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در جامعه ايراني بعد از انقالب فساد وجود دارد و بهخصوص بعد از جنگ تحميلي رو به فزوني بوده است.
هدف اين نوشتار بررسي فرايند شکلگيري فساد ،و پرسش اصلي آن چگونگي شکلگيري فساد در ايران بعد از
انقالب است .بدين منظور از چهارچوب تحليلي انواع سلطه ،کشمکش گروههاي اجتماعي ،اهميت ساحت
فرهنگي ،تفکيک و تمايز امور ،و جدايي بروکراسي از سياست ،استفاده شد که از نظريه نوع آرماني ماکس وبر
استخراج شده است .روش بررسي اسنادي و کتابخانهاي براي شناسايي ويژگيهاي مختلف جامعه ايراني استفاده
شده است .اسناد شامل تحليلها و شواهد تاريخي جامعه ايران است که توسط نظريهپردازان ايراني توليد
شدهاند .نتايج نشان ميدهد جامعه ايراني سه ساحت فرهنگي ايراني -اسالمي و غربي دارد .و زماني يک
ساحت فرهنگي در يک دورهاي بر ديگري مسلط ميشود ،تک بُعدي شدن يا اقتدارگرايي فرهنگي شکل
ميگيرد .اقتدارگرايي فرهنگي باعث انسداد سياسي ميشود و در نهايت آنهم باعث انحصار اقتصادي ،و در
نتيجه فساد ميشود .اين فرايند از طريق مکانيسم تسلط گروههاي اجتماعي يک ساحت بر ديگر ساحتهاي
فرهنگي ،و سياستزدگي بروکراسي انجام ميشود .در کل ميتوان گفت درهم تنيدگي و چند سويه بودن
اقتدارگرايي فرهنگي ،سياستزدگي بروکراسي و انسداد سياسي تعيين کنندگي ويژهاي براي اقتصاد ايران
دارد که يکي از مهمترين پيامدهاي آن شکلگيري فساد است.
اقتدارگرايي فرهنگي ،سياستزدگي ،بروکراسي ،انسداد سياسي ،انحصار اقتصادي ،فساد.
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فساد را در گستردهترين تعريف سوء استفاده از منصب عمومي در راستاي منافع شخصي
بيان کردهاند اين تعريف ساده در ادبيات فساد و ضدفساد کم و بيش پذيرفته شده است
(Huther and Shah, 2000: 3؛  .)Lambsdorff, 2007: 16اما چنين تعريفي از فساد
چندان کامل نيست .فساد را معموالً با فرض واضح بودن مرز بين امور عمومي و دولتي با
ديگر امور به سوء استفاده از منصب عمومي و يا دولتي در راستاي منافع شخصي ،خانوادگي،
گروهي ،حزبي و اجتماعي ميتوان تعريف کرد .مشخصههاي قابل تأملي در اين تعريف از
فساد وجود دارد .اول اينکه پذيرفته ميشود که مرزي بين امور عمومي و دولتي وجود دارد،
هر چند نسبيت آن نفي نـميشود .پذيرش اين جـدايي ،تعريف فساد از منظر مدرن را
امکانپذير ميسازد .دوم اين که فساد فقط يک سوء استفاده شخصي نيست بلکه امري
است که روابط اجتماعي گسترده را در بر ميگيرد .سوم اين که در اين بين چيزي که ممکن
است رد و بدل شود فقط کاالي مادي نيست بلکه ميتواند کاالهاي غيرمادي و اجتماعي
مانند تبار را در برگيرد (.)Carvajal, 1999: 336
کاهش مقدار کمي از فساد و يا افزايش مقدار کمي از فساد تعيينکنندهاي بر اثرات روي
کشورها دارد .طبق برآورد بانک جهاني ساالنه  19ميليارد دالر در امور تجاري در جهان
رشوه رد و بدل ميشود و طبق برآورد سازمان شفافيت بينالملل هيچ کشوري در دنيا نيست
که در تجارت خارجي رشوه پرداخت نکرده باشد (رسولي .)21 :2911 ،ايران چطور؟ آيا در
ايران مقدار فساد زياد است و يا کم؟ براي سنجش و اندازهگيري فساد 22روش وجود دارد
(عزتي و همکاران .)22-21 :2909 ،سازمان شفافيت بينالملل ،مستقر در برلين که از سال
2001شروع به سنجش و اندازهگيري فساد در اکثر کشورهاي جهان نموده است ،روند رو به
رشدي را در زمينه فساد براي ايران ارائه ميدهد .طبق گزارش آماري اين سازمان (جدول
 )9فساد در ايران بهخصوص از سال  1999رو به فزوني بوده است .نرخ متوسط ميزان فساد
براي ايران سالهاي مندرج در جدول مذکور  1/2است که نشان ميدهد ايران جزو

کشورهاي پر فساد است 2.دامنه نمره شاخص بين  9تا  29است .نمره کمتر نشان از فساد
بيشتر دارد .در سال  1921نمره ايران  9است و رتبه آن  299در بين  219کشور جهان
است .همچنين طبق برآوردهاي بانک جهاني ( )1922در زمينه کنترل فساد بهعنوان يکي
از ابعاد ششگانه حکمراني خوب ،ايران در بين  199کشور جهان رتبه  291را دارد .دادههاي
پيمايش آي پُز نيز همين را تائيد ميکند .در اين پيمايش  12درصد از مردم معتقدند که
فساد در ايران فراگير و يا تا حدي فراگير شده است 21 .درصد نيز معتقدند که فساد در 1
سال گذشته بيشتر و يا تا حدي بيشتر شده است .از طرف ديگر خبرگاني معتقدبه فساد کم
 22/1درصد ،متوسط  21/1درصد ،زياد  92/1درصد و خيلي زياد  1/1درصد است .به طور
کلي  11/91درصد از خبرگان معتقدند فساد وجود دارد (حسيني هاشمزاده و همکاران،
.)292 :2909
جدول ( )1نمره فساد براي ايران در مقايسه با ديگر کشورها از سالهاي  3002تا 3012
299 292 299 292 222 299 219 222 221 222 299 292 11 11 11
رتبه ايران
تعدادکشورها 219 212 221 211 211 212 211 211 219 219 210 229 211 222 299
9 1/0 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1 2/0 1/9 1/1 1/1 1/0 1/0 9
نمره ايران

در اين زمينه مطالب گستردهاي نوشته شده است از جمله کارهاي (فرخسرشت2919 ،؛
لطيفيان2911 ،؛ قليپور و نيکرفتار2911 ،؛ فرهادينژاد و نظريان2909 ،؛ عباسيان و
جهانگير2911 ،؛ علمي و صيادزاده )2911 ،که درصدد بررسي فساد و عوامل شکلدهنده آن
هستند .با وجود تفاوتهاي که بين آنان وجود دارد ولي ميتوان وجوه مشترکي را نيز
برشمرد .اين بررسيها طبق عرف علمي در ايران دنبال اين هستند که نشان دهند چند
متغير فساد را به وجود آورده است و اين متغيرها چه سهمي در توضيح فساد دارند .در
حاليکه هرگونه تبييني نبايد صرفاً توالي را توضيح دهد بلکه بايد از مکانيسمهاي پنهان بين
توالي متغيرها را هم تحليل کند .در کنار متغيرها بايد فرايندهاي علي نيز سخن گفت چيزي
2ـ اين سازمان روش شناسي و چگونگي بررسي فساد را در سايت خود قرار داده است .اين سازمان از طريق  21ارگان مختلف
اطالعات خود را عمدتاً از شهروندان ،مختصصان و بازرگان در هرکشور بهدست ميآورد .با اين وجود هنوز ميتوان اعتبار اين دادهها
را مورد سوال قرارداد و شفافيت بينالملل نيز بارها نحوه بررسي خود را بازبيني کرده و درصدد اصالح آن بوده است.

که در تحقيقات مذکور غايب است (Sayer, 1999؛  .)Mackenzie&Blamey, 2007در
بيشتر گفتمانهاي فساد و ضدفساد در ايران بزرگي دولت عامل اصلي رانت و فساد تلقي
ميشود .در حالي که بزرگي و کوچکي دولت نيست که فساد را توليد ميکند بلکه فرايندهاي
تصاحب و در اختيار گرفتن آن است که فساد را شکل ميدهد (آکرمن2911 ،؛ دوگراف و
همکاران .)2902 ،ادبيات فساد و ضد فساد در ايران به شدت تحت تأثير ايدئولوژي ليبرالي
در زمينه فساد است .براي اين که مشخص شود که چگونه فساد در ايران شکل ميگيرد
بايد فراتر از تحليلهاي اينچنيني رفت .پرسشهاي اصلي اين است که فساد در ايران بعد
از انقالب چگونه شکل گرفته است؟ چه فرايند يا فرايندهاي آن را به وجود آوردهاند؟ فرايند
يا فرايندهاي اصلي کدامند؟ پيوند بين فرايندها چگونه است؟ (ماينتز.)1992 ،

نظريههاي که در زمينه فساد وجود دارد شامل رويکرد نوع آرماني وبر ،کارکردگرايي
ساختاري ،سيستمي ،اقتصاد نهادي ،حکمراني خوب ،پسا اثباتگرايي و جرمشناختي تقسيم
ميشود (خضري .)121-12 :2912 ،نظريه وبر با مقوالتي چون انواع سلطه ،کشمکش
گروههاي اجتماعي ،اهميت ساحت فرهنگي ،تفکيک و تمايز امور ،و جدايي بروکراسي از
سياست (دموکراسي) به بحث فساد مرتبط است (دوگراف و همکاران.)12 :2902 ،
وبر معتقد است با رشد بروکراسي عقالني همراه با ويژگيهاي خود چون جدايي امور
عمومي از شخصي ،حاکميت روابط غيررسمي ،اصل انتصاب و تخصصگرايي ،دوران
ديوانساالريهاي پاتريمونيال به سر آمده است (وبر .)921 :2912 ،در اين نوع بروکراسي
بهعنوان سلطه عقالني -قانوني فساد کارمندان همچون خريد و فروش مناصب نميتواند
اتفاق بيفتد .چنين عقالنيتي واقعيتي است که در غرب به وجود آمده است .در دنياي قديم،
ديوان ساالري نه چندان بزرگ در چنبره روابط خويشاوندي و طايفهاي بود ،با عقالني شدن
بروکراسي جدايي بروکراسي از سياست و ديگر مقوالت مرتبط اتفاق ميافتد .ولي چنين
امري را نميتوان براي کشورهاي در حال گذار صادق دانست (گدازگر .)199 :2910 ،در اين
کشورها جدايي بروکراسي و اداره از سياست و فرهنگ وجود ندارد .مناصب اداري از طريق
ترجيحات فرهنگي ،خويشاوندي و سياسي توزيع ميشوند .چنين فرايند را ميتوان سياست

