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ساختارها را به خاطر بسپار
پرویز صداقت

وپنجم خردادماه، در یک روند آرام انتخاباتی چرخشی جدي طی روزهاي بیستم تا بیست
حاشیه، با کلیدي در در مدیریت اجرایی کشور رخ داد. حسن روحانی، در انتخاباتی کم

ي تدبیري است که ي خودش نشانهگفتهي انتخاباتی شد. کلیدي که بهدست وارد صحنه
چه ي سهمگینی که در آن قرار گرفته خارج کند. اما آیا آنطهگویا قرار است کشور را از ور

سالی نتوانست به آن دست یابد به اعجاز کلید روحانیِ میان88شور جنبش خیابانی سال 
شود؟ در غیاب یک جنبش رانی است حاصل میي عقالنیت در حکمکه گویی نماینده

ي اصلی ت و بدنههاي محذوف حاکمیي بخشخیابانی، چنین پیداست که همه
که روند هشت سال گذشته دیگر گرایان سنتی در یک امر به توافق رسیدند اصول
با یک شوك انتخاباتی به مردم پیام داده شد که تغییر 88استمرار نیست. اگر در سال قابل

داده » تغییر«لحظه، خبر از ناگزیري زیرکانه و آرام و لحظه92پذیرفتنی نیست آیا در سال 
شد؟

گویند از سویی تالش براي برداشتن فشار تغییر می» آورانپیام«چه این رسد آننظر میبه
هاي اقتصادي از دوش مردم و البته دولت و از سوي دیگر بازسازي نهادهاي تحریم

اقتصادي است که طی هشت سال گذشته رسماً یا عمالً تعطیل شدند (مانند سازمان برنامه 
هاي هاي اقتصادي دولتگیري) و نیز ادامه دادن برنامهصمیمو شوراهاي کارشناسی ت

دیگر آنان حامالن پیام اقتصاددانان نولیبرال و عبارتشانزده سال نخست بعد از جنگ. به
هاي اقتصادي هستند. پیامی ها و سیاستهاست ایدئولوگ برنامهاند که سالنهادگرایانیشبه

هاي چه را محور سیاستي برخی نهادها آندوبارهکردن با این مضمون که باید با فعال
بود ادامه 1380ي ي نخست دههو نیمه1370هاي هاي اقتصادي در دههاقتصادي برنامه

هاي گري دولت از طریق واگذاري داراییهایی که محور آن کاهش حجم تصديداد؛ برنامه
یی و آزادسازي در زدااز طریق مقرراتي عمل سرمایهبخش عمومی، گسترش دامنه
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اي است که عموماً تعدیل ي بازارهاي مالی و بازار کار و سخن کوتاه همان مجموعهعرصه
.ساختاري نامیده شده است

هاي گذاريآن، اینان با انگشت گذاردن بر سوءتدبیرهاي متعدد در سیاستبراما عالوه
قتصادي را نادیده هاي اخیر در حقیقت ساختارهاي معیوب و نارساي ااقتصادي سال

هایی است که طی سه انگارند؛ ساختارهایی که بخش مهمی از آن خود حاصل سیاستمی
ي نخست انقالب شکل گرفته و دهه» دوران اضطرار«خصوص در پی ي اخیر و بهدهه

ي جدي شود که هر پروژهتحکیم شده است. در مقابل در این یادداشت تأکید می
.ي مدیریت اقتصادي باشدیدگاهی دگرگونه در مورد نحوهدموکراتیک باید مستلزم د

اند و نه دانشگاهیان مدافع تعدیل ساختاري، بلکه گذارانمخاطب این یادداشت نه سیاست
وجوي فردایی بهتر با لبخندي بر لب و دلی پرامید در شب اعالم اند که در جستجوانانی

.پایکوبی کردندپیروزي انتخاباتی حسن روحانی به خیابان رفتند و

ها و خطر جنگ هاي دولت جدید براي حذف تحریمبا این فرض و با این امید که تالش
پردازم که مشکالت کنونی اختصار به این موضوع میآمیز باشد، در این یادداشت بهموفقیت

سمت تکنوکراسی حل رانی نیست که با تغییر هیات دولت یا چرخش بهحاصل ضعف حکم
چنین هاي ساختاري است. همسامانیي نابهرانی صرفاً تشدیدکنندهضعف حکمشود. این 

