
 

 

«اقتصادیدرایرانلیبرالیسم»بااحمدسیفدربارهتزیازدهمیوگوگفت

هازیان«کردناجتماعی»سودو«سازیخصوصی»

.1369سال.کرداستقبالآنهاازوقتدولتندشدتهرانواردجهانیبانکوپولالمللیبینصندوقنمایندگانوقتیپیشسالوششبیست

جمهوری»عنوانبا IMF surveyدرکوتاهیگزارش،بازگشتازپسالمللیبینمالینهاددواعزامیهیئتنخستین199۰ژوئیهامسی

سویبهحرکتبرایراخودعزمایرانیمقامات».دراینگزارشآمدهبود:کردمنتشر«اسالمیایراندرپیتغییراتنهادیوساختاریاست

.«کردندابرازاقتصادیقیدوبندهایتدریجیحذفوخصوصیبخشبرایترقوینقشیآوردنفراهمکشور،کالناقتصادیجانبههمهتعدیل

اینموضوعوهامحدودیتبهراماچوناستمهمدرایراناینشروعحرکتبهسویلیبرالیسماقتصادی(89)طبقهوکاردرایران؛ص

.رساندمیمصاحبه

ایازگیرد:منطقدولتومنطقسرمایه.زندگیتحتلوایآنبهمعنایپذیرشمجموعهماقتصادیحولدومنطقغالبشکلمیلیبرالیس

لیبرالیسماقتصادیضروریاست وشدنِ برایانباشتسرمایه هیچگزینه-قوانینوحقوقاستکه نظامپذیرشاینکه ایجززیستندر

سرمایهانباشتپایان صرفناپذیر ندارد؛ اقتصادیوجود رشد زیستو سیاسیو پیامدهایاجتماعی، اینکه از امانظر باشد. محیطیآنچه

یاازطریقخشونتناپذیرسرمایهمستلزمآناستکهنظمنولیبرالازحیثجغرافیاییوقلمروییهمدرپهنهجهانگسترشیاید؛انباشتپایان

عراقرخدا شیلیو در آنچه روشنظیر انباشتبهصورتابتداییبا طریق از یا برد هم هرقدر کشورهایپیرامونی. هایدیپلماتیکدر

اقدامیفوریبدانند،ایندولتاستکهبایدبودنقواعدبازارتأکیدشود،هرقدرهمنهادهایمالیونظامیبینجهانی المللیاجرایآنرا

جامعهایرانرابهتجربهلیبرالیسماقتصادیسوقداد.ازدولتسازندگیبه137۰میکهازدهههاتصمیمبگیرد.تصمیکردنآنبرایعملی

داریشکلگرفتتاقلمرومالکیتخصوصیوتامینامنیتسرمایهازسویبعد،حرکتموثریدرراستایبازسازیواحیایمناسباتسرمایه

اشهمچنانفاصلههایگوناگونادامهداشته،هرچندبامعیارجهانیامروزدرشکلدولتبههرشکلممکنتامینشود.مسیریکهتاهمین

دارد.

نولیبرالیسموبرنامهتعدیلساختاری،مایکجهانبیشترنداریموآنجهانهمدر«کردنجهانی»پسازگویدبارهمیاحمیدسیفدراین

ارجاعبهشواهدآماریاوکند.بسیارکوچکعملمییوییاستکهتنهابهنفعاقلیتاشهمالگداریداریاستوسرمایهوجهعمدهسرمایه

رأیاقتصاددانانبرخالفدرنظرسیف،اینادعابههماناندازهدربارهامریکادرستاستکهدربارهپاکستانوایران.دهدومعتقداستمی

داریبدونمداخالتهرروزهدولتنظاماقتصادیسرمایهنمداخالتدولتنداشتیموداریبدوسرمایهایجریاناصلی،تقریباًدرهیچدوره

»:ضمانتاجرائیندارد یکباورسیاسیاستنهاقتصادی،بدونمداخلهدولتروایتبازارآزاد، اکنوناستاداقتصاددراحمدسیفهم«.

وسیاستاقتصاد،زمینهدرباکتجلد1۰تاکنونبیشازسیف.استانگلستانستافوردشرادانشگاهنشستهزاوبا.استلندن«ریجنتز»دانشگاه



 

 

تاریخ ایران .استکردهترجمهتالیفو جمله میاز به مشروطهازقبلایرانفئودالیسمدرباره»توان » 1356)پیام، قرندرایراناقتصاد»(،

)نوزدهم چشمه« ،1373 )سیاسیاقتصادبرایمقدمه»(، نی« ،1373 ایراندراستبدادساالریبردرآمدیپیش»(، » 1379)چشمه، استبداد،»(،

اشارهکرد.(1387،نی)«نوزدهمقرندرایرانجامعهواقتصادشده،گمقرن»و(138۰)رسانش،«ایراندرسرمایهانباشتومالکیت،لهمسأ

خوانیدمتنمصاحبهمکتوبماباایشاناست.آنچهدرادامهمی

**** 

 شود.وجهیکهخواه،جریانیاستکهبالیبرالیسماقتصادیپیوندخوردهوشناختهمیهایلیبرالیسمتمامیتیکیازجلوه

ایده و دارد مالکیتخصوصی از توتالیتر تمامآلشدرکی و تام فرمانروایی ، بازار همهمنطق هایزندگیعرصهدر

 دیچیست؟تعریفشماازلیبرالیسماقتصا.استاجتماعی

خواهدصیداردومیازمالکیتخصو«درکیتوتالیتر»همینیاستکهبهقولشما«صادیلیبرالیسماقت»دانمجاییکهمنمیتا

