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ترِ ظیمعبسیار البته موج با  هلوی دومهای عصر پواپسین سال تورم درموج  یمقایسهاز 

 تحت حاکمیت نظام جمهوری اسلامی ی نود خورشیدیدهه هایواپسین سالتورم در 

 یمینهز در افتراق یفرضیه از یک سو :آورندسربرمی تنیدهدرهمی مشخصاً دو فرضیه

ه پیرامون گرفتگفتمان شکلی زمینهدر  اشتراک یفرضیه و از دیگر سو تورم مهار موانع

اجرای عبارت است از این که  تورم وانع مهارمی زمینهافتراق در ی فرضیه تورم.

 یاز جنبهدر مجموع های عصر پهلوی دوم در واپسین سال ستیزانهتورمهای سیاست

در ساختار کنونی نظام جمهوری  اما سیاسی یجنبهتا از بود  دشوارترمراتب فنی به

ی رضیهف فنی. یجنبهاست تا از  دشوارترمراتب به سیاسی یجنبهاز  در مجموع اسلامی

ی طالبهعبارت است از این که مپیرامون تورم نیز  گرفتهگفتمان شکلی زمینهاشتراک در 

 ازدر میان افکار عمومی  یک از این دو دورهدر هیچستیزانه تورمهای اجرای سیاست

ندان چفراتر نرفت و به زبان سیاسی چندان اقتصادی  اتمطالبی از دایرهمنظر گفتمانی 

 درنیامیخت.چندان  جاری در هر مقطعی سیاسی ترجمه نشد و با مبارزه

ی اشتراک بسیار عجیب جلوه خواهد ی افتراق درست باشد، فرضیهاگر فرضیه

های الستیزانه در واپسین سهای تورمسیاستاجرای موانع  ی افتراق،بنا بر فرضیهکرد. 

تحت  ی نود خورشیدیهای دههبود و در واپسین سال عصر پهلوی دوم عمدتاً فنی

صحت این فرضیه را مفروض  اگر اما عمدتاً سیاسی. حاکمیت نظام جمهوری اسلامی

در ه ستیزانهای تورمی اجرای سیاستکه مطالبه داردتعجب ن گرچهسپس بگیریم، 

ت اما سخ نظام پهلوی چندان به زبان سیاسی ترجمه نشدمبارزات انقلابی بر ضد 

ی یرهدر داعمدتاً ای در شرایط کنونی کماکان که چنین مطالبه استاسباب شگفتی 

 اریج سیاسی نیافته و در مبارزات زبانیچندان مطالبات اقتصادی محبوس مانده و 

تورم  امانامواج بی است. ای سیاسی عروج نکردهسطح مطالبه بهچنان که باید و شاید 

ناگون های گوبا میانجیرو شوند و ازایندر شرایط کنونی با قوت باعث نارضایتی می

 هایبندیاند اما بدون صورتآفریننقشبه سهم خودشان ها تودهجاریِ مبارزات در 
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ست از سیای عرصهو  از سویی مزمن های تورممیانجیگفتمانی در تبیین  یبایسته

 .دیگر سو

وشم کی افتراق و اشتراک، میهای دوگانهایضاح فرضیهحاضر، ضمن ی نوشتهدر 

ری بنشانم. ی جاخواهانهترقیمطالبات سیاسی در بستر ستیزی را ی کنونی تورممطالبه

کومت حی را بازبینی خواهم کرد که از مساعی ترین اسنادبر این مبنا، ابتدا یکی از جامع

اش در مبارزه با تورم بر جا مانده است. های حاکمیتواپسین سال طی دوم پهلویِ

 ی پهلویاواخر دوره مستقر طی ی قدرت سیاسیِگرچه بدنه استدلال خواهم کرد که

 به اجماع نظری تا حدی ستیزانههای تورمسیاست در طراحی و اجرای توانستدوم می

 ،مدتکم در کوتاهدست ،چنین اجماعی کاربستِبه  فنی هایظرفیتو عملی برسد اما 

ز ا یجامع و مانع ی تحلیل اقتصادیِ که سودای ارائهآنس، بیسپ داد.چندان راه نمی

داشته باشم،  کوتاه اینوشتهر قالب د بروز تورم مزمن در اقتصاد ایران راچرایی 

لکه ب رم تااشممیی نود خورشیدی را بری تورم در دههترین علل سیاسی موجدهاصلی

ستیزانه در وضعیت کنونی را های تورمپذیری فنیِ اجرای سیاستهم مدعای امکان

در ساختار نظام جمهوری  یستیزتورم موانع بودگیسیاسی مدعایهم  کرده باشممدلل 

های یاستطراحی و اجرای ساستدلال خواهم کرد که چرا  سرانجام نیزرا. اسلامی 

ی گانههای سیاسی سهپروژه نسبیِ توفیقبدون  عیت کنونیموقدر  ستیزانهتورم

 اندازِ چشم مطلقاً یابی مردمیسازی دولت و تشکلخواهی و دموکراتیکجمهوری

  نخواهد داشت. پایدار موفقیتِ
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 ستیزی در برزخ فنیتورم
های پایانی عصر پهلوی گذاری برای مبارزه با تورم در سالترین سند سیاستجامع

 ماهبه تاریخِ بیستم تیرایِ شورای اقتصاد صفحهی پانزدهجلسهصورتدوم مشخصاً 

 برگزار محمدرضا پهلویکه با حضور دستورکار این جلسه  6است. خورشیدی 6531

 اییهای اجری دستگاهشدهای اتخاذسیاست یی گزارشی دربارهارائهعبارت بود از شد 

که در یکی  درصدی 61 یجهت کاهش نرخ تورم به سطح در امر ملوکانهمتثال ا برای

 1شده بود. صادر خرداد همان سال 15قبلی شورای اقتصاد به تاریخ  هایهاز جلس

های دیگر شورای مهران، رئیس کل بانک مرکزی، در یکی از جلسهعلی حسن

تعادلی در سطح اقتصاد کل وجود دارد که عدم»درستی تأکید کرده بود که اقتصاد به

ممانعت از  5«.باید سعی کرد از طریق کنترل تقاضا و افزایش عرضه آن را از بین برد

ورم ی مهار موج تقینًا لازمهی کل یگسترش تقاضای کل و تلاش برای افزایش عرضه

وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه عبدالمجید مجیدی بنا بر گزارشی که بود. 

ا های مبارزه بمشیخطارائه کرد،  شورای اقتصاد ی بیستم تیرماهِی مورخهدر جلسه

                                                      

ی خورشیدی[، شماره 6531شاهنشاهی ] 1351تیر  12ی شورای اقتصاد به تاریخ جلسهصورت» 6 

، آرشیو 511/542ی سند: ، شناسه«ی شورای اقتصاد به منظور مبارزه با تورمجلسه»، در «62جلسه: ع 

 ملی ایران.

