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منظور از انسداد ساختاری چیست؟ بهطور خالصهه انسداد ساختاری عنن رااع ننون
به درجات از بحاان رسههیدا اسههت نه با نرفت از آن صههافاب بهمدد انحالل سههاختاریای
موجود امكهان پهیعا اسهههت بهد ن توییا دیایون سهههاختهاری امكهان با نرفت از
بحاانیای ننون

1

جود ندارد .در بحث حاضها م نوره مخصاا اتتااد اعاان بند

از انقالب مناسهاا تدر اتتاهادی رك یافته در چهار دیهی ییرته را نخان دی .
اعن مناسههاا ف نفسههه بحاانزا یمااا بحاان بودا اسههت .اما از ا اع دیهی  1931اعن
بحاان به ماحلهی انسداد ساختاری رسیدا است.
چاا آنچه ط چهار دیه ییرته رك یافته ف نفسه موجب بحاان بودا است در
تمام اعن چهار دیه عك بحاان دائم در اتتاههاد دارههتهاع ؟ چون رههكل از رابطهی
سهههاماعه با نیا یای نار نیا یای طاینت سهههاماعهیای مال رهههك یافته نه منبا به
بحاانیای دائم در عاصه اتتااد ساعا عاصهیای اجتماع ما ردا است.
منموالب
بودع

به عژا در عك د سهال اخیا نه با رهااع تحاع

مسهائ مخابه مواجه

تاثیا بسهههیار بزری ی با اتتاهههاد اعاان ییارهههته نه در آن تادعدی نیسهههت

دعدیای

جود دارد نه بحاان ننون را تقلی م دید به مسهائ نار از تحاع یا از

اعن نظا رفع تحاع را راا با نرفت از بحاان م داند .من با اعن دعدیاا موافق نیسهههت
منتقدم تحاع یا عوام خارج نقش ناتالیز ر رهههتابدیندای بحاانیا را دارهههته
است .علت تامّهی رك ییای بحاانیا در ساختاریای اتتااد اعاان در مناساا تدر
اتتاادی نهفته است.

1متن باال گزیدهی سخنرانی ارائهشده در مؤسسهی پرسش به تاریخ سهشنبه  62مردادماه 1931
با عنوان «زمينهها و پيامدهای انسداد ساختاری در اقتصاد ایران» است .گفتنی است روزنامهی
شرق شنبه سیام مردادماه این متن را با تغيير و تعدیل و حذف برخی مفاهيم و حذف جمالتی
منتشر کرد.
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د تحول مه

نلیدی در اعاان چهار دیهی ییرههته رد دادا نه توجه به آن باای

رههناخت دتیق بحاان جاری الزم اسههت .عك تحول مه در عاصهههی سهیاسههت رد دادا
است .در سه سال ا ل انقالب عنن بین سالیای  1931تا  1931در تحوال پساانقالب
آنچه رد داد منبا به رهك ییای عك الیگارره سهیاسه در اعاان رد .اعن ساختار در
ساتاسا چهار دیه ییرته به لحاظ فضای خاص سیاس موجود عدم رك ییای احزاب
تخهك یای مسهتق

رسانهیای آزاد ضنف نهادیای جامنه مدن

به ما ر صلبتا

تابلیت اننطاف آن ن تا رد .به موازا اعن ساختار صلب نه به عژا در سه سال نصست
انقالب در پ تحوال سال  1931رك یافت مبموعه تحوالت نه بند از جنگ در
عاصههی اتتاهاد دناال رهد عك الیگارره اتتاهادی نیز رك یافت .عنن در پیوند با
الیگارر سیاس راید رك ییای عك الیگارر اتتاادی به عژا از سال  1931به بند
در دل بانامهیای توسههنهی اجاارههدا بودع  .علت اصههل انسههداد پیوندیای اسههتوار بین
الیگارر سیاس

الیگارر اتتاادی است .به ساب اعن پیوندیا نه م نور آنها را با

مثالیای مخههصا ه از اتتاههاد اعاان نخههان دی اراداای باای با نرفت از بحاان جود
ندارد چون اعن ارادا مسهتلزم سهلب مالكیت از الیگارره اتتاهادی رك یافته پس از
سالیای جنگ خواید بود.
اعن ر زیا در رسهانهیا اصهطالحات نظیا سهلطان رهكا سلطان فوالد مافیای فوالد
سهههلطان مسهههكن

