ايران  ۀ تجاری بدانيم نقطۀ و سرمايئی کاالۀ پايان را سرمايۀ مالی و نقطۀھا را حرکت از سرماي ئیدورپيما

ثقل اقتصاد در اين دو حوزه متمرکز بشود و  ۀوقتی نقط. ھای مولد متمرکز شده است اين دو حوزه به زيان بخشدر 

اقتصاد مبتنی بر «شود به  يعنی اقتصاد تبديل می.  مولد تضعيف شود در اقتصاد مشغول ساختن سود از سود ھستيمۀحوز

 ولو کاذب، برای ئیھای قيمتی، سودھا ناگون با ايجاد حبابھای گو خواھد به روش ، اقتصادی که دايم می»حباب قيمت

.  شاھد بوديمءھای بعد از انقالب بدون استثنا ما اين اقتصاد حباب قيمتی را در تمامی سال. فعاالن اقتصادی کسب کند

چارش شده بوديم، ھای اخير د ھا و رکود اقتصادی شديدی که در سال  تحريمۀھای اخير بعد از دور عنوان مثال، در ماه به

صورت گرفت برای ايجاد حباب قيمتی در ارز و سکه، ازجمله ..  و ئیای در حوزه اجرا ببينيد که چه فعاليت گسترده

گذران ما و بسياری از  يعنی مسؤوالن و سياست. ھا ايجاد کنند که موجی از سوداگری مالی در اين حوزه برای اين 

ی ا ينهئ ارز بايد مانند آئیکنند که گو ای برخورد می  قيمت ارز، با ارز به گونهنفعان افزايش فعاالن بازار ارز و ذی

فروشی باشد و با يک درصد افزايش شاخص قيمت يک درصد ھم ارزش پول ملی در برابر ساير  شاخص قيمت خرده 

ک اقتصاد گرفتار ست از عرضه و تقاضای واقعی برای آن و در ي که بھای ارز تابعی در حالی. ارزھا کاھش پيدا کند

بنابراين . چنان افزايش نيافته که شاھد اين افزايش بھای ارز و طال باشيم ھای اخير آن رکود ميزان تقاضای واقعی در ماه

ھای دايمی قيمتی و  ثقل بخش مالی و تجاری، اقتصادی که حياتش مبتنی بر ايجاد حباب  ۀاقتصادی شکل گرفته با نقط

  .ھای سوداگر ھای مالی و سرمايه دست بودن سرمايهاقتصادی است مبتنی بر فرا

ی که از ئبردار  آن، نوع استثمار و بھرهھای انباشت سرمايه داشته اين بوده که در جريان ئیويژگی ديگری که دورپيما

از برداری غيرمنطقی و غيرعقالنی و مفرط  نيروی کار و از طبيعت انجام شده با محدود ساختن دستمزدھا و با بھره 

 بازتوليد نيروی کار و مسايل معيشتی ايجاد کرده که باز ۀ طبيعت، در عرصۀی در عرصھای حاد منابع طبيعی، بحران

 حداقل دستمزد اعالمی و خط فقر اعالمی را مقايسه ۀعنوان مثال، اگر فاصل به. ھای طبقاتی افزوده است ھم بر نابرابری

ن باشد ھمان توليدات و ئي دستمزدھای واقعی پادر ادامه، وقتی که. بريد انگيز اين موضوع پی می کنيد به ابعاد شگفت

شده در اقتصاد با مشکل و بحران ناشی از فروش نرفتن کاالھا و خدمات توليد شده مواجه  واردات و خدمات ارائه

ًبحران تحقق ارزش دقيقا در انجماد دستمزدھا در سه . شويد ِشود، يعنی به اصطالح با بحران تحقق ارزش مواجه می می

  .گذشته ريشه دارد و عواملی که برشمردم در پيوند منطقی با يکديگر اين بحران را ايجاد کردند ۀدھ

انتظام نھادی که در اقتصاد  به اين شکل که عدم. شويم در ادامه ما با بحران بازتوليد گسترده در اقتصاد ايران مواجه می

شده از مدار  شود که بخش بزرگی از ارزش خلق اعث می مالی، بۀھا و چيرگی سرماي وجود دارد، به ھمراه اين بحران

حاصل اين امر از يک طرف اين است که اگر فرض ھم بکنيم . شود اقتصاد ايران خارج و وارد مدارھای اقتصاد جھانی 

 را در اقتصاد ايران رخ دھد تا اين انجماد دستمزدھا» فروبارشی«ھای نوليبرالی در درازمدت  قرار بوده بر مبنای وعده

به مدد » تصاحب«از سوی ديگر، در اين حالت . شود به مدارھای اقتصاد جھانی جبران کند، اين فروبارش منتقل می