ی دی[، شمارهخورشی 6531شاهنشاهی ] 1351خرداد  15ی شورای اقتصاد به تاریخ جلسهصورت» 1 

ی ، شناسه«ی مقابله با تورمشورای اقتصاد راجع به نحوه صورت جلسات»، در 1ی صفحه «7جلسه: ع 

 ، آرشیو ملی ایران.61111/112سند: 

 یشماره ،[خورشیدی 6531] شاهنشاهی 1351 شهریور 64 تاریخ به اقتصاد شورای یجلسهصورت» 5 

 آرشیو ،52415/152: سند یشناسه ،«اقتصاد شورای جلسات صورت» در، 54ی هحصف ،«66 ع: جلسه

 .ایران ملی
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و از  «جلوگیری از گسترش تقاضای کل» از سویی :ابتنا یافتعمده دو محور  برتورم 

 6ی کل.«افزایش میزان عرضه»دیگر سو 

ی ری از گسترش تقاضای کل در سه حوزههای معطوف به جلوگیسیاست

 از طریق اقداماتی نظیر های بخش دولتیی پرداخت. یکم، حوزهمعرفی شد تنیدهدرهم

ذاری ثابت، احتراز از گی عمرانی دولت به قصد کاهش سرمایهبازنگری در برنامه

انداختن اجرای قراردادهای ساختمانیِ بیش از تعویقبههای جدید، تصویب طرح

وم، و غیره. د ،های عمرانیی در توزیع سیمان میان انواع فعالیتبازنگرمیلیون ریال، ده

 درصدی در نرخاز طریق اقداماتی نظیر افزایش یک های پولی و مالیی سیاستحوزه

خصصی، های تجاری و تانداز، بازنگری در تقسیم منابع بین بانکبهره برای تشویق پس

ازی وضع موجودی مؤسسات دولتی نزد بانک مرکزی، خودداری از اعطای سشفاف

ات راعتبا ، تحدیدبرداشت مؤسسات بازرگانی دولتیاعتبارات جدید برای اضافه

دولتی از راه گسترش  ها، تسریع در فروش سهام کارخانجات سوددهِساختمانی بانک

های ساختمانی از طریق اقداماتی نظیر ی فعالیتمالکیت صنعتی، و غیره. سوم، حوزه

های های غیرضروری دولتی، جلوگیری از ایجاد ساختمانجلوگیری از ایجاد ساختمان

آمد درهای متوسط و کمسازی جهت گروهی خانهتعیین ضوابط براتجملی و لوکس، 

 فضای خالص برای آپارتمان و دویست سازی با صد متر مربعتشویق آپارتمان به یمن

ها تا هنگام رفع مشکل و عدم پذیرش سایر پروانه های انفرادیمتر مربع برای خانه

 های شهستان پهلوی برای دو سال،انداختن ساختمانتعویقسیمان و نیروی انسانی، به

 1و غیره.
                                                      

ی خورشیدی[، شماره 6531شاهنشاهی ] 1351تیر  12ی شورای اقتصاد به تاریخ جلسهصورت» 6 

ی سند: ، شناسه«ی شورای اقتصاد به منظور مبارزه با تورمجلسه»در  ،1ی صفحه ،«62جلسه: ع 

 ، آرشیو ملی ایران.511/542

 .3تا  1های همان منبع، صفحه 1 
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رفی معتنیده درهم یزمینه چهاردر ی کل نیز افزایش عرضههای معطوف به سیاست

ریزی برای تأمین برق برنامه از طریق اقداماتی نظیر ی صنایعزمینه در . یکم،شد

به قصد مواجهه با کمبود برق و ممانعت از  ارخانجاتکموردنیاز صنایع و قطع برق 

اختیاردهی به صنایع بزرگ و دهی به صنایع در توزیع سیمان، افت ولتاژ، اولویت

تولید  یبرق موردنیازشان به دست خودشان، و غیره. دوم، در زمینه متوسط برای تأمین

های سنتی سازی روشجانشینح ساختمانی از طریق اقداماتی نظیر مصال

سازی با قطعات سازی با تکنولوژی جدید و تشویق صنعت ساختمانساختمان

ی مسئولیت تولید و تأمین مصالح ساختمانی در هر استان به استاندار احالهساخته، پیش

زاری برگ ساختمانی،الح تولید مص گذاری در صنایع اصلیِایهمربوط، تشویق سرم

مدت توسط وزارت کار و امور اجتماعی ای کوتاهی تعلمیات حرفههای فشردهدوره

ماهر، رفع ممنوعیت حمل سیمان به برای تأمین نیاز بخش ساختمان به کارگر نیمه

ی کشاورزی از طریق اقداماتی چون رعایت در زمینهها، و غیره. سوم، خارج از استان

کشاورزی در توزیع سیمان و تأمین برق، رساندن محصولات های اولویت طرح

اتخاذ اقدامات مؤثر در رفع نقل، وکشاورزی به بازار مصرف داخلی از نظر حمل

ی مشکلات برداشت محصولات کشاورزی، بهبود امر توزیع با مددگیری از شبکه

محصولات گذاری برای دهی به قیمت، اهمیتهای دولتیها و فروشگاهتعاونی

ی از طریق اقدامات ی وارداتکشاورزی به قصد تشویق تولید، و غیره. چهارم، در زمینه

مشکلات ناشی از مقررات برای واردکنندگان، رفع مشکل تراکم بنادر دریایی  عنظیر رف

  6و غیره.به قصد افزایش سرعت جریان کالاها، رفع مشکلات گمرکات، 

های پایانی پهلوی دوم سال مهار موج تورم طی هایی برایسیاستدر اجرای چنین 

ان گذاران و مجریمیان سیاستی بالایی از اجماع سیاسی درجهنیل به  رسدبه نظر می

صیت سه شخ جست که برداشتی یآینه توان دردلیل را از جمله می میسر بود. تا حدی

                                                      

  .1تا  3های همان منبع، صفحه 6 
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 روالاز  شاپور بختیار و داریوش فروهر،، کریم سنجابی و خوانسیاسی مخالف

به  اینامه در بر سر مسائل سیاسیی حکومتی میان بدنه هااین نوع اجماع گیریشکل

در »: نوشتند محمدرضا پهلویخطاب به  6531خرداد  11 که به تاریخ دست دادند

مقامات پارلمانی و قضایی و دولتیِ کشور کسی را که صاحب تشخیص و تصمیم بوده 

ناسیم ... شداشته باشد نمی“ منویات ملوکانه”پیروی از و مسئولیت و مأموریتی غیر از 

شود و انتخاب نمایندگان ملت و ها انجام میتمام امور مملکت از طریق صدور فرمان

رار حضرت قانشاءِ قوانین و تأسیس حزب و حتی انقلاب در کف اقتدار شخص اعلی

ِی گذاراسناد سیاستدر  راوقت  سیاسیِ یپهنه از برداشتی چنین مصادیق 6.«دارد

 وضوح تمیز داد.بهتوان میی اقتصادی نیز پهنه

 اجرای برخی تعیین اولویتهای عمرانی و تجدیدنظر در طرحاز باب نمونه، 

ی ی مورخهجلسه در مطروحه های اقتصادیی برخی سیاستلازمه ترینصلیا هاطرح

ی عمرانی دولت به قصد کاهش بازنگری در برنامه بود:تیرِ شورای اقتصاد  بیستمِ

لیون میانداختن اجرای قراردادهای ساختمانیِ بیش از دهتعویقگذاری ثابت، بهسرمایه

اعتبارات  تحدید های عمرانی،ریال، بازنگری در توزیع سیمان میان انواع فعالیت

دولتی، جلوگیری از های غیرضروری ها، جلوگیری از ایجاد ساختمانساختمانی بانک

های ساختمان ی عظیمآهنگ اجرای پروژهضربهای تجملی و لوکس، ایجاد ساختمان

ی خهی موردر جلسهپیشاپیش  هادهیو اولویت هااین نوع تجدیدنظر شهستان پهلوی.

