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  جمهوري اسالمي، از اقتصاد تا جامعه
  

  ها ها و شنيده از البالي گفته
  

  ناصر پاكدامن
  

  
  .توان به اين پرسش پاسخ داد در اقتصاد ايران چه خبر است؟ به كمك اطالعاتي كه در چند نشرية رسمي اخير وجود دارد مي

درآمد سرانه به قيمت جـاري را در  ) ١ .سالمي ايران، ص، بانك مركزي جمهوري ا   ١٣٧٩، سه ماهة اول     ٢٠ ةشمار (نماگرهاي اقتصادي ”
المللي بايد اين رقم را به  هاي بين براي مقايسه.  ميليون ريال تخمين زده است٥,٥  يعني براي آخرين سالي كه محاسبه شده است معادل      ١٣٧٨سال  

اگر نرخ دالر را در بازار آزاد مبناي كـار قـرار   . شود خهاي ارز ناشي ميشود كه عمدتاً از تعدد نر ا اين تبديل با مشكالتي روبرو ميمدالر تبديل كرد و ا 
شـود    ايـران مـي  ةدرآمد سران)  تومان١٧٥يعني دالري ( دالر و اگر نرخ رسمي را به كار ببريم ٦٩٠شود  اين رقم مي)  تومان٨٠٠يعني دالري (دهيم  
  . دالر به قيمتهاي جاري٣١٦٠

تواند با اين درآمـد سـرانه در بـازار     يعني به حجم خدمات و كاالهايي كه يك ايراني مي(ن توجه كنيم اگر به قدرت خريد داخلي پول ايرا 
اي هم بكنـيم كـه    بد نيست كه اشاره.  دالر به واقعيت مشهود در ايران نزديكتر باشد٣١٦٠آيد كه رقم اخير يعني  به نظر چنين مي  ) داخلي تهيه كند  

 ايـران را در سـال   ة، محصول ناخالص داخلي واقعي سران١٩٩٩ خود دربارة توسعة انساني در سال ةدر گزارش ساالن “ سازمان ملل براي توسعه ةبرنام”
  .برآورد كرده است)  دالر٥٨١٧( از اينهم بيشتر ١٩٩٧

يص يافتـه  رفي خصوصـي افـراد تخصـ   صهاي م  ميليون ريالي به هزينه٥,٥اين درآمد سرانة %) ٧٦(بايد يادآور شد كه بيش از سه چهارم       
 اطالعي داشته باشيم بايد بـه قـدرت خريـد داخلـي يعنـي بـه       ١٣٧٨بنابراين اگر بخواهيم از سطح رفاه عمومي مردم به قيمت جاري در سال         . است
اي اخيـر  اّما براي دريافتن معناي واقعي اين رقم بايد هم از چگونگي تحول آن در سـاله        . توجه كنيم )  ميليون ريال  ٤,٢(هاي مصرفي خصوصي      هزينه

 . ع يعني توجه به ميزان برابري يا نابرابري اين توزيتوزيع درآمدآگاه باشيم و هم از چگونگي 
 مصـرف  ١٣٧٠ــ ٧٨ بينـيم كـه در دورة    دربارة نكتة اول بايد به تحّول مصرف سرانه به قيمت ثابت نظـري انـداخت و در اينصـورت مـي                

% ١٫٤يعني رشدي داشته است معـادل  .  ميليون ريال رسيده است١,٦٦ ميليون ريال به  ١,٤٨از ) ١٣٦١به قيمتهاي ثابت    ( ساالنه   ةخصوصي سران 
تـوان، همچنانكـه معمـول و متـداول اسـت، بـا        توزيع درآمد در ايران توزيعي نابرابر است و ايـن نـابرابري را مـي         . و اّما مسئلة توزيع درآمد    .  در سال 

  .گرفتشاخصهاي جيني يا نسبت و دهكهاي درآمدي اندازه 
اي كـامالً   در شرايطي كه توزيع درآمد يا مصرف در جامعـه . گيري نابرابري توزيع درآمد يا مصرف شاخص جيني معياري است براي اندازه   

اين ضريب برابر يك خواهد بود و درحالـت معكـوس، يعنـي اگـر     ) يعني بطور مثال همة درآمد موجود فقط به يك نفر تعلق داشته باشد           (نابرابر باشد   
البته واضح است كه اين دو حالت، كامالً فرضي و . اي به تساوي كامل ميان افراد تقسيم شده باشد، ضريب جيني معادل صفر خواهد بود    رآمد جامعه د

 از محاسبة اين ضريب يا با استفاده. يابد  تحول مي٦/٠ و حداكثري حدود ٣/٠پس غيرواقعي هستند و در واقعيت ضريب جيني در بين حداقلي حدود 
آن طريق اول از دقت بيشتري برخوردار است و اّمـا اسـتفاده از آن احتيـاج بـه     . هاي مصرفي   گيرد و يا براساس ارقام هزينه       ارقام  درآمدها صورت مي    

اين كشـورها،  آمارهاي فراوان و متنوع و پيشرفته دارد؛ يعني وجود امكاناتي كه در كشورهايي چون ايران هنوز موجود نيست و به همين علت هم در          
شود از دقت كمتـري برخـوردار    اّما ضريب جيني كه از اين طريق محاسبه مي .گيرد هاي مصرفي صورت مي محاسبة ضريب جيني براساس آمار هزينه   

  .دهد است و نابرابري در توزيع درآمد را به مراتب كمتر از واقع نشان مي
 ٤٢٤/٠ معادل ١٣٧٣ و در سال ٤٣٥/٠ معادل ١٣٧١ه شده است در سال هاي مصرفي محاسب در ايران ضريب جيني كه از طريق هزينه     

. كنـد  چنين مقاديري حكايت از نابرابري بسيار در توزيع درآمد در ايران امروز مـي .  افزايش يافته است٤٣٢/٠ به ١٣٧٨بوده است و اين رقم در سال     
يعنـي  (اگر آن ده درصد از جمعيت جامعه را كـه بـاالترين درآمـدها را دارنـد     . توان با استناد به توزيع دهكهاي آماري نشان داد     همين واقعيت را مي   

) يعني فقيرترين ده درصد يا پائينترين دهك(با ده درصد از جمعيت كه كمترين درآمدها را دارند      ) ثروتمندترين ده درصد جمعيت يا دهك باالترين      
 روند كاهشـي داشـته   ١٣٧٣ برابر درآمد گروه دوم بوده است و اين رقم كه تا سال ٢٣,٢ ، درآمد گروه اول ١٣٧١بينيم كه در سال       مقايسه كنيم مي  

  . افزايش يافته است٢١,١٩ به ١٣٧٨، در سال )١٩,٩٧(
كننـد محاسـبه    كنند تا شمارة كساني را كه در فقر زندگي مي  هم استفاده مي “خط فقر ”در انتشارات رسمي در بحث از توزيع درآمد از          

 در روستاها معادل حدود پنجاه هزار تومان در ماه و در شهرها، ١٣٧٩ن سازمان برنامه، خط فقر براي يك خانوار پنج نفري را در سال كارشناسا. كنند
 تواند تمام نيازهاي خود را با ماهي پنجـاه هـزار تومـان    به عبارت ديگر يك خانوار روستايي پنج نفره مي   . دانند   هزارتومان در ماه مي    ٨٥معادل حدود   



 ٢

البته اين ارقام بسيار خوشبينانه است چرا كه وقتي براي يك خانوار پنج نفره فقط هزينـة    .  هزار تومان  ٨٥تأمين كند و يك خانوار شهري پنج نفره با          
 باشـد معلـوم    هزارتومـان ٦٠تواند كمتر از  هزار تومان در ماه كمتر نيست و هزينة ماهانة تأمين يك وعدة غذا نمي  ٣٠اجاره مسكن در هيچ شهري از       

   هزار تومان درآمد سركند؟٨٠تواند با حدود  نيست چگونه و در كدام شهر يك خانوار پنج نفره مي
، ١٣٧٧دهـد كـه در سـال     بدون در نظر گرفتن اين نكات و با استفاده از همـين ارقـام رسـمي، برآوردهـاي سـازمان برنامـه نشـان مـي              

يعنـي كـه يـك پـنجم     . كننـد  زندگي مي) در معناي سازمان برنامه(وارهاي روستايي زير خط فقر      از خان % ٢١,٨هاي شهري  و       از خانوار % ١٨,٧حدود
  . ميليون نفر، در زير اين خط مبارك و مسعود به تنازع بقاء مشغول است١٣ـ١٢جمعيت ايران، حدود 

حاسبات بانك مركزي ايران، در دورة مطابق م. بيكاري و ديگري تورمكند، يكي  اقتصاد ايران را دو خصيصة پايدار ديگر هم مشخص مي
البته بايد گفت كه با اينكه اين نرخ تورم، نرخ بسيار بااليي است با اينهمه . در سال بوده است% ٢٥,٥ ، نرخ متوسط تورم ١٣٧٤ـ٧٨پنجسالة 

 توجهي نداشته باشيم كه معموالً دولتها اگر از نقايص محاسبات آماري بگذريم و به اين نكته هم. نشاندهندة سرعت افزايش قيمتها در واقعيت نيست
كنند و به عبارت  اي ندارند كه نرخ واقعي تورم را نشان دهند بايد فراموش نكنيم كه اين ارقام از متوسط افزايش همة قيمتها صحبت مي چندان عالقه

بينيم كه در  مي)  خوراكي و يا قيمت كاالهاي مصرفيمانند كرايه مسكن، قيمت مواد(ديگر اگر به تحول قيمتهاي برخي كاالها و خدمات توجه كنيم 
  %.٢٥,٥ نرخ افزايشي بسيار بيشتر از اين رقم :شوند اين موارد مشاهدات روزمره،  ما را به ارقام بسيار باالتري رهنمون مي

% ٢٠,٤ بـه  ١٣٧٨ سـال  رسيد و از آن پس كاهش يافت تا در% ٤٩,٤ به   ١٣٧٤بود در سال    % ٢٠,٧،  ١٣٧٠نرخ ساالنة تورم كه در سال       
  .تنزل يافت

 از سياستهاي انبساط اقتصادي دوران پس از جنگ ٧٠ـ٧٤در توضيح اين روند قيمتها بايد گفت كه افزايش شديد نرخ تورم در سالهاي 
سالها حتي استفادة گيرد و جالب اينكه در آن  اي دوران اول حكومت رفسنجاني سرچشمه مي ايران و عراق يعني بريز و بپاشهاي بانكي و بودجه

توانست اقتصاد را به  البته ادامة چنين وضعي فقط مي. رويه از ميلياردها دالر وام خارجي هم نتوانست اين روند تورمي را در اقتصاد ايران مهاركند بي
درآمد   ميان قشرهاي وسيع كمبست انفجارآميزي بكشاند چرا كه اين موقعيتهاي تورمي در صحنة داخلي از سويي گسترش فزايندة فقر در سوي بن

كرد و ايشان را به سوي  گذاري منصرف مي هاي سرمايه شد و از سوي ديگر هم فعاالن اقتصادي را از اجراي برنامه يا با درآمد ثابت را موجب مي
از پرداخت قسطهاي وامهاي ايران با ، كه ب١٣٧٣المللي نيز چنين وضعيتي موجب شد كه از اواخر سال  از نظر بين. داد معامالت رباخوارانه سوق مي

