طبقه و کار در ایران بعد از انقلب
گفتوگوی کاوه مظفری و آیدین اخوان با سهراب بهداد
اردیبهشت  – ۱۳۸۸سایت البرز
ساختار طبقاتی جامعهی ایران چهگونه است؟ این سوالی است كه شاید بتوان گفت ذهن بسیاری از اقتصاددانان ،جامعهشناسان ،مفسششران سیاسششی ،و حششتی كنشششگران

سیاسی را به خود مشغول داشته است .مناقشههای بسیاری بر سر اینكه چه طبقاتی در جامعهی ایران وجود دارد و این طبقات چه ابعادی دارند ،وجششود داشششته اسششت.
حتی بحثها تاجایی ادامه داشته كه برخی ادعا كردهاند ،در ایران اساسا طبقات اجتماعی معنا ندارند! اما ،میتوان گفت كه عمدهی این مناقشات نه بر پایهی مستندات
و دادههای عینی ،بلكه بر اساس نظریهها و مفاهیم انتزاعی جریان داشته است .به همین دلیل نیز هیچ سنجهای برای اینكه بتشوان میشان نظشرات مختلشف بششه قضششاوت
نشست وجود نداشته است .در چنین وضعیتی ،میتوان ادعا كرد كه كتاب »طبقه و كار در ایران« ،نوشتهی سهراب بهداد و فرهاد نعمششانی ،اولیششن و جششدیترین اثششری
است كه به صورت مستند و علمی به تحلیل ساختار طبقاتی جامعهی امروز ایران پرداخته است .این كتاب ،كه بشه زبشان انگلیسشی تشالیف ششده ،ثم رهی یشک تحقی ق
درازمدت است كه با اتكا به مهمترین آمار موجود در ایران )سرشماریهای مركز آمار ایران( و با اتكا به یكی از مهمترین نظریههای موجود در زمینهی تحلیششل سششاختار
طبقاتی جوامع سرمایهداری ،نوشته شده است .ناشر انگلیسی كتاب ،دانشگاه سیراكیوز در ایالت نیویورک است ،برگردان فارسی این اثر را محمود متحد انجام داده ،و در

سال  1387نشر آگاه ترجمهی فارسی این كتاب را منتشر كرد .در ادامه ،مصاحبهای را كه با سهراب بهداد ،یكی از نویسندگان ایششن كتشاب ،انجششام شششده میخوانیششد.
بهداد در حال حاضر ،استاد اقتصاد دانشگاه دنیسون اوهایو ایالت متحده است.

برخی از صاحبنظران معتقدند که جامعهی ایران پیچیدگیهای خاص خود را دارد و ساختار اجتماعی آن مطابق با جوامع اروپییایی نیسییت،بییه همییین
خاطر ادعا میکنند که مث ل
ل مفاهیمی مانند »طبقه« در جامعهی ایران مابهازای واقعی ندارد ،یا لاقل شبیه آن چیزی نیست که در اروپا وجود دارد .بییا
این حال ،شما در کتاب جدیدتان با عنوان »طبقه و کار در ایران« که به همراه فرهاد نعمانی تالیف کرده اید ،با رویكردی مارکسی و بر اساس نظییریهی
اولین رایت تل ش کرده اید تا آرایش طبقاتی جامعهی ایران را ترسیم کنید .در مقابدل این رویكردد »پیچیدهبین« جامعهی ایران ،موضع و رویكرد شییما
در تحلیل جامعه ایران چیست؟ و بر چه مبنایی در تدوین کتابتان ،چارچوب نظری رایت را برای شناخت طبقات در جامعه ایییران انتخییاب کردهاییید؟

بررسی طبقات اجتماعی ،خواهناخواه ،عیانگر تضادهای فرسایندهی روابط اجتماعی است ،و نیز برآن اساس نمایششانگر عوامششل عمششده در تعییششن سششوی وسششمت تحششولت
اجتماعی .شگفت نیست كه مخالفان و شكاكانی با این تحلیل ها بستیزند یا در آنها تردید كنند .به كتابهای رایشج درسششی اقتصشاد نگششاه كنیششم .از بشزرگ تشا كوچشک،

سرشناس و ناشناس ،هیچ كدام كاری با طبقه ندارند .در هیچ كدام لغت "سرمایهدار" )(capitalist

نیامده است ،هر چند آنها همه از سرمایه ) (capitalبششه عنششوان

یكی از عوامل تولید نام میبرند .بهجای "طبقه" آنان مقولت جعلی تولیدكننده و مصرفكننده را بهكار میبرند .مگر كسی هست كه "مصرف كننده" نباشد؟ در ایششن
كتابها سرمایهداران "تولیدكننده" شدهاند .در برخی نشریات فارسی ،ایدئولوگهای سرمایهداری "سرمایهدار" را برای رفع خجالت به "كارآفرین" ترجمه كردهاند .در

سوی دیگر ،نگاه كنیم به شریعتمداران .آنان هم با طبقهبندی جامعه بر اساس روابط تولیدی مخالفند و تنها با "امت" سر و كار دارند .اگر هم مقولهبنششدی كننششد ،بششر
اساس كیش مردمان است ،همكیشان ،دگركیشان ،یا خوشكیشان و بدكیشان .و این سخن تازهای است كه میگویند چششون جششامعهی ایششران پیچیششدگیهای ویششژه دارد

مفاهیمی چون طبقه )كه به زعم آنان مفهومی اروپایی است( مابه ازایی در آن ندارد .نخست اینكه ،كدام جامعهای هست كه پیچیدگیهای ویژهی خود را نداشته باشد.
تمامی مقولهبندیها در علوم اجتماعی مفاهیم مجردی هستند كه كاربرد آنها همواره با در نظر گرفتن پیچیدگیها در شرایط مششخص تشاریخی و عینشی آنهششا میسشر
است .این درست همان گردنهی صعبالعبوری است كه كه بسیاری از سادهاندیشان در پس آن میمانند ،و چون در كاربرد مفاهیم مج رد در ششرایط معیشن و مش خص
ناتوانند به كلیگویی میپردازند .این بدیهی است كه جامعهی ایران پیچیده است .همهی جوامع پیچیدهاند .دیگر آنكه ،آن كدام پیچیششدگی اسششت كششه كششاربرد مفهششوم
طبقه را در جامعهی ایران مخدوش میكند؟ آیا ایران آنطور كه علی شریعتی و برخی دیگر میخواستند یکباره جامعهای بیطبقه ش ده اس ت؟ ی ا از آغ از چنی ن ب وده
است؟ اگر كسی چنین میاندیشد حق دارد كه چنان هم بگوید .اما اگر این است كه در ایران دولت بزرگ است )یا بزرگ ش ده اس ت( ،درآم د نف ت دارد ،رانتخ واری
حرفهی شریف و پردرآمدی است كه بسیاری به آن مشغولند ،نوكیسهگان به قدرت رسیدهاند ،امنیت اجتماعی كمیاب اسشت )یشا اصش ا
ل نیسشت( ،یشا نكشات دیگشری كشه