ز هاي ساختاري گذرگاهی غیر اسامانیخیالی است که تصور کنیم مسیر حل این نابهخوش
حال که باید بر دموکراتیزاسیون در سپهر سیاست پاي فشرد، باید عینسیاست دارد. در

که استتوان آموخت اینکه از هشت سال گذشته میترین درسیتأکید کرد که شاید مهم
ي اتیک در عرصهي اصالحات دموکرتنها الزمهي اقتصاد نهاصالحات نولیبرالی در عرصه

ساز پدیدار شدن هاي طبقاتی بار دیگر زمینهبسا با تشدید شکافسیاست نیست که چه
.ي مدنی باشدي جامعهسازي و توسعههاي دموکراتیکپوپولیسم و ناکام ماندن پروژه

فکران نولیبرال براي اي از طرف اقتصاددانان و روشنهاي گذشته تالش گستردهدر سال
سازي در ي اقتصاد و دموکراتیکهاي تعدیل ساختاري در عرصهدانستن پروژهسانیک

ي تر در توسعهانگاري را از همه روشنساني سیاست انجام شده است. حاصل این همعرصه
ایم که بر حیات هاي سنگینی دیدهوپولیسم نولیبرالی هشت سال گذشته و هزینهپ

هاي بسیاري نشان داده شده که اقتصادي و اجتماعی ما تحمیل کرده است. در نوشته
هاي سازندگی و اصالحات از سویی با تشدید شکاف هاي اقتصادي دورهگونه سیاستچه

کارهاي مقاومت در و از سوي دیگر راه1شتم شدساز روي کار آمدن دولت هطبقاتی زمینه
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ي دموکراتیزاسیون ترین مانع در برابر پروژهبرابر آن را مسدود ساخت و در عمل به مهم
.سیاسی بدل شده است

فکري ما گفتمانی است که تغییرات ساختاري در ي روشناما گفتمان اصلی در عرصه
د و پروپاگانداي ایدئولوژیک مسلط را جایگزین انگاري زندگی حقیقی ما را نادیده میعرصه
بندد که نظام بازار اکنون کند. این گفتمان چشم بر این واقعیت میمان میي زیستهتجربه

ي زندگی ما رخنه کرده است؛ در مناسبات کاري، در بیش از هر زمان دیگر در هر گوشه
شقانه و مناسبات درون مناسبات فرهنگی، در مناسبات دوستانه، حتا در مناسبات عا

و » اصالحات«، »سازندگی«هاي ي گذشته و در تمامی دولتچه طی دو دههخانواده. آن
دارانه و بازاري است، صرفاً گسترش همین مناسبات سرمایهایمشاهد بوده» مهرورزي«

داند که به قدر کافیسبب آن میي اخیر ناکامی این پروژه را بههگفتمان مسلط در دو ده
اري عزم راسخ نداشته است. حال هاي بازگیري سیاستدارانه نبوده یا آن که در پیسرمایه

گر در کشور که این خودِ مناسبات بازاري است که هر روز بیش از پیش به بلوغی ویرانآن
عنوان نظامی فاقد داري و بازار را بهبار این است که ما سرمایهما دست یافته است. تأسف

.بینیمهاي واقعی گریز از آن میثر و حتا فاقد راهرقباي مؤ

ي گذشته بوده که از سویی شرایط ترین پیروزي گفتمان نولیبرالی در دو دههاین مهم
هاي سامانیي نابهذهنی براي پذیرش مناسبات بازاري را فراهم ساخته و از سوي دیگر همه

به قدر کافی بازاري نیست! چنین داند که این مناسبات وضع موجود را ناشی از آن می
گرفته در دو اشرافیت شکل«قول خودش ي قهرمان مبارزه با بهترین برنامهاست که مهم

ها به تمامی برگرفته از توصیه و سند مندسازي یارانهي هدفیعنی برنامه» ي اخیردهه
2.بانک جهانی بوده است

نماید، بخشی از که از فرط تکرار بدیهی میهاي مسلط است گفتمان نولیبرالی انبانی از ایده
ي آنان براي گفتهآن تالش براي مکمل دانستن دموکراسی و مدرنیته و نظام بازار است. به

