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 1 یپوليسم اقتصادپو

 نقدی بر کاهش دستوری نرخ بهره

 مراد فرهادپور 

 

به خصلت خود  نسبت نژاد حوادث و تصميمات اخير در حوزه اقتصاد گوياى اين واقعيت است که دولت احمدى

است. پافشارى دولت بر حق ملى در حوزه سياست خارجى تجلى يافته ادارى عمدتاًاست. البته اين وفوفادار باقى مانده

شدن صنعت نفت و برخى موارد ديگر زدن آن به جنبش ملىگسترده براى پيوند تالش اى، برخوردارى از تكنولوژى هسته

ايش توان دولت براى مقاومت در چون تاکيد نهادن بر قدرت، عظمت و جايگاه ايران در منطقه و جهان(، جملگى موجب افز)هم

 هاىتاکتيك از استفاده و سياسى زدنترتيب آمادگى و قدرت دولت در چانهاست و بدينبرابر فشارهاى آشكار و پنهان شده

هاى سياسى طرف مقابل، افزايش يافته است. ليكن تحليل و هاواکنش به توجه با نيز، هايشخواسته به دستيابى براى گوناگون

 که رسدمى نظر به چنين. هاآن تحقق هاىروش و ابزارها نه است، هااصلى ماهيت خود اين خواسته یاين ميان نكتهدر 

 و تبليغات از برخى برخالف و غربى هاىرسانه و سياستمداران یجانبه همه تالش برخالف اى،هسته تكنولوژى یمسئله

چون هر دولتى دولت )يا حكومت( جمهورى اسالمى ايران هم ات دولت ايران، اصل مسئله يا محل اصلى نزاع نيست.توجيه

قبل از هر چيز خواهان تضمين حاکميت خويش و حفظ و تداوم آن است. حضور نظامى آمريكا  _ش امستقل از نوع و ماهيت_

ترديدى،  در تقريباً سراسر مرزهاى ايران وجود تهديدى واقعى و هميشگى براى حاکميت دولت ايران را وراى هرگونه شك و

تعارف به گردن همان کسانى ابزارهاى نام و هاروش به هادولت از برخى توسل يا استفاده اصلى مسئوليت. رسانداثبات مىبه

 عدم اگر ويژهبه _ اندمدعى برقرارى و حفظ صلح و امنيت در سراسر جهان شان،قدرت نظامى و اقتصادى یواسطهاست که به
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اختن ريشه يا سشن. روباشد بحران بروز واسطهبى و بارز دليل ترضعيف هاىدولت اعتمادىتى بىآشنايى، يا ح عدم دسترسى،

 تبعيض روى، ها، بدون توسل به طفرهگرفتن مطالبات مشروع همگان و پاسخگويى صريح و واقعى به آنمحل اصلى نزاع، جدى

 به غربى، هاىامى است که نخست بايد توسط دولتط اصلى گام برداشتن در جهت رفع بحران است و اين گشر فريبكارى و

 .آمريكا، برداشته شود ويژه

در جهان ماست. اما « سياسى»از فرآيندهاى  بسيارى بسط و ظهور اصلى یعرصه ترديدامروزه سياست خارجى بى

اى جنوبى، از نو به راه ويژه آمريكين روزها در بسيارى از نقاط و بهکه از قضا ا-« پوپوليسم»يند سياسى موسوم به آن فرآ

ماه گذشته، گوياى  چند طى دولت اقتصادى لوايح و تصميمات ها،کنش. است اقتصادى بعدى واجد ضرورتاً _استافتاده

. بپوشاند عمل یجامه زمان ترينکوتاه در جمهورپيروزى ديدگاهى پوپوليستى است که قرار است به شعارهاى انتخاباتى رئيس

اتفاق به شهادت اکثريت قريب به تى است،ميليارد دالر از درآمدهاى نف 35کردن مبنا يا موتور آن هزينهکه  1385 سال بودجه

...( و بورس) سرمايه جاننيمه بازار و( ها انكول )ببروز اخالل و رکود در بازار پ اقتصاددانان، واجد آثار تورمى شديد و موجب

