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 يرود،م بشمار زمره اين در نيز ايران مذهبى گراى تام نظام ˓نظران صاحب از نظربسيارى به بنا كه نوين، اقتدارگراى نظامهاى

 ابتداى در. دهند مى دست از را خود اجتماعى پايگاه وسعت  بتدريج باشند، اجتماعى انقالب يك از برخواسته هنگاميكه حتى

 فروكاستن و دهه دو يكى گذشت از پس معموأل. است جامعه كل وسعت به بيش و كم انقالبى نظام يك پايگاه وسعت انقالبى هر

 تدارگراىاق حكومتهاى. شود مى كاسته آن به تعدادوابستگان از و شده محدودتر هرروز اجتماعى پايگاه انقالبى، شوق و شور از

 :است زير قرار به سياسى نظام بقائ و ثبات براى كافى اجتماعى پايگاه ترميم براى حلشان راه نوين

 خاطر ترضاي و رفاه حداكثر كوشد مى اقتدارگرا نظام. هستند وفادار خوديهاى اجتماعى، پايگاه مركزى هسته غالبا نظامها دراين

 اقعمو در سياسى نظام كيان از دفاع آماده و دهد سازمان خوب را آنان وهمزمان كند جلب آنان به رانتها انواع  تخصيص با را آنان

 .بنمايد بحرانى

 قتصادىا وابسته را متوسط طبقه از مهمى بخش و اجتماع پايين طبقات مركزى، هسته اين اطراف در كوشد مى اقتدارگرا نظام

 و فرهنگى وابستگى ولى ˓است طبقات اين اقتصادى وابستگى مورد در  صرفا سمينار اين در ما بحث البته. نمايد خود به

 .باشند مى اجتماعى پايگاه مركزى هسته اطراف در ها منظومه اين حفظ ديگر راههاى نيز ايدئولوژيك

 شتربي ما كه اينست افزود، نخواهد جمع معلومات به چيزى آن بيشتر شرح و دارند آشنايى كافى اندازه به همگان اول مورد در

 :پردازيم مى دوم مورد به

 اجتماعى اهپايگ مركزى هسته حول بر را اى منظومه پايگاه اين اقتصاد كردن دولتى شبه و دولتى با نوين اقتدارگراى هاى نظام

 نان و هستی و شغل  آنها نيستند، نظام از وبرخورداران و معتقدان و فدائيان ديگر اى منظومه پايگاه اين. كنند مى ايجاد خود

 تغيير با و دهش كار محافظه بسيار امرارمعاش و احتياج فقرو علت به و است نظام به وابسته اقتصادى واحد يك اختيار در شبشان

 .ندارند موافقت اندازد خطر به موقتا و احتماال ولو را آنها محدود امكانات و تنگ معاش كه موجود وضع

 استخدام به دولتى شبهه و دولتى وخدماتى توليدى مؤسسات بوسيله را كار نيروى از ای عمده قسمت اجتماع، پايين طبقات در - 

 .كنند مى درست را وابسته كارگران طبقه و آورند مى در

 .ندك مى وابسته خود به و جذب را اى عده دولتى امكانات و نقدى و جنسى مختلف هاى يارانه با ˓بيكاران ازخيل همچنين - 

 انخورن اصطالح به و بگير مواجب را زيادى عده دولتى، مؤسسات و دولت طول و عرض به افزودن نيزبا  متوسط طبقات در - 

 .كنند مى دولت

 مؤسسات اين در را زيادى عده بنياد مردم نهادهاى مقابل در بنياد دولت شبه يا و بنياد دولت نهاد هزاران تشكيل با آن بر عالوه - 

 .كنند مى وابسته خود به غيره و فرهنگى،اجتماعى،آموزشى،بهداشتى

 .نمايند مى محتاج خود به اقتصادى لحاظ از نيز را آنها ها رسانه و مطبوعات به آگهى و يارانه دادن با مضافا - 

 .ميشود اطمحت و منفعل گسترده منظومه يك و فعال مركزى هسته يك داراى اقتدارگرا دولت اجتماعى پايگاه  ترتيب باين پس