. گذاری ھای جديد چه حتی برای عدم سرمايه گذاری کند، چه برای سرمايه تری پيدا می سلب مالکيت اھميت ھر چه بيش

ًشود يا عينا  چه تصاحب شده مصرف می شود و آن م انجام نمیگذاری ھ گيرد، اما حتی سرمايه يعنی تصاحب صورت می

 اقتصاد سياسی  اين تصاحب به مدد سلب مالکيت ھم يک ويژگی سرشت. شود به مدارھای اقتصاد جھانی منتقل می

شد و  اول انقالب شروع ۀھای گسترده در دھ اصطالح مصادره  گذشته بوده که از بهۀ چھار دھۀجمھوری اسالمی در ھم

  .شود ھای بعد ديده می در دھه… ھای زمين شھری، و  ھای پولی، مالی، بانکی، سياست ھای متعدد در عرصه در سياست
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دو حاصل اين تگناھا يعنی انتظام آنارشيک نظام نھادی ما و . يمشده مواجھ اری با تنگناھای گفته ساختۀدر حوز

  : ، دو ويژگی جديد ايجاد کردهھای متعدد نظام انباشت سرمايه در ايران بحران

  تورم ساختاری در اقتصاد 

  . و فساد ساختاری در اقتصاد

 شصت، در اوج جنگ ھم تورم ۀھای دھ که در يکی از سال رقمی بود و اين  يکًءکه تورم در سال گذشته استثنا اين

ود چنان عمق و تقاضا چنان انقباضی رقمی بوده، نه ناشی از درايت سياستمداران ما بلکه ناشی از اين بود که رک يک

سال گذشته ھم با توجه به انتخابات در پيش، دولت تمايل نداشت . توانست افزايش پيدا کند پيدا کرده بود که تورم نمی

سرعت برگشتيم  طور که آخرين آمار تورم نشان داد، دوباره به االن، ھمان. بھای بسياری از خدمات خود را افزايش دھد

  .کند رقمی و اين روند متأسفانه استمرار پيدا می تورم دوبه مدار 

رانت «ِوقتی که در زمين بازی قواعد بازی يکسانی وجود نداشته باشد و بر مبنای . از طرف ديگر فساد ساختاری داريم

جا  ر اين سودآوری به دست بياورند، نوع فسادی که دۀالعاد ھای فوق ای فرصت عده» رانت بوروکراتيک«و » وفاداری

ً گذشته به شکل فزاينده دايما به ابعاد آن افزوده شده و االن به ۀشود فساد ساختاری است که در تمامی چھار دھ ايجاد می

رو ھستيم و در فساد سيستمی  با يک فساد سيستمی روبه.  رسيده که ھمه متحير ھستندئیآسا آور و غول چنان ابعاد حيرت

  .اند فساد و مشارکت در فساد را پذيرفته اجزای سيستم حضور در ۀھم

ھای جنگ و بحران   اول سالۀاگر فرض کنيم دھ. رسيم ھا می ھا وسياست بعد از سطح ساختارھا به سطح برنامه

 ۀً ششم که اخيرا تصويب شده، ھستۀ تا برنام١٣۶٨ اقتصادی ايران در سال ۀ توسعۀپساانقالبی بوده، از اولين برنام

تقويت انباشت سرمايه و تحريک انباشت سرمايه با استفاده از : ھا يک دستورکار نوليبرالی بوده  برنامهۀماصلی ھ

سازی، حذف مقرراتی که به  ھا، خصوصی گذری تر سرمايه  به منظور سودآورترکردن ھر چه بيشئیھا  سياستۀمجموع

شدگان،  ھای قانونی برای استخدام بسياری از پوشش و کار را نامساعد کرده، حذف  ران ما فضای کسبااعتقاد سياستگذ

 که در اين چارچوب به کار ئیھا  سياستۀتر شدن طبيعت و مجموع ئیتر نيروی کار، کاال تر شدن ھر چه بيش ئیکاال

  … برده شده و

 واحدی را »ّرد ديون«که دولت برای  سازی به شکل واگذاری به يک بنگاه فرادولتی انجام شده، يا اين که خصوصی اين

ھا سلب  واگذار کرده، نفس قضيه و اين را که حقوق عمومی در جريان اين واگذاری… به سازمان تأمين اجتماعی و 

 مالياتی ۀ که در زمينئیھا  سياستۀمجموع. ًدھد و ماھيتا سلب حقوق عمومی اتفاق افتاده است شده مورد ترديد قرار نمی

 درصد ۵۴ درصد تا ١۵ قانون ماليات بر سود تصاعدی از ١٣٨٠ مثال، تا سال برای. ايجاد شده ھمه در اين راستاست

اصطالح مساعد   المللی پول برای به ھای تجويزی بانک جھانی و صندوق بين از اين سال به بعد طبق نسخه. حاکم بود

