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 چکیده
اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا  مسألهتوان آن را تنها در قالب یک  ای چند بعدی است که نمی مسألهفساد، 

ارزشی و فرهنگی مورد مطالعه و بررسی قرار داد. در طول تاریخ بشری جامعه و دولتی وجود  مسألهحتی یک 
ان جمهوری اسالمی نیز هرچند داعیه مبارزه با گذار بنیاننداشته است که از این پدیده مصون بوده باشد. 

فساد را داشتند، اما پس از گذشت بیش از چهل سال از عمر حکومت، هنوز شواهد و مدارک نشان از فسادی 
ساخت این مطالعه در صدد است تا با استفاده از روش تاریخی،  .جامعه دارد های زمینهگسترده در تمام 

و زندگی مردم ایران که در نهایت به  ها فعالیتگذاری این ساخت بر تأثیراقتصادی و نحوه ترکیب آنها و 
دستاوردهای این تحقیق نشان  انجامد را مورد مطالعه قرار دهد. ی و استمرار فساد در جامعه میگیر شکل

ی ها بحثی سیاسی و ها تنشمیراث دار ساختار اقتصادی نامتوازنی است.  57دولت برآمده از انقالب دهد  می
وم اعلمی و مد صورت بهایدئولوژیکی پس از انقالب مانع از آن شد که به مسائل اقتصادی همچون فساد 

های عوام گرایانه و مدیریت  گذاری سیاستپرداخته شود. سیطره دولت و نفت در اقتصاد ایران پس از انقالب و 
ی ساخت اقتصادی رانتی شد. بالطبع در گیر شکلغیر علمی مانع از سازماندهی مناسبی در زمینه اقتصادی و 

 یک ساختار اقتصادی رانتی، سخن از یک جامعه سالم و دور از فساد ممکن نیست.
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مدیریت عوام گرایانه،  اد نفت،فساد، ساخت اقتصادی رانتی، اقتصاد دولتی، اقتصکلمات کلیدي: 

 سازمانی اقتصادی بی

 JEL: A13, A14, B55, F55, K00, K29 بندي طبقه
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 مقدمه 

ی تمدن بشری دارد و گیر شکلبعدی است که تاریخی به درازای ای پیچیده، چندمسألهفساد 

ارزشی و  مسألهاجتماعی، سیاسی، اقتصادی و یا حتی یک  مسألهتوان آن را تنها در قالب یک  نمی

 خواری، در نمادهای مختلفی از قبیل رشوهاین پدیده  ی مورد مطالعه و بررسی قرار داد.فرهنگ

برداری از منافع متضاد و مشارکت سیاسی  اختالس، اخاذی، سوءاستفاده از رأی دیگران، بهره

 نبه اخالقیش، سبب بروزیابد. پیامدهای فساد جدا از ج نامناسب و... در جامعه ظهور می

هایی در روند توسعه، نارضایتی نسبت به فرایندهای اجتماعی، بحران مشروعیت ساختاری  ناکارآمدی

 هستند؛ فساد درگیر مسألهنوعی با  همه جوامع بهگردد.  اعتمادی در سطح جامعه می هایت بیو در ن

سال از عمر  40جمهوری اسالمی ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. امروزه پس از گذشت 

حکومت جمهوری اسالمی ایران آنچه از شواهد و مدارک پیداست نشان از وجود فسادی گسترده در 

ز کننده ا انگیز و نگران های جهانی نیز از وضعیت رقت آمارهای سازمانجامعه دارد.  یها زمینهتمام 

 فساد در تمام سطوح جامعه حکایت دارد. جم گستردهح

گذار است. این پدیده روند و تأثیراقتصاد و متغیرهای اقتصادی فساد از طرق مختلفی بر 

برای وضع مقررات کنترلی و  کند. افزون بر این توان دولت را تخصیص منابع را مختل می

دها و دهد. همچنین فساد باعث کاهش درآم های مورد نیاز برای اصالح نقایص آن کاهش می نظارت

یابد و دولت  شود که در پی آن کسری بودجه دولت افزایش می های دولتی می افزایش هزینه

ادامه این روند موجب از  .(1389 )صادقی،زی مالی جامع و درستی داشته باشد ری تواند برنامه نمی

نمند و خالق در فضایی که فساد زیاد باشد، شود؛ چرا که افراد توا بین رفتن انگیزه کارآفرینی می

ی ها فعالیتجویی کنند و کمتر به  ن خود را صرف کارهای خالف و رانتدهند انرژی و توا ترجیح می

فساد و گسترش آن  دلیل نیست که بگوئیم اینکه بی نتیجتاً .)همان(سازنده و مؤثر روی آورند 

فتگی ایران پس از یا یکی از موانع اصلی توسعهاد اندازد. پدیده فس سالمت اجتماعی را به خطر می

مبارزه با فساد و پیامدهای آن ارائه و اجرا  درخصوصها و اقداماتی کار راهکه  انقالب است. درصورتی

ی اقتصادی، اجتماعی و ها برنامهو  ها سیاستنگردد موجب تقویت این پدیده و ناکامی در اجرای 

توجه به مطالعه اساسی و بنیادی نسبت به این پدیده را دو  سیاسی خواهیم بود. این امر اهمیت

شود که چرا هنوز هم پس از سالیان متمادی  در ذهن متبادر می سؤالنمایاند. حال این  چندان می

اساسی در تمام  مسألهیک  عنوان به مسألهاز پرداختن و مطالعه در زمینه فساد هنوز هم این 

ی و استمرار این گیر شکلرود و نیز عوامل اصلی  شمار می سی بهیای اقتصادی، اجتماعی و سها زمینه

و پیامدهای آن  مسألهی را برای رفع این کار راهاند تا برمبنای آن بتوان  کدامپدیده در اعصار مختلف 

 ارائه داد.
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 پیشینه نظري تحقیق

برای مقابله با این هایی کار راهبر آن و نیز  مؤثرمطالعات متعددی در زمینه شناخت فساد و عوامل 

برخی محققین، فساد را ناشی از شرایط نامناسب درآمدی و شرایط  پدیده صورت گرفته است.

؛ 1389 ،طوطیان اصفهانی ؛1393 ،فر صمصامی) دانند می ها سازمانفرهنگی و آموزشی کارکنان 

فردگرایی و ساالری،  مردمنماید که بین  همچنین مقدم زرندی اثبات می .(1391 مقدم زرندی،

زیادلو  و مقدم در تحقیقات  .(1391 )مقدم زرندی، ا فساد رابطه معناداری وجود داردگرایی ب جمع

دهند که فساد در سازمان دولتی و غیر دولتی از نظر شکل و ماهیت تفاوتی  جداگانه خود نشان می

 مؤثری این پدیده گیر شکلهای ارزشی و علل نهادی و اجتماعی در  دارد، بلکه اندازه سازمان و نظامن

نادری فساد را نوعی بیماری و انحراف اجتماعی به  .(1383 کرراهی مقدم، ؛1384)زیادلو، هستند 

امنیت قضایی، سیاسی، حقوقی، اقتصادی و آورد و ریشه کنی این پدیده را در سایه  حساب می

به عقیده فرخ سرشت، جمهوری اسالمی ایران وارث یک نظام  .(1379 )نادری، کند شغلی عنوان می

اداری ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و دولتی آن بوده است که بخشی از آن بازمانده از 

های پس از انقالب اسالمی  نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد غلط و شرایط گریزناپذیر سال

ی است و برای الملل بینای  معتقدند فساد پدیده 2و کرینگتون 1رمنآک .(1382 فرخ سرشت،) است

معتقد  3شیالدیتیا ی است.الملل بینهای اجرایی در سطح  کاهش اثرات آن نیاز به هماهنگی دستگاه