دار گرديد ديگر امكان استفاده از اعتبارات و وامهاي خارجي براي كنترل يا  المللي كشور خدشه مشكالت جدي روبرو شده بود و در نتيجه اعتبار بين
اد ركود در اقتصاد گام برداشت يعني در چنين شرايطي بود كه دولت رفسنجاني باالجبار به سوي ايج. تخفيف روند تورمي غيرممكن شده بود

  .روي آورد) يعني سياستهاي اقتصادي دوران جنگ(سياست تعديل اقتصادي را كنارگذاشت و مجدداً به تثبيت اقتصادي و كنترل شديد قيمتها 
ت خام افزايش نيافته  ادامه يافت  و اگر در آن سال قيمتهاي نف  ١٣٧٨نتيجة چنين تجديد نظري، به وجود آمدن ركودي بود كه تا سال             

 به ١٣٧٤در سال % ٤٩,٤ـ ركودي،  نرخ تورم را از  اتخاذ سياستهاي انقباضي. كرد بود اين ركود هم اكنون نيز همچنان بر اقتصاد جامعه حكومت مي          
  .رسيد% ٢٠,٤ نرخ تورم، مطابق آمار رسمي، به ١٣٧٨در سال .  كاهش داد١٣٧٦در سال % ١٧,٣ و ١٣٧٥در سال % ٢٣,٢

تعـداد بيكـاران   .  روبرو بوده است و اين بيكاري هم هرساله افزايش يافتـه اسـت  بيكاري همة اين ساليان، اقتصاد ايران اسالمي به بلية       در
 ١ بـه  ١٣٥٥ هزار نفر برآورد شده بـود در سـال   ٧٠٠، به ١٣٤٥كه در ) آنكه بخواهيم در صحت يا دقت تعاريف رسمي دولتي بحثي بكنيم        بي(كشور  

 تعـداد  ١٣٧٩مطابق محاسبات سازمان برنامـه در سـال   .   ميليون نفر رسيد٢,٩ به ١٣٧٨ ميليون نفر و در سال      ١,٨ به   ١٣٦٥فر و در سال     ميليون ن 
  . ميليون نفر گذشته است٣بيكاران از مرز 

عمـدة ايـن بيكـاران را    پردازنـد قسـمت    بايد به اين نكته توجه داشت كه جوانان يعني كساني كه براي نخستين بار به جستجوي كار مي    
ها اشاراتي بود به اينكـه نـرخ بيكـاري جوانـان سـه برابـر نـرخ         آمار دقيقي در اين مورد در دست نيست اّما چندي پيش در روزنامه  . دهند  تشكيل مي 

 كه رئـيس مركـز آمـار     بود١٣٧٩در اوايل پائيز . مشخصة ديگر بيكاري در ايران شدت آن در ميان تحصيلكردگان است    .  متوسط بيكاري كشور است   
در حاليكـه  .  هزار نفر باشد٢٥٠التحصيالن نظام دانشگاهي كشور ساالنه حدود  شود كه از اين پس تعداد فارغ بيني مي اي گفت پيش   ايران در مصاحبه  

به عبـارت ديگـر   . لتحصيالن ايجاد كندا  هزار شغل براي اين فارغ٧٠ـ٨٠توان اميدوار بود كه اقتصاد ايران بتواند ساالنه بيش از  در بهترين شرايط نمي   
  . التحصيالن دانشگاهها به خيل بيكاران افزوده خواهد شد  هزار تن از فارغ١٧٠هرساله الاقل 

هم پيش بيني شده است كه براي مقابلـه بـا بحـران بيكـاري و چنانكـه بخـواهيم تعـداد        ) ٧٨ـ٨٣(بايد فراموش نكرد كه در برنامة سوم       
بيفايده نيست اگر يادآوري شود كه در .  هزار شغل جديد در جامعه ايجاد كند٧٦٥بايست ساالنه حدود  ت بماند، اقتصاد ايران ميبيكاران در جامعه ثاب

  . هزار شغل جديد ايجاد شده است٢٨٠ فقط ١٣٧٨ هزار و در سال ١٦٠، فقط ١٣٧٧سال 
اين وابسـتگي بـه   . شديد به درآمدهاي نفتي استوابستگي هاي مهم اقتصاد ايران در طي چند دهة گذشته، تداوم         يكي ديگر از خصيصه   

ارز براي واردات كاالها و خدمات مصرفي خاصـه  (هاي تأمين مالي بودجة عمومي دولت، تأمين ارز براي واردات كاال و خدمات به كشور            ويژه در حوزه  
اي براي فعاليتهاي توليدي  اي و مواد واسطه ن كاالهاي سرمايهو تأمي) مواد اصلي غذايي يعني گندم و گوشت و روغن و محصوالت داروئي و بهداشتي            

  .خورد به چشم مي



 ٣

اند  بينيم كه درآمدهاي نفتي همواره مهمترين منابع درآمد عمومي را تشكيل داده اگر به منابع درآمد بودجة عمومي دولت نگاه كنيم مي
درآمدهاي نفتي دولت اساساً تابعي است از حجم صادرات ). ١٣٧٩ر سال د% ٥٢ و ١٣٧٦در سال % ٥٦، ١٣٧٣در سال % ٧٣،  ١٣٧٠در سال % ٥١(

) حجم صادرات و يا قيمت نفت خام(و مسلم است كه هرگونه نوساني در هر يكي از اين دو عامل . نفتي كشور و قيمت نفت خام در بازار جهاني
 و ١٣٧٧ كه به دنبال كاهش شديد قيمت نفت در بازار جهاني، در سالهاي كند و اين همان وضعي است اقتصاد ايران را با دشواريهاي فراوان روبرو مي

 كاهش يافت و اين تنزل ١٣٧٨در سال % ٢٧ و به ١٣٧٧در سال % ٣٤سهم نفت در عوايد عمومي بودجة دولت به :  در اقتصاد ايران پيش آمد١٣٧٨
مهمترين اين مكانيسمها، كاهش ( در اقتصاد ايران به وجود آمده بود “اديتثبيت اقتص”خود عامل تشديد ركود اقتصادي بود كه در اثر اجراي برنامة 

  ).شديد بودجة دولت در زمان تقليل درآمدهاي نفتي است
واردات ”شـود   هاي كارشناسان اقتصادي بـيش از پـيش بـه كـار بـرده مـي        ها و گفته    در سالهاي اخير،  يكي از اصطالحاتي كه در نوشته         

داروهـا و  (، محصـوالت دارويـي و بهداشـتي    )گندم، گوشت، روغن و برنج(، محصوالت غذايي “كاالهاي اساسي ”د ايشان از    مرا.  است “كاالهاي اساسي 
، كودهاي شيميايي و سموم دفع آفات نباتي و بخشي از )هاي داروسازي  براي اختن داروها و عمدتاً ماشين آالت و نيازهاي كارخانه يه و واسطهلمواد او

 ميليارد دالر از درآمدهاي نفتـي بـه   ٥در سالهاي اخير، هرساله حداقل بيش از  . الح شده و باالخره كاالهاي دفاعي و حساس است        بذور كشاورزي اص  
 تخصيص يافته است و اين چنـين اسـت كـه ايـران در سـالهاي اخيـر بـه بزرگتـرين         “كاالهاي اساسي”صورت مستقيم و به نرخهاي ارزان به واردات  

  .ن تبديل شده استواردكنندة گندم جها
خـدمات ديپلماتيـك، مبـادالت     (“خـدمات ارزي دولـت  ”اگر بخواهيم از حداقل احتياجات ارزي دولت تصوري داشته باشيم بايد  هزينة       

لـت   ميليارد دالر هزينة خدمات ارزي ضروري دو١,٥طبق برآوردهاي موجود ساالنه حدود     . هاي فوق بيفزاييم    را هم به هزينه   ) …فرهنگي و پزشكي    
  .است

بايسـت   بـه ايـن منظـور مـي    .  را ارزيـابي كننـد  “ي كشوررزحداقل نيازهاي ا”اند كه  در سالهاي اخير برخي از كارشناسان كوشش داشته    
براين بنا.  ميليارد دالر٥ تا ٣,٥ را نيز به ارقام باال اضافه كرد، يعني مبلغي در حدود “حداقل نياز ارزي بخش صنعت” و “حداقل نياز ارزي بخش نفت  ”

يعنـي هـر زمـان كـه ميـزان      . شـود   ميليارد دالر در سال مي١٠ـ١٢، معادل حدود “خط صفر بحران ارزي”و با توجه به اين ارقام، براي اقتصاد ايران       
 “ق ذخيـرة ارزي صـندو ”چه بسا ايجاد (گردد  عايدات ارزي ساالنه ايران از اين مبلغ كمتر باشد اقتصاد ايران با دشواريها و مشكالت اساسي مواجه مي    

  ).كه اخيراً در برنامة سوم توسعه به تصويب رسيده، براي مواجهه با همين شكنندگي فراوان وضع ارزي باشد
بخـش  مثالً در . البته درآمدهاي ارزي تنها و حتي مهمترين عامل در ايجاد ركود يا رونق در بخشهاي مختلف فعاليتهاي اقتصادي نيست      

م مالياتي كشور، تحميل عوارض گوناگون رسمي و غير رسمي عـالوه بـر مالياتهـا بـه ايـن بخـش، تحميـل مقـررات         ، عوامل ديگري چون  نظا    صنعت
ايدئولوژيك و سياسي بر روابط كار، محدوديت شديد نقدينگي در شرايط افزايش بسيار چشمگير نرخ ارز و نرخ تورم ساالنه و فقدان مباني فني الزم و     

به همين دليل است كه با وجـود بهبـود وضـع ارزي كشـور در سـالهاي      . ز در ايجاد ركود در اين بخش به شدت مؤثرند  باالخره عدم امنيت سرمايه ني    
  .اخير، بخش صنعت تحت تأثير عوامل فوق، همچنان با بحران دست به گريبان است
نند مثال روشن، صنعت اتومبيل سازي است اند از بحران به دور بما     برخي فعاليتهاي صنعتي، با توجه به شرايط خاصي كه دارند توانسته          

تواند نقدينگي مورد نياز خود را از مسيرهاي معمولي، يعني نظام بانكي، تأمين كند  برد و لذا اگر هم نمي كه از بازار كامالً حمايت شدة داخلي سود مي
تواند  البته چنين راه حلي هم نمي. كند و به كار خود ادامه دهد،  نقدينگي الزم را تأمين )اتومبيل(اين امكان را دارد كه با پيش فروش كاالهاي خود         

  .دائمي باشد و دير يا زود اين راه هم به بن بست خواهد رسيد و اين صنايع را  با بحران روبرو خواهد كرد
 ايـن صـنايع و پـائين    صنايع نساجي از جملة فعاليتهايي است كه به شدت با وضع بحراني روبرو شده است  آنهم عليرغم سابقة طـوالني                