عاملاقتصادیشودیعنیوقتیهرایناستکهوقتیاینچنینمیادعابریکهامکانداردحاکمشود.جامعهتاجاییبرتولیدکاالی

هدفخودکبرایبیشینه برایسرمایهمی-ردن باشد بوده سود مطلوبیتبرایمصرفخواهد یا درمی-کنندهدار آنکوشد

خالفدارمایناستکهبرانسانیامعوجیبرشدنتولیدکاالیلیکهمنباحاکممشکشود.جامعهبیشینهمیهمدر«رفاه»صورت

ایچنینجامعهدر«آزادی»و«انتخاب»مفاهیمجذابیچوننابرابریاست.عبرشوداساساینشیوهادارهاجتماادعاهاییکهمی

مالکیتخصوصیوقتیشود.یعنیمطلقپولادارهمییبااستبدادتولیدکاالیبهعبارتدیگر،بهداشتنپولاست.وابستهوپیوسته

در«دهندنانمجانیبهکسینمی»بهقولخودشان،اداقتصصورتدرایناستدرآنشدهگیرجاداریدوتولیدکاالییهمهمه

-شودیاچهبایدبشود؟بهاینترتیب،لیبرالیسماقتصادیندچهمییکهبراینهارپولندارصورتروشننیستتکلیفآنهایآن

منمی جاییکه لیبرال-دانمتا شماریاز بازارگرا، اقتصاد یعنیمالکیتخصوصیو و دولتحداقلیسخنهلیبرالنوها از ا

اقتصاددلخواهبهاعتقادمنبدنیستایندوستانازمعتقدندکهحتیاگردولتنباشدبهتراست.گویندوشماریدیگراصوالًمی

اینالگویاقتصادیتبعیتازیمثلمنهمبهراهراستهدایتشویموببینیمکهاگرهایایهمبهدستبدهندتاآدمخودنمونه

خواهیمرسید. ازایکهمنمینمونهکنیمبهکجا نمونهذفکردهزندگیاقتصادیحتوانمبدهمازاقتصادیکهدولترا یا ،

لیبیاست.وضعیتکنونیترشسالپیشیانمونهدستبهنقدهمینچندسومالیاستدر



 

 

 دانست؟شدنجهانیسیاسیپیامدهایازیکیبایدرااقتصادیلیبرالیسمکردید،ارائهوضعیتاینازکههایینمونهبا

یگانهبهتبدیلامروزهجامعه،اقتصادمدیریتازخاصشکلاینآیاچیست؟سومجهانکشورهایدرآنمضمون

تریقدیمینوعحتیکهآمدهوجودبهتغییریوتفاوتچهاستآریجواباگروشدهجهانیبازاربهورودضامن

شود؟وروداینضامنتواندنمیرفاه،دولتمثالًاقتصادی،لیبرالیسم

شدنجهانی» کهمنترجیحمی« کردنجهانی»دهمآنرا بءبناممچیزینیستکهدرخال« باشد. طورکلیفرایندهاتفاقافتاده

ابتدایاینکهدرکنیدرصدسالگذشتهبنگریدمشاهدهمیبهتحوالتاقتصادیدشمااگرساختهاست.کردنفرایندیبشرجهانی

شد.یعنیشمامتفاوتیبهشیوهکنونیادارهمیاقتصادجهانبابیشوک-وحوشآغازجنگجهانیاولیعنیدرحول-دوره

کهیانبودیااین«دولترفاه»بودبازارهاهمهچیزرامدیریتکنند.اغلبکشورهایجهانهمقراریکدولتحداقلیداشتیدودر

اینبودشماریازکشورهاازجملهدرانگلیسوجودداشت.ناگفتهروشناستکهادعابریکحداقلبسیارناچیزدربهصورت

طوردائمیدرهب-وقتیمداخلهدولتینباشدیابهمیزانحداقلباشد-تواندمیگرنیازینیستچونبازارکهبهدولتمداخله

بهگلنشستوشیوهاندک19۲9جاگیربودبابحرانبزرگبخشنظریهمهیکهدرعایاستایرسیدنبهتعادلحرکتکند.ادر

شد.هبیمتفاوت کارگرفته جزئیات وارد اینکه دربدون ادامهعکسشوم بحران به العمل همفکرانش،19۲9دار و کینز

داریالزماست.براییکدورهتصادسرمایهیکاقپردازانرامتقاعدکردهبودندکهمداخلهدولتبرایایجادتعادلدرسیاست

قرنگذشته7۰هایسالشود.درمی«صادر»کنندوحتیبهکشورهاییچونایرانهممی«جهانی»سالهاینالگورا۴۰تا3۰بین

الگو دستهماین میبه انداز چون عناوینی تحت آنچه و تاچریسم»افتد ریگانومیکس»و« می« درمطرح بیانواقشود ع

هازداییهاومقرراتواگذاری،سازیخصوصیایبرایبازگشتبهاقتصادماقبلکینزاست.شدهریزیهایجدیوبرنامهکوشش

تعبیریجهانیمی به نیز را هماز اینالگو این۲۰۰8کنند. گرفتاربه ادامسو هنوز استکه حتیبحرانعمیقیشده و دارد ه

شدرکشورهایمضمون»پرسیدراهباشد.اینکهمیایازبحراندرگذردبعیدنیستمرحلهتازهتصادچینمیهاباآنچهدراقتازگی

سوم مضمون«جهان دیگرچیست، در که است اکشورهاشهمانی یعنی درست. دولت مداخالت ومحدودکردن اقتصاد

