چرا بر وجه نولیبرالی سیاستهای اقتصادی
در ایران تأکید میکنیم؟
پرویز صداقت

نقد اقتصاد سیاسی
آذرماه 7931

عی سٍ زٍَی اذیز ایسٌَای وًلیبزالی اس لبیل تؼسیل ساذتاری ،ياگذاری فؼالیتَای التػازی بٍ برشص
ذػًغی ،اوًاع ممزرات سزایی َا ي ممزرات گذاری َشا ،آسازسشاسی َشا ي خشش آن تزخیشغ بىشس بزوامشٍ َشا ي
سیاست َای التػازی وظام خمًُری اسالمی بًزٌ اسشت .زر ػشیه اشاا امشا زر ػمشل ضشاَس تیشًیه ي
گستزش ي فزبٍ ضسن َزچٍ بیص تز یک برص بشرگ فزازيلتی بًزٌ ایم کشٍ عشی َمشیه زيرٌ زایشم بشز
لسرت التػازی ش سیاسیاش افشيزٌ ضسٌ است .پیساست ضشاَس يضشؼیتی بشا چُشزٌای زيگاوشٍ َسشتیم:
التػازی با بسیاری اس مرتػات وًلیبزالی اما تااسيز سیشازی زر سیزسشطغٍی التشسار اوحػشارات بششرگ
فزازيلتی ،ذػًغی ي زيلتی.
اس َمیه ري ،اعالق وسبت وًلیبزالیسم بٍ بزوامٍَای التػازی خمًُری اسالمی اس ساا  1331تاکىًن
محل اذتالف بًزٌ است .ػمًماً خزیان اغطی التػازززاوان ي عزفساران بزوامٍی تؼسیل ساذتاری با اضارٌ
بٍ فزازستی وُازَای فزازيلتی ي ضبٍزيلتی زر التػاز ایزان ذػطت وًلیبزالی بزوامٍَای اخزاضسٌ را اویار
میکىىس .ي با ارائٍی تػًیز التػاز امزيس ایزان کٍ آمیشٌای اس فؼالیتَای بىگاٌَای زيلتی ،ضبٍزيلتشی ي
ذػًغی است مسػیاوس ومیتًان چىیه التػازی را وًلیبزالی زاوسشت .آوشان بشا تیشزار ذغابشٍی اغشطی
وًلیبزالیسم مسػی اوس زر وظزیٍ ی وًلیبزالی بز ابتیار ي آسازی «فززی» ،امًق مالییت ذػًغی ،باسارَای
آساز ي تدارت آساز تأکیس میضًز ،زر االی کٍ زر التػاز ایزان چىیه مًارزی اگز وگًییم بٍ َیچ گزفتشٍ
میضًز بسیار کمروگ است .زر ممابل ،برص بشرگی اس التػاززاوان ي ريضىفیزان چپ بز يخشًٌ پزروشگ
وًلیبزالیسم التػازی زر ایزان تأکیس زاروس.
پزسص ایه است کٍ کسام يخًٌ التػاز ایزان وًلیبزالی است ي چزا بز ایه يخًٌ تأکیس زاریم؟