زدگي بروکراسي نام نهاد (دانايي فرد و همکاران .)29 :2902 ،در کل ميتوان گفت سياست
زدگي يعني جايگزين شدن معيار سياسي بهجاي معيار شايستگي است .در کشورهاي توسعه
يافته اگر هم سياست زدگي وجود دارد ،سياست زدگي به دنبال کنترل سياست و اجرا است.
درحاليکه در کشورهاي در حال توسعه با هدف شغليابي براي اعضاي خانواده و گروه هاي
حزبي نمود پيدا ميکند .سياست زدگي به خصوص خط مشيها را سياست زده و دست آخر
انحصار اقتصادي و رانت خواري را تسهل ميکند (صادقي و همکاران .)292 :2902 ،چگونه
چنين اتفاقي ميافتد .گروههاي اجتماعي و سياسي وقتي وارد عرصه سياسي ميشوند به
جاي مديريت عقالني از ترجيحات فکري و فرهنگي استفاده ،و بروکراسي را دچار
سياستزدگي ميکنند و آن را تحت لواي عناصر خود در ميآورند (وبر.)02 :2911 ،
گروههاي اجتماعي در جامعه از طريق شکافهاي موجود در جامعه شکل ميگيرند .اين
گروههاي اجتماعي حامل ايدههاي فرهنگي و عاليق مادي هستند (بشيريه .)1 :2910 ،در
واقع ،جامعه به صورت ميدان گروهاي اجتماعي و منزلتي است که هرکدام از ساحت فکري
و فرهنگي طرفداري ميکنند و در نهايت کشمکش و تضادهاي اجتماعي را رقم ميزنند.
چنين گروههاي منزلتي و اجتماعي مختلف حاملهاي اصلي ايدههاي فرهنگي مختلف
هستند که کشمکش را شکل ميدهند .و بعد از تسلط بر عرصه قدرت با سياست زدگي
گروههاي اجتماعي خودي و ترجيحات فکري و فرهنگي آنان را در عرصه سياست تحکيم
ميکنند .از منظر وبر جريان اصلي جامعه همين کشمکشهاي بين ايدههاي فرهنگي بين
گروههاي منزلتي براي تصاحب قدرت است (بنديکس .)2911 ،جامعه ميداني است که در
آن ،ايدههاي فرهنگي در قالب گروههاي اجتماعي تبديل به روياروييهاي سياسي ميشوند.
هر گروهي که بتوان مسلط شود ،ميتواند از خشونت نمادين عليه ديگري نيز استفاده نمايد
(بورديو .)212 :2909 ،در همين چرخه فرايند بروکراسي بيش از پيش سياست زده ميشود و
سياستزدگي چرخههاي بعدي همچون مشکالت اقتصادي و اجتماعي و بهخصوص فساد را
رقم ميزند .ويژگي تحليل وبر در اين است که رابطه مناسبي بين بروکراسي به عنوان يک
ساختار اجتماعي و گروههاي اجتماعي به عنوان فرايند اجتماعي بر قرار کرده است.
بروکراسي صرفاً به عنوان سيستمي از تخصصگرايي جدا از عرصه سياسي و گروههاي
اجتماعي تصور نميشود .گروههاي اجتماعي نيز صرفاً بهعنوان گروههاي ذينفع در نظر

گرفته نميشوند بلکه ارتباط بين آنان وثيق است ،و ايستايي-پويايي جامعه را با همديگر
نشان ميدهند .همچنين ساحتهاي مختلف جامعه را به صورت تقليل گرايانه نمايش داده
نميشوند .ساحتهاي جامعه به يک عنصر مثالً فرهنگي و يا اقتصادي تقليل نمييابد ،براي
همين است که وبر ميگويد :انديشها بر سلوک انسانها حکومت نميکنند ،سلوک انسان
زير فرمان منافع مادي و معنوي است .تصاوير جهان که به وسيله انديشهها خلق ميشوند
نقش سوزن بان قطار ايفا ميکنند ،يعني مسيرِ اعمال انسان را تعيين ميکنند ،اعمالي که از
پويش منافع ما حاصل آمدهاند (وبر .)921 :2911 ،گروههاي اجتماعي فقط دنبال منافع
مادي نيستند بلکه آنان هويتهاي فرهنگي هستند که در حين اينکه درگيري با منافع مادي
استراتژيهايي براي تداوم خود دارند .استراتژهاي که ميتواند بروکراسي را سياستزده نموده و
پيامدهاي منفي بسياري از جمله فساد را رقم بزند .سياستزدگي بورکراتيک مکانيسمي است
که تک بعدي بودن فرهنگي جامعه را به انسداد سياسي و انحصار اقتصادي و فساد مرتبط
ميکند .و از اين طريق است که نشان داده ميشود که چگونه فرهنگ و تسلط تک جانبه
آن بر جامعه دست آخر ميتواند مسائل اجتماعي به خصوص فساد را رقم بزند.
اين تحليل فرايندي نشان ميدهد چگونه ساحتهاي مختلف اجتماع به همديگر مرتبط
هستند و چگونه عمل ميکنند .ماکس وبر در تحليلهاي خود نقطه شروع را ساحت
فرهنگي قرار ميدهد همچنان که مارکس ساحت اقتصادي را .اين امر تقليلگرايي نيست
بلکه نقطه شروع تحليل فرايندي است .تمام امور جامعه در هم پيچيده است و غيرقابل
تفکيک ولي براي بررسي به صورت تحليلي جدا از هم در نظر گرفته ميشود و سپس از
يک ساحت تحليل شروع ميشود و به ساحتهاي ديگر ميرسد (هدستروم و سويدبرگ،
2001؛ هدستروم و يلکوسکي .)1929 ،هيچکدام مهمتر از ديگري نيست .همه مانند
دانههاي يک تسبيح هستند .وبر از ساحت فرهنگي شروع مي کند ،و از طريق گروههاي
اجتماعي حامل ايدههاي فرهنگي به ديگر عرصهها ميرسد .2در اينجا ساحت فرهنگي ديگر
ساحت را به وجود نميآورد بلکه مانند سوزن بان قطار در يک دوره تاريخي مسير ريل را
تغيير ميدهد .بررسي روابط بين ساحتهاي فرهنگي ،سياسي و اقتصادي و سپس شکل
2ـ کتاب اخالق پرتستاني و روح سرمايهداري ماکس وبر شاهدي بر اين ادعا است.

گيري فساد محور اصلي تحليل هستند .بنابراين تحت تأثير رويکرد وبر آنچه که در اين
بررسي مدنظر قرار گرفته است :ساحتهاي مختلف فرهنگي ،گروههاي اجتماعي و منزلتي
حامل ساحتهاي مختلف فرهنگي ،سياستزدگي بروکراسي ،اقتدارگرايي فرهنگي
(ايدئولوژيک نمودن امور اداري) ،شکلگيري انسداد سياسي ،انحصار اقتصادي و دست آخر
مسائل اجتماعي به خصوص فساد است .منظور از ساحتهاي فرهنگي جنبههاي ايراني،
اسالمي و غربي فرهنگ جامعه ايراني است که در طول کل تاريخ نضج گرفته است
(سروش12 :2911 ،؛ معيدفر .)211 :2911 ،سياستزدگي بروکراسي به استفاده از مديريت
اجرايي در جهت منافع و يا ترجيحات فرهنگي گروهي و طبقهاي است .طبقه در اينجا به
معناي مارکسي آن نيست که به تصاحب و يا عدم تصاحب ابزار توليد مرتبط است بلکه در
معناي عام تر به اقشار اجتماعي مرتبط است که عنصر فرهنگي در شکلگيري و تداوم آنان
حياتي است .اقتدارگرايي فرهنگي بهمعناي تحميل فرهنگ يک گروه مسلط بر ديگر گروهها
نيست ،بلکه آنچنان که گرامشي ميگويد .تحميل يک ساحت فرهنگ (غربي) بر ديگر
ساحت (اسالمي) است .اقتدارگرايي فرهنگي وابسته به طبقه اقتصادي نيست هرچند از
طريق طبقه و يا گروه اجتماعي اعمال ميشود .به زبان پساختارگرايان در اقتدارگرايي
فرهنگي ،فرهنگ تحميل نميشود بلکه ساخته ميشود .گروههاي اجتماعي با تأکيد بر يک
ساحت فرهنگي (ايراني در دوران پهلوي) دنبال ساختن افراد جامعه طبق خواسته آن ساحت
هستند تا هويت فرهنگي کل جامعه را تعريف و تداوم خود را تضمين نمايند .اقتدارگرايي
فرهنگي بروکراسي تخصص گرايي را به تعهدگرايي تکجانبه ميکشاند و سياستزدگي
بروکـراسي را رقم مـيزند (دانايي فرد و همکاران .)21-2 :2902 ،در انسداد سياسي گروه
اجتماعي مسلط راه ورود گروه ديگر به بلوک قدرت را به طور مستقيم و يا غيرمستقيم
ميبندد .در انسداد سياسي گروه مسلط با تأکيد بر يک ساحت فرهنگي خود را در اين زمينه
محق جلوه ميدهد .ساحت فرهنگي تبديل به يک ايدئولوژي سياسي ميشود .از طريق
انسداد سياسي سياستزدگي بروکراسي بيش از پيش افزايش مييابد .پيامد سياستزدگي
همانا انحصار اقتصادي است .در انحصار اقتصادي اختيار منابع مالي و عرصه توليد کشور به
طور نظامندي در دستان گروه اجتماعي مسلط قرار ميگيرد .اين انحصار ميتواند شامل
تأسيس شرکتها و بانکها ،مجوز صادارات و واردات ،رانت اطالعاتي ،وامهاي کالن،

تخصيص ارز ،تصميمات اقتصادي و غيره باشد .بنابراين اين چرخه به طور نظامندي ساحت
فرهنگي را به عرصه سياسي مرتبط ميکند که خواهي نخواهي تبديل به ايدئولوژي سياسي
ميشود .ايدئولوژي سياسي اگر گروههاي ديگر را محدود ساخته ،و راه را بر آنان ببندد،
انسداد سياسي است ،و باعث شکلگيري سياست زدگي بروکراسي ميشود .با سياستزدگي
بروکراسي مشکالت اقتصادي و از جمله انحصار اقتصادي و فساد شکل ميگيرد .مدل
تحليلي ( )2اين فرايندها را به صورت دقيقتري نشان ميدهد.
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براي شناسايي و معرفي ساحتهاي مختلف فرهنگي و نحوه شکلگيري اقتدارگرايي
فرهنگي ،ويژگي قواعد سياسي و شواهد تحليلي اقتصاد ايران از روش اسنادي و کتابخانهاي
استفاده شده است ( .)Neuman, 2004اين روش ويژگي ساحتهاي مختلفي همچون
فرهنگ ،سياست ،بروکراسي ،اقتصاد و مسئله اجتماعي (فساد) را در ايران روشن ميکند.
اسناد شامل تحليلها و شواهد تاريخي است که توسط نظريهپردازان (کاتوزيان2911 ،؛
بشيريه2912 ،؛ عظيمي2910 ،؛ اشرف2910 ،؛ زيباکالم2910 ،؛ سروش2911 ،؛ شايگان،
2912؛ آشوري2912 ،؛ ميرسپاسي2919 ،؛ نصر2911 ،؛ رفيعپور2912 ،؛ فوران2901 ،؛
فاضلي2910 ،؛ طباطبايي2911؛ علمداري2919 ،؛ آبراهاميان2911 ،؛ آزاد ارمکي)2912 ،
توليد شده است .شواهد برخاسته از نتايج تحليل متون محققان در کل جامعه ايراني است.
نتايج جمعآوري شده از تحليل محققان براي تشريح و اثبات آن چيزي است که در مدل

تحليلي بيان شده است .اين نتايح شامل نظريه استبداد نفتي و جامعه هيدروليک کاتوزيان،
امتناع تفکر انديشه عقلي طباطبايي ،سه گانگي فرهنگ ايراني سروش ،فلسفه سنتي نصر،
مدرنتيه ايراني ميرسپاسي ،بروکراسي پاترمونيال و دولتي بودن اقتصاد ايران عظيمي ،نوع و
عملکرد گروههاي اجتماعي و سياسي بشيريه و آبراهاميان و بيقاعدگي کشمکشهاي
سياسي در ايران فوران است .نتايج تحليل محققان در سايه مدل تحليلي قرار گرفته است.

