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Abstract
The political economy approach means analyzing the political roots of economic
performance. The main purpose of this article is to review and evaluate the most important
strengths and weaknesses of the book "Political Economy of the Islamic Republic" by
Bahman Ahmadi Amoui. In the framework of political economy analysis, the book tries to
examine the orientations and practices of the Iranian economy in the 1981s and 1991s. The
book is prepared in 6 chapters and includes a series of interviews with 6 decision-makers of
the Iranian economy in that period. In the first half of this article, I first introduce the book
in general. Then, the advantages and disadvantages of the book along with its content
advantages are examined. In the second half of the article, the content of the book is
reviewed and critiqued. In this section, the components of an "in-depth analysis of the
political economy of the Islamic Republic" are examined. This paper is analytical research
with a critical approach through a case study of the book.
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چكیده
رویکرد اقتصاد سیاسی به معنای تحلیل ریشههای سیاسیِ عملکردهای اقتصادی است  .هتف
اصلی این مقاله ،بررسی و ارزیتابی مهمتترین نقتا قتّت و ضتع کتتا «اقتصتاد سیاستی
جمهّری اسالمی» به قلم بهمن احمفی امّیی اس  .کتا  ،تالش کرده در چتارچّ تحلیتل
اقتصاد سیاسی ،چرایی جه گیریها و عملکردهای اقتصاد ایران در سالهای دهههتای  1360و
 1370را مّرد بررسی قرار دهف .کتا  ،در  6فصل تهیه شفه و شامل مجمّعه مصاحبههایی بتا
 6مرد تصمیمساز اقتصاد ایران در آن دوره اس  .در نیمه اول این مقاله ،ابتفا به معرفی کلی اثتر
پرداخته و سپس ،مزی ها و نّاقص شکلی اثر به همراه مزی های محتّایی آن متّرد بررستی
قرار گرفتهانف .در نیمه دوم مقاله نیز محتّای اثر ،بررسی و نقتف شتفه است  .در ایتن قستم ،
مّلفههای «تحلیل اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی در عمق» مّرد بررسی قترار گرفتته است .
این نّشتار ،پژوهشی تحلیلی با رویکرد نقف از طریق مطالعه مّردی اثر اس .
کلیدواژهها :اقتصاد ،سیاس  ،جمهّری اسالمی ،ایران ،مصاحبه

 .1مقدمه
جامعه ایران ،جامعه پیچیفهای اس و به همین نستب  ،ناتام سیاستی حتاکم بتر ایتران نیتز
ناامی با پیچیفگیهای بسیار زیاد اس  .از اینرو ،متخصصان مسائل ایران تالش میکننتف تتا
با استفاده از رویکردهای علمی ،چارچّبی جه فهم دقیق «واقعیت ایرانتی» فتراهم کننتف.
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کتا «اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی» به قلم بهمن احمفی امّیی ،کتابی اس که تتالش
کتترده در چتتارچّ تحلیتتل اقتصتتاد سیاستتی ،واقعیتت اقتصتتاد ایرانتتی را در ستتالهای
دهههای  1360و  1370مّرد بررسی قرار دهف .اهمیت کتتا بتفین جهت است کته از
معفود کتابهایی اس که در آن از روش مصاحبه استفاده شفه به شیّهای که خّاننتفه بتّانتف
از البالی گفتههای  6مرد سیاستگذار ایران در آن دورهها بته درکتی از ویژگتیهتای اقتصتاد
سیاسی جمهّری اسالمی ایران برسف
این نّشتار ،بررسی و نقف همین کتا اس  .در نیمه اول مقاله پتس از معرفتی اجمتالی
کتا  ،خاستگاه آن مّرد بررسی قرار گرفته و این بحت مطترش شتفه کته کتتا احمتفی
امّیی را میتّان کتابی پیشرو در اوایل دهه  1380دانست  .در گتام بعتف و پتس از بررستی
سیمای اثر ،نکا مهم محتّایی آن مّرد تّجته قترار گرفتته و نشتان داده خّاهتف شتف کته
هرکفام از این  6نفر ،ویژگتی متفتاوتی را جتزی ویژگتی اصتلی اقتصتاد سیاستی جمهتّری
اسالمی میداننف .نیمه دوم مقاله ،نیمه نقف اس  .در این قسم  ،تتالش شتفه بتا تمرکتز بتر
رویکرد تحلیلی اقتصاد سیاسی و ظرفی های ابزار مصتاحبه ،ضتعفها و کاستتیهتای کتتا
مّرد بررسی قرار گیرد .هف این قسم از مقاله ،بازکردن دریچهای به شتیّهای از تحلیتل
اس که میتّان آن را «اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی در عمق» نامیف .مقاله ایتن بحت را
مطرش میکنف که درک جامع از اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی بفون تّجه به ویژگیهتایی
از جمله ساخ سیاسی چنف پاره ،ناممکن اس  .این مقاله ،پژوهشی تحلیلی با رویکرد نقتف
از طریق مطالعه مّردی اثر اس .

 .2کتاب ،آنچه هست

1.2معرفیکلیاثر
کتا «اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی» ،مجمّعه مصاحبههایی در  6بخت است کته در
آن نّیسنفه کتا  ،بهمن احمفی امّیی ،در هر بخ مجمّعتهای از ستّاال را از یکتی از
افراد مهم در سیاستگذاری اقتصتادی کشتّر در دهتههتای  1360و ( 1370شتامل عتز اهلل
سحابی ،محسن نّربخ  ،حسین عادلی ،مسعّد روغنی زنجانی ،مسعّد نیلتی و محمتفعلی
نجفی) پرسیفه و پاسخهای آنها را در کتا آورده است  .هرچنتف  17ستال از زمتان انتشتار
کتا گذشته ( )1382اما روای هایی خّانفنی از گّشههایی بعضاً متبهم از تتاریخ ایتران در
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سالهای آن دو دهته ختار را متی تتّان در کتتابی دیتف کته در آن ،نّیستنفه (یتا در واقتع،
مصاحبه کننفه) تالش کرده در  495صفحه ،تصّیری از اقتصاد سیاسی ایران به روایت ایتن
 6نفر ارائه کنف .از این نار ،شایف کتابی را نتّان یاف که در آن ،مصاحبه ابتزاری بترای فهتم
1
اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی باشف.
تفوینکننفه کتا  ،بهمن احمفی امّیی جفا از فعالی هتای مطبّعتاتیاش ،سته اثتر در
حتتّزه اقتصتتاد سیاستتی دارد 2و بتته جتتز کتتتا اخیتترش (اقتصتتاد سیاستتی صتتنفوقهتتای
قرضالحسنه و مّسسا اعتباری) ،در دو اثر دیگر بتا روش مصتاحبه ،برختی از ختاطرا
کمتر گفته شفه تعفادی از مردان تصمیمستاز در دورههتای مختلت را گتردآوری و منتشتر
کرده اس  .این سه اثر ،نشان میدهنف که حّزه اقتصاد سیاستی ایتران ،نقطته تمرکتز فکتری
احمفی امّیی بّده اس  .اگر در دو کتا اول ،تحلیل اقتصتاد سیاستی بتر استاخ ستاخ
رسمی قفر سیاسی انجام گرفته و مصتاحبههتا بتا تمرکتز بتر متردان رستمی سیاستتگذار
انجام شفه ،تمرکز احمفی امّیی در کتا ستّم بتر روی صتنفوقهتای قترضالحستنه
مّسسا اعتباری ( ،)1397نشاندهنفه رویکرد جفیف این روزنامهنگار منتقف انفیمشتکی در
تّجه به ساخ غیررسمی قفر سیاسی برای تحلیل عمیقتر اقتصاد سیاسی ایران اس .