زر ساا  1331یؼىی پایان خىگ ي پایان یک زٍَ بحزان َای سیاسی ي التػشازی کشٍ زر وظشام سیاسشی
مستمز با آن مًاخٍ بًزیم «ساسوسگی» زر زستًرکار زيلت لزار گزفشت .مىظشًر اس سشاسوسگی بشٍ يضشً
ريضه کززن مًتًر اوباضت سزمایٍ بًز .اوباضت سزمایٍی مستمز ي سًزآير اس سشًیی مسشتطشم عبمشٍی
کارگزی ضؼیف ي «مىضبظ» ،ي اس سًی زیگز مستطشم عبمٍی سزمایٍزار خسیس بًز ي ایه َشز زي ویشش زر
گزيِ تیًیه بستز وُازی ي ایسئًلًصییی کٍ اوباضت سزمایٍ را تسُیل کىس.
اس ایه ري ،مغیغساذته مشزيامًقبگیزان ي ویش ایداز ي تمًیت عبمٍی سزمایٍزار خسیس زر زستًرکار
زيلتَای يلت لزار گزفتَ .ستٍی اغطی عبمٍی سزمایٍزار وًذاستٍ را زر ایزان مؼاغز آواوی تطشییل
زازوس کٍ بٍمسز راوت «يفازاری» بٍ وظام ااکم ي راوت «بًريکزاتیک» واضی اس اضًر زر مطاغل ارضشس
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مسیزیتی اس فزغتَای گستززٌی ثزيتاوسيسی ي بٍيیضٌ تػااب زاراییَای ػمشًمی بُشزٌمىشس ضشسوس.
َمیه افزاز ي گزيٌَا بٍتسریح ضزکتَایی زر پیًوس با برص زيلتی ي ویش وُازَای فزازيلتی تطییل زازوس
ي بٍعًر ذاظ اس مشایای واضی اس ياگذاری بىگاٌَا ي فؼالیتَشای التػشازی بشٍ برشص ذػًغشی ي ویشش
لزارزازَای سًزآير برص َای زيلتی ي فزازيلتی بُزٌمىس ضسوس .ابشار مُمی کٍ بشزای تطشییل عبمشٍی
سزمایٍزار خسیس (ذػًغی ،زيلتی ،فزازيلتی یشا اضشیاا متؼشسز چىسرگشٍ) ي فزبشٍسشاسی آن بشٍضشیل
گستززٌای مًرز استفازٌ لزار گزفت اوًاع ريشَای سطبمالییت زر ارتباط با زاراییَای ػمشًمی بشًزٌ
است .زر زي زٍَی بؼس ایه اضراظ (امیمی  /امًلی) ػمستاً زر مدمًػشٍَشای بششرگ بشا فؼالیشت زر
رضتٍَای متؼسز التػازی ي با محًریت باوکَای ذػًغی استمزار یافتىس.
زر سًی زیگز ماخزا ،یؼىی کاالییساسی ي ارسانساسی ویزيی کار ي اسایهري مغیغساسی ویزيَای کار،
پیطاپیص ،یؼىی زر زٍَی ورسشت اومشال  ،بشا اشذف تطشیلَشای مسشتمل کشارگزی ،امیشان ممايمشت
ساسمانیافتٍ اس مشزبگیزان سطب ضسٌ بًز .ضمه آن کٍ بز ضمار ویزيَای مشزبگیز افشيزٌ میضس ي ريابظ
مشزی بٍ ضیطی گستززٌ زر مىاسبات ااکم بز ویزيَای کار ااکم مشیضشس ،بشٍعشًر مطشرع اس 1331
تالش ضسٌ بًز کٍ آن زستٍ اس امًلی کٍ زر لاوًن کار ي وظم وُازی مًخًز بزای کشارگزان پشیص بیىشی
ضسٌ ي ػمالً زر اذتیارضان بًز سطب ضًز تشا بشسیه تزتیشب اوباضشت سشزمایٍ بشا اتیشا بشٍ ویشزيی کشار
ارسان لیمت ،مىضبظ ي مىؼغف سًزآيرتز ضًز .مدمًػٍ بزوامٍ َایی کٍ زر ایه چارچً