کاالیهمه تولید بجاگیرکردن و بازهی اقتصاد کلی گمانطور به ارگرا. هیچ از صحبت تروایا»من یسب نظام« نیست. هم

ارهکنیدراهیتانراادنونیبخواهیدباهمینالگوجامعهشرایطکدرشماطلباستیعنیاگردارینظامیجهانیوتوسعهسرمایه

ارهاقتصادتانراادارهکنید.بهاشوبهاصطالحبامقدماتیکهوجودداردوباهمانمبانیکهبهاینفرایندبپیوندیدنداریدغیرازاین

کهجهانسومیباشدالبدجهاناولودانم.یعنیبرایاینرامفیدنمی«جهانسوم»هایینامفهوممثلبگویمکهمناستفادهازواژه



 

 

 ینو«کردنجهانی»جهاندومیهمهستکهنهفقطاینگونهنیستبلکهبا ما کجهانبیشترلیبرالیسموبرنامهتعدیلساختاری،

جهانهمدر آن و سرمایهنداریم عمده سرمایهوجه الگویداریداریاستو بهاشهم تنها یکاقلیتبسیاریاستکه نفع

اینادعابههماناندازهدربارهامریکادرستاستکهدربارهپاکستانوایران.بهشواهدآماریبنگرید.کند.کوچکعملمی

 هستندکهشماگفتید.آیابازنماییاینجهانبرایماچیزی«جهانی»یسماقتصادیدرایراندنبالهمینامانمایندگانلیبرال

شدندرجستجویدستمزدکمودرنهایتانتقالبخشیازصنعتیوتمایلبهجهانیجزسلطهسرمایهمالیبرسرمایه

بهدنبالنمایناگربپذیریم صنعتیبهکشورهایغیرمتروپلاست؟سرمایه دقیقاً همیندگانلیبرالیسماقتصادیدراینجا

آنانمدعیخواهندشددراینراهبخشیازسرمایهصنعتیکشورهایپیشرفتهجذباما«ناپذیرنداجتناب»دستاوردهای

چارهالراردکنیمپسولیبرحلنرراهشود.بهعالوهاگبازارداخلیخواهدشدودرنتیجهباعثتولیدشغلمی واقعاً

 یوبستهچیست؟تنرفتازاقتصادیرابرون

ماندهایرانبهنظرمندوستاندر بحرانبزرگاندکیازتحوالتجهانیجا تا وندیگراینالگومسلطبودولیاکن۲۰۰8اند.

کنمبهمقداریدمنفکرمیگویتیبهکشورهایغیرمتروپلسخنمیکهازانتقالبخشیازسرمایهصنعضمناین.درگونهنیستنآ

یچونبرزیلدراینراستادستباالتاحدودیهندوستانوحتیکشورهایاالنچینوزیادیاینکارصورتگرفتهاست.یعنی

 باقیمیرا برایجوامعیچونایرانآنچه اگرماندمنابعطبیعیدارند. کنندخوششاناستکه آماده شانسباشندوشرایطرا

هایدیگربینمدرحوزهولیبعیدمی-ایرانمثلبخشنفتوگازدر-شانباشدمندبهاستخراجهاستسرمایهخارجیعالقممکن

ارزانیکارپیوندباکارفقطدرنداریم.هایشراهایدیگرزیرساختچهایجذبکنیم.چونگذشتهازهرصنعتیبتوانیمسرمایه

حتیتوجهبهشناسیوداقلیازمهارتهمالزماست.وقتجیجذاباستبلکهدرکنارآنحگذارخارنیستکهبرایسرمایه

دارانبومیکهحتیاخالقکارگرانراهمخالقسرمایهایراننهفقطایاتهممهماست.مدیریتغیرهوشمندانهاقتصاددرجزی

خوانمکهاگرراستدرواحدهایتولیدیایرانمی«فیدمکار»آوریازمیزاناست.منگاهوبیگاهارقامهراسبهتباهیکشیده

سرمایه هیچ برای وضعیت این هرباشد از فارغ که کنم اضافه است الزم نیست. مطلوب خارجی یکانگیگذار دیگر زه

خارجیاگرسرمایه یککشورگذار یا ایران برایبیشینهوضع را دیگر با نبیند مفید خود سود منو»کردن توجان جان به«

سرمایهسرزمینینمی میرود. گاه اخارجیبرخالفادعاییکه توسعه برایکمکبه واردشود آن به قتصادییکسرزمین

کوشدازاینشرایطصورتمیآنسازیسودمهیاباشددرشرایطموجودبرایبیشینهاشایننیست.بلکهاگرنقششود.اصالًنمی

نهایناساواقعاصلومندشودوایندربهره درجنسیباشندهایبدکهاینهاآدمساینالگویاقتصادیاست. خصوصسلطه.



 

 

صادیدکهشمابرایاقتدانیایراندارید.بهترازمنمیکنمشمااالنکاریکاتورشرادرسرمایهصنعتیمنفکرمیسرمایهمالیبر

دبایشانکاریکهدربارهدانمچراموسسهاعتباریغیرمجازداریدکهنمیارهفتهزفقطاینداردکهبخشپولیومالیپیشرفته

میاینکنند.نمی برونکه چاره پرسید از استسرفت کدام بسته و رانتی سادهاقتصادی چندان جسارتاًوال من نیستولی ای

ید.واقعیتایناستکهگویسخنمی«بستهبودن»ززنمچراابتهحدسمی.البود«بسته»هاپذیرمکهاقتصادایراندراینسالنمی

اینکهسرمایهأمتاشموفقنیستواینربطیبهبستهبودننداردبلکهالمللیاموربیناقتصادایراندر نیست. سفانهشرایطآماده