يكي از مهمترين داليل بحران صنايع نساجي اين است كه وزارت دارائي، تا . هاي اين بخش بودن هزينة نيروي كار و وجود تقاضا براي كاالها و فراورده
ام كنند و نرخ استهالك سرماية خـود   خود اقدةهاي اين بخش اجازه نداده بود كه به تجديد ارزيابي سرماي همين سالهاي اخير، به هيچ يك از كارخانه   

و چنين وضـعي باعـث شـده بـود كـه در هـيچ يـك از        . را با توجه به شرايط تورمي حاكم بر اقتصاد و افزايش چند صد درصدي نرخ ارز تعيين كنند          
در نتيجـه  .  آالت جديـد وارد كـرد  اي پرداخـت و ماشـين   هاي نساجي كشور نتوان با استفاده از ذخاير استهالك به نوسازي كاالهاي سـرمايه              كارخانه
ها مجبورند كه توليد خود را همچنان با تكنولوژيهاي قديم و كهنه ادامه دهند و محصوالتي توليد كنند كه قابليت رقابت با كاالهاي خـارجي                كارخانه

  .واردات قاچاق يا غيرقاچاق منسوجات، اين صنايع را با ورشكستگي روبرو كرده است. را نداشته باشد
فعاليـت كشـاورزي در چنـدين هـزار روسـتاي      . تر است ، از همه پيچيده   بخش كشاورزي در ميان بخشهاي عمدة فعاليت اقتصادي وضع        

تنوع آب و هوا و تنوع الگوي كشت همراه با خشكسـالي چنـد   . گيرد و آنهم براساس الگوهاي كشتي كه همچنان سنتي مانده است   كوچك صورت مي  
  .ن قيمتهاي كشاورزي بر پيچيدگي مسائل كشاورزي افزوده استسال اخير و تغيير و نوسا

ــ افـزايش توليـد محصـوالت     ٢اصالحات ارضي جديد،  ـ١: كرد در اوايل انقالب، سياست كشاورزي مسئوالن بر دو هدف اصلي تكيه مي           
قيماً ارتباطي با كشاورزي نداشـت  ولـي از   يك رشته اقدامات ديگر هم كه در روستاها صورت گرفت گرچه مست     . غذايي براي تأمين خودكفايي كشور    
 و سپس “ازمان جهاد سازندگيس”اين فعاليتها كه در آغاز زير پوشش . تأثير نبود گرفت بر بخش كشاورزي هم بي آنجا كه جامعة روستايي را هدف مي  



 ٤

ايجاد و گسترش و بازسازي راههاي روستايي، : گرفت ياي از امور و فعاليتهاي روستايي را در بر م شد حوزة گسترده     انجام مي  “وزارت جهاد سازندگي  ”
  .بهسازي آب آشاميدني، تأمين برق، ايجاد تأسيسات فرهنگي و باالخره سرمايه گذاري در صنايع كوچك روستايي در زمينة مواد غذايي

تـا پايـان   . اي از ابهـام بـاقي مانـد    با اينكه مسئلة اصالحات ارضي دو سال پس از انقالب متوقف شد اّما مسئلة مالكيت همچنان در هالـه    
جنگ، بخش كشاورزي همچنان با مشكالت خود دست به گريبان بود اّما در دوران پس از جنگ در مديريت بخش كشاورزي ثباتي نسبي بـه وجـود             

تـرين محـور سياسـت      عمـده .آمد و از جمله مدت دوازده سال وزير كشاورزي تغييري نكرد و همين امر به نوعي ثبات در سياست كشاورزي انجاميد           
به اين منظور كوشش شد كه از سويي به تـدريج  . كشاورزي در اين سالها عبارت بود از كوشش براي تعميم و تحكيم اقتصاد بازار در بخش كشاورزي             

چنين كنترل دولـت بـر   كاهش يابد و هم) … براي خريد كود شيميايي، بذر، ماشين آالت كشاورزي و       يارانه(كمكهاي مالي دولت به بخش كشاورزي       
چه از طريق تعيين نوع محصوالت قابل كشت تخفيف و تقليل ) …گندم، برنج، و(ن قيمتهاي فروش كاالهاي كشاورزي    ضميكشاورزي چه از طريق ت    

دراتي، سردرختي و يا محصوالت صا(به اين ترتيب آهسته آهسته كشاورزان به سوي توليد محصوالتي رفتند كه از بازار بهتري برخوردار بود . پيدا كند
به قيمتهاي باالتر و با سود بيشتر به دولت، شركتهاي دولتـي و  ) …گندم، چغندر قند، جو، علوفه و (و يا توانستند محصوالت ديگر خود را   ) …صيفي

 به زيانبخش كشاورزي بـود تـا   نتيجه آنكه در سالهاي اخير، قيمتهاي نسبي كاالهاي كشاورزي كه هميشه به شدت       . يا در بازار آزاد به فروش رسانند      
  .حدي اصالح شد و رابطة مبادلة مناسبتري ميان كاالهاي كشاورزي و كاالهاي غير كشاورزي برقرار گرديد

يكي ديگر از محورهاي تحوالت بخش كشاورزي، كوششهايي است كه براي ايجاد تحول در نظام زمينداري صورت گرفته است و اينجا و 
جرا گذاشته شده است كه بر يكپارچه كردن مزارع كشاورزي و سازماندهي زمينهاي كشاورزي متناسب با ضروريات كشاورزي هايي به ا آنجا برنامه

مسئوالن .  ميليون هكتار از زمينهاي آبي كشور تحت پوشش اين برنامه قرار گرفته است١,٥براساس آمار رسمي، تاكنون بيش از . ماشيني تكيه دارد
البته هنوز اطالعات دقيقي از چند و . ه با اجراي اين طرح تغييرات و دگرگونيهاي مهمي در سيماي كشاورزي ايران به وجود آيدامور انتظار دارند ك

توان گفت كه سيماي كشاورزي ايران در اثر اين سياستها و اقدامات و همچنين در اثر فعاليتهاي جهاد  اّما مي. چون اجراي اين طرح در دست نيست
كه در اين سالها، سهم اشتغال بخش كشاورزي به شدت كاهش يافته است، در سهم اين  به عنوان نمونه در حالي. چار تحول  شده استسازندگي، د

 در بخش كشاورزي به كار مشغول ١٣٤٥از نيروي شاغل ايران در سال % ٤٧,٥. خورد بخش در محصول ناخالص داخلي كاهش مشابهي به چشم نمي
سهم بخش %.  ٢٢و  %٢٣،  %٢٤,٥، %٢٩،  %٣٤ به ترتيب عبارت بوده است از ١٣٧٩و  ١٣٧٥، ١٣٧٠، ١٣٦٥، ١٣٥٥اي بود اين رقم در ساله

 و به ١٣٧٥در سال % ٢٠,٣ به ١٣٧٠در سال % ٢٣,١ از ٧٠بود و در طي دهة % ٢٣,٥ حدود ١٣٤٥كشاورزي از محصول ناخالص ملي در سال 
ضريب رشد ساالنة محصول ناخالص .  ، طبق برآوردهاي رسمي١٣٧٠- ٧٩ي كرد كه در طي دورة بايد يادآور.  تحول يافت١٣٧٩در سال % ٢٠,٨

رسد كه در اين دوره بخش كشاورزي با افزايش بازدهي  بنابراين به نظر مي. بوده است% ١,٥و ضريب رشد ساالنه اشتغال كشور % ٣,٧داخلي حدود 
  . سرانة شاغالن خود روبرو بوده است

االصول بر نـابرابري در   بايست علي  محصوالت اين بخش كه در اين سالها همچنان ادامه يافته است، مي   “بازاري شدن ”كه  بايد اضافه كرد    
بنابراين در شرايط فعلي كشور، بخش كشاورزي با روندهاي گوناگوني درگير است كه به ترويج  بيشـتر  . توزيع درآمد در بخش  كشاورزي افزوده باشد 

بايست همـراه بـا بخشـهاي ديگـر      انجامد و از اين پس اين بخش هم مي د كاشت و كشت و برداشت و خاصه خريد و فروش مي     روابط و روشهاي جدي   
دانيم در بحث از كشاورزي هرگز نبايد تأثير شرايط جوي    بيشك و همچنانكه مي   . فعاليتهاي اقتصادي با نوسانات بيشتري در كاركرد خود روبرو گردد         

تواند از عوامل مهم ركود فعاليتهاي اقتصادي اين بخش  كم آبي و خشكسالي همچنانكه در سالهاي اخير، مي   . بخش ناديده گرفت  را در فعاليتهاي اين     
  .باشد

اين بخش در جـوامعي كـه بـا پديـدة بيكـاري      .  كه بخش بسيار وسيعي است و در برگيرندة فعاليتهاي مختلف و متنوعبخش خدمات اّما  
  .نوعي بيكاري پنهان: كند  فراوان پيدا ميدست به گريبان هستند تورم
انـد در    ميليون شغل اضـافي ايجـاد كـرده   ٣,١٥٠ هزار شغل اضافي و بخش صنعت        ١١٣، بخش كشاورزي فقط     ٤٥ـ٧٩در طي سالهاي    

. ي بينـدازيم بيفايده نيست كه به تحول مهمترين عناصر متشـكل بخـش خـدمات نگـاه    .  ميليون بوده است٥,٣٧٠حاليكه اين رقم در بخش خدمات    
 ميليون نفـر  ١,٦ ميليون نفر دانش آموز و حدود ١٩(العاده كيفي  خدمات آموزشي كه از نظر كمي گسترشي فراوان يافته است همراه با مشكالت فوق    

پيدايش دشواريهاي اين بخش به تبع احتياجات و نيازهاي اقتصادي و اجتماعي گسترش نيافته است پس و چه بسا در آينده بروز بحرانها و           ). دانشجو
  .گوناگون را موجب شود

بهداشت و درمان، عنصر ديگر بخش خدمات هم در سالهاي اخير گسترش يافته اسـت، گسترشـي همـراه بـا افـزايش چشـمگير قيمـت               
فـرار  ”نـد و ايـن   كن متخصصان سطح عالي هم بيش از پـيش مهـاجرت مـي   . كند ها را قطع مي در سالهاي اخير، دولت يارانه. خدمات درماني و داروها  

ل يتجهيزات درماني هم به موقع نوسازي و بازسازي نشده است و بنـابراين فرسـودگي وسـا   .  به كيفيت خدمات پزشكي لطمه فراوان زده است        “مغزها
بهـرة وافـي و   البته فراموش هم نبايد كرد كه مناطق روستايي هم همچنان از اين خدمات     . كار هم دليل ديگري است بر بدي وضع بهداشت و درمان          

  .برند الزم را نمي



 ٥

خـدمات اداري،  : شـود  خدمات عمومي دولتي يكي ديگر از عناصر تشكيل دهندة بخش خدمات است كه از سه جزء اصـلي تشـكيل مـي        
زاران در خدمات اداري آنچه پيش آمده، فاصله گيـري مجريـان اداري از تصـميم گيرنـدگان و سياسـتگ     .  خدمات انتظامي و امنيتي و خدمات دفاعي     