تفکيکها 

2.2خاستگاهاثر:کتابیپيشرودرعصر
ناام سیاسی کنّنی ایران ،اگر نه پیچیفهترین حفاقل یکتی از ناتامهتای سیاستی پیچیتفه در
جهان کنّنی اس و از اینرو ،فهم منطق اقتصاد سیاسی ایران کنّنی ،دشّارتر از آن اس کته
در ظاهر به نار میرسف .تا کنّن چنف کتا در این متّرد نّشتته شتفه (بته عنتّان نمّنته،
بنگریف به :غنینژاد و دیگتران1392 ،؛ متّمنی1394 ،؛ دینتیترکمتانی1398 ،؛ رنتانی1398 ،؛
رحمانزاده هروی )1398 ،اما کمتر کتابی را میتّان یاف که تالش کرده باشف با استتفاده از
مصاحبه ،دریچهای به روی فهم اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی باز کنتف .در کشتّری کته
فاقف سن جاافتاده خاطرهنّیسی اس و تجربیا ارزشمنف افراد ،مستنف نشفه بته فرامّشتی
سپرده میشّنف ،کتابی با تمرکز بر خاطرا افراد را بایف کتابی ارزشمنف دانس .
اولین نسخه کتتا در ستال  1382یعنتی در میانته دوره دوم ریاست جمهتّری محمتف
خاتمی منتشر شفه اس  .در زمانهای که تت و تتا اصتالحا در کشتّر رو بته کاستتی
میرف و انگاره مخالفان جریان اصالشطلبی مبنی بر ضرور تمرکز بر تّسعه اقتصادی بته
جای تّسعه سیاسی (و ضع جریان اصالش طلبی در برعکس دیتفن معادلته) ،بته یهنیتتی
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عمّمی تبفیل میشف ،کتا اقتصاد سیاسی جمهّری استالمی تتالش داشت تتا نادرستتی
تفکیک اقتصاد از سیاس را نشان دهف .از این نار نیز کتا را بایتف اثتری پیشترو در دوران
تفکیکگذاری میان تّسعه اقتصادی و تّسعه سیاسی دانس  .این کتا با تکیه بر گفتههتای
چنف تصمیمساز اقتصادی دهههای  1360و  1370نشتان متیداد کته بترای تحلیتل عملکترد
گذشته اقتصادی کشّر ،بایف به زمین سیاس گام گذاش و به همتین طریتق ،دگرگتّنی در
اقتصاد آینفه کشّر نیز نیازمنف تحّل در عرصه سیاس اس  .این به معنای نفی دو قلّهتایی
اس که تفکیکگذاران در آن دوره باور داشتنف :اواخر دهته  1360و اوایتل دهته  1370بتا
ایفه اولّی تّسعه اقتصادی بر تّسعه سیاسی و میانه دهه  1370و اوایل دهه  1380با ایتفه
اولّی تّسعه سیاسی بر تّسعه اقتصادی .تحّال دهه  1380و بته خصتّر دهته 1390
نشان داد که اقتصاد ایران تا چه میزان در کمنف سیاس اس .
احتماالً یکی از دالیل پانگرفتن سن خاطرهنّیسی ،نگرانتی افتراد از مختاطرا انتشتار
دیفگاهها و مشاهفا خّد اس  .به همین دلیل ،در جای جای کتا میتّان جمالتی ماننتف
«اینجا ،جای بیان آن نیس » (ر  )188یا « ...بنا به دالیلی که جتای گفتتن اینجتا نیست »
(ر  )209یا «در این مّرد ،مسائلی مطرش شفه و وجّد داشته که نمتیتتّان در اینجتا بیتان
کرد» (ر  )223را دیف که دشّاری تحلیل اقتصاد سیاسی با ابزار مصاحبه را نشان میدهنف.
با اینکه در جامعه ایران سرانه مطالعه کتا پائین است و انگیتزه عمتّمی بترای نّشتتن
خاطرا بسیار کم اس  ،اما عالقه خاصتی بته مطالعته کتتا زنتفگینامته و ختاطرا بته
خصّر خاطرا مردان سیاس وجّد دارد؛ عجی اینکته کتتابی در ردیت کتتا هتای
تاریخ شفاهی (چنانکه در بخ های بعف خّاهیم گفت ) در طتّل  17ستال ،فقتس سته بتار
تجفیف چاپ شفه اس  .این نشان می دهتف کته کتتا اقتصتاد سیاستی جمهتّری استالمی
نتّانسته جای خّد را در میان آثار مّرد عالقه عمّمی پیفا کنف.

3.2سيمایاثر 
جفا از  13مّرد اِشکاال تایپی ،چنفین مّرد اِشکاال نگارشی (ماننف نّشتن عبار ناتر/
فضتتای/دیف «قالت » بتته جتتای نار/فضتتای/دیف «غالت » در صتتفحا  243 ،123و  310یتتا
«مسالها» به جای «مثالها» در صفحا  267و  )277و یک نیم صفحه خالی (صتفحه )238
که نشان دهنفه نیاز کتا به یک ویراستاری مسئّالنه تّسس انتشارا گام نتّ است  ،ستایر
ویژگیهای شکلی اثر شامل حرو نگاری ،صفحهآرایی ،کیفی چاپ ،انفازه قلم ،صتحافی،
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قطع کتا و طرش جلف در طراز یک انتشارا حرفهای بّده اس ؛ به خصّر طترش جلتف
کتا در مّرد جه گیریهای مختل (اشاره دستان دو سایه به مسیرهای متفتاو و یتک
دس لرزان در پائین صفحه) که به خّبی با محتتّای عنتّان کتتا یعنتی اقتصتاد سیاستی
جمهّری اسالمی همخّان اس (بنگریف به مّرد اول بخ « .2کتا  ،آنچه نیس »).
در بخ های بعف خّاهیم گف که کتا اقتصاد سیاستی جمهتّری استالمی ،نتّانستته
مهمترین محّرهای اقتصاد سیاسی ایران کنتّنی را در یتک چتارچّ منستجم ارائته کنتف.
چنانچه نّیسنفه نمایههای مّضّعی و اسامی را به کتا اضافه میکرد ،خّاننفه میتّانست
به خصّر از طریق نمایه مّضّعی ،به برخی از ویژگیهای اقتصاد سیاستی ایتران اطتال
پیفا کنف که در گفتههای  6فرد مصتاحبه شتّنفه بته آنهتا اشتاره شتفه بتّد .تتفوین بخت
نتیجهگیری در انتهای کتا نیز میتّانس تا حفی ایتن مشتکل را برطتر کنتف .در نبتّد
اینها ،خّاننفه عمّمی احتماالً نخّاهف تّانس تصّیر درستی از اقتصتاد سیاستی جمهتّری
اسالمی به دس آورد.

محتوایاثر:کتاب،چهمیگوید؟

4.2
کل کتا  ،بر محّر مصاحبه اس و در هر مصاحبه ،به نکاتی اشاره شفه کته برختی از آنهتا
را میتّان تحلیل جمهّری اسالمی از منار اقتصتاد سیاستی دانست  .از مهنتفخ عتز اهلل
سحابی با تاکیف بر «وجّد گرای های قّی برای دولتیشفن اقتصاد» تا محمفعلی نجفتی بتا
تاکیف بر «دخال نیروهای ختار از دولت در اداره امتّر اقتصتادی کشتّر» ،بخشتهایی از
ماهی سیاسی سیاستگذاریهای اقتصادی تعفادی از مردان جمهّری اسالمی در ستالهتای
تاسیس و تثبی را میتّان مشاهفه کرد.
اهمی روشها و رویههایی که در آن دو دهه در پی گرفته شفه بّد بفین جهت است
کتته بختت بزرگتتی از آنچتته ماهیتت سیاستتتهای اقتصتتادی ناتتام جمهتتّری استتالمی و
جهتت گیتتریهتتای کتتالن اقتصتتادی آن در دو دهتته بعتتف (دهتتههتتای  1380و  )1390را
تشکیل میدهف مربّ به عملکردهایی اس که در دو دهته اول (دهتههتای  1360و )1370
شکل گرفته و تکّین یافته بّدنف .اهمی کتا اقتصاد سیاسی جمهّری استالمی ،بته دلیتل
تمرکز نّیسنفه بر مصاحبه با برخی از مردان تصمیمساز آن دوره اس  .جفول زیر ،خالصته
مهمترین ویژگیهای اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی از نار  6مرد تصمیمساز دو دهته اول
انقال را در دو قال ویژگیهای عینی (ساختاری) و یهنی (ادراک) نشان میدهتف .در ایتن
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جفول ،تعفاد مّاردی که آنها به این ویژگیها تاکیف کردهانف و شتماره صتفحا مربتّ بته
آنها مشخص شفه اس .
ویژگیهایاقتصادسياسیجمهوریاسالمی(تعدادوصفحات) 