ارگذقانونت.حتینهادهاینیسباراینواقعیتاستکهشرایطداخلیمهیاهایجنایتآیدگذشتهازتحریمخارجیبهایراننمی

افزایدوریسکسیاسیبیشترریسکسیاسیمیگانهاستواینبرکنند.مراکزقدرتچندهمآنگونهکهضروریاستعملنمی

هاباالمیروند،بماند.خانهدیوارسفارتمیانازدرودوروزدرکههرکند.اینهصورتیکترمزخیلیموثرعملمیهمب

 هاییدردفاعازبازارآزادارائهکند.کارانهبرنامهمحافظههایلیبرالیسماقتصادیدرایرانتوانستهباایدههایاخیردرسال

اند.بهنظرکردنآننیزکوشیدههابودهودرپیادهپسندهمهدولتهایشازدولتسازندگیبهبعدامهجریانیکهآراوبرن

 یست؟شماخاستگاهآندرایرانچ

گویاقتصادیکینزیبرایخودشیچونایراناشارهکردموبایداضافهکنمکهالربهصدورالگویکینزیبهکشورهایتپیش

شانتایجایرانوجودنداشتواحتماالبههمینعلتهمبودکهاغلبکشورهایپیرامونیازجملهدریداردکهدرهایشرطپیش

داریبدونمداخالتای،سرمایهدرهیچدورهاند،تقریباًدوستاندرایرانمدعیچهخالفآنرهکنمبرجااشاباربود.همینفاجعه

«بازارآزاد»واینروایتداریبدونمداخالتهرروزهدولتضمانتاجرائیندارد.نظاماقتصادیسرمایهدولتنداشتیم.اصوالً

آیدولیاجازهدهیدقتصادی.ادعایمنبهنظرعجیبمیسیاسیاستنهاورخالفظاهربیانیکبابر-بدونمداخلهدولت-

 نمونهدهم.توضیح دربرای کار1819وقتی منع درقوانین شدکودکان قرار شد بحثگذاشته انگلیسبه استخدامپارلمان

بود.ساعتنبایدبیشترمی1۲شانازهروزانتوانستندکارکنندولیکارسالهمی16-1۰سالممنوعشود.کودکان9کودکانزیر

هایلیبرالهاهمانسالشد.درشاملکودکانشاغلدراینصنعتمیچونکاردرصنایعنساجیدشواربوداینقانونمنعفقط

راردادکاریوحتیدرمجلسلردهاگفتندکهقکندممیرامنهد«بازارآزاد»مدعیشدندکهاینقوانیناساس«بازارآزاد»مدافع

خواهندآنهارابهکارکنندوکارفرمایانهممیکار«رندنیازدا»و«خواهندمی»وگفتندکودکان بایدازمداخالتدولترهاباشد

نیستندوهایکهمباکارکودکانهمراهفونفریدمنومیلتونکسانیچونصورتمشکلدرچیست؟امروزهحتیاینبگیرنددر

زیست.چهمداخالتدیگر،بنگریدبهمقرراتمربوطبهبهداشتمحیطدانند.واماازنمی«آزادبازار»خالفاساسمنعآنرام



 

 

اکثریتمطلقمخدرواعضایبدنانساندرنیست.خریدوفروشمواد«آزاد»شودهمبرخالفظاهرچیزهاییخریدوفروشمی

یانتخاباتیفروشرأخریدو،شودبدلمیانتخاباتپولردوکشورهادریازممنوعاست.اگرچهدرشمارداریسرمایهجوامع

شودنیست.تصمیماتحقوقیکهگرفتهمی.مشاغلدولتیهممشمولمقرراتبازارآزادداریآزادنیستسرمایههیچکشوردر

پیشتعیینبرمعموالً از فرصتاساساصولیاستکه است. دراهدانشگهایآموزشیدرشده فروشها و خرید آزاد بازار

اغلبکشورهادرنیستومقرراتخاصخودشرادارد.فروشمشروباتالکلیوآالتحرببههمگانآزادخریدوشود.نمی

تواندکسینمیشوند.برایبسیاریازمشاغلبایدجوازخاصگرفت.هرنمی«آزاد»دولتواردبازارداروهاقبلازاخذجوازاز

نظاماتیداردوهایقانونیوشرطکنگپیشهنگاقتصادامریکاوحتیدرسیسبانکبرایخودشدریاوکالتکند.تأطبابت

داریبازاردنیایسرمایه«آزادترین»ضمنفروشسهامدربازارسهامکهدرکند.خریدوآزادیبانکیبازتواندبهکسینمیهر

فتمتاهاراگنیویورکشدهوسهامبفروشد.اینسهاملندنویابایکچمدانسهامواردبازارکسگونهنیستکههرمایناسته

واقعیتلیبرالاست.درنوهایاقتصاددانانکهبامداخلهدولتناهمخواناستازپنداربافی«آزادبازار»گفتهباشمکهاینروایت

اقتصاددرمداخلهدولت«کیفیت»سرواقعبرودرسرشیوهمداخلهدولتبرنبوددولتبلکهعمدتاًوزندگیبگومگونهبرسربود

بتوانازبرایایناست. یاالعمربرایروسایجمهورمادامنیستسویشهروندانمدیریتکرددیگرجاییکهکیفیتمداخلهرا

نیستندولیهمهمستبداندیگریکه مقامیپاسخگو دراندکارهبه انت. ندخاباتمعنیجوامعیکه باشدمداخلهداریوجود اشته

طورکلیآزادیعقیدهوبیانوجودنداشتههیکهمطبوعاتآزادوبکشورهایشود.بههمینترتیب،درآمیزمیدولتیهممفسده