مذهبی،  -هویت قومی فرهنگ اداری سنتی،در مطالعه فساد بایستی عناصری همچون  است

طح نازل و غیر بازدارندگی در مبارزه با فساد و در نهایت سشدن فساد، عدم اراده سیاسی  جهانی

جامعه  های مربوط به فساد که در نهایت برآمده ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی مجازات

در تحقیق خود به نقش جامعه مدنی در  4مویو .(2011 )شیالدیتیا،است، مورد توجه قرار گیرد 

ران سیاسی و الزامات یکی از کند که رهب ساله خود ادعا میکرده است و در ر تأکیدمطالعه فساد 

آنچه از مطالعه پیشینه  .(2010 )مویو،موفقیت آمیز با این پدیده هستند  های اساسی در مبارزه پایه

آید توصیفاتی کامل نسبت به این پدیده و  دست می هداخلی و خارجی نسبت به پدیده فساد ب

 :توان چنین گفت جوامع است. با توجه به این مطالعات میپیامدهای آن در روند توسعه 

                                                                                                                   
1 Akerman ,susan rose 
2 paul Carrington 
3 Shiladitya,Chakraborty 
4 Moyo, Stephen 
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توان این پدیده را در  های دولتی عریض و طویل نیست و حتی می مربوط به دستگاه فساد تنها (1

با بروز فساد  ها سازمانی خصوصی نیز مشاهده کرد. اما با این وجود اندازه ها سازمانسسات و مؤ

 اداری ارتباط دارد.

تواند  کلی باال بودن کیفیت زندگی آنان می طور بهبهبود وضعیت کارکنان و معیشت آنان و  (2

 باشد. مؤثردر کاهش فساد 

 فساد رابطه معکوسی با دموکراسی وآزادی مدنی در جامعه دارد. (3

ایران وارث یک نظام اداری ناکارآمد و توام با فساد در دستگاه حکومتی و  جمهوری اسالمی  (4

وده است که بخشی از آن بازمانده از نظام پیشین و بخشی نیز معلول عملکرد غلط و دولتی آن ب

 های پس از انقالب اسالمی است. شرایط گریزناپذیر سال

ی گیر شکلکند مبارزه با فساد نیاز به عزم جهانی دارد و  جهانی ایجاب میشرایط  (5

برخوردار باشند، برای کنترل پیامدهای ی که از مشروعیت و اقتدار کافی الملل بینی ها سازمان

 فساد امری حیاتی است.

در مطالعه پدیده فساد بایستی به عناصر فرهنگی، بافت اجتماعی، منش اجتماعی افراد  (6

 جامعه توجه ویژه داشت،

اجتماعی در نظر گرفت که سالمت نهادهای  مسألهیک  عنوان بهپدیده فساد را بایستی  (7

 نماید. دیگر جامعه را تهدید می

های کلی در کار راهمطالعات صورت گرفته در زمینه فساد بیشتر جنبه توصیفی داشته و به ارائه 

 بایستی با رویکردی جامع پردازند. از آن جهت که فساد، پدیده چند بعدی است می این زمینه می

تحقیقات صورت داد. عمده ی و تداوم آن را مورد مطالعه قرار گیر شکلای( عوامل اصلی  )چند رشته

یابی آن را مورد مطالعه  ی این پدیده و ریشهگیر شکل "چگونگی"گرفته درخصوص فساد به ندرت 

خصوص این پدیده اکتفا سری نظریات جهان شمول در دهند، و تنها به استفاده از یک قرار می

اصر بنادینی ی این پدیده عنگیر شکلکنند، بدون آنکه به این امر توجه داشته باشند که عوامل  می

 است که خاص هر کشوری است.
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 1چهارچوب نظري

زندگی اجتماعی مردم ایران در طول تاریخ متأثر از عناصر بنیادینی همچون عنصر جغرافیایی، 

تر برخوردار باشد  تر و متوازن عنصر معیشتی بوده است. به هر اندازه جامعه از روابط اجتماعی مطلوب

جتماعی، سیاسی و اقتصادی های ا تر و ساخت کار اجتماعی متوازنبه همان میزان از تقسیم 

پراکندگی اجتماعی در ها و تعارضات اجتماعی برآمده از  شکافتر برخوردار خواهد بود.  متوازنی

وجود آورده است؛ زیرا وجود هر نوع  سیاسی و اجتماعی نامتوازنی را بههای اقتصادی،  ایران، ساخت

ستیابی به اجماع کلی درباره اهداف زندگی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی در جامعه مانع د  شکاف

کند.  پذیری، مشارکت و رقابت جلوگیری می های الزم برای هم شود و از تکوین چهارچوب می

مدت به خود  گیرد، شکلی کوتاه ای که از دل این ساختارهای اجتماعی و اقتصادی شکل می جامعه

انداز  ای که در آن چشم است. یعنی جامعه "مدت بودن کوتاه"گیرد. نکته اصلی این جامعه همان  می

دهد،            کالن و چه در زندگی خرد وجود ندارد. مطالعات تاریخی نشان می مدتی چه در زندگیبلند

انداز  چشم در طول تاریخ از یک جامعه باروند تحول تاریخ ایران به این صورت بوده است که ما 

ای که  رویم در این شرایط توسعه دیگر می مدت کوتاه انداز چشمبه یک جامعه دیگر با  مدت کوتاه

ترتیب گیرد. بدین  بایستی مبتنی بر تحول در ساختارهای اجتماعی و اقتصادی باشد صورت نمی

ی تاریخ ایران عبارت بهبه هم پیوسته شده است.  مدت کوتاههای  ای از دوره تاریخ ایران تبدیل به رشته

 گیرد. ای تشکیل شده است که دائماً در وضعیت خالء و استثنا قرار می های شکننده از نظم

آورد که بیشتر  وجود می هایران، شرایط اجتماعی خاص را ب مدت کوتاهی و تداوم جامعه گیر شکل

که در آن اجزای مختلف سازمانی اجتماعی و اقتصادی عنوان کرد. وضعیتی  توان آن را نوعی بی می

                                                                                                                   
 
1
 چهارچوب نظری مقاله برآیندی از مطالعات محقق از منابع زیر است: 

  1393وگو با دکتر همایون کاتوزیان، نشر نی، تهران،  ی بلندمدت: گفت پور، در جستجوی جامعه کریم ارغنده

 1393اشمیت کارل؛ یاشار جیرانی؛ رسول نمازی، مفهوم امر سیاسی، انتشارات ققنوس، تهران 

مسائل اجتماعی، انتشارات گانه در بررسی  اهلل صدیق سروستانی، رویکردهای نظری هفت رابینگتن ارل؛ رحمت

 1383دانشگاه تهران،

 1388شناسی اجتماعی، انتشارات سمت، تهران، سال  رحمت اهلل صدیق سروستانی، آسیب

 1376شناختی، انتشارات امیرکبیر، تهران  مرتون رابرت کی؛ نوین توالیی، مشکالت اجتماعی و نظریه جامعه

 1386اعی ایران، انتشارات جامعه پژوهان سینا، تهران شناسی مسائل اجتم اللهی، جامعه اهلل سیف سیف
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این وضعیت  ممکن است ارتباط منظم را با یکدیگر از دست بدهند و از ردیف خارج شوند. در

گاه  ی نظام اقتصادی هیچها بخششود.  های نظام اجتماعی و اقتصادی مختل می هماهنگی بخش

است. هر شرایطی که هماهنگی کامل ندارند، با وجود این معموالً نوعی تعادل پویا بین آنها موجود 

ثبات ساختار  زمانی خواهد شد. در این وضعیت بیسا ادل را به هم بریزد موجب بروز بیاین تع

های افراد جامعه دارند. جامعه ها و رفتار اعی، کنترل و هدایت ضعیفی بر کنشاقتصادی و اجتم

ی اجتماعی ها نظارتو بستگی اجتماعی، فرد را از فشار افکار عمومی  علت گسیختگی، هم ثبات به بی