میتوان برشمرد ،و هركدام نیز در كشورهای دیگر مصداق دارند ،آن سخن دیگری است.
پیشرفت در كار پژوهشی در این است كه بتوان ویژگیهای جامعهی مورد تحقیق را در چشارچوب تئوریشک كشاركردی ) (operationalizeكشرد .مشا بشا علشم بشه ب ودن
پیچیدگیهایی در وضع اجتماعی ایران و عقبماندگی رشد سرمایهداری آن ،با دانش به پراكندگی طبقهی كارگر و نیز سرمایهدار آن ،با وقوف بر سنگینی سایهی دولتی
رانتخوار بر اقتصاد آن )پیش و پس از انقلب( و با توجه تمایزات و تبعیضات قومی ،مذهبی ،و جنسیتی ،این بررسی را پیش بردهایم .اینها همه پیچیدگیهای ناشششی
ص جوامع اروپایی است كششه پیچیششدگی ندارنششد
از شرایط خاص جامعهی ایران و اوضاع انقلبی ایران است .حال اگر كسانی بر این نظراند كه بررسی طبقات اجتماعی خا ص
آنان از تنوع این جوامع بیاطلعاند و دانمارک ،بریتانیا و ایتالیا را یكی میدانند ،و همه بدون پیچیدگی ،همانگونه كه برخی اروپاییان بیاطلع ایران و ع راق و تركی ه و

پاكستان را همچون یكدیگر میپندارند.
ما چارچوب تئوریک اریک اولین رایت را با مختصر تغییراتی بهكار بستیم زیرا بر این عقیدهایم كه این چارچوب ،یعنی كاربست سه محور مالكیت منابع ،مدیریت/اقتششدار
سازمانی ،و مهارت /صلحیت ،بهخوبی میتواند ویژگیهای طبقاتی در سرمایهداری معاصر را بنمایاند .ما در اینباره در فصل دوم كتاب طبقه و كار در ایران مفصل بحششث

كردهایم.
لطفلا به طور مختصر درباره رو ش شناسی کارتان توضیح دهید .آنطور که خودتان هم در کتاب توضیح دادهاید ،بیشتیر تحلیلهیای شیما مبتنیی بیر
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است .آیا این دادهها برای ترسیم نقشهی طبقاتی جامعهی ایران کافی بود؟ چه نواقصی و

مشكلتی برای کار شما داشت؟ کاستیهای این دادهها را چهگونه برطرف کردید؟

برای بررسی در سطح كلی اقتصاد باید از آماری استفاده كرد كه در سطح ملی گرفته شده است .البته مشكلت متعددی در بهكارگیری آمار برای سالهای مختلششف بششر
سر راه محقق قرار میگیرد .از آن جمله این كه تعاریف و پوشش آماری از این سرشماری تا سرشماری بعدی تغییر میكنششد .ایششن بششر عهششدهی محقششق اسششت كششه آمششار
یکدست و قابل تطبیق بهكار گیرد .علوه بر آن ،در هر آماری درجهای از خطا وجود دارد .در بررسیهایی كه ببرد زمانی دارند مهم این است كششه درجششه و سششوی خطششا
تغییر نكرده باشد .اینها مسایل معمول در بررسیهای آماری است .ما در جای خود در كتابمان به بررسی مشكلت آماری پرداختهایم .اما این را نیز باید بگششوییم كششه
آمار منتشره از جانب مركز آمار ایران و بانک مركزی ،در قیاس با كشورهای مشابه درحد قابلقبول است .كادر فنی این مراكز دانشآموختگششان برجسشتهی دانششگاههای
ایران هستند كه پیش و پس از انقلب آمار اجتماعی ش اقتصادی ایران را بر مبنای استاندارهای بین المللی تهیه كردهاند .آمار نیروی كار ایران بر طبق استاندارد سازمان

جهانی كار )Labor Office—ILO

(International

است و طبقهبندی مشاغل آن برای كاربردی كردن موقعیت شغلی در بررسی ما مناسب است .خلصششه اینكششه،

هرچند مشكلت آماری در راه بررسی ما كم نبوده است ،ما كوشیدهایم آنها را برطرف كنیم .در مواردی محدودیت آماری مانع آن شده است كششه مسششالهای را بیشتششر
بشكافیم .برای مثال ،در حالیكه سرشماری نفوس و مسكن آمار مفصلی برای بررسی جنسیت بهدست میدهد در زمینهی قومیت و مذهب اطلعات آن مختصر و حتی
ناچیز است .ما تا آنجا كه اطلعات آماری در دسترسمان بوده است ،به مسایل مورد توجهمان پرداختهایم .اما خوب میدانیم كه با یشک كتشاب تمشامی مسشایل طبقشات

اجتماعی در ایران روشن نمیشود .ما كوشیدهایم در این كتاب ،نخست طبقات اجتماعی را آنچنان كه با ویژگیهای جامعهی ایران همخوانی داشته باشد تعریف كنیم .
سپس ،آن تعاریف را با كشاندن به صحنهی آمار كاركردی كنیم .تردیدی نیست كه كار ما آغازی برای این بررسی است .ما بررسی عینی )آماری( قشربندی طبقاتی را
مطرح میكنیم .اینكه بگوییم خردهبورژوازی بزرگ یا كوچک شده است ،یا طبقهی كارگر پراكنده است ،نی از ب ه بررس ی كمم ی دارد .م ا ای ن ك ار را آغ از كردهای م و

امیدواریم دیگران آن را تكمیل و تصحیح كنند.
بررسی ما سرشماری سالهای  1365 ،1355و  1375را در بر میگیرد .سرشماری 1385

در كتاب ما منظور نشده است چون این كتاب كه چند ماه پیش در

تهران متشر شد در سال  1383به انتشارات دانشگاه سیراكیوز سپرده شد و متن انگلیسی آن سال (2006) 1385
1385

توزیع شد .اگر ما میخواستیم آمار سرشماری

را نیز در این بررسی بیاوریم متن انگلیسی این كتاب تا چند سال دیگر در دسترس نمیبود چه رسد به ترجمهی فارسی آن .چششاپ كتابهششای علمشی از جشانب

انتشارات دانشگاهی بسیار وقتگیر است چون قبل از انتشار ،متن كتاب باید از طرف چند صاحبنظر ارزیابی شود و این زمانی بس دراز میگیششرد .نششاگزیر از كتابهششای
علمی و آكادمیک نمیتوان انتظار داشت كه نقش بولتن اطلعاتی را داشته باشند .مشكلت وقتگیر نشر فارسی را شما خوب میدانید .دو سششالی هششم اینجششا در صششف

مانده بودیم .بدیهی است ما نیز پیشبینی روند تحولت در سالهای بعد را در كتابمان كردیم و بر اساس آمار 1385
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مقالهای نوشتیم كه در ژورنال Comparative

)فروردین  ،(1388در شمارهای مخصوص سیامین سال انقلب 1357با عنوان “

a Revolution! Thirty Years of Social Class Reshuffling in Iran

” ”” Whatمنتشششر شششد كششه امیششدواریم تششرجمهی فارسششی آن بهزودی آمششاده شششود.