مانند آن رهههنیدا م رهههود .اعن نوع بیان به یونهای اسهههت نه انگار

یا ایاع به رهك با نزا خارج از ساخت تدر موجود ارد عاصهی اتتااد ردااند
اعباد اختالل م ننند با حیف اعن جاعانا مسههه له ح م رهههود .اما اعن نیا یا از
خارج از بافت اتتااد سیاس اعاان پدعد نیامدااند بلكه در دل یمین ساختار رك یافته
ررهد نادااند .به سهاب پیوند محكم نه اعن نیا یا با نظام سهیاسه دارند در رااع
ننون با ضنیت انسداد ر با ردااع .
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تصویری از اقتصاد ایران بعد از انقالب
با جود تمام

عژی یای خاصهه نه یا اتتاههادی دارد اتتاههاد اعاان عك اتتاههاد

سهاماعهداری است .چاا نه تا از یا چیز بصش اعظ جمنیت فنال باای ارتوال نایزعا
از ر د به مناساا دستمزدیاند .پس در اتتااد اعاان نیا ی نار مزدبگیا جود دارد
در باابا اعن نیا طاقهی ساماعهدار .در اعن اتتااد انواع نهادیای ساماعهدارانه نهادیای
بازار جود دارد .اعدئولوژی اناارههت مالاند زی فادیااعانه در سههاتاسهها جامنه حان
رهدا اسهت .حاصه یمه اعنها اعن اسهت نه اتتاههاد اعاان مث یا اتتاهاد سههاماعهدارانه
دعگا ماتن است با منطق اناارت ساماعه.
منیار عملكاد عك اتتاهاد سهاماعهداری ررهد اتتاهادی است .فاب بفاماعید بانك
جهان یزارش دید نه سهه مایه د م امسهال سهه مایهی خوب باای اتتااد جهان بودا
چاانه مثالب ررد اتتاادی نخوریای دارای اتتاادیای نوظهور به نمك اتتااد جهان
آمد .عنن ررهد اتتاهادی باالی اعن نخوریا باعث رد اتتااد جهان ررد خوب دارته
بارههد .ررههد عا افزاعش تولید ناخالص داخل چهیونه در اتتاههاد رد م دید؟ نتیبهی
اناارهت سهاماعه در اتتاهاد خود را به صهور ررهد نماعان م نند .چاا ساماعهداری با
خالف نظامیای ماتا ساماعهداری پدرساالرانه فئودال

 ...نیازمند ررد است؟ چون

سههاماعه عك ارزش خودارزشافزا اسههت نه عك لحظه نم تواند از تكاپو باعسههتد .تت
ررد نایش م عابد اتتااد ساماعهداری دچار بحاان م رود .تت ررد افزاعش م عابد
اتتااد ساماعهداری از ر نق بهاا م باد م نورد اعن ر نق استماار عابد .اتتااد اعاان
ی مث یا اتتااد ساماعهداری دعگای ط چهار دیه ییرته د رایای ر نق رنود را
بههطور نسههها ط نادا اما ت نید م نن یمه اعن ر نقیا رنودیا در دل عك بحاان
ساختاری در اعن اتتااد جود دارته است.
در ط چهار دیهی ییرته راید سه د رای اصل در اتتااد یستی  .د رای ا ل از
 1931تا  1931عنن دیهی ا ل انقالب است .اعن دیه بهساب بحاانیای سیاس

جنگ
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آسیبیای یستاداای نه با اثا جنگ به زعاساختیای اتتاادی ارد رد نایش تولید
نفت مسائ ماتا با بحاانیای سیاس

عملكاد اتتاادی بسیار بد بود .میانگین اتن

ررهد اتتاهاد عنن ررد پس از نسا آثار تورم از  1931تا  1931ساالنه  -9/39درصد
بود .عنن یا سال نزدعك به  4درصد با اساس ارتام اتن اتتااد منقاضتا نوچكتا
م رد .اعن ر ندی نیست نه در درازمد در عك اتتااد ساماعهدارانه تاب تحم بارد.
ط اعن د را پس از نسا آثار تورم

به ارتام اتن  49درصد از حب تولید ناخالص

داخل اعاان ناسته رد.
تت جنهگ تمهام رهههد دسهههتورنهارا لین د لت نه سههها نار آمد تا از یا چیز
ر رهننادن موتور اناارهت سهاماعه در اتتاهاد اعاان بود .باعست از اعن د رای بحاان
خارج م رهد .باای اعن اما ر نقبصخیدن به ررد اتتاادی د لتیای بند از جنگ با
فااز نخهههیهبیاع بانامهیای احدی را دناال نادند .اعن بانامهیا ماتن با رهههكل از
رابطهی سههاماعه با نیا ی نار رههكل از رابطهی سههاماعه با طاینت رههكل از رابطهی
سهههامهاعه با منابع مال