کنند  تر برای برقراری سازگاری با هنجارهای متعارف عمل می های منسجم غیررسمی که در گروه

هایی  های عاطفی و شناختی دولت گیری آورد. جهت سازد و زمینه کنش انحرافی را فراهم می رها می

ت سیاسی و اقتصادی گیرند مبتنی بر آگاهی نیست؛ بنابراین مدیری که در این شرایط شکل می

شود. در نتیجه نه تنها به نظام سیاسی و  ی کارشناسانه تدوین نمیها سیاستکشور بر مبنای 

ترین رکن هر نظام سیاسی را که همان مردم است،  رساند، بلکه اصلی اقتصادی یک کشور آسیب می

توانند جامعه سالم و فاضل را تقویت و ارتقا دهند زیرا  ها نمی کند. این حکومت از خود جدا می

ند بر مبنای هیچ کن ئی را که در جهت مدیریت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تدوین میها سیاست

های خود  تواند نقش های اقتصادی، سیاسی، قانونی و علمی نیست؛ و در نهایت نمی کدام از عقالنیت

را افراد ا کند. وضعیت اجتماعی وابسته به اشخاص نیست، زییک دولت به درستی ایف عنوان بهرا 

سازمان افراد  کنند. در وضعیت آنومیک جامعه بی های مختلف تعریف می جامعه، خود را در وضعیت

کنند زیرا در  ی منحرفانه تلقی نمیها کنشی مفسدانه را ها کنشهای انحرافی همچون  جامعه کنش

رود و جرم و  ر مشروع و نامشروع، سنجیده و ناسنجیده از بین میاین جامعه از یک سو مرزهای رفتا

پذیری این  د؛ و از سوی دیگر افراد با جامعهیاب ی مفسدانه  افزایش میها کنشکاری و بالطبع  بزه

 انجامند. ی به استمرار رفتارهای مفسدانه میعبارت بهرفتارها باعث الگوسازی و تقلید بیش از پیش و 
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 مدل نظري

 
 

 روش شناسي تحقیق

پردازد. از آنجا که  ی و استمرار فساد با توجه به ساختارهای اقتصادی میگیر شکلپژوهش حاضر به 

 مسألهبایست این  شناخت و درک پدیده فساد نیاز به مطالعه تاریخی در گذر زمان دارد، محقق می

کند. این روش مکمل  را در پرتو گذشته مورد مطالعه قرار دهد، بنابراین از روش تاریخی استفاده می

مشاهدات محقق است و تحلیل انتقادی رویدادهای گذشته برای درک بهتر رویدادهای زمان حال 

های مختلف در جامعه  است. توجه به مطالعات تاریخی، شناخت و آگاهی ما را نسبت به ساخت

ای در حقیقت تاریخی مشخص دارد. بنابراین پرداختن  دهد، زیرا موجودیت هر جامعه سترش میگ

را به کننده، تو خالی و انتزاعی  گرفتن شرایط تاریخی نتایج گمراه به مسائل مختلف بدون در نظر

ه است، نوعی از عصر باستان تا دوران معاصر در ایران وجود داشت ای که به همراه دارد. فساد، پدیده

ی ساختارهای دیگر و در کل زندگی اجتماعی ایرانیان داشته است. گیر شکلبسیار عمیقی بر  تأثیر

یابی به حقایق  روش اصلی برای دست عنوان بهبه این جهت در این تحقیق بایستی از روش تاریخی 

محقق تنها به . از سوی دیگر استفاده کنیم ما دارد نوعی ریشه در گذشته ی که بهیها و واقعیت

های ساختاری این پدیده توجه نکرده بلکه از روش تاریخی و اسنادی برای شناخت رابطه  جنبه

روابط نامتوازن  
 اقتصادي

ساختار اقتصادي 
 نامتوازن

بي سازماني 
 اقتصادي

نظام شخصیتي  

  نامتوازن

 فساد
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دیگر در این تحقیق، از روش تاریخی برای  عبارت بهنماید.  متقابل اجزاء با کل جامعه استفاده می

ردد. در این تحقیق گ ی افراد جامعه و ساختارهای جامعه استفاده میها کنشدریافت بازتولید بین 

های اجتماعی قرار گرفته و برای افراد معانی  پدیده تأثیرکند که تحت  محقق از اسنادی استفاده می

فساد از بعد  درخصوصشود که به مطالعه  خاص دارند. در این تحقیق از اسناد نوشتاری استفاده می

 پرداخته اند. شناختی جامعهاقتصادی و 

 

 تحقیقهاي  دستاوردها و یافته

وضعیت اقتصادی مانند ایران را باید کشوری در حال گذار تصور کرد که مشخصه اصلی آن عدم 

 ارثیه انقالب، از پساجتماعی و فرهنگی است.  ی مختلف اقتصادی،ها زمینهتعادل و بحران در 

نظام جمهوری . ماند جای به گذشته سیاسی نظام از اجتماعی و اقتصادی یها زمینه در متضادی

 جنگل خاص قوانین که است جنگلی منزله به ی بود که در آن جامعهدار سرمایهاسالمی وارث نظام 

 او برای سهم و شکار میزان به انسان ارزش و است دیگری شکارگر فرد، هر و است جاری آن در

 بدون - آورد دست به بیشتری درآمد بتوان که هرگونه به. نیست مطرح ای آورده کجا از. است مربوط

-79: 1370 است )رزاقی، توجیه و قبول قابل -طبیعت  و جامعه دیگران، برای آن هزینه به توجه

بعد از پیروزی انقالب اسالمی انقالبیون خواستار طرح نظام سیاسی نوین و به تبع آن نظام  .(83

مانع از توجه علمی، های داخلی و خارجی پس از انقالب  وقی جدیدی بودند. اما وقوع بحرانحق

ه زندگی اقتصادی توجه به نیازهای معیشتی و چرخمند به این قضیه گردید.  اصولی و نظام

ساختار اقتصادی اساس آن و بر فن استزه صنعتی شده بر محور علم و یافته و تا درکشورهای توسعه

آورند در مقابل  پدید می وری، رقابت سالم و قدرت انعطاف باال دمحور را در جهت بقا، رفاه، بهرهتولی

بر مبنای اصول علمی و تجربیات در ایران پس از انقالب توجه به بافت اقتصادی و معیشتی نه 

آن ساختار  براساسهای پیشین بلکه مبتنی بر آزمون و خطا صورت گرفت و  آمده از دولت دست به

 با جای همکاری ین ساخت ما بهبه خود گرفت. در ا اقتصادی ایران، شکلی غیر مولد، رانتی و مافیایی

 رو روبه مخرب و خشن های رقابت با وری بهره و تولید بالندگی به معطوف های رقابت جای به و ستیز

 معموالً  وجه مسلط کشورهای رانتی به این صورت است که .(255-253: 1394 )مومنی، شویم می

 رفتاری قاعده سه با ساخت این و شوند خارج آن از توانند نمی که دارند معیشتی تولید ساخت

 افق از اند عبارت رفتاری قاعده سه این. شود می متمایز دارند توسعه به رو که اقتصادهایی از مشخص

 یها فعالیت اندازی راه برای اندک سرمایه به نیاز اقتصاد، بازیگران میان در مدت کوتاه نگرش

 افراد واقعی های انتخاب و ترجیحات برآیند فساد، ،تولیدی های بنگاه برای کوچک مقیاس اقتصادی،

 نفع تبلور مجرای» و «دانش کسب راستای» است؛ ردگیری قابل مجرا دو از جامعه، یک در
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 .دارد اشاره مورد مجرای و راستا به دادن شکل در ای کننده تعیین نقش نهادی شرایط .«شخصی

های خاصی نیاز است  هم دانش و مهارت جویانه، رین بیان، رانتت ی فاسد یا در کلیها فعالیتبرای 