اقتصادى به نفت، رشد نقدينگى و تورم، رشد واردات و مصرف و... جملگى از خواهد بود. افزايش حجم دولت، تشديد وابستگى 

 ويژهبه راکد، و عاطل هاىگرفتن سرمايه کاربه با بودجه اين که است آن بر فرض ليكن. اندبودجه اين بينىپيامدهاى قابل پيش

به حرکت خواهد انداخت، توليد و اشتغال را  و استانى، کل اقتصاد کشور را ملى عمرانى هاى در طرح 2نفتى هنگفت درآمدهاى

ه فقر و محروميت انبوه مردمانى را عالج خواهد کرد ک« مردم یبردن پول نفت بر سر سفره»افزايش خواهد داد و در نهايت با 

-پروژه»برگرداندن از ناگاه در روز سوم تير با روىکه بهتا آن - «بودندشده و از قافله عقب ماندهدر فرآيند توسعه ناديده گرفته»

 «.کردند پابه جديد «انقالبى» خرداد، دوم «بار يانتخ»حتی  يا «خورده شكست ی

                                                 
 .پذيرفت صورت مجلس توسط عمرانى هاى طرح یميليارد دالر نيز نهايتاً با کاستن از بودجه 35ودجه به در واقع کاهش سقف ارزى ب .2
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، طرح و تصويب طرح کاهش نرخ تسهيالت «پوپوليسم اقتصادى»اما آخرين اقدام دولت جديد در جهت تحقق اين 

 به ،وراى پول و اعتبار تأييد شده بوده شسال عمالً با مصوبی در آخرين هفته خالفان اين طرح کهبسيارى از م. بانكى است

يعنى مغاير با قانون بانكدارى بدون ربا به جهت تثبيت نرخ  _ با شرع و قانون اساسى اعالم کردندرا ناسازگار و مغاير سرعت آن

مختلف  هاىبخش ميان وظايف تقسيم با ناسازگار و هابانك اقتصادى هاىسود بدون توجه به سود و زيان واقعى فعاليت

 _ گذارىبانكى و نرخ سود سپرده تسهيالت نرخ تعيين در مجلس سابقهحكومت و نفى استقالل بانك مرکزى و دخالت بى

اصل »تا با توسل به  اندبه قانون جلوگيرى کند. برخى ديگر نيز کوشيده اليحه اين تبديل از نگهبان شوراى که اميدوارند اينان

مخالفت با اين نوعى گناه کبيره، به یمثابهبه« آزاد»دخالت دولت در اقتصاد  و معرفى« ىاقتصاد دستور»پرهيز از « مقدس

حقوقى و اقتصادى، اين  _اين نوشته سعى خواهد شد که با کنار گذاشتن ايرادات و اعتراضات فقهى  یاليحه برخيزند. در ادامه

 د و بررسى شود. دهاى سياسى است، نقکنشى سياسى که واجد پيام یمثابهرح دقيقاً از ديدگاهى سياسى و بهط

البته «. خطاى کارشناسى در فرآيند مهندسى اجتماعى»ه واقع يك سياست است، نه نوعى ب« ادیپوپوليسم اقتص»

 و درك براى الزم نظرى هاىو ديدگاه مفاهيم تا دهدحال به ما اجازه مىاص از منظر اقتصاد سياسى، در عيننقد اين اليحه خ

 .آوريم فراهم را جديد اصولگراى لتدو سياسى نقد

 پنهانىاز قضا همان تناقض نيمه کند، مى برمال را «اقتصادى پوپوليسم» دارچيزى که ماهيت سياسى و مسئلهآن

« ناب»و براهين اقتصادى « واژگان علمى»تناقض به لطف استفاده از  اين. است نهفته آن «ارزشى مبانى» در دقيقاً که است

يكى از اهداف  .آن را عيان خواهد ساخت« اصول ارزشى»اليحه به زبان « اهداف و وسايل»است؛ از اين رو ترجمه پنهان مانده 

طور کلى اقشار مستضعف، به قصد افزايش توليد، ايجاد شغل و دستيابى يا بهم ارزان به کشاورزان فقير، اصلى اليحه، اعطاى وا