رهههكل از ر اب در ن سهههاماعهیا عنن سهههاماعهیای مال

ساماعهیای تولیدی با عكدعگا بود نه ف نفسه بحاانزا است.
باای اعننه سهاماعهییاری سهودآ ر رود باعست یزعنهیای تولید باای ساماعهییار
نایش عابد .سیاستیاع نه د لتیای پس از جنگ باای تقوعت اناارت ساماعه دناال
نادند سهیاسههتیاع بود نه به رههیوایای مصتلف یزعنهیای تولید را باای سههاماعهییار
نایش دید .عك از یزعنهیای تولید یزعنهیای مابوط به نیا ی نار دستمزد حقوق
است .از سال  1931مبموعه سیاستیاع در حوزایای تانون

مقارا حان با بازار

نار تنظی یاع در بازار نار اعمال رههد نه منبا به انقااب دسههتمزدیا رههد .اما تا از
آن عنن از  1931تا  1931در ساعهی تحوال سیاس نه در دیه ا ل انقالب رد داد
تخههك زداع یسههتادا از نیا یای نار اعن نیا یا سهههایای دفاع خود توان اننش
دفاع را در مقاب سههاماعه از دسههت دادند .بنابااعن در دیهی ا ل انقالب عموماب حقوق
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رههها ندی سههیاسهه ناریاان سههلب رههد از دیهی د م انقالب ط عك سههلسههله
بانامهیای اتتاادی به حقوق اتتاادی نیا یای نار تهاج رد .از عكسو موتت سازی
تااردادیها بهاعث رهههد تدر چانهزن نیا یای نار نایش پیدا نند .از سهههوی دعگا
دامنهی رمول تانون نار نایش عافت باخ از احدیای تولیدی بنگاایا در باخ
مناطق مث مناطق آزاد مناطق عژا از رههمول تانون نار خارج رههد .ییرههته از اعن د
مورد تاارداد بسهههیهاری از نیا یهای نهار بهه عژا در ابتهدا نیا یهای نهار یامهایا بههه
رانتیای پیمانكار سهادا رد در سالیای اخیا راید استفادا از رانتیای پیمانكار
باای اسهههتصهدام نیا ییای نار مایا نیز بودع  .به اعن تاتیب حقوق نیا یای نار ی از
نظا سیاس

ی اتتاادی بهرد تضنیف رد اعن موضوع ف نفسه بحاانزاست.

ر ش دعگای نه باای نایش یزعنهی سهههاماعهییاری افزاعش سهههود ر نق در
جهت اناارهت سهاماعه در سالیای بند از جنگ اتفاق افتاد اعن بود نه دستاس به منابع
طاین نیز ارزان آسهان رهد .ایا چهار دیهی ییرته را بارس ننید در م عابید نه به
چه سههولت توییا ناربای اراض رهای اتفاق افتادا به چه آسان از منادن بهااباداری
رهد بد ن اعننه حدات یای نظارت
ناربای اراضه

جود دارهته بارهد .دستاس به منابع طاین

تناب به طاینت توسه سهاماعه بهسهولت آسان

توییا

با یزعنهی بسیار

اندك انبام رههد .پس از سههوع دسههتاسهه به نیا ی نار ارزان رههد از سههوی دعگا
دستاس به طاینت آسان رد به اعن تاتیب ساماعهییاری م توانست سودآ رتا بارد
چون یزعنهیای ن تای در اعن حوزایا صاف م ناد.
به موازا د ر ند باال باعسهت دسهتاس آسان به منابع مال باای ساماعهییاری
توسههنهی سههاماعهییاری  ...فاای م رههد .در اعن حوزا نیز مبموعهی یسههتاداای از
سیاستیا اجاا رد بسیاری از نهادیا راهنهادیای تانون

نیمهتانون

یاتانون

اما

دارای تدرت فااتا از تانون در تمام چهار دیهی ییرته ررد نادند .در بد اما اناوا
صهند قیای تابالحسهنه مسسسا اعتااری مال
مسسهسا مال