  .(46 )همان،

شوند: یک دسته اقتصاد را یک دانش به رسمیت  به دو دسته تقسیم می مردم ایران عموماً

 دانش گرفتن نادیده طبیعی کنند. پیامد شناسند و دسته دیگر آن را یک ایدولوژی قلمداد می نمی

ی ا کامالً بی معناست که جامعه .است منابع رفت هدر و بهینه غیر تخصیص اقتصاد از یک طرف

 )سرزعیم،هدر رفت انبوه منابع تاسف بخورد  حال از چرایی مهر باشد، اما درعین نسبت به اقتصاد بی

 این از طرف دیگر اندک بودن دانش مبارزه با فساد در ایران است. پذیرش .(125-127: 1396

 و دارد محتوا و شکل تفاوت عرصه هر قتضیاتم به بنا که است محلی مفهومی فساد که واقعیت

 از تفصیلی و عمیق باید دانش فساد با مقابله برای که معناست این به کند می تغییر آن سازوکارهای

آنچه  ./ فاضلی(otaghiranonline.ir/1/4/1398باشید ) داشته اجرایی و اقتصادی نظام عرصه هر

نظران معتقد هستند: روح توسعه، به فساد منجر  در این بین عجیب است اینکه برخی از صاحب

 .(34: 1396 )مومنی، شود می

 و دستاوردها از استفاده کشور، اداره کالن مدیریت اصول و اقتصادی مسائل از درست فهم

 در کشور اقتصادی مدیریت چالش ترین بزرگ مسأله این. است گذشته دوران طول در بشر تجربه

 فکری رویکرد این انقالب پیروزی مقطع دربه عقیده آقای نیلی . است بوده گذشته دوران طول تمام

 قرار استفاده مورد و دارد وجود یگذار سیاست عرصه در و دنیا در هرچه که داشت وجود محتوایی و

 آن موجود روحیه چون و است یدار سرمایه بلوک آن منشاء که است دانشی بر مبتنی گیرد، می

 که عالوه کسانی به ها یافته آن بنابراین داریم، قرار یدار سرمایه نظام با تضاد در ما که بود این زمان

 طبیعتاً شد آن جایگزین هم آنچه. شدند می داده تشخیص غیرخودی کردند می تأیید را آنها

 از شده تصویر ذهنی فضای در که بود آرمانی جایگزین یک بلکه. نبود شده ثابت و علمی جایگزینی

عقیده زنجانی، نظام اقتصاد  . به(250: 1383)امویی، بود آمده وجود به انقالب از پس آل ایده شرایط

سوسیالیستی و بخشی  های ی، برخی تئوریدار سرمایهاسالمی طراحی شده برگرفته از برخی مسائل 

ای از این مجموعه متضاد بود. از آنجا که در آن زمان  های مذهبی بود. درواقع ملغمه هم از برداشت

قرار داده بود و حوادث سیاسی کشور سرعت زیادی داشت  تأثیرمسائل سیاسی همه چیز را تحت 

 این تحت که اسالمی اقتصاد مجالی برای پرداختن به مسائل جانبی دیگری وجود نداشت. نظام

 های واقعیت با برگشتی و رفت گونه هیچ شد، تدوین 1357 انقالب از پس ایران اساسی قانون عنوان

 در. نداشت بودند، نظریات این مجری و طراح که هایی آدم لحاظ به نه و تجربی لحاظ به نه خارجی

در آن دوره نه  بود. کشور واقعی و اجرایی و اداری فضای از مستقل کامالً و ای عاریه کامالً نتیجه
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 اداره در عملی تجربه انقالب نیروهای از هیچ کدام اداره کشور و نهاندرکاران اقتصاد و سیاست  دست

 .(144 )همان، داشتیم اساسی مشکل هم تئوریک حوزه در این بر نداشتند. عالوه اقتصادی حوزه

 وضعیت این مقابل دارند. نقطه اقتصاد اداره برای منسجمی و ، تئوری مشخصیافته توسعهکشورهای 

 اما دارد، وجود قوه سه استقالل و هستیم اساسی قانون دارای ما ظاهراً. است حاکم ما کشور در

نداریم.  ی اقتصادیها زمینهدر  خصوص بهکشور  اداره برای مشخصی تئوری که است این واقعیت

 صحبت و ... اجتماعی عدالت مبارزه با فساد، مورد در وقتی نیست معلوم چندین سال از پس هنوز

 مالک را آن که خود برداشت و ذهنیت براساس هرگروهی و هرکس چیست؟ منظور کنیم می

 در ایران اقتصاد. کند می مطرح جامعه سطح در را خود نظر و کرده اقدام داند، می هم یگیر تصمیم

. برد می سر به ویژه مقطعی در است مواجه آن با که هایی چالش و مسائل نظر از کنونی وضعیت

 دیگری از پس یکی کهنه، هایی زخم مانند گذشته، سالیان طول در شده انباشته اقتصادی مشکالت

 شتانبا. است گرفته را بیماری عالج جای ها زخم این بر گذاری مرهم آن، دنبال به و اند کرده باز سر

 ایران اقتصاد است شده سبب نشده اندیشی چاره آنها حل برای گذشته های دهه در که مشکالتی

 است شده باعث امر همین. گیرد قرار ای نشده تجربه وضعیت در مسائل عمق و تعداد نظر از امروز

 در که تصمیماتی و مدیریت نحوه به نیز ایران اقتصاد بلندمدت آینده بلکه مدت، میان آینده تنها نه

 .(33: 1396 )نیلی، کند پیدا زیاد وابستگی شود می اتخاذ رو پیش نزدیک سال چند

گرایانه پس از انقالب دو تفکر را در حوزه  های سیاسی و تفکرات آرمان جریانات و ستیزه تأثیر

ی سیاسی از یکدیگر ها که عاملی برای تفکیک بیشتر جناح وجود آورد اسالمی بهاقتصادی جمهوری 

رو نامید که خواهان  توان میانه ها در حوزه سیاسی گردید. گرایش اول را می و گسترش ستیزه

پوپولیستی و "توان گرایش  را می "رو میانه"اقتصادی بود. گرایش مخالف تی محدود در نظام تحوال

ان انقالب بود و رویکرد گذار بنیان. این گرایش مورد حمایت اصلی نامید "مبتنی بر کنترل دولت

اندیشانه از  تصورات ساده .(126-125: 1385 احمدی،الب در اداره اقتصادی کشور گردید )غ

گرفته شود که پیامدهای  کار بهی نادرستی ها سیاستسازوکارهای حاکم بر اقتصاد موجب شد 

ترین ویژگی  صاد ایران است. به همین علت، مهمسال همچنان دامن گیر اقتنامطلوب آن بعد از چند

اما در  کند، ی ایجاد میمدت کوتاهیی است که منافع و رضایت ها سیاستگرا اتخاذ  های عوام حکومت

 .(8: 1396 )سرزعیم، دنبال دارد های بزرگی به بلندمدت زیان

 و مکانیکی پس از انقالب دو نوع مدیریت را بر نظام اقتصادی کشور شاهد هستیم، مدیران

. مدیران میکانیکی نه دانش تخصصی مربوط به حوزه (افالطونی مدیران یا) شاه فیلسوف مدیران

بینانه  های ساده برداشت براساسمدیریت خود و نه تجربه الزم در حوزه مدیریتی دارند. بنابراین 

پردازند که پیامدهای شدیدی برای نظام اقتصادی کشور به  ی در اقتصاد میگذار سیاستخود به 
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آموختگان اقتصادی بودند که با پیروزی انقالب  دانشه است. مدیران فیلسوف شاهی، همراه داشت

 سو یک از انگذار سیاست این .پرداختند وارد کشور شدند و یا در اوایل انقالب به تحصیل اقتصاد می