  .  “چي جمهوري اسالمي”اللهي و مسلمانهاي   غيرمذهبي و مسئوالن حزب“جاتيهاي اداره”اداري است و جدايي و فاصله ميان 
گيري شده است و عالوه بر اين،  از آن چندگانگي و رقابت ميان سپاه و شهرباني رنج  خدمات انتظامي و امنيتي هم دچار همين فاصله

هاي امور  از هزينه%) ٤٣( بيش از دوپنجم ١٣٧٩يد مالي هم بر شرايط كار شهرباني سايه انداخته است در حاليكه در سال محدوديتهاي شد. برد مي
  .هاي دولت درصد كل هزينه% ٤,٢ اختصاص يافته است يعني چيزي حدود “حفظ نظم و امنيت داخلي كشور”عمومي دولت به 

بت، اختالف ميان ارتش و سپاه كه همچنان حاضر و فعال است هرچند چندان به چشـم  گيري و رقا در خدمات دفاعي هم عالوه بر فاصله 
افـزايش  .  سپاه و بسيج است كه حضوري دائم و چشمگير، اگر نـه نفسـگير، دارد  “ركوبس” است جنبة “محسوس”آيد، آنچه حي و حاضر و    مردم نمي 

هـاي    سـهم هزينـه  : اي به دسـت دهـد   ن و سپاهيان در اقتصاد و جامعة ايران نشانهتواند از گسترش نفوذ نظاميا     بودجه دفاع ملي در سالهاي اخير مي      
در طـي ايـن مـدت كـل     . رسـيد % ٢٠ به ١٣٧٠بود در سال % ١٢ـ١٥هاي جاري دولت كه در سالهاي آغازين دهة هفتاد حدود  دفاعي در كل هزينه   
 ميليارد ريال ١٧٣٩٠به )  يعني فرداي آتش بس در جنگ با عراق (١٣٦٨سال  ميليارد ريال در  ٦٣٤از  ) اعم از عمراني و جاري    (بودجة  امور دفاعي     

هاي دفـاعي يكـي از    افزايش هزينه). هاي عمراني و جاري دولت  كل هزينه % ١٥,٦( برابر شد    ٢٩رسيد، يعني كه تقريباً     ) ارقام مصوبه  (١٣٧٩در سال   
و از جمله تأمين و تشـديد سـيطرة نظاميـان و    (ج اجتماعي و سياسي فراواني   خصايص پايدار بودجة عمومي دولت در جمهوري اسالمي است كه نتاي          

  . آورد را به همراه مي) سپاهيان در جامعه
البته اگر بخواهيم از وزنة حقيقـي ايـن مـأموران نظـم و جنـگ      . در جمهوري اسالمي، اقتصاد و جامعه در چنگ قزاق و مال و دالل است     

بينيم كه حدود يك پنجم   را هم بر اين ارقام بيفزائيم كه در اين صورت مي“حافظان نظم و  امنيت داخلي”د سهم باي  نشانة دقيقتري داشته باشيم مي    
اي ميان تحول اعتبـارات امـور دفـاعي و     مقايسه%)! ١٩,٩( به امور دفاعي و انتظامي اختصاص يافته است    ١٣٧٩هاي كل بودجة دولت در سال         هزينه

ضـوابط  ”اين فعاليتها كه همچنـان در قيـد و بنـدهاي    . افته به تحقيقات و پژوهشهاي علمي از هر جهت آموزنده است   انتظامي و اعتبارات تخصيص ي    
اعتنايي و بيتوجهي آشكاري هم  بايست در غياب هرگونه آزادي انديشه و آزادي در تحقيقات علمي انجام شوند با بي اند و مي  گرفتار مانده  “ايدئولوژيك

رسانند اّمـا در عمـل    محصول ناخالص داخلي مي% ١هاي تحقيقاتي كشور را به      كل بودجه  اند كه سهم     و بارها دولتيان اعالم كرده     بارها. روبرو هستند 
  . درصد نرسيده است  هيچگاه اين رقم به بيش از نيم

 اين فعاليتهـا منبـع اليـزال    دانيم در شرايط كميابي، همچنانكه مي. خدمات بازرگاني است  يكي از علل عمدة رشد بخش خدمات، توسعة      
  .كند تري برخوردار مي  كساني را كه در خدمات بازرگاني فعاليت دارند از درآمد بيشتر و از زندگي بهتر و مرفه شوند و در نتيجه همة  مي“رانت”ايجاد 

 در رابطة مستقيم با تجارت فعاليتهاي عمده فروشي. شود  را شامل مي“رده فروشيخ” و “عمده فروشي”خدمات بازرگاني دو بخش اصلي 
مهمترين عنصـر تجـارت خـارجي،    . شود دانيم تجارت خارجي در دست دولت است و پس با نظارت او انجام مي شود و همچنانكه مي خارجي انجام مي 

وده است در طي سالهاي  ميليارد ريال ب٩٧٤٩ حدود ١٣٧٠ارزش كل واردات ايران كه در سال. گيرد واردات است و واردات با مجوز دولت صورت مي    
.  رسيد١٣٧٨ ميليارد ريال در سال ٤٦٢٥٢ و ١٣٧٥ ميليارد ريال در سال ٣٠٠٠٢ و ١٣٧٢ ميليارد ريال در سال ٢١٤٣١بعد با روندي تصاعدي به      

واردات ايـران را در طـي   بانـك مركـزي ايـران ارزش    . با توجه به تعدد نرخهاي ارز، به دست دادن معادل دالري اين ارقام با دشواريهايي روبرو اسـت         
در ارزيابيهـاي  ( درصد از هزينة ناخالص ملي كشور ١٠ ميليارد دالر ارزيابي كرده است يعني كم و بيش معادل        ١٥ ساليانه حدود    ١٣٧٥ـ٧٨سالهاي  

  ). ميليارد دالر هم ذكر شده است٢٠ديگر رقم 
فروشان و اين عمـده فروشـان نيـز بـا همـان        درصد سود به عمدهاگر فرض كنيم كه وارد كنندگان همين كاالهاي  وارداتي خود را با ده   

فروشند كل واردات ايـران حـداقل    ميزان سود، اين كاالها را به خرده فروشان و اين گروه نيز با همان ميزان سود، اين كاالها را به مصرف كنندگان مي 
البته بايد توجه داشت . گيرد فروشان و خرده فروشان قرار مي كنندگان، عمدهشود كه در اختيار وارد   ميليارد دالر درآمد ساالنه مي     ٥سرچشمة حدود   

شـود قيمـت    كه ده درصد نرخ سود، رقمي است غيرواقعي و فرضي و در عمل اين رقم بسيار باالتر از اين است و همچنانكه در عمل هم مشاهده مـي    
  .توليد كننده استخرده فروشي كاالهاي وارداتي چندين برابر قيمت آنها در كشورهاي 

رسـد كـه واردات تقسـيم شـده و      نويسند و به گوش همـه مـي   گويند و مي   پس واردات منبع پر فيض و بركتي است و در ايران همه مي            
برقـي،  يخچال، اجاق ( قرائتي، كليددار واردات بخشي از كاالهاي خانگي  مسئول نهضت سوادآموزي،. ه استلـلا واردات فالن كاال زير پوشش فالن آيت   

تـوان   تمام كيش و منطقة آزاد آن در تعلق حواريون آقاي رفسنجاني است و اين صـورت را مـي  . است) تلويزيون، ماشين لباسشويي، جارو برقي وغيره    
  .همچنان تكميل كرد

ه باشـد بلكـه بايـد    ـلـ لا براي كاسبي، كاسب تنها نبايد حبيب: خرده فروشي و توزيع كاالها هم زير كليد مساجد است و ائمة نماز جمعه             
  .نظركرده هم باشد و خاصه حبيب االمام جمعه

حـالل و مبـاح و در اختيـار    :  اسـت “نائم جنگيغ”اند و همة مملكت  اند و مملكت را فتح كرده      اي آمده   عده: اقتصاد، اقتصاد فاتحان است   
اكثريـت سـاكت كـه بايـد حـداقل      : توان به چهار گروه تقسيم كـرد  شود فراموش كرد به اين ترتيب جامعه را مي        اّما البته آن بقيه را هم نمي      . فاتحان
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اصل اينست كه سهم ايـن دو گـروه در   . گروه دومي كه از فاتحان نيستند و باالخره بايد چيزي بيش از حداقل داشته باشند       . معيشتي را داشته باشند   
كنند و   را تقسيم و توزيع مي“غنايم” به اسم دالل و واسطه و ميانجي قسمت اعظم درآمد بماند براي فاتحان و گروه چهارمي كه حدود حداقل بماند و

كنند معلـوم نيسـت كـه مقصودشـان       صحبت مي“ثروت بادآورده” از “خوديها”حاال اگر . گذارند در اختيار فاتحان     دارند و مابقي را مي      سهمي را برمي  
  .النچيست چرا كه ثروت بادآورده يا به فاتحان تعلق دارد و يا به دال

براي اينكه درآمد اين دو گروه تأمين شود، همة اين فعاليتهاي اقتصادي چه در بخش كشاورزي و چه در بخش صنعت و چـه در بخـش              
  .شود خدمات برپاية چند مكانيسم اصلي انجام مي

ي است كه تعداد آنهـا مـدام   هاي در بودجه، تبصره .اي است كه در بطن بودجة عمومي جا گرفته است      يكي از مكانيسمها، مكانيسم بودجه    
  . ها چند نوع است تبصره. گاهي بيشتر از صد تبصره.يابد افزايش مي

مـثالً رديـف مربـوط بـه كمـك بـه       (دهند  پول كالني را در يك رديف بودجه قرار مي   : شود  هايي كه به رديفهاي بودجه مربوط مي        تبصره
و سـپس بـه كمـك    ) هاي تحقيقـاتي  ، يا رديف كمك به تحقيقات علمي و بودجه     “تحميليجنگ  ”آزادگان، جانبازان، ايثارگران، معلوالن و مصدومان       

  !كنند كه آن رديفها چگونه بايد توزيع شود و به چه كس و كساني اي معلوم مي تبصره
 چـه مقـدار از   كننـد كـه هرسـال، بانكهـا     ها مشـخص مـي   اين تبصره. اند  نام داده“هاي تكليفي نظام بانكي تبصره”هاي نوع دوم را       تبصره

حجم اين اعتبارات بسيار زياد است تا آنجا كـه اعتـراض بانـك مركـزي و     . اعتبارات بانكي را وظيفه دارند به چه كاري اختصاص بدهند و آنهم چگونه      
  .كند ديگر بانكها را موجب شده است چرا كه به اين طريق، مجلس و دولت سياست پولي را تعيين مي

آن بودجه كه براي فالن دستگاه تعيين شده، همة آن يـا قسـمتي از   . ي فرار از قانون محاسبات عمومي استهاي نوع سوم منفذها    تبصره
تواند مقداري از اعتبارات خود را هرجـور كـه    هر دستگاهي به اين ترتيب مي   . از قانون محاسبات عمومي معاف است     ) مثالً ده يا بيست درصد آن     (آن  
گيـرد و اوسـت كـه حـاتم طـايي       قسمت مهم اين اعتبارات در اختيار رئيس دستگاه قـرار مـي  . ابي پس ندهدخواهد خرج كند و به كسي هم حس    مي
شود  دهد، هرساله رقم درشتي در اختيار رهبر گذاشته مي از بودجه دفاعي كه ديديم چه بخش مهمي از بودجة دولت را به خود اختصاص مي. شود مي