باراقتصادیبرایشهروندانگیردوپیامدهایمصیبتایپرکردنجیبقدرتمندانصورتمیوجهعمدهبراینمداخالتدرباشد

احتماالایناستکهکیفیتایراندرهایلیبرالیسماقتصادیخاستگاهجاپسبگویمبهگمانمنیکیازهمیندرخواهدداشت.و

کهالبتهبگویموبگذرمبهشکلیبودکهقابلدفاعباشد.هایاخیرمداخلهدولتدراقتصادنهدرگذشتهمطلوببودنهدرسال

باعثخواهدشدتامستقیموشوداحتماالًجوامعیچونایرانمیگرکینزیدرکهباعثعدمتوفیقاقتصادمداخلههمانعواملی

خواهمبرایننکتهتاکیدکردهباشمکهمهمبهبودیعنیمیزند.بریسرشوداقتصادمافیایغیرمستقیمازاینبستریکهآمادهمی

استنهانکاراینمداخله.یمثلایراندولتدراقتصادکیفیتمداخلهنهاد

 دولت نهاد کیفیتمداخله از ایرانمنظور اقتصاد نیموقتیحتیچیستدر هایحمایتازبرخیسازمان»بندحضور

تاب«کنندگانحقوقمصرف وآوردنمیرا سکوتبخشخصوصیواتاق»ازآنطورکهدرسخنانوزیرراهآمده

 ؟«شکایتداردیبازرگان



 

 

گذرادایمجلسقانونمیدورهایرانگرفتارنوعیبرخوردپاندولیهستیم.یعنیدردرایدماطورکهخودتانهماشارهکردههمان

کهنحالحاضربدونتوجهبهایکندویادربهرهرابهصورتدستوریتعیینمیهاراکنترلکندویانرخکوشدتغییرقیمتومی

ه کشورهادر مصرفمه حقوق حمایتاز نهادهای درشما ولی دارید کنندگان را آن کمونیستی»ایران می« وارزیابی کنند

دموکراتیکازسوییکهبهصورتتمداخلهدولتایناستکهنهادهایخالصشوند.منظورمازکیفی«شرش»خواهندازمی

هابداننددرکجاهابایدمداخلهکنندوچگونهنقشموثرداشتهباشندودولتیادگیریوادارهاقتصشکلشونددرمردمانتخابمی

امورترینشیوهمداخلهدولتدرنتیجهمابامخربایرانایننکاتمشخصنیستودروچهمواردیبایدبهبازارسپردهشود.در

 اقتصادیروبروهستیم.

 مانیدرتجربیاتروزمرهمردمنمودپیداکردهاست؛ازسطحیکهبسترلیبرالیسماقتصادیدرایرانامروزبیشازهرز

کردنآنراهایاجراییآوردتاسطحیکهسیاستحقوقیوفرهنگیالزمبرایتثبیتنهادهاینولیبرالیرابهوجودمی

نهایپسازجنگ،اییسالهاییطتأثیرچهایدئولوژیچراوتحتنظرشماکند.بهایبرجامعهتحمیلمیدرهربرهه

 خودرادرهردوسطحپیشببرد؟پیشرویآنچهنسبتیباهژمونینولیبرالیسمجهانیدارد؟هایجریانتوانستایده

خوانمبعیدهاودیگرمنابعمیکهازروزنامهجایینتیجهتجربهدستاولندارمولیتاهاستازایرانبهدورمدرببینیدمنسال

بیمی لیبرالینونهادهای»نمدرایجادبهقولشما بیش« باشد. وسالاستکهبرنامهواگذاری۲5ازتوفیقزیادیحاصلشده ها

بخشخصوصیبیشترباعثتضعیفهااحتماالًدانیدکهاینواگذارینمیاندولیشمابهترازمرااجراکرده«سازیخصوصی»

درصدازواگذارهایبه9۰یکیازاسنادرسمیخواندمکهچیزینزدیکبهخطانکنددرامشدهاستچوناگرحافظهایراندر

دریکهحرکتباینخاقتصادبودهاست.-گویندبخشخصولتییاآنطورکهرندانمی-نهدولتیوموسساتنهخصوصی

اقتصادی»راستای لیبرالیسم این« نه ضرورتاًنیست. منگسترشبخشخصوصیرا مشکالتاقتصادیبدانمولیکه حاللهمه

موجبتداومفاقدآناست.گسترشاینبخشایراندرموجودبخشخصوصیبرایخودمشخصاتیداردکهبخشخصولتی

برایاکثریتعواملاقتصادیدشوارترتنگناهایاقتصادیمی زندگیرا و پیوستهمیشود و وابسته بعضیعناصر البته بهکند.

آب فراوانیمیقدرتبه نان پو اقتصادیبه ولیاداره همراهرسند البته دیگریاست. یکمقوله ایران موجیچیدگی با شدن

کردنجهانی» اینسیاستدر« درپیشبرد نبود.ایرانبیها همگفتموقتپیشتاثیر سرمایهتر اقتصادشما داریاستدریساختار

 ویجهانیبیشتروجودندارد.صورتبرایاینمدلاقتصادیهمیکالگآن



 

 

 ؟حاکمکنددرقلمرویسیاسیرایخودهاتواندایدهاینجریاندرایرانتاچهحدمی 

اخلیایرانندارمودرچونمناطالعدستاولیازتحوالتسیاسیددهندنایرانجواببهاینپرسششمابایدهمکارانساک

شماازشانرادرقلمرویسیاسیپیشببرند.ازسویدیگربایدمشخصکردکهمنظورهایایدهتواننددانمتاچهحدمینتیجهنمی