 با شان فکری رابطه دیگر سوی از و شدند رو روبه ایران اقتصاد در جدید مشکالت و مسائل انبوه با

بنابراین فرصت  .نیافتند را خود نظری بازسازی فرصت و بود شده قطع در دنیا اقتصاد علم تحوالت

مسائل اقتصادی کشور  درخصوصنداشتند و با همان دانش اولیه  نیز را ایران اقتصاد مسائل تحلیل

اقتصاد  .(183-180 :1397 )رنانی، زدند ایران اقتصاد به های فراوانی آسیب و کردند یگذار سیاست

ت که ی اقتصادی دولت در ایران و پیامدهای آن از جمله مواردی اسها فعالیتی عبارت بهدولتی و 

: 1380های پیشین خصوصاً دولت پهلوی به ارث برده است )امجد،  دولت جمهوری اسالمی از دولت

، دولت نقش اساسی یافته توسعهتوسعه، برخالف کشورهای  . در ایران و دیگر کشورهای درحال(47

 میان در فساد پدیده داشتن عمومیت رغم ی ایفا کرده است. بهدار ایهسرمدر ایجاد و رشد 

 کشورهای در اقتصادی و سیاسی فساد ها، نیافته توسعه و ها یافته توسعه شامل مختلف های دولت

 یک عنوان به ها دولت از تعدادی در فساد اگر. است برخوردار متفاوت وضعیتی از نیافته توسعه

 از یکی عنوان به مالی و سیاسی فساد توسعه درحال کشورهای در گردد، می تلقی اداری نارسایی

 یک توان می راحتی به توسعه درحالهای  دولت در .شود می قلمداد ها دولت های ویژگی و ها مشخصه

از پایین  راحتی فساد مشاهده کرد. فساد به مختلف سطوح بین را مشخص و مند نظام مراتب سلسله

-46: 1383)ربیعی،  یابد جا شده و از باال به پایین و در عرض نیز انتشار می به باال و بالعکس جابه

 فساد از هایی جلوه ظهور توان می را اقتصادی نامتوازن رشد ناپذیر اجتناب نتایج از یکی .(48

 طبعاً  شود، می تلقی اقتصادی بازیگر ترین اصلی عنوان به دولت که شرایطی در. دانست اقتصادی

 فساد به منجر امر این. یابد می افزایش دولتی نیروهای سوی از اقتصادی زدایی ضابطه امکان

 طور به. سازد می فراهم ناپایدار و محدود رضایت از هایی جلوه ظهور برای را زمینه و گردیده اقتصادی

 شده پذیرفته ضوابط اداری، و اجرایی کارگزاران که گیرد می شکل شرایطی در اقتصادی فساد کلی،

 طور به .دهند ترجیح حکومتی و عمومی منافع بر را خود اقتصادی منافع و انگاشته نادیده را قانونی

 اینکه یا و شود می گذاشته اجرا مرحله به کشوری در اقتصادی توسعه یها برنامه که زمانی کلی،

 امکان شرایط، آن در گیرد، می قرار کار دستور در اقتصادی زدایی ضابطه و سازی خصوصی روند

 نهادمندی فقدان از هایی جلوه بیانگر فساد اقتصادی زیرا یاید، می افزایش اقتصادی فساد یگیر شکل

 قرار فردی منافع تأثیر تحت کارگزاران قانونی و نهادی نقش نتیجه، در و بوده ساختاری و سازمانی

 (22-21: 1384نژاد،  )مصلی گیرد می

ای برای فساد  تیجه سیطره دولت به بستر و زمینهی مهم اقتصادی ایران که در نها بخشاز زمره 

گذاری  . پس از پیروزی انقالب اسالمی و پایهاستبندی و بانکداری  اند، نظام بودجه تبدیل شده
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است. مانده از دولت پهلوی  اقتصادی و بودجه ای ناسالم باقی جمهوری اسالمی، دولت وارث نظام

 ترکیبی و حجم در نفتی عواید به اتکا محور بر مالیه عمومی در ایران در جریان عملکردهای گذشته

در  .است کرده تحمیل کشور اقتصاد به را وابسته بافتی نهایت در که یافته تحول ای گونه به نامتعادل

ویژه  کلی، جامعه ایران به طور بهجویانه دارد.  بندی پس از انقالب، ساختاری رانت نتیجه نظام بودجه

دی از یکدیگر مستقل میزان زیا ستیز بوده و دولت و مردم به ساالر و دولت ای دولت در گذشته، جامعه

، بین دولت و مردم شکل نگرفته است. در روشنیافته و اند. درواقع یک رابطه کارگزاری انعقاد بوده

پذیر خواهد شد و مردم  ه، شکننده و آسیبی بر منابع بودجاین شرایط، حقوق مالکیت عمومی مبتن

نسبت به آثار توزیعی مدیریت منابع عمومی توسط دولت کامالً بدبین خواهند بود. در این صورت، 

گذار بر نتایج تأثیربرداری از قدرت بازتوزیعی دولت و  ر این است که تمایل آنها به بهرهانتظار ب

فتار در شان بیشتر باشد؛ هرچند این ر برداری شخصی بهرههای عمومی در راستای  یگذار سیاست

 (.1387 )خضری،کل به زیان عموم تمام شد 

نظام بانکی نیز همواره با مداخالت گسترده دولت چه از نظر مداخالت قیمتی و چه از نظر 

سسات مالی که ذیل قواعد نظارتی مرکزی ی مؤگیر شکلتخصیص در منابع مواجه بوده است. 

کردند یا نظارت ضعیف سبب شده توان نظام بانکی برای فراهم آوردن خدمات مالی  نمیفعالیت 

 ایران اقتصاد در ناامنی بروز باعث که عواملی ازجمله .(145: 1396 ،د )نیلیمناسب تضعیف شو

 این عمده علت. است دولت گسترده ساالری دیوان گردیده، خاص طور به گذاری سرمایه و عام طور به

 اجرای با قانون بودن حاکم. است موازی و مشابه نهادهای وجود و گیر پا و دست مقررات ،مسأله

 شود، می زیاد مقررات زمانی که حقیقت، در. ندارد همخوانی متعدد، های نامه این و قانون مقررات

 و خاص های اراده دست گذاشتن آزاد و قانون برقراری از خروج معنای به زیاد مقررات. گردد نمی اجرا

 .(139: 1384 نژاد، )مصلی است ساالران دیوان قدرت افزودن

جمهوری اسالمی در کنار دولتی کردن بسیاری از صنایع تعداد زیادی بنیادهای مذهبی شبه 

ی ها شبکهدهد این  دولتی ایجاد کرد. بررسی حکومت روحانیون در چند دهه گذشته نشان می

اند. نهادهایی که سر  سیاست و اقتصاد ایران تبدیل شده بر ی عمیقتأثیرسنتی به نهادهایی مدرن با 

برآوردن آنها توانایی دولت قانونی را برای اعمال اراده خویش محدود ساخته است. بنیادها چارچوب 

آورند  بسیار مناسبی برای تحلیل نظم سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ایران بعد از انقالب فراهم می

اند و نه کامالً از نهادهای حکومتی متمایزند. بنیادها عمدتاً به دولت  حکومتیکامل  طور بهچرا که نه 

کنند.  ی خود خوداری میها فعالیتاند و از افشای  از پرداخت مالیات معاف، دهند حساب پس نمی

ای مستقل از دولت  گذارد که در راستای برنامه تلویحی دست بنیادها را باز می طور بهاین امتیازات 

ی مداخله کنند. این موقعیت بنیادها ابزاری بدیع برای الملل بینر حوزه داخلی و هم حوزه هم د
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های دولت برای  گیری بر تالش های چشم حال محدودیت آورد. ولی در عین تحرک سرمایه فراهم می

 های ساخت کنترل .(1382 )مالونی،کند  اصالح و بازسازی اقتصاد ایران تحمیل میاصالح و باز