برخی تصور میکنند که در رویكرد مارکسی به طبقات اجتماعی ،صرفلا با محاسبهی درآمدها و داراییهای افییراد ،جایگاههییای طبقییاتی آنهییا تعیییین
میشود؛ آنها بر همین اساس رویكرد مارکسی را به تقلیلگرایی اقتصادی متهم میکنند .اما نقطهقوت کار شما این است که بیشتییر بییر جایگاههییای
شغلی توجه داشتهاید ،و همانطور که گفتهاید بر اساس سه ماتریس متقاطع ،جایگاههای طبقاتی را تعیییین کردهاییید .لطفییلا کمییی بیشتییر در مییورد

چگونگی عملیاتیکردن چارچوب نظری رایت بر روی دادههای سرشماریهای مرکز آمار توضیح دهید.
خیر ،برخورد ما با طبقه بر اساس درجهبندی امكانات زندگی )یا درآمد( نیست ،بلكه برپایهی روابط نابرابر اقتصادی است .ماركسیستها و نئوماركسیسششتها )همچششون

پولنتزاس و اریک رایت( مفهومی ساختاری یا بگوییم رابطهای )(relational

برای طبقه در نظر دارند .اما بسیاری از "وبریها" هستند كه عمششدتا بششه تحلیششل روابششط

مبادلهای میپردازند و برداشت آنها از طبقشه جنبهی مششرتبهای ) (gradationalدارد) .

وبریهشای چشپ ،همچشون گلشدتروپ و اریكسشون ،بشه بینشش ماركسیسششتها

نزدیکترند (.از این روی ،برای مثال ،وبریها میان سرمایهداران و مدیرانی كه درآمد زیاد دارند تفششاوت عمششدهای قائششل نیسششتند .پولنششتزاس هششم از جهششاتی همینطشور

میاندیششششد و هشششر ایشششن دو گشششروه را بشششورژوا میدانشششد ،منتهشششا نشششه برحسشششب درآمدششششان ،بلكشششه برمبنشششای ملکهشششای سیاسشششی و ایشششدئولوژیكی.
ما در بررسی مان به توزیع درآمد به عنوان یكی از عوامل تعیینكنندهی امكانات متمایز زندگی در هر طبقهای توجه كردهایم .اما مهمترین نمود روابط اقتصادی "وضششع
شغلی" افراد است .تقسیمبندی طبقاتی را نمیتوان مستقیما از سرشماری نفوس و مسكن استخراج كرد .ما در چارچوب تقسیمبندی نظریمان ،طبقهبنششدی اجتمششاعی

را از آمار سرشماری استنتاج كردهایم و این كار بر مبنای آماری است كه افراد شاغل را به لحاظ وضع شغلی ،گروهای شغلی و فعالیت اقتصششادی در ماتریسششی سششهببعدی

قرار میدهد .این كاری مشكل ،دقیق و وقتگیر است.
شما از مفاهیم برونتابی و درونتابی ساختاری برای توضیح شرایط اقتصادی جامعهی پساانقلبی ایران استفاده کردهاید .دولت انقلبی در مقطعییی کییه
شما »دورهی درونتابی« دانستهاید ،با برنامهریزی یك اقتصاد بسته مدعی این بود که میتوان جامعه را »مهندسی« کرد .چنین رویكردی ،امروز نیییز
در میان دولتمردان رواج دارد .سوال اینجاست که چه رابطهای میان این روندهای ساختاری از یك سو ،و سیاستهای مهندسی اجتماعی دولتمردان از
سوی دیگر ،وجود دارد؟ آیا میان این دو روند ساختاری و برنامههای دولت تضاد وجود دارد یا همخوانی؟

منظور ما از درونتابی ساختی اقتصادی )involution

(structural

كه در دههی نخست انقلب روی داد انزوا از اقتصاد جهانی نیست ،هر چنششد انشزوای اقتصششادی هششم

جزیی از آن است .منظور ما در هم یچیدگی گندهزایی است كه در اثر عقبنشینی سرمایه و از هم پاشیدگی روابط سرمایهداری در اقتصاد ایران پدید آمد ،بدون آنكششه
نظم اقتصادی تازهای بتواند سامان یابد .ما دربارهی واژهی درونتابی در كتابمان مفصل گفتهایم .جالب توجه اسششت كششه برخششی معتقدنششد كششه در آن روزهششا مهندسششی
اقتصادی میشد و مشكلت از آن است .اتفاقا در آن روزگار مهندسی اقتصادی یا اجتماعیای كار نبود .اوضاع آشفته بود و تصمیمات خلقالساعه گرفتششه میشششد .یكششی
رای میداد كه زمینها ملی شود ،دیگری فتوا میداد كه تقسیم اراضی گناه كبیره است و شرک مسلم .یكی هیاتهای هفتنفره به روستاها میفرستاد تا حد مالكیت را
تعیین كند و دیگری دهقانان را بسیج میكرد كه اراضی دایر را بگیرند و بر آن كشت كنند تا مالكیتشان بر آن مسجل شود .در كارخانهها و موسسات بزرگ اقتصششادی
بلبشو بود و دعوا بر سر آنكه چه كسی و به چه ترتیبی آنها را اداره كند .یكی شوراهای كارگری میساخت تا شركتی را كه مدیران و صاحب آن گریختششه بودنششد اداره
كند .دیگری شوراهای كارگری را میبست تا آنها را اسلمی كند ،و به دنبال امان دادن به مدیران "طاغوتی" و برگرداندن آنها بود .یكی قانون كار تصویب میكششرد و
دیگری ضرورتی برای دخالت دولت در رابطه میان كارگر و كارفرما نمیدید .یكی به دنبال الگوی اقتصادی ژاپن بود و دیگری در كره شمالی بهدنبال الگو میگشششت .در
این میان هم عده ای راه افتاده بودند و اقتصادشان را اسلمی میخواستند .اوضاع بهراستی هرجومرج بود .مهندسی كه هیچ ،مدیریت اقتصادی هم نبششود .كشششاكش بششر
سر تعیین نظم جدید اقتصادی ش اجتماعی بود ،و در این اوضاع بود كه صاحبان سرمایه سرمایههایشان را بیرون كشیدند ،نقد كردند ،ارز كردند ،كیسه كردند و به جششای
امن بردند .اینها همه نمودهایی از همان بحران پساانقلبی است كه ما چارچوب اقتصادی تحلیلمان قرار دادهایم .به گمان ما در دوران تحولت حاد اجتماعی ،همچششون