جدول.1
ویژگیهای اقتصاد سیاسی
جمهّری اسالمی
اقتصاد بیشتر
دولتی

ایجاد مراکز دارای
انحصار (ران )

تشکیل
سازمانهای متعفد
در مّاجهه با
مسائل ،ایجاد
نهادهای مّازی
عینی

دخال نیروهای
سیاسی خار از
دول
(انجمنهای
اسالمی و  )...در
اداره امّر
اقتصادی
عفم طراحی
درس نهادی
(اختال بین و
درون سازمانهای
ستادی و اجرایی،
مجلس و قّه
مجریه و ...و
فقفان اجما )

عز اهلل
سحابی

محسن
نّربخ

مسعّد
روغنی
زنجانی

مسعّد
نیلی

محمفعلی
نجفی

حسین
عادلی

 3مّرد

 2مّرد

 2مّرد

 1مّرد

 1مّرد

 1مّرد

(-31 ،24
)32

()68 ،66

()228 ،164

()274

()360

()477

 1مّرد

0

0

 2مّرد

 4مّرد

 2مّرد

()23

-

-

(،286
)287

(-380
،381
385 ،382
)

(،482
)492

 1مّرد

 1مّرد

 6مّرد

 5مّرد

 3مّرد

0

()20

()65

(-185 ،179
،196 ،187
)228

(،264
،281
،318
،324
)343

(،365
-386
)387

-

0

 3مّرد

 10مّرد

 3مّرد

 4مّرد

 4مّرد

-

(،83 ،79
)85

(،159 ،157
-177 ،164
،200 ،178
،224 ،220
)230 ،228

(،257
،261
)298

(،371
،409
412 ،410
)

(،466
،467
،484
) ،485

 1مّرد

 1مّرد

 13مّرد

 7مّرد

 12مّرد

 1مّرد

(،291
،297
،299
،329
،338
،343
)352

(،363
،367
،368
،369
،370
،372
،375
-387
،388

()489

()35

()114

(،166 ،154
،177 -176
-195 ،193
-198 ،196
،208 ،200
)231 ،216
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ویژگیهای اقتصاد سیاسی
جمهّری اسالمی

عز اهلل
سحابی

محسن
نّربخ

مسعّد
روغنی
زنجانی

مسعّد
نیلی

محمفعلی
نجفی

حسین
عادلی

،403
،404
)405

بخ خصّصی
ضعی  ،غلبه
بخ تجاری

یهنی

تصّر تّطئه ،نگاه
ایفئّلّژیک ،عفم
درک واقعی ،
خّدسانسّری
سیاستگذاران

0

0

 1مّرد

 1مّرد

 1مّرد

0

-

-

()208

()286

()397

-

 1مّرد

0

 6مّرد

 7مّرد

 1مّرد

0

(،277
،282
-283
،284
،305
،340
)353

()376

()30

-

(،181 ،156
،183-182
)227 -226

-

منبع:نگارنده 

همانطّر که جفول باال نشان میدهف ،هر کفام از این  6نفتر ،ویژگتی متفتاوتی را جتزی
ویژگیهای اصلی اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی متیداننتف .در حتالی کته دکتتر محستن
نّربخ مشابه دکتر حسین عادلی ،تاکیف بیشتری بر ویژگی دخال نیروهای سیاسی ختار
از دول در اداره امّر اقتصادی داشته ،دکتر مسعّد روغنی زنجانی مشتابه دکتتر محمتفعلی
نجفتتی ،اختالفهتتای درون دولت ( )stateبتتر ستتر مستتائل اقتصتتادی و فقتتفان اجمتتا (کتته
نشاندهنفه عفم طراحی درس نهادی در سطح دول است ) را مهمتترین ویژگتی اقتصتاد
سیاسی جمهّری اسالمی میدانف .مسعّد نیلی نیز در کنار ویژگی اختال های درون دولت
و فقفان اجما  ،تاکیف زیادی بر مّلفه هتای یهنتی از جملته نگتاه ایتفئّلّژیک بته مقتّال
اقتصادی و عفم درک درس از مسائل اقتصادی و چگّنگی اداره کشّر دارد.
نکته جال در مّرد محتّای مصاحبهها این اس که با وجتّد اینکته مهنتفخ عتز اهلل
سحابی ،سیاسیترین چهرهای اس که نّیسنفه با او مصاحبه کرده اما این مصاحبه ،کمتترین
بار تحلیل اقتصاد سیاسی را دارد .در این مصاحبه ،از  7ویژگی مطرش شفه در کل کتتا  ،بته
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 2مّرد اصالً اشاره نشفه و در  5ویژگی دیگر نیز تنها مجمّعاً  7متّرد (تقریبتاً  7صتفحه از
 48صفحه) مّرد بح قرار گرفتهانف .برخی از بح در مّرد این  5ویژگی نیز بته صتّر
جزئی و در حاشیه مطرش شفهانف.