یارسم

جود دارت .در ادامه

اعتااری یابانك رسم را ع به فنالیت نادند از دیهی  11به بند
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مبموعهی بانكیای خاهوص نه بهنوع ناض اتتااد اعاان را در دست خود یافتند.
به اعن تاتیب یزعنهیای بصخه از سهاماعه در دسهتاس به منابع مال ن م رد به تاع
آن سهودش بیخهتا م رد .فاب با اعن بود نه اناارت ساماعه ر نق م ییاد از آن ر
ررد اتتاادی افزاعش پیدا م نند.
توجیه اعدئولوژعك اعن تضههیه اعن بود نه در نهاعت یمگان از اعن ررههد اتتاههادی
ماتن با ریاسههازی بازاریای به حال خود بهاا م باند .اننون سههه دیه س ه سههال عك
نس ه نام از یا ایاع نه تاار بود از اعن ررههد اتتاههادی یمگان بهاا بااند ییر هته
اسههت .عنن فادی نه در سههال  1931ارد بازار نار رههد اما ز بازنخههسههته رههدا اسههت.
بنهابااعن اثاا آن عدایای دادارهههدا فا بارش اعن «آثار مثات» سهههاماعهییاری به
یمگان باعسهت تا اما ز خودش را نخهان م داد .اما مت سفانه آنچه تاننون راید بودااع
تخهدعد فقا ناباابای تطا رهدن جامنه بودا اسهت .باعسهت اعن مسهاله را بیختا بارس
ننی .

طبقهی جدید سرمایهدار
در اثا سهیاستیای اجااردا در د لتیای بند از انقالب عك طاقهی جدعد ساماعهدار
رههك یافت .سههیاسههتیای اتتاههادی به رههك ییای عك طاقهی جدعد سههاماعهدار در
دیهیای بند از جنگ منته رد .یمین طاقهی ساماعهدار جدعد است نه عك الیگارر
اتتاههادی تخههكی م دید در پیوند تنگاتنگ با الیگاررهه سههیاسهه اسههت .طاقهی
سهاماعهدار رك یافته در سالیای بند از جنگ عمدتاب به ساب مبموعه ارتااطات نه با
نظام سیاس دارت از نوع رانت بهاامند رد نه م توانی بهآن رانت فاداری بگوعی .
عنن در باابا فاداری به نظام سیاس از اعن رانت بهاامند م رد به تاع آن م توانست
مثالب در مزاعدایای خاهوصه سهازی یا باندا بارد

احد در راف خاوص سازی به

اعن یا ایا اییار رود در ساخت سازیای یستادا راحتتا بتواند مبوزیای مابوط
به سهاخت را درعافت نند> در سهاماعهییارییای مصتلف در توییا ناربای اراض
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فسههادیای یسههتاداای نه به صههور سههاختاری نظاممند فزاعندا جود دارههته اسههت
حضور مسثا دارته بارد.
نكته ی بندی اعن اسهههت نه تت ما به در ن اعن طاقهی سهههاماعهدار به در ن اعن
سههاخت سههاماعهای نگاا ننی در تمام سههالیای پس از انقالب سههنگین نفه به نفع
سهههاماعهی مال

سهههاماعهیای تباری بودا اسهههت .عنن یمیخهههه سهههاماعهیای مال

سههاماعهیای تباری تدرتمندتا از سههاماعهیای تولیدی بودند دسههت باالتا را دارههتند.
به لحاظ تارعص سهاماعهیای سهودایاانه سههاماعهیای مستوالت

چاا؟ از نظا باخ

انواع سههاماعهیای تباری بازاری در اعاان تدرتمندتا بودند اعن موضههوع رعخهههیای
تارعص فااتا از نظام ننون دارد .از نظا باخ دعگا سههاخت س هیاس ه سههالیای بند از
انقالب جاعگاا بورژ ازی سهنت بازار در اعن ساختار نقش تنیینننندااش مه است
اعنها باعث رههدا در سههالیای بند از انقالب بهطور مدا م سههاماعهیای مال

تباری

جاعگاا فاادسهتتای در نظ اتتاهادی دارته بارند .دریاحال بحاانیای داعم بند از
انقالب نیز با اعباد تالط یای اتتاهادی می سهاماعهیا به حضور در بصشیای فاّارتا را
تخهدعد ناد .از طاف دعگا اعن ر ندی است نه خودش را تقوعت م نند .عنن