انقلب ،جوامع دچار بحران اقتصادی میشوند كه ماهیت ا با بحرانهای معمول اقتصادی سرمایهداری تفاوت دارد و ناشششی از بحشران اجتمششاعی ششش سیاسششی جششامعه اسشت.
بحرانی كه نتیجهی درهمشكستن حریم مالكیت ،سلب امنیت از سرمایه و بههم ریختن نظام سیاسی است .در این وضع سرمایه عقششب مینشششیند ،روابششط سششرمایهداری
مختل میشود ،و روابط تولید خردهكالیی بهسرعت رشد میكند و تا حدودی جای خالیشدهی واحدهای سرمایهداری را میگیرد .این همان فرایند درونتابی اقتصادی
است .یعنی نوعی درهمپیچیدگی اقتصادی ،با كارآیی بسیار كم ،و ناتوان در تحول به سامانی نو .نتیجهی آن پرولتاریازدایی و رشد وسیع خرده ب ورژوازی ،دهقانیش دن
كشاورزی و رشد وسیع بخش خدمات است .علوه بر اینها ،در انقلب ایران كه خرده بورژوازی سنتی و مذهبی به قدرت رسید ،رشدیابی خردهبورژوازی سنتی سششرعتی

افزون یافت ،و زنزدایی از نیروی كار و حاشیهای شدن كار زنان نیز به آنها اضافه شد.
شما در کتابتان به بحرانهای اقتصادی اواسط دههی  ،1360فشارهای ناشی از جنگ با عراق ،و در نهایت مرگ کاریزمای نظام بییه عنییوان مسییائلی
اشاره کردهاید که باعث شده تا فرایند درونتابی واژگون شود و روند برونتابی آغاز شود .ممكن است کمی بیشتر دربارهی این تحول صحبت کنییید؟

چه نیروهایی عامل اصلی این تغییر بودند و چه نیروهایی در مخالفت با آن قرار داشتند؟

درونتابی ساختی به سبب كارآیی بسیار پایین آن با فقر فزایندهی اقتصادی همراه است .درآمد ارزی حاصل ازصادرات نفت )و نیز ذخیرهی ارزی هنگفتی كششه از پیششش
از انقلب مانده بود( مانع از آن شد كه بهرغم درونتابی اقتصادی در سالهای نخست انقلب ،ایران به ورطهی فقر سقوط كند .افزایش قیمششت نفششت در ایششن سششالها ،و

وارداتی كه از آن طریق میسر شد هم از كاهش بسیار شدید مصرف پیشگیری كرد و هم وسیلهی تامین نیازهای جنگ پرهزینه با عراق شد .اما این دوران دیر نپاییششد.
در سال  1985قیمت نفت خام در بازارهای جهانی سقوط كرد ،و از بشكهای  30دلر سال ) 1980بلفاصله بعد از انقلب ایران( به بشكهای 6
نفت بند ناف اقتصاد ایران است .از سال (1365) 1986

دلر رسید .درآمد

فشارناشی از بلبشوی اقتصادی و جنگ ،بر جامعهی ایششران افششزون شششد .صششفها بششرای دریششافت اجنششاس

جیرهبندی شده طولنیتر ،مصایب جنگ عیانتر ،و ابراز نارضایتی بیشتر شششد .از طرفششی دیگششر ،حضششور و انباشششت ثششروت رانتگیششران كششه در مراكششز سیاسششتگزاری و
تصمیمگیریهای اقتصادی ،از جمله تقسیم "سهمیهها" )از ارز گرفته ،تا مواد اولیه و واسطه( جای داشتند هرچه بیشتر محسوس شده بود .این شرایط ،از یششک سششوی
برای مردمی كه اخلق انقلبی را پذیرفته بودند و مصایب آن را تحمل میكردند گران میآمد ،و از سوی دیگر زمینه را برای جبههبندی سرمایهدارانی كه انقلب آنهششا را
به عقب رانده بود آماده میكرد .علوه بر همهی اینها ،ادامهی آن وضع ممكن بهنظر نمیرسید .اقتصاد بههم ریخته بود ،جنگ پر خرج بود و وامهای خارجی دولششت رو
به افزون بود .جمهوری اسلمی ناگزیر به تغییر مسیر بود .آتشبس با عراق پذیرفته شد ،پروژهی "اسلمیكردن اقتصاد" تعطیل شد و نوید تشكیل حكومت مستضعفان

فراموش شد .دوران لیبرالیسم اقتصادی )"تعدیل اقتصادی"( رسما از انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری در سال 1368

آغاز شد .امششا صششفبندی در دو

جبههی موافق و مخالف لیبرالیسم اقتصادی كه راه به سوی برونتابی اقتصادی ایران و بازسازی سرمایهداری داشت؛ پیچیده است .بسیاری از آنان كششه هششزینهی تعششدیل
اقتصادی بردوش آنها افتاد همانهایی بودند كه هزینهی جنگ و درونتابی اقتصادی بر آنها تحمیل شده بود و از آن وضع به سششتوه آمششده بودنششد .كششارگران در دوران

بحران اقتصادی كارشان را از دست میدهند و در دوران مقابه با بحران ،درآمد واقعیشان را.
گروه »کارگزاران سیاسی«  ،مفهومی در کتاب شما است که با توجه به اهمیت آن در ساختار جامعه ایران نیازمند بحث های بسیاری است .شما اشییاره
کردهاید که خردهبورژوازی سنتی ،بهویژه بازاریها ،در اوایل انقلب شكلدهندهی استخوانبندی اصلی دولت )کییارگزاران سیاسییی( بودهانیید .سییوال

اینجاست که در طول 30

سال گذشته چه تغییراتی از نظر منافع و موقعیت اجتماعی برای کارگزاران سیاسی ایجاد شده است؟ آیا آنهییا همچنییان

منافع خردهبورژوازی سنتی را پیگیری میکنند؟ رابطهی آنها با بنیادهای اقتصادی چهگونه است؟ آیا قدرت گرفتن بنیادها سییبب تغییییر در جایگییاه
طبقاتی آنها نشده است؟ شما در کتاب خود به دلیل کمبود دادههای سرشماری ،جایگاه کارگزاران سیاسی را »مبهم« ارزیابی کردهاید ،با این وجییود
براساس اطلعات کیفی چه فرضیههایی در خصوص وضعیت آنها دارید؟

