
بـــه مــنــاســبــات اجــتــمــاعــی در  ۲- بــی تــوجــهــی 
تئوری های اقتصادی

از  را  آن  که  علم  به  پوزیتیویستی  نگاه  نــوع  ایــن 
اشکاالت  با  می کند،  جدا  خودش  بنیادین  بسترهای 
کشور  فالسفه علم در قرن 20 در اروپا پایان یافت؛ اما در 
ما هنوز عده ای بر این غلط مرسوم اصرار می ورزند. یک 
گر به صورت ارگانیک از دل اقتضائات  تئوری اقتصادی ا
نیاید و  طبیعی و مناسبات نهادی یک جامعه بیرون 
کشورهای دیگر اخذ شود، تنها به  به صورت تقلیدی از 

بحران های عمیق اقتصادی منجر خواهد شد.

۲-1- چگونه مهندسان اقتصادی عامالن ایجاد بحران 
بانکی شدند؟

بــدون  آزاد(  بـــازار  )اقــتــصــاددانــان  نــیــاوران  مکتب 
کــشــور اقــــدام به  ــوجــه بــه اقــتــضــائــات و مــنــاســبــات  ت
اقتصاد  خصوصی سازی  و  دولتی  نهادهای  آزادســازی 

شروع  و  بانک ها  کــردن  خصوصی  آن هــا  بین  در  کــرد. 
ح های  بانکداری خصوصی در دهه 80 از مهم ترین طر
کار بانک های خصوصی  این تفکر بود. در واقع آغاز به 
کشور  نهادی  گرفتن مناسبات  نظر  ایران بدون در  در 
مرکزی  بانک  قدرتمند  و  قــوی  ناظر  مقام  نبود  در  و 
بحران  بــه  بــانــک هــا،  بــر  دقیق  نــظــارت  و  کنترل  بــرای 
ایــن  شـــد.  منجر  کــشــور  ــانــک هــای  ب در  سیستمیک 
بحران از سال 92 و با بازگشت این جریان به مناسبات 
از  اشتباه  فهم  دلیل  به  و  کشور  اقتصادی  و  سیاسی 
تشدید  کشور،  بانکی  واقعیت های  و  بانکی  سیستم 
کشور  بودن پول در مناسبات  شد. عدم فهم درون زا 
پولی  پایه  کنترل  که  مهم  نکته  ایــن  به  بی توجهی  و 
باشد،  تورم  و  نقدینگی  کنترل  برای  ابــزاری  نمی تواند 
خ بهره انداخت. در واقع نگاه غلط  بانک ها را در دام نر
این تفکر به بانک و بی توجهی به اینکه بانک ها اساسًا 
پول را از هیچ خلق می کنند و برای همین واسطه مالی 
قیمتی  جنگ  و  بهره  خ های  نر آزادســازی  به  نیستند، 
بازیگران  کردن  وارد  این رو  از  شد.  منجر  بانک ها  بین 
خلق  و  بانکی  سیستم  در  خصوصی(  )بانک های  بد 
بانک  نــظــارت  نبود  در  بانک ها  ایــن  بی ضابطه  پــول 
دارایــی هــای  از  عظیمی  حجم  انباشت  باعث  مرکزی 
بحران  ایجاد  و  کشور  بانک های  ترازنامه  در  موهومی 
ابعاد  غیررسمی  بــرآوردهــای  طبق  شد.  بانکی  پنهان 
بیش  به  کشور  بانکی  شبکه  در  بحران  و  ناترازی  این 
اتفاق  این  اســت.  رسیده  کشور  نقدینگی  یک سوم  از 
برده  فرو  بانکی  عمیق  بحران  در  آن چنان  را  بانک ها 
ج شــدن از آن احــتــمــااًل بــا بــحــران هــا و  کــه خـــار اســت 

تنش های بزرگ اجتماعی همراه خواهد شد.