به عمل آمده بود:  محمدرضا پهلویمستقیم شخص  با اوامر خردادِ شورای اقتصاد 15

 اگر اجازه»گفت که  محمدرضا پهلویوزیر امیرعباس هویدا خطاب به ابتدا نخست

د عبدالمجی، سپس «رسد تا اوامر لازم را صادر فرمایندها به عرض میفرمایند ... طرح

                                                      

» ، در «6531خرداد  11ی کریم سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر به شاه در تاریخ نامه» 6 

ی ، شناسه«سنجابی و شاپور بختیار و داریوش فروهر به شاه در مورد اوضاع نابسامان کشوری کریم نامه

 ، آرشیو ملی ایران.67117/191سند: 
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اعتبارات  به عرض رسانْد که وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه»مجیدی 

امور  ی]میلیارد ریال است که از سه قسمت عمده 995حدود عمرانی سال جاری 

... و اگر شاهنشاه اجازه فرمایند  اقتصادی و اجتماعی و عمومی[ تشکیل شده است

ته بس محمدرضا پهلوی، سرانجام نیز «رسدهای مربوط به هر فصل به عرض میطرح

و رئیس سازمان  وزیر مشاور یا )امیرعباس هویدا( وزیرخطاب به نخستمورد به 

ی و منابع طبیعی )منصور وزیر کشاورزیا  )عبدالمجید مجیدی( برنامه و بودجه

س کل بانک مرکزی رئی آبادی( یا)فرخ نجموزیر صنایع و معادن  روحانی( یا

 تعلیقاجرا یا توقف یا  فرامینوزیر مشاور )صفی اصفیا(  علی مهران( یا)حسن

 6در کرد.صا موردبهمورد های مذکور راطرح

 های عصر پهلوی دومدر واپسین سال های گوناگون شورای اقتصادجلسهصورت

اجماع نظری و  این نوع از ییبالا یدرجه حصول دال براست  هاییلحظهآکنده از 

 یزانهستهای تورمدر طراحی و اجرای سیاست گذاران ارشد اقتصادیمیان سیاستعملی 

 سیاسی این نوع اجماع .ی کل اقتصاد کلانی هر دو طرفِ تقاضا و عرضهدر زمینه

ت توانسمیبه جلوگیری از گسترش تقاضای کل معطوف  ی اقداماتدر زمینه گرچه

 کارگرچندان ی کل معطوف به افزایش عرضه ی اقداماتدر زمینهاما اثربخش باشد 

 .شدمواجه می فنیِ ناکافی هایظرفیتبا رادعِ مدت کم در کوتاهدست زیرا افتادنمی

در  ،رئیس کل بانک مرکزی علی مهران،حسن چند ماه بعدتر از زبان ارزیابیاین 

تصمیماتی »جاری شد: به نحوی شورای اقتصاد  ی چهاردهمِ شهریورِی مورخهجلسه

چه اتخاذ فرمودند، آن بیستم تیرماهی[ مورخه ی شورای اقتصادِ]جلسهکه شاهنشاه در 
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چه که طرف عرضه هست که در طرف تقاضا بوده به نحو مؤثری انجام شده ولی آن

 6.«هنوز اثرات خود را نشان نداده یا احیاناً اقدامات واقعی صورت نگرفته است

ی پنجاه خورشیدی به ایران جاری شد، از اوایل دهه وقتی سیل درآمدهای نفتی

 دولتی جاری و عمرانیِ هایهزینهی تقاضای کل شامل دهندهتشکیلاجزای گوناگون 

شدت رو به به نیز وارهاهای بخش خصوصی و مصرف خانهاگذاری بنگو سرمایه

های دچار چسبندگی دتمدر کوتاه ی کل اقتصاد کلاناما عرضه افزایش گذاشت

های ن سیاستی طراحان و مجریااجماع نظری و عملی در مجموعهوسختی بود. سفت

گرچه در ممانعت از گسترش اجزای ی پنجاه خورشیدی در اواسط دههستیزانه تورم

 فنی عموان ممانعتی کل با رسید اما در تلاش برای افزایش عرضه به ثمر تقاضای کل

ِش ازپی، هم در افزایش تولید داخلی و هم در افزایش بیشاز حیز انتفاع ساقط شد

 عدم کفایت برق و هایی چونانرژی نقصانسیمان و  مصالحی چون کمبود :واردات

های تولید داخلی از در تلاش برای گسترش ظرفیت ماهرو نیمه نیروی انسانی ماهر

ل ریلی ونقحملی نیافتگی شبکهتوسعه و های بارگیری در بنادریک سو و محدودیت

 در جغرافیای ملی در تلاش برای گسترش ونقلناوگان حملکمبود نسبیِ و شوسه و 

 واردات از سوی دیگر. ترِفزاینده

 شورای اقتصادهای در یکی از جلسه 6531ی سال در میانه تقریباً محمدرضا پهلوی

ی برزخی قرار داریم که باید بگذرانیم چون تقاضا بر عرضه اکنون در یک دوره» گفت:

سیاسی از کلیت نظام  عبور مخالفان رعتطی سالی که در پی آمد، س 1«.فزونی دارد

 تفزونی گرفچنان  «ی برزخیدوره»این نظام شاهنشاهی از  عبور سرعت بر شاهنشاهی
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 یافتهقالبی استحالهدر جمهوری اسلامی نظام سیاسی  رایب «ی برزخیدوره»نهایتاً که 

وانع مهار م ماهیتبنیادینی در  تدریجی اما نهادیِ ، توأم با دگرگونیِگذاشته شدارث به 

ه ب شاهنشاهی از برزخ فنیِ اقتصاد ایران .ی بعدیطی چهار دهه تورم در اقتصاد ایران

 .یدتغلدر جمهوری اسلامی دوزخ سیاسی

 

 ستیزی در دوزخ سیاسیتورم
 یِ ی دوزخبه دوره و تدریجاً استحاله یافت «ی برزخیدوره»رفت اما  محمدرضا پهلوی

ای دورهطی  اقتصاد ایران تقاضای کل دراقتصاد ایران تبدیل شد. ماندگارِ درون

ل حاص فزونی داشته است.ی کل اقتصاد کلان بر عرضهدر مجموع ای کماکان چهاردهه

طی چهار دهه تدریجاً  عبارت بوده است از استمرار تورم مزمن در اقتصاد ایران.

