قلمرورفاه

مقاالت

ما با بازارگراهایی
روبهرو هستیم
که نه به لوازم و
مقدمات برپایی
نظم بازاری توجه
بایسته میکنند و
نه حاضر هستند
که در زمینه
پیامدها و تبعات
توصیههای
بازارگرا مسئولیت
بایسته بپذیرند
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علم اقتصـاد مربوط میشـود ،اما مسـأل ه اساسـیاین اسـت که ما
درایران علاوه ب ر اینکـه در چارچوب عدم تناسـب بین مفروضات
بنیادگرای بـازار و واقعیتهـای جامعه به اعتبـار مالحظات خاص
مربوط بـه یک سـاخت رانتـی ،بـا پدیـدهای روبـهرو هسـتیم که
پیچیدگـی ماجـرای تنظیمگـری را از جهـات متعـددی بـرای ما
بیشـتر میکنـد ،ضمـناینکـه ضـرورت و اهمیـت برخوردهـای
ژرفکاوانـه بـااین مسـأل ه را هم شـدت میبخشـد.
بهتبـع مسـائل رانتـی درایـران بازارگرایی هـم به ابتذال کشـیده
میشـود .مـا بـا بازارگراهایـی روبـهرو هسـتیم کـه نـه به لـوازم و
مقدمـات برپایی نظـم بـازاری توجه بایسـته میکنند و نـه حاضر
هسـتند کـه در زمینـه پیامدهـا و تبعـات توصیههـای بازارگـرا
مسـئولیت بایسـته بپذیرنـد .یکـی از حیطههایی که مـورد توجه
اقتصاددانـان بـزرگ قـرار گرفتـهایـن اسـت کـه چـه درایـران و
چـه در جهان مـا بـا طیفـی از بازارگراها مواجه هسـتیم کـه برای
بازار ،وجـود فینفسـه و مسـتقل قائل هسـتند و به همیـن خاطر
نظامهـای سیاسـتگذاری را دعـوت میکنند بـ ه اینکه مناسـبات
بـازاری را در غیبـت نهادهای پشـتیبان بـازار دنبـال کنند.
اقتصاددانـان بزرگ توسـعه از قبیـل «داگالس نـورث» و «آمارتیا
سـن» و دیگران بـهاین مسـأل ه توجـه و نشـان دادند کـه ماجرای
دعـوت بـه اجـازه عملکـرد آزادانـه دادن بـه نیروهـای بـازار در
غیاب وجـود نهادهـای پشـتیبان بـازار میتوانـد نیـروی محرک
فرصتسـوزیها ،ظلمهـا و فاجعهآفرینیهـای بـزرگ شـود .بـ ه
عنـوانمثـال ،داگالس نـورث درایـن زمینـهایـن نکتـه را مطرح
میکند کـه اگـر نهادهای پشـتیبان بـازار وجود نداشـته باشـند،
اجاز ه عملکـرد آزادانه دادن بـه نیروهای بازار ،جامعـه را به جنگلی
تبدیـل میکنـد کـه در آن فقـط زور حکمرانـی میکنـد.
«آمارتیـا سـن» هـم بـرای نخسـتینبار مفهـوم «بازارهـای
فاجعهآفریـن» را درایـن زمینـه بـه کار بـرد و نشـان داد کـه در
تجربههـای عملـی بهویـژه در کشـورهای در حـالتوسـعه ،مـا
چگونـه در غیاب نهادهای پشـتیبان بـازار به ظلمهـا و فاجعههای
بـزرگ میرسـیم.
مسـأله ویژهای برایایـران دراین زمینـه وجـود دارد و آنهماین

ی که دعوت
اسـت که طیفهای بیشاز حد افراطـی بازارگرا وقتـ 
مسـأله نهادهـای

میشـوند بـهاینکـه بـه مسـأل ه تنظیمگـری و
پشـتیبان بازار توجه بایسته داشته باشند ،شـروع به پرخاشگری و
هتاکی میکنند و بهطور مشـخص برخـی از آنها طی سـالهای
مسـأله ضـرورت تنظیمگـری را بـه آموزههای کمونیسـتی

اخیـر
و سوسیالیسـتی نسـبت میدهنـد .یعنـی از نظـر آنهـا ،اقتصاد
بـازار باید بـهصورت نمـاد یـک سـرمایهداری وحشـی و بیمهار و
ضعیفکـش درآید و در هر سـطحی کـه درایـن زمینـه ابزارهای
تعدیلکننـده ،موضوعیت پیـدا کند و دربـار ه آنها تذکـری دهد،
آنرا بـه تمایالت سوسیالیسـتی نسـبت میدهنـد بـرای از میدان
به درکـردن کسـانی که بـه بقـا و بالندگی جامعـه بیـش از منافع
غیرمولدهـا و مفتخوارگیهـا اهمیـت میدهنـد و میکوشـند با
برچسـب تودهای و سوسیالیسـماین تفکـرات را طـرد کنند.
سـوای غیراخالقـی بـودن ،چنین رفتـاری حاکـی از آن اسـت که
آنان نسـبت به خود و فرایند بازار درک درست و بایسـتهای ندارند
وگرنه کسـانی که الفبا را دراین زمینه میدانند ،متوجه میشـوند
مسـأله تنظیمگـری ،اولینبـار در پیشـرفتهترین کشـورهای