 .3کتاب ،آنچه نیست

1.3اقتصادسياسی:تحليلپيامدهایاقتصادیچندپارگیسياسی 
کتا اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی ،کتابی با پی فرض ضمنی وجّد دول یکپارچته و
نزا افرادِ درون این دول با یکفیگر اس  .یکپارچهانگاشتن دول  ،مفروض اصلی بستیاری
از تحلیلهای اقتصادی و اجتماعی اس  .این مفروض ،برخّاسته از ستنتی است کته متاکس
وبر پایهگذار آن بّد .تا به امروز ،سن تحلیل وبری از دول  ،سن غال در ادبیتا علتّم
اجتماعی بّده اس  .به نار وبر« ،دول عبار از اجتماعى انسانى است کته ابتا مّفقیت ]
مفعى آن اس که انحصار کاربرد مشرو نیروى مادى را در پهنه یتک سترزمین ختار بتر
عهفه دارد» (تانسی .)64 :1381 ،در اینجا ،دول کلیتی یکپارچه و منسجم تصتّر متیشتّد
که در مرزهای معینی ،انحصار مشرو زور را بر عهفه دارد .نادیفهگرفتن یتا کتمتتّجهی بته
عملکردها و سازوکارهای غیررستمی ،حضتّر دائمتی گروههتای یینفتع و نفتّی آنهتا بتر
سیاس های دول  ،وجّد منافع اقتصادی متغیر میان بازیگران اصلی سیاس و نتزا مستتمر
آنها با یکفیگر درون  /یا از طریق نهادهای رسمی ،ضعفهای رویکردهای تحلیلی بته دولت
به عنّان یک کلی یکپارچه است (عطتار و کتاظمی .)115 :1396 ،یتک تحلیتل جتامع و
عمیق اقتصاد سیاسی ،تحلیل پیامفهای اقتصادی همین پراکنفگیهای سیاسی اس .
بر اساخ تحلیل اقتصاد سیاسی ،دول شامل مجمّعهای از نهادها و رویههتای مختلت
دانسته میشّد که نه بر مبنای منفعتی واحف ،بلکه بر استاخ منطتق و پتّی هتای متمتایزی
عمل میکننف که برخی از آنها با هم سازگار و برخی دیگر کامالً متناقض و نامنسجم هستتنف
(نتّابخ  ،عطتتار و ابّالحستتنی )8 :1391 ،بتتا اینکتته جهت گیتتری کتتتا اقتصتتاد سیاستتی
جمهّری اسالمی ،تحلیل همین پّی های متمایز اس اما نّیسنفه با وجّد تالشتهایی کته
در طرش سّاال داشته (جفول  )1کمتر تّانسته سطح بح را از سطح اختال این فرد بتا
آن فرد به منطق سیاسی جه گیریهای اقتصادی ،نزا هتای سیاستی بتر ستر تّزیتع منتابع
اقتصادی و منطق منفع محّر این تعارضها ارتقتای دهتف .بترای ایتن کتار نیتاز بتّد تتا بتا
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کنارگذاشتن پی فرض دول به عنّان یک کل یک پارچه (و چنانکه بعفاً ختّاهیم گفت ،
ساخ حقتّقی -رستمی قتفر ) ،تمرکتز پرست هتا بتر روی تحلیتل تبعتا اقتصتادی
چنفپارگی سیاسی (ساخ حقیقی) قرار میگرف  .مانفن در سطح به جای رسیفن به عمتق
باع شفه تا خّاننفه کتا  ،درک انفکی از منطق سیاسی اختال ها میان جهت گیتریهتای
اقتصادی در دو دهه اول انقال به دس آورد.
اقتصادی با چنین ویژگیهتایی را تصتّر کنیتف :گستترش روابتس تّلیتف خترده کتاالیی،
متمرکز شفن زمینها و شرک های بزرگ در دستان دول و بنیادهتای شتبهدولتتی ،کتاه
شفیف سهم سرمایهداری خصّصی در اقتصاد ایران ،کاه انباش یا تراکم سترمایه ،کتاه
میزان کارگران با مهار  ،کارگران کممهار یا بیمهار در فعالی های تّلیفی یا ختفماتی
در نیروی کار شاغل ایران از  40/2درصتف در ستال  1355بته  24/6درصتف در ستال 1365
(نعمانی و بهفاد ،)162 :1387 ،کاه میزان زنان شاغل از  12/9درصف نیتروی کتار شتاغل
در سال  1355به  8/2درصف در سال ( 1364همان .)195 :فرهتاد نعمتانی و ستهرا بهتفاد،
این وضعی را «درونتابی» اقتصاد مینامنف که مؤیف فرورفتن اقصاد به درون ،متّقت شتفن
رونف تحّل و عفم تّسعه اقتصادی در دهه  1360اس  .جفا از جنت و شترایس ستاختاری
یک اقتصاد جنگی ،این وضعی حاصل برآینف نیروهای سیاسی رستمی و غیررستمی است
که بر دول ( )stateمسلس هستنف .مصاحبههای کتا اقتصاد سیاسی جمهّری استالمی ،بته
روشنی نمیگّینف درونتابی اقتصاد ،برآینف چه نزا های سیاسی بّده اس یتا خّاننتفه جتز
در پارهای اشارههای پراکنفه و عمفتاً فردمحّر ،به روشنی متّجه نمیشّد که چطتّر تغییتر
جریانهای سیاسی مسلس بر دول (به خصّر در قّه مجریه و مجلس در سطح رسمی و
گروه های سیاسی و اقتصتادی پرنفتّ ِی ختار از سته قتّه) بته گتذار از رویکترد اقتصتادی
درونگرا و دول محّر در دهه  1360به رویکرد ابتفائاً برونگرا و بازار آزادمحتّر در اوایتل
دهه  1370و برخی واگش ها در این مسیر در میانه دهه  1370منجر میشّد .بتفون داشتتن
تحلیلی در این مّارد نمیتّان درک درستی از اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی داش .
ویلفریف بّختا در کتا قابل تاملاش به نام «چته کستی در ایتران حکّمت متیکنتف »
(? )Who Rules Iranبه این نکته اشاره میکنف کته مشخصتن ناتام سیاستی ایتران در بعتف از
انقال  ،تعفد مراکز قفر ِ کم پیّنف و عمّماً به شف رقی  ،چه به صّر رستمی و چته
به صّر غیررسمی اس  .به واقع ،در ایران ترکیبی از مراکز قفر وجّد دارنف کته برختی
ریشه در قانّن اساسی داشته اما برخی دیگر به صّر غیررسمی یتا پیرامتّن انجمتنهتای
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مذهبی -سیاسی و یا پیرامّن نهادهای انقالبی و امنیتی گردهم آمفهانف .گتروههتایی از جملته
سپاه پاسفاران ،کمیتههای متعفد ،بنیادها و ...که مّازی با دول شتکل گرفتته و بته صتّر
طبیعی به اِعمال قفر پرداختهانف؛ اعمال قفرتی که لزوماً با عملکرد و برنامههتای دولت و
قتّه مجریته همراستتا نبتّده است  )Buchta, 2000: XI( .از اینترو ،تحلیتل اقتصتاد سیاستی
جمهّری اسالمی در عمق به معنای تحلیل نتایج اقتصادی چنف پارگی سیاسی اس .
تحلیل اقتصاد سیاسی به معنای علم تّزیع آمرانته منتابع اقتصتادی است (بترای مطالعته
بیشتر در این مّرد ،بنگریف به :کاپّراسّ .)1398 ،این صتف «آمرانته» نشتاندهنتفه اهمیت
درک ساختار و نیروهتای سیاستی پشتتیبان نتّ خاصتی از تّزیتع منتابع یعنتی نشتاندادن
پشتیبانهای سیاسی استراتژیها و سیاستهای اقتصتادی است  .از ایتن ناتر ،تحلیتل اقتصتاد
سیاسی در جّامعی ماننف ایران بته معنتای تحلیتل شتبکه پیچیتفهای از حامیتان ،کتارگزاران
(دالالن یا واسطه گران) و پیروان سیاسی اس که به شکل زنجیرهای حتامی -واستطهگتری
( )brokerageو واسطهگری سازمانی در سازمانهای اداری و سیاسی نفتّی کترده ،ختّد را بته
مراکز قفر وصل میکننف و شکل خاصتی از تّزیتع منتابع اقتصتادی را محقتق متیکننتف
( .)Roniger, 1994: 11-12این ناام خار تّزیع منابع در ایتران ،کتارکرد انستجام بخشتی و
مرزکشی عقیفتی -هّیتی درون ساخ حقیقی قفر را نیز ممکن میکنف.
درک ناقص از اقتصاد سیاستی باعت شتفه تتا بته عنتّان مثتال ،در فصتل مصتاحبه بتا
دکترحسین عادلی ،حتی با در نارگرفتن نگاهی مّسع به حّزه اقتصاد سیاسی (یعنی هر جتا
اشاره بسیار مختصری به حّزه سیاس شفه ،آن را اقتصاد سیاسی بنتامیم) بتی از نیمتی از
پرس ها ( 52پرس از مجمّ  101پرس اصلی و فرعی) متّاردی کتامالً غیرمترتبس بتا
حّزه اقتصاد سیاسی و عمفتاً پرسشهایی صرفاً اقتصادی باشنف .در آن دسته از پرست هتا و
پاسخ هایی که رد پای تّزیتع آمرانته منتابع اقتصتادی وجتّد دارد نیتز در نهایت  ،بته یکتر
عبار هایی کلی از جمله «مشکل بفهیها بیشتر مشکل سیاس داخلی و سیاس ختارجی
اس تا مشکل اقتصادی» (ر  )466اکتفا شفه اس .
از ستتّی دیگتتر ،تّجتته بتته مّضتتّ «پروتکتتل بنیتتادی» ( )fundamental protocolنیتتز
میتّانس باع عمق بخشی بته تحلیتل اقتصتاد سیاستی ایتران شتّد .کاستتلز ،از مختر
مشترک بازی سیاسی میان بازیگران با عنّان پروتکل بنیادی یاد میکنف که اصل محتّری آن،
تضمین ثبا دول در چارچّ قتانّن اساستی و قّاعتف مّجتّد است ( Castells, 2011:
 .)783بهمن احمفی امّیی میتّانس با انتخا دقیقتر افراد و طرش پرس هتایی جهت -
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دار ،به خّاننتفه نشتان دهتف کته در آن دو دهته علیترغم تتن هتای شتفیف سیاستی میتان
سیاستگذاران اقتصادی ،چطّر پروتکل بنیادی ناام جمهّری اسالمی میان آنها شکل گرفت
و محّرهای اصلی آن پروتکل بنیادی چه بّدنف (یا هستنف) بته عبتار دیگتر ،تمرکتز بتر
ی پشتتیبان
پرسشهایی که می تّانس بته درک بهتتر خّاننتفه از ائتتال استتراتژیک سیاست ِ
جه گیریهای کالن اقتصتادی منجتر شتّد (مشخصتاً در متّرد شتیّه تّزیتع منتابع و در
مسائلی از جمله ملیکردنهای دهه  1360و خصّصیسازی دهه  ،)1370مستیری بتّد کته
میتّانس پرسشها و پاسخ های کتا اقتصاد سیاستی جمهتّری استالمی را از تحلیتل در
سطح به تحلیل در عمق ببرد.
عالوه بر این ،با اینکه تمرکز کتا بر سیاستهای رسمی بّده ،خّاننفه با مطالعه کتا بته
همه وجّه همان سیاستهای رسمی هم آگاه نمتیشتّد .بته عنتّان مثتال ،یکتی از مهمتترین
سیاس های اواخر دهه ( 60برنامه اول تّسعه) تأسیس مناطق آزاد بّد؛ پتروژهای کته بته آن
لیبرالیزه کردن اقتصاد میگّینف و به معنای تالش بترای استتقالل حتّزه اقتصتاد از سیاست
داخلی اس (مالجّ .)1394 ،با این حال در کتا  ،کمترین بحثتی در متّرد دالیتل پتذیرش
ایفه مناطق آزاد و نیروهای سیاسی پشتیبان این سیاس صّر نگرفته اس .
همچنین ،مّضتّ انحترا از برنامتههتای تّستعه ،نته مّضتّعی فتردی (آنچنتان کته
مصاحبهها نشان میدهنف و نّیسنفه ،بفون طرش پرسشهای عمیق ،آنها را در سطح رها کترده
اس ) که مّضّعی در حّزه اقتصتاد سیاستی است  .طبتق گتزارش مستتنفا برنامته دوم
(ستتازمان برنامتته و بّدجتته ،)1373 ،برنامتته اول در ایجتتاد بستتترهای قتتانّنی متناس ت بتتا
سیاس های راهبردی اعالم شفه مّفتق نبتّد ،بته طتّری کته استتراتژی خصّصتیستازی
شرک های دولتی و آزادسازی تجار ختارجی بتا شکست مّاجته شتفنف .در حتالی کته
خصّصیسازیهای دهه ( 1370و دو دهه بعف از آن) عمفتاً شکس خّردنتف و در عمتل،
تنها در مالکی شرک های دولتی تغییراتی ایجتاد شتف و مالکیت آنهتا از دولت بته ستایر
نهادهای غیرخصّصی منتقل شف و به این ترتی  ،تعفاد و نق اقتصادی شرک های دولتتی
و حجم منابعی که از مجمّ امکانا کشّر در اختیار داشتتنف افتزای یافت و در عتّض
فشار مالی و اعتباری کشّر به طّر فزاینفه ای متّجه بخت هتای عمتّمی دولتتی و بخت
خصّصی شف ،نّیسنفه کتا قادر به طرش پرس از برختی از کستانی نیست کته در ایتن
دوران ،اگر نه همگی کارگزار حفاقل شاهفان چنین وضعیتی بّدنف.
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در این دوره ،سیاس کلی در زمینه بّدجه و وضعی متالی دولت بته ستم کتاه
انفازه بخ دولتی در اقتصاد کشّر و ایجاد فضا و زمینه بیشتتر بترای فعالیت هتای بخت
خصّصی بّد .به دلیل ضعی بّدن بخ خصّصتی در کشتّر و تمایتل ستایر کنشتگران
مرکزی دول در ورود بخشی از نیروهتای بازگشتته از جنت و نهادهتای مهتم میترا دار
دوران جن  ،بخ هایی از نهادهای ناامی به طّر مستقیم وارد حّزه فعالی های اقتصتادی
شفنف 3.این مساله که در آن زمان آغاز و به یکی از چال برانگیزترین مسائل دهههتای بعتف
تبفیل شف ،مّضّعی نیس که در کتابی در مّرد اقتصادی سیاسی ایران جایی داشتته باشتف
و تقریب ًا هتی پرست مشخصتی در ایتن متّرد مطترش نشتفه است  .هتر چنتف متیتتّان
حساسی های سیاسی طرش چنین مّضّعاتی را درک کرد اما نّیستنفه (مصتاحبهکننتفه) در
سالهای اوایل دهه  ،1380میتّانس با طرش پرسشهای ضمنی ،بخشتی دیگتری از تحلیتل
اقتصاد سیاسی ایران را به تصّیر بکشف.
نکته مهم دیگر ،تمرکز بیشتر نّیسنفه (مصاحبهکننفه) بر بخ حقّقی و رستمی دولت
به جای بخ حقیقی و غیررسمی اس  .میتّان گف که بخ غیررسمی اقتصاد همتزادی
در سیاس دارد :بخ غیررستمی سیاست  .بخت مهمتی از اقتصتاد غیررستمی ،اقتصتاد
4
بنیادهاس  .این بنیادها ،بی از  %35از تّلیف خالص داخلی را در دس دارنتف ( Katzman,
 .)2006ساختار این بنیادها به گّنهای اس که هر کفام از آنها دارای شتبکهای از پیمانکتاران
و کارپردازان مخصّر به خّد هستنف .در این شبکه ،خانّادهها و نزدیکان شخصتی هتای
پرنفّی دارای جایگاه باالتری از سایرین هستنف به طّری که در بسیاری از آنها ،ناام اولّیت
خّیشان بر دیگران (برتری قّم و خّیشان) ( )Nepotismدر تّزیع مناص متتفاول است .
به همین دلیل ،اصطالش آقازاده در اشاره به ظهّر قشری که به وابستته روابتس ختانّادگی از
مّقعی برتری در مناسبا سیاسی و اقتصادی برخّردار شفه انف رایج شتفه است ( Amir
 .)Arjomand, 2009: 62بخ مهمی از تحلیل دقیق اقتصاد سیاسی ،اقتصاد سیاسی بنیادهتایی
اس که همگی در دو دهه اول انقتال یعنتی دوره زمتانی متفنار کتتا اقتصتاد سیاستی
جمهّری اسالمی تشکیل شفهانف .با این حال ،اقتصاد سیاسی مفنار بهمن احمتفی امتّیی،
اقتصاد سیاسی بنیادها نیس .
همچنین ،تحلیل اقتصاد سیاسی با تمرکز بر بخ غیررسمی اقتصتاد ،بخت دیگتری از
یک تحلیل جامع اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی اس  .بخت غیررستمی اقتصتاد ایتران،
یکی از مغفّلترین حّزههای تحلیلی بّده و پیرامّن آن دادههای بسیار انتفکی وجتّد دارد.
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اقتصاد غیررسمی علیرغم آنکه در تمام کشّرها وجّد دارد اما در کشّرهای کمتتر تّستعه-
یافتهای ماننف ایران ابعاد آن وسیع تر اس  .تمایز اقتصادی غیررستمی از اقتصتاد رستمی بته
کمک معیارهایی چّن مبادله بازاری و غیربتازاری ،قتانّنی و غیرقتانّنی و متّاردی از ایتن
دس ممکن میشّد  .بخ بزرگتی از اقتصتاد غیررستمی مربتّ بته اقتصتاد زیرزمینتی و
قاچاق اس  .برآوردهای محققان از اقتصاد زیرزمینی ،اختال زیادی با هتم دارد امتا بته جتز
برخی از متخصصان که سهم اقتصاد زیرزمینی از تّلیتف ناختالص داخلتی کشتّر را عتفدی
باالتر از  25درصف میداننف (به عنّان نمّنه ،در یک بترآورد (علیتزاده و غفتاری27 )1392 ،
درصف از تّلیف ناخالص داخلی کشّر مربّ به اقتصاد زیرزمینی اس ) ،اغلت کارشناستان
سهم اقتصاد زیرزمینی از کل اقتصاد ایران در آن دو دهه را رقمی در دامنته  12تتا  22درصتف
برآورد کردهانف (نادران و صفیقی( )263 :1387 ،برای مطالعه بیشتر در این مّرد ،بنگریف بته:
عر مازار یزدی .1384 ،برای مطالعه یک نمّنه تخمینی دیگتر از حجتم اقتصتاد زیرزمینتی،
بنگریف به :صامتی ،سامتی و دالئی میالن .)1388 ،این امر نشاندهنفه اهمی زیاد این بخت
مغفّل از اقتصاد ایران در تحلیلهای اقتصاد سیاسی اس .
هرچنف دادههای زیادی برای آزمّن این فرضیه وجّد نفارد اما به تقری میتتّان گفت
که بسیاری از شبکههای سیاسی بر بخ غیررسمی اقتصاد ایران مسلس هستنف .استکلههتای
غیرمجاز و قاچاق انبّه کاالها بخشهایی از این واقعی درهتم تنیتفه اقتصتاد سیاستی ایتران
هستنف  .هرچنف نیروهای فعتال در ایتن دو بخت غیررستمی اقتصتاد و سیاست  ،ضترورت ًا
یکسان نیستنف اما احتماال قّت بخ غیررسمی سیاس  ،به غیررستمیشتفن بیشتتر بخت
غیررسمی اقتصاد منجر شفه اس  .اقتصاد و سیاس ایران ،بخ غیررسمی بزرگی دارنتف و
از اینرو ،تحلیل اقتصاد سیاسی ایران بفون درک این بخ  ،تحلیلی ناقص خّاهف بّد.