آری این عمدتا خردهبورژوازی سنتی بود كه استخوانبندی دولت را تشكیل داد .آنان )و نزدیكانشان( بودند كه دستگاههای دولتی ،امور انتظامی ،مدیریت شششركتهای
دولتی ،دادگاههای انقلبی و زندانها را به دست گرفتند .پاسدار شدند ،به مجلس رفتند ،یا مدیر كل و وزیر شدند .از ویژگیهای انقلب ایران دستیابی خردهبششورژوازی
سنتی به اهرمهای قدرت سیاسی بود و این بیتردید در سمتگیری جمهوری اسلمی و سیاستگذاری آن در دههی نخسششت بعششد از انقلب نقششش فششراوان داشششت .امششا
خردهبورژوازی سنتی سوگند نخورده است كه همواره چنین باشد .بسیاری از آنان كه در این جابهجایی عظیم سیاسی ش اقتصادی به قدرت دولشتی دس ت یشافته بودنششد،
بهرغم مقدسنمایی و انقلبیگرایی ،در بهره برداری شخصی از موقعیتشان كوتاهی نكردند .آنان بدون نگرانی از خطر سیاسی از راه رانتخواری بخش مهمی از انباشت

سرمایه را در اقتصاد ایران به چنگ آوردند .این گروه شبكهی قدرتمندی را برپا ساخت ،متشششكل از سششرمایهداران بزرگششی كششه در اطششراف بوروكراسششی دولششتی ،بنیادهششا،

ششششركتهای دولشششتی بودنشششد یشششا از ابشششواب جمعشششی آقایشششان و آقشششازاده هشششای بشششانفوذ بودنشششد .ایشششن انباششششت اولیهای بشششود كشششه در اقتصشششاد ایشششران رخ داد.
بدیهی است كه اینان تغییر طبقه دادهاند .از جانبی دیگر ،پس از جابهجاییهای سال 1367

و انتخاب هاشمی رفسنجانی به ریاست جمهوری ،همانطور كششه در بششال

اشاره شد ،جمهوری اسلمی ،بدون رودربایستی بهدنبال بازسازی اقتصاد سرمایهداری ایران بود .دیگر نه شعار »سرمایهدار وابسته نابود بایششد گششردد« در كششار بششود و نششه

حرفی از »حكومت مستضعفان« .بانک جهانی و صندوق بین المللی پشول ،كشه تشا چن دی پی ش كشارگزاران ش یطان بشزرگ خوانشده میششدند بشرای مش ورت آمدنشد.
سرمایهگذاری خارجی امری هوشمندانه شد و "سرمایهداران زالوصفت" " ،كارآفرین" شدند.
اما كارگزاران سیاسی را در تحلیلمان در موقع مبهم قرار دادیم ،نه بهسبب نداشتن اطلعات آماری ،بلكه به این لحاظ كه كارگزاران سیاسششی در واقشع عملهی دولتنشد و
خود نقش معینی در روابط تولید ندارند .كارگزاران سیاسی دربرگیرندهی تمامی كاركنان دستگاههای اداری ،امنیتی و نظامی است ،كه در آن میان هم كارمنششدان جششزء
هستند و هم مقامات عالیرتبه .ما در بررسیمان این گروهها را از هم جدا كردهایم .این را بگوییم كه دستگاه دولتی شامل ابزار تامین برخی خششدمات اجتمششاعی )ماننششد
بهداشت و آموزش( و فعالیتهای اقتصادی )مانند راهآهن ،دخانیات و مخابرات( نیز هست كه عملكرد آنها و نقش افششراد شششاغل در آنهششا ششباهت نزدیكششی بششه وضششع
شاغلن بخش خصوصی دارد .به این لحاظ ما شاغلن در این فعالیتهای دولتی را برحسب برخورداریشان از مدیریت/اقتدار سازمانی ،و مهارت/صلحیت در كنششار هششم

در بخش خصوصی قرار دادهایم.
بر اساس نظریات شما ،روند برونتابی ،از اوایل دههی 1370

آغاز شده است .همانطوری که شما اشاره کردهاید ،در این دوره فرصتبییرای اشییتغال

زنان بهویژه زنان دارای مهارت افزایش یافته است .شما پیشبینی کردهاید که در سالهای آینده افزایشنییرخ مشییارکت اقتصییادی زنییان و همچنییین
افزایش تعداد زنان جویای کار یكی از چالشهای عمده است .مسئله اینجاست که در عین حال ،دولت فعلی تل ش دارد تا با اجرای برنامههایی ،زنان را
به سمت خانهنشینی ،ازدواج و در نهایت پذیر ش نقشهای سنتی تشویق کند .در چنین وضعیتی ،شما تعارض میان این دو فرایند را چهگییونه تحلیییل
میکنید؟

مقابله با شركت آزادانه و برابر زنان در حیات اقتصادی ،سیاسی و اجتماعی ایران ،همچون مقابله با طلوع آفتاب صبحگاهی است .تجربهی سیسالهی جمهوری اسششلمی
باید این نكته را به صاحبان بصیرت سیاسی آموخته باشد .در این سه دهه زنان ایران از پای ننشستنند و بهرغم محششدودیتهای بسشیار هرجشا توانسششتند گششام بشه پیشش

نهادند .بدیهی است كه جمهوری اسلمی ناگزیر شده است در زمینههایی عقبنشینی كند .دههی نخستین پس از انقلب دشوارترین دوره برای زنان شاغل ایششران بششود.
بسیاری از زنان ناگزیر شدند دست از كار بشویند و به خانه پناه برند .پس ،نرخ اشتغال زنان كاهش یافت .از آغاز دههی دوم ،همراه با افزایش فشششار زنششان بششرای كسششب
حقوق از دسترفته ،نیازهای بازار كار سرمایهداری در دورهی برونتابی زمینهی وسیعتری برای فعالیت زنان پدید آورد و نرخ فعالیت اقتصادی و نششرخ اشششتغال زنششان تششا

سال 1375

كه ما بررسی كردهایم رو به افزایش داشته است .پیشبینی ما این بود كه این روند ادامه یابد .بررسیهای مقدماتی ما در تدوین مقششالهای كششه در دسششت

داریم نشان میدهد كه در دههی 1385-1375

نرخ فعالیت اقتصادی زنان رو به افزایش داشته است ،هر چند نرخ بیكاریشان هم فزونی یافته است .اما ،با تمامی

فشارها برای خانهنشین كردن زنان ،سن ازدواج و تعداد فرزندان زنان ،كاهش یافته است .موفقیت چشمگیر زنان در زمینهی آموزش و كسب مهارتهای علمششی و فنششی،
پیشگیری از مشاركت آزاد زنان را همواره دشوارتر میكند .اما میزان مشاركت زنان در بازار كار یک بحث است و چگونگی مشاركت آنان بحث دیگششری اسششت .مششا كششار
زنان را بر اساس طبقات اجتماعی بررسی كردهایم .به عبارتی دیگر ،كدام زنان بودهاند كه توانسته اند در این شرایط دشوار به پیش روند و زمینههای پیشرفت آنان كدام

بوده است ،و كدام زنان در این میان به كنار رانده شدهاند .ما این بحث را در چارچوب حاشیهای شدن كار زنان بررسی كردهایم .ایششن بحششث مفصششلی اسششت و مششا بششرای