در مقایسه  ،و پروار شدند کهی مسلط نضج گرفتند هدر طبق متنوع و متکثر نیروهایی

قاضای عرضه و تتعادل خصائلی دگرگونه به عدمتعادل پیشاانقلابی، های عدمبا ویژگی

ی دوم اجماع نظر های عصر پهلویِ اگر در واپسین سالکل در اقتصاد ایران بخشیدند. 

هم در طرف ستیزانه هم در طرف تقاضا های تورمو عملی در طراحی و اجرای سیاست

ی نود خورشیدی تحت حاکمیت نظام های دههپذیر بود، در سالامکان تا حدی ضهعر

مند نفوذ و قدرتگیری اجماع میان نیروهای متنوع و متکثر ذیشکل جمهوری اسلامیْ

بسیار ستیزانه های تورمدر اجرای سیاست ی مسلط هم در طراحی همطبقه

ین ا ی اقتصاد کلان.هم در طرف عرضه است، هم در طرف تقاضا بوده نایافتنیدست

اند سدهایی سدید بر سر راه انقباض با قوت توانستهی گذشته طی چهار دههنیروها 

 برپا کنند.ی کل تقاضای کل و انبساط عرضه

 مشروحِ شرح جا نه بر شناخت انضمامی این نیروها تمرکز خواهم کرد نه براین

از  یمبسوطی روایت ستیزی. اولی در گروِ ارائهتورمهاشان در سر راه آفرینیانواع مانع

از  ییمستوفا ی شرحدومی مستلزم ارائه، تاریخ سیاسی نظام جمهوری اسلامی است
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چنین در پیِ هم حاضر. ینوشتههای ، هر دو نیز فراتر از محدودهاشتاریخ اقتصادی

ستم. یتورم مزمن در اقتصاد ایران نیز ن ی چارچوب مفهومی جامعی برای تبیینارائه

 آفرینیت نقشترین سازوکارهای کلیبرخی از اصلیاجمالاً در عوض، فقط جا، این

ط هم فقبندی خواهم کرد، آنها را صورتزاییتورم در ی مسلطنیروهای سیاسیِ طبقه

لندبالا ای بنوشتهفقط در دون ارجاع به شواهد تجربی که با اتکا بر زبانی نظری و ب

 . میسر است

قاضای عرضه و تتعادل عدمی مسلط بر طبقه نفودِذی تأثیرگذاری نیروهای سیاسی

مجرای  ششاز  در اقتصاد ایران اشی حاصلههازاییتورمکل اقتصاد کلان و 

زار پول، انواع بازارهای سرمایه، دولت، با یبودجه: یافته است تحقق عمدهی تنیدهدرهم

 ی دیپلماسی خارجی.عرصهبازار کار، و  بَرداری از اقتصاد ملی،سرمایه

مخارج دولت و هم  یسویهی دولت، هم است از بودجه بوده اولین مجرا عبارت

بخشی از مخارج دولت در نظام ی مخارج دولت. ابتدا سویه درآمدهای دولت. یسویه

 قبرای تحمیل سلایهایی که است از آن دسته از هزینه بوده جمهوری اسلامی عبارت

های در زمینه شوندهاش به اکثریت حکومتتماعیاج کننده و پایگاهِاقلیت حکومت

، چه با سازوکارهای شده استصرف گوناگون اجتماعی و فرهنگی و سیاسی 

 بادرت به ایناستفاده از این سازوکارها و مگرانه. اجبارگرانه چه با سازوکارهای اقناع

 بوده است. هانوع حکومتاز عملکرد همه ناپذیرجزئی جداییها همواره هزینه

 هر قدر شکاف محدودتر باشد و ثانیاً اولاً هر قدر پایگاهِ اجتماعیِ حکومتْحال، بااین

 جمهور متنوعِهای ها و نگرشهای حکومت از سویی و ارزشها و نگرشمیان ارزش

تر باشد، سهم مخارجی از این نوع در کل مخارج دولت عمیق از دیگر سو مردم متکثرِ

ی و از سوی خصلت عمیقاً ایدئولوژیک نظام جمهوری اسلامی تر خواهد بود.نیز بیش

گ رشد آهنینده بر ضربطرزی فزابه از دیگر سو اشاجتماعی شتابانِ پایگاهِانقباض 

 که مسببآناین نوع مخارج دولتی بی ست.این نوع از مخارج نامولدِ دولتی افزوده ا
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اضای گیر در انبساط تقهمواره سهمی چشم ده باشندی کل اقتصاد کلان شبساط عرضهان

ن مبارزه با تورم مزم های مناسب براییکی از سیاست اند.کل در اقتصاد ایران داشته

مکین تدر وضعیت کنونی عبارت است از  از طریق انقباض تقاضای کل در اقتصاد ایران

گیر این رو کاهش چشمهای جمهور متنوع مردم و ازاینها و نگرشحکومت به ارزش

به هوای وادارسازی هیئت حاکم های وسیعی از بخشحال، نوع از مخارج دولتی. بااین

 های نظام جمهوریها و نگرشارزش تمکین از سازی جمهور متنوع مردم بهیا قانع

اند و با هر نوع سیاست هکرداصرار می ابعاد این نوع مخارجافزایش بر  هموارهاسلامی 

 اند.ورزیدهها مخالفت میی این نوع از هزینهمالی انقباضی در زمینه

مستقیم یا  ،کهاز مخارج دولت در نظام جمهوری اسلامی  یدیگر بخشوانگهی، 

 ی کلهانبساط عرضدر  نسبی دچار ناکاراییِ شدهمیصرف انباشت سرمایه غیرمستقیم، 

ای هناکارایی این نوع مخارج دولتی در نظام جمهوری اسلامی البته ریشه .ستا بوده

گردد، سیاسی نظام مستقر برمی به خصائلتاریخی گوناگونی دارد اما، تا جایی که 

نهاِد  است از بوده مشخصاً عبارت ناکارایی این دسته از مخارج دولت ترین علتاصلی

 ومتیی تکنوکراتیک حکصدر تا ذیلِ بدنه ی گزینش ایدئولوژیک درپیچیده و هزارلایه

ار در اغینیروی انسانی  پرشمارِ د مشارکت سیاسی و اداری انواعِبه منظور تحدید حدو

 اصطلاح انتخابی وبهگذاری و اجراییِ هر دو بخش و سیاست گیریی تصمیمبدنه

یروی نمشارکت با تحدید حدود  نهادِ گزینش ایدئولوژیکی حاکمیت مستقر. انتصاب

یاس با در ق ،ی حکومتی رابدنه بالفعل کاراییمشخصاً  های دولتیانسانی در فعالیت

نش بر این مبنا، نهاد گزی .داده استشدیداً کاهش  ،ی ایرانیجامعه کلیتِ یبالقوه کارایی

رده تزریق ناکارایی گست ی حکومتی نظام جمهوری اسلامی بر اثرایدئولوژیک در بدنه

ساط بمستقیماً سد سدیدی بر سر راه ان ی انباشت سرمایهبه عملکرد نهادِ دولت در زمینه

 اب ارزهمب های مناسب براییکی از سیاست ی کل اقتصاد کلان پدید آورده است.عرضه

 ارتعب کنونی وضعیت در ی کلاز طریق انبساط عرضه ایران اقتصاد در مزمن تورم
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ی های نیروکارگیری انواع ردهیند بهنهادِ گزینش ایدئولوژیک در فرآ انحلال از است