2.3اقتصادسياسیِبدونميراث 
میتترا تتتاریخی -نهتتادی ( )historical-institutional heritageهمتتانطتتّر کتته از عنتتّان آن
مشخص اس  ،تجربه انباشتهای اس که حاصل کنشهای دیروز اس و به جه واردشتفن
به خاطره جمعی و ورود به رونف جامعهپتذیری (سیاستی) ،حتفودی را بترای کتن امتروز
تعیین میکنف؛ به همین صّر  ،اَعمال امروز و تجربیا امروزیها ،میرا تتاریخی فتردا را
تشکیل میدهف که در واقع ،حاصل تجربه تعفیل شفه دیروزیها در متن کنشهای امتروزی-
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ها اس  .به زبان فنی ،به این مّضّ «وابستگی بته مستیر» ( )dependence on the pathمتی-
گّینف.
ایفه وابستگی به مسیر در ادبیا نهادگرایان حاوی این گزاره اس که رد پتای نهادهتای
امروز را بایف در نهادهایی جس که در گذشته وجّد داشتهانتف (پیرستّن )1394 ،وابستتگی
به مسیر زمانی رخ میدهف که یک انتخا نهادی (تصتّی یتک سیاست  ،قتانّن و مقترره
رسمی یا یک ایفه ،آمّزه مذهبی ،اخالقی و شیّه و سبک غیررسمی) شرایطی را بته وجتّد
آورد که سیاستهای مشابهی به دلیل این انتخا نهتادی در آینتفه مرتت تکترار شتّنف و از
اینرو ،هزینه تغییرا نهادی افتزای پیتفا کنتف (عطتار و مرکتز متالمیر .)1113 :1398 ،در
بخ بزرگی از این ادبیا  ،اشارا متعفدی به میرا دوران استتعمار در کشتّرهای کمتتر
تّسعه یافته شفه اس به طّری که اغل این باور پذیرفته شفه اس که تجربه ایتن دوران،
به نّعی شکلدهنفه دولتهای بعفی بّده و از این طریق بر سایر نهادها تتاثیر گذاشتته است .
مسیر تّسعه این کشّرها در عصر پسااستعماری بسیار وابسته به تجربیا دوران استتعماری
اس ( .)Lange, 2004: 905در سطح میان بُرد نیز همین ایفه مّرد پذیرش قرار گرفته است .
به عنّان مثال ،میچل ( )482 :1377در بح سازمانها بر این باور اس که «عملکرد گذشتته
هر سازمان ،عملکرد آینفه آن را پی بینی میکنف».
از سّی دیگر ،کنشهای سیاستمفاران (سیاستگذاری و عملکردها) نیز میتّانف تتفاوم یتا
گسس از میرا تاریخی -نهادی و شکلگیری میرا جفیفی را مّج شتّد .در همتین
زمینه ،مّزلیس ( )1382بر نق کنشهای سیاستگذاران دولتی در دول های پس از استتقالل
در تفاوم میرا ضفی با تّسعه و دمّکراسی تاکیف میکنف .به نار او ،سیاستگذاران دولتتی
در جّامعی که به تّسعه دیرهنگام دچارنف نه تنها با میرا منفی دست بته گریباننتف ،بلکته
مسیرهایی که هم اکنّن (پس از استقالل) برگزیفهانتف نیتز ویژگتیهتای استتبفادی پتی از
استقالل را تحکیم کترده است (متّزلیس .)241 :1382 ،در مجمتّ  ،رویتههتای دولتهتای
گذشته چه در چارچّ ناام گذشته و چه به خصّر در چارچّ ناام کنّنی در دهته-
های استقرار و تثبی  ،قّاعفی از بازی و مشترو بتّدن پیگیتری هتففی و نادیتفهانگاشتتن
هف دیگتری را مشتخص متیکنتف .ایتن بته معنتای اهمیت میترا سیاستی در فرآینتف
سیاستگذاری اقتصادی اس .
نّیسنفه (مصاحبهکننفه) میتّانس با طرش چنف پرس ساده از هر  6نفر ،دریچهای بته
بح وابستگی به مستیر و تنگناهتای سیاستتگذاری اقتصتادی در ایتران آن دوره بتاز کنتف.
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هرچنف در برخی مّارد (بته عنتّان مثتال ،صتفحا  )242 -241تتا حتفی بته ایتن بحت
نزدیک شفه اما در مجمّ  ،مشخص نیس میرا نهادی رژیم پهلّی ،چقفر سیاستتگذاری
اقتصادی در دهه  1360را متعین کترده بتّد و از آن مهمتتر ،میترا نهتادی و یهنیت هتای
شکل گرفته سیاستمفاران در دهه  ،1360چقفر بتر روی جهت گیتریهتا در سیاستتگذاری
اقتصادی دهه  1370تاثیر گذاش  .از این نار ،کتا اقتصتاد سیاستی جمهتّری استالمی را
میتّان اقتصاد سیاسیِ بفون میرا نامیف.