ــط  ــوس ت انــــــــرژی  ــای  ــیـــمـــت هـ قـ آزادســـــــــــازی   -۲-۲
سال  اجتماعی  بحران  و  نئولیبرالیسم  تئوریسین های 
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پس از اینکه مهم ترین ثمره تفکر نئولیبرالیسم در 
بار نشست و تبعات  کشور به  بانکی در  تعمیق بحران 
اقتصادی،  عمیق  رکــود  ــورم،  ت جمله  از  آن  اقتصادی 
کــاهــش ســرمــایــه گــذاری در  ــش بــیــکــاری و فــقــر و  ــزای اف
بــخــش هــای پــیــشــران اقــتــصــادی نــمــایــان شــد، نوبت 
و  ضعیف  اقشار  فروکوفتن  در  تفکر  این  بعدی  گام  به 
انرژی و  آزادسازی قیمت های  کم درآمد جامعه رسید: 
افزایش قیمت بنزین! طبق اخبار غیررسمی، برخی از 
این متفکرین، قیمت 6000 تومان را برای هر لیتر بنزین 
که خوشبختانه اعمال نشد و  آزاد پیشنهاد داده بودند 

گشت.  همان قیمت 3000 تومان برای هر لیتر مصوب 
مناسبات  و عدم فهم  آزاد  بازار  تفکر غلط  پای  باز هم 
اجتماعی و مشکالت زندگی مردم در میان است. آنچه 
کاهش دخالت دولت به هر  برای این تفکر اهمیت دارد 
گر منجر به  قیمت و هزینه ای در اقتصاد است؛ حتی ا
شکستن استخوان های قشر ضعیف جامعه و آشوب ها 
این بحث به  )گفتنی است  اعتراضات خیابانی شود  و 
بلکه  نیست؛  بنزین  یارانه  حذف  با  مخالفت  معنای 
که حرکت به سمت قیمت های  ح این است  نکته مطر
یارانه بنزین باید متناسب  منطقی و مناسب و حذف 
کنش مردم و  با وضعیت اقشار جامعه و فهم دقیق وا

به صورت تدریجی انجام می شد(.

ســیــاســت هــای  ــدی  ــارآمـ ــاکـ نـ ــدی؛  ــن ــع ب ــم ج  -3
نئولیبرالی در دوره کرونا

عقیم  و  نئولیبرالیسمی  سیاست های  کارآمدی  نا
ــازار در حــل وفــصــل بــحــران هــا خـــود را آشــکــار  ــ ب ــودن  بـ
خ مـــی دهـــد، دخــالــت  ــه بــحــرانــی ر ک ــی  ــان مــی کــنــد. زم
منفی  پیامدهای  و  عواقب  می تواند  دولت ها  گسترده 
کینز در مواجهه با رکود  که  کاهش دهد )همان  بحران را 
کرد(. در بحران ها منافع  1930 به درستی به آن اشاره 
نمی گیرد  ــرار  ق اجتماعی  منافع  راســتــای  در  شخصی 
تــئــوری جــریــان ارتــدکــس )جــریــان متعارف  ایـــن رو  از  و 
ــر هــم راســتــایــی مــنــافــع شخصی  ــادی( مــبــنــی ب ــص ــت اق
رونــد  مـــی رود.  ســـؤال  ــر  زی عمیقًا  اجتماعی  منافع  بــا 
آزادسازی اقتصاد جهان از دهه 80 و همراه شدن این 
افزایش چشمگیر بحران های اقتصادی و  با  آزادسازی 
که خصوصی سازی  کشورها، نشان داد  مالی در سطح 
لزومًا به بهبود فضای اقتصادی منجر نمی شود. عالوه 
برابر  در  مختلف  کشورهای  تجربه  اســاس  بر  ایــن،  بر 
مقتدرتری  کمیت  حا دارای  که  کشورهایی  بحران ها، 
می کنند؛  عبور  بحران ها  از  راحــت تــر  و  بهتر  هستند، 
بنابراین تفکر نئولیبرالیسم نه تنها خود خالق بسیاری 
از بحران های دهه های اخیر بوده، بلکه در حل آن ها 
کرونا نیز  کاماًل عقیم ظاهر شده است. بحران اخیر  نیز 
مانند چین  کشورهایی  نیست؛  این منطق مستثنا  از 
بــرخــوردار  قــوی تــری  کمیت  حا و  مقتدرتر  دولــت  از  که 
به مراتب  عملکرد  بحران  ایــن  با  مواجهه  در  بــوده انــد 
که محل  کشورهایی  جدی تری را نشان داد و در مقابل 
بحران  با  مواجهه  در  بوده اند،  نئولیبرالیسم  پیدایش 
عملکرد  بحران ها،  سایر  با  رویــارویــی  همانند  کــرونــا، 

ضعیفی داشته اند.
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