ی به هوای کارآمدسازی نیروی انسانی بدنه ی حکومتیانسانی از صدر تا ذیل بدنه

 انبساطهای دولتی که معطوف به حکومتی جهت کاهش ناکارایی آن بخش از هزینه

های گوناگون هیئت حاکم همواره بر رده حال،بااین است. ی کل اقتصاد کلانعرضه

اند که چنین نهادی اصلًا ایدئولوژیک چنان مصر بودهی گزینش گیرانهسختاِعمال 

 کند.جلوه مینظام جمهوری اسلامی جزءِ لاینفکی از 

نیروهای سیاسی  ی درآمدهای دولتی و مشخصاً درآمدهای مالیاتی دولت.اما سویه

سازی ینهبه میانجی زم ،غیرمستقیم شانی رفتار مالیاتیاز زاویههیئت حاکمه نفوذ در ذی

 یا باهم اند، آنتأثیر گذاشته بر میزان تقاضای کل اقتصاد کلان ،افزایش نقدینگی برای

ام سیاسی ی نظانتصابی های وسیعی از بدنهبخش فرار مالیاتی. ی یا بامعافیت مالیات

های رغم مبادرت به فعالیتشامل انواع نهادهای فرادولتی و نظامی و امنیتی و مذهبی، به

ناسباً ، یا متدر سطحی وسیع گیری از امکانات ملی و محلیبهره ی اقتصادی وگسترده

واع رو شامل انو ازاین انداند یا فقط به طرزی صوری مالیات پرداختهمالیات نپرداخته

، بورژوازی نیزهای وسیعی از بورژوازی و خردهبخش اند.های مالی شدهمعافیت

 د.انی فرار مالیاتی بهره گرفتههای نامولد، از گزینهخصوصاً در میان فراکسیون

ذیر بخش ناپانقباض پیوند با خصلت غالباً های مالیاتی و فرارهای مالیاتی، درمعافیت

که  اندمستمر دولت بودهی ترین علل کسری بودجهاعظمی از مخارج دولتی، از اصلی

کزی تأمین ربانک مبر  ی بانکیِ متکییا شبکهبانک مرکزی یا یا با استقراض از  غالباً

 تمهید امکانات گسترش تقاضای کلمتناسبًا مسبب رشد نقدینگی و  و اندشدهمالی 

 یرانا اقتصاد در مزمن تورم با مبارزه های مناسب براییکی از سیاست اند.بوده کلان

های رفع معافیت از است عبارت کنونی وضعیت درکل  تقاضای انقباض طریق از

 بورژوازی.ژوازی و خردهجلوگیری از فرار مالیاتی بورمالیاتی نهادهای خاص و 

ی تن مؤثر مالیاتپرداخت ی نظام سیاسی مستقر همواره از انتصابهای بخش حال،بااین
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کنولوژیک و از کاربرد امکانات ت ستانی نیزنظام مالیات گذاراناند و سیاستزده

 اند.مالیاتی ابا داشتهممانعت از فرار ان برای شهای در دسترسهای دادهپایگاه

اش هم بخش جرا عبارت بوده است از بازار پول، هم بخش متشکلدومین م

دهای های نمجموعهآن دسته از از  است عبارت اش. ابتدا بازار متشکل پول کهنامتشکل

ش ش اند برزیر نظارت بانک مرکزی قرار دارند و مشتملکه  پولیِ فعال در بازار پول

الحسنه، الحسنه، صندوق قرضبانک تخصصی، بانک تجاری، بانک قرض متمایز: نوعِ

به لحاظ  کمی اعتباری، و تعاونی اعتبار. این نهادها طبق قوانین بازار پول دستمؤسسه

اند: منابع مجازشان، مصارف مجازشان، شدهدیگر متمایز میهشت مؤلفه از یک

شان، ی قانونیشان، نرخ ذخیرهلیهی اوترین مصارف غیرمجازشان، مقدار سرمایهاصلی

ان. شحداکثر نرخ کارمزد وام اعطاییو شان، هاشان، حداکثر وام اعطایینرخ سود سپرده

از قوانین و مقررات بانک در گذر زمان ی بازار متشکل پول گانهاین نهادهای شش

 اند وکردهمیتخطی به درجات گوناگون  گانههشتهای این مؤلفه یمرکزی در زمینه

 و خواست فراتر از ارادهدر حدی ترین علل خلق نقدینگی ها یکی از مهمهمین تخطی

 . یکی ازبوده استساط تقاضای کل اقتصاد کلان برو بسترساز انو ازاینبانک مرکزی 

 قاضایت انقباض طریق از ایران اقتصاد در مزمن تورم با مبارزه برای مناسب هایسیاست

رای اجبه  پولمتشکل از واداشتن نهادهای بازار  است عبارت کنونی وضعیت در کل

 پول، تشکلم بازار مالیِ یسرمایه حال،بااینی بانک مرکزی. قوانین مقررشده

 هبی،مذ بنیادهای و امنیتی نهادهای و نظامی نیروهای و مالی بورژوازی میان گرفتهجای

 اگونگون انحای بهشان از مقررات بانک مرکزی را هایانواع تخطی اندتوانسته قوت با

  .استمرار بخشند

ی که زیر نظارت بانک مرکز به موازات بازار متشکل پولاما بازار غیرمتشکل پول. 

نیز در ایران برقرار بوده است که به درجات گوناگون  قرار دارد، بازار غیرمتشکل پول

 گونه برآورد دقیقی از میزانتاکنون هیچخارج از نظارت بانک مرکزی قرار داشته است. 
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های به عمل نیامده است. اما نشانه بازار غیرمتشکل پول زاییِهای نقدینگیظرفیت

و  زایین نهادها در نقدینگیگیر ایاند که حکایت از توان چشمفراوانی در بین بوده

 حضور نَفسِاند. داشته سازی برای انبساط تقاضای کل اقتصاد کلاننهیممتناسباً ز

ست. تمامی غیرقانونی بوده ادر اقتصاد ایران به کل پولبازار غیرمتش غیرعرفیِ نهادهای

 ربالای قدرت سیاسیِ مستقاین نهادها فقط مستظهر به پشتیبانی انواع مراکز رده

 هایاستسی از یکیاند حضوری پررنگ و مؤثر در بازار پول داشته باشند. توانستهمی

 درل ک تقاضای انقباض طریق از ایران اقتصاد در مزمن تورم با مبارزه برای مناسب

فعال در غیرعرفیِ ی نهادهای ی همهانحلال و مصادره از است عبارت کنونی وضعیت

ها بدون پرداخت شان در سایر عرصههای زیرمجموعهو شرکت بازار غیرمتشکل پول

 یبورژواز میان گرفتهجای بازار غیرمتشکل پول، ی مالیِ سرمایه حال،بااین غرامت.