 كه ستا الزم قوى ولى پنهان نيمه دولت يك هميشه قانونى و رسمى دولت كنار در وسيعی سيستم چنين يك اداره براى طبعأ

 .كند اداره را اى پيچيده نظام چنين و داشته عهده بر را وظايف اين

 تخصيص براى ادىاقتص سيستم نهانى وظيفه اقتصادى، نظام چنين در ميشود، تلقى فساد سالم اقتصاد  دريك كه آنچه حقيقت در 

 .ميشود لقیت سيستم حفظ برای مالی تشويقی نظام يك و است وابسته جانبى هاى منظومه در آن توزيع و خوديها به مالى منابع
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 پيشبرد در اساسى مشكالت با اقتدارگرا نظامهاى اغلب بعد به ١٩٩٠ سالهاى طى جهانى فضاى در اقتصادى رقابت تشديد با

 ظامن كند، كارها رسيده حداقل به اقتصادى نظام چنين در كارآيى و رقابت عمل در. اند گرديده روبرو مدلهايى چنين درازمدت

 خصوصى بخش. است رقابت غيرقابل كاال كيفيت و گران شده تمام قيمت و پايين توليد سطح مهار، فسادغيرقابل به آلوده

 زرگب واحدهاى براى كاال يا و خدمات كننده تأمين نيز خصوصى مؤسسات اغلب. شود مى رانده حاشيه به بيشتر روزبروز

. اقتصاديست و سياسى قدرت منابع به نزديكى در رقابت باشد آنان بين هم رقابتى اگر و ندارند خود از استقاللى و هستند دولتى

 .است دولت و حكومت بدوش وناكارآمدی وفاسد وابسته اقتصادى نظام چنين گرداندن سنگين هزينه بار

 يا و بوده روروب مالى منابع تأيين عدم اشكال با كمتر اخير دهه در نفت قيمت آور سرسام افزايش بعلت نفتى حكومتهاى شايد

 .است گذاشته نمايش معرض به را اقتصادى نظام چنين اشكاالت نفتى و مالى منابع تحريم ايران مورد در ولى اند شده

 ٩١ تعداد لحاظ از“كشور، صنعتى استراتژى طرح مطالعات خالصه كتاب در ١٣٨٤ سال در نيلى مسعود دكتر تحقيقات طبق

 از درصد ٥٢ و شاغلين از درصد ٣٩ درصد، ٩ منتهى است عمومى آن درصد ٩ و خصوصى وكار كسب مؤسسات درصد

 يعنى. است آنان اقتصادى فعاليت نتيجه ملى، ناخالص درصدتوليد ٥٩ برابر اى افزوده ارزش و دارند اختيار در را دستمزدها

 ."دارند اختيار در را اقتصاد درصد ٦٠ به نزديك درصد ٩ همين

 مجموع .هستند دولتى شبه يا و دولتى يا استثنا بدون آنها همه بيافكنيد، نظرى ٢٠١٣ سال در برتر كمپانى ١٠٠ ليست به كافيست

 .است تومان تريليون ١٢٠ بر بالغ ٢٠١٣ درسال آنان ساالنه فروش

 تعداد. است شده اعالم نفر چهارميليون و بيست ،١٣٩١ درسال كشور فعال جمعيت مركزآماركشور، سايت در شده داده آمار طبق

 الدرس دكترنيلى محاسبه اگربرطبق. باشد مى نفر ميليون ٣ درحدود بيكاران تعداد و نفر ميليون ٢١ بر بالغ سال اين در شاغالن

 مؤسسات دراختيار كار نيروى درصد ٤٠ يعنى بدانيم درصد ٤٠ به درصد ٦٠ همان را خصوصى بخش به دولتى بخش نسبت ٨٤

 يعنى. باشند مى دولت كارمند  آمار همان برطيق نفرنيز ميليون ٢/٣ و اقتصادى مؤسسات در نفر ميليون ٨/٨ حدود باشد، عمومى

 متوسط رقم به را تعداد اين اگر. باشند مى دولت بگير مواجب بنحوی وبسيح  مسلح نيروهاى درنظرگرفتن نفربدون ميليون ١١

 وابسته آن نفر ميليون ٣٧،٥ ايران ميليونى ٧٧ جمعيت از كنيم ضرب(ايران آمار مركز داده طبق) خانوار هر نفر ٣،٤ يعنى خانواده