حالحاضرایرانساختارسیاسیمشخصیداردکهبهاعتقادمنباایندقیقاچیستتابتوانبهآنپاسخداد.در«قلمرویسیاسی»

متقاعدکردنبیشتراقعرصهاقتصادیهمخواننیست.برایکاالییتحوالتدر تصادشمابایدبپذیریدوبایدبتوانیدشهروندانرا

 طبیعتاًبایددرکنیدکه مسئولیتبیشتریبپذیرندو اقتصاد اینمسئولیتبیبرایاینعرصه بایدکه کند عینیتپیدا «اختیار»شتر

میب اگر یا باشند. داشته دریشتریهم درآمخواهید دولتبه بودجه بخشراستایوابستگیکمتر و دهاینفتیحرکتکنید

یبهشهروندانراهمروشنزمانمقولهپاسخگویطورهمهبیشتریازدرآمدهاینفتیرابادرآمدهایمالیاتیجایگزینکنید،بایدب

یکیازمشکالتخیلیجدی.ینداشترامحرمندانستوبهآنهاپاسخگویشودازشهروندانمالیاتگرفتولیآنهاکنید.نمی

اند.تاپرداختمالیاتبهدولتمعافشدهاختیاردارندازایازاقتصادرادریکهبخشعمدهیناستکهموسساتایرانامالیدر

همیندرعالوهوهشود.بعادالنهادامهیابدکسریبودجهدولترفعنمیهایغیرمعقولوبهگمانمنغیرزمانیکهاینمعافیت

صورتودرآنشودبهپرسشگرفتههایکنترلاجتماعیهمبخشیازشیوهشودتاالگویاقتصادیباعثمیبردناینپیشراستا

هایاجتماعیوسیاسیبراینظامتاریسازبروزگرفلیبرالیولیبرالیزمینهنوصادیهایاقتعیدنیستپیشرویدراجرایبرنامهب

دهند.بهتراستهمکارانداخلایرانبهاینپرسششماجوابتداهمگفتمباشدبهخاطراینناهمخوانی.بااینهمهدراب

 مسالهنولیبرالیسمجدینظریوعملیدرسطحجهانینیزتنشازمداخلهنهاددولتدراقتصادیمثلایرانگفتید؛اما

هاییکهد)شاملزماناندکهمخالفشدیددخالتدولتهستناست.درظاهرمدعی«دخالتدولتدراموراقتصادی»

اند)درمواقعیکهبازاربهبحرانبرخورده(.بهنظرشماخواستاردخالتدولتبحراننیست(امادرمواقعیخاصقویاً

 ؟چهفرمومحتواییدارددرایراناینتنش

 یا لیبرالی الگوی بنواین با اقتصاد لیبرالی بزرگجهانیسال دست۲۰۰8حران افتادبه همانانداز اشاره. هم خودتان که طور

سال18براینمونهالنگرینسپنکهبرای-هایمداخلهدولتیبودندکاستنازحوزهایدحتیکسانیکهدرقدرتمدافعکرده

سرعتبیشتروباگستردگیبیشتریدستبهمداخلهنزدهآمدندکهچرابابهانتقادازدولتبر-رئیسبانکمرکزیامریکابود

در حضرات این استکه این واقعیت متاسفانه است. مدافع سازیخصوصی»واقع » و کردناجتماعی»سود بخشهازیان« ی



 

 

کنددولتبایدکناربنشیندوعواملاقتصادیدربخشخصوصیالگویاقتصادیبهاصطالحکارمیهستند.یعنیوقتیخصوصی

شود.متاسفانه«اجتماعی»ایدازکیسهاکثریتمطلقجمعیتهایبحرانبرسدزیانمیسودهارابهجیببزنندولیوقتیبحرانفرا

هایسالدراندویکیازعواملیکهبهعقیدهمنباعثتداوماینبحرانشدهاستنیزهمیناست.استکهکردهکاریایندقیقاً

همهکوشش۲۰۰8تاسالکنمآنزندگیمیکهمندراند.درهمینانگلیسیراجهانیکرده«ریاضتاقتصادی»اخیرهمسیاست

بخشخصوصیبتواندزداییومقرراتزدایبرایکنترل انجامیبودتا دهدولیوقتیبحرانسربدوناینمداخالتکارشرا

در ریاضتاقتصادیرا بودهاست.سیاستموفقین،کننداینسیاستخالفادعاهاییکهمیپیشگرفتندومتاسفانهبررسید،

شودونهفقطبیکاریگستردهداریمکهسطحزندگیاکثریتمردمهمسیرنزولیداشتهاست.یعنیبدهیدولتهرسالهبیشترمی

اگربهزندگییکدرصدیهمهاینسالالبتهدر دربارهاقتصادایراناطالعاتهابنگریدآنهابهنسبتدرآمدها بیشتریدارند.

 ظاهراًولیقابلوثوقندارم گرفتهاگرچه افزایشاستوحاندبیکاریهمجلویرکودرا به ازتیتازگیچنانرو دیدمکه ها

اینکارمشکلخاصیصادرکنیم.منبا«نیرویکار»دانندکهاینمیتنهاراهرادرگویندوازقراربیکاریسخنمی«سونامی»

«صادر»استاگرایننیرویکاریکهقرارراستبهکدامکشورهاصادرشود!البتهدانمایننیرویکاراضافیقراندارمولینمی

یعنیشمادرآموزشاین«دفعفاسدبهافسد»دانشگاهیباشندکهبهگمانمنالتحصیالنشودجمعکثیرفارغ جوانانازاست.