ضور اند حبا قوت توانسته ،مذهبی بنیادهای امنیتی ونهادهای و نیروهای نظامی و مالی 

 گوناگون تثبیت کنند.شان در بازار پول را به انحای غیرقانونی

سرمایه یا با انواع . انواع بازارهای سرمایهومین مجرا عبارت بوده است از س

های بدون خلق ارزش فقط ارزشمالکیت که سلب مددتصاحب به سازوکارهای

یا با ت شده اسحاصل می اندکردهبازتوزیع می به زیان اکثریتْشده را پیشاپیش خلق

اد اقتص در اند.خالق ارزش بوده دارانه کهتولید سرمایه سازوکارهای مازاد برآمده از انواع

های ماضی یا در زمان هر دو حالت، بخش وسیعی از ارزشی که یا در زمان ایران، در

رای ب بساچهگرچه که  اندفتهیاتجلی می یهایاند در شکل سرمایهجاری تولید شده

 .اندگرفتهمیقرار ن در خدمت خلق ارزشاما  اندرسیدهمیشان به سودآوری صاحبان

وجود دارند به سوی آن نوع ی ایران دارانههایی که در اقتصاد سرمایههدایت ارزش

توانست مسبب انبساط گیرند میهایی که در خدمت خلق ارزش قرار میگذاریسرمایه

دارانه رمایهرو متناسباً مهار تورم در همین اقتصاد سکل اقتصاد کلان و ازاینی عرضه

های سوداگرانه بر سرمایه هایی فعالیتتجهیزکننده هایسرمایهی اما غلبهشود، 
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ه در ی کلیت بازار سرمایمشخصهترین اصلیکه  زایانهارزش هایی فعالیتتجهیزکننده

 ودهب ی کل اقتصاد کلانعرضهاقتصاد ایران است به این معنا از موانع اصلی انبساط 

 مناسب هایسیاست از یکی .در اقتصاد ایران رو متناسباً مسبب تورم مزمنازاینو است 

 توضعی کل در یانبساط عرضه طریق از ایران اقتصاد در مزمن تورم با مبارزه برای

ی نامولد های قدرت نابرابری که اکنون به نفع فعالیتتغییر رابطه از است عبارت کنونی

کی از گستری داشته است. یالبته موانع تاریخی بس دامنی برقرار است. چنین تغییر

و  اسیسی ترین موانع در ساختار سیاسی کنونی مشخصاً به نوع توزیع قدرتاصلی

ی نامولد هااش بر تسهیل هدایت منابع اقتصادی به سمت فعالیتی تأثیرگذارینحوه

های ایسه با فعالیتهای اقتصادی نامولد در مقفعالیتگردد. بازمی در اقتصاد ایران

تر است، هم نرخ سود بالاتری شان کمی بازگشت سرمایهاقتصادی مولد هم طول دوره

که وجود داشته است  تر است. اما یک عاملها بیشدارند، و هم تحرک سرمایه در آن

 :رده استکعمل می های اقتصادی نامولدها به زیان فعالیتدر بسیاری از موقعیت

های های عرفی و ممنوعیتاز حیث محذوریت ای اقتصادی نامولدهریسک فعالیت

خش کم در ب، دستاست های اقتصادی مولدبالاتر از ریسک فعالیت غالباًکه قانونی 

وذ ضریب نف ، کهنهادهای برخوردار از قدرت سیاسیدر ایران غالباً غیررسمی اقتصاد. 

 انتظامی و نهادهایی مشابه قضاییه و نیروهای یهقودر سازمان مالیاتی و  یبالاتر

سک و از ری انداستهخمیهای اقتصادی نامولد بربه یاری کارگزاران فعالیت اند،داشته

ولد های نامسود موردانتظار فعالیت رواند و ازاینکاستهمیهای نامولد بالاتر فعالیت

ی ستردهگ بریِسهم. ه استبودهای مولد تر از سود موردانتظار فعالیتبیش همواره

ی های اقتصادی فعالیتهای سوداگرانهنفوذِ هیئت حاکم از ثمرهنیروهای سیاسی ذی

 با قوت ممانعت گذاریی سیاستاز نیل به اجماع نظری و عملی در بدنهنامولد غالباً 

 کرده است.می
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بخشی از  .ملیبَرداری از اقتصاد سرمایه جرا عبارت بوده است ازمین مچهار

د انشدههای ماضی یا در زمان جاری در اقتصاد ایران تولید میهایی که یا در زمانارزش

ی انباشت سرمایه در بیرون تری از زنجیرهدر مقیاسی وسیع به مدارهای بالاهمواره 

ها به سوی آن نوع ارزشاین هدایت  .اندکردهمرزهای ملی حرکت می

قرار  ی ایراندارنهدر اقتصاد سرمایه خلق ارزشهایی که در خدمت گذاریسرمایه

باً مهار رو متناسی کل اقتصاد کلان و ازاینتوانست مسبب انبساط عرضهگیرند میمی

 های گسترده از اقتصاد ملیبَرداریسرمایهدارانه شود، اما تورم در همین اقتصاد سرمایه

بًا رو متناسی کل اقتصاد کلان بوده است و ازایناز موانع اصلی انبساط عرضه همواره

 ورمت با مبارزه برای مناسب هایسیاست از یکی مسبب تورم مزمن در اقتصاد ایران.

 از تاس عبارت کنونی وضعیت کل در یانبساط عرضه طریق از ایران اقتصاد در مزمن

های حال، ویژگیبااینرداری از اقتصاد ملی. بَتر از سرمایهممانعت هر چه گسترده

انع م در برابر چنین سیاستیْساختار سیاسی نظام جمهوری اسلامی از چهار طریق 

ی از بَردارهایی باید تنوع انواع سرمایهآفرینیآفریده است. برای ایضاح چنین مانع

اند. ها از اقتصاد ملی بر چهار نوع اصلیبَرداریسرمایه اقتصاد ملی را در نظر گرفت.

ِل درشت مستقکارگزاران دانهآن دسته از بورژوازی.  های کلانِ یکم، جریان فرار سرمایه

ا آن بهمواره است  بوده ترشان در قدرت سیاسی ضعیفبخش خصوصی که پایگاه

های یتاند که فعالبوده نابرابردر رقابتی ایِ خودشان طبقهی پرشمار از رقبای همدسته

های اصلی نظام تهشان، در اثر برخورداری از حمایت نهادهای قدرت در هساقتصادی

بخش  های کلان. یکی از علل خروج سرمایهداشته استریسک کمتری  سیاسی مستقر،

ی رقابت اقتصادی است. دوم، جریان ی نابرابر در حوزهخصوصی دقیقًا همین رابطه

 هایشود. سرمایهی متوسط نامیده میچه غالباً طبقههای خُردِ اعضای آنرمایهفرار س

شان یزهند و انگاردهکتر فرار میکلان به فراسوی مرزها برای کسب سود اقتصادی بیش

ا ی متوسط ضرورتاً باصطلاح طبقههای خُرد اعضای بهاست، اما سرمایه بوده اقتصادی
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ند. ادهشکه مشمول فرار سرمایه می بوده استبیشتر ن کسب سود ی اقتصادیانگیزه