 ثبات حفظ براى را درصدى ٤٩ اقتصادى اى توده پايگاه يك محاسبه اين با حكومت و گذرانند مى روزگار حكومتى اقتصاد به

 .كند مى مالى تغذيه خود

 :بازگرديم خود اساسى بحث به حال

 .خورد مى بر سياسى مركزى اصالح اين به زود ديريا نخواهيم وچه بخواهيم چه حال همه در اقتصادى ساختارى اصالحات

 مواجب منظومه و درصدی ١٠ حداكثر فعال خوار رانت پايه از بتدريج و گام به گام تواند مى آينده در نظام اجتماعى پايه آيا- 

 و كومتح به غيروابسته افراد عمومى پايگاه به است، دستمزد و حقوق و بررانت مبتنى پايگاهى عمدتأ كه درصدى ٤٩ بگيران

 شود؟ تبديل ليبرال دموكراسيهاى همه مانند آزاد

 است؟ گرفته را استراتژيك تصميم اين و دارد را توان اين حكومت آيا- 

 و ردپذي مى پرداخت خواهد سياسى خواهى سهم به اقتصادى، شدن توانمند بهمراه كه را خصوصى بخش شدن قدرتمند آيا -

 دارد؟ برنامه آن براى
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 دخواه تحمل پرداخت خواهند ها اتحاديه و سنديكاها تشكيل به خود منافع تأيين براى كه را آزاد كارمندان و كارگران آيا -

 كرد؟

 دارد؟ را فانون حكومت و برقانون مبتنى مردمى پايگاه ايحاد توان اسالمی جمهوری نظام آيا - 

 :است زير بشرح ايران در اقتصادى آزادسازى موانع عمأل

 اين مبناى رب بپزيريم، را "استبدادآسيايى" يا "شرقى استبداد" تئورى اگر. است ميانه خاور منطقه و آسيا در كشورى ايران - ١

 بوده مملكت رهبر اختيار در همواره آسيا در بوده پيشامدرن عصر در اقتصادى قدرت منبع مهمترين كه زمين مالكيت تئورى

. ودب رسيده ارث به او به پدرانش از يا و بود كرده خود آن از را فرمانروايى تحت سرزمينهاى شمشير در يا،،، كه رهبرى است،

 و مصادره دوباره كرد مى اقتضا اش اراده موقع هر و داد مى كسان به امتيازى مانند خواست مى را زمينها از چقدر هر فقط او

 بر كار وىنير و كشاورزى زمين صاحبان نسل اندر نسل متعدد فئودالهاى فئوداليسم، دوره در كه اروپا خالف بر. نمود مى ضبط

 كشور سطح در اقتصادى قدرت. نمود مى امضاء ا،،،، تحت پيمان آنان با كه بود آنها توترين فقط مملكت رهبر و بودند آن روى

 مالكيت با ار ما ذهنيت وضع اين تاريخى تداوم. نبود سياسى نظام اختيار در يكجا و بود فئودالها حاكميت تحت مناطق در پخش

 .است داده خو محور دولت اقتصاد با را ما اقتصادى فرهنگ و داد عادت دولتى اقتصاد و دولتى

 اقتصاد  ناي و بوده حكومت اختيار در ابتدا از نيز نفت. است بوده نفت ما اقتصادى قدرت منبع مهمترين نيز مدرن دوران در - ٢

 را ليبرال هاىدموكراسي درآمد منبع مهمترين اگر. است كرده دولتى را ما اقتصاد گذشته از قويتر حتى نفت بر مبتنى پايه تك

 ىنفت كشورهاى ولى. دهد مى دولت به ملت ارده و خواست طبق كشور اداره ازاء در ملت كه مزديست ماليات بدانيم، ماليات

 تلقى بقط را نفت اين نيز شرقى حكومت. شود مى حاصل نفت فروش از درآمد اين بلكه نيست ماليت درآمدشان منبع مهمترين

 رضايت هب اولى درجه احتياج بنابراين. پذيرند مى را تلقى اين آسان نيز مردم و داند مى خود آن از شد گفته فوق در كه فرهنگى