ارزیشششابی كمشششی مسشششاله ششششاخصهای رایشششج و گویشششایی را بشششه كشششار بردهایشششم  .حاششششیهای ششششدن كشششار زنشششان فصشششلی مفصشششل در كتشششاب ماسشششت.
یكی از سوالتی که ممكن است در مورد چارچوب تحقیق شما طرح شود این است که چه تفاوت عمده ای در کار شما میییان خردهبییورژوازی مییدرن و
طبقهی متوسط وجود دارد؟ در واقع ،این دو گروه شباهتهای ظاهری متعددی با یكدیگر دارند؛ به طوری کییه میتییوان گفییت خردهبییورژوازی مییدرن
نزدیكیهای بیشتری با طبقهی متوسط دارد تا با خردهبورژوازی سنتی .حال ،بر چه اساس شما خردهبییورژوازی مییدرن را از طبقهی متوسییط تفكیییك
کردهاید؟ شاید لزم است که در این خصوص توضیحات بیشتری در مورد جایگاه طبقهی متوسط در یك رویكرد مارکسیبییه طبقییات اجتمییاعی ارائییه

دهید.
در تحلیل ما كه بر اساس مالكیت متمایز بر وسایل تولید است ،خردهبورژوای كسی است كه مالک وسایل تولید است ،نه كسششی را در اسششتخدام دارد ،و نششه در اسششتخدام
كسی است .در تحلیل ما تفاوت میان خردهبورژوازی سنتی و خردهبورژوازی مدرن در نوع فعالیتشان است  .خردهبورژوازی سنتی در فعالیتهایی است كه نیاز به دانش
و مهارتهای مدرن ،ندارد ،مانند خردهفروشی ،رستورانداری ،و خدماتی چون تاكسیرانی و كامیونداری ،سلمانی و دللششی .خردهبششورژوازی مششدرن ،همچششون پزشششكان،

حسششابداران ،وكلی دادگسششتری ،معمششاران و مهندسششان و ...هسششتند كششه تحصششیلت مششدرن دارنششد و مششدارج معینششی را بششرای كسششب مقششام شششغلی طششی كردهانششد.
اما ،طبقهی متوسط مقولهی كام ا
ل جدایی در روابط تولیدی است .تحولت ساختاری در سیر رشد سرمایهداری به پیچیدگی ساخت آمششرانهی آن افششزوده و نیششز خششدمات
تكنولوژیكی پیشرفته بهمثابه بخشی مهم از نیروهای مولد در مناسبات تولید در آمده است .در چنین وضعی گروهی از كاركنان كه مهارت ،توانایی مدیریت و صششلحیت
فنی دارند در مقام واسط میان كارفرما )سرمایهدار( و كارگران قرار دارند و اعمال مدیریت میكننششد .از ایششن روی ،سششرمایهداران در واحششدهای سششرمایهداری مششدرن بششه
مدیران نمایندگی میدهند تا فعالیت تولید را هماهنگ كنند .این مدیران توسط سرمایهداران استخدام میشوند ،و به این ترتیب زیر سلطهی آنها قرار دارند .امششا ،ایششن
مدیران نیز خود بر سایر كاركنان اعمال سلطه میكنند .این مدیران جایگاه ممتازی در میان كاركنان دارند و بهخاطر كار مدیریتیشان "رانشت وفشاداری" از س رمایهدار
میگیرند .هرچه ساختار شركتی پییشرفتهتر و مدرنتر باشد ،روابط آمرانه و وابستگی آن به تكنولوژی پیشرفته بیشتر است و به این حساب كادر مدیریت و متخصصان
فنی آن بزرگتر و ورزیدهتر است .این درست است كه خردهبورژوازی مدرن و طبقهی متوسط )طبق تعریف ما( پیشینهی تحص یلی و فن ی مش ابهی میتوانن د داش ته
باشند ،و حتی نیز میتوان ادعا كرد كه به لحاظ ذهنی نیز این دو گروه باهم نزدیک بهنظر برسند .اما ،تفاوت این دو در فرایند كار كام ل
ل برجسته است .یكی مالک ابششزار
تولید و دارای اقتدار كامل است و دیگری خود در استخدام صاحب سرمایهای است كه بر كار او نظارت میكند .اولی در بازار همچشون یششک سشرمایهدار عمششل میكنششد و
دیگری در پی تامین هدفهایی است كه سرمایهدار برای او تعیین كرده است .هرچه سازمان مدیریت شركتهای مدرن پیچییدهتر ،تخصصیتر ،و فنیتششر شششود ،تفششاوت
میان این دو گروه بیشتر خواهد شد و تفاوتهای ذهنی میان آنها نیز برجستهتر خواهد شد ،همچنان كه در اقتصاد كشورهای اروپای غربی و امریكای شمالی فاصلهی

دیدگاههای ایدئولوژیكی این دو گروه در چند دههی گذشته رو به افزایش بوده است.
در اینجا باید تاكید كنیم كه دیدگاه ما نسبت به جایگاه طبقاتی طبقهی متوسط با نظرگاه پولنتزاس تفاوت دارد  .هر چند پولنتزاس هم همچون ما ،از نظرگاه ساختی
به طبقه مینگرد ،اما ،طبقه را یکباره و یکجا در سطوح اقتصادی ،سیاسی و ایدئولوژیكی تعریف میكند .به ایشن ترتیشب ،گروهشی را كشه مشا در طبقهی متوسشط قشرار
میدهیم ،او خردهبورژوازی میخواند ،و حتی بخشی از مدیران را در زمرهی طبقهی سرمایهدار میداند .پولنتزاس در این نحوهی برخورد برای مالكیت وسایل تولیششد در
روابط تولید اهمیتی قائل نیست .این ناشی از آن است كه پولنتزاس میان ساخت طبقاتی )structure

(class

و صششورتبندی طبقششاتی )formation

(class

تفششاوتی

نمیگذارد .به بیانی دیگر ،برای پولنتزاس "طبقه در خود" و "طبقه برای خود" یكی است.
بر اساس آخرین دادههای کتاب شما که مربوط به سال  1375است ،شما استدلل کردهاید که طبقهی کارگر 31

درصد نیروی کار شییاغل را دربییر

میگیرد .در ادامه عنوان داشتهاید که نسبت بزرگی از طبقهی کارگر در بخش ساختمان مشغول به کار است و عمدتلا تشكیل شده از کارکنان غیرماهر
است .لطفلا دربارهی وضعیت طبقهی کارگر بیشتر توضیح دهید .آیا طبقهی کارگر ایران وضعیتی پراکنده دارد؟بییا تییداوم رونیید برونتییابی ،وضییعیت
طبقهی کارگر چهگونه خواهد شد؟ در چنین شرایطی ،شكلگیری تشكلهای کارگری چه وضعیتی خواهد داشت؟

آری در سال  1375تنها  31درصد )چهار و نیم میلیون نفر( از نیروی كار شاغل ایران كارگر بود ،كه از آن میان 69