ی اصطلاح طبقهاست. اعضای به بوده جا کاملاً متفاوتی فرار سرمایه در اینانگیزه

یابی به سطح بالاتری از حقوق مدنی و سیاسی شهروندی در برای دستعمدتاً متوسط 

ند و درواقع انگار با ادهزاست که دست به مهاجرت میبوده فراسوی مرزهای ایران 

دادن با پاها، اعضای موازات این جریان مهاجرت و این رأیند. بهاهاددپاهاشان رأی می

های خُرد خویش را نیز با خودشان برای همیشه ی متوسط عملاً سرمایهاصطلاح طبقهبه

 قادراعضای بورژوازی که در اثر تمکن مالی  ند. برخلافادهبربه فراسوی مرزها می

ی ند در هر دو سوی مرزها پایگاه اقتصادی خودشان را حفظ کنند، اعضای طبقهابوده

ند استقرار دائمی در فقط یکی از دو سوی مرزها را انتخاب ابوده متوسط غالباً ناگزیر

 از رهگذر نقشی کهنوع توزیع قدرت سیاسی در ساختار نظام جمهوری اسلامی کنند. 

و ممانعتی که از تحقق سطوح بالاتر  شته استت و ملت دادر ایجاد شکاف بین حکوم

ترین عوامل یکی از اصلی ه استآوردحقوق مدنی و سیاسی شهروندی به عمل می

است. سوم،  بوده های خُردشانرو فرار سرمایهی متوسط و ازاینمهاجرت اعضای طبقه

ع توزیع نوهای گوناگون. های اعضای تکنوکراسی دولتی در ردهفرار سرمایه

هر قدر هم که موقعیت کنونی  غیردموکراتیک قدرت سیاسی در نظام جمهوری اسلامی

ثباتی سیاسی در آینده را نزد اذهان متصور انداز بیچشم هموارهباشد  بوده باثبات

ی ی تاریخ صدسالههای مستقر هم در آینه. فراز و فرود حکومتکرده استمی

ی خاورمیانه به ی پس از بهار عربی در منطقهورهی دو هم در آینه ایرانی گذشته

بسا مراتب کنونی چهکه سلسله اده استدنیروهای تکنوکراتیک مستمراً علامت می

 های خود را در یکی داشتهثباتی شود و بهتر آن است که همهناگاه دستخوش بیبه

 فرزندان و سبد نگذارند و در جاهای مختلف نگه دارند، خصوصاً از طریق فرستادن

گذاری در خارج از مرزها به هوای خریداری نسل دوم به کشورهای دیگر و سرمایه

امنیت شخصی برای فرداهای دیگرگونِ احتمالی. بخشی از فرار سرمایه که تخمین 
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ها تبوروکرا یاش نیز وجود ندارد به همین نوع از فرار سرمایهاتکایی از گسترهقابل

. چهارم، نه فرار بلکه خروج سرمایه برای تحقق اهداف ته استشگها بازمیتکنوکرات و

 قرهای اصلی نظام سیاسی مستسیاست خارجی نظام سیاسی مستقر که غالباً در هسته

 ی مردمی برهایی که مستقل از آرای بلاواسطه. صاحبان قدرته استشدتعیین می

 شانقتحق که نداشتهی داهایی در بیرون از مرزهای ملشوند خواستهمسندها گماشته می

های بودن حساب سرمایه در حساباست. یکی از علل اصلی منفی بود ربسیار ارزبَ

ز بر این مبنا، ممانعت ا .شته استگملی ایران به این نوع اخیر از خروج سرمایه بازمی

ز ی کل اقتصاد کلان او امکان انساط عرضه های گسترده از اقتصاد ملیبَرداریسرمایه

در گرو چهار دگرگونی بنیادی در ساختار قدرت در نظام جمهوری اسلامی  ین زاویها

کمیت ی حاانتصابهای های اقتصادی نهادهای غیراقتصادیِ بخشتوقف فعالیتاست: 

های اقتصادی، منظور امحای نقش انحصاری نهادهای قدرت سیاسی در فعالیتبه 

برای  ی متوسطارتقای حقوق مدنی و سیاسی شهروندی به منظور ترغیب اعضای طبقه

توزیع دموکراتیک قدرت سیاسی در ساختار زندگی در داخل کشور و ترک مهاجرت، 

رو کاهش انداز باثبات سیاسی و ازایننظام جمهوری اسلامی به قصد ایجاد چشم

ض انقبادر بیرون از مرزهای ملی، ها برای خرید امنیت سیاسی ی تکنوکراتانگیزه

ازهای به منظور کاستن از نی نظام سیاسی های دستگاه دیپلماسی خارجیِی خواستهدایره

نفوذ در ساختار نظام جمهوری اسلامی همواره با قوت نیروهای سیاسی ذی اش.ارزی

 اند.ها ایستادهدر برابر این دگرگونی

های پس از انقلاب و خصوصاً کار. طی سال پنجمین مجرا عبارت بوده است از بازار

سازی نیروی کار در ی بالایی از کالاییساله مشخصاً درجهی پس از جنگ هشتدوره

احبان ی صاراده مشخصاً سازی نیروی کارکالایی اقتصاد ایران به وقوع پیوسته است.

رده کشان تضعیف ی کارفرمایانشان را به نفع ارادهنیروی کار در تعیین شرایط کاری

های کاری نیروی کار، صاحبان نیروی کار نیز در تعیین مؤلفهترشدن با کالایی. است
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شرایط اسکان و شدت کار و ساعات نظیر دستمزد و ایمنی محل کار و امنیت شغلی و 

ن این شان در تعییی کارفرمایانو متقابلًا اراده اندپیدا کردهتری کاری و غیره نقش کم

مناسبات  سازیسازی نیروی کار با دگرگون. کالایییافته استتری ها نقش بیشمؤلفه

ی اول و به نفع به زیان مجموعه یان در محل کارو کارفرما انقدرت بین کارگر

 یان خصوصی ودست کارفرمابه اندرواقع شرایطِ امکانِ استثمار کارگری دوم مجموعه

نیروهای کار را از کلیت بَری رو سهمو ازاین تر کردهرا مهیا دولتیدولتی و شبه

بَری نیروهای کاهش نرخ سهم. ستا شده در زمان جاری کاهش دادههای خلقارزش

در ایران که روابط قدرت طبقاتی را به  های نولیبرالسیاستچون رکن رکین ، همکار

ر د گسترده هایزاییاز رهگذر اختلال تر دگرگون کرده است،ن طبقات فرودستازی

ید ترین عامل تولاصلی های شدید از همینزداییو انگیزه زندگی اجتماعی نیروهای کار

لان ی کل اقتصاد کعرضه یندهای تولیدی مشخصاً یکی از موانع اصلی انبساطدر فرآ

 هایسیاست از یکی زا در اقتصاد ایران.از عوامل تورمیکی رو بوده است و ازاین

 رد کل یعرضه انبساط طریق از ایران اقتصاد در مزمن تورم با مبارزه برای مناسب

نحلال ا یکم، :زدایی از نیروی کار باکالاییدرجاتی از  از است عبارت کنونی وضعیت

 ی مشاغلی که ماهیت دائمی دارند؛ دوم،هموقتیِ نیروهای کار در زمین نهادِ قرارداد

ی مههقانون کار برای شمول  انسانی؛ سوم،ی پیمانکاریِ تأمین نیروی هاانحلال شرکت

ی نیروهای یابی مستقلانهتشکل زایی دولتی؛ پنجم،تمهید اشتغال ؛ چهارم،نیروهای کار

ی مهها و شوراهای کارگری؛ و ششم، گسترش بیها و تعاونیکار در قالب اتحادیه

در نظام ی مسلط های هیئت حاکم و طبقهی جناحهمه حال، اجماعبیکاری. بااین

رین تکوچک در بازار کار اصولاً های نولیبرالاتخاذ سیاست یجمهوری اسلامی درباره

 کورسوی امیدی برای اقدام از بالا در این زمینه باقی نگذاشته است.