 راسىدموك توصيف اگر. است مملكت كارفرماى بزرگترين و مالك بزرگترين نيز ديگر سوى از. ندارد خود اداره طرز از مردم

 كه زرگب كارفرماى و مالك اين صورت اين در بدانيم، مملكتى بزرگ تصميمات در نمايندگانشان طريق از مردم تأثير درجه را

 رد خوشبختانه. ندارد مردم رضايت به احتياج،،، بگيرد، كه تواند مى و خواهد مى مردم آراء به احتياج بدون را تصميمات همه

 ذشتهگ از كمرنگتر بمرور ملى ناخالص توليد در نفتى درآمد نقش آنها شدن شهرنشين و جمعيت اثركثرت در اخير سالهاى

 .يابد مى بيشترى اهميت ماليات به دولت اتكاء و ميشود

 ار اقتصادى قدرت تنها نه كه است آمده كار سر بر ايران در خواه تماميت و اقتدارگرا نظام يك اسالمى، انقالب وقوع با - ٣

 ههم از مهمتر. دارد آنها تصاحب در تالش دائمأ يا و كرده خود آن از يا را نرم قدرتهاى همه بلكه گذشته، از بيشتر بمراتب

 رديگ قدرتهاى همه و مذهب و نموده ادغام سياسى قدرت در بود حكومت از مستقل بعد به صفويه زمان از كه را مذهبى قدرت

 قدرت دادن دست از به تا دهد ماهييت تغيير يا و برود بايد يا نظام اين. است داده قرار حاكم ايدئولوژى خدمت در را جامعه

 . كند تمكين اوست آن از كه قدرتهايى ديگر و اقتصادى

 اهسپ رهبرى، نهاد مانند مستحكمى غيررسمى و رسمى نهادهاى رانتى و خورى خاصه نظام تداوم سال چهار و سى علت به - ٤

 بارزهم اقتصادى و اجتماعى امتيازات دادن دست از مقابل در بشدت كه اند شده ايجاد ادارى فاسد سيستم خواران، رانت شبكه

 خود نانخور و بگير مواجب را اجتماع از بزرگى بخش مجموعأ و اند دوانده ريشه اجتماع همه به هزارپا چون آنها. نمود خواهند

. دكن مى فاسد،،، اقتصاد نخواسته و خواسته حاميان را اجتماعى بزرگ گرده اين مزايا و مشاغل دادن دست از ترس. اند كرده

 تماميت متحكو)سياسى ،(اقتصادنفتى) اقتصادى-مالى ،(شرقى استبداد) فرهنگى -تاريخى عمده و بزرگ مانع چهار با ما پس
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 آزادسازى جهت در اقتصادى اصالحات گونه هر راه سد كه( آنان اجتماعى شبكه و رانتى خور خاصه نهادهاى) اجتماعى و( خواه

 .نيست نااميدى جاى استوار، و بزرگ موانع اين وجود با ولى. باشيم مى آزاد بازار اقتصاد بسمت حركت و اقتصادى

 :زيرا تاريخيم جهت در ما. است رانتى دولت منزوى و فاسد ضعيف، اقتصادهاى استمرار عكس جهت در زمان روح

 رانتى،،، امنظ يك به بتدريج و شود مى شروع دولتى دارى سرمايه با اغلب ايدئولوژيك نظامهاى در بخصوص دولتى اقتصاد- 

 نظام تماعىاج پايگاه تا گيرد مى قرار اند نظام حامى كه خودى اقليتى اختيار در اقتصادى منابع اكثر يعنى. رويد مى فرا پرور

 خالقيت، تكار،اب صاحبان اختيار در طبيعى فرايند يك طى در منابع آزاد اقتصاد در. يابد گسترش خود تداوم و ثبات حفظ براى

 اعثب آنان ناگذير رقابت و ابتكار و مديريت مجموع و اند پراكنده اجتماع سطح در كه گيرد مى قرار توانا و پذير ريسك

 افراد به عمناب تخصص پروسه پرور حامى و رانتى اقتصاد در برعكس. گردد مى تقتصادى قدرت روزافزون شادابى و توانمندى