تت

سهاماعهیای مال جاعگاا باتای در اتتاهاد دارته بارند به ساب آن جاعگاا باتا بازدی
بیشتا رعسههك ن تای خوایند دارههت .در نتیبه سههاماعهیای بیشتای به آن بصش
م ر د باتای اعن جههاعگههاا دائمهها تقوعهت م رهههود .عنن عهك حانههت در ن از
ساماعهیای تولیدی به ساماعهیای تباری مال اتفاق افتادا است.
ایا مداریا عا د رپیماع یای سههاماعه را در اتتاههاد اعاان باینی د رپیماع ا ل عنن
سهاماعهی پول

د رپیماع سوم عنن ساماعهی تباری بازریان بسیار تدرتمندتا از

د رپیماع د م عنن سههاماعهی تولیدی بودا اسههت .به یمین دلی ما رههاید عك تناتض
حاد دعگا ی در اتتاههاد اعاان بند از انقالب یسههتی  :تناتض بین سههاماعهیای تولیدی
ساماعهیای تباری.
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نكتهی مه دعگا اعن اسههت نه یمهی بانامهیای اتتاههادی نه در سههالیای بند از
انقالب اجاا رد ماتن با اد ام در بازاریای جهان بودا با جهتییای صادرات

نگاا

با نیااعانه دارههته اسههت .ل بانامهیای اتتاههادی د لتیای بند از جنگ در تناتض
بنیادی با دسهتورنار سهیاسه حانمیت تاار م ییاد .عنن نم توان بانامهیای اتتاادی
ماتن با اد هام در بهازاریهای جههان دارهههت دسهههتور نار سهههیاسههه مصالف با نظ
رك یافتهی منطقهای جهان بارد .بانامهیای اتتاادی نامالب در جهت اد ام در بازار
جهان بودا دستورنار سیاس در جهت به چالش نخیدن بصخ از عناصا نلیدی نظ
سیاس منطقهای جهان  .پس عك تناتض ی در اعنجا م بینی  .چنین تناتض باعد ح
رود نم تواند در عك افق زمان طوالن استماار دارته بارد.
چنان نه یفته رد در دیهی ا ل انقالب با اساس ارتام اتن

یا سال ارزش تولید

ناخالص داخل ما به صهور میانگین  4/39درصد نایش پی دا ناد اعن نایش با اثا
جنگ آسیبیای یستادا به زعاساختاریا بحاانیای متندد سیاس بود .اما بند از اعن
دیه پاعان جنگ بانامهیای اتتاهادی یسهتاداای نه باای تسهی ساماعهییاری اجاا
رهد چه حاصهل باای اتتااد ما دارت؟ آعا اتتااد ما ط د رای س سال ییرته ررد
تاب تاول دارهته اسهت؟ آعا توانسهته دیهی ازدسههترفتهی ا ل را جااان نند؟ عنن ایا
فق از منظا مهندس اتتاادی نگاا ننی

مسائ انسان

زعستمحیط

تارعص تا را

نهادعهدا بگیاع م توانی بگوعی خهب اعن یمهه یزعنهه دادع در عوب اعن منافع را به
دست آ ردع ؟
باالتاعن ناد ررهدی نه ما در سهالیای بند از جنگ دارتی در ا لین د لت بند از
جنگ عنن د لت ا ل یارههم رفسههنبان بود .متوس ه ناد ررههد در آن د رای چهار
سهاله  1/11درصهد بود نه ناد ررهد باالع اسهت .اما اعن ناد ررد چگونه اتفاق افتاد؟
ا الب در آن سهالیا بصش عمداای از ظافیتیای خال نه به ساب جنگ از آنها استفادا
نم رد بار دعگا ارد عاصهی تولید اتتااد رد عنن اعن ررد م تواند نخان دیندای
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آن بارههد نه بیش از آن نه ظافیتسههازییای جدعدی رد بدید از ظافیتیای از تا
موجود اسهتفادا رهد .ثانیاب رهااع منطقهای جنگ ا ل خلیج فارس اروال نوعت به
دناال آن افزاعش تیمت نفت به یا حال رههااع مناسهها باای افزاعش درآمدیای ارزی
در اتتااد اعاان فاای آ رد .در د سه سال ررد تاب تاول دارتی
در د لت د م یارهم د بارا دچار بحاان ردع

ل از سال 1911

ررد متوس  1/13درصد دارتی نه

ررهد بسهیار ناچیزی اسهت .به ساب نایش تیمت نفت بسیاری از بدی یای نوتاامدت
نه عمدتاب صهاف اردا ناالیای مااف ردا بود در تالب عوزانس

ام نوتاامد

تادع به عك بحاان بدی در اتتاههاد اعاان رههد .اعن ر ند د لت ا ل د م یارههم را
بهما ر در تمام د لتیای بند م بینی با اعن تفا