نظم » مدرنیته«تحقق دموکراسی باید مناسبات بازاري را گسترش دهیم و معناي اقتصادي 
ش دموکراسی، اقتصاد را را بازار است. نولیبرالیسم با مکمل دانستن گسترش بازار و گستر

انگاري رخ دهد سانکند. اما وقتی این یکعیار بر سیاست و جامعه حاکم میطور تمامبه
شود حقوق انسانی و طبیعی است. در مقابل باید تأکید کرد و نشان چه نادیده گرفته میآن

رفت ادي پیشجلو نیست که اهمیت بنیداد که دموکراتیزاسیون در نظام بازار روندي روبه
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هاي ثابت قانونی است که براي بنديدهد بلکه در بهترین حالت صورتانسانی را نشان می
.پشتیباتی از منطق انباشت سرمایه طراحی شده است

نباید تسلیم شد، برعکس باید گفتمان مقاومت را بازسازي کرد و سازمان داد. این گفتمان 
برد که در خدمت مبارزه براي دنیایی بهتر هایی بهره میمایهدرونبدیل در زبان از معانی و 

روست که باید زبان و گفتمان جدیدي در جامعه جاري کرد. هر گفتمانی تحت باشد. از این
رو در برابر گفتمان مسلط ضادهاي زندگی واقعی است و از اینها و تنفوذ منازعات، تنش

.نیاز به گفتمان بدیل داریم

گرا چپ پسامدرن و از سوي دیگر یک جریان سنتر این میان از سویی شاهد یک البته د
ترین عنصر هستیم که مدعی گفتمان بدیل هستند. جریان چپ پسامدرن اساساً مهم

گریز گراي مدرنیتهدستگاه فکري چپ یعنی اقتصاد سیاسی را حذف کرده و جریان سنت
سبب نادیده انگاشتن اقتصاد رو، اولی بهت. از اینهاي بازار در توافق اسنیز کامالً با ایده

ي بدیلی حقیقی در برابر گفتمان نولیبرالی نیست و دومی اساساً با سیاسی قادر به ارائه
.لیبرالیسم اقتصادي مخالفت ایدئولوژیک ندارد

کند، چه گفتمان مسلط ترویج میکوشم نشان دهم برخالف آني این یادداشت میدر ادامه
ي کالن براي ترسیم مسیرهاي کلی است بلکه تنها شامل یک پروژهان بدیل نهگفتم

هاي انضمامی ها و سیاستتواند با نشان دادن نقاط ضعف کلیدي گفتمان مسلط، برنامهمی
.تنها براي دوران گذار بلکه حتا در شرایط مشخص کنونی نیز ارائه کندنه

ي طور خاص در حوزهبا هژمونی نولیبرالی بهها براي مقابله منظور، برخی دیدگاهبدین
وار نیز به این دستورکار اي ولو فهرستشمارم. هرچند اشارهوار برمیاقتصاد سیاسی فهرست

ي اقتصاد است. قبل از هر چیز، روند انباشت ترین معضالت در عرصهنیازمند اشاره به مهم
ي برخی دهندهامروز نشانتا 1350ي ي اخیر، یعنی از دههسرمایه در چهار دهه

حل نولیبرالی را نقد و توان راههاي ساختاري اقتصاد ایران است که از دل آن میویژگی
آید نگاهی به برخی از این چه در ادامه میچارچوب گفتمان بدیل را ترسیم کرد. آن

:هاستبندينظر از تقدم و تأخرها و اولویتها صرفویژگی

بیت کنند. شاهزدایی تأکید میسازي، آزادسازي و مقرراتصیها بر خصو. نولیبرال1
خواهند ترتیب میاینن سه محور است. در حقیقت آنان بههاي تعدیل ساختاري ایبرنامه

ي ي سیاست تفکیک کنند و در گام بعد سیاست را در پهنهنخست اقتصاد را از پهنه
سازي اقتصاد تأکید کرد. باید نشان داد یکاقتصاد ادغام کنند. اما در مقابل باید بر دموکرات
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تنها به گسترش نهادهاي دموکراتیک ي عمل بخش خصوصی نهکه گسترش دامنه
ي نظارت نهادهاي دموکراتیک را کاهش داده است. باید با نیانجامیده بلکه در عمل گستره