 و شود رمنج واقعى خدمات و توليد افزايش به اينكه بجاى گذارى سرمايه يعنى. شود مى اضافه كاردانى و لياقت نه سازمانها و

 محدود شگذاري اثر تنها نه تورم افزايش با مبارزه در سياستى هر و شود مى منجر تورم افزايش به كند افزون را اقتصادى رشد

 .ماست اقتصاد از تقريبى تصويرى امروز شد،،، گفته كه آنچه. كند مى كمك بيشتر ركود به كه شود مى

 و قانونى اصالحات،،، و خدمات و توليد-بانكى-پولى نظام در ساختارى عميق اصالحات جز راهى بست بن اين از خروج

 .تاقتصاديس شده ريزى برنامه و سنجيده آزادسازى راه، تنها سخن، ديگر به. ندارد اصالحى دستاوردهاى حفظ براى حقوقى

 

 و بزرگ اقتصادهاى اغلب چون و بيند نمى را جهانى اقتصاد ادغام و ورود آمادگى خور در چون اقتصادى چنين سو ديگر از

 و رياليسمامپ با مبارزه و استقالل مذهب دوستى، ميهن به تظاهر با نيستند، احوال مريض و عضوى،،، قبول به حاضر هم توانمند

 ى،مل اقتصادهاى بر خود مداوم فشار با جهانى اقتصاد معاصر زمان در اما. كند مى خود ماندن منزوى در سعى دارى سرمايه نظام

 واعدق يا كه گذارد نمى باقى آنان براى ديگرى راه و كند مى اعمال منزوى و ضعيف و درمانده اقتصادهاى بر را مضاعفى فشار

 .بپاشند فرو و شده ،،،يا و كنند ادغام جهانى اقتصاد در را خود بتدريج و بپذيرند را بازى

 بين كننده خرد هاى تحريم اعمال آن و شده افزوده آن به بوده ديگر عوامل از كارآتر شايد كه نيز سومى عامل ايران مورد در

 وصبخص نفت بادآورده پول اول تامل دو وجود با گذشته سالهاى در اگر. اقتصاديست كمرشكن هاى تحريم جمله از المللى

 پوشاننده عمنب اين از زيادى مقدار اكنون شد، مى فاسد و ناكارآمد و رانتى اقتصادى نظام اين تداوم باعث آن قيمت افزايش از پس

 الزم كنولوژىت به دسترسى آن بر عالوه. نيست حكومت دسترس و اختيار در حداقل يا و رفته بين از اقتصادى عيوب و كاستيها

 .باشد مى حصول قابل سختى به كه ممكن غير نگوييم اگر نيز صنعتى محصوالت و

 نظام اب تقابل در نه گذشته راه ادامه كه است دريافته نيز آن رهبرى حدى تا و نظام كارگزاران از مهمى بخش اكنون اين بنابر

 .نيست ممكن آن اقتصادى نظام با رودررويى نه و جهان سياسى

 از ناگزير مسير اين و آنست در اى مرحله و تدريجى ادغام شرايط كردن فراهم جهان، اقتصادى نظام با تقابل عدم مقدمه

 .گذرد مى اقتصادى اقتصادسازى

 است حياتى و وىق و اثرگذار بقدرى آزاد بازار اقتصاد سيستم به رانتى-دولتى اقتصاد سيستم از گذار براى مثبت عامل سه اين

 هب گذار براى را راه و آورده فراهم شمرديم قبل در كه مهمى چهارگانه موانع بر غلبه براى را مناسبى شرايط ميرود اميد كه

 .بگشايد آزاد بازار اقتصاد سيستم استقرار نهايت در و اقتصادى آزادسازى
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 در گزينه دو اين با كنون تا مشروطيت صدر از ما. نيست دموكراسى و ديكتاتورى بين انتخاب ديگر ايرانيان ما انتخاب امروز

 هم ما. داردن خود سياسى نظام توليد تجديد براى راهى و است كامل بست بن در ديكتاتورى اكنون ولى. ايم بوده قوس و كش

 دموكراسى و (failed state) مردود دولت بين ما انتخاب اكنون. ايم آزموده آنرا دينى قرائت در هم و ناسيوناليسمى روايت در

 .است