درصد در بخش خصوصی و بقیه در بخششش

دولتی شاغل بودند .بدیهی است كه درصد كارگران در نیروی كار شاغل از  40درصد در سال 1355به حدود  25درصد در سال 1365
درصد كارگران بعد از سال 1365

سقوط كرده بود .افزایش

از نتایج برونتابی اقتصادی است .همانطور كشه در كتابمششان پیششش بینشی كردیششم رونششد پرولشتریزه شششدن نیشروی كشار )انتقششال از

خردهبورژوازی به كارگر مزدبگیری( در دههی 1385-1375

بهكندی ادامه یافت ،تنها در این حد كه همآهنگ با رشد نیروی كار شاغل رشد كرد  .درصد عمدهای

از این كارگران غیرماهرند .علوه بر آن ،بخش عمدهای از آنها در واحدهای بسیار كوچک كار میكنند .در سال 1375

تعداد كارگران مزدبگیر به ازای هر سرمایهدار

به شش نفر نمیرسید .با توجه به اینكه تعداد قابلتوجهی واحدهای بزرگ سرمایهداری وجود دارد ،بسیاری از واحدهای سرمایهداری در ایران تنهششا یششک یششا دو كششارگر

مزدبگیر دارند .به این حساب نه تنها كارگران پراكندهاند ،سرمایهداران حتی پراكندهترند .در مقابل خردهبوروازی كه در سال  1355در حدود 32
شاغل را شامل میشد ) 99درصدشان سنتی بودند( تا سال  1365به  40درصد نیروی كار شاغل رسید )هنوز هم 99

درصد نیروی كار

درصد سنتی بودند( .در دوران برونتابی

اقتصادی خردهبوروازی تا حدودی جای خود را از دست داد و به  36درصد نیروی كار شاغل كششاهش یششافت ،كششه تششا سششال 1385

نزیششک بششه 5درصششد آنهششا جششزء

خردهبورژوازی مدرن بودند .بررسی مسایل ذهنی و تشكیلتی طبقاتی خارج از حیطهی بحث ما در این كتاب بوده است  .ما فقط به بررسی كممی ماهیت طبقاتی نیروی
كار پرداختهایم .ما امیدواریم محققان و صاحبنظران بررسی را به این و دیگر زمینهها بكشانند .ما تنها میتوانیم این را بگوییم كه با پراكندگی شدید و دیگر مشششكلت،
شرایط عینی برای شكلگیری و قوام تشكلهای كارگری بسیار دشوار است .قابل توجه این كه ،همین نكات نیز بهنوبهیخود در مورد تشكلهای سرمایهداران نیز صادق

اسشششت .و ایشششن یكشششی از دلیشششل مهمشششی اسشششت اسشششت كشششه در سشششالهای پشششس از انقلب بنیادهشششا و رانتخشششواران دولشششتی یكهتشششاز اقتصشششاد ایشششران ششششدهاند.
با توجه به اینکه در حال حاضر شما به دادههای جدیدتری دسترسی دارید ،روند برون تابی و فرضیاتی که در این کتاب انتظار داشتهاید ،تا چه میییزان
محقق شده است؟ در واقع ،با توجه به نتایج تفصیلی سرشماری  ،1385پیشبینیهای شما تا چه حد محقق شده است؟ شما عنوان داشتهاید کییه بییا
روی کار آمدن دولت احمدینژاد ،فرایند برونتابی اقتصاد ایران »پیچیده تر« شده است؛ حال آیا همچنان عملكییرد دولییت احمییدینژاد رابییا وجییود
شعارهای پوپولیستیا ش ،همسو با فرایند برونتابی ارزیابی میکنید؟

توجه كنیم كه آمار  1385گویای شرایط تغییرات دههای است كه هشت سال آن )تا سال (1384

دوران ریاست جمهوری خاتمی بوده است .این دورهای است كه

در آن سیاست لیبرلیسم اقتصادی به نحو كجدار و مریز اجرا میشد .در واقع پس از مقابلهی شدید عمومی با سیاست لیبرالیسم اقتصادی هاشمی رفسنجانی در دورهی
اول ریاست جمهوری وی ،او عقب نشست .و سیاست كجدار و مریز را پیش گرفت .همانطور كه در كتاب گفتیم این سیاست به صورت ناهماهنششگ و بششه كنششدی دنبششال

میشد .هرچند در این دو دهه دولت رفسنجانی و پس از او دولت خاتمی نهادهای سرمایهداری را بازسازی كرده ،حریم مالكیت را تامین و تضمین كردهاند ،امششا حركششت
بهسوی برونتابی اقتصادی در زمینهی انباشت سرمایه بسیار بكند بوده است .اینجا مسایل ساختی اقتصادی و سیاسیای هست كه باعث ش ده اس ت پ س از س ی س ال
ایران هنوز نتواند بحران پساانقلبیاش را از سر بگذراند .انتخاب احمدینژاد بهخودی خود نشانهای بر ای ن مشدعا اس ت .او توانس ته اس ت ب ا تظشاهر ب ه انقلبیگشری و
عوامبارگی ) (populismبه ریاست جمهوری برسد .افزایش قیمت نفت در بازار جهانی نیز او را یاری كرد تا بحران اقتصادی ایران را از س ر بگذران د .بای د دی د ك ه ب ا

كاهش قیمت نفت در جهان چه به سر او و اقتصاد ایران خواهد آمد.
ساختار طبقاتی جامعهی ایران در وضعیت فعلی را چگونه ارزیابی میکنید؟ آیا نسبتهای میان طبقات همان نسبتهایی است که بییرای سییال 1375
محاسبه کرده بودید؟ چه تغییراتی ایجاد شده است؟ در این میان ،وضعیت طبقه کارگر ی که پیشبینی کرده بودید به دلیل وارد شدن کودکییان دورهی
پرزایی به بازار کار ،افزایش مییابد ی چهگونه است؟

آمار سالهای سه دههی پس از انقلب نشان میدهد كه در دههی نخست بحران اقتصادی پساانقلبی تغییرات ساختی مهمی در تركیششب طبقششاتی ایششران بهوجششود آورد.
این تغییرات در سرشماری 1365

بهوضوح دیده می شود .این همان درونتابی ساختی اقتصادی است كه گفتیم .بنابر این آمار در دههی نخسششت پششس از انقلب مششا

شاهد رشد خردهبورژوازی ،دهقانیشدن كشاورزی ،عقبنشینی طبقه كارگر ،و فزونیابی كارگزاران سیاسی هستیم .علوه بر آن نیروی كار سنتیتر و مردانهتششر شششد .از
اواخر دههی  ،1360لیبرالیسم اقتصادی )هر چند كجدار و مریز( هاشمی رفسنجانی و خاتمی اقتصاد سرمایهداری ای ران را ب ه آهسشتگی و مشرارت بهط رف بازس ازی
اقتصاد سرمایهداریاش سوق داده است .آمار تركیب طبقاتی نیروی كار بهسوی آنچه پیش از انقلب بوده پیش میرود .طبقهی كارگر ،هرچن د تعشدادش روب ه افزایشش
است ،اما همچنان پراكنده است .بسیاری بدون مهارتاند و در واحدهای بسار بخرد كار میكنند .آنچه در مورد طبقهی كارگر میگوییم دربارهی طبقهی سرمایهدار هم