ابع بخش عمومی  کرد که در عمل منتغييردرصد ٢۵ يکنواخت  کردن فضای کسب و کار قانون ماليات بر سود به نرخ

  .ھای رفاھی را محدودتر کرد در ھزينه

 است که در تمامی ئیبينيد اين ماجرا  را مالحظه کنيد می٩٧ اخير ۀی، اگر ھمين بودجئ ھای بودجه  سياستۀدر حوز 

ھای   ھزينهبينيم که  گذشته را بررسی کنيم میۀھای چھار دھ  بودجهۀيعنی اگر ھم.  گذشته تکرار شده استۀچھار دھ

ھای مربوط به مسائل  ھای گروه سوم وجود داشته که به نھادھای خاص، ھزينه ھای عمرانی و يک ھزينه جاری، ھزينه

 گروه سوم روند افزاينده ۀھمواره آن ھزين. اختصاص دارد… ھای مربوط به مسائل ايدئولوژيک و  ژئوپلتيک، ھزينه

ًيعنی عمدتا . ھای گروه اول و دوم کاسته شده است محدوديت منابع از ھزينهھای نسبی مالی و  داشته و در مواقع بحران

ی ما وقتی به ئ ھای بودجه بنابراين سياست. ردندھای جاری را کم ک توانستند ھزينه جا که می ھای عمرانی و تا آن ھزينه
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ھا کاھش  ه خاصی از ھزينهھای رفاھی را به نفع گرو ًدھد و دايما ھزينه ی را تخصيص میئ اين شکل منابع بودجه

شود و  ًھای رفاھی دائما محدود  ھای آموزش و ھزينه ی مثل ھزينهئ ھای بودجه شود که بخشی از ھزينه دھد، باعث می می

  .ھا باشيم ًدائما شاھد گسترش مناسبات پولی در اين حوزه

ی اعتباری غيربانکی خصوصی داده شد ھا  مجوز فعاليت مؤسسهء ھفتاد به اين سو، ابتداۀھای بانکی از دھ در سياست

توانند ھمان  حاصل اين دو اين شد که طبقات فرادست جامعه که می. ھای خصوصی بعد ھم مجوز فعاليت برای بانک

تری به منابع مالی  تر و ارزان ھای ثروتمند خصوصی باشند، دسترسی آسان نھادھای فرادولتی يا اشخاص و شرکت

 تسھيالت از ۀگرفت اما عرض  مردم صورت میۀ اين مؤسسات مالی جديد از طريق عام وجوه بهۀعرض. اند داشته

توانيم با شواھد موجود در اخباری که  اين را می. گرفت ھای خاص صورت می ًسسات عمدتا به نفع گروهؤطرف اين م

 کسانی که از بانک سرمايه  که  فرھنگيان و بانک سرمايه مطرح شد مشاھده کنيمۀاين اواخر در مورد صندوق ذخير

  .تر وام گرفته بودند  ھستند که از بانک پيشئیھا اند ھمان اند و پس نداده وام گرفته

ه بعد  ب١٣۶٨ھا از سال  ای از سياست  پيوستهۀ از بازار کار مجموعئیزدا ھای بازار کار و مقررات اما در مورد سياست

ًمان توزيع درآمد دامن زد؛ از تقريبا حذف قراردادھای دايم کار و سابھنجار و نادنبال شد که به وضعيت ناب

 نفر، مناطق ١٠ نفر و سپس کارگاه ھای زير ۵ھای زير  ھای گسترده در بازار کار، عدم شمول کارگاه ئیزدا مقررات

بشود، گسترش فعاليت ھای اخير در قانون کار داده  تر که تالش شد در سال ات بيشتغيير اقتصادی و  ۀآزاد و مناطق ويژ

  .ًبگير دايما محدود و محدودتر شده است ھای دستمزد يعنی حقوق کار و گروه… کاری نيروی کار و  ھای پيمان شرکت

 سخت نوليبرالی ۀھا با ھست ای از سياست  ساختارھای شکل گرفته به ھمراه مجموعهۀ اين انتظام نھادی، مجموعۀمجموع

ھای مردم، وضعيت بسيار نا  ده دوری که قرار است آثار اين سودھا فروبارش بشود به سمت توۀدھد به آيند که وعده می

وضعيت امروز شبيه . عدالتی در تمامی سطوح ايجاد کرده است   و بیايران امروز به لحاظ توزيع درآمدسامانی در ب

 کلی ساختارھا را تغييردر حقيقت رفت  برون. رفت از اين کليت آسان نيست کالف سردرگمی شده که مسير برون

» اصالحات« گذشته نشان داده ۀتر نھادھای فرادولتی در سه دھ  قدرتمندترشدن ھر چه بيشۀطور که تجرب ھمان. طلبد می

  .آيد و بر نخواھد آمد از پس آن بر نمی
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