برایبهرهمنابعمملکتهزینهمی را اختیارکبرداریکنیدوبعدآنها ازنکتهدهید.شورهایدیگرقرارمیدر وارسیدنشایکه

شاندرتولیدارزشاضافیراکهکنیدقابلیتمی«صادر»ینجوانانیکهبهکشورهایدیگرکهشمابههمراههمشوداینغفلتمی

اینیست.بهگمانمنتاسنجیده،برنامهبهنظرمناینبرنامهدهید.انباشتسرمایهباشدهمازدستمیقراراستمنبعسودومنبع

بر موجود موانع که مسرموقعی نشود رفع داخلی تولیدات گسترش نمیراه حل هم اقتصادی مسایل بایدشکالتو شوند.

هایایبهآنفرصتایداشتهباشدشناساییشدهوباتزریقمنابعسرمایههایمقایسهتواندمزیتآنایرانمییکهدرهایبخش

درلیاشتغا دراتاشودایجادآنهابیشتر نیروها این بهرهز ایران اقتصاد مااگربرداریشود. بهبودنظام تصحیحشود لیاتیهم

دهد.البتهدردورهشدهومشکلکسریبودجهراتخفیفتواندباعثافزایشدرآمدهایمالیاتیدولتهایاقتصادیمیفعالیت

درزکردندروازهریاستکهفرایندباپساتحریمضرو وضعیتیکهماهایاقتصادیکشورباجدیتوبادرایتمدیریتشود.

ایناستکهدولتبایدبینداریمباجذبسرمایهخارجیمخالفنیستمولیبایداینکاربادوراندیشیصورتبگیرد.مننظرم

سرمایهسرمایه و خارجی مستقیم درگذاری بانکگذاری مالی موسسات و هرها و شده قائل تفکیک اولچه نوع مشوق

مثلبادازراهموسساتمالیبهجدپرهیزکند.سرمایهمالیمعموالًهاوبانکگذاریدرشودازتشویقسرمایهمیهاگذاریسرمایه



 

 

بعددرمی تعادلرسدو ازیکسرزمینمیصورتبروزکوچکترینعدم گرفتاومشکلیمثلنور ربحرانگریزدوکشوررا

کهدهد(.اینیاینمشکلرانشانمیقرنگذشتهبهروشن9۰هایپایانیدههنمونهکشورهایآسیایجنوبشرقیدرسالکند)می

یدرخواهندچهالگویایرانمیهایایرانیچهدیدگاهیدارندبهگمانمنمهمنیست.مسئلهایناستکهقدرتمنداندرلیبرالنو

ازاین-خبرمهاباهاازآنهاوسایتاندرجریاناستودرحدروزنامهایربایدبگویمکهمنازمباحثیکهدرایرانپیادهشود.

چونبهگمانمنیکاستراتژیروشنومشخصیازاینمباحثدر دوردلواپسوضعیتاقتصادیایرانهستم. آید.نمیراه

 تژیمشخصدردسترسباشد.امیدوارمدراینراستااشتباهکنموایناسترا

 درایران،محورکارخودلیبرالیسماقتصادینفعانکندکهشارحان،مروجانوذیاینتنشزمانینمودعینیپیدامیالبته

کنند.حالآنکهمرادآنهاازعدالتاجتماعیهماننظمخودانگیختهبازاراست.بهنظرشماراعدالتاجتماعیمعرفیمی

 اجتماعیایران؟-ایبرآمدهازمفاهیملیبرالیسماقتصادیاستیابرآمدهازوضعیتتاریخیجههچنینموا

مقولهمهمیاستکهمتاسفانهیک«عدالتاجتماعی»اندازهیککتابمطلبگفت.چونتوانبهپاسخبهاینپرسششمامیدر

رانمادعدالت«بازارنظامخودانگیخته»شماریازهمکارانهمانایدیندارد.همانطورکهاشارهکردهشدههمگانتعریفپذیرفته

-ترهمگفتمهمانطورکهپیش-اینباورمکهنظامخودانگیختهبازارهمراهنیستم.بردانند.منبااینتعریفاصالًاجتماعیمی

یکحداقلیازامکاناتاقتصادیواهدآمد،عملپیشخوبرایتخفیفمشکالتیکهدربااستبدادمطلقپولهمراهاستوباید

بازار نظام ورای که دردراجتماعی باشد همگان باشداختیار داشته وجود عنوان-کشور تحت را آن گاه که چیزی آن

Minimum safety net اینگیردایجادشود.درستانجامکهمبادالتازکانالبازارنند.بایدنهادهایالزمبرایاینکمطرحمی

«نظامخودانگیختهبازار»فقطننهادهانهنبودیاکمبودایدرربطندارند.نهادهاشمارینهادهایبازارهستندوشماریهمبهبازار

فهمماینمنازعدالتاجتماعیمیچهآنیدیگرشهمنخواهدرسید.یکازاهدافادعایشتبلکهبههیچکارآمدینخواهددا

بکنندهتدارکآننقشتعییندراستکهدولتباید توجهبهگزارشخهایداشتهباشد. ازشماریازیکهاخیراًهایصوصبا

کردنآموزشوبهداشتمخالفموآنرامنبهجدباکاالییامخوانده-محترمبهداشتودرمانبراینمونهوزیر-دولتمردان

هایزیادیرابهجامعهواقتصادتحمیلخواهددرازمدتهزینهمدتودرنمیادانمکهدریکخطایاستراتژیکبسیارجدیمی

هابازشودبایداجرایاینسیاستستدولتاندکیدرکهددتجذاببهنظربیاید.برایاینمدرکوتاهنیستکرد.هرچندبعید