هدف اصلي تحليل فرايند شکلگيري فساد در ايران بعد از انقالب است ولي براي شناسايي
خصوصيات ساحت فرهنگي ،قواعد بازي سياسي و ويژگي اساسي اقتصادي جامعه ايراني ،کل
تاريخ ايران از منظر جامعهشناسي تاريخي مد نظر قرار گرفته است .به عبارتي براي اينکه
مشخص شود ساحتهاي مختلف فرهنگي ،سياسي و اقتصادي در ايران چه ويژگيهاي
دارند بايد کل تاريخ ايران مد نظر قرار گيرد .با کمک شواهد حاصل از نظريههاي محققان
ايراني در مورد ويژگيهاي جامعه ايران در طول تاريخ اين مهم حاصل ميشود.

ايران از نظر فرهنگي کشوري غني و بسيار توانمند است .در دوران ساسانيان دين زرتشت را
پذيرفت و دين رسمي اعالم کرد .ديني با وجود ثنويت خير و شر ديني يکتاپرست تلقي
ميشود .با ورود اسالم به ايران ،ايرانيان بعد از دو قرن سکوت توانستند در قرن سوم و
چهارم هجري ،فرهنگ جهان اسالم را به اوج خود در جهان برسانند .از قرن پنجم فرهنگ
اسالمي شاهد افول خود است که يکي از داليل اصلي آن عدم حمايت صاحبان قدرت است.
با ورود ترکان غزنوي و به خصوص سلجوقيان و سپس حمله مغول و تيمور لنگ فرهنگ
اسالمي سقوط خود را تجربه کرد (زيباکالم .)2910 ،از قرن پنجم به بعد قشريگرايي از يک
طرف و عرفانگرايي از طرف ديگر به شدت در فرهنگ اسالمي و ايراني رشد کرد .چراغ
تفکر عقلي و شک محور با افول فلسفه مشاء در ايران رو به خاموشي گذاشت .تفکر عقلي و
شک محور اسالمي -ايراني نه تنها نتوانست به نگاه علمي (عقلي-تجربي) تبديل شود بلکه

نگاه شهودي و اشراقي بيش از بيش مسلط شد .فيلسوف برجسته ايراني شيخ شهابالدين
سهروردي مشهور به شيخ اشراق (آيينه تمام نماي تفکر ايراني) چنين فرايندي را در فلسفه
رقم زد (نصر2911 ،؛ شايگان .)2901 ،همچنين با پيروزي ترکان غزنوي و سلجوقي تفکر
قشري در فقه مسلط گرديد و همزمان با افول تفکرات کالمي معتزله در اين قرون ،راه تفکر
عقلي بسته شد به طوري که فلسفه به طور کلي مطرود و در نهايت حرام اعالم شد .فلسفه
توسط امام محمد غزالي و امام فخر رازي به طور جدي به چالش خوانده شد و دست آخر
چراغ آن خاموش گرديد .حتي در دوران صفويه هم که فلسفه کم و بيش توانست در فرهنگ
ايراني خودي نشان دهد ،ترکيبي از عرفان ،کالم و فلسفه بود که در فلسفه وجودي مالصدرا
به منحصه ظهور رسيد .با اين توصيفات مشخص ميشود ايرانيان هرچند از فلسفه شک-
محور بهره مند بودند ولي نتوانستند به تفکر مدرن سوژه-محور دست يابند .بخش عظيمي
از فرهنگ ايرانيان به خصوص از قرن پنجم عرفاني -اشراقي است .اين تفکر غني عرفاني-
اشراقي ميراث بيبديلي است که از گذشته باقي مانده است .امتناع انديشه (تفکرمدرن
سوژه-محور) جزو مؤلفههاي اساسي دوران مذکور است (طباطبايي.)2919 ،
از طرف ديگر با مواجه ايرانيان با تفکر سوژه-محور غرب در دوران مشروطه روشنفکران
ايراني بر آمدند تا اين نوع نگاه را به صورت تماميتگرا وارد ايران کنند .کساني (مانند
سيدجمالدين اسدآبادي ،سيد محمد طباطبايي و ميرزا آقا خان کرماني) که به تلفيق اعتقاد
داشتند ولي اينکه تنها جهتگيري مدرن راه نجات است ،بر ديگر نگاهها غلبه کرد .با اين حال،
بيثباتي اجتماعي و سياسي بعد از مشروطه و ورود بيگانگان به کشور و تغيير مرکز سياسي
به طور موقت به کرمانشاه سبب شکست پروژه روشنگري مشروطه در ايران گرديد .بعد از آن
هم با سلطه شبهمدرنيزم پهلوي ،نگاه توسعه تک بعدي مسلط شد .فرهنگ غني ايراني-
اسالمي در دوران شبهمدرنيزم مطلقه پهلوي تبديل به فرهنگ ايراني-تکنيکال غربي شد.
بُعد اسالمي آن کم کم حداقل در حوزه سياست کنار گذاشته شد (آبراهاميان.)911 :2912 ،
کاهش نفوذ روحانيون و از دست رفتن بخشي از منافع اين طبقه بيانگر همين موضوع است
(آبراهاميان .)292 :2912 ،به عبارت بهتر ،در ايران سه بعد فرهنگي ايراني -ملي ،اسالمي و
غربي وجود دارد که جزو اساسنامه فرهنگي ايرانيان در صد ساله اخير است (سروش:2911 ،

 .)12تاريخ فرهنگي صد ساله اخير حاکي از تسلط هر يک از فرهنگها بر ديگري و يا تباني
دو بُعد بر عليه ديگري از طريق گروههاي اجتماعي و منزلتي است و همين امر مشکالت
بسياري را رقم زده است .در دوران پهلوي حوزه ملي-ايراني همراه با نگاه تکنيکال غربي بر
حوزه اسالمي از نظر فرهنگي مسلط شد و واکنش حوزه اسالمي را برانگيخت .بزرگترين
چالش فرهنگي ايران در اين صد سال اخير همين عدم سازگاري بين اين سه حوزه است.
متفکران ايراني هنوز نتوانستهاند از نظر فکري اين سه حوزه را به طور منطقي به همديگر
مرتبط نمايند .بدون شک متفکران بسياري بودهاند که در اين مسير قلم زدهاند (شايگان،
 )9 :2911ولي هژمون شدن نگاه فرهنگ غربي(مشروطه يا شبه مدرنيزم) و يا فرهنگ
اسالمي (ايدئولوژي مذهبي) اجازه کاهش شکاف را نداده است .يکي از بزرگترين موانع
سياسي و اقتصادي کشور در مسير توسعه ،وجود همين سه حوزه فرهنگي جدا از هم است
که اجازه باز تفسير جديد را نميدهد .فرهنگ غني ايراني-اسالمي هنوز نتوانسته است خود
را در ارتباط با گذشته و در ارتباط با فرهنگ مدرن غرب به طور عميق بازخواني و بازانديشي
نمايد (آشوري .)20-11 :2912 ،اين کشمکشهاي فرهنگي و تعارضات فرهنگي در ايران در
اين صد سال اخير بيثباتيهاي بسياري را رقم زده است و شرايط توسعه در ايران را از بين
برده است .انقالب اسالمي نيز واکنشي عليه سلطه فرهنگ غربي بر کل ساحت فرهنگ بود.

از سال  11به اين طرف ،بسياري از تـفکرات و جريانات سياسي که تا سال  29حضور
داشتند و فعاليت ميکردند ،ولي به داليلي از جمله رويکرد ضد امپرياليستي و شعارهاي
عدالتجويانه انقالب ،جنگ تحميلي و اشتباهات برخي گروههاي سياسي از جمله بنيصدر،
گروههاي اسالمگرا با مرکزيت حزب جمهوري اسالمي بر وجه تفکر فرهنگي و سياسي
مسلط شدند .در اين دوران تفکر اسالمي چه چپ سنتي و چه راست سنتي بر ديگر
حوزههاي فرهنگ مسلط شدند .نگاههاي فرهنگ ليبرالي در اين دوران بهخصوص از دهه
 29ديگر امکان بروز جدي نداشت .انقالب فرهنگي و بسته شدن دانشگاهها يکي از شواهد
تصيفه عناصر ليبرالي و غربي از دانشگاهها و مراکز آموزشي و شکلگيري اقتدارگرايي
فرهنگي بود .فعاليتهاي اينچنيني نيز در برخي وزارتخانهها و سازمانها اتفاق افتاد که

يکي از مهمترين آنها ،سازمان برنامه و بودجه بود که نيروهاي خود را تصفيه کرد .اسالمي
کردن دانشگاه و اسالمي نمودن علوم انساني که از دهه  29به بعد نشان از آن دارد که وجه
غالب فرهنگي در دوران بعد از انقالب ،تفکر اسالمي (سنتي) است .در اين دوران حوزه
فرهنگي ايرانيت و بهخصوص تفکر فرهنگي غربي که بخشي از حافظه تاريخي واقعيت
اجتماعي ايران شده بود به محاق فرو رفت .در اين دوران نيز مانند دوران قبل از انقالب
شکاف سنت و مدرنيته مؤلفه اصلي فرهنگ ايراني است .در جريان روشنفکري ايران با احمد
فرديد و همفکرانشان (شايگان ،آشوري و رشيديان) با توجه به تفکر مارتين هايدگر آلماني،
بوميگرايي و نقد تفکر سوژه محور و تکنيکال غرب به طور اساسي و فلسفي شروع ميشود.
در اين نگاه که در ايران بعد از انقالب هم وجه غالب بود ،وجه تفکرمدرن غربي به صورت
تماميتگرايانهاي نفي ميشد .در اين بوميگرايي ادعا ميشود که تفکر غرب گشودگي
هستي توسط علم ،تکنيک و پيشفرضهاي آن به طور کامل گرفته شده است (هايدگر،
 .)2919تفکرغرب بهعنوان تفکري صوري ،تکنيکال ،مادي ،شکگرايانه ،نسبيگرا ،الحادي
و سکوالريستي نفي ميشود .در واقع بار ديگر فرهنگ ايراني بهجاي اينکه به سازش
منطقي و تأمل شده سه حوزه ايراني ،اسالمي و غربي که اکنون به بخشهاي اساسي
حافظه تاريخي و خوراک فرهنگي آن تبديل شدهاند ،بپردازد ،به نفي حوزههاي واقعي خود
ميپرداخت .چنين وجه غالب فکري هم اقتدارگرايي فرهنگي و هم انسداد سياسي به وجود
ميآورد که پيامدهاي جدي هم براي اقتصاد دارد .گسترش و اِعمال يک وجه فرهنگي ،از
پويايي فرهنگي را از بين برده و باعث ميشود فرهنگ يک جامعه نتواند با تغييرات
گستردهاي که در جهان در حال رويش است ،به تفاهم رسيده و يا و ديالوگ بر قرار کند .در
حاليکه مدرنيته متبلور به صورت جهاني در قرن  12در بطن خود توانسته است با خود-
بازانديشي عرصه را براي عناصر سنتي (معماري ،دين ،پزشکي ،نمادها ،پوششها و موسيقي
و غيره) فراهم نمايد .اين مدرنيته همان چيزي است که به آن ،مدرنيته دوم (بک،)2911 ،
مدرنيته متأخر (گيدنز )2911 ،و يا مدرنيته انتقادي (هابرماس )2009 ،ميگويند .تفکر
فرهنگي ايرانيان هنوز نتوانسته است به صورت خود-بازانديشانهاي به مدرنيته دوم دست
پيدا کند .هرچند برخي از مدرنيته ايراني (مير سپاسي )919 :2909 ،صحبت ميکنند ولي
ايرانيان هنوز به هضم عناصر سهگانه (ايرانيت ،اسالميت ،غربيت) به طور فراگير و منسجم

نايل نشدهانـد (معيدفر .)292 :2911 ،رشد عناصر سهگانه فرهـنگي به صورت خود-
بازانديشانه باعث شکوفايي بسياري از حوزههاي اجتماعي ،فرهنگي و اقتصادي ميشود .در
غير اين صورت اقتدارگرايي فرهنگي از طريق سياستزده نمودن بروکراسي ،به انسداد
سياسي ختم ميشود که اختالالت اقتصادي و ساختار را بيش از بيش دامن ميزند .ساحت
سياسي در عين استقالل ،ادامه منطقي مباحثات ساحت فرهنگي نيز است.