 ميليـون  ٦٠حدود (رسد   ميليارد تومان مي٣٠٠گفتند كه اين رقم به   مي١٣٧٥در سال . و، آن را خرج كندوض  با وضو يا بي   ،خواهد  كه هرطور كه مي   
  ).دالر به نرخ آزاد آن زمان

چند سـال  .  بايد درآمد مكفي داشته باشد“مدير”چرا كه   . منبع درآمد ديگر گروه فاتحان، كارانة مديريت و پاداشهاي ويژة مديريت است           
كنـد در حاليكـه حقـوق و     رسي نشان داد كه مجموع درآمد مستقيم و غير مستقيم مديران كل از يك ميليون تومان در ماه تجـاوز مـي              پيش يك بر  

  .رسيد  برابر حقوق و مزاياي رسمي مي٩ها و پاداشها به  شد يعني كه كارانه مزاياي رسمي آنها در حدود صدهزارتومان مي
  . شود ن از منابع ديگري تأمين ميبايد گفت كه اصل درآمد گروه فاتحا

، سهام شركتهاي دولتي را بـه قيمتهـاي بسـيار نـازلي بـه        “ازيس  خصوصي”در سالهاي گذشته، به بهانة      . اول از همه، بورس اوراق بهادار     
شـوند و قيمـت     بورس عرضه ميتوانستند اين سهام را بخرند كه اطالع داشتند كه اين سهام در چه زماني به      بورس ارائه كردند و فقط هم افرادي مي       

كـه در درون حكومـت پايگاههـاي اطالعـاتي و     بودبه عبارت ديگر اين سـهام در دسـترس كسـاني    .  عرضة آنها چقدر ارزانتر از قيمت واقعي آنهاست       
  .هاي ارتباطاتي الزم را داشتند شبكه

البتـه  . يان هم ارزش دفتري آنها به صفر تقليل پيدا كرده بـود  ريال ايجاد شده بودند و طي سال٧٥ها با دالر     يادمان نرود كه اين كارخانه    
. ها را تجديد ارزيابي كردند اّما به نحوي بسيار ناقص و جزيـي   به بورس بدهند پس اين كارخانه“صلواتي”توانستند سهام را به قيمت صفر يا  چون نمي 

ه با اموال غيرمنقول بسيار زياد و خاصه اراضي و امالكي كه بـا توجـه بـه گسـترش     اي داشتند همرا العاده ها موجودي انبار فوق بسياري از اين كارخانه   
اند و پـس سـرماية آنهـا نـاچيز و      دهند و پس ورشكسته ها ضرر مي گفتند كه اين كارخانه اّما ارزيابان مي.  بودند اي پيدا كرده العاده  شهرها،  ارزش فوق   

 فروختند كه خريدار خوشبخت آن فقط با فروش موجودي انبار، دوبرابر پولي را كه پرداخته بود به دست      اي را   كارخانه  در تبريز، . شد  جزيي ارزيابي مي  
كار .   دامن زد“مشكالت كارگري”خواست كارخانه را ببندد و ماشين آالت و زمينها را بفروشد به ايجاد  اّما خريدار به اين هم قانع نبود چون مي      . آورد

هـاي    ميلياردها تومان جابجا شد و بعضي اوقات پرونـده “سازي خصوصي”از اين مسير  .شد و در نتيجه كار به انجام نرسيد     باال گرفت و نقشة طرف رو       
 بلنـد  “خداپسـندانه ”خواهند عليه هم افشاگري كنند يكهو سر و صداي اين خصوصي سازيهاي   دادگاهي هم تشكيل شد و حاال هم وقتي جناحها مي         

  .شود مي
مثالً صـدور حوالـه قيـر بـراي حـوزة      .  است و سهميه دادن به افراد از كاالها به قيمت دولتي“قيمت گذاريهاي دولتي”منبع درآمد ديگر   

. در زمان آقاي رفسنحاني، حواله صادر شد كه مقداري قير به قيمت دولتي به حوزة علمية قم بفروشند البته به بهانة قيراندود كردن بامهـا ! علمية قم  
رسـاند وحـق    حوزة علميه هم اين حواله را در بازار توسط داللي بـه فـروش مـي      . كرد  له براي قيراندود كردن كوير لوت هم كفايت مي        البته مقدار حوا  
  !و پس چه قيري. پردازد  به آيات عظام مي“سهم امام”دهد و بقيه را به عنوان  داللي را هم مي

همه دولتي هستند و بـيش از  ) ، ذوب آهن، پتروشيمي، اتومبيل سازي و غيره   فوالد، نفت (بايد توجه داشته باشيم كه صنايع بزرگ ايران         
  .شوند كنند  و همة محصوالت متنوع اين صنايع شامل اين قيمت گذاري دولتي مي محصوالت صنعتي ايران را توليد مي% ٧٠
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 ميليـارد  ٩٠ايد نفتي ايران به حـدود  ، كل عو١٣٧١ـ٧٥در پنج سال . تفاوت نرخهاي ارز يكي ديگر از مكانيسمهاي تحصيل درآمد است    
ـ ٥٠٠در همان سالها، نرخ دالر در بازار آزاد حدود. دالر رسيد در آن ).  تومـان اسـت  ٨٠٠اكنون چند سالي است كه اين نرخ حـدود  ( تومان بود ٤٩٠ 

 ١٧٦ تـا  ١٥٠ نام گرفته بود و بـين  “باتي بودجهنرخ ارز محاس”كرد كه  زمان دولت براي تبديل درآمد نفت ايران از دالر به ريال از نرخي استفاده مي           
 هـزار ميليـارد   ٢٧در اين سالها و با توجه به اختالف ميان نرخ ارز در بازار آزاد با نرخ ارز محاسباتي بودجـه، مبلغـي در حـدود     . كرد  تومان نوسان مي  

هاي ساالنه دولت منعكس شده اسـت    در بودجه“ فروش ارزالتفاوت مابه”تومان تفاوت درآمد بوجود آمده است كه بخش مختصري از آن تحت عنوان              
 ميليارد هـزار تومـان در خـارج از    ٢٢و مابقي يعني حدود ) كند  هزار ميليارد تومان تجاوز نمي٥مجموع اين ارقام براي دورة پنجسالة مورد بحث از       (

بخش كمي از اين وجوهات صرف امـوري از قبيـل تـأمين ارز ارزان     . تبودجه و به نحوي از انحاء در اختيار افراد و دستگاههاي مختلف قرار گرفته اس 
توان گفت كه كل اين وجوهات هم نبايد از ده درصد  به تخمين مي. شود براي كاروان زائران خانة خدا يا اعطاي يارانه براي تأمين نان ارزان وغيره مي             

 هزار ميليارد تومان در اختيار بزرگان و آمران بوده است كه به دلخواه ٢٠ دوره حدود بنابراين در طي اين.  هزار ميليارد تومان تجاوز كند ٢٢آن مبلغ   
  .و ببخشند خود خرج كنند و بريزند و بپاشند
و كار تمـام  . اي خاص و براي افرادي خاص كافي است كه دستوري را بزرگي صادر كند براي تخصيص ارز در زمينه      : نحوة كار ساده است   

با اينكه در سالهاي اخير دولت گرايش به آن داشـته اسـت كـه ارزهـاي     . فروشند گيرند و به قيمت بازار آزاد مي به قيمت دولتي ميحوالة ارز را   . است
  . شوند مند مي خود را هرچه بيشتر به قيمت بازار آزاد بفروشد اّما هنوز كم نيستند كسانيكه از اين تسهيالت بهره

در % ١٨و حـداكثري  حـدود   % ٨ ــ ٩نرخ بهرة اعتبارات بانكي بين حداقلي در حـدود  : آمد استاعتبارات بانكي مكانيسم ديگر كسب در   
پس هركس كه بتواند از اعتبـارات بـانكي اسـتفاده كنـد بـه منبـع درآمـد چشـمگيري          . است% ٤٠تحول است در حاليكه حداقل نرخ بهرة بازار آزاد          

متجاوز بوده است دسترسي به اعتبـاراتي  % ٢٠ا، نرخ تورم، بر اساس ارزيابيهاي رسمي، از در اقتصادي كه در همة اين ساله : دسترسي پيدا كرده است   
در سالهاي اخير حجم اعتبـارات  . تر است الحسنه هم حسنه اعتبارات بانكي از قرض. با نرخ بهرة بانكها در واقع در حكم دسترسي به پولي مجاني است           

 هـزار ميليـارد ريـال در    ٦١ به بيش از ١٣٦٠ هزار ميليارد ريال در سال ٣,٢از . دي بوده استنظام بانكي به بخش خصوصي همچنان در سيري صعو        
%) ٥٩(پنجم اين اعتبـارات     هزار ميليارد ريال بوده است حدود سه٣٠٤,٣ كه كل اعتبارات اعطايي به وسيلة نظام بانكي      ١٣٧٩در سال   . ١٣٧٥سال  

  ).١٣٧٨در سال % ٥٤(به بخش خصوصي داده شده است 
ه لـلا همچنانكه رسوائيهايي چون آنچه ديروز در بانك صادرات پيش آمد و آنچه امروز دربارة روابط اين و آن شخصيت انقالبي و فالن آيت   

  .  تسهيالت نظام بانكي و خاصه اعتبارات بانكي در اختيار فاتحان است دهد، ه زاده بر سر زبانهاست نشان  ميلـلا عظمي و بهمان آيت
در هريك از .   ديگر تحصيل ثروت، قراردادهاي خارجي است براي تأمين سرمايه، خريدهاي بزرگ نظامي و انجام معامالت كالن    مكانيسم

 و “آقايـان ” چشمگير است كه  همـه در حسـابهاي خـارجي    “العمل كميسيون و حق  ” و   “الزحمه  حق”اين قراردادها، در صدهاي رسمي و غير رسمي         
در اين .  اين نوع قراردادهاست“شاه بيت”البته عقد قرارداد با شركتهاي خارجي براي اكتشاف و استخراج و صدور نفت . كند ي رسوب م“ها آقايان زاده”

پذيرد كه سرماية الزم براي اجراي طرح خاصي را تأمين كند با اين شرط كه بازپرداخت اصل و فرع اين سرمايه از محـل   قراردادها شركت خارجي مي 
پذيرد كه سرماية طرف خارجي خود را از طريق  مثالً در مورد قراردادهاي نفتي، شركت ملي نفت ايران مي      .  دست آمده تأمين شود    فروش محصول به  

آنچه در اين قراردادها مهم است قيمت فـروش محصـول بـه شـريك خـارجي، زمـان تحويـل و كيفيـت محصـول، نـرخ                  . تحويل نفت خام بازبپردازد   
مثالً الزام طرف ايراني به خريد محصوالت مورد احتياج خود  از توليد كنندة معين و يـه  ( تضمين بهره، و شرايط ضمن عقد      بازپرداخت، نرخ بهره، نرخ   