زي ضرورتاً ساهاي واهی مقابله کرد. باید تأکید کرد و نشان داد که خصوصیاین اسطوره
کارایی اقتصادي را تواند حتاسازي میدي نیست. خصوصیعامل ارتقاي کارایی اقتصا

که منفعت بخش خصوصی در حداکثرسازي سود خودش است نه بهبود چراکاهش دهد 
فعالیت واحدي که تحت تملک دارد و این دو ضرورتاً یکی نیستند. باید این درخواست را 

رسی شود باید مشمول حسابواحدهایی که خصوصی سازي میدر جامعه گسترش داد که 
رسی کرد. باید شده را حسابگذاري واحد خصوصیي قیمتدقیق قرار بگیرند. باید نحوه

گذاري واحد مشمول واگذاري برمبناي درآمدهاي این خواسته را طلب کرد که اگر قیمت
کاهش ها و عدمار فعالیتشده باید مکلف به استمرآتی آن صورت گرفته بنگاه خصوصی

چنین، در صورت تغییر نوع فعالیت واحد مشمول واگذاري، نیروي شاغل در آن باشد. هم
رو باید ینپذیرفت و از اهاي آن صورت میگذاري باید برمبناي ارزش داراییگاه قیمتآن

.التفاوت این دو قیمت از خریدار گرفته شودمابه

ساختن هاي بهداشت و درمان، آموزش و فرهنگ با محرومویژه در حوزهسازي بهخصوصی
هاي طبقاتی مهم ترین عامل شان با تشدید شکافهاي فقیر اجتماعی از حقوق طبیعیگروه

هاي آموزش، ي اخیر در حوزهي دموکراسی خواهد شد. اصالحاتی که در دو دههبازدارنده
هاي طبقاتی افزوده و آن شکافسازي صورت پذیرفت تنها بر بهداشت و درمان با خصوصی

.را نهادین کرده است

زدایی زدایی باید تأکید کرد که در بازارهاي کار، پول و سرمایه مقرراتي مقرراتدر زمینه
شود. اتفاقاً هاي بادآورده میاندوزيمنجر به تشدید نابرابري و ایجاد فرصت براي ثروت

ن نظارت نهادهاي دموکراتیک باشد. قانون تریدرست برعکس این بازارها باید مشمول بیش
ها را در بربگیرد و قراردادهاي موقت که در تري از کارگاهي هرچه گستردهکار باید دامنه

گیرد کنار مندانه را از آنان میعمل با اضطراب و نگرانی در شاغالن امکان زیست شرافت
ست باید مشمول نظارت نهادهاي گذاشته شود. بازار پول که بانک مرکزي نهاد ناظر بر آن ا

سبب فقدان نهادهاي دموکراتیک است که اتیک باشد. باید توجه داشت که بهدموکر
هاي پولی بانک شعارهایی مانند استقالل بانک مرکزي جذابیت یافته است، وگرنه سیاست

ا توان آنان رگذارد و نمیتک شهروندان اثر میهایی است که بر زندگی تکمرکزي سیاست
کنند بازداشت. شان میها از طریق کارشناسانی که نمایندگیاز نظارت بر این سیاست
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ترین بخش بازار سرمایه است خود باید مشمول نظارت و بورس اوراق بهادار که متشکل
طور روزانه اتخاذ هایی که مسووالن این بازار بهناظر باشد. سیاستکنترل دقیق نهادهاي

تواند منجر به ایجاد درآمدهاي ي نوسان قیمت و جز آن میتغییر دامنهکنند مانند مثالً می
هاي خاص شود و عدم نظارت دموکراتیک بر این بازارها فساد سیستمی هنگفت براي گروه

کند و نهادهاي ناظر بر بازارهاي مالی را در حقیقت به نهادهاي مطیع را نهادینه می
.سازدي مالی بدل میسرمایه

نبوه درآمدهاي نفتی بوروکراسی دولتی را به یک منبع اصلی قدرت و ثروت بدل حجم ا. 2
سبب تغییراتی اما بهساالر یکی از تبعات آن بوده گیري بورژوازي دیوانساخته است. شکل

تحوالت انقالبی و خواه حتاسبب تحوالت دهد خواه بهمیي سیاسی رخکه در عرصه
ها و افراد جدید به در ترکیب بورژوازي و ورود و گروهانتخاباتی شاهد تغییرات پیوسته 