نه تقاعااب با فااز فا دیاع میانگین

ناد ررهد ن تا م رهد پتانسی یاع نه در اعن اتتااد م توانست استفادا رود ن تا
مورد بهااباداری تاار م یافت عا از اعن پتانسههی یا ناسههته م رههد .در د لتیا بندی
متوس ررد بهتاتیب  4/19 1/3 4/13 3/93 9/94درصد در د لت ا ل ر حان بود.
اننون ی نه عك د سال است رردمان منف است.
اعنجا باعد به د نكته توجه ناد .اعن رردیا ف نفسه چه تاوعای به ما م دید؟ مثالب
ایا متوسه ررهد عدد  9بودا آعا اعن ررهد باای اتتااد اعاان تاب تاول است عا خیا؟
بهعنوان مثال عك از دستا ردیاع نه یفته م رود د لت تاامپ در عاصهی اتتاادی
دارد اعن اسههت نه در مقاطن ررههدیای  9درصههدی دارههته اسههت .ایا متوس ه ررههد
اتتاهادی را در عاصه دنیا باینی
ررهد د رتم

از سیا صنودی به نز ل ماتب ننی به جز استثنایای

در باالتاعن سطوح اتتاادیای نوظهور مث چین یند عتنام ناماوج

...را در رههاق جنوب آسههیا عا باخ اتتاههادیای آفاعقاع م بینی نه در چند سههال
ییرته نادیای اتتاادی بسیار باالع دارتهاند .در اعن نخوریا به مدد نیا ی نار ارزان
جیب سهاماعهیای خارج

پتانسی یای در ن حت میانگین رردیای  1درصدی

 3درصهدی جود دارد .عك ردا پاعینتا از اعن نخهوریا نخهوریای در حال توسنه را
م بینی نهه ررهههدیای میانگین  3-3درصهههدی دارهههتهاند .در ادامه تت پاعینتا بیاعی
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نخههوریای توسههنهعافتهتا سههاماعهداری را م بینی چون نخههوریای در حال توسههنه عا
اتتاهادیای نوظهور پتانسهی بیخهتای در مقاعسه با عك نخور توسنهعافتهی ساماعهداری
باای ررد دارند .در ادامه ررد اتتاادی نخوری مث اعاان تاار دارد سهس اتتاادیای
بسهیار بحاان مث اتتاهاد نخهوریای جنوب ار پا عا مثالب نخوری مث لیا نه در حال
جنگ داخل است .ایا ررد اعاان را در سالیای بند از انقالب با نخوری با پتانسی یای
نساتاب مخابه مث تانیه در یمساعگ مان مقاعسه ننی میزان ررد ما بسیار نازل است.
اعن عك اتنیت را نخهههان م دید نه در اثا بانامهیای اجاارهههدا ررهههد بالفنل نه
اتتااد اعاان راید بودا با ررد بالقواای نه م توانسته دارته بارد تفا

دارد .عنن ایا

اعن اتتاهاد ط  41-91سهال ییرهته پتانسی ررد  1-1درصد دارته اننون راید رتم
حد د  9درصد عنن ناف اعن رت یستی است .عنن ایا اتتااد اعاان را با اتتاادیای
مخابه مقاعسه ننی پتانسی ررد بسیار باالتای از  9درصد بودا نه تازا اما ز آن ی تاب
تكاار نیسهت .اعن تفا

ررهد اتتاادی بالفن

بالقوا چه ردا است؟ اعن تفا

ارد

مداریای اتتاهاد جهان رهد .اتتاهاد اعاان آسیبدعدا اما ساماعه از اتتااد اعاان خارج
رهدا

ارد مداریای اتتااد جهان ردا است .نیا ی انسان از اتتااد جامنهی اعاان

خارج م رههود

ارد اتتاههاد جهان م رههود .به عنوان مثال صههدیا میلیارد دالر فاار

ساماعه از اعاان را نه در باآ ردیای حداتل عنوان م رود در نظا بگیاعد .ایا اعن منابع
در اعاان بات ماندا بود ناد ررهد بسهیار باالتا از اما ز بود .پس ما به عنوان عك اتتااد
ساماعهداری درحالتوسنه ی ط سه دیه ییرته بسیار بد عم نادااع .
حب عظی منابع مال ناره از نفت نه ارد اعن اتتاهاد ردا نیا ی انسان مایا
آمادا ناری نه در اتتاهاد اعاان جود دارته منابع طاین نه در اعن اتتااد جود دارد
جاعگاا ژئواستااتژعك تباری نه اتتااد اعاان دارد به ییچ جه سنصیت با میانگین
ررهد اتن  9درصهد ن تا از  9درصهد ندارد .بد ن تادعد بانامهیای اتتاادی چهار
دیهی ییرهته رهكسهت مطلق بودا است .ضمناب در نظا بگیاعد نه ما در تمام سالیای
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بند از انقالب ناد بیكاری د رتم دارههتی