ارزان مستقيماً موجب کاهش سود بانك خواهد شد. مدافعان اليحه براى  به رونق و رفاه اقتصادى است. اما اعطاى وام

کارکرد و وظيفه اصلى بانك کمك به  اسالمى بانكدارى نظام در که کنندپاسخگويى به اين مسئله به اين نكته اشاره مى
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ه رشد توليد و رونق اقتصادى منجر برقرارى عدالت است، نه سوددهى. اما اگر قرار بر اين باشد که اعطاى وام ارزان به مولدان ب

شود )يعنى به چيزى بسى بيش از رفع مشكالت و تنگناهاى معيشتى اقشار محروم، نظير تعمير سقف کلبه يا تامين مخارج 

 به گيرندهدنبال کند. ولى اگر هدف غايى اليحه تشويق وام را سودآورى حداکثر مگر هدفى هيچ نبايد گيرندهعروسى( آنگاه وام

 کرد نهى سودآورى از را بانك، يعنى اصلى، ميانجى يا وسيله تواناين صورت چگونه مى در است، سودآورى و سود کسب

يك کشاورز محروم مستعد و  از بيش خيلى طبيعتاً گر،مالى متمرکز و حساب یهرچه باشد يك بانك، در مقام يك موسسه_

 .خواستار سوددهى است

. است نهفته ديگرى جاى در هستند، آن تبعات ديگر مورد هام، که نمونه فوق و دهحال، تناقض اصلى پوپوليسبا اين

تعارض، ستيز، يا  گونه يك کليت ارگانيك يكدست است که هيچ یمثابهتصويرى از جامعه به یپوپوليسم ارائه اساسى اصل

 منطقى پيامد که نيز دوم اصل. ابديتجسم مى« مردم»تضادى در آن حضور ندارد، کليتى يكپارچه که نهايتاً در مفهوم کلى 

 مقصر نهايت در که نحوىبه بيرون، به درونى هاىمگر فراکندن تعارضات، مشكالت و شكست باشد تواندنمى چيزى است، اولى

موارد يك دشمن شرور خارجى است که گويا يگانه خواسته و هدفش در زندگى، منغص کردن عيش ماست!  یاصلى در همه

سرطانى سالمت پيكر متحد  یچون يك غدهميشه يك بخش يا جزء درونى فاسد و گمراه نيز وجود دارد که همالبته تقريباً ه

 که است فاسد بخش همين نيز «ها خرابكارى»بروز درگيرى و اختالف و مسئول بسيارى از  عامل. کندجامعه را تهديد مى

-ديگر از شمار همان ايدئولوژى يكى نيز پوپوليسم که است روشن. است خارجى دشمن همان ینشاندهرو و دستپي الواقعفى

-است که مى« مدرنيزاسيون بدون مدرنيسم»، يا به قولى «سومى جهان» یمدرنيته ،«نيافتهتوسعه مدرنيته» خاص هاى
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و  فنى« نعمات»ريخى و سياسى جامعه بورژوايى مدرن به تا هاىشكست و هاستيزها و بحران و تناقضات از گذر بدون خواهند

 .3اقتصادى آن دست يابند

ارزانى که گويا قرار است  یاز خود بپرسيم: سرمايه که شودجديد دولت زمانى آشكار مى یخصلت پوپوليستى اليحه

يگر، بهاى آن را چه کسى د عبارت به شود؟نصيب کشاورزان و محرومان شود، از سوى کدام قشر، طبقه، يا گروه تامين مى

بدين سئوال قطعى و روشن است:  رسمى پاسخ شود؟مى کسانى چه نصيب قانون اين اجراى زيان و سود نهايت در و پردازدمى

و البته دسترسى آسان به درآمدهاى نفتى نيز مويد چنين « بخرند. را ما نفت مجبورند که هايىخارجى همان مگر کس،هيچ»

کاهش نرخ  .شويممى روتصويرى کامالً متفاوت روبه تصورى است. اما اگر از منظر اقتصاد سياسى به اين اليحه بنگريم، با

 جارى، سال در تورم نرخ که جاآن از. شودمى بانكى هاىتسهيالت بانكى به طور مستقيم و آنى موجب کاهش نرخ سود سپرده