ایم. اقتصاددانان نولیبرال دولت اقتدارگرا را حاصل ها بودهشان و یا خروج از زمره آنزمره
جویند. دانند و راه را نیز در واگذاري صنعت نفت به بخش خصوصی میدرآمدهاي نفتی می

وسط یک هم تسازي آنبا دولت اقتدارگرا خصوصیدر مقابل، باید تأکید کرد که راه مقابله
گیري مافیاهاي قدرت و ثروت باشد تواند شکلکه حاصل آن میدولت اقتدارگرا نیست. چرا

.تابند وجود فضاهاي دموکراتیک استچه بر نمیکه البته آن

ک گفتمان بدیل باید این اندیشه را ترویج کند که درآمد حاصل از استخراج و فروش نفت ی
کرد آن باید تابع نظارت دموکراتیک باشد. بنابراین، ي هزینهثروت فرانسلی است که نحوه

سازي ثروتی فرانسلی و ملی که ي باطل، نه خصوصیرفت از این چرخهراه برون
ي نروژ هگیري در مورد آن است. توجه به تجربسازي فرایندهاي تصمیمدموکراتیک

است. این کشور با انتقال درآمدهاي حاصل از ثروت نفت به کننده زمینه بسیار کمکایندر
هاي اقتصادي مانند بروز بیماري هلندي مانع شد و هم صندوقی فرانسلی هم از عارضه

.استفاده از درآمدهاي نفتی را تابع نظارت دموکراتیک ساخت
ي اقتصاد ي گستردهها و نیز دامنهعظیم نقدینگی، چرخش دائمی سیاستحجم. 3
گرایی یرزمینی در ایران منجر به بروز مشکل ساختاري دیگري در اقتصاد ایران یعنی مالیهز

اعتباري غیربانکی و - هاي خصوصی و مؤسسات مالیه بانکدر اقتصاد بوده است. انبو
هایی مانند ي گذشته و نیز از سوي دیگر رونق پدیدهالحسنه در دو دهههاي قرضصندوق
گرایی در اقتصاد ایران هاي نمایان مالیهنشانههمه 1360ي دههاي درهاي مضاربهشرکت

است. سودآوري باالي بخش مالی در اقتصاد ایران، در مقایسه با بخش واقعی اقتصاد یکی 



277|ساختارها را به خاطر بسپار

ي گذشته تالش کردههاي جدي اقتصادي است. گفتمان نولیبرالی در دو دههاز بیماري
که در حقیقت رونقِ بخشِ مالی حالینند درداد کبخش مالی را نیروي محرك اقتصاد قلم

ي یک بیماري ساختاري است. قبل از هر چیز در شرایط رکود بخش واقعی اقتصاد نشانه
هاي در حقیقت طبقاتی و اقتصاددانان دگراندیش وظیفه دارند در زدودن این خرافه

نشان داد که خوبی سو بهبدین2008وص که بحران بزرگ مالی خصسودجویانه بکوشند. به
اي را در اقتصاد رقم تواند فاجعهگونه رونق بخش مالی در شرایط رکود بخش واقعی میچه

.بزند
هاي ساختاري اقتصاد ایران فساد سیستمی است. در فساد سیستمی از دیگر بیماري. 4

ي شاهد فالن یا بهمان فرد فاسد یا تعدادي اختالس نیستیم بلکه فساد از رأس تا قاعده
ها فساد اقتصادي را ناشی از مقررات دولتی و مواردي م اقتصادي مشهود است. نولیبرالهر

ساز تواند زمینهکه این موارد میضمن آندانند مانند چندنرخی بودن نرخ ارز و مانند آن می
بروز فساد باشد، باید نشان داد که فساد اقتصادي نه ناشی از چند نرخی بودن نرخ ارز و نه 

شفافیت و نبود نهادهاي دموکراتیک سبب فقدانبخش دولتی، که بهي عمل گسترهناشی از
یابی به هاست. تنها راه مقابله با فساد شفافیت است و راه دستناظر بر عملکرد دولت

سازي نهادهاي سیاسی است. شاید نظام چندنرخی ارزي با ایجاد رانت شفافیت دموکراتیک
ي فسادي گسترده باشد، اما ي تخصیص انواع ارز زمینهوهناشی از تفاوت قیمت ارز و نح