در تمام اعن سههالیا به جز د سههه سههال

اسهتثنا نه آن ی به یمان من عمدتاب بهسهاب ناره از فخهار رنود اتتاادی بودا تورم
د رتم دارههتهاع  .آن چیزی نه رهههاخص فالنت اتتاههادی را تخهههكی م دید عنن
مبموع ناد بیكاری ناد تورم در تمام سههالیای بند از انقالب در اعاان در سههطوح
بسهیار باال

حختنان بودا است در تمام سالیای بند از انقالب عك بحاان دائم

دارتی .

بحرانهای دههی 0931
به بحث اصل م رس  .بحاانیای چهار دیهی ییرته از ابتدای دیهی  1931به ماحلهی
جدعدی ارد ردند .مبموعه تناتضات نه در بصش تال یفت رااط بسیار مهیا را در
ضهههنیت ننون اعباد نادا نه به نوع انسهههداد سهههاختاری رسههیدا اسهههت .به سهههاب
تنهاتضیهای سهههاختهاری ی اننون در نظهام اتتاهههادی اعاان دچار بحاانیای متنددی
رهههدااع  .از عكسهههو در ارتااط سهههاماعه نیا ی نار به خاطا اعنكه سهههاماعهییاری
سهودآ ر رهود د لتیای جمهوری اسهالم در عم سیاستیای اتتاادی را با مانای
نایش دستمزدیای اتن ییارتهاند .تت درآمدیا مدام نایش بیاعد نیا ی نار توان
تقاضههای موثا نصواید دارههت .در چنین حالت بحاان تقاضههای مسثا در اتتاههاد اعباد
م رهههود .از طاف دعگا اعن نیا ی نهار تت دائما درآمدیاعش محد د رهههود تابلیت
بازتولید اجتماع خودش را ی از دست م دید .در نهاعت بازتولید نلیت نظام اجتماع
ی دچار مخك ردا است .نیا ی نار باعد تادر بارد نس یای بندی نیا ی نار را تولید
ننهد نهه در آعنهدا ارد بهازار نهار رهههونهد .تت دائمها به لحاظ مال تهاج به حقوق
اتتاهادی نیا ی نار صهور م ییاد درنهاعت بازتولید اجتماع زعا سسال م ر د .در
اعن رااع

تت توییاا جمنیت ی بهطور طاین رد م دید راید افزاعش جمنیت

سهالصوردا م رهوع با رهااعط مواجه م رهوع نه میزان ر دی منابع به صند قیای
بازنخهسههتگ در مقاعسههه با خا ج منابع عنن آنچه باعد صهاف حقوق بازنخههسههتگان
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یزعنههیای درمان رهههود نایش پیدا م نند .به موازا آن با سهههو مدعاعت فسهههاد
ت مین اجتماع

یسههتادا در صههند قیای بازنخههسههتگ

مدعاعت نامناسههب پورتفوی

داراع یای اعن صند قیا ر با عی  .پس با عك بحاان جدی به نام بحاان ت مین اجتماع
ی مواجه یستی .
در ارتااط با طاینت نیز راید عك بحاان حاد زعست محیط یستی  .عنن بسیاری از
ظافیهتیهای طاین نه بند از انقالب به رهههك ب محاباع مورد بهااباداری در اتع
تبها ز تاار یافت اننون اتتاهههاد اعاان را به لحاظ ضهههنیت زعسهههت محیط با انواع
انواع آالعنهدایهای آب یواع

بحاانیهای ن آب

فاسهههاعش خههاك  ..ر با نادا

است.
در زمینهی مال نیز به سههاب دسههتاسه آسههان سههاماعه به منابع مال
بازاریای مال بد ن نظار یای ناف

یسههتاش دائ

نیز فسهاد ساختاری موجود در سالیای اخیا با

ضههنیت بحاان مواجه رههدااع  .چون طاقهی سههاماعهدار جدعد رههك یافته با مانای
رانتیای فاداری به تدر رسههیدا از تدر سههیاسهه بنضههاب فااتا از نهادیای ناظا
باخوردار است بنابااعن به تدر ناف تابلیت نظار با آن جود ندارد .در اعن ضنیت
با رهااعط نه بانكیا مسسهسها مال