 دشواری کار است، حکومتی نهادهای دست در آن نقدینگی اعظم بخش که کشوری در اقتصادی

 به تمایلی آنان. داد خواهند نشان واکنش اقتصادی، توسعه روند در نهادها این. بود خواهد

 اقتصاد در. ندارند خود اقتصادی یها فعالیت هزینه پرداخت و قانونی های حسابرسی یگیر شکل

 نهادهایی چنین بنابراین. گیرند می نادیده را دولتی قواعد که دارند وجود مختلفی یها بخش ایران

 نظام حوزه در را هایی چالش همواره امر این. نمایند ایفا توسعه دوران در را مخربی نقش توانند می

 و ها ساخت پیامد عنوان به توان می را ها چالش آورد. این می وجود هب کشور قضایی و اقتصادی

 یها فعالیت میزان هر به که دهد می نشان موجود روندهای. دانست اقتصادی مختلط های بندی شکل

 اقتصاد به مربوط های مکانیسم باشند، سیاسی قدرت دارای که شود انجام مراکزی توسط اقتصادی

 بر گذارتأثیر و مخرب عوامل از یکی عنوان به توان می را سیاسی قدرت. شد خواهد رعایت کمتر آزاد

 فضای در و نموده خارج رقابتی حوزه از را اقتصادی روابط دانست، زیرا اقتصادی توسعه فرآیندهای

 .(257: 1384نژاد،  )مصلی دهد می قرار انحصاری

 ویژه به و جمعی حیات کل در کننده مصرف ترین بزرگ که کنیم می زندگی کشوری در ما

 الگوی که بینیم می اما باشد، دولت باید دانایی متقاضی بزرگترین بنابراین، و است دولت اقتصادش،

 است دلیل همین به. است رانتی سیاسی اقتصاد تأثیر تحت عمدتاً دولت، تقاضاهای از مهمی بخش

 پشتوانه ارائه برای الزامی ترین کوچک ما، منابع و تخصیص یگیر تصمیم فرایندهای در شاهدیم که

 مقننه، قوه در هم و مجریه قوه در هم. ندارد وجود ها یگیر تصمیم برای علمی مبانی و کارشناسی

 به نهادمندی الزام و نیاز شوند، می منتهی قانون مانند رسمی نهاد یک تشکیل به که فرایندهایی

  .(1393ندارند )نیلی،  کارشناسی و علمی توجیه

 که دولتی غیاب در و محور مسأله آموزشی نظام یک غیاب در نفت ایران سیاسی در اقتصاد

شده است. در ایران  تبدیل ای ضدتوسعه عامل یک به باشد، علم متقاضی نهادمند و وار نظام صورت به

د. درآمد نفت در جهت استقالل بو دهد که بدون آن ممکن نمی درآمد نفت یک قدرتی به دولت می

احساس وابستگی و نیاز به جلب تر عمل کرده و دولت با این درآمد کمتر دولت از جامعه بیش

سرازیر شدن درآمد  ترین میراث کند. مهم تر میدی عموم در ازای کسب مجبوبیت بیشمن رضایت

ای  است، استخراج و تولید نفت هزینه ی پدیده رانت و دولت رانتیگیر شکلنفت در خرانه دولت 

. بنابراین با یک درآمد بادآورده برای دولت دارد ولی این درآمد منهای هزینه تولید، همان رانت است

یکی از  .(41-38: 1391 )کاتوزیان، توان سخن از یک اقتصاد سالم کرد در یک دولت رانتی نمی

شود که در تعقیب اهداف و  ها این تصور القا می های رانتی آن است که به دولت های دولت ژگیوی
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مداران آن مجال بیشتری  تی و سیاسترو هستند. دولت ران های خود با محدودیت کمی روبه خواسته

برای پیگیری سودها و رویاهای خود دارند و دل نگرانی کمتری در برابر اقدامات اشتباه خود دارند، 

ی و سردادن الملل بینطلبی گو نیست. رشد جاه چرا که اگر اقدامات آنان به جامعه وابسته و پاسخ

رفتن همه پول  مسأله .(24: 1396)سرزعیم، حساب نشده از پیامد این امر است  ادعاهای بی مبنا و

کند. اشکال اصلی در ساختارهای اجتماعی  ی دولت به خودی خود مشکلی ایجاد نمی نفت به خرانه

داشته و نفت این استقالل را بیشتر و  و سوابق تاریخی است. استقالل دولت از جامعه در ایران وجود

که بیش از پیش روزی جامعه در کند. برای این تر به دولت وابسته میل جامعه را بیشحا در عین

ترین اش تنبل کردن جامعه در امر تولید  دست دولت هست. این وضعیت نتایج دیگری دارد که مهم

خودش آن را است. به این معنا که جامعه خود به خود انتظار دارد یک سطح زندگی داشته باشد که 

های مطلوب  ه و دانشگاه و بیمارستان و سیستمخود انتظار دارد مدرس رده است. خودبهتولید نک

: 1391 )کاتوزیان، ه باشد که خودش عامل تولیدش نیستاجتماعی و یک سطح زندگی وجود داشت

آوری مالیات  برای جمع مؤثرحکومت یک دولت رانتیر چون نتوانسته یک دستگاه اداری  .(41

ن است در زمینه هر فعالیتی که مستلزم بصیرت و نوآوری گسترده سازمانی وجود آورد، ممک به

در چنین حالتی قدرت حکومت برای ایجاد وفاداری شهروندان،  باشد، ناکام شود. از نظر سیاسی،

کند. در چنین شرایطی است که زمینه  های سیاسی و ایدئولوژیک می دهی گروه مبادرت به سازمان

بی به قدرت سیاسی یا وظهور که انگیزه باالیی برای دستهای اجتماعی ن دهی گروه برای سازمان

ای با  . بنابراین وقتی دولت در جامعه(321-320: 1384 نژاد، آید )مصلی وجود می برخوردارند، به

 طبیعی منابع از حاصل رایگان درآمدهای ساختار نهادی ضعیف و رانتی، در یک دوره طوالنی از

 تخریب. شود می خود پدیدار و طبیعی اجتماعی نهادهای تخریب موجب دریجت به باشد برخوردار

 نهادها این وسیله به که شود می رفتارهایی ریزی درهم به منجر دولت، سوی از اجتماعی نهادهای

 حاکم اجتماعی مختلف رفتارهای بر هنجاری بی نوعی تدریج به بنابراین. است شده می کنترل

 و ساماندهی مجدداً را رفتارها این از برخی قوانین اعمال و تصویب طریق از دولت گرچه. شود می

 وقتی. کند کنترل را اجتماعی رفتار یها زمینه همه تواند نمی دولت نهایتاً اما کند می کنترل

 رفتارهایی ظهور به منجر آمیزد، می درهم گذار های دوره اقتضائات برخی با اجتماعی هنجاری بی

. زند می نهادها تخریب به دست که است جامعه بار این. شود می جامعه سوی از ای تازه مخرب

 نهادهای بیشتر تخریب موجب نیز خود دولت، تخریبی عمل به طبیعی واکنش با جامعه درواقع

خواری،  معتقد است فساد و در پی آن رانت معیدفر نیز .(168-167: 1397 شود )رنانی، می اجتماعی

ای که دارای  شود جوالن اقشار نوکیسه باعث می های ارتقای اقتصادی و شغلی انواع و اقسام شیوه

های بادآورده  ای که دچار هجمه پول ، گسترش یابد. به عقیده وی جامعهسابقه اجتماعی نیستند
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چرا که محصول یک  محروم و حتی اقشار مرفه باشدگیرد و این قربانی هم از اقشار  شده قربانی می

تا زمانی که در یک اقتصاد نفتی مانند ایران،  .(etemadonline.com/31/2/98)جامعه خراب است 