ايران در طول تاريخ خود بهخصوص دوران هخامنشيان ،ساسانيان و صفويان از حکومت
قدرتمند متمرکزي برخوردار بود .بدون شک حکومت متمرکز جوامع گذشته هيچ شباهتي با
دولتهاي متمرکز و مدرن امروزي در شرق و غرب ندارد .ويژگي اصلي حکومت ايران در
گذشته استبداد و پاتريمونياليسم آن است .پراکندگي سکونتگاهها ،مسئله آب ،مشاع بودن
فعاليت کشاورزي ،مالکيت حکومتي و روابط تيولداري شرايطي بودند که باعث شدند
حکومت متمرکز و استبدادي در ايران شکل بگيرد (کاتوزيان .)1 :2902 ،حکومت متمرکز و
قدرتمند باعث ميشد تا دولت وظيفه آبرساني و کسب ارزش افزوده کشاورزي را براي
اداره کشور انجام بدهد .با اينکه ايران تحوالت فرهنگي و اجتماعي بسياري را در طول
تاريخ تجربه کرده است ،ولي تا زمان اصالحات ارضي وضعيت شيوه توليد در ايران مبتني بر
تيولداري بود .تا اين دوران حکومت مبتني بر ارزش افزوده کنترل آب بود .ولي قبل از
اصالحات ارضي در ايران تحول سياسي منحصر بفردي روي داده بود که تأثير بسزايي در
تحوالت سياسي ايران تا دوران معاصرداشت :انقالب مشروطه .انقالب مشروطه که در سال
 2092روي داد يکي از اولين انقالبهاي جهان در کشورهاي در حال گذار است که در صدد
کنترل استبداد در ايران بود .اين رويکرد مهم موفق شد دو دوره مجلس به صورت موفق را
از سر بگذراند ،ولي به دليل کشمکشها و بيثباتيهاي سياسي به خصوص آشفتگيهاي
جنگ جهاني اول اولين تجربه دموکراتيزاسيون به شکست منتهي شد .يکي از ويژگيهاي
نظام سياسي در ايران تالش براي حذف يکديگر در عرصه سياسي در طول تاريخ است.
ايرانيان هيچگاه قواعد نهادمندي براي جايگزيني شاهان در گذشته نداشتند و در دوران

جديد نيز براي تصاحب عرصه قدرت هميشه در صدد حذف يکديگر هستند
(کاتوزيان2919،؛ برزين .)2911 ،رفتار سياسي غيرنهادمند ،مسائل بسياري را در عرصه بازي
سياسي براي کشور به وجود آورده است که يکي از پيامدهاي آن ،فساد سياسي در دوران
پهلوي و دوران بعد از انقالب است .نتيجه و همزاد چنين عملي ،حذف ديگر گروهها در
عرصه سياسي و سياستزده نمودن بروکراسي است .اين دو مولفه ،انسداد سياسي را در
ايران رقم زده است .همانطور هم که قبالً گفته شد شکافهاي سياسي در ايران از
شکافهاي فرهنگي نشأت گرفته است .تعارض شکافهاي فرهنگي (ملي ،اسالمي و غربي)
خواه و ناخواه تعارضات و جبههگيريهاي شديد را در عرصه سياسي بين گروهها رقم ميزند
که منجر به شکلگيري سياستزدگي امور اداري ،انسداد سياسي و در نهايت انحصارگرايي
اقتصادي ميشود .اين فرايند خواه و نخواه حکمراني نامطلوب را رقم خواهد زد که با فساد
به ويژه فساد سياسي و انتخاباتي رابطه دارد (دوگراف و همکاران.)211 :2902 ،
از دوران پهلوي اول سياست زدگي بروکراسي را به وضوح ميتوان مشاهده کرد .شبه-
مدرنيزم پهلوي و يا حکومت مطلقه رضاخان بيش از همه دنبال گسترش بروکراسي ،ارتش
و ايجاد زيرساختهاي اداري و عمراني براي توسعه کشور بود (بشيريه .)2912 ،در اين
دوران بهخصوص از سالهاي  2921تا  ،2919ايران ،گونه جديدي از استبداد را تجربه
ميکرد که در حين توسعه زير ساختها پايگاه مردمي قوي نداشت .در سالهاي  2919تا
 2991با وجود ايجاد فضاي فعاليت گروههاي سياسي را شکلگيري نهادمند ،دموکراسي با
کودتا به پايان رسيد (فاضلي .)129-212 :2910 ،از اين دوران به بعد و بهخصوص با رانتير
شدن دولت از دهه  29به بعد و جايگزين شدن حکومت مبتني بر نفت (به جاي حکومت
مبتني بر آب) دولت پهلوي دوم دوران استبداد نفتي را تجربه ميکند (کاتوزيان:2902 ،
 .)110انقالب ايران در اوج قدرت رانتي دولت پهلوي در واقع واکنشي به انسداد و عدم
مشارکت گروههاي سياسي بود .نظريهپردازان اجتماعي تأکيد زيادي بر حکومت و امر
سياسي براي تحليل ايران از گذشته تا دوران معاصر دارند .ويژگيهايي که براي حکومت
ايران در نظر گرفتهاند ،شامل استبداد شرقي ،نئوپاتريمونيال ،دولت مطلقه و دولت رانتير
است (ازغندي .)11 :2910 ،نظريه دولت رانتير به خصوص از دهه  19قدرت تبييني بيشتري

نسبت به ديگر نظريه دارد .ولي مشکل نظريه تحليل دولت رانتير ،عدم توجه به گروههاي
اجتماعي و تحليلهاي جامعهشناسي سياسي است .در دوران پهلوي بورژوازي ملي مستقلي
وجود نداشت ولي ميتوان از يک بورژوازي کمپرادور وابسته صحبت کرد .ائتالف تمامي
طبقات در فضاي باز سياسي در سال  12روند انقالب را تسريع کرد و طبقات متوسط سنتي
و جديد ،مارکسيتها و ليبرالها توانستند شاه و طبقه بورژوازي وابسته را از هستي ساقط
کنند .استبداد شاه با انقالب پايان يافت ولي بسياري از مسائل با وجود تحوالت اساسي
همچنان پا برجا ماند (آبراهاميان.)2912 ،
انقالب ايران با کمک تمامي طبقات و گروههاي اجتماعي و منزلتي روي داد ولي طبقه
متوسط سنتي توانست با بيرون کردن مارکسيتها و ليبرالها از بلوک قدرت تا سال  29بر
اوضاع مسلط شود .از طرف ديگر اتحاد طبقه متوسط سنتي و جديد نيز دوامي نياورد .با در
اختيار گرفتن قدرت در عرصه مقننه ،مجريه و قضائيه توسط طبقه متوسط سنتي و
برخورداري همهجانبه بوژوازي تجاري-دالل مسلک و بهرمندي انحصاري از درآمدهاي
نفتي ،طبقه متوسط جديد ،بويژه تحصيل کردگان و روشنفکران به کنترل دستگاه حکومتي
درآمدند و موقعيت پيش قراولي و کارکرد انتقادي و کارآمدي خويش را از دست دادند.
دولتهاي بعد از انقالب به تدريج درآمد انحصاري منابع زير زميني را دراختيار گرفت و به
بزرگترين نهاد سرمايهدار و اشتغالزا تبديل شد (ازغندي .)291 :2910 ،طبقه متوسط سنتي
(روحانيون همراه بورژوازي تجاري) همانگونه که قدرت سياسي را در انحصار خود گرفته،
نظام اجتماعي ،سازمانهاي نظامي ،انتظامي ،اطالعاتي ،موسسات مطبوعاتي ،تبليغاتي و
فرهنگي را نيز کنترل کرده ،و از برتري صنعتي و اقتصادي نسبت به بخش خصوصي
برخوردار است .با ملي شدن بانکها ،شرکتهاي بيمه ،صنايع بزرگ و واگذاري مالکيت
واحدهاي صنعتي و کشاورزي و خدماتي مصادره شده به نهادهاي انقالبي ،دولت اختيارات
اقتصادي جديدي بهدست آورد و فرار سرمايهداران و کارخانهداران و سلطه انحصاري دولت
بر منابع زيرزميني ،استقالل دستگاه حکومتي در برابر طبقات اجتماعي تشديد گرديد (همان،
 .)222در هر صورت ،با اقتدارگرايي فرهنگي طبقات متوسط سنتي و تشديد ايدئولوژيزدگي

بودن دولت (سياستزده نمودن مديريت اداري) ،انسداد سياسي و انحصار اقتصادي ايجاد
شد .بين غلبه فرهنگي ايدئولوژيک ،سياستزدگي اداره کشور و انسداد سياسي و در نهايت
انحصار اقتصادي در جامعه ايراني رابطه معناداري وجود دارد .شکاف بين سنت و مدرنيته که
در ساحت فرهنگي ايران وجود دارد ،باعث اختالالت پايداري در کل سيستم اجتماعي ايران
در طول اين سالها شده است .بعد از انقالب ،هژمون شدن تفکر سنتگرايانه و راديکال،
پيامدهاي سياسي و اقتصادي به همراه داشت .در زمينه سياسي سنتگرايان بيشتر
بلوکهاي قدرت را در دست دارند و به علت اينکه اقتصاد ايران دولتي و رانتي است اين
طبقه بر اين عرصهها نيز تسلط دارد .طبقه متوسط جديد در ائتالف با چپ سنتي به عنوان
چپ جديد اسالمي در رياست جمهوري دوره هفتم و مجلس ششم در برخي عرصهها به
قدرت رسيد ولي در دورههاي بعد با شکست مواجه شد (بشيريه .)219 :2911 ،شکاف فرهنگي
گروههاي اجتماعي در پشت عرصه سياسي در نهايت به اقتصاد و عملکردهاي اقتصادي
مرتبط ميشود .گروههاي سياسي هم که از اين شکاف فرهنگي به منحصه ظهور رسيدهاند،
از عرصه اقتصاد در جهت منافع گروهي ،اهداف فرهنگي و ايدئولوژيک بهرهبرداري ميکنند.