 به آنان يهسرما سود نرخ که گذارانىاست، بنابراين همه سپرده شده بينى درصد پيش 25 حدود رسمى، و دولتى ارقام برحسب

 برنامه به توجه با البته و دهنددرصد از سرمايه خود را از دست مى 1۰است، هر ساله عمالً درصد تعيين شده 1۴دولت  دستور

وشن بودن نوسان نرخ تورم نار و آينده سال چند طى رقمىنرخ سود( تك نتيجه در و) تسهيالت نرخ به دستيابى براى دولت

 افزايش نيز خواهد ساالنه گذاران رفت(، ميزان ضرر سپردهى دولت به احتمال قوى باال خواهدپيشنهاد ی)که با توجه به بودجه

 .يافت

 اين اصلى یبدنه. باشيم هاآن زيان نگرانو چرا بايد دل هستند کسانى چه واقعبه گذارانحال بايد پرسيد اين سپرده

 نيست کالن ايشان هاىسپرده ارقام. دهند طبقه متوسط يا به واقع طبقه متوسط متوسط يا متوسط پايين تشكيل مى را گروه

مستغالت است. نمونه بارز اين گروه  زمين قيمت سريع افزايش نيز هاآن از بسيارى منشاء و کندو از چند ميليون تجاوز نمى

                                                 
 1383نو،  طرح ،مدرنيته تجربه برمن، مارشال به ك.ر «نيافته مدرنيسم توسعه»براى توضيح بيشتر در مورد  .3
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 به آن درصدى هفده سود افزودن با تا گذاشته سپرده بانك در را اشوروثىم منزل فروش پول که است اىکارمند بازنشسته

باالى خط فقر نگه دارد. البته  را خود نحوىبه( دهدنمى را اش خانواده و او هفته يك مخارج کفاف که) اشبازنشستگى حقوق

 خواهند. اينان کسانى هستند که نمىتوان فرهنگى، آموزشى، علمى و ادارى کشور نيز تا حد زيادى متكى به همين طبقه است

کار  قاچاق کاال و... به و واردات داللى، بفروش، و بساز نظير پرسودى هاىعرصه در را خود کوچك هاىسرمايه توانندنمى يا

ياسى به ردار شوند يا از طريق نفوذ سبرخو دولتى هاىحال در موقعيتى نيز قرار ندارند تا بتوانند از رانتاندازند. در عين

چشمگير و گاه  اختالف به توجه با کالن هاىامتيازهاى اقتصادى چشمگير دست يابند و اين در حالى است که صاحبان سرمايه

هميشگى تجار ثروتمند، حاضر نيستند سرمايه خود را  رسم به بنا و آزاد بازار سود نرخ با بانكى سود نرخ ميان حصر و حد بى

-نحوى که حتى از خريد خانه مسكونى نيز خوددارى مىدرصد عاطل بگذارند، به 2۰ود زير خ سحتى براى يك روز نيز با نر

 نيز خواب در حتى بانك در گذارىپردهاندازد. س کار به بازار در حصر و حد بى سودى با را خانه پول دهندزيرا ترجيح مى کنند

 .کندنمى خطور طبقه اين افراد ذهن به

عنصرى از وضعيت اجتماعى  آن مقام در دولت. کند توجيه را طرح نفى مستقيماً تواندق نمىك از نكات فوياما هيچ

 و تعيين را عدالتىبى/  عدالت کلى نظام و بخشدرا شكل مى طبقات و هاکه ساختار اين وضعيت، يعنى تقسيم جامعه به گروه

 چنين به است ممكن نخست نگاه در. دهد انتقال گرديی طبقه قشر به را طبقه يك  سرمايه تواندمى همواره کندمى هدايت

نظر رسد که بهبود وضعيت اسفبار اقشار محروم به قيمت ضرر و زيان طبقه متوسط برخوردار از رفاه نسبى خود عين عدالت 

 همين راى با و پسندمردم و طلبانهلتعدا تبليغات با که اىحق است که دولت پوپوليستىهاست و به عالوه کامالً منطقى و ب