اخزا ضس ضشامل

محسيزساسی َزچٍ بیص تز لزارزازَای زایمی کار ،افشایص ضمار ویزيَای کاری کٍ غیزمستمیم اس عزیك
ضزکتَای پیمانکاری تأمیه ویزيی اوساوی بٍ استرسام يااسَای التػازی زرآمسوس ،ي ذزيج برصَای
يسیؼی اس ویزيَای کار اس ضمًا لاوًن ي ممزرات کار بًز.
بىابزایه ماوىس َز بزوامٍی وشًلیبزالی زیگشز ضشاَس تحیشیم مًلؼیشت فزازسشتان ،تضشؼیف مًلؼیشت
فزيزستان ي ویش استفازٌ اس اوًاع ريشَای سطبمالییت بزای کسب سًزَای َىگفت بًزٌایم.
اگز اس مىظز عبمات اختماػی بٍ التػاز ایزان بىگزیم ي وًلیبزالیسم را پزيصٌای عبماتی بساویم کشٍ بشٍ
امًق کارگزان ي ویش ػمًم مززم وسبت بٍ مطاػات ي زاراییَای ػمًمی بٍ وفغ عبمٍی فزازست امطشٍ
میبزز .تززیسی ویست کٍ تا خایی کٍ بٍ مىاسبات میان برص اػظشم مشزيامشًقبگیشزان ي کارفزمایشان
زيلتی ي ذػًغی ي ضبٍزيلتی باسمیگززز ضاَس بزوامٍی وًلیبزالی گستززٌ ي اازی بًزٌایم .چىیه اسشت
رابغٍ ی عبیؼت ي مىابغ مطاع عبیؼی با فزایىس اوباضت سزمایٍ ي کاالییساسی گستززٌای کٍ زر سمیىٍی
ظزفیتَای محیظسیست غًرت پذیزفت.
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البتٍ زر ایه میان مىتمسان وًلیبزالی بًزن بزوامٍَای التػازی ایزان کماکان بز بیاػتىایی «ااکمیت»
بٍ وُازَای باسار ،مالییت ذػًغی ،ي خش آن اضارٌ زاروس کٍ بٍ وظز میرسشس اوتمشازی وافشذ اسشت .بشٍ
ػبارت زیگز ،مىتمسان وًلیبزالی زاوسته بزوامٍ َای التػازی ایزان میتًاوىس بٍ بسیاری اس يخًٌ مىاسبات
میان برصَای مرتطف عبمٍی سیاسی ي التػازی ي اختماػی اشاکم اضشارٌ کىىشس کشٍ زر آن رزپاَشای
پزروگی اس آنچٍ وًلیبزالیسم وامیسٌ میضًز ومییابیم ي گًاٌ مُم زر ایشه ذػشًظ لشسرت ريبشٍفشيوشی
مدمًػٍ وُازَای فزازيلتی غیزپاسدگً است.
بٍ ػبارت زیگز ااغل وًلیبزالیسم ػاليٌ بز تًسؼٍی کاالییضسن ي مشزبگیشز ضشسن ویزيَشای کشار،
ضیلگیزی ي یا لسرتیابی ريسافشين عبمٍی سزمایٍزار ذػًغی است ي زر ایه مًرز اذیشز زر التػشاز
ایزان ضاَس تػًیزی پزاػًخاج اس برصَای ذػًغی ،زيلتی ي فزازيلتی َستیم.
وًلیبزالیسم یک زستًرکار التػازی است کٍ اس زٍَی  1790تًسظ وُازَای بشرگ مالی بیهالمططشی
ماوىس باوک خُاوی ي غىسيق بیهالمططی پًا ي ذشاوٍزاری امزییشا زوبشاا ضشس .زر ایشه زسشتًرکار بشزای
