
و  مـــی رود  بــاال  دارایــی هــا  ارزش  بــه مــرور  بعد  و  می گیرد 
از  خیلی  در  می کند.  رشــد  سرمایه  بــازار  شاخص های 
که پدیده احیای نسبی  کردیم  کشورهای دنیا مشاهده 
اتفاق افتاد. احیای نسبی افت ارزش دارایی ها را تحت 
کمتر می کند. نمی خواهم  را  تأثیر قرار می دهد و اثرش 
باید  اما  کنم؛  کرده اید، رد  که شما مطرح  را  فرضیه ای 
آثار  کنون  بگویم نیاز به بررسی جدی تری دارد؛ چون ا
بیکاری برای بخش بزرگی از جامعه که در طبقات پایین 
متوسط بودند، به بیکاران منتقل می شود و دربردارنده 
ــی اســت؛ خیلی ساده  گـــذاری دارای شــروط و شرایط وا
که در شرف فقر قرار  بگویم، فروش دارایی برای افرادی 
که بتوانند تغذیه مناسب خود را  می گیرند، ابزاری است 

کنند، یا معیشت خود را بگذرانند. تأمین 

که    مـــی تـــوان بــســتــه هــای نــجــات اقــتــصــادی را 
کرد.  اضافه  شما  بحث  به  کرده اند،  تعیین  دولت ها 
کاهش  را  کشورها  ملی  پــول  ارزش  قـــدری  ایــن هــا 
از  بعضی  بــرای   IMF پیش بینی  هم  اخیرًا  می دهد، 
کرده اند و حتی  که این بسته ها را تنظیم  کشورهایی 
آمریکا افزایش تورم پیش بینی کرد و در واقع تورم دارد 

اتفاق می افتد و نابرابری را تحت تأثیر قرار می دهد.
تورم هم  برنده  که  دکتر سلیمانی: طبیعی است 
اثر  بود؛ چون دارایی دارد. بحث  ثروتمند خواهد  قشر 
کرونا روی دارایی و نابرابری خیلی پیچیده است. فقرا 
محدود  گزینه های  داشتن  دلیل  به  متوسط  طبقه  و 

استرس  این  دارنــد.  بیشتری  استرس  در تصمیم گیری 
در واقع فرایند تصمیم را مختل می کند و اساسًا زایش 
سرمایه و دارایی های محدود آن ها را محدودتر می کند. 
خیلی  جامعه  متوسط  و  فقیر  طبقه  ــرای  بـ امـــر  ایـــن 
کرونا  که  آسیبی  بزرگ ترین  بود.  خواهد  چالش برانگیز 
گاهی  ناآ و  نادانی  از جنس  وارد می کند  به جهان  دارد 
پرهزینه  گاهی  ناآ این  چرا  که  کرد  بررسی  باید  و  است 
گاهی، جهل و شرایط عدم  است. به نظر می رسد این ناآ

تصمیم برای فقرا پرهزینه تر است.

که فضا تا حدی به نفع طبقه    با این پیش فرض 
که با وجود  ثروتمندتر است، این بحث پیش می آید 
کرونا دخالت دولت ها در اقتصاد ملی افزایش پیدا 
کـــرده، باعث مــی شــود الــگــوی نــابــرابــری جــدیــدی در 
برخالف  کــه  الگویی  بگیرد؛  شکل  جهانی  اقتصاد 
سرمایه داری  بر  کم  حا اصول  مبنای  بر  پیشین  دوره 
نیست، بلکه بر مبنای حضور دولت ها در اقتصاد و 
که این دولت ها برای طبقه خاص  رانت زیادی است 

جدید ایجاد می کنند.
فرمودید؛  اشاره  نکته  درستی  به  سلیمانی:  دکتر 
از  که شاید بیش  یعنی دورانی  کوتاه مدت،  حداقل در 
پنج سال هم طول بکشد، دوره ملی گرایی خواهد بود؛ 
ملی  دنبال  به  که  اقتصادی  مفهوم  به  نه  ملی گرایی 
کلمه  کردن صنایع باشد؛ بلکه بیشتر به مفهوم سیاسی 
کند. در این فضا دولت برای  که ناسیونالیسم را دنبال 