همانطور که اشاره شد ،ايران کشوري است که در قرون گذشته بزرگترين امپراتوري (نه
تمدن) جهان باستان را قبل از امپراتوري روم به وجود آورد .اين امپراطوري مبتني بر شيوه
توليد کشاورزي بود .از ويژگيهاي شيوه توليد کشاورزي در ايران خشک بودن سرزمين ،کم
آبي و پراکندگي روستاها است (کاتوزيان .)1 :2902 ،ايرانيان با سيستم اجتماعي ارباب-
رعيتي و شکلگيري سيستم مشاع توانسته بودند بر بسياري از محدوديتهاي اقليمي فائق
آيند .از قرن چهارم هجري (با ورود ترکان سلجوقي و غزنوي) و بهخصوص حمله مغوالن و
تيمور لنگ ،سيستم کشاورزي ايران ويران شد و ايران براي دهها و صدها سال نتوانست
ساختارهاي مادي در شيوه توليد کشاورزي را به حالت قبل برگرداند .سکونت شيوه توليد
کشاورزي با روستاهاي پراکنده ،ايرانيان را در برابر چادرنشينان و صحراگردان مغول و
حمالت بعدي بسيار آسيبپذير کرد .مهاجمان ،بسياري از سيستمهاي آبياري را در ايران

تخريب و از بين بردند ،و در نتيجه ،بسياري از زمينهاي قابل کشت را تبديل به علفزار و
مرغزار براي احشام خود کردند .در قرن هفتم و هشتم بسياري از ساختارها مادي و
مؤلفههاي اساسي شيوه توليد کشاروزي در هم کوبيده شده بود (زيباکالم .)2910 ،لذا ايران
ديگر نتوانست ساختارهاي مادي خود را مثل قبل تنظيم کند و حتي زماني هم که در دوره
صفويه به آن سر و ساماني داد ،نتوانست از درون آن ،تحول شيوه توليد را بيرون بکشد.
شاکله نظام اجتماعي-اقتصادي ايران به گونهاي بود که امکان شکلگيري شيوه توليد مدرن
(چه کشاورزي تجاري و چه صنعت مدرن) وجود نداشت .بيشتر زمينهاي زراعي در اختيار
شاه بود که به صورت تيولداري و سيورغال واگذار ميشد که در صورت خواست شاه به
طرق مختلف قابل جابه جايي بود .در واقع مالکيت خصوصي در برابر مالکيت حکومتي و
اداره مشاع معناي چنداني نداشت (وبر .)292 :2912 ،اگر چه همين نحوه اداره در قرون
گذشته و در دوران حکومتهاي هخامنشي و ساسانيان ،ايران قدرتمندي شکل داده بود،
ولي در سپيده دم انقالب ،در شيوه توليد ،چنين شاکله اقتصادي و اجتماعي عقيم و سترون
بود .از طرف ديگر نبود مالکيت خصوصي و امنيت اموال شخصي باعث ميشد انباشت
سرمايه و چرخش آن صورت نپذيرد (کاتوزيان .)2901 ،سرمايه يکي از مهمترين عناصر
سيستم اجتماعي -اقتصادي مدرن يعني سرمايهداري است .البته اين بدان معنا نيست که در
ايران ثروت وجود نداشت .ايران مثل بسياري از کشورهاي آسيايي و امريکايي التين بسيار
هم ثروتمند بود ولي سرمايهدار نبود .سرمايه امري اجتماعي است .سرمايه امر مولدي است
که خودش با گردش ،سرمايهگذاري و فروش ،خود را افزايش ميدهد .سرمايهداري به عنوان
شيوه جديد توليد با صنعت امري همبسته است .سرمايهداري صنعتي ارزش افزوده بسيار
زيادي توليد ميکند که هيچ تمدن و يا امپراطوري جهان باستان توان روياروي با آن را ندارد
(مارکس .)2910 ،شيوه توليد کشاورزي در ايران نه تنها آسيبهاي بسياري از حمله
صحرانشينان ديده بود ،بلکه ويژگيهاي ذاتي آن مانعي در برابر هرگونه سرمايهداري صنعتي
مولد مدرن بود .براي ايرانيان شيوه توليد ديگر قابل تصور نبود .تا اصالحات ارضي،
ساختاريهاي مادي ايران با وجود برخي تغيير و تحوالت در اين زمينه همانگونه بود .در
دوران پهلوي اول و شکلگيري شبهمدرنيسم و دولت مطلقه بعد از دوران آشوب ،خانخاني و
جنگ جهاني اول ،دولت مبتني بر شيوه هيدورليکي ،مؤلفه اقتصادي ديگري بر آن نيز افزود،

و آن اينکه ،دولت ميبايست براي رشد و ترقي جامعه سرمايهگذاريهاي بسياري انجام دهد.
اين امر يک نتيجه تمام کنند داشت ،دولت براي تأمين هزينههاي توسعه بايد در اقتصاد وارد
شود .بنابراين زمينههاي اقتصاد دولتي بر مالکيتهاي حکومت دوران قبل افزوده شد .بدين
ترتيب حکومت ساختارهاي مادي انحصار و استبداد را درخود بيش از بيش تقويت نمود.
دولت مطلقه و يا استبدادي پهلوي اول با وجود برخي سرمايهگذاريها در زيرساختهاي
کشور نتوانست شيوه توليد جديد مولد يعني سرمايهداري صنعتي را در ايران شکل دهد .آنچه
شکل گرفت نوعي سرمايـهگذاري دولتي در زمينه زيرساختهاي کشور و گسترش ارتش و
بروکراسي سياستزده دولتي بود (بشيريه .)2912 ،شيوه توليد کشاورزي نيز همچنان در
همان مسير قبلي و با نظام ارباب-رعيتي اداره ميشد .با ورود بيگانگان به کشور در جنگ
جهاني دوم به ايران و فروپاشي سياسي دولت مطلقه پهلوي اول ،دوراني از فضاي باز
سياسي شروع شد که دموکراسي را شکل داد که آنهم پايدار نبود (فاضلي .)192 :2910 ،در
هر صورت در همين دوران فِترتريال براي اولين بار زمينههاي فکري و سياسي استقالل و
شکلگيري سرمايهداري صنعتي مولد شکل گرفت که همان دوران حکومت  11ماهه
مصدق بود .در اين دوران سياستمداران و فعاالن ملي-مذهبي توانستند مولفههاي اساسي را
معرفي کنند که ميتوانست ايران را از مخمصه درماندگي نجات دهد .اينان معتقد به مذهب
در چهارچوبهاي منافع ملي ،استقالل دولت از درآمدهاي نفتي ،سياست موازنه منفي و
همچنين توليد مولد در قالب رشد صنايع بودند (سحابي .)2910 ،بعد از کودتا ايران با
اصالحات ارضي خود را از شيوه توليد کشاورزي باستاني رها کرد ،ولي هرگز نتوانست شيوه
کشاورزي تجاري مولد و مدرن را به صورت بهينه جايگزين کند .بعد از سالهاي  12به بعد
نيز به شدت خود را به درآمدهاي نفتي هنگفت وابسته کرد .ايران در دهه چهل از يک
اقتصاد حکومتي مبتني بر آب تبديل به اقتصاد دولتي مبتني بر نفت در دهه پنجاه شد
(ازغندي .)2910 ،ايران بعد از دهه پنجاه تبديل به يک دولت رانتير تمام عيار و مستبد نفتي
گرديد .دولت وابسته به نفت و همچنين سرمايهداري وابسته به دولت از ويژگيهاي اصلي
دوران پهلوي دوم است .در اين دوران به خصوص دهه  19جامعه ايراني از طريق توليد نفت
براي اقتصاد جهان و همچنين مصرف گرايي بدون توليد و ارزش افزوده تبديل به کشور
حاشيهاي در اقتصاد سرمايهداري جهان شده بود (فوران.)2901 ،

اقتصاد ايران بعد از انقالب در چهار مؤلفه اساسي (با توجه به نقش گروههاي اجتماعي) قابل
بحث است -2 .دولتي و ملي شدن بخشهايي از اقتصاد  -1رشد بيش از بيش سرمايهداري
تجاري ،بازار ،گسترش واردات و مصرفگرايي  -9گسترش سياستهاي توزيعي ،افزايش
هزينهها و استقراض از بانکي مرکزي  -2مسئله تبديل ارز به پول ريالي ،چندنرخي بودن
ارز ،تثبيت ارز و کاهش ارزش پول ملي .اين موارد در دورههاي دولت به طرق مختلف تکرار
شده و اشکال مختلفي به خود گرفته است:
بعد از انقالب بسياري از بخشهاي اقتصاد از
جمله صنايع ،بانکها و تجارت خارجي و اموال برخي اشخاص ملي اعالم گرديد .با ملي
شدن اين بخشها اقتصاد ايران به سوي دولتي شدن حرکت نمود .سرمايهداري وابسته به
دولت در زمان پهلوي دوم تبديل به اقتصاد دولتي شد .جنگ تحميلي بر شدت دولتي شدن
بيش از بيش افزود .در اصل سه قانون ملي شدن بانکها ،قانون حفاظت صنايع (بندهاي
الف ،ب ،ج ،د) و قانون ملي شدن تجارت ،اقتصاد ايران را دولتي نمو (احمدي امويي:2911 ،
 .)12-11در دوران نخست وزيري ميرحسين موسوي به دليل تحريمها و همچنين جنگ،
شوراي اقتصادي تشکيل شد که وظيفه آن سازماندهي ورود و توزيع کاال در بين اقشار
مختلف مردم بود .وجود فضاي انقالبي برابري طلب همراه با فشارهاي بيروني اقتصاد ايران
را به سمت دولتي شدن سوق داد .صنايع در اقتصاد دولتي در اين دوران ،بهرهوري الزم را
براي توليدات صنعتي نداشتند که بتوانند صادرات غيرنفتي را گسترش دهند .اين صنايع نه
تنها توانايي صادرات غير نفتي را نداشتند بلکه خود از حمايتهاي مالياي بر خوردار بودند
که دولت در اختيار آنان ميگذاشت .در واقع صنايع مذکور به صورت دولتي درست اداره
نميشدند .سيستم بروکراسي اقتدارگرا ،سياست زده و پاتريمونيال اقتصاد دولتي را فلج کرده
بود (عظيمي .)11-291 :2910 ،در همين بخش ميتوان از فساد و فرايندهاي شکلگيري
آن صحبت کرد .اقتصاد دولتي شده که از حمايتهاي مالي و رانتي برخوردار است و سيستم
بروکراسي آن سياستزده ،اقتدارگرا و پاتريمونيال است ،فساد ،بخش ضروري آن خواهد شد.
عدم تفکيک دولت از اقتصاد به طور منطقي (طبق استدالل نظريه نظامها) و دور شدن از

بروکراسي عقالني (وبري) يا ترکيب منطق سياسي با منطق بروکراسي ،زمينههاي فساد را
متبلور ميکند .بنابراين ،اين حوزه يکي از بخشهاي اصلي است که مکانيسم فساد در آن
فعال ميشود و بايد به عنوان عامل ساختاري فساد بدان توجه نمود (دوگراف و همکاران،
2902؛ فرجپور.)2919 ،
يکي ديگر از مسائل مهم اقتصاد ايران درآمدهاي نفتي است .درآمدهاي نفتي به صورت
رانت نه ماليات حاصل از توليد وارد چرخه اقتصاد دولتي ميشود که مشکالت بسياري را به
وجود ميآورد .وقتي در بودجهبندي ،درآمدهاي دولتي از منابع طبيعي بيش از  29يا 21
درصد باشد ،هر دولتي تبديل به دولت رانتير ميشود (ازغندي29 ،2910 ،؛ حاتمي:2910 ،
 .)21درآمدهاي دولت بعد از انقالب اينگونه است (به جز سال  .)21البته بدون شک بخشي
از درآمدهاي مالياتي نيز همان درآمدهاي نفتي است که به کارکنان دولت داده شده و مجدداً
جمعآوري ميشود .حتي بخشي از ساير درآمدها نيز به طور غيرمستقيم به درآمدهاي نفتي
مرتبط است .دولت ايران يک دولت رانتير است .رانت منشأ خارجي دارد و به هيچ وجه با
فرايندهاي توليد داخلي ارتباطي ندارد .دولت رانتير نه تنها انحصار دريافت رانت را داراست،
بلکه هزينه کردن رانتها را نيز در اختيار انحصاري خود دارد .بدين خاطر به يک مؤسسه
توزيع درآمدهاي حاصل از مواهب الهي يا به يکي از اصليترين نهادهاي سرمايهگذار و
اشتغالزا تبديل ميشود .برخالف اقتصاد توليدي و مولد (سرمايهداري صنعتي مولد و مستقل
از دولت) ،در اقتصاد رانتي ،ثروت محصول شانس ،تصادف ،روابط خانوادگي و نزديکي و
ارتباط با منابع قدرت است .طبيعي است در شرايط وجود امکانات کسب درآمد از طريق
رانت ،استعدادهاي جامعه بهجاي نوآوري و خالقيت و فعاليت مولد به سوي کسب درآمدهاي
آسان ،فعاليتهاي منفي ،فرصتطلبي و داللي جذب ميشود .در دولت رانتير ،حمايت از
برخي گروههاي مورد نظر ،اولويتهاي اصلي دولتي را در تخصيص درآمدهاي رانتي تشکيل
ميدهد .اين وضعيت باعث رشد کمي بروکراسي سياستزده به منظور توزيع گسترده
درآمدهاي نفتي/رانتي ميگردد .چنين بروکراسي با مفهوم وبري بروکراسي عقالني کامالً
متفاوت است و عمدتاً فلسفه وجودي آن اصل عدم دريافت ماليات در مقابل عدم وجود
نمايندگي است (همان) .در واقع وقتي اقتصادي مبتني بر توليد و ماليات گيري حاصل از آن