افشایص ااضیٍی سًز سزمایٍگذاری اس سًیی تالش ضس سُم ویزيی کار اس ارسش ذطكضسٌ کاَص یابشس
ي اس سًی زیگز با گستزش سپُزَای کاالیی ،فؼالیتَای سًزآير خسیشس زر برشصَشایی کشٍ پشیصتشز
وُازَای زيلتی یا سىتی ارائٍی ذسمت مشیکززوشس ،تؼزیشف ضشس .یؼىشی مدمًػشٍ الشساماتی زر ممابشل
سیاستَای زيلت رفاٌ زر کطًرَای سزمایٍزاری پیطزفتٍ ي سیاستَای تًسؼٍگزایاوشٍ زر کطشًرَای
زراااتًسؼٍ بًز.
يیضگیَای اغطی رصیم وًلیبزاا – ممزراتسزایی ،ذػًغیساسی ،گستزش کار مًلت ویزيَشای کشار،
تًسؼٍی برص مالی ي تأمیه مالی متیی بز ايراق بُازار بًز ي زر ایزان ویش اس  1331ريوس مطابُی زوباا
ضس .بزای ريوك سزمایٍگذاری تالش ضس ورست سُم ویزيی کار اس ارسشَای التػازی ذطكضسٌ کاَص
یابس (ثبات وسبی زستمشزَای امیمی) ،اًسٌ َای خسیس کاالیی تؼزیف ضًز (آمًسش ،بُساضت ،تُاخم بٍ
مىابغ عبیؼی) ،باسارَای مالی گستزش یابس( ،رضس مؤسسات اػتباری ي باوکَشای ذػًغشی ي تًسشؼٍی
بًرط) ،بار مالیاتی بیصتزی بز عبمات مززم تحمیل ضس (تغییز وزخ مالیات بز سًز ضزکتَا اس وزخَای
تػاػسی بٍ وزخ ییىًاذت ي اخزای لاوًن مالیشات بشز ارسش افششيزٌ) ،زارایشیَشای ػمشًمی بشٍ ضشیل
گستززٌای ياگذار ضًز ،ي بسیاری اس سیاستَای زیگز.
اما اگزچٍ زر بزوامٍَای ي سیاست َای التػازی زر ایزان بؼس اس خىگ بارَا ياگذاری فؼالیشتَشای
التػازی بٍ برص ذػًغی ،اذف ممزرات سائس ،کًچکساسی زيلت ،اغال وظام لیمتَا ،اشذف ي یشا
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َسفمىسساسی یاراوٍ َا ي مًارزی اس ایه زست مًرزتأکیس ي زر زسشتًرکار بشًزٌ اسشت امشا ومشص بشاال ي
تؼییهکىىسٌی برص غیزذػًغی (اػم اس زيلتیَا ي ضبٍزيلتیَا) زر برصَای مرتطف التػازی زر ایه
میان چٍ میگًیس؟
ویتٍی مُم آن است کٍ ضیلگیزی ،تزکیب عبمات فزازست ي مىاسبات زيلت با ایه عبمٍ بزاساط
ضزایظ يیضٌی َز خامؼٍ ي بٍعًر ذاظ ساذت زيلت تفايت مییابس .اساساً اخزای بزوامٍَای وشًلیبزالی
زر َز کطًر با تًخٍ بٍ ساذت ااکمیت ي مىاسبات زريوی وُازَای ااکم ضیل ذاظ ذًز را مییابشس.؛
چزاکٍ ااکمیت وٍ یک ابضٌ کٍ یک رابغٍی اختماػی استَ .مان عشًر کشٍ زر پشی بزوامشٍی وشًلیبزالی
یطتسیه زر ضًريی بؼس اس فزيپاضی ضاَس لسرتگیزی وربگان اش
مالی خسیس بًزیم ،زر چیه ،ضمه التسار اش
مطابُی را زر لسرتگیزی وربگان اش