جویانه که  عالیق رانتوسیله  ی دولتی بهها سیاستدولت غیر دموکراتیک باشد و بنابراین غیر شفاف، 

د، دیکته خواهد شد. فقدان شو مستقل و رقابتی میباعث جلوگیری از رشد یک بخش خصوصی 

انداز نیست. بلکه این  محدودیت پس دلیل بهگذاری خصوصی در فعالیت پربازده در ایران  سرمایه

ی درازمدت و یا از این گذار سرمایهشدن در ان انگیزه در بخش خصوصی به متعهدفقد دلیل بهمسئله 

 که باشد داشته ثروتمندی وجود نهادهای کشوری در گرا .(1384 )کارشناس، است ها فعالیتقبیل 

 ثمن به را عمومی اموال سازی خصوصی بهانه به و ندهد تن حکومتی غیر و مردمی یها نظارت به

 نهادینه به بلکه شده فاسدی عمل مرتکب فقط نه کند منتقل نظام رتبه عالی مقامات به بخش

 نهادهایی از فقط نه فاسد معامالت از برخوردار مقامات که معنا این به است. کرده کمک فساد شدن

 استفاده آن توجیه و خود شخصی منافع جهت در باشند جامعه در عدالت تأمین خدمت در باید که

 هنجارهای و ها ارزش تغییر با تا کوشند می بلکه شوند، می سبب را فساد بیشتر گسترش و کنند می

 پدید نهادهایی از ای شبکه تدریج به. بکاهند مردم دل و چشم در خود عمل قبح شدت از اجتماعی

 قدرت و ثروت آمیزش این از که پیامی. بود خواهد قدرت روابط حفظ فقط آنها هدف که آمد خواهد

 چهره قانون و هستند قانون از فراتر باال مناصب صاحبان که است این شود می منتقل جامعه به

 منافع و ها خواست سرکوب جهت در و قدرت - ثروت آمیزه کنار در که است زور یا قدرت از دیگری

 خویش حامی را قدرت ساختار چون و کنند می درونی را ها پیام این مردم. کند می عمل عمومی

 و تملق جنایت، و جرم گسترش. کنند می مقید شخصی منافع حفظ به تنها را خود دانند نمی

 در عمومی اخالق بنیادهای فرسایش سبب روحیه این. است سطح این در فساد عوارض از چاپلوسی

 سپس. گیرد می فرا را جامعه منطقی غیر و ترحم بدون بار و بند بی فردگرایی نوعی و شود می جامعه

 تفسیر آن به وابسته گروهی های رسانه و پردازد می گرفته شکل روابط توجیه به قدرت ساختار

 آن بخش قوام و قدرت در تنیده که کنند می طرح را گفتمانی و کنند می ارائه حقیقت از دیگری

 به انقالب از پس ایران در .(1387 )راغفر، است آورده پدید را گفتمان این خود که قدرتی است،

 ثروتمندان نفع به طبقاتی شدید پلورالیسم مستضعفان، حکومت تشکیل برای شدید تمایل رغم

 با و سادگی به اندوزان مال یعنی. بود سوداگرانه اقتصاد گسترش آن نتیجه که گرفت شکل نوکیسه

 دست بلکه تولیدی، های سرمایه تشکیل نه بیشتر، ثروت انباشت راه که دریافتند تجربه کسب

 کاالهای سوداگری در شرکت طریق از عمدتاً کنونی مرفه طبقه. است فروش و خرید به یازیدن

 یافته دست بزرگی امتیازهای چنین به حقوقی های حمایت از استفاده و امالک خارجی، داخلی،

 و بازار در اش اقتصادی پایگاه که است انقالب از پس دوران محصول جدید، سوداگر طبقه. است
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 جمله از سیاسی دگرگونی هرگونه مانع طبقه این. دارد قرار حاکمیت از بخشی در اش سیاسی پایگاه

های دیگر  . از جمله ویژگی(88 - 87: 1384 ،نژاد مصلی)است  دموکراسی سوی به تحول

به جای مدیران ارشد دولتی و  ی جاعبارت بهیا  "درب گردان"سازی در ایران وجود پدیده  خصوصی

باری برای  تضاد منافع بینجامد و آثار زیان تواند به ایجاد بخش خصوصی است. این پدیده می

ی اصلی فساد شود. در ایران ها زمینهی اقتصادی پدید آورد و تبدیل به یکی از ها فعالیتبسیاری از 

به جای مدیران  اینکه هرگز قانون مشخص و واضحی در این زمینه وجود نداشته جا دلیل بهنیز 

میان دو بخش خصوصی و دولتی امری بسیار رایج است. انگیزه مدیران ارشد دولتی در صنعتی 

گاه به سمت اصالح و ایجاد فرصت برابر  اند هیچ نفع صوصی مرتبط ذیدر بخش خخاص که خود 

ا رانتی که در اختیار توانند ب های دارای رابطه می ها نخواهد رفت و تنها بنگاه رقابت برای سایر بنگاه

 .(241: 1396 )نیلی، مندتر از دیگران باشند دارند بهره

ها را تعیین کند و  رنامه باشد تا بتواند اولویتیک بپس از انقالب این تفکر که کشور باید دارای 

ی مختلف ها بخشها را جهت دهد و اهداف مشخصی را در سطح کالن و در سطح  یگذار سرمایه

هایی با محوریت سازمان  همین اساس از همان زمان مجموعه دنبال کند یکی از ضرروریات بود. بر

را دنبال کنند. اما این کار از ابتدا با سه چالش برنامه و بودجه شکل گرفته بودند تا این موضوع 

های اجرایی به مباحث  ریزی ول مربوط به چگونگی اتصال برنامهاصلی روبرو بوده است. چالش ا

دستگاه متولی امر  عنوان بهایدئولوژیک و مباحث اعتقادی بود. چالش دوم این بود که سازمان برنامه 

شد و این امر باعث ایجاد نهادهای موازی و  ادی تلقی نمیریزی کشور سازمان مورد اعتم برنامه

کردند شد. در نتیجه این دو چالش، ناپختگی و  ستادهای مختلف که همان کار سازمان برنامه را می

های کالن اقتصادی و عدم اصالح این نواقص در  ریزی های قبلی در تدوین برنامه کارگیری تجربه هب

ها و  الش سوم شکل گرفت. در نتیجه ما برای موضوعات و مسائل پاسخچ عنوان بهی بعدی ها برنامه

 کار بهتعاریف مشخصی نداریم. هر دستگاه و نهادی مجبور است خودش یک فروضی بگذارد و شروع 

 .(1393 )نیلی، د ما، نتایج جالبی در نیامده استمدت اقتصاکند. برای همین عملکرد بلند
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 گیري نتیجه

های پیشین بود. هرچند  قتصادی و اجتماعی متضادی از دولتاسالمی وارث ساختار اجمهوری 

اجتماعی متفوت  انقالبیون خواستار ایجاد دولت جدیدی بر مبنای ساختارهای سیاسی، اقتصادی و

مانع از توجه علمی، اصولی و های داخلی بر سر تصاحب قدرت  های خارجی و  بودند، اما بحران

 این قضیه گردید.مند به  نظام

مبتنی بر دانش و  یافته توسعهتوجه به مسائل و موضوعات اقتصادی و اجتماعی در کشورهای 

. بر این مبنا ساختار اقتصادی آنها بر مبنای ساختاری تولید محور است. در است دستاوردهای علمی

مسائل اقتصادی و رواج  درخصوصریزی  ینی به علم اقتصاد و اصول برنامهبدب دلیل بهمقابل در ایران 

 ی اقتصادی بر مبنای آزمون و خطا است.ها سیاستباورهای ایدئولوژیکی پس از انقالب، بسیاری از 

به خود گرفت. در این ساخت  مولد، رانتی و مافیاییساختار اقتصادی ایران، شکلی غیر بر این اساس

 های رقابت با وری بهره و تولید بالندگی به معطوف های رقابت جای به و ستیز با جای همکاری ما به

 اقتصاد در ایران از یک طرف دانش گرفتن نادیده طبیعی پیامد .شویم می رو روبه مخرب و خشن

اندک بودن دانش مبارزه با مسائل  است و از طرف دیگر منابع رفت هدر و غیربهینه تخصیص

 دو از جامعه، یک در افراد واقعی های انتخاب و ترجیحات برآیند فساد، اقتصادی همچون فساد است.