شدن و نزول طبقه متوسط يقيناً در درازمدت به اخالل و ست به چنين اقدامى زند. فقيرت، داسسرکار آمدهبه محرومان

-ميان و کوتاه در دولت اقتصادى هاىولى اگر سياست .شد خواهد منجر تاريخى گردگسست در کل فرآيند توسعه و بروز عقب

درصد و کاهش نرخ تورم بينجامد، حتى طبقه متوسط نيز نهايتاً از آن منتفع  ۶االى تيجه دهد و به رشد اقتصادى بن مدت
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جا که به انتخابات مربوط آن. تا دارند وجود راستىبه انددولت یاليحه گرخواهد شد. ولى آيا تمامى شروط فوق که توجيه

 محرومان انبوه یآگاهانه نتخابا ینتيجه ،«علمى» هاىو تحليل شعارها همه برخالف نژاد احمدى پيروزى شود ىم

 و قانونى هاىدستكارى یواسطهبه که بود متوسط طبقه همين از اىتوجهحقيقت بخش قابل در بلكه نبود، شده فراموش

فراقانونى در فرآيند انتخابات، فضاى مبهم سياسى يا تبليغاتى و واکنش منفى يا احساسى به کانديداى رقيب با چرخشى 

هند تخابات را رقم زد. طبق نظر دولت اين کشاورزان و ساکنان مناطق محرومند که از اين اليحه منتفع خواناگهانى سرنوشت ان

فقر و ثروت بكاهد.  شكاف از و بخشد بهبود را محرومان وضع تا کوشدکردن طبقه متوسط عمالً مىترشد. بنابراين دولت با فقير

 ولى آيا واقعاً چنين است؟ 

 اين در. شود برابر چند غيراقتصادى اىدراز تقاضا براى وام ارزان به شيوه هاىد شد تا صفاليحه دولت موجب خواه

از ما بهتران رابطه صميمى دارند  با و بلدند کار چاه و راه که کسانى آن عمدتاً هاتوجه به نبود نظارت بر عملكرد بانك با حالت،

 ولى. اندباتجربه خوارانها نيز عمدتاً همان دالالن اقتصادى و رانتبته اينال و شودفته به جايى بند مىآش بازار اين در شاندست

کارگيرى ارتباط با تاسيسات زيربنايى، به فرض وامى هم نصيب کشاورزان فقير شود، با توجه به انبوه مشكالت دربه اگر

 اين ،صادرات امكان عدم و کشاورزى والتمحص پايين هاىويژه با توجه به محدوديت بازار داخلى و قيمتتكنولوژى مدرن و به

 یمسائل معيشتى و فرونشاندن عطش مصرف خواهد شد، ولى حتى اگر اين وام وارد چرخه صرف قوى احتمال به نيز وام

شده سازگار نخواهد بود. دستيابى به رونق اقتصادى از طريق کشاورزى در نيز شود حاصل آن با اهداف اعالم توليد کشاورزى

ز عمالً به معناى کاستن از اشتغال است، زيرا در کشاورزى مدرن فقط چند درصد جامعه بايد غذاى کل جامعه را جهان امرو

عمرانى  هاىرا به خارج صادر کنند. با اين حال شكى نيست که روستاها و مناطق محروم به طرحآن یتوليد کرده و تازه اضافه

. شوند مى هوشبي کابينه و جمهور که مردم در سفرهاى استانى رئيسنياز مبرم دارند و احتماالً به همين دليل است 

 تجربه راآن ملموس نتايج کمتر خيلى هافرهنگى داشتند و شهرستان و سياسى خصلتى عمدتاً خاتمى دولت دستاوردهاى
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و روستاها  هاتانبود اگر بگوييم حتى نوعى حسادت نسبت به ساکنان پايتخت و شهرهاى بزرگ در شهرس نخواهد گزاف. کردند

 عمرانى هاىقضيه در آن است که خود اين طرح طنز اما. شود پوپوليستى تبليغات براى خوبى یبهانه تواندوجود دارد که مى

 صاحبانشان که شد خواهند پيدا کارىمقاطع خصوصى هاىجملگى توسط شرکتشود  اجرا محروم مناطق در است قرار که