  .ماند يكي از منابع پراهميت كسب درآمد فاتحان است اين قراردادها كه در بخشهاي حساسي چون نفت كامالً محرمانه مي. است) قيمت معين
يسم تحصيل ثروت از طريق نهادها و مؤسساتي باشد كه يكپارچه با همه امكانات خـود در اختيـار حاكمـان قـرار     اّما شايد مهمترين مكان 

يعني به دولت و يـا بخـش دولتـي هـم تعلـق      (و نه عمومي ) يعني در مالكيت فردي كسي نيستند(نهادها و مؤسساتي كه نه خصوصي هستند   . دارند
وانين موجود كه برحسب مورد ناظر بر فعاليت شـركتها و مؤسسـات خصوصـي و يـا مؤسسـات و دسـتگاههاي       ندارند و در فعاليت خود از مقررات و ق       

كنند و نه حسـابي بـه كسـي     مؤسساتي كه آزادانه در فضايي خارج از مرزهاي قانون و مقررات مملكتي فعاليت مي        ).  كنند  دولتي هستند پيروي نمي   
 شـامل همـة   “بخـش اختصاصـي  ”به اين ترتيـب  . مناسبت نباشد  به اين مؤسسات و نهادها بي     “تصاصياخ”شايد اطالق عنوان    . دهند و نه اطالعي     مي

اي از فعاليتها و امكانـات   ، بخش عمده)…يريه وخنيكوكاري، فعاليت آموزشي، (شود كه در زير پوششهاي گوناگون  نهادها و مؤسسات و بنيادهايي مي  
  و قرقهـاي  “شـكارگاههاي اختصاصـي  ” در اقتصـاد ايـران،   “بخـش اختصاصـي  ”اين ترتيب اسـت كـه       به  .  مالي و اقتصادي كشور را در دست دارند       

بنياد مستضـعفان و جانبـازان و   (بنيادها . آنكه حسابي بدهد يا مالياتي شود بي مند مي  پردرآمدي را در اختيار دارد و از همة تسهيالت دولتي هم بهره           
تـرين قسـمت    شـناخته ) … خرداد، سازمان اقتصاد اسـالمي، بنيـاد بعثـت،    ١٥مي، كميتة امداد امام، بنياد   معلوالن،  بنياد شهيد، بنياد تبليغات اسال      

  . هستند“بخش اختصاصي”
هاي علميه قم و مشهد، جامعة مدرسين دانشگاه مفيد، مركز آموزشي امام خميني، جامعه الصادق، ستاد مركزي     بر اين بنيادها بايد حوزه    

اي درهـاي نعمـت را بـه روي خـود      هر يك از اين نهادها، به اشـاره . يي فرمان امام، آستان قدس رضوي و دفتر رهبري را افزود    ائمة جمعه، ستاد اجرا   
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اي راه انداخت تا از سياستها و مواضع محافظه كاران دفاع كند  الرقاب خراسان است و در تهران هم روزنامة يوميه      آستان قدس مالك  . بينند  گشوده مي 
  .له دارد ويد كه چنين فعاليتهايي چه ربطي به اهداف خير و نيات پاك و مقاصد خداپسندانة واقفان و خاصة مقام رفيع موقوفآنكه بگ بي

 دارد “هيئت مؤتلفـه ” است كه با توجه به روابط تنگاتنگي كه با    “بخش اختصاصي ”اتاق بازرگاني هم يكي ديگر از اجزاي تشكيل دهندة          
 چشمي هم به نعـم  ةماند و حتي گوش اي هم از انديشيدن به عقوبات اخروي غافل نمي   كند و لحظه     محترمه را بازي مي    نقش بازوي اجرايي آن هيئت    
دارد همـين   پس آنچه را خـوار مـي  . شود داند كه آن زر و سيمي كه در اين جهان بيندوزيم آتش دوزخ آن جهانمان مي دنيوي ندارد چرا كه خوب مي 

 است كه بايد اموالشـان را بـه   “طاغوتيان”اين دفتر نه تنها همچنان در جست و جوي .  كند دفتر رهبري هم چنين مي  . ستماديات بيقدر و بيمقدار ا    
هـم  . كنـد  حكم دادگاههاي انقالب ضبط كنند و به حساب دفتر بريزند بلكه هر زمان منابع درآمد مستمري هم از اينجا و آنجا براي خـود ابـداع مـي             

در ماههاي اخيـر  .  هزار تومان به دفتر رهبري پرداخت٢٠ حدود “موبايل”فروش هر پيكان، يك ميليون تومان و بابت هر تلفن   بايست بابت     اكنون مي 
دفتر رهبري به تجارت سيگار هم پرداخته است يعني كه انحصار دخانيات را شكستند تا اين دفتر بتواند همه نـوع سـيگار و توتـون و تنبـاكوي فـرد               

  .آورد كند و نه سرطان مي  در اين است كه نه روزه را باطل مي“واليتي”مزيت بزرگ اين دخانيات . ا وارد بازار كند ر“واليتي”اعالي 
هاي علميـه    و حوزهنجامعة مدرسي(اند   يكسره بيرون از حوزة نظارت دولت قرار گرفته“بخش اختصاصي”برخي از عناصر تشكيل دهندة   

گويـد و تكبيـر    طلبند و دولت هـم لبيـك مـي     مي.اي يكسويه به عنوان متقاضي و بستانكار دائمي دارند  رابطهو با دولت و دستگاههاي دولتي،    ) …و  
 خاصي “اختصاصي” مكارم شيرازي صورت باال بلندي از نيازهاي ارزي افراد و شركتهاي “ه العظميلـلا  حضرت آيت”چند سال پيش بود كه : فرستد مي

ـ ”گويـد   بوسـد و مـي   ه را ميلـلا جناب وزير هم به مالحظة دستخط مبارك،  امضاي حضرت آيت     .  را براي وزير صنايع وقت فرستاد       و “روي چشـم ه ب
دهد  در حالي كه خود قيمت چغندر قند  يكسال به ايشان جواز واردات شكر مي. بس همين و. دولت در خدمت بخش اختصاصي است    . كند  امضاء مي 

و از آنجا كه شكر وارداتي ارزانتـر  از شـكر محصـول داخلـي اسـت      . قيمت توليد شكر داخلي معين شده استداخلي را تضمين كرده است و بنابراين    
واردات اتومبيـل  . سال گذشته همين كار را با چايكاران كردند و با صنعت نسـاجي . شوند هاي قند با بحران و ورشكستگي دست به گريبان مي  كارخانه

  . و آن يك، سرفراز و پايدارند“اختصاصي”اّما چه باك  كه اين . ل سازي آوردهم همين بال را بر سر صنايع اتومبي
دربارة آن اختصاصيهاي ديگر هم با اينكه در طي سالها، چه در زمان اصالح طلبان و چـه پـيش از آن، از ضـرورت نظـارت دولـت بـرين             

اّما همچنان پـردة سـنگيني از ابهـام و اسـرار     . حبت و صحبتها شده استبنيادها و وجوب شفافيت در كار آنها و لزوم اطالع مردمان از فعاليت آنها ص          
  .عملكرد اين بنيادها را در خود پوشانده است

اي اعالم كـرد كـه    يكي از دفعاتي كه هايهوي  دربارة اين بنيادها باال گرفت، رئيس بنياد مستضعفان و جانبازان و معلوالن در مصاحبه در  
پردازند و بنابراين نادرسـت   دهند و نه مالياتي مي اي مي اين بنيادها نه ترازنامه. ما ويژة رهبريم و زير نظر او . يران نيستيم ما حتي تابع مقررات دولتي ا     

تحت عنوان (و به اين ترتيب است كه پيش از اينكه بانك مركزي به بانكهاي خصوصي اجازة فعاليت دهد . گويند كه ما تابع مقررات ايران نيستيم       نمي
، بنيادها بانك خودشان را تأسيس كردند و به صـرافي و اعطـاي وام و اخـذ بهـره و ديگـر عمليـات بانكهـاي تجـارتي                  )“سة اعتباري غير دولتي   مؤس”

  .پرداختند
اي  چندي پيش بود كه نمايندة اروميـه در مصـاحبه  . خود دارد  قسمت بزرگي از اقتصاد ايران را  به حيطة عمل و سلطة            بخش اختصاصي 

. در دست برخي بنيادها و مراكز اقتصـادي خيريـه اسـت و در حيطـة تصـميمگيري دولـت نيسـت       ] ايران[توليد ناخالص داخلي    % ٤٢”د كه   اعالم كر 
 وارد كردن مرغ از خارج، بدون اطـالع دولـت،  سـبب ورشكسـتگي  مرغـداران        …فعاليتهاي خارج از نظارت دولت، نارضايتيهايي را سبب شده است         

دن برنج و چاي آنهم بدون اجازة دولت، درست موقعي كه محصوالت داخلـي آمـادة ارائـة بـه بـازار اسـت باعـث عـدم فـروش                   داخلي شده و وارد كر    
  ).٣١/٢/١٣٨٠، حيات نو (“شود محصوالت كشاورزان و سبب ساز ضرر و زيان هنگفت مي

بازارچـة  ”، “منطقة آزاد”ز كشور را به عنوان  است، به اين ترتيب كه دولت بخشهايي ا       “ناطق آزاد م”از مكانيسمهاي ديگر تحصيل ثروت،      
بازارچـة مـرزي سـرخس از    .  معموالً هريك از مناطق در اختيار و تحت نفوذ يكي از آقايـان اسـت  . كند  وغيره اعالم مي“منطقة ويژة تجاري”،  “مرزي

اقتصادي  دار و   ـ  هاي اصلي فعاليتهاي تجاري كه يكي از پوشش“شركت عمران كرمان”.  استجمله تيوالت طبسي، نايب التوليه آستان قدس رضوي
معروفترين مناطق آزاد يعنـي جزيـرة   .  را در وسط ايران به عنوان منطقة آزاد درست كرده است“منطقة ويژة تجاري سيرجان   ”دستة رفسنجاني است    

  .كيش هم در اختيار همين دار و دسته است
آور و به قيمتهـاي   اش با سرقفليهاي سرسام شود كه هر مغازه هايي ساخته مي رچهبازا: گذرد چنين است آنچه  در اين مناطق در عمل مي      

البتـه بـه اسـتثناي كاالهـاي     (خواهنـد   ، هرچه مي“عوارض”توانند با پرداخت مبلغ مختصري به عنوان  ها مي صاحبان مغازه. رسد نجومي به فروش مي  
ضـمناً قـانوني هـم مجلـس اسـالمي بـه       . خواهند بفروشـند  وارد كنند و به هرقيمتي كه مياز خارج )  المعامله و حرام از قبيل مشروبات الكلي    ممنوع

هرچـه  )  هـزار تومـان  ١٥٠حدود (تواند سالي يكبار با ارائة شناسنامه به يكي از مناطق ويژه برود و تا ميزان مشخصي     تصويب رسانده كه هرايراني مي    
  .ران كند و بدون پرداخت عوارض گمركي وارد ايبخردخواهد  مي