ی هاسرریز تنش ی دیپلماسی خارجی.مجرا عبارت بوده است از عرصهمین شش

اش المللیی اقتصاد بینحوزه سمت به المللیِ نظام جمهوری اسلامیسیاست بین
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حاصل  گیر درآمدهایبه شکل کاهش چشمی نود خورشیدی خصوصاً از اوایل دهه

و افت شدید ارزش پول ملی در برابر اسعار خارجی و شرایط بسیار  از صادرات نفت

 کیی به همراه آورده است. ی کل اقتصاد کلان راقباض عرضهمشخصاً ان نامساعدِ مبادله

 انبساط طریق از ایران اقتصاد در مزمن تورم با مبارزه برای مناسب هایسیاست از

ی سیاست خارجِی سازی پهنهعادی از است عبارت کنونی وضعیت در کل یعرضه

همواره با حاکمیت حال، بااین. های منطقه و جهاننظام جمهوری اسلامی با قدرت

جد مخالفت اش بههای خارجیسازی در سیاستاین نوع عادی ائاتضتمهید اقت

 ورزیده است.می

نظام سیاسی دیگر  مثل حاکمان هر القاعده حاکمان نظام جمهوری اسلامی نیزعلی

ای نظم سیاسی موجود در هر جامعه هاییکی از مخاطرهاند که جد خواهان مهار تورمبه

ی آمد ناخواستهر وضعیت کنونی مشخصاً پیامان تورم دحال، امواج بیاست. بااین

رانی ی ایهمین حاکمان به جامعهخاصی است که  توزیع قدرت سیاسی برقراریِ الگوی

مهار تورم مزمن در اقتصاد ایران، علاوه بر طراحی و اجرای  اند.تحمیل کرده

الگوی توزیع قدرت سیاسی در های اقتصادی بایسته، در گروِ دگرگونی در سیاست

   یران امروز است.ا

 

 سیاسی به برزخ فنی از دوزخعروج 
 بر سر راهی مسلط در نظام جمهوری اسلامی طبقه های نیروهای سیاسیآفرینیمانع

هاشان یآفرینرو نقشاقتصاد کلان و ازاینی کل انقباض تقاضای کل و انبساط عرضه

 های بازتوزیعیجریان انواعگیری در شکل زایی در اقتصاد ایران مشخصاًدر تورم

 چهاریان و به زکنندگان مالکیتاز سلب ی گوناگونهبه نفع چهار لای اندمشارکت داشته

کنندگان عبارت مالکیتچهار لایه از سلب .شدگانمالکیتی گوناگون از سلبلایه

داران و اعضای نهادهای پولی در بازارهای متشکل و غیرمتشکل یکم، سهام اند از:بوده
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این نهادها؛ دوم، صاحبان  یههای زیرمجموعداران و اعضای شرکتپولی و نیز سهام

 یهیافتهای افزایشهزینهانواع سوم، منتفعان از  هایِ غیرریالیِ منقول و غیرمنقول؛دارایی

های کارفرمایی. چهار لایه از دولتی؛ و چهارم، صاحبان موجودی انبارها میان انواع رده

وم، های نقدیِ ریالی؛ داند از: یکم، صاحبان داراییشدگان نیز عبارت بودهمالکیتسلب

بر حسب واحد پول ملی بوده است؛ سوم،  هاشانی که دریافتیبگیرانمزدوحقوق

موجودی انبارها آتیِ مدنی؛ و چهارم، انواع خریداران  یهبگیران از دولت و جامععایدی

 6.ای یا نهاییاعم از کالاهای واسطه

 یتجربه به جزیی لاینفک از های ناشی از تورم کهشدگیمالکیتاین سلب

یل تبد تر اجتماعیی اکثریت اعضای جامعه خصوصًا میان طبقات فرودستروزمره

اما ریشه در الگوی توزیع  پیوسته استی اقتصادی به وقوع میاست در عرصهشده 

های اقتصادی طراحی و اجرای سیاست .ی سیاست دارددر پهنه جاری قدرت سیاسیِ

های بنیادی در الگوی توزیع قدرت سیاسی اصولاً بدون تحقق دگرگونیستیزانه تورم

اض انقب. اقتصاد ایران نخواهند داشتهیچ شانس موفقیتی برای مهار تورم مزمن در 

 رو مهار امواج تورمی در اقتصادی کل اقتصاد کلان و ازاینتقاضای کل و انبساط عرضه

های اقتصادی مناسب است اما چنین گرچه مستلزم طراحی و اجرای سیاستایران 

 طلبند.نیز بستر سیاسی متناسبی را می هاییسیاست

در  هستیزانهای اقتصادی تورمموفقیت سیاست ط لازم هرچند ناکافی برایوشر

: از انددر ایران امروز عبارت ی کل اقتصاد کلانعرضهانبساط انقباض تقاضای کل و 

 راهبرد تعقیب از طریق مستقر نظام سیاسیِ یانتصابهای انحلال بخش یکم،

های رفع مزاحمتو هم  نامولدشانی به هوای هم انقباضِ تقاضا خواهیجمهوری

ی خصلت نمایندگی بدنه پدیدآوریِ؛ دوم، ی کلانبساط عرضه شان درانحصاری

                                                      

(، 6599)تهران: آگاه،  مالکیت از نیروهای کار در اثر تورم در ایرانسلبتاراج نهان: محمد مالجو،  6 

  فصل اول.
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به  دولت سازیی دموکراتیکپروژه جوییِپیاصطلاح انتخابی نظام سیاسی از طریق به

ر دولت د هایدولتی و هم افزایش کارآیی فعالیت هوای هم انقباضِ تقاضای سربار

 هایی ساحتهمهمشارکت مردمی در  سازوکارهایی ؛ و سوم، تعبیهی کلعرضه بسط

 بقاتیهای طبقاتی و غیرطیابیتشکلانواع  مشیگیری خطاز طریق پی شانحیات جمعی

های به هوای ساختن نیروهایی از اعماق جامعه برای انحلال بخش خواهانهترقی

سی و ااصطلاح انتخابی نظام سیهای بهبرقراری انضباط در بخشو حکومت انتصابی 

   .های بخش خصوصیتازیمهار یکه

 

 