کـه
سـرمایهداری مطرح شد و فلسـف ه مطرحشـدنش نیز مواجهشدن
این کشـورها با موارد شکسـت یا درماندگی بازار بـود ،بنابراین اگر
مهمتریـن کارکرد اجـاز ه عملکـرد آزادانـه دادن به نیروهـای بازار
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در غیـاب نهادهـای تنظیمگر را گسـترش و تعمیـق نابرابریهای
ناموجه بدانیم ،مشـخص میشـود کـه در واقـ ع این مسـأل ه یعنی
واکنش منفی نشـان دادن راجع به اهمیت و ضـرورت تنظیمگری
به معنایاین اسـت کـه ما بـا محدودیتهـا و تنگناهـای نظری و
عملی بسـیار جدی دربار ه پیامدهای خانمانبرانـداز نابرابریهای
ناموجـه هم روبهرو هسـتیم.
کاری که اقتصاددانان نهادگـرا دراین زمینه انجـام دادند و در واقع
نوعـی مشـارکت و پیشـبرد بسـیار مهم تلقی میشـوداین اسـت
مسـأله تنظیمگـری به لحـاظ تاریخی در کشـورهای

کـه در ابتدا
پیشـرفته صنعتی به اعتبـار خصلت نابرابرسـاز شـرایط انحصاری
و گرایـش بنگاههای بـزرگ به تبانـی با یکدیگـر و شـکل دادن به
انحصارهـای یکجانبـه یـا چندجانبـه برمیگشـت .اقتصاددانان
بـزرگ نهادگـرا،ایـن فهـم از تنظیمگـری را بسـط دادند و نشـان
دادنـد کـه نابرابریهـای ناموجـه چـه در سـاحت سیاسـت ،چـه
اقتصـاد و چـه اجتمـاع در غیـاب نهادهـای تنظیمگـر میتوانـد
فاجعهسـاز باشـد .توجه بهایـن مسـأله ،بهویژه بـه اعتبار شـرایط
ایران که ما بـا پدید ه تقـدم امر سیاسـی روبهرو هسـتیم ،یعنی در
ایـران ،یکـی از مهمتریـن لـوازم امکانپذیرکنند ه انباشـت ثروت،
نزدیک شـدن به سـاختار قدرت اسـت ،بنابراین تنظیمگـری بازار
سیاسـت درایران به طرز خارقالعادهای اهمیت بیشـتری نسـبت
به تنظیمگری در بـازار اقتصـاد دارد؛ چراکـه دراین زمینـه هم ما
وضعیت بسـیار نابسـامانی داریم.
اما یک مسـائل بسـیار اساسـی دراین زمینـه وجـود دارد که
نشـاندهنده آن اسـت که برای آنکـه جامع ه مـدام در معرض
بحرانهـای سیاسـی ،اقتصـادی و اجتماعـی گوناگـون قـرار
نگیرد ،مـدام مـا داناییهای خـود را دربـار ه پیامدها و منشـاء
بیعدالتیهای اجتماعی و انـواع نابرابریهای ناموجه افزایش
دهیم و توجه داشـته باشـیم گسـترده و عمق تفاوتهایی که
بین شرایط ما و شرایط کشـورهایی که خاستگاه تنظیمگری
بودنـد ،نشـان میدهـد مـا بـه ژرفکاویهـای جدیتـر و نیز
گفتوگوهـای بینارشـتهای عمیقتـری درایـن زمینـه نیـاز
داریـم.
بـهعنـوانمثـال ،مواقعـی کـه صحبـت از تنظیمگـری شـده و
دسـتاوردهای زیادی هـم به دنبال داشـته اسـت ،مـا بـا دولتی با
حداقلـی از کیفیتهـا روبهرو هسـتیم که بـه معنـای دقیق کلمه
بیطرف اسـت درحالیکـه درایـران ما بـا دولتی روبهرو هسـتیم
کـه بـه طـور غیرمتعارفـی ناتـوان اسـت .چند سـال پیـش «نوام
چامسـکی» کتابـی تحت عنـوان «دولـت فرومانده» منتشـر کرد
که در آن میگوید دولـت فرومانده ،ابزارها و امکانـات اعمال اقتدار
خارقالعـاده دارد ،اما قادر نیسـت ازاین ابزارها بـرای تحقق اهداف
خود استفاده کند .چامسـکیاین تعبیر را در رابطه با دولت آمریکا
بهکار بـرده بود اما بـا جـر ح و تعدیلهایـی میتـوان آن را در مورد
دولـتایرانهـم بـه کار برد.
مـا امـروزه درایـران شـرایطی را تجربـه میکنیـم کـه در یکی از
بیسـابقهترین شـرایط تاریخی ،دولت در تسـخیر گروهها رانتی،
مسـأله بسـیار مهم دیگراین اسـت

زیادهطلب و غیرمولد اسـت و
کـه در کنـار آن تسخیرشـدگی ،خـود دولت نیـز قادر نیسـت که
نقش طرف سـوم ،یعنـی عنصر بیطـرف در مبادلههای سیاسـی،
اقتصـادی و اجتماعـی راایفـا کنـد ،بـه دلیـلاینکـه چه در بـازار
سیاسـت ،چـه در بـازار اقتصاد ،دولـت خـود ذینفع اسـت و برای
دولت امکانپذیر نیسـت کـه آن کارکردهـای اسـتاندارد را دراین
زمینه داشـته باشـد.