نيست ،شرايط رانت و رانت خواري را در اقتصاد فراهم مـيکند که يـکي از زمينههاي
شکلدهي فرايندهاي فساد است .ترايسمن و المبسدروف دو پژوهش گر مشهور در زمينه
علل شکلگيري فساد معتقدند بين فساد و صادارات سوخت و افزايش منابع طبيعي رابطه
معناداري وجود دارد (دوگراف و همکاران.)922 :2902 ،
نتيجهاي که ميتوان از اقتصاد ايران در سالهاي اوليه انقالب تا سال  21گرفت اين
است که دو مولفه اساسي در ساختارهاي مادي ايران شکل گرفت :يکي دولتي شدن اقتصاد
که همراه خود بهرهوري پايين در شرکتها را به ارمغان آورد و از طرف ديگر رانتي شدن
درآمدهاي دولت که با خود بروکراسي اقتدارگرا و پاتريمونيال را شکل داد .اقتصاد دولتي
ناکارآمد و دولت رانتير ويژگيهاي منحصربفردي است که عوامل ساختار فساد در ايران را
در بطن خود دارد .چنين اقتصادي با اين مؤلفهها نتوانست زمينههاي اقتصاد مولدي را که
مبتني بر سرمايهداري صنعتي اشتغال باشد ،فراهم نمايد .چنين اقتصادي خروجيهايي
خواهد داشت :تورم پايدار ،گسترش بخش خدمات به بيش از  19درصد ،کاهش سرمايه
اجتماعي ،فساد ،بحران توزيع ،بحران مشروعيت و بحران هويت .حال با شناسايي برخي
ويژگيهاي ساختاري اقتصاد ايران ميتوان نقش گروههاي اجتماعي حامل ايدههاي
فرهنگي را در انحصارات اقتصادي و شکلگيري فساد پيگيري نمود.
انقالب
اسالمي طبقه بزرگ سرمايهداري کمپرادور وابسته را از صحنه سياسي کشور حذف و
روحانيون و بازاريان را جايگزين آن کرد .در دوران ميرحسين موسوي جهتگيري اقتصاد به
دو سو گرايش داشت ،يکي دولتي کردن اقتصاد (چپ سنتي) و ديگري تأکيد بر اقتصاد بازار
(راست سنتي) بود .هيچ يک از اين دو گرايش ،بر روي اقتصاد سرمايهداري صنعتي تأکيد
نداشتند .اقتصاد بازار در ايران چيزي متفاوت از آنچه که در جهان بدان تأکيد ميشود ،رود
(استيگلتز .)2909 ،در ادبيات اقتصادي ليبرال ،در اقتصاد بازار مبتني بر توليد ،توزيع و
مصرف( و گردش سرمايه در بين اين سه حوزه) است که در واقع همان سرمايهداري صنعتي
مولد مستقل غربي است .ولي در اقتصاد ايران وقتي از بازار صحبت ميشود تأکيد بر توليد و
سرمايهگذاري توليدي مولد بخش خصوصي مستقل نيست .بهخصوص در اوايل انقالب تا

سال  21گرايشهاي چپ سنتي و ضدسرمايهدارانه باعث شده بود که چنين امري چندان
مقبول نباشد تأکيد راست سنتي بر بازار در واقع تأکيد بر واردات کاالهاي خارجي و
مصرفگرايي داخلي بود .در دوران رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني و شکلگيري راست
مدرن با جهتگيري نوعي اقتصاد ليبرال سرمايهداري تجاري و حاميان آن فرصت الزم را
براي فعاليت يافتند (احمدي امويي .)119 :2911 ،برنامه اول توسعه ( )21-11دنبال اين بود
تا سياستهايي چون آزادسازي قيمت ،ارز شناور و خصوصيسازي را به طور جدي پيگيري
نمايد .خروجي چنين سياستهاي تجربه باالترين نرخ تورم ( )20/2در سال  ،12افزايش
نابرابري ،افزايش واردات ،بيثباتي نرخ ارز و خصوصيسازي نامناسب بود .يکي از زمينههاي
اصلي فساد ،همان خصوصيسازي نامناسبي بود که اتفاق افتاد .برنامه دوم ( )12-11بيشتر
دنبال تثبيت اقتصادي بود تا بتواند تورم لجام گسيخته و بسياري از مسائل پيش آمده در
برنامه اول را مهار نمايد .در اين دوران با وجود سرمايهگذاري در زيرساختهاي کشور توسعه
صنعتي مولد مستقل شکل نگرفت .پس از جنگ با بهکارگيري سياستهاي تعديل در
چارچوب برنامه اول و دوم توسعه بر ميزان فقر موجود در جامعه و شکاف درآمدي (افزايش
ضريب جيني به  )9/22بين طبقات افزوده شد .بهخصوص دولت در ايجاد امکانات
رانتخواري در سالهاي  2921به بعد زمينه پيدايش نيروهاي اجتماعي ثروتمند جديدي
(تازه به دوران رسيدهها يا نوکيسهها) را فراهم ساخت .پيامدهاي مالي و جاني ناشي از
جنگ ،برنامهريزيهاي غيرعقالني عمراني و اقتصادي دولت و عوامل متعدد ديگر منجر به
مهاجرت روستائيان به شهرها و مهاجرت حدود چند ميليون نفر شهرنشين به خارج از کشور
و ضرورت پيدا کردن جايگزين اين نيروها از يک سو و افزايش بدون کنترل و زاد و ولد و
جوان بودن جمعيت و ضرورت تأمين منابع معيشتي و شغلي براي آنان از سوي ديگر،
شکلگيري جديد و استثنايي طبقات و اقشار در جمهوري اسالمي را نشان ميدهد (ازغندي،
 .)290 :2910طبق اقتصاد نهادي انسانها موجودات منفعتطلبي هستند که سود و زيان
خود را اولويت ميدهند .در جايي که قرار است حتي اصالحي صورت پذيرد اگر نهادها و
سازوکارهاي اجرايي و نظارتي مناسبي براي آن طراحي نشده باشد ،فساد روي ميدهد.
خصوصيسازي يک نمونه بارز آن است (رُز-آکرمن .)11 :2911 ،طبق رويکرد اقتصاد نهادي
تأکيد بر خصوصيسازي و بازار (عدم کنترل قيمتها و آزادسازي) و شناور کردن قيمت ارز به

صورت نامناسب زمينههاي اقتصادي براي شکلگيري فساد هستند .در واقع همانطور که در
اين دو قسمت بحث شد شرکتهاي دولتي که بهرهوري ندارند ،بروکراسي پاتريمونيال و
سياستزده در دولت رانتير ،رانتخواري سرمايهگذاري در زيرساختها ،خصوصيسازي
نامناسب ،تأکيد بر انحصاري ورود کاال براي برخي گروهها و بحث ارز چه چندنرخي بودن و
چه تثبيت آن همگي عوامل ساختاري شکلدهنده فرايندهاي فساد در ايران هستند.
يک ي
ديگر از مولفههاي اساسي اقتصاد ايران سياستهاي توزيعي است .بعد از انقالب و در نتيجه
انقالب گرايش چپ سنتي در بين مردم و مسئوالن وجود داشت .اين نوع نگاه ضد
امپرياليستي و ضدکاپيتاليستي و به شدت عدالت جويانه فضاي طبيعي اوايل انقالب بود ولي
به صورت آونگي تاکنون نيز ادامه داشته است .در دهه اول انقالب ،تأکيد بر توزيع ،اولويت
داشت .در دهه دوم بيشترين تأکيد بر روي رشد اقتصادي بود و در دهه سوم مجدداً تأکيد بر
روي سياستهاي توزيعي بود (حاتمي .)21 :2910 ،با مسلط شدن دولت رانتير در ايران (از
سال  12به اين طرف و بهخصوص بعد از انقالب) مشروعيت نظام وابسته به توزيع
درآمدهاي رانتي است .گويا دولتهاي بعد از انقالب هميشه با چيزي تحت عنوان بحران
توزيع مواجه هستند .دولتها وظيفه داشتند تا از گسترش بحران توزيع جلوگيري کنند.
گسترش بحران توزيع ،بحران هويت ،مشروعيت و مشارکت را در پي دارد .مشکل اقتصاد و
جامعه ايراني در اين دوران در اين است که قبل از اينکه بتواند فرايندهاي توليد محور بودن
را طي کند به وظايف توزيع رسيده است .دولت رفاه در کشورهاي اروپايي مراحلي را طي
کرده است که از درون بحران سرمايهداري بيرون آمده است (هابرماس .)229 :2912 ،جامعه
ايراني آن مراحل را طي نکرده است ولي بايد مسئوليت توزيع و خدمات اجتماعي را انجام
دهد وگرنه مشروعيت نخواهد داشت .پرداخت انواع مختلف يارانهها و تشکيل شوراي
اقتصادي (در دوران ميرحسين موسوي) در توزيع کاالهاي مصرفي بخشي از اين
سياستهاي توزيعي است .تسلط سياستهاي توزيعي بدان معنا است که اقتصاد ايران توليد
محور نيست و براي کسب مشروعيت و جلوگيري از بحران مشروعيت بايد تا آنجا که
ميتواند ،طبق سيستم توزيع عمل نمايد .دوران رياست جمهوري احمدينژاد در سالهاي