اقتصادسياسیدرآئينهمصاحبه:نههمهمردان،نههمهپرسشها 

3.3
اگر از این مّرد بگذریم که مصاحبههای در شفه در کتا به لحاظ شتکلی ،از یتک روش
واحف پیروی نمیکننف و به عنّان مثال ،در حتالی کته همته مصتاحبه یتک بخشتی هستتنف،
مصتتاحبه مربتتّ بتته دکتتتر محستتن نتتّربخ  ،دارای ستته بختت استت و نّیستتنفه
(مصاحبه کننفه) ،بخ دوم را با عنّان «دکتر نّربخ جلسه دوم» (ر  )69و بخ ستّم
را با عنّان «نّربخ  -جلسه ستّم» (ر  )88آورده است  ،امتا مهمتترین مستاله در متّرد
کتا این اس که خّاننفه با مصاحبههایی کمترخالق مّاجه اس  .مناّر از مصتاحبههتای
کمتر خالق ،طراحی مجمّعهای از پرسشها بفون طبقه بنتفی مّضتّعی پیرامتّن مهمتترین
مفاهیم اقتصاد سیاسی است  .در واقتع ،کتتا مجمّعته ای از پرسشتهای متعتفد (احتمتا ًال
پرسشهای نیمه باز) از تعفادی از شخصی های فعتال و تاثیرگتذار در حتّزه سیاستتگذاری
اقتصادی کشّر در دهههای  1360و  1370است کته بتر استاخ تتّالی تتاریخی سیاستتها،
مطرش شفهانف بفون آنکته نّیستنفه (مصتاحبهکننتفه) تتالش کنتف مصتاحبههتا را پیرامتّن
مّضّعا اصلی و مهم آن دوره از منار اقتصاد سیاسی دستهبنفی کنتف .بته عبتار دیگتر،
نّیسنفه بفون داشتن یک طرش کلی از مختصا اقتصاد سیاسی ایتران ،پرسشتهایی را طترش
و پاسخهایی را گرفته اس  .همان طّر که نمتیتتّان بتفون رویکترد و چتارچّ ناتری،
درکی دقیق از یک پفیفه به دس آورد ،به همان میزان هم نمیتّان بفون داشتن یک طترش
کلی که در آن ،ریشههای مسائل برجسته شفه باشنف ،پرسشهایی روشنگر طراحی کترد و بته
درکی مستنف و دقیق از اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی دس یاف .