که  نیاز دارد  یابد،  باز  را  اینکه هویت ازدست رفته خود 
رفاهی  مداخالت  این  باشد.  داشته  رفاهی  مداخالت 
کرد؛ 1- نوعی نگاه اقتصادی  را می شود دو نوع تحلیل 
متعارف؛ در این نگاه دولت خیرخواهی را در نظر بگیریم 
و  اســت  اجتماعی  رفــاه  کــردن  کسیمم  ما دنبال  به  که 
متناسب با آن به توزیع رانت های در اختیار خود اقدام 
مکانیسمی  هر  طبق  را  بهداشتی  اقــالم  مثاًل  می کند؛ 
رفاه  که  مکانیسمی  هر  طبق  و  می خواهد  خــودش  که 

کسیمم می نماید به نیازمند ها بدهد. اجتماعی را ما
نگاه مطرح در جریان متعارف از نظر نگاه اقتصاد 
دولت ها  واقــع  در  نمی شود.  پذیرفته  چندان  سیاسی 
در نگاه اقتصاد سیاسی عالوه بر اینکه دنبال تخصیص 
کتمان  را  )این  هستند  دموکراتیک  چارچوب  در  رانت 
توزیع  که  ــد  دارن هم  ذی نفعی  گــروه هــای  نمی کنیم(، 
اولویت  این در  قرار می دهند.  اولویت  را در  آن ها  رانت 
قرار دادن توزیع رانت، می تواند ساختار نابرابری، یعنی 
اقشار مرفه و ثروتمند جامعه را تغییر دهد. البته این امر 
گروه های  معمواًل  چون  دارد؛  نیاز  جدی  مطالعات  به 
ثروتمند در حلقه نخست ذی نفعان دولت ها هستند؛ 
اقتصاد  فضای  در  بخواهند  گــر  ا دولــت هــا  اآلن  یعنی 
و  خود  ذی نفعان  بخواهند  و  بگیرند  تصمیم  سیاسی 
که منافع مقرره برای دولت  کسانی را مدنظر قرار دهند 
دارد،  مــقــرره  منافع  ــا  آن ه ــرای  ب هــم  ــت  دول و  داشتند 
بالطبع ثروتمندان فعلی هم جزئی از آن ها هستند و این 

می تواند مانع به هم خوردن نابرابری شود.
بحث هایی  کنونی،  سیاسی  فضای  در  همچنین 
کرونا در انتخابات  مطرح است مبنی بر اینکه با شیوع 
آوردن  رأی  احتمال  مختلف  کشورهای  بعدی  ادوار 
پررنگ  صبغه  با  رویکردهایی  و  حمایتگرا  رویکردهای 
ایــن فضا  ــی رود؛  ــ م بــاال  اجتماعی  و ســالمــت  ســالمــت 
کند؛  می تواند ساختار نابرابری را به نحو اساسی متأثر 
اولــویــت  کــه  بــیــاورنــد  رأی  قــشــری  اســت  ممکن  یعنی 

اصلی شان به هم زدن ساختارهای موجود باشد.

کم  کــه دارد حا ــت ورزی جــدیــدی  ــاس ــی نـــوع س   
می شود، اثرات خاص خود را خواهد داشت!

از  ج  خار خاستگاهی  قشر  آن  گر  ا سلیمانی:  دکتر 
کنونی داشته باشد،  جریان اصلی و فعلی قدرت و ثروت 
این واقعه متصور خواهد بود؛ به عبارت دیگر در شرایط 
به  و  اســت  گذشته  کرونا  شیوع  از  اندکی  زمــان  فعلی 
همین علت ما نمی توانیم در این زمینه تحلیلی انجام 

دهیم و تصور چنین رویدادی هست.
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