 12-01اولويت اول همان سياست توزيعي و ارائه نقدي يارانهها و ارائه سهام عدالت بود.
حتي سيستم دموکراسي در ايران چه رياست جمهوري و چه انتخابات مجلس مبتني بر وعده
و وعيدهاي نامزدهاي انتخاباتي نشانگر همين امر است .البته چنين سياستهاي مبتني بر
درآمدهاي نفتي و در صورت لزوم استقراض از بانک مرکزي است .سياستهاي توزيعي
تعهدي را بر عهده دولت قرار داده است که هميشه از دولت انتظار بذل و بخشش وجود
دارد ،در غير اين صورت با بحران مواجه ميشود .خروجي چنين سياستهايي به جاي اينکه
توليدات صنعتي مولد ،فرهنگ کار حرفهاي ،استقالل طبقات و سرمايهگذاريهاي مولد باشد،
پوپوليسم و مصرف گرايي کاالهاي خارجي است .در چنين شرايطي ،دولت هميشه در معرفي
بحران قرار خواهد داشت .جامعه ايراني چون يک جامعه صنعتي و از نظر اقتصادي مولد
نيست ،دولت نميتواند بودجه خود را از طريق ماليات مستخرج از توليد تأمين نمايد ،بنابراين
مجبور است به درآمدهاي نفتي و يا استقراض از بانک مرکزي متکي باشد .کسري بودجه
براي تأمين هزينهها معموالً در طول اين سالها از طريق استقراض از بانک مرکزي است
که آنهم باعث افزايش حجم نقدينگي بدون پشتوانه ارزي ميشود که در نهايت تورم رقم
زده ميشود .کسري بودجه ،استقراض از بانک مرکزي ،حجم نقدينگي و تورم فرايندهاي
پايداري در اقتصاد ايران هستند که مشکالت بسياري هم براي شکلگيري اقتصاد توليدي و
رقابتي و هم براي خود سياستهاي توزيعي به وجود آورده است .سياستهاي توزيعي بدون
اقتصاد مولد و صنعتي و ماليات گيري مناسب باعث تورم پايدار ميشود و اين امر ،هم ارزش
پول ملي را به شدت کاهش ميدهد و هم شکاف طبقاتي را در بلندمدت افزايش ميدهد.
گسترش شکاف طبقاتي و نابرابري خود ميتواند مجدداً مشروعيت دولت توزيعي را از بين
ببرد ،چيزي که قرار بود حفظ شود .در اين بين سياستهاي توزيعي ميتواند مکانيسمهاي
شکلگيري فساد را فعال کند .برخي گروهها بهره بيشتري ميبرند و برخي ديگر ،با ورود
کاالهاي خارجي براي توزيع در کشور از رانت و انحصار استفاده ميکنند که خود فساد را
گسترش ميدهد .در سياستهاي توزيعي هر دو گروه چپ و راست سنتي دخيل هستند.
چپ سنتي با شعارهاي عدالتجويانه خود بر توزيع درآمدهاي دولتي تأکيد دارد و راست
سنتي نيز با تأکيد بر بازار ،کاالهاي مصرفي را براي چنين سياستهاي فراهم ميکند .اندک
تالشي هم که براي صنعتي شدن در دوران هاشمي رفسنجاني با گرايش راست مدرن شکل

گرفت ،با شکست روبهرو شد و نتوانست خود را از تلههاي اقتصاد ايران دور نگه دارد .تسلط
چنين سياستهايي باعث شده تا سازمان برنامه و بودجه به عنوان مرکز برنامهساز در تمام
اين دورهها تضعيف شود .در  29سال اول انقالب بسياري از نيروهاي اين سازمان تصفيه
شدند و سپس سازمانهاي موازي بسياري با آن تشکيل شدند که قدرت و توانمندي
کارشناسي آن را از بين ميبرد .در دوران هاشمي رفسنجاني نيز سازمان چندان به منزلت
خود دست پيدا نکرد (احمدي امويي .)121-91 :2911 ،با وجود موفقيت نسبي برنامه سوم،
در دوران رياست جمهوري خاتمي سياستهاي توزيعي آنچنان قوي بود که در نهايت اين
سازمان کارشناسي به طور کلي منحل شد .انحالل اين سازمان پيامدهاي زيانباري از جمله
تورم ،رکود و فساد را براي کشور به ارمغان آورد .انحالل اين سازمان به معناي حذف
سياست گذاري علمي در کشور است.
يکي ديگر از مسائل مهم اقتصاد ايران مسئله ارز و تبديل
آن به پول ريالي است .درآمدهاي ارزي ايران از طريق فروش نفت به دست ميآيد .بيشتر
درآمدهاي ارزي در دست دولت قرار ميگيرد نه در دست توليدکنندگان مستقل .دولت با
سياستهاي که دارد درآمدهاي ارزي را يا بايد به صورت ارزي بين دستگاهها هزينه کند و
يا به صورت پول ريالي .درصورت پرداخت ارز به هر دستگاه باز هم ارز بايد به پول ريالي
تبديل شود .در لحظه تبديل ارز به پول ريالي مشکالتي چند به وجود ميآيد .در دوران مير
حسين موسوي  21نوع نرخ ارز وجود داشت (احمدي امويي .)212 ،چند نرخي بودن ارز
باعث شکلگيري فساد ميشود .قيمت واقعي ارز در چند نرخي بودن کامالً مشخص نيست.
بازار قيمت ارز ،بيشتر شبيه بازار سياه است تا بازار واقعي عرضه و تقاضا .تفاوت بين نرخ ارز
زمينههاي شکلگيري فساد و استفاده از رانت دولتي براي برخي گروههاي اجتماعي و به
خصوص واردکنندگان کاال ميشود .از طرف ديگر وقتي دولت دچار کسري بودجه ميشود
مبالغي به صورت ارز شناور در بازار ارز ميفروشد تا پول ريالي مورد نياز خود را تأمين نمايد.
شناور کردن ارز به قيمت بازار (که آنهم مشخص نيست قيمت واقعي باشد) باعث افزايش
قيمت و تورم ميشود .ايران در طول اين سالها بين چند نرخي بودن ارز و شناور کردن ارز
در حال حرکت است .تا زماني که اقتصاد صنعتي مولد شکل نگرفته است ،مسئله ارز ،خاص

مسايل خود را به ميان خواهد آورد .چند نرخي بودن و تعيين نرخ رسمي از يک طرف کنترل
قيمت را به وجود ميآورد ،ولي فساد يکي از نتايج مسلم آن است .از سوي ديگر کنترل
قيمت به اين طريق جهش قيمت را در سالهاي آتي را در بر خواهد داشت .تورم ميتواند
چيزي بيش از اين باشد (عظيمي .)119 :2910 ،دولت زماني هم که ميخواهد به سوي
شناور کردن ارز برود ،دنبال کسب درآمد براي جبران هزينههاي خويش است که آن هم
تورم را رقم ميزند .آزادسازي قيمتها و شناور کردن قيمت ارز نشان ميدهد که چگونه
قيمتها ميتواند جهش بزرگي (سال  12و  )02را تجربه کند .با افزايش قيمتها با شناور
شدن و گسترش تورم دولت براي جلوگيري از گسترش آن باز هم مجبور است نرخ رسمي
را اعالم کند .مسئله ارز در اقتصاد ايران با مسئله تورم و فساد به شدت گره خورده است که
رهايي از آن جز از طريق گسترش اقتصاد مولد و صنعتي مستقل و جهتگيري بازارهاي
جهاني امکان پذير نيست .اقتصاد ايران سرشار از تلههاي عميق و بدخيمي است که جلوي
رشد اقتصاد مولد و سالم صنعتي را گرفته است.

همانطور که اشاره شد ،شکاف فرهنگي همراه با غلبه فرهنگي يک قشر اجتماعي ميتواند
سياستزدگي امور و انسداد سياسي را رقم بزند .طبقه متوسط سنتي به خصوص راست
گرايان توانستند طبقه متوسط جديد را هم از نظر فرهنگي و هم از نظر سياسي به شدت
محدود نمايند .ايجاد محدوديت براي اقشاري که پايههاي فرهنگي و تقاضاهاي سياسي
دارند مشکالتي در عرصه سياسي ايجاد ميکند که يک مورد آن همان فساد سياسي است.
با اين شرايط طبقه متوسط سنتي ميتواند براي بازتوليد غلبه فرهنگي و منافع خود از
ساحتهاي در اختيار قدرت ،بروکراسي و رانتهاي اقتصادي استفاده نمايد .استفاده از منابع
دولتي در انتخابات ،بخشي از اين فساد سياسي در ايران است .مکانيسم سياستزدگي
سازمانهاي اداري چرخهاي است که اين فرايندها را به همديگر ميرساند :دادن وعدههاي
انتخاباتي و استفاده از نفوذهاي متعدد نمايندگان براي اجراي طرحهايي که با منطق توسعه
پايدار سازگار نيست و اثرات زيست محيطي مخرب دارد بخشي از اين داستان است.

درهم تنيدگي و چند سويه بودن اقتدارگرايي فرهنگي ،سياستزدگي بروکراسي و انسداد
سياسي ،نقش تعيينکننده خاصي براي اقتصاد ايران دارد که ميتواند باعث بحران توزيع،
بحران مشروعيت ،بحران مشارکت و يا حتي جنبشهاي اجتماعي و بسياري مسائل ديگر
باشد .يکي از مهمترين پيامدهاي اين فرايندها در اقتصاد ايران فساد است:
 -2اقتصاد دولتي که در آن ،صنايع بهرهوري پايين دارند و توسط دولت حمايت
ميشوند ،انحصاري شکل ميگيرد که بخش خصوصي توانايي رقابت با آن را ندارد .عدم
وجود رقابت ،انحصارگرايي و بهروري پايين به طور ساختاري فساد را رقم ميزند .وضعيت
صنايع خودرو سازي در ايران مصداق بارزي از اين امر است.
 -1بحث تأکيد بر بازار و مصرف بدون توليد باعث شده است تا انحصار ورود کاالها در
دست گروههاي خاصي باشد که معموالً از راست سنتي هستند که مسئوليت اتاق بازرگاني را
نيز در اختيار دارند يا داشتهاند .يکي از زمينههاي شکلگيري فساد دادن مجوز واردات به
گروههاي خاص است .گاهي دادن مجوز در مورد کاالي خاص (مانند شکر) ميتواند رانتي
ايجاد نمايد ،درحالي که امکان توليد داخلي (امکان توليد شکر در خوزستان) وجود دارد
(فرجپور .)2911 ،در واقع واردات ميتواند توان توليد ملي را در برخي حوزهها کامالً از بين
ببرد .اين حوزه و روابط شکل گرفته و در آن ،مکانيسم فعالکننده فساد هستند .فروش
کاالهاي خارجي و گسترش مصرفگرايي بدون توليد مولد و قوي داخلي ،بخش خدمات و
واسطهها را در بازار افزايش داده و منافع بسياري را در اين حوزه رقم زده است.
 -9سياستهاي توزيعي که يکي از مؤلفههاي اساسي اقتصاد ايران است ،باعث شده
است تا برخي گروههاي اجتماعي در بروکراسي سياستزده و پاتريمونيال سهم بيشتري
دريافت نمايند .سياستهاي توزيعي يکي از عوامل اصلي است که باعث شده تا برخي
سازمانهاي معتبري که به دنبال کار کارشناسي هستند ،تضعيف شوند و نتيجه آن ،اجراي
طرحهاي عمراني بنا به نفوذ نمايندگان و افراد سياسي خواهد بود .خروجي چنين فرايندهاي
غيرکارشناسانه اجراي طرحها و زيرساختهاي عمراني نامناسب براي کشور است.
سياستهاي توزيعي و تضعيف سازمان برنامه و بودجه ،منجر به شکلگيري فساد و در
نتيجه خروجي نهايي آن تحت عنوان عملکرد نامناسب طرحهاي عمراني در سطح کشور

است -2 .مسئله ارز و سيستم بانکي نيز يکي از مواردي است که مکانيسمهاي شکلگيري
فساد را رقم ميزند .توليد محور نبودن اقتصاد و همچنين رانتير بودن دولت موجب شده
است تا بيثباتي در نرخ ارز وجود داشته باشد .چندنرخي بودن ارز فساد را شکل ميدهد .و
گروههاي اجتماعي با نفوذ و مطلع از فرصتهاي شکل گرفته در اين حيطه استفاده ميکنند.
از طرف ديگر سيستم بانکي ايران نيز يکي از اصليترين عوامل شکلدهنده فساد در ايران
است .معوقعات بانکي ،اختالس و جعل مواردي هستند که در اين حيطه شکل گرفته است.
به عبارتي در ساحتهايي چون دولتي بودن اقتصاد ،بروکراسي سياستزده ،سازمانهاي
شبهدولتي ،بازرگاني خارجي ،خصوصيسازي ،سيستم بانکي و چند نرخي بود ارز فرايندهاي
اساسي فساد را در ايران رقم ميزنند .اين مسائل از مهمترين مسائل کشور هستند.