 اطالع دقيقي در دست نيست و هيچ دانسته نيست كه ازين طريق چه ميزان كاال بـه بـازار ايـران    “مناطق آزاد”در مورد حجم واردات از  
يل از تلويزيون و يخچـال گرفتـه تـا وسـا    (توان بدون پرداخت عوارض گمركي سنگين هر كااليي را  دانند كه ازين طريق مي    اّما همه مي  . شود  وارد مي 
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جزيرة كيش پر رونقترين مناطق آزاد اسـت اّمـا كسـي از حجـم     . كاال در بازار داخلي به فروش رساندهمان وارد كرد و به قيمت ) …يدكي اتومبيل و 
 روز هـر : اي از اين حجـم معـامالت بـه دسـت آورد      شايد با نگاهي به حجم مسافران به كيش بتوان مظنه. معامالت و عملكرد ساالنه آن خبري ندارد      

يعنـي  . آينـد  رونـد و مـي   كنند يعني به طور متوسط روزانه حداقل  هزار نفر به جزيره مي  به سوي كيش پرواز مي     “ظرفيت تكميل ”چندين هواپيما با    
 ٧٠ حـدود  توان كل واردات از كـيش را   هزار تومان خريد كند مي١٥٠با توجه به اينكه هر يك از ايشان مجاز است كه معادل     . هزار نفر در سال   ٣٦٥

  .ميليون دالر در سال ارزيابي كرد
سـهم نيروهـاي   . شـوند و پـس هرچـه آوردنـد آوردنـد      برند شامل هيچ مقرراتي نمي  بايد افزود كه مقاماتي كه به اين مناطق تشريف مي         

يعني كه نيروهاي انتظامي سـر  . اميشود، آنهم با توافق قبلي نيروهاي انتظ بخشي از اين كاالها مستقيم به داخل كشور قاچاق مي    : انتظامي هم هست  
  !آيد كه چه سرداراني دارد  و از اين پس كاالي قاچاق توقيف شده در اختيار و تصاحب نيروهاي انتظامي در مي. كنند رسند و كاالها را توقيف مي مي

رزهـاي گمركـي كشـور بـر روي ايشـان      كند و در واقع م اّما فعاليت نيروهاي انتظامي در زمينة صادرات و واردات از اين حدود تجاوز مي  
 “اختصاصـي ”قضيه اين صادرات و واردات . فرستند خواهند مي آورند و به هركجا كه مي خواهند مي   خواهند از هر كجا كه مي       گشوده است و هرچه مي    

 معـروف اسـت كـه جـنس را از     در جامعة ما”: چنان باالگرفته است كه در يازدهم بهمن گذشته رئيس مجلس شوراي اسالمي هم از آن صحبت كرد            
هايي غيرمجـاز وجـود دارد    هايي، اسكله بر نامه  بنا… اينها چه كساني هستند؟ …آيا وجود دارد يا نه؟ . كنند آورند و بدون مقررات وارد مي  خارج مي 

  رئيس مجلس در ادامة اين سـخنان  “هايي وجود دارد؟ دانم اين چه كشوري است و چرا چنين اسكله من نمي. كه گمرك هيچ حاكميتي بر آنها ندارد  
گمرك چاه بهار فقـط  “برساند كه ” استحضار“اي را قرائت كرد كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به بازرسي كل كشور نوشته است تا به     خود متن نامه  

   !”ها ندارد هاي شهيد كالنتري و شهيد بهشتي چاه بهار نظارت دارد و اطالعي از ساير اسكله بر اسكله
  
گيري و قدرت يابي قشـرها و گروههـاي    اين مكانيسمهاي كسب ثروت كه از دستاوردهاي خاص جمهوري اسالمي است پيدايش، شكل         ”

محور اصلي و مشترك اين مكانيسمها، بهره برداري و سـودجويي از امكانـات دولـت و    . اجتماعي نوپايي را در جامعه و اقتصاد ايران موجب شده است         
 “خـودي ”بايـد  . در قرب و جوار دولت بودن شرط الزم براي برخورداري از اين امكانات است. ي براي اهداف و مقاصد خصوصي است    دستگاههاي دولت 

و همـين  . اسـت ) خوديهـا (پس اين همجواري در دسترس همگان نيست و در انحصار گـروه خاصـي   .  برخوردار شد  “همجواري”بود تا بتوان از مزيت      
.  در اقتصاد ايران شده است“رانتي” گيري بيقيد و شرط از امكانات و تواناييها و حمايتهاي دولتي است كه بستر درآمدهاي    موقعيت انحصاري در بهره   

گرفته است همين مكانيسمهاي كسب ثروتي است كه مهمترين آنها پـيش ازيـن   “رانت خواري”و “ رانت”آنچه در مطبوعات ايران هم عناويني از نوع         
 يعني مزايا و درآمدهاي ناشي از موقعيتهاي انحصاري در قدرت، در صـادرات، در واردات، در شـهر، در يكـي گوشـه از         “رانت” . توصيف و تشريح شد   

 امكـان آن را داده  “خوديها”با دولت و بخش دولتي به گروههايي از  “ ممتاز”در جمهوري اسالمي، برخورداري از روابط       . واقعيت اقتصادي يا اجتماعي   
وجـود درآمـد نفـت    . ز هرگونه كنترل و نظارت و در كمال آزادي از هر قيد و بند قانوني، بتوانند ثروتهاي عظيمي را به دسـت آورنـد          است كه خارج ا   

داد، چرا كـه درآمـد     قرار مي“اقتصادهاي رانتي”سرشار در گذشته نيز اقتصاد ايران را همچون اقتصاد ديگر كشورهاي صادر كنندة نفت خام در زمرة          
 كه “اقتصاد رانتي”اّما ميان آن . گرفت سرچشمه مي) نفت(كه از مشخصات انحصاري يك مادة خام   ) و همچنان هم هست   (واقع درآمدي بود    نفت در   

جريـان  دارد تفـاوت فراوانـي    “ بخش اختصاصـي ” امروز كه خارج از نظارت دولت و در “اقتصاد رانتي”كرد با  در دست دولت و زير نظر دولت كار مي       
ديـروز  . كنـد   است كه چنين مـي “دولت”آفريد و امروز  ديروز نفت بود كه رانتي مي. گذرد از نظر نبايد دور بماند   براي فهم آنچه در ايران مي     است كه   

 مزايـاي  كند بلكه اختيـارات و امكانـات و    را توزيع نمي“رانت نفتي”كرد و امروز دولت تنها  گرفت و با نظارت خود توزيع مي   را دولت مي   “رانت نفتي ”
آفريد امروز در وراي دولت، بخشي نيرومند پيدايي گرفته است كه هرزمـان بـر    ديروز دولت در درون خود، دولت نمي. كند انحصاري خود را توزيع مي  

 آن را در دولتـي كـه دولـت و امكانـات     ــ   است، فرا“دولت ـ فرا”بخش اختصاصي . گذارد كند و اثر مي   كردار و سياست و عملكرد دولت سنگيني مي       
 توجيه اقتصادي ندارد كه چرا كه تكـوين و تـداوم و تقويـت آن از مالحظـات و توجيهـات      “بخش اختصاصي ”پيدايش  . چنگال و به خدمت خود دارد     

در ايـن اقتصـاد نـه    . باجگيري و خاصـه خرجـي اسـت     تجسم همة مكانيسمهاي باجدهي و“بخش اختصاصي”. سياسي و اعتقادي نشأت گرفته است     
  .و آن گروه از خوديها“ محفل” است در دست اين “اختصاصي”، آنچه هست “خصوصي” وجود دارد و نه “عمومي”

بـراي  (تواند پيدايش درآمدهاي رانتـي را   در اقتصادهايي از نوع اقتصاد ايران، رشد سريع تقاضا براي اين يا آن خدمت يا كاال، همواره مي        
 همچنانكه ديديم، تفاوت نه تنهـا  “اختصاص كاريها”خواريها و اين  موجب شود اّما ميان آن رانت   ) يمثال در بخش مسكن با زمين بازي و بساز بفروش         

  .كمي كه كيفي است
اي   تازه“بورژوازي”: ، به پيدايش قشرهاي ثروتمند جديد انجاميده است“بخش اختصاصي”، خاصه در حول و حوش    “رانتي”مكانيسمهاي  

 “الگـوي مصـرفي  ”با اين نورسـيدگان  . وت اگر از بورژوازي سالهاي پاياني دوران پهلوي پيش نباشد پس نيست      به ميدان آمده است كه در قدرت و ثر        
 كه بـا انقـالب در   “سنتي”هاي  همة خانواده. الگوي مصرفي مدرن همراه با ريخت و پاش فراوان و حرص و ولع فراوانتر: جديدي هم شكل گرفته است   

مظـاهر  . دهد كه خيلي مدرن و خيل مجلل زندگي كنـد   ترجيح مي“نسل دوم” دارند و اين “نسل دومي”گر قدرت و حكومت شركت كردند اكنون دي 
غ كرد و يا رواج عادات مصرفي كه با قناعت ابوذر غفاري هيچ ربط    آور سرا هاي سرسام  توان در برپايي عروسيهاي خيلي مدرن با هزينه        اين رفتار را مي   
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 يـواش يـواش   بهترين وسايل، اتومبيلهاي آخرين سيستم، گرايش به اسكي رو آبي و تنيس و اسكي و حتي گلف كـه دارد  استفاده از: و ارتباطي ندارد  
تجملـش كمتـر زننـده اسـت تـا      بـا اينحـال   طبقاتي مانده اسـت،   اينها كه ورزش است با آنكه به شدت طبقاتي است و. گيرد ها را در خود مي  آقازاده
  .هاي حاجيهاي نومسلمان امروزي  در ويالها و خانه…اي سونا و جاكوزي و بزمهاي ترياك و هاي مد خصوصي و حمامه دفيله

ند كه در ايران و يا ا اند و به هر ترتيبي شده كوششي كرده تكنوكراتهاي دستگاه، تصميم گيرندگان فعلي، تحصيالت خيلي متوسطي كرده       
 از ايـن و آن  “درس خصوصـي ”يكي دوتايي از سـرداران بـه زور   .  جالب و آموزنده استمسيرهاي تحصيلي. در خارج از ايران عنواني دست و پا كنند        

اند و بعضي هم از دانشگاههاي خارج مثل اين يكي كه از مدرسه عالي بازرگاني درجـة        دانشگاه داخلي درجة ليسانس و فوق ليسانس و دكتري گرفته         
كـرد از يـك دانشـگاه هنـدي، دكتـراي       ت و بعد هم در ژاپن كه در سـفارت كـار مـي        ليسانس گرفت و از يك دانشگاه آمريكايي فوق ليسانس مديري         

همـه محـو و مبهـوت    . تكنوكراتها يا شيفتة عنصر مكالي غيرمذهبي هستند و يا تحت تأثير و شيفتة خارجيان و خاصه آمريكائيان        ! اي گرفت     مكاتبه
  .ست تا پوست و گوشت همه رخنه كرده ا“يانكي زدگي”: آمريكا هستند 
  . همه جا هست با فيلمهاي تركي و هندي  خاصه در روستاها و شهرهاي كوچك و فيلمهاي آمريكايي و اروپايي در همه جا“ويدئو”