گیري است که این فساد نباید فراموش کرد که در حقیقت این نظام غیردموکراتیک تصمیم
.زندرا دامن می

حضور رغم کنند و بهران در شهرها زندگی میچهارم جمعیت ایاکنون حدود سه. 5
از عوامل ساختاري باعث شده در عمل مدیریت ايعنوان شوراي شهر، مجموعهنهادهایی به

ي زندگی شهروندان نیست نولیبرالی بر شهرها حاکم شود. در این مدیریت، شهر عرصه
ي بلکه فضایی است که با فروش آن در بازار باید به حداکثر سود دست یافت. از اوایل دهه

مالکیت و حقوق ي انباشت سرمایه در شهرها از طریق سلبشاهد روند گسترده1370
ها و راهمحیط شهري، احداث بزرگایم. این انباشت از طریق تخریب زیستشهروندان بوده

بورژوازي مستغالت و نیز تبدیل شهر هاي بلندمرتبه براي افزودن بر ارزش داراییساختمان
یر براي زیست ناپذوکار، نه فضاي زندگی، بوده که در عمل شرایطی تحملبه فضاي کسب

شرایطی که از سویی در آن حذف فقر از طریق حذف فقرا از هري فراهم کرده است. ش
ها و از سوي دیگر مدیریت مالی مستقل امکان زندگی در شهر و راندن آنان به حاشیه
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ن صورت گرفته که حاصلی هایی از طریق فروش تراکم و مانند آها با روششهرداري
براي مقابله با » حق به شهر«ترویج مفهوم محیط شهري. جز تخریب زیستنداشته به

گاه استمرار این وضعیت ضروري است. طی دو دهه، شاهد تغییر شهرداران بودیم اما هیچ
خوش تغییر نشده است. استمرار این شکل ي نولیبرالی مدیریت شهري دستشیوه

د و شوتر میدم عمیقاي را در شهرهاي ایران رقم زده است که هرمدیریت، فاجعه
ها و راهپیکر و بزرگهاي غولهاي آن را در گسترش وسیع ساختمانهاست نشانهسال

بینیم. براي مقابله با این ي فضاهاي عمومی میشدن فزایندهروح و کاالییهاي بیآپارتمان
اي شهروندان را در جامعه یک حق پایهيمثابهي مدیریت باید مفهوم حق به شهر، بهنحوه

له که چه نوع شهري این مسا«ي دیوید هاروي گفتهم. فراموش نکنیم که بهترویج کنی
وجوي خواهیم باشیم، در جستله که چه نوع مردمی میاین مساتوان از خواهیم را نمیمی

پرورانیم، چه سبک چه نوعی از مناسبات اجتماعی هستیم، چه مناسباتی با طبیعت را می
اي باور داریم، جدا هاي زیباشناختیبه چه ارزششماریم، یااي را مطلوب میزندگی
فضایی براي يمثابههر نولیبرالی باید گفتمان شهر بهدر مقابل گفتمان مسلط ش» ساخت.

اه باروري و شکوفایی مناسبات انسانی را پروراند و این قبل از هر چیز مستلزم تغییر نوع نگ
که شهروندان، آنان که شهر را مگر آنپیوندد وقوع نمیمدیران شهري است و این نیز به

.سازند، حق خود نسبت به شهر را فریاد بکشندمی
هاي توسعه تر از همه باید این فرهنگ را ترویج کرد که هدف استراتژيدر نهایت و مهم. 6

نه افزایش نرخ رشد اقتصادي که بهبود زندگی مردم باید باشد. رشد بدون توجه به الزامات 
.کندهاي انسانی را تباه میمحیطی نسلتانسانی و زیس

اما مواردي که در باال برشمرده شد تنها هنگامی قادر به تأثیرگذاري حقیقی یعنی 
بخش باشد. اي رهاییتأثیرگذاري درازمدت بر سرنوشت بشر است که در خدمت پروژه

ن باشد و تواند متفاوت از ایاي که قصد دارد نشان دهد که نهادهاي انسانی میپروژه
.مبادله در بازار نیستندها کاالیی قابلت که در آن انساناي ساختوان جامعهمی
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