نکته مهم این اس که فهم اقتصاد سیاسی ایران در آئینه مصاحبههتا زمتانی ممکتن متی-
شّد که پرسشها به شکلی طرش شّنف که هم ریشته سیاستی مشتکال اقتصتادی را نشتان
دهنف و با تمرکز بر نحّه مّاجهه سیاستگذاران متفتاو بتا مشتکال اقتصتادی ،الگّهتای
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سیاسی حل مساله در ایران را نشان دهنف .در فقفان یا ضع در درک این دو ،متیتتّان بته
اطالعا خّبی در مّرد فضای سیاستتگذاری در آن دوران دست یافت امتا درک اقتصتاد
سیاسی ایران بفون آنها ناممکن اس .
همچنین ،مصاحبهای خالقانه اس که در آن مصاحبهکننفه بتّانف با طرش زنجیره منطقتی
از مفاهیم و مّضّعا در قال پرسشها ،به بخ وسیعتری از واقعی تاریخی دس پیتفا
کنف .به عنّان مثال ،در فصل مصاحبه با دکتر حسین عادلی ،نّیسنفه (مصاحبهکننفه) با طترش
پرسشی در مّرد اینکه چرا با وجّد اینکه مستئّالن سیاستی و اقتصتادی دولت  ،اطالعتا
الزم در مّرد مشکل بازپرداخ بفهیهای ارزی داشتنف ،در مّرد معضتال پتی رو اقتفام
مّثری انجام نفادنف ،با پاسخهایی از جمله «مشکل بفهیها بیشتر مشکل سیاست داخلتی و
سیاس خارجی اس تا مشکل اقتصتادی» (ر  )466و «متا در داختل ،بحتران سیاستی و
بحران رقاب گروهی داشتیم و این بّد که بفهیهای ارزی کشّر را جنجالی میکترد» (ر
 )467مّاجه میشّد .این به معنای تاکیف ضمنی دکتر عادلی بتر ویژگتی «دخالت نیروهتای
سیاسی خار از دول در اداره امّر اقتصادی» بته عنتّان یتک ویژگتی عینتی و ستاختاری
اس  .با این حال بالفاصله پس از این تّضیحا  ،نّیسنفه (مصاحبهکننتفه) بته جتای ادامته
دادن بح و طرش پرسشهایی زنجیرهوار با هف رسیفن به یک تحلیل اقتصاد سیاسی ،ایتن
پرس را مطرش میکنف« :در برخی از صحب هایتان گفتیتف کته بانتک مرکتزی معتقتف بتّد
ارقامی که برای قیم نف و میزان صتادرا غیرنفتتی در برنامته اول پتی بینتی شتفهانتف،
غیرواقعی هستنف و بایف کاه یابنف .چه کستانی بتا شتما مختال بّدنتف» (ر  .)468ایتن
پرس به معنای خرو از مسیر تعمیق بح و بازگش به صتّر اقتصتادی مّضتّعا
اس  .این در حالی اس که نّیسنفه (مصاحبهکننفه) حتی میتّانس بتا طترش پرسشتهایی
کلی از جمله «میتّانیف بیشتر در این مّرد تّضیح دهیف » یا «چرا فکر میکنیف مساله اصتلی
نه بحران بفهی ارزی ،بلکه بحران رقابت گروهتی و سیاستی بتّد » و پرسشتهایی از ایتن
دس  ،مصاحبهشّنفه را به ادامه بح ترغی کنف و با این روش ،سّیههای تاریکتتر تتاثیر
سیاس بر اقتصاد را برای خّاننفه کتا روشن کنف.

عالوه بر این ،اهمی کتا در این اس که بازه زمانی آن مربّ به دو دهه سرنّشت -
ساز در تاریخ معاصر ایران اس  .در یک نگاه کلی میتّان گف که در آن دو دهته (و حتتی
دو دهه بعف از آن)  4گرای فکری در حّزه اقتصاد سیاسی ایران فعتال بّدنتف -1 :دولت -
گرایان ناتّسعهگرا (اگر نگّییم ضفتّسعهگرا) -2 ،دول گرایان تّسعهگترا -3 ،بازارگرایتان
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تّسعهگرا و  -4بازارگرایان ناتّسعهگرا (اگر نگّییم ضفتّسعهگترا) .ایتن  4گترای  ،در دو
دهه بعف نیز با دگرگّنی نسبی در نیروهای اجتماعی حامی آنها همچنان فعتال هستتنف .نتزا
این  4گرای در صحنه سیاس  ،بخ مهمی از سرنّش تّسعه در ایتران را تعیتین کترده
اس .
کتا اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی ،کتابی بر محّر مصاحبه با متردان تتاریخستاز از
گرایشهای فکری متفاو نبّده اس  .حتی با وجّد پذیرش اهمی تمرکز کتا بتر متردان
سازمان برنامه و بّدجه و بانک مرکزی (از گرای دول گرایان تّسعهگرا و عمتفتاً گترای
بازارگرایان تّسعهگرا) ،جای نماینفگان گرای دول گرایان و بازارگرایان ناتّسعهگرا ختالی
اس (کسانی از جمله مّسی خیتر و حمیف میرزاده ،روسای ستازمان برنامته و بّدجته در آن
دوران) .از این زاویه ،میتّان گف که انتخا  6مصتاحبهشتّنفه ،انتختابی بتر مبنتای یتک
دستهبنفی تحلیلی در حّزه اقتصاد سیاسی نبتّده است  .نّیستنفه حتتی در کتتا «متردان
جمهّری اسالمی ،چگّنه تکنّکرا شفنف » (گتام نتّ )1387 ،کته آن را جلتف دوم کتتا
اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی میدانف نیز با افترادی از همتان گترای فکتری (از جملته
سیفمحمف طبیبیان) مصاحبه کرده اس .
از سّی دیگر ،یک کتا جامع بر مبنای مصاحبه ،بایف دارای یتک ویژگتی مهتم باشتف:
پیّنف دادن مصاحبهها به یکفیگر به دو شیّه  -1بیان نکا متعارض افراد در مصاحبههتا (از
طریق پرسشها) و  -2استفاده از سایر منابع و خاطرا منتشر شتفه (در پتینّشت هتا) .بتر
همین مبنا ،بهتر بّد کتا اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی هم با بیتان دیتفگاههای متفتاو
یک فرد مصاحبهشّنفه به فرد دیگر ،به نّعی به مناظره غیرمستقیم میان افراد دامن متیزد تتا
بخ بیشتری از حقیق عیان شّد (هرچنف نّیسنفه در مّارد معتفودی ایتن کتار را انجتام
داده اس  .به عنّان مثال ،صفحا  461 ،120 ، 82و  )463و هم اینکته بتا ارائته نکتاتی در
مّرد ادعاهای مطرش شفه از کتابهای تحلیلی و به خصّر از ختاطرا منتشتر شتفه ستایر
افراد ،پی نّش های ارزشمنفی به کتا اضافه میکرد.
در کتا اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی ،ادعاهای زیادی وجّد دارد که افراد مختلت
آن را یا تکذی و یا به شکل دیگری روای کردهانف .به عنّان نمّنه در فصل اول ،مهنتفخ
سحابی در مّرد اضافه شفن اصل والی فقیه به قانّن اساسی متیگّیتف« :زمتانی کته متا در
تابستان سال  59در کمیسیّن برنامه و بّدجه با آی همراه شفیم ،ختّد آیت بترای بنتفه و
معین فر تعری کرد که زمانی که پی نّیس والی فقیه 5منتشر شف و دیفیم اصتل والیت -
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فقیه در آن نیس  ،همراه آقای دکتر اصرافیلیان نتزد آقتای منتاتری رفتتیم ».ایتن روایت در
کتا خاطرا آی اهلل منتاری ( )887 ،2 :1379تکذی شفه اس  .کتتا زمتانی متی-
تّانس جامعی داشته باشف که خّاننفه در پینّش صفحا آن ،به روای های دیگر نیتز
دسترسی پیفا میکرد .در فقفان چنین ویژگیهایی ،میتّان کتا اقتصاد سیاستی جمهتّری
اسالمی را نه کتابی در حّزه تحلیل اقتصاد سیاسی بلکه کتابی در حّزه دیگر دانس .
حبی الجّردی در دهه  1360( 1980ش) ،مصاحبههایی را با سیاستتمفاران و نخبگتان
رژیم محمفرضا پهلّی انجام داده بّد .ایتن مصتاحبههتا بتا پشتتیبانی دانشتگاه هتاروارد در
مجمّعه  20جلفی با عنّان «پروژه تاریخ شتفاهی ایتران» منتشتر شتفنف .طترش پرسشتهای
مشخص با تمرکز بر تّالی تاریخی رویفادها و در پاسخ مصتاحبهشتّنفههتا ،روش آن 20
جلف کتا بّد؛ شیّهای منطبق با روش مرسّم تاریخنگاری شفاهی .کتتا اقتصتاد سیاستی
جمهّری اسالمی نیز به جای تمرکز بر رویفادها ،دستهبنفی مّضّعی و پیفا کردن ستاختار
و نیروهای سیاسی پشتیبان جه گیریهای اقتصادی (مّاردی کته از یتک کتتا بتا عنتّان
اقتصاد سیاسی انتاار میرود) ،کتابی اس به شیّه تاریخنگاری شتفاهی .از اینترو ،متیتتّان
کتا بهمن احمفی امّیی را به جای «اقتصاد سیاسی جمهتّری استالمی» ،تتاریخ شتفاهی
(ناقص) 6جمهّری اسالمی در دهه  1360و  1370نامیف.