کمًویست ريسیٍ زر ممام الیگارضی

کمًویست چیه ي افظ بزذی يخًٌ التػاز متمزکش ،ريوشس

کمًویست زر ممشام عبمشٍی سشزمایٍزار خسیشس زیشسٌایشم .زر

ضیدوطیهَای ذطیح فارط ویش اخزای بزوامٍَای وشًلیبزالی بشٍ تمًیشت لشسرت التػشازی ضشیًخ اشاکم
اودامیسٌ ي عبمٍی سزمایٍزار خسیس زر امیمت زر امتساز ذًزِ ااکمیت پسیشسار ضشسٌ ي اس لزارزازَشای
زيلتی ،امًق ػامطیّت ،ياگذاری سمیه ي مًلؼیّت زرين زیًانساالری زيلتی بُزٌ بززٌ است.
زر ایزان ویش با تًخٍ بٍ ساذتار ااکمیت زر کىار ضیلگیزی یک عبمٍی سزمایٍزار وًذاستٍ (ػمستاً
بٍ مسز راوتَای يفازاری ي بًريکزاتیک) ضاَس تمًیت لسرت التػازی ي مالی وُازَای فزازيلتی ،اػم اس
بٍاغغال وُازَای اومالبی ي وظامی کٍ بٍ فؼالیتَای التػازی گستززٌ زست سزٌ بًزوس تا تًلیشتَشای
مذَبی ي وُازَای مطابٍ بًزٌایم.
زر ػیه ااا ،بایس تًخٍ زاضتٍ باضیم کٍ اگز وًلیبزالیسم را یک پزيصٌی اخزاواضسٌ بساویم کشٍ َىشًس
زر محک تدزبٍ آسمًزٌ وطسٌ است .زر امیمت راٌ بزينرفت اس بحزانَای مًخًز را مسسيز کشززٌایشم،
چزاکٍ بزينرفت اس بحزانَای ساذتاری مًخًز اسخمطٍ ویاسمىس بشاسوگزی زر سیاسشتَشای بشاسار کشار،
کاَص اًسٌَای کاالیی زر التػاز ي سیاستَای سیستمحیغی است کٍ اساساً با وًلیبزالیسم بیگاوٍاوشس.
یؼىی اس مىظز التػازی غزف ویش بزای غطبٍ بز بحزان ساذتاری ویاسمىس گذر اس وًلیبزالیسم َستیم.
بىابزایه بز وًلیبزالی بًزن بزوامٍَای التػازی سٍ زٍَی اذیز تأکیس زاریم چزاکٍ:
 .1وًلیبزالیسم زر اريپا ي امزییا اگز بزای اػازٌی لسرت عبماتی بٍ عبمات فزازسشت بشًز زر ایشزان
بزای تیًیه لسرت عبماتی عبمات فزازست بًز ي اس ایه مىظز چٍبسا پزيصٌی التػازی مًفمیشتآمیششی
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محسً

ضًز .اسایهري ،يلتی اس مىظز عبمات فزيزست بٍ بزوامٍَای التػازی میوگزیم ،بایشس بشز يخشٍ

وًلیبزالی آن تأکیس کىیم.
 .2ماوىس َز بزوامٍ ی وًلیبزالی زیگزی ي با ضست بسیار بشیص تشز عشی سشٍ زَشٍ ی گذضشتٍ امشًق
التػازی عبمات مززمی زر پی اخزای بزوامٍَا ي سیاستَشای التػشازی اخزاضشسٌ زر ایشزان بشٍضشست
کاَص پیسا کزز :اك بزذًرزاری اس کار زایم ،اك زستزسشی رایگشان بشٍ آمشًسش ،اشك بزذشًرزاری اس
سالمتی ،اك بزذًرزاری اس مستمزیَای باسوطستگی ،ي ویش البتٍ اك بٍ ضُز بٍمثابٍ یک زااّ فزاگیز.
 .3تػًیز پزاػًخاج التػاز ایزان امزيس اضًر برص گستززٌ ی فزازيلتی ي غیزپاسد گً وشٍ واضشی اس
ػسم اخزای سیاست َای وًلیبزالی بطیٍ بزذاستٍ اس اخزای سیاست َای وًلیبزالی تًسظ ااکمیت پزتىالض
الیگارضیک بز التػاز ایزان است .بٍ َمیه زلیل ،گسست اس آن مًضشًػی اسشت کشٍ بایشس زر زرخشٍی
ورست زر سپُز سیاست زوباا کزز.
 .4برشص بشرگشی اس بحشزانَشای کىشًوی التػششاز ایشزان ،بحشزان فمشز ي وشابزابزی عبمشاتی ،بحششزان
سیست محیغی ،بحزان کمبًز تماضای مؤثز ،ي بحزان باستًلیس اختماػی بٍعًر مطرع یا ػمستاً بزذاسشتٍ
اس الگًی وًلیبزالی ااکم بز التػاز ایزان بًزٌ است .اسایه ري ،بزين رفت اس بحشزان سشاذتاری مًخشًز زر
التػاز ایزان مستطشم گسست لغؼی اس بزوامٍَای وًلیبزالی سٍزٍَی گذضتٍ است.
فزامًش ویىیم کٍ ذغابٍ َای فزیبىسٌ زربارٌ ی «برص ذػًغی يالؼشی» ي بزضشمززن يخشًٌ تمشایش
سیاستَای التػازی خمًُری اسالمی با وًلیبزالیسم التػازی ،غزفاً زيرکززن مززم اس راٌَشای رَشایی
اس بهبست ي اوسساز التػازی ش سیاسی ي اختماػی کىًوی است.
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