 نهادی شرایط .«شخصی نفع تبلور مجرای» و «دانش کسب راستای» است؛ ردگیری قابل مجرا

ی فاسد یا در ها فعالیتبرای  .دارد اشاره مورد مجرای و راستا به دادن شکل در ای کننده تعیین نقش

 خاصی نیاز است.های  مهارتجویانه، هم دانش و  ترین بیان، رانت کلی

 و دستاوردها از استفاده کشور، اداره کالن مدیریت اصول و اقتصادی مسائل از درست فهم

 در کشور اقتصادی مدیریت چالش بزرگترین مسأله این. است گذشته دوران طول در بشر تجربه

پس از انقالب شاهد ظهور دو نوع مدیریت بر نظام اقتصادی  .است بوده گذشته دوران طول تمام

. مدیران مکانیکی دانش تخصصی و تجربه شاه فیلسوف مدیران و مکانیکی مدیرانکشور هستیم، 

گذاری در اقتصاد،  استبینانه و سی های ساده ائل اقتصادی نداشتند و با برداشتکافی نسبت به مس

ی ایران تحمیل کردند. مدیران فیلسوف شاهی اگرچه پیامدهای شدیدی را بر نظام اقتصاد

الت جدیدی که اقتصاد انبوه مسائل و مشک دلیل بهتحصیالت آکادمیکی در زمینه اقتصاد داشتند اما 

آن روبرو بود و از سوئی قطع رابطه فکری آنها با دستاوردهای جدید علمی، با همان دانش  ایران با

 اقتصاد به فراوانیی پرداختند و آسیب گذار سیاستاولیه و عدم تحلیل دقیق مسائل اقتصادی به 

 در است مواجه آن با که هایی چالش و مسائل نظر از کنونی وضعیت در ایران اقتصاد زدند. ایران

 هایی زخم مانند گذشته، سالیان طول در شده انباشته اقتصادی مشکالت. برد می سر به ویژه مقطعی

 عالج جای ها زخم این بر گذاری مرهم آن، دنبال به و اند کرده باز سر دیگری از پس یکی کهنه،
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 نشده اندیشی چاره آنها حل برای گذشته های دهه در که مشکالتی شتانبا. است گرفته را بیماری

 قرار ای نشده تجربه وضعیت در مسائل عمق و تعداد نظر از امروز ایران اقتصاد است شده سبب

 به نیز ایران اقتصاد بلندمدت آینده بلکه مدت، میان آینده تنها نه است شده باعث امر همین. گیرد

 .کند پیدا زیاد وابستگی شود می اتخاذ رو پیش نزدیک سال چند در که تصمیماتی و مدیریت نحوه

دولتی شدن اقتصاد پس از انقالب، موجب شد که فساد وضعیت متفاوتی به خود بگیرد و امروزه 

گذاری دولتی در اقتصاد فساد را به  م سطوح دولت باشیم. افزایش ضابطهشاهد این پدیده در تما

 شده پذیرفته ضوابط اداری، و اجرایی کارگزاران که گیرد می شکل شرایطی در آورد. فساد همراه می

 .دهند ترجیح حکومتی و عمومی منافع بر را خود اقتصادی منافع و انگاشته نادیده را قانونی

دولتی گرایانه بودن اقدامات دولت جمهوری اسالمی در مبارزه با فساد  زدگی و عوام سیاست

اندازی و تقویت نهادهای  راه هائی را در زمینه اقتصادی و اجتماعی به همراه داشته است. ثباتی بی

ی و رفع مسائل جامعه با مشکل مواجه گیر تصمیمغیر رسمی همچون بنیادها توان دولت را در 

 دارای که شود انجام مراکزی توسط اقتصادی یها فعالیت میزان هر شود. به موجب میسازد و  می

فقدان تعهد الزم  .شد خواهد رعایت کمتر آزاد اقتصاد به مربوط های مکانیسم باشند، سیاسی قدرت

ی مختلف دولت ها بخشضابطه  های بی ، تسلط سالئق خاص بر دولت، دخالتی دولتیها سیاستدر 

ها به  یهای خاص در قدرت منجر به تضعیف رقابت و منحرف شدن توانای منظور حفظ منافع گروه به

 شود. جویانه می ور و رانت ی غیر بهرهها فعالیتسمت 

 صورت به که دولتی و محور مسأله آموزشی نظام یک غیاب در نفت ایران اقتصادیدر نظام 

شده است. درآمدهای نفتی  تبدیل ای ضدتوسعه عامل یک به باشد، علم متقاضی نهادمند و وار نظام

دهد زمینه رانت و دولت رانتی را در ایران فراهم  های ایران می ولتعالوه بر اینکه قدرت فراوانی به د

توان سخن از یک اقتصاد سالم کرد. دولت رانتی، مانع  کند. بنابراین در یک دولت رانتی نمی می

پیرو را بین دولت و  –ی رابطه متقابل سالم میان دولت و جامعه شده است و رابطه حامی گیر شکل

ی مدنی در ایران و کاهش مداوم  ه است. چنین شرایط سبب ضعف جامعهمردم را بازتولید کرد

یه اجتماعی شده است. تا زمانی که در اقتصاد ایران، دولت غیردموکراتیک، غیرشفاف همراه با سرما

توان شاهد رشد و گسترش یک بخش  جویانه باشد، نمی های برگرفته از عالئق رانت یگذار سیاست

ای با ساختار نهادی ضعیف و رانتی، در یک  وقتی دولت در جامعه خصوصی مستقل و رقابتی باشیم.

 تخریب موجب تدریج به باشد برخوردار طبیعی منابع از حاصل رایگان درآمدهای دوره طوالنی از

 به منجر دولت، سوی از اجتماعی نهادهای تخریب. شود می خود پدیدار و طبیعی اجتماعی نهادهای

 نوعی تدریج به بنابراین. است شده می کنترل نهادها این به وسیله که شود می رفتارهایی ریزی درهم

 اعمال و تصویب طریق از دولت گرچه. شود می حاکم اجتماعی مختلف رفتارهای بر هنجاری بی
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 همه تواند نمی دولت نهایتاً اما کند می کنترل و دهی سامان مجدداً را رفتارها این از برخی قوانین

 های دوره اقتضائات برخی با اجتماعی هنجاری بی وقتی. کند کنترل را اجتماعی رفتار یها زمینه

 جامعه بار این. شود می جامعه سوی از ای تازه مخرب رفتارهایی ظهور به منجر آمیزد، می درهم گذار

 دولت، تخریبی عمل به طبیعی واکنش با جامعه درواقع. زند می نهادها تخریب به دست که است

ی در نظام دار سرمایهدر نهایت نظام  .شود می اجتماعی نهادهای بیشتر تخریب موجب نیز خود

 خاص قوانین که است جنگلی منزله به اقتصادی جمهوری اسالمی شکل گرفت بود که در آن جامعه

 برای سهم و شکار میزان به انسان ارزش و است دیگری شکارگر فرد، هر و است جاری آن در جنگل

 آورد دست به یافته بیشتری درآمد بتوان که هرگونه به. نیست مطرح ای آورده کجا از. است مربوط او

 .است هتوج و قبول قابل -طبیعت  و جامعه دیگران، برای آن هزینه به توجه بدون -
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