به نوعی راست میآید.
آنها هم پراكندهاند و واحد های كوچک را مالکاند و در زمینههای سنتی كار میكنند .وضع بسیاری از آنان با خردهبورژوازی سنتی چندان تفاوت نششدارد .ایششن را هششم
بگوییم كه هرچند تعداد واحدهای اقتصادی بزرگ و بسیار بزرگ كم است ،اما تعداد كارگرانی كه در آنها كار میكنند ،بهویژه در چنشد ششهر بشزرگ ،بسشیار قشابلتوجه
است .بسیاری از این كارگران در شركتهای دولتی )همچون نفت و اتوبوسرانی( كار میكنند ،یا در واحدهایی كه در مالكیت بنیادها هستند .این را ه م اض افه كنی م
كه در كنار افزایش بیكاران ،كه عموما جوان و باسوادند ،میتوان به كاهش بیسوادی در میان كارگران توجه داشت .بخش قشابلتوجهی از خردهبشورژوازی س نتی را نی ز
میتوان كارگران بیكاری دانست كه در انتظار یافتن كار مزدبگیری ،برای امرار معاش خود را به دستفروشی ،دكهداری مشغول داشتهاند و در واقع در انتظار كارگر شدن

هستند.
به عنوان سوال آخر ،شما در کتابتان یكی از دلیل رشد تولید خردهکالیی را در دوران بعد از انقلب ،تضعیف سرمایهداری یییا آنچییه کییه شییما آن را

دوران بحران پسا انقلبی )(1355-1365شش

مینامید عنوان کردید ،که از جملهی عوامییل مییؤثربییر اییین بحییران در دوران »درون تییابی« تقییویت

دهقانگرایی در مقابل مدرنگرایی در کشاورزی است .بعد از بررسی سرشماری 1375

ما شاهد آن هستیم که گرایش معكوس میشود اما در ترکیب

و به اصطلح وزن دادهها تغییری ایجاد نمیشود ،یعنی با وجود آنکه در دوران هاشمی دستکم تا سال 73

مشخصلا سیاسییت لیبرالیسییم اقتصییادی

پیگیری میشده و پس از آن و نیز تا پایان دورهی خاتمی کجدار و مریز این سیاست در جریان بوده است ،اما شاهد رشد تولید خردهکییالیی هسییتیم.
آیا میتوانیم بگوییم که یک جور مانع ساختاری ی سیاسی برای پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی در درون نظام هست؟

سیاست لیبرالیسم اقتصادی هاشمی رفسنجانی كه از اوایل دههی  1370آغاز شد برای بازسازی روابط سرمایهداری و ترمیم روند انباشت سرمایه در اقتصاد ایران بود.
هدف برقراری نهادهای سرمایهداری بود ،و مهمتر ازهمه ،تحكیم حریم مالكیت و تضمین امنیت سرمایه و ثروت .علوه براینها ،بانکهششا بششه راه افتادنششد ،اتششاق بازرگششانی
فعال شد ،و بازار بورس به كار افتاد .این تغییرات ،بهویژه تضمین امنیت سرمایه ،میبایستی بششه آهنشگ انباشششت سشرمایه بیفزایششد .سیاسشت آزادكشردن نششرخ ارز ،حشذف
قیمتگذاریهای دولتی و یارانهها باعث میشود كه قیمتگذاری منابع و محصولت بازتاب واقعی میزان كمیابی آنها باشد و تنها كسانی میتوانند به آن منابع و كالها
دسترسی داشته باشند كه بخواهند و بتوانند قیمت واقعی آنها را بپردازند .این نیز می تواند به انباشت سرمایه بیفزاید .حاصل این وضششع تششورم شششدیدی اسششت كششه در
اقتصاد پدید میآید .از آنجا كه مزدها همگام با افزایش قیمتها افزایش نمییابد ،درآمد واقعی مزدبگیران كاهش مییابد در حالی كه سهم سود در درآمد ملی افزایششش

مییابد .اما این زمینهی اعتراض وسیعی بود كه در پی اجرای سیاست لیبرالی هاشمی رفسنجانی ابراز شد و باعث عقبنشینی رفسنجانی در اجرای این سیاستها شششد.
جنبهی دیگر سیاستهای لیبرالی اقتصادی این است كه تنها آن واحدهای اقتصادی میتوانند در بازار دوام یابند كه بتوانند قیمتهای آزاد شده در بازار را بپردازند  .این
بهمثابه تصفیهی واحدهای ناتوانتر اقتصادی است .تواناترها ،و آنها كه برای توانگران محصول تولید میكنند میمانند و رشششد میكننششد ،و ناتوانششان ،و آنهششا كششه بششرای
ناتوانان محصول تولید میكنند از میدان به در میشوند ،كه این دینامیسم اقتصاد بازار آزاد است .این نیز باعث شد كه بسیاری از واحدهای كوچک كه تا پیششش از آن از
بركت "درونتابی ساختی" به نوایی رسیده بودند در خطر ورشكستگی قرار گیرند .اینان نیز با آنان كه از تورم متضرر شده بودند و با بیكاران همصدا شدند .رفسنجانی
در دورهی دوم ریاست جمهوریاش ،آگاهانه ،از پیشبرد سیاست لیبرالیسم اقتصادی عقب نشست .رفسنجانی نمیخواست بر او آن آید كه بر سر خلیفهی سوم مسلمین،
عثمان ،آمد كه كمر به تنظیم امور بیتالمال بسته بود .رفسنجانی عقب نشست و از آنجا حركت برونتابی اقتصادی بسیار كند شد .خاتمی هم كه سیاست اقتصادی را
رها كرده بود ،و تنظیم امور اقتصادی را به كارگزارانی واگذار كرده بود كه در تقابل با یكدیگر بودند .اما اینها یک سوی از معادله ای است كه ضعف حركت برونتششابی و
ناتوانی سیاست لیبرالیسم اقتصادی را تبیین میكند .سوی دیگر این معادله ناتوانی بورژوازی است كه میبایستی بهرهبردار از سیاست لیبرالیسم اقتصادی میبششود .ایششن
مجموعه بوده است كه حركت برونتابی و تغییراتی را كه از آن میتوان انتظار داشت در قشربندی طبقاتی پدید آید بسیار كنشد ك رده اس ت .ام ا میتشوان دی د كشه در

مجموع حركت بیسوی ساخت طبقاتی است كه پیش از انقلب بوده است .بررسی ما از آمارسرشماری 1385نیز این رانشان میدهد.
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