شونداینایرانشاملبخشودگیمالیاتیمیقتصاددرصدا6۰یخواندمکهحدوداًهادرجایمالیاتیایراناصالحشود.تازگینظام



 

 

غیر و بایدهرناهنجاریآشکار قابلدفاع بایدبچه بخشدیگریکه رفعشود. جمعهزودتر یابدشیوه آوریطورجدیبهبود

ست.اهامالیات

 بازارجهانیادغامدربایدسیاسیهاینظامرسدتمامنظرمیبهفارغازهراصالحیکهصورتبگیردیانهامادرنهایت

اینیعنی؛شوند و الگویی. هر بهنظرتانخروجحالبا ازجریاناقتصادی. لیبرالیسمییوتوپیابخشیعظیمیازمردم

چهتاثیریبرمشارکت؟وبهواقعیتنزدیکاستاقتصادیوتاکیدبردوتایییادولتیابازاردراینمیانتاچهحد

متوسطهخصوصطبقهرسدبخشعظیمیازمردم،بآنهموقتیکهبهنظرمی؟ماعیوسیاسیدارددمدرحیاتاجتمر

.اگربپذیریمایناتفاقرخدادهآنگاهپیامددنداناندوآنرانمایندهسیاسیخودمیولیبرالسموطنیدادهنتنبهچیرگی

آیابرایادغامدربازارجهانیحاکمیتباخواهدبود؟اختاروفرمحاکمیتچههمدرمیانمردموهمدرس،سیاسیآن

فرمحکومتیخودروبروخواهدشد؟استلزامیبرایتغییردرساختارو

شویمموضوعیاستکهبایدجهانیگریزینداریمولیاینکهچگونهادغاممیممکناستحقباشماباشدکهازادغامدربازار

مندررویشبیندیشیموبهترینشیوهر درپیشبگیریم. ازیکبنولیبرالامکهنایننکتهتاکیدکردهمواردمکرربرا بستها

داریپیشرفتهکنونیاریخچهتحوالتدرکشورهایسرمایهبهتبستبیندولتوبازاروخودشانهماگرگویندیعنیبنسخنمی

باشندمی آشنا نه واقعینیست. ایندوگانگیآنها ندفقطهیچدانندکه واقعیتاینوقتوجود اکنونهمدر طوریاشتبلکه

در بنیست. اروپا هاتحادیه متوسط ا5۰طور نمیدرصد اداره بازار قوانین با سیاست-شودقتصاد تصمیمیعنی انتخابی مداران

دولتدرتردرپیشگیرند.می مواردیازمداخلههرروزه برشمردمودیگرامورجواببهیکسئوالدیگرشما اقتصادیرا

ست.یعنییکاهااصطالحیکدرصدیکنندالگویبهکنم.گرفتاریاصلیاینالگوییکهدوستاندرایرانتبلیغمینمیتکرار

قشود.اگرچهآمارقابلوثواینفرایندتباهمیبرندوزندگیاقتصادیاکثریتمطلقمردمدرقلیتبسیارکوچکیازآنفایدهمیا

اینایراندرثروتدرسرتوزیعدرآمدودانیدکهبررانهستیدبهتروبیشترازمنمیایشماکهدردراختیارندارمولیاحتماالً

بهسال است. آمده چه میها نظرعنوانمعترضه در بازارگوشترا جایاگر.بگیریدگویم نتوانندبه اکثریتمردم یبرسیدکه

خیلیدارینخواهندداشتوهمینروایتاستدرنقشمعنی«گوشتربازا»استکهایناکثریتدرگوشتبخورندطبیعی

رهچنینبهواقعمهمباشدکهبخشدولتیمسلطاستیابخشخصوصیچونبهوضعیتیاینکنمدرمنفکرنمیبازارهایدیگر.

ازحیز ادامهایناانتفاعانداختهحالمکانیسمبازاررا هیئتاجتماعویادررسدکهنقشمردمدروضعیتالبتهبهجاییمیید.



 

 

درسیاستتقلیلمی البته پیچیدگییابد. مسائلو آنایران به که دارد سیاستوجود ساختار درباره دیگرهایدیگریهم ها

گذارمبرایفرصتدیگر.پردازمومینمی

 ولیبرالیسموطنیراتطبقاتیوویرانگرهژمونینتوانجلویتبعانفیمیزنییانوعیمبارزهصآیاباچانهبااینحساب

 ؟ههمهوضعیترادچاردگرگونیکندکالزماستایگرفتیاسرانجامنوعیجنبشوحرکتسیاسیتوده

م به باشدو فهیم دولتچقدر که اینبستگیدارد به اینپاسخپرسششما اینکه راسایلدرازمدتهماهمیتبدهد. کارها

دسازوکاریایجادکنیدکهاینخواند.یعنییاشمابایسفانهباشواهدتاریخیموجودنمیافتدمتاکنیموهیچچیزهماتفاقنمیمی

ثباتیسیاسیواجتماعینتیجهصورتبیآنچنیننشوددرمدهایمخربتحتکنترلباشدوغیرقابلتحملنشودویااگرپیا

ت»رسدکهبهقولمعروفیعنیشرایطبهجاییمیناگریزآناست مسلسلتوپ، انک، بادیگراثرنداردوآن« جاستکهشما

فعالیتدرراستایمبار کوششو روبروخواهیدشد. اینپیامدهایزیاننافرمانیمدنیگسترده صنفیبرایجلوگیریاز بارزه

برایاینپذیرشوحتیمیچایرانضروریوالزماستولیبایددیدقدرتمنداندر تشویقاینوضعیتآمادگیگویمقدر

 دارند.