اعتااری خاهوص در سالیای اخیا دارتند

مواجه م رههوع عنن اناوا امیای منوته .رههاید  111یزار میلیارد تومان امیای منوته
یستی  .در نهاعت م بینی زعانیای نار از فساد یستادا فساد ساختاری سیاس اعن
سهههامهاعهیای مال
بودجهیای عموم

چون از پخهههتوانهی تدر سهههیاسههه باخوردارند از مح منابع
از مح مالیات نه رههها ندان دادااند از مح ثا

متنلق به نس یای فنل

یای نفت نه

نس یای آعندا است پاداخت م رود.

به یمین تاتیب رهاید ضهنیت بحاان

با ز انواع آسیبیای اجتماع یستی  .در

سالیای دیه  1911به پیمانكار سهادن نیا یای نار در سطح نیا یای نار یامایا اتفاق
م افتاد .از حد د  11سههال پیش به خاطا افزاعش فارغالتحا هیالن دانخههگای اعن امكان
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فاای آمد نه بسهههیاری از مهندسهههان نیا یای تحاهههی نادا ی با حقوق نزدعك به
حدات

عا تااردادیای  9مایه اسهتصدام رهوند .ممكن اسهت اعن ضهنیت باای ساماعه

سهودآ ری آن

مقطن دارهته بارهد ل باای بقای عك نظام اتتاادی اجتماع به

رد آسیبزنندا است .چند ر ز پیش بصخ از نتیبه طاح پیماعش اجتماع منتخا رد
نه طاق آن  91درصهد جمنیت رهای اعاان ماع به مهاجا یستند .تقاعااب  1میلیون نفا
ی تاالب رفتهاند .ا لب اعن افااد نیا یای متصاهههص یسهههتند نه تاهههور م ننند حقوق
بهتای م توانند دارههته بارههند م ر ند .حقوق اتتاههادی اعن نیا یا نه در نظا یافته
نم رهود حقوق رها ندی حقوق مدن
زنهدی

حقوق ا لیهی فادی حقوق مابوط به ساك

نوع نگاش اعهدئولوژی بینشیها ی نهه در نظا یافتهه نم رهههود بنابااعن

رههصص تاههمی م ییاد مهاجا نند .اتفات نه اعنجا م افتد چیسههت؟ یماسههتگ
اجتماع

حلقهیای پیونددیندا عناصها اجتماع از ی م پارهد .اعن فا پار اجتماع

است نه رد م دید.
به علت ناتوان نظ موجود در مفاه ه بندی اجزای سهههههایای مصتلف اتتاهههادی
اجتماع

سیاس

مال

اعدئولوژعك ما اما ز راید عك بحاان اریانیك یستی  .نظ

اتتاههادی رههك یافته د امعافته در سههالیای پس از انقالب بد ن تادعد دعگا تادر به
بازتولید خودش نیسههت .ایا یمین فادا ی یمهی تحاع یا باطاف رههود احتماالب عك
د سهال ا ل به خاطا افزاعش تولید نفت ررهد خوایی دارهت بند د بارا به رردیای
پاعین بازم یادع  .ناد بیكاری در یمین حد م ماند بیشتا م رهههود نه سهههاماعهی
خارج منبزاای م نند نه در اعن چارچوب اصالب منبزا م تواند رد بدید.
مسهههالههی حهاد اننون اعن اسهههت نهه با نرفهت از بحاان عا حت تصفیف بحاان با
اسههتماار نظ س هیاس ه موجود ناممكن رههدا اسههت .بحاان اریانیك نه اما ز در جامنه
جود دارد حت تامی مخكال را بسیار بوانج نادا است .تت م یوع دچار انسداد
ساختاری ردااع عنن اعننه فاا رفتن از بحاان در چارچوب ساختاریای موجود اساساب
امكانپیعا نیسهت نه ضهنیت تدعم

نظ رهك یافته در چهار دیهی اخیا تاب د ام
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است نه امكان رك دان به عك نظ جدعد جود دارد .درمبموع بهیمان با توجه به
رااع منطقهای تهدعدیای امهاعالیست
اجتماع

در رااع ننون تنها تنها اتكا به جناشیای

بایختن به نیا ی مادم م تواند ما را از اعن رااع بازخ خارج نند.