جامعه ايراني سه ساحت فرهنگي ايراني-ملي ،غربي و اسالمي را در خود دارد .اين سه
ساخت فرهنگي تاکنون نتوانسته است به طور بديعي مدرنيته ايراني را متبلور نمايد .در
هردوره تاريخي اين کالن شکاف تاريخي مسئلهاي را به وجود آورده است .در دوران پهلوي
سلطه بعد ايراني-تکنيکال غربي باعث شده ساحت اسالمي فراموش شده و در نتيجه،
انسداد سياسي ،سياست زدگي بروکراسي و انحصار اقتصادي شکل بگيرد .سلطه فرهنگي
فرايندي است که از طريق انسداد سياسي و سياستزدگي بروکراسي ،انحصار اقتصادي را
شکل ميدهد .بعد از انقالب هم با پيروزي اسالمگرايان بيشتر عناصر دگرخواه از ساحت
فرهنگي و اقتصادي و بهالتبع اقتصادي کنار گذاشته شددند .اسالمگرايان تأکيد ويژهاي بر
بُعد اسالميت فرهنگ جامعه ايراني داشتند ،اين نوع تکفر بر تک بعدي بودن فرهنگ ايراني
را پافشاري ميکرد .با مسلط شدن اسالمگرايان (چه راست سنتي و چه چپ) اقتصاد ايران
دگرگوني اساسي را تجربه نمود :سياستهاي توزيعي يکي از عوامل اصلي است که باعث
شده برخي سازمانهاي معتبر که دنبال کار کارشناسي هستند تضعيف شوند و نتيجه آن
اجراي طرحهاي عمراني بنابه نفوذ نمايندگان و افراد سياسي است .خروجي چنين فرايندهاي
غيرکارشناسانه اجراي طرحهاي و زيرساختهاي عمراني نامناسب براي کشور است.
سياستهاي توزيعي و تضعيف سازمان برنامه منجر به شکلگيري فساد و در نتيجه خروجي

نهايي عملکرد نامناسب طرحهاي عمراني در سطح کشور است .بحث تأکيد بر بازار و
مصرف بدون توليد باعث شده است تا انحصار ورود کاالها در دست گروههاي خاصي قرار
گيرد .يکي از زمينههاي شکلگيري فساد ،دادن مجوز واردات به گروههاي خاص است.
گاهي دادن مجوز در مورد کاالي خاص (مانند شکر) ميتواند رانتي ايجاد نمايد .در واقع
واردات ميتواند توان توليد ملي را در برخي حوزهها کامالً از بين ببرد .اين حوزهها و روابط
شکل گرفته فرايند فعالکننده فساد هستند .سياستهاي توزيعي که يکي از مؤلفههاي
اساسي اقتصاد ايران است ،باعث شده است تا برخي گروههاي اجتماعي در بروکراسي
سياستزده پاتريمونيال سهم بيشتري دريافت نمايند .اقتصاد دولتي که در آن صنايع
بهرهوري پايين دارند و توسط دولت حمايت ميشوند ،انحصاري شکل ميگيرد که بخش
خصوصي توانايي رقابت با آن را ندارد .عدم وجود رقابت ،انحصارگرايي و بهروري پايين به
طور ساختاري فساد را رقم ميزند .مسئله ارز و سيستم بانکي نيز يکي از مواردي است که
مسير شکلگيري فساد را رقم ميزند .توليد محور نبودن اقتصاد و همچنين رانتير بودن
دولت باعث شده است تا بي ثباتي در نرخ ارز وجود داشته باشد .از طرف ديگر سيستم بانکي
ايران نيز يکي از اصليترين شکلدهنده فساد در ايران است .به عبارتي در ساحتهاي چون
دولتي بودن اقتصاد ،بروکراسي اقتدارگرا ،سازمانهاي شبه دولتي ،بازرگاني خارجي،
خصوصي سازي ،سيستم بانکي و چندنرخي بود ارز فرايندهاي اساسي فساد را در ايران رقم
ميزنند.

ـ آشوري ،داريوش ()2912
ـ آبراهاميان ،يرواند ()2912
چهارم.
ـ احمدي امويي ،بهمن ()2911
ـ ازغندي ،عليرضا ()2910

 ،تهران ،موسسه فرهنگي صراط .چاپ سوم.
 ،ترجمه کاظم فيروزمند و همکاران ،تهران ،نشر مرکز ،چاپ
 ،تهران گام نو.
 ،تهران ،نشر قومس ،چاپ دوم.

ـ استيگلتز ،جوزف ()2909

 ،ترجمه حسن گلريز ،تهران نشر ني ،چاپ هفتم.

ـ بنديکس ،راينهارد ()2911

 ،ترجمه محمود رامبد ،تهران ،نشرکتاب هرمس.

ـ بشيريه ،حسين ()2912

 ،تهران ،گام نو.

ـ بشيريه ،حسين ()2911
معاصر ،چاپ پنجم.

 ،تهران ،نگاه

ـ بشيريه ،حسين ()2910
چاپ هيجدهم.

 ،تهران ،نشر ني،

ـ بورديو ،پير ()2909
ـ بک ،اولريش ()2911

ذوقي ،ترجمه حسن چاوشيان ،تهران ،نشر ثالث.
 ،ترجمه محمدرضا مهديزاده ،تهران ،نشرکوير.

ـ حاتمي ،عباس ( )2910الگوي آونگي :چهارچوبي براي تحليل اقتصاد سياسي جمهوري اسالمي ايران،
 ،سال سيزدهم ،شماره دوم.1-92 ،
ـ برزين ،سعيد ()2911
نشرمرکز.

 ،تهران،

ـ حسينيهاشمزاده ،داود ( )2909بررسي علتهاي قانوني-قضايي فساد و ارزيابي وضعيت راهبردهاي
 ،دوره  ،1شماره  ، 11صص .11-222
قانوني -قضايي مبارزه با فساد،
ـ دوگراف ،خيالت و همکاران ()2902
تهران ،نشرآگه.

 ،ترجمه هانيه هژبرالساداتي و همکاران،

ـ داناييفرد ،حسن ،و همکاران ()2902
 ،دوره  ،0شماره  ،1پياپي ،21صص .11-12
 ،ترجمه منوچهر صبوري ،تهران ،نشر

ـ رزآکرمن ،سوزان ()2911
پژوهش دانش.

 ،دوره  ،1شماره  ،1صص

ـ رسولي ،رضا ( )2911نقش بانک جهاني در مبارزه با فساد،
. 22-11

 ،تهران ،انتشارات روزنه،

ـ زيباکالم ،صادق ()2910
چاپ دهم.
ـ زرينکوب ،عبدالحسين ()2911
انتشارات سخن.
ـ سروش ،عبدالکريم ()2911
ـ سو ،آلوين ()2911
راهبردي.
ـ سحابي ،عزتا)2910( ...
ـ شايگان ،داريوش ()2901
فرزان روز.
ـ شايگان ،داريوش ()2911

 ،تهران،
 ،تهران ،نشر صراط.
 ،ترجمه محمود حبيبي ،تهران ،انتشارات پژوهشکده مطالعات
(مجموعه سرمقالههاي ايران فردا) تهران ،انتشارات قلم.
 ،ترجمه باقر پرهام ،تهران ،نشر
 ،تهران ،انتشارات امير کبير ،چاپ چهارم.

ـ صادقي ،محمدرضا و همکاران ( )2902فهم سياستزدگي بروکراسي :مطالعه تطبيقي کيفيت ،فرايندها و
 ،سال ششم ،شماره  ،11پياپي
پيامدهاي ان در مديريت دولتي،
.01-221 ،11
ـ طباطبايي ،سيدجواد ()2919
ـ عظيمي ،حسين ()2910

 ،تهران ،نشر نگاه علم.
 ،تهران نشرني ،چاپ يازدهم.

ـ عباسيان ،عزتاله و محمدمعين جهانگير ( )2911ترکيب هزينههاي اقتصادي فساد،
 ،شماره .291-220 ،129-122

ـ علمي ،زهرا و علي صيادزاده ( )2911فساد ،اندازه دولت ودرجه باز بودن اقتصاد ،تحليلي نظري-تجربي،
.121-111 ،119-112 ،
ـ کاتوزيان ،محمدعلي ()2901

 ،ترجمه عبدا ...کوثري ،تهران نشرني ،چاپ پنجم.
 ،ترجمه محمد

ـ کاتوزيان ،محمدعلي ()2902
رضا نفيسي و کامبيز عزيزي ،تهران ،نشرمرکز ،چاپ هيجدهم.
ـ کاتوزيان ،محمدعلي ()2919
تهران ،نشر ني.
ـ گيدنز ،آنتوني ()2911

 ،ترجمه عليرضا طيب،
 ،ترجمه ناصر موفقيان ،تهران ،نشرني ،چاپ چهارم.

ـ گدازگر ،حسين ( )2910انواع بروکراسي و توسعه فرهنگي ،رويکرد وبري،
 ،دوره  ،29شماره  ،211-212صص.110-112
ـ قليپور ،رحمتاله و طبيه نيکرفتار ( )2911فساد اداري و راهکارهاي مناسب براي مبارزه با آن،
 ،شماره .99-12 ،19
ـ فوران ،جان ()2901
چاپ سوم

 ،ترجمه احمد تدين ،تهران ،نشر رسا.

ـ فاضلي ،محمد ()2910
تهران ،انتشارات کندوکاو.
ـ فرخسرشت ،بهزاد ( )2919بررسي عوامل موثر بر بروز فساد اداري به منظور ارايه الگويي جهت کاهش
اثرات آن در روند الگويي جهت کاهش اثرات آن در روند توسعه جمهوري اسالمي ايران،
 ،شماره .21-12 ،22
ـ فرجپور ،مجيد ()2919

 ،تهران ،موسسه خدمات فرهنگي رسا.

ـ فرهادينژاد ،محسن و محمد نظريان ( )2909پيمايشي طولي در زمينه علل فساد اداري و روشهاي کنترل
 ،شماره .21-29 ، 1
،
آن (،)2911-2911
ـ لطفيان ،احمد ( )2911عوامل موثر در فساد اداري و راههاي مبارزه با آن،
.1-2،19

 ،شماره

، انتشارات فردوس، به کوشش عزيزاهلل عليزاده، ترجمه ايرج اسکندري،

)2910(  کارل،ـ مارکس
.چاپ دوم

)2909(  علي،ـ ميرسپاسي
. نشر ثالث، تهران، ترجمه جالل توکليان،
. چاپ سوم، نشر نورعلم، تهران،
. نشر سهرودي، تهران، ترجمه انشاهلل رحمتي،
. انتشارات هرمس، تهران، ترجمه احمد تدين،
. انتشارات سمت، تهران، ترجمه عباس منوچهري و ديگران،
. گام نو، تهران، ترجمه جهانگير معيني،
،10  شماره،

، تهران، ترجمه شاپور اعتماد،

)2911(  سعيد،ـ معيد فر
)2911(  سيدحسين،ـ نصر
)2911(  ماکس،ـ وبر
)2912(  ماکس،ـ وبر
)2912(  يورگن،ـ هابرماس
)2919(  مارتين،ـ هايدگر
.2-19
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