. كنـد هـم در اقتصـاد و هـم در اجتمـاع آمريكـا زده اسـت         ارتزاق تبليغاتي مـي “مرگ بر آمريكا”جمهوري اسالمي كه همچنان با فرياد   
با توجه به ناامني و هراس دائم از خودسريها و تجاوزات حكومتي . رسد نشينهاي خليج فارس به ايران مي ريكايي با واسطة شيخها و كاالهاي آم فرآورده

اند و در برابر ارزش ناچيز ريـال و نـرخ تـورم پايـدار، دالر هـم       و غيرحكومتي در داخل، بسياري از شركتها در ابوظبي و كويت و بحرين سكني گزيده        
جماعت هر روز صبح، سـر و  . يابد شود و قيمتها با نوسان نرخ دالر، نوسان مي نرخها با دالر تعيين مي: ا واحد پولي معتبر و مطمئن است       همچنان تنه 

دالر واحـد پـولي   . پرسـند و زرنگترهـا از كويـت    زرنگها نرخ دالر را از شيراز مـي . دهد كه ببيند در خيابان فردوسي نرخ دالر چند است گوشي آب مي 
  .“مرجع اقتصاد ايران است

  
در آنچه گذشت تصويري ديديم از اقتصاد امروز ايران و مسائل و دشواريهاي آن و اينكه در جمهوري اسـالمي، ايـن اقتصـاد در خـدمت                  

نـه يـك   . “ياختصاص”نه عمومي، نه خصوصي، فقط : توان چنين خالصه كرد اينجا همه چيز را مي.  “خوديها”: چرخد كيست و به سود چه كساني مي      
  !كلمه بيش و نه يك كلمه كم 

  ؟“غير خوديها”شوند؟ آدمهاي ديگر؟  پس ديگران چه مي
انـد وقتـي بـا يكـي از      تـر از گذشـته شـده    مذهبيها اقليتي كوچكتر ولي سرسخت. همه در انتظار وقوع حوادثي هستند”:  نويسد يكي مي 

. كشـم  اي با امام زمان رابطه دارد و اگر دستور دهد هركسي را بكشم مي علي خامنهگفت   مي. كردم وحشت كردم    ام صحبت مي    هاي برادر مذهبي    بچه
  . “از اين دست جوانها هم كم نيستند.  ساله است١٨جواني حدود 
بيست و يكسال حكومت آخوندي اكثر مـردم را هوشـمند، متفكـر و تحليلگـر      . اند  از لحاظ سياسي مردم واقعاً به آگاهيهايي دست يافته        ”

  .“اند  به هر حال مردم تكان خورده.كرده
در . رسـد  آن موج برخاسته از اميدي حاال ديگر به سـرخوردگي مـي  .  ١٣٧٧ و ١٣٧٦: اين حرف و سخنها مال بهار دو سه سال پيش بود  

ال گرفتن كار فحشاء و مسكرات   و بعد هم اين اشاره و آن تصريح به با“همه چيز به بن بست رسيده است”: ها، اين پيام تكرار شده است        حرفها و نامه  
با پنج هزار تومـان، هـروئين را در جيـب    . ، فراوانتر و ارزانتر شده است“اسالمي” كه پس از انقالب و به يمن اين رويداد “كاالهايي”و مواد مخدر، تنها    

  !چه دود و دمي.  تن٩ديگري گويد و   تن مي٥مصرف ترياك روزانة تهران را اين مقام . گذاري و ترياك هم كه ديگر سبيل است مي
اي را هم كسي  حتي قتلهاي زنجيره. اي همه را گرفته است  آن تب  روزنامه خواني هم فروكش كرده است و نارضايتي با خشم فروخورده             

تي و كم چربي جمهوري ديگر از روايت بهداش. بخاري اين امامزاده هيچ معجزي ندارد، جز بي     . همه چيز قالبي و مسخره از كار درآمده       . گيرد  پس نمي 
حكومـت دزدي و ظلـم و سـركوب و    : آن حرف و سخنها همه عرضي بود و حاال ذات جمهوري اسالمي است كه رو آمده اسـت . اسالمي خبري نيست  

هـودگي  اند و احساس بي همه خسته شده. هيچ معلوم نيست. پدر و مادر وضع بي . وضع قاراشميش است  . حكومت برگزيدگان . فاشيسم مذهبي . خفقان
سراسر درگيري است بين آنسوييها و در اينسو بيش از بيش بدبيني تلخ كـه ديگـر   .  باشد“آلترناتيوي”آنكه  نارضايتي هست بي. همه جا را گرفته است 
  .“چه علي خواجه، چه خواجه علي” و “همه سر و ته يك كرباس”: زند تن به واقع بيني مي

و شعارها هم كه همـه  . كند نقاشيهاي روي ديوار، آدم را همه جا دنبال مي . ي مهاجم است  آن بيهودگي و اين بدبيني در محاصرة خشونت       
نقاشي روي ديوار، يا احمد آقاست ويا خود آقا و يـا ايـن شـهيد و آن    . شعارهايي كه همة مخاطبان خود را ابله و خرف و كودن مي شمارد           : جا هست 

.  و بعـد هـم دودي غلـيظ و خاكسـتري كـه  روي تهـران اسـت       “؟ !باباي عزيز چرا رفتـي   ”كه  اي گل به دست در برابر         تصوير شهيدي با بچه   . شهيد
  . اسالمي را كه تنفس كني تا سرطان راهي نداري“معنويت”

 گفتند هردفعه مي.  باالجبار. برندشان تماشاي اعدام يا تماشاي حد زدن اند، از مدرسه مي هاي من چهارده ساله و پانزده ساله    خواهر زاده ”
هـاي   بچـه . “پيچـد  شكند و صداي شالق، كه در هوا مي گردني كه بر طناب دار مي”. كابوس. بينيم  مي“خوابهاي بد”كه مي رويم تا يكي دو ماه شبها         

بـا كمـك   . مينه اعتقادي به ارزشهاي جمهوري اسالمي دارند و نه اطالعي از ايران پيش از جمهوري اسـال . اند سالهاي انقالب حاال به بازار كار رسيده    
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گـردد بـا آدمهـايي كـه الاقـل در خـوراك و        راديو و تلويزيون و نوار و ويدئو و حاال هم كم كم انترنت، خبر از دنياي ديگري دارند كه جور ديگري مي       
. انـد  وسـطه كـرده  اغلب تحصيالت مت. كنند جوانهايي كه در اين جمهوري  اسالمي براي خود هيچ آيندة تحمل پذيري تصور نمي        . پوشاك خود آزادند  

نه از آرمـان  : آدمهايي كه حوصلة فكر كردن به آرمانهاي بزرگ بزرگ را ندارند . اند و يا هنوز در دانشگاه هستند    سه چهار ميليوني هم يا دانشگاه بوده      
  .“هر كي به فكر خويشه”بيني  نوعي واقع. گرايي چپ خبري هست و نه از اعتقادات مذهبي

 يكي دو تا از گروههاي دانشجويي، در بحبوحـه مـوج جديـد دعواهـاي اصـالح طلبـان و محافظـه كـاران، از           همين پاييز گذشته بود كه    
در ميان شگفتي ناظران، تعـداد حاضـران از   .  چون عباس عبدي و حميد جاللي پور براي سخنراني و بحث به دانشگاه دعوت كرده بودند       “هايي  چهره”

و .  در همة انواع و اقسام خود، از آبكي و ماليم تا خشك و متعصب، پديدة عيان و مشهودي است“گفتار مذهبي”اعتباري  بي. ده پانزده نفر تجاوز نكرد
  .بعد هم اين احساس كه بايد گريخت و رفت

اي از اين جهان كه ممكـن باشـد    از هر راهي كه تصورپذير باشد و به هر گوشه.  تبديل شده است“خونريزي مغزي” ديگر به    “فرار مغزها ”
چـرا كـه كسـي ويـزا     ( هزار نفر به سارايوو پـرواز كردنـد   ١٥٠ ـ  ١٦٠دو سه سال پيش، در بحبوحة بحران بوسني، .  فرار كردن، آرزوي همگاني است

  . هزار نفر بازگشتند١٥و از اين عده فقط ) خواست نمي
اس استداللي ساده و سرد كه در نوميدي فضـاي  بر اس.  را دارند“تكميل تحصيالت”التحصيالن دانشگاهها هم كه فقط آرزوي فرار و        فارغ

  .“بايد برون كشيد از اين ورطه رخت خويش”: اندازد خشونت و سرخوردگي بر همه چيز سايه مي
بـر اسـاس مطالعـات بانـك جهـاني،      . اند  هزار تن از كارشناسان و متخصصان ايران را به قصد مهاجرت ترك كرده         ٢٢٠، حدود   ١٩٩٩در  

،  ايران و ١٣٧٩ آذر ٣٠، همبستگي:  از جمله نگ( ف يكي از نخستين كشورهاي صادر كننده نيروي كار متخصص قرار گرفته است  اكنون ايران در ردي   
  ). ١٣٧٩ اسفند ٢١

در كشور ما، به نام دين ”: دارد  برمي پرده“ واردات كار متخصص اسالمي”و در اين ميان اين جمالت سعيد حجاريان را هم بخوانيم كه از 
با قوت ] عرفي شدن[تر شد و از طرف ديگر سكوالريزاسيون   از يك طرف امور ديني… پس از انقالب اسالمي …بي رخ داد و دولتي شكل گرفتانقال

خواستند   مي…شد كه نظام قضايي كشور بايد ديني شود دائماً گفته مي. شد مثالً اين تناقضها در دستگاه قضايي ديده مي. تمام در حال پيشرفت بود
خواستند زاينه محصنه را رجم كنند اما معلوم  يا مي. ديه را به حله يماني و درهم و دينار وغيره محدود كنند، در حاليكه   چنين كاري شدني نبود

 دنيا پيچيد و اما خبر اين كار در. شد كه هيچ ايراني حاضر نيست كه اين كار را انجام دهد لذا  چند افغاني را براي انجام اين حكم به كار گرفتند
ايجاد و ). ١٧ـ١٨، ص ١٣٨٠ اول مهر ة، نيمآبان، “عرفي شدن دين در سپهر سياست”سعيد حجاريان،  (“…سيل انتقادها به سوي ايران سرازير شد

جتماعي در جمهوري اي ديگر از ناهمزماني ذاتي قدرت سياسي با واقعيت ا نشانه!  انيغاندازان اف استقرار جامعة اسالمي به ياري و كارشناسي كلوخ
  !اسالمي

و اين جامعة گرفتار در ريخت و پاش نورسيدگان و “روابط و مواضع رانتي” و غرقه در “بخش اختصاصي”آن اقتصاد فرورفته در حلقوم 
  .“عرف” و “شرع”حرمان و يأس و خشم همة ديگران و محصور در كشاكش و مصاف 

ماند؟ يا اينكـه   سكون، در ميان معجوني از خشونت و سرخوردگي، همچنان پايدار مينمايد؟ ثبات و   آيا وضع اين چنين آرام است كه مي       
  هاي ديگري از جنبش اجتماعي سالهاي اخير بود؟ بايد در انتظار جلوه
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