گويا قرار است  که پوپوليستى طرح اين در نكته تريناساسى عالوه به. هستند آنجلس و لسساکن تهران و شايد حتى لندن 

 سياست پيگيرى طريق از اصولى شكلى به تواندها تقسيم کند مىسهم مناطق محروم را از توسعه و درآمدهاى نفتى ميان آن

 و خود حقهب سهم یدرباره خود مخفى ايندگاننم طريق از تواننداين مناطق مى مردمان. يابد تحقق اقتصادى تمرکززدايى

دنبال ماشين به گدايان خيل همچون بايد مردم اين چرا صورت اين در. کنند گيرىکردن آن در بودجه تصميمخرج چگونگى

 بدوند و از شدت بيم و اميد بيهوش شوند؟

 ها بايد حق خود را به عنوان هديه و پاداش از دست ديگرى دريافت کنند؟چرا آن

چنين است چرا دولت قبل از فراهم  يا اصوالً کاهش شكاف ميان فقر و ثروت دغدغه حقيقى اين دولت است؟ اگرآ

هزاران معلم و کارگرى  یافتادهحال حقوق عقبمشكالت و ابهامات فوق فكرى به یآوردن وام ارزان براى کشاورزان با همه

 و نشينانزاغه انبوه به رسد چه) نميرند گرسنگى از تا زنندمى پا و دست آن زير يا کنندبندبازى مى فقر خط روى که کندنمى

ها براى استيفاى حقوق خويش خشنود شود محرومان را دارد قاعدتاً بايد از تجمع آن یکه دغدغه دولتى(. شهرى تهيدستان

 نظرليسم اقتصادى دولت صرفبنابراين پوپو کرد؟ توجيه وانتیولى در اين صورت برخورد با رانندگان شرکت واحد را چگونه م

کردن طبقه متوسط و نفع نى نخواهد شد بلكه برعكس با فقيرميان فقير و غ شكاف کاهش موجب نهايتاً دولتمردان نيات از

استوار بر معرفى جامعه به  گفتيم کهچنان پوپوليسم. کردخواهد تراين شكاف را گسترده ،رساندن به صاحبان سرمايه و قدرت

براى مبارزه با دشمن خارجى است. از قضا امروزه پوپوليسم  فرمان به گوش هاىل يكدست و متحد يعنى تودهيك کی مثابه

را دنبال  خطى همان شدن اىزدن با آمريكا و رهبر منطقهچاوس در ونزوئال براى چك و چانه هوگو .رواجى دوباره يافته است
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است. ظاهراً امروزه سر سفره مجانى نفت نشستها که بر رتر بوده است زيرترو. اما موفقيت او بسيار چشمگيکاس فيدل که کندمى

 ظاهر رغمبه رواين از. يابدچون هر چيز ديگر فقط در مقام شكلى از بازتوليد سرمايه رشد و گسترش مىپوپوليسم نيز هم

يارى پول و سرمايه راه خود را باز کند.  ن حقيقتى قابل دفاع است که بدونآ. خورد راآن گول نبايد اشگرايانهآرمان يا معنوى

به احتمال قوى موجب خواهد شد تا رويارويى با دشمن خارجى  کل در پوپوليستى هاىگسترش پوپوليسم اقتصادى و سياست

 .نهادن بر تعارضات و اختالف درونى به جو غالب بدل شود سرپوش و!( اش)و عمال داخلى

نافع مشترك همگانى آشكار اختن تعارضات درونى است تا از اين طريق مسعلنىروشن و  ،که راه درستحال آن

 خارجى نامشروع هاىو خواسته نامعقول فشارهاى برابر در متعدداً منافع اين بر تكيه با توانندگاه است که همگان مىشود. آن

 .کنند ايستادگى

 ديگر يكى کارىآزاد، نوليبراليسم و نومحافظه زدن دموکراسى به بازارچون گرهدر نهايت بايد گفت پوپوليسم نيز هم

ها تا کى که آنرا بپردازند. اينآن بهاى دارىسرمايه حاکميت خاطر به ناچارند سياره اين ساکنان که است هاايدئولوژى آن از

 .ماست یاين بها را خواهند پرداخت در گرو انتخاب سياسى همه

 