 .4نتیجهگیری
تمرکز هر دو بخ این نّشتار ،بر روی بررستی و نقتف کتتا اقتصتاد سیاستی جمهتّری
اسالمی بّد .چهار جزی اصلی نیمه اول مقاله (بررسی اثر) شامل معرفتی ،خاستتگاه ،ستیما و
محتّای کتا نشان میدادنف که با چه کتابی مّاجه هستیم و اینکه کتا  ،دارای چه مزایتایی
اس  .سه جزی اصلی نیمه دوم مقاله (نقف اثر) شامل دو مبح «تحلیتل پیامتفهای اقتصتادی
چنفپارگی سیاسی» و «اقتصاد سیاسی بفون میرا » که نشتاندهنتفه کاستتیهتای محتتّایی
کتا بّدنف و یک مبح مربّ به شیّه استفاده نّیسنفه (مصاحبهکننفه) از ابتزار مصتاحبه
که نشاندهنفه کاستیهای روششناسی او بّدنتف در مجمتّ  ،ضتعفهای کتتا را برجستته
کردنف .هف نیمه دوم مقاله ،باز کردن دریچهای به شیّهای از تحلیل بّد که متیتتّان آن را
«اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی در عمق» نامیف .مقاله این بحت را مطترش کترد کته درک
جامع از اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی بفون تّجه به ویژگیهتای مهتم آن در دو ستطح
رسمی و غیررسمی ناممکن اس .
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کتا اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی اگر با تمرکز بر نکا پی گفتته ،در چنتف جلتف
منتشر می شف و نّیستنفه در جلتفهای بعتفی از طریتق مصتاحبه بتا دیگتر متردان سیاستی
تاثیرگذار در اقتصاد ایران میتّانس  ،پازل تحلیل اقتصاد سیاسی جمهّری اسالمی ایتران را
تکمیل کنف (یتا حتفاقل در همتین کتتا  ،تنتّ گرایشتهای فکتری و سیاستی در انتختا
مصاحبهشّنفگان رعای میشف) ،به خّاننفه ایتن امکتان را متیداد کته بته درک دقیقتی از
اقتصاد سیاسی ایران برسف .در غیا این جلفهای منتشرنشفه و آن تنّ مصتاحبهشتّنفگان
با گرایشهای فکری و سیاسی« ،اقتصاد سیاسی» را بایف عنّانی پرطمطراق بر جلف یک کتتا
در حّزه تاریخ شفاهی ایران دانس .
در ابتفای مقاله اشاره شف که ناام سیاسی حاکم بر ایران ناامی با پیچیتفگیهتای بستیار
زیاد اس و برهمکن های اقتصاد و سیاس ایرانی نیز بته همتین میتزان پیچیتفه است  .از
اینرو ،پژوهشهای بسیاری نیاز اس تا بتّان با استفاده از آنها به درک دقیتقتتری از «اقتصتاد
سیاسی جمهّری اسالمی» دس یاف  .پژوهشهای بعفی میتّاننف بتا یتا بتفون استتفاده از
ابزار مصاحبه ،ساحتهای متفاو اقتصاد سیاسی ایران را مّرد تحلیتل قترار دهنتف .ختاطرا
مردان تصمیمساز در ایران ،به هر شکلی که منتشر شّنف ،ارزشمنف هستنف اما ایتن ختاطرا ،
زمانی میتّانف به درک دقیقی از اقتصاد سیاسی ایران منجر شّد کته پتی از آن ،چتارچّ
ناری درستی برای درک گفتهها فراهم شفه باشف .پیشنهاد نهایی مقاله حاضتر ،پژوهشتی دو
بخشی اس که در آن ،یک چارچّ ناری اولیه اما دقیق ،بته طترش زنجیتره منستجمی از
پرسشها کمک کنف و پاسخهای ارائه شفه نیز به تکمیل چارچّ ناری منجر شتّنف .شتایف
نتّان هی پژوهشی را به دق پژوهشهایی دانس که دومینّی چارچّ ناری -یافتههتای
تجربی را محقق کرده باشنف .اقتصاد سیاسی جمهّری استالمی ،نیازمنتف چنتین پژوهشتهایی
اس .

پینوشتها
 .1دو سال قبل از انتشار این کتا  ،کتا دیگری با عنّان «اقتصاد سیاسی جمهّری استالمی ایتران»
به قلم محمف کردزاده کرمانی تّسس انتشتارا وزار امتّر خارجته در  160صتفحه بته چتاپ
رسیفه بّد .آن کتا  ،با روشی متفاو (تّصیفی -علّی) نّشته شفه اس .
 .2مردان جمهّری اسالمی چگّنه تکنّکرا شفنف 1387 ،؛ و اقتصاد سیاسی صنفوقهای قترض-
الحسنه و مّسسا اعتباری.1397 ،
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 .3تاسیس قرارگاه «سازنفگی» خاتماالنبیای در سال  1368یکی از مهمتترین اقتفاما در ایتن زمینته
بّد .در این زمینه ،نماینفه ولیفقیه در سپاه پاسفاران در مّرد هف از تأسیس ایتن قرارگتاه گفتته
بّد :سپاه پاسفاران انقال اسالمی در زمان جن حجم عایمی از آال و ادوا مهنفستی را بنتا
به نیاز زمان جن در اختیار گرفته بّدنف کته پتس از جنت بتیاستتفاده مانتفهاست و بنتابراین
ضرور دارد که این امکانا و تجهیزا برای کمک به تّسعه اقتصاد بهکار گرفته شّد .بتر ایتن
اساخ تفبیر شفه که بخشی از تّان سپاه از حال ناامی خار و به غیرناامی تبتفیل شتّد و بته
سازنفگی کشّر کمک کنف .با این پیشینه ،قرارگاه سازنفگی خاتماالنبیا برای کمک به ستازنفگی و
بازسازی خرابیهای جن به میفان آمفهاس  .در حال حاضر ،قرارگتاه ستازنفگی قتائم ،قرارگتاه
سازنفگی نّش ،قرارگاه سازنفگی کربال و قرارگتاه ستازنفگی کتّثر زیتر مجمّعتههتای قرارگتاه
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